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الـمدخل

بشم اهلل السمحو السحّم

امللدمت
والسالم طؾى رسوله إمقن ،وطؾى آله
الحؿد هلل خالق السؿوات وإرضقنّ ،
والصالة ّ
الطقبقن ،وصحابته إخقار الراشدين ،ومن تبعفم بنحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
وأتم التّسؾقم -تطبقق طؿؾي لؾوحي الؿـزل
ّ
فنن سقرة الؿصطػى –طؾقه أفضل الصالة َّ
سامي يف معامؾة الخالق ومعامؾة الؿخؾوق ،وقدوة يف البر
طؾى رسول اهلل  ، وهي م َث ٌل
ٌ
والرحؿة ،تتألٕ أكوارها يف الؼرآن إذ يؼول :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [آل طؿران ]4٥9 :ﮋﮛ

ﮜﮝﮞﮊ [الؼؾم ،]1 :ففي أكؿل السقر وأجؿؾفا.
وكان  إلقه الؿـتفى يف البر واإلحسان ،يصل الرحم ،ويحؿل الؽ َّل ،ويؽسب
الؿعدوم ،وصػه طؿه أبو صالب:
و َأبـــق َض يستَســـ َؼى ا ْلغَؿـــام بِوج ِفـ ِ
ــه
َ ُ َ ْ
َ ْ َ ُْ ْ

ِ
ثِ َؿ َ
ــــؿ ًة لألرامــــل
َــــامى ط ْص َ
ــــال ا ْل َقت َ

()1

وكان أكؿل الـاس خؾؼا ،وأحؿدهم سقرة ،وأوفاهم طفدا كؿا قال حسان بن ثابت:
ـــة ا ْلفـ ِ
ـــول َكبِــــي ْإُمـ ِ
ِ
ـــل الرسـ ِ
ـــادي
ت
ــت ُأ ْك َثــى َو َٓ َو َضــ َع ْ
تَــاهلل ِ َمــا َح َؿ َؾ ْ
َ
ّ ّ
م ْثـ َ ّ ُ
ِ()2
َأو َفــــــى بِ ِذمـ ِ
و َٓ بــــــرا اهلل َخ ْؾ ًؼــــــا ِمــــــن بريتِـ ِ
ـــــة َجـ ٍ
ـــــار َأ ْو بِ ِؿق َعــــــاد
ـــــه
ْ
ّ
َ َ َ ُ
ْ َّ ّ
وحػظ اهلل هذه السقرة العطرة حػظا ٓ يوازيه حػظ أي سقرة من البشر من أبي البشر
آدم إلى طقسى -طؾقفؿا السالم ، -وهي محػوضة بعـاية حراس الدين من الضقاع والتحريف

( )1صحقح البخاري ( )27 /2ح (.)1119
( ) 2ابـ هشام :طبد الؿؾؽ بـ هشام بـ أيقب الحؿقري الؿعاارري أباق محؿاد جؿاال الاديـ (الؿ اق :
213هااا) الســقرة الـبويــة  .)174 /0تحؼقااؼ :مفاااػك الوااؼا وإبااراهقؿ إبقاااري وطبااد الحػااقظ
الشؾبل صبعة :شركة مؽ بة ومابعة مفاػك البابل الحؾبل وأوٓده بؿفر الابعة :الثاكقة 1375ها
 1955 -م
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والتفويل ،والزيادة والـؼصان.

اهتم سؾػـا الصالح بالسقرة مـذ طفد الصحابة رضوان اهلل طؾقفم أجؿعقن إلى
وقد ّ
طفدكا الحاضر رواية ٕحداثفا ،ودراسة لؿوضوطفا ،وكتابة وتللقػا لؿضؿوكفا.
اهتمام الصحابة بالسرية النبوية:

وأول من اهتم بالسقرة الـبوية هم صحابة رسول اهلل  الذين شاهدوا التـزيل،
وشاركوا معه يف الغزوات ،وحضروا إحداث ،وكاكوا بعؾم تا ّم بصؾة الـبي  بربه ،وصؾته
بالخؾق ،ومعامؾته مع أهل بقته ،وققادته الجقوش ،وإرساله السرايا والبعوث ،وكاكت حقاة
الـبي  هي محور حقاتفم ،وكاكوا حريصقن أشد الحرص طؾى تتبع سقرته حتى إن بعضفم
يتـاوبون مالزمة مجؾسه يوما بعد يوم ،ولؽـّفم ما كاكوا طؾى مستوى واحد من العؾم بلحوال
ٍ
بعض :مـفم:
الـبي  ،ولذلك قد اشتفر بعض الصحابة بعـايتفم بالسقرة الـبوية دون
 --1الحبر عبد هللا بن العباض :
يؼول أبو سؾؿة الحضرمي :سؿعت ابن طباس ،يؼول« :كـت ألزم إكابر من أصحاب
رسول اهلل  من الؿفاجرين وإكصار فلسللفم طن مغازي رسول اهلل  ،وما كزل من الؼرآن
()1

يف ذلك ،وكـت ٓ آتي أحدا مـفم إٓ س َّر بنتقاين :لؼربي من رسول اهلل . »
وكان يخصص يوما لؾحديث طن مغازي رسول اهلل  وقد قال طبقد اهلل بن طبد اهلل بن
ال :بِ ِع ْؾ ِم ما سب َؼه ،وفِ ْؼ ٍه فِقؿا ِ
ات الـَّاس بِ ِ
خ َص ٍ
َان ا ْب ُن َط َّب ٍ
قج إِ َل ْق ِه ِم ْن َر ْأيِ ِه،
اس َقدْ َف َ
طتبة" :ك َ
احت َ
َ ْ
َ َ َ ُ َ
َ
ِ ِ
ِ
يث رس ِ
َو ِح ْؾ ٍم َو َس ْق ٍ
ول اهلل ِ ِ مـْ ُهَ ،و َٓ
ب َوكَائِ ٍلَ ،و َما َر َأ ْي ُ
ت َأ َحدً ا ك َ
َان َأ ْط َؾ َم ِب َؿا َس َب َؼ ُه م ْن َحد َ ُ
َأط َؾم ِب َؼ َض ِ
ان ِمـْ ُهَ ،و َٓ َأ ْف َؼ َه ِفي َر ْأ ٍي ِمـْ ُهَ ،و َٓ َأ ْط َؾ َم ِب ِش ْعرٍ َو َٓ َط َربِ َّق ٍة َو َٓ
اء َأبِي َب ْؽرٍ َو ُط َؿ َر َو ُط ْث َؿ َ
ْ َ
ف ر َأيا فِقؿا ِ
اب و َٓ بِ َػرِ َ ٍ ِ
ِ
بِ َت ْػ ِسقرِ ا ْل ُؼ ْر ِ
قج إِ َل ْق ِه
احت َ
يضة مـْ ُهَ ،و َٓ َأ ْط َؾ َم بِ َؿا َم َضى َو َٓ َأ ْث َؼ َ َ َ َ ْ
آن َو َٓ بِح َس ٍ َ

( )1ابـ سعد :أبق طبد اهلل محؿد بـ سعد بـ مـقع الفاشؿل بالقٓء البفاري البغادادي الؿعاروا باابـ
سعد (الؿ ق 231 :ها) الابؼات الؽربى ( )371 /2تحؼقؼ :إحوان طباس صبعة :دار صاادر –
بقروت الابعة :إولك  1968م.
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()1
َان يج ِؾس يوما ما ي ْذكُر فِ ِ
ِ
يلَ ،و َي ْو ًما لِ ِؾ َؿغ ِ
قه إِ َّٓ ا ْل ِػ ْؼ َهَ ،و َي ْو ًما الت َّْل ِو َ
َازي. "...
مـْ ُهَ ،و َل َؼدْ ك َ َ ْ ُ َ ْ ً َ َ ُ

 -2البراء بن عاشب بن الحازث ألاهصازي الحازثي .
()2

له اختصاص بغزوات رسول اهلل  ،وشفد مع الـبي  خؿسة طشرة غزوة  ،وهو
()3

الراوي لؽثقر من غزوات الرسول  مثل هجرة الـبي  إلى الؿديـة وكزولفا بفا  ،وهجرة
()4

()5

ضعػاء الؿفاجرين  ،وطدد أصحاب بدر  ،وغزوة أحد
()9

()8

()7

()6

،وغزوة هوازن ،
()10

وإحزاب وقتل أبي رافع طبد اهلل بن أبي الحؼقق  ،وبقعة الرضوان
 ،وطؿرة الؼضاء

()12

()11

 ،وغزوة خقبر

وسرية خالد بن الولقد ,وطؾي بن أبي صالب إلى القؿن

()13

 ،وغقر ذلك

من مرويات السقرة.
 -3عبد هللا بن عمسو بن العاص .
كان يؽتب أحاديث الـبي  ،وقد روى غقر قؾقل من أحداث سقرة الؿصطػى 
( )1ابـ سعد :الؿفدر الوابؼ.)368 /2( :
( )2صحقح ابـ حبان ( )141 /16ح (.)7176
( )3صحقح البخاري ( )211 /4ح ( )3615و ( )17 /1ح (.)41
( )4صحقح البخاري ( )66 /5ح (.)3925
( )5دٓئؾ الـبقة لؾبقفؼل (.)36 /3
( )6صحقح البخاري ( )65 /4ح (.)3139
( )7صحقح البخاري ( )32 /4ح ()2874
( )8صحقح البخاري ( )26 /4ح (.)2837
( )9صحقح البخاري ( )63 /4خ (.)3122
( )11صحقح البخاري ( )184 /3ح ( )2698وصحقح ابـ حبان (.)126 /11
( )11صحقح البخاري ( )136 /5ح (.)4221
( )12صحقح البخاري ( )141 /5ح (.)4251
( )13صحقح البخاري ( )163 /5ح (.)4349
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ومروياته يف السقرة ،وهي مبثوثة يف كتب الحديث والسقرة :مـفا طدواة قريش لرسول اهلل
()2

()1

 ، وغزوة حـقن واطتراض ذي الخويصرة التؿقؿي طؾى رسول اهلل  وغقر ذلك من
أخبار السقرة.
 -1جابر بن طبد اهلل بن حرام .
لم يتخؾف طن رسول اهلل  طن غزوة بعد أحد ،وطـده إحصائقة تامة طن غزوات
رسول اهلل  ،لؿا سئل طن طدد غزوات رسول اهلل  فؼال« :سبعا وطشرين غزوة غزا
بـػسه ،وغزوت معه مـفا ست طشرة غزوة ،لم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي رحؿة اهلل بلحد،
وكن تسعا ،فؽاكت أول غزوة غزوتفا معه حؿراء إسد إلى آخر
وكان يخؾػـي طؾى أخواتيَّ ،
()3

مغازية» .
ففمٓء إربعة هم البارزون يف العـاية بالسقرة الـبوية.
عناية التابعني بالسرية النبوية:

وكان التابعون يعؾؿون أوٓدهم مغازي رسول اهلل  ،وسراياه ويعدوكفا طؾقفم كؿا
يعؾؿون السورة من الؼرآن:
يؼول طؾي بن الحسقن زين العابدين رحؿه اهللُ « :كـَّا ُك َع َّؾ ُم َمغ ِ
ي الـَّبِ ِّي َ و َس َر َايا ُه ك ََؿا
َاز َ
ِ ()4
آن» .
ور َة ِم َن ا ْل ُؼ ْر
ُك َع َّؾ ُم الس َ
ـول اهلل ِ
ي رس ِ
َان َأبِي ُي َع ِّؾ ُؿـَا َمغ ِ
ويؼول محؿد بن إسؿاطقل بن سعد بن أبي وقاص« :ك َ
َـاز َ َ ُ
()5
َ و َي ُعد َها َط َؾ ْقـَاَ ،و َس َر َايا ُه َو َي ُؼ ُ
ولَ :يا َبـ ِ َّي َه ِذ ِه َمآثِ ُر آ َبائِؽ ُْم َف َال ت َُض ِّق ُعوا ِذك َْر َها» .
( )1سقرة ابـ هشام (.)289 /1
( )2سقرة ابـ هشام (.)496 /2
( )3تاريخ دمشق ٓبن طساكر .)049 /44
( )4الجامع ٕخالق الراوي وآداب الوامع لؾخاقب البغدادي ( )195 /2ح (.)1591
( )5الجامع ٕخالق الراوي وآداب الوامع لؾخاقب البغدادي ( )195 /2ح (.)1591
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ومن طـايتفم بالسقرة الـبوية مبادرتفم إلى تدويـفا يف وقت مبؽر ،فلول من دون السقرة
ومغازي رسول اهلل  هو:
 -4طروة بن الزبقر بن العوام ت91 :هـ) أحد الػؼفاء السبعة بالؿديـة الؿـورة ،ققل:
()1

أكه أول من صـف يف الؿغازي  ،ولم يعثر طؾى كتابه غقر ما كؼؾه ابن إسحاق والواقدي طـه
()2

يف أخبار السقرة .
 -0أبان بن طثؿان بن طػان  ت42٥ :هـ) ،حقث جؿع مغازي رسول اهلل ،
وأخذها طـه الؿغقرة بن طبد الرحؿن بن الحارث بن هشام بن الؿغقرة  ،وكاكت مؽتوبة طـده،
()3

فؽان كثقر ما يؼرأها طؾى تالمذته ،ويلمرهم بتعؾقؿفا. .
 -3طـــامر بـــن شـــراحقل الشـــعبي ت42٥ -421 -423 :هــــ) ،كـــان لـــه كتـــاب يف
الؿغـازي ،فؼـال ابـن طؿـر« :كلكـه كـان شـاهدا
الؿغازي ،ويؼرأ مـه ،فؿر به ابن طؿر وهو يؼرأ
َّ
()4

معـا» .
 -1شرحبقل بن سعد الؿدين ت403 :هـ)  ،كان له اختصاص بؿغازي رسول اهلل ،
والبدريقن خاصة ،قال ابن طققـة" :ولم يؽن بالؿديـة أحد أطؾم بالؿغازي ،والبدريقن مـه:
فاحتاج فؽلكفم اتفؿوه ،وكاكوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطؾب مـه شقئا فؾم يعطه أن
()5

يؼول :لم يشفد أبوك بدرا" .

( )1كشػ الظـقن طـ أسامل الؽ ب والػـقن (.)1746 /2
( )2يراجع :مغازي القاقدي ( )566 /2سرية أمقرها طبد اهلل بـ رواحة إلك أسقر باـ زارم شاقال ساـة
ست.
( )3الابؼااات الؽااربى ( )161 /5رقااؿ المجؿااة ( )753تاااريد دمشااؼ ٓبااـ طواااكر ( )72 /61رقااؿ
المجؿة.)7594( :
( )4تاريد بغداد ( )143 /14رقؿ المجؿة.)6633( :
( )5الجرح وال عديؾ ٓبـ أبل حاتؿ ( )338 /4رقؿ المجؿة (.)1486
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 -٥محؿد بن مسؾم بن شفاب الزهري ت401 :هـ) ،ذكر حاجي خؾقػة أن له كتابا
()1

يف السقرة  ،وقد كؼل طـه اإلمام البخاري يف صحقحه مسـدا وبالغا.
 -1طبد اهلل بن أبي بؽر بن طؿرو بن حزم ت43٥ :هـ) ،قد كؼل طـه الواقدي كثقرا
()2

حول الغزوات .
 -7موسى بن طؼبة بن أبى طقاش الؼرشى أبو محؿد الؿدكى  ،مولى آل الزبقر بن العوام
ت414 :هـ)  ،له كتاب يف الؿغازي ،فقه الصحقح والؿرسل وجقد اإلسـاد ،وكان اإلمام
مالك إذا سئل طن الؿغازي قال طؾقك بؿغازي الرجل الصالح موسى بن طؼبة فنكه أصح
الؿغازي

()3

.
()4

 -8سؾقؿان بن صرخان التقؿي ت413 :هـ) ،له كتاب يف السقرة  ،وكؼل مـه السفقؾي
()5

يف الروض إكف .
 -9محؿد بن إسحاق بن يسار الؿطؾبي ت4٥4 :هـ) ،وهو من صغار التابعقن ،ققل:
()6

إكه رأى أكس بن مالك . 
وهو إمام يف الؿغازي قال الذهبي" :كان أحد أوطقة العؾم َحبرا يف معرفة الؿغازي
والسقر

"()7

 ،وروى طـه السقرة كل من :زياد بن طبد اهلل البؽائي ،وبؽر بن سؾقؿان ،وسؾؿة بن

بن الػضل إبرش ،ويوكس بن بؽقر ،وإبراهقم بن سعد الزهري وغقرهم ،وأقدمفم رواية

( )1كشػ الظـقن طـ أسامل الؽ ب والػـقن (.)1461 /2
( )2مغازي القاقدي ( )412 /1غزوة دومة الجـدل.
( )3تاريد دمشؼ ٓبـ طواكر (.)465 /61
( )4رفرسة ابـ خقر اإلشبقؾل (ص.)199 :
( )5الروض إكػ ( )112 /5قفة اس شفاد طؽاشة بـ محفـ يقم بزاخة.
( )6تذكرة الحػاظ لؾذهبل ( )131 /1رقؿ المجؿة (.)167
( )7تذكرة الحػاظ لؾذهبل ( )131 /1رقؿ المجؿة (.)167
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()1

يوكس بن بؽقر .
عناية تابعي التابعني بالسرية النبوية:

ومن أبرزهم اهتؿاما بالسقرة:
 -42أبو معشر كجقح بن طبد الرحؿن السـدي الؿدين ت472 :هـ) ،ذكر ابـ الـديؿ
()2

أكف :طالؿ بإحداث والوقر وأحد الؿحدثقـ ولف مـ الؽ ب "ك اب الؿغازي" .
 -44يوكس بن بؽقر الشقباين ت499 :هـ) أحد رواة سقرة ابن إسحاق.
 - 40محؿد بن طؿر الواقدي ت027 :هـ) ،صاحب كتاب الؿغازي ،مختؾف يف
التوثقق والتجريح ،ولؽن ٓ يستغـى طـه يف الغزوات قال الذهبي" :ضعقف ،يحتاج إلقه يف
()3

الغزوات والتاريخ"  .وقال ابن كثقر" :والواقدي طـده زيادات حسـة وتاريخ محرر غالبا;
()4

غالبا; فنكه من أئؿة هذا الشلن الؽبار" .
 -43محؿد بن سعد بن مـقع الفاشؿي بالوٓء ،البصري ،البغدادي ت.)032 :
كاتب الواقدي ،صـف كتابه الطبؼات الؽبرى ،وخصص جزءا كبقرا مـه لؾسقرة الـبوية
الشريػة ،قال الخطقب" :صـف كتابا كبقرا ىف صبؼات الصحابة و التابعقن و الخالػقن إلى
()5

وقته فلجاد فقه وأحسن" .
ثم تتابع التللقف بعد مـتصف الؼرن الثالث يف السقرة الشريػة يف كل طصر ،ويف جؿقع
أقطار العالم مـفا شبه الؼارة الفـدية ،ولعؾؿاءها جفو ٌد جبارة يف خدمة السقرة الـبوية ٓ ،سقؿا
يف الدفاع طن طرضه طؾقه الصالة والسالم.
( )1يـظر :الوقرة الـبقية الفحقحة لؾعؿري (.)58/1
( )2الػفرست (ص.)122 :
( )3سقر أطالم الـبالء ط الرسالة (.)469 /9
( )4البداية والـفاية (.)581 /4
( )5تاريد بغداد ( )266 /3رقؿ المجؿة (.)865
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الـمدخل

دراسات يف الشرية الهبُِة يف شبٌ القارة اهلهدِة
شبٌ القارة اهلهدِة
هاااق( :قواااؿ كبقااار ماااـ الؼاااارة أساااققية تضاااؿ البؾااادان :باااـغالديش بقتاااان الفـاااد
كقبال وباكو ان سريالكؽا وجزر الؿالديػ).
الؿـاصؼ ال ل يحدّ ها مـ الشؿال سؾواؾة جباال الفؿآياا وماـ الشاؿال الغربال جباال
هـدوكقش حقث تؼع حدود أرغاكو ان وإيران ومـ الجـاقب الغربال بحار العارب ويؼاع
جـقهبا الشرقل الؿحقط الفـدي ثؿ خؾقج البـغال و شرقفا جبال آسام.
اهلند :يرجع أصؾفا إلك هنر (أكدس) الذي يـبع ماـ ساػقح جباال الفؿالياا ويـوااب
إلك الجـقب الغربل ويفؾ إلك الوفقل شؿال الفـد ثؿ يؾ ؼال ببحار العارب واسا ؿدت
إراضل ال ل تؼع رقؿا وراء هنر (أكدس) اسؿ (اكد) أو (هـد) أو (هـدوسا ان) ثاؿ اشا فر هاذا
الـفر باسؿ (الوـد) أيضا.
وأصبح سؽان هاذه الابالد يواؿقن (الفـادوس) أو (الفـاقد) وققاؾ إن آساؿ الفـادي
الؼديؿ لفذا الـفر كان (سـدهق) ومـف اش ؼ كؾؿة (سـد هـد).
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()1

ّصْل اإلصالو إىل أرض اهليد

الفـد مـ أقدم بؼاع العالؿ ال ل سؽـفا البشر مـذ زمـ قديؿ رقذكر الؿمرخقن أن أول مـ
()2

سؽـ الفـد والوـد هق :ققط بـ حام بـ كقح طؾقف الوالم .
ِ
رؾؼدَ مفا ووررة ثرواهتا وكثرة أهنارها وررط طـاية أهؾفا بالعؾؿ والحؽؿة رؿا مـ ممرخ إٓ
ويذكر الفـد ووصػفا جؿال الديـ الشقباين الؼػال بؼقلف" :الفـد هم إمة إولى كثقرة العدد
َان مؾوك
فخؿة الؿؿالك َقدْ اطترف لَ َفا بالحؽؿة وأقر بالتبريز فِي فـون الؿعرفة كل الؿؾل السالػة َوك َ
الصقن يؼولون أن مؾوك الدكقا خؿسة وسائر الـاس أتباع لفم فقذكرون :مؾك الصقن ،ومؾك الفـد،
ومؾك الترك ،ومؾك الػرس ،ومؾك الروم  .....وكاكوا يسؿون مؾك الفـد مؾك الحؽؿة لػرط
طـايتفم بالعؾوم  ......فؽان الفـد طـد جؿقع إمم َط َؾى مر الدهور معدن الحؽؿة ،ويـبوع العدل،
()3

والسقاسة. "....
وقد سؽـ الفـد أققام كثقرة رؿـ أقدمفا "الـاجا" ال ل كاكت قابضة طؾك الؿـاصؼ الشؿالقة
لؾفـد وكاكقا يعبدون الثعبان وقد طثرت طؾك خاتؿ طجقب ي للػ مـ رأسقـ مـ رؤوس الثعابقـ
()4

وهق الرمز الؿؿقّز لعباد الثعابقـ .

( )1مجؾة البقان ( ) 51 /63مؾػ العدد الؿوؾؿقن الفـد دخقل اإلسالم إلك الؼاارة الفـدياة محؿاقد
الوقد الدغقؿ .
( )2ابـ ق قبة :أبق محؿد طبد اهلل باـ مواؾؿ باـ ق قباة الاديـقري (الؿ اق 276 :هاا) الؿعـارف تحؼقاؼ:
ثروت طؽاشة الـاشر :الفقئة الؿفرية العامة لؾؽ اب الؼاهرة الابعة :الثاكقة  1992م (.)26 /1
( )3الؼػال :إخبار العؾؿـاء بلخبـار الحؽؿـاء لجؿاال الاديـ أبال الحواـ طؾال باـ يقساػ باـ إباراهقؿ
الشقباين الؼػال (الؿ ق  646 :ها) تحؼقاؼ :إباراهقؿ شاؿس الاديـ الـاشار :دار الؽ اب العؾؿقاة
بقروت – لبـاان الابعاة :إولاك  1426هاا  2115 -م حارا الؽااا –أساؿاء الحؽؿااء( -ص:
.)211
( )4الؼػال :إخبار العؾؿـاء بلخبـار الحؽؿـاء

لجؿاال الاديـ أبال الحواـ طؾال باـ يقساػ باـ إباراهقؿ =
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و جفة الجـقب مـفا سؽـ الدرافقديون ( )Dravidienneوٓ يزال "الدكـ" إلك

يقمـا هذا موؽـًا رئقوقل لؾدرارقديقـ ومركز ًا لعاداهتؿ ولغ فؿ وأدهبؿ ورـقهنؿ(. )1
ثؿ هاجر إلقفا "أريون" أبـاء أطؿام إوربققـ مـ شقاصئ بحر قزويـ وكان همٓء
أريقن أقرب إلك الؿفاجريـ مـفؿ إلك الػاتحقـ وكاكقا ذووا أجوام ققية وشف ّقة طارمة لؾاعام
والشراب ووحشقة ٓ تمدد الفجقم ومفارة وشجاطة الحروب سرطان ما أدت هبؿ هذه
()2

الخفال كؾفا إلك خضقع الفـدوس ان كؾفا لوؾااهنؿ .
دخول العرب إلى شبه الؼارة الفـدية قبل اإلسالم.
ّ
إن العرب دخؾقا الفـد مـ ضؿـ جقش كورى الذي اس قلك طؾك سركديب قبؾ مقلد رسقل
اهلل  وذكر الاربي

تاريخف" :ثؿ إن كورى وجف مع رجؾ مـ أهؾ القؿـ يؼال لف سقػان بـ

معديؽرب -ومـ الـاس مـ يؼقل إكف كان يوؿك سقػ بـ ذي يزن -جقشا إلك القؿـ رؼ ؾقا مـ هبا
مـ الوقدان واس قلقا طؾقفا رؾؿا داكت لؽورى بالد القؿـ وجف إلك سركديب مـ بالد الفـد -وهل
أرض الجقهر -قائدا مـ ققاده

جـد كثقػ رؼاتؾ مؾؽفا رؼ ؾف واس قلك طؾقفا وحؿؾ إلك
()3

كورى مـفا أمقآ طظقؿة وجقهرا كثقرا" .

=

الشقباين الؼػال (الؿ ق  646 :ها) تحؼقاؼ :إباراهقؿ شاؿس الاديـ الـاشار :دار الؽ اب العؾؿقاة
بقروت – لبـاان الابعاة :إولاك  1426هاا  2115 -م حارا الؽااا –أساؿاء الحؽؿااء( -ص:
.)211

ديقراكت (الؿ اق :
ديقراكت و ويؾقام جقؿس َ
ديقراكت قفة الحضارة لا ول َ
( )1يـظر مع ال فراِ :ول َ
محؿاقد وآخاريـ الـاشار :دار الجقاؾ بقاروت  -لبـاان
 1981م) ترجؿة :الادك قر زكال كجقاب ُ
الؿـظؿة العربقة لؾمبقة والثؼارة والعؾقم تقكس طام الـشر 1418 :ها  1988 -م (.)19 /3
ديقراكت قفة الحضارة (.)21 /3
( )2يـظر مع ال فراِ :ول َ
( )3الاربي محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب أمؾل أبق جعػار الااربي (الؿ اق 311 :هاا)
تاريد الرسؾ والؿؾقك الـاشر :دار الماث – بقروت الابعة :الثاكقة  1387 -ها (.)153 /2
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تـص طؾك ّ
أن العرب القؿـققـ قد دخؾقا إراضل الفـدية قبؾ مبعث رسقل اهلل
رفذه الرواية ّ
 مـ ضؿـ جقش كورى أكقشروان الذيـ غزوا الفـد وكان مقلد الـبل  لؿضل اثـ قـ وأربعقـ
()1

سـة مـ مؾؽ كورى أكقشروان .
وكان مـ الابقعل اتفال سؽان الفـد بالعرب واتفال العرب بوؽان الفـد وذهاب
جالقات طربقة إلك الفـد لؿؿارسة الزراطة أو ال جارة أو الفـاطة أو غقر ذلؽ مـ الؿفـ والحرا
الؿعرورة آكذاك وذهاب الفـقد إلك إراضل العربقة وإقام فؿ طؾك شقاصئ بحر العرب ويـ ج طـ
ذلؽ ققام الروابط آج ؿاطقة وإسرية والثؼارقة والحضارية بقـ الجالق قـ العربقة والفـدية وتبادل
إرؽار بقـفؿا.
يؼقل إس اذ أحؿد أمقـ" :وكان لوؽان القؿـ قديؿا طالقات بالفـد والشرق
إدكك" ثؿ يؼقل " :وكاكت ال جارة قديؿا

يد القؿـققـ وكاكقا هؿ العـفر الظاهر رقفا
()2

رعؾك أيديفؿ كاكت تـؼؾ غالت حضرمقت وواردات الفـد إلك الشام ومفر" .
وكاكت العرب يذهبقن بوػـفؿ ِّ
الش َراطقة إلك سقاحؾ الفـد وسقالن تحؿؾ إلقفا ال ؿقر
وحاصالت جزيرة العرب والعراق وتعقد هبؿ محؿؾة بحاصالت الفـد ومـفا الخشب الثؿقـ
()3

لالس ػادة مـف بـاء الوػـ وٓس عؿالف الؿعابد الضخؿة الؿفؿة و قفقر الؿؾقك .
ويؼ ضل ذلؽ آتفال ال جاري وآج ؿاطل والػؽري أن اإلسالم قد وصؾ إلك إراضل
الفـدي طؼب ضفقرها جزيرة العرب.
( )1الاربي تاريد الاربي ( )154 /2واباـ الجاقزي :أباق الػارج طباد الارحؿـ باـ طؾال باـ محؿاد
الجقزي (الؿ ق 597 :ها) الؿـ ظؿ تاريد الؿؾقك وإمؿ ( )245 /2تحؼقؼ :محؿد طبد الؼادر
طاا مفاػك طبد الؼادر طاا الـاشر :دار الؽ ب العؾؿقة بقاروت الابعاة :إولاك  1412هاا -
 1992م.
( )2أحؿد أمقـ رجر اإلسالم .13/1
( )3جقاد طؾل الؿ ق (سـة 1418ها) :الؿػفؾ تااريد العارب قباؾ اإلساالم الـاشار :دار الوااقل
الابعة :الرابعة 1422ها2111 /م (.)219 /1
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سقاحؾ الفـد الغربقة

زمـ

الـبل  خالرا لؿا ذهب إلقف الؿو شرققن مـ أن الدطقة اإلسالمقة قد تلخرت الفـد إلك الؼرن
العاشر لؾؿقالد.
ومن تؾك الوثائق التاريخقة التي تثبت أن اإلسالم قد اكتشر يف الفـد يف مـطؼة مؾقبار)
يف طفد الـبي  جلك الىلىد الفضيت التي وشستها ألاطسة املالكت باركل) يف كـور) يف
الؼرن الثامن لؾؿقالد ،وطرضت الـؼود التي تحؿل اسم الؿؾك مؾك أركل) يف الؿعرض
الثؼايف الذي أققم يف َمدْ راس طام 4931م ،وتحتػظ هذه إسرة بتراثفا الؼديم وتحافظ طؾى
مجدها الغابر مـذ الؼرون ،وأصبحت هذه الوثائق التاريخقة الؿـؽشػة يف قصر أركل) من
كؼود ومخطوصات ومـحوتات ورسائل وغقرها أبفى الحجج التاريخقة لتػـقد رأي الؼائل بلن
الدطوة اإلسالمقة قد ابتدأت يف مؾقبار) يف الؼرن العاشر لؾؿقالد.
وقد صرح الؿمرخ الؿشفور ابن طرب شاه 4171م) والؿمرخ العربي الؿعروف فخر
الدين 4070م) بلن اإلسالم بدأ يـتشر يف سواحل الفـد الغربقة يف زمن الـبي  وجاءت
()1

وثائق أركل) مميدة لرأي هذين الؿمرخقن .
وأما الىثيلت الثاهيت التي تدل طؾى أن اإلسالم دخل يف الفـد يف زمن الـبي  بلكه
ُوجد محػور ًا طؾى حجر يف مسجد يؼع قرب بقتور) يف كقرله) أن اإلسالم ضفر فقفا يف السـة
الخامسة من الفجرة ،ويعؾؾون سبب ضفوره بوصول بعض العرب مبؽرين إلى ديار مؾقبار)
أن راجه
وٓ ريب يف أن الؿسؾؿقن يوجدون يف الفـد من أوائل الؼرن إول الفجري ،بدلقل ّ
سركديب) أسؾم يف سـة 12هـ ،وكذلك راجه مؾقبار) أسؾم يف الؼرن إول من الفجرة.
وقد أكّد فراكسقس دي  )Francisdayوكذلك استرك  )Struckإن الؿسؾؿقن
( )1يـظار :مجؾاة البقاان العاادد )63( :ذو الؼعادة ساـة 1413هاا مؼااال لؿحؿاقد الواقد الادغقؿ بعـااقان:
(دخقل اإلسالم إلك الؼارة الفـدية) كؼال طـ مجؾة ثؼارة الفـد طادد كقواان /أبرياؾ ساـة ( 1961
ص 211وما بعدها).
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()1

العرب أقاموا يف جزيرة سقالن ،وساحل مؾقبار يف الؼرن السابع الؿقالدي .
وكاكت جزيرة سقالن (سركديب) هل كؼاة اتفال
َأما َصُل اإلسالم عو طسِق الفتُحات اإلسالمّة
للبخح عو اإلسالم يف اهلهد جانباى:
اجلانب األَل :دخقل اإلسالم رقفا كدطقة ورؽرة والجفقد ال ل بذلفا الدطاة الؿوؾؿقن
سبقؾ كشرها أوساط إمة الفـدية باريؼ الؿقطظة واإلرشاد والؼدوة الحوـة.
اجلانب الجانْ :حؽؿ الؿوؾؿقـ رقفا والػ قحات العوؽرية ال ل قام هبا الؿؾقك
وإباصرة الؿوؾؿقن.
أما اجلانب اإلسالمْ كدعُة خالصة َفكسة حمضة رفق أطؿؼ أثرا

تاريد

اإلسالم والؿوؾؿقـ شبف الؼارة الفـدية وأوسع كااقا مـ حقث البحث العؾؿل.
وبدأت هذه الجفقد الػردية

الفـد قبؾ الػ ح اإلسالمل إول الذي قام بف (محؿد

بن الؼاسم الثؼػي) كحق طام  91مـ الفجرة الـبقية شؿالل الؼارة الفـدية.
يشقر ال اريد إلك ّ
أن صقت اإلسالم قد وصؾ ٕول مرة إلك الفـد بليدي العرب
وكاك ؽ قا هؿ صؾقعة الؿوؾؿقـ الذيـ أثاروا الاريؼ لـشر الدطقة اإلسالمقة
أن اكبثؼ رجرها

بالد العرب رقجدت أرضا خفبة

ربقطفا طؼب

أرجاء الفـد وتػ حت زهقرها

أكحائفا وأثؿرت ثؿارها القاكعة جق مـ الحرية والوالم.

دخل إلاطالم الهىد من ظسق ثالث من الىاحيت الغرس اييت
أهؿفا شىاظئ الهىد الرسبيت الى اكعت في بحس العسب ال ل كاكت مركز ارتقاد
ومـ ّ
والر َّحؾ العرب مـذ أقدم العفقر
ال جار ُّ

البالد الفـدية و صريؼفؿ إلك جزيرة سقالن

وإلك الفقـ وغقرها مـ بؾدان الشرق إقفك.

الثــاوي الااذي دخااؾ مـااف اإلسااالم إلااك الفـااد :مىــاظم الظــىد الى اكعــت عئــى شــاظئ
( )1يـظر :ثؼارة الفـاد طادد كااكقن الثااين /يـااير طاام  1961ص 115 -114ومؼاال الادك قر محؿاد
أحؿد الفديؼل.
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الهىــد الشــمالي الرس ــي حقااث دخااؾ (محؿااد بااـ الؼاسااؿ الثؼػاال) راتحااا طفااد حؽااؿ
(الحجاج بـ يقسػ الثؼػل ) وذلؽ كحق طام (91ها).
وأول مـ
والعسٍم الثالث الحدود الشماليت الرسبيت املخجاوزة أليراوظخان و إًسان ّ
دخؾ الفـد راتحا مـ هذا الاريؼ الجبؾل القطر (محؿقد الغزكقي) رقؿا بقـ طامل (388ها 421ها).
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جًُد علماء شبٌ القارة اهلهدِّة يف الشرية الهبُِة
إن لعؾؿاء شبف الؼارة الفـدية جفقدا مشؽقرة ك ابة الوقرة الـبقية ٓ سقؿا الؼركقـ
إخقريـ ال اسع طشر والعشريـ.
وإمر الذي يمسػـا بلكّف ٓ كجد

الؼرن الثاين إلك هناية الؼرن الحادي طشر الفجري

كشاصا مؾؿقسا ك ابة الوقرة الـبقية إٓ مـ بعض طؾؿاء الفـد الذيـ سؽـقا الديار العربقة
ولق كظركا إلك مـاصؼ أخرى ال ل اك شر رقفا اإلسالم كجدها ّ
أن أهؾ العؾؿ هبا ك بقا الوقرة
كؿا كبقرا ٓ سقؿا طؾؿاء مفر والشام وإكدلس والؿغرب العربل وغقرها مـ الؿدن
ّ
اإلسالمقة.
وقد سبق بلن اإلسالم اكتشر يف شبه الؼارة الفـدية من ثالث صرق:
ألاولى :ؼىاطئ الهىذ الغشبُت الىاكعت في بحش العشب.
الثاوي :مىاطم العىذ الىاكعت على ؼاطئ الهىذ الؽمالي الغشبي.
الثالث :الحذود الؽمالُت الغشبُت املخجاوسة ألفغاوعخان وإًشان.
فبهاء علٌّ ميكو تقشّم الهشاط العلمْ يف شبٌ القارة اهلهدِة إىل عدة أدَار:
ألاول مـ ر ح محؿد بـ الؼاسؿ الثؼػل الابالد الفـدياة طاام  91هاا إلاك  388هاا قباؾ
دخقل محؿقد الغزكقي إلك إراضل الفـدية.
الثاوي مـ ر ح محؿقد الغزكقي إلك سؼقط دولة الؿغقل طؾك يد اإلكجؾقز طام  1857م.
الثالث مـ العفد آس عؿاري الربيااين  1857م إلك يقمـا هذا.
أما الدور األوّل :رقع رب رمة أزمة طؾؿقة

هذا اإلقؾقؿ حقث ٓ كجد رقف ك ابا

الوقرة الـبقية بالؾغات الؿحؾقة وإن ك بت رقف رفل بالؾغة العربقة رلول طالؿ أ ّلػف الوقرة
الـبقية أو مغازي رسقل اهلل  مـ طؾؿاء شبف الؼارة الفـدية هق:
أبو معشر كجقح بن طبد الرحؿن السـدي الؿدين 472هـ).
قال محؿد بـ أبل معشر" :كان أبل سـديا أخرم خقاصا قال :وكقػ حػظ الؿغازي؟
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()1

قال :كان ال ابعقن يجؾوقن إلك أس اذه رؽاكقا ي ذاكرون الؿغازي رحػظ" .
وقد ذكر ابـ الـديؿ أكف :طالؿ بإحداث والوقر وأحد الؿحدثقـ ولف مـ الؽ ب
()2

"ك اب الؿغازي" .
ولؿ يفؾ إلقـا مـ ك ابف شلء غقر ما كؼؾ طـف الؿمرخقن وقد كؼؾ طـف الاربي مـ هذا
()3

الؽ اب أربعة مقاضع .
إوزاطي طبد الرحؿن بن طؿرو الؿتوىف سـة 4٥7هـ.
ويذكر أكف ولد أرض الشام ولؽـف كان مـ ساللة سـدية وأصؾف مـ الفـد.
َ ِ
ِ
اطلَ :ط ْبدُ ال َع ِز ْي ِز ب ُـ َط ْؿ ِرو ِ
بـ َأبِل َط ْؿ ٍرو َر َو َّؿك
َق َال َأ ُبق ُز ْر َط َة الدِّ َم ْشؼ ُّلْ :
اس ُؿ إ ْو َز ِّ
ِ
ِ
ِ
ب َط َؾ ْق ِف َذل ِ َؽ َوك َ
الر ْح َؿ ِـ َوك َ
َان
الوـْد ك ََز َل رل إَ ْو َزا ِع َر َغ َؾ َ
َان َأ ْص ُؾ ُف م ْـ َس ْب ِل ِّ
َك ْػ َوفَ :ط ْبدَ َّ
()4
ِ
َر ِؼ ْق َف َأ ْه ِؾ َّ
َّرس َؾ َو َر َسائِ ُؾف ُت ْم َث ُر.
الشا ِم َوكَاك َْت َصـْ َع ُ ُف الؽ َا َب َة َوال ُّ
()5

دون العؾؿ الشام .
وهق ّأول مـ ّ

وقد ذكر طبد الحل بـ رخر الديـ الحوـل ك ابف(( :هضهت الخىاطش وبهجت املعامع
والىىاظش)) طد ًدا غقر قؾقؾ مـ طؾؿاء شبف الؼارة الفـدية الذيـ لفؿ جفق ٌد مشؽقر ٌة
الوقرة والحديث

هذه الؿـاؼة ولؽـ لؿ يذكر اسؿ مملػاهتؿ

كشر

الوقرة –واهلل أطؾؿ-

مـفؿ:
 .1خؾػ بـ سالؿ اإلمام الحارظ الؿجقد أبق محؿد الوـدي الؿفؾل البغدادي
( )1سقر أطالم الـبالء ط الرسالة (.)439 /7
( )2الػفرست (ص.)122 :
( )3يـظر تلريد الرسؾ والؿؾقك (.)313( )241( )123 /3( )341 /2
ٍ
ٍ
شاعقر أو
أهاداا م ّـقطاة:
ّرسؾ هق وسقؾ ٌة ك اب ّق ٌة مـ وسائؾ آ ّتفال بقـ البشر وهق تعبقار طاـ
( )4ال ّ
ٍ
ٍ
مققػ أو ٍ
صؾب. . .
رأي أو
( )5سقر أطالم الـبالء ط الرسالة ()119 /7
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مقلك آل الؿفؾب مـ كبار الحػاظ كان مقلده سـة (161ها) كان صديؼا
لإلمام أحؿد ابـ حـبؾ وتق سـة (231ها).
 .2أبان بـ محؿد البجؾل البزاز الؽق الؿؾؼب اإلخباري صاحب ك اب الـقادر
()1

يعرا بالوـدي .
 .3والحارظ محؿد الزاهد الديبؾل.
 .4وأحؿد بـ كفر الديبقؾل.
 .5إبراهقؿ بـ محؿد الديبقؾل الوـدي.
()2

 .6طؾل بـ مقسك الديبؾل .
ولؿ يفؾ إلقـا ما صـػ طؾؿاء هذه الػمة إٓ روايات م ـاثرة

ك ب الحديث

وال اريد والوقر كؽ اب الاربي والذهبل وابـ كثقر وغقرهؿ.

والدوز الثاوي من يخح محمىد الرصهىي إلى طلىط دولـت املرـىل عئـى ًـد إلاهجليـ
طام  1857م.
لؿا سؼات الدولة إمقية وقامت الدولة العباسة سـة (132ها) ضعػ تقاصؾ شبف
الؼارة الفـدية بالعرب كقطا ما ولؿا دخؾ محؿقد الغزكقي الفـد بدأ تقاصؾفؿ بلرغاكو ان
وما جاورها مـ مـاصؼ آسقا القساك ربـاءا طؾك هذا ال غقر الوقاسل

الؿـاؼة تغقرت

اتجاهاهتؿ الػؽرية والعؾؿقة والثؼارقة.
ولؿا اكؼاعت رحالهتؿ العؾؿقة طـ العالؿ العربل ضعػ بذلؽ مو قاهؿ العؾؿل
والؿعر

" ولؿا ر ح محؿقد الغزكقي شؿال الفـد وكان أكثر مـاصؼ الفـد الحالقة تحت

( )1معجؿ الؿملػقـ ( )2 /1لوان الؿقزان (.)25 /1
( )2يـظر :رجال الوـد والفـد إلك الؼرن الوابع الفجري ٕصفر الؿباركػقري.
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حؽؿف وكذلؽ جزء كبقر مـ باكو ان وصار شؿال الفـد مركزا طؾؿقا وثؼارقا

طفد

خؾػائف مـ بعد واس ؿر ذلؽ ح ك طفد الغقريقـ.
ولؿا أكشل قاب الديـ أيبؽ حؽقمة مو ؼؾة

دهؾل-دولة الؿؿالقؽ -أقام هـاك

ُك ُظؿا تعؾقؿقة جديدة ومـاهج تعؾقؿقة وكاكت هذه الؿـاهج ال عؾقؿقة هل الؿع ؿدة
أرغاكو ان وآسقا القساك ومـ الؿو غرب والؿحزن ّ
بلن هذه الؿـاهج ال عؾقؿقة ٓ يقجد
رقفا ك اب

الوقرة الـبقية .وأما ك ب الحديث رفل قؾقؾة جدا شبف ٓ شلء وكان ّ
جؾ

اه ؿامفؿ بالؾغة والـحق والفرا.
ولؿا اهنزم هؿايقن مـ شقر شاه سقري اضار أن يؾ جئ إلك إيران ويؿؽث هـاك
أطقاما ويؼال :إكف طرض طؾقف مؾؽ إيران بلن يؿدّ ه بجقش لالك فار طؾك شقر شاه بشرط أن
خاصة.
يفاحب معف طددا مـ طؾؿاءها إلك الفـد ويؿـحفؿ حؼققا وام قازات ّ
و َقبِؾ هؿايقن ذلؽ العرض الؿغري واصاحب معف مـ طؾؿائفا ومعظؿفؿ مـ
إدباء والؿ ؽؾؿقـ والػالسػة ومـ أبرزهؿ الشقد ر ح اهلل شقرازي الذي كشر كظريات
الػالسػة الؿ لخرة والعؼؾقات.
ويفػ ذلؽ العالمة أبق الحوـ الـدوي بؼقلف" :ثؿ إن الفـد كؿا كاكت مـ الؼرن
الخامس الفجري تحت تلثقر ((تركو
والعوؽرية كذلؽ كاكت

ان))

و ((أرغاكو

ان))

مـ الـقاحل الوقاسقة

قؾقؾ أوكثقر تحت تلثقر "إيران" مـ الـقاحل العؾؿقة وإدبقة

والثؼارقة والحضارية والػؽرية وتجد طؾك رؽرهتا وطؼؾق فا ضالل أدهبا وشعرها وصرق
تفقرفا وأخقر ًا ضالل مـاهجفا الدراسقة وكظؿفا ال عؾقؿقة ومملػات طؾؿائفا و كقابغفا ٓ
سقؿا مـذ دخقل الؿؾؽ ((هؿايقن)) إلك ((إيران)) واس عادة الدولة الفـدية بؿـاصرهتا
وتليقدها ثؿ مـذ مؼدم إمقر ر ح اهلل شقرازي والحؽقؿ طؾك الؽقالين
أصبحت الفـد كؾقًا طالة طؾك إيران

طفد الؿؾؽ أكرب

مـاهجفا الدراسقة وصرق ال عؾقؿ وتحديد مؼايقس

الػضؾ والـبقغ و مجال العؾقم العؼؾقة و الحؽؿقة تؼؾدها وتديـ لفا وتؿشك
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()1

وتؿت بذلؽ الوؾاة العؾقا إليران طؾك الفـد هذا الفدد اها .
راكحفرت طؾقم الشعب طؾك الـحق والؿباحث الؽالمقة راالب العؾؿ يؼرأ ك ابا
الـحق ثؿ شرحف وحقاشل طؾك هذا الشرح ثؿ مؾخص الحقاشل . . .وه ّؾؿ جرا.
رق ؿؽـ الاالب ب الطب إلػاظ وآطماض طؾك أخريـ ولؽـ بضاط ف

طؾقم

()2

الؼرآن والوـة والوقرة مزجاة .

َ ْ
ويفػ العالمة صديؼ حوـ خان الؼـقجل هذه الػمة بؼقلف( :ئعلم أن ال ِه ْىذ لم ًىً
َْ
ْ َ
َ َ َ
َبها علم َ
الح ِذًث ُم ْى ُز َ
ان غ ِشٍبا والىبرًذ ألا ْح َمش وعذًما هعىلاء
فخحها أهل ِْلا ْظَلم بل و
ْ
ْ َ
َ
هلها مً كذًم ْال َع ْهذ َو َّ
صىاعت َأ َ
الض َمان فىىن الفلعفت َو ِحى َمت
مغشب ِفي الخ َبر َو ِإ َّه َما
ْ
َّ
ْ َّ
َ
الُىهان وْلاطشاب َعً ُع ُلىم ّ
العىت َواللشآن ِئَّل َما ًزهش مً ال ِف ْله على الللت َولز ِلً
ْ
ْ
ْ
جشاهم ئ َلى ْْلان عا ًٍ َعً َرلً مخحلحن ب َما ُه َى َ
ان وعمذة بظاعتهم ال َُ ْىم ِه َي ال ِف ْله ال َح َى ِف ّي
س
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
الخ ْللُذ دون َّ
على َطشٍم َّ
الخ ْح ِلُم ِئَّل َما ؼ َاء هللا ح َعالى ِفي أف َشاد ِم ْن ُهم َوألحل َهزا ًخىاسزه
ِ
ِ
ْ
َأ َّو ْ
لهم َعً ِآخشهم وٍدىاكله وابشهم َعً وابشهم َح َّتى هثرث فيهم ال َف َخ َاوي َو ّ
الش َو َاًاث وعمذ
ِ
َ
ْالبلىي بخعامل َهزه الخللُذاث َوجشهذ ُّ
الى ُ
صىص املحىماث وهجشث ظجن ظُذ البرًاث
ِ
()3
وسفع عشض ْالف ْله على َ
الح ِذًث وجطبُم املجتهذاث بالعجن) .
ِ
وٓ يؽاد يقجد ك اب الوقرة الـبقية

هذ الػمة إٓ إشارات بعض الؽ ب.

َلعل خلُ شبٌ القازة اهلهدِة يف يرٍ الفرتة مو كتاب يف الشرية الهبُِة
ِعُد إىل أسباب:

( )1اإلمام الدهؾقي حقاتف وآثاره لؾشقد أبال الحواـ طؾال الحواـل الـادوي صباع  :دار العؾاؿ الؽقيات
1985م (صا .)14
وتفرا.
( )2يـظر :غازي :الدك قر محؿقد أحؿد غازي :ماالعف سقرت ( )594باخ فار
ّ
( )3الحاة ذكر الفحاح الو ة (ص.)145 :



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
23

بداًت الخؤليف في الظيرة في الهىد

 -1طدم آستؼرار السقاسي ،وتدهور إوضاع إمـقة ،واكتؼال الحؽومة من قوم إلى
آخر ،وقد ر ح محؿقد الغزكقي طام ( 387ها) ،واس ؿرت حؽقمة الغزكقيقـ الك
(568ها) ثؿ اك ؼؾت الحؽقمة إلك أسرة الغقري سـة ( 569ها) ولؿ تؽ ؿؾ كفػ قرن
ثؿ سقار
ح ك اك ؼؾت إلك أسرة الؿؿالقؽ سـة (613ها) وحؽؿقا قرابة ّ
ست وثؿاكقـ سـة َّ
طؾك الفـد الخؾجققن سـة (689ها) ولؿ تؽ ؿؾ  31سـة مـ حؽؿفؿ طؾك الفـد :ح ك
اك ؼؾت إلك ال غؾؼقـ طام (721ها ) وحؽؿقا الفـد قرابة قرن واحد إٓ ثالثة أطقام ح ك
تدهقر أوضاطفا إمـقة وتعرضت الدولة

هناي فا لحؿؾة تقؿقر لـؽ ر ػؽؽت الدولة إلك

دويالت إلك طام ( 855ها ) ثؿ جاءت أسرة لقدي وأقامت دولة لقدية واس ؿرت إلك طام
( 933ها) ثؿ سقار الفـد بابر شاه ال قؿقري رلقام دولة مغقل الفـد طام (933ها)
واس ؿرت إلك أن اح ؾ آس عؿار الربيااين الغاشؿ.
 -2آشتغال بالعؾوم الػرطقة طن العؾوم إصؾقة :الؽتاب والسـة وسقرة الؿصطػى
كالؿباحث الؽالمقة وال عؿؼ آخ الرات الـحقية والفررقة وغقر ذلؽ وخؾق مـاهجفؿ
الز َمان رـقن الػؾوػة
هؾفا مـ قديؿ ا ْل َع ْفد َو َّ
ال عؾقؿقة مـ ك ب الوـة والوقرة وكاكت صـا َطة َأ َ
ِ
الوـة َوالؼرآن إِ َّٓ َما يذكر مـ ا ْل ِػ ْؼف طؾك ا ْلؼ َّؾة –كؿا
َوح ْؽ َؿة الققكان واإلضراب َطـ ُط ُؾقم ّ
وصػف العالمة صديؼ حوـ خان الؼـقجل.-
 -3طدم تشجقع الحؽومة لتصـقف وتللقف الؽتب يف السقرة الـبوية وكان هؿفؿ هق
الغؾبة طؾك دولة أخرى م جاورة لفا والؼضاء طؾك الفراطات الداخؾقة.

هدُجت رلً ْلاعشاض عً العلىم الؽشعُت ألاصُلت.
ولؿا اك ؿؾت طدة قرون مـ ر ح الؿوؾؿقـ الفـد بدأ ضفقر ك ائج الؼفقر العؾؿقة
مع ؼدات الشعب ح ك ا ّدطك أحد مـ مـحر العؼقدة أكّف اك فت صالحقة كبقة محؿد  بعد مرور
ألػ سـة مـ مبعثف والـاس بحاجة إلك ديـ جديد يـوجؿ بؿ اؾبات العفر الراهـ وت ؾؼك هذه
الحركة دطؿا مـ الحؽقمة ولذلؽ ققيت تؾؽ الحركة وبدأت تو فزئ بؿبادئ اإلسالم وبدأت
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الحؽقمة تؼــ بعض الؼقاكقـ الؿ ضادة لألحؽام الشرطقة ووقع الؼائؿقن طؾك الشريعة اإلسالمقة
الوؿحة حرج وضقؼ شديد ولق لؿ يؼقض اهلل أكاسا ٓكدرست معالؿ اإلسالم مـ الفـد كامال.
وأشار إلقف محؿد اقبال شعره.

ن
ن
ب
ه س
 ںامهي سمك تن  ان
وه د
ت ت
كسجوكربخدار
اهللےنبروق س
رػل هذا القضع الديـل العور قام طالؿان راضالن مـ طؾؿاء شبف الؼارة الفـدية
وأكؽروا طؾك هذه الحركة الباصؾة أحدهؿا:
الشقخ أحؿد بن طبد إحد بن زين العابدين السرهـدي الؿؾؼب با مجدد لأللػ الثاين
ولد سـة (971ها) بورهـد .مـ مفـػاتف (الرسالة ال فؾقؾقة) و(رسالة
و(رسالة

إثبات الـبقة)

الؿبدأ والؿعاد) ومات سـة (1173ها) ثالث وسبعقـ وألػ بحقدر آباد ردرـ

()1

هبا .
الثاين :الؿحدث طبد الحق بن سقف الدين بن سعد اهلل البخاري الدهؾقي الؿحدث
الؿشفقر ولد شفر الؿحرم سـة ثؿان وخؿوقـ توعؿائة (958ها) بؿديـة دهؾل أول مـ
كشر طؾؿ الحديث بلرض الفـد تفـقػًا وتدريوًا وكاكت وراتف سـة اثـ قـ وخؿوقـ وألػ
(1152ها).
وقد خدم هذا العالؿ الر ّباين طؾؿ الوقرة

شبف الؼارة الفـدية لق ل ّؼب با الجد إمجد

لعؾؿ الوقرة الؿـاؼة لؿا كان مبالغا ذلؽ.
وهذا العالؿ مؽث

الحرمقـ أربع سـقات ياؾب العؾؿ ولؿا رجع إلك الفـد مؽث

خؿوقـ سـة كامؾة يخدم الؽ اب والوـة وسقرة رسقل اهلل  وقد أ ّلػ الحديث والوقرة
قرابة مائة مم َّل ٍ
ػ ومـ أشفرها (أشعة الؾؿعات شرح الؿشؽاة) بالؾغة الػارسقة َك َبف
( )1كزهة الخقاصر وهبجة الؿوامع والـقاضر = اإلطالم بؿـ تاريد الفـد مـ إطالم (.)481 /5
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أربعة مجؾدات والؽ اب الثاين (لؿعات ال ـؼقح

شرح مشؽاة

الؿفابقح) مجؾديـ (جذب الؼؾقب إلك ديار الؿحبقب).
وهق ّأول مـ صـػ الوقرة هذا اإلقؾقؿ طؾك آصالق

()1

وأراضف طؾك سؽاكف

الـبقة ودرجات الػ ّقة).
أحوـ تؼقيؿ وسؿاه (مدارج ّ

وتفرا.
( )1يـظر :غازي :الدك قر محؿقد أحؿد غازي :ماالعف سقرت ( )598باخ فار
ّ
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دراص٘ مْجشٗ عً كتاب« :مدارج اليبّْٗ ّدرجات الفتّْٗ».
سبب تألّف الكتاب:
إن الـؿحدث طبد الحق ب ّقن أسباب تللقف الؽتاب فؼال:
ّ
 -مـذ زمـ كاكت طـدي رغبة

تللقػ ك اب ي ضؿـ سقرة الؿفاػك  وشرح

أحاديثف.
 اس جابة لاؾاب قارة طقـال ابـال العزياز الشاقد كاقر الحاؼ أن أك اب ك اباا ساقرةالرسقل طؾقف الفالة وأتؿ ال وؾقؿ.
 كفحا لؾذيـ اكحررقا طـ الديـ الؼقيؿ وتؼاصرت طؼقلفؿ طـ رفؿ مـزلةالؿفاػك  وٓ يمدون حؼققف كؿا يـبغل ويب عدون طـ الديـ الحؼ شقئا
رشقئا رؽان القاجب طؾقـا كفحفؿ والؽشػ طـ حؼقؼة إحقال وتـبقف
الغارؾقـ وتوديد صالب الحؼ طؾك الاريؼ الؼقيؿ وشحذ هؿؿ العشاق لؾوقر
طؾك الفراط الؿو ؼقؿ.

تستّب الكتاب.
إن الؿحدث رحؿف اهلل قوؿ ك ابف إلك خؿوة أقوام وكؾ قوؿ يش ؿؾ طؾك أبقاب.

اللظم ألاول يضائل الىبي  وكماالجه.
ويحتوي هذا الؼسم طؾى أحد طشر بابا:
ألاول حوـ خؾؼ ف وجؿال صقرتف.

الثاوي

بقان أخالقف العظقؿة وصػاتف الؽريؿة.

الثالث شرا الـبل  ورضؾف الؼرآن والوـة الفحقحة.
السابع بشارتف  الؽ ب الوؿاوية الوابؼة كال قراة واإلكجقؾ.

الخامع

بقان الػضائؾ الؿشمكة بقـف وبقـ إكبقاء الوابؼقـ.
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الظادض الؿعجزات واإلرهاصات الدالة طؾك صدق كبقتف طؾقف الفالة والوالم.
الظابع أسؿاء الـبل .
الثامن رضائؾف  بققم الؼقامة وتؽريؿ اهلل لف بلطؾك مراتب الجـة.
الخاطع حؼقق الـبل  وواجبات إمة تجاهف.
العاشس تعبد الرسقل  لربف وأكقاع طبادتف.
الحادي عشس هديف  إكؾ والشرب والؾباس والـؽاح والـقم.

اللعم الثاوي :وَؽخمل على أبىاب
الباب إول :بقان كوبف الشريػ وحؿؾ أمف أياه ووٓدتف وأيام رضاط ف.
الثاين :كػالة طبد الؿاؾب لؾـبل  ووراة طبد الؿاؾب وتقلقة أبل صالب كػال ف.
الثالث :مـ بدء القحل إلك هجرتف  إلك الؿديـة.
الرابع :هجرتف  وإحداث إب دائقة الؿديـة.

اللعم الثالث :في بُان أحذار العحرة حعب جاسٍخ وكىعها ،ئلى ظىت وفاجه .
الباب إول :أحداث الوقرة مـ الوـة إولك إلك القراة.

اللعم الشابع :أًام مشطه .
الباب إول :حال ف الفحقة إسبقع أخر مـ شفر صػر.
الباب الثاين :إحداث أيام مرضف .
الباب الثالث :بقان غوؾف وكػـف والفالة طؾقف .

اللعم الخامغ :رهش أوَّلده وأصواحه وخذامه وعماله. . . . . . .
الباب إول :أبـاءه وبـاتف .
الباب الثاين :ذكر أزواجف أمفات الؿممـقـ.
الباب الثالث :ذكر أطؿامف وطؿاتف وإخقتف الرضاطقة وجداتف.
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الباب الرابع :خدامف.
الباب الخامس :ذكر مقالل رسقل اهلل .
الباس الوادس :حرسف .
الباب الوابع :ك اب القحل.
الباب الثامـ :سػراء الـبل  ومبؾغقا رسائؾف.
الباب ال اسع :ذكر طؿالف  إمفار.
الباب العاشر :ذكر ممذين الرسقل  وخابائف وشعرائف وحادي الؼقارؾ.
الباب الحادي طشر :سالحف  وآٓتف الحربقة.
ي بقـ مـ سرد قائؿة مح قيات الؽ اب أن ك ابف هذا ك اب مقسقطل

الوقرةٕ :ن

ك ب الوقرة ت ـقع إلك طدة أكقاع بعضفا تخ ص بالؿغازي وبعضفا بالوقر وبعضفا
بدٓئؾ الـبقة وبعضفا خفائص الـبل  وبعضفا بجؿقع أحداث الوقرة (مقسقطل)
()1

وبعضفا بحؼقق الؿفاػك وبعضفا بالشؿائؾ وإخالق .

( )1إول :الؿغازي :والؿراد هباا غازوات الـبال صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ وأشافر ماا ألاػ هاذا البااب:
"مغازي ابـ إسحاق" و"مغازي القاقدي".
الثاين :الوقر :وهذا الـقع مـ الؽ ب يؾ ؼل مع ك ب الؿغازي ذكر الغزوات .إٓ أكف يعرج طؾك إحؽام
الػؼفقة الؿو ـباة مـ ذلؽ .مـ طرض اإلسالم طؾك إطداء قبؾ بدء الؼ ال وكقػقة تقزيع الغـائؿ
وأحؽام الجزية وأحؽام الذمققـ وأحؽام إمان . . .ومؿاا ألاػ هاذا البااب" :الواقر" لإلماام
إوزاطل و"الوقر الؽبقر" و"الوقر الفغقر" لإلمام محؿد بـ الحوـ الشقباين.
الثالث :دٓئؾ الـبقة :وهذا الـقع مـ الؽ ب تح قي طؾك كؾ ماا رقاف دٓلاة طؾاك كبقتاف  ماـ أحاداث أو
أخبار أو معجزات مثؾ :دٓئؾ الـبقة" ٕبل كعقؿ إصػفاين و"دٓئؾ الـبقة" لإلمام البقفؼل.
الرابع :الخفائص :يح قي هذا الـقع مـ الؽ ب طؾك كؾ ما كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مخ فاًا باف.
مثؾ كقكف خاتؿ الـبققـ وكزول الؼرآن طؾقف واخ فاصف بعدم ال ؼقد بعدد الزوجات
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ّ
ممي اث الكخاب
إول :يذب طن حرمة الـبي  ،رؿثالف أكف لؿا ذكر مـزلة الـبل  وطؾق قدره طـد اهلل
أجاب طـ بعض الشبفات تثار حقل مـزل ف رؼال مـ هذا الؼبقؾ ققلف تعالك ﴿ووجدك ضآ
رفدى﴾ إن بعض الـاس يػور الضاللة قبؾ البعثة ويػور الفدى بعد البعثة وإئؿة م ػؼقن
أكف  ٓ يقصػ بالضاللة قبؾ البعثة وٓ بعدها بؾ ُخؾؼ طؾك ال قحقد واإليؿان والعفؿة
()1

وكذلؽ كشل طؾك ال قحقد واإليؿان والعفؿة وكذلؽ جؿقع إكبقاء قبؾف .
ثؿ قال  إن الؿػوريـ ذكروا طدة أوجف تػوقر وتلويؾ هذه إية:
إول :وجدك ضآ طـ معالؿ الـعؿة وأحؽام الشريعة غارال طـفا رفداك إلقفا وهق
الؿراد مـ ققلف﴿ :ما كـت تدري ما الؽ اب وٓ اإليؿان﴾ وبف قال ابـ طباس والحوـ
()2

والضحاك وشفر بـ حقشب .
الثاين :ضؾ طـ جده

=

صغر سـف روي مررقطا أكف طؾقف الفالة والوالم قال:

بف هذه إمة مـ جعؾ إرض موجد ًا وصفقر ًا .مثؾ "الخفائص الؽربى".

الخامس  :الوقرة الـبقية :ويشؿؾ هذا الـقع مـ الؽ ب ذكر حقاتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ اب داء مـ الاقٓدة
وح ك القراة وأشفر الحقادث بؿا ذلؽ الغزوات .وماـ أشافر الؽ اب هاذا البااب" :الواقرة
الـبقية" ٓبـ هشام.
الوادس :حؼقق الـبل صؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ :وماـ أشافر الؽ اب هاذا البااب ك ااب :الشاػا تعرياػ
حؼقق الؿفاػك" لؾؼاضل طقاض.
الوابع :الشؿائؾ وإخالق :وقد تـاول الؿملػقن تحت هذا العـقان أخاالق الـبال صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ
وآدابف .وكاذلؽ وصاػ جواؿف وإدوات ال ال كاان يوا عؿؾفا .وماـ أشافر الؽ اب هاذا البااب
ك اب" :الشؿائؾ" لإلمام الممذي وك اب" :إكقار شؿائؾ الـبل الؿخ ار" لؾبغقي.
( )1مدارج الـبقة (.)121/1
( )2كؼؾف الرازي

تػوقره (.)197 /31
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«ضؾؾت طـ جدي طبد الؿاؾب وأكا صبل ضائع كاد الجقع يؼ ؾـل رفداين اهلل».
الثالث :أكف ملخقذ مـ ققل العرب« :ضؾ الؿاء

الؾبـ» إذا صار مو فؾؽا رقف ويؼال

مغؿقر
أضؾؾ ف أكا إذا رعؾت ذلؽ بف رلهؾؽ ف وصقرتف كالؿعدوم رالؿعـك يا رسقل اهلل إكؽ
ٌ
ومغؾقب أهؾ مؽة وقد ققاك اهلل وأضفر ديـؽ.
ٌ
الرابع :العرب توؿل الشجرة الػريدة

الػالة ضالة كلكف تعالك يؼقل :كاكت تؾؽ

البالد كالؿػازة لقس رقفا شجرة تحؿؾ ثؿر اإليؿان باهلل ومعرر ف إٓ أكت رلكت شجرة
مػازة الجفؾ رقجدتؽ ضآ رفديت بؽ الخؾؼ وكظقره ققلف طؾقف الوالم:

رريدة

«الحؽؿة ضالة الؿممـ».
الخامس :أكف قد يخاصب الوقد ويؽقن الؿراد ققمف رؼقلف :ووجدك ضآ أي وجد
()1

ققمؽ ضالٓ رفداهؿ بؽ وبشرطؽ .
وقد أورد رحؿف اهلل طشرة أوجف إلزالة الشبفة ال ل يثقرها بعض الؿباؾقـ لؾـّ ْقؾ مـ
رسقل اهلل  ولعؾف مفدره هذه إوجف هق تػوقر رخر الرازي هق الذي كؼؾ جؿقع هذه
()2

إوجف .
موارده يف الكتاب:

ك اااب الواااـة الؿواااـدة طؿقماااا مـفاااا الؽ اااب الوااا ة والؿوااااكقد والؿعااااجؿ
والؿو دركات والؿو خرجات وأمالل وغقرها.
ك ب ال ػوقر واط ؿد طؾك ك اب الػخر الرازي كثقرا.
ك ب العؼائد :طؼائد الـوػل
وك ب تاج الديـ الوبؽل الشارعل.

( )1مدارج الـبقة (.)124-121/1
( )2يـظر تػوقر سقرة الضحك مػاتقح الغقب (.)197 /31
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وإحقاء طؾقم الديـ لؾغزالل.
الؿقاهب الؾدكقة بالؿـح الؿحؿدية لشفاب الديـ الؼواالين وكؼؾ مـف كثقرا.
من املؤاخذات على الكتاب:

اه ّؿ الؿحدث طبد الحؼ رحؿاف اهلل بانيراد إحادياث الفاحقحة الثاب اة ولؽاـ أحقاكاا
يقرد أحداثا الوقرة ويوؽت طؾقف وقد حؽؿ طؾقف بعاض الؿحؼؼاقـ بالضاعػ أو الـؽاارة
وطازى أصاحاب رساقل
مثؾ ما ذكر حادثة وراة الـبل  أن الخضر قدم طـد وراة الـبال ّ 
اهلل  رؼااال :رحؿااف اهلل" :جاااء رجااؾ جوااقؿ ُم ْشاارق القجااف وكثقااػ ال ّؾحقااة رجؾااس إلااك
الرجال وبؽك معفؿ ثؿ أقبؾ إلك الفحابة وقال :إ َّن اهلل خؾػًا مـ كؾ هالؽ وطقضًا ماـ
كؾ تالػ وطزاء مـ كؾ مفقبة رباهلل راتؼقا وإياه رارجقا رنن الؿفااب ماـ حارم الثاقاب.
رؼال أبق بؽار الفاديؼ وطؾال الؿرتضاك إكاف الخضار طؾقاف الواالم جااءكؿ لقعازيؽؿ راراق
()1

الؿفاػك. .
ولؿ يثبت ذلؽ وحؽؿ طؾك كؽارتف جؿع مـ أهؾ العؾؿ.

قال ابـ كثقر" :وحاء رهشه في بعع ألاحادًث ،وَّل ًصح ش يء مً رلً ،وأؼهشها
()2

حذًث الخعضٍت وإظىاده طعُف" اها.

وقال العالمة محؿد إمقـ الشـؼقال أضقاء البقان" :ئهه على فشض أن حذًث
ً
ً
ً
الخعضٍت صحُح َّل ًلضم مً رلً علَل وَّل ؼشعا وَّل عشفا أن ًيىن رلً املعضي هى
الخظش ،بل ًجىص أن ًيىن غحر الخظش مً مإمني الجً ،ألن الجً هم الزًً كاٌ هللا
ودعىي َّأن رلً املعضي
فيهم ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﴾
ّ
ّ
هى الخظش جحىم بَل دلُل .وكىلهم :واهىا ًشون أهه الخظش لِغ حجت ًجب الشحىع
ئليهاَّ ،لحخماٌ أن ًخطئىا في ظنهم ،وَّل ًذٌ رلً على ئحماع ؼشعي معصىم ،وَّل مخمعً
( )1مدارج الـبقة (.)512/2
( )2البداية والـفاية (.)299 /1
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()1

لهم في دعىاهم أهه الخظش هما جشي" اها .
طبعات الكتاب:

هذا الؽ اب صبع طدة مرات شبف الؼارة الفـدية بالؾغة الػارسقة ولؿا اكؼرضت الؾغة الػارسقة
مـ هذا اإلقؾقؿ كػدت كود هذا الؽ اب مـ الوقق ولؿ يابع صبعة أخرى مـذ زمـ صقيؾ.
وترجؿ هذا الؽ اب أول مرة طام 1832م مـ كقل كشقر كاكبقر.
والمجؿة الثاكقة سـة 1889م مـ كقل كشقر لؽفـق.
وترجؿف إلك الؾغة إردية –أيضا -الؿػ ل غالم الديـ كعقؿل وصبع

مجؾديـ

ضخؿقـ إول يح قي ( )568صػحة والثاين ( )712صػحة.
تنبيه:

ولؾشقد طبد الحؼ الؿحدث ك اب آخر الوقرة باسؿ «ماؾع إكقار البف ّقة الحؾقة
الـبقية» ولؿ يابع إلك أن وهق مخاقط وٓ أطرا طـ مح قى الؽ اب وٓ طـ
()2

ضخام ف .

( )1أضقاء البقان إيضاح الؼرآن بالؼرآن ()327 /3
وتفرا.
( )2يـظر :غازي :الدك قر محؿقد أحؿد غازي :ماالعف سقرت ( )611باخ فار
ّ
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دراص٘ مْجشٗ عً كتاب« :إثبات اليبّْٗ»

مؤلفٌ:
هق :أحؿد بـ طبد إحد بـ زيـ العابديـ رضل اهلل طـف ولد بورهـد

شقال سـة

إحدى وسبعقـ وتوعؿائة (971ها).
وأخذ أكثر العؾقم والاريؼة الجش قة طـ أبقف ،واس ػاد بعض العؾقم العؼؾقة مـ الشقد
كؿال الديـ الؽشؿقري وأسـد الحديث إلك الشقد يعؼقب بـ الحوـ الفر الؽشؿقري
تؾؿقذ الشقد شفاب ابـ حجر الفق ؿل الؿؽل صاحب« :الصواطق الؿحرقة طؾى أهل البدع
والضالل والزكدقة».
ولؿا ررغ مـ تحفقؾ ما تقور لف مـ العؾقم الظاهرة وكان إذ ذاك ابـ سبع طشرة ()17
سـة اش غؾ بال دريس وال فـقػ ومؿا صـػف تؾؽ إيام« :رسالة إثبات الـبقة».

حمهتٌ:
إن بعض القشاة وشقا إلك السؾطان جفاكؽقر بن أكبر (1627-1615م) بلكف ي ؽرب
طؾك الوؾاان رلمر بنحضار الشقد ورضل بجقابف رعرضقا طؾقف أن الشقد ما سجد
لؾوؾاان تؽرب ًا مع أكف ضؾ اهلل وخؾقػ ف رؾؿ ي قاضع تقاضعًا جاريًا رغضب طؾقف الوؾاان
وحبوف

(قؾعة كقالقار) وكان شاهجفان ولد جفاكؽقر مخؾفًا لؾشقد رلرسؾ إلقف أرضؾ

خان والؿػ ل طبد الرحؿـ مـ رجالف مع بعض ك ب الػؼف قبؾ أن يحضر طـد الوؾاان
وقال :إن سجدة ال حقة تجقز لؾوالصقـ رنن توجدوا لؾوؾاان طـد الؾؼاء رلكا ضامـ أن ٓ
يفؾ إلقؽؿ ضرر مـف رؾؿ يؼبؾ الشقد وقال :هذه رخفة والعزيؿة أن ٓ يوجد لغقر اهلل
سبحاكف رؾبث الوجـ ثالث سـقـ وحػظ الؼرآن
الوجـ بشرط أن يؼقؿ

تؾؽ الحالة ثؿ أخرجف الوؾاان مـ

طوؽره ويدور معف رلقام الشقد

معوؽره ثؿاين سـقات وبعد

وراة الوؾاان (1627م) رخفف ولده شاهجفان الؿذكقر رعاد إلك سرهـد وصرا طؿره
بالدرس واإلرادة.
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مؤلفاتٌ:
ومـ مفـػاتف« :الرسالة ال فؾقؾقة» و«رسالة
«الؿؽاشػات الغقبقة» ورسالة

الؿبدأ والؿعاد» ولف رسالة

«آداب الؿريديـ» ورسالة

«الؿعارا الؾدكقة»

و«تعؾقؼات طؾك طقارا الؿعارا» لؾوفروردي.

َفاتٌ:
تق ّرل الشقد أحؿد الؿجدد لؾقؾ قـ بؼق ا مـ صػر سـة أربع وثالثاقـ وألاػ (1134هاا)
()1

بؿديـة سرهـد رفؾك طؾقف ابـف محؿد سعقد ودرـف هبا وقربه هـاك مشفقر .

دراسة عو «إثبات الهبُة» [رسالة در اثبات نبُت].
سبب تألّفٌ:
لؿا ررغ اإلمام مـ دراسة العؾقم الشرطقة وتفدر لؾ دريس

وصـف وموؼط رأسف

س رهـد سؿع طـ طؾؿاء أكرب آباد [اكره] وكاكت قاطدة لؾحؽقمة الؿغقلقة قبؾ كؼؾفا
اإلمرباصقر شاه جفان إلك دلفل ولؿا وصؾ (أكرب آباد) ذاع صق ف واك شرت سؿع ف
إوساط العؾقؿة والؿراكز الديـقة روؿع طـف القزيران أبق الػضؾ بـ مبارك الػقضل وأبق
الػقض بـ مبارك الػقضل وهؿا الؾذان لعبا دورا هاما وضع الديـ آلفل ما بعد وكاكا
ي ؿ عان بـػقذ كبقر ادارة الحؽؿ طفد جالل الديـ محؿد أكرب.
رؾؿا سؿعا طاـ اإلماام الؿجادد زاره أباق الػضاؾ وأباق الػاقض الػقضاقان وتاذاكروا
مقضااقطات طؾؿقااة وكاقشااقا طااـ طؾااؿ الػؾوااػة والؽااالم راكؽشااػ طؾااك اإلمااام اتجاهاهتااا
الوااؾبقة ودورهؿااا الفاادام إرواااد طؼؾقااة الؿؾااؽ وكشاار أراء وإرؽااار اإللحاديااة اب عااد
()2

طـفؿا .
( )1يـظر ترجؿ ف :اإلطالم بؿـ تاريد الفـد مـ إطالم (.)786-479 /5
( )2يـظر :تاريد الحركة الؿجددياة  -دراساة تاريخقاة تحؾقؾقاة لحقااة اإلماام الؿجادد أحؿاد الوارهـدي
لؾدك قر محؿقد أحؿد غازي (صا .)85-83
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(أكرب آباد) -لؼل القزراء والؿوملقـ وكبار الشخفقات

الحؽقمة وتقور لف الحقار معفؿ ومـاقشة رؽرهؿ واتضح أن بعضفؿ يـالقن مـ مؼام
الـبقة ويع ؼدون أن العالؿ بدخقل إلػ الثاين –طفر جديد -يح اج إلك دس قر جديد
لؾحقاة وققادة جديدة ر قة لؾؿج ؿع البشري رؼام اإلمام الؿجدد لالك فار لجـاب الرسقل
والذب طـ شريػ مؼام وحؿؾ طؾك طاتؼف مفؿة الرد طؾك مع ؼداهتؿ وإلجامفؿ

ّ
بالرباهقـ وألػف هذا الؽ اب (سـة 989ه) ،وبقـ رقف مؼام الـبقة ورد طؾك شبفاهتؿ بإدلة
()1

القاضحة والرباهقـ الواصعة وتغؾب طؾك هذا القضع الشاذ .

حمتُى الكتاب:
ك ب لؽ ابف تؿفقدا طالج رقف اإللحاد إكربي بنيجاز وذكر رقف إشارات سريعة إلك
مظاهر اإللحاد والزكدقة ال ل كاكت ت ؼقى يقما رققما طؾل طفر جالل الديـ أكرب وهذه
اإلشارات مـ أققى الشقاهد ال اريخقة طؾك حؼقؼة هذه الؿظاهر ومدى كػقذ اإللحاد
إكربي الؿج ؿع الفـدي.
وثؿ ذكر سبعة مباحث:
 -1معـك كؾؿة الـبقة ورد طؾك الشبفات ال ل تثار حقل مؼام الـبقة بدطؿ مـ
الحؽقمة الؿغقلقة.
 -2مػفقم الؿعجزات رضائؾ الؼرآن الؽريؿ والؼرآن أكرب معجزة لرسقلـا الؽريؿ
 وتعؾقؿاتف طامة

جؿقع إزمان إلك ققامة الواطة ولقس ٕلػ سـة وٓ ٕلػقـ

وٓ لثالثة.
 -3بعثة الرسؾ وحؼقؼة الـبقة.

=
( )1يـظر :رجال الػؽر والدطقة ٕبل الحوـ طؾل الـدوي (صا  )19-18مع تفرا.
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 -4ضرورة الـبقية دور إكبقاء والؿرسؾقـ إصالح الؿج ؿع.
 -5معـك (خ ؿ الـبقة) وكقػ كان محؿد  خاتؿ إكبقاء.
 -6كبقة خاتؿ إكبقاء وك ائج وثؿرات خ ؿ الـبقة بـبقـا محؿد .
 -7مذمة الػالسة ومؿارسة طؾقمفؿ وبقان الضرر الذي يؾحؼ بؿاالعة ك بفؿ.
()1

ولؼد وضع اهلل الؼبقل لفذه الرسالة حقاتف .
وألػ اإلمام الؿجدد هذا الؽ اب وكان بقـ العشريـ والخاموة والعشريـ مـ طؿره
ولؽـ طؾك الرغؿ مـ صغر طؿر الؿملػ وقؾة خربتف

هذا الؿجال كرى أن الؽ اب

أسؾقب طؾؿل م قـ وتدل الؿح قيات طؾك رسقخ الؿملػ الؿقضقع وتض ّؾعف مـ قضايا
طؾؿ الؽالم والعؼقدة.

منُذج مو الكتاب:
إين لؿا رأيت ر قر اط ؼاد الـاس

هذا الزمان

أصؾ الـبقة ثؿ

ثبقهتا وتحؼؼفا

لشخص معقـ ثؿ العؿؾ بؿا شرط ف الـبقة وتحؼؼ شققع ذلؽ الخؾؼ أن بعض م غؾبة
زماكـا طذب كثقرا مـ العؾؿاء ب شديدات وتعذيبات ٓ يـاسب ذكرها لرسقخفؿ

م ابعة

الشرائع وإذطان الرسؾ.

وبلغ ألامش ئلى أن ًهجش الخصشٍح باظم خاجم ألاهبُاء علُه الصَلة والعَلم في
مجلعه ومً وان معمى باظمه الؽشٍف ّ
غحر اظمه ئلى اظم غحره ومىع ربح البلشة ،وهى
مً أحل ؼعائش ْلاظَلم في الهىذ ،وخشب املعاحذ وملابش أهل ْلاظَلم ،وعظم معابذ
الىفاس وأیام سظىماتهم وعباداتهم.
و الجؿؾة أباؾ شعائر اإلسالم وأطالمف ور ّوج رسقم الؽػار وأدياهنؿ الباصؾة ح ك
أضفر أحؽام كػرة الفـد وأمر بـؼؾفا مـ لغ فؿ إلك الؾغة الػارسقة لقؿحق آثار اإلسالم كؾفا
( )1يـظر :غازي :الدك قر محؿقد أحؿد غازي :ماالعف سقرت ( )616-611تاريد الحركة الؿجددية
(صا .)85-83
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وطؿؿت طؿقم داء الشؽ واإلكؽار ح ك مرض إصباء وأشرا الخؾؼ طؾك الفالك

وت بعت طؼقدة أحاد الخؾؼ وسللت طـ شبففؿ وبحثت طـ سرائرهؿ وطؼائدهؿ .فما
وحذث ظببا لفخىس اعخلادهم وطعف ئًمانهم ئَّل بعذ العهذ مً الىبىة والخىض في علم
الفلعفت وهخب حىماء الهىذ.
وكاضرت بعض مـ قرأ طؾؿ الػؾوػة وأخذ مـ ك ب الؽػرة حظا .وادطك الػضقؾة
والػضؾ .وأضؾ الـاس وضؾ تحؼقؼ أصؾ الـبقة و ثبقهتا لشخص معقـ ح ك قال :إن
حاصؾ الـبقة يرجع إلك أخؽؿة والؿفؾحة وإصالح ضاهر الخؾؼ وضبط طقامفؿ طـ
ال ـازع وال شاجر وآسمسال

الشفقت وٓ تعؾؼ لف بالـجاة إخروية وإكؿا هل

ب فذيب إخالق وتحفقؾ رضائؾ إطؿال الؼؾبقة ال ل أوردها الحؽؿاء.

ك بفؿ وبقـقها

حؼ ال بققـ.
ثؿ قالّ :
إن حؽؿ مـ بؾغف دطقة الـبل ولؿ تثبت طـده لبعد العفد وطدم ثبقت آياتف
ومعجزاتف طـده حؽؿ مـ كان شاهؼ الجبؾ الذي لؿ تبؾغف دطقة الـبل طفده وجقب
اإليؿان بالـبل.
رؼؾت :إن الحؽؿة إزلقة والعـاية اإللفقة اق ضت بعثة إكبقاء طؾقفؿ الوالم ل ؽؿقؾ
الـػقس البشرية ومعالجة إمراض الؼؾبقة وهق ٓ ي قور إٓ بلن يؽقكقا مـذريـ لؾعاصل
ومبشريـ لؾؿاقع ومخربيـ طـ طذاب وثقاب أخرويـ .لؿا أن كؾ كػس يو قلل طؾقفا
الشقق إلك مش فقاهتا ر َ ْؼدُ م طؾك الؿعاصل والرذائؾ مـ إطؿال .وتؽؿقؾفؿ سبب
لوعادهتؿ وكجاهتؿ الداريـ  -بؾ الـجاة إخروية والوعادة إبدية هل الؿاؾقبة مـ البعثة
ٕن م اع الدكقا قؾقؾ.
وأما الحؽؿاء رنهنؿ لؿا أرادوا ترويج أباصقؾفؿ خؾاقا معفا ما سرققا مـ الؽ ب
الؽؿؾ
الؿـزلة طؾك إكبقاء وأققالفؿ وأققال أتباطفؿ
َ

بقان هتذيب إخالق وتحفقؾ

إطؿال الفالحة الؿ عؾؼة بالباصـ ودوكقه طؾؿا برأسف كؿا ترى.
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وقؾت أيضا :إكؽ ما رأيت جالقـقس وسقبقيف .رقؿ طررت أكف كان صبقبا وسقبقيف
كحقيا؟ رنن قؾت ٕين طؾؿت حؼقؼة طؾؿ الاب راالعت ك بف وتفاكقػف وسؿعت أققالف
رنذا هل مشعرة بؿعالجة إمراض وإزالة إسؼام رحفؾ لل مـف طدم ضروري بحالف.
وكذلؽ طؾؿت الـحق ورأيت ك ب سقبقيف وسؿعت أحقالف .رحفؾ لل مـف طؾؿ ضروري
بلكف كحقي.
قؾت :إذا طؾؿت معـك الـبقة رلكثر الـظر

الؼرآن وإخبار .يحفؾ لؽ العؾؿ

الضروري بؽقكف  طؾك أطؾك درجات الـبقة وبعد العفد غقر قادح هذا ال فديؼ .كؿا ٓ
يؼدح

ال فديؼ الوابؼ لؿا أن جؿقع أققالف وأرعالف  مشعرة طـ تؽؿقؾ الـػقس البشرية

ققهتؿ العؾؿقة والعؿؾقة بالعؼائد الحؼة وإطؿال الفالحة وطـ معالجة الؼؾقب الؿريضة
وإزالة ضؾؿاهتا وٓ معـك لؾـبقة إٓ ذلؽ.
وأما ساكـ شاهؼ الجبؾ الذي لؿ يبؾغف دطقة الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ وما
سؿع أققالف وما طؾؿ أحقالف رال يؿؽـ لف ال فديؼ بـبقتف وٓ ي قور لف العؾؿ بنرسالف رؽلن
الـبل لؿ يبعث

حؼف رؽان معذورا غقر مؽؾػ بنيؿاكف لؼقلف سبحاكف﴿ :وما كـا معذبقـ

ح ك كبعث رسقٓ﴾.
ولؿا تؿؽـ قؾبل وتؼرر صدري أن أقرر لفؿ ما يررع شؽقكفؿ وأحرر ٕجؾفؿ ما يزيؾ
شبففؿ لرأيت ذلؽ طؾك كػول حؼا واجبا وديـا ٓزما ٓ يوؼط بدون إداء .رللػت رسالة وحررت
مؼالة إثبات ماؾب أصؾ الـبقة ثؿ تحؼؼفا وثبقهتا لخاتؿ الرسؾ طؾقف مـ الفؾقات أرضؾفا
ومـ ال حقات أكؿؾفا و رد شبف الؿـؽريـ الـارقـ لفا و ذم الػؾوػة وبقان الضرر الحاصؾ مـ
مؿارسة طؾقمفؿ وماالعة ك بفؿ بدٓئؾ وبراهقـ مؾ ؼاا وآخذا إياها مـ ك ب الؼقم ومؾحؼا
ومضقػا إلقفا ما سـح بف خاصري الؽؾقؾ بعقن اهلل الؿؾؽ الجؾقؾ.
بعد هذه الؿؼدمة يعالج الؿملف بحث الـبوة ويشرح معـى الؽؾؿة طـد الؿتؽؾؿقن
الؿسؾؿقن .ويؼارن بقـ أرائفؿ وآراء الػالسػة حقل حؼقؼة الـبقة ويػـد آراء الػالسػة بلدلة
طؼؾقة .ثؿ يعالج قضقة الؿعجزات ومعـك الؿعجزة وشروصفا ال ل يو ـبافا مـ الؼرآن
الؽريؿ وإحاديث الفحقحة والوقرة الـبقية .وهـا أيضا يـ ؼد اإلمام أراء الػالسػة والعؼالء
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ٓسقؿا الؿع زلة مـفؿ ويبدو أن اه ؿامف بـؼد آراء الػالسػة وتػـقدها كان الغرض كشػ الشبفات
ودرع آطمارات ال ل كان يرددها بعض الـاس إوساط الحؽقمقة تؾؽ إيام.
إن الؿؼالة إولك مـ الؽ اب تبحث بعثة إكبقاء وحؼقؼة الـبقة وحاجة كارة الخؾؼ
إلقف ا ويشقر إلك اطماضات الػالسػة الؿؾحديـ الذيـ أكؽروا الـبقة ويرد طؾك هذه
آطماضات بلدلة طؼؾقة كالمقة تدل طؾك رسقخف الؿقضقع.
ويـ فل الؽ اب ببحث ققؿ مقجز أيضا طـ اإلطجاز الؼرآين وطـ إثبات كبقتف 
ويشقر إلك بعض إدلة ال ل ذكرها الؿ ؼدمقن أمثال اإلمام الغزالل والرازي.
ااؿ)
ويخ ؿ هذا البحث بؼقلف( :إن هذا برهان ضاهر مـ باب برهان (ال ِّؾ َ

()1

ثؿ يؼقل :إن

حؼقؼة الـبقة وماهق فا كؿا بحثـا لؿ تحفؾ ٕحد كؿا حفؾت لف طؾقف الفالة والوالم
رقؽقن أرضؾ مؿـ طداه وأما إثبات كبقتف طؾقف الفالة والوالم بالؿعجزة رؿـ باب برهان
ِ
(اإل َّن) وهق قريب إلك أسؾقب الحؽؿاء إثبات الـبقة.
وهـا تـ فل الؿؼالة إولك ال ل تبحث طـ الـبقة وحؼقؼ فا ولؽـ الؿؼالة الثاكقة
الػالسػة وبقان الضرر الحاصؾ مـ مؿارسة طؾقمفؿ وماالعة ك بفؿ لؿ تقجد

ذم
كود

الؽ اب الؿابقطة أو الخاقة ٓ كدري هؾ ك بفا اإلمام ثؿ ضاطت أو لؿ ي ؿؽـ مـ ك اب فا
()2

بالؿرة ".
ِ
اؿ) وسؿاه الػؼفااء (ققااس العؾاة) يعـال :ان يؽاقن الحاد
( )1برهان (الؾؿ) أي ذكر ما يجاب بف طـ (ل َ
إوسط طؾة لؾحد إكرب مثال ققاس العؾة مـ الؿحوقسات :أن تو دل طؾك الؿار بالغقؿ وطؾاك
شبع زيد بلكؾف ر ؼقل :مـ أكؾ كثقر رفق شبعان وزيد قد أكؾ كثقرا رفق إذا شبعان .ومثالف مـ الػؼف
ققلف« :هاذه طاقـ كجواة رانذن ٓ تفاح الفاالة معفاا» يـظار :الؿو فاػل ماـ طؾاؿ إصاقل صاا
.174-173
ّ
(اإلن) أي هق دلقاؾ طؾاك أن الحاد إكارب مقجاقد لألصاغر ماـ غقار بقاان طؾ اف وساؿاه
وأما برهان
الػؼفاء (ققاس الدٓلة) .مثالف :أن كؼقل« :هذه طقـ ٓ تفح الفالة معفا رانذن هال كجواة» يـظار:
معقار العؾؿ ص .243

( )2دراسة ك اب (إثبات الـبقة) مو ػادة مـ ك اب تاريد الحركاة الؿجددياة  -دراساة تاريخقاة تحؾقؾقاة =
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لحقاة اإلمام الؿجدد أحؿد الورهـدي لؾدك قر محؿقد أحؿد غازي (صا .)113-119
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«صزّر احملشٌّ».

مؤلفٌ:
هق :أحؿد ولل اهلل بـ طبد الرحقؿ بـ وجقف الديـ العؿري الدهؾقي الؿعروا با "شاه
ولل اهلل" ولد

شقال سـة أربع طشرة ومائة وألػ (1114ه) الؿقارؼ (1713م)

أيام

طالؿؽقر.
أخذ العؾؿ طـ أبقف طبد الرحقؿ وأخذ طؾؿ الحديث طـ الشقد محؿد أرضؾ
لوقالؽقثل إمام الحديث زماكف.
واش اق إلك زيارة الحرمقـ الشريػقـ ررحؾ إلقفا سـة ثالث وأربعقـ ومائة وألػ
(1143ها) رلقام بالحرمقـ امقـ كامؾقـ وصحب طؾؿاء الحرمقـ صحبة شريػة وت ؾؿذ
طؾك الشقد أبل صاهر محؿد بـ إبراهقؿ الؽردي الؿدين الؿديـة الؿـقرة ر ؾؼك مـف جؿقع
صحقح البخاري ما بقـ قراءة وسؿاع وشقئًا مـ صحقح موؾؿ وجامع الممذي وســ أبل
داود وســ ابـ ماجف ومقصل اإلمام مالؽ وموـد اإلمام أحؿد والرسالة لؾشارعل.

قال العالمة طبد الرحؿـ الؿباركػقري" :وحملت الىَلم أن الؽاه ولي هللا الذهلىي
سحمه هللا حعالى غشط في الهىذ شجشة علم الحذًث ،فاؼخذث هزه الشجشة وجمىىذ
وطالذ أغصانها ،وعلذ وحؽعبذ كظبانها ،واهدؽشث حتى أحاطذ البَلد وألامصاس،
()1
وبلغذ بفشوعها في حمُع الىىاحي وألاكطاس" .
ومـ مفـػاتف:
«الؿفػل شرح الؿقصل» برواية ي حقك بـ يحقك الؾقثل مع حذا أققال اإلمام وبعض
بالغقاتف تؽؾؿ رقف كؽالم الؿج فديـ.
«شرح تراجؿ إبقاب لؾبخاري» أتك رقف ب حؼقؼات طجقبة وتدققؼات غريبة.

( )1مؼدمة تحػة إحقذي (.)51/1
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«حجة اهلل البالغة طؾؿ أسرار الشريعة» ولؿ ي ؽؾؿ هذا العؾؿ أحد قبؾف طؾك هذا
القجف مـ تلصقؾ إصقل وتػريع الػروع وتؿفقد الؿؼدمات والؿبادىء واس ـ اج الؿؼاصد.
تق

الؿحرم سـة ست وسبعقـ ومائة وألػ (1176ه) الؿقارؼ (1762م) بؿديـة
()1

دهؾل ودرـ هبا .

دراسة عو كتاب« :سرَر احملزَى».
اسؿ الؽ اب« :ظشوس املحضون في ظحر الىبي املأمىن» وهق مؾخص بالػارسقة لؽ اب:
«كقر العققن

تؾخقص سقرة إمقـ والؿلمقن» لشؿس الديـ أبل طبد اهلل محؿد بـ
()2

محؿد ابـ سقد الـاس الشارعل الؿ ق سـة 734ها .

سبب تألّف الكتاب:
()3

صـػف بلمر الشقد الؽبقر جان جاكان العؾقي الدهؾقي .

حمتُى الكتاب:
 -1كوبف الشريػ  -2وٓدتف الؿباركة -3 .رضاط ف وإقام ف طـد حؾقؿة الوعدية -4
صػقل ف  – 5 شبابف  -6أسػاره لؾ جارة  -7زواجف -8 .بعث ف  -9 .اإلسراء والؿعراج.
 -11هجرتف إلك الؿديـة -11 .غزواتف وسراياه  -12حجف -13 .صػاتف َ
الخ ْؾ ِؼقة-14 .
صػاتف ُ
الخ ُؾؼقة -15 .طاداتف -16 .مالبوف -17 .أزواجف -18 .أوٓده -19 .أقاربف-21 .
( )1كزهااة الخااقاصر ( )411/6ومشااقخة العاااار (ق 155وبعااده) وتااراجؿ طؾؿاااء الحااديث الفـااد
لؾـقشفروي ( 49/1وبعده.
( )2وهذا الؽ اب مؾخص ومخ فر لؽ ابف« :طققن إثر رـقن الؿغازي والشؿائؾ والوقر» قد ذكار
رقف سقرة الرسقل  حوب المتقب ال اريخل رذكر كوبف الشريػ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ثاؿ مقلاده
ورضاطف وكشلتف ثؿ بعث ف ثؿ غزواتف وبعقثف ثاؿ حجاف ثاؿ صاػ ف وأخالقاف وساؾقكف ثاؿ زوجاتاف
وأوٓده وأطؿامف وطؿاتف ثؿ مقالقف وخدمف وحراسف ثؿ رسؾف وك ّابف وس ّقارقف ثاؿ كجبااء أصاحابف
ثؿ دوا ّبف وسالحف وأثقابف وأثاثف ثؿ ذكر كبذة مـ معجزاتف ثؿ خ ؿ ذلؽ بذكر وراتاف صاؾك اهلل طؾقاف
وسؾؿ وغوؾف وتؽػقـف وما أحاط بذلؽ.
( )3كزهة الخقاصر وهبجة الؿوامع والـقاضر = اإلطالم بؿـ تاريد الفـد مـ إطالم (.)861 /6
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خدامف ومقالقف والؿالزمقـ لف  -21حراسف -22 .أحبابف -23 .دوابف -24 .سالحف
وآٓتف الحربقة  -25ترك ف -26 .معجزاتف -27 .وراتف.

ممّزات الكتاب.
يع رب هذا الؽ اب أول ك اب مؼرر
الؿحدث طبد الحؼ ك ابقـ

الؿـاهج الدراسقة

شؿالل الفـد وقد ألػ

الوقرة واش فرا ولؽـف لؿ يملػ كؽ اب مؼرر

الؿـاهج

الدراسقة.
وترجؿ هذا الؽ اب بالؾغة إردية طام 1842م

(كاكبقر) ترجؿف شقكت طؾل شاه

جفان بقري وسؿاه (در مؽـقن) وأضاا رقف الحقاشل.
وترجؿة أخرى
(1332ه) صبع

(لؽفـق) طام (1879م) ولف ترجؿة ثالثة بالؾغة إردية طام

(لؽفـق) أيضا.

()1

ولف ترجؿة رابعة باسؿ :الذكر الؿقؿقن ترجؿة سرور الؿحزون – شاه ولی اهلل دهؾقی
ترجؿف :طاشؼ الفل مقرهتی .مابقع.وبعد وراة الشقد ولل اهلل الدهؾقي بدأ

شبف الؼارة الفـدية طفر الـفضة

طؾؿ

الوقرة تدارك رقف العؾؿاء كؾ الـؼص الذي حفؾ العفقر الوابؼة ولفؿ جفقد مشؽقرة
ال للقػ الوقرة الـبقية.

ومً بحن هإَّلء ألاعَلم:
العَلمت ظُذ حماٌ الذًً عطاء هللا بً فظل هللا الحعُني ،الؽحراصي فألف في
()2
العحرة (سوطت ألاحباب في ظحر الىبي وْلاٌ وألاصحاب) .
وتفرا.
( )1يـظر :غازي :الدك قر محؿقد أحؿد غازي :ماالعف سقرت ( )619-616باخ فار
ّ
( )2يـظر :كشػ الظـقن ( .)923/1ويرى بعاض أهاؾ العؾاؿ أن روضاة إحبااب لاقس ماـ مفاـػات
إمقر جؿال الديـ الؿحدث بؾ ٓبـف مقرك شاه ٕكف يش ؿؾ طؾك بعض إبقات ي عؾؼ بؿـؼباة أمقار
الؿممـل طؾل بـ أبل صالب وبالغ مثؾ:



=

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
44

طسوزاملحصون لشاه ولي هللا

وهذا الؽ اب يش ؿؾ طؾك بعض الروايات غقر صحقحة ويؼال :إن بعض الـاس
تفرا

ك ابف-بؾ تعدّ ى طؾقف -وألحؼ رقف ما لقس مـف وسئؾ الشقد طبد العزيز محدث

الدهؾقي طـ أحوـ ك اب ألػ

الوقرة

شبف الؼارة الفـدية رلجاب رحؿف اهلل :ك اب:

«روضة إحباب» لؾشقد جؿال الديـ إن طثرت طؾك كوخ ف إصؾقة الوؾقؿة مـ
()1

تفررات أخريـ رقفا .

أّل كتاب يف صريٗ املصطف ٙباللغ٘ األردٓ٘.
يذكر الؿحؼؼقن أن مـ خالل الؼركقـ الوابع طشر والثامـ طشر الؿقالديقـ ألػ طؾؿاء
الفـد ك با الوقرة ولؽـ معظؿفا مـظقمات مثؾ (مقالد كامف) (ورات كامف) (شؿائؾ) (كقر
()3

()2

كامف) (هبار خلد) ويربق طددها طؾك مائ ل ك اب بعضفا بالػارسقة وبعضفا بإردية .
وٓ ّ
شؽ أن طؾؿاء الفـد قد ألػقا قبؾ طام 1857م طددا مـ الؿملػات
ولعؾف يفؾ طددها خؿس وطشريـ ك ابا طؾك إقؾ .وقد اش فر

الوقرة

هذه الػمة ك ابان

الوقرة:
أحدهؿا (رقائد بدرية) لؾؼاضل بدر الدولة.

=
هاااااااؿقـ بس بقد حااااؼ كؿائل أو
كف كااردكد شؽ در خدائل أو
يـظر :اإلطالم بؿـ تاريد الفـد مـ إطالم (.)375 /4
وتفرا.
( )1يـظر :غازي :الدك قر محؿقد أحؿد غازي :ماالعف سقرت ( )619باخ فار
ّ
(( )2هبار خؾد) لؽػاية اهلل الؿاراد آباادي (ت 1273هاا) مـظقماة بالفـدياة شارح الشاؿائؾ لؾمماذي
ومـفا (كوقؿ جـت) مـظقمة بالفـدية .يـظر :اإلطالم بؿـ تاريد الفـد مـ إطالم (.)1175 /7
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ
شرح إربعقـ رضؾ الفالة طؾك الـبل َص َّؾك ُ
وتفرا.
( )3يـظر :غازي :الدك قر محؿقد أحؿد غازي :ماالعف سقرت ( )611باخ فار
ّ
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والثاين( :تقاريد حبقب إلف) لؾشقد الؿػ ل طـايت أحؿد كا كقروي.

«رقائد بدرية»
مملػف :الؼاضل بدر الدولة الجد إكرب لؾدك قر حؿقد اهلل صاحب القثائؼ.
ولد با حقدر آباد دكـ جـقب الفـد وكشل بقت طؾؿ ورضؾ وديـ وكان رؼقف طفره
وطقـ قاضل الؼضاة وٓية (كركاتؽ).
ألػ هذا الؽ اب سـة  1839الؿقارؼ 1255ها واط ؿد

تللقػ هذا الؽ اب طؾك

مفادر مقثققة الوقرة مثؾ (زاد الؿعاد) (ر ح الباري) و(طققن إثر) الؿقاهب ال ّؾديـة)
وغقرهؿا مـ الؿفادر.
رفذا الؽ اب يع رب أول مملػ

الوقرة بالؾغة إردية رؽؿا ذكركا أن أول مملػ

الوقرة بالؾغة الػارسة هق ك اب شقد طبد الحؼ الؿحدث الدهؾقي.
رقع رب ك اب بدر الدولة الؾبـة إولك

صرح تاريد الوقرة الـبقية

شبف الؼارة

الفـدية.
وهق ك اب مقثقق بف الوقرة وحجؿف ضخقؿ يح قى طؾك  414صػحات.

تُارِخ حبّب إلٌ
ألػف الشقد الؿجاهد الؿػ ل طـايت أحؿد كا كقروي ولد

قرية (كاكقري) شؿال

الفـد وكان الؿػ ك مـ أوائؾ العؾؿاء الذيـ أر قا بقجقب الجفاد ضد اإلكجؾقز رحث
الـاس طؾك الجفاد وشارك بـػوف

الجفاد ولؿا تغؾب اإلكجؾقز طؾك الفـد واهنزم

الؿجاهدون رفؾب اإلكجؾقز طددا كبقرا مـ مجاهدي الحر ّية وكػك بعضفؿ إلك (جزر
()1

اكدامان) كآ باين –الؿاء إسقد -وكان الؿػ ل طـايت مـ الذيـ كػاهؿ اإلكجؾقز الك جزر
 )Andamتؼااع شاارق خؾااقج الـبغااال و طااام 1788م اساا قلت طؾقفااا بريااكقااة
( )1جزيااة اكاادامان (an
بؼقادة )أرشقبقلد بؾل) وسؿقها رقؿا بعد باسؿ بقرت بؾقر [ ]Port Blairو
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اكدامان.
رللػ رحؿف اهلل أيام حبوف

جزر اكديؿان ثالثة ك ب طـ ضفر قؾب ولؿ يؽـ معف

الؿفادر وٓ الؿراجع يرجع إلقفا رؽان مـ ضؿـفا (تاريد حؾقب الف) الوقرة الـبقية.
(اكدامان) لؼل مقصـا بريااكقا شريػ الـػس ر حدثا طـ حقاهتؿا

و أثـاء أسره

ولؿا طؾؿ هذا الربيااين طـ حقاة الشقد أكف صاحب طؾؿ ورضؾ وقاضل بالده شػع لف إلك
اإلدراة الؿركزية ر ُػ َّؽ أسره ورجع إلك وصـف.
رؾؿا رجع إلك وصـف أراد كشر الؽ ب الثالثة بعد مراجع فا ر بقـ أكف لؿ يخائ وٓ
()1

إحالة واحدة رـشرها .
ويح قي هذا الؽ اب طؾك ثالثة أبقاب:
الباب إول :الـقر الؿبارك -مـ وٓدتف إلك هجرتف.-
الباب الثاين :مـ هجرتف إلك وراتف طؾقف الفالة والوالم .وهذا الباب أصقل باب
الؽ اب.
الخ ْؾؼقة و ُ
الباب الثالث :صػاتف َ
الخ ُؾؼقة وطاداتف ومعجزاتف.
والخاتؿة :تش ؿؾ طؾك بقان شػاط ف  الؽربى.
ويش ؿؾ الؽ اب طؾك  121صػحة وصبع صبعة أخرى تش ؿؾ طؾك  211صػحة تؼريبا.
وهذان الؽ ابان يع ربان مـ أوائؾ ما ك ب

=

الوقرة الـبقية بالؾغة إردية ثؿ ت الت

ـال هـااك
الربيااكققن الذيـ كاكقا يحؽؿقن الفـد آكذاك أن ي خذوا مـ بقرت بؾقر مؽاكًا لؾعؼااب .و ُب َ
الوجـ الخؾقي بداية الؼرن العشريـ والذي ضؿ  698زكزاكة مفاؿؿة لؾواجـ آكػارادي .وقاد
تحررت هذه هذه الجزيرة مـ الحؽؿ الربيااين طـدما حفؾت
اتخذ الوجـ أن م حػًا ققم ّقًا .وقد َّ
الفـد طؾك اس ؼاللفا طام 1947م.

وتفرا.
( )1يـظر :غازي :الدك قر محؿقد أحؿد غازي :ماالعف سقرت ( )612باخ فار
ّ
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ك ب الوقرة بإردية ح ك شاطت وكثرت وبؾغت آٓا الؿفـػات وبذلؽ قدم طؾؿاء
الفـد خدمة جؾقؾة مشؽقرة لوقرة الؿفاػك وسدّ وا بعؿؾفؿ ثغرة كبقرة
الؿفـػات

الوقرة رجزاهؿ طؾك ما قامقا بف مـ الجفقد الؿشؽقرة ال ل بذلقها

الؿفـػات.
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وفي هره الفترة كام علماء الهىد بترحمت كخب الظيرة إلى اللرت
ألازدًت ومن هؤالء ألاعالم
 العالم الؿعؿر مولوي السقد طـايت حسقن ترجؿ لؽ اب( :ر قح الشام) وصبع طام
(1284ه) وكوب هذا الؽ اب إلك القاقدي خال.
أبقات شعرية بالؾغة إردية وسؿاه

 وكظؿ طبد الرزاق الؾؽفـقي هذا الؽ اب
(صؿفام اإلسالم).

 كرامت طؾل جقن بقري ترجؿ ك اب شؿائؾ الممذي بالؾغة العربقة وكان الؿقصقا مـ
تالمقذ سقد أحؿد الشفقد ولف جفقد مباركة

إصالح الؿج ؿع الفـدي

و(اريوف) و(بـغال) وهق الذي ررع طؾؿ الجفاد

مـاؼة (هبار)

هذه الؿـاصؼ وح َّبب إلك أهؾفا طؾؿ

الوقرة والحديث .وسؿك ك ابف (أكقار محؿدي) واك ؿؾ طام  1212ها.
 كقاب مفاػك خان شقػ ف وكان مـ إدباء والـؼاد

لغ ل إردية والػارسقة

وكان الشاطر مرزا أسد اهلل غالب يعرض طؾقف شعره ويو ػقد مـف ولف ديقان شعر
بؾغ ل إردية والػارسقة .وقد ترجؿ هذا إديب الـّحرير «زاد الؿعاد» ٓبـ ققؿ
الجقزية ولؽـ لؿ يؽؿؾف.
 مقلقي إكشاء اهلل خان الفحػل الشفقر وإديب ومدير صحقػة (وصـ أخبار)
ترجؿ سقرة ابـ هشام بالؾغة إردية وصبع بالهقر طام (1912أو 1913م) ولف
تعؾقؼات وحقاشل مػقدة طؾك الؽ اب.
 محؿد إسؿاطقؾ كاكدهؾقي والد الشقد محؿد إدريس كاكدهؾقي ترجؿ ك اب
(الشػاء) لؼاضل طقاض وسؿاه (شؿقؿ الرياض) صبع طام 1913م مـ مابعة (كقل كشقر).
سفؾ طؾك الـاس رفؿ الوقرة الـبقية وحبب إلقفؿ طؾؿفا.
وبمجؿة هذه أمفات ك ب الوقرة ُ
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العصز الذٍيب لعله الضريٗ يف شبُ القارٗ اهليدٓ٘
 3425ـه 3572م إىل 3663ـه  4242م.
شبف الؼارة الفـدية ولؼد تـقطت

يع رب هذا العفر طفر ازدهار لعؾؿ الوقرة الـبقية

طـاية العؾؿاء –رحؿفؿ اهلل -بعؾؿ الوقرة حوب اإلمؽاكات والقسائؾ الؿ احة وكالحظ
هذه الػمة أهنؿ بذلقا كؾ الجفد وكارة اإلمؽاكات ومخ ؾػ القسائؾ

العـاية هبا تللقػا

وتدريوا وكشرا بقـ إمة ودراطا طـفا.
وبرز

هذه الػمة أطال ٌم وجفابذ ٌة

طؾؿ الوقرة مـ أمثال محؿد سؾقؿان مـفقر

بقري والعالمة شبؾل الـعؿاين والعالمة سقد سؾقؿان الـدوي والشقد أبق الحوـ طؾل
الـدوي والشقد محؿد حؿقد اهلل الفـدي وصػل الرحؿـ الؿباركػقري وغقرهؿ.
وكاكت لفذه الـفضة العؾؿقة دوارع وأسباب مـ أهؿفا َك ْقؾ الؿو شرققـ واإلكجؾقز
مـ شخفقة رسقل اهلل  ومحاولة تجريده مـ صػة الـبقة وآصاػاء اإللفل لف 
لؾرسالة وكذلؽ هجؿات بائوة طؾك ك اب اهلل طز وجؾ.
وكاكت بداية تؾؽ الحؿالت ال شقيفقة الؼرن ال اسع طشر لؿا اس قلت شركة الفـد
الشرققة ()East India Company

وتؿت سقارهتا طؾك دهؾل طام 1221ها 1816م طؾك يد

الغاصب (ٓرد لقؽ) وبدأ الؿـفرون يبثقن دطقهتؿ

أوساط الؿج ؿع الفـدي ومعظفؿ

اإلكجؾقز وتع ّؾؿقا الؾغة الؿحؾقة إردية مـ أجؾ مفؿة ال بشقر وال ـفقر .والبعض مـ
وتـفروا والبعض مـفؿ اكحرا طـ الدياكة
همٓء الؿـفريـ مـ الذيـ ارتدوا طـ اإلسالم
َّ
وتـفر.
الفـدوسقة ّ
ولقس هدا همٓء الؿـفريـ تـ فقر الفـادكة وٓ البقذيقـ وٓ الوقد بؾ هدرفؿ
تـفقر الؿوؾؿقـ وزطزط فؿ طـ ديـفؿ وإثارة الشؽقك رقفؿ.
وكان مـ بقـ همٓء الؿـفريـ الؿدطق :طؿاد الديـ كان داطقة إسالمقا ر ـفر وألػ
ك ابا ذات رسقل اهلل  وكال مـ شخفق ف الشريػة.
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وقد ر ّد طؾقف جؿع مـ طؾؿاء الفـد مـ أبرزهؿ (مقٓكا ألااا حوقـ حالل) الشاطر
الـبقؾ وإديب البارع والـاقد والؿمرخ الشفقر.
ولف ك ابان

الدراع طـ اإلسالم وشخفقة الؿفاػك طؾقف الوالم :أحدهؿا« :ترياق

مسؿوم» ألػه بالؾغة إردية يف الذب طن الؿؾة اإلسالمقة والرد طؾى الؿسقحققن ،وهذا
الؽتاب يدل طؾى براطته يف الـثر .
والثاين« :الؿد والجزر يف اإلسالم» الؿعروا با «مسدس حالي» مـظقمة تؾؼاها الـاس
بااالؼبقل وسااارت موااقر إمثااال الاابالد وأولااع الـ ااس هبااا ولعااًا طظقؿااًا وهاال مؾحؿااة
إسالمقة ذكر رقفا ضفاقر اإلساالم وماا لاف ماـ رضاؾ طؾاك اإلكوااكقة وذكار البعثاة الؿحؿدياة
والشخفقة الـبقية أسؾقب معجب مارب وذكر الفحابة والعرب وما لفؿ مـ رضاؾ إحقااء
العؾقم والحضارة ومآثر الوؾػ وطؾق هؿ فؿ ثؿ ذكر ما كؽب بف الؿواؾؿقن الادور إخقار ماـ
اكحااط إخالق واكفراا طـ معالل إمقر وساؼقط الفؿاة وصاقر الؿج ؿاع اإلساالمل
الؿعاصاار تفااقير ًا دققؼااًا صااادقًا ويمخااذ طؾقااف أكااف بااالغ الثـاااء طؾااك الحؽقمااة آكؽؾقزيااة
()1

ورضؾفا .
وطدلفا ّ
ّ
تحؿؾ
وكان ك اب طؿاد الديـ الؿ ـفر مـ بقادر الفجؿات طؾك سقرة الؿفاػك  ثؿ
( )1اإلطالم بؿـ تاريد الفـد مـ إطالم (.)1192 /8
ومـ كؿاذج شعره سقرة الـبل  أكف لؿا تؽؾؿ طـ اكحااط وضع العرب الثؼا والؿعار

ذكار أكاف 

ط ّؾؿفؿ ما كاكقا يجفؾاقن وأيؼظفاؿ ماـ ساباهتؿ وأصاؾح الؿج ؿاع الؿامدي الرزائاؾ وكشاػ
الغااء طـ حؼقؼة يجفؾفا العالؿ قبؾ مبعثف.
ساابؼ ھر شااريعت كااا ان كااق ڑھايااا
حؼقؼااات كاااا کااار ان كاااق ايااا ا ب اياااا
زماااانے ے بااا ڑے ہوؤں كاااق بـاياااا
بہت دن ے سااااااقتے ہوؤں كااااااق
ھلے تھےےےے نہ جااااق راز اب تاااا
جگايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
وہ د ھٓ دئے اياااا پااااردہ اٹےےےے ا كاااار
جہاں پااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
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Sir William Muir

[– 1819

 ]1915الذي قضك شار ًا مـ حقاتف خدمة اإلدارة الربيااكقة الفـد وطقـ كائب العام وٓية:
(أتر برديش).
وألػ هذا الؿو شرق الحاقد ك ابا سؿاه [» ]Lif of Muhammadحقاة

محؿد»

أربعة أجزاء وقد صدر لـدن مـ  1858ح ك .1861

واش فر الؽ اب قبؾ كشره ووصقلف إلك الوقق ٕن كاتبف رجؾ شفقر لف ققة وصقت
مج ؿع (اتر برديش) وٓ يبعد أن يؽقن قد بذل أمقآ صائال ٓش فاره قبؾ كشره.
وكان هذا الؿو شرق يجقد الؾغة العربقة والػارسقة ولف معررة بالعؾقم اإلسالمقة
()1

ورـقهنا ومـ تللقػ هذا الؽ اب وكشره تللؿ مـف الؿوؾؿقن يؼقل سر سقد أحؿد خان :
ّ
وأجألم مً محخىه ،فاهلذح في رهني َّأن أس ّد على هزا الىخاب حىابا
"ولما أكشأ الىخاب ًحترق الللب،
بأظلىب علمي سصحن".

وقد ك ب قبؾ ويؾقؿ مققر طدد مـ الؿو شرققـ وقوقول الفـد كؼد اإلسالم ولؽـ
أسؾقهبؿ أسؾقب الؿـاضرة ٓ يو ـد إلك دلقؾ ققي يمثر أرؽار الـاس.
ولؽـ ي ؿقز ويؾقؿ مققر بلكف يجقد لغ ل العربقة والػارسقة وصالع مفادر الوقرة
الـبقية وجؿع الؿادة العؾؿقة ورحففا ثؿ اخ ار مـفا الؿقاد ال ل يو اقع أن يػورها
ولاؿا قرأه كفارى الفـد ررحقا وأشادوا بف
تػوقرا سؾبقا طـ اإلسالم وطـ كبل الرحؿة 
َّ
ومدحقه ولؿا قرأه الؿوؾؿقن تللؿقا واحمق قؾقهبؿ غضبا.
ولؿا صبع الؽ اب تفدّ ى لؾرد طؾقف طؾؿاء الؿوؾؿقـ الفـد ومـ أبرزهؿ (سار سا ّقد
أحؿد خان) وكان سقد أحؿد خان اش فر طـد اإلكجؾقز بلكاف ماـ حؾػااءه ٕكاف لاؿ يشامك
حركة تحرير الفـد طام 1857م وقد ساطد بعض اإلكجؾقز وأكجاهؿ مـ أيدي الثاقار ويارى
آس ػادة مـ طؾقم ورـقن الربيااكققـ والؿفالحة وتقثقؼ العالقات معفؿ.

( )1أحؿد بـ الؿ ؼل بـ الفادي بـ طؿاد بـ برهان الحوقـل ال ؼقي الدهؾقي ولد بدهؾل سـة 1232ها
وتق سـة 1315ها .يـظر :اإلطالم بؿـ تاريد الفـد مـ إطالم (.)1175 /8
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اخلطبات األمحدِة يف العرب َالشرية احملمدِّة
ولذلؽ لؿا تفدى سقد أحؿد خان ما ّ
شاؽ أحاد ماـ اإلكجؾقاز كق اف بلكاف يارد طؾاك
ك اب ولقؿ مققر لؿجرد مخالػة اإلكجؾقز.
وأرد الوقد أحؿد خان أن يرد طؾك مااطـ ولقؿ مققر باـػس إساؾقب الاذي اخ ااره
ك ابف (حقاة محؿد) وكظر الؿؽ بات الفـدية هؾ رقف ما يشػل طؾ ف وياروي غؾ اف ولؽـاف
كثقارا ماـ الؽ اب الثؿقـاة قاد غفابفا اإلكجؾقاز وكؼؾفاا الاك
لؿ يجد ما يؽػل لؾارد طؾقاف ٕن ً
الربيااكقة وزيـ هبا (مؽ ب الفـد) و(م حػ الفـد) ومؽ بات أخرى بربيااكقة.
وقرر أحؿد خان الوػر إلك (لـدن) لؾرد طؾك ولاقؿ مقاقر رواارر إلاك بريااكقاة وبادأ
تااللقػ الؽ اااب ويماسااؾ مااـ بريااكقااة مااع أصاادقاءه الفـااد ٓ سااقؿا (كااقاب محوااـ
رؿؿا ك ب إلقف( " :أمس تقورت لل زيارة مؽ ب الفـد (اكديا آرس) واكبفارت لؿاا رأيات
الؿؾؽ) َّ
بف وهق لقس مجرد مؽ بة رحوب بؾ مديـة الؽ ب وما صؾبت ك ابا إٓ وهق مقجقد رقفا).
و أثـاء ققامف (لـدن) صرأت طؾقف ضروا اق فادية صعبة راس ؼرض ماـ أصادقاءه
مـ الفـد ولؼد أتك طؾقف يقم كػد ما طـده مـ الؿبؾغ ولؿ ي قور لف مـ يؼرضف راضار أن يبقاع
مؽاكف رؽ ب إلك زمقؾف (كقاب محوـ الؿؾؽ) أن يبقع بق ف ويحقل لف الؿؾبغ.
ومرة أخرى اضار بقع أواين مـزلف راؾب مـ كقاب محواـ الؿؾاؽ ذلاؽ وقاال :لؾارد
طؾك مااطـ ولقؿ أردي كؾ ما أمؾؽ مـ بقت وأثااث وياقم الؼقاماة يـاادى أحضار الػؼقار الؿواؽقـ
الوقد أحؿد الذي ردى كؾ ما يؿؾؽ دراطا طـ الـبل الؿفاػك رقؽػقـل هذا رخرا ووساما.

(مارا آں متغٌ شايْ بص است)
وأجاب طـ شبفات ولقؿ مققر بؿاا الؿجؾاد إول ورجاع إلاك الفـاد وأراد أن يارد
طؾك الؿااطـ الؿقجقدة الؿجؾدات الثالثة إخرى ولؽـ حالت بقـف وبقـ إكؿالف ضروا
اق فادية والذي ك بف بريااكقة يش ؿؾ طؾك طشر خابات ثؿ أكؿاؾ خاب اقـ بعاد رجقطاف
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()1

إلك الفـد .
وكان يو عقـ برجؾ بريااين يجقد الؾغة إردياة لمجؿاة الؿاقاد ماـ الؾغاة اإلكجؾقزياة
وبآخر يمجؿ لف ما ك بف بإردية إلك الؾغة اإلكجؾقزية وصبع ترجؿة خاباتاف باإلكجؾقزياة طاام
1871م قبؾ أصؾف بالؾغة إردية.
وهذا ّأول ك اب ُأ ّلػ الديار الغربقة و مج ؿع غربال وبقئاة غربقاة ورد رقاف طؾاك
مملػ غربل مو ػقدا بلساؾقبف وصريؼاة اسا دٓلف وصارح مباحاث الواقرة حواب ماا رفؿاف
وما رآه صقابا.
وحاول الجقاب والرد طؾك مااطـ الؿو شرققـ وصبع الؽ اب طام 1872م.

حمتُى الكتاب:
يح قي الؽ اب طؾك اثـل طشر خابة وهل كال الل:
إولك :مققع العرب الجغرا
بشارة كبقـا محؿد  وأكف جبؾ

وب ّقـ أن (راران) الذي جاء ذكره ال قراة وجاء رقفا
مؽة الؿؽرمة ورد رقف طؾك مزاطؿ ولقؿ مققر أكف جبؾ

الشام وأثبت أن محؿدا  مـ ساللة إسؿاطقؾ طؾقف الوالم واس دل طؾك ذلؽ مـ
شفادات الؿفـػقـ مـ الـفارى.
الثاكقة :طادات العرب وتؼالقدها وإصالحات الشريعة اإلسالمقة لفذه ال ؼالقد وبقـ
رقف طادات العرب قبؾ اإلسالم وتلثقر اإلسالم

تؼقيؿ طاداهتؿ إخالققة والعؼائدة

والػؽرية.
الثالثة :أديان العرب قبؾ اإلسالم وذكر أن العرب قبؾ اإلسالم مـؼوؿة إلك أربعة
أديان :طباد إصـام مقحدون اهلل الدهرية وم بعقا الؿذاهب اإللفامقة والؿذاهب
اإللفامقة أربعة -1 .الفائبقن  -2مؾة إبراهقؿ وصالح وإسؿاطقؾ وشعقب طؾقفؿ الوالم
وتفرا.
( )1يـظر :غازي :الدك قر محؿقد أحؿد غازي :ماالعف سقرت ( )619باخ فار
ّ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
54

الخعباث ألاحمدًت ألحمد خان

 -3والقفقدية  -4والـفارى .وديـ اإلسالم يشبف إحؽام والعؼائد بإديان اإللفامقة.
الرابعة :ماذا اس ػادت القفقدية والـفراكقة مـ اإلسالم .ووضح رقف إن الديـ
اإلسالمل ديـ الرحؿة وقد اس ػاد م بعقا القفقدية والـفراكقة مـ هذا الديـ .وقوؿ هذه
الخابة إلك أربعة أقوام إول :ماذا اس ػادت البشرية مـ الديـ اإلسالمل.
أضر بالـقع اإلكواين.
الثاين :الرد طؾك مزاطؿ الـفراكققـ بلن اإلسالم ّ
الثالث :ماذا اس ػادت القفقدية والـفراكقة مـ الديـ اإلسالمل.
الرابع :ماذا اس ػادت الـفراكقة –وحدها -مـ الديـ اإلسالمل ومـ ذلؽ أن اإلسالم
كجك م بعل الـفراكقة مـ سقارة الرهبان (بقب) وتوؾافؿ الجابر حقث يزطؿقن أن
قد ّ
الرهبان هؿ كقاب طقوك طؾقف الوالم الدكقا وأن الجـة والـار بليديفؿ.
الخاموة :الـظر العابرة طؾك مفادر الوقرة الؼديؿة وذكر مـاهج ك ب الحديث
وال ػوقر والوقر والػؼف وسبب تللقػفا وصريؼ فؿ ال للقػ.
الوادسة :هؾ الؿرويات الديـقة مقثققة أو غقر مقثققة وبقـ أن تعالقؿ اإلسالم تو ػاد
مـ الروايات الفحقحة وألؼك الضقء طؾك الؿقضقطات وحؽؿ آط ؿاد طؾقف وأسباب
اخ الا الروايات سرد الؼفة القاحدة.
الوابعة :الؼرآن الؽريؿ كزول الؼرآن وترتقب الوقر وأيات والؼراءات والـاسد
والؿـوقخ وجؿع الؼرآن وأخااء الؿفـػقـ الـفراكققـ حقل الؼرآن.
الثامـة :تاريد مؽة وأجداد رسقل اهلل  بقـ رقف :أن العرب مـ أوٓد (يؼاان) –
الذي جاء ذكره

ال قاراةّ -
وأن إسؿاطقؾ أقام

مؽة الؿؽرمة وبـك الؽعبة وطالق ف

بنبراهقؿ حال إقام ف بؿؽة.
ال اسعة :كوبف  الشريػ وإكف مـ ساللة إسؿاطقؾ.
العاشرة :بشارتف  ال قراة والزبقر.
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الحادية طشرة :قفة شؼ صدره والؿعراج.
الثاكقة طشرة :أحقالف مـ وٓدتف إلك طؿره الثاين طشر.
مميَّزات الكتاب.
 إن سقد أحؿد خان قد صالع ال قراة واإلكجقؾ واس خرج مـفا الؿقاد ت عؾؼ ببشارةالـبل  ور ّتبفا وهذهبا وطرضفا

خاباتف ر لثر هبذ إسؾقب كؾ مـ جاء بعده

راك فج هذا الؿـفج ك بفؿ الوقرة.
 -قبؾ سقد أحؿد خان كان يـؼؾ الؿملػقن

الوقرة كؾ ما ورد دون كؼد وتؿحقص

رجاء سقد أحؿد خان وكؼد الؿفارد ورحص الروايات وإن كان كؼده لؾؿفادر
والؿرويات مالحظات وٓ يو ّؾؿ لف لؿخالػ ف كؼد جؿفقر الـؼاد.
طرا آش شراق
 -هق أول مـ ّ

الفـد بالؾغة إردية وكشػ طـ خبايا كقدهؿ

ومؽرهؿ ضد اإلسالم والؿوؾؿقـ.
 -تؽ ّؾؿ رقف طـ مققع العرب الجغرا

وطادات العرب

الجاهؾقة وتؼالقدها الوقئة

وب ّقـ كقػ ّ
هذب اإلسالم طادات العرب وتؼالقدها الوقئة.

منُذج لهقدٍ املصادر:
يؼقل ولقؿ مققر :مـ أرد أن يؽ ب ك ابا

سقرة محؿد رعؾقف أن يع ؿد طؾك ثالثة

مفادر ك اب :هشامل واقدي وصربي" ولؽـ الؿؿدوح لؿ يذكر طدد الؿرويات ال ل ٓ
طالقة لفا بحقاة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وطدد الؿرويات مـؼاعة اإلسـاد وكؿقة
راويفا بوبب قدح

الؿرويات ال ل تؽؾؿ

طدال ف إم ٓرتؽاب روؼ أو كذب وطدم

الؿرويات ال ل رواها الؿجفقلقن ٓ يعرا طدال فؿ وٓ ضبافؿ وطدد الؿرويات ال ل لؿ
تحؼؼ صح فا مـ كذهبا.
وسقر ولقؿ اط ؿد طؾك ك اب القاقدي

ك اب ف طـ سقرة محؿد  وطدّ لف خالرا

لجؿفقر الؿوؾؿقـ الذيـ تؽؾؿقا رقف.
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ضؾؿة الؾقؾ

والقاقدي لقس راو مع رب ٕكف كحاصب لقؾ الذي يجؿع الحاب

وصعـ رقف العؾؿاء لرواي ف الؼفص الؿؽذوبة والروايات الخاصئة وما ٓ أصؾ لفا وٓ

إسـاد ولذلؽ كؼؾ محؿد بـ طبد الباقل الزرقاين شرح مقاهب الؾدكقة طـ الؿقزان" :بأن
الىاكذي دمحم بً عمش الىاكذي ألاظلمي املذوي الزي اظخلش ْلاحماع على وهىه".
وأما ك اب أبل الػداء ابـ كثقر رلحوـ كقطا ما ويؿؽـ أن يع ؿد طؾقف ٕكف اح اط
كثقر

اك ؼاء الروايات –وإن لؿ يوؾؽ مـفج تحؼقؼ وتـؼقح الرايات -غقر أكف اط ـك بلن ٓ

يقرد رقف إحاديث الؿقضقطة الؿؽذوبة والروايات الػاسدة والؿش بف ومع ذلؽ لق قؾـا
()1

أكف لؿ ُيدخؾ ك ابف الروايات الؿقضقطة والؿش بف ل جاوزكا حد آط دال" .
وقد سار طؾك مـفج الؿحدثقـ

كؼد الؿرويات ال ل ذكرها القاقدي

ك ابف

الؿغازي ولؽـف قد بالغ كؼده وتجاوز طـ آط دال.
ومؿا يماخذ طؾك الوقد أحؿد خان

كؼده الؿفادر بلكّف يوقق "صحقح البخاري"

و"صحقح موؾؿ" مواق الؽ ب إخرى

الوـة والوقرة يؼقل" :إحاديث ال ل رواها

أصحاب ك ب الوـة ٓ كؼبؾفا دون تحؼقؼ وتـؼقح كؽ اب اهلل بؾ يجب طؾقـا أن كعرضفا
طؾك ققاطد كؼد الروايات سقاء رواه البخاري أو موؾؿ أو الممذي
الشؿائؾ"

()2

ومن املآخر عليه
 لقوت الؼرآن آية مـوقخة ٓ مـوقخة ال الوة وٓ مـوقخة الحؽؿ.
 ٓ رق اإلسالم.
 الاقران زمـ كقح طؾقف الوالم ما كان طامًا لوائر إرض.

( )1الخابات إحؿدية صا (.)46
( )2الخابات إحؿدية صا (.)46
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اهلل َط َؾ ْق ِف َوآل ِ ِف َو َس َّؾ َؿ ما كان جوؿاكقًا وكذلؽ شؼ الفدر رنهنؿا
 معراج الـبل َص َّؾك ُ
كاكا طؾك صريؼ الرؤيا.
اهلل َط َؾ ْق ِف َوآل ِ ِف َو َس َّؾ َؿ إمقر الديـقة مخ ارون
 كحـ مجبقرون اتباع الـبل َص َّؾك ُ
إمقر الدكققية.
 ما وقع ال حريػ الؾػظل الؽ ب الوؿاوية.

()1

( )1اإلطالم بؿـ تاريد الفـد مـ إطالم (.)1178 /8
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رمح٘ للعاملني
مؤلفه
محؿد سؾقؿان سؾؿان مـفقر رقري.
تق ّلك قضاء وٓية ب قالف الفـدية.
مملػاتف :مفر كبقت مخ فر سقرة الرسقل  صـػف طام 1899م.
رحؿة لؾعالؿقـ ثالث مجؾدات.

حمتُى الكتاب:
الؽ اب يش ؿؾ طؾك ثالثة مجؾدات وكلن كؾ مجؾد كؽ اب مو ؼؾ.
أما الؿجؾد إول رقح قي طؾك تؿفقد ومؼدمة وخوؿة أبقاب :إول:
رؿؼدمة ك ابف تع رب أصقل مؼدمة لؽ اب ما ذكر رقفا تاريد مؾؽ بابؾ مخ فرا وبعثة
إبراهقؿ وساللة إبراهقؿ وأوٓد إسؿاطقؾ ويعؼقب وأجداد الرسقل  وإوضاع
الوقاسقة

جزيرة العرب قبؾ بعثة الـبل  ووٓدتف وأجداد مـ قبؾ إب وإم وبعث ف

وهجرتف إلك الؿديـة وكفرة إكفار لرسقل اهلل والؿؼاركة بقـ مؽة والؿديـة واك ظار
القفقد الـفارى بـبل مقطقد الؿديـة .رؽلن هذه الؿؼدمة مؾخص لحقاة رسقل اهلل  ولق
أرردت هذه الؿؼدمة لؽاكت ك ابا مقجزا طـ سقرة رسقل اهلل .
والباب إول :معاهدات الـبل  الدولقة إلقامة إمـ ومحاولة قريش لـؼض إمـ
وممامراهتا ضد الؿوؾؿقـ وكؼض القفقد لؾؿعاهدة.
الباب الثاين :مؽاتبة الؿؾقك وإمراء وأهؾ إديان إخرى.
الباب الثالث :إشاطة اإلسالم طفد الـبل  والقرقد إلقف.
الباب الرابع :أهؿ إحداث والققائع

الؿديـة خالل طشر سـقات مثؾ بـاء الؿوجد

الـبقي إسالم طبد اهلل بـ سالم تحقيؾ الؼبؾة ررضقة الزكاة ررضقة صقم رمضان تحريؿ
الخؿر  . . .وكحق ذلؽ رؾؿ يذكر رقفا الغزوات والورايا غقر صؾح الحديبقة وغزوة خقرب.
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الباب الخامس :أخالق الـبل .
وأما الؿجؾد الثاين :رقح قي طؾك ثؿاكقة أبقاب:
إول :الـوب (الشجرة الاقبة) رجزأ كوبف إلك ثالثة أجزاء إول :مـ أبقف طبد اهلل إلك
طدكان ربقـ الـبل  وبقـ طدكان  21كػوا.
الثاين :كوبف إلك إسؿاطقؾ طؾقف الوالم وذكر بقـ الـبل إلك إسؿاطقؾ  61كػوا.
الثالث :كوبف إلك آدم طؾقف الوالم وذكر بقـ الـبل  وبقـ آدم  79كػوا.
و هذا الباب ذكر أوٓد رسقل اهلل  وآل بق ف مػفال إلك اإلمام الحوـ العوؽري.
الباب الثاين :أمفات الؿممـقـ وتحدث رقف حؽؿة تعدد زوجات الـبل  وقارن ذلؽ
حوب الؼقاكقـ الدولقة والشرائع الوؿاويةز
الباب الثالث :غزواتف وسراياه.
الباب الرابع :معـك أساصقر إولقـ والرد طؾك مزاطؿ قوقول الـفارى :أن الـبل 
تؾؼك الؼرآن مـ طالؿ كفراين وك َ َبف بؾواكف العربل.
الباب الخامس :رضؾ الـبل  طؾك سائر الخؾؼ.
الباب الوادس :معـك رحؿة لؾعالؿقـ ومظاهرها إحؽام وال شريعات اإلسالمقة.
الباب الوابع :حب الـبل.
الباب الثامـ :معـك (ل عؾؿقا طدد الوـقـ والحواب) وبقـ رقف تؼقيؿ الوـقـ الؿشفقر
العالؿ وإحداث والققائع حوب ال ؼقيؿ الفجري.
الؿجؾد الثالث :يح قي طؾك ثالثة أبقاب.
الباب إول :خفائص الـبل .
الباب الثاين :خفائص الؼرآن.
الباب الثالث :خفائص اإلسالم.
رالؿجؾد الثالث رؽلكف ك اب مو ؼؾ الشؿائؾ الؿحؿدية.

ممّزات الكتاب:
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مؾؿ ب قاريد العالؿ
 إن الذي يؼرأ الؽ اب يشعر أكف طالؿ بالؽ ب الوؿاوية
ّ
واسع إرؼ مق َّرؼ الرد طؾك مـ يريد الـقؾ مـ جـاب الرسقل .
 مـ أروع ما تؽؾؿ حقل مقضقع تعدد الزوجات وما كان رقف مـ حؽؿ
ومفالح وما يحقط بف مـ أحقال وضروا ر جد هذا الؿقضقع اب ؽارا وجدة
لؿ يوبؼ إلقفا أحد قبؾف .رؽؾ مـ جاء بعده طقال طؾقف هذا الؿقضقع وهق مـ
أهؿ مراجع الشقد أبل الحوـ طؾل الـدوي ك ابف (الوقرة الـبقية).

()1

ومـ أروع ما قال حقل تعدد زوجات الـبل " :لى هظشها ئلى حُاة سظىٌ هللا ،
لىحذها أهه  مىث خمعا وعؽشًٍ ظىت أعضبا مخجشدا ،والشخص الزي كط ى عىفىان ؼبابه
بالخلىي والىسع ،وجشغب ول راث وعب وحماٌ أن جيىن صوحت له  ،ومع رلً أهه ججشد خمغ
وعؽشًٍ ظىت ولم ٌغلب الهىي علُه ،ألم ًىً مثل هزا كذوة ،وأظىة ملً أحى بعذه؟
والشخص الزي عاػ سبع اللشن مع أسملت أهبر مىه خمغ عؽش ظىت ،وكذ جأًمذ مً
صوححن كبله وولذ لها منهما أوَّلد ،ولم ًىلص مً حبه لها ش يء ،بل وان ًزهشها بعذ وفاتها ،فهل
ًلاٌ في مثل هزا الشخص أهه جضوج بعذد مً اليعاء سغبت في حعنهً ،هما ًتزوج عؽاق
اليعاء ألاخشون؟ ؟ ؟ .
فتزوج الىبي  بأهثر مً واحذة ما بحن مً  55ئلى  55مً عمشه . . . . . ،فيل صواج له وان
على مصالح وملاصذ حعىت . . .وحصىٌ جلً املصالح وامللاصذ في مجخمع كذًم ،وفي بِئت
عشبُت ٌعىدها الجمىد َّل ًمىً ئَّل باملصاهشة ،والخلشب ئليهم - . . . . .زم ّبحن أظباب صواج الىبي
 بصفُت ،أم حبِبت ،وغحرها مً اليعاء زم كاٌ حىٌ صوج الىبي  بأم املإمىحن حىٍشٍت" :وان
والذ حىٍشٍش  مً كطاع الطشق املعشوفحن ،ووان ٌعادي املعلمحن ،وواهذ كبُلت بني املصطلم
الؽشظت جشكص باؼاسجه ،وول حشب واهذ طذ املعلمحن كذ ؼاسهها بىى املصطلم ،وبعذ صواج
الىبي  بجىٍشٍت كذ خمذث عذاوتهم خَلف املعلمحن ،وجشهذ كبُلخه مهىت كطع الطشق،
()2
ّ
وجمذهذ ،ولم حؽترن في حشب بعذها .ألِغ هزا الضواج ملصلحت عظُمت وملصذ هبُل؟ .
والورايا وإحداث ال اريخقة الؿ ع ّؾؼة
 يؿ از الؽ اب برسؿ جداول لؾغزوات ّ
( )1يراجع رحؿة لؾعالؿقـ (.)361/2
( )2يراجع رحؿة لؾعالؿقـ (.)131/2
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()1

بالوقرة :ل ؽقن سفال لؿـ أراد حػظفا .
 آس ػادة مـ ال ؼاويؿ الؼديؿة ل حديد تاريد الحدث مثؾ تؼقيؿ (جقلقـ
بقريد) و(العرباين) و(بخت كفري) و(سؽـدري) و(بؽرم) و(طام الػقؾ)
وغقر ذلؽ مـ ال ؼاويؿ الؿـ شرة الؿشفقرة العالؿ

()2

ومـ أمثؾة ذلؽ أكف حدد مقلد الـبل  9 ربقع إول سـة  1طام الػقؾ رؼال
رحؿف اهلل" :إن وقعة الػقؾ وقعت

الوابع طشر

الؿحرم ويبدأ تؼقيؿ طام

الػقؾ بالثامـ طشر مـ محرم يقم إحد وكاكت هذه الققعة قبؾ مقلد الـبل 
()3

بخؿوقـ يقما .وتػفقؾ ذلؽ ما يؾل :
بؼل مـ الؿحرم ثالثة طشر يقما

13

شفر صػر كامال  29يقما

29

( )1يـظر :رحؿة لؾعالؿقـ صا  211- 183صبع  1994بالهقر باكو ان .وذكر  82ما بقـ غزوية وسرية
وبقـ رقف اسؿ الغازوة طادو غازاة الؿواؾؿقـ وطادد جاقش الؽػاار طادد الؿفاابقـ ماـ الؿواؾؿقـ
والؽػار وطدد الشفداء مـ الؿوؾؿقـ وطدد الؿؼ قلقـ ماـ الؽػاار كاؾ غازوة وك قجاة الغازوة
وسبب الغزوة وكقػق فا.
( )2ال ؼاااويؿ الؿشاافقرة العااالؿ خؿوااة طشاار تؼقيؿااا -1 :الفجااري -2 .جااقلقـ بقريااد جقلقاااين-3 .
العرباين -4 .سـة صقران كقح -5 .كؾ ُجؽ -6 .سـة ابراهقؿل -7 .بخت كفر -8 .سؽـدري-9 .
بؽرمل بروش ف – 11 .بؽرمل قؿري شؿول -11 .طقوقي قديؿ -12 .طقوقي جديد -13 .قبال
جديد -14 .كقشقرواين -15 .طام الػقؾ.
( )3يـظر :رحؿة لؾعالؿقـ صا  211- 183صبع  1994بالهقر باكو ان .وذكر  82ما بقـ غزوية وسرية
وبقـ رقف اسؿ الغازوة طادو غازاة الؿواؾؿقـ وطادد جاقش الؽػاار طادد الؿفاابقـ ماـ الؿواؾؿقـ
والؽػار وطدد الشفداء مـ الؿوؾؿقـ وطدد الؿؼ قلقـ ماـ الؽػاار كاؾ غازوة وك قجاة الغازوة
وسبب الغزوة وكقػق فا.
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وثؿاكقة أيام مـ ربقع إول

8

الؿجؿوع

٥2

 آس ػادة مـ ك ب غقر الؿوؾؿقـ وك ب غقر م خففة الوقرة لالس دٓل
طؾك أحداث الوقرة.
مثؾ (ك ب العفد الؼديؿ والجديد) (مجؿقطة بائبؾ -أردو) (ك ائج إرفام –
طؾؿ الػؾؽ )-محؿقد باشا رؾؽل (اكديـ كقرتا لقجل) (اكديـ أي زار
كــؽفؿ) (ال ؼقيؿ الفـدي –رابرت سققل) (اكوائؽؾقبقديا -لقـدن).

املالحظات على الكتاب:
ورور كثقرا مـفا بلسؾقبف مو عقـا
جؿع الؿملػ رحؿف اهلل هذا الؽ اب كفقصا كثقرا
ّ
بالشقاهد ال اريخقة ولؽـف هذا الجؿع لؿ يوؾؿ مـ الروايات الضعقػة والقاهقة وأحقاكا
()1

يذكر طـ إكبقاء الوابؼقـ ومع ؿده ذلؽ اإلسرائؾقات ال ل ٓ تفدق وٓ تؽذب .

طبعات الكتاب:
صبع الؿجؾد إول والثاين

حقاة مملػ سـة 1921م وأما الثالث رابع بعد وراة

الؿملػ قدم لف الوقد سؾقؿان الـدوي رحؿف اهلل وصبع 1352ها.
ثؿ ت ابعت صبعاتف وترجؿ إلك الؾغة البـغالقة والعربقة.

( )1يراجع رحؿة لؾعالؿقـ (.)129-126/2
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الضريٗ اليبْٓ٘ للعالم٘ الصبلٕ اليعناىٕ.
مؤلفٌ:
هق :إس اذ العالمة الؿملػ الباحث الؿمرخ العالمة الشقد شبؾل الـعؿاين أحد رجال
الـفضة اإلسالمقة وكبار الؿفؾحقـ

الفـد شارك

تلسقس دار العؾقم -كدوة العؾؿاء

وأكشل دار الؿفـػقـ أطظؿ كره.
كان وثقؼ الفؾة بالعالؿ اإلسالمل وهنضاتف الوقاسقة وآج ؿاطقة تق سـة  1914م

ومـ مملػاتف الؿشفقرة بالعربقة «اك ؼاد تاريد ال ؿدن لزيدان»

()1

وبإردوية «الوقرة

()2

الـبقية» (الجزء إول والثاين) و «سقرة الػاروق» و «الـعؿان» .

الشرية الهبُِة(: )3
هذا الؽ اب آخر ما ألػف العالمة الشبؾل وكان يـقي أن ي ّؿ الؽ اب

طدة أجزاء ح ك

يو ؼفل الؿقضقع مـ جؿقع كقاحقف ولؽـف لؿ يملػ إٓ جزءيـ ح ك واراه إجؾ ثؿ قام
تؾؿقذه العالمة الوقد سؾقؿان الـدوي بنتؿام الؽ اب سبعة مجؾدّ أت كبار.

سبب تألّفٌ:
( )1ر ّد رقف الؿملػ طؾك ك اب (تاريد ال ؿدن اإلسالمل) لجرجل زيدان وب ّقـ رقف مغالااتف وتؿقيفاتاف
وكقػ أكف يؽذب مع معرر ف بلكف كذب واخ الق وقد صباع الؽ ااب ب حؼقاؼ الادك قر محؿاد أجؿاؾ
أيقب الـعؿاين.
طالماة الفـاد إدياب والؿامرخ الـاقاد
( )2اكظر لالصالع طؾاك ترجؿ اف بؽامؾفاا ك ااب« :شابؾل الـعؿااين ّ
إريب» لألس اذ محؿد أكرم الـدوي صبع دار الؼؾؿ دمشؼ وك اب الؿحؼؼ «اإلطالم بؿـ الفـد
مـ إطالم الؼرن العشريـ».
( ) 3هـاك بحث بعـقان" :سقرة الـبي  لؾعالمة شبؾي الـعؿاين وتؽؿؾته لؾعالمة السقد سؾقؿان الـدوي -
طرض وتحؾقؾ" .قدمف الباحث :تؼل الديـ بـ بدر الديـ الـدوي الـدوة طـ الوـة والوقرة بعـقان
"طـايااة الؿؿؾؽااة بالوااـة والوااقرة الـبقيااة" تحاات إشااراا مجؿااع الؿؾااؽ رفااد لاباطااة الؿفااحػ
الشريػ.
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ألػف ر ّدا طؾك الؽ ب ال ل ألػفا الؿو شرققن الؿوقحققن الحاقدون طؾك اإلسالم
ِ
ؽـ
والـاقؿقن مـ كبقف  وال ل أثاروا رقفا شبفات واهقة حقل حقاة الـبل ُ تـْؿل ما ُت ُّ
صدورهؿ وتضؿر تػقسفؿ مـ حؼد وحود وطداء وقد سبؼ أن ألػ الوقد أحؿد خان
(الخاب إحؿدية) والؼاضل محؿد سؾقؿان الؿـفقربقري ك ابف (رحؿة لؾعالؿقـ) طؾك
شبفات الؿو شرققـ.

حمتُى الكتاب:

بدأ الؽ اب بؿؼدمة طالج رقفا مقضقع أصقل الرواية والدراية ومفادر الوقرة الؿـ شرة

ك ب الحديث وال اريد والوقرة وال ػوقر.
وأهؿ العـاويـ ال ل كاقشفا الؿؼدمة كؿا يؾل:
 -1الحاجة إلك تللقػ سقرة الـبل  -2 .رضؾ الـبل  طؾك غقره مـ الـبققـ-3 .
مفادر الوقرة إولقة -4 .ك ابات طفد الـبل -5 .الؿغازي -6 .اإلمام الزهري والوقرة
الـبقية -7 .أصحاب اإلمام الزهري

الوقرة -8 .مقسك بـ طؼبة والوقرة -9 .محؿد بـ

إسحاق والوقرة -11 .القاقدي والوقرة -11 .ابـ هشام والوقرة -12 .ابـ سعد والوقرة.
 -13اإلمام البخاري والوقرة -14 .اإلمام الاربي والوقرة -15 .قائؿة أسؿاء الؿ ؼدمقـ
مـ طؾؿاء الوقرة -16 .قائؿة أسؿاء الؿ لخريـ مـ طؾؿاء الوقرة -17 .الرواية والدراية.
 -18تدويـ طؾؿ أسؿاء الرجال -19 .مبادئ الدراية طـد الؿحدثقـ -21 .ققاطد
القضع

معررة

الحديث -21 .أمفات ك ب الوقرة -22 .الػرق بقـ ك ب الحديث وك ب

الوقرة -23 .اخ الا الرواة -24 .الرواية بالؿعـك -25 .أخبار أحاد -26 .الؿو شرققن
()1

والوقرة الـبقية -27 .أسباب أخااء الؿو شرققـ .
رالؽ اب مقسقطة طؾؿقة كبقرة

الوقرة الـبقية بؾ إكف ٓ يدور حقل سقرة الـبل 

رحوب بؾ ي ـاول ال ؿقضقطات اإلسالمقة بؽامؾفا مـ العؼائد والعبادات والؿعامالت
والؿعجزات وإخالق كلكف سقرة الـبل  بؿعـاها القاسع الشامؾ.
طالمة الفـد إديب والؿمرخ الـاقد إريب لألس اذ محؿاد أكارم
( )1يـظر مع ال فرا :شبؾل الـعؿاين ّ
الـدوي (.)212 -211
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ممّزات الكتاب:
 ي ؿقز الؽ اب فضح دخقؾـة الؿستشـرققن ،والـرد طؾـقفم بلسـؾوب طؾؿـي رصـقن
يؼقل محؿد زاهد الؽقثري . . ." :ك ااب إسا اذ شابؾل الـّعؿااين الفـادي وتؾؿقاذه
وزمقؾف إس اذ سؾقؿان الـدوي تؿحاقص الواقرة الـبقياة طاـ الرواياات الزائػاة-
بالؾغة الفـدية طدّ ة مجؾدات -قاد سادّ رراغاا كبقارا رضاح دخقؾاة الؿو شارققـ
والر ّد طؾقفؿ وقد ترجؿ إلك الؾغة اإلكؽؾقزية ثاؿ إلاك الؾغاة المكقاة ولاق قاام بعاض
رجااال إدب بمجؿ ااف إلااك الؾغااة العربقااة مااع إصااالح بعااض مقاضااع أخااال رقفااا
لؽااان هااذا طؿااال كارعااا ياار ّد بااف كقااد أمثااال الااربكس كق اااكق اإلياااالل وغقلااد زيفقاار
()1

الفـغاري. "...
اقر الؿقضا ِ
 اسا خرج الؿملااػ -رحؿااف اهلل  -مااـ الوا ِ
اقطة سااقر ًة مو ا ـد ًة إلااك أرجااح
الرسق َل إمق َـ لؾـاس صقر ًة حؼقؼ ّق ًة
إققال
ّ
الروايات وأبرز َّ
وأصح ّ

()2

 وقد جعل الشبؾي رحؿـه اهلل الؼـرآن الؽـريم و كتـب الســة مرجعـا أساسـقا لؾسـقرة،
ولعؾه أول كتاب ألف يف العصر الحديث طؾى هـذا الؿــفج ،وهـو موسـوطة لؾسـقرة
الـبوية من جؿقع كواحقه.
 وي ؿقز –أيضا -بال حؼقؼ العؾؿل وإقـاع العؼقل الحديثة رنن العالمة الشبؾل
كاكت لف معررة دققؼة باطماضات الؿو شرققـ وخؾػقاهتؿ العؼؾقة والػؽرية.
 ثؿ إكف يؿ از ب ؼديؿ دٓئؾف وبراهـف

أسؾقب طؾؿل جا ّد رصقـ ٓ يبؼك لؾدارس

بعدها مجال لؾشؽ وآخ الا.
 ويؿ از العالمة الشبؾل طـ معاصريف جؿقعا

الوؾقؼة الؽ ابقة ورفاحة الؾغة

( )1مؼآت الؽقثري ص (  )629 -628صبع الؿؽ بة إزهرية.
( )2الوقرة الـبقية وكقػ يجب أن تؽ ب .لألس اذ إبراهقؿ القاطظ مجؾة الرسالة :أصدرها :أحؿد حوـ
الزيات باشا (الؿ ق 1388 :ها) طدد إطداد.
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مـ خالل طباراتف إدبقة الواحرة.
تحري الؿملػ
 ومؿا يؿ از بف ّ
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طؼقل الؼراء ويو قلل طؾقفا

()1

اخ قار إخبار الفحقحة وطدم آط ؿاد طؾك
إحداث والؽ اب حارؾ

القاقدي وأمثالف وبذل ال حؼقؼ والبحث الدققؼ
()2

بلمثؾة ال حؼقؼ الـادرة .
 ويع رب هذا الؽ اب –مع تؽؿؾ ف الوقرة الـبقية لوؾقؿان الـدوي -دائرة معارا
الوقرة الـبقية كشرت مـف سبعة مجؾدات ضخؿة ٓ ّ
يؼؾ أحدها طـ سبعؿئة صػحة
مـ الؼاع الؽبقر وهذه الؿعؾؿة مـ طققن ما أ ّلػف طؾؿاء اإلسالم مـذ قرون ومـ
()3

غرر ما أهداه طؾؿاء الفـد إلك الؿؽ بة اإلسالمقة العا ّمة .

منُذج مو الكتاب.
سبب خروج الـبل  إلك بدر.
ذهب طامة أهؾ الوقر والؿغازي إلك أن الـبل  ب َؾ َغف خرب العقر الؿؼبؾة مـ الشام
لؼريش صحبة أبل سػقان وكاكقا كحق أربعقـ رجال ورقفا أمقال طظقؿة لؼريش رـدب
رسقل اهلل  الـاس لؾخروج إلقفا وخرج

ثالث مائة وبضعة طشر رجال ربؾغ أبا سػقان

مخرج رسقل اهلل  وقفده إياه.
راس لجر ضؿضؿ بـ طؿرو الغػاري إلك مؽة مو فرخا لؼريش بالـػقر إلك طقرهؿ
لقؿـعقها مـ محؿد وأصحابف وبؾغ الفريد أهؾ مؽة رـفضقا مورطقـ رجؿعفؿ اهلل طؾك
غقر مقعاد.
طالمة الفـد إديب والؿمرخ الـاقد إريب لألسا اذ محؿاد أكارم
( ) 1يـظر مع ال فرا :شبؾل الـعؿاين ّ
الـدوي (.)211-199
طالمة الفـد إديب والؿمرخ الـاقد إريب لألسا اذ محؿاد أكارم
( ) 2يـظر مع ال فرا :شبؾل الـعؿاين ّ
الـدوي (.)213
( )3مؼدمة الرسالة الؿحؿدية لعبد الؿجقد الغقري (ص.)11 :
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وأما العالمة الشبؾل رؾف رأي آخر حقث أكف يرى أن خروج الـبل  إلك بدر لؿ يؽـ لعقر
قريش وإكؿا خرج لحرب قريش واس دل طؾك ذلؽ بلمقر:
ِِ
ِ
قن َلؽ ِ
﴿ -1ك ََؿا َأ ْخ َر َج َك َرب َك ِم ْن َب ْقتِ َ
ون )٥
َار ُه َ
ك بِا ْل َح ِّق َوإِ َّن َفرِي ًؼا م َن ا ْل ُؿ ْممـ َ
ِ
ون إِ َلى ا ْلؿو ِ
يج ِ
اد ُلوك َ
ت َو ُه ْم َيـْ ُظ ُر َ
َك فِي ا ْل َح ِّق َب ْعدَ َما َت َب َّق َن ك ََلك ََّؿا ُي َسا ُق َ
َْ
ُ َ
ون َ )1وإِ ْذ َيعدُ ك ُُم اهللُ
ُون َلؽُم ويرِيدُ اهلل َأ ْن ي ِ
ات َّ ِ
ون َأ َّن َغقر َذ ِ
ح َّق ا ْل َح َّق
إِ ْحدَ ى ال َّطائِ َػ َت ْق ِن َأك ََّفا َلؽ ُْم َوت ََود َ
َْ
ُ ُ
الش ْوكَة َتؽ ُ ْ َ ُ
ِ
ِ ِِ
ين﴾.
بِؽَؾ َؿاته َو َي ْؼ َط َع َدابِ َر ا ْلؽَافرِ َ
فػي هذه أيات وجوه.
أ -القاو

ققلف تعالك ﴿وإن رريؼا مـ الؿممـقـ لؽارهقن﴾ بؿعـك الحال ال ل تؼ ضل

اس فحاب كراهق فؿ لخروجف مـ البقت.
ب -تـص أية طؾك وجقد الاائػ قـ :طقر قريش وجقش قريش وقت خروجف مـ الؿديـة.
ج -وتـص أية طؾك أن اهلل أراد أن يؼاع دابر الؽارريـ رفؾ يؿؽـ أن ٓ يريد الـل 
ما أراده اهلل تعالك؟
د -خروج الـبل  ومعف أكثر مـ ثالث مائة كػس مـ الؿفاجريـ وإكفار ورقفؿ مـ
أمثال حؿزة بـ طبد الؿاؾب وطؾل بـ أبل صالب الذيـ يواوي كؾ واحد مـفؿ جقشا ومع
ون  )٥يج ِ
ِِ
ِ
قن َلؽ ِ
اد ُلوك َ
َك فِي ا ْل َح ِّق َب ْعدَ َما َت َب َّق َن
َار ُه َ
ُ َ
ذلؽ رالؼرآن يؼقلَ ﴿ :وإِ َّن َفرِي ًؼا م َن ا ْل ُؿ ْممـ َ
ون إِ َلى ا ْلؿو ِ
ت﴾ رفؾ يرجك مـفؿ هذه الؽراهقة والجدال الحؼ لق كان
ك ََلك ََّؿا ُي َسا ُق َ
َْ
خروجفؿ لعقر قريش وقد خرج الؿوؾؿقن

طدد أقؾ مـ هذا قبؾ ذلؽ غقر مرة لؼقارؾ

رؾؿ هذا الخقا كؾف ومعفؿ جقش كبقر؟ رفذ يدل طؾك أن
قريش ولؿ يفبفؿ شلء
َ
الؿوؾؿقـ كاكقا قد وصؾفؿ الخرب وهؿ الؿديـة بلن قريشا خاجقن جؿع طظقؿ.
ه -وهـالؽ آية أخرى كزلت بدر والـبل  الؿديـة وهل ققلف تعالكَ َٓ ﴿ :ي ْست َِوي
الضر ِر وا ْلؿج ِ
ِ
ِِ
اطدُ َ ِ
ا ْل َؼ ِ
ون فِي َسبِ ِ
قل اهلل ِ بِ َل ْم َوالِ ِف ْم َو َأ ْك ُػ ِس ِف ْم َف َّض َل
اهدُ َ
قن َغ ْق ُر ُأولي َّ َ َ ُ َ
ون م َن ا ْل ُؿ ْممـ َ

ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين َد َر َجةً﴾ [الـساء .]9٥
ين بِ َل ْم َوال ِف ْم َو َأ ْك ُػس ِف ْم َط َؾى ا ْل َؼاطد َ
اهللُ ا ْل ُؿ َجاهد َ

ِِ
اطدُ َ ِ
﴿ٓ يست َِوي ا ْل َؼ ِ
قن﴾
ون م َن ا ْل ُؿ ْممـ َ
وأخرج اإلمام البخاري طن ابن طباس  قالْ َ َ :

طـ بدر والخارجقن إلك بدر.

ِِ
اطدُ َ ِ
﴿ٓ يست َِوي ا ْل َؼ ِ
قن﴾
ون م َن ا ْل ُؿ ْممـ َ
كؿا أخرج البخاري طـ الرباء  قال لؿا كزلتْ َ َ :
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دطا رسقل اهلل زيدا رؽ بفا رجاء ابـ أم مؽ قم رشؽا ضرارتف رلكزل اهللَ ﴿ :غ ْق ُر ُأولِي
الض َر ِر﴾ فدل ذلك طؾى أكفم طؾؿوا وهم يف الؿديـة أن الخروج لقس بغقر ذات الشوكة،
َّ
وإكؿا هو الجفاد بالؿال والـػس.

ِ
ين َخ َر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
ار ِه ْم َب َط ًرا َو ِرئَا َء الـ ِ
ون َط ْن
َّاس َو َي ُصد َ
ز -وقال تعالى ﴿ َٓ َتؽُوكُوا كَا َّلذ َ
َسبِ ِ
قل اهللِ ﴾ [إكػال ]47 :لق كان خروج قريش لؿـ ِع طقرهؿ لؿ يفػفؿ اهلل تعالك بالبار
ورئاء الـاس والفدّ طـ سبقؾ اهلل.
ثؿ ذكر الشبؾل إخبار القاردة بدر ال ل تفرح بلن الـبل  اس شار إكفار قبؾ خروجف
مـ الؿديـة كؿا كاقش ما اس دل بف أصحاب الوقر طؾك أن الـبل إكؿا خرج لعقر قريش.
ثؿ تحدث طـ الدارع وراء وقعة بدر رذكر ققل طروة بـ الزبقار وكاان الاذي هااج وقعاة
بدر وسائر الحروب ال ل كاكت بقـ رسقل اهلل  وبقـ مشركقـ قريش ماا كاان ماـ ق اؾ واقاد
بااـ طبااد اهلل ال ؿقؿاال طؿا َارو بااـ الحضاارمل وأصااال الشاابؾل اس ا دٓلف طؾااك رأيااف والاارد
()1

طؾك مخالػقف .
۞ وماـ أجؿاؾ ماا قالاف حػاظ الؿواؾؿقـ لؾاماث العؾؿال لؾرساقل طؾقاف الوااالم إذ
يؼاااقل( :ئلىىى ًىىىم الىىذًً لىىً ٌعىىخطُع أحىىذ أن ًىىىافغ املعىىلمحن فىىي فخىىشهم بحف ى أدق جفاصىىُل وىىل
حىىادر فىىي حُىىاة الشظىىىٌ  بطشٍلىىت دكُلىىت وواعُىىتَّ ،ل ًصىىل ئلىىى معىىخىاها ح ىىجُل حُىىاة أي ئوعىىان
آخ ىىش م ىىً كب ىل ،وَّل ًمى ىىً أن ًيخظ ىىش م ىىً بع ىىذ ،فم ىىً أح ىىل ح ىىجُل ه ىىزه الحُ ىىاة ب ىىأدق جفاص ىىُلها ك ىىام
ً
علماؤهىىا بد ىىجُل أظىىماء وخصىىائص هحىىى زَلزىىت عؽىىش ألفىىا مىىً الصىىحابت ،وجى ّىم هىىزا فىىي وكىىذ وىىان فجىىش
هظىىام الخىىألُفر ولجرحىىع ئلىىى هخىىب الطبلىىاث وعلىىم الشحىىاٌ ،لجىىري فيهىىا هىىزه الصىىىسة الفشٍىىذة فىىي الت ىرار
()2
ّ
ْلاوعاهُت مً أحل حُاة فشد واحذ) .
ْلاوعاوي  ..ئهه حهذ َّل هظحر له في جاسٍخ

ُ
وٍصىىف الىىبعع بىىأن هخىىاب العىىحرة الىبىٍىىت لؽىىبلي وعمىىاوي أفظىىل مىىا ه ِخىىب مىىً العىىحر
َ
َ
مىً علمىىاء ؼىبه اللىىاسة الهىذًىت .ووى ُّىل م ْىً أهصىىف َع ِل َىم أن املصىىىفحن فىي العىىحرة بعىذ الؽىىبلي
ِع َُاٌ على هخابه هزا.
املالحظات على الكتاب:
( )1يـظر :سقرة الـبل (.)221-211/1

( )2اإلسالم والعروبة طالؿ م غقر :دك قر طبد العزياز كاماؾ 52 - 51 :ك ااب العربال :الؽ ااب الثااين
والعشرون  1989م كؼالً طن :سقرة الـبي :شبؾي كعؿاين.)8 /4 :
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مقضقطف ولؽـ الؽؿال طزيز وأبك اهلل أن

تؽقن العفؿة إٓ لؽ ابف و الؽ اب بعض الؿالحظات وهل ٓ تـؼص مـ ققؿة الؽ اب.
ومـ ذلؽ:
 -1انتقاده الشديد على الواقدي ،مؿا يقجب طدم آل ػات إلك جؿقع ما رواه إذ
()1

يؼقل " :ينبغي لنا أن نصرف النظر عن الواقدي ،وإنو يضع الرواايت" .
ويؼقل

مقضع آخر أثـاء رده طؾك شبفات الؿو شرققـ حقل زواج الـبل  مـ

زيـت " :وهذه الرواية كؼؾفا الاربي مـ صريؼ القاقدي والقاقدي كذاب مشفقر وكان
يؽذب لقدارع طـ َت ِرا العباسققـ"

()2

ٓ شؽ أن القاقدي جؿع كؾ ما ورد إلقف دون تؿحقص وكؼد وٓ يعـل ذلؽ أن
كفرا الـظر طـ كؾ ما رواه القاقدي

الوقر والؿغازي وهندر كؾ ما ساقف مـ مرويات

الوقر والؿغازي وقد لخص الحارظ الذهبل أققال أهؾ العؾؿ رقف بؼقلف" :وقد تؼرر أن
القاقدي ضعقػ يح اج إلقف

الغزوات وال اريد وكقرد آثاره مـ غقر اح جاج أما

الػرائض رال يـبغل أن يذكر .....ووزكف طـدي أكف  -مع ضعػف  -يؽ ب حديثف ويروى:
()3

ٕين ٓ أهتؿف بالقضع وققل مـ أهدره رقف مجازرة مـ بعض القجقه" .
ورقف أمر آخر أن الشبؾل –كػوف -اس شفد

طدة مقاضع

ك ابف بروايات القاقدي

وبرواية ابـ سعد طـ القاقدي(.)4
 -2خمالفتو جلمهور أىل السري واملغازي يف بعض األحداث .ومـ أمثؾة ذلؽ:

ترجيحو لرواية ابن إسحاق على رواية البخاري ومسلم يف غزوة املريسيع (بين
()1
( )2سقرة الـبل (.)221-211/1
( )3يـظر :سقر أطالم الـبالء (.)469 /9
( )4يـظر :الوقرة الـبقية (.)477 441/1
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ادلصطلق) وقد جاء عند البخاري «إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أغار على بين ادلصطلق وىم غارون ،وأنعامهم
تسقى على ادلاء ،فقتل مقاتلتهم ،وسىب ذراريهم ،وأصاب يومئذ جويرية»(.)1
ونقل الشبلي عن ابن إسحاق :أن بين املصطلق جيمعون لو وقائدىم احلارث بن أيب
ضرار فخرج إليهم حىت لقيهم على ماء من مياىهم يقال لو املريسيع قريبا من الساحل
فزاحف الناس واقتتلوا فهزمهم هللا وقتل منهم ونفل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نساءىم وأبناءىم
وأمواهلم" يعين أن مثة قتال بني ادلسلمني وبني بين ادلصطلق.
مث ق ػػال "إن روايةةةة الصة ةةحيحم أيضة ةةا منقطعةةةة ألن إسة ةةناده يصةةةل إ

فة ةةع ،فهة ةةو

منقطع" اىة.
ورد عليو تلميذه السيد سليمان الندوي إذ يقول" :كأن املؤلف نظةر إ أول احلةدي ،

وإال فف ةةي األص ةةري ع ةةرح ف ةةع بقول ةةو :ح ةةد ين ى ةةرا احل ةةدي عب ةةد هللا اب ةةن عم ةةر وك ةةان يف
اجليش" اىة.
 -3ألاطــلىب الاعخــرازي الــري اطــخمدمه فــي الكــالم عــن الغهــاد فــي إلاطــالم وحسكــت الفخــى
إلاطـالميت واط بارها دراطًا طـ حدود شبف جزيرة العرب أمام تحركات الػرس والروم
بؾ إن غزوات الرسقل  لؿ تواؾؿ ماـ هاذا إساؾقب ال ربياري وجعؾفاا دراطاًا طاـ
()2

دولة الؿديـة الؿـقرة .
عهاِة العلماء بٌ.
رالتؿ العالماة الواقد ساؾقؿان الـادوي ماا
وقد تق الشبؾل رحؿاف اهلل قباؾ إكؿاال ك اباف؛ َّ
كؼص مـف ورجع إلك مفادر الؽ اب وقارن بقـفا وبقـ أصاؾ الؽ ااب رانذا وجاد العباارة
إهبامًا أوضحف وإذا اصؾع طؾك بعض إمقر الؿػقدة ال ل تو حؼ أن تازاد الؽ ااب زادهاا
وكذلؽ بعض أراء خالػ أس اذه لؽـف جعؾ ذلؽ بقـ هاللقـ لق باقـ أصاؾ الؽ ااب ماـ
زيادتف وهذا غاية إدب.
( )1صحقح البخاري ( )148 /3ح (.)2541
( )2يـظر :العؿري :الدك قر أكرم ضقاء الوقرة الـبقية الفحقحة محاولة ل ابقؼ ققاطد الؿحدثقـ كؼاد
روايات الوقرة الـبقية مؽ بة العبقؽان الرياض الابعة الثالثة طام 1418ها 1998م (.)37 /1
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ثؿ اكػرد ب للقػ الؽ اب واس عان ببعض أصحابف تحؼقؼ موائؾ ورفاقل لؽـاف وساع
كااق الوقرة مـ سرد إحداث وبقاان الشاؿائؾ ووصاػ العاادات إلاك الرساالة الؿحؿدياة
()1

وال عؾقؿات الـبقية والشريعة اإلسالمقة وبحث شعبفا الؿخ ؾػة" .
وقااام بمجؿ ااف إلااك الؾغااة اإلكجؾقزيااة محؿااد صقااب بخااش باادايقين وصبااع مجؾااديـ
وصدر ٓهقر سـة 1399ها الؿقارؼ 1979م.
وترجؿف لؾعربقة محؿد إساؿاطقؾ الؿدرسال الـادوي ماـ جامعاة الجزائار ولؽـاف وار اف
()2

الؿـقة قبؾ إكؿال الؿشروع ومو قى ترجؿ ف جقدة و قريبة مـ روحف و أسؾقبف .

( )1اكظر "شخفقات وك ب" " لؾعالمة الوقد أبل الحوـ الـدوي ط الؼاهرة 1985م .ص (. )69
( )2وقد ترجؿ الدك قر محؿدطؾل غقري إس اذ بؽؾقة الؾغة العربقة بالجامعة اإلسالمقة العالؿقة بنسالم
آباد الؿجؾد إول مـ الؽ اب إلك الؾغة العربقة ب ؽؾقػ مـ مجؿع البحقث اإلسالمقة.
يـظر( :ك اب سقرة الـبل صؾك اهلل طؾقف وساؾؿ لؾعالماة شابؾل الـعؿااين وتؽؿؾ اف لؾعالماة الواقد ساؾقؿان
الـدوي :طرض وتحؾقؾ) أ .د .تؼل الديـ بـ بدر الديـ الـدوي
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العالم٘ صلٔناٌ اليدّٖ ّكتابُ «خطبات مدراس»
مملػه :سقد سؾقؿان الـدوي.
تخرج العالمة سقد سؾقؿان الـدوي

دار العؾقم ال ابعة لـدوة العؾؿاء طؾك أساتذهتا

ومـفؿ العالمة الؿح ّؼؼ شبؾل الـعؿاين.
ثؿ ط ّقـ مدرسا لؾغة العربقة
إدبقة وتػــف

دار العؾقم ال ل تخرج رقفا رظفر مـ كػاءتف ومؾؽ ف

صرق ال دريس ما أكاؼ إلوـة بالثـاء طؾقفّ .
رظؾ كذلؽ زهاء ست سـقـ

( )1912 -1916ك ب خاللفا مؼآت مجؾة «الـدوة».
ثؿ ال حؼ بفحقػة «الفالل» إسبقطقة الزاهرة ٕبل الؽالم.
ومـ أبرز أطؿالف العؾؿقة وأررعفا ذكرا إكؿالف لؽ اب (سقرة الـبل  )الذي كان بدأ
ب للقػف أس اذه الؿحؼؼ العالمة شبؾل الـعؿاين ولف مفـػات أخرى كؿحاضراتف

الوقرة

الـبقية الؿعرورة با (خابات مداراس) و (سقرة طائشة) و (أرض الؼرآن) و (العرب والفـد)
و(خ ّقام) وغقرها مـ آثار قؾؿف ال ل تػاخرت هبا الؾغة إردية.
وتق سـة ثالث وسبعقـ وثالثؿئة وألػ (1373ه) الؿقارؼ ( 1952م)

كراتشل

وحضر جـازتف كبار العؾؿاء وأطقان البالد وسػراء الحؽقمات اإلسالمقة والعربقة ودرـ
()1

بجقار الشقد شبقر أحؿد العثؿاين .

سبب تألّف الكتاب:
هذا الؽ اب طبارة طـ مجؿقطة مـ سبع محاضرات لؾعالمة الـدوي ال ل ألؼاها
بإردوية تؾبقة لدطقة مـ هقئة ال عؾقؿ اإلسالمل بؿديـة مداراس (الفـد) طام  1925م تؾؼل
هذه الؿحاضرات الضقء طؾك جقاكب الوقرة الـبقية الؿخ ؾػة وتؼدّ م إلك الؼارئ طفارة
( )1يـظاار :اإلطااالم بؿااـ ت ااريد الفـااد مااـ إطااالم لؾعالمااة طبااد الحاال الحوااـل الجاازء الثالااث و
«شخفقات وك ب» لؾعالمة أبل الحوـ الـدوي ص  56ومجؾة «الؿوؾؿقن» الؿجؾد الخامس
ص  384و «اإلطالم بؿـ الفـد مـ إطالم الؼرن العشريـ» لعبد الؿاجد الغقري.
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أمفات ك ب الوقرة الـبقية وما ك ب رقفا بال ّؾغات إجـبقة وخالصة لؿج ّؾدات ضخؿة
لؽ ابف «سقرة الـبل .»
وقد صبعت مجؿقطة هذه الؿحاضرات لؾؿرة إولك طام  1925م باسؿ «خابات
مداراس» ك اب مو ّ
ؼؾ وكال تؾؼقا كبقرا وإقبآ طظقؿا لدى الؼراء ح ك صدرت لف طدّ ة
صبعات

أهؿ مرجع
مدّ ة قفقرة وسرطان ما صار الؽ اب ّ

الوقرة بإردوية قؾؿا تخؾق

القق م مـف مؽ بة مـ مؽ بات كاصؼل الؾغة إردوية ثؿ ترجؿ الؽ اب لإلكؽؾقزية باسؿ
 Mohammad The Ideal Prophetوكان اإلقبال طؾقف مثؾ صـقه بإردوية.
وتق ّلك طؿؾقة ترجؿ ف إلك العربقة تؾؿقذه الشاطر إديب إس اذ محؿد كاضؿ الـّدوي
طربل أصقؾ يمقرق غضقكف وثـاياه حالوة وهباء :مـ حقث
وأكؿؾف مدة قفقرة بلسؾقب
ّ
ٓ يشعر الؼارئ بلكف ممجؿ مـ لغة إلك لغة وتؾؽ مؼدرة رائؼة يغ بط هبا إس اذ الؽريؿ أي
()1

اغ باط رفدرت لف صبعات طديدة مفر وسقرية .
ثؿ ترجؿف إس اذ طبد الؿجقد الغقري مرة أخرى إلك الؾغة العربقة وصبع طام
2111م.

حمتُى الكتاب.
يح قي الؽ اب طؾك سبع محاضرات وهل كال الل:

املحاضسة ألاولى طيرة ألاهبياء هي ألاطىة الحظىت للبشس.
وتحدث رقفا طـ العـاصر ال القة :خفائص الـبات أكثر مـ خفاائص الجؿااد رقاجباتاف
أكثر وخفائص الحققان أكثر مـ خفاائص الـباات رقاجباتاف أكثار ومادارك اإلكواان أرقاك
رقاجباتف أطظؿ مومولقة اإلكوان بؼدر مقاهبف حؽؿة إرساال اهلل الرساؾ لؾبشار الػارق باقـ
دطقة الرسؾ ودطاوى غقره خؾقد دطقة الرسؾ واضؿحالل دطاوى غقرهؿ ما مـ صائػة مـ
الـااااس أصاااؾحت روااااد الؿج ؿاااع إٓ إكبقااااء إن الفداياااة والااادطقة ٓ تثؿااار وتبؼاااك إٓ

( )1مؼدمة خابات مدراس (ص )6 :لعبد الؿاجد الغقري.
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بالؼدوة وإسقة.

املحاضسة الثاهيت الظيرة املحمدًت هي العامت الخالدة.
وطالج فقفا الؿوضوطات التالقة:
ام قاز محؿد  كان شاهدا ومبشرا وكذيرا الوقرة الؿحؿدية هل الوقرة ال اريخقة
سقرة بقذا لقوت تاريخقة الذي كعؾؿف طـ (كقكػقشققس) أقؾ مـ الذي كعؾؿف طـ بقذا
شؽقك العؾؿاء الؿحؼؼقـ كثقر مـ سقر أكبقاء بـل إسرائقؾ الؽالم طؾك إكاجقؾ مـ كاحقة
ال اريد لقس

أصحاب الدطقات مـ يؿؽـ ال لسل بف إٓ محؿد  ما يؿؽـ معرر ف مـ

أسػار ال قراة طـ مقسك شمون حقاة الؿوقح أخػك مـ غقره وأغؿض .الحقاة الؿثالقة هل
ال ل يبدأ صاحب دطقهتا بـػوف رقعؿؾ بؿا يدطق إلقف الحوـات الوؾبقة والحوـات
اإليجابقة اشماط أن تؽقن سقرة الؿ بقع تاريخقة وجامعة وكامؾة وطؿؾقة.

املحاضسة الثالثت الظيرة املحمدًت من الىاحيت الخازٍميت.
ام قاز اإلسالم بحػظ الوقرة الـبقية وتراجؿ الفحابة وال ابعقـ وإئؿة والؿ بقطقـ
طـاية الفحابة بحػظ الحديث الـبقي وطـاية ال ابعقـ وإئؿة والؿ بقطقـ الؽالم طؾك
ال ابعقـ وأساتذهتؿ مـ الفحابة املعدؽشكىن وحؽىُىهم في سواًت الحذًث والىَلم على الحف
والىخابت ،ك ابة الحديث

العفد الـبقي ال ابعقن الذيـ دوكقا الحديث جؿع الحديث لف ثالثة

أصقار طؾؿ كؼد الحديث مـ جفة الدراية والػفؿ س ة مفادر لوقرة الـبل  وهديف ك ب الوقرة
الؿحؿدية تعد بإلقا مشحلُىر أؼذ املعدؽشكحن جحامَل على ْلاظَلم اعترافاث هباس املعدؽشكحن
حىٌ العحرة الىبىٍت الوقرة الـبقية أوثؼ رواية وأكثر صحة مـ كؾ ما ك ب سقرة الـبققـ.

املحاضسة السابعت الظيرة املحمدًت من هاحيت كمالها وجمامها وإحاظتها بشؤون
الحياة البشسٍت.
وتشتؿل هذه الؿحاضرة طؾى العـاصر التالقة:
ٓ تؽقن حقاة أحد كامؾة إٓ إذا كاكت معؾقمة لؾـاس وحقاة محؿد  مـ مقالده إلك
ساطة وراتف معؾقمة ال ػاصقؾ بجؿقع دخائؾفا مثال مـ ك ب الشؿائؾ ل ػاصقؾ ما يعررف
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ال اريد طـ محؿد  مـ جؾقؾ ودققؼ كؾؿ ا الؿو شرققـ الؽبقريـ طؿا يعررف ال اريد مـ
دخائؾ محؿد  تػاصقؾ أخرى طؿا يعررف ال اريد طـف  اس ؼفاء ابـ الؼقؿ زاد الؿعاد
كؾ أحقال الـبل  الخاصة وشموكف الققمقة إباحة الـبل ٕ صحابف أن يذكروا طـف كؾ ما
يعررقكف بال تحػظ كان الرسقل  معروا الدخائؾ ٕطدائف أيضا رؾؿ يـؼؾقا طـف إٓ خقرا
شفادة أبل سػقان قبؾ إسالمف لؾـبل  طـد هرقؾ رجاحة طؼقل العرب تجعؾفؿ ٓ
يـخدطقن

أمر الرسقل راتبعقه وهؿ طؾك بقـة .لق ك ؿ الرسقل شقئا لؽ ؿ ما

مماخذتف كؾؿات كبار الؿو شرققـ
الوالػة

الؼرآن مـ

الؿؼاركة بقـ محؿد  والذيـ قبؾف ســ إمؿ

إخالق بادت ولؿ يبؼ إٓ ســ اإلسالم الؿوؾؿقن ٓ يح اجقن مـ خارج

ديـفؿ إلك أصقل وضقابط.

املحاضسة الخامظت الظيرة املحمدًت من هاحيتها الغامعت.
إديااان أخاارى ت حاارى أقااقال أكبقائفااا والؿوااؾؿقن ي حاارون أطؿااال كبااقفؿ .حقاااة
محؿد  جؿعت ما تػرق إكبقااء مؿاا ام اازوا باف اك بااه أحاد الرباهؿاة لفاذه الـاحقاة ماـ
الحقاة الؿحؿدية ما أطاك اهلل الرسؾ جؿقعاا م ػارققـ قاد أوتقاف محؿاد  وحاده مؼاركاات
بااقـ الـباال  وإخقاكااف إكبقاااء مدرسااة محؿااد  كاكاات جامعااة لؾاقائااػ وطامااة لألمااؿ
اساا عراض كؿاااذج مااـ تالمقااذ مدرسااة محؿااد  إن العااالؿ ٓ تاا ؿ هداي ااف إٓ بالؿفااؾح
إخقر لؾدكقا.

املحاضسة الظادطت الىاحيت العمليت من الظيرة املحمدًت.
وتحتوي هذه الؿحاضرة طؾى العـاصر التالقة.
كقػ ك بع الرسقل ورقؿ ك بعف؟ مؼاركة بقـ ك ائج طظة جبؾ الزي قن وك ائج دطقة جبؾ
الفػا ما شفد بف لؿحؿد  أقرب الـاس إلقف وأطررفؿ بف كان  أول مـ يعؿؾ بؿا يلمر
الـاس بف مؼاركة بقـ طظة «أحبقا أطدءكؿ» ومعامؾة الـبل ٕ طدائف مؼاركة بقـف  وبقـ
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إكبقاء مـ آدم إلك طقوك طؾقفؿ الفالة والوالم.

املحاضسة الظابعت زطالت زطىل إلاطالم إلى حميع ألاهام.
وتـاول الؿملف فقفا الؿوضوطات التالقة:
ما هل الوقرة الؽامؾة الجامعة الرسقل وماذا بؾغ طـ ربف؟ كػالة اهلل حػظ الرسالة
الؿحؿدية ٕهنا رسالة الحاضر والؿو ؼبؾ اإلسالم أول رسالة طامة
الديـ إيؿان وطؿؾ ولؿ يج ؿعا إٓ

تاريد اإلكواكقة

اإلسالم مؼاركات بقـ رسالة اإلسالم والرسآت

أخرى مؼاركة بقـ القصايا العشر وأيات مـ سقرة اإلسراء طـاية الشرع الؿحؿدي
بؽرامة الجـس البشري ومؽاك ف مـ سائر الؿخؾققات الرسالة الؿحؿدية طررت الـاس
بلقدارهؿ وأكزل فؿ مـازلفؿ اإلسالم وحؼقؼة ال قحقد رارة اإلكوان

اإلسالم بريئة

إصؾ ولؿ يقلد آثؿا.
ومـ أهؿ وأروع الؿحاضرات :الؿحاضرة الثالثة ورقفا دارع طـ سقرة الـبل 
وكاقش شبفات الؿو شرققـ حقل حقاة الـبل  وح.

ممّزات الكتاب:
()1
ّ
ّبل . 
 ي ؿقز بجؿال ال عبقر وبث حالوة اإليؿان وتقثقؼ الفؾة بذات الـ ّ
 مـ مزايا الؽ اب أكف بؾغ –الؿملػ -تقسقع كااق الوقرة الـبقية مـ سرد إحداث

وبقان الشؿائؾ ووصػ العادات إلك الرسالة الؿحؿدية وال عؾقؿات الـّبقية والشريعة
()2

اإلسالمقة وبحث شعبفا الؿخ ؾػة مبؾغا لؿ يبؾغف أحد قبؾف" .
 تارق لشبفات الؿو شرققـ ودحض شبفاهتؿ ومزاطؿفؿ ال ل تشقه سقرة الرسقل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وتخدم أهداا وأغراض أطداء اإلسالم.

مهًجٌ العام:
(« )1شخفقات وك ب» لؾعالمة أبل الحوـ الـدوي ص  56صبع دار الؼؾؿ -دمشؼ.
( )2مؼدمة خابات مدراس (ص )6 :لعبد الؿاجد الغقري.
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اك فج رقف الؿملػ رحؿف اهلل الؿـفج ال حؾقؾل حقث اط ـك رقف ب جؾقة حؼائؼ الوقرة
الـبقية مـ الـاحقة الػؽرية والمبقية وإخالققة بلسؾقب طؾؿل رصقـ يفدا إلك تحبقب
الـاس سقرة الؿفاػك وترغقب إجقال اإلقبال طؾقفا وآق داء بفاحبفا العظقؿ طؾقف
الفالة والوالم -كؿا الؿحاضرة إخقرة -وإبراز جقاكبفا الؿشرقة ووقػاهتا الؿضقئة.
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الضريٗ اليبْٓ٘ ألبٕ احلضً علٕ اليدّٖ.
مـ أصػك ما ألػ

الوقرة الـبقية ومـ أصػاها وأحالها وتؿ از ك ابات العالمة

الـدوي كؾفا بعذوبة ورقة قؾؿا تجد لفا كظقرا بقـ ك ابات الؿعاصريـ وتػقض مملػاتف
()1

وك بف طاصػة وحققية وحؿاسا .
ي حدث الؿملػ رحؿف اهلل

صػحاتف إولك طـ أسباب تللقػ الؽ اب ودوارعف

()2

رقؼقل(( :وحاولذ أن ًجمع الىخاب بحن الجاهب العلمي ،وبحن الجاهب التربىي البَلغيَّ ،ل ًطغى
أحذهما على ْلاخش وأن ٌؽخمل على أهبر ملذاس مً اللطع الىابظت الذافلت بالحُىٍت والخأزحر،
ْلاظشة للللىب والىفىط التي َّل ًىحذ هظحرها في ظحرة ئوعان ،وَّل في جاسٍخ فشد أو حُل ،أو دعىة أو
دًً ،ورلً وله مً غحر جىمُم أو جلىًٍ ،أو جحبحر أو جحعحن ،فجماٌ الطبُعت والحلُلت َّل ًحخاج
ئلى ججمَُلث خاسحُت أو جضٍِىاث صىاعُت

))

()3

.

محخىي الكخاب
مفد إس اذ الـدوي -رحؿف اهلل -بقـ يدي الوقرة الـبقية بػفقل طـ ال َعا َلؿ آكئذ
ّ 
واط ؿد

ذلؽ طؾك أحوـ ما يع ؿد مـ الؿراجع والؿفادر هذا الباب ي ؼدمفا الؼرآن

الؽريؿ وك ب الوـة ثؿ ك ب ال اريد الؼديؿة والحديثة.
 ثؿ شرع

سرد أحداث الوقرة الـبقية العارة تحت طـاويـ معربة جذابة وب ـوقؼ

وتؼوقؿ دققؼقـ دون تعريج طؾك آس ـباصات الػؼفقة أو مـاقشة لؾروايات صحقحفا مـ
سؼقؿفا وثاب فا مـ زائػفا بؾ إن الؿ لمؾ يجد أكف حاول أن يوقق مـ إحداث ما طرا
واش فر بقـ الـاس وإن كان رقف ما يض ّعػ بؿقزان الـؼد الدققؼ.
 وأكثر مـ الـؼؾ طـ (صحقحل البخاري وموؾؿ) وهذه مقزة هامة جداّ :
ٕن أهؿقة
كفقص الفحقحقـ ٓ تخػك طؾك أحد وكان بلسؾقبف الؿؿ ع يو جقش كػس الؼارئ
( ) 1مفادر الوقرة الـبقية وتؼقيؿفا الدك قر راروق حؿادة ط دار الؼؾؿ دمشؼ (صا.)176
( )2مفادر الوقرة الـبقية وتؼقيؿفا الدك قر راروق حؿادة (صا.)176
( )3الوقرة الـبقية لؾـدوي (صا  )17دار الؼؾؿ دمشؼ.
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ل ػاطؾ مع إحداث الؿورودة ب فقيره البارع لفذه إحداث وحوـ تقجقففا وسقاقفا.
 وخ ؿ ك ابف بػفقل مفؿاة طاـ أخاالق ساقدكا رساقل اهلل طؾقاف الفاالة والواالم
وشؿائؾف وق ّػك طؾك إثرها بؿحاضرة ققؿة بعـقان (رضؾ البعثة الؿحؿدية طؾاك اإلكوااكقة
ومـحفا العالؿقة الخالدة) رؽاكت مؽاهنا جزاه اهلل خقرا.
إن الذي يؼرأ هذا الؽ اب يشعر أكاف مـ ًؼاك اك ؼااء ماـ ك اب الواقرة الـبقياة الؿع ؿادة
الؿشفقرة.
كؿا أراد لف مملػف حػظف اهلل دون ال زام بخط معقـ لالك ؼاء سقى تركقزه طؾاك إباراز
إحداث ال ل تحؿؾ صاابع المبقاة وال فاذيب ولفاذا رفاق أشابف ماا يؽاقن –إن صاح هاذا
()1

ال عبقر -كخاب جسبيت بالظيرة الىبىٍت بؾ هق كذلؽ .
وترجؿف إلك الؾغة اإلكجؾقزية محؿد الديـ أحؿد وصبع لؽفـاق 1399هاا الؿقاراؼ
1979م.

( )1مفادر الوقرة الـبقية وتؼقيؿفا الدك قر راروق حؿادة (صا.)176
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الزحٔق املختْو
الرحقؼ الؿخ قم لؾشقد صػل الرحؿـ الؿباركػقري.
مؼوؿ تؼوقؿا جقدا ومعـقن بعـاويـ
وهق ك اب سفؾ ال ـاول واضح إسؾقب
ّ
واضحة ومع ّبرة.
وقد اخ ار مملػف كفقصف بعـاية مـ مفادر أصقؾة يليت

صؾقع فا (صحقح البخاري)

وك ب الحديث و(سقرة ابـ هشام) و(زاد الؿعاد).
طالج رقف مقضقطات الوقرة الـبقية الؿعفقدة بد ًءا مـ حالة العرب قبؾ اإلسالم إلك
القراة الـبقية ثؿ خ ؿف بػفؾقـ مخ فريـ مفؿقـ أولفؿا بعـقان (البقت الـبقي) والثاين:
(الفػات وإخالق الـبقية).
والؽ اب مومسؾ يدخؾ مملػف رقف آراءه وتعؾقؼاتف خالل سقاق إحداث.
وبالجؿؾة رفذا الؽ اب مـ أكػع الؽ ب لعامة الؼراء والؿثؼػقـ الذيـ يريدون أخذ
صقرة واضحة طـ الوقرة الـبقية ومـ أصػك الؽ ب وأبعدها طـ غبش إرؽار الدخقؾة
والؽ اب قد كال الجائزة إولك لؿوابؼة الوقرة الـبقية ال ل كظؿ فا راباة العالؿ اإلسالمل
()1

وأطؾـت ك قج فا طام 1398ها .

مالحظة على الكتاب.
أغؾب ك ب الوقر قديؿفا وحديثفا تقجد رقفا قفص واهقة والرحقؼ الؿخ قم لقس
بدطا مـفا لعؾفؿ ي وامحقن الوقر والرقائؼ ما ٓ ي وامحقن غقرها.
ومـ ذلؽ ما أورده

قفة رمة القحل" :وقد بؼل رسقل اهلل  أيام الػمة كئقبا

محزوكا تعميف الحقرة والدهشة رؼد روى البخاري

ك اب ال عبقر ما كفف :ورم القحل

رمة ح ك حزن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ رقؿا بؾغـا حزكا طدا مـف مرارا كل يمدى مـ
رؤوس شقاهؼ الجبال رؽؾؿا أو بذروة جبؾ لؽل يؾؼل كػوف مـف تبدى لف جربيؾ رؼال :يا
( )1مفادر الوقرة الـبقية وتؼقيؿفا الدك قر راروق حؿادة (صا.)176
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محؿد إكؽ رسقل اهلل حؼا رقوؽـ لذلؽ جلشف وتؼر كػوف رقرجع رنذا صالت طؾقف رمة
القحل غدا لؿثؾ ذلؽ رنذا أو بذروة الجبؾ تبدى لف جربيؾ رؼال لف مثؾ ذلؽ"

()1

.

هذه الؼفة أوردها رحؿف اهلل كلكف م لكد مـ صح فا وطزاها إلك البخاري كلكف أخرجفا
صحقحف موـدة ولقس كذلؽ بؾ أورده بالغا طـ الزهري قال ابـ حجر" :وهق مـ
بالغات الزهري ولقس مقصقٓ"

()2

وبالغات الزهري قد ضعػفا يحقك الؼاان ويحقك بـ

()3

معقـ .
رؽان يـبغل أن يـبف طؾك أن الؼفة لقوت موـدة بؾ مـ البالغات وحؽؿفا ضعقػ.

( )1الرحقؼ الؿخ قم (ص.)59-58 :
( )2ر ح الباري ٓبـ حجر (.)359 /12
( )3الـؽت طؾك مؼدمة ابـ الفالح لؾزركشل (.)513 /1
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الصٔخ حمند محٔد اهلل اهليدٖ ّجَْدِ يف خدم٘ الضريٗ اليبْٓ٘.
أوال حعسٍف مىحصعن دمحم حميد هللا.
هق محؿد حؿقد اهلل بـ خؾقؾ اهلل ولد سـة 1326ها الؿقارؼ  1912م ودرس
مدرسة دار العؾقم الشرققة القاقعة بؿديـة ٓهقر  1913م وبعد تخرجف مـفا ال حؼ بؿدرسة
الـظامقة القاقعة بؿديـة حقدر آباد طاصؿة إمارة الدكـ .وبعد ال خرج مـ الؿدرسة الـظامقة
ال حؼ الشقد بالجامعة العثؿاكقة سـة 1924م وال ل أكشلها آخر أمراء الؿؿؾؽة أصػجاهقة
إمقر طثؿان طؾل خان ثؿ بعث ف الجامعة العثؿاكقة طام 1932م إلك بالد الشرق إوسط
مؽ باهتا رزار الشقد الحجاز

لقو ػقد مـ كقادر الؽ ب وكػائس الؿخاقصات الؿقجقدة
ومفر وسقرية وتركقا.

ثااؿ سااارر إلااك ألؿاكقااا وحفااؾ طؾااك شاافادة (دي رااؾ ) مااـ جامعااة بااقن ب ؼااديؿ رسااال ف

الجامعقااة بالؾغااة إلؿاكقااة بعـااقانDia Neutrlitat im Islamischin « :
.»Volkerrecht
وطقـ ف جامعة (بقن) أس اذا رقفا ل دريس الؾغة العربقة.
ثؿ ال حؼ بجامعة الوقربقن طام 1934م وحفؾ مـفا طؾك الدك قراه ب ؼديؿ رسال ف
العؾؿقة الؼقؿة بالؾغة الػركوقة بعـقان( :مجؿقطة القثائؼ الوقاسقة لؾعفد الـبقي والخالرة
الراشدة) .تعد هذه الرسالة مـ أهؿ أطؿالف العؾؿقة وأكثرها شققطا جؿع رقفا القثائؼ
الوقاسقة الخاصة بعفد الرسقل  وبليام الخالرة الراشدة وال ل تفؾ إلك ( )373وثقؼة.
ثؿ رجع الشقد إلك موؼط رأسف حقدر آباد طام (1935م) وطقـ ف الجامعة العثؿاكقة
قوؿ الدراسات اإلسالمقة ال ابع لفا وضؾ الشقد

أس اذا
ال دريس
سارر

حقدر اباد مشغقٓ بوؾؽ

الجامعة العثؿاكقة وطاكػا طؾك إطؿال العؾؿقة كال للقػ وال حؼقؼ إلك أن

ورد رسؿل لحقدر آباد إلك هقئة إمؿ الؿ حدة

أغاس طام  1948لعرض قضقة

اس ؼالل حقدر آباد الدكـ وطدم رغب فا ٓكضؿامفا إلك الفـد ال ل اس ؼؾت طـ آس عؿال
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الربيااين طام 1947م.
وبعد سؼقط إمارة (حقدر آباد) مؼقؿا

رركوا مشغقٓ بلطؿالف العؿؾقة هـاك وال حؼ

طام  1954م بالؿعفد الؼقمل لألبحاث العؾؿقة واس ؿر العؿؾ هذا الؿعفد ح ك أحقؾ
()1

طؾك الؿعاش طام 1974م .
وتق رحؿف اهلل مديـة جاكوؾػاكقا ( وٓية رؾقريدا بلمريؽا) طام 1423ها الؿقارؼ
 2112م حقث كان مؼقؿا هـاك مـذ ست سـقات آخر طؿره .ودرـ هـاك.
()2

رحؿف اهلل رحؿة واسعة وأسؽـف روقح جـاتف .
ويع رب الشقد رحؿف اهلل رائد طؾؿ الوقرة ورارع لقائفا

رركوا وهق الذي قام ب عريػ

محؿد رسقل اهلل بالؾغة الػركوقة حؼ ال عريػ ودارع طـ جـابف ولؿ يمك جاكبا مـ جقاكب
الوقرة إٓ وقد اط ـك بف أيؿا اط ـاء.
وقااد قااال الاادك قر حوااـ طاازوزي بحثااف "العـايااة بالوااقرة الـبقي اة بالؾغااة الػركوااقة":
"ويؿؽـ الجازم بالن الشاقد محؿاد حؿقاد اهلل هاق أبارز ماـ تخفاص إباراز وقاائع الواقرة
الـبقية بالؾغة الػركوقة كؼائفا وصػائفا وأصال فا حقث لؿ يمك جاكبا ماـ جقاكاب الواقرة
الـبقية إلك واه ؿ بف اه ؿاما بالغا وقؿ ب حؼقؼ معاقاتف وتقثقؼ كفقصف وإذا كان رحؿاف اهلل
قد اط ـك حقاتف العؾؿقة ال ل اس غرقت سبعة طؼقد مـ الازمـ بؿخ ؾاػ مجاآت الدراساة
والبحث اإلسالم ديـا وحضارة رنن اه ؿامف بالوقرة الـبقية كان لف الحقز إكرب والـفاقب
إورر ولق اق فركا طؾاك ذكار ك اباف الاذائع الفاقت (كبال اإلساالم) الاذي يؼاع مجؾاديــ
لؽان كارقا.
ثؿ ذكر الدك قر طزوزي مم لػاتف

طؾؿ الوقرة بالؾغة الػركوقة البالغ طددها طشرة

( ) 1محؿد حؿقد اهلل ساػقر اإلساالم وأماقـ الاماث اإلساالمل الغارب لؾادك قر الواقد طباد الؿاجاد
الغقري مابعة بشار الحؾبل دمشؼ 1431ها  2119م (صا .)47 -46
( )2محؿد حؿقد اهلل سػقر اإلسالم (صا .)83 -82



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
84

دمحم حميد هللا وحهىده في الظيرة

مملػات ثؿ قال" :ومعظؿ هذه إبحاث ترجؿت إلك لغات أجـبقة أخرى مثؾ اإلكجؾقزية
()1

وإلؿاكقة واإلسباكقة رضال طـ إردية لغة البؾد إصؾل لؾؿملػ .

ثانًّا :جًُدٍ يف خدمة الشرية الهبُِة:
أ( -املحاضساث الظخت) ال ل ألؼاها الجامعة العثؿاكقة طام 1935م طؾك صالب
الدراسات العؾقا وهل كال الل:
الؿحاضرة إولى« :لؿاذا كؼرأ الوقرة الـبقية؟ وكقاػ كوا ػقد مـفاا؟ » .اسا عرض رقفاا
الشااقد حقاااة الـباال  الوقاسااقة وآج ؿاطقااة وإخالققااة وآق فااادية وذكاار أكااف  أسااقة
لجؿقاااع صبؼاااات البشااار طؾاااك اخااا الا صاااـائعفؿ ومفاااـفؿ وضااارورفؿ وبقئااااهتؿ كاااؾ
زمان ومؽان.
الؿحاضرة الثاكقة« :أوضاع البالد الؿجاورة لؾحجاز قبؾ صؾقع رجر اإلسالم».
الؿحاضرة الثالثة « :أوضاع مؽة الؿؽرمة آق فادية والوقاسقة وإخالققة والجغرارقة
قبؾ اإلسالم».
الؿحاضرة الرابعة« :أحقال الـبل  الشخفقة ال ل ت عؾؼ بلمقره وشموكف الخاصة
والعامة».
الؿحاضرة الخامسة« :الققائع وإحداث مـ الـبقة إلك الفجرة».
الؿحاضرة السادسة« :الققائع وإحداث مـ الفجرة إلك القراة».
وقاااد كالااات هاااذه الؿحاضااارات كؾفاااا قباااقٓ طظقؿاااا لااادى الاؾباااة وصبعااات بعاااد
ك اب مو ؼؾ

()2

ب -الخطبات الستة من خطب بفالبور.
زار رحؿف اهلل باكو ان طام  1981تؾبقة لدطقة رسؿقة خاصة مـ رئقس جؿفقرية

( ) 1آه ؿام بالوقرة الـبقية بالؾغة الػركوقة لؾدك قر حوـ طزوزي ص .12
( )2محؿد حؿقد اهلل سػقر اإلسالم وأمقـ الماث اإلسالمل الغرب (صا  31رؿا بعد).
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باك وان رغبت مـف الجامعة

اإلسالمقة ببفاولبقر إللؼاء الؿحاضرات العؾؿقة طؾك صالهبا وقبؾ الشقد هذه الدطقة
الؿخؾفة رغؿ تدهقر صح ف وكثرة مشاغؾف وال ل اس ؿرت اثـا طشر يقما.
وقد صبعت هذه الؿحاضرات كؾفا

ك اب مو ؼؾ وكؼؾت إلك اإلكجؾقزية بعـقان

()1

(. )The Emergence of Islam
وكاكت مقضقطات الخاب م ـقطة مـفا ست محاضرات ت عؾؼ بعؾؿ الوقرة الـبقية وهل:
الخابة الوابعة« :الدولة واإلدراة وال ـوقؼ العفد الـبقي».
الخابة الثامـة« :كظام الدراع والغزوات العفد الـبقي».
الخابة ال اسعة« :كظام ال عؾقؿ العفد الـبقي».
الخابة العاشرة« :كظام ال شريع والؼضاء العفد الـبقي».
الخابة الحادية طشرة :كظام الؿالقة وال ؼقيؿ العفد الـبقي».
الخابة الثاكقة طشرة« :كشر اإلسالم وال عامؾ مع غقر الؿوؾؿقـ العفد الـبقي».
()2

وصبعت هذه الخاب طام  1981م .
ج -طفد كبوي كي مقدان جـك مقادين الحرب يف العفد الـبوي).
هذا الؽ اب رريد مـ كقطف ولؿ يوبؼف أحد

ال للقػ طـ هذا الؿقضقع سقاء أكان

ذلؽ بالعربقة أم بإردية.
ومؿا درع الشقد الشقد حؿقد اهلل ل للقػ هذا الؽ اب أكف قرأ أيام دراس ف

جامعة

الوقربقن مؼآ بالػركول والذي كاكت لف صؾة بغزوات الرسقل  رؽ ب إثر قراءتف لفذا
الؿؼال بحثا بالػركوقة مضقػا إلقف الؿقاد العؾؿقة وال اريخقة الغزيرة حقل الؿقضقع كؿا
أضاا بعض الخرائط بؿـاسبة الحديث طـ مقاديـ الحرب العفد الـبقي.
( )1محؿد حؿقد اهلل سػقر اإلسالم وأمقـ الماث اإلسالمل الغرب (.)61-59
( )2محؿد حؿقد اهلل سػقر اإلسالم وأمقـ الماث اإلسالمل الغرب (.)161-159
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رحؾة لف إلك الحجاز طام 1933م واس ااع

تؾؽ الزيارة أن يفقر تؾؽ إماكـ ويرسؿ خرائافا بدقة لقؾحؼفا ٓلؽ اب ول ؿ ّثؾ لؾؼارئ
أماكـ تؾؽ الغزوات أو مقاديـفا طد قراءة هذا الؽ اب و ُتشعره بلكف شاهد طقـ لفا.
يحتوي هذا الؽتاب الؼقم طؾى ثؿاكقة أبواب.
وقد تحدث الباب ألاول طـ ماهقة إسباب ال ل درعت الـبل  إلك تؾؽ الحروب
والباب الثاوي تؽؾؿ طـ غزوة بدر و الباب الثالث ألؼك الضقء طؾك آثار مقدان غزوة
بدر الؿقجقدة الققم وي عؾؼ الباب السابع بغزوة أحد والخامع بغزوة الخـدق
والظادض بػ ح مؽة والظابع بغزويت حـقـ والاائػ والثامن بالحروب مع القفقد.
كؼؾ الشقد هذا الؿؼال إلك آكؽؾقزية ثؿ كُؼؾ مـفا إلك طدة لغات طالؿقة كالػارسقة
وإردية والمكقة.
()1

أما بالعربقة رؼد كؼؾف إلقفا إس اذ طبد الػ اح إبراهقؿ وصبعف الؼاهرة طام 1954م .
د -كشره لؼطعة من السقرة الـبوية ٓبن إسحاق).
يع رب ك اب سقرة ابـ إسحاق مـ أولك الؿفادر الؿع ؿدة الوقرة الـبقية وقد اط ؿد
طؾقف كؾ مـ ألػ
كؾ طفر

الوقرة بد ًءا مـ ابـ هشام (213ها) وقد كان لفذا الؽ اب صقت طظقؿ

مشارق إرض ومغارهبا وقد قام ب فذيبف ابـ هشام باسؿ (الوقرة الـبقية)

وراق بذلؽ ابـ إسحاق واط ـك الـاس بؽ اب ابـ هشام وأهؿؾقا ك اب ابـ إسحاق.
وكان ك اب ابـ إسحاق يع رب مـ طداد الؿػؼقدات مدة صقيؾة لدى الؽثقر مـ
العؾؿاءالؿحؼؼقـ.
ويور لف ذلؽ رؼد وجد
وقد ققض اهلل الشقد حؿقد اهلل لؾبحث طـ هذا الؽ اب الجؾقؾ ّ
كوخة خاقة مـ هذا الؽ اب

الؿؽ بة الظاهرية بدمشؼ وال ل كاكت مـوقخة مـ

طام 454ها.
( )1محؿد حؿقد اهلل سػقر اإلسالم وأمقـ الماث اإلسالمل الغرب (.)148-147
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مؽ بة جامع الؼرويـ بػاس وال ل كاكت مـوقخة مـ

طام 465ها.
رؼام بالؿؼابؾة بقـ هاتقـ الـوخ قـ مع مؼابؾة بعض الؿفادر الؼديؿة لؾوقرة.
وصرب رحؿف اهلل صرب الؽرام
إقام ف

ال فحقح والؿراجعة مع صعقبة هذا العؿؾ بوبب

باريس ولؿ يؽـ ي قرر رقف كثقر مـ الؿفادر الؿفؿة

الوقرة وال ل اس عان هبا

مؼابؾة وتفحقح كود مخاقصة هذا الؽ اب.
وٍخمحز الىخاب بملذمت علمُت طافُت جاء رقفا بحث طؿقؼ طـ ال اريد طـد
الؿوؾؿقـ كؿا ك ب ترجؿة وارقة ٓبـ إسحاق.
قام بابع هذا الؽ اب معفد الدراسات وإبحاث لؾ عريػ بالرباط طام 1976م
( )395صػحة.
رال ّ
شؽ أن كشره لقعد حدثا مفؿا
كػقس العؾؿاء والباحثقـ مـذ قرون صقيؾة.

تاريد إحقاء الماث العربل إذ صالؿا تاؾعت إلقف
()1

هـ -مجؿوطة الوثائق السقاسقة لؾعفد الـبوي والخالفة الراشدة.
هذا الؽ اب رسالة طؾؿقة تؼدم هبا لؾـقؾ طؾك شفادة الدك قراه بجامعة الوقربقن طام
1934م بالؾغة الػركوقة.
وتع رب هذه الرسالة مـ أهؿ أطؿالف العؾؿقة وأكثرها شققطا جؿع رقفا القثائؼ الوقاسقة
الخاصة بعفد الرسقل  وبليام الخالرة الراشدة وال ل تفؾ إلك ( )373وثقؼة.
لؼد ك ب الـبل  الؿحالػات والؿعاهدات والؿراسالت مع الؼبائؾ والؿؾقك ويؼال:
إن أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخااب  كاكت طـده كود لؾعفقد والؿقاثقؼ مؾء صـدوق
لؽـفا احمقت حقـ احمق الديقان يقم الجؿاجؿ سـة  82ها وما بؼل مـفا بعد ذلؽ قضت
طؾقف صروا الزمـ وغارات ال ار .ولؽـ حػظ لـا رواة الحديث والؿمرخقن جؿؾة
( )1محؿد حؿقد اهلل سػقر اإلسالم وأمقـ الماث اإلسالمل الغرب (.)171-167
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صالحة مـفا كؿا يظفر ذلؽ تذكرة الؿفادر ال ل ألحؼفا الؿملػ آخره.
قوؿ رحؿف اهلل هذا الؽ اب إلك قوؿقـ:
ّ
إول مـفؿا يح قي طؾك القثائؼ ال ل ت عؾؼ بالعفد الـبقي وأما الثاين رنكف يح قي طؾك
وثائؼ مـ طفد الخؾػاء الراشديـ ثؿ قوؿ كال الؼوؿقـ إلك رروع طديدية مـ حقث إحقل
الجغرارقة والوقاسقة.
رذكر رحؿف اهلل بقع ل العؼبة إولك والثاكقة
لؾـبل  والؾ ان كاك ا لفؿا أثر طظقؿ

الؼوؿ إول ٕهنؿا كاك ا أول معاهدة

سقاسة الـبل  إٓ أهنؿا لؿ تؽ با

قرصاس ولؿ

تمخذا إٓ سرا وهاتان البع ان ت عؾؼان بروابط الؿوؾؿقـ مع أهؾ الؿديـة.
ثؿ ذكر القثائؼ ال ل ت عؾؼ بقفقد خقرب وتقؿاء وغقرهؿا مقضع واحد.
ثؿ ذكر القثائؼ ال ل ت عؾؼ بققائع بدر وأحد والخـدق والحديبقة ور ح مؽة رفؾ خاص بف.
ثؿ ذكر

رفؾقـ آخريـ القثائؼ الؿ عؾؼة بالروم والػرس والحبشة والغواسـة وأهؾ

البحريـ وطؿان والقؿـ وكجران وحضرمقت ومفرة وغقرها.
وخص رفال مـ رفقل الؽ اب بؼبائؾ العرب وجؿع جؿقع هذه القثائؼ الؿ عؾؼة هبذه
الؼبائؾ ثؿ أورد الؽ ب ال ل أرسؾفا الـبل  إلك طؿالف وقت ردة القؿـ والقؿامة وأضاا
إلقفا بعض ما ك بف أبق بؽر الفديؼ  مـ القثائؼ الؿ فؾة هبذه الػمة.
ثؿ خ ؿ هذا الؼوؿ بخابة حجة القداع ال ل بقـ رقفا الرسقل  حؼقق الؿوؾؿقـ
وررائضفؿ إساسقة رؾؿ يدع شقئا لف أهؿقة إٓ ب ّؾغف.
أما الؼوؿ الثاين رفق ي عؾؼ بقثائؼ طفد الخؾػاء الراشديـ وقد ر ّتبفا رفؾقـ:
أولفؿا :القثائؼ الؿ عؾؼة بالروم.
وثاكقفؿا :القثائؼ الؿ عؾؼة بػارس (إيران).
وقد ترك ا لؿملػ كثقرا مـ القثائؼ ال ل ذكرها القاقدي وإزدي

الػ قح لعدم كقهنا

مؼفقدة بالذات وما ذكره الؿملػ مـ وثائؼ ت عؾؼ بالخالرة الراشدة إٓ إتؿاما لؾبقان
وتؽؿؾة لؾؿغزى كؿا حذا مـ القثائؼ ما لؿ يجده الؽ ب الؿقثقق هبا.
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أما ترتقب مقضقطات القثائؼ هذا الؽ اب رفق كؿا يؾل:
 -1الؿعاهدات الجديدة أو تجديد ما سبؼ مـ الؿعاهدات.
 -2الدطقة إلك اإلسالم.
 -3تقلقة العؿال وذكر واجباهتؿ وكقػ يـبغل لفؿ أن تفررقا أمر مـ إمقر.
 -4العاايا مـ إراضل أو الغالت أو غقرها.
 -5ك ب إمان وال قصقة.
 -6ما ذكر رقف مـ اس ثـاء بعض إوامر حؼ أكا ٍ
س مع ّقـقـ.
 -7الؿ ػرقات مثؾ الؽ ب ال ل جاءت ر ّد ما ك بف الـبل .
وألحؼ الؿملػ بآخر الؽ اب قائؿة لبعض الؽ ب الؿـوقبة إلك الـبل  كؽ ب طفقده
لؾـفارى والؿجقس وغقرهؿا وإكؿا ذكره الؿملػ كالـؿقذج القضع وآخ الق.
وصبع الؽ اب طؿ  1935بالؾغة الػركوقة ثؿ كؼؾف الؿملػ إلك العربقة وصبع

الؼاهرة

()1

طام 1941م مع بعض اإلضارات .

( )1يـظر ماع ال فارا :محؿاد حؿقاد اهلل ساػقر اإلساالم وأماقـ الاماث اإلساالمل الغارب (-143
.)146
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ضٔاء الييب
حملند كزو شاِ األسٍزٖ.
ألػف محؿد كرم شاه إزهري رحؿف اهلل ح ّبا لرسقل اهلل  وتحت تلثقر طاصػ ف
الجقاشة وترغقبا لؾـشئ اق داء هديف وال ّلسل بلسقتف.

محخىي الكخاب
والؽ اب يش ؿؾ طؾك سبعة مجؾدات الضحؿة.
ربدأ ببقان أحقال العالؿ الديـقة وإخالققة وآج ؿاطقة والوقاسقة والؿعاشقة وطـقان
لفذا الباب بآية مـ الؼرآن الؽريؿ﴿ :وإن كاكقا مـ قبؾ لػل ضالل مبقـ﴾.
وبقـ وضع إيران ويقكان والروم ومفر والفـد والفقـ والجزيرة العربقة.
و أثـاء حديثف طـ حديث« :اصؾبقا العؾؿ ولق كان بالفقـ» تحدث طـ أهؿقة الفقـ مـ
بقـ العالؿ ومؽاك ف العؾؿقة العالؿ .وحال ف الديـقة رق حدث كلن طـده إلؿام ب قاريد العالؿ.
ولؿا تحدث طـ جزيرة العرب تارق لؿقلد الـبل  الشريػ وكوبف الشريػ إلك
إبراهقؿ خؾقؾ اهلل طؾقف الوالم.
وأما املغلد الثاوي رؼد تؽؾؿ رقف طـ حقاتف الؿؽقة ربدأ طـ مقلده ثؿ طـ صػقل ف
وشبابف وققامف بال جارة وزواجف وبـاء الؽعبة ثؿ طـ بعث ف وكشره لديـ اهلل ووقعة
اإلسراء والؿعراج وما أصابف مـ قبؾ ققمف مـ أكقاع إذى والؿضايؼات آج ؿاطقة
واس عداده لؾفجرة إلك الؿديـة الؿـقرة.

وملا جحدث عن مىلد الىبي  ذكسأمىزا مخفم عليها عىد أهل الظيريلال
" -1كاكت وٓدتف  الوـة ال ل سار أبرهة لفدم الؽعبة وتعرا هذه الوـة بعام الػقؾ.
 -2اتػؼ أهؾ الوقر طؾك أن وٓدتف شفر ربقع إول يقم آثـقـ.
 -3واتػؼقا أيضا طؾك أكف ولد وقت الػجر مؽة الؿؽرمة.
ولؽـ اخ ؾػقا تاريد وٓدتف هؾ هق با الققم الثاين أو الثامـ أو ال اسع أو الثاين طشر"اها.
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ورجح بلكف يقم الثاين طشر واس دل طؾك ذلؽ برواية ابـ أبل شقبة« :طـ طػان طـ
سعقد بـ مقـا طـ جابر وابـ طباس أهنؿا قآ" :ولد رسقل اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -طام
الػقؾ يقم آثـقـ الثاين طشر مـ شفر ربقع إول ورقف ُبعث ورقف ُطرج بف إلك الوؿاء ورقف
هاجر ورقف مات».
هؽذا اس دل رحؿف اهلل طؾك ترجقح يقم الثاين طشر مـ ربقع إول ولق كان هذا إثر
رقفال الـزاع لؽـف ضعقػ ٓكؼااع إسـاده .قال ابـ كثقر" :رقف اكؼااع"
ً
صحقحا لؽان

()1

زم جحذر في املجلذ الثالث طـ هجرتف  إلك الؿديـة الؿـقرة ثؿ غزوة البدر الؽربى
ثؿ أحد ثؿ غزوة بـل الـضقر ثؿ غزوة ذات الرقاع وحرمة الخؿر ح ك هناية الوـة الخاموة
ببقان حادثة إرؽ.
و أثـاااء حديثااف طااـ غاازوات رسااقل اهلل  تحاادث طااـ مشااروطقة الجفاااد وأسااباب
مشروطق ف وقال أن غزواتف لقوت دراطقة رحوب بؾ كاكات بعاض غزواتاف هجقمقاة كغازوة
بدر الؽربى ور ح مؽة.
ويرى أن لؼقام إمـ وتبؾقغ الدطقة وكشر اإلسالم ول حؽقؿ شرع اهلل طؾك أرض اهلل
ٓ بد مـ جفا د وإقدام ومـاط مشروطقة الجفاد لقس الدراع لذاتف وٓ الفجقم لذاتف وإكؿا
مـاصف تبؾقغ ديـ اهلل وتحؽقؿ شرع اهلل وٓ طربة بؽقكف هجقما أو دراع.
وكؾ مـ ق ؾ

غزوات الـبل  مع أطداءه رؾؿ ي جاوز طـ ألػ وأربعقـ أو ألػ

ومائة وأربعقـ ق قال مـ كال الاررقـ .وقد اس ػاد العالؿ رائدة جؾقؾة مـ إمـ وآس ؼرار
()2

ب ضحقة طدد قؾقؾ مـ إكػس رال يقجد لف مثقؾ حروب العالؿ إخرى .
وهذا الرأي خالا ما ذهب إلقف الوقد أحؿد خان وشبؾل الـعؿاين رنهنؿا يريان أن
الـبل  ك ُّؾفا دراطقة وأكف لؿ َي ُخ ْض َحر ًبا هجقمق ًة حقاتف.
ُ
حروب ِّ
( )1البداية والـفاية (.)135 /3
( )2ضقاء الـبل ( )283-277/3مؾخفا.
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مىهغه
 ذكر الوقرة الـبقية م ابعة ركز رقف طؾك ال اريد بإيام والشفقر وإطقام ت ابع
الوقرة الـبقية.
 إذا كان أحداث الوقرة الؿ ػؼ طؾقفا طـد أهؾ الوقر رنكف يوردها اخ فارا دون
تاقيؾ وإما إذا كان رقفا أكثر مـ ققلقـ رنكف يوردها بلسؾقب مؿقز يظفر مـف
ترجقحف واخ قاره مـ بقـ إققال.
 اط ؿد

ك ابة سقرتف طؾك الؼرآن وك ب إحاديث الؿوـدة وك ب الوقر

وال اريد ومـ ك ب أخرى غقر م خففة الوقرة وال اريد.
 ساق أحداث الوقرة

أسؾقب قففل سفؾ صاا يالئؿ مو قى الـشل ويؼػ

هبؿ طؾك مقاقػ طظقؿة حقاتف  ل ؽقن أسقة ي ولسقن بف حقاهتؿ.
 اخ ص حقزا كبقرا مـ الؽ اب لؾرد طؾك الؿو شرققـ والؿو غربقـ الذيـ
اكخدطقا بآراء الؿو شرققـ وقد اك فج

الرد طؾقفؿ مـفجا م ؿقزا وبلسؾقب

مـاؼل وطؼؾل رريد.
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اللْاء حمند أكرب خاٌ الباكضتاىٕ ّكتابُ (حدٓث دفاع)
ٌعني العبلسٍت العظكسٍت في طيرة السطىل 
مىضىع الكخاب:
غزوات الرسقل  وإبراز طبؼري ف الؼقادية العوؽرية.
طبب جؤليف الكخاب:
طدم وققرف طؾك ك اب شامؾ اط ـك بنبراز طبؼرية الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
الؼقادة العوؽرية كؿا بقـ ذلؽ مؼدمة ك ابف.

محخىي الكخاب.
 #مؼدمات طن الحرب.
 ضقابط الحرب وأصقل الوقاسقة الحربقة. -الػرق بقـ غزوات الرسقل والحروب العالؿقة إخرى والؿؼاركة

طدد الخوائر

بإرواح بقـفؿا .وتـاول رقف بعض إمقر ت عؾؼ بالحرب وقام بؿؼاركة غزوات
ّ
ّ
اظخمش
العملُت وظشعتها فلذ
الـبل  بحروب إققام إخرى رؼال" :اهظش ئلى هجاح
ّ
الخىظع بيعبت  472مَُل مشبعا في ظشف عؽش ظىىاث ،ولم ًخعش املعلمىن فيها ئَّل
ّ
ّ
العذو في الىفىط  151شخصاّ ،
فلما
بيعبت شخص واحذ في الؽهش ،ووان أكص ى خعائش
()1

ّ
ْلاظَلمي" .
اهخملذ العىىاث العؽش خظع أهثر مً ملُىن مُل مشبع للحىم
 أماكـ الغزوات وصريؼة العرب الحروب. تـظقؿ صػقا الغزوة. #جغرافقة العرب.
 ذكر حالة الحجاز آق فادية وال جارية وآج ؿاطقة وكظؿ قبائؾفؿوالحرب.
 #حقاة الـبي مختصرا.
(« )1حديث دراع» لؾقاء محؿد أكرب خان ص .272
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 ذكر حقاتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ مقلده إلك الفجرة. ثؿ تحدث طـ هجرة الـبل  ورقائدها مـ الـاحقة العوؽرية وكظر إلك هجرةالرسقل ص ّؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الك الؿديـة الؿـقرة بلهنا اج ؿاع الؼائد بجـقده
قاطدهتؿ إمقـة وباس ؼراره 

الؿديـة ضفر طـفر (الوؾاة) ممكزة

شخفف

الؽريؿ باط باره الرئقس إطؾك لجؿاطة الؿوؾؿقـ ال ل اتخذت الؿديـة الؿـقرة
مؼرا لفا وقاطدة أمـقة.

مىهغه في الكخاب
 اط ؿد طؾك الؿفادر إصؾقة والؼديؿة حوب ما تقور لف. اط ـك ب حؾقؾ أحداث الوقرة الـبقية مـ الـاحقة العوؽريةالاقيؾة.
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الدكتْر حمند لقناٌ الضلفٕ
ّكتابُ( :الصادق األمني يف صريٗ صٔد املزصلني).
حعسٍف مىحصباملؤلف
أبق طب داهلل محؿد لؼؿان بـ محؿد بـ ياسقـ بـ سالمة اهلل بـ طبدالؽريؿ الفديؼل
الوؾػل ال حؼ بالجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة

طام 1382ها حقث تؾؼك العؾقم

الديـقة رقفا طؾك أيدي كبار طؾؿائفا مثؾ اإلمام العالمة عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز
والؿحدث العالمة محؿد كاصر الدين األلباين والعالمة محؿد إمقـ الشـؼقال والؿحدث
محؿد الجقكدلقي رحؿفؿ اهلل والعالمة طبدالغػار حوـ الرحؿاين رحؿفؿ اهلل وحصل
عؾى درجة الدكتوراه من كؾقة أصول الديـ بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة طـ
رسالة طؾؿقة طـقاهنا) :اه ؿام الؿحدثقـ بـؼد الحديث سـدً ا وم ـًا والر ّد طؾك شبف
الؿو شرققـ وأتباطفؿ).
ومن أهم مؤلفاجه:
«تقوقر الرحؿـ لبقان الؼرآن» ترجؿة وتػوقر بالؾغة إردية.
«اه ؿام الؿحدثقـ بـؼد الحديث سـدً ا وم ـًا والرد طؾك شبف الؿو شرققـ وأتباطفؿ
مؽاكة الوـة وحجق فا ال شريع اإلسالمل».
«الفادق إمقـ سقرة سقد الؿرسؾقـ» بالؾغ قـ العربقة وإردية).
«سقد الؿرسؾقـ» ِ
أطدَّ هذا الؽ اب لؿـفج الجامعة الدراسل بالؾغ قـ العربقة وإردية.
ولف مفـػات أخرى مػقدة..

حعسٍف مىحصبكخابه (الصادق ألامين).
هذا ك اب َق ِّقؿ وجامع حقل الوقرة الـبقية الؿباركة الاقبة ذكر الؿملػ رقف سقرة الـبل
إمقـ وأصقار حقاتف الشخفقة والعائؾقة وآج ؿاطقة اب داء ًا مـ وٓدتف ورضاط ف وصػقل ف
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ومرور ًا بؽقػقة زواجف والغزوات والورايا ودطقة الـاس إلك اإلسالم واك فاء ًا إلك ر ح
البؾدان وخفائص الوقرة الـبقية ومزاياها إخرى بلسؾقب سفؾ مؿقز.

أهم املىضىعاث التي شملها املؤلف في كخابه
شبف الجزيرة العربقة سؽان الجزيرة مؽة وسؽاهنا إولقن ثالثة وقائع هامة حقاة
طبدالؿاؾب ال جؿعات واإلمارات العربقة الحقاة الوقاسقة ٕولئؽ العرب الحقاة
آج ؿاطقة وآق فادية والديـقة لؾعرب القفقدية والـفراكقة

البالد العربقة العفر

الجاهؾل أحط إدوار مـ تاريد إمؿ كبذ مخ فرة طـ الدياكات والؿج ؿعات غقر
العربقة الفـد ودياكاهتا حاجة العالؿ إلك الؿبعقث :رحؿة لؾعالؿقـ البشارات بالبعثة
الؿحؿدية الؿزايا ال ل أهؾت جزيرة العرب ل ؽقن مبعثا لخاتؿ الـبققـ الـوب الزكل لؾـبل
الؽريؿ والدا رسقل اهلل أحقال الرسقل مـ مقلده إلك بعث ف كبقا ورسقٓ مرضعاتف
وحاضـاتف

كػالة أبل صالب تؽامؾ شخفق ف ل ؾؼك رسالة اهلل الخالدة البعثة وبدء

القحل الدطقة إلك اهلل سرا الجفر بالدطقة إلك اهلل الفجرة إلك الحبشة حؿزة وطؿر رضل
اهلل طـفؿا يدخالن

اإلسالم ممامرة قريش لؼ ؾ الرسقل طؾـًا بدء طرض اإلسالم طؾك

بعض أهؾ الؿديـة اإلسراء بالرسقل مـ مؽة إلك بقت الؿؼدس ثؿ طروجف مـ هـاك إلك
الوؿقات بقعة العؼبة الثاكقة.
هجرة أصحاب الـبل  إلك الؿديـة الؿديـة الؿـقرة طـد هجرة الـبل إلقفا ال حقل
الجذري الؿج ؿع الؿدين باإلسالم الغزوات وبعث الورايا قبؾ غزوة بدرالؽربى وصايا
الرسقل  لؾورايا وقػة لبقان ضفقر الـػاق بقـ القفقد والؿشركقـ غزوة بدرالؽربى
سرايا وغزوات أطؼاب البدر غزوة بـل ققـؼاع غزوة أحد غزوة حؿراء إسد غزوة بـل
الـضق ر غزوة بـل الؿفاؾؼ غزوة الخـدق غزوة بـل قريظة غزوة الحديبقة غزوة خقرب
غزوة ممتف غزوة ر ح مؽة الورايا مـ مؽة غزوة حـقـ غزوة الاائػ غزوة تبقك الؼبائؾ
العربقة تػد إلك الؿديـة تمى حجة االقداع تجفقز جقش أسامة بـ زيد إلك الشام.
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مرض الرسقل ووراتف بعض وصايا ٕم ف قبؾ وراتف أسرة الـبل الؽريؿ صػات الـبل

الؽريؿ الظاهرة وشؿائؾف وأخالقف خفائص الـبل الؽريؿ  معجزات الـبل الؽريؿ  وغقرها.
همىذج زائع من الكخاب ،وهق يدارع طـ الـبل  بلكف طؿد طؾك ق ؾ كػوف بنلؼاءه
من فوق الجبال بعد ما رم القحل رمة رقؽ ب ردا طؾك هذه ال فؿة قائال:
"كنت أقرأ هذه الرواية الت نسب فيها إىل رسول هللا  ظلما وزورا وب هتانا
أنه  عقد عزمه عىل قتل نفسه بإلقاء نفسه من فوق الجبل ،وكان عقىل يأب من
قبوله ،ألنه اليمكن أن يصدر مثل هذا التفكي المريض إال من شخص مريض
عقليا ।ألن الرجل العاقل الرزين الهادئ يواجه الظروف الصعبة بتعقل ،ويسىع
جاهدا للتغلب عليها ،واليفكر أبدا مثل هذا التفكي المريض الذي يدل أن صاحبه
ليس برجل مواقف وأنه اليستأهل أي احيام وإكبار ،هذا بالنسبة إىل الرجل العاقل
العادي ،فكيف إذا نسب مثل هذا التفكي المريض المشي إىل خاتم األنبياء
والمرسلي الذي اعتيه عقالء الدنيا أعقل الناس كما مر عند ذكر صفاته صىل هللا
عليه وسلم.إذا نسبة هذا التهور المريض إىل النت صىل هللا عليه وسلم ُمزورة
ِّ
المزور وأيا كان غرضه ،والذي يعلم أصول
وباطلة ،أيا كان السبب وأيا كان ذلك
المحدثي لنقد متون الحديث من غي النظر إىل أسانيدها ،وقد ذكرها العالمة ابن
َ ُ
القيم ف كتابه المعروف " المنار المنيف "وقد فصلتها تفصيال كامال ف كتاب "
اهتمام المحدثي بنقد الحديث سندا ومتنا "فالذي علم تلك األصول وتدرب عليها
ومارسها ف ضوء األمثلة الت ذكرها أئمة علل الحديث ،ال يصعب عليه فهم هذه
الحقيقة وإدراك األمر بأن نسبة التفكي ف قتل النت صىل هللا عليه وسلم بإلقائه

نفسه من فوق الجبال باطلة تماما"(. )1
مىهج املؤلف ييه
 مـ الؿراجع الؿفؿة ال ل اط ؿد طؾقفا الؿملػ هل :الؼرآن الؽريؿ وك ب الوـة ال ل
تذخر بؽؿ هائؾ مـ الؿعؾقمات حقل شخفقة الـبل وأخالقف وجؿقع شمون حقاتف
والؽتب التي الػت يف الؾغات العربقة واإلكجؾقزية واألردية من اتحاف الورى بلخبار
أم الؼرى ،وأسد الغابة يف معرفة الصحابة ،وأخالق الـبي ،وأزواج الـبي وتاريد
( )1الفادق إمقـ ص (.)154
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اإلسالم لؾذهبل وتاريد ابـ خؾدون وتاريد العرب قبؾ اإلسالم وتحػة
إحقذي وتحػة إشراا وتذكرة الحػاظ ودٓئؾ الـبقة والجامع الفحقح
لؾوقرة الـبقية والدر الؿـثقر ورحؿة لؾعالؿقـ والرحقؼ الؿخ قم والوقرة الـقية
وغزوات الرسقل والؽامؾ

ال اريد وك اب الؿغازي والؿقسقطة الؿقورة

إديان وإحزاب والؿذاهب الؿعاصرة وغقرها وكذلك استػاد من الؽتب
السؿاوية وما ذكر فقفا من البشارات عن الـبي  وكذلك الؽتب التي عـقت بوصف

العصر الجاهؾي والدياكات السابؼة والؿذاهب الؼديؿة.
 احمز الؿملػ مـ أي كقع مـ الغؾق والؿبالغة وقت تؼديؿ القرود وإزهار الؿؾقئة
بالحب القارر خدمة الـبل الؽريؿ ولؿ ي زطزع صؾ ف بالؿقضقع وإسؾقب العؾؿل
والدياكة العؾؿقة ।وهذه الؿقزة ٓي ؿ ع هبا إٓ بعض الباحثقـ الؽبار.
َ د َّقؼ الؿملػ جؿقع أجزاء الوقرة قبؾ ذكرها ك ابف
 حرص الؿملػ طـد سرد الققائع مـ ك ب الوـة وك ب ال اريد والوقرة أن يـؼؾفا كؿا رويت
طؾك لوان الفحابة وال ابعقـ رضقان اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ مـ غقر تـؿقؼ أو تحبقر.
 وضع الؿملػ صقرا رقتقغرارقة لرسائؾ الـبل الؽريؿ  ال ل وجففا إلك بعض
الؿؾقك ورؤساء البالد.
 اخ ار الؿملػ

ك ابف حقالل  27مـ الخرائط ال اريخقة ال ل تقضح إمؽـة ال ل

وقعت رقفا الؿعارك الجفادية وتبقـ الخاط الحربقة

الغزوات ال ل قادها الـبل 

وتقضح إماكـ والؿدن والؿقاقع والجفات الؿفؿة ال ل تشررت بزيارة الـبل إمقـ لفا.
 حاول الؿملػ مـ خالل ك ابف إبالغ الرسالة بلن الوقرة أطظؿ ُم َرب لؾبشرية كارة
وطـاصرها أققى العـاصر المبقية وأكثرها تلثقرا الـػس والعؼؾ بعد الؼرآن الؽريؿ
ولذلؽ يجب طؾقـا أن كدرس الوقرة هبذه القجفة.
 قام الؿملػ ب خريج أيات وإحاديث هامش الؽ اب.
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ممي اث الكخاب.


ذكر الؿملػ

ؽؿفا حقـؿا دطت الحاجة إلقفا وهذا ُيشقر
ك ابف الػقائد الػؼفقة ُ
وح َ

إلك كػاءات الؿملػ الػؼفقة البالغة.
 قام الؿملػ بالرد طؾك مااطـ الؿو شرققـ ُ
وش ُبفاهتؿ حقل الوقرة وحقل أمفات
الؿممـقـ وديـ اإلسالم بدٓئؾ طؾؿقة ققية.
 ك اباتف الؿؾقئة بالحب القارر لؾـبل الؽريؿ والعاصػة الفادقة كحقه وسقؾة مفؿة
ل فؼقؾ الـػس وتزكق فا ولربط شباب اإلسالم بديـفؿ وبؿاضقفؿ الباهر.
 أسؾقب ك اب الؿملػ مـ البداية ح ك الـفاية ش ّقؼ رائع سفؾ وسؾس لذلؽ طـدما يبدأ
الؼارئ قراءتف يـواق معف لققت صقيؾ ويو ػقد مـ الملئ والجقاهر الؿـ شرة رقف

()1

.

( )1يـظر مع « :اسا عراض أدبال ل اللقػ الادك قر محؿاد لؼؿاان الواؾػل حاقل الواقرة الاقباة "الفاادق
إمقـ"« لا ضؾ الرحؿـ ال قؿل الباحث مركز الدراسات العربقاة واإلرريؼقاة جامعاة جاقاهر ٓل
 http://oldtaimب فرا واخ فار.
هنرو -كققدلفل :الؿـشقر طؾك مققعi.blogstop.com:
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الييب اخلامت.
ملياظز أحضً اللٔالىٕ.
مىضىع الكخاب
العرب والعظات والػقائد الؿو ػادة مـ أحداث سقرة الرسقل .
ألػف ابريؾ سـة 1936م مديـة حقدر آباد دكـ.

محخىي الكخاب
يح قي الؽ اب طؾك بابقـ.
إول :العفد الؿدين .ويح قي طؾك الؿقضقطات ال القة:
تاريد الؼرآن والوقرة الؿحؿدية .وراة القالديـ .تقلقة طبد الؿاؾب كػال ف ووراة طبد
الؿاؾب .تقلقة أبل صالب كػال ف .الؿرضعة حؾقؿة الوعدية .حالة العرب .قبقؾة قريش
وأحقالفا .أيام صػقل ف ورطل الغـؿ .قفة تخاصؿ قريش طؾك الحجر إسقد .زواجف .حبف
الخالء بحراء .بدء القحل .محـة أصحابف الؽرام وتعذيبفؿ .الفجرة إلك الحبشة .خااب
جعػر ال اريخل طـد الـجاشل.بدء ايذاء قريش لرسقل اهلل  .محاولة قريش باكضؿام أبل
صالب بفػفا ضد رسقل اهلل  .حفار بـل هاشؿ
بالؿعراج طقضا طـ صربه

شعب أبل صالب .إكرام اهلل طؾقف

شعب أبل صالب.بعض الػقائد مـ قفة الؿعراج .وراة أبل

صالب وخديجة الؽربى .رحؾ ف إلك الاائػ .طقدتف مـ الاائػ .ضفقر جربائقؾ أثـاء طقدتف
مـ الاائػ .ورد الجـ لؼاءه إول مع أهؾ الؿديـة .لؼاءه إول مع إكفار .قرار قريش
دار الـدوة وهجره إلك الؿديـة .بداية هجرتف إلك الؿديـة وما رقفا مـ إمقر .حديثف مع
سراقة بـ مالؽ أثـاء هجرتف.
الثاين :العفد الؿؽي ،ويح قي طؾك الؿقضقطات ال القة:
بـاء الؿوجد الـبقي وملوى لؾػؼراء الفػة .سر تحقيؾ الؼبؾة .رقائد الؿقاخاة بقـ
أصحابف.بدء مشروطقة إذان .بدء الدطقة العامة لؾؼبائؾ .معققات أمام دطقتف .غزوة بدر
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غزوات الـبل  ألػ وثؿان مائة كػ ٍ
س .دطقتف خارج

جزيرة العرب .ترتقب الجفاد اإلسالمل .كواؤه الؿافرات .الؿديـة الؿـقرة مج ؿع إديان.
مـزلة طائشة الفديؼة رضل اهلل طـفا .خ ؿ الـبقة .وبف يـ فل الؽ اب.
وتبقـ مـ مضامقـ الؽ اب أكف لؿ يرد سرد إحداث اس خراج الـ ائج والحؽؿ
والعظات مـ سقرة الؿفاػك .
ومن مناذج النتائج اليت استخرجها من أحداث السرية.

اس ـ ج مـ ق ؾ كعب بـ إشرا ورارع بـ أبل الحؼقؼ أن ق ؾفؿا كان إحقاء لبؼقة

القفقد ال ل تعقش

الؿديـة الـبقيةٕ .هنؿا كاكا يمامران دائؿا ضد الؿوؾقـ ويحرضان

القفقد طؾك الـبل  وأصحاب وكان ك قجة ذلؽ ق ؾ القفقد أجؿعقـ ولؽـ الـبل  ق ؾ
()1

رأس الػ ـة حرصا طؾك حقاة بؼقة القفقد .
وي حدث طـ رائدة الؿماخاة" :لؿا كور الـبل  صـؿ القصـقة تعرض لف صـؿ
"الؼقمقة" -والـاس يذكرون قفة الؿماخاة وٓ يحاول اس خراج الػائدة مـ ذلؽ-
وكاكت قريش خدام الؽعبة مـ حجابة البقت وسداك ف وسؼاية زمزم وكاكت إكفار زراطا
ورالحقـ وكاكت قريش تػ خر طؾك كوبفا والػخر بإكواب صـؿ يعبد مـ قديؿ الزمان
وكاكت ترى الحج مع غقر الؼرشل إهاكة لفا وتـؼفا وإزراء شاهنا وٓ تحب أن يدرـ
مؼربهتا غقر الؼرشل رؿـ أجؾ كور صـؿ الؼقمقة آخك الـبل  بقـ إكفار والؿفاجريـ
رؽان الؿفاجر الؼرشل يخضع لؾػالح إكفاري ويؼ ّبؾ يده وكان إكفاري يعرض ٕخقف
الؿفاجر كفػ كؾ ما يؿؾؽ ح ك لق كاكت طـده زوج ان يعرض طؾقف كؽاح إحداهؿا بعد
صالقف إياها وكان الؿفاجر يشؽره وٓ يؼبؾ ذلؽ وهؽذا تحررت اإلكواكقة مـ مخالب
إكوان مثؾف واكؽورت صـؿ الؼقمقة والؼبؾقة ثؿ كقدي بعد ذلؽّ :
إن العالؿ واحد ورهبؿ
واحد ورسقلفؿ واحد وك اهبؿ واحد وقبؾ فؿ –الؽعبة -واحدة"
( )1يـظر الـبل الخاتؿ (ص.)112-111
( )2يـظر الـبل الخاتؿ (ص .)89-88
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مىهج املؤلف ييه
 لؿ يورد الؿملػ أحداث الوقرة حوب وققطفا ال اريخل بؾ اط ـك باس ـباط
الػقائد والـ ائج مـ إحداث رحوب .يؼقل الؿملػ" :هذا ك قب

سقرة طؾقف

أرضؾ الفالة وأتؿ ال وؾقؿ ولؽـل ما راطقت رقف ذكر أحداث الوقرة حوب
وققطفا ال اريخل بؾ ّ
جؾ اه ؿامل اس خراج الـ ائج مـ هذه إحداث
وتحؾقؾفا" .
 لؿ ي ارق إلك ذكر جؿقع الغزوات بؾ ذكر بعضا مـفا حوب ما اح اج إلقف مقضقع
الؽ اب.
 أسؾقب ك اب ف أسؾقب مـاؼل كالمل يفعب اس قعاب رفؿف طؾك العامة ٕكف يشقر
إشارات بعقدة الك إحداث وٓ يػفؾفا.
 اس عان بفحػ سؿاوية ومـ ك ب الفـدوس وغقرها.

من مصادزه"
الخابات إحؿدية لوقد أحؿد خان يـظر ص .22
الوقرة لشبؾل الـعؿاين ص .25
الػقز الؽبقر لشاه ولل اهلل الدهؾقي ص .28

 1الـبل الخاتؿ (صا .)9-8
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أ -مياٍج كتاب٘ الضريٗ يف شبُ القارٗ اهليدٓ٘.
 يغؾااب طؾااك معظااؿ مااا ألااػ الوااقرة شاابف الؼااارة الفـديااة ساارد أحااداث الوااقرة
ال اريخقة دون آه ؿام بػؼف الوقرة أو تحؾقؾ أحداث الوقرة إٓ الؼؾقؾ.
 لؿ يوؾؿ أغؾب ك ب الوقرة شبف الؼارة الفـدية مـ قفص واهقاة أوردهاا مملػفقهاا
لشاافرهتا طـااد أهااؾ الوااقر دون ال لكااد مااـ صااح فا والبحااث طااـ أساااكقدها ولعؾفااؿ
ي وامحقن سرد أحداث الوقر وذكر الرقائؼ ماا ٓ ي واامحقن غقرهاا .و رحاؿ اهلل
طؾؿاءكا الػضالء.
 يغؾب طؾك ك ب الوقرة ال ل ألػت

شبف الؼارة الفـدية بعد مـ فػ الؼرن ال اسع

طشر الؿقالدي سؿة الرد طؾك شبفات الؿو شرققـ وأطداء الديـ الحاسديـ مـ
الـفارى والفـدوس ومـ تلثر هبؿ .وك ب العؾؿاء الوقرة الـبقية مع ؿديـ طؾك
الروايات الؿوـدة ووجفقا ما ضاهره ال عارض واس ػادوا مـ ك ب إديان إخرى.
ولؽـ البعض مـفؿ قد ما أجادوا الرد طؾقفؿ رلكؽروا بعض إحاديث الفحقحة
الثاب ة وبعض الؿعجزات ال ل ٓ تقارؼ العؼؾ حد زطؿف.
 إن غالب ما ألػ

شبف الؼارة الفـدية مـ ك ب ديـقة –مـفا ك ب الوقرة -تجد رقف

عفب الؿذهبل وال حزب الشـقع وألقاكا مـ البدع والخرارات وال ؼالقد والعادات
ال ّ
وقد ضاع ّ
جؾ ققاهؿ العؾؿل

الرد بعضفؿ طؾك بعض دون ال عريػ بالديـ

اإلسالمل الفحقح الؿـبثؼ مـ ك اب اهلل طز وجؾ وسـة كبققف طؾقف أرضؾ الفالة وأتؿ
ال وؾقؿ ورؼ رفؿ الفحابة رضقان اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ ومـ تبعفؿ بنحوان طؾك
مـفجفؿ الؼقيؿ.
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ب -اجتاٍات التألٔف يف الضريٗ يف شبُ القارٗ اهليدٓ٘.
أوال الاججاه الفلظفي املىكسللىبىة والىحي.
وى ػػذا اه ػػاه ق ػػد س ػػار علي ػػو ادلستش ػػرقون وأع ػػداء ال ػػدين ا س ػ مي م ػػن اليه ػػود والنص ػػارى
واذلندوس ،ومن أتثر هبم من ادلستغربني ادللحدين.
ومن أمثلة كتب ىذا اه اه
(رنغي رسول) يعين –الرسول الشهواين العاشق للنسوة -لراج ابل اذلندوسي الذي ألف
عام 1924م ،وىذا الكتاب دمتلئ حسدا وحقدا ،وأسوأ كتاب ألف من قبل اذلندوس للنيل
والتشفي واهنتقام من جناب النيب . )1(
وقد قام علماء الدين ابلرد على شبهاهتم ،وكشف عوارىم ،وىتك أستارىم ،مستندين إىل
الرواايت الصحيحة الثاتتة عن سريتو  ،وتوجيو ما ظاىره التعارض من األخبار الصحيحة،
واهستدهل من كتب األداين السماوية ،وكتب التواريخ القددية ،وكان من السابقني يف ىذا
ادلضمار
 الشيخ ثناء هللا أمرتسري ،يف كتابو «مقدس رسول»  -الرسول ادلقدس .-
 والع مة القاضي سليمان ادلنصور فوري يف كتابو «رمحة للعادلني».

 والع مة شبلي النعماين ،وتلميذه الرشيد السيد سليمان الندوي ي كتابيهما
«سرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص».
 والدكتور دمحم محيد هللا احليدر آابدي يف كتبو ادلتعددة منها «رسول ا س م» ،رد
فيو على شبهات ادلستشرقني ،وكان كتابو ىذا سببا يف إس م كثري من ادلنصفني
من أبناء النصارى.
ثاهيا الاججاه العلالوي املىكسللدالئل واملعغصاث.
إن من أشهر عقائد العق نيني يف ابب النبوات إنكارىم جانب الدهئل وادلعجزات ،كما
ىو معلوم ،فدهئل نبوتو  تستغرق السرية من مولده إىل وفاتو ،ىذا األمر جعل ادلؤلفني من
العق نيني يف ىذا اجملال ،ومن أتثر هبم ينكرون ادلعجزات ،أو يشككون فيها ،واعتربوا أن النبوة
( )1يـظر :مرقع سقرت (صا.)212
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غاية تكتسب عن طريق الرايضة النفسية ،ورمبا أتثروا بكتاابت ادلستشرقني.
وىذا اه اه قد سار عليو غالب منكروا حجية السنة يف شبو القارة اذلندية ،فينكرون
ادلعجزات والدهئل اليت مل ترد يف القرن الكرمي ،فينكرون معجزة شق صدر النيب  ،وادلعراج،
وغري ذلك من دهئل نبوة دمحم .
ومنهم من حاول الرد على ادلستشرقني يف شبهاهتم ادلثارة ضد السرية وعلى نبيها ،ولكنو كان
مرعواب منهم دما جعلو ينكر ادلعجزات ،واألحاديث الصحيحة اليت ه توافق العقل يف زعمو.
ثالثا اججاه الرالة من املظلمين.
لقد غ بعض ادلسلمني يف رسول هللا  وأعطاه من خصائص الربوبية واأللوىية ،كإثبات
علم الغيب ادلطلق للنيب  ،فرد عليهم مجع من علماء ،وبني الصواب ،ورد على شبهاهتم
حسب فهم الصحابة ومن بعدىم من األئمة.
زابعا الاججاه العلمي املىضىعي.
وىذا اه اه يعتمد على ادلصادر ادلوثوق هبا يف السرية النبوية كالقرآن الكرمي واألحاديث
الصحيحة ،وكتب السري وادلغازي ،وخيضعها للدراسة وفق قواعد ا﵀دثني وحيلل أحداثها وفق
فهم حقيقة ا س م ،ومنهجو الكامل وفقو اللغة اليت نزل هبا القرآن.
وقد قام أصحاب ىذا اه اه ابلرد على شبهات اه اىات األخرى وكتابة مؤلفات
خاصة يف مثل ىذه ادلوضوعات اليت كانت حمل مناقشة وجدال وإنكار من أصحاب األفكار
ادلنحرفة واه اىات الضالة .ومن أهم جلك املىضعاث التي ألفىا ييها للسد عئى أصحاب
الاججاهاث املىحسيت بعض ما ًئي
 -1مىضىع السطالت والىبىٍت.
مثل «النيب األمي» كتاب مرتجم إىل األردية قام برتمجتو الشيخ خمتار أمحد الندوي.
 -2مىضىع إثباث املعغصاث لألهبياء عليهم الظالم.
قام الغ ة ،واجلفاة والعق نيون يف تشكيك نبوة دمحم  ،ومعجزات األنبياء عليهم
الس م ،مثل ادلستشرقني ومن أتثر هبم من ادلستغربني.
فقد قام علماء شبو القارة اذلندية ابلدفاع عن سرية ادلصطفى  ،وألفوا يف إثبات النبوة
لرسول هللا وادلعجزات ،ورد عل الشبهات ادلثارة يف إنكارىا أو التشكيك فيها كتبا منها
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« كتاب حقيقة ادلعجزات» ابللغة األردية للشيخ أيب الك م آزاد (1377ه).
« شق القمر دلعجزة سيد البشر» ،ابللغة األردية للشيخ عبد هللا ا﵀دث اجلهربوي
(ت 1348ىػ) ،رد فيو ادلؤلف على العامل اذلندوسي (داينند سرسيت) الذي أاثر
عددا من الشبهات حول ىذه ادلعجزة ،وقد أجاب الشيخ عن أسئلتو وشبهاتو
ادلتعددة(.)1
 -3مىضىع خخم الىبىة وأن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص خاجم الىبيين ال هبي بعده.
ظهرت فرقة القاداينية اليت أنكرت مسألة ختم النبوة لنبينا  وادعت النبوية يف قائدىا
ادلوايل ل ستعمار الربيطاين يف ذلك الوقت وادلنكر للجهاد ضدىم ادلدعو (مرزا غ م أمحد
القادايين) وقد توىل العلماء الرد عل أابطيل وخزعب ت ىذه اجلماعة يف كتب كثرية مشهورة،
ومن ىذه الكتب اليت اثبتت ختم النبوة لنبينا  وتولت النكري والتشنيع والرد على مدعي النبوة
الكذاب مرزا غ م القادايين بعض مايلي
 «مرزا قادايين نيب نو هتا» -أي مرزا غ م القادايين مل يكن نبيا -للشيخ حبيب هللاكلرك ،قام ابلرد على ادعائو النبوة والرسالة.

 «بشارت أمحدي» -أي البشارة األمحدية -للشيخ حبيب هللا كلرك ،وىو رد على كتابميان حممود القادايين (أنوار خ فت) ،و(القول الفصل) الذي أثبت فيهما مؤلفو نبوة مرزا
غ م القادايين مستده بقول هللا عزوجل ﴿ومبشرا برسول أييت من بعدي امسو أمحد﴾.

 «حتم نبوت اور مرزائي قاداين» أي ختم النبوة وموقف مرزا قاداين منها ،للشيخ دمحم إبراىيم ادلريسيالكويت ،رد فيو على مر از غ م القادايين ،يف استدهلو بقول هللا عزوجل ﴿اىدان الصراط
ادلستقيم﴾ على إمانية بلوغ ا نسان مرتبة األنبياء ،وأن النبوة مل ختتم بوفاة النيب .
 «مرزائيت اور إس م» القاداينية وا س م للشيخ عبد هللا الروبػري (ت 1384ه) ،قػامابلرد على مدعي النبوية مرزا غ م القادايين ،وأثبت مسألة خػتم النبػوة ببعثػة النػيب .)2(
( )1يـظر :جؿاطت اهؾحجقث كل تفـقػل خدمات (.)118-117
( )2جفقد العؾؿاء الرد طؾك الؼادياكقة كثقرة ومشؽقرة وقد جؿع الدك قر هباؤ الديـ جفقد العؾؿاء
ك اب مو ؼؾ ووصؾ رقق  31مجؾدا .وقد ألػ الشقد ثـاء اهلل إمرتوري ردهؿ  33ك ابا .اكظر:
جؿاطت اهؾديث كل تفـقػل خدمات (صا .)724-715
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مصيفات علناء شبُ القارٗ اهليدٓ٘ يف الضريٗ اليبْٓ٘.
 -1ك اااب «الوااقرة الـبقيااة» لؾشااقد محؿااد بااـ يقسااػ الحوااقـل الاادهؾقي الؿؼبااقر
بگؾربکف.
« -2الحدائؼ الخضرة سقرة الـبال وأصاحابف العشارة» بالعربقاة لؾواقد طباد الؼاادر باـ
شقد الحضرمل الؽجرايت.
 -3و«إتحاا الحضرة العزيازة بعقاقن الواقرة الاقجقزة» بالعربقاة لؾواقد طباد الؼاادر باـ
شقد الحضرمل الؽجرايت
 -4و«الؿـ خب الؿفاػك أخبار مقلد الؿفاػك» بالعربقة لؾوقد طبد الؼادر بـ شقد
الحضرمل الؽجرايت.
 -5و«الؿـفاااج إلااك معررااة الؿعااراج» بالعربقااة لؾوااقد طبااد الؼااادر بااـ ش اقد الحضاارمل
الؽجرايت.
 -6و«مـ خب الؿقاهب الؾدكقة» لؾشقد صاهر بـ يقسػ الوـدي الربهاكپقري.
« -7وك اب الشؿائؾ» لؾوقد طبد إول بـ طؾل بـ العالء الحوقـل الدهؾقي.
 -8و«بذل الؼقة سـل الـبقة» لؾشقد محؿد هاشؿ بـ طبد الغػقر الوـدي.
 -9و«ماؾع إكقار البفقة الحؾقة الجؾقؾة الـبقية» لؾشقد طبد الحؼ الدهؾقي.
 -11و«كظؿ الدرر والؿرجان» لؾشقد أوحد الديـ الربكل.
 -11و«ترجؿة كظؿ الدرر» الوقد طؾقؿ اهلل بـ ط قؼ اهلل الحوقـل الجالـدهري.
 -12و«روضة الـبل الشؿائؾ» لؾشقد حبقب اهلل الؼـقجل.
 -13و«أكقار الـبقة الخفائص» لؾؿػ ل أبل القراء الؽشؿقري.
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 -14و«أداب إحؿدية» لؾشقد أحؿد بـ أبل سعقد الفالحل إمق فقي.
 -15و«سؾؽ الدرر الوقر» لؾشقد محؿد صديؼ الالهقري.
 -16و«سرور الؿحزون سقر الـبل الؿلمقن» مخ فار بالػارسال لؾشاقد ولال اهلل باـ
طبد الرحقؿ الدهؾقي.
« -17قرة العققن وشرحف» س ة مجؾدات بإردو لؾـقاب محؿد طؾل خان الاقكل.
 -18و«جالء العققن» مـظقمة لؾوقد محؿد طؾال باـ طباد الوابحان الرائال بريؾاقي ثاؿ
الاقكل.
 -19ومـظقمة لف حؾقة الـبل.
 -21کقهر مخزون» مـظقمة بإردو لؾوقد طبد الرزاق بـ محؿد ساعقد الرائال بريؾاقي
ثؿ الاقكل .الوـدي.
 -21و«طقـ العققن ترجؿة سرور الؿحزون» بإردو لؾوقد أبل الؼاسؿ باـ طباد العزياز
الحوقـل الشقي.
 -22و«مخـفر الؿعراج» بالعربل لؾشقد طبد العزيز بـ ولل اهلل الدهؾقي.
 -23و«مخـفر الؿعراج» بالعربل لؾشقد ضفقر بـ الحقدر إكفاري الؾؽفـقي.
 -24و«مخـفر الؿعراج» لؾؿقلقی جان محؿد الالهقري.
 -25و«معراج كامف» بإردو لؾشقد رؤوا احؿد الرامپقري.
 -26و«كااادر الؿعااراج» بالػارساال لؿقٓكااا ش اقد العااالؿ إكاارب أبااادی صااـػف أيااام
شاهجفان.
 -27و«ذريعة آس شػاع سقر الوقد الؿااع» لؾؿقلقي كفقر الاديـ باـ جاالل الاديـ
الربهاكپقري الؿ ق سـة .۳۴۲۵
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 -28وك«شااػ إساارار خفااائص سااقد إباارار» لؾؿقلااقي ولاال اهلل بااـ حبقااب اهلل
الؾؽـقي.
 -29و«تحػااة الؿحبااقـ لؿقلااد حبقااب رب العااالؿقـ» لؾشااقد طبااد اهلل بااـ صاابغة اهلل
الشارعل الؿدراسل.
 -31و«سؾق الؽئقب بذكر الحبقب» لؾشقد الؿحدث ررقع الديـ الؿراد آبادي.
 -31و«شقؿ الحبقب» لؾؿػ ل الفل بخاش باـ شاقد اإلساالم الؽاكادهؾقي صاـػف ساـة
.۳۴۲۲
 -32و«ضقاء الؼؾقب سقر الؿحبقب» لؾوقد طؾك كقرب بـ طؾل جعػر اإللف آبادي.
 -33و«أمقر الوقر حال خقر البشر» لؾؿقلقی هبادر طؾل خان الدهؾقي.
 -34و«رعؾ الخقرات» لؾوقد حوـ العوؽري بـ كقازش طؾك البؾگرامل.
 -35و«الواقرة الؿحؿدياة» مجؾااد كبقار بااالعربل لؾؿقلاقي كرامااة العؾال اإلساارائقؾل
الدهؾقی ثؿ الحقدر آبادي.
 -36و«تاريد حبقب إلف».
 -37و«الؽااالم الؿبااقـ معجاازات سااقد الؿرسااؾقـ» كالهؿااا لؾؿػ اای طـايااة أحؿااد
الؽاكقروي.
« -38الشؿامة العـربية مقلد خقر الربية».
 -39و«بؾقغ العؾك بؿعررة الحؾك» كالهؿا بآردو صديؼ حوـ الؼـقجل.
 -41و«خابات احؿدية».
 -41و«جالء الؼؾقب» كالهؿا لؾوقد أحؿد بـ محؿد م ؼل الدهؾقي.
 -42و«مقالد الرسقل مخ فر» بإردو الشقد حوـ بـ سؾقؿان الؼادري البفؾقاروي.
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 -43و«مقالد الـبل» محب الحؼ العظقؿ آبادی.
 -44و«تـؽرة الؿفاػی» ك اب لاقػ الوقرة لؾؿقلقي كقاب طؾك الققين.
 -45و«خقابان آرريـش» مخ فر بآردو لؾؿـشل أمقر احؿد الؿقـائل.
 -46و«الوقرة الؿحؿدية» بإردو ٓمراؤ مرزا خقرت الدهؾقي.
 -47و«رحؿة لؾعالؿقـ» ك اب بوقط الوقرة لؾؼاضل سؾقؿان بـ أحؿد شاه الؿـفاقر
پقري.
 -48و«اسپرت أا إسالم» باإلكؽؾقزي لؾوقد أمقر طؾل الؽؾؽمي.
 -49و«تـؼاال الؽااالم أحااقال شااارع اإلسااالم» ترجؿااة بااإردو لؾوااقد أباال الحوااـ
الؾؽـقي.
 -51و« َب َفار خؾد» مـظقمة الشؿائؾ بإردو.
 -51و«كوقؿ جـة» مـظقمة بآردو وكالهؿا مقلقي كػاية اهلل الؿراد آبادي.
 -52و«سقرة الحبقب الشػقع مـ الؽ اب العزيز الررقع» بآردو لؾؿقلقي طباد الشاؽقر
بـ كاضر طؾل الؽاكق روي.
 -53و«الوقرة الـبقية» مخ فر بإردو لؾؿقلقي طبد الشؽقر الؿذكقر.
 -54و«مفر كبقة الؿخ فر» بإردو لؾؼاضل الؿـفقرپقری الؿذكقر.
 -55و«وسقؾة الـجاة» لؾؿقلقي كؼل طؾل رضا طؾل الربيؾقي.
 -56و«كقر العقـقـ أخبار سقد الؽقكقـ» لؾشقد محؿد طؾل بـ طبد العزيز الؾؽفـقي.
« -57بقان الحؿقد ذكر وٓدة الـبل الؿواعقد» لؾواقد محؿاد محؿاقد الحقادر آباادي
الخاقب.
 -58و«الدر إهبر» ترجؿة طؼد الجقهر بإردو لؾحؽقؿ حػاضت حوقـ.
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 -59و«الدمع الف قن» ترجؿة جالء العققن لؾوقد طبد الحوقـ البازهقي.
 -61و«ربقع إكقار مقلد سقد إبرار» لؾؿقلقي طبقد اهلل بـ صبغة اهلل الؿدراسل.
 -61و «سرور الؼؾقب ذكر الؿحبقب» لؾؿقلقي كؼل طؾل بـ رضا طؾل الربيؾقي.
 -62و«شؿائؾ الرسقل» بإردو لؾؿقلقي طبد الجبار أصػل الحقدرآبادي.
« -63طزيز الوقر» لؾؿقلقي طبد العزيز بـ مفدي الحقدر آبادي.
 -64و«مـفاج الـبقة ترجؿة مدارج الـبقة» بإردو لؾخقاجة طبد الحؿقد.
 -65و«كاصر الؿحوـقـ أخالق سقد الؿرسؾقـ» لؾحؽقؿ كاصر طؾل الغقاثبقري.
 -66و«كاارقر طظااقؿ سااقرة الـباال الؽااريؿ» مخ فاار بااإردو لؾوااقد طبااد اهلل بااـ مبقاار
أحؿد بـ إسحاق الدهؾقي.
 -67و«سقرة الـبل » ك اب ضخؿ بإردو لؾشقد شبؾل بـ حبقب اهلل الـعؿاين.
هذه الؽ ب جؿقعفا ذكرها الشقد طبد الحل الحوـل والد أبل الحوـ طؾل الـدوي
()1

ك ابف الثؼارة الفـد وقد تق رحؿف اهلل لخؿس طشرة لقؾة خؾقن مـ جؿادى أخرة سـة
1341ها الؿقارؼ  1رربائر سـة 1923م.

( )1الثؼارة الفـد لؾشقد طبد الحل بـ رخر الديـ الحوـل (صا.)88-86
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قائن٘ املصادر ّاملزاجع.
 أضقاء البقان إيضاح الؼرآن بالؼرآن لؾشـؼقال.
 آه ؿام بالوقرة الـبقية بالؾغة الػركوقة لؾدك قر حوـ طزوزي
 البداية والـفاية ٓبـ كثقر.
 تاااريد الحركااة الؿجدديااة  -دراسااة تاريخقااة تحؾقؾقااة لحقاااة اإلمااام الؿجاادد أحؿااد
الورهـدي لؾدك قر محؿقد أحؿد غازي
 تاريد الاربي.
 تراجؿ طؾؿاء الحديث الفـد لؾـقشفروي.
 تػوقر الرازي
 الثؼارة الفـد لؾشقد طبد الحل بـ رخر الديـ الحوـل
 جؿاطت اهؾحجقث كل تفـقػل خدمات لؿحؿد مو ؼقؿ.
 حديث دراع لؾقاء محؿد أكرب خان
 الحاة ذكر الفحاح الو ة لفديؼ حوـ خان الؼـقجل
 الخابات إحؿدية
 رجال الوـد والفـد إلك الؼرن الوابع الفجري ٕصفر الؿباركػقري.
 رجال الػؽر والدطقة ٕبل الحوـ طؾل الـدوي
 رحؿة لؾعالؿقـ
 الرحقؼ الؿخ قم لفػل الرحؿـ الؿباركػقري.
 الرسالة الؿحؿدية :مؼدمة لعبد الؿجقد الغقري..
 سقر أطالم الـبالء ط الرسالة
 الوقرة الـبقية ٕبل الحوـ طؾل الـدوي
طالماة الفـاد إدياب والؿامرخ الـاقاد إرياب» لألسا اذ محؿاد أكارم
 شبؾل الـعؿااين ّ
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الـدوي صبع دار الؼؾؿ دمشؼ.
 شخفقات وك ب» لؾعالمة أبل الحوـ الـدوي ص  56صبع دار الؼؾؿ -دمشؼ
 الفادق إمقـ لؿحؿد لؼؿان الوؾػل.
 ضقاء الـبل.
 طالمف شبؾل كعؿاين كل اصقل سقرت كؽاري مضؿقن سقرت كؽاري مقـ صحت كال
جديد مباحث.
 طققن إثر رـقن الؿغازي والشؿائؾ والوقر
 ر ح الباري ٓبـ حجر العوؼالين.
 رجر اإلسالم ٕحؿد أمقـ .
 الػفرست ٓبـ كديؿ
 كشػ الظـقن لحاجل خؾقػة.
 لوان الؿقزان ٓبـ حجر.
 محؿد حؿقد اهلل سػقر اإلسالم وأمقـ الماث اإلسالمل الغرب لؾدك قر الوقد طباد
الؿاجد الغقري مابعة بشار الحؾبل دمشؼ.
 مدارج الـبقة
 مرقع سقرت لعبد الجبار شاكر.
 الؿو فػل مـ طؾؿ إصقل صا .174-173
 مشقخة العاار.
 مفادر الوقرة الـبقية وتؼقيؿفا الدك قر راروق حؿادة ط دار الؼؾؿ دمشؼ
 ماالع سقرت محؿقد أحؿد غازي
 معجؿ الؿملػقـ لعؿر رضا كحالة.
 معقار العؾؿ
 مػاتقح الغقب لؾرازي.
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 مؼآت الؽقثري صبع الؿؽ بة إزهرية
 مؼدمة تحػة إحقذي لؾؿباركػقرري
 مؼدمة خابات مدراس (ص )6 :لعبد الؿاجد الغقري.
 الـبل الخاتؿ لؿـاضر أحوـ الؽقالين.
 كزهة الخقاصر وهبجة الؿوامع والـاقاضر = اإلطاالم بؿاـ تااريد الفـاد ماـ إطاالم
لعبد الحل الحوـل.
 كزهة الخقاصر.
 الـؽت طؾك مؼدمة ابـ الفالح لؾزركشل.

مى اكع الكتروهيت
 اس عراض أدبل ل للقػ الدك قر محؿاد لؼؿاان الواؾػل حاقل الواقرة الاقباة "الفاادق
إمقـ"« لا ضؾ الرحؿـ ال قؿل الباحث مركز الدراسات العربقة واإلرريؼقاة جامعاة
جقاهر ٓل هنرو -كققدلفل :الؿـشقر طؾك مققع:
http://oldtaimi.blogstop.com

 الىخاباث العشبُت في العحرة الىبىٍت في الهىذ
http: //www. nidaulhind. com/2116/16/blog-post_75. html

 اهظ ىىش امللال ىىت :كاضى ى ي دمحم ظ ىىلومان مىص ىىىس ف ىىىسي اوس ان ى ى خ ىىب ظ ىىحرث؛ ملحم ىىذ
ظى ىىاحذ صى ىىذًلي :حشٍى ىىذة "الىاكعى ىىت" ،هشاحش ى ى ي ،العى ىىذد ( ،)6/5أغعى ىىطغ-ظى ىىبخمبر
 .4114رابط الموضوع:
https: //www. alukah. net/culture/190231/6/#ixzz6DLRFkb4I
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