


 



 مقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وأفضل الصالة وأتم السالـ على،  الحمد هلل رب العالمين
 سيدنا ونبينا محمد وآلو الطيبين الطاىرين

َف يعطهػا اربػاونوف واهػا يف تػداي   : توجد ثالث مسائل يف عمل األنبيػا  اارسلػل
 : ادرالة أعما٢تم،  لَتهتم

 ػػارور ..  هػػو تبغيػػن اررػػاس رلػػارة ر ػػم  اػػ  : أف أصػػل مهمػػ هم : المسػػةلة الولػػى
مػػػ  أجػػل إاامػػػة اٟتعػػة رػػػس م عػػ  اجػػػل عغػػػ  ،  ارػػ ت تػػػدار عغيػػم أعمػػػا٢تم هػػو ار بغيػػػن ااألدا 

 .. عباده
اهػو ي اػر ر ػم لػب انم اٮتػاؼ مػ  عذػبم اع ا ػم إف ..   ارسلوؿ مبغُن رلػارة امدديهػا

 ! مأا خارف وس اً ٦تا كغف  أف يددي،  هو اصس يف األدا 
 ريإهداا رم عرد ر م.،  ار ا تساه ُيْإِهُد ارراس عغ  أنم أدى اريهم

اال ..  اال عغػ  الر ػ اـ  ػم،  ارػي  رػم إجبػار اررػاس عغػ  ابػوؿ ا٢تػدى،  اارسلوؿ مبغػن  
 ٯتكرم ذرك.
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ريدمرػػوا إف ؤػػاؤاا ،  اوسيػػة اررػػاس ٬تػػب أف تباػػ  ٤ت و ػػة.. اال٢تػػر   ػػال إكػػساه يف ارػػدي 
ألف ذرػػك معػػٌت  ػػ ة مدرلػػة اٟتيػػاة يف هػػ ه ..  يغ  مػػوا  ارػػدي  أا ير س ػػوا عرػػما ..  أا يك ػػساا

مث ..  اإعطػػائهم اراػػدرة عغػػ   عػػل ا٠تػػَت أا ارإػػس،  اام  ػػاف اررػػاس  ا٢تػػدى اارذػػالؿ،  ارػػدار
 م يف مسوغة الواٍة يف داٍر أخسى.٤تالب ه

 ار.اما يغ مم م  وسية اخ ي،  اإجبارهم ي راىف مع أصوؿ الم  اف
* * 

يًتكػػ  عغػػ  اراذػػايا ى اركػػ ى   يف  : أف هػػدؼ األنبيػػا  اارسلػػل : والمسػػةلة النانيػػة
اركرػػم مهرػػدُس مػػدٍف ،  مهرػػدس  ر ػػاي 7 ارسلػػوؿ ..  ويػػاة اررػػاس امسػػار ا  معػػات

 امسَتة تاريخ.،  ا٣ت مع
اأف يسػػػػأؿ ،  اأف تاػػػػاس  ػػػػ ا ا١تايػػػػاس،  اأعمارػػػػم ٬تػػػػب أف ير ػػػػس اريهػػػػا  ػػػػ ا ا١تر ػػػػار

رػػػػو َف يبعػػػػ  هػػػػ ا ،  مػػػػاذا كػػػػاف لػػػػي دث يف ثاا ػػػػة اررػػػػاس امسػػػػار ار ػػػػاريخ:  سػػػػمارباوػػػػ  ن 
 ؟ ودث  سبب  عن م اأدائم رسلار م اماذا،  ارسلوؿ

رػػػػػو َف يبعػػػػػ  إ ػػػػػساهيم ،  كيػػػػػف كانػػػػػا وارػػػػػة ارعػػػػػاَف اروثريػػػػػة اريػػػػػـو:  أا يسػػػػػأؿ ن سػػػػػم
 !؟ اي رع كغياتم يف مسَتة ا  مع النساي،  ايسلر ألاس ار وويد 7

رػو َف يبعػ  ،  اارعػاَف يف عصػسنا،  اارػبالد ارعس يػة،  كانا وارة اٞت يػسة ارعس يػةأا كيف  
 !؟ اَف ٭تدث ه ا ا١تد األخَت م  ار وويد ااٟتذارة،  9نبيرا 

،  اد عهػػا ر أخػػ  مواعهػػا يف مصػػاؼ أمػػم ارعػػاَف،  تكػػوي  أمػػة 9راػػد كػػاف عمغػػم 
 .. اً اؤكالً مذمون،   أوس  ما ٯتك  م  ماومات األمة..   ل يف ريادهتا

اكػػاف ..  اإطالاهػػا يف ْتػػس ؤػػعوب ارعػػاَف ايف ٣تػػسى ار ػػاريخ،  كػػاف عمغػػم إنإػػا  لػػ يرة
..  اأارثهػم ارك ػاب،  ارػ ي  اصػط اهم او اطهػسهم،  وسيصاً أف يكوف ر اهنا  عػده أهػل  ي ػم

 ألمػةوىت يبغػن او أمػسه يف هػ ه ا،   غيك  ارس اف م  يكوف،  ارك  إف َف تابل األمة  ايادهتم
 .7مث يبع   يها ا١تهدت ا١توعود ، 
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،  موجود  امدثس  داف ؤػك 7أف اٞتانب ار ايت يف ارسلوؿ  : والمسةلة النالنة
 ! رك  ار اتية يف عمغم ضئيغة جداً ا ..   اعل  ٥ت ار،  ٥تط    ،  نا ن  ،   هو م كس  

إ٪تػػا ١تػػا يػػوو  اريػػم  7 ػػ ف إطاعػػة ارسلػػوؿ ،  امػا ياا ػػل ار اتيػػة هرػػا رػػي  ا ريػػة
 اتَػَعبُّد.،  اإٯتافٍ ،  هو ع  اراعةٍ 

ارك  مساوة األمور اريت يسػمة رر سػم ..  ؤخصية أا عامة،  ارسلوؿ ٬ت هد يف أمورٍ 
 ! ج    اغيل  م  مساوة عمغم اروالع اركبَت،  أف ٬ت هد  يها ايعمل  يها  سأيم

يػم أف ي صػل اهػو ما رػع  أف عغ،   منغم كمنل مهردٍس أرلغم رئيسػم ر ر يػ  مإػساع كبػَت
..  وػػىت ال ياػػع يف أخطػػا  ضػػارة،  ريأخػػ  مرػػم ار عغيمػػات اٟتكيمػػة ارصػػ ي ة،  دائمػػاً  سئيسػػم

،  يأخػػػ  مرػػػم مساوػػػل ا٠تارطػػػة،  اركرػػػم عغػػػ  اتصػػػاٍؿ دائػػػم ٔتسكػػػ ه،   هػػػو يعمػػػل اي كػػػس اير ػػػ 
 ! يس إَته يف ر ع إؤكاالت ار ر ي ا 

 .7  مهمة ارسلوؿ مصغس  آالؼ ا١تسات ع،  اه ا ا١تنل ١تهمة ه ا ا١تهردس
اال  عػػل أوػػٍد ،   ػػال ياػػاس أوػػد   ػػاو لػػب انم،  7أمػػا مسكػػ  هدايػػة ارسلػػوؿ 

  أ عارم.
* * 

أف نػػػػدخل يف وسػػػا را هػػػػ ه  ٬9تػػػب عغيرػػػػا يف درالػػػة لػػػػَتة نبيرػػػا ،  اعغػػػ  هػػػػ ا
أنػػم مبغػػن  مػػا أمػػس  ػػم. اأف عمغػػم إنإػػا  أمػػة اإطالاهػػا يف مسػػَتة ار ػػاريخ. اأف :  األمػػور ارنالثػػة

 .. اري  م  عرد ن سم،  دائماً   وجيم ر معمغم 
اأف او تعاُف كاف يديس أمػسه مػ  ،  يغم  ه ه اٟتاياة ١تساً  9اا١ت أمل يف لَتتم 

راضػػياً ،  م ػػوكالً عغيػػم،  مْسػػِغماً أمػػسه اُف ر ػػم..  اكػػاف هػػو يطيػػع اير ػػ ،  أاؿ يػوـٍ اُف آخػػس يػػـو
 ..  اذائم اادره

ا ػػػوؽ مػػػا ٯتكػػػ  ركػػػل مهردلػػػر ،  عاػػػل اربإػػػستارػػػ ا جػػػا ت ارر ػػػائت  ػػػوؽ ماي صػػػور ار
 .. امدلسر اٟتذارات،  امرإئر األمم،  ا  معات

 ، أف ٭تدث مداً عاائدياً وذارياً عا١تياً يف أال مدة 9راد ال طاع ارسلوؿ 
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 سعم ؤسالة األعدا  ااٟتساب َف تبغن ا غ  ارطػس ُت ..  اأال كغ ٍة م  ا٠تسائس اربإسية اا١تادية
 !! أرف ا يل

 ..   كانا م  ر م ع  اجل  9اما ذرك إال  سبب أف إدارة ارسلوؿ 
اكػػػاف ج ئيػػػل ،  راػػػد كػػػاف اراػػػسآف ي رػػػ ؿ عغيػػػم  الػػػ مسار مػػػ  أاؿ  عن ػػػم اُف اػػػسب ا اتػػػم

..  اأاامػػس اتوجيهػػات اأجو ػػػة،   آيػػات اػػػسآٍف أا اوػػٍر عػػَت اراػػػسآف،  يأتيػػم دائمػػاً  7
 اٍف.

اارسعايػة يف  اال٢تػر  مغيئػة   ار ػدخل  هر،  عغ  ذرك9اما أكنس األمنغة يف لَتتم 
مػػا كػػاف ي صػػسؼ مػػ  عرػػد ن سػػم إال يف  9اهػػر تػػدؿ عغػػ  أنػػم ..  كبػػَت أمػػوره اصػػغَتها

أا تر يػػ  األاامػػس ار  صػػيغية ارػػيت  غغػػم إياهػػا ج ئيػػل ،  تطبيػػا ا٠تطػػوط ارعامػػة ارػػيت أاويػػا اريػػم
 ! ير  س اروور،  اكنَتاً ما كاف ي واف ع  ارعمل..  7

أت مػػا كػػاف ج يػػل يأتيػػم  ػػم ،  أاتيػػا ارك ػػاب امنغػػم معػػم:  اػػاؿ 9م ااػػد ارد أنػػ
 اأف ج يل كاف يرػ ؿ عغيػم  ارسػرة كمػا يرػ ؿ  ػاراسآف ػ ارػدارمر،  ٕ٘ٔ/  م  ارسر  ػ اليذاح

 :ٔ  /ٔٗ٘. 
مػػػ  زااجػػػم ،  9اكانػػػا هػػػ ه ار وجيهػػػات كانػػػا تإػػػمل أمػػػوره ارإخصػػػية أيذػػػاً 

،   ذػػػالً عػػػ  عطائػػػم امرعػػػم،  ااضػػػوئم الػػػواكم،  انومػػػم ايا  ػػػم،  اربالػػػم اطعامػػػم،  اطالاػػػم
 .. ارضاه اعذبم،  كما كانا ؤامغة ٟتاالت وغم اتسوارم..  اوبم ا غذم

اصػػة ؤػػخف كػػا س  7عػػ  المػػاـ ارصػػادؽ ،  39/  4:  ػػػ روف فػػك ال ػػافك
وػػػىت  9ى  غذػػػب اررػػػ  :  اػػػاؿ،  ايك  ػػػم ايدذيػػػم اي هػػػدده 9جػػػا  ٭تػػػاج اررػػػ  

 7 أتػاه ج ئيػل ،  اأطسؽ اُف األرض،  اتس د اجهم،  مار وى عسؽ ارغذب  ُت عيري
هػػ ا رجػػل  لػػخر  يطعػػم ارطعػػاـ.  سػػك  عػػ  اررػػ  :  ر ػػك ياػػسؤؾ ارسػػالـ اياػػوؿ رػػك:   اػػاؿ
 : اااؿ رم،  ارغذب ار ع رألم 9

،  رإػسدت  ػك،  رو ال أف ج ئيػل أخػ ي عػ  او عػ  اجػل أنػك لػخر  تطعػم ارطعػاـ
 ! اجعغ ك وديناً ١ت  خغ ك

 ؟ اإف ر ك ري ب ارسخا :  ااؿ رم ارسجل 
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 نعم.:   ااؿ
ال رددُت  اارػػػ ت  عنػػػك  ػػػاٟتا،  إي أؤػػػهد أف ال ارػػػم إال او اأنػػػك رلػػوؿ او:   اػػاؿ

 م  ماِف أوداً. ان ه .
 :  ااؿ 7أف ؤخصاً لأؿ الماـ اربااس ،  289/  1:  ػ وروف فك ال افك

 ؟ مأم  او أا م  رلور،  ودْثٍت ع  االية عغر
أخػػوؼ ى و   مػػ  أف ياػػوؿ مػػا  9! كػػاف رلػػوؿ او  ا٭تػػك:  ! مث اػػاؿ  غذػػب
 ة اار كاة اارصـو ااٟتت. ان ه .كما ا ًتض ارصال،   !  ل ا ًتضها او َف يأمسه  م او

  ل رعدة رلائل.،   هر موضوع مهم  رسلارة دك وراه،  اال نطيل اركالـ  أمنغة ذرك
* * 

 .. وضوع   سي   اري  معاداً م 9اا٠تال ة  عد ارر  
اريػػػػػػاً  7نصػػػػػػب عغيػػػػػػاً  9 اػػػػػػد اػػػػػػاؿ أهػػػػػػل اربيػػػػػػا اؤػػػػػػيع هم إف اررػػػػػػ  

 يػم الخ يػار اػسيٍأ أا عػَت   ال ٣تػاؿ،  اأف ذرك كاف  أمس ر م ع  اجل،  رغمسغمُت م   عده
 اسيأ.

اأف ى لػػػغطانم   تسثػػػم كػػػل ،  اَف يػػػوص اُف أوػػػد،  ااارػػػا اػػػسيأ إنػػػم َف يرصػػػب أوػػػداً 
 ألنم ا   اسيأ.،  نالث اعإسي ابائل اسيأ ار

مث اخ ػار أ ػو  كػس اسؤػياً ،  ر رك اخ ارت اسيأ  عده اسؤياً م  ابيغة تَػْيم هو أ و  كػس
 مث اخ ار عمس  والطة ارإورى اسؤياً ثارنػاً مػ   ػٍت أميػة هػو عنمػاف،  م  ابيغة َعِدت هو عمس

.. 
م يف لػػػغطاف ٤تمػػػد ألنػػػم ريسػػػوا اسؤػػػيُت  ػػػال وػػػا ٢تػػػ،  اَف ٮت ػػػاراا خغي ػػػة مػػػ  األنصػػػار

ألف واهم يف لغطانم ري  أكنس مػ  عػَتهم مػ  ابائػل ،  اَف ٮت اراا م   ٍت هاؤم،  9
 ! اَف ٗتًتهم أكنسية ابائل اسيأ،  اسيأ

اركرػم موضػوع  ؤػػائك  ..  يػدار وػوؿ اجػود ارػرف اعػدـ اجػوده،  إنػم موضػوع  سػي 
 اإذا  َ ْ َ مُ . . ألنم يذع ن اـ خال  ها ٖتا الل  هاـ،  ال ٖتب    م اسيأ
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 ! اأ  وا رك  أف اركالـ  يم وساـ،  إنم صعب  معاد:  و رؾ اراسؤيوف اااروا رك
ااػػد ،  : جػػ    مػػ  ٣تمػػوع ا يػػات ارػػيت ن رػػا يف عغػػر اأهػػل اربيػػا،  اآيػػات ارغػػديس

ك بػػػاً خاصػػػة يف ا يػػػات ارػػػيت أن ٢تػػػا او ،   أرَّػػػَف اػػػدما  ا١ت سػػػسي  اارػػػدثُت وػػػىت ارسػػػريُت مػػػرهم
ال  ارػػػ ت 9ايف األواديػػػ  ارػػػيت اا٢تػػػا  ػػػيهم اررػػػ  ،  9عػػػاُف يف أهػػػل  يػػػا نبيػػػم ت

! ن كس مرهػا ك ػاب اٟتػا يب أع نعػيم األصػ هاي  الػم ى مػا نػ ؿ يف عغػر مػ   ع  ا٢توىيرطا 
ا٫تػػا  ،  اك ػػاب اررسػػائر صػػاوب ارصػػ ية  الػػم ى خصػػائف أمػػَت ا١تػػدمرُت عغػػر  ،  اراػػسآف  

 .. ك ا اف معسا اف مطبوعاف
ا  ( بلػػم مػػا أنػػكؿ اليػػ  مػػن ربػػ  ):  ثرػػا  ْتنرػػا  يػػات ارغػػديس ارػػنالثاأ
 ( سػػةؿ سػػاعل بعػػقاب وا ػػ  )ا  ( اليػػـ  ألملػػم ل ػػم ديػػن م )

 كػاف ال  ػد أف يإػمل ،  يف وعة ارػوداع ارتباطػاً اثياػاً  9اجدناها مستبطًة ٓتطب ارر  
اجػػػوب اتبػػػاع  األمػػػة 9! امػػػا  يهػػػا مػػػ  تبغيغػػػم  موضػػػوعرا ْتوثػػػاً يف هػػػ ه ا٠تطػػػب ارسػػػا

ا إارتم األمة يف خطبة عس ات  أف او تعػاُف وػل مإػكغة ،  اراسآف اارعًتة:  ارناغُت م   عده
 .. ااخ ار ٢تا م   عده اثٍت عإس إماماً ر انياً ،  اٟتكم  يها

ازعمػا   9ك رك كاف م  ارػالـز أف نب ػ  ارعالاػة ارػيت كانػا اائمػة  ػُت اررػ  
 .9 عده  اسيأ يف اذية وكم أهل  ي م م 
ألنػم ،  رعػم اؤػ مارم عغػ  هػ ه ا١توضػوعات ) آيػات الدػدير  ااد اخًتنا رغك اب الم 

 آيات ارغديس  ا١تعٌت الصطالور. اإف زادت ع  ت سَت،  اللم األنسب ٢تا
ايإػمغرا  سػببها يف ،  اأف ير عرا او تعػاُف  ػا يف آخسترػا،  نسجو أف تكوف ْتوثاً م يدة

 .9اهسي  ؤ اعة ارر  اآرم ارط
 اإلسالمية مرلك المصطفى للدراسات 

 علك ال  رانك العاملك
 1419 فك النالث عشر من رجب الم ـر

 



 

 الفصل الوؿ

 بح ث تمهيدية لتفسير آية العصمة من الناس

 خالصة آيات الددير النالث
كمػػا ،   أف يػػدؿ أم ػػم عغػػ  وعهػػم،  ابػػل وعػػة ارػػوداع 9أمػػس او تعػػاُف رلػػورم 

اأف يد٢تم عغ  إمػامهم مػ   عػده ايعغػ  عهػده اُف ،  اصومهم،  ازكاهتم،  هتمد٢تم عغ  صال
إال  عػد أف  : ألنػم تعػاُف َف ياػبب نبيػاً مػ  أنبيائػم..  ايرصبم عغمػاً ألم ػم،  اصيم م  عًتتم
 ايرصبم عغماً ألم م.،  روصيماال٢تر  ايورث ارك اب،  يكمل رم ديرم

اياػػيم ٢تػػم ،  رػػيعغمهم مرالػػك وعهػػم،  ا١تسػػغمُت اُف اٟتػػت معػػم 9ادعػػا اررػػ  
ٟتسػػػدها ،  اركرػػػم كػػػاف ٮتإػػػ  أف تعػػػارض ذرػػػك اػػػسيأ..  عغمػػػاً مػػػ   عػػػده 7عغيػػػاً 

اي همػػوه  أنػػم يسيػػد تألػػي  مغػػك أللػػستم كمغػػك  ،  اأف يطعرػػوا يف نبوتػػم،  اراػػدل ربػػٍت هاؤػػم
 ذرك اُف وداث وسكة ردة يف األمة. يددت ..  كسسى اايصس

اخطػػػػػب يف مكػػػػػة ،  ا غػػػػػن األمػػػػػة  سيذػػػػػة اٟتػػػػػت،  وعػػػػػة ارػػػػػوداع 9اوػػػػػت اررػػػػػ  
ا إػسها  األئمػة الثػٍت عإػس مػ  ،   ُت  يها رألمة معػاَف ديرهػا..  اعس ات امٌت ٜت  خطب

:  اؤػػػدد عغػػػ  أنػػػم ال أمػػػاف رغمسػػػغمُت مػػػ  ارذػػػالؿ إال  ار مسػػػك  ػػػارناغُت،  : أهػػػل  ي ػػػم
 اراسآف اارعًتة.
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،  راغبوف مػ   عػده عغػ  أعاػا ماأص ا م ار ي  لي،  كما و رهم م  األئمة ا١تذغُت
 تعاُف م  اراد ووضم يـو ارايامة. يمرعهم او 

االيػػة ارعػػًتة ارطػػاهسة  إػػكل رٝتػػر  9َف يكػػسس اررػػ  ،  ا سػػبب وسالػػية اػػسيأ
 .7اَف يأخ  اربيعة م  ا١تسغمُت رعغر 

 اورػم تعػػاُف  7مػ  وعػػة ارػوداع نػ ؿ عغيػػم ج ئيػل  9ايف طسيػا عودتػم 
 ػػأااف  (اٍف  ... أيهػػا الرسػػ ؿ بلػػم مػػا أنػػكؿ إليػػ  مػػن ربػػ  يػػا ) ا يػػة األاُف 

اأصػػعد عغيػػاً ،  ا غغهػػم مػػا أمػػسه  ػػم ر ػػم،  ا١تسػػغمُت يف اٞت  ػػة عرػػد عػػديس خػػم 9اررػػ  
،  اأمػػس أف ترصػػب رػػم خيمػػة،  ار ػػع  يػده معغرػػاً االي ػػم مػػ   عػده،  معػم عغػػ  ا١ترػػ  7

 رػػا عرػػد ذرػػك آيػػة إكمػػاؿ ارػػدي  اإ٘تػػاـ  ر..   هرػػداه ا ػػايعوه،  اأف يهرئػػم ا١تسػػغموف  ارواليػػة
اليػػـ  ألملػػم ل ػػم ديػػن م وأتممػػم علػػي م :  اهػػر اورػػم تعػػاُف،  اررعمػػة  واليػػة ارعػػًتة ارطػػاهسة

 ارغديس ارنام  عإس م  ذت اٟتعة. اٍف. اذرك يف يـو ... نعمتك ورضيم ل م اإلسالـ دينا  
اركػ  ،  ا١ترػا اُت دأت ٖتسكات اسيأ ا ،  اُف ا١تديرة ا عده 9اابل اصوؿ ارر  

اذرػػػك  ولػػػائل ،  اعصػػػم رلػػػورم مػػػ  ارتػػػداد األمػػػة عغػػػ  نبوتػػػم يف وياتػػػم،  او تعػػػاُف أوبطهػػػا
اكػػػاف ،  9كػػػاف مرهػػػا أف أنػػػ ؿ ارعاػػػاب عغػػػ  عػػػدد مػػػ  ا١تعًتضػػػُت عغػػػ  اررػػػ  ،   م عػػػددة

،  ار ت كاف أ وه زعيم  ٍت عبػد ارػدار،  أودهم جا س    اررذس    اٟتارث م   ٍت عبد اردار
 امل روا  اسيأ يـو  در.او

 :  اؿ أب  عبيد الهروي فك لتابو غريب القرآف
أتػ  ،  اؤاع ذرك يف ارػبالد،  ١تا  غَّن رلوؿ او صغ  او عغيم الغم عديس خم ما  غَّن

 :  ااؿ،  جا س    اررذس    اٟتارث    كغدة ارعبدرت
،  ا ارصػػػالة،  لػػػوؿ اوإال او اأنػػػك ر إرػػػم  ! أمسترػػػا مػػػ  او أف نإػػػهد أف ال يػػػا ٤تمػػػد

وػػىت ر عػػا  ذػػبع ا ػػ  عمػػك ،   ابغرػػا مرػػك. مث َف تػػسض  ػػ رك،  اار كػػاة،  ااٟتػػت،  اارصػػـو
 ؟!  ه ا ؤر  مرك أـ م  او!  من لنم م اله فعلك م اله:    ذغ م عغيرا ااغا
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 إفَّ ه ا م  او.،  إال هوإرم  ااو ار ت ال:  9 ااؿ رلوؿ او 
ارغهػػم إف كػػاف مػػا ياػػوؿ ٤تمػػد واػػاً  ػػأمطس عغيرػػا :  اوغ ػػم اهػػو ياػػوؿوُف جػػا س يسيػػد ر  ػػ

 سػا  عغػ  ،  !  ما اصػل إريهػا وػىت رمػاه او ْتعػس وعارًة م  ارسما  أا ائ را  ع اب أريم
 اٍف...  سةؿ ساعٌل بعقاٍب وا  :  اأن ؿ او تعاُف،  هام م اخسج م  د سه اا غم

عغػػ  ت سػػَت ا يػػات ارػػنالث  اصػػة ارغػػديس  امػػع أف عػػدداً مػػ  مصػػادر ارسػػريُت توا ارػػا
اركػػػ  أكنػػػس م سػػػسيهم ا٤تػػػدثيهم ..  : االيػػػة عغػػػر اارعػػػًتة ارطػػػاهسة 9اإعػػػالف اررػػػ  

 كما لًتى.،   م عددٍة ام ذار ة،   سساها  وجوه أخسى
 زمة ر  سَت ه ه ا يات اركسٯتة.ر رك وسرنا  عب ارب وث ار مهيدية ارال
* * 



 



 

 البحث الوؿ

 لانم مطروحة فك حياتو  9ك خالفة النب
توجػد أدرػة  مغمولػة  تػدؿ عغػ  أف ا٠تال ػة اااليػة األمػس  عػد ،  مذػا اً اُف مرطػا األمػور

اأف اركػالـ كػاف ٬تػست ،  كانا مطساوًة م  أاؿ  عن م ااُف آخس وياتم ارإػسي ة  9ارر  
 َف يػػوص 9ال كمػػا تاػػوؿ مصػػادر ارسػػريُت مػػ  أف اررػػ  ..  يف مػػ  ٮتغ ػػم  إػػكل طبيعػػر

 اال لػػأروه عرػػم وػػىت ٣تػػسد لػػداؿ،  اأف ا١تسػػغمُت َف يطسوػػوا هػػ ا ا١توضػػوع معػػم أ ػػداً ،  اُف أوػػد
!! 

 عغػػػػ  إمامػػػة ارعػػػًتة مػػػ   عػػػػده 9اهػػػ ه األدرػػػة عػػػَت مػػػا ثبػػػػا مػػػ  نصػػػوص اررػػػ  
.: 
م  أنم كاف يعػسض ن سػم عغػ  ارابائػل يف  9ماارد يف لَتة ارر   : الدليل الوؿ

اأف  عػػب ارابائػػل ابغػػا عسضػػم ..  ميػػم ركػػر يبغػػن رلػػارة ر ػػمايطغػػب مرهػػا أف ٖت،  أاؿ  عن ػػم
،   أنم ٣تػسد رلػوؿ ااألمػس رػي  رػم 9 أجا ا ارر  ،   إسط أف يكوف األمس ٢تا م   عده

 !  ل هو و تعاُف ٬تعغم ١ت  يسيد
اكال٫تػا ،  اوػدي  كرػدة،  وػدي   ػٍت عػامس  ػ  صعصػعة:  اأ سز ما اجػدنا مػ  ذرػك

 ! 9اهو يف أااخس وياة ارر  ،    عامس    ارط يلاودي،  يف أاؿ اربعنة
 : 289/  2:  ػ ففك سيرة ابن ىشاـ

  ااؿ،  اعسض عغيهم ن سم،  أت   ٍت عامس    صعصعة  دعاهم اُف او ع  اجل
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ااو رػو أي أخػ ت هػ ا ار ػىت مػ  اػسيأ ألكغػا  ػم :  رم رجل مرهم يااؿ رػم  ي ػسة  ػ   ػساس
،  مث أ هػػسؾ او عغػػ  مػػ  خار ػػك،  ا إف ٨تػػ   ايعرػػاؾ عغػػ  أمػػسؾأرأيػػ:  مث اػػاؿ رػػم،  ارعػػسب

 ؟ أيكوف ررا األمس م   عدؾ
 يذعم وي  يإا .،  األمس اُف او:  ااؿ

! ال   ػػ ذا أ هػػسؾ او كػػاف األمػػس رغَتنػػا،  أ رهػػدؼ ٨تورنػػا رغعػػسب دانػػك:  اػػاؿ  اػػاؿ رػػم
 !  أ وا عغيم. واجة ررا  أمسؾ

اػػد كانػػا أدرك ػػم ارسػػ  وػػىت ال ،  امس اُف ؤػػيخ ٢تػػمرجعػػا  رػػو عػػ،   غمػػا صػػدر اررػػاس
 غمػا ،   كانوا إذا رجعػوا إريػم وػدثوه ٔتػا يكػوف يف ذرػك ا١تولػم،  يادر أف يواىف معهم ا١توالم

جا نا  ىًت م  اػسيأ مث أوػد  ػٍت :   ااروا،  ادموا عغيم ذرك ارعاـ لأ٢تم عما كاف يف موٝتهم
:  اػػػاؿ،  ف ٪ترعػػػم اناػػػـو معػػػم ا٩تػػػسج  ػػػم اُف  الدنػػػايػػػ عم أنػػػم نػػػ  يػػػدعونا اُف أ،  عبػػػد ا١تطغػػػب

؟! هػل رػ نا اها مػ   يػا  ػٍت عػامس هػل ٢تػا مػ  تػالؼٍ :  مث ااؿ،   وضع ارإيخ يديم عغ  رألم
 ػػأي  رأيكػػم كػػاف ،  اإهنػػا ٟتػػا،  ؟! اارػػ ت ن ػػ   ػػالٍف  يػػده مػػا تاو٢َّتػػا إٝتػػاعيغر  اػػ  ُمطَّغػػب
 ! ان ه . عركم

اوكػػػػاه يف ،  ٛ٘ٔ / ٕ:  اا ػػػػ  كنػػػػَت يف لػػػػَتتم،  ٗٛ/  ٕ:  ارااه ارطػػػػ ت يف تارٮتػػػػم
،  ٕٗٙ/  ٔ:  اارػػػػساض األنػػػػف،  ٕٖ / ٕ:  عػػػػ  لػػػػَتة ا ػػػػ  هإػػػػاـ،  ٖٗٔ / ٚ:  ارغػػػػديس

الػػػػَتة زيػػػػٍت ،  ٖ / ٕ:  اارسػػػػَتة اٟتغبيػػػػة،  ٕٛٔ/  ٔا عػػػػة ارا ػػػػل رعمػػػػاد ارػػػػدي  ارعػػػػامست 
 .ٕ٘ٔ/  اوياة ٤تمد ٢تيكل،   امأ اٟتغبية،  ٕٖٓ/  ٔ:  دوالف

 : ااؿ ٜ٘ٔ / ٕ:   سااه ا   كنَت يف لَتتم،  اأما ودي  ابيغة كردة
إف :  أف كرػػػدة اارػػػا رػػػم،  اوػػػدثٍت أع عػػػ  أؤػػػياخ اومػػػم:  اػػػاؿ عبػػػد او  ػػػ  األجغػػػة
 ؟   ست ٕتعل ررا ا١تغك م   عدؾ

 ٬تعغم وي  يإا .،  إف ا١تغك و:   ااؿ رلوؿ او صغ  او عغيم الغم
 ان ه . .!  يما جئ را  مال واجة ررا :   ااروا

 ػػسااه ا ػػ  كنػػَت أيذػػاً يف ،  اأمػػا وػػدي  عػػامس  ػػ  ارط يػػل ؤػػيخ مإػػايخ ابائػػل عط ػػاف
 : ااؿ،  ٗٔٔ / ٗ:  لَتتم

 



 ٘ٔ ................................................................ كانا مطساوة يف وياتم  9خال ة ارر  

اعػامس  ػػ  ،  عػ  ا ػ  عبػاس أف أر ػد  ػ  اػػي   ػ  جػ    ػ  خارػد  ػػ  جع ػس  ػ  كػالب
 ان هيػػػا إريػػػم اهػػػو ،  اػػػدما ا١تديرػػػة عغػػػ  رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم،  ارط يػػػل  ػػػ  مارػػػك

 :  ااؿ عامس    ارط يل:   عغسا  ُت يديم،  جار 
 ؟ ما ٕتعل ِف إف ألغما،  ػ يا ٤تمد

 رك ما رغمسغمُت اعغيك ما عغيهم.:  ػ  ااؿ رلوؿ او صغ  او عغيم الغم
 ؟ م   عدؾ،  إٔتعل ِف األمس إف ألغما:  ػ ااؿ عامس

اركػػ  رػػك ،  اال راومػػك،  ي  ذرػػك رػػكرػػ:  ػػػ  اػػاؿ رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم
 أعرة ا٠تيل.
َدر.،  إجعل ِف ارَو َس،  أنا ا ف يف أعرة خيل ٧تد:  ػ ااؿ

َ
 ارك ا١ت

 ال.:  ػ ااؿ رلوؿ او صغ  او عغيم الغم
 !  ألمألهنا عغيك خياًل ارجاالً أما ااو:  ااؿ عامس،  ػ  غما ا ل م  عرده

 عك او.ٯتر:  غمػ  ااؿ رلوؿ او صغ  او عغيم ال
اكػػػاف عػػػامس  ػػػ  ارط يػػػل اػػػد أتػػػ  رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم :  اػػػاؿ،  ٕٔٔػػػػ ايف ص 

،  يكػػوف رػػك أهػػل ارسػػهل ايكػػوف ِف أهػػل ارػػو س:  أخػػَتؾ  ػػُت ثػػالث خصػػاؿ:   اػػاؿ،  الػػغم
 ! اؾ  غط اف  أرف أؤاس اأرف ؤاسا أا أع  ،  اأكوف خغي  ك م   عدؾ

امػوت  يف ،  أعُػدَّة  كغػدة اربعػَت:   يػا امػسأة  اػاؿ ااؿ  طََعػ  ى أصػيب  ارطػاعوف   يف
 مػات عغػ  ،   سكػب،  ! ى ايف رااية يف  يا لػغورية   ائ ػوي   سلػر  يا امسأة م   ٍت  الف

 ان ه . .!  هس  سلم
 : رألنصار تذمرا ثالثة ؤساط 9أف  يعة ارر   : الدليل النانك

 أف ٭تموه ٦تا ٭تموف مرم أن سهم. : الوؿ
 ٭تموف مرم أهل  يوهتم اذراريهم. أف ٭تموا أهل  ي م اذري م ٦تا : النانك
 أف ال يرازعوا األمس أهغم. : النالث

اأف مبػػػػػدأ ،  9اهػػػػػ ا يعػػػػػٍت أف يطيعػػػػػوا مػػػػػ  ٮت ػػػػػاره او تعػػػػػاُف رغايػػػػػادة  عػػػػػد نبيػػػػػم 
 كاف م ساعاً عرم م  أاؿ ارسلارة. 9رألئمة  عد ارر  اال٢تر  الخ يار
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األخػَتي  ورنػاً  اركرها ورنػا  ارإػسطُت،  إسط األاؿ خَت ا ا ااد ا ا األنصار  ار
 ! ليئاً مع األلف

 122 / 8:  ػ ففك صحيح البخاري
 ايعرػػػا رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم عغػػػ  ارسػػػمع :  عػػػ  عبػػػادة  ػػػ  ارصػػػاما اػػػاؿ

،  كرػا  اأف ناػـو أا ناػوؿ  ػاٟتا وينمػا،  اأف ال نرازع األمػس أهغػم،  اارطاعة يف ا١ترإ  اا١تكسه
 ال ٩تاؼ يف او رومة الئم.

ى  اعاػد  ا ػاً  عرػواف،   عدة راايات،  137 / 7:  والنساعك 16 / 6:  ػ ورواه مسلم
  اب اربيعة عغ  أف ال نرازع األمس أهغم  

ااػػاؿ ى اػػاؿ  415وفػػك ص ،  316 / 5:  وأحمػػد،  957/  2:  ػػػ ورواه ابػػن ماجػػة
 .٘ٗٔ / ٛ:  ساً  واواً  . ارااه اربيهار يف لررمما َف تساا ك :  زاد  عب ارراس:  ل ياف

كمػػػػا يف صػػػػ ية ..  ازيػػػػادة أخػػػػسى،  ارااا راايػػػػات  يهػػػػا ار يػػػػادة ارػػػػيت ذكسهػػػػا لػػػػ ياف
 اػػاؿ  يمػػا أخػػ  عغيرػػا ،  دعانػػا اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم  بايعرػػا:  اػػاؿ ٛٛ/  ٛ:  اربخػػارت

اأف ال ،  اأثػػسة عغيرػػا،  ا ايسػػسنااعسػػسن،  أف  ايعرػػا عغػػ  ارسػػمع اارطاعػػة يف مرإػػطرا امكسهرػػا
 عردكم م  او  يم  سهاف. ان ه .،  إال أف تساا ك ساً  واواً ،  نرازع األمس أهغم

 145 / 8:  ورواه البيهقك فك سننو
عػػ  عبػادة  ػػ  ارصػاما اػػاؿ اػاؿ رلػػوؿ او  : 321 / 5:  ػػ وروف أحمػػد فػك مسػػنده

،  امرإػػطك امكسهػػك،  عسػػسؾ ايسػػسؾ يف،  عغيػػك ارسػػمع اارطاعػػة:  صػػغ  او عغيػػم الػػغم
 اإف رأيا أنم رك. ان ه .،  اال ترازع األمس أهغم،  اأثسة عغيك

اَف يكػ   يهػا الػ نرا  مػ  ،  ألف اربيعة كانػا ابػل ا٢تعػسة،  اهاتاف ار يادتاف ٤تل ؤكٍ 
،  اَف تكػػ  مسػػأرة إثػػسة اراسؤػػيُت عغػػ  األنصػػار مطساوػػة أ ػػداً إال  عػػد  يعػػة أع  كػػس،  ارطاعػػة

اهػػ ا يوجػػب ..  امػػا جػػسى رػػم،  اعػػًتاض رئػػي  األنصػػار صػػاوب ارسػػاي ة لػػعد  ػػ  عبػػادةا 
االطمئراف  أف زياديت الل نرا  ااألثسة نإأتا مػ  جػو عالاػة األنصػار مػع ا٠تال ػة اراسؤػية  عػد 

 .9ا اة ارر  
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عغػ  األنصػار أف  9ايالويب أف ارصػ اح اراسؤػية أكنػست مػ  راايػة ؤػسط اررػ  
..  ألجػػػػل أف ٖتػػػػ ت عغػػػػيهم  ػػػػأهنم ال لػػػػهم ٢تػػػػم يف ا٠تال ػػػػة اراسؤػػػػية،  مػػػػس أهغػػػػمال يرػػػػازعوا األ

عغػػ  األنصػػار أف ٯترعػػػوا أهػػل  ي ػػم اذري ػػػم ٦تػػا ٯترعػػوف مرػػػم  9اركرهػػا َف تػػسِا ؤػػسط اررػػػ  
ارػػػػيت هاٚتػػػػا  يػػػػا  اطمػػػػة اعغػػػػر ،  ألف ذرػػػػك يف عػػػػَت مصػػػػغ ة ا٠تال ػػػػة اراسؤػػػػية،  أهغػػػػيهم
 ! ٮتسجوا ايبايعوا إف َف،  ماأؤعغا  يم اررار ر  سام ٔت   ي،  8

 49/  6:  ػ  اؿ فك مجم  الكواعد
هػػل تػدراف عغػػ  مػػا ،  يػا أيهػػا اررػاس:  عػ  عبػػادة  ػ  ارصػػاما أف ألػعد  ػػ  زرارة اػػاؿ

ااٞتػػػػ  ،  ؟ إنكػػػػم تبايعونػػػػم أف ٖتػػػػار وا ارعػػػػسب اارععػػػػم تبػػػػايعوف ٤تمػػػػداً صػػػػغ  او عغيػػػػم الػػػػغم
 ١ت  لاَف. الغم،  ٨ت  وسب ١ت  وارب:  !  ااروا االن 

 او إؤًتط.يا رلوؿ  : ااروا
اتايمػوا ارصػالة ،  اأي رلػوؿ او،  إال اوإرم  تإهداا أف ال:  تبايعوي عغ  أف:  ااؿ

٦تػػػا ٘ترعػػػوف مرػػػػم  اأف ٘ترعػػػوي،  اأف ال ترػػػازعوا األمػػػػس أهغػػػم،  اارسػػػمع اارطاعػػػة،  اتدتػػػوا ار كػػػاة
 أن سكم اأهغيكم.

نصػػار تبػػايع رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم جػػا ت األ:  اعػػ  وسػػُت  ػػ  عغػػر اػػاؿ
 ؟ ما أ ايعهم يا رلوؿ او:   ااؿ عغر،  يا عغر ام  بايعهم:  عغ  ارعابة  ااؿ

اعغػ  أف ٘ترعػوا رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم ،  عغ  أف يطػاع او اال يعصػ :  ااؿ
 عوف مرم أن سكم اذراريكم. ان ه .٦تا ٘تر،  اأهل  ي م اذري م

 يف ار بغين  . 9يت رااي م م  مصادر أخسى يف ى مهمة نبيرا ال أ
 )عػػػاُف ارػػػ ت ارد يف ت سػػػَت اورػػػم ت،  وػػػدي  ارػػػدار ا١تعػػػساؼ : الػػػدليل النالػػػث

 .( وأنقر عشيرت  ال ربين
اهػػو أف مػػداي ارسػػَتة ارربويػػة ارإػػسي ة طمسػػوا ،  اال  ػػد هرػػا مػػ  ار ربيػػم عغػػ  أمػػٍس مهػػم

ااخًتعوا  د٢تا مسوغة مػا ابػل ،  مع أهنا مرصوصة  ياراسآف،  ةمسوغة دعوة  ٍت هاؤم م  ارسَت 
 ارااا  يها ارص ية اعَت...  اما  عد  يا األرام،   يا األرام
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 ! اا١تعاوؿ اعَت ا١تعاوؿ،  ارص ية
يف ا١تسوغػػة األاُف أف يػػدعو  9اتػػدؿ ا يػػة اركسٯتػػة عغػػ  أف او تعػػاُف أمػػس رلػػورم 

 ؟ ه ه ا١تسوغةيف  9  ماذا  عل ارر ..   ٍت هاؤم  ا 
 ؟ وىت ن ؿ األمس   وليع نطاؽ اردعوة،  أا لروات،  اهل ال مست مدهتا ؤهوراً 

،  أاالً ربػػػٍت هاؤػػػم خاصػػػة 9أف تكػػػوف نبػػػوة ارسلػػػوؿ : اال٢تػػػر  امػػػا معػػػٌت األمػػػس
 ؟ ا عدها راسيأ اارعسب اارراس عامة

يعػػػػاً وػػػػوؿ اررػػػػ   ػػػػار  وا ٚت،  امػػػػا معػػػػٌت أف اسيإػػػػاً اٗتػػػػ ت اػػػػساراً ٔت اصػػػػسة  ػػػػٍت هاؤػػػػم
اٖتمغػػوا اٟتصػػار ارإػػامل ارػػ ت الػػ مس مػػ  ارسػػرة ارسادلػػة أا ،  مػػدمرهم اكػػا سهم،  9
 ! اَف يال أود مرهم آخ..  اُف ارسرة اٟتادية عإسة رغبعنة،  ارسا عة

ال يػػػرهب ْتمغهػػػا إال  رػػػو ،  امػػػا معػػػٌت أنػػػم عرػػػدما كانػػػا تاػػػع ؤػػػدائد عغػػػ  ا١تسػػػغمُت
 ! اَف ينبا عَت  ٍت هاؤم،  يعاً يف أود اد اهنـ  ا١تسغموف ٚت !؟ هاؤم

 !!  غم ينبا عَت  ٍت هاؤم..  مث اهن موا يف ورُت اهم عإسة آالؼ
إف هػػ ه اٟتاػػائا اار ػػواهس ت سػػس اٟتػػدي  ارػػ ت راتػػم مصػػادرنا ى  عنػػا اُف أهػػل  يػػيت 

 ااُف ارراس عامة  .،  خاصة
م كػاف عغ  أف إن ار  ػٍت هاؤػ ( أنقر عشيرت  ال ربين )كما تدؿ آية 
اخغي  ػػم مػػ   9ايػػدؿ وػػدي  ارػػدار عغػػ  أف تعيػػُت اصػػر اررػػ  ..  م ٣تػػاً مػػ  او تعػػاُف

 .. م  ضم  ذرك ار نامت،  كاف عماًل مبكساً ،    يرهم
 97/  5:  ػ فقد  اؿ السي طك فك الدر المنن ر

ااربيهاػر ،  اأ و نعيم،  اا   مسدايم،  اا   أع وامت،  اا   جسيس،  اأخسج ا   إل ا
١تػػا ن رػػا هػػ ه ا يػػة عغػػ  رلػػوؿ او :  اػػاؿ 2 عػػ  عغػػر،  مػػ  طػػسؽٍ ،  يف ارػػدالئل

دعػػاي رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم ،  وأنػػػقر عشػػػيرت  ال ػػػربين:  صػػغ  او عغيػػػم الػػػغم
اعس ػػػا أي ،  إف او أمػػػسي أف أنػػػ ر عإػػػَتيت األاػػػس ُت  ذػػػاا  ػػػ رك ذرعػػػاً يػػػا عغػػػر  :  اػػػاؿ

  صماُّ عغيها وىت جا ،  رى مرهم ما أكسهمهما أ ادؤهم   ا األمس أ
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  اصػرع ِف صػاعاً مػ  طعػاـ،  ٤تمد إنك إف َف ت عل ماتدمس  م يعػ  ك ر ػك يا:  ج يل  ااؿ
وػػىت ،  مث اٚتػػع ِف  ػػٍت عبػػد ا١تطغػػب،  ااجعػػل ررػػا عسػػاً مػػ  رػػن،  ااجعػػل عغيػػم رجػػل ؤػػاة، 

 أكغمهم اأ غن ما أمست  م.
 اهػم يومئػ  أر عػوف رجػالً ي يػداف رجػالً أا يراصػونم،    عغا ما أمسي  م مث دعوهتم رػم

 غمػا اج معػوا اريػم دعػاي  ارطعػاـ ارػ ت ،   يهم أعمامم أ و طارب اٛت ة اارعبػاس اأ ػو ٢تػب، 
 غمػػػا اضػػػع م ترػػػااؿ اررػػػ  صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم  ذػػػعة مػػػ  ارغ ػػػم ،  صػػػرعا ٢تػػػم  عئػػػا  ػػػم

 أكػػل اراػػـو وػػىت ،  كغػػوا  سػػم او:  اػػاؿمث ،  مث أرااهػػا يف نػػواور ارصػػ  ة،   إػػاها  ألػػرانم
 ! ما تسى إال آثار أصا عهم،  هنغوا عرم

 ل ارواود ريأكل ما ادما ٞتميعهم.ااو إْف كاف ارسج
 ! رع   إس وا مرم وىت رااا ٚتيعاً  عئ هم   رك ا، يا عغر  إلا اراـو:  مث ااؿ
 !  إف كاف ارسجل مرهم ريإسب منغماأل او

:   اػػاؿ،  صػػغ  او عغيػػم الػػغم أف يكغمهػػم  ػػدره أ ػػو ٢تػػب اُف اركػػالـ غمػػا أراد اررػػ  
 كغمهم ارر  صغ  او عغيم الغم.!    سؽ اراـو اَف ي راد ل سكم صاوبكم

،  يػػػا عغػػػر إف هػػػ ا ارسجػػػل اػػػد لػػػباٍت اُف مػػػا ٝتعػػػا مػػػ  اراػػػوؿ:   غمػػػا كػػػاف ارغػػػد اػػػاؿ
مث ،  ألم  مػ  ارطعػاـ اارإػساب عػْد ررػا ٔتنػل ارػ ت صػرعا  ػا،     سؽ اراـو ابل أف أكغمهػم

 ػأكغوا ،    عل كما  عل  ػاألم ،  مث دعاي  ارطعاـ  اس  م،    عغا مث ٚتع هم،  اٚتعهم ِف
 : مث تكغم ارر  صغ  او عغيم الغم  ااؿ،  اؤس وا وىت هنغوا

،  يا  ٍت عبد ا١تطغب إي ااو ما أعغم أوداً يف ارعسب جا  اومم  أ ذل ٦تا جئػركم  ػم
 ػػػأيكم يػُػػػَوازُِرِي عغػػػ  ،  ااػػػد أمػػػسي او أف أدعػػػوكم إريػػػم،  اػػػد جئػػػ كم ٓتػػػَت ارػػػدنيا اا خػػػسة إي

 ؟ أمست ه ا
  ااـ اراـو يذ كوف.،  إنم أنا:   اغا اأنا أودثهم لراً 

 ١تا ن را:  ااؿ،  مث رااها ارسيوطر  سرد آخس ع  ا   مسدايم ع  ار ا     عازب
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،  ٚتع رلوؿ او صغ  او عغيم الغم  ٍت عبػدا١تطغب،  ربينوأنقر عشيرت  ال :  ه ه ا ية
 اٍف. ان ه ....  اهم يومئ  أر عوف رجالً 

اهػو ألػغوب  ..  9اَف يػ كس  ايػة كػالـ اررػ  ،  ارك  ارسيوطر  ًت اٟتػدي  هرػا
ألف  ايػػة اٟتػػدي  تاػػوؿ إف او أمػػس ،  دأب رااة خال ػػة اػػسيٍأ عغػػ  ارتكا ػػم يف وػػدي  ارػػدار

 ! يسه اخغي  م م  عإَتتم األاس ُتذرك اريـو أف ٮت ار از  رلورم م 
 277/  1:  ػ  اؿ المينك فك الددير

 / ٕ:  اهػػا ٨تػػ  نػػ كس ر ػػػيب ارطػػ ت  رصػػم وػػػىت ي بػػُت ارسؤػػد مػػػ  ارغػػر اػػاؿ يف تارٮتػػػم
ااػػػػد أمػػػػسي او تعػػػػاُف أف ،  إي اػػػػد جئػػػػ كم ٓتػػػػَت ارػػػػدنيا اا خػػػػسة:  مػػػػ  ارطبعػػػػة األاُف ٕٚٔ

 ؟ أف يكوف أخر ااصير اخغي يت  يكمعغ  ،   أيكم يوازري عغ  ه ا األمس،  أدعوكم إريم
ااغا اإي ألودثهم لػراً اأرمصػهم عيرػاً اأع مهػم ،   أوعم اراـو عرها ٚتيعاً :  ااؿ

 نا يا ن  او أكوف ازيسؾ عغيم.أ:   طراً اأٛتإهم لاااً 
 ٝتعوا رػم اأطيعػوا. اػاؿ ػا،  إف هػ ا أخػر ااصػير اخغي ػيت  ػيكم:   أخ   سابيت مث اػاؿ

 اد أمسؾ أف تسمع ال رك اتطيع.:  اياوروف ألع طارب،   ااـ اراـو يذ كوف: 
 279 / 2:  ػ و اؿ المينك

يف  ،  ٕٓٗا١ت ػوىف ،  ا  ا ارغ يب أخسجم أ و جع س اللكايف ا١تػ كغم ا١تع ػ ِف اربغػدادت
 ة.إنم رات يف ا٠ت  ارص ي:  اااؿ،  ك ا م ناب ارعنمانية

 48ػ  46/  اه الفقيو برىاف الدين فك ) أنباء نجباء البناء  ورو 
 24 / 2وابن الثير فك ال امل 

 116/  1وأب  الفداء عماد الدين الدمشقك فك تاريخو 
   ) وبتر آخره 37 / 3وشهاب الدين الخفاجك فك شرح الشفا للقاضك عياض 

 داليل البيهقك وغيره بسند صحيح. ذلر فك:  و اؿ
 397/  عالء الدين البددادي فك تفسيرهوالخازف 



 ٕٔ ................................................................ كانا مطساوة يف وياتم  9خال ة ارر  

 392 / 6لما فك ترتيبو ،   والحافظ السي طك فك جم  الج ام 
وابػن ،  وابػن أبػك حػاتم،  وابن جرير،  ابن إسحاؽ:  عن الحفاظ الستة،  397/ وفك

 والبيهقك.،  وأبك نعيم،  مردويو
 . انتهى.254 / 3وابن أبك الحديد فك شرح نهج البالغة 

امػػػرهم ارطػػػ ت ،  اوب ارغػػػديس مػػػ  ارػػػ ي  وس ػػػوا اٟتػػػدي  لرضػػػا  اػػػسيأمث ؤػػػكا صػػػ
يف وػا  9اركرػم أ ػم كػالـ اررػ  ،  ار ت رااه يف ت سَته  ر   لػرده ا١ت اػدـ يف تارٮتػم

 .!! اك ا اك ا،  إف ه ا أخر:  مث ااؿ:   ااؿ 7عغر 
. ٖٔ٘ / ٖ:  ايف ت سػػَته،  ٓٗ/  ٖ:  اتبعػػم عغػػ  ذرػػك ا ػػ  كنػػَت يف اربدايػػة ااررهايػػة

 ان ه .
اناهيك م  ذرػك مداخاتػم مػع رلػوؿ  : 272 / 32:  ػ و اؿ فك ىامش بحار الن ار

وأنػػقر عشػػيرت  :   ػػأمس مػػ  او عػػ  اجػػل يف  ػػد  اللػػالـ وػػُت نػػ ؿ اورػػم تعػػاُف 9او 
تػػػػاريخ أع ،  ٕٗ / ٕ:  كامػػػػل ا ػػػػ  األثػػػػَت،   ٕٖٔ / ٕ:  راجػػػػع تػػػػاريخ ارطػػػػ ى...  ال ػػػػربين
 ٜ٘ٔ/  ٔ:  امسرد المػاـ ا ػ  وربػل،  ٕٗ٘ / ٖ:  ااررهت اٟتديدت،  ٙٔٔ/  ٔ:  ار دا 
 .ٔٓٗ/  ٙ:  اكر  ارعماؿ،  ٛٓٗ / ٙ:  اٚتع اٞتوامع تستيبم، 

إ٪تػا ٖتااػا  صػورة اربيعػة اا١تعاهػدة ى ،  اه ه ا١تداخاة مع أهنا كانا  أمس او ع  اجػل
اال رعغػػػر أف ،  اخغي ػػػًة عػػػَته أف يأخػػػ  أخػػػاً اازيػػػساً اصػػػاوباً  9اٟتغػػػف   اَف يكػػػ  رغرػػػ  

ه او عػػ  كمػػدازرة هػػاراف ١تولػػ  عغػػ  مػػا وكػػا،   ياصػػس يف مدازرتػػم انصػػستم ااررصػػة رػػم ارديرػػم
 اجل يف اراسآف اركسل.

،  وػػُت يػػداخر  عػػد ذرػػك ا غػػ   ػػُت ا١تهػػاجسي  ٔتكػػة 9ارػػ رك تػػسى رلػػوؿ او 
ا ػػػُت عنمػػػاف اعبػػػد ،  يػػػداخر  ػػػُت عمػػػس اأع  كػػػس:   يػػػداخر  ػػػُت كػػػل رجػػػل اؤػػػايام اؤػػػكغم

ا ػػُت ،  ا ػُت عبيػػدة  ػ  اٟتػػارث ا ػالؿ،  ا ػػُت ارػ  َت اعبػػد او  ػ  مسػػعود،  ارػسٛت   ػػ  عػوؼ
،  ا ُت أع عبيػدة  ػ  اٞتػساح الػاَف مػوُف أع و ي ػة،  مصعب    عمَت العد    أع اااص

 ارػ  ٗٓ٘/  ٔ:  ا ُت ٛت ة    عبد ا١تطغب ازيػد  ػ  وارثػة اركغػ  ى راجػع لػَتة ا ػ  هإػاـ
 : 7  ياوؿ رعغر  ٕٓٚ/  ٔ:  اربالذرى ٓٚػ  ٔٚ /
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 أنػا مػػٍت ٔتر رػػة هػساف مػػ  مولػػ  إال أنػػم ال ،  اارػ ى  عنػػٍت  ػػاٟتا نبيػاً مػػا أخستػػك إال رر سػػر
 اأنا معر يف اصست يف اٞترة.،  اأنا أخر ااارثر،  ن   عدت

 يػػدعيها  عػػدت إال  اال،  أنػػا عبػػد او اأخػو رلػػورم:  اإذا ذاكػػسؾ أوػد  اػػل:  مث اػاؿ رػػم
  . ٙٗا  ٘ٗ/  ٘:  مر خب كر  ارعماؿ ٛٙٔ / ٕ:  كاذب م ًت ى ارسياض اررذسة

،  ويرما عسض ن سم عغػ  ارابائػل  غػم يس عػوا اريػم رؤالػهم 9ار رك ن سم تساه 
مث عسض ن سم عغ   ٍت عػامس  ػ  صعصػعة اػاؿ رجػل مػرهم ياػاؿ رػم  ي ػسة  ػ   ػساس  ػ  عبػد 

ااو رػو أي أخػ ت :  اإػَت  ػ  كعػب  ػ  ر يعػة  ػ  عػامس  ػ  صعصػعةاو  ػ  لػغمة ا٠تػَت  ػ  
أرأيػا إف  ايعرػاؾ عغػ  أمػسؾ مث :  مث اػاؿ رسلػوؿ او،  ه ا ار ىت م  اسيأ ألكغا  م ارعػسب

 ؟ أيكوف ررا األمس م   عدؾ،  أ هسؾ او عغ  م  خار ك
 األمس اُف او يذعم وي  يإا .:  ااؿ

ال ،   ػػ ذا أ هػػسؾ او كػػاف األمػػس رغَتنػػا،  ا رغعػػسب دانػػكأ رهػػدؼ ٨تورنػػ:  اػػاؿ  اػػاؿ رػػم
/  ٔ:  ارػػػساض األنػػػف ٕٗٗ/  ٔ:   ػػػأ وا عغيػػػم ى راجػػػع لػػػَتة ا ػػػ  هإػػػاـ،  واجػػػة ررػػػا  ػػػأمسؾ

 ٖ / ٕ:  ارسػػػَتة اٟتغبيػػػة ٕٖٓ/  ٔ:  لػػػَتة زيػػػٍت دوػػػالف،  ٕٛٔ/  ٔ:   عػػػة ارا ػػػل ٕٗٙ
اية  ػػػأمس مػػػ  او عػػػ   ا٠تال ػػػة ااروصػػػ 7كػػػاف تعاهػػػد مػػػع عغػػػر   9 .  غػػػوال أنػػػم 
 جة مالة م  نصسة أمنا٢تم. ان ه .اهو ْتا،  ١تا ردهم   ا اركالـ ا١تدي ،  اجل ابل ذرك

 15/  1:  ػ وفك دعاعم اإلسالـ للقاضك النعماف المدربك
:  ١تػا أنػ ؿ او عػ  اجػػل:  ارايرػا أيذػاً عػ  عغػر  ػ  أع طارػب صػغ  او عغيػم أنػم اػاؿ

 ػػٍت عبػػد ا١تطغػػب عغػػ   خػػ  ؤػػاة ااػػدح  9ٚتػػع رلػػوؿ او ،  وأنػػقر عشػػيرت  ال ػػربين
اهػم ،  اإف  يهم يومئد عإسة ري  مػرهم رجػل إال أف يأكػل اٞت عػة ايإػسب ار ػسؽ،  م  رن

 اػاؿ ،  ا ػيهم يومئػ  أ ػو ٢تػب،   أكغوا وػىت صػدراا اؤػس وا وػىت ارتػواا،   ذع اأر عوف رجالً 
 : ٢9تم رلوؿ او 

إف او َف يبعػ  نبيػػاً إال ،  تكونػوا مغػوؾ األرض اوكامهػا يػا  ػٍت عبػد ا١تطغػب أطيعػػوي
 ؟ اصير ااارثر اارير اأخر اازيست  أيكم يكوف،  جعل رم اصياً اازيساً ااارثاً اأخاً اارياً 
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وػػىت َف ،  رػػي  مػػرهم أوػػد يابغػػم،   ععػػل يعػػسض ذرػػك عغػػيهم رجػػالً رجػػالً ،   سػػك وا
أنػا يػا رلػوؿ او. :   عػسض عغػرَّ  اغػا،  راً اأنا يومئ  م  أوػدثهم لػ،  يبا مرهم أود عَتت

 أنا يا عغر.،  نعم:   ااؿ
،  رػػو َف تسػػ دروا عغػػ  لػػ س صػػاوبكم إال ٔتػػا رأيػػ م:   غمػػا انصػػس وا اػػاؿ ٢تػػم أ ػػو ٢تػػب

اػد :  ! اجعغػوا يهػ ؤاف اياورػوف ألع طارػب أتاكم   خػ  ؤػاة ااػدح مػ  رػن  إػبع م ارايػ م
 ادـ ا رك اريـو عغيك. ان ه .

مث يف ،  ربػػٍت هاؤػػم اػػد ؤػػاعا يف اػػسيأ 9د أف تكػػوف وادثػػة دعػػوة اررػػ  اال  ػػ
اإنػػم طغػػب مػػرهم ،   اػػاروا إف اررػػ  اٞتديػػد ٚتػػع عإػػَتتم اأنػػ رهم ادعػػاهم اُف ديرػػم،  ارعػػسب

 اٗتػػ ه ازيػػساً ..   أجا ػػم ا ػػ  عمػػم ارإػػاب ارغػػالـ،  ؤخصػػاً يكػػوف رػػم ازيػػساً اخغي ػػًة مػػ   عػػده
 ! اخغي ة

* * 
كانػػا مطساوػػًة امر ػػورًة   9ؿ عغػػ  أف االيػػة األمػػس  عػػد اررػػ   هػػ ه اررصػػوص تػػد

اأف كػػػل اررػػػاس كػػػانوا يعس ػػػوف أف مإػػػساع ..  9مػػػ  أاؿ  عن ػػػم اُف آخػػػس وياتػػػم ،  رغرػػػاس
اٖت ػاج اُف خغي ػة ،  9هو مإػساع تكػوي  دارػة يسألػها اررػ  ،  ارربوة ادعوة ارراس اريها

أخػػ اا مرػػم اعػػداً  ػػأف يكػػوف ٢تػػم األمػػس مػػ  رػػم  عػػده. ارػػ رك كػػاف ٦تنغػػو ارابائػػل ٭تػػااروف أف ي
 كيػػػف يصػػػدؽ ..  ازعػػػيم ابائػػػل ٧تػػػد ا١ت راغػػػة،  امػػػرهم ٦تنغػػػوف رابائػػػل ٯتانيػػػة اعدنانيػػػة،   عػػػده

وػػىت ،  9مػػ  أهنػػم َف يطسوػػوا مسػػأرة ا٠تال ػػة مػػع اررػػ  ،  عااػػل  مػػا زعمػػم زعمػػا  اػػسيأ
 !! ارإسعر اااجب ا١تسغمُت م   عده صيغة لداؿ ع  اٟتكم 

 أواديػ  عػ  مسػ ابل األمػة يف كػل األمػور 9ابل عاال أهنم يسااف عرػم اكيف ي
 ؟! ٠تال ة االماـ ارإسعر م   عدهإال يف أمس ا، 

* * 



 



 

 البحث النانك

 يبشر بالعمة اإلثنك عشر من بعده 9النبك 
،  9كانػا أمػساً م ساعػاً عرػم عرػده   9يف اع اادنا أف االية األمس  عد اررػ  

أف ،  كمػػا هػر لػػر م تعػػاُف يف أنبيائػػم،   أمػػسه أف يبغػػن األمػة االيػػة عًتتػػم مػ   عػػدهاأف او تعػاُف 
 .. يورث عًتهتم ارك اب ااٟتكم اارربوة

 ..  ل إمامة  ااراثُة ارك اب،  اال نبوة  عده،  أ ذغهم 9انبيرا 
ااػػػد طهػػػسهم او تعػػػاُف  : أ ذػػػل مػػػ  ذريػػػات ٚتيػػػع األنبيػػػا  9اعًتتػػػم اذري ػػػم 

مث أارثرػا ...  ثهم اٟتكم اارك ػاب ى ذريػة  عذػها مػ   عػب ااو ٝتيػع عغػيماأار ،  ااصط اهم
 . ...  ارك اب ار ي  اصط يرا م  عبادنا

اار غػػػوية ،  طػػػواؿ نبوتػػػم يبغػػػن االيػػػة عًتتػػػم  اٟتكمػػػة اار ػػػدريت 9ااػػػد كػػػاف اررػػػ  
 ػػل اػػد ،  اخططهػػا ل عػػادهم عػػ  اٟتكػػم  عػػده،  رعغمػػم ْتسػػد اػػسيأ ربػػٍت هاؤػػم،  اار صػػسية

 !  أجا م  غذب نبوت،  مساٍت عديدة عرف اسيأ ضدهم 9  ١ت
ركػػر يبغػػن األمػػة االيػػة األمػػس رعًتتػػم  9اكانػػا وعػػة ارػػوداع  سصػػًة مرالػػبًة رغرػػ  

ااتسػػػػاع اردارػػػػة ،  ويػػػػ  َف يبػػػػا  عػػػػد تبغيػػػػن ار ػػػػسائب ااألوكػػػػاـ،  رٝتيػػػػاً عغػػػػ  أالػػػػع نطػػػػاؽ
إال أف يستػب ..  رويغػم اُف ر ػم اػسب 9اإعػالف اررػ  ،  اا١تخاطس اريطة  ا،  اللالمية

 أمس اٟتكم م   عده.
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 9عغػ  أف ذرػك كػاف هػو ا٢تػم األكػ  رغرػػ  ،   ػل تػدؿ اررصػوص امرطػا األمػور
اتعمػل ١ترػع إعػالف ،  9اأف اسيإاً كانا تعسؼ جيداً ماذا يسيػد اررػ  ،  يف وعة اروداع

 إػػكل  : عغػػر اارعػػًتة ذرػػك! اأهنػػا زادت مػػ   عاري هػػا يف وعػػة ارػػوداع ١ترػػع تكػػسي  االيػػة
 ! اأخ  اربيعة ٢تم م  األمة،  رٝتر

اكػػػل م ػػػسدة مرهػػػا ..  اال ي سػػػع هػػػ ا ارب ػػػ  رىلػػػ دالؿ عغػػػ  ا١ت ػػػسدات ارػػػيت ذكسناهػػػا
 اػػد ..  يف وعػة ارػوداع 9 ػل نك  ػر هرػا  الػ طالع خطػب اررػ  ..  عغيهػا عػدة أدرػة

وػػا هػػ ه  اكػػاف مػػ ،  خطػػب ٜتػػ  خطػػب عػػَت خطبػػة ارغػػديس 9ذكػػست ا١تصػػادر أنػػم 
 ألف ا١تسػ معُت كػانوا عإػسات األرػوؼ،  ا٠تطب ارربوية أف تراغها ا١تصػادر كامغػًة عػَت مراوصػة

 ػاؿ خاصة يف ارص اح ا١تع مدة رٝتيػاً عرػد ا٠تال ػة اراسؤػية. ،  اركرك تساها ٣ت أًة ما ذبة.. 
 : 333 / 3:  فك السيرة الحلبية

 يػػػػـو ارسػػػػا ع مػػػػ  ذت األاُف:  خطػػػػب صػػػػغ  او عغيػػػػم الػػػػغم يف اٟتػػػػت ٜتػػػػ  خطػػػػب
اا٠تامسػػة ،  اارسا عػػة يػػـو اراػػس ٔتػػٌت،  اارنارنػػة يػػـو ارر ػػس ٔتػػٌت،  اارنانيػػة يػػـو عس ػػة،  اٟتعػػة ٔتكػػة

 ارر س األاؿ ٔتٌت أيذاً. ان ه . يـو
 وجػػدنا  يهػػا ارغسائػػب ،  ااػػد راجعرػػا نصػػوص هػػ ه ا٠تطػػب مػػ  أكنػػس مػػ  مئػػة مصػػدر

ت ااألدرػػػة عغػػػ  تػػػدخالت اػػػسيأ ارااهتػػػا يف اا١تدؤػػػسا،  مػػػ  ار عػػػارض اار ذػػػارب،  اارععائػػب
 !! نصوصها

أمػػس ا١تسػػغمُت  يهػػا   طاعػػة أهػػل  ي ػػم مػػ   9أف اررػػ   خطػػب الػػ داعاكػػل ذنػػب 
،   اأاػػػاـ عغػػػيهم اٟتعػػػة،  اوػػػ رهم مػػػ  الخػػػ الؼ  عػػػد مػػػا جػػػا هم ارعغػػػم  غيػػػاً  يػػػرهم،   عػػػده

 ! كامغًة عَت مراوصة
مػا  يػم ،  يف ا١تصػادر اراسؤػية ن سػها  اػد اصػغرا مرهػا،  ارك  رعم كل ار ع يم اراسؤر

..  اتأكيػػده عغػػ  الر ػػ اـ  ايػػادة عًتتػػم ارطػػاهسي  مػػ   عػػده،   ػػالغ  ١تػػ  أراد معس ػػة أاامػػس نبيػػم
 صغ  او عغيم اعغيهم.
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وي  ات ػا اٞتميػع عغػ  أف اررػ  ،  حديث العمة اإلثنك عشر:  ان كس مرها  يما يغر
 ! يف وعة اروداع طسح اذي هم يف خطبم عغ  ا١تسغمُت 9

:  امرهػػػا وػػػدي  ارناغػػػُت،  مث نسػػػ عسض أهػػػم مػػػا تذػػػمر م ا٠تطػػػب ارإػػػسي ة مػػػ  ٤تػػػاار
 اارصػ ا ة ارػ ي  ٯترعػوف مػ  ارػوراد عغيػم،  9وػوض اررػ  :  اودي ،  ارك اب اارعًتة

 ! ايدمس  م اُف اررار، 
 : 127 / 8:  ػ روف البخاري فك صحيحو

،  يكػوف اثرػا عإػس أمػَتاً :  او عغيم الغم ياػوؿٝتعا ارر  صغ  :  جا س    ٝتسة ااؿ
 ! كغهم م  اسيأ:  إنم ااؿ:   ااؿ أع،   ااؿ كغمة َف أٝتعها

 : 3 / 6:  ػ وفك صحيح مسلم
ال يػ اؿ اللػالـ :  ٝتعا رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم ياػوؿ:  جا س    ٝتسة ياوؿ
كغهػم :  ؟  اػاؿ مػا اػاؿ:   اغػا ألع،  مث اػاؿ كغمػة َف أ همهػا،  ع ي اً اُف اثػٍت عإػس خغي ػة

 ! م  اسيأ
 .مث راى مسغم رااية ثانية ٨توها ااؿ  يها ى مث تكغم  إر  َف أ همم  

 اػاؿ  ،  جا   يها ى ال ي اؿ ه ا اردي  ع يػ اً مريعػاً اُف اثػٍت عإػس خغي ػة،  مث راى ثارنة
ِريها ارراس  ان ه . .يأ  كغهم م  اس :  ؟ ااؿ ما ااؿ:  !  اغا ألع كغمة َصمَّ

ااػػػد ،  اَف يصػػػسح اربخػػػارت أف هػػػ ا اٟتػػػدي  جػػػ    مػػػ  خطبػػػة وعػػػة ارػػػوداع يف عس ػػػات
 ! ارك  عدداً م  ا١تصادر نصا عغيم،  اغده عَته يف ذرك

خطبرػا رلػوؿ :  ى عػ  جػا س  ػ  ٝتػسة اػاؿ 99و  96و  93/  5:  ففك مسند أحمػد
وفػك  .ى ياوؿ يف وعة اروداع   87وفك ص   ...   ااؿ،  او صغ  او عغيم الغم  عس ات

 ان ه . .ٮتطب ٔتٌت   9ٝتعا رلوؿ او :  ى اااؿ ا١تادمر يف ودينم منو 99ص 
،  ايف مػٌت عرػد اٞتمػسة،  كسر ه ا ا١توضوع ا١تهم يف عس ات  9ال عسؼ أف ارر  

 ! عغرم ؤسعياً اصس٭تاً يف عديس خممث أ..  ايف مسعد ا٠تيف
* * 
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عغػػػ  أكػػػ  ٕتمػػػٍع  9؟ ا١تػػػاذا طسوهػػػا اررػػػ   عإػػػس  مػػػا هػػػر اصػػػة األئمػػػة الثػػػٍت
 ؟! اهو يودع أم م،  رغمسغمُت

 ػػػل هػػػم ،  ٕتػػػب طػػاع هم 9إف هػػدال  ريسػػػوا أئمػػػة  عػػد اررػػػ  :  ٬تيبػػك اربخػػػارت
اػػد أخػػ  أم ػػم ٔتػػا أخػػ ه او  9اأنػػم ،  أمػػسا  صػػاٟتوف لػػوؼ يكونػػوف يف أم ػػم يف زمػػ  مػػا

 ػػػل مػػػ  اربذػػػع ،  ال مػػػ   ػػػٍت هاؤػػػم اوػػػدهم ، اأهنػػػم ٚتيعػػػاً مػػػ  اػػػسيأ،  تعػػػاُف مػػػ  أمػػػسهم
اال مػػػ  ابائػػػل ارعػػػسب ،  ! ارػػػي   ػػػيهم مػػػ  األنصػػػار اعإػػػسي  ابيغػػػة ارػػػيت ت كػػػوف مرهػػػا اػػػسيأ

 !! اه ا كل ما يف األمس..  اال م  عَت ارعسب،  األخسى
أم ػػػم يف وعػػػة ارػػػوداع يف عس ػػػات  ػػػدال   ١9تػػػاذا أخػػػ  اررػػػ  :  اتسػػػأؿ اربخػػػارت

 ؟! ارعمغر ار ت يًتتب عغ  ذركاألمس ؟ اما هو  الثٍت عإس
أف ٮتػػ   9 اػػد أوػػب اررػػ  ،   ػػأف ا١توضػػوع ٣تػػسد إخبػػار  اػػ :  ٬تيبػػك اربخػػارت

 !!  كأنم ٣تسد خٍ  ص  ر ري   يم أت عرصٍس عمغر..  ركر تأن   م،  أم م   رك
أف اربخػػػػارت َف يػػػػسِا يف صػػػػ ي م يف األئمػػػػة الثػػػػٍت عإػػػػس إال هػػػػ ه ارساايػػػػة :  اارر يعػػػػة

!  يرمػػػػا راى عػػػػ  وػػػػيب أـ  ارػػػػيت ال ٯتكرػػػػك أف ت همهػػػػا أنػػػػا اال اومػػػػك،   يمػػػػة ا١تبهمػػػػةاري
تبػُت كيػف اوًتمهػا اررػ  ،  ااضػ ة م هومػة،  ا١تدمرُت عائإة يف وعة ارػوداع راايػات عديػدة

 ! م  يساعدها عغ  إوسامها اعمسهتااأرلل معها ،  9
* * 

ر راايػػػًة ي هػػػم مرهػػػا أف هػػػدال  ألنػػػم اخ ػػػا،  أمػػػا مسػػػغم  كػػػاف أكػػػـس مػػػ  اربخػػػارت اغػػػيالً 
 ! 9الثٍت عإس هم خغ ا  ٭تكموف  عد ارر  
ألنػػم يعػٍت أف او تعػػاُف اػػد وػل مإػػكغة اٟتكػػم يف ،  اي ػسح ا١تسػػغم ْتػػدي  مسػغم هػػ ا

ايسػػ مداف ،   هػػدال  أئمػػة معيرػػوف مػػ  او تعػػاُف عغػػ  رسػػاف نبيػػم،  9األمػػة  عػػد نبيػػم 
مث اُف صػساٍع دمػوت عغػ  ،  األمس اُف لاي ة ااخ ال ػاتاال ٭ت اج ،  ؤسعي هم م  ه ا ار عيُت

ااناسػػاماٍت يف األمػػة أدت ..  اماليػػُت ارذػػ ايا..  اٟتكػػم مػػ  صػػدر اللػػالـ اُف يومرػػا هػػ ا
 ! اهنارت خال  ها اخغ اؤها..  اُف أف..  اُف تساكم ضع ها
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أخػػػػ  عػػػػرهم  9ألف اررػػػػ  ،  كػػػػال َف ٖتػػػػل ا١تإػػػػكغة:  اركػػػػ  راايػػػػة مسػػػػغم تاػػػػوؿ
؟ اَف يسػأرم أوػد  مػ  عإػسات األرػوؼ  ! اَف ٮت  ا١تسغمُت ع  هوي هم اأٝتػائهم اراً ٣تمالً إخب

 ؟! م  هم يا رلوؿ او:  ار ي  أخ هم   ا ا١توضوع ا٠تطَت
 ؟! وىت تسغم اسيأ ٢تم األمس  ال مرازع،  اياريا أودهم لأرم   ددهم
يعػ  او  ػم ،  نػاس  ر ػانيوفإهنػم  اػ  أ..  كػال،   كػال:  ياوؿ مسغم كما ااؿ اربخارت

 !! م  اسيأ..  اهم م  اسيأ..  اللالـ
* * 

اهك ا ال ٯتكرك أف تصل م  اربخػارت امسػغم اُف ن يعػة مارعػة يف أمػس هػدال  األئمػة 
إف نبيػػػك :  ااػػػاال رػػػك ماورػػػة اػػػسيأ،   اػػػد أا ػػػل ارإػػػيخاف عغيػػػك األ ػػػواب..  الثػػػٍت عإػػػس

 !  إمها االكا،  لثٍت عإس  ا ٖتدث يف وعة اروداع ع  رائ ة األئمة ا
أاػػل مساعػػاة ،  اركرػػك ال تعػػدـ اركإػػف عػػ  عراصػػس م يػػدة مػػ  مصػػادر اسؤػػية أخػػسى

 ! أا أف  ساؼ أص ا ا أوس  م   سا هما،  م  اربخارت امسغم رغسيالة اأهغها
إنػػم :  عػػ  ن ػػ  ارػػساات جػػا س ارسػػوائر اػػاؿ،  92/  5:  فقػػد روف أحمػػد فػػك مسػػنده

 ... يكوف ى  عدت  :  او عغيم الغم ياوؿ ٝتع رلوؿ او صغ 
اػػاؿ رلػػوؿ او صػػغ  :  اراى يف ن ػػ  ارصػػ  ة عػػ  ن ػػ  ارػػساات جػػا س  ػػ  ٝتػػسة اػػاؿ

،  كغهػػم مػػ  اػػسيأ. اػػاؿ مث رجػػع اُف مر رػػم،   يكػػوف  عػػدت اثرػػا عإػػس خغي ػػة:  او عغيػػم الػػغم
 مث يكوف ا٢تسج. ان ه .:  ؟ ااؿ مث يكوف ماذا:   أت م اسيأ  ااروا

اارنانيػػػػة ،   ػػػر ارػػػسااي ُت كغمػػػة ى  عػػػدت   اا١ت هػػػـو مرهػػػا أهنػػػم يكونػػػوف  عػػػده مباؤػػػسة 
اأف اراصػػة يف ،  الػػدا٢تم عػػ  هػػدال  األئمػػة ارس ػػانيُت،  تكإػػف عػػ  اه مػػاـ اػػسيأ  ا١توضػػوع

 !  او يب ذرك ١تا يأيت،  ال يف وعة اروداع،  ا١تديرة
رواه مرهػػا مػػا ،  ٟتػػدي يف عػػدد مػػ  راايػػات ا،  امػػ   عػػدت،  ااػػد اردت كغمػػة  عػػدت

مث ال أدرت مػا ،  ع  ن   ارساات ى يكوف  عدت اثرا عإػس أمػَتاً ،  94/  5:  أحمد أيضا  فك
  ..   سأرا اراـو،  ااؿ  عد ذرك
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،  ى يكػػػوف مػػػ   عػػػدت اثرػػػا عإػػػس أمػػػَتاً  عػػػن السػػػ اعك أيضػػػا   178و  99/  5:  وفػػػك
 .كغهم م  اسيأ  :  ؿ اا،   سأرا ار ت يغيٍت أا اُف جر ،    كغم  خ ر عغر

 347/  3:  وفك سنن الترمقي
 سػأرا ارػػ ت ،  َف أ همػػم ر َ مث تكغػػم  إػ:  اػاؿ،  ى يكػوف مػ   عػػدت اثرػا عإػػس أمػَتاً 

 .كغهم م  اسيأ  :   ااؿ ااؿ،  يغيٍت
ع  جا س    ٝتسة أيذاً أنم ٝتع اررػ  :  1426ر م  446/  1:  وفك تاريخ البخاري

 ان ه ...  خغي ةيكوف  عدت اثرا عإس :  ااؿ
 :  اؿ 27/ وفك الص اعق المحر ة البن حجر 

:  عػ  عبػد او  ػ  عمػس رضػر او عرهمػا اػاؿ،  سَّج أ و اراالم اربغػوت  سػرد وسػ خ
 كوف خغ ر اثرا عإس خغي ة. ان ه .ي:  ٝتعا رلوؿ او صغ  او عغيم الغم ياوؿ

* * 
اأخػػ  عػ  ر ػػم ،     عػدهيف وعػة ارػػوداع أمػس اٟتكػم مػػ 9 اػد طػسح اررػػ  ،  إذف

 ! كم األمة ارإسعر يكوف الثٍت عإسع  اجل  أف و
 :  ادر ما ي  ة  اب األلئغة عغ  اسيأ ارااهتا،  ارك  ذرك ال ٭تل ا١تإكغة

١تػػػػاذا نػػػػسى أف راايػػػػات هػػػػ ه اراذػػػػية ارذػػػػخمة تكػػػػاد تكػػػػوف ٤تصػػػػورة  : السػػػػااؿ الوؿ
ارعغػم كػاف صػبياً ،  اً يف وعة ارػوداعار ت كاف صغَت ،  هو جا س ارسوائر،  عردهم  ساٍا ااود
 ؟ أَف يساها عػَته مػ  كػل ارصػ ا ة ارػ ي  كػانوا واضػسي  ! أَف يسمعها عَته ا   عإس لروات

،  ؟! أـ أف عػػَته رااهػػا اركػػ  راايػػة جػػا س  ػػازت ألهنػػا أوسػػ  راايػػة مالئمػػة رغخال ػػة اراسؤػػية
 ! اٝت ا   دايرها،   اع مدهتا

،  عػػػ  صػػػغَت األمػػػور اكبَتهػػػا 9وف يسػػػأروف اررػػػ  كػػػاف ا١تسػػػغم : السػػػااؿ النػػػانك
،  مصػػَتت،  عمغػػر،  اهػػ ه ارساايػػات تاػػوؿ إنػػم أخػػ هم  ػػأمس عاائػػدت،  وػػىت يف أثرػػا  خطب ػػم

 مث ال ت كس أف أوداً م  ا١تسغمُت لأرم ع ،  اتدعر أنم أ مم إ اماً ،  مس ابغر
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 ؟! اما هو ااجب األمة ٕتاههم،  هدال  األئمة ارس انيُت
كما ياوؿ ن ػ  ،   يف  ي م يف ا١تديرة 9ا كانا ى اسيأ   اد ذهبا اُف ارر  اإذ

 هػػل يعاػػل أهنػػا َف ،  اطساػػا عغيػػم  ا ػػم ر سػػأرم عمػػا يكػػوف  عػػد هػػدال  الثػػٍت عإػػس،  ارػػساات
 ! اعما يكوف يف زماهنم،  تسأرم عرهم

 ؟! ا١تديرة تعٍت عمس اأ ا  كس  ا اهل تعغم أف اسيإاً يف 
،  عػػرهم 9َف يسػػأؿ اررػػ  ،  اً مػػ  ا١تسػػغمُت يف وعػػة ارػػوداعاهػػل يعاػػل أف أوػػد

 ؟! اع  ااجب األمة ٕتاههم،  ا عدهم،  اال عما يكوف ابغهم
ارػػيت ٖتػػدد هويػػة األئمػػة ،  ١تػػاذا خ يػػا عغػػ  ارػػساات اركغمػػة اٟتسالػػة : السػػااؿ النالػػث

 ؟  لأؿ عرها ارساات اراسيبُت مرموىت،  الثٍت عإس
 !  خ يا ن   اركغمة،  ا١تديرة أيذاً  يف 9مث رااها ع  ارر  

مث ١تاذا تدكد مصادر ا٠تال ة اراسؤية عغ  نال اركغمة ا١ت اودة عػ  ٝتػسة اعػ  عمػس  ػ  
اتغػةُّ عغػ  ارباوػ  ،  اُف آخس األلئغة اريت تسد عغػ  نػف هػ ا اٟتػدي ...  ؟! ا٠تطاب  ا 

  ارسداؿ.
عػ  هػ ه كغمػة ارسػس  اأف يب ػ   ر سػم..  أري  م  وا ارباوػ  أف يإػك يف األمػس

 ؟! اودة يف ألواؽ اٟتدي  اار اريخا١ت 
 !! تسليط الض ء على ىقا السرالمفق د،  سنحاوؿ فك المالحظات والمساعل التالية

 ! للهم من عترتك:  ىل أف أصل للهم من  ريش:  الولى
 ؟ ام  ار ت لأرم عرها  إهد رم  ا؟  هو ارسبب يف عياب اركغمة عغ  ارساات ما

اخ يػػا ،  أف ارػػساات َف ي هػػم اركغمػػة 177و  177 / 5:  ء فػػك مسػػند أحمػػدػػػ جػػا
 ااؿ كغهم م  اسيأ  :  ؟ ااؿ ى مث ااؿ كغمة َف أ همها اغا ألع ما ااؿ عغيم ااؿ

اكػاف أع أد  اريػػم ،  ى ااػاؿ كغمػة خ يػػا عغػر 617/  3:  ػػ وفػك مسػػتدرؾ الحػالم
 .؟  ااؿ كغهم م  اسيأ   ٣تغساً مٍت  اغا ما ااؿ
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،  أخ اهػػا اخ ػػب  ػػا صػػوتم 9أف اررػػ   98و 97/  5:  ػػػ وفػػك مسػػند أحمػػد
؟ اػاؿ اػاؿ كغهػم مػ   ااؿ اغا ألع مػا اػاؿ،  ! ى ااؿ كغمة خ ية َف أ همها ا٫ت   ا ٫تساً 

 .اسيأ  
 اغػا رعمػر ،  ى مث ااؿ كغمػة اخ ػب  ػا صػوتم 618/  3:  ػ وفك مستدرؾ الحالم

 .كغهم م  اسيأ  :   ٍت اؿ ااؿ يا؟ ا عم ما ااؿ يا:  اكاف أمامر
 1794ح  214ػ  213 / 2:  ػ وفك معجم الطبرانك ال بير

ال يذػػسهم مػػ  ،  يكػػوف ٢تػػ ه األمػػة اثرػػا عإػػس ايمػػاً :  عػػ  جػػا س  ػػ  ٝتػػسة عػػ  اررػػ  اػػاؿ
 اغا ألع مػا اركغمػة ارػيت ٫تػ   ػا ،   كغمة َف أٝتعها 9مث ٫ت  رلوؿ او ،  خ ٢تم

 .كغهم م  اسيأ  :  ؟ ااؿ أع الغمارر  صغ  او عغيم 
 اررػاس ػ ارسمػوف رػس م ،   يرمػا تاػوؿ راايػات أخػسى إف ارػ ت ضػيع اركغمػة هػم اررػاس

ا١تر  ػػساف ركػػل كغمػػة تصػػدر مرػػم ػ صػػاراا كػػأهنم يف ،  9ا١تودعػػوف رربػػيهم ،  يف عس ػػات
،  دمرُتاصار  يهم مإاعبوف يغغطوف عرػد اركغمػة اٟتسالػة ريذػيعوها عغػ  ا١تػ،  لوؽ وساج
 !! اياعداف،  اياوموف،  ايغغطوف،  اي كغموف،  ايك اف،   يذعوف

 مث اػاؿ كغمػة خ يػة،  اضػعوا،  ى اػاؿ  كػ  اررػاس 379 / 2:  ػ ففك سػنن أبػك داود
 .98/  5:  ومنلو فك مسند أحمد .؟ ااؿ كغهم م  اسيأ   اغا ألع يا أ ة ما ااؿ، 

؟   اغػا ألع مػا اػاؿ،  ة أصػمريها اررػاسى مث اػاؿ كغمػ 98/  5:  ػ وفك مسند أحمػد
 .كغهم م  اسيأ   ايف رااية مسغم ا١ت ادمة ى صمريها ارراس  :  ااؿ

 .) وضج الناس   93وفك ص 
وػىت ٯتغػك اثرػا عإػس  ،  ر  ي اؿ ه ا األمس ع ي اً  اهساً :  ى  سمع م ياوؿ 99وفك ص 

 اغػػا ألع يػػا أ  ػػاه مػػا  عػػد  ،   غػػم أ هػػم اورػػم  عػػد كغهػػم،  مث رغػػ  اراػػـو اتكغمػػوا...  كغهػػم
 .كغهم م  اسيأ  :  ؟ ااؿ كغهم

يرصػػساف عغػػ  مػ  نػػاااهم عغيػػم ،  ى ال يػػ اؿ هػ ا ارػػدي  ع يػػ اً مريعػاً  وفػك نفػػل الصػػفحة
 !  ...  اُف اثٍت عإس خغي ة. ااؿ  ععل ارراس ياوموف اياعداف
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 م لػأؿ أ ػاه ٝتػسة  اػوؿ أكنػس ارساايػات إنػ،  أما ار ي  لأ٢تم جا س    ٝتػسة عػ  اركغمػة
م وا ػػًة عغػ  اثااػة ٝتػسة أيذػػاً!  ،    كػوف ارإػهادة   ولػيع دائػسة األئمػػة مػ  هاؤػم اُف اػسيأ، 

 اعَت٫تا.،  كما رأيا يف رااييت اربخارت امسغم
مث ال أدرت مػػا اػػاؿ  عػػد ،  ى  عػػدت اثرػػا عإػػس أمػػَتاً  92/  5:  ول ػػن فػػك روايػػة أحمػػد

وفػػك ص ،  97ونحػػ ه فػػك ص  .كغهػم مػػ  اػػسيأ  اػػاؿ  :   سػػأرا اراػػـو كغهػم  اػػاروا،  ذرػك
اػاؿ  سػأرا  عػب ،  ااؿ مث تكغم  خ ر عغ  ما اػاؿ،  ى يكوف  عدت اثرا عإس أمَتاً  178
 .كغهم م  اسيأ  :  ما ااؿ؟ ااؿ،  أا ار ت يغر،  اراـو

 178 / 5:  ونح ه فكى  خ ر عغر  سأرا ار ت يغيٍت    99/  5:  ػ وفك
أف ا ػػ  ٝتػػسة اػػاؿ إف اراػػـو ،  2744ح  277 / 2:  يػػرػػػ وفػػك معجػػم الطبرانػػك ال ب

! اػاؿ ى ٝتعػا اررػ  صػغ  او عغيػم الػغم  اػاؿ إهنػم مػ  اػسيأ 9زعموا زعماً أف ارر  
كغهػػم مػػ  :   ػػ عم اراػػـو أنػػم اػػاؿ،  َف أٝتعػػم إػػر   مث تكغػػم،  يكػػوف اثرػػا عإػػس أمػػَتاً :  ياػػوؿ

 .اسيأ  
  أهػم كغمػة عػ  األئمػة ارػ ي   إػس  ػم ااروااع أنم يصعب عغ  النساف أف يابل خ ػا

ا١ترصػػػػػا يف عس ػػػػػات! مث اليسػػػػػأؿ أوػػػػػد  اررػػػػػ  ئ ايف منػػػػػل ذرػػػػػك اٞتػػػػػو ا٢تػػػػػاد،  9اررػػػػ  
 ! كغمة ا٠ت ية اريت هر رب ا١توضوعع  ار 9

،  كػػاف ٮتطػػب اهػػو راكػػب  عغػػ  ناا ػػم  9هػػ ا ااػػد راى ا ػػ  ٝتػػسة ن سػػم أف اررػػ  
 ! اُف اٞتميع صوتم اه ا يعٍت أنم كاف وسيصاً عغ  أف يوصل

،  ى مث خ ػػر مػػ  اػػوؿ رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم 87/  5:  ففػػك مسػػند أحمػػد
 ! وؿ او صغ  او عغيم الغم مٍتااؿ اكاف أع أاسب اُف راوغة رل

 كػػاف يغاػػر خطب ػػم ٚتغػػًة ،  أمػػس ؤخصػػاً جهػػورت ارصػػوت 9 ػػل رااا أنػػم اررػػ  
 ! ارراسايأمسه أف ى يصسخ    ا ريسمعها ،  ٚتغة

 277 / 3:  ػ ففك مجم  الكواعد
كػػاف ر يعػػة  ػػ  أميػػة  ػػ  خغػػف اٞتم ػػر اهػػو ارػػ ت كػػاف :  عػػ  عبػػد او  ػػ  ارػػ  َت اػػاؿ

 اااؿ رم رلوؿ او صغ ،  يصسخ يـو عس ة ٖتا نااة رلوؿ او صغ  او عغيم الغم
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:   اػاروا،  ؟  صػسخ أصػسخ ػ اكػاف صػًي ًا ػ أيهػا اررػاس أتػدراف أت ؤػهس هػ ا:  او عغيػم الػغم
أف تغاػػػوا  اػػػاؿ  ػػػ ف او عػػػ  اجػػػل اػػػد وػػػـس عغػػػيكم دمػػػا كم اأمػػػواركم اُف،  نعػػػم ارإػػػهس اٟتػػػساـ

 ر كم ك سمة ؤهسكم ه ا.
 اٍف....  هل تدراف أت  غد ه ا:  أصسخ:  مث ااؿ

 غمػػا ااػػف رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم  عس ػػة أمػػس ر يعػػة  ػػ  ...  اعػػ  ا ػػ  عبػػاس
أصػسخ أيهػا اررػاس أتػدراف أت :  اكاف رجالً صي اً  اػاؿ،  دت ناا مأمية    خغف  ااـ ٖتا ث

 رواه الطبرانك فك ال بير ورجالو ثقات. انتهى.اٍف. ...  ؤهس ه ا
 اار ت ي يد يف ارإك أهنم رااا اٟتدي  ع  ن   ه ا ارساات  عػدة صػيٍن عػَت م إػا ة

 .. ارك  اركغمة ا١ت اودة يف اٞتميع تبا  ن سها ال ت غَت، 
 ارػي  يف وعػة ارػوداع يف عس ػات،  يف ا١تديرة 9رااا عرم أنم صدر م  ارر    ل

 !! اهر هوية األئمة الثٍت عإس،  ارك  اركغمة ا١ت اودة تبا  ن سها.. 
 177و  97/  5:  ػ ففك مسند أحمد

ال :  جئا أنا اأع اُف اررػ  صػغ  او عغيػم الػغم اهػو ياػوؿ:  ع  جا س    ٝتسة ااؿ
مػا :   اغػا الع،  مث اػاؿ كغمػة َف أ همهػا،  ألمس صاٟتاً وىت يكوف اثرا عإس أمَتاً ي اؿ ه ا ا

 كغهم م  اسيأ. ان ه .:  ؟ ااؿ ااؿ
اهػػػػو مسػػػػعد ،  ٮتطػػػػب يف ا١تسػػػػعد ارربػػػػوت يف ا١تديرػػػػة 9ااررػػػػ  ،  مث رااه عرػػػػم

 ارك  اركغمة ن سها  ايا خ ية عغػ  جػا س  ػ  ٝتػسة وػىت لػأؿ عرهػا ا٠تغي ػة،  صغَت ٤تداد
 ! راسؤر عمس    ا٠تطاب  أخ ه  اا

ع  جا س    ٝتسة ى ااؿ ٝتعا  2773ح  286 / 2:  ػ ففك معجم الطبرانك ال بير
ال يذػػسهم ،  إثرػػا عإػػس ايمػػاً مػػ  اػػسيأ:  اهػػو ٮتطػػب عغػػ  ا١ترػػ  اياػػوؿ 9رلػػوؿ او 

يف ،  اأع 2  ػ ذا أنػا  عمػس  ػ  ا٠تطػاب،  اػاؿ  ار  ػاُّ خغ ػر،  عدااة م  عاداهم
 ان ه .  .  فةثبت ا لك الحديث لما سمعم،  سنا

،  رااه اربػػ ار عػػ  جػػا س  ػػ  ٝتػػسة اوػػده:  191 / 5:  ػػػ و ػػاؿ عنػػو فػػك مجمػػ  الكواعػػد
 ازاد
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:  ؟ اػاؿ مث يكػوف مػاذا:   أتي م  اغا،  مث رجع يعٍت ارر  صغ  او عغيم الغم اُف  ي م:   يم
 ان ه . ارجارم ثاات. .مث يكوف ا٢تسج

اثػػٍت عإػػس ايمػػاً ااررػػاس يعػػاداهنم. اصػػار ارػػ ت أثبػػا رػػم هويػػة هػػدال  :    صػػار اٟتػػدي
ارايمػػُت عغػػ  األمػػة ٚتاعػػة  ػػيهم عمػػس اأ ػػوه!  اػػد تغػػَتت صػػيغة اٟتػػدي  امكانػػم اارإػػخف 

 !! ركرها ما زارا ن سها م اودة،  ار ت لأرم عرم اركغمة ا١ت اودة
 خ يػػا ،   ػػو ج ي ػػةهػػو أ،  ااألععػػب مػػ  اٞتميػػع أهنػػم رااا اٟتػػدي  عػػ  راٍا آخػػس

 ! اري  أ اه،  اركرم لأؿ عرها عمم !! عغيم ن   اركغمة أيذاً 
 618/  3:  ػ ففك مستدرؾ الحالم

ال :   اػاؿ 9كرا مع عمػر عرػد اررػ  :  ع  عوف    أع ج ي ة ع  أ يم ااؿ
 اغػا ،  مث اػاؿ كغمػة اخ ػب  ػا صػوتم،  ي اؿ أمس أمػيت صػاٟتاً وػىت ٯتذػر اثرػا عإػس خغي ػة

و ػاؿ عنػو فػك كغهػم مػ  اػسيأ. ان هػ . :  ؟ ااؿ ااؿ يػا ٍت عم ماااؿ يا:  اكاف أمامر رعمر
ورجػاؿ الطبرانػك ،  والبػكار،  رواه الطبرانك فػك الوسػط وال بيػر:  197 / 5:  مجم  الكواعد

 رجاؿ الصحيح. انتهى.
 !! ٧9تد أن سرا هرا أماـ  اهسة ال منيل ٢تا يف كل أوادي  ارر  

اأف ..  اأف نصم ا سا ػم ريسػا طبيعيػة،  ف أمس ه ا اٟتدي  مهم  جداً ٦تا يدؿ عغ  أ
 !! يكم  يف كغمة اسيأ،  يف األمس لساً 

اهػو ارػ ت ،  ايسى ارباو  م  واػم أف ٭ت مػل أف ارػساات األصػغر رغ ػدي  هػو عمػس
 ! اأمسه أف يسايم هك ا،  ص  م ٢ت ا ارص  جا س    ٝتسة اأثب م رم

عػػػ  عمػػػس ،  ٜٓ/   از ارامػػػر ارػػػسازت يف ك ا ػػػم ك ايػػػة األثػػػس اػػػد راى هػػػ ا اٟتػػػدي  ا٠تػػػ
 : ااؿ،  ا داف أع ج ي ة اعمم،   داف ا   ٝتسة اأ يم،  اوده

عػ  ،  ودثرا اٟتس     عغػر زكسيػا ارعػدات:  ودثرا أ و ا١ت ذل ٤تمد    عبد او ااؿ
اعيػػل  ػػ  وػػدثرا إٝت:  وػػدثرا أ ػػو  كػػس ٤تمػػد  ػػ  ارعػػال اػػاؿ:  ؤػػي   ػػ  عساػػده ارعػػدات اػػاؿ

 ع ،  ع  ا١ت ذل    وصُت،  ع  ؤسيك    عبد او،  صبية اريإكست
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مث ،  األئمػػػة  عػػػدت اثرػػػا عإػػػس:  ياػػػوؿ 9ٝتعػػػا رلػػػوؿ او :  عمػػػس  ػػػ  ا٠تطػػػاب اػػػاؿ
 كغهم م  اسيأ.:  أخ   صوتم  سمع م ياوؿ

هػ ا عسيػب ال أعس ػم إال عػ  اٟتسػ   ػ  عغػر  ػ  زكسيػا اربصػست  ػ ا :  ااؿ أ و ا١ت ذػل
اكػاف مػ  أصػ اب اٟتػدي  ،  اكػاف يػـو ارعاؤػور،  اك با عرم  بعػارا يػـو األر عػا ،  لرادال

 إال أنم كاف ثاة يف اٟتدي . ان ه .

 ! بقيادة مجه لةااللهك  ال يصح ال عد:  النانية
اعػػد  إ٢تػر  مػ  رػػدف وكػيٍم خبػػَت  أئمػة  عػػد ،  إف اروعػد ارربػوت  ػػالثٍت عإػس مػػ   عػده

أصػػػعب  ارٛتػػػة   ػػػ ه األمػػػة ٟتػػػل،   م تعػػػاُف يف األمػػػم ارسػػػا اةكمػػػا هػػػر لػػػر،   9رلػػػورم 
 ! األمم  عد أنبيائها عغ  الطالؽمإكغة تواجهها 

 ػػػػأف يػػػػدؿ أم ػػػػم عغػػػػ  اػػػػادة  9 هػػػػل تابػػػػل عاوررػػػػا أف او تعػػػػاُف اػػػػد أمػػػػس رلػػػػورم 
 ؟! ٣تهورُت

 سلػػوٍؿ  ٨7تػػ  نػػسى أف او تعػػاُف اػػد اعػػد األمػػم ارسػػا اة عغػػ  رسػػاف عيسػػ  
امػع ذرػك ٝتػاه  اٝتػم  اػاؿ ى يػأيت مػ   عػدت اٝتػم ،  ده  أكنس مػ  ٜتػ  مئػة لػرةيأيت م   ع
 كيػػػف يعاػػػل أف يعػػػد خا٘تػػػة األمػػػم عغػػػ  رسػػػاف نبيهػػػا  اادهتػػػا ارس ػػػانيُت ى ،  9أٛتػػػد   

 ػل يك  ػر  ػاراوؿ ،  اال يسػمر ألػسهتم،  ارايمُت عغ  األمة   مث ال يسمر أا٢تػم عغػ  األاػل
ازعػػة عغػػ  األمػػور ارصػػغَتة ارػػيت هػػر أاػػل مػػ  ارسػػغطة ارئالػػة إهنػػم مػػ   ذػػع اعإػػسي  ابيغػػة م ر

 ؟! اردارة  آالؼ ا١تسات
ااُف لػػػاوة رلػػػورم ،  إف ار صػػػديا  ػػػ رك يعػػػٍت نسػػػبة عػػػدـ اٟتكمػػػة اُف او عػػػ  اجػػػل

 !!  ل وىت مس إسؽ  مرصف،  اهو أمس  ال ٬تسأ عغيم مسغم ! 9اٟتكيم ا١تر ه 
  راائهػا  9ارربويػة أف يبػدأ اررػ   نعم اد يكوف م  ا١تصغ ة يف  عػب الخبػارات

ريكػوف  ياهنػا  عػد لػدا٢تم أااػع ٢تػا ،  وىت إذا لأرم ارراس عرهػا عَ هنػا ٢تػم،  عامة تنَت ارسداؿ
 ! 9اأجو ة نبيهم ،  ارك  أي  ألئغة ا١تسغمُت ع  هدال  األئمة..  يف ن ولهم

 ! إنك ال ٕتدها إال يف مصادر أوادي  ارإيعة
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 9ل ن من عترة النبك ،  من  ريش:  النالنة
اابغرػػػا أنػػػم صػػػدر عػػػ  اررػػػ  ،  رػػػو عذػػػيرا ارر ػػػس عػػػ  كػػػل االؤػػػكاالت عغػػػ  اٟتػػػدي 

إف اػػادة األمػػة ا٠تا٘تػػة اثرػػا :   هػػو إذف ياػػوؿ..   صػػيغ م ارػػيت صػػ  وها يف مصػػادرهم 9
 اإهنم م  اسيأ.،  عإس ر انياً ايماً عغ  األمة
 ؟ تعاُف خ ارهم اوم  أت اسيأ ا:  ايأيت هرا ارسداؿ

ااػػد ثبػػا يف صػػ اوهم أف او ..  إف  طػػوف اػػسيأ أا ابائغهػػا أكنػػس مػػ  عإػػسي  ابيغػػة
 هػػػل يعاػػػل  عػػػد أف اخ ػػػار او ..  ااخ ػػػار ها ػػػاً مػػػ  اػػػسيأ،  تعػػػاُف اخ ػػػار اسيإػػػاً مػػػ  ارعػػػسب
ارايمػػُت  9أف ٮت ػػار األئمػػة الثػػٍت عإػػس ارػػوارثُت رربيػػم ،  تعػػاُف معػػدف هاؤػػم عغػػ  عػػَته

 !؟! معدف أال  ذاًل ادرجًة م   ٍت هاؤم م ،  عغ  أم م
 58/  7:  ػ ففك صحيح مسلم
إف او اصػط    :  ٝتعا رلوؿ او صغ  او عغيػم الػغم ياػوؿ:  ع  ااثغة    األلاع
،  ااصػػػط   مػػػ  اػػػسيأ  ػػػٍت هاؤػػػم،  ااصػػػط   اسيإػػػاً مػػػ  كرانػػػة،  كرانػػػة مػػػ  ارػػػد إٝتاعيػػػل

 ااصط اي م   ٍت هاؤم. ان ه .
) ىػقا حػديث حسػن صػػحيح غريػب   و ػاؿ عنػو فػػك ص  245 / 5:  ورواه الترمػقي

 : منها،  ) ىقا حديث حسن صحيح   ثم روف عدة أحاديث بمضم نو 243
او إف اسيإػػػاً جغسػػػوا   ػػػ اكساا يػػػا رلػػػوؿ  اغػػػا:  عػػػ  ارعبػػػاس  ػػػ  عبػػػد ا١تطغػػػب اػػػاؿ

 !    ععغوا منغك منل ٩تغة يف كبوة م  األرض ى ااركبوة ا١ت  غة،  أوسا م  يرهم
اخػَت ،  إف او خغػا ا٠تغػا  ععغػٍت مػ  خػَت  ػساهم:   ااؿ اررػ  صػغ  او عغيػم الػغم

،  مث خػَت اربيػوت  ععغػٍت مػ  خػَت  يػوهتم،  مث خَت ارابائل  ععغٍت م  خَت ارابيغػة،  ار سياُت
:  ااػاؿ،  اخػَتهم  ي ػاً. هػ ا وػدي  وسػ . اراى  عػده ٨تػوه  سػرد آخػس،   أنا خَتهم ن ساً 

   وس  ص ية عسيب. ان ه .ه ا ودي
 138/  4:  ػ وفك صحيح البخاري
 ااذ كس يف ارك اب مسل إذ ان ب ت م  أهغها مكاناً ؤساياً. اإذ:   اب اوؿ او تعاُف
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اارػػػا ا١تالئكػػػة يػػػا مػػػسل إف او يبإػػػسؾ  كغمػػػة. إف او اصػػػط   آدـ انووػػػاً اآؿ ا ػػػساهيم اآؿ 
:  اآؿ عمػساف:  يإػا   غػَت وسػاب. اػاؿ ا ػ  عبػاس اُف اورػم يػسزؽ مػ ،  عمساف عغ  ارعا١تُت

 صغ  او عغيم الغم.،  اآؿ ٤تمد،  اآؿ يالُت،  اآؿ عمساف،  ا١تدمروف م  آؿ ا ساهيم
،  ااو مػػا تػػرام مرػػا اػػسيأ إال أف او اخ ارنػػا عغػػيهم : 82/  1:  ػػػ وفػػك نهػػج البالغػػة

 :  كانوا كما ااؿ األاؿ،   أدخغراهم يف ِوي ِنا
 رعمػػػػػػػػػست ُؤػػػػػػػػػْسَ َك ارػػػػػػػػػَب صػػػػػػػػػاْتاً  أَدْمػػػػػػػػػاَ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسَة ارُبْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسا     اأكغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَك  ار ُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا١تاإَّ

   
 ا٨تػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اهبرػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ ارعػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  اَف تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 اُوْطرَػػػػػػػػػا وورػػػػػػػػك اٞتػػػػػػػػػسد اارسػػػػػػػػػمسا،  عغيػػػػػػػػاً    

   
 6/  5:  ػ وفك صحيح البخاري

أنػا أاؿ مػػ  ٬تنػػو :  أنػم اػػاؿ 2 عػ  اػػي   ػ  عبػػادة عػ  عغػػر  ػ  أع طارػػب
 ان ه . !! يـو ارايامة  ُت يدت ارسٛت  رغخصومة

ايطوؿ ركالـ رو أردنا أف نس عسض ما ارد م  اراسآف اارسػرة يف اخ يػار او تعػاُف ربػٍت 
اواهػػػم عغػػػ  األمػػػة. اكػػػل ذرػػػك  سػػػبب أف عػػػًتة اررػػػ  ،  ات ذػػػيغهم،  ااصػػػط ائهم،  هاؤػػػم
  ل جدهم اهم جوهسة كل  ٍت آدـ.،  ألهنم جوهسة معدف هاؤم،  مرهم 9

 تفسر حديث اإلثنك عشر 9ث النبك أحادي:  الرابعة
ٔتر رػة اراػسآف ي سػػس  عذػم  عذػاً.  ػػل  9مػ  ا١ت  ػا عغيػػم  ػُت ا١تسػغمُت أف كالمػػم 

 ػػ ف أتَ  أمػػٍة ٕتػػد نصػػاً عػػ  ،  ذرػػك أصػػل  عاالئػػر عرػػد كػػل األمػػم يف ت سػػَت نصػػوص أنبيائهػػا
صػػم اأاوارػػػم تر ػػػس يف نصو ،  اال تعػػػس هم مػػ  هػػم،  نبيهػػا  اربإػػارة  ػػػاثٍت عإػػس إمامػػاً مػػػ   عػػده

 !   اراادة ا١تبإس  م عغ  رسانمركر تعسؼ  والط ها هدال،  اأ عارم
:  يف وػػا عًتتػػم 9اإذا ن سنػػا اُف مػػا صػػدر عػػ  نبيرػػا ارػػ ت ال يرطػػا عػػ  ا٢تػػوى 

..  اوكمػوا  صػ  م،  ٦تا ات ػا عغيػم ا١تسػغموف،  : عغر ا اطمة ااٟتس  ااٟتسُت اذري هم
 يف مرالبات 9  ار ي  مدوهم هو ال يبا  عردنا ؤك يف أنم ياصد هدال
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اأاجػػب ،  اطهػػسهم مػػ  ارػػسج  تطهػػَتاً ،  ا ػػُت رألمػػة أف او تعػػاُف مػػدوهم يف آياتػػم،  عديػػدة
اجعػػل ،  اوػػـس عغػػيهم ارصػػداة،  اأف يصػػغوا عغػػيهم معػػم يف صػػغواهتم،  عغػػ  ا١تسػػغمُت مػػودهتم

 .... ك اب او ارناغُتاٝتاهم مع  ،  اجعغهم اصي م يف أم م،  ٢تم ا٠تم  يف مي انية اردارة
إف ا١ت  ػػا عغيػػم  ػػُت   ػػل تك ػػر الؤػػارة اُف مػػا هػػو،  اال ي سػػع ا١تاػػاـ ربسػػ  اركػػالـ  يػػم
اار  ػػػػ يسهم مػػػػ  ،  مػػػػ  ا١تػػػػدية اار ع ػػػػيم 9ا١تسػػػػغمُت ٦تػػػػا صػػػػدر يف واهػػػػم مػػػػ  اررػػػػ  

أراد اؤػهادة  ١تػ  ،  اك ايػة  ١تػ  أراػ  ارسػمع،   يم عػ ة  ١تػ  كػاف رػم اغػب..  ٥تار  هم ا غمهم
 .9اارإهادة م  رلورم ،  اٟتعة م  او تعاُف

 اثنا عشر إماما  واثنا عشر شهرا  :  الخامسة
ذكػس األئمػة الثػٍت  9أف اررػ  ،  ذكست راايات ا٠تطب ارإسي ة يف وعة ارػوداع

إف عػدة ارإػهور عرػد او :  ااػسأ آيػة،  اذكس الػ دارة ارػ م  كػأاؿ مػا خغػا او األرض،  عإس
 : 126 / 5:  ففك صحيح البخاري..  ساً اثرا عإس ؤه

ار مػاف اػد الػ دار كهيئ ػم يػـو خغػا :  ع  أع  كسة ع  ارر  صغ  او عغيم الغم ااؿ
ثالثػػة م واريػػات ذا اراعػػدة ،  مرهػا أر عػػة وػػـس،  او ارسػموات ااألرض. ارسػػرة اثرػػا عإػػس ؤػػهساً 

ولػقا أبػ  ،  235 / 6:  و،  274 / 5:  ورواه أيضػا  فػكاذا اٟتعة اارـس ارجب. ان هػ . 
 37 / 5:  وأحمد فك،  435/  1:  داود فك

مػ   9 صػيغة أاػسب اُف ألػغوب اررػ  ،  265 / 3:  ػ ورواه فك مجمػ  الكواعػد
،  جا   يهػا ى أال اإف ار مػاف اػد الػ دار كهيئ ػم يػـو خغػا ارسػموات ااألرض،  رااية اربخارت

ؤػػهساً يف ك ػػاب او يػػـو خغػػا ارسػػموات ااألرض إف عػػدة ارإػػهور عرػػد او اثرػػا عإػػس :  مث اػػسأ
ذرػػك ارػػدي  اراػػيم  ػػال ت غمػػوا  ػػيه  أن سػػكم   أال ال تسجعػػوا  عػػدت ك ػػاراً ،  مرهػػا أر عػػة وػػـس

   ان ه ....  يذسب  عذكم رااب  عب
إرغػػا  اررسػػر  ارػػ ت ا  دع ػػم  9ااػػد ذكػػس ا١ت سػػساف اارإػػساح ارسػػريوف أف اصػػده 

  ال نسر ،  ار وايا اار م  اد رجع اُف هيئ م األاُف اأف اضع،  ارعسب رألؤهس اٟتـس
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،   ػػ ف نسػػر  ارعػػسب َف يكػػ  مػػدثساً يف ارػػ م  اار غػػك،  اركرػػم ت سػػَت عػػَت مارػػع..   عػػد اريػػـو
 ! اُف وار م األاُف   رغا  اررسر وىت يسجع ار م  

اال  9يف كالمػػػم  ر عغػػػ  ارتبػػػاط الػػػ دارة ار مػػػاف  اررسػػػكمػػػا أي َف أجػػػد درػػػيالً 
  ماف موضوعاً مس ااًل ع  اررسر .عد أف تكوف ال دارة اريب

،  ا ياف مسوغة ما عده م  ا٢تػدى اارذػالؿ،  يف مااـ توديع أم م 9أتا أف ارر  
أف مسوغػػًة :   اػػد ياصػػد   خبػػاره  الػػ دارة ارػػ م ..  اطسيػػا اٞترػػة ااررػػار،  اارعاائػػد ااألوكػػاـ

امعػاَف ذرػك ، اال٢تػر  ُت ا٢تدايػة االضػالؿمػ  اػوان،  جديدة  دأت مػ  ذرػك اريػـو  مػا  عػده
ؤػػهساً يف تكػػوي  ارػ ي  يرسػػعم اجػودهم مػػع ن ػاـ الثػػٍت عإػس ،  : هػم األئمػػة الثرػا عإػػس
 ارسمااات ااألرض.
طغػػػػب مػػػػ   9اأف اررػػػػ  ،  ادالػػػػة عػػػػدد الثػػػػٍت عإػػػػس يف اراػػػػسآف:  ايديػػػػد ذرػػػػك

 .. األنصار يف أاؿ  يع هم رم أف ٮت اراا مرهم اثٍت عإس نايباً 
 .. اأنم  إس األمة  األئمة الثٍت عإس م   عده

اؤػدد عغػ  ار  ػ يس ،  أخ  األمة  وجود أئمة مذغُت مػ   عػده 9أنم :  ايديده
 ! م الثرا عإس مرا ااً م  أص ا ما ُت أف أخطسه،  مرهم

ـُ ضالؿٍ  يعمػل ،  كما أف ماا ل كػل نػ ع عػدا  مػ  ا ػسمُت،    ماا ل كل إماـ هدًى إما
 : ! ااؿ او تعاُف ؿ ارراسلضال

 .ويـ  يعض الظالم على يديو يق ؿ يا ليتنك اتخقت م  الرس ؿ سبيال
 .يا ويلتا ليتنك لم أتخق فالنا  خليال

 .لقد أضلنك عن القلر بعد إذ جاءنك ولاف الشيطاف لإلنساف خقوال
 .و اؿ الرس ؿ يا رب إف   مك اتخقوا ىقا القرآف مهج را

 31ػ  27الفر اف . بك عدوا  من المجرمين ولفى برب  ىاديا  ونصيراولقل  جعلنا ل ل ن
 : 123ػ  122 / 8:  ػ وفك صحيح مسلم

  يهم ٙتانية ال،  يف أص اع اثرا عإس مرا ااً :  ااؿ ارر  صغ  او عغيم الغم
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اأر عػػػة  َف ،  ٙتانيػػػة  مػػػرهم تك ػػيكهم ارد يغػػػة،  يػػدخغوف اٞترػػػة وػػػىت يغػػت اٞتمػػػل يف لػػػم ا٠تيػػاط
 ! يب ما ااؿ ؤعبة  يهمأو 

اأوسػػػبم اػػػاؿ :  ػػػػ اػػػاؿ ؤػػػعبة إف يف أمػػػيت:  إف رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم اػػػاؿ
ال يػػدخغوف اٞترػػة اال ،  أراه اػػاؿ يف أمػػيت ػ اثرػػا عإػػس مرا اػػاً :  ااػػاؿ عرػػدر،  وػػدثٍت و ي ػػة

ج  مػ  اررػار لػسا ،  ٙتانية  مرهم تك يكهم ارد يغة،  ٬تداف ر٭تها وىت يغت اٞتمل يف لم ا٠تياط
 وىت يرعم م  صدارهم.،  ي هس يف أك ا هم

كػاف  ػُت رجػٍل مػ  أهػل ارعابػة ا ػُت و ي ػة  عػب مػا يكػوف :  ودثرا أ و ارط يػل اػاؿ
 ؟! إدؾ  او كم كاف أص اب ارعابةأن:   ااؿ،   ُت ارراس

 أخ ه إذ لأرك.:  ااؿ  ااؿ رم اراـو
،  مػػػرهم  اػػػد كػػػاف اراػػػـو ٜتسػػػة عإػػػس ػػػ ف كرػػػا ،  كرػػػا ٩ُتْبَػػػػُس أهنػػػم أر عػػػة عإػػػس:  اػػػاؿ

اأؤهد  او أف اثٍت عإس مرهم وسب  و ارسلورم يف اٟتياة اردنيا ايـو ياػـو األؤػهاد. ان هػ . 
 ورواه لنيروف.،  وغيرىا،  327/  4:  ورواه أحمد فك
أف ٮتػػ  ا١تسػػغمُت  ػػأف او تعػػاُف  9أنػػم ال يبعػػد أف يكػػوف اصػػد اررػػ  :  اارر يعػػة
عغػػ  اػػانوف ،  اخغػػا اٞتػػر  اربإػػست،  ربإػػسية مػػ  يػػـو خغػػا ارسػػمااات ااألرضأاػػاـ اٟتيػػاة ا

 كػاف ال  ػد مػ  ..  اإمهاؿ ارراس ريعمغوا  ا٢تدى أا  ارذالؿ،  ا٢تداية اارذالؿ   ٘تاـ اٟتعة
 ػػأ٢تم ،  كعرصػػست ارسػػغب اال٬تػػاب يف ارطااػػة،   اجػػود عرصػػست ا٢تػػدى اعراصػػس ارذػػالؿ معػػاً 

 : ا عػػػ  األنبيػػػا ،  اأنػػػ ؿ آدـ اُف األرض امعػػػم إ غػػػي ،  اهػػػاارػػػر   اربإػػػسية  عورهػػػا اتاو 
اأئمػة ضػالؿ مرػا اُت ،  اجعل  عدهم أئمة ر انيُت يهػداف،  امع كل ن  عدا مذل  أا أكنس

اأنػػم اػػد  ػػدأت  ػػم دارة  جديػػدة  مػػ  ..  اعػػدد كػػل مػػرهم يف هػػ ه األمػػة اثرػػا عإػػس..  يذػػغوف
ارػػ رك الػػ دار ارػػ م  كهيئ ػػم يف أارػػم  ان هػػا   .. كمػػا  ػػدأت  ػػآدـ اإ غػػي ،   ا٢تػػدى اارذػػالؿ

 ااضوح اٟتعة.،  ار ًتة
إف عػػػدة  )يف ت سػػػَت آيػػػة  9ايديػػػد ذرػػػك مػػػا ارد مػػػ  طسيػػػا أهػػػل اربيػػػا 

 .( الشه ر عند اهلل اثنا عشر شهرا  
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 راوي الحديث جابر الس اعك:  السادسة
او  ػػ   اهػػم عبػػد،  رات مصػػادر ارسػػريُت وػػدي  األئمػػة الثػػٍت عإػػس عػػ  عػػدة رااة

ألف ارصػػػػ اح ،  اهػػػػ ا األخػػػػَت أ٫تهػػػػم،  اجػػػػا س  ػػػػ  ٝتػػػػسة ارسػػػػوائر،  اأ ػػػػو ج ي ػػػػة،  مسػػػػعود
 كما تادـ.،   اع مدت رااي م

ى  35 / 2:  و د ذلر ابػن حجػر فػك تهػقيب التهػقيباهو جا س    ٝتسة    جرادة. 
 ػ   ا   عمسا    جرػدب  ػ  وعػَت ا ػ  رئػاب  ػ  وبيػب:   ااؿ ى يااؿ،  ياارُت   يف نسبم

 .م  ابيغة عامس    صعصعة  :  لوا ة    عامس    صعصعة ارسوائر. ايااؿ
ى اهػػو اأ ػػوه مػػ  وغ ػػا   187 / 3:  ويايػػد ىػػقا الشػػ  أف الػػقىبك  ػػاؿ فػػك ترجمتػػو

 ! َف ٭ت ت أف يكوف وغي اً ،  زهسة   ارو كاف م   ٍت عامس    صعصعة
ٓتػ  :  ى ااسأت 276 / 4:  فقد  اؿ فك تهقيب التهقيب،  وسمرة ىقا من الطلقاء

اأمػا ٝتػسة  اػدل. اذكػس ا ػ  لػعد أنػم ألػغم ،  ار ه  إ٪تا مػات يف االيػة عبػد ا١تغػك ا رػم جػا س
 ان ه . .اَف أاف عغ  م  أرخ ا اتم عَت م  تادـ  ،  عرد ار  ة

 إف رسمسة ه ا ص بة. ان ه . : 177/  4:  ل ن البخاري  اؿ فك التاريخ ال بير
،  ٙٚألنػم تػويف لػرة ،   اػد كػاف صػغَتاً عرػد  ػ ة مكػة،  ُخ طغياٍ أما جا س ا رم  هو  س 

) سػػػير أعػػػالـ مسػػػة عغػػػ  خػػػد ارصػػػبياف ا١تصػػػغُت اكػػػاف مػػػرهم  9األنػػػم يػػػسات أف اررػػػ  
 .  187 / 3:  النبالء

 عػػػاش جػػػا س يف كرػػػف ،  أا  عػػػده  اغيػػػل 9ارعػػػل أ ػػػاه ٝتػػػسة تػػػويف يف ويػػػاة اررػػػ  
ارعغػػم كػػاف ؤػػا اً ،  د رات أنػم اؤػػًتؾ يف  ػػ ة ا١تػدائ ااػػ،  خارػم لػػعد  ػػ  أع ااػاص يف ا١تديرػػة

 .  254/  1:  ) أسد الدابةمث لك  اركو ة اا  ٌت  ا داراً ،  وير اؾ
ايكػػػػوف ارػػػػساات ،  اعغػػػػ  هػػػػ ا  يكػػػػوف جػػػػا س يف وعػػػػة ارػػػػوداع صػػػػبياً صػػػػغَتاً أا مساهاػػػػاً 

ارطغيػػػا مػػػ   هػػػ ا ارصػػػ ..  اروويػػػد ا١تع مػػػد يف ارصػػػ اح ٟتػػػدي  أئمػػػة هػػػ ه األمػػػة  عػػػد نبيهػػػا
 ! وغ ا  اسيأ
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ويػػػ  َف يكػػػ  عرػػػدهم ذكػػػا  هػػػ ا ارصػػػ  ،  اكبػػػار ارصػػػ ا ة،   اععػػػب رإػػػيوخ األمػػػة
 ! اأئم ها ارس انيُت،  ااه مامم ٔتس ابل األمة،  ارطغيا

 أا  اععب رغخال ة اراسؤية كيف ليطست عغ  مصادر اٟتػدي  ارربػوت عرػد ارسػريُت
إال 9ارػػ ي   إػػس  ػػم نػػ  األمػػة ،  ٍت عإػػس غػػم تسػػمة   ػػداي  وػػديٍ  يف األئمػػة الثػػ، 

 !! ودي  ه ا ارص 

 درجات الصحة التك أعط ىا لألحاديث النالثة:  السابعة
 : اثالثة رااة،  يف مصادر ارسريُت ثالث صين ٟتدي  األئمة الثٍت عإس

اعغػػ  ٖتسػػُت وػػدي  أع ج ي ػػة ،  ااػػد ات اػػوا عغػػ  تصػػ ية وػػدي  جػػا س  ػػ  ٝتػػسة
 ذهم ص  م. ااخ غ وا يف تص ية ودي  ا   مسعود ارػ ت ٮت غػف عرهمػاا ع،  ا١تإا م رم

ارػػػػ ت َف يوثاػػػػم إال اررسػػػػائر ا عػػػػب عغمػػػػا  اٞتػػػػسح ،  ْتعػػػػة أف يف لػػػػرده ٣تارػػػػد  ػػػػ  لػػػػعيد، 
 اضع م آخساف.،  اار عديل

ٝتػسة ارسػوائر اارػد جػا س اعمػس :  اال  د أف نذيف اُف رااة اٟتدي  راايُت آخسي  ٫تا
 ا ع  اركغمة ا٠ت ية  أخ اه  ا.رساايات تاوؿ إنم لأ٢تمألف ا،     ا٠تطاب

 .. كما تادـ يف رااية ك اية األثس،    ل ال  د أف نعد عمس    ا٠تطاب رااياً مس االً 
 : ااريك جانباً م  كغماهتم يف ودي  ا   مسعود

:  ع  مسػساؽ اػاؿ:   اب ا٠تغ ا  الثٍت عإس : 197 / 5:  ػ  اؿ فك مجم  الكواعد
هػػػل لػػػأر م ،  يػػػا أ ػػػا عبػػػد ارػػػسٛت :  اهػػػو ياسئرػػػا اراػػػسآف  اػػػاؿ رجػػػلعبػػػد او  جغولػػػاً عرػػػدكرػػػا 

مػا لػػأرٍت :  ؟  اػاؿ عبػد او رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم كػم ٯتغػك هػػ ه األمػة مػ  خغي ػة
اراػػد لػػأررا رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم ،  نعػػم:  مث اػػاؿ،  عرهػػا أوػػد مػػ  اػػدما ارعػػساؽ ابغػػك

وفيػو مجالػد ،  رواه أحمػد وأبػ  يعلػى والبػكاررا عإس كعدة نابا   ػٍت الػسائيل. اث:  الغم  ااؿ
 وبقية رجالو ثقات. انتهى.،  بن سعيد وثقو النساعك وضعفو الجمه ر

ال يسػػعٍت ار سػػامة يف هػػ ا :   عػػد راايػػة هػػ ا اٟتػػدي ،  571/  4:  ػػػ و ػػاؿ الحػػالم
 ان ه . رٛتهم او.،  ارك اب ع  ارسااية ع  ٣تارد اأاسانم
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اعػػ  ا ػػ   : فقػػاؿ 3ح  27/  ػػػ ول ػػن ابػػن حجػػر حسػػنو فقػػاؿ فػػك الصػػ اعق المحر ػػة
 مسعود  سرد وس .

ويػ  اػاؿ ى اعرػد أٛتػد ااربػ ار  سػرد وسػ   17/  ولقا السي طك فك تػاريخ الخلفػاء
 .ع  ا   مسعود  

ى رااه مسػػدد اا ػػ  راهويػػم  89/  6:  ولػػقا الب صػػيري لمػػا نقػػل عنػػو فػػك لنػػك العمػػاؿ
 .  اع ؤيبة اأ و يعغ  اأٛتد  سرد وس   اا 

ولنػػػك  ، 476و  398/  1:  و ػػػد روت مصػػػادرىم حػػػديث ابػػػن مسػػػع د منػػػل أحمػػػد
،  عػػػن أحمػػػد،  32 / 12وفػػػك ،  عػػػن طبقػػػات ابػػػن سػػػعد وابػػػن عسػػػالر،  89/  6العمػػػاؿ 
 وغيرىم...  وابن حماد،  والطبرانك

د راتػم مصػادرنا  سػرد رػي   اػ،  اإذا كانا عغة رااية ا   مسعود عردهم اجػود ٣تارػد
،  73/  ولفايػػػة الثػػػر للخػػػكاز،  233/  لمػػػا فػػػك لتػػػاب اإلختصػػػاص للصػػػدوؽ،   يػػػم ٣تارػػػد

 وسيةتك بعض ذل .،  176/  والديبة للنعمانك
ارك  ذرك ال يإ ع رغ دي  عرد إخوانرػا ارسػريُت اال ٬تعغػم يسػ  ا أكنػس مػ  راػب 

ألف مإػػكغة هػػ ا اٟتػػدي  ،  غػػة عغػػيهم ػػل يبػػدا أف هػػ ه اردرجػػة مػػ  ارصػػ ة ثاي ! ى وسػػ   
اأنػػػم ي هػػػم مرػػػم أف هػػػدال  األئمػػػة  ) للهػػػم مػػػن  ػػػريش  األصػػػغية عرػػػدهم أنػػػم َف يػػػ كس عبػػػارة 

مت يف  ايذػع عالمػة الػ  هاـ كبػَتة عغػ  مػا،  ارس انيُت ٬تػب أف يكونػوا وكػاـ األمػة  عػد نبيهػا
 !! 9اانإغا٢تم ّترازة ارر  ،  ارساي ة يف عياب  ٍت هاؤم
 تضارب مت ف الحاديث النالثة:  نةالنام

اجػػػا  وػػػدي  أع ج ي ػػػة ،  رات مصػػػادر ارسػػػريُت وػػػدي  جػػػا س  ػػػ  ٝتػػػسة  صػػػيغ ُت
 :   كوف ارصين ثالثاً ..  اان سد ودي  ا   مسعود  صيغ م،    ودا٫تا

اأهنػػم مػػ  اػػسيأ. ،  9م ادهػػا أف هػػدال  ا١توعػػودي  يكونػػوف  عػػد اررػػ   : الولػػى
و ػػػد ،  و ػػػد عرفػػػم أف أنهػػػم صػػػحح ا ىػػػقه الصػػػيدةا ػػػ  ٝتػػػسة.  اهػػػ ا مذػػػموف أكنػػػس راايػػػات

 .1775صححها اللبانك فك سلسلة الحاديث الصحيحة بر م 
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اأف اللػالـ ال يػ اؿ ع يػ اً ،  اأهنم مػ  اػسيأ 9أهنم ٭تكموف  عد ارر  :  النانية
،  أا يرهػػار. اهػػر صػيغة عػػدد مػػ  راايػػات جػػا س  ػػ  ٝتػػسة،  مث يذػػعف ايػػ ؿ،  مػدة وكمهػػم

ومػػػػنهم اللبػػػػانك فػػػػك ،  اكػػػػل راايػػػػات أع ج ي ػػػػة أيذػػػػاً. ااػػػػد صػػػػ  ها كنػػػػَت مػػػػ  عغمػػػػائهم
وجعػػل روايػػة ابػػن ،  وحسػػن روايػػة أبػػك جحيفػػة،  عػػن ابػػن سػػمرة،  376سلسػػلتو أيضػػا  بػػر م 

ورد زيادة أبك داود وغيره التك تصػ  ىػاالء العمػة بػةف المػة ،  مسع د شاىدا  على صحتهما
 الكيادة بةنها من رة. ووص  ىقه،  تجتم  عليهم
 ػػػداف ذكػػػس  : كأاصػػػيا  مولػػػ  اعيسػػػ   9أهنػػػم يكونػػػوف  عػػػد اررػػػ   : النالنػػػة

 يغة أكنس راايات ودي  ا   مسعود.اسيأ. اهر ص
اهػػػو أمػػػس عػػػَت ،  ت ااهتػػػا ااضػػػطسا ا:  اأهػػػم مالو ػػػة عغػػػ  هػػػ ه األواديػػػ  اصػػػيغها

 يساانم ع  ؤيخ ابيغػة صػغَتة   نا رو اجدنا نصاً ؤبيهاً  م..  مابوؿ يف ودي  م  ه ا ارروع
اٮت هػػا   سالػػ م عػػ  ؤػػيوخها ارػػ ي  لػػي كموهنا مػػ  ،  اارػػم رابيغ ػػم اهػػو يودعهػػا ابػػل موتػػم، 

 ! راغرا  واوع ٖتسيٍف يف كالمم..   عده
،  اهػػو يػػودع خا٘تػػة األمػػم،  الػػيد اربغغػػا  9 كيػػف نابػػل  ػػ رك رسػػيد األنبيػػا  

 !! لع مأٍل م  ٚتاهَتهااعغ  أا ،  اٮت ها ع  ر م  أئم ها م   عده
اا١تػ هم  ػم هػو ،  ات وجم ار همػة  اردرجػة األاُف اُف او مػاؿ ٖتسيػف هويػة هػدال  األئمػة

اهػػر ارػػيت أ عػػدت ،  ألهنػػا هػػر ا١تسػػ  يدة مػػ  ذرػػك 9ارسػػغطة ارػػيت وكمػػا  عػػد اررػػ  
مغ رمػًة ،   ػل  ػادرت اُف  يعػة ارسػاي ة  ػداف أف ٗتػ هم،  ع  اٟتكم 9أهل  يا ارر  

 !! 9غا٢تم ّترازة ارر  انإ
اػػد تسكػػ  عغػػ  صػػ ة هػػدال  األئمػػة ،  اي أكػػد ارإػػك عرػػدما ٧تػػد أف ار  ػػاات اار عػػارض

 ! امدهتم،  ااا هم،  انسبهم،  اهوي هم، اال٢تر  اماامهم،  ا١توعودي 
ألنم موجود  وىت يف ارصين ااألر اظ ا١تراورػة عػ  ،  اهو تعارض ري  اغياًل اا اًل رغ ل

 ! دارساات ارواو
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اياػوت ارناػة  صػيغم ،  اهو أمس  يوجب تذعيف ارناة  صػين اٟتػدي  يف مصػادر ارسػرة
اػػػاؿ إهنػػػم  9اارػػػيت تاػػػوؿ إنػػػم ،  ارػػػواردة يف مصػػػادرنا،  ا مػػػع عغػػػ  مذػػػموهنا،  ا١ت وا اػػػة

 .: اتسعة  م  ذرية اٟتسُت،  عغر  ااٟتس  ااٟتسُت

 وال بيعةالعمة اإلثنا عشر ال يحتاج ف الى اختيار :  التاسعة
 ) واجػب األمػة أف تطػيعهم ،   ما داـ او تعػاُف اػد اخ ػارهم،  اهو أمس  ااضة

 ( وما لاف لمامن وال مامنة إذا  ضى اهلل ورس لو أمرا  أف ت  ف لهػم الخيػرة مػن أمػرىم
اهػػػو اٟتكػػػيم ا٠تبػػػَت ٔتػػػا ،  ارب اررػػػاس امػػػاركهم،   هػػػم يسػػػ مداف ؤػػػسعي هم مػػػ  رب األمػػػة

.،  اره رغراس أ ذل م  اخ يارهم ألن سهمااخ ي..  يصغة عباده  اأرـ 
 :  األئمة الثرا عإس م  ه ه ارراوية م ساض ارطاعة م  او تعاُف ؤػبيهاً  األنبيػا 

 ػػػل رػػػو َف يبايعػػم أوػػػد مػػػ  ..  اال ٭ت ػػػاج اُف أف يبايعػػػم اررػػاس،  ااررػػ  ال يكػػػوف  الن خػػاب، 
 ! طاع م ؤيئاً  وب  ف ذرك ال يراف م  اج..  اآذاه اا غوه،  ارراس

اإعػػالف ،  ارػػو  ايعػػم كػػل اررػػاس ركػػاف معرػػاه اعػػًتا هم ْتػػا ارطاعػػة ارػػ ت جعغػػم او رػػم
 ال أكنس.،  ار  امهم  م

،  إ٪تػا هػر  يعػة اعػًتاٍؼ اار ػ اـٍ ْتاهػم يف الطاعػة :  بيعة ارراس رألنبيػا  اأاصػيائهم
 اال ترإئم.،  اهر تدكد ه ا اٟتا

كػاف يأخػ  اربيعػة عغػ  ا١تسػغمُت يف ا١ترعط ػات  9اهػ ا هػو ارسػبب يف أف اررػ  
ااٟتػػػػسب ،  ريدكػػػػد  ػػػ رك عغػػػػيهم الر ػػػ اـ   طاع ػػػػم يف ارسػػػسا  اارذػػػػسا ،  ا٢تامػػػة يف ويػػػػاة األمػػػة

 ! ا يما أوبوه أا كسهوه،  اارسغم
 7 عػد أف  غَّػن األمػة االيػة عغػر  9اه ا هو ارسبب ن سم يف أف اررػ  

..  اأف يهرئم ا١تسغموف  والي ػم ارػيت أمػس او تعػاُف  ػاأمس  أف ترصب رم خيمة ،  يف عديس خم
 .. مث يبايعوه،  أف يهرئوه هترئةً 
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اال ٭ت ػػاج اُف مإػػورهتم اال اُف ،  اهػػو ٭ت ػػاج اُف ابػػوٍؿ اهترئػػةٍ ،  اػػد متَّ اال٢تػػر   الخ يػػار
 7ارػػو طغبهػػا عغػػر  ..  مػػرهم اجبػػا عغػػيهم 9ركػػ  رػػو طغبهػػا اررػػ  ،   يعػػ هم
 يهم أيذاً.عغاجبا ،  مرهم

مػ  ا١تسػغمُت يف ارغػديس  7ا٢ت ا ال تر ع مرااإة ا١ترااإػُت  ػأف مػا طغبػم اررػ  
اال٢تػػػر  ألف صػػػدار األمػػػس..  اَف يكػػػ  اربيعػػػة،   ارواليػػػة 7كػػػاف ٣تػػػسد ار هرئػػػة رعغػػػر 

 ا٭تصػػس ايم هػػا يف العػػًتاؼ االر ػػ اـ  ػػاألمس،   والي ػػم يُػْ ػػسِغ اربيعػػة اربإػػسية مػػ  اراػػوة النإػػائية
 .7أا اروِف  9كغما طغبها مرهم ارر  ،  ٢تر اال

أف األمػػػة إ٪تػػػا ٘تغػػػك ارواليػػػة عغػػػ  ن سػػػها ااخ يػػػار :  اارااعػػػدة اركغيػػػة يف هػػػ ا ا١توضػػػوع
أمػا ..  وكامها ػ يف وداد ماثبا يف ارإسيعة ا١تادلػة ػ يف وارػة عػدـ اخ يػار او تعػاُف ألوػد

إال أهنػا ،  ًٌت الخ يػار األمػة ٟتػاكم آخػساَف يبا مع،  إذا اخ ار ع  اجل إماماً  اد اذر األمس
 .. اٗتارف اخ يار ماركها اٟتكيم لب انم،  ت  غسف يف ماا ل ر ا ع  اجل

  رشية الحديث ألقاىا عمر فك البحر:  العاشرة
أف ارػ ت ر ػع رايػة ى أف ا٠تغي ػة مػ  اػسيأ اا٠تال ػة ال تكػوف :  ا٦تا يربغر تسػعيغم هرػا
 اد او ت عغ  األنصار يف ارسػاي ة  ػأف اسيإػاً ،  س    ا٠تطابإال يف اسيأ   هو ا٠تغي ة عم

،  ! اكػػاف هد ػػػم مػػ  ذرػػػك تسػػكيا األنصػػػار اابيغ ػػػم  هػػم أوػػػا  سػػغطانم 9اػػـو اررػػ  
 !! وىت ال ياوروا ٨ت  نصسناه ا٨ت  أاُف ٓتال  م،  ار ي  يعيأ اراسؤيوف يف  غدهم اضيا  هم

رعػػػم ،   سػػػبب ت ػػسؽ كغمػػػة األنصػػار،  ااػػد ٧تػػة عمػػػس  ػػ ا ا١ترطػػػا ارابغػػر يف ارسػػاي ة
 سهم لعد    عبادة ٥تار ًة عري ة.٥تار ة رئي

اأكػد ،  اأرا   م يف ارب ػس،  ارك  عمس ن سم عرد ا اتم ٗتغ  ع  مبدأ اسؤية ا٠تغي ة
 !! رعهد اريم  ا٠تال ة،  أنم رو كاف لاَف ار ارلر موُف أع و ي ة األموت وياً 
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 : 147 / 3:  ػ ففك تاريخ المدينة
:  ؟ اػػاؿ رػػو الػػ خغ ا:  ايػػل رػػم 2 ١تػػا طعػػ  عمػػس:  عػ  عبػػد او  ػػ   سيػػدة

أ ػو عبيػدة :  رو ؤهدي أود رجغُت ال خغ  م ػ أي اد اج هدت اَف آمث ػ أا اضع ها موضعها
 !! الاَف موُف أع و ي ة،     اٞتساح

 227/  4:  ػ وفك مجم  الكواعد
اُف ا ػ  عبػاس اعرػده ا ػ  عمػس الػعيد  ع  أع را ع أف عمس    ا٠تطػاب كػاف مسػ رداً 

اأنػم مػ  ،  اَف ألػ خغف مػ   عػدت أوػداً ،  إعغموا أي َف أال يف اركالرة ؤيئاً :     زيد  ااؿ
 رعسب  هو وس م  ماؿ او ع  اجل.أدرؾ ا ايت م  ل  ا

ااػػد ،  أمػػا إنػػك رػػو أؤػػست  سجػػل مػػ  ا١تسػػغمُت الئ مرػػك اررػػاس:   اػػاؿ لػػعيد  ػػ  زيػػد
 اائ مرم ارراس.،  كس عل ذرك أ و  

اإي جاعػػل  هػػ ا األمػػس اُف هػػدال  ،  اػػد رأيػػا مػػ  أصػػ اع وسصػػاً لػػيئاً :   اػػاؿ عمػػس
 غ  او عغيم الغم اهو عرهم راض.ارر س ارس ة ار ي  مات رلوؿ او ص

لػػاَف مػػوُف أع :  مث جعغػػا هػػ ا األمػػس اريػػم روثاػػا،  رػػو أدركػػٍت أوػػد رجغػػُت:  مث اػػاؿ
 اٞتساح. ان ه .   اأ و عبيدة ،  و ي ة

ركػػػػر يغغػػػػوا هػػػػ ا ارإػػػػسط مػػػػ  ا٠تال ػػػػة ،  ا ػػػػ رك  ػػػػ ة عمػػػػس اربػػػػاب ألع وري ػػػػة اعػػػػَته
مث تبػػػػٌت ارعنمػػػػانيوف مػػػػ هب أع ،  ااػػػػد الػػػػ  اد مػػػػ    ػػػػواه ارسػػػػالجاة اا١تماريػػػػك،  اللػػػػالمية

 .9اتسموا خغ ا  ارر  ،  انإساا  اهم  سبب   واه ه ه،  وري ة
 فك الحالمم    ال ىابيين من شرط القرشية 

 9نإػػًتط ٨تػػ  ارإػػػيعة الماميػػة يف األئمػػة أف يكونػػػوا مػػ  اػػسيأ مػػػ  عػػًتة اررػػػ  
،   المامػػة عرػػدنا ال تنبػػا إال  ػػاررف  اػػ ،   سػػبب ثبػػوت ارػػرف عغػػيهم  أٝتػػائهم اعػػددهم

 :. ااررف إ٪تا هو عغ  هدال  الثٍت عإس
 نا يكوف اٟتكم يف األمة يف عصس ،  عائب 7أتا أف خا٘تهم الماـ ا١تهدت 
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اال نإػػًتط  يػػم ..  ااروكيػػل ال  ػػد أف ت ػػو س  يػػم ؤػػساط ار ااهػػة اارعدارػػة اعَتهػػا،   اروكارػػة عرػػم
ف ؤػسط اراسؤػية يف اٟتػاكم ا  رك نغ ار عمغياً ال ن سياً مع ارػ ي  يسػاطو ..  أف يكوف اسؤياً 

 ارعادؿ.
 : ثػػٍت عإػػس المامػػة عرػػدهم عػػَت ٤تصػػورة  االئمػػة ال،  أمػػا إخوانرػػا ارإػػيعة ار يػػديوف

ـ ارإػسعر  هم يإػًتطوف يف المػا،  8 ل هر م  ووة  ركل عاَف م  ذرية عغر ا اطمة 
 أف يكوف اسؤياً عغوياً.

،   مػػرهم مػػ  يوا ارػػا عغػػ  إلػػااط ؤػػسط اراسؤػػية يف عصػػسنا،  اأمػػا ا١تسػػغموف ارسػػريوف
 .. ا  وى أع وري ة،  عماًل  اوؿ ا٠تغي ة عمس

 امغكيػوف أكنػس مػ  ا١تغػك،  راسيأ أكنػس مػ  عمػس امرهم عَت عسٍب اركرهم م عصبوف
ويػ  صػ ة وػدي  اؤػًتاط اراسؤػية يف المػاـ ،  منل األربػاي،  ام  هدال  أئمة اروها ية.. 

 : ٓٚ/  ٗاااؿ يف آخسه ،  ٕ٘٘ٔيف لغسغة أوادينم ارص ي ة  سام 
ف أ،  ارػػػ رك  عغػػػ  ا١تسػػػغمُت إذا كػػػانو صػػػاداُت يف لػػػعيهم لعػػػادة اردارػػػة اللػػػالمية

 ام  ذرػك أف ا٠تال ػة يف اػسيأ،  اي بعوا أوكاـ ؤسيع هم،  ي و وا اُف ر م ايسجعوا اُف ديرهم
 ا١تعسا ة يف ك ب اٟتدي  اار ام.  ارإساط، 

و ػػاؿ فػػك ،  1776فقػػد صػػحح حػػديث الخالفػػة فػػك  ػػريش بػػر م ،  7/  3:  أمػػا فػػك
،  سؽ ارذػػارة اػػدٯتاً ايف هػػ ه األواديػػ  ارصػػ ي ة رد  صػػسية  عغػػ   عػػب ار ػػ :  لػػم:  آخػػره

ا٠تغي ػػة أف يكػػوف عس يػػاً  ارػػ ي  ال يإػػًتطوف يف،  ا عػػب ا١تػػدر ُت ااألوػػ اب اللػػالمية وػػديناً 
 اسؤياً.

 اأععػػػػػب مػػػػػ  ذرػػػػػك أف يدرػػػػػف أوػػػػػد ا١تإػػػػػايخ ا١تػػػػػدعُت رغسػػػػػغ ية رلػػػػػارة يف ى اردارػػػػػة
م عػاهالً  ،  إال هػ ا ارإػسط،  اللالمية   ذكس يف أا٢تا ارإساط اريت ٬تب أف ت و س يف ا٠تغي ػة

ا١تَّػا ذكستػم  ػ رك تبسػم صػار اً ارر ػس عػ  ارب ػ  ،  كل ه ه األوادي  اعَتها ٦تػا يف معراهػا
أـ أنػم  ،  يف ا١توضوع. اال أدرت أكػاف ذرػك ألنػم ال يػسى هػ ا ارإػسط كارػ ي  أؤػسنا إرػيهم آن ػاً 

 مس عد رغب   م  ارراوية ارعغمية.كاف عَت 
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   كل مدرف أف ي عسد رغ ػا يف كػل مػا يك ػب ارواجب عغ،  الواً  كاف ه ا أا ذاؾ
 اػػػػة اٞتمهػػػػور أا اال يغ ػػػػـ  يف ذرػػػػك موا،  اأف ال ي ػػػػأثس  يػػػػم  إتػػػػاه وػػػػ ع أا تيػػػػار ليالػػػػر، 

 ٥تار  هم. ان ه .
 : يق ؿ 1851والطري  أف اللبانك صحح حدينا  آخر بر م 

٬تػػػػب أف ى ا٠تال ػػػػة يف اػػػػسيأ ااٟتكػػػػم يف األنصػػػػار اارػػػػدعوة يف اٟتبإػػػػة   اعغػػػػ    ػػػػواه 
..  اأف يكػػوف ارػػوزرا  مػػ  األنصػػار،  يكػػوف اٟتػػاكم يف عصػػسنا مػػ  اػػسيأ مػػ  أًت ابائغهػػا كػػاف

،  اأف يكػػػوف ازيػػػس الرؤػػػاد ااألااػػػاؼ اا١ت ػػػيت اكػػػل مػػػ  عمغػػػم العػػػالـ اارػػػدعوة مػػػ  األ اراػػػة
 !! ااألووط أف يكوف م  أثيو يا

،  ؤػػية يف اٟتػػاكمذرػػك أف اروجػػوب ارػػ ت الػػ  اده مػػ  اٟتػػدي  اأ ػػىت  ػػم  وجػػوب اراس 
 !! ااردعوة،  ااروزارة،  ت سااى  يم ا٠تال ة

اأف ،  اأنػػم م اػػدـ  عغيػػم رتبػػةً ،  راػػد  ػػات هػػ ا ارإػػيخ أف  اػػم اٟتػػدي  أهػػم مػػ  لػػرده
،  ارػػو صػػة  هػػو ٭تكػػر عػػ   ػػسٍؼ معػػُت،  9منػػل هػػ ا اٟتػػدي   عيػػد  عػػ  مرطػػا اررػػ  

 ! اري  تإسيعاً اُف يـو ارايامة

 لشراح فك تفسير العمة اإلثنك عشرتخبط ا:  الحادية عشرة
إف كغمػػة ى مػػ   عػػدت   :  يغػػـ  أف ناػػوؿ،  إذا أردنػػا أف نكػػوف أمرػػا  مػػع ارػػرف ارربػػوت

،  مباؤػسة 9يف اٟتدي  ارإسيف تدؿ عغ  أف إمامة هػدال  الثػٍت عإػس تبػدأ  عػد ا اتػم 
كػػػانوا لػػػواً   ،  ألهنػػػا إخبػػػار  عػػػ  اجػػػودهم  اػػػ ،  اال تػػػدؿ عغػػػ  أهنػػػم لػػػي كموف مػػػ   عػػػده

عغػػ  أف ،  وكامػػاً أا ٤تكػػومُت.  ػػل تػػدؿ صػػين اٟتػػدي  ا١ت ادمػػة عػػ  ا ػػ  ٝتػػسة اا ػػ  مسػػعود
اركرػم ،  اذرػك يإػمل إ عػادهم عػ  اٟتكػم،  األمة ٗت ؿ هدال  األئمة الثػٍت عإػس اتعػاديهم

 ذرك ال يذسهم ؤيئاً.
سهم مػ  ال يذػ،  ااد تاػدـ يف راايػة ت سػَت ارطػ ت ى يكػوف ٢تػ ه األمػة اثرػا عإػس ايمػاً 

 إثرا عإس ايماً م  اسيأ ال يذسهم عدااة م  عاداهم  ...  خ ٢تم
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ا ػػػ رك ال ٕتػػػد مانعػػػاً مػػػ  انطبػػػاؽ اٟتػػػدي  عغػػػ  األئمػػػة الثػػػٍت عإػػػس مػػػ  عػػػًتة اررػػػ  
الػي كم مػرهم ،  8أا َف ٭تكم مرهم إال عغر ااٟتسػ  ،  وىت رو َف ٭تكموا 9

 .9ا١تهدت ا١توعود م  او تعاُف عغ  رساف رلورم 
 بعذػػها ،  كمػػا أف األواديػػ  ارػػيت تػػ كس مػػايكوف  عػػدهم تػػدؿ عغػػ  أف مػػدهتم طويغػػة

ا عذػػها ذكػػس أف ..  اأؤػػار اُف اهنيػػار األمػػة،  ذكػػس أنػػم يكػػوف  عػػدهم ا٢تػػسج اار وضػػ  اارر ػػاؽ
اهػػػ ا يديػػػد ..  اأف مػػػدهتم إذا ٘تػػػا لػػػاخا األرض  أهغهػػػا،  األرضمػػػا دامػػػا  زمػػػرهم ٯت ػػػد

 كما نصا أوادينرا.،   اُف آخس اردنيا : ئمةن سية ام داد عصس هدال  األ
 : 173/  فك لتابو تقريب المعارؼ 437ػ  اؿ أب الصالح الحلبك المت فى سنة 

عػ  أنػ   ػ  مارػك ،  عػ  ي يػد ارسااؤػر،  ارااا ع  عبػد او  ػ  أع أميػة مػوُف ٣تاؤػع
 ػػ ذا مذػػوا ،  ال يػػ اؿ هػػ ا ارػػدي  اائمػػاً اُف اثػػٍت عإػػس مػػ  اػػسيأ:  : اػػاؿ رلػػوؿ او:  اػػاؿ

وىػػػ  م افػػػق لمػػػا فػػػك ،  364/  ونحػػػ ه فػػػك إعػػػالـ الػػػ رفلػػػاخا األرض  أهغهػػػا. ان هػػػ . 
 .. مصادرنا عن أىمية وج د الحجة هلل تعالى فك أرضو فك لل عصر

 534و  179/  1:  ػ ففك ال افك
:  ؟ اػاؿ أتباػ  األرض  غػَت إمػاـ:  7اغا ألع عبػد او :  ع  أع ٛت ة ااؿ

  غَت إماـ رساخا.  ايا األرضرو 
إي ااثرػا عإػس مػ  ارػدت :  9اػاؿ رلػوؿ او :  اػاؿ 7ع  أع جع ػس 

 ػ ذا ،   را أاتد او األرض أف تسيخ  أهغهػا،  يعٍت أاتادها اجبا٢تا،  اأنا يا عغر زرُّ األرض
 اَف ير ساا. ان ه .،  ذهب الثرا عإس م  اردت لاخا األرض  أهغها

مػ   9يكػوف هػدؼ اررػ  ،  د عغيم نف اٟتػدي اعغ  ه ا ار  سَت ار ت يساع
توجيػم األمػة ارػيهم :  هػو،  طسح األئمػة الثػٍت عإػس يف أهػم ٕتمػع رغمسػغمُت يف وعػة ارػوداع

 ! رو أهنا أخ ت ْت ها اأطاع م  يهم
إنػػم ي عػػُت ت سػػَت اٟتػػدي   االئمػػة الثػػٍت عإػػس مػػ  أهػػل  يػػا اررػػ  :   ػػل ٯتكػػ  اراػػوؿ
 ركنسة الؤكاالت اريت تسد عغيم. ال يصة ألف كل ت سَت رم  غَتهم،  9
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 446/  ػ  اؿ ال نجك الشافعك فك ينابي  الم دة
اثرػػا عإػػس  9إف األواديػػ  اردارػػة عغػػ  كػػوف ا٠تغ ػػا   عػػده :  اػػاؿ  عػػب ارااػػُت
عغػم أف مػساد رلػوؿ ،   بإػسح ار مػاف اتعسيػف اركػوف اا١تكػاف...  اد اؤػ هست مػ  طػسؽ كنػَتة

إذ ال ٯتكػػ  أف ٭تمػػل ،  ئمػػة الثرػػا عإػػس مػػ  أهػػل  ي ػػم اعًتتػػممػػ  ودينػػم هػػ ا األ 9او 
اال ٯتكػ  أف ٭تمغػم عغػ  ،  ه ا اٟتدي  عغ  ا٠تغ ا   عده م  أص ا م راغ هم ع  اثػٍت عإػس

اركػوهنم ،  ار غمهم ار اوأ إال عمس    عبد ارع يػ ،  ا١تغوؾ األموية ر يادهتم عغ  اثٍت عإس
عػػ  ،  كغهػػم مػ   ػػٍت هاؤػم يف راايػػة عبػد ا١تغػػك  اػػاؿ 9ألف اررػ  ،  مػ  عػػَت  ػٍت هاؤػػم

ألهنػػم ال ٭تسػػروف خال ػػة ،  يف هػػ ا اراػػوؿ يػػسجة هػػ ه ارساايػػة 9اإخ ػػا  صػػوتم ،  جػػا س
  ٍت هاؤم.

اراغػة رعػاي هم ،  ر يادهتم عغ  ارعدد ا١ت كور،  اال ٯتك  أف ٭تمغم عغ  ا١تغوؾ ارعبالية
 ي  اركسا .اود،  القربى ل ال أسةل م عليو أجرا  إال الم دة فك :  ا ية

 ػػػال  ػػػد مػػػ  أف ٭تمػػػل هػػػ ا اٟتػػػدي  عغػػػ  األئمػػػة الثػػػٍت عإػػػس مػػػ  أهػػػل  ي ػػػم اعًتتػػػم 
،  اأعالهػػػػػم نسػػػػػباً ،  ألهنػػػػػم كػػػػػانوا أعغػػػػػم أهػػػػػل زمػػػػػاهنم اأجغهػػػػػم اأارعهػػػػػم اأتاػػػػػاهم،  9

 ....  اأكسمهم عرد او،  اأ ذغهم وسباً 
،  عإػػػس مػػػػ  أهػػػل  ي ػػػػم األئمػػػػة الثػػػٍت 9أت أف مػػػساد اررػػػ  ،  ايديػػػد هػػػ ا ا١تعػػػػٌت

 اعَتهػا،  ااألوادي  ا١ت كنسة ا١ت كورة يف هػ ا ارك ػاب،  ودي  ارناغُت:  ايإهد رم ايسج م
.... 

أيػ  ارػ ي  زعمػوا أهنػم ارسالػخوف يف :  ايف هنت اربالعة م  خطب م عغػ  كػـس او اجهػم
 اأدخغرػا اأخػسجهم،  اأعطانػا اوػسمهم،  ك  اً ا غياً عغيرػا أف ر عرػا او ااضػعهم،   ارعغم دانرا

 ا را يس عغ  ارعم .،   را يس عط  ا٢تدى.. 
اال أ هػػس مػػ  ،  اإنػػم لػػيأيت عغػػيكم مػػ   عػػدت زمػػاف رػػي   يػػم ؤػػر  أخ ػػ  مػػ  اٟتػػا

ارػػػي  عرػػػد أهػػػل ذرػػػك ار مػػػاف ،  9اال أكنػػػس مػػػ  اركػػػ ب عغػػػ  او ارلػػػورم ،  ارباطػػػل
اال يف ،  وػػسؼ عػػ  مواضػػعم اال أن ػػا مرػػم إذا،  لػػغعة أ ػػور مػػ  ارك ػػاب إذا تغػػر وػػا تالاتػػم

 اال أعسؼ م  ا١تركس.،  اربالد ؤر  أنكس م  ا١تعساؼ
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ارػػ  تأخػػ اا ٔتينػػاؽ ارك ػػاب ،  ااعغمػػوا أنكػػم رػػ  تعس ػػوا ارسؤػػد وػػىت تعس ػػوا ارػػ ت تسكػػم
 ار مسػػوا ذرػػك مػػ  عرػػد ،  ارػػ  ٘تسػػكوا  ػػم وػػىت تعس ػػوا ارػػ ت نبػػ ه،  وػػىت تعس ػػوا ارػػ ت ناذػػم

اصػم هم ،  هػم ارػ ي  ٮتػ كم وكمهػم عػ  عمغهػم،  وت اٞتهػل  هنم عيأ ارعغػم امػ،  أهغم
اهػػػو  يػػػرهم ،  اال ٮت غ ػػػوف  يػػػم،  ال ٮتػػػار وف ارػػػدي ،  ا ػػػاهسهم عػػػ   ػػػاطرهم،  عػػػ  مػػػرطاهم
 اصاما ناطا. ان ه .،  ؤاهد صادؽ

* * 
ا٭تػ راف أتبػاعهم مػ  أف ياػرعهم ،  ارك  عامة ارإساح ارسريُت ال يابغوف ه ا ار  سػَت

 !! اد نف عغ  األئمة الثٍت عإس م  عًتتم 9ر  ارإيعة  أف ار
ركػ  ال تابغػوا ،  إف وػدي  األئمػة الثػٍت عإػس صػ ية  مئػة  ا١تئػة:  اياوروف ألتباعهم

 .. ا٨ت  إف ؤا  او ن سسه ركم ت سَتاً ص ي اً ،  ت سَت ارإيعة
رػػػػ  ا ،  اركػػػػرهم اُف يومرػػػػا هػػػػ ا َف يسػػػػ طيعوا أف ياػػػػدموا ٢تػػػػم ت سػػػػَتاً مارعػػػػاً رغ ػػػػدي 

ألهنػػم يسيػػداف تطبيػػا هػػدال  الثػػٍت عإػػس عغػػ  ا٠تغ ػػا  ارػػ ي  وكمػػوا  عػػد اررػػ  ..  يسػػ طيعوا
،  الغسػغة خغ ػا   ػٍت لػ ياف ا ػٍت مػسااف،  اعبػد او  ػ  ارػ  َت،  م  ا٠تغ ا  األر عػة 9

 !! ااألتساؾ،  اا١تماريك،  اةجاارسال،  ارٔتا عَتهم م  أموير األندر ..  مث  ٍت ارعباس
 يخ ػاراف أوسػ  ،  يغعػداف اُف ار سضػيات،  ٬تداهنم أضعاؼ ارعدد ا١تطغوب اعردما

 ينب ػػوف هػػ ا ا٭تػػ  وف ،  اارعبالػػيُت اٮتغعػػوف عغػػيهم صػػ ة األئمػػة ارس ػػانيُت،  ا٠تغ ػػا  األمػػويُت
 ! ى كي ياً    سد تكميل ارعدد ! اخ ياراً او  اً  ذاؾ

 ! ؼ يأتوفربااُت لو إف ا:  ا عذهم ال يكمل معم ارعدد ٦ت  اخ ارهم  ياوؿ
اأف ارػػػ ت ،  اال تسػػػ رد اُف ألػػػاس،  امػػػ  ارواضػػػة أهنػػػا تطبياػػػات  ال تاػػػف عرػػػد وػػػد

كمػػ  يكغػػف ن سػػم  ػػأف ٮت ػػار اثػػٍت عإػػس ؤخصػػاً مػػ  رؤلػػا  ،   يسػػغكها يكغػػف ن سػػم ؤػػططاً 
ااعػػػد ،  اياػػػوؿ عػػػرهم إهنػػػم اػػػادة  ر ػػػانيوف اخ ػػػارهم او تعػػػاُف،  ا١تسػػػغمُت امغػػػوكهم ا١تعاصػػػسي 

 ! 9م عغ  رساف رلورم األمة  
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 : ارو أف ارعغما  ارسريُت  كساا أكنس ١تا جإموا أن سهم ه ه ارعابة
 ػػػػال  ػػػػد أف ،  ألف هػػػػدال  األئمػػػػة ارس ػػػػانيُت ا١توعػػػػودي  ٥ت ػػػػاراف مػػػػ  او تعػػػػاُف : ًً أوال

 غ  خ  ااود اهدى م  ر م انبيهم.ألهنم ٚتيعاً ع،  يكونوا م  اُت
 ..  غ وف م ااتغوف يرما خغ ا  ارسريُت اأئم هم ٥ت

 وىت تارعونػا   مكاهنػا  ػُت األئمػة ارس ػانيُت :  هل ٝتع م  اٟتسب اارا اؿ  ُت األنبيا 
أا يسػػػمل عيريػػػم ،  اي ْتػػػم ذ ػػػة ا٠تػػػساؼ،  اأف  عذػػػهم يكيػػػد رفخػػػس اي سػػػام ايك ػػػسه :

 !! اياطع رسانم ايديم ارجغيم
ا  ػػداً  مػػ  ،  ة ارػػ ت ٭تبونػػمألهنػػم   عطػػا  صػػ ة المػػاـ مػػ  او تعػػاُف رغخغي ػػ : ًً وثانيػػا

،  يصػَتاف مغكيػُت أكنػس مػ  ا١تغػك،  اُف ارسغطاف لغيم ارعنمػاي..  ا٠تغي ة عمس    ا٠تطاب
 ! ٢تم ما َف يدعم أود مرهم رر سم اينب وف،  اخغي يُت أكنس م  ا٠تغي ة

 سػػم رعػػسؼ ن..   غػو كػػاف أوػدهم إمامػػاً ر انيػػاً ٥ت ػاراً مػػ  او تعػػاُف مبإػساً  ػػم مػػ  رلػورم
! ويػػ  ال ٯتكػػػ  أف يكػػػوف ؤػػخف إمامػػػاً اوعػػػة و عغػػ  عبػػػاده اواكمػػػاً  اادعػػ  هػػػو ذرػػػك

 !! ارع يماال٢تر  مث ال يعسؼ هو ن سم ماامم..   اٝتم
ـ  مػ  او تعػاُف عػَت األئمػة مػ  أهػل  يػا  اال ٧تد أوداً م  هدال  ا٠تغ ا  ادع  أنم إما

 .9ارر  
 اَف ياػل إهنػم ٭تكمػوف،  كونػوف مػ   عػدهاػاؿ إهنػم ي 9ذكسنا أف اررػ   : ًً وثالنا

اإذا ..   غماذا يغ موف أن سػهم  ػارعنور عغػ  األئمػة الثػٍت عإػس ا١توعػودي  يف اٟتكػاـ  اػ .. 
 !  اد تورط  يها اأااـ يف ارط م،  أرـ  ارباو  ن سم يف مسأرة ٔتا ال يغـ   يها

اػػد ثبػػا أف ،  ارعػػا١تُت مبإػػساً  ػػم مػػ  رب،  إف ارػػ ي  يعػػداهنم أئمػػة ر ػػانيُت : ًً ورابعػػا
 !! 9أكنسهم اد رعرهم او تعاُف عغ  رساف نبيم 

 !!؟  هل رأي م أمًة ٭تكمها  أمس او تعاُف ا١تغعونوف عغ  رساف نبيها
مث ٮت ػػارهم ،  اكيػػف يغعػػ  او تعػػاُف أؤخاصػػاً ا٭تكػػم عغػػيهم  ػػارطسد مػػ  رٛت ػػم ٠تبػػنهم

 !! اوكاماً ربالده،  بادههداًة رع،  أا ٮت ار م  أاالدهم أئمًة ر انيُت
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ان ا٫تػػا ،  اػػد رعػػ  اٟتكػػم اا رػػم مػػسااف 9 اػػد ثبػػا يف مصػػادر ارسػػريُت أف اررػػ  
اأنػػم رأى أ ػػا لػػ ياف راكبػػاً عغػػ  ٚتػػل ٬تػػسه معاايػػة اياػػوده ،  مػػ  ا١تديرػػة وػػىت أعاد٫تػػا عنمػػاف

 آخػػس اُف   113/  1:  ) راجػػ  مجمػػ  الكواعػػد غعػػ  ارساكػػب ااراائػػد اارسػػائا ،  ارػده ا خػػس
 ! اال ت سع رم صدار أتباع األمويُت،  ه ا ارب   ار ت ال ي سع رم موضوعرا

* * 
ارعغهػا زادت ،  ا٢ت ه األلباب كنست أاوا٢تم ااو مػاالهتم يف ت سػَت األئمػة ا١تبإػس  ػم

 : ايراب  عذها  عذاً ،  ..! اكغها معغورة يراذها اٟتدي  ارإسيف ع  ارنالثُت اوالً 
 ابن حباف القي نقلو عنو فك ع ف المعب د فك شرح سنن أبػك داودػ ولعل أ دمها   ؿ 

 :  اؿ،  361 / 11: 
إف آخػسهم :   اد ااؿ ٚتاعة مرهم أ و وامت    وبػاف اعػَته،  ا٠تغ ا  اثرا عإس:  اأما

،  مث معاايػة  ػ  ي يػد،  مث ي يػد ا رػم،  مث معاايػة،    كساا ا٠تغ ػا  األر عػة،  عمس    عبد ارع ي 
 مث لػغيماف  ػ  عبػد ا١تغػك،  مث اروريد    عبد ا١تغػك،  مث عبد ا١تغك ا رم،     اٟتكم مث مسااف

 نا ا اتم عغ  رأس ا١تائة. ان ه .مث عمس    ارع ي . اكا، 
اػد نسػخم ارعغمػا  ارػ ي  جػاؤاا مػ  ،  ارك  ه ا ار  سػَت األمػوت ال ػ  وبػاف اٚتاع ػم

كػالً ،   اخػ  وا  ػٍت أميػة،  9ة اررػ   أدخغوا  عذهم يف  إػار ،   عدهم اأوبوا ارعباليُت
 ! أا  عذاً 

مػػػع أنػػػم مبإػػػس   ػػػم  7ايالوػػػيب أف هػػػ ا ار  سػػػَت وػػػ ؼ الػػػم المػػػاـ ا١تهػػػدت 
 .ى م   عدت اثرا عإس إماماً   9ايإمغم اوؿ جده ،   أوادي  ص ي ة عردهم

أهػل ارإػاـ مػا عػدا  مع أنم  ايعػم ا١تسػغموف 7كما و  وا الم الماـ اٟتس  
 ارسرييوف ا١ت أخساف عرهم. ااد أثب م،  ساوكم ل ة أؤه

ؤػػػهد  9ألف اررػػػ   8 ػػػل كػػػاف ٬تػػػب أف ينب ػػػوا اٝتػػػم االػػػم أخيػػػم اٟتسػػػُت 
 ؤهد  أهنما ليدا ؤباب أهل اٞترة.ا ،   أهنما إماماف ااما أـ اعدا
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اجعغػم مػ  األئمػة ارس ػانيُت ارػ ي   إػس ،   يرما أثبا ه ا ار  سَت الم ي يػد  ػ  معاايػة
ألهنػػػػم اُف اريػػػػـو ،  اهػػػػر درجػػػػة  ال يطمػػػػع  يهػػػػا ي يػػػػد اال ٤تبػػػػوه ارعاػػػػال  ، 9 ػػػػم اررػػػػ  

اعػدـ  سػام  سػبب جسائمػم ،  اعدـ ارتداده  سبب تصػس٭تاتم،  يكا  وف لثبات إلالـ ي يد
 ! ايف هدـ اركعبة،  ايف ال باوة ا١تديرة،  اريت ارتكبها يف كس ال 

عااية ارناي   ارػ ت ارػوه ا٠تال ػة كما عداا مرهم عغ  ه ا ار  سَت معااية    ي يد ى م
!  ات أ  يها م   غم أ يػم ي يػد اجػده معاايػة،   خطب خطب م األاُف ااألخَتة،   عد أ يم ي يد

مث عػػ ؿ ،  اأف معاايػة  غمػم اعصػبها مرػم،  7اؤػهد  ػأف ا٠تال ػة وػا  ؤػسعر رعغػػر 
 !  ا غم  رو أمية،  ن سم عرها

امػػا خغػػع ،  عإػػس ارس ػػانيُت رعػػسؼ هػػو ذرػػك غػػو كػػاف هػػ ا ارإػػخف مػػ  األئمػػة الثػػٍت 
 ! ن سم اعسَّضها رغذب ألستم اٟتاكمة ارباطإة

كمػػػػا أف هػػػػ ا ار  سػػػػَت ٕتاهػػػػل وػػػػدي  ى لػػػػ يرة   ارنا ػػػػا عرػػػػدهم اراائػػػػل إف ا٠تال ػػػػة 
 اأخػ   ػم ا١ت سػساف ا خػساف،  ااد ص  م ارػدثوف،  ا عدها ا١تغك ارعذوض،  ثالثوف لرة

 ! اُف آخس الؤكاالت عغيم.. 
 ايطوؿ اركالـ رػو أردنػا أف نس اصػر ٤تػااالت كبػار عغمػائهم ت سػَت اٟتػدي  ارإػسيف

اأنػم مػا زاؿ اُف اريػـو يػدار يف ٤تػور ،  ارك  ار ت يسهل األمس أف كالمهم يف ذرك م إا م، 
 !! ار  سَت األموت

 : ا يما يغر ٪تاذج م  ت الَتهم اما يسد عغيها
 : 17/ ػ  اؿ السي طك فك تاريخ الخلفاء 

رعػػػل ا١تػػػساد  ػػػالثٍت عإػػػس يف هػػػ ه األواديػػػ  امػػػا ؤػػػا ها أهنػػػم :  اػػػاؿ ارااضػػػر عيػػػاض
،  يكونوف يف مدة ع ة ا٠تال ة ااوة اللالـ اال اامة أموره االج ماع عغ  م  ياػـو  ا٠تال ػة
،  ااػد اجػد هػ ا  ػيم  اج مػع عغيػم اررػػاس اُف أف اضػطسب أمػس  ػٍت أميػة اااعػا  يػرهم ار  رػػة

  ال أصغوا أمسهم.،  اُف أف ااما اردارة ارعبالية،   اتصغا  يرهم،    ي يدزم  اروريد  



 ٚ٘ .............................................................. يبإس  األئمة الثٍت عإس م   عده 9ارر  

ايػل  كالـ ارااضر عيػاض أوسػ  مػا:  ااؿ ؤيخ اللالـ ا   وعس يف ؤسح اربخارت
كغهػػم ٬ت مػػع عغيػػم :  ر أييػػده  اورػػم يف  عػػب طػػسؽ اٟتػػدي  ارصػػ ي ة،  يف اٟتػػدي  اأرج ػػم

 ارراس.
،  ااٟتسػػػ ،  ا٠تغ ػػػا  األر عػػػة:  رػػػا عإػػػس خغي ػػػةاعغػػػ  هػػػ ا  اػػػد اجػػػد مػػػ  الث:  اغػػػا

 هدال  ٙتانية.،  اعمس    عبد ارع ي ،  اا   ار  َت،  امعااية
ألنم  يهم كعمس  ػ  عبػد ارع يػ  يف  ػٍت ،  ا٭ت مل أف يذم اريهم ا١ته دت م  ارعباليُت

ألنػم ،  ١تهػدتأوػد٫تا ا:  ا ار الثرػاف ا١تر  ػساف،  ١تا أاتيم م  ارعدؿ،  اك رك ار اهس،  أمية
 م  آؿ  يا ٤تمد صغ  او عغيم الغم. ان ه .
* * 

ارك  ارسيوطر اا   وعػس أخػ ا   يػادة ى اكغهػم ٕت مػع عغػيهم األمػة   ارػيت تاػدـ أهنػا 
 اروهاع اعَته ااروا إهنا مركسة.اأف األرباي ،  َف تنبا

ريػػػػة اارػػػػ ت ٭تػػػػدد ا١تػػػػدة ار م،  كمػػػػا أهنمػػػػا ٕتػػػػاازا وػػػػدي  لػػػػ يرة ارػػػػ ت صػػػػة عرػػػػدهم
 ! ا ػ رك يصػَت ا١تطغػوب ٢تػم أوػد عإػس واكمػاً يف ثالثػُت لػرة رغخال ة ارساؤدة  نالثُت لرة

 ! ايبطل ان اا  أود م  اٟتكاـ األمويُت اارعباليُت، 
!  مذػػا اً اُف أف ناػػل ارسػػيوطر ركػػالـ عيػػاض اا ػػ  وعػػس َف يكػػ  داياػػاً مػػع األلػػف

 اػاؿ ى اارنػاي عإػس ،  مػ   ػٍت أميػة اد ٕتاهل كالـ ا ػ  وعػس ارػ ت عػدهم اُف ارنػاي عإػس 
ااضػػع ،  هػػو اروريػػد  ػػ  ي يػػد  ػػ  عبػػد ا١تغػػك    يرمػػا أاصػػغهم ارسػػيوطر يف  ػػٍت أميػػة اُف ٙتانيػػة

ااريػػك  اػػسات مػػ  كػػالـ ا ػػ  وعػػس يف  ػػ ة اربػػارت ..  !!  ػػيهم اثرػػُت مػػ  خغ ػػا   ػػٍت ارعبػػاس
 : ! ااؿ ر عسؼ ا٠تغل يف نال ارسيوطر عرم
!  معػػُت إػػر   َف أرػػا أوػداً ياطػػع يف هػ ا اٟتػػدي  يعػٍت:  باػاؿ ا ػػ   طػاؿ عػػ  ا١تهغػ

 يكونوف   واِف إمارهتم.:   اـو ااروا
 ! يكونوف يف زم  ااود كغهم يدعر المارة:  ااـو ااروا
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اارػ ت يغغػب عغػ  ار ػ  أنػم عغيػم ارصػالة اارسػالـ أخػ   أعاجيػب تكػوف  عػده :  ااؿ
 !   اثٍت عإس أمَتاً وىت ي ًتؽ ارراس يف ااا ااود عغ،  م  ار نت

 غمػػا أعػػساهم مػػ  ،  يكػػوف اثرػػا عإػػس أمػػَتاً ي عغػػوف كػػ ا:  ارػػو أراد عػػَت هػػ ا راػػاؿ:  اػاؿ
اهػو كػالـ  .عس رػا أنػم أراد أهنػم يكونػوف يف زمػ  ااوػد. ان هػ  ى أت كػالـ ا ػ   طػاؿ  ،  ا٠ت 

،   صػسةم  َف ياف عغ  ؤر  م  طسؽ اٟتدي  عَت ارسااية ارػيت ااعػا يف اربخػارت هكػ ا ٥ت
 ااد عس ا م  ارساايات اريت ذكسهتا م  عرد مسغم اعَته أنم ذكس ارصػ ة ارػيت ٗتػ ف  ػوالي هم

 اهو كوف اللالـ ع ي اً مريعاً.، 
كمػػا ااػػع عرػػد أع ،   ايف ارساايػػة األخػػسى صػػ ة أخػػسى اهػػو أف كغهػػم ٬ت مػػع عغيػػم اررػػاس

  أ يػػم عػػ  جػػا س  ػػ  ٝتػػسة   نػػم أخػػسج هػػ ا اٟتػػدي  مػػ  طسيػػا إٝتاعيػػل  ػػ  أع خارػػد عػػ،  دااد
ال ي اؿ ه ا اردي  اائماً وىت يكوف عغيكم اثرا عإس خغي ة كغهػم ٕت مػع عغيػم األمػة. :   غ يب

ال تذػػسهم :  اأخسجػػم ارطػػ اي مػػ  اجػػم آخػػس عػػ  األلػػود  ػػ  لػػعيد عػػ  جػػا س  ػػ  ٝتػػسة  غ ػػيب
 عدااة م  عاداهم.

 : فتوجم عغ  ه ا ارعدد لداال:  ااد ٠تف ارااضر عياض ذرك  ااؿ
يعػػػٍت ارػػػ ت أخسجػػػم أصػػػ اب ،  أنػػػم يعارضػػػم  ػػػاهس اورػػػم يف وػػػدي  لػػػ يرة:  أوػػػد٫تا

ا٠تال ة  عدت ثالثوف لرة مث تكوف مغكاً. ارنالثػوف لػرة َف :  ارسر  اص  م    وباف اعَته
  ا  األر عة اأياـ اٟتس     عغر.يك   يها إال ا٠تغ

 اِف ا٠تال ة أكنس م  ه ا ارعدد. أنم:  اارناي
ايػػػده يف اَف ي،  خال ػػػة ارربػػػوة:  أنػػػم أراد يف وػػػدي  لػػػ يرة:  ٞتػػػواب عػػػ  األاؿاػػػاؿ اا

 ودي  جا س    ٝتسة   رك.
ااػػد اِف ،  اإ٪تػػا اػػاؿ يكػػوف اثرػػا عإػػس،  أنػػم َف ياػػل ال يغػػر إال اثرػػا عإػػس:  اعػػ  ارنػػاي

 اال ٯترع ذرك ار يادة عغيهم.،  ه ا ارعدد
اإال  ي  مػل أف يكػوف ا١تػساد مػ  ،  ِفاه ا إف جعل ارغ يب اااعاً عغ  كل مػ  ا :  ااؿ

مػػ  ٘تػػاـ ارعػػدة  اال  ػػد،  ااػػد مذػػ  مػػرهم ا٠تغ ػػا  األر عػػة،  يسػػ  ا ا٠تال ػػة مػػ  أئمػػة ارعػػدؿ
 ابل اياـ ارساعة.
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ااػػػػد ااػػػػع يف ا١تائػػػػة ،  إهنػػػػم يكونػػػػوف يف زمػػػػ  ااوػػػػد ي ػػػػًتؽ اررػػػػاس عغػػػػيهم:  ااػػػػد ايػػػػل
،  امعهػػم صػػاوب مصػػس،  ال ػػةا٠تامسػػة يف األنػػدر  اوػػدها لػػ ة أن ػػ  كغهػػم ي سػػم   ا٠ت

 م  ارعغوية اا٠توارج.،  اُف م  كاف يدع  ا٠تال ة يف أاطار األرض،  اارعبالية  بغداد
 ل كوف خغ ا   يكنساف.:  ايعذد ه ا ار أايل اورم يف ودي  آخس يف مسغم:  ااؿ
ا٭ت مل أف يكػوف ا١تػساد أف يكػوف الثرػا عإػس يف مػدة عػ ة ا٠تال ػة ااػوة اللػالـ :  ااؿ

كغهػػػم :  ايديػػػده اورػػػم يف  عػػب ارطػػػسؽ،  االػػ اامة أمػػػوره االج مػػػاع عغػػ  مػػػ  ياػػػـو  ا٠تال ػػة
اهػػػ ا اػػػد اجػػػد  يمػػػا اج مػػػع عغيػػػم اررػػػاس اُف أف أضػػػطسب أمػػػس  ػػػٍت أميػػػة ،  ٕت مػػػع عغيػػػم األمػػػة

 اتصػػػغا  يػػػرهم اُف أف اامػػػا اردارػػػة ارعبالػػػية ،  اااعػػػا  يػػػرهم ار  رػػػة زمػػػ  اروريػػػد  ػػػ  ي يػػػد
 دد موجود ص ية إذا اع  .اه ا ارع  ال أصغوا أمسهم.

 د نبيم. ان ه . ى أت كالـ عياض  ااو أعغم ٔتسا..  ااد ٭ت مل اجوهاً أخس:  ااؿ
اهػػػو اج مػػػاع اثػػػٍت عإػػػس يف عصػػػس ااوػػػد كغهػػػم يطغػػػب ،  االو مػػػاؿ ارػػػ ت ابػػػل هػػػ ا

إال اورػم  ارػو َف يػسد ،  هو ار ت اخ اره ا١تهغب كما تادـ. ااد ذكست اجم ارسد عغيم،  ا٠تال ة
 ػػال يصػػة ،   ػػ ف يف اجػػودهم يف عصػس ااوػػد يوجػػد عػُت اال ػػًتاؽ،  كغهػم ٬ت مػػع عغيػػم اررػاس

 أف يكوف ا١تساد.
مػػا أخسجػػم أٛتػػد ااربػػ ار مػػ  وػػدي   ػػ  مسػػعود  سػػرد :  ايديػػد مػػا ااػػع عرػػد أع دااد

لػأررا عرهػػا رلػػوؿ او صػػغ  او :  ؟  اػػاؿ أنػػم لػػئل كػم ٯتغػػك هػػ ه األمػػة مػ  خغي ػػة،  وسػ 
 ثرا عإس كعدة نابا   ٍت إلسائيل.ا:  غيم الغم  ااؿع

اػػػد أطغػػػا ارب ػػػ  عػػػ  معػػػٌت هػػػ ا اٟتػػػدي  :  ااػػػاؿ ا ػػػ  اٞتػػػوزت يف كإػػػف ا١تإػػػكل
اال أؤػك أف ،  ألف أر ا ػم ٥ت غ ػة،  الػأرا عرػم  غػم أاػع عغػ  ا١تاصػود  ػم،  اتطغبػا م انػم

مث ،  رػػك اػػد أؤػػار اريػػممث ااػػع ِف  يػػم ؤػػر  اجػػدت ا٠تطػػاع  عػػد ذ،  ار خغػػي   يهػػا مػػ  ارػػسااة
 ٟتسُت    ا١ترادت اكالماً رغَته.اجدت كالماً ألع ا
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اأف وكػم أصػ ا م ،    نػم أؤػار اُف مػا يكػوف  عػده ا عػد أصػ ا م،   أما اروجػم األاؿ
 كأنػم أؤػار  ػ رك اُف عػدد ا٠تغ ػا  مػ  ،   أخ  ع  ارواليات اروااعة  عدهم،  مستب  ْتكمم

 اػػل اُف مث ير،  يػػ اؿ ارػػدي  أت ارواليػػة اُف أف يغػػر اثرػػا عإػػس خغي ػػةال :  اكػػأف اورػػم،   ػػٍت أميػػة
 ص ة أخسى أؤد م  األاُف.

اال يعػد ،  اعدهتم ثالثة عإػس،  اآخسهم مسااف اٟتمار،  اأاؿ  ٍت أمية ي يد    معااية
!  ػػػػ ذا ألػػػػاطرا مػػػػرهم مػػػػسااف  ػػػػ  اٟتكػػػػم  ركػػػػوهنم صػػػػ ا ة،  عنمػػػػاف امعاايػػػػة اال ا ػػػػ  ارػػػػ  َت

،  أا ألنػػم كػػاف م غغبػػاً  عػػد أف اج مػػع اررػػاس عغػػ  عبػػد او  ػػ  ارػػ  َت،  صػػ ب م رالخػػ الؼ يف
 .ص ا ارعدة

وػػػػىت ،  اعرػػػػد خػػػػساج ا٠تال ػػػػة مػػػػ   ػػػػٍت أميػػػػة ااعػػػػا ار ػػػػنت ارع يمػػػػة اا١تالوػػػػم اركنػػػػَتة
 واؿ عما كانا عغيم تغَتاً  يراً.  غَتت األو،  ال است دارة  ٍت ارعباس

تػػػدار روػػػ  :  د مػػػ  وػػػدي   ػػػ  مسػػػعود ر عػػػمايديػػػد هػػػ ا مػػػا أخسجػػػم أ ػػػو داا :  اػػػاؿ
،   ػػ ف هغكػػوا  سػػبيل مػػ  هغػػك،  اللػػالـ ٠تمػػ  اثالثػػُت أا لػػا اثالثػػُت أا لػػبع اثالثػػُت

 ال أعسؼ م  ص  م عَت األرباي   اإف يام ٢تم ديرهم يام ٢تم لبعُت عاماً. ى
ركػػػ  يعكػػػس عغيػػػم أف مػػػ  الػػػ اسار ا١تغػػػك ربػػػٍت أميػػػة عرػػػد اج مػػػاع اررػػػاس عغػػػ  :  اغػػػا

اُف أف زارػا دارػة  ػٍت أميػة  ا ػل مػسااف  ػ  ٤تمػد يف أاائػل لػرة ،  عااية لرة إوػدى اأر عػُتم
 ... أزيد م  تسعُت لرة،  اثر ُت اثالثُت امائة

:  اأما اروجم ارناي  ااؿ أ و اٟتسُت    ا١ترادت يف اٞتػ   ارػ ت ٚتعػم يف ا١تهػدت:  ااؿ
يكػوف هػ ا  عػد ا١تهػدت ارػ ت ٮتػسج يف أف ،  يكوف اثرا عإػس خغي ػة:  ٭ت مل يف معٌت ودي 

إذا مػػات ا١تهػػدت مغػػك  عػػده ٜتسػػة رجػػاؿ مػػ  :   اػػد اجػػدت يف ك ػػاب دانيػػاؿ،  آخػػس ار مػػاف
مث يوصػر آخػسهم  ا٠تال ػة رسجػل مػ  ،  مث ٜتسة م  ارػد ارسػب  األصػغس،  ارد ارسب  األك 
ااوػد مػرهم إمػاـ ل كػ،    ي م   رك اثرػا عإػس مغكػاً ،  مث ٯتغك  عده ارده،  ارد ارسب  األك 

 مهدت.
 ا١تهدت اٝتم ٤تمد   :  ايف رااية أع صاٌف ع     عباس:  ااؿ ا   ا١ترادت
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ي ػػػسج او  ػػم عػػػ  هػػػ ه األمػػة كػػػل كػػػسب ايصػػػسؼ ،  اهػػػو رجػػػل ر عػػة مإػػػسب ْتمػػػسة،  عبػػد او
لػػ ة مػػ  ارػػد اٟتسػػ  اٜتسػػة مػػ  ارػػد ،  مث يغػػر األمػػس  عػػده اثرػػا عإػػس رجػػالً ،   عدرػػم كػػل جػػور

 مث ٯتوت  ي سد ار ماف.،  اآخس م  عَتهم،  اٟتسُت
 مث ير ؿ راح او  يا ل اردجاؿ.،  يكوف اثرا عإس مهدياً :  اع  كعب األوبار

أف ا١تساد اجود اثػٍت عإػس خغي ػة يف ٚتيػع مػدة اللػالـ اُف يػـو :  ااروجم ارنار :  ااؿ
 مغوف  اٟتا اإف َف ت واؿ أيامهم.يع،  ارايامة

مػ  طسيػا أع ْتػس أف أ ػا اٞتغػد ودثػم أنػم ،  د يف مسػرده اركبػَتايديده ما أخسجم مسػد
مػرهم ،  ال هتغك ه ه األمة وىت يكوف مرها اثرا عإس خغي ػة كغهػم يعمػل  ا٢تػدى اديػ  اٟتػا

يعػػػيأ أوػػػد٫تا أر عػػػُت لػػػرة اا خػػػس ثالثػػػُت لػػػرة. اعغػػػ  هػػػ ا ،  رجػػػالف مػػػ  أهػػػل  يػػػا ٤تمػػػد
مػ  خػساج ارػدجاؿ مث يػأجوج ،  ١تدذنم  اياـ ارسػاعةأت ار نت ا،  مث يكوف ا٢تسج:   ا١تساد  اورم

امػأجوج اُف أف تراذػػر ارػدنيا. ان هػػ  كػالـ  ػػ  اٞتػػوزت مغخصػاً   يػػادات يسػَتة. ى اتػػا ع ا ػػ  
  :  وعس

 كأنػػم مػػػا ااػػػف ،  ااروجهػػاف األاؿ اا خػػػس اػػد اؤػػػ مل عغيهمػػا كػػػالـ ارااضػػر عيػػػاض
 مم.مم زيادة َف يإ مل عغيها كال دريل أف يف كال،  عغيم

 اورػم يف  أرج ها ارنار  م  أاجم ارااضر ر أييػده،  اير  م م  ٣تموع ما ذكساه أاجم
 كغهم ٬ت مع عغيم ارراس.:   عب طسؽ اٟتدي  ارص ي ة

اإيذاح ذرك أف ا١تساد  الج ماع انايادهم ربيع م. اار ت ااػع أف اررػاس اج معػوا عغػ  
اٟتكمػُت يف صػ ُت  سػم  معاايػة يومئػ   اُف أف ااع أمس،  أع  كس مث عمس مث عنماف مث عغر

اَف ،  مث اج معػوا عغػ  ارػده ي يػد،  مث اج مع ارراس عغ  معاايػة عرػد صػغة اٟتسػ ،   ا٠تال ة
اُف أف اج معػػوا ،  مث ١تػػا مػػات ي يػػد ااػػع الخػػ الؼ،  يرػػ  م رغ سػػُت أمػػس  ػػل ا ػػل ابػػل ذرػػك

اروريػػػد مث :  أاالده األر عػػػة مث اج معػػػوا عغػػػ ،  عغػػػ  عبػػػد ا١تغػػػك  ػػػ  مػػػسااف  عػػػد ا ػػػل  ػػػ  ارػػػ  َت
ة  عػد  هػدال  لػبع،  اٗتغل  ُت لغيماف اي يػد عمػس  ػ  عبػد ارع يػ ،  لغيماف مث ي يد مث هإاـ
 ا٠تغ ا  ارساؤدي . اارناي
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ااج مػع اررػاس عغيػم ١تػا مػات عمػم هإػاـ  ػوِف ٨تػو ،  عإس هػو اروريػد  ػ  ي يػد  ػ  عبػد ا١تغػك
اَف ي  ػا أف ،  ان إػست ار ػنت اتغػَتت األوػواؿ مػ  يومئػ ا ،  مث ااموا عغيم  ا غوه،  أر ع لرُت

ألف ي يػػد  ػػ  اروريػػد ارػػ ت اػاـ عغػػ   ػػ  عمػػم اروريػػد  ػػ  ،  ٬ت مػع اررػػاس عغػػ  خغي ػػة  عػػد ذرػك
ا١تػا ،   ل ثػار عغيػم ابػل أف ٯتػوت ا ػ  عػم أ يػم مػسااف  ػ  ٤تمػد  ػ  مػسااف،  ي يد َف تطل مدتم

 اُف أف ا ل.،  مث ثار عغ  مسااف  رو ارعباس ، مات ي يد اِف أخوه إ ساهيم  غغبم مسااف
مػع كنػسة مػ  ثػار ،  اَف تطػل مدتػم،  مث كاف أاؿ خغ ا   ٍت ارعبػاس أ ػو ارعبػاس ارسػ اح

ركػػػػ  خػػػػسج عػػػػرهم ا١تغػػػػسب األاصػػػػ   الػػػػ يال  ،  مث اِف أخػػػػوه ا١ترصػػػػور  طارػػػػا مدتػػػػم،  عغيػػػػم
 أف تسػػػموا  ا٠تال ػػػة  عػػػد االػػػ مست يف أيػػػديهم م غغبػػػُت عغيهػػػا اُف،  ا١تػػػساانيُت عغػػػ  األنػػػدر 

اُف أف َف يبػػا مػ  ا٠تال ػػة إال اللػػم يف  عػػب ،  اان ػػسط األمػػس يف ٚتيػع أاطػػار األرض،  ذرػك
 عد أف كانوا يف أياـ  ٍت عبد ا١تغك    مػسااف ٮتطػب رغخغي ػة يف ٚتيػع أاطػار األرض ،  اربالد

أوػػػد يف  غػػػد مػػػ  ارػػػبالد كغهػػػا اال ي ػػػوُف ،  ؤػػسااً اعس ػػػاً ا ػػػاالً اٯتيرػػػاً ٦تػػػا عغػػػب عغيػػػم ا١تسػػػغموف
 ام  ن س يف أخبارهم عسؼ ص ة ذرك.المارة عغ  ؤر  مرها إال  أمس ا٠تغي ة. 

يعػػٍت ارا ػػل ارراؤػػر  عػػ  ار ػػنت ااوعػػاً ،  مث يكػػوف ا٢تػػسج:   عغػػ  هػػ ا يكػػوف ا١تػػساد  اورػػم
 اك ا كاف. ااو ا١تس عاف.،   اؤياً ي إو ايس مس اي داد عغ  مدى األياـ

ايعكس عغيم ما أخسجم ارط اي مػ  طسيػا ،  ت ذكسه    ا١ترادت ري   واضةااروجم ار 
ليكوف م   عدت خغ ا  مث م   عػد ا٠تغ ػا  :  اي     جا س ارصديف ع  أ يم ع  جده ر عم

مث ٮتػػسج رجػػل مػػ  أهػػل  يػػيت ٯتػػأل ،  امػػ   عػػد ا١تغػػوؾ جبػػا سة،  امػػ   عػػد األمػػسا  مغػػوؾ،  أمػػسا 
مث يدمس اراط اي  وار ت  عنٍت  اٟتا ما هو دانػم.  هػ ا يػسد ،  األرض عداًل كما مغئا جوراً 

 ناغم    ا١ترادت م  ك اب دانياؿ.عغ  ما 
 .... اك ا ع  كعب،  اأما ما ذكسه ع  أع صاٌف  واٍه جداً 

 عغ  واياة اربعدية   ف،  يكوف  عدت اثرا عإس خغي ة:   األاُف أف ٭تمل اورم
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مػرهم اثرػاف َف ،  اُف عمػس  ػ  عبػد ارع يػ  أر عػة عإػس ن سػاً  ٚتيع مػ  اِف ا٠تال ػة مػ  ارصػديا
ااربػػااوف اثرػػا ،  ا٫تػػا معاايػػة  ػػ  ي يػػد امػػسااف  ػػ  اٟتكػػم،  اَف تطػػل مػػدهتما،  تصػػة االي همػػا

اكانػا ا ػاة عمػس  ػ  عبػد ارع يػ  ،  كمػا أخػ  صػغ  او عغيػم الػغم،   عإس ن سػاً عغػ  ارػوال 
 اراسف األاؿ ار ت هو خَت اراساف.ااناذ  ،  هاتغَتت األوواؿ  عد،  لرة إودى امائة

،  ألنػػػم ٭تمػػػل عغػػػ  األكنػػػس األعغػػػب،  ٬ت مػػػع عغػػػيهم اررػػػاس:  اال ياػػػدح يف ذرػػػك اورػػػم
مػػػػع صػػػػ ة ،  ألف هػػػػ ه ارصػػػػ ة َف ت اػػػػد مػػػػرهم إال يف اٟتسػػػػ   ػػػػ  عغػػػػر اعبػػػػد او  ػػػػ  ارػػػػ  َت

ا عػػد ا ػػل ،  اٟتسػػ ااٟتكػػم  ػػأف مػػ  خار همػػا َف ينبػػا الػػ  ااام إال  عػػد تسػػغيم ،  االي همػػا
    ار  َت. ااو أعغم.

اإف اجػد يف  عػب مػدهتم ،  اكانا األمور يف عارب أزمرػة هػدال  الثػٍت عإػس مر  مػة
 اُف الل اامة نادر. ااو أعغم.خالؼ ذرك  هو  اررسبة 

:  ا١تػػساد  اورػػم:   اػػاؿ،  ااػػد تكغػػم ا ػػ  وبػػاف عغػػ  معػػٌت وػػدي  تػػدار روػػ  اللػػالـ
ان اػاؿ أمػس ا٠تال ػة اُف  ػٍت أميػة اذرػك ،  ٠تم  اثالثُت أا لا اثالثػُت تدار رو  اللالـ

هػػو مبػػدأ مإػػاركة  ػػٍت أميػػة مث الػػ مس ،  أف ايػػاـ معاايػػة عػػ  عغػػر  صػػ ُت وػػىت ااػػع ار  كػػيم
 هػػست دعػػاة  ػػٍت ارعبػػاس ٓتسالػػاف   كػػاف أاؿ مػػا،  األمػػس يف  ػػٍت أميػػة مػػ  يومئػػ  لػػبعُت لػػرة

أا٢تػػا دعػػواه أف ،  عغيػػم  يهػػا مداخػػ ات كنػػَتة،  طويغػػة الػػاؽ ذرػػك  عبػػارة،  لػػرة لػػا امائػػة
اهػػػو خػػػالؼ مػػػا ات ػػػا عغيػػػم أصػػػ اب ،  اصػػػة اٟتكمػػػُت كانػػػا يف أااخػػػس لػػػرة لػػػا اثالثػػػُت

اكانا لرة لبع اثالثػُت. اارػ ت ادم ػم ،    هنا كانا  عد ااعة ص ُت  عدة أؤهس،  األخبار
 أاُف  أف ٭تمل اٟتدي  عغيم. ااو أعغم. ان ه .
* * 

 .. رأيا أف ما اخ اره ا   وعس عَت ما نسبم اريم ارسيوطر ااد
 ! اأف أكنسهم أخ اا زيادة اتذار ا،  ارأيا ٖتَتهم ٚتيعاً اكنسة او ماالهتم
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مػػػع أهنػػػا َف تنبػػػا االػػػ ركسها عػػػدد مػػػرهم ارأيػػػا أف ،  ى ٕت مػػػع عغيػػػم األمػػػة   ٤تػػػوراً ر  سػػػَتهم
اأف ا ػ  وعػس ..  دة  كغمة ايػل ا٭ت مػل ل ذكس اجوهاً عدي،  إر   ارااضر عياض َف ٬تـ 

 ااؿ ى ايرػ  م مػ  ٣تمػوع مػا ذكػساه أاجػم  أرج هػا ارنارػ  مػ  ،  رجة الو ماؿ ارنار  مرها
 .أاجم ارااضر  

أهنػػم يذػػيعوف عغيػػم اٟتػػدي  ارػػ ت أراداا :  ر  الػػَتهمئ اارر يعػػة ارػػيت ٮتػػسج مرهػػا اراػػار 
،  رة ارربويػػة  ػػاثٍت عإػػس إمامػػاً ر ػػانيُتاهػػو وػػدي  صػػ ية  عرػػدهم صػػسية   اربإػػا،  أف ي سػػساه

،  اركػػرهم يصػػساف عغػػ  تغبػػي  اٟتػػدي  ٟتكػػاـ  ػػٍت أميػػة،  ايمػػُت عغػػ  األمػػة،  هػػداٍة مهػػديُت
 !! اال أثس  يها رغبالعة ارربوية،  ال يس ايم ٢تا معٌت،  اعغ  خغطم   يادٍة اأوادي  عَت ثا  ة

* * 
 : ٖٗٙػ  ٕٖٙ/  ٔٔأ عوف ا١تعبود اإذا أردت م يداً م  األمنغة عغ  ضياعهم  ااس 

اال  ػػد مػػ  ٘تػػاـ هػػ ا ارعػػدد ،  اػػد مذػػ  مػػرهم ا٠تغ ػػا  األر عػػة:   عػػب ارااػػُت:  اػػاؿ
  زماٍف ااود ي ًتؽ ارراس عغيهم.إهنم يكونوف يف:  ابل اياـ ارساعة. اايل
أف ٭تمػػل عغػػ  ،  ارسػػبيل يف هػػ ا اٟتػػدي  امػػا يع ابػػم يف هػػ ا ا١تعػػٌت:  ااػػاؿ ار ور إػػيت

اال يغػػػـ  أف يكونػػػوا عغػػػ  ،   ػػػ هنم ا١تسػػػ  اوف اللػػػم ا٠تغي ػػػة عغػػػ  اٟتاياػػػة،  اسػػػطُت مػػػرهما١ت
 اروال .

 ! ك ا يف ا١تسااة.   ف ا١تساد مرم ا١تسموف عغ  ا از،  اإف ادر أهنم عغ  اروال 
ااػػػػػػد :  ااػػػػػاؿ ارإػػػػػػيخ األجػػػػػػل اِف او ارػػػػػدث يف اػػػػػػسة ارعيرػػػػػػُت يف ت ذػػػػػيل ارإػػػػػػيخُت

ي اؿ ه ا اردي   اهساً اُف أف يبع  او اثػٍت عإػس خغي ػًة كغهػم مػ  ال :  ال إكل يف ودي 
ة ارػ ي  أثب ػوا اثػٍت أف ه ا اٟتدي  نا س  اُف م هب الثٍت عإػسي:  ااجم الل إكاؿ،  اسيأ

 عإس إماماً.
 اػػد ثبػػا مػػ  وػػدي  ،  ٔتر رػػة اراػػسآف ي سػػس  عذػػم  عذػػاً  9ااألصػػل أف كالمػػم 

 عبد
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أا لػبع ،  أا لػا اثالثػُت لػرة،  للػالـ ٠تمػ  اثالثػُت لػرةتػدار روػ  ا:  او    مسعود
ياػيم لػبعُت لػرة ٦تػا ،  اإف ياػم ٢تػم ديػرهم،    ف يهغكوا  سبيل م  اػد هغػك،  اثالثُت لرة

 مذ .
ا٨ت  ناػوؿ مػا  همرػاه عغػ  اجػم ،  ااد ااعا أعالط  كنَتة  يف  ياف معٌت ه ا اٟتدي 

 : ار  ايا
 !!... اٞتهاد يف ارسرة ارنانية م  ا٢تعسة إف ا  دا  ه ه ا١تدة م  ا  دا 

  ػر لػرة ٜتػ  اثالثػُت مػ  ا  ػػدا  ،  ااػد ااػع مػا أخػ   ػم اررػ  صػغ  او عغيػم الػغم
 .... اٞتهاد ااعا وادثة ا ل ذت ارروري  ات سؽ ا١تسغمُت

اأمذػػ  اٞتهػػاد اُف  هػػور  ػػٍت ،  اركػػ  او تعػػاُف  عػػد ذرػػك جعػػل أمػػس ا٠تال ػػة مر  مػػاً 
 ... تالؤر دارة  ٍت أميةا ،  ارعباس

اارػيت ،  اخصصم  نالثُت لػرة،    ارًة أخ  ارر  صغ  او عغيم الغم ع  خال ة ارربوة
اع هػا ،  اارػيت ت صػل  ػا كغيهمػا معػاً ،  اتارة ع  خال ة ارربػوة،   عدهم ع ها ٔتغٍك عذوضٍ 

 ...  اثٍت عإس خغي ة
اعبػد ا١تغػػك ا ريػػم األر ػػع ى كػػ ا   اعمػػس  أف يُع ػػ اا ٔتعاايػػة:   ػار  ايا يف هػػ ه ا١تسػػأرة

  عد ا٠تغ ا  األر عة ارساؤدي .،  ااريد    ي يد    عبد ا١تغك،     عبد ارع ي 
اررػػا  يػػم ،  ااػػد ناػػل عػػ  المػػاـ مارػػك أف عبػػد او  ػػ  ارػػ  َت أوػػا  ا٠تال ػػة مػػ  ٥تار يػػم

  اررػ  صػغ  او   ف عمس    ا٠تطػاب اعنمػاف  ػ  ع ػاف رضػر او عرهمػا اػد ذكػسا عػ،  ن س
،  عغيم الغم ما يدؿ عغ  أف تسغ  ا   ار  َت االػ  الؿ اٟتػـس  ػم مصػيبة  مػ  مصػائب األمػة

جػػػا  ا ػػػ  ارػػػ  َت اُف عمػػػس  ػػػ  ا٠تطػػػاب :  أخػػػسج وػػػدينهما أٛتػػػد عػػػ  اػػػي   ػػػ  أع وػػػاـز اػػػاؿ
أجغػػ  يف  ي ػػك  اػػد عػػ ات مػػع رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم :   اػػاؿ عمػػس،  يسػػ أذنم يف ارغػػ ا

ااو ،  أاعػػد يف  ي ػػك:  يف ارنارنػػة أا ارػػيت تغيهػػا:   اػػاؿ رػػم عمػػس،  غم. اػػاؿ  ػػسد ذرػػك عغيػػمالػػ
او  إي ألجػد  طػسؼ ا١تديرػػة مرػك اأصػػ ا ك أف ٗتسجػوا    سػػداا عغػر أصػػ اب ٤تمػد صػػغ 

 عغيم الغم. اأخسجم اٟتاكم.
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ساد خساجػم  ػل ا١تػ،  ي هػم أف اااعػة اٞتمػل عػَت مػساد هػا هرػا،   م  ر  م  طػسؼ ا١تديرػة
،  2 يف اصػة جػواب اٟتسػ  2 ااُف ه ا ا١تعٌت اد أؤار عغر،  رغخال ة

 اَف ير  م أمس ا٠تال ة عغيم.
الػػو  لػػَتتم. ،  رعػػدـ الػػ اساره مػػدة يع ػػد  ػػا،  اي يػػد  ػػ  معاايػػة لػػاا   مػػ  هػػ ا اربػػُت

 ااو أعغم. ان ه .
اأف ،  وض  اأنػػا تػػسى أف صػػاوب اػػسة ارعيرػػُت اعػػًتؼ  ػػأف مغػػك  ػػٍت أميػػة مغػػك  عذػػ

اطبػػا عغػػيهم اربإػػارة ارربويػػة ،  امػػع ذرػػك  سػػس  ػػم اٟتػػدي ..  خال ػػ هم ريسػػا خال ػػة نبػػوة
 !  االئمة الثٍت عإس ارس انيُت ارايمُت  أمس او تعاُف عغ  أمة نبيم
اوػ ؼ ا ػ  ارػ  َت ،  8كما تسى أنم و ؼ مرهم الماـ اٟتس  االماـ ا١تهدت 

 ! اٍف....  ار ت أثب م الماـ مارك اآخساف
اهو مع ذرك ير اد ار ي  عغطوا يف ت سػَته  ياػوؿ ى ااػد ااعػا أعػالط  كنػَتة  يف  يػاف 

 !! ا٭تل ا١تإكغة،  معٌت ه ا اٟتدي    ااعد ارراس  أف يس ع ا١تعذغة
 : 248 / 3:  ثم ا رأ ما  الو ابن لنير فك البداية والنهاية

اػػػسيأ. اريسػػػوا  ػػػالثٍت عإػػػس  ذكػػػس األخبػػػار عػػػ  األئمػػػة الثػػػٍت عإػػػس ارػػػ ي  كغهػػػم مػػػ 
 ػػ ف هػػدال  ارػػ ي  ي عمػػوف َف يػػل أمػػور اررػػاس مػػرهم إال عغػػر ،  ارػػ ي  يػػدعوف إمػػام هم ارسا ذػػة
ارػػي  رػػم ،  اآخػػسهم يف زعمهػػم ا١تهػػدت ا١تر  ػػس  سػػسداب لػػامسا،   ػػ  أع طارػػب اا رػػم اٟتسػػ 

 اجود  اال عُت اال أثس.
األئمػة األر عػة أ ػو  كػس اعمػس :  دي  ل هدال  األئمػة الثرػا عإػس ا١تخػ  عػرهم يف اٟتػ

اعمػػػس  ػػػ  عبػػػد ارع يػػػ   ػػػال خػػػالؼ  ػػػُت األئمػػػة عغػػػ  كػػػال ،  اعنمػػػاف اعغػػػر رضػػػر او عػػػرهم
 سرة يف ت سَت الثٍت عإس. ان ه .اراورُت ألهل ار

اركرهمػػا اجهػػاف يف كػػل ااوػػد ،  اعدمػػم،  ارعغػػم ياصػػد  ػػاراورُت اراػػوؿ    ػػا عهم زمريػػاً 
 مث أؤار ا   كنَت اُف،  ااد ذكس هو ٚتغًة مرها..  مرهما عدد  م  األاواؿ
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 هػ ا ارػ ت لػغكم اربيهاػر ااػد اا اػم :  ارك  مرها عغػ  مرااإػة اربيهاػر  اػاؿ،  الو ماالت
هػػم ا١ت  ػػا عوف اُف ،  عغيػػم ٚتاعػػة مػػ  أف ا١تػػساد  ا٠تغ ػػا  الثػػٍت عإػػس ا١تػػ كوري  يف هػػ ا اٟتػػدي 

  نػػم ،  ارػػ ت اػػدمرا اٟتػػدي   يػػم  ارػػ ـ ااروعيػػد،  ازمػػ  اروريػػد  ػػ  ي يػػد  ػػ  عبػػد ا١تغػػك ار الػػ
أف ا٠تغ ػا  اُف زمػ  اروريػد  ػ  ي يػد هػ ا أكنػس مػ  اثػٍت عإػس :  ا يػاف ذرػك،  مسػغك   يػم ن ػس
ا سهانػػم أف ا٠تغ ػػا  األر عػػة أ ػػو  كػػس اعمػػس اعنمػػاف اعغػػر خال ػػ هم ٤تااػػة ،  عغػػ  كػػل تاػػديس

 :  رف ودي  ل يرة
ألف عغيػاً أاصػ  اريػم ،   عدهم اٟتس     عغر كما ااػعا٠تال ة  عدت ثالثوف لرة. مث 

وػىت اصػطغة هػو امعاايػة كمػا دؿ ،  اركب اركبوا معم را ػاؿ أهػل ارإػاـ،  ا ايعم أهل ارعساؽ
مث ا رػػم ،  مث ا رػػم ي يػػد  ػػ  معاايػػة،  يف صػػ ية اربخػػارت. مث معاايػػة،  عغيػػم وػػدي  أع  كػػسة

رػػم عبػػد ا١تغػػك  ػػ  مػػسااف مث ا رػػم اروريػػد  ػػ  عبػػد مث ا ،  مث مػػسااف  ػػ  اٟتكػػم،  معاايػػة  ػػ  ي يػػد
 مث اروريد    ي يد    عبد ا١تغك.،   هدال  ٜتسة عإس،  ا١تغك

اعغػػ  كػػل تاػػديس  هػػم اثرػػا ،   ػػ ف اع  نػػا االيػػة ارػػ  َت ابػػل عبػػد ا١تغػػك صػػاراا لػػ ة عإػػس
س  هػػ ا ارػػ ت لػػغكم عغػػ  هػػ ا ار اػػديس يػػدخل يف الثػػٍت عإػػ،  عإػػس ابػػل عمػػس  ػػ  عبػػد ارع يػػ 

ارػػ ت أطبػػا األئمػػة عغػػ  ؤػػكسه اعغػػ  ،  اٮتػػسج مػػرهم عمػػس  ػػ  عبػػد ارع يػػ ،  ي يػػد  ػػ  معاايػػة
اأٚتػػع اررػػاس ااطبػػًة عغػػ  عدرػػم اأف أيامػػم كانػػا مػػ  ،  اعػػدُّاه مػػ  ا٠تغ ػػا  ارساؤػػدي ،  مدوػػم

 وىت ارسا ذة يعًت وف   رك.،  أعدؿ األياـ
مػم عغػ  هػ ا اراػوؿ أف ال يعػد ر  ،  أنػا ال أع ػ  إال مػ  اج معػا األمػة عغيػم:    ف ااؿ

اذرػك أف أهػػل ارإػػاـ  كمػػا٢تم ،  ألف اررػػاس َف ٬ت معػػوا عغيهمػػا،  عغػر  ػػ  أع طارػػب اال ا رػم
اَف يايػد  أيػاـ مػسااف اال ا ػ  ،  اعدَّ معاايػة اا رػم ي يػد اا ػ  ا رػم معاايػة  ػ  ي يػد،  َف يبايعو٫تا

 األمة َف ٕت مع عغ  ااود مرهما.   ف،  ار  َت
ا ناػػوؿ يف مسػػػغكم هػػػ ا عػػاداً رغخغ ػػػا  أع  كػػػس اعمػػس اعنمػػػاف مث معاايػػػة مث  عغػػ  هػػػ 

،  ي يد    معاايػة مث عبػد ا١تغػك مث اروريػد  ػ  لػغيماف مث عمػس  ػ  عبػد ارع يػ  مث ي يػد مث هإػاـ
 ارك ،  مث م   عدهم اروريد    ي يد    عبد ا١تغك ار الا،   هدال  عإسة
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،  رػػم إخػػساج عغػػر اا رػػم اٟتسػػ  مػػ  هػػدال  الثػػٍت عإػػسألنػػم يغػػـ  م،  هػػ ا ال ٯتكػػ  أف يسػػغك
مث هو خالؼ ما دؿ عغيػم نصػاً وػدي  ،   ل اارإيعة،  اهو خالؼ ما نف عغيم أئمة ارسرة

مث تكػػوف مغكػػاً عذوضػػاً. ااػػد ،  ا٠تال ػػة  عػػدت ثالثػػوف لػػرة:  لػػ يرة عػػ  رلػػوؿ او أنػػم اػػاؿ
ااػػد  يرػػا دخػػوؿ خال ػػة ،  ألر عػػةذكػػس لػػ يرة ت صػػيل هػػ ه ارنالثػػُت لػػرة  عمعهػػا مػػ  خال ػػة ا

ا لػغم األمػس اريػم مث صػار ا١تغػك اُف معاايػة ١تػ،  اكانا ٨تواً م  ل ة أؤهس  يها أيذاً ،  اٟتس 
 اٟتس     عغر.

ا يػاف أف ا٠تال ػة اػ  اناطعػا  عػد ،  اه ا اٟتدي   يم ا١ترع م  تسمية معاايػة خغي ػة
كمػا ،   ير ر اجػود خغ ػا  راؤػدي   عػد ذرػكاال ،   ل اناطع ت ا عها،  ارنالثُت لرة ال مطغااً 

 دؿ عغيم ودي  جا س    ٝتسة.
 ع  خارد  ػ  أع عمػساف،  ع  ا   ٢تيعة،  ودثرا راؤد    لعد:  اااؿ نعيم    ٛتاد

:  ايػػل رػػم،  يكػػوف  عػػد عنمػػاف اثرػػا عإػػس مغكػػاً مػػ   ػػٍت أميػػة:  عػػ  و ي ػػة  ػػ  اريمػػاف اػػاؿ، 
  ل مغوؾ.،  ال:  ؟ ااؿ خغ ا 

كػػاف أ ػػو اٞتغػػػد :  عػػ  أع ْتػػػس اػػاؿ،  اربيهاػػر مػػ  وػػدي  وػػػامت  ػػ  صػػ سةااػػد راى 
إف هػػ ه األمػػة رػػ  هتغػػك وػػىت يكػػوف  يهػػا اثرػػا عإػػس :   سػػمع م ياػػوؿ ٭تغػػف عغيػػم،  جػػاراً ِف

أوػد٫تا يعػيأ أر عػُت ،  مرهم رجالف مػ  أهػل اربيػا،  خغي ة كغهم يعمل  ا٢تدى ادي  اٟتا
 اا خس ثالثُت لرة.،  لرة

 ! اه ا ععيب مرم،  يهار يف رد ما اارم أ و اٞتغد ٔتا ال ٭تصل  م ارسدمث ؤسع ارب
 ارعل اورم أرجة ١تا ذكسنا.،  ااد اا ا أ ا اٞتغد طائ ة  م  ارعغما 

ايف ار ػوراة ارػيت  أيػدت أهػل ارك ػاب مػا ،  ااد كاف ير س يف ؤر  م  ارك ػب ا١ت ادمػة
  ذري ػػم اثػػٍت عإػػس نػػم يرميػػم ايكنػػسه ا٬تعػػل مػػاأ،  إف او تعػػاُف  إػػس ا ػػساهيم   ٝتاعيػػل:  معرػػاه

 ع يماً. ان ه .
ػ  25/  1العهػد القػديم والجديػد ػػ  اياصػد ا ػ  كنػَت مػا هػو موجػود يف ار ػوراة ار عغيػة

 : ااؿ،  الص اح ارسا ع عإس،  طبعة ٣تمع اركرائ  ارإساية ػ يف ل س ار كوي 
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 هيم و ريا اٝتاعيل يعيأ أمامك.ػ اااؿ ا سا ٛٔ
اأايم عهػدت معػم ،   ل لارة امسأتك تغد رك ا راً اتدعو اٝتم ال ا:   ااؿ او ػ ٜٔ
 ررسغم م   عده.،  عهداً أ دياً 
اأكنػسه كنػَتاً جػداً. اثػٍت ،  هػا أنػا أ اركػم اأٙتػسه،  ػ اأما اٝتاعيل  اد ٝتعػا رػك  يػم ٕٓ

 اأجعغم أمة كبَتة.،  عإس رئيساً يغد
يف ،   ت تغػػػده رػػػك لػػػارة يف هػػػ ا ارواػػػاارػػػ،  ػػػػ اركػػػ  عهػػػدت أايمػػػم مػػػع الػػػ ا ٕٔ

 ارسرة ا تية. ان ه .
 .. ااد اردت تسٚت ها ع  كعب األوبار ى ايماً   اتسٚتها  عذهم ى إماماً  

اهػػػػو مديػػػػد  ربإػػػػارة نبيرػػػػا ،  اارإػػػػيعة،  ايف مصػػػػادر ارسػػػػرة،   ػػػػاررف موجػػػػود  يف ار ػػػػوراة
 !  ل ي يدها،  اركرم ال ٭تل مإكغة ا١ت سسي  ارسريُت،  9

* * 
ا ػ  ارعػسع ا١تػاركر ا١ت ػوىف :  ام  أعال هدال  ارإساح اأكنسهم إنصا اً يف هػ ا ا١توضػوع

 اػػد اعػػًتؼ يف عارضػػة األوػػوذت  إػػسح صػػ ية ارًتمػػ ت  ػػأف تطبيػػا اٟتػػدي  ،  ٖٗ٘لػػرة 
ارجػػػة أف يكػػػوف اٟتػػػدي  نااصػػػاً ألف ا١توجػػػود مرػػػم ال ،  عغػػػ  هػػػدال  يصػػػل اُف طسيػػػا مسػػػداد

 : ااؿ..  ي هم رم معٌت
يكػوف :  راى أ و عيسػ  عػ  جػا س  ػ  ٝتػسة اػاؿ اػاؿ رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم

 عإس أمَتاً كغهم م  اسيأ. ص ية.  عدت اثرا
 عمػس،  أ ػا  كػس:   عددنا  عد رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم اثػٍت عإػس أمػَتاً  وجػدنا

مػػسااف ،  عبػػد ا١تغػػك،  مػػسااف،  معاايػػة  ػػ  ي يػػد،  ي يػػد،  معاايػػة،  اٟتسػػ ،  عغػػر،  عنمػػاف، 
،  ا١تػػأموف،  االمػػُت،  ارسؤػػيد،  ا٢تػػادت،  ا١تهػػدت،  ا١ترصػػور،  ارسػػ اح،   ػػ  ٤تمػػد  ػػ  مػػسااف

،  ا١تك  ػػػر،  ا١تع ذػػػد،  ا١ته ػػػدت،  ا١تع ػػػ ،  ا١تسػػػ عُت،  ا١تر صػػػس،  ا١ت وكػػػل،  ارواثػػػا،  ا١تع صػػػم
 ا١تس ك ر،  ا١ت ار،  ارساضر،  ارااهس،  ا١تا در
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أدرك ػػم لػػرة أر ػػع اٙتػػانُت اأر عمائػػة اعهػػد اُف ،  ا١تا ػػدت،  اراػػائم،  اراػػادر،  ارطػػائع،  ا١تطيػػع
مث  ػػايع ا١تسػػ  هس ال رػػم أع مرصػػور ،  اتػػويف يف ارػػـس لػػرة لػػا اٙتػػانُت،  ا١تسػػ  هس أٛتػػد ا رػػم

 اخسجا عرهم لرة ٜت  اتسعُت.،  ار ذل
 بد ا١تغك.ع اإذا عددنا مرهم اثٍت عإس ان ه  ارعدد  ارصورة اُف لغيماف   

،  ا٠تغ ا  األر عػة اعمػس  ػ  عبػد ارع يػ :  كاف معرا مرهم ٜتسة،   اإذا عددناهم  ا١تعٌت
 ! ان ه .! ارعغم  عب ودي ،  اَف أعغم رغ دي  معٌت

* * 
ااػػد اتذػػة أف ا١ت سػػسي  ارسػػريُت  ػػ روا كػػل جهػػدهم ر  سػػَت هػػدال  األئمػػة الثػػٍت عإػػس 

،  عغػ  مغػوؾ  ػٍت أميػة،  9مث عغ  رساف نبيرا ،  ا١توعودي  يف ار وراة عغ  رساف ا ساهيم
 : اركرهم ااجهوا ثالثة مإاكل ألالية ال ول ٢تا

 9زيادة عدد هدال  ى ا٠تغ ا    ار ي  يعًت وف  أهنم ريسػوا خغ ػا  اررػ   : الولى
األمػس ارػ ت يػدخغهم يف  وا ػة اٟتػ ؼ االثبػات ارػيت ال ،  ! عغ  الثٍت عإػس  ل خغ ا  ا٢توا 

 ! اال آخس،  ٢تاضا   
اأهنػم مهمػا ..  إربالم ٞتمػاع همال ٯتك   اال٢تر أهنم يإعساف أف ه ا ارنوب : والنانية

،    ػػيهم م ذػػوووف،  دا عػػوا عػػ  لػػَتة هػػدال  ى ا٠تغ ػػا  عػػَت ا٠تغ ػػا    اتسػػًتاا عغػػ  تػػارٮتهم
مػػاً عغػػ  اايمػػاً ع ي،  اال ٯتكػػ  أف يكػػوف أوػػدهم إمامػػاً ر انيػػاً ،  ال ػػد مػػ  العػػًتاؼ  سػػوئهم

 :. موعوداً م  او تعاُف عغ  رساف أع م األنبيا ،  األمة
!  أهنم   ا ار  سَت يدعوف ٢تدال  ا١تغوؾ مرصباً ر انيػاً َف يػدعوه هػم ألن سػهم : والنالنة

 !! اارر  ا١ت عـو يركسها،   يصَتاف   رك كم  يدعر نبوة رر ع 
،  ال يأخػػػػػ اا    سػػػػػَت ارإػػػػػيعة  اػػػػػد نصػػػػػة ا١ت سػػػػػساف ارسػػػػػريوف أتبػػػػػاعهم أف،  اأخػػػػػَتاً 

ااد رأيرػا أهنػم داراا يف ،  ااعداهم  أف ي سساا ٢تم اٟتدي  ارإسيف  أصة م  ت سَت ارإيعة
 .. ارااووا مكاهنم،  ت سَته كنَتاً 
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 9ايسػػػػأ٢تم عػػػػ  ت سػػػػَت وػػػػدي  نبيػػػػم ،   مػػػػ  وػػػػا ارسػػػػٍت أف يعػػػػود عغػػػػ   ػػػػد 
 ٦تيػ اً  عغمػم اؤخصػي م الػغوكم،  مغهمػاً ،  ر انيػاً ،  ارص ية ا إارتم اراطعية  اثٍت عإس إمامػاً 

 .. اخٍ  ااود،  يكونوف ٚتيعاً عغ  هدًى ااود..  ايماً م  ر م عغ  األمة، 
 اعػػ رانا أف ن سػػسه  األئمػػة مػػ  أهػػل  يػػا ،  إذا َف ت سػػساه:  امػػ  وارػػا أف ناػػوؿ ٢تػػم

اآخػػػػػػػػسهم ا١تهػػػػػػػػدت ا١توعػػػػػػػػود  7اأا٢تػػػػػػػػم عغػػػػػػػػر ،  9اررػػػػػػػػ  اعًتتػػػػػػػػم ارطػػػػػػػػاهسي  
 بنا بدأ اهلل وبنا يختم.:  9اؿ ارر  ااد ا،  7

 ت رط الشراح فك حديث سفينة
اراى عرػػػم اربخػػػارت ،  اثاػػػم عغمػػػا  اٞتػػػسح اار عػػػديل ارسػػػريوف،  لػػػ يرة مػػػوُف أـ لػػػغمة
 ح وديناً ي عغا  ا١توضوع اص  وه.اعَته م  أص اب ارص ا 

 341 / 3:  ػ  اؿ الترمقي
:  رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغماػاؿ :  ع  لعيد    ٚتهاف ااؿ وػدثٍت لػ يرة اػاؿ

 .مث مغك  عد ذرك ى عذوض   ،  ا٠تال ة يف أميت ثالثوف لرة
اخال ػػػة ،  مث اػػػاؿ اخال ػػػة عمػػػس،  أمسػػػك عغيػػػك خال ػػػة أع  كػػػس:  مث اػػػاؿ ِف لػػػ يرة

  وجدناها ثالثُت لرة.،  مث ااؿ أمسك خال ة عغر،  عنماف
 ؟ ال ة  يهمأف ا٠ت إف  ٍت أمية ي عموف:   اغا رم:  ااؿ لعيد

  ل هم مغوؾ  م  ؤس ا١تغوؾ.،  ك ب  رو ار راا :  ااؿ
 .َف يعهد اررػ  صػغ  او عغيػم الػغم يف ا٠تال ػة ؤػيئاً :  ايف ارباب ع  عمس اعغر ااال

ال نعس ػػػم إال مػػػ  ودينػػػم. ،  اػػػد رااه عػػػَت ااوػػػد عػػػ  لػػػعيد  ػػػ  ٚتهػػػاف،  هػػػ ا وػػػدي  وسػػػ 
بػػدوف لػػالـ سػػفينة عػػن ملػػ ؾ بنػػك ،  221 و،  227 / 5:  ورواه أحمػػد فػػك مسػػندهان هػػ . 

و ػػد أسػػندت ىػػقه الروايػػات بيسػػناد صػػحيح مرف عػػا  الػػى  71/  3:  أميػػة. و ػػاؿ عنػػو الحػػالم
 ان ه . .9النبك 

مث راى  عػػده عػػ  عبػػد ارػػسٛت  أع  198 / 3:  ػػػ ورواه ابػػن لنيػػر فػػك البدايػػة والنهايػػة
 مث،  خال ة نبوة ثالثوف عاماً :  ٝتعا رلوؿ او صغ  او عغيم الغم ياوؿ:   كسة ااؿ
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 !!. ان ه . رضيرا  ا١تغك:   ااؿ معااية،  يديت او مغكم م  يإا 
اعػدـ ،  اإذا صة ودي  ل يرة  هو إخبار  نبوت  ع  ا٨تساؼ األمػة  عػد ارنالثػُت لػرة

 ؤسعية اٟتكم  يها.
ف األئمػة الثرػا  ال  ػد أف يكػو ،  أتا أف عدد اٟتكاـ يف ه ه ار ًتة َف ي يداا ع  ٜتسة

 ! أا تكوف تكمغ هم م  عَتهم،  عإس م  عَت اٟتاكمُت
 كما هو ااضة.،     دي  ل يرة ٭تكم ٓتطأ جعل األئمة الثٍت عإس م  اٟتكاـ

اارتكبػػػػوا كػػػػل ترػػػػااب ٞتعػػػػل ،  اركػػػػ  أكنػػػػس ارإػػػػساح أؤػػػػس وا يف اغػػػػو م وػػػػب  ػػػػٍت أميػػػػة
 أئمػًة ر ػانيُت،   سػغوكهم ا طإػهماجعػل وكػامهم ا١تعػسا ُت ،  مغكهم ارعذوض إمامًة ر انيػة

 !! مبإساً  م عغ  رساف رلوؿ رب ارعا١تُت، 
أهنم ابغوا ودي  ل يرة ى ا٠تال ة ثالثوف لػرة   ااػد ،  اار ت ي يدؾ اطمئراناً ٔتا اغراه
 ! اااؿ إهنم مغوؾ  ؤس مغوؾ،   سسه راايم ان   ا٠تال ة ع   ٍت أمية
 ! م او تعاُف رايادة ه ه األمةاخ اره،  امع ذرك جعغوهم أئمة ر انيُت

! اكػ رك  منػل األربػاي،  امرهم م  وااؿ ن ػر ت سػَت لػ يرة ااػاؿ إنػم زيػادة  َف تنبػا
 !! َف ينبا عردهم كل ما يف تاريخ  ٍت أمية م   غٍم عذوٍض رغراس

 74/  16:  ػ  اؿ العينك فك عمدة القاري
ال يػ اؿ :  جػا س  ػ  ٝتػسةيعارض ودي  ل يرة مػا رااه مسػغم مػ  وػدي  :    ف اغا

 اٟتدي .،  ه ا اردي  اائماً ما كاف اثرا عإس خغي ة كغهم م  اسيأ
اأراد ،  ايػل إف ارػدي  َف يػ ؿ اائمػاً وػػىت اِف اثرػا عإػس خغي ػة كغهػم مػ  اػػسيأ:  اغػا

 اَف يسد أنم ال يوجد عَتهم.،    ا خال ة ارربوة
اإف َف ،  ة عػػادرُت مػػ  اػػسيأهػػ ا اٟتػػدي   يػػم إؤػػارة  وجػػود اثػػٍت عإػػس خغي ػػ:  اايػػل

مث اػد كػاف ،  اإ٪تػا ات ػا ااػوع ا٠تال ػة ا١ت  ا عػة  عػد ارربػوة يف ثالثػُت لػرة،  يوجداا عغػ  ارػوال 
،  امػػرهم ا١ته ػػدت  ػػأمس او ارعبالػػر،   عػػد ذرػػك خغ ػػا  راؤػػداف مػػرهم عمػػس  ػػ  عبػػد ارع يػػ 
 امرهم ا١تهدت ا١تبإس  وجوده يف آخس ار ماف. ان ه .
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ويػػ  جعػػل ا٠تال ػػة ،  هػػ ا ار صػػسؼ  األر ػػاظ مػػ  أجػػل مصػػغ ة األمػػويُت  ػػان س اُف
شرعية ليسػم خالفػة اخال ًة ،  خال ة نبوة اهر اريت كانا ١تدة ثالثُت لرة:  ارإسعية نوعُت

اهػػر ارػػيت ام ػػدت  عػػد ،   مػػنالً !  ػػل هػػر خال ػػة  عػػ   ػػٍت تبػػٍع ا ػػٍت ِٛتْػػََت  9 عػػن النبػػك
 .!! اثرا عإس خغي ة أا إماماً :   اورم 9 اهر اريت  إس  ا ارر ،  ارنالثُت

ألنػم يباػر ٢تػم إمكانيػة ،  ااد ٘تسػك ارإػساح اربػوف ربػٍت أميػة  ػ ا ال  كػار ا سوػوا  ػم
 !! ات سَته  أئم هم ارس انيُت م   ٍت أمية،  ار العب  اٟتدي 

 198 / 3:  ػ  اؿ ابن لنير فك البداية والنهاية
،  ا ػػُت وػػدي  جػػا س  ػػ  ٝتػػسة،  ي  لػػ يرة هػػ ا مػػا اجػػم اٞتمػػع  ػػُت وػػد:   ػػ ف ايػػل

 ...؟ ا١ت ادـ يف ص ية مسغم
إف ارػػدي  َف يػػ ؿ اائمػػاً وػػىت اِف اثرػػا عإػػس خغي ػػة :  أف مػػ  اررػػاس مػػ  اػػاؿ:   ػػاٞتواب

 ٗتبي    عدهم يف زماف  ٍت أمية. مث ااع
 ،  ل ه ا اٟتدي   يم  إارة   وجود اثػٍت عإػس خغي ػة عػادالً مػ  اػسيأ:  اااؿ آخساف

اإف َف يوجػػداا عغػػ  ارػػوال  ى ار  ػػا ع   اإ٪تػػا ات ػػا ااػػوع ا٠تال ػػة ا١ت  ا عػػة  عػػد ارربػػوة يف ثالثػػُت 
مث كانػػا  عػػد ذرػػك خغ ػػا  راؤػػداف  ػػيهم عمػػس  ػػ  عبػػد ارع يػػ   ػػ  مػػسااف  ػػ  اٟتكػػم ،  لػػرة

ااد نف عغ  خال  م اعدرم اكونم م  ا٠تغ ا  ارساؤػدي  عػَت ااوػد مػ   2 األموت
رػي  اػوؿ أوػد مػ  ار ػا عُت وعػة إال اػوؿ :  2 أٛتػد  ػ  وربػل وىت اػاؿ،  األئمة

 ! عمس    عبد ارع ي 
 هدال  ا١تهدت  أمس او ارعبالر.امرهم م  ذكس م  

،  اا١تهدت ا١تبإس  وجوده يف آخس ار ماف مرهم أيذاً  اررف عغػ  كونػم مػ  أهػل اربيػا
،   ف ذاؾ رػي  ٔتوجػود  اركغيػة ػ،  اري   ػا١تر  س يف لػسداب لػامسا،  ااٝتم ٤تمد    عبد او

 ر  سه اٞتهغة م  ارساا ب. ان ه .اإ٪تا ي
مػػ  :  ارػػ رك اػػاؿ،   ػػًتى أف ا ػػ  كنػػَت ال جػػواب عرػػده عغػػ  إؤػػكاؿ وػػدي  لػػ يرة

 اري م أكمل ارسااية ع  ل يرة كما!  امرهم م  ذكس..  اااؿ آخساف..  ارراس م  ااؿ
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 ! اردت يف مصادرهم
 ػػال يصػػَت درػػيالً عغػػ  أنػػم أوػػد ،  يػػ  أا ا١تهػػدت ارعبالػػرأمػػا مدوػػم رعمػػس  ػػ  عبػػد ارع  
!  ػ ف  ! اإال الل  ا كل ٦تداح منغهما أف يكػوف مػرهم األئمة ارس انيُت ا١تبإس  م مهما كنس

دخوؿ أوٍد يف عداد أؤخاٍص  إس  م أنبيا  او تعاُف ٭ت اج اُف دريػل عغػ  أنػم ماصػود   ػ ا 
يُت ارػػ ي  أخ ػػارهم او تعػػاُف اأعطػػاهم ماامػػاً  ػػوؽ مػػدح اأنػػم ااوػػد  مػػ  هػػدال  ارس ػػان،  ارػػرف

 ! ا١تادوُت م  اربإس
مػػ  ا١تكػػ ا ات ،  اأمػػا تكػػساره اهتػػاـ ارإػػيعة  ان  ػػار  هػػور ا١تهػػدت مػػ  لػػسداب لػػامسا

الػػسداب لػػامسا ،  مػػ  مكػػة كمػػا ير  ػػسه هػػو 7 ػػر   نر  ػػس  هػػور ا١تهػػدت ،  عغيرػػا
 نصغر  يم ان  ؾ  م.،  اهو مكاف  مبارؾ  ،  :  ي م ا يا أ يم اجده

 361/  11:  ػ و اؿ فك ىامش ع ف المعب د
اوػػػدي  اثرػػػا ،  ا٠تال ػػة  عػػػد اثالثػػػوف لػػػرة:  وػػػدي ...  ;ذكػػس ارإػػػيخ ا ػػػ  اراػػػيم 

 ؟  كيف اٞتمع:    ف ايل:  مث ااؿ،  عإس خغي ة
 وة كمػا  ف ا٠تال ة ا١تادرة  نالثُت لرة هر خال ة ارربػ،  ال تعارض  ُت اٟتدينُت:  ايل

 يف ودي  أع  كسة. ان ه .
 اَف ياػل ا ػ  اػيم اال عػَته إذا َف تكػػ  خال ػة  ػٍت أميػة خال ػة نبػػوة  هػر خال ػة مػاذا يػػا

 أهنػػػا مغػػػك   9 عػػػد أف اصػػػ ها اررػػػ  ،  اهػػػل تباػػػ  ٢تػػػا صػػػ ة إلػػػالمية  ار انيػػػة ؟؟ تػػػسى
 ! ا اعًتؼ صاوب اسة ارعيرُت اعَتهكم،   عذوض  

إال ،  ان ػػيهم عرهػػا صػػ ة ا٠تال ػػة اللػػالمية،  اهػػل يعػػٍت إاػػسارهم  أهنػػا مغػػك عذػػوض
يبإػساف األمػة  9؟  هػل ي صػور عااػل  أف او تعػاُف ارلػورم  أهنا خال ة  جاهغية  عذوضة

 !؟ يعذوهنا   غمهم،   أئمة جاهغيُت
اك  ػػػػوا ..  ارػػػػو أف ا ػػػػ  وبػػػػاف اا ػػػػ  وعػػػػس اا ػػػػ  اػػػػيم اصػػػػاوب اػػػػسة ارعيرػػػػُت اأمنػػػػا٢تم

اركػػػػرهم مػػػػع األلػػػػف أصػػػػساا عغػػػػ  تسػػػػخَت ،  م ألػػػػهلركػػػػاف خطػػػػبه،    عصػػػػبهم ربػػػػٍت أميػػػػة
 !! عغ  مغوكهم : اتطبيا  إائس األنبيا ،  األوادي  ارربوية ررصسهتم
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أنػػػػم صػػػػ ة عػػػػدة أواديػػػػ  عػػػػ  ال٨تػػػػساؼ ،  امػػػػ  طسيػػػػف عمػػػػل األربػػػػاي يف اٟتػػػػدي 
ى إف  2982ومنهػػا حػػديث بػػر م ،  9ارػػ ي  لػػي كموف  عػػد اررػػ  ،  ااألئمػػة ا١تذػػغُت
 .!   ال يساي  عد أف أ ارام م  أص اع م 

ى إنػػم لػػيغر أمػػوركم مػػ   عػػدت رجػػاؿ  يط ئػػوف ارسػػرة ا٭تػػدثوف  2864وحػػديث بػػر م 
 . دعة  

اتاػػػػاٛتوف  يهػػػػا تاػػػػاوم ،  ى إي ٦تسػػػػك  ْتعػػػػ تكم عػػػػ  اررػػػػار 2865وحػػػػديث بػػػػر م 
   اٍف....  ايوؤك أف أرلل وع تكم،  ار ساش ااٞترادب

رجػػػل  مػػػ   ػػٍت أميػػػة. اجعػػػل هػػػ ا اٟتػػػدي  أاؿ مػػ  يغػػػَت لػػػريت  1749وحػػػديث بػػػر م 
ارعػػل ا١تػػساد  اٟتػػدي  تغيػػَت ن ػػاـ :  ااػػاؿ  عػػده،  األخػػَت ٖتػػا عرػػواف مػػ  أعػػالـ نبوتػػم ارغيبيػػة

 ٠تغي ة اجعغم اراثة. ااو أعغم.اخ يار ا
ى إذا  غن  رو أع ارعػاص ثالثػُت رجػالً اٗتػ اا ديػ  او دخػالً عبػاد  744وحديث بر م 
 . دااًل  او خواًل اماؿ او

 ! خال ة ارربوة:  اركرم جعغم ٖتا عرواف،  459لما صحح حديث سفينة بر م 
٣تػػر    ػػال يرػػايف:  اػػاؿ مػػدا عاً عػػ  األمػػويُت،  امػػع كػػل هػػ ه األواديػػ  ارػػيت صػػ  ها

 خغ ا  آخسي  م   عدهم ألهنم ريسوا خغ ا  ارربػوة.  هػدال  هػم ا١تعريػوف يف اٟتػدي  ال عػَتهم
ا٬تػوز تسػمية مػ  :  اي يده اضوواً اوؿ ؤيخ اللالـ يف رلار م ا١تػ كورة! ! ! كما هو ااضة

 اٍف. ان ه . .. اإف كانوا مغوكاً اَف يكونوا خغ ا  األنبيا ،   عد ا٠تغ ا  ارساؤدي  خغ ا 
 أف األئمة الثػٍت عإػس ا١تبإػس  ػم عغػ  رسػاف رلػوؿ ،   اد أ ىت تبعاً لمامم ا   تيمية

معاايػػة اي يػػد ا رػػو اٟتكػػم  ػػ  أع ..  مػػة   عيػػُت رب ارعػػا١تُت هػػمارايمػػُت عغػػ  األ 9او 
 !! ار ي  ص ا  يهم أوادي  ذـع ااصعة،  ارعاص

اعغػػ  ،  اكأنػػم ال يعػػسؼ أنػػم  سػػبب عغػػوه يف  ػػٍت أميػػة يعطػػر اٟتعػػة عغػػ  ر ػػم لػػب انم
 !! 9نبيم 
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كػم م اجػػر إنكػم أيهػا ا١تسػغمُت تاورػوف إف ر :   مػاذا ياػوؿ إذا اػاؿ رػم مس إػسؽ  مػػنالً 
مث ي غػػَت م اجهمػػا ..  ألهنمػػا يغعرػػاف أؤخاصػػاً ايػػ ماهنم اي ػػ آف مػػرهم،  انبػػيكم م اجػػر أيذػػاً 

،  أئمػة  ،  إهنم ص وة اربإػس،  إنا نبإسكم  م ا أاالدهم:  ايعغراف رغمسغمُت،   َتضياف عرهم
 !! ايموف عغ  األمة،  معصوموف،  ر انيوف

اطعرػػػػوا يف ،  لػػػػغماف رؤػػػػدت اأمنارػػػػم اهػػػػل دخػػػػل،  اهػػػػل دخػػػػل ا١تس إػػػػساوف ا٠تبنػػػػا 
 !؟ اكعب األوبار،  إال م  أ واب أوادي  ار عصب راسيأ ا ٍت أمية،  اللالـ

 : نماذج من أحاديننا فك العمة اإلثنك عشر:  النانية عشرة
وػػدي  ا ػػ  مسػػعود ا١ت اػػدـ  عػػدة ،  467ػ  466/  ػػػ روف الصػػدوؽ فػػك الخصػػاؿ

 : ااؿ،  نيد أخسى ري   يهما ٣تارداألا،  ألانيد  يها ٣تارد    لعيد
وػدثرا أ ػو عبػد او أٛتػد  ػ  ٤تمػد  ػ  :  ودثرا أ و عغر أٛتػد  ػ  اٟتسػ  اراطػاف اػاؿ

وػػػػدثرا :  وػػػػدثرا ٤تمػػػػد  ػػػػ  عبػػػػداس اٟتػػػػساي اػػػػاؿ:  إ ػػػػساهيم  ػػػػ  أع ارسجػػػػاؿ اربغػػػػدادت اػػػػاؿ
عػ  ،   عػ  ارإػع،  عػ  مطػسؼ،  وػدثرا مرصػور  ػ  أع األلػود:  عبدارغ ار    اٟتكػم اػاؿ
:  كرا جغولػاً يف وغاػة  يهػا عبػد او  ػ  مسػعود  عػا  أعػساع  اػاؿ:  عمم اي     عبد ااؿ

 ؟ أيكم عبد او    مسعود
 أنا عبد او    مسعود.:   ااؿ عبد او

 ؟ كم يكوف  عده م  ا٠تغ ا   9هل ودثكم نبيكم :  ااؿ
 عدد نابا   ٍت إلسائيل.،  اثرا عإس،  نعم:  ااؿ

وػػدثرا ٭تػػِت  ػػ  ٤تمػػد  ػػ  :   ػػو اراالػػم ع ػػاب  ػػ  ٤تمػػد ارػػوراميٍت اٟتػػا يب اػػاؿوػػدثرا أ
:  ا٤تمػػد  ػػ  عبيػػد او  ػػ  لػػوار اػػاال،  وػػدثرا أٛتػػد  ػػ  عبػػد ارػػسٛت   ػ  ار ذػػل:  صػاعد اػػاؿ

 ع  مطسؼ ع  ارإع .،  ودثرا مرصور    أع األلود:  ودثرا عبد ارغ ار    اٟتكم ااؿ
وػدثرا يولػف  ػ  :  إلػ اؽ  ػ  ٤تمػد األ٪تػاطر اػاؿاوػدثرا :  ع اب    ٤تمػد:  ااؿ
 : ع  أؤع     لوار ع  ارإع . ااؿ ع اب    ٤تمد،  ودثرا جسيس:  مول  ااؿ
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وػدثرا لػعيد  ػ  :  وػدثرا أيػوب  ػ  ٤تمػد ارػوزاف اػاؿ:  اودثرا اٟتسُت    ٤تمػد اٟتػساي اػاؿ
 مم اي     عبد.كغهم ااروا ع  ع،   ع  ارإع ،  ودثرا أؤع     لوار:  مسغمة ااؿ

امعرػا ،  كرػا جغولػاً يف ا١تسػعد:  اهػ ا وػدي  مطػسؼ اػاؿ:  ااؿ أ و اراالػم ع ػاب
 ؟  يكم عبد او:   عا  أعساع  ااؿ،  عبد او    مسعود

 ؟  ما واج ك،  نعم أنا عبد او:  ااؿ
 ؟ كم يكوف  يكم م  خغي ة  9يا عبد او أخ كم نبيكم :  ااؿ
اثرػا عإػس ،  نعػم،  ؤر  ما لػأرٍت عرػم أوػد مرػ  اػدما ارعػساؽراد لأر ٍت ع  :  ااؿ

 عدة نابا   ٍت إلسائيل.
نعم عدة نابا   ٍت إلسائيل. اااؿ جسيس عػ  األؤػع   ػ  :  أ و عسا ة يف ودينم:  ااؿ

كعػدد نابػا   ػٍت إلػسائيل. ان هػ . ،   ا٠تغ ػا   عػدت اثرػا عإػس:  ااؿ 9مسعود ع  ارر  
 بنفل السند  ،  271/  وتماـ النعمة) ورواىما فك لماؿ الدين 

 ل هو أجلُّ مػا اجدتػم يف ،  اأك  عمٍل ودينر ااـ  م ادما  عغمائرا يف ه ا ا١توضوع
تػػأريف ارػػدث ا٠تبػػَت عغػػر  ػػ  ٤تمػػد  ػػ  عغػػر ا٠تػػ از ،  ا١توضػػوع مػػ  األعمػػاؿ ارعغميػػة ا١تاارنػػة

فايػة الثػر فػك الػنى علػى العمػة ) لم  عغما  أاائل اراسف ارسا ع اك ا ػم اراػيم ،  ارامر ارسازت
 : 7اإلثنك عشر   و د ذلر منهجو فك مقدمتو فقاؿ فك ص 

،  عػػ  ارصػػ ا ة اارعػػًتة األخيػػار،   ػػ ف ارػػ ت دعػػاي اُف ٚتػػع هػػ ه األخبػػار:  أمػػا  عػػد
 أي اجػدت اومػاً مػ  ضػع ا  ارإػيعة ام ولػطيهم يف ارعغػم،  يف اررصػوص عغػ  األئمػة األ ػسار

،  ازمػػػسات ا١تع  رػػػة،  يإػػػكوف  ػػػسط اعػػػًتاض ا١تإػػػبهة عغػػػيهم،  م ععػػػ ي م  ػػػَتي  يف ذرػػػك ا ، 
مػ  ،  وىت آؿ األمس  م اُف أف ج داا أمػس اررصػوص عغػيهم،  تغبيساً ا٘تويهاً عاضدهتم عغيم
 غمػا ....  وىت أ سط  عذهم ازعم أف ري  ٢تا م  ارص ا ة أثػس،  جهٍة ال ياطع ٔتنغها ارع ر

 الل اصػا  يف هػ ا اربػاب موضػ اً مػا عرػدت مػ  اربيرػاتأر مػا ن سػر ،  رأيا ذرك ك رك
س ػاً اُف رلػورم ااألئمػة مػ  اتا،  ٖتسيػاً ١تسضػاة او،  امبطالً مػا أارده ا١تخػار وف مػ  ارإػبهات، 

  عده.
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 9 ػػػ كس ارساايػػػات يف اررصػػػوص عغػػػيهم مػػػ  جهػػػة أصػػػ اب رلػػػوؿ او ئ اأ  ػػػد
اأع ذر ،  اأع لػػػعيد ا٠تػػػدرت،    مسػػػعوداعبػػػد او  ػػػ،  ا١تعػػػسا ُت منػػػل عبػػػد او  ػػػ  ارعبػػػاس

اأع ،  اأنػ   ػ  مارػك،  اجػا س  ػ  عبػد او،  اجػا س  ػ  ٝتػسة،  الغماف ار ارلػر،  ارغ ارت
 اااثغػة  ػ  األلػاع،  اأع أمامػة،  ازيػد  ػ  أراػم،  ازيد    ثا ػا،  اعمس    ا٠تطاب،  هسيسة
الػعد ،  اعمساف    اٟتصػُت،  يداو ي ة    أل،  اعمار    يالس،  اأع أيوب األنصارت، 

اا ريػم اٟتسػ  ،  اعغػر  ػ  أع طارػب،  اأع ا ػادة األنصػارت،  او ي ة    اريماف،     مارك
 :. ااٟتسُت

 .9ا اطمة  را رلوؿ او ،  اعائإة،  أـ لغمة:  ام  اررسا 
٦تػػا يوا ػػا وػػدي  ،  مث أعابػػم  ػػ كس األخبػػار ارػػيت اردت عػػ  األئمػػة صػػغوات او عغػػيهم

ريعغمػوا ،  انػف كػل ااوػد مػرهم عغػ  ارػ ت مػ   عػده،  يف اررصػوص عغػ  األئمػة،  رص ا ةا
فمػا اختلفػ ا إال مػن بعػد مػا  )اال يكونوا كمػا اػاؿ او لػب انة ،  إف أنص وا ايديروا  م

 اياطػع  ػا ارعػ ر،  إذ منل ه ه األخبار ت يل ارإك اارسيب ( جاءىم العلم بديا  بينهم
 م. ان ه .ا ذهبوا ارياإف األمس أاكد ٦ت، 

اأارد ،  مث عاد ادس او ن سم  ا اً ١تا رات ع  كػل ااوػد مػ  ارصػ ا ة ارػ ي  ذكػسهم
   يب  ػ رك عػدداً ،  9اُف رلوؿ او ،   سرد م صل مرم اريم،   يم ودينم أا أوادينم

أا  اػػر ،  أا تإػػ  ا يف مصػػر اهتم،  مػػ  اررصػػوص ارػػيت ضػػاعا يف مصػػادر إخوانرػػا ارسػػريُت
 ! اأوياناً  ار اٟتدي   كامغم،  ها أج ا  ٣ت أةمر

 : انورد  يما يغر ٪تاذج مرها
 : فك باب ما جاء عن عبد اهلل بن مسع د 23ػ  اؿ فك ص 

ااؿ ودثرا أٛتد  ػ  عبػد او  ػ  ٤تمػد  ػ  عمػارة ارنا ػر  ;أخ نا ٤تمد    عبد او 
مػػد  ػػ  اٟتسػػاف ارذػػسيس ار ػػومٍت وػػدثرا ٤ت:  ارعطػػاردت اػػاؿعبػػد اٞتبػػار  وػػدثٍت أٛتػػد  ػػ :  اػػاؿ
عػػ  ٭تػػِت  ػػ  عبػػد ،  عػػ  عبػػد او  ػػ  عبػػد اركػػسل،  وػػدثرا عغػػر  ػػ  ٤تمػػد األنصػػارت:  اػػاؿ

ٝتعػػا رلػػوؿ او :  عػػ  عبػػد او  ػػ  مسػػعود اػػاؿ،  عػػ  وػػبأ  ػػ  ا١تع مػػس،  اٟتميػػد اٟتمػػاي
 ئمة  عدت اثرا عإس كغهم م  اسيأ.األ:  ياوؿ 9
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اوػػبأ ،  ااػػي   ػػ  لػػعد،  امسػػساؽ،  عرػػم ارسػػائب اهػػ ا عبػػد او  ػػ  مسػػعود راى
    ا١تع مس.

اػاؿ وػدثرا أ ػو عغػر ٤تمػد  ػ  زهػَت  ;أخ نا أ و ا١ت ذل ٤تمد    عبد او ارإػيباي 
وػدثٍت :  ودثرا أ و اٟتسُت عمس    اٟتسُت  ػ  عغػر  ػ  رلػ م اػاؿ:     ار ذل األ غر ااؿ

عػػ  أ يػػم ،  عػػ  عطػػا  ػػ  ارسػػائب،  ع بػػةوػػدثٍت لػػ ياف  ػػ  :  ا ػػساهيم  ػػ  يسػػار ارسمػػادت اػػاؿ
األئمػػة  عػػدت اثرػػا :  الػػغم ياػػوؿ 9ٝتعػػا رلػػوؿ او :  عػػ  عبػػد او  ػػ  مسػػعود اػػاؿ

 اار الع مهديهم.،  تسعة م  صغب اٟتسُت،  عإس
 : فك باب ما جاء عن أنل بن مال  73و اؿ فك ص 

مػػد  ػػ  أٛتػػد وػػدثرا ٤ت:  وػػدثرا أ ػػو عبػػد او أٛتػػد  ػػ  ٤تمػػد  ػػ  عيػػاش اٞتػػوهست اػػاؿ
وػدثرا ٤تمػد :  ودثرا عبد او    مسػغمة اػاؿ:  ودثرا ٤تمد    اٟتسُت ااؿ:  ارص واي ااؿ

صػغ   رػا رلػوؿ او :  عػ  أنػ   ػ  مارػك اػاؿ،  ودثرا  ػ  ٛتػاد:     عبد او اٟتمصر ااؿ
امػ  ال مسػك  أاصػيائر ،  معاؤس أص اع م  أوب أهل  ييت وإػس معرػا:   ااؿ 9

يػا رلػوؿ او كػم :  ل مسػك  ػارعساة ارػوثا .  اػاـ إريػم أ ػو ذر ارغ ػارت  اػاؿم   عدت  اػد ا
 ؟ األئمة  عدؾ
 عدد نابا   ٍت السائيل.:  ااؿ
 ؟ كغهم م  أهل  ي ك:   ااؿ
 اا١تهدت مرهم.،  تسعة م  صغب اٟتسُت،  كغهم م  أهل  ييت:  ااؿ

 : زيدفك باب ما جاء عن أبك أي ب النصاري خالد بن  113و اؿ فك ص 
:  وػدثٍت ويػدر  ػ  ٤تمػد  ػ  نعػيم ارسػمساردت اػاؿ:  أخ نا أ و ا١ت ذل ارإيباي اػاؿ

عػػ  مولػػ   ػػ  ،  عػػ  لػػ ياف ارنػػورت،  عػػ  يولػػف  ػػ  ارسػػخا،  وػػدثرا ٤تمػػد  ػػ  مسػػعود
ٝتعػػػػا رلػػػػوؿ او :  عػػػ  أع أيػػػػوب األنصػػػػارت اػػػاؿ،  عبيػػػدة أيػػػػاس  ػػػػ  مسػػػغمة  ػػػػ  األكػػػػوع

الػػػبطات خػػػَت األلػػػباط امرػػػا ،  غػػػر لػػػيد األاصػػػيا اع،  أنػػػا لػػػيد األنبيػػػا :  ياػػػوؿ 9
 امرا مهدت ه ه األمة.،  األئمة ا١تعصوموف م  صغب اٟتسُت

 ؟ يا رلوؿ او كم األئمة  عدؾ:   ااـ اريم أعساع  ااؿ
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 انابا   ٍت إلسائيل.،  اووارت عيس ،  عدد األلباط:  ااؿ
 : فك باب ما جاء عن عمار بن ياسر 127و اؿ فك ص 

وػػػدثرا ٤تمػػػد  ػػػ  اٟتسػػػُت  ػػػ  :   ػػػ  ا١تطغػػػب ارإػػػيباي اػػػاؿعبػػػد او  ا ٤تمػػػد  ػػػ أخ نػػػ
عػػ  ،  وػػدثرا عغػػر  ػػ  هاؤػػم:  وػػدثرا عبػػاد ا ػػ  يعاػػوب اػػاؿ:  و ػػف اٟتنعمػػر اركػػويف اػػاؿ

:  عػػ  جػػده عمػػار اػػاؿ،  عػػ  أ يػػم،  عػػ  أع عبيػػدة  ػػ  ٤تمػػد  ػػ  عمػػار، عبػػد او  ٤تمػػد  ػػ 
أصػػػ اب األرويػػػة  7اا ػػػل عغػػػر ،  يف  عػػػب ع ااتػػػم 9كرػػػا مػػػع رلػػػوؿ او 

أتيػػا رلػػوؿ او ،  اا ػػل ؤػػيبة  ػػ  نػػا ع،  اا ػػل عمػػساً  ػػ  عبػػد او اٞتم مػػر،  ا ػػسؽ ٚتعهػػم
يػػػا رلػػػػوؿ او صػػػػغ  او عغيػػػػك إف عغيػػػاً اػػػػد جاهػػػػد يف او وػػػػا :  الػػػغم  اغػػػػا رػػػػم 9

 اا٠تغي ػػة،  امرعػػ  اعػػدت،  اارث عغمػػر اااضػػر ديػػٍت،  ألنػػم مػػٍت اأنػػا مرػػم:  جهػػاده.  اػػاؿ
الػػػػغمم لػػػػغمر ،  وس ػػػػم وػػػػسع اوػػػػسع وػػػػسب او،  ارػػػػواله َف يعػػػػسؼ ا١تػػػػدم  ارػػػػب،   عػػػػدت

،  ٮتسج او تعػاُف األئمػة ارساؤػدي ،  ااالئمم م  صغبم،  أال إنم أ و لبطرَّ ،  الغمر لغم او
 امرهم مهدت ه ه األمة.

 ؟ أمر يا رلوؿ او ما ه ا ا١تهدت أع أنا ا :   اغا
،  و تبػػػارؾ اتعػػػاُف عهػػػد اِفَّ أنػػػم ٮتػػػسج مػػػ  صػػػغب اٟتسػػػُت تسػػػعةيػػػا عمػػػار إف ا:  اػػػاؿ

اػل أرأيػ م إف أصػبة مػاؤكم عػوراً  مػ  :  اذرك اورم ع  اجػل،  اار الع م  ارده يغيب عرهم
 ػ ذا كػاف ،  اينبػا عغيهػا آخػساف،  يكػوف رػم عيبػة طويغػة يسجػع عرهػا اػـو،  يأتيكم ٔتػا  معػُت

 ايااتل عغػ  ار أايػل كمػا ااتغػا عغػ  ار ر يػل،  اً اعدالً يف آخس ار ماف ٮتسج  يمأل اردنيا اسط
 اأؤبم ارراس ع.،  اهو ٝتير، 

  نػم مػع اٟتػا ااٟتػا ،    ذا كػاف ذرػك  ػاتبع عغيػاً او  ػم،  يا عمار ل كوف  عدت   رة
راالػػػطُت مث تا غػػك ار ئػػػة اررػػاكنُت اا:  معػػم. يػػا عمػػػار إنػػك لػػ ااتل  عػػػدت مػػع عغػػػر صػػر ُت

 ارباعية.
 ؟ ك عغ  رضا او ارضاؾرلوؿ او أري  ذريا :  اغا
 دؾ م  اردنيا ؤس ة م  رن تإس م.ايكوف آخس زا،  نعم عغ  رضا او ارضات:  ااؿ



 ٔٛ .............................................................. يبإس  األئمة الثٍت عإس م   عده 9ارر  

يػػا :   اػػاؿ رػم 7 غمػا كػاف يػػـو صػ ُت خػسج عمػػار  ػ  يالػػس اُف أمػَت ا١تػدمرُت 
 ؟ أتاذف ِف يف ارا اؿ،  أخا رلوؿ او

 أعػػاد ،  لػػاعة أعػػاد عغيػػم اركػػالـ  أجا ػػم ٔتنغػػم غمػػا كػػاف  عػػد ،  اػػاؿ مهػػالً رٛتػػك او
 .6إنم اريـو ار ت اص م ِف رلوؿ او :  عغيم ثارناً  بك  أمَت ا١تدمرُت اااؿ

 : مث ااؿ،  ع   غغ م اعانا عماراً اادعم 7 ر ؿ أمَت ا١تدمرُت 
انعػم ارصػاوب  ،   ػرعم األخ كرػا،  يا أ ا اريا اف ج اؾ او ع  او اع  نبيػك خػَتاً 

   عمار.ا ك 7را. مث  ك  ك
 9 ػػ ي ٝتعػػا رلػػوؿ او ،  ااو يػػا أمػػَت ا١تػػدمرُت مػػا تبع ػػك إال  بصػػَتة:  مث اػػاؿ
  نػم مػع ،   ػ ذا كػاف ذرػك  ػاتبع عغيػاً او  ػم،  يػا عمػار لػ كوف  عػدت   رػة:  ياػوؿ يػـو خيػ 
عػػ  اللػػالـ   عػػ اؾ او يػػا أمػػَت ا١تػػدمرُت،  الػػ ااتل اررػػاكنُت ااراالػػطُت،  اٟتػػا ااٟتػػا معػػم

  غاد أديا اأ غغا انص ا.،  أ ذل اٞت ا 
مث دعػػػا  إػػػس ٍة مػػػ  مػػػا  ،  مث  ػػػسز اُف ارا ػػػاؿ 7مث ركػػػب اركػػػب أمػػػَت ا١تػػػدمرُت 

:   إػػس م مث اػػاؿ،   اػػاـ اريػػم رجػػل مػػ  األنصػػار  ألػػااه ؤػػس ًة مػػ  رػػن،   ايػػل رػػم مػػا معرػػا مػػا 
 س ة  م  رن.خس زادت م  اردنيا ؤأف يكوف آ 9هك ا عهد اِف رلوؿ او 

 خػسج اريػم رجػالف مػ  أهػل ارإػاـ  طعرػاه ،  مث ٛتل عغ  اراـو  ا ل ٙتانيػة عإػس ن سػاً 
 .;اا ل 

 وجػد عمػاراً مغاػً   ػُت ،  يف ارا غػر 7 غما كاف يف ارغيل طاؼ أمَت ا١تػدمرُت 
 : اأنإأ ياوؿ 7مث  ك  ،   ععل رألم عغ   خ ه،  ارا غ 
 أيهػػػػػػػػػػا ا١تػػػػػػػػػػوت ارػػػػػػػػػػ ت رسػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػاركر أال

 روػػػػػػػػػػػػػػػٍت  اػػػػػػػػػػػػػػػد أ ريػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػل خغيػػػػػػػػػػػػػػػلِ أ   

   
 أراؾ  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتاً  ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  أوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهم

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ٘تذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٨تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوهم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريلِ    

   
 : فك باب ما جاء عن أـ سلمة 187ػ و اؿ فك ص 

وػدثرا أ ػو اٟتسػُت زيػد  ػ  جع ػس  ػ  :  ودثرا عغر    اٟتس     ٤تمػد  ػ  مرػدة اػاؿ
وػػػدثرا ارعبػػػاس  ػػػ  :  اػػػاؿ٤تمػػػد  ػػػ  اٟتسػػػُت ا٠تػػػ از  اركو ػػػة يف لػػػرة لػػػبع الػػػبعُت اثغنمائػػػة 

 : ودثٍت ع اف    مسغم ااؿ:  ارعباس اٞتوهست  بغداد يف دار عمَتة ااؿ
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١تػا كػاف يػـو :  عػ  لػداد  ػ  أاس اػاؿ،  ع  أع صاٌف،  ع  اركغ ،  ودثٍت ٛتاد    لغمة
،  اتوا ػا عػ  ارا ػاؿ اُف ان صػاؼ اررهػار،  ال أكػوف مػع عغػر اال أكػوف عغيػم:  اٞتمل اغػا

 ااتغػا معػم وػىت كػاف مػ  أمػسه مػا  ،  ف اسب ارغيل أرا  او يف اغ  أف أااتل مع عغػر غما كا
 ؟ م  أي  أابغا:  اارا،  مث إي أتيا ا١تديرة  دخغا عغ  أـ لغمة،  كاف

 م  اربصسة.:  اغا
 ؟ مع أت ار سياُت كرا:  اارا
  او ع  ا جػل اأرا،  يا أـ ا١تدمرُت إي توا ا ع  ارا اؿ اُف ان صاؼ اررهار:  اغا
 مع عغر. أف أااتل

مػ  وػارب عغيػاً  اػد :  ياػوؿ 9راد ٝتعػا رلػوؿ او ،  نعم ما عمغا:  اارا
 ام  وار ٍت  اد وارب او.،  وار ٍت

 ؟  ًتي  أف اٟتا مع عغر:  اغا
إذ ،  ااو مػػا أنصػػف أمػػة ٤تمػػد نبػػيهم،  عغػػر  مػػع اٟتػػا ااٟتػػا معػػم،  إت ااو:  اارػػا

! اأهنػػػم صػػػانوا  اأخػػػساا مػػػ  ادمػػػم او تعػػػاُف ارلػػػورم،  و عػػػ  اجػػػل ارلػػػورماػػػدموا مػػػ  أخػػػسه ا
! ااو ٝتعػػػا رلػػػوؿ او  اُف ار رػػػا  9اأ ػػػسزاا وغيغػػػة رلػػػوؿ او ،  والئغهػػػم يف  يػػػوهتم
اإذا ا ًتاػػػػا  كونػػػػوا مػػػػ  ،   عامعوهػػػػا إذا اج معػػػػا،  ألمػػػػيت  ساػػػػة اجعغػػػػة:  ياػػػػوؿ 9

اإف زارػوا   ارػو ،  اإف لػا١توا  سػا١توا،  وػار وا   ػار وا مث ارابوا أهل  ييت  ػ ف،  اررم  األال 
   ف اٟتا معهم وي  كانوا.،  معهم

 ؟  م  أهل  ي م:  اغا
 ؟ ل  ي م ار ي  أمسنا  ار مسك  مأه:  اارا
اتسػػعة ،  عغػر الػبطاه:  عػدد نابػا   ػػٍت إلػسائيل:  هػم األئمػة  عػده كمػػا اػاؿ:  اارػا

 وموف.ااألئمة ا١تعص،  ا١تطهسافهم أهل  ي م هم ،  م  صغب اٟتسُت
 .!؟ إنا و هغك ارراس إذاً :  اغا
 كل و ب ٔتا رديهم  سووف. ان ه .:  اارا

* * 



 

 البحث النالث

 السل اإلسالمية فك خطب ال داع
 9اتذػػػػة ٦تػػػػا تاػػػػدـ أف خطبػػػػة عس ػػػػات يف وعػػػػة ارػػػػوداع تذػػػػمرا  إػػػػارة اررػػػػ  

 .. ااصي م  م،   األئمة الثٍت عإس م   عده
ايف مػػػٌت يػػػـو ،  ؟ يف مكػػػة يػػػـو ارًتايػػػة يف ا٠تطػػػب ا٠تمػػػ  ارباايػػػة 9مػػػاذا اػػػاؿ  
 .؟ ايف مسعد ا٠تيف يـو ارر س. ايف عديس خم،  اال  أياـ ار إسيا،  ارعيد

ركرػك ٕتػد ..  مع أف ا١تصػادر ناغػا اراغيػل مػ  هػ ه ا٠تطػب اخغطػا  ػُت مذػاميرها
..  ارػػيت ٖت ػػاج اريهػػا األمػػة مػػ   عػػدهطػػسح كػػل األمػػور ا١تهمػػة  9يف رااياهتػػا ا١ت عػػددة أنػػم 

 :  اد تذمرا ا٠تطب  اسات نبوية يف اراار أا األل  ا٠تم  ار ارية
 ػ أساس المساواة اإلنسانية 1

 اإرغا  ار ماي  اراومر.،  ػ مبدأ اروودة النسانية  ُت اربإس
 اعدـ  غمه .،  ػ مبدأ وس  معامغة اررسا 

 ػ أساس وحدة المة اإلسالمية 2
 ها اتإسيعاهتا ا١تخار ة راللالـ.مبدأ إرغا  آثار اٞتاهغية امآثس ػ 

 أ األخوة اار كا د  ُت ا١تسغمُت.ػ مبد
 ٖتسل أمواؿ ا١تسغمُت عغ   عذهم.ػ مبدأ اوًتاـ ا١تغكية ارإخصية ػ 
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 ١تسغم ػ ٖتسل دمائهم عغ   عذهم.ػ مبدأ اوًتاـ وياة ا
 عغ   عذهم. أعساضهم ػ مبدأ اوًتاـ عسض ا١تسغم اكسام م ػ ٖتسل

  اد عصم مارم ادمم.،  إال اوإرم  م  ااؿ ال:  ػ مبدأ
 اخ اـ األمم  أم م. 9ػ مبدأ خ اـ ارربوة  م 

 اموا اهتا رم عغ  اٟتوض.،  ػ مبدأ ؤهادة ارر  عغ  األمة يف ا خسة
 اريت ٕتس اُف ال٨تساؼ.،  ػ مبدأ ضسارة ارداة ااٟت ر م  ٤تاسات األعماؿ

 اار  ايا  يما يرال عرم.،  9ار   يس م  ارك ب عغ  ارر   ػ مبدأ
 ػ أساس وحدة الشريعة ووحدة ثقافة المسلمين 3

 ػ مبدأ أدا  األمانة
 ػ اوانُت الرث

 ػ اوانُت ارديات ااراصاص
 مرالك اٟتت ى خ اا عٍت مرالككم  ػ تإسيعات 

 9ػ مبادئ مسيرة الدولة والح م بعد النبك  4
 الثٍت عإس م  عًتتم. األئمة  ػ مبدأ اربإارة

 كيد عغ  ارناغُت اراسآف اارعًتة.ػ مبدأ ار أ
 االماـ األاؿ م  الثٍت عإس.،  ػ مبدأ إعالف أف عغياً اِف األمة م   عده

 اإطاعة االة األمس.،  ػ مبدأ أدا  ار سائب
 اسيأ اكرانة عغ  وصار  ٍت هاؤم. ػ مبدأ ٗتغيد تعاهد

 9تطغ  م   عده ػ مبدأ ٖت يس اسيأ أف 
 ػ مبدأ ٖت يسه ارص ا ة م  الرتداد  عده اارصساع عغ  ارسغطة

 ػ أساس عق بة المخالفين للخط النب ي 5
 أا توُف عَت مواريم.،  ػ مبدأ رع  م  ادع  اُف عَت أ يم
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رػػػ ا نك  ػػػر  ػػػ كس ،   ار  صػػػيلال٢تيػػػة  ئاال ي سػػػع ا ػػػاؿ رب ػػػ  هػػػ ه األلػػػ  اا١تبػػػاد
مػػػػػع ،  ا١تػػػػػ كورةئ مث نػػػػػ كس  اػػػػػسات ا٠تطػػػػػب ا١ت عغاػػػػػة  ا١تبػػػػػاد،  رإػػػػػسي ة٪تػػػػػاذج مػػػػػ  ا٠تطػػػػػب ا
 ار وضي ات ارذسارية.

 يانػػات  ئ رػػم يف كػػل ااوػػدة مػػ  هػػ ه ا١تبػػاد 9اال  ػػد أف نإػػَت أاالً اُف أف رغرػػ  
اأهنػػا تإػػكل مػػع مػػا جػػا  مرهػػا يف خطػػب ارػػوداع ارسػػ ة كالمػػاً ،  م عػػددة  يف عػػَت وعػػة ارػػوداع

إف هػو إال اوػر  يػوو  يكمػل  9 كالمػم ..   عذػم عػ   عػب ال ٯتك   صػل،  مووداً 
ايإكل يف كل موضوع اودًة عايدية اتإسيعية م كامغػة ،  اي سس  عذم  عذاً ،   عذم  عذاً 

 يف صسح اللالـ ارس اي ارإامل.،  اربرا 

 نماذج من نص ص خطب ال داع
 357بة الحرانك المت فى حدود سنة البن شع 37ػ تح  العق ؿ ص 

 : يف وعة اروداع 9م خطب 
مػػ  ؤػػسار أن سػػرا  انعػػوذ  ػػاو،  انسػػ غ سه ان ػػوب إريػػم،  ٨تمػػده انسػػ عيرم،  اٟتمػػد و
 اليئات أعماررا.

،  إال اوإرػػػم  اأؤػػػهد أف ال،  امػػػ  يذػػػغل  ػػػال هػػػادت رػػػم،  مػػ  يهػػػد او  ػػػال مذػػػل رػػػم
 اأؤهد أف ٤تمداً عبده ارلورم.،  اوده ال ؤسيك رم

األػ   ة او  ارػ ت هػو ،  اأونكم عغ  ارعمل  طاع ػم،  وى اوأاصيكم عباد او   ا
 خَت.

اػػاكم  عػػد  ػػ ي ال أدرت رعغػػر ال أر،  ! إٝتعػػوا مػػٍت مػػا أ ػػُت ركػػم أيهػػا اررػػاس:  أمػػا  عػػد
 عامر ه ا يف موا ر ه ا.

ك سمػة يػومكم ،   اُف أف تغاػوا ر كػم،  أيهػا اررػاس إف دمػا كم اأعساضػكم عغػيكم وػساـ
 ؟ ارغهم اؤهد. ا. أال هل  غغاه ا يف  غدكم ه 

 نة  غيددها اُف م  ائ مرم عغيها. م  كانا عرده أما
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 دأ  م ر ا ارعباس    عبد ا١تطغب.اإف أاؿ ر ا أ ،  اإف ر ا اٞتاهغية موضوع
  ر يعػػة  ػػ  اٟتػػارث  ػػ  اإف أاؿ دـ أ ػػدأ  ػػم دـ عػػامس  ػػ،  اإف دمػػا  اٞتاهغيػػة موضػػوعة

 عبدا١تطغب.
 عَت ارسدانة اارسااية.،  وضوعةاإف مآثس اٞتاهغية م

 مػػ  ازداد  هػػو ،  ا يػػم مائػػة  عػػَت،  اؤػػبم ارعمػػد مػػا ا ػػل  ارعصػػا ااٟتعػػس،  اارعمػػد اػػود
 م  اٞتاهغية.

اركرم اػد رضػر  ػأف يطػاع ،  إف ارإيطاف اد يئ  أف يعبد  أرضكم ه ه:  أيها ارراس
  يما ٖت اساف م  أعماركم.،   يما لوى ذرك
٭تغونػم عامػاً ا٭تسمونػم ،  يذل  ػم ارػ ي  ك ػساا،  زيادة يف ارك سئ سإ٪تا ارر:  أيها ارراس

 وـس او. ريواطداا عدة ما،  عاماً 
اإف عػػدة ارإػػهور عرػػد ،  اإف ار مػػاف اػػد الػػ دار كهيئ ػػم يػػـو خغػػا ارسػػمااات ااألرض
ثالثػػػة ،  مرهػػػا أر عػػػة وػػػـس،  او اثرػػػا عإػػػس ؤػػػهساً يف ك ػػػاب او يػػػـو خغػػػا ارسػػػمااات ااألرض

ذا اراعػػػدة اذا اٟتعػػػة اارػػػـس ارجػػػب  ػػػُت ٚتػػػادى اؤػػػعباف. أال هػػػل :  اااوػػػد  ػػػسد،  ريػػػةم وا
 ؟ ارغهم اؤهد.  غغا

واكػػػم عغػػػيه  أف ال ،  اركػػػم عغػػػيه  واػػػاً ،  إف ررسػػػائكم عغػػػيكم واػػػاً :  أيهػػػا اررػػػاس
 اأال يػأتُت   اوإػة،  إال  ػ ذنكم،  اال يػدخغ  أوػداً تكسهونػم  يػوتكم،  يوطئ  أوداً  سؤػكم

 عغػ   ػ ف او اػد أذف ركػم أف تعذػغوه  اهتعػساه  يف ا١تذػاجع اتذػس وه  ضػس اً عػَت    ف، 
،   ػػػػ ذا ان هػػػُت اأطعػػػػركم  عغػػػيكم رزاهػػػػ  اكسػػػوهت   ػػػػا١تعساؼ. أخػػػ ٘توه   أمانػػػػة او،  مػػػ ح

 اال وصوا    خَتاً.،   اتاوا او يف اررسا ،  اال  غغ م  ساجه   ك اب او
اال ٭تػػل ١تػػدم  مػػاؿ أخيػػم إال عػػ  طيػػب ن ػػ  مرػػم. ،  ف إخػػوةإ٪تػػا ا١تدمرػػو :  أيهػػا اررػػاس

 ؟ ارغهم اؤهد. أال هل  غغا
 ػ ي اػد تسكػا  ػيكم مػا إف أخػ مت  ػم ،   ال تسجع  ك اراً يذسب  عذكم رااب  عػب

 ك اب او اعًتيت أهل  ييت.:  ر  تذغوا
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 ؟ ارغهم اؤهد. أال هل  غغا
إف ،  كغكػػػم  دـ اآدـ مػػػ  تػػػساب،   داإف أ ػػػاكم ااوػػػ،  إف ر كػػػم ااوػػػد:  أيهػػػا اررػػػاس

 رعسع عغ  ععمر  ذل إال  ار اوى.أكسمكم عرد او أتااكم. اري  
 ؟ أال هل  غغا

 نعم.:  ااروا
  غيبغن ارإاهد ارغائب.:  ااؿ

اال ٕتػػوز رػػوارٍث اصػػية يف ،  إف او اسػػم ركػػل اارث نصػػيبم مػػ  ا١تػػَتاث:  أيهػػا اررػػاس
 رغعاهس اٟتعس.ساش ا اارورد رغ ،  أكنس م  ارنغ 

  عغيم رعرة او اا١تالئكػة ااررػاس أٚتعػُت،  ام  توُف عَت مواريم،  م  ادع  اُف عَت أ يم
 داًل. اارسالـ عغيكم ارٛتة او.اال يابل او مرم صس اً اال ع، 

 473/  1:  ػ و اؿ ال لينك فك ال افك
 اف ارنػورتاػاؿ لػ ي:  ع  رجل م  اسيأ مػ  أهػل مكػة اػاؿ،  ع  اٟتكم    مسكُت

 اػاؿ رػم ،   وجػدناه اػد ركػب دا  ػم،  ااؿ   هبا معػم إريػم،  إذهب  را اُف جع س    ٤تمد: 
 يف مسعد ا٠تيف. 9ياأ ا عبد او ودثرا ْتديِ  خطبة رلوؿ او :  ل ياف

   ذا جئا ودث ك.،  دعٍت وىت أذهب يف واجىت   ي اد ركبا:  ااؿ
 ١تا ودث ٍت. 9ألأرك  اسا  ك م  رلوؿ او :   ااؿ
 :  دعا  م مث ااؿ،  مس ِف  دااة ااسطاس وىت أثب م:   ااؿ رم ل ياف،   ر ؿ:  ااؿ

 : يف مسعد ا٠تيف 9 سم او ارسٛت  ارسويم. خطبة رلوؿ او :  أك ب
 اريت  وعاها ا غغها م  َف تبغغم.نذس او عبداً ٝتع ما

رب وامػػل  اػػم ا ،  رػػي    ايػػم ػػسب وامػػل  اػػٍم ،  أيهػػا اررػػاس ريبغػػن ارإػػاهد ارغائػػب يػػا
 اُف م  هو أ ام مرم.

ااررصػػػػي ة ألئمػػػػة ،  إخػػػػالص ارعمػػػػل و:  مسػػػػغمئ ثػػػػالث  ال يغػػػػل عغػػػػيه  اغػػػػب امػػػػس 
   ف دعوهتم ٤تيطة  م  ارائهم.،  اارغ ـا ٞتماع هم،  ا١تسغمُت
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 هم.يسع    م هم أدنا،  اهم يد  عغ  م  لواهم،  ا١تدمروف إخوة  ت كاىف دماؤهم
،  اجئػػا أنػػا الػػ ياف 7اركػػب أ ػػو عبػػد او ،  اف مث عسضػػم عغيػػم ك بػػم لػػ ي

 وىت أن س يف ه ا اٟتدي .،  كما أنا:   غما كرا يف  عب ارطسيا ااؿ ِف
 ! ك ؤيئاً ال ي هب م  راب ك أ داً اد ااو أرـ  أ و عبد او راب :  اغا رم
 ؟ اأت ؤر  ذرك:   ااؿ

اػد عس رػاه. ،  إخػالص ارعمػل و:  غممسػئ ثالث  ال يغل عغػيه  اغػب امػس :   اغا رم
؟ معاايػػة  ػػ  أع  مػػ  هػػدال  األئمػػة ارػػ ي  ٬تػػب عغيرػػا نصػػي  هم،  ااررصػػي ة ألئمػػة ا١تسػػغمُت

 ؟ اكل م  ال ٕتوز ارصالة خغ هم،  امسااف    اٟتكم،  اي يد    معااية،  ل ياف
يصػػم اَف  مػػ  َف يصػػل اَف:  ياػػوؿئ ؟ مسجػػ  ػػأت اٞتماعػػة،  اارغػػ ـا ٞتمػػاع هم:  ااورػػم

 !؟ يغ سل م  جرا ة اهدـ اركعبة انكة أمم  هو عغ  إٯتاف ج ئيل اميكائيل
 !؟ ايكوف ما ؤا  إ غي ،  ال يكوف ما ؤا  او ع  اجل:  أا ادرت ياوؿ

 !؟ ايإهد عغيم  ارك س،  أا وسارت ي  أ م  عغر    أع طارب
 !؟   عَتهاري  الٯتاف ؤر،  إ٪تا هر معس ة او اوده:  أا جهمر ياوؿ

 !؟ اأت ؤر  ياوروف،  ا٭تك:  ااؿ
ااو المػػاـ ارػػ ت اجػػب عغيرػػا  7إف عغػػر  ػػ  أع طارػػب :  ياورػػوف:   اغػػا

 أهل  ي م.:  نصي  م. ار ـا ٚتاع هم
 ال ٗت   ا أوداً. ان ه .:  مث ااؿ،   أخ  ارك اب  خسام:  ااؿ

 171/  1:  ػ وفك تفسير علك بن ابراىيم
 كػػاف ،  عػػة ارػػوداع ر مػػاـ عإػػس وعػػت مػػ  مادمػػم ا١تديرػػةو 9اوػػت رلػػوؿ او 

 : مث ااؿ،  م  اورم ٔتٌت أف ٛتد او ااثٌت عغيم
   ي ال أدرت ال أرااكم  عد عامر ه ا.،  إٝتعوا اوِف ااعاغوه عٍت:  أيها ارراس

 ؟ هل تعغموف أت يـو أع م وسمة:  مث ااؿ
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.:  ااؿ ارراس  ه ا اريـو
 ؟  أت ؤهس:  ااؿ

 ه ا.:  اسااؿ ارر
 ؟ اأت  غد أع م وسمة:  ااؿ
  غدنا ه ا.:  ااروا
ك سمػة يػومكم هػ ا يف ؤػهسكم ،     ف دما كم اأمواركم اأعساضكم عغيكم وساـ:  ااؿ

  يسأركم ع  أعماركم.،  اُف يـو تغاوف ر كم،  ه ا يف  غدكم ه ا
 ؟ أال هل  غغا أيها ارراس

 نعم.:  ااروا
 ارغهم اؤهد.:  ااؿ

 هػو ٖتػا اػدمرَّ ،  أا دـٍ أا مػاؿٍ ،  اكل مأثسٍة أا  دعٍة كانا يف اٞتاهغية أال:  مث ااؿ
 أود  أكـس م  أوٍد إال  ار اوى. ري ،  هاتُت

 ؟ أال هل  غغا
 نعم.:  ااروا
 ارغهم اؤهد.:  ااؿ

ع مرػم ر ػا ارعبػاس  ػ  اأاؿ موضػو ،  أال اكل ر اً كاف يف اٞتاهغية  هػو موضػوع:  مث ااؿ
 عبد ا١تطغب.
 اأاؿ موضوٍع دـ ر يعة.،  كل دـٍ كاف يف اٞتاهغية  هو موضوعأال ا 

 ؟ أال هل  غغا
 نعم.:  ااروا
 ارغهم اؤهد.:  ااؿ

اركرػػم راض ٔتػػا ٖت اػػساف ،  أال اإف ارإػػيطاف اػػد يػػئ  أف يعبػػد  أرضػػكم هػػ ه:  مث اػػاؿ
 ! أال اإنم إذا أطيع  اد عبد،  م  أعماركم
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مسػػػغم ئ مسػػػغم دـ امػػػس ئ ال ٭تػػػل المػػػس ،  واػػػاً إف ا١تسػػػغم أخ ا١تسػػػغم :  أال أيهػػػا اررػػػاس
،  إال اوإرػػم  امارػػم إال مػػا أعطػػاه  طيبػػة ن ػػ  مرػػم. اإي أمػػست أف أااتػػل اررػػاس وػػىت ياورػػوا ال

 اوسا م عغ  او.،  إال ْتاها،    ذا ااروها  اد عصموا مٍت دما هم اأموا٢تم
 ؟ أال هل  غغا أيها ارراس

 نعم.:  ااروا
 .ارغهم اؤهد:  ااؿ

اا همػوه ترعإػوا. أال ال تسجعػوا ،  إو  وا اػوِف تر  عػوا  ػم  عػدت:  أيها ارراس:  مث ااؿ
 ػ ف  عغػ م ذرػك ػ ارػ  عغ  ػ ،   عػدت ك ػاراً يذػسب  عذػكم راػاب  عػب  ارسػيف عغػ  ارػدنيا

ر عػػػػداي يف ك يبػػػػة  ػػػػُت ج ئيػػػػل اميكائيػػػػل أضػػػػسب اجػػػػوهكم  ارسػػػػيف مث ار  ػػػػا عػػػػ  ٯتيرػػػػم 
 ؤا  او أا عغر    أع طارب ػف  سكا لاعة مث ااؿ ػ إ

،  ك ػػػػاب او:  أال اإي اػػػػد تسكػػػػا  ػػػػيكم أمػػػػسي  إف أخػػػػ مت  مػػػػا رػػػػ  تذػػػػغوا:  مث اػػػػاؿ
  نػػم اػػد نبػػأي ارغطيػػف ا٠تبػػَت أهنمػػا رػػ  ي ًتاػػا وػػىت يػػسدا عغػػرَّ اٟتػػوض. أال ،  اعػػًتيت أهػػل  يػػيت

 ام  خار هما  اد هغك.،   م  اع صم  ما  اد ٧تا
 ؟ أال هل  غغا

 نعم.:  ااارو 
 ارغهم اؤهد.:  ااؿ

رب :   ػػػػػأاوؿ،  أال اإنػػػػػم لػػػػػَتد عغػػػػرَّ اٟتػػػػػوض مػػػػػركم رجػػػػاؿ   يػػػػػد عوف عػػػػػٍت:  مث اػػػػاؿ
 ل ااً ل اا.:   أاوؿ،  إهنم أودثوا  عدؾ اعَتاا لر كيا ٤تمد  : ؟  ياوؿ أص اع

 اػاؿ رلػوؿ ،  إذا جا  نصػس او اار ػ ة:   غما كاف آخس يـو م  أياـ ار إسيا أن ؿ او
 ػاج مع اررػاس ،  مث نادى ارصالة جامعة يف مسعد ا٠تيف،  ْا اِفَّ ن سرنُِعيَ :  9و ا

 : مث ااؿ،  اأثٌت عغيم،    مد او
  سب وامل  اػم عػَت  ايػم،  ا غغها م  َف يسمعها،  نذس او امس اً ٝتع مااريت  وعاها

 رب وامل  ام اُف م  هو أ ام مرم.ا ، 
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ااررصػػػػي ة الئمػػػػة ،  إخػػػػالص ارعمػػػػل و:  مسػػػػغم ئثػػػػالث ال يغػػػػل عغػػػػيه  اغػػػػب امػػػػس 
   ف دعوهتم ٤تيطة م  ارائهم.،  ارـ  ٚتاع هم،  ا١تسغمُت

اهػػم يػػد  عغػػ  مػػ  لػػواهم. ،  يسػػع   ػػ م هم أدنػػاهم،  ا١تدمرػػوف إخػػوة ت كا ػػأ دمػػاؤهم
 إي تارؾ  يكم ارناغُت.:  أيها ارراس
 ؟ او اما ارناالفيا رلوؿ  : ااروا
  نػم اػد نبػأي ارغطيػف ا٠تبػَت أهنمػا رػ  ي ًت ػا وػىت ،  عًتيت أهل  ييتك اب او ا :  ااؿ

ك صػػبعر هػػاتُت ػ اٚتػػع  ػػُت لػػبا  يم ػ اال أاػػوؿ كهػػاتُت اٚتػػع لػػبا  م ،   يػػسدا عغػػرَّ اٟتػػوض
    ذل ه ه عغ  ه ه.،  اارولط 

 خػسج أر عػة ،   اج مع اـو م  أص ا م اااروا يسيد ٤تمد أف ٬تعل المامة يف أهػل  ي ػم
إف مػػػات :  اتعاهػػػداا اتعااػػداا اك بػػػوا  يمػػا  يػػػرهم ك ا ػػاً ،  س مػػػرهم اُف مكػػة ادخغػػػوا اركعبػػةن ػػ

 ! اا ه ا األمس يف أهل  ي م أ داً ٤تمد أا ا ل أف ال يسد
أـ أ سمػػػوا أمػػػساً   نػػػا م مػػػوف. أـ ٭تسػػػبوف أنػػػا ال نسػػػمع :   ػػػأن ؿ او عغػػػ  نبيػػػم يف ذرػػػك

 ان ه ....   غ  ارلغرا رديهم يك بوف،  لسهم ا٧تواهم
* * 
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 : ع  أع  كسة ع  ارر  صغ  او عغيم الغم ااؿ

،  ارسػػرة اثرػػا عإػػس ؤػػهساً ،  ار مػػاف اػػد الػػ دار كهيئػػة يػػـو خغػػا او ارسػػموات ااألرض
ارجب مذس ارػ ى  ػُت ٚتػادى ثالثة م واريات ذا اراعدة اذا اٟتعة اارـس ،  مرها أر عة وـس

 .اؤعباف
 أت ؤهس ه ا.

 او ارلورم أعغم.:  اغرا
 :  سكا وىت  ررا أنم ليسميم  غَت اٝتم ااؿ
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 ؟ أري  ذا اٟتعة
  غ .:  اغرا
 ؟  أت  غد ه ا:  ااؿ
 :  سكا وىت  ررا أنم ليسميم  غَت اٝتم ااؿ،  او ارلورم أعغم:  اغرا

 ؟ أري  اربغدة
  غ .:  اغرا
 ؟  أت يـو ه ا:  ااؿ
 :  سكا وىت  ررا أنم ليسميم  غَت اٝتم ااؿ،  لورم أعغماو ار :  اغرا

 ؟ أري  يـو ارر س
  غ .:  اغرا
ػػػػ عغػػػيكم وػػػساـ   ػػػػ اػػػاؿ ٤تمػػػد اأوسػػػبم اػػػاؿ اأعساضػػػكم  ػػػ ف دمػػػا كم اأمػػػواركم:  اػػػاؿ

 غاوف ر كػػػػػم  سيسػػػػػأركم عػػػػػ  الػػػػػ،  ك سمػػػػػة يػػػػػومكم هػػػػػ ا يف  غػػػػػدكم هػػػػػ ا يف ؤػػػػػهسكم هػػػػػ ا
 أعماركم.

 رااب  عب. يذسب  عذكم أال  ال تسجعوا  عدت ضالالً 
 غعػػل  عػػب مػػ  يبغغػػم أف يكػػوف أاعػػ  رػػم مػػ   عػػب مػػ  ،  أال ريبغػػن ارإػػاهد ارغائػػب
 كغمة ضالاًل  دؿ ك اراً يف عَته.ٝتعم. ان ه . ايالويب أف  يم  
 24/  1:  ػ وفك صحيح البخاري

ه ع  أ يم ذكس اررىب صغ  او عغيم الغم اعػد عغػ   عػَت ،  ع  عبد ارسٛت     أع  كسة
 : مث ااؿ،  اأمسك إنساف ٓتطامم أا   مامم

 ؟ أت يـو ه ا
 ا وىت  ررا أنم ليسميم لوى اٝتم. سك ر
 ؟ أري  يـو ارر س:  ااؿ
  غ .:  اغرا
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 وىت  ررا أنم ليسميم  غَت اٝتم. ؟  سك را  أت ؤهس ه ا:  ااؿ
 ؟ أري    ت اٟتعة:   ااؿ
  غ .:  اغرا
 يػػركم وػػساـ ك سمػػة يػػومكم هػػ ا يف ؤػػهسكم   ػػ ف دمػػا كم اأمػػواركم اأعساضػػكم:  اػػاؿ

 عس  أف يبغن م  هو أاع  رم مرم.   ف ارإاهد،  ه ا يف  غدكم ه ا. ريبغن ارإاهد ارغائب
 41/  4:  ػ وفك صحيح مسلم

  أجاز رلوؿ او صغ  او عغيم الػغم وػىت أتػ  عس ػة  وجػد ارابػة اػد ضػس ا رػم  رمػسة
 ػػأت   طػػ  ارػػوادت  خطػػب ،   اراصػػوا   سوغػػا رػػمأمػػس ،   رػػ ؿ  ػػا وػػىت إذا زاعػػا ارإػػم ، 

 : اااؿ،  ارراس
إف دما كم اأمواركم وساـ عغػيكم ك سمػة يػومكم هػ ا يف ؤػهسكم هػ ا يف  غػدكم هػ ا. 

ادمػػا  اٞتاهغيػػة موضػػوعة اإف أاؿ دـ ،  أال كػػل ؤػػر  مػػ  أمػػس اٞتاهغيػػة ٖتػػا اػػدمر موضػػوع
يف  ػػٍت لػػعد  ا غ ػػم هػػ يل. ار ػػا  كػػاف مسًتضػػعاً ،   أضػػع مػػ  دمائرػػا دـ ا ػػ  ر يعػػة  ػػ  اٟتػػارث

   نم موضوع كغم.،  اأاؿ ر اً أضع ر انا ر ا عباس    عبد ا١تطغب،  اٞتاهغية موضوع
،  االػ  غغ م  ػساجه   كغمػة او،   ػ نكم أخػ ٘توه   أمػاف او،   اتاوا او يف اررسا 

   ضس اً عَت مػ ح  ف  عغ  ذرك  اضس وه،  اركم عغيه  أف ال يوطئ   سؤكم أوداً تكسهونم
   عغيكم رزاه  كسوهت   ا١تعساؼ.ا٢ت، 

 ك اب او.:  ااد تسكا  يكم ما ر  تذغوا  عده إف اع صم م  م
 ؟ ن م تسأروف عٍت  ما أن م اائغوفاأ

 نإهد أنك اد  غغا اأديا انص ا.:  ااروا
رغهػػػم ا،  ارغهػػػم اؤػػػهد:   اػػػاؿ   صػػػبعم ارسػػػبا ة يس عهػػػا اُف ارسػػػما  ايرك هػػػا اُف اررػػػاس

 ثالث مسات.،  اؤهد
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 : وفيو،  1724 / 2:  ػ ورواه ابن ماجة
 اَف يصل  يرهما ؤيئاً.،  مث أااـ  صغ  ارعصس،  مث أااـ  صغ  ار هس،  مث أذف  الؿ

 .. مث ركب رلوؿ او صغ  او عغيم الغم وىت أت  ا١تواف
 77/  1:  ػ وفك مستدرؾ الحالم
 :  ااؿ 9اخطب رلوؿ او 

 اركو ة اُف اٟتعػس األلػودما  ُت  اإف لع م،  راس إي  سط ركم عغ  اٟتوضيا أيها ار
خػسج عغػيهم رجػل   مػاؿ  ػم ،  اإي رأيا أنالاً م  أميت ١تػا دنػوا مػٍت،  اآني م كعدد اررعـو، 
 !!  غم ي غا إال كمنل اررعم،  مث أابغا زمسة  أخسى   عل  م ك رك،  عٍت

 ؟! اورعغر مرهم يا ن  :   ااؿ أ و  كس
!. هػػ ا وػدي  صػػ ية عغػػ   اركػػرهم اػـو ٮتسجػػوف  عػػدكم اٯتإػوف اراهاػػسى،  اػاؿ ال
 ٤تمد أيذاً ع  ارغي  اَف ٮتسجاه.ااد ودث  م اٟتعاج    ،  ؤسط ارإيخُت

 1716 / 2:  ػ وفك سنن ابن ماجة
،  عػ  عمػسا  ػ  مػسة،  عػ  أع لػراف،  ثرػا زا ػس  ػ  لػغيماف،  ودثرا إٝتاعيل  ػ  تو ػة

ااؿ رلوؿ او صغ  او عغيػم الػغم اهػو عغػ  ناا ػم ا١تخذػسمة :  او    مسعود ااؿ ع  عبد
 :  ااؿ،   عس ات

 ؟ ـو ه ا اأت ؤهس ه ا اأت  غد ه اأتدراف أت ي
 ا  غد  وساـ اؤهس وـس ايـو وساـ.ه :  ااروا
هػػ ا يف  غػػدكم هػػ ا يف  أال اإف أمػػواركم ادمػػا كم عغػػيكم وػػساـ ك سمػػة ؤػػهسكم:  اػػاؿ

 م ه ا.يومك
  ال تسوداا اجهر.،  اأكاثس  كم األمم،  أال اإي  سطكم عغ  اٟتوض

:  ؟  ياػػػوؿ يػػػا رب أصػػػ اع:   ػػػأاوؿ،  امسػػػ را  مػػػٍت أنػػػاس،  أال اإي مسػػ را   أنالػػػاً 
 إلراده ص ية.:  ! يف ار اائد إنك ال تدرت ما أودثوا  عدؾ
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 1377 / 2:  ػ وفك سنن ابن ماجة
 : يذسب  عذكم رااب  عب  اب ال تسجعوا  عدت ك اراً 

يف وعػػػة ارػػػوداع :  أف رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػغم اػػػاؿ،  عػػ  جسيػػػس  ػػػ  عبػػد او
 عدى ك اراً يذسب  عذكم رااب  عب.ال تسجعوا  :   ااؿ،  ال رصا ارراس

 : ع  ا   عمس أف رلوؿ او صغ  او عغيم الغم ااؿ
 رااب  عب. عذكم ال تسجعوا  عدت ك اراً يذسب ،  ا٭تكم أا ايغكم

أال إي  ػػػسطكم عغػػػ  :  عػػػ  ارصػػػرا ة األٛتسػػػر اػػػاؿ رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم
  ال تا  غ   عدت.،  اٟتوض اإي مكاثس   كم األمم

 ارجارم ثاات.،  إلراده ص ية:  يف ار اائد
 61/  2:  ػ وفك سنن الترمقي
  صػغ  او عغيػم الػغمٝتعػا رلػوؿ او:  ٝتعا أ ػا أمامػة ياػوؿ:  لغيم    عامس ااؿ

اأداا ،  اصػوموا ؤػهسكم،  اصػغوا ٜتسػكم،  إتاػوا او ر كػم:  ٮتطب يف وعة ارػوداع  اػاؿ: 
 تدخغوا جرة ر كم.،  اأطيعوا ذا أمسكم،  زكاة أمواركم
 ؟ مر  كم ٝتعا ه ا اٟتدي :  اغا ألع أمامة:  ااؿ
 س  ص ية.و ه ا ودي :  ٝتعا اأنا ا   ثالثُت لرة. ااؿ أ و عيس :  ااؿ

 412/  5:  ػ وفك مسند أحمد
اػػػاـ  يرػػػا :  عػػػ  مػػػسة اػػػاؿ وػػػدثٍت رجػػػل مػػػ  أصػػػ اب اررػػػ  صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم اػػػاؿ

 :  ااؿ،  رلوؿ او صغ  او عغيم الغم عغ  نااة ٛتسا  ٥تذسمة
 ؟ أتدراف أت يومكم ه ا
 ااؿ اغرا يـو ارر س.

 ؟ ا صدا م يـو اٟتت األك . أتدراف أت ؤهسكم ه:  ااؿ
 اغرا ذا اٟتعة.

 ؟ األصم. أتدراف أت  غد  غدكم ه اصدا م ؤهس او :  ااؿ
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 ا١تإعس اٟتساـ.:  ااؿ اغرا
ـ  ك سمػػػة يػػػومكم هػػػ ا يف ،  صػػػدا م:   اػػػاؿ اػػػاؿ  ػػػ ف دمػػػا كم اأمػػػواركم عغػػػيكم وػػػسا

أال اإي ،  أا ااؿ ك سمة يومكم هػ ا اؤػهسكم هػ ا ا غػدكم هػ ا،  ؤهسكم ه ا يف  غدكم ه ا
! أال ااػد رأي مػوي   ػال تسػوداا اجهػر،  عغ  اٟتوض أن ػسكم اإي مكػاثس   كػم األمػم  سطكم

 م  ك ب عغر  غي بوأ ماعده مػ  اررػار أال اإي مسػ را   رجػاالً ،  اٝتع م مٍت ال سأروف عٍت
إنػػػك ال تػػػدرت مػػػا :  !  ياػػػاؿ يػػػا رب أصػػػ اع:   ػػػأاوؿ،  امسػػػ را   مػػػٍت آخػػػساف،  أا أنالػػػاً 

 !! أودثوا  عدؾ
 265 / 3:  ػ وفك مجم  الكواعد

كرػػا آخػػ اً   مػػاـ :  ى  ػػاب ا٠تطػػب يف اٟتػػت   عػػ  أع وػػسة ارسااؤػػر عػػ  عمػػم اػػاؿ
يػا أيهػا :   اػاؿ،  نااة رلوؿ او صغ  او عغيػم الػغم يف الػ  أيػاـ ار إػسيا أذاد عرػم اررػاس

 ؟ ايف أت  غد أن م،  ايف أت يـو أن م،  ارراس هل تدراف يف أت ؤهس أن م
  يـو وساـ ا غد وساـ اؤهس وساـ.يف:  وااار
ك سمػة يػومكم هػ ا يف ؤػهسكم ،     ف دما كم اأمواركم اأعساضكم عغيكم وساـ:  ااؿ

 اُف يـو تغاونم.،  ه ا يف  غدكم ه ا
إنػػم ال ،  أال ال ت غمػػوا،  أال ال ت غمػػوا،  أال ال ت غمػػوا،  إٝتعػػوا مػػٍت تعيإػػوا:  مث اػػاؿ

 ن   مرم. امسئ مسغم إال  طيب ٭تل ماؿ
اإف ،  أال اإف كػػل دـ امػػا  امػػاؿ كانػػا يف اٞتاهغيػػة ٖتػػا اػػدمر هػػ ه اُف يػػـو ارايامػػة

سًتضػػػعاً يف  ػػػٍت ريػػػ   ا غ ػػػم كػػػاف م،   أاؿ دـ يوضػػػع دـ ر يعػػػة  ػػػ  اٟتػػػارث  ػػػ  عبػػػد ا١تطغػػػب
 يل. ه

اإف او عػػ  اجػػل اذػػ  أف أاؿ ر ػػا يوضػػع ر ػػا ،  أال اإف كػػل ر ػػاً يف اٞتاهغيػػة موضػػوع  
 س أمواركم ال ت غموف اال ت غموف.عبد ا١تطغب. ركم رؤا  ارعباس   

إف عػػػػدة :  مث اػػػػسأ،  أال اإف ار مػػػػاف اػػػػد الػػػػ دار كهيئ ػػػػم يػػػػـو خغػػػػا ارسػػػػموات ااألرض
 مرها أر عة،  ارإهور عرد او اثرا عإس ؤهساً يف ك اب او يـو خغا ارسموات ااألرض
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  ال ت غموا  يه  أن سكم.،  وـس ذرك اردي  ارايم
 عدت ك اراً يذسب  عذكم رااب  عب.ال تسجعوا  أال 

 اركرم يف ار  سيأ  يركم.،  أال إف ارإيطاف اد أي  أف يعبده ا١تصغوف
اإف ٢تػػ  عغػػيكم ،  ااتاػػوا او يف اررسػػا   ػػ هن  عرػػدكم عػػواف  ال ٯتغكػػ  ألن سػػه  ؤػػيئاً 

وتكم ألوػػػد اال يػػػأذن  يف  يػػػ،  اركػػػم عغػػػيه  واػػػاً أف اليػػػوطئ   سؤػػػكم أوػػػداً عػػػَتكم،  واػػػاً 
 ػ ف خ ػ م نإػوزه   ع ػوه  ااهعػساه  يف ا١تذػاجع ااضػس وه  ضػس اً عػَت مػ ح ػ ،  تكسهونػم

اإ٪تػػا ،  ا١تػػدثس ػ ا٢تػػ  رزاهػػ  اكسػػوهت   ػػا١تعساؼ:  ؟ اػػاؿ اػػاؿ ٛتيػػد اغػػا رغ سػػ  مػػا ا١تػػ ح
  غغ م  ساجه   كغمة او ع  اجل.اال ،  أخ ٘توه   أمانة  او

 ها اُف م  ائ مرم عغيها.غيددأال ام  كانا عرده أمانة  
 ؟ أال هل  غغا،  ا س  يده اااؿ أال هل  غغا
   نم رب مبغن ألعد م  لامع.،  مث ااؿ ريبغن ارإاهد ارغائب

 و  غغوا أاواما كانوا ألعد  م.اد اا:  ااؿ ٛتيد ااؿ اٟتس  وُت  غن ه ه اركغمة
وػػسة ارسااؤػػر اثاػػة أ ػػو راى أ ػػو دااد مرػػم ضػػسب اررسػػا   اػػ  رااه أٛتػػد اأ ػػو :  اغػػا

 عُت. ا يم عغر    زيد ا يم كالـ.دااد اضع م ا   م
 اعػػ  أع نذػػسة اػػاؿ وػػدثٍت مػػ  ٝتػػع خطبػػة اررػػىب صػػغ  او عغيػػم الػػغم يف الػػ  أيػػاـ

 : ار إسيا  ااؿ
أال ال  ذػػػل رعػػػسع عغػػػ  ععمػػػر اال ،  يػػػا أيهػػػا اررػػػاس إف ر كػػػم ااوػػػد اأ ػػػاكم ااوػػػد

 إال  ار اوى.،  أٛتس اال أٛتس عغ  ألود اال ألود عغ ،  رععمر عغ  عسىب
 ؟ أ غغا
 ن رلوؿ او صغ  او عغيم الغم. غ:  ااروا

 ؟ أت يـو ه ا:  مث ااؿ
 يـو وساـ.:  ااروا
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 ؟ أت  غد ه ا:  مث ااؿ
  غد وساـ.:  ااروا

ااؿ   ف او ع  اجل اد وـس  يركم دما كم اأمواركم ػ ااؿ اال أدرت اػاؿ اأعساضػكم 
  سمة يومكم ه ا يف ؤهسكم ه ا يف  غدكم ه ا.أـ ال ػ ك

 ؟ أ غغا
 ن رلوؿ او صغ  او عغيم الغم. غ:  ااروا
   72/  5:  رواه أحمد ورجالو رجاؿ الصحيح ) أحمدريبغن ارإاهد ارغائب. :  ااؿ

اعػ  ا ػ  عمػس اػاؿ ن رػػا هػ ه ارسػورة عغػ  رلػوؿ او صػػغ  او عغيػم الػغم اهػو ٔتػػٌت 
 ػػػأمس  ساوغ ػػػم اراصػػػوا   سوغػػػا رػػػم  سكػػػب  واػػػف ،  إػػػسيا  عػػػسؼ أنػػػم ا١تػػػوتيف أالػػػ  أيػػػاـ ار 

 ااج مع رم ما ؤا  او م  ا١تسغمُت   مد او اأثٌت عغيم ٔتا هػو أهغػم مث اػاؿ،  رغراس  ارعابة
: 

اإف أاؿ دمػائكم أهػدر ،    ف كػل دـٍ كػاف يف اٞتاهغيػة  هػو هػدر،  أما  عد أيها ارراس
مسًتضعاً يف  ٍت ري   ا غ م ه يل. اكل ر اً كػاف يف اٞتاهغيػة  هػو  كاف،   دـ ر يعة    اٟتارث

 م أضع ر ا ارعباس    عبد ا١تطغب.اإف أاؿ ر اك،  موضوع
اإف عػػدة ،  أيهػػا اررػػاس إف ار مػػاف اػػد الػػ دار كهيئ ػػم يػػـو خغػػا او ارسػػموات ااألرض

ؤػػػعباف اذا رجػػػب مذػػػس ارػػػ ى  ػػػُت ٚتػػػادى ا ،  مرهػػػا أر عػػػة وػػػـس،  ارإػػػهور اثرػػػا عإػػػس ؤػػػهساً 
زيػادة  ر إ٪تػا اررسػ،  ذرػك ارػدي  اراػيم  ػال ت غمػوا  ػيه  أن سػكم،  اراعدة اذا اٟتعػة اارػـس

وػػـس او. كػػانوا  ريواطئػػوا عػػدة مػػا،  يف ارك ػػس يذػػل  ػػم ارػػ ي  ك ػػساا ٭تغونػػم عامػػاً ا٭تسمونػػم عامػػاً 
 .ر سموف ارـس عاماً   رك اررس٭تغوف ص س عاماً ا٭ت
 ة   غيددها اُف م  ائ مرم عغيها.انا عرده اديعم  ك:  يا أيها ارراس
ااػػػػد رضػػػػر مػػػػركم ،  إف ارإػػػػيطاف أيػػػػ  أف يعبػػػػد  ػػػػبالدكم آخػػػػس ار مػػػػاف:  أيهػػػػا اررػػػػاس
 و راا عغ  ديركم ٤تاسات األعماؿ. ا،  ٔت اسات األعماؿ
 اال  غغ م  ساجه ،  أخ ٘توه   أمانة او،  إف اررسا  عردكم عواف:  أيها ارراس
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امػػ  واكػػم عغػػيه  أف ال يػػوطئ   سؤػػكم ،  ركػػم عغػػيه  وػػا ا٢تػػ  عغػػيكم وػػا ،  كغمػػة او
ا٢تػ  رزاهػػ  ،   ػ ف  عغػ  ذرػك  غػي  ركػم عغػيه  لػبيل،  اال يعصػيركم يف معػساؼ،  عػَتكم

 ف ضس  م  اضس وا ضس اً عَت م ح.  ،  اكسوهت   ا١تعساؼ
   ماؿ أخيم إال ما طا ا  م ن سم.مالمسئ  ٭تل ال

 ك اب او  اعمغوا  م.:  تسكا  يكم ما إف ٘تسك م  م ر  تذغواإي :  أيها ارراس
 ؟ أت يـو ه ا:  أيها ارراس

 يـو وساـ.:  ااروا
 ؟  أت  غد ه ا:  ااؿ
  غد وساـ.:  ااروا
 ؟  أت ؤهس ه ا:  ااؿ
 ؤهس وساـ.:  ااروا
 اريػـو اهػ ا   ف او تبارؾ اتعاُف وػـس دمػا كم اأمػواركم اأعساضػكم ك سمػة هػ ا:  ااؿ

ال نػػ   عػػدت اال أمػػة  عػػدكم. مث ر ػػع يديػػم ،  ارإػػهس اهػػ ا اربغػػد. أال ريبغػػن ؤػػاهدكم عػػائبكم
ار ا يػػم مولػػ   ػػ  عبيػػدة ارغهػػم اؤػػهد. اغػػا يف ارصػػ ية اعػػَته طػػسؼ مرػػم ػ رااه اربػػ  :   اػػاؿ

 اهو ضعيف.
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جػػا اُف مكػػة  غمػػا خس :  اعػػ   هػػد  ػػ  ارب ػػَتى  ػػ  ؤػػعيب  ػػ  عمػػسا  ػػ  األزرؽ اػػاؿ
هػػل رػػك يف رجػػٍل رػػم صػػ بة مػػ  رلػػوؿ او صػػغ  :  اػػاؿ ِف  عػػب إخػػواي،  صػػست  ارصػػ سية
 اغػػػا ،  اػػػاؿ صػػػاوب ارابػػػة ا١تذػػػسا ة يف موضػػػع كػػػ ا اكػػػ ا،  نعػػػم:  ؟ اغػػػا او عغيػػػم الػػػغم

َمػِ  :   سغمرا  ػسد ارسػالـ  اػاؿ،   امرا  ان هيرا اُف صاوب ارابة،  اوموا  را إريم:  ألص اىب
 ؟ اراـو

اػػوـ  مػػ  أهػػل اربصػػسة  غغرػػا أف رػك صػػ بة مػػ  رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم. :  اغرػا
 يم الغم ااعدت ٖتا مر ه يـو وعةص با رلوؿ او صغ  او عغ،  نعم:  ااؿ
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 : إف او ياوؿ:   صعد ا١تر    مد او اأثٌت عغيم اااؿ،  اروداع
  اجعغراكم ؤعو اً اابائػل ر عػار وا إف أكػسمكم يا أيها ارراس إنا خغاراكم م  ذكس اأنن

اال ،  اال رععمػػػر عغػػػػ  عػػػسع  ذػػػػل،   غػػػػي  رعػػػسع عغػػػ  ععمػػػػر  ذػػػل،  عرػػػد او أتاػػػاكم
 إال  ار اوى.،  اال ألٛتس عغ  ألود  ذل،  أللود عغ  أٛتس  ذل

 ػػ ي ال ،  اررػػاس  ػػا خسة ئمعإػػس اػػسيأ ال ٕتيئػػوا  ارػػدنيا ٖتمغوهنػػا عغػػ  راػػا كم إتػػ يػػا
 ٍت عركم م  او ؤيئاً.أع

 ػارس ارذػ يا  يف ،  أنػا ارعػدا   ػ  خارػد  ػ  عمػسا  ػ  عػامس:  ؟ اػاؿ ما اٝتك:  اغرا
اٞتاهغية. رااه ارط اي يف اركبَت  ألانيد ه ا ضعيف. اتادـ رم إلراد ص ية يف ا٠تطبػة يػـو 

 عس ة.
وعػػػة ارػػػوداع  أف رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم اػػػاـ يف اررػػػاس يف:  اعػػػ  أع ابيغػػػة

،  اصػوموا ؤػهسكم،  اأايموا ٜتسػكم،   اعبداا ر كم،  اال أمة  عدكم،  ال ن   عدت:   ااؿ
ا يم  ايػة اهػو ثاػة اركرػم ،  مث ادخغوا جرة ر كم. رااه ارط اي يف اركبَت،  اأطيعوا االة أمسكم

 ا اية رجارم ثاات.،  مدر 
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اركػػب رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم ،  يػػة اجػػم اُف مػػٌت  أهغغرػػا  ػػاٟتت غمػػا كػػاف يػػـو ارًتا 

مث مكػ  اغػيالً وػىت إذا طغعػػا ،  الػغم  صػغ  ٔتػٌت ار هػػس اارعصػس اا١تغػسب اارعإػا  اارصػػبة
مث ركػػب رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم ،  أمػػس  ابػػة مػػ  ارإػػعس تذػػسب رػػم  رمػػسة،  ارإػػم 
إػعس اٟتػساـ كمػػا كانػا اػسيأ تصػرع يف اٞتاهغيػػة ال تإػك اػسيأ إال أنػم اااػػف عرػد ا١ت،   سػار

 وجػػد ارابػػة اػػد ضػػس ا ،   سػػار رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم وػػىت أتػػ  عس ػػة،  يف ا١ت در ػػة
 ػػػأت   طػػػ  ارػػػوادت ،  وػػػىت إذا زاعػػػا يعػػػٍت ارإػػػم  أمػػػس  اراصػػػوا   سوغػػػا رػػػم،   رمػػػسة  ر ٢تػػػا

 : اااؿ،   خطب ارراس
ـ  ك سمػػة  أال ،  يػػومكم هػػ ا يف ؤػػهسكم هػػ ا يف  غػػدكم هػػ اإف دمػػا  كػػم اأمػػواركم وػػسا

 اأاؿ،  ادما  اٞتاهغية موضوعة،  إف كل ؤر  م  أمس اٞتاهغية ٖتا ادمر موضوع
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ار ػا اٞتاهغيػة ،  دـ اضع دماؤنا دـ ر يعة    اٟتارث كاف مسًتضعاً يف  ػٍت لػعد  ا غ ػم هػ يل
 ع كغػم.  ػاتاوا او يف اررسػا   نػم موضػو ،  اأاؿ ر ا أضعم ر ا عباس    عبد ا١تطغػب،  موضوع

اإف ركػم عغػيه  أف ال يػدطُت ،  اال  غغ م  ساجه   كغمة او،    ٪تا أخ ٘توه   أمانة او، 
ا٢تػػ  عغػػيكم رزاهػػ  ،   ػػ ف  عغػػ  ذرػػك  اضػػس وه  ضػػس اً عػػَت مػػ ح،   سؤػػكم أوػػداً تكسهونػػم

 ؟ ن م مسدروف عٍت  ما أن م اائغوفاأ،  اكسوهت   ا١تعساؼ
 غا اأديا انص ا.هد أنك اد  غااروا نإ

ارغهػػػم ،  ارغهػػػم اؤػػػهد:   اػػػاؿ   صػػػبعم ارسػػػبا ة  س عهػػػا اُف ارسػػػما  ايرك هػػػا اُف اررػػػاس
 ارغهم اؤهد.،  اؤهد

َف يصػػػػل ،  مث أاػػػػاـ  صػػػػغ  ارعصػػػػس،  مث أذف  ػػػػالؿ  رػػػػدا  ااوػػػػد اإاامػػػػة  صػػػػغ  ار هػػػػس
 ... صخَتات ععل  ط  ناا م اراصوا  اُف ار،  مث ركب وىت ااف،   يرهما ؤيئاً 

 67/  2:  ػ وفك سنن الدارمك
١تػػا كػػاف ذرػػك اريػػـو اعػػد اررػػ  صػػغ  او :  عػػ  عبػػد ارػػسٛت   ػػ  أع  كػػسة عػػ  أ يػػم اػػاؿ

 أا ااؿ   مامم،  اأخ  إنساف ٓتطامم،  ال أدرت ٚتل أا نااة،  عغيم الغم عغ   عَت
 ؟ أت يـو ه ا:   ااؿ

 ا وىت  ررا أنم ليسميم لوى اٝتم.ااؿ  سك ر
 ؟ أري  يـو ارر س:  ؿ اا
  غ .:  اغرا

 اٍف. .... ااؿ  أت ؤهس ه ا

 المساواة اإلنسانية:  الساس الوؿ
ااػػػد تاػػػدما عػػػدة  اػػػسات ت عغػػػا  ػػػم يف ٪تػػػاذج ،  ال نطيػػػل يف هػػػ ا األلػػػاس روضػػػووم

 .9اررصوص م  خطبم 
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 وحدة المة اإلسالمية:  الساس النانك
ا٠تم  األاُف م  ه ا األلػاس  ا١تبادئ  اااد راى ا١تسغموف  اسات ا٠تطب اريت ت عغ

وضػػوع اروويػػد يف خطػػب وػػىت ري صػػور النسػػاف ألاؿ اهغػػة أهنػػا ا١ت،   كنػػسٍة او  وهػػا اكسراهػػا
 ! وعة اروداع

٣ت مػػع ٘تييػػ  وػػاد عغػػ   9أف ا  مػػع ارعػػا١تر كػػاف يف عصػػسه :  اارسػػبب يف ذرػػك
بػة ااراػوة    ارغارػب عغػ  وػا كما أنم كاف ٣ت مع ى اػانوف ارغغ..  ألاس اومر اابغر اطبار

ألنػػػػم الػػػػ طاع أف ياهػػػػس ..  أا صػػػػعغوكاً ،  أا  ارلػػػػاً ،  أا ابيغػػػػة،  لػػػػوا  كػػػػاف واكمػػػػاً ،  دائمػػػػاً 
أا ٭ت ػػػاؿ عغػػػيهم ،  أا يغصػػػبها مػػػرهم عرػػػوةً ،  أا يغػػػ اهم اياػػػ غهم ايسػػػسؽ أمػػػوا٢تم،  ا خػػػسي 

 ! ْتيغة
اٖتػـس  ،  أماـ ارإػسع اتعغ  تساات ارراس،   عا ت تإسيعات اللالـ ر غغر ذرك كغم

 اوًتاـ النساف امغكي م اكسام م.اتسك  ،  كل أنواع الع دا  عغ  اٟتاوؽ ارإخصية
هػػػػو ،  9 ػػػػاألمس ارػػػػ ت جعغهػػػػم ٭ت  وهنػػػػا أكنػػػػس مػػػػ  عَتهػػػػا مػػػػ  كغمػػػػات اررػػػػ  

اكوهنػا ٘تنػل اٟتػل ١تإػكغة ارغػ ا اارا ػل ارػيت كػانوا يعػانوف مرهػا ،  إععاب ا١تسغمُت ا١تدمرُت  ا
 بة.اهغية اراسييف اٞت

تػأثَت  كبػَت  عغػ  ٣تػسى اوػًتاـ ،  اارربوية اربغيغةال٢تية  ااد كاف ٢ت ه ار وجيهات  صيغها
إذ روالهػا رسػػا  اضػع ٣ت مػع ا١تسػػغمُت ،  9النسػاف امارػم اعسضػػم ارأيػم  عػد ا ػػاة اررػ  
ُف ارعػػادت ارر ػػسة اُف النسػػاف اار صػػسؼ معػػم ا،  أضػػعا اً مذػػاع ة عمػػا اصػػل اريػػم مػػ  لػػو 

 !! اٞتاهغية مئة  ا١تئةاٟتارة 
هػػم ،  أف أكنػػس اررػػاس اوًتامػػاً رىنسػػاف اوسياتػػم ا١تإػػساعة 9اا١تالوػيب  عػػد اررػػ  
ارػ ت َف  9هو اٟتاكم اروويد  عػد اررػ   7 عغر ،  عًتتم اأهل  ي م ارطاهساف

 وىت مع،  اال أت اانوف ال نرائر،  أا األوكاـ ارعس يةارطوارئ  يس عمل اانوف
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ة وػػساب مػػع أنػػم ا  غػػر  نالثػػ..   ػػل وػػىت يف وػػاالت اٟتػػسب،  م اا١تم رعػػُت عػػ   يع ػػمخصػػوم
 ! ال وعبا مدة خال  م كغها

ا٫تػػػوا ،   يرمػػا الػػػ عمل أ ػػػو  كػػس اعمػػػس مرطػػػا اراػػوة ااراهػػػس يف ارسػػػاي ة ضػػد األنصػػػار
مث هػػاٚتوا ا١تم رعػػُت عػػ   يعػػ هم اهػػم ٣ت معػػوف يف  يػػا عغػػر ا اطمػػة ،   ا ػػل لػػعد  ػػ  عبػػادة
!  ػػل رات أف جرازتػػم كانػػا مسػػعاًة َف تػػد    9اكػػانوا يف تع يػػة  و ػػاة اررػػ  ،  8

! ا١تػا تػأخساا عػ  ا٠تػساج أؤػعغوا  ! اهدداهم  ػ وساؽ اربيػا عغػيهم إف َف ٮتسجػوا ايبػايعوا  عد
 !! اٍف...  اررار يف اٟتطب اأوساوا ارباب

* * 
او  اد عصػم مارػم ادمػم   ال إرم إال :  اأما ا١تبدأ ارسادس م  ه ا األلاس ى م  ااؿ

 اػػد جػػا  يف راايػػة ت سػػَت عغػػر  ػػ  ا ػػساهيم ارامػػر  صػػيغة ى اإي أمػػست أف أااتػػل اررػػاس وػػىت 
  ذا ااروهػا  اػد عصػموا مػٍت دمػا هم اأمػوا٢تم إال ْتاهػا اوسػا م عغػ  ،  ياوروا ال إرم إال او

 : او  . اهو مبدأ رم ثالثة أ عاد
٭تػػػـس مارػػػم ،   مػػػ  أت ديػػػ  أا ابيغػػػة كػػػاف  هػػػو مسػػػغمأف مػػػ  أعغػػػ  ارإػػػهادتُت : الوؿ
أا ا ػل أوػداً ،  أا ا١ت سػد يف األرض،  إال إذا انطباا عغيم مواد ار ئة ارباعيػة،  ادمم اعسضم

 ... أا ز  اهو ٤تص ،  أا ارتد ع  اللالـ،  عمداً 
رسػغم اا١تواف مرهم يف اٟتػسب اا،  أف أهل ارك اب مس نرْوف م  ه ه ارااعدة : النانك
 ـ ار عايأ اللالمية ا٠تاصة  م.وسب أوكا
اَف ،  أؤػػػهد أم ػػػم أنػػػم تايػػػد يف اٞتهػػػاد  ػػػأمس ر ػػػم عػػػ  اجػػػل 9أف اررػػػ   : النالػػػث

،  اٖتايػا إعػالف ارإػهادتُت  اػ ،   مهم م يف اٞتهػاد إ٪تػا كانػا عغػ  تر يػل اراػسآف..  ي عداه
أا ارػػ ي  يسيػػداف أف ير س ػػوا ،  اَف يػػدمس  ا ػػاؿ ا١تر ػػس ُت،  أت ر كػػوي  ارإػػكل اركغػػر رألمػػة

 ال يف عهده.،  يكوف م   عده،  ألف ذرك ا اؿ  عغ  ار أايل،  م  ا١تسغمُت
* * 
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اخ ػػػاـ األمػػػم  أم ػػػم    اػػػد ارد يف راايػػػة  9اأمػػػا ا١تبػػػدأ ارسػػػا ع ى خ ػػػاـ ارربػػػوة  ػػػم 
اأايمػوا ،   اعبػداا ر كػم،  اال أمػة  عػدكم،  ٣تمع ار اائد ا١ت ادمة اعَتها ى  ااؿ ال ن   عدت

 مث ادخغوا جرة ر كم  .،  اأطيعوا االة أمسكم،  اصوموا ؤهسكم،  ٜتسكم
 : عغػػػػػػػػػػػػ  ؤػػػػػػػػػػػػسائع األنبيػػػػػػػػػػػػا  ارسػػػػػػػػػػػػا اُت 9اهػػػػػػػػػػػػو مبػػػػػػػػػػػػدأ هيمرػػػػػػػػػػػػة ؤػػػػػػػػػػػػسيع م 
ارػػػػ ي   هػػػػس  عذػػػػهم يف ،  اردُّ مػػػػدعر ارربػػػػوة اركػػػػ ا ُت ..

 ا هس عدد  مرهم  عده.،  9زمرم 
ايغاػر عغيهػا مسػدارية ،  : نبيػا كما أنم يعطر األمة اللالمية ؤػسؼ خ ػاـ أمػم األ

 ا٠تا٘تية يف هداية األمم األخسى.ه ه 
٢تػم ا٠تطػوط ارعامػة  عبػادة او تعػاُف اارصػالة اارصػـو اإطاعػة  9ااد ودد ارر  

انسر  عذػم كار كػاة  9و  م م  كالمم  ارك  ال يبعد أف ارساات نال ما..  اِف األمس
 ااٟتت.

 9 سيذػػة إطاعػػة اِف األمػػس عغػػ  رسػػاف اررػػ  امػػ  ا١تالوػػيب يف هػػ ه ا١تبػػدأ اجػػود 
 معرػػػاه أنػػم معصػػػوـ  ال ي غػػػم اال يػػػأمس اال ،  اإذا أاجػػب او تعػػػاُف إطاعػػػة أوػػٍد  ػػػداف ؤػػػساط

 يكػوف ماصػوده ،  أتا أف اررف ارربوت َف ي كس ؤساطاً لطاعة أاِف األمػس..  يره  إال  اٟتا
 مة  م. إس األ ار ي ،  الثٍت عإس إماماً ا١تعيرُت م  او تعاُف

* * 
اموا اهتػػػا رػػػم عغػػػ  ،  عغػػػ  األمػػػة يف ا خػػػسة 9اأمػػػا ا١تبػػػدأ ارنػػػام  ى ؤػػػهادة اررػػػ  

اٟتػػوض  ايف  عذػػها ى أال اإي  ػػسطكم عغػػ ،  اٟتػػوض    اػػد ارد يف مصػػادر م عػػددة كمػػا مػػس
 ػال تا ػ غ  ،   ال تسػوداا اجهػر   ايف  عذػها ى اإي مكػاثس   كػم األمػم،  اأكاثس  كم األمم

 أهنػػا لػػ وايف نبيهػػا  ػػُت ،   عػػدت   اهػػو ألػػغوب  نبػػوت  سيػػد  يف ار أكيػػد عغػػ  األمػػة يف اداعهػػا
ؤػػس ًة ال ،  ايكػػوف كػػل  ػػسٍد مرهػػا ْتاجػػة مالػػٍة اُف أف يسػػا  مػػ  وػػوض اركػػوثس،  يػػدت ر ػػا

 ايصغة  ا  دنم ردخوؿ اٞترة.،  ي مأ النساف  عدها أ داً 
 ػػػ ي مسػػػا س  ،  إعمغػػػوا  وصػػػييت:  دهكمنػػػل أٍب ياػػػوؿ ألاال  9 هػػػ ا ار وجيػػػم مرػػػم 

الػأعسؼ ،  اتكونػوف يف وارػة  اػٍس ؤػديدة،  الوؼ أرجػع ارػيكم اآيت  ػأمواٍؿ كنػَتة،  عركم
 ! ام  ٮتار ٍت،  م  يعمل  وصييت مركم
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اأمػػا ا١تبػػدأ ار الػػع ى ٖتػػ يس األمػػة مػػ  ٤تاػػسات األعمػػاؿ     يػػم إر ػػات  اُف ااعػػدة مهمػػة 
 أا أمػور تبػدا  سػيطة،  اهػر أف ال٨تػساؼ يبػدأ  ػأمس صػغَت،  عريف ارسغوؾ ار سدت االج مػا

إتػسه اُف ،  اإذا  ا تسػ  بع أمػوراً أخػسى..  ٭ت اسها النساف اال يساها مهمًة يف مي اف ار اوى، 
 ! أا اردنيوت،  هااية ا٢تالؾ األخسات

 .. اهو أمس  مإاهد لواً  يف واالت ا٢تالؾ ار سدت أا الج ماعر
مث ،  اي سامة يف اٟتػدي  معهػا،  ا١تسغم يف ارر س اُف امسأة أجربية تععبم  اد ي سامة

 ! وىت يرعس أمسه اُف ار اوإة..  يف ار صسؼ
انصػػػة ،  اال يرصػػػا اُف صػػػوت ضػػػمَته ارػػػديٍت،  ااػػػد ي سػػػامة يف اٗتػػػاذ صػػػديا لػػػو 

 ! أا ْتس ا٨تسا م ارذيغ م،  وىت يغسؽ معم يف ْتس  غمم رغراس..  ناص يم
أا ،  أا يف ن ػػػػػػوذهم ارسيالػػػػػػر،  ة األمػػػػػػة يف اع ػػػػػػدا  األجانػػػػػػب عغيهػػػػػػاااػػػػػػد ت سػػػػػػام

الػػػػيطسهتم ،   يرعػػػس األمػػػس اُف تسػػػغطهم عغػػػ  ماػػػدراهتا..  الا صػػػادت أا ارناػػػايف يف  الدهػػػا
 ! عغيها

أا ي سػػػامة ا  مػػػع يف م هػػػس مػػػ  م ػػػاهس ار سػػػاد اا١تركػػػس أاؿ مػػػا ٭تػػػدث يف ٤تغػػػة أا 
 .. أا يف  ئة م   ئاتم،  مرطاة مرم

 أا يف  غمهػم الػو  لػَتهتم،  اازرائػم ااذػاتم،  أا ي سامة ا  مػع يف ؤػساط واكمػم
 ! اتسارع هالكم،   يرعس ذرك اُف  وؿ ار ساد يف ا  مع.. 

ارػػػػيت تكػػػػوف يف مرطػػػػا ،   ػػػػاراسات مػػػػ  ارػػػػ نوب هػػػػر ا١توااػػػػف أا ار صػػػػس ات ارصػػػػغَتة
عغػػػػػ  ا١تسػػػػػ وى ار ػػػػػسدت أا ،  رإػػػػػعسة ؤػػػػػسع كبػػػػػَتة،  األوػػػػػداث اار ػػػػػاريخ  ػػػػػ اراً عػػػػػَت مر ػػػػػورة

 !! الج ماعر
 .. يف مصادر ارطس ُت 9ا  ا ارد ت سَتها ع  ارر  

إف رلػػػػوؿ او :  اػػػػاؿ 7عػػػػ  المػػػػاـ ارصػػػػادؽ ،  288 / 2ػػػػػ ففػػػػك ال ػػػػافك 
او ٨تػ   ػأرٍض يا رلوؿ  :  ااروا،  إئ وا ْتطبٍ :   ااؿ ألص ا م،  ن ؿ  أرض اسعا  9

 عػاؤاا  ػم وػػىت رمػوا  ػػُت ،   غيػأت كػل إنسػػاٍف ٔتػا اػدر عغيػػم:  ! اػػاؿ اسعػا  مػا  ػػا مػ  وطػب
:  مث اػػػاؿ،  هكػػػ ا ٕت مػػػع ارػػػ نوب:  9 اػػػاؿ رلػػػوؿ او ،   عذػػػم عغػػػ   عػػػب،  يديػػػم

 إياكم ااراسات
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ر  اكػل ؤػػ،  أال اإف طاربهػػا يك ػب مػا اػػدموا اآثػارهم،  ربػاً ا ػ ف ركػػل ؤػر  ط،  مػ  ارػ نوب
 أوصيراه يف إماـ مبُت. ان ه .

 188 / 17:  سنن البيهقكػ وفك 
إيػاكم :  أف رلوؿ او صغ  او عغيػم الػغم اػاؿ 2 ع  عبد او    مسعود

اإف رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم ،  إهنػػ  رػػيعمع  عغػػ  ارسجػػل وػػىت يهغكرػػم،  ا٤تاػػسات األعمػػاؿ
 ئ ععػل ارسجػل ٬تػ،  كمنل اـو ن روا  ػأرض  ػالة   ذػس صػريع اراػـو،   الغم ضسب ٢ت  منالً 

 أنذػعا مػا ،  مث أجعػوا نػاراً ،  وػىت ٚتعػوا مػ  ذرػك لػواداً ،  اارسجل ٬تَ   ارعويػد،  د ارعوي
 ا ؼ  يها. ان ه .

،  اهػػػػ اف اٟتػػػػديناف ارإػػػػسي اف نػػػػا ساف اُف ارػػػػًتاكم اركمػػػػر رغػػػػ نوب ااألخطػػػػا  اراػػػػسة
 طس نوعر يف وياة ار سد اا  مع.اكيف ت  وؿ اُف خ

،  ارػػًتاكم اركي ػػر يف ن ػػ  النسػػاف اا  مػػع ااػػد يكػػوف اٟتػػديناف ار اريػػاف نػػا سي  اُف
 .. اؤخصي هما

 287 / 2:  ػ ففك ال افك
!    هنػػا ال تغ ػػس،  اتاػػوا اراػػسات مػػ  ارػػ نوب:  اػػاؿ 7عػػ  المػػاـ ارصػػادؽ 

 طػوىب ِف رػو َف يكػ  ِف عػَت ذرػك:  ارسجل ي نب ار نب  ياػوؿ:  ؟ ااؿ اما اراسات:  اغا
! 

 1417 / 2:  ػ وفك سنن ابن ماجة
يػا عائإػة إيػاؾ ا٤تاػسات :  ااؿ ِف رلوؿ او صغ  او عغيػم الػغم:  ع  عائإة اارا

ورواه رجارػػم ثاػػات. ان هػػ . ،  إلػػراده صػػ ية:   ػػ ف ٢تػػا مػػ  او طاربػػاً. يف ار اائػػد،  األعمػػاؿ
 151و  77/  6:  وأحمد،  373 / 2:  الدارمك

أف ارإػػيطاف عرػػدما ييػػأس :  وتامػػ  اراواعػػد ا٢تامػػة ارػػيت ن همهػػا مػػ  هػػ ا ار وجيػػم ارربػػ
 ي عػم اُف ار خسيػب االضػالؿ عػ  طسيػا اراػسات،  م  ارسيطسة عغ  أمػة يف اذػاياها اركبػَتة

اركػ  لػيكوف رػم طاعػة  يف  عػب ،  ! ى أال إف ارإيطاف اد أي  أف يعبد يف  غػدكم هػ ا أ ػداً 
   1715 / 2:  ) سنن ابن ماجة َتض   ا ،  ما ٖت اساف م  أعماركم
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،  صػػسواً كبػػَتاً ااغعػػًة ٤تكمػػة 9ا رػػاه رلػػورم ،  اػػد كػػاف اللػػالـ ارػػ ت أن رػػم او تعػػاُف 
 إتػػػم اُف إارػػاع ؤػػخف مػػػ  أهغهػػا  سػػ ب وعػػػس ،  يػػئ  ارإػػيطاف مػػ  ادرتػػػم عغػػ  هػػدمها

وػػىت ي ػػسغ ٖتػػا األلػػاس  يرهػػار ..  اآخػػس..  مث وعػػٍس آخػػس،  ااوػػٍد صػػغَت مػػ  جرػػب اٞتػػدار
 ! ارصسح عغ  م   يم
ور ا١تغ  ػػة ارػػيت اردت يف ار وجيػػم ارربػػوت يف راايػػة عغػػر  ػػ  ا ػػساهيم أف إطاعػػة امػػ  األمػػ

إ٪تػػا يعبػػداف ،   ارػػ ي  يبػػدؤاف  ػػال٨تساؼ يف ٣ت مػػع،  ارإػػيطاف يف ٤تاػػسات ارػػ نوب عبػػادة  رػػم
اهم  دعوهتم اُف ا٨تسا هم يػدعوف األمػة ارعا ػدة و تعػاُف اُف ،  ارإيطاف اال يعبداف او تعاُف

 !  . أال اإنم إذا أطيع  اد عبد،  ى اركرم راض ٔتا ٖت اساف م  أعماركم..  يطافعبادة ارإ
ؤػػهادة  ،   ػػأف ارإػػيطاف راض ٔتػػا ٖت اػػساف مػػ  أعمػػاركم 9كمػػا أف ؤػػهادة اررػػ  

اهػدـ صػسوها ،  خطَتة ٮتػ   ػا عػ  ارتيػاح ارإػيطاف مػ  ٧تاوػم يف مإػساعم يف إضػالؿ األمػة
ولقد صدؽ عليهم ابليل ظنو فػاتبع ه :  ت سَت اورم تعاُف اهو ير ع يف..  ع  طسيا اراسات

 27سبة ػ  .إال فريقا  من المامنين
اصػػساعها  9 اػػد اع ػػ اا أف طمػػع األمػػة  ارسػػغطة  عػػد اررػػ   : أمػػا أهػػل اربيػػا

عػ   217 / 28:  ففػك بحػار النػ ار..  كاف أع م اراسات اريت ارتكب ها  عد نبيهػا،   عغيها
ظهػػػر الفسػػػاد فػػػك البػػػر و البحػػػر بمػػػا  :  اؿ يف ت سػػػَت اورػػػم تعػػػاُفاػػػ 7المػػػاـ اربػػػااس 

 ! ان ه . مرا أمَت  امركم أمَت:  ذرك ااو يـو اارا األنصار:  ااؿ لسبم أيدي الناس
* * 

مػػ  اركػػ ب عغيػػم    اػػد ارد يف راايػػيت أٛتػػد  9اأمػػا ا١تبػػدأ ارعاؤػػس ى ٖتػػ يس اررػػ  
تػدؿ عغػ  ،  ة مإددة يف مصادر ارإػيعة اارسػرةااردت  يم أوادي  كنَت ،  ا١ت ادم ُت اعَت٫تا

،  اأنػم أخػ   أهنػا لػ  داد مػ   عػده،  9أف هػ ه ا١تإػكغة كانػا موجػودة يف ويػاة اررػ  
 ! ايكنس ارك ا وف عغيم
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ألف عمغهػػم عمػػل  ؤػػيطاي مػػ  ،  اا١ت أمػػل يف هػػ ه ا١تإػػكغة ير ػػس مػػ  هػػدال  اركػػ ا ُت
َف  9خاصػػػة أف اررػػػ  ..  رم اُف األجيػػػاؿاٯترػػػع اصػػػو ،  ؤػػػأنم أف يإػػػوه اللػػػالـ ايػػػ اره

اَف يػػػدمس   ذػػػة هػػػدال  اركػػػ ا ُت اال ،  يكػػػ  مػػػأموراً   ػػػ ة جبهػػػة داخغيػػػة مػػػع أصػػػ ا م أ ػػػداً 
 !!  هم عغ  ك  م ا١تاضر أا ا يتٔتعااب

 ؟! اٖت يس األمة مرهم،   هل يك ر يف معاٞتة ا١تإكغة ٖت يس ارك ا ُت
ارػػػ ا  ػػػ ف ،  تاغيػػػل وعػػػم ا١تإػػػكغة اركمػػػر مػػػ  ارواضػػػة أف ذرػػػك ارعػػػالج ال يػػػدثس إال

دريل  عغ  أنم اضػع ٢تػا ،  اإخباره  ال مسارها ات اامها  عده،   وجودها 9تصسية ارر  
 .. عالجاً كا ياً ،   أمس ر م اٟتكيم

ااد كاف ارعالج اجوب عػسض أوادينػم ارػيت تػساى عرػم عغػ  ارناغػُت ارغػ ي  تسكهمػا يف 
يسػ  يل أف ،    خارف ك اب او تعاُف  هو زخسؼ   اطػل كل ودي..  األمة اأاصاها  ما

 اكػػل وػػدي  ٮتػػارف مػػا..  ألنػػم ال ياػػوؿ ماٮتػػارف اراػػسآف،  9يكػػوف صػػادراً مػػ  اررػػ  
األهنػم ارثػة ،   هػو  اطػل  أيذػاً ألهنػم مػع اراػسآف دائمػاً ،  ثبا ع  عًتتػم ارػ ي  هػم مػع اراػسآف

 اا١تبيروف عغومم رألمة م   عده. 9ارر  

 وحدة شريعة المسلمين وثقافتهم:  النالث الساس
ذكسنػػا ،  هػػ ا األلػػاس يف  اػػسات م عػػددة مػػ  خطػػب وعػػة ارػػوداعمبػػادئ  ااػػد اردت

طػػب ارإػػسي ة تإػػسيعات  ايوجػػد يف ا٠ت..  مرهػػا أدا  األمانػػة اتإػػسيعات الرث اارػػديات ااٟتػػت
 أخسى أيذاً.

مية عغػػػػ  اخػػػػ الؼ امػػػػ  ارواضػػػػة أف ارعامػػػػل األلالػػػػر يف اوػػػػدة ثاا ػػػػة األمػػػػة اللػػػػال
اأف كػل ارػػداؿ ااٟتذػػارات َف تسػػ طع أف ..  هػػو اوػدة عايػػدهتا اؤػػسيع ها،   الدهػا ااومياهتػػا

مػػا زارػػا  ، ٖتاػػا  ػػُت ارإػػعوب ارػػيت  غ هػػا ماوااػػم اللػػالـ مػػ  اوػػدة يف ار صػػور اارسػػغوؾ
 ! رعم كل ارعوامل ا١تذادة،  اائمة اُف اريـو  ُت ؤعو م
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 9ة الدولة والح م بعد النبك مسير مبادئ  : الساس الراب 
 رة  األئمة الثٍت عإس م  عًتتم.ػ مبدأ اربإا

 اراسآف اارعًتة.:  ػ مبدأ ار أكيد عغ  ارناغُت
 االماـ األاؿ م  الثٍت عإس.،  ػ مبدأ إعالف عغر ارياً رألمة م   عده

 اإطاعة االة األمس.،  ػ مبدأ أدا  ار سائب
 اصم.ار  ٍت هػ مبدأ ٗتغيد تعاهد اسيأ عغ  وص

 .9ػ مبدأ ٖت يس اسيأ أف تطغ  م   عده 
 م  الرتداد اارصساع عغ  ارسغطة.ػ مبدأ ٖت يسه ارص ا ة 

اتػم  أنػم صػدر يف ار ت ؤهدت رااي،  ااد تادـ ارب   يف ودي  األئمة الثٍت عإس
 خطب وعة اروداع.

لثػٍت عإػػس اػد أخ ػػ  هويػة هػدال  األئمػة ا 9اارعااػل ال ٯتكرػم أف يابػل أف اررػ  
،   أا أنػػم طػػسح موضػػوعهم اهػػو يػػودع األمػػة  ػػسد إخبارهػػا  وجػػودهم..  ا١تعيرػػُت مػػ  او تعػػاُف

 ! كما تدعر اسيأ ارااهتا
اراػسآف اارعػًتة    اػد راهتػا :  اأما ا١تبػدأ ارنػاي مػ  هػ ا األلػاس ى ار أكيػد عغػ  ارناغػُت

رٔتػػػا يف عَتهػػػا مػػػ  خطػػػب ا ،  ايف خطبػػػة مسػػػعد ا٠تيػػػف أيذػػػاً ،  مصػػػادرنا يف خطبػػػة ارغػػػديس
 يف رااية ت سَت عغر    ا ساهيم. كما تادـ،   وعة اروداع

عغػ  ارناغػُت اراػسآف  9أما مصػادر ارسػريُت  اػد رات  إػكل االػع تأكيػد اررػ  
ااد تادـ أف ارط ت ا١تعػساؼ اػد أرػف  ،  اص  وا رااي ها،  اارعًتة يف خطبة عديس خم  ا 

 ديس اطساها األانيدها.ارغك ا اً م  ٣تغدي  ٚتع  يم أوادي  
فقػػد رواىػػا مػػن صػػحاحهم المعروفػػة الترمػػقي فػػك ،  أمػػا يف  ايػػة خطػػب وعػػة ارػػوداع

رأيػػػا رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم يف :  عػػػ  جػػػا س  ػػػ  عبػػػد او اػػػاؿ 328 / 5:  سػػػننو
 : وع م يـو عس ة اهو عغ  ناا م اراصوا  ٮتطب  سمع م ياوؿ

 ك اب او اعًتيت أهل:  ما إف أخ مت  م ر  تذغوا إي تسكا  يكم،  يا أيها ارراس
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او ي ػػة  ػػ  ألػػيد. هػػ ا وػػدي  ،  ازيػػد  ػػ  أراػػم،  اأع لػػعيد،   يػػيت. ايف اربػػاب عػػ  أع ذر
اعػَت ااوػد ،  م  ه ا اروجم. ازيد    اٟتس  اد راى عرم لعيد  ػ  لػغيماف،  عسيب وس 

 م  أهل ارعغم. ان ه .
يف وعػة ارػوداع  9در ارسػرية رات اصػية اررػ  ام  ا١تالويب أف عدداً مػ  ا١تصػا

 !  داف ارعًتة،   ارك اب اوده
 ) و د ترلم في م مػا لػن تضػل ا بعػده إف اعتصػمتم بػو 41/  4:  ففك صحيح مسلم

ونحػػ ه فػػك ابػػن ،  8/  5:  وسػنن البيهقػػك،  427/  1:  لتػاب اهلل   ومنلػػو فػػك أبػػك داود: 
بصػػيدة ) أيهػػا النػػاس إنػػك ترلػػم :  265 / 3 : وفػػك مجمػػ  الكواعػػد،  1725 / 2:  ماجػػة

 .لتاب اهلل فاعمل ا بو  :  في م ما إف تمس تم بو لن تضل ا
اا١ت  بػػع ألواديػػ  اربػػاب يطمػػئ   ػػأف ارػػ ت وصػػل هػػو إلػػااط ارعػػًتة مػػ  ارساايػػة ارػػيت 

 ! 9أا  سبب راا ة اسيأ عغ  خطب نبيها ،  إما ررسياف ارساات،  رااها هدال 
 أف ن ػ  ا١تصػادر ارػيت رات هػ ا اٟتػدي  نااصػاً يف وعػة ارػوداع:  ااردريل عغ  ذرػك

 !  ي مل اررااف عغ  ار اـ،  راتم تاماً يف عَتها، 
 9اصػية اررػ  ،   اد راى مسغم ااربيهار اا   ماجػة اا٢تينمػر  ساايػات م عػددة

 .. اتأكيداتم ا١ت كسرة عغ  ذرك،   اراسآف اارعًتة معاً 
 : 122 / 7:  ػ ففك صحيح مسلم

 ع  زيد    أرام ى ااـ رلوؿ او صغ  او عغيم الغم يوماً  يرا خطيبػاً ٔتػا  يػدع  ٜتػاً 
 : مث ااؿ،  ااعيب اذكس،    مد او اأثٌت عغيم،   ُت مكة اا١تديرة، 

اأنػا تػارؾ ،  أال أيهػا اررػاس   ٪تػا أنػا  إػس يوؤػك أف يػأيت رلػوؿ رع  أجيػب،  أما  عد
اال مسكوا  م   ػ  ،   خ اا  ك اب او،  و  يم ا٢تدى ااررورأا٢تما ك اب ا:   يكم ثاغُت

 : مث ااؿ،  عغ  ك اب او ارعب  يم
أذكػػسكم او يف أهػػل ،  أذكػسكم او يف أهػػل  يػيت،  أذكػسكم او يف أهػػل  يػػيت،  اأهػل  يػػيت

  ييت.
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 ؟ أري  نساؤه م  أهل  ي م،  ام  أهل  ي م يا زيد:   ااؿ رم وصُت
 ك  أهل  ي م م  وـس ارصداة  عده.ار،  م  أهل  ي م نساؤه:  ااؿ
 ؟ ام  هم:  ااؿ
 اآؿ عباس.،  اآؿ جع س،  اآؿ عايل،  هم آؿ عغر:  ااؿ
 ؟ كل هدال  وـس ارصداة:  ااؿ
 نعم. ان ه .:  ااؿ

 .114 / 17و  37 / 7ورواه البيهقك فك سننو 
 صػػغ  او عغيػػم عػػ  زيػػد  ػػ  ثا ػػا عػػ  رلػػوؿ او : 177/  1:  وفػػك مجمػػ  الكواعػػد

اإهنمػا رػ  ي  ساػا وػىت يػسدا ،  اأهػل  يػيت،  ك ػاب او:  إي تسكا  ػيكم خغي  ػُت:  الغم ااؿ
رواه :  و ػاؿ 162 / 9:  ورواه بنحػ هعغر اٟتوض. رااه ارط اي يف اركبَت ارجارم ثاات  . 

 أحمد وإسناده جيد.
  379 / 2:  و عقػد فػك سػننوول نػ،  وأما أب  داود فلم يرو حدينا  صػريحا  فػك النقلػين

 9لتابػػا  باسػػم ) لتػػاب المهػػدي   وروف فيػػو حػػديث العمػػة اإلثنػػك عشػػر وبشػػارة النبػػك 
اورػم ى رػػو َف  9اراى عػ  اررػػ  ،  8 المػاـ ا١تهػدت اأنػػم مػ  ذريػة عغػػر ا اطمػة 

 . . ان ه  يبا م  اردهس إال يـو ربع  او رجاًل م  أهل  ييت ٯتألها عداًل كما مغئا جوراً 
أف :  اارػػ ت يدكػػد مػػا ذكسنػػاه مػػ  أف اروصػػية  ػػارعًتة وػػ  ا مػػ  خطػػب وعػػة ارػػوداع

امػ  خصائصػم أنػم ..  رػم خصػائف عديػدة ي  ػسد  ػا،  اركالـ ارربوت ار ت هو جوامع اركغم
 هػو  ػ رك يإػبم اراػسآف. اتسكيػب ،  ال يسػ عمغها رغَتهػا،  يس عمل تساكيب معيرة ١تعاف معيرػة

َف يسػػػ عمغم ،  تذػػػغوا  عػػػدت   خػػػاص  روصػػػي م رألمػػػة  ػػػاراسآف اارعػػػًتةى مػػػا إف ٘تسػػػك م  ػػػم رػػػ  
 غُت َف يس عمغم يف عَت٫تا أ داً.إي تارؾ  يكم ارنا:  كما أف تعبَت..  يف عَت٫تا أ داً  9

إي ػػوي  ػػدااة ااسطػػاس أك ػػب ركػػم ك ا ػػاً رػػ  :  ارػػ رك عرػػدما اػػاؿ ٢تػػم يف مػػسض ا اتػػم
 ا١تسغمُت   طاعة األئمة م  عًتتمسيد أف يغـ   هما اسيأ أنم ي..  تذغوا  عده أ داً 
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! ااػد راى اربخػارت هػ ه اٟتادثػة يف لػا   س ذػا ذرػك  صػساوٍة ااااوػةٍ ،   إكل مك وب
اػسيأ وػاؿ  أنػم ٔتسػاعدة ،  !! ارات ا١تصادر أف عمس ا  خس يف خال  ػم أماك  م  ص ي م

 !! داف ك ا ة ذرك ارك اب
ارًتكيػب يف أكنػس راايػاهتم ٠تطػب وعػة ارػوداع  اعسضرا هرا أف نغ ا اُف أف اراد هػ ا

..  اتعبػػَته ا١تب كػػس يف اروصػػية  مػػا معػػاً ،  ٮتػػارف األلػػغوب ارربػػوت،  رغاػػسآف اوػػده داف ارعػػًتة
 ! خاصًة اأف ارًتم ت راا٫تا معاً 
ااصػي م ،  ألم ػم يف وعػة ارػوداع  االئمػة الثػٍت عإػس 9اارر يعة أف  إارة ارر  

م ارطػػػاهسي  عغيػػػاً ا اطمػػػة ااٟتسػػػ  ااٟتسػػػُت عػػػدالً رغاػػػسآف يف اجػػػوب اجعغػػػم عًتتػػػ،   ػػػارناغُت
ال يركػػػسه إال مػػػ  يسيػػػد أف ي عصػػػب رابيغػػػة ..  أمػػػس  ثا ػػػا  يف مصػػػادر ٚتيػػػع ا١تسػػػغمُت،  التبػػػاع
 .9يف ماا ل او تعاُف ارلورم ،  اسيأ

 اأمػػا ا١تبػػدأ ارنارػػ  مػػ  هػػ ا األلػػاس ى إعػػالف عغػػر اريػػاً رألمػػة مػػ   عػػده    هػػو صػػسية
ااػػد ..  ادالر هػػا عغػػ  ذرػػك،  اال ي سػػع موضػػوعرا رػػ كس ألػػانيده انصوصػػم،  وػػدي  ارغػػديس

،  امػػ  أاػػدمها ك ػػاب ى ارواليػػة   رغطػػ ت ارسػػٍت،  تك غػػا  ػػ رك ا١تصػػادر اٟتدينيػػة ااركالميػػة
 ها ك اب ارغديس رغعالمة األميٍت.ام  أااخس 

ر ػػسائب اإطاعػػة االة عغػػ  أدا  ا 9اأمػػا ا١تبػػدأ ارسا ػػع مػػ  هػػ ا األلػػاس ى تأكيػػده 
ااػد اعػًتؼ ار خػس ارػسازت اعػَته يف ت سػَت ،  ذكسه يف  اسات األلاس ارنػاي األمس    اد تادـ

 ػأف عػػَت ا١تعصػػـو ال  ( أطيعػػ ا وأطيعػ ا الرسػػ ؿ وأولػػك المػػر مػػن م )اورػم تعػػاُف 
 ػػد أف !  ػػال  ألنػػم يكػػوف  ػػ رك أمػػَس  ا١تعصػػية،  ٯتكػػ  أف يأمسنػػا او تعػػاُف  طاع ػػم  ػػداف ؤػػسط

،  اكػػ رك اٟتػػدي  ارربػػوت ارإػػسيف يف وعػػة ارػػوداع..  يكػػوف أارػػوا األمػػس يف ا يػػة معصػػومُت
 اعَتها.

مكػػػػاف تعاهػػػػد اػػػػسيأ عغػػػػ   9اأمػػػػا ا١تبػػػػدأ ا٠تػػػػام  مػػػػ  هػػػػ ا األلػػػػاس ى ٗتغيػػػػده 
 :  اؿ 92/  5:  فقد رواه البخاري فك صحيحووصار  ٍت هاؤم   
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مر ررػػػا إف :  و عغيػػػم الػػػغماػػػاؿ رلػػػوؿ او صػػػغ  ا:  اػػػاؿ 2 عػػػ  أع هسيػػػسة
 وي  تااٝتوا عغ  ارك س. ان ه .،  ا٠تيف،  ؤا  او إذا   ة او

 فقػاؿ،  بػنى أوضػح،  158 / 2:  ورواه فػك 194 / 8:  و 246/  4:  ورواه فػك
: 

اػػاؿ اػػاؿ اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم مػػ  ارغػػد يػػـو ارر ػػس  2 عػػ  أع هسيػػسة
 وي  تااٝتوا عغ  ارك س. يعػٍت  ػ رك ارصػب،   ٍت كرانة٨ت  نازروف عداً ٓتيف :  اهو ٔتٌت

أف ال ،  اذرػػك أف اسيإػػاً اكرانػػة ٖتار ػػا عغػػ   ػػٍت هاؤػػم ا ػػٍت عبػػد ا١تطغػػب أا  ػػٍت ا١تطغػػب، 
 ان ه . .!! يراك وهم اال يبايعوهم وىت يسغموا إريهم ارر  صغ  او عغيم الغم

 547و  353و  263و  237و  322 / 2:  وأحمد،  86/  4:  ورواه مسلم
بتفػػاوت و ػػاؿ ) أخرجػػو البخػػاري ومسػػلم فػػك ،  167 / 5:  ورواه البيهقػػك فػػك سػػننو
،  ارك  اربخارت َف يػساه عرػم،  ااد رااه مسغم ع  األازاعر الصحيح من حديث الوزاعك  

أا لػػػا   مػػػ  ،   هػػػو اؤػػػ باه  مػػػ  اربيهاػػػر،  اَف ٧تػػػد يف طسياػػػم األازاعػػػر،   ػػػل عػػػ  أع هسيػػػسة
 ا.بخارت اريت  أيديرنسخة ار

اال يكوف  يرهم ؤػر  وػىت ،  ايف رااية اربيهار ع  األازاعر زيادة ى أف ال يراك وهم
 رلوؿ او صغ  او عغيم الغم  .يسغموا اريهم 

رغمسػػغمُت عػػ  مكػػاف ن ارػػم  9كمػػا أف يف راايػػاهتم ت ااتػػاً يف ااػػا إعػػالف اررػػ  
 يرمػا تػ كس راايػة ارطػ اي ،  يف مػٌت  عػد عس ػات سااية اربخارت ت كس أنم أعغ  ذرك ،  يف مٌت

،   ا١توضػوع 9اهػ ا أاػسب اُف اه مامػم ..  أنم أعغ  ذرك يف مكة ابػل توجهػم اُف اٟتػت
ا ػػػات  يػػػم ريغػػػة ،  خاصػػػًة أنػػػم نػػػ ؿ يف هػػػ ا ا١ترػػػ ؿ،  اوسصػػػم عغػػػ  تسكيػػػ ه يف أذهػػػاف ا١تسػػػغمُت

مث نػػػ ؿ  يػػػم طيغػػػة أيػػػاـ ،  دارمرااػػػد تاػػػدـ ذرػػػك يف راايػػػة ارػػػ،  اهػػػو يف طسياػػػم اريهػػػا،  عس ػػػات
 : 257 / 3:   اؿ فك مجم  الكواعد!  ار إسيا

مر ررػا :  عػ  ا ػ  عبػاس اػاؿ اػاؿ رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم ابػل يػـو ارًتايػة  يػـو
 ويػ  ال اسػم ا١تإػسكوف. رااه ارطػ اي يف اركبػَت ااألالػ ،  عداً إف ؤا  او  ػا٠تيف األٯتػ 

 .ارجارم ثاات. ان ه ، 
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هػػػر هػػػدؼ ارسلػػػوؿ أف يػػػ ًكس اسيإػػػاً اا١تسػػػغمُت ْتادثػػػٍة ع يمػػػة :  اا١تسػػػأرة ا١تهمػػػة هرػػػا
! هػ ه اٟتادثػة ارػيت تسيػد  ابػل ٨تػو أر ػع عإػسة لػرة مػ  ذرػك اريػـو  اػ ،  ااعا  يه ا ا١تكاف

،  ايسيد او ارلػورم أف ٗتغػد يف ذاكػسة ا١تسػغمُت اار ػاريخ،  اسيأ أف تد رها اأف يرساها ارراس
اهػػر صػػورة  عػػ  جهػػود  ساعرػػة ..  ا ػػٍت هاؤػػم 9ا خػػس  رغرػػ  ،  ا عػػار  عغػػ  اػػسيأاكغهػػ
ايارعوا ابائل كرانة اراسيبة م  اٟتـس   ر يػ  ،  وي  ال طاعوا أف ٭تااو إٚتاع ابائغهم،  اسيأ

 !! مااطعة تامة عغ   ٍت هاؤم
وػػػىت ،  ااػػػد ن ػػػ اها رسػػػرُت طويغػػػة اضػػػياوا عغػػػيهم اا صػػػادياً ااج ماعيػػػاً تذػػػييااً تامػػػاً 

 !! غمم  رو هاؤم اُف اسيأ ريا غوهأا يس،  يًتاجع ٤تمد ع  نبوتم
ااد اع   ار ساعرة يوم اؾ أهنم ٧ت وا ٧تاواً كبَتاً اوااوا إٚتاع اسيأ اكرانة عغ  هػ ا 

اكاف مد٘تسهم ر رك يف ارصب يف خيف  ٍت كرانة ويػ  تاػاٝتوا  ػارالت ،  ا٢تدؼ ارإيطاي
االػ مس وصػارهم اماػاط هم ٨تػو أر ػع ،  ؤاا م  اريـو ارناي   ر ي ها د،  اارع ى عغ  هد هم

 !! م  مكة 9لروات اُف ابيل هعستم 
مسػػغمهم اكػػا سهم اٖتمغػػوا لػػروات اٟتصػػار  9ااػػد تذػػام   رػػو هاؤػػم مػػع اررػػ  

..  اَف يإػػاركهم يف ذرػك أوػد مػ  ا١تسػػغمُت،  يف ؤػعب أع طارػب،  اار اػس ااألذى االهانػة
 ! رهم ٔتعع ةوىت  سج او ع

اتكػػػػاريف ،  أف يػػػػوعر ا١تسػػػػغمُت اٞتػػػػدد عغػػػػ  تػػػػاريخ اللػػػػالـ 9راػػػػد أراد اررػػػػ  
 ! اللالـ امعدف ارك س ريعس و٫تا ايوعيهم عغ  معدف..  ريعس وا ايم م،  اروور

أويػػا  مػػ  زعمػػا  مػػا زارػػوا  ارػػ ي ،  كمػػا أراد أف يبعػػ   ػػ رك رلػػارًة اُف  ايػػة ار ساعرػػة
اَف ،  مث ارتكبػػػوا  عػػػده مػػػا هػػػو أع ػػػم مرػػػم،  ازر هػػػ ا ارك ػػػس اارعػػػار  ػػػأهنم اػػػد ٖتمغػػػوا،  اػػػسيأ

 ػػأعغروا ،  يًتاجعػػوا إال عرػػدما ٚتعهػػم يف  ػػ ة مكػػة ٖتػػا لػػيوؼ األنصػػار الػػيوؼ  ػػٍت هاؤػػم
اهػا هػم اريػـو ٮتططػوف روراثػة دارػة اللػالـ ارػيت  راهػا او تعػاُف ..  إلالمهم خو ػاً مػ  ارا ػل

 !! اهم كارهوف،  ارلورم
 م  لادة،  غك او تعاُف عدداً اغيالً م  أ طاؿ ذرك اٟتغف ارإيطايراد أه
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ارك  ارعديػد منػل لػهيل  ػ  ..  ا سيف عغر    أع طارب،   ا١توت،  مد٘تس خيف ارصب
اوكػػػيم  ػػػ  ،  اصػػػ واف  ػػػ  أميػػػة  ػػػ  خغػػػف،  اعكسمػػػة  ػػػ  أع جهػػػل،  اأع لػػػ ياف،  عمػػػسا
مػازارو ..  اعػَتهم مػ  زعمػا  اػسيأ اكرانػة،  راأ ا األعور ارسغم،  اصهيب    لراف،  و اـ

يف وعػة ارػوداع يسػمعوف كالمػم ايػ كساف  9اكػانوا واضػسي  مػع اررػ  ،  أوياً  ير ساف
اي ععبػػوف مػػ  ع ػػوه عػػرهم ااك  ائػػم   اامػػة اٟتعػػة اردامغػػة ،  ماضػػيهم  ػػاألم  اراسيػػب جيػػداً 

 ! عغيهم
ا٣تػػػسى ،  ؤػػػهادة أهػػػل اربيػػػاا ،  امرطػػػا األمػػػور،  اكانػػػا تصػػػس اهتم ار ػػػاهسة اا٠ت يػػػة

اأهنػم يعػداف ،  يعغػ  اػسب موتػم ارويغػم عػرهم 9تدؿ عغ   سوهم  أف اررػ  ..  ار اريخ
 !! ا  عده ٟتصار  ٍت هاؤم اٞتديدارعدة ١ت

 اكيػف أوبطػم او تعػاُف،  أف ي كسهم ٓتطػ هم يف وصػارهم اراػدل 9 أراد ارر  
 !! ! اأنم لي ب  وصارهم اٞتديد أيذاً 

بػدأ ارسػا ع مػ  هػ ا األلػاس ى ٖتػ يسه اسيإػاً أف تطغػ  مػ   عػده ات سػد    اػػد اأمػا ا١ت
اذكستػػػػم راايػػػػة ا٢تينمػػػػر ا١ت ادمػػػػة يف ٣تمػػػػع ار اائػػػػد عػػػػ   هػػػػد  ػػػػ  ،  ذكستػػػػم أواديػػػػ  مصػػػػادرنا

يػػا  اورػػم ى 9ارػػ ت الػػ مع عغػػ  مايبػػدا اُف خطبػػة يػػـو عس ػػة اناػػل عػػ  اررػػ  ،  ارب ػػَتت
عػٍت عػركم  ػ ي ال أ،  غوهنا عغ  راا كم إتػئ اررػاس  ػا خسةاسيأ ال ٕتيئوا  اردنيا ٖتممعإس 

 م  او ؤيئاً   ان ه .
اإال ،  اَف يكػػ  اسؤػياً اال كرانيػػاً ،  انإػكس او تعػػاُف أف  هػدا ارب ػػَتت هػ ا كػػاف  ػداياً 

!  كمػػػا  عػػػل ارػػػسااة اراسؤػػػيوف،   اأ عػػػدها عػػػ  اػػػسيأ،  روضػػػع هػػػ ه ارساايػػػة يف رابػػػة  ػػػٍت هاؤػػػم
يف مصػػػادر إخوانرػػا ارسػػػريُت عإػػػسات األواديػػ  ى ارصػػػ ي ة   يف ٖتػػػ يس اررػػػ   ععغونػػا ناػػػسأ 
!! اعإػػػػػسات األواديػػػػػ  يف مػػػػػدح اػػػػػسيأ  ربػػػػػٍت هاؤػػػػػم ا ػػػػػٍت عبػػػػػد ا١تطغػػػػػب اذمهػػػػػم 9

!! اال ٕتػػد  يهػػا وػػديناً يف ذـ اػػسيأ إال ااػػد أوبطػػوا معرػػاه  ااجػػوب أف تكػػوف ارايػػادة  ػػيهم
 !! أا ووروه اُف مدٍح راسيأ،  ْتدي  آخس
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ألف اسيإػاً ..  دي  ا ػ  ارب ػَتت يف وعػة ارػوداع ٖتػ يس  نبػوت  راػسيأ يف ٤تغػم ٘تامػاً او
امػػ   9اهػػر ا١ت صػػدية رايػادة عػػسب اٞت يػػسة يف ويػػاة اررػػ  ..  ذات مواػع ٦تيػػٍ  يف ارعػػسب

..  اار  سيػف ارػ ت ٮتإػ  عغػ  اللػالـ..   ا٠تطس عغ  أهل  ي م م  اسيأ اودها..   عده
 ! ا اية ارراس تبع  ٢تا..    ا١تسغمُت إ٪تا هو م  اسيأ اودهااار غم ار ت ٮتإ  عغ

،  اعغيػػػم أف ٭تػػػ ر ايرػػػ ر،  اماػػػيم  ٟتعػػػة ر ػػػم،  إ٪تػػػا هػػػو مبغػػػن  عػػػ  ر ػػػم 9ااررػػػ  
 ايهغك م  هغك ع   يرة.،  ري ِت م  ورَّ ع   يرة

اأمػػػا ا١تبػػػػدأ ارنػػػػام  مػػػػ  هػػػ ا األلػػػػاس ى ٖتػػػػ يسه ارصػػػػ ا ة مػػػ  الرتػػػػداد اارصػػػػساع عغػػػػ  
 .. اعَت مباؤسة،  مباؤسة:  ة    اد راتم مصادر اٞتميع  صيغ ُتارسغط

ى ال تسجعػػوا  عػػدت ك ػػاراً يذػػسب  عذػػكم راػػاب  9أمػػا عػػَت ا١تباؤػػسة  هػػر اورػػم 
 ا ػاً ٖتػا  1377 / 2:  و د تقدـ فك نص ص الخطب أف ابن ماجػة عقػد فػك سػننو عب   

ال ،  ا٭تكػػم أا ايغكػػم. .. ى ال رصػػا اررػػاس  اػػاؿ 9هػػ ا ارعرػػواف ااػػاؿ  يػػم إف اررػػ  
 . ال تا  غ   عدت  ...  تسجعوا  عدت ك اراً يذسب  عذكم رااب  عب
 9اركرػػم ،  ااػػد أخػػ هم أهنػػم لػػي عغوف،  اهػ ا يعػػٍت أف ذرػػك لػػوؼ ياػػع مػػرهم

رياػيم اٟتعػة عغػيهم رس ػم ..  اكػل موجبػات ا٠تػوؼ ااٟتػ ر،  ال عمل كل  الع م اكػل عاط  ػم
 ! ١تاذا َف ٖت رنا:  ارايامة ال ياوروا وىت إذا اا وه يـو،  ع  اجل

ال اريهػػػػود اال ..  ال عػػػَت..  اارػػػ ي  ٭تػػػ رهم مػػػ  الا  ػػػاؿ ريسػػػوا إال ارصػػػ ا ة ال عػػػَت
 .. اال وىت زعما  اسيأ  داف ؤسكائهم م  ارص ا ة،  ارابائل ارعس ية

 اا٠تػوؼ مػ ،  ااد وااػا مسك ي هػا عغػ  كػل اٞت يػسة،   اردارة اللالمية كانا اائمة
مهمػػا  ،  رػػي  مػػ  ارابائػػل ارػػيت خذػػعا راللػػالـ طوعػػاً أا كسهػػاً  9الا  ػػاؿ  عػػد اررػػ  

  هر ال تس طيع أف تطمة اُف ايادة هػ ه اردارػة..  كانا كبَتًة اموودًة منل هوازف اعط اف
 .. إال  والطة ارص ا ة،  اإف طم ا  ال ويبَّ ٢تا يف اررعاح، 
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اَف تبػػا ٢تػػم اػػوة ،  مػػرهم مػػ  اٞت يػػسة اسػػماً  9ااريهػػود اػػد انكسػػساا اأجغػػ  اررػػ  
 ػػال وػػيبَّ ٢تػػا يف اررعػػاح ،  امكائػػدهم اخططهػػم مهمػػا كانػػا اويػػًة اخبينػػةً ..  عسػػكسية تػػ كس

 ..  والطة ارص ا ة..  إال
 هػػم ال يسػػ طيعوف أف يػػدعوا ،  مػػع أهنػػم ٯتغكػػوف ٚتهػػور ابائػػل اػػسيأ،  ازعمػػا  اػػسيأ

اٟتػػا  9يعػػٍت كػػاف رغرػػ  ،  م طغاػػاؤهألهنػػم كغهػػ 9واػػاً يف ايػػادة اردارػػة  عػػد اررػػ  
 ػػػال طسيػػػا ٢تػػػم رغايػػػادة إال ..   اٗتػػػ هم عبيػػػداً اأطغاهػػػم،  أا ي خػػػ هم عبيػػػداً ،  يف أف ياػػػ غهم

 .. م  اراسؤيُت ا١تهاجسي ،   والطة ارعدد ارذئيل م  ارص ا ة
ير صػس  ارصػ ا ة ،  مػ  ارصػساع  عػده عغػ  ارسػغطة 9ا  رك ي ذة أف ٖت يسه 

 !! ا ا ..   األنصار  ا  مث،  ا١تهاجسي 
ااػد جػا  هػ ا ..  ار ت ال يراصم إال األٝتػا  ارصػس٭تة،  اهرا يأيت دار ار   يس ا١تباؤس

عػػ  ارر يعػػة اا١تصػػَت ارػػ ت ٯتإػػر اريػػم هػػدال  ،  العػػالف ارربػػوت عغػػ  ؤػػكل رووػػٍة مػػ  ارغيػػب
 ! ارص ا ة ا١تر س وف ارًس وف

 9يػػػػوـَ ٬تعػػػػل او ٤تمػػػػداً ،  عػػػػ  او تعػػػػاُف 7رووػػػػة  أخػػػػ ه  ػػػػا ج ئيػػػػل 
 هػو وامػل ،   يد عم ارر  اُف عغر    أع طارػب،  ايعطيم ج ئيل روا  اٟتمد،  رئي  ارإس

اي  خػػس  ػػم ..  9ايكػػوف ٚتيػػع أهػػل ارإػػس ٖتػػا ايػػادة ٤تمػػد ،  روائػػم يف ارػػدنيا اا خػػسة
 .9..  وىت يدع  أ ا ٤تمد،  7آدـ 

 ي ػػػد عغيػػػم اروا ػػػداف مػػػ  األمػػػم ،  اركػػػوثس ايعطػػػر او تعػػػاُف رلػػػورم ارإػػػ اعة اوػػػوض
ري غػػػػَت  ػػػػ رك اركػػػػأس تػػػػسكيبهم ،   يإػػػػ ع ٢تػػػػم ايعطػػػػيهم  طااػػػػة رغإػػػػسب مػػػػ  وػػػػوض اركػػػػوثس

 .. اا٠تغود يف نعيمها،  اتصغة أجسادهم ردخوؿ اٞترة،  ار ي يائر
 : اعردما ي د عغيم أص ا م ٖتدث ا١ت اجأة

،  امػػرعهم مػػ  اراد اٟتػػوض،  مػػ  ارإػػ اعة ٢تػػم 9ٔترػػع اررػػ  اال٢تػػر  يػػأيت اررػػدا 
 !! ايدمس مالئكة ارع اب  أخ هم اُف جهرم

 !!   ارص ا ة عغ  رساف أصدؽ ا٠تغاه ا هو مس ابل هدال
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اُف األمػػػة يف  9ركػػر يبغغهػػا اررػػ  ،  جػػا   ػػا ج ئيػػل األمػػُت،  إنػػم صػػورة  رهيبػػة  
 !! وعة اروداع

أف لػػببها أهنػػم لػػوؼ اال  ػػد ..  9إهنػػا أع ػػم كارثػػٍة عغػػ  صػػ ا ِة أع ػػم رلػػوؿ 
 !! كارثة...  يواعوف يف أم م م   عده أع م

اال يرعو م  هدال  ارص ا ة إال منل ى ٫تل اررعم   كما يف راايػات ٤تبػيهم ارصػ ي ة 
ألف ٫تػل ارػرعم هػر ارغػرم أا ال ػل ار ار ػة ،  اهػو تعبػَت  نبػوت  ععيػب..   أؤد ؤساط ارص ة

ا٫تغهػم ارػ ت ،  يدؿ عغ  أف اطيػع ارصػ ا ة يف اررػار! اهو  ا٠تارجة عغ  راعيم،  م  اراطيع
 !! ي غا م  اررار اُف اٞترة،  ي غا مرهم

٦تػا يػدؿ عغػ  أهنػم خطػاف مػ  ،  أف ارصػ ا ة اٞتهرميػُت زمستػاف 9 ل ذكس ارر  
ا يػم ،  صػ ية  عغػ  ؤػسط ارإػيخُت:  اتادـ اوؿ اٟتاكم ع  ودينم،  ص ا  م الخ   ااود
 !!    غم ي غا إال كمنل اررعم،    عل  م ك رك ، ى مث أابغا زمسة  أخسى

خاصػػًة عغػػ  ا١تسػػغم ارػػ ت تػػسىب عغػػ  ،  صػػعبُة ار صػػور اار صػػديا..  إهنػػا مسػػأرة  م هغػػة  
اودي  أص اع كاررعـو  ػأيهم اا ػدي م ،  ااٞتيل ار سيد،  اخَت اراساف،  وب كل ارص ا ة

 ػػ ذا  ػػم ..   كػػ  معهػػا اكػػ ت معػػمارػػيت،  اعغػػ  ارصػػور اارغووػػات ارسائعػػة رغصػػ ا ة..  اه ػػدي م
 !! ارصورة ارإيطانية ا١تخي ة عرهمي اجأ   ه 

راػػػػاروا عرػػػػم إنػػػػم عػػػػدا  رىلػػػػالـ  9رػػػػو كػػػػاف ا١تػػػػ كغم عػػػػ  ارصػػػػ ا ة عػػػػَت ارسلػػػػوؿ 
 .9..  ارسلورم يسيد أف يكيد رىلالـ ع  طسيا ارطع  يف ص ا ة ارسلوؿ

اكالمػم رػي  اج هػاداً مرػم . .  ر سم..   عيرم..  9ارسلوؿ ..  ارك  ا١ت كغم هو
 اكالمم يف ارغذػب رػي  وعػة،  وىت تاوؿ اسيأ إنم ي كغم يف ارسضا اارغذب،  اال رأياً رآه

 !! اور  ن ؿ عغيم م  رب ارعا١تُت  ل هو.. 
اأف ..  اركػ  هػل ٬تػب أف تكػوف اٟتاياػة دائمػاً وغػوًة كمػا نإػ هر..  إهنا واياػة  مػسة  

 ؟! ااً ١توراثاترامطا ،   اجرايكوف اٟتا دائماً م صاًل عغ  م
 ا١تمروعُت م ،  ا١تس وضُت،  اماذا نصرع إذا كانا أوادي  ارص ا ة ا١تطسادي 
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 اهػػػر تصػػػسح  أنػػػم ال..  اهػػػر يف عػػػَت ارصػػػ اح أكنػػػس،  اراد اٟتػػػوض مس  يذػػػة  يف ارصػػػ اح
 !! يرعو مرهم إال منل ا٢تمل

 1854 / 5:  ػ  اؿ الج ىري فك الصحاح
إال أف ارػػر أ ال يكػػوف ،  منػػل ارػػر أ،  ال ػػل ارػػيت تسعػػ   ػػال راع:  اا٢تمػػل  ار  سيػػك

 إ ل  ٫تل  اهامغة ا٫تاؿ اهوامل.:  اا٢تمل يكوف رياًل اهناراً. يااؿ،  إال ريالً 
  ها تسع  ريالً اهناراً  ال راع.إذا أرلغ،  اتسك ها ٫تاًل أت لدى

 ن ه .مل. اا١تسعر ار ت رم راع. ااخ غ  ا١تسعر  ا٢ت:  ايف ا١تنل
 ؟! موضوعهم يف وعة اروداع ١9تاذا طسح ارسلوؿ :  ارك  ارسداؿ هو

اال عغػم رػم مػ  ن سػم ،   هو ال يرطػا عػ  ا٢تػوى،  ألف او تعاُف أمسه   رك:  اٞتواب
 !! ٔتا ليعست رم معهم يـو ارايامةاال ،  ٔتا لي عغم أص ا م م   عده

هػػػل ك ػػػساا اارتػػػداا كمػػػا ياػػػوؿ  ؟ امػػػاذا  عػػػل ارصػػػ ا ة  عػػػد ارسلػػػوؿ:  اارسػػػداؿ ا خػػػس
 ؟! ؟ هل اا  غوا عغ  ارسغطة ااٟتكم ؟ هل وس وا اردي  اٟتدي 

 ! اال تصس را ذياً ،  االكا،  9إابل ما ياورم رك نبيك :  ااٞتواب
اَف يهغػػك هػػدال  ،  ١تػػاذا اخ ػػار او تعػػاُف هػػ ا األلػػغوب يف ار  ػػ يس:  اارسػػداؿ ا خػػس

 ! أا يكإ هم رغمسغمُت ري  راهم،  يأمس رلورم  ا غهمأا ،  ار ي  لير س وف،  ارص ا ة
اتػػػسؾ ،  هػػػ ه ليالػػػ م لػػػب انم اتعػػػاُف يف إاامػػػة اٟتعػػػة كامغػػػة عغػػػ  ارعبػػػاد:  ااٞتػػػواب

،  اال يسػأؿ عمػا ي عػل..  ايهغػك مػ  هغػك عػ   يرػة،  ري ِت م  ورَّ ع   يرة..  اٟتسية ٢تم
ال ي عػػل ا٠تطػػأ وػػىت ٭تالػػب  اهػػو،   هػػو لػػب انم مػػاركهم رػػم وػػا لػػدا٢تم..  اهػػم يسػػأروف

 !  ٯتكرم أف ٭تالب األعغم ايسأرماعَت األعغم ال،  اهو أعغم..  عغيم
؟! أَف يهسعػػػػوا اُف  مػػػػاذا كػػػػاف ااػػػػع ذرػػػػك عغػػػػ  ارصػػػػ ا ة اا١تسػػػػغمُت:  اارسػػػداؿ ا خػػػػس

وػػػىت ال يذػػػغهم ،  ايعػػػُت ٢تػػم مػػػ  ي بعونػػػم  عػػده،  ري ػػػدد ٢تػػػم ارطسيػػا أكنػػػس 9ارسلػػوؿ 
 ؟! افهدال  ارص ا ة ا٠تطس 



 آيات ارغديس ............................................................................................. ٕٓٔ

ا إػػسهم  ػػاثٍت عإػػس ،  ك ػػاب او اعًتتػػم:  راػػد عػػُت ٢تػػم ارناغػػُت مػػ   عػػده:  ااٞتػػواب
 .. إماماً يكونوف مرهم  عده

:  ٢تػم عًتتػم اأهػل  ي ػم  أٝتػائهم 9طا١تا ودد اررػ  ،  اابل وعة اروداع ا عدها
 وػىت أف األواديػ  ارصػ اح تاػوؿ إنػم وػددهم وسػياً ،  : عغر ا اطمػة ااٟتسػ  ااٟتسػُت

 !! ىاالء عترتك أىل بيتك:  اااؿ رغمسغمُت،   أدار عغيهم كساً  ٯتانياً 
اأخػ   يػد عغػر ،  اَف يك ف   رك وىت أااف ا١تسغمُت يف رمذا  اٞت  ة  غديس خػم

اأمػس ا١تسػغمُت أف يسػغموا عغيػم ،  انصػب رػم خيمػةً ،  ا غن األمة إمام م مػ   عػده 7
،   هرػػداه ٚتيعػػاً ا ػػاركوا رػػم..  هم ارػػيت أمػػس  ػػا او تعػػاُفايبػػاركوا رػػم االي ػػم عغػػي،   ػػ مسة ا١تػػدمرُت
أف يهرػئ  عغيػاً  عػئ  اُف  ػاب خيم ػػم ،  نسػا ه اكػ  معػم يف وعػػة ارػوداع 9اأمػس اررػ  

 عغراٍت رضاه   والي م عغ  األمة.م..  اهرأنم ا ارك  رم
 طغػػػب ،  يف مػػػسض ا اتػػػم أف يدكػػػد اٟتعػػػة عغػػػ  األمػػػة  وثياػػػٍة مك و ػػػة 9مث أراد 

اركػػرهم ر ذػوا ذرػػك ..  مػرهم أف يػػأتوه  ػدااة ااسطػػاس ريك ػب ٢تػػم ك ا ػاً رػػ  يذػغوا  عػػده أ ػداً 
!! ألنػا  عػا١تُت عامػدي  ٥ت ػاري ،  راػد اسرنػا أف نذػل،  ؤكساً أيهػا ارسلػوؿ:  ! اااروا رم  إدة

مث تسػػػعة مػػػ  ذريػػػة ،  مث وسػػػيراً ،  مث وسػػػراً ،  النسيػػػد أف تك ػػػب ررػػػا أطيعػػػوا  عػػػدت عػػػًتيت عغيػػػاً 
 ! اٟتسُت

 ؟! أف يايم اٟتعة أكنس م  ه ا 9 هل تسيد م  نبيك 

 : عق بة المخالفين لل صية النب ية بةىل بيتو:  الساس الخامل
اارإػهادة عغػ  ،  يف ار بغيػن 9ت رالػب مػع مسػدارية اررػ  ،  اهر عاو ػة  أخسايػة

ار ُت رسلػػػػورم  صػػػػيغة اػػػػساٍر مػػػػ  او تعػػػػاُف  غعػػػػ  ا١تخػػػػ،  ااػػػػد جػػػػا ت ؤػػػػديدًة ااطعػػػػة..  األمػػػػة
اوكمػػػػػاً  عػػػػػدـ ابػػػػػوؿ تػػػػػو  هم هنائيػػػػػاً ،  اطػػػػػسدهم مػػػػػ  ارسٛتػػػػػة ال٢تيػػػػػة،  يف أهػػػػػل  ي ػػػػػم 9

 .اال  اااهم ارع اب يف اررار
 !! 9أهنا كانا آخس  اسة م  خطب م ،  ارٔتا ي يد م  ؤدهتا
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ااػػد نصػػا ،  ااػػد تاػػدـ نػػف هػػ ه ارغعرػػة ارربويػػة يف راايػػة ٖتػػف ارعاػػوؿ مػػ  مصػػادرنا
 يف وعة اروداع. 9 عغ  أهنا صدرت م  ارر  مصادر ارسريُت

 975/  2:  ػ ففك سنن ابن ماجة
اإف ،  عػػ  عمػػسا  ػػ  خارجػػة أف اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم خطػػبهم اهػػو عغػػ  راوغ ػػم

أا ،  امػ  ادعػ  اُف عػَت أ يػػم...  اػاؿ،  اإف رغامهػا ريسػيل  ػػُت ك  ػر،  راوغ ػم ر اصػع ّتسهتػا
. أا ،  او اا١تالئكػة ااررػاس أٚتعػُت  عغيػم رعرػة،  توُف عػَت مواريػم ال يابػل مرػم صػسؼ  اال عػدؿ 

.:  ااؿ  عدؿ  اال صسؼ 
 293 / 3:  ػ وفك سنن الترمقي

ٝتعػػا رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم ياػػوؿ يف خطب ػػم :  عػػ  أع أمامػػة اربػػاهغر اػػاؿ
  عغيػػم رعرػػة او،  أا ان مػػ  اُف عػػَت مواريػػم،  امػػ  ادعػػ  اُف عػػَت أ يػػم....  عػػاـ وعػػة ارػػوداع

 ار ا عة اُف يـو ارايامة.
 239/  4:  ػ وفك مسند أحمد

خطبرػػا رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم اهػػو ٔتػػٌت عغػػ  :  عػػ  عمػػسا  ػػ  خارجػػة اػػاؿ
أال :   اػاؿ،  ارعا ػا يسػيل  ػُت ك  ػر،  اهر تاصع ّتسهتػا،  اإي ر  ا جساف ناا م،  راوغ م

:  ورواه أحمػد عغيم رعرة او اا١تالئكة اارراس أٚتعػُت. ،  مام  ادع  اُف عَت مواريم رعبًة عره
أا تػػوُف عػَت مواريػػم  عغيػم رعرػػة او اا١تالئكػػة ،  أال امػػ  ادعػ  اُف عػػَت أ يػم:   غ ػيب 187/  4

ورواه بعػػػػدة ال يابػػػػل او مرػػػػم صػػػػس اً اال عػػػػدالً أا عػػػػدالً اال صػػػػس اً. ان هػػػػ . ،  ااررػػػػاس أٚتعػػػػُت
:  ورواه الػدارمك فػك سػننو،  186و  238وفػك ص ،  لتك  بلهاروايات فك نفل الصفحة وا

ورواه البخػػػاري فػػػك ،  عػػػن أبػػػك مسػػػع د،  14 / 5:  ومجمػػػ  الكواعػػػد،  344 و 244 / 2
 67/  4:  و،  221 / 2:  صحيحو

عالاػة هػ ه ارغعرػة ا١تإػددة ا١تػ كورة يف خطػب وعػة ارػوداع اعَتهػا  مػا:  ارعغك تسأؿ
!  هر ترصب عغ  ار ت يركس نسبم م  أ يم ايرسب ن سػم ؟  أهل  ي م 9 وصية ارر  

 د ار ت يركس ماركم ايدعر أنم عبداعغ  ارعب،  اُف ؤخف آخس
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 ! ايدعر أف اال ه رإخف آخس،  أا يركس اال ه اليده ار ت أع ام،  رإخف آخس
 !  ه ا هو معٌت ى م  ادع  رغَت أ يم أا توُف عَت مواريم  

أ وتػػم هػػػو :   ػػاأل وة يف هػػ ه األواديػػػ  ارإػػسي ة 9أف ماصػػود اررػػػ  :  ااٞتػػواب
ارػػي  مػػساده األ ػػوة اررسػػبية ااال  ،  االي ػػم اااليػػة أهػػل  ي ػػم عغيهػػا:  ا ػػاروال ،  ا١تعرويػػة رألمػػة
 ! ا١تارك رعبده

مث ،  الػػعل ن سػػم  الػػم اارػػٍد آخػػس،  رػػو أف ارػػداً هػػسب مػػ  أ يػػم:  اارػػدريل عغػػ  ذرػػك
 ػػ ف ار اهػػا  ٚتيعػػاً ي  ػػوف  ػػأف تو  ػػم ..   س او تعػػاُفاالػػ غ،  تػػاب مػػ   عغ ػػم اصػػ ة هوي ػػم

 ! تابل
ا عػد مػػدة ،  اادعػ  أنػم لػػيده،  ارػو أف عبػداً ٦تغوكػػاً هػسب مػ  لػػيده اٞتػأ اُف ؤػػخف

 ف ار اها  ي  وف  أف تو  م تابل.  ..  رجع اُف ليده اال غ س او تعاُف
 اُف األ ػداال٢تػر  مصػبوب  عغيػم ارغذػب 9 يرما ارإخف ا١تغعوف يف كػالـ اررػ  
اارصػسؼ هػو  .ال يابل او مرم صػس اً اال عػدالً  ،  ! ى  عغيم رعرة او اا١تالئكة اارراس أٚتعُت

  سسهتما األوادي  ارإسي ة   رك. ااد،  اارعدؿ ار دية،  ار و ة
إ٪تػػػػا تصػػػػة ٟتػػػػاالت ا٠تيانػػػػة ،   هػػػ ه ارعاو ػػػػة ال٢تيػػػػة ا١تػػػػ كورة يف خطػػػػب وعػػػػة ارػػػػوداع

أا ،  اال يعاػػل أف تكػوف رورػٍد جاهػػٍل يػدعو ن سػػم رغػَت أ يػػم،  الرتػػداد اؤػبهممنػل ،  ارع مػ 
 ! أا م غوـٍ يدعو ن سم رغَت ليده رعبٍد ٦تغوؾٍ 

!  اخساجػم مػ  اللػالـ،  ايديد ذرك أف  عب رااياهتا صسوا  ك ػس مػ  ي عػل ذرػك
. 872/  5:  ولنػك العمػاؿ،  97/  1:  ومجم  الكواعػد،  26 / 8:  لما فك سنن البيهقك

ى م  توُف عَت مواريم  اد خغع ر اة اللالـ م  عراػم. أٛتػد  324 / 17:  وفك لنك العماؿ
 .ع  جا س  
 يف اررار. ا   جسيس ع  عائإة   ى م  توُف عَت مواريم  غي بوأ  ي اً  326/  ػ وفك
 .ى م  توُف عَت مواريم  اد ك س. ا   جسيس ع  أن    327/  ػ وفك
  س ٔتا أن ؿ او عغ  رلورم. ش  ى ام  توُف عَت مواريم  هو كا 255 / 16:  ػ وفك
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ألهنػػػا مديػػػػدات  ٟتكػػػػم ،  اال ٨ت ػػػاج اُف ت بػػػػع هػػػػ ه األواديػػػ  يف مصػػػػادرها األػػػػانيدها
 امارك ارعبد.،  ال ٯتك  أف يكوف األب اررس  9ارعال اراطعر  أف ماصوده 

رػي  ،  هػا مػ  راايػات أٛتػدأف  عػب رااياتػم كػاريت مػست آن ػاً اعَت :  ايديد ذرك أيذاً 
 ل اا صست عغ  ذكس ارعبد ار ت هو أال جسماً م  ارورد امع ذرػك ،   يها ذكس رغورد ااروارد

 ! اَف ٗت  ها،  زادت ارعاو ة اارغعرة عغيم
 عػد ذكػس ،  أف ه ه ارغعرة اردت يف  عب راايات ا٠تطب ارإسي ة:  ايديد ذرك أيذاً 

اوػػػـس ،  مػػػ  ماريػػػة خاصػػػة هػػػر ا٠تمػػػ  : هػػػل  ي ػػػماأ 9ميػػػ   ػػػم او تعػػػاُف رلػػػورم  مػػػا
 ! عغيهم ارصداات اار كوات
 186/  4:  ػ ففك مسند أحمد

أال إف ارصػداة ال ٖتػل :  خطبرػا رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم اهػو عغػ  ناا ػم  اػاؿ
أا مػػػا يػػػ ف ،  اال مػػػا يسػػػاات هػػػ ه:   اػػػاؿ،  اأخػػػ  ا ػػػسًة مػػػ  كاهػػػل ناا ػػػم،  ِف اال ألهػػػل  يػػػيت

 أا توُف عَت مواريم. ان ه .،  ع  او م  ادع  اُف عَت أ يمه ه. ر
ى امػ  تػوُف عػَت  235 / 17:  وفك لنك العماؿ،  293 / 5:  ورواه فك لنك العماؿ

 ا   عساكس ع  عائإة   ان ه . . غي بوأ  ي اً يف اررار،  مواريم
يف خطػػب وعػػة ارػػوداع  9 اٟتػػدي  ثا ػػا  عرػػم  : أمػػا يف مصػػادر أهػػل اربيػػا

 .. اهو أيذاً ج    م  ودي  ارغديس..   ا١ترالكيف
 123 / 37:  ػ ففك بحار الن ار
عػػ  عبػػد ،   ػػ  ٤تمػػدعبػػد او  عػػ ،  عػػ  عغػػر  ػػ  أٛتػػد اراالنسػػر،  عػػ  أمػػاِف ا١ت يػػد

 عػ  زيػد  ػ  أراػم اػاؿ،  ع  أع إل اؽ ارسبيعر،  ع  مول     عمساف،  ارسٛتاف    صاٌف
رعػػ  ،  إف ارصػػداة ال ٖتػػل ِف اال ألهػػل  يػػيت:  ياػػوؿ غػػديس خػػم  9ٝتعػػا رلػػوؿ او : 

ارورػػد رصػػاوب ار ػػساش ارغعػػاهس ،  رعػػ  مػػ  تػػوُف اُف عػػَت مواريػػم،  او مػػ  ادعػػ  اُف عػػَت أ يػػم
 اري  روارث اصية.،  اٟتعس
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 م عمداً  غي بوأ ماعده م  اررار.أال م  ك ب عغر ..  ارأي موي،  أال ااد ٝتع م مٍت
  ال تسوداا اجهر.،  اٟتوض امكاثس   كم األمم يـو ارايامةأال اإي  سطكم عغ  

ـ .،  أال ألل را ف رجااًل م  اررار  اريس را ف م  يدت أاوا
 اأنا موُف كل مدم  امدمرة.،  إف او موالت

 را مواله  ه ا عغر مواله. ان ه .أال م  ك
 .عن بشارة اإلسالـ،  186/  وروف نح ه فك

 344/  ك فك لتابو العمدةػ و اؿ ابن البطريق الشيع
رعػػ  او مػػ  ان مػػ  :  9اأمػػا األخبػػار ارػػيت تكػػسرت مػػ  ارصػػ اح مػػ  اػػوؿ اررػػىب 

 هػػػػر مػػػػ  أدؿ عغػػػػ  اٟتػػػػ  عغػػػػ  اتبػػػػاع أمػػػػَت ا١تػػػػدمرُت ،  أا تػػػػواُف عػػػػَت مواريػػػػم،  اُف عػػػػَت أ يػػػػم
 9مػػ  تػػوُف عػػَت مواريػػم يعػػٍت ن سػػم :  يسيػػد  اورػػم،  ااألمػػس  والئػػم داف عػػَته 7

يف  صػػػػل م ػػػػسد ،  مػػػػ  ارصػػػػ اح مػػػػ  عػػػػَت طسيػػػػامػػػػا تاػػػػدـ   ػػػػدريل،  ده عػػػػ 7اعغيػػػػاً 
:  مدكػػػداً رػػػ رك مث اػػػاؿ،  مػػػ  كرػػػا مػػػواله  عغػػػر مػػػواله:  9اهػػػو اػػػوؿ اررػػػ  ،  مسػػػ وىف

 ااخ ؿ م  خ رم. ،  اانصس م  نصسه،  ارغهم ااؿ م  اااله اعاد م  عاداه
  ػدريل،  أيذػاً  ام  كاف مدمراً  عغر مػواله،  مواله  عغر مواله 9 م  كاف اررىب 

مػػ  كرػػا مػػواله  عغػػر :  9مػػ  اػػوؿ عمػػس  ػػ  ا٠تطػػاب رعغػػر ١تػػا اػػاؿ رػػم اررػػ  مػػا تاػػدـ 
:  أصػب ا مػوُف كػل مػدم  ا مدمرػة. ايف راايػة،   ٍخ  ٍخ رك يا عغػر:   ااؿ رم عمس،  مواله

 موالت اموُف كل مدمرة امدم .
ارعغػػػػر  9لػػػػورم مث جعغهػػػػا او رس ،  اهػػػػ ه مر رػػػػة َف تكػػػػ  إال و لػػػػب انم اتعػػػػاُف

إنمػػا ولػػي م اهلل ورسػػ لو والػػقين آمنػػ ا الػػقين يقيمػػ ف الصػػالة :   ػػدريل اورػػم تعػػاُف 7
 ... ويات ف الكل ة وىم رالع ف

مػػ  ان مػػ  اُف عػػَت أمػػَت ا١تػػدمرُت :  مػػ  ان مػػ  اُف عػػَت أ يػػم  ػػا١تساد  ػػم:  9ااورػػم 
 7رعغػر  9مػأخوذ  مػ  اػوؿ اررػ  ،  يف ارػوال  7عغر  ػ  أع طارػب 

 غ  عاؽ اارديم رعرة او. ان ه . ع،  أنا اأنا أ وا ه ه األمة: 
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كما ارد يف مصػادر ار ػسياُت أف هػ ا اٟتػدي  جػ    ٦تػا كػاف مك و ػاً يف صػ ي ة صػغَتة 
فقػػد رواه البخػػاري فػػك ..  7ارػػ ت ارَّثػػم رعغػػر  9معغاػػة يف ذؤا ػػة لػػيف اررػػ  

 / 3:  والترمػػػقي،  ايػػػاتبعػػػدة رو ،  216و ،  115/  4:  ومسػػػلم،  67/  4:  صػػػحيحو
ألف ارػػػساات ادعػػػ   يػػػم عغػػػ  رسػػػاف عغػػػر ،  اأكنػػػساا مػػػ  رااي ػػػم،  ارااه عػػػَتهم أيذػػػاً  .. 297
إال اراػسآف اتغػك ارصػ ي ة ،  َف يورث أهل  ي ػم ؤػيئاً مػ  ارعغػم 9أف ارر   7

 !! ا١تعغاة يف ذؤا ة ارسيف
دما كنػػس طغاػػا  عرػػ،  أطغػػا هػػ ه ارغعرػػة يف مرالػػبة را عػػة 9ااػػد اجػػدنا أف اررػػ  

ى إ٪تػػا :  ااػػاروا 9اتصػػاعد عمغهػػم مػع ا١ترػػا اُت ضػػد أهػػل  يػا اررػػ  ،  اػسيأ يف ا١تديرػػة
،  أت م  غػػة    بغػػػن ذرػػك اررػػ   غذػػػب،  منػػل ٤تمػػد يف  ػػٍت هاؤػػػم كمنػػل ٩تغػػة نب ػػػا يف كبػػا

 !! عغياً أف يصعد ا١تر  ا٬تيبهم اأمس
 274 / 38:  ػ فقد روف فك بحار الن ار

ع  مول   ػ  يولػف ،  ع  ا   عادة،  ع  ٤تمد    عمس اٞتعاع،   يدع  أماِف ا١ت
عػ  أع إلػ اؽ ،  ع  عبد ارصمد    عغػر اررػو غر،  ع  ٤تمد    لغيماف ا١تاست،  اراطاف
 : ع  األصبن    نباتة ااؿ،  ارسبيعر

عػػدانا ،  ١7تػػا ضػػسب ا ػػ  مغعػػم رعرػػم او أمػػَت ا١تػػدمرُت عغػػر  ػػ  أع طارػػب 
 سػمعرا ،   اعػدنا عغػ  اربػاب،  اٚتاعػة معرػا،  ا أنا ااٟتارث الويد    ع غػةن س م  أص ا ر
انصػػػس وا اُف :  ياػػػوؿ ركػػػم أمَتا١تػػػدمرُت:   خػػػسج إريرػػػا اٟتسػػػ   ػػػ  عغػػػر  اػػػاؿ،  اربكػػػا   بكيرػػػا

أَف :  اخػػسج اٟتسػػ  ااػػاؿ،   انصػػسؼ اراػػـو عػػَتت  اؤػػ د اربكػػا  مػػ  مر رػػم  بكيػػا،  مرػػازركم
ال ااو يػػػاا   رلػػػوؿ او ال ت ػػػا عٍت ن سػػػر اال ٖتمغػػػٍت رجغػػػر :  ا؟  اغػػػ انصػػػس وا:  أاػػػل ركػػػم

 .7أنصسؼ وىت أرى أمَت ا١تدمرُت 
 ػػػػػدخغا عغػػػػػ  ،  أدخػػػػػل:  ادخػػػػػل  غػػػػػم يغبػػػػػ  أف خػػػػػسج  اػػػػػاؿ ِف،   بكيػػػػػا:  اػػػػػاؿ
اػػػد نػػػ ؼ ااصػػػ س ،   ػػػ ذا هػػػو مسػػػ رد معصػػػوب ارػػػسأس  عمامػػػة صػػػ سا  7أمَتا١تػػػدمرُت 

  ابغ م ا كيا.؟  أكببا عغيم  مةما أدرت اجهم أص س أا ارعما،  اجهم
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   هنا ااو اٞترة.،  ال تبك يا أصبن:   ااؿ ِف
اإ٪تا أ كر ر اػداي إيػاؾ ،  جعغا  داؾ إي أعغم ااو أنك تصَت اُف اٞترة:   اغا رم

 ػ ي أراؾ ال أٝتػع مرػك ،  يا أمَت ا١تدمرُت. جعغا  ػداؾ وػدثٍت ْتػدي  ٝتع ػم مػ  رلػوؿ او
 : ااؿ،  ه ا أ داً  وديناً  عد يومر

انطغػػا وػػىت تػػأيت يػػا عغػػر  : يومػػاً  اػػاؿ ِف 9دعػػاي رلػػوؿ او :  نعػػم يػػا أصػػبن
   مػػد او تعػػاُف اتنػػٍت عغيػػم اتصػػغر ،  مث تػػدعو اررػػاس إريػػك،  مث تصػػعد مرػػ ت،  مسػػعدت

 : مث تاوؿ،  عغرَّ صالًة كنَتة
رػة او ارعرػة مالئك ػم إف رع:  اهػو ياػوؿ ركػم،  أيها ارراس إي رلوؿ رلػوؿ او إرػيكم

أا  غػم ،  ا١تاس ُت اأنبيائم ا١تسلغُت ارعريت عغ  م  ان م  اُف عَت أ يػم أا ادعػ  اُف عػَت مواريػم
 أجَتاً أجسه.

 غمػػا رأتػػٍت اػػسيأ امػػ  كػػاف يف ا١تسػػعد أابغػػوا ٨تػػوت ،   أتيػػا مسػػعده اصػػعدت مرػػ ه
 : مث اغا،  صالًة كنَتةً 9اصغيا عغ  رلوؿ او ،    مدت او اأثريا عغيم

أال إف رعرػػػػة او ارعرػػػػة :  اهػػػػو ياػػػػوؿ ركػػػػم،  أيهػػػػا اررػػػػاس إي رلػػػػوؿ رلػػػػوؿ او إرػػػػيكم
أا ادعػػ  اُف عػػَت ،  عغػػ  مػػ  ان مػػ  اُف عػػَت أ يػػم،  مالئك ػػم ا١تاػػس ُت اأنبيائػػم ا١تسلػػغُت ارعرػػيت

 أا  غم أجَتاً أجسه.،  مواريم
اػػد أ غغػػا يػػا أ ػػا :    نػػم اػػاؿ،   غػػم يػػ كغم أوػػد  مػػ  اراػػـو إال عمػػس  ػ  ا٠تطػػاب:  اػاؿ

 .9أُ ِْغُن ذرك رلوؿ او :   اغا،  اركرك جئا  كالـٍ عَت م سس،  اٟتس 
إرجػػػع اُف مسػػػعدت وػػػىت تصػػػعد :   اػػػاؿ،   أخ تػػػم ا٠تػػػ  9 سجعػػػا اُف اررػػػ  

 : مث ال،   اٛتد او اأث  عغيم اصل عغر،  مر ت
أال اإي أنػا أ ػوكم أال ،  غػم ات سػَتهما كرا ررعيئكم  إر  إال اعردنا تأاي،  أيها ارراس
 أال اإي أنا أجَتكم. ان ه .،  اإي أنا موالكم

فقػػد روف فػرات بػػن ابػػراىيم ال ػػ فك ،  ااػد اجػػدنا ٢تػ ا اٟتػػدي  مرالػبة خامسػػة أيذػاً 
 ودثرا ٤تمد    مول    :  ودثرا عبد ارسالـ    مارك ااؿ:  ااؿ 392/  فك تفسيره



 ٕٚٔ ................................................................... األل  اللالمية يف خطب وعة اروداع

عػ  ا ػ  ،  ودثرا اٟتكم  ػ  لػراف اربػاهغر:  اٟتارث ا٢تا ر ااؿ ودثرا ٤تمد   :  أٛتد ااؿ
أخ يػػٍت جعغػػا  ػػداؾ :  اغػػا ر اطمػػة  رػػا اٟتسػػُت:  عػػ  عطػػا   ػػ  أع ر ػػاح اػػاؿ،  جػػسيت

 ااو ت  م عغ  ارراس.،  ْتدي  أودث
اأف مػػػػ  أتػػػػاه مػػػػ  ،  كػػػػاف نػػػػازالً  ا١تديرػػػػة  9أخػػػػ ي أع أف اررػػػػ  ،  نعػػػػم:  اارػػػػا

 ػػػأتوا ،   سيذػػػة يسػػػ عُت  ػػػا عغػػػ  مػػػ  أتػػػاه 9ف ي سضػػػوا رسلػػػوؿ او ا١تهػػػاجسي  عسضػػػوا أ
ض  سيذػػػػة اإنػػػا أتيرػػػاؾ ر  ػػػس ،  اػػػد رأيرػػػػا مػػػا يرو ػػػك مػػػ  ارروائػػػػب:  ااػػػاروا 9رلػػػوؿ او 

 تس عُت  ا عغ  م  أتاؾ.
إي َف أؤمػػػس أف آخػػػ  مػػػركم :  طػػػويالً مث ر ػػػع رألػػػم  اػػػاؿ 9 ػػػأطسؽ اررػػػ  :  اػػػاؿ

 اإف أمست  م أعغم كم.،  إر   اوا   ي َف أؤمسإنطغ،  عغ  ما جئ م  م ؤيئاً 
إف ر ػػك اػػد ٝتػػع ماارػػة اومػػك امػػا يػػا ٤تمػػد  :  اػػاؿ 7 رػػ ؿ ج ئيػػل :  اػػاؿ

 .ليو أجرا  إال الم دة فك القربى ل ال أسةل م ع:  ااد أن ؿ او عغيهم  سيذة،  عسضوا عغيك
مػا  اٗتذػع ارساػاب،  ما أراد رلوؿ او إال أف تػ ؿ األؤػيا :  ااؿ  خسجوا اهم ياوروف

 داما ارسمااات ااألرض ربٍت عبد ارطغب.
اُف عغػػر  ػػػ  أع طارػػب أف اصػػػعد ا١ترػػ  اادع اررػػػاس  9 بعػػ  رلػػػوؿ او :  اػػاؿ
امػ  ادعػ  اُف عػَت ،  أيها ارراس م  ان اف أجَتاً أجػسه  غي بػوأ ماعػده مػ  اررػار:  إريك مث ال

 ماعده م  اررار. اارديم  غي بوأ ام  ان    م ،  مواريم  غي بوأ ماعده م  اررار
او ارلػػورم أعغػػم. :  ؟  اػػاؿ يػػا أ ػػا اٟتسػػ  مػا ٢تػػ  مػػ  تأايػػل:   اػػاـ رجػػل  ااػػاؿ:  اػاؿ

 ثػالث مػسات،  ايػل  راػسيٍأ مػ  تػأايغه :   اػاؿ رلػوؿ او،   ػأخ ه 9 أت  رلوؿ او 
مث أنػا ،  مػ  ارسػما  يػا عغػر انطغػا  ػأخ هم أي أنػا األجػَت ارػ ت أثبػا او مودتػم:  ! مث ااؿ

 اأنا اأنا أ وا ا١تدمرُت. ان ه .،  اأنا موُف ا١تدمرُت
* * 



 

 



 

 البحث الراب 

 فك تبليم رساالتهم الى حماية الناسعليهم السالـ  حاجة النبياء
خطػأي  ألالػيُت يف ت سػَت ،  ارتكب ا١تر ساف رغخال ة اراسؤية م  اردثُت اا١ت سػسي 

 :  رك معراها إوهوا  ،  آية ار بغين
 .9امرهم نبيرا  : يف م هـو تبغين األنبيا ،  ا٠تطأ األاؿ

اأف ،  اإ عػػػػاد ا يػػػػة عرهػػػػا،  ٤تػػػػاار هم إخ ػػػػا  اااػػػػع اػػػػسيأ  عػػػػد ار ػػػػ ة،  اا٠تطػػػػأ ارنػػػػاي
 اد ٖتورا  ُت عإػية اضػ اها،  يصوراا رغمسغمُت أف اسيإاً ا١تإسكة مرعم ار ساعرة اأتباعهم

 ! تاود ارراس  اللالـ اا٢تدى،  ايةٍ اُف ابيغة مسغمٍة مدمرٍة ت، 

 معنى التبليم فك القرآف
   بغين ارسلل يعػٍت  يػاهنم ارسلػارة ال٢تيػة رغرػاس،  م هـو ار بغين يف اراسآف م هوـ   سي 

ارػػػي  ،  اوسػػا م عغػػ  او تعػػاُف،  أا ي ورػػوا،  مث اررػػاس  عػػد ذرػػك ٥ت ػػاراف يف أف يابغػػػوا.. 
 ! عغ  أنبيائم

 : س ارعميا ت  سع عدة مبادئام  ه ا األلا
ركػػػر يػػػ مك  مػػػ  إيصػػػاؿ ،  أف اررػػػ  ٭ت ػػػاج اُف ضػػػماف وسيػػػة ار عبػػػَت عػػػ  ارػػػسأت : أوال  

 األاؿ م  أ٦تهم. : رلارة ر م اُف ارعباد اإ العهم إياها. ااد كاف ذرك مطغب األنبيا 
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كػػػػ  هػػػػر ار بغيػػػػن  اػػػػ  ى ال ػػػػالغ   وػػػػىت أف اٞتهػػػػاد َف ي : مهمػػػػة األنبيػػػػا  : ثانيػػػػا  
ااػد  سضػم او تعػاُف عغيػم اعغػ  األنبيػا  مػػ   : م ساضػاً عغػ  أوػد مػ  األنبيػا  ابػل ا ػساهيم

،  ذري م ى اكل األنبيا  ااألاصيا   عده م  ذري م   مػ  أجػل إزاوػة ارعابػات ا١تانعػة مػ  ار بغيػن
 اإاامة وياهتم عغ  ألالم.اال٢تر  أا رد اع دا ات ارك ار عغ  ار ي  اخ اراا اردي 

 يربغػػر أف يباػػػ  ..   مػػ  ؤػػا   غيػػػدم  امػػ  ؤػػا   غيك ػػس،  ال إكػػساه يف ارػػدي  : لنػػا  ثا
 درة عغ  عمل ا٠تَت اارإس م و سة.اارا،  اانوف ا٢تداية االضالؿ  عاالً 

..  ااضػػ ة كامغػػة تامػػة،  ا٢تػػدؼ مػػ  ال ػػالغ هػػو إاامػػة اٟتعػػة و عغػػ  عبػػاده : رابعػػا  
اكرػػا عرػػػم ،  َف نعػػسؼ ذرػػك،  َف يبغغرػػا ذرػػك،  ررػػ  ررػػاَف ياػػل ا:  وػػىت ال ياورػػوا يػػـو ارايامػػة

لػػػوا  عغػػػ   : ٤تػػػور  أصػػػغر دائػػػم يف عمػػػل األنبيػػػا اال٢تػػػر  عػػػا غُت.   اامػػػة اٟتعػػػة يف ارػػػدي 
 ا عغ  مس وى أ٦تهم ا١تدمرُت  م.أ،  مس وى اركا سي 

،  أف ياػوؿ ٢تػم..  أف يوصل ارعايدة ااألوكاـ اُف ارراس 7 ا١تهم عرد ارر  
ا ػ رك يػددت مػا ..  ا ػ رك ياػيم اٟتعػة رس ػم عػ  اجػل..  ايوضة ٢تم اي همهػم،  ٢تم ايبُت
 ايسا  ا١تسدارية ع  عاتام.،  عغيم

 هػػػػو ؤػػػػأهنم ارػػػػي  اررػػػػ  ،  اأمػػػػا عمغهػػػػم الػػػػغوكهم..  أمػػػػا الػػػػ عا  هم أا تكػػػػ يبهم
  ل هو م  اخ صاص او تعاُف.،  مسداالً عرم

 149النعاـ ػ  .ة فل  شاء لهدالم أجمعين ل فللو الحجة البالد:  ااؿ او تعاُف
نإػَت مرهػا ،  م  آيات اراػسآف اأواديػ  ارسػرة،  اأدرة ه ه اٟتاائا اريت ذكسناها كنَتة

وأعلػم ،  أبلد م رسػاالت ربػك وأنصػح ل ػم:  7او تعاُف م  اوؿ نوح ما ذكسه  اُف
 62العراؼ ػ . من اهلل ما ال تعلم ف
ؿ يػػػا  ػػػـ  لقػػػد أبلدػػػت م رسػػػاالت ربػػػك فتػػػ لى عػػػنهم و ػػػا:  7ااػػػوؿ ؤػػػعيب 

 93العراؼ ػ . ونصحم ل م ف ي  آسى على  ـ  لافرين
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فيف ت ل ا فقػد أبلدػت م مػا أرسػلم بػو إلػي م ويسػتخل  ربػك :  7ااوؿ هود 
 57ى د ػ .   ما  غيرلم وال تضرونو شيئا  إف ربك على لل شكء حفيظ
 : : ااورم تعاُف ع  مهمة ٚتيع ارسلل ار ي   عنهم

 35النحل ػ . فهل على الرسل إال البالغ المبين
 17ػ  16يل .  ال ا ربنا يعلم إنا إلي م لمرسل ف. وما علينا إال البالغ المبين

 هػر أجػ ا  ،  ي سع ا اؿ اللػ عساض م ػاهيم ار بغيػن اأوكامػم يف اراػسآف ااٟتػدي  اال
:  ااسآنػم  أنػم  ػالغ  اػاؿ مإساة مػ  ى ن سيػة م كامغػة   نإػَت مرهػا اُف أنػم تعػاُف اصػف ديرػم

 52ابراىيم ػ . واحد وليقلر أول  اللبابإلو  ىقا بالٌغ للناس ولينقروا بو وليعلم ا أنما ى 
ُغغها اللالـ  : اااؿ إنم  الغ يإمل األجياؿ ا تية اريت يَػبػْ

وأوحػػك إلػػك ىػػقا القػػرآف ،   ػػل اهلل شػػهيد بينػػك وبيػػن م؟  اػػل أت ؤػػر  أكػػ  ؤػػهادةً 
 19النعاـ ػ . من بلملنقرلم بو و 

رعػػػػم مااامػػػػة اررػػػػاس ،  اأثػػػػٌت تعػػػػاُف عغػػػػ  أمانػػػػة أنبيائػػػػم اؤػػػػعاع هم يف تبغيػػػػن رلػػػػاالتم
القين يبلد ف رسػاالت اهلل ويخشػ نو وال يخشػ ف أحػدا  إال اهلل :   ااؿ ع  اجل،  اال ه ائهم

 39الحكاب ػ . ولفى باهلل حسيبا
مػ  األعمػاؿ ارداياػة ا٠تطػَتة ارػيت  كما اصف لب انم عمغية تغار اروور اتبغيغم  أنػم

 :  ااؿ،  اوسالة ر انية خاصة ٢تم أيذاً ،  ٖت اج اُف ؤخصيات م  نوع خاص
إال من ارتضى من رس ؿ فينػو يسػل  مػن بػين ،  عالم الديب فال يظهر على غيبو أحدا  

لػػيعلم أف  ػػد أبلدػػ ا رسػػاالت ربهػػم وأحػػاط بمػػا لػػديهم وأحصػػى لػػل ،  يديػػو ومػػن خلفػػو رصػػدا  
 28ػ  26الجن . ء عدداشك

 فك التبليم 9مهمة نبينا 
 اػػػد اػػػاؿ تعػػػاُف عػػػ   9اارػػػ ت ي صػػػل ٔتوضػػػوعرا مباؤػػػسًة هػػػو تبغيػػػن نبيرػػػا ٤تمػػػد 

فػػيف تػػ ليتم فػػاعلم ا أنمػػا علػػى ،  وأطيعػػ ا اهلل وأطيعػػ ا الرسػػ ؿ واحػػقروا:  مهم ػػم امسػػداري م
 92الماعدة ػ . رس لنا البالغ المبين
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لرس ؿ فيف ت ل ا فينما عليػو مػا حمػل وعلػي م مػا حملػتم. وإف  ل أطيع ا اهلل وأطيع ا ا
 54الن ر ػ . تطيع ه تهتدوا وما على الرس ؿ إال البالغ المبين

 27آؿ عمراف ػ . فيف أسلم ا فقد اىتدوا وإف ت ل ا فينما علي  البالغ واهلل بصير بالعباد
 48ش رف ػ ال. فيف أعرض ا فما أرسلناؾ عليهم حفيظا  إف علي  إال البالغ

ارػ ت أرلػل  ػم ، اال٢تػر  عغ  ألاس ن اـ ارسلارة اار بغين 9 اد أرلل او نبيرا 
اعػػػدـ إجبػػػارهم عغػػػ  ،  إاامػػػة اٟتعػػػة اإ٘تامهػػػا عغػػػ  اررػػػاس:  اهػػػو ااعػػػدة : ٚتيػػػع األنبيػػػا 

 ! ا ا ،  ارعمل. اه ا هو معٌت ى   ٪تا عغيك اربالغ    ا 
 ػ ذا ،  رػاس وػىت ياورػوا ال إرػم إال اوأمػست أف أااتػل ار:  9اه ا هو معػٌت اورػم 

 روها عصموا مٍت دما هم اأموا٢تم.اا
هػػػو إجبػػػار أهػػػل ارك ػػػاب عغػػػ  ار عػػػايأ مػػػع  9 الجبػػػار ارػػػ ت جػػػا   ػػػم اررػػػ  

اإجبػػػار ا١تإػػػسكُت ارػػػوثريُت عغػػػ  ارػػػدخوؿ يف ،  ارػػػي  عغػػػ  ارػػػدخوؿ يف اللػػػالـ،  ا١تسػػػغمُت
،  يطيػع مرهػا مػ  يطيػع،  داخل ه ا الطار،  ألمةاما عداه مًتاؾ  ر..  الطار ارعاـ رىلالـ
اارالػػػب هػػػو او ..  ايذػػػل مػػػ  يذػػػل،  ايه ػػػدت مرهػػػا مػػػ  يه ػػػدت،  ايعصػػػر مػػػ  يعصػػػر

 .تعاُف
وػػىت يدديهػػا اإال  9أف ٖت ػػاج مهمػػة ار بغيػػن اُف ٛتايػػة رغرػػ  ،  امػػ  ارطبيعػػر إذف

،  لػسعاف مػا يػد ساف ا غػم،    ف ابائل اسيأ ار ي  يدركوف خطس دعوتم عغ  ن وذهم اآ٢تػ هم
 اوعب ارراس ع  ٝتاع صوتم.،  أا تإويم ٝتع م اع رم

امػا خ ػر عرػا مرهػا أع ػم ،  كنػَتة ام روعػة : ارعم أف األرطاؼ ال٢تية عغ  أنبيائػم
ركػػ  لػػر م لػػب انم يف ارسلػػل أف يػػًتؾ ٛتػػاي هم ..  أا مػػا ٯتكػػ  أف يبغغػػم  همرػػا،  ٦تػػا عس رػػاه

 رطاؼ.اُف تغك األ رأللباب ى ارطبيعية   مذا اً 
مػػ   9اال يوجػػد دريػػل  ااوػػد  عغػػ  مػػا ذكػػساه مػػ  ضػػماف او تعػػاُف عصػػمة نبيػػم 

ااػػػػد تاػػػػدما اررصػػػػوص اردارػػػػة عغػػػػ  ..  اأنػػػػواع األذى ارػػػػيت اػػػػد ي عػػػػسض ٢تػػػػا،  اٞتػػػػسح اارا ػػػػل
كػاف   9انذيف هرا مػا رااه اٞتميػع مػ  أنػم ،  اُف آخس وياتم 9ال مسار وسال م 

 ىت يبغن رلارة ر م.أمُت ه ه اٟتماية ويطغب م  ابائل ارعسب ت
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 :  اؿ،  عن ربيعة بن عباد 23 / 2:  ػ ففك سيرة ابن ىشاـ
إي رغالـ  ؤاب مع أع ٔتٌت ارلوؿ او صغ  او عغيم الغم ياف عغػ  مرػازؿ ارابائػل 

 ؤػيئاً يا  ٍت  الف إي رلوؿ او إريكم يػأمسكم أف تعبػداا او اال تإػسكوا  ػم :  م  ارعسب  ياوؿ
اأف تدمرػوا ع اتصػداوا ع ا٘ترعػوي وػىت ،  اأف ٗتغعوا ما تعبػداف مػ  دانػم مػ  هػ ه األنػداد، 

:  وابن لنير فك سيرتو،  83/  2:  ورواه الطبري فك تاريخوأ ُت ع  او ما  عنٍت  م. ان ه . 
2 / 155 

 : 35 / 2:  ػ و اؿ اليعق بك فك تاريخو
 ايكغم ؤسيف كػل اػـو،  ائل ارعسب يف كل مولماكاف رلوؿ او يعسض ن سم عغ  اب

إ٪تػا أريػد أف ٘ترعػوي ٦تػا يػساد ،  ال أكػسه أوػداً مػركم:  اياػوؿ،  اليسأ٢تم إال أف يدااه اٯترعوه، 
 اػـو ارسجػل أعغػم  ػم:  اكانوا ياورػوف،   غم يابغم أود،  وىت أ غن رلاالت رع،  ع م  ارا ل
 ! ان ه .

عغػػػ  ٛتاي ػػػم ،  طغػػػب اربيعػػػة مػػػ  االنصػػػار 9كػػػ رك نصػػػا ا١تصػػػادر عغػػػ  أنػػػم 
 ػػ كغم  : 38 / 2:  ففػػك سػػيرة ابػػن ىشػػاـ..  اٛتايػػة أهػػل  ي ػػم ٦تػػا ٭تمػػوف أن سػػهم اأهغػػيهم
:  ارعػػػب يف اللػػػالـ مث اػػػاؿ،  ادعػػػا اُف او،  رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم  ػػػ ال اراػػػسآف

،   أخػ  ارػ ا   ػ  معػسار  يػده أ ايعكم عغ  أف ٘ترعػوي ٦تػا ٘ترعػوف مرػم نسػا كم اأ رػا كم. اػاؿ
،   بايعرػػػا يػػػا رلػػػوؿ او،  نعػػػم اارػػػ ت  عنػػػك  ػػػاٟتا نبيػػػا ررمعرػػػك ٦تػػػا ٪ترػػػع مرػػػم أزرنػػػا:  مث اػػػاؿ

 ل اٟتغاة ارثراها كا سا ع  كا س.اأه،   ر   ااو أ را  اٟتساب
/  1:  وعيػ ف الثػر،  174/  1:  وأسد الدابة،  92/  2:  ػ ورواه فك تاريخ الطبري

و ػػػاؿ عنػػو فػػػك مجمػػػ  ،  461 / 3:  ورواه أحمػػػد،  198 / 2:  وسػػيرة ابػػػن لنيػػر،  217
ورجػػاؿ أحمػػد رجػػاؿ الصػػحيح غيػػر ابػػن ،  رواه أحمػػد والطبرانػػك بنحػػ ه:  44/  6:  الكواعػػد

 29 / 8و ،  328/  1:  اسحق و د صرح بالسماع. ورواه فك لنك العماؿ
* * 
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اٟتماية ر بغيػن رلػارة ر ػم عغػ  لػرة  9 اد طغب ارر  ..  اُف هرا ي سا ا١توضوع
انصػػسه او تعػػاُف اهػػـ  ،  اوصػػل عغيهػػا مػػ  األنصػػار : او تعػػاُف يف مػػ  مذػػ  مػػ  األنبيػػا 

ا غػػػا دار ػػػم ؤػػػبم اٞت يػػػسة ارعس يػػػة اارػػػيم  اارب ػػػسي  الػػػاول ،  أعػػػدا ه مػػػ  ا١تإػػػسكُت ااريهػػػود
 ـا يف ارإػػاـ ا غسػػطُتاصػػار جػػيأ اللػػالـ يهػػدد ارػػس ،  اام ػػدت اُف أطػػساؼ ارإػػاـ،  ا٠تغػػيت
اي غاػػ  لػػورة ا١تائػػدة ،  يف ارسػػرة ارعاؤػػسة يػػودع ا١تسػػغمُت يف وعػػة ارػػوداع 9اهػػا هػػو .. 

 !! بغين اتطمئرم  ارعصمة م  ارراساي غا   يها آية تأمسه  ار 
ا ف  9اصػار اررػ  ،  وػىت نػ ؿ األمػس  ػار بغين يف آخػس ار بغيػن،   ما عدا ٦تػا  ػدا
 !! اية اعصمة م  ارراسْتاجة اُف ٛت،  اهو اائد اردارة اراوية

ألف او ،  اُف اٟتمايػػػة ا١تاديػػػة 9إف ارباوػػػ  مغػػػ ـ  هرػػػا أف يسػػػ بعد واجػػػة اررػػػ  
 ػػػػال  ػػػػد أف تكػػػػوف ..  اا سهػػػػا عغػػػػ  أوسػػػػ  اجػػػػم،  تعػػػػاُف أراد أف ٕتػػػػست  األلػػػػباب ارطبيعيػػػػة

 ا ية م  نوع اٟتماية ا١تعروية. ارعصمة يف
 سػػس األمػػس  ػػار بغين يف ا يػػة  أنػػم تبغيػػُن موضػػوٍع ثايػػٍل عغػػ  أف ي،  اارباوػػ  مغػػ ـ  ثانيػػاً 

ألنػم َف يبػا أمػس  ،  اأف ي سس ارراس ار ي  ينال عغػيهم ذرػك  ا١ترػا اُت مػ  ا١تسػغمُت..  ارراس
 هم أمساً  ارزاً  عد ن اؿ ا ية.كما أنم َف يبغغ،   ثايل  عغ  ارك ار إال ا غغم ٢تم

إال ارعصػػػمة مػػػ  ارطعػػػ  يف ،  ة مػػػ  عرػػػد او تعػػػاُفا ػػػ ا ال يباػػػ  معػػػٌت رغعصػػػمة اررازرػػػ
 .9إذا  غغهم أف اٟتكم م   عده يف أهل  ي م ،  نبوتم

 :  ب رك  ا  ي سا معٌت ا ية ايكوف معراها
 ػػل ،  ارسػػا مسػػداالً عػػ  ارر يعػػة امػػا ٭تػػدث،  إ٪تػػا أنػػا رلػػوؿ مبغػػن:  يةيهػػا الرسػػ ؿ

 .هو م  اخ صاص ر ك تعاُف
اواارػػا تبغيغػػم مػػسات يف ،  اأمػػسؾ  ػػم ج ئيػػل يف عغػػر:   بلػػم مػػا أنػػكؿ اليػػ  مػػن ربػػ

  إوش ا١ترا اوف عغيك.،  وعة اروداع
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ألف االيػػة عًتتػػك ،  اَف تكمػػل إاامػػة اٟتعػػة رس ػػك:  وإف لػػم تفعػػل فمػػا بلدػػم رسػػالتو
 ػػل هػػر جػػ    ال ي عػػ أ مػػ  هػػ ه ،  اإف  رػػم ا١ترػػا اوف كػػ رك،  ريسػػا أمػػساً ؤخصػػياً ٮتصػػك

 اإذا ان    اٞت   ان    اركل.،  وودةارسلارة ا٠تا٘تة ا١ت
اإف كػاف ثاػيالً ،  م  طع  اسيأ  ربوتك  سبب ه ا ار بغين:  واهلل يعصم  من الناس

الػػوؼ ٘تػػس ا١تسػػأرة  سػػالـ اال يكػػوف ..   سػػوؼ ٯترعهػػا او أف تػػس ب نبوتػػك  سػػببم..  عغيهػػا
ا رػم اٟتعػة عغػ  اأ٘تمػ،  ا  رك تكػوف  غغػا عػ  ر ػك..  تإويأ عغيك يف ار بغين اال ردة

 ! ارك  عغياً لوؼ ٭ت اج اُف ا ا٢تا عغ  تأايل اراسآف كما ااتغ ها أنا عغ  تر يغم..  أم ك
اي غمػوف األمػػة ،  ارػ ي  ي غمػػوف عًتتػك مػ   عػػدؾ:  إف اهلل ال يهػدي القػـ  ال ػػافرين

 ! ا٭تغوف األمة دار اربوار،  ايبدروف نعمة او ك ساً ،    رك
* * 



 



 

 البحث الخامل

 الى عصمة إضافية صلى اهلل عليو وآلو ريش ىك السبب فك حاجة نبينا 
 رسلػارة ر ػم يف عًتتػم 9تدؿ ا ية اركسٯتة ااررصػوص ارعديػدة عغػ  أف تبغيػن اررػ  

 ! 9كاف م  ؤأنم أف ٭تدث زر رة يف األمة اهتديداً رربوتم  :
 !؟ اما هر ار ساؼ اريت كانا اائمة،   ما هو ارسبب
كػػاف ٤تصػػوراً يف ،   ألمػػس ا٠تال ػػة مػػ   عػػده 9س عغػػ  تستيػػب اررػػ  إف مصػػدر ا٠تطػػ

يسػػػػ طيعوف ..  اال اررصػػػػارى،  اال اريهػػػػود،   ػػػػال ابائػػػػل ارعػػػػسب عػػػػَت اػػػػسيأ..  اػػػػسيأ اوػػػػدها
 ! ذاًل ع  عساغة تبغيغم أا تر ي ه ،  ار دخل يف ه ا ا١توضوع ارداخغر اإعطا  ارسأت  يم

 ػدريل أنػم كػاف ،  يػة تر يػ  هػ ا ا١توضػوعكاف آيساً مػ  إمكان  9اار اهس أف ارر  
 !! ٮتإ   هور ارسدة م  ٣تسد تبغيغم  إكل صسية ارٝتر
 ! اارسبب يف ذرك طبيعة اسيأ اتسكيب ها ارابغية

  ريش منجم الفراعنة
ػ إذا صػػػػػ ا أنسػػػػػا م اُف إٝتاعيػػػػػل  9زعمػػػػػا  اػػػػػسيأ ارػػػػػ ي  ااجهػػػػػوا اررػػػػػ  

ٚتعػػوا  ػػُت صػػ ات اريهػػود ا١تعاػػدة  ااػػد،  ػ  ػػ هنم يكونػػوف ذريػػة إٝتاعيػػل ار الػػدة 7
 ! رؤلا  ارابائل ارص سااية ا٠تإرةا ُت عطسلة ،  م  أ را  عمهم إل اؽ
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!  اػد وكػػم  مرعمػاً رغ كػػ ،   الػػ نرا   ػٍت هاؤػػم ااراغيػل اراغيػػل مػ  عػػَتهم،  ااػسيأ
ا أرسػػلنا إنػػ:   اػػاؿ تعػػاُف،   ػػاٞتمع ال  ػػا١ت سد،  او لػػب انم عغػػ  زعمائهػػا  ػػأهنم  ساعرػػة ٘تامػػاً 

شػػاىدا علػػي م لمػػا أرسػػلنا الػػى فرعػػ ف رسػػ ال. فعصػػى فرعػػ ف الرسػػ ؿ فةخػػقناه  إلػػي م رسػػ ال  
 16ػ  15المكمل ػ . أخقا  وبيال

 : ع  عدد مرهم ١تا ااف عغ  ا غ   در 9اااؿ رلوؿ او 
   موي صادااً اخون موي أميراً.ج اكم او م  عصا ة ؤساً! راد ك 

! إف  إف هػػػ ا أعػػػىت عغػػػ  او مػػػ   سعػػػوف:   اػػػاؿ،    هإػػػاـمث ار  ػػػا اُف أع جهػػػل  ػػػ
 !! اه ا ١تا أيا   ا٢تالؾ دعا  ارالت اارع ى،   سعوف ١تا أيا   ا٢تالؾ اًوَد او

/  19:  وعنػػػو البحػػػار،  316/  1:  أمػػػالك الط سػػػك،  127/  1:  ) حليػػػة البػػػرار
 .  91/  6:  ولقا فك مجم  الكواعد 11ح  272

 :   ؿ أبك جهل 277/  1:  شاـ فكػ وروف ابن ى
اأعطػػػوا ،  اٛتغػػػوا   مغرػػػا،  أطعمػػػوا  أطعمرػػػا:  ترازعرػػػا ٨تػػػ  ا رػػػو عبػػػد مرػػػاؼ ارإػػػسؼ

مرػػا نػػ   يأتيػػم ارػػوور مػػ  :  اكرػػا ك سلػػر رهػػاف اػػاروا،  وػػىت إذا ٖتاذيرػػا عغػػ  ارسكػػب،   أعطيرػػا
ورواه فػك عيػ ف ان هػ .  ! اال نصػدام،   مىت ندرؾ منل ه ه! ااو ال نػدم   ػم أ ػداً ،  ارسما 
 .576/  1:  وابن لنير فك سيرتو،  146/  1:  الثر

 276/  1:  ػ وفك تفسير القمك
إف او  عنػٍت أف أا ػل ٚتيػع مغػوؾ ارػدنيا اأجػسَّ ا١تغػك :  راػسيأ 9اػاؿ رلػوؿ او 

وا اتكونػػ،  اتػػدي  ركػػم  ػػا ارععػػم،   ػػأجيبوي اُف مػػا أدعػػوكم اريػػم ٘تغكػػوا  ػػا ارعػػسب،  ارػػيكم
ارغهػػم إف كػػاف هػػ ا ارػػ ت ياورػػم ٤تمػػد هػػو اٟتػػا مػػ  عرػػدؾ :  مغوكػػاً يف اٞترػػة.  اػػاؿ أ ػػو جهػػل

:  مث اػاؿ،  9وسػداً رسلػوؿ او ،   أمطس عغيرا وعارة م  ارسما  أا آترا  عػ اب أرػيم
 غمػا ،  انواػد إذا أااػداا،  انطع  إذا طعروا،  ٨تمل إذا ٛتغوا،  كرا ا رو هاؤم ك سلر رهاف

 ! ال نسضػ   ػ رك أف يكػوف يف  ػٍت هاؤػم مرػا نػ :  ااؿ اائل مرهم،  را ا م ارسكبال وى  
 !! اال يكوف يف  ٍت ٥ت ـا، 
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 58/  1:  ػ و اؿ البشيهك فك المستطرؼ
:  !  اػاؿ ما كاف أجهل اومك وُت مغكػوا عغػيهم أمػسأة:  ااؿ معااية رسجل م  اريم 

ارغهػػم إف كػػػاف هػػػ ا :  9رلػػػوؿ او  أجهػػُل مػػػ  اػػومر اومػػػك ارػػ ي  اػػػاروا وػػػُت دعػػاهم
ارغهػػم :  اَف ياورػػوا،  أا ائ رػػا  عػػ اب أرػػيم،  اٟتػػا مػػ  عرػػدؾ  ػػأمطس عغيرػػا وعػػارة مػػ  ارسػػما 

  اهدنا اريم.،  إف كاف ه ا هو اٟتا م  عردؾ
 49 / 3:  ػ و اؿ البياضك فك الصراط المستقيم

ا٨تػ  األاس ػوف. اإنػم ،   ُتاأن ر عإػَتتك األاػس :   ذل او اسيإاً  نالث:  ااؿ معااية
 ا٨ت  اسيأ.،  ا٨ت  اومم. ليالؼ اسيأ،  ر كس  رك اراومك

اأنػا مػ  ،  اك ب  م اومػك:  ااؿ او،  معااية عغ  رلغك يا:   ااؿ رجل  أنصارت
اأنػا ،  اأنا م  اومم. إف اػومر اٗتػ اا هػ ا اراػسآف مهعػورا،  اومم. إذا اومك عرم يصداف

 !!  أ همم. ان ه . ارو زدترا ر دناؾ،   نالث !!  ه ه ثالث   م  اومم
أف يػػػدعو  7طغبػػوا مػػ  مولػػ  ،  ا سعػػوف ااومػػم عرػػدما أخػػ هم او  ارسػػرُت

اأصػػػيبوا ،  دعػػػا ر ػػػم عغػػػ  اػػػسيأ  أخػػػ هم او  ارسػػػرُت 9اركػػػ  رلػػػوؿ او ..  ٢تػػػم ر ػػػم
 !! اما ال كانوا رس م اما ي ذسعوف..  وىت أكغوا ارعغه ،   ار اس اارا  
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يػا ٤تمػد أنإػدؾ :   اػاؿ 9جا  أ ػو لػ ياف اُف رلػوؿ او :  ع  ا   عباس ااؿ

اراػػػد أخػػػ ناهم :   ػػػأن ؿ او عػػػ  اجػػػل،  ! يعػػػٍت ارػػػو س اارػػػدـ اػػػد أكغرػػػا ارعغهػػػ ،  او اارػػػسوم
جػػػػاه. اَف ٮتس ،   ارعػػػ اب  مػػػا الػػػػ كانوا رػػػس م امػػػا ي ذػػػػسعوف. هػػػ ا وػػػدي  صػػػػ ية اللػػػراد

 ان ه .
اياورػوف ،  اال ي سػساف  ػم ا يػة،  ارك  أتباع ا٠تال ة األموية ال يععبهم ه ا اٟتػدي 

فانظرالى ما  الو ابن لنيػر !!  9ادعا ٢تم ارسلوؿ ،  إف اراسؤيُت خذعوا رس م اتذسعوا
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 أصػا  هم لػرة ،  كسػبع يولػف  ١تا دعا عغ  اسيأ وُت ال عصا أف يسغ  او عغيهػا لػبعاً 
وىت أكغوا ارع اـ ااركالب اارعغه . مث أتػ  أ ػو لػ ياف يإػ ع عرػده يف ،  وصدت كل ؤر 
 ان ه . .!!  دعا ٢تم  س ع ذرك عرهم،  أف يدعو او ٢تم

 يعػسؼ أف،  اإال  هػو مدرػف  يف ارسػَتة،  امإكغة ا   كنَت أنم ٭تب رائ ػة أع لػ ياف
اأرلػػل ارػػيهم  أٛتػػاؿ ،  عغػػ  وارػػة اػػسيأ 9د أف أؤػػ ا اررػػ  أع لػػ ياف كػػاف  عػػ٣تػػر  

 ػػاع رموا ،  رعغهػػم يسػػ كيروا و تعػػاُف ايدمرػػوا  ػػم ا سلػػورم،  مػػ  ا١تػػواد ارغ ائيػػة ا عػػب األمػػواؿ
مػػ  نػػوع  9ا عنػػوا أ ػػا لػػ ياف ٔتإػػساع ى صػػغة   مػػع اررػػ  ،  ر  ػػة اراغػػب ارربػػوت ارػػسويم

اذهػػػب أ ػػػو لػػػ ياف اُف عغػػػر  9 س ذػػػم اررػػػ  ،  مإػػػاريع ارسػػػالـ اللػػػسائيغية يف عصػػػسنا
اعسض عغيهم أف يكوف هػ ا ،   غم يابال 9يسجو٫تا ار ول  اُف ارر   8ا اطمة 

إنػػا ال :   اػػاال،  وػىت يكػػوف  خػساً ٢تمػػا يف ارعػسب 8ى ارصػغة    الػػم اٟتسػ  ااٟتسػػُت 
 !! ٧9تَت أوداً عغ  رلوؿ او 

 458 / 3:  ػ  اؿ فك معجم البلداف
ارعغهػػ  :  ! ااػاؿ آخػساف يغبػك ايإػوى ايدكػل يف اٞتػدب،  دـ اراػساد اارػو س : اارعغهػ 

 : ال ل يف ا اعات. اأنإد  عذهم دـ يا   يدؽ مع أا ار
 اإف اػػػػػػػػػػػػػػػػػسى ا طػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اػػػػػػػػػػػػػػػػػسؼ  اعغهػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

  ػػػػػػػػػأابة  ػػػػػػػػػ ا ايػػػػػػػػػَة ن سػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػِل!   

   
  باعل  ريش

 : اكانا اسيأ أكنس م  عإسي  ابيغة مرها
  رو هاؤم    عبد مراؼ

 رو أمية    عبد    
  رو عبد اردار    اصر

  رو ٥ت ـا    يا ة    مسة
  رو زهسة    كالب

  رو ألد    عبد ارع ى
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  رو اٟتارث     هس    مارك
  رو عامس    ردى
  رو لهم    عمسا
  رو ٚتة    عمسا
  رو أ٪تار     غيب

  رو تيم    مسة    كعب
 اٍف....   رو عدت    كعب
،  اهػػػػم  ذػػػع ابائػػػػل،  اار عمػػػا  ا١تهمػػػُت،   ػػػػأثَت كػػػاف رغابائػػػل ا١تهمػػػػةاركػػػ  ار عػػػل اار

 اػػد اصػػف ا ػػ  هإػػاـ اج مػػاع دار اررػػداة ارػػ ت ْتػػ   يػػم ..  ااربػػااوف تبػػع  ٢تػػم اُف وػػد كبػػَت
 / 2فقػػاؿ فػػك اػػادة ارابائػػل ى مإػػكغة نبػػوة ٤تمػػد  ػػ  عبػػد او  ػػ  عبػػد ا١تطغػػب  ػػ  هاؤػػم   

 : ااد اج مع  يها أؤساؼ اسيأ:  331
 اأ و ل ياف    وسب.،  اؤيبة    ر يعة،  ع بة    ر يعة:  م   ٍت عبد   

ااٟتػػارث  ػػ  ،  اجبػػَت  ػػ  مطعػػم،  طعيمػػة  ػػ  عػػدت:  امػػ   ػػٍت نو ػػل  ػػ  عبػػد مرػػاؼ
 عامس    نو ل.

 اررذس    اٟتارث    كغدة.:  ام   ٍت عبد اردار    اصر
،  ة  ػ  األلػود  ػ  ا١تطغػبازمعػ،  أ واربخًتت    هإاـ:  ام   ٍت ألد    عبد ارع ى

 اوكيم    و اـ.
 أ و جهل ا   هإاـ.:  ام   ٍت ٥ت ـا
 نبيم امربم ا را اٟتعاج.:  ام   ٍت لهم
 أمية    خغف.:  ام   ٍت ٚتة

 :  ااؿ  عذهم ربعب،  ام  كاف معهم اعَتهم ٦ت  ال يعد م  اسيأ
رػػم عغػػ  اروثػػوب عغيرػػا   نػػا ااو مػػا نأم،  إف هػػ ا ارسجػػل اػػد كػػاف مػػ  أمػػسه مػػا اػػد رأيػػ م

  أٚتعوا  يم رأياً.،   يم  اد اتبعم م  عَتنا
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مث تس صػوا ،  اأعغاوا عغيم  ا ػاً ،  إوبسوه يف اٟتديد:    إااراا مث ااؿ اائل مرهم:  ااؿ
  م...اٍف.

 : مسمياً ا١تر اُت عغ  جيأ ا١تإسكُت يف  در 488/  2:  ػ و اؿ فك
ارعبػاس  ػ  عبػد ا١تطغػب :  م  ػ  عبػد مرػاؼاكاف ا١تطعموف مػ  اػسيأ مث مػ   ػٍت هاؤػ

    هاؤم.
 ع بة    ر يعة    عبد   .:  ام   ٍت عبد       عبد مراؼ
اطعيمػػة  ػػ  عػػدت  ػػ  ،  اٟتػػارث  ػػ  عػػامس  ػػ  نو ػػل:  امػػ   ػػٍت نو ػػل  ػػ  عبػػد مرػػاؼ

 يع اباف ذرك.،  نو ل
اوكػػيم  ، أ ػػا اربخػًتت  ػػ  هإػػاـ  ػ  اٟتػػارث  ػ  ألػػد:  امػ   ػػٍت ألػد  ػػ  عبػػد ارعػ ى

 يع اباف ذرك.،     و اـ    خويغد    ألد
  عبػد مرػاؼ اررذػس  ػ  اٟتػارث  ػ  كغػدة  ػ  عغامػة  ػ:  ام   ٍت عبد اردار  ػ  اصػر

    عبد اردار. ان ه .
يف لػػػعل اردارػػػة ر وزيػػػع ،  ااريػػػك هػػػ ا ارًتتيػػػب ارػػػ ت رتبػػػم ا٠تغي ػػػة عمػػػس رابائػػػل اػػػسيأ

 : ٘تي   ٍت هاؤم عغيهما ،    نم يدؿ عغ  تسكيبة ابائغها،  ارعطا ات
 : 364 / 6:  ػ  اؿ البيهقك فك سننو

،  إ ػدأ  بػٍت هاؤػم:  ١تػا داَّف ارػداااي  اػاؿ 2 أف عمس،  ع  ارإا عر اعَته
 وضػػع ارػػديواف ...  وذػػست رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم يعطػػيهم ا ػػٍت ا١تطغػػب:  مث اػػاؿ

 اأعطاهم عطا  ارابيغة ارواودة.،  عغ  ذرك
عبػد  ػ  إخػوة اررػ  صػغ  :   اػاؿ،  عبد    انو ل يف ج ـ اررسب مث ال وت رم

 مث دعا  ٍت نو ل ي غوهنم.،   ادمهم،  او عغيم الغم أل يم اأمم داف نو ل
 اػاؿ يف  ػٍت ألػػد  ػ  عبػد ارعػػ ى أصػهار اررػػ  ،  مث الػ وت رػم عبػػد ارعػ ى اعبػد ارػػدار

مث دعػا  ػٍت ،  ادمهم عغ   ٍت عبػد ارػدار ...  ا يهم أهنم م  ا١تطيبُت،  صغ  او عغيم الغم
 عبد اردار ي غوهنم.
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 ت رم زهسة  دعاها تغو عبد اردار.مث ان سد
 اػاؿ يف  ػٍت تػيم إهنػم مػ  وغػف ار ذػوؿ اا١تطيبػُت ا يهمػا  ،  مث ال وت رم تيم  ا٥ت ـا

اايػػل ذكػػس صػػهساً  اػػدمهم عغػػ  ،  اايػػل ذكػػس لػػا اةً ،  كػػاف رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم
.٥ت   ـا

 مث دعا ٥ت ـا ي غوهنم.
 ايػل رػم إ ػدأ  عػدت  اػاؿ  ػل أاػس ن سػر ،  مث ال وت رم لهم  اٚتة  اعدتُّ  ػ  كعػب

 اركػ  ان ػساا  ػٍت ٚتػة الػهم،    ف االلالـ دخل اأمسنا اأمس  ػٍت لػهم ااوػد،  وي  كرا
  ايل ادـ  ٍت ٚتة.، 

 غمػا خغصػا ،  وػدةاكػاف ديػواف عػدت الػهم ٥ت غطػاً كارػدعوة اروا،  مث دعا  ٍت لهم
  ار ى أاصل اِفَّ و ر م  رلورم.اٟتمد و:  مث ااؿ،  اريم دعوتم ك  تكبَتة عارية

 ااؿ  عذهم إف أ ػا عبيػدة  ػ  عبػد او  ػ  :  ااؿ ارإا عر،  مث دعا  ٍت عامس    ردت
 !؟ أكل هدال  تدعو أمامر:  اٞتساح ار هست ١تا رأى م  تادـ عغيم ااؿ

إصػ  كمػا صػ ُت أا كغػم اومػك  مػ  اػدمك مػرهم عغػ  ن سػم ،  ةيا أ ا عبيد:   ااؿ
 عدت  رادمك إف أوببا عغ  أن سرا. أما أنا ا رو ،  َف أمرعم

 ػٍت عبػد مرػػاؼ األػد  ػػ   صػل  ػم  ػػُت ،  اػاؿ  اػدـ معاايػػة  عػُد  ػٍت اٟتػػارث  ػ   هػػس
 عبد ارع ى.

هػدت  بػٍت عػدت  ػأمس ا١ت،  يف زمػاف ا١تهػدت  ػا ًتاواؤر   اؤعس  ُت  ٍت لهم اعدت
 رغسا اة  يهم.،   ادموا عغ  لهم اٚتة

* * 
ااػػػػد اعػػػػًتؼ اٞتميػػػػع  ػػػػػأف  ػػػػسع هاؤػػػػم كػػػػانوا م ميػػػػػ ي  عغػػػػ   ايػػػػة ار ػػػػساع يف  كػػػػػسهم 

 اأف ٚتهور ارابائل اا١تغوؾ كانوا..  م  واُت يف  عاري هم اايمهم،  الغوكهم
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دهم مػػػ  أيػػاـ هاؤػػػم ضػػ اٖتػػػار وا،  وػػػىت وسػػدهم زعمػػػا  اػػسيأ..  ٭تًتمػػوهنم اوًتامػػػاً خاصػػاً 
 اعبد ا١تطغب.

،   اػػد رتػػب هاؤػػم ى روغػػة ارصػػيف   اُف ارإػػاـ ا غسػػطُت امصػػس رابائػػل اػػسيأ كغهػػا
ارػػػ ي  ٘تػػػس يف مرػػػاطاهم ،  اا١تغػػػوؾ،  ا ػػػااض رؤلػػػا  ارابائػػػل،   سػػػا س يف ارصػػػ ارت اارػػػداؿ

 ها.الم اعاد معهم ٚتيعاً معاهداٍت  عدـ ارغارة عغ  اوا ل اسيأ اضماف ل،  اوا ل اسيأ
اركرهػا وسػػدت ،  ا ػادرت اُف اللػ  ادة مرػم،  ااػد  سوػا ابائػل اػسيأ  ػ ا ال٧تػاز

 اكاف  خسه ٢تم.،  ا٘تٌت زعماؤها رو أف ذرك مت عغ  يدهم،  ها اً 
 ػػساؼ مػػ  وػػا ارباوػػ   يف،  ااػػد تػػويف هاؤػػم مبكػػساً يف إوػػدى لػػ ساتم يف أرض عػػ ة

 ! أف يإك  يها
الػػػاد يف ،  سعاف مػػػا هس ارػػػده عبػػػد ا١تطغػػػب سػػ،   عػػػدهيرط ػػػئ  اركػػ   يػػػا هاؤػػػم َف

اعاػػد معاهػػداٍت ٟتمايػػة ،   ستػػب راػػسيأ روغػػة ارإػػ ا  اُف ارػػيم ،  اااصػػل مػػآثس أ يػػم،  اومػػم
ا كمػػا  ػػاز أ ػػوه   خػػس ا ػػاز   خسهػػ،  اوا غهػػا مػػع كػػل ارابائػػل ارػػيت ٘تػػس عغيهػػا امػػع مغػػك ارػػيم 

 روغة ارصيف.
* * 

سى أف  ػػٍت هاؤػػم اعبػػد ا١تطغػػب يبػػاهوف كانػػا ابائػػل اػػسيأ تػػ،   اعغػػ  ارصػػعيد ا١تعرػػوت
كػػأهنم اوػػدهم أ رػػا  إٝتاعيػػل اا ػػساهيم ،   ااتبػػاعهم ١تغػػة ا ػػساهيم،  دائمػػاً  ان مػػائهم اُف إٝتاعيػػل

8. 
،  ات ػػػػاام األمػػػػس عرػػػػدما أخػػػػ  عبػػػػد ا١تطغػػػػب يػػػػدعر ال٢تػػػػاـ عػػػػ  طسيػػػػا ارسؤيػػػػا ارصػػػػاداة

   سهػػا انبػػع ماؤهػػا ،  اػػدل اأخػػ هم  ػػأف او تعػػاُف أمػػسه ْت ػػس زمػػـ  ارػػيت ج ػػا ااناسضػػا مػػ 
 ػػػ ي   ػػػ هبهما  ػػػاب اركعبػػػة   ػػػاز ٔتػػػأثسٍة ،  ااجػػػد  يهػػػا عػػػ ارُت مػػػ  ذهػػػب،   ػػػ ذف او تعػػػاُف

 ! ا  يف مكة ػ لاار اٟتـس ااٟتعيةجديدة اصار ػ  سبب ؤ ة ا١ت
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اأف او تعػاُف ،   ػأف اٞتػيأ رػ  يصػل اريهػا،  مث طمأف ارراس عرػد عػ ا اٟتبإػة رغكعبػة
،  اأرلل او عغيهم طَتاً أ ا يل تسميهم ْتعػارة مػ  لػعيل،   صداا نبو تم،  لي وُف د عهم

  ععغهم كعصف مأكوؿ.
 ععػػل ارطػػواؼ ،  كأنػػم نػػ  أا ٦تهػػد ررػػ ،   مث اضػػع عبػػد ا١تطغػػب رغرػػاس مسالػػم الػػرراً 

  ػػػـس عبػػػد ،  لػػػبعاً اكػػػاف  عػػػب ارعػػػسب يطو ػػػوف  اربيػػػا عسيػػػانُت ألف ثيػػػا م ريسػػػا وػػػالالً 
. اوػػـس ،  هنػػ  عػػ  ا ػػل ا١تػػوؤادة. اأاجػػب ارو ػػا   اررػػ را١تطغػػب ذرػػك. ا  اتع ػػيم االؤػػهس اٟتػػـس

ان   اربغايا ذاات ارسايات اُف خارج مكػة. اوػـس نكػاح ،  ا٠تمس. اوـس ار نا ااضع اٟتد عغيم
. اأاجب اطع يد ارسارؽ. اؤدد عغ  ارا ل  اجعل دي م مئة م  ال ل.،  اراـر
اكػػػاف زعمػػػا  اػػػسيأ ،  يأ ايف ابائػػػل ارعػػػسبااػػػد ع مػػػا مكانػػػة عبػػػد ا١تطغػػػب يف اػػػس 

! وػػىت جػػساه مػػستُت اُف ا١ترػػا سة االو كػػاـ اُف اركهػػاف  رصػػسه او عغػػيهم  يػػأكغهم اٟتسػػد مرػػم
 ! اتعا ما مكان م أكنس،   كسامة جديدة

أنػػم ادعػػ  أنػػم منػػل جػػده ،  ارعػػل أكنػػس مػػا أثػػار زعمػػا  اػػسيأ يف آخػػس أيػػاـ عبػػد ا١تطغػػب
 اٍف...   ة أود أاالده اس اناً رسب اركعبةان ر أف ي ،  7ا ساهيم 

وػػىت  هػػس ارػػده أ ػػو طارػػب الػػاد يف ،  امػػا أف الػػًتاح زعمػػا  اػػسيأ مػػ  عبػػد ا١تطغػػب
 لَتة أ يم عبد ا١تطغب اماوالتم. اااصل،  اأخ  مكانة أ يم اجده،  اومم ايف اسيأ اارعسب

أخيػػػم ٤تمػػػد ايف أيػػػاـ أع طارػػػب ااعػػػا ا١تصػػػيبة عغػػػ  زعمػػػا  اػػػسيأ عرػػػدما ادعػػػ  ا ػػػ  
 ! اطغب مرهم الٯتاف  م اإطاع م،  ارربوة 9

اأعغػػ  عمػػم أ ػػو ،  ازاد مػػ  خػػو هم أف عػػدداً مػػ   ػػٍت هاؤػػم ا ػػٍت ا١تطغػػب آمرػػوا  ربوتػػم
اهػدد اسيإػاً  ػػاٟتسب ،  ريبغػن رلػػارة ر ػم  كامػل وسي ػم 9طارػب ٛتاي ػم ال ػ  أخيػم اررػ  

 ا اصائده يفاأطغ،  اااف يف اجم مدامساهتا،  إف هر مسا مرم ؤعسة
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ايهعػو زعمػا  اػسيأ وػػىت ،  9 ذػة زعما هػا  سػارت  إػػعسه ارسكبػاف ٯتػدح  يػم ٤تمػػداً 
 !! أنم ٝت  زعيم ٥ت ـا أ ا اٟتكم ى أويما ٥ت ـا   كما ٝتاه ا   أخيم ٤تمد ى أ ا جهل  

انإػػ  ار عمػػا  اراسؤػػيوف يف مااامػػة ارربػػوة  ػػأنواع العػػسا ات اار هديػػدات ألع طارػػب 
 !   إغوا..  ٤9تمد اا   أخيم 

..   هسب أكنػسهم اُف اٟتبإػة،  مث اٗت اا اساراً  اضطهاد ا١تسغمُت ار ي  تطا٢تم أيديهم
 ! ا إل زعما  اسيأ

 عػػػ ؿ كػػػل  ػػػٍت هاؤػػػم اماػػػاطع هم ،  مث اٗتػػػ اا اػػػساراً  الٚتػػػاع اضػػػموا ارػػػيهم  ػػػٍت كرانػػػة
م أ إػػل او ٤تاصػػسهت ..  اوصػػساهم يف ؤػػعبهم ثػػالث لػػروات أا أر ػػع،  مااطعػػة تامػػة ؤػػامغة

 ! ٔتعع ة
وىت اٖتد زعما  اػسيأ اػساراً  الٚتػاع  ا ػل ،  اما أف  اد  رو هاؤم رئيسهم أ ا طارب

 أ إػػل او كيػػدهم اناػػل رلػػورم ..  ارػػ ت  اػػر  ػػ عمهم  ػػال وػػاـٍ اال ناصػػس،  ٤9تمػػد 
 !  ا١تديرة اريت ألغم أكنس أهغهااُف

اركػػرهم ..  ااريهػود،   ػالعسا  ااروعيػد اوػااؿ اراسؤػيوف أف يذػغطوا عغػ  أهػل ا١تديرػة
،  اهػػػر تاػػػع عغػػػ  طسيػػػا ؤػػػسياهنم ار عػػػارت 9ألف ا١تديرػػػة صػػػارت يف يػػػد اررػػػ  ،   إػػػغوا

 !  اطع ٕتارهتم مع ارإاـ امرطا هااهتددهم 
..  اا٠ترػػػدؽ،  اأوػػػد،  اوػػػار وه يف  ػػػدر،   اػػػسراا دخػػػوؿ اٟتػػػسب مػػػع ا ػػػ   ػػػٍت هاؤػػػم

 !   إغوا
 !   إغوا..  صساا عغيم  ار سس اارسـااال ر،  اوار وه  اريهود

ادخػػل عغػػيهم ..  يف ارسػػرة ارنامرػػة مػػ  هعستػػم 9امػػا هػػو إال أف  اجػػأهم ٤تمػػد 
،  ّتػػيأ مػػ  جرػػود او ال ابػػل ٢تػػم  ػػم.  اضػػطساا أف يعغرػػوا إراػػا  لػػالوهم،  عاصػػم هم مكػػة
 ! 9اار سغيم رغر  
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 .. جيإم ااُف 9اااـ أهل مكة ٝتاطُت ير ساف اُف دخوؿ رلوؿ او 
هػو عبػد او  ػ  ،  اتادـ  ساية ار  ة  ُت يديم ؤػاب  أنصػارت مػ  ابيغػة ا٠تػ رج اريمانيػة

 : اهو ياوؿ رغ ساعرة،  رااوة
 خغُّػػػػػػػػػػػػػػػػوا  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ارك ػػػػػػػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػبيِغمِ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريـو نذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسْ كم عغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تر يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ    

   
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػس اً ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ا٢تػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َمِايغِػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ 

 ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هُل ا٠تغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خغيغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم   

   
  ٕى  يرا ا   اردعر تاو ال ٭تكم

تاػػػوؿ ،  أيف وػػػـس او ا ػػػُت يػػػدت رلػػػوؿ او،  يػػػا   رااوػػػة:   اػػػاؿ عمػػػس  ػػػ  ا٠تطػػػاب
 !! ارإعس

ركالمػم هػ ا أؤػد ،   ػو ارػ ت ن سػر  يػده،  مػْم يػا عمػس:  9 ااؿ رم رلوؿ او 
،  217/  4:  ونح ه الترمقي،  228 / 17:  ) البيهقك فك سننو ! عغيهم م  ااع ارربل  

   235/  1:  قىبك فك سير أعالـ النبالءوال
..  اال ي  ػداهم يف عاصػم هم،   عمس يسيد أف ٮت ف عغػ  زعمػا  اػسيأ ااػع هػ ٯت هم

 عغ  اوًتاـ زعما  اسيأ اإكبارهم.اأنم نإأ ،  اال نرس  أف عمس م  ابيغة عدت ارصغَتة
اأف ،  رسػػػػهاـاركػػػػ  ارسؤيػػػػة ارربويػػػػة أف هػػػػدال  ار ساعرػػػػة ال ي همػػػػوف إال رغػػػػة ارسػػػػيوؼ اا

ألنػم أؤػد عغػ  أعػدا  ،  اايم ػم عاريػة  عرػد او تعػاُف،  عمل عبد او    رااوػة عمػل  صػ ية  
 !! او م  ااع ارربل

* * 
اٚتػػػع زعمػػػا هم يف ا١تسػػػعد اٟتػػػساـ الػػػيوؼ ،  األمػػػاف راػػػسيأ 9اأعغػػػ  ارسلػػػوؿ 

،  امعع اتػػػماؤػػػسح ٢تػػػم تكػػػ هم إتػػػ هم اتكػػػ يبهم  يػػػات او ..  جرػػػود او  ػػػوؽ رؤالػػػهم
اوػػػػػسا م امكائػػػػػدهم ضػػػػػد ،  ااضػػػػػطهادهم ربػػػػػٍت هاؤػػػػػم اا١تسػػػػػغمُت،  اعػػػػػدا هم و ارلػػػػػورم

 .. اللالـ ارلورم
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 : 337 / 2:  ػ  اؿ الطبري فك تاريخو
عػػ  ا ػػادة ارسدالػػر أف رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم اػػاـ اائمػػاً وػػُت ااػػف عغػػ  

 :  اب اركعبة مث ااؿ
اهػػػػـ  األوػػػػ اب ،  انصػػػػس عبػػػػده،  صػػػػدؽ اعػػػػده،  يك رػػػػمال إرػػػػم اال إو اوػػػػده ال ؤػػػػس 

 اوده.
إال لػػػػدانة اربيػػػػا ،   هػػػػو ٖتػػػػا اػػػػدمرَّ هػػػػاتُت،  أال كػػػػل مػػػػأثسٍة أا دـٍ أا مػػػػاٍؿ يػػػػدَّع 

 ... الااية اٟتاج
إف او اػػد أذهػػب عػػركم ٩تػػوة اٞتاهغيػػة اتع مهػػا  ا  ػػا . اررػػاس مػػ  :  يػػا معإػػس اػػسيأ

س إنا خلقنالم من ذلر وأننػى وجعلنػالم شػع با  يا أيها النا )آدـ اآدـ خغا م  تساب. 
 ا ية...  ( و باعل لتعارف ا إف ألرم م عند اهلل أتقالم

 !؟ ماتساف أي  اعل   كم:  يا معإس اسيأ ايا أهل مكة
 اا   أخ كسل.،  أخ كسل،  خَتاً :  ااروا

 إذهبوا  أن م ارطغاا .:  مث ااؿ
،  ااػػػد كػػػاف او أمكرػػػم مػػػ  راػػػا م عرػػػوةً ،   ػػػأع اهم رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم

 رك يسم  أهل مكة ارطغاا . ان ه . ب ،  اكانوا رم  َػْيأً 
:   اػػاؿ ٢تػػم،   ػػأعغروا إلػػالمهم:   ػػُت إعػػالف إلػػالمهم أا ارا ػػل 9راػػد خػػَتهم 
مػػع أهنػػم يسػػ  اوف أف ي خػػ هم ،  اذرػػك يعػػٍت أنػػم مػػ َّ عغػػيهم ْتيػػاهتم،  إذهبػػوا  ػػأن م ارطغاػػا 

 !! أا يا غهم،  عبيداً 
 ! َف يس ع جواز الًتاااهم أا ا غهم،  ايعٍت أف إعالف إلالمهم ارإكغر

* * 
ما ارتكبم ارإػيخ ناصػس ارػدي  األربػاي مػ  تعصػٍب م ذػوح ،  ا٦تا صاد  م يف تص  ر

 فقاؿ فك سلسلة أحادينو الضعيفة!  وي  ضعف ه ا اٟتدي ،  رغاسؤيُت
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وعنػػو ،  32ػ  31/  4سػػحاؽ فػػك السػػيرة ضػػعي . رواه ابػػن إ:  1163بػػر م  377 / 3
ػ  377/  4ونقلػػو الحػػافظ ابػػن لنيػػر فػػك البدايػػة والنهايػػة ،  127 / 3الطبػػري فػػك التػػاريخ 

فهػ  ،  لف شػيخ ابػن إسػحاؽ فيػو لػم يسػم  ،  سالتا  عليػو. وىػقا سػنٌد ضػعي  مرسػل،  371
بػل ىػ  يػروي ،  ةلف ابن إسحاؽ لم يدرؾ أحػدا  مػن الصػحاب،  مجه ؿ. ثم ى  ليل صحابيا  

 أو معضل. انتهى.،  فه  مرسل،  عن التابعين وأ رانو
اَف ،  اكأف ه ا اردث َف يطغع عغ  اجود ه ا اٟتدي  امديداتم يف ا١تصػادر األخػسى

 .. يس اردثُت اار اها  اهم يسلغونم إرلاؿ ا١تسغمات
سؤػيُت ا٤تاارػة  أـ وػب  رغا..  اما أدرت هل هو جهػل   ار ػاريخ ااٟتػدي  اُف هػ ا اٟتػد

 ؟! 9ر خغيصهم م  ص ة ارسؽ ارإسعية رغسلوؿ اآرم 
كػػارعغم ألكنػػس   ) الطلقػػاء  االػػم ،   ػ ف مسػػأرة ارطغاػػا  ثا  ػة مإػػهورة عرػػد ٚتيػػع ار ػسؽ

 ااد دخغا أوكامم يف  ام ا١ت اهب.،  اهو كنَت  يف مصادر اٟتدي ،  اسيأ
 176ػ  175 / 5:  ػ فقد روف البخارف فك صحيحو

كػػػاف يػػػـو ورػػػُت ار اػػػ  هػػػوازف امػػػع اررػػػ  صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم عإػػػسة آالؼ   اػػػاؿ ١تػػػا
 ...  أد ساا،  اارطغاا 

 !! امعم ارطغاا   أد ساا عرم وىت  ار اوده : 176 / 3:  ػ وفك مسلم
 279و  197 / 3:  ونح ه فك مسند أحمد 196 / 5:  ونح ه فك
 ة أنم َف ينبا معم إال  رو هاؤم.اارص ي

ا١تهػػاجساف :  اػػاؿ رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم : 363/  4:  حمػػدػػػ وفػػك مسػػند أ
 اارطغاا  م  اػسيأ اارع اػا  مػ  ثايػف  عذػهم أاريػا   عػب،  ااألنصار أاريا   عذهم ربعب

 اُف يـو ارايامة.، 
 / 17:  و اؿ عنو فك مجم  الكواعد،  87/  4:  و د صححو الحالم فك المستدرؾ

15 : 
ااػػػد ،  اأوػػػد ألػػػانيد ارطػػػ اي رجارػػػم رجػػػاؿ ارصػػػ ية،   ألػػػانيدرااه أٛتػػػد اارطػػػ اي 

  نػػم رااه عػػ  األعمػػأ عػػ  مولػػ   ػػ  عبػػد او  ػػ  ي يػػد  ػػ  عبػػد ،  اعرػػا 2 جػػوده
 ول     عبد او    هالؿ ارعبسر.ع  جسيس ام،  ارسٛت     هالؿ ارعبسر
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 382 / 7:  ػ و اؿ الشافعك فك لتاب الـ
 خغػ   ػُت ا١تهػاجسي  ،   صغ  او عغيم الغم مكة عروة  ة رلوؿ او:  ااؿ األازاعر
 اَف ٬تعغها  يئاً.،  اأرضهم ادارهم ٔتكة
 إف رلوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم ع ػا عػ  مكػة اأهغهػا ااػاؿ:  ;ااؿ أ و يولف 

: 
امػػ  دخػػػل دار أع ،  امػػػ  دخػػل ا١تسػػعد  هػػػو آمػػ ،  مػػ  أعغػػا عغيػػم  ا ػػػم  هػػو آمػػ 

ااػاؿ ٢تػم ،  إال أف يااتػل أوػد   يا ػل،  ارا ػل إال ن ػساً اػد ٝتػاهم اهنػ  عػ ،  ل ياف  هو آمػ 
اا ػػػ  أخ  ،  أخ كػػػسل،  خػػػَتاً :  ؟ اػػػاروا مػػػا تػػػساف أي صػػػانع   كػػػم:  وػػػُت اج معػػػوا يف ا١تسػػػعد

 كسل.
إذهبػػػوا  ػػػأن م ارطغاػػػا . اَف ٬تعػػػل ؤػػػيئاً اغػػػيالً اال كنػػػَتاً مػػػ  م ػػػاعهم  يئػػػاً. ااػػػػد :  اػػػاؿ

ػػم ،   هػػ ا مػػ  ذرػػك،  او عغيػػم الػػغم رػػي  يف هػػ ا كغػػَته أخ تػػك أف رلػػوؿ او صػػغ  ات هَّ
   ف ر رك اجوهاً امعاي. ان ه .،   يما أتاؾ ع  ارر  صغ  او عغيم الغم
،  39 / 17:  ومبسػػػ ط السرخسػػػػك،  321 / 7:  وراجػػػ  أيضػػػا  مدنػػػػك ابػػػن  دامػػػػة

،  118 / 9:  و 266 / 8:  و،  376 / 6:  وسنن البيهقك،  279 / 3:  ومسند أحمد
 .86/  12:  ولنك العماؿ

رغطغاػا  اال ال يصػغة  إف هػ ا األمػس:  اػاؿ ٢تػم عمػس : 735/  5:  ػ وفك لنك العمػاؿ
 ػ ا   لعد. ان ه .   ف اخ غ  م  ال ت روا عبد او    أع ر يعة عركم عا الً ،  أل را  ارطغاا 

 : اك رك األمس يف مصادرنا
 7فػك جػ اب علػك  37 / 3:  حمد عبػدهػ ففك نهج البالغة شرح الشيخ م

 : لمعاوية
،   ػػ كست أمػػساً إف مت اع  رػػك كغػػم،  ازعمػػا أف أ ذػػل اررػػاس يف اللػػالـ  ػػالف  ا ػػالف  

 اإف ناف َف تغ اك ثغم م.
امػػػػا رغطغاػػػػا  اأ رػػػػا  ارطغاػػػػػا   !؟ امػػػػا أنػػػػا اار اضػػػػل اا١ت ذػػػػوؿ اارسػػػػائ  اا١تسػػػػوس

 طبااهتم. اتعسيف،  جاهتماتستيب در ،  اار ميي   ُت ا١تهاجسي  األارُت
  ا ٭تكم  يها م  عغيم اٟتكم ٢تا.اط،  راد و َّ ادح  ري  مرها،  هيهات

 ات أخس وي  أخسؾ،  اتعسؼ اصور ذرعك،  أال تس ع أيها النساف عغ   غعك
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ك رػػ هاب يف ار يػػم رااغ عػػ  اإنػػ..  اال رػػك   ػػس ار ػػا س،   مػػا عغيػػك عغبػػة ا١تغغػػوب،  اراػػدر
 اراصد.

 512/  3:  افكػ وفك ال 
امػػػا أخػػػ   ارسػػػيف  ػػػ رك اُف المػػػاـ ياًبغػػػم ...  مػػػ  ألػػػغم طوعػػػاً تسكػػػا أرضػػػم يف يػػػده

إف أهػػل ارطػػائف ألػػغموا اجعغػػوا :  ااػػاؿ...  ٓتيػػ  9 ارػػ ت يػػسى كمػػا صػػرع رلػػوؿ او 
عرػػوًة  كػػانوا ألػػسا   9اإف أهػػل مكػػة دخغهػػا رلػػوؿ او ،  عغػػيهم ارعإػػس انصػػف ارعإػػس

 إذهبوا  أن م ارطغاا .:  اؿ أع اهم اا،  يف يده

  ريش بعد فتح م ة
ماذا  عغا اسيأ  عد أف اضطس  اية  ساعر ها اأروؼ ارطغاا  م  أتبػاعهم اُف ارػدخوؿ 

 ؟؟ يف اللالـ
م  ارطبيعر أف مإاعس ارغييب اارك يػا  اراسؤػر  ايػا ٤ت دمػًة يف اغػوب أكنػسهم إف َف 

 م مػد أخ   ..  إف دارػة ٤تمػد دار رػا:  اػوؿارك  يف ا١تاا ل  هس  يهم مرطػا  ي..  نال كغهم
 هػػو مهمػػا كػػاف ا ػػ  ،  اعػػ ه ع هػػا ا خػػسه  خسهػػا،  ادار ػػم دارػػة اػػسيأ،  اا ػػ  أٍخ كػػسل،  كػػسل  

اا ػاؿ أمػاـ زعمائهػا م  ػوح  مػ  داخػل ،  ادار م أالُع مػ  دارػة اػسيأ اأاػوى،  اسيأ ارسويم
 .! ارغس ا  م  األاس اا٠ت رج اريمانيُت ا١تاذا نًتكها  أيدت،   غماذا ٨تار ا،  ه ه اردارة

اهر عغػ  كػل وػاؿ ،   هر مسأرة  اا غة  رغعالج،  أما مسأرة م  يسث دارة ٤تمد  عده
 !! مسأرة  اسؤية  داخغية

مػػ  اربػػديهر عرػػد ارباوػػ  أف ي هػػم أف اسيإػػاً اجهػػا جهودهػػا ١تسوغػػة مػػا  عػػد ٤تمػػد 
،  األمػػس مػػ   عػػده ربػػٍت هاؤػػم مرػػع ٤تمػػد أف يستػػب:  اأف ا٢تػػدؼ األهػػم عرػػدها كػػاف 9

 ! بوة اا٠تال ة عغ  ود تعبَت اسيأا٬تمع ٢تم  ُت ارر
 ! ٬تب أف تكوف راسيأ عَت  ٍت هاؤمارك  خال ة ٤تمد ،   ارربوة ربٍت هاؤم
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  ف اررصوص ااعًتا ات  عب زعمػائهم تػدؿ عغػ  أهنػم  ،  رك  رعم اجود ه ا ا١ترطا
اأف أكنػسي هم كػانوا يائسػُت مػ  أف يإػسكهم ٤تمػد  ! كانوا يعمغوف عغػ  كػل اٞتبهػات ا١تمكرػة

 .. ألنم يعمل ّتدع رًتكي  وكم عًتتم م   عده،  يف وكم دار م
الػػسعاف مػػا وػػااروا ..  9رػػ رك إتػػم ت كػػَتهم  عػػد  ػػ ة مكػػة اُف اع يػػاؿ اررػػ  

 !!.. تر ي  ذرك يف ورُت
 ػل كػأهنم إذا َف ،   ػا  هػم ال يعس ػوف ارو ،  إف  ساعرة اسيأ ك ساعرة اريهود أ رػا  عمهػم

 !! يصا وف  ارصداع،  يغدراا ٔت  ع ا عرهم اأوس  اريهم
ريسػػػاعداه يف وس ػػػم مػػػع  9اادعػػػوا أهنػػػم ذهبػػػوا مػػػع اررػػػ  ،  راػػػد اعغرػػػوا إلػػػالمهم

ارػػ ت  ػػ ة  9اعػػدد جػػيأ اررػػ  ،  جيإػػهم أر ػػُت اكػػاف عػػدد،  ابيغػػيت هػػوازف اعط ػػاف
الػببوا ا٢ت ٯتػة ،  رُت اهن موا مػ  أاؿ رؤػا لػهاـاعردما ار اوا  وازف يف و،  مكة عإسة آالؼ

 ! كما ودث يف أود،   يف ص وؼ ا١تسغمُت  اهن موا ٚتيعاً 
ااػػاتغوا  إػػدٍة مػػع مئػػة رجعػػوا ،  كارعػػادة،   امعػػم  رػػو هاؤػػم  اػػ  9اثبػػا اررػػ  

 اك ب او اررصس...  مث رجع ا١تسغموف ار اراف،  اريهم مئة م  ار اري  وىت رداا اٟتمغة
 ! 9ااما اسيأ  عدة ٤تااالٍت را ل ارر  ،  را  ه ٯتة ا١تسغمُتايف أث

ارػ ت لػيأيت ذكػسه ،  نك  ر مرها   كس ما ناغم زعيم  ٍت عبد ارػدار اررذػَت  ػ  اٟتػارث
:  ىػ  ابػن لنيػر فقػاؿ فػك سػيرتو! اناغم عرم ٤تب رم اراسيأ اربٍت أميػة  يف ت سَت ا ية ارنارنة

3  /691 : 
اٟتمػد و ارػ ت مػ  :   كػاف ياػوؿ،     كغدة م  أٚتل اررػاس كاف اررذَت    اٟتارث

 اَف ٪تػا عغػ  مػا مػات عغيػم ا  ػا ،  ام  عغيرا ٔت مد صغ  او عغيم الغم،  عغيرا  اللالـ
 اا ل عغيم الخوة ا رو ارعم.، 

،  مث ذكػػس عدااتػػم رغرػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم اأنػػم خػػسج مػػع اومػػم مػػ  اػػسيأ اُف ورػػُت
 غػم ٯتكرػا ،  ا٨ت  نسيد إف كانا دائػسة عغػ  ٤تمػد أف نغػَت عغيػم:  ااؿ،  هم  عداهم عغ  دير

 ذرك.
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إف ؤػػعست إال  سلػػوؿ او صػػغ  او ،   غمػػا صػػار  اٞتعسانػػة  ػػواو إي رعغػػ  مػػا أنػػا عغيػػم
 ؟ أنذَت:  عغيم الغم  ااؿ

 ربيك.:  اغا
 ؟ رمـ ورُت ٦تا واؿ او  يرك ا يهل رك اُف خَت ٦تا أردت يو :  ااؿ
  أابغا إريم لسيعاً.:  ااؿ
 ! آف رك أف تبصس ما كرا  يم توضع اد:   ااؿ
 إرػم إال او اإي أؤػهد أف ال،  اد أدرت أف رو كاف مع او عَته راػد أعػٌت ؤػيئاً :  اغا

 اوده ال ؤسيك رم.
 ارغهم زده ثباتاً.:   ااؿ رلوؿ او صغ  او عغيم الغم

اتبصػػسة  ػػاٟتا. ،  ا ركػػأف اغػػ  وعػػس  ثباتػػاً يف ارػػدي  وارػػ ت  عنػػم  ػػاٟت:  اػػاؿ اررذػػَت
 اٟتمد و ار ت هداه. ان ه .:   ااؿ رلوؿ او صغ  او عغيم الغم

،  اأنػػػا تالوػػػيب أف هػػػ ه اركػػػالـ ي ذػػػم  إاػػػساراً مػػػ  هػػػ ا ارػػػ عيم اراسؤػػػر عغػػػ  ن سػػػم
 اػد ذكػس أنػم ،  اأنػم ي ذػم  ادعػا  مرػم   ٯتانػم  ػاو تعػاُف..  اإاسار النساف عغ  ن سػم وعػة

 ! اَف ي كس ارنانية،  تإهده ارإهادة األاُف  ا 
 !  ادعا  صاوبها  داف ؤهادة عَته ارك  اردعوى ال تنبا

امهما يك   اد اعػًتؼ زعػيم  ػٍت عبػد ارػدار أصػ اب رايػة اػسيأ ارػيت يصػدر وامغهػا 
كػل زعمػػا    ا أنػم،   ػأف إعػالف إلػالمهم يف مكػة كػاف كاذ ػاً ،  األاامػس ألر ػر مسػغة يف ورػُت

..  اأهنػػم وػػااروا ٤تػػااالٍت يف ورػػُت اَف ي و اػػوا،  9اػػسيأ كػػانوا م  اػػُت عغػػ  ا ػػل اررػػ  
 !! نواياهم 9اكإف رربيم ،   اد أوب  او تعاُف خططهم

عغػػػػػ  أف زعمػػػػػا  اػػػػػسيأ َف ٯتغكػػػػػوا أن سػػػػػهم عرػػػػػد اهنػػػػػ اـ ،   ػػػػػل تػػػػػدؿ أواديػػػػػ  ارسػػػػػَتة
 ! ا ذ وا أن سهم،  م ارسالخ أ هساا ك سه،  ا١تسغمُت يف ورُت يف أاؿ األمس

 46/  4:  ػ ففك سيرة ابن ىشاـ
 كاف مع رلوؿ او صغ  او عغيم  ارأى م ،   غما اهنـ  ارراس:  ااؿ ا   ال اؽ
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 اػاؿ أ ػو ،  تكغػم رجػاؿ  مػرهم ٔتػا يف أن سػهم مػ  ارذػغ ،  الغم مػ  ج ػاة أهػل مكػة ا٢ت ٯتػة
! اصػسخ جبغػة  اإف األزالـ َرَمَعػُم يف كران ػم،  ال تر هػر هػ ٯت هم داف ارب ػس:  ل ياف    وسب

 ػ  اٟتربػل ػ اػاؿ ا ػ  هإػاـ كغػدة  ػ  اٟتربػل ػ اهػو مػع أخيػم صػ واف  ػ  أميػة مإػسؾ  يف ا١تػدة 
 ! أال  طل ارس س اريـو:  اريت جعل رم رلوؿ او صغ  او عغيم الغم

اغػػا :  ااػػاؿ ؤػػيبة  ػػ  عنمػػاف  ػػ  أع طغ ػػة أخػػو  ػػٍت عبػػد ارػػدار:  اػػاؿ ا ػػ  الػػ اؽ
 : ااؿ،  اريـو أا ل ٤تمداً ،  اكاف أ وه ا ل يـو أود،  اريـو أدرؾ ثأرت م  ٤تمد

اعغمػا ،  وػىت تغإػ   ػدادت  غػم أطغػا ذاؾؤػر    أابػل،   ػأدرت  سلػوؿ او ألا غػم
 !! ان ه . أنم ٦تروع  مٍت

يعػًتؼ  أنػم يف ورػُت عرػد ا٢ت ٯتػة ،  اه ا آخػس مػ  أصػ اب رايػة جػيأ اػسيأ ا١تسػغمة
 ! ريا غم 9عدها ى دار   مسة أا مساٍت ووؿ ارر  أا  

يصػػل اُف ،  ات كػػَتهم ااه مامػػاهتم،  إف اررػػا س يف ماومػػات ؤخصػػيات زعمػػا  اػػسيأ
أف اراعػػة  ػػأف عرػػادهم  غػػن وػػػداً أهنػػم اٗتػػ اا اػػساراً  ػػأف يكػػػ  وا  كػػل ا يػػات اا١تععػػ ات ارػػػيت 

نية ارػيت يػدعو اريهػا ايعػامغهم ايك ساا  كل ارايم ااألعساؼ النسا،  9يأتيهم  ا ٤تمد 
 : اأف ال يدخغوا يف ديرم إال يف وار ُت ال ثارنة ٢تما..   ا

 ! إذا لاف السي  ف ؽ رؤوسهم
 ! همأو صارت دولة محمد وسلطانو بةيدي

 ..  كل ارولائل وىت عع اا ااهن موا 9راد وار وا ه ا اردي  انبيم 
 .. وىت عع اا 9مث ااصغوا تآمسهم ا٤تااالهتم اع ياؿ ارر  

 .. ريأخ اا لهماً م  دار م  عع اا 9مث جاؤاا يإًتطوف ارإساط مع ارر  
 !!! ألنم م  ابائل اسيأ 9مث جاؤاا يدعوف أهنم أص اب اٟتا يف دارة نبيهم 

 239 / 2:  ػ  اؿ فك منا ب آؿ أبك طالب
 ُت١تدمر١تا نف عغ  أمَت ا 9إف ارر  :  ااؿ ارإسيف ا١تستذ  يف تر يم األنبيا 
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يػا رلػوؿ او إف اررػاس اسيبػوا عهػد :  جا ه اػـو مػ  اػسيأ ااػاروا رػم،   المامة يف ا  دا  األمس
 غػػو ..   اللػػالـ ال يسضػػوف أف تكػػوف ارربػػوة  يػػك االمامػػة يف ا ػػ  عمػػك عغػػر  ػػ  أع طارػػب

 ! ركاف أاُف،  عدرا  م اُف عَته
و تعػػاُف أمػػسي  ػػم ركػػ  ا،  مػػا  عغػػا ذرػػك رسأيػػر  ػػأٗتَت  يػػم:  9 اػػاؿ ٢تػػم اررػػ  

 ا سضم عغرَّ.
 أؤػسؾ معػم يف ا٠تال ػة رجػالً ،    ذا َف ت عل ذرك ٥تا ة ا٠تػالؼ عغػ  ر ػك:   ااروا رم

لػػئن :  اال ٗتػػارف اررػػاس عغيػػك.  ر رػػا ا يػػة،  ريػػ م رػػك أمػػسؾ،  مػػ  اػػسيأ تػػسك  اررػػاس اريػػم
 .أشرلم ليحبطن عمل  ولت  نن من الخاسرين

اػػػاؿ رجػػػل مػػػ   ػػػٍت عػػػػدت :  يف خػػػ  7عػػػ  ارصػػػادؽ  عبػػػد ارع ػػػيم اٟتسػػػٍت
،  او إنػػػا تسكرػػػا عبػػػادة األاثػػػاف ااتبعرػػػاؾيػػػا رلػػػوؿ  :  أتيرػػػا اررػػػ   اػػػاروا،  اج معػػػا اِفَّ اػػػسيأ

يػا ٤تمػد رػئ  أؤػسكا :   هػب  ج ئيػل عغػ  اررػ   اػاؿ،   أؤسكرا يف االية عغػر  ركػوف ؤػسكا 
   167/ ؿ فك تنكيو النبياء) والحديث الو ا ية. ان ه . ..  ري بط  عمغك

* * 

  ريش تتمح ر ح ؿ زعامة سهيل بن عمرو
أف  9 اػػد وػػااؿ ارسلػػوؿ ،  رعػػم خيانػػات زعمػػا  اػػسيأ  عػػد  ػػ ة مكػػة اتػػآمسهم

اأطمعهػػػم  ا١تسػػػ ابل إف هػػػم ،   ػػػأكسمهم اتػػػأر هم اأعطػػػاهم أكنػػػس عرػػػائم ا١تعسكػػػة،  يسػػػ اطبهم
 اٍف...  ألغموا اوس  إلالمهم
 ا غمػػاهتم  رػػور الوسػػاف،  أف ياػػاـا ُعَاػػدهم  رػػور اٟتغػػم 9م راػػد أمػػس او رلػػور

..!! 
اَف يبػا مرهػا إال ى أ٣تػاد   وس ػم مػع ٤تمػد ،  ايف ه ه ار ًتة تساجعا زعامة أع لػ ياف

اال تصػػغة يف ،   إخصػػية أع لػػ ياف تصػػغة رغ عامػػة يف اٟتػػسب  اػػ  ايف ار عػػارة،  9
عػػد أف انكسػػس يف  ػػ ة مكػػة ذهػػب اُف ا١تديرػػة رػػ رك تػػساه  ،  ارسػػغم رغ عامػػة اارعمػػل ارسيالػػر

 !!  عيرم جا ياً رغ كاة م   عب ارابائل 9اطغب مرصباً م  ٤تمد 
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 اػد اجدتػم اػسيأ يف ..  أما ار عيم ار ت ٬تيد ارعمل ١تصغ ة اسيأ ا١تركسسة عسػكسياً 
 .. ارعال ارسيالر ا١ت كس اا١تخط ،  لهيل    عمسا

ااارثػػاً رايػػادة زعمائهػػا ارػػ ي  اػػ غهم ٤تمػػد أا ،  الػػسعاف مػػا صػػار لػػهيل ٤تػػوراً راػػسيأ
 .9أماهتم رب ٤تمد 

اسؤػر أصػيل. ارػئ   :  هو يف ن ػس اػسيأ،  الهيل    عمسا    عبد       عبد اد
:  ) سػيرة ابػن ىشػاـار ي  هم أال درجة م   ٍت كعب    رػدت ،  كاف م   ٍت عامس    ردت

ااضػػوا أ ػػا طارػػب   ار عمػػا  ارػػ ي    هػػو مػػ،  اركرػػم صػػاوب تػػاريخ مػػع ٤تمػػد،    489/  2
  إأنم.

 اة ار ي  اسراا مااطعة  ٍت هاؤم.اهو م  أعذا  دار اررد
،  ااػػسراا ن يػػم مػػ  مكػػة،  اهػػو مػػ  ارػػ ي  ائ مػػساا عغػػ  ا غػػم عرػػدما ذهػػب اُف ارطػػائف

ار ذػػػوا أف ٬تػػػَتاه وػػػىت يسػػػ طيع ارػػػدخوؿ اُف مكػػػة اتبغيػػػن ،  اهػػػدداه  ارا ػػػل إف هػػػو دخغهػػػا
:  اػػاؿ رألخػػر   ػػ  ؤػػسيا 9أف اررػػ  :  82/  2:  ففػػك تػػاريخ الطبػػري .. رلػػارة ر ػػم

؟  هل أنا ٣تَتت وػىت أ غػن رلػاالت رع:  ائا لهيل    عمسا  ال رم إف ٤تمداً ياوؿ رك
 ! ان ه . ردت ال ٕتَت عغ   ٍت كعبإف  ٍت عامس    :  ااؿ  ااؿ،   أتاه  ااؿ رم ذرك

وػىت أ٧تػاه او ،  ل ٤تمػد  عػد ا ػاة أع طارػباهو م  ار عما  ار ي  ااصغوا ارعمػل را ػ
 مرهم  ا٢تعسة.

ا١تعػػ  ُت عغػػ  يػػده امػػ  ،  اهػػو أوػػد ارػػ ي  وبسػػوا ا١تسػػغمُت اعػػ  وهم عغػػ  إلػػالمهم
 ارده أ و جردؿ.

 يائهم ار ي  كانوا يطعموف اٞتيأ.اأود أثس ،  اهو أود اادة ا١تإسكُت يف  در
 غعػػرهم او ،    عاريػػاهتم ا٠تبينػػة 9اهػػو أوػػد ارػػ ي  كػػانوا يد١تػػوف اغػػب رلػػوؿ او 

 ايدعو عغيهم يف صالتم.،  اأمس رلورم أف يغعرهم،  تعاُف اطسدهم م  رٛت م
يف أوػػػد اا٠ترػػػدؽ  9اهػػػو أوػػػد ا١تر اػػػُت أمػػػوا٢تم عغػػػ  ٕتهيػػػ  اررػػػاس ٟتػػػسب اررػػػ  

 اعَت٫تا.
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 194/  1:  ػ  اؿ فك سير أعالـ النبالء
اكػػاف اػد ألػػس يػػـو ...  م امػ  أؤػػسا هماكػػاف خطيػػب اػسيأ ا صػػي ه،  يكػٌت أ ػػا ي يػد

يػػاؿ عارػػب أتػػاركوف أنػػ م ٤تمػػداً اارصػػباة :  ااػػاؿ،   ػػدر اٗتغػػف. اػػاـ ٔتكػػة اوػػب عغػػ  ارر ػػَت
 ام  أراد اوة  ه ه اوة.،  ! م  أراد مااًل  ه ا ماؿ يأخ اف عَتكم

 اكاف ٝت اً جواداً م وهاً.
 ر ػػػو مػػػ  خطبػػػة ،  الػػػغم ااػػد اػػػاـ ٔتكػػػة خطيبػػػاً عرػػػد ا ػػػاة رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم

 !! اع م اللالـ. ان ه . ارصديا  ا١تديرة  سكرهم
ااػػػد أجػػػاد ا١ت ااضػػػة ،  يف اٟتديبيػػػة 9اهػػػو ارػػػ ت ان د  ػػػم اػػػسيأ ١ت ااضػػػة ٤تمػػػد 

ااػع ارصػغة معػم نيا ػة اَف يابػل أف يك ػب يف ا١تعاهػدة ى رلػوؿ او   ا ،  اؤدد عغيم  ارإساط
 ع  كل اسيأ.

 أكنس م  عَته م   ساعر ها.،  نم ليالر وكيماهو ا١تعساؼ عرد اسيأ  أ
! اإعالنػػم اللػػالـ   ا ػػا٢تم 9اهػػو أخػػَتاً مػػ  أئمػػة ارك ػػس ارػػ ي  أمػػس او رلػػورم 

عػ  ا ػادة يف :  242/  1:  ففك تفسير الصنعانك!  ٖتا ارسيف ال يغَت م  آيات او ؤػيئاً 
 اع بػم  ػ  ر يعػة،  ة  ػ  خغػفاأمي،    هو أ و ل ياف    وسب...  اورم ى اااتغوا أئمة ارك س

 الهيل    عمسا. ان ه .،  اأ و جهل، 
ااػػػد اخ ػػػار لػػػهيل  ػػػ  عمػػػسا ارباػػػا  يف مكػػػة  عػػػد    هػػػا ادخو٢تػػػا ٖتػػػا وكػػػم اررػػػ  

ألف ك  ػػػا ه ،  اَف يطغػػػب مػػػ  ٤تمػػػد مرصػػػباً ،  اَف يهػػػاجس اُف ا١تديرػػػة كػػػبعب ارطغاػػػا  9
 !! ركيأ ياف عغيم ذ 9اراسؤر اتارٮتم يف ارصساع مع ارر  

 يرمػا كػاف ر ذػها يف أيػػاـ ،  يف ورػُت اكانػػا مئػة  عػَت 9اركرػم ابػل هديػة اررػ  
مث أؤػػ ا عغػػػيهم  9ارا ػػ  اارسػػروات ارععػػػاؼ ارػػيت وػػػدثا عغػػ  اػػػسيأ  ػػدعا  اررػػػ  

هػػا أكنػػسهم اكػػاف لػػهيل ٦تػػ   ابغ،  اكانػػا أٛتػػاالً مػػ  ا١تػػواد ارغ ائيػػة،  اأرلػػل ارػػيهم مسػػاعدة
 ! ر ذوها
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اإف كػػػػاف ألػػػػود عرػػػػد او تعػػػػاُف ارلػػػػػورم ،  مإػػػػسؽ  عرػػػػد اراسؤػػػػييُت إنػػػػم تػػػػاريخ  طويػػػػل  
اج معػا وورػم اػسيأ  عػد  ػ ة ،  ! ام  أجل ه ا اررسب اهػ ا ار ػاريخ اارصػ ات! 9

 ! اانذوت ٖتا زعام م،  مكة
* * 

هػػو ع ػػاب  ػػ  ألػػيد األمػػوت ،  اػػد عػػُت واكمػػاً ١تكػػة  عػػد    هػػا 9اكػػاف اررػػ  
 ! اتسمع كالمم أكنس مرم،  اً كانا ت ذل عغيم لهيالً ارك  اسيإ،  اوعل معم أنصارياً 

اخػػاؼ ،  ارتػػدت اػػسيأ عػػ  اللػػالـ 9اارػػدريل عغػػ  ذرػػك أنػػم  عػػد ا ػػاة اررػػ  
ا عػػد أيػػاـ اصػػغهم خػػ  يطمئػػرهم ..  واكمهػػا ع ػػاب أف يا غػػوه  اخ بػػأ مػػع أنػػم اسؤػػر أمػػوت

 اطمػأف لػهيل  9اأف أوداً م   ٍت هاؤم ر  ٭تكم  عػد ٤تمػد ،   بيعة أع  كس ار يمر
ا أنػػم مػػ  كػػاف اارػػيت م ادهػػ،  اخطػػب يف اػػسيأ  ػػر   خطبػػة أع  كػػس يف ا١تديرػػة،   ػػ  عمػػسا

اهػو ،   ل هو رلوؿ   غػن رلػار م امػات،  ا٨ت  ال نعبد ٤تمداً ،  م اد ماتيعبد ٤تمداً   ف إ٢ت
،  ااد اخ ارت اسيأ واكماً رر سػها  عػده اهػو أ ػو  كػس،  ا   اسيأ الغطانم لغطاف اسيأ

 اأطيعوا.  اٝتعوا رم
ارػػػي   يػػد  ػػػٍت هاؤػػػم ااألنصػػػار اريمانيػػػة ،  راػػد طمػػػأهنم لػػػهيل  ػػػأف األمػػس  يػػػد اػػػسيأ

 !  غماذا ارسجوع ع  اللالـ،  ار ي  ى يعبداف   ٤تمداً 
 ! أطاع م اسيأ اان ه  مإساع ارسدة 

ااوكػم ،  أخسج م  ٥تبئػك:  9اأصدر لهيل أمسه رع اب اٟتاكم م  ابل ارر  
 ! ر أع  كس    أع ا ا ة ار يمرار عيم اراسؤر عَت ا٢تا  مكة  الم

،  فتراج  النػاس ولفػ ا عمػا ىمػ ا بػو:  وفيها،  1779/  4:  ) راج  سيرة ابن ىشاـ
 .وظهر عتاب بن أسيد  

 ! سهيل بن عمرو يحاوؿ اإلستقالؿ
 .. ٤تكـو  ار إل 9اا رعا اسيأ  عد   ة مكة أف ارعمل ارعغٍت ضد ٤تمد 
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ل عػػاد عًتتػػم عػػ  ،  اارعمػػل ارسػػست ارصػػاما،  جهودهػػا عغػػ  ارعمػػل ارسيالػػر ا١تػػ ا   سكػػ ت
 .. اجعغم يف اسيأ،  اٟتكم

..  يسػَت اػدماً يف تستيػب األمػس مػ   عػده رعغػر 9ارك  ا١تإكغة عردها أف اررػ  
ااػػسيأ ال تطيػػا عغيػػاً اال أوػػداً مػػ   ػػٍت ..  أاالد  ر ػػم  اطمػػة،  امػػ   عػػده رغ سػػ  ااٟتسػػُت

مرهػا ،  رػ رك اػسر اادهتػا ايف ماػدم هم لػهيل  ػ  عمػسا أف ياومػوا  أنإػطة م عػددة..  هاؤم
،   اػػد ك بػػوا اريػػم مث جػػاؤاه ا ػػداً  سئالػػة لػػهيل  ػػ  عمػػسا..  ٤9تاارػػة جسيئػػة مػػع اررػػ  

ارػػ ي  تسكػػوا مكػػة أا مػػ ارعهم يف ،  طػػاربُت اريػػم أف يػػسد ى ارػػيهم   عػػدداً مػػ  أ رػػائهم اعبيػػدهم
 ! كما ترف ا ية اراسآنية،   ري  اهوا يف اردي  9ا اُف ارر  اهاجسا ،  ارطائف

اأنا ،  ااد ان ها اٟتسب  يررا اتصاٟترا،  ٨ت  اريـو وغ اؤؾ 9ااؿ لهيل رغر  
 ! ا ارصغة ارسا ا معك يف اٟتديبيةار ت ااع

،  اَف يػػأتوؾ ري  اهػوا يف ارػػدي  كمػا زعمػػوا،  اهػدال  أاالدنػا اعبيػػدنا هس ػوا مرػػا اجػاؤاؾ
 !!  أرجعهم اريرا،  مث إف كانا ه ه وع هم  ر   ن اههم يف اردي 

أف اسيإػػاً وػػىت  عػػد  ػػ ة مكػػة :  امعػػٌت هػػ ا ارطغػػب اربسػػي  مػػ  زعػػيم اػػسيأ اٞتديػػد
العػػًتاؼ  9تسيػػد مػػ  اررػػ  ..  ااضػػطسارها اُف خغػػع لػػالوها اإلػػالمها ٖتػػا ارسػػيف

 !! دار ماديرم ا  9يف ماا ل ارر  ،   أهنا اجود  ليالر  مس ال
 298 / 5:  ػ روف الترمقي فك

١تػػػا كػػػاف يػػػـو :  أخ نػػػا عغػػػر  ػػػ  أع طارػػػب  ارسوبػػػة  اػػػاؿ:  عػػػ  ر عػػػر  ػػػ  وػػػساش اػػػاؿ
،  اٟتديبيػػة خػػسج إريرػػػا نػػاس مػػػ  ا١تإػػسكُت  ػػػيهم لػػهيل  ػػ  عمػػػسا اأنػػاس مػػػ  رؤلػػا  ا١تإػػػسكُت

،    ٢تػم  اػم يف ارػدي ارػي،  خسج إريك ناس م  أ رائرا اإخوانرػا اأراائرػا:  اويا رلوؿ   ااروا
 يكػػػػػ  ٢تػػػػػم  اػػػػػم يف ارػػػػػدي   ػػػػػارددهم إريرػػػػػا  ػػػػ ف َف،  اإ٪تػػػػا خسجػػػػػوا  ػػػػػساراً مػػػػػ  أمواررػػػػا اضػػػػػياعرا

 لر اههم.
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اػػسيأ ر رػػ ه  أا ريبعػػن  او عغػػيكم مػػ  يػػا معإػػس  :  اػػاؿ اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم
يػػا  اروا مػػ  هػػو! اػػ اػػد امػػ    او اغػػو م عغػػ  الٯتػػاف،  يذػػسب راػػا كم  ارسػػيف عغػػ  ارػػدي 

 ؟ اورلوؿ 
 ؟ اويا رلوؿ  م  هو:   ااؿ رم أ و  كس

 ؟ اويا رلوؿ  م  هو:  اااؿ عمس
اكاف أعط  عغيػاً نعغػم ٮتصػ ها. هػ ا وػدي  وسػ  صػ ية ،  ااؿ هو خاصف اررعل

 ه ا اروجم م  ودي  ر عر ع  عغر. ال نعس م إال م ،  عسيب
 611/  1:  ػ وروف أب  داود
خػػسج عبػػداف  اُف رلػػوؿ او صػػغ  :  ساش عػػ  عغػػر  ػػ  أع طارػػب اػػاؿعػػ  ر عػػر  ػػ  وػػ

يػا ٤تمػد ااو مػا :   ك ب إريم مواريهم  ااروا،  يعٍت يـو اٟتديبية ابل ارصغة،  او عغيم الغم
 ! اإ٪تا خسجوا هس اً م  ارسؽ،  خسجوا إريك رعبة يف ديرك

 ! صداوا يا رلوؿ او ردهم إريهم:   ااؿ ناس  
مػا أراكػم تر هػوف يػا معإػس اػسيأ وػىت :  او صغ  او عغيم الغم اااؿ  غذب رلوؿ

 !  عغيكم م  يذسب راا كم عغ  ه ايبع  او
 هم ع اا  او ع  اجل. ان ه .:  اأىب أف يسدهم اااؿ

 هػػػػ ا مػػػػ  ألػػػػاريب ارػػػػسااة اراسؤػػػػيُت يف ار  ايػػػػس ،  اال يغػػػػسؾ ذكػػػػس اٟتديبيػػػػة يف اٟتػػػػدي 
 ارو ػػػا  ٢تػػػم  9ارػػػو كانػػػا ابغػػػم رطارػػػب لػػػهيل  اررػػػ  ،  ة اٟتادثػػػة ااعػػػا  عػػػد  ػػػ ة مكػػػ

،  يف صػغة اٟتديبيػة أف يػسد ارػيهم مػ  يأتيػم مػرهم 9ألهنم ؤسطوا عغػ  اررػ  ،   إسطهم
 ! داف اريم م  يأتيهم م  ا١تسغمُتاال يس 

امػػا الػػػ  اا هػػ ا ارغذػػػب ،  ركانػػا مطاربػػًة  إػػػسطهم،  ارػػو كانػػا ابػػػل  ػػ ة مكػػػة
 يسضػ  إال اال،  اال يغذػب إال رغذػب او تعػاُف،  يغذػب إال ْتػا اهػو ال،  ارربوت ارإديد

 ! ٔتا يسضر او تعاُف



 ٔٙٔ .................................................. اُف عصمة إضا ية 9اسيأ هر ارسبب يف واجة نبيرا 

ارػػػو كانػػػا ابػػػل  ػػػ ة مكػػػة اابػػػل ى دخػػػوؿ   اػػػسيأ يف اللػػػالـ ١تػػػا اػػػاروا يف مطػػػارب هم 
 أاالدهم اعبيدهم ا١تهاجسي  ى لػر اههم    هػ ا ال ياورػم إال ارطغاػا  ارػ ي  يػدعوف االلػالـ 

 ! ا ام اللالـ
 ! ا  أف اٟتادثة كانا  عد   ة مكةكما أف  عب ارساايات اد صسو

 138 / 2:  ػ  اؿ الحالم فك المستدرؾ
،  مكػة ١9تػا ا  ػ ة رلػوؿ او :  ااؿ 2 ع  ر عر    وساش ع  عغر

اإنػػم ٟتػػا  ػػك أرااؤنػػا رػػي  ٢تػػم ،  يػػا ٤تمػػد إنػػا وغ ػػاؤؾ ااومػػك:  أتػػاه نػػاس مػػ  اػػسيأ  اػػاروا
 ! مل  ارددهم عغيراا  ساا م  ارعاإ٪ت،  رعبة يف اللالـ

 ! صداوا يا رلوؿ او:   إاار أ ا  كس يف أمسهم  ااؿ
 ؟  ااؿ منل اوؿ أع  كس. س ما تسى ااؿ رعم

اػػسيأ ريبعػػن  او عغػيكم رجػػالً مػػركم امػػ    او يػػا معإػس  : 9 اػاؿ رلػػوؿ او 
 !  يذسب راا كم عغ  اردي ،  اغبم رالٯتاف

 ؟ و يا رلوؿ اوأنا ه:   ااؿ أ و  كس
 ال.:  ااؿ

 ؟ أنا هو يا رلوؿ او:  ااؿ عمس
 ااػػد كػػاف أراػػ  نعغػػم اُف عغػػر ٮتصػػ ها،  اركرػػم خاصػػف اررعػػل يف ا١تسػػعد،  ال:  اػػاؿ

   ص ية عغ  ؤسط مسغم اَف ٮتسجاه.ه ا ودي.. 
اصػػ  م عغػػ  ؤػػسط مسػػغم ا يػػم ى ١تػػا ا  ػػ ة رلػػوؿ او ،  298/  4وروف نحػػ ه فػػك 
يا معإس اسيأ ر ايم  ارصػالة ار ػدت  ار كػاة أا أل عػن  ...  س م  اسيأمكة أتاه نا 9

:  اػػاؿ عغػػر،  أا خاصػػف اررعػػل،  أنػػا:  مث اػاؿ،  عغػيكم رجػػالً  يذػػسب أعرػػااكم عغػػ  ارػػدي 
:  ااػاؿ،  ٗٚٔ / ٖٔ:    ان هػ . ارااه يف كرػ  ارعمػاؿ 9اأنا أخصف نعل رلوؿ او 

 .إيضاح اإلش اؿ  ويحيى بن سعيد فك ،  ؾ،  ) ش وابن جرير
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 : يف ه ه اٟتادثة ا٠تطَتة واائا مهمة اكبَتة
اهػػ ا يعػػٍت أهنػػم  عػػد  ػػ ة مكػػػة ..  اُف ا١تديرػػة 9أهنػػم جػػاؤاا اُف اررػػ   : الولػػى

امػػػا  عغػػػوه يف ،  اآرػػػم رساػػػا م 9اع ػػػا ،  اخذػػػوعهم اإعالهنػػػم اللػػػالـ ٖتػػػا ارسػػػيف
 ػػػػالعًتاؼ ارعمغػػػػر  الػػػػ اال٢تم  جػػػػاؤاا اُف ى ٤تمػػػػد   يف عاصػػػػم م يطاربونػػػػم..  وػػػػسب ورػػػػُت

 !! اهر اااوة  ما  واها اااوة..  ارسيالر
ى يػػػا ٤تمػػػد   كمػػػا رأيػػػا يف صػػػ ية اٟتػػػاكم عغػػػ  ؤػػػسط  9ااػػػاروا رػػػم  9

 او  يػا رلػوؿ  ارك  رااية ارًتم ت جعغ هػا ى 611/  1:  لما فك سنن أبك داود! ا مسغم
! 

 82 / 3:  فك مسند أحمدفعغ  أف اٟتادثة كانا يف ا١تديرة ما يدؿ  ااد مس
،  كرػػػا جغولػػػاً نر  ػػػس رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم:  عػػػ  أع لػػػعيد ا٠تػػػدرت اػػػاؿ
  خغػف عغيهػا عغػر ،   امرػا معػم  اناطعػا نعغػم:  اػاؿ،   خسج عغيرا م   عب  يوت نسػائم

،  مث اػاـ ير  ػسه اامرػا معػم،   مذ  رلوؿ صغ  او عغيم الػغم ٙتػَا امذػيرا معػم،  ٮتص ها
 ال إػس را ا يرػا  !! إف مركم م  يااتل عغ  تأايل ه ا اراسآف كما ااتغػا عغػ  تر يغػم:  ااؿ 

اكأنػم اػد ٝتعػم. :  ! اػاؿ  عئرػا نبإػسه اػاؿ اركرػم خاصػف اررعػل،  ال:  أ و  كػس اعمػس  اػاؿ
) رواه أحمػػد ورجالػػو رجػػاؿ الصػػحيح غيػػر  133 / 9:  و ػػاؿ عنػػو فػػك مجمػػ  الكواعػػدان هػػ . 

 وى  ثقة  . انتهى. ، فطر بن خليفة
أهنػػم اع ػػ اا أف  ػػ ة مكػػة ى ادخػػو٢تم   يف اللػػالـ ال يعػػٍت خذػػوعهم رغرػػ   : النانيػػة
ضػػد أعػػدا  دار ػػم  9 ػػل هػػو ٖتػػارف مػػع اررػػ  ،  اذا ػػاهنم يف األمػػة اللػػالمية 9

ااُف وػػد مػػا ضػػد ارػػسـا اار ػػسس.  هػػو ٖتػػارف اررػػد ،  مػػ  ارابائػػل ارػػيت َف تػػدخل ٖتػػا لػػيطسهتا
 !! إف كاف مت    ة مكة  اوة ارسيفا ،  رغرد

 عغيػػم ا ف أف ،  يف ورػػُت 9  ػػار وا معػػم ،  ااػػد عمغػػوا  ػػ عمهم  ػػ ا ار  ػػارف
أف :  ! ااػػػد اخ ػػػاراا أاؿ مطغػػػب ٢تػػػم أا عالمػػػة عغػػػ  ذرػػػك يعػػػًتؼ  كيػػػاهنم اراسؤػػػر ا١تسػػػ ال

 !! ! يعيدهم م  دار م اُف دار هم يعيد هدال  ار اري  اريم م  أ رائهم اعبيدهم



 ٖٙٔ .................................................. اُف عصمة إضا ية 9اسيأ هر ارسبب يف واجة نبيرا 

 ػٍت هاؤػم ػ اا اػوهم مػا عػدا  ػ 9أف اراسؤػيُت ارػ ي  هػاجساا مػع اررػ   : النالنػة
اعمس  ػ  ا٠تطػاب ارعػدات يديػداف مطغػب ،  !  ه ا أ و  كس    أع ا ا ة ار يمر عغ  ذرك

 !! اسيأ مئة  ا١تئة
ات  ػػػػاات ارساايػػػػات هرػػػػا يف ار صػػػػسية يف موا اػػػػة أع  كػػػػس اعمػػػػس عغػػػػ  مطغػػػػب اػػػػسيأ 

ا يف رااية اٟتػاكم ارصػ ي ة يػرف عغػ  أف أ ػا  كػس اػاؿ ى صػداوا يػا رلػوؿ  بعذها كما رأي
 !! او ردهم اريهميا رلوؿ  صداوا:  !   اااؿ عمس منل اورم او

 ػػػل تا صػػػس عغػػػ  ،  ا عذػػػها ال تػػػ كس تصػػػدياهما ١تطغػػػب اػػػسيأ اؤػػػهادهتما  أنػػػم وػػػا
لمػػػا فػػػك روايػػػة الترمػػػقي !  لػػػدا٢تما إف كانػػػا ٫تػػػا ارػػػ ي  لػػػيبعنهما او ارلػػػورم ر أديػػػب اػػػسيأ

 و 134 / 9:  ولما فك مجم  الكواعػد،  122 / 3:  ولما فك مستدرؾ الحالم،  المتقدمة
 و اؿ ) رواه أب  يعلى ورجالو رجاؿ الصحيح  .،  186 / 5: 

ااػػػد عػػػَت  عػػػب ارػػػسااة اراسؤػػػيُت ى األذكيػػػا    الػػػم ارإػػػيخُت اُف ى نػػػاس   رلػػػوؿ او 
أ ػو :  اااؿ ا٢ترػدت عػ  مصػادره 473 / 17:  فك لنك العماؿولقا !!  صغ  او عغيم الغم

 ؽ ض  .،  دااد اا   جسيس اص  م
،  لما رأيم فك سنن أبػك داود!  ا عذهم و  وا الم أع  كس اعمس كغياً م  اٟتادثة

وعػػن مصػػادر ،  حيػػث رواه بعػػدة روايػػات عػػن أحمػػد،  613/  11:  ولمػػا فػػك لنػػك العمػػاؿ
 ! بك ب ر وعمروليل فيو ذلر ل،  متعددة

ي سػػا ؿ ارباوػػ  مػػا هػػر ارعالاػػة ارػػيت كانػػا تػػس   أ ػػا  كػػس اعمػػس  سػػهيل  ػػ   : الرابعػػة
 ؟! ا١تاذا أيدا مطغب اسيأ ا١ت ذوح،  عمسا

 هم خطة اراسؤيُت اعذػب ار ػب مطغػبهم اهػددهم  9ماداـ ارر  :  اي سا ؿ
 ؟! ١توضوعل إار أ ا  كس اعمس يف ا غماذا ا..   ل اعدهم  ا،   اٟتسب ثانية

أف زعامػػة اػػسيأ كانػػا م منغػػًة يف :  إف أاػػل مػػا تػػدؿ عغيػػم اررصػػوص،  عغػػ  أت وػػاؿ
 : ار ي  ٚتع هم ه ه اٟتادثة اهم،  ذرك ارواا  دال  األر عة
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 .9رلوؿ او ٤تمد    عبد او    عبد ا١تطغب    هاؤم 
.زعيم ا١ت،  الهيل    عمسا ارعامست  إسكُت  األم  ازعيم اسيأ اريـو

،  ا١تمػػنالف رابيغ ػػُت صػػغَتتُت ال ازف ٢تمػػا يف اػػسيأ،  أ ػػو  كػػس ار يمػػر اعمػػس ارعػػداتا 
 ! ااد أيدا مطغب لهيل 9ارك  رإخصي يهما ازناً مهماً رص ب هما رغر  

 ػػل ،  اال  ػػد رغباوػػ  أف ي ػػًتض عالاػػًة اات ااػػاً مسػػبااً  ػػُت ا ػػد اػػسيأ ا ػػُت ارإػػيخُت
مث جػا  اأ ػو ،  اػسيأ ن رػوا يف ا١تديرػة يف ضػيا ة عمػسي هم م   عب ارساايات أف لهياًل اا د 

 ١تساعدهتم عغ  مطغبهم. 9 كس معهم اُف 
 : تذم  ا١تواف ارربوت م  اٟتادثة أر عة عراصس : الخامسة
ستػػم ارساايػػات اَف ااػػد ذك،  ارغذػػب ارربػػوت مػػ  ت كػػَت اػػسيأ اركػػا س ااااو هػػا،  األاؿ

 تص م  ار  صيل.
 ػػل يألػػم مػػ  أف ،  ف تصػػغة اػػسيأ ا٭تسػػ  إلػػالمهامػػ  أ 9يػػأس اررػػ  ،  ارنػػاي

 !! إال  اوة ارسيف،  اٗتذع رغ ا،  تًتؾ اسيأ تعايد  ٍت عمها إل اؽ ا سعر هم
ما أرالػم تنتهػ ف :  ) فقاؿ 125 / 2:  ففك عدد من روايات الحادثة لما فك الحالم

!  إلسػػالـيػػا معشػػر  ػػريش حتػػى يبعػػث اهلل علػػي م مػػن يضػػرب ر ػػاب م علػػى ىػػقا   أي علػػى ا
 / 17:  ولنػػك العمػػاؿ،  229 / 9:  والبيهقػػك فػػك سػػننو،  611/  1:  ولػػقا رواه أبػػ  داود

 !! ولن يسلم ا إال تحم السي ،  ! وى  تصريح بةنهم لم يسلم ا 473
 7عغػػر  ػ  أع طارػػب  9هتديػػدهم  سػيف او تعػػاُف ارلػورم ،  ارنارػ 

 اػػد ا ػػل ٣تمػػوع ا١تسػػغمُت يف وػػسا م ،  ي ألهنػػم ذااػػوا مرػػم األمػػس ،  ارػػ ت تستعػػد مرػػم  سائصػػهم
 ! اا ل عغر اوده نص هم أا أكنس،  مع اسيأ نصف أ طا٢تا

كػػٌتَّ عػػ  ذرػػك ارإػػخف ارػػ ت لػػيبعنم او عغػػ  اػػسيأ   9انالوػػيب هرػػا أف اررػػ  
مث ٝتػػاه    133 / 9:  ) مجمػػ  الكواعػػد أنػػم أنػا أا رجػػل مػٍت ،   يذػسب أعرػػااهم عغػ  ارػػدي 

 326 / 7:  أنػػا أو خاصػػ  النعػػل ػ لنػػك العمػػاؿاعمػػس عرػػم  اػػاؿ ى  عرػػدما لػػأرم أ ػػو  كػػس
 ! ا١تسأرة  عيدة   طمع يف مإساعهاأف ال ت صور اسيأ أف ،  اعسضم م  ار كرية مث ار سمية
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 ! عغر  غ ا مكة اا ل  ساعرة اسيأ  ل يربغر أف ٖت مل أف األمس اد يصدر عداً اُف
اأف تعغػم اػسيأ أنػم ،  9عغر  م  تعبَت ى مٍت   أف يبُت مكانة 9اعسضم 

 !! ا٘توت مرم عيذاً ،  مدم   اأنم ها ر م  ذرك ار سع ار ت ما زارا ٖتسده
،   إف عغيػػاً لػػيااتل اسيإػػاً عغػػ  تأايػػل اراػػسآف  عػػد ر ػػع اػػسف:  اػػاؿ ٢تػػم 9 غػػو أنػػم 

إذف عرػدنا  سصػة ر ػع اػسف مػ  :  رطمعػا اػسيأ ااارػا،  كما ااتغ ها أنا عغ  تر يغػم  ػاألم 
 ! ادٍث ودي اركل و،  افار م

أف :  رواه الطبرانػك ورجالػو رجػاؿ الصػحيح:  عنػو ل راى يف ٣تمع ار اائػد وػديناً اػاؿ 
،  اركػل مػ  ي كػس  ػارسدة،  هتديػده راػسيأ 9كاف يعغ  يف زماف ارر    7عغياً 

١ترػػع اػػسيأ أف  9اهػػو عمػػل  ااػػائر   وجيػػم اررػػ  ،   أنػػم لػػوؼ ياػػاتغهم اُف آخػػس ن ػػ 
 134 / 9:   اؿ فك مجم  الكواعد!  ت كس  ارسدة

إف او :  اعػ  ا ػ  عبػاس أف عغيػاً كػاف ياػوؿ يف ويػاة رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم
ااو ال نراغػب عغػ  أعاا رػا  عػد ،  أفػيف مػات أو  تػل انقلبػتم علػى أعقػاب م:  ع  اجل ياوؿ

..  عغيػم وػىت أمػوت. ال ااوإذ هدانا او تعاُف. ااو رئ  مات أا ا ػل ألاػاتغ  عغػ  مػا ااتػل 
 !؟  م  أوا  م مٍت،  ااارثم،  اا   عمم،  ااريم،  إي ألخوه

هػػدد اسيإػػاً  عغػػر  9يػػرف عغػػ  أف اررػػ   ػػػ وروف فػػك نفػػل الم ػػاف حػػدينا  آخػػر
١تػا ا  ػ ة رلػوؿ او :  اع  عبد ارسٛت     عػوؼ اػاؿ:  ااؿ،   عد   ة مكة مباؤسةً  9

سؼ اُف ارطػػػػائف   اصػػػػسها لػػػػبع عإػػػػسة أا ٙتػػػػاف عإػػػػسة َف صػػػػغ  او عغيػػػػم الػػػػغم مكػػػػة انصػػػػ
 : مث ن ؿ مث هعََّس  ااؿ،  مث أاعل راوًة أا عداةً ،  ي    ها

اإف موعػػدكم اٟتػػػوض. اارػػػ ت ،  يػػا أيهػػػا اررػػاس إي  ػػػسط  ركػػػم اأاصػػيكم  عًتتػػػ  خػػػَتاً 
،  ر سػػػػرأا ر،  أا أل عػػػػن  ارػػػػيهم رجػػػػالً مػػػػٍت،  اريدتػػػػوا ار كػػػػاة،  ن سػػػػر  يػػػػده ريايمػػػػوا ارصػػػػالة

 اريسبُت ذراريهم.،   غيذس   أعراؽ مااتغيهم
رواه أبػ  يعلػى ه ا هو. :  اأخ   يد عغر  ااؿ،  ااؿ  سأى ارراس أنم أ و  كس أا عمس

 وبقية رجالو ثقات.،  وضعفو الج زجانك،  وثقو ابن معين فك رواية،  وفيو طلحة بن جبر
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رعمػػػػست إف ٣تػػػػسد ا ،  وكػػػػم  ك ػػػػس أصػػػػ اب هػػػػ ا ارطغػػػػب 9أف اررػػػػ   : الرابػػػػ 
ى مػػػا أراكػػػم تر هػػػوف يػػػا  9طغػػػبهم كػػػاٍؼ لثبػػػات ذرػػػك. ايدكػػػده ارغذػػػب ارربػػػوت ااورػػػم 

٦تػػا يػػدؿ ،  معإػػس اػػسيأ   ااورػػم  ػػأف او لػػيبع  عغػػيهم رجػػالً يذػػسب أعرػػااهم عغػػ  ارػػدي 
 !! عغ  أهنم ريسوا عغيم.  ل ال يسك وف عرم إال ٖتا ارسيف

 ػأىب أف يػسد  9ااػد أعطػاهم إيػاه اررػ  ،  ارك  ار اهػا  يسيػداف درػيالً أكنػس ١تسػاً 
 ! أع اهم  صاراا ع اا  او تعاُفاأخ هم أنم ،  عغيهم عبيدهم ا١تمغوكُت

 كيػػػػف ٬تػػػػوز رغرػػػػ  ،  اكانػػػػا مغكيػػػػ هم ٤تًتمػػػػة،   غػػػػو كػػػػاف هػػػػدال  ارطغاػػػػا  مسػػػػغمُت
امػػػسئ  مػػاؿال ٭تػػػل  : اهػػػو اراائػػل،  اهػػو أتاػػػ  األتايػػا ،  أف يع ػػدت عغػػ  مغكيػػػ هم 9

 اٍف...  إف أمواركم ادما كم عغيكم وساـ:  ااراائل..  م إال  طيب ن سممسغ

 أثر ىقه الحادثة على  ريش
 9ار ػػػاهس أف هػػػ ه اٟتادثػػػة كانػػػا آخػػػس ٤تػػػااالت اػػػسيأ الن ػػػ اع اعػػػًتاؼ اررػػػ  

أا  صيغة اٟتكم ارػ ايت ٖتػا رػوا  ،  9ارو  صيغة ار  ارف معم ،   ال اال٢تا ارسيالر
 ؟ ادثةيأ  عد ه ه اٟت!  هل لك ا اس  دار م

 االلالـ ا١ت صػل ٔتاصػات رااهتػا،  ار ي  ياسؤاف ار اريخ ا١تك وب ْت  ا٠تال ة اراسؤية
األػػغم زعماؤهػا اأتبػػاعهم اوسػػ  ،  مػػ  ا١تدكػػد أف اسيإػاً تا ػػا  عػػد هػ ه اٟتادثػػة:  ياورػوف.. 

 ! اأكنساا م  ارصـو ااٟتت اارصالة،  اتصداوا اأع اوا اوعوا،  إلالمهم
،  اطبيعػػػة اػػػسيأ !! اػػػاؿ ى مػػػا أراكػػػم تر هػػػوف يػػػا معإػػػس اػػػسيأ   9  اررػػػ  اركػػػ

 !! اطيرة زعام ها تدكد أهنم ااصغوا ارعمل عغ  كل اٞتبهات ا١تمكرة
اأف ار  كػػػَت  اللػػػ االؿ ،  واميػػػة 9راػػػد رأت اػػػسيأ أف وديػػػدة اررػػػ  ..  نعػػػم

 هػػػو مػػػ  عغيػػػا   ، اأف ٤تمػػػداً ال ياعاػػػع رػػػم  ارإػػػراف،  ت كػػػَت  خػػػاط َ  9ارسيالػػػر عرػػػم 
،  امعػم األاس اا٠تػ رج،  امعػم ا ػ  عمػم اَػ َّػاؿ اػسيٍأ ا٣ترػدؿ أ طا٢تػا،  هاؤم اذراة ؤػععاهنا

 .. ار ي  ٕتسؤاا ألاؿ مسة يف تارٮتهم عغ  وسب اسيأ
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اتأكػد عرػدها ،  9راد تساجع عرد اسيأ مرطػا اللػ االؿ ارسيالػر عػ  ٤تمػد 
ااػػد ،  اهػػر ت   ػػ  ١تاارعػػة ارػػسـا اار ػػسس،  اػػةا١ترطػػا اراائػػل إف دارػػة ٤تمػػد  غػػا كػػل ا١ترط
مكػػػة امػػػ    ػػػال معػػػٌت ألف تطاربػػػم اػػػسيأ ْتكػػػم..  اعػػػد ٤تمػػػد ا١تسػػػغمُت  ػػػ رك اتطغعػػػوا اريػػػم

 ! أطاعها م  ابائل ارعسب
،  اارعمػػل اٞتػػاد  ارسيالػػة ا ػػارعرف ا١تػػر م،  إنػػم ال  ػػد مػػ  ار ػػأاغم مػػع اروضػػع اٞتديػػد

 9!  ركر تسث اسيأ كل دارة ٤تمد
اال ،  اال كػػػالـ رألنصػػػار اريمانيػػػة،  ااػػػسيأ أاُف  سػػػغطاف ا رهػػػا،  مػػػ  اػػػسيأ  م مػػػد

 رغَتهم م  ارابائل.
اترػ ؿ عغيػػم  ػػيهم ،  ارعػًتة ااراػػسىب 9أمػا مسػػأرة  ػٍت هاؤػػم ارػ ي  يسػػميهم ٤تمػػد 

   ػػػال  ػػػد مػػػ..  ا٬تعػػػل ٢تػػػم ٜتػػػ  مي انيػػػة اردارػػػة،  ايصػػػدر  ػػػيهم األواديػػػ ،  آيػػػات اراػػػسآف
 ! سياة ٦تكرةمعاٞتة أمسهم  أت ط

 ! م  ارا ل اارسؽ 9ه ا ما اصغا اريم اسيأ اريت أع اها ارر  ..  نعم
 ! 9جازتم  م يف وياتم  اه ا ما

 !! ااد لاعدها عغيم م  لاعدها م  أص ا م

 ! الخليفة عمر يشهد بفساد  ريش
 : 426 / 3:  ػ  اؿ الطبري فك تاريخو
وعػػس عغػػ  أعػػالـ اػػسيأ مػػ  كػػاف عمػػس  ػػ  ا٠تطػػاب اػػد :  عػػ  اٟتسػػ  اربصػػست اػػاؿ
أال إي اػػػد :   اػػػاـ  اػػػاؿ،   بغغػػػم،   إػػػكوه،  إال  ػػػ ذٍف اأجػػػل،  ا١تهػػػاجسي  ا٠تػػػساج يف اربغػػػداف
 أال،  مث  ػازالً ،  مث ثريػاً مث ر اعيػاً مث لديسػاً ،  يبػدأ  يكػوف جػ عاً ،  لررا اللػالـ لػ  اربعػَت

  هل ير  س  اربازؿ إال ارراصاف.
أال اإف اسيإػػػاً يسيػػػداف أف ي خػػػ اا مػػػاؿ او مغويػػػاٍت داف ،  أال  ػػػ ف اللػػػالـ اػػػد  ػػػ ؿ

 آخ   ْتالايم اسيأ،  إي اائم  داف ؤعب اٟتسة،  عباده أال  أما اا   ا٠تطاب ور   ال
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وفػػػك تػػػاريخ ،  75/  13:  ورواه فػػػك لنػػػك العمػػػاؿان هػػػ .  !! اوع هػػػا أف ي هػػػا  وا يف اررػػػار
وإنػػك آخػػٌق بحال ػػيم  ػػريش عنػػد بػػاب الحػػرة أف وفيػػو ) أال ،  779/  2:  المدينػػة البػػن شػػبة

 .471/  2:  يخرج ا على أمة محمد في فروىم  . انتهى. ونح ه فك
 : نك  ر  الؤارة اريها،  اه ا ا١تواف م  ا٠تغي ة عمس ي ذم  عدة أمور

ألنػم ٛتػل رايػة اػسيأ اأواي هػا ،  كالـ زعيٍم ال يإك أوػد  يف االئػم راػسيأ،    هو أاالً 
وػػػػىت ،  اخػػػػاض صػػػػساعاٍت ؤػػػػديدة،  يف ماا ػػػػل األنصػػػػار ا ػػػػٍت هاؤػػػػم 9  ٓتال ػػػػة اررػػػػ

 ! اادمها عغ  طبٍا اُف ابائل اسيأ 9خغَّف ا٠تال ة م  عًتة ارر  
٬تػب أف ٭تبسػوا ،  ؤهادة  مرم ْتا ا١تهاجسي  اراسؤيُت  ػأهنم أنػاس  مذػغوف،  اهو ثانياً 

 !! يف ا١تديرة وىت ال يذغوا ا١تسغمُت اٮتسجوهم م  اللالـ
 !؟  ما هو واؿ ارطغاا ،  اإذا كاف واؿ اراسؤيُت ا١تسغمُت ا١تهاجسي  ه ا

اكػأف اللػالـ دارة  ليالػية ،  ي ذم  تصوراً الن ها  اللالـ يف مدٍة اغيغة،  اهو ثارناً 
 ! مث تر هر،  ٘تس عغ  اٞت يسة اا١تراطا اريت ام د اريها

٘تػػس لػػرُت طويغػػة وػػىت تأخػػ  ااػػد ثبػػا عػػ  ا٠تغي ػػة عمػػس أنػػم كػػاف يػػسى أنػػم لػػوؼ ال 
 !! ايهعسها أهغها اٗتسب،  األمم األخسى مراطا ا١تسغمُت ٔتا  يها مكة

 اهو ْت   خارج  ع  موضوعرا...  ارعغم اا رع   ا ارسأت م  كعب األوبار
* * 



 

 الفصل النانك

 آية المر بالتبليم
 نى اآلية م  سيا ها

بػػل يػػداه مبسػػ طتاف ،  م ولعنػػ ا بمػػا  ػال اغلػم أيػػديه،  و الػم اليهػػ د يػػد اهلل مدل لػػة *
وألقينػػا بيػػنهم ،  وليكيػػدف لنيػػرا مػػنهم مػػا أنػػكؿ إليػػ  مػػن ربػػ  طديانػػا  ولفػػرا  ،  ينفػػق ليػػ  يشػػاء

للمػا أو ػدوا نػارا  للحػرب أطفةىػا اهلل ويسػع ف فػك الرض ،   العداوة والبدضاء الى يػـ  القيامػة
 .واهلل ال يحب المفسدين،  فسادا  

ال تػاب آمنػ ا واتقػ ا ل فرنػا عػنهم سػيئاتهم ولدخلنػاىم جنػات النعػيم. ول  أف أىل  *
ولػػ  أنهػػم أ ػػام ا التػػ راة واإلنجيػػل ومػػا أنػػكؿ إلػػيهم مػػن ربهػػم لللػػ ا مػػن فػػ  هم ومػػن تحػػم 

 .أرجلهم. منهم أمة مقتصدة ولنير منهم ساء ما يعمل ف
واهلل ،  م رسػالتووإف لػم تفعػل فمػا بلدػ،  يا أيها الرس ؿ بلم ما أنكؿ إليػ  مػن ربػ  *

 .إف اهلل ال يهدي القـ  ال افرين،  يعصم  من الناس
 ل يا أىػل ال تػاب لسػتم علػى شػكء حتػى تقيمػ ا التػ راة واإلنجيػل ومػا أنػكؿ إلػي م  *
فػػال تػػةس علػػى القػػـ  ،  وليكيػػدف لنيػػرا  مػػنهم مػػا أنػػكؿ إليػػ  مػػن ربػػ  طديانػػا  ولفػػرا  ،  مػػن رب ػػم
 .ال افرين
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لقين ىادوا والصابئ ف والنصارف من آمن باهلل واليـ  اآلخر وعمػل إف القين آمن ا وا *
 .صالحا  فال خ ٌؼ عليهم وال ىم يحكن ف

للما جاءىم رس ٌؿ بما ال ته ف ،   لقد أخقنا ميناؽ بنك إسراعيل وأرسلنا إليهم رسال   *
 ٓٚػ  ٗٙ. ا١تائدة أنفسهم فريقا  لقب ا وفريقا  يقتل ف

 م اف اآلية فك القرآف
 :  ال  د أف نأخ  يف ت سَتا ية أمسي ،  اغرا ْتعية ارسياؽ اراسآيإذا 

 ريت هر آخس لورة ن را م  اراسآف.أهنا م  لورة ا١تائدة ا،  األاؿ
  ال  آيات ت  دث ع  أهل ارك اب.أهنا ااعا يف،  اارناي

 ػػػػػر   ،   غػػػػػن اال ٗتػػػػػف أهػػػػػل ارك ػػػػػاب:  9أف ا يػػػػػة تاػػػػػوؿ رغرػػػػػ  :  اارر يعػػػػػة
  غ  يس طيعوا أف يذساؾ.،  م ك مرهمم ك غوف  عص

ألنػػػػم ،  ال ارسػػػػرة مػػػػرهم اال ارإػػػػيعة،  اركػػػػ  هػػػػ ا ار  سػػػػَت ال يابغػػػػم عغمػػػػا  ا١تسػػػػغمُت
َف يبغػػن اريهػػود ااررصػػارى يف ارإػػهسي  ارغػػ ي  عاؤػػهما  عػػد ا يػػة ؤػػيئاً إضػػا ياً  ػػارزاً  9

 ااد خذعوا ٟتكمم.،  األف خطسهم عغيم عرد ن ا٢تا كاف اد زاؿ
؟ أـ  اهػل أف هػ ا مكاهنػا مػ  األصػل،    ة ارب   رغسداؿ ع  مكاف ا يػةا  رك ير

 ؟ ا اضعا هرا  اج هاد أود ارص ا ةأهن
ركػػػػػ  ارد أف ،  معػػػػػاذ او،  ٨تػػػػػ  ال نابػػػػػل اراػػػػػوؿ  واػػػػػوع ٖتسيػػػػػف يف ك ػػػػػاب او تعػػػػػاُف

اار ػػاهس أف ..  اػػد اج هػػداا يف اضػػع آيػػاٍت يف لػػور مػػ  اراػػسآف 9ارصػػ ا ة  عػػد اررػػ  
 أا م  ا١تصاد ات.،  ه ا ية هرا م  اج هاداهتماضع ه 

 أ  اؿ العلماء السنيين
عغػػػ  أاػػػواؿ ،  اخ غػػػف ا١ت سػػػساف اار اهػػػا  ارسػػػريوف يف لػػػبب نػػػ اؿ ا يػػػة ايف ت سػػػَتها

انػػورد ..  الػػ ة ٥تار ػػة،  : أوػػدها موا ػػا  ر  سػػَت أهػػل اربيػػا،  أ٫تهػػا لػػبعة أاػػواؿ،  عديػػدة
 : إاهتا يما يغر األاواؿ ا١تخار ة مع مراا
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 الق ؿ الوؿ
عغػػػ  ن سػػػم  ػػػام رع عػػػ  تبغيػػػن  9ويػػػ  خػػػاؼ اررػػػ  ،  أهنػػػا ن رػػػا يف أاؿ اربعنػػػة

 !  ار بغين 9 ااـ ارر  ..  !  هدده او تعاُف اطمأنم أا تباطأ،  االلالـ
 ! لرة م  ن اؿ لورة ا١تائدة ٖٕبل اه ا يعٍت أف ا ية ن را ا

 ػاؿ ااؿ   ٦تا يدؿ عغ  أنم عَت مطمئ  اريم ااد ذكس ارإا عر ه ا ار  سَت  صيغة ى ي
 : 168/  4:  فك لتاب الـ

إ ػػرأ باسػػم :  إف أاؿ مػػا أنػػ ؿ او عغيػػم:  اياػػاؿ ااو تعػػاُف أعغػػم:  ;اػػاؿ ارإػػا عر 
 مػست رػ رك ،  مث أن ؿ عغيم  عدها ما َف يدمس  يم  ػأف يػدعو إريػم ا١تإػسكُت،  رب  القف خلق
عػػػ  او عػػػ  اجػػػل  ػػػأف يعغمهػػػم نػػػ اؿ ارػػػوور عغيػػػم  7أتػػػاه ج يػػػل :  مػػػدة. مث ياػػػاؿ

يػػا أيهػػا :   رػػ ؿ عغيػم،  ايػدعوهم اُف الٯتػػاف  ػػم  كػػ  ذرػػك عغيػم اخػػاؼ ار كػػ يب اأف ي رػػااؿ
. الرس ؿ بلم ما أنكؿ إلي  من رب  وإف لم تفعػل فمػا بلدػم رسػالتو واهلل يعصػم  مػن النػاس

 الػ ه أ  ػم اػـو  رػ ؿ ،  ك مػا مػس  ػم ااؿ يعصمك م  ا غهم أف يا غوؾ وُت تبغن ما أن ؿ إري
 . ان ه .فاصدع بما تامر وأعرض عن المشرلين. إنا لفيناؾ المستهكعين:  عغيم

 : ايك ر رغسد عغ  ه ا اراوؿ
م  اراػسآف أا عغػ  األاػل ما ن ؿ  ااد عس ا أهنا آخس،  أف ا ية يف لورة ا١تائدة،  أاال

 !!ما ن ؿ  ية م  أاائل يرما يدعر ه ا اراوؿ أف ا ،  م  آخس ما ن ؿ
اَف يرسػبم ،  ألنػم ناغػم  صػيغة ياػاؿ اياػاؿ،  أف ارإا عر اد ضعف ه ا اروجػم،  اثانياً 
  ل َف ي براه.،  9اُف ارر  

 أنػػم تغكػػأ أا ام رػػع عػػ   9أنػػم ال ٯتكػػ  ابػػوؿ هػػ ه ار همػػة ارسػػيئة رغرػػ  ،  اثارنػػاً 
اال٢تػػر  وػىت جػا ه ار هديػد،  ل سػبب خو ػم مػ  ار كػ يب ااألذى اارا ػ،  تبغيػن رلػاالت ر ػم

 !!    سؾ ا غن،  اار أمُت م  األذى،   ارع اب
 9 ذػػالً عػػ  اررػػ  ا١تعصػػـو ،   هػػ ا ار صػػور ال يرالػػب ؤخصػػية ا١تسػػغم ارعػػادت

 هو أع م ارراس إٯتاناً اؤعاعًة. ار ت
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اهدايػػة اررػػاس ،  عغػػ  تبغيػػن ارسلػػارة 9كمػػا تعارضػػم ا يػػات ارػػيت تصػػف وسصػػم 
 غيم.او تعاُف ع أكنس ٦تا  سض

 روايات ) يقاؿ   التك ذلرىا الشافعك
 298 / 2:  ػ  اؿ السي طك فك الدر المنن ر

إف او  عنػػٍت :  أخػػسج أ ػػو ارإػػيخ عػػ  اٟتسػػ  أف رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم اػػاؿ
يػػا :   ػػأن ؿ،  ريعػ  ٍت اعس ػػا أف اررػاس مكػػ ع  وعػدي ل غغػػ  أا،   سلػارة  ذػاا  ػػا ذرعػاً 

   438/  1:  ) ولقا فك أسباب النكوؿ. الرس ؿ بلم ما أنكؿ الي  من رب  أيها
كػػاف اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم يهػػاب اسيإػػاً :  اأخػسج ا ػػ  جسيػػس عػػ  ا ػػ  جػػسيت اػػاؿ

مػػػستُت أا ،  مػػػ  ؤػػػا   غيخػػػ رٍت:   الػػػ غا  مث اػػػاؿ،  واهلل يعصػػػم  مػػػن النػػػاس:   ػػػأن ؿ او
 ثالثاً.

 ١تػا ن رػا:  س اا ػ  أع وػامت اأ ػو ارإػيخ عػ  ٣تاهػد اػاؿاأخسج عبد    ٛتيد اا   جسيػ
؟!  يػا رب إ٪تػا أنػا ااوػد  كيػف أصػرع ٬ت مػع عغػر اررػاس:  ااؿ،  بلم ما أنكؿ الي  من رب  :

 ان ه . .! وإف لم تفعل فما بلدم رسالتو:   ر را
ػ  198 / 6:  والطبري فك تفسيره،  139/  1:  ػ ورواه ال احدي فك أسباب النكوؿ

٬تػػػاهس  9كػػػاف اررػػػ  :  ااػػػاؿ األنبػػػارت : 278 / 2:  اؿ النيسػػػاب ري فػػػك ال سػػػيطو ػػػ
اٮت ػػر  عذػػم إؤػػ اااً عغػػ  ن سػػم مػػ  ؤػػس ا١تإػػسكُت اريػػم ااُف ،   ػػبعب اراػػسآف أيػػاـ كػػاف ٔتكػػة

 ان ه ....  أص ا م
ايك ػػر رػػسد هػػ ه ارساايػػات مذػػا اً اُف أف ا يػػة جػػ   مػػ  لػػورة ا١تائػػدة ارػػيت ن رػػا ابيػػل 

 ػل هػر اػوؿ  رغ سػ  اربصػست ا٣تاهػد اا ػ  جػسية ،  أهنا راايات عَت مسػردة ، 9ا اتم 
اأنػػم أخػ  هػػ ا ار عبػػَت ،  ال أكنػػس. الػ عسؼ أف اٟتسػػ  اربصػست ياصػػد رلػػارًة معيرػة،  اأمنػا٢تم

 ! اخاؼ أف يسايها عغ  وايا ها،  يف يـو ارغديس 9م  خطبة ارر  
 ! علماءروايات ) يقاؿ   تتح ؿ الى رأي يتبناه ال

ايعس ػػػوف أف ،  9مػػػع أف ا١ت سػػػسي  يعس ػػػوف أف ا يػػػة ن رػػػا يف أااخػػػس ويػػػاة اررػػػ  
 سي  م  م  اهة ار ا عُت يف ارعصست سَتها ْتدث يف أاائل اربعنة إ٪تا هو اوؿ م س
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تػػساهم ي سػػساهنا  ػػ ا اروجػػم اياػػدموف ..  أا راايػػات ضػػعي ة ارسػػرد. ركػػ  مػػع ذرػػك،  األمػػوت
! ايػػػ داد تععبػػػك عرػػػدما تػػػسى مػػػرهم م سػػػسي  ٤تًتمػػػُت منػػػل  لػػػرة ٖٕنػػػ اؿ ا يػػػة جهػػػاراً هنػػػاراً 
 ! ار ٥تإست اار خس ارسازت

اال ٬تػػداف م ػػساً إال ،  اارسػػبب يف ذرػػك أهنػػم يسيػػداف ار ػػسار مػػ  ت سػػَتها  بيعػػة ارغػػديس
 :  أود أمسي 

خػػػاؼ اتباطػػػأ يف تبغيػػػن ارسلػػػارة  9إمػػػا ت سػػػَتها  ػػػأاؿ اربعنػػػة ااراػػػوؿ  ػػػأف اررػػػ  
! اإمػػا ت سػػَتها  ساايػػات ر ػػع اٟتسالػػة ا١ت عومػػة  اُف اطمأنػػم  ارعصػػمة مػػ  اررػػاس هػػدده او تعػػ

 كما لًتى.،   اال يساعد عغيها نف ا ية،  يديدها ار اريخ اريت ال
 659/  1:  ػ  اؿ الكمخشري فك ال شاؼ

ااو يذػػػم  رػػك ارعصػػػمة :  اا١تعػػٌت،  ِعػػَدة  مػػػ  او  ػػاٟت يب ااركػػػال ة:  ااو يعصػػمك
 ... م  أعدائك

:  اغػػا ا١تػػساد...  !؟ ااػػد ُؤػػتَّ يف اجهػػم يػػـو أوػػد،  أيػػ  ضػػماف ارعصػػمة:   ػػ ف اغػػا
 .! أنم يعصمم م  ارا ل

 ػػػأاو  او اِف إف ،   عنػػٍت او  سلػػار م  ذػػاا ذرعػػاً :  9ارات عػػ  رلػػوؿ او 
 / 2:  ونحػػػ ه فػػػك ال سػػػيطاضػػػم  ِف ارعصػػػمة  اويػػػا. ان هػػػ . ،  َف تبغػػػن رلػػػااليت عػػػ   ك

278 
 57ػ  48/  12جكء  6:  اؿ الرازي فك تفسيرهػ و 

إف او  عنػٍت  سلػار م :  ااؿ 9رات ع  اٟتس  ع  ارر  ...  يا أيها الرس ؿ بلم
ااػسيأ ٮتو ػوي  غمػا أنػ ؿ ،  ااريهػود ااررصػارى،   ذاا  ا ذرعاً اعس ا أف اررػاس يكػ  وي

 .... زاؿ ا٠توؼ  اركغية،  او ه ه ا ية
اهػػو كيػػف ٬تمػػع  ػػُت ذرػػك ا ػػُت مػػا رات :  لػػداؿ عصػػم  مػػن النػػاسواهلل ي:  يف اورػػم
 اكسست ر اعي م.،  أنم ؤت اجهم

أهنػا ن رػا  عػد :  اثانيهػا...  أود٫تا أف ا١تساد يعصمم مػ  ارا ػل:  ااٞتواب م  اجهُت
 يـو أود. ان ه .
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 اػػػد وإػػػس يف ناغػػػم عػػػ  ،  ا٦تػػػا يالوػػػيب عغػػػ  ارػػػسازت أنػػػم اػػػد َف يػػػساِع األمانػػػة يف ارراػػػل
،  ألنػػم يسيػػد ت سػػَت ا يػػة  ارعصػػمة مػػ  اريهػػود ااررصػػارى،  ٟتسػػ  اربصػػست اريهػػود ااررصػػارىا

اركػػػ  ،  اال نغومػػػم عغػػػ  وبػػػم راػػػسيأ اٞتػػػده أع  كػػػس  ػػػ  أع ا ا ػػػة !! ايبعػػػدها عػػػ  اػػػسيأ
!  اػػد ت بعػػا ا١تصػػادر ارػػيت ناغ ػػم عػػ  اربصػػست  غػػم أجػػد ذكػػساً رغيهػػود  نطاربػػم  األمانػػة ارعغميػػة

 !! ل عسؼ أف اربصست أخ  رااي م م  ودي  ارغديس! ا  ااررصارى
 : 53/  3:   اؿ فك البداية،    اد عغ  ارسازت اعَته،  ااد ؤا ا   كنَت كنَتاً 

،  عػ  اٟتسػ   ػ  عيسػ   ػ  ميسػسة اٟتػارثر،  عػ  أ يػم،  راى ا   أع وامت يف ت سػَته
 ػػػ  عبػػػد او  عػػػ ،  عػػػ  ا١ترهػػػاؿ  ػػػ  عمػػػسا،  عػػػ  األعمػػػأ،   ػػػ  عبػػػد اراػػػداسعبػػػد او  عػػػ 

اػاؿ ِف رلػوؿ او ،  وأنػقر عشػيرت  ال ػربين:  ١تا ن را ه ه ا يػة:  ااؿ عغر:  اٟتارث ااؿ
،  اادع ِف  ػٍت هاؤػم،  إصرع ِف رجل ؤػاة  صػاع مػ  طعػاـ اإنػا  ربرػاً :  صغ  او عغيم الغم

اُف ،  تاػدـ ػ كس اراصػة ٨تػو مػا ،  أا أر عػوف ارجػل،   دعوهتم اإهنم يومئ  ألر عوف عَت رجل
أيكػػػم ياذػػػر عػػػٍت ديػػػٍت :  ا ػػػدرهم رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم اركػػػالـ  اػػػاؿ:  أف اػػػاؿ

:  اػػاؿ،  ؟ اػػاؿ  سػك وا الػػكا ارعبػاس خإػػية أف ٭تػي  ذرػػك ٔتارػم ايكػوف خغي ػػيت يف أهغػر
 الكاُّ أنا رس  ارعباس.

 ! اػاؿ وأنػا يػا رلػوؿ ا:  اغا،   غما رأيا ذرك،  مث اا٢تا مسة أخسى  سكا ارعباس
 ... أنا: 

يعػػٍت إذا ،  مػ  ياذػر عػٍت ديػٍت ايكػوف خغي ػيت يف أهغػر:  امعػٌت اورػم يف ه اٟتػدي 
 اكأنم صغ  او عغيم الغم خإػر إذا اػاـ  ػ  الغ ارسلػارة اُف مإػسكر ارعػسب أف يا غػوه،  ما
 ااػػد أمرػػم او مػػ  ذرػػك يف اورػػم،  اياذػػر عرػػم،   الػػ وثا مػػ  ياػػـو  عػػده ٔتػػا يصػػغة أهغػػم، 

يػػا أيهػػا الرسػػ ؿ بلػػم مػػا أنػػكؿ إليػػ  مػػن ربػػ  وإف لػػم تفعػػل فمػػا بلدػػم رسػػالتو واهلل  : تعػػاُف
 . ا ية.يعصم  من الناس

اا١تاصػػػود أف رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم الػػػ مس يػػػدعو اُف او تعػػػاُف رػػػيالً اهنػػػاراً 
 اال يصده،  اال يسده ع  ذرك راد،  ال يصس م ع  ذرك صارؼ،  الساً اجهاراً 
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...  ي بػػع اررػػاس يف أنػػدي هم ا٣تػػامعهم ا٤تػػا غهم ايف ا١توالػػم اموااػػف اٟتػػت،  عرػػم ذرػػك صػػاد
 467/  1:  وذلره بلفظو تقريبا  فك السيرةان ه . 

 .. اتعصب أكنس،  ايالويب أنم خغ  يف كالمم كنَتاً 
اوػػ ؼ مرػػم اخ يػػار اررػػ   ( أنػػقر عشػػيرت  ال ػػربين ) اػػد  ػػًت وػػدي  
ا سػػػػس ،  اأارد  درػػػػم وػػػػديناً ٤تس ػػػػاً ،  األاػػػػس ُت  ػػػػأمس ر ػػػػم تعػػػػاُفخغي  ػػػػم مػػػػ  عإػػػػَتتم  9

 طغػػب مػػػ   ػػػٍت هاؤػػػم ،  كػػاف ٮتػػػاؼ أف يا غػػػم اراسؤػػػيوف  9اٟتػػدي  ارػػػسؼ  ػػػأف اررػػػ  
مث ان  ػػػػا ،  7 ابػػػػل ذرػػػػك عغػػػػر ،  ؤخصػػػػاً يكػػػػوف خغي  ػػػػم يف أهغػػػػم اياذػػػػر ديرػػػػم

 !! اٟتاجة اُف ذرك  ر اؿ ا ية
اف مػػػأموراً يف تغػػػك ا١تسوغػػػة  ػػػدعوة عإػػػػَتتم كػػػ  9راػػػد ٕتاهػػػل ا ػػػ  كنػػػَت أف اررػػػ  

!  ال ٤تل ١تػا وبك ػم ارساايػة مػ   اَف يك  مأموراً  عُد  دعوة اسيأ ا اية ارراس،  األاس ُت  ا 
 ! خو م م  ارا ل ااألذى

اال ،  اَف أجػػد أوػػداً لػػبام اريػػم،  مث إف ا ػػ  كنػػَت ت ػػسد  ػػس   آيػػة ارعصػػمة  آيػػة األاػػس ُت
 !؟ ذكس م  أي  أخ ه

يف وػػدي  ارػػدار انصػػم عغػػ  أف عغيػػاً  9ف ا١تهػػم عرػػده أف ٭تػػًسؼ كػػالـ اررػػ  اكػػأ
 !! ! ايبعد ا ية ع  لورة ا١تائدة ايـو ارغديس أخوه اازيسه اخغي  م م   عده

 : اإريك اٟتدي  ار ت  ًته،  اه ا اغيل  م  كنَت م  عمل ا   كنَت
 : 277/  1:  ػ  اؿ المينك فك الددير
 : ارط ت  رصم وىت ي بُت ارسؤد م  ارغراها ٨ت  ن كس ر يب 

 : من الطبعة الولى 217 / 2:   اؿ فك تاريخو
 ػػػأيكم ،  ااػػػد أمػػػسي او تعػػػاُف أف أدعػػػوكم إريػػػم،  إي اػػػد جئػػػ كم ٓتػػػَت ارػػػدنيا اا خػػػسة

 ؟ أف يكوف أخر ااصير اخغي يت  يكميوازري عغ  ه ا األمس عغ  
ػ اإي ألوػػػػدثهم لػػػػراً اأرمصػػػػهم عيرػػػػاً ااغػػػػا ،   ػػػػأوعم اراػػػػـو عرهػػػػا ٚتيعػػػػاً :  اػػػػاؿ

 نا يا ن  او أكوف ازيسؾ عغيم.أ:  اأع مهم  طراً اأٛتإهم لاااً ػ
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:   ػاٝتعوا رػم اأطيعػوا اػاؿ،  إف ه ا أخر ااصير اخغي ػيت  ػيكم:   أخ   سابيت مث ااؿ
 اد أمسؾ أف تسمع ال رك اتطيع.:   ااـ اراـو يذ كوف اياوروف ألع طارب

 : 279 / 2:  ينكػ و اؿ الم
يف ك ا ػم  ٕٓٗا  ا ارغ يب أخسجم أ و جع سااللكايف ا١ت كغم ا١تع  ِف اربغػدادت ا١ت ػوىف 

 إنم رات يف ا٠ت  ارص ية.:  اااؿ،  ناب ارعنمانية
 ٛٗػ  ٙٗ/  ارااه ار ايم  سهاف اردي  يف أنبا  ٧تبا  األ را 

 ٕٗ / ٕاا   األثَت يف اركامل 
 ٙٔٔ/  ٔردمإار يف تارٮتم اأ و ار دا عماد اردي  ا

 ى ا ػًت آخػسه   ااػاؿ ٖٚ / ٖاؤهاب اردي  ا٠ت اجر يف ؤسح ارإ ا رغااضػر عيػاض 
 داليل اربيهار اعَته  سرد ص ية. ذكس يف: 

 ٜٖٓ/  اا٠تازف عال  اردي  اربغدادت يف ت سَته
 نااًل ع  ارط ت ٕٜٖ / ٙااٟتا يب ارسيوطر يف ٚتع اٞتوامع كما يف تستيبم 

 اا ػ ،  اا ػ  أع وػامت،  اا ػ  جسيػس،  ا ػ  إلػ اؽ:  عػ  اٟت ػاظ ارسػ ة،  ٜٖٚ/  ايف
 ااربيهار.،  اأع نعيم، مسدايم 

 . ان ه .ٕٗ٘ / ٖاا   أع اٟتديد يف ؤسح هنت اربالعة 
امػػػرهم ،  مث ؤػػػكا صػػػاوب ارغػػػديس مػػػ  ٖتسيػػػف ارػػػ ي  وس ػػػوا اٟتػػػدي  لرضػػػا  اػػػسيأ

 9ركرػم أ ػم كػالـ اررػ  ،  ا١ت ادـ يف تارٮتمار ت رااه يف ت سَته  ر   لرده ،  ارط ت
إف هػػ ا أخػػر اكػػ ا اكػػ ا. اتبعػػم عغػػ  ذرػػك ا ػػ   :  مث اػػاؿ:   اػػاؿ،  7يف وػػا عغػػر 

 . ان ه .ٖٔ٘ / ٖ:  ايف ت سَته،  ٓٗ / ٖ:  كنَت يف اربداية ااررهاية

 الق ؿ النانك
سالػػة عػػ  و 9 الػػ غٌت  ػػا اررػػ  ،  أهنػػا ن رػػا يف مكػػة ابػػل ا٢تعػػسة  ػػداف ٖتديػػد

 ! أا عمم ارعباس،  عمم أع طارب
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نػػوع  نػػف عغػػ  تػػاريخ :  ارااياتػػم نوعػػاف،  اهػػ ا اراػػوؿ هػػو ا١تإػػهور يف مصػػادر ارسػػريُت
 اأنم يف مكة.،  ن ا٢تا تصس٭تاً أا تغو٭تاً 

اركرػم ر طػم   رغػا  ،  انوع  َف يصسح   رك اَف يس   ن ا٢تا ْتسالة أع طارب أا ارعباس
ااػد  هػم مرهػا ،  ألف أصػغم راايػة ارًتمػ ت عػ  عائإػة،  اه عغيػمٟتسالػ م   مغرػ 9ارر  

 كما ل عسؼ.،   اربيهار اعَته أهنا تاصد مكة
 :  اؿ، 299ػ  298 / 2:  لالقي رواه السي طك فك الدر المنن ر:  فالن ع الوؿ
لػػئل رلػػوؿ او صػػغ  :  عػػ  ا ػػ  عبػػاس اػػاؿ،  اارذػػيا  يف ا١تخ ػػارةمسدايػػم  أخػػسج ا ػػ 

 ؟ ت آية أن را م  ارسما  أؤد عغيكأ:  لغماو عغيم ا 
ااج مػػع مإػػسكوا ارعػػسب اأ رػػا  اررػػاس يف ا١تولػػم  رػػ ؿ ،  كرػػا ٔتػػٌت أيػػاـ ا١تولػػم:   اػػاؿ

وإف لػػم تفعػػل فمػػا بلدػػم ،  يػػا أيهػػا الرسػػ ؿ بلػػم مػػا أنػػكؿ اليػػ  مػػن ربػػ :  عغػػر ج يػػل  اػػاؿ
ا أيهػا اررػاس مػ  يرصػسي يػ:  . اػاؿ  امػا عرػد ارعابػة  راديػارسالتو واهلل يعصم  من النػاس

،  اأنػا رلػوؿ او إرػيكم،  إال اوإرػم  أيها ارراس اوروا ال ؟ عغ  أف أ غن رلارة رع اركم اٞترة
 اركم اٞترة.،  اترعوا

ايبصػاوف يف ،  ااؿ  ما  ار رجل اال امػسأة اال صػ  إال يسمػوف عغػر  ػارًتاب ااٟتعػارة
يػػا ٤تمػػد إف كرػػا رلػػوؿ او :   اػػاؿ  عػػسض عغػػر عػػارض  ،  اياورػػوف كػػ اب صػػاىبَ ،  اجهػػ 

 اػاؿ اررػ  صػغ  او عغيػم ،  كمػا دعػا نػوح عغػ  اومػم  ػا٢تالؾ،    اد آف رك أف تػدعو عغػيهم
 عػػا  ،  اانصػػسي عغػػيهم أف ٬تيبػػوي اُف طاع ػػك،  ارغهػػم اهػػد اػػومر  ػػ هنم ال يعغمػػوف:  الػػغم
 باس عمم  أنا ه مرهم اطسدهم عرم.ارع

 .... س  رو ارعباس ب رك ت  خ:  ااؿ األعمأ
كػاف رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم :  عػ  جػا س  ػ  عبػد او اػاؿمسدايػم  اأخسج ا  

 ػػػ هب ،  وػػػىت ن رػػػا ااو يعصػػمك مػػػ  اررػػػاس،  إذا خػػسج  عػػػ  معػػػم أ ػػو طارػػػب مػػػ  يكغػػده
 !! يا عم إف او اد عصمٍت ال واجة ِف اُف م  تبع :   ااؿ،  ريبع  معم

 اا   عساكس ع مسدايم  دالئل اا  رإيخ اأ و نعيم يف اراأخسج ارط اي اأ و ا
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اكػاف يسلػل معػم عمػم أ ػو طارػب  ،  كاف ارر  صغ  او عغيػم الػغم ٭تػسس:  ااؿ،  ا   عباس
 ياعم إف او عصػمٍت ال واجػة اُف مػ  تبعػ :   ااؿ،  كل يـو رجاالً م   ٍت هاؤم ٭تسلونم

 275/  11:  والرواية فك معجم الطبرانك ال بير! ان ه . 
 : 17 / 7:  ػ وفك مجم  الكواعد

كػاف عبػاس عػم :  عػ  أع لػعيد ا٠تػدرت اػاؿ،  واهلل يعصػم  مػن النػاس:  اورم تعاُف
تػػسؾ ،  واهلل يعصػػم  مػػن النػػاس:   غمػػا ن رػػا،  رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم  ػػيم  ٭تسلػػم

والوسط وفيو عطية الع فك رواه الطبرانك فك الصدير رلوؿ او صغ  او عغيم الغم اٟتسس. 
 وى  ضعي .

اكػاف يسلػل معػم عمػم ،  كػاف اررػ  صػغ  او عغيػم الػغم ٭تػسس:  اع  ا   عباس اػاؿ
أنػكؿ  الرسػ ؿ بلػم مػايػا أيهػا  : وػىت ن رػا هػ ه ا يػة،  أ وطارب كل يـو رجاالً م   ٍت هاؤم

أراد عمػم أف يسلػل  ػ،  إلي  من رب  وإف لم تفعل فما بلدم رسالتو واهلل يعصم  مػن النػاس
 ف او اد عصمٍت م  اٞت  االن .يا عم إ:   ااؿ،  معم م  ٭تسلم

 يم اررذس   عبد ارسٛت  اهو ضعيف.رااه ارط اي ا 
:  عػػ  عائإػػة اارػػا : 317/  4:  أصػػلو مػػا رواه الترمػػقي فػػك سػػننو:  والنػػ ع النػػانك

،  واهلل يعصػػم  مػػن النػػاس : وػػىت ن رػػا هػػ ه ا يػػة،  كػػاف اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم ٭ُتػػسس
،  يػا أيهػا اررػاس انصػس وا:   اػاؿ ٢تػم،   أخسج رلوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم رألػم مػ  ارابػة

  اد عصمٍت او. ه ا ودي  عسيب.
كػػاف اررػػ  :  عػػ  عبػػد او  ػػ  ؤػػايا اػػاؿ،  اراى  عذػػهم هػػ ا اٟتػػدي  عػػ  اٞتسيػػست

  .عائإة. ان هاَف ي كساا  يم ع  ،  صغ  او عغيم الغم ٭تسس
هػ ا وػدي  :  ع  عائإة أيذػاً ااػاؿ عرػم 313 / 2:  ػ ورواه الحالم فك المستدرؾ

 اَف ٮتسجاه. ان ه .،  ص ية اللراد
اار ػاهس أف وػػدي  عائإػة ياصػػد أف ا يػػة ن رػا يف مكػػة أيذػػاً امعػٌت ى  ػػأخسج رألػػم 

 اااؿ ٟتسالم انصس وا.،  م  ارابة   أت م  ا٠تيمة اريت كاف  يها
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اعاػػب عغيػػم  اػػوؿ ارإػػا عر ا١ت اػػدـ  8 / 9:  يايػػد ذلػػ  أف البيهقػػك رواه فػػك سػػننوو 
يعصمك م  ا غهم أف يا غوؾ وىت تبغغهم مػا أنػ ؿ اريػك  بغػن مػا أمػس :  ااؿ ارإا عر:   ااؿ

 إنػػػا ك يرػػػاؾ ا١تسػػػ ه ئُت.  اصػػػدع ٔتػػػا تػػػدمس اأعػػػسض عػػػ  ا١تإػػػسكُت:   ػػػم  الػػػ ه أ  ػػػم اػػػـو  رػػػ ؿ
 ان ه .

راايػة ارسػػيوطر األاُف  167/  4جػكء  2:  ف المراغػػك نقػل فػك تفسػػيرهويايػده أيضػا  أ
 راى ارًتمػػ ت اأ ػػػو ارإػػػيخ:  اراايػػػة ارطػػ اي أيذػػػاً مث اػػػاؿ،  عػػػ  ا ػػػ  عبػػاسمسدايػػم  عػػ  ا ػػػ 
 ... كاف ٭تسس يف مكة ابل ن اؿ ه ه ا ية  9أف ارر  .... 

مػػا يػػدؿ عغػػ  أهنػػػا مػػع أنػػم ال يوجػػد يف راايػػة عائإػػة يف ارًتمػػ ت ،  اكػػ رك ذكػػس عػػَته
 ! ة و  ا م  نسخة ارًتم ت ار عغية غعل كغمة يف مك،  تاصد مكة

 : عن حديث عاعشة 291 / 2:  ػ و اؿ السي طك فك الدر المنن ر
اأخػػػسج عبػػػد  ػػػ  ٛتيػػػد اارًتمػػػ ت اا ػػػ  جسيػػػس اا ػػػ  ا١ترػػػ ر اا ػػػ  أع وػػػامت اأ ػػػو ارإػػػيخ 

 ... ع  عائإة، مسدايم   اا ،  ااٟتاكم اأ و نعيم ااربيهار كال٫تا يف اردالئل
ا عذػها اػد ي هػم مرػم ،  اراى ارسيوطر عدة راايات  ػر   مذػمونم عػ  عػَت عائإػة

  ععغراه يف اراوؿ ارنار .،  أف ن اؿ ا ية يف ا١تديرة
عػػ  أع مسدايػػم  اأخػػسج ارطػػ اي اا ػػ  : 299ػ  298 / 2:   ػػاؿ فػػك الػػدر المننػػ ر

:  صػػغ  او عغيػػم الػػغم  ػػيم  ٭تسلػػم  غمػػا ن رػػاكػػاف ارعبػػاس عػػم اررػػ  :  لػػعيد ا٠تػػدرت اػػاؿ
 تسؾ رلوؿ او صغ  او عغيم الغم اٟتسس. ،  ااو يعصمك م  ارراس

كػاف رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم ال :  اأخسج أ و نعيم يف اردالئل ع  أع ذر ااؿ
. مػػن النػػاسواهلل يعصػػم  :  وػػىت ن رػػا آيػػة ارعصػػمة،  يرػػاـ إال ا٨تػػ  وورػػم مػػ  ٥تا ػػة ارغوائػػل

 ان ه . 
فقػػد ذلػره الكمخشػػري فػػك ااػد أخػ   ػػ ا اراػوؿ كنػػَت مػ  ا١ت سػػسي  اا١تػدر ُت يف ارسػػَتة 

 ! 57/  12جػكء  6:  ولقل  فعل الرازي فػك تفسػيره،  ولةنو  بلو،  659/  1:  ال شاؼ
 مع أهنما
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،   نػػةاػػاال كمػػا رأيػػا  رػػ اؿ ا يػػة يف مكػػة! ا ػػ رك يكونػػا ٛتػػال وػػدي  عائإػػة عغػػ  أاؿ اربع
 ! ٛتال اوؿ اٟتس  اربصست اأمنارم كما

والقسػطالنك ،  297 / 2:  ػ و د أخق بهػقا القػ ؿ أيضػا  السػهيلك فػك الػروض النػ 
،  174/  11جػػػكء  6:  وابػػن العربػػػك فػػػك شػػرح الترمػػػقي،  86/  5:  فػػك إرشػػػاد السػػػاري

 ، 244/  1:  وابػػػػن جػػػػكي فػػػػك التسػػػػهيل،  95/  14جػػػػكء  7والعينػػػػك فػػػػك عمػػػػدة القػػػػاري
والنيسػػاب ري ،  342 / 18جػػكء  19و ،  196 / 16جػػكء  8:  والنػػ يري فػػك نهايػػة اإلرب

 وغيرىم.،  وغيرىم..  79/  1:  والدميري فك حياة الحي اف،  279 / 2:  فك ال سيط
ااػد اع ػرم  سصػة ا يػة  327 / 3:  ػ وممػن أخػق بهػقا القػ ؿ صػاحب السػيرة الحلبيػة

وسالػػػػم :   ذػػػػيغة ألع  كػػػػس  ػػػػ  أع ا ا ػػػػة  اػػػػاؿ لثبػػػػات 9اارتباطهػػػػا ْتسالػػػػة اررػػػػ  
لػعد  ػ  معػاذ وسلػم ....  واهلل يعصػم  مػن النػاس:  ابل أف يرػ ؿ عغيػم اورػم تعػاُف 9

 ايف ذرك اريـو َف ٭تسلم إال أ و  كس ؤاهساً لي م وُت ناـ  ارعسيأ. ان ه .،  ريغة يـو  در
ألف إرغػا  اٟتسالػة ،  ا  رك نااب صاوب اٟتغبية ن سم اجػا   ػدريل عغػ  ضػد مػساده

 !  غم تبا واجة ٟتسالة أع  كس اعَته يف  در،  إذا كاف ابل ا٢تعسة
! ااػػػػد راى اٟتػػػػاكم راايػػػػػة  عغػػػػ  أف ار ػػػػاهس أنػػػػم َف يكػػػػ  رغمسػػػػػغمُت عػػػػسيأ  يف  ػػػػدر

اهػػو ،  يف  ػػدر 9تػػ كس أف ثغػػ  ا١تسػػغمُت وسلػػوا اررػػ  ،  اصػػ  ها عغػػ  ؤػػسط مسػػغم
 / 2:   ػاؿ الحػالمارعػداة اراصػوى اهػر مرطاػة مكإػو ة. ألف ا١تسغمُت ن رػوا  ،  أمس معاوؿ

 يرػػا يػػـو  ػػدر :  اػػاؿ،  اػػاؿ لػػأر م عػػ  األن ػػاؿ2عػػ  عبػػادة ا ػػ  ارصػػاما:  326
اثغػػػػ  ٬تمػػػػع ا١ت ػػػػاع ايأخػػػػ  ،  ثغػػػػ   يااتػػػػل ارعػػػػدا،  كػػػػاف اررػػػػاس عغػػػػ  ثػػػػالث مرػػػػازؿ،   ن رػػػػا

....   ػػػوا  يػػػم غمػػػا ٚتػػػع ا١ت ػػػاع اخ غ،  9األلػػػارى اثغػػػ  عرػػػد ا٠تيمػػػة ٭تػػػسس رلػػػوؿ او 
  اسمم عغ  ارسوا . ان ه . 9 ععغم اُف رلوؿ او 

 ما تادـ يف اراوؿ األاؿ.،  أاالً :  ايدؿ عغ   طالف ه ا اراوؿ
ارػػيت تػػرف عغػػ  أف إرغػػا  اٟتسالػػة ا١ت عػػـو ،  ن ػػ  راايػػات اراػػوؿ ارنارػػ  اعػػَته:  ثانيػػاً 

 اري  يف مكة.،  وصل يف ا١تديرة
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أمػػػػا ..  اراايػػػػة وسالػػػػة ارعبػػػػاس،  ايػػػػة ارابػػػػة عػػػػ  عائإػػػػةأف عمػػػػدة رااياتػػػػم را ،  ًً ثالنػػػػا
اعػػسض  عذػػها تاغيػػل دار أع طارػػب يف نصػػسة اررػػ  ،  ارساايػػات األخػػسى  كغهػػا عػػَت مسػػردة

 غرياً يف مكة ع  وسالة أع طارب.كاف مس   9اأنم ،  كما هو ااضة    9
ارس اررػػ  كمػػا يالوػػيب يف ارساايػػة األاُف أهنػػا تسيػػد إثبػػات  ذػػيغة رغعبػػاس  أنػػم كػػاف وػػ

 ! ر ت عصم او  م رلورم م  ارراساأنم هو ا،  يف مكة  دؿ أع طارب 9
ااػػد كػػاف دار ارعبػػاس ابػػل ا٢تعػػسة داراً عاديػػاً منػػل  ايػػة  ػػٍت هاؤػػم ارػػ ي  تذػػامروا مػػع 

اَف يهػاجساا معػم ،  اَف يعػسؼ عػرهم أهنػم ألػغموا،  اٖتمغػوا معػم وصػار ارإػعب 9ارر  
 .ةاُف ا١تديرة منل عغر اٛت  

 س يف  در األغم عرد  كاؾ األلسى.ام  ا١تعساؼ أف ارعباس اد أل
امػػا تإػػاهده مػػ  ضػػعف م رهػػا ،  هػػ ا مذػػا اً اُف تذػػعيف ا٢تينمػػر اعػػَته ٢تػػ ه ارساايػػة

 ارك م.
عغػػ  إرغائهػػا مػػا يػػدؿ  ان ػػر كػػل 9مػػا لػػيأيت يف إثبػػات الػػ مسار وسالػػ م :  ثارنػػاً 

 عدـ ص ة نسب ها اُف عائإة.اليأيت اوؿ األرباي  ،  ام  ذرك رااية ارابة

 الق ؿ النالث
!  اػػد راى ارسػػيوطر عػػدة راايػػات تػػس   نػػ اؿ ا يػػة  أهنػػا ن رػػا يف ا١تديرػػة  ػػداف تػػاريخ

اركػ  ي هػم ،  اري   يها أف ذرك كػاف يف مكػة أا يف ا١تديرػة،  رغ سالة 9  رغا  ارر  
 أف ن ا٢تا كاف يف ا١تديرة.،  م  نف  عذها أا رااة  عذها

 : 299ػ  298 / 2:  ك الدر المنن رػ  اؿ ف
كرػا ٨تػسس رلػوؿ او :  ع  عصمة    مارك ا٠تطمر ااؿمسدايم  اأخسج ارط اي اا  
  ًتؾ اٟتسس. واهلل يعصم  من الناس:  وىت ن را،  صغ  او عغيم الغم  ارغيل

 يا أيها الرس ؿ:  ١تا ن را:  اأخسج ا   جسيس اأ و ارإيخ ع  لعيد    جبَت ااؿ
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إف ،  ال ٖتسلػوي:  اػاؿ رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم،  واهلل يعصم  من الناس:  ُف اورما
 رع اد عصمٍت.

عػػػ  عبػػػد او  ػػػ  ؤػػػايا أف رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم مسدايػػػم  اأخػػػسج ا ػػػ  جسيػػػس اا ػػػ 
:   خػسج  اػاؿ،  واهلل يعصػم  مػن النػاس:   غمػا ن رػا،  الغم كاف يع ابم ناس م  أصػ ا م

   ف او اد عصمٍت م  ارراس.،  ها ارراس إٟتاوا ٔتالواكميا أي
اأخسج عبد    ٛتيد اا   جسيس اأ و ارإيخ عػ  ٤تمػد  ػ  كعػب اراس ػر أف رلػوؿ او 

،  واهلل يعصػػم  مػػن النػػاس:  وػػىت أنػػ ؿ او،  صػػغ  او عغيػػم الػػغم مػػا زاؿ ٭تارلػػم أصػػ ا م
 وُت أخ ه أنم ليعصمم م  ارراس.  ًتؾ اٟتسس
كػاف اررػ  صػغ  او عغيػم :  عػ  ارس يػع  ػ  أنػ  اػاؿمسدايػم  ج عبد    ٛتيد اا  اأخس 

...  ا يػػة يػػا أيهػا الرسػػ ؿ بلػػم مػا أنػػكؿ اليػ :  وػىت ن رػػا هػ ه ا يػة،  الػغم ٭تسلػم أصػػ ا م
 ان ه .

عػن عبػد اهلل بػن شػقيق وعػن محمػد ،  371/  1:  ػ ورواه ابن شبة فػك تػاريخ المدينػة
عن عبد اهلل بن شقيق. وابن سػعد ،  199 / 6:  ه الطبري فك تفسيرهبن لعب القرظك. وروا

 .187 / 2:  . والبيهقك فك دالعل النب ة113/  1جكء  1:  فك الطبقات
 : ايدؿ عغ   طالف ه ا اراوؿ اعَته م  األاواؿ اريت ر طا ن اؿ ا ية  اٟتسالة

ارعػػسب أف  أنػػم كػػاف يطغػػب مػػ  ابائػػل 9أف مػػ  ا مػػع عغيػػم يف أواديػػ  لػػَتتم 
ااػد  ايعػم األنصػار  يعػة ،  ركػر يبغػن رلػارة او عػ  اجػل،  ٖتميم ا٘ترعػم ٦تػا يػساد  ػم مػ  ارا ػل

 غػو أف آيػة ارعصػمة ..  ارعابة عغ  أف ٭تموه ا٭تموا أهل  ي م ٦تا ٭تمػوف مرػم أن سػهم اأهغػيهم
 ! ١تا او اج اُف ؤر  م  ذرك،  ن را يف مكة

 م  األنصار أف ٭تمػوه ا٭تسلػوه 9ارر  الر كس يف آخس ارب   أوادي  طغب 
 ! ا يع هم عغ  ذرك، 

إف مصػػادر اٟتػػدي  اار  سػػَت اار ػػاريخ مغيئػػة  ارساايػػات ارػػيت ذكػػست وسالػػة اررػػ  ..  مث
 ! 9اُف آخس وياتم ،  خاصة يف اٟتساب،  اأهنا كانا يف مكة اا١تديرة 9
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ألهنػػا ،  هػػ ا ار ػػاريخ ارػػ ا ٬تػػب ر ػػب كػػل ارساايػػات ارػػيت زعمػػا أنػػم أرغػػ  اٟتسالػػة ابػػل
 ! يف ارسغم ااٟتسب اارس س ااٟتذس تدعر إرغا ها

 ! يف  در 9ااد تادما يف رااية اٟتاكم أف ثغ  ا١تسغمُت كانوا ٭تسلونم 
أف رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم عػاـ عػ اة تبػوؾ اػػاـ  222 / 2:  و ػد روف أحمػد

وػػىت إذا صػػغ  اانصػػسؼ ارػػيهم ،  مػػ  ارغيػػل يصػػغر  ػػاج مع ارا ه رجػػاؿ مػػ  أصػػ ا م ٭تسلػػونم
 اٍف....   ااؿ ٢تم

عن مسند عبد اهلل بن عمػرو بػن العػاص. و ػاؿ ،  437/  12:  ورواه فك لنك العماؿ
 رواه أحمد ورجالو ثقات. انتهى.:  367 / 17:  عنو فك مجم  الكواعد

 .9اع اة تبوؾ كانا يف آخس لرة م  وياتم 
،  ااصصػػػػػها 9اب ارسػػػػػَتة ٟتسالػػػػػ م اك َّػػػػػ،  ايف ار صػػػػػوؿ ارػػػػػيت عاػػػػػدها ارػػػػػدثوف

 ! ما يك ر رسد ه ه ا١تاورة..  اوسالم اأٝتائهم ااصصهم
أرغػ   9مث ياػوؿ إنػم ،  اارععيب أنك تسى  عذػهم يػ كس كػل ذرػك عػ  اٟتسالػة

! اكأنػم وغػف ٯتيرػاً أف يبعػد آيػة  أا  عػد ا٢تعػسة،  اٟتسالة  عػد نػ اؿ ا يػة يف مكػة ابػل ا٢تعػسة
 !! يـو ارغديسارعصمة م  ارراس ع  

 472/  2:  ػ  اؿ صاحب عي ف الثر فك
،  ٤تمػد  ػ  مسػغمة:  ايـو أود،  لعد    معاذ:  وسلم يـو  در وُت ناـ يف ارعسيأ

أا ،  أ ػػػو أيػػػوب األنصػػػارت ٓتيػػػ :  ارػػػ  َت  ػػػ  ارعػػػواـ. اوسلػػػم ريغػػة  ػػػٌت  صػػػ ية:  ايػػـو ا٠ترػػػدؽ
ارغهػم او ػيب أ ػا أيػوب كمػا :  م اػاؿ ػ كس أف رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغ،   بعب طسياها

اذكػواف  ػ  عبػد اػي . ،  الػعد  ػ  أع ااػاص،   ػالؿ:   ات ٭ت  ٍت. اوسلم  ػوادت اراػسى
. !! تػػسؾ اٟتػػسس،  ااو يعصػػمك مػػ  اررػػاس:   غمػػا ن رػػا،  اكػػاف عغػػ  وسلػػم عبػػاد  ػػ   إػػس

 ان ه .
 أنػم   سػس نػف اٟتسالػة ،  يف تبػوؾ 9ااد وااؿ أف ٬تيب عغ  وسال هم رغر  

 !  ان  ارهم ان ها  صالتميعٍت
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 ػػاج مع رجػػاؿ مػػ  أصػػ ا م :  ايف وػػدي  عمػػسا  ػػ  ؤػػعيب : 119/  1:   ػػاؿ فػػك
! اأمػا وػسس رلػوؿ  ير  ساف  ساعػم مػ  ارصػالة:  اا١تساد ااو أعغم...  ٭تسلونم وىت إذا صغ 

 صم  مػن النػاسواهلل يع:   اد كاف اناطع مر  ن را،  او صغ  او عغيم الغم م  ا١تإسكُت
 رك ابل تبوؾ. ااو أعغم. ان ه .اذ، 

 ! ٥تارف  ررف ارسااية يف اٟتسالة اركرم ت سَت
 ت جعػػل  ػػ ف هػػ ا اراػػوؿ  رػػ اؿ ا يػػة يف ا١تديرػػة يػػسد اراػػوؿ األاؿ ارػػ،  اعغػػ  كػػل وػػاؿ
 ! تاريخ ن اؿ ا ية يف مكة

 ػػل ،  9رغ سالػػة ال دريػػل عغيهػػا مػػ  لػػَتتم  9اارر يعػػة أف دعػػوى إرغائػػم 
مث كػانوا هػم ا ايػة ،  اأف  ٍت هاؤم كانوا ٭تسلػونم يف مكػة وػىت هعستػم،  اردريل عغ  خال ها

 اُف آخس عمسه ارإسيف.،  أص ا م ٭تسلونم يف ا١تديرة
ايف اع اادت أف ن   ٤تاارة ت سػَت ا يػة   رغػا  اٟتسالػة دريػل  عغػ  صػ ة ت سػَت أهػل 

 ػػػًتى ٥تػػػار يهم يصػػػساف عغػػػ  ت سػػػَتها  ،  ػػػأف ا يػػػة تاصػػػد ارعصػػػمة مػػػ  الرتػػػداد : اربيػػػا
 !  ارعصمة اٟتسية اياعوف يف ار رااب مع اروااع

 الق ؿ الراب 
 سرة ارنانية رغهعسة  عد وسب أود.أهنا ن را يف ا١تديرة يف ار

اأخػسج ا ػ  أع ؤػيبة اا ػ  جسيػس عػ   : 291 / 2:  ػ  ػاؿ السػي طك فػك الػدر المننػ ر
صاما م   ٍت اٟتػارث  ػ  ا٠تػ رج اُف رلػوؿ او صػغ  جا  عبادة    ار:  عطية    لعد ااؿ

اإي أ ػػسأ اُف او ،  يػػا رلػػوؿ او إف ِف مػػواِف مػػ  يهػػود كنػػَت عػػددهم:  او عغيػػم الػػغم  اػػاؿ
 اأتوُف او ارلورم.،  ارلورم م  االية يهود

 ال أ سأ م  االية مواِف.،  إي رجل أخاؼ ارداائس:   ااؿ عبد او    أع
أ ا وبػاب أرأيػا ارػ ت ن سػا :  او صغ  او عغيم الغم رعبداو    أع  ااؿ رلوؿ

 !  هو رك دانم،   م م  اال  يهود عغ  عبادة
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يػػا أيهػػا الػػقين آمنػػ ا ال تتخػػقوا اليهػػ د والنصػػارف أوليػػاء :   ػػأن ؿ او،  إذف أابػػل:  اػاؿ
  ه .ان...  واهلل يعصم  من الناس:  اُف أف  غن اُف اورم،  بعضهم أولياء بعض

ايذاؼ اريم أف رااي ػم ،  ايك ر يف اردالرة عغ   طالف ه ا اراوؿ ما تادـ يف اٟتسالة
اا يػػات ا١تػػ كورة  يهػػا هػػر ا يػػات ،  9مػػ  كػػالـ عطيػػة  ػػ  لػػعد اَف يسػػردها اُف اررػػ  

اَف ياػػػل أوػػػد  إف هػػػ ا ا يػػػات ن رػػػا يف اصػػػة اال  ا ػػػ  لػػػغوؿ ،  مػػػ  لػػػورة ا١تائػػػدة ٚٙاُف  ٔ
 ! ار ت تويف ابل ن اؿ لورة ا١تائدة،  رغيهود

 الق ؿ الخامل
ااػػد ترااذػػا راايػػاهتم يف ،  9أهنػػا ن رػػا عغػػ  أثػػس ٤تاارػػة ؤػػخف اع يػػاؿ اررػػ  

اأف ؤخصػاً ،    كس  عذػها أف اٟتادثػة كانػا يف عػ اة  ػٍت أ٪تػار ا١تعسا ػة  ػ ات ارساػاع،  ذرك
 أعطػػػػػاه اررػػػػػ  ،  ه اصػػػػػد اع يارػػػػػم اطغػػػػػب مرػػػػػم أف يعطيػػػػػم لػػػػػي م رػػػػػَتا 9جػػػػا  اُف اررػػػػػ  
 أا دُف رجغيم يف اربئس اٍف.،  ! أا كاف عغام اع ل عرم.. إياه  كل لهورة 9

 299ػ  298 / 2:  ػ  اؿ السي طك فك الدر المنن ر
١تػػا عػػ ا رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػػم :  اأخػػسج ا ػػ  أع وػػامت عػػ  جػػا س  ػػ  عبػػػد او اػػاؿ

!  رػا هػو جػار  عغػ  رأس  ئػس اػد دُف رجغيػم بي،  الغم  ٍت أ٪تار ن ؿ ذات ارساػاع  ػأعغ  ٩تػل
كيػػػف تا غػػػم؟ اػػػاؿ أاػػػوؿ رػػػم :   اػػػاؿ رػػػم أصػػػ ا م،  ألاػػػ غ  ٤تمػػػداً :   اػػػاؿ عػػػورث  ػػػ  اٟتػػػسث

 !   ذا أعطانيم ا غ م  م،  أعطٌت لي ك
 اػاؿ رلػوؿ او ،   أعطاه إياه  سعدت يده،  أعطٍت لي ك أِ ْمُ يا ٤تمد  :  أتاه  ااؿ

يا أيها الرس ؿ بلػم مػا أنػكؿ :   أن ؿ او،  ؿ او  يرك ا ُت ما تسيدوا:  صغ  او عغيم الغم
 ا ية.،  الي  من رب 

كػػاف رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم :  اأخػػسج ا ػػ  جسيػػس عػػ  ٤تمػػد  ػػ  كعػػب اراس ػػر اػػاؿ
 أتػاه أعػساع  ػاخًتط لػي م ،  الغم إذا ن ؿ مر اًل اخ ػار رػم أصػ ا م ؤػعسة  غيغػة  يايػل ٖت هػا

 ،  سعدت يد األعساع الا  ارسيف مرم،  او:  ؟ ااؿ ٯترعك مٍت م :  مث ااؿ
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 ! واهلل يعصم  من الناس:  اضسب  سألم ارإعسة وىت ان نست دماعم  أن ؿ او:  ااؿ
كرا إذا ص برا رلػوؿ او صػغ  او :  ع  أع هسيسة ااؿمسدايم  اأخسج ا   وباف اا  

،   رػ ؿ ذات يػـو ٖتػا ؤػعسة،   غهػا  يرػ ؿ ٖت هػاعغيم الغم يف لػ س تسكرػا رػم أع ػم داوػة اأ
؟  اػاؿ رلػوؿ او صػغ   يػا ٤تمػد مػ  ٯترعػك مػٍت:  اعغا لي م  يها  عا  رجل  أخػ ه  اػاؿ

واهلل يعصػػم  مػػن :   ر رػػا،  ضػػع عرػػك ارسػػيف  وضػػعم،  او ٯترعػػٍت مرػػك:  او عغيػػم الػػغم
 . ان ه .الناس

   ػر ارػدر ا١ترنػور:   ابذػوا عغيػم 9إف ؤخصاً أراد اع يػاؿ اررػ  :  اااؿ  عذهم
!  اػاؿ رػم اررػ   أيت ارر  صغ  او عغيم الغم  سجل  ايل هػ ا أراد أف يا غػك:  ٜٜٕ / ٕ: 

 ان ه ...  ارو أردت ذرك َف يسغطك او عغر،  َف تسع:  صغ  او عغيم الغم
* * 

 : ههاا٦تا يدؿ عغ   طالف ه ا اراوؿ اأف ا ية َف تر ؿ يف اصة عورث أا ؤب
) سػيرة ابػػن أف عػ اة ذات ارساػاع أا  ػٍت أ٪تػار كانػا يف ارسػػرة ارسا عػة مػ  ا٢تعػسة ،  أاالً 

كمػا أف  عػب رااياهتػا  ػال ،   اهو تاريخ  ابل ن اؿ لػورة ا١تائػدة  سػروات   225 / 3:  ىشاـ
 ! ا عذها عَت معاوؿ،  تاريخ

َف تػ كس نػ اؿ ،  ارساػاعأف ا١تصادر األلالية اريت رات اصة عورث اع اة ذات ،  ثانياً 
 9 ل ذكس أكنسها تإسيع صالة ا٠توؼ ااٟتسالة ا١تإػددة عغػ  اررػ  ،  آية ارعصمة  يها
 ! كاٍؼ رسد رااية ن اؿ ا ية  يهااهو  ،  وىت يف ارصالة

يػػا أيهػػا :  أمػػا ا ػػ  هإػػاـ  اػػد ذكػػس أف ا يػػة ارػػيت ن رػػا يف اصػػة عػػورث هػػر اورػػم تعػػاُف
  علي م إذ ىم  ـ  أف يبسط ا الي م أيديهم ف ػ  أيػديهم عػن مالقين آمن ا اذلروا نعمة اهلل

غػك ا يػة ألف ت،  اركػ  ذرػك ال يصػة تحقيػق السػقا  ،  227 / 3:  ) سيرة ابن ىشاـ... 
 ! م  لورة ا١تائدة أيذاً 

 ! إسيع صالة ا٠توؼ اتإديد اٟتسالةاأما اربخارت اعَته  اد رااا  يها ت
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 : 53/  5:  ػ  اؿ فك صحيحو
جػػا س  ػػ  عبػػد او رضػػر او عرهمػػا أخػػ ه أنػػم عػػ ا مػػع رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم عػػ  

 ػػأدرك هم اراائغػػة يف ،   غمػػا ا ػػل رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم ا ػػل معػػم،  الػػغم ابػػل ٧تػػد
 رػػ ؿ رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم ات ػػسؽ اررػػاس يف ارعذػػاه يسػػ  غوف ،  ااد كنػػَت ارعذػػاه

اػاؿ جػا س  رمرػا ،  او صغ  او عغيػم الػغم ٖتػا ٝتػسة  عغػا  ػا لػي م ان ؿ رلوؿ،   ارإعس
 اػػاؿ ،   عئرػػاه  ػػ ذا عرػػده أعػػساع جػػار ،  نومػػة  ػػ ذا رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم يػػدعونا

إف هػػ ا اخػػًتط لػػي ر اأنػػا نػػائم  الػػ يا ا اهػػو يف يػػده :  رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم
م رلػوؿ او مث َف يعاابػ،   هػا هػو ذا جػار   ،  او:  ؟ اغػا رػم صغ اً!  ااؿ ِف م  ٯترعػك مػٍت

 صغ  او عغيم الغم.
كرػػا مػػع اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم  ػػ ات ارساػػاع  ػػ ذا :  عػػ  أىب لػػغمة عػػ  جػػا س اػػاؿ

 عػا  رجػل مػ  ا١تإػسكُت الػيف ،  أتيرا عغ  ؤػعسة  غيغػة تسكراهػا رغرػ  صػغ  او عغيػم الػغم
؟  اػاؿ ال. اػاؿ  مػ   ٗتػا ٍت:   اخًتطػم  اػاؿ رػم،  الػغم معغػا   ارإػعسةارر  صغ  او عغيػم 

،  اأايمػػػا ارصػػػالة،  ؟ اػػػاؿ او.   هػػػدده أصػػػ اب اررػػػ  صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم ٯترعػػػك مػػػٍت
 اا اصغ   ارطائ ة االخسى ركع ُت. صغ   طائ ة ركع ُت مث تأخس 

 ٟتسث. ان ه .الم ارسجل عورث    ا:  اااؿ مسدد ع  أع عوانة ع  أع  إس
صػػػلى بعػػػػد  9وذلػػػر فيػػػػو أيضػػػا  أف النبػػػػك ،  29 / 3:  ػػػػ وروف الحػػػالم نحػػػػ ه

ىػػقا حػػديث صػػحيح علػػى :  الحادثػػة صػػالة الخػػ ؼ بالحراسػػة المشػػددة! و ػػاؿ عػػن الحػػديث
،  397و،  364 / 3:  شػرط الشػيخين ولػم يخرجػاه. ولػػقل  روف أحمػد  صػة غػ رث فػػك

ورواىا الهينمػك فػك ،  59/  4:  ية! وراج  أيضا  وذلر فيها صالة الخ ؼ ولم يقلر نكوؿ اآل
 !! وفيها تفصيالٌت لنيرة وليل فيها ذلر نكوؿ اآلية،  8/  من 9:  مجم  الكواعد

 : 127 / 8:   اؿ فك ال افك،  ػ وروف ال لينك صيدة معق لة لقصة غ رث
يف  9نػػ ؿ رلػػوؿ او :  اػػاؿ 7عػػ  أع عبػػد او ،  أ ػػاف عػػ  أع  صػػَت

 ػػسآه ،   أابػػل لػػيل   ػػاؿ  يرػػم ا ػػُت أصػػ ا م،  ارساػػاع ٖتػػا ؤػػعسة عغػػ  ؤػػ َت ااد عػػ اة ذات
 رجل
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 اػاؿ رجػل مػ  ،  م  ا١تإسكُت اا١تسػغموف ايػاـ عغػ  ؤػ َت ارػوادت ير  ػساف مػىت يراطػع ارسػيل
مػ  :   ارسػيف مث اػاؿ 9 عا  اؤد عغ  رلػوؿ او ،  أنا أا ل ٤تمداً :  ا١تإسكُت راومم
،   رسػػ م ج ئيػػل عػػ   سلػػم  سػػا  عغػػ   هػػسه،  رع ار ػػك:   اػػاؿ؟ يػػا ٤تمػػد  يرعيػػك مػػٍت

مػػػ  يرعيػػػك مػػػٍت يػػػا :  اجغػػػ  عغػػػ  صػػػدره ااػػػاؿ،  اأخػػػ  ارسػػػيف 9 اػػػاـ رلػػػوؿ او 
او ألنػػا خػػَت مػػٍت ا :   اػػاـ اهػػو ياػػوؿ،  !  ًتكػػم جػػودؾ اكسمػػك يػػا ٤تمػػد:  ؟  اػػاؿ عػػورث

. ان ه .  اأكـس
،  أا يف اصػػة عػػورث،  يػة يف ذات ارساػػاعاهكػ ا ال ٕتػػد أثػػساً يف هػ ه ا١تصػػادر ررػػ اؿ ا 

 ! صغ   عد اٟتادثة  اٟتسالة ا١تإددة 9 ل تالويب أف ارر  
َف يطمػػئ  اغبػػم  9أف اررػػ  ،   هػل صػػار إرغػػا  اٟتسالػػة عرػػد أصػػ اب هػػ ا اراػػوؿ

 ؟!  أمس   إديد اٟتسالة
 مػػػا تػػػساه مػػػ  ارػػػسد ااربػػػدؿ  ػػػُت ا ػػػ  وعػػػس،  امػػػ  ٗتػػػبطهم يف اصػػػة عػػػورث اآيػػػة ار بغيػػػن

،   اد ااؿ اراسط  إف كوف ارر  اوده يف اراصة يػدؿ عغػ  عػدـ وسالػ م ويرػ اؾ،  ااراسط 
 !! اأف ا ية ن را ابغها

أمػػا ابغهػػا  كػػاف أويانػػاً ،   ا يػػة ن رػػا يومػػ اؾ  ػػأرغ  اٟتػػسس،  ال:   أجا ػػم ا ػػ  وعػػس
سالػػة راػػوة ايف اصػػة عػػورث كػػاف  ػػال و،  اأويانػػاً ياػػوى  يغغيػػم،  يذػػغف إٯتانػػم  ي خػػ  اٟتػػسس

 !! إٯتانم يوم اؾ
 2752 / 8:  ػ  اؿ فك فتح الباري

 عرد اراائغة االل  الؿ  ارإعس. اورم  اب ت سؽ ارراس ع  الماـ
اػد ا ،  اهو  اهس  يمػا تػسجم رػم،  ذكس  يم ودي  جا س ا١تاضر ابل  ا ُت م  اجهُت

 تادما الؤارة اُف مكاف ؤسوم.
او عغيػػم الػػغم كػػاف يف هػػ ا ارواػػا ال ٭تسلػػم هػػ ا يػػدؿ عغػػ  أنػػم صػػغ  :  اػػاؿ اراػػسط 

:    نػم كػاف ٭تػسس وػىت نػ ؿ اورػم تعػاُف،  ٓتالؼ ما كاف عغيػم يف أاؿ األمػس،  أود  م  ارراس
 .واهلل يعصم  من الناس
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ركػػ  اػػد ايػػل إف هػػ ه اراصػػة لػػبب نػػ اؿ اورػػم ،  اػػد تاػػدـ ذرػػك ابػػل أ ػػواب:  اغػػا
أخسجم  ػ  أع ؤػيبة مػ  طسيػا ٤تمػد  ػ  عمػسا  اذرك  يما،  واهلل يعصم  من الناس:  تعاُف

كرا إذا ن ررا طغبرا رغر  صغ  او عغيم الػغم أع ػم ؤػعسة :  ع  أع لغمة ع  أع هسيسة ااؿ
:  ؟ اػاؿ يػا ٤تمػد مػ  ٯترعػك مػٍت:   عػا  رجػل  أخػ  لػي م  اػاؿ،  اأ غها  ر ؿ ٖتػا ؤػعسة

د وسػ .  ي  مػل إف كػاف ٤ت و ػاً أف اهػ ا إلػرا،  واهلل يعصم  من النػاس:   أن ؿ او،  او
فترلػو مػرة  لقػ ة يقينػو فلمػا و عػم ىػقه القصػة ونكلػم ،  لاف مخيرا  فك اتخاذ الحرس:  ياػاؿ

 . ان ه .ترؾ ذل ،  ىقه اآلية
 اععػػػب ال ػػػ  وعػػػس ارػػػ ت َف يغ  ػػػا اُف أف ا يػػػة مػػػ  لػػػورة ا١تائػػػدة ارػػػيت ن رػػػا لػػػرة 

اع ػػل ،  أع هسيػػسة اُف ا١تديرػػة لػػرة لػػبع٣تػػر   اأف،  اأف عػػ اة ذات ارساػػاع لػػرة أر ػػع،  عإػػس
اهػػو مػػع ذرػػك يإػػسح راايػػة اربخػػارت يف ،  عػػ  تإػػديد اٟتسالػػة اصػػالة ا٠تػػوؼ يف ذات ارساػػاع

 !! صالة ا٠توؼ
ل عادهػػا ،  امػػا ذرػػك إال ألف ذهرػػم ٦تغػػو  ٔتػػا زرَّاػػوه  يػػم مػػ  ر ػػ  آيػػة ارعصػػمة  اٟتسالػػة

 !! ع  ارغديس
اهػػر  عػػد عػػ اة ذات ،  يف تبػػوؾ 9سالػػة اررػػ   اػػد تاػػدما راايػػات و،  اأخػػَتاً 

انذػػيف اريهػػا هرػػػا وسالػػ م يف  ػػ ة مكػػة ارػػػ ت كػػاف  عػػد هػػػ ه ،  ارساػػاع  ر ػػو لػػا لػػػروات
 اػػػػػػد راى اربخػػػػػػارت أف ا١تسػػػػػػغمُت كػػػػػػانوا ٭تسلػػػػػػوف اررػػػػػػ  ،   ر ػػػػػػو أر ػػػػػػع لػػػػػػروات،  اٟتادثػػػػػػة
او  ١تػا لػار رلػوؿ:  ع  هإاـ ع  أ يػم اػاؿ:  91/  5:   اؿ فك صحيحو!  ويرئ 9

خػػسج أ ػػو لػػ ياف  ػػ  وػػسب اوكػػيم  ػػ  ،  صػػغ  او عغيػػم الػػغم عػػاـ ار ػػ ة  بغػػن ذرػػك اسيإػػاً 
 ػػأابغوا يسػػَتاف ،  وػػ اـ ا ػػديل  ػػ  اراػػا  يغ مسػػوف ا٠تػػ  عػػ  رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم

ركأهنػػا ،   اػػاؿ أ ػػو لػ ياف مػػا هػػ ه،   ػػ ذا هػػم  رػَتاف كأهنػػا نػػَتاف عس ػة،  وػىت أتػػوا مػػس ار هػساف
 !  اػاؿ أ ػو لػ ياف عمػسا أاػل مػ  ذرػك نَتاف  ػٌت عمػسا:  ؟!  ااؿ  ديل    اراا  اف عس ةنَت 

 ػػأتوا  ػػم ،   ػػأدركوهم  أخػػ اهم،  !  ػػسآهم نػػاس مػػ  وػػسس رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم
 ان ه ....  رلوؿ او صغ  او عغيم الغم



 آيات ارغديس ............................................................................................. ٜٓٔ

اارػػيت ،  بػػوت ارإػػسيفيف ا١تسػػعد اررمػػا زارػػا  انذػػيف اُف ذرػػك ألػػطوانة اٟتسالػػة ارػػيت
 214 / 4:  فػك سػيرة ابػن ىشػاـاهو ارسرة ار الػعة كمػا ،  عس ا   ا االلم يف عاـ ارو ود

 .تحقيق السقا، 

 الق ؿ السادس
اركػػػرهم اػػػاروا إهنػػػا عامػػػة ،  اال ر طوهػػػا  اٟتسالػػػة،  َف يعػػػُت أصػػػ ا م تػػػاريخ نػػػ اؿ ا يػػػة

 !  يبغغهااإال   نم َف،  اجوب تبغين ارسلارة 9تدكد عغ  ارر  
اأخػػسج عبػػد  ػػ  ٛتيػػد اا ػػ  جسيػػس اا ػػ  ا١ترػػ ر اا ػػ   : 299 / 2:  ػػػ ففػػك الػػدر المننػػ ر

أخ  او نبيم صغ  او عغيم الػغم أنػم لػيك يم :  أع وامت اأ و ارإيخ ع  ا ادة يف ا ية ااؿ
رػو :  رػماذكس ررا أف ن  او صغ  او عغيم الغم ايػل ،  اأمسه  اربالغ،  ارراس ايعصمم مرهم

  عا  رغراس ما صاوب هم. ان ه .ااو ال يدع او:  او عبا  ااؿ
اأنػم ال ،  اأف رااياتم عػَت مسػردة،  ايسد عغيم ما تادـ،  اه ا اراوؿ يإبم اراوؿ األاؿ

 كما ل عسؼ.،   اال يك ر ر ص ية اراذية ارإسطية  يها،  يرطبا عغ  معٌت ا ية

 : الق ؿ الم افق لرأي لىل البيم
اأخػسج ا ػ  أع وػامت اا ػ  مسدايػم اا ػ  عسػاكس  : 298 / 2:  ػ  اؿ فك الػدر المننػ ر
،  يا أيهػا الرسػ ؿ بلػم مػا أنػكؿ اليػ  مػن ربػ :  ن را ه ه ا ية:  ع  أع لعيد ا٠تدرت ااؿ

 يـو عديس خم يف عغر    أع طارب.عغ  رلوؿ او صغ  او عغيم الغم 
لنا نقرأ على عهد رسػ ؿ اهلل صػلى اهلل عليػو :  ؿاأخسج ا   مسدايم ع  ا   مسعود اا

يا أيها الرس ؿ بلم ما أنكؿ الي  من رب  ػ أف عليا  م لى المامنين ػ وإف لم تفعل فما :  وسلم
 ان ه . ! واهلل يعصم  من الناس،  بلدم رسالتو

 213/  ػ المعيار والم ازنة
أمػػػس او ٤تمػػػػداً أف :  االاعػػػ  جػػػا س  ػػػ  عبػػػد او اعبػػػد او  ػػػػ  ارعبػػػاس ارصػػػ ا يُت اػػػ

 لوؿ او أف ياوروا واىب ا   عمم  خوؼ ر ،  يرصب عغياً رغراس اٮت هم  والي م
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 .الرس ؿ بلم ما أنكؿ إلي  من رب  يا أيها:   أاو  او إريم،  اأف يطعروا يف ذرك عغيم
 :  ااـ رلوؿ او  والي م يـو عديس خم. ان ه . اااؿ يف هامإم

 اردر ا١ترنور ع  اٟتا يب ا   مسدايم اا   عسػاكس  سػرديهما عػ  أع اراى ارسيوطر يف
١تا نصب رلوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم عغيػاً يػـو عػديس خػم  رػادى رػم :  لعيد ا٠تدرت ااؿ

 ... اليـ  ألملم ل م دين م:   اروالية هب  ج ئيل عغيم   ه ا ية
 وت اليػو مػن شػ اىد 211لحػديث ورواه أيضا  بةسانيد الحافظ الحس انك فك ا:  أ  ؿ

  مػػػن ترجمػػػة  586ػ  585. ورواه أيضػػػا  ابػػػن عسػػػالر فػػػك الحػػػديث ) 157 / 1التنكيػػػل 
 .1ط  85/  2:  من تاريخ دمشق 7أميرالمامنين 

ااد راى ا٠تطيب ااٟتا يب اٟتسكاي اا ػ  عسػاكس اا ػ  كنػَت اا٠تػوارزمر اا ػ  ا١تغػازِف 
ـ ٙتػػاي عإػػس مػػ  ذت اٟتعػػة ك ػػب رػػم صػػياـ لػػ ُت مػػ  صػػاـ يػػو :   ألػػانيد عػػ  أع هسيػػسة اػػاؿ

  اػاؿ،  اهو يـو عديس خم ١تا أخ  ارر  صغ  او عغيم الغم  يد عغػر  ػ  أع طارػب،  ؤهساً 
 اػاؿ ،  مػ  كرػا مػواله  عغػر مػواله:   غػ  يػا رلػوؿ او. اػاؿ:  ؟ اػاروا أرسا اِف ا١تػدمرُت: 

 ػأن ؿ ،   ا موالت اموُف كل مسػغمأصب،   خ  خ رك يا ا   أع طارب:  عمس    ا٠تطاب
 ....   اليـ  ألملم ل م دين م:  او ع  اجل

ام  أراد ا١ت يد  عغيم ٔتا أر م عغما  ا١تسغمُت يف ه ا اٟتػدي  اسنػاً  عػد اػسف منػل رلػارة 
اوػدي  ارغػديس رغ ػا يب ،  اودي  ارغديس رغط ت ا١ت سس اا١تػورخ ارإػهَت،  اٟتا يب ا   عادة

امسػعود ارسعسػ اي اعػَتهم. اعغيػك  ك ػاب ،  اعبيػد او اٟتسػكاي،   اارػ ه،  ارداراطٍت
  يهما ما تإ هيم األن  . ان ه .   ف،  اودي  ارغديس م  ك اب عباات األنوار،  ارغديس

 54/  6:  ػ وفك تفسير الميكاف
يا أيها الرس ؿ بلم مػا أنػكؿ :  معٌت اورم:  اع  ت سَت ارنعغ  ااؿ ااؿ جع س    ٤تمد

مػػ   :   يػػد عغػػر  اػػاؿ 9 غمػػا ن رػػا هػػ ه أخػػ  اررػػ  ،  يف  ذػػل عغػػر،  اليػػ  مػػن ربػػ 
 كرا مواله  عغر مواله.
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ن رػػا يف :  اعرػػم   لػػراده عػػ  اركغػػ  عػػ  أع صػػاٌف عػػ  ا ػػ  عبػػاس يف هػػ ه ا يػػة اػػاؿ
مػػ  كرػػا :  اػػاؿأف يبغػػن  يػػم  أخػػ   يػػد عغػػر   9أمػػس او اررػػ  ،  عغػػر  ػػ  أع طارػػب
 اعاد م  عاداه.،  ارغهم ااؿ م  اااله،  مواله  عغر مواله

 214/  1:  ػ وفك الددير
  ه ٓٔن را ه ه ا ية ارإسي ة يـو ارنام  عإس م  ذت اٟتعة ف لػرة وعػة ارػوداع ى 

 أتاه ج ئيػل  ػا عغػ  ٜتػ  لػاعات مذػا مػ  ،  عديس خم 9  ١تا  غن ارر  األع م 
يػا أيهػا الرسػ ؿ بلػم مػا أنػكؿ إليػ  :  ٤تمػد إف او ياػسؤؾ ارسػالـ اياػوؿ رػكيا :  اررهار  ااؿ

ا يػة. اكػاف أاائػل اراػـو اهػم مائػة أرػف ،  وإف لم تفعل فما بلدػم رسػالتوػ يف عغر ػ  من رب 
أا ي يػػداف اسيبػػػاً مػػ  اٞت  ػػػة  ػػػأمس أف يػػسد مػػػ  تاػػػدـ مػػرهم ا٭تػػػب  مػػػ  تػػأخس عػػػرهم يف ذرػػػك 

ف او عػ  اأخػ ه  ػأ،  ايػبغغهم مػا أنػ ؿ او  يػم،  عغماً رغرػاس 9اأف يايم عغياً ،  ا١تكاف
 اجل اد عصمم م  ارراس.

أواديػ  عػَت أنػا ٨تػ ت يف ا١تاػاـ  ،  اما ذكسناه م  ا١ت ساَف عغيم عرد أصػ ا را الماميػة
 أهل ارسرة يف ذرك. ان ه .
االيػػػة عغػػػر ثالثػػػُت مدر ػػػاً مػػػ  ارسػػػريُت رااا أف ا يػػػة ن رػػػا يف  ;ااػػػد ذكػػػس األميػػػٍت 
 : ن كس عدداً مرهم  اخ صار 9
أخػسج   لػراده يف ك ػاب ،  ٖٓٔػ اٟتػا يب أ ػو جع ػس ٤تمػد  ػ  جسيػس ارطػ ت ا١ت ػوىف  ٔ

١تػػػا نػػػ ؿ اررػػػ  صػػػغ  او عغيػػػم :  عػػػ  زيػػػد  ػػػ  أراػػػم اػػػاؿ،  ى ارواليػػػة   يف طػػػسؽ وػػػدي  ارغػػػديس
أمػػس ،  ؤػػديداكػػاف يف ااػػا ارذػػ   اوػػس ،  الػػغم  غػػديس خػػم يف رجوعػػم مػػ  وعػػة ارػػوداع

إف او :   اج معرػا  خطػب خطبػة  ارغػة مث اػاؿ،  انػادى ارصػالة جامعػة،   ارداوات  امَّػا
بلم ما أنكؿ إلي  من رب  وإف لم تفعل فما بلدػم رسػالتو واهلل يعصػم  مػن :  تعاُف أن ؿ إِف

 .... الناس
 .ٕٖٚػ اٟتا يب ا   أع وامت أ و ٤تمد اٟتر غر ارسازت ا١ت وىف  ٕ
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 أخسج يف أماريم   لراده عػ  ا ػ  عبػاس،  ٖٖٓا يب أ و عبد او ارامغر ا١ت وىف ػ اٟت ٖ
... 

راى يف ك ا م ما نػ ؿ مػ  اراػسآف ،  ٚٓٗػ اٟتا يب أ و  كس ار ارلر ارإَتازت ا١ت وىف  ٗ
 ...  اللراد ع  ا   عباس،  يف أمَتا١تدمرُت

  لػػػراده عػػػ  أع لػػػعيد أخػػػسج ،  ٙٔٗاا١ت ػػػوىف  ٖٕٖػػػػ اٟتػػػا يب ا ػػػ  مسدايػػػم ا١تورػػػود  ٘
ا  لػراد آخػس عػ  ا ػ  مسػعود أنػم ،  ا٠تدرت أهنػا ن رػا يػـو عػديس خػم يف عغػر  ػ  أع طارػب

يػا أيهػا الرسػ ؿ بلػم مػا أنػكؿ اليػ  كرا ناسأ عغػ  عهػد رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم :  ااؿ
 ... ػ أف عغياً موُف ا١تدمرُت من رب 
 .. راى يف ت سَته اركإف ااربياف،  ٕٚٗوىف ػ أ و إل اؽ ارنعغ  ارريسا ورت ا١ت  ٙ
مػا نػ ؿ مػ  اراػسآف يف :  راى يف تأري ػم،  ٖٓٗػ اٟتػا يب أ ػو نعػيم الصػبهاي ا١ت ػوىف  ٚ

 .... عغر
 ٓ٘ٔ/  راى يف ألػػػػباب اررػػػػ اؿ،  ٛٙٗػػػػػ أ ػػػػو اٟتسػػػػ  ارواوػػػػدت ارريسػػػػا وريا١ت وىف  ٛ

.... 
اب ارواليػػة   لػػراده مػػ  عػػدة يف ك ػػ،  ٚٚٗػػػ اٟتػػا يب أ ػػو لػػعيد ارسعسػػ اي ا١ت ػػوىف  ٜ

 .... طسؽ ع  ا   عباس
ػػػ اٟتػػا يب اٟتػػاكم اٟتسػػكاي أ ػػو اراالػػم راى يف ؤػػواهد ار ر يػػل راواعػػد ار  صػػيل  ٓٔ
 .... اجا س،    لراده ع  اركغ  ع  أع صاٌف ع  ا   عباس،  اار أايل

عػ  أع أخػسج   لػراده ،  ٔٚ٘ػ اٟتػا يب أ ػو اراالػم ا ػ  عسػاكس ارإػا عر ا١ت ػوىف  ٔٔ
 .... لعيد ا٠تدرت
  لػراده عػ  المػامُت ٤تمػد  ػػ  ،  ػ أ ػوار  ة اررطرػ ت أخػػسج يف ا٠تصػائف ارعغويػة ٕٔ

 ... عغر اربااس اجع س    ٤تمد ارصادؽ
 3  اؿ فك تفسيره ال بير،  ٙٓٙػ أ و عبد او  خساردي  ارسازت ارإا عر ا١ت وىف  ٖٔ
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مػػ   :  ا١تػػا ن رػػا هػػ ه ا يػػة أخػػ   يػػده ااػػاؿ ، ن رػػا ا يػػة يف  ذػػل عغػػر:  ارعاؤػػس:  636 /
 .... كرا مواله  عغر مواله

 ... ٙٔ/  يف مطارب ارسداؿ،  ٕ٘ٙػ أ و لاَف اررصي  ارإا عر ا١ت وىف  ٗٔ
 .... ٜٛ٘ػ اٟتا يب ع  اردي  ارسلعٍت ا١توصغر اٟتربغر ا١تورود  ٘ٔ
ايػد ارسػمطُت عػ  أخػسج يف  س ،  ٕٕٚػ ؤيخ اللػالـ أ وإلػ اؽ اٟتمػويٍت ا١ت ػوىف  ٙٔ

اارإػػيخ المػػاـ ٣تػػد ،  ارسػػيد  سهػػاف ارػػدي  إ ػػساهيم  ػػ  عمػػس اٟتسػػيٍت ا١تػػدي:  مإػػاٮتم ارنالثػػة
  لػػراد ،  ا درارػػدي  ٤تمػػد  ػػ  ٤تمػػد  ػػ  ألػػعد اربخػػارت،   ػػ  ٤تمػػود ا١توصػػغرعبػػد او  ارػػدي 

 أف ا ية ن را يف عغر.:  هم ع  أع هسيسة
 عػ  ارػ ا   ػ  عػازب:  اػاؿ يف مػودة اراػسع،  ٙٛٚػ ارسػيد عغػر ا٢تمػداي ا١ت ػوىف  ٚٔ
 غمػػا كػػاف ،  أابغػػا مػػع رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم يف وعػػة ارػػوداع:  اػػاؿ 2

 عغ  رلوؿ او صغ  او عغيػم الػغم ٖتػا ؤػعسة اأخػ  ،   غديس خم نودت ارصالة جامعة
 ؟ أرسا أاُف  ا١تدمرُت م  أن سهم:  اااؿ،   يد عغر

 لوؿ او. غ  يا ر :  ااروا
اعػػاد مػػ  عػػاداه.  غايػػم ،  أال مػػ  أنػػا مػػواله  عغػػر مػػواله. ارغهػػم ااؿ مػػ  اااله:   اػػاؿ

أصػػػب ا مػػػوالت امػػػوُف كػػػل ،  هريئػػػاً رػػػك يػػػا عغػػػر  ػػػ  أع طارػػػب:   اػػػاؿ 2 عمػػػس
 . ا ية.يا أيها الرس ؿ بلم ما أنكؿ إلي  من رب :  مدم  امدمرة. ا يم ن را

ذكػسه يف عمػدة اراػارت ،  ٘٘ٛاا١ت وىف  ٕٙٚا١تورود     ارعيٍت اٟتر ر در اردي   ػ ٛٔ
. عػ  اٟتػا يب يا أيها الرس ؿ بلم ما أنكؿ:  يف اورم تعاُف ٗٛ٘/  ٛيف ؤسح ص ية اربخارى 

 .... ارواودت

 ال ىابي ف وحديث الددير
يف لبب ن اؿ آية ار بغين ويػاً يف  : م  ارععيب أف يبا  اراوؿ ا١توا ا ألهل اربيا

ألنػػػػم يرسػػػف األلػػػػ  ارػػػػيت  ػػػػ ؿ اراسؤػػػيوف جهػػػػودهم ريارعػػػػوا  ػػػػا ،  ارسػػػػريُت مصػػػادر إخوانرػػػػا
 ! 9ا١تسغمُت يف مسأرة المامة اا٠تال ة  عد ارر  
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 اودي  ه ه ا يػة اأمنارػم،  ا٢ت ا ارسبب ٕتد اررواصب يغي هم اجود ودي  ارغديس
م  ػدؿ أف يب نوهػا اتػساه..  ايوداف رو أف ؤيئاً مرها َف يك  موجوداً يف ارص اح اا١تصػادر، 

يكيغػػػػوف ارػػػ هم اارسػػػباب رغإػػػػيعة ..  ْتنػػػاً عغميػػػاً عغػػػ  ضػػػػو  اراػػػسآف اا١ت  ػػػا عغيػػػػم مػػػ  ارسػػػرة
 !! اأخسجوها ٢تم م  مصادرهم،  اعغمائهم ألهنم اطغعوا عغيها

 : 644/  5 اؿ الشيخ اللبانك فك سلسلة الحاديث االصحيحة 
 عصم م يف م  ارراس.

 ػػػأخسج رلػػػوؿ او يف ،  واهلل يعصػػػ  مػػػن النػػػاس:  ةكػػػاف ٭تػػػسس وػػػىت ن رػػػا هػػػ ه ا يػػػ
 .ارراس انصس وا  اد عصمٍت او  يا أيها  :  ااؿ ٢تم،  رألم م  ارابة

مػػػن ،  3 / 2:  والحػػالم،  199 / 6:  وابػػن جريػػر،  175 / 2:  أخرجػػو الترمػػقي
 ه.فقلر :  عن عاعنة  الم،  عن عبد بن شقيق،  طريق الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري

حديث غريب. وروف بعضهم ىقا الحديث عن الجريري عن عبد اهلل :  و اؿ الترمقي
 عن عاعشة.:  ولم يقلروا فيو..  لاف النبك يحرس:  بن شقيق  اؿ
ألف اٟتػارث  ػ  عبيػد ػ اهػو أ ػو ادامػة األيػادت ػ  يػم ضػعف مػ  ،  اهػ ا أصػة:  اغػا
 .ئصداؽ ٮتط:  أؤار إريم اٟتا يب  اورم،  ابل و  م
،  امرهم إٝتاعيل ا   عغية ارناة اٟتػا يب،  خار م  عب ار ي  أؤار إريهم ارًتم ت ااد

 رادي  عرم ع  اٞتسيست  م مسلاًل.رااه ا   جسيس   ل
صػػ ية :  اأمػػا اػػوؿ اٟتػػاكم عاػػب ا١تسػػرد عػػ  عائإػػة،   هػػو صػػ ية مسلػػالً :  اغػػا

 اإف تا عم ار ه .،  ١تا ذكسنا،  اللراد  مسداد
 :   ف رم ؤاهداً م  ودي  أع هسيسة ااؿ ، نعم اٟتدي  ص ية

إذا نػ ؿ مرػػ الً ن ػساا أع ػم ؤػعسة يساهنػػا  ععغوهػا رغرػ   يرػػ ؿ  9كػاف رلػوؿ او 
 بيرمػػػا هػػػو نػػػازؿ ٖتػػػا ؤػػػعسة ااػػػد عغػػػا ،  ٖت هػػػا ايرػػػ ؿ أصػػػ ا م  عػػػد ذرػػػك يف  ػػػل ارإػػػعس

،  م  أيا ػػمارسػػيف عغيهػػا إذ جػػا  أعػػساع  أخػػ  ارسػػيف مػػ  ارإػػعسة مث دنػػا مػػ  اررػػ  اهػػو نػػائ
 يا:  او.  أن ؿ او:  9؟  ااؿ ارر   يا ٤تمد م  ٯترعك مٍت ارغيغة:   ااؿ
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عػػل فمػػا بلدػػم رسػػالتو واهلل يعصػػم  مػػن فأيهػػا الرسػػ ؿ بلػػم مػػا أنػػكؿ إليػػ  مػػن ربػػ  وإف لػػم ت
 / 6فك ابن لنير موارد اا   مسدايم كما  1739اآلية. أخرجو ابن حباف فك صحيحو . الناس
عػ  أع لػغمة عرػم. اغػا.  وػدثرا ٤تمػد  ػ  عمػسا:  سياُت ع  ٛتػاد  ػ  لػغمةم  ط،  198

 م  ودي  جا س رااه ا   أع وامت.اه ا إلراد وس . اذكس رم ا   كنَت ؤاهداً ثانياً 
 بَت ا٤تمد    كعب اراس ر مسلاًل.ارم ؤاهداف آخساف ع  لعيد    ج

أف ا يػػة ا١تػػ كورة ن رػػا يػػـو  ااعغػػم أف ارإػػيعة ي عمػػوف ػ خال ػػاً رألواديػػ  ا١ت ادمػػة ػ
،  اي كساف يف ذرك راايات عديدة مساليل امعاضيل أكنسهػا 2 عديس خم يف عغر

والروايػػػات    ٕٕٜٗ ىامرهػػػا عػػػ  أع لػػػعيد ا٠تػػػدرت االيصػػػة عرػػػم كمػػػا واا ػػػم يف ارذػػػعي ة 
داف أت ٖتايػػا يف ألػػانيدها   38/  الخػػرف أشػػار إليهػػا عبػػد الحسػػين الشػػيعك فػػك مراجعاتػػو

ألف عاي م وإد كل ما يإػهد ١ت هبػم لػوا  صػة أا ،  ر عادتم يف لسد أوادي  ك ا مكما ه
ارػػي  ،  !  كػػ  مرػػم امػػ  رااياتػػم عغػػ  وػػ ر ارغايػػة تػػ ر ارولػػيغة:  عغػػ  ااعػػدهتم،  َف يصػػة
 ػل هػو يػدر  عغػ  اراػسا  ػ إف َف أاػل يكػ ب عغػيهم ػ   نػم اػاؿ يف ا١تكػاف ا١تإػار ،  ه ا  ا 

أخسجػػػم عػػػَت ااوػػػد مػػػ  أصػػػ اب ارسػػػر   :  يد هػػػ ا ا١تركػػػس  ػػػل ارباطػػػلإريػػػم يف ٗتػػػسيت أع لػػػع
 !.. كالماـ ارواودت
أف ا١تب ػػػػدئُت يف هػػػػ ا ارعغػػػػم يعغمػػػػوف أف ارواوػػػػدت رػػػػي  مػػػػ  أصػػػػ اب :  ااجػػػػم ك  ػػػػم

اوػػدي  أع لػػعيد ،  اإ٪تػػا هػػو م سػػس يػػسات  ألػػانيده مػػا صػػة امػػا َف يصػػة،  ارسػػر  األر عػػة
ا١تكػاف  ! كمػا هػو مبػُت يف ا  يم مًتاؾ ؤديد ارذعف اد أخسجم م  طسي،  ه ا ٦تا َف يصة

 ا١تإار إريم م  ارذعي ة.
أهنػم يسػ  غوف اركػ ب عغػ  أهػل ارسػرة عمػالً ،  اه ه م  عػادة ارإػيعة اػدٯتاً اوػديناً 

كمػا صػػسح  ػ رك ا٠تميػٍت يف ك ا ػػم ،    عػد أف صػػسووا  الػ  ال٢تم رغ ايػة،  يف ك ػبهم اخطػبهم
أوػػد أف ار ايػػة أخػػا اركػػ ب ارػػ رك اػػاؿ أعػػسؼ اررػػاس ارػػي  ٮت ػػ  عغػػ  ،  كإػػف األلػػسار

 ارإيعة أك ب ارطوائف اأنا:   م ؤيخ اللالـ ا   تيمية
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اارإػاهد ،  آتاصة عبػد اٟتسػُت هػ ا،  ؤخصياً اد ١تسا ك  م ١ت  اريد يف  عب مدر يهم
ات  ػػُت يػػديك   نػػم  ػػوؽ ك   ػػم ا١تػػ كورة أاهػػم اراػػسا  أف اٟتػػدي  عرػػد أهػػل ارسػػرة مػػ  ا١تسػػغم

 سام.اادعائم كنسة ط،   سكوتم ع  عغ م
أف آيػة  ٜٗٔ/  ااد كاف أصسح مرػم يف اركػ ب ا٠تميػٍت   نػم صػسح يف ارك ػاب ا١تػ كور

اات ػاؽ ،   ػاعًتاؼ أهػل ارسػرة،  ارعصمة ن را يـو عديس خم  إأف إمامة عغر    أع طارػب
إف ؤػػا  او ،   ارذػػعي ةارإػػيعة. كػػ ا اػػاؿ عامغػػم او ٔتػػا يسػػ  ا. الػػأزيد هػػ ا األمػػس  يانػػاً يف

 ه .تعاُف. ان 
،  دع عرػػػػػػك ارػػػػػػ هم اارإػػػػػػ ائم اإصػػػػػػدار األوكػػػػػػاـ:  أاالً :  اناػػػػػػوؿ رغباوػػػػػػ  األربػػػػػػاي

 ػ ف ارسػريُت اارإػيعيُت  ػيهم ،  اتصريف م  هم أصدؽ ارطوائف اللالمية ام  هػم أكػ  ا
 .. ارك  اررواصب ٢تم وكم خاص..  أنواع ارراس

ال  9  تيميػػة ارػػ ت َف يرصػػف عغػػر  ػػ  أع طارػػب اال تػػر  أيهػػا ارباوػػ  أف ا ػػ
ارددت  غػػػػم ا ػػػػ  تيميػػػػة  9ااػػػػد دا عػػػػَا أنػػػػا عػػػػ  عغػػػػر ..  ٯتكرػػػػم أف يرصػػػػف ؤػػػػيع م

ارغهػم ااؿ مػ  اااله اعػاد مػ  عػاداه   ،  اإنكاره ودي  ارغديس ى م  كرا مواله  عغر مػواله
نػػػػػ  أحادياك بػػػػػا صػػػػػ  ات يف ذرػػػػػك يف ،   صػػػػػ  ا اٟتػػػػػدي  ااعًت ػػػػػا مإػػػػػكوراً  ػػػػػاٟتا

 : 344/  ثم  لم فك،  1757بر م  337 / 5الصحيحة 
أنػٍت رأيػا :  إذا عس ا ه ا  اد كاف اردا ع ر  سيس اركالـ عغ  اٟتدي  ا ياف صػ  م

اأمػا ارإػطس ا خػس  ػ عم أنػم  ،  ؤيخ اللالـ ا   تيميػة اػد ضػعَّف ارإػطس األاؿ مػ  اٟتػدي 
يف تذعيف األواديػ  ابػل أف ٬تمػع ! اه ا م  مبارغاتم اررإتة يف تاديست م  تسسعم  ك ب
 داا ارر س  يها. ااو ا١تس عاف.اي،  طساها

 اػػػػػػػاؿ يف عغػػػػػػػر 9أمػػػػػػػا مػػػػػػػا يػػػػػػػ كسه ارإػػػػػػػيعة يف هػػػػػػػ ا اٟتػػػػػػػدي  اعػػػػػػػَته أف اررػػػػػػػ  
 ػػل هػػو مػػ  أ ػػاطيغهم ،   ػػال يصػػة  وجػػم مػػ  اروجػػوه،  إنػػم خغي ػػيت مػػ   عػػدت:  2

ض أف اررػ  اارػم رواػع كمػا اػاؿ ألنػم ى ألنػم رػو  ػس ،  اركنَتة اريت دؿ اروااع ار ارٮتر عغ  ك  ا
 !! ان ه . اور يوو    ااو لب انم ال ٮتغف اعده
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! اؤػ اف  انالويب أف ارإيخ األرباي تسسع أخَتاً اجعل الخبار ار إسيعر إخبػاراً عيبيػاً 
اهػػػػو اػػػػوؿ اررػػػػ  ،   غػػػػو صػػػػة ذرػػػػك النػػػػ اب ودينػػػػم ارػػػػ ت صػػػػ  م اأوكمػػػػم..  مػػػا  يرهمػػػػا
ر مػػواله    هػػو أيذػػاً ى اوػػر  يػػوو     وجػػب عغػػ  اورػػػم أف ى مػػ  كرػػا مػػواله  عغػػ 9

اأف يكونػوا معػم كارعبيػد كمػا كػانوا مػع رلػوؿ او ،  يكوف عغر ارياً ركل ا١تسغمُت اليداً ٢تػم
يف اريػػػـو  8 ػػػل راػػػد هػػػاٚتوا  يػػػا عغػػػر ا اطمػػػة ،  اركػػػ  ذرػػػك َف ي  اػػػا..  9

 ساام عغيهم إف َف ٮتسجػوا ايبػايعوااهدداا ا١تع صمُت   و،  أا ارنار  9ارناي رو اة ارر  
 .. مث أج اا عغياً إجباراً عغ  اربيعة كما هو معساؼ.. 

،  مػػ  كرػػا مػػواله  عغػػر مػػواله:  عغػػر  خغي ػػيت مػػ   عػػدت منػػل اورػػم:  9 اورػػم 
مػػ   :   كيػػف ٖتاػػا عكسػػم اصػػار معػػٌت،  اإذا كػػاف األاؿ إخبػػاراً عمػػا لػػياع  كػػ رك ارنػػاي

 ؟! ارسعية أج اا ليدهم عغ   يع هم أفَّ ،  كرا ليده  عغر ليده
ا يػػػاف  ر كغيػػػف ا١تسػػػغمُت امػػػا ٬تػػػب ،  إف الخبػػػار يف اٟتػػػدينُت تإػػػسيعر أيهػػػا ارػػػدث

 ! وىت ال يصة ااوع عَته،  اري  هو إخباراً عيبياً ،  عغيهم
واهلل يعصػػم  مػػن  )عرػػدما ضػػعَّ ا وػػدي  لػػبب نػػ اؿ آيػػة :  اناػػوؿ رػػم ثانيػػاً 

 ؟ ااا ارر س  يها  اغا ى مساليل امعاضيل أكنسها  هل ٚتعا طسام اد ( الناس
،  اأع لػػػػػػػعيد ارسعسػػػػػػػ اي،  اارواوػػػػػػػدت،  اأع نعػػػػػػػيم،  هػػػػػػػل رأيػػػػػػػا طػػػػػػػسؽ ارنعغػػػػػػػ 

ااجػػدت يف رااهتػػػا ،  ؟  وجػػدهتا كغهػػا مسلػػػغًة أا ضػػعي ًة أا معذػػغةً  األػػانيدهم،  ااٟتسػػكاي
 ؟! ان ادتم عغيم! أـ ااعا  يما ااع  يم ا   تيمية ٦تا  م  َف تع مد أنا عغيهم

  رسجو أف ت  ذػل ٔتالو ػة ماك برػاه يف ت سػَت ا يػة،  َف ي ا ارواا،  عغ  أت واؿٍ 
 إػػػسط أف ال ،  اتب نهػػػا ٔتوازيرػػػك ارػػػيت تسيػػػدها،  اأف تػػػداا ارطػػػسؽ ااأللػػػانيد ارػػػيت اػػػدمراها، 

عغيػم  ااػد اع مػدت،  اال تذًعف رااياً هرػا ألنػم راى  ذػيغًة رعغػر،  ترااب ماك ب م يف ك بك
 ! اابغا رااي م يف مكاف آخس

 ك اب ؤواهد ار ر يل رغ اكم اٟتسكاي:  ان كس  يما يغر ألانيد مصدٍر ااود هو
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تغميػػػػػ  اٟتػػػػػاكم ارريسػػػػػا ورت صػػػػػاوب ،  عبيػػػػػد او  ػػػػػ  عبػػػػػد او  ػػػػػ  أٛتػػػػػد ارعػػػػػامست اراسؤػػػػػر
 : 257ػ  257/  1:  بتحقيق المحم دي،   اؿ فك لتابو المقل را١تس درؾ. 
  وػػػػدثرا أٛتػػػػد  ػػػػ  ٤تمػػػػد  ػػػػ  :  خ نػػػػا أ ػػػػو عبػػػػد او ارػػػػديرورت اػػػػسا ة ى اػػػػاؿػػػػػ أ ٕٗٗ

وػػدثرا ٤تمػػد  ػػ  :  أخػػ ي عبػػد ارسٛتػػاف  ػػ  ٛتػػداف اػػاؿ:  إلػػ اؽ ى  ػػ  ا ػػساهيم   ارسػػٍت اػػاؿ
وػػدثرا عغػػر  ػػ  عػػا   عػػ  :  وػػدثرا إ ػػساهيم  ػػ  ٤تمػػد  ػػ  ميمػػوف اػػاؿ:  عنمػػاف ارعبسػػر اػػاؿ

:  عػ  أع لػعيد ا٠تػدرت اػاؿ:  ع عػوؼ   عػ  عطيػةاالعمأ عػ  أع اٞت ػاؼ ى دااد  ػ  أ
 .( يا أيها الرس ؿ بلم ما أنكؿ إلي  من رب :  ن را ه ه ا ية يف عغر    أع طارب

أخ نػا   عغػر  ػ  عبػد ارسٛتػاف :  ػ أخ نا اٟتاكم أ و عبد او اٟتا يب ٚتغة ى ااؿ ٕ٘ٗ
وػدثرا اٟتسػ   ػ  :  ٟتػ ت اػاؿوػدثرا اٟتسػُت  ػ  اٟتكػم ا:     عيس  اردهااف  اركو ة اػاؿ

ودثرا اركغ  ع  أع صػاٌف عػ  ا ػ  :  ودثرا وباف    عغر ارعر ت ااؿ:  اٟتسُت ارعسي ااؿ
  ن رػا يف :  ا يػة ى اػاؿ يا ايها الرس ؿ بلم ما أنكؿ الي  من رب :  عباس يف اورم ع  اجل

مػػ  كرػػا :  د عغػػر  اػػاؿعغػػر أمػػس رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم أف يبغػػن  يػػم  أخػػ  رلػػوؿ او  يػػ
 هم ااؿ م  اااله اعاد م  عاداه.مواله  عغر مواله ارغ

 ػ رااه ٚتاعػػػة عػػػ  اٟتػػػ ت اأخسجػػػم ارسػػػبيعر يف ت سػػػَته عرػػػم  كػػػأي ٝتع ػػػم مػػػ  ٕٙٗ
 ارسبيعر ارااه ٚتاعة ع  اركغ .

واالة مػ  تصػري ر اطسؽ ه ا اٟتدي  مس اصػاة يف ك ػاب دعػا  ا٢تػداة اُف أدا  وػا ا١تػ
 أج ا .يف عإسة 

أخ نػػا اٟتسػػ  :  أخ نػػا أ ػػو عمػػسا ا١تاػػست اػػاؿ:  ػػػ أخ نػػا أ ػػو  كػػس ارسػػكست اػػاؿ ٕٚٗ
:  وػدثرا عبػد ارسٛتػاف  ػ  عمػسا  ػ  جبغػة اػاؿ:  وػدثٍت أٛتػد  ػ  أزهػس اػاؿ:     لػ ياف اػاؿ

وػدثرا عبػد او  ػ  :  ٝتعػا جػدت اػاؿ:  ودثرا عمس    نعيم    عمس  ػ  اػي  ا١تاصػس اػاؿ
  ه هياوؿ يـو عديس خم اتال 6ٝتعا رلوؿ او :  أع أاىف ااؿ
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 يػػا أيهػػا الرسػػ ؿ بلػػم مػػا أنػػكؿ إليػػ  مػػن ربػػ  وإف لػػم تفعػػل فمػػا بلدػػم رسػػالتو )ا يػػة 
أال مػػ  كرػػا مػػواله  عغػػر مػػواله ارغهػػم :  مث ر ػػع يديػػم وػػىت يػػسى  يػػاض إ طيػػم مث اػػاؿ (

 ارغهم اؤهد.:  ااؿ م  اااله اعاد م  عاداه. مث ااؿ
 عمسا    ٤تمد    أٛتد ارعدؿ  اسا يت عغيم م  أصل ٝتاع نسػخ م اػاؿ ػ أخ نا ٕٛٗ

وػػدثرا ا١تغػَتة  ػػ  :  أخ نػػا أ ػو  كػػس ٤تمػد  ػ  ٭تػػِت ارصػوِف اػاؿ:  أخ نػا زاهػس  ػػ  أٛتػد اػاؿ: 
ٝتعػػا زيػػاد :  وػػدثٍت أع اػػاؿ:  وػػدثرا عغػػر  ػػ  ٤تمػػد  ػػ  لػػغيماف اررػػو غر اػػاؿ:  ٤تمػػد اػػاؿ

جع س ٤تمد    عغر اهو ٭تػدث اررػاس إذ اػاـ إريػم رجػل مػ   كرا عرد أع:     ا١تر ر ياوؿ
يػػا ا ػػ  :  ػػػ  اػػاؿ رػػم عنمػػاف االعإػػ  ػ كػػاف يػػسات عػػ  اٟتسػػ  اربصػػست:  أهػػل اربصػػسة ياػػاؿ رػػم

رلػػوؿ او جعغػػٍت او  ػػداؾ إف اٟتسػػ  ٮت نػػا أف هػػ ه ا يػػة ن رػػا  سػػبب رجػػل اال ٮت نػػا مػػ  
:   اػاؿ .( ن رب يا أيها الرس ؿ بلم ما أنكؿ إلي  م )ارسجػل 

رػػو أراد أف ٮتػػ   ػػم ألخػػ   ػػم اركرػػم ٮتػػاؼ إف ج ئيػػل هػػب  عغػػ  اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم 
إف او :   ػد٢تم عغيهػػا. مث هػػب   اػػاؿ،  إف او يػػأمسؾ أف تػدؿ أم ػػك عغػػ  صػػالهتم:   اػاؿ رػػم

تػدؿ أم ػك  إف او يأمسؾ أف:   د٢تم عغيها. مث هب   ااؿ،  يأمسؾ أف تدؿ أم ك عغ  زكاهتم
  عػل. مث ،  إف او يأمسؾ أف تدؿ أم ك عغػ  وعهػم:   د٢تم. مث هب   ااؿ،  عغ  صيامهم
إف او يػأمسؾ أف تػدؿ أم ػك عغػ  ارػيهم عغػ  منػل مػا درغػ هم عغيػم مػ  صػالهتم :  هب   ااؿ

يػػا رب إف اػػومر :  ازكػػاهتم اصػػيامهم اوعهػػم ريغػػ مهم اٟتعػػة يف ٚتيػػع ذاؾ.  اػػاؿ رلػػوؿ او
اإي ،  امػػػا مػػػرهم رجػػػل إال ااػػػد اتػػػسه ارػػػيهم،  ا ػػػيهم ترػػػا   ا خػػػس،  عهػػػد  اٞتاهغيػػػةاسيبػػػو 
يا أيها الرس ؿ بلم ما أنػكؿ إليػ  مػن ربػ  وإف لػم تفعػل  ):   أن ؿ او تعػاُف،  أخاؼ

 ( واهلل يعصػػم  مػػن النػػاس )يسيػػد  مػػا  غغ هػػا تامػػة  ( فمػػا بلدػػم رسػػالتو
يػػا أيهػػا اررػػاس :   يػػد عغػػر  ػػ  أع طارػػب مث اػػاؿ غمػػا ضػػم  او ى رػػم    ارعصػػمة اخو ػػم أخػػ  

م  كرا مواله  عغر مواله ارغهم ااؿ مػ  اااله اعػاد مػ  عػاداه اانصػس مػ  نصػسه ااخػ ؿ مػ  
 رم اأوب م  أوبم اأ غب م  أ غذم.خ 
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 أوب إِف م  ه ا اٟتدي . إر   ما انصس ا اُف  غدت:   ااؿ عنماف:  ااؿ زياد
:  إلػػػ اؽ عػػ  ٤تمػػػد  ػػ  مسػػػعود  ػػ  ٤تمػػػد اػػػاؿػػػ وػػػدثٍت عغػػر  ػػػ  مولػػ   ػػػ   ٜٕٗ

عػ  عمػس  ػ  ،  ع  ٤تمد  ػ  أع عمػَت،  ودثرا ار ذل    ؤاذاف:  ودثرا لهل    ْتس ااؿ
أمػس او ٤تمػداً أف :  اػاالعبػد او  عػ  ا ػ  عبػاس اجػا س  ػ :  أذيرة ع  اركغػ  عػ  أع صػاٌف

 عغيػػم الػػغم أف ياورػػوا وا ػػا يرصػػب عغيػػاً رغرػػاس ريخػػ هم  والي ػػم   خػػوؼ رلػػوؿ او صػػغ  او
يػا أيهػا الرسػ ؿ بلػم مػا أنػكؿ  ):  اأف يطعرػوا يف ذرػك عغيػم  ػأاو  او إريػم،  ا   عمػم

 رلوؿ او  والي م يـو عديس خم.  ااـ،  ا ية ( إلي  من رب 
وػدثرا أ ػو جع ػس ٤تمػد  ػ  :  ػ ودثٍت ٤تمػد  ػ  اراالػم  ػ  أٛتػد يف ت سػَته اػاؿٕٓ٘

وػدثرا أٛتػػد  ػ  عبػػد او :  وػػدثرا لػعد  ػ  عبػػد او اػاؿ:  وػدثرا أع اػاؿ:  عغػر ار ايػم اػػاؿ
ار ار ع  أ يم ع  خغف    عمار االلػدت عػ  أع اٟتسػ  ارعبػدت عػ  االعمػأ عػ  عبايػة 

:  ى الػػاؽ   وػػدي  ا١تعػػساج اُف أف اػػػاؿ 6عػػ  عبػػد او  ػػ  عبػػاس عػػ  اررػػ  :   ػػ  ر عػػر
:  اإف عغيػػاً ازيػػسؾ. اػػاؿ ا ػػ  عبػػاس،  اإنػػك رلػػوؿ او اإي َف أ عػػ  نبيػػاً إال جعغػػا رػػم ازيػػساً 

وػػىت ،  مرهػػا إذ كػػانوا وػػدينر عهػػد  اٞتاهغيػػة إػػر    هػػب  رلػػوؿ او  كػػسه أف ٭تػػدث اررػػاس
،   غعغػػػك تػػػارؾ  عػػػب مػػػا يػػػوو  إريػػػك:   ػػػأن ؿ او تعػػػاُف،  مذػػػ  ى مػػػ    ذرػػػك لػػػ ة أيػػػاـ

يا أيهػا الرسػ ؿ  )عغيم وىت كاف يـو ارنام  عإس أن ؿ او  9 او مل رلوؿ او 
أمػس  ػالالً وػىت يػدذف يف اررػاس أف  6مث إف رلػوؿ او  ( بلم ما أنكؿ إليػ  مػن ربػ 

:  ااررػػاس مػػ  ارغػػد  اػػاؿ 6 خػػسج رلػػوؿ او ،  ال يباػػ  عػػداً أوػػداً إال خػػسج اُف عػػديس خػػم
 اتكػ  وي اإي ضاا  ػا ذرعػاً ٥تا ػة أف ت همػوي،  يا أيها ارراس إف او أرلغٍت إريكم  سلارة

مث أخػػ   يػػد عغػػر  ػػ  أع طارػػب  س عهػػا ،  وػػىت عػػاتبٍت رع  يهػػا  وعيػػد أن رػػم عغػػر  عػػد اعيػػد
 مػػػ  كرػػػا ،  أيهػػػا اررػػػاس او مػػػوالت اأنػػػا مػػػوالكم:  وػػػىت رأى اررػػػاس  يػػػاض إ طيهمػػػا مث اػػػاؿ

ارغهػم ااؿ مػ  اااله اعػاد مػ  عػاداه اانصػس مػ  نصػسه ااخػ ؿ مػ  خ رػم. ،  مواله  عغر مواله
 ان ه . .( اليـ  ألملم ل م دين م ) ؿ او اأن
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 فك اآلية : رأي أىل البيم
 331/  1:  ػ فك تفسير العياشك

أمػػس او تعػػاُف نبيػػم ٤تمػػػداً :  عػػ  ا ػػ  عبػػػاس اجػػا س  ػػ  عبػػد او اػػػاال،  عػػ  أع صػػاٌف
  خػػػوؼ رلػػػوؿ او ،  اٮتػػػ هم  والي ػػػم،  عغمػػػاً رغرػػػاس 7أف يرصػػػب عغيػػػاً  9
يػػػا أيهػػػا :   ػػػأاو  او اريػػػم،  اأف يطعرػػػوا يف ذرػػػك عغيػػػم،   ا ػػػ  عمػػػمأف ياورػػػوا وػػػاىب 9

 .. الرس ؿ بلم ما أنكؿ الي  من رب  وإف لم تفعل فما بلدم رسالتو واهلل يعصم  من الناس
 : 297/  1:  ػ وفك ال افك
عػ  ٤تمػد  ػ  إٝتاعيػل ،  ع  أٛتد    ٤تمػد ا٤تمػد  ػ  اٟتسػُت ٚتيعػاً ،  ٤تمد    ٭تِت

ٝتعػا :  اػاؿ 7ع  أع جع ػس ،  ع  أع اٞتاراد،  ع  مرصور    يون ،       يع
 أخػ اا أر عػاً اتسكػوا ااوػدة،   ػسض او عػ  اجػل عغػ  ارعبػاد ٜتسػاً :  ياػوؿ 9أ ا جع س 

 ؟ أتسميه  ِف جعغا  داؾ:  اغا، 
 7 رػػػػ ؿ ج ئيػػػػل ،  اكػػػػاف اررػػػاس ال يػػػػدراف كيػػػػف يصػػػغوف،  ارصػػػػالة:   اػػػاؿ

 واايا صالهتم.يا ٤تمد أخ هم ٔت:   ااؿ
 م  زكاهتم ما أخ هتم م  صالهتم.يا ٤تمد أخ هم :  مث ن را ار كاة  ااؿ

إذا كػاف يػػـو عاؤػورا  عػػ  اُف مػا وورػػم مػػ   9 كػاف رلػػوؿ او ،  مث نػ ؿ ارصػػـو
  ر ؿ ؤهس رمذاف  ُت ؤعباف اؤواؿ.،  اراسى  صاموا ذرك اريـو

وعهػػم مػػا أخػػ هتم مػػ  أخػػ هم مػػ  :   اػػاؿ 7 رػػ ؿ ج ئيػػل ،  مث نػػ ؿ اٟتػػت
 اصومهم.صالهتم ازكاهتم 

 اػػاؿ  7اكػػاف كمػػاؿ ارػػدي   واليػػة عغػػر  ػػ  أع طارػػب ....  مث ن رػػا ارواليػػة
امىت أخ هتم  ػ ا يف ا ػ  عمػر ،  أميت ودينو عهٍد  اٞتاهغية:  9عرد ذرك رلوؿ او 

ع ٯتػة مػ  او   ػأت ٍت،   اغػا يف ن سػر مػ  عػَت أف يرطػا  ػم رسػاي،  ياوؿ اائػل اياػوؿ اائػل
يا أيها الرس ؿ بلم ما أنكؿ إليػ  مػن :   ر را،  أاعدي إف َف أ غن أف يع  ٍت،  ع  اجل   غة

 س إف اهلل ال يهديرب  وإف لم تفعل فما بلدم رسالتو واهلل يعصم  من النا
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أيهػػا اررػػاس إنػػم َف :   اػػاؿ 7 يػػد عغػػر  9 أخػػ  رلػػوؿ او ،  القػػـ  ال ػػافرين
 أاؤػػك أف أدعػػ  ،  بيػػا  ٦تػػ  كػػاف ابغػػر إال ااػػد عمػػسه او مث دعػػاه  أجا ػػميكػػ  نػػ  مػػ  األن

 ؟  ماذا أن م اائغوف،  اأنا مسداؿ  اأن م مسداروف،   أجيب
 عػػ اؾ او أ ذػػل جػػ ا  ،  نإػػهد أنػػك اػػد  غغػػا انصػػ ا اأديػػا مػػا عغيػػك:   اػػاروا

 ا١تسلغُت.
 ثالث مسات.،  ارغهم اؤهد:   ااؿ
  غيبغن ارإاهد مركم ارغائب.،  ُت ه ا اريكم م   عدتيا معإس ا١تسغم:  مث ااؿ

 377/  94:  ػ وفك بحار الن ار
امػػػ  ارػػػدعوات يف يػػػـو عيػػػد ارغػػػديس مػػػا ذكػػػسه ٤تمػػػد  ػػػ  عغػػػر ارطػػػسازت يف ك ا ػػػم رايرػػػاه 

 ودثرا هػاراف  ػ  مسػغم عػ  أع اٟتسػ  ارغينػر:    لرادنا اُف عبد او    جع س اٟتمَتت ااؿ
أتعس ػوف :  أنػم اػاؿ ١تػ  وذػسه مػ  مواريػم اؤػيع م 8جع ػس  ػ  ٤تمػد ع  أع عبػد او ، 

 ؟ غم عيداً ررا ا١تواريرا اؤيع رااجع،  اأ هس  م مرار اردي ،  يوماً ؤيد او  م اللالـ
 ؟ أيـو ار طس هو يا ليدنا،  او ارلورم اا   رلورم أعغم:   ااروا
 ال.:  ااؿ
ايػػـو مرػػار ،  اهػػ اف يومػػاف جغػػيالف ؤػػسي اف،  ال:  ؟ اػػاؿ أ يػػـو األضػػ   هػػو:  اػػاروا

١تػػػا  9اإف رلػػػوؿ او ،  ارػػػدي  أؤػػػسؼ مرهمػػػا اهػػػو اريػػػـو ارنػػػام  عإػػػس مػػػ  ذت اٟتعػػػة
أف  7أمػػػس او عػػػ  اجػػػل ج ئيػػػل ،  اصػػػار  غػػػديس خػػػم،  انصػػػسؼ مػػػ  وعػػػة ارػػػوداع

اأمػػػػسه أف ياػػػػـو  واليػػػػة أمػػػػَت ا١تػػػػدمرُت ،  يهػػػػب  عغػػػػ  اررػػػػ  ااػػػػا ايػػػػاـ ار هػػػػس مػػػػ  ذرػػػػك اريػػػػـو
:   هػػػب  إريػػػم ااػػػاؿ رػػػم،  اأف يسػػػ خغ م يف أم ػػػم،  اأف يرصػػػبم عغمػػػاً رغرػػػاس  عػػػده 7

اػػم يف هػػ ا اريػػـو  واليػػة عغػػر ريكػػوف عغمػػاً :  وبيػػ  ٤تمػػد إف او ياػػسؤؾ ارسػػالـ اياػػوؿ رػػك
إي ،  وبيػػ  ج ئيػػل:  9ايكػػوف ٢تػػم كأنػػا.  اػػاؿ اررػػ  ،  ألم ػػك  عػػدؾ يسجعػػوف إريػػم

  عسج اما رب  أف،  اأف يبداا ما يذمساف  يم،  ساهأخاؼ تغَت أص اع ١تا اد ات
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يا أيها الرسػ ؿ بلػم مػا أنػكؿ إليػ  مػن ربػ  وإف لػم تفعػل فمػا بلدػم :  هب   أمس او  ااؿ رم
 .رسالتو واهلل يعصم  من الناس

اأمػس ،  َذِعػساً مسعو ػاً خائ ػاً مػ  ؤػدة ارسمذػا  ااػدماه تإػوياف 9 ااـ رلػوؿ او 
مث نػػادى  ارصػػالة ،  اػػمَّ مػػا ٖتػػا ارػػداح مػػ  ارإػػوؾ اعػػَته   عػػل ذرػػك ػػأف ير ػػف ا١توضػػع اي

 ا يم  اج مع أ و  كس اعمػس اعنمػاف الػائس ا١تهػاجسي  ااألنصػار،  جامعة  اج مع ا١تسغموف
  أعغمهم أمس او   رك.،  اذكس اروالية  أر مها رغراس ٚتيعاً ،  مث ااـ خطيباً ، 

 14/  1:  دربكػ وفك دعاعم اإلسالـ للقاضك النعماف الم
يػا   رلػوؿ او :  ارايرا ع  أع جع س ٤تمػد  ػ  عغػر صػغ  او عغيػم أف رجػالً اػاؿ رػم

إف او أرلػػػػغٍت  سلػػػػارة  ذػػػػاؽ  ػػػػا :  اػػػػاؿ 9إف اٟتسػػػػ  اربصػػػػست وػػػػدثرا أف رلػػػػوؿ او 
  واعدي إف َف أ غغها أف يع  ٍت. ،  اخإيا أف يك  ٍت ارراس،  صدرت

 ؟ م  ارسلارة هل ودثك:  ااؿ رم أ و جع س
 ال.:  ااؿ
 ! اركرم ك مها م عمداً ،  أما ااو إنم ريعغم ما هر:  ااؿ

 ؟ وؿ او جعغٍت او  داؾ اما هريا    رل:  ااؿ ارسجل
 غػم يػػدراا مػا ارصػػالة اال  ،  إف او تبػارؾ اتعػػاُف أمػس ا١تػدمرُت  ارصػػالة يف ك ا ػم:   اػاؿ
 أف يبُت ٢تم كيف يصغوف. 9  أمس او ع  اجل ٤تمداً نبيم،  كيف يصغوف

 ... ا ًتض او عغيهم م  ارصالة م سساً   أخ هم  كل ما
اأعغمهػػم ٔتػا يدخػ  مػػ   9  سػسها رلػوؿ او ،   غػػم يػدراا مػا هػػر،  اأمػس  ار كػاة

اَف يػػدع ؤػػيئاً ٦تػػا  ػػسض او مػػ  ار كػػاة إال  سػػسه ،  ارػػ هب اار ذػػة اال ػػل اارباػػس اارغػػرم اارػػ رع
 م.ا يرم ٢ت،  ألم م

  سػسه ٢تػم رلػوؿ او ،   غم يدراا ما ارصـو اال كيػف يصػوموف،  ا سض عغيهم ارصـو
 اكيف يصوموف.،  ا ُت ٢تم ما ي اوف يف ارصـو 9

وػىت أاضػة ٢تػم ذرػك ،  أف ي سس ٢تم كيػف ٭تعػوف 9اأمس  اٟتت  أمس او نبيم 
 يف لر م.
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والػقين آمنػ ا الػقين يقيمػ ف  إنمػا ولػي م اهلل ورسػ لو:  اأمس او ع  اجل  اروالية  اػاؿ
 ػأمس ،   غػم يػدراا مػا هػر،    ػسض او االيػة االة األمػس،  الصالة ويات ف الكلػ ة وىػم رالعػ ف

،  منغمػػا  سػػس ٢تػػم ارصػػالة اار كػػاة اارصػػـو ااٟتػػت،  أف ي سػػس ٢تػػم مػػا ارواليػػة 9او نبيػػم 
يستػػداا عػػ  ديرػػم اأف  اٗتػػوؼ أف،   غمػػا أتػػاه ذرػػك مػػ  او عػػ  اجػػل ضػػاؽ  ػػم رلػػوؿ او ذرعػػاً 

يػا أيهػا الرسػ ؿ بلػم مػا أنػكؿ اليػ  مػن ربػ  :   ذاؽ صدره اراجػع ر ػم  ػأاو  إريػم،  يك  وه
 صػػػدع  ػػػأمس او ااػػػاـ  واليػػػة ،  وإف لػػػم تفعػػػل فمػػػا بلدػػػم رسػػػالتو واهلل يعصػػػم  مػػػن النػػػاس
 معػةانػادى رػ رك ارصػالة جا،  أمَتا١تدمرُت عغر  ػ  أع طارػب صػغ  او عغيػم يػـو عػديس خػم

 .اأمس أف يبغن ارإاهد ارغائب، 
ترػػ ؿ ار سيذػػة مث ترػػ ؿ ار سيذػػة األخػػسى ،  اكانػػا ار ػػسائب يرػػ ؿ مرهػػا ؤػػر   عػػد ؤػػر 

ألملػػػم ل ػػػم ديػػػن م وأتممػػػم اريػػػـو :   ػػػأن ؿ او عػػػ  اجػػػل،  اكانػػػا ارواليػػػة آخػػػس ار ػػػسائب
 .علي م نعمتى ورضيم ل م اإلسالـ دينا

اػػد ،   أنػػ ؿ عغػػيكم  عػد هػػ ه ار سيذػػة  سيذػػةال:  ياػػوؿ او عػ  اجػػل:  اػاؿ أ ػػو جع ػػس
 أكمغا ركم ه ه ار سائب.
 واليػػة :  أاصػػر مػػ  آمػػ   ػػاو اع اصػػداٍت:  أنػػم اػػاؿ 9ارايرػػا عػػ  رلػػوؿ او 

اأمػػػسي أف ،  اعهػػػد  عهػػػده إِفَّ ،  أم ػػػس أمػػػسي  ػػػم رع،   ػػػ ف اال ه االئػػػر،  عغػػػر  ػػػ  أع طارػػػب
 أ غغكموه عرم.

،  276 / 2:  ونحػػ ه فػػك،  171/  1:  رح الخبػػارػػػ وروف الحػػديث الوؿ فػػك شػػ
 : وفيو

اأخػػاؼ عغػػيهم أف ،  يػا ج ائيػػل أمػػيت ودينػة عهػػٍد ّتاهغيػة:  9 اػاؿ رلػػوؿ او 
فػيف لػم ػ يف عغػر ػ  يػا أيهػا الرسػ ؿ بلػم مػا أنػكؿ إليػ  مػن ربػ :   أن ؿ او عػ  اجػل،  يستداا

 .واهلل يعصم  من الناس،  تفعل فما بلدم رسالتو
أيهػػا اررػػاس إف :   ػػداً مػػ  أف ٚتػػع اررػػاس  غػػديس خػػم  اػػاؿ ٬9تػػد رلػػوؿ او   غػػم

أ غسػػػػ م ،  او عػػػػ  اجػػػػل  عنػػػػٍت  سلػػػػارة  ذػػػػاا  ػػػػا ذرعػػػػاً   واعػػػػدي إف َف أ غغهػػػػا أف يعػػػػ  ٍت
 ؟ تعغموف أف او ع  اجل موالت اأي موُف ا١تسغمُت ااريهم اأاُف  م م  أن سهم
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 مػػ  كرػػا :  أاامػػم ار ػػع يػػده  يػػده ااػػاؿ  7 أخػػ   يػػد عغػػر ،   غػػ :  اػػاروا
،  اعػاد مػ  عػاداه،  ارغهػم ااؿ مػ  اااله،  ام  كرا اريم  ه ا عغر اريػم،  مواله  عغر مواله
 اأدر اٟتا معم وي  دار.،  ااخ ؿ م  خ رم،  اانصس م  نصسه

عغػػػػ  كػػػػل مسػػػػغم  7 وجبػػػػا االيػػػػة عغػػػػر :  7مث اػػػػاؿ أ ػػػػو جع ػػػػس 
 امسغمة. ان ه .

 : وفيو،  333/  1:  فسير العياشكورواه بنح ه فك ت
 اػػاـ ،   ػػاأل طة اهػػو ٭تػػدث اررػػاس 7 ركرػػا عرػػد أع جع ػػس ٤تمػػد  ػػ  عغػػ

اٍف.  .. كػاف يػسات عػ  اٟتسػ  اربصػػست،   اريػم رجػل مػ  أهػل اربصػسة ياػاؿ رػم عنمػاف األعإػ 
 اهر يف مصادرنا كنَتة اص ي ة.،  ااد تادما  عب رااياتم يف آية إكماؿ اردي 

 ح ؿ ال  اؿ المخالفة مالحظات عامة

 : المالحظة الولى
وروف فيػػػو ،  88/  5:  الوؿ فػػػك:  مػػ  أف البخػػػاري عقػػػد لحيػػػة فػػك صػػػحيحو بػػػابين

وروف فيػو عػن الكىػري ،  9/  8:  والنػانك فػك،  حدينا  عن عاعشة فػك التبليػم وعػدـ ال تمػاف
 ولقا مسػلم،  217 / 8:  وفك،  57/  6:  لما روف حدينين تضمنا اآلية فك،   فك التبليم

 :1  /117 
مػػا ،  مػػع هػػ ا  غػػم يسايػػا اال راى عَت٫تػػا مػػ  أصػػ اب ارصػػ اح ؤػػيئاً يف ت سػػَت ا يػػة

 ااريت ااؿ عرها إهنا عسيبة.،  عدا رااية ارًتم ت يف اٟتسالة
 كػم مػ  وػديٍ  ،  ا٨ت  ال نسى أف عدـ رااي هم ٟتديٍ  دريالً اال مدؤػساً عغػ  ضػع م

مػا  اٞتػسح اذكػس رػم عغ،  اكػم مػ  وػديٍ  راتػم ارصػ اح،   يػسااههو أصة ٦تػا يف ارصػ اح َف
 اار عديل عغالً كنَتة.

،  : إف أص اب ارصػ اح وسيصػوف عغػ  رد مػ هب أهػل اربيػا:  ركرا نسيد اراوؿ
 غػػو كػػاف ،  اهػػم يعس ػػوف أف آيػػة ار بغيػػن هػػ ه يسػػ دؿ  ػػا أهػػل اربيػػا اؤػػيع هم عغػػ  مػػ هبهم

 إيعة  ال معارض اوت.وىت ال تبا  راايات ار،  ها اكسراهاعردهم رااية  اوية  يف ردها رساا 
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 ػػل مػػا رأاه مػػ  ،   مػػ  ذرػػك نس كإػػف أف لػػبب تػػسكهم رااي هػػا رػػي  ضػػعف لػػردها
!  اضػػطساا اُف  ااراد الؤػػكاالت عغػػ  كػػل ااوػػدٍة مرهػػا،  اتعػػارض صػػيغها،  ضػػعف م رهػػا

 !! اما اا اها م  راايات ارسرة،  عدـ ارسد عغ  راايات ارإيعة

 : المالحظة النانية
ارػػيت هػػر  ،  أف راايػػات ارسػػريُت يف تػػاريخ نػػ اؿ ا يػػة اػػد عطَّػػا ارػػنالث اعإػػسي  لػػرة

 ! اع اريت ن را  يها لورة ا١تائدةما عدا وعة ارود 9كل مدة  عنة ارر  
اهػػو أمػػس يوجػػب ارإػػك يف أف ارغػػسض مػػ  لػػعة تغػػك ارساايػػات االػػ نرائها تغػػك ار ػػًتة 

 ! ر ًتة ار ارٮتية اريت ن را  يها ارسورةهو ار هسب م  ا،  اودها

 : المالحظة النالنة
عغ  ٨تو اٞتـ  اارياػُت. ،    اريخ ااود،  أف لبب ن اؿ ا ية يف مصادرنا لبب  ااود

اعغمػاؤهم مرهػا يف ؤػكع ،    واريخ م رااذة،  أما يف مصادر إخوانرا ارسريُت  ألباب  م عددة
 ! اإف َف يابغم خغ ا  اسيأ : أهل اربيااوَتة. ايف رااياهتم ما يوا ا اوؿ 

اعرػػدما نواجػػم مػػ  ك ػػاب او تعػػاُف آيػػًة ي  ػػا ا١تسػػغموف عغػػ  أهنػػا ن رػػا مػػسة ااوػػدة يف 
ايػػسات  9ا ػػيهم أهػػل  يػػا نبػػيهم ،  ا٧تػػد أهنػػم يػػسااف تارٮتػػاً م  اػػاً عغيػػم،  تػػاريخ ااوػػد

غػػػ  رااي ػػػم يكػػػوف أاػػػوى  ػػػ ف ارسػػػبب ا مػػػع ع..   عذػػػهم ألػػػبا اً أخػػػسى م عارضػػػة ٥ت غ ػػػاً  يهػػػا
 اأوا  التباع اار  وى.

 تقييم ال  اؿ المخالفة على ض ء اآلية
 : يف ا ية ٜت  مسائل ال  د م  ٖتديدها ١تعس ة ارسبب ارص ية يف ن ا٢تا

 : فك المةم ر بو فك اآلية:  المسةلة الولى
 يهػػػا عغػػػ  ا١تاضػػػر  ( أنػػػكؿ )ال يسػػػ ايم معػػػٌت ا يػػػة ارإػػػسي ة إال ْتمػػػل 

 غػػػن مػػػا لػػػوؼ يرػػػ ؿ :  اَف تاػػػل ( بلػػػم مػػػا أنػػػكؿ اليػػػ  )ألهنػػػا اارػػػا ،  اياػػراٟت
 : ا ياف ذرك..  اريك
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اعػػػدـ اجػػػود اسيرػػػٍة توجػػػػب ٛتغػػػم عغػػػ  مػػػػا ،   هػػػور ار عػػػل يف ا١تاضػػػر اٟتاياػػػػر،  أاالً 
يف اراػسآف ١تػا  ( أنػكؿ )لوؼ ير رم او تعاُف يف ا١تس ابل.  ل َف أجػد الػ عماؿ 

 نسة اراده يف ا يات.عغ  ك،  لوؼ ير ؿ أ داً 
اإذا ٛتغرػػا ار عػل عغػ  ا١تسػػ ابل ،  9أف ا يػة ن رػا يف آخػػس ؤػهور نبوتػم ،  ثانيػاً 

،  إنػػك إف َف تبغػػن مػػا لػػوؼ نر رػػم عغيػػك يف هػػ ه ارإػػهور ارباايػػة مػػ  نبوتػػك:  يكػػوف معراهػػا
ا  اَف ياػػػل  ػػػم أوػػد  مػػػ  عغمػػػ،   ػػػم راايػػةئ ! اهػػػو معػػٌت َف ٕتػػػ   نػػك َف تبغػػػن رلػػػارة ر ػػك أ ػػػداً 

 ! اال ارسرة،  ارإيعة
دؿَّ عغػ  أف ،  عغ  ا١تاضػر اٟتاياػر ( أنكؿ الي  )اإذا تعُت ٛتل ر يب 

اأمػػسه   بغيغػػم  كػػاف ارسلػػوؿ ي كػػس يف ثاغػػم عغػػ  ،  او تعػػاُف كػػاف أنػػ ؿ عغػػ  رلػػورم أمػػساً ثاػػيالً 
ت كػػس يف  اال،  ال ت ػأخس يف ار ر يػػ :   عػا ت ا يػػة ر اػوؿ رػػم،  ايف كي يػػة تبغيغػم ٢تػػم،  اررػاس

،  اركػػػػػ  نطمئرػػػػػك  ػػػػػأهنم لػػػػػوؼ رػػػػػ  يك ػػػػػساا..  هػػػػػل يدمرػػػػػوف أا يك ػػػػػساف،  مواػػػػػف اررػػػػػاس
 اما اا ام م  أوادي  ارسريُت. : الرعصمك مرهم. اه ا هو ت سَت أهل اربيا

 : فيما يصحح الشرط والمشروط بو فك التبليم:  المسةلة النانية
يػا  ػالف  غػن رلػائغر ارػيت :  رػكاأنػم ال معػٌت راو ،  ااػد اتذػة ذرػك مػ  ا١تسػأرة األاُف

،  ! ألنػم مػ  ا١تعغػـو أنػم إف َف ي عػل   نػك إف َف ت عػل َف تبغػن رلػائغر،  لوؼ أرلغها معػك
 :  ايكوف كالمك م  نوع اوؿ ارإاعس،   غم يبغن رلائغك

 ! ا سس ا١تا   عد اٞتهد  ا١تا ِ 
رسلػػارة مهمػػة إف هػػ ه ا:  نعػػم يصػػة أف تاػػوؿ رػػم عػػ  رلػػارة معيرػػة  عغيػػة أا مسػػ ابغية

 !   نك َف تبغن ؤيئاً م  رلائغر،  اإف َف تبغغها،  اضسارية جداً 
 : 49/  6:  ػ  اؿ فك تفسير الميكاف

اأنػم ْتيػ  رػو َف يصػل ،   اركالـ موضوع يف صوره ار هديد اوايا م  ياف أ٫تيم اٟتكػم
 َف يساع وا ؤر  م  أج ا  اردي . اُف ارراس اَف يساع وام كاف كأف

 ٚتغة ؤسطية لياا ربياف أ٫تيم ارإسط اجوداً ،  إف َف ت عل  ما  غغاا :   اورم
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اريسػػػػػا ؤػػػػػسطية مسػػػػػواة عغػػػػػ  طبػػػػػع ،  رًتتػػػػػب اٞتػػػػػ ا  األهػػػػػم عغيػػػػػم اجػػػػػوداً اعػػػػػدماً ،  اعػػػػػدماً 
  نػػػا نسػػػ عمل إف ارإػػػسطيم طبعػػػاً  يمػػػا ٧تهػػػل ٖتاػػػا اٞتػػػ ا  رغعهػػػل ،  ارإػػػسطيات ارػػػدائسة عرػػػدنا

أف ياػػدر اراػػسآف يف واػػم او مػػاؿ أف يبغػػن  مػػ  9اواؤػػا لػػاوة اررػػ  ،     اػػا ارإػػسط
 ! ان ه . اأف ال يبغن،  اٟتكم اررازؿ عغيم م  ر م

 : 9فك ن ع تخ ؼ النبك :  المسةلة النالنة
،  كػاف خو ػاً عغػ  ارسلػارة  9اال  د م  اراوؿ  أف ا٠تػوؼ ارػ ت كػاف عرػد اررػ  

 .9م اذرك رعصم م اتاواه اؤعاع ،  اري  عغ  ؤخصم م  ارا ل أا األذى
 ناػل مسػدارية ارربػوة ،  مػ  األيػاـ األاُف ربعن ػم 9  ف او تعاُف كاف أخ  رلورم 

 ػال ،  اكػاف صػغوات او عغيػم اآرػم موطًرػاً ن سػم عغػ  كػل ذرػك..  اجسػامة تبعاهتػا،  اارسلارة
أا يف الػػػطها أا يف ،  معػػٌت ألف ياػػػاؿ  أنػػم تغكػػػأ  عػػػد ذرػػك أا تباطػػػأ أا ام رػػع يف أاؿ اربعنػػػة

 !! وىت جا ه ار هديد اار طمُت،  هاآخس 
عرػد نػ اؿ  9ااد تبُت ٦تا تاػدـ أف ا٠تػوؼ عغػ  ارسلػارة ارػ ت كػاف يعيإػم اررػ  

 عدـ ابو٢تا إمامة عًتتم م   عده.ا ،  ري  إال خو م م  ارتداد األمة،  ا ية
 : فك معنى الناس فك اآلية:  المسةلة الرابعة

 : 57/  12 جكء 6:  ػ  اؿ الفخر الرازي فك تفسيره
إف اهلل :  هػا هرػا ارك ػار  ػدريل اورػم تعػاُف ( الناس )ااعغم أف ا١تساد مػ  
 ال ٯتكرهم ٦تا يسيداف. ان ه ....  ال يهدي القـ  ال افرين

اهػو ر ػيب  ( النػاس )ألف نف ا ية ارعصػمة مػ  ،  اال ٯتك  ابوؿ ذرك
 ..  ال اجم ٟتصسه  ارك ار،  أعم م  ا١تسغمُت اارك ار

إف :  اأف ا١تعػػٌت،  ر ارػػسازت أف ا١تعصػـو مػػرهم هػػم ارػ ي  ال يهػػديهم او تعػػاُفااػد تصػػو 
ألف ر ْػػ  عػػدـ هداي ػػم تعػػاُف ،  او ليعصػػمك مػػ  ارك ػػار اال يهػػديهم. اركرػػم تصػػور  خػػاط َ 

اال ،  ليعصػمك مػ  كػل اررػاس:   اد يكوف ا١تعٌت..  رغك ار  ا ية ي  اا م  اجوه عديدة
 ليعصمك او غن ا :  كا س. أا يكوف ا١تعٌت  يهدت م  ياصدؾ  أذى ألنم
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و د ورد شبيو ىقا المعنػى فػك اال يهديم او تعاُف. ،  ام  أىب ما تبغغم  هو كا س،  م  ارراس
كػػل :  عػػ  أع هسيػػسة أف رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم اػػاؿ:   ػػاؿ 139 / 8:  البخػػاري

مػػ  أطػػاعٍت دخػػل :  ! اػػاؿ و امػػ  يػػأىبيػػا رلػػوؿ ا:  ! اػػاروا أمػػيت يػػدخغوف اٞترػػة إال مػػ  أىب
 ام  عصاي  اد أىب. ان ه .،  اٞترة

ي رالػػػب مػػػع ،  عغػػػ  إطالاهػػػا ا و٢تػػػا رغعميػػػع ( النػػػاس )   اػػػا  ر  ػػػة 
 ل يإػمل ا١ترػا اُت ،  ار ت هو عَت ٤تصور  ارك ار 9مصدر األذى اا٠تطس عغ  ارر  

 ا ية ٤تصوراً  يهم. وف عرد ن اؿم  األمة أيذاً.  ل عس ا أف ا٠تطس كاد يك
 يها عػ  تبغيػن اال٢تر  اإ عاد األمس،  ارك  ارسازت يسيد إ عاد ار ـ يف ا ية ع  ا١ترا اُت

 ! 7االية أمَت ا١تدمرُت عغر 
 : فك معنى العصمة من الناس:  المسةلة الخامسة

مػع ال ػد أف تكػوف م رالػبة ،  ا١توعػودة يف ا يػةال٢تيػة  ااد اتذة ٦تا تاػدـ أف ارعصػمة
مػػ  أف يطعرػػوا يف نبوتػػم اي همػػوه  أنػػم وػػاىب  9ايكػػوف معراهػػا عصػػم م ،  ا٠تػػوؼ مػػرهم

يسيػػػد أف ٬تمػػػع  9ااػػػد كػػػاف مػػػ  ماػػػوالهتم ا١تعسا ػػػة أف ٤تمػػػداً ،  ألػػػستم االػػػ خغف عًتتػػػم
 !!.. ا٭تـس ابائل اسيأ،  ارربوة اا٠تال ة ربٍت هاؤم

 !! هو ار ت ٯتغك ارربوة االمامة ايعطيهما م  جيبم 9اكأنم 
اأنػم كػاف ي كػس  يرػم ا ػُت ن سػم  9 ه ا هػو ا١تعػٌت ا١ت رالػب مػع خػوؼ ارسلػوؿ 

 .7ٔتا لي دث م  تبغيغم االية عغر 
 اريسا عصمًة مػ  ارا ػل أا اٞتػسح أا األذى،   هر عصمة  يف و يب نبوتم عرد اسيأ

،   عػد نػ اؿ ا يػة عمػا ابغهػا 9كما ادعا األاواؿ ا١تخار ة. ار رك َف ت غَت وسالػ م ،  
  ل زادت.،  اال تغَتت ا١تخاطس ااألذايا اريت كاف يواجهها

يف األمػػة اإف ثاغػػا عغػػيهم  9ااراػػدر ا١ت ػػيا  مػػ  هػػ ه ارعصػػمة و ػػيب نبػػوة اررػػ  
 ا٘تاـ اٟتعة و تعاُف.،  ااسراا ٥تار  م. اارغسض مرها  اا  ارربوة،  أاامسه

 ! ارم اكل تصس اتميف أ عارم اأاو  9األصغية رغسلوؿ ال٢تية  اهر عَت ارعصمة
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يف يػػـو  9 اػػد أعغػػ  ،  عغيػػة اآرػػم ٔتػػا اعػػد 9ااػد اىف او لػػب انم رسلػػورم 
ال٢تيػػػة  اأف يهرػػػداه  ارواليػػػة،  مث أمػػػس أف ترصػػػب رعغػػػر خيمػػػة : ارغػػديس خال ػػػة عغػػػر اارعػػػًتة

 .9! اَف ٮتدش أود مرهم يف نبوة ارر     عغوا..  عغيهم
 ػػػل أوساػػػوا  يػػػ هم  !: اأاصػػػوا عغيػػػاً اارعػػػًتة ،مػػػا يسيػػػداف  اركػػػرهم عرػػػدما تػػػويف  عغػػػوا

 !! اأج اهم عغ   يعة صاوبهم

 مسةلتاف تتعلقاف بآية العصمة من الناس
 : ن عسض ٢تما  اخ صار،  يوجد مسأر اف تستبطاف  ا ية ارإسي ة

 : بآية تبليم واليتو 7محاربة علك :  المسةلة الولى
،  انصػة ألم ػم،  م كػل مػا أمػسه  ػم أنم  غػن عػ  ر ػ 9يإهد ٚتيع ا١تسغمُت رغر  

 .9اٖتمل أكنس م  ٚتيع األنبيا  
كػ م أؤػيا    9ركرك ٕتد يف مصادر ارسريُت هتمًة رغإيعة  ػأهنم ياورػوف إف اررػ  

 بلػػػػم مػػػػا أنػػػػكؿ اليػػػػ  )اارعيػػػػاذ  ػػػػاو. ايسػػػػ دروف رػػػػسدهم  آيػػػػة ،  اَف يبغغهػػػػا اُف األمػػػػة
). 

 243 / 6:  ػ  اؿ القرطبك فك تفسيره
إف ٤تمػػداً صػػػغ  او عغيػػم الػػغم كػػػ م ؤػػيئاً مػػ  ارػػػوور  اػػد كػػ ب او تعػػػاُف مػػ  اػػاؿ 

ااػبة او ،  يا أيها الرس ؿ بلم ما أنكؿ إلي  من رب  وإف لم تفعل فمػا بلدػم رسػالتو:  ياػوؿ
يػػم كػػاف  اررػػاس واجػػة إنػػم صػػغ  او عغيػػم الػػغم كػػ م ؤػػيئاً ٦تػػا أاوػػ  إر:  ارػػساا ب ويػػ  اػػاروا

 إريم. ان ه .
 176 / 7:  القسطالنك فك إرشاد الساريػ و اؿ 

اإف َف ت عػػل  مػػا  غغػػا :  كيػػف اػػاؿ:   ػػ ف ايػػل:  ااػػاؿ ارساعػػب  يمػػا وكػػاه ارطيػػ 
 ! اذرك كاورك إف َف تبغن  ما  غغا،  رلار م

تكوف يف وكػم مػ  َف يبغػن ؤػيئاً ٦تػا أنػ ؿ ،  معراه اإف َف تبغن كل ما أن ؿ اريك:  ايل
 ان ه . .! ة إنم اد ك م أؤيا  عغ  لبيل ار ايةٓتالؼ ما اارا ارإيع،  او
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مػ  زعػم :  اار اهس أف اصة ه ه ار همة ا يا اراصيد  يها هو ودي  عائإػة اراائػل
 اػد أع ػػم عغػػ  او ار سيػػة. ااػػد رااه عرهػػا ،  كػػ م ؤػػيئاً مػػ  ك ػػاب او  9أف رلػوؿ او 

 ! اتك يبم 7ااصدهم  م ارسد عغ  عغر ..  اأكنساا م  رااي م
اإف عرػػده عػػَت اراػػسآف  9ياػػوؿ إنػػم اارث عغػػم اررػػ   7اػػد كػػاف عغػػر  

٭ت ػػػاج اريػػػم اررػػػاس وػػػىت أرش  عرػػػده جامعػػػة  يهػػػا كػػػل مػػػا ..  اموارينػػػم 9وػػػدي  اررػػػ  
 ا٠تدش.

اػػػػد أخػػػػ ه ٔتػػػػا لػػػػي دث عغػػػػ  عًتتػػػػم مػػػػ   عػػػػده وػػػػىت  9اكػػػػاف ياػػػػوؿ إف اررػػػػ  
 .. ه يف كل ذرك  أاامسهاأنم أمس ،  اإجباره عغ   يع هم،  هعومهم عغ   ي م اإوساام

 ػػػل امصػػػادر ارسػػػريُت عػػػ  ماػػػاـ ،  اتػػػسات مصػػػادرنا،  ا٨تػػ  ارإػػػيعة نع اػػػد  كػػػل ذرػػػك
يف واػػػم مػػػا  9اؤػػػهاداتم ،  امكان ػػػم عرػػػده 9ااس ػػػم مػػػ  اررػػػ   7عغػػػر 

ايورثػم ،  كاف مأموراً م  او تعاُف أف يعد عغياً إعػدادا خاصػاً   9يوجب ارياُت  أف ارر  
 .. م  ص ات امدهالت اإ٢تاـ 7ما أعط  او عغياً مذا اً اُف ..  عغمم

رػػم ارػػػو  يف كػػل مػػا ياو ،  صػػادؽ  مصػػدؽ،  طػػاهس  مطهػػس 7انع اػػد  ػػأف عغيػػاً 
 كاف ؤهادًة رر سم اعًتتم.

 267 / 6:   اؿ السي طك فك الدر المنن ر
اا ػػ  ،  اا ػػ  عسػػاكس، مسدايػػم  اا ػػ ،  اارواوػػدت،  اا ػػ  أع وػػامت،  اأخػػسج ا ػػ  جسيػػس

اال ،  إف او أمػػػسي أف أدنيػػػك:  رعغػػػر 9اػػػاؿ رلػػػوؿ او :  عػػػ   سيػػػدة اػػػاؿ،  تاررعػػػار 
اتعيهػا أذف ااعيػة. :  اأف تعػر اوػا  رػك أف تعػر.  ر رػا هػ ه ا يػة،  اأف أعغمك،  أاصيك
 ان ه .

  أنا أُذف  ااعية  رعغمر. ان ه .:  مث ذكس ارسيوطر رااية أع نعيم يف اٟتغية ا يها
اهػػػػػػو مػػػػػػ  أتبػػػػػػاع عغػػػػػػر  9اريمػػػػػػاف صػػػػػػاوب لػػػػػػس اررػػػػػػ   اإذا كػػػػػػاف و ي ػػػػػػة  ػػػػػػ 

 اعغومم. 9  ف عغياً هو صاوب ألسار ارر  ،  7
اأخػ ه ،  عهد اريم أف يااتل عغ  تأايل اراسآف مػ   عػده 9ااد راى اٞتميع أنم 

 ! ل ارراكنُت ااراالطُت اا١تاراُتأنم لياات
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امػػ  ذرػػك ،  اتػػمرعغػػر كػػاف  عذػػها معسا ػػاً يف وي 9 ػػل ار ػػاهس أف اصػػايا اررػػ  
..  اال ياػػاتغهم مػػ  أجػػل ا٠تال ػػة،  اصػػي م رػػم  ػػأف يسػػعل م غومي ػػم اياػػيم اٟتعػػة عغػػ  اراػػـو

١تػػا كانػػا عرػدهم جػػسأة أف يهػػاٚتوا عغيػاً يف  ي ػػم  عإػػسي  مسػػغة ،   غػو َف يكونػػوا يعس ػػوف ذرػك
 !! ةا٬تساه ْتمائل لي م اُف اربيع،  مث يغاوا ارابب عغيم،  ايا  موا داره،  أا ٜتسُت

ايف ا٢تيبػػة اارسعػػب ،  مععػػ ًة األػػطورًة يف اراػػوة اارإػػعاعة 7راػػد كػػاف عغػػر 
 اأكنس ار ي  هاٚتوه يف داره كانوا معسا ُت  ا٠توؼ اار سار يف عدة وػساب..  يف اغوب ارراس

إذا جػػػسد ذا  7اَف يكػػػ  أوػػػد  مػػػرهم اال مػػػ  عػػػَتهم ٬تػػػسأ أف ياػػػف يف اجػػػم عغػػػر .. 
 !! ار اار

اأنػم لػيعمل ،  تغغب ؤعاع م اعَتتم 9ُت أف إطاع م رغر  اركرهم كانوا مطمئر
 !! األا  جريرها 3وىت رو ضس ا ار هسا  ،  ار  ٬تسد ذا ار اار،   اروصية

 9ااٟتاصػػػل أف ا٠تال ػػػة اراسؤػػػية اػػػد ردت أاػػػواؿ عغػػػر  ػػػأف عرػػػده مواريػػػ  اررػػػ  
!  اال مػػػػػاالً ارث عًتتػػػػػم ؤػػػػػيئاً ال عغمػػػػػاً اال أااا ػػػػػاً  9ان ػػػػػا أف يكػػػػػوف اررػػػػػ  ،  اعغمػػػػػم

 3أعطاهػا اُف  اطمػة  9اريت كاف ارر  ،  ا  رك صادر أ و  كس م رعة  دؾ
 ! ( وآت ذا القربى حقو )عردما ن ؿ اورم تعاُف 

اواارػػا أف تسػػ  يد مػػ  آيػػة األمػػس  ػػار بغين ،   ػػل زادت ارسػػغطة عغػػ  ن ػػر كػػالـ عغػػر
اَف ،  أمػوراً اأوكامػاً اػد  غغػم اوػده  9م  ااؿ إف ارر  :  اريت هر موضوع ْتنرا  اارا

اهػػػو نػػػوع مػػػ  ،   أنػػػم اصػػػس يف تبغيػػػن األمػػػة 9 اػػػد اهتػػػم اررػػػ  ،  اُف األمػػػة عامػػػة يبغغهػػػا
 7!! اماورة عائإة ا١ت ادمػة هػر ماورػة ارسػغطة يف رد اػوؿ عغػر  9ارك س  م 

.. 
 : 188 / 5:  ػ  اؿ البخاري فك صحيحو

:  إػة رضػر او عرهػا اارػا. عػ  عائيا أيهػا الرسػ ؿ بلػم مػا أنػكؿ اليػ  مػن ربػ  اب 
يػػػا أيهػػػا ااو ياػػػوؿ ،   اػػػد كػػػ ب،  كػػػ م ؤػػػيئاً ٦تػػػا أنػػػ ؿ عغيػػػم  9مػػػ  وػػػدثك أف ٤تمػػػداً 

 8 و 57/  6:  ثم لرر البخاري ذلػ  فػك. ا ية. ان ه . الرس ؿ بلم ما أنكؿ الي  من رب 
 وغيرىم....  328/  4:  والترمقي،  17/  1:  ومسلم،  217 /
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يف تولػيع معػٌت ا١تػأمور   بغيغػم ايف :  ارسغطة ت ذػم  مغػارط ُت ارك  ه ه ارعمغية م 
 ! توليع معٌت ا١تأمور   بغيغهم

 ! اؤيع م 7كما ت ذم  ٖتسي اً ١تاورة عغر 
 ػػػػ ف عغػػػػـو اررػػػػ  ..   غػػػػي  كػػػػل ؤػػػػر  اارػػػػم او تعػػػػاُف رسلػػػػورم أاجػػػػب عغيػػػػم أف يبغغػػػػم

أالػػع ٦تػػا ..  سائم امعساجػػمامػػا ؤػػاهده يف إلػػ،  امػػا أ٢تمػػم إيػػاه،  امػػا أاوػػ  او اريػػم 9
ألف ،  اال ٯتكػػ  أف يوجػػب او تعػػاُف عغيػػم تبغيغهػػا،   أضػػعاٍؼ مذػػاع ة،   غغػػم رعامػػة اررػػاس

 !  يطياوهنا وىت رو كانوا مدمرُتارراس ال
 هراؾ أمػور  عامػة  ..  أمسه أف اُف كل ارراس  داف ال نرا ،  اال كل ؤر  أمسه أف يبغغم

ااػػد  غغهػػا ،  اأمػػور خاصػػة  ألنػػاٍس خاصػػُت مػػدمرُت أا كػػا سي ،  ااػػد  غغهػػا ٢تػػم،  ركػػل اررػػاس
 اٍف...  (  ل لهم فك أنفسهم   ال  بليدا )منل اورم تعاُف ،  ألص ا ا

 ػل اػاروا إنػم ،  َف يبغػن 9اال أوػد  مػ  ؤػيع م إف اررػ   7اَف يال عغػر  
ن عغيػػػػػاً اأنػػػػػم رػػػػػ رك  غػػػػػ،  اعغػػػػػ  اػػػػػدر ٖتمغهػػػػػم اتاػػػػػبغهم،  كغػػػػػم اررػػػػػاس عغػػػػػ  اػػػػػدر عاػػػػػو٢تم

 .. كما أمسه او تعاُف،   أكنس م  عَته اال ودعم عغومم 7
كمػا زعػم اراػسط  ااراسػطالي.  ػل هػر اػوؿ    بغيػن ،   اري  يف ه ا هتمػة  عػدـ ار بغيػن
 ! : إضايف خاٍص  عغر اار هسا  ااٟتسرُت

ت عغػػػا  عًتتػػػم ،  اػػػد  غػػػن األمػػػة أمػػػوراً كنػػػَتة 9 ػػػل إف عغيػػػاً اؤػػػيع م اػػػاروا إف اررػػػ  
 ردهم أالع ٦تا ياوؿ  م اراسؤيوف.  بغيغم ع..  اعَتهم كما تسى يف ك ا را ه ا

اي غاضػوف عػ  تصػسية عمػس ،  اي ًتاف عغيػم 7ارك  اراسؤيُت ي غموف عغياً 
 !! ! كما تادـ يف آية إكماؿ اردي  َف يبُت عدة آيات منل اركالرة اارس ا 9 أف ارر  

رعغػػػػػر  9ال ي رػػػػػاىف مػػػػػع ٗتصػػػػػيف اررػػػػػ  ،  اارر يعػػػػػة أف األمػػػػػس  ػػػػػار بغين اام نارػػػػػم
 ألف ذرك ٦تا أمسه   بغيغم رم.،   عغوـٍ ع  عَته 7

ألنػػم ،  مػػع اػػسيأ أا عَتهػػا 9كمػػا ال ي رػػاىف مػػع ار ايػػة ارػػيت اػػد يسػػ عمغها اررػػ  
 .. ا ار اية امداراة ارراس،  مأمور   ارعمل  اٟتكمة ألهداؼ اللالـ
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اػػاؿ رلػػوؿ او :  اػػاؿ 7ارصػػادؽ عػػ  المػػاـ ،  117 / 2:  ػػػ ففػػك ال ػػافك
 كما أمسي  أدا  ار سائب.،   أمسي رع ٔتداراة ارراس:  9

 17 / 8ػ وفك مجم  الكواعد 
الٯتػاف  ػاو رأس ارعاػل  عػد :  ع  أع هسيػسة اػاؿ اػاؿ رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم

 ار ودد اُف ارراس.
 أابػػل رجػػل مػػ  اػػسيأ ،  الػػغمكرػػا عرػػد رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم :  اعػػ   سيػػدة اػػاؿ

 ؟ يا  سيدة أتعسؼ ه ا:   غما ااـ ااؿ،   أدناه رلوؿ او صغ  او عغيم الغم ااس م
 ثالثاً.،  اأكنسهم ماالً ،  ه ا أال  اسيأ وسباً ،  نعم:  اغا

  أنا أعغم.،   اغا يا رلوؿ او اد أنبأتك  عغمر  يم
 ازناً. يايم او رم يـو ارايامةه ا ٦ت  ال :   ااؿ

 172 / 7:   اؿ فك،  و د عقد البخاري فك صحيحو ألنر من باب لمدارة الناس
اإف اغو رػا ،   اب ا١تداراة مػع اررػاس. ايػ كس عػ  أع ارػدردا  إنػا رركإػس يف اجػوه أاػواـ

ع  عساة    ار  َت أف عائإة أخ تػم أنػم الػ أذف عغػ  اررػ  صػغ  او عغيػم الػغم ...  ر غعرهم
،   غمػا دخػل أالف رػم اركػالـ،  ئ نوا رم  بئ  ا   ارعإَتة أا  ئ  أخو ارعإَتةإ:  رجل  ااؿ

أت عائإػػػة إف ؤػػػس :  !  اػػػاؿ؟ مث أررػػػا رػػػم يف اراػػػوؿ،  اغػػػا مػػػا اغػػػا:  اويػػػا رلػػػوؿ   اغػػػا
 اتاا    إم. ان ه .،  ارراس مر رة عرد او م  تسكم أا ادعم ارراس

 278 / 2ػ وفك وسيط النيساب ري 
اٮت ػػػر ،  ٬تػػػاهس  ػػػبعب اراػػػسآف أيػػػاـ كػػػاف ٔتكػػػة 9كػػػاف اررػػػ  :  رتااػػػاؿ األنبػػػا

 ان ه ....  ااُف أص ا م،   عذم اؤ اااً عغ  ن سم م  ؤس ا١تإسكُت اريم

 :  د ُسِحر 9الرد باآلية على من زعم أف النبك :  المسةلة النانية
يهوديػاً   اد ال دؿ عػدد  مػ  عغمػا  ار ػسياُت  ا يػة عغػ  كػ ب ارساايػات ارػيت تػ عم أف

 اجعل  يم ل ساً اد رم،  ا عب ؤعسه 9 أخ  مإطم  9اد ل س ارر  
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  صار ي خيػل أنػم  عػل األمػس اَف ي عغػم 9ازعموا أف ذرك ارس س أثَّس يف ارر  ..  يف  ئس
عغػ  ،  ! وػىت درػم رجػل أا مغػك أا ج ئيػل !! اأنم  ار مدًة عغ  تغك اٟتارة رجالً مسػ وراً 

اركرػم ،  اُف اربئػس 9 ػ هب اررػ  ،  ارػيت أادع ا١تإػ  اا١تإػاطةار ت ل سه اعغ  اربئػس 
  ػأمس  ػد   اربئػس،  اَف يسد أف ينَت   رة،  ألنم كاف ؤ ر م  ارس س،  َف يس خسج ا١تإ  مرها

!! 
 4:  ففػك،  فقد روف البخاري ىقه التهمة عن عاعشة فك خمل م اضػ  مػن صػحيحو

 /91 : 
ااػػاؿ ارغيػػ  ك ػػب اُف هإػػاـ ،  و عغيػػم الػػغمُلػػِ َس اررػػىب صػػغ  ا:  عػػ  عائإػػة اارػػا

أنػػم ٝتعػػم ااعػػاه عػػ  أ يػػم عػػ  عائإػػة اارػػا لػػ س اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم وػػىت كػػاف ٮتيػػل 
أؤػػعست أف او :  مث اػػاؿ،  وػػىت كػػاف ذات يػػـو دعػػا ادعػػا،  امػػا ي عغػػمارإػػر   اريػػم أنػػم ي عػػل

 اػاؿ ،  اا خػس عرػد رجغػر،  رأتػاي رجػالف  اعػد أوػد٫تا عرػد رألػ ؟ أ  اي  يما  يػم ؤػ ائر
 : أود٫تا رفخس

 ؟ ما اجع ارسجل
 ! مطبوب:  ااؿ
 ؟ ام  طَبَّمُ :  ااؿ
 ؟ ربيد    األعصم:  ااؿ
 ؟ يف ماذا:  ااؿ
 ! يف مإ  امإااة اجف طغعة ذكس:  ااؿ
 ؟  أي  هو:  ااؿ
 ! يف  ئس ذرااف:  ااؿ

٩تغهػا كأهنػا :  إة وػُت رجػعمث رجع  ااؿ رعائ،   خسج اريها ارر  صغ  او عغيم الغم
 ! راس ارإياطُت
 ؟ ال خسج م:   اغا
 مث،  اخإيا أف ينَت ذرك عغ  ارراس ؤساً ،  أما أنا  اد ؤ اي او،  ال:   ااؿ
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:  ورواه مسلم فك،  164و 29ػ  28/  4:  و،  68/  4:  ورواه فكد را اربئس!! ان ه . 
 وغيره...  وغيره،  14 / 7

ااػػد ٕتػػسأ اغيػػل مػػ  ارعغمػػا  ارسػػريُت عغػػ  ،  عغمػػا  ارإػػيعة ااطبػػةً ااػػد رد هػػ ه ار همػػة 
 .( واهلل يعصم  من الناس )! ا٦تا ال دروا  م آية  ردها

 384/  1:  ػ  اؿ الط سك فك تفسير التبياف
 ل س ػ اكاف يسى أنم ي عػل مػاَف ي عغػم ػ  أخبػار آوػاٍد ال 9رات م  أف ارر   ما

ألنػػػم ،  إذ تر ػػػس مػػػ  ابػػػوؿ اورػػػم،  كػػػل صػػػ ة ناػػػفٍ   مػػػ  9اواؤػػػا اررػػػ  ،  يغ  ػػػا اريهػػػا
 كيف ٬تػوز ذرػك مػع ،  ااخ اره او عغ  عغٍم مرم،  اص يم م  عباده،  وعة او عغ  خغام

اال ٬تػػًوز ،  مػػا جربػػم او مػػ  ار  ا ػػة اارغغ ػػة اعػػَت ذرػػك مػػ  األخػػالؽ اردنيئػػة اا٠تغػػا ا١تإػػيرة
ال يعػػػس هم واياػػػة معػػػس  هم. ااػػػد اػػػاؿ او ا ،  ذرػػػك عغػػػ  األنبيػػػا  إال مػػػ  َف يعػػػسؼ ماػػػدارهم

إف ي بعػػوف إال رجػػالً مسػػ وراً :  ااػػد أكػػ ب او مػػ  اػػاؿ،  ااو يعصػػمك مػػ  اررػػاس:  تعػػاُف
 مس ورا.  رعوذ  او م  ا٠ت الف.اااؿ ار ا١توف إف ي بعوف إال رجاًل :   ااؿ

 534/  3:  ػ و اؿ ابن إدريل العجلك فك السراعر
واهلل يعصػػم  مػػن :  راورػػم تعػػاُف،  عرػػدنا  ػػال خػػالؼ مػػا ُلػػِ س 7اارسلػػوؿ 

 ! اذرك ٓتالؼ ار ر يل ا يد،  . اعرد  عب ا١تخار ُت أنم ُل سالناس
 38 / 67:  ػ و اؿ المجلسك فك بحار الن ار

 اػػد ات ػػا ٚتهػػور ا١تسػػغمُت عغػػ  أهنػػا ن رػػا  يمػػا كػػاف مػػ  لػػ س ،  امرهػػا لػػورة ار غػػا
 وىت مسض ثالث رياؿ. 9 ربيد    أعصم اريهودت رسلوؿ او

 ! اأنم ل س ا   عمس وىت تكوعا يده،  امرها ما رات أف جارية ل ست عايإة
اٟتصػػػغوا ،  رػػػو صػػػة ارسػػػ س ألضػػػست ارسػػػ سة ّتميػػػع األنبيػػػا  اارصػػػاٟتُت:   ػػػ ف ايػػػل

واهلل :  ااػد اػاؿ او 9اكيف يصػة أف يسػ س اررػ  ،  ألن سهم ى عغ    ا١تغك ارع يم
 أنػم  9ال ي غة ارساوس ويػ  أتػ ! اكانػا ارك ػسة يعيبػوف اررػ  ا ،  يعصم  من الناس

 مع اراطع  أهنم كاذ وف. ان ه .،  مس ور
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 : ااؿ،  243 / 19:  الن وي فك المجم ع:  ا٦ت  رد ه ه ار همة م  ارسريُت
اػػػػاؿ :  تربيػػػػم...  9اأك  ػػػػر  ػػػػ ا اراػػػػدر مػػػػ  أواديػػػػ  لػػػػ س ارسلػػػػوؿ :  اغػػػػا

إف وػدي  لػ سه صػغ  او :  ع  أع  كس األصػم أنػم اػاؿ:  ارإهاب  عد نال يف ار أايالت
رػرف اهػو ٥تػارف ،  عغيم الغم ا١تسات هرا مًتاؾ  ١تا يغ مم م  صدؽ اوؿ ارك سة أنػم مسػ ور

 اراسآف وي  أك  م او  يم.
اكيػػف ٯتكػ  اراػػوؿ  صػػ  ها ،  هػػ ه ارساايػة  اطغػػة  :  اناػل ارػػسازت عػ  ارااضػػر أنػػم اػاؿ

األف ،  اال ي غػػػة ارسػػاوس ويػػػ  أتػػػ :  ااػػػاؿ،  واهلل يعصػػػم  مػػن النػػػاس:  ااو تعػػاُف ياػػػوؿ
األنم رو صة ذرك ركػاف مػ  ارواجػب أف يصػغوا اُف ضػسر ،  ٕتوي ه ي ذر اُف ارادح يف ارربوة
 ٚتيع األنبيا  اارصاٟتُت. ان ه .

اوؿ ٚتهور ا١تسػغمُت أف ربيػد  ػ  :  ااؿ 187 / 32جكء  16:  ػ والرازي فك تفسيره
 ػػػاعغم أف ا١تع  رػػػة أنكػػػساا ...  ىف إوػػػدى عإػػػسة عاػػػدة 9يهػػػودت لػػػ س اررػػػىب أعصػػػم ار

...  ااو يعصػػمك مػػ  اررػػاس:  ذرػػك  ألػػسهم. اكيػػف ٯتكػػ  اراػػوؿ  صػػ  ها ااو تعػػاُف ياػػوؿ
 اٍف. ان ه ....  ه ه اراصة اد ص ا عرد ٚتهور أهل اررال:  ااؿ األص اب

 !! ف أوادي  ل س نبيهم أكنسهم يابغو ،  ارك  هدال  اغة م  عغما  ارسرة
اال ،  اأصػػػل ا١تإػػػكغة عرػػػدهم أهنػػػم يابغػػػوف كػػػالـ عائإػػػة اكػػػالـ اربخػػػارت مهمػػػا كػػػاف

ااػػػد أااعهػػػم هػػػ ا ا١تػػػرهت يف مإػػػكالت ..  يسػػػم وف ألن سػػػهم اال ألوػػػٍد أف يب نػػػم ايراػػػده
 امرهػا أواديػ   ػد  ارػوور ااراػة  ػ  نو ػل..  يف ار وويػد اارربػوة اارإػ اعة،  عاائدية عديدة

امرهػا ..  ودي  ارغسانيا ار ت أخ ه ا١تستد لغماف رؤدت اوس ػم اٝتػاه ا يػات ارإػيطانيةا ، 
 ! اريت رااها اربخارت ع  عائإة 9أوادي  أف اريهود ل ساا ارر  
اَف ٬تػػسأ أوػػد مػػرهم عغػػ  اراػػوؿ إهنػػا مػػ  ا١تكػػ ا ات عغػػ  ،  ااػػد ٖتػػَتاا  يهػػا كمػػا رأيػػا

 .. أا م  خياالت اررسا ،  عائإة



 ٜٕٔ ......................................................................................... ار بغينآية األمس  

اأهنػػا هتمػة ارك ػػار ارػيت  ػػسأ او ،  ارصػ ية أف هتمػػة ارسػ س ت رػػاىف مػع أصػػل ارربػوةاارػسد 
 كما تادـ.،   مرها  رف اراسآف،  9نبيم 

ألنػػم اػػد ٬تػػاب عرػػم  ػػأف آيػػة ارعصػػمة ن رػػا يف ،  أمػػا ردهػػا  آيػػة ارعصػػمة  هػػو ضػػعيف
 ااصة ارس س ا١ت عومة كانا ابغها.،  9آخس عمسه 

اػػػد عس ػػػا أف اراػػػدر ا١ت ػػػيا  مػػػ  ارعصػػػمة  يهػػػا عصػػػم م  ،  اأمػػػا عغػػػ  ت سػػػَتنا رفيػػػة
..   سػػػػبب تبغيغػػػػم االيػػػػة عًتتػػػػم مػػػػ   عػػػػده،  مػػػػ  ارتػػػػداد اػػػػسيأ اا١تسػػػػغمُت يف وياتػػػػم 9

 ا َف يام دريل عغ   و٢تا رغَته.م،   يا صس  يها عغ  ه ا ارادر ا١ت يا 
ا إتإػػػػػمو ،  ااػػػػػد أكنػػػػػس ا١ت سػػػػػساف اارإػػػػػساح ارسػػػػػرييوف مػػػػػ  اركػػػػػالـ يف هػػػػػ ا ا١توضػػػػػوع

رفيػػػة اتصػػػورهم أهنػػػا ت يػػػد عصػػػم م ا٠تػػػاطئ  كػػػل ذرػػػك  سػػػبب ت سػػػَتهم..  او مػػاالت كنػػػَتة
 م  ارا ل اارسم ااٞتسح ااألذى. 9

الػػػ رد اُف  9امػػػ  ذرػػػك أهنػػػم تصػػػوراا أف ا يػػػة تعػػػارض ارساايػػػة اراائغػػػة إف موتػػػم 
 7ل مث أتػػاه ج يػػ،  ارغامػػة ارػػيت أكغهػػا مػػ  ارإػػاة ا١تسػػمومة ارػػيت اػػدم ها اريػػم اريهوديػػة

 ..  ان اب عغيم لم تغك ارغامة  عد لرة   ويف  سببم،   أخ ه  ام رع ع  األكل
 : 317/  1ػ  اؿ فك ىامش الشفا 

ا ػػُت  ( واهلل يعصػػم  مػػن النػػاس )مػػا اٞتمػػع  ػػُت اورػػم تعػػاُف :   ػػ ف ايػػل
 ؟  ارسم ارصادر م  اريهودية 7ألف موتم ،  ه ا اٟتدي  ا١تا ذر رعدـ ارعصمة

 بل ذرك.اارسم كاف ٓتي  ا،  ا ية ن را عاـ تبوؾأف :  ااٞتواب
* * 
مػػع ،  اػػد ٘تػػٌت ارا ػػل يف لػػبيل او تعػػاُف 9امػػ  ذرػػك مػػا ٖتػػَتاا  يػػم مػػ  أف اررػػ  

  هل ٬توز أف ي مٌت اررػ  ؤػيئاً اهػو يعغػم أنػم ال يكػوف،  أنم ا ية تدؿ عغ  عصم م م  ارا ل
عػػ  أع هسيػػسة اػػاؿ ٝتعػػا اررػػ  :  2644 / 8:   ػػاؿ فػػك فػػتح البػػاري فػػك شػػرح البخػػاري! ؟
 .... اار ت ن سر  يده روددت أف أا ل يف لبيل او..  ياوؿ 9
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ال إػػكل  عػػب ارإػػساح صػػدار هػػ ا ار مػػٍت مػػ  اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم مػػع عغمػػم 
ااو يعصػمك مػ  :  اأجاب    ار ُت  أف ذرك رعغم كاف ابػل نػ اؿ اورػم تعػاُف،   أنم ال يا ل

اهػ ا اٟتػدي  صػسح أ ػو هسيػسة ،  م عاب   ف ن ا٢تا كػاف يف أاائػل مػا اػدـ ا١تديرػة اهو،  ارراس
 يسة يف أاائل لرة لبع م  ا٢تعسة.اإ٪تا ادـ أ و هس ،   أنم ٝتعم م  ارر  صغ  او عغيم الغم

 اد ااؿ صػغ  او ،  أف ٘تٌت ار ذل اا٠تَت ال يس غـ  ارواوع:  اار ت ي هس يف اٞتواب
الػػيأيت يف ك ػػاب ار مػػٍت ،  كمػػا لػػيأيت يف مكانػػم،   دت رػػو أف مولػػ  صػػ اد:  عغيػػم الػػغم
اكأنم صغ  او عغيم الغم أراد ا١تبارغة يف  ياف  ذل اٞتهاد اٖتػسيب ا١تسػغمُت ،  ن ائس ر رك

 اه ا أؤبم.:  ااؿ    ار ُت،  عغيم
اوكػػ  ؤػػيخرا  ػػ  ا١تغاػػ  أف  عػػب اررػػاس زعػػم أف اورػػم ى ارػػوددت   مػػدرج مػػ  كػػالـ 

 95/  14جكء  7:  ونح ه فك عمدة القارياهو  عيد. :  ااؿ،  هسيسة أع
ألف ا يػػة إ٪تػػا تذػػم  عػػدـ ،  ركػػاف ٘تريػػاً وايايػػاً  9رػػو ثبػػا ذرػػك عرػػم :  اناػػوؿ

 اال ر   ٢تا  ذماف عدـ ارا ل ااٞتسح ااألذى.،  9ردة ارراس يف وياتم 
* * 



 

 الفصل النالث

  صة الددير

  ريش فك حجة ال داع
يف خطبػػم اكالمػػم اتصػػس اتم  9أواديػػ  وعػػة ارػػوداع كيػػف ركػػ  اررػػ  رأيػػا يف 

ا غغهػا أف او تعػاُف جعػل ..   بإػس األمػة  االئمػة الثػٍت عإػس مػرهم : عغ  مااـ أهػل  ي ػم
اأنػم تعػاُف وػـس عغػيهم ،   سماهم مع اراػسآف ى ارناغػُت  ،  اجوب طاع هم اُف جانب اراسآف

 اٍف...  ا٠تم :  ارصداات اجعل ٢تم مارية خاصة هر
يف عغػر ا اطمػة ،  امػا را اهػا مػ  أعمارػم اأاوارػم،  يف اٟتت 9راد كانا خطبم 

ا ى ،  أاص  ما ٯتك  أف ت  مغػم اػسيأ مػ  تسلػيخ ايػادة  ػٍت هاؤػم،  : ااٟتس  ااٟتسُت
 ػل تكػسي  اػسيأ عبيػداً طغاػا  ربػٍت ،  وسماف    ايػة ابائػل اػسيأ مػ  ارايػادة وسػب زعمهػم

 !! هاؤم
س ا١تصادر ارسرية ردة ار عل ارصػس٭تة ر عمػا  اػسيأ ا١تعػسا ُت عغػ  هػ ه ا٠تطػب اال ت ك

 ااألعماؿ ارربوية يف وعة اروداع.
  هل تسيد م  مصدر اسؤر أف يعًتؼ رك  أف..  ام  ارطبيعر أف ال ت كس ذرك
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 اعكسمػة  ػ  أع جهػل،  ؟! اأف لػهيل  ػ  عمػسا 9اسيإاً َف تك  مستاوػة ركػالـ اررػ  
 اأ ػا األعػور ارسػغمر،  اصػهيب  ػ  لػراف،  اوكيم    وػ اـ،     أمية    خغفاص واف ، 

اأهنػم ،  ربػٍت هاؤػم 9كانوا مك هػست اروجػوه مػ  ٘تهيػد اررػ  ..  اعَتهم،  اعَتهم... 
مػ  عػػَت  ػٍت هاؤػػم ١تعاٞتػػة هػ ا الٕتػػاه ارربػػوت ،  نإػطوا يف اتصػػاالهتم مػع اراسؤػػيُت ا١تهػػاجسي 

 !!؟ ا٠تطَت
اأف ،  رإػػػػيعية   ػػػػ كس أهنػػػػم نإػػػػطوا ضػػػػد  ػػػػٍت هاؤػػػػم يف وعػػػػة ارػػػػوداعأمػػػػا مصػػػػادرنا ا

اكانػػػا ن يعػػػة مإػػػااراهتم ا٤تادثػػػاهتم أف ك بػػػوا  يػػػرهم ،  نإػػػاطهم زاد يف مػػػٌت يف أيػػػاـ ار إػػػسيا
 ص ي ة تسميها مصادرنا ى ارص ي ة ا١تغعونة   ألهنم تعاهداا  يها أف ال يسم وا ربػٍت هاؤػم

 ! أف ٬تمعوا  ُت ارربوة اا٠تال ة
اااعػوا ارصػ ي ة يف ،  ات كس أف  ذعة ن ػس مػ  ٦تنغػيهم انسػغوا خ يػًة مػ  مػٌت اُف مكػة

 ! داخل اركعبة
اركرها ه ه ا١تػسة ريسػا راصػسهتم يف ،   كانا ص ي ة اسؤية جديدة ضد  ٍت هاؤم

،  9 ل رعػ ٢تم ليالػياً اوسمػاهنم مػ  ارايػادة  عػد اررػ  ..  ارإعب  الم ارالت اارع ى
 !!  الم اللالـ

 ػػػػػأخ  ،  عغػػػػػ  هػػػػػ ه ارصػػػػػ ي ة 9اذكػػػػػست مصػػػػػادرنا أف او تعػػػػػاُف أطغػػػػػع نبيػػػػػم 
 !  ارتعدت  سائصهم،  أص ا ا   عغ هم

 اتػػسؾ ٢تػم وسيػػة ارعمػػل ا ػا اػػانوف تبغيػػن األنبيػػا ،  اك  ػػ    ٘تػػاـ اٟتعػة عغػػيهم 9اركرػم 
 ! اامة اٟتعة و تعاُف عغ  عبادهاااجبهم يف إ :

رسػػرية مػػ  رغػػٍ  اكػػالـٍ اضػػعٍة اصػػساٍخ يف الػػ  خطبػػة اإذا كػػاف مػػا ذكستػػم ارصػػ اح ا
ػػػػ إذا كػػػاف  عرػػػدما اصػػػل اُف نسػػػب األئمػػػة الثػػػٍت عإػػػس مػػػ   عػػػده،  يف عس ػػػات 9اررػػػ  

 9ػػػػ  ػػػال  ػػػد أف يكػػػوف اررػػػ   ذرػػػك ااوػػػداً مػػػ   عاريػػػات اػػػسيأ ا١تر مػػػة ضػػػد  ػػػٍت هاؤػػػم
 !! اعس هم أنم مطغع  عغيم جيداً ،  أنبهم عغيم أيذاً 
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 داعنتاعج حجة ال  
 اػد ٖتػدث ،   اد اع   اراسؤيوف أف وعة اروداع مسَّت  سػالـٍ نسػبياً ،  عغ  أت واؿ

اعػ  اخ يػار او تعػاُف ،  كنَتاً ع   ٍت هاؤم اعػ  عًتتػم اعػ  ذري ػم مػ   اطمػة  9ارر  
اركرػػم َف ي خػػ  ..  ا ػػسض ا٠تمػػ  ٢تػػم،  اعػػ  ٖتػػسل ارصػػداات عغػػيهم،  ارألئمػػة مػػرهم،  ٢تػػم

 صػ  م ،  اَف يطغػب مػ  اػسيأ اا١تسػغمُت أف يبػايعوا عغيػاً كبػَت ارعػًتة،  ٟتمد وإجساً  عمغياً اا
 ! الماـ األاؿ م  ارعًتة

اأف اسيإػاً ،   اد اع ػ  أنػم  غػن رلػارة ر ػم يف عًتتػم  أاصػ  مػا ٯتكرػم 9أما ارر  
ارػو طغػب مرهػا ،   اد اصل األمس عردها اُف آخس وداد ارصػ ..  ال ت  مل أكنس م  ذرك

ؤػبيهاً ،    هنا اد تطع  يف نبوتم ات همم  أف هد م إاامة مغػك ربػٍت هاؤػم،  يعة عغر ٓتال  م 
 !! ٔتغك كسسى اايصس

اٗتػػو هم مػػ  ارابػػوؿ ٔتغػػك  ػػٍت ،  ا ػػ رك تسػػ طيع اػػسيأ أف تاػػود وسكػػة ردة يف ارعػػسب
مػػ  مث ال ٮتػػسج ،  مغػػك يبػػدأ  عغػػر مث يكػػوف رغ سػػ  مث رغ سػػُت،  9هاؤػػم  عػػد اررػػ  

 !  اطمة اُف يـو ارايامة أ را 
! اكػػأف ا١تغػػك  عغػػ  أرسػػرة زعمػػا  اػػسيأ،  ااػػد لػػعغا ا١تصػػادر ؤػػبيم هػػ ه ارعبػػارات

 !! : اكأنم هو ار ت أعطاه أا يسيد أف يعطيم رعًتتم 9مغك ٤تمد 

 من السماء و ريش من الرض 9ال حك يضدط على النبك 
 9اررػػ   يف وعػػة ارػػوداع ا سا هػػا ا١تصػػَتية يرػػ ؿ عغػػ  7كػػاف ج ئيػػل 

 ... اأمغ  عغيم عبارات خطبم،  ااد يكوف را ام طواؿ مولم اٟتت،   أاامس ر م
 : اكاف ٦تا ااؿ رم يف ا١تديرة

اإي ،  يػػػػػا ٤تمػػػػػد إف او عػػػػػ  اجػػػػػل ياػػػػػسؤؾ ارسػػػػػالـ اياػػػػػوؿ رػػػػػك إنػػػػػم اػػػػػد دنػػػػػا أجغػػػػػك
 هم عغػػ  صػػالهتم ازكػػاهتم كمػػا درغػػ،   ايػػأمسؾ أف تػػدؿ أم ػػك عغػػ  وعهػػم،  مسػػ ادمك عغػػرَّ 

 يامهم.اص
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اللػػالـ يف مبػػادئ  اااصػػل تسكيػػ ،  اعغمهػػم وعهػػم،   ا١تسػػغمُت 9اوػػت اررػػ  
اوػػػدي  ،  كمػػػا مػػػس يف وػػػدي  األئمػػػة الثػػػٍت عإػػػس،   امكانػػػة األئمػػػة مػػػ  عًتتػػػم،  ن ولػػػهم
 اٍف...  اٖتسل ارصداات عغيهم،  اودي   سض ا٠تم  ٢تم،  ارناغُت

عػػاُف يػػأمسؾ أف تػػدؿ أم ػػك أف او ت 7ايف آخػػس أيػػاـ اٟتػػت نػػ ؿ عغيػػم ج ئيػػل 
،  عرػػدؾ مػػ  ارعغػػم امػػَتاث األنبيػػا   ورثػػم إيػػاه ااعمػػد اُف مػػا،   اعهػػد عهػػدؾ،  عغػػ  ارػػيهم

اَف أتػسؾ أرضػر  غػَت ،    ي َف أابب نبياً م  أنبيائر إال  عد إكماؿ ديػٍت،  اأامم رغراس عغماً 
 ... وعة عغ  خغار
ااػػاؿ ،   اضػػع اػػسيأ ا١ت إػػرتن ػػساً اُف،  ي كػػس يف طسياػػة العػػالف 9 أخػػ  اررػػ  

اياػػوؿ ،  أمػػيت وػػدينو عهػػد  اٞتاهغيػػة امػػىت أخػػ هتم  ػػ ا يف ا ػػ  عمػػر ياػػوؿ اائػػل:  يف ن سػػم
،   عػػػد رجوعػػػم اُف ا١تديرػػػة،  اٞتديػػػد يف عًتتػػػماال٢تػػػر  ! رػػػ رك اػػػسر أف ير ػػػ  هػػػ ا األمػػػس اائػػػل

 .. أتعونة األنصار،   ار مهيد ا١ترالب

 ال حك ي    القافلة النب ية
مػ  مكػػة اهػو نػػاٍا أف يكػػوف أاؿ عمػل ياػػـو  ػم يف ا١تديرػػة إعػػالف  9اروػل اررػػ  

 كما أمسه ر م تعاُف.،   االية عًتتم
اهػو كمػا يف مساصػد ،  عرػدما اصػل اُف كػساع ارغمػيم،  رك  يف اريـو ارنار  م  مسػَته

جػػػػػػا ه ج ئيػػػػػػل ..  أمػػػػػػاـ عسػػػػػػ اف  نمانيػػػػػػة أميػػػػػػاؿ،  موضػػػػػػع  ػػػػػػُت مكػػػػػػة اا١تديرػػػػػػة:  الطػػػػػػالع
إف او عػػ  اجػػل ياػػسؤؾ يػػا ٤تمػػد  : ااػػاؿ رػػم،  ٠تمػػ  لػػاعات مذػػا مػػ  اررهػػار 7

وإف لػم تفعػل فمػػا ،  بلػم مػػا أنػكؿ اليػ  مػن ربػ  الرسػ ؿيػا أيهػا  )ارسػالـ اياػوؿ رػك 
 .( إف اهلل اليهدي القـ  ال افرين،  واهلل يعصم  من الناس،  بلدم رسالتو

اأصػػػدر أمػػػسه اُف ا١تسػػػغمُت ،  اَتَسػػػمََّس يف مكانػػػم،  اخإػػػع رس ػػػم 9 خػػػاؼ اررػػػ  
اكانػا اٞت  ػة  غػدًة عػامسًة عغػ   عػد ،  اكػاف أا٢تػم اػد اصػل اُف مإػارؼ اٞت  ػة،   ار واف

 ػوراً يف ،  ا١تإػدداال٢تػر  أراد تر ي  األمػس 9ارك  ارر  ،  ميغُت أا أال م  كساع ارغميم
 !.. ا١تكاف ار ت ن ؿ  يم اروور
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 مػا أ ػسح مػ  هػ ا ا١تكػاف وػىت أ غػن رلػارة رع أنيخوا نػاايت  ػواو:  رغراس 9ااؿ 
 .. ايوا وا م  تأخس مرهم وُت يصغوف اريم،  اأمسهم أف يسداا م  تادـ م  ا١تسغمُت اريم.. 

اهػو يػػساه ،  ير ػس اريػم ن ػسة ارسضػا،  اكػاف ج ئيػل اُف جانبػم،  عػ  ناا ػم 9انػ ؿ 
..  ااعػػػد  ااعيػػػد  ..  يػػػد  هتد:  اعيرػػػاه تػػػدمعاف خإػػػوعاً اهػػػو ياػػػوؿ،  يسٕتػػػف مػػػ  خإػػػية ر ػػػم

او ػة ا١توجعػة  ػ ف ي همػوي ايكػ  وي  هػو أهػوف عغػر مػ  أف يعػاابٌت ارع،  ألمذػُت يف أمػس او
 ! يف اردنيا اا خسة

،   ػػ ذا عغػ  ٯتيرػػم داوػة أؤػػعار 9اابػل أف ي اراػػم ج ئيػل أؤػػار اريػم  ر ػػس اررػ  
 . َّ رواؿ ارربوة عرد عديس ُخمع او،   ودع ج ئيل اماؿ اريها

:  اهػػو يرػػادت 9إذ ٝتعرػػا رلػػوؿ او ،   بيرػػا ٨تػػ  كػػ رك:  اػػاؿ  عػػب ا١تسػػغمُت
 ذا هو ااضع   عب ثو ػم عغػ   ،   أتيراه مسسعُت يف ؤدة اٟتس..  أيها ارراس أجيبوا داعر او

 رألم.
اااػػا ارصػػالة َف ٭تػػ   عػػد ،  يف اررػػاس  ارصػػالة جامعػػة 9انػػادى مرػػادت اررػػ  
 ر هس.  أخسى ال  د م  أدائها ابل صالة ا ارك  وانا ابغها ى صالة

اال  ػد أف يبغغهػا عػ  ر ػم اُف ا١تسػغمُت مهمػا اػاؿ  يػم ،  إهنا  سيذة االية عًتتم ارطاهسة
اأ همػم أف مسػأرة عًتتػم ريسػا :   اػد ؤػدد عغيػم ر ػم يف ذرػك..  اااؿ  يهم اػائغوف،  اائغوف

 أوػػا أف ٗتإػػاه اليعصػػمك  ػػاو،  اأنػػك إف كرػػا ٗتإػػ  اررػػاس..  مسػػأرًة ؤخصػػيًة ٗتصػػم
 !!  اصدع ٔتا تدمس،  مرهم

 ػأمسهم أف ،  اكاف ذرك اريـو اائ اً ؤديد اٟتػس،  9ان ؿ ا١تسغموف ووؿ نبيهم 
اأمػػسهم ،  مث رغصػػالة يف ذرػػك ا٢تعػػَت،  يكسػػ وا ٖتػػا األؤػػعار ر كػػوف مكانػػاً ٠تطبػػة ارواليػػة

 .. ريإسؼ عغ  ارراس،  أف يرصبوا رم أوعاراً كهيئة ا١تر 
 صػػار مرصػػًة ،  ااضػػعوا عغػػ  أوعػػاره وػػدائت ال ػػل،  ارتػػب ا١تسػػغموف ا١تكػػاف اا١ترػػ 

 .. اوسراً ،  أكنس ارت اعاً 
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إتمعػػػػوا اللػػػػ ماع ..  اتوضػػػػداا،  االػػػػ اوا،  اارد ا١تسػػػػغموف مػػػػا  ارغػػػػديس  إػػػػس وا مرػػػػم
،  ةاكانػا لػاَّ أؤػعاٍر كبػَت ،  اَف ي سػع ٢تػم ا١تكػاف ٖتػا داوػة ارغػديس،  ا٠تطبة ابل ارصالة

 .. أا ال  ل   ل ناا م،   عغ  كنَت مرهم يف ارإم 
 اد ن ؿ عغيػم اوػر  ..  ليخطب 9اأف ارر  ،  عسؼ اٞتميع أف أمساً اد ودث

اال يصػػػ  عغػػػيهم وػػػىت يصػػػغوا اُف ،  أا وػػػدث أمػػػس  مهػػػم  أاجػػػب أف يػػػوا هم يف هػػػ ا ا٢تعػػػَت
 ! اريت تبعد عرهم ميغُت  ا ،  مديرة اٞت  ة ارعامسة
ا١تإاركُت يف وعػة ارػوداع مػ  مئػة أرػف اُف مئػة اعإػسي  أر ػاً كمػا ذكػست  كاف ٣تموع

 مػرهم ،  أمػا  عػد ٘تػاـ اٟتػت  اػد توزعػوا..  ارك  هػ ا ارعػدد كػاف يف عس ػات امػٌت،  ارساايات
اآخػساف ،  امرهم  الدهم ع  طسيا ارطائف  سػغكوا طسياهػا،  م  أهل مكة ااد رجعوا اريها
 .. ها الدهم ع  طسيا جدة اما اري
٨تػػو ..  عػػ  طسيػػا اٞت  ػػة اا١تديرػػة أرػػوؼ  كنػػَتة  أيذػػاً  9اارػػ ي  هػػم مػػع ارسلػػوؿ 

 : مدرخاً تذييع اسيأ ٟتادثة ارغديس 7 اد ااؿ الماـ ارصادؽ ..  عإسة آالؼ
! إنػػم كػػاف رػػم عإػػسُة آالِؼ ؤػػاهٍد اَف ياػػدر عغػػ   ارععػػب ٦تػػا راػػر عغػػر  ػػ  أع طارػػب

 .ٗٚٔ / ٛٔ:  !! ارولائل اارسجل يأخ  وام  إاهدي ،  أخ  وام
* * 

 اػػػد رأاه ..  امػػا لػػياورم 9َف يػػدـ طػػويالً تطغػػع ا١تسػػغمُت اُف مػػا لػػي عغم اررػػ  
اأخ  يستل اصيدًة نبويػًة يف ٛتػد ،  ا دأ  الم او تعاُف،  صعد عغ  مر  األوعار ااألوداج

  م.ارراس عغ  عبودي م ا١تطغاة رس ايإهد او ا ..  اارنرا  عغيم،  او تعاُف
امػػا أمهغهػػم ،  ألنػػم اضػػطس أف يرػػ ٢تم يف مكػػاف اغيػػل ا١تػػا  اارإػػعس،  مث اػػدـ ٢تػػم عػػ ره

ا١ت و س  يها ما ٭ت ػاج اريػم ،  وىت يصغوا اُف  غدة اٞت  ة ا١ترالبة رر اؿ منل ه ا اراا غة اركبَتة
يف اكغ هػػم اللػػ ماع اريػػم ،   ػػل نػػاداهم ابػػل اا هػػا،  اال ان  ػػس  ػػم ااػػا ارصػػالة..  ا١تسػػا س

 .. وس ار هَتة
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اأمػػػسه أف ياػػػيم عغيػػػاً ،  يف مسػػػعد ا٠تيػػػف 7اأخػػػ هم أنػػػم نػػػ ؿ عغيػػػم ج ئيػػػل 
اخ ػػا اررػػاس أف ،  إف او عػػ  اجػػل  عنػػٍت  سلػػارٍة  ذػػاا  ػػا ذرعػػاً :  مث اػػاؿ ٢تػػم..  رغرػػاس

امػىت ،  أمػيت وػدينو عهػد  اٞتاهغيػة:   اغا يف ن سر م  عَت أف يرطػا  ػم رسػاي،  يك  وي
!  ػػأت ٍت ع ٯتػػة مػػ  او   غػػة ى ااطعػػة    اياػػوؿ اائػػل،  ياػػوؿ اائػػل،   ا يف ا ػػ  عمػػرأخػػ هتم  ػػ

 اتواعدي إف َف أ غغها ريع  ٍت.،  يف ه ا ا١تكاف
يػا :   ػأاو  إِف،  اهػو اركػايف اركػسل،  ااد ضم  ِف تبارؾ اتعاُف ارعصمة مػ  اررػاس

واهلل يعصػم  مػن ،  بلدػم رسػالتووإف لم تفعل فما ،  أيها الرس ؿ بلم ما أنكؿ الي  من رب 
 .إف اهلل اليهدي القـ  ال افرين،  الناس

أاػػػسُّ رػػػم عغػػػ  ،  اال ٮتػػػاؼ جػػػوره،  ال يػػػدم  مكػػػسه،  إال هػػػوإرػػػم  ال:  9مث اػػػاؿ 
و راً م  أف ال أ عػل    ػل ع ،  اأؤدت ما أاو  إِف،  اأؤهد رم  ارس و ية،  ن سر  ارعبودية

 اإف ع ما ويغ م.،  ال يد عها عٍت أود  ،  مرم اارعة  
 ؟  ما أن م اائغوف،  إي أاؤك أف أدع   أجيب:  أيها ارراس

 نإهد أنك اد  غغا انص ا.:   ااروا
اأف اٞترػػة وػػا  اأف ،  اأف ٤تمػػداً رلػػوؿ او،  إال اوإرػػم  أرػػي  تإػػهداف أف ال:   اػػاؿ

 ؟ اررار وا  اأف اربع  وا
 يا رلوؿ او  غ .:  ااروا

 .اأنا معكم:  اُف صدره اااؿ أامأ رلوؿ او 
صػرعا  مػا  ػُت  الػع م،  اأنػ م اارداف عغػرَّ اٟتػوض،  أنا ركم  سط:  مث ااؿ رلوؿ او

 ػػػان ساا كيػػػف ..  مػػػاؤه أؤػػػد  ياضػػػاً مػػػ  ار ذػػػة،   يػػػم عػػػدد اركواكػػػب اػػػدواف،  اُف  صػػػسى
 ٗتغ وي يف ارناغُت.

 ؟ او اما ارناالفيا رلوؿ  :  ااـ رجل  ااؿ
ل مسػكوا  ػم اال الػبب طس ػم  أيػديكم  ا،  طس م  يػد او،  ك اب او:  األك :  ااؿ

 ت روا اال تذغوا.
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،  أذكػػػسكم او يف أهػػػل  يػػػيت،  أذكػػػسكم او يف أهػػػل  يػػػيت،  عػػػًتيت أهػػػل  يػػػيت:  ااألصػػػغس
لػػأرا رع ذرػػك ٢تمػػا ..  اإهنمػػا رػػ  ي ًتاػػا وػػىت يػػسدا عغػػرَّ اٟتػػوض،  أذكػػسكم او يف أهػػل  يػػيت

 وا اال تعغموهم   هنم أعغم مركم.وهم   هغكوا اال ت خغ وا عرهم   ذغ ال تادم
اأي أاُف ،  اأنػػا مػػوُف ا١تػػدمرُت،  أرسػػ م تعغمػػوف أف او عػػ  اجػػل مػػوالت:  أيهػػا اررػػاس
 ؟  كم م  أن سكم

  غ  يا رلوؿ او.:  ااروا
ا اأخػػ   يػػده ار عهػػ،  عػػ  ٯتيرػػم 9اأاامػػم اررػػ  ،  اػػم يػػا عغػػر.  اػػاـ عغػػر:  اػػاؿ

 : اااؿ،  وىت  اف  ياض إ طيهما
اانصػس مػ  نصػسه ،  اعػاد مػ  عػاداه،  م  كرا مواله  عغر مواله. ارغهم ااؿ مػ  اااله

 اأدر اٟتا معم وي  دار.،  ااخ ؿ م  خ رم
 اعغموا معاؤس ارراس أف او اػد نصػبم ركػم اريػاً اإمامػاً م ًتضػاً طاع ػم عغػ  ا١تهػاجسي  

،  اعغػ  األععمػر اارعػسع،  اعغ  اربادت ااٟتاضػس،  م   وسافاعغ  ار ا عُت ٢ت،  ااألنصار
 اارصغَت ااركبَت.،  ااٟتس اا١تمغوؾ

 ؟ او االؤه كماذايا رلوؿ  :  ااـ أودهم  سأرم اااؿ
 ! م  ن سم  عغر  أاِف  م م  ن سمم  كرا أاُف  م ،  االؤه كوالئر:  9 ااؿ 

:  األئمػػة الثػػٍت عإػػس مػػ   عػػدهيف  يػػاف مكانػػة عغػػر اارعػػًتة ارطػػاهسة ا  9اأ ػػاض 
مػػع اراػػسآف ااراػػسآف ،  ااوػػد   عػػد ااوػػد،  اتسػػعة مػػ  ذريػػة اٟتسػػُت،  عغػػر ااٟتسػػ  ااٟتسػػُت

 وىت يسداا عغرَّ ووضر،  ال ي اراونم اال ي اراهم،  معهم
 ..  إهداا رم..  مث أؤهد ا١تسغمُت مساٍت أنم اد  غن ع  ر م

 .. نعم:  اااروا  وعداه..  اأمسهم أف يبغن ارإاهد ارغائب
 ..  أجا م...  اااـ اريم آخساف  سأروه

* * 
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اليػـ  ألملػم ل ػم ديػن م  )وػىت نػ ؿ ج ئيػل  اورػم تعػاُف ،  اما أف أمت خطب م
:  ااػاؿ 9 ك  رلوؿ او  .( وأتممم علي م نعمتك ورضيم ل م اإلسالـ دينا

 ... ااالية عغر  عدت،  يتارض  ارسب  سلار،  أو أك  عغ  إكماؿ اردي  اإ٘تاـ اررعمة
..  اأف يهرئػم ا١تسػغموف  والي ػم عغػيهم،  اأمػس أف ترصػب رعغػر خيمػة،  ان ؿ عػ  ا١ترػ 

 !  عئ  اُف  اب خيم م اهرأنم،  وىت أنم أمس نسا ه   هرئ م
،   ػػٍخ  ػػٍخ رػػك يػػا   أع طارػػب:  اكػػاف مػػ  أاائػػل ا١تهرئػػُت عمػػس  ػػ  ا٠تطػػاب  اػػاؿ رػػم

 ! م  امدمرةب ا موالت اموُف كل مد أص
او أف أاػػػػػوؿ يف عغػػػػر أ ياتػػػػػاً يػػػػػا رلػػػػوؿ  إئػػػػ ف ِف:  ااػػػػػاؿ،  اجػػػػا  وسػػػػاف  ػػػػػ  ثا ػػػػا

 :  أنإد وساف،  ال عغ   سكة او:   ااؿ،  تسمعه 
 يرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديهُم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ارغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديس نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػُُّهمْ 

 آتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٝتع  ارسلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ مراديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
   

  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالكُم اارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُُّكمْ 

  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػاروا اَف يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػداا هرػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ ار عاميػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

   
 إ٢َتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك موالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اريرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 اَف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَس مرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف ارواليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا   

   
  اػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رػػػػػػػػػػػػػػػم اػػػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػػػا عغػػػػػػػػػػػػػػػرُّ  ػػػػػػػػػػػػػػػ نٍت

 رضػػػػػػػػػػػػي ك مػػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػػدت إمامػػػػػػػػػػػػاً اهاديػػػػػػػػػػػػا   

   
  مػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كرػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػواله  هػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا اريػػػػػػػػػػػػػػػػػم

  كونػػػػػػػػػػػػػػوا رػػػػػػػػػػػػػػم أنصػػػػػػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػػػػػػدؽ مواريػػػػػػػػػػػػػػا   

   
 هرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ارغهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ااؿ اريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 اكػػػػػػػػػػػػػػ  رغػػػػػػػػػػػػػػ ت عػػػػػػػػػػػػػػادى عغيػػػػػػػػػػػػػػاً معاديػػػػػػػػػػػػػػا   

   
كمػػاؿ ارػػدي  ا٘تػػاـ :  غسػػل يف اصػػة ارغػػديس مػػ  مصػػادرنا ا١ت عػػددة منػػلأخػػ نا هػػ ا ار س

 اراضػػة ارػػواع ُت رغريسػػا ورت،  ٓٚ/  ٔ:  االو عػػاج رغط لػػر،  ٕٙٚ/  اررعمػػة رغصػػداؽ
 اعَتها.،  ٚٔٔ/  اا١تسًتؤد،  ٜٛ/ 

ٕتػػد ذرػػك يف ك ػػاب ا ،  ااػػد رات مصػػادر ارسػػرة وػػدي  ارغػػديس اسيبػػاً ٦تػػا يف مصػػادرنا
 ٍت.ارغديس رألمي

 :  اؿ 122 / 7:  ون تفك ىنا بنقل رواية مسلم فك صحيحو
اُف زيػد  ػ  ،  انطغاا أنا اوصُت    ل ة اعمػس  ػ  مسػغم:  ع  ي يد ا   وياف ااؿ

 :  غما جغسرا اريم ااؿ رم وصُت،  أرام
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،  اٝتعػػػا ودينػػػم،  رأيػػػا رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم،  خػػػَتاً كنػػػَتاً يػػػا زيػػػد  راػػػد رايػػػا
 َتاً.راد رايا يا زيد خَتاً كن،  اصغيا خغ م،  عماع ات م

   رلوؿ او صغ  او عغيم الغم.ودثرا يا زيد ما ٝتعا م
انسػػيا  عػب ارػػ ت كرػػا ،  ااو راػػد كػ ت لػػٍت ااػدـ عهػػدت،  يػػا ا ػ  أخػػر:  اػاؿ

  ال تكغ ونيم.،  اما ال،   ما ودث كم  اابغوا،  أعر م  رلوؿ او صغ  او عغيم الغم
ٔتػػا  يػػدع  ٜتّػػاً  ػػُت ،  اػػاـ رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم يومػػاً  يرػػا خطيبػػاً :  اػػاؿمث 

 : مث ااؿ،  ااعيب اذكس،    مد او اأثٌت عغيم،  مكة اا١تديرة
اأنػػػا ،    ٪تػػػا أنػػػا  إػػػس  يوؤػػػك أف يػػػأيت رلػػػوؿ رع  أجيػػػب،  أال أيهػػػا اررػػػاس،  أمػػػا  عػػػد
 : تارؾ  يكم ثاغُت

    عغػ   ،   خ اا  ك اب او اال مسكوا  م،  ا٢تدى ااررور يم ،  أا٢تما ك اب او
 : مث ااؿ،  ك اب او ارعب  يم

أذكػػسكم او يف أهػػل ،  أذكػسكم او يف أهػػل  يػيت،  أذكػسكم او يف أهػػل  يػػيت،  اأهػل  يػػيت
  ييت.

 ؟ أري  نساؤه م  أهل  ي م ؟ ام  أهل  ي م يا زيد:   ااؿ رم وصُت
 ه.ارك  أهل  ي م م  وـس ارصداة  عد،  ي منساؤه م  أهل  :  ااؿ
 ؟ ام  هم:  ااؿ
 اآؿ عباس.،  اآؿ جع س،  اآؿ عايل،  هم آؿ عغر:  ااؿ
 كل هدال  وـس ارصداة:  ااؿ
 وغيره...  وغيره،  366 / 2:  ورواه أحمد فك مسندهنعم. ان ه . :  ااؿ

 148 / 3ػ و اؿ الحالم فك المستدرؾ 
،   إي تػارؾ  ػيكم ارناغػُت:  9رلوؿ او ااؿ ااؿ  2 ع  زيد    أرام
 ر  ي  ساا وىت يسدا عغرَّ اٟتوض.اإهنما ،  ك اب او اأهل  ييت

 اَف ٮتسجاه. ان ه .،  ه ا ودي  ص ية اللراد عغ  ؤسط ارإيخُت
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اركػػ  ر ػػيب اٟتػػاكم  يػػم إخبػػار  نبػػوت  الػػ مسار اجػػود إمػػاـ ،  ااػد رأيػػا أف مسػػغماً رااه
 ـ ارايامة.اُف يو  9م  أهل  ي م 

 :  اؿ،  478/  5:  ػ وانظر لي  ص  ر ابن لنير القضية فك بدايتو
ارجػػع اُف ا١تديرػػة خطػػب خطبػػة ع يمػػة ارإػػأف يف ،  ١تػػا ت ػػسغ اررػػ  مػػ   يػػاف ا١ترالػػك

اذكػس ،   بػُت  يهػا أؤػيا ،  ٖتػا ؤػعسة هرػاؾ،  اريـو ارنام  عإػس مػ  ذت اٟتعػة  غػديس خػم
اأزاح  ػػم مػػا كػػاف يف ن ػػوس كنػػَت مػػ  ،  اعدرػػم ااس ػػم إريػػم يف  ذػػل عغػػر  ػػ  أع طارػػب اأمان ػػم

،   عمػػػع  يػػػم ٣تغػػػدي ،  ااػػػد اع ػػػٌت  ػػػأمس وػػػدي  عػػػديس خػػم أ ػػػو جع ػػػس ارطػػػ ت،  اررػػاس مرػػػم
ديػ  كنػَتة اكػ رك اٟتػا يب اركبػَت أ ػو اراالػم  ػ  عسػاكس أارد أوا،  اأارد  يها طسام اأر ا ػم
 يف ه ه ا٠تطبة. ان ه .

،  اً مػػػ  ا١تسػػػغمُت كػػػانوا عاضػػػبُت مػػػ  عغػػػر  ػػػ  أع طارػػػب اػػػد جعػػػل اراذػػػية أف كنػػػَت 
ركػر ينبػا ٢تػم ،  يف عػديس خػم 9 ػأااف اررػ  ا١تسػغمُت ،  م  امغُت عغيم يف أن سهم
  كس  ذغم ااس م مرػم ى اأزاح  ػم مػا كػاف يف ن ػوس كنػَت مػ  اررػاس ،   سا ة عغر ايسًضيهم عرم

 ! اكاف او ٭تب ارسرُت!  ارابيلمرم   ا ُت يف خطب م ى أؤيا    م  ه ا 
ارػػ ي  ا ػػل عغػػر ،  إف هػػ ا األلػػغوب إ٪تػػا يك ػػب  ػػم مػػدرخ  مػػ  عإػػَتة  ػػٍت عبػػد ارػػدار

اركػػ  ا١تػػدرخ ،  9مػػرهم  ذػػعة عإػػس  ارلػػاً مػػرهم ٛتغػػوا رػػوا  اػػسيأ يف اجػػم رلػػوؿ او 
 ! ذا كاف مبغذاً رعغر    أع طاربإ..  ا١تسغم ال يس طيع أف يك ب  م إال

 !؟ ٭تب ى ارسغ يوف   ا   كنَت ايه موف  رإس ك بم  هل عس ا ١تاذا
 لماذا الجحفة وغدير خم

 ؟ اارص سا  اار هَتة..  ١تاذا اروور يف طسيا ا١تديرة:  اارسداؿ هرا
 ػػػ ف ،  ا١تديرػػػة أيهػػػا ارسلػػػوؿ منػػػل مكػػػة:  أف او تعػػػاُف اػػػاؿ  ػػػ رك رسلػػػورم:  ااٞتػػػواب

،  !  موا هػا مػ  عًتتػك جػاـز ا مث ردهتػا اػد تعغػ  اػسيأ معارضػ ه،   غغا االية عًتتك  يها
..   هػػو ٦تكػػ   هرػػا،  اإ٪تػػا  عنػػا رغ بغيػػن،  أتػػا أف ااجبػػك ار بغيػػن ٣تػػسد ار بغيػػن..  امسػػ ميا

  بغن اال تدخس.،  اار ماف اا١تكاف هرا مرالباف م  جهات ؤىت
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،  لػػػػوؼ أعصػػػمك مػػػػ  اػػػػسيأ..  امػػػ  أجػػػػل أف تكمػػػل ار بغيػػػػن اتوصػػػػل ٢تػػػم رلػػػػاريت
اأو ػػيب نبوتػػك ،  اأعػػاًف آثػػار ار بغيػػن،  اأٞتػػم ؤػػياطيرها اٟتاضػػسي ،  ا اأذهاهنػػااأمسػػك  اغو ػػ

وػػىت ي  اػػا يف أم ػػك ايف ..    أخػػ  دار ػػك اتذػػطهد عًتتػػك،  مث أمغػػر ٢تػػا  عػػدؾ..   يهػػا
 اهم يسأروف.،  ! اال ألأؿ عما أ عل عًتتك ما أريد

* * 
 غػػػم ٭تػػػدث ،  مػػػ  اػػػسيأ 9كيػػػف ٘تػػػا عصػػػمة او تعػػػاُف رربيػػػم :  اارسػػػداؿ هرػػػا

ركػػ   عذػػهم  ،  صػػ ية أف ثاػػل زعمػػا  اػػسيأ كػػانوا يف مكػػة !.. اَف ياػػم معػػًتض،  تإػػويأ
 كيػف لػك ا  ! اكاف  يها اسؤػيوف مهػاجساف مديػداف ٢تػم،  9كاف يف اا غة ارسلوؿ 

! مث أؤػػػهدها اررػػػ  ؟ اهػػػر تسػػػمع تبغيػػػن ارسلػػػوؿ يف عغػػػر اارعػػػًتة،  اػػػسيأ اضػػػبطا أعصػػػا ا
 هدت. إ..  عغ  تبغين ذرك 9

  وعدت...  مث طغب مرها أف تبغن ارغائبُت
 !! اإمسة ا١تدمرُت،  مث جا ت اُف خيمة عغر اهرأتم  اروالية

اأف يباػػػػػ  رلػػػػػورم ،  ارغ عػػػػػة أف تاػػػػػاـ،  أنػػػػػم تعػػػػػاُف أراد رغسلػػػػػارة أف تصػػػػػل:  اٞتػػػػػواب
ػَم أ واههػػا يف ،   ألػػكا اسيإػاً  ادرتػم ا١تطغاػػة..  ٤ت ػوظ ارإخصػية لػػاَف ارربػوة 9 اكمَّ

 يس خم.عد
ريسػػا أكنػػس مػػ  ،  اار ػػاهس أف اسيإػػاً أخػػ ت تارػػع ن سػػها  ػػأف ا١تسػػأرة يف عػػديس خػػم

 ػػػ ف ..  مػػػازاؿ ويػػػاً  9اأف اررػػػ  ..  إعػػػالٍف اإعػػػالـٍ يذػػػاؼ اُف إعالنػػػات وعػػػة ارػػػوداع
 ..  غكل وادٍث ودي ،  مات

 أنػ ؿ او عغػ ..  اٗتطػو خطػوًة ٨تػو ارػسدة،  اعردما أرادت اسيأ أف ٗتسج ع  لكوهتا
 اأرلػل عغػ  آخػس نػاراً  أوسا ػم،  ناطاها ارسٝتػر اررذػس  ػ  اٟتػارث وعػساً مػ  لػعيل  أهغكػم

 !  ارسكوت  عالً ع  االية ارعًتة !!   اد ذرك م  اراعة اسيأ
 .. اري  اسؤياً ،   كاف ت كَته رلورياً  9أما ارر  
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 .. ااتا  عذب ر م اع ا م،  راد ارتاح ضمَته  أنم  غن رلارة ر م كما أمسه
،  ألف او رضػػػر عرػػػم  ػػػ عالف االيػػػة عغػػػر،  ااعساراػػػا عيرػػػاه  ػػػدموع ار ػػػسح اا٠تإػػػوع

 ..  أخ ه  أف مهم م اصغا اُف خ امها،  اأن ؿ عغيم آية إكماؿ اردي  اإ٘تاـ اررعمة
،   سضػر عرػم،  ألنم أدى رلارة م  أصعب رلاالت ر ػم،  يف عيدٍ  9كاف ارر  

ا٘تػا ا١تسػأرة  سػالـٍ اَف تاػم ..  سه ارربوت عغػ  الطػالؽااد تكوف أصعب رلارٍة عغيم يف عم
 اَف يصب جػا س  ػ  ٝتػسة اعػَته  ارصػمم مػ  رغػ  اررػاس عرػد ٝتػاع كغمػة عػًتيت،  اائمة اسيأ

 أا  ٍت هاؤم.،  أا كغمة عغر، 
 9كمػػا وػػدثا يف ا١تديرػػة عرػػدما طغػػب اررػػ  ،   اَف ٖتػػدث وسكػػة عصػػياف مر مػػة

اَف ..  أتوه  ػػدااة ااسطػػاٍس ريك ػػب ٢تػػم ك ا ػػاً رػػ  يذػػغوا  عػػده أ ػػداً أف يػػ،  ابػػل ا اتػػم  أر عػػة أيػػاـ
 ! ااٟتمد و،  ٖتدث وسكة ردة هنائياً 

اهػ ه هػر ارسلػارة ارػيت راى ..   أنم  غن رلارة ر م كما أمػسه 9ارتاح ضمَت ارر  
،  ا  وعػده ر ػم  ارعػ اب إف َف يبغغهػ،  اٟتس  اربصست أف او أمس رلورم  ػا  ذػاؽ  ػا صػدره

اَف ،   يهػػا اراغ عرهػػا غاركػػ  اٟتسػػ  اربصػػست كمػػا اػػاؿ ارػػساات راا ..   خػػاؼ ر ػػم اصػػدع  ػػا
يسااعػػوف ،  مػػ  ار ػػسس اعػػَتهم،  ! اكػػل عغمػػاف اػػسيأ إخػػواف اٟتسػػ  اربصػػست ٮتػػ هم مػػا هػػر
 ! 9اٮت وف ما أن ؿ او تعاُف يف عًتة نبيم ،   يها ايف أمنا٢تا

 ي كػس عغػ  مسػ وى األمػس..   وى مػ  اربيعػةي كس ر انياً  أعغ  مس 9كاف ارر  
إال إذا طغبهػػا مػػ  ،  اال ٤تػػل  يػػم رغبيعػػة،  ارػػ ت ال خػػَتة  يػػم ألوػػد، اال٢تػػر  االخ يػػاراال٢تػػر 

   عب.،  ارراس ارر  أا اروصر
 ! اوسب،   ه ا هو مرطا ار بغين

ُف ألف اخ يػػار او تعػػاُف ال ٭ت ػػاج ا،  يف  يعػػة عغػػر 9ارػػ رك َف يإػػاارهم اررػػ  
 .. اال رضاهم،  اال  يع هم،  مإورهتم

ايسػػػػَتاا معػػػػم يف ارطسيػػػػا ،  أف يإػػػػاارهم ري ػػػػأر هم 9راػػػد أمػػػػس او تعػػػػاُف رلػػػػورم 
 ! ـ ٥تغوؽ ألنك تسَت  دى ا٠تارااال تسمع ركال،  أما إذا ع ما   وكل..  ارص ية
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،  اال ٗتػف ااػاؿ رربيػم  غػن،  9أما إذا عـ  او تعاُف ااخ ار رألمة ارياً  عد نبيػم 
 هػػل يباػػ  رغمإػػاارة ٤تػػل  مػػ  ..  ارسػػا مسػػداالً عػػ  إطاعػػة مػػ  أطػػاع امعصػػية مػػ  عصػػ 

 ! ل يبا  رغبيعة ٤تل  م  العساب! اه العساب
اهػر ، اال٢تر  إاساراً  الخ يار 7هترئة عغر  9راد طغب مرهم ارسلوؿ 

  ٪تػا عغػ  اررػ  ..  ا مػا ٭تغػو ٢تػممث ري عغوا  عده..  اأرـ  مرها رألعراؽ،  هترئة  أاوى م  اربيعة
اي عػػل ،  اٯتغػػك ارػػدنيا اا خػػسة،  اوسػػا م عغػػ  مػػ  ٯتغػػك كػػل األاراؽ،  أف يػػبغغهم 9
 ! لب انم اتعاُف..  ما يسيد

 يكػػػوف معراهػػػا أنػػػم ،  طغػػػب مػػػرهم مػػػع ار هرئػػػة اربيعػػػة 9اتػػػدؿ رااياترػػػا عغػػػ  أنػػػم 
 ! روا أعغ..  7طغب مرهم أيذاً إعالف ار  امهم   طاعة عغر 
 بيعػة  9لػوا  أمػسهم اررػ  ،  ال ٮت غػف،  ارك  األمس م  ناوية ؤسعية اواوايػة

اار هرئػة أاػوى ،    ف تبغين اروالية أاػوى مػ  ار هرئػة..  أـ أمسهم   هرئ م  ا  7عغر 
 ااربيعة اعد   الر  اـ.،  اار هرئة خذوع،   ار بغين اصط ا ..  م  اربيعة

ا سػبب عرصػس ..  ا َف تك  واضسًة كغهػا يف اٞت  ػةراد لك ا اسيأ آنياً  سبب أهن
 ا سؼ ا١تكاف اار ماف.،  ا١ت اجأة

 .. ارعغها كانا تارع ن سها  أف مرطا ار  كَت ارربوت يبار ٢تا مساوة رغعمل
 ! تسكر  عرد اسيأ ارراطاة  ارذادذرك أف ار بغين اإ٘تاـ اٟتعة كالـ  
راػػسيأ أف ٕتعغهػػا منػػل ا١تسالػػم ارديريػػة ٯتكػػ   9اوػػىت اربيعػػة ا١تػػأمور  ػػا مػػ  اررػػ  

 ! م   عده 9إتسدها م  معٌت إمامة عغر اايادة عًتة ارر  ،  األخسى
 !!  ارباب يف تصور اسيأ مازاؿ م  وواً أمامها رغ صسؼ

 المنطق النب ي حقق أىدافو وفضح  ريشا  
اٚتة  يا عغػر ناغا ا١تصادر ارسرية ندـ ا٠تغي ة اراسؤر أع  كس عغ  إصداره أمساً ٔته

 .9يف اريـو ارناي أا ارنار  رو اة ارر   8ا اطمة 
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 272 / 5:  ػ ففك مجم  الكواعد
 دخغا عغ  أع  كػس أعػوده يف مسضػم ارػ ت تػويف  يػم:     عوؼ ااؿعبد ارسٛت   ع 

 ؟ كيف أصب ا:   سغما عغيم الأر م، 
إي عغػػ  مػػا تػػسى اجػػع أمػػا :   اػػاؿ،  أصػػب ا ْتمػػد او  ارئػػاً :   الػػ وى جارسػػاً  اػػاؿ
 ! اجعغ م ِف ؤغاًل مع اجعر

 كغكػػم اـر رػػ رك ،  ااخػػًتت ركػػم خػػَتكم يف ن سػػر،  جعغػػا ركػػم عهػػداً مػػ   عػػدت
 ! رجا  أف يكوف األمس رم،  أن م

الػػػ رعداف  يػػػوتكم  سػػػ ور اٟتسيػػػس ،  اهػػػر خائرػػػة،  ا١تػػػا تابػػػل،  ارأيػػػا ارػػػدنيا أابغػػػا
كػأف أوػدكم عغػ  وسػك ارسػعداف ى ،   ؼ األذرعاتأ١توف اررـو عغ  ارصػو ،  انذائد ارديباج

 عاي خإراً ١ترامكم منل ارإوؾ  .ياصد أنكم م  تس كم لًتاف ارسعاد األذر ي
 رػػػم مػػػ  أف يسػػػبة يف عمػػػسة خػػػَت،  ااو ألف ياػػػدـ أوػػػدكم  يذػػػسب عراػػػم يف عػػػَت وػػػد

 اردنيا.
،  غهػػ أمػػا إي ال آلػػ  عغػػ  ؤػػر  إال عغػػ  ثػػالث  عغػػ ه  اددت أي َف أ ع:  مث اػػاؿ

ؿ او صػػغ  او عغيػػم اثػػالث اددت أي لػػأرا رلػػو ،  اثػػالث َف أ عغهػػ  اددت أي  عغػػ ه 
 الغم عره .

 ػػػوددت أي َف أكػػػ  كإػػػ ا  يػػػا  اطمػػػة :   أمػػػا ارػػػنالث ارػػػيت اددت أي َف أ عغهػػػ 
 اإف أعغا عغ  اٟتسب.،  اتسك م

أع عبيػػدة ،  اػػ  ا األمػػس يف عرػػا أوػػد ارػػسجغُت،  ااددت أي يػػـو لػػاي ة  ػػٍت لػػاعدة
 رُت اكرا ازيساً.اكاف أمَت ا١تدم،  أا عمس

 ػػ ف ،  أامػػا  ػػ ت اراصػػة،  ااددت أي وػػُت اجهػػا خارػػد  ػػ  اروريػػد اُف أهػػل ارػػسدة
 اإال كرا رد اً امدداً.،    س ا١تسغموف   ساا

 ػوددت أي يػـو أتيػا  األؤػع  ألػَتاً ضػس ا :  اأما ارنالث ارػاليت اددت أي  عغ هػا
 إريم.ٮتيل إِف أنم ال يكوف ؤس  إال طار   نم ،  عرام
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اا غ ػػم لػػس٭تاً أا أطغا ػػم ،  َف أكػػ  أوسا ػػم،  ااددت أي يػػـو أتيػػا  ار عػػا ة ارسػػغمر
 ٧تي اً.

اجهػا عمػس اُف ارعػساؽ  ػأكوف ،  ااددت أي وُت اجها خارد    اروريػد اُف ارإػاـ
 يٍت ا اِف يف لبيل او ع  اجل.اد  سطا ٯت

 : يت اددت أي لأرا رلوؿ او صغ  او عغيم الغم عره اأما ارنالث ارال
  يم  ه ا األمس  ال يرازع أهغم.  وددت أي لأر م

 ؟  م هل رألنصار يف ه ا األمس لببااددت أي كرا لأر
   ف يف ن سر مرهما واجة. ان ه .،  ااددت أي لأر م ع  ارعمة ا را األخ

ياصػػد  اورػػم ى اددت أي َف أكػػ  كإػػ ا اعسضػػرا مػػ  ارػػرف  يػػاف وارػػة ا٠تغي ػػة اأنػػم 
رػو كػاف أهغػم  وػىت،   يا  اطمة اتسك م اإف أعغا عغ  اٟتػسب   أنػم نػادـ  عغػ  مهاٚتػة اربيػا

 ! يعداف ارعدة ٟتس م
،  يطغػػػػب مرػػػػم أف يبايعػػػػم 7أف أ ػػػػا  كػػػػس أرلػػػػل اُف عغػػػػر :  اخالصػػػػة اراصػػػػة
 اهتمهم  يم.،  اأجا م جوا اً ؤديداً ،   ام رع عغر ع   يع م

ا غن أ ا  كس أف عدداً م  األنصار اا١تهاجسي  اج معوا يف  يا عغر ار ت كػاف يعػسؼ 
إف ،   أؤار عغيم عمػس  ػأف يهػاٚتوا اربيػا ايهػدداهم   وسااػم عغػيهم،  8 بيا  اطمة 

 ! َف ٮتسجوا ايبايعوا
اواصػساه  3ا ار عل هاٚتا ٣تموعة  ايادة عمس    ا٠تطػاب  يػا ار هػسا  

ػ امػرهم  اار ي  كانوا يف اربيا 8اهدداا عغياً ا اطمة ،     اب دارهاٚتَّعوا اٟتطب عغ
ػ هدداهم  أهنم إمػا أف ٮتسجػوا  9امرهم جاؤاا مع ي   و اة ارر  ،  مديداف ١تواف عغر

 ! أا ٭تساوا عغيهم اردار ٔت   يم،  ايبايعوا أ ا  كس
 !! ا ار عل أؤعغوا اٟتطب يف  اب اردار ا٠تارجر

،  9ف ٮتػػػسج ارػػػيهم  ػػػ ت ار اػػػار عمػػػالً  وصػػػية اررػػػ  أ 7اَف يإػػػأ عغػػػر 
 خسجػػػا ارػػػيهم  اطمػػػة ار هػػػسا  ..  اأمػػػسه  يػػػم  ػػػأاامسه،  ويػػػ  كػػػاف أخػػػ ه  كػػػل مػػػا لػػػي دث

3 
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 اُف آخس تغك األوداث ا١تد١تة راغػب كػل مسػغم..  وىت ألاطا جريرها،   أهانوها اضس وها
.. 

ار ايطاربػاهم  ارو ػا  أف يس رهذػا األنصػ 8اسر عغر ا اطمػة ،  يف ذرك ار سؼ
٦تػػا ٭تمػػوف ،   يهػػا أف ٭تمػػوه اأهػػل  ي ػػم اذري ػػم 9ارػػيت ؤػػسط عغػػيهم اررػػ  ،   بيعػػة ارعابػػة

 !  بايعوه عغ  ذرك،  مرم أن سهم اذراريهم
 أركبهػا عغػر ،  مسيذة ٦تا ودث ٢تا يف ا٢تعػـو عغػ   ي هػا 3اكانا  اطمة 
اجػػاروا ،  ازيرػػب اأـ كغنػػـواأخػػ ا معهمػػا أاالد٫تػػا اٟتسػػ  ااٟتسػػُت ،  عغػػ  دا ػػة 7

 كػػاف  7اكغمػػ هم  اطمػػة ،  عغػػ   يػػوت رؤلػػا  األنصػػار يف تغػػك ارغيغػػة اارػػيت  عػػدها
مػا عػدررا ،  رو ٝتعرا ه ا اركالـ مرك ابل  يع را ألع  كس،  يا  را رلوؿ او:  اوؿ أكنسهم
 : 3!  اارا ار هسا    عغر أوداً 

   173/ ) الخصاؿ! ! وىل ترؾ أبك يـ  غدير خمٍّ لحٍد عقرا  
 هػر  ذػعة  ..  ٘تامػاً  9هو مرطا أ يها رلوؿ او  3إف مرطا ار هسا  

اكػػػػل تكويرهػػػػا ات كَتهػػػػا ..  اهػػػػر مطهػػػػسة  مػػػػ  مرطػػػػا ا١تنَّػػػػااغُت اُف األرض ات كػػػػَتهم،  مرػػػػم
ايغذػب ،  ار رك اػاؿ عرهػا أ وهػا ى إف او يسضػ  رسضػا  اطمػة،  امإاعسها اتصس اهتا ر انية

  غغػُب هػ ه ،  ااوػدة  رلػارية ااألخػسى ؤخصػية:  ك أهنا رػي  ٢تػا ؤخصػي اف!   ذر رغذبها
،   هػػر أََمػػُة هػػ ا ارػػسب ارع ػػيم ال عػػَت..   ػػل اجودهػػا مووػػد  مرسػػعم  دائمػػاً ،  مػػسًة اهػػ ه مػػسة

 .9..  اتا عُة ه ا ارسلوؿ ااألب اٟتبيب ال عَت
عغػػيهم يف أصػػوؿ ا اطمػػة ار هػػسا  تعػػسؼ أنػػم لػػب انم ي عامػػل مػػع اررػػاس   اامػػة اٟتعػػة 

ا يمػػا ٬تػػب عغػػ  األمػػة يف ويػػاة ،  يف ألػػ  ارعايػػدة اج ئيػػات ارإػػسيعة،  اللػػالـ ات اصػػيغم
 .. ا عد ا اتم،  نبيها

امػػ  أع مهػػا وػػا ،  يف ٚتيػػع األمػػور،  ااػػد أاػػاـ أ وهػػا اٟتعػػة رس ػػم كامغػػًة عػػَت مراوصػػة
ة عغػػ  األمػػة  عػػد وػػا ارواليػػارػػ ي  أعطػػاهم او  : اارػػديها اٟتسػػ  ااٟتسػػُت،  زاجهػػا عغػػر

 ! أ يها
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..  إف جػػوا كم ِف جػػواب ليالػػر:  رألنصػػار 3 ػػ ا ا١ترطػػا اارػػا ار هػػسا  
،  ام اػدـ عغيػم رتبػةً ،  امهػيم   عغيػم،  أعغ  مػ  مرطػا ارغعػب ارسيالػيةال٢تية  امرطا اٟتعة
اأخػػ كم أف ا١تارػػك ارع ػػيم لػػب انم اػػد اذػػ  ،  عػػ  ر ػػم 9 اػػد  غَّػػَن أع ..  ا اضػػة  رػػم

،   مىت كاف ركم ا٠تَتة م  أمسكم وىت ٗت ػاراا زيػداً أا عمػساً ..  اجعل ألمة رلورم ارياً ،  ساألم
 !!  عد أف اذ  او ارلورم أمساً 

اارػػػػػ عيُم ٤تمػػػػػد ،  انعػػػػم ا١توعػػػػػُد ارايامػػػػة،  اا ف مػػػػػٍت،   اٟتعػػػػة عغػػػػػيكم تامػػػػة  مػػػػػ  أع
 ! اعرد ارساعة ٮتسس ا١تبطغوف 9

* * 
..  ٔترطػػا ار بغيػػن ااألعمػػاؿ ارسلػػورية،  الً ر انيػػاً خارػػداً راػػد كػػاف إعػػالف عػػديس خػػمع عمػػ

..  ا ػػسض األمػػس اروااػػع،  اكانػػا األعمػػاؿ ا١تاا غػػة رػػم أعمػػاالً اويػػًة ٔترطػػا األعمػػاؿ ارسيالػػية
! ارػػو  اركرهػػا عغبػػة  ليالػػية  جو ػػا   ػػال وعػػة..  اارعمػػل ارسيالػػر اػػد يغغػػب ارعمػػل ارسلػػوِف

 .7 هور ا١تهدت ا١توعود أا اُف ،  أا اساناً ،  ال مست لرُت
* * 



 

 الفصل الراب 

 آية إلماؿ الدين

 من القرآفما نكؿ  آخر
مػ  ،  إف ارب ػ  اٞتػاد يف ألػباب نػ اؿ آيػات اراػسآف الػوره:  ري  مػ  ا١تبارغػة اراػوؿ
ايبطػػل  عػػب ا١تسػػغمات ،  ألنػػم ليكإػػف ارعديػػد مػػ  اٟتاػػائا،  ؤػػأنم أف ٭تػػدث ٖتػػوالً عغميػػاً 

 ! طويغة أهنا واائا ثا  ةاريت تصور ارراس راساف 
 ذرك أف اٞتانب ارسياضػر يف ألػباب اررػ اؿ أاػوى مرػم يف موضػوعات ار  سػَت األخػسى

.. 
اكػػل ااوػػدة مرهػػا تػػ كس لػػبباً اتارٮتػػاً ،   عرػػدما ٕتػػد ٜتػػ  راايػػات يف لػػبب نػػ اؿ آيػػة

ابورػػة  ػػال ٯتكرػػك أف تاػػوؿ كغهػػا م..  اهػػر م رااذػػة يف ا١تكػػاف أا ار مػػاف أا اٟتادثػػة،  رر ا٢تػػا
 .. اكغهم ٧تـو  أيهم اا ديرا اه ديرا،  اكل رااهتا ص ا ة

ااربػػػاار عػػػَت ،  أا مػػػ  عَتهػػػا،   ػػػل ال ػػػد أف يكػػػوف ارسػػػبب اأوػػػداً مػػػ  هػػػ ه األلػػػباب
 ! ص ية

كانػػػا مػػػادة ألػػباب اررػػػ اؿ مػػػادة واٝتػػػًة يف ،   ا٢تػػ ه ارطبيعػػػة ارػػػددة يف لػػبب اررػػػ اؿ
،   ػػل اػػد ت يػػد عغيػػم أويانػػاً ،  ا تعػػادؿ عراهػػااإف كانػػا صػػعو ة ارب ػػ   يهػػ..  ت سػػَت اراػػسآف
 ! يأ اار رااب ااروضع يف رااياهتاركنسة ار إو 



 آيات ارغديس ............................................................................................. ٕٓٗ

أف يػدخغوا هػ ا اربػاب ،   ال  د رغباونُت يف ت سَت اراسآف اعغومم،  امهما يك  األمس
ألهنػػػا لػػػ كوف ن ػػػائت جديػػػػدة ،  اياػػػدموا ن ػػػائت ْتػػػوثهم اُف األمػػػة ااألجيػػػاؿ،    عاريػػػٍة اصػػػ 

 ..  ل يف  هم ارعاائد اار ام االلالـ عموماً ،    هم اراسآف اارسَتةام يدة يف
  يد يف موضوعرا م  ألباب ارر اؿ.اأك  ر م  ه ا ا١توضوع   ه الؤارة ررس 

* * 
،  9رػػػػي  مػػػػ  ارععيػػػػب أف ٮت غػػػػف ا١تسػػػػغموف يف أاؿ آيػػػػات ن رػػػػا عغػػػػ  اررػػػػ  

َف يك بػػوا مػػا ٝتعػػوه مػػ  نبػػيهم يف ،  اغػػةمث إهنػػم  الػػ نرا  ار..  ألهنػػم َف يكونػػوا مسػػغمُت آنػػ اؾ
 اخ غ وا  عده يف أوادينم الَتتم. ،  وياتم

أنػم :  ا٢ت ا ال نععب إذا اجدنا أر عة أاػواؿ يف تعيػُت أاؿ مػا أن رػم او تعػاُف مػ  ك ا ػم
:  لمػا فػك اإلتقػاف للسػي طك..  لورة إاسأ. اأنم لورة ا١تدثس. اأنم لػورة ار اٖتػة. اأنػم اربسػمغة

1  /91 
ااػػػد كػػػانوا دارػػػًة اأمػػػًة مغ  َّػػػًة ،  اركػػػ  ارععيػػػب اخػػػ ال هم يف آخػػػس مػػػا نػػػ ؿ مػػػ  اراػػػسآف

اوػػت معهػػم وعػػة ،  أنػػم راوػػل  عػػرهم عػػ  اسيػػب 9ااػػد أعغػػ  ٢تػػم نبػػيهم ،  وػػوؿ نبيهػػا
 !! اادعوه اادعهم،  امسض ابل ا اتم مدةً ،  اروداع

 !!؟ 9 غماذا اخ غ وا يف آخس آيٍة أا لورٍة ن را عغيم 
مػػػػ  مػػػػا نػػػػ ؿ  أف األعػػػػساض ارإخصػػػػية اارسيالػػػػية َف تػػػػدخل يف مسػػػػأرة أاؿ:  باٞتػػػػوا

 !! كما لًتى..  اراسآف كما دخغا يف مسأرة آخس ما ن ؿ مرم

 س رة الماعدة آخر ما نكؿ من القرآف
يصػػػل ارباوػػػ  يف مصػػػادر اٟتػػػدي  اار اػػػم اار  سػػػَت اُف أف لػػػورة ا١تائػػػدة آخػػػس لػػػورة 

ن رػػا  عػػد إكمػػاؿ  ( ـ  ألملػػم ل ػػم ديػػن ماليػػ )اأف آيػػة ..  ن رػػا مػػ  اراػػسآف
ا ػدؿ ،  اأف  عب ارص ا ة وااروا أف ٬تعغػوا  ػدؿ ا١تائػدة لػوراً أخػسى..  ن اؿ ٚتيع ار سائب
 ! آيات أخسى،  آية إكماؿ اردي 
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 : رأي أىل البيم
 288/  1:  ػ  اؿ العياشك فك تفسيره
كػػاف :  اػػاؿ 7عػػ  عغػػر ،  عػػ  جػػده،  عػػ  أ يػػم،  عػػ  عيسػػ   ػػ  عبػػد او

 كػػاف مػػ  ،   ػػآخسه 9اإ٪تػػا كػػاف يدخػػ  مػػ  أمػػس رلػػوؿ او ،  اراػػسآف يرسػػخ  عذػػم  عذػػاً 
 رسػػخا مػا ابغهػػا اَف يرسػػخها ؤػر . راػػد ن رػا عغيػػم اهػػو ،  آخػس مػػا نػ ؿ عغيػػم لػػورة ا١تائػدة

وػىت رأيػا لػسهتا تكػاد ،  وػىت اا ػا اتػدُف  طرهػا،  اثال عغيم ارػوور،  عغ   غغ م ارإهبا 
وػػىت اضػػع يػػده عغػػ  ذؤا ػػة ؤػػيبة  ػػ  اهػػب  9عمػػر عغػػ  رلػػوؿ او اأ،  ٘تػػ  األرض

 عمػػل رلػػوؿ او ،   اػػسأ عغيرػػا لػورة ا١تائػػدة،  9مث ر ػػع ذرػػك عػ  رلػػوؿ او ،  اٞتم ػر
 اعمغرا. ان ه . 9

،  أف ا١تسػػة عغػػ  اراػػدمُت يف اروضػػو  هػػو ارواجػػب:   ػػ رك 7اياصػػد عغػػر 
اا١تسػػػغموف اَف  9اعمػػػل  ػػػم اررػػػ   ، ألف ا١تسػػػة نػػػ ؿ يف لػػػورة ا١تائػػػدة،  ارػػي  عسػػػغهما

 447/  5:  و 582/  1:  ورواه فك تفسير ن ر النقلينيرسخ. 
 289/  1:  ػ وفك ال افك

عػػػ  زرارة ،  عػػػ  عمػػػس  ػػػ  أذيرػػػة،  عػػػ  ا ػػػ  أع عمػػػَت،  عػػػ  أ يػػػم،  عغػػػر  ػػػ  إ ػػػساهيم
ٚتيعػاً عػ  ،  اار ذيل    يسار ا كَت    أعُت ا٤تمد    مسغم ا سيد    معااية اأع اٞتاراد

إ٪تػا ارػيكم او :  أمس او ع  اجل رلورم  والية عغػر اأنػ ؿ عغيػم:  ااؿ 7أع جع س 
 غػػػم ،  ا ػػػسض االيػػػة أاِف األمػػػس،  ارلػػػورم اارػػػ ي  آمرػػػوا ارػػػ ي  يايمػػػوف ارصػػػالة ايدتػػػوف ار كػػػاة

كمػا  سػس ٢تػم ارصػالة اار كػػاة ،   أف ي سػس ٢تػػم ارواليػة 9؟  ػأمس او ٤تمػداً  يػدراا مػا هػر
اٗتػػوؼ أف  9 غمػػا أتػػاه ذرػػك مػػ  او ضػػاؽ  ػػ رك صػػدر رلػػوؿ او ،  ارصػػـو ااٟتػػتا 

  ذاؽ صدره اراجع ر م ع  اجل  ػأاو  او عػ  اجػل إريػم،  اأف يك  وه،  يستداا ع  ديرهم
واهلل يعصػم  ،  يا أيها الرس ؿ بلم ما أنكؿ إليػ  مػن ربػ  وإف لػم تفعػل فمػا بلدػم رسػالتو: 

،  يػػػـو عػػػديس خػػػم 7 اػػػاـ  واليػػػة عغػػػر ،  و تعػػػاُف ذكػػػسه صػػػدع  ػػػأمس ا،  مػػػن النػػػاس
 س ارراس أف يبغن ارإاهد ارغائب ػاأم،   رادى ارصالة جامعة
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اكانػػا :  7اػػاروا ٚتيعػػاً عػػَت أع اٞتػػاراد ػ ااػػاؿ أ ػػو جع ػػس :  اػػاؿ عمػػس  ػػ  أذنيػػة
اريػـو :  ل ػأن ؿ او عػ  اجػ،  ار سيذة تر ؿ  عد ار سيذة األخسى اكانػا ارواليػة آخػس ار ػسائب

 ياػوؿ او عػ  اجػل:  7أكمغا ركم ديركم اأ٘تما عغيكم نعميت. ااؿ أ و جع ػس 
 اد أكمغا ركم ار سائب.،  ال أن ؿ عغيكم  عد ه ه  سيذة: 

 43/  2:  ػ وفك تاريخ اليعق بك
اريػػػـو أكمغػػػا ركػػػم ديػػػركم اأ٘تمػػػا عغػػػيكم نعمػػػيت :  ااػػػد ايػػػل إف آخػػػس مػػػا نػػػ ؿ عغيػػػم

 ارنا  ة ارصس٭تة.،  اهر ارسااية ارص ي ة،  ارضيا ركم اللالـ ديرا

 : مصادر السنيين الم افقة لرأي أىل البيم
 252 / 2:  ػ الدر المنن ر

آخػس لػورة أن رػا لػورة :  عػ  أع ميسػسة اػاؿ،  اا   ا١تر ر،  اأخسج لعيد    مرصور
 اإف  يها رسبع عإسة  سيذة.،  ا١تائدة

 477 / 9:  ػ المحلى
،  أـ ا١تدمرُت رضػر او عرهمػا أف لػورة ا١تائػدة آخػس لػورة ن رػا رايرا م  طسيا عائإة
اما اجػدمت  يهػا وسامػاً   سمػوه. اهػ ه ا يػة يف ا١تائػدة  بطػل ،   ما اجدمت  يها والاًل   غغوه

 اصة أهنا ٤تكمة.،  أهنا مرسوخة
 389 / 7:  ػ المحلى

عػ  ،   ػ  صػاٌف عػ  معاايػة،    ف ه ا اد عارضم ما رايراه عرها مػ  طسيػا ا ػ  اهػب
هػػػل تاػػػسأ لػػػورة :  اارػػػا ِف عائإػػػة أـ ا١تػػػدمرُت:  عػػػ  جبػػػَت  ػػػ  ن ػػػَت اػػػاؿ،  جػػػست  ػػػ  كغيػػػب

 مػػا اجػػدمت  يهػػا وسامػػاً   سمػػوه. ،  أمػػا إهنػػا آخػػس لػػورة ن رػػا:  ؟ اارػػا نعػػم:  ؟ اغػػا ا١تائػػدة
عػن ابػن  172 / 7:  ورواه البيهقػك فػك سػننو،  188 / 6:  ورواه أحمد فك مسندهان هػ . 

 ورواه الحػالم،  427/  1:  ونح ه عن عبد اهلل بن عمرو. ورواه فك طبقات الحنابلة،  رنفي
 ىقا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.:  و اؿ 311 / 2: 
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هػػ ا وػػدي  :  مث راى عػػ  عبػػد او  ػػ  عمػػسا أف آخػػس لػػورة ن رػػا لػػورة ا١تائػػدة ااػػاؿ
عسؼ أهنما َف ٮتسجػاه مساعػاة رعمػس ويػ  ص ية عغ  ؤسط ارإيخُت اَف ٮتسجاه. ان ه . ال 

 س ما ن ؿ م  اراسآف عَت ا١تائدة.ادع  أف آخ
 256/  1:  ػ وفك مجم  الكواعد

اعرػػد عمػػس لػػعد  اعبػػد او  ػػ  ،  ذكػػس ا١تسػػة عغػػ  ا٠ت ػػُت:  اعػػ  ا ػػ  عبػػاس أنػػم اػػاؿ
 يالػػػعد إنػػػا ال نركػػػس أف:   اػػػاؿ عبػػػد او  ػػػ  عبػػػاس،  لػػػعد أ اػػػم مرػػػك:   اػػػاؿ عمػػػس،  عمػػػس

  هنػا أوكمػا  ،  اركػ  هػل مسػة مرػ  ن رػا ا١تائػدة،  رلوؿ او صغ  او عغيػم الػغم مسػة
 ... أال تساه ااؿ،  اكانا آخس لورة ن را م  اراسآف،  كل ؤر 

  غم ي كغم أود.
ا يم عبيد    عبيدة ار مار ااػد ،  اراى ا   ماجة طس اً مرم،  رااه ارط اي يف األال 

 يُغسب. ان ه .:  اااؿ،  تذكسه ا   وباف يف ارناا
اركرػػم ،  ارػػ ت هػو ثاػة عرػػد ا ػ  وبػاف،  ياصػد ا٢تينمػر أف ارساايػة ضػػعي ة   ػ ا ارػساات

أت ٥تار ػػة ١تاػػسرات ا١تػػ هب ارسٝتػػر ارػػ ت ياػػوؿ إف ارواجػػب هػػو عسػػل ،  يػػسات راايػػات عسيبػػة
 ! إف ا١تائدة ريسا آخس لورة ن را اياوؿ،  ارسجغُت يف اروضو 

 252 / 2:   رػ وفك الدر المنن
اػاؿ رلػوؿ او صػغ  او :  اأخسج أ و عبيد ع  ضمسة    وبيب اعطية    اي  اػاال

 وا وال٢تا اوسموا وسامها. ان ه . أوغ،  ا١تائدة ى م    آخس اراسآف تر يالً :  عغيم الغم
اكػػأف راايهػػا أضػػا ها ،  ايإػػك النسػػاف يف كغمػػة ى مػػ    ارػػيت ت ػػسدت  ػػا هػػ ه ارساايػػة

  م مإهوراً.اجعغ،   ُت اروااع ا ُت ما تبر م ارسغطةرغمصاٟتة 
 413 / 3:  ػ وفك تفسير التبياف

 آخس لورة ن را ا١تائدة.:  اااؿ عبد او    عمس
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 228/  1:  ػ وفك الددير
ف ا١تائػػدة آخػػس لػػورة أ:  اناػػل ا ػػ  كنػػَت مػػ  طسيػػا أٛتػػد ااٟتػػاكم ااررسػػائر عػػ  عايإػػة

 ن را. ان ه .
أف آخػػس مػػا نػػ ؿ  : أف ا١ت سػػاَف عغيػػم عرػػد عرػػد أهػػل اربيػػا اي ذػػة مػػ  ٣تمػػوع ذرػػك

 ػػػل ..  يف مصػػػادر إخوانرػػػا،  اأنػػم مديػػػد   ساايػػػاٍت صػػػ ي ة اكنػػَتة..  مػػ  اراػػػسآف لػػػورة ا١تائػػػدة
اوػػدها تك ػػر درػػيالً عغػػ   ( اليػػـ  ألملػػم ل ػػم ديػػن م )ٯتكػػ  اراػػوؿ  ػػأف آيػػة 

ا تػرف عغػػ  أف نػ اؿ ار ػػسائب اػػد ألهنػػ،  أهنػا آخػػس ن رػا يف آخػػس مػا نػػ ؿ مػ  ك ػػاب او تعػاُف
عغ  أنػم اردت نصػوص   ػ رك كمػا تاػدـ ،   ال يصة اراوؿ  أنم ن ؿ  عدها  سيذة،  ٘تا  ا

 اكمػا لػيأيت مػ  راايػة ارطػ ت ااربيهاػر ااػوؿ ارسػدت. اعغيػم،  7ع  الماـ اربػااس 
ألف ،  ال  ػػػد أف يكػػػوف خاريػػػاً مػػػ  ار ػػػسائب ااألوكػػػاـ،   كػػػل مػػػا نػػػ ؿ  عػػػدها مػػػ  اراػػػسآف، 

 !  ال وكم  عدها،  ار إسيع اد مت  ر ا٢تا

 اآلراء المخالفة والمتنا ضة
! اكنػػست  يػػم ! صػػار عػػَت ااضػػٍة اال ٤تػػدٍد عرػػدهم،  اركػػ  هػػ ا األمػػس ارػػدد ارواضػػة

! اأهنػػػا آرا   ! ازاد يف ارطػػػُت  غػػػًة أف ا١ت رػػػااب مرهػػػا صػػػ ية  ٔتااييسػػػهم ارساايػػػات اترااذػػػا
 ! ردهم ص ا ٍة كباٍر ال٬تسؤاف عغ 

،   أٚتغهػا إٚتػاالً ،  ارعل ارسيوطر ال    م  كنسة األاواؿ يف آخس ما نػ ؿ مػ  اراػسآف
 !!ما ن ؿ  اَف يعددها أااًل اثانياً كما عدد األاواؿ األر عة يف أاؿ

 ! ررسى ألباب نإأهتا،  ا٨ت  نعدها  اخ صار
 م  لورة ارباسة. ٕٛٚاهر ا ية ،  ػ أف آخس آية هر آية ارس ا ٔ
اهػػر ا يػػة ،  أت ارورثػػة مػػ  األاس ػػا  عػػَت ا١تباؤػػسي ،  ػػػ أف آخػػس آيػػة هػػر آيػػة اركالرػػة ٕ
 م  لورة اررسا . ٙٚٔ

ارباػسة ػ  (..  واتقػ ا ي مػا  ترجعػ ف فيػو الػى اهلل )ػ أف آخس آية هػر آيػة  ٖ
ٕٛٔ. 
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ػػ  ار و ػة (...  لقد جاءلم رس ؿ مػن أنفسػ م )ػ أف آخس آية هر آية  ٗ
ٕٔٛ. 

 (...  ومػػػا أرسػػػلنا مػػػن  بلػػػ  مػػػن رسػػػ ؿ )يػػػة هػػػر آيػػػة ػ أف آخػػػس آ ٘
 .ٕ٘األنبيا  ػ 
اركهػػف ػ  (...  فمػػن لػػاف يرجػػ  لقػػاء ربػػو )ػ أف آخػػس آيػػة هػػر آيػػة  ٙ
ٔٔٓ. 

 .ٖٜاررسا  ػ  (...  ومن يقتل مامنا متعمدا   )ػ أف آخس آية هر آية  ٚ
 ف آخس لورة ن را هر لورة ار و ة.ػ أ ٛ
 اررصس. أف آخس لورة ن را هر لورةػ  ٜ

ااػػد تبغػػن أاػػوا٢تم اراايػػاهتم ضػػعف ،  ٔٓٔ/  ٔهػػ ا مػػا جػػا   اػػ  يف إتاػػاف ارسػػيوطر 
 !! ١ت  ي  بع ا١تصادر،  ه ا ارعدد

 لي  نشةت ىقه اآلراء المتنا ضة
 : تعطيرا ضوً  عغ  نإأة ه ا الضطساب اارذياع القصة التالية

أنػا :   غػم يعس هػا  اػاؿ،  الئل ا٠تغي ة عمس ذات يـو عػ  ت سػَت آيػة ارس ػا اأوكػاـ ارس ػ
 ! ااد تويف ارر  اَف ي سسها ِف،  ألف ه ه ا ية آخس آية ن را،  م ألف

اصػار خ ػاـ ،  اؤوؤػا عغػ  لػورة ا١تائػدة،  ام  يومها دخغا آيات ارس ا عغ  ا٠ت 
 ! ا ُت آيات ارس ا،  ما ن ؿ م  اراسآف مسدداً  ُت ا١تائدة

مػػ  لػػورة ارباػػسة  ٕٙٚػ  ٕ٘ٚيف ا ي ػػُت :  آفاركػػ  ارس ػػا ذكػػس يف أر ػػع لػػور مػػ  اراػػس 
...  مػػػػ  آؿ عمػػػػساف ٖٓٔاا يػػػػة ،  مػػػػ  ارػػػػسـا ٜٖاا يػػػػة ،  مػػػػ  لػػػػورة اررسػػػػا  ٔٙٔاا يػػػػة 

 !؟ !  أت آيٍة مرها اصد ا٠تغي ة ا عب ه ه ارسور مكر ا عذها مدي
م !  صػار مػ هبه م  لػورة ارباػسة ٕٛٚات ع ا١ت راف رغخغي ة اااروا إف ماصوده ا ية 
! اصػػػار  ارػػػيت ن رػػػا يف أاؿ ا٢تعػػػسة،  أف آخػػػس آيػػػة ن رػػػا مػػػ  اراػػػسآف اضػػػعا يف لػػػورة ارباػػػسة

ألنػم نػ ؿ  عػد آيػة إكمػاؿ ارػدي ! ارعغهػم ي صػوراف أنػم ،  م هبهم أف ٖتسل ارس ا تإػسيع  إضػايف
ماداـ هد هم هػد ا ؤػسعياً صػ ي اً هػو ارػد اع ،  ال  أس   ه ا١ت اراة يف ن اؿ اراسآف ااروور

 ! 9خغي ة رلوؿ او ع  
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 : 36/  1:  ػ  اؿ اإلماـ أحمد فك مسنده
إف آخػس مػا نػ ؿ مػ  اراػسآف آيػة :  2 اػاؿ عمػس:  ع  لعيد    ا١تسيب اػاؿ

ورواه فػك ! !  دعوا ارس ػا اارسيبػة،  اإف رلوؿ او صغ  او عغيم الغم ابب اَف ي سسها،  ارس ا
وابن الضػريل وابػن جريػر وابػن المنػقر   ىعن ) ش وابن راى يو حم  186/  4:  لنك العماؿ

 .ل  ؽ فك الدالعمردويو  وابن
 : 114 / 12و  51/  2:  ػ و اؿ السرخسك فك المبس ط

ااػػبب رلػػوؿ او صػػغ  او ،  إف آيػػة ارس ػػا آخػػس مػػا نػػ ؿ:  2  اػػد اػػاؿ عمػػس
 ! غيم الغم ابل أف يبُت ررا ؤأهناع

 171/  1:  ػ و اؿ السي طك فك اإلتقاف
آخس آية ن را آية ارس ا. اراى اربيهار ع  عمػس :  ربخارت ع  ا   عباس ااؿاأخسج ا

 آية ارس ا. ان ه .ما ن ؿ  م  آخس:  اعرد أٛتد اا   ماجم ع  عمس...  منغم
،  كمػا َف ٖتغهػا يف لػورة ا١تائػدة،   ارك  إضا ة ى م    يف ه ه ارساايػة ال ٖتػل ا١تإػكغة

 نف عغ  أف آية ارس ا آخس ما ن ؿ ! اهرألف ارساايات األخسى ري   يها ى م    
 ! ة صة ثاني

،  اٖتػػػػػَت  يهػػػػػا،  َف يعػػػػػسؼ ا٠تغي ػػػػػة عمػػػػػس معػػػػػٌت اركالرػػػػػة..  اذات يػػػػػوـٍ  ػػػػػل ذات أيػػػػػاـ
اتػويف اررػ  ،  إهنػا آخػس آيػة ن رػا:  !  ااؿ اااروا عرػم اُف آخس عمسه،  اال عص  عغيم  همها

 ! أا  يرها رم  ياناً نااصاً ،  ابل أف يبيرها رم
 115 / 5:  ففك البخارف ػ

اآخػػس آيػػة ن رػػا خا٘تػػة ،  آخػػس لػػورة ن رػػا كامغػػة  ػػسا ة:  اػػاؿ 2 عػػ  ارػػ ا 
 185 / 5:  ونح ه فك...  يس   ونك ال او ي  يكم يف اركالرة:  لورة اررسا 

 171/  1:  ػ و اؿ السي طك فك اإلتقاف
اػل او ي  ػػيكم يسػ   ونك :   ػساى ارإػيخاف عػ  ارػ ا   ػ  عػازب اػاؿ آخػس آيػة ن رػا

 .اآخس لورة ن را  سا ة،  يف اركالرة
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 298/  4:  ػ وفك مسند أحمد
اآخػس ،  آخس لورة ن رػا عغػ  اررػىب صػغ  او عغيػم الػغم كامغػة  ػسا ة:  ع  ار ا  ااؿ

 ! اُف آخسه....  اُف آخس ارسورة...  يس   ونك:  آية ن را خا٘تة لورة اررسا 
 اؤػاركا يف ار إػويأ عغػ  لػورة ا١تائػدة،  غػ  ا٠تػ ام  يومها دخغػا آيػة اركالرػة ع

ا ايػػة ا١تائػػدة ٔتػػا  يهػػا آي ػػا ،  ! اصػػار خ ػػاـ مػػا نػػ ؿ مػػ  اراػػسآف مػػسدداً  ػػُت آيػػات ارس ػػا ااركالرػػة
 ! اإكماؿ اردي ،  ارعصمة م  ارراس

 هػار ٍت مإػكغة ،  ااد راجعا ما تيسس ِف م  مصادر إخوانرا يف مسأرة ارس ا ااركالرػة
وػػىت أنػػم جعغهػػا مػػ  اراذػػايا ا٢تامػػة عغػػ  مسػػ وى ،  خاصػػًة مسػػأرة اركالرػػة،  همػػاا٠تغي ػػة مع

االػ مس يطسوهػا  9اكػاف يطسوهػا مػ  عغػ  مرػ  اررػ  ،  اذايا األمة اللالمية اركػ ى
! األمػػس ارػ ت يػػدؿ  اأاصػ  ا١تسػػغمُت ْتغهػا،  وػىت لػػاعات وياتػم األخػػَتة،  كمإػكغة كػػ ى

 ففك صحيح البخػاري! ! رعدـ ٘تكرم م  الػ يعا ا،  سغمُتعغ  ؤعوره ارعميا  اٟتسج أماـ ا١ت
 :6 / 242 

خطػب عمػس عغػ  مرػ  رلػوؿ او صػغ  او عغيػم :  ع  ا   عمس رضر او عرهما ااؿ
ارعرػػػب اار مػػػس ااٟترطػػػة :  اهػػػر مػػػ  ٜتسػػػة أؤػػػيا ،  إنػػػم اػػػد نػػػ ؿ ٖتػػػسل ا٠تمػػػس:  الػػػغم  اػػػاؿ

ث اددت أف رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم اارإعَت اارعسل. اا٠تمس مػا خػامس ارعاػل. اثػال
اأ ػػواب مػػ  أ ػػواب ارس ػػا. ان هػػ . ارااه ،  ااركالرػػة،  اٞتػػد:  َف ي ارارػػا وػػىت يعهػػد إريرػػا عهػػداً 

ورواه ابػػػن ،  ٕ٘ٗ / ٛا ٔٙ/  ٘:  اراى ٨تػػػوه يف،     صػػػيل أكنػػػس،  ٔٛ/  ٕ:  مسػػػغم يف
وأخػػرج عبػػد :  249 / 2:  و ػػاؿ عنػػو السػػي طك فػػك الػػدر المننػػ ر،  917/  2:  ماجػػة فػػك

 ... الرزاؽ والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنقر عن عمر
 ع  اركالرة. 9عغ  أف عمس َف يسأؿ ارر  ،  ايدؿ ه ا ارص ية ا١تدكد

 : فقاؿ،  373 / 2:  و د صرح بقل  صحيح الحالم القي رواه فك المستدرؾ
:  اػػػاؿ2اب٤تمػػػد  ػػػ  طغ ػػػة  ػػػ  ي يػػػد  ػػػ  ركانػػػة ٭تػػػدث عػػػ  عمػػػس  ػػػ  ا٠تطػػػ

 ع :  أكوف لأرا رلوؿ او صغ  او عغيم الغم ع  ثالٍث أوب إِف م  ٛتس اررعم
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؟ اعػػ   أ٭تػػل ا ػػا٢تم،  اعػػ  اػػـو اػػاروا ناػػسُّ  ار كػػاة يف أمواررػػا اال ندديهػػا إريػػك،  ا٠تغي ػػة  عػػده
 ؤسط ارإيخُت اَف ٮتسجاه. ان ه . اركالرة. ه ا ودي  ص ية عغ 

 !! عرها مسراً  9لأؿ ارر   ارك  يف ص ية مسغم أف عمس
عػ  معػداف  ػ  أع طغ ػة أف عمػس  ػ  ا٠تطػاب خطػب  : 61/  5:  ػ  ػاؿ مسػلم فػك

إي ال أدع  عػدت ؤػيئاً :  اذكس أ ا  كػس مث اػاؿ،  يـو ٚتعة   كس ن  او صغ  او عغيم الغم
 ػم يف ! مػا راجعػا رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم يف ؤػر  مػا راجع أهم عردت م  اركالرػة

يػػا :  وػػىت طعػػ    صػػبعم يف صػػدرت ااػػاؿ،  اركالرػػة! امػػا أعغػػيب ِف يف ؤػػر  مػػا أعغػػيب ِف  يػػم
! اإي إف أعػػأ أاػػب  يهػػا  اذػػية ؟ عمػػس أال تك يػػك آيػػة ارصػػيف ارػػيت يف آخػػس لػػورة اررسػػا 

 اسآف ام  ال ياسأ اراسآف. ان ه .ياذر  ا م  ياسأ ار
اركرػػػم كػػسر لػػػدارم وػػػىت ،  مػػساراً عرهػػا مػػػساراً  وضػػ ها رػػػم  9يعػػٍت أنػػػم لػػأؿ اررػػػ  

 ! دـ  همم رإسوم إياهارع 9عذب عغيم ارر  
أخػػ  عمػػس أنػػم لػػوؼ رػػ  ي هػػم  9 ػػل يػػدؿ ارصػػ ي اف ار اريػػاف عغػػ  أف اررػػ  

 ! أا دعا عغيم   رك،  اركالرة طوؿ عمسه
 257 / 2:  ػ ففك الدر المنن ر

 سػػػرد صػػػ ية عػػػ  ،  ئباأ ػػػو ارإػػػيخ يف ار ػػػسا،  اأخػػػسج ارعػػػدي ااربػػػ ار يف مسػػػرديهما
 واػػف اررػػ  ،  ن رػػا آيػػة اركالرػػة عغػػ  اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم يف مسػػٍَت رػػم:  و ي ػػة اػػاؿ

 ر س و ي ة   ذا عمس  غااهػا إيػاه.  غمػا  ،    ذا هو ْت ي ة  غااها إياه،  صغ  او عغيم الغم
راػد :  و ي ػة اػاؿ ،  ن ػس عمػس يف اركالرػة  ػدعا و ي ػة  سػأرم عرهػا،  كاف يف خال ػة عمػس

يػػدؾ عغػػ  ذرػػك ؤػػيئاً ااو ال أز ،  راانيهػػا رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم  غاي ػػك كمػػا راػػاي
 أ داً. ان ه .

ع  لعيد    ا١تسيب أف عمس لأؿ  37688حديث  87/  11:  ػ وفك لنك العماؿ
،  أا رػػي  اػػد  ػػُت او ذرػػك:  ؟ اػػاؿ كيػػف يػػورث اركالرػة:  رلػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم

 !  كأف عمس َف ي هم،  اُف آخس ا ية ... وإف لاف رجل ي رث لاللة أو امرأة:  مث اسأ
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!   كػػأف عمػػس َف ي هػػم،  اُف آخػػس ا يػػة..  يسػػ   ونك اػػل او ي  ػػيكم يف اركالرػػة:   ػػأن ؿ او
 الػػػأريم عرهػػػا ،  إذا رأيػػػا مػػػ  رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم طيػػػب ن ػػػ :   اػػػاؿ ٟت صػػػة

 !! ؟ ما أرى أ اؾ يعغمها أ داً  وؾ ذكس رك ه اأ :   ااؿ
! ! ما أراي أعغمها أ داً ااد ااؿ رلوؿ او صغ  او عغيم الغم مػا اػاؿ:   كاف ياوؿ

 ص  م.مسدايم  اذكس يف مصدره أف ا   راهويم أا ا  
اػػد ك بهػػا رعمػػس  9أف اررػػ   249 / 2:  ػػػ بػػل روف السػػي طك فػػك الػػدر المننػػ ر

أف عمػػس ،  عػػ  طػػااسمسدايػػم  اأخػػسج عبػػد ارػػسزاؽ الػػعيد  ػػ  مرصػػور اا ػػ :  ! اػػاؿ يف ك ػػف
  سأر م  أمالها عغيهػا يف ك ػف،  أمس و صة أف تسأؿ ارر  صغ  او عغيم الغم ع  اركالرة

 !!؟ أا ما تك يم آية ارصيف،  ؟ ما أراه يايمها م  أمسؾ   ا أعمس:  اااؿ، 
...  اإف كػػاف رجػػل  يػػورث كالرػػًة أا امػػسأة  :  اآيػػة ارصػػيف ارػػيت يف اررسػػا :  اػػاؿ لػػ ياف

 ية اريت يف خا٘تة اررسا . ان ه .ن را ا ،   غما لأروا رلوؿ او صغ  او عغيم الغم
 ! اكغها ص ي ة،   ان س اُف ه ه ار رااذات يف أوادي  عمس ااركالرة

َف  9االويب أف اركالرة هر إودى ا١تسائل ارػنالث ارػيت اػاؿ اربخػارت إف اررػ  
 9مػع أف راايػ هم ارصػ ي ة تاػوؿ إف اررػ  ..  اال لأؿ عمػس اررػ  عرهػا،  بيرها رألمةي

 ! اد ك ب اركالرة رعمس يف ك ف
 9 اػد راى اربخػارت ن سػم أيذػاً أف اررػ  ،  اأما ا١تسأرة ارنانية اريت هر ا٠تال ػة

 .. أىب ذرك ارك  عمس،  دعا  دااة اك ف ريك ب رألمة اللالمية ك ا اً ال تذل  عده أ داً 
اػد  يرهػا  9 يسػ  يل أف ال يكػوف اررػ  ،  اهر أ واب ارس ػا،  اأما ا١تسأرة ارنارنة
 !! ااد يكوف ك بها رعمس أا عَته يف ك ف أيذاً ،  اؤسوها رغمسغمُت أيذاً 

 داللة ىاتين القصتين
تػػػدؿ هاتػػػاف اراصػػػ اف عغػػػ  أف صػػػ اح إخوانرػػػا  يهػػػا م رااذػػػات  ال ٯتكػػػ  رباوػػػٍ  أف 

  د رم أف يسجة  عذها ايسد  عذها. ل ال ،  يعاً يابغها ٚت
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عػػ  ا يػػة  9اكيػػف ٯتكػػ  رعااػػٍل أف يابػػل يف موضػػوعرا أف عمػػس َف يسػػأؿ اررػػ  
،  اعذػب مرػم،  وػىت د عػم   صػبعم يف صػدره،  اأنػم لػأرم عرهػا مػساراً ..  ألهنا آخس آيػة ن رػا

 !! اٍف
اُف آخػس ار رااذػات ارػيت ..  اآيات ارس ا آخس آيات،  اكيف يابل أف اركالرة آخس آية

 ! ما َف ن كسهاأكنس مرها  ي،  ذكسناها
اتدؿ اراص اف عغ  أف لػغطة ا٠تغي ػة عمػس عغػ  ارسػريُت  غغػا وػداً تسػ طيع معػم أف 

اأوػداث نػ اؿ ،  ! اأف ا١تهػم عرػدهم تكييػف ت سػَت اراػسآف ٕتعل ادعػا ه عػَت ا١تعاػوؿ معاػوالً 
اوىت رو رػـ  مػ  ذرػك إثػارة ،  وىت رو ترااذا أاوارم،   ةا ا ما اارم ا٠تغي،  األبا ا،  آياتم

 ! ايف أ عارم تعاُف،  ؤبهة ار رااب يف دي  او تعاُف
 .! عدا  رىلالـ ارلورم اص ا  م،  اإذا اعًتض أود  عغ  ذرك  هو را ذر

وسػب ،  ارٔتػا عَت٫تػا،  اتدؿ اراص اف يف موضوعرا عغ  أف آيات ارس ا اإرث اركالرػة
:  امعػػػٌت ذرػػك أف او تعػػػاُف اػػػاؿ رغمسػػػغمُت،  غي ػػة اػػػد ن رػػػا  عػػػد آيػػة إكمػػػاؿ ارػػػدي رأت ا٠ت

 !! اركرم َف يك  أكمل أوكاـ الرث اارس ا اأوكاـ ارا ل،  اليـ  ألملم ل م دين م
إف مػػ  ٭تػػًـت ن سػػم ال ٯتكرػػم أف يابػػل مرطاػػاً ٬تػػادؿ عػػ  إنسػػاف عػػَت معصػػـو ري ئػػم مػػ  

 ! 9سبة ار رااب اُف او ع  اجل ارلورم وىت رو ال غـ  ذرك ن،  ار رااب
* * 

 : بقية ال  اؿ
 :  ل ٧تمغها إٚتاالً ،  اأوادينها ارص ي ة عردهم،  ال نطيل يف ذكس  اية األاواؿ

 182 / 5:  ػ ففك صحيح البخارف
 سوغػا  يهػا اُف ا ػ  ،  آية اخ غف  يها أهػل اركو ػة:  ااؿ ٝتعا لعيد    جبَت ااؿ

ى اررسػا   ومن يقتل مامنا  متعمدا  فجػكاؤه جهػنم:  ن را ه ه ا ية:  ااؿعباس  سأر م عرها  
 اما نسخها ؤر .،    هر آخس ما ن ؿ ٖٜػ 
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 15 / 6:  ػ وفك البخاري
 سوغػػا  يػػم اُف ا ػػ  ،  اخ غػػف أهػػل اركو ػػة يف ا ػػل ا١تػػدم :  عػػ  لػػعيد  ػػ  جبػػَت اػػاؿ

 اَف يرخسها ؤر .،  ن را يف آخس ما ن ؿ:  عباس  ااؿ
 196 / 2:  ك الدر المنن رػ وف

اأخػػسج عبػػد  ػػ  ٛتيػػد ااربخػػارت امسػػغم اأ ػػو دااد ااررسػػائر اا ػػ  جسيػػس اارطػػ اي مػػ  
هػر آخػس ....   سوغػا  يهػا،  اخ غف أهل اركو ة يف ا ل ا١تػدم :  طسيا لعيد    جبَت ااؿ
 ما ن ؿ اما نسخها ؤر .

اا ػػ  ،  عبػػد  ػػ  ٛتيػػدا ،  اا ػػ  ماجػػة،  ااررسػػائر،  الػػعيد  ػػ  مرصػػور،  اأخػػسج أٛتػػد
اارطػ اي مػ  طسيػا لػاَف  ػ  أىب ،  اارر ػاس يف نالػخم،  اا   أع وامت،  اا   ا١تر ر،  جسيس
راػػد ن رػػا يف آخػػس مػػا نػػ ؿ مػػا نسػػخها ؤػػر  وػػىت اػػبب :  اػػاؿ...  عػػ  ا ػػ  عبػػاس،  اٞتعػػد

 د رلوؿ او صغ  او عغيم الغم.اما ن ؿ اور  ع،  رلوؿ او صغ  او عغيم الغم
 ؟ ه دىأرأيا إف تاب اآم  اعمل صاٟتاً مث ا:  ااؿ
 .!؟ اأ  رم  ار و ة:  ااؿ

 345 / 18:  ػ وفك مجم ع الن وي
 ا ية...  ومن يقتل مامنا  متعمدا  فجكاؤه جنهم خالدا  فيها:  اورم تعاُف

هػػػػر آخػػػػس مػػػػا نػػػػ ؿ امػػػػا نسػػػػخها ؤػػػػر . اكػػػػ ا رااه مسػػػػغم ...  يف صػػػػ ية اربخػػػػارى
ؤػػعبة  ػػم. ارااه أ ػػو دااد عػػ  أٛتػػد  ػػ  وربػػل  سػػرده عػػ  لػػعيد  ػػ   ااررسػػائر مػػ  طػػسؽ عػػ 

 ما نسخها ؤر . ان ه .:  ع  ا   عباس يف ا ية  ااؿ،  جبَت
امػػ  ،   هػػل ٯتكػػ  ١تسػػغم أف يابػػل هػػ ه ارساايػػات ى ارصػػ ي ة   مػػ  اربخػػارت أا عػػَته

نػػ ؿ  عػػد آيػػة ،  اللػػالـ ايغ ػػـ   ػػأف ٖتػػسل ا ػػل ا١تػػدم  تإػػسيع إضػػايف يف،  ا ػػ  عبػػاس أا عػػَته
 ! إكماؿ اردي 

* * 
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 338 / 2:  ػ وفك مستدرؾ الحالم
 عػػػػػ  ا ػػػػػػ  عبػػػػػػاس رضػػػػػػر او عرهمػػػػػا عػػػػػػ  أع  ػػػػػػ  كعػػػػػػب،  عػػػػػ  يولػػػػػػف  ػػػػػػ  مهػػػػػػساف

ع يػ  عغيػم مػا ،  راد جا كم رلوؿ م  أن سػكم:  آخس ما ن ؿ م  اراسآف:  ااؿ 2
صػػ ية عغػػ   عرػػ م وػػسيف عغػػيكم  ػػا١تدمرُت رؤؼ روػػيم. وػػدي  ؤػػعبة عػػ  يػػون   ػػ  عبيػػد

ؤػػسط ارإػػيخُت اَف ٮتسجػػاه. ان هػػ . اهػػ ه ارساايػػة ى ارصػػ ي ة   عغػػ  ؤػػسط ارإػػيخُت تاصػػد 
 م  لورة ار و ة.،  ٜٕٔػ  ٕٛٔا ي ُت 

 295 / 3:  ػ وفك الدر المنن ر
اا ػ  ،  اا ػ  جسيػس،  اا ػ  مريػع يف مسػرده،  اال ا  ػ  راهويػم،  اأخسج ا   أع ؤيبة

،  مػػ  طسيػػا يولػػف  ػػ  مهػػساف،  ااربيهاػػر يف ارػػدالئل، مسدايػػم  اا ػػ ،  اأ ػػو ارإػػيخ،  ا١ترػػ ر
آخػس آيػة أن رػا عغػ  اررػ  صػغ  او عغيػم الػغم ػ :  عػ  أع  ػ  كعػب اػاؿ،  عػ  ا ػ  عبػاس

 ا ية...  ايف ر يب أف آخس ما ن ؿ م  اراسآف ػ راد جا كم رلوؿ م  أن سكم اُف آخس
 اا ػ  مساديػم،  نبػارت يف ا١تصػاوفاا ػ  األ،  اأخسج ا   ارذػسي  يف  ذػائل اراػسآف *

ػػ ايف ر ػيب  ارسػما  ػ  إف أودث اراػسآف عهػداً  ػاو:  ع  اٟتس  أف أع    كعب كاف ياوؿ، 
 اُف آخس ارسورة...  راد جا كم رلوؿ م  أن سكم:  هاتاف ا ي اف

 295 / 3:  ػ الدر المنن ر
اا ػ  ،  سي  يف  ذػائغماا ػ  ارذػ،  ااخسج عبد او    أٛتد  ػ  وربػل يف زاائػد ا١تسػرد

،  ااربيهاػر يف ارػدالئل، مسدايػم  اا ػ ،  اأ ػو ارإػيخ،  اا   أع وامت:  أع دؤاد يف ا١تصاوف
عػػػ  أع  ػػػ   ،  مػػػ  طسيػػػا أع ارعاريػػػة،  اارذػػػيا  يف ا١تخ ػػػارة،  اا٠تطيػػػب يف تغخػػػيف ا١ت إػػػا م

ف اٯتػل عغػيهم  كاف رجاؿ يك بػو ،  أهنم ٚتعوا اراسآف يف مص ف يف خال ة أع  كس،  كعب
 ... مث انصػػس وا صػػسؼ او اغػػو م:  وػػىت ان هػػوا اُف هػػ ه ا يػػة مػػ  لػػورة  ػػسا ة،  أع  ػػ  كعػػب
إف اررػىب صػغ  :   اػاؿ أع  ػ  كعػب،    روا أف ه ا آخس ما ن ؿ م  اراػسآف،  اـو ال ي اهوف

 راد:  او عغيم الغم اد أاسأي  عد ه ا آي ُت
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 ػػ ف ،  م مػػا عرػػ م وػػسيف عغػػيكم  ػػا١تدمرُت رؤؼ روػػيمجػػا كم رلػػوؿ مػػ  أن سػػكم ع يػػ  عغيػػ
مػػا نػػ ؿ  إال هػػو عغيػػم توكغػػا اهػػو رب ارعػػسش ارع ػػيم.  هػػ ا آخػػسإرػػم  تورػػوا  اػػل وسػػىب او ال

ومػا أرسػلنا مػن  بلػ  مػن :  ياػوؿ او،  إال اوإرم  م  اراسآف. ااؿ  خ م األمس ٔتا   ة  م  ال
 .فاعبدوفإال أنا إلو  رس ؿ إال ي حك اليو أنو ال

أراد :  اأخػػػسج ا ػػػ  أع دؤاد يف ا١تصػػػاوف عػػػ  ٭تػػػِت  ػػػ  عبػػػد ارػػػسٛت   ػػػ  واطػػػب اػػػاؿ
مػػ  كػاف تغاػ  مػػ  رلػوؿ او صػػغ  :  عمػس  ػ  ا٠تطػػاب أف ٬تمػع اراػسآف  اػػاـ يف اررػاس  اػاؿ

،  اكانوا ك بوا ذرك يف ارصػ ف ااألرػواح اارعسػب،  او عغيم الغم ؤيئاً م  اراسآف  غيأترا  م
 هو ٬تمع ذرك اريم. ا ل ا ،  ابل م  أود ؤيئاً وىت يإهد ؤهيدافاكاف ال ي

اكػاف ال ،  مػ  كػاف عرػده ؤػر  مػ  ك ػاب او  غيأترػا  ػم:   ااـ عنماف    ع اف  اػاؿ
رأيػ كم تػسك م إي :   عػا  خ ٯتػة  ػ  ثا ػا  اػاؿ،  يابل م  أود ؤيئاً وىت يإهد  م ؤاهداف

 ! آي ُت َف تك بو٫تا
 ؟ ما ٫تا:   ااروا

ولقػد جػاءلم رسػ ؿ مػن أنفسػ م :  تغايػا مػ  رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم:  اؿا
 اُف آخس ارسورة...  عكيك عليو ما عنتم
 ؟  أي  تسى أف ٧تعغهما،  اأنا أؤهد أهنما م  عرد او:   ااؿ عنماف

  خ ما  ما  سا ة. ان ه .،  إخ م  ما آخس ما ن ؿ م  اراسآف:  ااؿ
ات يف ك ػاب تػداي  ااػد ْتنرػا هػ ه ارساايػ،  182/  1:  داود وشبيو بػو فػك سػنن أبػك

 اراسآف.
* * 

 243 / 8:  ػ وفك صحيح مسلم
تعغػػم ػ ااػػاؿ هػػاراف :  اػػاؿ ِف ا ػػ  عبػػاس:  عػػ  عبيػػد او  ػػ  عبػػد او  ػػ  ع بػػة اػػاؿ

 ؟ ورة ن را م  اراسآف ن را ٚتيعاً تدرت ػ آخس ل
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 داا.ص:  . ااؿإذا جاء نصر اهلل والفتح،  اغا نعم
 اَف يال آخس.،  تعغم أت لورة:  ايف رااية ا   أع ؤيبة
 326/  4:  ػ وفك سنن الترمقي

 .إذ جاء نصر اهلل والفتح:  آخس لورة أن را:  ااد رات ع  ا   عباس أنم ااؿ
 2 / 2:  وروف ابن لنير فك تفسيره:  228/  1:  ػ وفك الددير

 .ا١تائدة اار  ة ى يعٍت اررصس  ع  عبد او    عمس أف آخس لورة أن را لورة 
 477/  6:  ػ وفك الدر المنن ر

إذا جػػاء نصػػر اهلل :  اا٠تطيػػب اا ػػ  عسػػاكس عػػ  أع هسيػػسة يف اورػػممسدايػػم  اأخػػسج ا ػػ 
ال  إنػػك،  انعػػ  اريػػم ن سػػم،  عغػػم  اوػػد  وػػده او رربيػػم صػػغ  او عغيػػم الػػغم:  اػػاؿ،  والفػػتح

 تبا   عد   ة مكة إال اغيال.
آخػػس لػػورة ن رػػا مػػ  اراػػسآف :  عػػ  ا ػػ  عبػػاس اػػاؿمسدايػػم  ا ػػ  أع ؤػػيبة اا ػػ اأخػػسج 

 .إذا جاء نصر اهلل والفتح:  ٚتيعاً 
* * 

 19 / 12:  ػ وفك المجعم ال بير للطبرانى
. اهػر . ان هػ واتقػ ا ي مػا  ترجعػ ف فيػو الػى اهلل:  آخس آية أن رػا:  ع  ا   عباس ااؿ

 ! م  لورة ارباسة ٕٔٛا ية 
* * 

أف معاايػػػة  ػػػ  أع لػػػ ياف أدُف :   كس يف آخػػػس ادعػػػا اهتم يف آخػػػس آيػػػٍة مػػػ  اراػػػسآفانػػػ
..  اليـ  ألملم ل ػم ديػن م )ان   عغ  ا١تر  أف تكوف آية ،   دروه يف ه ا ا١توضوع
مػػػ  لػػػػورة  ٓٔٔاأ ػػػػىت رغمسػػػغمُت  ػػػأف آخػػػػس آيػػػٍة ن رػػػا هػػػػر ا يػػػة ،  آخػػػس مػػػا نػػػ ؿ (
 : 392 / 19:  ففك المعجم ال بير للطبرانك! ! رربيماأهنا اكانا تأديباً م  او ،  اركهف

 اريـو:  عمسا    اي  أنم ٝتع معااية    أع ل ياف عغ  ا١تر  ن ع   ه ا ية
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فمػػن لػػاف :  مث تػػال هػػ ه ا يػػة،  ن رػػا يػػـو عس ػػة يف يػػـو ٚتعػػة:  اػػاؿ..  أكمغػػا ركػػم ديػػركم
 ان ه ...  باً رسلوؿ اوتأدي....  إهنا آخس آية ن را:  اااؿ...  يرج  لقاء ربو

ااد ار  ا ارسيوطر اُف أف كيل ار رااب اد ط ة ل عػاد آيػة إكمػاؿ ارػدي  عػ  خػ م 
! اركرػػم مػػسَّ   ال إػػكل يف ابػػوؿ اػػوؿ معاايػػة اعمػػس..  اعػػديس خػػم،  اوعػػة ارػػوداع،  اراػػسآف

 ! م يف ار غطية اار سًت اارساعافعغ  عادهت،    رك مساراً لسيعاً 
 172/  1:   اؿ فك اإلتقاف

  هنػا ن رػا  عس ػة ،  اليػـ  ألملػم ل ػم ديػن م:  م  ا١تإكل عغػ  مػا تاػدـ اورػم تعػاُف
يف وعػػػة ارػػػوداع ا اهسهػػػا إكمػػػاؿ ٚتيػػػع ار ػػػسائب ااألوكػػػاـ ابغهػػػا. ااػػػد صػػػسح  ػػػ رك ٚتاعػػػة 

ـ  :   اػػػاؿ،  مػػػرهم ارسػػػدت ارػػػدي  مػػػع أنػػػم ارد يف آيػػػة ارس ػػػا ا ،  َف يرػػػ ؿ  عػػػدها وػػػالؿ  اال وػػػسا
 ! ا ن را  عدهاااركالرة أهن

األاُف أف ي ػػػأاؿ عغػػػ  أنػػػم أكمػػػل ٢تػػػم ارػػػدي  :  ااػػػد ال إػػػكل ذرػػػك ا ػػػ  جسيػػػس ااػػػاؿ
!  ال ٮتػارطهم ا١تإػسكوف،  اإجػال  ا١تإػسكُت عرػم وػىت وعػم ا١تسػغموف،     سادهم  اربغػد اٟتػساـ

 ان ه .
أف وػػػل ار رػػػااب يف كػػػالـ :  امعػػػٌت كػػػالـ ا ػػػ  جسيػػػس ارطػػػ ت ارػػػ ت ارتذػػػاه ارسػػػيوطر

،  ة  أف نابغم انبعد إكماؿ اردي  اإ٘تاـ اررعمة ع  ار إسيع اتر يل األوكػاـ اار ػسائبارص ا 
وػىت تسػغم ررػا أواديػ  عمػس عػ  اركالرػة اارس ػا اوػدي  معاايػة ،  ا٨تصسه    سيس مكػة  اػ 

 !! يف آخس آية يف ى تأديب ارر   
مػػا عػػدا  ػػػ ةإهنػػا   ػػوى ت كػػسر أمامػػك مػػ  ارعغمػػا  ارسػػريُت  وجػػوب ابػػوؿ كػػالـ ارصػػ ا 

ػ وػػىت رػػو الػػ غـ  ذرػػك ت سيػػن آيػػات او تعػػاُف اأواديػػ  رلػػورم مػػ   9أهػػل  يػػا اررػػ  
 ػػل يعطػػوهنم وػػا ارػػراب عغػػ  كػػالـ ،  !  هػػم عمغيػػاً يعطػػوف ارصػػ ا ة درجػػة ارعصػػمة معانيهػػا

 ! ألهنم ٬تعغوف كالمهم واكماً عغيم،  9او تعاُف اكالـ رلورم 
اتصػػػػػػمَّ ٝتعػػػػػػك عػػػػػػ  صػػػػػػساخ ،  ب عيريػػػػػػكمث ي سضػػػػػػوف عغيػػػػػػك أف تابػػػػػػل ذرػػػػػػك اتغمػػػػػػ

 !! ض اياهم م  ا يات ار اهسة ااألوادي  ارص ي ة
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اال لػػورهتا ،  ريسػا آخػس آيػة أف آيػة اليػـ  ألملػػم ل ػم ديػن م:  ان يعػة هػ ا ا١ترطػا
 !  ل أكمغا ركم   ة مكة،  اال معراها أكمغا ركم ار سائب ااألوكاـ،  آخس لورة

 ! م  وعة اروداع ل ابل لر ُت ،  ي  يـو ن اؿ ا يةاأف معٌت ى اريـو   يف ا ية ر
يػػـو :  الػوؼ تعػػسؼ أف ا٠تغي ػػة عمػػس أاػػس يف جػػواب اريهػودت  ػػأف معػػٌت اريػػـو يف ا يػػة

 !  ل ااؿ اراسط  إف اريـو هرا ٔتعٌت ارساعة اريت ن رػا  يهػا ا يػة اري  يـو   ة مكة،  ن ا٢تا
 كما ليأيت.،  

 نى اآلية ال ريمة
ن آمنػػ ا ال تحلػػ ا شػػعاعر اهلل وال الشػػهر الحػػراـ وال الهػػدي وال القالعػػد وال يػػا أيهػػا الػػقي

وال يجػرمن م  ، وإذا حللػتم فاصػطادوا ، آمين البيم الحػراـ يبتدػ ف فضػال  مػن ربهػم ورضػ انا  
وتعاون ا على البر والتقػ ف وال تعػاون ا  ، شنآف  ـ  أف صدولم عن المسجد الحراـ أف تعتدوا

 .واتق ا اهلل إف اهلل شديد العقاب ، افعلى اإلثم والعدو 
حرمم علي م الميتػة والػدـ ولحػم الخنكيػر ومػا أىػل لديػر اهلل بػو والمنخنقػة والم  ػ ذة 

ومػػا ذبػػح علػػى النصػػب وأف تستقسػػم ا  ، والمترديػػة والنطيحػػة ومػػا ألػػل السػػب  إال مػػا ذليػػتم
اليػػـ  ػ  ىم واخشػػ فاليػػـ  يػػئل الػػقين لفػػروا مػػن ديػػن م فػػال تخشػػ   ، ذل ػػم فسػػق ، بػػالزالـ

فمػػن اضػػطر فػػك ػػػ  ألملػػم ل ػػم ديػػن م وأتممػػم علػػي م نعمتػػك ورضػػيم ل ػػم اإلسػػالـ دينػػا
 ٖػ  ٕ. ا١تائدة مخمصة غير متجان  إلثم فيف اهلل غف ر رحيم
* * 

 آية إلماؿ الدين واللحـ  المحرمة
ااه   ػػاهس مػػا ر ،  أاؿ مػػا يواجػػم ارباوػػ  يف آيػػة إكمػػاؿ ارػػدي  عسا ػػة مكاهنػػا يف اراػػسآف

مث ٬تػدها يف ..  أهنا ن رػا يف وعػة ارػوداع آيػة مسػ اغة ال جػ   آيػة،  اردثوف اا١ت سساف عرها
ْتيػػ  رػػو ر عرػػا آيػػة ،  اكأهنػػا وإػػست وإػػساً يف الػػطها،  اراػػسآف جػػ ً  مػػ  آيػػة ارغ ػػـو ارسمػػة

 !!  ل التصل ارسياؽ،  إكماؿ اردي  مرها ١تا ناف م  معراها ؤر 
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أـ ،  ؟ اهػػل كػػاف هػػ ا موضػػعها األصػػغر مػػ  اراػػسآف ارسػػياؽ مػػا هػػر اٟتكمػػة مػػ  هػػ ا 
 !؟ اضعا هرا  اج هاد  عب ارص ا ة

ركػ  ن سػا ؿ عسػ  ،  معػاذ او،  ٨ت  ال نابل اراوؿ  واوع ٖتسيف يف ك اب او تعاُف
 ؟ ية إكماؿ اردي   ارغ ـو ارسمةما هو ر   آ:  أف يعسؼ أود اٞتواب

اَف يغ  ػا اُف ذرػك ارػ ي  ،  ٘تػة لػورة ا١تائػدة مػنالً أال ٭ت مل أف تكوف  األلاس يف خا
  وضعوها هرا.،  ٚتعوا اراسآف
اركػػ   ،  اػد يابػػل النسػاف أف تكػػوف ا يػة ن رػػا  عػػد آيػات  يػػاف أوكػاـ ارغ ػػـو..  مث

ألملػم ل ػم :  !  ػ ذا اػاؿ او تعػاُف كيف ٯتك  أف ير ٢تا او تعػاُف يف الػ  أوكػاـ ارغ ػـو
فمػػن اضػػطر فػػك مخمصػػٍة غيػػر :   كيػػف ياػػوؿ  عػػدها مباؤػػسة،  كػػاـ اػػد ٘تػػا األو،  ديػػن م

 ػل ،  يسػةل ن  مػاذا أحػل لهػم:  ! مث ياوؿ  عدها مباؤسة؟ متجانٍ  إلثٍم فيف اهلل غف ر رحيم
اُف آخػػس أوكػػاـ ارػػدي  ارػػ ت اػػاؿ عرػػم أوكػػم اٟتكمػػا  ...  أحػػل ل ػػم الطيبػػات ومػػا علمػػتم

 !!؟ إنم اد أكمغم اأ٘تم:  لب انم ابل ٟت ات
 : 259 / 2:  ػ  اؿ فك الدر المنن ر

هػ ا نػ ؿ يػـو :  اريـو أكمغا ركػم ديػركم اػاؿ:  اأخسج ا   جسيس ع  ارسدت يف اورم
. ان ه . غم ير  ،  عس ة ـ  اال والؿ   ؿ  عدها وسا

 257 / 2:  ػ و اؿ فك
 غما كاف ااا اً  عس ػات نػ ؿ عغيػم ....  اأخسج اربيهار يف ؤعب الٯتاف ع  ا   عباس

ياػػوؿ والركػػم ،  اليػػـ  ألملػػم ل ػػم ديػػن م:  يػػل اهػػو را ػػع يػػده اا١تسػػغموف يػػدعوف اوج  
ـ . ان ه . غم ير ؿ ،  اوسامكم   عد ه ا والؿ  اال وسا

اال ،  ااػػػد مػػػس  عذػػػها،  ااألواديػػػ  ااألاػػػواؿ يف عػػػدـ نػػػ اؿ أوكػػػاـ  عػػػد ا يػػػة كنػػػَتة
ارغغويػوف يف مػا ذكػسه  ايديده. . ٖت اج اُف ال اصائها  عد أف كاف ذرك ي هم م  ا ية ن سها

 ركماؿ اار ماـمعٌت ا
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 : 173 / 8:  ػ  اؿ الكبيدي فك تاج العروس
ااػػػد  ػػػسؽ  يرهمػػػا ،  ار مػػػاـ   ا٫تػػػا مًتاد ػػػاف كمػػػا ااػػػع يف ارصػػػ اح اعػػػَته:  ى اركمػػػاؿ

ألملػػم ل ػػم ديػػن م وأتممػػم :  اأاضػػ وا اركػػالـ يف اورػػم تعػػاُف اريػػـو،   عػػب أر ػػاب ا١تعػػاي
اأالػػع اركػػالـ  يػػم اربهػػا  ارسػػبكر يف عػػساس األ ػػساح. ،  ا سػػطم يف ارعرايػػة،  علػػي م نعمتػػك

ا يػم ثػالث رغػات ى كمػل كرصػس اكػـس اعغػم ،  ار ماـ ار ت ٕت أ مرم أج اؤه كما ليأيت:  اايل
ناغػػم ،  كمػػل يكمػػل منػػل ضػػسب يذػػسب:  ازاد ا ػػ  عبػػاد،    اػػاؿ اٞتػػوهست ااركسػػس أردؤهػػا
 و كامل اكميل   جاؤاا  م عغ  كمل.ارصاعاي ى كمااًل اكمواًل  ه

 ٘تػاـ:  ا٘تام ػم ات م ػم مػا يػ م  ػم   ااػاؿ ار ارلػرارإػر   ى ا٘تػاـ : 212و اؿ فػك ص 
،   مػػػامت  ػػػم  ػػػار  ة ال عػػػَت ٭تكيػػم عػػػ  أع زيػػػد. ات مػػػة كػػػل ؤػػر  مػػػا يكػػػوف ٘تػػػاـ عاي ػػػمارإػػر  

 ات مة ه ه ا١تائة.،  كاورك ه ه اردراهم ٘تاـ ه ه ا١تائة
،  ااػػد لػػبا يف كمػػل أف ار مػػاـ ااركمػػاؿ مًتاد ػػاف عرػػد ا١تصػػرف اعػػَته:  اػػاؿ ؤػػيخرا

 يرهما  ساا  اهساً اَف ي صة عرم.اأف ٚتاعة ي ساوف  يرهما ٔتا أؤسنا اريم. ازعم ارعيٍت أف  
 ػال ،  ااركماؿ ار يػادة عغػ  ار مػاـ،  ار ماـ التياف ٔتا ناف م  اررااف:  اااؿ ٚتاعة

 اي هػم مػ  كامػل،  م  رجل تاـ ا٠تغا إال أنم ال ناف يف أعذػائم ي هم ارسامع عس ياً أا عَته
ـ  ازيػػادة،  ،  اخصػػم ٔتعػػٌت زائػػد عغػػ  ار مػػاـ كاٟتسػػ  اار ذػػل ارػػ ايت أا ارعسضػػر.  اركمػػاؿ ٘تػػا

  هو أخف.
اليػػػـ  ألملػػػم ل ػػػم ديػػػن م :  اعغيػػػم اورػػػم تعػػػاُف،  ااػػػد يطغػػػا كػػػل عغػػػ  ا خػػػس ٕتػػػوزاً 

 ار وكيد ال   أع الصبع. ك اب . ك ا يفوأتممم علي م نعمتك
٦تػا وػسره اربهػا  ،  ٓتالؼ اركماؿ. اايل عَت ذرػك،  اايل ار ماـ يس دعر لبا ناف

 اعَت ااود.،  اا   ار مغكاي يف ؤسح ار بياف،  ارسبكر يف عساس األ ساح
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الن ها  اُف عاية رػي  ارا هػا م يػد مػ  كػل اجػم. ااػاؿ :  اركماؿ:  اغا اااؿ اٟتساي
رػاه وصػل مػا  ػ ذا ايػل كمػل  مع،  وصوؿ مػا  يػم ارغػسض مرػم: ارإر   كماؿ:  ا   اركماؿ

 هو ارغسض مرم. ان ه .
ايف ذرػك ..  الػبب ن ا٢تػا،  ا عد ارسداؿ ع  مكاف ا ية يواجهرا ارسداؿ ع  معراهػا

 : ثالثة أاواؿ

 الق ؿ الوؿ
،    ػةأهنا ن را يػـو ا٠تمػي  ارنػام  عإػس مػ  ذت اٟتعػة يف اٞت : اوؿ أهل اربيا

عردما أمػسه او تعػاُف أف يواػف ا١تسػغمُت يف عػديس ،  م  وعة اروداع 9يف رجوع ارر  
 ػػػأاا هم ،  مػػػ   عػػػده 7ايػػػبغغهم االيػػػة عغػػػر ،  ابػػػل أف ت إػػػعب  ػػػم ارطػػػسؽ،  خػػػم

 : اخطب  يهم ا غغهم ما أمسه  م ر م. اه ه ٪تاذج م  أوادينهم
 289/  1:  فقد تقدـ ما رواه ال لينك فك ال افك

اكانػػػػا :  7ا يػػػػم ى ااػػػػاؿ أ ػػػػو جع ػػػػس  7عػػػػ  المػػػػاـ ٤تمػػػػد اربػػػػااس 
:   ػػأن ؿ او عػػ  اجػػل،  اكانػػا ارواليػػة آخػػس ار ػػسائب،  ار سيذػػة ترػػ ؿ  عػػد ار سيذػػة األخػػسى

ياػػوؿ او :  7اػػاؿ أ ػػو جع ػػس ،  اليػػـ  ألملػػم ل ػػم ديػػن م وأتممػػم علػػي م نعمتػػك
 كم ار سائب.اد أكمغا ر،  ال أن ؿ عغيكم  عد ه ه  سيذة:  ع  اجل

عػػ  هػػاراف ،  عػػ  جع ػس  ػػ   إػَت،  عػ  صػػاٌف  ػ  ارسػػردت،  ػػ اعػػ  عغػر  ػػ  إ ػػساهيم
كرػػا عرػػده جارسػػاً  اػػاؿ رػػم :  اػػاؿ 7عػػ  أع جع ػػس ،  عػػ  أع  صػػَت،   ػػ  خارجػػة

 ؟ أم  او أا م  رلورم،  ودثٍت ع  االية عغر:  رجل
اػػػوؿ مػػػا َف أخػػػوؼ ى و   مػػػ  أف ي 9ا٭تػػػك كػػػاف رلػػػوؿ او :   غذػػػب مث اػػػاؿ

 ة اار كاة اارصـو ااٟتت. ان ه .كما ا ًتض ارصال،   !  ل ا ًتضم او! يأمسه  م او
 198/  1:  ػ وفك ال افك

كرػا مػع ارسضػا :  ر عػم عػ  عبػد ارع يػ   ػ  مسػغم اػاؿ ;أ و ٤تمد اراالػم  ػ  ارعػال  
  أداراا أمس،   اج معرا يف اٞتامع يـو اٞتمعة يف  د  مادمرا،  ٔتسا 7
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 أعغم ػم خػوض  7 دخغا عغػ  لػيدت ،  المامة اذكساا كنسة اخ الؼ ارراس  يهاا
 : مث ااؿ 7  بسم ،  ارراس  يم

إف او عػػػػ  اجػػػػل َف ياػػػػبب نبيػػػػم ،  يػػػػا عبػػػػد ارع يػػػػ  جهػػػػل اراػػػػـو اخػػػػدعوا عػػػػ  آرائهػػػػم
 ػػػُت  يػػػم اٟتػػػالؿ ،  اأنػػػ ؿ عغيػػػم اراػػػسآف  يػػػم تبيػػػاف كػػػل ؤػػػر ،  وػػػىت أكمػػػل رػػػم ارػػػدي  9

مػا فرطنػا فػك :   اػاؿ عػ  اجػل،  اٚتيع ما ٭ت اج إريم ارراس كمالً ،  د ااألوكاـااٟتساـ ااٟتدا 
اليػػـ  ألملػػم ل ػػم :  9اأنػػ ؿ يف وعػػة ارػػوداع اهػػر آخػػس عمػػسه ،  ال تػػاب مػػن شػػكء

 .دين م وأتممم علي م نعمتك ورضيم ل م اإلسالـ دينا
اأاضػة ،  وىت  ػُت ألم ػم معػاَف ديػرهم 9اَف ٯتب ،  اأمس االمامة م  ٘تاـ اردي 

امػا ،  عغمػاً اإمامػاً  7اأاػاـ ٢تػم عغيػاً ،  اتسكهم عغ  اصد لػبيل اٟتػا،  ٢تم لبيغهم
 مػ  زعػم أف او عػ  اجػل َف يكمػل ديرػم  اػد رد ك ػاب ،  تسؾ ؤػيئاً ٖت ػاج إريػم األمػة إال  يرػم

 ام  رد ك اب او  هو كا س  م.،  او
 !؟ يها اخ يارهم يعوز  ،  هل يعس وف ادر المامة ا٤تغها م  األمة

مػ  ،  اأ عػد عػوراً ،  اأمرػع جانبػاً ،  اأعغ  مكانػاً ،  اأع م ؤأناً ،  إف االمامة أجل ادراً 
 يايموا إماماً  اخ يارهم. أا،  أا يراروها  آرائهم،  أف يبغغها ارراس  عاو٢تم

مستبػًة ،   عػد ارربػوة اا٠تغػة 7إف المامة خف او ع  اجل  ا إ ػساهيم ا٠تغيػل 
 اػػاؿ ا٠تغيػػل ،  إنػػك جاعلػػ  للنػػاس إمامػػا  :  اأؤػػاد  ػػا ذكػػسه  اػػاؿ،  ا ذػػيغة ؤػػس م  ػػا ، ثارنػػة
. ال ينػػػاؿ عهػػػدي الظػػػالمين:  ؟ اػػػاؿ او تبػػػارؾ اتعػػػاُف ومػػػن ذريتػػػك:  لػػػساراً  ػػػا 7

 اصارت يف ارص وة.،   أ طغا ه ه ا ية إمامة كل  اَف اُف يـو ارايامة
ووىبنػػػا لػػػو :   اػػػاؿ،  أهػػػل ارصػػػ وة اارطهػػػارة مث أكسمػػػم او تعػػػاُف  ػػػأف جعغهػػػا يف ذري ػػػم

وجعلناىم أعمػة يهػدوف بةمرنػا وأوحينػا إلػيهم فعػل . إسحاؽ ويعق ب نافلة ولالًّ جعلنا صالحين
 .الخيرات وإ اـ الصالة وإيتاء الكلاة ولان ا لنا عابدين

  وػػىت ارثهػػا او تعػػاُف اررػػ،  اسنػػاً  اسنػػاً ،  يسثهػػا  عػػب عػػ   عػػب،   غػػم تػػ ؿ يف ذري ػػم
 إف أولى الناس بيبراىيم للقين اتبع ه وىقا النبك والقين:   ااؿ جل اتعاُف 7
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 ػػأمس او تعػػاُف  7عغيػاً  9 كانػػا رػم خاصػػة  اغػػدها ،  آمرػوا ااو اِف ا١تػػدمرُت
 اورػػم ، االٯتػػاف  ارػػ ي  آتػاهم او ارعغػػماألصػػ يا    صػارت يف ذري ػػم،  عغػ  رلػػم مػػا  ػػسض او

 هػر يف ارػد ،  البعػث لقد لبنتم فك لتاب اهلل الى يػـ واإليماف  وت ا العلم اؿ القين أ:  تعاُف
 .9إذ ال ن   عد ٤تمد ،  خاصة اُف يـو ارايامة 7عغر 

 ان ه . .!  م  أي  ٮت ار هدال  اٞتهاؿ

 الق ؿ النانك
 : : اوؿ ا١ت سسي  ارسريُت ا١توا ا راوؿ أهل اربيا

عرػدهم ااػد األاُف  ا يهػا صػ اح مػ  اردرجػة،  اأوادينهم يف  يعة ارغػديس تبغػن ا١تئػات
ٚتعهػػػا عػػػدد  مػػػ  عغمػػػائهم اراػػػدما  مػػػرهم ارطػػػ ت ا١تػػػدرخ يف ك ا ػػػم ى ارواليػػػة    بغغػػػا طساهػػػا 

،  أصػعد عغيػاً معػم عغػ  ا١ترػ  9اترف رااياهتا عغ  أف اررػ  ،  انصوصها عرده ٣تغدي 
اٍف. ااػػد ان اػػد ارطػػ ت ...   يػػم مػػا أمػػسه اواألمػػة  ا غػػن،  ار ػػع يػػده وػػىت  ػػاف  يػػاض إ طيهمػػا

ارػػػيت ٭تػػػ ت  ػػػا ارإػػػيعة ،   عػػػب ا١ت عصػػػبُت ارسػػػريُت ر أري ػػػم هػػػ ه ارك ػػػاب يف أواديػػػ  ارغػػػديس
 ! ا٬تادروهم  ا عرد ر م،  عغيهم

اتػػرف  عػػب راايػػات ارغػػديس عرػػدهم عغػػ  أف آيػػة إكمػػاؿ ارػػدي  ن رػػا يف اٞت  ػػة يػػـو 
 .7االية عغر  9ارغديس  عد إ الغ ارر  

َف ،    يربغػػر ااِلر  ػػات اُف أف أكنػػس ارسػػريُت ارػػ ي  صػػ ا عرػػدهم راايػػات ارغػػديسركػػ
 ػػل أخػػ اا  اػػوؿ ا٠تغي ػػة ،  اراائغػػة  ػػأف آيػػة إكمػػاؿ ارػػدي  ن رػػا يػػـو ارغػػديساألواديػػ   يابغػػوا

 كما ليأيت.،   أهنا ن را يـو عس ة،  عمس امعااية
امػ  أؤػهس ،    اا١ت ػأخسي ااد ٚتع أوادي   يعة ارغديس عدد م  عغما  ارإيعة ارادما

اارسػيد ،  يف ك اب ارغديساألميٍت  اارإيخ، األنوار  ا١ت أخسي  ارراوت ا٢تردت يف ك اب عباات
 زهار.اارسيد ا١تيالي يف ك اب ن  ات األ،  ا١تسعإر يف ك اب ؤسح إوااؽ اٟتا



 آيات ارغديس ............................................................................................. ٕٕٙ

ذكػػػست أف آيػػػة ،  ااػػػد أارد صػػػاوب ارغػػػديس عػػػدداً مػػػ  ارساايػػػات مػػػ  مصػػػادر ارسػػػريُت
 .. 7االية عغر  9 عد إعالف ارر  ،  ماؿ اردي  ن را يف يـو ارغديسإك

 : 237/  1:  ػ وىقه خالصة ما ذلره فك الددير
اليػػـ  ألملػػم :  اورػػم تعػػاُف 7امػػ  ا يػػات اررازرػػة يػػـو ارغػػديس يف أمَتا١تػػدمرُت 

داً عد ;األميٍت  مث ذكس....  دينااإلسالـ  ل م دين م وأتممم علي م نعمتك ورضيم ل م
 : ن كس مرها،  م  ا١تصادر اريت راهتا

راى يف ك ػػػاب ارواليػػػة  ٖٓٔػػػػ اٟتػػػا يب أ ػػػو جع ػػػس ٤تمػػػد  ػػػ  جسيػػػس ارطػػػ ت ا١ت ػػػوىف  ٔ
 ... 7  لراده ع  زيد    أرام ن اؿ ا ية اركسٯتة يـو عديس خم يف أمَت ا١تدمرُت 

،  ارعبػدت راى مػ  طسيػا أع هػاراف،  ٓٔٗا١ت ػوىف األص هاي  مسدايم ػ اٟتا يب ا   ٕ
 ... مث رااه ع  أع هسيسة...  ع  أع لعيد ا٠تدرت

راى يف ك ا ػػم ى مػػا نػػ ؿ مػػ  اراػػسآف يف ،  ٖٓٗا١ت ػػوىف الصػػبهاي  ػػػ اٟتػػا يب أ ػػو نعػػيم ٖ
أف اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم دعػػا اررػػاس :  2 عػػ  أع لػػعيد ا٠تػػدرت...  عغػػر  

اذرػػك يػػـو ا٠تمػػي   ػػدعا ،   اػػمَّ  أمػػس ٔتػػا ٖتػػا ارإػػعسة مػػ  ارإػػوؾ،  اُف عغػػر يف عػػديس خػػم
مث َف ي  ساػوا وػىت ،  وىت ن ػس اررػاس اُف  يػاض إ طػر رلػوؿ او،  عغياً  أخ   ذبعيم  س عهما

 اٍف...  ا ية..  اليـ  ألملم ل م دين م:  ن را ه ه ا ية
...  ٜٕٓ / ٛراى يف تارٮتػم ،  ٖٙٗػ اٟتػا يب أ ػو  كػس ا٠تطيػب اربغػدادت ا١ت ػوىف  ٗ
 اػػاؿ ،  مػػ  كرػا مػػواله  عغػػر مػػواله:  اػػاؿ...  يػػسة عػػ  اررػػ  صػغ  او عغيػػم الػػغمعػ  أع هس 

:   ػأن ؿ او،   ٍخ  ٍخ يا  ػ  أع طارػب أصػب ا مػوالت امػوُف كػل مسػغم:  عمس    ا٠تطاب
 ا ية...  اريـو أكمغا ركم ديركم

٭تػػِت يف ك ػػاب ارواليػػة   لػػراده عػػ  ،  ٚٚٗػػػ اٟتػػا يب أ ػػو لػػعيد ارسعسػػ اي ا١ت ػػوىف  ٘
عػػػ  أع لػػػعيد ،  عػػػ  أع هػػػاراف،  عػػػ  اػػػي   ػػػ  ارس يػػػع،   ػػػ  عبػػػد اٟتميػػػد اٟتمػػػاي اركػػػويف

 ... ا٠تدرت
 راى يف مراابم ع  أع  كس،  ٖٛٗػ أ و اٟتس  ا   ا١تغازِف ارإا عر ا١ت وىف  ٙ



 ٖٕٙ ......................................................................................... آية إكماؿ اردي 

 وػدثٍت:  أخ نا أ واٟتسُت أٛتػد  ػ  اٟتسػُت  ػ  ارسػماؾ اػاؿ:  أٛتد    ٤تمد    طاااف ااؿ
:  اػاؿ،  ودثٍت عغػر  ػ  لػعيد  ػ  ا يبػة ارسمغػر،  جع س    ٤تمد    نصَت ا٠تغدتمد أ و ٤ت
 .... ع  أع هسيسة.. 

إف رلػوؿ او :  عػ  أع لػعيد ا٠تػدرت....  ػ اٟتا يب أ ػو اراالػم اٟتػاكم اٟتسػكاي ٚ
او أك  عغ  إكمػاؿ ارػدي  :  ااؿ،  اليـ  ألملم ل م دين م:  ١تا ن را ه ه ا ية 9

 ااالية عغر    أع طارب م   عدت.،  ارض  ارسب  سلاريت،  اـ اررعمةاإ٘ت
راى اٟتػػدي  ،  ٔٚ٘ػػػ اٟتػػا يب أ ػػو اراالػػم  ػػ  عسػػاكس ارإػػا عر اردمإػػار ا١ت ػػوىف  ٛ

 .ٜٕ٘ / ٕكما يف اردر ا١ترنور ،   ع  أع لعيد اأع هسيسة، مسدايم  ا١ت كور  طسيا ا  
عػػػػ  أع ....  ٓٛ/  اػػػػاؿ يف ا١ترااػػػػب،  ٛٙ٘ػػػػػ أخطػػػػب ا٠تطبػػػػا  ا٠تػػػػوارزمر ا١ت ػػػػوىف  ٜ

يػػـو دعػػا اررػػاس إِف عػػديس خػػم أمػػس ٔتػػا كػػاف ٖتػػا  9إف اررػػ  :  لػػعيد ا٠تػػدرت إنػػم اػػاؿ
 أخػػ   ذػبعم  س عهػػا ،  اذرػػك يػـو ا٠تمػػي  مث دعػا اررػػاس اُف عغػر،  ارإػعسة مػ  ارإػػوؾ  اػمَّ 
 ... ا ية..   ماليـ  ألملم ل م دين:  وىت ن را ه ه ا ية،  وىت ن س ارراس اُف إ طيم
عػػػ  مطػػػس ارػػػوارؽ. اُف ،  عػػػ  ا ػػػ  ؤػػػوذب،  عػػػ  ضػػػمسة....  ٜٗ/  اراى يف ا١ترااػػػب

 ع  ا٠تطيب اربغدادت لردآ ام راً.آخس ما مس 
عػػػ  أع لػػػعيد ا٠تػػػدرت ،  ػػػػ أ ػػػو ار ػػػ ة اررطرػػػ ت راى يف ك ا ػػػم ا٠تصػػػايف ارعغويػػػة ٓٔ
 األنصارت ... اع  ا٠تدرت اجا س،  ٖٗ/   غ يب مس

اػاؿ ؤػػهاب ارػدي  أٛتػػد يف توضػية ارػػداليل ،  مػد لػػعد ارػدي  ارصػػاٟتايػػ أ ػػو وا ٔٔ
:  ن رػػا هػػ ه ا يػػة:  اػػاؿ 2 ا١تػػ كور عػ  ٣تاهػػدا اللػػراد  : عغػ  تػػسجية ار ذػػايل
:   اػػاؿ رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم اعغػػ  آرػػم ا ػػارؾ الػػغم،   غػػديس خػػم،  اريػػـو أكمغػػا ركػػم

ة رعغػػػػر. رااه اارواليػػػػ،  ارضػػػػ  ارػػػػسب  سلػػػػاريت،  او أكػػػػ  عغػػػػ  إكمػػػػاؿ ارػػػػدي  اإ٘تػػػػاـ اررعمػػػػة
 ارصاٟتاي.
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راى يف  سايػد ارسػمطُت يف اربػاب ،  ٕٕٚاٟتمويٍت اٟتر ػر ا١ت ػوىف اللالـ  ػ ؤيخ ٕٔ
 اٍف. ان ه ....  أنبأي ارإيخ تاج اردي :  ااؿ،  ارناي عإس

 الق ؿ النالث
اهػػ ا هػػو اراػػوؿ ،  عػػةاػػوؿ ا٠تغي ػػة عمػػس  أهنػػا ن رػػا يف وعػػة ارػػوداع يػػـو عس ػػة يػػـو ٚت

 16/  1:  فقد رواه البخارف فك صحيحوا١تإهور عرد ارسريُت 
أف رجػالً مػ  اريهػود اػػاؿ  2 عػ  عمػس  ػ  ا٠تطػػاب،  عػ  طػارؽ  ػ  ؤػػهاب

رو عغيرا معإػس اريهػود ن رػا الٗتػ نا ذرػك اريػـو ،  يا أمَت ا١تدمرُت آية يف ك ا كم تاسؤاهنا:  رم
 دين م وأتممم علػي م نعمتػك ورضػيم ل ػم ـ ألملم ل مالي  :  ؟ ااؿ ! ااؿ أت آية! عيدا

اػػد عس رػػا ذرػػك اريػػـو اا١تكػػاف ارػػ ى ن رػػا  يػػم عغػػ  اررػػ  صػػغ  او :  . اػػاؿ عمػػسدينػػااإلسػػالـ 
 يـو ٚتعة.،  اهو اائم   عس ة،  عغيم الغم

 127 / 5ػ وفك البخاري 
يرا الٗتػ نا ذرػك رو ن را ه ه ا ية  :  ع  طارؽ    ؤهاب إف أنالاً م  اريهود ااروا

 ؟ أية آيةٍ :   ااؿ عمس،  اريـو عيداً 
 .دينااإلسالـ  اليـ  ألملم ل م دين م وأتممم علي م نعمتك ورضيم ل م:   ااروا

أن رػػا ارلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم ،  إي ال عغػػم أت مكػػاف أن رػػا:   اػػاؿ عمػػس
 ... اااف  عس ة

رػػػػو ن رػػػػا  يرػػػػا ،  تاػػػػسؤاف آيػػػػة إنكػػػػم:  اارػػػػا اريهػػػػود رعمػػػػس:  عػػػػ  طػػػػارؽ  ػػػػ  ؤػػػػهاب
 ! الٗت ناها عيداً 

اأيػػػ  رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم ،  إي اَلعغػػػم ويػػػ  أن رػػػا اأيػػػ  أن رػػػا:   اػػػاؿ عمػػػس
أـ ال ػ ،  اأؤػك كػاف يػـو اٞتمعػة:  ػػ اػاؿ لػ ياف الغم وُت أن رػا. يػـو عس ػة اأنػا ااو  عس ػة

 اريـو أكمغا ركم ديركم.



 ٕ٘ٙ ......................................................................................... آية إكماؿ اردي 

 : 137 / 8:  وفك البخاري
يػا أمػَت ا١تػدمرُت رػو أف عغيرػا :  اػاؿ رجػل مػ  اريهػود رعمػس:  طارؽ    ؤهاب ااؿع  

اإلسػػالـ  اليػػـ  ألملػػم ل ػػم ديػػن م وأتممػػم علػػي م نعمتػػك ورضػػيم ل ػػم:  ن رػػا هػػ ه ا يػػة
 ! الٗت نا ذرك اريـو عيداً ..  دينا

ع ن رػػا يػـو عس ػػة يف يػػـو ٚتعػػة. ٝتػػ،  إي العغػػم أت يػػـو ن رػا هػػ ه ا يػػة:   اػاؿ عمػػس
 ااي  طارااً. ان ه .،  امسعس ايساً ،  ل ياف م  مسعس

اأخػ   ػا ،  ااد رات عامة مصادر ارسريُت راايػة اربخػارت هػ ه ا٨توهػا  طػسٍؽ م عػددة
اَف يديساا  ػاالً ر إػكيك  عذػهم يف أف يكػوف يػـو عس ػة يف وعػة ارػوداع يػـو ،  أكنس عغمائهم

ارػػػػيت ،  : اهتم ا١تديػػػػدة رػػػػسأت أهػػػػل اربيػػػػا! اال رساايػػػ منػػػػل لػػػػ ياف ارنػػػػورت ااررسػػػػائر،  ٚتعػػػة
اذرػػك  سػػبب أف ا٠تغي ػػة عمػػس اػػاؿ إهنػػا َف ترػػ ؿ يػػـو ارغػػديس  ػػل ن رػػا يف عس ػػات ..  تاػػدما

 ااورم مادـ عردهم عغ  كل اع بار.،  ابل ارغديس   سعة أياـ
 : عن اآليات التك نكلم فك السفر 75/  1ػ  اؿ السي طك فك ااِلتقاف 

كػػم ديػػركم. يف ارصػػ ية عػػ  عمػػس أهنػػا ن رػػا عإػػية عس ػػة يػػـو اريػػـو أكمغػػا ر:  مرهػػا
 ارم طسؽ  كنَتة.،  اٞتمعة عاـ وعة اروداع
 أهنا ن را يـو عديس خم.:  ع  أع لعيد ا٠تدرتمسدايم  رك  أخسج ا  

أنػم اريػـو ارنػام  عإػس مػ  ذت اٟتعػة مسجعػم :  اأخسج منغم م  وػدي  أع هسيػسة ا يػم
 يصة. ان ه .اروداع. اكال٫تا ال  م  وعة

 259 / 2:  و اؿ فك الدر المنن ر
١تػػػا :  عػػػ  أع لػػػعيد ا٠تػػػدرت اػػػاؿ،  اا ػػػ  عسػػػاكس  سػػػرد ضػػػعيف، مسدايػػػم  أخػػسج ا ػػػ 

 رػادى رػم  ارواليػة هػب  ج ئيػل ،  نصب رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم عغيػاً يػـو عػديس خػم
 .اليـ  ألملم ل م دين م:  عغيم   ه ا ية

١تػػا  :  اا ػػ  عسػػاكس  سػػرد ضػػعيف عػػ  أع هسيػػسة اػػاؿ،  ا٠تطيػػبا ، مسدايػػم  اأخػػسج ا ػػ 
مػ   :  ااؿ ارر  صػغ  او عغيػم الػغم،  كاف عديس خم اهو اريـو ارنام  عإس م  ذت اٟتعة

 . ان ه .اليـ  ألملم ل م دين م:   أن ؿ او،  كرا مواله  عغر مواله
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ال يعػػٍت أهنػػم يذػػع وف اركرػػم ..  امواػػف ارسػػيوطر هػػو ا١تواػػف ارعػػاـ رغعغمػػا  ارسػػريُت
اركػػ  ا يػػة ن رػػا ابػػل ،   ػػل ياورػػوف إف وػػدي  ارغػػديس صػػ ية  ،  وػػدي  ارغػػديس كمػػا تاػػدـ

وػػػىت رػػػو خار ػػػم وػػػدي   ،  ٘تسػػػكاً  اػػػوؿ ا٠تغي ػػػة عمػػػس ارػػػ ت راتػػػم صػػػ اوهم،  ذرػػػك اريػػػـو
 ! اوىت رو خار م اٟتساب اار اريخ،  ص ية  

 14 / 2:  قه خالصة من تفسيرهوى،  ابن لنير:  ومن المتعصبين لرأي عمر المقل ر
: 

اَف يرػػػ ؿ  عػػػدها وػػػالؿ  اال ،  ن رػػػا هػػػ ه ا يػػػة يػػػـو عس ػػػة:  اػػػاؿ ألػػػباط عػػػ  ارسػػػدت
ـ . اااؿ ا   جسيس اعَت ااود مات رلوؿ او صغ  او عغيم الغم  عد يػـو عس ػة  أوػد :  وسا

 راا٫تا ا   جسيس.،  اٙتانُت يوماً 
 : سائر اارًتم ت ا١ت ادمة اااؿمث ذكس ا   كنَت رااية مسغم اأٛتد اارر

 ا ية. اليـ  ألملم ل م دين م:  اأؤك كاف يـو اٞتمعة أـ ال:  ااؿ ل ياف
ويػ  ؤػك هػل أخػ ه ؤػيخم  ػ رك ،  إف كاف يف ارسااية  هو تػورُّع   ;اؤك ل ياف 

اإف كاف ؤكاً يف كػوف ارواػوؼ يف وعػة ارػوداع كػاف يػـو ٚتعػة  هػ ا مػا إخارػم يصػدر ،  أـ ال
َف ٮت غػػف  يػػم أوػػد  مػػ  أصػػ اب ا١تغػػازت ،   ػػ ف هػػ ا أمػػس معغػػوـ  ماطػػوع   ػػم ;ورت عػػ  ارنػػ

ااو ،  ال يإػػك يف صػػ  ها،  ااػػد اردت يف ذرػػك أواديػػ  م ػػواتسة،  اارسػػَت اال مػػ  ار اهػػا 
 ى ه ا اٟتدي  م  عَت اجم ع  عمس.أعغم. ااد را 

 و أف عػػَت هػػ هاػػاؿ كعػػب رػػ:  عػػ  ابيصػػة يعػػٍت ا ػػ  أع ذئػػب اػػاؿ...  ااػػاؿ ا ػػ  جسيػػس
 ن را عغػيهم هػ ه ا يػة رر ػساا اريػـو ارػ ت أن رػا  يػم عغػيهم  اٗتػ اه عيػداً ٬ت معػوف  يػماألمة 

!! 
 ؟ أت آيٍة يا كعب:   ااؿ عمس

 .اليـ  ألملم ل م دين م:   ااؿ
ن رػػا يف يػػـو ،  اػػد عغمػػا اريػػـو ارػػ ت أن رػػا اا١تكػػاف ارػػ ت أن رػػا  يػػم:   اػػاؿ عمػػس
جػكء  2) ورواه فػك مختصػر تػاريخ دمشػق  .... ٫تا ْتمد او ررا عيد  اكال،  اٞتمعة ايـو عس ة

4  /379   
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ودثرا عمػسا  ػ  اػي  ارسػكوي أنػم ٝتػع معاايػة  ػ  أع لػ ياف  .... : اااؿ ا   جسيس
ن رػػا يف يػػـو :   اػػاؿ،  وػػىت خ مهػػا اليػػـ  ألملػػم ل ػػم ديػػن م:  عغػػ  ا١ترػػ  ير ػػ ع  ػػ ه ا يػػة

 ... يف يـو ٚتعة،  عس ة
 !! ااد ايل ري  ذرك  يوـٍ معغوـٍ عرد ارراس:  ااؿ ا   جسيسا 

اريػػـو أكمغػػا ركػػم ديػػركم ياػػػوؿ :  مث راى مػػ  طسيػػا ارعػػويف عػػ  ا ػػ  عبػػػاس يف اورػػم
ااػد ايػل إهنػا ن رػا عغػ  رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم :  ري   يوـٍ معغوـٍ عرد اررػاس. اػاؿ

 اُف   وعة اروداع. يف مسَته ى
 : مث ااؿ ا   كنَت

ع  أع لعيد ا٠تػدرت أهنػا ،  م  طسيا أع هاراف ارعبدتمسدايم  ااد راى ا  :  اغا
مػ  كرػا مػواله :  وُت ااؿ رعغػر،  ن را عغ  رلوؿ او صغ  او عغيم الغم يـو عديس خم

يعػٍت مسجعػم ،  ا يػم أنػم اريػـو ارنػام  عإػس مػ  ذت اٟتعػة،   عغر مواله. مث رااه ع  أع هسيسة
 .روداعم  وعة ا 7

أهنػا أن رػػا يػػـو ،   ػل ارصػػواب ارػػ ت ال ؤػك  يػػم اال مسيػػة،  اال يصػة ال هػػ ا اال هػػ ا
 اعغػر  ػ  أع طارػب،  كمػا راى ذرػك أمػَت ا١تػدمرُت عمػس  ػ  ا٠تطػاب،   عس ة اكاف يـو ٚتعػة

اٝتػسة  ػ  ،  اتسٚتػاف اراػسآف عبػد او  ػ  عبػاس،  معاايػة  ػ  أع لػ يافاللػالـ  اأاؿ مغوؾ، 
اعػَت ااوػد ،  اؤهس    ووؤػب،  اا ادة    دعامة،  اأرلغم ارإع  ، 2 جردب

 . ان ه .;ااخ اره ا   جسيس ارط ت ،  م  االَئمة اارعغما 
  وجود تإكيٍك يف أف يػـو عس ػة كػاف يػـو ٚتعػةالعًتاؼ  اتالويب أف ا   كنَت ال يسيد

ة  ػار فَّ عغيػم ااد صعب عغيم تإكيك ل ياف ارنػورت ارصػسي،  ذرك ٮتارف اوؿ عمسألف  ،
 !! ريخس م

ما رواه الطبػري ا٦تا يدؿ عغ  أف ارسااة كانوا يف ؤكع م  أف يـو عس ات ك  يـو ٚتعػة 
 : ٦تا َف ي كسه ا   كنَت ااؿ 111/  4:  فك تفسيره
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إف اريهػػود :  ثرػػا دااد اػػاؿ اغػػا رعػػامس:  ثرػػا عبػػد اروهػػاب اػػاؿ:  وػػدثرا ا ػػ  ا١تنػػٌت اػػاؿ
 !؟ ب ه ا اريـو ار ت أكمل او ٢تا ديرها  يمكيف َف ٖت يب ارعس :  تاوؿ

 ؟ أا ما و   م:   ااؿ عامس
 ؟  أت يـو:  اغا رم

 !! يـو عس ة أن ؿ او يف يـو عس ة:  ااؿ
 يػػػـو اليػػػـ  ألملػػػم ل ػػػم ديػػػن م:  أعػػػٍت اورػػػم،   ػػػل ن رػػػا هػػػ ه ا يػػػة:  ااػػػاؿ آخػػػساف

 أن را لورة ا١تائدة  ا١تديرة.:  اااروا، الثرُت 
 أخ نا ٤تمد    وػسب اػاؿ:  ثرا إل اؽ ااؿ:  ودثٍت ا١تنٌت ااؿ:  اؿ ذركذكس م  ا

 9ارػد نبػيكم :  عػ  وػرأ عػ  ا ػ  عبػاس،  ع  خارد  ػ  أع عمػساف،  ثرا ا   ٢تيعة: 
اأن رػػا لػػورة ا١تائػػدة ، الثرػػُت  ادخػػل ا١تديرػػة يػػـو، الثرػػُت  اخػػسج مػػ  مكػػة يػػـو، الثرػػُت  يػػـو
 ثرُت.ار ع ار كس يـو ال،  م دين ماليـ  ألملم ل : الثرُت  يـو

اأاُف االَاػػػواؿ يف ااػػػا نػػػ اؿ ا يػػػة اراػػػوؿ ارػػػ ت رات عػػػ  عمػػػس  ػػػ  :  مث اػػػاؿ ارطػػػ ت
 رص ة لرده اهر ألانيد عَته. ان ه .،  ا٠تطاب أهنا ن را يـو عس ة يـو ٚتعة

 الم    العلمك فك سبب نكوؿ اآلية
 ا يػة يف أواديػ  وعػة ارػوداع  مكاف ارباوػ  أف ي ػ أ عػ  اٟتاياػة يف لػبب نػ اؿ 

ااػػد ..  اإعػػداٍد نبػػوت االػػع،  هػػ ا ارػػوداع ارسلػػوِف ا١تهيػػب اػػد مت  ػػ عالٍف ر ػػايع مسػػباألف  ،
اناغػوا ارعديػد مػ  مػ  أوػداث ،  لبعُت أر اً اُف مئة اعإسي  أر اً م  ا١تسػغمُتما  ُت  وذسه

ارااا أنػم خطػب يف ،  مػ  ار  صػيل إػر   ، اأ عارم  يها 9اأاواؿ ارر  ،  وعة اروداع
ارػيت مػس عغيهػا أا ااألمػاك   ، الػعغوا يػـو وسك ػم مػ  ا١تديرػة..  أثرائها ٜت  خطب أا أكنػس

مث رااا وسكػػػة رجوعػػػم امػػػػا ..  امػػػػىت اكيػػػف أدى ا١ترالػػػك،  امػػػىت دخػػػل مكػػػة،  تواػػػف  يهػػػا
سيف اُف أف دخػػػل اُف ا١تديرػػػة ا١ترػػػورة اعػػػاش  يهػػػا ٨تػػػو ؤػػػهسي   ايػػػة عمػػػسه ارإػػػ..  صػػػاد م  يهػػػا
9. 
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اهػػػو ارػػػ ت ٬تػػػب أف ،   ػػػ ف عرصػػػس ار وايػػػا اار ػػػاريخ والػػػم  يف ا١تسػػػأرة،  اعغػػػ  هػػػ ا
 ت ارص ية م  ارسأيُت ا١ت عارضُت.يكوف مسج اً رغسأ

مذػا اً ،  اارساايات ارسرية ا١توا اػة ٢تػم : اعرصس ار وايا هرا يسجة اوؿ أهل اربيا
 : يغراريت ترذم اريم كما ،  ا١ترطايةاألخسى  اُف ا١تسج ات

 أف ار عػػارض هرػػا رػػي   ػػُت وػػدينُت أوػػد٫تا أصػػة لػػرداً اأكنػػس طساػػاً كمػػا تو٫تػػوا : أوال  
 ا ُت اوٍؿ رغخغي ة عمس. 9 ل هو تعارض  ُت ودي  ع  ارر  .. 

 يرمػػػا أواديػػػ  اربخػػػارت ،  ارػػػيت ضػػػع وها هػػػر أواديػػػ  نبويػػػة مسػػػردةاألواديػػػ    ػػػ ف
 ! 9َف يسرده اُف ارر  ،  اعَته هر اوؿ رعمس

ايػػػسدَّ  ػػػم ،  ارباوػػػ  ارسػػػٍت ال يك يػػػم أف يسػػػ دؿ  اػػػوؿ عمػػػس يف لػػػبب نػػػ اؿ اراػػػسآف 
 ػ ف ،   ل ال  د رم أف يب   يف لرد اٟتػدي  انصػم،  اٟتدي  ارربوت ا١ت ذم  لبب ارر اؿ

اإف َف يصػػػة رجػػػع اُف أاػػػواؿ ارصػػػ ا ة ..  صػػػة عرػػػده  عغيػػػم أف يأخػػػ   ػػػم ايػػػًتؾ اػػػوؿ عمػػػس
اتػػػسؾ ،  اإال رجػػػة  عذػػػها اأخػػػ   ػػػم،  رهػػػا ِأف أمكػػػ  اٞتمػػػعاٚتػػػع  ػػػُت ا١توثػػػوؽ م،  ا١ت عارضػػػة
 !األلف  اركرهم َف ي عغوا ذرك مع..  ارباار

ااألواديػػ   يف لػػبب نػػ اؿ ا يػػة : رػػو تر ررػػا ااغرػػا إف أواديػػ  أهػػل اربيػػا : ثانيػػا  
اأف ار عػػػارض ،  اربيػػػا امػػػ  أيػػػدهم يف ذرػػػكألهػػػل  ارسػػػرية ا١تديػػػدة ٢تػػػا ريسػػػا أكنػػػس مػػػ  رأت

أا  ػػُت اػػوؿ صػػ اع ااػػوؿ  عػػب أئمػػة أهػػل ،  ورُت رصػػ ا يُت يف لػػبب اررػػ اؿيصػػَت  ػػُت اػػ
 :. اربيا

اَف يوصػػػػها  : أاصػػػػ  أم ػػػػم  أخػػػػ  ارػػػػدي  مػػػػ  أهػػػػل  ي ػػػػم 9إف اررػػػػ  :   راػػػػوؿ
اهػو كمػا يف ،  اذرػك يف وػدي  ارناغػُت ارصػ ية ا١ت ػواتس عرػد اٞتميػع..   أخ ه م  أص ا م

إي تػارؾ  :  اؿ رلوؿ او صغ  او عغيػم الػغمع  أع لعيد ااؿ ا:  14 / 3:  مسند أحمد
، األرض  ك ػػاب او وبػػل  ٦تػػداد مػػ  ارسػػما  اُف:  أوػػد٫تا أكػػ  مػػ  ا خػػس،   ػػيكم ارناغػػُت

 اا وىت يسدا عغرَّ اٟتوض. ان ه .اإهنما ر  ي ًت ،  اعًتيت أهل  ييت
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/  2 : والػدارمك،  371و،  366/  4:  و،  59و 26ػ  17 / 3:  ورواه أيضا  فػك
 / 3:  وصػححو علػػى شػرط الشػػيخين وغيرىمػا فػػك،  والحػػالم،  122 / 7ومسػلم ،  431
 وغيرىم.،  148 / 2:  والبيهقك فك سننو،  148و  179

 9اه ا اٟتدي  ارص ية  درجة عارية يدؿ عغ  وصس مصدر اردي   عػد اررػ  
عرػػد تعارضػػم مػػع  اػػو٢تم عغػػ  تػػسجيةاألاػػل  أا يػػدؿ عغػػ ،   أهػػل  ي ػػم صػػغ  او عغيػػم اعغػػيهم

 ! اوؿ عَتهم
 اتعارضػػػػها يوجػػػػب ار واػػػػف يف،  أف ارساايػػػػة عػػػػ  ا٠تغي ػػػػة عمػػػػس ن سػػػػم م عارضػػػػة : ثالنػػػػا  

ارػػي  يػػـو ٚتعػػة. ،   اػػد رااا عرػػم أف يػػـو عس ػػة يف وعػػة ارػػوداع كػػاف يػػـو ٜتػػي ،   ػػااألخػػ  
 : 251 / 5:   اؿ النساعك فك سننو

عػػ  اػػي   ػػ  ،  عػػ  أ يػػم،   ػػ  إدريػػ  عبػػد او أنبأنػػا:  أخ نػػا إلػػ ا  ػػ  إ ػػساهيم اػػاؿ
رػو عغيرػا ن رػا هػ ه ا يػة الٗتػ ناه :  اػاؿ يهػودت رعمػس:  ع  طارؽ  ػ  ؤػهاب اػاؿ،  مسغم
 .اليـ  ألملم ل م دين م:  عيداً 

ريغػة اٞتمعػة ا٨تػ  مػع ،  اد عغما اريـو ار ت أن را  يم اارغيغة اريت أن رػا:  ااؿ عمس
 !  ات صغ  او عغيم الغم  عس رلوؿ او

أنها نكلم فػك عرفػات فػك يػـ  ،  114 / 8:  والطري  أف النساعك روف عن عمر فك
 ! جمعة

تادـ اوؿ اربخارت يف رااي م أف ل ياف ارنػورت اهػو مػ  أئمػة اٟتػدي  اارعايػدة  : رابعا  
َف يوا ا عغػ  أف يػـو عس ػة كػاف يػـو ٚتعػة ى اػاؿ لػ ياف اأؤػك كػاف يػـو اٞتمعػة أـ ،  عردهم

 ل ي هس أف ل ياناً كاف ااطعاً  ػأف يػـو ،  اؾ عدد  م  ارساايات تديد ؤك ل ياف  اهر..  ال
ارػػ ي  ،  اإ٪تػػا اػػاؿ ى أؤػػك   مػػداراًة ٞتماعػػة عمػػس،  عس ػػة يف وعػػة ارػػوداع َف يكػػ  يػػـو ٚتعػػة

عغػػػ  ..  كغهػػػااللػػػالمر    ػػػل اأوػػػداث ار ػػػاريخ،  رتبػػػوا كػػػل ارساايػػػات اَلوػػػداث وعػػػة ارػػػوداع
 كما ل عسؼ.،   يـو ٚتعةألاس أف يـو عس ات كاف 

 اَف أجد راايةً ،  اري  يـو عس ة، األض    أف عيد ا١تسغمُت هو يـو : خامسا  
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اَف يوا اػم عغيػم ،   ػاراوؿ  ػ رك ٦تػا ت ػسد  ػم ا٠تغي ػة عمػس،  تدؿ عغ  أف يـو عس ة عيد  ؤسعر
 ! اربدعة ! اهو عرد ارسغ يُت يدخل يف  اب أود  م  ا١تسغمُت

اأف ا يػػة ن رػػا ريغػػة ،  يػػة اررسػػائر اراائغػػة إف عس ػػة كػػاف يػػـو ٜتػػي أمػػا إذا أخػػ نا  ساا
اُف اػانوف األمػس  اال ٭ت ػاج،   ال يباػ  عيػد  وػىت يصػطدـ  ػم ارعيػد اررػازؿ مػ  ارسػما ..  عس ة
 .! كما ادع  ا٠تغي ة،   ا١ت صادمةال٢تية األعياد  إدعاـ

ة إكمػػاؿ ارػػدي  يسػػ  ا  يكػوف معػػٌت جػػواب ا٠تغي ػة عغػػ  هػػ ه ارساايػة أف يػػـو نػػ اؿ آيػ
 !  غم ن خ  يومها عيداً ،  ارك  آي م ن را ابل ارعيد  يومُت،  أف يكوف عيداً 

 ! اه ا كالـ م ها ا
 اػػد ..  أف اػػوؿ عمػػس يرػػااب مػػا رااه عػػ  عمػػس ن سػػم  سػػرٍد صػػ يٍة أيذػػاً  : سادسػػا  

،  نػ اؿ ا يػة اخ مػم يف يػـواللالـ   هم ه ا اريهودت م  ا ية أف او تعاُف اد أكمل تر يل
 يصػة عغػ  ،   ال  د أف يكوف ن ا٢تا  عد نػ اؿ ٚتيػع ار ػسائب..  اابل عمس مرم ه ا ار  سَت

م َف تر ؿ  عػدها  سيذػة  اما اارم ارسدت اا   عباس اعَت٫تا م  أن : رأيم ما اارم أهل اربيا
 اال وكم.

 اأوكػػػاـ ، مػػػع أف ا٠تغي ػػػة عمػػػس اػػػاؿ إف آيػػػة إكمػػػاؿ ارػػػدي  ن رػػػا ابػػػل آيػػػات اركالرػػػة
ري  معػٌت ا يػة كمػا :   وجب عغ  م هبم أف ياوؿ رغيهودت..  كما تادـ،   اعَتها، الرث 
اريػـو هػو اٞتػديس اذرػك ،   ػل كػاف  اػر مػ  ارػدي  عػدة أوكػاـٍ اؤػسائع ن رػا  عػدها،   ررػا

 !  أف يكوف عيداً 
 عػاً  ال  د م  ار واف  يهػا ٚتي،  اعردما ت عارض ارساايات ع  ؤخٍف ااود ات رااب

 ! ايف ااا ن اؿ آية إكماؿ اردي ،  إتميد كل راايات عمس يف آخس ما ن ؿ م  اراسآف، 
 اػد أاػػس ا٠تغي ػة أف ى اريػـو   يف ا يػة هػػو اريػـو ا١تعػُت ارػ ت ن رػػا ،  امػ  جهػة أخػسى

 أيت  عد ؤهورأا ي،  اري  اا اً ٣تماًل اال يوماً مذ  ابل لرة ك  ة مكة،   يم
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ايسػػ وجب رد كػػل ،  رد اػػوؿ ارطػػ ت ارػػ ت تعمػػد اخ يػػاره ريوا ػػا عمػػسمػػناًل.  هػػو يسػػ وجب 
 أا تسيد جعغم يـو   ة مكة.،  ارساايات اريت تسيد تعول كغمة ى اريـو   يف ا ية

 143/  1:   اؿ القرطبك فك تفسيره
ٚتػع يػـو ا  اليػـ  ألملػم ل ػم ديػن م:  ااد يطغا اريـو عغ  ارساعة مرم ااؿ او تعاُف

 أيواـ  أدعم. أياـ اأصغم
 61/  2:  و اؿ فك

 عغرػا يف ؤػهس  :  اكػ رك عػ  ارإػهس  بعذػم تاػوؿ،  ااريـو اد يع  ّت   مرم عػ  ٚتيعػم
ك مسػػ عمل  اذرػػ،  امعغػػـو أنػػك َف تسػػ وعب ارإػػهس اال ارسػػرة،  كػػ ا كػػ ا ايف لػػرة كػػ ا كػػ ا
 يف رساف ارعسب اارععم.

 ! هودت اال رغمسغمأف جواب ا٠تغي ة رغيهودت عَت مارٍع ال رغي : سابعا  
 ! ار رك َف ن خ  يومها عيداً ،   أف ن ا٢تا صادؼ يـو عيدالع  ار    ف كاف ياصد

 ١تػػاذا خػػسَّب عغػػيكم ر كػػم هػػ ا ارعيػػد اأن رػػم يف ذرػػك اريػػـو:   ػػيمك  رغيهػػودت أف ٬تيبػػم
 !؟

 ! وىت صار ج ً  مرم،  اإف كاف ياصد إدعاـ عيد إكماؿ اردي   عيد عس ة
مإػػًتكاً ،  هػػ ا يعػػٍت أنكػػم جعغػػ م يػػـو ن ا٢تػػا نصػػف عيػػد:  يسػػأؿ  مػػ  وػػا لػػائٍل أف

 !؟ إال عرد ارإيعة،   أي  ه ا ارعيد ار ت ال يوجد رم أثس عردكم..  مع عس ة
اػػػد صػػػادؼ يػػػـو ٚتعػػػة ايػػػـو ،  اإف كػػػاف ياصػػػد أف هػػػ ا اريػػػـو ارإػػػسيف اارعيػػػد ارع ػػػيم

 أا أكاله اان ه  األمس !،   أدعم  يهما اذاب،  عس ة
 ! اهو يعغم أهنما ليأكالنم،  ن ؿ او تعاُف ه ا ارعيد عغ  عيدي  كيف أ

أـ أنػم نسػػر اارعيػػاذ  ػاو  ػػأن ؿ عيػػداً يف يػػـو ،   هػل تعمػػد او تعػػاُف تػ ايب هػػ ا ارعيػػد
 !! أا ار رصيف، االدعاـ   اسار اردمتاألمس    دارؾ ا١تسغموف،  عيد

،  أف يدعم عيداً إ٢تيػاً يف عيػد آخػس ؟ ام  ار ت ٭تا رمالدعاـ  مث م  ار ت اٗت  اسار
 ! أا يطعم عيداً ر انياً رعيد آخس
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ارس انيػػػة يف األعيػػػاد  َف يكػػػ  عرػػػدها خػػػ  مػػػ  وادثػػػة اصػػػطداـاللػػػالمية  األمػػػة اما ػػػاؿ
!  ػػأخ ه ا٠تغي ػػة عمػػس  أنػػم يوا اػػم  وػػىت جػػا  هػػ ا اريهػػودت يف خال ػػة عمػػس انػػبههم،  عس ػػات

! اأف  يف عس ػػػاتال٢تيػػة األعيػػاد  ا١تسػػغمُت  اصػػة تصػػادـ اأخػػ ه اأخػػ ،  عغػػ  كػػل مػػا ياورػػم
أا إطعػاـ ارعيػد ارالوػػا ،  ١تصػغ ة ارعيػد ارسػا االدعػاـ  اٟتكػم ارإػسعر يف هػ ا ار صػادـ هػو

 ! رغسا ا
ـ  إلػػػالمية ر انيػػػةاألوكػػػاـ رألعيػػػاد  اهػػػل هػػػ ه أـ ال  سػػػانية ؤػػػبيهاً  اػػػانوف ،  أوكػػػا
 !!؟ اروطرية اارديريةاد األعي أا اانوف تصادـ،  تصادـ ارسيارات

ا٠تغي ػػة ألف  ، مػػا زارػػا اائمػػة عرػػد ا٠تغي ػػة اأتباعػػم،  إف ا١تإػػكغة ارػػيت طسوهػػا اريهػػودت
مث رتػب عغيهػا أوكامػاً ال ٯتكػ  ،  اكػل ارػ ت ادمػم أنػم اعػًتؼ  ػا اأاسهػا..  َف يادـ ٢تا وػالً 

 ! 9اَف يال إنم ٝتعها م  ارر  ،  ابو٢تا
 أف يـو ن اؿ ا ية يػـو ع ػيم  امهػم   اررسػبة اُف ا١تسػغمُت اد اعًتؼ خغي ة ا١تسغمُت  

ارضػيم ،  اأمتَّ  يػم اررعمػة عغػ  أم ػم، اللػالـ  يـو مصَتت اتارٮتر أكمل او  يم تر يػلألنم  ،
 األمم اريم. ايدعوف،  ايسَتاف عغيم،  ٢تم ديراً يديرونم  م

ٖت  ػػػػل  يػػػػم اللػػػػالمية رألمػػػػة  اأف هػػػػ ا اريػػػػـو ارع ػػػػيم يسػػػػ  ا أف يكػػػػوف عيػػػػداً ؤػػػػسعياً 
اأنػػم رػػو كػػاف ،  ااٞتمعػػةااألضػػ    ار طػػس:  يف صػػف أعيادهػػا ارإػػسعية ارػػنالث،  إت مػػع  يػػم

 .. اكاف م  واها ذرك ؤسعاً ،  عيداً ر انياً ألعغر م  ، عرد أمة أخسى يـو منغم
ا ػ رك يكػوف عيػد إكمػاؿ ارػدي  يف ،  راد اا ا ا٠تغي ة ٤تااره اريهػودت عغػ  كػل هػ ا

ارسػػرويُت اعيػػد اٞتمعػػة ااألضػ    يذػػاؼ اُف عيػػدت ار طػػس،  انرػػا عيػػداً ؤػػسعياً لػروياً  اػم إخو 
 لبوعر.األ

إف اررػا س يف ا١تسػأرة يغمػ  أف ا٠تغي ػة عمػس ااػع يف ارطػة ى آيػة عغػر  ػ  أع طارػػب   
ام  ناوية  ػ ة عغػ  ..  م  اراسآفما ن ؿ   هو م  ناوية نااب ن سم يف آخس:  م  ناوي ُت
! اصػػار مػػ  وػػا ا١تسػػغم أف يسػػأؿ أتبػػاع عمػػس مػػ  ! ة  عيػػد ا يػػة اُف يػػـو ارايامػػةن سػػم ا١تطاربػػ

اال يف ،  ار اهػػػا  عػػػ  هػػػ ا ارعيػػػد ارػػػ ت ال يػػػسى رػػػم عيرػػػاً اال أثػػػساً اال اٝتػػػاً يف تػػػاريخ ا١تسػػػغمُت
 ! عرد ارإيعة..  إال..  اال يف مصادرهم،  وياهتم
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..  أف يإػػػسع عيػػػداً مػػػ  ن سػػػموػػػد أل  ػػػال ٬تػػػوز،  تواي يػػػةاللػػػالمية  األعيػػػاد إف..  مث
اؤػػػػيع هم رااا عػػػػ  اررػػػػ   : أف أهػػػػل اربيػػػػا،  اوعػػػػة ارإػػػػيعة يف جعػػػػل يػػػػـو ارغػػػػديس عيػػػػداً 

كػانوا  :األنبيػا   اأف ج ئيػل أخػ ه  ػأف،  أف يـو ا ية أت يـو ارغػديس عيػد  ؤػسعر 9
 هم أف ت خ  يـو نصب اروصر عيداً.يأمساف أ٦ت
اموا ا ػػم رػػم  ػػأف ذرػػك اريػػـو يسػػ  ا ،  اريهػػودت هػػر وعػػة ا٠تغي ػػة يف تأييػػد كػػالـ  مػػا

! مث أخػػػ  يع ػػػ ر رػػػم  ػػػأف مصػػػاد ة ن ا٢تػػػا يف عيػػػدي  اللػػػالمية  أف يكػػػوف عيػػػداً ؤػػػسعياً رألمػػػة
 اٍف...  أاجبا عدـ إ ساد ا١تسغمُت ريومها  عيد

 هػػو ،   ػػ ف كػػاف ا٠تغي ػػة وكػػم مػػ  عرػػد ن سػػم  ػػأف يػػـو ا يػػة يسػػ  ا أف يكػػوف عيػػداً 
اَف يػػػػسا أوػػػػد  مػػػػ  ،   غمػػػػاذا َف يػػػػ كسه،  9اإف كػػػػاف ٝتعػػػػم مػػػػ  اررػػػػ  ،  تإػػػػسيع ا دعػػػػة

 !؟ إال ما رااه ارإيعة،  ا١تسغمُت ؤيئاً ع  عيد ا ية
رصػػػغ  اررػػػػ  ،  رػػػو كػػػاف يػػػـو عس ػػػة يػػػـو ٚتعػػػػة كمػػػا اػػػاؿ عمػػػس يف  عػػػب أاوارػػػم : ثامنػػػا  
 ػػػل ،  مػػػع أف أوػػػداً َف يػػػسا أنػػػم صػػػغ  اٞتمعػػػة يف عس ػػػات،   ا١تسػػػغمُت صػػػالة اٞتمعػػػة 9

 ! نم اد صغ  ار هس اارعصسراى اررسائر اعَته أ
 / 1:  فقػد جعػل فػك سػننو،  اار اهس أف اررسائر يوا ا لػ ياف ارنػورت اال يوا ػا عمػس

 .عن انا  باسم ) الجم  بين الظهر والعصر بعرفة   297
لػار رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم وػىت أتػ  :  اراى  يم ع  جا س    عبد او اػاؿ

أمػػس  اراصػػوا  ،  وػػىت إذا زاعػػا ارإػػم ،   وجػػد ارابػػة اػػد ضػػس ا رػػم  رمػػسة  رػػ ؿ  ػػا ، عس ػػة
مث أذف  ػػػالؿ مث أاػػػاـ  صػػػغ  ،  وػػػىت إذا ان هػػػ  اُف  طػػػ  ارػػػوادت خطػػػب اررػػػاس،   سوغػػػا رػػػم

 ! ان ه .! ار هس مث أااـ  صغ  ارعصس اَف يصل  يرهما ؤيئاً 
 429/  1:  ػ ولقل  روف أب  داود فك سننو

عػػدا رلػوؿ او صػػغ  او عغيػم الػغم مػػ  مػٌت وػػُت صػغ  ارصػػبة :  اػاؿ عػ  ا ػ  عمػػس
 ، ار ت ير ؿ  عس ةالماـ  اهر مر ؿ،  وىت أت  عس ة  ر ؿ  رمسة،  صبي ة يـو عس ة
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 عمػػػع  ػػػُت ،  وػػػىت إذا كػػػاف عرػػػد صػػػالة ار هػػػس راح رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم مهعػػػساً 
 اف عغ  ا١تواف م  عس ة. ان ه . و مث راح ،  مث خطب ارراس،  ار هس اارعصس

ارػو صػة أف ،   هو أمس ٥ت غف  عردهم  يم،  اأما اٞتواب  أف اٞتمعة تسا  يف ارس س
رػػ كس ذرػػك مئػػات ا١تسػػغمُت ،  صػػالة اٞتمعػػة 9يػػـو عس ػػة كػػاف يػػـو ٚتعػػة اَف يصػػل اررػػ  

 ! ار ي  كانوا يف وعة اروداع
 : 272 / 7:  ىو د تمحل ابن حـك فك الج اب عن ذل  فقاؿ فك المحل

! ايصػغر اٞتمعػة  يـو عس ة يػـو ٚتعػٍة جهػِس اهػر صػالة ٚتعػةالماـ  اإف اا ا:  مسأرة
إذا نػ دي للصػالة مػن :  ااػاؿ تعػاُف،  اررف َف يأت  اررهر عػ  ذرػكألف  ، أيذاً ٔتٌت أتكة

 امٌت. تعاُف   رك عَت يـو عس ة  غم ٮتف او،  يـ  الجمعة فاسع ا الى ذلر اهلل وذروا البي 
المػػاـ  جهػػس،  إذا اا ػػا يػػـو ٚتعػػة يػػـو عس ػػة:  عػػ  عطػػا   ػػ  أع ر ػػاح اػػاؿ...  ارايرػػا

اا ػػػا يػػػـو ارًتايػػػة يػػػـو :  عػػػ  اٟتسػػػ   ػػػ  مسػػػغم اػػػاؿ...   ػػػ ف ذكػػػساا خػػػ اً رايرػػػاه...   ػػػاراسا ة
،  مػػ  الػػ طاع مػػركم أف يصػػغر ار هػػس ٔتػػٌت  غي عػػل:   اػػاؿ 7اٞتمعػػة اوعػػة اررػػ  
ا ساهيم    أع ٭تػِت مػ كور :   ه ا خ   موضوع   يم كل  غية...  ٮتطب  صغ  ار هس ٔتٌت اَف

مع ا ػ  أع ٭تػِت اٟتعػاج  ػ  ،  ا يم ع  ا   ار  َت،  مث هو مسلل،   ارك ب مًتاؾ م  اركل
إ٪تػػا   7يػػـو ارًتايػة يف وعػػة اررػ  ألف  ، مث اركػ ب  يػػم  ػاهس،  اهػو لػػاا ،  أرطػاة

 ... رايرا ذرك م  طسيا اربخارى،  يـو اٞتمعةاكاف يـو عس ة ،  كاف يـو ا٠تمي 
 عس ػػػػة  ػػػػُت ار هػػػػس  7إف ا ثػػػػار كغهػػػػا إ٪تػػػػا  يهػػػػا ٚتػػػػع رلػػػػوؿ او :   ػػػػ ف ايػػػػل

 ؟ اارعصس
مػػ  ا ثػػار أنػػم ؤػػر   ! ارػػي  يف نعػػم اصػػالة اٞتمعػػة هػػر صػػالة ار هػػس ن سػػها:  اغرػػا
 هػػػس يػػػـو  اإ٪تػػػا ي ػػػًتؽ اٟتكػػػم يف أف،  ااٞتهػػػس أيذػػػاً رػػػي   سضػػػاً ،  َف ٬تهػػػس  يهػػػا 7

 ماعة ركع اف. ان ه .اٞتمعة يف اٟتذس اارس س رغع
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س رد ارساايػة  ػسد ٥تار  هػا راػوؿ عمػألنػم  ، أنم صادر عغػ  ا١تطغػوب:  اجواب ا   وـ 
 !  أف يـو عس ة َف يك  يـو ٚتعة

 ؟ ارااي م ص ي ة،   غماذا َف يسد اوؿ عمس  اورم ارناي  أف عس ة كانا يـو ٜتي 
 ؟ ذكسها ارط ت اعَته ارعديدة اريتااألاواؿ  ، ر اارنورتأا  اوؿ اررسائ

ألنػػم  اع ػػ  ركعػػيت ار هػػس يف عس ػػة صػػالة ٚتعػػة 9مػػ  أف اررػػ  مػػا اارػػم  ارػػو صػػة
جهػس يف صػالة ار هػس ارػيت ال ٬تهػس  ػا  9الؤػ هس  ػُت ا١تسػغمُت أف اررػ  ،  جهس  يهما

 !  صبة ى أتوماتيكياً   صالة ٚتعةر
 9كػػ  ا اهاٚتهػػا  سػػبب ٥تار  هػا رساايػػة عمػػس تػػرف عغػػ  أنػػم  ػل إف ارساايػػة ارػػيت  
مػػػ  ا١تديرػػػة ارػػػ ت كػػػاف يػػػـو  9اهػػػر أاػػػسب اُف وسػػػاب لػػػ سه ،  صػػػغ  اٞتمعػػػة يف مػػػٌت

مذػػُت مػػ  ذت ألر ػػع  ااصػػورم اُف مكػػة يػػـو ا٠تمػػي ،   اػػُت مػػ  ذت اراعػػدةألر ػػع  ا٠تمػػي 
األضػػػ    اعيػػػد،  رنالثػػػا  يػػػـو عس ػػػة يػػػـو ا، الثرػػػُت  اأف أاؿ ذت اٟتعػػػة كػػػاف يػػػـو،  اٟتعػػػة

 يكػػػوف اػػػوؿ ارػػػساات إف ..  ايػػػـو اٞتمعػػػة كػػػاف ثػػػاي عإػػػس ذت اٟتعػػػة كمػػػا لػػػيأيت، األر عػػػا  
مػػع أهنػػػا  ،  اركرػػم اؤػػػ بم اوسػػبها ابػػػل مواػػف عس ػػػات،  اٞتمعػػة كانػػا يف مػػػٌت اػػوالً صػػػ ي اً 

 ! كانا  عده
راايػػاهتم ارػػيت تعارضػػم ،  إف اراػػوؿ  ػػأف يػػـو عس ػػة يف تغػػك ارسػػرة كػػاف يػػـو ٚتعػػة : تاسػػعا  
 ! ة إودى اٙتانُت ريغًة أا ٙتانُتعاش  عد ن اؿ ا ي 9تاوؿ إنم 

 ٜامػػ  األاؿ  يف اريػػـو ارنػػاي عإػػس مػػ  ر يػػع 9 اػػد ثبػػا عرػػدهم أف ا ػػاة اررػػ  
 ػػػال  ػػػد ٢تػػػم إمػػػا أف يأخػػػ اا  ساايػػػة ..  أكنػػػس مػػػ  تسػػػعُت يومػػػاً األاؿ  ر يػػػع ٕٔذت اٟتعػػػة اُف 

 يػػػة يف يػػػـو أا يوا اونػػػا عغػػػ  نػػ اؿ ا،  مػػػ  صػػ س ٕٛهنػػا يف ا اتػػم ابػػػل ذرػػك  يوا اونػػػا عغػػػ  أ
 ذت اٟتعة. ٛٔارغديس 

 59/  2:  ػ  اؿ السي طك فك الدر المنن ر
مكػػ  اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغم  عػػد مػػا :  عػػ  ا ػػ  جػػسيت اػػاؿ،  اأخػػسج ا ػػ  جسيػػس

 . ان ه .اليـ  ألملم ل م دين م:  اورم،  ن را ه ه ا ية إودى اٙتانُت ريغة
 البيهقك فك شعب اإليماف. عن 257 / 2:  وذلر نح ه فك ػ
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 3 / 7:  ػ و اؿ ابن حجر فك تلخيى الحبير بهامش مجم ع الن وي
عػػ  ا ػػ  جػػسية أنػػم صػػغ  او عغيػػم الػػغم َف يبػػا  عػػد ،  عػػ  وعػػاج،  اراى أ ػػو عبيػػد

انػػػك فػػػك ورواه الطبر إال إوػػػدى اٙتػػػانُت ريغػػػة.  اليػػػـ  ألملػػػم ل ػػػم ديػػػن م:  نػػػ اؿ اورػػػم تعػػػاُف
:  عن ابن جريح  اؿ 176/  4:  ورواه الطبري فك تفسيره،  12984المعجم ال بير بر م 
 9مكػ  اررػ  :  ثٍت وعاج ع  ا   جسيت ااؿ:  ثرا اٟتسُت ااؿ:  ودثرا اراالم ااؿ

 .اليـ  ألملم ل م دين م:  اورم،   عد ما ن را ه ه ا ية إودى اٙتانُت ريغة
 : 223 / 27:  ػ و اؿ القرطبك فك تفسيره

اليػـ  ألملػم ل ػم :  ن را ه ه ارسورة ٔتٌت يف وعة ارػوداع مث ن رػا:  اااؿ ا   عمس
.  عاش  عد٫تا ارر  صغ  او عغيػم الػغم ٙتػانُت يومػاً. مث ن رػا دين م وأتممم علي م نعمتك

.  عػاش  عػدها لقد جػاءلم رسػ ؿ مػن أنفسػ ممث ن ؿ ،  آية اركالرة  عاش  عدها ٜتسُت يوماً 
 عاش  عػدها أوػداً اعإػسي  يومػاً.  واتق ا ي ما  ترجع ف فيو الى اهللٜتسم اثالثُت يوماً. مث ن ؿ 

 لبعة أياـ. اايل عَت ه ا. ان ه .اااؿ مااتل 
اركرػم نسػر ،  ارااية ا   عمس تديد اوؿ أ يم  ر اؿ آيػة اركالرػة  عػد آيػة إكمػاؿ ارػدي 

امػػ  ناويػػة أخػػسى خػػارف أ ػػاه يف أف آيػػة إكمػػاؿ ،  آيػة ارس ػػا ارػػيت اػػاؿ أ ػػوه أيذػػاً إهنػػا آخػػس آيػػة
يعػٍت  عػد ان هػا  وعػة ارػوداع ،  ااػاؿ إهنػا ن رػا  عػد لػورة اررصػس ٔتػٌت،  اردي  ن رػا يف عس ػة

 !! اااًتب م  اراوؿ  ر ا٢تا يف ارغديس،  9ال س ارر  
 237/  1:  فك الدديرالمينك  ػ و اؿ

عػػ   ٜٕ٘/  ٖ:  نا ػػا يف ت سػػَت ارػػسازتاهػػو ارػػ ت يسػػاعده ااِلع بػػار ايدكػػده ارراػػل ار
إنم ١تػا ن رػا هػ ه ا يػة عغػ  اررػ  صػغ  او عغيػم الػغم َف يعمػس  عػد ن ا٢تػا :  أص اب ا ثار

 بهػامش تفسػير الػرازياعيرػم أ ػو ارسػعود يف ت سػَته ،  أا اثرُت اٙتػانُت،  إال أوداً اٙتانُت يوماً 
اكػأف ، األاؿ  ارناي عإس مػ  ر يػعيف  9اذكس ا١تدرخوف مرهم أف ا اتم ،  523/  3: 

 ..  عد إخساج يومر ارغديس اارو اة،  اٙتانُت يوماً الثرُت   يم تسا٤تاً   يادة يـو ااود عغ 
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كمػػا جػػا  يف صػػ ي ر ،   اعغػػ  أت  هػػو أاػػسب اُف اٟتاياػػة مػػ  كػػوف ن ا٢تػػا يػػـو عس ػػة
 األياـ ويرئ . ان ه . اربخارت امسغم اعَت٫تا ر يادة

راايػػاهتم ارػػيت تػػرف عغػػ  أف ،  عمػػس  ػػأف يػػـو عس ػػات كػػاف يػػـو ٚتعػػة كمػػا تعػػارض اػػوؿ
ارػػػد :  عػػػ  ا ػػػ  عبػػػاس اػػػاؿ:  233 / 7:  ففػػػك دالعػػػل البيهقػػػك.. الثرػػػُت  ا يػػػة ن رػػػا يػػػـو

 ا ػ ة مكػة يػـو، الثرػُت  اخسج مػ  مكػة يػـو، الثرُت  انىَب يـو، الثرُت  يـو 9نبيكم 
 ـ الثرُت.اتويف يو  اليـ  ألملم ل م دين م: ُت الثر ان را لورة ا١تائدة يـو، الثرُت 

 196/  1ػ و اؿ الهينمك فك مجم  الكواعد 
ان رػػا لػػورة ا١تائػػدة ، الثرػػُت  ا ػػ ة  ػػدراً يػػـو:  رااه أٛتػػد اارطػػ اي يف اركبػػَت ازاد  يػػم

جارػػم ثاػػات ا ايػػة ر ،  ا يػػم ا ػػ  ٢تيعػػة اهػػو ضػػعيف،  اليػػـ  ألملػػم ل ػػم ديػػن م: الثرػػُت  يػػـو
 ل ارص ية. ان ه .م  أه

اركػػ  عغ ػػم اٟتايايػػة عرػػدهم ٥تار  ػػم ١تػػا اارػػم ..  ارغ ػػدي  طػػسؽ  رػػي   يهػػا ا ػػ  ٢تيعػػة
 198 / 1:  فقػد  ػاؿ ابػن لنيػر فػك سػيرتو!  كما صسح  م ارسيوطر اا   كنَت،   ا٠تغي ة عمس

: لثرػُت ا ن را لورة ا١تائدة يػـو:  ازاد،  ارااه عمسا     كَت ع  ا   ٢تيعة،  ت سد  م أٛتد: 
اكانػا :  ازاد أيذاً ،  اهك ا رااه  عذهم ع  مول     دااد  م،  اليـ  ألملم ل م دين م

:  !! اػاؿ ا ػ  عسػاكس ا٦ت  ااؿ ه ا ي يد    وبيب. اهػ ا مركػس  جػداً  الثرُت. ااعة  در يـو
 ـ اٞتمعة اصدؽ ا   عساكس. ان ه .يو  اليـ  ألملم ل م دين م:  اار وظ أف  دراً ان اؿ

! ااػػد   ااػػوؿ معاايػػة،  ااػػد تاػػدـ أف عغػػة نكارتػػم عرػػد ا ػػ  كنػػَت أنػػم ٥تػػارف راػػوؿ عمػػس
 ػػل اػػاؿ إنػػم ،  كػػاف ا ػػ  عسػػاكس أكنػػس ات انػػاً مرػػم ويػػ  َف يصػػف ا٠تػػ   ارذػػعف أا ارركػػارة

 اهو اوؿ عمس.،  أت ا١تإهور عردهم،  ٥تارف  رغم  وظ
إ٪تػػا هػػو الثرػػُت  ة يف يػػـوعغػػيهم  أواديػػ  نػػ اؿ ا يػػالؤػػكاؿ  اُف أفالر ػػات  ايربغػػر

ـ  ٢تم ٔتا ار  موا  م  يبا  عد ا ية إال ٙتانُت يوماً  َف 9اإال  ر   ال نابل أنم ،  إر ا
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كانػا   9اأف ا اتػم ،  ف ا١تع مد عردنا أف ا ية ن را يـو ارنام  عإس مػ  ذت اٟتعػةأل
   كوف ار اصغة  ر و لبعُت يوماً.،  يف يـو ارنام  اارعإسي  م  ص س

كمػا ثبػا عرػدنا ،   ايف راايػة يػـو اٞتمعػة،  د ثبا عردنا أف ا ية ن را يـو ا٠تمػي اا
اأف ،  صغ  معم يػـو ارنالثػا  7اأف عغياً ، الثرُت  كانا يـو  9أف  عنة ارر  

أت الثرػػػُت  ااػػد تكػػوف لػػورة ا١تائػػدة ن رػػا يػػـو،  أيذػػاً الثرػػُت  كانػػا يف يػػـو  9ا اتػػم 
 آية إكماؿ اردي .ا ،  امرها آية ار بغين،  ذركمث ن را  اي ها  عد ،  أكنسها

تعارضػم ارساايػات ارػيت ،  إف اراوؿ  أف يـو عس ػة يف تغػك ارسػرة كػاف يػـو ٚتعػة : عاشرا  
 اػػػُت مػػػ  ذت ألر ػػػع  اأنػػػم كػػػاف يػػػـو ا٠تمػػػي ،  مػػػ  ا١تديرػػػة 9لػػػعغا يػػػـو وسكػػػة اررػػػ  

تػػاريخ نػػ اؿ ا يػػة يف  اهػػر مرسػػعمة  مػػع،  : اراعػػدة. اهػػو ارساايػػة ا١تإػػهورة عػػ  أهػػل اربيػػا
 رغديس ارنام  عإس م  ذت اٟتعة.يـو ا

أت يف اريػـو ارسػا ع اارعإػسي  ،  كاف يف يػـو ا٠تمػي   9ل س ارر  ألف  ، اذرك
.. ااألوػػػد  ا٠تمػػػي  ااٞتمعػػػة اارسػػػبا:   اػػػُت مػػػ  ذت اراعػػػدة هػػػرألر ػػػع  ، مػػػ  ذت اراعػػػدة

ة عصس ا٠تمي  ارسا ع مػ  اُف مك 9ااصوؿ ارر  ، الثرُت  ايكوف أاؿ ذت اٟتعة يـو
ايكػػػػوف يػػػػـو عس ػػػػة يػػػػـو ،  245/  4:  روايػػػػة ال ػػػػافككمػػػػا يف ،   ذت اٟتعػػػػة يف لػػػػغخ ارسا ػػػػع

ايـو ارغديس يـو ا٠تمي  ارنام  عإس م  ذت اٟتعة. اه ه ٪تػاذج مػ  راايػات أهػل ،  ارنالثا 
 : يف ذرك : اربيا

 318 / 9:  ػ ففك وساعل الشيعة
 ئس   ناالً مػ  ك ػاب ا١تإػيخة رغ سػ   ػ  ٤تبػوب اػاؿ٤تمد    إدري  يف ى آخس ارسسا

مذػػُْت مػػ  ذت ألر ػػع  ادخػػل مكػػة،   اػػُت مػػ  ذت اراعػػدةألر ػػع  9خػػسج رلػػوؿ او : 
 اخسج م  أل غها.،  دخل م  أعغ  مكة م  عابة ا١تدنيُت،  اٟتعة

 245/  4:  ػ وفك ال افك
إف ...  عإػػػػسي  وعػػػػة 9وػػػػت رلػػػػوؿ او :  اػػػػاؿ 7عػػػػ  أع عبػػػػد او 

اأذف يف :  مث أنػػ ؿ او عػػ  اجػػل عغيػػم،  أاػػاـ  ا١تديرػػة عإػػس لػػرُت َف ٭تػػت 9لػػوؿ او ر 
 ارراس  اٟتت
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 ػػػأمس ا١تػػػدذنُت أف يدذنػػػوا  ػػػأعغ  ،  يػػػأتوؾ رجػػػاالً اعغػػػ  كػػػل ضػػػامٍس يػػػأتُت مػػػ  كػػػل  ػػػٍت عميػػػا
 عغػم  ػم مػ  وذػس ا١تديرػة اأهػل ارعػواِف ،  ٭تػت يف عامػم هػ ا 9أصواهتم  أف رلوؿ او 

 اإ٪تا كانوا تا عُت ير ساف مػا يػدمساف اي بعونػم،  9ااج معوا ٟتت رلوؿ او ،  اباااَلعس 
 غمػػا ،  يف أر ػػع  اػػُت مػػ  ذت اراعػػدة 9 خػػسج رلػػوؿ او ،  أا يصػػرع ؤػػيئاً  يصػػرعونم، 

مث خسج وىت أتػ  ا١تسػعد ارػ ت عرػد ارإػعسة ،  ان ه  اُف ذت اٟتغي ة زارا ارإم   اع سل
 صػف األاؿ  اخػسج وػىت ان هػ  اُف اربيػدا  عرػد ا١تيػل،  اٟتت م ػسداً اعـ   ،   صغ   يم ار هس

وػػىت ان هػػ  اُف ،  الػػاؽ ا٢تػدت لػػ اً الػػ ُت أا أر عػاً الػػ ُت،   غػػىب  ػاٟتت م ػػسداً ،  رػم ٝتاطػػاف
مث صػغ  ركع ػُت خغػف ماػاـ ،  مكة يف لغخ أر ع م  ذت اٟتعة  طاؼ  اربيا لػبعة أؤػواط

 ... غمممث عاد اُف اٟتعس  ال ،  7إ ساهيم 
 : 119/  ػ وفك المسترشد

 غػػديس  7دعػػا اررػػاس اُف عغػػر  9ارعبػػدت عػػ  أع لػػعيد أف رلػػوؿ او 
،  مث دعػػا اررػػاس،  اذرػػك يػػـو ا٠تمػػي ،  اأمػػس ٔتػػا كػػاف ٖتػػا ارإػػعسة مػػ  ارإػػوؾ  اػػمَّ ،  خػػم

:  مث َف ي  ساػػوا وػػىت ن رػػا هػػ ه ا يػػة،  اأخػ   ذػػبعيم ار عػػم وػػىت ن ػػس اررػػاس اُف  يػاض إ طيػػم
 اػاؿ رلػوؿ ،  دينػا  اإلسػالـ  يـ  ألملػم ل ػم ديػن م وأتممػم علػي م نعمتػك ورضػيم ل ػمال

ا ارواليػػػة  ارضػػػ  ارػػػسب  سلػػػاريت،  او أكػػػ  عغػػػ  إكمػػػاؿ ارػػػدي  اإ٘تػػػاـ اررعمػػػة:  9او 
 رعغر م   عدت. ان ه .

* * 
كػاف ال يبػدأ   9مصادر ار سياُت م  أف اررػ  ما راتم  : ايديد اوؿ أهل اربيا

وسػػنن  6/  4:  لمػػا فػػك صػػحيح البخػػاري،  أا اغمػػا يبػػدأه يف عػػَته،  ال يػػـو ا٠تمػػي لػػ سه إ
عغػػػ  أف  341 / 2:  اتػػػرف راايػػػة ا ػػػ  لػػػيد اررػػػاس يف عيػػػوف األثػػػس،  586/  1أبػػػك داود 

 رر  م  ا١تديرة كاف يـو ا٠تمي .ل س ا
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عػػػػ  اركػػػػايف  سػػػػرٍد مابػػػػوؿ عػػػػ  أع عبػػػػد او  272 / 16:  وروف فػػػػك بحػػػػار النػػػػ ار
اإذا ،  إذا خػسج يف ارصػػيف مػ  اربيػا خػػسج يػـو ا٠تمػػي  9كػاف اررػػ  :  اػاؿ 9

 دخل يـو اٞتمعة. ان ه .،  أراد أف يدخل يف ارإ ا  م  ار د
ألر ػػع  كانػا  9أيذػاً مػػا رااه عػ  جػػا س  ػأف وسك ػػم  : ايديػد اػػوؿ أهػل اربيػػا

 كما يأيت م  لَتة ا   كنَت.،    اُت م  ذت اراعدة
كػاف كػاف ٠تمػٍ    9أف اربخارت اأكنس ارصػ اح رااا أف لػ سه ،   ل يديده أيذاً 
:  و 187و  184و  146 / 2:  راجػػ  البخػػاري ػػداف ٖتديػػد يػػـو ،   اػػُت مػػ  ذت اراعػػدة

و  154/  1:  والنسػػػاعك،  ليػػػاٍؿ خلػػػ ف مػػػن ذي الحجػػػة  لربػػػ   وفيػػو ) و ػػػدـ م ػػػة 7/  4
 33 / 5:  والبيهقك،  993/  2:  وابن ماجو،  32/  4:  ومسلم،  121 / 5:  و 278

 وغيرىا.، 
،  مػػػ  ا١تديرػػػة اُف مكػػػة ال ت يػػػد عغػػػ  ٙتانيػػػة أيػػػاـٍ  9ايديػػػده أيذػػػاً أف مػػػدة لػػػَته 

امالو ػػػة ،  كيغػػػو مػػػًتاً   ٓٓٗاارػػػ ت هػػػو يف وػػػداد ،  اذرػػػك ٔتالو ػػػة ارطسيػػػا ارػػػ ت لػػػغكم
 ؤكوا رم تعب أرجغهم  عغمهم ؤدها.وىت أف  عب ارراس ،  لسعة ارسَت

  طسيا مكة أ داً.َف يسا توا م يف امالو ة أف أوداً 
مػػع أنػػم تواػػف طػػويالً نسػػبياً يف ،  امالو ػػة راايػػات رجوعػػم ااصػػورم اُف ا١تديرػػة أيذػػاً 

 اٍف...  ارغديس
مث ٔتالو ػػة ارساايػػات ارػػيت ت  ػػا عغػػ  اصػػورم اُف مكػػة يف ارسا ػػع مػػ  ذت اٟتعػػة. كمػػا 

 ارااية اربخارت ا ن ة. : رأيا يف راايات أهل اربيا
لمػػا فػػك عمػػدة ،  تسػػا  راايػة خساجػػم مػ  ا١تديرػػة رسػػٍا  اػُت مػػ  ذت اٟتعػة ا ػ رك

تسػتلـك لنهػا  ، 257 / 3:  وىػامش السػيرة الحلبيػة،  وابن حػـك،  وإرشاد الساري،  القاري
 ! أف ت  ف مدة السير الى م ة عشرة أياـ

* * 
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راايػة ى ارػ ت اع مػد أصػ ا م  : ا  ا ي ذة واؿ اراوؿ ا١تخارف رسااية أهل اربيػا
ريععغػػوا أاؿ ذت اٟتعػػة ،  ٜتػػ   اػػُت مػػ  ذت اراعػػدة   اوػػااروا تطبياهػػا عغػػ  يػػـو ارسػػبا

 ػػل تػػػساهم مغكيػػُت أكنػػس مػػػ  ،  ا٬تعغػػوا يػػـو عس ػػػة يػػـو اٞتمعػػة تصػػػديااً راػػوؿ عمػػس،  ا٠تمػػي 
 م  أف يـو عس ة كاف يـو ا٠تمي . ١تا تادـ ع  عمس،  ا١تغك

 وال ا دي فك المدػازي،  124 / 2:  بقاتوممن  اؿ برواية السبم ابن سعد فك الط
وتػػاريخ ،  148 / 3:  والطبػػري،  3 / 3:  ولػػقا فػػك ىػػامش السػػيرة الحلبيػػة 1789 / 2: 

 وغيرىم.،  771/  2:  القىبك
 ااألوػد ارسػبا:  اعغ  ه ه ارسااية يكوف ارباار م  ؤهس ذت اراعدة ٜتسة أيػاـ هػر

،  ايكوف يـو عس ة يـو اٞتمعػة،  ت اٟتعة ا٠تمي ايكوف أاؿ ذ، ااألر عا   اارنالثا االثرُت 
،  إال أف يكوف ارساات تصور أف ذت اراعدة كػاف تامػاً ،  اتكوف مدة ارسَت اُف مكة تسعة أياـ

   هس نااصاً.
 : 217/  4:  فقاؿ فك سيرتو،  و د حاوؿ ابن لنير الدفاع عن ىقا الق ؿ

 رػػػا رلػػوؿ او صػػػغ  او  صػػغ :  اػػػاؿاألنصػػارت  عػػ  أنػػػ   ػػ  مارػػػك...  ااػػاؿ أٛتػػػد
مث صػغ   رػا ارعصػس  ػ ت اٟتغي ػة ركع ػُت ،  عغيم الغم ار هس يف مسعده  ا١تديرػة أر ػع ركعػات

ا٫تػػػػا عغػػػػ  ؤػػػػسط ،  يف وعػػػػة ارػػػػوداع. ت ػػػػسد  ػػػػم أٛتػػػػد مػػػػ  هػػػػ ي  ارػػػػوجهُت،  آمرػػػػاً ال ٮتػػػػاؼ
 يـو اٞتمعة اطعاً. 7ارص ية. اه ا ير ر كوف خساجم 

كػػاف يػػـو ألنػػم   ، ساجػػم يػػـو ا٠تمػػي  كمػػا اػػاؿ ا ػػ  وػػـ اال ٬تػػوز عغػػ  هػػ ا أف يكػػوف خ
ال خػػػالؼ أف أاؿ ذت اٟتعػػػة كػػػاف يػػػـو ا٠تمػػػي  ١تػػػا ألنػػػم  ، ارسا ػػػع اارعإػػػسي  مػػػ  ذت اراعػػػدة

اهػو تالػع ذت اٟتعػة ،  ااف  عس ة يػـو اٞتمعػة 7  م  أنم االٚتاع  ثبا ى ار واتس
  ال ن اع.

رباػر يف ارإػهس لػا ،  ت اراعػدة غو كاف خساجػم يػـو ا٠تمػي  ارسا ػع اارعإػسي  مػ  ذ
ر عػا .  هػ ه لػا ريػاؿ. ااػد اارنالثػا  ااألاالثرػُت  ااألوػد ريغػة اٞتمعػة اارسػبا:  رياؿ اطعػاً 

 سج ٠تم   اُت م  ذت اراعدة اتع رااؿ ا   عباس اعائإة اجا س إنم خ
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،  خسج مػ  ا١تديرػة يػـو ارسػبا 7  عُت عغ  ه ا أنم ،  أنم يـو اٞتمعة ٟتدي  أن 
األر عػػػػا    انسػػػػغخ يػػػػـو،  ارػػػػساات أف ارإػػػػهس يكػػػػوف تامػػػػاً  ػػػػات ا يف تغػػػػك ارسػػػػرة ناصػػػػانم ا ػػػػ 

 ٠تم   اُت أا أر ع.:  اال هل ؤهس ذت اٟتعة ريغة ا٠تمي . ايديده ما ااع يف رااية جا س
 اال  د مرم. ااو أعغم. ان ه . اه ا ار اسيب عغ  ه ا ار اديس ال ٤تيد عرم

رأى تإػػكيك ا٠تغي ػػة ألنػػم  ، اطمئرانػػم  ػػ ه ار اػديسات اي هػس مػػ  كػػالـ ا ػػ  كنػَت عػػدـ
اتإػػكيك اررسػػائر. اجػػـ  ا ػػ  ،  اتإػػكيك لػػ ياف ارنػػورت ارػػ ت رااه اربخػػارت،  عمػػس ن سػػم

 كاف يـو ا٠تمي .  9وـ   أف ل سه 
يػػػـو ا٠تمػػػي   ا١تصػػػادرة  9انالوػػػيب أف ا ػػػ  كنػػػَت الػػػ دؿ عغػػػ  أف خػػػساج اررػػػ  

   ااػف  عس ػة يػـو اٞتمعػة 7مػ  أنػم االٚتػاع  تسعغ  ا١تطغوب  ااؿ ى ١تا ثبا  ػار وا
 !؟ اما زاؿ يف أاؿ ارب  ،   أت تواتٍس اإٚتاٍع ياصد

َف يبدأ م  ا١تديرػة يػـو اٞتمعػة  ساايػة أنػ   9كما أنم ال دؿ عغ  أف ل س ارر  
اهػػو الػػ دالؿ  يػػسد ن سػػم ايديػػد اػػوؿ أهػػل ،  أف اررػػ  صػػغ  ار هػػس اارعصػػس اَف يصػػل اٞتمعػػة

 !  اُت م  ذت اراعدةألر ع  أف  د  ل سه كاف ا٠تمي   : اربيا
 صغ  ار هس اارعصس يف ذت اٟتغي ة. : اتادما ارسااية عردنا أنم

مث صػػغ  ارعصػػس يف ،  ارػػو صػػ ا راايػػة أنػػ   أنػػم صػػغ  ار هػػس يف مسػػعده يف ا١تديرػػة
رعصػس  ػل يكػوف معرػاه أنػم أوػـس  عػد ا،   ال يرايف ذرك أف يكوف ل سه ا٠تمي ،  ذت اٟتغي ة

 .9اااصل ل سه ،  م  ذت اٟتغي ة
* * 

 يسد عغيم إؤكاالت  عديػدة  ،  أف اراوؿ  ر اؿ آية إكماؿ اردي  يف يـو عس ة:  اارر يعة
وػػػ  ا١ترصػػػف أف ي واػػػف اال تسػػػ وجب مػػػ  اربا..  أـ يف تارٮتػػػم اتواي ػػػم،  لػػػوا  يف مرطاػػػم، 

 يأخ   م.
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ألف  ، يػػػة  ػػػداف معػػػارضامػػػ  اا اهػػػم يف لػػػبب نػػػ اؿ ا  :  يباػػػ  رأت أهػػػل اربيػػػا
اا١تػػنت اركسػػية ال ير ػػع معػػم ارسػػرد ..  ا١تعػػارض ارػػ ت ال يسػػ طيع اررهػػوض رغمعارضػػة كعدمػػم

 !! ارص ية
ر  ع ػيم  سػغمُت أف يػـو نػ اؿ ا يػة عيػد  إ٢تػ  ف ا مع عغيػم عرػد ٚتيػع ا١ت : وفك الختاـ

اللػالمية  األعيػاد  ػمأنػم أع : ى عيد إكماؿ اردي  اإ٘تاـ اررعمة    ل ارد عػ  أهػل اربيػا
رغمسػػػغمُت  صػػػالة األلػػػبوعر  ويػػػ  ارتػػػب  ارعيػػػد،  ادريغػػػم ا١ترطاػػػر ااضػػػة  ،  عغػػػ  االطػػػالؽ

أمػػا هػػ ا ..   عبػػادة اٟتػػتاألضػػ    اارتػػب  عيػػد،  اارتػػب  عيػػد ار طػػس  عبػػادة ارصػػـو،  اٞتمعػػة
 رأت إخوانرػا ااػد ٖتاػا يف، األمػة  كغػم عغػ اللػالـ    هو مستب     ٘تاـ او تعػاُف نعمػة،  ارعيد

 .. ارسرة   ر يل أوكاـ اردي  اإكمارم م  داف تعيُت آريٍة رايادة مسَتتم
١تإػػكغة ارايػػادة اإرلػػا  اال٢تػػر  انعمػػة اٟتػػل، األوكػػاـ  اٖتاػػا يف رأيرػػا   كمػػاؿ تر يػػل

 .9يف عًتة خامت ارربيُت ،  اُف يـو ارايامةالمامة  ن اـ
 غمػػاذا يابػػل عغمػػا  ا١تسػػغمُت ،  ؤػػسعر امػػاداـ ٚتيػػع ا١تسػػغمُت م  اػػوف عغػػ  أنػػم عيػػد  

اال ،  اال يكػػػوف رػػم ذكػػس  يف مرالػػػب م،  أع ػػم أعيادهػػااألمػػػة  ام كػػساهم ارؤلػػاؤهم أف ٗتسػػس
 !؟ مسالُم ترالب ؤسعي م اادال م

 هػػػل يسػػػ عيب عغمػػػا  إخوانرػػػا ارسػػػرة اُف دعوترػػػا  ارب ػػػ  يف  اػػػم هػػػ ا ارعيػػػد ا١ت غػػػـو 
يرسػػػػعم مػػػػع عاائػػػػدهم ا اػػػػم  ارإػػػػكل ارػػػػ ت ،  مُتاإعادتػػػػم اُف ويػػػػاة كػػػػل ا١تسػػػػغ..  ا١تغيػػػػب
 ! م اهبهم

* * 



 

 الفصل الخامل

 سةؿ ساعل بعقاب وا  :  آية
 : ااؿ او تعاُف يف مطغع لورة ا١تعارج

اُف آخػس ...  مػن اهلل ذي المعػارج،  لل افرين ليل لو دافػ ،  سةؿ ساعل بعقاب وا  
 آية. ٗٗارسورة اركسٯتة اريت تبغن 

 ءىا  ريشأحداث لانم ورا
٪تهػػػػد ر  سػػػػَت ا يػػػػة  ػػػػ كس  هػػػػسس عػػػػدٍد مػػػػ  األوػػػػداث ا٠تطػػػػَتة يف أااخػػػػس ويػػػػاة اررػػػػ  

جػػب ار ػػ   أهنػػا كانػػا اتوجػػد مدؤػػسات تو ،  ثبػػا أف اسيإػػاً كانػػا ارا   عذػػها..  9
 ارا  ارباار.

ام  ااػػػػد تاػػػػدـ يف ارب ػػػػ  ا٠تػػػػ..  يف ورػػػػُت ٤9تاارػػػػة اع يػػػػاؿ اررػػػػ   : الولػػػػى
 ! ااعًتاؼ  عب زعما  اسيأ  

ااػد كانػا ،  يف ارعابة يف طسيا رجوعػم مػ  تبػوؾ ٤9تاارة اع ياؿ ارر   : النانية
ااػػػػد عس ػػػػوا أف اررػػػػ  ،  ن ػػػػ هتا ٣تموعػػػػة  مرا اػػػػة  غغػػػػا ٨تػػػػو عإػػػػسي  ؤخصػػػػاً ،  ٤تاارػػػػة م ارػػػػةً 
اكانػا خطػ هم ،  ليمس رياًل م  طسيا اٞتبل  يرما ٯتس اٞتيأ مػ  طسيػٍا وػوؿ اٞتبػل 9

 وىت إذا اصل،  9ار ت ليمس  يم ارسلوؿ أف يكمروا  وؽ ارطسيا 
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مث ي ػػػساف ايذػػػيعوف ،  اُف ا١تذػػػيا أراػػػوا عغيػػػم مػػػا الػػػ طاعوا مػػػ  صػػػخوٍر ر ر ػػػدر  اػػػوٍة اتا غػػػم
 ! ايأخ اف خال  م،  ايبكوف عغ  ارسلوؿ،  أن سهم يف جيأ ا١تسغمُت

جػػػػا  ،  وػػػػىت إذا  ػػػػدؤاا  دوسجػػػػة ارصػػػػخور،  ااػػػػد تػػػػسكهم او تعػػػػاُف ير ػػػػ اف خطػػػػ هم
اأراهػػػم ١تسا اْيػػػم ،  انػػػاداهم  أٝتػػػائهم 9 ػػػسآهم ارسلػػػوؿ ،  يػػػل اأضػػػا  اٞتبػػػل عغػػػيهمج ئ

 سػارع ا١ترػا اوف ان رػوا مػ  ،  اأؤػهد٫تا عغػيهم،  و ي ة    اريماف اعمار    يالس:  ا١تدمرُْت 
 !! اضيعوا أن سهم يف ا١تسغمُت،  اٞتهة ارنانية م  اٞتبل

 ؟! أما ١تاذا َف يعغ  ارسلوؿ أٝتا هم
 اإعػالف أٝتػائهم يعػٍت معػااب هم..  ام  ا١تعػسا ُت  يهػا،  واب إال أهنم م  اسيأ ال ج

اإمكػػػاف إاراعهػػػا  عػػػب ابائػػػل ارعػػػسب ،  امعػػػااب هم تعػػػٍت خطػػػس ارتػػػداد اػػػسيأ عػػػ  اللػػػالـ، 
اَف يعػػ  راػسيٍأ اارعػػسب ،  ْتعػة أف ٤تمػػداً أعطػ  كػل ؤػػر  مػ   عػػده ربػٍت هاؤػم،   الرتػداد

 ! ؤيئاً 
 عػػػػد أف آمػػػػ   ػػػػم أصػػػػ ا م  9اأف نبيػػػػم ،  ارسػػػػيئة رىلػػػػالـ اهػػػػ ا يعػػػػٍت ارسػػػػمعة

 ! اااتغهم اااتغوه،  اخ غف معهم
 ! ُف  دٍر اأوٍد اا٠تردؽ ا  ة مكةايعٍت اٟتاجة م  جديد ا

 ! رىلالـ أ ذل م  اردارة األاُف ار  تكوف ن ائت ه ه اردارة
نبػػػوة ارسلػػػوؿ ا ،  ارسػػػكوت عػػػرهم مػػػا دامػػػوا يعغرػػػوف ابػػػوؿ اللػػػالـ:  هػػػواال٢تػػػر   اٟتػػل
 ايركساف  عغ هم.،  9

ااػد ضػعَّ ها رااة ،  ام  ا١تالوػيب أف راايػات مػدامسة ارعابػة ذكػست أٝتػا  اسؤػية معسا ػة
رك  أكنسهم اثاوا ا   ٚتْيع اعَته م  ارسااة ارػ ي  ناغػوا عػ  و ي ػة  ػ  اريمػاف ،  اسيأ طبعاً 

 !   هدال  ار عما  ا١تإاركُت  يهاأٝتا
ة اعمػػػػار راايػػػػاٍت  اضػػػػ ٍة رػػػػبعب ارصػػػػ ا ة ارػػػػ ي  كػػػػانوا كمػػػػا أهنػػػػم رااا عػػػػ  و ي ػػػػ

؟! ا٭تػااروف أف يأخػ اا مرهمػا  ػسا ًة  هل رأياهم يف اٞتبل ريغػة ارعابػة:  يسأروهنما ع  أن سهم
 !   ارر اؽ اا١تإاركة يف ا١تدامسةم
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 ػػ ف صػػغ  ..  عرػػدما ٯتػػوت،  ارااا أهنػػم كػػانوا يعس ػػوف ارإػػخف أنػػم مػػ  ا١ترػػا اُت أـ ال
 إف َف يصل عغ  جرازتم  هو مرا ا.ا ،  غ  جرازتم  هو مدم و ي ة ع

 !! ارااا أف و ي ة َف يصل عغ  جرازة أت زعيٍم م  اسيٍأ مات يف وياتم
ألػسَّ ْتػديٍ  خطػٍَت اُف  9اريت ترف عغ  أف اررػ  ،  اصة لورة ار  سل : النالنة
اُف أمػػػػسه  ػػػػ رك ِٟتَكػػػػٍم اال  ػػػػد أف او تعػػػػ،  اأكػػػػد عغيهػػػػا أف ال تاورػػػػم ألوػػػػد،   عػػػػب أزااجػػػػم

اأ إػػا لػػس زاجهػػا ،   خار ػػا ى أـ ا١تػػدمرُت   وكػػم او تعػػاُف..  امصػػاٌف يعغمهػػا لػػب انم
 اعمغػػا مػػع صػػاوب ها ١تصػػغ ة ى اػسيأ   ضػػد مصػػغ ة زاجهػػا ارسلػػوؿ،  9رلػوؿ او 

الػس ان ؿ اراسآف  كإػف لػس٫تا ،   أخ ٫تا ٔتا  عغ ا،   أْطغع او تعاُف نبيم عغ  مدامسهتما.. 
  ػدخغ ا اررػار،  ارغ ػُت خان ا٫تػا،  اهػدد٫تا اضػسب ٢تمػا مػنالً  ػامسأيت نػوح ارػوط،  م  ارائهمػا

!! 
ت عغػػػا  غػػػَتة اررسػػػا  مػػػ  ،  أمػػػا رااة ا٠تال ػػػة اراسؤػػػية  ياورػػػوف إف ا١تسػػػأرة كانػػػا عائغيػػػة

 ! 9ا بعب األخطا  ار رية ا٠ت ي ة ٢ت  مع ارر  ،   عذه 
ارػيت ت  ػدث ،    آيػات او تعػاُف يف لػورة ار  ػسلإهنم يسيدانك أف تغمب عيريػك عػ

اٖتإػد أع ػم جػيٍأ جػساٍر ١تواجهػة ا١تواػف ،  اارسلػارة 9ع  خطٍس ع يٍم عغػ  ارسلػوؿ 
،  فيف اهلل ى  م اله،  وإف تظاىرا عليو،  إف تت با الى اهلل فقد صدم  ل ب ما )  اوؿ 
  ( والمالع ة بعد ذل  ظهير،  وصالح المامنين،  وجبريل

 ؟! 9ا١تصغ ة م  تعاان ا عغ  ارسلوؿ ،   غم  صغا اغو ما
ارػ ت ال ،  اٞتػساراال٢تر  اما هر اراذية ارإخصية اريت ٖت اج معاٞت ها اُف ه ا اٞتيأ

 ؟! اراصوىارطوارئ  يس ر سه او تعاُف إال ٟتاالت
 زاغػػم  ل ب مػػا ) كػػاف ياػػسأ ا يػػة ،  أمػػا ا ػػ  عبػػاس ارػػ ت يصػػ ونم ْتػػ  األمػػة

 ! رُت او اج ا اُف ٕتديد إلالمهمارك تكوف اثر اف م  أمهات ا١تدما   (
اذها ػم ..  اؤػيوع خػ  طالاػم ٢تػ ،  ررسػائم ؤػهساً  9وادثة هعس ارر   : الرابعة

 .. اُف  يا مارية ارابطية ار ت كاف يف طسؼ ا١تديرة أا خارجها،   عيداً عره  اع  ا١تسعد
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ؤخصػػػية  ..  ة عغػػػ  أهنػػػا وادثػػػة  ؤخصػػػية اػػػد صػػػورت ارساايػػػات اراسؤػػػية هػػػ ه اٟتادثػػػ
 ! ااروور اا١تسغمُت 9  عمهم اؤغغا ارر  

اأكػػػػداا أنػػػػم ال ر ػػػػ  ،  9اادعػػػػوا أف لػػػػببها كنػػػػسة طغبػػػػات نسػػػػائم ا١تعيإػػػػية مرػػػػم 
 .. اارإاعغة ر عما  اسيأ خاصة،  رغ ادثة  اذايا اللالـ ا١تارئة رغساوة ارسيالية آن اؾ

للػػػػػااط  7غػػػػػر  ػػػػػ  أع طارػػػػػب تصػػػػػعيد عمػػػػػل اػػػػػسيٍأ ضػػػػػد ع : الخامسػػػػػة
..  اتسكيػ ه رإخصػي م،  اؤػدتم عغػيهم يف د اعػم عػ  عغػر 9اعذب ارر  ،  ؤخصي م

انالوػػيب ،  9ا٢تػػ ا ا١توضػػوع م ػػسدات  عديػػدة يف وػػساب اررػػ  الػػغمم الػػ سه اوذػػسه 
اخطػػب أكنػػس مػػ  ،  اعذػػب  سػػببها مػػساراً ،  9أهنػػا كنػػست يف ارسػػرة األخػػَتة مػػ  وياتػػم 

 ! ا سا أا ك س م  يدذيم 7عغر  مبيراً  ذل،  مسة
ارػيت راهتػا مصػادر ارسػريُت ،  ارو َف يك  م  ذرػك إال اصػة  سيػدة األلػغمر اركالػ ة

اكإػػػ ا عػػػ  اجػػػود ؤػػػبكة عمػػػٍل مػػػر م تسلػػػل ،  األػػػانيد صػػػ ي ة عاريػػػة،   طػػػسٍؽ عديػػػدة
،  ارغاضػػبة ٢تػػم 9الػػعغا إدانػػة اررػػ  ،  7ارسلػائل اتذػػع ا٠تطػػ  ضػػد عغػػر 

وُح مػػو بالنفػػاؽ علػػى لػػل مػػن ينتقػػد عليا ولػػل مػػن ال ،  ولػػي م مػػن بعػػدي وتصػػريحو بػػةف عليػػا  
 !.. وال يطيعو،  يحب عليا  

 اٍف. .. 7اهر وادثة  تك ػر درػيالً عغػ   غػم زعمػا  اػسيأ اوسػدهم رعغػر 
.! 

أمػػػا اراػػػسآف  اػػػد كػػػاف عامػػػة ..  يف وياتػػػم 9مرػػػع تػػػداي  لػػػرة اررػػػ   : السادسػػػة
يأمس  وضع مػا يرػ ؿ مرػم جديػداً  ػُت مرػ ه  9ف ارر  اكا،  ارراس يك بونم م  وُت ن ارم

 ١ت  يسيد أف يك بم.،  اكاف يوجد هراؾ ارؽ  ادااة  ،  ااٟتائ 
 ار ت يأمسه  ك ا  م. 9اودي  ارر  ،  يك ب اراسآف 7اكاف عغر 

امػػرهم ؤػػػباف  اسؤػػيوف يعس ػػػوف ارك ا ػػػة ،  9اكػػاف آخػػػساف يك بػػوف وػػػدي  اررػػػ  
 .. ارعاص منل عبد او    عمسا   

ارع يمػػػة يف وػػػا  9ااػػػد أوسػػػا اػػػسيأ  ػػػأف ذرػػػك يعػػػٍت تػػػداي  ماػػػوالت اررػػػ  
 .. اماوالتم يف ذـ عدٍد كبٍَت م   ساعرة اسيأ اؤخصياهتا،  عًتتم ا ٍت هاؤم
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يف وُت أف  عب زعمائهػا كػاف يك ػب ،  يف وياتم 9 عمغا عغ  مرع ك ا ة لرة ارر  
 ف.ااد اثارا ذرك يف ك اب تداي  اراسآ !! ا٭تذس درلهم يف كل لبا،  أوادي  اريهود

أف ى اسيإػاً  9ااد رات مصػادر ارسػريُت أف عبػد او  ػ  عمػسا ؤػك  اُف اررػ  
 !  يها عذب  عغيها ريسا وعة ؤسعا ألف أوادينم اريت،    هن م ع  ك ا ة ودينم

 : 176 / 2:   اؿ أب  داود فك سننو
ٍ  أٝتعػػم مػػ  رلػػوؿ او صػػغ  او كرػػا أك ػػب كػػل ؤػػر:  عػػ  عبػػد او  ػػ  عمػػسا اػػاؿ

؟! ارلػوؿ  أتك ػب كػل ؤػر  تسػمعم:    ااػاروا ؟  ره ٍت اػسيأ ى،  أريد و  م،  عغيم الغم
 ػ كست ،  ؟!  أمسكا عػ  ارك ػاب او صغ  او عغيم الغم  إس  ي كغم يف ارغذب اارسضا

ف الػقي نفسػك ،  بألتػ:   أامأ   صبعم اُف  يم  ااؿ،  ذرك رسلوؿ او صغ  او عغيم الغم
،  215و،  192 / 2:  انتهػػػػى. ورواه أحمػػػػد فػػػػك مسػػػػنده .بيػػػػده مػػػػا يخػػػػرج منػػػػو إال حػػػػق!

 وصححو.،  528/  3:  و 175/  1:  والحالم فك المستدرؾ
يف طسيػػػا عودتػػػم مػػػ  وعػػػة ارػػػوداع عرػػػد عابػػػة  ٤9تاارػػػة اع يػػػاؿ اررػػػ   : السػػػابعة

يف  9وػد كبػػٍَت ٔتػػدامسة اع يارػػم  اكانػػا ؤػػبيهًة اُف،  ااػػد كإػػف ارػوور ا١تػػدامسة،  هسؤػ 
 ! يف طسيا رجوعم م  مدتة،  ارعابة

األػستم  : رًتكيػ  مكانػة عًتتػم 9تصعيد اسيأ ان اادها ألعماؿ اررػ   : النامنة
امطػػػارب هم  ػػػأف ٬تعػػػل ،  ااعػػػًتاض عػػػدٍد مػػػرهم عغيػػػم  صػػػساوٍة ااااوػػػةٍ ،   ػػػٍت هاؤػػػم يف األمػػػة

ااػػد ر ػػب اررػػ  ،  مػػع عغػػر عػَته مػػ  ابائػػل اػسيأ أا يإػػسؾ،  ا٠تال ػة راػػسيأ تػػدار يف ابائغهػا
 اَف يعػ  ؤػيئاً مػ  عرػده وػىت ٯترعػم،  ألنم ال ٯتغك ؤيئاً مع او تعػاُف،  كل مطاربهم  9

 .9 !! اإ٪تا هو عبد  ارلوؿ  مبغن، 
ا يػم ى جػا ه اػـو مػ  اػسيأ ،  167/  تنكيو النبياء للشري  المرتضىااد تادـ نف 

ال يسضػوف أف تكػوف ارربػوة ،  إف اررػاس اسيبػو عهػد  اللػالـ 9 يػا رلػوؿ او:   ااروا رػم
  غو عدرا  م اُف عَته ركاف أاُف. يك االمامة يف ا   عمك عغر    أع طارب. 
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او تعػػاُف أمػػسي  ػػم  ركػػ ،  مػػا  عغػػا ذرػػك  سأيػػر  ػػأٗتَت  يػػم:  9 اػػاؿ ٢تػػم اررػػ  
 ا سضم عغر.

 أؤػسؾ معػم يف ا٠تال ػة رجػالً ،  ؼ عغػ  ر ػك  ذا َف ت عل ذرك ٥تا ة ا٠تػال:   ااروا رم
 اال ٮتارف ارراس عغيك.،  ري م رك أمسؾ،  م  اسيأ تسك  ارراس اريم

،  عرػػدما كػػاف مسيذػػاً ؤػػكل جيإػػاً  ايػػادة ألػػامة  ػػ  زيػػد 9أف اررػػ   : التاسػػعة
اأمػسه أف ،  اعاػد ارغػوا  أللػامة  ػ  زيػد،  اجعل ٖتا إمستػم كػل زعمػا  اػسيأ عػَت  ػٍت هاؤػم

أراد  ػػ رك أف يسلػػخ اػػدرة اردارػػة اللػػالمية ايأخػػ  ..  َت اُف مدتػػة يف األردف رار ػػة ارػػسـايسػػ
 9ابيػل ا اتػم  7اأراد أف ي سغ ا١تديرة مػ  ا١تعارضػُت رعغػر ،   نار ؤهدا  مدتة

! 
اركػ  زعمػا  اػسيأ أوبطػوا خطػة اررػ  ،   خسج ألامة ٔت  معػم اعسػكس خػارج ا١تديرػة

مث طعرػػوا ،  اتػأخَتهم مػ  الػػ طاعوا عرػم،  اُف جػيأ ألػػامة    نػااغهم عػ  النذػػماـ 9
اااصػػػػغوا تسػػػػوي هم ،  ْتعػػػػة صػػػػغس لػػػػرم،  أللػػػػامة األ سياػػػػر ارإػػػػاب 9يف تػػػػأمَت اررػػػػ  

ا١ترػ   9وػىت صػعد اررػ  ..  اار هاب اُف معسكس ألامة مث ارسجوع اُف ا١تديرة،  ارواا
 9رة م  ر م عػ  اجػل امرػم اأ غن ا١تسغمُت صدار ارغع،  اؤدد عغ  إن اذ جيأ ألامة

 !! عغ  كل م  ٗتغف ع  جيأ ألامة
ااسارهػػا ا٠تطػػَت ٔتواجه ػػم ،  9تصػػعيد اػػسيأ  عاري هػػا يف مواجهػػة اررػػ   : العاشػػرة
 ! عغياً اأهل  ي م م   عده رٝتياً مباؤسًة إذا أراد أف يس خغف  9

ذرػك عرػدما ا ،  ا ار عل  اد ااـ ٔتهمة ا١تواجهػة زعػيم اػسيأ اٞتديػد عمػس  ػ  ا٠تطػاب
اأخػػػ هم أنػػػػم اػػػسر أف يك ػػػػب ،  زعمػػػػا  اػػػسيأ ااألنصػػػػار يف مػػػسض ا اتػػػػم 9ٚتػػػع اررػػػ  

عغػػ   :  عس ػػوا أنػػم يسيػػد أف ينبػػا االيػػة عغػػر اأهػػل  ي ػػم،  ألم ػػم ك ا ػػاً رػػ  تذػػل  عػػده أ ػػداً 
اال ،  ال نسيػػػد ك ا ػػػك اأمانػػػك مػػػ  ارذػػػالؿ:   واجهػػػم عمػػػس  صػػػساوة،  األمػػػة  صػػػورة مك و ػػػة
اوػػا ،  ! اوػػىت ت سػػَته مػػ  وارػػا ٨تػػ  ال مػػ  واػػك اوسػػبرا ك ػػاب او،  لػػر ك اال عًتتػػك

 !! عًتتك
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اصػػػاووا يف ٤تذػػػس نبػػػيهم ،  اأيػػػده اراسؤػػػيوف اٟتاضػػػساف امػػػ  أثَّػػػساا عغيػػػم مػػػ  األنصػػػار
 !! اراوؿ ما اارم عمس:  9

! مػرهم ! 9اتإاداا  اركالـ  وؽ رألم ،  ااناسم ا١تودعوف رربيهم يف آخس أيامم
اراػػوؿ مػػا :  وا رػػم اغمػػاً ااسطالػػاً يك ػػب ركػػم أمانػػاً مػػ  ارذػػالؿ. اأكنػػسهم يصػػيةمػػ  ياػػوؿ اس ػػ

 !! اال تَدُعوُه يك ب،  ال تاس وا رم ؤيئاً ،  اارم عمس
،   اػد كنػس ن ارػم عغيػم يف األيػاـ األخػَتة 9ارعل ج ئيل وير اؾ كػاف عرػد اررػ  

،  عػٍت د ػع اػسيأ ٨تػو ارػسدةاالصػسار عغػ  ارك ػاب ي،    إاار معم اأخػ ه أف اٟتعػة اػد ٘تػا
 !! اإكماؿ تبغيغهم  طسدهم،  ااٟتل هو العساض عرهم
 مػػا أنػػا ،  ! اومػػوا اومػػوا  مػػا يربغػػر عرػػد نػػ  ترػػازع:  ااػػاؿ ٢تػػم 9 طػػسدهم اررػػ  
 !!..  يم خَت ٦تا تدعوي اريم

ااػػد ٝتػػ  ا ػ  عبػػاس تغػػك اٟتادثػػة ى ،  اوػدي  إي ػػوي  ػػدااٍة ااسطػػاٍس وػدي  معػػساؼ  
 ! م  ص ي م ااد رااها اربخارت يف لا مواضع،  ـو ا٠تمي   رزية ي

اكػػػاف يغإػػػ  ،  مصػػػا اً ْتمػػػ  ؤػػػديدة يف مسضػػػم 9كػػػاف اررػػػ   : الحاديػػػة عشػػػرة
 ػػػأو   ػػػأف  عػػػب مػػػ  وورػػػم أراداا أف يسػػػاوه داا  ..  عغيػػػم رػػػداائا مػػػ  ؤػػػدة اٟتمػػػ  اي يػػػا

وه أت داا  إذا أعمػػر اؤػػدد عغػػيهم اررهػػر  ػػأف ال يسػػا،   أ ػػاؽ اهنػػاهم،  عرػػدما أعمػػر عغيػػم
اركػرهم ،  اصبوا يف  مم داا   س ذم،  اركرهم اع رموا  سصة العما  عغيم  عد ذرك..  عغيم

 !! لاوه إياه  اراوة
! اأمس كل م  كاف واضػساً أف يإػسب مػ   اآتهم عغ  عمغهم،  9 أ اؽ ارر  

 !!  ٍت هاؤمما عدا  ، ذرك ارداا 
 !! ارداا  ارااا أف اٞتميع ؤس وا م  ى ذرك  

يربغػر أف تعطػ  واهػا مػ   9ه ه اٟتادثة ا١تعسا ة يف ارسَتة ْتادثة ى رَػّد اررػ    
 !!  ارسم 9 سٔتا كانا ٤تاارًة را ل ارر  ،  ارب   اار  ايا
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اركرػػا ..  إف اكػػل ااوػػدة مػػ  هػػ ه اٟتػػوادث تصػػغة أف تكػػوف موضػػوعاً رسلػػارة دك ػػوراه
 يف مطغع لورة ا١تعارج. ( ساعلسةؿ  )أردنا مرها ار مهيد ر  سَت آية 

..  ااألدمغػػػػة ا١تخططػػػػة ٢تػػػػا،  اإذا أردت أف تعػػػػسؼ األ طػػػػاؿ اٟتايايػػػػُت ٢تػػػػ ه اٟتػػػػوادث
 !!  اْت  ع  اسيأ

 !! عػػػػ  عالاػػػػة اػػػػسيأ  ػػػػاريهود..   اْتػػػػ ،  اإذا أردت أف ت هػػػػم أكنػػػػس ات عمػػػػا أكنػػػػس
يف مػػػ  أف تستػػػػد اػػػػسيأ  9اا هػػػػم كيػػػػف عصػػػم او تعػػػػاُف رلػػػػورم ،   اععػػػب مػػػػ  ذرػػػك

 ! اتعغ  ك سها  ربوتم،  وياتم
ال ..  اتكاري ػم :  ػ رك هػو طسيػا األنبيػا ..  اركرم َف يعصمم مػ  أذاهػا امدامساهتػا

 ! تغيَت  يها

 استنفار  ريش بعد الددير
 9الػػك  اغػػب اررػػ  ..  ٖتسكػا اا غػػة ارربػػوة االمامػػة مػػ  عػػديس خػػٍم ٨تػػو ا١تديرػػة

 ! يف وارة عغياٍف م  ارغييب ت ل صار ،  ارك  اسيإاً َف تسك ..  ااطمأف
 اػػسيأ ال تسػػكا وػػىت تػػسى ارعػػ اب ..  امرطػػا األوػػداث،  هكػػ ا تاػػوؿ األواديػػ 

ال أراكػم مر هػُت يػا :  9! ااد اػاؿ ٢تػم ارصػادؽ األمػُت ارػ ت ال يرطػا إال اويػاً  األريم
 !! معإس اسيأ

أمػاـ رلػورم  ال تعػٍت أف او تعػاُف جعػل ارطسيػا،  إف آية ارعصػمة مػ  اررػاس كمػا اػدمرا
 .. اال أنم جعل رم اسيإاً  سلاً رًيذاً طائعاً ،  ناعماً كاٟتسيس 9

ارألمػػة ،  اركرػػم أراد رألمػػور أف ٕتػػست  ألػػبا ا..  إف ادرتػػم تعػػاُف ال ٯت رػػع مرهػػا ؤػػر 
 .. أا معصي م،    م      طاعة نبيها م   عده،  أف ٕتست عغيها لر  األمم ا١تاضية
 أما عغ  ارػسدة يف وياتػم ايف اجهػم..  ا ارادرة عغ  معصي ماه ا يس وجب أف تبا  ٢ت

  ال... 
 ال نسيػد اصػي ك اال لػر ك اال عًتتػك:  9إف ادرهتا تصل اُف ود او٢تػا رربيهػا 

 !! وسبرا ك اب او، 
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 !! هك ا أراد او تعاُف..  رك  ما  عدها ذرك خ   أٛتس
يف ..  ة يف وعػة ارػوداعم  اسيأ يف مرعط ات كنَت  9راد ٖتااا عصمة ارر  

 .. خاصًة خطبة مسعد ا٠تيف،  ايف ثالث خطٍب يف مٌت،  اعس ات،  مكة
 ! داف أف يطاربها  اربيعة رعغر 9اما تر سا اسيأ ارصعدا  إال  سويغم 

أف يواػػػػف ا١تسػػػػغمُت يف  9وػػػػىت أمػػػػس نبيػػػػم ،  اركػػػػ  او تعػػػػاُف َف يك ػػػػف  ػػػػ رك
اال لػوؽ ريإػًتاا ،     يهػا كػأل ٠تيػو٢تم اٚتػا٢تميف ص سا  ري،  طسيا عودهتم يف وس ار هَتة

اذرػك  عػد مسػَت ثالثػة ..  إال داوة  م   ذع أؤعار عغ  اغيػل مػ  مػا ،  مرم عغو ة اطعاماً 
 ػل  ،  اَف يص  عغيهم وىت يصغوا اُف مديرة اٞت  ة ارػيت َف يبػا عرهػا إال مػيالف أا أاػل،  أياـ

 ! يهم اأرجعهم اُف ص سا  ارغديسار بع  ،  كاف أاؿ اراا غة اصل اُف مإار ها
رَت ػع  يػد ا ػ  عمػم ،  ا١تر  يف عَت ااا صػالة 9كل ذرك ركر يصعد ارسلوؿ 

مث مػػػ   عػػػده ارػػػداه اٟتسػػػ  ،  هػػػ ا ارػػػيكم مػػػ   عػػػدت:  اياػػػوؿ ٢تػػػم 7اصػػػهسه عغػػػر 
 ! : مث تسعة م  ذرية اٟتسُت،  ااٟتسُت

َم او تعاُف أ ػواه اػسيأ عػ   اد كمَّ ..  هرا ٕتغا آية ارعصمة م  ارراس ٣تسمًة رغعياف
اأنػك نعػم ..  نإهد أنػك  غغػا عػ  ر ػك:   ااروا ٚتيعاً ،  ا  ة أ واههم رغموا اة،  ا١تعارضة
اكػػ اا مػػع ا١تكػػ ي  عرػػدما ..  اهتػػا  وا مػػع ا١تهرئػػُت اُف خيمػػة عغػػر..  ٝتعرػػا اأطعرػػا..  ارسلػػوؿ

 ! ( اليـ  ألملم ل م دين م )ن را آية 
اإ العػػم ،  9 اصػػيدة وسػػاف  ػػ  ثا ػػا يف اصػػف نػػدا  اررػػ  مث أصػػغوا ٚتيعػػاً اُف

 م   عده. 7ع  ر م االية عغر 
امػػػ   عػػػد صػػػالة ا١تغػػػسب ..  االػػػ مست ار هرئػػػة مػػػ   عػػػد صػػػالة ارعصػػػس اُف ماؤػػػا  او

 وػىت طغػع امػس ريغػة ار الػع عإػس مػ  ذت اٟتعػة،  اارعإػا  ت ػا ع عػدد مػ  ا١تهرئػُت يف ارع مػة
اايػػػل ..  اٖتػػػسؾ اُف ا١تديرػػػة  عػػػد صػػػالة  عػػػسه،  ديس المامػػػةيف عػػػ 9 اػػد  ػػػات اررػػػ  .. 

 !  ار  يم يوماف
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اكيػػػف كػػػف ..  أمػػػا كيػػػف لػػػغب او تعػػػاُف اسيإػػػاً اراػػػدرة عغػػػ  ٗتسيػػػب مسالػػػم ارغػػػديس
 ؟! اٞتسيئُة عغ  األنبيا ..  اهر ارسغيطُة  العًتاض..  أرسر ها

هاؤػػػم اعغػػػرع مػػػا  ي عػػػل ربػػػٍت 9اكيػػػف جعغهػػػا ت كػػػس  ػػػأف ٘تػػػسر هػػػ ا اريػػػـو رمػػػد 
 ! ا١تطغاة..  اادرتم ا١تطغاة،  ؟!   رك م  عمغم ع  اجل يإا 

ا اال  ػػد أف مػػ،  هػػ ا هػػو األلػػغوب األاؿ ارػػ ت عصػػم او  ػػم رلػػورم مػػ  ارتػػداد اػػسيأ
 خ ر عرا م  أرطا م تعاُف أع م.

كمػػا  ،   ارػػيت ت همهػػا اػػسيأ جيػػداً ،  أمػػا األلػػغوب ارنػػاي  كػػاف رغػػة ارعػػ اب ارسػػماات
 !! ي همها اريهود يف زماف أنبيائهمكاف 

 أحجار من السماء للناطقين باسم  ريش
ارد يف أواديػػػ  ارسػػػرة اارإػػػيعة أٝتػػػا   عديػػػدة  ألؤػػػخاٍص اعًتضػػػوا عغػػػ  إعػػػالف اررػػػ  

 يف عديس خم. 7االية عغر  9
ال  اركػػػ  عػػػدداً آخػػػس،  اي هػػػم مرهػػػا أف عػػػدداً مرهػػػا تصػػػ ي ات اللػػػم ؤػػػخف ااوػػػد

خاصػػػة أف ارعاػػػاب ارسػػػماات يف ،   ػػػل يػػػدؿ عغػػػ  تعػػػدد اٟتادثػػػة،  أف يكػػػوف تصػػػ ي اً ٯتكػػػ  
 : اهم..   عذها ٥ت غف ع  ا خس

 .. جا س    اررذس    اٟتارث    كغدة ارعبدرت
 .. ااٟتارث    اررعماف ار هست
 ااٟتسث    اررعماف ار هست
 .. اعمسا    ع بة ا١تخ امر
 .. ااررذس    اٟتارث ار هست
 تااٟتارث    عمسا ار هس 

 ااررعماف    اٟتارث اريهودت
 ااررعماف    ا١تر ر ار هست
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 اعمسا    اٟتارث ار هست
 ارجل م   ٍت تيم

 ... ارجل أعساع
 د م  ارد جع س    كالب    ر يعة.ارجل أعساع م  أهل ٧ت

! ارػػي   ػػيهم أنصػػارت  اكػل هػػدال  اسؤػػيوف إال ارس يعػػر ااريهػػودت إذا صػػ ا رااي همػػا
مػػ  األنصػػار اعػًتاض  عغػػ  الم يػػازات ارػػيت أعطاهػا او تعػػاُف رعػػًتة رلػػورم إذ َف يعهػػد ،  ااوػد
 .9اإف عهد مرهم عدـ ارو ا  ٢تم  عد ا اة ارسلوؿ  ! 9

أف أوػد هػدال  األؤػخاص ػ أا أكنػس مػ  ااوػد ػ اعػًتض عغػ  اررػ  :  اخالصة اٟتادثة
ه ارػػي  كػػاف عمػػالً مػػ  عرػػد،   اريػػاً عغػػ  األمػػة 7ااهتمػػم  ػػأف إعالنػػم عغيػػاً  9

 !  أنم ما  عل ذرك إال  أمس ر م،  رم 9! اَف يا رع   أكيد ارر    أمس او تعاُف
مغاضباً اهػو يػدعو او تعػاُف أف ٯتطػس او عغيػم  9اذهب ا١تعًتض م  عرد ارر  

! أا   سمػاه او ْتعػٍس مػ  لػعيٍل  أهغكػم..  وعارة م  ارسػما  إف كػاف هػ ا األمػس مػ  عرػده
 ! م  ارسما   أوسا م ؿ عغيم ناراً أن  

ريعصػػم رلػػورم ،  اهػػ ه اٟتادثػػة تعػػٍت أف او تعػػاُف الػػ عمل ار خويػػف مػػع اػػسيأ أيذػػاً 
ا ػػػ رك تعػػػ ز عرػػػد زعمػػػا  اػػػسيأ ..  مػػػ  تكػػػاريف وسكػػػة ارػػػسدة ارػػػيت اػػػد تُػْاػػػِدـ عغيهػػػا 9

رة ارصػػ  وػػىت ي و ػػاه او اضػػسا ،  9الٕتػػاه اراائػػل   إػػل ا١تواجهػػة ارعسػػكسية مػػع اررػػ  
 ! تعاُف

* * 
 : مسائل اْتوث عديدة  أ٫تها،  ااٟتادثة ارس انية،  ايف ه ا اٟتدي  ارربوت

 فك أف مصادر السنيين روت ىقا الحديث:  المسةلة الولى
اأاػدـ مػ  رااه مػ  ،  َف ٗت ف  سااي م مصادرنا ارإيعية  ػل راتػم مصػادر ارسػريُت أيذػاً 

 .عسيب اراسآف:  أ و عبيد ا٢تسات يف ك ا م:  أئم هم
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 : 247 / 2ػ  اؿ فك منا ب آؿ أبك طالب 
 اارريسػا ورت،  ااراػ ايٍت،  اارسازت،  ال ياف    عيريم،  ااررااش،  اارنعغ ،  أ و عبيد

اؤػاع ،   غػديس خػم مػا  غَّػن 9أنم ١تا  غََّن رلوؿ ،  اارطولر يف ت الَتهم،  اارط لر، 
جػػا س  ػػ  اررذػػس  ػػ  :  اايػػة أع عبيػػدأتػػ  اٟتػػارث  ػػ  اررعمػػاف ار هػػست ايف ر ،  ذرػػك يف ارػػبالد

 : اٟتارث    كغدة ارعبدرت  ااؿ
،  ا ارصػالة،  إال او اأف ٤تمػداً رلػوؿ اوإرػم  ! أمسترػا عػ  او  إػهادة أف ال يػا ٤تمػد

مث َف تػػسض  ػػ رك وػػىت ر عػػا  ذػػبع ا ػػ  عمػػك ،   ابغرػػا مرػػك،  اار كػػاة،  ااٟتػػت،  اارصػػـو
؟!  اػػاؿ  !  هػػ ا ؤػػر  مرػػك أـ مػػ  او ه  عغػػر مػػوالهمػػ  كرػػا مػػوال:    ذػػغ م عغيرػػا ااغػػا

 إال هو إف ه ا م  او.إرم  اار ت ال:  9رلوؿ او 
ارغهػػم إف كػػاف مػػا ياػػوؿ ٤تمػػد واػػاً  ػػأمطس عغيرػػا :   ػػوُف جػػا س يسيػػد راوغ ػػم اهػػو ياػػوؿ

 سػا  عغػ  ،  وعارة م  ارسػما  أا ائ رػا  عػ اب أرػيم.  مػا اصػل اريهػا وػىت رمػاه او ْتعػس
 ا ية. ان ه ...  سةؿ ساعل بعقاب وا  :  اأن ؿ او تعاُف،  م م اخسج م  د سه اا غمها

 اصػػاوب إواػػاؽ اٟتػػا،  اصػػاوب ارغػديس،  ااػد أوصػػ  عغماؤنػػا كصػاوب ارعباػػات
عدداً م  أئمة ارسػريُت اعغمػائهم ارػ ي  أارداا هػ ا ..  اعَتهم،  اصاوب ن  ات األزهار، 

 : ن كس مرهم اثٍت عإس..  غ  ارنالثُت  ادت ع،  اٟتدي  يف مصر اهتم
 يف ت سَته ى عسيب اراسآف  ،  ٖٕٕػ اٟتا يب أ و عبيد ا٢تسات ا١ت وىف ٔتكة  ٔ
 يف ت سَته.،  ٖٔ٘ػ أ و  كس اررااش ا١توصغر اربغدادت ا١ت وىف  ٕ
 يف ت سَته ى اركإف ااربياف  ،  ٕٚٗػ أ و إل اؽ ارنعغ  ارريسا ورت ا١ت وىف  ٖ
 ا١تواالة   و اراالم اٟتسكاي يف ك اب ى أدا  وا ػ اٟتاكم أ ٗ
 يف ت سَته،  ٚٙ٘ػ أ و  كس ٭تِت اراسط  ا١ت وىف  ٘
 يف ت كستم ٗ٘ٙػ    اردي  أ و ا١ت  س لب  ا   اٞتوزت اٟتر ر ا١ت وىف  ٙ
 راى يف  سائد ارسمطُت يف ارباب،  ٕٕٚػ ؤيخ اللالـ اٟتمويٍت ا١ت وىف  ٚ
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 يمػا أجػاز ِف ،  ي ارإيخ عماد اردي  اٟتا يب     دراف ٔتديرة نا غ أخ  :  ارنار  عإس ااؿ
 ع  ارااضر ٚتػاؿ ارػدي  عبػد اراالػم  ػ  عبػد ارصػمد األنصػارت إجػازة،  أف أرايم عرم إجازة

عػػ  المػػاـ اع اٟتسػػ  عغػػر  ػػ  أٛتػػد ،  عػػ  عبػػد اٞتبػػار  ػػ  ٤تمػػد اٟتػػوارت اربيهاػػر إجػػازة، 
أف لػػ ياف  ػػ  :  أللػػ اذ أع إلػػ اؽ ارنعغػػ  يف ت سػػَتهاػػسأت عغػػ  ؤػػيخرا ا:  ارواوػػدت اػػاؿ

 ....  يم  ن را  ااؿ سةؿ ساعل بعقاب وا  :  عييرة لئل ع  اورم ع  اجل
ايػػل هػػو اٟتػػسث :  ٕٜٕ / ٛاػػاؿ يف ت سػػَته ،  ٕٜٛػػػ أ ػػو ارسػػعود ارعمػػادت ا١ت ػػوىف  ٛ

:  2 يف عغػػر 7اذرػػك أنػػم ١تػا  غغػػم اػػوؿ رلػػوؿ او ،   ػ  اررعمػػاف ار هػػست
 .... ااؿ،    كرا مواله  عغر موالهم

يف ت سػػَته ارسػػساج :  اػػاؿ،  ٜٚٚػ  ػػ  ارػػدي  ارإػػس يٍت اراػػاهست ارإػػا عر ا١ت ػػوىف  ٜ
 اايػل،  هػو اررذػس  ػ  اٟتػسث:  اخ غف يف هػ ا ارػداعر  اػاؿ ا ػ  عبػاس:  ٖٗٙ/  ٗ:  ا١ترَت
 .... هو اٟتسث    اررعماف: 

 راى يف ارسػَتة اٟتغبيػة،  ٗٗٓٔعر ا١ت ػوىف ػ ارإيخ  سهاف اردي  عغر اٟتغ  ارإػا  ٓٔ
مػػ  كرػػا مػػواله  عغػػر مػػواله يف لػػايس األمصػػار :  ١9تػػا ؤػػاع اورػػم :  ااػػاؿ ٕٖٓ / ٖ: 

اُف آخػػػػس ر ػػػػيب لػػػػب  ا ػػػػ  ....   غػػػػن اٟتػػػػسث  ػػػػ  اررعمػػػػاف ار هػػػػست،  اطػػػػار يف ٚتيػػػػع األاطػػػػار
 اٞتوزت.

امع ارصػػػػغَت اػػػػاؿ يف ؤػػػػسح اٞتػػػػ،  ٔٛٔٔػػػػػ  ػػػػ  ارػػػػدي  اٟت ػػػػٍت ارإػػػػا عر ا١ت ػػػػوىف  ٔٔ
 م  كرا مواله  عغر مواله.:  9يف ؤسح اورم  ٖٚٛ / ٕ:  رغسيوطر
. ٖٔ /،  يف ؤػػسح ا١تواهػػب ارغدنيػػة،  ٕٕٔٔػػػ أ وعبػػد او ار راػػاي ا١تػػاركر ا١ت ػػوىف  ٕٔ

 ان ه . اليأيت ذكس  اية مصادر اٟتدي  يف ْت  ألانيده.

 ىل أف س رة المعارج م ية أو مدنية:  المسةلة النانية
 أاسب اُف جو ارسور،  ٖٙأف اٞتو ارعاـ رغسورة ارإسي ة اُف آية اراارئ  ويبيال
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اُف آخػس ارسػورة أاػسب اُف جػو  ٖٙاأف جػو ا يػات ،  ا١تدنية اتإسيعات لػورة اررػور اا١تػدمرُت
 تدكد عغ  مسائل ارعايدة اا خسة.اريت ،  ارسور ا١تكية

وسػب مػا ذكػساه مػ  خصػائف  ، ار رك ال ٯتك  معس ة مكاف ن اؿ ارسورة م  آياهتا
ف اارذػػػوا   عػػػَت عغػػػ  أف هػػػ ه ا٠تصػػػائ..  اضػػػوا   رغ مييػػػ   يرهػػػا،  رغسػػػور ا١تكيػػػة اا١تدنيػػػة

 ! داياة اال عغمية
 ػػال  ػػد أف ناػػوؿ إف اراسػػم األخػػَت مػػ  ارسػػورة مػػ  اورػػم ،  اإذا صػػة ررػػا أف نك  ػػر  ػػا

،  يف مكػػة ن رػػا أاالً ،  اُف آخسهػػا ( فمػػا للػػقين لفػػروا  بلػػ  مهطعػػين )تعػػاُف 
 !! ااضع يف أا٢تا،  مث ن ؿ اراسم األاؿ مرها يف ا١تديرة

اركػػػ  ذرػػػك رػػػي  أكنػػػس مػػػ   ػػػ ! اارطسيػػػا ارصػػػ ية ر عيػػػُت مكي هػػػا أا مػػػدني ها هػػػو 
 اركػ  ا١ت سػسي  ارسػريُت،  ااررف هرا م عارض  لػواً  يف مصػادرنا أا مصػادر ارسػريُت،  اررف

 رج وا مكي ها اعداها يف ا١تكر.
 ف ذرك هو ا١تسوت وسب نصوص مصادرنا أيذاً.اال يبعد أ

 241/  1ػ فقد روف القاضك النعماف فك شرح الخبار 
ن رػػػػا ااو ٔتكػػػػة رغكػػػػا سي   واليػػػػة عغػػػػر :  أنػػػػم اػػػػاؿ 7عػػػػ  المػػػػاـ ارصػػػػادؽ 
 ان ه . .7

أهنػا ن رػا يف مكػة اكػاف ماػدراً أف يػأيت تأايغهػا يف :  7اار اهس أف ماصػوده 
 .7االية عغر  9  إعالف ارر  ا١تديرة عرد اعًتاضهم عغ

 : 457/  5ػ و اؿ ال لينك فك ال افك 
يػا أ ػا :   اػاؿ رػم،  لأؿ أ و وري ة أ ػا جع ػس ٤تمػد  ػ  اررعمػاف صػاوب ارطػاؽ:  ااؿ

 ؟ أت عم أهنا والؿ،  جع س ما تاوؿ يف ا١ت عة
 نعم.:  ااؿ
 ؟ نسا ؾ أف يس م ع  ايك سن عغيك  ما ٯترعك أف تأمس:  ااؿ

ارغرػػاس ،  اإف كانػػا وػػالالً ،  رػػي  كػػل ارصػػراعات يسعػػب  يهػػا:  أ ػػو جع ػػس  اػػاؿ رػػم
 ؟ أت عم أنم والؿ،  أادار امساتب يس عوف أادارهم. ارك  ما تاوؿ يا أ ا وري ة يف ارربي 
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 نعم.:   ااؿ
 ؟  اٟتوانيا نباذات  يك سن عغيك ما ٯترعك أف تاعد نسا ؾ يف:  ااؿ

 الهمك أن  .،  ااودة   واودة:   ااؿ أ و وري ة
ترطػا    ػسل ا١ت عػة اارساايػة عػ  ،  يا أ ا جع س إف ا ية اريت يف لػأؿ لػائل:  مث ااؿ رم

 ؟ اد جا ت  رسخها 9ارر  
،  اآيػػة ا١ت عػػة مدنيػػة،  يػػا أ ػػا وري ػػة إف لػػورة لػػأؿ لػػائل مكيػػة:   اػػاؿ رػػم أ ػػو جع ػػس

 ارااي ك ؤاذة ردية.
 ؟ ترطا  رسخ ا١ت عةا١تَتاث أيذاً اآية :   ااؿ رم أ ووري ة
 اد ثبا ارركاح  غَت مَتاث.:   ااؿ أ و جع س
 ؟ م  أي  اغا ذاؾ:  ااؿ أ و وري ة

مث تػػويف ،  رػػو أف رجػػالً مػػ  ا١تسػػغمُت تػػ اج امػػسأة مػػ  أهػػل ارك ػػاب:   اػػاؿ أ ػػو جع ػػس
 ؟ عرها ما تاوؿ  يها

 ال تسث مرم.:  ااؿ
 .ح  غَت مَتاث. مث ا ًتاا. ان ه  اد ثبا ارركا :  ااؿ

ياصػػد  ػػم اورػػم تعػػاُف يف ،  ااػػوؿ أع وري ػػة إف لػػورة لػػأؿ لػػائل ترطػػا    ػػسل ا١ت عػػة
 والػػػقين ىػػػػم لفػػػروجهم حػػػافظ ف إال علػػػػى أزواجهػػػم أو مػػػػا مل ػػػم أيمػػػػانهم )ارسػػػورة 
). 

فمػػا اسػػتمعتم بػػو مػػنهن فػػآت ىن  ) أجا ػػم مػػدم  ارطػػاؽ  ػػأف ارسػػورة مكيػػة اآيػػة 
 ؟ أخس كيف يرسخ ا١ت ادـ ا١ت ،  مدنية ( أج رىن

 هػػػػر مإػػػػمورة  راورػػػػم تعػػػػاُف ،  أف ا١ت م ػػػػع  ػػػػا زاجػػػػة  ؤػػػػسعية:  اركػػػػ  اٞتػػػػواب األصػػػػة
ااػػد أ ػػىت عػػدد مػػ  عغمػػا  ارسػػريُت  أنػػم ٬تػػوز رغسجػػل أف  ( إال علػػى أزواجهػػم )

   ا١ت عة اريت يإرعوف  ا عغيرا.اهو ن ،  ي  اج امسأة وىت رو كاف نااياً أف يطغاها عداً 
  أف ارسجل رو الػ أجس امػسأة ٠تدم ػم اكػْر  مر رػم اعسػل ثيا ػم ل أ ىت أ و وري ة ن سم 

 ْتعة أف عاد !! ال دائٍم اال مراطع،   اد جاز رم ماار  ها  داف عاد زااج، 
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ألف عاػػد ارػػ ااج ،  ! اهػػ ا أالػػع مػػ  ا١ت عػػة ارػػيت ياػػوؿ  ػػا ار اػػم ارإػػيعر الجػػارة يإػػمل ذرػػك
 اإال كانا زنا.،  ؤسط   يها

اركػػ  ذرػػك ال يػػػدثس عغػػ  صػػػ ة ،  ة أف تكػػػوف لػػورة ا١تعػػارج مكيػػػةاارر يعػػة أف ا١تػػسج
عرػدما  9اٟتدي  اراائل  أف ارع اب اروااع هو ارع اب اررازؿ عغ  ا١تعًتض عغػ  اررػ  

 7اإخبػاراً مػ  ج ئيػل ،  ألف ذرػك يكػوف تػأايالً ٢تػا،  7أعغ  االيػة عغػر 
 ثة هر م  ارع اب اروااع ا١توعود. أف ه ه اٟتاد

الػ أيت مرػم راايػة  يهػا ى  أصػا  م ارصػاعاة ،  رااية ؤسح األخبار يف ذرػك اد تادما 
سػةؿ سػاعٌل بعػقاب وا ػ  لل ػافرين :  إاػسأ يػا ٤تمػد:   هب  ج ئيػل اهػو ياػوؿ،   أوسا م اررار

  طبيػػػا  9نػػػ ؿ عغػػػ  اررػػػ   7اهػػػر كػػػاررف يف أف ج ئيػػػل  .  لػػػيل لػػػو دافػػػ 
 ا ية أا تأايغها.

 )ا وػػل  ارعبػػدرت اار هػػست مػػا هػػو جػػ    صػػغَت  مػػ   ػػل ي هػػس مػػ  أوادينرػػا أف مػػ
 7اأف أكنػسه لػير ؿ ٘تهيػداً ر هػور المػاـ ا١تهػدت ،  ا١توعػود ( العقاب ال ا  
 .. أا نصسًة رم

عػػػػدة  458/  5:  7ػػػػػ و ػػػػد أوردنػػػػا فػػػػك معجػػػػم أحاديػػػػث اإلمػػػػاـ المهػػػػدي 
داٍث تكػوف يف ت سػَت ارعػ اب اروااػع  أوػ 8أوادي  ع  الماـ اربااس االماـ ارصػادؽ 

 .7عرد  هور الماـ ا١تهدت 
 :  اؿ 385 / 2:  ػ منها ما رواه علك بن ابراىيم القمك فك تفسيره

:   اػاؿ،  عػ  معػٌت هػ ا 7لئل أ و جع ػس :  ااؿ،  سةؿ ساعٌل بعقاب وا  
امغػػػك  يسػػػواها مػػػ  خغ هػػػا وػػػىت تػػػأيت دار  ػػػٍت لػػػعد  ػػػ  ٫تػػػاـ عرػػػد ،  نػػػار  ٗتػػػسج مػػػ  ا١تغػػػسب

اال تػدع داراً  يهػا اتػس   ؿ ٤تمػٍد إال ،  داراً ربػٍت أميػة إال أوسا هػا اأهغهػا  ال تدع،  مسعدهم
 .7اذرك ا١تهدت ،  أوسا ها

 :  اؿ 272/  ػ ومنها مارواه النعمانك فك لتاب الديبة
وػػدثرا ٤تمػػد  ػػ  :  وػػدثرا جع ػػس  ػ  ٤تمػػد  ػػ  مارػػك اػاؿ:  وػدثرا ٤تمػػد  ػػ  ٫تػاـ اػػاؿ

 دع  أع عب،  ع  صاٌف    لهل،     عغرع  اٟتس  ،  اٟتسُت    أع ا٠تطاب
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تأايغهػػا  يمػػا :  اػػاؿ،  لػػأؿ لػػائل  عػػ اب اااػػع:  يف اورػػم تعػػاُف 8او جع ػػس  ػػ  ٤تمػػد 
وػىت ٘تػس  نايػف ،  يأيت ع اب  ياع يف ارنوية يعٍت ناراً وىت تر هر اُف اركرالة كرالة  ٍت ألػد

 ان ه . .7ئم اذرك ابل خساج اراا،  ال تدع اتساً  ؿ ٤تمد إال أوسا م
مػػػػػ  أمكرػػػػػة اركو ػػػػػة ارػػػػػيت ثبػػػػػا أف المػػػػػاـ ا١تهػػػػػدت ،  ااألمكرػػػػػة ارػػػػػيت ذكسهتػػػػػا ارسااي ػػػػػاف

 لي خ ها عاصمًة رم. 7
ى تأايغهػػػا  يمػػػا يػػػأيت   يػػػدؿ عغػػػ  أف مػػػ هب أهػػػل  7ااػػػوؿ المػػػاـ ارصػػػادؽ 

أف ارعػػػ اب اروااػػػع يف ا يػػػة اعيػػػد  م  ػػػوح  مرػػم مػػػا ااػػػع  يمػػػا مذػػػ  عغػػػ  ا١تإػػػسكُت  : اربيػػا
 اهػو ا١ترالػب مػع إطػالؽ ار هديػد يف ا يػة..  امرم ما ياع  يمػا يػأيت عغػ   ايػ هم،  را اُتاا١ت
 امع لرة او تعاُف اان صاره رديرم اأاريائم.، 

 ىل العقاب فك س رة المعارج دني ي أـ أخروي:  المسةلة النالنة
 يالوػػػػػػيب أف..  ا١ت أمػػػػػػل يف ارسػػػػػػورة ن سػػػػػػها  اطػػػػػػع ارر ػػػػػػس عػػػػػػ  األواديػػػػػػ  اار  الػػػػػػَت

 اب األخسات اري  اردنيوت.موضوعها ا٤تور كل آياهتا هو ارع 
 اػد يكػوف ٣تػسد مسػ  هٍم ،  كما أف آياهتا ال ترف عغػ  ذـ ارسػائل عػ  ذرػك ارعػ اب

ااػػد رأيػا أف اراػسط  ذكػػس ،  ااػد يكػػوف ارسػائل  ارعػ اب هرػػا ٔتعػٌت ارػداعر  ػم،  ال ذنػب رػم
 ! 9والً آخس  أنم نبيرا اا،  7اوالً  أف ارسائل  ارع اب ن  او نوح 

مػ  أيػ  أطبػا ا١ت سػساف ارإػيعة اارسػرة عغػ  أهنػا تإػمل :  ار رك يسد يف ار ه  لداؿ
 ؟! اأف ذرك ارسائل  ارع اب لأؿ م  دياً امك  اً ،  ارع اب اردنيوت
اأف ى لػػأؿ  ػػم   تعػػٍت ار سػػاؤؿ ،  أف لػػس ذرػػك يكمػػ  يف ى  ػػا    ارعػػ اب:  ااٞتػػواب

 ! ال ركاراً اٖتدياً ،  ا١تدع  اطغبم  ع  ارإر
كػاف   9ألف اررػ  ،  تػدؿ عغػ  أف ارسػائل ٝتػع  ػ ا ارعػ اب،  لػأؿ  ػم:   كغمة

 ! اٖتدى أف ياع،  اأنكسه،    سا ؿ عرم..  ير رهم  ارع اب اردنيوت ااألخسات معاً 
اإف كػاف ،  اَف يرػف لػب انم ارعػ اب ارػدنيوت ألعدائػم،  ااد أجا ػم او تعػاُف  ارسػورة

 ، ألنم األلاس ااألكنس أ٫تيًة اال مساراً ،  ارع اب األخسات اأاصا مرك  عغ  
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 األف ص  م اٞت ائية أكنس اضوواً.
إف كػل مػػا ..  أيهػا ا١تسػ ه ؤاف  ارعػػ اب ارػ ت يرػ ركم  ػم رلػوررا:   كػأف ارسػورة تاػوؿ

 ػآمروا  ػاو ..  اال دا ػع رػم عػ  ارك ػار،  أن ركم  ػم مػ  عػ اب دنيػوت أا أخػسات لػوؼ ياػع
 ع ا م ع  ا١تدمرُت.ْتسب اوانيرم تعاُف يف د ع ،  ريد عم عركم

 ير ػر إمكػاف د عػم عػ  اركػا سي  ( لل افرين ليل لو داف  ) اورم تعاُف 
ركػػ  ،  اهػو أيذػػاً ثا ػا  ١تػػ  يسػػ  ام مػ  ارػػ ي  اػاروا آمرػػا،   هػو ثا ػػا ١تػ  يسػػ  ام مػػرهم، 
  ع  هو ار و ة االل غ ار مناًل.دا

،  يف ا يػػػػػة ال يبعػػػػػد أف تكػػػػػوف  ػػػػػا١تعٌت ارغغػػػػػوت ( نال ػػػػػافري )كمػػػػػا أف 
 ارو كانوا مسغمُت.،  أا  رعمم،    إمل اركا سي   بعب آيات او تعاُف

 ػػػال  ػػػد أف ،  اعرػػػدما نإػػػك يف أف كغمػػػة الػػػ عمغا ٔتعراهػػػا ارغغػػػوت أا الصػػػطالور
 االصطالور ٭ت اج اُف اسيرة.،  ألنم األصل،  نسجة ا١تعٌت ارغغوت
ألهنم جعغوا ى ارعػ اب اروااػع ،   سساف ارسريوف يف هتا ٍا يف ت سَت ارسورةااد ااع ا١ت

ايف ن ػػػػ  ارواػػػػا  سػػػػساه  عػػػػ اب اررذػػػػس  ػػػػ  اٟتػػػػارث ،    عػػػػ ا اً أخسايػػػػاً أا رغػػػػَت ا١تسػػػػغمُت
 ! صار   رك ؤاماًل رغع اب اردنيوت ،  ارعبدرت  ا غم يـو  در

٭تػااؿ أصػ ا م دائمػػاً أف ،  هػاايالوػيب ارباوػ  يف ار  الػَت ارسػرية أنػم يوجػد مػرهت   ي
ي سػػػساا آيػػػات ارعػػػ اب ارػػػواردة يف اراػػػسآف اركػػػسل ػ خاصػػػة ارػػػيت ن رػػػا يف اػػػسيأ ػ  ارعػػػ اب 

!  وػػىت ا١ترػػا اُت مػػرهم،  ايبعػػداها عػػ  ا١تسػػغمُت،  أا يسموهػػا عغػػ  أهػػل ارك ػػاب،  األخػػسات
ر ػػػػم   أنػػػػم دعػػػػا 9أف ي همػػػػوا اررػػػػ  ،  ااػػػػد أاجػػػػب عغػػػػيهم هػػػػ ا ا١تػػػػرهت يف ت ئػػػػة اػػػػسيأ

 رػي  رػك مػ  األمػس ؤػر :  !  ل آتػم او تعػاُف  اورػم  غم يس عب رم،   ارع اب عغ  اومم
 .. اٍف.. 

،  اعػػػػدـ ٝتاوػػػػم  عػػػػػ ا ا،  اهكػػػػ ا ركػػػػ ت اردارػػػػة اراسؤػػػػية ماورػػػػػة اخ يػػػػار او راػػػػسيأ
خغ هػػا يف مصػػادر اأد،  9ارػػو كػػاف  يهػػا ٖتطئػػة  اإهانػػة  رغرػػ  ،  اجعغ هػػا أواديػػ  نبويػػة

 ااٟتدي .ار  سَت 
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،  أمػػػػا عرػػػػدما يذػػػػطساف اُف العػػػػًتاؼ  واػػػػوع ارعػػػػ اب ارػػػػدنيوت ألوػػػػد  ساعرػػػػة اػػػػسيأ
ااػػد ااعػػا يف  ػػدر اان هػػ  ،  منػػل وارػػة اررذػػس  ػػ  اٟتػػارث،   ياورػػوف إنػػم خػػاص  ْتارػػة معيرػػة

 ! األمس
 122 / 37:  ػ فقد اختار الفخر الرازي فك تفسيره

اأف ارػػػدنيوت ٥تصػػػوص ،  ب األخػػػساتأف ارعػػػ اب ا١تػػػ كور يف مطغػػػع ارسػػػورة هػػػو ارعػػػ ا
،  ى ألف ارعػػ اب نػػازؿ رغكػػا سي  يف ا خػػسة ال يد عػػم عػػرهم أوػػد:  اػػاؿ،   اررذػػس  ػػ  اٟتػػارث

اهػػو  ػػ رك ي بػػع ..  ااػػد ااػػع  اررذػػس ألنػػم ا ػػل يػػـو  ػػدر   مث اصػػف هػػ ا ارػػسأت  أنػػم لػػديد
 !! ارع اب ا١توعود مع أف ارسورة ال تإَت اُف ان ها  أت نوع م ،  ٚتهور ا١ت سسي  ارسريُت

أاػػل تإػػدداً مػػ  مػػرهت ارػػدثُت ،  عغػ  أف مػػرهت ا١ت سػػسي  يف إ عػػاد ارعػػ اب عػػ  اػسيأ
،  وػػىت رغرذػػس  ػػ  اٟتػػارث،   هػػوال  اليابغػػوف ى ارعػػ اب اروااػػع   ألوػػٍد مػػ  اػػسيأ،  ارػػسٝتيُت

،   أنػػػم دعػػػا عغػػػ  اومػػػم 9!  ػػػل هػػػم ارػػػ ي     ػػػوا  ػػػاب هتمػػػة اررػػػ   اوػػػىت ألع جهػػػل
 !! او تعاُف اآتم  خطَّأَهُ 

 199 / 5:  ػ فقد روف البخاري فك صحيحو
ارغهػػم إف كػػاف هػػ ا هػػو اٟتػػا مػػ  عرػػدؾ :  اػػاؿ أ ػػو جهػػل:  عػػ  أنػػ   ػػ  مارػػك اػػاؿ

امػػا كػػاف او ريعػػ  م اأنػػا :   ر رػػا،   ػػأمطس عغيرػػا وعػػارة مػػ  ارسػػما  أا ائ رػػا  عػػ اب أرػػيم
ورواه ،  البخػػػاري فػػػك عػػػدة أمػػػالن أخػػػرفورواه  ػػػيهم امػػػا كػػػاف او معػػػ  م اهػػػم يسػػػ غ ساف. 

 .. 129 / 8:  مسلم فك
 ػػػااسأ مػػػا رااه يف ت سػػػَت اورػػػم تعػػػاُف ،  اإذا أردت أف تاػػػسأ مػػػا ال تكػػػاد تصػػػدام عيرػػػاؾ

كػػػل أنػػػواع   9 هػػػر آيػػػة  تر ػػػر عػػػ  اررػػػ   ( لػػػيل لػػػ  مػػػن المػػػر شػػػكء )
مػػ  ماامػػم ارربػػوت  اركرهػػا يف ن ػػ  ارواػػا ال تسػػغب عرػػم ؤػػيئاً ،  األروهيػػة اارإػػساكة و تعػػاُف

اركػ  ان ػس كيػف صػور ارػدثوف اررػ  ..  اوسصػم عغػ  هدايػة اومػم،  اخغام ارع يم اوكم م
 !!.. يسيد الع دا  عغيها ا غمها،  مبغب  راسيأ،  يف ت سَتها  أنم ضيا ارصدر 9
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 !! ارد عداانية نبيها،   ر ؿ اروور مدا عاً ع  ه ه ارابائل ا١تادلة
ارسػٍت ٬تػد ن سػم م  ػَتاً  ػُت اراارئ  ارك ،  ى اضة يف ه ا ا١توضوعاال ي سع ا اؿ ر

،  اال  ا١ت سػػسي  راػػسيأ كمعاهػػد ارػػ ت يسػػمة  كػػوف ا ػػل  عػػب  ساعر هػػا كاررذػػس عػػ ا اً ٢تػػا
 ا ػُت اال  ارػدثُت راػػسيأ كاربخػارت ارػػ ت ياػوؿ إف ا ػل اررذػػس اأع جهػل رػػي  هػو ارعػػ اب

،  اا ػػخ رلػػورم،   اػػد ر ػػع او ع ا ػػم عػػ  اػػسيأ،  جعهم هػػدال  اػػوـ   ػػسزاا اُف مذػػا، اال٢تػػر 
 !! ألنم دعا عغيها

* * 
اأخػػػػَتاً ٯتكػػػػ  رغباوػػػػ  أف يسػػػػ دؿ ررصػػػػسة رأت ا١ت سػػػػسي  اراائػػػػل  ػػػػأف ارعػػػػ اب ارسػػػػورة 

مػػ  اصػػة اخػػ الؼ طغ ػػة اارػػ  َت ،  ٔتػػا رااه ا ػػ  لػػعد يف ارطباػػات،  يإػػمل ارعػػ اب ارػػدنيوت
 : ااؿ،  س عائإة يف وسب اٞتملاا ريهما عغ  إمامة ارصالة يف معسك

اوذػػست ارصػػالة ،  اخ مػػاه ٚتيعػػاً طغ ػػة اارػػ  َت،  ا١تػا اػػدموا اربصػػسة أخػػ اا  يػػا ا١تػػاؿ
مث اصػػطغ ا عغػػ  أف يصػػغر عبػػد او  ػػ  ،    ػػدا ع طغ ػػة اارػػ  َت وػػىت كػػادت ارصػػالة ت ػػوت

،  غ ػػػة ػػػ هب ا ػػػ  ارػػػ  َت ي اػػػدـ  ػػػأخسه ٤تمػػػد  ػػػ  ط،  ارػػػ  َت صػػػالًة ا٤تمػػػد  ػػػ  طغ ػػػة صػػػالةً 
 ااًتعػا  اسعػم ٤تمػد  !! اذهب ٤تمد    طغ ة ي ادـ  أخسه عبد او    ارػ  َت عػ  أاؿ صػالة

ان هػػػ .  اػػػد  هػػػم ٤تمػػػد  ػػػ  طغ ػػػة  !! سػػػةؿ سػػػاعل بعػػػقاب وا ػػػ :    اػػػدـ  اػػػسأ،   ػػػ  طغ ػػػة
اراسؤػػر ار يمػػر مػػ  ارسػػورة أهنػػا هتديػػد   عػػ اب دنيػػوت ارػػ رك هػػدد  ػػا ا ػػ  ارػػ  َت. اهػػو دريػػل  

أف ارعػػػ اب يف ارسػػػورة يإػػػمل ،  رتكػػػاز ارػػػ هٍت عرػػػد ارصػػػ ا ة ا١تعاصػػػسي  رغرػػػ اؿعغػػػ  أف ال
 ارع اب اردنيوت أيذاً.

 م    السنيين من الحديث:  المسةلة الرابعة
 مػػرهم مػػ  ابغػػم ،  اركػػ  ارػػ ي  ذكػػساا اٟتػػدي  مػػ  ارسػػريُت رػػي  مػػوا هم مرػػم ااوػػداً 

رات أا ايػػػل. :  م مػػػ  ناغػػػم  صػػػيغةامػػػره،  ارج ػػػم عغػػػ  عػػػَته كػػػأع عبيػػػد اارنعغػػػ  ااٟتمػػػويٍت
اأاػل مػوا هم مرػم أنػم وػدي   ..  ارك  أوداً مرهم َف يطع   يػم،  امرهم م  رجة عَته عغيم

 كما لًتى.،   ارك  عَته أرجة مرم،  اد يكوف لرده ص ي اً ،  موجود  
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 ػػػل يػػػسى أنػػػم   مكانػػػػم أف ،  إف ارعػػػاَف ارسػػػٍت يػػػسى ن سػػػػم مغ مػػػاً  ػػػاوًتاـ هػػػ ا اٟتػػػػدي 
ألف ار ي  ابغوه م  أئمة ارعغػم اارػدي  اػد يك  ػر ارعغمػا  ٔتعػسد ناػل ،  اريم ايأخ   ميطمئ  

 .. كأع عبيد ال ياف    عييرة،   أودهم رغ دي  اابورم رم
ااد رأيرا ارػدث األربػاي ارػ ت يع ػ ه اركنػَتاف ا  هػد األاؿ يف ار صػ ية اار ذػعيف 

رصػػػ ي ة رغ كػػػم  صػػػ ة اٟتػػػدي    صػػػ ية رٔتػػػا يك  ػػػر يف لغسػػػغ م أوادينػػػم ا،  يف عصػػػسنا
 ا   تيمية اار ه  اا   ايم.:  عا١تُت أا ثالثة م  ابيل

اعػػػ  أع هسيػػػسة ،  عػػػ  و ي ػػػة،  مذػػػا اً اُف أف ارػػػدثُت ارسػػػرة ذكػػػساا رػػػم طساػػػاً أخػػػسى
 اعَت٫تا.

ايف عباػػػات ،  إتػػد تسٚتػػػات هػػدال  األئمػػػة م صػػػغًة يف مصػػادر اٞتػػػسح اار عػػديل ارسػػػرية
 م  مصادرنا.،  ان  ات األزهار،  اارغديس،  األنوار

 سةؿ ساعل:  نماذج من تفسيرات السنيين آلية
 : 352 / 5:  ػ  اؿ الش لانك فك فتح القدير

ارغهم إف كاف ه ا هػو اٟتػا مػ  عرػدؾ :  اه ا ارسائل هو اررذس    اٟتارث وُت ااؿ
 ـو  در ص اً.ريم. اهو ٦ت  ا ل ي أمطس عغيرا وعار م  ارسما  أا ائ را  ع اب أ

. ااألاؿ أاُف ١تػا لػيأيت. هو اٟتارث    اررعمػاف ار هػست:  هو أ و جهل. اايل:  اايل
 ان ه .

م  راايػاهتم ارػيت تنبػا أف ارسػورة مكيػة اأف ،  356و صده بما يةتك ما ذلره فك ص 
ااػد أخػسج :  اال اٟتػارث ار هػست اػاؿ،  ارػي  ا رػم جػا ساً ،  صاوب ارع اب اروااع هو اررذػس

عػ  ا ػ  عبػاس مسدايػم  ار سياع اعبد    ٛتيد ااررسائر اا   أع وامت ااٟتاكم اص  م اا ػ 
ارغهػم إف كػاف هػ ا هػو اٟتػا مػ  :  هػو اررذػس  ػ  اٟتػارث اػاؿ:  اػاؿ،  لػأؿ لػائل:  يف اورم

 طس عغيرا وعار م  ارسما . ان ه .عردؾ  أم
ا١تػػاذا رجػػة عغيػػم ،  رااه امػػ ،  اَف يػػ كس ارإػػوكاي اٟتػػدي  ا١تػػسات يف جػػا س ااٟتػػارث

 اٍف....  ؟ هل  سبب ارسرد أا اردالرة ودي  اررذس
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 اركرػم ذكػس اراػورُت،  ارو أنم اا صس عغ  ذكس ما اخ اره يف لبب ن ا٢تا ركاف رػم اجػم  
 ك ا  عد ع  إنصاؼ ارعاَف ارباو .ا  ر،  اذكس رااية أود٫تا داف ا خس، 

صػػػاوب ار  سػػػَت ،  ٜٚٚر ا١ت ػػػوىف لػػػرة ركػػػ   ػػػ  ارػػػدي  ارإػػػس يٍت اراػػػاهست ارإػػػا ع
 اػػػاؿ كمػػػا ناػػػل عرػػػم ،   اػػػد ذكػػػس ارسػػػببُت معػػػاً ،  كػػػاف أكنػػػس إنصػػػا اً مػػػ  ارإػػػوكاي،   ا١تعػػػساؼ

 : 398 / 7:  صاحب عبقات الن ار
هػو اررذػس  ػ  :   اػاؿ ا ػ  عبػاس،  اخ غػف يف هػ ا ارػداعر:  سةؿ ساعل بعقاب وا  

مػػ  كرػػا  9ذرػػك أنػػم ١تػػا  غغػػم اػػوؿ اررػػ  ا ،  هػػو اٟتػػارث  ػػ  اررعمػػاف:  اٟتػػارث. اايػػل
يػا ٤تمػد أمسترػا عػ  :  ركب ناا م  عا  وىت أناخ راوغ م يف األ طة مث ااؿ،  مواله  عغر مواله

 ان ه ...  اٍف ... إال او اأنك رلوؿ او  ابغراه مركإرم  او أف نإهد أف ال
،  ؿ ا يػة عغػ  ٨تػو اٞتػـ  اد جعل اٟتدي  لبباً رر ا ،  ٖٕٕأما أ و عبيد ا١ت وىف لرة 

 / 7:  فقاؿ لما فك نفحات الزىػار،  ارعغم َف ينبا عرده عَته وىت ي كسه،  ألنم ثبا عرده
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أتػ  ،  اؤاع ذرك يف ارػبالد،  ١تا  غََّن رلوؿ او صغ  او عغيم الغم عديس خم ما  غَّنَ 
 : جا س    اررذس    اٟتارث    كغدة ارعبدرت  ااؿ

،  ا ارصػػػػالة،  إالاو اأنػػػػك رلػػػػوؿ اوإرػػػػم  سترػػػػا مػػػػ  او أف نإػػػػهد أف ال! أم يػػػػا ٤تمػػػػد
مث َف تػػػسض  ػػػ رك وػػػىت ر عػػػا  ذػػػبع ا ػػػ  عمػػػك ..   ابغرػػػا مرػػػك،  اار كػػػاة،  اارصػػػـو ااٟتػػػت

 ؟! !  ه ا ؤر  مرك أـ م  او م  كرا مواله  عغر مواله:    ذغ م عغيرا ااغا
 و إفَّ ه ا م  او.إال هإرم  ااو ار ت ال:   ااؿ رلوؿ او

ارغهػػم إف كػػاف مػػا ياػػوؿ ٤تمػػد واػػاً  ػػأمطس عغيرػػا :   ػػوُف جػػا س يسيػػد راوغ ػػم اهػػو ياػػوؿ
 مػػا اصػػل إريهػػا وػػىت رمػػاه او ْتعػػس  سػػا  عغػػ  ،  وعػػارة مػػ  ارسػػما  أا ائ رػػا  عػػ اب أرػػيم

  .ا ية. ان ه..  سةؿ ساعل بعقاب وا  :  اأن ؿ او تعاُف،  هام م اخسج م  د سه اا غم
 278 / 18:  ػ و اؿ القرطبك فك تفسيره

   اركا سي . اهو اررذس    اٟتارثأت عغ:  أت لأؿ لائل ع ا اً اااعاً. رغكا سي 
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ارغهم إف كاف هػ ا هػو اٟتػا مػ  عرػدؾ  ػأمطس عغيرػا وعػارة مػ  ارسػما  أا ائ رػا :  وي  ااؿ
 َف يا ػل صػ اً عَت٫تػا،  عي  ر ؿ لدارم. اا ل يـو  در ص اً هو اعابة    أع م،   ع اب أريم

 س ا٣تاهد.اارم ا   عبا، 
اذرػك أنػم ١تػا  غغػم اػوؿ اررػ  ،  إف ارسائل هرػا هػو اٟتػارث  ػ  اررعمػاف ار هػست:  اايل

ى مػػ  كرػػا مػػواله  عغػػر مػػواله   ركػػب ناا ػػم  عػػا  2صػػغ  او عغيػػم الػػغم يف عغػػر
 : . مث ااؿ ر و رااية أع عبيد،  اُف آخسه..  وىت أناخ راوغ م  األ طة

 اارم ارس يع.،  اهو اراائل ر رك،  إف ارسائل هرا أ و جهل:  اايل
 إنم اوؿ ٚتاعٍة م  ك ار اسيأ.:  اايل
 لأؿ ارع اب عغ  اركا سي . 7هو نوح :  اايل
اطغػب أف ،   ارعاػاب 7هو رلوؿ او صغر او عغيم الغم أت دعا :  اايل

 اصػ  صػ اً ٚتػيالً :  اام د اركالـ اُف اورم تعاُف،  رةاهو اااع  م ال ٤تا،  يواعم او  ارك ار
 ال تس ععل   نم اسيب. ان ه .:  أت

ا ػػػػ رك نالوػػػػيب أف ا١ت سػػػػسي  ارسػػػػريُت اإف كػػػػانوا يسج ػػػػوف ت سػػػػَت ا يػػػػة  اررذػػػػس  ػػػػ  
اركػػرهم يف ن ػػ  ..  ايسوعػػوف أف ارعػػ اب ا١توعػػود  يهػػا هػػو ا غػػم يف  ػػدر،  اٟتػػارث ارعبػػدرت

لعالنػػم االيػػة  9ها  واػػوع ارعػػ اب عغػػ  مػػ  اعػػًتض عغػػ  اررػػ  ارواػػا يػػ كساف ت سػػَت 
 م   عده يف عديس خم. 7عغر 

ارػو رج ػوا ،  ا٣تسد اراد ه ا ار  سَت يف مصػادرهم  صػ  م اػوالً ٤تًتمػاً يف ت سػَت ا يػة
!  ا١تسػغم ال  ااجود اعػًتاٍض عغيػم،  يدؿ عغ  اجود إعالف نبوت رٝتر ْتا عغر،  عغيم عَته
 لػواً  ااعػا ارصػاعاة عغػ  ا١تعػًتض أـ َف تاػع،  كنػس مػ  اعػًتاؼ ا١ت سػسي   ػ رك٭ت ػاج اُف أ

 ال  د رغإػيعر مػ  توجيػم ارإػكس  !! الوا  ن را لورة ا١تعارج عرد ه ه اٟتادثة أا َف تر ؿ، 
أف :  اإف نااإػػػهم يف اروجػػػم ا خػػػس ارػػػ ت رج ػػػوه. اأهػػػم الؤػػػكاالت ارػػػيت تػػػسد عغيػػػم،  ٢تػػػم

  يرما ت سَت ارإيعة مس وع.،  9ارر   رااي م ريسا مس وعة اُف
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ايػػم خاصػػًة إذا كانػػا مػػ  را،  اراايػػة ت سػػَتهم عػػ  ا ػػ  عبػػاس ا٣تاهػػد ال ٖتػػل ا١تإػػكغة
 عكسمة ا ساح عردنا اعردهم.

أف مػػػ  ا١ت  ػػػا عغيػػػم عرػػػدهم تاسيبػػػاً أف ارسػػػداؿ يف ا يػػػة  : ويػػػرد علػػػى تفسػػػيرىم أيضػػػا  
 اطغػب ن ارػم  اػاؿ،  ذػس  ػ  اٟتػارث  ارعػ اب اػد وػدث أف لػأؿ ارر،  وايار اري  ٣تازياً 

ارغهػػم إف كػػاف هػػ ا هػػو اٟتػػا مػػ  عرػػدؾ  ػػأمطس عغيرػػا وعػػارة مػػ  ارسػػما  أا ائ رػػا  عػػ اب : 
 ريم.  ع  م او يف  دٍر  ارا ل.أ

 عػػد  ػػدر ،  مػػع أف آيػػة مطػػس اٟتعػػارة مػػ  لػػورة األن ػػاؿ ارػػيت ن رػػا مػػع أوكػػاـ األن ػػاؿ
،  يكوف جواب اوؿ اررذس نػ ؿ يف لػورة مكيػة ابػل ا٢تعػسة ام  اربعيد أف..  ا عد ا ل اررذس

  عد هالكم.،  ان   اورم ن ؿ يف لورة مدنية
أف او٢تم ى ارغهم إف كاف ه ا هواٟتا م  عرػدؾ  ػأن ؿ عغيرػا وعػارة  : ويرد عليو أيضا  

ألف ..  اأصػػػعب انطبااػػػاً عغػػػ  ت سػػػَتهم،  مػػػ  ارسػػػما    أكنػػػس ترالػػػباً اانطبااػػػاً عغػػػ  ت سػػػَتنا
ارغهم إف كاف ه ا اردي  مرػ الً مػ  عرػدؾ  ػأمطس عغيرػا وعػارة. امعرػاه :  راه عغ  ت سَتهممع

 ػأمطس عغيرػا ،  مػ   عػده مرػ الً مػ  عرػدؾ 9ارغهػم إف اٟتكػم  ؿ ٤تمػد :  عغ  ت سَتنا
ألف ارػػػدعا  ْتعػػػارة مػػػ  ارسػػػما  ال ياورػػػم اائغػػػم إال يف وارػػػة ،  اهػػػ ا أكنػػػس ترالػػػباً ..  وعػػػارة

 !! ي  دى اضعم ارابغر ا١ت ع ر يف صميمم،  ايأ مع اضع ليالر جديداريأس م  ار ع
 ػػػال اجػػػم ال ًتاضػػػهم ،   هػػػو ال ٯترػػػع مػػػ  ت سػػػَتنا،  أنػػػم رػػػو صػػػة : ويػػػرد عليػػػو أيضػػػا  

ارعػػ اب ارػػ ت ااػػع عغػػ    ػػأت تعػػارض  ػػُت أف يكػػوف ارعػػ اب اروااػػع هػػو..  ار عػػارض  يرهمػػا
 مث،  كمػػا يف راايػة أع عبيػػد،   س  ػ  اررذػسمث ااػع عغػػ  ارػده جػػا ،  اررذػس  ػ  اٟتػػارث يف  ػدر

 ! ااع اياع ُف آخسي  م  مس  ايم
:  اهػػػػر،  ايربغػػػػر أف نإػػػػَت هرػػػػا اُف ااعػػػػدة مهمػػػػة يف ت سػػػػَت اراػػػػسآف ااررصػػػػوص عامػػػػة

 ا يػػػة اركسٯتػػػة ..  ضػػػسارة ارا  ػػػة عغػػػ  إطالاػػػات ارػػػرف مػػػا أمكػػػ  اعػػػدـ تذػػػيياها اتاييػػػدها
 ار ت أن ر  م،  ب ا١توعودتاوؿ إف أودهم ٖتدى اتسا ؿ ع  ارع ا
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 9 أجا ػػم او تعػػاُف إنػػم اااػػع   ارك ػػار ال ٤تارػػة كمػػا أنػػ ركم  ػػم رلػػوررا ،  9اررػػ  
٠تاصػة ارػيت وسػب اراػوانُت ا،  اأنػم جػاٍر يف ارك ػار ايف مػ  آمػ ،  يف ارػدنيا اا خػسة،  وس ياً 

 اضعها رم او تعاُف.
رػػػػدؽ مػػػػ  ذرػػػػك ارعػػػػ اب اروااػػػػع اعغيػػػػم  يكػػػػوف عػػػػ اب او تعػػػػاُف راػػػػسيأ يف  ػػػػدر اا٠ت

اعػػػػ ا م   ػػػػ ة مكػػػػة اتسػػػػغيمهم اخغعهػػػػم ،  اعػػػػ ا م  ػػػػاٞتوع اارا ػػػػ  مرػػػػم أيذػػػػاً ،  ا١توعػػػػود
االيػػة عًتتػػم مػػ   لعالنػػم 9ايكػػوف عػػ اب ا١تعًتضػػُت عغػ  اررػػ  ..  لػالوهم مرػػم أيذػػاً 

 !  عده مرم أيذاً 
،  م  ا ػل ؤػخفاال ر ذػييا ارعػ اب ا١ترػ ر  ػ،   ال موجب ٟتصس ا ية  اررذس اوػده

اُف أف يػػػسث او األرض ،  اال وصػػػسه يف عصػػػس داف ارعصػػػور ا تيػػػة،  ارػػػو كػػػاف مػػػ  ار ساعرػػػة
 .. ام  عغيها

اكػػم ٕتػػد عرػػد ا١ت سػػسي  ارسػػريُت مػػ  هػػ ه ار ذػػيياات يف آيػػات ارعػػ اب اارسٛتػػة ويػػ  
 !  ال دريل،  ا٭تصساف  يها كالـ او ا١تطغا،  ٭تصساف أن سهم  يها  ال موجب

 م    الن اصب من حديث حجر السجيل:  ةلة الخامسةالمس
 غػػم نعنػػس عغػػ  أوػػٍد مػػرهم رد هػػ ا  9أمػػا اررواصػػب ا١تبعذػػوف ألهػػل  يػػا اررػػ  

! اتبعػػػم عغػػػ  ذرػػػك مػػػ    اػػػد هاٚتػػػم  عرػػػف اٗتػػػب  يف رده،  اٟتػػػدي  اك  ػػػم ابػػػل ا ػػػ  تيميػػػة
أف هػػ ا ارإػػخف  امػػ  ا١تالوػػيب..  ا١ت ػػأخسي  ارإػػيخ ٤تمػػد رؤػػيد رضػػا يف ك ا ػػم ت سػػَت ا١ترػػار

ااػد ،   ػل ماغػد  ٢تمػا يف كنػَت مػ  أ كار٫تػا،  م أثس   ا   تيمية اتغمي ه ا   ايم ا١تدرلة اٞتوزية
اادعػ  أنػػم ميػػ   ;االػ  اد رػػ رك مػ  الػػم ألػ اذه ارإػػيخ ٤تمػد عبػػده ،  أدخغهػا يف ت سػػَته

 !  ُت أ كاره اأ كار أل اذه
األارػُت ارغػ ي  ك بهمػا يف ويػاة ارإػيخ ام  ياسأ ت سَت ا١ترار يغم  ار سؽ  ُت اٞت  ي  

ااع اػاده  واليػة أهػل  ;ا يهمػا مػ  عاالني ػم ،  اال  اد ٦تا لعغم مػ  درالػم،  ٤تمد عبده
ارػػػػيت أخسجهػػػػا ارإػػػػيخ رؤػػػػيد  ا ػػػػُت األجػػػػ ا  .. : اربيػػػػا

 رضا  عد
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هػل ا يها اركنَت م  األ كار اٞتامػدة اارراصػبة أل،  أا أعاد طباع ها،  ا اة ارإيخ ٤تمد عبده
 :. اربيا

 : وما بعدىا عن تفسير النعلبك 464/  6و د نقل صاحب تفسير المنار فك 
 بغػػن اٟتػػارث ،  يف مػػواالة عغػػر ؤػػاع اطػػار ىف ارػػبالد 9أف هػػ ا اراػػوؿ مػػ  اررػػ  
عغػ  نااػة اكػاف  ػاال طة  رػ ؿ اعاػل ناا ػم ااػاؿ رغرػ   9   اررعماف ار هست  أت  ارر  

إال او اأنػػك إرػػم  ا ٤تمػػد أمسترػا مػػ  او أف نإػهد أف اليػ:  اهػو يف مػػأل مػ  أصػػ ا م 9
مث َف تػػػسض  ػػػ ا وػػػىت مػػػددت ...  مث ذكػػػس لػػػائس أركػػػاف اللػػػالـ...  رلػػػوؿ او  ابغرػػػا مرػػػك

 !  هػ ا مرػك أـ مػ  او م  كرا مػواله  عغػر مػواله:   ذبعر ا   عمك ا ذغ م عغيرا ااغا
 او.إال هو هو أمس إرم  ااو ار ت ال:  9!  ااؿ 

ارغهػػم إف كػػاف هػػ ا هػػو اٟتػػا مػػ  عرػػدؾ  ػػأمطس :   ػػوُف اٟتػػارث يسيػػد راوغ ػػم اهػػو ياػػوؿ
عغيرػػػا وعػػػاره مػػػ  ارسػػػما  أا ائ رػػػا  عػػػ اب ارػػػيم!  مػػػا اصػػػل اُف راوغ ػػػم وػػػىت رمػػػاه او ْتعػػػس 

لػأؿ لػائل  عػ اب اااػع رغكػا سي  رػي  :   سا  عغ  هام ػم اخػسج مػ  د ػسه اأنػ ؿ او تعػاُف
 ... رم دا ع اٟتدي 

امػػػا وكػػػاه او مػػػ  اػػػوؿ  عػػػب  ،  الػػػورة ا١تعػػػارج هػػػ ه مكيػػػة،  اهػػػ ه ارساايػػػة موضػػػوعة  
ارغهم إف كاف ه ا هو اٟتا م  عردؾ كاف ت كَتاً  اػوؿ اػاروه ابػل ا٢تعػسه اهػ ا :  ك ار اسيأ

ا ػػاهس ،  ااػػد ن رػػا  عػػد عػػ اة  ػػدر ابػػل نػػ اؿ ا١تائػػدة  بذػػع لػػرُت،  ار ػػ كَت يف لػػورة األن ػػاؿ
ااأل طػة ٔتكػة ،  اَف يعسؼ يف ارص ا ة،  ٟتارث    اررعماف ه ا كاف مسغماً  ارتدارسااية أف ا

وعػػة ارػػوداع اُف   ػػل نػػ ؿ  يػػم مرصػػس م مػػ ،  َف يسجػػع مػػ  عػػديس خػػم اُف مكػػة 9ااررػػ  
 ا١تديرة. ان ه .

اوػااؿ تك يبػػم مػ  ناويػػة لػرده  غػػم ٬تػػد ،  اكػأف رؤػػيد رضػا اع ػػاظ مػ  هػػ ا اٟتػػدي 
اركرػم َف يرسػػبم ،  اجػد تكػػ يب ا ػ  تيميػػة رػم  راػػد م رػم  ػػسح  ػم اتبرػػاه ا١تػػا،  مػا يإػػ ر عغيغػم

 ! اريم
 اهو مكاف يف،  أف مكاف ارسااية األ طة:  اعمدة ما اارم ا   تيمية اصاوب ا١ترار
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أا ٕتػػاهال أ طػػة ا١تديرػػة ااػػد جهػػال ..  َف يسجػػع  عػػد ارغػػديس اُف مكػػة 9ااررػػ  ،  مكػػة
 ! ا١تإهور

..  مػػػع أف لػػػورة ا١تعػػػارج مكيػػػة،  تػػػدعر أف ا يػػػة ن رػػػا يف ا١تديرػػػة إف ارساايػػػة:  مث اػػػاال
أف هػػػ ا اٟتػػػدي  دريػػػل عغػػػ  ا ،  عغػػػ  األاػػػل مػػػدي ٖٙااػػػد ٕتػػػاهال أف جػػػوَّ ارسػػػورة اُف ا يػػػة 

 مدني ها.
  كػػػوف ،   اػػد ي كػػػسر نػػػ اؿ ا يػػػة ربيػػاف ت سػػػَتها أا تأايغهػػػا،  مث رػػو صػػػة كوهنػػػا مكيػػػة
يف عػدة  ( إنا أعطيناؾ ال  ثر ) سساف ن اؿ آيػة اٟتادثة تأايالً ٢تا. ااد راى ا١ت
 .9مواضع تسغيًة راغب ارسلوؿ 

 مػػا ا١تػػانع أف يكػػوف تأايغهػػا اػػد ٖتاػػا يف ى عإػػَتة ارعػػ اب اروااػػع      اػػا يف األب 
مث ٖتاػا يف ال ػ  جػا س عرػدما ا غػم او ،  يف  ػدر 9اررذ     اٟتارث عردما ا غػم اررػ  

ا يػػػة كغمػػػا ٖتاػػػا أكػػػد  7اأف يكػػػوف ج ئيػػػل ،  ١تديرػػػةْتعػػػس مػػػ  ارسػػػما  يف أ طػػػة ا
 تأايغها.

،  رػػو لػػغمرا أف ذكػػس نػػ اؿ ا يػػة يف اٟتادثػػة خطػػأ:  مث مػػ  وػػا ارباوػػ  أف ياػػوؿ ٢تمػػا
! ا١تػاذا يسدانػم كغػم اال يا صػساف عغػ  رد زيادتػم اهػو نػ اؿ   ما ذنب  اية اٟتدي ،  أا زيادة

 ؟! ا ية ٔترالب م
 : تضعي  صاحب المنار للحديث فقاؿ 54/  6الميكاف ػ و د نا ش صاحب تفسير 

اأنا تسى مػا يف كالمػم مػ  ارػ  كم. أمػا اورػم إف ارساايػة موضػوعة الػورة ا١تعػارج هػ ه 
 يعوؿ يف ذرك عغ  ما يف  عب ارساايات عػ  ا ػ  عبػاس اا ػ  ارػ  َت أف لػورة ا١تعػارج ،  مكية

 ااٞتميع آواد.،  غ  تغك ارساايةاريا ؤعست ما هو ا١تسجة ٢ت ه ارسااية ع،  ن را ٔتكة
 مػػا هػػو ارػػدريل ،  لػػغمرا أف لػػورة ا١تعػػارج مكيػػة كمػػا رٔتػػا تديػػده مذػػامُت مع ػػم آياهتػػا

 مكية اا ي اف خاصة عَت مكي ُت. ؟  غ ك  ارسورة عغ  أف ٚتيع آياهتا مكية
 9كمػػا أف لػػورترا هػػ ه أعػػٍت لػػورة ا١تائػػدة مدنيػػة نازرػػة يف آخػػس عهػػد رلػػوؿ او 

 ااد
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الرسػ ؿ بلػم مػا أنػكؿ اليػ  مػن يػا أيهػا  : أعػٍت اورػم تعػاُف،  عا  يها ا يػة ا١تب ػوث عرهػااض
 ... ! اهو كغَته م  ا١ت سسي  مصساف عغ  أهنا ن را ٔتكة يف أاؿ اربعنة،  ا ية،  رب 

 هػػػػو يف ارػػػػ  كم  ،  اأمػػػا اورػػػػم امػػػا وكػػػػاه او مػػػ  اػػػػوؿ  عػػػػب ك ػػػار اػػػػسيأ اُف آخػػػسه
 هػل ٯترػع ذرػك أف يوضػع ،  ن ػاؿ ن رػا ابػل ا١تائػدة  بذػع لػرُت هػب أف لػورة األ،  كسا ام

واتقػػ ا ي مػػا  :  كمػػا اضػػعا آيػػات ارس ػػا اآيػػة،   عرػػد ار ػػأريف  عػػب ا يػػات اررازرػػة  عػػدها  يهػػا
يف ،  عرػػدهم 9اهػػر آخػػس مػػا نػػ ؿ عغػػ  اررػػ  ،  ٕٔٛارباػػسة ػ :  ترجعػػ ف فيػػو الػػى اهلل

 ؟ ن را ابغها  بذع لرُت ااد،  لورة ارباسة اررازرة يف أاائل ا٢تعسة
تػػ كَت  ١تػػا اػػاروه ابػػل ،  ا يػػة،  اإذا اػػاروا ارغهػػم إف كػػاف هػػ ا هػػو اٟتػػا:  مث اورػػم إف آيػػة

 ػ ف ارعػارؼ ،  رو َف يك  لياؽ ا يم وعة عغ  خال ػم،  ٖتكم  آخس م  عَت وعة،  ا٢تعسة
هػػػو اٟتػػػا مػػػ  ارغهػػػم إف كػػػاف هػػػ ا :   ألػػػاريب اركػػػالـ ال يكػػػاد يستػػػاب يف أف هػػػ ا أعػػػٍت اورػػػم

إف كػػاف :  الؤػػ مارم عغػ  اورػػم،  عرػدؾ  ػػأمطس عغيرػا وعػػارة مػػ  ارسػما  أا ائ رػػا  عػ اب أرػػيم
ااورػم ،  ه ا هو اٟتػا مػ  عرػدؾ ٔتػا  يػم مػ  الػم االؤػاره اضػمَت ار صػل ااٟتػا ارغػ   ػارالـ

إ٪تػػا هػػو كػػالـ مػػ  أذعػػ  ،   ػػاٟتا ايسػػخس مرػػمئ رػػي  كػػالـ اثػػٍت مإػػسؾ يسػػ ه  ،  مػػ  عرػػدؾ
مث إنػم ،  ايسى أف األمور اٟتاة ت عُت م  ردنم اأف ارإسائع مػنالً ترػ ؿ مػ  عرػده،  ارس و ية ٔتااـ

اهػػػو ال ي  مػػل ذرػػػك ،  ي واػػف يف أمػػس مرسػػػوب اُف او تعػػاُف يػػػدعر مػػدع أنػػم اٟتػػػا ال عػػَته
  سم دعا  مر جس مغوؿ لئم اٟتياة. يدعو عغ  ن،  اي  سج مرم

اَف يعػػسؼ ،  ث  ػػ  اررعمػػاف هػػ ا كػػاف مسػػغماً  ارتػػدا ػػاهس ارساايػػة أف اٟتػػار :  اأمػػا اورػػم
 هػػل يسػػع أوػػداً أف يػػدعر أهنػػم ضػػبطوا أٝتػػا  كػػل مػػ  رأى اررػػ  ،  ٖتكػػم  آخػػس،  يف ارصػػ ا ة
 ! أا آم   م  ارتد،  اآم   م،  9

  غيك  ه ا ا٠ت  م  ذرك ارابيل. اإف يك  ؤر  م  ذرك
  هو يإهد،  م اُف مكةَف يسجع م  عديس خ 9اأما اورم ااأل طة ٔتكة اارر  
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اَف ٭تمغػػم عغػػ  معرػػاه ارعػػاـ اهػػو كػػل ،  عغػػ  أنػػم أخػػ  ر ػػيب األ طػػة اٝتػػاً رغمكػػاف ا٠تػػاص ٔتكػػة
 ل اردريل عغػ  خال ػم اهػو اراصػة ا١تسػسادة ،  اال دريل عغ  ما ٛتغم عغيم..  مكاف ذت رمل
 ... ىف ارسااية اعَتها

كػػل :  ة ارطػػا  ااٟتػػا  ا١تهمغػػةأ طػػة  ػػار  ة مث ارسػػكوف ا ػػ :  اػػاؿ يف مساصػػد االطػػالع
 .... مسيل  يم رااؽ اٟتص   هو أ طة

اهػر مػػا يػػأيت ،  ارػػي   يػم ذكػػس مػ  األ طػػة،  عغػ  أف ارساايػػة  عيرهػا رااهػػا عػَت ارنعغػػ 
 ا مع م  طسيا اٞتمهور اعَتها. م  رااية

اال ٦تػػػا اامػػػػا عغػػػػ  ،   ارساايػػػة مػػػػ  ا وػػػػاد اريسػػػا مػػػػ  ا١ت ػػػػواتسات،  ا عػػػد هػػػػ ا كغػػػػم
ااػػػػد عس ػػػػا مػػػػ  أْتاثرػػػػا ا١ت ادمػػػػم أنػػػػا ال نعػػػػوؿ عغػػػػ  ا وػػػػاد يف عػػػػَت ،   ها اسيرػػػػة اطعيػػػػةصػػػػ 

،  ارػػ ت عغيػػم  رػػا  النسػػاف يف وياتػػم،  عغػػ  طبػػا ا١تيػػ اف ارعػػاـ ارعاالئػػر،  األوكػػاـ ار سعيػػة
الػػػ ر ت مرهػػػا أهنػػػا اإ٪تػػػا ا١تػػػساد  ارب ػػػ  ا نػػػف  يػػػاف  سػػػاد مػػػا الػػػ  هس  ػػػم مػػػ  اروجػػػوه ارػػػيت 

 .موضوعة. ان ه 
* * 

ركػ  ري ػم  ػدؿ ،  اكالـ صاوب ا١تي اف يف رد تذعيف رؤيد رضػا رغ ػدي  كػالـ  اػوت
اعغػػػ  ْتػػػ  ..  اطغػػػع عغػػػ  مصػػػادره ارااتػػػم،  أف يذػػػًع م هػػػو  ػػػدعوى أنػػػم مػػػ  أخبػػػار ا وػػػاد

 ٚ:  اْت  ارسيد ارراوت ا٢تردت يف عباػات األنػوار،  األميٍت وورم يف ا غد األاؿ م  ارغديس
 اعَت٫تا.،  ٛا 

 :  اؿ،  239/  1:  فك ;ػ ون رد فيما يلك خالصة  لما لتبو صاحب الددير 
سػػػةؿ سػػػاعل :  اورػػػم تعػػػاُف مػػػ  لػػػورة ا١تعػػػارج،  امػػػ  ا يػػػات اررازرػػػة  عػػػد نػػػف ارغػػػديس

 .لل افرين ليل لو داف  من اهلل ذي المعارج ، بعقاب وا  
 يسػ هاف  ػػم مػػ  ااػد أذعرػػا  ػم ارإػػيعة اجػا  منب ػػاً يف ك ػب ار  سػػَت ااٟتػدي  ١تػػ  ال

 انك نصوصها.اد،  عغما  أهل ارسرة
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ا ػيهم ٤تػدثاف ،  مث أارد صاوب ارغديس نصوص ثالثُت مدر اً رااا اٟتدي   عػدة طػسؽ
مث أ ػػاض يف رد اروجػػوه ارػػيت ذكسهػػا ا ػػ  تيميػػة يف ك ا ػػم مرهػػاج  .. أاػػدـ مػػ  ارنعغػػ  كمػػا تاػػدـ

 : ااؿ،  ص هاانورد  يما يغر خال،  اأجاب عرها،  ٖٔ/  ٗ:  ارسرة
إف اصػة ارغػػديس كانػا يف مسٕتػػع رلػوؿ او صػغ  او عغيػػم الػغم وعػػة :  اروجػم األاؿ

،  أهنػا ١تػا ؤػاعا يف ارػبالد جػا ه اٟتػارث:  ايف اٟتدي ،  ااد أٚتع ارراس عغ  ه ا،  اروداع
هػل اايػة كػاف ٬ت ا١ت  عل رغس ،  اطبع اٟتاؿ يا ذر أف يكوف ذرك  ا١تديرة،  اهو  األ طة ٔتكة
 تاريخ اصة ارغديس.

،  الػػب  ا ػػ  اٞتػػوزت يف ار ػػ كسة،  أاالً مػػا لػػغف يف راايػػة اٟتغػػ  يف ارسػػَتة:  اٞتػػواب
ارسػائل كػاف يف ا١تسػعد ػ إف أريػد ٣تػر   مػ  أف،  اارإػيخ ٤تمػد صػدر ارعػاَف يف معػارج ارعغػ 

،  ذرك كغػمرك  ا   تيمية ع ب ع  ،  ػ انف اٟتغ  عغ  أنم كاف  ا١تديرة مرم مسعد ا١تديرة
،    سػػب اخ صػػاص األ طػػة ْتػػواِف مكػػة....   ط ػػا يهمغػػت يف ت ريػػد ارساايػػة  صػػورة ج ميػػة

ف ارو كاف يساجع ك ب اٟتػدي  امعػاجم ارغغػة ااربغػداف ااألدب روجػد  يهػا نصػوص أر ا ػا  ػأ
 .األ طة كل مسيل  يم دااؽ اٟتص 
 382/  1:  ومسلم فك صحيحو،  181/  1:  ػ روف البخاري فك صحيحو

 اربط ػػػا   ػػػ ت  أف رلػػػوؿ او صػػػغ  او عغيػػػم الػػػغم أنػػػاخ:  عػػػ  عبػػػد او ا ػػػ  عمػػػس
 اٟتغي ة  صغ   ا.
 يكػػػوف ن ا٢تػػػا ابػػػل اااعػػػة ،  أف لػػػورة ا١تعػػػارج مكيػػػة  ات ػػػاؽ أهػػػل ارعغػػػم:  اروجػػػم ارنػػػاي

 ارغديس  عإس لرُت أا أكنس م  ذرك. 
ال ٚتيػع ،  ٣تموع ارسورة مكيػاً  أف ا١ت يا  م  معاد الٚتاع ا١ت كور هو ن اؿ:  اٞتواب

 كما يف كنَت م  ارسور.،    يمك  أف يكوف خصوص ه ه ا ية مدنياً ،  آياهتا
هو كػوف م اتي هػا كػ رك أا ،  اال يسد عغيم أف ا١ت يا  م  كوف ارسورة مكية أا مدنية

ال ،   وايػف١تا ادمراه م  أف هػ ا ارًتتيػب هػو مػا اا ذػاه ار،  ا ية اريت ان  ع مرها الم ارسورة
 اتادمها،   م  ا١تمك  ن اؿ ه ه ا ية أخَتاً ،  تستيب ارر اؿ
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كمػػػا جهغراهػػػا يف أكنػػػس ،   اإف كرػػػا جهغرػػػا اٟتكمػػػة يف ذرػػػك،  عغػػػ  اررػػػازالت ابغهػػػا  ػػػار وايف
 : اكم ٢تا م  ن َت ام  ذرك،  موارد ارًتتيب يف ار كس اٟتكيم

كمػػػا رااه ارطػػػ ت يف ،   آيػػػات   هنػػػا مكيػػػة إال مػػػ  أا٢تػػػا عإػػػسة،  ػػػػ لػػػورة ارعركبػػػوت ٔ
 ٖٕٖ / ٖٔااراسط  يف ت سَته ،  ٙٛ/ ت سَته يف اٞت   ارعإسي 

كمػػػا يف  ...  هػػر مدنيػػة،    هنػػا مكيػػة إال مػػػ  أا٢تػػا لػػبع آيػػات،  ػػػ لػػورة اركهػػف ٕ
 ... ٙٔ/  ٔاإتااف ارسيوطر ،  ٖٙٗ / ٓٔت سَت اراسط  

الػػوراً مدنيػػة  يهػػا آيػػات ،  يػػةمث عػػدد األميػػٍت لػػبع عإػػسة لػػورة مكيػػة  يهػػا آيػػات مدن
 .. مكية

وإذ  ػػػال ا اللهػػػم إف لػػػاف ىػػػقا ىػػػ  الحػػػق مػػػن عنػػػدؾ :  أف اورػػػم تعػػػاُف:  اروجػػػم ارنارػػػ 
 سرُت.ن را عايب  در  الت اؽ ابل يـو ارغديس  ،  فةمطر علينا حجارة من السماء

كأف هػ ا ارسجػل ٭تسػب أف مػ  يػسات تغػك األواديػ  ا١ت عاضػدة يػسى نػ اؿ :  اٞتواب
 يف اريـو ا١ت كور....  ما ٢تت  م اٟتارث    اررعماف اركا س م  ا ية اركسٯتة

أا أنػػػم يػػػسى وعػػػساً عغػػػ  ،  ااراػػػارئ ٢تاتيػػػك األخبػػػار جػػػد عغػػػيم ٔتيرػػػم يف هػػػ ا اٟتسػػػباف
 هػل يف هػ ه ارساايػة عػَت أف ارسجػل ا١تستػد اٟتػارث أا ،  ا يات ارسا ا ن ا٢تا أف يرطا  ا أود  

،   ػدعها يكػ  ن ا٢تػا يف  ػدر أا أوػد،  ؟ اأي  هػو مػ  ااػا ن ا٢تػا غماتجا س ت وه   ه ارك
 ! ا أ دى ارك ار ابغم إٟتادهم  ا ارسجل أ دى ك سه  ا كم

 َت اروجوه يف إ طاؿ اٟتا ارنا ا.رك  ا   تيمية يسيد تكن
اَف يرػ ؿ عغػيهم ارعػ اب هرػاؾ ،  أهنا ن را  سبب ما اارم ا١تإسكوف ٔتكػة:  اروجم ارسا ع

ومػا لػاف اهلل معػقبهم  ، وما لاف اهلل ليعقبهم وأنم فػيهم:  راورم تعػاُف،  9وجود ارر  ر
 .وىم يستدفروف
ا ػُت عػدـ ن ارػػم ،  ال مالزمػة  ػػُت عػدـ نػ اؿ ارعػػ اب يف مكػة عغػ  ا١تإػػسكُت:  اٞتػواب

  انم ٗت غف  اخ الؼ اجوه اٟتكمة.  ف أ عاؿ ا١توُف لب،  هاهرا عغ  ارسجل
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:  مث اػاؿ،   عػ  م او تعػاُف 9 عدداً م  ار ي  دعا عغػيهم اررػ  مث أارد األميٍت
١تػػػا صػػػة ذرػػػك ،  مانعػػػاً عػػػ  ٚتيػػػع أاسػػػاـ ارعػػػ اب  اٞتمغػػػة 9ارػػػو كػػػاف اجػػػود ارسلػػػوؿ 

 ا١تػا ا ػل أوػد يف مغازيػم  عذػبم ارسهيػف،  ا١تا أصػيب ارر ػس ارػ ي  ذكسنػاهم  دعوتػم،  ار هديد
 ا او مرها.أعاذن،    ف كل ه ه م  أاساـ ارع اب، 

امنغهػػػا ت ػػػو س ،  أنػػػم رػػػو صػػػة ذرػػػك ركػػػاف آيػػػًة كآيػػػة أصػػػ اب ار يػػػل:  اروجػػػم ا٠تػػػام 
ا١تػػػػا اجػػػػدنا ا١تصػػػػر ُت يف ارعغػػػػم مػػػػ  أر ػػػػاب ا١تسػػػػانيد اارصػػػػ اح اار ذػػػػايل ،  ارػػػػدااعر رراغػػػػم

 عغػم أنػم كػ ب ،  اػد أ٫تغػوه رألػاً  ػال يػساى إال  ػ ا اللػراد ا١تركػس،  اار  سَت اارسَت ا٨توهػا
 ل. اط

ال ٖتػػدث يف ا  مػػع  ساعػػاً كبػػَتاً يد ػػم ،  إف ايػػاس هػػ ه ارػػيت هػػر وادثػػة  سديػػة:  اٞتػػواب
اارائهػػا أعػػساض مسػػ هد ة ٖتػػااؿ إلػػداؿ لػػ ور النسػػا  عغيهػػا كمػػا ألػػدروها عغػػ  نػػف ،  رػػم

   ف م  وكم ارذسارة أف ارػدااعر يف األاُف داهنػا يف ارنانيػة،  ٣تاز ة   اهسة  ...  ارغديس ن سم
.... 

١تػػػا ،   هػػػو ٣تاز ػػػة أخػػػسى،  اأمػػػا مػػػا ادعػػػاه ا ػػػ  تيميػػػة مػػػ  إ٫تػػػاؿ طباػػػات ا١تصػػػر ُت ٢تػػػا
اناغػػػة ،  او ػػاظ اٟتػػدي ،  اٛتغػػة ار  سػػػَت،  ألػػغ راه مػػ  راايػػة ا١تصػػػر ُت ٢تػػا مػػ  أئمػػػة ارعغػػم

 .... ار اريخ
!   نػم ال ير هػػر إال اُف و ي ػة  ػػ    ػػ ا اللػراد ا١تركػػس:  َف نعػسؼ ا١تإػار إريػػم يف اورػم

،  الػػ ياف  ػػ  عييرػػة ا١تعػػساؼ   مام ػػم يف ارعغػػم ااٟتػػدي  اار  سػػَت،  ريمػػاف ارصػػ اع ارع ػػيما
 اثا م يف ارسااية.

،   اػد عس ػم اٟت ػاظ اارػدثوف اا١ت سػساف ا١ترابػوف يف هػ ا ارإػأف،  اأما اللػراد إريهمػا
،  ت نكػػَتمػػ  داف أ،  ا سػػساا  ػػم آيػػات مػػ  ارػػ كس اٟتكػػيم،   وجػػداه وسيػػاً  ارػػ كس االع مػػاد

 ارك اب  ار ا هات. اَف يكونوا  ار ي  ي سساف
انػػااأ يف ا١تػػنت ،  ركػػ  ا ػػ  تيميػػة الػػ ركس ارسػػرد،  هكػػ ا لػػبا ارعغمػػا  ا عغػػوا:  نعػػم
 ئاً م  ذرك ال يالئم دعارة خط م.ألف ؤي
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أف ا١تعغػػـو مػػ  هػػ ا اٟتػػدي  أف وارثػػاً ا١تػػ كور كػػاف مسػػغماً  اعًتا ػػم :  اروجػػم ارسػػادس
َف يصػػبم عػػ اب  امػػ  ا١تعغػػـو  ارذػػسارة أف أوػػداً مػػ  ا١تسػػغمُت،  مسػػة اللػػالمية ا١تبػػادئ ا٠ت

 عغ  ارعهد ارربوت.
 كػ رك أثبػػا ردتػػم  ػػسده اػػوؿ اررػػ  ،  إف اٟتػػدي  كمػػا أثبػػا إلػػالـ اٟتػػارث:  اٞتػواب
اإ٪تػا جػا ه ،  اارعػ اب َف يأتػم وػُت إلػالمم،  اتإكيكم  يما أخ   م عػ  او تعػاُف 9

عغ  أف يف ا١تسغمُت م   غ م ارعاو ة ١تػا ٕتػسؤاا عغػ  اػدس صػاوب ...  رتداد عد ارك س اال
مػػرهم ،  مػػ  ا١تسػػغمُت 9مث ذكػػس األميػػٍت عػػدداً مػػ  ارػػ ي  دعػػا عغػػيهم اررػػ  ...  ارسلػػارة

 9أف رجػػػالً أكػػػل عرػػػد اررػػػ  :  مػػػ  ذكػػػسه مسػػػغم يف صػػػ ي م عػػػ  لػػػغمة  ػػػ  األكػػػوع
 مػػا ر عهػػا :  ! اػػاؿ ال الػػ طعا:  اػػاؿ،  طيعال ألػػ :  كػػل  يميرػػك. اػػاؿ:   اػػاؿ،   إػػمارم

 ! اٍف...  اُف  يم  عد
اَف يػ كسه ا ػ  عبػد ،  أف اٟتػارث  ػ  اررعمػاف عػَت معػساؼ يف ارصػ ا ة:  اروجم ارسا ع

ارػػػ  يف اللػػػ يعاب اا ػػػ  مرػػػدة اأ ػػػو نعػػػيم الصػػػبهاي اأ ػػػو مولػػػ  يف تػػػآريف أر وهػػػا يف أٝتػػػا  
  غم ن  اا اجوده.،  ارص ا ة

 كػػل مدرػػف مػػ  أر ا ػػا ،  إف معػػاجم ارصػػ ا ة عػػَت كا غػػٍة اللػػ ي ا  أٝتػػائهم:  اٞتػػواب
مث جػػا  ا١ت ػػأخس عرػػم  الػػ درؾ عغػػ  مػػ  ابغػػم ٔتػػا ،  ٚتػػع مػػا الػػع م ويط ػػم اأوػػاط  ػػم إطالعػػم

اأاىف مػا اجػدناه مػ  ذرػك ك ػاب الصػا ة ،  أاا م ارسَت يف عذوف ارك ػب اتذػاعيف ا ثػار
امػع ذرػك :  امػع ذرػك  هػو ياػوؿ يف مسػ هل ك ا ػم،  االي  ميي  ارص ا ة ال   وعػس ارعسػ

 غم ٭تصل ررػا مػ  ذرػك ٚتيعػاً ارواػوؼ عغػ  ارعإػس مػ  ألػامر ارصػ ا ة  اررسػبة اُف مػا جػا  
تويف ارر  صغ  او عغيم الػغم امػ  رآه اٝتػع مرػم زيػادة عغػ  مائػة :  ع  أع زرعة ارسازت ااؿ

 .... عرم ٝتاعاً أا رؤية كغهم اد راى،   م  رجل اامسأة،  أرف إنساف
ا عػػػد هػػػ ا كغػػػم  اررػػػايف رإػػػخٍف َف ٬تػػػد اٝتػػػم يف ك ػػػب هػػػ ا ؤػػػأهنا خػػػارج  عػػػ  ميػػػ اف 

عغػػػػ  أف مػػػػ  ار مػػػػل اسيبػػػػاً أف مػػػػدر ر معػػػػاجم ،  ام  ايػػػػد عػػػػ  نػػػػوامي  ارب ػػػػ ،  اررصػػػػ ة
 غوا ذكسه رسدتم األخَتة. ان ه .ارص ا ة أ٫ت



 آيات ارغديس ............................................................................................. ٖٛٔ

 : اما تادـ ;انذيف اُف ما ذكسه صاوب ارغديس 
،  أف يرإػػأ مػػ   ػػساغال ٯتكػػ   أف مػػ  األدرػػة اراويػػة عغػػ  صػػ ة هػػ ا اٟتػػدي  أنػػم : أوال  

ألهنػػم ال ياػػدموف عغػػ  اضػػع ،  اأف او مػػاؿ اضػػعم مػػ  ابػػل رااة ا٠تال ػػة اراسؤػػية عػػَت معاػػوؿ
ن را م  ارسػما  ابػل  يعػة أع  كػس يف ارسػاي ة اأف  7ودي  ينبا أف االية عغر 
 ! ب أص اب ار يل ارك اركما عاا،   غيها ْتعس م  ارسما او تعاُف عااب م  اعًتض ع

كمػػػا أف اراػػػوؿ   سػػػسب اٟتػػػدي  مػػػ  مصػػػادر ارإػػػيعة اُف مصػػػادر ارسػػػرة  ػػػاب  خطػػػَت  
 مث اهنػارت ا٠تال ػة اراسؤػية الػاي  ها،   غو ابغوا     م الهنػار  رػا  صػ اوهم كغهػا..  عغيهم

أصػػوؿ عايػػدة ا٠تال ػػة اراسؤػػية ا رػػاة ! اذرػػك ألف رااة هػػ ه األواديػػ  ى ارإػػيعية   هػػم رااة 
امرها ه ه ارساايات اريت تذػس أصػوؿ ،   هم ٣تبوراف عغ  توثياهم اابوؿ رااياهتم..  اواعدها
 ! مبانيهم

ألنك عرػدما ..  أف ا١ت  ا عغيم يف مصادر ارإيعة اارسرة أاوى م  ا١تخ غف  يم : ثانيا  
ردؾ او ماؿ أف يكوف صػدر عػ  اررػ  ياوى ع،  تسى أف م اهب ا١تسغمُت كغها تسات وديناً 

اعردما يسايم  عذها ايسده  عذها تر ؿ عرػدؾ درجػة الو مػاؿ ا٦تػا ي يػد يف درجػة ،  9
ام  ػػَتاً يف  ،  أف يكػػوف ارطػػسؼ ارػػساات رغ ػػدي  م ذػػسراً مرػػم ضػػسراً مدكػػداً :  او مػػاؿ ارصػػ ة

 ! كي ية ار خغف مرم
اع خال ػػة اػػسيأ مػػ  ا١تسػػػغمُت  هػػو وػػدي   ي ذػػػسر مرػػم أتبػػ،  اوػػدينرا مػػ  هػػ ا اررػػوع

 َعَبَدُة ابيغة اسيأ م  اررواصب.ايبغذم 
 اٗتبا رم اغو م.،   ي  عوف  م 9أما أتباع أهل  يا ارر  

ال يذػػس يف ،  أف الخػػ الؼ يف الػػم ارإػػخف ارػػ ت نػػ ؿ عغيػػم وعػػس ارسػػعيل : ثالنػػا  
،  اار ػػم اعإػػَتتمخاصػػًة أف اٝتػػم صػػار لػػوأًة عغػػ  أ..  إذا ٘تػػا  ايػػة ؤػػساطم،  صػػ ة اٟتػػدي 

كمػػػػا اػػػػاؿ ،   وػػػػىت ال يعػػػػَتهم  ػػػػم ا١تسػػػػغموف،  اال  ػػػػد أهنػػػػم عمغػػػػوا عغػػػػ  إخ ائػػػػم انسػػػػياف أمػػػػسه
 االميٍت.
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جػػػا س  ػػػ  اررذػػػس  ػػػ  اٟتػػػارث  ػػػ   :  عغػػػ  أف رغباوػػػ  أف يػػػسجة أف الػػػم ا١تعػػػًتض هػػػو
 ػػػدريل أف اٟتػػػا يب أع عبيػػػد ا٢تػػػسات ..  ارػػػي  اٟتػػػارث  ػػػ  اررعمػػػاف ار هػػػست،  كغػػػدة ارعبػػػدرت

اكػػل ارعغمػػا  ارسػػػريُت ٭تًتمػػوف عغػػػم أع ،  ضػػػبطم يف ت سػػَته  ػػ ا اللػػػم،  ٖٕٕ ػػوىف لػػرة ا١ت
 اادـ عصسه.،  اخ تم  األوادي ،  عبيد

وامػل رػوا  ،  ألنػم ا ػ  زعػيم  ػٍت عبػد ارػدار،  اجا س    اررذس ؤخصػية  اسؤػية معسا ػة
 !  ال يبا  ال   تيمية ااررواصب وعة  يف رد اٟتدي ..  اسيأ يـو  در

،  كاٟتػارث ار هػست اعػػَته،   عغػ  أف اربػااُت ارػ ي  اردت أٝتػاؤهم يف راايػػات اٟتػدي 
 أا تسٚتوا ١ت  يصغ وا أف يكونوا أاارب ٢تم.،  تسجم ٢تم ا١تًتٚتوف رغص ا ة أيذاً 

 طرؽ وأسانيد حديث حجر الددير:  المسةلة السادسة
 طرؽ وأسانيد المصادر السنية:  أوال  

اهػػو ،  ااػػد تاػػدـ،  عسيػػب اراػػسآف:  أع عبيػد ا٢تػػسات يف ك ا ػػم وػػدي  : الطريػػق الوؿ
 يل ارسريُت  اوة ا١تسرد ا١تابوؿ.ٔتاايي  أهل اٞتسح اار عد

اأكنػػػس ،  ارػػػم ألػػػانيد كنػػػَتة..  وػػػدي  ارنعغػػػ  عػػػ  لػػػ ياف  ػػػ  عييرػػػة : الطريػػػق النػػػانك
 م  ك ا م.أا ناغوه ،  رااه ع  ارنعغ   ألانيدهم اريم،  ار ي  ذكسهم صاوب ارغديس

 :  اؿ،  358 / 6:  ػ وذلر السيد المرعشك عددا  منهم فك إحقاؽ الحق
لئل  ; روف بسنده عن سفياف بن عيينة:  ػ العالمة النعلبك فك تفسيره ) مخط ط  

راػػد لػػأر ٍت عػػ  :  ؟  اػػاؿ رغسػػائل  ػػيم  ن رػػا،  لػػأؿ لػػائل  عػػ اب اااػػع:  عػػ  اورػػم تعػػاُف
عػػ  جع ػػس  ػػ  ٤تمػػد عػػ  آ ائػػم رضػػر او ،  وػػدثٍت أع،  مسػػأرة َف يسػػأرٍت عرهػػا أوػػد ابغػػك

 أخػ  ،  أف رلوؿ او صغ  او عغيم الغم ١تا كاف  غػديس خػم نػادى اررػاس  ػاج معوا،  عرهم
،   إػػاع ذرػػك  طػػار يف ارػػبالد،  مػػ  كرػػا مػػواله  عغػػر مػػواله:  ااػػاؿ 2  يػػد عغػػر

 وؿ او أيت رل،  ا غن ذرك اٟتارث ى خ. اٟتسث      اررعماف ار هست
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يػا ٤تمػد أمسترػا عػ  او :  ااػاؿ،   أناخ راوغ م انػ ؿ عرهػا،  صغ  او عغيم الغم عغ  نااة رم
اأمسترػػا أف نصػػغر ٜتسػػاً ،  إال او اأنػػك رلػػوؿ او  ابغرػػا مرػػكإرػػم  عػػ  اجػػل أف نإػػهد أف ال

مث ،  ت  ابغرػػااأمسترػػا أف نصػػـو رمذػػاف اأمسترػػا  ػػاٟت،  اأمسترػػا  ار كػػاة  ابغرػػا مرػػك،   ابغرػػا مرػػك
!  َف تسض   ا وىت ر عا  ذبعر ا   عمك ت ذغم عغيرا  اغا م  كرا مػواله  عغػر مػواله

 ؟!  ه ا ؤر  مرك أـ م  او ع  اجل
 إال هو إف ه ا م  او ع  اجل.إرم  اار ت ال:   ااؿ ارر  صغ  او عغيم الغم

كػػاف مػػا ياػػوؿ ٤تمػػد واػػا   ارغهػػم إف:   ػػوُف اٟتػػارث  ػػ  اررعمػػاف يسيػػد راوغ ػػم اهػػو ياػػوؿ
 ما اصل اُف راوغ م وػىت رمػاه او عػ  ،   أمطس عغيرا وعارًة م  ارسما  أا ائ را  ع اب أريم
سػئل سػاعل  ) أن ؿ او عػ  اجػل ،  اجل ْتعس لا  عغ  هام م  خسج م  د سه  ا غم

 .( بعقاب وا   لل افرين ليل لو داف  من اهلل ذي المعارج
 :  ينك فك فراعد السمطين ) المخط ط    اؿػ ومنهم العالمة الحم

أخ ي ارإيخ عماد اردي  عبد اٟتا يب     دراف    ؤػبل ا١تادلػر ٔتديرػة نػا غ   يمػا 
عػػػ  ارااضػػػر ٚتػػػاؿ ارػػػدي  عبػػػد اراالػػػم  ػػػ  عبػػػد ارصػػػمد  ػػػ  ٤تمػػػد ،  أجػػػازي أف أرايػػػم عرػػػم

عػ  المػاـ أع اٟتسػ   ،    ٤تمد ا٠تػوارزمر اربيهاػر إجػازةعبد اٞتبار  ع ،  األنصارت إجازة
يف  ;اػػسأت عغػػ  ؤػػيخرا األلػػ اد أع إلػػ اؽ ارنعغػػ  :  اػػاؿ ;عغػػر  ػػ  أٛتػػد ارواوػػدت 
   كس اٟتدي   عُت ما تادـ ع  ت سَت ارنعغ ...  ت سَته أف ل ياف    عييرة

 : ط. مطبعة القضاء 93/  ػ ومنهم العالمة الكرندي فك نظم درر السمطين
 ع  ت سَت ارنعغ . عُت ما تادـ  راى اٟتدي 

 ط. الدري 24/  ػ ومنهم العالمة ابن الصباغ المال ك فك الفص ؿ المهمة
 ع  ت سَته  ال االطة.ما تادـ  راى اٟتدي  ناالً ع  ارنعغ   عُت

 : ط. القاىرة 279 / 2ػ ومنهم العالمة عبد الرحمن الصف ري فك نكىة المجالل 
 عغ .ما تادـ ع  ت سَت ارن راى اٟتدي  ناالً ع  ت سَت اراسط   عُت
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 ػ ومنهم العالمة السيد جماؿ الدين عطاء اهلل الشيرازي الهروي فك الربعين حدينا  
مػ   :  ركرػم زاد  عػد اورػم،  ى ٥تطوط   راى اٟتدي   عُت مػا تاػدـ عػ  ت سػَت ارنعغػ 

مػػ  كرػػا مػػواله  عغػػر مػػواله ارغهػػم ااؿ مػػ  اااله اعػػاد مػػ  عػػاداه اانصػػس مػػ  نصػػسه ااخػػ ؿ 
اانصػسه ،  ايف رااية ارغهم أعرػم اأعػ   ػم اارٛتػم ااروػم  ػم،  اأدر اٟتا معم وي  كاف:  خ رم

 اانصس  م.
 مخط ط 275/  الشافعك فك المنا بعبد اهلل  ػ ومنهم العالمة
  عُت ما تادـ ع  ت سَت ارنعغ . راى اٟتدي 

 ط. اسالمب ؿ 274/  ػ ومنهم العالمة القندوزي فك ينابي  الم دة
 غ   عُت ما تادـ عرم يف ت سَته.راى اٟتدي  ع  ارنع

 ط. الى ر 568/  ػ ومنهم العالمة المرتسري فك أرجح المطالب
اارسػيد ارسػمهودت يف جػواهس ،  راى اٟتدي  م  طسيا ؤهاب اردي  اردارا آ ػادت

 اٚتاؿ اردي  اردث صاوب راضة األوباب يف أر عيرم،  ارعادي 
 يف  يب اراديس ػ اعبد ارسؤاؼ ا١تراات

 ػ ا٤تمد    ٤تمد اراادرت يف ارصساط ارسوت
 ػ ااٟتغ  يف إنساف ارعيوف

 ػ اأٛتد    ار ذل    ٤تمد  اكنَت يف اليغة االماؿ
 ػ ا٤تمد    إٝتاعيل االمَت يف ارساضة ارردية

ػػػػ ااٟتػػػا يب ٤تمػػػد  ػػػ  يولػػػف اركرعػػػر يف ك ايػػػة ارطارػػػب  عػػػُت مػػػا تاػػػدـ عػػػ  ت سػػػَت 
 ارنعغ . ان ه .

 سندا القاضك الحس انك الى ابن عيينة
 382 / 2:  ػ  اؿ فك ش اىد التنكيل

وػػدثرا أ ػػو أٛتػػد ،  ػ أخ نػػا أ ػػو عبػػد او ارإػػَتازت أخ نػػا أ ػػو  كػػس اٞتسجسائػػر ٖٓٓٔ
 ، ودثٍت ٤تمد    لهل ودثرا زيد    إٝتاعيل موُف األنصارت:  اربصست ااؿ
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:  عػػ  أ يػػم،  عػػ  جع ػػس  ػػ  ٤تمػػد،  عيريػػةعػػ  لػػ ياف  ػػ  ،  وػػدثرا ٤تمػػد  ػػ  أيػػوب اروالػػطر
مػػ  كرػػا مػػواله  عغػػر :  عغيػػاً يػـو عػػديس خػػم  اػػاؿ ١6تػػا نصػػب رلػػوؿ او :  عػ  عغػػر اػػاؿ

أمسترػػا :   اػػدـ عغػػ  رلػوؿ او اررعمػػاف  ػػ  اٟتػسث ار هػػست  اػػاؿ،  مػواله. طػػار ذرػػك يف ارػبالد
 اٞتهػػاد ااٟتػػت اارصػػالة اار كػػاة اأمسترػػا ،  إال او اأنػػك رلػػوؿ اوإرػػم  عػػ  او أف نإػػهد أف ال
مػػ  كرػػا مػػواله معغػػر :  مث َف تػػسض وػػىت نصػػبا هػػ ا ارغػػالـ  اغػػا،  اارصػػـو  ابغراهػػا مرػػك

 ؟!!  ه ا ؤر  مرك أا أمس م  عرد او،  مواله
 أمس  م  عرد او.:   ااؿ
 ؟ إال هو إف ه ا م  اوإرم  او ار ت ال:  ااؿ
 ه ا م  او.إال هو إف إرم  او ار ت ال:  ااؿ
 وُف اررعماف اهو ياوؿ ى ارغهم   إف كاف ه ا هو اٟتا م  عرػدؾ  ػأمطس عغيرػا :  ااؿ

 ػػأن ؿ او تعػػاُف ،  وعػػارة مػػ  ارسػػما  أا ائ رػػا  عػػ اب أرػػيم.  سمػػاه او ْتعػػس عغػػ  رألػػم  ا غػػم
 .( سةؿ ساعل )

 جع ػػسوػػدثرا أٛتػػد  ػػ  ٤تمػػد  ػػ  نصػػس أ ػػو ،  ػػػ وػػدثونا عػػ  أع  كػػس ارسػػبيعر ٖٔٓٔ
وػدثرا ؤػسية  ػ  اررعمػاف وػدثرا لػ ياف ،  ودثٍت زيد    إٝتاعيػل  ػ  لػراف:  ااؿ،  ارذبعر
عغيػاً  9نصػب رلػوؿ او :  عػ  عغػر  ػ  اٟتسػُت اػاؿ،  ع  جع س ع  أ يػم،     عييرة

،  م  كرػا مػواله  عغػر مػواله.  طػار ذرػك يف ارػبالد. اٟتػدي   ػم:  يـو عديس خم ى ا   ااؿ
 لوا  معٌت.

 للقاضك الحس انك عن جابر الجعفك:  ق النالثالطري
 382 / 2:  ػ  اؿ فك ش اىد التنكيل

وػػدثرا إ ػػساهيم  ػػ  ٤تمػػد :  ػػػ ا ى رااه أيذػػاً   يف ى ار  سػػَت   ارع يػػا ى اػػاؿ   ٕٖٓٔ
عػػ  ٤تمػػد ،  عػػ  جػػا س اٞتع ػػر،  عػػ  عمػػسا  ػػ   ػػس،  وػػدثٍت نصػػس  ػػ  مػػ اوم:  اركػػويف اػػاؿ
 راإنك أتي :   ااؿ 6عمسا ار هست اُف ارر   أابل اٟتارث   :     عغر ااؿ
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 غما صػار  بط ػا  ،   ارٖتل اٟتارث:  ٓت  ارسما   صداراؾ اابغرا مرك.   كس منغم اُف اورم
سػػةؿ سػػػاعل بعػػػقاب  ) ػػػأن ؿ او ،  ى مكػػة   أت ػػػم جردرػػة مػػػ  ارسػػما   إػػػدخا رألػػم

 .7 والية عغر  ( وا   لل افرين
 اا   عباس.،  اأع هسيسة،    أع اااصالعد  ،  ايف ارباب ع  و ي ة
 للقاضك الحس انك عن حقيفة بن اليماف:  الطريق الراب 
 383 / 2:  ػ  اؿ فك ش اىد التنكيل

،  وػدثرا أ ػو اٟتسػ  ٤تمػد  ػ  إٝتاعيػل اٟتسػٍت،  ػ ودثٍت أ و اٟتس  ار ارلر ٖٖٓٔ
 ودثرا إ ساهيم.،  ودثرا عبد ارسٛتاف    اٟتس  األلدت

وػػدثرا أ ػػو ٤تمػػد عبػػد او  ػػ  أٛتػػد  ػػ  ،  و  كػػس ٤تمػػد  ػػ  ٤تمػػد اربغػػدا دتاأخ نػػا أ ػػ
 ودثرا إ ساهيم    اٟتسػ  اركسػائر،  ودثرا عبد ارسٛت     اٟتس  األلدت،  جع س ارإيباي

عػػػ  ،  عػػػ  ر عػػػر،  وػػػدثرا مرصػػػور،  وػػػدثرا لػػػ ياف  ػػػ  لػػػعيد،  وػػػدثرا ار ذػػػل  ػػػ  دكػػػُت، 
مػ  كرػا مػواله  هػ ا مػواله. اػاـ :  رعغػر 9او ١تػا اػاؿ رلػوؿ :  و ي ة    اريماف اػاؿ

 غ م م  عردؾ أا ؤر  أمسؾ  م ر ك.ه ا ؤر  ا:  اررعماف    ا١تر ر ار هست ى ك ا    ااؿ
  ل أمسي  م رع.،  ال:  ااؿ
ارغهػػم أنػ ؿ عغيرػػا وعػارة مػػ  ارسػما .  مػػا  غػن روغػػم وػىت جػػا ه وعػس   أدمػػاه :   اػاؿ
 لل ػػػافرين لػػػيل لػػػو دافػػػ ،  سػػػةؿ سػػػاعل بعػػػقاب وا ػػػ  ) ػػػأن ؿ او تعػػػاُف ،   خػػػس مي ػػػاً 
 ا ى ارطسيااف   ر  هما ااود. (

 للقاضك الحس انك عن أبك ىريرة:  الطريق الخامل
 383 / 2:  ػ  اؿ فك ش اىد التنكيل

وػػػدثرا اٟتسػػػُت  ػػػ  :  ػػػػ اأخ نػػػا عنمػػػاف أخ نػػػا  ػػػسات  ػػػ  إ ػػػساهيم اركػػػويف اػػػاؿ ٖٗٓٔ
 ودثرا،  ا أ و عمارة ٤تمد    أٛتد ا١تهدتودثر:  ٤تمد    مصعب ارب غر ااؿ
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أخػػػ  :  عػػػ  أع هسيػػػسة اػػػاؿ،  عػػػ  لػػػعيد  ػػػ  أع لػػػعيد ا١تاػػػ ت،  ٤تمػػػد  ػػػ  أع معإػػػس ا١تػػػدي
مػػ  كرػػا مػػواله  هػػ ا :  مث اػػا ؿ،   عذػػد عغػػر  ػػ  أع طارػػب يػػـو عػػديس خػػم 6رلػػوؿ او 

 و اأنػك رلػوؿ او  صػداراؾإال اإرػم  دعوترػا أف نإػهد أف ال:  مواله.  اػاـ إريػم أعػساع  اػاؿ
!   غػػم ياعرػػك إال أف ت عػػل هػػ ا،  ا ار كػػاة  أديرػػا،  اأمسترػػا  ارصػػالة اارصػػياـ  صػػغيرا اصػػمرا، 

 ؟  ه ا ع  او أـ عرك
 ال عٍت.،  ع  او:  ااؿ
 ؟! إال هو ٢ت ا ع  او ال عركإرم  او ار ت ال:  ااؿ
ارغهػم إف كػاف هػػ ا :  اهػو ياػػوؿ،  ُف  عػَته اػاـ األعػساع مسػػسعاً ا،  ثالثػػاً ،  نعػم:  اػاؿ

اأنػ ؿ ،   ما ال  م اركغمات وىت ن را نار  م  ارسما   أوسا ػم،  ا ية،  هو اٟتا م  عردؾ
 اُف اورم دا ع. ان ه .،  لأؿ لائل:  او يف عاب ذرك

،  اا ػ  عبػاس،  ااد ذكس اٟتسكاي كما رأيا طسياُت آخػسي  اُف لػعد  ػ  أع ااػاص
 ارعغهما ارطسيااف ا١توجوداف يف ت سَت  سات اركويف...  لرد٫تااَف ي كس 

* * 
 طرؽ وأسانيد مصادرنا الى سفياف بن عيينة:  ثانيا  

 أسانيد فرات بن ابراىيم ال  فك الى سفياف بن عيينة
 575ػ تفسير فرات ال  فك ص 

اريف عػ  اٟتسػُت  ػػ  ٤تمػد ا٠تػػ:  وػدثٍت ٤تمػد  ػػ  أٛتػد  بيػاف معرعرػػاً :  ػػ  ػسات اػػاؿ ٖ
يػا ا ػ  أخػر لػأر ٍت :  اػاؿ:   ػيم  ن رػا،  لػأؿ لػائل:  لأرا لػ ياف  ػ  عييرػة عػ :  ااؿ

عػػ  منػػل ارػػ ت  8راػػد لػػأرا جع ػػس  ػػ  ٤تمػػد ،  عػػ  ؤػػر  مػػا لػػأرٍت عرػػم أوػػد ابغػػك
١تػػا  :  اػػاؿ 2 أخػػ ي أع عػػ  جػػدت عػػ  أ يػػم عػػ  ا ػػ  عبػػاس:   اػػاؿ،  لػػأر ٍت عرػػم

مث دعػا عغػر  ػ  أع ،  طيبػاً  ػأاج  يف خطب ػمخ 9اػاـ رلػوؿ او ،  كاف يـو عديس خػم
 أَف أ غغكم:   أخ   ذبعم مث ر ع  يده وىت رئر  ياض إ طيهما اااؿ 7طارب 
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ارغهػػم ،  مػػ  كرػػا مػػواله  عغػػر مػػواله:   اػػاؿ،  ارغهػػم نعػػم:  ؟ اػػاروا ؟ أَف أنصػػة ركػػم ارسلػػارة
 إػا يف اررػاس  بغػن اانصس م  نصػسه ااخػ ؿ مػ  خ رػم.  ،  اعاد م  عاداه،  ااؿ م  اااله

إذ  9ػػػ ارلػػوؿ او   سوػػل راوغ ػػم مث الػػ وى عغيهػػا،  ذرػػك اٟتػػارث  ػػ  اررعمػػاف ار هػػست
 سػغم  ػسد  9 أناخ ناا م مث عاغها مث جا  اُف ارر  ،  ذاؾ ٔتكة ػ وىت ان ه  اُف األ طة

 :  ااؿ 9عغيم ارر  
ا أف ناػوؿ إنػك رلػوؿ او ! مث دعوترػ إال او  اغرػاإرم  يا ٤تمد إنك دعوترا أف ناوؿ ال

مث اغػػػا صػػػوموا  صػػػمرا  أ مأنػػػا هنارنػػػا ،  مث اغػػػا صػػػغوا  صػػػغيرا،  ايف اراغػػػب مػػػا  يػػػم،   اغرػػػا
مث اغػػػا إذا رزؽ أوػػػدكم مػػػأيت درهػػػم  غي صػػػدؽ ،  مث اغػػػا وعػػػوا   ععرػػػا،  اأتعبرػػػا أ ػػػدانرا
   عغرا.،  ٓتمسة كل لرة

ارغهػػم ،  اله  عغػػر مػػوالهمػػ  كرػػا مػػو :  مث انػػك أامػػا ا ػػ  عمػػك  ععغ ػػم عغمػػاً ااغػػا
 ؟! اػاؿ أ عرػك أـ عػ  او،  ااؿ م  اااله اعاد م  عاداه اانصس م  نصسه ااخػ ؿ مػ  خ رػم

ارغهػم إف كػاف مػا :  اإنػم ١تغذػب اإنػم رياػوؿ،   ػرهب:   ل ع  او ػ ااؿ  اا٢تػا ثالثػاً ػ اػاؿ: 
اإف ،  يػػة يف آخسنػػاتكػػوف نامػػة يف أاررػػا اآ،  اػػاؿ ٤تمػػد واػػا  ػػأمطس عغيرػػا وعػػارة مػػ  ارسػػما 

 ؿ  م نام ك.كاف ما ااؿ ٤تمد ك  اً  أن  
 غمػػػا خػػػسج مػػػ  األ طػػػة رمػػػاه او تعػػػاُف ،  مث أثػػػار ناا ػػػم   ػػػل عاا٢تػػػا مث الػػػ وى عغيهػػػا
سػةؿ سػاعل :  الا  مي ػاً  ػأن ؿ او  يػم،  ْتعس م  ارسما   سا  عغ  رألم اخسج م  د سه

 . ان ه . ذي المعارجمن اهلل،  لل افرين ليل لو داف ،  بعقاب وا  
 أسانيد محمد بن العباس الى سفياف بن عيينة

 722/  2:  ػ تةويل اآليات
،  عػ  اٟتسػ   ػ  اراالػم،  ودثرا عغر    ٤تمد    ٥تغد:  ;ااؿ ٤تمد    ارعباس 

لػػأرا لػػ ياف  ػػ  :  عػػ  وسػػُت  ػػ  ٤تمػػد اػػاؿ،  عػػ  آدـ  ػػ  ٛتػػاد،  عػػ  عمػػس  ػػ  األوسػػ 
ة  ػػػسات  ر ػػػو راايػػػ...  ؟  اػػػاؿ  ػػػيم  ن رػػػا،  سػػػةؿ سػػػاعل:  عييرػػػة عػػػ  اػػػوؿ او عػػػ  اجػػػل

 األخَتة.
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 سند الشري  المرتضى الى سفياف بن عيينة
 477/  1:  ػ مدينة المعاجك

وػدث أ ػو عبػد او ٤تمػد  ػ  أٛتػد :  اػاؿ:  ػ ارسيد ا١تستذ  يف عيوف ا١تعع ات ٕٓٚ
 ٭تػػِت  ػػ  زكسيػػا  ا١تراػػست وػػدثٍت:  وػػدثٍت عغػػر  ػػ   ػػساخ ارسػػماف اػػاؿ:  وػػدثرا أع اػػاؿ:  اػػاؿ
ع  جع ػس  ػ  ٤تمػد ،  ودثٍت عمس    أع لغيم ارعيس :  ودثرا ل ياف    عييرة ااؿ:  ااؿ

:  عغيػاً يػـو عػديس خػم ااػاؿ ١9تػا نصػب رلػوؿ او :  اػاؿ 8ع  أ يم ،  ارصادؽ
 ... م  كرا مواله  عغر مواله

عػ  ارصػادؽ ،  اٞتع ػراد ذكست يف معٌت ه ا اٟتدي  راايػة ا١ت ذػل  ػ  عمػس :  اغا
 ػػل :  يف ك ػػاب ار هػػاف يف ت سػػَت اراػػسآف  ارساايػػة عػػ  أهػػل اربيػػا يف اورػػم تعػػاُف 7

 األنعاـ. فللو الحجة البالدة من س رة
 رااية اخسى.،  سةؿ ساعل بعقاب وا  :  ايف لورة ا١تعارج يف اورم تعاُف

 سند منتجب الدين الرازي الى سفياف بن عيينة
 82لمنتجب الدين الرازي ص  ػ الربع ف حدينا  
أنػػا أ ػػػو ارعػػال  زيػػد  ػػػ  عغػػر  ػػ  مرصػػػور األديػػب اارسػػيد أ ػػػوتساب :  اٟتكايػػة ا٠تامسػػة

أنػػا ارإػػيخ ا١ت يػػد عبػػد ارػػسٛت   ػػ  أٛتػػد ارػػواعيب :  ا١تستذػػ   ػػ  ارػػداعر  ػػ  اراالػػم اٟتسػػٍت اػػاؿ
دت  آمػػػل أنا٤تمػػػد  ػػػ  زيػػػد  ػػػ  عغػػػر ارطػػػ ت أ ػػػو طارػػػب  ػػػ  أع ؤػػػعاع ار يػػػ:  اٟتػػػا يب امػػػال ً 
أنػا ارسػيد أ وارعبػاس أٛتػد  ػ  إ ػساهيم ،  أنا أ و اٟتسُت زيد    إٝتاعيل اٟتسٍت،   اسا يت عغيم

نػػا اٟتسػػ   ػػ  عبػػد أ،  عبػػاس  ػػ  عيسػػ  أنػػا،   ػػ  اٟتسػػ  ا٠تااػػايعبػػد ارػػسٛت   أنػػا،  اٟتسػػٍت
اغػػػا :  عػػػ  رامػػػر  ػػػ  ٛتػػػاد ا١تخػػػارار اػػػاؿ،  عػػػ  اٟتسػػػ   ػػػ  عغػػػر اررخعػػػر،  ارواوػػػد ا٠تػػػ از

راػػػد :   ػػػيم  أن رػػػا ط اػػػاؿ ( سػػػةؿ سػػػاعل )أخػػػ ي عػػػ  :   ياف  ػػػ  عييرػػػةرسػػػ
 8لأرا عرها جع ػس  ػ  ٤تمػد ارصػادؽ ،  لأر ٍت ع  مسأرة مالأرٍت عرها أود ابغك

:  اػاؿ : وػدثٍت أع عػ  آ ائػم،  راد لأر ٍت عػ  مسػأرة مػا لػأرٍت عرهػا أوػد ابغػك:   ااؿ
 ادى يفن،  وعة اروداع  ر ؿ  غديس خم ١9تا وت ارر  
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أ غػػم :  ارغهػػم  غػػ . اػػاؿ:  ؟ اػػاروا اررػػاس أَف أ غغكػػم ارسلػػارةيػػا أيهػػا  : اررػػاس  ػػاج معوا  اػػاؿ
 س عػم وػىت رؤت  يػاض  7 أخ   ذػبع عغػر :  ارغهم  غ . ااؿ:  ؟ ااروا أنصة ركم
غهػػم ااؿ مػ  اااله اعػػاد ار،  أيهػػا اررػاس مػػ  كرػا مػػواله  هػ ا عغػػر  مػواله:  مث اػاؿ،  إ طيهمػا
 اداه.م  ع

 أابػل يسػَت عغػ  نااػة رػم وػىت ،   بغن اٟتارث  ػ  اررعمػاف ار هػست،   إاع ذرك:  ااؿ
 اهو يف مػأل مػ  أصػ ا م  اػاؿ 9مث أت  ارر  ،  ن ؿ  األ طة  أناخ راوغ م اؤد عاا٢تا

مث ،  إال او  إػػهدناإرػػم  إال هػػو إنػػك أمسترػػا أف نإػػهد أف الإرػػم  يػػا رلػػوؿ او ااو ارػػ ت ال: 
مث أمسترػػا أف نصػػـو ،  مث أمسترػػا أف نصػػغر ٜتسػاً  صػػغيرا،  ا أف نإػػهد أنػػك رلػورم  إػػهدناأمسترػ

مث َف تػػػسض ،  مث أمسترػػػا أف ٨تػػػت   ععرػػػا،  مث أمسترػػػا أف ن كػػػر   كيرػػػا،  ؤػػػهس رمذػػػاف  صػػػمرا
مػ  كرػا مػواله  هػ ا عغػر مػواله. هػ ا عرػك أا عػ  :   اغػا،  وىت نصبا ا   عمك عغيرػا

 ؟! او تعاُف
 ال  ل ع  او.:  9ر  ااؿ ار
٤تمػد واػاً  ارغهػم إف كػاف مػا اػاؿ:   اػاـ اٟتػارث  ػ  اررعمػاف مغذػباً اهػو ياػوؿ:  ااؿ

  أن ؿ ع نامة عاجغة.
 غمػا تولػ  األ طػة رمػاه او ،  مث أت  األ طػة   ػل عاػاؿ ناا ػم االػ وى عغيهػا:  ااؿ

سػةؿ سػاعل بعػقاب :  تعػاُف ػأن ؿ او ،   خػس مي ػاً ،  ْتعس  واػع الػ  دماعػم اخػسج مػ  د ػسه
. ااد أارد أ و إلػ اؽ ارنعغػ  إمػاـ أصػ اب اٟتػدي  يف ت سػَته وا   لل افرين ليل لو داف 
 ه ه اٟتكاية  غَت إلراد.

 سند الطبرسك الى سفياف بن عيينة
 58/  6:  ػ تفسير الميكاف

:   اػػاؿوػدثرا اٟتػػاكم أ ػو اراالػػم اٟتسػكاي:  ايف ا مػع أخ نػػا ارسػيد أ ػػو اٟتمػد اػػاؿ
أخ نػػا أ ػو أٛتػػد اربصػػسى :  أخ نػا أ ػػو  كػػس اٞتسجػا  اػػاؿ:  أخ نػا أ ػػو عبػد او ارإػػَتازت اػػاؿ

 يل موُفودثرا زيد    إٝتاع:  ودثرا ٤تمد    لهل ااؿ:  ااؿ
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عػػ  جع ػػس ،  وػػدثرا لػػ ياف  ػػ  عييرػػم:  وػػدثرا ٤تمػػد  ػػ  أيػػوب اروالػػطر اػػاؿ:  األنصػػار اػػاؿ
عغيػػاً يػػـو عػػديس خػػم اػػاؿ  ١9تػػا نصػػب رلػػوؿ او :  اػػاؿ عػػ  آ ائػػم،   ػػ  ٤تمػػد ارصػػادؽ

 .... م  كرا مواله  ه ا عغ  مواله
* * 

 طرؽ وأسانيد من مصادرنا من غير طريق سفياف بن عيينة:  ثالنا  
 أسانيد محمد بن يعق ب ال لينك

 422/  1:  ػ ال افك
مػػد  ػػ  عػػ  ٤ت،  عػػ  ٤تمػػد  ػػ  خارػػد،  عػػ  أٛتػػد  ػػ  ٤تمػػد،  ػ عغػػر  ػػ  إ ػػساهيم ٚٗ
سػػةؿ  : يف اػػوؿ او تعػػاُف 7عػػ  أع عبػػد او ،  عػػ  أع  صػػَت،  عػػ  أ يػػم،  لػػغيماف

 .ليل لو داف ى  والية عغر   ساعل بعقاب وا   لل افرين 
 ان ه . .9عغ  ٤تمد  7هك ا ااو ن ؿ  ا ج ئيل :  مث ااؿ

 9عغػ  ٤تمػد  7ى هك ا ااو ن ؿ  ػا ج ئيػل  7امعٌت اورم 
اه ا منل اػوؿ ا ػ  مسػعود ا١ت اػدـ يف آيػة ار بغيػن أهنػم كػانوا ياػسؤاف عغػ  ،  أايغهاأنم ن ؿ   : 

اما ارد ع  ا   عبػاس يف آيػات  (ػ يف عغر  بلم ما أنكؿ الي  ) 9عهد 
  هػ ه ريسػا اػسا ات (ػ  عغر  ولفى اهلل المامنين القتاؿ )ا٠تردؽ أنم كاف ياسأ 

،   ػػل كغهػػا ت الػَت مػػ  ارصػػ ا ة،  او تعػاُفألنػم ال ٬تػػوز إضػػا ة أت وػسٍؼ اُف نػػف ك ػػاب ، 
 كػػػانوا ياسؤاهنػػػا كارػػػ ت  9 ػػػبغغهم إياهػػػا اررػػػ   7أا ت سػػػَت  نػػػ ؿ  ػػػم ج ئيػػػل 

 أا ك بوها يف ت الَتهم كا٢تامأ.،  يإسح آيةً 
 57/  8:  ػ وفك ال افك

عػ  ،  عػ  أ يػم،  ع  ٤تمد    لػغيماف،  ع  لهل    زياد،  ػ عدة م  أص ا را ٛٔ
 7ذات يػػـو جارسػػاً إذ أابػػل أمػػَت ا١تػػدمرُت  9 يرػػا رلػػوؿ او :  اػػاؿأع  صػػَت 

ارػػػو ال أف تاػػػوؿ  يػػػك ،  إف  يػػػك ؤػػػبهاً مػػػ  عيسػػػ   ػػػ  مػػػسل:  9 اػػػاؿ رػػػم رلػػػوؿ او 
 طوائف م 
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راغػا  يػك اػوالً ال ٘تػس ٔتػأٍل مػ  اررػاس إال أخػ اا ،  أميت ما اارا اررصارى يف عيس     مػسل
 سوف   رك ار كة.يغ م،  ارًتاب م  ٖتا ادميك

مػا رضػر أف :   اػاروا،   غذب أعسا ياف اا١تغَتة    ؤعبة اعدة  م  اػسيأ معهػم:  ااؿ
ا١تػا ضػسب :   اػاؿ 9 ػأن ؿ او عغػ  نبيػم ،  يذسب ال   عمم مناًل إال عيسػ  ا ػ  مػسل

 ػل ااػاروا  آ٢ت رػا خػَت  أـ هػو مػا ضػس وه رػك إال جػدالً ،  ا   مسل مػناًل إذا اومػك مرػم يصػداف
إف هػو إال عبػد أنعمرػا عغيػم اجعغرػاه مػنالً ربػٍت إلػسائيل. ارػو نإػا  ٞتعغرػا ،  هم اـو خصػموف

 غذػػب اٟتػػارث  ػػ  عمػػسا :  مػػركم ػ يعػػٍت مػػ   ػػٍت هاؤػػم ػ مالئكػػة يف األرض ٮتغ ػػوف. اػػاؿ
 ارغهم إف كاف ه ا هو اٟتا م  عردؾ أف  ٍت هاؤم ي وارثوف هساالً  عػد هساػل:  ار هست  ااؿ

ارعػػػػل يف م رػػػػم ،  اُف آخػػػػسه .... ب أرػػػػيم اعغيرػػػػا وعػػػػارة مػػػػ  ارسػػػػما  أا ائ رػػػػا  عػػػػ ػػػػأمطس ، 
 : ا يم،  اضطسا اً 

 يا    عمسا إما تبا اإما روغا.:  مث ااؿ رم
 اػػد ذهبػػا  رػػو هاؤػػم ،   ػػل ٕتعػل رسػػائس اػػسيأ ؤػػيئاً ٦تػػا يف يػديك،  يػػا ٤تمػػد:   اػاؿ

 ! ٔتكسمة ارعسب اارععم
 ذرك إُف او تبارؾ اتعاُف.،  ري  ذرك إِف:  9 ااؿ رم ارر  

 ػدعا  ساوغ ػم  سكبهػا ،  ارك  أروػل عرػك،  يا ٤تمد اغ  ما ي ا عٍت عغ  ار و ة:   ااؿ
  اػاؿ 9مث أت  ارػوور اُف اررػ  ،  أت م جردرة   سضخا هام م،   غما صار   هس ا١تديرة

 .هلل ذي المعارجمن ا ، ليل لو داف  ػػ  والية عغر  لل افرين ، سةؿ ساعل بعقاب وا  : 
 أسانيد فرات بن ابراىيم ال  فك

 573ػ تفسير فرات ال  فك ص 
وػدثرا أ ػػو عمػارة ٤تمػػد :  وػػدثرا اٟتسػُت  ػػ  ٤تمػد  ػػ  مصػعب اربعغػر اػػاؿ:  ػػ اػاؿٔ

،  عػػ  لػػعيد  ػػ  أع لػػعيد ا١تاػػ ت،  وػػدثرا ٤تمػػد  ػػ  معإػػس ا١تػػدي:   ػػ  أٛتػػد ا١ته ػػدت اػػاؿ
 يـو عديس خم 9رسلوؿ او طسوا األا اب :  ع  أع هسيسة ااؿ
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 7مث أخػػػػ   عذػػػػد عغػػػػر  ػػػػ  أع طارػػػػب ،  اػػػػاؿ  عػػػػال عغيهػػػػا   مػػػػد او اأثػػػػٌت عغيػػػػم
ارغهػم ااؿ مػ  اااله ،  ارغهم م  كرا مواله  عغر  هػ ا عغػر مػواله:  مث ااؿ،   ال غها  س عها
 ااخ ؿ م  خ رم.،  اانصس م  نصسه،  اعاد م  عاداه

إال إرػم  يػا رلػوؿ او دعوترػا أف نإػهد أف ال:  س  اػاؿ ااـ إريػم أعػساع مػ  أالػ  اررػا
ا اٞتهػاد ،  ا ارصػياـ  صػمرا،  اأمسترػا  ارصػالة  صػغيرا،  او  إهدنا اأنك رلوؿ او  صدارا

اَف يارعػػػػك إال أف أخػػػػ ت  يػػػػد هػػػػ ا ارغػػػػالـ عغػػػػ  رؤس :  اػػػػاؿ،  ا ار كػػػػاة  أديرػػػػا،   عاهػػػػدنا
ارغهػػم ااؿ مػػ  اااله اعػػاد مػػ  ،  ا عغػػر مػػوالهارغهػػم مػػ  كرػػا مػػواله  هػػ :   اغػػا،  األؤػػهاد
 ؟! !  ه ا ع  او أـ عرك اانصس م  نصسه ااخ ؿ م  خ رم،  عاداه

 ال عٍت.،  ه ا ع  او:  ااؿ
 ؟! إال هو ٢ت ا ع  او ال عركإرم  او ار ت ال:  ااؿ
 إال هو ٢ت ا ع  او ال عٍت.إرم  او ار ت ال:  ااؿ

 ؟ ال عركإال هو ٢ت ا ع  ر ك إرم   ت الاو ار:  مث ااؿ ثارنة
 إال هو ٢ت ا ع  رع ال عٍت.إرم  او ار ت ال:  ااؿ
ارغهػػم إف كػػاف هػػػ ا هػػو اٟتػػا مػػػ  :   اػػاـ األعػػساع مسػػػسعاً اُف  عػػَته اهػػو ياػػػوؿ:  اػػاؿ

 م  ارسما  أا ائ را  ع اب أريم. عردؾ  أمطس عغيرا وعارة
اأنػ ؿ ،   رػا عغيػم نػار  مػ  ارسػما   أوسا ػم ما الػ  م األعػساع اركغمػات وػىت ن:  ااؿ

مػػػػن اهلل ذي ،  لل ػػػافرين لػػػػيل لػػػػو دافػػػػ  ، سػػػةؿ سػػػػاعل بعػػػػقاب وا ػػػػ :  او يف عاػػػب ذرػػػػك
 .المعارج
،  عػػ  األازاعػػر،  وػػدثٍت جع ػػس  ػػ  ٤تمػػد  ػػ   إػػساية اراطػػاف معرعرػػاً :  ػػػ اػػاؿ  ػػسات ٕ

 اػاؿ 2 بػاسٝتعرػا ا ػ  ع:  ع  صعصعة    صوواف ااألورف    اػي  اػاال ٚتيعػاً 
يػا أٛتػد أمسترػا :  إذ دخل عغيرا عمسا    اٟتػارث ار هػست اػاؿ 9كرا مع رلوؿ او : 

 ار سيذػة مػ  رع اأدا  ارسلػارة مػٍت:  ؟ اػاؿ  ارصالة اار كاة أ مرػك هػ ا أـ مػ  ر ػك يػا ٤تمػد
 ما أديا إريكم إال ما أمسي رع.:  وىت أاوؿ، 
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،  مػػػا أنػػػم مرػػػك كهػػػاراف مػػػ  مولػػػػ زع،   أمسترػػػا ْتػػػب عغػػػر  ػػػ  أع طارػػػب:  اػػػاؿ
وىت يأيت اركوثس  يإسب ايسار هػ ه ،  اؤيع م عغ  نوؽ عس ٤تعغٍة يس غوف يف عسصة ارايامة

 ؟ ا م  ارسما  أـ كاف مرك يا ٤تمدأ  ا اٟتب لب،  ايكوف زمسة يف عسصة ارايامة،  األمة
 ! عسشراد خغارا او نوراً ٖتا ار غ  لبا م  ارسما  مث كاف مٍت. :  ااؿ

! يػا ٤تمػد أرسػػ ما مػ  ارػػد  ا ف عغمػا أنػػك لػاوس كػػ اب:   اػاؿ عمػسا  ػػ  اٟتػارث
 ؟ آدـ

ارك  خغاٍت او نوراً ٖتػا ارعػسش ابػل أف ٮتغػا او آدـ  ػاثٍت عإػس أرػف ،   غ :  ااؿ
 أابػػل ير اػػل ذرػػك اررػػور مػػ  صػػغب ،   غمػػا أف خغػػا او آدـ أراػػ  اررػػور يف صػػغب آدـ،  لػػرة

 خغارػػػا رع مػػػ  ،   سارػػػا يف صػػػغب عبػػػد او  ػػػ  عبػػػد ا١تطغػػػب اأع طارػػػبوػػػىت ت،  اُف صػػػغب
 ركرم رك  ال ن   عدت.،  ذرك اررور
اهػم ير ذػوف ،   وثب عمسا    اٟتارث ار هست مع اثٍت عإس رجالً م  ارك ػار:  ااؿ

 ـر عمساً اأص ا م  إواٍظ م  نار.ارغهم إف كاف ٤تمد صادااً يف ماار م  ا:  أردي هم  ياوروف
سػػةؿ سػػاعل :   ػػأن ؿ او هػػ ه ا يػػة،  اػػاؿ  سمػػر عمػػسا اأصػػ ا م  صػػاعاة مػػ  ارسػػما 
 .  ارسائل عمسا اأص ا م.بعقاب وا   لل افرين ليل لو داف  من اهلل ذي المعارج

عػ  لػعد ،  ودثرا أ و أٛتد ٭تِت    عبيػد  ػ  اراالػم اراػ ايٍت معرعرػاً :  ػ  سات ااؿ ٗ
مث أابػػػل عغيرػػػا ،  صػػػالة ار عػػػس يػػػـو اٞتمعػػػة 9ررػػػ  صػػػغ   رػػػا ا:  اػػػاؿ،   ػػػ  أع ااػػػاص

أخػػسج يػػـو ارايمػػة اعغػػر  ػػ  أع :   اػػاؿ،   وجهػػم اركػػسل اٟتسػػ  اأثػػٌت عغػػ  او تبػػارؾ اتعػػاُف
اهػػػو يومئػػػ  مػػػ  ؤػػػا ُت ؤػػػاة مػػػ  ارسػػػردس اؤػػػاة مػػػ  ،  ا يػػػده رػػػوا  اٟتمػػػد،  طارػػػب أمػػػامر

:   اػاؿ،   ػ  كػالب  ػ  ر يعػة  وثب إريم رجل أعساع م  أهل ٧تد م  ارػد جع ػس،  الل  ؽ
 ال يا أخا اربادية.:   ااؿ،  اد أرلغوي إريك أللأرك

 ؟  اد كنس الخ الؼ  يم،  ما تاوؿ يف عغر    أع طارب:  ااؿ
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؟ عغػر   اَف يكنس الخػ الؼ  يػم،  يا أعساع:  ضاوكاً  ااؿ 9  بسم رلوؿ او 
 ازرت م  اميصر.،  مٍت كسألر م   دي
يسػ طيع عغػر   هػل،  يا ٤تمد إي أؤد م  عغػر  طإػاً :  اع مغذباً مث ااؿ وثب األعس 
 ؟ أف ٭تمل روا  اٟتمد
:   اػػد أعطػػر عغػػر يػػـو ارايامػػة خصػػاالً ؤػػىت،  مهػػالً يػػا أعػػساع:  9 اػػاؿ اررػػ  

ااػػػوة ج ئيػػل. ا يػػده رػػوا  اٟتمػػػد ،  اطػػوؿ آدـ،  اصػػ  أيػػوب،  ازهػػد ٭تػػػِت،  وسػػ  يولػػف
اهػػم ارػػ ي  ال ،  ٭تػػف  ػػم األئمػػة اا١تدذنػػوف  ػػ الاة اراػػسآف ااألذاف،  اكػػل ا٠تالئػػا ٖتػػا ارغػػوا 

 ي بدداف يف ابورهم.
ارغهم إف يك  ما ااؿ ٤تمد  يم واػاً  ػأن ؿ عغػر وعػساً. :   وثب األعساع مغذباً اااؿ

 .لل افرين ليل لو داف  من اهلل ذي المعارج ، سةؿ ساعل بعقاب وا  :   أن ؿ او  يم
 لعباسسندا محمد بن ا

 722/  2:  ػ تةويل اآليات
عػ  ٤تمػد  ػ  ،  عػ  أٛتػد  ػ  ٤تمػد ارسػيارت،  وػدثرا أٛتػد  ػ  اراالػم:  ػ اااؿ أيذاً 

أنػم  7عػ  أع عبػد او ،  عػ  أع  صػَت،  عػ  أ يػم،  ع  ٤تمػد  ػ  لػغيماف،  خارد
هػر يف  هكػ ا:  مث اػاؿ،  ليل لو داف ػ  والية عغػر ػ  سةؿ ساعل بعقاب وا   لل افرين:  تال

 .3مص ف  اطمة 
،  عػػ  أع  صػػَت،  عػػ  أ يػػم،  عػػ  ٤تمػد  ػػ  لػػغيماف،  مػػا رااه ٤تمػػد ار اػػر:  ػػ ايديػػده

ػػػ  واليػػة  سػػةؿ سػػاعل بعػػقاب وا ػػ  لل ػػافرين:  يف اورػػم عػػ  اجػػل 7عػػ  أع عبػػد او 
 ان ه . .9هك ا ااو ن ؿ  ا ج ئيل عغ  ارر  :  مث ااؿ،  ليل لو داف عغر ػ 

اكػانوا يك بػوف ذرػك يف ،    ت سػَت  رفيػة 7ف عبارة ى  والية عغر ااد تادـ أ
 اك   او ا١تػدمرُت ارا ػاؿ:  كما ارد ع  مص ف ا   عباس أنم كاف  يم،   هامأ مصاو هم

 .7 عغر ، 
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 سند جام  الخبار
 165 / 33:  ػ بحار الن ار

 ػػػ  ٤تمػػػد عػػػ  جع ػػػس ،  أخ نػػػا عغػػػر  ػػػ  عبػػػد او ار يػػػادت:  ػ جػػػامع األخبػػػار ٕٗ
عػػ  ٤تمػػد  ػ  اٟتسػػُت  ػػ  أع ،  عػػ  لػعد،  عػ  أ يػػم،  عػػ  ارصػػداؽ،  عػػ  أ يػم،  ارداريسػيت
 اػاؿ 7ٝتعػا ارصػادؽ :  عػ  زرارة اػاؿ،  ع  ٤تمد    لػراف،  ع  أ يم،  ا٠تطاب

:  ػػ ايف خػ  آخػػس اُف مكػة يف وعػة ارػػوداع  غمػا انصػسؼ مرهػػا ١9تػا خػسج رلػػوؿ او : 
أرػػف رجػػل مػػ  ارػػيم  اٜتسػػة آالؼ رجػػل مػػ  ا١تديرػػة ػ جػػا ه  ااػػد ؤػػيعم مػػ  مكػػة اثرػػا عإػػس

 : ج ئيل يف ارطسيا  ااؿ رم
يا أيها الرس ؿ بلم ما انكؿ :  ااسأ ه ه ا ية،  يا رلوؿ او إف او تعاُف ياسؤؾ ارسالـ

يػػا ج ئيػػل إف اررػػاس وػػدينو عهػػد  اللػػالـ :  9 اػػاؿ رػػم رلػػوؿ او ..  إليػػ  مػػن ربػػ 
 ..... اال يطيعوا أخإ  أف يذطس وا 

 عػػسج ج ئيػػل انػػ ؿ عغيػػم يف ،  يػػا ج ئيػػل أخإػػ  مػػ  أصػػ اع أف ٮتػػار وي:   اػػاؿ رػػم
يػا أيهػا الرسػ ؿ :  ااػاؿ رػم،  ٔتوضػع ياػاؿ رػم عػديس خػم 9اريـو ارنار  اكاف رلوؿ او 
 .واهلل يعصم  من الناس،  وإف لم تفعل فما بلدم رسالتو ، بلم ما أنكؿ إلي  من رب 

أنيخػػػوا نػػػاايت  ػػػواو مػػػا أ ػػػسح مػػػ  هػػػ ا :  رلػػػوؿ او هػػػ ه ا١تاارػػػة اػػػاؿ رغرػػػاس  غمػػػا ٝتػػػع
اأمػس أف يرصػب رػم مرػ  مػ  أا ػاب ال ػل اصػعدها اأخػسج معػم ،  ا١تكاف وػىت أ غػن رلػارة رع

 مث اػاؿ يف آخػس كالمػم،  اعػيب  يهػا ازجػس،  اااـ اائماً اخطب خطبػة  غيغػة 7عغياً 
 ؟ ركمأيها ارراس أرسا أاُف  كم م يا: 

 ....  غ  يا رلوؿ او:   ااروا
٣تغسػػم أتػػاه رجػػل مػػ   ػػٍت ٥تػػ ـا يسػػم   9اجغػػ  اررػػ  ،   غمػػا كػػاف  عػػد ثالثػػةٍ 

 :  ااؿ،  عمس    ع بة ػ ايف خ  آخس وارث    اررعماف ار هست
 يا ٤تمد ألأرك ع  ثالث مسائل.

 رك. لل عما  دا:   ااؿ
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 ؟ أمرك أـ م  ر ك،  ٤تمداً رلوؿ او أخ ي ع  ؤهادة أف ال إال او اأف:   ااؿ
امػا أذنػا إال ،  اا١تدذف أنا،  اارس َت ج ئيل،  أُاِوَر إِف م  او:  9ااؿ ارر  

 م  أمس رع.
 ؟ أمرك أـ م  ر ك،   أخ ي ع  ارصالة اار كاة ااٟتت ااٞتهاد:  ااؿ

 منل ذرك. 9ااؿ ارر  
:  ػ ااورػك  يػم 7أع طارػب  ػأخ ي عػ  هػ ا ارسجػل ػ يعػٍت عغػر  ػ  :  اػاؿ

 ؟ أمرك أـ م  ر ك،  اُف آخسه..  م  كرا مواله  ه ا عغر مواله
امػػا أذنػػا ،  اا١تػػدذف أنػػا،  اارسػػ َت ج ئيػػل،  ارػػوور إِفَّ مػػ  او:  9اػػاؿ اررػػ  

 إال ما أمسي.
ارغهػم إف كػاف ٤تمػد صػادااً  يمػا ياػوؿ  أرلػل :   س ع ا١تخ امر رألم اُف ارسما   ااؿ

ارغهػػػم إف كػػػاف هػػػ ا هػػػو اٟتػػػا مػػػ  :  ايف خػػػ  آخػػػس يف ار  سػػػَت  اػػػاؿ،  ؤػػػوا اً مػػػ  نػػػارعغػػػر 
 ػػواو مػػا لػػار عػػَت  عيػػد وػػىت أ غ ػػم لػػ ا ة ،  ااُف،  عرػػدؾ  ػػأمطس عغيرػػا وعػػارة مػػ  ارسػػما 

!  هػػب  ج ئيػػل اهػػو   أصػػا  م ارصػػاعاة  أوسا ػػم اررػػار،   أرعػػدت اأ ساػػا  أصػػعاا،  لػػودا 
 .لل افرين ليل لو داف  ، سةؿ ساعل بعقاب وا  :  إاسأ يا ٤تمد:  ياوؿ

 !؟ رأي م:  ألص ا م 9 ااؿ ارر  
 نعم.:  ااروا
 ؟ اٝتع م:  ااؿ
 نعم.:  ااروا
كأي أن س اُف عغر اؤػيع م يػـو ارايامػة ي  ػوف ،   طوىب ١ت  اااله اارويل ١ت  عاداه:  ااؿ

اػد ،  هم اال هػم ٭ت نػوفؤػباب  م وجػوف مك غػوف ال خػوؼ  عغػي،  عغ  نوٍؽ مػ  ريػاض اٞترػة
وػػىت لػكروا و ػػَتة اراػدس مػػ  جػػوار ،  ذرػك هػػو ار ػػوز ارع ػيم،  أيػداا  سضػػواف مػ  او أكػػ 

اياػػػوؿ ٢تػػػم ،  ٢تػػػم  يهػػػا مػػػا تإػػػ هر األن ػػػ  اتغػػػ  األعػػػُت اهػػػم  يهػػػا خارػػػداف،  رب ارعػػػا١تُت
 غيكم ٔتا ص مت  رعم عاىب اردار.لالـ  ع:  ا١تالئكة
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 نكسند مدينة المعاجك للبحرا
 267 / 2:  ػ مدينة المعاجك

 .... ع  ٤تمد    أٛتد    عبد ارسٛتاف اربااردت:  ارعالمة اٟتغر يف اركإكوؿ
وػىت  9إذا كػاف عػداً اج معػوا عرػد رلػوؿ او :   ااؿ اررذس  ػ  اٟتػارث ار هػست

  غمػػا أصػػب وا،  مث ٨تػػ ت،  اان ػػس مػػا ياػػوؿ،  أابػػل أنػػا اأتااضػػاه مػػا اعػػدنا  ػػم يف  ػػد  اللػػالـ
 :  ااؿ 9 عغوا ذرك  أابل اررذس    اٟتارث  سغم عغ  ارر  

اا ر ك  اطمة لػيدة ،  اأخوؾ ليد ارعسب،  يا رلوؿ او إذا كرا أنا ليد ارد آدـ
 اعمك ٛت ة لػيد ارإػهدا ،  اا راؾ اٟتس  ااٟتسُت ليدت ؤباب أهل اٞترة،  نسا  ارعا١تُت

يػ  يإػا . اعمػك جغػدة  ػُت عيريػك اصػرو اا   عمك ذا اٞتراوُت يطَت  ما يف اٞترػة و، 
 !؟  ما رسائس اومك م  اسيأ الائس ارعسب،  اؤيبة رم ارسدانة،  أ يك

 ا تاوؿ ررا مارك اعغيرا ما عغيك. اد أعغم را يف  د  اللالـ أنا إذا آمرا ٔت
 : طويالً مث ر ع رألم  ااؿ 9 أطسؽ رلوؿ او 

 !؟  عل  م ه ا  ما ذن  ل او ،  أما أنا ااو ما  عغا  م ه ا
ارغهػػم إف كػػاف هػػ ا هػػو اٟتػػا مػػ  عرػػدؾ  ػػأمطس :   ػػوُف اررذػػس  ػػ  اٟتػػارث اهػػو ياػػوؿ

 أا ائ را  ع اب أريم.،  عغيرا وعارة م  ارسما 
اإذ اػاروا إف كػاف هػ ا هػو :   أن ؿ او تعػاُف،  يعٍت ار ت ياوؿ ٤تمد  يم ايف أهل  ي م
اهػػم :  اُف اورػػم..  أا ائ رػػا  عػػ اب أرػػيم،  ارسػػما اٟتػػا مػػ  عرػػدؾ  ػػأمطس عغيرػػا وعػػارة مػػ  

 يس غ ساف.
يػػػا :  اُف اررذػػػس  ػػػ  اٟتػػػارث ار هػػػست اتػػػال عغيػػػم ا يػػػة  اػػػاؿ 9 بعػػػ  رلػػػوؿ او 

رلػػوؿ او إي اػػد لػػسرت ذرػػك ٚتيعػػم أنػػا امػػ  َف ٕتعػػل رػػم مػػا جعغ ػػم رػػك األهػػل  ي ػػك مػػ  
 سرنا  م. اد أ هس او ما أل،  ارإسؼ اار ذل يف اردنيا اا خسة

!  وع ػػم   ػػ ي ال أطيػػا ا١تاػػاـ  ػػا،  أمػػا أنػػا  ألػػأرك أف تػػأذف ِف أف أخػػسج مػػ  ا١تديرػػة
  ارض،    ف أنا ص ت اتصا ست َف ٮتغك م  مواهبم،  إف ر ك كسل 9ارر  
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،  ارػم ا٠تغػا ااألمػس،  اٮت ػف عمػ  يإػا ،    ف او ٯت    خغام  ذساب م  ا١تكاره،  الغم
 وسانم االع.اإ،  مواهبم ع يمة

 أابػػػل اُف  ي ػػػم اؤػػػد عغػػػ   9الػػػأرم الذف  ػػػأذف رػػػم رلػػػوؿ او ،   ػػػأىب اٟتػػػارث
ارغهػػػم إف كػػػاف هػػػ ا هػػػو اٟتػػػا مػػػ  عرػػػدؾ  ػػػأمطس عغيرػػػا :  اهػػػو ياػػػوؿ،  راوغ ػػػم اركبهػػػا مغذػػػباً 

 م  ارسما  أا ائ را  ع اب أريم. وعارة
مث ،  م  واػػع عغػ  هام ػػم أرلػػغم إريػ،   غمػا صػػار   هػس ا١تديرػػة اإذا  طػٍَت يف ٥تغبػػم وعػس  

 اضػػػطس ا ،  دخغػػػا يف دماعػػػم اخػػػسج مػػػ  جو ػػػم اااػػػع عغػػػ   هػػػس راوغ ػػػم اخػػػسج مػػػ   طرهػػػا
سػػةؿ سػػاعل :   ػػأن ؿ او تعػػاُف،  ارساوغػة الػػاطا الػػا  اررذػػس  ػػ  اٟتػػارث مػػ  عغيهػػا مي ػػُت

ليل لػو دافػ  مػن اهلل ذي ػ  عغر ا اطمة ااٟتس  ااٟتسُت اآؿ ٤تمد ػ  بعقاب وا   لل افرين
 . ان ه .المعارج

 ػػػل هػػػو رغم ػػػدث  ;َف ٧تػػػد ك ػػػاب اركإػػػكوؿ رغعالمػػػة اٟتغػػػر :  ااػػػاؿ يف هامإػػػم
:  اٞتغيػل ارعالمػة ارسػيد ويػػدر  ػ  عغػر اٟتسػػيٍت ا مغػر مػ  عغمػا  اراػػسف ارنػام  ا٢تعػست أارػػم

ااٟتمػػػد و رب ارعػػػا١تُت :  أمػػػا اربدايػػػة  غػػػي  ٓت ػػػر مػػػ  عغمػػػك اال يسػػػ ًت عػػػ   همػػػك اآخػػػسه
  اُت. ان ه .اارعاابة رغم

 رواية المنا ب البن شهر آش ب
 327/  31:  ػ بحار الن ار

يػا عغػر رػوال :  ١9تػا اػاؿ اررػ   7أ ػو  صػَت عػ  ارصػادؽ :  ػ اػب ٚٔ
أنٍت أخاؼ أف ياوؿ  يك ما اارا اررصارى يف ا١تسية راغا اريـو  يك ماارة ال ٘تػس ٔتػأل مػ  

 .خ اا ارًتاب م  ٖتا ادمك. ا٠ت ا١تسغمُت إال أ
مػػا اجػػد ٤تمػػد ال ػػ  عمػػم مػػنالً إال :  اػػاؿ اٟتػػارث  ػػ  عمػػسا ار هػػست راػػـو مػػ  أصػػ ا م

!  ػأن ؿ  عيس     مػسل يوؤػك أف ٬تعغػم نبيػاً مػ   عػده. ااو إف آ٢ت رػا ارػيت كرػا نعبػد خػَت  مرػم
وإنو لعلم للساعة فال تمترف بهػا واتبعػ ف ىػقا :  اُف اورم ولما ضرب بن مريم منال  :  او تعاُف

 .راط مستقيمص
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 : 9ا ية.  ااؿ ارر   إف ى  إال عبد أنعمنا عليو:  أنم ن ؿ أيذاً :  ايف رااية
 غا م  ارعدااة رعغر    أع طارب.يا وارث اتا او اارجع عما ا

إذا كرا رلوؿ او اعغر اصيك م   عدؾ ا اطمة  ر ك لػيدة نسػا  ارعػا١تُت :   ااؿ
اجع ػس ارطيػار ،  اٛتػ ة عمػك لػيد ارإػهدا ،  ل اٞترةااٟتس  ااٟتسُت ا راؾ ليدا ؤباب أه
 ما تسكا رسائس اػسيأ اهػم ،  اارسااية رغعباس عمك،  ا   عمك يطَت مع ا١تالئكة يف اٞترة

 ! ارد أ يك
ركػػ  ،  ايغػػك يػػا وػػارث مػػا  عغػا ذرػػك  بػػٍت عبػػد ا١تطغػػب:  9 اػاؿ رلػػوؿ او 

 ! او  عغم  م
 ا  ا ية. أمطس عغيرا وعارة م  ارسمإف كاف ه ا هو اٟتا م  عردؾ :   ااؿ

اٟتػارث  9ادعػا رلػوؿ او ،  اما كاف او ريع  م اأنا  ػيهم:   أن ؿ او تعاُف
 إما أف ت وب أا تسول عرا.:   ااؿ

 ! ركٍت أرول عرك،    ف اغ  ال يطااعٍت اُف ار و ة:  ااؿ
مراػػػاره وصػػػاة منػػػل أنػػػ ؿ او عغيػػػم طػػػَتاً مػػػ  ارسػػػما  يف ،   سكػػػب راوغ ػػػم  غمػػػا أصػػػ س

   ف  سجغم اأن ؿ او تعاُف عغػ  ،  ارعدلة  أن ٢تا عغ  هام م اخسجا م  د سه اُف األرض
 ػ  والية عغر. سةؿ ساعل بعقاب وا   لل افرين:  رلورم

 رواية علك بن ابراىيم القمك
 385 / 2:  ػ تفسير القمك

عػ  عغػػر  ػػ  ،  عغػػر عػ  ٤تمػػد  ػ ،  عػ  ٤تمػػد  ػ  عبػػد او،  أخ نػا أٛتػػد  ػ  إدريػػ 
سةؿ سػاعل بعػقاب :  يف اورم 7ع  أع اٟتس  ،  ع  عبد ارسٛت     كنَت،  وساف
؟  اػاؿ اررػ   امػا يغهمػوف  يهػا،  لػأؿ رجػل عػ  األاصػيا  اعػ  ؤػأف ريغػة اراػدر:  ااؿ وا  
 ػػ ذا ااػػع  غػػػي  رػػم مػػػ  ،  مث ك ػػٍس  ػػػأف ذرػػك ال يكػػػوف،  لػػأرا عػػ  عػػػ اٍب اااػػع:  9
 دا ع.
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يصػػػعب ال اصػػػاؤها  ساجػػػع ؤػػػسح األخبػػػار رغااضػػػر اررعمػػػاف ،  نيد أخػػػسىاهرػػػاؾ ألػػػا
،  ات سػػػػػَت ارامػػػػػر،  اار ذػػػػػائل رإػػػػػاذاف  ػػػػػ  ج ئيػػػػػل،  اكرػػػػػ  اٟتاػػػػػائا رغكساجكػػػػػر،  ا١تغػػػػػسع

 اعَتها...  اعاية ا١تساـ رغب ساي،  اا١ترااب ال   ؤهساؤوب
 وتعدد العقاب اإللهك،  النتيجة صحة أصل الحديث

 7ارعاجػػػل ١تػػػ  اعػػػًتض عغػػػ  االيػػػة عغػػػر اال٢تػػػر  ارعاػػػابا١ت أمػػػل يف راايػػػات 
 : يصل اُف ن يع ُت

 مهمػػػا كػػػاف ارباوػػػ   طػػػر  ..  أف أصػػػل اٟتػػػدي  مسػػػ وٍؼ رإػػػساط ارصػػػ ة:  األاُف
اأجػاز رر سػم اراػوؿ إف ارإػيعة اضػعوا هػ ا اٟتػدي  ادانػوه يف ،  ميػااًل رغ إػكيك،  ار صديا
ألف عػػػدداً مػػػ  أئمػػػ هم ،  ر ارسػػػرة  ػػػ رك ػػػال ٯتكرػػػم أف ي سػػػس اجػػػوده يف مصػػػاد..  مصػػػادرهم

 كما رأيا.،   اردثُت اد رااه اتبروه
اػػػد رااا ذرػػػك عػػػ  أئمػػػة أهػػػل ،  نعػػػم اػػػد يعػػػًتض م عصػػػب   ػػػأف هػػػدال  األئمػػػة ارسػػػريُت

 :. اربيا
،  عرػػػد ارسػػرة ال ياػػػل عػػ  ماػػػاـ كبػػار أئمػػػ هم : أف ماػػاـ أهػػػل اربيػػا،  اجوا ػػم أاالً 

ارغػ ي  يػسات عرهمػا مباؤػسًة أا  اروالػطة عػدد   8دؽ خاصًة منػل المػامُت اربػااس اارصػا
 اعَتهم...  منل أع عبيد اارس يانُت اار هست امارك اأٛتد،  م  كبار أئم هم

إ٪تػا هػر ٦تػا نسايػم  : ااٟتسالية اريت اد تساهػا عرػد ارسػريُت مػ  أواديػ  أهػل اربيػا
 اً مرم يف ص اوهم.غوه ادانوا عدد اد اب،  أما ما يسايم عرهم أئم هم،  ٨ت  ارإيعة

 اػػػد تاػػػدـ طسيػػػا  : أف طػػػسؽ اٟتػػػدي  ريسػػػا ٤تصػػػورًة  أهػػػل اربيػػػا،  اجوا ػػػم ثانيػػػاً 
 اعَت٫تا أيذاً.،  اأع هسيسة،  اٟتاكم اٟتسكاي ع  و ي ة

أف اٟتادثػػػػة ارػػػػيت اردت يف األواديػػػػ  ا١ت ادمػػػػة اعَتهػػػػا ال ٯتكػػػػ  أف :  اارر يعػػػة ارنانيػػػػة
انػػػػوع ارعاو ػػػػة ،  اذرػػػػك  سػػػػبب تعػػػػدد األٝتػػػػا  ..  ػػػػل هػػػػر م عػػػػددة،  تكػػػػوف وادثػػػػة ااوػػػػدة

  سات ا١ت كورة يف راايات اٟتدي .اا١تال،  ااألزمرة،  ااألمكرة
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اأف ،   ساايػػػػة أع عبيػػػػػد اارنعغػػػػػ  اعَتهػػػػػا تاػػػػػوؿ إف اٟتادثػػػػػة كانػػػػػا يف ا١تديرػػػػػة أا اس ػػػػػا
 ػػ  اراايػػة أع هسيػػسة اعَتهػػا تاػػوؿ إف العػػًتاض كػػاف يف ن..  ارعػػ اب كػػاف ْتعػػٍس مػػ  لػػعيل
ا عذػػها ..  اأف ارعاو ػػة كانػػا  رػػاٍر ن رػػا مػػ  ارسػػما ،  9عػديس خػػم  عػػد خطبػػة اررػػ  
 .. ياوؿ إهنا كانا  صاعاة

ركػػػػ  ال يصػػػػة يف ،  اار صػػػػ يف يصػػػػة يف  عذػػػػها،  ااألٝتػػػػا  ارػػػػواردة م عػػػػددة أيذػػػػاً 
 ٚتيعها.

 عشيرة سةؿ ساعل بعقاب وا  :  المسةلة السابعة
 : وضوعرات عغا ٔت،   ايا عدة مسائل اْتوث

 انػػػوع ارعاو ػػػة..  اهويػػػاهتم،   عػػػد ارغػػػديس 9عػػػدد ا١تعًتضػػػُت عغػػػ  اررػػػ  ،  مرهػػػا
 .. اريت ااعا عغيهم، ال٢تية 

،  مػػا أودثػػم العػػالف ارربػػوت عػػ  االيػػة ارعػػًتة مػػ  تػػأثٍَت عغػػ  ا١تسػػغمُت عامػػة،  امرهػػا
يػػػاة اررػػػ  امػػػا ي صػػػل  ػػػم مػػػ  اٞتػػػو ارعػػػاـ يف ارإػػػهسي  األخػػػَتي  مػػػ  و..  اعغػػػ  اػػػسيٍأ خاصػػػة
امػػػػػ  أ٫تهػػػػػا تإػػػػػاار األنصػػػػػار ..  ااألوػػػػػداث ارػػػػػيت ااعػػػػػا،  اا يػػػػػات ارػػػػػيت ن رػػػػػا،  9

انػػػ اؿ آيػػػة ،  أف ٮتصصػػػوا رػػػم ارعًتتػػػم ثغػػػ  أمػػػوا٢تم ١تصػػػار هم 9اعسضػػػهم عغػػػ  اررػػػ  
ازيػػػادة وسالػػػية اػػػسيأ  (  ػػػل الأسػػػةل م عليػػػو أجػػػرا  إال المػػػ دة فػػػك القربػػػى )

  سبب ذرك.
اػػسر أف يسلػػل كػػل ؤخصػػيات اػػسيأ ا١تػػدثسي  يف  9 أف اررػػ ،  امػػ  أ٫تهػػا أيذػػاً 

هػو ،  اأمَّس عغيهم ؤا اً ألود اربإسة م  أصل إ سيار عمسه تسػع عإػسة لػرة،  جيٍأ اُف مدتة
اي ػسغ ا١تديرػة مػ  ،  ! اهد ػم مػ  ذرػك أف يوجػم ن ػس األمػة اُف اٞتبهػة ا٠تارجيػة ألامة    زيد

اُف آخػػػػػس ..  إال عغػػػػػر ااألنصػػػػػار َف يكػػػػػ   يهػػػػػا 9وػػػػػىت إذا تػػػػػويف ،  ا١تخػػػػػار ُت رعًتتػػػػػم
 .. األوداث ااألاضاع اريت كانا يف ه ه ار ًتة اٟتاٝتة
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يف طسيػػا رجوعػػم يف ،   عػػد إعػػالف ارغػػديس 9ْتػػ  ٤تػػااريت اع يػػاؿ اررػػ  ،  امرهػػا
ايف اصػة رػده اإعطائػم ارػداا  عرػدما أعمػر عغيػم مػ  اٟتمػ  يف مسضػم رعػم أنػم  ،  عابة هسؤ 

 ! كاف هناهم عرم
ارػػػيت ارد يف مصػػػادرنا أف ا١تعارضػػػُت لعػػػالف ،  اصػػػة ارصػػػ ي ة ا١تغعونػػػة ارنارنػػػة ، امرهػػػا
 ! 9اتعاهداا ضد آؿ ارر  ،  ك بوها يف ا١تديرة  7االية عغر 

امػا ارد يف مصػادر ار ػسياُت مػ  ،  ْت   ذل يـو ارغػديس،  ام  ارب وث ا١ت يدة أيذاً 
 اٍف...  اارإكس اإ هار ارسسار  يم،  ال  باب صومم

،  ركػػػ   ذػػػغرا عػػػدـ الطارػػػة  ػػػا..  تػػػستب  ٔتوضػػػوعرا،  ع أهنػػػا ٚتيعػػػاً ْتػػػوث م يػػػدةامػػػ
ارػػػيت ارد عرػػػد ار ػػػسياُت أف آيػػػة ،  اهػػػو عإػػػَتة  ػػػٍت عبػػػد ارػػػدار اراسؤػػػية،  ااا صػػػسنا عغػػػ  أا٢تػػػا
ايف ا رػػػم ،  ن رػػػا يف رئيسػػػها اررذػػػس  ػػػ  اٟتػػػارث ( سػػػةؿ سػػػاعل بعػػػقاب وا ػػػ  )

ب ػػ  أيذػػاً أف يكػػوف مكمػػالً رغ صػػور ارصػػ ية عػػ  اعسضػػرا مػػ  هػػ ا ار..  جػػا س  ػػ  اررذػػس
 صغ  او عغيم اعغيهم.،  اوسدها ارإديد رغر  اأهل  ي م ارطاهسي ،  ابائل اسيأ

 الحسد القديم وحل  لعقة الدـ
رابائػػل ارػػي   يهػػا امع ػػم مراطاهػػا ٖتكمهػػا ا،  كانػػا اٞت يػػسة ارعس يػػة ٣ت معػػاٍت ابغيػػة

 وكومة  مسك ية.
امرهػا ابائػل ،  اار  ار ات ارابغية أمساً ؤائعاً  ػُت ابائغهػا،  ساباكانا ارصساعات ااٟت

 اسيأ.
وغػف ار ذػوؿ ارػ ت دعػا ،  ام  أهم األوالؼ اراسؤية اريت لػعغ ها مصػادر ار ػاريخ

ألهنػػم أكػػداا ٖتػػار هم  غمػػ  ،  اٝتػػر وغػػف ا١تطيبػػُت..  9اريػػم عبػػد ا١تطغػػب جػػد اررػػ  
 ا١تطغب. طيٍب صرع ها ٢تم  را عبدأيديهم يف ج رة 

اٯترعػػوا ،  أف ٭تمػػوا اركعبػػة ارإػػسي ة ٦تػػ  يسيػػد  ػػا ؤػػساً :  اكانػػا أهػػم  رػػود هػػ ا اٟتغػػف
 يرصساا ا١ت غـو وىت يصل اُف وام.ا ،  ار غم  يها
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..  اكػاف عمػسه ارإػسيف ٨تػو عإػسي  لػرة،  9اهو اٟتغف ار ت ؤارؾ  يم ارر  
 / ٔ:   مسػػرد أٛتػػدكمػػا يف،   أمذػػاه  عػػد  عن ػػم 9 ػػل تػػدؿ  عػػب األواديػػ  عغػػ  أنػػم 

...   مػا أوػب أف ِف ٛتػس ارػرعم،  ؤهدت وغف ا١تطيبُت مع عموميت اأنا عػالـ  :  ااؿ ٜٓٔ
 .ٕٕٓ / ٕ:  اص  م اٟتاكم
 أجػػػا  هم  عػػػب ،  دعػػػا اريػػػم  رػػػو عبػػػد ارػػػدار،  اٟتغػػػف جوا ػػػاً ٟتغػػػف مذػػػادٍ  اكػػػاف هػػػ ا

اأكػػداا ٖتػػار هم  ػػأف ،  اعػػسؼ وغ هػػم  الػػم ى رعاػػة ارػػدـ   ألهنػػم ذْتػػوا  اػػسة،  ابائػػل اػػسيأ
 ! يغعا ٦تنل ارابيغة رعاًة م  دمها

 ػ كس  عذػها أنػم عرػد  رػا  اركعبػة ،  ااد اخ غ ا اررصوص يف لبب اٟتغ ُت ااا هما
  إسؼ اضع اٟتعس األلود يف موضعم. سبب اخ ال هم عغ  ارابيغة اريت ت وز 

اأراد ،  عةاؤػػًتى مرػػم اسؤػػر  ذػػا،  اذكػػس  عذػػها أنػػم كػػاف  سػػبب ؤػػكاية  ػػائع م غػػـو
 .. أف يأكل عغيم ٙترها

،  ااألرجػػة مػػا ذكػػسه ا ػػ  ااضػػة اريعاػػوع مػػ  أف  ػػٍت عبػػد ارػػدار وسػػداا عبػػد ا١تطغػػب
 غب يف ماا غهم اُف وغف ا١تطيبُت. دعا عبد ا١تط،   دعوا اُف وغف رعاة اردـ

 248/  1:  ػ  اؿ اليعق بك فك تاريخو
غبػػػا أف ٭تػػػارف  عذػػػها  عذػػػاً ط،  ا١تػػػا رأت اػػػسيأ أف عبػػػد ا١تطغػػػب اػػػد وػػػاز ار خػػػس

 مإػػا  رػػو ،  اكػػاف أاؿ مػػ  طغػػب ذرػػك  رػػو عبػػد ارػػدار ١تػػا رأت وػػاؿ عبػػد ا١تطغػػب،  ريعػػ ُّاا
،    طيػػب  رػػو عبػػد مرػػاؼ....  إمرعونػػا مػػ   ػػٍت عبػػد مرػػاؼ:  عبػػد ارػػدار اُف  ػػٍت لػػهم  اػػاروا

  سموا وغف ا١تطيبُت.،  ا رو اٟتارث     هس،  ا رو تيم،  ازهسة،  األد
،  مػػ  أدخػػل يػػده يف دمهػػا ارعػػا مرػػم:  ٝتعػػا  ػػ رك  رػػو لػػهم ذْتػػوا  اػػسًة ااػػاروا  غمػػا

 ا رو ٥تػ ـا،  ا رو عدت،  ا رو ٚتة،  ا رو عبد اردار،  !  أدخغا أيديها  رو لهم  هو مرا
  سموا ارغعاة.، 

 اال يسغم  عذهم  عذاً.،  اكاف ٖتارف ا١تطيبُت أال ي خاذروا
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 ل ابيغٍة ابيغة. ان ه .اد أع دنا رك:  ااارا ارغعاة
 17 / 2:  ػ و اؿ اليعق بك

:  ااػاؿ  عػدما  عنػم او،  وغف ار ذوؿ ااد جااز ارعإسي  9وذس رلوؿ او 
ارػػو دعيػػا اريػػم اريػػـو ،  مػػا يسػػسي  ػػم ٛتػػس ارػػرعم،  وذػػست يف دار عبػػد او  ػػ  جػػدعاف وغ ػػاً 

 ألجبا.
،  عغػػػػ  اٟتميػػػػة اا١ترعػػػػة اكػػػػاف لػػػػبب وغػػػػف ار ذػػػػوؿ أف اسيإػػػػاً ٖتار ػػػػا أوال ػػػػاً كنػػػػَتة

ا رػو اٟتػارث  ػ  ،  ا رػو تػيم،  ا رو زهػسة،  ا رو ألد،     ارف ا١تطيبوف اهم  رو عبد مراؼ
اصػػرعا عاتكػػة  امػػا  ػػلَّ ْتػػس  صػػو ة.،  عغػػ  أف ال يسػػغموا اركعبػػة مػػا أاػػاـ وػػسا  اثبػػَت،   هػػس

 ...  را عبد ا١تطغب طيباً  غمسوا أيديهم  يم
اأف يدخػػػ  رغم غػػػـو مػػػ  ،   وا أال ي غػػػم عسيػػػب  اال عػػػَته  ػػػ ٦تا اػػػسيأ  اػػػاموا    ػػػار

  دار عبد او    جدعاف ار يمر.ااج معوا يف،  ار اَف
 :  اارا اسيأ،  ااٟتارث     هس،  اتيم،  ازهسة،  األد،  اكانا األوالؼ هاؤم
  سمر وغف ار ذوؿ. ان ه .،  ه ا  ذوؿ م  اٟتغف
 85/  1:  ػ وفك سيرة ابن ىشاـ

ا رػو تػيم  ػ  مػسة  ػ   ،  ا رػو زهػسة  ػ  كػالب،  ألد    عبد ارع ى    اصػر كاف  رو 
 مع  ٍت عبد مراؼ.،  ا رو اٟتارث     هس    مارك    اررذس،  كعب

ا رػو ،  ا رػو لػهم  ػ  عمػسا  ػ  هصػيف  ػ  كعػب،  اكاف  رو ٥ت ـا    يا ة    مػسة
 ردار.مع  ٍت عبد ا،  ا رو عدت    كعب،  ٚتة    عمسا    هصيف    كعب

اي هم م  ه ه اررصوص اعَتها أف وسكػة ار  ػارف  ػدأها  رػو عبػد ارػدار وسػداً رعبػد 
  بادر عبد ا١تطغب امديػداه اُف عاػد وغػف ا١تطيبػُت اػبغهم،   سعوا رغ  ارف ضده،  ا١تطغب

 د اردار امديداهم وغف رعاة اردـ.مث عاد  رو عب، 
 يرمػػػا ،  ة انصػػػسة ا١ت غػػػـوأف أهػػػداؼ وغػػػف عبػػػد ا١تطغػػػب ٛتايػػػة اركعبػػػ،  اي هػػػم مرهػػػا

 !  ٍت عبد اردار مواجهة ا١تطيبُت هدؼ وغف
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 بن  عبد الدار أصحاب ل اء  ريش
اذكس ا١تدرخوف أف  ٍت عبد ارػدار ارثػوا مػ  جػدهم اصػر دار اررػداة ارػيت كانػا ؤػبيهًة 

ا  كمػا ارثػوا رػو ،   ات خ   يهػا اراػسارات،  تب    يها األمور ا١تهمة،  ٔتسك   غ  ؤيوخ اسيأ
 ..  كانوا هم أص اب روا  اسيأ يف وسا ا،  اٟتسب

 67ػ  اؿ البالذري فك فت ح البلداف 
وػىت  اعهػا عكسمػة  ػ  عػامس  ػ  هاؤػم ،   غم ت ؿ دار اررداة ربٍت عبد ارػدار  ػ  اصػر

 ععغهػػا داراً رىمػػارة. ،  مػػ  معاايػػة  ػػ  أع لػػ ياف،   ػػ  عبػػد مرػػاؼ  ػػ  عبػػد ارػػدار  ػػ  اصػػر
 ان ه .

مػػ   ػػٍت عبػػد ارػػدار كػػل مػػ  ر ػػع رػػوا  اػػسيأ يف اجػػم رلػػوؿ  7غػػر ااػػد ا ػػل ع
 ! م ا غهم عمم ٛت ة    عبد ا١تطغبارات أف  عذه،   بغغوا  ذعة عإس،  9

واصفا  تحميل أبك سفياف وزوجتو لبنك عبد الػدار :  587/  3:  ػ  اؿ ابن ىشاـ فك
 : فك أحد

يػػا :   ػػ رك عغػػ  ارا ػػاؿ اػػاؿ أ ػػو لػػ ياف ألصػػ اب ارغػػوا  مػػ   ػػٍت عبػػد ارػػدار ٭تسضػػهم
اإ٪تػػا يػػدت  اررػػاس مػػ  ،   أصػػا را مػػا اػػد رأيػػ م،   ػػٍت عبػػد ارػػدار إنكػػم اػػد اريػػ م روا نػػا يػػـو  ػػدر

 ! أف ٗتغوا  يررا ا يرم  رك يكموهاإما ،    ما أف تك ونا روا نا،  إذا زارا زاروا،  ابل راياهتم
! لػ عغم عػػداً إذا ار ايرػا كيػػف !؟ ٨تػػ  نسػغم اريػك روا نػػا:  ااػاروا،   همُّػوا  ػم اتواعػػداه

 رك أراد أ و ل ياف.! اذ نصرع
اامػػا هرػػد  رػػا ع بػػة يف اررسػػوة ارػػاليت ،   غمػػا ار اػػ  اررػػاس ادنػػا  عذػػهم مػػ   عػػب

 :  اارا هرد  يما تاوؿ،  اأخ ف ارد وؼ يذس    ا خغف ارسجاؿ ا٭تسضرهم،  معها
 ايهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار

 ايهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ٛتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة األد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار   

   
 كل   ارضس اً  
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 655/  3:  ػ وفك سيرة ابن ىشاـ
أنإدي أ و عبيدة رغ عػاج  ػ  عػالط ارسػغمر ٯتػدح أ ػا اٟتسػ  أمػَت :  ااؿ ا   هإاـ

ايػ كس ا غػم طغ ػة  ػ  أع طغ ػة  ػ  عبػد ارعػ ى  ػ  عنمػاف  ػ  ،  ا١تدمرُت عغر  ػ  أع طارػب
 : صاوب روا  ا١تإسكُت يـو أود،  عبد اردار

 ةٍ و أتُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٍب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
خػػػػػػػػػػػػػػػوال   

ُ
ُعِػػػػػػػػػػػػػػمَّ ا١ت

 أعػػػػػػػػػػػػػػٍت ا ػػػػػػػػػػػػػػ   اطمػػػػػػػػػػػػػػػَة ا١ت

   
 لػػػػػػػػػػػػػػباا يػػػػػػػػػػػػػػداؾ رػػػػػػػػػػػػػػم  عاجػػػػػػػػػػػػػػِل طعرػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

 تسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طغي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رغعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ٣تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدال   

   
 اؤػػػػػػػػػػػػػػػددت ؤػػػػػػػػػػػػػػػدَة  الػػػػػػػػػػػػػػػٍل  كإػػػػػػػػػػػػػػػ  هم

  ػػػػػػػػػػاٞتس إذ يهػػػػػػػػػػواف أخػػػػػػػػػػوؿ أخػػػػػػػػػػوال.ان ه .   

   
اايػػل أكنػػس ،  ااػػد ت ػػا ع عغػػ  ٛتػػل رػػوا  ا١تإػػسكُت يػػـو أوػػد تسػػعة مػػ   ػػٍت عبػػد ارػػدار

اثبػا ،   عد أف تسكم ا١تسغموف اهس وا صػعوداً يف اٞتبػل 9عغ  ا ل ارر  ارك اا ٛتالهتم 
ارػػيت تواصػػغا اُف مػػا  عػػد ،  يف اجػػم ٛتػػالت اػػسيأ 7امعػػم عغػػر  9ارسلػػوؿ 
 ! ار هس

يذػػػػػسب ،  ٭تمػػػػػل عغػػػػػيهم 7اعغػػػػػر ،  يااتػػػػػل يف مسكػػػػػ ه 9اكػػػػػاف اررػػػػػ  
ت وامػػػػل رػػػػوائهم وػػػػىت يصػػػػل اُف ارعبػػػػدر ،  مث يغػػػػوص  ػػػػيهم يذػػػػسب ٯتيرػػػػاً ا ػػػػاالً ،  ماػػػػدم هم

 ..   رك ئ اٟتمغة،   ي صد رألم
 9ايهعمػػػػوف  إتػػػػاه ارسلػػػػوؿ ،  مث يػػػػ  م  عبػػػػدرت  آخػػػػس  ي مػػػػل رػػػػوا  ارإػػػػسؾ

،  وػػىت ا ػل مػػ   سلػاف اػػسيأ عإػػسات..  اهػو راجػػل  اهػم  سلػػاف 7 ي غاػاهم عغػػر 
 مػدا ل ٤ت:  انادى مراديهم ك  اً ،  !  يئسوا اانس بوا ام  ارعبدريُت أص اب أروي هم تسعة

! 
 ذػػػػع الػػػػبعوف  7اأصػػػػا ا عغيػػػػاً ،   ذػػػػع جساوػػػػات 9ااػػػػد أصػػػػا  م 

 مسة عغيها  سيام   أت. 9رات أف ارر  ،  ! مرها جساوات   غيغة جساوة

 بن  عبد الدار علم ا  ريشا  فنا  فك الدفاع
أهنػم أاؿ مػ  عغػم اسيإػاً ،  ام  طسيف ما ذكسه ا١تدرخوف ع   ٍت عبػد ارػدار ارإػععاف

 اػػد ا  كػػساا طسياػػة رىلػػ  ادة يف ،  د اع عػػ  ن سػػها يف اٟتػػسب أمػػاـ  ػػٍت هاؤػػمألػػغو اً يف ارػػ
 ! تس ع  ٍت هاؤم اٝتوهم األخالار اٟتسب م 
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 : نا ال  عن ابن ىشاـ،  39 / 3:  ػ روف ابن لنير فك السيرة
،  جغ  رلوؿ او صغ  او عغيم الغم ٖتػا رايػة األنصػار،  ١تا اؤ د ارا اؿ يـو أود

 راداه أ و لػعد  ػ  ،  أنا أ و اراصم:   ادـ عغر اهو ياوؿ،  أف ادـ ارساية:  عغر اأرلل اُف
:  ؟ اػاؿ أ ػا اراصػم يف ارػ از مػ  واجػة هل رػك يػا:  اهو صاوب روا  ا١تإسكُت،  أع طغ ة

 نعم.
 مث انصػسؼ اَف ٬تهػ  عغيػم،   ذػس م عغػر  صػسعم،   اخ غ ػا ضػس  ُت،    زا  ُت ارص ُت

! 
 ؟ أ ال أجه ت عغيم:   ا م ااؿ رم  عب أص

 اعس ا أف او اد ا غم.،  إنم ال ابغٍت  عورتم  عط  ٍت عغيم ارسوم:   ااؿ
١تػػا ٛتػػل عغيػػم ،  يػػـو صػػ ُت مػػع  سػػس  ػػ  أع أرطػػاة 2 ااػػد  عػػل ذرػػك عغػػر

  سجع عرم.،  ريا غم أ دى رم عورتم
عػ  أ ػدى ،  اك رك  عل عمسا  ػ  ارعػاص وػُت ٛتػل عغيػم عغػر يف  عػب أيػاـ صػ ُت

 :  سجع عغر أيذاً.   ر ذرك ياوؿ اٟتارث    اررذس،  عورتم
 أيف كػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػـو  ػػػػػػػػػػػػػػػػارس  عػػػػػػػػػػػػػػػػَت مر ػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ 

 مْ اعورتػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ارععاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة  اديَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
   

 يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػفُّ ٢تػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عرػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عغػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانم

 ايذػػػػػػػػػػػػػػ ك مرهػػػػػػػػػػػػػػا يف ا٠تػػػػػػػػػػػػػػال  معاايػػػػػػػػػػػػػػة   

   
 النضر بن الحارث رعيل بنك عبد الدار

 195/  1:  ػ  اؿ ابن ىشاـ
ا٦تػػ  كػػػاف يػػدذت رلػػػوؿ او صػػػغ  او ،  اٟتػػػارث مػػ  ؤػػػياطُت اػػػسيأ اكػػاف اررذػػػس  ػػ 

اكػاف اػدـ اٟتػَتة اتعغػم  ػا أواديػ  مغػوؾ ار ػسس اأواديػ  ،  عغيم الغم ايرصب رػم ارعػدااة
،   كػػاف إذا جغػػ  رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم ٣تغسػػاً  ػػ كس  يػػم  ػػاو،  رلػػ م االػػ رديار

:  مث اػاؿ،  خغ م يف ٣تغسػم إذا اػاـ،  م م  نامة اواو ر اومم ما أصاب م  ابغهم م  األم
  هغم اِف  أنا،  أنا ااو يا معإس اسيأ أوس  وديناً مرم
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ٔتػاذا :  مث ياػوؿ،  مث ٭تدثهم ع  مغوؾ  ػارس ارلػ م االػبرديار،  أودثكم أوس  م  ودينم
 !؟ ٤تمد أوس  وديناً مٍت
 أن ؿ او. منل ما لأن ؿ:  اهو ار ت ااؿ  يما  غغٍت:  ااؿ ا   هإاـ

نػ ؿ  يػم ٙتػاف :  اكػاف ا ػ  عبػاس رضػر او عرهمػا ياػوؿ  يمػا  غغػٍت:  ااؿ ا   الػ اؽ
 .إذا تتلى عليو آياتنا  اؿ أساطير الولين:  اوؿ او ع  اجل،  آيات م  اراسآف

  يم األلاطَت م  اراسآف. ان ه . اكل ما ذكس
ى امػػا ودينػػم إال ألػػاطَت  9اػػوؿ اررذػػس عػػ  اررػػ   ٜٖٕ/  ٔاذكػػس ا ػػ  هإػػاـ 

 .  !! األارُت اك ب ها كما اك  ب ها
 181 / 3:  ػ و اؿ السي طك فك الدر المنن ر
 اإذ اػاروا ارغهػػم إف كػػاف هػػ ا هػػو:  ن رػػا يف اررذػػس:  اأخػسج ا ػػ  جسيػػس عػػ  عطػا  اػػاؿ

 اااروا ر را ععل ررا اطرػا ابػل يػـو اٟتسػاب،  اٟتا م  عردؾ  أمطس عغيرا وعارة م  ارسما 
 ! وسةؿ ساعل بعقاب وا  ،  اراد جئ مونا  سادى كما خغاراكم أاؿ مسة، 

 ع عإسة آية م  ك اب او. ان ه .راد ن ؿ  يم  ذ:  2 ااؿ عطا 
 يد.عن عبد بن حم،  297 / 5:  ػ وروف نح ه فك

 547ػ و اؿ عنو فك تفسير الجاللين 
أخبػار األعػاجم ا٭تػدث كػاف يػأيت اٟتػَتة ي عػس  يإػًتت ك ػب ،   اهو اررذس    اٟتارث

اأنػا أوػدثكم أواديػ   ػارس ،  إف ٤تمػداً ٭تػدثكم أواديػ  عػاٍد اٙتػود:   ا أهل مكة اياوؿ
 ! ان ه .  يس مغ وف ودينم ايًتكوف ال ماع اراسآف،  اارسـا

ااد عس ا أف مصادرنا اعػدداً مػ  مصػادر ارسػريُت ذكػست أف ارسػائل  ارعػ اب اروااػع 
أا اٟتػارث ار هػست. اأف أكنػس مصػادر ارسػريُت رج ػا أنػم ،  ثهو جا س    اررذػس  ػ  اٟتػار 

فقػػد اع مػػاداً عغػػ  راايػػات عػػ  ا ػػ  جبػػَت اا ػػ  عبػػاس عػػَت مس وعػػة. ،  أ ػػوه اررذػػس  ػػ  اٟتػػارث
 سةؿ ساعل،  ع  لعيد    جبَت:  572/  2:  روف الحالم فك المستدرؾ
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م إف كاف ه ا هو اٟتػا مػ  ارغه:  ااؿ،  هو اررذس    اٟتارث    كغدة:  ااؿ،  بعقاب وا  
 مطس عغيرا وعارة م  ارسما .عردؾ  أ

،  اعبػػد  ػػ  ٛتيػػد،  خػػسج ار سيػػاعأ : 263 / 6:  ػػػ و ػػاؿ السػػي طك فػػك الػػدر المننػػ ر
اَف  اٍف....  عػػ  ا ػػ  عبػػاس، مسدايػػم  اا ػػ ،  ااٟتػػاكم اصػػ  م،  اا ػػ  أع وػػامت،  ااررسػػائر

رك ػسه ا غذػم ،  اصة هالكم ْتعس م  ارسػما أجد يف مصادر ارسَتة اارًتاجم ع  ال   عَت 
 أا أهنػػم ع َّمػػوا عغػػ  ذكػػسه وسػػداً ألهػػل اربيػػا،  ارعغػػم كػػاف ؤػػا اً ،  9ألهػػل  يػػا اررػػ  
 ايػػدؿ ا١توجػػود يف مصػػادر ارسػػَتة عغػػ  أف األب ألػػوأ مػػ  ال ػػ   كنػػَتٍ  :.

يف ك ػساً  ارعػل ا رػم رػو عػاش ر ػاؽ أ ػاه،  9 ألنم م  كبػار ار ساعرػة ارػ ي  ااجهػوا اررػ ، 
 !! اع واً 

 9ولاف النضر عض  مجلل الفراعنة المتآمرين على النبك 
 191/  1:  ػ  اؿ ابن ىشاـ
 مث إف اللالـ جعل ي إو ٔتكة يف ابائػل اػسيأ يف ارسجػاؿ ااررسػا :  ااؿ ا   ال اؽ

  م  ال طاعا   ر م م  ا١تسغمُت.ات نت،  ااسيأ ٖتب  م  ادرت عغ  وبسم، 
اأ ػو ،  اؤػيبة  ػ  ر يعػة،  اج مع ع بة    ر يعػة....  م  كل ابيغة مث إف أؤساؼ اسيأ

،  اأ ػػػو اربخػػػًتت  ػػػ  هإػػػاـ،  ااررذػػػس  ػػػ  اٟتػػػارث أخػػػو  ػػػٍت عبػػػد ارػػػدار،  لػػػ ياف  ػػػ  وػػػسب
،  اأ و جهػل  ػ  هإػاـ،  ااروريد    ا١تغَتة،  ازمعة    األلود،  ااأللود    ا١تطغب    ألد

اأميػػة  ػػ  ،  انبيػػم امربػػم ا رػػا اٟتعػػاج ارسػػهمياف،  اائػػلاارعػػاص  ػػ  ،  اعبػػد او  ػػ  أع أميػػة
 ... أا م  اج مع مرهم،  خغف

إ عنػػوا :  اػػاؿ  عذػػهم رػػبعب،  اج معػػوا  عػػد عػػساب ارإػػم  عرػػد  هػػس اركعبػػة:  اػػاؿ
إف أؤػػساؼ اومػػك اػػد اج معػػوا :   بعنػػوا اريػػم،  اُف ٤تمػػد  كغمػػوه اخاصػػموه وػػىت تعػػ راا  يػػم

 :  ااروا رم...  وؿ او صغ  او عغيم الغم عا هم رل،  رك ريكغموؾ  أهتم
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اإنػا ااو مػا نعغػم رجػالً مػ  ارعػسب أدخػل عغػ  اومػم ،  إنا اػد  عنرػا اريػك رركغمػك،  يا ٤تمد
الػػ ها ،  راػػد ؤػػ ما ا  ػػا  اعبػػا ارػػدي  اؤػػ ما ا ٢تػػة،  منػػل مػػا أدخغػػا عغػػ  اومػػك

ػػ أا كمػا اػاروا ػ   يمػا  يررػا ا يرػك مػا  اػر أمػس  ابػية  إال اػد جئ ػم ،  األوػالـ ا ساػا اٞتماعػة
  اف كرا إ٪تا جئا   ا اٟتديا تطغب  م ماالً ٚتعرا رك م  أمواررػا وػىت تكػوف أكنسنػا مػاالً 

اإف كرا تسيػد  ػم مغكػاً مغكرػاؾ ،  اإف كرا إ٪تا تطغب  م ارإسؼ  يرا  ر   نسودؾ عغيرا، 
اكػانوا يسػموف ار ػا ع مػ  اٞتػ   اإف كػاف هػ ا ارػ ى يأتيػك رئيػاً تػساه اػد عغػب عغيػك ػ،  عغيرػا

!  أا نعػ ر  يػك،  رئيًا ػ  سٔتا كاف ذرك   ررا رك أمواررا يف طغػب ارطػب رػك وػىت ن ئػك مرػم
 :  ااؿ ٢تم رلوؿ او صغ  او عغيم الغم

اال ،  اال ارإػػسؼ  ػػيكم،  مػػا جئػػا ٔتػػا جئػػ كم  ػػم أطغػػب أمػػواركم،  مػػاع مػػا تاورػػوف
اأمسي أف أكػوف ركػم  إػَتاً ،  اأن ؿ عغر ك ا اً ،  اريكم رلوالً ارك  او  عنٍت ،  ا١تغك عغيكم

  ف تابغوا مٍت ما جئػ كم  ػم  هػو و كػم يف ،   بغغ كم رلاالت رع انص ا ركم،  ان يساً 
اُف آخػػس ...  وػػىت ٭تكػػم او  يػػٍت ا يػػركم،  اإف تػػسداه عغػػرَّ أصػػ  ألمػػس او،  ارػػدنيا اا خػػسة

   مرا سهتم.
 331 / 2 : ػ و اؿ ابن ىشاـ

١تػا أٚتعػوا رػ رك ااتعػداا أف يػدخغوا دار :  ع  عبد او    عباس رضر او عرهما اػاؿ
عػداا يف اريػـو ارػ ت اتعػداا رػم ،  اررداة ري إااراا  يها يف أمس رلػوؿ او صػغ  او عغيػم الػغم

 : مػ   ػٍت عبػد  ػ :  ااد اج مع  يها أؤساؼ اػسيأ...  اكاف ذرك اريـو يسم  يـو ار ٛتة
:  اأ ولػػ ياف  ػػ  وػػسب. امػػ   ػػٌت نو ػػل  ػػ  عبػػد مرػػاؼ،  اؤػػيبة  ػػ  ر يعػػة،  ع بػػة  ػػ  ر يعػػة

ااٟتػػارث  ػػ  عػػامس  ػػ  نو ػػل. امػػ   ػػٌت عبػػد ارػػدار  ػػ  ،  اجبػػَت ا ػػ  مطعػػم،  طعيمػػة  ػػ  عػػدى
 اٍف....  اررذس ا   اٟتارث    كغدة:  اصر

 عغيم  عد.رأياً ما أراكم ااع م  ااو إف ِف  يم:   ااؿ أ وجهل    هإاـ
 ؟ ٟتكماما هو يا أ ا ا:  ااروا
 مث نعطر كل،  أرى أف نأخ  م  كاف ابيغة  ىت ؤا اً جغيداً نسيباً اليطاً  يرا:  ااؿ
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،  مث يعمػداا اريػم  يذػس وه  ػا ضػس ة رجػل ااوػد  يا غػوه  رسػًتية مرػم،   ىت مرهم لػي اً صػارماً 
 غػػم ياػػدر  رػػو عبػػد مرػػاؼ عغػػ  وػػسب  ،  ػػ هنم إذا  عغػػوا ذرػػك ت ػػسؽ دمػػم يف ارابائػػل ٚتيعهػػا

 مرا  ارعال  عاغراه ٢تم. ان ه .  سضوا،  اومهم ٚتيعاً 
 98/  2:  ورواه الطبري فك تاريخو

 ولاف النضر رس ؿ  ريش الى اليه د
 195/  1:  ػ جاء فك سيرة ابن ىشاـ

 :  ااؿ...  ااـ اررذس    كغدة    عغامة    عبد مراؼ    عبد اردار    اصر
اػد كػاف ٤تمػد  ػيكم ،  س اسيأ إنم ااو اد ن ؿ  كػم أمػس  مػا أتيػ م رػم ْتيغػة  عػديا معإ
وػػػػىت إذا رأيػػػػ م يف ،  اأع مكػػػم أمانػػػػة،  اأصػػػػداكم وػػػػديناً ،  أرضػػػػاكم  ػػػيكم،  عالمػػػاً وػػػػدثاً 

راػػد رأيرػػا ،  ال ااو مػػا هػػو  سػػاوس،  اغػػ م لػػاوس،  اجػػا كم ٔتػػا جػػا كم  ػػم،  صػػدعيم ارإػػيب
اػػد رأيرػػا اركهرػػة اٗتػػاٞتهم ،  ال ااو مػػا هػػو  كػػاه ،  ااغػػ م كػػاه ارسػػ سة ان ػػنهم اعاػػدهم. 
:  اػد رأيرػا ارإػعس اٝتعرػا أصػرا م كغهػا،  ال ااو ما هو  إاعس،  اٝتعرا لععهم. ااغ م ؤاعس
اال ،  راػػد رأيرػػا اٞترػػوف  مػػا هػػو ٓتراػػة،  ال ااو مػػا هػػو ٔتعرػػوف،  ه جػػم ارجػػ ه. ااغػػ م ٣ترػػوف

 اال ٗتغيطم.،  الول م
 ....   نم ااو راد ن ؿ  كم أمس ع يم،  معإس اسيأ  ان ساا يف ؤأنكم يا

ا عنػوا معػم عابػة  ػ  أع معػي  اُف أوبػار ،   غما ااؿ ٢تم ذرك اررذس    اٟتارث  عنوه
 ػػ هنم ،  اأخػػ اهم  اورػػم،  لػػالهم عػػ  ٤تمػػد اصػػ ا ٢تػػم صػػ  م:  ااػػاروا ٢تمػػا،  يهػػود  ا١تديرػػة

  .غم  ري  عردنا م  عغم األنبيااعردهم ع،  أهل ارك اب األاؿ
 سػػأال أوبػػار يهػػود عػػ  رلػػوؿ او صػػغ  او عغيػػم الػػغم ،   خسجػػا وػػىت اػػدما ا١تديرػػة

ااػد جئرػاكم ر خ انػا ،  إنكم أهػل ار ػوراة:  اأخ اهم  بعب اورم اااال ٢تم،  ااص ا ٢تم أمسه
 .؟ ع  صاوبرا ه ا

 ػػ ف أخػػ كم  ػػ   هػػو نػػ  ،   لػػغوه عػػ  ثػػالٍث نػػأمسكم  ػػ:   اارػػا ٢تمػػا أوبػػار يهػػود
  َػَسْاا  يم رأيكم.،  ااف َف ي عل  ارسجل م اوؿ،  مسلل
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  نػػػم اػػػد كػػػاف ٢تػػػم وػػػدي  ،  مػػػا كػػػاف أمػػػسهم:  لػػػغوه عػػػ    يػػػة ذهبػػػوا يف ارػػػدهس األاؿ
؟ الػػغوه  مػػا كػػاف نبػػأه،  ؟ الػػغوه عػػ  رجػػل طػػواؼ اػػد  غػػن مإػػارؽ األرض امغار ػػا ععيػػب

 ؟ ع  ارساح ما هر
  اصػرعوا يف أمػسه،  اإف َف ي عل  هو رجػل  م اػوؿ،    رك  اتبعوه   نم ن    ذا أخ كم

 142/  1:  ورواىا فك عي ف الثراُف آخس اراصة. ...  ما  دا ركم

 لاتب الصحيفة الملع نة الولى ضد بنك ىاشم
 234/  1:  ػ  اؿ ابن ىشاـ

عغػ  أف ،  ا ػٍت ا١تطغػب،  اج معوا  يرهم أف يك بوا ك ا اً ي عااداف  يم عغ   ػٍت هاؤػم
 غمػػا اج معػػوا رػػ رك  ،  اال يبيعػػوهم ؤػػيئاً اال يب ػػاعوا مػػرهم،  ال يرك ػػوا ارػػيهم اال يرك ػػوهم

مث عغاػوا ارصػ ي ة يف جػوؼ اركعبػة توكيػداً ،  تعاهداا اتواثاوا عغػ  ذرػك،  ك بوه يف ص ي ة
د مرػاؼ اكاف كاتػب ارصػ ي ة مرصػور  ػ  عكسمػة  ػ  عػامس  ػ  هاؤػم  ػ  عبػ،  عغ  أن سهم

 ػػدعا عغيػػم رلػػوؿ او ،  اياػػاؿ اررذػػس  ػػ  اٟتػػارث:   ػػ  عبػػد ارػػدار  ػػ  اصػػر. اػػاؿ ا ػػ  هإػػاـ
  إل  عب أصا عم.،  صغ  او عغيم الغم

 31 / 2:  ػ و اؿ ابن واضح اليعق بك فك تاريخو
 : ا غن أ ا طارب  ااؿ،  اأٚتع مألها عغ  ذرك،  ا٫تا اسيأ  ا ل رلوؿ او

 ك ّتمعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػمااو رػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػغوا اريػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت أعيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَب يف ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتاب د يرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

   
 ادعػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتٍت ازعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 اراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداا اكرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مَثَّ أميرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

   
 اعسضػػػػػػػػػػػػػػا ديرػػػػػػػػػػػػػػاً اػػػػػػػػػػػػػػد عغمػػػػػػػػػػػػػػا  أنػػػػػػػػػػػػػػم

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت أديػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ار يػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ديرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

   
اأف أ ػػػا طارػػػب ال  9 غمػػػا عغمػػػا اػػػسيأ أهنػػػم ال ياػػػدراف عغػػػ  ا ػػػل رلػػػوؿ او 

ك بػا ارصػ ي ة ارااطعػة ار ا١تػة أال يبػايعوا أوػداً ،   رػباٝتعػا  ػ ا مػ  اػوؿ أع طا،  يسغمم
وػػىت يػػد عوا ارػػيهم ٤تمػػداً  يا غػػوه. اتعااػػداا ،  اال يعػػامغوهم،  اال يرػػاك وهم،  مػ   ػػٍت هاؤػػم

 اخ موا عغ  ارص ي ة  نمانُت،  عغ  ذرك اتعاهداا
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عبػد ارػدار  اكاف ار ت ك بها مرصور    عكسمة    عامس    هاؤم    عبػد مرػاؼ  ػ ،  خا٘تاً 
  إغا يده.، 

مث وصست اسيأ رلوؿ او اأهل  ي م مػ   ػٍت هاؤػم ا ػٍت ا١تطغػب ا ػ  عبػد مرػاؼ يف 
 ؤعب أع طارب لا لرُت م  مبعنم. ارإعب ار ت يااؿ رم

وػىت أن ػا رلػػوؿ ،   أاػاـ امعػم ٚتيػع  ػػٍت هاؤػم ا ػٍت ا١تطغػػب يف ارإػعب ثػالث لػػرُت
راا اُف وػد ارذػس اصػا،  ا خد٬تة  رػا خويغػد ما٢تػااأن ا،  اأن ا أ و طارب مارم،  او مارم
 اار ااة.

إف او  ع  األرضة عغ  صػ ي ة اػسيأ  أكغػا  :  مث ن ؿ ج يل عغ  رلوؿ او  ااؿ
 ! إال ا١تواضع اريت  يها ذكس او،  كل ما  يها م  اطيعة ا غم

 ي ػم وػىت  مث خسج أ و طارب امعػم رلػوؿ او اأهػل،   خ َّ رلوؿ او أ ا طارب   رك
اػػػد آف رػػػك يػػػا أ ػػػا :  اأابغػػػا اػػػسيأ مػػػ  كػػػل أاب  اػػػاروا،  صػػػار اُف اركعبػػػة  عغػػػ    رائهػػػا

 اتدع ارغعاج يف ا   أخيك.،  طارب أف ت كس ارعهد اأف تإ اؽ اُف اومك
يػا اػـو أوذػساا صػ ي  كم  غعغرػا أف ٧تػد  سجػاً الػبباً رصػغة األروػاـ اتػسؾ :   ااؿ ٢تػم

 اتيمهم.اأوذساها اهر ٓتو ،  اراطيعة
 ؟ عغ  ارعهد َف تركساها ه ه ص ي  كم:   ااؿ
 نعم.:  ااروا
 ؟  هل أودث م  يها ودثاً :  ااؿ
 ارغهم ال.:  ااروا
،    ف ٤تمداً أعغمػٍت عػ  ر ػم أنػم  عػ  األرضػة  أكغػا كػل مػا  يهػا إال ذكػس او:  ااؿ

 ؟ أي م إف كاف صادااً ماذا تصرعوفأ س 
 نكف ا٪تسك.:  ااروا
  غونم.ف كاذ اً د ع م اريكم تا  ف كا:  ااؿ
 اد أنص ا اأٚتغا.:  ااروا
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  يها إال مواضع  سم او ع  اجل.ا ذا ارص ي ة   ذا األرضة اد أكغا كل ما 
 !! دَّ يف تك يبم مرا لاع را ه هجاما كرا ا ُّ أ،  ما ه ا إال ل س:   ااروا

 رػو ا١تطغػب  غػم اخػسج  رػو هاؤػم مػ  ارإػعب ا ،  األغم يومئ  خغا م  اررػاس ع ػيم
 يسجعوا اريم. ان ه .

ااد اردت رااية ؤعس أع طارب ى ادعػوتٍت اعغمػا أنػك ناصػة   اهػو األنسػب ٞتػو 
ااػػػػد ْتنرػػػػا ا ػػػػًتا ات اػػػػسيأ عغيػػػػم يف ا غػػػػد ارنارػػػػ  مػػػػ  ،  ;اإٯتػػػػاف أع طارػػػػب ،  اراصػػػػيدة

 ارعاائد اللالمية.

 ولاف النضر من المطعمين جيش  ريش فك بدر
ب   ا٠تام  أف اررذس أود ارسه  ارػ ي  كػانوا يطعمػوف جػيأ اػسيأ ااد تادـ يف ار

 ) ابػن ىشػاـ!  عاصمة اػسيأ،  م  أ الذ أكباد مكة 9ااد عده ارر  ،  يف وسب  در
   142/  2:  وتاريخ الطبري،  488/  2: 

 نهاية الوؿ من فراعنة سةؿ ساعل
 277ػ  276 / 2:  ػ سيرة ابن ىشاـ

 امعػم األلػارى مػ  ا١تإػسكُت،  و عغيم الغم اا الً اُف ا١تديرػةمث أابل رلوؿ او صغ  ا
وػػػىت إذا كػػػاف :  اػػػاؿ ا ػػػ  الػػػ اؽ....  ااررذػػػس  ػػػ  اٟتػػػارث،  ا ػػػيهم عابػػػة  ػػػ  أع معػػػي ، 

 ا غػم عغػر  ػ  أع طارػب،  ا ػل اررذػس  ػ  اٟتػارث،  رلوؿ او صغ  او عغيم الغم  ارصػ سا 
 .خ ي  عب أهل ارعغم م  أهل مكةكما ،  

 ا ل عابة ا   أع معي .،  مث خسج وىت إذا كاف  عسؽ ار بية:  ااؿ ا   ال اؽ
و  157 / 2:  وتػاريخ الطبػري،  527و  286 / 2:  ) راج  أيضا سيرة ابن ىشػاـ

286 .  
 94/  1:  ػ وفك معجم البلداف

 اهرػاؾ عػُت مػا   ؿ جع ػس  ػ  أع طارػب،  تصغَت األثل موضع  اػسب ا١تديرػة:  األثيل
 اكاف ارر  صغ  او عغيم....  ايااؿ رم ذا أثيل،   ُت  در ااادت ارص سا  ،
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 اارػػا ا يغػػة  رػػا ،  عرػػد مرصػػس م مػػ   ػػدر،  ا ػػل عرػػده اررذػػس  ػػ  اٟتػػارث  ػػ  كغػػدة،  الػػغم
 : ا٘تدح رلوؿ او صغ  او عغيم الغم،  اررذس تسثر أ اها

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا راكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً إف األثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل م رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

 ا مو ػػػػػػػػػػػػاُ اأنػػػػػػػػػػػ،  مػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػبِة خامسػػػػػػػػػػػػةٍ    

   
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ٖتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً ،   غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 

 مػػػػػػػػػػػػػػػا إف تػػػػػػػػػػػػػػػ اؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػا ارسكائػػػػػػػػػػػػػػػب ٗت ػػػػػػػػػػػػػػػا   

   
 اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًة مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ووةً ،  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت اريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادت ١تائ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسى ٗترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

   
 إف نادي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم،   غيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع  اررذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 إف كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يسػػػػػػػػػػػػػػػػػمع ميػػػػػػػػػػػػػػػػػا أا يرطػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

   
  غػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػيوؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػٍت أ يػػػػػػػػػػػػػػػم تروؤػػػػػػػػػػػػػػػم

 ! و أروػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ هرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ تإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا   
   

 ٧تيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ! النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   أ٤تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 اار  ػػػػػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػػػػػل معػػػػػػػػػػػػػػػسؽ،  يف اومهػػػػػػػػػػػػػػػا   

   
   غرػػػػػػػػػػػػػػػػأتي،  رػػػػػػػػػػػػػػػػو كرػػػػػػػػػػػػػػػػا اا ػػػػػػػػػػػػػػػػل  ديػػػػػػػػػػػػػػػػة

  ػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػأع  مػػػػػػػػػػػػا يغغػػػػػػػػػػػػو رػػػػػػػػػػػػديك اير ػػػػػػػػػػػػا    

   
 مػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػاف ضػػػػػػػػػػػػػسؾ رػػػػػػػػػػػػػو مررػػػػػػػػػػػػػا ارٔتػػػػػػػػػػػػػا

 اهػػػػػػػػػػػػػػو ا١تغػػػػػػػػػػػػػػييب اررػػػػػػػػػػػػػػا،  مػػػػػػػػػػػػػػ َّ ار ػػػػػػػػػػػػػػىت   

   
 ااررذػػػػػػػػػػػػس أاػػػػػػػػػػػػسب مػػػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػػػبا الػػػػػػػػػػػػيغةً 

 إف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،  اأواهػػػػػػػػػػػػػػػػػػم   

   
ا ابػػل رػػو ٝتعػػا ؤػػعسه:  ااػػاؿ،  م ؤػػعسها رؽ ٢تػػا غمػػا ٝتػػع اررػػ  صػػغ  او عغيػػم الػػغ

 ا غم روهب م ٢تا. ان ه .
اأنم َف يا ػل أوػداً إال عرػد ،  أنم كاف أكسه ارراس رغا ل 9ام  ارنا ا ع  ارر  

امػػ  أاػػاـ عغػػيهم اٟتػػد  9اوسػػبك أف ٚتيػػع ارا غػػ  يف ٚتيػػع وسا ػػم ..  ارغػػ ـا اارذػػسارة
أع ػم وسكػة يف  9انا وسك ػم ارع يمػة ا  رك ك،  ارإسعر ال يبغغوف لبع مئة ؤخف

 ! اأال وسكة يف كغ  ها،  ن ائعها
!  ألنػػػػم جسثومػػػػة ؤػػػػٍس ا سػػػػاد،  ٢تػػػػ ا ال يبعػػػػد أف يكػػػػوف ا غػػػػم رغرذػػػػس مت  ػػػػأمس او تعػػػػاُف

اكػػػاف صػػػاوب ٜتػػػارة ،  عابػػػة  ػػػ  معػػػي  األمػػػوت،  اكػػػ رك صػػػديا اررذػػػس اؤػػػسيكم يف ارإػػػس
 اكاف معسا اً   ٟتاده.،  امبغ  يف مكة
 ػػال يرػػايف أف ا غػػم أل يهػػا كػػاف  ػػأمس ،  ربرػػا اررذػػس ارإػػاعسة 9صػػة مػػا اارػػم اإذا 
،  رػػو ٝتػػع هػػ ا ارإػػعس مرهػػا امػػا  يػػم مػػ  اػػيم االػػ عطاؼ 9ألف معراهػػا أنػػم ،  او تعػػاُف

ايك ػر ،  رطغػب مػ  ر ػم عػ  اجػل أف يػأذف رػم  ػأف يهػب هػ ا ار سعػوف ال ر ػم،  ابل أف يا غػم
  ألساه.كما أمكرهم مرم ،   ا١تسغمُت ؤسه
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 النضير بن الحارث أخ النضر ووارثو
ذكست مصادر ارسَتة اار ػاريخ أف رػوا  اػسيأ  عػد اررذػس كػاف  يػد آخػسي  مػ   ػٍت عبػد 

اي هػػس أنػػم صػػار  عػػد أخيػػم اررذػػس رئػػي  ،  اَف تػػ كس أف أخػػاه اررذػػَت كػػاف  ارلػػاً منغػػم،  ارػػدار
م رااة اسيأ اأصػ اب ارسػَت  اد اص ،  اإف َف يك  ؤعاعاً صاوب ارغوا ،   ٍت عبد اردار

،  اعػػدُّاه مػػ  رؤلػػا  اػػسيأ اا١تدر ػػة اغػػو م..  إؤػػارة اُف أنػػم كػػاف ليالػػياً ٤تبػػاً رغدعػػة،   ػػاٟتغم
 د مرهم مئة  عٍَت م  عرائم ورُت.كل ااو  9ار ي  أعط  ارر  

 358 / 2:  ػ  اؿ الطبري فك تاريخو
اأعطػ  وكػيم ،  ة مائة  عَتاأعط  ا رم معااي،   أعط  أ ا ل ياف    وسب مائة  عَت

اأعطػ  اررذػَت  ػ  اٟتػارث  ػ  كغػدة  ػ  عغامػة أخػا  ػٍت عبػد ارػدار مائػة ،     و اـ مائػة  عػَت
اأعطػ  اٟتػارث  ػ  هإػاـ ،  اأعط  ارعال     وارثة ارنا ر وغيف  ٍت زهسة مائة  عػَت،   عَت

اأعطػ  ،  ئػة  عػَتاأعطػ  لػهيل  ػ  عمػسا ما،  اأعط  ص واف  ػ  أميػة مائػة  عػَت،  مائة  عَت
 ... وويطب    عبد ارع ى    أع اي  مائة  عَت

 وتاريخ اليعق بك 682/  3:  وابن لنير،  929/  4:  ونح ه فك سيرة ابن ىشاـ
ااعًتا ػم  أنػم خطػ  مػع زعمػا  اػسيأ را ػل اررػ  ،  ااد تادـ ذكسه يف ارب ػ  ا٠تػام 

 ! ركاَف ي مكروا م  ذ،  يف ورُت 9
 ػػاؿ الػػػرازي فػػك الجػػػرح ،  ذػػػَت عرػػد  عذػػهم  الػػم أخيػػػم اررذػػسااػػد اخػػ غ  الػػم ارر

 : 473/  8:  والتعديل
 اياػاؿ نذػَت اريسػا رػم راايػة،  اررذس    اٟتارث    كغدة ارعبدرت م  مسػغمة ار ػ ة

 ٝتعا أع ياوؿ ذرك.، 
ألف اررذػػس  ػػ  اٟتػػارث ا ػػل كػػا ساً ،  اهػػ ا هػػو ارصػػواب إف ؤػػا  او:  ااػػاؿ يف هامإػػم

يف مػػا جػػا   اأثبػػا،  ااو مػػاؿ أف يكػػوف مسػػم   اٝتػػم أيذػػا  عيػػد،  إ٪تػػا هػػ ا أخػػوها ،  إٚتاعػػاً 
 راجع الصا ة ارًتٚت ُت. ان ه . ارساايات أف ه ا هو ى اررذَت  



 ٖ٘٘ ................................................................................... لأؿ لائل  ع اب اااع

 ! رواة  ريش يجعل ف النضير مسلما  مهاجرا  شهيدا  
اعػداه ،   اد جعغوا م  اٟتػارث أا اررذػَت ؤخصػيًة الػالمية،  اعغ  عادة رااة اسيأ
اي هػػس أهنػػم جعغػػوا كػػل ارػػ ي  كػػانوا يف ارإػػاـ مػػ  اراسؤػػيُت ..  يف ا١تهػػاجسي  اؤػػهدا  ارَتمػػوؾ

اعػداهم يف ،  جعغػوهم ؤػهدا ،  منل لهيل    عمسا اارعبدريُت،  اماتوا يف طاعوف عمواس
 ! ؤهدا  ارَتموؾ

 117 / 3:  فك أنسابو،  ػ  اؿ السمعانك المحب لقريش وبنك أمية
،  ا  اكسس ا٢تػا   عػد٫تا اريػا  ارسػاكرة آخػس اٟتػساؼ ايف آخسهػا اررػوف   ة ارس :  ارسهيٍت

امػػ  ارػػده ٤تمػػد  ػػ  ،  اهػػو راػػب اٟتػػارث  ػػ  عغامػػة ايغاػػب  ػػارسهُت،  هػػ ه اررسػػبة اُف رهػػُت
ا١تست ػػع  ػػ  اررذػػَت  ػػ  اٟتػػارث  ػػ  عغامػػة  ػػ  كغػػدة  ػػ  عبػػد مرػػاؼ  ػػ  عبػػد ارػػدار  ػػ  اصػػر 

 راى عرم ل ياف    عييرة.،  يسات ع  عبد او    ار  َت،  ارسهيٍت
ا ػل ،  اكاف يعد مػ  وغمػا  اػسيأ،   أما جده اررذَت    اٟتارث  كاف م  ا١تهاجسي 

اهػػو أخػػو اررذػػس  ػػ  اٟتػػارث ارػػ ت ا غػػم عغػػر  ػػ  أع طارػػب  ارصػػ سا  ،  يػػـو ارَتمػػوؾ ؤػػهيداً 
لػػػػورة اكػػػػاف ؤػػػػديد ارعػػػػدااة رسلػػػػوؿ او صػػػػغ  او عغيػػػػم الػػػػغم ا يػػػػم ن رػػػػا ،  صػػػػ اً يػػػػـو  ػػػػدر
 ... ااارا  ر م أ ياتاً م  ارإعس ( سةؿ ساعل بعقاب وا   )

 وغيره.،  327/  1:  وتبعو فك إلماؿ ال ماؿ

 ؟ منل أخيو وابن أخيو 9ىل اعترض النضير على النبك 
اٝت ػم اررذػس  ػ  ،  يف ا١تديرػة 9 روت مصادرنا منا شػة غريبػة لحػدىم مػ  النبػك

نسػػػبًة اُف  ػػػٍت عبػػػد ،  ة ار هػػػست تصػػػ يف ارعبػػػدرتا٭ت مػػػل أف تكػػػوف كغمػػػ،  اٟتػػػارث ار هػػػست
 .. ااررذس تص يف اررذَت،  اردار

 مرم يف ا١تديرة  عد وعة اروداع.   كوف صدرت،  اإذا ص ا نسب ها اريم
 : وفيها،  267 / 2:  ػ و د تقدمم من لتاب مدينة المعاجك للبحرانك

 :  ااؿ 9أابل اررذس    اٟتارث  سغم عغ  ارر  
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اا ر ك  اطمة لػيدة ،  اأخوؾ ليد ارعسب،  او إذا كرا أنا ليد ارد آدـيا رلوؿ 
 اعمك ٛت ة لػيد ارإػهدا ،  اا راؾ اٟتس  ااٟتسُت ليدت ؤباب أهل اٞترة،  نسا  ارعا١تُت

اعمك جغػدة  ػُت عيريػك اصػرو ،  اا   عمك ذا اٞتراوُت يطَت  ما يف اٞترة وي  يإا ، 
 !؟ رسائس اومك م  اسيأ الائس ارعسب  ما..  اؤيبة رم ارسدانة،  أ يك

 ا تاوؿ ررا مارك اعغيرا ما عغيك. اد أعغم را يف  د  اللالـ أنا إذا آمرا ٔت
 : مث ر ع رألم  ااؿ،  طويالً  9 أطسؽ رلوؿ او 

 .... !؟  ما ذن ،   ل او  عل  م ه ا،  أما أنا ااو ما  عغا  م ه ا
َف ،   ػػػػ ف أنػػػػا صػػػػ ت اتصػػػػا ست،  كػػػسل  إف ر ػػػػك:  ااػػػػاؿ رػػػػم 9 وع ػػػم اررػػػػ  

اٮت ػف عمػ  ،   ػ ف او ٯتػ    خغاػم  ذػساب مػ  ا١تكػاره،   ارض الغم،  ٮتغك م  مواهبم
 وسانم االع.  أىب اٟتارث. ان ه .اإ،  مواهبم ع يمة،  ارم ا٠تغا ااألمس،  يإا 

م علػى أف النضػير ىػقا يسػمى الحػارث أيضػا  باسػ،  488/  2:  ػ و د نى ابن ىشاـ
ى اٟتػػػارث  ػػػ  اٟتػػػارث  ػػػ  كغػػػدة   اهػػػو أمػػػس  63/  2:  وسػػػماه اليعقػػػ بك فػػػك تاريخػػػو،  أبيػػػو

خاصػًة إذا كػاف أوػد٫تا  الػم ،  ألنػم يسػ غسب أف يكػوف رإػخٍف اٝتػاف معػاً ،  يوجب ارإك
اال تذػػيف ،  ألف ارعوائػػل ا١تاركػػة يف ارابائػػل ٖتػػًـت الػػم األب اال تغػػَته اُف الػػٍم آخػػس،  أ يػػم

 ! ألنم يذع م،  سمعم اٝتاً آخ
اأف يكػػوف هػػو ارػػ ت ،  اهػػ ا ي ػػ ة  ػػاب الو مػػاؿ أف يكػػوف اٟتػػارث أخػػاهم ارنارػػ 

لعالنػم االيػة عغػر ااٟتسػرُت مػ   9ارد اٝتم يف  عػب ارساايػات أنػم اعػًتض عغػ  اررػ  
 ! ه او  صاعاٍة أا وعٍس م  لعيل سما :  عده

،  األب يف  ػػدر:  األلػػسة ا ػػ رك يكػػوف ارعػػ اب اروااػػع نػػ ؿ  نالثػػة أؤػػخاص مػػ  هػػ ه
 عشػيرة العػقاب ال ا ػ ايكػوف الػم ..  ااٟتػارث هػ ا،  اارده جا س ار ت نف عغيم أ و عبيػد

 !! منغ  النطباؽ عغ  ه ه ارابيغة
 أا اٟتارث    اٟتارث،  كما ٭ت مل أف يكوف صاوبرا اررذَت    اٟتارث
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،  ألهنػػم ذكػػساا ا اتػػم يف ارإػػاـ،  ركػػ  َف ترػػ ؿ عغيػػم ارعاو ػػة،  هػػو اٟتػػارث ا١تعػػًتض،  ارعبػػدرت
  ارع اب اروااع. اري 

ويػ   9  ف م  ا١تدكد أنم يوجد وػارث  عػَته اعػًتض عغػ  اررػ  ،  امهما يك 
اأنػم هػو ،  اعدد م  مصادرنا  الػم اٟتػارث  ػ  اررعمػاف ار هػست،  ارد ذكسه يف ت سَت ارنعغ 
 كما تادـ.،   صاوب وعس ارسعيل

اراايػػػة ،  يف راايػػػة اٟتػػػاكم اٟتسػػػكاي،    عمػػػسا ار هػػػستاكػػػ رك تاػػػدـ الػػػم اٟتػػػارث  ػػػ
 اركايف اا١ترااب.

اَف يػػ كساا ،  أهنػػم تسٚتػػوا رإػػخٍف اأاالده اػػد يرطبػػا عغيػػم،  ا٦تػػا يديػػد أنػػم وػػارث  آخػػس
 : 499/  2:   اؿ ابن لنير فك سيرتو!  اال ذكساا لبب موتم،  عرم ؤسواً 

  الػ اؽ اا ػ  عائػ . ااػاؿ مولػ  ك ا ذكسه لػغمة عػ  ا ػ،   عامس    اٟتارث ار هست
 عمسا    اٟتارث.:     عابة ازياد ع  ا   ال اؽ

ذكػػسه مولػػ   ػػ  عابػػة. ،  عمػػسا  ػػ  عػػامس  ػػ  اٟتػػارث ار هػػست : 572و ػػاؿ فػػك ص 
 ان ه .

 358/  1:  ػ وذلر نح ه فك عي ف الثر
 اري  عبدرياً.،  يكوف اٟتارث صاوب وعس ارسعيل  هسياً ،  اعغيم

صػاوب وعػس لػعيٍل ،  اررذس ارعبدرت ار ت ارد يف راايػة أع عبيػد ايكوف جا س   
 ااو ارعاَف...  آخس

 ؟ الفجروف...  الفجراف من  ريش أو
هػػم  رػػو  9اأؤػػدها عغػػ  اررػػ  ،  ارد يف مصػػادر اٟتػػدي  أف ألػػوأ ابائػػل اػػسيأ

 .. اارد اص هم  األ عسْي ،  اهم  سع أع جهل م  ٥ت ـا،  ا رو ا١تغَتة،  أمية
اإف كػػػػػاف ..  اال  ػػػػد أف نذػػػػػيف ارػػػػيهم  ػػػػػٍت عبػػػػػد ارػػػػدار  يكونػػػػػوف األ عػػػػساف  ػػػػػاٞتمع

يإػك يف مػ  هػو األوسػ  ،  النساف  عد أف يس نٍت  ٍت هاؤم ااراغة ار ي  معهم م  اػسيأ
 !! ااأل عس م  اربااُت
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 85/  4:  ػ  اؿ السي طك فك الدر المنن ر
عػػ  عمػػس  ػػ  ، مسدايػػم  اا ػػ ،  ١ترػػ راا ػػ  ا،  اا ػػ  جسيػػس،  اأخػػسج اربخػػارت يف تارٮتػػم

٫تػػا األ عػػساف :  اػػاؿ،  أَف تػػس اُف ارػػ ي   ػػدروا نعمػػة او ك ػػساً :  يف اورػػم 2 ا٠تطػػاب
اأمػا  رػو أميػة  ُم ًػعُػوا ،   أما  رو ا١تغَتة  ك ي موهم يػـو  ػدر،   رو ا١تغَتة ا رو أمية:  م  اسيأ
 ان ه . .! اُف وُت

ي وجػػػػم اريػػػػم ،  اإذا صػػػػة ذرػػػػك عرػػػػم،  ردده عمػػػػس ايإػػػػبم أف يكػػػػوف ذرػػػػك كالمػػػػاً نبويػػػػاً 
مث رتػػب ،  اأطغػػا يػػده اَف ٭تالػػبم أ ػػداً ،  ١تػػاذا اُفَّ معاايػػة األمػػوت عغػػ  وكػػم ارإػػاـ:  ارسػػداؿ

 أكمػػل  ػػ رك ،  ا٠تال ػػة مػػ   عػػده يف ؤػػورى جعػػل  يهػػا وػػا ارػػراب رصػػهس عنمػػاف األمػػوت
 !؟ تسغيم اردارة اللالمية ألود األ عسْي  م  اسيأ

* * 
 والحمد هلل رب العالمين،  تم

* * 
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 فهرس أىم مصادر البحث
 ػ القرآف ال ريم 1

 رإيخ ٤تمد عبده ػ دار ا١تعس ة ػ  َتاتػ ؤسح ا 7ػ هنت اربالعة ػ كالـ الماـ عغر  ٕ
ػ إوااؽ اٟتا ػ رغااضر ارسيد نور او ار سًتت ا١تسعإر ػ تعغيا ارسيد ؤهاب ارػدي  ا١تسعإػر ػ  ٖ

 مك بة ارسيد ا١تسعإر ػ ام
 ة مصس ػ ٖتايا أ و ار ذل إ ساهيمػ طبع ٜٔٔػ التااف يف عغـو اراسآف ػ ارسيوطر ػ تويف  ٗ
 ػ طبعةاررعف األؤسؼ ػ ارعساؽ ٛٗ٘خ ارط لر ػ تويف و عاج ػ ارإيػ ال ٘
ٖتايا ارإيخ خارد  ػ  عبػد ارػسٛت  ػ دار ا١تعس ػة  ػَتات ػ ػ  ٕٙ٘ػ األدب ا١ت سد ػ اربخارت ػ تويف  ٙ
ٔٗٔٙ 

ا امإم ص ية مسغم  إسح اررػوات ػ ؤػهاب ارػدي  ،  رؤاد ارسارت رإسح ص ية اربخارتإػ  ٚ
 ػ دار إويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتات ٖٕٜ أٛتد    ٤تمد اراسطالي ػ تويف

 7ػ األر عوف وديناً ػ مر عب اردي      ا ويم ػ اراسف ارسادس ػ مدلسة االماـ ا١تهدت  ٛ
 ٛٓٗٔػ ام ػ 

٤تمػد اربرػا ا٤تمػد عاؤػور ا٤تمػد  ايػد ػ دار :  ػ ٖتايػا ٖٓٙػ ألد ارغا ة ػ ا   األثَت ػ تويف لرة  ٜ
 إويا  ارًتاث ارع ع ػ  َتات

 ػ دار ا٢تعسة ػ  َتات ٜٔٔػ ألباب ارر ؿ ػ ارسيوطر ػ تويف  ٓٔ
ػ ٖتايا عالـ رضا ا١تازندراي ػ ا١تطبعة ارعغمية ػ ام  ٖٔٛالع اادات ػ ارإيخ ارصداؽ ػ تويف  ػ ٔٔ

ٕٔٗٔ 
ػ  ٛٓٗٔػ أعػالـ ارػدي  يف صػ ات ا١تػدمرُت ػ اٟتسػ  ارػديغمر ػ اراػست ارنػام  ػ ارطبعػة األاُف  ٕٔ
 ربيا لويا  ارًتاث ػ اممدلسة آؿ ا
ػ دار ارك ػب اللػالمية ػ هتػساف ػ اػدـ رػم ارسػيد  ٛٗ٘ػ إعػالـ ارػورى ػ ارإػيخ ارط لػر ػ تػويف  ٖٔ

 ٤تمد مهدت ا٠تسلاف ػ ارطبعة ارنارنة
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 ػ دار ارك ب اللالمر ػ ارااهسة ٘ٚٗػ إكماؿ اركماؿ ػ ا   ماكوال ػ تويف  ٗٔ
اٟتغػ  ػ ارراؤػس مك بػة  ايػا ارسػيد ٤تمػد  ػدر ارػدي  اررعسػايػ ٖت ٖٙٗػ أمػاِف ا١تستذػ  ػ تػويف  ٘ٔ

 ٖٓٗٔا١تسعإر اررع ر ػ ام 
ػ ٖتايا مدرلة الماـ ا١تهدت ػ ارطبعة األاُف  ٜٕٖػ المامة اار بصسة ػ ا    ا وية ارامر ػ تويف  ٙٔ

 ٗٓٗٔػ 
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٕٗٓػ ك اب األـ ػ الماـ ارإا عر ػ تويف  ٚٔ
 اٟتيدرية ػ اررعف ػ ا١تطبعة ٖٙٗر ػ ارإسيف ا١تستذ  ػ تويف ان صػ ال ٛٔ
ػ ٖتايػا األرمػوت ػ مرإػورات  ٕٓٙػ اليذػاح ػ ار ذػل  ػ  ؤػاذاف األزدت ارريسػا ورت ػ تػويف  ٜٔ

 ٖٖٙٔجامعة طهساف ػ 
 ػ مدلسة ارو ا  ػ  َتات ْٔٔٔٔتار األنوار ػ ارعالمة ا غسر ػ تويف ػ  ٕٓ
 ػ إويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتات ٗٚٚة ػ ا   كنَت اردمإار ػ تويف اربداية ااررهايػ  ٕٔ
 ارك اب ػ ام اعةػ ؤسكة طب ٜٕٓػ  صائس اردرجات ػ اٟتس  ارص ار ارامر ػ تويف  ٕٕ
ػ اػم  7 ػ مدرلػة االمػاـ ا١تهػدت ٓٔػ تأايػل ا يػات ػ ؤػسؼ ارػدي  اٟتسػيٍت ػ اراػسف  ٖٕ

ٔٗٓٚ 
 تا ػ دار مك بة اٟتاة  َت  ٕ٘ٓٔسيد ٤تمد ار  يدت ػ تويف يف ؤسح ارااموس ػ ار ستاج ارعسا ػ  ٕٗ
 ػ دار ا١تعس ة ػ  َتات ٕٕٚػ تارخ أع ار دا  اردمإار ػ تويف  ٕ٘
 ػ ا١تك بة ارسغ ية ػ ا١تديرة ا١ترورة ٖٙٗػ تاريخ  غداد ػ ا٠تطيب اربغدادت ػ تويف  ٕٙ
ا١تك بػة اللػالمية ػ ٤تمػد أزدمػَت ػ ػ  ٕٙ٘ػ ار ػاريخ اركبػَت ػ ٤تمػد  ػ  إٝتاعيػل اربخػارت ػ تػويف  ٕٚ

 ديار  كس ػ تسكيا
ػ اويا  ارًتاث ارعػسع  ػَتات امدلسػة األعغمػر  ٛٓٛػ تاريخ ا   خغداف ػ عبد ارسٛت  ػ تويف  ٕٛ
 ـٜٔٚٔػ  ٜٖٔٔ َتات ػ 

 مكة ا١تسكة ػ دار ار عااف رغباـز ػ ٜٔٔػ تاريخ ا٠تغ ا  ػ اٟتا يب جالؿ اردي  ارسيوطر ػ تويف  ٜٕ
 ػ إويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتات ٖٓٔتاريخ ارط ت ػ ٤تمد  رعسيس ارط ت ػ تويف  ػ ٖٓ
 ػ دار ارك س ػ ام ػ ع  طبعة جدة ٕٕٙػ تاريخ ا١تديرة ا١ترورة ػ عمس    ؤبم اررمَتت ػ تويف  ٖٔ
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 ػ دار صادر ػ  َتات ٕٗٛػ تاريخ اريعاوع ػ أٛتد    ااضة اريعاوع ػ تويف  ٕٖ
 ػ إويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتات ٛٗٚ يب ػ    اردي  ار ه  ػ تويف ػ ت كسة اٟتا ٖٖ
 ػ طبعة ام ٗ٘ٙػ ت كسة ا٠تواص ػ لب  اٞتوزت اٟتر ر ػ تويف  ٖٗ
ػ ٖتف ارعاوؿ ػ ا   ؤعبة اٟتساي ػ م  أعالـ اراست ارسا ػع ػ طبعػة ٚتاعػة ا١تدرلػُت  اػم ارطبعػة  ٖ٘

 ٗٓٗٔارنانية
 ٗٔٗٔػ دار ارك ب ارعغمية ػ ربراف ػ ارطبعة األاُف  ٕٜٓػ تويف ػ ار   ة ارغطي ة ػ ارسخاات  ٖٙ
 ـٜٛٛٔػ ػ  ٛٓٗٔػ دار ارك س ػ ربراف  ٙ٘ٙػ ارًتعيب اارًتهيب ػ ا١تر رت ػ تويف  ٖٚ
 ػ دار ارك ب ارعغمية ػ  َتات ٔٗٚػ ار سهيل إُف عغـو ار ر يل ػ ا رع ت ػ تويف  ٖٛ
 ػ دار ارك اب ارعسع ػ  َتات ٕٛ٘تويف  ػ تععيل ا١تر عة ػ ا   وعس ارعساالي ػ ٜٖ
 ػ إويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتات ٓٙٗػ ت سَت ار بياف ػ ارإيخ ارطبولر ػ تويف  ٓٗ
اجغػال ارػدي  ارسػيوطر ػ راجعػم مػسااف لػوار ػ دار ،  ػ ت سػَت اٞتالرػُت ػ جػالؿ ارػدي  ارغػر ٔٗ

 ا١تعس ة ػ  َتات.
 ػ ٖتايا د. يولف ا١تسعإر ٗٚٚػ تويف  ػ ت سَت ا   كنَت ػ ا   كنَت اردمإار ٕٗ

 ٕٔٗٔدار ارعس ة ػ  َتات ػ 
ػ دار ا١تعس ػة  يػػوت ػ ارطبعػػة األاُف  ٕٔٔػ ت سػػَت ارصػػرعاي ػ عبػد ارػػسزاؽ ارصػرعاي ػ تػػويف  ٖٗ

ٔٗٔٔ 
ػ دار ا١تعس ة تبيوت ػ عػ  طبعػة  ػوالؽ ػ  ٖٓٔػ ت سَت ارط ت ػ ٤تمد    جسيست ارط ت ػ تويف  ٗٗ

 مصس
 ػ ا١تك بة ارعغمية ػ طهساف ٖٓٔسَت ارعياؤر ػ ٤تمد    عياش ارسغمر ػ تويف ػ ت  ٘ٗ
ػ ار  سػَت اركبػَت ػ ار خػس ارػسازت ػ ٖتايػا عبػد او ٤تمػػد ارػدرايأ ػ طبعػػة مصػورة ػ مك ػػب  ٙٗ

 العالـ اللالمر ػ طهساف
رطبعػة األاُف ػ ٖتايػا ٤تمػد اركػا م ػ ا ٖٓٓػ ت سػَت  ػسات ػ  ػسات  ػ  إ ػساهيم اركػويف ػ تػويف  ٚٗ

 ـٜٜٓٔػ  ٓٔٗٔ
 ػ ٖتايا مصط   ارساا ػ دار إويا  ارًتاث ارعسع ٔٚٙػ ت سَت اراسط  ػ اراسط  ت ويف  ٛٗ
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 ٘ٓٗٔ َتات ػ 
 ػ طبعة اررعف ػ ارعساؽ ٜٕٖػ ت سَت ارامر ػ عغر    إ ساهيم ارامر ػ تويف  ٜٗ
اربالعة ػ ام ػ مصسة ع  ارطبعة  ػ مرإورات ٕٛ٘ػ ت سَت اركإاؼ ػ جاد او ار ٥تإست ػ تويف  ٓ٘
 ٖٚٓٔا١تصسية ػ 

 ػ إويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتات ٖٓٚٔػ ت سَت ا١تساعر ػ ا١تساعر ػ تويف  ٔ٘
 اتػ دار ارعس ة ػ  َت  ٖٗ٘ٔػ ت سَت ا١ترار ػ ارإيخ ٤تم عبده اارإيخ رؤيد رضا ػ تويف  ٕ٘
 ات مدلسة األعغمر ػ  َتاتت سَت ا١تي اف ػ ارسيد ٤تمد وسُت ارطباطبائر ػ مرإور ػ  ٖ٘
 ػ مدلسة اٝتاعيغياف ػ ام ٕٔٔٔارناغُت ػ ارإيخ اٟتوي ت ػ تويف  رػ ت سَت نو  ٗ٘
 ػ دار ارك ب ارعغمية  َتات ٛٙٗػ ار  سَت ارولي  ػ عغر    أٛتد ارواادت ارريسا ورت ػ تويف  ٘٘
 ٜٓٗٔػ ارطبعة ارنانية  ٖٙٗػ تر يم األنبيا  ػ ارسيد ا١تستذ  ػ تويف  ٙ٘
 فاػ دار ارك ب اللالمية ػ طهس  ٓٙ٘ػ هت يب األوكاـ ػ ارإيخ ارطولر ػ تويف  ٚ٘
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٕٛ٘وعس ارعساالي ػ تويف  ػ هت يب ار ه يب ػ ا   ٛ٘
 ػ مدلسة ارسلارة ػ  َتات ٕٗٚػ هت يب اركماؿ ػ يولف ا١ت ت ػ تويف  ٜ٘
هاؤػم اٟتسػيٍت ارطهػساي ػ ٚتاعػة ا١تدرلػُت  اػم ػ ار وويػد ػ ارإػيخ ارصػداؽ ػ ٖتايػا ارسػيد  ٓٙ

 ٘ٔٗٔارطبعة ارسا عة 
 ػ إويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتات ٕٙ٘ارسازت ػ تويف عبد ارسٛت   ػ اٞتسح اار عديل ػ ٔٙ
ػ ٖتايػا أ ػو ٤تمػد ارغمػارت الدريسػر اٟتسػيٍت ػ دار  ٘ٚٛػ اٞتػواهس اٟتسػاف ػ ارنعػار  ػ تػويف  ٕٙ

 ٙٓٗٔارطبعة األاُف ارك ب ارعغمية ػ  َتات 
 ػ طبعة دار ا١تعارؼ اللالمية ػ ام ٚٓٔٔػ وغية األ سار ػ ارسيد هاؤم ارب ساي ػ تويف  ٖٙ
 ػ ارباع اٟتغ  اأاالده ٔتصس ٛٓٛػ وياة اٟتيواف ارك ى ػ اردمَتت ػ تويف  ٗٙ
 ػ طبعة ٚتاعة ا١تدرلُت  ام ٖٔٛػ ا٠تصاؿ ػ ارإيخ ارصداؽ ػ تويف  ٘ٙ
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٜٔٔرنور ػ جالؿ اردي  ارسيوطر ػ تويف ػ اردر ا١ت ٙٙ
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 ؼ ػ مصسار ػ دار ا١تع ٖٖٙػ دعائم اللالـ ػ ارااضر اررعماف ا١تغسع ػ تويف  ٚٙ
 ػ دار ارك ب ارعغمية ػ  َتات ٛ٘ٗػ دالئل ارربوة ػ اربيهار ػ تويف  ٛٙ
 ٛٓٗٔة األعغمر ػ  َتات    رل م ارط ت ػ مدلس ػ دالئل المامة ػ ٤تمد    جسيس ٜٙ
ػ ٖتايا ارسيد مهدت رجائر ػ دار اراسآف  ام  ٖٙٗػ رلائل ا١تستذ  ػ ارإسيف ا١تستذ  ػ تويف  ٓٚ

 ٘ٓٗٔػ 
 ػ مرإورات ارسضر ػ ام ٛٓ٘ػ راضة ارواع ُت ػ ار  اؿ ارريسا ورت ػ تويف  ٔٚ
عبػد ارػسؤاؼ لػعد ػ دار ار كػس ػ  ػَتات ػ ٖتايػا  ٔٛ٘ػ ارػساض األنػف ػ ارسػهيغر ػ تػويف  ٕٚ

 ـ ٜٜٛٔ ا  ه ٜٓٗٔ
ػ لغسػغة األواديػ  ارصػ ي ة ػ ارإػيخ ٤تمػد ناصػس ارػدي  األربػاي ػ دار ا١تعػارؼ ارسيػاض ػ  ٖٚ

ٔٗٔ٘ 
 ٛٓٗٔػ لغسغة أوادينم ارص ي ة ارإيخ ٤تمد ناصس اردي  األرباي ػ دار ا١تعارؼ ارسياض ػ  ٗٚ
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٕ٘ٚتويف  ػ لر  أع دااد ػ لغيماف    األؤع  ارسعس اي ػ  ٘ٚ
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٕ٘ٚػ لر  ا   ماجة ػ ٤تمد    ي يد ارا ايٍت ػ تويف  ٙٚ
دار  ٕٕٚمرصػور  ػ  ؤػعبة ا١تكػر ػ تػويف  ػ لػر  لػعيد  ػ  مرصػور ػ المػاـ اٟتػا يب لػعيد  ػ  ٚٚ

 مر ارسٛت  األع بيبارك ب ارعمية ػ  َتات ػ ٖتايا و
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٜٕٚد    عيس  ارًتم ت ػ تويف ػ لر  ارًتم ت ػ ٤تم ٛٚ
 ػ مطبعة الع داؿ ػ دمإار ٕ٘٘    ساـ اردارمر ػ تويف ػ لر  اردارمر ػ عبد او ٜٚ
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٖٕٓػ تويف  رلر  اررسائر ػ أٛتد    ؤعيب اررسائػ  ٓٛ
 دار ار كس ػ  َتاتػ  ٛ٘ٗاٟتسُت اربيهار ػ تويف  ػ ارسر  ارك ى ػ أٛتد    ٔٛ
 ػ مدلسة ارسلارة ػ  َتات ٛٗٚػ لَت أعالـ ارربال  ػ    اردي  ار ه  ػ تويف  ٕٛ
 ػ مطبعة صبية ػ مصس. ٕٛٔهاؤم ػ ا   هاؤم اٟتمَتت ػ تويف  ػ لَتة ا   ٖٛ

 ٜٓٗٔاردك ور عبد ارسالـ هاراف ػ مك بة ارسرة ػ ارااهسة ط. لادلة  اأيذاً هت يبها ػ ٖتاي
 اردي  اٟتغ  ارإا عر ػ دار ار كس ػ  َتات سَتة اٟتغبية ػ عغر     سهافار ػ ٗٛ
 ػ دار ا١تعس ة ػ  َتات ٗٚٚكنَت اردمإار ػ تويف  ػ ارسَتة ارربوية ػ ا   ٘ٛ
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 ػ طبعة مدلسة ارصادؽ ػ هتساف ٖٙٗػ ارإا عر ػ ارإسيف ا١تستذ  ػ تويف  ٙٛ
ػ ٖتايا وسُت عبػد اٟتميػد نبػل دار األراػم ػ ارإ ا   عسيف واوؽ ا١تصط   ػ ارااضر عياض  ٚٛ

    أع األرام ػ  َتات
 طبعة امػ  ٖٕٙػ ؤسح األخبار ػ ارااضر ا١تغسع ػ تويف  ٛٛ
 ٚٓٗٔربراف ػ  َتات ػ ارعسع ب اػ دار ارك  ٙٚٙػ ؤسح مسغم رغروات ػ تويف  ٜٛ
 ٓٔٗٔرطبعػة األاُف اػ دار ك ػب ارعغميػة ػ  ػَتات ػ  ٛ٘ٗػ ؤػعب الٯتػاف ػ اربيهاػر ػ تػويف  ٜٓ

 ٖتايا أع هاجس ٤تمد ارسعيد  ربسيوي زعغوؿ
ػ ؤسح هنت اربالعة ػ ال   أع اٟتديد ا١تع  ِف ػ اراسف ارسا ع ػ ٖتايا ٤تمػد ا ػو ار ذػل ارػ اهم ػ  ٜٔ

 عيس  ارباع اٟتغ  ػ مصس
دت مدلسػػة ػ ؤػواهد ار ر يػػل رغ ػاكم ارريسػا ورت اٟتسػػكاي ػ اراػػسف ا٠تػام  ػ ٖتايػػا ارمػو  ٕٜ

 ٔٔٗٔارطبع ااررإس ا٣تمع إويا  ارناا ة اللالمية ػ ام ػ 
 ػ دار ارعغم رغمالييا ػ  َتات ٖٜٖػ ارص اح ػ اٞتوهست ػ تويف  ٖٜ
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٕٙ٘ػ ص ية اربخارت ػ ٤تمد    إٝتاعيل اربخارت ػ تويف  ٜٗ
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٕٔٙػ ص ية مسغم ػ مسغم ا   اٟتعاج ارريسا ورت ػ ت ويف  ٜ٘
ػ ٖتايػا اربهيػودت ا١تك بػة ا١تستذػوية  ٚٚٛػ ارصساط ا١تس ايم ػ ارعامغر ارربػاطر اربياضػر ػ تػويف  ٜٙ

 لويا  ا ثار اٞتع سية ػ هتساف
  ه ٖ٘ٛٔػ ارصواعا ارساة ػ ا   وعس ا٢تي مر ػ ؤسكة ارطباعة ار رية ا١ت  دة ػ مصس  ٜٚ
 ٕٕٖٔػ طبعة ريدف  ٖٕٓ ػ ارطباات ػ ا   لعد ػ تويف ٜٛ
ػ ٖتايػا عبػد ار  ػاح اٟتغػو ػ  ٔٚٚية اركػ ى ػ عبػد اروهػاب ارسػبكر ػ تػويف عطباػات ارإػا ػ  ٜٜ

 اويا  ارك اب ارعس ية ػ ارااهسة
 اتػ دار ا١تعس ة ػ  َت  ػ طباات اٟترا غة ػ رغااضر أع يعغ  ػ اراسف ا٠تام  ٓٓٔ
ػ اويػا  ارػًتاث ارعػسع ػ  ٖٗ٘ ا١تػاركر ػ تػويف ػ عارضػة األوػوذت ؤػسح ارًتمػ ت ا ػ  ارعػسع ٔٓٔ

 ـ ٜٜ٘ٔػ  ٘ٔٗٔ َتات ارطبعة األاُف 
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 ٙٓٗٔػ مدلسة اربعنة ػ ام  ٖٙٓٔػ خالصة عباات األنوار ػ رغسيد وامد اٟتسيٍت ػ تويف  ٕٓٔ
 ػ دار مك بة ا٢تالؿ ػ  َتات ٕٖٛػ ارعاد ار سيد ػ ا   عبد ر م األندرسر ػ تويف  ٖٓٔ
 رت ػ اماا ػ مك بة ارد ٖٔٛإسائع ػ ارإيخ ارصداؽ ػ تويف ػ عغل ار ٗٓٔ
دار  ٘٘ٛؤػسح صػ ية اربخػارت ػ  ػدر ارػدي  ٤تمػود  ػ  اٛتػد ارعيػٍت ػ تػويف اراػارئ  ػ عمدة ٘ٓٔ

 ػ  َتات ار كس
 ػ ارعهد ارادل اارعهد اٞتديد ػ طبعة ٣تمع اركرائ  ارإساية ػ  َتات ٙٓٔ
 ػ طبعة ايساف ع  طبعة مدلسة داره ا٢تعسة ٘ٚٔتويف  ػ ك اب ارعُت ػ ا٠تغيل ار ساهيدت ػ ٚٓٔ
 ٖٗٚػ عيوف األثس ػ ال   ليد ارراس ػ تويف  ٛٓٔ
 ٜٖٓٔػ مرإورات األعغمر طهساف ػ  ٖٔٛعيوف أخبار ارسضا ػ ارصداؽ ػ تويف لرة ػ  ٜٓٔ
 ػ طبعة ادٯتة ػ ايساف ٗٔٔٔػ عاية ا١تساـ ػ ارسيد هاؤم ارب ساي ػ تويف  ٓٔٔ
ػ مدلسػة األعغمػر  ػَتات ػ ارطبعػة األاُف  ٜٖٓٔس ػ ارإػيخ عبػد اٟتسػُت األميػٍت ػ ػ ارغػدي ٔٔٔ

 ػ دار ارك اب ارعسع  َتات ٜٖٚٔاارطبعة ارسا عة ،  ٗٔٗٔ
ػ مك بػػة ارصػداؽ طهػػساف ٖتايػػا  ٖٓٛ ػػساهيم اررعمػاي ػ تػػويف إػ ك ػاب ارغيبػػة ػ ٤تمػد  ػػ   ٕٔٔ

 ارغ ارت
دث ارديرية ػ ا ػ  أع ٚتهػور الوسػائر ػ ٖتايػا ارإػيخ ٣ت ػىب  ي ية يف األواعارغئاِف ار ػ عواِف ٖٔٔ

 ػ ام ٗٓٗٔارعساار ػ ارطبعة األاُف 
ث ارعػسع ػ  ػَتات اػ دار اويػا  ارػًت  ٕ٘ٛػ  ػ ة اربػارت يف ؤػسح اربخػارت ال ػ  وعػس ػ تػويف  ٗٔٔ
 ـ ٜٛٛٔػ  ٛٓٗٔارطبعة ارسا عة 
 ػ مك بة اررهذة ا١تصسية ػ مصس ٖ٘ٚاربالذرت ػ تويف  ٭تِتػ   وح اربغداف ػ أٛتد  ٘ٔٔ
 ٙٔٗٔػ راجعم يولف ارغوش ػ دار ا١تعس ة ػ  َتات  ٕٓ٘ٔػ   ة اراديس ػ ارإوكاي ػ تويف  ٙٔٔ
 مك بة أمَت ا١تدمرُت ػ اص هاف ٖٓٛٔػ   ة ا١تغك ارعغر ػ ا   ارصديا ا١تغسع ػ تويف  ٚٔٔ
 ارك اب ارعسع ػ ربراف ػ دار ٜٓ٘خبار ػ ا   ؤَتايم ارديغمر ػ تويف ػ  سداس األ ٛٔٔ
 ااموس ارك اب ا١تادس ػ ٣تمع اركرائ  ارإساية ػ مك بة ا١تإعل ػ  َتات   ؤساؼ را طةػ  ٜٔٔ
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 ٜٔٛٔاركرائ  ال٧تيغية يف ارإسؽ األال  ػ ارطبعة ارسادلة 
 ػ إويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتات ٖٓٙػ اركامل يف ار اريخ ػ ا   األثَت ػ تويف  ٕٓٔ
 ػ دار ارك ب اللالمية ػ طهساف ٜٕٖػ ٤تمد    يعاوب اركغيٍت ػ تويف ػ اركايف  ٕٔٔ
 ٖٗٛٔػ طبعة ارعساؽ اررعف ػ  ٖٜٙػ كإف ارغمة ػ األر غر ػ تويف  ٕٕٔ
ػ ٖتايػا ارسػيد عبػد ارغطيػف اركػوه كمػست ا٠تػوئر  ٓٓٗػ ك ايػة األثػس ػ ا٠تػ از ارامػر ػ تػويف  ٖٕٔ

 ان إارات  يدار ػ ام
 ػ طبعة ٚتاعة ا١تدرلُت ػ ام ٖٔٛرإيخ ارصداؽ ػ تويف ػ كماؿ اردي  ػ ا ٕٗٔ
 ػ مدلسة ارسلارة ػ ارسعودية ٜ٘ٚػ كر  ارعماؿ ػ ا١ت ار ا٢تردت ػ تويف  ٕ٘ٔ
 ػ مدلسة األعغمر ػ  َتات ٕٛ٘ػ رساف ا١تي اف ػ ا   وعس ارعساالي ػ تويف  ٕٙٔ
 ٚٔٗٔ َتات ػ  ػ مألاة ار هسا  ػ ارسيد جع س مستذ  ارعامغر ػ دار ارسَتة ػ ٕٚٔ
 ػ دار ا١تعس ة ػ  َتات ٖٛٗػ ا١تبسوط ػ  ر اردي  ارسسخسر ػ تويف  ٕٛٔ
 ػ طبعة ارباز ػ مكة ا١تكسمة ٖٗ٘ػ ك اب ا ساوُت ػ ٤تمد    وباف ار ميمر ػ تويف  ٜٕٔ
ػ ٖتايػا خورؤػيد أٛتػد  ػارؽ عػاَف  ٕ٘ٗػ ك ػاب ارػ َّ ػ ٤تمػد  ػ  وبيػب اربغػدادت ػ تػويف  ٖٓٔ

 ربرافارك ب ػ 
 ػ مك ب نإس ارناا ة اللالمية ػ طهساف ٘ٛٓٔتويف  ر ػػ ٣تمع ارب سي  ػ ارإيخ ارطس٭ت ٖٔٔ
ػ دار ارك ب ارعغمية ػ  َتات أيذاً ٣تمع  غية  ٚٓٛػ ٣تمع ار اائد ػ نور اردي  ا٢تينمر ػ تويف  ٕٖٔ

 َٗٔٗٔتات ػ ارسائد يف ٖتايا ٣تمع ار اائد ػ ٖتايا عبد او ٤تمد اردرايأ ػ دار ار كس  
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٙٚٙػ ا موع ػ ٤تير اردي     ؤسؼ ارروات ػ تويف  ٖٖٔ
 مك بة اٟتياة ػ  َتات ػ دار ٕ٘ٗػ ٤تاضسات األد ا  ػ ارساعب الص هاي ػ تويف  ٖٗٔ
 ػ دار ار كس ػ  َتات ٙ٘ٗػ ارغر ػ ا   وـ  األندرسر ػ تويف  ٖ٘ٔ
ػ دار ار كػس ػ دمإػا ػ اخ صػستم اواا ػم  ٔٔٚر ػور ػ تػويف ػ ٥ت صػس تػاريخ دمإػا ػ ا ػ  م ٖٙٔ

 ة ارإهاعرلكي
 ػ ٖتايا ع ة او ا١توالئر ا٢تمداي ٚٓٔٔػ مديرة ا١تعاج  ػ ارسيد هاؤم ارب ساي ػ تويف  ٖٚٔ
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 ٖٔٗٔمدلسة ا١تعارؼ االلالمية ػ ام 
ر ار كػس ػ  ػَتات ػ ػ دا ٖٙٗػ مػساج ارػ هب ػ ا١تسػعودت ػ عغػر  ػ  اٟتسػُت ا١تسػعودت تػويف  ٖٛٔ

 ٖتايا ٤تمد ٤تر اردي  عبد اٟتميد
 ػ دار ا١تعس ة ػ  َتات ٘ٓٗػ مس درؾ اٟتاكم ػ اٟتاكم ارريسا ورت ػ تويف  ٜٖٔ
 ام ػ : ػ مدلسة آؿ اربيا ٕٖٓٔػ مس درؾ ارولائل اراا اررورت ػ تويف  ٓٗٔ
ػػ ا امإػػم ٙتػػسات  ٓ٘ٛػ ا١تسػ طسؼ يف كػػل  مػػ  مسػ  سؼ ػ أ ػو ار ػػ ة األ إػػيهر ػ تػػويف  ٔٗٔ

 األاراؽ يف اٟتاضسات اٟتموت ػ دار ار كس ػ  َتات
ت ػ مدلسػة مػودػ ٖتايػا ار ٓٓٗػ ا١تسًتؤػد ػ ٤تمػد  ػ  جسيػس ارطػ ت ى ارإػيعر   ػ تػويف  ٕٗٔ

 ػ ام ٘ٔٗٔارناا ة االلالمية ركوؤانبور ػ 
 ػ دار صادر ػ  َتات ٕٔٗػ ا١تسرد ػ الماـ أٛتد    وربل ػ تويف  ٖٗٔ
 ار ا١تعس ة ػ  َتاتدػ ارطبعة األاُف ػ  ٙٔ٘ػ مصا ية ارسرة ػ اربغوت ػ تويف  ٗٗٔ
 ػ دار ار كس ػ ربراف ٖٕ٘ػ ا١تصرف ػ ا   أع ؤيبة ػ تويف  ٘ٗٔ
 ات ا غسر ارعغمر  غدادػ مرإور  ٕٔػ مصرف عبد ارسزاؽ ػ عبد ارسزاؽ ارصرعاي ػ تويف  ٙٗٔ
 ػ دار ا١تعس ة ػ ربراف ٙٔ٘تويف  ػ معاَف ار ر يل ػ ار سا  اربغوت ػ ٚٗٔ
 ػ طبعة دار الع صاـ ػ مصس ٛٔٗٔػ معاَف ار نت ػ لعيد أيوب ػ تويف  ٛٗٔ
ػ ٖتايا عغر أكػ  ارغ ػارت ػ ٚتاعػة ا١تدرلػُت  ٖٔٛػ ارإيخ ارصداؽ ػ تويف ػ معاي األخبار  ٜٗٔ

 ام.
راي ػ معاصػس ارطبعػة ػ مععػم أواديػ  المػاـ ا١تهػدت ػ مدلسػة ا١تعػارؼ اللػالمية ػ اركػو  ٓ٘ٔ

 ػ ام ٔٔٗٔاألاُف ػ 
 ويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتاتػ إ ٕٙٙػ مععم اربغداف ػ يااوت اٟتموت ػ تويف  ٔ٘ٔ
 ٜ٘ٛٔػ  ٙٓٗٔػ اويػا  ارػًتاث ارعػسع ػ  ػَتات  ٖٓٙػ ا١تععم اركبَت ػ ارطػ اي ػ تػويف لػرة  ٕ٘ٔ

 ـ ػ ارطبعة ارنانية ٖتايا عبد ا يد ارسغ ر
ػ ٖتايػا ارػدك ور مارلػدف جػون  ػ  ٕٚٓرغوااػدت ػ ٤تمػد  ػ  عمػس  ػ  اااػد ػ تػويف  ػ مغػازت ٖ٘ٔ

 ٘ٓٗٔدار ا١تعس ة االلالمية ػ ايساف 
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 ػ دار ارك اب ارعسع ػ  َتات ٕٓٙػ ا١تغٍت ػ عبد او    ادامم ػ تويف  ٗ٘ٔ
 ام ػ طبعة ٚتاعة ا١تدرلُت  ٖٔٛػ م  ال ٭تذسه ار ايم ػ ارإيخ ارصداؽ ػ تويف  ٘٘ٔ
 ٓٔٗٔػ طبعة ٚتاعة ا١تدرلُت ػ  ام ػ  ٖٔٗػ ا١تارعة ػ ارإيخ ا١ت يد ػ تويف  ٙ٘ٔ
 ٛٛ٘ؤوب ػ تويف آآؿ أع طارب ػ ا   ؤهس  بػ مراا ٚ٘ٔ
ػ ٖتايػػا  ٕٓٚػ ٤تمػد  ػػ  لػغيماف اركػويف ػ تػػويف ٨تػو  7ػ مرااػب أمػَت ا١تػػدمرُت  ٛ٘ٔ

 ٕٔٗٔارمودت ٣تمع إويا  ارناا ة االلالمية ػ ام ػ 
 ػ إويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتات ٜٚٔماـ مارك    أن  ػ تويف ػ ال أا١توط ػ ٜ٘ٔ
 ا١تعس ة ػ  َتات ػ دار ٛٗٚػ مي اف الع داؿ ػ    اردي  ار ه  ػ تويف  ٓٙٔ
 ٗٔٗٔ عة مهمس ػ ام ػ  / ارسيد عغر ا١تيالي ػ معاصس ػ ـ ػ ن  ات األزهار ػ ٔٙٔ
مر و ػ ازارة ارناا ػة االرؤػاد اراػ ٖٖٚب اررػويست ػ تػويف ػ هنايػة الرب ػ أٛتػد  ػ  عبػد اروهػا ٕٙٔ

 صسيةا١ت
 ػ اررهاية ػ ا   األثَت ػ ٖتايا ٤تمد ارطراجر ػ تصويس مدلسة اٝتاعيغياف ػ ام ٖٙٔ
 ػَتت ٖتايػا  ػ دار ار كػس ػ ٔٗٓٔار غمسػاي ػ تػويف  ػ ن ػة ارطيػب ػ أٛتػد  ػ  ٤تمػد ا١تاػست ٗٙٔ

 يولف ارإيخ ٤تمد اربااعر
 ػ دار ا٢تعسة  ام ػ ٖتايا األرموت ٕٙٚت اٟتا ػ ارعالمة اٟتغر ػ تويف ػ هن ٘ٙٔ
يف مرااػب آؿ  يػا اررػ  ا١تخ ػار ػ مػدم   ػ  وسػ  ارإػبغرعر ػ دار ار كػس ػ  ػ نػور األ صػار ٙٙٔ

  َتات
ػػ ا١تك بػة اللػالمية  ٖتايػا ارإػيخ ٤تمػد ا٠تسالػاي ػ ٖٔٛػ ا٢تدايػة ػ ارإػيخ ارصػداؽ ػ تػويف  ٚٙٔ

 ٖٚٚٔطهساف ػ 
،  آؿ اربيػا لويػػا  ارػًتاث  اػػم ػ مدلسػػة ٗٔٔٔالػائل ارإػػيعة ػ اٟتػس ارعػػامغر ػ تػويف  ػػ ٛٙٔ

 اطبعة إويا  ارًتاث ارعسع ػ  َتات.
* * 

 .د و رب ارعا١تُتممت  هسس ا١تصادر ا م مت ارك اب ااٟت
* * 


