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 الملخص  

البحث التزميل الفكخي في تجويغ سيخة الشبي ) صمى هللا عميو والو وسمع ( يتشاول 
تقترادةة والببمية مغ خالل التخاث اإلسالمي ، مدمصا الزػء عمى االسباب الدياسية واال

التفديخ والتاريخ  ولبج اتخحنا مغ تقرة الغخانيق السبثػثة في بعس كتب اإلساءة،ليحه 
( مخحمتيغ مغ التحجي أوليسا الشبي)صمى هللا عميو والو وسمعاجيت اذن و  ،أنسػذجا لحلظ

 والسخحمة األخخى ىي الفكخية بعج أن عجدت ،ثمت بالتعحيب واالىانة والدخخيةمادةة تس
ويعج التحجي الفكخي مغ اخصخ محاوالت التزميل  ،األولى البزاء عمى الشبي مادةا

 تريغ سيخة غيخ صحيحة لمشبيتقالم فانصمبت اال ،روح الخسالة الدسحاءعل لمبزاء 
( فالبعس مشيا جعمتو رافزا لمشبػة مغ خالل محاولتو االنتحار )صمى هللا عميو والو وسمع

 .مشو البخاءة وغيخىا مغ الخواةات الحي شمب (عميو الدالم)وعجم شاعتو لجبخائيل 
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Abstract 

   The research deals with a study of the distortion and abuse 

of the biography of the prophet Mohammad (peace be upon 

him and his family) through the Islamic heritage. 

   The research also addressed the political, economic and 

tribal reasons for this distortion, We have taken from the story 

of the Garaniq which is transmitted in the books of 

interpretation of the Quran as a model for this distortion . 
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 المقدمة

تعج دراسة الديخة الشبػية واالحجاث التي رافبتيا مغ اىع الجراسات في التاريخ 
( وحشكتو ع دمحم )صمى هللا عميو والو وسمعاالسالمي وذلظ لدسػ شخرية الشبي الكخي

الكيادةة واالدارية والعدكخية بحيث اصبح انسػذجا متسيدا في اصالح السجتسعات وتكػيغ 
الكخيسة )ولكع في رسػل  البخآنية اآلةةالجول ، وىحا الشسػذج ةجب ان ةحتحى انصالتقا مغ 

 .هللا اسػة حدشة(

بصخيبيع وان عسمية االصالح الذاممة التي ةبػدىا االنبياء عمييع الدالم ومغ سار 
مغ الرالحيغ البج ان تػاجييع تحجةات ضخسة ، ومغ ىحه التحجةات اساليب حكام 
الجػر ووحذية الصغاة ، فمع يخسل نبي الى تقػم مغ االتقػام اال بعج تراعج مدتػيات 

 .ضخسة عمى الشبي السػكل بالتغييخ الذخ الى اوجيا ، وىحا ةفخض تحجي ومدؤولية

( ابان اةام بيشا الكخيع )صمى هللا عميو والو وسمعلتحجي الحي واجيو نولع ةكتف ا
حياتو مغ اتيامو بالدحخ والجشػن والكحب ثع مؤامخات اغتيالو فحدب بل راحت ىحه 
االةادي تذػه سيختو بعج انتبالو لمخفيق االعمى وذلظ لحخف الشاس عغ الخسالة الدساوية 

سجتسع والتحكع بالسػارد الحكيكية . واليجف مغ كل ذلظ ليديل عمى الحكام اخزاع ال
االتقترادةة وامداك الدمصة ، وتكسغ الخصػرة في محاولتيع تجحيخ عسميع السشحخف  

 .تميق بسبام الشبي الكخيع )صمى هللا عميو والو وسمع( اعسال وافعال ال بإلراق

ي واالساءات لمشبي حاولشا بيحا البحث تدميط الزػء عمى محاوالت التحخيف الفكخ      
صمى هللا عميو والو وسمع( وتذػيو الديخة في التخاث االسالمي مغ خالل دمحم )الكخيع 

 حرل مغ مشع الحجيث وما ، ثع ماالػفاة محاولة تتبع بعس االحجاث مشح الػالدة حتى
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كخيع )صمى هللا تبعو مغ وضع لو ، وىحا السشع والػضع اساء كثيخا لمديخة العصخة لشبيشا ال
  .عميو والو وسمع(

بج اتخحنا مغ تقرة الغخانيق السبثػثة في بعس كتب التفديخ والتاريخ انسػذجا ليحه ول    
االساءات الفكخية التي ةدتغميا بعس السدتذختقيغ لمصعغ بشبيشا الكخيع . ومغ ىحا 
السشصمق البج مغ تشكية ىحا السػروث مغ التحخيف والصعغ مغ خالل الجراسات والبحػث 

سميسة لشبيشا الكخيع تتصابق مع البخان الكخيع وتتساشى مع والشجوات الستعجدة لصخح سيخة 
 . لفصخة التي فصخ هللا الشاس عميياا

ولبج اعتسجنا في بحثشا ىحا عمى اىع كتب الديخة والتاريخ العام والصببات فزال عغ      
، واستفجنا مغ بعس االراء الحجيثة  ةالتي اغشت البحث في جػانب متعجد كتب التفديخ
 .الديخة الشبػية بالشبج والتحميل التي تشاولت

 الديرة لغة واصطالحا:

، ةبال ساربيع سيخة حدشة ,وذكخ هللا عد وجل تقػلو)سشعيجىا الديخة لغة ىي الصخيبة
 ان الديخة ىيويبال  (2)أي ىيئتيا األولى والحالة التي كانت عمييا (1)سيختيا األولى (

 :تقال الذاعخ ،الدشة

 (3)ال تجزعن من سنة أنت سرتها         فأول راض سيرة من يديرها 

الى افعال واعسال  لإلشارةاما في االصصالح فبج وردت في التاريخ االسالمي 
عميو الدالم( إلى عاممو فبج ورد في كتاب اإلمام عمي ) ،أشخاص سػاء أنبياء أو ممػك 
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عميظ أن صست هلل أةاما، وترجتقت بصائفة مغ شعامظ  )ما كان (4)مربمة بغ ىبيخة
 .(5)(مظ سيخة األنبياء وآداب الرالحيغمحتدبا وأكمت شعامظ مخارا كفشا، فان ت

اذن ىي في األصل الصخيبة ثع غمبت عمى أخبار الشاس ثع عمى أحػال الشبي )صمى   
 .(6)هللا عميو والو وسمع( وشخائبو 

ة عمى سيخة نبيشا دمحم )صمى هللا عميو والو وسمع( ولبج كمسة الديخ  وبالتالي اشمبت   
وىحا ما أشار إليو الدبيجي ببػلو  ،في مجلػليا وفحػاىا لفطة السغازي شاركت ىحه المفطة 

 .(7))أن الديخة مأخػذة بسعشى الصخيبة وادخل فييا الغدوات وغيخ ذلظ(

والو وسمع( والتي  وبسخور الدمغ تعجدت السؤلفات عغ سيخة الشبي )صمى هللا عميو
 .سػاء في حياتو الخاصة أو العامةبو  تخوي كمسا يتعمق

التي  )صمى هللا عميو والو وسمع( فعشجما نبػل سيخة ابغ ىذام نبرج الديخة الشبي
والو وسمع( صشفيا ابغ ىذام أو نبػل سيخة ابغ إسحاق فشبرج سيخة الشبي )صمى هللا عميو 

 .التي ألفيا ابغ إسحاق

 الديرة وأسبابه:تحريف 

مشح والدتو لبج تتبعت االةادي السحخفة لديخة نبيشا الكخيع )صمى هللا عميو والو وسمع( 
فيي لع تكتف بتذػيو سيختو ابان البعثة بل عادت الى اةام  ،لتزع سيخة ال تميق بو

حيث  ،بحجيث ميميل ةعػزه الحجة البالغةشفػلتو لتزع رواةة تجعمو اتقل الشاس شانا 
، وفي اخخ السصاف تتببمو احجاىغ عمى داء يخفزغ رضاعتوحه الخواةات الشجعمت ى

، وحيغ الى مكة يمتسدغ رضاعة اشفال مكة مزس بعج ان تقجمغ الشدػة السخضعات
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يتيع وفبيخ مادةا، فحميسة  ألنوصمى هللا عميو والو وسمع( يتخكشو ) ةعخض عمييغ دمحم
اال  امخأة حدب الخواةة ىي التي تتحجث وتبػل )فػهلل ما ببي مغ صػاحبي  (8)الدعجةة

ارجع مغ بشي صػاحبي ليذ واني اكخه ان  ،اخحت رضيعا غيخي فمع اجج رضيعا غيخه
 .(9)(معي رضيع

ولبج ندي الخاوي او تشاسى ان ججه عبج السصمب الحي كفمو بعج وفاة ابيو كان سيج 
عبج  وال ةدتصيع احج ان ةجاري  (11)يشازع في سؤدده اء العخب الحي التقخير ومغ اثخي

 .(11)بخىو جعميا ىجاةا وبثيا في الحخمفي كخمو فيػ بعج ان اعاد ابمو مغ جير ا السصمب

اما ما يتخدد انو  ،عػز مع ثخاء وكخم كافل ىحا الصفلفال تشدجع رواةة الفبخ وال
خدود اذا ما عخفشا اىسية مكة ارسل ليتعمع الفخوسية والفراحة في البادةة فيحا اةزا م

وتقجاستيا عشج العخب حيغ تقال تعالى مخاشب ابخاليع )عميو الدالم ( )واجعل افئجة مغ 
 .(12)الشاس تيػي الييع (

ةدسػنيع  اوتعج تقخير مغ الكبائل ذات التباليج العخيبة في الجديخة العخبية وكانػ 
فكيف ةببل عبج السصمب وبشي ىاشع ان  ،(13)ع اتقامػا عشج البيت وبشاء الحخمألني)اىل هللا( 

او في البادةة التي يشتذخ بيا  ،يتخك دمحم الصفل ىحه التباليج العخيبة ليتخبى في غيخىا
 .(14)االعخاب البداة الحيغ وصفيع الباري عد وجل )االعخاب اشج كفخا ونفاتقا(

ح سبب واتقعي  عمى مدالة االرضاع ) لع يتزهللا ولحلظ ةعمق الجكتػر جػاد كاضع الشرخ
ولساذا ال نجج مراديق  ؟)صمى هللا عميو والو وسمع( وارضاعو في بشي سعج الشبي ألخح

وال ةدتبعج ان مثل ىحه الخواةات سببيا خمق ؟ )صمى هللا عميو والو وسمع ( لغيخ الشبي
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هللا  فزائل لببيمة بشي سعج خاصة وانو بعج االسالم اخحت الكبائل تجعي البخب مغ رسػل
 .(15) عميو والو وسمع()صمى هللا

ومغ السؤسف ان تجخل الخواةات وتتالعب في تاريخ اىع لحطة مغ تاريخ االمة 
)صمى هللا عميو والو وسمع(  االسالمية وىي لحطة ندول الػحي عمى سيجنا االكخم دمحم

)صمى هللا عميو والو وسمع( حدب الخواةات رافزا لمشبػة وال  وىحه المحطة تجعل الشبي
حخاء تقائال لمشبي وىػ في غار  (عميو الدالم)ةدتجيب لخسػل رب العالسيغ جبخائيل 

اخحني فغصشي ما انا ببارئ فيبػل  )صمى هللا عميو والو وسمع( فيبػل الخسػل اتقخا: ،)ص(
ثانية  فأخحني، ببارئ : ما انا الخسػل تى بمغ مشي الجيج ثع ارسمشي فبال: اتقخأ فيبػلح

فخجع بيا رسػل هللا  (16)حتى بمغ مشي الجيج ثع ارسمشي فبال )اتقخا باسع ربظ الحي خمق(
فجخل عمى خجةجة فبال زممػني ... زممػني .. حتى ذىب عشو الخوع  (17)تخجف بػادره

ديظ هللا ابجا .. ... فاخبخىا لبج خذيت عمى نفدي .. فبالت خجةجة ..كال وهلل .. ما ةخ
وكان نرخانيا ويكتب  (18)صمبت خجةجة  بو الى ورتقة بغ نػفلانظ ترل الخحع .. فان

وكان شيخا كبيخا تقج عسي فبال ورتقة لمشبي )صمى هللا عميو والو وسمع(  ،بالكتاب العبخاني
تقال َأَو  ىحا ىػ الشامػس الحي أندل عمى مػسى ةا ليتشي اكػن حيا إذ ةخخجظ تقػمظ

ن ثع لع يمبث ورتقة أ ،يجركشي يػمظ أنرخك نرخًا مؤزراً  ، وانيَّ ىع تقال نععُمخِخجِ 
 .(21)وتقالت عائذة )فكان ال يخى رؤيا اال جاءت مثل فمق الربح ( ،(19)تػفي

وان الخسػل )صمى هللا عميو والو وسمع( تقال حيشسا ندل عميو الػحي واصفا خػفو 
 .(22)(او )خذيت عمى نفدي (21))لبج خذيت عمى عبمي(
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)صمى هللا عميو والو وسمع( بانيا غيخ واثبة مغ  والخواةة تكذف شخرية الشبي
االحػال مع واتقع االندان  وىػ االمخ الحي يتشاتقس في كل، نفديا وضعيفة ومختبكة

)صمى هللا عميو والو وسمع( وسيختو ان ةكػن نيب  ، عمى ضػء معصيات الشبيالخصيغ
 فان ذلظ ال ةعبل. ،و ذلظشاب ىػس االصابة بالكيانة او ما

)صمى هللا عميو والو وسمع( كان مرابا هللا  ولبج عكدت ىحه الخواةات ان رسػل
بعارض نفدي او صحي خالل تمكيو الػحي بسا عبخت عشو ىحه الخواةات مغ احػالو 

 .(23)كحلظ كان يختعج خػفا ورعبا وخذية 

عميو والو وسمع( يخفس ومسا يثيخ االستغخاب عمى الخواةة ان الشبي )صمى هللا 
اوامخ هللا بالبخاءة ، حيشسا امخه جبخائيل عميو الدالم بحلظ ، ليحا نسيل لبعس الخواةات 

او ما  (24))صمى هللا عميو والو وسمع( تقال لجبخائيل: كيف اتقخا التي تحكخ ان الخسػل
 .(25)اتقخأ

ة وىػ يتمػا ابان اليبط ثع ان اترال الػحي بالخسػل )صمى هللا عميو والو وسمع(
نبػتو وعشجىا ال حاجة الى الجليل البائذ بخواةة عخوة عمى لدان  ألثباتعميو )اتقخأ( تكفي 

 في الشبي)صمى هللا عميو والو وسمع( اي الخؤية في السشام حيث جعميا عخوة الجليل
 . (26))صمى هللا عميو والو وسمع( التاسيذ عمى نبػة دمحم

جسيع احػال الػحي السيسا اذا ما عخفشا ان وىحا امخ خصيخ اذا ما عسع عمى 
السدتذختقيغ والكثيخ مغ اعجاء االسالم تقج استثسخوا ىحه الخواةات لمػصػل الى غاةات 

)صمى  وتفديخات مفادىا ان الخسالة االسالمية ما ىي اال مجخد احالم تسخ عمى الخسػل
 .(27)هللا عميو والو وسمع(
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الشبي )صمى هللا عميو والو وسمع( ىي  ومغ اجخأ الخواةات الباسية عمى سيخة
انا جبخائيل وانت  محاولتو االنتحار حيغ جاء الػحي وخاشبو جبخائيل بالبػل ةا دمحم ..

 .(28)سست ان اشخح نفدي مغ حالق مغ جبل: فمبج ىرسػل هللا تقال راويا الحجيث لخجةجة

رسالة بان الشبي وبالتالي فان ىحه الخواةات او واضعي ىحه الخواةات ارادوا اةرال 
دمحم )صمى هللا عميو والو وسمع( رافزا لمشبػة وغيخ تقادر عمى ادائيا وليذ متحسدا في 
التبميغ وىحا عكذ الخمق العالي والربخ الكبيخ لمشبي )صمى هللا عميو والو وسمع( الحي 

 .(29)وصفو هللا بالبخان الكخيع ببػلو )دمحم رسػل هللا والحيغ معو اشجاء عمى الكفار....(

والػاضح ان ىحه الخواةات حاولت ادخال ورتقة بغ نػفل في اىع التفاصيل في 
)صمى هللا عميو والو وسمع(   مشح كان دمحم الشبي لشبػية حتى انيا عادت لتحكخ ورتقةالديخة ا

مع( فيبػل )صمى هللا عميو والو وس شفال ، فبج ورد ان ورتقة جاء لعبج السصمب ومعو دمحم
: انا دمحم بغ عبج مغ ىػ فبال فدألشاهوججناه متخددا عمى الجبال  ابشظ لعبج السصمب ىحا

 .(31)بو فأتيشاكهللا بغ عبج السصمب 

وكل ما تقيل  ،رتقة دائسا ىػ السعمع وىػ السشبحاذن ىحه الخواةات تحاول ان تزع و 
في فزائل ورتقة جاءت عغ شخيق الدبيخيغ والسعخوف ان الدبيخييغ يشتدبػن الى الدبيخ 

يػ ابغ نػفل بغ اسج بغ عبج أما ورتقة ف ،العػام بغ خػيمج ابغ اسج ابغ عبج العدى بغ 
 . العدى 

مغ ىشا ةسكغ ان نمتسذ خيػط او اسباب اصخار آل الدبيخ عمى وضع دور لػرتقة 
 وآل نػفل في صياغة سيخة الشبي )صمى هللا عميو والو وسمع(.
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ع الخواةات ولربيا بالشبي اذن ان الدبب االسخي والببمي كان حاضخا في وض     
)ص(، ويبػل الجكتػر عبج الجبار ناجي )الػاتقع ان الػثشيغ البخيذييغ تقج وتقفػا وراء 

 .(31)االشاعة بان نرخانيا في مكة كان ةعمع الخسػل امػرا ديشية (

)صمى هللا عميو والو وسمع( مذػىة وبحاجة الى دراسة  لبج جاءتشا سيخة الشبي
معسبة حتى ان ابغ ىذام صاحب الديخة تجخل في الديخة التي سببتو وىي سيخة ابغ 

بعزو ةدػء  ألنابغ اسحاق في ىحا الكتاب ... اسحاق حيث تقال )وتارك بعس ما ذكخه 
 .(32)الشاس(

االخبار الشبػية ونحغ ؤىع بعس ػ ولع يػضح ابغ ىذام مغ ىع الشاس الحيغ ةد
سييل زكار ويعمق االستاذ الجكتػر  ،نيع اىل الدمصة في عرخ ابغ ىذامنعتبج ال شظ ا

: )مسا يؤسف عميو لجػء ابغ ىذام الى ححف الكثيخ مغ مادة حػل ىحا السػضػع ببػلو
ابغ اسحاق ... ومغ ثع فان ليحا الشػع مغ الححف وال شظ اسبابا سياسية واخخى تترل 

 .(33))صمى هللا عميو والو وسمع( وصحابتو ة التاريخية لعرخ ابغ ىذام عغ الشبيبالرػر 

ويعتخف اليعبػبي في كتابو التاريخ والحي تعخض فيو الى سيخة الشبي )صمى هللا عميو     
والو وسمع( او ةعخض الرػرة الفكخية في عرخه بالبػل )الفشا كتابشا ىحا عمى ما رواه 

لى جسع السباالت والخواةات النا تقج وججناىع تقج اختمفػا في احاديثيع االشياخ .... وذىبشا ا
واخبارىع في الدشغ واالعسال وزاد بعزيع ونبز بعس, فاردنا ان نجسع ما انتيى اليشا 

 .(34)مسا جاء بو كل احج مشيع(

 والسعخوف ان الديخة الشبػية ىي كل ما ةرجر مغ الشبي)صمى هللا عميو والو وسمع(     
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وكمسا كان تجويغ ىحه االتقػال واالفعال مبكخا ستكػن ليا ، او فعال او تبخيخا تقػال
)صمى هللا عميو والو وسمع( وىػ الحي امخ  الشبي بأمخاكثخ مػثػقية خرػصا اذا كانت 

بتجويغ احاديثو وافعالو وخيخ شاىج عمى ذلظ ىػ شمبو اخخ اةام حياتو تجويغ وصيتو 
يػم الخسيذ وما يػم بالبػل ) ،ليكتب وصيتو حيث يخوي ابغ عباس حيغ امخىع بجواة 

فتشازعػا  (تب لكع كتابا لغ تزمػا بعجه ابجاالخسيذ ، اشتج بخسػل هللا وجعو فبال اتػني اك
 :فحىبػا يخدون عميو فبال ،استفيسػه ،شبغي عشج الشبي التشازع ، فبالػا: ما شانو اىجخوال ي

 .(35)دعػني(

)صمى هللا عميو والو وسمع( ليكتب وصيتو خالف ما  واة لمشبيان عجم جمب الج
سػل فخحوه وما نياكع عشو اراده البخان الكخيع مغ خالل تقػلو تعالى )وما اتاكع الخ 

.ىحا يجل ان ىشاك محاوالت لالبتعاد عغ سيخة الشبي )صمى هللا عميو والو (36)(فانتيػا
 وسمع( وكانت مدتسخة حتى اخخ لحطة مغ حياتو.

والحجيث الشبػي ىػ جدء أساسي مغ سيخة الشبي )صمى هللا عميو والو وسمع( 
فبج كانت الخصػة  ،الدمصة او الجيات العميا لمجولةفتعخض ىػ االخخ لالضصياد مغ تقبل 

االحاديث الستػفخة لجةو ولعمو كان اثخى  بأحخاقاالولى ابان عيج الخميفة االول اذ امخ 
جسع مغ افػاه الرحابة تقالت عائذة )جسع ابي حجيث خديغ مغ التخاث الشبػي الحي 

 ،، فبات ليمتو يتبمب كثيخاحجيث رسػل هللا )صمى هللا عميو والو وسمع( وكانت خسدسائة
: بشي ىمسي االحاديث فبمت أتتبمب لذكػى او لذيء بمغظ؟ فمسا اصبح تقال : فغسشيفبالت

 .(37)بشار فحختقيا( فجعيعشجك فجئتو بيا 
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الخميفة الثاني نفذ الجور في تذجده لسشع حتى الكالم بالحجيث الشبػي كحلظ مارس     
 ع تحجثػا عغ رسػل هللاألنيفي نفخ مغ اصحابو  (38)الذخيف حيث سجغ ابغ مدعػد

. وتقام اةزا الخميفة بحخق كتب الحجيث الشبػي الذخيف، (39))صمى هللا عميو والو وسمع(
صاب بمغو انو تقج ضيخت في ايجي الشاس فعغ دمحم بغ ابي بكخ تقػلو )ان عسخ بغ الخ

 .(41)كتب ... فاتػا بكتبيع فاحختقيا بالشار(

ذكخ مغ مبخرات حخق احاديث الشبي )صمى  ويعتبج االستاذ محسػد ابػ ريو ان ما
هللا عميو والو وسمع( والية وغيخ مشصكية ببػلو )ذكخوا ان الشبي)صمى هللا عميو والو وسمع(  

 وىػ سبب ال ةبشع بو عاتقل، لخػفو مغ اختالط الحجيث بالبخانعغ كتابة الحجيث  نيى تقج
وال ةببمو محبق دارس الميع اال اذا ذىبشا ان االحاديث مغ جشذ البخان في البالغة وان 

اذ  ،احج حتى الحيغ جاءوا بيحا الخاياسمػبيا في االعجاز مغ اسمػبو وىحا ما ال ةبخه 
وحتى لػ كتبت ىحه االحاديث  ،ن وىجم االصػل مغ البػاعجالبخا معشاه ابصال معجدة

مغ لو برخ   الحجيث والبخان فخوق كبيخة ةعخفيا كلوبيغ  ،تكتب عمى انيا نبػية باإلمكان
، يتمباىا السدمسػن عمى انيا كالم الشبي بالبالغة ، واذا كتبيا الرحابة عمى انيا احاديث

جيال بعج جيل فال يجخميا  ا عمى ذلظ)صمى هللا عميو والو وسمع( ويتجاول امخى
 .(41)(الذػب

، وىحا يمبي الزػء عمى سبب اخخ ىع ان بعس االحاديث سسح بتجاولياوالسذكمة اال    
لمسشع حيث خصب الخميفة عثسان بغ عفان بالشاس ببػلو )ال ةحل الحج يخوي حجيثا لع 

ث سسح بتجاوليا في اذن ىشاك احادي (42)(و في عيج ابا بكخ وال في عيج عسخةدسع ب
 عيج الخميفتيغ الداببيغ لعثسان بغ عفان. 
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ولحلظ فان البعس يخى ان سبب مشع كتابة الحجيث ىػ سياسي حيث مارست 
داع االجيدة الحاكسة ليسشتيا حتى في تخكيبة الشز وليكمتو واستصاعت مغ خالل ذلظ انت

ي واستبعاده وحخمان البحث وتقج حاولت الغاء الحجيث الشبػ  ،مفاليع فكخية لرالح مجرستيا
العمسي مغ ان يجخل ضسغ محاوالتو الفكخية لمػصػل الى صيغة في تبخيخ مذخوعية 

 .(43)الخالفة

وتخوي بعس الخواةات التي تجل عمى الدبب الببمي لمػضع لكشو يشجمج مع الدبب 
الدياسي حيث ذكخت بعس السرادر ان اكثخ االحاديث السػضػعة ... افتعمت في اةام 

 .(44)شي امية تبخبا الييع بسا ةزشػن انيع يخغسػن انػف بشي ىاشعب

ىـ( الحي وصف 124ولبج اعتسج البالط االمػي عمى دمحم بغ شياب الدىخي )ت 
قية التي ناليا ارجسبانو رائج التجويغ التاريخي لسجرسة الديخة والسغازي وابخاز مجى ال

عامل  (45)االمػييغ ، يحكخ ان خالجا البدخي وتستع بيا ابغ شياب في ىحا السيجان عشج 
فدالو ابغ االمػييغ في العخاق شمب مغ ابغ شياب ان ةكتب مخوياتو عغ الديخة الشبػية 

: كال ، اال خالج فأجابوب او اتقػل رواةة عمي بغ ابي شالب؟ أكتشياب الدىخي تقائال: )أ
 .(46)ان تخاه في تقعخ الجحيع(

)وضع تقػما مغ  عاوية بغ ابي سفيانوكحلظ ذكخت بعس السرادر بان م
خبار تقبيحة في عمي تبتزي الصعغ والبخاءة الرحابة وتقػما مغ التابعيغ عمى رواةة ا

 .(47)(يخغب في مثمو فاختمبػا ما ارضاه وجعل ليع عمى ذلظ جعال ،مشو

فان  وبسا ان االمام عمي عميو الدالم ممتربا بخسػل هللا )صمى هللا عميو والو وسمع(   
 .الديخة الشبػيةب عمى حدا الصعغ مسا ال شظ فيو سيشىح
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وربسا كانت بعس اسباب الػضع واختالق الخواةات اتقترادةة وىحا ما حرل مع 
شخحبيل بغ سعج الحصسي السجني الحي كان رجال ثبة ولع ةكغ احج اعمع بالسغازي 

الى الخجل ةصمب  والبجرييغ مشو ولكشو عشجما احتاج الى نبػد أتيع فكانػا ةخافػن اذا جاء
 .(48)مشو الذيء فمع ةعصو ان ةبػل )لع ةذيج ابػك بجرا(

والببمية والدياسية اذن كانت ىشاك اسباب عجيجه لمػضع مشيا االسخية 
وكسا ةعتبج االستاذ محسػد ابػ ريو ان االسباب تعجدت ومشيا التسمق لمخمفاء  ،واالتقترادةة

ء اخخى اختخعيا السخترسػن في الكالم والفبو ورجال الحكع والتساسا لمسعػنة عشجىع واشيا
دفاعا عغ آرائيع واشياء دست لشذخ الجعػة لبعس االحداب في العرػر االولى وكان 

 .(49)لكثيخ مغ الشاس عغ االستبامة  باآلراءليحا كمو اثخ في افداد العبػل واالنحخاف 

دخمت في ىحه االمخ وان الدياسة تقج لدبب الدياسي في مبجمة االسباب )ولكشو ةزع ا
بشائيا وتقج عال مػج ىحا الػضع  إلتقامة... ىا في حكسيا وجعمتو اتقػى فدخختو ليؤيج

الدياسي وشغى ماؤه في عيج معاوية وساعجه نفػذه ومالو فمع ةبف وضاع الحجيث عشج 
بيان فزمو واالشارة بحكخه والتعرب لو حتى رفعػا مبام الذام الحي ةحكسو الى درجة لع 

 .(51)والو وسمع( )صمى هللا عميو جيشة رسػل هللاتبمغيا م

 الخواةات التي انتذخت في ألحجىوسػف نتعخض بالجراسة في الرفحات االتية 
وىي تدتيجف االساءة لمديخة وتريب اصل التػحيج  اإلسالمي،كتب التفديخ والتاريخ 

وىحه  ،ر لعػدة بعس السياجخيغ مغ الحبذةعح إلةجادالحي ركد عميو االسالم وذلظ 
 .نيقالخواةة ىي تقرة الغخا
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 قصة الغرانيق :

لبج اوردت السرادر ان الخسػل )صمى هللا عميو والو وسمع( جمذ في ناد مغ أنجةة 
والشجع فيشفخوا عشو فاندل هللا عد وجل )ةأتيو مغ هللا شيء  تقخير كثيخ اىمو فتسشى  ان ال

)صمى هللا عميو والو وسمع( . فبخأىا رسػل هللا (51)غػى( ضَل صاحبكع وما اذا ىػى ما
صان عميو كمستيغ ، البى الذي(52) حتى بمغ )افخأيتع الالت والعدى ومشاة الثالثة االخخى(

االولى وان شفاعتيغ لتختجى( فتكمع بيسا ثع مزى فبخأ الدػرة كميا )*( تمظ الغخانيق)
با" الى تخا (53)ليج بغ السغيخةفدجج في آخخ الدػرة وسجج البػم معو جسيعا" ورفع الػ 

ةبجر عمى الدجػد فخضػا بسا تكمع بو ... فمسا  خا" كبيخا" الجبيتو فدجج عميو وكان شي
تيغ المتيغ الباىسا الذيصان امدى اتاه جبخائيل )ع( فعخض عميو الدػرة فمسا بمغ الكمس

: افتخيُت عمى هللا (هللا )صمى هللا عميو والو وسمع ، فبال رسػلجئتظ بياتيغ : ماعميو، تقال
نبي ااَل إذا  ارسمشا مغ تقبمظ مغ رسػل وال )وما اآلةة... فسا زال مغسػما" حتى ندلت 

يمبي الذيصان ثع ةحكع هللا آةاتو وهللا عميع  فيشدخ هللا ما والذيصان في ُأمشيَ تسشى البى 
 .(54)حكيع(

اسمسػا كميع فمسا سسع مغ كان بارض الحبذة مغ السياجخيغ إن اىل مكة تقج 
 .( 55)البى الذيصان رجعػا الى عذائخىع فػججوا البػم تقج أنكدػا حيغ ندخ هللا ما

آةات الذيصان ففخح وتقيل ان الخسػل )صمى هللا عميو والو وسمع( تقج سيا فشصق ب      
 .(56): اال انسا كان ذلظ مغ الذيصانالسذخكػن بحلظ، فبال
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يشدب الى  (57)بجرجة عمسية كبيخةومغ الغخيب ان نجج استاذا" جامعيا" 
كان )صمى هللا عميو والو وسمع( ان الشبي الديػ ببػلو ))صمى هللا عميو والو وسمع( الخسػل

يشافي  ايشدى ألن الشديان غفمة والديػ انسا ىػ ُشغل أي اشغال حال وىػ ال ةديػ ول
 .(58)، فكان الشبي)ص( ةديػ في صالتو(الكسال

كان  ألنو عميو والو وسمع( انسا تكمع بآةات الغخانيق وتقيل ان الخسػل )صمى هللا
ةكفيظ في تػىيغ ىحا الحجيث انو لع ػل الباضي عياض في كتاب الذفا: ). ةب( 59)ناعدا"

بدشج صحيح سميع مترل وانسا اولع بو ويجعمو  رواه ثبة  ة والبةخخجو أحج مغ اىل الرح
، وتقج سئل  (61)الستمبفػن كل صحيح وسكيع(ل غخيب السفدخون والسؤرخػن السػلعػن بك

 .(62): ىحا مغ وضع الدنادتقة(فبال (61)االمام دمحم بغ اسحق

)صمى هللا عميو والو  ويشاتقر الشدفي في تفديخه الباء الذيصان عمى لدان الشبي
)صمى هللا عميو ةخمػ اما ان يتكمع الشبي  ال ألنوغيخ مخضي وسمع( ببػلو: وىحا البػل 

، مادحا" ليا ال لألصشامكفخ وانو ُبعث شاعشا"  ألنوةجػز  بيا عسجا" وىحا الع( والو وسم
ةبجر  جبخا" بحيث ال)صمى هللا عميو والو وسمع(  او اجخى الذيصان ذلظ عمى لدان الشبي

، او اجخى ذلظ عمى لدانو ةبجر عمى ذلظ عمى االمتشاع مشو وىػ مستشع ألن الذيصان ال
، الغفمة عميو في حال تبميغ الػحي ةجػز مثل ىحه ال ألنوةزا" سيػا" وغفمة وىػ مخدود ا

 .(63)ولػ جاز ذلظ لبصل االعتساد عمى تقػلو 

السفيج )ليذ لمذيصان عمى الشبي )صمى هللا عميو والو وسمع( واالئسة  ويبػل الذيخ
 .(64)، وانسا سمصانو عمى الحيغ يتػلػنو()ع( سمصان
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نبي ااَل اذا تسشى  ارسمشا مغ تقبمظ مغ رسػل وال )وما اآلةةوالسعشى السخجح لتفديخ 
اورده الصبخسي وىػ: ان مغ ُأرسل تقبمظ مغ الخسل كان  البى الذيصان في أمشيتو...( ما

، حخفػا عميو وزادوا فيسا ةبػلو ونبزػا كسا فعمت الييػد ، يؤدةو الى تقػمو اذا تال ما
يمبى الذيصان أي يديمو  ةبع بغخوره فيشدخ هللا ما ألنوواضاف ذلظ الى الذيصان 

ويجحزو بطيػر حججو وتقج خخج ىحا عمى وجو التصسيغ والتدمية لمشبي)ص( كسا كحب 
 . تو مغ مجح اليتيع ومالع ةكغ فيياالسذخكػن عميو واضافػا الى تالو 

ةجػز ان ةبع فيو مثل ىحه  ، فالداىي الذا ُحسمت تقرة الغخانيق عمى الديػاما ا    
نعمع ضخورة  ألنشايتبجميا مغ الكالم  لسعشى ماان الدػرة ونطسيا ثع االلفاظ السصاببة لػز 

إن الداىي لػ أنذأ تقريجة لع ةجد ان ةديػ حتى يتفق فيو بيت شعخ في وزنيا وفي 
ػا يمبػن عشج تقخاءتو شمبا" معشى البيت الحي تبجمو، وان السعمػم ان السذخكيغ كان

 .(65)وطلتغمي

 عمى لدان الخسػل بةاغمبيع رفس ىحه الخواةة السشدػ  اما رأي السحجثيغ فان
، اذا فخضشا صحة سشج ، تقال صاحب تفديخ السيدان)صمى هللا عميو والو وسمع(

السبجسة مسا )صمى هللا عميو والو وسمع(  . فسغ الػاجب تشديو ساحة الخسػل(66)الخواةة
( وَجَيل ن شفاعتيغ لتختجىغخانيق العمى واتمظ الليو اششع الجيل واقبحو فبج تمى )ندبت ا

 .َيل انو كفخ صخيح يػجب االرتجادانو ليذ مغ كالم هللا وجَ 

وببي عمى َجيَمو وحيشسا ندل عميو جبخائيل)ع( وامخه ان ةعخض عميو الدػرة فبخأىا  
عميو وىػ ُمَرخ عمى جيمو حتى انكخه عميو جبخائيل )ع( ثع اندل عميو آةة تثبت نطيخ 

ارسمشا مغ  خصيئة الفزيحة لجسيع االنبياء والسخسميغ وىي تقػلو )وماىحا الجيل الذشيع وال
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نبي...( عمى انو لػ جاز مثل ىحا الترخف مغ الذيصان في لدان  تقبمظ مغ رسػل وال
آةة او آيتيغ في البخآن الرتفع االمغ عغ كالم هللا  بألباء)صمى هللا عميو والو وسمع(  الشبي

ثع يمبي نفذ . (67)البخآنية آةات شيصانية اآلةاتس فكان مغ الجائد حيشئح ان ةكػن بع
 ارسمشا مغ تقبمظ مغ رسػل...( )وما اآلةةىحه 

يخويو  وتعخض مؤلفػ الديخة السحجثيغ ليحا االمخ فيخى رفاعة الصيصاوي، ان ما
)صمى هللا عميو والو وسمع( االخباريػن والسفدخون ان سبب سجػد السذخكيغ مع الخسػل 

مغ جية الشبل  ةرح فيو شيء ال مغ الثشاء عمى آليتيع فباشل ال جخى عمى لدانو ما
)صمى هللا  ةرح ندبة ذلظ الى الخسػل مغ جية العبل الن مجح الو غيخ هللا كفخ وال وال

ةرح تدميط الذيصان عمى ذلظ  ان ةبػلو الذيصان عمى لدانو وال والعميو والو وسمع( 
 .(68)يتجخأ ان يشصق بذيء مغ الػحي وااَل لدم عجم الػثػق بالػحي والذيصان ال

ويعتبج دمحم حديغ ليكل بان حجيث الغخانيق ضاىخ التيافت يشبزو تقميل مغ 
 لكل نبي مغ العرسة في تبميغ رساالت ربو ، ال التسحيز وىػ ةعج حجيث يشبس ما

اصل ليحا الحجيث اال الػضع واالختخاع تقائسة بيسا شائفة الحيغ اخحوا انفديع بالكيج 
في جخأة ىؤالء السفتخيغ انيع  بعج انبزاء الرجر االول مغ االسالم ، واعجب ما لإلسالم

عخضػا لالفتخاء في ُأَم مدائل االسالم جسيعا" وىي التػحيج وىي السدألة التي بعث دمحم 
 . (69)لتبميغيا لمشاس مشح المحطة االولى )صمى هللا عميو والو وسمع(

؟ نيق ) فيل ىحا كالم ةرجر عغ عاتقلبا" عمى رواةة الغخاويبػل دمحم الغدالي معم      
ولكغ ىحا الدخف وجج مغ ةكتبو ويشبمو ، وان كتب التاريخ والتفديخ التي تخكت  لمػراتقيغ 
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ن زيفو ، ومع ات صفحاتيا لحكخ ىحا المغػ الببيحوالدنادتقة ةذحشػنيا السفتخيات واتدع
 .(71)(وفداده لع ةخفيا عمى عالع

 يبة االمخ إن مثل ىحه الخواةات ىي تجاسخ عمى شخرية نبيشا االكخموفي حك      
لتذػيو الخسالة االسالمية والصعغ بالبخآن مغ تقبل اعجاء  )صمى هللا عميو والو وسمع(

 االسالم في ذلظ الدمان وتقج استغميا اعجاءه في عرخنا الخاىغ لتذػيو سيخة الخسػل
 .الل مؤلفات آةات شيصانية وغيخىاخواالسالم مغ )صمى هللا عميو والو وسمع( 

 الخاتمة

ان كل مرمح في تاريخ العالع البج ان يػاجو تحجةات وصعػبات تتشاسب شخدةا  -
مع تقػة االصالح وعطستو ، وتعتبخ التحجةات التي تػاجو االنبياء مغ اصعبيا واشجىا 

ةدتيجفػن الدمصة الحاكسة ويبرجونيا لمتغييخ كسا تقال  خصػرة ، الن االنبياء غالبا ما
تعالى ) اذىب الى فخعػن انو شغى ( وبسا ان الحاكع ةستمظ البػة العدكخية 

الشبي الى البتل كسا تقال واالتقترادةة فتكػن عسمية التغييخ معبجة وربسا يتعخض 
 (.بياء بغيخ حقوتقتميع االنتعالى )

(  و والو وسمعصمى هللا عمييت نبيشا الكخيع )غ التحجةات واجىشاك مخحمتيغ م -
سثمت بالدخخية واالىانة والتكحيب حتى بمغت الى محاولة تقتمو ، تاوليسا في حياتو 

ف لديختو ، فبج حاولت يوالسخحمة الثانية بعج وفاتو وىي محاوالت االساءة والتحخ 
بحجة فبخه  وح شفػلتو واعخاض الشداء عغ ارضاعبعس الخواةات التبميل مغ شأنو مش

الجديخة العخبية رجال الن كافمو كان مغ اغشى  التاريخيةتؤيجه الػتقائع  السادي وىحا ال
 وىػ عبج السصمب بغ ىاشع .
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هللا واعخاضو عغ الػحي ثع جعمتو ةعػد لبيتو  ألمخوىشاك رواةات جعمتو رافزا  -
 البخآنية، وىحا اةزا يتعارض مع الشرػص ثع محاولتو االنتحار العبميةشاكا ببػاه 

 .وتقج رآه باالفق السبيغ( ،صاحبكع بسجشػن  واىسيا تقػلو تعالى ) وما
الشرخاني مخجعية واستاذا لمشبي )صمى هللا لبج جعمت كتب الديخة ورتقة بغ نػفل  -

 وترػره ىػ السمجأ والسشبح في الذجائج ، مع العمع ان الشبي دمحم صمى هللا عميو والو(
 ، فيػ الةسكغ تقبػل رواةات ارتباكو ، فالوالو ىػ سيج الخمق ومعمع البذخيةعميو 

 ةحتاج تبميغ مغ نرخاني برحة نبػتو .
تعجدت اسباب التحخيف واالساءة لمشبي ) صمى هللا عميو والو وسمع ( مشيا االسخية  -

رواةات  والببمية ومشيا الدياسية واالتقترادةة ، ولبج حاولت الجولة االمػية وضع
مختبكة لمديخة الشبػية والراتقيا بالشبي ) صمى هللا عميو والو ( لتجحيخ افعال الحاكع 
السشحخفة وشخعشة ىحا االنحخاف ، فزال عغ افتعال رواةات تيجف لتخسيخ سمصتيع 
وحكسيع . والبعس حاول الستاجخة بديخة الشبي ) صمى هللا عميو والو ( مغ خالل 

لثسغ او حجب رواةات لشفذ الدبب وخيخ شاىج ىػ اختالق رواةات مجفػعة ا
 شخحبيل بغ سعج .

تعج تقرة الغخانيق مغ البرز التي صيغت لتبخيخ عػدة بعس السدمسيغ مغ  -
الحبذة وتع استحزار البخان الكخيع وتفديخ أةاتو ضمسا وزورا ليحا الغخض وكحلظ 

حيغ مجح االلية  اتيع الشبي )صمى هللا عميو والو وسمع( في صمب دعػتو لمتػحيج
 البجةسة حدب زعسيع لخزػعو لتعميسات الذيصان لكػنو كان ساليا او ناعدا .
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كل ىحه االساءات شػىت الديخة الشبػية واستغمتيا عشاصخ وحخكات معادةة  -
( بالعرخ الخاىغ مغ خالل كتاب لوصمى هللا عميو والمصعغ بالخسػل ) لإلسالم

 االعالم في بعس الجول الغخبية . انتجتيا وسائلاالةات الذيصانية او االفالم التي 

 الههامش

 .21( سػرة شو , االةة 1)

 .287, ص3, الدبيجي , تاج العخوس , ج274( الخاغب االصفياني : مفخدات غخيب البخان , ص2)

 .173, الخازي : مختار الرحاح , ص391, ص4( ابغ مشطػر : لدان العخب ,ج3)

مربمة بغ ىبيخة بغ شبل بغ يثخبي بغ امخئ الكيذ بغ ربيعة , ةعػد ندبو ( مربمة بغ ىبيخة : ىػ 4)
الى بكخ بغ وائل وىػ مغ اصحاب االمام عمي عميو الدالم ولكشو ىخب الى معاوية ، فبال فيو االمام 

, ابغ عداكخ : تاريخ دمذق 411عمي )فعل فعل الديج وفخ فخار العبيج(،الحمي : خالصة االتقػال , ص
 ٍ.119, ص5, البخوجخدي: شخائف السبال, ج269, ص58, ج

 .212, ص2( اليعبػبي , تاريخ اليعبػبي , ج5)

 . 317, ص 1( البدتاني : دائخة السعارف , ج6)

 .288, ص3( تاج العخوس ,ج7)

( حميسة الدعجةة مخضعة الشبي)صمى هللا عميو والو وسمع(  حدب اغمب الخواةات وىي بشت ابي 8)
الحارث بغ شجشة بغ ناضخة بغ سعج بغ بكخ بغ ىػازن بغ ىجخ .ابغ حجخ : ذوؤيب واسسو عبجهللا 

 .87، ص8االصابة ، ج

 . 572,ص1, الصبخي : تاريخ , ج48( ابغ اسحق: الديخ والسغازي , ص9)

 .4( الدجوسي  : كتاب ححف ندب تقخير , ص11)

 .444, ص1( الصبخي تاريخ , ج11)
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 .37( سػرة ابخاليع : اآلةة 12)

 . 143, ص5كيي : اخبار مكة , ج( الفا13)

 . 97( سػرة التػبة : اةة 14)

 .23-18-11سعج , ص ( نذاة الشبي)صمى هللا عميو والو وسمع( في بشي15)

 .1( سػرة العمق , اةة 16)

 . 385, ص1, ابغ كثيخ , الديخة الشبػية , ج114, ص 1( ابغ سيج الشاس : عيػن االثخ , ج17)

بغ عبج العدى بغ تقري وىع عع خجةجة , اخػ بييا , وتقج تشرخ بالجاىمية ( ورتقة بغ نػفل بغ اسج 18)
 . 51, اختمف في وفاتو . ابغ حبان :الثباة .,ص

 .14,ص1, البخاري : صحيحو , ج95, ص1( ابغ سعج : الصببات , ج19)

 .153, ص6( ابغ حشبل : مدشجه , ج21)

 . 241( الحمي : العجد البػية , ص21)

 . 114, ص  1, عيػن االثخ , ج ( ابغ سيج الشاس22)

 . 14( ناجي : نبج الخؤيا التاريخية , ص23)

 .93( ابغ حاتع : الجر الشطيع , ص24)

 . 121( ابغ اسحق : الديخ , ص25)

 .79(الذابشجر : ليذ مغ سيخة الخسػل )ص( ,ص26)

 .13( ناجي : نبج الخواةة التاريخية , ص27)

 . 318, ص 3( الصبخي : جامع البيان , ج28)
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 . 29( سػرة الفتح , اةة 29)

 . 95, ص1( البالذري , انداب االشخاف , ج31)

 16(  نبج الخواةة التاريخية , ص31)

 .4, ص 1( ابغ ىذام : الديخة , ج32)

، الشبػية؛ نرار، عسار عبػدي: تصػر كتابة الديخة 15( مبجمة كتاب السغازي والديخ, ص33)
 .119ص

 . 5, ص2( تاريخ , ج34)

 .222, ص1( ابغ حشبل , احسج , مدشجه , ج35)

 . 7( سػرة الحذخ , اةة 36)

 . 5, ص1( الحىبي : تحكخة الحفاظ , ج37)

( عبج هللا بغ مدعػد بغ غافل بغ حبيب بغ فأر بغ مخدوم , ةكشى ابا عبج الخحسغ اسمع تقبل دخػل 38)
لو وسمع( دار االرتقع , شيج بجرا وىػ الحي ضخب عشق ابي جيل , وشيج الخسػل)صمى هللا عميو وا

كيع سشة اثشتيغ وثالثيغ السذاىج كميا مع الخسػل )صمى هللا عميو والو وسمع(, مات بالسجيشة ودفغ بالب
 .161-151,ص3، ج .ابغ سعج: الصببات

 . 87, ص1( ابغ العخبي , العػاصع والبػاصع , ج39)

 . 96: معالع االسالم االمػي ؛ ص؛ الحيجري كسال54-53دي, تبييج العمع, ص( الخصيب البغجا41)

 . 51( اضػاء عمى الدشة , ص41)

 . 336, ص2( ابغ سعج , الصببات , ج42)

 .6الديج دمحم , تاريخ الحجيث الشبػي, ص –( الحمػ 43)
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, 11, جالشيج , بغ ابي الحجيج: شخح79, الشعساني: الغيبو, ص195(الحخاني, تحف العبػل, ص44)
 . 46ص

( خالج البدخي بغ عبج هللا بغ يديج بغ اسج مغ بجيمة , اميخ العخاتقييغ , واحج خصباء العخب , ولي 45)
ىـ فاتقام 115ىـ لمػليج بغ عبج السمظ , ثع واله ىذام العخاتقييغ )البرخة والكػفة ( سشة 89مكة سشة 

؛ 88، ص3.ابغ حجخ : تيحيب التيحيب ،جه وىػ ابغ نحػ ستيغ 136بالكػفة وشالت مجتو وتقتل سشة 
 . 72, ص2الدركمي : االعالم ج

. ولمسديج عغ دور ابغ شياب الدىخي انطخ نرار ، 9, ص1( الذيخ الصبخسي : اعالم الػرى , ج46)
 . 65عسار : تصػر كتابة الديخة الشبػية ، ص

 . 63, ص4ج ؛ ابغ ابي الحجيج : شخح نيج البالغة 659, ص2( الثبفي : الغارات ,ج47)

 . 339ص 4ج –( الخازي : الجخح والتعجيل 48)

 .9(  اضػاء عمى الدشة , ص49)

 . 127-126( السرجر نفدو , ص51)

 .2-1( سػرة الشجع ، االةة 51)

 .7، اما االةة الرحيحة التي بعجىا فيي )الكع الحكخ ولو االنثى( اةة 21-15( سػرة الشجع ، االةة 52)

)* ( الغخنػق : الشاعع السشتذخ مغ الشبات وكحلظ تصمق عمى الذاب الجسيل ، ابغ مشطػر : المدان 
، واةزا" ىػ شائخ ابيس او شائخ اسػد مغ شيخ الساء شػيل العشق ، ابغ مشطػر : 264، ص7،ج

 . 287،ص11المدان ،ج

سذخكيغ الحيغ مشعػا الشاس مغ ( الػليج بغ السغيخة بغ عبجهللا بغ عسخ بغ مخدوم ، كان مغ تقادة ال53)
دخػل االسالم ، تقتمو شخز مغ كعب بغ عسخو بغ خداعة حيث ضخبو بديع ومات عمى اثخىا .ابغ 

 .42، ص 6؛ ابغ حجخ : االصابة ، ج191حبيب : السشسق ، ص

 .52( سػرة الحج ، اآلةة 54)
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: تاريخ لصبخي ؛ ا177ص ،؛ ابغ اسحق: سيخة ابغ اسحق181ص ،( انطخ ابغ عكبة: السغازي 55)
 .522ص ،1،ج

 .66،ص6( الديػشي : الجر السشثػر ،ج56)

( ورد عمى غالف كتابو المبب العمسي أ.د ولبة الدحيمي ، ويبػل في مبجمتو كشت مشح اربعيغ عاما" 57)
مغ الحياة الجامعية استاذا" ومعمسا" ومشح عذخيغ عاما" كانت لي احاديث دائسة مغ خالل بخنامج الحياة 

 .  13في التفديخ ، مبجمتو ، ص والبخآن

 .492( الدحيمي ، ولبة : شسائل السرصفى ،ص58)

 .176،ص17( االلػسي : روح السعاني  ،ج59)

 .331الذفا ، ص (61)

( دمحم بغ اسحق بغ ةدار بغ خيار ويبال بغ ةدار بغ كػثان السجيشي مػلى قيذ بغ مخخمة بغ 61)
وثاتقتو فبيل ىػ اميخ السحجثيغ وتقيل ىػ كحاب وتقيل ىػ صجوق السصمب بغ عبجمشاف اختمفػا كثيخا في 

وسئل بغ شياب عغ السغازي فبال : ىحا اعمع بيا ةعشي ابغ اسحق. ابغ سيج الشاس :عيػن االثخ ، 
.وىػ صاحب السغازي ، كان مغ سبي عيغ التسخ وىػ اول سبي دخل السجيشة ، مات 15،16،ص1ج

 .67، ص2جامع الخواة ، ج سشة احجى وخسديغ ومائة .االردبيمي :

 .176،ص17االلػسي : روح السعاني  ،ج( 62)

 .119،ص3( تفديخه ،ج63)

 . 2رسالة في الخد عمى مغ جػز الديػ عمى الشبي ، مخصػشة ، ص( 64)

 . 163، ص 7( مجسع البيان ، ج65)

عباس ااَل ( ةبػل صاحب روح البيان بانو تػجج سالسل سشج صحيحو ولخجال تبات تشتيي الى ابغ 66)
.وىحا ةذيخ الى 177-176،ص17انو يخدف ويبػل انيا مغ وضع الدنادتقة ؛ االلػسي : روح البيان ،ج

تقج تػضع سالسل سشج صحيحو ولكغ  ألنوانو الةسكغ االعتساد عمى آلية سشج الخواةة بذكل مصمق 
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سالمي ووضعشاه بحجيث غيخ صحيح كحجيث الغخانيق ، ويبػل الديج الرجر انو لػ غخبمشا التاريخ اال
 .3عمى محظ الشبج لببي بيغ ايجيشا الشدر اليديخ ، الرجر ،الديج دمحم : الذيعة،السبجمة،ص

 .397،ص14( تفديخ السيدان ،ج67)

 .113( مغ سيخة الخسػل)صمى هللا عميو والو وسمع( ص68)

 .233و225(  حياة دمحم ،ص69)

 .87( فبو الديخة ،ص71)

 المصادر والمراجع

 اوال : المصادر 

 يبتجأ بو  البخآن خيخ ما

 ىـ( : 1271ابػ الفزل محسػد ) تااللػسي  -

 ـ روح السعاني في تفديخ البخان ، دار احياء التخاث العخبي ) بيخوت /د.ت(1

 ىـ( :151ابغ اسحق ، ابػ الفخج عمي بغ الحديغ ) ت -

 . 1987،  1ـ كتاب الديخ والسغازي ، تحبيق سييل زكار ، دار الفكخ ، ط2

 ىـ ( :256البخاري ، دمحم بغ اسساعيل ) ت -

 ىـ. 1411ـ صحيح البخاري ، دار الفكخ ، بيخوت ، شبعة اسصشبػل ، 3

 ىـ( 279ج بغ ةحيى بغ جابخ )تالبالذري ، احس -

 ، د.ت . 2ـ انداب االشخاف ، تحبيق دمحم حسيج هللا ، دار السعارف ، ط4
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 ىـ( : 283ت 1ي الثبفي ، ابػ اسحف ابخاليع بغ دمحم الكػف -

 ـ الغارات ، تحبيق جالل الجيغ السحجث ، د.م.ت .5

 ابغ حاتع ، الذيخ جسال الجيغ يػسف )ت البخن الدابع اليجخي( : -

 ىـ( 1421ـ الجر الشطيع في مشاتقب االئسة المياميع، تحبيق جامعة السجرسيغ )تقع/ 6

 ىـ( : 254 1ابغ حبان ، دمحم بغ احسج  -

 ىـ(1393الجكغ /  1 1دار السعارف العثسانية ، طـ كتاب الثباة ، مصبعة 7

 ىـ( :  852ابغ حجخ ،ابػ الفزل احسج العدبالني )  -

 (1992) بيخوت/  1ـ االصابة في تسييد الرحابة ، تحبيق عمي البجاوي ، ط8

 ىـ( : 656ت 1ابغ ابي الحجيج ، ابػ حامج عد الجيغ بغ ىيبة هللا  -

الفزل ، مشذػرات اةة هللا السخعذي ، دار احياء  ـ شخح نيج البالغة ، تحبيق دمحم ابػ9
 الكتب العخبية .

 الحخاني ، ابػ دمحم الحدغ عمي بغ الحديغ بغ شعبة ) ت البخن الخابع اليجخي ( -
ـ تحف العبػل عغ ال الخسػل ، ترحيح عمي اكبخ الغفاري ، مؤسدة الشذخ 11

 ىـ(1414) تقع / 2االسالمي ، ط
 ىـ(: 726الحمي ، ابػ مشرػر الحدغ بغ يػسف السصيخ االسجي ) ت -

، مؤسدة نذخ الفبو، خالصة االتقػال في معخفة الخجال، تحبيق جػاد الفيػميـ 11
 ه1422

ـ العجد البػية لجفع السخاوف اليػمية ، تحبيق الديج ميجي الخجائي ، مصبعة سيج 12
 ىـ 1412الذيجاء ، نذخ اةة هللا السخعذي ، 
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 ىـ( : 241ابغ حشبل ، ابػ عبجهللا احسج الذيباني ) ت -
 مدشج ابغ حشبل ، دار صادر ، بيخوت ، د.ت. -13

 ىـ( : 463الخصيب البغجادي ، ابػ بكخ احسج بغ عمي ) ت -
 ( 2118، تحبيق سعيج عبج الغفار عمي ، دار االستبامة ) الباىخة /  تبييج العمعـ 14 

 ىـ( : 748)ت الحىبي ، ابػ عبجهللا شسذ الجيغ  -
 ـ تحكخة الحفاظ ، عغ ندخة مكتبة الحخم السكي ، دار احياء التخاث العخبي ، د.ت.15 

 ىـ( :327الخازي ، ابػ دمحم عبجالخحسغ ) -

ـ كتاب الجخح والتعجيل ، دار احياء التخاث العخبي ،مصبعة دار السعارف العثسانية ، 16
 ىـ . 1371، 1ط

 ىـ( : 721البادر ) ت الخازي ، دمحم بغ ابي بكخ بغ عبج -
 (1995ـ مختار الرحاح ، تحبيق محسػد فاخخ ، نذخ مكتبة لبشان )بيخوت /17 

 ىـ( :512الخاغب االصفياني ، ابػ الباسع الحديغ بغ دمحم)ت -
 ىـ . 1414،  1ـ السفخدات في غخيب البخان ، نذخ دفتخ الكتاب ، ط18 

 ىـ( : 1215لحديشي ) تالدبيجي ،ابػ الفيس محب الجيغ الديج دمحم مختزى ا -
 ـ تاج العخوس مغ شخح البامػس ، مشذػرات مكتبة الحياة ، بيخوت ، د.ت .19

 ىـ (195لدجوسي ، مؤرج بغ عسخ )تا -
ـ كتاب ححف ندب تقخير ، نذخ صالح الجيغ السشجج ، مكتبة دار العخوبة ) الباىخة / 21

1961) 
 ( :ىـ 231ابغ سعج ، ابػ عبجهللا دمحم بغ مشيع البرخي) ت -

 ـ الصببات الكبخى ، دار صادر ، بيخوت ، د.ت .21 
 ىـ( : 734ابغ سيج الشاس ، ابػ الفتح دمحم بغ دمحم ) ت -

 ىـ .1416ـ عيػن االثخ ، مؤسدة عد الجيغ ، 22 
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 ىـ ( : 911ت 1الديػشي ، عبجالخحسغ بغ دمحم بغ احسج  -
 ( 1993ـ الجر السشثػر ، دار الفكخ ) بيخوت /23 

 مشرػر احسج بغ عمي ) ت البخن الخابع اليجخي ( : الصبخسي ، ابػ -
 ـ اعالم الػرى ، دار الكتب االسالمية ، شيخان ، د.ت .24 

 ىـ( 1379ـ مجسع البيان في تفديخ البخان ، دار احياء التخاث العخبي ) بيخوت / 25
 ىـ( : 311الصبخي ، ابػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ) ت -

 ، دار الفكخ ، د. ت. 2صجتقي جسيل العصار ، طـ تاريخ الخسل والسمػك ، راجعو 26
 ىـ( :  571ابغ عداكخ ، ابػ الباسع بغ الحدغ )  -

 (2111ـ تاريخ مجيشة دمذق ، تحبيق محب الجيغ العسخوي ، دار الفكخ ) بيخوت / 27
 ىـ( :141ة ، ابػ دمحم مػسى ) تبابغ عك -

 ىـ(1382) تقع / 1، ط، مشذػرات ذوي البخبىـ السغازي الشبػية، تحبيق حديغ مخادي28
 ىـ(:544عياض ، الباضي ابػ الفزل اليحربي ) ت -

 ىـ( 1419ـ الذفا بتعخيف حبػق السرصفى ، دار الفكخ ، بيخوت ) 29
 ىـ( :217الفاكيي ، دمحم بغ اسحق بغ العباس ) ت -

 ه (1414) بيخوت /  2ـ اخبار مكة ، تحبيق عبجالسمظ عبجهللا ، دار خزخ ، ط31
 ىــ(:744لفجاء اسساعيل بغ عسخو )ابغ كثيخ ، ابػ ا -

 ـ(ه1396/)بيخوت1عبجالػاحج، نذخ دار السعخفة، ط ـ الديخة الشبػية، تحبيق مرصفى31
 ه(:1111السجمدي ،دمحم باتقخ بغ دمحم تبي ) ت -

 ( 1983بيخوت /  21ـ بحار االنػار ، مؤسدة الػفا ، ط32 
 ه(:413السفيج ، الذيخ دمحم بغ دمحم بغ الشعسان العكبخي )  -

،  486ـ رسالة في الخد عمى مغ جػز الديػ عمى الشبي والو ، مخصػشة بختقع 33 
 مؤسدة ال كاشف الغصاء ، الشجف االشخف .

 ه( :711ابغ مشطػر ، دمحم بغ مكخم السرخي ) -
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 ،بيخوت ، د.ت . 1ـ لدان العخب ، دار صادر ، ط34 
 ه(:213ي ) تابغ ىذام ، ابػ دمحم عبجالسمظ بغ ىذام بغ ايػب السعافخ  -

 (2115، دار الكتاب العخبي )بيخوت /يخة الشبػية، تبجةع عسخ عبجالدالم تجمخي ـ الد35
 ه(:292اليعبػبي ، احسج بغ ابي ةعبػب ) ت -

 ه( 1358ـ تاريخ اليعبػبي ، مصبعة الغخي ) الشجف / 36 
 

 ثانيا : المراجع الحديثة 
 اليخوجخدي ، الديج عمي اصغخ بغ الديج دمحم شفيع : -

ـ شخائف السبال في معخفة شببات الخجال ، تبجةع العالمة السخعذي ، تحبيق الديج 37
 ميجي الخجائي ، مصبعة بيسغ ، تقع  ، د.ت 

 البدتاني ، بصخس : -
 ـ  دائخة السعارف ، دار السعخفة ، بيخوت ، د.ت38

 الحمػ ، الديج دمحم عمي : -
 ه1421ـ تاريخ الحجيث الشبػي ، نذخ مكتبة االمام الرادق 39

 الحيجري ، الديج كسال : -
 (       2111ـ معالع االسالم االمػي ، نذخ دار السختزى )بيخوت/ 41

 ابػ رية ، محسػد : -
 ـ  اضػاء عمى الدشة السحسجةة ، دار الكتاب االسالمي ، د م ت41

 الدحيمي ، ولبة : -
 (2116) دمذق /  1ـ  شسائل السرصفى ، دار الفكخ ، ط42

 لجيغ :الدركمي ، خيخ ا -
 (1981)بيخوت /  5ـ  االعالم ، دار العمع لمسالييغ ، ط43

 الذابشجر ، غالب : -
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) بيخوت 1ـ  ليذ مغ سيخة الدػل)صمى هللا عميو والو وسمع(، دار العمع لمتحبيق ، ط44
 /2116). 

 الرجر ، الديج دمحم صادق : -
 ه(1325ـ  الذيعة ) بغجاد / 45

 الصباشبائي ، سيج دمحم حديغ : -
 ه(1397) شيخان / 3السيدان في تفديخ البخان ، دار الكتب االسالمية ، طـ  46

 الصيصاوي ، رفاعة رافع : -
 (1977/ )بيخوت1،، ط، تحبيق دمحم عسارة)صمى هللا عميو والو وسمع(سيخة الخسػل ـ47

 الغدالي ، دمحم : -
 (2111ـ  فبو الديخة ، دار الذخوق ) الباىخة /48

 عبجالجبارناجي ،  -
 (2111) بيخوت / 1الخواةة التاريخية ، دار السحجة البزاء ، ط ـ  نبج49

 نرار ، عسار عبػدي -
بغجاد ة الشبػية عشج السؤرخيغ السدمسيغ، دار الذؤون الثبافية )تصػر كتابة الديخ ـ 51

/2115 ) 
 هللا ، جػاد كاضع : الشرخ -

في بشي سعج ، مجمة دراسات تاريخية ،العجد  )صمى هللا عميو والو وسمع( ـ  نذأة الشبي51
 (2111التاسع ، كمية التخبية لمبشات ) جامعة البرخة / 

 ليكل ، دمحم حدشيغ -
البيت عمييع  ألىل، تحبيق السجسع العالسي )صمى هللا عميو والو وسمع( ـ حياة دمحم52

 ه(.1428)تقع /  1دالم، طلا


