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 استخالف رسهل هللا )صمى هللا عميو والو وسمم( في مظظهر االستشخاق اإليطالي
 كمية التخبية لمبظات/ جامعة البصخة - م.م.عباس قاسم عطية الطخياني

 الطمخص:
يتشاكؿ ىحا البحث دراسة كجيات نطخ بعس السدتذخقيغ اإليصالييغ لسدألة الخالفة بعج       

كفاة الشبي دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع(، إذ أشاركا إلى اف الشبي دمحم )صمى هللا عميو كالو 
األمة  كسمع( تخؾ امخ األمة اإلسالمية بعج كفاتو ُسجى دكف اف يػصي أك يعيغ خمفا بعجه لكيادة

اإلسالمية الشاشئة كإكساؿ مديختو العطيسة، مدتشجيغ بحلظ الخأي عمى مرادر بعس السدمسيغ 
األكلييغ كتاركيغ البعس األخخ الحيغ اثبتػا اف ىشاؾ دالئل كثيخة كانت مػجػدة عمى أياـ الشبي 

( بتمظ دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( بأنو قج خز األماـ عمي بغ أبي شالب )عميو الدالـ
 السدألة الكبيخة كالخصيخة، كالتي ال تتحسل التياكف معيا أك تخكيا في ميب الخياح.
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Successor of the Messenger of God (PBUH) in the perspective of 
Italian Orientalism 

A.L.Abbas Kassim A. Al Muriyani – College of Education for 
Women/ University of Basrah 
Abstract: 
      This research deals with the study of the views of some Italian 
orientalists on the issue of succession after death of the Prophet 
Muhammad (may God bless him and his family and grant them peace), 
as they indicated that the Prophet Muhammad (peace and blessings of 
God be upon him and his family) left the matter of the Islamic nation 
after his death in vain without recommending or appointing As his 
successor to lead the emerging Islamic nation and complete his great 
path, relying on that opinion on the sources of some of the early 
Muslims and leaving others who proved that there were many evidences 
that existed during the days of the Prophet (peace and blessings of God 
be upon him and his family) that he singled out Imam Ali bin Abi Talib 
(peace be upon him) with this big and dangerous issue, which cannot 
be tolerated or left in the wind. 
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 الطقجمة :
نجج في شيات السؤلفيغ األكربييغ الكثيخ مغ السغالصات التاريخية التي تبشػىا في مؤلفاتيع        

فأصبحت عمى مخ التاريخ حقائق تاريخية تبشاىا الغخب سػاء عغ سيخة الخسػؿ اك ما بعجىا، 
برػرة عامة كفكخ ثابت حػؿ التاريخ اإلسالمي، كاألدىى مغ ذلظ ىشاؾ عجد غيخ قميل مغ 
السؤلفيغ العخب كالسدمسيغ تبشػا تمظ األفكار أيزًا كشخحػىا في مؤلفاتيع لمسجتسع العخبي 

 كاإلسالمي كحقائق ثابتة في تاريخشا اإلسالمي.
كبغس الشطخ عغ الشفذ غيخ البخيء عشج بعس السدتذخقيغ في دس الدسـػ في مفخدات        

تاريخشا اإلسالمي مغ خالؿ تأكيل الخكايات التاريخية حدب رغباتيع اك الديادة عمييا؛ فأنيع كانػا 
ا في غاية الحكاء عشجما اعتسجكا في شخح أفكارىع عمى أميات السرادر اإلسالمية، كقج استيجفػ 

كل العرػر اإلسالمية كلكغ كاف التخكيد مشربًا في الغالب عمى فتخة رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا 
عميو كالو كسمع(، ألنيع كانػا يجركػف تسامًا اف ىحه الفتخة كانت مخحمة تأسيذ لبشاء ديغ كدكلة 

مػا كمجتسع ، فصعشػا في بعس الحقائق، كشػىػا بعس الخكايات، كضممػا بعس الشرػص، كأكص
فكخة لمسجتسعات اإلندانية اف ديغ اإلسالـ كاف ديشًا عابخًا ليذ اال، كانو لع يكغ ديشًا مشطسًا الى 
الجرجة التي تػفي فييا رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( كلع يدتخمف أحجًا عمى نطاـ 

فاصيل ركايات الحكع اإلسالمي بعج كفاتو، معتسجيغ في ذلظ عمى مرادر إسالمية لع تحكخ ت
االستخالؼ، تاركيغ مرادر أخخى قج السحت الى ذلظ كلع تحكخىا بالتفريل اما خػفًا مغ 
الدمصات الحاكسة، اك محاباًة ليا، فزال عغ ذلظ تخكيع اك جيميع لشرػص القخآف الكخيع التي 
 أكجت في اكثخ مغ آية كخيسة عمى خالفة السدمسيغ ، كسا سشفرل ذلظ في الرفحات القميمة

 القادمة كعمى الشحػ اآلتي:
 : االستخالف -

االستخالؼ تأتي بسعشى مغ استخمف مكاف مغ قبمو، كيقػـ مقامو، مثاًل استخمف فالًنا:        
َلَيْسَتْخِمَفظَُّيْم ِفي اْْلَْرِض َكَطا اْسَتْخَمَف  ﴿، كسا في قػلو تعالى: (1)أي جعمو خميفتو، يعكبُو كيتمػه

أي يدتخمفيع في األرض فيجعميع الخمفاء كسا كاف ذلظ مغ قبل مع . (2)ْم﴾الَِّحيَن ِمْن َقْبِميِ 
 .(3)األنبياء داكد كسميساف )عمييسا الدالـ(
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كىشا تذيخ اآلية  (4)﴾َيَشاءُ  َما َبْعِجُكمْ  ِمنْ  َوَيْسَتْخِمفْ  ُيْحِهْبُكمْ  َيَشأْ  ِإنْ ﴿ككحا قػلو سبحانو:       
الكخيسة اف هللا سبحانو لػ أراد اف ييمظ الخمق مغ ذرية آدـ كميع، كيدتخمف مغ بعجىع ما يذاء، 

 . (5)كيأت بخمق غيخىع كأمع أخخى يخمفػنيع في األرض
فيػ إحالؿ الذخز لغيخه إلكساؿ  معشاه المغػي  بشفذكاالستخالؼ اصصالحًا يأتي        

 . (6)عسمو
كفي االستذخاؽ اإليصالي نجج ىشاؾ ثسة حكيقة كاقعية كىي اف مشيجية اغمب مدتذخقيو       

ما ىي أال إفخازات  )صمى هللا عميو كالو كسمع(التي تبشػىا في بجاياتيع حػؿ رسػؿ هللا دمحم 
لسػاقفيع العجائية لإلسالـ في العرػر الػسصى، كاعتسادىع برػرة عسياء دكف تقري كبحث 

في أميات  )صمى هللا عميو كالو كسمع(سالمية التي تشاكلت سيخة رسػؿ هللا لمشرػص اإل
 السرادر التاريخية اإلسالمية.

كاإلسالـ عجت كاقعًا  )صمى هللا عميو كالو كسمع(لحلظ فأف كتاباتيع عغ رسػؿ هللا دمحم        
ائل الحيغ كتبػا عغ حياة بجاية االستذخاؽ الحي لع يعتسج مشيجًا عمسيًا مػضػعيًا ، سيسا كاف األك 

 (7)مغ اإليصالييغ ىع رجاؿ ديغ كرلباف أمثاؿ مارتذي )صمى هللا عميو كالو كسمع(رسػؿ هللا 
كنحػ ذلظ، كاستسخ تأثيخىع في كتابات بعس السدتذخقيغ السحجثيغ في التاريخ  (8)كريكػلجك

 .(9)الحجيث كالسعاصخ
يتشاكؿ في كتابو حػليات اإلسالـ اف الخميفة  (10)مثاًل لجيشا السدتذخؽ اإليصالي كايتاني      

األكؿ ىػ الذخرية السؤىمة فعميًا لتدمع سجة الحكع كخميفة؛ لكػنو األقخب لمشبي دمحم )صمى هللا 
عميو كالو كسمع( كمغ رجاالت اإلسالـ األكائل، كاف الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمع( قج فزمو 

 .(11)الرالة أثشاء فتخة مخضو عشجما أشار إليو أف يـؤ السدمسيغ في
ثع يعػد كايتاني كيقخر اف إجساع السدمسيغ لرالح أبي بكخ كاف بسثابة خيار هللا تعالى في      

أناشو السدؤكلية السيسة كىي قيادة األمة اإلسالمية بعج كفاة الشبي األكـخ )صمى هللا عميو كالو 
لدالـ( فيػ غيخ مؤىل لمسشرب، كسا كإف كسمع(، أما ابغ عع الخسػؿ عمي بغ أبي شالب )عميو ا

 .(12)الشبي لع يكغ يخيج أف يخمفو مغ بعجه
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اال اف كايتاني كفي محػر كالمو عغ إقامة أبي بكخ الرالة بجؿ الشبي دمحم )صمى هللا       
عميو كالو كسمع( يذكظ في الخكاية كيعجىا مختمقة مغ قبل الخكاة كالسحجثيغ معماًل شكو لساذا لع 

 .(13)لشبي دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( كصية لسغ يخمفو؟يتخؾ ا
بتاريخ الديخة اف كايتاني باعتباره باحث كبيخ في التاريخ اإلسالمي سيسا كانو مختز       

أحجاث الديخة الشبػية كما بعجىا يجب عميو التسعغ، فعشجما يشقل اف الخميفة  تشاكؿالشبػية عشجما ي
ي دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( كمغ رجاالت اإلسالـ األكائل؛ فال أبي بكخ كاف األقخب لمشب

نترػر مغ ىػ اقخب مغ أميخ السؤمشيغ عمي )عميو الدالـ( لمشبي كال احج يختمف في اسبقيتو 
 لإلسالـ.
كعغ شكو في اف الشبي لساذا لع يتخؾ كصية لسغ يخمفو ىحا دليل اخخ بأف كايتاني لع        

 حادثة الغجيخ كما ذكختو الخكايات قبل كبعج الحادثة.يصمع عمى اخبار 
ثع ىل يجج كايتاني أف مغ السشصقي أك السعقػؿ اف يتخؾ رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا عميو        

كالو كسمع( أمخ األمة اإلسالمية الفتية كالشاشئة تػًا التي لع يتخسخ فييا الجيغ اإلسالمي بذكل 
ل مغ الحكسة التي امتاز بيا الشبي دمحم )صمى هللا عميو كالو كبيخ كخيذة في ميب الخيح؟ كى

كسمع( كسرمح كصاحب رسالة سساكية اف يتخؾ مذخكعو إلرادة جساعتو؟ كىل َضسَغ رسػؿ هللا 
)صمى هللا عميو كالو كسمع( اف تكػف إرادة جساعتو صحيحة كمتػافقة لسذخكعو اإلليي كال يتفتت 

شيمة سشيغ كفاحو السقجس إلضيار ىحا الجيغ كنذخه الى كافة  ىحا السذخكع كيشتيي عسمو السزشي
ارجاء السعسػرة، كتخسيخ قػاعجه بالصخيقة التي تميق بسبادئ ىحا الجيغ كقيسو العطيسة الحقة التي 

 أشار الييا القخآف الكخيع كاحاديثو الشبػية الذخيفة.
يذيخ في كتابو )دمحم كالفتػحات فأنو ( 14)أما السدتذخؽ اإليصالي اآلخخ فخانذيدكػ غابخيمي    

اإلسالمية( إلى اف رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( لع يعيغ خمفًا لو بعج كفاتو بقػلو: 
 .(15)"لع يعيغ خمفًا اك مسثاًل ، فإرادة جساعتو فقط ىي التي ستبقى الخمف، أك السسثل السشتخب"

مخة أخخى كيحكخ في كالـ لو: "كخالؿ مجة  أال اف السدتذخؽ اإليصالي غابخيمي يعػد       
االضصخاب كالذظ، كبيشسا كاف انرار السجيشة يحاكلػف االتفاؽ عمى مغ سيسثميع كسخشح خمفًا 
لمشبي، كانت رغبة الرحابة األكائل كبرػرة خاصة عسخ ىي الدائجة: كىػ اف حكػمة السجتسع 

ف رغبة عسخ كانت اجخاًء حاسسًا في الفتي يشبغي اف تبقى في أيجي قخير، أي قبيمة الشبي كا
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فخضو بصخيقة مفاجئة تقخيبًا إعالف أبي بكخ الكيل السػثػؽ باالعتساد كخمف أك مسثل 
 . (16)لسحسج"

كمغ كالـ غابخيمي ىحا نالحظ انو يذيخ إلى رغبة الرحابة األكائل كبرػرة خاصة عسخ بغ     
فخضو بصخيقة مفاجئة تقخيبًا، فيتزح  الخصاب، ثع يكخر اف رغبة عسخ كانت أجخاًء حاسسًا في

مغ ذلظ اف إرادة الجساعة التي صخح بيا غابخيمي لع تكغ ىي الخمف بل ىي رغبة عسخ بغ 
الخصاب في تخشيح الخميفة أبػ بكخ، ككاف تخشيحو بذكل مفاجئ ، فمع يكغ ىشاؾ أجساع اذًا، 

حاضخيغ في ذلظ، كىحا ما كلع يكغ الخميفة األكؿ مخشح مغ الجسيع ، كلع يكغ كل السدمسيغ 
أشارت لو السدتذخقة فاغميخي أيزا كىػ بقاء األماـ عمي )عميو الدالـ( كشمحة كالدبيخ كعجد 
مغ الرحابة في بيت رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( لسعايشة جدجه ، كالتختيب لعسمية 

تيار قج تست جبخًا، كاستسخت ، فعسمية االخ(17)الجفغ في الػقت الحي تع فيو اختيار أبػ بكخ خميفة
، كىحا ما صخح بو عسخ بغ الخصاب بشفدو في فتخة خالفتو (18)عسمية اخح البيعة بالقػة بعج ذلظ

 .(19)حيغ قاؿ: "اف بيعة أبي بكخ فمتة، كقى هللا شخىا"
فزاًل عغ ذلظ يحكخ غابخيمي اف الخميفة أبي بكخ عشج كفاتو قج رشح مدتذاره السخمز      

، فعمى غابخيمي ككل (20)كالحي ساىع في اختياره خميفة لمسدمسيغ خمفًا بعجه كىػ عسخ بغ الخصاب
مغ ييتع بالتاريخ اإلسالمي اف يقف عشج ىحه العبارة كيتسعغ بيا، فيل كاف الخميفة أبي بكخ 

خص مغ رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( عمى اإلسالـ كالسدمسيغ حتى يعيغ خمفًا اح
لو، بيشسا رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( تخكيا إلرادة جساعتو!! فإذا كاف الخميفة أبي بكخ 

و إلرادة يقتجي أثخ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( فمساذا لع يتخؾ امخ اختيار مغ يخمف
 جساعتو أيزا؟!. 

كعغ تفديخ مفيػـ اإلمامة يحىب غابخيمي بالقػؿ: "ففي الػقت الحي اصخ فيو اتباع أك        
شيعة عمي كالياشسيػف برػرة عامة عمى حق السشحجريغ مغ دمحم باإلبة مغ جج مذتخؾ بسيخاثو 

ديشية أك حتى مقجسة أي  "كاف فكختيع في الخالفة أك اإلمامة السشدػبة الييا تخجع إلى سمصات
. ىشا حرخ غابخيمي اإلمامة (21)رابصة الجـ ىي بػضػح سمصات ديشية كحتى انيا مقجسة أيزا"

 كدمصة ديشية فقط .
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ىي: "إف اإلمامة ىي مشدلة األنبياء،  فاإلمامة كسا عخفيا األماـ الخضا )عميو الدالـ(       
لخسػؿ صمى هللا عميو كالو كمقاـ أميخ السؤمشيغ كإرث األكصياء، إف اإلمامة خالفة هللا كخالفة ا

عميو الدالـ كميخاث الحدغ كالحديغ عمييسا الدالـ، إف اإلمامة زماـ الجيغ، كنطاـ السدمسيغ، 
كصالح الجنيا كعد السؤمشيغ، إف اإلمامة أس اإلسالـ الشامي، كفخعو الدامي، باألماـ تساـ 

ػفيخ الفيء كالرجقات، كإمزاء الحجكد كاألحكاـ، الرالة كالدكاة كالرياـ كالحج كالجياد، كت
كمشع الثغػر كاألشخاؼ. األماـ يحل حالؿ هللا، كيحـخ حخاـ هللا، كيكيع حجكد هللا، كيحب عغ ديغ 

 .(22)هللا، كيجعػ إلى سبيل ربو بالحكسة كالسػعطة الحدشة، كالحجة البالغة"
السدتذخقيغ كانػا يقخؤكف التاريخ كىشا يبجك اف غابخيمي شأنو شأف كايتاني كغالبية      

اإلسالمي مغ جانب كاحج، متجاىميغ الكتب التي صخحت بخالفة أميخ السؤمشيغ عمي بغ ابي 
شالب )عميو الدالـ(، أك اف ىؤالء السدتذخقيغ كانػا يشحازكف لػجية نطخ معيشة ، أك مياًل مشيع 

الدالـ( بعج رسػؿ هللا دمحم )صمى  لمخكايات األمػية التي نفت خالفة أميخ السؤمشيغ عمي )عميو
 هللا عميو كالو كسمع(.

اف الباحث الستسخس كالشاقج الحاذؽ البعيج عغ ميػلو كعػاشفو يجب اف يمع بجسيع جػانب      
التاريخ، كاف اتبع ذلظ فيػ حتسًا سيخخج بسحرمة تػثق ما يربػ اليو ، فخكايات استخالؼ 

في كتب التاريخ اإلسالمي قج ناقذت ىحا السػضػع بػفخة ،  رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع(
كأسيبت العجيج مغ السخاجع التاريخية بذتى ركافجىا في تفاصيميا ، فكاف األحخى بكايتاني 
كغابخيمي اف يأخحكا تمظ الخكايات كاآلراء كعخضيا كثع دراستيا كتحميميا كمقارنتيا لغخض الخخكج 

لتاريخي كاألمانة العمسية التي يجب اف يتحمى بيا كل باحث في بشتيجة مقبػلة كمخضية لمػاقع ا
التاريخ، سيسا في القزايا التي تخز سيخة رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع(، ألف تمظ 

 الفتخة كانت حداسة ججًا كػنيا مخحمة تأسيذ عقائجي كأداري كسياسي كفكخي.
ىي األخخى التي كصفت بأنيا مغ السدتذخقيغ  (23)خي أما السدتذخقة اإليصالية لػرا فاغمي      

السيتسيغ بجراسة تاريخ اإلسالـ عسػمًا كتاريخ رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( 
خرػصًا، فقج عسجت إلى التأليف عغ تاريخ اإلسالـ برػرة عامة، كالخد عمى جسيع االتيامات 

مدألة خالفة اميخ السؤمشيغ عمي بغ ابي شالب )عميو ، كلكشيا حيشسا تأتي إلى (24)االستذخاقية
الدالـ( فأنيا تشحى مشحى أبشاء جمجتيا غابخيمي ككايتاني في تجخيج أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي 
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شالب )عميو الدالـ( مغ حقو في الخالفة ، فقج كرد عشيا القػؿ بيحا الرجد: "كمغ السذكػؾ 
ىػ/ 11، ثع تكسل فاغميخي حجيثيا بالقػؿ: "في سشة  (25)فيسا اذا كاف عمي يأمل بخالفة دمحم "

ـ كاف لعمي اكثخ مغ الثالثيغ مغ العسخ بقميل كليذ لجيو ميل لتػلي الدمصة الذخعية. إما 632
الذيعة فػفقًا لسعتقجاتيع السختخعة، اك السؤلة فأف الشبي قج نػى اف يعصي الخالفة بعجه الى صيخه 

 .(26)ي أياـ مخضو األخيخ لع يػضح ىحه الخغبة"عمي ، كلكغ ما ىػ مؤكج اف الشب
ففاغميخي ىشا ندفت كل ما تحجثت بيو الخكايات دكف تقري كفيع لألحجاث التاريخية التي       

 حرمت بعج كفاة رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( .
ؤمشيغ عمي بغ أبي كبتتبع سيخة رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( نجج اف أميخ الس       

شالب )عميو الدالـ( كاف كلي عيجه ، كصاحب األمخ مغ بعجه ، كذلظ كاضح في أقػالو )صمى 
هللا عميو كالو كسمع( كأفعالو ، كسا اف ىشاؾ عجة آيات مباركة كأحاديث نبػية شخيفة تبخىغ عمى 

 ذلظ مشيا.
و كسمع( في أثشاء غدكاتو التي غداىا كاستكسااًل لحلظ فأف رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا عميو كال      

اك أثشاء الذعائخ الجيشية التي كاف يؤدييا لع يتخؾ السجيشة بجكف اف يػلي احجًا مكانو، عمى الخغع 
مغ اف تغيبو كاف لفتخة محجكدة لع تتجاكز بزعة أياـ ، فيل يعقل عشج كفاتو )صمى هللا عميو كالو 

 ! اك إلى مريخ مجيػؿ! كسمع( التي ال رجعة فييا يتخؾ امتو ُسجى
فيي ليدت قيادة فقط بل قيادة كرسالة سساكية كشخائع كشعائخ كشقػس ديشية ال بج اف تكتسل     

كتشريبو ليحه السيسة إلكساؿ  تكتسل دكف اختيار الذخز السشاسب معالسيا ، كىي حتسًا ال
 السديخة، كىػ األمخ الحي حرل كسا أكجتو بعس السرادر التاريخية.

 ن الكخيمالقخآ -
اَلَة لقج جاء في قػلو تعالى       : ﴿ِإنََّطا َوِليُُّكُم َّللاَُّ َوَرُسهُلُو َوالَِّحيَن آَمُظها الَِّحيَن ُيِقيُطهَن الصَّ

. ذكخت كتب التفاسيخ عشج مجرسة الرحابة اف ىحه اآلية ندلت (27)َوُيْؤُتهَن الدََّكاَة َوُىْم َراِكُعهَن﴾
أبي شالب )عميو الدالـ( كذلظ بيشسا ىػ قائع يرمي اذ دخل  بحق أميخ السؤمشيغ عمي بغ

 .(28)السدجج مدكيغ يدأؿ ، فترجؽ )عميو الدالـ( بخاتسو لمسدكيغ كىػ يرمي
كتخكي كتب التفاسيخ عغ أبي ذر الغفاري انو قاؿ: "سسعت رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو       

فعسيتا ، يقػؿ: عمي قائج البخرة ، كقاتل الكفخة ، كسمع( بياتيغ كإال فرستا ، كرأيتو بياتيغ كإال 
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مشرػر مغ نرخه ، مخحكؿ مغ خحلو ، أما إني صميت مع رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو 
كسمع( يػمًا مغ األياـ صالة الطيخ، فدأؿ سائل في السدجج ، فمع يعصو أحج شيئًا ، فخفع الدائل 

ت في مدجج رسػؿ هللا ، فمع يعصشي أحج شيئا ، يجه إلى الدساء ، كقاؿ: الميع اشيج أني سأل
ككاف عمي راكعًا، فأكمأ بخشرخه اليسشى إليو ، ككاف يتختع فييا ، فأقبل الدائل حتى أخح الخاتع 

 .( 29)مغ خشرخه، كذلظ بعيغ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع("
كلسا فخغ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( مغ صالتو رفع رأسو إلى الدساء كقاؿ:      

"الميع إف أخي مػسى، سألظ فقاؿ: رب اشخح لي صجري كيدخ لي أمخي كاحمل عقجة مغ لداني 
يفقيػا قػلي كاجعل لي كزيخًا مغ أىمي ىاركف أخي اشجد بو أزري كأشخكو في أمخي. فأندلت عميو 

، الميع كأنا دمحم نبيظ ﴿َسَظُشجُّ َعُضَجَك ِبَأِخيَك َوَنْجَعُل َلُكَطا ُسْمَطاًنا َفاَل َيِصُمهَن ِإَلْيُكَطا﴾ ناشقا  قخأنا
كصفيظ، الميع فاشخح لي صجري ، كيدخ لي أمخي ، كاجعل لي كزيخًا مغ أىمي ، عمي اشجد بو 

ى ندؿ عميو جبخائيل )عميو الدالـ( ضيخي، قاؿ أبػ ذر: فػ هللا ما استشج رسػؿ هللا الكمسة، حت
﴿ِإنََّطا َوِليُُّكُم َّللاَُّ َوَرُسهُلُو َوالَِّحيَن آَمُظها الَِّحيَن مغ عشج هللا، فقاؿ: يا دمحم اقخأ. قاؿ: كما أقخأ؟ قاؿ: 

اَلَة َوُيْؤُتهَن الدََّكاَة َوُىْم َراِكُعهَن﴾  .(30)"ُيِقيُطهَن الصَّ

كاية بصخؽ أخخى، كىي اف رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا عميو كالو كنقل اىل التفديخ ىحه الخ      
كسمع( خخج إلى السدجج كفيو عجد مغ السرميغ فأعتخضو سائل فدألو رسػؿ هللا )صمى هللا عميو 
كالو كسمع( قائال: "ىل أعصاؾ أحج شيئا؟ قاؿ: نعع خاتع ، فقاؿ لو مغ أعصاكياه ؟ فقاؿ: ذلظ 

، فشدلت ىحه اآلية (31)شالب )عميو الدالـ( ككاف قائسًا يرمي"الخجل ، فاذا ىػ عمي بغ أبي 
 السباركة بحقو.

ُسهَل َوُأوِلي اْْلَْمِخ  كجاء في قػلو تعالى:       ﴿يأييا الَِّحيَن آَمُظها َأِطيُعها َّللاََّ َوَأِطيُعها الخَّ
قاؿ: " لسا اندؿ  في تفديخ ىحه اآلية انو(  33)، يشقل عغ جابخ بغ عبج هللا األنراري (32)ِمظُكْم﴾

هللا عمى نبيو )صمى هللا عميو كالو كسمع(: "يا أييا الحيغ آمشػا أشيعػا هللا كأشيعػا الخسػؿ كأكلي 
األمخ مشكع" قمت: يا رسػؿ هللا فسغ أكلػا األمخ الحيغ قخف هللا شاعتيع بصاعتظ؟ فقاؿ: ىع 

ثع الحدغ، ثع الحديغ، ثع خمفائي يا جابخ كأئسة السدمسيغ بعجي أكليع: عمي بغ أبي شالب، 
عمي بغ الحديغ ثع دمحم بغ عمي السعخكؼ في التػراة بالباقخ كستجركو يا جابخ، فإذا لقيتو فاقخأه 
مشى الدالـ، ثع الرادؽ جعفخ بغ دمحم، ثع مػسى بغ جعفخ، ثع عمي بغ مػسى، ثع دمحم بغ 
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، كىحا ما (34)في أرضو"عمي، ثع عمي بغ دمحم، ثع الحدغ بغ عمي، ثع سسيي ككشيي حجو هللا 
اخبخ عشو األماـ الحديغ )عميو الدالـ( أيزا اف أكلي األمخ ىع األئسة مغ اؿ البيت بقػلو: 

، كُسئل االماـ الخضا (35)"كأشيعػنا فاف شاعتشا مفخكضة إذ كانت بصاعة هللا، كشاعة رسػلو"
أبي شالب )عميو  )عميو الدالـ( عغ أكلي األمخ في ىحه اآلية ، فحكخ انو االماـ عمي ابغ

 . (36)الدالـ(، كاألئسة مغ بعجه
اف هللا سبحانو كتعالى لسا أعصى ىحه السشدلة ، أي الصاعة ألكلي األمخ كجب بحلظ اف      

، كنجج ىحه العرسة متحققة في أئسة اىل (37)يكػف أكلي األمخ معرػميغ مغ الخصأ كالدلل
 السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب )عميو الدالـ(.البيت )عميو الدالـ( دكف غيخىع ، كأكليع اميخ 

 االحاديث الظبهية الشخيفة -
تػرد الخكايات التاريخية في مرادر الحجيث كالديخة الشبػية كالتاريخ برػرة عامة أف رسػؿ       

بغ ابي  استخمف اميخ السؤمشيغ عمي ،(38)هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( لسا تػجو إلى تبػؾ
ـ( عمى السجيشة فأستيدئ بو السشافقػف كاتيسػه اف رسػؿ هللا )صمى هللا عميو )عميو الدال شالب

كالو كسمع( استثقل مشو فاستخمفو عمى السجيشة، فأزعج ذلظ اميخ السؤمشيغ عمي )عميو الدالـ( 
كضاؽ صجره لحلظ فسا كاف مشو إال أف التحق بالجير ، كأخبخ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو 

فقاؿ لو: " كحبػا، كلكشي خمفتظ لسا تخكت كرائي، فارجع كاخمف في أىمي كأىمظ ، كسمع( باألمخ 
، فسشدلة (39)أفال تخضى يا عمي أف تكػف مشي بسشدلة ىاركف مغ مػسى ، إال أنو ال نبي بعجي؟"

ىاركف مغ مػسى مشدلة كبيخة كعطيسة ، كاف كزيخه كخميفتو كسشجه كمػكل اليو كل أمػره ، كحلظ 
اميخ السؤمشيغ عمي )عميو الدالـ( مغ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( عجا كانت مشدلة 

 الشبػة.
كحادثة الغجيخ تشقل أف رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( لسا خخج في الشاس لمحج      

كذلظ في الدشة العاشخة مغ اليجخة ، ككاف معو ما يقخب مغ تدعيغ ألفًا مغ السدمسيغ ، فمسا 
، فشدؿ عميو جبخئيل )عميو (40)ى مشاسظ الحج كرجع إلى السجيشة تػقف في مشصقة غجيخ خعاني

بَِّك ۖ َوِإن لَّْم َتْفَعْل  الدالـ( يخبخه بقػلو سبحانو كتعالى: ُسهُل َبمِّْغ َما ُأنِدَل ِإَلْيَك ِمن رَّ ﴿يأييا الخَّ
فأمخ رسػؿ  ،(41)اِس ۗ ِإنَّ َّللاََّ اَل َيْيِجي اْلَقْهَم اْلَكاِفِخيَن﴾َفَطا َبمَّْغَت ِرَساَلَتُو ۚ َوَّللاَُّ َيْعِصُطَك ِمَن الظَّ 

هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( بالرالة فرمى بالشاس ثع قاـ خصيبًا فحسج هللا كاثشى عميو كأمخ 
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السدمسيغ بالتػحيج كالشبػة كذكخىع بالسعاد كأكصاىع بالثقميغ قائاًل: "اني قج تخكت فيكع الثقميغ 
أحجىسا أكبخ مغ اآلخخ كتاب هللا، كعتختي أىل بيتي، فانطخكا كيف تخمفػني فييسا، فإنيسا لغ 
يتفخقا حتى يخدا عمي الحػض"، ثع قاؿ: "إف هللا مػالي، كأنا كلي كل مؤمغ" ثع أخح بيجي عمي 

شدؿ ، ف(42))عميو الدالـ( فقاؿ: "مغ كشت كليو، فيحا كليو الميع كاؿ مغ كااله، كعاد مغ عاداه"
ْساَلَم ِديًظا﴾قػلو تعالى:  ، فقاؿ (43)﴿اْلَيْهَم َأْكَطْمُت َلُكْم ِديَظُكْم َوَأْتَطْطُت َعَمْيُكْم ِنْعَطِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْ

رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع(: "هللا أكبخ عمى إكساؿ الجيغ، كإتساـ الشعسة، كرضى الخب 
 .(44) ، ثع أخح الشاس ييشئػف عميًا"بخسالتي، كالػالية لعمي مغ بعجي

كمسا يشقل عغ االماـ الرادؽ )عميو الدالـ( قاؿ: "لسا خخج رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو     
كسمع( إلى مكة في حجة الػداع ، فمسا انرخؼ مشيا ، كقج شيعو مغ مكة اثشا عذخ ألف رجل 

ميو الدالـ( فقاؿ لو: يا رسػؿ هللا إف مغ اليسغ ، كخسدة آالؼ رجل مغ السجيشة جاءه جبخائيل )ع
هللا تعالى يقخؤؾ الدالـ، كقخأ ىحه اآلية "يا أييا الخسػؿ بمغ ما أندؿ إليظ مغ ربظ" فقاؿ لو رسػؿ 
هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( : يا جبخائيل إف الشاس حجيثػ عيج باإلسالـ فأخذى أف يزصخبػا 

ندؿ عميو في اليـػ الثاني، ككاف رسػؿ هللا  )صمى هللا كال يصيعػا، فعخج جبخائيل إلى مكانو ك 
عميو كالو كسمع( نازال بغجيخ فقاؿ لو: يا دمحم قاؿ هللا تعالى: "يا أييا الخسػؿ بمغ ما أندؿ إليظ مغ 
ربظ كإف لع تفعل فسا بمغت رسالتو" فقاؿ لو: يا جبخائيل أخذى مغ أصحابي مغ أف يخالفػني، 

في اليػـ الثالث، ككاف رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( بسػضع فعخج جبخائيل كندؿ عميو 
يقاؿ لو غجيخ خع كقاؿ لو : يا رسػؿ هللا قاؿ هللا تعالى: "يا أييا الخسػؿ بمغ ما أندؿ إليظ مغ 
ربظ كإف لع تفعل فسا بمغت رسالتو وهللا يعرسظ مغ الشاس"، فمسا سسع رسػؿ هللا )صمى هللا 

حه السقالة قاؿ لمشاس: أنيخػا ناقتي، فوهللا ما أبخح مغ ىحا السكاف حتى أبمغ عميو كالو كسمع( ى
رسالة ربي، كأمخ أف يشرب لو مشبخ مغ أقتاب اإلبل، كصعجىا كأخخج معو عميا )عميو الدالـ( 
كقاـ قائسًا، كخصب خصبة بميغة ككعظ فييا كزجخ، ثع قاؿ في آخخ كالمو: يا أييا الشاس ألدت 

نفدكع؟ فقالػا: بمى يا رسػؿ هللا، ثع قاؿ: قع يا عمي، فقاـ عمي، كأخح بيجه فخفعيا أكلى بكع مغ أ
حتى رؤي بياض إبصيو، ثع قاؿ: أال مغ كشت مػاله فيحا عمي مػاله، الميع كاؿ مغ كااله، كعاد 
مغ عاداه، كانرخ مغ نرخه، كاخحؿ مغ خحلو، ثع ندؿ مغ السشبخ كجاء أصحابو إلى أميخ 
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، كبيا ندؿ جبخئيل )عميو الدالـ( بأية إكساؿ الجيغ: (45)و الدالـ( كىشئػه بالػالية"السؤمشيغ )عمي
ْساَلَم ِديًظا﴾  . (46)﴿اْلَيْهَم َأْكَطْمُت َلُكْم ِديَظُكْم َوَأْتَطْطُت َعَمْيُكْم ِنْعَطِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْ

لتي دكنتيا بعس السرادر ا -أك ما سسي بالذػرى  –كسا اف شخح مدألة االختيار لمجساعة      
كتشاكليا السدتذخقػف فييا تعارض كبيخ مع السشطػمة اإلليية في اختيار هللا سبحانو كتعالى 
األصمح ألمتو، ففي عجة آيات مباركة يرخح هللا سبحانو باختياره صاحب األمخ الحي يختزيو 

يَِّتي ۖ َقاَل اَل َيَظاُل َعْيِجي  ﴿َقاَل ِإنِّي َجاِعُمَك ِلمظَّاِس ِإَماًما ۖ َقالَ  فيقػؿ:  لعباده َوِمن ُذرِّ
﴿َقاَل ِإنَّ َّللاََّ اْصَطَفاُه َعَمْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْمِم َواْلِجْسِم ۖ َوَّللاَُّ ، كقػلو تعالى: (47)الظَّاِلِطيَن﴾

َوالَِّحيَن َيُقهُلهَن َربََّظا َىْب َلَظا ِمْن ﴿، كقػلو سبحانو: (48)ُيْؤِتي ُمْمَكُو َمن َيَشاُء ۚ َوَّللاَُّ َواِسٌع َعِميٌم﴾
يَّاِتَظا ُقخََّة َأْعُيٍن َواْجَعْمَظا ِلْمُطتَِّقيَن ِإَماًما﴾ . فيحه اآليات السباركة ىي دليل كاضح، (49)َأْزَواِجَظا َوُذرِّ

 كبخىاف قاشع اف اختيار األصمح يكػف مغ لجف هللا سبحانو كتعالى.
الء السدتذخقيغ اإليصالييغ الحيغ ذكخناىع لع يجركػا أف رسػؿ هللا دمحم مسا تقجـ يبجك اف ىؤ     

)صمى هللا عميو كالو كسمع( لع يكغ يصسح لتأسيذ دكلة عمى كفق نطاـ حكع معيغ فقط كسا 
تترػره بيئتيع الغخبية ، كلع يكغ األمخ الحي ُبعث بو لسجة معيشة أك محجكدة كمغ ثع يدكؿ 

خه ىػ تخسيخ ديغ سساكي شسػلي أرسل بو لجسيع العالع ، فسغ كيشتيي كل شيء ، بل أف أم
الدحاجة كالجيل بشا كبغيخنا اف نعتقج أك نترػر اف رسػؿ هللا دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( 
تخؾ أمة كاألمة اإلسالمية الفتية دكف مغ يشػب عشو أك يقـػ مقامو كيكسل مديختو الجيشية 

 كالجنيػية .
 

 الخاتطة:
 يتبيغ لشا مسا ُذكخ سابقًا     

اف السدتذخقيغ اإليصالييغ الحي ذكخناىع لع يصمعػا بذكل كاٍؼ عمى جسيع الحقائق  .1
التاريخية كسا انيع لع يبحثػا بذكل كاسع في مدألة خالفة رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو 

بذكل كاسع  كسمع( كمفيػـ اإلمامة، كىع لع يعتسجكا السرادر التي تشاكلت مدألة الخالفة
عمى كفق أدلة قصعية كبخاىيغ كاضحة، كلع يدتفيجكا أيزا مغ كتابات أقخانيع مغ 
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السدتذخقيغ الحيغ تشاكلػا ىحا السػضػع بذكل دقيق ككاؼ، كتػصمػا مغ خالؿ ذلظ إلى 
 نتائج حكيكية كمقشعة.

 ال يجب اف نزع المػـ عمييع أك عمى غيخىع فيع لع يأتػا بيا مغ كحييع بل ىحا ما .2
ذكختو بعس مرادرنا التي حاكلت كضع التبخيخات كالتفديخات السغمػشة لعسمية اختيار 
الخميفة مغ بعج رسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( ألسباب عجيجة إما لحقجىع الجفيغ، 

 أك جيميع بأحجاث التاريخ اإلسالمي، أك محاباة كمجاراة مشيع لجيات معيشة .
دتذخقيغ النيع لع يتقرػا الحقائق بذكل كاٍؼ ككاٍؼ، كىع كعشجما نزع المػـ عمى الس .3

الحيغ ادعػا السشيج العمسي الرحيح كتبشػه كشعشػا ببعس السرادر التاريخية، فكاف 
 االحخى التجقيق كالتسحيز قبل ذلظ. 

 
 :اليهامش

                                                           

مؤسدة ) ،2، طإبخاليع الدامخائيك تح: ميجي السخدكمي ق(، العيغ، )170الفخاىيجي: الخميل بغ احسج )ت( 1)
 .267، ص4ق، ج1410 ،(دار اليجخة

 .55سػرة الشػر: اية (2)
 .24، ص24، ج3ق(، التفديخ الكبيخ، ط606الخازي: فخخ الجيغ )تالفخر  (3)
  133 آية: األنعاـ( سػرة 4)
تحقيق كتقجيع: الذيخ خميل السيذ، القخاف،  أكيل آيىػ( ، جامع البياف في ت310)ت الصبخي: دمحم بغ جخيخ (5)

 51، ص8ـ، ج1995-ىػ1415بيخكت،  –)د.ط(، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ، لبشاف 
يعة، تح: الذخ  أحكاـىػ ؽ(، ذكخى الذيعة في 7786-734الذييج األكؿ: دمحم بغ جساؿ الجيغ مكي العاممي) (6)

  .466، ص4ىػ، ، ج1419محـخ  ،قع -ستارةمصبعة ، 1التخاث، ط ألحياءمؤسدة اىل البيت عمييع الدالـ 
ماراتذي: راىب إيصالي كلج في ضاحية لػكا كاصبح مغ عمسائيا كحلظ تعمع المغة العخبية كعمسيا كعشي ( 7)

السدتذخقػف،  العكيقي: كتخجسة القخأف الكخيع. يشطخبجراسة اإلسالـ ككتب كثيخا عشو مغ اثاره: دراسة عغ اإلسالـ 
 .1/361، ـ(1964، دار السعارؼ، مرخ، 3)ط
عسل مجرسًا في مجيشة فيخنتدو كبخاتػ، بعجىا  ،ـ1243كلج  ىب إيصالي كمبذخ حاقج ضج اإلسالـريكػلجك: را ( 8)

أرسل إلى الذخؽ، فدار فمدصيغ كأرميشية الرغخى كالعخاؽ يجعػ الشاس الى االنزساـ إلى الكشيدة الكاثػليكية في 
ركما، استسخ عذخ سشػات في ىحه الخحمة، كدخل في مجادالت مع السدمسيغ التي كاف يجخييا بالعخبية، ثع عاد 

لبشاف،  -ع لمسالييغ، بيخكت، دار العم3طمػسػعة السدتذخقيغ، بجكي: ـ. يشطخ: 1300اـ الى ركما في ع
 .306، صـ1993
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 .14العسارتي: صػرة الخسػؿ دمحم )ص( في عيػف االستذخاؽ اإليصالي، ص( 9)
 كاتقغ المغة العخبية في مرخ ـ( كتعمع في جامعتيا، درس اآلداب1869كلج في ركما عاـ )ليػ كايتاني:  (10)

كمغ ، كسػريا كلبشاف اثشاء سفخه الييع، كالتقى بفقياء المغة كالجيغ ككبار الذخريات األدبية كالعمسية كاإلسالمية
ـ(، كانتذار اإلسالـ، 1922اىع اعسالو: سيخة الخسػؿ، كحػليات اإلسالـ مغ العاـ األكؿ اليجخي نذخ عاـ )

؛ حامج: اإلسالـ كرسػلو في  1/429: السدتذخقػف، العكيقي. يشطخ: كتصػر الحزارة، كدراسة التاريخ الذخقي
 .114فكخ ىؤالء، ص

، 1تعخيب كتقجيع كتعميق د.عبج الجبار ناجي، ط)قخاءة التذيع في العخاؽ،  إعادةمغ السدتذخقيغ:  نخبة( 11)
 .12، ص(2015 بيخكت، د االكاديسي لالبحاث،الشاشخ السخك

 .12، صالعخاؽ فينخبة مغ السدتذخقيغ: اعادة قخاءة التذيع  (12)
 .78نخبة مغ السدتذخقيغ: اعادة قخاءة التذيع في العخاؽ، ص( 13)
محققًا كبيخًا  انوُيعَج مغ اكابخ أساتحة المغة العخبية كآدابيا في جامعة ركما، فزاًل عغ فخانذيدكػ غابخيمي:  (14)

كىػ ايزا كاف أحج ابخز  ،كتصػرهبخز ايزا في دراسة الذعخ العخبي الجاىمي ك  كباحثًا في التاريخ اإلسالمي
خبخاء القزايا العخبية كاإلسالمية ، كمغ أعالـ الثقافة اإليصالية كاالكربية في القخف العذخيغ، كقج تبػأ عجة مخاكد 
 عمسية في عجد مغ السؤسدات اإليصالية ، كتسكغ مغ نيل شخؼ عزػية أكثخ مغ مجسع عمسي في كقت كاحج.

 .172-171ص لمستخجع، ػحات اإلسالمية،غابخيمي: دمحم كالفتيشطخ: 
 .172-171غابخيمي: دمحم كالفتػحات اإلسالمية، ص (15)
 .185غابخيمي: دمحم كالفتػحات االسالمية، ص (16)
 .161 في كتابات المستشرقين، ص جياد: االمام علي  (17)
 .98-1/95الصبخسي: االحتجاج، ( 18)
 . 2/158؛ اليعقػبي: تاريخ اليعقػبي، 4/1073ابغ ىذاـ: الديخة الشبػية،  (19)
 .190غابخيمي: دمحم كالفتػحات اإلسالمية، ص( 20)
  .188-187غابخيمي: دمحم كالفتػحات اإلسالمية، ص (21)
 .2/227؛ الطبرسي: االحتجاج،  1/200الكليني: الكافي،  (22)

)صمى هللا عميو كآلو كسمع(، درست اإلسالـ بجكف دمحم مغ السدتذخقيغ السحبيغ لإلسالـ كنبيو لػرا فاغميخي: ( 23)
تعرب كأعجبت باألصػؿ كاألخالؽ اإلسالمية، عسمت بالخد عمى اآلراء الحاقجة عغ اإلسالـ مغ قبل بعس 

هللا عميو كآلو كسمع(، السدتذخقيغ، كعجت حقجىع جيل أك تجاىل مقرػد لكيع اإلسالـ كحكيقة الشبي دمحم )صمى 
شايب: لخزخ، نبػة )دفاع عغ اإلسالـ(. يشطخ  لو، مغ اشيخ كتبيالحا عسجت إلى التأليف عغ اإلسالـ كرسػ 

 .202دمحم في الفكخ االستذخاقي السعاصخ، )مكتبة العبيكة، د.ت(، ص
 .202صشايب: لخزخ، نبػة دمحم في الفكخ االستذخاقي السعاصخ، )مكتبة العبيكة، د.ت(،  (24)
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(25) Vagliere, Lwra, The Encyclopedia of Aslam, New Edition, Leiden, 1986, v1,  

p382.  
(26) Vagliere, The Encyclopedia of Aslam, v1, p382.  

 .55سػرة السائجة: اية (27)
أحكاـ  ؛ الجراص: 4/1162ف العطيع، آ؛ ابغ أبي حاتع: تفديخ القخ  6/390، جامع البيافالصبخي:  (28)

؛ الديػشي:  2/74، القخآف العطيع ؛ ابغ كثيخ: تفديخ ابغ 2/292؛ ابغ الجػزي: زاد السديخ، 2/557ف، آالقخ 
 .2/293الجر السشثػر، 

؛  1/230تفزيل، ؛ الحاكع الحدكاني: شػاىج التشديل لقػاعج ال 3/361الصبخسي: مجسع البياف،  (29)
 .6/21، في تفديخ القخآف السيداف الصباشبائي:

؛ الذيخازي:  6/21، في تفديخ القخآف السيداف؛ الصباشبائي:  362-3/361الصبخسي: مجسع البياف،  (30)
 46-4/45األمثل في تفديخ كتاب هللا السشدؿ، 

؛ الديػشي: الجر السشثػر،  42/357دمذق، مجيشة ؛ ابغ عداكخ: تاريخ  1/170القسي: تفديخ القسي،  (31)
 6/23، في تفديخ القخآف السيداف؛ الصباشبائي:  1/282صفى في تفديخ القخاف، ؛ الفيس الكاشاني: اال 2/293
 .59سػرة الشداء: اية (32)
 األخخى جابخ بغ عبج هللا االنراري: بغ عسخك بغ حداـ الخدرجي، صاحب رسػؿ هللا، شيج بجرا كالسذاىج  (33)

معو، مغ الدابقيغ، كمسغ الزمػا أميخ السؤمشيغ عمي، كركاياتو تجؿ عمى عمػ رتبتو، كحدغ عقيجتو، كانقصاعو 
ىػ. يشطخ خميفة بغ خياط: شبقات 78إلى أىل البيت عمييع الدالـ مغ غيخ أف يػرد ما يخالفيا، تػفي عاـ 

 .1/143؛ االردبيمي: جامع الخكاة،  172خميفة، ص
؛ االستخابادي: تأكيل اآليات الطاىخة في فزائل العتخة الصاىخة،  359ز األنبياء، صالخاكنجي: قر (34)
 .23/289؛ السجمدي: بحار االنػار،  1/135
 .1/507؛ الحػيدي: نػر الثقميغ،  1/465الفيس الكاشاني: تفديخ الرافي،  (35)
 2/493؛ السذيجي: تفديخ كشد الجقائق،  1/251العياشي: تفديخ العياشي،  (36)
 10/144الخازي: التفديخ الكبيخ،  الفخخ (37)
تبػؾ: مػضع بيغ كادي القخى كبالد الذاـ في مشترف شخيق بالد الذاـ، فيو حرغ كعيغ كنخيل، كبقخبيا  (38)

جبمي حدسي كشخكري، تػجو ليا رسػؿ هللا سشة تدعة لميجخة لغدك الخـك فػججىع قج تفخقػا، كلع يحرل قتاؿ 
 .2/15كىي اخخ غدكاتو. يشطخ ياقػت الحسػي: معجع البمجاف، 

دمذق، مجيشة ؛ ابغ عداكخ: تاريخ  276الكخاجكي: كشد الفػائج، ص ؛ 7/120يح مدمع، مدمع: صح (39)
 .16/214؛ العيشي: عسجة القارئ،  7/60؛ ابغ حجخ: فتح الباري،  42/99
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خ خع: كادي بيغ مكة كالسجيشة قخب الجحفة، بو غجيخ، تدكشو بعس قبائل خداعة ككشانة. يشطخ ياقػت يغج (40)
 .2/389اف، الحسػي: معجع البمج

 .67سػرة السائجة: اية (41)
الرجكؽ: الذيخ ؛  8/27؛ الكميشي: الكافي،  15؛ كفزائل الرحابة، ص 5/45الشدائي: الدشغ الكبخى،  (42)

؛ االميشي: الغجيخ في الكتاب كالدشة 18/206؛ العيشي: عسجة القارئ،  234كساؿ الجيغ كاتساـ الشعسة، ص
 .1/11كاالدب، 

 .3اية سػرة السائجة: (43)
 .1/11؛ االميشي: الغجيخ،  126ابغ جبخ: نيج االيساف، ص (44)
 .48-47الدبدكاري: معارج اليقيغ في أصػؿ الجيغ، ص (45)
 .3سػرة السائجة: اية (46)
 .124سػرة البقخة: اية (47)
 .247سػرة البقخة: اية (48)
 .74سػرة الفخقاف: اية (49)
 

 الطصادر والطخاجع:
 القخان الكخيم -

 الطصادر 
 ق(1101)ت االردبيمي: دمحم بغ عمي -
 ىػ ؽ(1403إيخاف،  –جامع الخكاة، )مشذػرات اية هللا العطسى السخعذي الشجفي، قع  .1
 ق(965)ت االستخابادي: الديج شخؼ الجيغ عمي الحديشي -
تأكيل اآليات الطاىخة في فزائل العتخة الصاىخة، )تحقيق كنذخ: مجرسة االماـ السيجي،  .2

 (ش-ىػ1366 –ؽ  -ىػ1407، قع، 1ط
 ق(7)ت ؽ ابغ جبخ: زيغ الجيغ عمي بغ يػسف -
 ىػ(.1418قع،  -، مصبعة ستارة1نيج االيساف، )تحقيق: الديج احسج الحديشي، ط .3
 م(.ٜٓٛ -ىـ ٖٓٚ)ت الجراص: ابي بكخ احسج بغ عمي الخازي  -
، دار الكتب العمسية، 1أحكاـ القخاف، )ضبط كإخخاج: عبج الدالـ دمحم عمي شاىيغ، ط .4

 (ـ1994 -ىػ1415لبشاف،  -بيخكت
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 م(.ٕٔٓٔ -ىـ ٜٚ٘)ت ابغ الجػزي: ابي الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم -
-ىػ 1407لبشاف، -، دار الفكخ، بيخكت1زاد السديخ، )تحقيق: دمحم عبج الخحسغ عبج هللا، ط .5

 (ـ1987
 م(.ٜٖٜ -ىـ ٕٖٚ)ت ابغ أبي حاتع: أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ ابي حاتع الخازي  -
 لبشاف، د.ت(. -القخاف العطيع، )تحقيق: أسعج دمحم الصيب، السكتبة العرخية، صيجاتفديخ  .6
 .ىـ(٘)ق الحاكع الحدكاني: عبيج هللا بغ أحسج الححاء الحشفي الشيدابػري  -
، مجسع 1شػاىج التشديل لقػاعج التفزيل، )تحقيق كتعميق: الذيخ دمحم باقخ السحسػدي، ط .7

 )ـ1990- ل1411إيخاف،  –أحياء الثقافة اإلسالمية، شيخاف 
 م(.ٛٗٗٔ -ىـ ٕ٘ٛ)ت ابغ حجخ العدقالني: احسج بغ عمي -
لبشاف،  –، دار السعخفة لمصباعة كالشذخ، بيخكت 2فتح الباري بذخح صحيح البخاري، )ط .8

 د.ت(.
 م(.ٓٓٚٔ -ىـ ٕٔٔٔ)ت الحػيدي: الذيخ عبج عمي بغ جسعة العخكسي -
الحاج الديج ىاشع الخسػلي  :ى شبعوتفديخ نػر الثقميغ، )صححو كعمق عميو كأشخؼ عم .9

 ىػ ش(.1370 -ىػ ؽ1412، مؤسدة اسساعيمياف لمصبعة كالشذخ، 4السحالتي، ط
 م(.ٗ٘ٛ -ىـ ٕٓٗأبه عطخو العصفخي )ت: خميفة بغ خياط -

شبقات خميفة، )تحقيق: الجكتػر سييل زكار، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع،  .10
 ـ(.1993-ىػ1414لبشاف،  –بيخكت 

 م(.ٚٚٔٔ -ىـ ٖٚ٘)ت خاكنجي: قصب الجيغ بغ سعيج بغ لبة هللاال -
 ىػ(.1418، مصبعة اليادي، 1قرز األنبياء، )تحقيق: السيخزا غالـ رضا، ط .11
 م(.٘ٓ٘ٔىـ ٜٔٔ)ت الديػشي: جالؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ -

لبشاف،  –الجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر، )دار السعخفة لمصباعة كالشذخ، بيخكت  .12
 د.ت(.

 ىـ(.ٚ)ت ق الدبدكاري: دمحم بغ دمحم -
، مؤسدة اؿ البيت عمييع 1معارج اليقيغ في أصػؿ الجيغ، )تحقيق: عالء اؿ جعفخ، ط .13

 (ـ1993 -ىػ1413الدالـ ألحياء التخاث، 
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 ىػ ؽ(7786-734الذييج األكؿ: دمحم بغ جساؿ الجيغ مكي العاممي) -
ة اىل البيت عمييع الدالـ الحياء التخاث، ذكخى الذيعة في احكاـ الذخيعة، تح: مؤسد .14

 قع. -ىػ، مصبعة ستارة1419، محـخ 1ط
 -ىـ ٖٔٛ)ت الرجكؽ: ابي جعفخ دمحم بغ عمي بغ الحديغ بغ بابػية القسيالذيخ  -

 م(.ٜٜٔ
كساؿ الجيغ كتساـ الشعسة، )تحقيق: عمي أكبخ الغفاري، مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة  .15

 ش(1363 – 1405خفة، محـخ الحخاـ لجساعة السجرسيغ، قع السذ
 م(.ٗ٘ٔٔ -ىـٛٗ٘) الصبخسي: ابي عمي الفزل بغ الحدغ -

مجسع البياف في تفديخ القخاف، )حققو كعمق عميو: لجشة مغ العمساء كالسحققيغ  .16
، مشذػرات مؤسدة 1األخرائييغ، قجـ لو االماـ األكبخ الديج محدغ األميغ العاممي، ط

 ـ(1995 -  ل1415لبشاف،  –األعمسي لمسصبػعات، بيخكت 
 م(.ٕٕٜ -ىـٖٓٔ)ت  الصبخي: ابي جعفخ دمحم بغ جخيخ -

جامع البياف عغ تأكيل آي القخآف، )تحقيق: الجكتػر عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي،  .17
 ـ(2001-ىػ1422، دار ىجخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع كاإلعالف، 1ط

-ىـٔٚ٘)ت بة هللا ابغ عبج هللاابغ عداكخ: الحافظ ابي القاسع عمي بغ الحدغ ابغ ل -
 م(.ٙٚٔٔ

 -تاريخ مجيشة دمذق، )تحقيق: محب الجيغ ابي سعيج العسخكي، دار الفكخ، بيخكت .18
 ـ(1995-ىػ1415لبشاف، 

 م(.ٕٖٜ -ىـ ٕٖٓ)ت العياشي: ابي الشطخ دمحم بغ مدعػد بغ عياش الدمسي -
السكتبة العمسية تفديخ العياشي، )تحقيق: الحاج الديج ىاشع الخسػلي السحالتي،  .19

 (شيخاف، د.ت -اإلسالمية

 -ىـ ٘٘ٛ)ت العيشي: أبػ دمحم محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج بغ حديغ الغيتابى -
 م(.ٔ٘ٗٔ

 لبشاف، د.ت(. -عسجة القاري شخح صحيح البخاري، )دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت .20
 ق(170الفخاىيجي: الخميل بغ احسج )ت -
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ق، مؤسدة دار 1410، 2خدكمي كإبخاليع الدامخائي، طالعيغ، )تح: ميجي السكتاب  .21
 اليجخة(.

 م(.ٜٕٓٔ -ىـ ٙٓٙ)ت الخازي: أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغالفخخ  .22
 (، د.ف، د.ت3التفديخ الكبيخ،) ط .23
 م(.ٓٛٙٔ -ىـ ٜٔٓٔ)ت الفيس الكاشاني: السػلى دمحم محدغ -

، مصبعة 1األبحاث كالجراسات اإلسالمية، طاالصفى في تفديخ القخاف، )تحقيق: مخكد  .24
 ش 1376-1418مكتب اإلعالـ اإلسالمي، 

 م(.ٜٔٗ -ىـ ٜٕٖ)ت القسي: ابي الحدغ عمي بغ إبخاليع -
تفديخ القسي، )ترحيح كتعميق: الديج شيب السػسػي الجدائخي، مصبعة الشجف  .25

 ىػ(.1378االشخؼ، 
 م(.ٖٖٚٔ -ىـٗٚٚ)ت بغ عسخابغ كثيخ: الحافظ عساد الجيغ أبػ الفجاء إسساعيل  -

تفديخ القخاف العطيع، )تحقيق: كتقجيع يػسف عبج الخحسغ السخعذمي، دار السعخفة  .26
 ـ(1992-ىػ1412لبشاف،  –لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بيخكت 

 م(.ٚ٘ٓٔ -ىـ ٜٗٗ)ت الكخاجكي: أبػ الفتح دمحم بغ عمي -
 ش(1369، مصبعة غجيخ، 2كشد الفػائج، )ط .27
 م(.ٜٔٗ -ىـ ٜٕٖ)ت يعقػبالكميشي: دمحم بغ  -

، دار الكتب اإلسالمية، شيخاف، 5الكافي، )ترحيح كتعميق: عمي أكبخ الغفاري، ط .28
 ىػ(.1363

 م(.ٓٓٚٔ -ىـٔٔٔٔ)ت السجمدي: دمحم باقخ -
، دار إحياء التخاث العخبي، 3بحار االنػار، )تحقيق: عبج الخحيع الخباني الذيخازي، ط .29

 ـ(.1983 -ىػ 1403لبشاف،  –بيخكت 
 م(.٘ٚٛ -ىـ ٕٔٙ)ت مع: ابي الحديغ مدمع بغ الحجاج الشيدابػري مد -

 لبشاف، د.ت(. -صحيح مدمع، )دار الفكخ، بيخكت .30
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 -ىـ ٕ٘ٔٔ)ت السذيجي: السيخزا دمحم بغ دمحم رضا بغ إسساعيل بغ جساؿ الجيغ القسي -
 م(.ٖٔٚٔ

مي ، مؤسدة الشذخ االسال1تفديخ كشد الجقائق، )تحقيق: مؤسدة الشذخ اإلسالمي، ط .31
 ىػ(1410التابعة لجساعة السجرسيغ، قع السذخفة، 

 م(.ٜ٘ٔ -ىـ ٖٖٓ)تالشدائي: ابي عبج الخحسغ احسج بغ شعيب  -
، 1الدشغ الكبخى، )تحقيق: دكتػر عبج الغفار سميساف البشجاري كسيج كدخكي حدغ، ط .32

 ـ(.1991-ىػ1411لبشاف، -دار الكتب العمسية، بيخكت
 ىػ( 1405لبشاف،  -، دار الكتب العمسية، بيخكت1فزائل الرحابة، )ط   .33
 م(.ٖٗٛ -ىـٕٛٔ)ت ابغ ىذاـ: أبػ دمحم عبج السمظ بغ ىذاـ بغ أيػب -

ىػ 1383الديخة الشبػية، )تحقيق: دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، مصبعة السجني، مرخ،  .34
 ـ(.1963 -

 م(.ٜٕٕٔ - ىـٕٙٙ)ت شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت الحسػي، -
 ـ(.1977 -ىػ1397معجع البمجاف، )دار احياء التخاث العخبي، بيخكت،  .35
 -ىـ ٕٜٕ)ت اليعقػبي: احسج بغ ابي يعقػب بغ جعفخ بغ كىب بغ كاضح الكاتب -

 م(.ٜ٘ٓ
 لبشاف، د. ت(. -تاريخ اليعقػبي، )دار صادر، بيخكت .36
 العخبية الطخاجع 

 ق(1392)ت االميشي: الذيخ عبج الحديغ احسج -
، دار الكتاب 4الحاج حدغ إيخاني، ط :الغجيخ في الكتاب كالدشة كاالدب، )عشي بشذخه .1

 (ـ1977 -ىػ 1397لبشاف،  –العخبي، بيخكت 
 بجكي: عبج الخحسغ -
 ـ(.1993لبشاف،  -، دار العمع لمسالييغ، بيخكت3مػسػعة السدتذخقيغ، )ط .2
 بخككمساف: كارؿ -
 جياد: حاتع كخيع -
، دار الزياء لمصباعة 1السدتذخقيغ دراسة تاريخية تحميمية، )طفي كتابات  االماـ عمي .3

 .(ـ2011-ىػ1432كالترسيع، الشجف االشخؼ 
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 حامج: احسج -
 اإلسالـ كرسػلو في فكخ ىؤالء، )دار الذعب، القاىخة، د.ت(. .4
 شايب: لخزخ -
 (نبػة دمحم في الفكخ االستذخاقي السعاصخ، )مكتبة العبيكة، د.ت .5
  مكاـرالذيخازي: الذيخ ناصخ  -
 (األمثل في تفديخ كتاب هللا السشدؿ، )د.ت .6
 م(.ٜٜٔٔ -ىـٕٔٗٔ)ت الصباشبائي: الديج دمحم حديغ -
 تفديخ السيداف، )مشذػرات جساعة السجرسيغ في الحػزة العمسية، قع السقجسة، د.ت( .7

 العكيقي: نجيب -
 ـ(1964، دار السعارؼ، مرخ، 3السدتذخقػف، )ط .8
 العسارتي: دمحم -
)ص( في عيػف االستذخاؽ اإليصالي )دراسة في الشذأة كالتصػر صػرة الخسػؿ دمحم  .9

كاالمتجاد( )بحث مشذػر في مجمة دراسات استذخاقيو، السخكد اإلسالمي لمجراسات 
 ـ(2017، 11االستخاتيجية، العتبة العباسية السقجسة، العجد

 غابخيمي: فخانذيدكػ -
، دار 1الجكتػر عبج الجبار ناجي، ط كالفتػحات اإلسالمية، )تخجسة كتعميق كتقجيع: دمحم .10

 ـ(2011السحجة البيزاء، 
 نخبة مغ السدتذخقيغ -

، الشاشخ 1تعخيب كتقجيع كتعميق د.عبج الجبار ناجي، ط)اعادة قخاءة التذيع في العخاؽ،  .11
 (، بيخكت2015السخكد االكاديسي لالبحاث، 

 اْلجظبية الطخاجع 
- Vagliere, Lwra 
1. The Encyclopedia of Aslam, New Edition, Leiden, 1986. 

 


