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دراسة حتليلية يف أبرز املرتدين
عن الدين اإلسالمي يف عهد الرسول حمند ()

االستاذ املساعد الدكتور
رحيه حلو حمند البهادلي
كلية الرتبية للبنات – جامعة البصرة

جىاوٌ َظا البدض صعاؾت ْاَغة الغصة ًٖ الضًً ؤلاؾالمي في ٖهض الغؾىٌ مدمض (،)
وكض جم الترهحز َىا ٖلى صعاؾت ابغػ اإلاغجضًً في َظٍ اإلاغخلت ،مخبٗا في َظٍ الضعاؾت مىهجا كاةما
ٖلى الىلض والخدلُل واإلالاعهت وملابلت الىهىم م٘ بًٗها ،لغغى الىكىف ٖلى الضواف٘
ألاؾاؾُت التي أصث ئلى ْاَغة الغصة ًٖ الضًً ؤلاؾالمي ،جاعهحن الخضًض ًٖ اإلاغجضًً بهىعة
ٖامت في ٖهض الىبي مدمض ( )ئلى مكغوٕ اهبر ،الن َظا ألامغ ًُىٌ طهغٍ وال ًمىً خهغٍ في
َظا البدض اإلاهغغ.
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An Analysis of the Most Prominent Apostates from
Islam in the Era of the Prophet Mohammad

Asst. Prof. Dr. Raheem Hillo Mohammad
Girls College of education / University of Basra

This paper addresses the phenomenon of apostasy from the Islamic religion
in Prophet Mohammad’s lifetime. It focuses on the most prominent apostates in
that era. It uses a critical, analytical and comparative approach in order to
uncover the factors that led to apostasy. It does not address the general
phenomenon of apostasy, leaving it to a broader project, because it cannot be
covered given the limited space of this study.
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كض ًخهىع الىشحر أن الغصة ًٖ الضًً ؤلاؾالمي خضزذ بُٗض وفاة الغؾىٌ الىغٍم ()
وبالخدضًض في ٖهض الخلُفت أبي بىغ الهضًم ( ،)التي وافدها الخلُفت بجضًت هبحرة اهتهذ
باللًاء ٖلى جلً الخغواث التي غهذ في طهغَا مغاظٗىا الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،لىً اإلاُُٗاث
الخاعٍسُت ؤلاؾالمُت حُٗي مإقغا مخفاوجا أو يئُال ئلى خض ما أن الغصة واهذ بضاًاتها في أًام
الغؾىٌ ( )ومىظ البضاًاث ألاولى للبٗشت الىبىٍت الكغٍفت ،وكض جمشلذ جلً الغصة في زالر فغق؛
ألاولى مجها في مجمىٖت ألافغاص الظًً صزلىا الضًً ؤلاؾالمي ال ًٖ ئًمان ومٗغفت وبهحرة ئهما
صزلىا لؿبب أو ألزغ وما أن ؾىدذ لهم الفغنت بالغصة ٖاصوا مغجضًً ًٖ الضًً ؤلاؾالمي وَم
الظًً هُلم ٖلحهم اإلاىافلحن ،والفغٍم الشاوي ًخمشل بمجمىٖت ألافغاص الظًً اعجىبىا ظغما ما
وزافىا الٗلىبت وَغبىا ئلى مىت مٗلل الكغن آهظان ،ووان ال بض ٖىضةظ مً الغصة ًٖ ؤلاؾالم
والٗىصة ئلى الكغن زاهُت جماقُا م٘ مُُٗاث مفغصاث الِٗل ًىمظان ،والفغٍم الشالض ًخمشل
باألفغاص الظًً اصٖىا الىبىة في خُاة الغؾىٌ ( )مغجضًً بظلً أًًا ًٖ ؤلاؾالم.
وكض إلاؿىا مً زالٌ الىهىم الخاعٍسُت اإلاخٗللت بظاث الكأن أن خغواث الغصة أًام الغؾىٌ
( )واهذ جسخلف هىٖا ما ٖما َى ٖلُه أًام الخلُفت أبي بىغ الهضًم ( ،)الن الخغواث التي
كامذ أًام الغؾىٌ ( )واهذ خغواث عصة زالهت ًٖ الضًً ؤلاؾالمي بكيله ألاؾاسخي ،أما جلً
التي زغظذ ًٖ ؤلاؾالم أًام الخلُفت أبي بىغ الهضًم ( )فياهذ في ظؼء مجها خغواث عصة ئما
ٖؼوفا ًٖ الاهًمام ئلى مىٓىمت َظا الضًً ؾُاؾُا أو اكخهاصًا ألجها واهذ جخهىع أن والءَا
لصخو الغؾىٌ ( )أهثر مً والئها للضًً ؤلاؾالمي فما أن جىفي الغؾىٌ ( )ختى قٗغ
البٌٗ أن طلً الىالء والالتزام اهخهى ،هما خهل في كًُت مالً بً هىٍغة وكبُلخه مً بجي جمُم
التي واهذ عصتهم المخىاٖهم ًٖ أصاة الؼواة مإهضًً طلً بلىلهم خحن أعاص زالض بً الىلُض يغب
أٖىاكهم" :ئها مؿلمىن فٗلى ماطا جأمغ بلخلىا"( )1مخجاَلحن أو غافلحن ًٖ كًُت أؾاؾُت وهي
أن مً ًسل بكغٍ واخض مً مفغصاث ؤلاؾالم ٌٗض زغوظا ًٖ ،وهما خهل في عصة أَل
البدغًٍ الظًً كاٌ بًٗهم لبٌٗ" :حٗالىا ختى هغص اإلالً في صاع الىٗمان بً اإلاىظع فاهه أخم
بهظا ألامغ مً ابً أبي كدافت" ،مؿخُٗىحن بدغبهم للمؿلمحن جلً بملً الفغؽ هؿغي الظي وظه
ئلحهم اإلاىظع بً الىٗمان مليا ومضصا بصخبت ؾبٗت آالف فاعؽ وعاظل لإلَاخت بالضولت
ؤلاؾالمُت الىاقئت( )2وجلً عصة ؾُاؾُت ًٖ صولت ؤلاؾالم ،وهما خهل أًًا في عصة ألاقٗض بً
كِـ الىىضي ًٖ ؤلاؾالم الظي أعاص بمسالفخه الخغوط ًٖ َاٖت الخلُفت أبي بىغ الهضًم
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( )ال ًٖ ؤلاؾالم وكض أهض ألاقٗض طلً خُىما ظاءٍ عؾىٌ الخلُفت مساَبا ئًاٍ" :ئن
ناخبً أبا بىغ ًلؼمىا الىفغ بمسالفخىا له"(.)3
والغصة في اللغت حٗجي الٗىصة والغظىٕ أو الخدىٌ ًٖ الصخيء ،أو الغصة والغظىٕ في الُغٍم
الظي جيء فُه( ،)4ومىه الغصة ًٖ ؤلاؾالم بمٗجى الغظىٕ ٖىه( ،)5أما انُالخا فاإلاغجض َى طلً
الفغص الىاضج البالغ الٗاكل طَىُا الظي صزل في الضًً ؤلاؾالمي بٗض هفغٍ وئلخاصٍ ،زم هفغ بٗض
ئؾالمه مغجضا ًٖ ؤلاؾالم بازخُاعٍ صون ئهغاٍ ،ؾىاء وان الصخو اإلاٗجي مً الظهىع أو ؤلاهار
هما طَب ئلى طلً الٗلماء والفلهاء( .)6وَىان مً ٌكمل في َظٍ اللاٖضة أَل الىخاب أًًا مً
الحهىص والىهاعي ٖىض صزىلهم في ؤلاؾالم( ،)7ألجهم ما واهىا مإمىحن خلا وكض اهدغفىا ًٖ
الكغات٘ التي ظاء بها أهبُاؤَم مىسخى وِٖسخى (ٖلحهم الؿالم) فهاعوا هفاعا بٗض ئًماجهم ،فمً
ٌؿلم مجهم وٍترن ؤلاؾالم ٖاةضا ئلى صًىه فهى ٖىضةظ مغجضا أًًا ،الن خلُلت الغصة هي الىفغ بٗض
ؤلاًمان.
وَىان مً الٗلماء مً ًإهض أن الغصة ال حٗجي فلِ الخغوط ًٖ ؤلاؾالم فدؿب بل قملذ
ختى مً ًسل بكغٍ واخض مً قغوٍ الضًً ؤلاؾالمي ،فمً امخى٘ ًٖ أصاة الؼواة مشال فهى
مغجض( ،)8ألجها اخض أعوان ؤلاؾالم الخمؿت( ،)9وكض أهض ٖلحها الىبي مدمض ( )مً طلً كىله
( )إلاٗاط بً ظبل خُىما بٗشه والُا ٖلى الُمً" :فأٖلمهم مً هللا أن هللا افترى ٖلحهم نضكت
جإزظ مً أغىُائهم فترص في فلغائهم" ( .)11هما أوعص الفلهاء أن مً ػوى وقغب الخمغ م٘ ئهياعٍ
لىبىة الغؾىٌ (ٖ )ض مغجضا ًٖ الضًً ؤلاؾالمي أًًا( ،)11وكض هجض طلً مٗلىال الن ما ًىهي
ٖىه هللا ٖؼ وظل ٌٗض هفغا وقغوا وئلخاصا به ،فالؼوى وقغب الخمغ كض خغما بىو اللغآن الىغٍم
هما في كىله حٗالى" :وال جلغبىا الؼوى اهه وان فاخكت وؾاء ؾبُال"( ،)12وكىله حٗالىً" :ا أحها
الظًً امىىا ئهما الخمغ واإلاِؿغ وألاههاب وألاػالم عظـ مً ٖمل الكُُان فاظخيبىٍ لٗلىم
جفلخىن"( ،)13فاإلاٗهُت في ظمُ٘ ألاخىاٌ هفغ والخاص الن مً ًُُ٘ هللا ٖؼ وظل ٖلُه الالتزام
بجمُ٘ ما فغيه هللا ٖؼ وظل مً َاٖاث وواظباث قغُٖت وئوؿاهُت .واإلاغجض بدؿب ما أقاع
ئلُه الفلهاء َى فغص هجـ ال ًؼوط وئطا وان متزوظا خغمذ ٖلُه ػوظخه اإلاؿلمت وحٗخض ٖضة
اإلاُذ( ،)14بل اهه ال ًىعر أبضا فًٗ ؾُٗض بً اإلاؿِب كاٌ" :هغثهم وال ًغزىها"(.)15
أما خىم اإلاغجض فلض نىفه َىا الٗلماء والفلهاء ئلى نىفحن ،ألاوٌ مجهما مً وان وافغا
واؾلم زم هفغ مغجضا ًٖ ؤلاؾالم فلم ًدىم بلخله ئهما حٗغى ٖلُه الخىبت فان جاب ٖفى ٖىه
وان أنغ وان ظؼاؤٍ اللخل( ،)16وًٖ ٖمغ بً ٖبض الٗؼٍؼ اهه كاٌ في َظا الهضصٌ" :ؿدخاب اإلاغجض
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زالزت أًام فان جاب وئال يغبذ ٖىله"( ،)17والشاوي مً ولض مإمىا (مؿلما بالفُغة) زم هفغ مغجضا
ًٖ ؤلاؾالم فهظا ظؼاؤٍ اللخل وال حٗغى ٖلُه الخىبت جهاةُا ئهما ًلخل صون عخمت ألهه ولض ووان
ٖاعفا بضًً هللا ؤلاؾالم وخضوصٍ وقغاتٗه خم الٗغفان(.)18
ومهما ًىً مً أمغ فال هغٍض َىا الخىى في جفانُل صكُلت ًٖ ألاخيام الكغُٖت الىاعصة في
خم اإلاغجضًً ًٖ الضًً ؤلاؾالمي ،بلضع ما هغٍض الخىىٍه ًٖ ئُٖاء فىغٍ ًٖ مً َى اإلاغجض ٖلى
وظه الضكت ،وهُف هي الؿبل الىاظب ئجباٖها م٘ َظٍ الفئت الًالت التي واهذ حكيل اهبر آفت
زُغة ٖلى ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ًىمظان ،بالظاث في ٖهض الغؾىٌ الىغٍم ( )الظي مشل ٖهضٍ
البضاًاث ألاولى لبىاء الغواةؼ ألاؾاؾُت لهظا الضًً وَظا اإلاجخم٘.
أن اإلاخدب٘ لألزباع الىاعصة ًٖ اإلاغاخل ألاولى ليكغ الضًً ؤلاؾالمي ًجض أن الىبي مدمض ()
لم ًفغى َظا الضًً بلىة الؿُف ،ئهما اجب٘ الىبي مدمض ( )م٘ الجمُ٘ مىهجا عؾمه هللا
حٗالى له مبيُا ٖلى أؾـ الازخُاع وفم آلاًت الىغٍمت بلىله حٗالى" :ال ئهغاٍ في الضًً كض جبحن
الغقض مً الغي فمً ًىفغ بالُاغىث وٍإمً باهلل فلض اؾخمؿً بالٗغوة الىزلى ال اهفهام لها
وهللا ؾمُ٘ ٖلُم"( ،)19فمً ًغٍض أن ًضزل للضًً ؤلاؾالمي وفم جلً آلاًت فله طلً ،ومً ال ًغٍض
الضزىٌ في َظا الضًً فله طلً أًًا لىً بكغٍ أن ًدترم خضوص َظا الضًً وَظا اإلاٗخلض وان
ال ًخٗضي أو ٌكترن في الخأمغ ٖلُه ومً فٗل طلً أظحز كخاله وكخله ،لىً مً ًضزل للضًً
ؤلاؾالمي ًٖ كىاٖت وئًمان ووان بيامل كىاٍ الٗللُت وصون أن ًجبر ٖلى طلً زم ٌٗىص ئلى هفغٍ،
فهظا ٌٗض ٖىضةظ مغجضا وٍجحز ؤلاؾالم كخله وفم ما ظاء في كىاٖض أخيام اإلاغجضًً في أٖالٍ.
وبغأَي أن ما خهل مً عصة ًٖ الضًً ؤلاؾالمي في ٖهض الىبي مدمض ( )وان هابٗا مً
كًُت أؾاؾُت جخٗلم بمؿألت ؤلاًمان ،وٗم أجاح الىبي مدمض ( )الفغنت للجمُ٘ خغٍت
الازخُاع في الضزىٌ ئلى ؤلاؾالم ،وصزلذ بمىظب طلً أٖضاص َاةلت وهبحرة أًامه في ؤلاؾالم ،لىً
ال هىىغ أن َىان وان جفاوث هبحر في فهم مفغصاث َظا الضًً ،ئط لِـ ول مً اؾلم وان مإمىا
خلا وَظا ٌٗىص بُبُٗت الخاٌ ئلى ٖضة أمىع مجها ،أوال أهىا ال وؿخُُ٘ أن هخىك٘ مً أٖضاص جلً
الىاؽ الضازلت في الضًً ؤلاؾالمي أن جخفهم وبؿغٖت ظمُ٘ مفغصاجه ومباصةه ،وَم الظًً ٖاقىا
أهثر خُاتهم في الجاَلُت ،فهل هغظى مجهم فهم واؾدؿاغت َظا الضًً بلُلت وضخاَا؟ خخما ال،
وٗم كض أنبذ َإالء مؿلمحن واإلاغخلت الجضًضة جدخم ٖلحهم الٗمل وفم خضوص َظا الضًً ،لىجهم
واهىا بداظت ئلى جغوٌٍ صاةم وغؿُل هبحر لٗلىلهم جلً الٗلىٌ التي قغبذ وجهلذ مً جحهان
الجاَلُت الصخيء الىشحر ،وجلً في الىاك٘ مكيلت هبحرة واهذ حٗحي الىبي مدمض ( )لظلً وان
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الىبي ( )ما ًىفً ًٖ مخابٗت أخىاٌ اإلاؿلمحن بىفؿه وبالظاث الجضص مجهم ٌؿمٗهم ما ًجزٌ
ئلُه مً آي الظهغ الىغٍم وؾيخه الىبىٍت الكغٍفت اإلاخممت لللغآن ،فُدغم ٖلحهم َظا وٍدل لهم
طان ،أو اهه وان ًغؾل ئلحهم مً ًلىم بخلً اإلاهمت هُابت ٖىه هما فٗل م٘ أَل ًثرب خُىما بٗض
ئلحهم اخض أصخابه وَى مهٗب بً ٖمحر فيان ٌؿمى اإلالغب( .)21وزاهُا لِـ ول مً صزل الضًً
ؤلاؾالمي أعاص أن ًىىن مإمىا فُه ،ئهما صزلذ أٖضاص هبحرة لغغى مؿاةل جىُىي ٖلى مهالر
شخهُت فدؿب ،والخهىٌ ٖلى الؿلُت أو الجاٍ والىفىط أو أجها أنبدذ مىيت الٗهغ بٗض
فخذ مىت أن ًضزل الجمُ٘ في ؤلاؾالم ،فضزلذ أٖضاص َاةلت ظضا فُه مً جلً اللباةل التي واهذ
جضًً بالىالء الؿُاسخي والضًجي إلاىت ،وكض جدىٌ َظا الىالء ئلى ؾلُان ؤلاؾالم والىبي مدمض
( )بٗض فخذ مىت وؾلىٍ أنىامها وؾلُاجها ،وبما في طلً الجم٘ اإلاكغن مً ؾاصاث مىت
وأجباٖهم وَم الظًً اُُٖىا ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ؾىحن َىٍلت ،فما وان ئؾالم َإالء خلُلُا بلضع
ما وان عٍاء أو ما هُلم ٖلُه الان باإلؾالم الؿُاسخي ،وكض هؼلذ فحهم آلاًت الىغٍمت بلىله حٗالى:
"كالذ ألاٖغاب آمىا كل لم جإمىىا ولىً كىلىا أؾلمىا وإلاا ًضزل ؤلاًمان في كلىبىم وان جُُٗىا
هللا وعؾىله ال ًلخىم مً أٖمالىم قِئا أن هللا غفىع عخُم"( ،)21أي أن هللا ٖؼ وظل فغق َىا
بحن اإلاإمً واإلاؿلم الن ؤلاًمان كىٌ وٖمل ،واإلاإمً وفم عؤٍت هللا حٗالى َى الظي جىُبم ٖلُه
آلاًت الىغٍمت بلىله حٗالى" :ئهما اإلاإمىىن الظًً ئطا طهغ هللا وظلذ كلىبهم وئطا جلُذ ٖلحهم آًاجه
ػاصتهم ئًماها وٖلى عبهم ًخىولىن* الظًً ًلىمىن الهالة ومما عػكىاَم ًىفلىن* أولئً َم
اإلاإمىىن خلا لهم صعظاث ٖىض عبهم ومغفغة وعػق هغٍم"( ،)22أما اإلاؿلم فهى طان الصخو الظي
ًيخمي ئلى ؤلاؾالم بالكيل فلِ صون الٗمل وكض محزَم هللا ٖؼ وظل بلىله حٗالى" :فأزغظىا مً
وان فحها مً اإلاإمىحن* فما وظضها فحها غحر بِذ مً اإلاؿلمحن"( ،)23ومً َىا هلىٌ أن اإلاإمً َى
طان الصخو الظي ًإمً باهلل ٖؼ وظل وبيبىة هبُه مدمض ( )ئكغاعا كلبُا م٘ اللفٔ ،ووفم
َظا ًجىػ للمإمً أن ًىىن مؿلما ،لىً اإلاؿلم ال ًىىن مإمىا ختى ًأحي باكغاع الٗمل هما طَب
ئلى طلً الٗلماء والفلهاء( .)24فًال ًٖ طلً َىالً أؾباب أزغي ؾىداوٌ الخُغق ئلحها في
خاالث الغصة أًام الىبي مدمض ( )في أصهاٍ.
ومً بحن جلً الىماطط التي هىَىا لها في أٖالٍ وان اإلاغجضون ،الن مً َالذ مجالؿخه
وصخبخه للىبي مدمض ( )وجهل مىه الىشحر ال ًمىً بأي مً ألاخىاٌ أن ًىىن مغجضا ،وجهىع لىا
اإلاُُٗاث الخاعٍسُت اإلاخىفغة لضًىا أن أفغاصا مً اإلاؿلمحن اعجضوا ًٖ الضًً ؤلاؾالمي للضواف٘
وألاؾباب في أٖالٍ ولىبضأ بصخو ٖبُض هللا بً حخل بً عةاب الاؾضي ،وَى اخض اإلاؿلمحن
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الظًً َاظغوا ئلى الخبكت ًىم ايُهض مكغهى كغَل اإلاؿلمحن لُجبروَم ٖلى جغن ؤلاؾالم(،)25
أي أن الغظل وان مً اإلاؿلمحن ألاواةل ولهم الؿبم في صزىٌ ؤلاؾالم ،زم اهه وان متزوظا مً
نمُم الٗغب مً كغَل وهي عملت بيذ أبي ؾفُان بً خغب ألامىي ،وهي اإلاغأة التي واهذ جىجى
بأم خبِبت وؿبت ئلى ابىتها التي أهجبتها مً ابً حخل طاجه( ،)26ئطن كبُلت قغٍفت هلبُلت بجي
أؾض ،زم مىك٘ مغمىق في ْل اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي الجضًض ،ونهغ ألهبر كبُلت ٖغفذ ًىمظان،
وقغف اهدؿبه بٗض ول َظا بهجغجه ئلى الخبكت وَى قغف ما بٗضٍ قغف ،ومً مىا ًدهل ٖلى
ظمُ٘ طلً زم ًترهه وعاءٍ بالٗىصة ئلى الىفغ وؤلالخاص ،فلض أوعصث اإلاهاصع ؤلاؾالمُت اهه وان
مً أواةل اإلاغجضًً ًٖ ؤلاؾالم م٘ اهه لم ًخٗغى لؿىء ومىغوٍ فُه ،فلض طهغ اهه ما أن ونل
ئلى بالص الخبكت مهاظغا ئلحها م٘ ػوظخه أم خبِبت ومً مٗه مً مهاظغي اإلاؿلمحن ئلى الخبكت في
هجغتهم الشاهُت ختى اعجض ًٖ الضًً ؤلاؾالمي مخىهغا معجبا بالىهغاهُت ٖلى خض ئقاعة بٌٗ
اإلاهاصع( ،)27وَىا لىا أن هُغح ظملت أؾئلت خىٌ عصة ابً حخل ،ما الظي خهل لٗبُض هللا بً
حخل ختى اعجض ًٖ ؤلاؾالم؟ وإلااطا لم ًغجض في مىت وهأن الفغنت كض ؾىدذ له في الخبكت
للٗىصة ئلى الىفغ وؤلالخاص؟!! ،وَل أن الغظل اظبر ٖلى الضزىٌ في الضًً ؤلاؾالمي؟ ،وإلااطا واهذ
عصجه ئلى الىهغاهُت وهدً وٗغف أن مً ًغجض ًٖ ؤلاؾالم ٌٗىص ئلى صًىه؟!! ،فهل واهذ الىهغاهُت
صًً ٖبُض هللا بً حخل أم اهه وان وزيُا فاؾلم زم اعجض؟ ،في الىاك٘ خُىما هخىغل في خُاة َظا
الغظل هجض اهه اؾلم كضًما بضلُل هجغجه مؿلما ئلى الخبكت التي واهذ في الؿىحن ألاولى للبٗشت
الىبىٍت الكغٍفت ،ووان ئؾالمه مً طاجه وصون أن ًخٗغى ئلى أي يغىٍ جظهغ مً كبل اإلاؿلمحن
ختى ًضزل ئلى َظا الضًً ،وخاقا هبِىا مدمض ( )أن ًىً فاعيا الضًً ؤلاؾالمي ٖلى اخض،
ئطن إلااطا اعجض َظا الغظل والى الضًاهت الىهغاهُت ٖلى وظه الخدضًض هما أوعصث الٗضًض مً
اإلاهاصع؟ وَل أن الىهغاهُت زحر مً ؤلاؾالم وكض ظاء الىبي مدمض ( )زاجما لألهبُاء بهظا
الضًً؟ خخما ال ،خلُلت ألامغ أن ٖبُض هللا بً حخل وان في أنله ههغاهُا ٖلى خض كىله َى
خحن كاٌ لؼوظخه أم خبِبت بٗض أن اعجض ،كاةال لهاً" :ا أم خبِبت أوي هٓغث في الضًً فلم أع صًىا
زحر مً الىهغاهُت وهىذ كض صهذ بها زم صزلذ في صًً مدمض زم عظٗذ ئلى الىهغاهُت"( ،)28وَىا
جىمً فدىي اللًُت فالغظل ههغاوي أو اهه وان مضًىا بها كبل صزىله ئلى ؤلاؾالم ،وعبما أعاص في
صزىله لإلؾالم الن الىهغاهُت واهذ يُٗفت ظضا في مىت ئن لم هلل أجها مٗضومت وجلخهغ ٖلى
أفغاص ال ظماٖاث( ،)29وبضلُل اهه وان خلُفا أًًا لألمىٍحن ،فاؾلم م٘ مً اؾلم مً أَل مىت،
ووان ًجىػ أن ًبلى الغظل مؿلما صون أن ًغجض لى اهه وان كبل ئؾالمه وزيُا ،الن الىزيُحن ال
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صًً لهم وال مٗخلض ؾىي بٌٗ الخفاَاث وٖباصة ألانىام والدجاعة التي ال حكب٘ مً ظىٕ وال
حؿض ًٖ عمم ،ولىً الن الغظل وان ههغاهُا فال ًمىً بأي مً ألاخىاٌ أن ًإمً باإلؾالم ،الن
الىهاعي واهذ جغي أجهم زحر مً ؤلاؾالم ألجهم ؾبلىٍ هما واهذ الحهىص جغي أجهم زحر مً
الىهاعي وؤلاؾالم ألجهم ؾابلىن لهم ،زم َم لم ًً لضحهم الاؾخٗضاص اليامل باإلًمان في الضًً
ؤلاؾالمي ،ولى وان لهم الاؾخٗضاص اليامل لظلً ألمىىا خلا بيبحهم ِٖسخى ( )وصًجهم خم
ؤلاًمان ،والىبي مدمض ( )وان ٌٗلم أًًا أن الىهاعي لم جإمً باإلؾالم ومً اؾلم مجهم وان
في مىي٘ بُٗض ًٖ الشلت ،هما أن ؤلاؾالم وان ًمى٘ ًٖ َإالء الىهاعي الٗضًض مً اإلادغماث في
الضًً ؤلاؾالمي وكض لخهها الىبي مدمض ( )بلىله لىفض مً ههاعي هجغان كاةال لهمً" :مىٗىم
مً ؤلاؾالم زالر كىلىم اجسظ ولضا وأولىم لخم الخجزًغ وسجىصهم للهلُب"( ،)31وَبُعي أن
ًًاف ئلى طلً ول مً وان ٖلى جلً الكاولت هكغب الخمغ مشال ألامغ الظي وؿدكفه في عصة ابً
حخل ،ئط اكبل الغظل ٖلى قغب الخمغ وبكيل مشحر لالهدباٍ( ،)31فاإلؾالم ًدغم ظمُ٘ طلً
فلظلً لم ًغجض في مىت خُض لم حؿمذ له ألاظىاء َىان ،وخُىما ونل ئلى الخبكت وظض أن
الٓغوف مإاجُت له وأن الٗىصة مالةمت خُض اإلاجخم٘ ههغاوي وال اخض ًمىً أن ًداؾبه ٖلى
قغب الخمغ أو أول لخم الخجزًغ أو ختى ٖلى عصجه ًٖ ؤلاؾالم ،فياهذ عصجه ًٖ ؤلاؾالم ئلى
الىهغاهُت وبلى ٖلحها ختى ماث ههغاهُا .وفي جلضًغي أن ابً حخل َظا لم ًدً للىهغاهُت
بلضع ما وان ًدً لالهفالث ألازالقي وئباخت ما خغم في ؤلاؾالم مً زمغ وما قاول طلً فياهذ
عصجه ًٖ ؤلاؾالم ،وبٗض وفاجه َلب الىبي مدمض ( )مً الىجاشخي ملً الخبكت أن ًسُب له
أم خبِبت عملت بيذ أبي ؾفُان مً ابً ٖمها زالض بً ؾُٗض بً الٗام ووان كغٍبا لها ولُا
()32
ٖلحها َىان فًال ًٖ هىهه مؿلما ،فىظها له الىجاشخي وصف٘ ٖىه مهغَا ووان أعبٗماةت صًىاع
وكُل حؿٗماةت صًىاع( ،)33وفًال ًٖ ججهحزَا بألىان وأهىإ مً الُٗىع والٗىص والىعؽ والٗىبر
والؼباص(.)34
وممً اعجض ًٖ الضًً ؤلاؾالمي أًًا في ٖهض الىبي مدمض ( )شخو ًضعى ٖبض هللا بً
ؾٗض بً أبي ؾغح بً الخاعر بً خبِب اللغشخي الٗامغي ،ووان أزا لٗشمان بً ٖفان ()
بالغياٖت اؾتريٗخه والضة ٖشمان( ،)35وأوعص الخاهم الىِؿابىعي أن ٖبض هللا بً ؾٗض وان ابً
زالت ٖشمان ( ،)36()وعبما َظٍ اللغابت هي التي جفؿغ لىا عياٖت والضة ٖشمان (عى) لٗبض
هللا بً ؾٗض ،فاإلاغأة زالخه وعبما واهذ عياٖتها له بٗض وفاة والضجه أو ألجها واهذ مغًٍت أو
حٗاوي مً ٖاَت مُٗىت وهدى طلً ،فىكٗذ مؿإولُت ئعياٖه وعبما جغبِخه أًًا ٖلى ٖاجم والضة
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ٖشمان بً ٖفان ( ،)فيان ٖبض هللا بً ؾٗض أزا لٗشمان بً ٖفان ( )بالغياٖت ،أي أن
أزىة ٖبض هللا بً ؾٗض لٗشمان بً ٖفان ( )واهذ جدهُل خانل وال حٗجي بالًغوعة ئَالكا
ئن ٖشمان ( )أر له وال ًإزظ بكيل أو بأزغ بجغٍغة الغظل ،فٗشمان بً ٖفان ( )عظل
أمىي وٖبض هللا بً ؾٗض عظل مً بجي ٖامغ وان وان الازىان مً كغَل ،وَظٍ اللغابت بحن
الغظلحن عبما هي أًًا التي جفؿغ ؾغ ئؾالم ٖبض هللا بً ؾٗض وهجغجه ئلى اإلاضًىت ٖلى الىبي
مدمض ( ،)فٗبض هللا لم ًىً مً اإلاؿلمحن اإلاهاظغًٍ ألاواةل ئهما َاظغ مً مىت ئلى الىبي
مدمض ( )في اإلاضًىت وأٖلً ئؾالمه كبل فخذ مىت( ،)37وأوعص ابً حجغ اهه أوٌ مً هخب له في
اإلاضًىت( ،)38مما ٌٗجي أن ئؾالمه وان في مضة كغٍبت مً هجغة الىبي مدمض ( )للمضًىت ،وٍمىً
أن وُٗي بٌٗ اإلابرعاث إلؾالمه أوال عبما ألهه وان كغٍبا مً ٖشمان بً ٖفان ( )الظي وان
ًخمخ٘ بمياهت خؿىت ٖىض الىبي مدمض ( )هىهه مً اإلاؿلمحن ألاواةل ونهغا للىبي مدمض ()
فأعاص أن ًىحى مىحى ٖشمان ( )في ؤلاؾالم ،أو أن ٖشمان (َ )ى الظي شجٗه ٖلى ؤلاؾالم،
أو اهه أعاص أن ًدٓى باإلاجزلت الخؿىت هخلً التي هالها ٖشمان (ٖ )ىض الىبي مدمض ( )وفي
ؤلاؾالم بهىعة ٖامت ،وزاهُا أوعص ابً ٖبض عبه أن ٖبض هللا بً ؾٗض وان مً يمً ألاٖضاص
الللُلت ظضا ممً ًدؿىىن اللغأة والىخابت بالٗغبُت وخخما قيلذ جلً الخغفت صافٗا كىٍا لخلبل
ٖبض هللا في ؤلاؾالم ( ،)39فأنبذ ٖبض هللا واجبا للىبي مدمض (ً )ىخب له ما ًجزٌ مً آي الظهغ
الخىُم( ،)41أو اهه صعي ئلى طلً أما مً كبل الىبي مدمض ( )أو ٖشمان بً ٖفان ( )لغغى
الىخابت فجاء مهاظغا مؿلما.
فاطن ونل ٖبض هللا بً ؾٗض في ؤلاؾالم ئلى مجزلت عبما لم ًهل ئلحها اخض بؿهىلت ،هىهه
أنبذ واجبا للىبي مدمض ( ،)فما الظي خضر لٗبض هللا بً ؾٗض واعجض ًٖ ؤلاؾالم بٗض ول طان
الٗؼ وطان الؿلُان وجلً اإلاياهت واإلاجزلت ،في الىاك٘ أن غالبُت الغواًاث اإلاخٗللت بغصة ٖبض هللا
بً ؾٗض ًٖ ؤلاؾالم ال حُٗي مبرعا وافُا لغصة ٖبض هللا ئهما جىخفي باإلقاعة ئلى اهه اؾلم وهخب
للىبي مدمض ( )الىحي زم اعجض بٗض طلً فاعا ئلى مىت( ،)41وَظا في َبُٗت الخاٌ ال ًىُبم م٘
ما خهل ٖلُه ٖبض هللا في ؤلاؾالم مً مياهت مغمىكت ٖىض الىبي مدمض ( ،)وئطا كلىا مؿبلا أن
الىهاعي مشال واهذ جغي أجهم زحر مً اإلاؿلمحن وكض حُٗي وفم جلً الىٓغة الدجت لهم في الٗىصة
ئلى َظا الضًً ،فما الظي ٌؿخدم الٗىصة ئلى صًً الىفغ وؤلالخاص وٖبضة ألانىام والدجاعة ختى
ٌٗىص ئلحها ٖبض هللا بً ؾٗض؟! ،كض ًبضوا في خلُلت ألامغ أن الغظل لم ًسغط ًٖ ؤلاؾالم لُىىن
مغجضا ههضف أؾاسخي مىظ البضاًت ،ئهما الٓغوف وئغىاء الكُُان له بالخالٖب في أي الظهغ
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الىغٍم خخمذ ٖلُه أن ًىىن مغجضا ،بٗض الهغوب مً اإلاضًىت وبٗض أن وظض أن ال ملجأ أمً غحر
الٗىصة ئلى مىت مىًَ الىفغ وؤلالخاص ًىمظان بٗض أن جمىً مىه الكُُان ،بضلُل اهه ٖاص
لإلؾالم مغة أزغي خُىما ؾىدذ الفغنت له بظلً ،وكض ٖضجه هخب الصخابت مً يمً
الصخابت( )42فاإلاغجض ال ًمىً أن ًىىن صخابُا.
أن فدىي اللًُت جىُلي ٖلى أن ٖبض هللا بً ؾٗض وان ًىخب الىحي للىبي مدمض ( )وطاث
()43
مغة خُض وان ًىخب للىبي مدمض ( )هؼلذ آلاًت" :وللض زللىا ؤلاوؿان مً ؾاللت مً َحن"
فلما بلغ كىله حٗالى" :زم اوكأهاٍ زللا أزغ" ،كاٌ ٖبض هللا ٖىضةظ مً جللاء هفؿه" :جباعن هللا
أخؿً الخاللحن" ،حعجبا مً جفهُل زلم ؤلاوؿان ،فلاٌ له الىبي مدمض (" :)اهخبها هظلً
هؼلذ" ،فكً ٖبض هللا بظلً مىضَكا وكاٌ" :لئن وان مدمض ناصكا للض أوحي ئلي هما أوحي ئلُه
ولئن وان واطبا فللض كلذ هما كاٌ"( ،)44وٍبضو أن ٖبض هللا بً ؾٗض ؾُُغ ٖلُه الكُُان وازظ
ٌٗخلض أن ما ًىحى ئلى الىبي مدمض (ً )ىحى ئلُه أًًا ،فازظ ٌؿاوعٍ الكً ٖىضةظ فُما ًجزٌ
مً هللا حٗالى فهغب ئلى مىت مغجضا وَضع الىبي مدمض ( )صمه( ،)45والغغٍب في ألامغ أن الىبي
مدمض ( )لم ًىخف باَضاع صمه في وكتها فدؿب ،ئهما أمغ بلخله أًًا في أزىاء فخذ مىت ختى لى
وظض مخٗللا بأؾخاع الىٗبت ٖلى خض ئقاعة الىبي مدمض ( )خحن كاٌ" :مً وظض ابً أبي ؾغح
فلًُغب ٖىله ،وان وظضٍ مخٗللا بأؾخاع الىٗبت"( ،)46م٘ أن الخٗامل آهظان وان ًىو ٖلى
اؾدخابت اإلاغجض زالزت أًام ،فلماطا لم حِٗ الفغنت له باالؾدخابت أو خحن َلب مىه ٖشمان بً
ٖفان ( )الهفذ ٖىه ئال ًٖ مًٌ؟( ،)47وال هجض ئظابت مىاؾبت لظلً ؾىي اللىٌ أن ٖبض
هللا لم ًترن مجاال للخىبت فهى لم ًغجض ًٖ ؤلاؾالم وخؿب ئهما ازظ ًًُٗ باللغآن الىغٍم والىبي
مدمض ( ،)فيان ًملي ٖلُه الىبي مدمض ( )مشال مً كىله حٗالى" :وهللا ٖؼٍؼ خىُم" فُىخب
ٖبض هللا" :وهللا ٖلُم خىُم"( ،)48فلظلً وان ٖبض هللا بً ؾٗض ًلىٌ" :ما ًضعي مدمض ما ًلىٌ
ئوي ألهخب له ما قئذ َظا الظي هخبذ ًىحى ئلي هما ًىحى ئلى مدمض"( ،)49زم فغ ٖبض هللا بً
ؾٗض َاعبا ئلى مىت ،فيان َظا الفٗل مما لم ٌِٗ للىبي مدمض ( )الفغنت للٗفى والهفذ
ٖىه ،ألهه لم ًغجض فدؿب ئهما ازظ ًًُٗ بملضعاث الضًً ؤلاؾالمي.
وفي جلضًغي أن ما كاله ٖبض هللا بً ؾٗض ال أؾاؽ له مً الصخت جُبُلا ،الن كىله َظا لى
صر فهظا ٌٗجي أن اللغآن الىغٍم فُه ما جالٖب به ابً ؾٗض ،في الىكذ الظي وٗلم فُه أن
اللغآن الىغٍم مدفىّ باعاصة هللا ٖؼ وظل كاٌ حٗالى" :ئها هدً هؼلىا الظهغ وئها له
لخافٓىن"( ،)51وئطا وان ألامغ هظلً فان ما أقاٖه ٖبض هللا بً ؾٗض مً جدغٍفه لللغآن َى
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كىٌ باَل وال ًمىً ألازظ به بأي مً ألاخىاٌ ،وعبما وان مً باب السخغٍت والاؾتهؼاء بالضًً
ؤلاؾالمي هيل خُىما فغ ئلى مىت وازظ ًلىٌ ما ًلىٌ ،لىً َظا ال ٌٗجي أن الغظل بغيء فلض
خاوٌ أن ًخالٖب بالىو اللغآوي ففطخه هللا ٖؼ وظل ففغ َاعبا مغجضا ئلى مىت باغىاء
الكُُان له ،وَظٍ مؿألت جخٗلم بهمُمها بلًُت ؤلاًمان ،أي أن الغظل لم ًً مإمىا خم
ؤلاًمان ولى وان مإمىا إلاا فٗل طلً.
وكُل أن ملِـ بً نبابت الىىاوي وان ممً اعجض ًٖ الضًً ؤلاؾالمي أًًا في ٖهض الىبي
مدمض ( ،)51()وَى أًًا ممً أمغ بلخلهم الىبي مدمض ( )خُىما فخذ مىت م٘ مجمىٖت
أزغي ،وئطا وان ابً أبي ؾغح كض جالٖب بألفاّ اللغآن الىغٍم ٖلى خض حٗبحرٍ واؾخدم ألامغ
باللخل ٖلى طلً فما الظي فٗله ملِـ ختى ٌؿخدم ألامغ باللخل أًًا صون عخمه ،وإلااطا لم
ٌؿدخاب مشال هما وان ٌؿدخاب اإلاغجض آهظان؟ ،في الىاك٘ خحن هخمًٗ في كًُت ملِـ هجض أن
ويُٗت الغظل لم حؿمذ للىبي مدمض ( )بالٗفى ٖىه أو اؾدخابخه ئَالكا ،فلض اعجىب الغظل
زالر ظغاةم في آن واخض اؾخدم بمىظبها اللخل ،ألاولى وؿدكف مً زالٌ بٌٗ الغواًاث اهه لم
ًً مً اإلاؿلمحن اإلاإمىحن خلا بل وان مىافلا ًبًُ الىفغ وٍٓهغ ؤلاؾالم ،خًغ مً مىت ئلى
اإلاضًىت بٗض أن جىاَذ ئلُه أزباع ملخل أزُه َكام بً نبابت الظي وان مؿلما كبل ملِـ
بؿىحن ،فجاء ملِـ ئلى اإلاضًىت بالضعظت ألاؾاؽ لُأزظ بشأع أزُه َكام الظي كخله عظل مً
ألاههاع ًضعى اوؽ مً بجي ٖمغو بً ٖىف ًٖ َغٍم الخُأ في غؼوة اإلاغَؿُ٘ ووان ًٓىه
ٖضوا( ،)52ولىً وان ال بض إلالِـ بً نبابت أن ًأحي ئلى اإلاضًىت مؿلما ختى ًخأكلم م٘ اإلاجخم٘
والضًً ؤلاؾالمي الجضًض وال ًضٕ في كلب أي فغص مً اإلاؿلمحن أصوى قً بأهه وافغا فاؾلم ٖلى
َظا ألاؾاؽ ،وَظا ما أهضٍ ابً هشحر بلىله" :كضم مً مىت مٓهغا لإلؾالم"( ،)53وَظٍ ظغٍمت
لىخضَا حؿخدم الخىم ٖلُه باللخل وفم الكغَٗت ؤلاؾالمُت وال جلبل جىبخه(.)54
وزاهُا اعجىب ملِـ بً نبابت ظغٍمت هبري وان ٌٗاكب ٖلحها ؤلاؾالم باللخل أًًا وهي
ظغٍمت اللخل ٖمضا صون أي مبرع قغعي له في ؤلاؾالم وٖىض اإلاؿلمحن ،فلض كخل ملِـ عظال
بغٍئا بأزُه َكام بٗض أن عجؼ ٖلى الىكىف ٖلى كاجل أزُه الخلُلي ياها اهه ممً ٌؿخدم
اللخل هىهه له مٗغفت بأَل اللاجل ومؿلما وملغبا مً الىبي مدمض ( )م٘ أن كبُلت اللاجل
صفٗذ له صًت أزُه ،وٗم وان ًجىػ ألَل اللخُل وفم الكغَٗت ؤلاؾالمُت الاكخهام مً اللاجل
باللخل وفم آلاًت الىغٍمت بلىله حٗالىً" :ا أحها الظًً امىىا هخب ٖلُىم اللهام في اللخلى الخغ
بالخغ والٗبض بالٗبض وألاهثى باألهثى فمً ٖفي له مً أزُه شخئ فاجبإ باإلاٗغوف واصاء ئلُه
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باخؿان طلً جسفُف مً عبىم وعخمت فمً اٖخضي بٗض طلً فله ٖظاب الُم"( ،)55لىً ًفهم
مً َظٍ آلاًت أًًا أن الهلر ئطا وك٘ بحن الُغفحن أَل اللخُل وأَل اللاجل فال ًجىػ ٖىضةظ
كخل اللاجل ،زهىنا ئطا وان اللخل بغحر الٗمض أي أن اللاجل لم ًً مخٗمضا لللخل ،وبالظاث ئط
وان اللاجل مؿلما أًًا هما في كىله حٗالى" :وما وان إلاإمً أن ًلخل مإمىا زُأ فخدغٍغ عكبت
مإمىت وصًت مؿلمت ئلى أَله ئال أن ًهضكىا فان وان مً كىم ٖضوا لىم وَى مإمً فخدغٍغ عكبت
مإمىت وان وان مً كىم بِىىم وبُجهم مُشاق فضًت مؿلمت ئلى أَله وجدغٍغ عكبت مإمىت فمً لم
ًجض فهُام قهغًٍ مخخابٗحن جىبت مً هللا ووان هللا ٖلُما خىُما"( ،)56وَظا ما خضر فأزىٍ
َكام بً نبابت وان مؿلما ووان ممً زغط م٘ الىبي مدمض ( )في غؼوة اإلاغَؿُغ وفحها كخل
ًٖ َغٍم الخُأ مً كبل اخض ألاههاع مً بجي الىجاع هما أوعصها ،فجاء ملِـ ٖىضةظ ئلى اإلاضًىت
واؾلم وؾأٌ الىبي مدمض ( )بلاجل أزُه فأعؾل الىبي ( )مٗه عظال مً زانخه ًضعى كِـ
بً َالٌ الفهغي كاةال له" :كل لبجي الىجاع ئن ٖلمخم كاجل َكام فاصفٗىٍ ئلى أزُه ،لُلخو
مىه ،وان لم حٗلمىا ،فاصفٗىا ئلُه صًخه"( ،)57فلم ًلف كِـ ٖلى اللاجل ولىجهم بىفـ الىكذ
صفٗىا ئلُه صًت أر ملِـ وواهذ ماةت مً ؤلابل فلبلها ملِـ وٖاص( ،)58ولىً الغظل بخلضًغي لم
ًأث ئلى اإلاضًىت لِؿلم وال لُأزظ الضًت في ْل مجخم٘ ال ػاٌ ختى بٗض ؤلاؾالم ًإمً ئًماها هبحرا
بلًُت الشأع وان لللاجل ال بض أن ًلخل ،وَظٍ هي ٖاصة الٗغب مىظ فترة كبل ؤلاؾالم( ،)59وخؿبىا
َىا أن هخظهغ أن خغب البؿىؽ التي اؾخمغث أعبٗحن ٖام والتهمذ هحراجها مئاث الغظاٌ كامذ في
ؾبُل هاكت كخلذ( ،)61أو كل أن الٗغب واهذ جخلاجل فُما بُجها ألجفه ألاؾباب فما بالً واللًُت
َىا كًُت كخل ئوؿان ،فلم ًلخى٘ الغظل بالضًت وَى الظي ظاء باألؾاؽ لللخل وخُىما لم ًلف
ٖلى اللاجل الخلُلي كام بلخل الغظل الفهغي الظي أعؾله مٗه الىبي مدمض ( )عماٍ بصخغة
وازظ الضًت أًًا وَغب ئلى مىت مغجضا وافغا وَى ًلىٌ أبُاث مً الكٗغ مجها كىله:
ؾغاة بجي الىجاع أعباب فاعٕ
كخلذ به فهغا وغغم ــذ ٖلل ـ ـه
()61
وهىذ ئلى ألاوزان أوٌ عاظ٘
خللذ به هظعي وأصعهذ زىعجـي
فاؾخدم ملِـ ٖىضةظ اللخل خُىما كاٌ الىبي مدمض (" :)أْىه كض أخضر خضزا ،أما
وهللا لئن وان فٗل ال أؤمىه في خل وال خغم ،وال ؾلم وال خغب"( ،)62فلخل وكذ فخدذ مىت كخله
الىاؽ في الؿىق( ،)63وٍلاٌ كخله عظل مً كىمه ًضعى همُلت بً ٖبض هللا( ،)64واؾدىاصا ئلى آلاًت
الىغٍمت بلىله حٗالى" :ومً ًلخل مإمىا مخٗمضا فجؼاؤٍ ظهىم زالضا فحها وغًب هللا ٖلُه
ولٗىه وأٖض له ٖظابا ألُما"( ،)65بمٗجى أن الىبي مدمض ( )لم ًلخل ملِـ لغصجه ًٖ ؤلاؾالم
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ئهما أمغ بلخله ألهه كخل هفؿا مإمىه ٖمضا وال ٌؿخدم ٖىضةظ الخىبت ئهما ًلخل صون عخمت،
وٍلاٌ أن جلً آلاًت ألازحرة هؼلذ في ملِـ بً يبابت للخله كِـ بً َالٌ الفهغي ٖلى خض
ئقاعة هخب الخفاؾحر( .)66وزالشا اعجىب ملِـ بً نبابت ظغٍمت الغصة ًٖ الضًً ؤلاؾالمي هما
َى ْاَغ مً زالٌ جلً الغواًاث ،وهي الجغٍمت التي حؿخدم أًًا اللخل في الضًً ؤلاؾالمي،
وئطا لم حِٗ الفغنت إلالِـ للٗىصة ئلى ؤلاؾالم فألهه مؼط بحن ول جلً الجغاةم في أٖالٍ،
فاؾخدم اللخل صون الغخمت ختى وان وان مخٗللا بأؾخاع الىٗبت هما أقاع الىبي مدمض ( )ئلى
طلً في فخذ مىت ٖام َ 8ـ خحن كاٌ" :اكخلىَم وان وظضجمىَم مخٗللحن بأؾخاع الىٗبتٖ :ىغمت
بً أبي ظهل ،وٖبض هللا بً زُل ،وملِـ بً نبابت ،وٖبض هللا بً ؾٗض بً أبي ؾغح"(.)67
وهجض في جلً اللاةمت أًًا أؾماء أزغ ممً أمغ بلخلهم الىبي مدمض ( )ختى لى واهىا
مخٗللحن بأؾخاع الىٗبت وفحهم عظل حهمىا أمغٍ َىا ٌؿمى ٖبض هللا بً زُل ،فمً َى َظا
الغظل؟ وَل وان مغجضا ًٖ الضًً ؤلاؾالمي أًًا م٘ ػمالةه في أٖالٍ وكض اؾخدم بمىظب طلً
الفٗل اللخل؟ وئطا واهذ ظغٍمت الغظل الغصة ًٖ ؤلاؾالم فدؿب فلماطا لم ٌؿدخاب مشال وحُٗى
له الفغنت بالخىبت وفم ملغعاث الضًً ؤلاؾالمي؟ وئطا وان ألامغ غحر طلً فهل أن الغظل اعجىب
مً الجغاةم وألاٖماٌ الكيُٗت ما لم ٌغفغ له صًً وال جلبل له جىبت وقفاٖت في ألاٖغاف الٗغبُت
ألانُلت؟ ولغغى الىكىف أمام ظمُ٘ جلً الدؿاؤالث البض مً الخبدغ في خُاة َظا الغظل ما
اؾخُٗىا ئلى طلً ؾبُال ،فٗبض هللا بً زُل َى عظل مً أَالي مىت ومً ؾىىتها ألانلُحن وَى
أًًا مً نمُم كغَل هما ًضٌ ٖلى طلً وؿبه في أصهاٍ ،ووان َظا الغظل فُما ًبضو مً يمً
ألاٖضاص التي واهذ جفض ئلى الىبي مدمض ( )كبل الفخذ مً مىت وحٗلً ئؾالمها ،وٍضٌ ٖلى طلً
أهه وان ممً ًدغى اإلاكغهحن ٖلى أطي الىبي مدمض ( )وكخاله كبل واكٗت بضع َ 2ـ م٘ ٖلبت
بً أبي مُِٗ ،فخمىً الىبي مدمض ( )مً ٖلبت ولم ًخمىً مً ٖبض هللا بً زُل(َ ،)68ظا
ٌٗجى اهه اؾلم في الفترة الىاكٗت بحن ٖام َ 8 – 3ـ ،ووان اؾمه ٖبض الٗؼي خحن وان مكغوا
فؿماٍ الىبي مدمض (ٖ )بض هللا ٖىضما أؾلم( ،)69وَكحر ابً حجغ أن زُل لِـ والضٍ ئهما َى
ظضٍ والُه ًيؿب فهى ٖبض هللا بً َالٌ بً زُل وكُل َالٌ بً ٖبض هللا بً زُل مً بجي
جُم( ،)71وزُل للب واؾمه ٖبض مىاف مً بجي جُم بً فهغ بً غالب( ،)71فيان ٖبض هللا بً
زُل عظال مؿلما ومً نمُم كغَل وفم جلً اإلاُُٗاث الخاعٍسُت.
وحكحر اإلاهاصع ؤلاؾالمُت أن ابً زُل وان ممً اعجض أًًا ًٖ الضًً ؤلاؾالمي في ٖهض الىبي
مدمض ( ،)72()فهل َظٍ الجغٍمت وافُت ختى ججٗل مً الىبي مدمض (ً )أمغ بلخله صون عخمت
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وَى الغظل اإلاكغن الظي اؾلم فاعجض ،فلماطا لم جلبل مىه الخىبت أو ختى حٗغى ٖلُه في وكذ
وان بأمـ الخاظت ئلحها في ًىم فخذ مىت؟ ،وخُىما هضكم في كًُت َظا الغظل هجض اهه لم ًً
مغجضا ًٖ الضًً ؤلاؾالمي فدؿب ،ئهما اعجىب الغظل زالر ظغاةم هبري ظٗلذ مً الىبي مدمض
( )ال ًترصص بلخله ،الجغٍمت ألاولى اهه كخل عظال مؿلما ٖمضا وصون أي مبرع قغعي ًدُذ له َظا
الفٗل الكيُ٘ ،وجخلخو جلً اللهت بأن الىبي مدمض ( )بٗض ًىما ٖبض هللا بً زُل مهضكا
أي ًجم٘ نضكاث كىم وبٗض مٗه عظال مؿلما مً ألاههاع ووان الازىان بغفلت عظال مىلى لهم
مؿلما ًسضمهما ،فجزٌ الجمُ٘ مجزال في الُغٍم وأمغ ابً زُل الغظل اإلاىلى أن ًظبذ له جِؿا
للُٗام ،زم هام ٖبض هللا بً زُل بغَت مً الىكذ زم جهٌ فىظض اإلاىلى كض وسخي ئٖضاص
الُٗام ،فغًب ابً زُل وكخل الغظل اإلاىلى زم َغب ئلى مىت مكغوا مغجضا ًٖ الضًً
ؤلاؾالمي( ،)73وَظٍ الجغٍمت وخضَا هما طهغها في أزىاء خضًصىا ًٖ عصة ملِـ بً نبابت ظغٍمت
ًداؾب ٖلحها اإلاكغٕ ؤلاؾالمي باللخل وفم ما ظاء في أي الظهغ الخىُم بلىله حٗالى" :ومً ًلخل
مإمىا مخٗمضا فجؼاؤٍ ظهىم زالضا فحها وغًب هللا ٖلُه ولٗىه وأٖض له ٖظابا ألُما"( ،)74الن
الغظل اإلاىلى لم ًفٗل قِئا ولم ًغجىب ظغما ؾىي اهه وسخي ئٖضاص الُٗام ولِـ في طلً شخيء
ٌؿخدم اللخل ،وٍلُىا أن ابً زُل وان ٌٗلم جماما اهه اعجىب خماكت هبحرة بلخله الغظل وان
ٖلىبت جلً الجغٍمت هي اللخل ،فهغب مؿغٖا مً اإلاضًىت ئلى مىت زىفا مً اللهام الكغعي أو
خخما ًًاف ئلى طلً زىفه مً أَل الغظل اإلالخىٌ أو اللبُلت التي ًيؿب ئلحها ،وزاهُا اعجض ٖبض
هللا بً زُل ًٖ الضًً ؤلاؾالمي في أزىاء َغوبه مً اإلاضًىت ،ووان َغوب ٖبض هللا بً زُل ئلى
مىت صون غحرَا ألجها مىًَ أباةه وأظضاصٍ ألهه مً بجي جُم أي مً نمُم كغَل ،وئطا وان ألامغ
هظلً فالبض له أن ٌٗىص ئلى صًً كغَل في مىت ختى ٌؿخُُ٘ الِٗل َىان والخأكلم م٘ اإلاجخم٘
الىزجي فاعجض ًٖ ؤلاؾالم وفلا لظلً ،وزالشا وان ًجىػ مٗالجت جلً اإلاؿألت في خاٌ لى اكخهغث
ظغاةم ابً زُل ٖلى جلً ألامىع الغصة واللخل ،فُمىً مشال أن ٌُٗي صًت اللخُل ئلى طوٍه ٖلى
اهه كخل الغظل في لخٓت ٖهبُت فحرضخي الُغفان اإلاكغٕ ؤلاؾالمي وأَل الغظل ،هما ًمىً أن
ٌٗلً ٖبض هللا بً زُل جىبخه في أزىاء فخذ مىت وَٗىص ئلى ؤلاؾالم وٍدؿً ئؾالمه الن الخىبت في
َظٍ الخاٌ حكمل الغظل ألهه وان وافغا فاؾلم زم اعجض زم ًُلب ؤلاؾالم قأهه مً جاب ٖجهم
الىبي مدمض ( )مً اإلاكغهحن هٗبض هللا بً ؾٗض بً أبي ؾغح مشال ،وبيل ألاخىاٌ فٗبض هللا بً
زُل لم ًىً مؿلما بالفُغة وٖلُه جلبل جىبخه ،ولىىه اعجىب خماكت زالشت وؿخُُ٘ أن هلىٌ
ٖجها بأجها هي التي كهمذ ْهغ البٗحر ،ففي مىت وَى مغجضا ًٖ ؤلاؾالم َاعبا مً اإلاؿلمحن ازظ
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ًدغى ٖلى أطي الىبي مدمض ( )وكخاله ،لِـ َظا فدؿب ئهما واهذ له كُيخان ػاهِخان واخضة
جضعى (فغجىا) وألازغي (أم ؾاعة)( ،)75وواهذ َاجان الجاعٍخان حغىُان بهجاء الىبي مدمض ( )في
مىت ،فًال ًٖ أجهما واهخا ممً جدًان اإلاكغهحن ًىم اخض َ 3ـ ٖلى كخاٌ الىبي مدمض ()
واإلاؿلمحن( ،)76بمٗجى أن ٖبض هللا بً زُل في أزىاء جلً اإلاٗغهت وان مكغوا لم ٌؿلم بٗض أًًا،
وَظٍ ظغٍمت وان ٌٗاكب ٖلحها الىبي مدمض ( )باللخل ،وكض قاَضها مشال أن الىبي مدمض ()
ٖفى ًٖ أؾغي بضع بكغوٍ مُٗىت هضف٘ الضًت أو حٗلُم ول أؾحر بًٗت مً أبىاء اإلاؿلمحن
اللغاءة والىخابت وهدى طلً( ،)77ولىىه ( )اؾدشجى مً ألاؾغي الىًغ بً الخاعر وٖلبت بً أبي
مُِٗ ،فلض أمغ بلخلهما نبرا ألجهما واها ممً ًإطًان الىبي مدمض ( )وٍدغيان الىاؽ ٖلُه
في أزىاء وظىصٍ في مىت( ،)78فأمغ الىبي مدمض (ٖ )لى َظا ألاؾاؽ بلخل ٖبض هللا بً زُل صون
عخمت َى وكُيخاٍ ختى لى وظضوا الغظل مخٗللا بأؾخاع الىٗبت( ،)79وفٗال وظض ٖبض هللا بً زُل
مخٗللا بأؾخاع الىٗبت فاؾدبم ئلُه عظالن مً اإلاؿلمحن َما ؾُٗض بً خغٍض وٖماع بً ًاؾغ
فؿبم ؾُٗض ٖماع وكخل ابً زُل نبرا بحن ملام ئبغاَُم ( )وػمؼم( ،)81فلاٌ الىبي مدمض
(ٖ )ىضةظ" :ال ًلخل أخض مً كغَل بٗض َظا نبرا"(.)81
وكض جبضو الؿظاظت وٍٓهغ الىًَ في شخهُت َإالء اإلاغجضًً مً زالٌ ما أوعصهاٍ ٖجهم،
ووان باإلميان الخغاضخي ٖجهم في خاٌ لى ابخٗضوا ًٖ مغهؼ ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ًىمظان ،وما وان
الىبي مدمض ( )لُىترر ألمغَم لى ابخٗضوا لٗضم وظىص جأزحر ؾلبي ٖلى ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ٖلى
ألاكل في الىكذ الخايغ آهظان ،بالظاث وأجهم ال ًخٗضون خُجها أهثر مً أفغاص وال ًمىً بأي مً
ألاخىاٌ أن هلىٌ ٖجهم بأجهم واهىا ظماٖاث مىٓمت ،ولىً ْهغ في جلً الفترة أفغاصا اعجضوا ًٖ
الضًً ؤلاؾالمي بشىب أزغ ازُغ مً َإالء الظًً جغهىا الضًً لؿبب أو ألزغ ،أفغاص لم جلخهغ
عصتهم ًٖ الضًً ؤلاؾالمي فدؿب ئهما طَبىا ئلى أهثر مً طلً خحن صفٗتهم الغطًلت ئلى جلمو
شخهُت الىبي والىبىة واصٖائها ،فلض أقاعث اإلاُُٗاث الخاعٍسُت أن ٖضصا مً ألافغاص اصٖىا
الىبىة ًىمظان وكالىا بأجهم مغؾلىن ئلى الىاؽ ٖامت هما أعؾل الىبي مدمض ( ،)مخىاؾحن أو
مخغافلحن كىله حٗالى :ما وان مدمض أبا أخض مً عظالىم ولىً عؾىٌ هللا وزاجم الىبُحن ووان هللا
بيل شخيء ٖلُما"( ،)82وَإالء َم هال مً مؿُلمت الىظاب وألاؾىص الٗيسخي ،فاالزىان اصُٖا
الىبىة في ٖهض الىبي مدمض (ٖ )لى ئظمإ اإلاهاصع الخاعٍسُت(.)83
فأما مؿُلمت الىظاب فهى أبى زمامت مؿُلمت بً زمامت بً هبحر بً خبِب الخىفي الىاةلي(،)84
وحكحر اإلاغوٍاث الخاعٍسُت اهه كضم وافضا م٘ كىمه مً بجي خىُفت مً الُمامت في الؿىت الٗاقغة
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مً الهجغة ٖلى الىبي مدمض ( )في اإلاضًىت لغغى ئٖالن ؤلاؾالم ومباٌٗت الىبي (ٖ )لى ما
ظاء به مً هللا ٖؼ وظل ،وخُىما ونلىا اإلاضًىت جسلف ٖجهم مؿُلمت م٘ عخالهم ًدفٓها لهم
ٖلى خض كىلهم للىبي (ً" :)ا عؾىٌ هللا ،ئها كض زلفىا ناخبا لىا في عخالىا وفي عوابىا ًدفٓها
لىا" ،فاؾلمىا ًٖ ما وعاءَم مً كىمهم فلبل الىبي مدمض ( )ئؾالمهم وأظاػَم وبٗض مٗهم
إلاؿُلمت ظاةؼجه أًًا كاةال لهم" :أما اهه لِـ بكغهم مياها"ً ،لهض لخفٓه يُٗت أصخابه ،زم
ٖاصوا ئلى مىَجهم الُمامت وبٗضَا مباقغة اعجض مؿُلمت وأٖلً هبىجه(.)85
َظا ما وعص في أهثر اإلاهاصع ؤلاؾالمُت ًٖ عصة مؿُلمت الىظاب وهبىجه ،ولىً َظا ًدىافى م٘
ظملت خلاةم زابخت ال ًمىً بأي مً ألاخىاٌ أن جيسجم م٘ ما اصٖاٍ مؿُلمت مً الىبىة ،فمً
َى مؿُلمت ختى ٌٗلً هفؿه هبُا؟ في الىكذ الظي وٗلم فُه أن الغظل لم ًىً طا مجزلت هبحرة ئلى
الضعظت التي جغهه فحها أصخابه م٘ عوابهم ًدمحها خحن وفضوا ئلى الىبي مدمض ( ،)ولى وان وظها
مً وظىَهم لخًغ مجلـ الىبي ( )هما خًغوا ،وبهظا الهضص ًفُض الكُش اإلافُض باللىٌ:
"ولم ًً مؿُلمت أٖؼَم ٖكحرة ،وال أهثرَم ماال ،وال أقغفهم وؿبا ،بل وان بالًض مً َظٍ
الهفاث ولها"( ،)86وئطا وان الخاٌ هظلً فما الظي ظغي بالًبِ وظٗل الغظل ًفض ٖلى الىبي
( )فِؿلم زم ٌٗىص ئلى مىَىه فحرجض خحن الىنىٌ مٗلىا هفؿه هبُا مغؾال ،وألاغغب مً طلً
اجبٗخه ظماَحر غفحرة مً بجي خىُفت في الُمامت وغحرَم هلبُلت عبُٗت مشال(.)87
ئن اإلاخدب٘ بضكت إلاخضازالث ألاخضار التي عافلذ عصة مؿُلمت ًٖ ؤلاؾالم واصٖاةه الىبىة كض
ًجض الىشحر مً الضواف٘ وألاؾباب التي ظٗلخه ًغجض ًٖ الضًً ؤلاؾالمي ،مجها أن آلاًت الىغٍمت
بهظا الهضص بلىله حٗالى" :وهظلً ظٗلىا ليل هبي ٖضوا قُاَحن ؤلاوـ والجً ًىحي بًٗهم ئلى
بٌٗ ػزغف اللىٌ غغوعا ولى قاء عبً ما فٗلىٍ فظعَم وما ًفترون"( ،)88وٍلىٌ الُىسخي في
جفؿحر َظٍ آلاًت" :فجٗل مً ؤلاوـ قُاَحن هما ظٗل مً الجً وئهما ؾمي اإلاخمغص قُُاها،
إلافاعكت أزالكه وأفٗاٌ أزالق ظمُ٘ ظيؿه وبٗضٍ مً الخحر"( ،)89بمٗجى أن هللا ٖؼ وظل مشل
شخو مؿُلمت بالٗضو للىبي مدمض ( )وفم جلً آلاًت ،بالظاث خُىما وٗلم أن مؿُلمت لم ًً
بالصخو الٗاصي ئهما وان الغظل ؾاخغا واَىا مكٗىطا مخهال بالكُُان( ،)91قأهه بظلً قأن
الىشحر مً الىهىت والسخغة والٗغافحن وما قابه طلً ممً واهذ حغو بهم قبه ظؼٍغة الٗغب
مىظ ما كبل ؤلاؾالم( ،)91وختى فحهم سجاح التي اصٖذ الىبىة في ٖهض الخلُفت أبي بىغ الهضًم
( ،)92()وَلُدت بً زىٍلض الاؾضي وألاؾىص الٗيسخي ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ ،وهما ؾىدىاوٌ طلً في
الهفداث الللُلت اللاصمت.
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ووان اجهاٌ مؿُلمت بالكُُان فُما ًبضو اجهاال ٖمُلا ئلى الضعظت التي وان ئطا اٖتراٍ فحها
الكُُان ًسغط الؼبض مً قضكُه( ،)93وجلً هي خلُلت الغظل فلم ًىً شخها مً ٖامت الىاؽ
ئهما وان مكٗىطا ٌغىي الىاؽ بكٗىطجه ،وكض ًشاع الدؿاؤٌ خىٌ ؾبب وفاصجه ٖلى الىبي مدمض
( )مؿلما زم اعجض ،فما هي الغاًت مً طلً؟ في الىاك٘ كض جفُض بٌٗ ؤلاقاعاث أن مؿُلمت لم
ًظَب مً جللاء هفؿه للىبي مدمض ( )مؿلما ،ئهما ظاء الغظل للىبي ( )بٗض أن هخب الىبي
( )في الؿىت الٗاقغة ئلى ظمُ٘ اللباةل وآلافاق ًضٖىَم ئلى ؤلاؾالم( ،)94أي أن كضوم مؿُلمت
اإلاضًىت ظاء وفم صٖىي كضمذ لهم مً كبل الىبي ( ،)وَىا هسمً ئخضي كًِخحن ،ألاولى
ًمىً أن وٗض كضومه م٘ كىمه يمً مىظت الضزىٌ في ؤلاؾالم للٗضًض مً كباةل الٗغب بٗض
فخذ مىت ،وَظا مؿدبٗض باليؿبت إلاؿُلمت ألهه اعجض مباقغة بٗض ونىله ئلى الُمامت ،والشاهُت
عبما اهه ظاء وافضا ٖلى الغؾىٌ ( )بخسُُِ مىه صون ٖلم كىمه بىىاًاٍ التي جلخطخي أن
ًدًغ اإلاضًىت خُض الىبي مدمض ( )لُشبذ للىمه اهه الخلى بالىبي ( )وكض قهض له بالىبىة
مكغوا ئًاٍ في ألامغ ،وَظا ما وؿدكفه مً عواًت جلىٌ أن مؿُلمت في أزىاء ٖىصجه ئلى الُمامت
قهض له عظل مً كىمه ًضعى الغظاٌ بً ٖىفىة أن الىبي مدمض ( )كض أقغهه في الىبىة(،)95
وَظٍ ئن صخذ ٖملُت جخُلب الظَاب ئلى اإلاضًىت لُشبذ للىمه اهه خًغ الىبي مدمض ()
وجمذ جلً الهفلت َىان.
هما ًبضو أن كضوم مؿُلمت م٘ كىمه للىبي مدمض ( )وان ٖلى زلفُت ججغبت َىطة بً ٖلى
الخىفي ملً الُمامت الظي هخب له الىبي ( )بأن ًضزل في الضًً ؤلاؾالم فغص ٖلُه َىطة
بىخاب وظهه في ظماٖت مً أجباٖه وفحهم مجاٖت بً مغاعة والغظاٌ بً ٖىفىة وظاء فُه" :ما
أخؿً ما حٗضوا ئلُه وأظمله وأها قاٖغ كىمي وزُُبهم والٗغب تهاب مياوي فاظٗل لي بٌٗ
ألامغ اجبًٗ" ،فلاٌ الىبي مدمض (ٖ )ىضةظ" :ال وال هغامت اللهم اهفُىه" ،فماث َىطة بٗض
كلُل( ،)96فغبما ٖلم مؿُلمت أن الىبي مدمض ( )وان بجمُ٘ ألاخىاٌ ال ٌؿمذ له باصٖاةه
الىبىة أو ئقغاهه هما ًغٍض وهما فٗل م٘ َىطة الخىفي ،فظَب مؿُلمت ئلى الىبي بىفؿه ختى
ًىَم الىاؽ في الُمامت اهه خهل ٖلى مىافلت الىبي مدمض ( )بالخيبإ وَىان مً قهض له هما
أوعصها.
وكض ًشاع الدؿاؤٌ َىا إلااطا لم ًضزل مؿُلمت م٘ عفاكه ئلى مجلـ الىبي مدمض ( )خُىما
كضمىا ٖلُه مؿلمحن ،وبلى زاعظا ًدمي الغواب هما أقاعوا َم؟ وَل وان جسلفه باعاصجه أم َم
الظًً زلفىٍ؟ ،الظي ًبضو مً زالٌ جدلُل اإلاغوٍاث الخاعٍسُت اإلاخٗللت بظاث الكأن أن َىان
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اجفاكا مؿبلا بحن الُغفحن مؿُلمت وأَل الُمامت ٖلى ما خهل ،فلِـ مً اإلاٗلىٌ أن ًىفغص
مؿُلمت بخلً الخُت ،ألهه لى وان خلا بخلً اإلاجزلت التي وان مؿإوال فحها ًٖ الغخاٌ فىُف
اههإ له أَل الُمامت مإمىحن بيبىجه؟! وٗم وان الغظل مبخظال ولِـ طا كُمت اظخماُٖت جظهغ
ولىً ألهه وان واَىا ؾاخغا اههإ له أَل الُمامت بخلً الخُت بدؿب ما وٗخلض ،وزاهُا مً
غحر اإلاٗلىٌ أن ًضزل مؿُلمت ٖلى الىبي مدمض ( )الن ٖالماث الكغ والكٗىطة باةىت ٖلُه،
وئطا وان الفغص الاٖخُاصي ال ٌؿخُُ٘ جمُحزَا ومٗغفتها فهي بجمُ٘ ألاخىاٌ ال ًمىً أن جسفى ٖلى
الىبي مدمض ( )الظي جدفه مالةىت الخحر والغخمت مً ول ظاهب ،ولىىه بجمُ٘ ألاخىاٌ أعاص
جمُحز هفؿه ًٖ أصخابه واؾخغل كًُت كىٌ الىبي ( )ألصخابه" :أما اهه لِـ بكغهم مياها"،
وخُىما كُل إلاؿُلمت طلً كاٌ ألصخابه" :ما طان ئال إلاا وان ٌٗلم اهه كض أقغهذ في ألامغ
مٗه"(.)97
وبٗض أن جيبأ مؿُلمت مغجضا ًٖ الضًً ؤلاؾالمي ًلاٌ أن ٖامت بجي خىُفت وأَل الُمامت
اعجضث مٗه مإمىحن بيبىجه هما وعص في اإلاهاصع الخاعٍسُت( ،)98وبالظاث كبُلخه مً بجي خىُفت ختى
اهه وان ًؼٖم بأهه" :عؾىٌ بجي خىُفت"( ،)99صاللت ٖلى هثرة مً جبٗه مجهم ،هما ًلاٌ أن كبُلت
عبُٗت اعجضث اظمٗها وواهذ لهم زالر ٖؿاهغ ئخضاَا م٘ مؿُلمت( ،)111ختى اهه خُىما كضم
اإلاضًىت بٗض هبىجه ظاء بجِل هبحر أو ببكغ هشحر مً كىمه( ،)111وفي طلً مبالغت هبحرة خُض ال
وؿخُُ٘ اللىٌ أن ظمُ٘ الٗغب في الُمامت كض أمىذ بمؿُلمت ،بل ختى مً كىمه َىان مً لم
ًإمً به ،فشمامت بً أزاٌ بً الىٗمان الخىفي اخض الصخهُاث الىبحرة والىظحهت واإلاإمىت خم
ؤلاًمان باإلؾالم وؾُض أَل الُمامت( ،)112وان مً الظًً زبذ ٖلى ئؾالمه وجبٗه ٖلى طلً ٖلى
خض ئقاعة ابً اسخم كىم هشحر ،فيان َظا الغظل ممً ًىهى كىمه ًٖ ئجبإ مؿُلمت الىظاب
كاةال لهم" :ئًاهم وأمغا مٓلما ال هىع فُه ،واهه لكلاء هخبه هللا ٖؼ وظل ٖلى مً أزظ به مىىم
وبالء ٖلى مً ًأزظ به مىىم ًا بجي خىُفت"( .)113هما أن َىان عظال مً بجي خىُفت اؾمه وبغ بً
مكهغ الخىفي وان كض جب٘ مؿُلمت فأعؾله ئلى الىبي مدمض ( )بغؾالت م٘ عظلحن آزغًٍ وما أن
الخلى وبغ بالىبي ( )ختى جبرأ مً مؿُلمت وأكام ٖىض الىبي مدمض (ٌٗ )لم اللغآن ئلى أن
ماث( ،)114وكُل لألخىف بً كِـ الخمُمي وَى ؾُض جمُم ٖامت وَى الظي كاٌ فُه مٗاوٍتَ" :ظا
الظي ئطا غًب غًب لغًبه ماةت ألف مً جمُم ال ٌٗلمىن فُما غًب"( ،)115في ئقاعة ئلى
عٍاؾخه للبُلخه وؾإصصٍ فحهم ،وكض عأي مؿُلمت فؿأٌ ٖىه فلاٌ" :ما َى بىبي ناصق وال مخىبئ
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خاطق"( ،)116في ئقاعة ئلى أن ألاخىف وهظلً كىمه مً بجي جمُم لم ًدب٘ مؿُلمت وَى ناخب
اهبر كبُلت ٖغفها الخاعٍش ًىمظان(.)117
وٗم جب٘ مؿُلمت الىظاب زلم هشحر مً الٗغب لىً ًمىً اللىٌ أن مً ؾاع زلف مؿُلمت
َم أوال ممً وان ٖلى قاولت الغظل مً ههىت وسخغة ومكٗبظًً ،أو ممً واهىا ًخهفىن
بالؿظاظت مً ؾاةغ الٗغب الظًً لم ًإمىىا بالضًً ؤلاؾالمي خم ؤلاًمان ،ئط ال ًمىً بأي مً
ألاخىاٌ أن ًخلبل أي ٖاكل مؿلم ما ظاء به مؿُلمت مً أباَُل وجغَاث ممً ال ًلبلها ٖلل وال
ًخدملها مىُم ،فلض اْهغ مؿُلمت الىشحر مً الخغافاث التي اؾخماٌ بها كلىب ألاٖغاب بىنفها
مً اإلاعجؼاث التي أْهغَا مؿُلمت ومجها اهه وان ٌؿخسضم الُاةغاث الىعكُت في اللُل لىَم
الىاؽ أجها مالةىت ججزٌ ٖلُه( ،)118وَظٍ اللًُت ئن لم جىُل ٖلى مً لضًه ئًمان مُلم بغؾالت
الىبي مدمض ( )مً أَل الُمامت فان ؾظاظت ألاغلبُت كاصث ئلى جلبل جلً الخضٖت.
وػاص ٖضص أجباٖه خُىما اخل لهم قغب الخمغ وئباخت الؼها ،م٘ أن َاجحن اإلافغصجحن كض خغمخا
بىو اللغآن( ،)119وهما أوعصها ؾابلا ،بل ونل به الاؾتهخاع أن ًأحي بؿىع مً أي الظهغ الىغٍم
مدغفت ٖلى أجها ججزٌ ٖلُه مً هللا ٖؼ وظل هخدغٍف ؾىعة الىىزغ مشال وغحرَا( ،)111وجالٖب في
نالة اإلاؿلمحن فيان ًخالٖب في البٌٗ وَؿلِ مجها البٌٗ ألازغ ،هما فٗل طلً خُىما جؼوط
سجاح اإلاخىبئت فدحن ؾأله أَلها ًٖ مهغَا كاٌ لهم" :كض ويٗذ ٖىىم نالة الٗهغ"(،)111
وَكحر أبى الفغط ألانفهاوي أًًا أجهم ْلىا بٗض َظا الخاعٍش ال ًهلىن الٗهغ وٍلىلىنَ" :ظا
خم لىا ،ومهغ هغٍمت مىا ال هغصٍ"(.)112
وْهغث مً مؿُلمت أباَُل وزغافاث هبحرة واهذ في الىاك٘ لم جىُل ٖلى ٖامت الىاؽ
وزىانهم ،وهي غحر جلً التي امىىا بها في أٖالٍ ،مجها أن امغأة أجذ ئلى مؿُلمت كاةلت له" :اصٕ
هللا لىسلىا وإلااةىا فان مدمضا صٖا للىمه فجاقذ أباعَم" ،فضٖا مؿُلمت ٖىضةظ بماء
فخمًمٌ به ومجه في أباعَم فغاعث جلً اإلاُاٍ وشخذ( ،)113وظاء عظل إلاؿُلمت ًغظى مىه
اإلاسر ٖلى عأؽ ولضٍ كاةال" :بغن ٖلى ولضي ،فان مدمضا ًبرن ٖلى أوالص الصخابت" فمسر
مؿُلمت ٖلى عأؾه فلغٕ الهبي( ،)114وكُل أن مؿُلمت جىيأ في بؿخان للٗامت فلم ًىبذ فُه
شخيء( ،)115هما وعص أن مؿُلمت جيء له بغظل ًضعى أبا بهحرة الِكىغي فمسر مؿُلمت ٖلى
وظهه ًغٍض قفاءٍ مً مغى ولىىه ٖمي وفلض بهغٍ( ،)116وغحرَا مً الترَاث الىشحرة ألازغي مما
لم ًغى ٖجها صًً وال ًخلبلها مىُم( ،)117فياهذ ؾببا في ٖؼوف الىشحر مً الىاؽ ٖىه(،)118
ولظلً هغي مؿُلمت ًأزظ الىاؽ ٖلى صًىه بلىة الؿُف أخُاها(.)119
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وػاص مً قغاؾت مؿُلمت اهه لم ًخلىك٘ في الُمامت وٍىخفي بها وخؿب هما وان ًلىٌ ؾابلا
خحن هخب ئلى الىبي مدمض (ً )لىٌ" :مً مؿُلمت عؾىٌ هللا ئلى مدمض عؾىٌ هللا ،ؾالم
ٖلُىم أما بٗض ،فاوي كض أقغهذ في ألامغ مًٗ وان لىا ههف ألاعى وللغَل ههفها ،طلً بأجهم
كىم ٌٗضلىن"( ،)121ئهما خًغ اإلاضًىت في ظم٘ وكُل ظِل هبحر مً أجباٖه لُُلب عؾمُا الىبىة
ا
مً الىبي مدمض ( ،)فاكبل الىبي ( )ولِـ مٗه ئال عظال مً أصخابه ٌؿمى زابذ بً كِـ
بً قماؽ ،وفي ًض الىبي مدمض ( )ظغٍض كاةال إلاؿُلمت" :لى اهً ؾألخجي َظٍ ما أُُٖخً ولئن
أصبغث لُٗلغهً هللا وَظا زابذ ًجُبً ٖجي واوي ألخؿبً الظي أعٍذ في ما أعٍذ"(.)121
وجلً هي خلُلت الغظل مغجضا مخىبئا ػهضًلا ؾاخغا واَىا مكٗبظا وافغا مؿخدل لخغماث
هللا ،وجلً ظغاةم وان ٌؿخدم ٖلحها مؿُلمت الىظاب اللخل وفم الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ولئن لم
ًأمغ الىبي مدمض ( )بلخله خُىما ظاء ئلى اإلاضًىت فالن مؿُلمت وان مخدهىا بجِكه وظمٗه
الىبحر الظي كضم مٗه ئلى اإلاضًىت لخماًخه ،ولىً َظا ال ٌٗجي أن الىبي ( )جغهه لخاٌ ؾبُله
ئهما وان ًدظع الىاؽ مً الاؾخمإ ئلُه ،فدُىما ٖال قأن مؿُلمت وػاصث قهغجه بحن الٗغب
كاٌ فُه الىبي (" :)أما بٗض فان قأن َظا الغظل الظي كض أهثرجم في قأهه فاهه هظاب مً
زالزحن هظابا ًسغظىن كبل الضظاٌ ،)122("...واؾخمغ جيبإٍ ئلى ٖهض الخلُفت أبي بىغ الهضًم
( )الظي أعؾل للخاله ظِكا هبحرا جدذ كُاصة زالض بً الىلُض( ،)123وكض جىلى كخل مؿُلمت
ازىان أخضاَما وخصخي كاجل الخمؼة بً ٖبض اإلاُلب فيان وخصخي ًلىٌ" :كخلذ زحر الىاؽ وقغ
الىاؽ ،خمؼة ومؿُلمت" ( ،)124وعظل أزغ مً ألاههاع ٌؿمى ٖبض هللا بً ػٍض بً ٖانم وكُل أن
مً كخله ًضعى أبا صظاهت ؾمان بً زغقت(.)125
وئطا وان مؿُلمت الىظاب كض افلذ بكيل أو بأزغ مً كبًت الىبي مدمض ( )واؾخمغ
بأواطًبه وجغَاجه ختى زالفت أبي بىغ الهضًم ( ،)فان مً هٓغاةه كض جمىً مجهم الىبي ()
واللي اللبٌ ٖلحهم وكخلىا قغ كخلت وفم ما قغٖه هللا ٖؼ وظل في َظا الجاهب ،وفحهم ألاؾىص
ا
الٗيسخي الظي اعجض ًٖ ؤلاؾالم في الُمً في ٖامت مظحج مخىبئا أًًا في ٖهض الىبي ()
وبالخدضًض بٗض حجت الىصإ ،فمً َى طان الٗيسخي ًا جغي؟ ،وإلااطا اؾلم واعجض ًٖ الضًً
ؤلاؾالمي؟ وَل وان لضًه هُت الخغوط ًٖ ؤلاؾالم أم اهه اظبر ٖلى طلً ،أم ماطا؟!!.
حكحر اإلاُُٗاث الخاعٍسُت اإلاخىفغة لضًىا أن ألاؾىص الٗيسخي َى ٖبهلت بً هٗب بً الخاعر بً
ٖمغو بً ٖبض هللا بً ؾٗض بً ٖيـ بً مظحج( ،)126وَى عظل مً أَل الُمً ولض ووكأ وٖاف
في ميان ٌؿمى زبان وهي ئخضي كغي الُمً اإلاٗغوفت ًىمظان( ،)127ووان ًللب باألؾىص ولىً
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َظا ال ٌٗجي بالًغوعة أن الغظل وان اؾىص البكغة هما أقاع البالطعي( ،)128ئهما للب باألؾىص
لٗالق وان في ٖىله( ،)129وجللبه اإلاهاصع بالٗيسخي وؿبت ئلى كبُلخه ٖيـ وهي ئخضي كباةل
الُمً اإلاٗغوفت ًىمظان( ،)131هما وان ألاؾىص ًللب أخُاها ب (طو الخماع)( ،)131وَى جصخُف
فللبه َى (طو الخماع) وؿبت ئلى خماع وان له ٖلمه وصعبه السجىص له( ،)132هىىٕ مً أهىإ
الكٗبظة التي وان ًماعؾها ألاؾىص ،فلض أوعصث اإلاهاصع الخاعٍسُت بأهه وان واَىا ؾاخغا
مكٗبظا ًغي الىاؽ ألاٖاظُب وَؿبي كلىبهم ،ووان مىٗىفا في ههف زبان جلً اللغٍت التي وكأ
وجغٖغٕ فحها ( ،)133ولىىه بٗض ْهىع ؤلاؾالم اؾلم م٘ مً اؾلم مً أَل الُمً ٖلى خض ئقاعة
ٖضص مً اإلاهاصع( ،)134فغضا ألاؾىص عظال مؿلما ًخمخ٘ بالخلىق وافت التي ًخمخ٘ بها ٖمىم
اإلاؿلمحن وٖلُه هظلً الىاظباث هفؿها ،فخلً هي َىٍت الغظل ،فمً أًً ظاءجه فىغة الخيبإ
والغصة ًٖ الضًً ؤلاؾالمي؟.
جياص جخفم غالبُت اإلاهاصع أن ألاؾىص الٗيسخي وان أوٌ مً اعجض ًٖ الضًً ؤلاؾالمي
ا
مخىبئا( ،)135ولىً َظا اللىٌ ال ًخفم ئَالكا م٘ مجغٍاث ألاخضار الخاعٍسُت التي جهب في َظا
الجاهب ،فلض قهضها ٖضصا ممً اعجض ًٖ ؤلاؾالم كبل ألاؾىص الٗيسخي بىشحر ،ومىظ أن وان الىبي
مدمض ( )في مىت هغصة ٖبُض هللا بً حخل مشال ،فًال ًٖ الغصة التي خضزذ في الفترة اإلاضهُت
ا
في أٖالٍ ،وئطا واهذ جلً اإلاهاصع حٗجي أن ألاؾىص الٗيسخي أوٌ مً اعجض مخىبئا فلض اعجض كبله
ا
مؿُلمت الىظاب مخىبئا أًًا ومىظ الؿىت الٗاقغة للهجغة ،في الىكذ الظي حكحر فُه جلً
اإلاهاصع أن ألاؾىص الٗيسخي جيبأ بٗض حجت الىصإ( ،)136وهي التي واهذ في أوازغ خُاة الىبي مدمض
( )وجىفي بٗضَا بللُل(.)137
أن اإلاخدب٘ بضكت إلاا خهل مً عصة ًٖ الضًً ؤلاؾالمي بلُاصة ألاؾىص الٗيسخي لم جىً مً
مؿإولُخه بالضعظت ألاؾاؽ ،وٗم هدً ال هىىغ اهه جؼٖم جلً الغصة ولىً الفىغة ألاؾاؾُت بغمتها
ال حٗىص ئلُه ،ئهما َىان مً وان ٌٗمل بالخفاء وتهغب مً اإلاؿإولُت وأعاص مً ألاؾىص أن ًىىن
واظهت جلً الغصة ،فاطا واهذ فىغة الغصة بغمتها حٗىص ئلى ألاؾىص واهه وان مخمىىا مً كلىب
الىاؽ والخىهً والسخغ والكٗبظة وهدى طلً ،فأًً وان ألاؾىص ًٖ ظمُ٘ طلً كبل حجت
الىصإ ،إلااطا لم ًغجض وٍخيبأ كبل طلً الخاعٍش؟ وكض هجض ظىابا مالةما خحن هدهغ اللًُت في
قلحن ،ألاوٌ أن فىغة جيبإ وعصة ألاؾىص الٗيسخي ومً مٗه مً أَل الُمً واهذ ال حٗىص ئلُه
بالضعظت ألاؾاؽ ،ئهما هجض ألاؾىص مشل هبل الفضاء في جلً اللًُت ،فهى لم ًغجض مً جللاء
هفؿه ئهما َىان مً ظغٍ ئلى جلً اإلاؿألت صون أن ٌٗلم اهه ؾُهل ئلى ما ونل ئلُه ،وَظا ما
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وؿدكفه مً زالٌ بٌٗ اإلاغوٍاث الخاعٍسُت بهظا الهضص ،فلض وعص أن كبُلت مظحج وهي كبُلخه
ألام هي التي واجبذ ألاؾىص الٗيسخي ٖلى الخغوط ًٖ الضًً ؤلاؾالمي والٗىصة ئلى ؾابم ٖهضَم،
وئطا وان في اللًُت بٌٗ اللحن والترَل فلض ػاص مً آنغتها مكاعهت أَل هجغان فحها بٗض أن
واٖضوا ألاؾىص ٖلى اإلاكغوٕ هفؿه( ،)138فلض واهذ مضًىت هجغان التي جل٘ قماٌ الُمً باججاٍ
مىت مً هبري مضن الُمً طاث الكأن الىبحر ؾُاؾُا واكخهاصًا ،ووان أَلها كبل طلً ٖبضة
أوزان زم وفضث ٖلحهم الىهغاهُت ًٖ َغٍم عظل ٌؿمى ٖبض هللا بً الشامغ الظي وكغ فحها
الىهغاهُت كبل ؤلاؾالم بىشحر ،زم هي بُبُٗتها كغٍبت ئلى ؾىاخل البدغ ألاخمغ ولها ججاعة عاةجت
م٘ بالص الخبكت الىهغاهُت( ،)139هغٍض اللىٌ أن للمضًىت زللها الىبحر في اإلاىُلت وان جأًُضَا
إلاظحج ولألؾىص ٌٗجي يمان هجاح مكغوٕ الغصة ًٖ ؤلاؾالم بيؿبت هبحرة.
ولىً إلااطا؟ ما الظي واهذ جهبى ئلُه مظحج وهجغان ولم حؿخُُٗا فٗله فٗىلىا ٖلى ألاؾىص
الٗيسخي؟ وإلااطا ألاؾىص الٗيسخي ٖلى وظه الخدضًض؟ أال ًىظض شخو أزغ ٌٗىٌ ٖلُه في جلً
اإلاؿألت الخُحرة؟ وإلااطا ازخاعث ظمُ٘ ألاَغاف الىكذ الياةً بٗض حجت الىصإ ٖلى وظه
الخدضًض؟ ،ولغغى الىكىف أمام ظمُ٘ جلً الدؿاؤالث هجض أن اللًُت كض جىُلي وبيؿبت هبحرة
خىٌ أمىاٌ الهضكاث والجؼٍت الخغاط وٖكىع ألاعاضخي التي وان ًأزظَا اإلاؿلمىن مً أَل
الُمً!!! ،جلً ألامىاٌ التي وان ٌكترن في صفٗها اإلاؿلمىن والىهاعي ختى مً أَل هجغان وفم
ملضعاث الضًً ؤلاؾالمي ول خؿب مىكفه مً ؤلاؾالم( ،)141وَظا ما ًخطر مً الىخاب الظي
وظهه ألاؾىص الٗيسخي ئلى ٖماٌ الىبي مدمض ( )ومً مٗهم في الُمً ًلىٌ" :أحها اإلاخىعصون
ٖلُىا امؿىىا ٖلُىا ما أزظجم مً أعيىا ووفغوا ما ظمٗخم فىدً أولى به واهخم ٖلى ما اهخم
ٖلُه"( ،)141وبضلُل أًًا اهه ما أن هخبذ له مظحج ختى جىظه بهم ئلى هجغان بٗض ٖكغة أًام
فىكٗذ جدذ ؾُُغجه( ،)142وهي التي واهذ جضف٘ ألامىاٌ الىشحرة للمؿلمحن لىىن اغلب أَلها
مً الىهاعي خُض ًضفٗىن الجؼٍت والخغاط( ،)143وَظا َى نلب اإلاىيىٕ اقمئزاػ أَل الُمً
مً صف٘ ألامىاٌ ئلى الضولت ؤلاؾالمُت والتي واهىا ٌٗضوجها هىٕ مً أهىإ الاجاوة التي واهذ جفغى
ٖلى الكٗىب اإلاؿخًٗفت كبل ؤلاؾالم.
أما ؾبب ازخُاعَم لألؾىص الٗيسخي فألجهم أعاصوا أن ٌُٗىا الكغُٖت لخغوظهم ٖلى ؤلاؾالم
أمام أَل الُمً بان هبُا أزغ كض بٗض وصًىا أزغ كض ْهغ ،وال ًمىً بأي مً ألاخىاٌ أن ًجُض
طلً الضوع ئال مً وان ًٓهغ للىاؽ اإلاعجؼاث أو الغغاةب وَغىحهم ئلى ما ًغٍض أن ًهبىا ئلُه،
وجلً زهلت واهذ ال جخىفغ ئال في الىهىت والسخغة واإلاكٗبظًً ئط ٌؿخُُ٘ َإالء ئغىاء الىاؽ
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وظغَم ئلى ما ًغٍضون أن ًهبىا ئلُه ،وَظا وان خاٌ الٗغب ختى كبل ؤلاؾالم( ،)144فىك٘
الازخُاع ٖلى ألاؾىص الٗيسخي ألهه وان ؾاخغا واَىا مكٗبظا ٌؿخُُ٘ أن ٌغىي الىشحر مً الٗغب
الؿظط الظًً اؾلمىا ولم ًخفلهىا في الضًً ؤلاؾالمي وٍدبدغوا في مٗاعفه وٖلىمه ،ختى ًلاٌ أن
ألاؾىص الٗيسخي َظا" قُُان ًدظق له ولىىه زاهه أخىط ما وان ئلُه"( ،)145فًال ًٖ هىن
الغظل ًماعؽ أٖماٌ الكٗىطة والسخغ في ههفه في زبان كبل مياجبخه ،ومجها هما هىَىا أن له
خماعا صعبه وٖلمه السجىص له والغهىٕ ووان ًفٗل طلً أمام الىاؽ ٌغىحهم بظلً وًٍللهم(،)146
وعبما وان ئؾالمه قيلُا ٖلى قاولت الىشحر ممً لم ًغوا الىبي مدمض ( ،)ولى واهذ لألؾىص هُت
الخغوط بهظا الدجم الظي زغط فُه مضُٖا الىبىة فماطا وان ًيخٓغ كبل َظا الخاعٍش ولم ًسغط
مً جللاء هفؿه؟!!!.
هما ًبضو أجهم ازخاعوا َظا الخاعٍش للخغوط والغصة ًٖ ؤلاؾالم بٗض حجت الىصإ ٖلى وظه
الخدضًض ،فألن الىبي مدمض ( )كض أنابه اإلاغى الظي جىفي فُه ،ووان الىبي (ً )يخابه الىظ٘
بحن الخحن وألازغ ختى قٗغ الٗغب واإلاؿلمحن بأهه مُذ ال مدالت( ،)147فيان ألاؾىص ومً مٗه مً
اعجض قأجهم بظلً قأن غالبُت اللباةل الٗغبُت التي واهذ حٗخلض أن َظا الىالء مغجبِ بصخو
الىبي مدمض ( ،)وما أن ًخىفى الىبي ( )فأجهم ٖىضةظ ًهبدىا بدل مً َظا الٗلض ،هما ؾاع
ٖلى َظا اإلاظَب مً اعجض مً اإلاؿلمحن بٗض وفاة الىبي ( ،)148()أو ألجهم اٖخلضوا أن صولت
ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ؾخيخهي بىفاة الىبي مدمض ( ،)وان مغيه وكٗىصٍ كض قيل مإقغا كىٍا
لبضاًت اجهُاع الضولت ؤلاؾالمُت هما ٌٗخلضون ،فأٖلىىا الغصة ًٖ ؤلاؾالم في َظا الىكذ اإلاىاؾب
لهم.
وٍبضو أن أَل الُمً لم ًىخفىا باألؾىص الٗيسخي هبُا لهم فدؿب ئط لِـ في ملضعاث طلً
اعياء إلاا ًهبىن ئلُه ،فما هبىة ألاؾىص الٗيسخي ئال الكغاعة ألاولى إلاكغوٕ اهبر ًدبلىع
باالؾخلالٌ الؿُاسخي والاظخماعي وختى الفىغي ٖما ظاء به ؤلاؾالم واإلاؿلمىن ،ولخدلُم طلً
ْلىا جابٗحن لألؾىص ولىجهم ما لبشىا ًضفٗىن به ئلى مًماع أزغ غحر الظي ظاء فُه وَى الضزىٌ
في آجىن الؿُاؾُت والخغوب مخسظا مً الىبىة طعَٗت للخغوط ًٖ ؤلاؾالم ،بضلُل أن ألاؾىص
الٗيسخي قيل ظِكا ؾغَٗا مىىها مً ؾبٗماةت فاعؽ مً مظحج وهجغان في ٖكغة أًام(،)149
وؾاع الجمُ٘ إلؾلاٍ ما ٌؿخُُٗىن ئؾلاَه مً مضن الُمً التي واهذ زايٗت لضولت ؤلاؾالم،
ووان جدذ ألاؾىص مجمىٖت هبحرة مً كاصة الخغب الىباع وفحهم كِـ بً ٖبض ٌغىر اإلاغاصي،
وٍؼٍض بً خهحن الخاعسي ،وٍؼٍض بً الافيل الاػصي وغحرَم( ،)151اؾخُإ َإالء مً َغص ظمُ٘
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والة وٖماٌ الىبي مدمض (ٖ )لى مضن الُمً ،ووان فُمً َغص ٖمغو بً خؼم وزالض بً ؾُٗض
بً الٗام ًٖ هجغان( ،)151وفغوة بً مؿًُ ًٖ مغاص ( ،)152ختى ونل ألاؾىص بجِكه ئلى
نىٗاء بٗض زمؿت وٖكغًٍ ًىما مً زغوظه( ،)153وكخل بًٗا مجهم مشل قهغ بً باطان اخض
ٖماٌ اإلاضن َىان وجؼوط امغأجه( ،)154زم ازً٘ باقي مضن الُمً هٗضن والجىض وماعب
وخًغمىث وغحرَا وبمضة كهحرة كض جلضع بأكل مً زالزت أو أعبٗت أقهغ(.)155
بُض أن أَل الُمً لم ًإمىىا خم ؤلاًمان بلًُت ألاؾىص الٗيسخي ئهما اهلؿم الىاؽ
َىان ئلى زالزت أكؿام ،كؿم اعجض مٗه ؾىاء مً واجبه مً مظحج وهجغان أو ممً اهًم ئلُه مً
أَل الُمً وامىىا به في ٖامت ظىضٍ وزىانهم ومً أبغػَم كِـ بً ٖبض ٌغىر اإلاغاصي ومً
مٗه مً مغاص وَى هبحر ظىضٍ( ،)156وٖمغو بً مٗضي هغب وَى زلُفخه ٖلى مظحج( ،)157وفحروػ
بً الضًلمي وصاطوٍه ٖلى ألابىاء مً أَالي بالص فاعؽ اإلاخىاظضًً َىان( ،)158وكؿم ٖامله بالخلُت
مً اإلاؿلمحن َىان( ،)159وَم مً الىثرة ما ججٗلىا هُمئن لللىٌ أن كؿما هبحرا مً أَل الُمً
لم ًسغظىا م٘ ألاؾىص ولى زغظىا ليان ظِل ألاؾىص عكما أزغ غحر الظي قاَضهاٍ ،وَى عكم في
ظمُ٘ ألاخىاٌ ال ًمىً أن ًمشل ظمُ٘ أَل الُمً ،وكؿم أزغ وكف بىظه ألاؾىص الٗيسخي
وامخى٘ ًٖ الغيىر والاٖتراف بضٖىجه ،وٖمل ٖلى جلىٌٍ مكغوٖه بالظاث خُىما هخب الىبي
مدمض ( )لهم بلخل ألاؾىص الٗيسخي ،وَإالء وان فحهم ٖغب ختى مً مظحج جلً اللبُلت التي
صٖذ ألاؾىص وأًضجه ئلى الخغوط ،مما ٌُٗي جهىعا ًٖ صٖىة ألاؾىص الٗيسخي التي ال ًمىً أن
هلىٌ أجها يمذ ظمُ٘ أَل الُمً ،ومً َإالء مً اهًم مً أَل مظحج اإلاؿلمىن ئلى فغوة بً
مؿًُ( ،)161وواهىا باالخؿُت وهي ئخضي اإلاىاي٘ في الُمً( ،)161وظمُ٘ ٖماٌ الىبي مدمض ()
ٖلى الُمً ممً َغصوا مً أٖمالهم ،همٗاط بً ظبل ،وزالض بً ؾُٗض بً الٗام ،والُاَغ ابً
أبي َالت في بالص ًٖ خُاٌ نىٗاء ،وغحرَم(.)162
ومشلما ْهغ ألاؾىص الٗيسخي بؿغٖت ازخفى بؿغٖت وفي خُاة الىبي مدمض ( )وكبُل وفاجه
بللُل وكُل كبل أًام كالةل وعبما ًىم واخض( ،)163فىُف طلً وكض غضث الُمً –وان لم ًإمً
ظمُ٘ أَلها به– جدذ كبًخه ال حٗغف لها ؾلُان غحرٍ؟ وٖىض ؤلامٗان في ألامغ هجض أن لغت
الاهلُاص ئلى الدؿلُم بان خملت ٖؿىغٍت زغظذ لللًاء ٖلى ألاؾىص ال ًمىً بأي مً ألاخىاٌ
اللبىٌ بها لؿببحن ،أولها للفترة الؼمىُت الؿغَٗت التي كطخي فحها ٖلى ألاؾىص مما ال ًدىاؾب م٘
َىظا خملت وظهض ٖؿىغي هبحر ،والشاوي لىٖىعة بالص الُمً والتي كض حؿخغغق ٖملُت فخدها
أقهغ ٖضًضة ،وكض قاَضها مشال أن عصة ألاقٗض بً كِـ الىىضي ًٖ ؤلاؾالم في ػمً الخلُفت
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أبي بىغ الهضًم ( )اؾخغغكذ وكخا وظهضا هبحرًً ختى جم فحها اؾغ الاقٗذ وئظهاى
عصجه( ،)164وبجمُ٘ ألاخىاٌ فان ألامغ ؾُان بحن عصة ألاؾىص وعصة ألاقٗض فىالَما اعجضا في البلض
هفؿه ،وئطا وان ألامغ هظلً فمً الظي كخل ألاؾىص الٗيسخي بخلً الؿغٖت الفاةلت؟ وإلااطا؟
وهُف؟ وَل هي معجؼة ئلهُت أم ماطا؟.
حكحر الىهىم الخاعٍسُت أن زالزت عظاٌ َم الظًً كخلىا ألاؾىص الٗيسخي والعجُب باألمغ أجهم
واهىا مً هباع كاصجه ومً الظًً ٖىٌ ٖلحهم في عصجه ،وَم ول مً كِـ بً ٖبض ٌغىر اإلاغاصي
وفحروػ بً الضًلمي وصاطوٍه وَما مً ألابىاء( ،)165ولىً اغلب جلً الىهىم ال حُٗي مبرعا وافُا
ًجٗلىا ٖلى بهحرة مً صواف٘ َإالء للخل ألاؾىص بالظاث وَم الظًً واهىا ًخمخٗىن بمجزلت هبحرة
لضي ألاؾىص ،فما الظي ظغي بالًبِ؟ وَل كخل َإالء ألاؾىص بلغاع شخصخي أم أن َىان مً
اقترن في جلً اللًُت؟ في الىاك٘ واهذ ليل مً َإالء مكاوله الخانت م٘ ألاؾىص لىً ال
ؾبُل ئلى ؤلاكضام ٖلى كخله والفخً به لؿببحن ،أولهما لخدغػ ألاؾىص وامخىاٖه بدغؾه الخام
مً مظحج وٖيـ وغحرَا( ،)166وزاهحهما لٗضم وظىص مً ٌكترن مٗهم وٍلضم لهم ًض الٗىن
واإلاؿاٖضة فالجمُ٘ في الُمً ما بحن مإٍض وؾاهذ ئلى خض ما هما أوعصها.
ومهما ًىً مً أمغ فلض أقاع ابً زلضون أن ألاؾىص الٗيسخي خُىما اهخمل أمغٍ ويبُذ
خضوصٍ اؾخسف بىباع كاصجه مشل كِـ بً ٖبض ٌغىر وفحروػ وصاطوٍه( ،)167ولىً ال ًمىً بأي
مً ألاخىاٌ أن ًلضم ألاؾىص ٖلى طلً ما لم ًىً كض أؾاء لهإالء مؿبلا وعضخىا باألمغ الىاك٘
وأًضوٍ ،فمً َىا جأحي الاؾتهاهت بالفغص ،فاألؾىص الٗيسخي وان كض كخل ٖمغ بً ٖبض ٌغىر ألار
الكلُم للِـ بً ٖبض( ،)168وعبما في أزىاء اصٖاةه الىبىة فلض وان ألاؾىص ًلخل ول مً ًسالف
صٖىجه وال ًىًم ئلُه وٍترن ول مً ًإٍضٍ وٍىًم ئلُه( ،)169بضلُل اهه جغن أزاٍ كِـ ألهه وان
مؿلما زم اعجض م٘ ألاؾىص مإٍضا له( ،)171فًال ًٖ أن ألاؾىص كض ؾبى ٖمغٍ بيذ ٖبض ٌغىر
وهي أزذ كِـ مما ٌٗجي اهه جؼوظها كؿغا وكخل أزاَا ٖمغ( ،)171ولىً ال ؾبُل ئلى ملاعٖت
ألاؾىص وَى في أوط كىجه وؾلُاهه ،وئطا وان كِـ مً نمُم الٗغب وحٗغى ئلى ما حٗغى ئلُه،
فىُف الخاٌ بفحروػ وصاطوٍه وَما الغظالن الفاعؾُان واللظان واها في مىي٘ ال ًدؿضا ٖلُه
لٗضم وظىص كبُلت ًمىً أن جًمً لهم الخلىق أو اإلاُالبت بها ٖلى اكل جلضًغَ ،ظا مً ظاهب
ومً ظاهب أزغ فأن ألاؾىص كض كخل قهغ بً باطان وَى الغظل الفاعسخي أًًا وكض ًمذ بهلت
كغابت م٘ فحروػ وعبما ختى صاطوٍه الن ػوظت قهغ التي ؾباَا ألاؾىص وجؼوط بها كؿغا هي أزذ
فحروػ وكُل ابىت ٖمه(.!!)172
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بُض أن ول مً َإالء لم ًدغن ؾاهىا م٘ جًغعٍ وغبىه ،لىً ما لبصذ أن جىافلذ ألاَضاف
واإلاهالر م٘ الىبي مدمض ( )خحن أعاص الجمُ٘ اللًاء ٖلى ألاؾىص والخسلو مىه ،بل كل أن
مياجبت الىبي ( )ألَل الُمً بمىاظؼة ألاؾىص هي التي صفٗذ بهإالء اللاصة ئلى الؿحر كضما في
الخسُُِ وكخل ألاؾىص ،وما وان لهإالء أن ًلضمىا ٖلى كخل ألاؾىص فُما لى جغن الىبي مدمض
( )ألاؾىص وقأهه ،فاطن اجفلذ اإلاهالر في كخل ألاؾىص ووان ملخله ٖلى ًض هباع كاصجه هما
أؾلفىا .فما أن َغص ألاؾىص والة وٖماٌ الىبي مدمض ( )مً الُمً ختى هخب ئلُه فغوة بً
مؿًُ ًسبرٍ بما فٗل ألاؾىص بٗماله في الُمً( ،)173فىخب الىبي مدمض ( )بضوعٍ بىخب بٗثها
بُض عظل مً زانخه ٌؿمى وبغ بً ًديـ ئلى مً جبلى َىان مً والجه ًضٖىَم ئلى كخاٌ ألاؾىص
وَغصٍ مً الُمً ما اؾخُاٖىا ئلى طلً ؾبُال( ،)174وٍبضو أن الىبي مدمض ( )لم ًبٗض بخلً
الىخب ئال بٗض أن قٗغ بىظىص مكاول صازلُت بحن ألاؾىص وكاصجه ،فيان مً يمً جلً الىخب
مً وظهذ ئلى ألابىاء بالظاث ئلى فحروػ وصاطوٍه أو الن عٍاؾت ألابىاء ًىمظان جيخهي ئلى َإالء،
فًال ًٖ هىن وبغ بً ًديـ مً ألابىاء أًًا( ،)175مما كض ًالقي وبغ كبىال لىخاب الىبي مدمض
( )هىن الجمُ٘ مً كىمُت واخضة وهي الفاعؾُت ،وٖضص مجها وظهذ ئلى كِـ بً ٖبض ٌغىر
طلً الغظل الظي وان ًيخٓغ الفغنت للىُل مً ألاؾىص ختى كاٌ فحروػ ٖىه خُىما أجاٍ بالىخاب:
"فىأهما وكٗىا ٖلُه مً الؿماء"( ،)176وهخب أزغي وظهذ ئلى أبي مىسخى ألاقٗغي ومٗاط بً ظبل
وٖغب هجغان وغحرَم الىشحر( ،)177وم٘ جلً الىخب الىشحرة ئال أن ملخل ألاؾىص وان مً ههِب
كِـ وفحروػ وصاطوٍه ،فأٖاهذ ٖمغٍ ػوظت ألاؾىص أزاَا كِـ وأٖاهذ ػوظت قهغ ابً ٖمها
فحروػ واجفم الجمُ٘ ٖلى كخله غُلت وَى هاةم ٖلى الفغاف لُال بٗض أن قغبخه ئخضي ػوظاجه
قغابا مؿىغ وكُل قغاب البىج ،وبٗض أن هلبىا ٖلى اخض خُُان كهغٍ لخجىب خغؾه فضزلىا
ٖلُه ظمُٗا وهدغوٍ هما جىدغ ؤلابل ( ،)178وظاءوا بخلً البكاعة ئلى الىبي مدمض ( )وكُل في
نبُدت الُىم الظي جىفي فُه الىبي ( )أو كبلها بُىم ( ،)179وبظلً كضم َإالء لإلؾالم زحر
الُٗاء بلخل َظا اإلاغجض وٖاصوا مغة أزغي ئلى ؤلاؾالم( ،)181باؾخصىاء كِـ بً ٖبض ٌغىر فاهه
اعجض ًٖ ؤلاؾالم مغة أزغي بٗض وفاة الىبي مدمض( ،)181مما ٌُٗي مإقغا أن كِـ لم ًإمً
باإلؾالم كِ وما ملخله لألؾىص ئال بضاف٘ الشأع ألهه كخل أزاٍ ٖمغ هما أؾلفىا.
وبٗض فياهذ جلً صعاؾت جدلُلُت جاعٍسُت مغهؼة جىاولذ فحها هماطط باعػة مً الظًً اعجضوا
ًٖ الضًً ؤلاؾالمي في ٖهض الغؾىٌ الىغٍم (ٖ )لى وظه الخدضًض ،جاعوا الخضًض ًٖ اإلاغجضًً
بهىعة ٖامت في ٖهض الىبي ( )ئلى مكغوٕ اهبر الن طلً أمغ ًُىٌ طهغٍ أو اهه بداظت صعاؾت
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مىؾٗت التي ال ًمىً خهغَا وفم َظا الٗىىان في َظا البدض اإلاهغغ ،الظي خاولىا فُه كضع
ؤلاميان ئُٖاء نىعة واضخت ألبغػ ألاؾباب والضواف٘ التي ظٗلذ مً بٌٗ اإلاؿلمحن ًغجضون
ًٖ الضًً ؤلاؾالمي وطلً مً زالٌ الخدلُل والاؾخيخاط والىلض واإلالاعهت وملابلت الىهىم
بًٗها ببٌٗ ما اؾخُٗىا ئلى طلً ؾبُال ومً هللا الخىفُم اهه وٗم اإلاىلى ووٗم اإلاٗحن.
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ًىٓغ الؼبُضي :جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ اللامىؽ.351 / 2 ،
ابً مىٓىع :لؿان الٗغب.173 / 3 ،
الكحراػي
 :الؿُاؾت مً واك٘ ؤلاؾالم،
ًىٓغ الؿُض ؾابم :فله الؿىت 451 / 2 ،؛ الؿُض ناصق
م.78
الكغٍف اإلاغجطخى :الاهخهاع ،م.482
أبى الهالح الخلبي :اليافي في الفله ،م.311
الٗالمت الخلي :جظهغة الفلهاء.7 / 5 ،
البساعي :صخُذ البساعي 118 / 2 ،؛ مؿلم :صخُذ مؿلم 38 / 1 ،؛ اليؿاتي :ؾجن اليؿاتي-3 / 5 ،
 4؛ البحهلي :الؿجن الىبري.7 / 7 ،
أبى الهالح الخلبي :اليافي ،م.311
ؾىعة ؤلاؾغاء ،آلاًت .32
ؾىعة اإلااةضة ،آلاًت .91
الُىسخي :الخالف.333 / 4 ،
ابً أي قِبت الىىفي :اإلاهىف. 611 / 7 ،
أبى الهالح الخلبي :اليافي ،م 311؛ الُىسخي :الخالف 333 / 4 ،؛ الجهاًت ،م.524
ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري.351 / 5 ،
أبى الهالح الخلبي :اليافي ،م 311؛ الُىسخي :الخالف 333 / 4 ،؛ الجهاًت ،م.524
ؾىعة البلغة ،آلاًت .256
ابً َكام :الؿحرة الىبىٍت 296 / 2 ،؛ ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 221 / 1 ،؛ الُبري :جاعٍش الغؾل
واإلالىن.88 / 2 ،
ؾىعة الدجغاث ،آلاًت ، 14
ؾىعة ألاهفاٌ ،آلاًاث .4 ،3 ،2
ؾىعة الظاعٍاث ،آلاًخان .36 ،35
ًىٓغ الهضوق :الهضاًت ،م 56 – 54؛ ابً هشحر :جفؿحر اللغآن الُٗٓم.234 / 4 ،
ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 218 – 217 / 1 ،؛ الُبري :جاعٍش 415 – 414 / 2 ،؛ ابً هشحر :الؿحرة
الىبىٍت.273 / 3 ،
ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري96 / 8 ،؛ ابً ؾُض الىاؽُٖ :ىن ألازغ في فىىن اإلاغاػي والكماةل والؿحر،
.389/2
ي
ًىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ ابً ؾٗض :الُبلاث الىبر  97 – 96 / 8 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم/ 3 ،
 173؛ اإلاؼي :تهظًب الىماٌ في أؾماء الغظاٌ 175 / 35 ،؛ الظَبي :ؾحر أٖالم الىبالء.441 / 1 ،
ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 97 / 8 ،؛ الخاهم الىِؿابىعي :اإلاؿخضعن ٖلى الصخُدحن.21 – 21 / 4 ،
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ًىٓغ الضهخىع ظىاص ٖلي :اإلافهل في جاعٍش الٗغب كبل ؤلاؾالم.474 – 471 / 6 ،
الىداؽ :مٗاوي اللغآن.415 / 1 ،
ًىٓغ ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 97 / 8 ،؛ الخاهم الىِؿابىعي :اإلاؿخضعن.21 / 4 ،
ابً َكام :الؿحرة الىبىٍت 1159 / 4 ،؛ الُبري :جاعٍش 415 – 414 / 2 ،؛ ابً هشحر :الؿحرة الىبىٍت،
.275 – 274/3
ابً ؾُض الىاؽُٖ :ىن ألازغ.156 / 1 ،
ابً الجىػي :نفت الهفىة.357 / 1 ،
ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 19 / 29 ،؛ ابً ألازحر :أؾض الغابت في مٗغفت الصخابت 173 / 3 ،؛ ابً حجغ
الٗؿلالوي :ؤلانابت في جمُحز الصخابت.94 / 4 ،
الخاهم الىِؿابىعي :اإلاؿخضعن.111 / 3 ،
ابً ألازحر :أؾض الغابت.173 / 3 ،
ابً حجغ الٗؿلالوي :فخذ الباعي قغح صخُذ البساعي.18 / 9 ،
ابً ٖبض عبه :الٗلض الفغٍض.241 / 4 ،
زلُفت بً زُاٍ :جاعٍش زلُفت بً زُاٍ ،م 63؛ ابً ألازحر :أؾض الغابت 173 / 3 ،؛ ابً حجغ:
ؤلانابت.95 / 4 ،
ي
ًىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ زلُفت بً زُاٍ :جاعٍش ،م 63؛ الُبر  :جاعٍش 421 / 2 ،؛ اإلاؿٗىصي :الخىبُه
وؤلاقغاف ،م 232؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت 341 / 4 ،؛ ابً حجغ :ؤلانابت.95 / 4 ،
ابً ألازحر :أؾض الغابت 174 – 173 / 3 ،؛ ابً حجغ :ؤلانابت.95 – 94 / 4 ،
ؾىعة اإلاإمىىن ،آلاًت .12
اإلااػهضعاوي :قغح أنىٌ اليافي 266 – 265 / 12 ،؛ اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.179 – 178 / 17 ،
ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.28 / 29 ،
اإلاخلي الهىضي :هجز الٗماٌ في ؾجن ألاكىاٌ وألافٗاٌ.499 / 11 ،
ًىٓغ مشال اليؿاتي :الؿجن الىبري 313 / 2 ،؛ أبى ٌٗلى اإلاىنلي :مؿىض أبى ٌٗلى 111 / 2 ،؛ ابً حجغ:
الانابت 95 – 94 / 4 ،؛ فخذ الباعي.8 /11 ،
الهضوق :مٗاوي ألازباع ،م .347وٍىٓغ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.34 / 29 ،
ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.35 – 34 / 29 ،
ؾىعة الدجغ ،آلاًت .9
ابً ألازحر :أؾض الغابت 42 / 5،؛ الهُشمي :مجم٘ الؼواةض ومىب٘ الفىاةض 186 / 6 ،؛ ابً حجغ:
ؤلانابت.373 / 6 ،
ًىٓغ الىاكضي :اإلاغاػي 418 – 417 / 1 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 31 / 29 ،؛ ابً هشحر :البضاًت
والجهاًت 179 / 4 ،؛ الؿحرة الىبىٍت.289 / 3 ،
ابً هشحر :الؿحرة الىبىٍت.298 / 3 ،
ٌ
ابً ػَغة الخلبي :غىُت الجزوٕ ئلى ٖلمي ألانى والفغوٕ ،م381؛ ابً ئصعَـ الخلي :الؿغاةغ/ 2،
.717
ؾىعة البلغة ،آلاًت .178
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ؾىعة اليؿاء ،آلاًت .92
الُبرسخي :مجم٘ البُان في جفؿحر اللغآن 159 / 3 ،؛ اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.21 / 22 ،
الىاخضي الىِؿابىعي :أؾباب هؼوٌ آلاًاث ،م114؛ ابً الجىػي :ػاص اإلاؿحر في ٖلم الخفؿحر/ 2 ،
.173
ًىٓغ الضهخىع ظىاص ٖلي :اإلافهل في جاعٍش الٗغب كبل ؤلاؾالم 261 / 5 ،وما بٗضَا.
ًىٓغ ًٖ خغب البؿىؽ أبى الفغط ألانفهاوي :ألاغاوي 27 / 5 ،وما بٗضَا ؛ الضهخىع ظىاص ٖلي:
اإلافهل 277 / 5 ،وما بٗضَا.
ابً هشحر :البضاًت والجهاًت 342 / 4 ،؛ الؿحرة الىبىٍت.567 / 3 ،
الُبري :ظام٘ البُان ًٖ جأوٍل آي اللغآن.295 – 294 / 5 ،
اليؿاتي :الؿجن الىبري 312 / 2 ،؛ أبى ٌٗلي اإلاىنلي :اإلاؿىض 111 / 2 ،؛ اإلاخلي الهىضي :هجز الٗماٌ،
.517 / 11
ابً َكام :الؿحرة الىبىٍت 868 / 8 ،؛ البالطعي :فخىح البلضان 46 / 1 ،؛ الُبري :جاعٍش.336 / 2 ،
ؾىعة اليؿاء ،آلاًت .93
ًىٓغ مشال الىاخضي الىِؿابىعي :أؾباب هؼوٌ آلاًاث ،م 114؛ الُبرسخي :مجم٘ البُان في جفؿحر
اللغآن 159 / 3 ،؛ ابً الجىػي :ػاص اإلاؿحر في ٖلم الخفؿحر 173 / 2 ،؛ اللغَبي :الجام٘ ألخيام
اللغآن.333 – 332 / 5 ،
ابً أبي قِبت الىىفي :اإلاهىف .535 / 8 ،وٍىٓغ ابً حجغ :فخذ الباعي 11 – 9 / 8 ،؛ اإلاخلي الهىضي:
هجز الٗماٌ.528 / 11 ،
ًىٓغ ابً حجغ :فخذ الباعي.421 / 6 ،
ابً حجغ :ملضمت فخذ الباعي ،م.289
اإلاهضع هفؿه والجؼء والهفدت.
ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 299 / 4 ،؛ ابً حجغ :فخذ الباعي.53 / 4 ،
ًىٓغ مشال اإلاؿٗىصي :الخىبُه وألاقغاف ،م  233؛ البحهلي :الؿجن الىبري 215 / 8 ،؛ ابً حجغ :فخذ
الباعي.52 / 4 ،
ي
ًىٓغ ابً َكام :الؿحرة الىبىٍت 868 / 4 ،؛ الُبر  :جاعٍش 336 – 335 / 2 ،؛ ابً حجغ :فخذ الباعي،
.52 / 4
ؾىعة اليؿاء ،آلاًت .93
اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.112 – 111 / 21 ،
ن
ًىٓغ الُبري :جاعٍش 336 / 2 ،؛ ابً ؾُض الىاؽُٖ :ى ألازغ 195 / 2 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت4 ،
 341 – 341 /؛ اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.112 / 21 ،
ًىٓغ ابً َكام :الؿحرة الىبىٍت  498 / 2 ،وما بٗضَا ؛ الُبري :جاعٍش 171 / 2 ،وما بٗضَا.
ًىٓغ ابً َكام :الؿحرة الىبىٍت ،471 / 2 ،196 – 194 / 1 ،الُبري :جاعٍش 158 – 157 / 2 ،؛ ابً
هشحر :البضاًت والجهاًت.374 – 372 / 3 ،
ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 299 / 4 ،؛ الهُشمي :بغُت الباخض ًٖ ػواةض مؿىض الخاعر ،م– 218
 219؛ اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.111 / 21 ،
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 .81اليؿاتي :ؾجن اليؿاتي 116 / 7 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 58 / 41 ،؛ ابً ألازحر :أؾض الغابت/ 4 ،
 5؛ ابً حجغ :فخذ الباعي.52 / 4 ،
 .81الخاهم الىِؿابىعي :اإلاؿخضعن.637 / 3 ،
 .82ؾىعة ألاخؼاب ،آلاًت .41
 .83في خحن ازخلفذ اإلاهاصع خىٌ عصة َلُدت بً زىٍلض الاؾضي وجيبإٍ ،فالللُل مجها أقاعث اهه اعجض
وجيبأ في خُاة الىبي مدمض (م) ًىٓغ الُبري :جاعٍش 431 / 2 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.154 / 25 ،
والغالبُت الٗٓمى مً اإلاهاصع أقاعث اهه اعجض في ٖهض الخلُفت أبي بىغ الهضًم (عى) ًىٓغ مشال
الُٗلىبي :جاعٍش 129/2 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 149 / 25 ،وما بٗضَا ؛ ًاكىث الخمىي :معجم
البلضان 418 / 1 ،؛ الىىوي :اإلاجمىٕ في قغح اإلاهظب 236 / 19 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت/ 7 ،
 133؛ ابً حجغ :فخذ الباعي.181 / 13 ،248 – 247 / 11 ،454 ،396 / 6 ،
ً .84ىٓغ اإلاؿٗىصي :الخىبُه وألاقغاف ،م 239؛ ابً ماهىال :ئهماٌ الىماٌ 161 / 7 ،؛ ابً الٗماص
الخىبلي :قظعاث الظَب في أزباع مً طَب ،23 / 1 ،الؼعهلي :ألاٖالم.226 / 7 ،
 .85ابً َكام :الؿحرة الىبىٍت .999 – 998 :4 ،وٍىٓغ ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري .317 / 1 ،وٍىٓغ
الُبري :جاعٍش 393 / 2 ،؛ ابً ؾُض الىاؽُٖ :ىن ألازغ 283 / 2 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.61 / 5 ،
 .86اإلافُض :ؤلافهاح ،م.237
ي
البساعي
 118 / 5 ،؛ ابً قبت الىمحر  :جاعٍش اإلاضًىت 572 / 2 ،؛ ابً َاووؽ
ً .87ىٓغ البساعي :صخُذ
الخؿجي :هكف اإلاذجت لشمغة اإلاهجت ،م 69؛ اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.12 / 28 ،
 .88ؾىعة ألاوٗام ،آلاًت .112
 .89الُىسخي :الخبُان في جفؿحر اللغآن.23 / 1 ،
ً .91ىٓغ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت281 / 8 ،357 / 6 ،61 / 5 ،
ً .91ىٓغ الضهخىع ظىاص ٖلي :اإلافهل في جاعٍش الٗغب كبل ؤلاؾالم 5 / 6 ،وما بٗضَا.
 .92ابً ألازحر :أؾض الغابت 295 / 4 ،418 / 3 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.352 / 6 ،
 .93ابً قبت :جاعٍش اإلاضًىت.573 / 2 ،
 .94ابً قهغ أقىب :مىاكب آٌ أبي َالب.151 / 1 ،
 .95البالطعي :فخىح البلضان.115 / 1 ،
 .96ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 262 / 1 ،؛ البالطعي :فخىح البلضان 115 / 1 ،؛ ابً ؾُض الىاؽُٖ :ىن
ألازغ.337 / 2 ،
 .97ابً َكام :الؿحرة الىبىٍت 999 / 4 ،؛ ابً ؾُض الىاؽُٖ :ىن ألازغ 283 / 2 ،؛ ابً هشحر :البضاًت
والجهاًت.61 / 5 ،
ً .98ىٓغ البساعي :صخُذ البساعي 118 / 5 ،؛ ابً قبت الىمحري :جاعٍش اإلاضًىت.572 / 2 ،
 .99اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.415 / 29 ،
 .111ابً َاووؽ الخؿجي :هكف اإلاذجت لشمغة اإلاهجت ،م 69؛ اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.12 / 28 ،
ً .111ىٓغ مإمل بً ئحهاب الغملي ،ظؼء مإمل ،م 125؛ البساعي :صخُذ البساعي.118 / 5 ،
 ًٖ .112زمامت ًىٓغ ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 551 – 551 / 5 ،؛ ابً قبه :جاعٍش اإلاضًىت– 434 / 2 ،
 436؛ ابً حجغ :ؤلانابت.526 – 525 / 1 ،
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 .113ابً ألازحر :أؾض الغابت.248 / 1 ،
 .114ابً خبان :الشلاث 429 / 3 ،؛ مكاَحر ٖلماء ألامهاع ،م 99؛ ابً ألازحر :أؾض الغابت83 – 82 / 5 ،
؛ ابً حجغ :ؤلانابت.468 / 6 ،
 .115ابً زليان :وفُاث ألاُٖان وأهباء أبىاء الؼمان.511 / 2 ،
 .116الكغٍف اإلاغجطخى :أمالي اإلاغجطخى غغع الفىاةض وصعع اللالةض.212 / 1 ،
ً .117ىٓغ ابً حجغ :فخذ الباعي 124 / 5 ،؛ ٖمغ عيا هدالت :معجم كباةل الٗغب.126 / 1 ،
ً .118ىٓغ الجاخٔ :الخُىان 129 / 4 ،؛ ابً أبي الخضًض :قغح ههج البالغت.379 / 19 ،
 .119ؾىعة ؤلاؾغاء ،آلاًت  32؛ ؾىعة اإلااةضة ،آلاًت .91
ً .111ىٓغ مشال الُبري :جاعٍش 516 / 2 ،؛ الباكالوي :ئعجاػ اللغآن ،م 157 – 156؛ ابً هشحر :البضاًت
والجهاًت 63 / 5 ،؛ جفؿحر اللغآن الُٗٓم 425 / 2 ،؛ الؿحرة الىبىٍت.99 / 4 ،
 .111أبى الفغط ألانفهاوي :ألاغاوي.29 / 21 ،
 .112اإلاهضع هفؿه والجؼء والهفدت.
 .113اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.413 – 412 / 21 ،
 .114اإلاهضع هفؿه.413 / 21 ،
 .115اإلاهضع هفؿه والجؼء والهفدت.
 .116ابً حجغ :ؤلانابت.41 / 7 ،
ً .117ىٓغ ابً أبي الخضًض :قغح ههج البالغت 379 / 19 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.63 - 61 / 5 ،
ً .118ىٓغ مشال ابً خبان :الشلاث 429 / 3 ،؛ مكاَحر ٖلماء ألامهاع ،م 99؛ ابً ألازحر :أؾض الغابت/ 1 ،
 83 – 82 / 5 ،248؛ ابً حجغ :ؤلانابت.468 / 6 ،
ً .119ىٓغ ابً ألازحر :أؾض الغابت 371 / 1 ،؛ ابً هشحر :الؿحرة الىبىٍت 212 / 2 ،؛ اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع،
.415 – 414 / 29
 .121ابً قبت :جاعٍش اإلاضًىت.572 / 2 ،
 .121ابً قبت :جاعٍش اإلاضًىت 573 / 2 ،؛ ابً بلبان :صخُذ ابً خبان بترجِب ابً بلبان 31 / 15 ،؛ ابً
هشحر :الؿحرة الىبىٍت.94 / 4 ،
 .122اخمض بً خىبل :اإلاؿىض 46 / 5 ،؛ ابً قبت :جاعٍش اإلاضًىت 576 / 2 ،؛ الُبراوي :مؿىض الكامُحن/ 4 ،
255 – 254؛ ابً بلبان :صخُذ ابً خبان 29 / 15 ،؛ اإلاخلي الهىضي :هجز الٗماٌ.211 – 211 / 14 ،
 .123اإلاؿٗىصي :مغوط الظَب ومٗاصن الجىَغ 246 / 2 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.163 / 25 ،
 .124اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.413 / 21 ،
 .125ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 557 / 3 ،؛ زلُفت بً زُاٍ :جاعٍش ،م.71
 .126اإلاؿٗىصي :الخىبُه وألاقغاف ،م.241
ً .127ىٓغ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 483 / 49 ،؛ ًاكىث الخمىي ،معجم البلضان.343 / 2 ،
 .128البالطعي :فخىح البلضان.125 / 1 ،
 .129الؼبُضي :جاط الٗغوؽ.156 / 3 ،
 .131الجىَغي :الصخاح جاط اللغت وصخاح الٗغبُت 953 / 3 ،؛ البحهلي :الؿجن الىبري 176 / 8 ،؛ ابً
حجغ :فخذ الباعي.73 / 8 ،
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 .131ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 32 / 68 ،؛ اللُب الغاوهضي :فله اللغآن 371 / 1 ،؛ ابً زلضون :جاعٍش
ابً زلضون.61 / 2 ،
الباعي
،
 .132البالطعي :فخىح البلضان 125 / 1 ،؛ اإلاؿٗىصي :الخىبُه وألاقغاف ،م 241؛ ابً حجغ :فخذ
.369 / 12
ً .133ىٓغ الُبري :جاعٍش 431 / 2 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 483 / 49 ،؛ ًاكىث الخمىي :معجم
البلضان 343 / 2 ،؛ ابً زلضون :جاعٍش.61 / 2 ،
 .134ابً ألازحر :اليامل في الخاعٍش 336 / 2 ،؛ وٍىٓغ الؼعهلي :ألاٖالم.111 / 5 ،
 .135الُبري :جاعٍش 431 / 2 ،؛ ابً ماهىال :ئهماٌ الىماٌ :543 / 2 ،اإلاخلي الهىضي ،هجز الٗماٌ/ 14 ،
.549
 .136الُبري :جاعٍش 431 /2 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 483 / 49 ،؛ اإلاخلي الهىضي :هجز الٗماٌ/ 14 ،
.549
 .137الهضوق :مٗاوي ألازباع ،م 71؛ الهضاًت ،م.154
ً .138ىٓغ الُبري :جاعٍش 431 / 2 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.483 / 49 ،
ً .139ىٓغ الُٗلىبي :جاعٍش 199 / 1 ،؛ الُبري :جاعٍش 541 / 1 ،؛ ًاكىث الخمىي :معجم البلضان266 / 5 ،
– .267
ً .141ىٓغ نبحي الهالر :الىٓم ؤلاؾالمُت ،م 335وما بٗضَا.
 .141الُبري :جاعٍش 465 / 2 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.484 / 49 ،
 .142اإلاهضعان هفؿحهما وألاظؼاء والهفداث ،
ً .143ىٓغ ابً َكام :الؿحرة الىبىٍت 1119 / 4 ،؛ البالطعي :فخىح البلضان 76 / 1 ،وما بٗضَا ؛ الُٗلىبي:
جاعٍش.76 / 2 ،
ً .144ىٓغ الضهخىع ظىاص ٖلي :اإلافهل 592 / 6 ،وما بٗضَا.
 .145ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.375 / 6 ،
ً .146ىٓغ البالطعي :فخىح البلضان 125 / 1 ،؛ اإلاؿٗىصي :الخىبُه وألاقغاف ،م 241؛ ابً حجغ :فخذ
الباعي.369 / 12 ،
ن
 .147الُبري :جاعٍش 431 ،411/ 2 ،؛ ابً زلضو  :جاعٍش 61 / 2 ،؛ اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع.411 / 21 ،
ً .148ىٓغ مشال البالطعي :فخىح البلضان 113 / 1 ،وما بٗضَا ؛ ابً اٖشم :الفخىح 37 / 1 ،وما بٗضَا.
 .149ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 484 / 49 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.374 / 6 ،
ً .151ىٓغ الُبري :جاعٍش465 / 2 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم484 / 49 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت،
.339/6
 .151الُبري :جاعٍش 431 / 2 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.339 - 338 / 6 ،
 .152الُبري :جاعٍش 431 / 2 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.483 / 49 ،
 .153ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 484 / 49 ،؛ الهالحي الكامي :ؾبل الهضي في ؾحرة زحر الٗباص.266 / 11 ،
 .154ابً هشحر :البضاًت والجهاًت 227 / 2 ،؛ الؿحرة الىبىٍت.49 / 1 ،
ً .155ىٓغ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 485 – 484 / 49 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت375 – 374 / 6 ،؛ ابً
زلضون :جاعٍش.61 / 2 ،
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 .156الُبري :جاعٍش.466 – 465 / 2 ،
 .157ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.339 / 6 ،
الٗؿىغي
ٖ :بض هللا بً ؾبأ 133 / 2 ،؛ مٗالم
ً .158ىٓغ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 485 / 49 ،؛ مغجطخى
اإلاضعؾخحن.268 / 1 ،
 .159ابً هشحر :البضاًت والجهاًت 339 / 6 ،؛ ابً زلضون :جاعٍش.61 / 2 ،
 .161الُبري :جاعٍش.431 / 2 ،
ً .161اكىث الخمىي :معجم البلضان.112 / 1 ،
ً .162ىٓغ الُبري :جاعٍش 532 ،464 / 2 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت 341 / 6 ،؛ ابً زلضون :جاعٍش/ 2 ،
.59
ً .163ىٓغ البالطعي :فخىح البلضان 127 / 1 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.375 ،342 / 6 ،
ً .164ىٓغ ابً اٖشم :الفخىح 54 / 1 ،وما بٗضَا.
ً .165ىٓغ ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 535 – 534 / 5 ،؛ زلُفت بً زُاٍ :جاعٍش ،م 77؛ اليؿاتي الؿجن
الىبري 389 / 4 ،؛ ابً حجغ :فخذ الباعي 72 / 8 ،؛ اإلاخلي الهىضي :هجز الٗماٌ 575 / 13 ،؛
اإلاباعهفىعي :جدفت الاخىطي في قغح الترمظي.235 / 4 ،
 .166البالطعي :فخىح البلضان 125 / 1 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 487 / 49 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت،
.341 / 6
 .167ابً زلضون :جاعٍش.61 / 2 ،
 .168ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.489 / 49 ،
ً .169ىٓغ اإلاهضع هفؿه.485 – 484 / 49 ،
ً .171ىٓغ ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 525 / 5 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 481 / 49 ،وما بٗضَا.
 .171ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.489 / 49 ،
 .172ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 489 / 49 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.339 / 6 ،
 .173الُبري :جاعٍش.431 / 2 ،
 .174الُبري :جاعٍش 471 – 471 ،432 ،418 / 2 ،؛ ابً حجغ :ؤلانابت.469 – 468 / 6 ،
ً .175ىٓغ ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 535 – 533 / 5 ،؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.486 – 485 / 49 ،
 .176الُبري :جاعٍش ، 466 / 2 ،وٍىٓغ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.339 / 6 ،
ً .177ىٓغ الُبري :جاعٍش.432 / 2 ،
 ًٖ .178ملخل ألاؾىص الٗيسخي ًىٓغ مشال البالطعي :فخىح البلضان 127 – 126 / 1 ،؛ الُبري :جاعٍش/ 2 ،
 467وما بٗضَا ؛ ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم 6 / 49 ،وما بٗضَا 491 – 489 ،؛ اإلاجلسخي :بداع ألاهىاع،
 411 / 21وما بٗضَا.
ً .179ىٓغ الُبري :جاعٍش 471 / 2 ،؛ ابً هشحر :البضاًت والجهاًت.342 / 6 ،
ً .181ىٓغ ابً ؾٗض :الُبلاث الىبري 534 / 5 ،؛ الُبري :جاعٍش 473 / 2 ،؛ ابً زلضون :جاعٍش– 61 / 2 ،
.61
 .181ابً ٖؿاهغ :جاعٍش صمكم.493 / 49 ،
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قائنة املصادر واملراجع املستخدمة:
 -1اللغآن الىغٍم
* ابً ألازحرٖ ،ؼ الضًً أبى الخؿً ٖلي بً أبي الىغم (ث َ 631ـ  1231 /م):
 -2أؾض الغابت في مٗغفت الصخابت( ،وكغ اؾماُٖلُان ـ َهغان  /ص.ث).
 -3اليامل في الخاعٍش( ،صاع ناصع – بحروثَ 1386 ،ـ  1966 /م).
* ابً ئصعَـ الخلي ،أبى ظٗفغ مدمض بً مىهىع (ث َ 598ـ  1213 /م):
 -4الؿغاةغ( ،جدلُم :لجىت مً الٗلماء ،2ٍ ،ظامٗت اإلاضعؾحن – كمَ 1411 ،ـ).
* ابً اٖشم الىىفي ،أخمض بً مدمض بً ٖلي (ث هدى َ 314ـ  /هدى  926م):
 -5الفخىح( ،صاع الىضوة الجضًضة – بحروث ،ص .ث).
* الباكالوي ،أبى بىغ مدمض بً الُُب (ث َ 413ـ  1118 /م):
 -6ئعجاػ اللغآن( ،جدلُم :اخمض نلغ ،3ٍ ،صاع اإلاٗاعف – مهغ ،ص .ث).
* البساعي ،مدمض بً ئؾماُٖل (ث َ 256ـ  871 /م):
 -7صخُذ البساعي( ،صاع الفىغ – بحروثَ 1411 ،ـ).
* البالطعيً ،دحى بً ظابغ (ثَ 279ـ  911 /م):
 -8فخىح البلضان( ،جدلُم :ص .ؾهُل ػواع ،1ٍ ،صاع الفىغ – بحروثَ 1412 ،ـ  1992 /م).
* ابً بلبانٖ ،الء الضًً ٖلي بً بلبان (ث َ 739ـ  1354 /م):
 -9صخُذ ابً خبان بترجِب ابً بلبان( ،جدلُم :قُٗب الاعهإوٍ ،2ٍ ،مإؾؿت الغؾالت –
كمَ 1414 ،ـ  1993 /م).
* البحهلي ،أبى بىغ اخمض بً الخؿحن (ث َ 458ـ  1166 /م):
 -11الؿجن الىبري( ،صاع الفىغ – بحروث ،ص .ث).
* الجاخٔ ،أبى ٖشمان ٖمغو بً بدغ (ث َ 255ـ  868 /م):
 -11الخُىان( ،جدلُم :صً .دحى الكامي ،صاع وهخبت الهالٌ – بحروث 2113 ،م).
* ظىاص ٖلي (الضهخىع):
 -12اإلافهل في جاعٍش الٗغب كبل ؤلاؾالم ،1ٍ( ،آوهض صاول للُباٖت واليكغَ 1427 ،ـ /
2116م).
* ابً الجىػي ،أبى الفغط ٖبض الغخمً بً ٖلي بً مدمض (ث َ 597ـ  1211 /م):
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 -13ػاص اإلاؿحر في ٖلم الخفؿحر( ،جدلُم :مدمض ٖبض الغخمً ٖبض هللا ،1 ٍ ،صاع الفىغ –
بحروثَ 1417 ،ـ).
 -14نفت الهفىة ،1ٍ( ،صاع الجُل – بحروثَ 1412 ،ـ  1992 /م).
* الجىَغي ،ئؾماُٖل بً خماص (ث َ 393ـ  1118 /م):
 -15الصخاح جاط اللغت وصخاح الٗغبُت( ،جدلُم :اخمض ٖبض الغفىع ُٖاع ،4ٍ ،صاع الٗلم
للمالًحن – بحروثَ 1417 ،ـ).
* الخاهم الىِؿابىعي ،مدمض بً مدمض (ث َ 415ـ  1121 /م):
 -16اإلاؿخضعن ٖلى الصخُدحن( ،جدلُم :صً .ىؾف اإلاغٖكلي ،صاع اإلاٗغفت – بحروث1416 ،
َـ)
* ابً خبان ،مدمض بً خبان بً أخمض (ث َ 354ـ  969 /م):
 -17الشلاث ،1ٍ( ،مجلـ صاةغة اإلاٗاعف الٗشماهُت – الهىضَ 1393 ،ـ).
 -18مكاَحر ٖلماء اإلاؿلمحن( ،جدلُم :مغػوق ٖلي ئبغاَُم ،1ٍ ،صاع الىفاء – مهغ1411 ،
َـ  1991 /م).
* ابً حجغ الٗؿلالوي ،أبى الفًل أخمض بً ٖلي (ث َ 852ـ  1448 /م):
 -19ؤلانابت في جمُحز الصخابت( ،جدلُم :الكُش ٖاصٌ اخمض ٖبض اإلاىظىص ،1ٍ ،صاع الىخب
الٗلمُت – بحروث َ 1415 /ـ).
 -21فخذ الباعي قغح صخُذ البساعي ،2ٍ( ،صاع اإلاٗغفت للُباٖت واليكغ– بحروث ،ص .ث).
 -21ملضمت فخذ الباعي ،2ٍ( ،صاع اإلاٗغفت للُباٖت واليكغ – بحروث ،ص .ث).
* ابً أبي الخضًض ،أبى خامض ٖبض الخمُض بً َبت هللا (ث َ 656ـ  1258 /م):
 -22قغح ههج البالغت( ،جدلُم :مدمض أبى الفًل ئبغاَُم ،1ٍ ،صاع ئخُاء الىخب الٗغبُت،
َ 1378ـ  1959 /م).
* ابً خىبل ،أبى ٖبض هللا اخمض بً خىبل (ث َ 241ـ  855 /م):
 -23اإلاؿىض( ،صاع ناصع – بحروث  /ص .ث).
* ابً زلضونٖ ،بض الغخمً بً زلضون اإلاغغبي (ث َ 818ـ  1423 /م):
 -24جاعٍش ابً زلضون ،4ٍ( ،صاع ئخُاء الترار الٗغبي – بحروث ،ص .ث).
* ابً زليان ،قمـ الضًً اخمض بً مدمض (ثَ 681ـ  1283 /م):
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 -25وفُاث ألاُٖان وأهباء أبىاء الؼمان( ،جدلُم :ص .ئخؿان ٖباؽ ،صاع ناصع – بحروث،
 1978م).
* ابً زُاٍ ،زلُفت بً زُاٍ الٗهفغي (ث َ 241ـ  855 /م):
 -26جاعٍش زلُفت بً زُاٍ(،جدلُم :ؾهُل ػواع ،صاع الفىغ – بحروث َ 1414 /ـ).
* الظَبي ،أبى ٖبض هللا مدمض بً أخمض بً ٖشمان (ث َ 748ـ  1347 /م):
 -27ؾحر أٖالم الىبالء( ،جدلُم :هسبت مً الباخشحن،9ٍ ،مإؾؿت الغؾالتـ بحروثَ 1413 ،ـ
 1993 /م).
* الؼبُضي ،مدمض مغجطخى الخؿُجي (ثَ 1215ـ  1791 /م):
 -28جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ اللامىؽ( ،مىخبت الخُاة ـ بحروث  /ص.ث).
* الؼعهلي ،زحر الضًً (مٗانغ):
 -29ألاٖالم ،5ٍ( ،صاع الٗلم للمالًً – بحروث ،ص .ث).
* ابً ػَغة الخلبي ،خمؼة بً ٖلي (ث َ 585ـ  1211 /م):
 -31غىُت الجزوٕ ئلى ٖلمي ألانىٌ والفغوٕ( ،جدلُم الكُش ابغاَُم البهاصعي ،1ٍ ،مُبٗت
اٖخماص – كمَ 1417 ،ـ).
* ؾابم ،الؿُض ؾابم (مٗانغ):
 -31فله الؿىت( ،صاع الىخاب الٗغبي – بحروث  /ص .ث).
* ابً ؾٗض ،مدمض بً ؾٗض (ث َ 231ـ  844 /م):
 -32الُبلاث الىبري( ،صاع ناصع ـ بحروث  /ص .ث).
* ابً ؾُض الىاؽ ،أبى الفخذ مدمض بً مدمض بً اخمض الُٗمغي (ث َ 734ـ  1334 /م):
ُٖ -33ىن ألازغ في فىىن اإلاغاػي والكماةل والؿحر( ،مإؾؿت ٖؼ الضًً للُباٖت واليكغ –
بحروثَ 1416 ،ـ  1986 /م).
* ابً قبت الىمحريٖ ،مغ بً قبت (ث َ 262ـ  876 /م):
 -34جاعٍش اإلاضًىت اإلاىىعة( ،جدلُم :فهُم مدمض قلخىث ،2ٍ ،صاع الفىغ ـ كم َ 1411 /ـ).
* ابً قهغ أقىب ،مكحر الضًً أبي ٖبض هللا مدمض بً ٖلب (ث َ 588ـ  1213 /م):
 -35مىاكب آٌ أبي َالب( ،جدلُم :لجىت مً أؾاجظة الىجف الاقغف ،اإلاُبٗت الخُضعٍت –
الىجفَ 1376 ،ـ  1956 /م).
* ابً أبي قِبتٖ ،بض هللا بً مدمض (ث َ 235ـ  851 /م):
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 -36اإلاهىف( ،جدلُم :ؾُٗض مدمض اللخام ،1ٍ ،صاع الفىغ – بحروثَ 1419 ،ـ).
* الكُش الهضوق ،ابى ظٗفغ مدمض بً ٖلي (ث َ 381ـ  996 /م):
 -37الهضاًت( ،جدلُم :مإؾؿت ؤلامام الهاصي ٖلُه الؿالم ،1ٍ ،مُبٗت اٖخماص– كم،
.)ٌ1418
* الؿُض ناصق الكحراػي (مٗانغ):
 -38الؿُاؾت مً واك٘ ؤلاؾالم ،3ٍ( ،صاع الٗلىم – بحروث 2111 ،م).
* الهالحي الكامي ،مدمض بً ًىؾف (ث َ 942ـ  1536 /م):
 -39ؾبل الهضي والغقاص في ؾحرة زحر الٗباص( ،جدلُم :الكُش ٖاصٌ اخمض ٖبض اإلاىظىص،
الكُش ٖلي مدمض مٗىى ،1ٍ ،صاع الىخب الٗلمُت – بحروثَ 1414 ،ـ  1993 /م).
* نبحي الهالر (الضهخىع):
 -41الىٓم ؤلاؾالمُت ،1ٍ( ،صاع الٗلم للمالًحن – بحروثَ 1385 ،ـ  1965 /م).
* الهضوق ،ابى ظٗفغ مدمض بً ٖلي (ث َ 381ـ  996 /م):
 -41مٗاوي الازباع( ،جدلُمٖ :لي اهبر الغفاعي ،اهدكاعاث اؾالمي – كمَ 1361 ،ـ).
* أبى الهالح الخلبي (ث َ 447ـ  1162 /م):
 -42اليافي في الفله( ،جدلُم :الكُش عيا اؾخاصي ،مىخبت أمحر اإلاإمىحن– أنفهان،
َ1413ـ).
* ابً َاووؽ الخؿجي ،أبى اللاؾم ٖلي بً مىسخى (ث َ 664ـ  1279 /م):
 -43هكف اإلاذجت لشمغة اإلاهجت( ،اإلاُبٗت الخُضعٍت – الىجفَ 1371 ،ـ).
* الُبراوي ،ؾلُمان بً اخمض بً أًىب (ث َ 361ـ  971 /م):
 -44مؿىض الكامُحن( ،جدلُم ،خمضي ٖبض اإلاجُض الؿلفي ،2ٍ ،مإؾؿت الغؾالت –
بحروثَ 1417 ،ـ  1996 /م).
* الُبرسخي ،الفًل بً الخؿً (ث َ 561ـ  1175 /م):
 -45مجم٘ البُان في جفؿحر اللغآن( ،جدلُم :لجىت مً الٗلماء ،1ٍ ،مإؾؿت الاٖلمي
للمُبىٖاث – بحروثَ 1415 ،ـ).
* الُبري ،أبى ظٗفغ مدمض بً ظغٍغ (ث َ 311ـ  922 /م):
-46جاعٍش الغؾل واإلالىن( ،جدلُم :هسبت مً الٗلماء ألاظالء ،مإؾؿت الاٖلمُـ بحروث  /ص.
ث).
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 -47ظام٘ البُان ًٖ جأوٍل آي اللغآن( ،جدلُم :نضقي ظمُل الُٗاع ،صاع الفىغ – بحروث،
َ 1415ـ).
* الُىسخي ،أبى ظٗفغ مدمض بً الخؿً (ث َ 461ـ  1175 /م):
 -48الخبُان في جفؿحر اللغآن( ،جدلُم :اخمض خبِب كهحر الٗاملي ،1ٍ ،مىخب ؤلاٖالم
ؤلاؾالميَ 1419 ،ـ).
 -49الخالف( ،جدلُم:ؾُض ٖلي الخغاؾاوي وآزغون ،1ٍ،مإؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي – كم،
َ 1417ـ).
 -51الجهاًت في مجغص الفله والفخاوي( ،صاع ألاهضلـ – بحروث ،ص .ث).
*ابً ٖبض عبه ،أبى ٖمغو أخمض بً مدمض (ث َ 328ـ  939 /م):
 -51الٗلض الفغٍض( ،جدلُم :ص .مفُض مدمض كمُدت ،3ٍ ،صاع الىخب الٗلمُت  -بحروث،
َ 1427ـ  2116 /م).
* ابً ٖؿاهغٖ ،لي بً الخؿً بً َبت هللا الكافعي (ث َ 571ـ  1176 /م):
 -52جاعٍش صمكم الىبحر( ،جدلُمٖ :لي قحري ،صاع الفىغ ـ بحروثَ 1415 ،ـ).
* الٗالمت الخلي ،ظماٌ الضًً الخؿً بً ًىؾف (ث َ 726ـ  1341 /م):
 -53جظهغة الفلهاء( ،اإلاىخبت الغيىٍت – كم ،ص .ث).
* ابً الٗماص الخىبليٖ ،بض الحي بً اخمض (ث َ 1189ـ  1679 /م):
 -54قظعاث الظَب في أزباع مً طَب( ،صاع الىخب الٗلمُت – بحروث ،ص .ث).
* أبى الفغط ألانفهاويٖ ،لي بً الخؿحن (ث َ 356ـ  967 /م):
 -55ألاغاوي( ،جدلُم :صً .ىؾف البلاعي ،غغٍض الكُش ،1ٍ ،مإؾؿت الاٖلمي للمُبىٖاث
– بحروثَ 1421 ،ـ  2111 /م).
* اللغَبي ،مدمض بً اخمض ألاههاعي (ث َ 671ـ  1286 /م):
 -56الجام٘ ألخيام اللغآن( ،صاع ئخُاء الترار الٗغبي – بحروثَ 1415 ،ـ).
* اللُب الغاوهضي ،ؾُٗض بً َبت هللا (ث َ 573ـ  1188 /م):
 -57فله اللغآن( ،جدلُم :اخمض الخؿُجي ،2ٍ ،مىخبت اإلاغٖصخي الىجفي – كمَ 1415 ،ـ).
* ابً هشحرٖ ،ماص الضًً أبى الفضاء ئؾماُٖل بً ٖمغ (ث َ 774ـ  1373 /م):
 -58البضاًت والجهاًت(،جدلُمٖ:لي قحري ،1ٍ ،صاع ئخُاء الترار الٗغبي– بحروثَ 1418/ـ).
 -59جفؿحر اللغآن الُٗٓم( ،صاع اإلاٗغفت – بحروث ،ص .ث).
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 -61الؿحرة الىبىٍت( ،جدلُم :مهُفى ٖبض الىاخض ،1ٍ ،صاع اإلاٗغفت – بحروث َ 1396 /ـ).
* هدالتٖ ،مغ عيا (الضهخىع):
 -61معجم كباةل الٗغب ،2ٍ( ،صاع الٗلم للمالًحن – بحروثَ 1388 ،ـ).
* اإلااػهضعاوي ،اإلاىلى مدمض نالر (ث َ 1181ـ 1696 /م):
 -62قغح أنىٌ اليافي( ،ص .ث .م).
* ابً ماهىالٖ ،لي بً َبت هللا (ث َ 475ـ  1182 /م):
 -63ئهماٌ ؤلاهماٌ( ،صاع الىخاب ؤلاؾالمي – اللاَغة ،ص .ث).
* مإمل بً ئحهاب الغملي (ث َ 254ـ  869 /م):
 -64ظؼء مإمل( ،جدلُمٖ :ماص بً فغة ،1ٍ ،صاع البساعي – بغٍضةَ 1413 ،ـ).
* اإلاباعهفىعي ،أبى الٗال مدمض بً ٖبض الغخمً (ث َ 1353ـ  1868 /م):
 -65جدفت الاخىطي في قغح الترمظي ،1ٍ( ،صاع الىخب الٗلمُت – بحروثَ 1411 ،ـ).
* اإلاخلي الهىضيٖ ،الء الضًً بً ٖلي (ث َ 975ـ  1568 /م):
 -66هجز الٗماٌ في ؾجن ألاكىاٌ وألافٗاٌ( ،جدلُم :الكُش بىغي خُاوي ،والكُش نفىة
الؿلا ،مإؾؿت الغؾالت – بحروثَ 1419 ،ـ  1989 /م).
* اإلاجلسخي ،مدمض باكغ (ث َ 1111ـ  1711 /م):
 -67بداع ألاهىاع( ،مإؾؿت الىفاء – بحروثَ 1413 ،2ٍ ،ـ  1983 /م).
* اإلاغجطخى ،الكغٍف أبى اللاؾم ٖلي بً الُاَغ (ث َ436ـ  1145 /م):
 -68أمالي اإلاغجطخى غغع الفىاةض وصعع اللالةض( ،جدلُم :مدمض أبى الفًل ئبغاَُم– ،1ٍ ،
كمَ 1384 ،ـ).
 -69الاهخهاع( ،جدلُم :مإؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي ،1ٍ ،مإؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي – كم،
َ 1415ـ).
* مغجطخى الٗؿىغي (مٗانغ):
ٖ -71بض هللا بً ؾبأ ،6ٍ( ،وكغ الخىخُضَ 1413 ،ـ  1992 /م).
 -71مٗالم اإلاضعؾخحن( ،مإؾؿت الىٗمان – بحروثَ 1411 ،ـ  1991 /م).
* اإلاؼي ،ظماٌ الضًً أبى الدجاط ًىؾف (ث َ 742ـ  1342 /م):
 -72تهظًب الىماٌ في أؾماء الغظاٌ( ،جدلُم :ص .بكاع ٖىاص مٗغوف ،1ٍ ،مإؾؿت
الغؾالت – بحروثَ 1413 ،ـ  1992 /م).
766

لسنة 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ()22

* اإلاؿٗىصي ،أبى الخؿً ٖلي بً الخؿحن (ث َ 346ـ  958 /م):
 -73الخىبُه وألاقغاف( ،مىخبت زُاٍ ـ بحروث  /ص .ث).
 -74مغوط الظَب ومٗاصن الجىَغ( ،جدلُم :مدمض محي الضًً ٖبض الخمُض ،1ٍ ،صاع
ألاهىاع -بحروث ،ص .ث).
*مؿلم ،مؿلم بً الدجاط الىِؿابىعي (ثَ 261ـ  875/م):
 -75صخُذ مؿلم( ،صاع الفىغ – بحروث  /ص .ث).
* اإلافُض ،أبى ٖبض هللا مدمض بً مدمض (ث َ 413ـ  1128 /م):
 -76ؤلافهاح ،1ٍ( ،مإؾؿت البٗشت – كمَ 1412 ،ـ).
*ابً مىٓىع ،ظماٌ الضًً مدمض بً مىغم (ث َ 711ـ  1312 /م):
 -77لؿان الٗغب( ،وكغ أصب الخىػة ـ كم َ 1415 /ـ).
* ابً الىجاع ،أبى ٖبض هللا مدمض بً مدمىص (ث َ 643ـ 1258 /م):
 -78طًل جاعٍش بغضاص( ،جدلُم :مهُفى ٖبض اللاصع ُٖا ،1ٍ ،صاع الىخب الٗلمُت– بحروث،
َ 1417ـ  1997 /م).
* الىداؽ ،أبي ظٗفغ (ث َ 338ـ  953 /م):
 -79مٗاوي اللغآن( ،جدلُم :الكُش مدمض ٖلي الهابىوي ،1ٍ ،مغهؼ ئخُاء الترار ؤلاؾالمي
– مىت اإلاىغمتَ 1418 ،ـ  1988 /م).
* اليؿاتي ،أخمض بً قُٗب (ث َ 313ـ  917 /م):
 -81الؿجن الىبري( ،جدلُم :صٖ .بض الغفاع ؾلُمان البىضاعي وؾُض هؿغوي خؿً،1ٍ ،
صاع الىخب الٗلمُت ـ بحروثَ 1411 ،ـ  1991 /م).
 -81ؾجن اليؿاتي ،1ٍ( ،صاع الفىغ ـ بحروث  1931 /م).
* الىىوي ،أبى ػهغٍا ًدحى بً قغف (ث َ 676ـ  1291 /م):
 -82اإلاجمىٕ في قغح اإلاهظب ( ،صاع الفىغ – بحروث ،ص .ث).
* ابً َكام ،أبى مدمض ٖبض اإلالً (ث َ 213ـ  828 /م):
 -83الؿحرة الىبىٍت( ،جدلُم :ؾهُل ػواع ،1ٍ ،صاع الفىغ – بحروث 1992 ،م).
* الهُشمي ،هىع الضًً ٖلي بً أبي بىغ (ث َ 817ـ 1414 /م):
 -84بغُت الباخض ًٖ ػواةض مؿىض الخاعر( ،جدلُم :مؿٗض ٖبض الخمُض مدمض الؿٗضوي،
صاع الُالت٘ ،ص .ث).
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 -85مجم٘ الؼواةض ومىب٘ الفىاةض( ،صاع الىخب الٗلمُت – بحروثَ1418 ،ـ 1988 /م).
* الىاخضي الىِؿابىعي ،أبى الخؿً ٖلي بً اخمض (ث َ 468ـ  1183 /م):
 -86أؾباب هؼوٌ آلاًاث( ،مإؾؿت الخلبي – اللاَغةَ 1388 ،ـ  1968 /م).
* الىاكضي ،أبى ٖبض هللا مدمض بً ٖمغ (ث َ 217ـ  822 /م):
 -87اإلاغاػي( ،جدلُم :ص .ماعؾضن ظىوؿًٖ ،3ٍ ،الم الىخب – بحروثَ 1414 ،ـ 1984 /
م).
* ًاكىث الخمىي ،أبى ٖبض هللا ًاكىث بً ٖبض هللا (ث َ 626ـ  1229 /م):
 -88معجم البلضان( ،صاع ئخُاء الترار الٗغبي ـ بحروث  /ص .ث).
* الُٗلىبي ،أخمض بً أبي ٌٗلىب بً ظٗفغ بً وَب الياجب (ث َ 292ـ  915 /م):
 -89جاعٍش الُٗلىبي( ،صاع ناصع – بحروث ،ص .ث).
* أبى ٌٗلي اإلاىنلي ،اخمض بً ٖلي بً اإلاشجى (ثَ 317ـ 922/م):
 -91مؿىض أبى ٌٗلي اإلاىنلي (جدلُم :خؿحن ؾلُم أؾض ،صاع اإلاأمىن للترار– صمكم ،ص.ث).
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