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  التعريف ببودلي وكتابه
 ـ حياة محمد " " الرسول

 
مليشحو ااو ش اامليطانوو ياا.R.V.C. BODLLYاهو املستشرو اامليطانو ي

وتدرجايفارتبهاإىلاأناوصلارتبةاك ي ن ل.اعملايفاوحود املشو ااا،م8091ع ما
مثامتشروووووو رملنايتوووووو ن ةاا،م8011مثايفاشوووووو دناملار ناعوووووو ماا،مليطانوووووو يااوووووو ي  ملا

ام.8011متقطاع ما
وكروووناعووولاأاووو ملرباملعا يوووةااووو اعووو مناا،كووو ناأونامووولاعوووطاملي اووو امل ووو ي

اا.م8019-8018
اانووووهاا،ع وووودم اتوووو اامل دمووووةامليع م ووووةا هووووااي  وووو اااوووو اعوووو  املي ووووح مل 

كوو ناروو  ملناموولامليش ق وودملةامليش جاووةامليوو ا وو  ةاا-كموو ااقوو نايفامقدمووةاكش اووه-
ومسوو اعوولا مووداا،واقووناموو املاعوو مل ااووب ااوو  ا،عقوواامليوو  املي  س ووةاملاوىل

و   او ا ع موةاإمطملر راوةاا،داحف ةاملامليقب ئلاملسش  ج  املسش  جتةملي  لامليذياوح ا
ومسوو اع ووهاأنووهاملي  وولا وامليق وواامليوو رامليووذياا،موولاأع وو اإمطملر راوو ةاملي وو  ادوو  

وو اقم وو نااهيووهاوملحووداواوو ي ق اا،نامليوو ي   اوعبوود املاصوو  ماإىلامووقم  اصوو  د   اح 
اا."ملي ا ن"ا:كش اهاوا س ةاومليب ثايفاملي   املاخ ى.اهذملام اد يهايفامقدمة

ي  و ااا-ي ودن–واوبااي هوهامولاع صومةاملي وب  الااو  يادش  ااشح  وأ ا
أنوهاكو نااقو ماماو ماا-وملهللاأع و -م اادواملي ح مل .اوملي مل حاع دياااب اا  

وهووناهوو ه  ام  وجووةايفاا،ملاووشاب رملت ةاملاووش م راةات  وولاةاس وو حةامليشوو جامليطانوو ي
ا.مليدوملئ املالاشر ملد ةاوملالاش م راةاومليش  لاة

  :ذه الظاهرةوالمثال األول على ه
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رم  اوووووو ماملستشروووووو اامليطانوووووو يامليووووووذياأراوووووو شها   شوووووو نا  وووووو ناملاب توووووو ا
إج اق ووة.اات  وولاش ناا ان ن شوو ناإىلاإج اق ووةايدرملاووةايشم  يوو املهاوو م ةاو لهوو ايف

امش ووو وكوو نانش  وووةاع رووهاواوووطامليروو   املهج اق وووةاكش اووةامقيف توووهامليع وول امليووو ا
تو را املهاو مايفا و  اا،يفا و  اإج اق وةملهاو ماا:أشا ه ا،م   اأحن  اإج اق ة

ا،ملهاووو مايفاإي  ا ووو ا،ملهاووو مايفامليتووو  ملنا،ملهاووو مايفامشووو ياإج اق وووةا،إج اق وووة
أمووو اا،إج اق وووة.اهوووذملامووو اكروووفهاي ووو ايفوأيووو املهاووو ماا،ملهاووو مايفاشووو دناإج اق وووة

ا نوىاامليشق را امليت اةاملسب  ةاع ىا رملاو تهاملسوذك ر اجوذملاااو امولاأاو ملراملسا وةاال
اا.إالاسلاملنشداهاملاأ  ه
 والمثال الثاني:

مليوووذياملنشحووولاشا ووو ةاا،ZEETZENملي ح يوووةاوملستشرووو ااملاسووو يا اشووو نا
ام.8190وت  ه ااأ مل امليجاع ماا،رب اامت  اادعىاملي جام اى

 والمثال الثالث:
مليوذياملخش وناا،ملستشر اامليت ات ياملاصلاومليطان ياا يش  ساا ركاو رة

وأ ىام  او اا،هللعبودملتتمىااها مله  اا،أحق قناأمامل ع  ؟ا:مهمليعش  ايفاإا 
ام.ا8181مليجام املست م اع ما

 والمثال الرابع:
مليووووذياملسووووذاملاوووو اع وووونااوووو اا،اووووب ياملستشروووو اا وم   وووو ااوووودا ملي ح يووووةامله

ام.8191ملي ب اناي  ورامعةاع ما
 والمثال الخامس:

مليوذياملنشحولاا،م(8109وو8118ملستشر ااملهجن   يامليتلاراشرو ر اا تو نا 
اا.هللعبدملشا  ةارب اامت  اواملير  ا

 والمثال السادس:
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مليووذياا،م(8011ا-8181ملستشروو ااملل ي ووديامليرووالااوو  ااه   ون ووها 
ا،ومعووثامعوةا تووةاشووا را،م8111ي ف راعو ما بوودملوتتومىااا،مل عوىاملهاوو م

اويعلاملنعرناأم بادبلاأناارادامليجام املست م ايفا ي املي  م.ا
ملنقن اي درملاةاومليعش اةاا فةاخ صوةاعولاا، اا  ياملاملي ح مل وع دم اع 

اواح وو  ا موودا"ا:ملس نقووةامليوو اعوو .اج اوو .اوموولامقيف تووه وهوو ام روو  اا،"ملي اوو ن
و"ا رملمو اا،[Wind in the Sahara]اا،وا"اع صفةايفاملي ح مل "ا،حب   اهذمل

اا. مداملي ح ملواةا"
يم ووودا ووو   اعبدمل جاوا مووودا موووداجوووا:."اإىلاملي  ا وووة.تووو   اكش اوووها"ملي اووو ن

ورب شوووهاملهجن   اوووةايفاا،مقووودمش صوووفحةامووو اا110يفاا،م8018عووو ماا،مليتوووح ر
 كو ايفامل  متوةاشوو ه نااوخ متوة.ا،واشعو نامولاأرا وةاوعروو الاج و ناا.صوفحةا188

وشوووو ضاا وووو اا،واوووو ملراهااتوووولملناعوووولااوووولامل  فوووو  املي ملشوووودالاو و وووو ةاملي ووووي
.اإخل.او كو ايفا.او اوملناوأمولاوحوجم لاك مةاعبداوأا،مليع م ةاملي ملر  ايفاكش اه

يوو ساج اوو اموولاا،نواوعوود ه انوو ناوعروو اا،هن اووةاكش اووهاملس مل وو امليوو املعشمووداع  اوو 
ا،اأاووديامتشرووو د ا،مليعوو ماس وو يامليقووو  نملس مل وو املي  ا ووةااوو ىايووو  ات  وو ةا

ا.(8 وعملاجا ا نايألع ماملي ملر ا ك ه ايفاكش اه

 ــــــــــــــ
(؛اخنبووووووةاموووووولاملي  موووووو  :املهاوووووو ما1/810تشروووووو د نا هووووووذملامليش  اوووووون:املي ق قوووووون،اجن ووووووا:املسام وووووو  ر(اموووووولا8 ا

مووولاخووو نا ملئووو  املس ووو ر ااوملستشرووو د ن؛ا مووودااووو  دامليتووو ح ي:ام دوووناملستشرووو د امووولاملي بووو  ملةايفاملهاووو م
اواراوووووو يةا كشوووووو رملبا وووووولام روووووو ر ،ا  م ووووووةاملهموووووو م،اك  ووووووةامليوووووودع  اا سدا ووووووة،ادتوووووو املالاشروووووو ملا،ا ملهاوووووو م ة

،ا809،ا818،اصا1،انوووووذا األووووود:املي اووووو نايفاكش اووووو ةاملستشرووووو د ،ا 111وووووو118،اصاه8111ه/8111

= 
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 :أهداف البحث
  

يوذملاكو ناي ملمو ناع وىاأحوداا،ياا يش وح حامليو  مااخن ئوهاوشوبا ته اااش امرت و اكشو  ااو  
مليووو اترووو بااووول اا،و حووو اشوووبا تهاوم ملعموووها،أا ووو  املاموووةاملهاووو م ةاأنااقووو ماا يش وووح حامليووو  م

صووبحامشوودملوالنااوو اأأنامليعشوو  ااوالااوو م ا،وسوودماأهوودمل اوأ وو ملءاأعوودمل املهاوو ما،املي اوو ن
 ووة.اوم ووهانتوواةاا ي  ا ووةاوأخوو ىاا هجن   اووةامعشبووةا  م ووةاملس وو املهجن   اووةاوملي  اا:ملي وو بااوو ي  ش 

اا.ا   
وم  يوهاا،اخنو  امليع ول ايفاهوذملامليعشو  انش و نايفا رملاوةاملي و ه  املالاشرو ملد ةا با  اوددانو و

ا.ا(119صا ا،"املها ماوملستشر د ن"اتأي ناخنبةاملاملي  م  ا:م ا   ايفاكش  
كشوووو  اهووووةاا اخنوووو  اومليرووووبا ةايفااوووول املي اوووو نا"وموووولا وووو  جاكشووووااملستشروووو د املس  

امليوووووو  مااووووووه  مل امليش ووووووح حامليووووووذياتوووووو   اإىلاملي  ا ووووووةا وناملالعش وووووو  ا،اوووووو  ي(ا. ا.ملستشرووووو اا  

.اودودا موولايفامقدمووةاكش اووها."ا:"اي   ووااملي ق قووناملستشروو د نا وو  ايفاكشو  ا"ا."اوموو .اخن ئوه
يفاتفتووولاملي كووو  اوملش وووةاوملي ووو راومليق ووو  اامووولاا ووود ااورووول اا،اتووو مةاملي ق ووود املهاووو م ةا"ملي اووو ن"

اا."ومليقدر
و رملاووةام وولاهووذملامليعشوو  اتب وو اروو  امليق قووةاموولاملستشروو د املس  ووف احبقوو ئ املهاوو ما

وتب و اأا و  املاموةاملهاو م ةامليوذالاا.وم  هجاملس  ر املاملستشر د ايفات  وناال املي ا ن
اا.اأحب يا اعلاملها ماوت رهخهاوح  رتها ادع نااعش ا ةاملستشر د اوا شمدوناع  ا ايف

 ووووووووووووووووووووووووا=
ا.اا181،ا891ا  ي:املي ا ن،اصا
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 :المقدمة
  

الاس  امقدمةاحبثاعلاملالاشرو ملااع موةاأواعولامتشرو ااا   وهامولا كو ا
مليدا  ووةاا:ملس ح وو  ايفاملاهوودمل اومليوودوملج ا،و وملج ووهاأهوودمل املالاشروو ملااوواوو ئ ه

اا.ومليت  ا ةاوملالاش م راةاوملي  م ةاومليش  راةاومليرا  ة
ي مل حاع وووووديامووووولاخووووو نااووووول ااووووو  ياأناملاهووووودمل اجووووو ا،وجت بووووو ناي شعووووو ملر

ي قوودمايوووب  باا،اووهاي  ووو ااموو ااووودواصووح مل املي ووو  امليت  اوو ةاهووونامليوو ا ووو  ة
ي ا اا  اشا املالاش م راةايفاهذباملس نقةاا؛ملس   م ةاملالاشاب رملت ةاملي ات اده 

ملالاوورتملت   ة؛او يوو ااوودي لاأناكش اوو ةااوو  ياالا موولاملينوو ا املي  موونايفاأ  ا
ومليووذيان ح ووهايفاكش اوو ةاملستشروو د امليووذالاملاووشقىاموو ا ام   م تووهاا،ش ا تهمتوو

اووب ااوو  ملة.ااناا-مليب  اووةايفاواق ئووهات وو املسوود املين ا ووةاا؛اعوولااوول املي ووي
مليبق  ايفاماداملهاو ماهوذبااإىلاالاحيش جملاا اداأنااعشااعلاال ا مدا

 وو باملا وو  اأرا ووةاودا،اوولاحيشوو جاإىلاد وو  احنوو ا ووساهووذباملسوود اجقووطا،ملسوود 
اا.ح ثام   رامليتل املي ب اةاملاص  ةا،مليب د ةايفاملسعشب ة

مولاا،إناع دةام لاهذبامليرا   ةاملي ات داملاشر ملد ةاادوملئ املالاوش م ر
الاشر ملا.اوي لامليدوراملالاش م ريايب  ياا يذملةاه املي  مله امليب ر  ايفات را امل

وهولاا،ورب  وشا اوخ  ئ وا انقوة رملاةاح   املي  بامليذالاا  رو نايفاهوذباملس 
!اوم  جوووةاملالجت هووو ةاوملي كووو ةاملس  ه وووةاي اوووش م رايفا؟ا همعووو ناملاوووش م ره 

اا.ملس  ر املع ور ايفا ا ةاوإج اق ة
جاوو ااا،أمو اتفعوولااوو  يايفاتووأي نامليعشوواامليوو اأشوو ن اإي اوو اعوولاهووذباملس نقووة

وووا،كمووو اابووودوامرووو و االحووو  وملاوووشا تهاا، اج وووهاع ووودم ار ووو اوملاوووشق ايفااووو  بجع 
اا.ملي او داتأيله املي م  ايفاهذباملس نقةشا  ةا مدا
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مثاا، رمل باإ اأور ةا،يقوووداملتب ووو املسووو اجامليشح   ووونايفا رملاوووةاكش اوووهاملسوووذك ر
نقوووودي ايفاروووو  ام وووو  رامليتوووول املاصوووو  ة.اوإىلامليقوووو ر اأاوووو  ام ملعمووووهاوأخن ئووووها

ا:وت  د  تهاوشباه
  :التشكيك في الوحي -1

مثاابيناع ىاهذملاملي ع اأنامليق  ناا،ك ناا   امليق مل  اومليعش اة مدملااأنا(8 ا ع اا  ي
اك مهاعا.ملاتأي نا مد إ ااق ناا،عمهاأ الااو و شهاأما  لا ى   اهذملايفام  ء

ج  لاعمهاو و شهايفاا،جف ردهارب هامليع ما،و ااعلايفاملاشن عشهاأك  امم املحشمل  ا:علاملي ي
ودداوصناا.أر  اإىلاملي  لاأناأما  لااشحملاحنااملشح  واا،ص ةاع ناوملرحاملي طملة

اكلام اد يها،ملشح  اوصف نام وع نا ملاا(898 و   ةاهذباملي   ةاج م اا دايفاا ر اا،ودداعىن

ۡامليق  ن: ِبۡۡيََدا َۡۡتبَّت 
َ
ۡۡلََهبۡ ۡأ اك ناملي   اانب ا اد م نا[8:ا ر املستد]١َۡوتَبَّ .اوس 

اك ن اي  ةا مداا،اشنلون ملنتحااأا الااوأما  لاملاجقدا،ايفا  اةاملامليبعةاومليب  ةوس 
ا.(1 ((ا..ج نتحاامليق ش  نايفاأي ه ا،ي ته

ايفام ملحلا اع  ه اخدجية اعننا و شه اعل اك مه ا ي ايفام  ء و   
عشاا.اوإناهذملاملي نناددا ج ا مدملناج م اا داأناا.ا  ا:ج ق نا،ملي حناملاوىل
َحۡىٱوَۡۡا:ملامليق  نا    اكهذباملآلا ةاا َۡما٢َۡۡسَجۡىۡإِذَاَّۡلَّ لِۡٱو١َۡۡۡلضُّ

َعَكۡ رَۡۡولٓأَۡلِخَرة ٣ۡۡۡقََلۡىَۡوَماَۡربَُّكَۡۡودَّ وَلۡىٱِۡمنَۡۡلََّكَۡۡخي 
َۡولََسو َف٤ۡۡۡۡل  

ِطيَكۡ ع  لَمۡ ٥َۡۡفََت َضۡىَۡربَُّكۡۡي 
َ
كَۡۡأ َۡۡووََجَدك٦َۡۡۡاَو ۡىۡ ََۡفۡۡيَتِيٗماََۡيِد 

ٗ
َۡضٓاّل

 ــــــــــــــ
ا.اا81(املي ا ن،اصا8 
ا.ا11صا(املس   انفته،ا1 
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َنۡىََۡع ئِٗلَۡۡووََجَدك٧ََۡۡۡفَهَد ۡى غ 
َ
ا٨ۡۡفَأ مَّ

َ
َتِيمَۡٱۡفَأ َهرۡ ۡفََلَّۡۡل  ا٩َۡۡتق  مَّ

َ
َۡوأ

ا ئَِلۡٱ ا١٠َۡۡتن َهرۡ ۡفََلۡۡلسَّ مَّ
َ
َمةَِۡوأ ا.(8 [88و8ا ر املي حى:ا]١١ۡفََحّدِث َۡۡرّبَِكۡۡبِنِع 

و"ا:مليقوو  نا ووىو و  ايفام وو ءاك موهاع ح اوواانفتوهايعووناالااعوو ناا  اويع 
آلاوو ةامليوو ااووأ اج اوو ا كوو املهللاجعوو نااف وولاأناتعوو ناملا،يفاراوو يشهاأيوو اهنتوو ن

ا.(" 1 د ل اامبشدئةااوا
املي  ن ة."ا:واق ن امليت ر  ايف اكشاا مد اودد امليتا،. ايف امل  متةوومث ا: ر 
َِّۡينَۡٱۡإِن ِينَۡٱوََۡۡءاَمن وا َّۡۡلَّ ىِبۡٱوََۡۡهاد وا َّۡۡلَّ َۡءاَمنََۡۡمنۡ ۡنلََّصىَر ۡىٱوَۡۡونَۡۡ ۡ لصَّ
ِۡ ِۡٱب َو مِۡٱوَّۡۡللَّ ۡۡفََلَۡۡصىلِٗحاۡوََعِمَلۡۡٓأۡلِخرِۡٱَّۡل  مَۡوَلَۡۡعَلي ِهمۡ َۡخو ف  ََۡي َزن ونَۡۡه 
٦٩[10ا ر املس ئد :ا]ا.(1 "ا

اك مهاعم ا ملراملاي طاح ناأحدمل انش ئجاا اةاعبد ملهللاالاواق ناأي   
اهدأةاملي  ةاملاوىل."ا:-اا اةاخن ةا- حاا اج م  اك ناا،. اإىلاشن  شأ

اك م او داح   نا هذملاملي حناحيملاإي هارأياملهللاانأواا،وه اأنهاا حىاإي ها،اف  ه
ۡ:د نا،م امليذيااق  ارا يهيفاملا رِۡٱَۡعنِۡۡل ونََكۡۡ َۡيَس  ه  ََرامِۡٱۡلشَّ ۡقَِتالۡ ۡۡل 
ا.(1 [181مليبق  :ا]ا"آليةافِيهِۡ 

 ــــــــــــــ
ا.ا81(املس   انفته،اصا8 
ا.ا81(املس   انفته،اصا1 
ا.ا111(املس   انفته،اصا1 
ا.811(املس   انفته،اصا1 
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ا،.اوع  ا مداأنهاملي ح دامليذيااو م."ا:واق نايفا    تهايداثاملهج 
حيعوو ااووطمل  اع ئرووةاأوااجموولاومل بووهاأنا،جووهنامليف وو حةااشتووشم اموو ا ملماموورت  مل

ا.(8 "..جق ماا ملاح ا اكم اهناع  تهايفاملس  راا،إ ملنشا 
ج مو املنشاوىاأمو ات ف وذا"ا:ج ق نا،وا  راعق اةاملهج ااأهن اتر ا املا مد

وكوو نامتوونحاصووداق ناا اا،ملي ق اووةامليوو اشوو عا املآلنايفاحتوو ناول ووةاومتوونح
اا.(1 "وك ن ملامملاأج حاا يف حرةا،(1 اع 

املي وملجاملاملي ي   ةاو  مل باملامليعش ا  ةود نا وأكدا"ا:علامتأيةاح مة
َو مَۡٱا: ي ا مدايفامليق  نااق يه ِحلََّّۡۡل 

 
مۡ ۡأ يَِّبىت  ۡٱۡلَك  ِينَۡٱَۡوَطَعامۡ ۡلطَّ َّۡلَّ

وت وا ۡ
 
مۡ ِۡحّلۡرۡل ِكَتىَبۡٱۡأ مۡ ۡلَّك  ۡ ِۡحّلۡرَۡوَطَعام ك  م  َّه  َصَنىت ۡٱوَۡۡل ِۡمنَۡۡل م ح 
مَِنىتِۡٱ ِينَۡٱۡمِنََۡۡصَنىت ۡل م حۡ ٱوَۡۡل م ؤ  وت وا َّۡۡلَّ

 
مۡ ۡمِنۡل كَِتىَبۡٱۡأ ا"ااااَقب لِك 

اا.(1 ا[8ملس ئد :ا]
.اج مووو ا ووو ا اوووداكووولاك موووةاا."ا: ووو امليقووو  نا وووىواقوو نايفام ووو ءاك موووهاع

يقووداعموولا اوودااووهخ صاالاهعوولات وو رباحوو اإنووهاسوو ا"ا:وا،(8 "..كشباوو ا موود

 ــــــــــــــ
ا.ا800(املس   انفته،اصا8 
اخ يشه.اا  االاملالاجحتاا(ا ااعلاصداق ناا ااع 1 
ا.ا199(املس   امليت ا ،املي ا ن،اصا1 
ا.ا191(املس   انفته،اصا1 
ا.ا189صا(املس   انفته،ا8 
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وا وينامقيفوهاه و املي او نا.ا(8 "جقوطومقيفوهاا،خ ي و نااكو نامليعشو  امولاعمولامقيفوها،ملنشاىاملانرو امليقو  ن
ااا. مدا

يق  وو اإنووهارموو اا ووينايفاهووذباملي بوو ر اأنايوو الاك وو  ات  اوودباموو ملع انتووبةاتووأي نامليقوو  ناإىلاملي اوو نا
ا.ملسقيناملس يناه  اه املهللاابح نهاوت  ىل

اك مهاع وملاإي هاا شذرونايفاؤا  .اوك ناا   اع ىاأد ملناهقال امليذالا."ا:  و اتب اا ىود ناع د

املي   ايفاملي  ن احب ملر امشسا  ا   اد ناي ذالاملعشذرومل َۡجَهنَّمَۡۡنَارۡ ۡق ل ۡا:اا اةا  رحة.
َشدُّۡ
َ
اۡ ۡأ ا.(1 ا[18مليش اة:ا]ا"َحّرٗ

..وإناكوولامو ا وو  اج وو ناعولاهووذباملي ح وةاملهل ووةاع ووىا"اواقو ناأي وو  ام ملعموهاحوو ناملهاوو مل اوملس و ملج:
ا.ا(1 "يفاا ر املها مل ..ه ام ا ك اا،يت نا مد

اا.(1 ".اجعشاايفامليت ر امليش ا ةاعر  ..."ا:واق ناع دات  رهاو    هااحدمل ا  و اح  
اكشاا مدامليق  نامف  ب"اواق نايفاج  هامليذياعقدباعلامليق  ن: ملاش  اا ي ام هام اودداا،ودد

اا ة.. اعر ال ا"ا.واق ن:(8 "اق  امل ا مد اي ن ا....ور  ا عمة ار ور اد ملن  اخش  ودد

املامليق  ناجند: املي  ن ة اع  ية:جفنامليت ر  ام  م ة املسن قة َلىقۡ ٱام  م ة تَاِنۡ ۡلطَّ َۡمرَّ
َساك  ۡ ۡۡفَإِم  وف  ر  وۡ ۡبَِمع 

َ
ِيح  ۡۡأ ۡ ۡتَۡس  َسىن  مۡ ََۡيِلَُّۡۡوَلۡۡبِإِح  نۡلَك 

َ
وا ۡۡأ ذ  خ 

 
ا ۡۡتَأ ِۡممَّ

 ــــــــــــــ
ا(املس   اوملسع نانفت مه .ا8 
ا.ا111(املس   انفته،اصا1 
ا.ا198(املس   انفته،اصا1 
ا.ا111(املس   انفته،اصا1 
ا.ا180(املس   انفته،اصا8 
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نَّۡ وه  َۡۡءاتَي ت م  ا.(8 [110مليبق  :ا]ا"اۡ ۡ َشي 
.اود موووووووو اجعوووووووو ةاج ووووووووهاكمقيوووووووونا."ا:يفاد موووووووه مووووووووداا ووووووووىأي وووووووو  اك مووووووووهاعواقووووووو نايفا

ااا.(1 "..ي ق  ن
د يووهاعوولامليقوو  نامليعوو ماع ووداا،وموولاأد مليووهامليدمليووةاكووذي اع ووىاترووع عهايفامليوو حن

ا.(1 "...اإنهاملن ع باهذملامليفع املي  دا."ا:تقدههايعش اهاهذمل
نقو  امليشرو اهااليفام  ءامليع ماعواإ ااق نا،وحق قةاملي حناع دباي  املحشم ن
جقووداك نوو اا شقوودملناملعشقوو  املي قوو اأناملهللااوو حنا"ا:اوو ا مووداوع تووىاع  اموو امليتوو م

ااا.(1 "وملاملحملشملاأنااع نا ي اصح ح ناا،إي ام 
رموووووو اك نوووووو ا   اوووووو اوح وووووو ناا.."ا:واقوووووو ناموووووو  اعوووووولام روووووو ع ةامليقوووووو  نامليعوووووو م

 املي قولامليوذياكو نا.اوإهنو ايش نوناجعو  اعولانو ا."ا:.اواق نام  اأخ ىاع او (8 "مس وا نا
وموو اجعوو ايفاكوولاا،وإهنوو ايش  وولاملسوو  اا  ووااك ووناعوو  اكوولاهووذملا،اشمشوو ااووها موود

ا.ا(1 "؟وأالات   ان  املير  املس الاملي ن نا،هذمل
اكف راد ااااأنامليق  ناش  وت حظايفاهذباملي ب ر اأنهاا   ا يفاكم اا، ع 

 ــــــــــــــ
ا.ا191(املس   انفته،اصا8 
ا.ا198(املس   انفته،اصا1 
ا.ا1(املس   انفته،اصا1 
ا.ا80(املس   انفته،اصا1 
ا.ا181(املس   انفته،اصا8 
ا.انفته(املس   ا1 
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َغىث ۡۡقَال و ا ۡۡبَل ۡاملآلا ة ض 
َ
َلىِۢمۡأ ح 

َ
ََتَۡٱۡبَلِۡۡأ ىهۡ ف  وَۡۡبَل ۡۡى تِنَاَۡشاِعرۡرۡه 

 
ۡيَة ۡأَِبۡفَل يَأ

ر ِسَلَۡۡكَما ۡ
 
ل ونَۡٱۡأ وَّ

َ ول ونَۡا:وا.[8ا:ملانب   ]ااا٥ۡۡل  ئِنَّاَۡويَق 
َ
و ا ۡۡأ ۡءَالَِهتِنَاََۡلَارِك 

مۡ ا:وا.[11ا:ملي  ج ة]ا٣٦َّۡمَّ ن ونۡ ۡلَِشاِعر ۡ
َ
ول ونَۡۡأ َۡۡشاِعرۡرَۡيق  بَّص  ۡنَََّتَ

ا:وددار املهللاع  ا ايفاهذملااق يها.[19ا:ملين ر]٣٠ۡل َمن ونِۡٱَۡري َبۡۡۦبِهِۡ
وََۡۡوَما لِۡۡه  اۡقَلِيٗلَۡۡشاِعر  ۡۡبَِقو  مِن ونَۡۡمَّ َۡوَما:و.ا[18:ملي دة]ا  ٤١ۡت ؤ 

َنىهۡ  رَۡٱَۡعلَّم  ع  ا.[10اس:ا]ا ۥ  َۡلۡ ۡيَۢنبَِغَۡۡوَماۡلّشِ
وأنوووهاهووو امقيوووناا،كووو ناا ووو  امليقووو مل  اومليعش اوووةإنامليووو ع ااوووأنا مووودملاا

ووملرووحاأنااوو  يادووداتووأي ااأشووداا.مموو ار  باك وولاموولاملستشروو د ا،قوو  نامليعوو مملي
مليوذياأج  نو اا،وه املس   املستشر ااه  ياالمو سا،أا تذتهات  ب نارداملها م

و خوووو اعوووولاملجرتمل ملتووووهاع ووووىامليشوووو را اا،يووووهاحب وووو ناعوووولاملجرتمل ملتووووهاع ووووىامليتوووول املي ب اووووة
املها من.ا

مليقو مل  اااش  ءاستأيةام  جةا موداوملي  ااايفاملام اأناش اها رج جا 
رموو  ا اأدوو ااووأناأاوو ار يووااحوو اكفوولا موودملناا ووداوجوو  ا وأناشوو اهاا،ومليعش اووة
ا.ا(8 ذملا ااشحايهات    املي يامليذيااقناأم  نار ملناح  تهكواا، ااعلا    نا،ا دب

نقوووو راا،ملسوووو ملع اوملالجوووورتمل ملةاودبوووولاأناخنوووو ءايفامليعوووو مايوووودح اهووووذب

 ــــــــــــــ
اا.10(ا رم  ا ،اح   ا مد،اص8 
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اووو  يامش ووو د ايفام ملعمووهام ووولا ووولباموولاك ووولامووولاأنااهوونحق قووةاوملروووحةا
.اجب اأادا  ا."ا:علامليق  نامليع ما-م  –جا ااق ناا،ملستشر د املس  ر 

 اارو ايفاصوحشهاكمو اأنو ناأياا،ج اودايفاأصو يشهاويفااو مشها،م  صو ملآلناكشو  ا
اووولان جووولادووودامووو ةادبووولاأناابووودأا مووودايفاإناوردوووةا"ا:واقووو نا.(8 "يشووو ا ووود ا
ا.اا(1 "ابدأا مدايفات ت  امليق  نااع لودبلاأناا، طالم اأوحىااهاإي هاتدوالا

جقودانو نامليو حنااشب وهامليو حنا"ا:واق نايفاي  ا اك مهاعلاملس  جق ايفا  و اتبو ا
ا فوو  ا مودايفاتوو را امليوودا ن ةااأنوهاكوو نااوو حىاإي وها  وو اموو اا"ا:واقوو نا.(1 "يفامليقو  ن
ااا.(1 "..ك نااف  ه

جاووو ااوووشا امليقووو  ناا،مووولامليقووو  نامليعووو ماه ووو د ااووو  يايفام دفووووع وووىامليووو   امووولات
ا.(8 "وا  د انفته..ا،..اجا اأح  ن نا لاجين"ا يش  د اح اد ناع ه:

جقدا   اا.واا  املسدا ةا،جا اا   اه  اا اوعناج اةاأا جهاملامر كنامعة
اكشاامليشفتلاملس شمد اأنااباان وناد ناملهللاابح نهاوت  ىل ۡنَسخۡ نََۡۡماا:يف

وۡ َۡءايَةۡ ِۡمنۡ 
َ
تِۡۡن نِسَهاۡأ

 
وۡ ّۡمِن َها ِِۡۡبَي  ۡۡنَأ

َ
ِۡإَوذَاو:.[891ا: مليبق ا]امِث لَِها  ۡۡأ

 ــــــــــــــ
ا،املامليشقدم.ا1(املي ا ن،اصا8 
ا.ا181(املس   انفته،اصا1 
ا.ا119(املس   انفته،اصا1 
ا.ا191(املس   انفته،اصا1 
املامليشقدم.اا1(املس   انفته،اصا8 
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َا ۡ نل  ََكنََۡۡءايَةٗۡۡبَدَّ ۡ ٱوََۡۡءايَة ۡۡمَّ لَمۡ ّۡللَّ ع 
َ
ِل ۡۡبَِماۡأ َنّ َما َۡۡقال و ا ۡۡي  نَتۡۡإِنَّ

َ
ََت ۚ ۡأ

ف  ۡبَل ۡۡم 
مۡ  ََث ه  ك 

َ
لَم ونََۡۡلۡۡأ اأم اا،أناملسر ك اد ي مل:أالات ونا مدملناا،[898ا:لملي ح]١٠١َۡيع 

واق ناملي  ماد الناا   اع ها دملن.اا،واأم ه اخب جها،أصح اهااأم امثاا ا ه اع ه
ا.ا(8 وه اك ماا  د اا  هاا   ناا،نفتهم اهذملاإالاك ما مدااق يهاملات ق  ا

 د االاهخفووووىاع ووووىاأحووووداموووولاروووو  املي  وووو اأنا عوووو ااوووو  ياو وووولباموووولاملستشروووو
أصوولاا،ملي وو ءام ووهاملي صوو ناإىلاملين وولايفامليوو حنا،ملس  روو ااووأنا موودملنا ااعوولاأم وو نا

ومووولامثاجوووشحامليبووو  اع وووىام ووو ملع هاا،أوامليشروووع  اج وووها،ملي ق ووود اومليرووو ا ةاملهاووو م ة
اا.نهاملاور ا مداوي ساملاملهللإي ق ناملاش  ا

اهذ اأي ر اأونامل امعةابإن اكف ر املي ع اه  اأو اش امليذالاملاشادا،مليف اة م مل
ا املي ا ن اوملاا ي ااحمل راة اواا،ملي ا ئل اويفاشا ه. ارا يشه يفاومليشرع  ايف

اد ار  اامليق  نامليع م اومم  املي اأاراابح نهايهيعلام ملعما . مليق مل  ا ناوونام  جة
نَتَۡۡوَماا:ومليعش اة هۡ َۡوَلۡۡكَِتىبۡ ِۡمنۡۦَقب لِهِِۡۡمنَۡتت ل وا ۡۡك  ۡبِيَِمينَِك ۡۡۥََت طُّ
ۡۡإِٗذا ب ِطل ونَۡٱۡتَاَبۡرۡ ّلَّ وَۡۡبَل ٤٨ۡۡۡل م  ۡ ۡه  ورِِۡۡفَۡۡبّيَِنىتۡرَۡءاَيىت  د  ِينَۡٱۡص  وت وا َّۡۡلَّ

 
ۡأ

ىتِنَا ۡأَِبََۡي َحدۡ َۡوَماۡل عِل َمۡ ٱ َۡۡي ىلِم ونَۡٱۡإِلَّ .اوت ملت ةاأد ملنا[10و11ملي  عب ة:ا]٤٩ۡلظَّ
ددانفىاأناملهللاابح نهاوت  ىلاملسفت الاملاملي ح اةاررناملهللاع ا اومليش ا  اع ىا

 ــــــــــــــ
ا.818و80،اصا1م،اج8080،املي ي،ا8 ون،ا و(املن  :املي ملحدي،اأاب  املي 8 
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ا.(8 صفةامليق مل  اومليعش اةايفاهذباملآلاةاملحملعمةعلانب ها مدا
امليق مل  اأنهاأمناالاا   اووصناملهللاابح نهاوت  ىلارا يهاونب ها مدملنا

ِينَۡٱا:م لام ا   ايفاد يها،مليعش اةوا وَلۡٱۡيَتَّبِع ونََّۡۡلَّ َّۡٱۡنلَِّبَّۡٱۡلرَّس  ّمِ
ِيٱۡۡل   َّۡلَّ

ونَهۡ  ت وب اۡۥََيِد  مۡ َۡمك  ىةِٱِۡفِۡۡعنَده  َرى جِنيلِۡٱوََۡۡلَّو  ِ
مۡۡل  ر ه  م 

 
ِۡۡيَأ وِفۡٱب ر  ۡل َمع 

مۡ  ىه  نَكرِۡٱَۡعنَِۡۡوَين َهى م 
ِۡۡامِن وا ۡۡ ََۡفۡا:.اويفاد يه[881ملاع مل :]ل  ِۡٱب وِلِّۡۡللَّ َۡورَس 

ِّۡٱۡنلَِّبِّۡٱ ّمِ
ِيٱۡۡل   ِمنۡ َّۡلَّ ِۡۡي ؤ  ِۡٱب مۡ ۡتَّبِع وه ۡٱوَۡۡۦَوََكَِمىتِهِّۡۡللَّ ونَۡتَۡۡلََعلَّك  َتد  ۡه 

١٥٨[: 881املاع مل]اوروا اأح  اثاو ي راتدناع ىاأم ةاملي ا نا..ا
ع وووىااملي اووو اصووول اا:جق يووو ملا اصووو  ش اع ووون اإ ملاأنوووش"ا:د يوووهاا،جمووولاملاح  اوووثا

أن ا مداملي ياملامناواد لو اي يو ناوا"ا:ود يها،(1 "..ا،وع ىا نا مدا، مداملي ياملامن
ا، اىاع  هاملي   اومليت مايفاخطاملها مل اوملس و ملجورحاااهاما.(1 "..والانياا دي

ا.(1 "م حب ناا ي ياملامن"ا:د ئ نايه

 ــــــــــــــ
ا،ومليتوو  رنايفامليوودراملس  ووو را،وملاوولاك ووولايفاتفتوولبا،(املن وو اهووذملايفاتفتوولاهووذباملآلاوووةاع ووداملينووطيايفاتفتوولب8 

ا ون،او له .اوأاب  املي يفاوملي ملحديا
اا.81911صححهاش  ااملارن ؤو اوملام هايفا ق  املست داا د اا(1/880(األد:املست دا 1 
روو فهاشوو  ااملارنوو ؤو اوموولام ووهايفا ق وو املستوو داي وو ناملاوولاا1191(ااوو د ا88/810(املس وودرانفتووه،ا 1 

(اد ووو :اأم اوووةاملي ووويا1191،ا8811(اومتووو  ا(1181ل  وووةاود يوووها"الانوووياا ووودي"اي اووو امووولاروملاوووةامليباووو ريا 
.اي اشةاملا لار ا املالال  ةاكم ايفاهذملاملسبحثامم اادناع ىاأنايداثاملالال  ةاأص ن
فها ققوو املس اوو عةامليدا  ووة،اانايفاإاوو   باد ا اوو ناوهوو انش ووناج ووه،اواوو دناروو ا(8/181(املس وودرانفتووه،ا 1 

(اوش اوهاشو ملهداوصوححهاملي و   ايفاملساشو ر ا8/11ر  يهار  ناملير ا ،اوصححاملاولاك ولاإاو   بايفامليشفتولا 

= 
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ي اوداإنوهاا،واو أاملي تومةا،مليوذياج و امليبوةوا"ا:دو ناع وناا،وملاملآلي راملس واةاهبوذملامليروأن
ا.ا(8 "والااب  يناإالام  ج ا،حيبيناإالامقملاالااإي اأملي ياملامنا

جو ضاا،أنوهاروياأيو ااودناع وىانفوناأم وةاملي او نااوجتودراملهشو ر اه و اإىل
م ام ةا"ا:ويف ها،وه املاروملاةاملالاأ اش بةاو لبا، نقااهاملستشر د ناوملسشف 

اا.(1 وه اأي ام ر  اكم احققهاملير  املايب يا،"ح اكشااود أرا ناملهللا
ا،وملاوووشدناا ووو املي  مووو  اا بووو رملةاور ةايفاا ووو اأحووودمل امليتووول املي ب اوووة

ع  امليعش اةاومليقو مل  ايفاأوملخو اع ىاأناملي ا ناا،ع ىا لاحق قشا جت وه ا
ونعشفوناا. ي ن اعدمامل و ءاج او اجقدا،  اا  ياهذباملستأيةايناعم ب.اوس ا اا ا

موولا يوو اكشوو  املااوووش  اا،ه وو اا هشوو ر اإىلاا وو امليعش اوو ةامليووو ار ةاع وو ا 
رادحنووو نا"اوكشووو  امليوودكش اموو  ملاحووو ناأم ووةاملي اوو نا"ا:ع ووناشوو ملحاإاوووح ا

ا.ملاوملئلاوملاوملخ "ع ىاملانفىاأم ةاا داملي  املير يفاملي ملج ا"ا:ي للاالاع نعبدمل
أمووو املا يوووةاملي ق  وووةاوملي ق  وووةامليووو اتووودح امووو ملع ااووو  ياومووولا ملرايفاج عوووها
ااملسش  قووووووووةاابروووووووو اةامليقوووووووو  نامليعوووووووو ماجقوووووووودا ك ن هوووووووو ايفاحب  وووووووو املآلخوووووووو املس اوووووووو م

ا."تل املي ب اةااه  ياالم ساع ىاملي"املجرتمل ملةاملستشر ااو
تززيثر بزز   ،وقبيحززا   الزززعم بززيد زيززد بززد حارثززة كززاد ن ززرانيا   -2

 ووووووووووووووووووووووووا=
ح و اوع وداملاولاا(.181-8/818و ولبايفامليوداراملس  و را ا،اوور ايفام ىناهذملاأح  اثاعلاأنوسا811ا د ا

ا(.190-1/191يفامليفشحا 
ا(.ا818/اض8/11(امت  ،ا 8 
اه.8181ملي ا ءاا-،ارب ةامعشبةاملس  ر ا111(ارد ا8/881 (اا ت ةاملاح  اثاملي   فةاوملس ر عة،ا1 
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 : محمد
ملخشنفوووهاد اووواا دجيوووةايفاا،وكووو نا اووودااووولاح ريوووةان ووو ملن  نا"ا:(8 اقوو نااووو  ي
اا."..دب حامليرعلا،مليتم  اوك نا اداشدادا..  ر اع ىاملير م

تشروو د ايفاهووذملامليوو ةاعوود اموو ملع اأواأخنوو  اتوو ا اج اوو ااوو  يا وولباموولاملس
ملاش   ملناإىلاروملا ةاالات ب اأم مامليق ئ امليش رهخ ةاملسقب ية.اجالاك نا اودان و ملن  ناا

اا؟كم اا ع اا  ي
ا،يقووداتبووىناج روو ةان وو ملن ةا اوودامتشروو د نا خوو وناموولادبوولاوموولاا وودااوو  ي

مليووذياتبووىناج روو ةاا،شوو  املستشروو اامليف نتووناملسرووا راه وو ياالموو سا،(1 ك اشوو يأشووا ه ا
أياأخوووذاع ووهامبووو   املي  وو ملن ةاي  ووو فا اإىلام ووو  رباا، ع اأنا موودملناتوووأي اا اوودي وووا،شوو اه

ومليوو مل حاع وودياأنااوو  ياأخووذاهووذبامليف روو ةاعوولاشوو اهاالموو سايفااا،(1 ملسع نووةاهاوو مه
اا.انهاملاا ام مل  هاملي ا ك ه ا،" ا رامعةامليش  راة"ا:كش اه

ملدو أامو   ا اوداا،ش او ةاملستشرو د وس اداملاملا يةاع ىا ورملناج ر ةان  ملن ةا ادايفاك
اق ووو املستشرووو ااا-ا(1 ملي توواةاملهجن   اوووةامليقدهووةا-اوولاح ريوووةايفا ملئوو  املس ووو ر املهاووو م ةا

 ــــــــــــــ
:ا"اج م ارأىا ادايفامب   ا مدانفسامليتم امليداينامليذيا80،اويف هاصا89ح   ا مد،اصاا-(املي ا نا8 

انهاوت داقهاس ا   ااهاملي  لامليذياح ربا".ايفاملست ح ة،اأع لاإه 
،انقوو اعوولاه وو ياالموو س:املي  وو رىايفامعووةادب وولاملل وو  ،ا(اAnnaliاp 2ا35 (اح ي وو ةاملهاوو ما1 

ا،اانوهاتوو يفام(،اوهوو امولاأوملخو اموو اكشو8011 عو ماا18حبوثام رو رايفاي ووةاملسرو اامليبلوت وةامليش  وولاة،امليتو ةا
ام.8011ع ما
ا(املن  :ا .اماديار ااملهللاألد:املجرتمل ملةاملستشر ااالم ساع ىامليتل املي ب اة.1 
ا.اا8801/اصا1(اج1 
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ا .د ك .ا
ت رهخ و اوارو  فةايفام و  راأروملاوةاد اوةاا  ا  اوم اهع   اد يهاا خش  راشداداه اأنها ات ا

والاا ووودواملامووو اك نوووهاا.(8 ملناكووو نان ووو ملن  ناةاترووولامووولاد اوووااأواا  وووداإىلاأنا اووود ي دوووملهاووو مناملس
ج ر ةاملاش ش ا املستشر د ناملاملير ملهداملي اترلاإىلاو   ان  رىاملادب  ةاك واامليو اا شمونا

اا.(1 ملي ات شمناإي ا اومليد ا ادائلادب  ةار مواا،إي ا اومليدا اد
اا؟وهلاملخشننا ادملناد ااا دجيةايفا  ر اع ىاملير م

ومليد ا اداالاا،ةاأناا دىاا  اي  بةاالاع م  ي د را املها مناملسملس  و ايفام   رامليش
جأ وو رةاخ وولايبوويناا، ملرةاد ماوو او اوودام اوو ا،ي  ىااوولاملموو  امليقوو سعبوودملح ريووةااوولاشوو حب لااوولا

جو حشم  ملا اودملناوهو اا مهوذا و ماا،رهوطااو دىا،مليق االا ت ايفاملش ه  ةاع ىام و  نااوينام ول
ج شورتملباحعو  ااولاحو ملماي مشوهاخدجيوةاا و اخ ا وداا، رو باي ب و ج ا،ج ملج ملااهاا ااععو  ا،ا ج 
اا.(1 وهبشهايهج م ات و ا ارا ناملهللاا،ئةا ره  اأرا م

وهعذملات ا اي  ام ا  ةاا  يايفامليش  ملام احق ئ ات رهخ و املهاو مناوملشاولاأوامليش ا ونا
اا.مم اا يناعلاملهر يةا،يفاهذباملستأيةاةوملرح

ا؟!  ادب حاملي  هاكم اا ع اا  يوهلاك نا اداشدادامليتم
أاووو اجقووودادووو ناا.ةاومليش رهخ وووةاملس شمووود اأنوووها ااعووولاكمووو اوصوووفهااووو  ي وووتوووذك ام ووو  رن امليدا 

 ــــــــــــــ
،ا ق  ا م  اجو خ ري،او . مودا8صفةاملي ف  ،اجه(:ا801مليف جاالاملش  يا ةاا (املن  :ا  نامليدالاأا8 

ا.اا111روملباد  ها ن،ا ملراملس  جة،االوة،اص
(املن وو ايفاهووذمل:املا ايوو اساشوو ا املي توو عن:املي  وو ملن ةاو  ملهبوو ااوو اعوو  املش ه  ووة،امليقتوو املاونايفاتوو را ا1 

ا.ا888و819م،اصا8081ملي   ملن ةاودب ئ ا ايفاعاداملش ه  ة،ارب امنب ةاملآلا  املس ا  املي ت ع  ايفاالوة،ا
(؛املاووولااووو د:املينبقووو ةامليعوووطىا1109ا/ردووو 8/811(املن ووو ايفاهوووذملاملس ووو  راملآلت وووة:املاووولاح ووو :املهصووو اةا 1 
ا/امليرتكن(.ا111(،املالاك ل:مليبدملاةاوملي ا اة ا/8/811(؛املالاعبدمليط:ملالاش     1/19 
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ا،ك ناأا مةاالا اوداأاو  اشودادامليتو مل ام ولامليقو راا:ومس  األداالاص حلااق نا:(8  ملو 
ا.ا(1 أا  ك ناأا مةاأا  اوك نا ادااا:وك نا اداومليدباأا  املامليقنل.اويفاروملاة

إناراو ناملهللا"ا:د يو ا،ملاحداثاع ئروةارروناملهللاع او ا،(1 ومت  امليبا رياىوروا
امت ورملناتوطااأاو را او اوه و   ان و ا نفو اإىلا اودااولا"ا:جقو نا، خلاع ن  اإىلاي  أ اتو ي 

.اأ اتو يا."ا:ويفاروملاوةا."إناهذباملاددملماا  ا املاا و "ا:جق نا،ح ريةاوأا مةاالا اد
اجوو أىاأاوو مةاو اوودملناوع  اموو ادن فووةادوودا ن وو ارؤااأنايوو  ملنا اووام اواوودةاواملسوودشنا خوولاع وون 
ا.(1 "إناهذباملاددملماا  ا املاا  ا:جق نا،أددملمام 

نقلاألداالاص حلاعلاأهولاملي توااا:د ناأا ا ملو ا:مليداثاملد ناملالاح  ايفاش حهالذ
وكو ناأاو باا،شودادامليتو مل اانوهاكو ناأاو  ا،أهن اك ن ملايفاملش ه  ةااقدح نايفانتااأا مة

اووذي اج موو ادوو نامليقوو ئناموو ادوو ناموو املخووش  املي وو نااوو املي ووياا، اووداأاوو  اموولامليقنوول
اا.ل اعلاملين لاج هاالعشق  ه ا ي  ايع نهاك ج ا

وهوووناأماأهوولامووو ال املي وووياا،ي  ملاامووولار اوو املاووولااووولالاأناأماأاوو مةعبوودملودووداأخووو جا
 ودو ايفاملي وح حاعولاملاولاشوا  اأناأماودوداا.ج اوذملا و  اأاو مةاأاو  ا،ك ن ااو  مل

واقوو ناك نوو اموولااوويامليبرووةامليووذالاا،هللاومليووداملي وويا بوودملأهوولاك نوو احبروو ةاوصوو فةاي
ا،وت و و ادبولا اوداعب ودامليبرونا،هلل بودملج هباو ايا،سن ا بودملج  رةايا،ددم ملا ملامليف ل

 ــــــــــــــ
ا/كش  املين اا/اا  :ايفامليق جةا(.اا1111/ضا1/119مليدالاعبدمليم دا ان(امليت ل،ا ق  ا  8 
ا(.ا1/111،اوصححهاملايب يايفاصح حاا لاأ ا ملو ا ا1111(اا د ا1 
(اردووو ا1/8918،اومتووو  ا /كشووو  امليفووو ملئ ا/اووو  امليقووو ئن(1119/ردووو ا18/811(امليباووو ريامووو امليفوووشحا 1 
ا(.8180 
ا/ا.امليف ملئ / .مليق ئن(.1118/رد ا18/811(املس درانفتها ا1 
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مل ا ااو  .ادو نامليق روناع و ء:ايو اصوحاأناأماأهولاك نو ا.اوهجع  و اا،ج يدةايهاأهول
أياا-ملااو  اأاو  .اد و ااانامليتو  مل ادودات ودامولا،ا ع وملااو مل املا او اأاو مة

ج دووو اا،ج ووو  اأاووو مةاشووودادامليتووو مل ا،حيشمووولاأهنووو اك نووو اصووو ج ةا:-ملاووولاح ووو ا
ا.(8 ملهنع رايذي 
جاووذملاا،جموو ا ملمادوودايبوو اأناأماأهوولاك نوو اموولاأصوولاحبروونا:د وو 

مولا اوةاملاماأواا يناعدماملاشب   اأنااع ناا مل اار  اأحوداأ ودمل ه ا
ملا ام ووولااووو مل امليف وووداأاووو مة.اوهوووذملاأمووو ام حوووظاوم ووو و ا ووودملنايفا

 صوووةايفاملس ووو ر امليووو املخش نووو اج اووو اأعووو ملااملي ووو  ااوووأع ملااوخبا،إج اق وووة
وهووذملاموولااووده  ةاع وو اا.م  موو ايفامليتوو  ملنا،ملي نو جاأوامليوو م  املاج ردووة

روووو  املي رمليووووةاأواملش  وووو ة.اواووووذي االاح ووووةاسوووولااتووووش ع اشوووود ااوووو مل اا
اا.أا مة

مليتووم  ادبوو حااموولاهووذملاك ووهاأنا اوودملنا ااعوولاشوودادإنامليووذيااام وو ا
مليتووم  املا ووهاأاوو مةاااوولامليووذياكوو ناشوودادا،ملي  ووهاكموو ااوو ع ااوو  ياو وولب

،اناأماأاوو مةااك نوو احبروو ة.اوابوودواأنااوو  ياملعشمووداع ووىاا

 ــــــــــــــ
(املاولا1/891 او(ا1/101:امليوذهي:ااولاأعو ماملي وب  ا ملن و ا(اوعلامتأيةااو مل اأاو مةاوا و ءاومليودباوأموه8 

ا(،.ا1/198مليشاذاا ،اعت ك 



 21 

ا،(8 او دأا تذتهاملستشر د امليذالاملعشمدوملاع وىاروملاوةاملي ملدودياع وداملاولا
.اورموو اأخووذا"يفاأنفووهاجنووسا،وكوو نا اوودار وو ناد وولملنا  ماشووداداملا مووة"ا: ووثااقوو نح

ااا.(1 يطعبدمل صةاملاملالاوخبا،هقال اروملاةاملي ملددياان ا ا لامب ش 
كمووو ااقووو ناملاووولاح ووو ايفااا"مووورتواامووو ااووو ةاع موووه"جاووو اا،وملي ملدووودياالاحيوووشجااوووه

ةاملي ووو  فةا ووودملنامووو املالحش ووو جاا ي وملاووو اومووولاملي  وووااملس ا وووناملي ملروووحا.(1 مليشق اوووا
ااا.و   املي وملا ةاملي ح حة

ويوووو املجرتروووو  ا وووودالناأنا اوووودملناكوووو ناكموووو اوصوووونااوووو  ياو وووولباملاووووش   ملناإىلاروملاووووةا
مليوذياأحبوهاهو اجهنايفاهذملا ي  ناملاملا يةامليع ل اع ىاع موةاملي او ناا،ملي ملددي

ووا.وملا ووهاأاوو مةاومهوو اهبووذملامليرووعل ملا ووهاوكووذي اراوو ناملهللااا اجقووداعوو  ا اوودااأنووهاح 
ااا.أا مة

ع وووىاأاووو مةاع ووودم اأم وو اأناملي اووو ناا(1 و لمهوو ا(8 ومتووو  ا(1 روىامليباوو ري
جقوو ناا،تووهر وولاا وو املي وو بايفاإم راا،ملشوو اامليووذياأموو ااش ا وو بايفاموو ءاوج تووه

 ــــــــــــــ
ا(.1/11(املينبق ةامليعطىا ا8 
ا(.ا8/81(املن  :املالاعبدمليط:املالاش    ا 1 
ا.ا101(اتق ااامليشاذاا،اصا1 
(،اوملن وو اأح  اووثا1119/ا.ام  دووااملي ووح اة/ .م  داا اوودااوولاح ريووة/81/111(امليباوو رياموو امليفووشحا 1 

ا.اا1111،ا1118،ا1111،ا1111،ا1118مليبا رياملاخ ىايفاهذملاملس ىن،ام ل:ا
/ا.ج ووو ئلاملي ووووح اةا/ .ج ووو ئلا اوووودااووولاح ريوووةاوأاوووو مةااووولا اوووودارروووناملهللاع اموووو ا1/8111(اصوووح حها 8 

ا(.اا1111
ي اوودا"اوو ا اوودا(،اموولاحووداثاملاوولاإاووح ا،اوج ووهادوو ناملي اوو نا11ووو1/11(املن وو ايفاهووذملاموو  ن:املاوولااوو دا 1 

احاامليق ماإي".اأأن ام الي،اوميناوإياوا
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]ا وويناإموو ر اأا ووهاموولادبوولااإناتن  وو ملايفاإم رتووهاجقووداك ووش اتن  وو نايف"ا:ملي وويا
وإناكو ناسولاا،اإناكو نا   قو نايرمو ر وأماملهللا،ع دم اأمو باع وىااو اةامقتوة[

ا."ا دباوإناهذملاسلاأحااملي  باإي اا،أحااملي  باإي ا
لاعموهااووددموهايفاملهمو  اع وىاملا،ا  هاوا اعمهالو  و خىاملي ا نا

ااا.(8 ا اةامقتة  ف ايفا
   :(1)زعم  أد مراعي ديار بني سعد كانت خ بة ممتدة -3

و يو ااودي لاأنامليتو ةامليو اا،ع ىاإر دهاإناهذملامليق ناملاا  ياي ساصح ح نا
دوووودم اج اوووو املس روووو  ةامليبوووودوا ةاإىلامعووووةاوأخووووذةاج اوووو اح  مووووةامليتوووو داةا موووودملنا

أيااوووو ةا وووود اا(1 كموووو اد يوووو اح  مووووةامليتوووو داةا،ك نوووو ااوووو ةاشوووواب  ا،يرتروووو ه
م   ي و امولااو  ااويناا دودم مثا"ا:ود يو اكوذي ا.اناملارءاتع ناج ا اا  و  ا،ودحط
اواا.اوكوو ناموولاا كوو ةاملي اوو نا" اأرروو ناموولاأرءاملهللاأ وود ام او وموو اأع ووا،او د ع  اوو 

كم اروةاواأناأ   ما اجتدام اتأك هاملاملي رااجشروب او  وااك ولملاا  مو اأ  و ماملآلخو الا
اا.وي سايفار عا ادن  اينباهنت نا،جرت  ا  عىا،الاجتدام اتأك ه

ممشد اكلاع ماكمو ااو ع اجفناهذملامل طا ي لاع ىاأنام ملعناايناا دا اتعلاخ بةا

 ــــــــــــــ
ا.(111و180،ا110و1/111(،اومليشفتلا 1/110بدملاةا (املن  :املالاك لاملي8 
ا.اا10(املي ا ن،اصا1 
فهاك ولامولا  ار وا(،امولاحوداثاملاولاإاوح اااهاو    ا181واا8/181(املن  اروملاشا اع وداملاولاهرو مايفامليتول ا 1 

صاا،ةاملاوىلملي  م  ،اويعلايهاش ملهداتق اهاكم ا ك نو ايفاكش ا و :امليتول املي ب اوةايفارو  املس و  راملاصو  ة،املينب و
ا.اا888واا881
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ا.إي ا امترتر  نا صةاملي  مامليذياددماج هاملي ا ناوخبا،ا  ي
اوانااووووو  ياو وووووولباموووووولاملستشروووووو د االااقم وووووو نااوووووو س   ملةاومليع ملموووووو ةاومليطكوووووو ةا
ا. اوي ايبش اا ةاد  يلاأهب نااج  مله االا،(8 ومل  ملرا

  :الجنسية في أواخر أيام زعم  تحرك غرائز الرسول  -4
مثا  ك ايفاأوملخ اأا مه.اوهوذملاا،ملش ت ةاك ن اخ مد أنا  ملئ املي ا ناا(1 ا ع اا  ي

شوو  ا موودايفاملي قووداملاخوولاموولاعموو بام وولاا"ا:ون ووها،(1 مليوو ع ايفاأصوو هايروو اهاإم وولا رموو  ا 
ا.ا"..كبلاإىلاملي ت  

ةام ولاهوذباملسو ملع امولاحق قوةات ود ا و و ا(1 اتش شجاا  ياومرو هخهامولاملستشرو د 
ويوو ااا.اع موو نا ح ووثاكوو ناعموو باح  اوو ا تووا،ا ووداوجوو  اخدجيووةاررووناملهللاع اوو ملي اوو نا

 و  توهاوملي و و اك ناهقال ام ر ع  اأوام  ف اي   وملاأوالنايفاال اكولاوملحود امولا
ا. و ملايش و املسو ملع أناا و ادبولاا،ومليب ملعثامليو اأح رو اا ومل وهامولاكولاوملحود امو ال

ا.ا"(8 تل املي ب اةايفار  املس   راملاص  ةملي"اوهذملام اج    بايفاكش ا  
 وخالصة ذلك:

 من خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها:( زواجه 1)
اأاوب  اهو اعودماملهشمو ماملي او ناا–ك ولبااا–إناأونام اادركهاملهنت ناملاهذملاملي وملجا

 ــــــــــــــ
،اموووولاكش اووووه:املي اوووو ن،اجاوووو اارووووع ايفاملهاوووو مل ا81وصاا81(املن وووو ام دفووووهامليشرووووع عنايفاملس  وووو ملة،اصا8 

ا.وملس  ملجاملي  ا ايفامليق  نامليع ماوصح حامليت ةاملسر جة
ا.اا11(املي ا ن،اصا1 
ا.ا100(ايفاكش اه:اح   ا مد،اصا1 
ا.ا818روا اوملها م،اصا(املن  ايفاهذمل:ا .اعبدملي   ا م  :اأوا1 
اه(.ا8111،اوملن  اكذي املينب ةاملي  ن ةا ه(8181،املينب ةاملاوىلا 181واا101،اصا811واا811(اصا8 
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ا وداوج يو ااا ة،او ااش وجاع  ا اإالا ساعر امملسش ةاملشتداة،اادي لاأهن اك ن اأكطام هاا  ناخب
ا،اوك نوو اي بووو ناع وودم ات و اووو ،اإ  توو اع مووو نااعوولا وووساواووش ااووو ة،اوكوو ناعمووو باحوو اوج يووو 

الاع ئذاملسا ومناج يدةايهاا ش ن،اوت و  اأا اه يةاالاملي ب .املايشم من،اج يدةامل ش  اات و  ا
ا.( 8ايهاملا ا اه دملناوا ش ن.اوك ن اهناملي اا  اي  وملجاملاملي ا ن

 من سودة بنت زمعة:( زواجه 2)
ك نووو امووولاملسقم ووو ةاملساووو   ملةاإىلامليبروووةايفااوووب لاملهللامووو ا و اووو امليتوووع ملنااووولا

أنااوووبنااهبووو اد ماووو امليعفووو راي ووودماررووو ئا اعمووو و،امليوووذياتووو يفاع اووو ،اجاروووناملي ووويا
ح  شاو ا،اوع ودم ار  و ايفامليتول،او هبو ا(1 هب  يو ،اجش و او اع وىامليو   امولاكوطااو ا 

و  مااذي املاملير ايفاأ ومل ه،اوهب اي  شا اي  ئروةارروناان قا املي ا نايفامليف مل.،اخر  اأنا
ا.(1 ملهللاع ا 

امن عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما:( زواجه 3)
ا  و  امولا  وداادن وةأنار و ناحيم او اإي وهايفاا-رؤا املانب و  احو اواا-يفاملس  مارأىارا ناملهللا

"اوكفوىاهبوذملا(1 اجلمله ،اج قو ن:ا"إناكو ناهوذملامولاع وداملهللاه وه.ملي ا ،اد ئ ن:ا هذباملم أت (،اج عرنا

 ــــــــــــــ
(،ااأاوو ن داروو  فةاحوودا   ناودب اوو ا1/88،املاوولااوو د:املينبقوو ةا 118ملاوولاإاووح ا:امليتوولاوملس وو  ي،اص:ا(ا8 

ا(.81/111ملي  م  ات رهخ  ن،ام ا املالاح  اكم ايفامليفشحا 
(،ااأاوو ن داروو  فةا1/0(،املاوولاهروو ما 1/81،املاوولااوو د:انفتووها 181ملاوولاإاووح ا:املس وودرانفتووه،اص:(ا1 

(اوملالاعبدمليطاكم ا1/80حدا   ن،اجاناملاملاخب رامليش رهخ ةاملي ادب ا املي  م  اأم  ناملالاح  اكم اايفاملهص اةا 
ا(.1/818يفاملالاش    ا 

ا(؛او لمه .8111 ا(،اومت  ،اا د 8181مليبا ري،اا د ا (ا1 
ا(.1111(،اومت  ،اا د ا 8911مليبا ري،اا د ا (ا1 
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 مليوده ا وراكبولايفان و  املهاو م،اجحو صاي،اوكو نا(8  ي  ناع وىاملنشفو  امليروا ملن ة،او ااشو وجااعو ملنا لهو 
ايفام  ه تهايش ي  اع ىاملحملبةاا  ام .ملي ا نا

 من حفصة بنت عمر رضي اهلل عنهما:( زواجه 4)
حعمووةا مليوو امليو اتوو وجاموولاأ  او اع ئرووةاواوو   ارروناملهللاع اموو ،اوإروو جةاإىلار بشووهايفات و او اي 

سف ناح هن ايفقدا و ا اخ    سااولاحذملجوةامليبودرياوصو حااملل و ت 
،امليوذياملاشروادانش  وةا و ملضا(1 

ع وووىاصووو حب هاأ ااعووو اومليوووده اعمووو ارروووناملهللاع وووها هنووو ،اج  روووا اوحووو ناومليوووده اي،ا(1 اووو ماأحووود
يفام ملا ي اا الدرتملنارناملهللاع ام ،اج عشذراملي  ياواع املاوناي  مهاا  بةاملي ياوع م نارا

جههنووو احف وووة،اأتوو با طاووولاع  ووهامليتووو م،اودوو نايوووه:ا"رمل وو املي اووو نا،اوع ووودم ار قاوو ا(1 هبوو 
ا.(8 ص ملمةاد ملمة،اوإهن ا و ش ايفاملش ة"

 من زينب بنت خزيمة الهاللية رضي اهلل عنها:( زواجه 5)
هللاملالا حاامليذياعبدملإنهاا:،اود ل(1 إنا و ا اعب د االاملي ر املاشراداا ماادرا:د ل

اا:،اود ول(1 سن ا،اجن قاو عبدمل،اوك ن ادب ام ا  املينف لاالاملي ر االا(1 ملاشراداا ماأحد
ا.(0 ك ن اع دا ا االاعم واالاملي ر 

 ــــــــــــــ
ا(.8911مليبا ري،اا د ا (ا8 
ا(.8811مليبا ري،اا د ا (ا1 
ا(.8/111(؛املالاعبدمليط:املالاش    ا 8/181ملالاح  :املهص اةا (ا1 
ا(،اات داصح ح.11/819(؛األد:امليفشحاملي ا يا 8811مليبا ري،اا د ا (ا1 
ا(،املاروملاةاملينطملياا   ناملي ح ح.11/818يفشحاملي ا يا ألد:امل(ا8 
ا(،املار ا املي ملددي.1/888ملالاا د:املينبق ةا (ا1 
(،ام  قوو ن،اودوودا1/188(،ام  قوو ن،او اا وو بااحوود؛املاوولاح وو :املهصوو اةا 1/181ملاوولاعبوودمليط:املالاووش    ا (ا1 

ا  مااه.ا
ا،ار  ن.10ص:(،املاحداثاملي ملددي؛املالااع ر،ا1/888ملالاا دا (ا1 
ا(.1/108ملالاإاح ا،ام  ق ناكم ايفاال املالاهر ما (ا0 
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ا.(8 و ع  ايفاملش ه  ةااأماملست ك اي لشا اهب 
ااع  اوو اهووذملاملي وود اموولاملا وملج،اوموو اعوو  اع اوو اموولاملي وو ضاوملي أجووةاع ووىاإناملموو أ ات  دوو

ال اا ي وملج.ملست ك ،اشدا  ااشع ماملي ا نا
 من أم سلمة المخزومية رضي اهلل عنها:( زواجه 6)

اك ن املاشالملةاملع هدملةاا ماأحداومليداب ة،اوملسا   ملةاإىلامليبرةاوملسدا ة.
أناملي او ناا ماأحد،اوت اال اأرا وةامولامليذراوة،اجوأرمل املاشرادا و ا اإي اإص اةا

اا ملا ا اجبطام  هب اورع اةاأاش ما .
 من جويرية بنت الحارث رضي اهلل عنهما:( زواجه 7) 

ك ن املاا ااب ا ا  و اايناملس ون  ،اوهوناملا وةا عو  امليقو مامليو ر املاولا
 و او ات   بو نااا او اع او امولاود و ايفااوامه،اجأعشقاو اوتيوهاأ ار ملر،اجش   نا

ود موووهايفاملهاووو م،اجعووو ناأنا ووو  اومليوووده امتووو م ناوأاووو  ام وووهاد موووه،اوإك ملمووو نا
اأعش املست م نااياد ما .د ما اس  ه  املي ا نا

 ــــــــــــــ
(؛اوعولا ومل وهاهبو ا811-1/811علاه  ي اإىلاملسدا ة،املالاإاح ا،اات داحتل،اكم اع داملاولاهرو ما (ا8 

ا(،او لب.080،ا081ع ىاملي   املاملعشذملره ااع   املي ب ة،املن  :امت  ،اا د ا 
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 من زينب بنت جحش رضي اهلل عنها:( زواجه 8)
ا املي ا ن اعمة اأم مة، املا ة اهن املي ا ن ا و ا  ،اح رية،ا اال ا اد س الب

اوا املي يامليذياأعشقه اي ش و ا  اوت  ىلاأناان قا  املهللاابح نه اوأرمل  هان ناتب  ب،
ااع   امليشبين،اون نايفاهذملاد  ناكم ايفاملآلاة: َنىَكَهاَۡوَطٗراّۡمِن َهاَۡزي دۡرۡقََضۡىۡفَلَمَّ َۡلۡۡلَِك َۡۡزوَّج 

ونَۡ ۡۡيَك  ِمنِيَۡٱََۡعَ ؤ  َوىجِِۡۡف َۡۡحَرجۡرۡل م  ز 
َ
د ِعَيا ئِِهمۡ ۡأ

َ
ا ۡقَضَۡۡإَِذاۡأ نَّۡۡو  رۡ َۡوََكنََۡۡوَطٗراۡ ِۡمن ه  م 

َ
ِۡٱۡأ ع وٗلّۡۡللَّ ا(٣٧ 8َۡمف 

ا[.11]ملاح مل :
 من أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي اهلل عنهما:( زواجه 9)

أنااع ماوو اي ب يوو ،اهوو   ةاإىلامليبرووة،اج رتوودا و اوو اه وو ا،اجووأرمل املي اوو نا
 ام  ررووةامليوودع  اعويعوو  اارووم اهبوو امليعفوو ر،اع ووىارأاووا اومليووده ،امليووذياكوو نااشوو ا

ا.(1 أنااعت احد اعدملو اومليده اود مهاايناأم ة ،اوأرمل املها م ةاا  ملوا
اأخطب النضيرية:بن من صفية بنت حيي ( زواجه 11)

كوو نايفا ومل ووهام اوو ا ملةامليعمووةايفا ومل ووهاموولا  ا اووةاررووناملهللاع اوو ؛اجاوونا
،اجعو نا( 1 و ا اوأخ ه ايفاص ملعا ارداملي او ناواملا ةا ع  ااا  ي،ام ةاه ا

 يو احود االاادامولاأناتعو نامولاملي وفنااوهي ااوق  اخ وط،اي ش و او ،اج عتو ا
املي    اةارداملي ا  .اةملي ا  ،اوإعن  امليدي لاملي م ناع ىانفنايماعدملو 

 من ميمونة بنت الحارث الهاللية رضي اهلل عنها:( زواجه 11)

 ــــــــــــــ
ا(.1111مليبا ري،اا د ا ا(8 
ا(،ااها   احتل.1/110(،اات دا  د؛املالاهر ما 11/811ملن  :األد،اكم ايفامليفشحاملي ا يا (ا1 
-1/818(؛املاووولااووو د:املينبقوووو ةا 8118(؛امتووو  ،ااووو د ا 1188ملن ووو اد وووشا اع ووود:امليباووو ري،ااووو د ا ا(1 

ا(،املاحداثاملي ملددي.811
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،ا(8 جاناأخ ا و شهاأمامليف لاك ناعمهاملي ب باح ا  ناع ىاهذملاملي وملج،اس  جشهااشق مله ،
وممو ااوودناع ووىاتق ملهوو ادوو ناروو ي اع ئرووةارروناملهللاع اوو :ا"أموو اإهنوو اك نوو اموولاأتق نوو اهللاوأوصوو   ا

ا.(1 ي  ح "
ا اايق ما ايفاملها م.بويفاملالدرتملنام  ا ا 

 قبطية:المارية  تسّريه( 12)
وع ودم اويودةاا،املهاو مح ص ناع ىات   اامليقبطايفا(1 أهدملباإا ه امق دسام  ،اجقب ا 

ا.(1 ملا هاإا مله  اأعشقا ،اود نايفاهذمل:ا"أعشقا اويده "يها
ا.(8 وأصبحاهذملامليداثاملاأ يةامليع امليفقانايفاأما ةاملاوال 

اة:فمن ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنا( زواجه 13)
.اواقو ناعولا(1 ،املصنف ه اي فتهاجأعشقاو اوت و او د لاإهن املاايناملي  ل،اود لاملاد ا ة

احعمةا ومل هام ا ام اد   باعلاحعمةا ومل هاملاصف ةاو  ا اةاوم راة.
ا وو  ا تووهاحعمووةاا ي ووةاب ئوولاشوو اوأعوودمل اأيوودمل احيموولايفار ملهصووا راموولاداإناهووذمل
ملستشروو د ناموولاتوو را اموو اعوو  ااوو ي وملجامليدا  م اوونايفاتوو را املااوو املس يعووةايفااد ابوو نام اوو 

 .مليش را املي   او لب

  :كاد فاشال  في التجارةلزعم بيد النبي ا -5

 ــــــــــــــ
ا(،ام ا ن.1/191ملالاعبدمليط:املالاش    ا (ا8 
ا(.1/181(،اوصححاملالاح  اإا   بايفاملهص اةا 1/810ةا ملالاا د:املينبق (ا1 
ا(املاحداثاملي ملددي.8/119(،ااها   اا ش د؛املالاا دا 8/111ملالاهر ما (ا1 
ا،اات داا ش د.19،اا  ا80ملالام  ه،اكش  ارد ا(ا1 
ا(.110-89/111وم اا ده (؛امليب اقن:امليت لامليعطىا ا0/811ملن  :املالاددملمة:املس ينا (ا8 
(؛ا1/818(؛املي ملدودي:املس و  يا 1/189(؛املالاعبدمليط:املالاش    ا 190/ا1  :املالاح  :املهص اةا (املن1 

 (،اوك ا اأخب رادب ا املي  م  اك الاح  اوملالاعبدمليط.1/819ملالاا د:املينبق ةا 
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اوأنهاك ناج ش ناج ا .اا، ااعلاملاأم مل امليش  ر أناملي ا نا(8 ا ع اا  ي
عوو  ا مووداا ام نووةا"ج قوو ن:ا، عوو  ايفامعوو نا خوو اموولاكش اووهواوو ق ااوو  ياهووذملاملال

رونا اجم اسنىامل  متوةاوملي رو الامولاعمو باحو اكو نامولاأكوطاجتو رامليق ملجولاوأنا،وملشد
اا(.1 "ي هاك لونا لاعمهااأم اجت ري ..إج اداا،   اا  املي   

واشق روىاا،جقوداكو ناا مولاأ ولملناا،و اجيمو امو الناك ولملناي فتوه"ا:وا شدناأح  نو ناج قو ن
ا.(1 "..وم اأي ةاملس   ايفانفتها،وع ىاملي   املا ي ا اا بحا    ناا،ن  ب ناملاملارا ض

  يااودنا اليوةاوملروحةاع وىاعودماجاموهاينب  وةاشا و ةاإناهذملامليش  د ايفاك مااو
مليش  راووةاهوو اأنووهاكوو نااعتووااملسوو ناجموولاأونامفوو ت حاشا وو ةاملي وويا موودا. موودا

جاوو ا ووينامليوو فساروو ملناا،اناروحووهاك نوو اجوو ااملس  اوو ةاملارروو ةا؛وا فقووهايفاأو ووهامل وول
هاملاموو ملناموولاكوولاودوودا   تووحوو اع وودم اجووشحاملهللايووهاأاوو مل امليوو  ااموولاكوولامع ن..ا،ح  تووه

ع وىاأا ملهبو امليرو ع ةامليو احود ه املهللااوبح نهاوت و ىلايفاجع ناا  عا اا،مع ناملا ويشه
ا،مليف ر.اود شهام ا و  تهايفاأم املهنف اامرا ر اوي اشةاا يق  ناوصح حامليت ة

اا.وا أ ا ك ه اإناش  املهلل
كزززانوا فزززي النالزززا مزززد التجزززار يززززعم أد أتبزززا  محمزززد  -6

  :(1)المخفقيد

 ــــــــــــــ
ا.اا191(املي ا ن،اصا8 
ا.ا11(املس   انفته،اصا1 
ا.ا11(املس   انفته،اصا1 
ا.ا19(املس   انفته،اص1 
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اودي لااولاأصوح اهامليعبو رامليوذالاكو ن ملاا،كم اا ع تب  ا مداأ ااعلا
ا:ي للااووولاعووو  .اجمووو  ناعبووودملأ ااعووو اوع مووو ناور حوووةاومليوو الاواا:أم ووو نا،جتوو رملنا

كمو اا،ويع هاكذي اأنفو اكولام يوهايفااوب لاملهللا،ك نات   ملنان  ح ناااأا اع ا
ا ااهب .اجاو امليوذيادو ناع وهه امرا رام  و امذك رايفاملس   رامليش رهخ ةاملس ي

اجبعووىاأاوو اع اا،"موو انف وويناموو نادووطاموو انف وويناموو ناأ ااعوو "ا:ملي اوو نا
.ا(8 "وهووولاأنووو اومووو ياإالايووو ااووو اراووو ناملهلل"ا:ودووو نا،ع ووودم امسووو اهوووذملامليوووداث

اا.(1 م ا اا نا،ي  هاملهللا(1 وأعش املام يهايم عةاملاملارد  
وكولام يوهايفااوب لاملهللاع ودم ااوملاملسرا رامليذياروياع هاأنهاخ جاا فته

جاو ةامو نا":اد يو اوروياأناع ئروةارروناملهللاع او ا.(1 أرمل املل و  اإىلاملسدا وة
 ــــــــــــــ

اواملستوو دا 111،ا1/181(املن وو ايفاهووذمل:األوود:املستوو دا 8  (:ا1111/ض81(.ادوو نا ققوو املس اوو عةامليدا  ووة
اإا   باصح حاع ىاش  املير ا .ا

،اوأاووو ن ده اصوووح حةاأواحتووو ةاكمووو ا كووو ا11،ا19،ا10،ا11،ا11،ا18ضاا8/18ألوووداج ووو ئلاملي وووح اةا ا
ا.ملحملق اوصناملهللاالاعب ب(

(،امووولاحوووداثاملاووولاإاوووح ا،ااووودوناإاووو   ،امليوووب  ري:اأنتووو  ا8/101اووولاهرووو ما (املن ووو ايفاهوووذملامووو  ن:امل1 
(،اوصووووووححهامليوووووو ك اع ووووووىاشوووووو  ا1/818(؛امليوووووو ك :املستووووووشدراا 801،ا801،ا809،ا8/881ملاشوووووو مل ا ا

امت  ،اواع اع هامليذهي.ا
اشو مل ا(؛اومليوب  ريايفاأنتو  امل1/811(اروملباملالاأ اش بةااهاو   اصوح حاكمو ادو ناملاولاح و ايفامليفوشحا 1 
(اها   اد ياكمو ادو نامليوذهيايفااولاأعو ماملي وب  ا1/11(ااها   ا  د،اوملالاعبدمليطايفاملالاش    ا 8/811 
ا(.اا8/181 ا
(:ار و ناألودار و نا1/80(اأخ  هاألداوملينطملياا ح باملاحداثاملالاإاح ا،اودو ناملل  مونايفاملعمو ا 1 

ا وويناأنووهاحتوولايذملتووه،اوملن وو املاوولاك وول:امليبدملاووةاوملي ا اووةااملي ووح حا وولاملاوولاإاووح ا،اودووداصوو ضاا يتووم  ،اجاووذمل

= 
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اواجقوو ناأيووناوكوو ناأيوونا،أ ايفاملش ه  ووة اواوج ووه ملاووع ااوو ا"ا:ملي وويااأود ووة
يفاا(1 ح ووووووو اودووووووو ناملاووووووولا.(8 "جوووووووهياك ووووووو ايووووووو اكوووووووأ ا ر ااما ر ا،ع ئروووووووة
ا:دوو نا،املي هوودااتوو داصووح حاعوولاهروو مااوولاعوو و وأخوو جاأاوو ا ملو ايف":ملهصوو اة

وأخطتوويناا:ودوو ناعوو و ا،أاوو  اأاوو اع اويووهاأرا وو ناأيوونا رهوو ا:دوو نا،أخووطياأ 
ا:ودو ناا قو  ااولااوف  نايفات رهخوها،"ع ئرةاأنوهامو ةاومو اتو اا ا و رملناوالا رمهو نا

أا  اأا اع اويهاأرا  ناا:حدي  اهر ماعلاأا ها،حدي  ااف  نا،حدي  امليم دي
وعو م اا،أعش ااو الناا،وأعش ااب ةاك ا اا ذ ايفاملهللا،يف ناجأنفقا ايفااب لاملهللأ

اا.وأماعب سا،و  راةاايناملسقملا،و نل ا،وملي اداةاوملا شا ا،الاجال 
نووهاكوو ناموولاأصووح  اإا:ا وو د انفتووهاحوو ادوو ناعوولاأ ااعوو ا(1 وملي  اووااأنااوو  ي

اقو ناا-ا مل و ااو  ياملي ئ توةواأحوداما(1 ملس او ايفامعوة.امثاإناإم ولا رمو  ا 
اناأا اع اك ناملا وياملي ىناوملي ت رام اد مااهاملامليش  ر .اإ

وهعووذملااش ووحاي وو اأنااوو  ياا وو د انفتووهايفاملستووأيةاملي ملحوود اوا شقووناموولا
وهوووو اموووو اجااشب ووووهاك وووولملنا وووو  اا،م وووو  رباملس   موووو ةامليوووو اتتوووو عدباع ووووىاجع تووووه

اا.(8 ملستشر د 

 ووووووووووووووووووووووووا=
ا(.ا1/810 
ا،اج لامليرم ئل.ا1ن  بايفامليتل املي ب اةايفار  املس   راملاص  ة،اسادي،ا مل(ا8 
اا(.811-818/ا1ملهص اةا (ا1 
ا.ا191(املي ا ناصا1 
ا.11(اح   ا مد،اصا1 
ام ة.ا(املن  اكش  ام  هجاملستشر د ايفامليدرملا ةاملها 8 
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ويعوووولاا ووووداإاوووو مهاأصووووبحاا، ملنان  حوووو ناتوووو  اوكوووو ناعموووو ااوووولامل نوووو  ا
جقوووودايبووووو اأنووووهاأرمل اأنااتووووو ا اأاووووو اع ايفاا.م وووو  املام ووووو نايفاملي هووووداكوووووذي 

ج وو  اا  وونام يووهاي  اوو ناا،ع ووىاملي ووددةع وودم احوو ا املي اوو ناا،مليش وودا
ويذملاأدت اعم اا،و   اأا اع ااعلام يها،صددةأالااتو ا اأاو اع اإىلاا

اا.(1 ةايش ا  ا  اا  و اتب ائةاأود  وت دااما.(8 شن اا داهذمل
ا(1 واعفووووناموووو اروملبامليباوووو ريا،توووو   ملنان  حوووو نااوكووو ناع موووو نااوووولاعفوووو نا

اوروىا. وووو اا وووو و اتبوووو اا،و لمهوووو اموووولاأنووووها اوووو ا وووو ااملي توووو  ا(1 ومليرتموووذي
ا:د ناعلاع م نايفا ي املي  مأنارا ناملهللاا(1 وملي ك ا(1 ومليرتمذيا(8 ألد
وأخبووو ربايفاملهنفووو اايفااوووب لاملهللاا.(1 "مووو ارووو املاووولاعفووو نامووو اعمووولاا وووداملي ووو م"

جتده امبت رةايفاكشاام  دوااملي وح اةامليو اأشو ن اا،وع ىاأد راهاوأرح مهاك ل 
إنف دووهااوو ماتبوو اايفاكش ا وو ااعوولو ك نوو اا  ووا احوو امليعوو ماا،إي اوو ايفاملي ملشوون

 ــــــــــــــ
(؛امليوووووووو ك ا1/181،اودووووووو ن:احتوووووووولاصووووووووح ح،اأاووووووو ا ملو :امليتوووووووو لا ا0/11/1111(امليرتموووووووذي:امليتوووووووو لا ا8 
ا.(8/181 
ا(ااها   ار  ن.ا190واا8/191(املالاعت ك :ات را ا مر ،ا 1 
ا(.اا/ا.امليف  ئلا/ .ام  دااع م نا808وا81/801(امليفشحا 1 
ا(.ا1018،ا1080/ض1/191(املايب ي:اصح حاا لامليرتمذيا ا1 
ا(.19119/ض11(،اوحتلاإا   با قق املس ا عةامليدا  ةاواملست دا 8/11(املست دا 8 
ا(،اوحت هاملايب ي.1011،ا1019/ض1/190(املايب ي:اصح حاا لامليرتمذيا 1 
ا(،اوصححهاووملجقهامليذهي.ا1/891(املستشدراا 1 
ا(اوملن  امليشف ص لايفاملس   راملسذك ر او له .ا1 
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ا.(8 مليتل املي ب اة..
ومولاا.نااوا  ناويع وهاأا و ناكو ا،ت   ملنان  ح نااوك نار حةاالاعب داملهللا
ا(1 موولاأنار حووةااوو  اأرروو نايووها]موولاع موو ن[ا(1 ملا يووةاع ووىا يوو اموو اروملباألوود

جبوو ةاأردوو ناموولان جووةا يوو املسوو ناا،جبوو ةاي  ووةاع وودبا يوو املسوو نا،ئةاأيوون اتووب م
اا.ح اأصبحاجف ده
ك او امولاا، ي راتدناع ىاك   ام يوهاو و  باواوا ئهاعد ا(1 روىاملالاا د
أياملي اج ا اأنهاا  اأرر نايوهاا،دملاملي وملاةاملسذك ر ا نف نام اعا،ر ا اش اهاملي ملددي

وروملاةاأخ ىاملاحداثامليف ولااولا كو اا،ئةاأين ملاع م ناالاعف نااتب م
حووديشينا وود ااوو دىاا وو اا:دوو نا،عوولااووف  نااوولاع   ووةاعوولار حووةااوولاحيووى

أرملاوو اا،موو ياأرملاا:جق وو ا، خ وو اع ووىار حووةا ملةااوو ما:د يوو ا،عوو  املس اووة
ويعوولاع وودياموو نادووداا،ح   ووةاملسوو  اأنوو ا،ن وو ا:دوو نا؟ وو اجو  و   ش ووا اشوون اموولاأه
ادو منا،ملدتمه.اجدع ا  راشوها:د ي ا،أمهيناأوا مين جأخوذاا.جقو ن:امل خ وناع ون 

اا.(8 ئةاأين أرا ما:جق ي ؟اك اك ناملس ناا:جتأيشا ا،اقتمه

 ــــــــــــــ
ا(.801-1/801وىل،اويفاملينب ةاملي  ن ةاا  املي ا  ملةاومليشحق ق ةا (املينب ةاملا8 
،ااها   ار  يهايق ة،اوي ساج وهااو ىاتودي سامليتولامليب و ي،ا8101/أي ارد ا1/118(اج  ئلاملي ح اةا 1 

اجا ايقةاجق هامرا ر،اويع هاك لاملهرا ناومليشدي س(.ا
ايهايق ة،اوي ساج هاتدي سامليتلامليب  ي.(،ااها   ار  1/119(اهذباملي ا   ايفاروملاةاملالاا دا 1 
ا(.اا111ا-ا1/118(املينبق ةا 1 
ا(،ااها   احتلااناج هار حةاالاحيى،اوه اصدوا.ا1/119(املينبق ةا 8 



 33 

م اوو اموو ا ك نوو باا،كووذي ا يوو رملنايفاك وو  ام يووهاو وو  با(8 وروىاملحملووااملينووطي
ج لمل وو اي اوو   امليف ئوود .اورحوو املهللاموولاا،وم اوو اموو ا انووذك با، وو  راأخوو ىموولام
اا:د ن

ا ن.ش ادو ااق اوملهددملم اف املش  ااو ااااااااا ك  ااي الاملسرقةاا  املي  ب ا
اا.(1 وع  اان حةامل لاور حةامليف  ءايع   اإنف دهايفااب لاملهلل

جقوو ناا،ا توو نإنار حووةاملشوورتىاموو النام روو ااقوو نايووهاا:(1 يطعبوودملدوو ناملاوولا
اا.جتمنامليف  ءا،م اأن اإالاج  ءرا ناملهللا

ا،واووق ه ا،أنار حووةاحنوو ا وو ورملناوحفوو ااهوو ملنااوو ما يادوو  ا(1 وروىاأاوو ان وو  
اا.جتمنار حةامليف  ءا،ا ار حةامليف  ءا:جق ناملي يا

اوولاأنار حووةااموولاحووداثااوو مةااوولاملاكوو  اا(8 وروىاملسشقووىاملل وودي
اوو ار حووةا"ا:جقوو ناملي اوو ناا،وأر وو املي وو با،ملشبوولاعب ووداملهللاملاشوو  ااهوو ملناا  ح ووة

 ــــــــــــــ
ا(.ا111واا1/118(املي ا ءاملي    ايفام  دااملي ر  ا 8 
ا/ات  ةار حة(،اهب مااملهص اةاالالاح  .ا1/180(املالاعبدمليط:املالاش    ا 1 
ا(املس درانفتهاوملسع نانفته.ا1 
،ا ق وو ا .ا موودارملروونااوولاحوو جاع موو ن،اوخ  ووهاملحملقوو اموولام وو  را111/أيوو ا8/110(ام  جووةاملي ووح اةا 1 

ا.(8191،اض199أخ ى،اوحع اع ىاإا   باا ي حة؛اوملن  املالاأ اع ص :اكش  امليت ة،اصا
(،اوع ملباإىلامليتلاملالا8/11ملهم ماألدا  املي م نايفاا لاملاد ملناوملاج  ن،اهب ماامت داو(ايفام شاااك 8 

ناإا:،اوج ووهاأنووهادوو ن800،اصا8191ملاوولااووف  ناوأ ان وو  ايفاملس  جووة،اوملن وو اكشوو  امليتوو ةاالاوولاأ اع صوو ،اض
مولاا:مس بار حةامل ل،اويفا  و ا ملةاملي رل امس بار حةامليف و ء،اواو ماح و ار حوةاملشو  ،اودو ناملي يا

املارءاج     اإىلار حة.ااأحااأناا   اإىلاشا داهرناع ى
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اا.(8 "مليف  ء
مووولاحوووداثاا(8 وأاووو ان ووو  ا(1 وملاووولاعتووو ك ا(1 وملينوووطمليا(1 وروىاملاووولااووو د

صوحب ار حوةاجمو ارأاو ار و ناأعنوىاش اولامو نامولا"ا:دو نا،دب  ةاالا و ا 
اا." لامت يةام ه

كوو نامليوو الاتوو   ملنااا:(1 يطعبوودملدوو ناملاوولاا.وكوو نامليوو الااوولاملي وو ملماتوو   ملنان  حوو نا
اياا:؟اد نم اأ رك امباأ رك ايفامليش  ر ا:يهاا م نااجق لا،يفامليش  ر ا(1 يدو ملنا
اا.وملهللااب رااسلاار  ا،رحب ناااأر  واا،م  ب ناا اأشرت

موولاخوو مل ا ااا شووهموو ااوودخلاا،واوو وىاأنووهاكوو نايووهاأيوونامم وو اااووق ونامل وو ملج
اا.(1  ره 

 ــــــــــــــ
ا،ا1(،املاوووووولاعتوووووو ك :امليشوووووو را ا 8/19(،املينووووووطملي:امليعبوووووولا 111،ا1/110(املن وووووو اه وووووو اأا وووووو :امليوووووو ك ا 8 

ا(.111ص
ا(.1/118(املينبق ةا 1 
ا(.ا0/811(،ام لاروملاةاملالاا د،اوحتلاملل  منايفاملعم اإا   با 8/19(املس   امليعبلا 1 
ا(.111،اص1/ا1(ات را ا مر ا 1 
ا(،اوإا   باحتل.ا111/ض8/110(ام  جةاملي ح اةا 8 
ا(،اادوناإا   .811/ا8(املالاش    ا ا1 
ا(ايدو ملن:اأيا   ه ن،اواملشد:امليظ،اوملشداد:املي  ظ،اج  لام ىنامف  ن.ا1 
؛املاوووووولاعبوووووودمليط:ا111(،اردوووووو ا8/181،اأاوووووو ان وووووو  :املس  جووووووةا ا809،اصا1/ا8(املاوووووولاعتوووووو ك :امليشوووووو را ا 1 

ا(،اوإا   باحتل.ا(8/811(؛املالاح  :املهص اةا 8/811 ملالاش    ا
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 ااأراوو انتووو  ا]حوو املاشروووادااوو ماملشمووولا[اأنامليوو الاتوووا(8 وروىاأاوو ان ووو  
عرو  اا:وخ  وناعرو الاويودملناا،ج ري اكلاملم أ ام الارا املي ملاأيناأيونا رهو 

اا.وعر  اإن ي ناا، ك رملنا
ا،ا فوو اموولام يووهاع ووىاأا وو  اأصووح اهامليووذالاا صوو نهاهبوو ا،وكوو ناك هوو نا وو مل ملنا

ملااوو  ااع موو ناوملسقوودمل اوملاوولامتوو   اوملاوولاعوو  اومن وو ااوولا:ومموولاأوصووىاإي ووه
ا:وهو ا،.اومولاهوقال امولاكو نامولاأي او  اجتو راملي وح اة(1 وأا املي و صااولاملي ا و 

اا.ع م ناوملالاع  اوأا املي  صاالاملي ا  
اوووأي اأك ووو امووولاا:أناملاووولاإاوووح اامليتوووب  نادووو نا(1 وروىاملحملوووااملينوووطي

ملاك ناأكو ماملي و باع وىاعاوداراو ناملهللاا:أرا  ار  ناملاأصح  املي يا
اا. الاوع ناررناملهللاع ام مليا:د ي ملا؟

ود ووووشهايفاوجوووو  ا ا ووووهاوج موووو اودوووو ايفات كشووووهاموووولامليطكووووةامووووذك رايفاصووووح حا
اا.(1 مليبا ري

أناملي او ناا(8 جقوداروىامليباو ريا،ي للااولاعو  اتو   ملنان  حو ناعبدملوك نا
ر وااملاولاملي ا و امولاا،ي للاالاع  اوا داالاملي ا  عبدملع دم ا خىاا ا
 ــــــــــــــ

ا/ا(8/181(املس  جةا 8 
ا/ات  ةاملي ال(.ا8/811(املالاح  :املهص اةا 1 
ا(،اود ن:اأخ  هامليف  ئ ن.ا1/189(املي ا ءاملي    ا 1 
ا(.اا1810/ارد ا181واا1/191(ام امليفشحا 1 
ا.ااه  (،اج ن  باان يها1911/رد ا811و81/811(ام امليفشحا ا8 
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ا،جو ج املاولاعو  اأخوذاشون امولامو ناأخ وهااو دا،ملالاع  اأناارو ر بام يوه
ا.جديوهاع وىااو ااااو  ااويناد  قو  ا،ور اام هاجقطاأنااديهاع ىااو ااملسدا وة

اب ووو اا،ىلامليتووو اإجمووو املنق وووااإالاوم وووهاج ووولامووولاأدوووطاومسووول؛امثاأخوووذااووورت  ا
اا.وك  ام يها،وت وجا،و لباح املاش ىنام يهاعلام ناأخ هاا دا،واررتي

وكتوااا،ك نات   ملنايودو ملنايفامليش و ر "ا:-ا(8 يطعبدمللاملاا-د ناأا اعم ا
ا،"..ق  بت عووىااوو ياجوو بئووةا وخ ووناأيووناا وولاوي يووةا ال اشوو  اوما،موو الناك وولملنا

أيو ملنامولاحوداثاا(1 عمو اوروىاأاو ا.(1 وروياأنهاأعش ايفاا ماوملحداي يو اعبودملنا
ا:د يو ا،اع امو ملهم ماألداو لبااأاو ن ده اإىلاأماملسوقم  اأمااو مةارروناملهلل

ا ا،دداخف اأنااا عيناك   ام يا،ا اأمها:جق نا،ي للاالاع  عبدمل خلاع ن 
إناا:اقو نجوهيامس و اراو ناملهللاا،أنفو ا:ا ااوينا:د ي ا،أن اأك  اد ااام النا

اا.مل طا"..أج ردهاملاأصح  املاالاا ملياا داأن
اولاعو  امليش و ر املاي  اا  يات ا اإم لا رم  ا اواش اهاوايفاإد ملرباحبذا

اا.(1 وم ان يهاملاي مل 
دووو ناراوووو ناملهللاا:دووو نا،اتووو دباإىلاأ اه اووو  اا(8 وروىاملاووولاأ اع صووو 

 ــــــــــــــ
ا(،اوا أ ا ك اهذباملي وملاةاملاحداثاملي ملددي.ا1/101(املالاش    ا 8 
ا(.ا1/101(املالاش    ا ا1 
ا(.اا101واا1/101(املس درانفتها 1 
ا.ا811(اح   ا مد:اصا1 
ا.ا8181،املي د ا191أليب ي،اصاي(اكش  امليت ةاوم هاه ناملش ةايفاس اجامليت ة،ا8 
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"ي للااوولاعوو  احداقووةاعبوودملجبوو  اا:دوو نا،خوولك اخوولك ااه ووناموولاا وودي
اا."جقتما ايفاأ وملجاملي ياا،ئةاأين اأرا م

ا،ملي وو  ناومليقوو يورواوو اع ووهاأخبوو راك وول ايفاملهنفوو اايفااووب لاملهللام اوو ا
يفاا  وووا اأنوووهات وووداااووو ماجتا ووو اا،عووود ا يووو را-مووو  ناا-ا(8 جقوووداروىاملينوووطي

ويفاا،ئوووةاأود وووةامووولا هوووا ويفاا  وووا اما، ووو ااتبووو اااوووأرا  اأود وووةامووولا هوووا
ا،ويفاا  ووا اأرا م ئووةاأود ووةا،ويفاا  ووا اأيفوونا ا وو را،ا  ووا اأرا ووةا ال ا ا وو ر

اا.ويفاا  ا اأرا ةا ال ا ره 
اتو ن املهللاع وىاا،تتمىايفامليتوم  اأم  و نا"ا:د نايهاا ناوروياأناملي ا

اا.(1 "م ي اا ي 
جاو امليوذياا.الاع ااأنااعو نامولاهوذملاح يوهام و  املام و نايفاملهنفو ا

يووولااتووو  امووويناصووو حاااي  وووهاملهلل:امليرووو ن ندووو ناا"ا:روىاحوووداثاملي اووو نا
ح وهاأخوذباملسو نامولا ولاا،وأروضاهبولا،أ ودواع  وهاهبولا:ملس ناملاإحودىايو  
ا.(1 "وأحببهاإي هاج م  هاملاحقها،وإنف دهايفا لاحقه

 ــــــــــــــ
مولااو ر امليش اوة،اا10  ا رملاةاش ك ااا ن داملس وا ةاملي ملر  ايفاتفتلاملآلاوةا(،اوملن108و1/111(امليشفتلا 8 

اوهناص يةاي حش  جاهب ام م  ار دا اوش ملهده .
،اروو نا ققوووهالووديامليتوو فناإاووو   ب،اد وو :اا توووشأنسااووهايفاج ووو ئلا(8/118(املينووطملي:املس  وو امليعبووولا 1 

(اوع وودا وولباد ملهوو اعبوودمليق  رامليتوو ديا801-801/ا89با ملاعمو نايوو رو اروملاوو ةاأخوو ىاع ووداملينووطيايفاتفتوولا
ا(.111ا-8/181يفامليذهااملستب ا....ا 

(،اوحتولاملل  موناإاو   ب،اكمو ا8/01(؛املينطملي:امليعبولا 101/رد ا8/101(اأا ان   املاصبا ي:املس  جةا 1 
ا(.89/118يفاملعم ا 
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ي للاأوصوووىاأناعبووودملمووولاحوووداثاشووو اهاملي ملدووودياأناا(8 وروىاملاووولااووو د
كمو ااوب ااا-ويفاروملاوةاي ن وةايوهاا،ا نىاملام يهايفااب لاملهللا ت اأينا ا و ر

ا،ئوةاجو بات عوىااو يبق   او يبق  اوما أنهات ااأيناا لاوي يةا ال اش ا- ك ه ا
وكووو نااووودخلادووو ةاأه وووهامووولا يووو اا،وكووو نااووو ر ااووو ش  اع وووىاعرووو الان روووح نا

اا.ئةاأين ويفاروملاةاي ي ةاأنان  اا و شهامت ر اا  املاصبغاك ناما.(1 ا ة
أنوهاع ودم اتو يفاكو ناج مو اتو ااا،مولا ولار او املي ملدوديا،(1 وروىاملالااو د

ا]أياك ا وتووو ااأراووو اا [اأاووودياملي  ووو نام وووه.  ووو هووواادنووو ااووو يفقوباحووو اي    ووو  
أنوهاتو اايو  اا:جأخ   املم أ املان ا اا م ن اأيون.اويفاملي وملاوةاملي  ن وةا،نت  
اا.أيف نان ن ناأيف نان ن ناجأص  اكلاوملحد امم ات ااا،نت  

ا،ك ناهقال امليش  رامليذالا ك ن ه املاأوملئلامليت اق اإىلاملها مايفامعة
كوووو ن ملاموووولاع  ووووةاأ   وووو  اواش ووووحاموووولاملام  ووووةامليوووو ا ك ن هوووو اعوووولااووووله اأهنوووو اا

وااموولاا،ملي ووح اة.وا  ااملسوو  اأنااشوو ا ااوو  ياأاوو تذتهامليووذالااق بوو نامليقوو ئ 
املي  وو  اإىلام وو  راملهاوو ماملسرووا ر املساش فووةاوا شمووداع ووىا رملاوو ةاملس  روو 
ش  خهاملستشر د .اوملي وملا ةاملي   فةاومليق اةاج ا اترولاإىلاأنامو ا كو بااو  يا

اهخ ةاوملس ا  ةاملي  م ةايفامليدرملا ةامليش رهخ ة.اجي يفامليق ئ امليش را

 ــــــــــــــ
ا(.1/811(املينبق ةا 8 
ا(.ا1/101يفاملالاش    ا االاعبدمليطمل(اوهذباملي وملاةاع دا1 
ا(.ا811و1/811(املينبق ةا 1 
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كززانوا كززذلك مززد يزززعم بززودلي أد غالززا أ ززحاا النبززي  -7
  :(8)الساخطيد على أوضاعهم

هذبامليف اةامق ونةاا ي فةاملس ع مةامليت اقةامليو ات  وي  هو .اج قو نايفاا   ة
صوووةاخ ا،إناملسششبووو ايتووولاأصوووح  املي اووو ناا: ح ووو  الوووذملامليووو ع اأوامليف اوووة
ا حظاععسام ا ع اا  ي.اجقوداكو ناأ  وبا امولاا،مليت اق ام ا اإىلاملها م

الاكمو ااو ع ااو  ياو ولبامولاملستشرو د اا،أا   ادو اااو لهو امولادب ئولاملي و  
وموووولاتووووأي اهبوووو اموووولامليعشوووو  املستوووو م اأنا  يب ووووةاأوام  وووو اأصووووح  املي اوووو نا

يتوو خن اع ووىاأوروو عا املاوملئولاكوو ن ملاموولاملستش وو ف اأواملسوو ملياوملاردوو  امل
اا.ج عش ق ملاملها ماي شا ةام ا ا،ملال شم ع ةاوملالدش   اة

وخ وةاإح وو ئ  اا،ادرملاووةاهوذباملستووأيةا(1 دو ماملااووش  اصو حلاألوودامليرو من
كوو ناموو ا اي يووةاا،إىلاأناموولايموو  امليتووب ةاومليتووش امليووذالااووبق ملاإىلاملهاوو م

 اكوو ناكووذي االااقوو ناع ووهاومووا،أياحنوو امل مووسا،عروو اجقووطاموولاملسوو ملياوملاردوو  
ملاردووو  ايفاأنانامليتووواطا ااعووولا ملج ووو ناي مووو ملياوامثاإا."أ  وووبا "اأوا"عووو مشا "
و يووو ااووودي لاأناعووود املسووو ملياوملاردووو  ايفامعوووةاكووو ناا،اتوووبق ملاالعش ووو ااملهاووو م

ووواأحووداا(1 أروو   اأروو   اعوود اموولااووبق ملاإىلاملهاوو م.اودوودا   اوو االموو س

 ــــــــــــــ
ا.اا19(املي ا ن،اصا8 
ا.ا11،اصه8188،ا8(اأر مل اع ىا رملاةامليتل املي ب اة،ا 1 
(املن  احب ه:املاح ا ااوملي   ماملي تع يايفامعةا ملاملل   ،اي ةاملسر اامليبلوت ةاملي ت ع ةامليش  لاة،امليتو ةا1 

= 
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اا.ر ااهاد اااح وهب ارداملست م مر ا اا  ياوا  ر نا  ملرملناخ 
ا،وخنأاا  ياملسشع راه اأنهاالااأخذام   م تهاعلاملس   راملاص  ةامب ش  

الااأخذاعلاأصح  املا  ملءاوملاه مل املاأا تذتهاملستشر د اكم اد   اأك  ا
اا.ملام  

إهمززززال التنبيزززز  علززززى التفريززززق بززززيد مرويززززات الززززرواف   -8
  :النبوية أهل السنة في السيرةمرويات و 

ع ىاملي ا   املي اأدحما املي وملج اع ىاخطامل شم  املي ا ناا(8 ملعشمداا  ي
اايناه ش اوت  ىلا، وار  حارهنه ان ناد ناملهللاابح نه نِذرۡ ا:ع دم 

َ
َۡوأ

ق َربِيَۡٱَۡعِشَيتََكۡ
َ ا.[181ا:ملير  مل ]٢١٤ۡۡل 

مووووولاا وووووملاعوووووينا اوووووينا"ا:إنام وووووم ناملي وملاوووووةاملي وووووح حةاأنوووووهادووووو نالووووو 
اا:جقوووو نار وووولا"؟واعوووو ناخ  فوووو ايفاأه وووونا،ع وووودياواعوووو نام وووونايفاملش ووووةوم مل
جأعوو  املي اوو ناا،واووعش ملا   وو ناا؟جموولااقوو ماهبووذملا،أنوو اك وو احبوو ملناا،راوو ناملهللااوو 
اا.أن ا:ود نا،وه  اخ جاع ناملاصمشها،ويعلاهلامليق مااع ت ناا،مليق ن

ا،هووذملاهوو امليقوودرامليووذياروملباأئمووةامليووداثاوملس وو  ياومليتوولاموولاعوود اروو ا

 ووووووووووووووووووووووووا=
ام.8011ه/8188،اع ما11
ا.اا11 ا ن،اصا(املي8 
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اا.(1 وملينطيا(1 وملالاإاح اا(8 وع ىارأاا املهم ماألد
ج وونا موودا رملعووهاا:جاوونا،أموو املي اوو   امليوو ا ك هوو ااوو  ياع ووىاهووذملامليووداث

ا.ا".وص ناووملريناوخ  ف املاا دي.جأن "ا:ود نا،ح ناملالاعمه
جاووذباملي اوو   املسش  قووةاا ي صوو ةاوورمليووةامل  جووةاموولاا وودباموولاموو ملع امليوو وملج ا

ا،(1 ي ف رااولامليق او اأ امو معبودملجاونامولاروملاوةاا. اع وىاملي او ناوملجرتمل ملي
و وووولباا روووو اا(8 ملسوووودايناوهوووو اموووورتواامليووووداثاكووووذمل اشوووو  ن.امليمووووهاع وووونااوووول

اا.ا لا املهللا،ور فهاأئمةا خ ونا،مليداث
مثاا  حام ااو ملباا،ج  اك ناا  يام  ف نايذك املي وملا ةاملساش فةايفاملس ر  

اولاكو ناع  وهاأناا،سو اجاملي  مونايفامليرت و حاومليو  اومليقبو نص ملا ناحتااد ملعودامل
مليذياملاشراداا ي وملاةاملي اج ا :اج رو ا مودااودباا،اش ا اش اهاإم لا رم  ا 
أيااووويناهوووذملاأخوووناووصووو ناوخ  فووو اجووو ع ا]"ا:ودووو نا،ع وووىاع ووو املي ووو ماع ووون

ا.(1 "ج مس  ملايهاوأر   ملا،[سن اعبدمل

 ــــــــــــــ
(،ا8891/ردوووو ا1/189،اوإاوووو   باصووووح حاكموووو ادوووو ناملحملقوووو ،او 8119/ردوووو ا1/181(اج وووو ئلاملي ووووح اةا 8 

ااها   ار  ن(.ا
ا،اوإا   بام قن ،اووص هاملينطيااها   ار  ن.ا811واا818(امليتلاوملس   ي،اصا1 
ار  ناكم اد   .ا(،املاحداثاملالاإاح ااملسذك را نف ااها   امش لاويع ها80/18(امليشفتلا 1 
ا(.ا1/819(املن  :املالاك ل:امليشفتلا 1 
ا(.اا118واا1/119(املن  :امليذهي:ام  ملناملالعشدملنا 8 
ا.ا01(اإم لا رم  ا :اح   ا مد،اصا1 
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ئتي شخص اإلى الحبشة م   عدد المهاجريد المسلميدل  ع  ج   -9
  .(8)م615سنة  ،بزعامة عثماد بد عفاد رضي اهلل عنهم

اناملس وو و اأناعوود اموولاهوو   اموولاملستوو م اا،وهووذملاخنووأاتوو رهخناوملرووح
ويفاروملاوةاي ن وةاا،(1 إىلامليبرةايفاملل   املاوىلاك ن ملاملييناعر ار  ناوأرا انتو  

ا.(1 عروو  ار وو ناوأراوو انتوو  ا:ةويفاروملاووةاي ي ووا،(1 أحووداعروو ار وو ناوأراوو انتوو  
ا،وك ناعد امليذالاه   وملايفاملل   املي  ن ةاي يةاون ن ار  ناوتتو اعرو  املمو أ 

حنوو ملناا:.اويفاروملاووة(8 أواويوودوملاا يبرووةااوو ىاأا وو ئا امليووذالاخ  وو ملام اوو اصوو  رملنا
.اويفاروملاووةاي يووةاونوو ن ار وو ناوإحوودىا(1 اوودونا كوو املي توو  ا،موولانوو ن ار وو نا

ويفاروملاووةان فوو ناونوو ن ار وو ناواوو اعروو  اا،(1 ملموو أ اد شوو ةاواووب ا  ملئووااعروو  

 ــــــــــــــ
ا.اا11(املي ا ن،اصا8 
(،اموولاحووداثاملي ملدوودي،اوج ووها ا يووةاعب ووداملهللااوولاعبوو بامللووذي،اوإاوو   با8/1911(املاوولااوو د:املينبقوو ةا 1 

اج  طار  ن.اام ال.
ا(.اا1/11(،املاحداثاملي ملددياوملخش رباملالامليق  ايفاملي مل ا 8/191(املس درانفتها 1 
اا.نا(،املاحداثاملالاإاح ااا   8/100،اا   ن،املالاهر ما 111(املالاإاح ا:امليتلاوملس   ي،اصا1 
ا(،املاحداثاملالاإاح ااادوناإا   .8/191(املالاهر ما 8 
(اوحتووووووووولاشووووووووو ك اإاووووووووو   ب؛او ووووووووو  اإاووووووووو   باملاووووووووولاك ووووووووولايفامليشووووووووو را ا818/1199ا/1(األووووووووود:املستووووووووو دا 1 
(؛اوحتلاإا   بامليدكش رامليرتكونايفا ق قوهاتو را ا1/810/ت كن(؛اوحتلاإا   باملالاح  ايفامليفشحا 1/811 

(،املاأ لاخداجا1199/ا د 1/191ملست دا ،ا(؛اور فها قق املس ا عةامليدا  ة8/ح ش ة1/811ملالاك لا 
ااة.االام  وا

ا(،املاحداثاملي ملددي.ا8/191(املالاا د:املينبق ةا 1 
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اا.(8 أواويدوملاهب ا،ملم أ اا ىاأا  ئا امليذالاخ   ملاهب ام ا 
 امووولاملش تووو ايفاملل وووو  ائووووةاوملي ووو مووو اأناعووود ه ا ااش وووداملسوخ صوووةاملا

اإىلاجع ووناأوصوو ا ااوو  يا،و تووةاعروو ار وو ناوملموو أ ايفاملل وو  املاوىلا،ملي  ن ووة
ائ اشاة؟!! م

ملل و  اااوذك اأناعود املساو   الاإىلامليبروةايفا(1 وملي  اااأناشو اها رجو ج
وهوذباروملاوةاا،ار  اون ياعر  املاملي ت  ا لاملارفو ن ملي  ن ةاك ناي يةاون ن

اإم ماملس   يا مداالاإاح ااع داملالاهر م.
ا،اأخوذاع او ا رجو جوالاتو ا املس و  رامليو ا،ج اه ات ا اش اها رج جاك   توه

ا!!الات ا اسم   تهاملي ر ملئ ة
ونووشحمسايرت شاو اإىلاي وةامليقوو  ناا،هعوذملااعشوااملستشروو د نامليتول املي ب اوة

أيااا-وي ش وو انروو ن ه اا  شاوو املاصوو  ةاا. ة ونامليش ب ووهاملي  مووناسوو اج اوو اموولار م وو
وا و ناجتو  امو ا ا ايفاا،م ا حو امو ملعما اوت وح حاأخنو ئا ا-كش ا ي ا

اا.أي ناوملالاشدالناومليفا مليش
  :وبع  أخطائ  التاريخية ترديده فرية النرانيق -11

؛اجاوو ا(1 او   ااوو  ياد ووةاملي  ملن وو امليوو االااعو  اهخ وو ام اوو اكشوو  امتشروو ا

 ــــــــــــــ
ا،ااها   ام د  اع ىاا نساالااعل.ا111(املالاإاح ا:امليتلاوملس   ي،اصا8 
ا.ا18(ا مداوخ ف ؤباناصا1 
ا.ا811و811(املن  ام  ن،ام نش  م ياومل :ا مدايفامعة،اصا1 
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وواع وىامليو   امولات م حوهالو اواأياكفو رادو اااواويع وهاوا مودملناا:اقو ناع او 
إالاأنووهادووداعوو  اونقوو اا،ملهللا  ووىانف اوو اموو ا موو ناأنامليوو ةاوملي وو ىاوم وو  ادووداا ا

وأنووهايوولاجيووداا،متوو ومةاجقووداجنوولاإىلاأناملاموو امليووذياا وون  ااوهاالااقبوولا، يو 
اا.(8 ..ن   ااا نا

ملس ووووو  راامليتووووول املي ب اوووووةايفارووووو  "ا:ودووووودا ح ووووو اهوووووذبامليف اوووووةايفاكشووووو  
اأجودةامو ا اك ولملناا،دودااوبقينا خو وناإىلاهوذملاأنوهاممو االاشو اج وها،(1 ملاصو  ة"

اواع وىارأاوا  اواا لوهاملهلل ا:مليوذياأيوناج او اكش اوها،مليرو  ان صو امليودالاملايبو ي
اا."ن ااملع ن  اي تناد ةاملي  ملن  "

هللااولاأ اعبدملإىلاملسدا ةاإناه   املي ا ناا ىاق نايفام  ءاك مهاع
وأاووو اح ووثاكوو نااتووشافناملي اوو ناا،اعوو اوأخشووهاع ئرووةاأدووب اإىلا وو رايوو ر

اا.(1 ق ناج هناو ي لاا  وم ام ارملح شا،اع 
اناملس وووو  رامليوووو ااوووو اأاوووودا  اتووووذك اأنامليووووذياأت مهوووو اا،وهووووذملاخنووووأاتوووو رهخن

اولاملوأت مه ايفا ملةاملي  ماعو م اا،طقاهللاالاأراعبدملا ي ملح ش ايفاملي  راه امليدي لا
اا.(1 و  ااملارا ةاص  املسدا ةا؛جال ام ىلاأىبااع 
ااهنوو اك نوو اصوو ل ا،  ااوو  الوو ا ورايفاملل وو ااررووناملهللاع اوو مثاإناع ئرووةا

 ــــــــــــــ
ا.اا11(املي ا ن،اصا8 
ا.ا8،اج111واا118وملينب ةاملي  ن ة،اصا،ا198واا800(املينب ةاملاوىل،اصا1 
ا.اا811(املي ا ن،اصا1 
ا(.ا01-88/01(املن  ام  ن:امليبا ريام امليفشحا 1 
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هوذباملس   مو ةااجملاأاولايبو  يا.(8 ملاملي م مليش ا ةا اتش داا،مليتلاح ا ملا
اا.!؟!اوأالاملس اجاملي  مناه  ايشدوالامليش را ؟ملس   رة
وكبار ال زحابة إضفاء  فات غير حقيقية على النبي  -11

 : ( ) رضي اهلل عنهم
ا-اأهن اك ن ملاأع ملا ناااع ا ررناملهللا اع اوعم اوع  ا وم  نا ي اوصفهاأا

اا.(1 أع ملا  ناااأنهاك ن.اوا ناكذي املي ا نا(1  اا قف ملا-ادوملنا
اعف  وو ار باع ووىانفتووهاا،اأنووهاكوو ناأع ملا وو ناموو ااش  وو اا صووفهاملي اوو ناجف 

ويفاهوذملا ي ولاا.(1 نا مودملنا ااعولااودوا ناإا:ح ااق نايفامع نا خ املاكش اوه
اا.ودداودف  اع ىاا  ا اا اق ناا،يهع ىات  د هايفاك لاملاأد مل

وهونامولاا،جقداك ن ملامولاأهولامعوةاأم اأا اع اوعم اوع ناررناملهللاع ا 
و اا و  اعو ا اأهنوو اع شو ملايفاملي وح مل امو امليبوودواويو ايفورت اد وول ايفاا،ملي و 

وك نو امعووةاموولاا:واقوو نااوو  يانفتوهاعوولامعووةا.أيام ح وةاموولام ملحوولاح و ي 
و  هوووو اا،ع ووووىامليوووو   اموووولام د اوووو املس  وووو نا، ر أع وووو ااقوووو  ات وووو املس نقووووةاح وووو

جقووووداك نوووو اصوووو   املي اوووو اوملادمرووووةاا،وك نوووو اتشمشوووو ااعوووولامليوووورت ا،مليب وووو  

 ــــــــــــــ
ا(.ا8111/ض8901وا1/8911(،امت  ا 80/111/8811(املن  ام  ن:امليبا ريام امليفشحا 8 
ا.اا881(املي ا ن،اصا1 
ا.ا811(املس   انفته،اص1 
ا.ا111(املس   انفته،اصا1 



 46 

جم اك ن ملاا،جع ناملسع  ناحيتب ناأهن ايفان   امق  ا،وملش مله اوملي ن رات  اإي ا 
وا فا اكذي ااأهن اك ن امولاأع و املس ملكو اا.(8 ا وناملااباايشبدادارخ ئا 

اا.(1 .اإخلاملاعب رملةاملهع   اا  ملئا اوت جا .مليش  راةايفاا  املي   مليدا  ةاوا
اوايفان و بااودوا نا اوامو  ن إنوها ااوأيناح و  اا:ج مو  ملااقو نا،وإ ملاكو ناأاو اع 

جاو اا،إنهامليش  د امليذياا  موها.(1 وإنهاملاأصح  املس ا ايفامعةا!مليشقرن
ا.ا ق ام اا بشهاوي اا داصفحةاوملحد 

  :في  فات بع  أزواج النبي  المبالنة -12
ارروناملهللاع امو علاأماملسقم  احف ةاا و اعمو اا-م  ا-ا(1 اق ناا  ي

ا،وابودواه و اأنوهاأخوذام   م توهاعولاشو اها رمو  ا ا،إهنو اك نو ا   وةا،ا يذملة
ويعوولامليق قووةامليوو اا.(8 مليووذياوصووناحف ووةاررووناملهللاع اوو اا شموو ناومليتوول

وتعف  وو اا، ووةا اتعوولاكموو ا عوو ااوو  ياو وولبتووذك ه ام وو  رامليتوول اهووناأناحف
حو ار هو اتقونايفاصوناع ئروةارروناملهللاع او ايفااه  اشا   اأا ا اعمو ا

الاا،اوو اا  ووة"ا:(1 جقوو نالوو اكموو اروىامليباوو ريا، و  تووهملي اوو نااملعشوو ملند ووةا

 ــــــــــــــ
ا.ا191نفته،اصاا(املس   8 
ا.ا191(املس   انفته،اص1 
ا.ا191(املس   انفته،اصا1 
ا.اا881(املي ا ن،اصا1 
ا.ا100(اإم لا رم  ا :اح   ا مد،اصا8 
ا/ا.امليشفتلا/ .اتبش نام ر  اأ ومل  ..(.1081/ض81/199(ام امليفشحا 1 
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اراو ناملهللا ا اوداع ئروةارروناا-إا هو اا  ن اهذملاملي اأع با احت ا احا 
والاا  ن اأناك ن ا  رت اواأيارو ت اوا"ا:(8 يفاروملاةامت  ود ناا."ملهللاع ا 

.اويفايفوووظاإحووودىا"ا اوووداع ئروووةا-م ووو اهوووناأواووو اوأحوووااإىلاراووو ناملهللا
ا.الاحيبو يقداع مو اأناراو ناملهللاا:..اوملهلل"ا:هنا، ا   ا(1 روملا ةامت  

ا."وي الاأن اين ق ارا ناملهللا
.ا(1 ةا ووو  ةاوووأهنلاكووولا وووذملا وا وووناكوووذي ا  ووو ا و ووو ةاملي ووويا

و اا رووحاا،(1 "وكوو ناموو الا ووسا م موو ة"ا:وا وو د انفتووهاحوو ااقوو ناعوو ال
اوملاك ن ا   ةا ذملاة.اا،ك ن ا م مةا-يفا عمهاا-ملام الا

اعوولاإي ووهااتوو  نااموو والاهخفووىاع ووىاملي وو س ام وو هجاملستشروو د املس  روو ا
ملا يو اومليشرع  ايفاصداارا يشهاونب ته.اواوا  ةاي نشق صاملاملي ا نا

وا اداا  ياه  اا،يمةات د املي و  ةااهدمل احت ةا تداةام  اةاأواشا ملن ة
اأناا   اهذبامليف اةاا يع ماعلاحتلاأوا  ناأوا   ا ةا و  ته.ا

  :الزعم بيد حا الوحدة هو النالا على حيات  -13

 ــــــــــــــ
ا/ا.املين اا/ .املها  ..(.ا11/رد ا881،ا1/888(اصح حها 8 
املاكش  املين اا/ .املها  ا(.اا19/ض1/8891(اصح حها 1 
ا.اا191،ا818(املي ا ن،اصا1 
ا.ا191(املس   انفته،اصا1 



 48 

وسووو ا اا،أنا مووودملناكووو نايفاأ  وووااأود توووهاه ووولاإىلاملي حووود ا(8 اووو ع ااووو  ي
ا.ملناأ لاا  نارملع ايهامليف ملغايذي ايفق باعملااش ت

وع ووودم اا وووغامب وووغاملي  ووو ناعمووولاا،كووو نايفاصوووب باا ووو نارملع اأناعم وووهاوملي ووو مل
ويو ساا،ويفرت ا ودو  ا،ا يش  ر .اوملس لاإىلاملي حد ايفا  راح مل اك نادب لامليب  ة

وع مهاملهللاملامم راةاملي ا امليذياع جهاا،يفام ح ةاملي ب املي ام رباج ا املي عن
مثاإناا  ياك   تهااق ناك م نامثاا.(1 م لاملالاشم  اإىلاملي    ا،يشم هايفا م نه

ا:جا ااق نامو  ا.م لام احد ايفاهذملاملي ع ا،ا ق هاأح  ن نايفاملي فحةانفتا 
جوهنانفتوها امتولا"ا:واق نامو  اأخو ىا،(1 نا مدملناك نام  الناإىلام  ش  املي  بإ

اا.(1 "..إىلاجع  املعشع  املي   ناوع يشا 
ك نااع نام  الناإىلام  ش  املي و باوعودماملس ولاي عشعو  اا،وه  امليش  د 

ا!؟وملالعش ملناوم  الناإىلاملي حد ايفاأ  ااأود ته
كوووو نام وووو الناإىلام  شوووو  املي  اوووو ايفام وووو  رامليتوووول املي ب اووووةاأناملي اوووو نا

ملسقملامليذياهخ يطاملي  با"ا:كم ايفام لاد يهاا،ملي  ب.اوك ناحيثاع ىاهذمل
ا.(8 "طاع ىاأ مله اأع  اأ و ملنامولامليوذياالاهخو ينا اوالاا وطاع وىاأ ملهو وا 
 ــــــــــــــ

ا.ا11(املس   انفته،اصا8 
ا(،اوصححهاملي ك اووملجقهامليذهي.ا1/181(املي ك :املستشدراا 1 
ا.اا11(املي ا ن،اصا1 
ا.ا11(املس   انفته،اصا1 
(.املاوولام  ووه:ا8911/ضا0 ادوو نا ققوو املس اوو عةامليدا  ووةا (،اوإاوو   باصووح حاكموو11/ا1(األوود:املستوو دا 8 

= 
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وخوولاا،ملسووقملااووأيناواقيووناوالاخوولاجوو ملاالااووأيناوالااقيوون"ا:ويفام وولاد يووه
ك او ا و  جاعم وناس  شو  اكولامولا.اوال املي او نا(8 "ملي  باأنف ا اي   ب

هاملي  ملنووو ةاوملي ب تووو ةااووولاأيفشوووا،ر ووو الناونتووو  ناا،ح يوووهامووولاملي ووو باصووو  رملناوكبووو رملنا
وملشموو  ملة.اودوودا ك نوو اأم  ووةالووذملاك وول ايفامليف وولامليووذياعقوودن باعوولام  وو ملةا

اا.ملينب ةاملي  ن ةا،مليتل املي ب اةايفار  املس   راملاص  ةا:ملاكش ا  ملي ا نا
أا ووداهووذملاحيوو ايبوو  ياو وولباأنااووشا احوو امليقوو  نامليعوو ماا يش وو د اوجقوودملنا

ا!اااااااااا؟(1 خ ص ةامليف  ةاج ه
 : الزعم بيد اإلسالم تيثر باليهودية والن رانية -14

أناملهاوووو ماتووووأي اا يدا نوووووةاا-و وووولباموووولا وووو  املستشروووو د -اوووو ع ااوووو  يا
.اوأمووو احق قووووةا."ا:ويف ووووها،عوووولار اووو اأشووووا صااأع ووو هن ا،ملي ا  اوووةاوملي  ووو ملن ة

ا،نةاملشداد مليق ىاملي  اشةايفامليدا نش امليقدهش اه ه  ايفاكلاو هاملاو  بامليدا 
ووردووةاملاوولان جوولااىوت وو  اإىلات وو ي  احبوولاا،جرت وو اإىلاموو امس ووها موودايفارح تووه

ا،ناإىلامليش ح وود  ا و.اوح يووةا موداهوناح يوةاويويناا،ودوسااولااو عد احوطاجنو ملن
لاح قوووو ةاملي  اوووودالاوملهن وووو ةاإىلاملي عوووو  اودووووداملمووووشةان  ا تووووهاوتنب ق تووووهاموووو

 ووووووووووووووووووووووووا=
ا(،اوروملبا لمه .ا1/8111مليت لا 

م.اودوووو نامليتوووو  رن:ا"روملبا8010ه/8181(،ا .املي ووووي،امليقوووو ه  ،ا1/811(امليتوووو  رن:املشوووو م املي وووو لا ا8 
امليدملردنين،اوه اصح حا".ا

ا.اا1(املي ا ن،اصا1 
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اا.(8 "ملاكش  امقدبا ملناوملحدملنامعش ا ناوم ا رباانا،ملس شدال
.اوك نام  و امو اع جوها موداعولامليشو رمل ا."ا:واق نايفامع نا خ املاكش اه

وإناا،ومليش م  اوملهجن لانش  ةا  ورملتهاوردةاالان جلاوم امليشقنشهاأ ن بايفارح توه
ا،لوووونامليوووو ا   وووو ا موووودملنااروووو  ااذه ووووهاأي وووو  اعم ووووها،هووووذباملس   موووو ةايشم ووووة
اا.(1 "..واشع الاج اارملح شه

ويعووولاهوووذبامليبدملاوووةاا،..اومووو ان  موووهاعووولاادملاوووةاملستووو حا وووداد  ووول"ا:واقووو ن
ا،جقوووداكووو ناملستووو حا  مووو نا ك ووو نات  ووو ااوووو ا  ناا،ح يوووةا موووداتشرووو اهاعم مووو نامووو 

جقوودااا،كبوولاملحشموو نا،كموو احوود احملموودا،وملحشموو ناح وو يهاع ووىاعموولايفااتوو 
ودودااق و اا.عونواامليو ات بو اج او املاجعو را ونا،ك نااشم  ام  وهااو ي وضاملي ملع وة

و اتبووداهووذباملاجعوو رايفاا،كموو احوود احملموودا،اوو  ار ا ووةهووذباملاجعوو ران ئمووةا
جأصووبحاموولاملسش ووذراع ووىاكوولاا، وو  ايعوو امليوو    احوو اهاوو ملاكأصووح  اوحوون

ملا مداوملستو حامليش و  اع وىا ك ا يمو امليو اتنو رةاإىلاأجعو را داود .اجقوداا
وموولاملحملشموولاأنااعوو نا يوو اا،اموو ك نوو اا شقوودملناملعشقوو  املي قوو اأناملهللااوو حناإي 

ا.(1 "صح ح نا
جهنوهاا،.اودداملخش ونا موداعولا م ئوهامولامليش و ر."ا:واق نايفامع نا خ 

 ــــــــــــــ
ا.ا11(املي ا ن،اصانفتها8 
ا.ا11(املس   انفته،ا1 
ا.80(املس   انفته،اص1 
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ح وووثاجيشمووو اا،ا وووداأناا ق وووناا موووهااق وووناودشوووهايفامليتووو ااأوايفا ملراصووودا 
وين سوووو اأن وووو اه وووو ااإىلامليف اووووفةاور وووو ناا،ملس  وووو ناورومل امليق ووووةاومليروووو  مل 

ا.(8 "..م را ا ا اوعق ئده ملا ا نااش ح نايفاأ
ع وودم ااوو ج اموو اعمووهاأ اا،ىا ي ملهوااحبوولاواقو ناعوولايقوو  املي وويا موودا

ا، مووودملناا ق ووود اع توووىاى.اجوووأخطاحبووولا."ا:ر يوووااإىلامليرووو ماتووو   ملناوهووو اصووو ل
إ اكو نا  ابو ناهخو يناا،أرهنا مداإىلام اا ن ااوهاملي  ولا،وافهاعب   املاص  م

ا.ا(1 "..م انرأاع  هاوملعشقداج ه
هاوداملسقيوناهبوذملا"ا:وا   امرت  اكش  اا  ياإىلاملي  ا وةاع وىاهوذملااق لمو 

مو ا و  ايفامليقو  نااىإنا مودملنادودات  و امولاحبولاا:خل انااق نايفامليف  ناملا
ع وىامليو   امولاأنا مودملنا ااو اا،ملان  صاتشف ام ان  صامليعشو  املسقودب

ا،(1  مودايفاملي  شو  امولاعمو بجقوداكو ناا،وإناهذملامليش   لاوملبا،مليعش  املسقدب
شوو  ا وهوو ايفااوولاملي و موودااىنامق ا ووةاوملحوود ااوو احبوولاوموولا وولاملس قوو ناأ

ج وو الاهووذباملسق ا وووةاا.أناد اوولا مووودملنااىتوورتااكوولاهوووذملاملايوو .اوإناموولاحوووظاحبوولا

 ــــــــــــــ
ا.ا11واا11(املس   انفته،ا8 
ا.ا11(املس   انفته،اصا1 
(:اروىاملاولااو داوملاولاعتو ك اعولا ملو ااولاملي و اأنا1/811(اد ناملير منايفا"اابلامللدىاوملي ش  ،ا"ا 1 

اوا([:اوهو امليش بوو .ا8/01عمو باكو ناح  اوو املي و اعروو  ااو ة،ادو نامليووب  ريا]ايفاأنتو  املاشوو مل ا  وملن و امو  ن
ا(.ا8/881ملي وملاةاملسر راإي ا اع داملالاا دايفاملينبق ةامليعطىا 
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اا.(8 "الندي اكم املندي ام ا املي هب نادب هاوا دبا
أوا ووولاا ام   مووو ةاصوووح حةنوووها اتووو اإا:أرووو ناه ووو اإىلامووو اد يوووهاملسرت ووو ن

ملناا ق د اع توىاأواأخطا مداىملي ب اةاتف دااأناحبلاصح حةايفام   رامليتل ا
اواأياحبولا  ك توهاملس وو  راهوو اأناملي ملهووااجعوولامليووذياا،واعبو   املاصوو  ماىاوفه

أاووووأي احبوووو امليوووو ةاوملي وووو ىاإالاا!اوووو ا وووو م"ا:ع وووودم ادوووو ناي  اوووو نااىحبوووولا
جو اا،الاتتأييناا ي ةاوملي و ى"ا:ملي ا نااد نايها،"أخطتيناعم اأاأي اع ه

اا.(1 "ملهللام اأا   اش ه ناا  ام 
وووإناج اووةاأ ا ومووولاا،مشدملويوووةايفامقيفوو ةاملستشرووو د اىعوولاحبووولاذا موووداخ 

ومموو اا،"ح وو  ا موودا"ا:يفاكش اووها، رجوو جا:م مل وو ااوو  يامليوو ات  ويشاوو اهبووذباملي وو ر 
ةاملي وووويا مووووداور بشووووهايفاك وووولملناا ق  ووووااى.اوأع ووووااحبوووولا."ا:د يووووهاهبووووذملاملي وووود 

وتبوووو  ناملي ملهووووااموووو ا مووووداا،وخب صووووةايفاملستوووو ئلامليدا  ووووةا،ملالاوووش مل  اموووولاملي  وووو 
..اوا تووووواامليع ووووولونام   مووووو ةا موووووداعووووولامليووووودالام ملرووووو  مليوووووداثايفاعووووود ا

يفااملناكبلااملناملس   م ةا ورااهذباي ب ودداا،ملست حناإىلا   ي تهام ا ي املي ملها

 ــــــــــــــ
ا،اح ش ةاملسرت  :ا مدا مداج جاوعبدمليم دامليتح ر.ا11(اا  ي:املي ا ن،اصا8 
(،اودوو ن:اهووذملاحووداثاحتووولا1111/ض8/189(،ااوودوناإاوو   ،امليرتمووذي:امليتوو لا ا8/111(املاوولاهروو ما 1 

(امو اعودملا كو اأ ااعو ا1/808هوذملاملي  وه،اوصوححهاملايبو يايفاصوح حااو لامليرتموذيا   اااالان  جوهاإالامولا
وا ناملي ملر  ايفامش ه،اجاناع دبا ا   امدر ةام قن وةامولاحوداثا خو اومهو نامولاأحوداروملتوهاكمو ادو ناملاولاح و ا

 ا ،ا(اوصوححهاع وىاشو  امليرو1/188،ااودوناإاو   ،امليو ك ا 18و لب،املالاإاوح ا:امليتولاوملس و  ي،امولا
اوحع اع  هامليذهياا ي ر ايذك اأ ااع اوا نايفامش ه.اوملن  اكش ا  :امليتل املي ب اة..
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ه ووو ياااووو تذ ااووو  يامليوووذالارو ووو ملالوووذملامليووو ع .اومووولاأ(8 "ح ووو  ا موووداج مووو اا ووود
اا.(1 الم س

"املجرتمل ملةااا   ملان:ا،وددار  ن اع ىاالم سايفاهذبامليف اةايفاحبثامتشقل
وأنوووووهاك وووووهاالاا ووووودواك نوووووهاسم  ووووو ةاا،ملستشرووووو ااالمووووو ساع وووووىامليتووووول املي ب اوووووة"

اا.وملجرتمل ملةاوس ص ةاالاتت ده ان  صاد اةاأوار  فة
ا،(Tor Andree) 1ملي  ح ووةاتووو راأندراووها ااوموولام مل  وووهاكووذي ايفاهوووذب

.االشووو اأناملاصووو نامليعوووطىايراووو مامتوووشق  امووولامليووودا نش ا."ا:مليوووذيااقووو ن
اا."وهذباالاحيش جاإيب ي اإىلا اداكبلا،ملي ا  اةاوملست ح ة

تووأي اا  وو نا خوو الاأم وو ناوردووةااوولان جوولاإناموو ملع ااوو  يااووأناملي اوو نا
ا،إخلاجم ا ك اج م انق   باع هاملان و ص..ودساالاا عد املها  ياومليف افة

ك ا اي  املاش ش   ةاا ر ةاالاتتش داإىلاحق ئ ات رهخ ةاأواروملا ةاصح حةاأوا
جاووووونامسوووووةااووووو ر  امرووووورتكةايفاكش اووووو ةاا،ويوووووذملاجيوووووااملهعووووو ملءاع اووووو ا،رووووو  فة

جاو اا اودوناأناا مهو ملادو مل ه ااوأناا،ملستشر د املاأصوح  املاهو مل اوملا و ملء

 ــــــــــــــ
ا.ا11و11(اوملش  ن نا رج ج:اح   ا مد،اصا8 
؛اوملن  احب   :املجرتمل ملةاملستشر اامليف نتناه  يا11(املن  اكش اهاملها م،اعق ئداون  ،اا ي  ةاملهجن   اة،ا ا1 

ا اة.االم ساع ىامليتل املي ب
(ا3 ا Andree , Tor: Mohammad ,the man and his Faith. (London-

2nd ed. Impression, 1956 ), pp. 10 -26 . 
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اا.(8 ق  ناوج اهذباملس ن  ةاملي اا ر وهن نامليأي ا مدملنا
املا اوت ق ا  امليع م امليق  ن اأص ن املاشق   ام ملع  اأن انذك  اأن ااف ت   وال
اكف راد اااواا  املسدا ة امليت اقةاد ناهب  ا،مليدا ن ةامليتم واةاو لامليتم واة

اكف راا.وا  ا امليق  نامليع م وم  نا ي اد ناملهللاابح نهاوت  ىلايفار باع ى
لَمۡ َۡولََقدۡ ا:د اا مۡ َۡنع  ه  نَّ

َ
ول ونَۡۡأ هۡ ۡإِنََّماَۡيق  َعّلِم  ِيٱۡلَِّسانۡ ۡبََشر ۡۡۥي  َّۡلَّ

ونَۡ ۡرۡإََِّل هِۡۡي ل ِحد  َجِمّ ع 
َ
رۡۡلَِسانۡ َۡوَهىَذاۡأ بِيۡ َۡعَرِبّ ا.[891:ملي حل]ااا ١٠٣ۡمُّ

 ــــــــــــــ
ا(اوملاملستشر د امليذالا عم ملاتأي املها ماا ي ا  اةاوملي   ملن ة:ا8 

Lewis. Bernard: The Arabs in History (London,1968 , pp. 

.3938    
ا.ا81وا  يداتت ا :املي ق د اوملير ا ةايفاملها م،اصا

؛ا11وو10(اص..Moh.Prophet and Statesmanوام نش  م ياومل :ا مداملي ياور لامليدويةا ا
ا(.ا11،ا81واا81،ا8/11ا وك م ن:ات را املير   املها م ةا 

Watt, Montogmry: The Islamic Revolution In the Modern 
World ( EU p, 1969 ), pp. 191190 . 
Watt, M.: Muhammed at Mecca ( OUP.1951), pp. .103,93,65  

Cambridge Histry of Islam (1/ .697,575,121,11  Anderson,J.N.D: 

The World Religions.. , pp. .59,58,56,87  Tritton ,A.S.: Islam – 

Beliefs and Practices,pp. .1918 ) 



 55 

الزعم باشتراك غير مسلميد في القتال مع المسلميد يزوم  -15
  :بدر

  عوةامولا ولاملستو م املشورتك ملايفامليقشو نامو املستو م اااوأن(8 او ع ااو  ي
اوأهن ام اخ   ملاإالاي ت ا.اا،رداكف راد ااايفام  كةاادرامليعطى

دوو نامولاأناملي اوو ناا(1 وممو ااوودناع وىاانوو ناهووذملامليو ع اموو اروملبامتوو  
ملر  اج لاأاش  ا"ا:ي  لامر ااأرمل اأنااررتاام املست م ايفامليقش ناا ماادر

ا.دوو نايووها يوو اع وودم اعوو ءايووهايفاي يووةاأموو كلاع ووىاملين اوو اإىلااوودرا،"مروو ا
كووووذي اورجوووو املي اوووو ناا.وع وووودم اأدوووو املي  وووولاا هاوووو مادب ووووهاملي اوووو نا

ع مو نااوأناروملاوةاا.هبوذملا(1 ودوداأدو ااو  يا،(1 ملالاش  نةاا ي ا  املسر ك ااو ماأحود
وملاوووةاوراا،ملشووورتملااملسرووو اامليعووو ج ااووو مااووودراور ةايفاملي وووح حرجووو املي اووو نا

رج املشرتملكهاملي ا  امليعف راملسر ك اا ماأحداي ت ايفاملي ح ح!!اكم ات حظا
اا.وهعذملاا لامليش  د اوملشالاا  م ناا  يايفام ملعمهامليع ل ا.يفاح ش ش  اه  

ي  ا ااولااو  اواا لوهاملهللاواحنو ااو اعرو  اصوفحةامولااعبودملودداأج  املير  ا
 ــــــــــــــ

ا.اا811(املي ا ن،اصا8 
ا(.8181/ض8189و1/8110(اصح حها 1 
(،ا1/811(،ااهاوو   ااشقوو ىاا يروو ملهد،ام وولاروملاووةامليوو ك ايفاملستووشدراا 11،ا1/10ملينبقوو ةا ا(املاوولااوو د:1 

(،اور  يووهايقوو ةاموو اعوودملااوو دااوولاملس ووذر،امليووذيا كوو با1/191(،اوملل  موونايفاملعموو ا 0/11ومليب اقوونايفااوو  ها 
(،اوملي ملدوووديايفاملس ووو  يا1/11ملاووولاحبووو نايفاملي قووو ة،اوملاووولاإاوووح اااهاووو   ام قنووو اكمووو ايفااووول املاووولاهرووو ما 

ا(.ا181واا8/188 
ا880(املي ا ناصا1 
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 و مل املالاوش  نةاا سرو ك ايفامليو  .اايب و ناعودما،"انقدامليق م وةاملي  ا وة"ا:كش اه
جا املاا،أم اجت ا بايذي ايفاجش ملباوام ا لباملاملي  م  امل  صةااشح ا امليع ا 

اوو  املي وو ور امليوو اتبوو حاملحمل وو ر.او انقووناع ووىاروملاووةاد اووةاأواروو  فةاتقاووداموو ا
اا. هااإي هاا  يايفا عمهاملسذك ر

رضزي  نزت عتبزةتزييف الحقائق التاريخية في سيرة هند ب -16
  :اهلل عنها

وومليوود ام  واووةاا، وجاأ ااووف  نااوولاحوو  ا،اوو ع ااوو  ياأناه ووداا وو اعشبووة
ورج و اأناهتوا اأحوده احو اا،ول اعرو اا،ك ن اشا ملن ةا،ررناملهللاع ا 

اا.(8 وم ت اك ج  ا،  ت اوأهن ا ات اا،ت أراس ةاأا ا اا ماادر
اهنو اك نو اا،يفاه داا  اعشبة اتذك املس   راملس  وجةاملس شط اهذباملي فةا

ا،وك نا و ا ا عو  ادو اااود ئوده ايفامليو و ا،ول اش  ايفاد ما ا،ملاملي ملئ 
ولو ام دوناا،وك ناومليده اعشبةاوعما اش بةاملا  ارا  ةامولااو   ادو اااو عم ئاو 

اأخذامليب  ةاملاوه اأنهاع دم اك ناملي ا ناا،وملرحاملاهذباملي فةاملسذم مة
ا:د يوو اه وودا،".اوالاتوو ن ."دوو نااوع وودم ا،ملي وو ياموولاجووشحامعووةملي توو  ايفاملي وو ما
ا.!؟(1 وهلات ياملي  

وي ووولااووو  ياارووولايفاهوووذملامليووو ع اإىلاد وووةار داووو امووولامليف كوووهااووولاملس ووول ا

 ــــــــــــــ
ا.ا881(املس   انفته،اصا8 
ا(،اا   ن.11واا1/18(املاروملاةاملينطيايفامليش را ا 1 
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اا.اأ ا ك اهذملاد اب ناا،(8 ح امليما ااأ ااف  نا،ملسا ومن
ووأموو اد يووهاإناه وودملنا ات ا ملي ووحة.اجقووداجوو اأاوو بايووهاموولاا،  اوم توو اكوو ج  ت 
ع وىاملهاو مايفاملي و ماأهن اك ن امملاا ا املي ا ناا(1  ك ن املاروملاةاملينطي

اا.(1 وروىا ي اأا  ناملالاا دا،ملي  يايفشحامعة
ا:ود لوو ايووهخووطاي هاوو اإىلاملي ووياا(1 و لمهوو ا(8 ومتوو  ا(1 وروىامليباوو ري

اإياأناا،ا ارا ناملهلل" اذي ملاملاأهولام اك ناع ىاها املارءاأهلاخب  اأحا 
مثام اأصبحاملي  ماع ىاهاو املارءاأهولاخبو  اأحوااإياأناا و وملامولاا،خب ئ 

اا."..أهلاخب ئ 
ومليوذياا.ج  انقناع ىام ودراهوذباملس   موةا،أم ا عمهااأنهاك نال اعر ا

ا(1 وخ صشهاملاروملاةاملالاحب اا،ن  حهاأنهاارلاه  اإىلاحداثامت ج اوه د

 ــــــــــــــ
ا(.ا1/101(املن  :املالاح  :املهص اةا 8 
ا(.1/811(،اا   ن.اوملن  ارأياملالاك لايفاهذملاملاي ،امليشفتلا 11واا1/18(امليش را ا 1 
(،اوعووولا1/118يرووو ي،ااهاووو   اصوووح ح،اكمووو ادووو ناملاووولاح ووو ايفامليفوووشحا (،امووولام اووولامل1/0(املينبقووو ةا 1 

ام م ناالاما ملن.ا
ا(.1118/ض101واا1/101(ام امليفشحا 1 
ا(.88181/ض1/8110(اصح حها 8 
(،او ااوووذك اخوووطملناان ووولايفاحتووولاإاووو ما اوم يووو اع وووىا111وووو1/118(اتووو   الووو املاووولاح ووو ايفاملهصووو اةا 1 

مولاحوداثاملي ملدودياعولام اوىااولاعقبوة،اوم و  ياملاولاعقبوةامولاأصوحاا(111/ا1ملها ماملي ح ح،املاولااو د 
املس   ياكم اشاداملي  م  ،اوه املار  نامليعشاامليتشة.ا

ا،ات ح حاوت    اخ رش داألد.ا111و118(املس م ايفاأخب راد اا،اصا1 
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ا،متوو ج ااوولاأ اعموو واكوو ناا روو اه وودملناا وو اعشبووةأناا(8 وأ امليفوو جاملاصووفا ي
ج جداع ىاا،ج  ات ءاي وتهاوم يها،جانبا اإىلاأا ا اا داج ملدا امليف كهاالاملس ل 

ا  ووهاا،ملي  موو نااوولاملس ووذراملي امووناي تووش   هاع ووىاأموو ب.اجب  موو اهوو اع ووداملي  موو ن
جمو ةاا،جعو يا،ج اشتوقىاان وها،جمو ءامولاملي و ا،خطا ومل ا املاأ ااف  ن
ايفار ا اع  تهاإىلامعة.ا

اوولاا،ووملرووحاموولاهووذبامليق ووةاأناعروو امتوو ج ال وودا ااعوولاعروو اج وو ر
اوه اأم االات ع باملير ملئ امليتم واة.اا.عر اعذريااف ناإىلاملي وملج

ويفاد وووةاه ووودامووو امليف كوووهااووولاملس ووول ا ي ووولاع وووىاأهنووو ا اتعووولاممووولااشاوووذا
ا،ملس ل ادبلاأ ااف  ناملي ر ا.اوخ صةامليق ةاأناه دملناك ن ا و  ناي ف كهاال

اا.(1 جش و ا اأا ااف  ناا دار دا ا،ح امليما ايفاش جا اب ام هاملين اجن 
ا ااعلاملامم را ةا امليب   ايفاملش ه  ة املي ر ااومم راة املي ت   إناملس  

اكلاا اا،الاملامم را ةاملهم  ا،ملي ملئ  اكم اع املي ئن  ك ا هلاأح  ن ناع ىامليب   
وا َۡۡوَلۡا:مليق  ناملهللايف رِه  مۡ ۡت ك  َۡۡفتََيىتِك  َِغا ءِۡٱََۡعَ َرد نَۡۡإِنۡ ۡۡل 

َ
ٗناۡأ ََۡتَصُّ

وا ۡ َب َتغ  ةِۡٱَۡعَرَضَّۡۡلِ ََيوى َيا ۡٱۡۡل  ن  نََّۡۡوَمنۡدلُّ رِههُّ َۡٱۡفَإِنَّۡۡي ك  َۡبع دِِۡۡمنۡ ّۡللَّ
َرىهِِهنَّۡ وررۡۡإِك   ىاو.اوالاا دواهذملامليع مايفاه داا[11ملي  ر:]اا٣٣ۡرَِّحيمۡرَۡغف 

 ــــــــــــــ
ا(.ا1/10(املا  ي،ا 8 
ا.ا818واا881(املن  امليق ةااشم ما اع داملالاحب اايفاملس م ،اصا1 
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اا.م  واةاا،   اإىلاأحدارم  املها موملها
وأمو ا عموهااوأناه وودملنارج و اأناهتوا اأحوداعروو دا احو ات وأراسو ةاأا اوو ا

نامليووذياتووذك باملس وو  راأهنوو اأدتووم اأالاإجاوو اكووذي ا عوو اا روول.اإ اا،اوو مااوودر
وأالامتووساا،تبعووناع ووىاأا اوو اوأخ اوو اوعماوو اواق ووةاأهوولاا شاوو امليووذالادش وو ملاابوودر

اا.(8 ح اتأخذايأره املا مداوأصح اها، اج مل.ا و ا والاتق اا،مليدهل
اا.(1 !اإنهامليشر اهاملسش مدايق ئ امليش را اا؟جأالاهذباملي وملاةاملاك ماا  ي

 : ويشوه سيرة والدة عمرو بد العاص  -17
اك ن اع ه  ايفاملش ه  ة.ااأناومليد اعم واالاملي  صا(1 ا ع اا  ي

وملخش و باو مل اج وهاع وىاا،(1 ها رمو  ا يقداأخذاا  ياهذملاملي ع املاشو ا
مليووو   امووولاأنا رمووو  ا ا ااوووذك ام ووودرملناأوام   ووو ناي وملاشوووهاهوووذب.اأشووو رامووورت  اا
اواإىلاعودماملي دو  اع وىام ودرب.او انقونا اوا ع ورت كشو  ا رمو  ا اإىلاملي  ا وة

ة.اوالاا دواهدجهاملاهذملاملي ع اا ىا ي دادورن اع ىاهذباملي وملاةايفاملس   راملس

 ــــــــــــــ
ا(.ا8/811(املي ملددي:املس   يا ا8 
(اإنامليشر اهاملسش مدايق ئ امليش را امسةاا ر  ايفاكش ا ةاملستشر د املس  ر ،اودداودف و اع وىاأم  وةاك ول امولا1 

هذملاملي   املامليشر اهاع دا رملاش  ايعش او ةاالمو سايفامليتول املي ب اوةاومليشو را املهاو من.اوجتودراملهشو ر اه و اإىلا
 ياعووولاالموو ساا  ووو ملن:ا"املجوورتمل ملةاملستشرووو ااالموو ساع وووىامليشوو را املهاووو من"،اومليووذياج وووهامليع وولامووولاحب  وو املي وو
املام  ة.ا

ا.اا11(املي ا ن،اصا1 
ا.ا01(اح   ا مد،اصا1 
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ا.عم واالاملي  صاا، موإىلاأحدارم  املهاملها   ا
وعززدت  يزززعم بززودلي أد هنززدا  بنززت عتبززة رضززي اهلل عنهززا -18

 . (1)لمطلاعبداوحشيا  الحبشي بالعتق إد هو قتل حمزة بد 
ملي  ا ايفاملي ح حاأنامليذياوعداوحر  ناا ي ش اإناه ادشلال  اه ام البا

دش ووهالوو  ااووأم اموولاملي ووياامليووذيا،رملناي مووهار  مووةااوولاعووديأيووا، بوولااوولامن وو 
 اا.(1 ح املي    املا  و اادرا،صطملناوه ايفاملاا

هوونام التووهاا،أنامليوو اوعدتووهاا ي اووةاإناهوو ادشوولالوو  ا(1 ويفاروملاووةاي  ملدوودي
ا،واجبم ووةاملعرتملروو ةا،واوو وياا وو  ةامليشموو ا ا،ملا ووةامليوو ر ااوولاعوو م ااوولان جوول

ناوحرووو  ناإا:ملاوووةانفتوووا .وتقووو ناهوووذباملي وا"واقووو ناكووو نا بووولااووولامن ووو "ج وووذك :
توووذك اه ووودملناومووو ايق ووو اع وووىاأا اووو اوعماووو اا،ع ووودم اأاقووولامقشووولالووو  اع وووىااووودب

ودووو ناا،و ووو  اهبووو اإىلاه ووودا،وأخووو جاكبووودبا،جرووو اانووولالووو  ا،وأخ اووو ااووو مااووودر
و  يال :م  ملاياإنادش  اد تلاأا و ؟ ا،جم و شا ا،جموداإي او اكبودالو  ا،د ي :ا 

 نووو نلاحووو ار  عاووو اإىلاا ووعدتوووهاا رووو اا، اووو مثاأعنشوووهاي  هبووو اوح ا،مثايف شاووو 

 ــــــــــــــ
ا.اا811،ا881(املي ا ن،اصا8 
(؛املاووولاهروووو ما19واا18/80(،األووود:امليفووووشحاملي اووو يا 1911/ض110واا88/118(امليباووو ريا/مليفوووشحا 1 
ا(،املاحداثاملالاإاح ااات دامليبا رياوحدا ه.ا898واا1/891 
ا(.ا8/118(املس   ي،ا 1 
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ا.ا(8 جم   ااها،جف لا،و تدباور ب ام هاأناا اا ام   ال  ا،معة
و انقووناع ووىاروملاووةاتروولاإىلاأناه وودملناوعوودةاوحروو  ناا ي اووةاإناهوو ادشوولا

وابوووووودواأنااوووووو  يادووووووداملعشمووووووداع ووووووىاس وووووو طاأحووووووداأاوووووو تذتهاا،لوووووو  ااوووووو مااوووووودر
ا.(1 ملستشر د 

 
 ؟!مدة شهرلفوا قاطعة الثالثة الذيد خ  هل كانت م -19

وملستوو م اي ما فوو املي  يووةاك ووااأنامق ر ووةاملي اوو ناا(1 اوو ع ااوو  ي
ا.يفا ووو و اتبووو ااك نووو اشوووا ملناا،ومووو ملر ااووولاملي ا ووو ا،وهووو نااووولاأم وووةا،اووولام يووو مل

ملين اوولااوملي و مل اأهنوو اك نوو ا تو اي  ووةاكموو ايفاحووداثاك واااوولام يوو ا
ا.(1 لمه و ا(8 ومت  ا(1 ع دامليبا ري

التزززي  زززورها  طريقزززةهزززل خضزززعت الطزززائف ل سزززالم بال -21
  !؟بودلي
 ــــــــــــــ

ا(.ا8/111(املس درانفتها 8 
(اودوووداتعووو رام وووهامليف ووولاكمووو االح ووو اواوووش حظاحووو اهن اوووةاهوووذبامليدرملاوووة،اوهوووذملامووولاأاووو  اأخنووو  ام ووو هجا1 

املستشر د ايفامليدرملا ةاملها م ة.ا
ا.اا119(املي ا ن،اصا1 
ا(.1181/ض181واا81/118(ام امليفشحا 1 
ا(.1101/رد ا1811و1/1819(اصح حها 8 
ا(.1/8988(ام  ن:املي ملددي:املس   يا 1 
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أناه وووو اااوووو ملا اأ وووو رةاع ووووىاملينوووو ئناا وووودارجوووو اح وووو را(ا8 اوووو ع ااوووو  ي
ملي وويااا ووداح وو راوجووده اإىلوأناملينوو ئنااوو م اي  اوو ناا،ملستوو م اع اوو 

،اا.وا دارج املي  راع ا ا
رجو املي وو راج ي او ناا،جووةم و  رامليتول املس  وااالاأاو بالوذملامليوو ع ايفوا

و اا اوولاا.(1 عوولاملينوو ئناوعوو  اإىلاملسدا ووةاع وودم ارأىاعوودما وودوىاح وو ره 
وع وودم ا وو  باوجوودايق وونام   وو ناملهاوو ماا ووداحنوو اا.اوو ملا ايش وولاع  اوو اا وودا يوو 

ا:شووووو ور نام اووووو أناارووووورتر ملاع وووووىاملي اووووو نااوملوأرمل ا،عووووو مامووووولارجووووو املي ووووو ر
وموووولاا،ملاشتوووو  شا املي كوووو  اومليتوووو   احب ووووةاعوووودما،ه اموووولاأ مل املي وووو  ؤاإعفوووو 

ودبوولاإعفوو  ه اموولاملي كوو  اا،ج وو ااقبوولا،ملي روو  احب ووةاأناا  هوو ااوو ر  املينقووس
والات  وداشو و اتش  و اا.(1 "ا ش ودد ناوجي هودوناإ ملاأاو م مل"ا:ود نا،وملشا  

وكوووولاا،وشووووأهن ام وووذاأك ووو اموووولاعووو مجقووووداتووو كا املي اووو ناا.اشتووو   املينووو ئن
ةا اتش وووووملامتوووووأيةاتتووووو   ا ي دوووووملهاووووو م ةاملسامليرووووو و املسوووووذك ر ايفاملس ووووو  ر

اا.ملين ئن
وأناملي او ناا،ك نو ام وعوةا،وا ع اأناخت ر املست م ايفاح  راملين ئن

 ــــــــــــــ
ا.اا119(املي ا ن،اصا8 
ا(.8111/رد ا8191و1/8191(؛مت  ا 1118/رد ا819و81/880(امليبا ريا/مليفشحا 1 
نايفاملعمووووووووو ا(،ادووووووووو ناملل  مووووووووو1/811(،ااهاووووووووو   احتووووووووول؛األووووووووود:املستووووووووو دا 1/811(اأاووووووووو ا ملو :امليتووووووووو لا 1 
ايهاأصل.اا(،املاحداثاملالاإاح اااها   ام  ل،اويعل ا1/110(:ر  يهايق ة؛املالاهر ما 1/118 
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اا.(8 جقداا   ناملاأحتلاد مل ب
اناعووود اشوووادمل اا، اتعووولاختووو ر املستووو م ام وعوووةاأاووو ماح ووو راملينووو ئن

ا  وو ناموولا اوو ناو اافقوودامليا،(1 عروو ار وو ناجقووطاملستوو م اكوو ناح  اوو امليووين
وي ساملاا  ا امولاعو  اأنوهااا،أمس  ه ا(1 جقدا ك املالاإاح اا.أحتلاد مل ب

ا،رروووناملهللاع امووو هللااووولاأ ااعووو اعبووودملويعووولاأشوووا ه اا،كووو نامووولاكبووو راد  توووه
ا،(1 ومهوو اموولامليتوو اق اإىلاملهاوو ما،ومليتوو ئاااوولامليوو ر ااوولادوو سااوولاعوودي

اا.ويع ام ا ااع ن املاأحتلامليق   
على بني قريظة لتسببهم  كم سعد بد معاذ باإلعدامهل ح -21

 ؟في جرح 
حعوو ااهعوودملماااو  ااوويناد ا ووةااهنوو اااولام وو  ااأنااوو دا(8 او ع ااوو  ي

اا.تتبب ملاان ا ا لامب ش ايفا  حه
ارلاا  ياه  اإىلاملش ضامليذياأص  اا دملناأي   اح  راملسر ك اي مدا ةا

د ا ةاتتبب ملايفا  حهاان او ا ولامب شو اا مل اواوك نااينيفا  و امل  دااواملاح

 ــــــــــــــ
ا.اا11(املي ا ن،اصا8 
(؛امولاحوداثاملاولاإاوح اا1/810(،ااهاو   ارو  ن؛املاولاهرو ما 111،ا111،ا8/111(األد:املستو دا 1 

ا((.1/011،اادوناإا   ،املي ملدديا 1/880ادوناإا   ؛املالاا دا 
ا(.1/818(املالاهر ما 1 
ا(.ا1/1(اوا 1/111(املن  ه ايفاملهص اةا 1 
ا.اا808(املي ا ن،اصا8 
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ويعلاهلاك ناهذملااوبب ناورمل احعموهااهعودملما ؟!اا،(8 ج  سااب  داعلاملي  مل 
 اتذك بام   رن املس شمد اا،ملاملي ملرحاأناهذملاي  املاش ش جاملاا  ياومر هخه

ا،الا ك ةاأنامليتباانق ا املي اودامليوذياا و ا اواو املستو م ا،ع ىامليشح ا 
وو  ااووهاملهللاع وو ا ادبووولاا.(1   املستوو م اموو املاحوو مل وأرمل وملاحوو وو كاح ع  وهوو اح ع 
ا:إ اد نا،ع دم اع  اع ىاحع اا دوه ام اص ضااهاملي ا ناا،حع اا د

اا.(1 "د   احبع املهللات  ىل"
اوااووأناالاه شووهاحوو ااقوو اع   ووهاموولااووينا اواحوو اأصوو ا ودوودا عوو ااوو دكاملهلل

وي وولامليووذياا،(1 باوم ملي ووهايفاملش ه  ووةوكوو ن ملاح فوو  ا،اهنوو انق وو ملاملي اوودا،د ا ووة
ووملرووحاا ووداا،هوو املايوو املسوو وياع ووهاحوو اأصوو اا،لوولااوو  ياع ووىاهووذملامليوو ع 

اا.إا مل ن ايهاأنهاملاش شجام ها ي املي ع 

 ــــــــــــــ
ا(.اا8111/رد ا8110واا1/8111(؛مت  ا 1898/رد ا8/101(املن  باع د:امليبا ريا/مليفشحا 8 
(؛املاوووووولاهروووووو ما1188/ردوووووو ا1/8010(؛متوووووو  ا 1881/ردوووووو ا88/108(املن وووووو اموووووو  ن:امليباوووووو ريا/مليفووووووشحا 1 
(؛ام او ن،امولاحوداثا8/111،امولاحوداثاملاولاإاوح ا،ااودوناإاو   ؛اعبودملي  ملا:املس و نا (119و1/180 

(،امولاروملاوةام اوىااولاعقبوةاعولاملي هو يام او ن؛ا198ووا1/191؛امليب اقون:امليودالئلا ةملالاملست ا،اوم ملا  هاد او
ا(.اا8/181(،ا 111و1/119ملي ملددي:املس   يا 

ا(.8111/رد ا8110و1/8111 ا(؛امت  1898/رد ا88/101(امليبا ريا/مليفشحا 1 
(،اودو نامليتو ع  :اأور بامليو جظاملاولاك ولا11وو18/18(املاروملاةاألوداوايوداثاا اوداواكمو ايفامليفوشحاملي او يا 1 

يفات رهخه،امثاد ن:اوهذملامليداثاإا   با  ود،اويوهاشو ملهدامولاو و باك ول اوج وهامليش و احااودع  ااو دامو ت :امو  ا
ا دا ي اكم اد   اأوالن.اوملاش ملهدباروملاةاألودامولاحوداثا و ا اكمو ايفامليقوشحاادبلاحعمهايفاايناد ا ة،اوم  

ا(،اوأش رامليت ع  اإىلاروملاةامليرتمذيااها   احتلاصح حاكم اد نامليرتمذي.ا18/111ملي ا يا 
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اإ ملااقوووووووو نا،وابووووووودواأنااووووووو  يادووووووووداتووووووو ا ا رمووووووو  ا ايفاهووووووووذملاملالاوووووووش ش ج
داا  حووو ناوكووو ناملي وووياا  ووو اأنااووو دملنامليوووذيا ووو ضايفا ووو و امل  ووو"ا:(8  رمووو  ا 

اا."ح دداع ىاملي ا  اك لملناس اأ وملاإي هاملاإاق  ات  املي  و ا،خن ملنا
 رفزز  الزززواج مززد حف ززة أد أبززابكر  (1)يزززعم بززودلي -22

ندما ع ، والسبا واحد، وذلكرضي اهلل عنها، وكذلك عثماد 
إثزر تييمهزا مزد زوجهزا  ا عمزر فاتحهما في هذا األمزر والزده
ن يس بد حذافة السهمي   .خ 

ملعشوووذراعووولا وملجاحف وووةارروووناملهللاع اووو احب وووةااج ي ووو مل اأناع مووو نا
عوودماح  شووهايفاملي توو  ايفات وو املااوو مامليوو ات ج وو اج اوو ا و شووهارد ووةاا وو املي وويا

،واووع اأاوو اع اي  مووهاأناي  اوو ناا و اا،ر بووةايفاملالدوورتملناهبوو اس ملاوو ي
ا!؟اةهعذملاتعشااحق ئ امليتل املي ب اأا.( 1ارأاإجر  اا ارا ناملهللا

ملزك الزروم  - هرقزل أد الهدايا التي أرسلها (1)زعم بودلي -23
  .قد أرضت  إلى محمد -

ومليووذياودف وو اع  وووهايفاملس وو  راملاصوو  ةاأناه دووولاع وودم اكشووااإىلاملي اووو نا
 ــــــــــــــ

ا.ا111(اح   ا مد،اصا8 
ا.اا888(املي ا ن،اصا1 
ا(،ااها   اصح حا1/819يفشحاملي ا يا (؛ألد:امل8811/رد ا181واا80/188(املن  امليبا ريا/مليفشحا 1 
ا.اا111(املي ا ن،اصا1 
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جقوو ناراوو ناملهللاا،وا وثاإي ووهااودن نلا،إيامتوو  ا:دوو نا،ر ملناع وىاراوو يشهاإي وه
:ودتووووو امليووووودن نلاع وووووىاا،" ملن ةوهووووو اع وووووىا اووووولاملي  وووووا،كوووووذ اعووووودواملهلل"ا

اا.(8 ملحملش   
اقبووولاهووودملا املسرووو ك امووولاأهووولامليعشووو  اواووو  اهداوووةان ووو اكووو ناملي اووو نا

ا،دوودادبوولاهداووةاه دوولاأواد  وو امليوو ومجووأنااعوو ناملي اوو ناا.(1 مروو كناملي وو  
و ااو  انوةاتو رهخناا.اأهنو اأرروشهااو  ياويعولامليوذيااتوش ع ا عو ا،ج ااتش ع 

اا.اف دااأنا ي ادداحد 
طلززززا مززززد القبائززززل غيززززر أد الرسززززول  (1)زعززززم بززززودلي -24

  .المسلمة الخروج مع  إلى عمرة الحديبية
دوووداملاوووش ف اا حوووظاملي ووو ه ايفاملي وملاووو ةاملسش  قوووةاهبوووذملامليروووأناأناملي اووو نا

ملي وو  اوموولاحوو ناملسدا ووةاموولاأهوولامليبوو مل ياموولاملاعوو مل اي ا  وو ملام ووهان جووةاأنا
و اتوذك املي وملاو ةاأنامليوذالاملاوش ف ه ااات  ءايهاد اااحبو  اعولامليب و امليو ملم.

أنهاك ناه اا اع مل اج م اا امعةاا(8 .اويفاروملاةاملي ملددي(1 ك ن ملا لامت م 
 ــــــــــــــ

،ااهاووووو   اصوووووح ح،اكمووووو ادووووو نا قووووو ا مل املس ووووو  ا8111(املاووووولاحبووووو ن:اصوووووح حه،اكمووووو ايفامووووو ملر املي مووووو ن،اض8 
ا،ااها   ام الاصح ح.ا188(،ا .املي ا ية؛اأا اعب د:املام ملن،اصا8/818 
(،اوملن وو ام وو  رباو ق وو اوسوو اجاملحملقوو اي  وملاوو ةا81ووو0/11(املن وو ايفاهووذمل:امليروو من:ااووبلامللوودىاوملي شوو  ا ا1 

املي ملر  اع دب.ا
ا.اا111(املي ا ن،اصا1 
(،ااووودوناإاووو   ،اوع ووودباأنوووهاملاوووش ف ا1/08(،ااووودوناإاووو   ؛املاووولااووو دا 1/111(املن ووو امووو  ن:املاووولاهرووو ما 1 

= 
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ووو  امثاا،ج شرووو    ناع وووهااوووأم ملل اوأا ووو ئا او رملرااووو ا،ج توووش ف ه ا،وملسدا وووة ا، ه ك 
ا،إ ملااوو م  اا ووحشا ا،ووملرووحاموولاهووذباملي وملاووةا.ا وو ااعوو اوم ا ووةاو ا  ووةا:وهوو 

وموووولاروملاووووةاا،اناإاوووو   ه ا وووولامش وووولا؛وهووووناي توووو اا ووووح حةاع ووووداملحملوووودي 
ا،اتوووش شجام اوو اأنوووهاكوو ناا ووويناملستوو م امووو ا ا،ملي ملدوودياملسووورتوااموو ااووو ةاع مووه

يقووناا،ع وودم اأصوبحاا ي وحوو  و يو ااوودي لاأناملي وملاوةا مليوو اتووذك اأناملي او نا
ج  ااتش  ب ملايهاا،جدع ه اإىلاملها ما،م ا ان  اوش  ا،هب ا  عةاملاايناهند
الاأدبوولا"ا:ودوو نا،وع وودم اأهوودوملاإي ووهايب وو نا ااقب ووهاموو ا ا،وملنقن وو ملاموولاملهاوو م

جع وووناجيووو  اعقووو ناأنااووو ج اهوووداشا اواقبووولاا.(1 وملاشووو  امووو ا ا،"هداوووةامرووو ا
رجو اودوداا  و ايفامعو نااو ا امولاهوذملامليبحوثاأناملي او ناا؟خو و ا ام وه

وكووو نامتوووش دملناي حووو  اإ ملاا،امليووو  يفاكووولاملس  اوووب ةاأنااتوووش  اا سرووو ك ايف
اج ر اع  هايفات  امليتف  .

اد    .ا اك ن مل املاع مل  امل ام ه اخ ج امل اأن اإىل اترل املي وملا ة اإن مث
اكلاملاخ جام هاملاملسدا ةاأواي ااهاملاملاع مل اك ن ملا وأورحا ي لاع ىاأن

ملهللاجقدا   ايفامليق  نامليع ماأناا.مت م اه ام ا   ايفاخطاا  ةاملي ر ملن
ا املي ا ن ام  اي  ا   االاش دمل ه  اع ا  اررن ادد اوت  ىل وم   يةاابح نه

 ووووووووووووووووووووووووا=
ا .ا(،املاحداثا  ا فلاملاش  خه،اوع دباملاش ف اأصح اهاإىلاملي م ا1/811أصح اه،املي ملدديا 

ا(.1/811(املس   ي،ا 8 
ا(.ا1/818(املس درانفتها 1 
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ح احبت ملاع م ناالاا،م عدملاملشداالاد ساي ف دها،د اااا يت ناح املس ة
ۡ ٱۡرَِضَۡۡلََّقدۡ  ا:جقو نا،(1 يفامعةاعف نا ِمنِيَۡٱَۡعنِّۡۡللَّ ؤ  ۡإِذۡ ۡل م 

ونََكۡ َبايِع  َجَرةِۡٱََۡت َتۡۡي  نَزَلۡۡق ل وبِِهمۡ ِۡفۡۡامََۡۡفَعلِمَۡۡلشَّ
َ
ِكيَنةَۡٱۡفَأ َۡعلَي ِهمۡ ۡلسَّ

مۡ  َثىَبه 
َ
ا،ووعده املش ة.اوررناع ا املي ا نا[81مليفشح:]١٨ۡقَرِيٗباَۡفت ٗحاَۡوأ

مليذالاا،الاادخلاملي  راإناش  املهللاملاأصح  املير   اأحد"كم ايفاد يها
 ملماملالاش    ادداجم اا؛(3 "إهن اخلاأهلاملارء"ا:ود ناع ا ا،(2 "ا ا  ملا شا 

االاد ساجقطاي ف ده اي  د اإنااا،    اي عف ر جملاا  اأوىلاأنااأ املاش    
 . ك ن ملاج  نايفاأصح اهاملاأهلامليداب ة

اك ناملاع مل امليذالاملاش ف ه املامليعف رام اع تبا املهللاابح نهاوت  ىلا وي 
ام ملدفا املاملال  ينوكرناعلا اد نا،ش ف را اوحق قة ول ۡ:إ  ۡلََكَۡۡسَيق 

ونَۡٱ َخلَّف  َرابِۡٱِۡمنَۡۡل م  ع 
َ َاَۡشَغلَت َنا ۡۡۡل  ىنل  َو م 

َ
ل ونَاۡأ ه 

َ
فِرۡ ٱفََۡۡوأ َتغ  ول ونَۡۡنَلَا ۡۡس  َۡيق 

ل ِسنَتِِهم
َ
اۡبِأ ۡ ِۡفۡۡلَي َسۡۡمَّ لِك َۡۡفَمنۡق ل ۡۡق ل وبِِهم  مَۡيم  ِۡٱّۡمِنَۡۡلَك  ّۡۡللَّ ۡاۡ ۡ َشي 
َرادَۡۡإِنۡ 

َ
مۡ ۡأ اۡبِك  وۡ ََۡضًّ

َ
َرادَۡۡأ

َ
مۡ ۡأ ۡ ٱََۡكنَۡۡبَل َۡۡع ا َۡنفۡ ۡبِك  َمل ونَۡۡبَِماّۡللَّ َۡتع 

الاداأنااع ناملاا؟جملاان ااملالاش ف رايشق لام ها.[88:مليفشح]١١َۡخبَِي ا

 ــــــــــــــ
اوووولادوووو ساموووولاا(،اوملاووووش    املشوووود8181/ردوووو ا1/8111(؛متوووو  ا 1810/ردوووو ا81/11(امليباوووو ريا/مليفووووشحا 8 

اروملاشه.ا
ا(.ا1101/رد ا1/8011(امت  ا 1 
ا(.ا1881/رد ا81/81(امليبا ريا/مليفشحا 1 
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اا.ملست م 
مززد خيززام إبززراهيم عليزز   طززردتأد هززاجر  (8)يززذكر بززودلي -25

 .وهامت على وجهها في ال حراء ،السالم بتحري  مد سارة
تقوو نام وو  رن اإناان وو ا، اي توو اكموو ا كوو إناد ووةاهوو   اكموو اتوو ويام وو  رن

جح فوووو اا، ر اع وووودم اويوووودةاهوووو   اإمس ع وووولاع  ووووهامليتوووو متووووملي وووول املشووووشدةاا
ويووووذملاه اوووو اهوووو   اموووو ا و اوووو اإاوووو مله  اع  ووووهاا.(1 يووووشقن لام اوووو اي يووووةاأع وووو  

واووو راهبووو ايفاملي وووح مل اإىلاأناوصووولاا.و اتنووو  اكمووو ااووودعنااووو  يا،(1 مليتووو م
ووروو اا،الاموو  اوالار وو ما،ويوو ساهبوو اا مهووذاأحوودا،معوو نااهوو ا موو ماملي ي ووةامعووة

هاوهناتق ناح  ا اشجشب ا،مثار  اإىلام ر ها،ع ده ا  ملا ناج هامت اواق  اج هام  
وهوو االاا؟أاوولاتووذهااوترتك وو اهبووذملامليوو مل يامليووذيايوو ساج ووهاأنوو ساوالاشوون ا:موو ملرملنا

إ ناالاا: د يوا،ن و ا:دو نا؟ ملهللامليوذياأمو ااهبوذملا:وأخلملناد ي ايها،ا شف اإي ا 
ح وثاالااجو نن  احو اإ ملاكو ناع وداملي   وةا.مثار  و اإىلاح وثاأن لو ا،ا     "
بََّنا ۡ:د ئ ناامثا ع اراها،ملاشقبلاا  اهامليب  املي ملما،ا ى ۡ ۡرَّ ۡۡإِّنِ َكنت  س 

َ
ِۡمننۡأ

ِۡۡبَِوادۡ ۡذ ّرِيَِّتۡ ع ۡۡذِيَۡغي  َحرَّمِۡٱۡبَي تَِكِۡۡعندََۡۡزر  نوا َۡۡربََّناۡل م  نٱَِّۡل قِيم  ةَۡلصَّ ۡلَوى

 ــــــــــــــ
ا.اا81(املي ا ن،اصا8 
ا(.181و8/181(املينطي:امليش را ا 1 
ا(.1118،ا1111/رد ا881وا81/818(امليبا ريا/مليفشحا 1 
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َعل ۡٱفَۡ ۡۡج  ف 
َ
وِيۡ ۡنلَّاِسۡٱّۡمِنََۡۡدةٗۡۡ ِأ مٱوَۡۡإََِّل ِهمۡ َۡته  ه  ز ق  نمۡ ۡثلََّمنَرىتِۡٱّۡمِنَۡۡر  ۡلََعلَّه 

ونَۡ ر  ننك  مثاكوو ناموو اكوو ناموولااق ووةامليق ووةاويوون اإاوو مله  اا.[11ا:إاوو مله  ]٣٧ۡيَش 
واووىنامليع بووةامتوو عد املا ووهاإمس ع وولاا،ع  ووهاملي وو  اومليتوو ماموو ت اأخوو ا اإي اوو 

اا.و لبا،(8 م املهللاابح نهاوت  ىلايفاروملاةار ا ةاع دامليبا رياأ
ويعوولاالاا،يعمووةاأرمل هوو اوا  ماوو ا،الااشوودالامليبروو ا،وكوو ناملاموو اك ووهااشوودالاملهلل
اا.ا اداأناا  ما اأم  ناا  ي

أمَّ الناس في  الة شكر في أد الرسول  (1)يزعم بودلي -26
  .اليوم الذي انتهت في  معركة أحد

ركوااا،ع ودم اجو غامولا جولاشوادمل ا و و اأحودياحد اأناملي او نامليذ
يويناع ونار اأ ااملصونف ملاحو "ا:دو نا،ج م اك ن ملااأصلاأحودا،ج اهاوم هاأصح اه

جأخووذايفامليوودع  اا،خ فاوو املي توو  ا،ج صوونناملي  وو ناخ فووهاصووف ج ناا،"عوو او وول
اا.(1 ي مت م اومليدع  اع ىاملسر ك 

 ــــــــــــــ
ا(املس دراوملسع نانفته.ا8 
ا.اا811(املي ا ن،اصا1 
مليوووو ك :اا(،ا .املسعشووووااملهاووو من،اوملن وووو امليوووودع  ااشم موووهاع وووود1/111(املن ووو املي وملاووووةاع ووود:األد:ملستوووو دا 1 

(،اوهوناروملاوةاألود،اودو ن:ا18ا-1/11 ا اوةا (،اوصححهاووملجقهامليذهي،املاولاك ول:امليبدملاوةاملي1/11ملستشدراا 
(ام وولامووااروملاووةاألووداويعوولا ااتوو ده ،ا8/181روملباملي توو ئنايفاكشوو  اعموولاملي وو ماوملي   ووة،املي ملدوودي:املس وو  يا 

ا(،اود ن:اروملباألداومليب ملر..اور  ناألدار  ناملي ح ح.ا818ا-1/811وملن  املعم ا 
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الااوو ماأحووداوالاا، اشووع ا  عووةصوو ىاا موو ناصوو و اا بوو اأناملي اوو نا
ويفا ووولاهوووذملاملسووو رل.او انقوووناع وووىاأصووولاا،اووولاملي  اووو ااووو   امليروووع ا، ووولب

اا  امليب  املها م ةاملي  م.اف لايفااي   اشع ا  ع ةاكم ا
 .بد أثاثة كاد  ديقا  ألبي بكر أد مسطح (8)يذكر بودلي -27

ا(1  املاوولاإاووح اوحوودا؛(1 نووهاكوو ناد ابوو ناا ااعوو أمليووذيايبوو ايفاملي ووح حا
ا،خ يشووه.اوالااتووشب داأنااعوو نامليق اووااصووداق ناا وو اجوو وىاأنووهاملاوولاا،هووذبامليق ملاووة

اويعلا انقناع ىاروملاةاتف دااأنهاك ناصدا اأ ااع .ا
أحزا ماريزة القبطيزة  أد حساد بد ثابت  (1)يزعم بودلي -28

  .سيريد أختهاولذا وها ل  الرسول  ،رضي اهلل عنها
ع ودم اوصو شهاالامليوذياتوذك باأناملي او ناا.هذملاملي ع  اتذك ام   رن ا

ا،ىام راووةتتوو  اا،وج اوو ام راووةاوأخشاوو ااوولالا،حوو ك ام وو اح  اوو ا،هداووةاملسقوو دس
ويفاروملاوةاأناملي او نا(ا 8إىلاصو حبهاحتو نااولاي او ااأهدىاأخشا ااولالوا

 ــــــــــــــ
ا.ا199(املي ا ناصا8 
ا(.1189/رد ا81/11ملين الاع دامليبا ريايفاد ةاملهج ،امليفشحا (ايفاحداثاع ئرةا1 
(،اومليوو مل حاع ودياأنوهااهاوو   اأوناخوطاملهجوو ،اوهو احتولايذملتووه،اوإنا ااعولاكووذي ا1/181(املاولاهرو ما 1 

اج هاش ملهداملاحداثامليبا رياملسر راإي ها نف ناو لب.ا
ا.اا111(املي ا ن،اصا1 
(،ااهاووو   احتووولاي ووولب،اومووولاشووو ملهدب:اروملاوووةامليوووطمل ااهاووو   ا118-8/119(ا كووو اهوووذملاملاووولاك ووولايفامليبدملاوووةا 8 

/ات  وووةام راوووة(،اوج اووو اإهووودمل املسقووو دسا ووو راش اأخشووو ،املسوووذا1/198حتووول،اكمووو ادووو ناملاووولاح ووو ايفاملهصووو اةا 

= 
 
 



 72 

اولاملس نولاملن ناالالاع ر نايهاعلاملي  اةاملي ار اهاإا هو اصوف ملنا م حاحت
اا.(8 ه  با دم ع

أد مزد أسزباا فزتح خيبزر أد محمزدا  شزاء  (1)يزعم بودلي -29
 ،أد يعو  خيبة األمل التي فرضها على أ حاب  في الحديبيزة

  .ورغبت  في استخدام جيش  الجديد
ااووولا كووو ةامووو ا كووو با،ااووو اأاووودا   نقوووناع وووىاهوووذملامليووو ع ايفاملس ووو  رامليووو ا
 ناخنوو ملناقيفوو اأناااوو  اخ ووطاه وو ملااوهووا،هووذملاملي وود يفا خوو ايفامعوو ناا(1 اوو  ي

 صووةاع وودم انوو ناا وو اكبوو را عموو  ااوويناملي  وولاوخبا،أم  وو نايدويووةاملهاوو ماملي  شووهة
ملاوولاأ ااوولاأ امليق وو اوك  نووةااوولاملي ا وو اا ووداإ  ئاوو اعوولاملسدا ووة:ااوو ماا،خب ووط

مليق وو اوح وونااوولاأخنووا.اج موو ان ي هوو ا ملنالوو اأه اوو .ان ي هوو ااأحقوو  ه امليقدهووةا
وو ووودوملايفادووو اااوا ووو اا،ويوووذملاكووو ن ملااشح  ووو نامليفووو صاي نشقووو ما،ملستووو م رووودا

 ووووىا وووو و اعجحم وووو ه اا،دب ئوووولاملي وووو  املسروووو كةامن ووووةا يوووو ناي  صوووو ناإىلاهوووودجا 
ودوداو ودااوا  ملايفاإد   ااويناد ا وةاي ن وم ماإيو ا اوملي ودراا ستو م .ا،مل  دا

ا،وأخوو جا،ح وونااوولاأخنوواا ملخوولاح وولااوويناد ا ووةاحوو اح صوو ه املي اوو نا

 ووووووووووووووووووووووووا=
(،ام دو  اع وىاملاولال  وة،اواهو ارو  ن،اويو ساج وها كو ااخشاو ا8/111إحدملمه اووهااملاخ ى؛املالاهرو ما 

(،اموولاحووداثاملي ملدودي،اواج ووهامليش وو احاا اوو املشوو راش ،او ااووذك ا118-8/119اوو د:املينبقوو ةا اولال،املاوولا
ا(،املاروملاةاأ ان   ،ااها   ار  ن،او ك ام راةاجقط.ا8/111إهدمل االالايت ن،املالاك ل:امليبدملاةا 

ا(،املاحداثاملالاإاح اااها   ار  ناي نقن  .111و1/111(املالاهر ما 8 
ا.اا118ا(املي ا ن،اص1 
ا،اوي  هات ا اه  اش اهاإم لا رم  ا .118،اصانفته(املس   ا1 
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ومو اأيو مانفتوناا،دداهاو ةاع ون ااد ن:ا،"؟ملهللاهلاأخ ملا"جق نايهارا ناملهللا
ا.ا(8 جقشلجأم ااهاملي ا ناا،ج  

ا اهذمل ايش ف ة املست م  اأم م اج صة امليداب ة اص ح اهدنة املس دروك ن 
اك ل ااأخذوهن اإ ملاجشح ملاخ طا،مل نل كم اأش رةاا،ووعداملهللاملست م ام  من
ۡ ٱۡرَِضَۡۡلََّقدۡ ۞ۡ:ةمليع هاملآلاة ِمنِيَۡٱَۡعنِّۡۡللَّ ؤ  َبايِع ونََكۡۡإِذۡ ۡل م  ََۡت َتۡۡي 
َجَرةِۡٱ نَزَلۡۡق ل وبِِهمۡ ِۡفَۡۡماَۡفَعلِمَۡۡلشَّ

َ
ِكيَنةَۡٱۡفَأ مۡ َۡعلَي ِهمۡ ۡلسَّ َثىَبه 

َ
َۡفت ٗحاَۡوأ

وَنَها َۡۡكثَِيةَٗۡۡوَمَغانِم١٨َۡۡۡقَرِيٗبا ذ  خ 
 
ۡ ٱَۡوََكنَۡۡيَأ اّۡللَّ ١٩َۡۡحِكيٗماَۡعزِيز 

مۡ  ۡ ٱۡوََعَدك  وَنَهاَۡكثَِيةَٗۡۡمَغانِمَّۡۡللَّ ذ  خ 
 
َلۡۡتَأ مۡ َۡفَعجَّ ۡۡۦَهىِذهِۡۡلَك  َۡوَكفَّ

ي ِديَۡ
َ
مۡ ۡنلَّاِسۡٱۡأ ونََۡۡعنك  ِمنِيََۡۡءايَةَٗۡۡوَِلَك  ؤ  مۡ ّۡلِل م  ِديَك  ِۡصَرىٗطاَۡوَيه 

َتقِيٗما س  َر ۡى٢٠ۡۡمُّ خ 
 
وا ۡۡلَمۡ َۡوأ ِدر  َحاَطۡۡقَدۡ َۡعلَي َهاَۡتق 

َ
ۡ ٱۡأ ِّۡۡللَّ ۡ ٱَۡوََكنََۡۡها ۡب ّۡللَّ

ۡى ََِّۡۡعَ ء ۡۡك  مۡ :ومم اور ايفاتفتلا.[18و81ا:مليفشح]ااا٢١ۡقَِديٗراََۡش  َثىبَه 
َ
َۡوأ

اوا اا،١٨ۡقَرِيٗباَۡفت ٗحا اا  ا  املي  ح امل اأاداا  اع ى املهلل اأ  ى م 
املسش لاافشحاخ طاومعةاا،أعدملئا  املستشم  املي  م اح لااذي املامل ل وم 

اع   امليب   اد يها.(1 ا وا ئ  اتفتل ايف اي هد َلۡا:ود ن مۡ َۡفَعجَّ ۡلَك 

 ــــــــــــــ
(،اودوو ناملل  موون:ايفاملي ووح حاا  ووهاعوولاع ئرووةامش وولاملهاوو   ؛اعوو و ااوولا810ووو1/811(املل  موون:املعموو ا 8 

ا،ا  :املاع من.ا811و811ملي ال:املس   ي،اصا
ا.ا(،اوج هااق ةامليشف ال1/111(املن  ،املالاك ل:امليشفتلا 1 
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ِۡ أناملسق   املااود ناملي  يفاعلاملالاعب باا،(8 ا يناجشحاخ طاااۦَهىِذه
وا ۡۡلَمۡ ا:ت  ىلاد يه ِدر  َحاَطۡۡقَدۡ َۡعلَي َهاَۡتق 

َ
ۡ ٱۡأ اا.(1 خ طايهبَِها ّۡۡللَّ

س ا ع ام ا ع اا،لي املاشف  اا  ياملام لاهذباملي وملا ةاوملس   راومليشف ا
واع وو ام وولاهووذملايفاكش اوو ةاملستشروو د ااوملاووش شجاملاووش ش   ةاخ رهووة.ا،وسوو ص

"اكو ناع ووىا:اج مس وهااقو نا،(1 ك مو نواأم وو ناا اا،حو امليوذالاا صوف ناا العشودملن
ا، موووداأناا ووو ءاختووو ر اأحووودامليووو اأصووو ا ايووودباملي توووع يامووولار اووو ا خووو 

ا لايتبااوملب ا".اجا   اايناملي ا،جفع ايفامليق   اع ىاملي ا  
 صووةاإ ملاكوو ناملاموو ااش  وو اخا،أموو املسش  ووب ناموو ا اجقوودااوو ي  ملايفاموو ملعما 

ا.ا ي ا  
.اأموو املي اوو  اجقووداحوو ونا مووداأنا."ا:(1 وم وو نا يوو ادوو ناا ي وو باج اوو و ن

ويفا  وو نااوو  ملةاد   ووةاأخوو جاكوولاا،ا اوو ه ام اوو املس  نوودالاملي وو ك  اي  اوود
ح وووثاكووو ن ملاا، سدا وووةا ايفاملي ملحووو ةاملحمل نوووةاأواد وووىاع  اووواملشم عووو ةاملي ا  اوووة

ودووو ناا،"ودوودامليووشمسايوووذي اأاووب ا ناومله ووةا،  عوو ةامشم اووعةاك يقب ئوولاملي  ا وووة

 ــــــــــــــ
ا(املس دراوملسع نانفت ام ،اوج هااق ةامليشف ال.8 
ا(،اوج هااق ةامليشف ال.ا1/111(املس درانفتها 1 
.اوي   اع وىاهوذملامليو ع ،املن و :ا .اماودي:ار ااملهللاألود:امليتول املي ب اوةا81(ات را املير   املها م ة،اصا1 

ا،اأحدمل اخ ط.ا1،ا 8يفار  املس   راملاص  ة،ا 
ا؛اوملن  املي  اع  هاع د:ا .امادي:امليتل املي ب اة..81و88 ا ةاواق را ،اصا(امليدويةاملي 1 
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عوووو .ا مووووداهووووذبامليتوووو  امليتوووو اا ووووداه  تووووهاإىلاملي   صوووو ةا"ا:(8 م    وووو ة
ويعلاهنااأهلامعةادداات  هار  باملاا دباومتقطارأاهاا،ومليت ااوملي اا
جقوداكو ناه و ااا،ا ي توبةاإىلامليقب ئولاملي ا  اوةايفاملسدا وةوكوذي اا،ور   اأم كه

اوووودع اإىلاملنشق مووووهاا،كوووو ناأمام وووون   ناااحق ق وووو ناا،اووووبااموووو ا-ع ووووىاأياحوووو ناا-
 اا تعووااأه اوو ايفاا،إالاأناخ ووطامليوو اتب ووداعوولاملسدا ووةاكوولاهووذملامليب وودا،موو ا 

اوو ناانادشوولاأحووده اراا،ت وودا ناموو ا ا   وو نااا شووطحقووهاوالايفاحوو اأتب عووهاخنووأنا
وهذملااب اي  ا ي امليشن راملي    امليذياا مداالاا حاأنااع نا را ةاي نشق م.

أع ولام  م وةاملي او  اكم  م وةاا،ر أاع ىاا  اةا مد.اجفوناأا موهاملاوىلاا سدا وة
اواأصوبحاهخو ينامت مو نام دفوهاا،ملستو م  اواا ودامليتو ةامليت  اوةاي ا و   يعولاملآلن
ةامو ا وولامتو مةاا وداك ج وو نايرولاملي وو ر اجقوداأصووبحايو  امليقو نااووأنا  عوا، يو 

ع  ا .اوهذملاافت اي  ات و امليروا  امليو اأيو ةاع وىانفوسا موداومليو ا ج شوهاإىلا
كمو ااو ن ةاع وىانفوساملهاوع درامولادبولاونو ا   نامولاا،شلا  رملةامشش ا وة

.اإناملاووش   ا مووداع ووىاخ ووطاابوو اي وو اإىلاأياحووداأصووبحاملهاوو ماخنوو ملنا.ا وود
اا."ع ىاملي   

ر  ن اع ىام  ما اخ نار نو اا، ملاك مام     ةاهذملاعد ام  ين ةت
اتوشح توإ ملاك نو اه و اانقنوةاأخو ىاا.ع ىام ملع اوملجرتمل ملةاوم  ين ةااو  ي
  ملتوهااووأنااوباا وو و اخ وطاكوو نادشوولاهباوإؤاملي دو  اع ووده امو  اأخوو ىاجاوناإحيوو 

 ــــــــــــــ
 Margolliuth: Mohammed and the RISE of(ا  مووداوهاوو راملهاوو ما(8 

263262ا,pp.ا1905(ا Islam (London,.ا
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اإي ا ايقب ام اج ءاع  ا املام ن.أحده ارا نارا ناملهللا
مليووو االانرووو اأناا،خنوووأاوملجووورتمل اع ووو  اع وووىامليق قوووةامليش رهخ وووةاوهوووذملاد ووو :

ويفاا،ويعولامليش  وااا و اوا مون.اج ي و مل اوملي  او ات رهخ و ناا،م     ةاا  جا 
ا-أحووداااوو  اخ ووطاراوو ناراوو ناملهللاال اش وودو ااأن اا،ا ووفةاخ صووةا(8 ملي ووح ح 

و اجووشحاكوو ناا وودا وو اا،كموو ااووب ا كوو بايفار نوو اع ووىااوو  ياا-هللااوولااووا لاعبوودمل
وموولاه وو ااش ووحاي وو امليشوودي سامليووذياه راووهاملسش  ووب ناموولاا،ويوو سادب اوو ا،خ ووط

ومليشح اووناملسش موودايقوو ئ امليتوول املي ب اووةاا ووفةاخ صووةاا،ملستشروو د اع ووىامليقوو مل 
اومليش را املها مناوملي  ر املها م ةاا فةاع مة.ا

ا.مودا اوع ىامليق ر اأنااشأمولاسوبطاملستشرو د اع ودات و ونااول انب  و 
واوأ اا،جم     ةاا ع اأناابااجشحاخ وطادشولاأحودااا  هو اراو نا مودا

مووولاا ووودبااووو  ياي قووو ناإنا مووودملناأرمل ات ووو ا اخ بوووةاملامووولامليووو اج روووا اع وووىا
أواا، ااووو ع اج اووو و ناأنامليق ووو  اع وووىاملي اووو  موووومووولادب اا،أصوووح اهايفامليداب وووة

ار  ه املاملي   اك ناااب  اومله ة.ا
رملاةاأاب  اجشحاخ طاأنام ا كو بااو  يايو  املاوش ش جاوهعذملااش حاملا 

ااخ رئات ا اج هاأا تذتهاملس  ر .
أد باقي اليهود طردوا جميعا  مد خيبر بعزد  (1)يزعم بودلي -31
 ــــــــــــــ

(،اوروملبا8110/ردوو ا8108ا-1/8108 ،امتوو  ا1811،ا1811/ردوو ا11/119(املن وو امليباوو ريا/مليفووشحا8 
ا لمه ،املكشف   اا وملاةاملي ح ح اي خش  ر.ا

ا118(املي ا ن،اصا1 
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مزا عزدا  زفية بنزت حيزي بزد أخطزا  ،فتحها على يد المسلميد
 . زعيم القبيلة
 اأناص ح نامتاا ااناملي  ا ايفام   رامليتلاا،ت رهخناوملرحاأإناهذملاخن

ك ناملاا   باحقاو ايفامليبقو  اع وىاأرروا امق اولاا،ملست م اوملي ا  ا:ملين ج 
ودوداأخو  ا اعمو اا.وملؤاوأناي مت م اإخ مل ا ام اش ا،(8 شن ام اهخ جام ا 

ع ووووودم اتعووووو رامووووو ا اا-ا(1 إىلات مووووو  اوأرحيووووو  ا-يفاخ جشوووووهاااووووولامل نووووو  ا
املسوووووووووووو  املاوىلاع ووووووووووووىادشوووووووووووولاا وملايفجقووووووووووووداتوووووووووووو ما.ملالعشوووووووووووودمل اع ووووووووووووىاملستوووووووووووو م 

.اوملعشدوملا(1 ملام ناملست م ج  ملباملي ا ناا،وأنع وملا ي ا،هللاالااالعبدمل
عمووو ااحووو اجووودع ملااداوووهايفاخ جوووةاأا وووها،هللااووولاعمووو عبووودمليفاملسووو  املي  ن وووةاع وووىا

 1).اا
ا.س اود ايفاهذملامل نأامليش رهخنا(8 وي ات ا اا  ياش اها رم  ا 

جزة أنز  د بد حارثة ضحى بنفسز  لدر أد زي (1)يزعم بودلي -31

 ــــــــــــــ
ا(.8888(،امت  ا رد ا1111(امليبا ريا رد ا8 
ا(.8888(،امت  ا ا د ا1881(امليبا ريا رد ا1 
ا(.8110(؛امت  ا 1811(امليبا ريا 1 
(،اموولاحووداثاملاوولاإاووح اا1/108ملاوولاهروو ما (،ااهاوو   اوصووححهاشوو ك ؛ا09/ض8/09(األوود:املستوو دا 1 

اا،اومليفد :اع   جايفاملسف صلاوأك  ام ااع نايفاراغاملي د.اها   احتلايذملته
ا111(اح   ا مد،اصا8 
ا.اا181(املي ا ن،اصا1 
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ولززذا  ،ا   ززديق  وسززيده محمززدأعطززى زوجتزز  زينززا بنززت جحزز  
  .تقديرا  لهذا الجميل ؛ذرفت عينا محمد الدمع علي  عندما مات

اتووش دااوو  يايفاهووذملامليوو ع اإىلاروملاوو ةاملي وو ف  اوملسرتوكوو امليووذالاالاحيووشجا
ملاوةاملي ملدودياملسورتواايفااوباااو م ارواالواا،هب ايفامت ئلاملي ناوملي ملماوملي ق د 

اا.ملاملا ةاعمشها ا ااا  ا حا وملجاملي ا نا
 نامشب و باورا بووهاو وو  ا ملةااو ماإىلام وأناملي وياا:وخ صوةاروملاوةاملي ملدودي

 نا  ووود موو اإي ووها ا ووااج اا،ج وو اجيوودبا، وجا ا ووااا وو ا حوواا، اوودااوولاح ريووة
ورجو ار باو ايفاا،جوأع ءاع او ا،ج  ه اجأع بشوها،]أيايفاي  ةاما شا اا يب  [

ووىلاوهوو اااماوو ااروون ا اتفاوو ام ووهاإالاا،مليوودخ ناإىلا ملرهوو ايفا  وو  ا و اوو 
وع ودم اعو  ا اوداإىلا ملربا.ا"ابح نام   امليق   ا،ابح ناملهللاملي    "ا:د يه

.ااوأ اأنو اوأمونااو ا."ا:وك نامم اد نا،ج   اإىلاملي ا ناا،أخطتهام احد 
أمتوو اع  وو ا"ا:جقوو نايووهاملي ووياا،"اوو ي وولا ا ووااأع بشوو اجأج ردا،راوو ناملهلل
ا،نا اووودملنا ااتوووشن اإىلا ا ووواااوووب  ناا ووودا يووو املي ووو م:اإوتقووو ناملي وملاوووةا" و ووو 

وملي اووو ناا،ج اوووطباوابووودياإي وووهار بشوووهايفار داووو جأخوووذااووورت  اع وووىاملي اووو نا
  ا،"حووووبساع  ووو ا و شوووو ملأواا،أمتووو اع  وووو ا و ووو "ا:اقووو نايووووهاكووولاموووو

وع دم املنق  اعدي اأوحىاملهللاي ب وهااوأناا، وع دم ا اان ا ي اج ردا اوملعش ل
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اا.(8 اش و ا 
وع وووووىارأاوووووا اا،مووووولاملي ملروووووحاأنااووووو  ياأخوووووذاهوووووذباملي وملاوووووةامووووولامرووووو هخه

ا وداأنا اودملناأ رااأنامليعو ماالاا وطا"ا:مليذيااق ناا داإاو مل باملي وملاوةا، رم  ا 
جأص ا اداا،وأنا مدملناأخفىام  هاعلاي م ةاوعلاخ  املاملي  اا،علامليفع 

جن قاوو اا ووداا وو ةاا،مووش   نااأنووهاأرووحىاك رهوو ناي ا وواا،ع ووىاحوولاعقوود املي عوو ض
ا.ا(1 "؟وملاادريام  ملاك ناادورايفاخ داهذباملس أ ا،أا م

ا،وهن:ملهراووو نا،يقووودار ووولاملي  مووو  املحملققووو نايفاهوووذباملي وملاوووةاي  ووولا ك وهووو 
يفاواا،(1 ه818وه ات ا ناتو يفاعو ماا،الاحب نااهن ام د جةاع ىا مداالاحيى

مووو ا ا ك اوووو اا،مليووووذيارووو فها ووو اموووولار ووو ناملشووو ضاومليش وووودالا،اووو ده املي ملدووودي
ويفاإاووو   ه اا،(1 مليتووو  ناومليباووو رياوألوووداوملاووولاملسبووو رااوملاووولا ووولاوملاووولام ووو 

ألووداوأاوو ا رعووةاوأاوو اع صوو ااعبوودملهللااوولاعوو م املااوو منامليووذياروو فهاملي  موو  :
نااق وووااملااووو ن داكووو اودووو ناع وووهاملاووولاحبووو ن:ا،وملي تووو ئناوملاووولام ووو اومليباووو ري

ا.ا(8 وملسش ناوا ج املس ملا ل

 ــــــــــــــ
(،اوهووناروملاووةاملي ملدووديا811ووو1/811(،ااش وو  ،املينووطي:امليشوو را ا 891ووو1/898ن  هوو اع ووداملاوولااوو دا مل(ا8 

املي اع داملالاا د.ا
ا.ا198(اإم لا رم  ا :اح   ا مد،اصا1 
ا(.0/891(املالاح  :ايذااامليشاذااا 1 
ا(.111و1/111(؛امليذهي:ام  ملناملالعشدملنا 0/111(املالاح  :املس درانفتها 1 
ا(.110و8/118 امليشاذااا(املالاح  :ايذاا8 
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وموولاكووو ناهوووذملاح يوووهاع ووداملي  مووو  اجووو اا وووحاملالحش وو جااوووهايفاأمووو ااش  ووو ا
اا.(8 ا  مةاملانب   

املي ا نا اأخ ا ايف اي ن ل اوأم  يه اا  ي اإي ا  ااتش د املي  املي  ن ة وملي وملاة
ي ا ناروملاةاملينطياملي اتش اةايفاأناملا،ملاح ثاا  م ناأواالاا  م ن
ج  دم اودناع ىاا اهارج  املي احاارتاملير  امليذيااا،خ جاا م ناا ادا ادملنا

اود اا،ج أىا ا ااح ا  ايفاح  ي ا،ك ناع ىامليب   اج م  ج د  ايفاد به.
اك   ه اإىلاملآلخ  اجق نا:د نا، ي  ارا ناملهللا:ج    إياأراداأناأج رااا،ا 

اشن ا!م ي ا:جق نا،ص حب  ام ا  اجق ن؟أرملا  ااوملهللاالا:!
ا:جق نايهارا ناملهللاا.والارأا اإالاخلملناا،م ارملاينام ا اشن ا،ا ارا ناملهلل

ول ِۡۡإَوذۡ اجذي اد ناملهللات  ىل:ا،"أمت اع   ا و  اوملت املهلل" ِيۡ َۡتق  ۡلَِّلَّ
ن َعمَۡ
َ
ۡ ٱۡأ َتَۡۡعلَي هِّۡۡللَّ ن َعم 

َ
ِسك َۡۡعلَي هَِۡۡوأ م 

َ
َۡٱۡتَّقِۡٱوََۡۡزو َجَكَۡۡعلَي َكۡۡأ ّۡللَّ

ِسكَِۡۡفِۡۡفَۡوَت  ۡ ۡ ٱَۡماۡنَف  ب ِديهِّۡۡللَّ سفنايفانفت اإناج ردا اا،[11ملاح مل :ا]اام 
ا.ا(1 ت و شا 

انايفاا:وهوونا،ودوودار وولاملي  موو  ايفاهووذباملي وملاووةاكووذي اااووب  ا ك وهوو 
و اا،(1 ويع ووهامووديساومشتوو هلا،وهوو ايقووةا،هووااملس وو يواهللااوولاعبوودملإاوو   ه ا

 ــــــــــــــ
اواروملاوووةاا(املن ووو :ا .ا ملهووو اعووو ملءاملاس ووون:امووو املسفتووو الاوملستشرووو د ايفا وملجاملي ووويا8   ا وووااا ووو ا حوووا

ا     ة،اوه اعمدت  ايفاهذبامليدرملاةاوا  ملباملهللاخلملن.
ا(.811و1/811(املينطي:امليش را ا 1 
ا(.11و1/11(املن  اأد ملناملي  م  اج هاع داملالاح  :ايذااامليشاذااا 1 
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وانايفاإاوووووو   ه اا،ملاجاووووووناروووووو  فةويووووووذا،ا وووووو ضاا يشحووووووداثايفاهووووووذباملي وملاووووووة
وتع و اج وهاا،مليذيار فهاألداوملالاملسداينا،ي للاالا اداالاأا  املي دويعبدمل

ا اا ج اإىلاأحداملاملي ح اة.اا،واناإا   ه ام قن ا،(8  لاوملحداملاملي  م  
املينطي املي اأور ه  اهناملي وملاة املي  م   اع د املاوىلاملسقب ية ملاا،(1 وملي وملاة

ااا:د نا،الامليت احداثاع ن أنا ا ااك ناملهللاتب رااوت  ىلاأع  انب ه
اأ ومل ه امل اارع ه ا،اشع ن ا اد اأت ب اوأمت اع   ا"ا:د نا،ج م  املهلل ملت 

ِسَكِۡۡفَۡۡوَت  ِفۡات  ىل:اد ناملهللا،" و   ۡ ٱَۡماَۡنف  ب ِديهِّۡۡللَّ ا.اااام 
جقوووداا،م عووودملاع وونااوولا اوودااوولا وودع نا،ور وو ناإاوو   اهووذباملي وملاووةايقوو ة

ا،"اإالاأنامليرتموووذيامليعووو  ادوووداأر ووواايفا تووو  ا ا:(1 دووو ناملاووولاح ووو ا،رووو ن
واق ياهوذملاملهاو   اروملاوةاملاولاأ اا:إهن املا  مله املي   املسع  نا".اد  ا:ود ن

ع دات   قهاع وىاروملاوةاع وناا(1 ملي اد ناع ا املالاح  ا،ح متاملار ا امليتدي
اأياا-ا ااقووووووووووون.اوكأنووووووووووها:.دووووووووووو نا،اوووووووووولامليتوووووووووو اودووووووووووو نامليرتمووووووووووذياع  اوووووووووو 

اوهو اأوروحااو  د ناوأصوحاإاو   ملناا،ع وىاتفتولامليتوديامليوذياأور توها-امليرتمذي
ا-ا    اأناهذباملآلاوةا"ا:ي  ناع ناالا اداالا دع نا".اويفظامليتديا،إي ه
 ــــــــــــــ

ا(.1/811(املن  ايذااامليشاذااا 8 
اه.8111،ا .ملي ي،ا81،اصا18و11،اي دا11(ايفاتفتلب،اج1 
وسفوونايفانفتوو اموو املهللامبداووهاوسرووىاملي وو باوملهللا"/ا.امليشفتوولا/ .اد يووه:ا81/819(املاوولاح وو :امليفووشحا 1 

ا."أح اأناسر ب..
ا.انفته(املس درا1 
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وك نو اأماو اا،ن يو ايفا ا وااا و ا حواا-ملااو ر املاحو مل اا11أياملآلاةا
أرمل اأناا و ا ا ناملهللا.اوك ناراسن ااعمةارا ناملهللاعبدملأم مةاا  ا

موو اصوو  اراووو ناملهللاامثاإهنوو اررووو  اا وود اا،جع هوو ا يوو ا، اوودااوولاح ريووةامووو الب
،مثاأع وو املهللاعوو او وولانب ووهاا، اوو اإاوو بج و ااجعوو ناا،موولاأ ومل ووها ا ووداأهنوو

وكوو ناالااوو ملنااعوو نااوو ا اووداو ا ووااموو ااعوو ناموولاا،أنااووأم اان داوو اناتووشح 
وكوو ناهخرووىااتوو اع  ووها و ووهاوأنااشقووناملهلل.أناهجووأم باراوو ناملهللاا،ملي وو ب

ا.ا"وك نادداتبىنا ادملناات وجاملم أ املا ه.ا:ملي  باأناا  ب ملاع  هاواق ي مل
مولاوهذباملي وملاةاهناملي  ن ةاملسقب يوةاع وداملي  مو  ايفااوباا وملجاملي او نا

وموو اعوودملا يوو اجاووناروملاوو ةااوو دنةاجيووااملهعوو ملءاع اوو ااا، ا ووااا وو ا حووا
ا،ور ةا يووو راأخووو ىاأخ  اووو املاووولاأ احووو متاوملينوووطي"ا:(8 كمووو ادووو ناملاووولاح ووو 

اا."ومليذياأور تهام ا اه املس شمدا،ونق ا اك لاملاملسفت الاالاا ب نامليشر  لاهب 
ا املي ا ن ا وملج اابا ات  ىلاإن املهلل اإرمل   اا  ا حااه  ا ا ا مل

اك نامشبىناملي ا نا اك ن اا ئد ايفاملش ه  ة.اج اد ا،إان ناع   امليشبيناملي 
ملاوأد ىاوا  ةاهان ناهذباملي    اأنااش وجاملي ا ناا.ا اداالا مدعناو  ا

امشب  ب ات ا.(1 من قة مۡ ٱ: ىلود ن وه  وَۡۡٓأِلبَا ئِِهمۡ ۡد ع  ۡۡه  ق َسط 
َ
ِۡعندَۡۡأ

ِ ۡٱ ِسَكِۡۡفَۡۡوَت  ِفۡا:.اود ن[8: ملاح مل ّللَّ ۡ ٱَۡماَۡنف  ب ِديهِّۡۡللَّ َۡوََت َشۡۡم 
 ــــــــــــــ

ا.نفته(املس درا8 
ا.نفته(املس درا1 
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ۡ ٱوَۡۡنلَّاَسۡٱ َحقُّّۡۡللَّ
َ
نۡأ

َ
ۡ ۡأ ىه  اََۡت َشى َنىَكَهاَۡوَطٗراّۡمِن َهاَۡزي دۡرۡقََضۡىۡفَلَمَّ َۡزوَّج 

ونََۡۡلۡۡلَِكۡ  ۡۡيَك  ِمنِيَۡٱََۡعَ ؤ  َوىجِِۡۡفۡ َۡحَرجۡرۡل م  ز 
َ
ِعَيا ئِِهمۡ ۡأ د 

َ
ا ۡۡإَِذاۡأ ۡقََضو 

نَّۡ رۡ َۡوََكنََۡۡوَطٗراۡ ِۡمن ه  م 
َ
ِۡٱۡأ ع وٗلّۡۡللَّ اا.[11ملاح مل :ا]٣٧َۡمف 

يفاهذبامليف اةاملسشدملويةاا(1 و رم  ا ا(8  ىا رج جووملرحاأناا  ياملعشمداع
اا.كم ااب ا ك با،يفاكشااملستشر د 

مليوودم اع ووىا اووداع وودم اا  ووهاأموو اموو اور اموولاأخبوو راعوولا ر املي اوو نا
اولاا،ج و ااعولااتوباات و  نا اودايوهاعولا و شوها ا واا،خطاملاشرا  بااو مامقتوة

او ا اوداأنو ا"ا:يهد يهااوم  يها،را ناملهللااا اانهاك ناح اا،ه اأم ارب ن
واووب اأنا ك نوو اروملاووةامليباوو ريايفاهووذملاا،(1 "موو الياوموويناوإي اوأحوواامليقوو ماإي ا

أنووهاا(1 اوولايبوو ايفاملي ووح حا،و ااووذر امليوودم اع  ووهاوحوودباحوو اموو ةا.ملي وود 
 ر امليدم اع ىاد   اا اةامقتةاملي  يةامليذالاأنبأباملهللاخبطاملاشرا  ه اوملحودملنا

ع  وو باع وودم ا وو  اإىلاا وو ا  فوو اور ووااموولا و شووهاأمسوو  ات وو املآلخوو .او رجوو ا
و رجو اا،جروما ا،جأتشوهاهبو ا،أناتأت وهااأا و  ا  فو اررناملهللاع ا ا  اعم سا

ود ا شوهاملا وةا اوداجتاوااا،؛او رج اع   باع دم ا   اكذي اإىلاا  ا اد(8 ع   ب

 ــــــــــــــ
ا.810و811(اح   ا مد،اصا8 
ا.191و199(اح   ا مد،اصا1 
ا(،اود ن:اه اع داألدامن ن.8/811ناملالاح  ايفاملهص اة (،ااها   احتلاكم اد 1/11(املالاا د 1 
ا(.1111،ا1111/رد ا898و81/899(امليبا ريا/مليفشحا 1 
ا(.1/118(املاروملاةاملهم ماألداوملالام  هاكم ا ك املير منايفامليتب لا 8 
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اا.(8 ا يبع  
أد جعفززر بززد أبززي طالززا دفززد فززي احتفززال  (1)يزززعم بززودلي -32
وخطززا  ،وسززار الجززي  كلزز  فززي جنازتزز  ،سززكري عنززدما مززاتع

  .. وذرفت عينا محمد الدمع علي .محمد علي 
ومليذياتذك باملس   راا،ة ي دإ ا اا  ايفام   رامليتل املسا،هذملاملي ع اا رل

وملاشرووادام ووهاا، ونا مروو ا،وهووناا يروو ما،أنا  فوو ملناملاشرووادايفام  كووةامقتووة
ي  و باون و ه املي او ناا،هللااولاروملحوةعبودملواا اداالاح ريةا:مليق ئدملناملآلخ ملن

مثاأخووووذه ا  فوووو اا،أخووووذاملي ملاووووةا اووووداجأصوووو ا"جقوووو ن:اا،دبوووولاأنااووووأت ا اخووووطه 
ح اأخوذاملي ملاوةااو ناا،وع   باتذرج نا،"مثاأخذه املالاروملحةاجأص اا،جأص ا

اا.(1 ملاا   املهللاح اجشحاملهللاع  ا 
ا  اووووةااوووودج  ناح ووووثاومووولاملس وووو و اشوووو ع ناأنامليرووووادمل اودش وووىاملس وووو رااملش

ا(1 اووودرا يووو ايفاشووادمل اودش ووىودوووداج وولاراوو ناملهللاا،ملاشرووادوملاأواصوو ع مل
اا.(1 و له ا(1 وجشحامعةا(8 وح  ا(8 وأحد
 ــــــــــــــ

ا.اها   اصح ح،ار  يهايق ة(،ا1/11(املالاا د:املينبق ةا 8 
ا181(املي ا ن،اصا1 
ا(.1111،ا1111/رد ا898و81/899يفشحا (امليبا ريا/مل1 
ا(.8/111،ا 1(املن  ،ا .امادياألد:امليتل املي ب اة،ا 1 
/ا.ملش  ئ / .مو ا و  ايفاملي و  اع وىامليروادمل او جو ا ،اودو نامليتوما  ي:اوجو  املي جوو ا8/111(املاولام  وها 8 
أحوداي ودج ا ،اج   نو اد ن:اك  ال   امليقش وىااو ماا(:ا"اروملبامليرتمذياود ناحتلاصح حاعلا  ا ا1/018 

،اجأم نوو ااوودجلامليقش ووىايفام وو رعا ،اج   نووو ه ،اوي حموولاع ووىاموولااب  وو ملااووهاملسدا وووة،اوملهللام وو  ياراوو ناملهللا

= 
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ع وووىا  وووساراووو ناملهللاا،سووو امليشقوووىاملي ووو بامقتوووة"ا:(1 ويفاروملاوووةاي  ملدووودي
 ملاوةاأخوذامليا:جقو نا،جاو اا  و اإىلام و كشا ا،ملس طاوكرنايوهامو اا  وهاواو امليرو م

وكو باإي وهاملسو ةاوحبوااإي وهاا،ج و  بامليرو ن ناجحبوااإي وهاملي و  ا، اداالاح رية
ملآلناحوو املاووشحع املههوو نايفاد وو  املسووقم  ا بووااإىلامليوودن  !اا:مليوودن  !اجقوو ن

جقداا،ود ن:ملاش ف وملايها،ج  ىاع  هارا ناملهللاا،جم ىاددم ناح املاشراد
ا،ةاع ودم اتتو م املي ملاوةاوملاشروادملو ك اح نا  ف اوملالاروملحا،"..ا، خلاملش ة
وان ووواامووولاملستووو م اا،ا ووو ناع وووىاكووولاوملحووودامووو ا اواووودع ايوووهوملي اووو نا

اا.وارادايهاا يرا   اوملش ةا،ملالاش ف رايه
انامليرا داالااتشحااملي   اع  هاا،وملي   املسر راإي ا اه  اهنامليدع  

ا.ا(8   ئب ناأواح ر ملنا
 وو اناعوولاأ ادشوو   اأناملي اوو ناواقكووداهووذملاروملاووةاع ووداملي توو ئناومليب اقوو

 ووووووووووووووووووووووووا=
اابح نهاوت  ىلاأع  ا"ا(.ا

(،اموولاحووداثاملاوولاإاووح اااودوناإاوو   ،اوج ووهاملاشرووا  اعوو و ااوولامتوو   او ج ووها111ووو1/111لاهروو ما او(امل8 
اااوص شه.ام اشادمل اح  راملين ئناحت

ا(املن  امليتل اسادياألد.ا1 
،اوروملبا101،ا1/191د نا"امل ج  ملامليقش ىايفام  رعا "املست دا ا(اروىاألداملاحداثا  ا اأناملي يا1 

/ا.املش وووو ئ / .ايفاملس وووو احيموووولاموووولاأرءاإىلاأرءاوك ملهووووةا يوووو ،املي توووو ئن:املعشوووو ا1/891 وووولباكووووأ ا ملو ا 
ارا دا(.ادجلامليا/املش  ئ ا/اأالا18/18
ا(.1/111(املس   يا 1 
ا،ا ق  ا .امليرتكن.ا1(،ا 1/111(املن  :املالاددملمة:املس ينا 8 
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خوذاأمثاا،جأخطه اا اشرا  امليق مل املي  يةاوملحدملنات و املآلخو ا،ملي  باوص داملس ط
اا.وي ساج ا ا ك املي   ا،(8 ل ااتش ف 

ج  لاا  ياوأم  يهاملاوش ش  ملامولام ولاهوذباملي وملاوةاأناملي و  اع و ا اك نو ا
ا يدع  .اوإ  اك ن اص  ا  ئاااا،وهناي ت اكذي ا،ح ر  

ومموو ااقكووداأناملستوو م اعم وو ملاا.(1 وموولامليتوو ةاكووذي امليش   وولااوودجلاملس وو 
اولاململاحداثاا  داا،(1 م اروملباا  داالام   را،ادج ا ايفامع نام  عا 

 ج وو ملاا مهووذاا-أياملستوو م ااوو مامقتووةاا-وا  وويناأهنوو ا"ا:مليووذيان ووها،أ اهوو ن
روىامليباوو رياد ووةاملاشرووا  ا.اودوودا" اوودملناو  فوو ملناوملاوولاروملحووةايفاحفوو  اوملحوود 
أحداملاش رااا-اهللاالاعم اعبدململيق مل املي  يةاا مامقتةااها   امش لاإىلا

 املسووذك ر ا ويعوولااوودوناملي اوو ا،وهوو اإاوو   ااوو  دااوولام  وو رانفتووها-يفاملس  كووةا
ويعولاا،ا   ناع داملالام   ر.اومليب غاملاأدت ماملي   ناع داع م  امليوداث

 جولامليروادمل ايفاامولمليتو ةاايفأ اهو نامو ايبو ااالااراداي حةاا غاا  د
إ ايو ساا  او اا، ي راملسقو ا اا سدا وةاملس و ر ابوم اتقكدا،  عةناا،مع ناملاشرا  ه 

اا.و اا  اخطاا  رءام ا ك ن با،مق ا اهقال امليق   املي  ية

 ــــــــــــــ
ا(.1/118ن  باع داملي ملدديا مل(،اوا1/111يتبلا مل(اأور ا ي املير منايفا8 
ا/ا.ملش  ئ (.ا1/811(املن  اكشاامليفقه،اأا مل ا جلاملس  ،اأ ا ملو :امليت لا 1 
(،اودوووداأشووو راإىلا1119/اردووو ا81/01(،اوملن ووو :املاووولاح ووو :امليفوووشحا 1118/ردووو ا101وووو1/101(امليتووو لا 1 

اروملاةاا  داالاأ اه ناع داملالام   ر،او اا ع ه .ا
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 ااعوولااوو  ياوحوودباموولااوو املستشروو د امموولاسووبطايفامتووأيةامعوو نا جوولا
اوو ع اأناملستوو م اع وودم ار  وو ملاموولاا(8 شوو اها رموو  ا اهوو ااوو جا،شووادمل امقتووة

وي ولاهوذملامليو ع اا.ا اةامقتةال  ملام ا اإىلاملسدا ةا  م نا  ف االاأ ار يا
ااج مل اع  هام ا مل اك    اا  املستشر د .ا،ه ام دراا  ي

إنا جوولاملسوو تىاموولاملي  موو  ايفام ملكووااوملحشفوو الةاعتووع اةام اوو ق ةاموولا
اقطامفو ه  ا م نوهاع وىاأحودمل اأن  املس  ص .اوكأيااب  ياددام ع  ملةاأهلا ا

و يووو اا وووداس  وووهامووو اهعووولاأناحيووود اا ووودامووو ةاأويهووو اا، مووو ناع ووو املي بووو  
اا.وملهاق  اه ه  اع داملستشر د ا.ملي  م  
أد أغلبيززة المسززلميد تخلفززوا عززد الخززروج  (1)يزززعم بززودلي -33

  .في غزوة تبوكمع الرسول 
أهنو اا اودوناا(1 جفوناروملاوةاستو  ا.ملي عوساهو املي وح حواا،وهذملا عو اا رول
ملستو م نامو اا:ويفاروملاةاأخ ىايها،والاجيم ا ا ا ملناح جظا،ع ىاعر  ا ال 
ودوو ناملاوولاا.(1 ا اوودااووذي امليوودا ملنا،والاجيم اوو اكشوو  احوو جظا،راوو ناملهللاك وول

 ــــــــــــــ
.اوهعووذملاج موود ااوو  ياهوو ا رموو  ا ايفاك وولاموولاملستوو ئل،اويوو سام وو  راملهاوو ما111(اح وو  ا موود،اصا8 
أجتدةاع  هاكش اه،او   شوهامروح ن نااو س ملع اوملاخنو  اة.اوهذباملي قةاملي م   ايفاش اهاوتق ا ملته،اهناملي ا ي دملس

املي اا  جا اص  رار  املي   .ا
ا.111(املي ا ن،اصا1 
ا(.1110/رد ا1/1810(اصح حها 1 
ا(.1110/رد ا1/1818(املس درانفتها 1 
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خ   وووو اموووو اراوووو ناملهللاا:موووولاحووووداثام وووو  ا"ملهك  وووول"وي حوووو ك ايفا":(8 ح وووو 
ويفاا،" اا اووو   اع وووىاي يووو اأيفووو ن؛اهبوووذملاملي ووود ا ووو ماملاووولاإاوووح ا ووو و اتبووو

عووولاأ ا رعوووةاا(1 ونقووولاملاووولاح ووو ا،أهنووو اكووو ن ملاي يووو اأيفووو ناا:(1 روملاشوو اي  ملدووودي
ملاحداثاأ ا رعوةامليو مل ياا(1 خ  مةاملي مل ياأهن اك ن ملاأرا  اأيف ن.وع داملالاأ 

اا.أهن اك ن ملااب  اأيف نا
وهو امو املتفو اع  وهاأئموةاملس و  ياا،ناي يو اأيفو ناوملسرا راأنا  ااتبو ااكو 

اان اا؛والاا  رءام ا   ايفاملي ح حا،ومليتل:املالاإاح ااوملالاا داوملي ملددي
ا ادوناع ىاملي ر  اا،الاد ي اإهن اك ن ملاك لالا،روملاةامت  ا اجت ماا د ام  

اا. ال 
اواملي وملاوةاملا(8 ودوداملخشو را رمو  ا  سشفو اع  او اأحودام مل و ااو  ياملاا او ة
اا.ع داأهلاملس   ياومليتل

أد  ةامق رنةاا د امليق  رالاع وىالولامليتو ضامولاادجالام لاهذملاملي د اا 

 ــــــــــــــ
مل:ا(.اد وووو :اوالات  ووووداروملاووووةاملاوووولاإاووووح اايفاملسنبوووو  املسشوووودملونااوووو اأاوووودا  .املن وووو ايفاهووووذ81/111(امليفووووشحا 8 

ا.ا811مليت دي:امليذهااملستب اايفام وا ةا  و اتب ا،اصا
(،ااها   ايهاعولاشو  خه،اومهو اع وداملاولااو دايفاملينبقو ةا1/8991(،ااها   امش ل،او 1/001(املس   يا 1 
ا(،املاروملاةاش اهاملي ملددي.ا1/811 
ا(.81/111(امليفشحا 1 
ا.ا811،اصا8(ات رهخه،اج1 
ا.ا111(اح   ا مد،اصا8 
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ا!؟ملي ح اةاملاأهلاملسدا ةاوم اح ل 
املاع مل ا امل اعد  اتب ا اعل اس ن امل اأن اإىل اترل املس   ر اإن مث

املاعذملا،وملس  جق  اأهل املسقم  امل املي ح اة ا دملنامل اد  ل املير ع ةوعد  ا،ر
امملا ااعلال اعذراعلامليشا نايفاملشا   ك ااالام ي ااا:وه ا،وي ية

اودداأش رامليق  نامليع ماإي ا ايفاد يهات  ىل:ا.وم ملر االاملي ا  اوه ناالاأم ة
ۡ ىَثةِٱَۡوََعَ ِينَۡٱۡثلََّل وا َّۡۡلَّ ّلِف  ۡىۡخ  ۡۡإَِذاَۡحتَّ ۡٱَۡعلَي ِهمۡ َۡضاقَت  ۡرض 

َ ۡبَِماۡۡل 
ۡ َبت  ۡوَۡۡرَح  مۡ َۡعلَي ِهمۡ َۡضاقَت  ه  س  نف 

َ
اا.[881ا:مليش اة]أ

ا.د ووشا اموولاحووداثاك وواااوولام يوو املين اوولا(1 ومتوو  ا(8 وروىامليباوو ري
ملعشوووذروملاا،و ووو  ايفاحوووداثاك وووااأنامليوووذالاس فووو ملاكووو ن ملاا ووو ةاونووو ن ار ووو نا

وووو اا،واوو ا ا اوملاووش ف الوو ا،جقبوولاموو ا اع ن ووشا ا،عوولاس فاوو ي  اوو نا ال اك 
و مل املي ملدوديااوأناا،(1 واشن ا اهذملاملي د ام ام ا كو باملي ملدوديا،ا ملئ ه اإىلاملهلل

وأناا،ملس ذرالاملاملاع مل اك ن ملاأا و ناملي و اونو ن ار و نامولااوينا فو راو وله 
ومولات ا وهامولاد موهاكو ن ملامولا ولاا- ع  املس و جق اا-هللاالاأ االاا  ناعبدمل
اا.هقال 

أ  ب وةاملستو م اس فو ملاعولا وو و اابودواأنااو  ياو ولباملاوش دايفا عموهااوأنا
 ــــــــــــــ

ا(.ا1181/رد ا181و81/118 ا(امليفشح8 
ا(.1110/رد ا1811وا1819/ا1(اصح حها 1 
ا(.ا1/008(املس   يا 1 
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هللااولاأ امولاد موهاعبودملمولاأناعود امليوذالاتو ا  ملاا(8 ىلام ا ك باملي ملدوديإتب اا
وملاولاا(1 وروىاهو اوملاولااو دا،كو ن ملاعود ملناك ولملنايفاعدمامل و وجامو املي او نا

أناملاوولاأ اخوو جاحوو اوصوولا بوولا اوو  اا سدا ووةاوم ووهاح فوو ؤباموولاا(1 إاووح ا
ج مو ااو راا،يو ساعتوع املاولاأ ااأدولاملي توع الا:جع نااق نا،ملي ا  اوملس  جق 

وكووولاهوووذملا اا بووو اانووو ااا.س وووناع وووهاجووو ملاس ووونامووولاملس ووو جق ملي اووو نا
صووووح حة.اجقووووداروىاملاوووولاإاووووح ااوملي ملدوووودياوملاوووولااوووو داهووووذباملش ئ ووووةاا وووو  ةا

 صوةاوخبا،ولو اأنااروع ملاج او ا.مم اادناع ىاعدمادبو ل الوذباملي وملاوةا،مليشم ا 
ي او  اهبووذملاملي ود امليوذياالااشفوو امو ام نو املاحوودمل امليش رهخ وةامليو اود وو ا كو امل

ا(1 اا  ااويناد  قو  أخ جاا املي ا  اوملست م .اج سرا راملي  ا اأناملي ا نا
ودشلامق ت ةاااو  ااويناد ا وةاواو اا،دبلا  و اتب ااات  املاملسدا ةا(8 وملي  ل
الاحيموووولامليتوووو ضاومليووووذالااو ااتووووش لاموووولامليقشوووولاإالاملارفوووو ناوموووولا،نتوووو  ه 
.اوحوووووو  املي وووووو ناع ووووووىاأموووووو ناموووووولاا وووووو ا(8 ومليووووووذالاأاوووووو م ملاي يووووووةا؛(1 أاوووووو م مل

 ــــــــــــــ
ا(،امعلاحداثاملي ملددي.1/818(املينبق ةا 8 
ا.اوملسع نانفته(املس درا1 
ا(،ااها   ام ال.1/180(املالاهر ما 1 
ا(.8111/رد ا8111و1/8111(؛امت  ا 1911/رد ا191و88/191(امليبا ريا/امليفشحا 1 
(،ااهاوو   اصووح حار  يووها119ووو8/180(،اعبوودملي  ملا:املس وو نا 1911/ردوو ا88/191(امليباوو ريا/امليفووشحا 8 

ا(،اوا دباصح ح.ا1991/رد ا191و1/191يق ة،اأا ا ملو :امليت لا 
ا(.ا8111(،امت  ا 1898(امليبا ريا 1 
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اا.(1 ملي ح اة
أنا  عوووةامووو ا اا(1 جقوووداروىاألووودا،و ااشا وووناكووولاملس ووو جق اعووولامل ووو وج

علارملح شوهامولارأباعقبوةايفار او اعو  ي امولام  م اح وي ملار ضاملي ا نا
الوه امليذاا.جأم ااها   ه اع ها،مقملم ي امليدن هةجر  اا،يفاعشمةاملاملي  لاتب ا

والاأكوذ اا،أر وااان نو ناا،مو ارأا و ام ولاد ملئ و اهوقال "ا:د ي ملايفاي سال ااشب ا
ويع ووووو اا،كوووووذا "ا:جقووووو نار ووووولايفاملع وووووسا،"والاأ ووووونباع وووووداملي قووووو  ا،أيتووووو  
اا."..(1 م  ج 

املت وووحايووو امووودىاجتووو  ام ا  وووةا،هوووذملاك وووها-أااووو امليقووو ر اا-إ ملاع مووو ا
جموولاأاتوووطاا.اوو  ياو وولبايفات وو وناأحوودمل امليتووول املي ب اووةاومليشوو را املهاوو من

أناا شمووودامليب حوووثاع وووىاملس ووو  راايفامليشووو را اد ملعوووداملسووو اجاملي  مووونايفامليشوووأي ن
وإ ملا اجيوده املاوش  ءا  و اا،ملاص  ةاوملاص  ةاوع ىاملي وملاو ةاملي وح حةاأوالنا
نو اج مو االااش و رءامو املي ق ود املي وملا ةاملي   فةاور وحامو ااقش و هاملي قولاوملس 

أواع وىاملادولااوذك املي وملاو ةاملس  رروةايفاملس رو  اا.أواحيلاح ملمو ناوحيو ماحو النا
اا.وحيد ام ا هايفامقدمةاكش اها،م  م ااف لاملينطيايفاكش اةامليش را ا،ملي ملحد

 ووووووووووووووووووووووووا=
متووو  او لمهووو ،ا(اإاووو   املاوىلااشقووو ىاا يرووو ملهد،اوهوووناروملاوووةامليباووو رياوا1/110(،ا 8/111(املاووولاهرووو ما 8 

ا(ارملاملي ح اة.ا8/10و ك ه املالاح  اوملالاعبدمليطاملهص اةا 
ا(،املاحداثاملالاإاح اام  ق ن.ا1/119(املالاهر ما 1 
ا(،املار اق ار  ف .ا8/181/180(،اومليب اقنايفامليدالئلا 11110/رد ا1/1811(املست دا 1 
ا ح.ا(،اوإا   باصح81081/رد ا81/111(املينطيايفامليشفتلا ا1 
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لزم يكزد يحسزد  بد أبزي طالزا  أد عليَّ  (8)يزعم بودلي -35
 ،ورماه بعضهم بالحجزارة ،وا من وأد أهل اليمد ضحك ،الخطابة

أنهزززم ثززم أعلززد لمحمززد  ،فحزززاربهم ،ولززم يقبلززوا منزز  اإلسززالم
  . اروا جزءا  مد اإلسالم

اولااا،كو ناحيتولامل ن اوةااج  ون اا.إناكلامليذياد يهاا  ياه و ايو ساصوح ح نا
،اكموو اترووادااووذي اخنبووهاوم ملع ووهاوأشوو  رب،اكوو ناموولاأموو مل امليف وو حةاومليب وو ن

ا.ا را ام  هةاهب مليتل اومليشاوكشا
اا:أم اج م اهخشةام دناأهلاملي ملاملاع ناجف هاأرا اروملا ة

د ن:ا وثاراو ناملهللاا،مولاحوداثامليوطمل ااولاعو   ا،(1 ملاوىلاروملاةامليب اقن
ا،وك  اج ملاا رام ها،خ يداالاملي ي داإىلاأهلاملي ملاادع ه اإىلاملها م

اوولاأ ار يووا؛ااي ووياع وون اجب ووثاملا،جأدوو ماع وو ا ااووشةاأشووا االاجي ب نووهاإىلاشوون 
وك  ام املاا،وأم باأناا الاخ يدملناوملام هاإالاملاأرمل امليبق  ام اع ناج رتكه

ج و ىاا،ج م  ملايوها،ج م املنشا   اإىلاأوملئلاملي ملاا غامليق مامل طا،عقاام اع ن
جحمداملهللاوأيىناا،ج م اج غاصف  اصف ناوملحدملنامثاتقدماا اأادا  ا،ع ناا  امليف  

 ــــــــــــــ
ا.اا118(املي ا ن،اصا8 
(،اودووو ن:اأخ  وووهامليباووو ريانش ووو ملنامووولاو وووها خووو اعووولاإاووو مله  ااووولاا اووون،اد ووو :ا101وووو8/101(امليووودالئلا 1 

(ا"اواووو   امليروووع ايفامتووو ما1/111(،اودووو نا قووو ا مل املس ووو  ا 1110وأصووولاهوووذملاملايووو اومليوووداثايفامليباووو ريا 
(،اود ن:اأخ  هاأاو اعمو ،اوروملبا1/1111 ءاملي    ا مليداثاصح حاع ىاش ره"؛اوروملباملحملااملينطيايفاملي ا

ا(،املاحداثامليطمل االاع   ،اوإا   باحتل.ا811و1/818ملينطيايفامليش را ا 
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ج موووووو ادوووووو أاكش اووووووهاخوووووو ااوووووو  دملناا،ملهللااادوووووو أاع وووووو ا اكشوووووو  اراوووووو نمثا،ع  ووووووه
ا.ا"مليت ماع ىامهدملنا،مليت ماع ىامهدملن"ود ن:

يفاخووطاا ووثاا،(1 وت م ووذباملاوولااوو دا(8 وملي وملاووةاملي  ن ووةاموولاحووداثاملي ملدوودي
ا،ا  امذحجا،وج ا اأنهاخ جاإىلاملي ملا،إىلاملي ملاي م  املي  ن ةاع   ناملي ا نا
وع دم امليشقىاجبم ا ا ع ه اإىلاملها ماجأا ملاورم ملاأصح اهاا،بئةاج را يفاي ن

مثاا،و ج اي مل باإىلامت   االااف  نامليت منا،ج ناأصح اها،ا ي بلاوملي  ر 
جعووناا،جشف دوو ملاوملهن موو ملا،جقشوولاموو ا اعروو الار وو ناا،لوولاع وو ا اع وونااأصووح اه

 امولارؤاو ئا اوا ا وهانفوا،وأ و ا ملاجأاو ع ملا،مثا عو ه اإىلاملهاو ما،علار وبا 
وهوذباصودد ت  اجاوذام او اا،حنلاع ىاملاورمل نو امولاد م و ا:ود ي ملا،ع ىاملها م

اا.دداددما اي حجاا ةاعر ا،معةملي ياا.امثادفلاع ناج ملىف.ح املهلل
وج ا اأناا،نش   ا،علاا  ام ىلاأ ا  ف ا،(1 وملي وملاةاملي  ي ةاع داملي ملددي

اا.ملا ا داو له امليذالايق ا اع ناوح رهب اك ن ملا   نا
وه اا،ملي  اااات دباإىلاا اد االا،(1 وملي وملاةاملي ملا ةاع داملهم ماألد

ج ق  وو ااووينا اووداموولا"ا:دوو نا،إىلامليوو ملمموولاكوو ناموو اع ووناحوو اا  ووهاملي اووو نا
جقش  وووو املسق ت ووووةاواووووب   اا،ج اوووو املستوووو م ناع ووووىاملسروووو ك ا،ج دشش  وووو ا،أهوووولامليوووو مل

 ــــــــــــــ
ا(،ااها   ام قن ام د  اع ىاأ ارملج .ا1/8910(املس   يا 8 
ا ملددي.ا(،اوصدراملي وملاةااع مةا"اد ي مل"،امم اا يناأهن املاروملاةاش اهاملي819و1/810(املينبق ةا 1 
ا(.8911و1/8918(املس   يا 1 
ا(،ااها   اوملحدايفاملس درال،اوه اإا   احتل.ا1/111(؛وج  ئلاملي ح اةا 8/191(املست دا 1 
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اا."..مليذراة
أواا،أياروملاوةاملي ملدوديا،ملي وملاةاملي  ن ةاىاملعشمدايفا عمهاع  حظاأناا  يوملس

جموو اا يوو اإ ملاملنفوو  اا،وملي ملدوودياالاحيووشجااووها،روملاووةاملاوولااوو داموولاحووداثاملي ملدوودي
روملاووةامليب اقووناملي ووح حة؟!اوع ووىاأدوولاا،وسوو  ملا اا شمووداع ووىاملي وملاووةاملاوىلاا وملاووة.

ا،وىلاتش  و ااقب  ووةامهوودملن صووةاأناملاوخبا،تقودا اكوو ناع  وهاأنااووذك ا  وو املي وملاو ة
 ووةامووذحجاوملي  ي ووةاا ا ووداوملي ملا ووةاابووينا اوود.اووملرووحاأناعق  ووةاملالنشقوو  ا بوملي  ن ووةااق

ااا.ي  وملا ةام اا  اااأ  ملرهاهناملي اتت ن اع  ه
 ااعووولاحيتووولاايفاملي وملاووو ةامليووو   املاخووو ىامووو ااف وووداأناع  ووو نا ساويووو
 اا ي و ر .اجو ي مناا ي و ر ااوأناأهلاملي ملارحع ملام وهاورمو باا  واا،مل ن اة

يوووو سااتووووبااعوووودماا،كموووو ايفاروملاووووةاملي ملدووووديايفام   اووووهاوملاوووولااوووو دايفاربق تووووه
اوولاك نوو املي وو ر اموولاأاوو حشا اموو املي بوولايفاحوو هب ا وو ااا،إحتوو نهامل ن اووة

ووا.ع وون وهوو اأناملهاوو ماا، ااوو  ياملي وملاووةاملي وو  فةاي  وولاإىلاهدجووه  اوهعووذملاح 
ي ح حةاملي اتق ناإناملها ماملنشر اا يدع  ايفاوأمهلاملي وملاةاملا،ملنشر اا يت ن

خووذاأدب  ووةامهوودملناملي م  ووة.وأم  ناهووذملامليشح اووناك وولايفاكشووااملستشروو د امليووذالا
مليعشو  اومليتو ةاا:وي ان  ايفام   رامليتول املاصو  ةا،ع ا اا  ياا فةاخ صة

وس ار لاد مل باملاح وثاا  و اا،س اود ايفام لاهذباملاخن  ا،وصح حامليش را 
اا.أواالاا   

ا(8 ج و    اأناملي ملدوديا،وم ا ملماملي ملددياه اعمد ااو  ياو ولبامولامرو هخه

 ــــــــــــــ
ا(،ااها   باإىلاملالاملي  س.ا8911و1/8911(املس   يا 8 
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سو ادودماع ونا"ا:ون وهادو نا،نفتهاروىاملاحداثااو نسااولام تو  ااولاح   و س
جأدبوولاع ووىاا،خبنبشووهاوا ووغاك ووااملاحبوو راد  موها،اولاأ ار يوواامليوو ملاخنوواااوه

وهووو اا،ج ملجقووو با،ملاوووشم  ايوووهاحووو ا،م وووهاحوووطامووولاأحبووو راملي اووو  ا،رملح شوووهايفاح وووة
صوودا!اا:دوو ناك وواا،إناموولاملي وو باموولااب وو اا ي  وولاوالااب وو اا ي اوو را:اقوو ن

اا ي وودامليق وول اا  ووطاا ي ووداملين ا ووةا:جقوو ناع وون صوودا!اا:جقوو ناك وواا.وموولاا  ووط 
ملاملي  باملااب  اا ي  لاوالااب و اا:أم اد يها:د ن؟اوك نات ددها:جق نامليط
ا:وأمووو اد يوووها.شووو  املاوناوالااوووقملاا يعشووو  املآلخووو جاووو املسوووقملاا يعا،"ا ي اووو ر

جاووو امليوووذياالااوووقملاا يعشووو  اا،"ا ي اووو رامووو ا امووولاالااب ووو اا ي  ووولاوالااب ووو "
جاو اا،"مولاا وطاا ي ودامليق ول اا وطاا ي وداملين ا وة"ا:وأم اد يوها،ملاوناوالاملآلخ 

!ادوو ي ملا:موو ااقبوولاملهللاموولاملي وودد ة.ادوو ن اوو ئلاو وو  اك بوو ناا:وهوو ام وولارملاشووهااوو  
موولاا:وم  وو ااوو ااوودياك ووااملموو أ اتقوو نا!وم ووىامليووطام  ووب ناا،جأعنوو باح شووه

جأخووووذاك ووووااا!ن وووو ا:د يوووو ا؟و اوووو   اح ووووةا:ابوووو  نارملح ووووةاا ملح ووووة؟اجقوووو ناك ووووا
ملاا:وأا  امليتلاح اي امليطاوه ااق نا،وركااملي ملح ةاويبساملي ةا،وأعنى

اا.ا طاا ي دامليق ل اا طاا ي داملين ا ة
ةاأناع  وو ناكوو ناهخنوواايفاأهوولامليوو ملاوالاا رترووهاأحووداأواتف ووداهووذباملي وملاوو

ج مو  ملاأمهولااو  ياا.وأنايفاخنبشهاحعمةاوج  حةاوحتولامت  ولا،ا م هاحب  ر 
!اإنوهاملي و ءاأواملشاولاأوامش ا وةا؟هذباملي وملاةاوملعشمداع ىاملاخو ىاا ودا  افاو 

 ووطاو وناملي  وو  اإىلام وو  ره .اجعوو نامل ا،أهوولاملا وو ملءاوملاهوو مل ا وناا وو 
اا.ومل بطاوملي  ن
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الاهخ  اكش  امش  وااأوام شودنام عو مامولاملستشرو د امولاملي مو اوملي مو ا
.ا(8 اشاموووهاا وووودمامليووووذك  ا،؛اج مووو ساأحوووودام مل ووو ااوووو  ييفام ملهوووااع وووونا

واروووع ايفاا،اشاموووهامحدو اوووةامليوووذهلا،و رمووو  ا اأحووودام مل ووو ااووو  ياكوووذي 
ا.(1 ملي وملا ةاملي ات فهاا يذك  اأواملي بق اة

وقزد قيزل إد ": فيقول ،في إسالم النجاشي (1 شكك بودليي -35
 . "ما يثبت ذلك تاريخيا   ال يوجدولكد  ،النجاشي قد قبل اإلسالم

اومووووولا يووووو امووووو اروىا،مووووو اا بووووو اإاووووو ماملي   شووووونات رهخ ووووو نااه ووووو اا:أدووووو ن
يفاا،ن ىاملي   شنايفاملي  مامليذيام ةاج وهأناملي ا ناا(8 ومت  ا(1 مليبا ري

ودو ناحو ا عو ه اا،وص ىاا ستو م اع  وهاصو  املي  ئواا،يملي  مامليش ا املل  ا
ا.ا"جا  اج   ملاع  ها،ت يفاملي  مار لاص حلاملامليبا"ا:إىلاملي   

يفاروملاةايهاأناملي   شناس امو ةاكو نااشحود اأنوهاالاا(1 و ك املالاإاح ا
ملي ووح حةاأنووهاموو ةامتوو م ن.اا ىاع ووىادووطبانوو ر.اوافاوو اموولاهووذباملي وملاووةاوو ملناا وو

 ــــــــــــــ
رمةاا  ا مد؛االم س:ا(،ات  ةاج 1/811(املن  ام  ن:ا ملئ  املس  ر املها م ة،املينب ةاملهجن   اةامليقدهةا ا8 

ا[.ا .122Lammens, H.: Le Triumvirat,p.ا]ا811ملسقملم  املي  ي ة،اصا
ا.ا119،ا111(اإم لا رم  ا :اح   ا مد،اصا1 
ا.اا111(املي ا ناناصا1 
ا(،اوملن  اك ماملالاح  اه  اعلاإا مه.ا8118/رد ا1/818(امليفشحا 1 
(،اوج ووهات وو احااأنووهاملي   شوون،اويفاروملاشوو اأخوو ا اصوو ضاا مسووها"أصووحمة"،ا088/ردوو ا1/181(اصووح حها 8 
ا(.081/رد ا1/111 
ا(،ااها   احتلايذملته.ا8/119(املالاهر ما 1 
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ودبوولاأناهخوو ءاح اوو ناا،روملاووةاأخوو ىاأناد مووهاخ  وو ملاع  ووهاانووهاأاوو  و كوو ايفا
وكشوااكشبو ناا،اوف  نايلكب هو اإ ملاملهن مو ملا،رده اه أاي مت م امليذالاه   وملاإي ه

ا.ا(8 .اج م ام ةاملاش ف ايه.اوا غا ي املي يا.اها مها راداج اا ا
 ةاجووووه ملاك نوووو اروملاوووو ةامليباوووو رياومتوووو  اوملاوووولاإاووووح ااالات شموووودايفاإيبوووو

ا!!ارموووو ؟!اروملاوووو ةاملي ملدوووودي؟ج وملاوووو ةاموووولات وووو امليوووو ات شموووودا،مليقوووو ئ امليش رهخ ووووة
اودع باأناملي   شناأا  اع ودم اوصو هاكشو  املي او ناج ي ملدديانفتهاا ويا

ويفاروملاووةايووهارووملاا.(1 "يوو ادوودرةاأنا ت ووهاات شووه"ا:اوولادوو نا،ج ووهاإىلاملهاوو م
 مهاي موو واملاوولاأنووهاأع وولاإاووا،يفاد ووةاإاوو مهاحووداثاعموو وااوولاملي وو صا

وص ضايفاروملاةاي ي ةايهااها ماا.(1 اداهاىالاأا  اعم واالاملي  صاع ا،ملي  ص
اا.(1 ملاحداثاإا ماخ يداالاملي ي دا،ملي   شن

ويوو اا ووداهووذملاأنات  ووااموولا وو أ اهووقال املستشروو د اع ووىاملدشحوو مام وودملنا
  امليووذياوهوو االاه عوو ناأ وملةاهووذباملسا ووةاوالاملي ووا،مليشووأي نايفااوول املي وويا

ا!!ا!ومليمداهللاع ىاملالاش  ا. احي ماملهللام هاح املي  ملن
ويشكك في براءة عائشة رضي اهلل عنها مما نسزا إليهزا  -36

 ــــــــــــــ
ا(،ااها   ام الاحتل.ا8/118(املالاهر ما 8 
ا(،املاحداثاملي ملددي.191و8/191(املالاا د:املينبق ةا 1 
ا(.1/111(املي ملددي:املس   يا 1 
ا(.1/111نفتها (املس درا1 
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  :مد إفك
كووو نامليرووو احيشمووولاا،..اوسووو اك نووو اع ئروووةاهووونام رووو  املالجووورتمل "ا:ج قووو ن
 اوكوو نالووا،ن اووهاجقووداكوو نايفارأباهووذبامليفشوو  اأك وو امموو ايفارأباأيوونا،مليوو  ا 

وك نو اا،جقداك ن امشمش ةااعلام اهخ ااملايبو  ا،ددر املي  ناع ىام اتب ن
.اوإنامليتوقملنامليوذياا او اأنوها."ا:واق نايفامع نا خ املاكش اها.(8 "..ا،ج ت ة

اا؟هولاك نو اع ئروةاا اهوةاأوا ولاا اهوةا:هو ا، اجيداملش مل املي  مناملس قو ناا ود
ا،  ك نووو امووودا اا(1 ت ووو ا ملئمووو ناع وووىاأنامق ا وووةاع ئروووةاي وووف ملنا(1 ك نووو ال وووة

ناروملاووةافووملاموو اكووذي اجوحوو ايوو اكوو ناا،ج   اوو اك نوو اتشووأ اموولاملي موو ن ا  وود 
وهووونات  ووو اأنامليق ج وووةاا،رووو  فة.اك ووونات ن ووو ا وناأناسوووطاأحووودملنااطكاق وووع ئروووةانو ا

 و املي دو ا!اإناع ؟ اودش نار ا نايفامليبحثاعولاد  يو مثات  ااا،وش عةاملي ح ل
ا.(1 "..ه  اه م

وهووو ااتووولونايفار اووو اا. اهخووولاكشووو  امتشرووو اام ووو ءامووولاهوووذبامليف اوووة
اا.أا جا املامليعف راوملس  جق امليذالاأي روملامليف اةايفاح   املي ا نا

اك ناهقال ام د ملاد ناملهللاابح نهاوت  ىلايفااا يق  نامليع ماي د ا قم وي 
اأ املايمة اررناملهللاع ا  اع ئرة املهج ا مل   اأش  اا،هل امليذيامسىام  وه 

 ــــــــــــــ
ا.اا808(اا  ي:املي ا ن،اصا8 
ا(اهنال ةاا  ا حا،اأخ اأماملسقم  ا ا ااا  ا حا.ا1 
ا،اه امليذيامليمهاأهلاملهج اا  ئرةاررناملهللاع ا .(اصف ملناالاملس نلا1 
ا.اا198(اا  ي:املي ا ن،اصا1 
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ِينَۡٱۡإِنَّۡۡ:جق نا،ح ل اإجع نا َِۡۡجا ء وَّۡلَّ ف كِۡٱب ِ
بَةرۡۡۡل  ۡ ۡع ص  م  ا،[88املي  ر:]ّمِنك 

َل ۡا:ود ن وه ۡۡإِذۡ ۡلَّو  ت م  مِن ونَۡٱَۡظنََّۡۡسِمع  ؤ  ِسهِمۡ ۡل م ؤ مَِنىت ۡٱوَۡۡل م  نف 
َ
اۡبِأ ٗ َۡخي 

بِيۡرۡإِف كۡرَۡهىَذا َۡۡوقَال وا ۡ ا]اا١٢ۡمُّ اع  م ناا.[81ملي  ر: اهبش ن ن ح اا،ومس ب
َل ۡ:د ن وه ۡۡإِذۡ َۡولَو  ت م  اۡق ل ت مَۡسِمع  ونۡ ۡمَّ نۡنَلَا ۡۡيَك 

َ
ۡبَِهىَذاۡنََّتََكَّمَۡۡأ

ب َحىَنَكۡ َتىنۡ َۡهىَذاۡس  اأم املهللا.[81ملي  ر:ا]١٦َۡعِظيمۡرۡب ه  مليذياا،وار ع مل
مۡ ۡ:د ن ك  ۡ ٱۡيَعِظ  نّۡللَّ

َ
ود وا ۡۡأ اۡۦ ۡلِِمث لِهَِۡۡتع  بَد 

َ
نت مۡإِنۡأ ِمنِيَۡۡك  ؤ  ۡمُّ

١٧[81ا:ملي  ر].االي ماا اا   ون امليذال اعل املهه ن انفن ايف اص حية املآلاة وهذب
اك ن ات  حاي ا ناملهللا املهللام ه.اوص ح ا اةاأناع ئرةام  اا أه  ع ئرةام 

اك ناي    ا ا و  ناي ا يها،ش ع ناوالاددرملنا انهاا،إالاوهنار بةا،وأناملهللام 
ام امليبر أر ا امل ار ا اكل اهنا،ل املس   ة ا:وملآلاة

اااااااااااااااااااا
اا.وهناملآلاةاملي اخش املهللاهب ا ا ةاملهج ا.[11ا:ملي  ر]

ي وودد ملاموو اا،اكووذي اا ووح حامليتوو ةاومليتوول املي ب اووة ويوو اكوو ناهووقال امووقم 
ا(8 مليباوو ريا وو  اج اوو اموولااوو مل  اع ئرووةاررووناملهللاع اوو .اجقووداروىاخووطاا مل يوو 

 ــــــــــــــ
ا(،املاحداثاع ئرةاملين الايفاد ةاملهج .1189/رد ا81/08981(امليفشحا 8 
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وملالاا(1 وأا ا ملو ا(8 وملالاإاح اا(1 ومليرتمذيا(1 وعبدملي  ملاا(1 وألدا(8 ومت  
اوولاموولاملسووقم  اا.(88 وملاوولااوو دا(89 وملي ملدووديا(0 وملينووطيا(1 وملينووطمليا(1 م  ووه
أم ووو ن:أ اا، نامليووو حنااطمل يووو واووو مل  اع ئروووةادبووولاأناا وووارجووو امليشروووع  ايفال ام ووو

ا.(81 وا داالام   ا(81 ك ااو و شهاأماملينف لوأ االااا(81 أا  اوأماأا  
 ــــــــــــــ

ا(،اوه اأمتاا  اايداثاع ئرةايفاد ةاملهج .ا1119/رد ا1811و1/1810(اصح حها 8 
ا(،اومشف اع  هاكم ا ك امليت ع  .ا11و18/11(اكم ايفامليفشحاملي ا يا 1 
ا(.ا180و8/189(املس  نا 1 
ا/ا.امليشفتلا/ا .اا ر املي  ر(،املاحداثاملالاإاح ا،ااها   احتل.ا81و8/81(امليت لا 1 
ا(،ااها   احتلايذملته.ا180و1/188ما (املالاهر 8 
/ا.مليوودو ا/ .يفاحوودامليقووذ (،ايفاخووطاموولاأشوو ع ملامليف حرووة،او  وودومل،اوإاوو   با180ووو1/181(امليتوو لا 1 

احتلاي لب،ااناملالاإاح اا اا  ضاا يتم  .
(،املاحداثاملالاإاح اااها   احتل،اوج وهاخوطا  ودامولاأشو ع ملامليف حروةايفاع ئروة،ا1/181(امليت لا 1 
ا  دومل.اوا
(،امووولاحوووداثاملاووولاإاوووح اااهاووو   احتووول،ايفا  ووودامووولاأشووو ع ملامليف حروووةايفا11/811(املس  ووو امليعبووولا 1 

اع ئرة.ا
ا(.899و81/11(امليشفتلا 0 
ا(،اوه املاحداثاع ئرةاملين الايفاد ةاملهج اكم ايفاملي ح ح.110و1/111(املس   يا 89 
ا(،انش  ملنا دملن.ا1/18(املينبق ةا 88 
(؛املاولا118 ونا او  او(؛املي ملحودي:اأاوب  املي و1119/رد ا11/889مليبا ريام امليفشحا ا(املن  ايفاهذمل:81 

يهاأصلايفاملي ح ح،املي ملدودي:املس و  يااالاإاح ا،ااها   ام قن ،اويعل امل(،املاحداثا180و1/181هر ما 
ا(.ا1/111 
ا(،اا   ةامليشم ا .ا118و1/111(املي ملددي:املس   يا 81 
اوع ملباإىلاتفتلاا  داملام الاا  داالا بل.ا(،ا11/889(املالاح  :امليفشحا 81 



 111 

أناملسفت الاوملحملدي اوأهلاملس و  ياا-أخنامليق ر امليع ماا-وي   ات حظا
و اارووووذاموووو ا ااوووو ىاا،ومليتوووولادووووداملتفقوووو ملاع ووووىااوووو مل  اع ئرووووةاررووووناملهللاع اوووو 

مليذالاأصبح اروملا ي ايفاكشااملهخب را ام ت  ناخ وب ناام و ل امولاا،ملي وملج 
ه مل اوملا  ملءامل ب  ةاومليش  ااملسذهياملاعموىاملسق و ؛اجمولاأاولاأصح  املا

يب  ياوأم  يهاملير ايفاهذبامليطمل  املي انو ناهبو امليقو  نامليعو ماوحتو املامو اإىلا
ومليشفتووولاملي ح وووداس دوووناهوووقال امووولاد وووةاا.إهنووو ام واووو ةامليووو وملج ا؟اووو مامليووودال

 اا وووو املي بوووو  املهجوووو اهوووو ار بووووشا امليشرووووع  ايفامليقوووو  ناومليتوووو ةاوأخوووو اانتوووو 
وملين لايفاملي  دلار لاا،وملي ح اةاه انق ةامليق  ناومليت ةاإي   ا.وصح اشهامليع ملم

اكم اه ام   ماع داملي  م  .اا،يفاملس ق ن
جو رج جا.اوتو ا اأاو أامرو هخها،يقداجت و اا  ياش اها رج جايفاهذباملستوأية

ةايقو ةاملسوقرخ اواتو  اا وملاوا،هو املهللام وهأالااشا اع ئرةاررناملهللاع ا اج مو اا ا
ج  ات ا هاا  يايفاهذباملستأيةاكم ات ا هايفا له اي  دن ايهاعذرملناا،(8 ملست م 
ويعلاملت حاي  اأنوهاا،ود   اإنهات ا امر هخهاك اعمىامليذيااشب اد ئدبا،يفا له 

وااموولاموو اج ووهاأيامتووحةاإن وو  اي ب  وو ا مووداا،ا شقووناموولا رمل امروو هخهاأاوو أه 
ا،وأصووح اهامليووذالاررووناملهللاعوو ا .اإهنوو االات مووىاملاا وو رو ناا شووهاملاراوو را

ا!ا!ويعلات مىامليق   املي ايفاملي دور
ولززم يكتززف بززودلي بالتشززكيك فززي بززراءة عائشززة رضززي اهلل  -37
 ــــــــــــــ

ا811و819(اح   ا مد،اصا8 
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بززل نززراه يكيززل االتهامززات  ،عنهززا التززي حسززمها الززوحي قبززل الكززل
 .لها

 اووو ناا وووداوجووو  امليامليوووب  ع وووىااشاماووو اا يشووو م اوتأي وووااملستووو م اا  وووا ا
 8)،واأهنوو اج  وو اأشوو   ايفاا وو ةاملي وويااا،سوو ينامبوو   املهاوو ما   وو نا

واأهن اك ن امشق بوة؛اوممو اد يوهايفاا؛(1 وأناأا ه اك ناا ع ام اتف  هاإنع رملناشدادملنا
والاا وو  ااووبااعوودماإعنوو  اا،.اوأو  املس ووحناع ووداحف ووة."ا:تق باوو ايمووة

ا؛(1 ".. ووو  ارب  شاوووو املسشق بووووةوي  وووهاكوووو نااا-ا ووويناأاوووو اع اا-ملس وووحناالا شووووها
ودووو ناحملموووداا،واشاماووو ااأهنووو اح راووو اع  ووو ناانوووها اا  صووو ه ايفاحوووداثاملهجووو 

هناونت  املي ياا،ومليما اا  بلا؛(1 ملي ت  ا له اك لا:ع دم املاشر ربايفاأم ه 
ا-و انووو اشوو ا ةانبووو الةاكاووقال امليرووو ا ةاا.."ومموو اد يوووهاه وو اا،ملاخ اوو ة

اا.(8 "...اجقداكلاك   اةانب الة."ااق ن:واا،"ا ينانت  املي يا
 اموووولاأكوووولاهووووذبايوووو ا  ملج ووووةاالاتتووووش داإىلاروملاوووو ةات رهخ ووووةاصووووح حةامووووطا

 ــــــــــــــ
.اومملااب اا  ياملاملستشر د اإىلاهذبامليشاموةاشو اها رمو  ا ايفاكش اوه:اح و  ا819،ا01(املي ا ن،اصا8 

ا.اا180 مد،اصا
ا.ا819(املس   انفته،اصا1 
ا.ا881(املس   انفته،اصا1 
،اويف وها181اوب ااو  ياإىلاهوذملامليو ع اشو اها رمو  ا :اح و  ا مود،اصاا.اوممل808(املس   انفته،اصا1 

اناع ئرةاعلاع نايق يهاهذملا"او مل اع  هاا  يام ا مل اكم ان حظ. "اج  ات
ا.ا110(املس   انفته،اصا8 
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اا.(8 ملا  ملءاأوا لاصح حة
م ولاملي ماو اا،هذبامليوشا ايفاح  يو اوددامس  اع ئرةاررناملهللاع ا اا  

ا،ر هوو اع وو ا جق يوو ايفاا،اأهنوو اح راوو اع  وو ناانووها اا  صوو ه ايفاحووداثاملهجوو 
اا    اع ىاا و اا،..اا اين":اوهنات   املي  باا داملنق   ام د ةاملشمل تو   ش ا 

أحودامو ع اع وىاأحوداارون اا  وهامولا يو ؛اإنوهاان اد اش و  اج ااو اا،ملاشبن  ناوملاش مل  
وإنوووهاا،وملهللامووو اكووو ناا ووويناواووو اع ووونايفامليقووودماإالامووو ااعووو نااووو املسووو أ اوأل ئاووو 

ا،ا اأاا املي  ب"ا:ود ناع نام قب ناع ىاك ما ا،"اخ  رع دياع ىام شب املامل
يفاوإهنووو اي و وووةانبووو ع اا،مووو اكوو ناا ووويناوا  اووو اإالا يوو ا،صوودد اوملهللاواووو ة

اا.(1 "مليدن  اوملآلخ  
اوهوونامليوو اأر ووااملسقرخوو نايفا؟وهوولاك نوو اع ئرووةاررووناملهللاع اوو انب يووة

كو نايفارأباهوذبا..اجقوداا"ا:وم ا اا  يانفتهامليذياد ناع او ا، ك ئا اوصن
وأصوووح  املا ووو ملءاوملاهووو مل ا ملئمووو ناا.(1 "..مليفشووو  اأك ووو اممووو ايفارأباأيووونان اوووه

مليوذياملتفو ااوأا؟هاخو ناي و ةي ا  اا عثام ا  ااملوهلاملساب ناه اا،مش  د  ن
ا!؟ملسقرخ ناع ىا ك ئهاوجقاهاوجامهاوا ةاع مهاود  اح ج شه

 ــــــــــــــ
ا.ا111(املن  اكذي ا رم  ا ،اح   ا مد،اصا8 
عوولاشوو  ا،اعوولااوو نااوولاعموو اعوولاا،ااتوو دباعوولامليتوو يه11(،اأحوودمل ااوو ةا1/811(املينووطي:امليشوو را ا 1 

ا مداور حة.ا
ا.اا808(املي ا ن،اصا1 
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أصوووح  اا..ارأاووو امرووو اة"ا:ن وووهواا،حوووداثامتووو واا(8 روىاملاووولااووو د
ا:دوو نا،؛اوحووداثاعنوو  ااوولاأ اراوو ض"ملاكوو ا ااتووأي هن اعوولامليفوو ملئ  موودا

؛اوحوداثا"ك ن اع ئرةاأجقهاملي  باوأع  املي  باوأحتلاملي  بارأاو نايفاملي  موة"
موو ارأاوو اأحوودملناأع وو اافقووهاوالاانووااوالااروو  اموولا"ا:هروو مااوولاعوو و اعوولاأا ووه

م اأشعلاع    ا"ا:علاأا هوحداثاأ اا   االاأ ام اىاملاش  ياا؛(1 "ع ئرة
يو ا و ا"ا:ودو ناملي هو يا.(1 "ع مو نااأم اجتأي  اع وهاع ئروةاإالاو ودن اع وده اج وه

ع  اع ئرةاإىلاع  ا   اأما ةاملسقم  اوع و ا  و املي تو  ايعو ناع و اع ئروةا
م ارأا اأحدملناأروىاير  ا"د ن:ا،ود ناملي الاالااع راعلاأ املي ن  ا،(1 "أج ل

 ناهبو اومو اكو ناا وا؟جق ن:ام اروملاو ايفاروملاوةاع ئروةا،هام اأروملاجق لايا،ملاع و 
وملهللامو ارأاو اخن بو نادوطا"ا:دو نا؛اوعلام  واةا"ش  ملنااشن اإالاأنردةاج ه

ا 1189ملي وووويااودووووداروةاعوووولا،(8 "أج ووووحاوالاأجنوووولاموووولاع ئرووووةاأا ووووغاوال
 ــــــــــــــ

(:اروملباملينووووطياوإاوووو   با11/811(،ااهاوووو   احتوووول،اودوووو نامليتوووو ع  ايفامليفووووشحاملي اوووو يا 1/11(املينبقوووو ةا 8 
ا(.ا1/119حتل،اوأور باملالاح  ايفاملهص اةا 

اوو دباوس جيووهاكمو اهوو ام وو و ايفاا(،او كوو امليتو ع  11/811(اوحوداثاهروو ماع وداألوود:امليفووشحا مليفوشحا ا1 
(ا"اروملبا11/811م ا هايفامليفشح،اوإا   باصوح حامولاا و ار دوه،اجو ن  ب،اودو نامليتو ع  اكوذي ايفامليفوشحا 

املينطمليااها   احتل"،او ك ال امليت ع  اا ش املاملير  .ا
ا(،اود ناروملبامليرتمذياوصححه.ا11/811(امليت ع  :امليفشحا 1 
(،اوع ملباإىلاملل  من،او ك اد ناملل  مناج ه،اح ثاد ن:ا"اروملباملينوطمليام او نا11/811 ا(امليت ع  :امليفشح1 

اور  يهايق ةا".ا
(،اوعووو ملباإىلاملل  مووون،امووولاحوووداثام  واوووة،اودووو ن:ادووو ناملل  مووون:اروملبا11/811(اأور بامليتووو ع  ايفامليفوووشحا 8 

املينطملياور  يهار  ناملي ح ح.ا
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مليوداثاعولاروملاوةااوهنارملا ةاملارا ةاملاوملئلاملسع  الاملاملي وح اةايفا،حدا  نا(
ا.ا( 8ملي ا نا

هوولاا قوولاأالاتقوو اعوو ااوو  ياع ووىام وولاهووذباملي  وو صاع وودم اكوو ناجيموو ا
!اوسوووو  ملااوووو   ات هوووو ةامليوووو وملج اومش  ووووبةا؟موووو   امقيفووووهاعوووولاح وووو  ا موووودا

ةا وا وو ءاعوولاملي وملاووا،ررووناملهللاع اوو ملستشروو د امليوو ات ووشقةاموولادوودراع ئرووةا
هامليذالاأخذاع ا ا وناهخع  نامر اأ اتق ا؟مليع ل املي ات ج املاددره اوشأهن 

ملي    اا فتهاإىلاملس و  راع وىامو اأخ  وهاملائموةاملاعو مامولا يو راعولام  دواا
مولار او اا(1 م ولامو اأخ  وهاملاولااو دا،ع ئرةامليع ل ايفاملي  و اومليش   وهاوملي هود

ا،ئوةاأيون ملالاملي الاإىلاع ئروةامو نايفا و ملرت ااعو ناماا ث":د ي اأما ر املي 
ج مو اأمتو اا:وهناا مهوذاصو ئمةاج   و اتقتو ايفاملي و ب.ادو نا، جدع اانب
اا:-ملش راوووووووووووووةاا-جق يووووووووووووو اأما ر اا،هووووووووووووو  اجنووووووووووووو ريا:اووووووووووووو ا  راوووووووووووووةا:د يووووووووووووو 

ا؟أم املاوشن  اج مو اأنفقو اأناترورتيااودره ايمو ناتفنو الاع  وها،ا اأماملسقم  
اتقووو اأع ووو ا اع وووىامووو ا امأا."يووو اك ووو اأ كووو ت ينايف  ووو ا،الات  ف وووينا:جق يووو 
ا:دو نا،ع ئروةارروناملهللاع او اكذي امولاحوداثاعو و اعولا(1 الاا دأخ  هامل

 ــــــــــــــ
ا.ا800 تلام ن حامليداث،اصا(املن  ايفاهذمل:ا .املينح ن:ات8 
ا(،اوإا   باصح ح.ا1/11(املينبق ةا 1 
ا(،اوإا   باصح ح.ا1/11(املس درانفتها 1 
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اا."  ناا رعا ا(8 يرتج اوإهن ا،رأاشا ات داااتب  اأيف نا"
أماملااعشاايفاال اأع  ار لاوال اا،ملاهذباالتها؟ملاملساب ناإ ن

أراوووو املاصووووح  اوملي و وووو ةاوالاا شفوووو اإىلاموووو ا وووو  ايفاأشووووا املس وووو  راعوووولا
ا!!؟ملش ملنااملي ااش  ءال ام  دبا اواله ايف

 .(1)على الوثنية الهاشمية شاَّ  ويزعم بودلي أد عليا   -38
ا،نهاأا  اص لملناأ صةاوخبدط.اا اات داي   املسرا رات رهخ  ناأناع   نا

ا،(8 أواملي  شووو  ا،(1 أواملي  م وووةا،(1 يفامل  متوووةامووولاعمووو باربقووو ناادووو ىاملي وملاووو ة
اا.(1  أوامليت  اةاعر اا،   متةاعر اأواملا،(1  ود لايفاملي  ي ةاعر ا

 ــــــــــــــ
ا.(اي  ا ايرتد !8 
ا.اا80(املي ا ن،اصا1 
(،ااهاووو   ام اووولاحتووول،اانوووهام دووو  اع وووىا مووودامليبووو د ،امليوووذيا ااووودراا8/81(املينوووطملي:املس  ووو امليعبووولا 1 

ام االاع ونايفا و و ااودر،اح وثاكو نايفاملي رو الامولاعمو ب،اكمو ايفاروملاوةاي نوطمليايفملي  ية،اوهناروملاةاتشف ا
أكوووو ماملي موووو ي:اع وووو امل  جووووةاا.(،اوصووووححه،اووملجقووووهامليووووذهي.املن وووو اه وووو :ا 1/888(،اومليوووو ك ا 8/11مليعبووول 

ا.اا18م،اصا8001ه/8181،ا8ملي ملشد ،ا 
(،ااهاوو   اصووح حاعوولا1/100  جووةاومليشوو را ا (،اا قوو  ااوولااووف  نامليفتوو ي:املس8/81(املينووطملي:امليعبوولا ا1 

اع و .ا
(،ا1/891(،امولاحووداثاملاولاإاووح ا،ااوودوناإاو   ،اوملخشوو رباملاولاح وو ايفاملهصوو اةا 8/181(املاولاهروو ما 8 

،ااهاوو   ا811اوو  اع ووىاملي ووح حا"؛املاوولاإاووح ا:امليتوولاوملس وو  ي،اصاا ح ووثادوو ن:ا"اويوودادبوولامليب  ووةاا روو
االاأ اجن حاعلاي هد،اوم د  اع ىاي هد.اار  ن،اإ ا اجي ماا وملاةاعبدملهلل

ا(،اود ن:اأخ  هامليق  ناعلاملالاعم .ا1/890(املحملااملينطي:املي ا ءاملي    ا 1 
ملن و اا-(،ااها   ام ال،املاحداثامليتلامليب  ي،اوم ملاو  هاد اوةاإالاملي و  را ودملنا8/81(املينطملي:امليعبلا 1 

= 
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الاهعوولاأناا،ومولاكو نايفااولامل  متوةاو اا و  اع وهامليتو   اي و  ادوط
اا.شااع ىاملي ي  ةاملل مش ةا:اق ن

وج او اأناا،ىلاروملاوةاملاولاإاوح اا ولاملستو د إأم اإ ملاملاش داا  ياومرو هخها
ملي ووو ىاع ووودم ا عووو اع  ووو نايراووو مار ووواام وووهاأنااعفووو ااووو ي ةاواا،ملي اووو نا

ا،وم املجرتملءاملالحش  جاهب ات رهخ  ناا،جاذباملي وملاةاالاحيشجاهب ا،ومليطمل  املاملاندمل 
اناهووذملامموو ااا،جاوناالاتوو ا ا يوو  ناع ووىاأنووهاكوو ناهو رباعبوو   امليوو ي   ايفامعووة

اا.يب  ناأص ناملي ق د املها م ةاملي ا   اهب ك نااق يهاملي ا نا
ا،اقو ناا عوسامو ااقو نااو  يا،أحدام مل و ااو  يا،وملس حظاأنا رم  ا 

و ااتو داا،اصو  م بدملو ااا،حو اأاو  ااب وغاملي و اااعولاع ون ا "ا:جشأملاد يوه
ا.ا"(8 "اك ماملهللاو اه"ا:ج  راملمسهااذك امق ون ناا ب ر ا،ي لاملهلل

ا!؟س  ملا ااش ا اا  ياش اها رم  ا ايفاهذباملستأيةا:ومليتقملناه  
ا!!هوخب اا ذك اعلاتدي ساا  ياعف  ام ا ك اوم اا:وملش مل 

وال يزززززومد بزززززودلي بزززززالمعجزات كنيزززززره مزززززد كثيزززززر مزززززد  -39
 .المستشرقيد

 ووووووووووووووووووووووووا=
مووووديس،اوملهاوووو   اروووو  نالووووذملامليتووووبا،اوروملباألوووود:اج وووو ئلااملس ملاوووو لاي ت تووووش ي،اويفاإاوووو   بادشوووو   ،اوهوووو 

(،اعلاأ املاا  ا مودااولا1/890(،املا ملةاملين ا ؛اوملحملااملينطي:املي ا ءا 001/رد ا1/810ملي ح اةا 
اعبدملي للاا   ن.ا

ا.ا11(اح   ا مد،اصا8 
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املي د  اع دباأان ر اع ا ة.اجرتملبااق نايفاهذمل ام  ناو ا:ج ها مل اوملس  ملجاو
املي  ا ة" املاان ر  اهبذب اتأي  ا ملن ادد اإن ام ح  ايفامليق  ش ا،.. ا،ج يشر اه

.اج اا  داعلا مدام اا ب اأناهذبا."ا:ق نواا،"ج م اهخشةاا صناملش ة
اك  اأ رياأنامديا]اص حبهاملست  املي   امليذيااا،ملي ح ةاملي    ةاددامت  وم 

املي    اك لامل اادالاهب  اعق د  ااقةاع ن  اك ن ا[ ايفاملي    اا ملجقه ا،ك ن
اكلاا،ملاش   ملناإىلاحداثامش ملت ا،وا شقدونايفاصحشا املعشق  ه ايفامليق  ن وإن

ه ام ا ك ايفاا ر ا"اا،ج  ناعلاهذباملي ح ةاملهل ةاع ىايت نا مدام ا   
امدياوم اا،ملها مل " ا ك ب اإىلام  اإش ر  اأاة ات  د اال اخ صة امليت ر  ويفاهذب

املي    اه ا،ا شقدب امليت ر  اهذب ايف املها مل  اعل ا    ام  ب َحىنَۡا:وكل ۡس 
ِيۡ ٱ َ ۡىَّۡلَّ ۡس 

َ
ِۡۡأ ِجدِۡٱّۡمِنَََّۡۡل ٗلۡۡۦبَِعب ِده ََرامِۡٱۡل َمس  ِجدِۡٱۡإَِلۡۡۡل  ق َصاٱۡل َمس 

َ ۡۡل 
ِيٱ َناَّۡلَّ ىَرك  َلۡ َۡب َِيهۡ ۡۥَحو  ىتَِنا  ِۡۡمنۡ ۡۥلُِن  وَۡۡۥإِنَّهۡ َۡءاَي ِميعۡ ٱۡه  َِصيۡ ٱۡلسَّ ۡۡل 
١[ا اتذك اا،[8ملها مل : املي  امل  ملج ة امل اخ ملجة اإال املي  يا ايف امليع اة وم 

اا.(8 "م   ملةاوم اد نا مداا م ناإنهاأتىا،ي شدي لاع ىام   ملةا مد
.اوإنامليوووووذالاا شقووووودونايفا."ا:واقووووو نايفام ووووو ءامليعووووو ماعووووولا ووووو و ااووووودر

جوهنا  رو نامولاا،إناش ه نا لاع  يادداودو ايفاهوذباملي ح وةا:ملس   ملةااق ي ن
وشووو رك ملاملستووو م ايفاا،دوووداملاوووش   اي ووودمل ا مووودا،ملس ئعوووةاع وووىارأاوووها طاووول

 ــــــــــــــ
ا.اا891و898(املي ا ن،اصا8 
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ا.(8 "..دش ل 
اوح امليق  ن ااأن ااقمل اال اا  ي املهللان امل ا ناا،ن امليعف  ا،وي ساا د

ا،ي اشةاا ةامليق  نامليع ما،جق ةاملها مل اوملس  ملجاملي اا فا ااأهن اأان ر اع ا ة
اهذمل اع ى امليدملية املآلاة اإىل اا فته اه  اأش ر اا ر اا،ودد املاوىلامل املآلاة وهن

وهنامليت ر املي امس  اا-ملها مل .او اتعلاملهش ر اإي ا ايفاا ر املها مل اجقطا
اح ثا ك املهللا،الاه  ااإش ر اأخ ىال ايفاا ر املي   ا-هذملاملي   ااا ا 

املس  ملجاون ته اوت  ىلاد ة ايفاملآلا ةا،ابح نه لَةۡ ۡرََءاه َۡۡولََقدۡ ا:كم  ۡنَز 
َر ۡى خ 

 
َرةِِۡۡعند١٣َۡۡۡأ نَتَهۡىٱِۡسد  َو ۡىٱَۡجنَّةۡ ِۡعنَدَها١٤ۡۡل م 

 
َۡيغ َشۡۡإِذۡ ١٥ۡۡل َمأ

َرةَۡٱ د  َشۡىَۡماۡلّسِ ََصۡ ٱَۡزاغََۡۡما١٦َۡۡيغ   ۡىۡلََقدۡ ١٧َۡۡطَغۡىَۡوَماۡۡل 
َ
َۡءاَيىتِِۡۡمنۡ َۡرأ

َ ۡىٱَۡرّبِهِۡ ۡب  ا.[81-81ا:ملي   ]١٨ۡل ك 
ويوو ساحبووداثاوملحووداا،ومليق ووةاي اشووةاكووذي اا اح  اووثاملي ووح حةاملسشوو ملت  

اا.كم اأش را،مش ملت ااقملااهاملست م ن
 ح وةاملي    ووةاموو اا بو اأناهووذبامليويو ساصوح ح ناأنووهاالاا  وداعوولا مودا

سو اعو جا امو رةا"ا:كم اا ع ااو  ي!او يو ااودي لادو ناملي او ناا،ددامت 
ا:وا،(1 "...اموو رةاي  ووةاأاوو يا اموو رةاع ووىادوو م."ا:وا،(1 "..اقو مالوو اأهفوو ر

 ــــــــــــــ
ا.ا818(املس   انفته،اصا8 
(؛اأاوو ا ملو ا81119/ردوو ا18(،ااتوو داصووح حاكموو ادوو نا ققوو املس اوو عةامليدا  ووةا 1/111(األود:املستوو دا 1 
ا(،ااها   اصح ح.ا1111 
اواملستووو دا 819/ا1(األووود:املستووو دا 1  (:ا81188/ض80(،ااهاووو   احتووول،اودووو نا ققووو املس اووو عةامليدا  وووة

= 
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..اسوو اا"ا:وا،(1 "...ايق وو اي  ووةاأاوو يا ."ا:وا،(8 "...ارأاوو اي  ووةاأاوو يا ."
ارملئحةار بةأت اا،ك ن املي   ةاملي اأا يا اج ا  اا.(1 "..ع ن 

إناملاأك  اأحدمل امليتول امعوةام واو ةاهوناح  يوةاملهاو مل اوملس و ملجامليو ا
عولااوشةامولاا،جم م  اروملاشا اع دامليبا رياعر وناروملاوةا.ارع اج ا اا  ي
عولااوب ةامولاا،وع دامت  احن ملناملان ياعر  اروملاةا،ع ا املي ح اةاررناملهلل

املي ح اة.ا
اوولاملي ملدوو اا، عوو  ااأنووهاأتووىاا موو نام  وو ملة  ووةاإىلاملالحب ااعوولاملي اوو نا

اا.وددات  وناملي  م  اهذباملس   ملةايفاي دملةا،ملاالتهامم   اا س   ملة
إرو جةاإىلاملسب و  ايفاا،يفاملينب ةاملي  ن ةا،وأج  ةال اج  نايفامليتل املي ب اة

اا.ي  ا اأحدمل امليتل املي اأيفشا احبمداملهللات  ىل
املام اوملس  ملجاا: وخ صة املها مل  ااملي اارع ا- اتعلام     ا-ج ا 

جا  ااأا  ناد ةاملنرق اامليقم اع ىاا،وحده املي ايبش اا ةاملامليق  نامليع م
بَتِۡٱا:كم ايفاملآلاةا،عاداملي يا ََتَ اَعةۡ ٱۡق  ِۡإَون١ۡۡل َقَمرۡ ٱۡنَشقَّۡٱوَۡۡلسَّ

 ووووووووووووووووووووووووا=
احداثاصح ح،اوهذملاإا   ار  ناي  ناع ناالا اداالا دع ن،ايعلاددات ا ..اإخل.ا

ا(.ا1119/رد ا81(،اور فها قق املس ا عةا 1/181(األدا 8 
ملستو دا،ا(اورو فها ققو املس او عةامليدا  وة1881/اردو ا8/818(،ااها   اصوححهاشو ك ا 8/118(األدا 1 
ا(،اوصححهاووملجقهامليذهي.ا1/11(،ااها   اصح ح؛املي ك ا 1918(؛املالام  ها 1881/اضا1/80 
(؛اودووو نا ققووو املس اووو عةا1111/ردووو ا101وووو1/108 حاكمووو ادووو ناشووو ك ا (،ااهاووو   اصوووح8/190(األووودا 1 

ا(:اإا   باصح حاع ىاش  املير ا .ا1180/ضا8مليدا  ة،املست دا 
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ا ۡ وا َۡۡءايَةٗۡۡيََرو  رِض  ع  ول وا ۡۡي  رۡرَۡوَيق  سۡ ِۡسح  وور ةاا،[1-8مليقم :ا]٢َۡتِمّرۡرمُّ
اا.هذباملس    ا  اودو لمه املاعد ار اات ب اا(8 أح  اثايفاملي ح ح

وموو ا وو  اج ووهاا،اوولاكوولاموو احعوو بامليقوو  ناموولاد ووةاملانب وو  اوملاموو املس روو ة
هناملاملس   ملةامليدمليةاع ىاأنهاوحناا،(1 ملاأم راع م ةاأكده املي   امليداث

اا.ملاملهلل
أك وو امموو اودوو اايانوويااخوو ىامليوو اود وو اي اوو ناملهللامثاإناملس  وو ملةامل

ملاأنب   املهللاملس ا  اع  ا املي   اومليت م.اومملا  ا اجأوعىاأك  املا لبا
ابلامللدىاوملي ش  ايفاال اا:ملهم ما مداالاا اناملي  يناملير منايفاكش اه

ا،  املي وو ملواووشةاأاوو مل اموولاملشووا،ئةاصووفحة يفاتتوو ما،ملشوو  امليش اوو ا،خوولاملي بوو  
وملهموو ماا،ي وودملةاةيفان ن ووا، الئوولاملي بوو  ا:يفاكش اووهاملس اوو عنا،وملهموو مامليب اقوون

يفاا،وأاوو ان وو  املاصووبا يا،يفاي وودالا،مل  وو ئةامليعووطىا:يفاكش اووها،مليتوو  رن
اا.الأ  ا

ودووداأيووناا وو امليبوو ح  املحملوودي ااا،إنام  وو ام واوو ةاملس  وو ملةاصووح حة
اا.(1 ملي ب  اكشب نا  اج ا املي ح حاملا الئل

وأاامووو اا؟إ ملادووو ناإنوووهاأتوووىام  ووو ملةوهووولاا  وووداااووو  ياا بووو  ا مووودا

 ــــــــــــــ
ا(.ا1191وا1191واا1198وا1199(؛امت  ا 1111واا1111و1111(امليبا ريا 8 
ا(املن  ايفاهذمل:ام راساا ك ي:امليعشااملسقداةايفار  املس  ر امليدا ة.ا1 
ان  :املي مل عن:املست داملي ح حاملا الئلاملي ب  .ا(امل1 



 112 

ا يشأك وووودامليف وووولاأدوووو ىاوأا ووووغايفاا؟مليقوووو ناأمامليف وووولا:أدوووو ىاوأا ووووغايفامليش وووودا 
ووا:أيا،كوو نااف ووولمليش وودا .اج ي اووو نا  ياملهللاع وووىااداووهاملاج ووو نامل  ردوووةاجي 

هوووذملاا،ناهوووذملانووويإا:نوهوووذباملس  ووو ملةاهووونامليووو اتقووو اا،وهوووناملس  ووو ملةا،ي  ووو   
اولاملأا ادش   اوهذملاه امليدي ل.اوم  ملاا يناا اا  ياأناا نناملي ا ناا،را ن

جهنو اإ ملاخ  و اا،جشح ولااوها،خوذاهوذملاملي   و ن"ا:ملي  م ناع   ن ناواقو نايوه
جأروو  اياملي   وو ناا،جا  وو ا:دوو نا،"أروو  ايوو اعروو ملناأم موو اوعروو ملناخ فوو 

اا.(8 .امليق ة.م لامليرم ة
أنااوأا،هوذبام  و  اإي و ا:ا ادشو    اأنااقو ناملي او ناجالاا ي  ورا

جأرمل اأناحيلاي  حبهامرع ةاه مةاملي  لااف لاا،ا   ام اأادباملهللااهملي ا نا
اا؟م   االااق اإالاع ىاادانيامقاداا آلا ةاملاملهلل

املي    املي ا دىاهب  امل  يد  املها م ام     اجهن اك ه أهلاا،وج ااهذمل
ا اومليب  ة انفتها،ومليب  نمليف  حة امليع م امليق  ن ات  ىل:ا،(1 ه  اد يه ايف ااكم 

َتَمَعتِۡٱۡلَّئِنِۡۡق ل ۡٱۡج  نس  ِ
نُّۡٱوَۡۡۡل  ِ

ۡىۡۡل  نََۡعَ
َ
ت وا ۡۡأ

 
ر َءانِۡٱَۡهىَذاۡبِِمث لِۡۡيَأ ۡل ق 

ت ونََۡۡلۡ
 
ه مۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡۦبِِمث لِهِۡۡيَأ َۡۡبع ض  ا.[11ملها مل :ا]ااا٨٨َۡظهِٗياِۡۡلَع ض 

 ــــــــــــــ
(؛املل  مووون:ا80/81(؛املينوووطملي:املس  ووو امليعبووولا 898/ردووو ا1/811 :ا الئووولاملي بووو  ا  ن  هووو ايف:اأاووو ان ووومل(ا8 

،اور  يوووووهار ووووو ناملي وووووح ح،املن ووووو األووووود:املستووووو دا ملر(،اودووووو ن:اروملباألوووووداوملينوووووطملياومليبووووو0/180يمووووو املي وملئووووودا 
ملستوووو دا- اووول،اا  وووهاصووووح حاوا  وووهاحتووول،اكمووو ادوووو نا ققووو املس اووو عةامليدا  وووةا(،اروووملاحوووداثار1/18 
ا(،اكم اد ي مل.ا8119(.اود ةادش   اوملي    نارومله املالاخ هةايفاصح حها 88111/ض81 
ا.ا1،اج1(املن  اكش ا  :امليتل املي ب اةايفار  املس   راملاص  ة،ا 1 
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ات  مۡ ا: ىلوود يه
َ
ول ونَۡۡأ ۡ ٱَۡيق  ىه  ى ََتَ ت وا ۡۡق ل ۡۡف 

 
ِۡۡفَأ َور ۡۡبَِعش  ۡۦّمِث لِهِۡۡس 

َيىتۡ  ََتَ ف  وا ۡٱوَۡۡم  ت مٱَۡمنِۡۡد ع  َتَطع  ِۡٱۡد ونِّۡۡمِنۡس  نت مۡ ۡإِنّۡللَّ َۡصىِدقِيَۡۡك 
١٣[  81ا:ه]اوا ا. اد يه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا:ت  ىلا
نت مۡ ِۡإَون اَۡري بۡ ِۡفۡۡك  َاّۡمِمَّ نل  ۡىۡنَزَّ ت وا ۡۡنَاَعب دََِۡۡعَ

 
وَرة َۡۡفأ ۡۦّمِث لِهِّۡۡمِنۡبِس 

وا ۡٱوَۡ مۡد ع  َهَدا َءك  ِۡٱۡد ونِّۡۡمِنۡش  نت مۡ ۡإِنّۡللَّ ۡلَّمۡ ۡفَإِن٢٣َۡۡصىِدقِيَۡۡك 
َعل وا ۡ َعل وا َۡۡولَنَۡتف  وا ۡٱفََۡۡتف  َهاۡلَِّتۡٱۡنلَّارَۡٱۡتَّق  ۡٱَۡوق ود  َِجاَرة  ۡٱوَۡۡنلَّاس  ت ۡۡۡل  ِعدَّ

 
ۡأ

ىفِرِينَۡ .اوهعذملاتدرجامليق  نايفا داهام   تهاملامليعلا[11-11مليبق  :]اا٢٤ۡلِل َك
اا.إىلاملش  

أم اترع عهايفامر ركةاملس ئعةايفامليقش نام املست م ارداملسر ك اا ما
اكذي اا   صاد  ن ة؛اا،جا اش ايفا لا  ها،ادر اناهذباملسر ركةاي اشة

تَغِيث ونَۡۡإِذۡ ا:م ا اد ناملهللاابح نهاوت  ىل تََجاَبۡٱفَۡۡمۡ َربَّكۡ ۡتَس  مۡ ۡس  ۡلَك 
ۡ ّنِ
َ
مۡأ ك  ِمدُّ ۡۡم  ل ف 

َ
دِفِيَۡۡل َمَلىئَِكةِۡٱّۡمِنَۡۡبِأ ر  ؛اود يها[0ا:ملانف ن]ا٩ۡم 

ۡۡل َمَلىئَِكةِۡٱۡإَِلَۡۡربَُّكۡۡي وِحۡۡإِذۡ ا:ت  ىل ّنِ
َ
مۡ ۡأ ِينَۡٱَۡفثَبِّت وا َۡۡمَعك  َۡءاَمن وا ۡ َّۡلَّ

ل ِقۡ
 
ِينَۡٱۡق ل وبِِۡۡفَۡۡسأ وا َّۡۡلَّ َبۡلرُّۡٱَۡكَفر  ؛اوي اشةاا   صا[81ا:ملانف ن]ع 

ا  م ار لاملاملست م اا مهذاارشدايفا"ا:(8 حدا  ةاصح حة؛اجقداروىامت  

 ــــــــــــــ
ا(.8111/ا د ا8118و1/8111(اصح حها 8 
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إ امس ار اةاا يت  اج دهاوص ةامليف ربااق ن:اا،إي ار لاملاملسر ك اأم مه
جه ملاه ادداا،ج   اإي ها،جا امتش ق  ناا،ج   اإىلاملسر ااأم مها،(8 أددماح  وم
اك  اةامليت  وشا،خن اأنفه ج   املان  رياا. ي اأ  اخ   ا جا، او اه

ا املهلل ارا ن ااذي  اصدد ا:جق نا،جحد  امليتم  اا،" امد  امل  ي 
اا.ملي  ي ة"

و ووولباأناا(1 أنام عوو ناأاوو املي بوو بااوو مااوودر.اوروىاملاموو يا(1 وروىاألوود
أتو اان و اا، اأاو اع اوأارو ا"ا:جقو نا،خف اخفقةايفاملي  ااامثاملنشبهملي ا نا

 خوووذاا  ووو ناج اوووهااقووو  باع وووىاي  اووو باملي قووو اا،هوووذملا طاووولام ش ووو اا م موووةا،ملهلل
اا."أت اان  املهللاوعدتها،]ملي ب را[

باج اوهاأهوذملا طاولا خوذااو ا"ا:د ناا مااودرأناملي ياا(1 وروىامليبا ري
ملي الااو مااودراعم موةاصوف مل اأنهاك ن اع ىاا(8 .اوروىاملي ك "ع  هاأ مل املي  

اا.ئعةاع  ا اعم ئ اصف ن ي املس ا،هب ا م ش 

 ــــــــــــــ
يفاملي ا اوووةايفا  اووواااملايووول(،اوملاووولا81/11ملس ووو ،اكمووو ادووو ناملي ووو ويايفاشووو ضاصوووح حامتووو  ا (املاووو اجووو با8 

ا(.ا8/111مليداثا 
ا/ش ك ا(،ااها   اصح حاكم اد ناملحملق اش ك .ا1/801(املست دا 1 
ا(،املاحداثاملالاإاح اااها   احتلايذملته.ا1/181(انق هاع هاملالاك لايفامليبدملاةاوملي ا اةا 1 
ا(.ا1008/رد ا88/818/مليفشحا (امليبا ريا1 
ا(،ااها   اصح ح.ا1/118(املستشدراا 8 
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عندما فرغ مد غزوتي حنيد أد الرسول  (8)يزعم بودلي -41
والطائف عاد إلى مكة إلكمال شزعائر الحزا التزي قطعتهزا غززوة 

  .ثم رجع إلى المدينة ،حنيد
أدووو مامعوووةاعووو ماج ي  اووو ات رهخ ووو ناأناملي اووو ناا.ناوملروووحهخهوووذملاخنوووأاتووو را

وروىا وولباأنووهاأدوو ماهبوو ان ووناا،(1 يكموو اروىامليباوو راا،مليفووشحاتتوو ةاعروو اا موو 
ا،و ااوق اشو  ئ امليوجاكوذي ا،و ااق اش  ئ املي مو  اخو ناإد مشوهامعوةا.(1 شا 

.اوكو ناخ و وها(1 الاك نايفارم و نا،اناجشحامعةا ااعلاأص نايفاأا مامليج
.ا(8 ود ووولايفاملي ووو ملاوملي رووو الامووولارم ووو نا،إىلاح ووو ايفامليتووو  بامووولاشووو ملن

مليوووذياملاوووش م هاملي اووو ناا،اووو ةامليفوووشحاهووو اعشووو  ااووولاأاووو دومليوووذياحوووجاا ي ووو با
ا.ا(1 ع ىامعةاح اخ جاإىلا  و اح  اوملين ئن

ا دامليف ملغاملا  و اح  اوملين ئناه ار  عهاإىلاأم ام اج  هاملي ا نا

 ــــــــــــــ
ا.اا118(املي ا ن،اصا8 
ا(.ا1100وا1101/رد ا81(امليفشحا 1 
(،ااها   ام الام د  اع ى  و ،اويوهاشو هدامولاروملاوةاملاولاإاوح اااهاو   احتول،اا1/19(املينطي:امليش را ا 1 

ا818كم ا ك امليذهيايفام   اه،اصا
ا(؛املاحداثاملالاإاح ااات داحتل.ا1/19(،املالاهر ما 8881/رد ا1(؛مت  ا 1118(امليبا ريا 1 
(،ا1/888/شوووو ضاحووووداثات  ووووةامليبوووو  ؛امليب اقوووون:امليتوووو لامليعووووطىا 81/810(املن وووو املاوووولاح وووو :امليفووووشحا 8 

ا(.ا1/899ملي ت ئن:امليت لا 
يفات   قوووهاع وووىا(،ااهاووو   احتووولاكمووو ادووو ناملاووولاح ووو ،اوكمووو ادووو ناملايبووو يا1/188(املاووولاح ووو :املهصووو اةا 1 

ا.111أح  اثاجقهامليتل اي   ملي،اصا



 116 

مثاملي وو   اإىلاملسدا ووةاواملي صوو ناا،يفا يامليق وود ا،معووةاا مل املي موو  اموولاملش  ملنووة
وابووودواأنااووو  ياهخ وووطااووو اا.(8 أوامن ووو ا ياملي وووةإي اووو ايفااق وووةا يامليق ووود ا
جورتملباوامو  ناواا،و ااعولاهوذملامل نوأاملي ح وداع ودبا.(1 شو  ئ امليوجاوشو  ئ املي مو  

وملي ح حاأناا.(1 اق ناإناملاأوناش  ئ امليجاخ وجاملي  جاملامعةاإىلامىن
نا.اودداخو جام وهاأيو."ا:واق ناعلاأحدمل امليداب ةا.أوناش  ئ امليجاملهح ملم

وملي ووو مل اأهنووو اا،"..و توووم ئةاحووو جا ووو م ايفاي ووو هب امليبووو  امشوووأهب اي حوووج
ا.(1 ح    نااالخ   ملام شم الا

أد أبابكر كاد ل  زوجة تقضي ال يف في  (8)يزعم بودلي -41
 .ضواحي المدينة
وو و اأنووهاكوو ناا ااعوو ام وووملي وو ملا،وهووذملاخنووأ وهووناروو ح ةاموولاا،ح ناا يت 
 ناووكووو ناهبوووذملاملس وووا،أصوووا راأ ااعووو ا،ينامليووو ر ج اووو ام ووو  نااوووا،رووو ملحناملسدا وووة

اواد ماوو [املان وو راة.ا  و شووهاملي  ن ووةاا وو اخ ر ووةاملي ري ووةا]نتووبةاإىلااوويناحوو ر 

 ــــــــــــــ
ا(،املاحداثاملالاإاح ا،اادوناإا   .ا198و1/199(املالاهر ما 8 
(،اجقوداأور احوداثاملاولاعبو بامليوذيا8/189و م هنو ،املن و :ااو دااو ا :اجقوهامليتو ةا ا(اوعلاعد اع م   با1 

موو باأراوو :امليداب وة،اومليق وو  ،اوملش  ملنووة،اومليوو اموو اروملباألوداوأاوو ا ملو اوملاوولام  ووه،ااتوو دار  يوهايقوو ة،اج ووهاأناع
اح شه.ا

ا.111(املي ا ن،اصا1 
ا(.ا8111/ض1/11(امليبا ريا/مليفشحا 1 
ا.اا198(املي ا ن،اصا8 
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و اتووذك املس وو  راأناهووذباملي و ووةاا.ا( 8وكوو ناع ووده ااوو ماا  ووهاوجوو  املي اوو نا
ويووذملاج اووش ش جااوو  ياخوو رئ.اودووداا،ك نوو اتق ووناملي وو نايفاروو ملحناملسدا ووة

اواأناأاوو ا(1   ا  كوو ا رموو  ناوجأدوو مام ووا،اعوو ا وو  اإىلاملسدا ووةاماوو   ملنااووواشوو اه
ا.حص لاا  ح ةامليت  

إد خبزر مجزيء الحجزر األسزود مزد الجنزة  (1)يقول بودلي -42
  .مد األساطير

ا،وم  ماووو ارووو  فةا،يقووودات ووود ةاملي وملاووو ةاحووو نام ووودراملي ووو املااووو  
ف وودااووأنا طاوولا وو  ااووهاتا،(1 ويعوولاور ةاروملاووةاصووح حةاملهاوو   اع ووداملينووطي

مولااملامليتم  اأي   اا   امليب  .او ات  ضاملي وملاةااأنها و  ااوهاإىلاإا مله  ا
اا.ملش ة

ج وذملاتو ملباا،واناا  ياالااتشن  امليشف ا اا املي وملا ةاملي وح حةاوملي و  فة
ابوووووويناملاووووووش ش   تهاع ووووووىا وووووو  اهوووووو ر.اوملي  موووووو  املستوووووو م ناالاا عوووووو وناو وووووو  ا

 ــــــــــــــ
اح(،اودوووو ناملاوووولاح وووو اعوووولامليتوووو 8118/ردوووو ا1/811(،اوا 1181،ا1181/ردوووو ا81(امليباوووو ريا/مليفووووشحا 8 

اعو امش و و ناجو ا ا"،امليتوما  ي:اوجو  االامل و رج،اوكو ناأاو خ ناش حهالوذملامليوداث:ا"..ام و  نااوينامليو ر ااو
ا(.1/8111ملي ج ااأخب راملس نفىا 

ا.811(اح   ا مد،اصا1 
ا.اا81(املي ا ن،اصا1 
ا(،ااها   اصح ح.ا1981/رد ا1/19(امليشفتلا 1 
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ا،املي اأ خ ا املهخب را ناع ىامليتل اومليش را املهاو منملها ملئ    ةاوملاا رل
ويع ا اا ع وناع وىامولااش ودىاي شوأي ناملشاولام و هجامليعو اع وىاملي وملاو ةا

اا.وا  ياوأم  يهاافشق وناإىلاهذملاملي   اوملس اجا.ومليشف ا اا املي ح حاومليتق  
سززماعيل عليهمززا السززالم  :ويقززول -43 إد خبززر بنززاء إبززراهيم وال
  .(8)بة مد أساطير العراالكع

امليع بةا امليت م اإا مله  اوإمس ع لاع  ام  اجقدايب اا    اكبل. اخنأ وهذمل
َي تِۡٱِۡمنَۡۡل َقَواِعدَۡٱۡمۡ ۡۧإِب َرىِهۡۡيَر َفعۡ ِۡإَوذۡ ا:م ا اد يها،ا   صاد  ن ة ۡۡل 
َمىعِيل ۡ ا.[811ا:مليبق  ]اِإَوس 

اا:وملاملاح  اثاوملاخب ر
امليت ماا وياأهلامليداثاومليشفتلاوا مليش را اأناإا مله  اوإمس ع لاع  ام 

امليب   ااب    اوت  ىل اابح نه املهلل اأم  ات ف ذ ايف اإا مله  ا.ش ع  ا(1 ابيناجع ن
اك نااأ اهب ا م يةاع ىاردبشه اكم اا،(1 وإمس ع لاا  ويهاملي  ر املي  واق الن

نَتۡۡإِنََّكِۡۡمنَّا  َۡۡتَقبَّل َۡۡربََّنا:مليق  نامليع ميفاع ام ااملهللاحعى
َ
ِميعۡ ٱۡأ ۡلسَّ

 ــــــــــــــ
  ر،ات  ر  اج وها.اوي  احبثام ر رايفاي ةا"مليدملر "،اا   ملن:اعم ر امليع بةاملسر جةاعطاملي 81(املي ا ن،اصا8 
ا حع اع ىاملي وملا ةاملسش  قةاهبذملاملس ر  .اي
ا(.ا1111/ا د ا81/810(امليبا ريا/امليفشحا 1 
ا(.1/11(؛املا ردن:اأخب رامعةاوم ا   اج ا املاملآلي را 1118/رد ا1(املينطي:امليشفتلا 1 
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َعل َناٱوََۡۡربََّنا١٢٧ۡۡل َعلِيمۡ ٱ ِۡۡج  لَِمي  س  ةٗۡۡذ ّرِيَّتَِنا َۡۡوِمنۡلََكۡۡم  مَّ
 
لَِمةٗۡۡأ س  ۡلََّكۡۡمُّ

رِنَا
َ
َۡۡمَناِسَكَناَۡوأ نَتۡۡإِنََّكَۡۡعلَي َنا  َۡۡوت ب 

َ
ۡٱۡأ ۡب َعث ۡٱوََۡۡربََّنا١٢٨ۡۡلرَِّحيمۡ ٱَۡلَّوَّاب 

وٗلۡۡفِيِهمۡ  مۡ ۡرَس  مۡ َۡءاَيىتَِكَۡۡعلَي ِهمۡ ۡوا َۡيت ل ّۡۡمِن ه  ه  َمةَۡٱوَۡۡل ِكَتىَبۡٱَۡوي َعّلِم  ِك  ۡۡل 
 ۡ نَتۡۡإِنََّكَۡۡوي َزّكِيِهم 

َ
َِكيمۡ ٱۡل َعزِيزۡ ٱۡأ ا.[810-811]مليبق  :اا(8 اا١٢٩ۡۡل 

ا،علارج املي  ر اإىلامع نامليب   اوع دم املرتف امليب   اور ناإا مله  ا
وحي يوهاا،(1 مليب و  اي قو ماع  وهاأي و     باملا وهاإمس ع ولاحب و اا،(1 و ي ايعطاا ه

يفان ملحنامليب  اح اج غامولامليب و  ؛اوعو  اهوذملاملي و امقو ماإاو مله  اأواح و ا
.اوسوو اوصوولامليب وو  اإىلامعوو نام وو احيشوو جاإىلا(1 يق  مووهاع  ووهاأي وو  امليب وو  ا،ملسقوو م

ا،جو نن  اا وشمساملسن و  ا،ر وااإاو مله  امولاإمس ع ولاأنااأت وهااوها،ح  ام و 
ا،و داأناملي  املسن   ادوداركواايفامع نوهاملسن و  ا، دم اع  احب  ويعلاع
ا،أتوو يااووهاموولاالااشعوولاع ووىاا  ئوو ا:موولاأتوو ااهبووذملاملي وو ؟ادوو نا:اوو اأاوو ا:جقوو ن

ا.(8    ااها طالاملامليتم  

 ــــــــــــــ
اصح ح.اا(،ااها   1/11(؛املا ردن:اأخب رامعةا 1118/رد ا81/888(امليبا ريا/امليفشحا 8 
(؛املينووووووووووطي:امليشفتوووووووووولا1/11(؛املا ردوووووووووون:اأخبوووووووووو رامعووووووووووةا 1118/ردوووووووووو ا81/888(امليباوووووووووو ريا/امليفووووووووووشحا 1 
ا(.اا1981/رد 1/11 
ا(.ا1/11(،املا ردنا 1118/رد ا1/888(امليبا ريا/امليفشحا 1 
ا(.1/11(؛املا ردن:اأخب رامعةا 1111/رد ا81/810 اح(امليبا ريا/امليفش1 
ا(،اوا دباصح ح.1981 د ا/ا1/19(املينطيا"امليشفتلا 8 
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فقزززد أحزززبهد " :عزززد نسزززاء الرسزززول  (8)يقزززول بزززودلي -45
الزة . وكاد آخر شيء يريده لهد هو أد يظللزد فزي ح.جسمانيا  

  ."الرق التي كد يعشنها لسنيد قليلة خلت..
.اوك نو اع ئروةاهونا."ا:نفتوهااقو ناعولانتو  املي وياا(1 إ ملاك ناا  ي

وكوو ناموو الاا،وك نوو املاخ اوو ةامن قوو ةاأواأرملموولا،مليبعوو املي ح وود امليوو ات و اوو 
جاوولامليووذياا؟إنامليووذياد يووهااوو  ياه وو ااوودح ا عمووهاملسووذك را." ووسا م موو ة

ا،ح وو رهلاملارفوو ناوموولايفا،ن  نااشوو وجاملارملموولاوملسن قوو ةحيووااملي توو  ا تووم 
ا!ا؟حتاا عمهاومليدم م ة

اك ناحااملي ا نا اكلاا رلام هاح   اا،ي ت ئها تم ن  ناجقطج   وي 
اك الايفامليبق  ام هاح اخلهلاا امليبق  ام هاع ىاا،كم اا ع ا،را س ار نب

اوهذ اأناان قالاوات حالاا ملح نا   ن. اي ا ايفامليق  ناش ناملي  ااأو مل
َهاا:كم ايفاد يهات  ىلا،مليع م يُّ

َ
أ َوىِجَكۡۡق لۡنلَِّبُّۡٱَۡيى ز 

َ
َّۡۡإِنّۡۡلِ نت  ۡك 

ةَۡٱۡت رِد نَۡ ََيوى ن َياٱۡۡل  ََۡۡوزِينََتَهاۡدلُّ نََّۡۡفَتَعالَي  َمّتِع ك 
 
نَّۡۡأ ك  َۡسِّح 

 
اٗحاَۡوأ َۡۡسَ

َِّۡۡإَون٢٨ََۡۡجِيٗلۡ نت  َۡٱۡت رِد نَۡۡك  وَلۡ ّۡللَّ ارَۡٱوَۡۡۥَورَس  َۡٱۡفَإِنَّۡۡٓأۡلِخَرةَۡٱۡدلَّ َعدَّّۡۡللَّ
َ
ۡأ

ِسَنىتِۡ ح  نَّۡۡلِل م  اِۡمنك  ر  ج 
َ
ا.ا[10-11ملاح مل :ا]ااا٢٩َۡعِظيٗماۡأ

 ــــــــــــــ
ا.ا191(املي ا نا/،اصا8 
ا.اا191(املي ا ن،اصا1 
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اا.خ صةا(8 وي ا ايفاملي ح ح 
وهووولامووولاا،سووو املخشووو رةانتووو ؤباح ووو  امليووو اا،ويووو اكووو ناملامووو اأمووو اح ووو  ارا

ومليقووو   ايفامليووو  اومووو الامووولاكووو ناومليوووده امووولاملي عمووو  اا،أشووو  ادب ئووولاملي ووو  
ا،م وولاأماحب بووةاا وو اأ ااووف  نا،أواأصووح  امع نووةاع ي ووةايفاأدو ملما ا،ومليتو  

وصوووف ةاا ووو اح ووونااووولاأخنوووااا،وحف وووةاا ووو اعمووو ا،وع ئروووةاا ووو اأ ااعووو 
و  ا اووةاا وو امليوو ر املس وون قن.اج وو ساه وو ااموو اجيووطاأم وو ناهووقال اا،ملي  وو ي

لاع وىامليو   اموا،خش  رملناملايفاش ناملاملي  املي ت  اع ىامليبق  ام املي ا نا
اا.ملي   امليدن  املي ار ينباهب م ش  اكلام اا  نهاملاااج ا اا  ةا ا ئالاأن

ج وووولاا،"مليتووول املي ب اووووةايفاروووو  املس ووو  راملاصوووو  ة"ا:ودووودا ك نوووو ايفاكش ا وووو 
موولاكوولاوملحوود اموولا و  تووهاررووناأاووب  ا وملجاملي اوو ناا،(1 أماوو ةاملسووقم  

ام اا يناعلاملهع   .ااوج ها،ملهللاع الاوحعمةاهذملامليش د 
مثاإناحووااملي  وولاي موو أ ا تووم ن  ناموولاكموو نار  يشووهاو ي وولااوو مةاجن تووها

ملي  باع  ا ايفظاملي   امليبر ي.اوكوذي احوااملسو أ اي   ولا توم ن  نااملي اجن 
موولاكموو ناأن يشاوو او ي وولااوو مةاجن يوو امليوو اجنوو املهللاملي توو  اع  اوو ايفووظاملي وو  ا

ملي   ناأعب  املي و  ة.االاملي  ااأناا   املي  لامليبر ي.اوي الا ي ام ا ملا

 ــــــــــــــ
،ا8118/ردووووو ا8881وووووو1/8891ومووووو اا ووووودب(،امتووووو  ا ا1118/ردووووو ا810وووووو81/811(امليباووووو ريا/امليفوووووشحا 8 

ا(.اا8111،ا8111،ا8111
ا.اوملن  اكذي املش  املي  ياملاملينب ةاملي  ن ة.ا181واا101،اصا8(ا 1 
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ا.أواملس أ املين دةاملش ت ةاان اا  مةاش ع ناوعق ناوع ج نا
وما كاد الذهاا إلى المسزجد دلزيال  علزى " :(8)يقول بودلي -45

  ."..رسوخ اإليماد
اك ماا  ي اكم اافا امل اناملي ا ناا،إناهذملامليع ماي ساع ىاإر ده

ود ناملهللاا،"رأاش املي  لاا ش  املست  داج شادوملايهاا هه ناإ مل"ا:نفتهاد ن
رۡ ۡإِنََّماۡ:لوع او  م  ِۡٱَۡمَسىِجدََۡۡيع  َِۡۡءاَمنََۡۡمنۡ ّۡللَّ ِۡٱب َو مِۡٱوَّۡۡللَّ آأۡلِخرِۡٱَّۡل 

اأخ ىا،(1 ا[81مليش اة:ا] اأنا"ا:ويفاروملاة املست داج ا    مل املي  لاا  م ارأاش  إ مل
رۡ ۡإِنََّماا: ناقاجهناملهللا،ترادوملاأنهامقمل م  ِۡٱَۡمَسىِجدََۡۡيع  َۡءاَمنََۡۡمنۡ ّۡللَّ

ِۡ ِۡٱب ا."(1 [81ا:مليش اةا]ااّللَّ
ج يوووذياا تووو  املستوووو  داا مل املي ووو  ملةامل موووساموووو اأونا  عوووةاويفا  وووو ا

الااوووداأنااعووو ناا،ر ووو  اأمووو را ن  اوووةاأواملي ووو و املس  خ وووةاوملي م  وووةاو وناراووو  
 وووىاتووو ااكووولاشوووا ملتهامليدن  اوووةاا مل ارملاووو املههووو ن.اانوووهايووو ساه ووو اامووو اجيوووطباع

اا.إالارا حاملهه نا،ملي   ايفا  عةايفاملست  د
 ــــــــــــــ

ا.اا11(املي ا ن،اصا8 
اواملستووو دا 11وووو1/11باألووود:املستووو دا (ارومل1  ،ا88188/ض81(،اورووو ناإاووو   با ققووو املس اووو عةامليدا  وووة

(،اوهووذملاا وويناأنووهامموو ا1/018ع موولا ي(،اوملاوولاعووديايفامل8891(،اومموولاروملب:املاوولاخ هووةايفاصووح حها 88118
وحتوو هاا(1901،ا1181(،امليرتمووذيا 8891(،املاوولاخ هووةا 1191حيووشجااووهايفاج وو ئلاملاعموو ن؛املاوولام  ووها 

ا(،اوصححهاملاحداثاأ اا  دامل دري.ا8/181(؛املي ك :املستشدراا 8111مليدملرمنا 
ا(،اوصححهاع ىاش  املير ا ،اووملجقهامليذهي.ا1/111(املي ك ا 1 
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أم اإ ملاك ناا  ياو لباددارأىاأج مل ملناملاملست م اا   ناا  املي   ملةا
ا،موو املي وو با  عووةايفاملستوو  داويوو سايفااوو  كا اموو اا عووساأخوو ااملهاووو م

 وووداأم ووو ل احووو ايفاح ووو  اودوووداواا-إمووو اجيا ووو نامليووودالاأوام ووو جق ناا-جاوووقال ا
 ناع ووىاإنامليووذه  اإىلاملستوو داالاا وودا يوو وموولاملي  وو اأنااقوو ناا،ملي اوو نا

اا.را حاملهه ن
وي لامامةااو  ياملي ئ توةاا  و  باواوطااودواملي و  اهو ا رملاوةام ولاهوذبا
ا،ملي ووووو مله امليتووووو يبةاع وووووداا ووووو املستووووو م اي وووووداجامليشقووووو را اإىلا وناملالاوووووش م ر

 امليتوو اةاي توو ن  اع ووىاهووذباملس وو ر او لهوو اموولااوو  اي تووش    ملاهبوو ايفاخنناوو
اا.ملها م
ززن  ي   -46 ا بززودلي نفسزز  مفتيززا  فززي حكززم الحززالل والحززرام فززي   

 .الشريعة اإلسالمية
ا، ا اع وودباا  و اإىلار مل  ام ملعوونامل  و  ا اودووذملري ايفامليروو اوجشحو مايوو امل  و

اا.نار اقةارا ا والاا  ج اا،واناملي   االاا  ج ناك ناان ب ناي ما 
وا  وو ا وو مامل موو اإىلاشوو ناملي وو  اا وو  اموولا"ا:واقوو ناعوولا وو مامل موو 

ا  انب وذاج مو اا،ج  اك ن اا  املي   ا،ملسر وا ةاملي وح ةاملستشا  ةاملامليب ح
ويعوولا اتعوولااوو  املي وو  اا،أ ىا يوو اإىلاعوودمامليشفعوولا  ووةايفا وو مامل موو 
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اا.(8 "يش شجانب ذملنا
 ا اوش  امل م راوت  رناملسادرملةاجبم  اوكلاي امل  إنام  راأا:نق ن

و اا داملام احب  ةاا،أن ملعا املاملام راملي املعرت اهب املي  م  املاملي   انفته
اك هاجهنا  ماأكلامل  ا.(1 إىلا ا   اع ىام اد ي ب  ا اوش  امل م اووج ااهذمل

املي ا نا املي حناع ى ااه ان ن املي  بايفا.دد ااأح ملن املي    كلا م ناااوه 
اك ناا  يامت م نامقم  نام اجت أاا.ومع ن والات ق اايبر اع ىاحع املهلل.اوي 

اجتا  نا اهذمل امليق ن.اانايفاد يه اوت  ىلاع ىام لاهذمل مليق ئلايفاا،هللاابح نه
مۡ َۡحرَّمَۡۡإِنََّما: ا ومل   مَۡٱوَۡۡل َمي َتةَۡٱَۡعلَي ك  ِنِيرِۡٱَۡوَۡل مَۡۡدلَّ

هِلََّۡۡوَما ۡۡۡل 
 
ۡۦبِهِۡۡأ

ِۡ ِ ۡٱۡلَِغي  نۡإِلَّ ۡاو:ا،[811مليبق  :]اااّللَّ
َ
ونَۡۡأ وۡ َۡمي تَةۡ ۡيَك 

َ
اَۡدٗماۡأ وح  ف  وۡ ۡمَّس 

َ
ۡأ

ۡۡۥفَإِنَّهۡ ِۡخنِير َۡۡۡل مَۡ ّرَِمت ۡا:وا،[818ا:ملان  م]رِج س  مۡ ۡح  ۡل َمي تَةۡ ٱَۡعلَي ك 
مۡ ٱوَۡ ِنِيرِۡٱَۡوَۡل مۡ ۡدلَّ

هِلََّۡۡوَما ۡۡۡل 
 
ِۡۡأ ِۡٱۡلَِغي  .اومليق ئلايفا خ ا[1ا:س ئد مل]ۦبِهِّۡۡللَّ

َم رۡ ٱۡإِنََّماۡ:-وم  را   اأن ملعا اوملحد اا-م ملحلا  مامل م ا ۡل َمي ِۡسۡ ٱوَۡۡۡل 
نَصاب ۡٱوَۡ

َ َلىمۡ ٱوَۡۡۡل  ز 
َ ۡۡۡل  سر ي َطىنِۡٱَۡعَملِّۡۡمِنۡ ۡرِج  َتنِب وه ۡٱفَۡۡلشَّ اا.[09ا:ملس ئد ]ج 

 ــــــــــــــ
ا.اا11(املي ا ن،اصا8 
،ا ملراملي  وو اي نب عووةاملهاوو م ة،ا1(املن وو ا .اصوو حلااوولاعبوودملي  ا ا نام  وو ر:ام دووناملهاوو ماموولامل موو ،ا 1 
صووفحة.اوملاحبوو  املسش  قووةام وو رامل موو اك وول ،او اا ووداه وو ااموولااعوو ا ايفاا181م،ا8019ه/8199يقوو ه  ،امل

ااس ا   ايفامليداثاأهن اأمامل ب ئثاوأهن ار س.ا صةاأناشا   امليناامليداثا   ةامن اقةوخبهذمل،ا
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 امووولاأنوووو مل اوهووولاملي ا  اوووةاوملي  ووو ملن ةاملي وووح حةا وووولاملحمل جوووةاتبووو حاأيانووو ا
ا.!ادن  ناال؟مل م ر

وهلاصح حاأناا  املي   ا اتعلاا  انب ذاكم ااو ع ااو  ي؟انقو ن:اإنا
ا(8 جم  نااق نامليتا  نا.ملي ب ذاك نام  وج نايفامعةاو له ادبلاا  ةاملي ا نا

 كووو وملاأناد ووو  ناكووو نااتوووقناملي وووو جايفا"ا:يفام ووو ءاك موووهاعووولا اووو رادووو اا
اهوو ام موو ناا:م اوو ا،ملسوو  اإي اوو اموولا اوو راخوو رجامعووةوكوو ناا قوولاا،ح وو ءاموولاأ م

ا.ا"ملي  من.اوك ناا بذال املي ا ا
ك نو ات بوذاج وهاا،أناد ار ناك ن ات  جلام  ا مو ماا ي ا واا،(1 وروىاملا ردن

ملي ا اايفام ملا امليجاوتتق هاملي و ج.اوعو  املي ا وااكوذي ايفاعاوداملي او نا
.ود ناع هاا:اا.(1 "باع ىاعر ئع باع ىا دملئع اوملش ا انبذوامل"ا

ا،أنااو دااولاإاو مله  ا-اأا اع ا مداالاخ ناالاح و نا-ا(1 وروىاوك  
ا،كو ناارو  انب وذاملي ا واا،س  االامو وملنعبدملد رناملسدا ةايفاخ جةاا اداالا

اي  الاع هامليب   اوملي نا.اا،إ ملان ىاملي   م

 ــــــــــــــ
ا(.8/811(املي وءاملاننا 8 
ا(.881و8/881(اأخب رامعةا 1 
(اوإاوو   باحتوولاصووح ح،اكموو ادوو نامليروو  املايبوو يايفاصووح حااوو لاأ ا199-1/100 (اأاوو ا ملو :امليتوو لا1 

ا.818ص:ا8(،امعشبةاملس  ر ،املي ا ء،ا 1189 ملو اا د ا 
ا(،االوة،اع  امليعشا.ا811و8/818(اأخب رامليق   ا 1 
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 و ماج ا،ك نااأم اجش ق ايوهاع و  ااأناع م ناالاعف ناا(8 وروىاملالاشبة
جوهناا،مثاا و ناحو اا وبحا،ن مةاملاأوناملي  لامثااق ماج أك او اوارو  ام  هو 

اا. اتعلاع   اج ا ا
أناا-ا   اع ىام   رباملاصو  ة-ا(1 و ك املسقرحاملي  ملدناملس  ص ا  مل اع ن

اا.ملي   ايفاملش ه  ةاع ج امل م املس    املاملي ا ا
يووذياا وولاإىلا ر ووةاود رووناملسدا ووةايوو ساملورب وو نامليووذياا   ووهاملي اوو نا

اك ووووو اأوادووووول.اا،اناأيامتوووووع احووووو ملمايفامليرووووو ا ةاملهاووووو م ةا،مل موووو املستوووووع  
ج نباوووهاا،:اجن ووولامليشمووو ايفامليعووو  رروووناملهللاع اووو روياأناملمووو أ اد يووو اي  ئروووةا

ود يووووووو اا،(1 "ملشووووووو  اوالاترووووووو  امتوووووووع ملنا"جق يووووووو اع ئروووووووة:ا،ج رووووووو اها،نب وووووووذملنا
جأيق ووهايفاإنوو  اجأم اووهامثاا(1 ع ئرووة:ك  ا خووذادب ووةاموولامتوو اودب ووةاموولا ا ووا

ا.( 8أاق هاملي يا
 .بودلي بيد محمدا  رسول ال نبييزعم و  -47

وإناكووو نا موووداا-وك موووةانووويات وووينان صوووح ناأواه  اووو نا"ا:وا  ووولاهوووذملااق يوووه

 ــــــــــــــ
امليدواا.،ا ق  اعبدملهللا مدا191و191(اأخب راملسدا ةاملس  ر ،املع دامليت  ب،املش  املي  يث،اصا8 
ا(.ا1/110ما ا8019،ا8(املسف لايفات را املي   ادبلاملها م،ا ملراملي   اي م ا ،االوة،ا 1 
ا(.ا0/191(اعبدملي  ملا:املس  نا 1 
ا(اوورو اك مةا ا اايفاهذملاملاي اادناع ىاو   املي ا اايفاملسدا ة.ا1 
ا(.ا1/100(اأا ا ملو :امليت لا 8 
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جاوناا،إالاأنارا ناملهللاهناملي فةاملي ح حةاملي اا  و اهبو ا-ا   اهب اأح  ن نا
ا.(8 "ملي ات يناص حااملي ا ية

مليفش ىامليب  ي ةاالاتتش داإىلاتفتلاصح حاي فةاملي بو  .اجم و و اإناهذبا
ج  وودم ادوو ناا،نووياوراوو نو مووداا.أناكوولاراوو نانووياويوو ساكوولانووياراوو النا

ا،م وحح نار اع  وهاملي او ناا،"وراو ي امليوذياأراو  ":امليطمل االاعو   
ا.ا(1 "ونب  امليذياأرا  "ا:جق ن

ا،إ و ار اع  وهاي اش وناملي ف و ن"(1 ايلاكم انقلاع هاملالام   ر:ملاد ناملالا
ا،واعووو ناتقووودا ملناي   موووةايفامليووو ي ا،واجيمووو ايوووهاملي  ووو  ااووو ام وووىناملي بووو  اوملي اووو ية

ا،اناكوولاراوو نانوويا،وملي اوو ناأخووةاموولاملي وويا،وت   موو ناي م ووةاع ووىامليوو  ا 
ا.ا"وي ساكلانيارا النا

ملي اووولاوااوت ووو اك نووو اوه فوووةاملانب ووو  ا،وملي بووو  اهوووناملهخبووو راعووولاملهللات ووو ىل
خوووطباملهللااوووهاأمليعووو ماهووو امووو ااجووو يق  نا،مليوووذالامووو ا ا موووداا،ع ووو ا امليتووو م

ي اوووداا ااوووهاإىلاملين اووو اا،نةامليووو حناي ب  وووهاإىلاملي ووو بامليوووذالاأراووولاإيووو ا اوووملا ا
 املي وفش اشووك ا،جمحموداهبوذباملي وفةانوياوراو نا.لو املي ح حامليذياا ادباملهلل

ياوأناملي وفةاملي وح حةاهوناوي ساكم اا ع اا  يا"اأنوهاراو ناالانوا،ةصح ح

 ــــــــــــــ
ا.اا18(املي ا ن،اصا8 
ا(.1189(،اومت  اا د ا 111ريايفاصح حهاا د ا روملبامليبا ا(1 
ا(،اح  املي  ناومليب  اومللم  .8/811يت ناملي   ا (ا1 
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ا،وملانب وو  ا"اروو اامللوودى"ا،(8 ن وو اموولام وو ياك مووةاملي وويا"املين اوو ا"ا.راوو نا"
اا.(1 جا ااادوناملي  باإىلاملين ااملي ح حة
ا.(1 مليقوو  نايفاتتوو اوي يوو ا اووةامووليقووداور ةاك مووةانووياصووفةاحملموودا

داا  و اهبو اوإناكو نا مو"ا:جالاهذملاملي د ام اهعلاأنانن  اع  هاعبو ر ااو  ي
! الا؟وهوولاجيوو  ايبروو اأناا قووااع ووىاك موو ةاملهللا."]اأياصووفةاملي بوو  [اأح  نوو نا

أك و اممو اور ةااوهلاإ ملاور ةاك موةاملي او ناصوفةاحملموداا،ت ق اايع م ته(
جيووووو  اي ووووو اوصوووووناملي وووووفةاملاك ووووو اورو ملنااأهنووووو املي وووووفةاا،ك موووووةاملي وووووياصوووووفةايوووووه

ئووةا أك وو اموولام مووداملي ح حة؟!إروو جةاإىلاهووذملاور ةاصووفةاملي ووياي اوو ي  ا
ا.(1 وج ا امليش  احااوأنهانيادبلاملي ا يةا،وي ي ام  ايفاكشاامليت ة

أد حسززاد بززد ثابززت قززال شززعرا  الذعززا  فززي  (8)يززذكر بززودلي -48
  .وعائشة رضي اهلل عنهاحديث اإلفك يسيء إلى النبي 

إنامليذياتذك باملس   راأناحت ن ناك نامملاخ ءايفاحداثاملهج امليوذيا
و انقووناع ووىاا.(8 ومليوو مل حاأنووهاكوو نامموولا  ووداحوودامليقووذ ا،(1 هاملس وو جق نا  كوو
 ــــــــــــــ

ا.انفته(املس   ا8 
ا(،اح  املي  ناومليب  اوملي   .ا88/191(املس   انفتها 1 
ا(املن  املس   املسفا باايف  امليق  نامليع م،اإعدمل ا مداجقمل اعبدمليب دن.1 
ا.101 ضاك   امليت ة،اك مةاملي ي،اصا(املن  :اج ت  :امفش1 
ا.اا800(املي ا ن،اصا8 
(؛ا1818(،اوج وووووووهاأنوووووووهاخووووووو ءاج وووووووه؛امليرتموووووووذيا 1181 ردووووووو اا(111-118/ا1 جوووووووشحامليبووووووو رياا(امليباووووووو ري1 

(،امووولاحوووداثاملاووولا1/181(،ااهاووو   املاووولاإاوووح ا؛املاووولاهرووو ما 1/18(؛األووودا 8/80عبووودملي  ملا:املس ووو نا 

= 
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ج يوووذياا.وإىلاع ئروووةارروووناملهللاع اووو شووو  بامليووو   امليوووذيااتووون اإىلاملي ووويا
ودوو ناإنووهاكوو ناا وو ءاج ووهاا،(1 تووذك باملس وو  راهوو اشوو  بامليووذياروملباملاوولاإاووح ا
ا:ون ها،ا ف ملناالاملس نلاوملاأا  املاملي   املس  ا 

لجالبيب  أمسى ا
 رواث  وا وقد ك  ز  قد ع   (1)

 
ة  ع  يـ  ر  الف   وابن  ا

 د  ل  البـ  ( 8)أمسى بيضة   (1)
ــــأ   (1)ت  ل ــــك  قــــد      ــــم  ــــت    ن  ه م   هصــــاحب   كن

 
ــــــر      ــــــال  (1)ن  أو كــــــان منفشــــــبا  فــــــي بـ   د  س 

ـــــــــ   ه   مـــــــــا لقفيلـــــــــي الـــــــــ   أ ـــــــــدو ف خ 
 

ــــــــ  ــــــــط  ع  ديــــــــة فيــــــــه يـ   ن  م  د  و  اهــــــــا و  قـ 
(1)  

 
 

ـــــحـــــين تـ   مـــــا البحـــــر    شـــــامية   الـــــري    ب  ه 
 

 دبالزبـ ــــــ(89)رب ـــــــمـــــــي الع  ر  ويـ   (0)ل  فـ يـ غ طئ ـــــــ 
 
 

ــــــــ يومــــــــا  ب  لــــــــب    نير  منــــــــي حــــــــين تـ ب ص 
 

 (81)  العــــــــار ر  كف ــــــــ(88)ر ف ــــــــأ   م ل غ ــــــــي     
  (81)در  الب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ووووووووووووووووووووووووا=
او اا  ضاج هاا يتم  ،اويعلااعفناصحةاروملاةامليبا رياسش ه.اإاح اامليذياروملباع هاأصح  امليت ل،ا

ا(.ا81/11(املن  املس   رانفتا ،اوملالاح  :امليفشحا 8 
ا(،اادوناإا   .ا111و1/118(املالاهر ما 1 
ا(املش ا ا:املي  ا  .ا1 
ا(املالامليف ا ة:اا ينانفته،اومليف ا ةاأمه.ا1 
اي لامليذياي سام هاأحد.(اا  ةامليب د:ات يناملي    ايفاد مهاأوامليذ8 
ا(ايع  :اجقدة.1 
ا يةاملاه ج .و يةاملاص ا اي   ب،اود لام و(امليطيل:ا  هاا مليل،ام 1 
ا(امليق  :ادشلاملي فساا ي فس.ا1 
ا:اه جاواشح ا.ل اه ان ا  ا(ااو ا0 
ا.(املي ط:ا  ناامليبح 89 
ا(ام   ظاأج ي:اأدن املاملي  ظ.ا88 
ا(املي  رء:امليتح  .ا81 
اذياج هاا  .ا(امليط :املي81 
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 فــــــــــاني لـــــــــن أســـــــــــالمه  ش  ا قـــــــــري  أم ـــــــــ
 

ـــــ (1)ت  مـــــن الغي ـــــا (8)نيبـــــواحفـــــى ي     دللرش 
ــــــــــالت  ر  فـ  ويـ    ــــــــــ كــــــــــوا ال ــــــــــة  ز  ع  م  ى ب  ز  والع   ل

 
 دم  هــــــــ  للواحــــــــد الص ــــــــويســــــــجدوا كل   

 
 

 لهــــــ  الرســــــو    مــــــا قــــــا    ويشــــــهدوا أن  
 

ــــــــــوي   حــــــــــ      (1)د  وفــــــــــوا بعهــــــــــد اهلل والو ك 

مثاا،ج ووو اهاا يتووو نا،ج عرتروووهاصوووف ملنااووولاملس نووول"ا:(1 دووو ناملاووولاإاوووح ا 
اا:كم احدييناا ق  االاعشبةاا:د ن
ــــــــا      ذ  ل ــــــــتـ   ــــــــانني ب ــــــــي ف  الســــــــين عن
 

 ســــــــت بشــــــــاعرإذا هوجيــــــــت ل  ــــــــالم   
 ااووولامليووو ر امليش مووون:اأناوحوووديينا مووودااووولاإاووو مله ا:(8 ودووو ناملاووولاإاوووح ا 

ا،حو ارو  احتو ن ناا،د ساالامليرم باويااع ىاصف ملناالاملس نولي ا االا
ا،مثاملنن وو ااووهاإىلاد مووها ملرااووينامليوو ر ااوولامل وو رجا،ج موو ااداووهاإىلاع قووهاحببوول

موو اأ ع   ب وو اروو  احتوو ناأا:دوو نا؟موو اهووذملا:جقوو نايووها،هللااوولاروملحووةعبوودملج ق ووها
هلاع  اراو ناملهللاا:هللاالاروملحةعبدملد نايهاا،ا يت ن!اوملهللام اأرملباإالاددادش ه

   ا،جأر قوها،أر  املي  ولا،يقدامل رتأةا:د نا،الاوملهللا:د نا؟ارن امم اص

 ــــــــــــــ
ا(اا  ب مل:اا    مل.8 
ا(املي   ة:ا  ا ن،اوه اخ  املي شد.1 
ا(املي كد:ات ك داملي اد.1 
ا(،ااها   ام قن .1/111(املالاهر ما 1 
-1/181(،ااهاووو   ام قنووو ،اوروملبامووولاهوووذملاملين اووو املينوووطيايفامليشووو را ا 111ا-1/111(املس ووودرانفتوووها 8 

يعلاوص هام اىاالاعقبةايفام   اهاعلاهر ماالاعو و اعولاأا وها(،اوا18-1/11(،اومليب اقنايفامليدالئلا 180
ر باملل  موووونايفاملعموووو اوا،اوأ811،اص"ت   وووولاملس ف ووووة"عوووولاع ئرووووة،اواوووو دباصووووح ح،اكموووو ادوووو ناملاوووولاح وووو ايفا

ا(،اود ن:اروملباملينطملياور  يهار  ناملي ح ح.ا0/111-111 
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جقوو ناا،جوودع احتوو ناوصوف ملنااوولاملس نوولا،جووذك وملا يو ايووهمثاأتو ملاراوو ناملهللا
جقووو ناا،هجووو حشم يناملي  وووااج ووو اش اا،  ملياوه ووو يا:هللاووو اراووو ناملا:ملاووولاملس نووول
ووا:يتوو نراوو ناملهللا وو  ه  ا،اوو احتوو نال اأحت  أناهوودمله اا،ع ووىادوو منا(8 أ ت ر 
هوونايوو ااوو اا:دوو نا،أحتوولااوو احتوو نايفامليووذياأصوو ا "ا:مثادوو نا،ملهللايراوو م
ا."را ناملهلل

أعنوووىاحتووو ن ناع رووو ناعووولات ووو اناراووو ناملهللاإا:(1 ودووو ناملاووولاإاوووح ا
وك نوو اموو الناا ار حووةاا،وهووناد وو ااوويناح دا ووة.املي وو ماا سدا ووةا،اةاالحوو  ملي وو ا

أخوو اا،أمووةادبن ووةا،.اوأعنوو بااوولال.ت وودااهبوو اإىلاراوو ناملهللاا،ملاوولااووال
اا.ي للعبدملج يدةايهاا،م راةاررناملهللاع ا 

مليووذيا ك نوو باوخووطاملس وو يةامليوو اعقووده املي اوو ناايروو  احتوو ن اال اإناملسشأم وو
وموو حاملي اوو ناا،صووف ملناوو احتوو ناوااوودناع ووىاا،اوولالاوالحوو  ايتوو ن

وع ئرووةاأناحتوو ن نا ااقوولاشوو  ملناال عوو نايفاحووداثاملهجوو ااتوون اإىلاملي وويا
وإ وو اخوو ءاموو اموولاخوو ءااوو يع ماملي وو  يايفاأموو املهجوو اموو اا،ررووناملهللاع اوو 

ودووداتوو  اموو اموولاتوو  اموولاملسووقم  امليووذالا وو راا،اف وودات ووداقهاالجوورتمل املس وو جق 
اوع ئروةارروناملهللاع او اا وداملهجو ويوذملاكو نام دوناملي او ناا، املس  جق نهب

اولاه و اامولاملي  مو  امولاا،وه ام دوناالاا اودبااو  ياومرو هخها،م دف نامشت   نا
 ــــــــــــــ

الاه  ي اإىلاملهللاورا يه؟أدبح ا ي املاج  ا اح امس شا اا ش ا ااملاأ ا(اأتر ه :8 
ا(،اوإا   بام قن .ا111-1/111(املالاهر ما 1 
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ادووو ناا ووودماخووو ءاحتووو نايفاحوووداثاملهجووو امووو ااتووون اإىلاع ئروووةارروووناملهلل
اا:وملاشدي ملااب شهاملير  يا،(8 ع ا 

 زعمـــف   الـــ   قـــد  قـــد قلـــت   فـــان كنـــت  
 

 ســـــــــوني إلـــــــــي  أنـــــــــاملي ت  ع ـــــــــفـ  فــــــــال ر   
وابوودواي وو اأنااووبااروو  اصووف ملنايتوو ناا يتوو ناهوو ات  ا ووهااووهايفا وولا 

ع ودم اا  وهاوحف اصف ملنالذملامليف لاأم ا خ اه اأناملي ا ناا،هذباملاا  ة
مولايااأصوح  امليبتو  ؟اا ويناحتو ن ناا:دو نا،"أمتىاملش ا وا"ا:د ناحت ن

.اجقوو ناحتوو نا(1 توو ناع ووىااتوو  ايتوو نايفاأ ووةاجوو ر وأصووح ا نايووهاكوو ن ملاجي 
مووولاملي ووو  ااوووأ اراووو ناملهللاال اا مووو ناوهووو ا ووو يسامووو اأصوووح اهااووو ىاك ووو  ام ووو

ووا ا جاوو جاإيوو ا اا،أنوو ايوو ااوو اراوو ناملهللاموو ا ا: م ن؛اجقوو ناصووف ملنااوولاملس نوولت 
وأ رااا.جفووو وملاوتبووود وملا،ج مووو ارأوبامقوووب ناع جووو ملايفاو اوووهامليرووو ا،وملخووورت ااووو فه

اامليق ة.ا(1 "..ج  اها، ملخ ناا شهاحت ن نا
سووو  ملاارووولااووو  ياإىلامليرووو  امليووو   امليوووذياد يوووهاحتووو نايفاا:ومليتوووقملناه ووو 

ع ئروةارروناملهللاع او اط امليذيااو اار اإىلاملير  اا،حداثاملهج اكم اا ع 

 ــــــــــــــ
اا يوذالادوذج ملا1189(اش ضامليوداثاردو ا81/11/09ملن  :املالاح  ،امليفشحا (ا8  ،اونتوااإنعو راودو  امليودا

اع ئرةاإىلاملس ور ي،او اا ملج املالاح  املس ور ياج م ا هااإي ه.
املي  ي.اأ ةاج ر :املير  امليع لاملس شن(ا1 
نامليدالاعبدمليم د،ا ،ا ق  ا مدا 1الا مدامليتما  ي:املي ج ااأخب را ملراملس نفى،ا ان(ان رامليدالاع 1 

ا(،املاروملاةاعقبةاعلاملي ن  االاخ يد.ا011و1/011ما 8011ه/8191 ملرامليعشااملي  م ة،االوة،ا
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اا؟مم انتااإي ا املاملهج 
لاملي  يووةامليووذاا:يقوودا وو راملس وو جق ناحبتوو ناول ووةاومتوونحاررووناملهللاعوو ا 

ويعووو ا اأاق ووو ملاخبنوووها اع ووودم انووو ناا،جقووو ي ملامووو ادووو ي ملا،حووودامليقوووذ ا أدووو  اع ووو ا
ودوو ناحتوو ناشوو  ملنااوودناع ووىات اشووهاا،وتوو ا ملا،مليقوو  نامب  وو امليق قووةايفاأموو املهجوو 

اا:ع هايفاح اع ئرةاررناملهللاع ا ا(8 ومم اروملباملالاهر ما.وملعشذملرباعلاخنهه
ــــــــــان   ــــــــــز ن  (1)رزان  (1)ح ص  ــــــــــة(1)مــــــــــا تـ   بريب

 
 (1)مــــن لحــــوم الغوافــــل(8) ــــىر  تصــــب     و  

ــــــب(1)عقيلــــــة  ــــــن  ال ــــــ   ب  حــــــيؤ مــــــن ل
 

ـــر  مجـــده   (1)كـــرام المســــاعي  ـــل    ي  زائ
 (89)ب اهلل خيمهـــــــاقـــــــد ني ـــــــ (0)مه بـــــــة 

 
ــــــــــو  وبانـــــــــله  ون     رهـــــــــا مـــــــــن كـــــــــل ســ

 فــان كنــت قــد قلــت الــ   قــد زعمــف  
 

ـــــامليا ـــــي  أن ـــــت ســـــوني إل ـــــال رفع  (88)ف
ــــــــن وود  مــــــــا حييــــــــت ونصــــــــرتي    وكي

 
ـــــــــــــــو  اهلل ز ي ــــــــــــــن    ــــــــــــــل آل  رسـ  المحاف

 
 ــــــــــــــ

ا(،اادوناإا   .118و1/111(امليتل املي ب اةا 8 
ا(اح  ن:اعف فة.1 
ا(ار ملن:اع د ةاأوار ا ةاأوام  مةاس ر ا االات    اع هاك لملن.1 
اوتشا .ااى(ات ن:ات م1 
ا(ا  يى:ا  ئ ة.8 
ا(املي  ملجل:ا  ا  ج ة،اوهناملي  ج ةاعلاملهمث.ا1 
ا(اعق  ة:اك هة.1 
ا(املست عن:ا  امت   ،اوهنام اات ىاج هاملار ااملعداوملسع رم.ا1 
ا(اماذاة:اص ج ةان  ة.ا0 
ا.امل   :املينب  ة(ا89 
ا(املان مل:اأر مل املاص ا اأواملاص ا اك ا .ا88 
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ـــــب  لـــــه ر    هـــــ لّ علـــــى النـــــا  ك   عـــــا    (8)ت
 

ــــــــــه ســــــــــورة تقاصــــــــــر     المفطــــــــــاو  (1)عن
 (1)فـــــان الـــــ   قـــــد قيـــــل ليــــــ  بالئـــــ  

 
ــــــــي ماحــــــــل  ــــــــو  امـــــــــر  ب ــــــــه ق  (1)ولكن

وي   موو  اتف وو لاحوو ناا،(8 .ا"اموولاروملاووةامليباوو ري.ومليب وو املاونا"ح وو ن 
وأور وملاأا  تووو ناأخووو ىاهبوووذملامليروووأنامووولاروملاوووةاا.(1 روملاوووةاملاا ووو ةامليرووو  اةاملسوووذك ر 
اا:وهنا،ملي ك املا لار ا املالاإاح ا

 دينــــــــا  ومنصــــــــبا   الخلـــــــ    خيــــــــر   حليلـــــــة  
 

 نبـــــــي الهـــــــدى والمكرمـــــــات الفواضـــــــل 
ـــــــــــــك اهلل حـــــــــــــرة  رأيف ـــــــــــــ  ـــــــــــــر ل  ك وليغف

 
 (1)مــــن المحصــــنات  يــــر ذات الغوائــــل 

لاع وووىاكووو نااووودخا،وع ووودم اوصووولاحتووو ناإىلاأر ناملي مووو او هوووااا ووو ب 
وت شوووذرايووهااأنوووهاكووو ناا،وتعووو بامووولااتووبهاع وووده ا،اه هنوو ا،ع ئرووةارروووناملهللاع اووو 

اا:وتذك املي  بااق ناحت نا،ا  جحاعلارا ناملهللاو ناا شه
ــــــــــــــدتي وع   ــــــــــــــي ووال  ضــــــــــــــير  فــــــــــــــان أب

 
ــــــــــــ  ــــــــــــا     محمــــــــــــد مــــــــــــنكر  لع   (1)وق

يفام وو  رامليتوول املي ب اووةاوكشووااملا  .ااوملر كاإناهووذملامليروو  امليووذيا ك نوو با 
 ــــــــــــــ

 ية،اومولاروملباافوشحامليو مل اجاو املس رو املسرو  امولاملارء،او(ارتا:املاروملباا و امليو مل اجاو ا و ارتبوةاوهوناملس و8 
اج اش  رباه  اي ر  اوملعد.

ا ية.او(امليت ر :اافشحامليت :املي يبة،اوا ما :املس 1 
اا ص .ا(اا ئط:ا1 
ا(املس حل:املي م م.ا1 
ا(.1181/ش ضامليداثارد ا81/08(ام امليفشحا 8 
ا(.ا1181/ش ضامليداثارد ا81/08(املن  املالاح  :امليفشحا 1 
ا(.ا01و81/08(املالاح  :امليفشحا 1 
ا(.ا01و81/08(،املالاح  :امليفشحا 1818/رد ا81/1(امليبا ريا/امليفشحا 1 
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انهاات ا اأاو تذتهاملستشرو د ايفامليشروع  ايفااو مل  اا،ار اإي هاا  يويعلا ا
واعووذا نامليقوو  ناومليتوو ةاوصووح حاا،موولاحووداثاملهجوو ا ع ئرووةامموو انتووااإي اوو

ملاخب ر؛اوالاا   اه اوأم  يهاإىلاملس   راملاصو  ة.اودوداودف و اع وىاهوذملاملسو اجا
املالنشق ئنايألخب راملي ا ق ال اأ  ملرا امل ب  ة.ا

كززززاد مسترضززززعا  فززززي بنززززي يززززذكر بززززودلي أد الرسززززول  -49
  .(8)ساعدة

وي ولامل نوأامولاا،(1 وهذملاخنوأ؛اوملي و مل اأناملارترو عهاكو نايفااوينااو د
وحيود اهوذملامليشح اوناا،ملسرت  اأواملات  ةاملسقينامولاي وةاأخو ىا ولاملي  ا وة

يووو االا املي ووولايفااووو  يايفاهوووذباملستوووأيةاملو يووو اإ ملاأحتووو  اا،يفامليعشوووااملسرت وووة
اا.تش   اا احع ماملير ع ةاأواملي ق د 

بمناسزززبة يزززوز  بزززودلي الشزززتائم علزززى أ زززحاا النبزززي  -51
 . وبنير مناسبة
عوو ا-سن ااعبوودملد يووهاعوولاملي بوو بااوولاا،إروو جةاإىلاموو ااووب ا،وم وو نا يوو 

 ــــــــــــــ
ا.111(املي ا ن،اصا8 
(،ااهاو   ا811وو1/811(،ااهاو   اصوح ح،األود:املستو دا 1/199(؛امليو ك ا 118/ردو ا8/811(امت  ا 1 

(،ا1/100(،املاحداثاملالاإاح ا،ااهاو   ا  ود،اكمو ادو ناملاولاك ولايفامليبدملاوةا 8/180حتل؛املالاهر ما 
او له .ا
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 ملعمو ناأنوها اا  وااا،وا فهاا النشا  اوةا.(8 "..وك ناملي ب باخب   نا"ا:-ملي يا
ع ووداع ئرووةاررووناملهللاع اوو ايفاحوو اكوو ناملي وو مااوو مام م نووةاايفامتوو ا املي ووي
يفاملهشو ر اإىلاأحق وةااويناي تش لا خ اي و ةاح و  املي او ناا،أخ ا و شه

اا.(1 ه ش اا   جةاملاا دب
ا!؟وهلاهذبامليرش ئ اومليشا ص ةاتتشح اأنانقناع ده 

وهوووذملاا(1 يرسززم بززودلي االسززم " مخيريزززق" هكززذا " مقززري " -51
ووواوو ع اأنووها اا اا.(1  مل اموو ا ك نوو با"انلاوو "وملي ووا،خنووأ ويع ووهاكوو ناا،  اأاوودملنات 

ويووذملاأوصووىااأم مليووهاحملمووداا،جروو  اأنااقوودماا وو ا الئوولاتقوودا با،م  بوو نامحموود
واوو ع اأنووهاع وودم اموو ةا ج ووها مووداخوو رجامقوو ا اا.ا وو ا اح ووثااروو  اإ ملاموو ة

ا.(8 ملست م امب ش  
وكوووو نانلاوووو اا:دوووو ي ملا:روملاشووووهونووووةاا،إاوووو مانلاوووو ا(1 ملي ملدووووديا كوووو يقوووودا

اوو ام روو اا:اأحوودجقوو نااوو مامليتووب اوراوو ناملهللاا،ملي اوو  ياموولاأحبوو راملي اوو  

 ــــــــــــــ
ا.111(املي ا ن،اصا8 
ا.ا101(املس   انفته،اصا1 
ا.ا191(املس   انفته،اصا1 
ا(.ا8/898(؛املالاا دا 1/810:املالاهر ما (املن  ام  نا1 
ا.اا191(املي ا ن،اصا8 
(ااا" ك ا مداالاعم املاا مناملي ملددي"اأنوها1/181(،اود ناملير منايفامليتبلا 111و8/111(املس   يا 1 

اأا  .ا
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إناملي  ماا:د ي مل.اوأنان  باع  ع اي ا،وملهللاإنع ايش  م ناأنا مدملنانيا،ملي ا  
جأصو اهاا،مثاح و امو املي وياا،الااوب !امثاأخوذااو حها:او مامليتوب .ادو ن

نلا اخولاااو  .اودوداكو نانلاو احو اخو جاإىلاا:اجق نارا ناملهللا،مليقشل
جاوناع موةاصودد ةاا!إناأصب اجأم ملياحملموداا و ا اح وثاأرمل املهللا:أحداد ن
اا.ملي يا

وواوروىاملاوول ا روملاشوو اموولاحووداثاملي ملدووديايفاوصوو ةانلاوو ام يووهاحملمووداا(8 ةب اش 
  ن ووةاوملي ا،هللااوولاك وواااوولام يوو عبوودململاوىلااتوو دباإىلاا،ا وو هاح ووثاشوو 

ادوووو ن:اتوووو دباإىلاع موووو نااوووولاويوووو  .اوروىااتوووو دباإىلاملي هوووو ياأناملي اوووو نا
ا.(1 "وا ناا ا امليبرةا،وا م ناا ا اج ربا،نلا اا ا ااا  "

مووولاروملاوووةامليووو الااووولااعووو رايفاأخبووو راملسدا وووةااتووو دباإىلاا(1 وأور املاووولاح ووو 
اوو مااع موو نااوولاك وواااوولا موودااوولاك وواام وولاروملاووةاملي ملدووديايفاد ووةانلاوو 

 ووساروملاوو ةاموولار اوو اشوو اهاملي ملدووديام ووىناروملاوو اا(1 أحوود.اوروىاملاوولااوو د
ا،ملاوىلام د جوووةاع ووىا موودااووولاك وواامليق هووونا،ملاوولاشوو بةامووولاحووداثاملي ملدوودي

وملي  ي وةاا-اوهناأوىلاروملا ةاملالاشوبةا-هللاالاك ااالام ي اعبدملوملي  ن ةاع ىا
الاوملان  راع دم اك نامس ا اعم املامر اةاملسا   اا،ي  ا عبدملع ىاعم االا

 ــــــــــــــ
ا.ا818،اصا8،اج1(اأخب راملسدا ة،ام8 
ا.ا810(املس درانفته،اصا1 
ا(.ا1/101(املهص اةا 1 
ا(.ا891-8/898(املينبق ةا 1 
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ومل  متةاع ىاا،وملي ملا ةاع ىاأ او      اا اداالاعب داملان  ريا،وملي  ناع ىاملسدا ة
اا.وهناملي  ن ةاع داملالاشبةا،ع م ناالاوي  

د وووةام ووو عهااووو ماأحوووداووصووو شهام يوووهاحملموووداا(8 وروىاكوووذي املاووولاإاوووح ا
  ود ناملي ا ناا،ا   اج هام ااراا.(1 " نلا اخلااا ا"ا:ج ه

مووولاملي ملروووحاأناملاووولاح ووو اع ووودم اعووود انلاووو امووولاملي وووح اةاوتووو   ايوووهايفا
ملهصوو اةاكوو نااتووش داإىلاهووذباملي وملاوو ةامليوو اتوودناع ووىاأنايق ووشهاوإاوو مهااوو ما

اا.أحداأص نا
نلاوو اأواا كوو ةاإاوو موموولاملي   ووااأناااموولااوو  ياروملاووةاملي ملدووديامليوو ا

 عمووهاع ووىاعوودماإاوو مهاو ج ووهااواتووش دايفا،ع ووىاملادوولاإه نووهاا بوو  ا موودا
ع ىاروملاوةاأ او و  اا اودااولاعب ودامليتو دياع وداا،خ رجامق ا املست م امب ش  

ا،.او ودانلاو امقشو النااوها و ملض."ا:مليو اج او ا،ملاحوداثاملي ملدوديا(1 ملالاا د
ا مهوذاو ااتم اراو ناملهللاا،ع  هاو اا ل اا،جدجلان ح ةاملامق ا املست م 

اا."جاذملاأم با.نلا اخلااا  ا:و اا  باع ىاأناد نا،ع  هوالاا دباارتح ا
وهوذملاملسو اجاملالنشقو ئناي  وملاو ةاا،ج و اكو نااو  يام ا  و ناأم  و ناسو اج ولاهوذمل

يوو سا  ابووو نايفاكش اووو ةاملستشروو د املسش  وووب .اجاووو االاا اوودوناأياا  ووو ةاع وووىا
 ناملي وملا ةاملي اويذملاجا اا شقا.ت دا املي ا  اوملي   رىاا ب  اورا يةا مدا

 ــــــــــــــ
ا(.818و1/810(املالاهر ما 8 
ا(،اا   ن.ا1/818(املس درانفته،ا 1 
ا(.ا8/891(املينبق ةا 1 
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اا.تدع اهذملاملالجت ب
ا.وه  ااحق قةات رهخ ةاأ ف ا اا  ياح املعشموداروملاوةاأ او و  ا ونا لهو 

ا، ااتوووش لاا ووولاملستووو م ايفا  ووو اح واوووهاروووداملسرووو ك وهوووناأناملي اووو نا
اهووذملااوا ووفةاخ صووةارج ووهاملالاووش  نةااوو ي ا  املسروو ك ااوو ماأحوود.اودووداأشوو ن اإىل

ام  كووةااوودرايفملشوورتملاا  عووةاموولا وولاملستوو م اع ااوو  ياك ووهاع وودا ح وو  ايوو ا
ا.مليعطى

ةامووولاملي اووو  ا املشووورتملاا  عوووك ووونااووو ج املي اووو نااا:ومليتوووقملنامليبووودهن
!اوكووو نايفاأموووسا؟واقبووولاملشووورتملااااووو  ياوملحووودا ااتووو  ا-اووو ماأحووود-اتووو م ملا

اودوو املنتووح  اعبوودملهللاا،ملي  ووةايقوو  ا وولاملستوو م ايفا يوو املي دوو املي  وو ا
ئةا ي  وبحاعود املستو م احنو ااوب ما،لاا  ناا   وناملشو ااملهاو منالاأ اامل

ا!!ي هدامق الاي يةا ال امق تلاملامر كنامعة
ج و ااعولاوحودبامليوذيا اا ولاع  وهاملي او ناا،أم امتأيةاعدماملي   اع  وه

،انايفاملي   اع ىامليرادمل اخو  ااو املي  م  .وملاح  اوثامليو اور ةاا
ا.ا(8 ىاع ىام  ررةاأح  اثانفناملي   اع  ا يفاملي   اع  ا االاتق ا

جاوو ااا،"نلاوو اخوولاااوو  "ا: ااوو  باع ووىاأنادوو نأموو ا عمووهااووأناملي اوو نا
و ي اادي لاروملاةاملي ملدديامليو اع وداملاولاشوبةامولاحوداثاا،كذي ا لاصح ح

 ــــــــــــــ
ا.ا199واا100،اصا8(املن  اماديار ااملهللاألد:امليتل املي ب اة،ا 8 
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انووهاا،ودووداأمهوولااوو  ياهووذباملي وملاووةا."نلاوو ااوو ا اااوو  "ا:ومليوو ااقوو نا،ملي هوو ي
ه وو اا وويناأنووهام اوو اع ووىاإاوو مانلاوو .اجحووداثاملي اوو ناانملالاووشدالهعوولا

ك نام  الناي  ا  امليوذالااوبق ملاإىلامليودخ ناا،م لاا م ناوا ناررناملهللاع ا 
اا.يفاملها م

وي سامتش   اأنااعش اإا مهاأوااع نامورت  ملناإىلاأناتوأ اي وةاح مسوةا
او م ولاا-ملشاو  اا يتو نااج قو راتو اامليورت  اوابودأاإعو ناإاو مهااوذرو املهاو م

مليذياك ناك ره ناا-عم واالاي ا االاأد ااأوا دااا-اشالاعبدملأصلمااينا
جأاوو  اح  اوو اويوو اا ستوو م ايفام وودملناملس  كووةاا،يراوو ماحوو اكوو نااوو ماأحوود

ويفاد وووشهاا.(8 ومووو اصووو ىاهللاصووو  اوملحووود ا،ود تووولاحووو انووو نامليروووا   ا،اأحووود
اقب وو ناأناجي هوودام اوو ا وولامتوو  .اا ن ململي ووح حةاموو ااف وودااووأناملستوو م اموو اكوو
إيادوداا:دو نا،إي  اع  ااو اعمو وا:د ي ملايهاج  دم ار باملست م نايفام دملناملس  كة

ي وملاوووةاملي ملدوووديااوووأنانلاووو اأاووو  اويووو اا ستووو م ااووو مااوهوووذملااروووادا.(1  م ووو 
اا.س اع م باملاإا مهاو اا  وباع ا ا،أحد

وه اس  ملاملعشمداا  ياروملاةاملي ملدودياا،وه  اااقملناادهنااشب  راإىلامليذهل
و اا شمووداا،موولا ا ووااا وو ا حووااررووناملهللاع اوو يفااووباا وملجاملي اوو نا

 ــــــــــــــ
/ا.ا1/11(؛اأاوو ا ملو :امليتوو لا 1/818(اروىاد ووشهاملاوولاإاووح اااهاوو   احتوولاكموو ايفااوول املاوولاهروو ما 8 

ا(،اوصححهاووملجقهامليذهي.ا1/11(،املي ك :املستشدراا 1118 املشا  ا/رد
ا(.ا1/181(املن  املس   راملسذك ر انفتا ،اوكذي املير من:امليتبلا 1 
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!اوملشووو مل امليبووودهناهووو اأنااووو  ياا شقوووناملي وملاووو ةامليووو ا؟روملاشوووهايفاإاووو مانلاووو 
ا.م ا ارملئحةاملين لايفانياملها ماأواملها ماورم  باار  ا
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 خالصة البحث
ا

ذملامليبحثاأناا  ياودو ايفاملاخنو  املس ا  وةامليو اودو املت حاملاخ ناه
ج ا اك لاملاملستشر د امليذالات  وي ملامليدرملا ةاملهاو م ةاا وفةاع موةاومليتول ا

اا:ملاأا  ه ا،ملي ب اةاا فةاخ صة
ملستشرو د امليوذالااوملالعشمو  اع وىامقيفو ةا،جت هلام   رامليتل املي ب اةاملاص  ةا-8

ا.ابق ب
وجت هوولاا،ملستشروو د ا راملي وو  فةامليوو اا ر هوو اموولااووبقهاموولاأاووو تذتهملنشقوو  املاخبووا-1

املي وملا ةاملي ح حةاأوامليشرع  ايفاصحشا .ا
مولام و  رااوم فو ا،مليشرع  ايفامليق  نامليع ماوملي ع ااأنهاملاتأي نا مداا-1

اا.اا  اةاون  ملن ةاووي  ة
وملاووششب اهووذملاا.جقووطا نامل شم ع ووا نام وو حوإع  اووهااووهامليشرووع  ايفانبوو  ا مووداا-1

املي  ب  ة.اامليشرع  اإنع راملس   ملةاو له امل
ي  ق جووةاملهاوو م ة.اااوو  ااموو اجامليشفتوولامليرا وونامليووذياا عووسايق جشووهاملس وو ا  ا-8

ااا.وه ام اا   اا س اجاملهاق رن
ااا.ح نامليتل امليش  د اومليشابطاوت  اداأ  ي طاأا تذتهاملستشر د ا-1
ااا.ملي ح حةاأواملي   فةاملالاش ش جامل  رئاملاملي وملا ةا-1
اا.صح حةاأوار  فةاملالجرتملءاأواتبيناج ر  ةاأا تذتهاملي اتق ماع ىان  صا-1
املاخن  امليش رهخ ةاملي اتق اامليق ئ امليش رهخ ة.اا-0
ا.مليق ئ امليش رهخ ةانوت ا ا،وأصح اهاملالجرتمل اع ىاملي او ناا-89
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 ثبت المصادر والمراجع
 

:املا ردون،اأاو املي ي ودا مودااولاعبودملهللااولااآل ـارأخبار مكة وما جا  فيهـا مـن 
 ق وو ارشووديام حووس،ا ملراملي ق جووة،ااوولوة،اومعووةااه(.189ألووداملا ردوونا ة

ام.8010ه/8100،ا1ملسع مة،ا .
ه(.ا111:املي ملحدي،اأاو امليتولاع ونااولاألوداملي  تو ا ريا ةأسبا  النـزو 

ام.8101ه/8188منب ةاه داة،ام  ،ا
:املالاعبدمليط،اأا اعم اا اناالاعبدملهللاالاصحا ا سفيعا  في معرفة ال

ا،اهب مااملهص اةاالالاح  .ه(111 مداملي م يا ة
:املاووولاح ووو ،األووودااووولاع ووونااووولا مووودامليع ووو يااإلصـــابة فـــي تمييـــز الصـــحابة

ام.8089ه/8111،ا8منب ةامليت    ،ام  ،ا .ه(.ا181 ة
اووولاك ووولامليق شوووونا:املاووولاك وووول،اأاووو امليفووودمل اإمس ع ووولااوووولاعمووو االبدايـــة والنهايـــة

،ا ق وو ا مووداعبوودملي  ا املي  وو ر،امنب ووةامليف  يووةاملشداوود ،امليقوو ه  ،اه(111 ة
ا .ة.ا .ا ملراه  ،ااشحق  امليدكش راعبدملهللامليرتكن.

:امليووذهي،اأاوو اعبوودملهللا موودااوولاتــاريا اإلســالم ووفيــات المشــاهير والعــالم
 املس وو  ي،اي وودادتوو امليتوول اوي وودادتوواه(.111اوولاع موو نامليووذهيا ةملألوودا

،ا8 ق وووووو ا .اعموووووو اعبدمليتوووووو ماتوووووودم ي،ا ملرامليعشوووووو  املي وووووو  ،ااوووووولوة،ا .
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 م.8011ه/8191
:املينوووووطي،اأاووووو ا  فووووو ا مووووودااووووولا  اووووو ااووووولا اووووودا(8 تـــــاريا الرســـــل والملـــــو 

ا،ا .ة.1 ملراملس  ر ،ام  ،ا .ه(.ا189 ة
ـــورة ـــاريا المدينـــة المن ،اأاووو ا اوووداعمووو ااووولاشوووبةاملي موووليامليب ووو ياة:املاووولاشوووبت

،ا ق و اجاوو  ا موداشوو ش ة،انرو امليتوو داحب واا موو  األوود،ا ملراه(111 ة
م،او ق ووو امليرووو  /اعبووودملهللااووولا مووودااووولا8010ه/8100ملاصوووفا ي،ا ووود ،ا

ام.8009ه/8188،ا8ألدامليدرواا،ا ملراملي    ن،اا اد ،ا .
الاووولاح ووو ،ا ق ووو اعبووودملي ه  اعبووودملي ن ن،ا ملرامليعشووو  اا:تقريـــب الفهـــ يب

،ا8 ا مووداع ملمووة،ا ملراملي شوو د،اح ووا،ااوو راة،ا .ملي وو  ،ام وو ،ا .ة،او ق وو
ام.8011ه/8191

:اي نطي،ا ق  األدا مداش ك او خ ال،اجامع البيان عن ت ويل آ  القرآن
ا،ا .ة.1معشبةاملالات م ة،امليق ه  ،ا .

،ام مل  ةاوربطارهاعبودملي ؤو االجامع الصحي ، مع فف  البار   بن حجر
شووووو كةاملينب عوووووةامليف  وووووةاملسشحووووود ،ام ووووو ،ااووووو داومللووووو ملوياومليتووووو داعبووووودملس نن،ا

ام.8011ه/8101
 ووووووو نامليوووووودالاعبوووووودملي للااوووووولاأ ااعووووووو اا،،امليتوووووو  رنالخصــــــائر الكبــــــرى

ام.8018ه/8198،ا8 ملرامليعش  املي  م ة،االوة،ا .ا،ه(088 ة

 ــــــــــــــ
ااوا   اكذي ااو"ت را املام اوملس  ا".(ا8 
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 ق وووو اا،ه(119ألوووودااوووولاعبوووودملهللاملاصووووفا يا ةا،:اأاوووو ان وووو  النبــــوة د ئــــل
،ا1طاعبوو ب،ا ملراملي فوو ئس،ااوولوة،ا .مليوودكش را مووداروملباد  ووها وون،اوعبوودملي

ام.8011ه/8191
ـــر العبـــاد  مووودااووولاا اووونااا،:املي ووو ينســـبل الهـــدى والرشـــاد فـــي ســـيرة خي

 ق وووو امليوووودكش رام وووونفىاعبدملي ملحووووداو خوووو ال،املع ووووساا،ه(011ملي وووو ينا ة
ملاع ووووووووىاي رووووووووقوناملهاوووووووو م ة،اش ووووووووةاإح وووووووو  امليوووووووورتمل املهاوووووووو من،امليقوووووووو ه  ،ا

ام.8011ه/8191ما=ا8011ه/8101
اوولوة،املسعشووااا، موودان صوو امليوودالا،،املايبوو يسلســلة الحاديــص الصــحيحة

اه.8101،ا1ملها من،ا .
ا،ه(118أاوو اعبوودملهللا موودااوولاا اوودامليقوو واينا ةا،:املاوولام  ووهســنن ابــن ماجــة

ام.8018ه/8108 ق  ا مداجقمل اعبدمليب دن،ا ملرامليفع املي   ،االوة،ا
:اأاوو ااوو  م نالوودااوولا موودااوولايســنن أبــي داود مــع معــال  الســنن للخطــاب
،اإعوودمل اوت   وو اعب وودامليوودع ب،اه(111إاو مله  ااوولاخنوو  امليبتوو امل نوو  ا ة

ام.8010ه/8111،ا8نر اوت  ا ا مداع نامليت د،ا .
أشو  اع وىاا،ه(110 مودااولاع توىااولااو ر ا ةا،:امليرتمذيسنن الفرم  

ة،ااووو راة،امليش   ووو اوملينبووو اعووو ةاعب ووودامليووودع ب،ا ملرامعشبوووةا ملرامليووودع  ،الووو
ام.8018ه/8118

اروو ضامليوو جظا وو نامليوودالامليتوو  رناوح شوو ةاملهموو مامليتوو دي،ااســنن النســائي
ام.8019ه/8111،ا8 ملراإح   امليرتمل املي   ،االوة،ا .

ــة فــي ضــو  ملااووش  اا،:اماووديار ااملهللاألوودالمصــادر الصــلية الســيرة النبوي
،ا8ة،املي اووو ء،ا .،ام كووو املس ووو اج  ووولاي بحووو  اومليدرملاووو ةاملهاووو م مليووودكش ر
ام.1991ه/8111،ا ملراإم مامليدع  ،املي ا ء،ا1م،ا .8001ه/8181



 146 

أاوو ا مووداعبوودملس  ااوولاهروو مااوولاأاوو  امليموولياا،:املاوولاهروو مالســيرة النبويــة
 ق و ا .امهوو مااو  داو مووداأاو اصوو     ،امعشبوةاملس وو ر،املار ن،اا،ه(181 ة
ام.8011ه/8190،ا8 .

،ا1سعشوووووااملهاووووو من،ااووووولوة،ا .:ايأليبووووو ي،املصـــــحي  ســـــنن ابـــــن ماجـــــه
ام.8011ه/8191

:ايأليبوو ي،امعشوواامليرتا ووةاملي وو  ايوودونامل  وو ج،ااوولوة،اصــحي  ســنن الفرمــ  
ام.8011ه/8191،ا8 .

أاووو امليتووو امتووو  ااووولاملي ووو جامليقرووولياملي  تووو ا رياا،:امتووو  صـــحي  مســـل 
 ق ووووو ا موووووداجوووووقمل اعبووووودمليب دن،ارئ اوووووةاإ ملرملةامليبحووووو  املي  م وووووةاا،ه(118 ة
ام.8019ه/8199جش  ،املي ا ء،اومله

ا،ه(119 موودااوولااوو دااوولام  وو امليب وو يا ةا،:املاوولااوو دالطبقــات الكبــرى
ام.8011ه/8111 ملراص  ر،االوة،ا

:االاوولاح وو ،امعشبووةامليع  وو ةاملا ه اووة،افــف  البــار  شــر  صــحي  البخــار 
ام.8011ه/8101مليق ه  ،ا

لـو  المـاني فـي الفف  الرباني لفرتيب مسـند أحمـد بـن حنبـل الشـيباني مـع ب
 ملرامليرووووا  ،اا،ألوووودااوووولاعبوووودملي للامليب وووو ا،:امليتوووو ع  أســــرار الفــــف  الربــــاني

امليق ه  ،ا .ة.
:ا ق وو اوصووناملهللااوولا مووداعبوو ب،ا  م ووةاأمامليقوو ى،ام كوو افضــائل الصــحابة

،ا8مليبحوووووووووووثاملي  موووووووووووناوإح ووووووووووو  امليووووووووووورتمل املهاووووووووووو من،امعوووووووووووةاملسع موووووووووووة،ا .
ام.8011ه/8191
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أاو ااعو اا،ملاولاأ اع صو اة في تخـري  السـنة،كفا  السنة، ومعه ظال  الجن
حملمدان ص امليدالاملايبو ي،اا،ه(111ألداالاعم واالاأ اع ص املير ب يا ة

ام.8018ه/8198،ا1ملسعشااملها من،ا .
 ق ووو ا .اا،ه(191 مووودااووولاعمووو ااووولاوملدووودا ةا،:املي ملدوووديكفـــا  المغـــاز 

ام.8011ه/8111م رادنا  ن ،امقاتةاملاع من،االوة،ا
أاو امليف ولا وو نامليودالا مودااوولامعو مااولام  وو راا،،املاوولام  و ران العـر لسـ

ام.8009ه/8189،ا8 ملراص  ر،االوة،ا .ا،ملهج اقناملس  ي
:املل  من:اأا ااع ان رامليدالاع ناالاأ ااع االامجمع الزوائد ومنبع الفوائد

ا.م8011ه/8111،ا1 ملرامليعش  ،االوة،ا .ا،ه(191ا  م نا ة
 عةامليدا  ة(:ا ق و امليرو  اشو  ااملارنوقو او خو ال،اإشو مل ا:ا ملس االمسند

 .اعبووووووووووووودملهللامليرتكووووووووووووون،امقاتوووووووووووووةاملي اووووووووووووو يةاي نب عوووووووووووووةاوملي رووووووووووووو ،ااووووووووووووولوة،ا
ام.1998ه/8118
ملسعشااا،ه(118:املالاح بل:اأا اعبدملهللاألداالا مداالاح بلا ةاالمسند

ام.8011ه/8101،ا1ملها من،االوة،ا .
ام.8011ه/8118م  ،اا:ا ق  األدا مداش ك ،المسند
 ق وو اه.ا188:اعبودملي  ملا:املاوولاهوو مااوولانوو ج اأاوو ااعوو املي وو   يا ةالمصــنن

،ا8حب ووووووووووووووواامليووووووووووووووو للاملاع مووووووووووووووون،املسعشوووووووووووووووااملهاووووووووووووووو من،ااووووووووووووووولوة،ا .
ام.8011ه/8101

 ق وو اا،ه(119:املينووطملي:اأاوو امليق اوو ااوو  م نااوولاألوودا ةالمعجــ  الكبيــر
د ووووة،اإح وووو  امليوووورتمل املهاوووو من،الوووودياعبدملع وووودامليتوووو فن،او ملر املاودوووو  املي  مل
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ام.8011ه/8101،ا8ملي  ملا،ا .
:امليتوووما  ي:اع ووونااووولاعبووودملهللااووولاألوووداوفـــا  الوفـــا ب خبـــار دار المصـــطفى

ام.8091ه/8111منب ةاملآل مل اوملسقاد،ام  ،اا،ه(088مليت ينا ة
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 1ا.......................................................اأهدمل امليبحث
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 11ا.............اك ن ملايفاملي  يااملامليش  راملسافق أناأتب  ا مدااا ع ا-1

كوو ن ملاكووذي اموولامليتوو خن اع ووىااوو ع ااوو  ياأنا  يووااأصووح  املي ووياا-1
 10ا...........................................................اأور عا 

تول اإمه نامليش ب هاع ىامليشف ا اا ام وا ةامليو وملج اوم واو ةاأهولامليتو ةايفامليا-1
 19ا...............................................................املي ب اة
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 18ا.......................................................ااذك اا  يا-11

 18ا.......................................................اا ع اا  يا-11

 11ا........................................................اا ع اا  يا-10

 11ا........................................................اا ع اا  يا-19

 11ا........................................................اا ع اا  يا-18

 11ا........................................................اا ع اا  يا-11

 11ا........................................................اا ع اا  يا-11

 01ا........................................................اا ع اا  يا-18

 01ا.....................................................اارع اا  يا-18
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 01ا.......اوارع ايفاا مل  اع ئرةاررناملهللاع ا امم انتااإي ا املاإج ا-11

و ااعشوونااوو  ياا يشرووع  ايفااوو مل  اع ئرووةاررووناملهللاع اوو امليوو احتووما اا-11
 898ا.........................ام ةال ملي حنادبلامليعل،االان ملبااع لاملالي 

اع ىاملي ي  ةاملل مش ةاوا ع اا  ياأناع   ناا-11  891ا..................اشا 

 891ا............اوالااقملاا  ياا س   ملةاك لباملاك لاملاملستشر د ا-10

 888ا......................................................اا ع اا  يا-19

 881ا......................................................اا ع اا  يا-18

 881ا.....................................................ااق ناا  يا-11

واقوو ن:اإناخووطاا وو  اإاوو مله  اوإمس ع وولاع  اموو امليتوو مامليع بووةاموولاأاوو رلاا-11
 881ا............................................................املي   

 819ا.....................................................ااق ناا  يا-18

 811ا.....................................................ااق ناا  يا-18

 811ااو     ااا  يانفتهامفش  نايفاحع املي ناوملي ملمايفاملير ا ةاملها م ةا-11

 811ا...............................اوا ع اا  يااأنا مدملنارا ناالانيا-11

 811ا.....................................................ااذك اا  يا-11

 818ا.............اك نامترتر  نايفاايناا عد اذك اا  ياأناملي ا ناا-10

 818ا......ام  ابةاوا لام  ابةا   اا  يامليرش ئ اع ىاأصح  املي ياا-89

 811ا....................................................اخ صةامليبحث

 811ا...............................................ا   راوملس مل  يب املس

 810ا..................................................اجا باملس ر ع ة

ا


