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 الملخص 

نيز ةديسلا نم(بػف السػ د  ز  ػ    ػت الواهيًة حوَؿ زواج رسػوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصم وردت بعض الروايات

جحش، وكا ت هذه الروايات بع د  كل الُبعد عِف التحم ل الب طقي، والعقمي، ف الوا  ها بف 

الشػػر  ، وُلُمقػػ  الرفيػػ  الػػذ  لػػرح بػػ  البػػار  فػػي بوااػػ  عػػده بػػف كتابػػ  العز ػػز،  بقابػػ 

الكر ـ لسو هلآو هيلع هللا ىلصلمى   عميػ   وهذه االفتراءات تمقفها البستشِرقوف، وحاولوا  ها ال  ل بف شلل 

وآلػػ  وسمـنيز ةديسلا نم(،فلػػوروا ذلػػؾ الػػزواج الببػػارؾ كقلػػة حػػ  وعشا لسو هلآو هيلع هللا ىلصحاشػػا       ػػا عػػف ذلػػؾنيز ةديسلا نم(، 

 بت اس ف الحكـ التشر عي لهذا الزواج.

 عباس قاسم عطية املرياني .احثالب      رحيم حلو حممد البهادلي ا.د.
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Prophet's wives in the book (Muhammad and the 

Islamic Conquests) by Italian Orientalist Francesco 

Gabrielli (Zeinabbint Jahsh as an example) 

  

 

 

 

Abstract 

There were some weak stories about the marriage of the 

Prophet (peace and blessings be upon him and his family) to Zainab 

Bint Jahsh. these stories wereillogical, but  they tried to deform his 

honorable position, and his sublime character that Allah 

emphasized in several phrases in The Holy Qur’an, these 

allegations where manipulated by some orientalists, and they 

attempted to belittle his noble position (peace and blessings be upon 

him and his family), so they depicted that blessed marriage as a 

story of love and adoration(Allah forbid), forgetting the legislative 

ruling for this marriage. 
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 المقدمة
بالد ف اإلسالبي الذ  قاـ بالتشر   لجبي   واحي الحيا   لبا بعث رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(

، ف ظـ الحيا  الزوجية عمى وفا التشر   اإلسالبي، فأحل الزواج، اإل سا ية وباب ها الزواج
 وحـر الز ا، واكد عمى   اء االسر .

وكاف لتعدد زوجات رسوؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(حكبة بع  ة أرادها   سبحا   وتعالى لرسول  لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(، 
سالـ، وكس  الب الر ف ل  بالتقر  لمقبائل االلرى وقد تكبف هذه الحكبة في تقوية رسالة اإل

ودلولهـ في اإلسالـ، او كس  ود بعض األطراؼ ذوات الدور الفاعل لتقوية الد ف  هـ، او 
زالة قواعد  ج ر لواطر الالتي استشهد ازواجهف، واعالة ذوات اال تاـ، او إرساء قواعد تشر عية وا 

 جاهمية.

ستعبموا ب هجًا  هدفوف بف ورائ  ال  ل بف شللية اال اف االستشراؽ والبستشرقوف ا
رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(لتف  د رسالت ، لذلؾ اعتبدوا األحاد ث الاعيفة، والروايات التار لية البمفقة 
والبواوعة، و ج  اف  ذكر حقيقة واقعة اف الب هجية التي ت  اها االستشراؽ االيطالي في 

وؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(،با هي اال إفرازات لبواقف  العدائية لإلسالـ في برحمة العلور  دايات  حوؿ رس
الوسطى، فالكتابات اإليطالية في  داية االستشراؽ لـ تعتبد ب هجًا عمبيًا بواوعيًا، واف األوائل 

استبر تأث رهـ في  يطال  ف هـ رجاؿ د ف ورهبافالذ ف كت وا عف حيا  رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(بف اال
 .نيز ةديسلا نم(ٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصكتابات بعض البستشرق ف حتى في العلور الحد ثة

 نبذه عن المستشرق غابريلي

ـنيز ةديسلا نم(، ودرس ٜٗٓٔالذ  ولد في روبا عاـ لسو هلآو هيلع هللا ىلص ابا البستشرؽ اإليطالي فرا شيسكو غا ر  مي
رؽ الك  ر جوز   او ، فااًل عف ذلؾ والده البستشنيز ةديسلا نم(ٕلسو هلآو هيلع هللا ىلصفي جابعتها عمى  د كبار البستشرق ف

ـنيز ةديسلا نم(، وبدأ دراسة ٕٜ٘ٔتلرج فرا شيسكو غا ر مي بف جابعة روبا عاـ لسو هلآو هيلع هللا ىلص ،نيز ةديسلا نم( ٖلسو هلآو هيلع هللا ىلصغا ر مي جوز  ي
ثـ حلل عمى بقعد  ـنيز ةديسلا نم(،ٖٜٛٔالعمـو اإلسالبية، واألد  العربي في جابعة  ا ولي عاـ لسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . نيز ةديسلا نم(ٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصلمدراسة في جابعة البعرفة في روبا، وبدأ   هاؿ عطاؤه البعرفي الى بكتبات إيطاليا
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بعد ذلؾ بف اكا ر أساتذ  المغة العربية، وآدا ها في جابعة روبا،  فرا شيسكو غا ر مي ألبح
وُعَد  ،نيز ةديسلا نم(٘لسو هلآو هيلع هللا ىلصوبرز في دراسة الشعر العربي الجاهمي وتطوره، وكاف بحققًا ك  رًا في التار خ اإلسالبي

حد أعالـ الثقافة فرا شيسكو غا ر مي واحدًا بف ألب  العارف ف في القاايا العربية واإلسالبية، وأ
اإليطالية واالوربية في القرف العشر ف، ت وأ عد  براكز عمبية في عدد بف البؤسسات اإليطالية، 

، ب ها في جابعة نيز ةديسلا نم(ٙلسو هلآو هيلع هللا ىلصوتبكف بف   ل شرؼ عاوية أكثر بف بجب  عمبي في وقت واحد
يس وكذلؾ البجب  المغو  في القاهر ، وبغداد، وعباف، وتولى ب ل  رئ ،نيز ةديسلا نم(ٛلسو هلآو هيلع هللا ىلص، ودبشانيز ةديسلا نم(ٚلسو هلآو هيلع هللا ىلصروبا

 .نيز ةديسلا نم(ٜلسو هلآو هيلع هللا ىلصـنيز ةديسلا نم(ٜٜٙٔالبعهد الشرقي ب ذ عاـ لسو هلآو هيلع هللا ىلص

بعد اف قدـ اسهابات  نيز ةديسلا نم(ٓٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصـنيز ةديسلا نم(ٜٜٚٔتوفي البستشرؽ اإليطالي فرا شيسكو غا ر مي عاـ لسو هلآو هيلع هللا ىلص
 عمبية ك  ر ، وك ت حيات  زالر  بالكتابات.

لإل كم ز ة  وكتاب  لسو هلآو هيلع هللا ىلص  والفتوحات اإلسالبيةنيز ةديسلا نم( كتب  بؤلف   مغت  االـ اإليطالية، ثـ ترجبت 
 Muhammad and the Conquests Of)لول غوروزاب دل  متحت ع وافكل بف فرج  يا 

Islam) وقاـ  ترجبت  الى المغة العربية، وتقديب  والتعم ا عمي  األستاذ الدكتور ع د الجبار ،
 ـ، الذ  يعد عمبًا بف اعالـ االستشراؽ في العراؽ والوطف العربي.ٕٔٔٓ اجي عاـ 

لقسـ األوؿ س ر  رسوؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(ب ذ الوالد  حتى غا ر مي كتاب  الى قسب ف: تابف ا قسـ
 الوفا ، والقسـ الثا ي احتوى عمى الفتوحات اإلسالبية.

في بحور ت اول  لتعدد زوجات رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(يقوؿ غا ر مي عف زواج  بف الس د  
  وافر بف ال اج، التي ت رأ ب ها رب ب  لسو هلآو هيلع هللا ىلصا    ز      ت جحش: "وز    التي كا ت عمى جا 

،إشار  ب   الى اآلية نيز ةديسلا نم( ٔٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصبالت  ينيز ةديسلا نم( ز د  ف حارثة، التي تزوجها    إذف الهي لاص"
َ َوُتخْ البباركة: ُ َعَلْيِو َوَأْنَعْمَت َعَلْيِو َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق َّللاَّ ْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم َّللاَّ ِفي ِفي }َواِ 

ْنَيا َوَطًرا َزوَّ  ُ َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه ۖ َفَلمَّا قضى َزْيٌد مِّ ُ ُمْبِديِو َوَتْخَشى النَّاَس َوَّللاَّ َََيا َنْفِسَك َما َّللاَّ ْجَنا
ََْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَياِئِيْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُينَّ َوَطًراۚ   ِ ِل َوَكاَن َأْمُر َّللاَّ

ُ َلُو ۖ ُسنََّة َّللاَِّ ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقبْ  ِبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما َفَرَض َّللاَّ ُل ۚ َوَكاَن َمْفُعواًل مَّا َكاَن َعَلى النَّ
ْقُدوًرا{ ِ َقَدًرا مَّ  .نيز ةديسلا نم(ٕٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصَأْمُر َّللاَّ
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يعتر  ، ف ذكر: "ففي حاؿ حادثة  ثـ يعود غا ر مي بشيء بف الت اقض، واالاطرا  الذ       
ز   ، بثاًل، فإف البؤ د األكثر إلاللًا ل ظر ة التحال  السياسي س جد  فس  اباـ شيء بف 

بحاواًل  ذلؾ اتباع البستشرق ف االلر ف الذ ف فسروا هذا الزواج بشكل ال يق م   ،نيز ةديسلا نم( ٖٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصاللعوبة"
    لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(، هذه طرؽ غا ر مي في  العقل البشر  أل ساف بف عابة ال اس، فك    ق م  لرسوؿ

التشكيؾ التي الزبت كتابات  عف رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(،وهذا با أشار ل  أياا بعض البستشرق ف 
 ب هـ:

بف بستشرقي القرف التاس  عشر البيالد  في كتاب  لسو هلآو هيلع هللا ىلصحاار  نيز ةديسلا نم( ٗٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصغوستاؼ لوبوف  .1
"واع    الوح د هو حب  الطارئ لم ساء، وهو الذ  اقتلر عمى زوجت   العر نيز ةديسلا نم(، ح ث  ذكر

األولى حتى  مغ اللبس ف بف عبره، ولـ  ل    حب  لم ساء...واطما   الع اف لهذا الح ، 
حتى ا   رأى اتفاقا زوجة ا    بالت  ي وهي عار ة، فوق  في قمب  ب ها شيء، فسرحها بعمها 

ـ البسمبوف، فأوحي الى  ،  واسطة ج ر ل الذ  كاف  تلل ب   وبيا، ل تزوجها  ، فأغت
 نيز ةديسلا نم(٘ٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصآيات تسوغ ذلؾ، وا قم  اال تقاد الى سكوت"

في كتاب  لسو هلآو هيلع هللا ىلصحيا   نيز ةديسلا نم( عف حادثة زواج نيز ةديسلا نم( ٙٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصوكذلؾ با ذكره ل ا البستشرؽ اب ل درب غـ .2
عر   بالعقد األل ر بف عبره بب ل رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(بف ز      ت جحش ح ث يقوؿ: "ش

ك  ر لم ساء... ودلل   ذات  ـو   ت ز د  ف حارثة بعد الفراغ بف غزو    ي ال ا ر وكاف 
ز د في ذلؾ ال ـو غائبا عف   ت ، فوجد    فس  تجاه زوجة ز د ز      ت جحش التي كا ت 

دار    تها، أجبل فتيات قوبها، وكا ت ز    هذه ا ئذ سافر ، وشب  عا ر ة، وعابم  عمى ز  تها وا 
فأثر هذا الجباؿ السافر الغض الفياض في  فس ال  ي فقاؿ: سبحاف   بقم  القمو ، ولـ 
  طا بغ ر هذه الكمبة، وا لرؼ حاال، وقلت ز    با رأت عمى زوجها، فأرتبؾ كث را، وكاف 

 .نيز ةديسلا نم(ٚٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصوا  بح ر الى الغاية"ز د البلمص ل  الب عـ عمي  يعمـ بزاج  البتقد، وبدا ال
في كتاب  لسو هلآو هيلع هللا ىلصتار خ العر نيز ةديسلا نم( ح ث نيز ةديسلا نم( ٛٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصو ا   الى ذلؾ با ُ قل عف البستشرؽ ف م   حتي .3

 . نيز ةديسلا نم(ٜٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصيقوؿ "ولقد تزوج ال  ي بف  حو اث تي عشر زوجة بعاهف  داف  الح "

اف غا ر مي وهؤالء البستشرقوف لو أجهدوا أ فسهـ، واطمعوا عمى بعض كت  التفاس ر 
ذكرت هذه الحادثة لبا اعتراهـ هذا الشؾ واالاطرا  والت اقض، وبا   وا أفكارهـ  وغ رها التي

عمي  كأ   يق ف ثا ت لد هـ، و ج  اف ال  غفل اف هذه اآلراء لـ تأت بف عدـ دراية، او جهل 
بالتار خ اإلسالبي،  ل عف قلد بف اجل تشوي  لور    ي اإلسالـ، والتشكيؾ ب ، وطعف 

 باوية. رسالة اإلسالـ الس
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اف ز      ت جحش كا ت في بادئ االبر بتزوجة بف اللحا ي الجم ل ز د  ف 
وكاف زواجهـ بأبر بف رسوؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(،لتحطيـ ب دأ العل ية الق مية، والشرؼ  ،نيز ةديسلا نم(ٕٓلسو هلآو هيلع هللا ىلصحارثة

  عمي  وآل  فأراد رسوؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصلمى  الجاهمي، بعدـ تزو ج األ  اء بالت  ي بف ال  وتات الشر فة،
واف رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم( قد ت  ى ز د وهو لغ ر، حتى  وسمـنيز ةديسلا نم(جعل الشرؼ في الد ف، والتقوى؛
فح ف اقدـ عمى تزو ج ز    بف ز د ابت عت  ،نيز ةديسلا نم( ٕٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصلار ا    بالت  ي  دعى ز د  ف  

ا َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى }َومَ ورفات؛ اعتزازًا   س ها وشرفها؛ ف زؿ  ذلؾ قول  تعالى: 
هللا َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأن َيُكوَن َلُيُم الخيرة ِمْن َأْمِرِىْم َوَمن َيْعِص هللا َوَرُسوَلُو َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل 

 وهذا با لرح ب  الحد ث الشر   ح ث قاؿلسو هلآو هيلع هللا ىلصلمى ،نيز ةديسلا نم( ٖٕلسو هلآو هيلع هللا ىلصاألبر ز     بعد ذلؾ ، فق متنيز ةديسلا نم(ٕٕلسو هلآو هيلع هللا ىلصمُِّبينًا{
اباعة  ف نيز ةديسلا نم( ٕٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص  عمي  وآل  وسمـنيز ةديسلا نم(: "ا كحت ز د  ف حارثة ز      ت جحش، وا كحت البقداد

 .نيز ةديسلا نم(ٕٙلسو هلآو هيلع هللا ىلصليعمبوا اف اشرؼ الشرؼ اإلسالـ" ،نيز ةديسلا نم(ٕ٘لسو هلآو هيلع هللا ىلصالزب ر  ف ع د البطم 

ُ َأَحقُّ َأْن ابا قول  تعالى:  ُ ُمْبِديِو َوَتْخَشى النَّاَس َوَّللاَّ }َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما َّللاَّ
ف  قل عف االباـ ز ف العا د ف لسو هلآو هيلع هللا ىلصعمي  السالـنيز ةديسلا نم(: قاؿ: اف   تعالى أَعمـ  ِ ي  َأ ها  ،نيز ةديسلا نم(ٕٚلسو هلآو هيلع هللا ىلصاُه{َتْخش

اتَِّا َّللاََّ »ستكوف بف َأزواِج  ق ل أف  تزوجها، فمبا أتاه ز د راي   ع   ليشكوها ِإلي  قاؿ: 
، وعف نيز ةديسلا نم(ٕٛلسو هلآو هيلع هللا ىلصي  فسؾ با َّللاَّ ُب دي فقاؿ: قد أل رتؾ َأ ي بزِوجكها، وُتلفي ف« َوَأْبِسْؾ َعَمْيَؾ َزْوَجؾَ 

قاؿ: "إف   عز وجل عرؼ   ي  لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(أسباء أزواج  في دار الد يا،  الراا لسو هلآو هيلع هللا ىلصعمي  السالـنيز ةديسلا نم( االباـ
وأسباء أزواج  في اآللر ، وأ هف أبهات البؤب  ف، وأحد بف سبى ل  ز      ت جحش، وهي 

نيز ةديسلا نم(اسبها في  فس  ولـ   ده، لكيال يقوؿ أحد بف الب افق ف:  وبئذ تحت ز د  ف حارثة ، فألفى لسو هلآو هيلع هللا ىلصم
 .نيز ةديسلا نم(ٜٕلسو هلآو هيلع هللا ىلصإ   قاؿ في ابرأ  في   ت رجل إ ها أحد أزواج  بف أبهات البؤب  ف، ولشي قوؿ الب افق ف"

ف أهداؼ اذًا زواج رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(قد تـ كت ف ذ لواج  شرعي، وتحق ا هدؼ بقدس ب
ف كاف ثبف ذلؾ جراحات المساف، التي  مق ها الب افق ف في اتهاباتهـ لرسوؿ    الرسالة، حتى وا 

لغاء عرؼ لاطئ، وس ة ب تدعة.  لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(، في بقا ل طاعة أبر   سبحا  ، وا 

نيز ةديسلا نم( ز   ، ابا با كت  بف لرافات التي ذكرها البستشرقوف عف اعجا  رسوؿ  لسو هلآو هيلع هللا ىلصم
أل ر    ف عبر، قاؿ: حدث ي ع د َّللاَّ  ف عابر  وتعمق    ها لسو هلآو هيلع هللا ىلصحاشاه   عف ذلؾنيز ةديسلا نم( ح ث "َ
ااَلسمبي، عف    ف يح ى  ف حباف قاؿ: جاء رسوؿ     ملسو هيلع هللا ىلص   ت ز د  ف َحاِرثة يطمب ، 
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ده رسوؿ َّللاَّ لّمى   عمي  وسمـ الساعة، فيقوؿ: َأ ف وكاف ز د ِإ با يَقاؿ ل  ز د  ف   فرببا فق
ز د؟ فجاء ب ِزل  يطمب  فمـ  جده، وتقـو ِإلي  ز      ت جحش زوجت  فاال فَأعرض رسوؿ َّللاَّ 
، فادلل بَا ي َأ ت وُأبي فَأ ى  لّمى   عمي  وسمـ ع ها َفَقاَلت: ليس هو هاه ا يا رسوؿ َّللاَّ

، واِ  با عجَمت ز    َأف تمبس لبا ق ل لها رسوؿ َّللاَّ لّمى   عمي  وسمـ رسوؿ َّللاَّ َأف  دلل
عَمى البا ، فوث ت عجَمى فَأعج ت رسوؿ َّللاَّ فولى وهو  هبِهـ بشيٍء اَل يكاد يفهـ ب   ِإالَّ رببا 

ـِ ُسْبَحاَف ُبَلرِِّؼ اْلُقُموِ " أَعَمف: ِ اْلَعِظي  .نيز ةديسلا نم(ٖٓلسو هلآو هيلع هللا ىلصُسْبَحاَف َّللاَّ

لـ يأت  ها البستشرقوف بف وهبهـ، او بف ليالهـ، فهـ لـ  جهدوا أ فسهـ فهذه الرواية 
ليحرفوا تمؾ ال لوص،  ل كا ت جاهز  وبقولبة ببا  لدـ غراهـ، فهذه الرواية ُذكرت اياا 

، والدر الب ثور نيز ةديسلا نم(ٕٖلسو هلآو هيلع هللا ىلص، ووردت في الكشاؼ لمزبلشر  نيز ةديسلا نم(ٖٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصفي كت  التفس ر بثل تفس ر الط ر  
 التار خ.وغ رها بف كت  نيز ةديسلا نم( ٖٖلسو هلآو هيلع هللا ىلصلمس وطي

وهذا ليس  جد د فه اؾ روايات  قمت اف رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم( كاف يسب  الغ اء، وتار  
 .نيز ةديسلا نم(ٖ٘لسو هلآو هيلع هللا ىلص، وا   كاف يقرأ القراف في حاف عائشة وهي حائضنيز ةديسلا نم(ٖٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصالدفوؼ في   ت 

الذ  لط ها   فس   اف ز      ت جحش   ت عبة رسوؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(، وقد تربيا بعا، وهو
لز د، أ  يعرفها وتعرف  حا البعرفة، ولـ يكف زواج  ب ها ق ل هذه الحادثة أبرًا لعبًا، وا با 
زالة تقال د جاهمية، واثبات حكـ  جعل   طالؽ ز د لها وتزو جها بف رسوؿ   ألبطاؿ وا 

 .نيز ةديسلا نم(ٖٙلسو هلآو هيلع هللا ىلصشرعي

ا َكاَن في قول  تعالى:} اف القرآف الكر ـ قد أواح الهدؼ بف هذا الزواج بلراحة كبا مَّ
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلي ِبيِّيَنۗ  َوَكاَن َّللاَّ ِ َوَخاَتَم النَّ ُسوَل َّللاَّ َُْم ولَن رَّ ن رَِّجاِل ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ ، نيز ةديسلا نم(ٖٚلسو هلآو هيلع هللا ىلص{ماُمَحمَّ
بقول   ل   ف تشر   إسالبي بحدد، وهو بعدـ حربة الزواج بف ازواج األ  اء بالت  ي، وذلؾ

ََيْ تعالى: اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَياِئِيْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُينَّ َوَطًرا ۚ َوَكاَن َأْمُر  }ِل
ِ َمْفُعواًل{  .نيز ةديسلا نم(ٖٛلسو هلآو هيلع هللا ىلصَّللاَّ

كبا اف عشا األ  ياء لبف ال يحل لهـ بف ال ساء، ب فر لهـ، ويحط بف برت تهـ، 
بعدود في جبمة بعا ب ، وبثالب ، فك    ق ل ذلؾ  وقدرهـ، فعشا الرجل زوجة غ ره وب زلتهـ

نََّك لعلى ُخُلٍق ، وحباه   بقول : }نيز ةديسلا نم(ٜٖلسو هلآو هيلع هللا ىلصببف طهره   وعلب ، وأكبم ، وأعمى ب زلت  َواِ 
 ،نيز ةديسلا نم(ٔٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصولل  ببكاـر االلالؽ التي يقوؿ ف ها لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(: "بعثت ألتبـ بكاـر االلالؽ" ،نيز ةديسلا نم(ٓٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصَعِظيٍم{
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باـ اللادؽ لسو هلآو هيلع هللا ىلصعمي  السالـنيز ةديسلا نم(:"اف   لص   ي لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(ببكاـر االلالؽ وهي عشر  ويقوؿ ف ها اال
للاؿ: اليق ف، والق اعة، والل ر، والشكر، والراا، وحسف اللما، والسلاء، والغ ر ، 

 .نيز ةديسلا نم(ٕٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصوالشجاعة، والبروء "

ي، و ج  تحر  فالروايات البدسوسة، والبشوهة توجد وبكثر  في كت  التار خ اإلسالب
الدقة في ال قل، فيقوؿ اإلباـ عمي لسو هلآو هيلع هللا ىلصعمي  السالـنيز ةديسلا نم(: "إعقموا الل ر إذا سبعتبوه عقل دراية، ال عقل 

ورو  عف االباـ اللادؽ لسو هلآو هيلع هللا ىلصعمي  السالـنيز ةديسلا نم( عف  ،نيز ةديسلا نم(ٖٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصرواية، فإف روا  العمـ كث ر، ورعات  قم ل"
كل لوا   ورًا، فبا وافا كتا    فلذوه، رسوؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(قاؿ: "إف عمى كل حا حقيقة، وعمى 

 .نيز ةديسلا نم(ٗٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصوبا لال  كتا    فدعوه"
ت اوؿ بعض البؤلف ف هذه الرواية وتولموا بف لالؿ تتبعهـ لسمسمة الس د، فكا ت  لذلؾ

بقطوع  لـ تذكر اللحا ي الذ   قموا ع  ، او اف الذ ف ُ قمت ع هـ كا وا بف الاعفاء،  ابا
 .نيز ةديسلا نم(٘ٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصوالبشكوؾ  روا تهـ

وبا ذكره ا ف كث ر في كتاب  الس ر  ال  وية يقوؿ في هذه الحادثة: "قد ذكر غ ر واحد بف 
البفسر ف والفقهاء، واهل التار خ في س   تزو ج  إياها لسو هلآو هيلع هللا ىلصعمي  السالـنيز ةديسلا نم( حد ثًا ذكره احبد  ف ح  ل 

"قد  في بس ده ترك ا ا راده، لئال ياع  بف ال يفهـ عمى غ ر بواع "، وأشار ا ف كث ر أياا:
، بف ذلؾ   دو ا   غ ر نيز ةديسلا نم(ٙٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصتكمـ كث ر بف السم  هاه ا بأثار غر بة، وبعاها في   ظر ترك اها"

بقت   بالرواية فتركها، اال اف ترك  لها ال يعفي  فكاف االحرى ب  التحر  عف الحقيقة، و ج  اف 
اإلسالـ  ال  غفل با لإلسرائ ميات بف دس، فقد كاف ال هود  تح  وف الفرص لدس سبوبهـ عمى

ورسول ، ورببا اتلذوا بف الروايات اإلسرائ مية التي تذكر اف ال  ي داود لسو هلآو هيلع هللا ىلصعمي  السالـنيز ةديسلا نم( قد عشا 
واراد قتم  لغرض الزواج ب ها، فقدب  اباـ التا وت في البعركة، حتى ُقتل  زوجة قائده اور ا،

وعكسوها عمى رسوؿ    رببا عبموا بقار ة  هذه الحادثة ،نيز ةديسلا نم(ٚٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصفتزوجها داود لسو هلآو هيلع هللا ىلصعمي  السالـنيز ةديسلا نم( بعده
 .نيز ةديسلا نم(ٛٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(
،الذ  كاف قر بًا بف   ي ابية نيز ةديسلا نم(ٜٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصفااًل عف ذلؾ با قاـ ب   وح ا الدبشقي البسيحي 

وعاش في بالطهـ، وكاف  بغض اإلسالـ ورسول  لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(ح ث قاـ  تمق ف أ لاره قللًا، وألبارا 
  عف رسوؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(، و شروها عمى  طاؽ واس  حتى دلمت في كت  بمفقة وكاذب  وبزور 

التفس ر والس ر، للولًا قلة زواج رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(بف ز      ت جحش، وهذه القلص 
 وبؤرل ف ر فوااللبار الكاذبة التي لفقها ذلؾ الحاقد راجت وا تشرت لألس  الشد د، وق مها بفس

 .نيز ةديسلا نم(ٓ٘لسو هلآو هيلع هللا ىلصكبار، وت اقمها ع هـ غ رهـ
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   الخاتمة
  قد الكتابات التي   تاح اف غا ر مي لـ  تجرد بف أفكار العلور الوسطى وآرائهـ، فهو

ت اولت تعدد زوجات رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم( والفًا هذه الكتابات بغ ر العقال ية، ثـ يعود بشيء بف 

ااح الذ  يالزب ، ف ذكر اف ز جات رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(اذا كا ت ألسباً  سياسية؛ الت اقض الو 

فال  عرؼ س   زواج  بف ز      ت جحش، بحاواًل التشكيؾ في هذا الزواج كبا فعمت بف 

عف ذلؾ فهذه الروايات لـ  ق م  أقالـ البستشرق ف لم  ل بف شلص رسوؿ     لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(، فاال

يأتي  ها البستشرقوف بف ليالهـ،  ل ت اولوها بف كت  التار خ البعتبد ، وعمي   ج  اف 

تللص دراسات بشكل اك ر لهذا الجا  ؛ لتف  د هذه الروايات، وتشذ   الس ر  ال  وية بف كل 

 با ال يق م  العقل والب طا.
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 اليوامش  
 .ٗٔؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصصنيز ةديسلا نم( في ع وف االستشراؽ اإليطالي، صالعبارتي: لور  الرسو  نيز ةديسلا نم(ٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .٘ٔٔالقااي: فرا شيسكو غا ر مي الب  البستشرق ف االيطال  ف،ص نيز ةديسلا نم(ٕلسو هلآو هيلع هللا ىلص
غا ر مي: كاف اب  ا لبكتبة اكاديبية ل شا  في روبا واب ف للزا ة كت   جوز   او جوز  ي نيز ةديسلا نم(ٖلسو هلآو هيلع هللا ىلص

ديبية، ل   تاجات عمبية بب ز  البستشرؽ اإليطالي ك تا ي بعد اف ابت هذه اللزا ة الى بكتبة االكا
ب ها علر وحيا  الشاعر  الل ساء، وكتابات في تار خ العمـو العربية.   ظر:  دو ، بوسوعة 

 . ٙٚٔالبستشرق ف، ص
 .٘ٔٔالقااي: فرا شيسكو غا ر مي الب  البستشرق ف االيطال  ف،ص نيز ةديسلا نم(ٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٕٓٔهؤالء، ص؛ حابد، اإلسالـ ورسول  في فكر  ٜٖٗ/ٔالعقيقي: البستشرقوف،  نيز ةديسلا نم(٘لسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٖٔغا ر مي: فرا شيسكو،   والفتوحات اإلسالبية، صنيز ةديسلا نم(ٙلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٖٓٚياس ف: ب هج فرا شيسكو جا ر مي، ص نيز ةديسلا نم(ٚلسو هلآو هيلع هللا ىلص
؛ حبداف:  ذ ر، بستشرقوف لسو هلآو هيلع هللا ىلصسياس وف، جابع وف، ٖ٘ٚبراد: بعجـ أسباء البستشرق ف، ص نيز ةديسلا نم(ٛلسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .ٗٙٔبجبع وفنيز ةديسلا نم(، ص
 ٘ٔٔل  ف، صالقااي: فرا شيسكو غا ر مي الب  البستشرق ف االيطا نيز ةديسلا نم(ٜلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٖٓٚياس ف: ب هج فرا شيسكو جا ر مي، ص نيز ةديسلا نم(ٓٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ٗٙٔغا ر مي:   والفتوحات اإلسالبية، ص نيز ةديسلا نم(ٔٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ٖٛوٖٚسور  األحزا : اية نيز ةديسلا نم(ٕٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٗٙٔغا ر مي:   والفتوحات اإلسالبية، ص نيز ةديسلا نم(ٖٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 لوبوف: بستشرؽ فر سي كاف ط  با وبؤرلا، اهتـ بالحاار  الشرقية، بف بؤلفات  الحاار  نيز ةديسلا نم(ٗٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .ٕٕٙ/ٔالبلر ة، وحاار  العر ، وحاار  العر  في اال دلس.   ظر العقيقي: البستشرقوف، 
 .ٙٔٔلوبوف: حاار  العر ، ص نيز ةديسلا نم(٘ٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص
اب ل درب غـ: بستشرؽ فر سي سافر الى الجزائر والبح بد ر بكتبة الجزائر، ل  العد د بف  نيز ةديسلا نم(ٙٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .ٜٕٛ/ٔلعقيقي: البستشرقوف، ـ.   ظر أٜٕٜالبؤلفات ا رزها حيا    طب  في بار س عاـ 
؛ االلبعي: ب  البفسر ف والبستشرق ف في  ٕٙٚدرب غـ: الشللية ال ية الس ر  والبس ر ، ص نيز ةديسلا نم(ٚٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .ٖٕزواج ال  ي لسو هلآو هيلع هللا ىلصصنيز ةديسلا نم(  ز      ت جحش، ص
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ـ، درس في الجابعة االبر كية في ٙٛٛٔف م   حتي: ل  ا ي األلل ابر كي الج سية ولد عاـ  نيز ةديسلا نم(ٛٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص
ورا  في كولوب يا  اؿ عد  ب ال  الرها رئيس قسـ المغات واالدا  الشرقية، اهـ اثاره ل  اف واكبل الدكت
 .ٓٔٓٔ/ٖـ.   ظر العقيقي: البستشرقوف، ٜٙٔٔـ، والوؿ الدولة اإلسالبية ٕٜٚٔتار خ العر  

 . ٖٚباز: ع د الكر ـ عمي، افتراءات ف م   حتي وكارؿ  روكمباف عمى التار خ اإلسالبي، ص نيز ةديسلا نم(ٜٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص
سبي ز د  ف  ز د  ف حارثة:  ف شراح ل الكم ي، رب   رسوؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصمنيز ةديسلا نم(، وبف أوائل البسمب ف، نيز ةديسلا نم(ٕٓلسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ، وهو اللحا ي الوح د الذ  ذكر اسب  لر حًا في القرآف الكر ـ، عقد رسوؿ   ل  لواء بعركة 
 ف رواحة.   ظر لميفة  ف لياط:  هػ واستشهد ف ها، ب  جعفر  ف ا ي طال  وع د  ٛبؤتة في س ة 

 .ٕٖطبقات لميفة، ص
 .ٛٛٔ/ٗٔ؛ القرط ي: تفس ر القرط ي،  ٖٛٗ/ٖا ف الجوز : الب تظـ،  نيز ةديسلا نم(ٕٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٖٙسور  األحزا : اية نيز ةديسلا نم(ٕٕلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٕالسبحا ي: س د البرسم ف،  نيز ةديسلا نم(ٖٕلسو هلآو هيلع هللا ىلص
وه   ف عبرو  اباعة ِ  ت الزب ربف ع د البطم   ف هاشـ  ف ع د ب اؼ، وأبها عاتكة   ت أ ينيز ةديسلا نم(ٕٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص

، َزوَجَها رسوؿ    لسو هلآو هيلع هللا ىلصلمى َّللاَّ عمي  وال  وسمـنيز ةديسلا نم( بف البقداد  ف عبرو، فولدت ل  ع د     ف بلزـو
 .ٖٛ/ٛوكر بة.   ظر ا ف سعد: الطبقات الك رى، 

نيز ةديسلا نم( البقداد  ف عبرو  ف ثعمبة الك د ، ويقاؿ ل  البقداد  ف أسود كاف حم   االسود  ف ع د يغوث ٕ٘لسو هلآو هيلع هللا ىلص
، بف لحابة رسوؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصلمى   عمي  وال  وسمـنيز ةديسلا نم(،بات بالجرؼ س ة ثالث ف لمهجر ، فحبل ف س  إلي 

بعجـ اللحابة،  البغو : إلى البد  ة ولمى عمي  عثباف  ف عفاف وكاف عبره سبع ف س ة.   ظر
٘/ٕٜٕ. 

 . ٕ٘ٙ/ٓٓٔ؛ البجمسي: بحار اال وار،  ٕٚٓالط رسي: بكاـر االلالؽ، ص نيز ةديسلا نم(ٕٙلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٖٚزا : ايةسور  األح نيز ةديسلا نم(ٕٚلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 . ٜٜٗ/ٖ؛ ا ف كث ر: تفس ر ا ف كث ر،  ٛٗ/ٛالثعم ي: تفس ر الثعم ي،  نيز ةديسلا نم(ٕٛلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٗٚ/ٔٔ؛ البجمسي: بحار اال وار،  ٖ٘ٔالش خ اللدوؽ: االبالي، ص نيز ةديسلا نم(ٜٕلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٕٙ٘/ٕ؛ الط ر : تار خ الط ر ،  ٔٓٔ/ٛا ف سعد: الطبقات الك رى،  نيز ةديسلا نم(ٖٓلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ٛٔ/ٕٕالط ر : تفس ر الط ر ،  نيز ةديسلا نم(ٖٔلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٕٕٙ/ٖلشر : الكشاؼ عف حقائا الت ز ل وع وف األقاو ل، الزب نيز ةديسلا نم(ٕٖلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٕٕٓ/٘الس وطي: الدر الب ثور في التفس ر بالبأثور،  نيز ةديسلا نم(ٖٖلسو هلآو هيلع هللا ىلص



                                                                     

 ٓٗٔ (ٕٕٓٓ كانون األول) والعشرون  التاسعالعدد ملحق  

 حيم حلو دمحم     الباحث. عباس قاسم عطية ر أ.د. 

؛ ال  هقي: الس ف الك رى،  ٕٕ/ٖ؛ بسمـ: لحيح بسمـ،  ٕٕٛ/ٖال لار : لحيح ال لار ،  نيز ةديسلا نم(ٖٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
ٔٓ/ٕٔٛ. 
 ٚٚ/ٔ؛ ال لار : لحيح ال لار ،  ٚٔٔ/ٙا ف ح  ل: بس د احبد،  نيز ةديسلا نم(ٖ٘لسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٜٓٔ-ٜٛٔ/ٕالقااي عياض: الشفا  تعر   حقوؽ البلطفى،  نيز ةديسلا نم(ٖٙلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٓٗسور  األحزا : اية نيز ةديسلا نم(ٖٚلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٖٚسور  األحزا : اية نيز ةديسلا نم(ٖٛلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٚ٘ٔالشر   البرتاى: ت ز   األ  ياء، ص نيز ةديسلا نم(ٜٖلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ٗسور  القمـ: اية نيز ةديسلا نم(ٓٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٕٖٔ/ٕا ف رشد الحف د:  داية البجتهد و هاية البقتلد،  نيز ةديسلا نم(ٔٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٕٜٔ-ٜٔٔعا ي االلبار، صالش خ اللدوؽ: ب نيز ةديسلا نم(ٕٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٕٜ؛ الواسطي: ع وف الحكـ والبواعظ، ص ٜ٘الشر   الراي: للائص االئبة، ص نيز ةديسلا نم(ٖٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ؛  ٓٔٔ/ٕٚ؛ الحر العابمي: وسائل الشيعة،  ٜٙ/ٔالكم  ي: الكافي،  نيز ةديسلا نم(ٗٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ٕٗ-ٕٔااللبعي: ب  البفسر ف والبستشرق ف، ص نيز ةديسلا نم(٘ٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٕٛٚ-ٕٚٚ/ٖا ف كث ر الس ر  ال  وية،  نيز ةديسلا نم(ٙٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ٖٚ/ٔٔالبجمسي: بحار اال وار،  نيز ةديسلا نم(ٚٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ٖٓااللبعي: ب  البفسر ف والبستشرق ف، ص نيز ةديسلا نم(ٛٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص
 وح ا الدبشقي:  وح ا  ف سرجوف  ف ب لور الروبي  لرا ي الديا ة، كاف والده كات  لبعاوية نيز ةديسلا نم( ٜٗلسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ف ا ي سفياف، و ز د، وبرواف  ف الحكـ،  شأ في البالط األبو  ودرس في د ر القديس سابا في 
وشغل ب ال  رفيعة في دولة   ي ابية، تب ز بالثقافة ال و ا ية والالهوتية.   ظر الجهشيار :  ،فمسط ف

 .  ٙٔٔ/ٕ؛ حتي: ف م  ، تار خ سور ا ول  اف وفمسط ف،  ٕٚ-ٕٕالوزراء والُكتا ، ص
 .ٖٕٗع د المط  : الس ر  ال  وية والتار خ اإلسالبي، صنيز ةديسلا نم(ٓ٘لسو هلآو هيلع هللا ىلص
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 المصادر والمراجع
الدكتور زاهر عواض، ب  البفسر ف والبستشرق ف في زواج ال  ي لسو هلآو هيلع هللا ىلصصنيز ةديسلا نم(  ز      ت جحش، االلبعي: ػ ٔ
 ـنيز ةديسلا نم(.ٖٜٛٔ-هػٖٓٗٔ،د.ف، ٗلسو هلآو هيلع هللا ىلصط

الباجي: ا ي الول د سميباف  ف لم   ف سعد  ف أ و ، التعد ل والتجر ح، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا احبد ال زاز، وزار  ػ ٕ
 براكش، د.تنيز ةديسلا نم(. –األوقاؼ والشؤوف اإلسالبية 

، ال اشر ٔعمي، افتراءات ف م   حتي وكارؿ  روكمباف عمى التار خ اإلسالبي، لسو هلآو هيلع هللا ىلصطباز: ع د الكر ـ ػ ٖ
 ـنيز ةديسلا نم(.ٖٜٛٔ-هػٖٓٗٔالببمكة العربية السعودية،  -تهابة، جد 

ال لار : ا ي ع د      ف إسباع ل  ف إ راهيـ  ف البغ ر ، لحيح ال لار ، لسو هلآو هيلع هللا ىلصدار الفكر لمطباعة ػ ٗ
 ـنيز ةديسلا نم(.ٜٔٛٔ –هػٔٓٗٔوال شر والتوز  ، 

 ـنيز ةديسلا نم(.ٖٜٜٔل  اف،  -، دار العمـ لمبال  ف،   روتٖ دو : ع د الرحبف، بوسوعة البستشرق ف، لسو هلآو هيلع هللا ىلصطػ ٘
البغو : أ و القاسـ ع د    ف    ف ع د العز ز  ف الَبْرُزباف  ف سا ور  ف شاه شاه، بعجـ ػ ٙ

 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٓٓٓ-هػ ٕٔٗٔ، بكتبة دارال ياف، الكو ت، ٔاللحابة، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا   األب ف  ف   الجك ي، ط
 ال  هقي: ا ي بكر احبد  ف الحس ف، الس ف الك رى، لسو هلآو هيلع هللا ىلصدار الفكر، د.تنيز ةديسلا نم(.ػ ٚ
الثعم ي: أحبد  ف    ف إ راهيـ أ و إسحاؽ، الكش  وال ياف عف تفس ر القرآف، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا اإلباـ أ ي ػ ٛ

 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٕٓٓ -هػ ٕٕٗٔل  اف،  –، دار إحياء التراث العربي،   روت ٔ   ف عاشور، ط
ا ف الجوز : ا ي الفرج ع د الرحبف  ف عمي  ف  ، الب تظـ في تار خ البموؾ واألبـ لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا    ػٜ

-هػ ٕٔٗٔل  اف،  –، دار الكت  العمبية،   روت ٔع د القادر عطا وبلطفى ع د القادر عطا، ط
 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٜٜٔ

دكتور حسف الز ف، دار الفكر الجهشيار : ا ي ع د      ف ع دوس، الوزراء والُكتا ، لسو هلآو هيلع هللا ىلصقدـ ل  الػ ٓٔ
 ـنيز ةديسلا نم(.ٜٛٛٔ-هػ ٛٓٗٔل  اف، -الحد ث لمطباعة وال شر،   روت

 حابد: احبد، اإلسالـ ورسول  في فكر هؤالء، لسو هلآو هيلع هللا ىلصدار الشع ، القاهر ، د.تنيز ةديسلا نم(.ػ ٔٔ
حتي: ف م  ، تار خ سور ا ول  اف وفمسط ف، لسو هلآو هيلع هللا ىلصترجبة الدكتور جورج حداد وع د الكر ـ رافا، اشراؼ ػ ٕٔ

 ئ ل ج ور، دار الثقافة،   روت، د. تنيز ةديسلا نم(.الدكتور ج را
الحر العابمي: الش خ    ف الحسف، وسائل الشيعة الى تحل ل بسائل الشر عة، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا بؤسسة ػ ٖٔ

، بؤسسة اؿ ال  ت عم هـ السالـ ألحياء التراث، قـ البشرفة، ٕاؿ ال  ت عم هـ السالـ ألحياء التراث، ط
 ؽنيز ةديسلا نم(.ٗٔٗٔ
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، بكتبة اللد ا لمتوز   وال شر، ٔلسو هلآو هيلع هللا ىلصسياس وف، جابع وف، بجبع وفنيز ةديسلا نم(، لسو هلآو هيلع هللا ىلصط حبداف:  ذ ر، بستشرقوف ػ ٗٔ
 ـنيز ةديسلا نم(.ٜٛٛٔ -هػ ٛٓٗٔالببمكة العربية السعودية،  -الطائ 
 ل  اف، د.تنيز ةديسلا نم(. –ا ف ح  ل: احبد  ف ح  ل، بس د احبد، لسو هلآو هيلع هللا ىلصدار لادر،   روت ػ ٘ٔ
زكار، دار الفكر لميفة  ف لياط: أ و عبرو العلفر ، طبقات لميفة، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا الدكتور سه ل ػ ٙٔ

 ـنيز ةديسلا نم(.ٖٜٜٔ-هػٗٔٗٔل  اف،  –لمطباعة وال شر والتوز  ،   روت 
، الشعاع لم شر ٖدرب غـ: ايب ل، الشللية ال ية الس ر  والبس ر ، لسو هلآو هيلع هللا ىلصترجبة عادؿ زع تر، طػ ٚٔ

 ـنيز ةديسلا نم(.ٕ٘ٓٓالبعاد ، -والتوز  ، الجزائر
لقرط ي اال دلسي،  داية البجتهد و هاية ا ف رشد الحف د: أ و الول د    ف احبد  ف    ف احبد اػ ٛٔ

-هػ٘ٔٗٔل  اف،  –البقتلد، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا لالد العطار، دار الفكر لمطباعة وال شر والتوز  ،   روت 
 ـنيز ةديسلا نم(.ٜٜ٘ٔ
، شركة ٔالزبلشر : ا ي القاسـ جار    ف عبر، الكشاؼ عف حقائا الت ز ل وع وف األقاو ل، لسو هلآو هيلع هللا ىلصطػ ٜٔ

 ـنيز ةديسلا نم(.ٜٙٙٔ-هػٖ٘ٛٔوأوالده، بلر،  بكتبة وبطبعة بلطفى البا ي الحم ي
، بؤسسة ال شر اإلسالبي، ٗالسبحا ي: جعفر، س د البرسم ف، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتعر   الش خ جعفر الهاد ، طػ ٕٓ

 هػ ؽنيز ةديسلا نم(.ٜٕٗٔ
ا ف سعد: أ و ع د      ف سعد  ف ب ي  الهاشبي البلر ، الطبقات الك رى، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا إحساف ػ ٕٔ

 ـنيز ةديسلا نم(.ٜٛٙٔ، دار لادر،   روت، ٔعباس، ط
الس وطي: جالؿ الد ف ع د الرحبف  ف أ ي بكر، الدر الب ثور في التفس ر بالبأثور، لسو هلآو هيلع هللا ىلصدار البعرفة  ػٕٕ

 ل  اف، د.تنيز ةديسلا نم(. –لمطباعة وال شر،   روت 
 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٙٔٓالشرقاو ،   ع د  ، االستشراؽ وتشك ل  ظر  الغر  لإلسالـ، لسو هلآو هيلع هللا ىلصدار البش ر، بلر، ػ ٖٕ
بوسى، للائص االئبة، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا:   هاد  األب  ي، بجب  الشر   الراي:    ف الحس ف  ف ػ ٕٗ

 هػنيز ةديسلا نم(. ٙٓٗٔإ راف، ربي  الثا ي  -اآلستا ةالراوية البقدسة، بشهد -البحوث اإلسالبية
، دار األاواء، ٕالشر   البرتاى: أ و القاسـ الس د عمي  ف حس ف  ف بوسی، ت ز   األ  ياء، لسو هلآو هيلع هللا ىلصطػ ٕ٘

 ـنيز ةديسلا نم(.ٜٜٛٔ-هػٜٓٗٔل  اف،  –  روت 
 الش خ اللدوؽ: ا ي جعفر    ف عمي  ف الحس ف  ف با وية القبي،ػ ٕٙ

، بركز الطباعة وال شر ٔبؤسسة البعثة، ط -االبالي، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا قسـ الدراسات اإلسالبية  -
 هػنيز ةديسلا نم(.ٚٔٗٔفي بؤسسة البعثة، قـ، 



                                                                      

 ٖٗٔ (ٕٕٓٓ كانون األول والعشرون ) التاسعالعدد  ملحق

 زوجات النبي دمحم)ص( في كتاب )دمحم والفتوحات االسالمية(   

بعا ي االلبار، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتلحيح وتعم ا عمي أك ر الغفار ، بؤسسة ال شر اإلسالبي التابعة  -
 شنيز ةديسلا نم(.ٖٖٛٔ-ٜٖٚٔبدرس ف بقـ البشرفة، لجباعة ال

، ب شورات الشر   ٙالط رسي: ا ي ب لور احبد  ف عمي  ف ا ي طال ، بكاـر االلالؽ، لسو هلآو هيلع هللا ىلصطػ ٕٚ
 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٜٚٔ-هػٕٜٖٔالراي، 

 الط ر : ا ي جعفر    ف جر رػ ٕٛ
تار خ الرسل والبموؾ لسو هلآو هيلع هللا ىلصراجع  ولحح  وابط   لب  بف العمباء االجالء، ب شورات  -

 ل  اف، د.تنيز ةديسلا نم(. –ي لمبط وعات،   روت بؤسسة األعمب
جاب  ال ياف عف تأو ل آ  القرآف، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا الدكتور ع د    ف ع د البحسف التركي،  -

 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٔٓٓ-هػٕٕٗٔ، دار هجر لمطباعة وال شر والتوز   واإلعالف، ٔط
القاهر ،  -، دار السالـٔع د المط  : ع د الشافي  ، الس ر  ال  وية والتار خ اإلسالبي، لسو هلآو هيلع هللا ىلصطػ ٜٕ

 هػنيز ةديسلا نم(.ٕٛٗٔ
 ـنيز ةديسلا نم(.ٜٗٙٔ، دار البعارؼ، بلر، ٖالعقيقي:  ج  ، البستشرقوف، لسو هلآو هيلع هللا ىلصطػ ٖٓ
العبارتي:  ، لور  الرسوؿ   لسو هلآو هيلع هللا ىلصصنيز ةديسلا نم( في ع وف االستشراؽ اإليطالي لسو هلآو هيلع هللا ىلصدراسة في ال شأ  والتطور ػ ٖٔ

جية، العتبة واالبتدادنيز ةديسلا نم( لسو هلآو هيلع هللا ىلصبحث ب شور في بجمة دراسات استشراقي ، البركز اإلسالبي لمدراسات االسترات 
 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٚٔٓ، ٔٔالعباسية البقدسة، العدد

غا ر مي: فرا شيسكو،   والفتوحات اإلسالبية، لسو هلآو هيلع هللا ىلصترجبة وتعم ا وتقديـ الدكتور ع د الجبار  اجي، ػ ٕٖ
 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٔٔٓ، دار البحجة ال يااء، ٔط
كز البمؾ القااي:  ، فرا شيسكو غا ر  مي ألب  البستشرق ف االيطال  ف، لسو هلآو هيلع هللا ىلصبجمة الفيلل، بر ػ ٖٖ

 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٕٓٓ، ٖٗٔفيلل لمبحوث والدراسات اإلسالبية، العدد
القااي عياض: ا ي الفال عياض اليحل ي، الشفا  تعر   حقوؽ البلطفى، لسو هلآو هيلع هللا ىلصدار الفكر ػ ٖٗ

 ـنيز ةديسلا نم(.ٜٛٛٔ -هػٜٓٗٔل  اف، -لمطباعة وال شر والتوز  ،   روت



                                                                     

 ٗٗٔ (ٕٕٓٓ كانون األول) والعشرون  التاسعالعدد ملحق  

 حيم حلو دمحم     الباحث. عباس قاسم عطية ر أ.د. 

ـ القرآف، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا بلطفى السقا، القرط ي: أ و ع د      ف أحبد  ف أ ي بكر، الجاب  ألحكاػ ٖ٘
 ـنيز ةديسلا نم(.ٜ٘ٛٔ-هػ٘ٓٗٔل  اف،  –دار إحياء التراث العربي،   روت 

 ا ف كث ر: الحافظ عباد الد ف أ و الفداء إسباع ل  ف عبرػ ٖٙ
تفس ر القراف العظيـ، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا وتقديـ  وس  ع د الرحبف البرعشمي، دار البعرفة لمطباعة  -

 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٜٜٔ-هػٕٔٗٔل  اف،  –وال شر والتوز  ،   روت 
الس ر  ال  وية، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا بلطفى ع د الواحد، دار البعرفة لمطباعة وال شر والتوز  ،  -

 ـنيز ةديسلا نم(.ٜٙٚٔ-هػٖٜٖٔل  اف، -  روت
، دار الكت  اإلسالبية، ٘الكم  ي:    ف يعقو ، الكافي، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتلحيح وتعم ا، عمي أك ر الغفار ، طػ ٖٚ

 هػنيز ةديسلا نم(.ٖٖٙٔطهراف، 
 -العر  لسو هلآو هيلع هللا ىلصترجبة عادؿ زع تر، بؤسسة ه داو  لمتعميـ والثقافة، بلرلوبوف: غوستاؼ، حاار  ػ ٖٛ

 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٕٔٓالقاهر ، 
، دار إحياء التراث ٖالبجمسي:   باقر، بحار اال وار، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا ع د الرحيـ الربا ي الش راز ، طػ ٜٖ

 ـنيز ةديسلا نم(.ٖٜٛٔ -هػ ٖٓٗٔل  اف،  –العربي،   روت 
ؽ ال شر الورقي لبؤل  الكتا ، حقوؽ ال شر براد: يح ى، بعجـ اسباء البستشرق ف، لسو هلآو هيلع هللا ىلصحقو ػ ٓٗ

 االلكترو ي لبوق  كت  عربيةنيز ةديسلا نم(.
ل  اف،  -بسمـ: ا ي الحس ف بسمـ  ف الحجاج ال يسا ور ، لحيح بسمـ، لسو هلآو هيلع هللا ىلصدار الفكر،   روتػ ٔٗ

 د.تنيز ةديسلا نم(.
الواسطي: عمي  ف   الم ثي، ع وف الحكـ والبواعظ، لسو هلآو هيلع هللا ىلصتحق ا الش خ حس ف الحس  ي ال  رج د ، ػ ٕٗ
 هػنيز ةديسلا نم(.ٖٙٚٔار الحد ث، قـ، ، دٔط
ياس ف: اكـر الحا، ب هج فرا شيسكو جا ر مي في كتابة الس ر  ال  وية دراسة  قدية حوؿ كتاب    ػ ٖٗ

، ٕ-ٔ، العدد ٗوالفتوحات اإلسالبية، لسو هلآو هيلع هللا ىلصبحث ب شور في بجمة جهات اإلسالـ لاص بالس ر ، بج
 ـنيز ةديسلا نم(.ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ

 
 


