مناهج تدوين السيرة النبوية
( عرض ومناقشة )

د  .عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي
أضتاذ وػازك ظاوع ٛطٗب ٛباملدٍٖ ٛاملٍٕزٚ

اختمف ت أٌعتتاز عتتد ٴ وتتَ البتتاذ ٌ يف الط ت  ٚالٍبٕٖتت - ٛفٗىتتا
تمهيد
ٖتصن بالت ب يف تمق٘ الط ٔ ٚتدٍّٖٔا ٔ ،بطسٖقتْ  -عم ٜالٍرٕ
التال٘ :
 - 1فىٍّي وَ ٖ٭حٯىع كن وا ٖٮسٯٔ ُٔ ٝالتىٗٗص بتٌ ال ابت ٔ ت ال ابت ِٔ ،ترا
ِٕ الغالب عم ٜوا ُألٓف يف الط ٔ ، ٚبعض ِ ٞ٥٤فعن ذلك اضتتٍا اّ ىلٍ الطتٍد
الرٖ ٙطتٕ بتْ السٔاٖتال التر ٖٕز ِتا  ،ىلذٯ ٖ٭تس٭ ٝأُ الطتٍد كتاعٴ عٍتدٓ لبٗتاُ
ذاه السٔاٖ ٛصرٔ ّٛضعفاّ ِٔ .را املطمك عمْٗ و٤اخرال ضٗأت٘ بٗاٌّا .
ٔ - 2وٍّي وتَ ٖتبٍت ٜالتدعٕ ٚىلٍ ا٥عتىتا عمت ٜالصترٗ ٔفت وتٍّخ احملتديٌ ٔ ،وتَ
ذلك :
 احملأل ٛالر ظّسل يف اؾاوع ٛا٫ض٦وٗ ٛباملدٍٖ ٛاملٍتٕز ، ٚبتٕجٗتْ بعتضالسضاٟن العمىٗ ٛؾىع السٔاٖال ال ابت ٛاملتعمق ٛبغصٔال الٍيب . )1(
تتآ  ( :صتترٗ
 ٔقأل ت ْٛقتتاً بّتتا قى تد بتتَ زش الطسِتتٌٕ٘ يف كتتتاالط  ٚالٍبٕٖ. )2() ٛ
ٔىلِا ع ٭د ٯلٮ ِرٓ الدزاضال  -املركٕز ٚآٌفاّ  -يف ضىَ ِرا ا٥ػتآ لتٗظ
تصكٗ ٛوطمق ّٛهلا  ٥ٔ ،تفسٖقتاّ بٍّٗتا ٔبتٌ ا٥ػتآ ا٩تت٘ بعٯتدٮ  ،أعت ا٥ػتآ
ال الث ٔ ،ىلِا عطب وا أغازل ىللْٗ ِرٓ الدزاضال يف عٍأٍّٖا ٔ ،مل أَضٯربِا
( )1اٌعس وطبٕعال اؾاوع ٛا٫ض٦وٗ ٛباملدٍٖ ٛاملٍٕز ٚوَ ِرٓ امل٤لفال  ،كت(وسٖٔال صٔ ٚبدز) ( ٔ ،وسٖٔال
صٔ ٚب

املصطم ) ٔ (وسٖٔال صٔ ٚتبٕك) ٔ ،

ِا وَ السضاٟن ٖٔ ،ٮىٯكَ الٕقٕع عمت ٜعٍأٍّٖتا فٗىتا


ٌقمتٮْ يف ذاغٗٛٴ طٕٖم ٛعَ  .أكسً العىس ، ٙيف عسض ا٥ػآ ال الث وٳَ اػاِال أخٯر الط  ٚالٍبٕٖٲ. ٛ


( )2صدز وٍْ اؾص ٞأ٧ه ٔاؾص ٞال اٌ٘  ،القاِس ، ٚط .ا ، ٍٔ٧اؾص ٞأ٧هِ1410ت ٔ ،ال اٌِ٘1414ت .
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كمّا فٗىا ٖتعم َد ٝوطابقت ٛومتىٌّٕا لعٍأٍّٖتا  ،أٔ وٍاقمتتْ  ،غت٦ع
وا ذكستٮْ عَ ا٥ػآ ال الث يف ِرا ا٧وس .
ىل ٥أُ ِرٓ احملأ٥ل ؼتاد ىلٍ وساجعٛٴ قٗقتٛٴ ٔتقتٕٖي ٔ ،ؼسٖتسٕ لمىتٍّخ
الرَٕ ٙجبْ ٖكُٕ اؿكي عم ٜالسٔاٖال بالتصرٗ أٔ التمعٗف .
ٔ - 3وٍّي وَ عا ىلٍ ا٧خر َتٍّخ احملتدثيٌ يف ٌقتد السٔاٖتال وتع تطتاو ٕ كتب وتَ
ذٗتتث املبتتدأ  -يف ٌعتتسٔ - ٙوتتَ ِتترا وتتا ذِتتب ىللٗتتْ  .أكتتسً ضتتٗا ٞالعىتتس ٙيف
كتابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْ
( اجملتىع املدٌ٘ يف عّد الٍبٕٔ ) ... ٚيف كتابْ  ( :الط  ٚالٍبٕٖ ٛالصرٗر. )1() ٛ
ٔ - 4وتتٍّي و٭تتَ ذ٭تتس ٭ عمتتت ٜالت بتت ٔ ،لكتتَ ُٔ وتتتٍّخٕ ٔاضتت ٕ ٖ٭تٲفٳتت ٮ ٔوتتتٍّخ٭
احملتتدثيٌ يف الت بت ت  ،وتٵحٳّت تاّ ىلٍ ا٥عتىتتتا عمتتت ٜاملصتتتا ز املٕيٕقتتت ، ٛبت ت ٭د ّ٥وتتتَ
السٔاٖتتال املٕيٕقتتٔ - ٛىلُ كتتاُ املقصتتٕ ِتتٕ صتتر ٛالسٔاٖتتال ٔ -ذلتتك عمتتٜ
وٍّخٕ ضدٖد لتردٖد املصا ز املٕيٕق. ٛ
ٔ - 5وٍّي وَ ضا ٍَّخ احملتديٌ يف ٌقتد السٔاٖتال فتأَعٯس٭ض٭ عٍتْ ٔاختتاز -
يف الغالتتب  -بتتتدٖ ّ٦عٍتتْ  -يف ٌعتتتسٓ ِٔ -تتٕ الٍعتتتس العقمتت٘ٲ يف ومتتتىُٕ
السٔاٖال يف ضٕ ٞالقسآُ ٔال اب وَ الطٍٔ ٛوقاصد الػسٖعٔ ٛأِدافّا العاوتٛ
.
ّٔ ثن ِرا ا٥ػآ الػٗخ قىد الغصال٘  ،زْٓ اهلل  ،يف كتابْ  ( :فقْ
الط ٔ ) ٚيف ٓ وَ كتبْ(. )2

( ( )1اجملتىع املدٌ٘ يف عّد الٍبتٕ ، ٚخصاٟصتْ ٔتٍعٗىاتتْ ا ، ٍٔ٧قألت ٛلتطبٗت قٕاعتد احملتدثيٌ يف ٌقتد
السٔاٖال التازىٗ ، ) ٛط ، 1 .املدٍٖ ٛاملٍٕز ، ٚاجملمظ العمى٘ باؾاوع ٛا٫ض٦وِٗ1403 ، ٛت ( ، ً1983-
الط  ٚالٍبٕٖ ٛالصرٗر ، ٛقأل ٛلتطبٗ قٕاعد احملتدٲيٌ يف ٌقتد زٔاٖتال الطت  ٚالٍبٕٖت ، ) ٛط  .املدٍٖتٛ
املٍٕز ، ٚوكتب ٛالعمًٕ ٔاؿكي ِ1412 ،ت . ً1992-

(ٖ )2ٮٍعس  :فقْ الط  ، ٚلمغصال٘ ،

 ، 13- 9ط ، 5 .القاِس ، ٚاز الكتب اؿدٖ ٔ ، ً1965 ، ٛكتابْ ( :

الطٍ ٛالٍبٕٖ ٛبٌ أِن الفقْ ٔأِن اؿدٖث )  ،ط ، 6 .القاِس ، ٚاز الػسٔ . ً1989 ،
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ٔفٗىا ٖم٘ ٌقِدٱ لمىٍت٭قَدٳ -يف ٌعس - ٙوتَ ِترٓ ا٩زأ ٞا٥ػاِتال يف ضتٕٞ
وٍّخ تمقٓ٘ الط ٔ ٚالػىاٟن الٍبٕٖ ٛاملتعٗٲَ ا٧خر بتْ ٌٔ ،ٮقتٕهٱ كترلك لبٗتاُ ِترٓ
ا٩زا ٞعَ أصرابّا القاٟمٌ بّا ٔ ،اهلل ِٕ املٕف .
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ج٭ىٯ تعٮ كتتن وتتا ٖٮ تسٯٔ ٝيف الط ت ٔ ٚالػتتىاٟن ُٔ ُٗٗ تصٕ بتتٌ االتجاه األول
ال اب ٔ ال اب ٔ ،ضأؼدث عَ ِرا ا٥ػآ يف فسعٌ :
الفسع أ٧ه  :ع٭سٯض ِرا ا٥ػآ :
بدأ العمي يف ا٫ض ً٦وعتىٳداّ عم ٜالسٔاٖ ، ٛفحاِ ٌ ٞق ٮن ِرا الدَٖ وعتىٳداّ عمٜ
السٔاٖ ٛبالطٍد ٌٔ ،ػألٯ عمًٕ ا٫ض ً٦يف ظتن ِترا املتٍّخ  ،ضتٕاٞٱ يف ذلتك ٌقِتن القتسآُ
الكسٖي  ،أٔ ذدٖث الٍيبٲ  ، أٔ ض تْ ٔمشاٟمْ  ،أٔ التازٖخ بعاوٲ ، ٛأٔ عمًٕ ا٫ضتً٦
ا٧خس ، ٝكالعقٗدٔ ٚالفقْ ٔالتفط ىلٍ آخس وا ٍِالك وَ ِرٓ العمًٕ .
ل ِتٕ الكتتا
ٔأضاع عمتًٕ ا٫ضت ً٦كمتّا التر ٙعمٗتْ بٮٍٗت ٯ ٔوٍتْ اضتتٮى ٲد ٯ
ٔالطٍٲٔ ، ٛوعمًٕ ود ٝتدقٗ ا٧وٲ ٛيف ٌقمّىا ٔاغرتاط الطٍد املقبٕه ٔف اُ٧صٕه
املتٲبع ٛيف ذلك .
ٔلكتَ التتألٗف املطتتقن عٍّىتا  ،وتَ ذٗتث التصتٍٗف املٕضتٕع٘ٲ فرطتتب ;
كالتألٗف يف الط ٔ ٚالػىاٟن ٔ ،العقٗدٔ ٚالتفط ٔ ،الفقْ ٔ ،اؿٕا ث التازىٗٲ، ٛ
التٮصًٔ٭ فْٗ بالطٍد أٖماّ يف أٔه ا٧وس  ،لكَ مل ٖكَ عم ٜوطتٕ ٝوٍّخ احملدثيٌ
يف تقٕٖي الطٍد ٌٔقدٓ  -فمي ٖٮ ٯعَ٭ امل٤لفُٕ يف الط  - ٚالبتاّ  -بتىرتٗالطٍد ٌٔقِدٓ ٔف وٍّخ احملدثيٌ  ،عم ٜالس ي وَ أُ عد اّ وٍّي كإٌا قدٲيٌ .
ٔالتصاً امل٤لفٌ أ٧اٟن بالطٍد وّي يف با التٕيٗ ٧ضبا  ،وٍّا وا ٖأت٘ :
 - 1ىلوكاٌٗ ٛزاضِ ٛرٓ ا٧ضاٌٗد الر ِ٘ ٔيا ٥ ٟتفقد قٗىتّا َسٔز الصوَ
ٔ ،تقّّٕا وت ٜغا ٞاملتخص ذلك .
 - 2قتتس ا َملصٯتتدز املٍقتتٕه عٍتتْ ِٔ ،تتٕ زضتتٕه اهلل  ٔ ، ٳقص٭تسٔ الطتتٍد  ،ا٧وتتس
الرٖ ٙقمٓن وَ اذتىا٥ل ضعف السٔاٖ ٛأٔ أضبا ز ِا .
 - 3مب ٛذاه ال ق ٛعم ٜأِن تمك الفرتٔ ، ٚقم ٛالمعف فّٗي أٔ ٌٮدٯزتْ .
ٔوٳَ ٍِا تتأت٘ أِىٗت ٛتمتك املصتا ز ا ٍٔ٧لمطت  ٚالٍبٕٖت ، ٛالتر ضتازل عمتٜ
التصاً الطٍد ٔ ،ىلُ مل تٮطبٲ عمْٗ وٍّخ احملدثيٌ الٍقدٙٲ كاو. ّ٦
ٔقد كاُ ِرا ِٕ املتٲبع عٍتد املت٤لفٌ املتقتدٲوٌ يف الطت  ، ٚو تن  :عتسٔ، ٚ
ٔالصِسٙٲ ٔ ،ابَ ِػاً ٔ ،ابَ ىلضرا ٔ ،ضٕاِي ممَ أضّي يف كتاب ٛالط  ٚالٍبٕٖٛ
يف تمك الفرت ، ٚبن ٔاوتدٲ ِرا الٍىط وَ الكتاب ٛيف الط  ٚىلٍ قسُٕٔ وتأخس ٚوَ
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عصتتٕز ا٫ضتت ، ً٦ػتتأشل عصتتس التتتدَٖٔ  -التترّ ٙكتتَ أُ متت ٲد ٓ بٍّاٖتتٛ
الػطس أ٧ه وَ القسُ السابع تقسٖباّ . -
ٔلكَ مث ٛفس ٱ  ،أٔ فسٔ ٱ  ،بٌ عد ممَ وػ ٜعمِ ٜرا ا٥ػآ يف كتابٛ
الط ت  ٥ٔ ، ٚضتتٗىا بتتٌ املتقتتدوٌ ٔاملتتتأخسَٖ ٔ ،وتتَ تمتتك الفتتسٔ بتتٌ وتتا َألٓفتتْ
املتقدوُٕ ٔوا َألٓفْ املتأخسُٔ وا ٖم٘ :
 - 1ك س ٚالسٔاٖال املٕضٕعٔ ٛالمعٗف ٛضعفاّ غدٖداّ الر تٕز ِا ك وَ
امل٤لفال املتأخس ٥ٔ ، ٚضٗىا املطٕٵل ٛوٍّا  ،ذت ٜأصب اؿ كتمطاّ بالباطن
يف عد وَ ِرٓ امل٤لفال ٔ ،أصب وَ العط ا٥عتىا عمتِ ٜترٓ الكتتب
ُٔ ُرٗ لسٔاٖاتّا ٔف وٍّخ ضدٖد ٔ ،قم ٛذلك يف الكتب املتقدو. ٛ
 - 2اخت٦ع وقاصد أٔل٠تك املت٤لفٌ يف التتألٗف  ،فىتٍّي و٭تَ كَتتب الطت ٚ
ل٦عتىتتا عمتت ٜوتتا أٔز ٓ وتتَ زٔاٖتتال الط ت ِٔ - ٚتترا أك تسٮ غتتٕٗعاّ يف
()1
املتأخسَٖ ٔ -وٳَ ِرٓ امل٤لفال  ( :ضٮبٮن اهلُدٔ ٝالسغا يف ضت  ٚخت العبتا )
 ،ل٬واً قىد بَ ٖٕضف الصاؿ٘ الػاو٘  ،املتٕف ٜضٍِ942 ٛت .
قمت ٮ ٖ ٥ٔ :٭غ٭ ٲسٌٲتتك عٍتتٕا ٮُ ِتترا الكتتتا ; فت ُٲ فٗتتْ كت اّ وٳتتَ ا٧خبتتاز
ٔالسٔاٖال املمصتق ٛبالسضتٕه ِٔ ، ت٘ لٗطت وٳتَ ضت تْ  ،بتن ٌٮحٳتنٶ عٍّتا
زضتٕه اهلل  ، لقتتد ع٭قَت ٭د امل٤لتف زٓتتْ اهلل تعتتاٍ يف ِترا الكتتتا أَلتف٭
ذػ٭د٭ فْٗ وٳَ السٔاٖال الك الك املخمٕط بالغث ٔالطىٌ ،
با  ٔ ،٭
ٍِٔا تأت٘ أِىٲٗٲ ٛالت ب يف ُرتٗ ِترٓ السٔاٖتال ٔ ،أِىٲٗٲتِ ٛترا املتٍّخ .
ٔ ٮ القا ز عمِ ٜرا التىرٗ ٔالتىٗٗص عمْٗ أُ ٖبتعد ٖٔٮراذز .
ٔوٍّي و٭َ أٔز وا أٔز ٓ جمل ٲس اؾىع لٗظ ىلِٔ - ٥را أك سٮ غٕٗعاّ
يف املتقدوٌ ِٔ -ٮٍا زَا كاُ أذدِي ٖس ٝأٌتْ ٭ٖطٮتٕل لتْ يف ِترٓ اؿتاه
أُ ٖركس السٔاٖال الٕاِٗ ٛىلٍ جاٌتب السٔاٖتال الصترٗر ٛيف ضت  ٚزضتٕه
ٍّ وا .
اهلل ٔ . قد ٖٮعٍ ٜأذدِي باٌتقا ٞالسٔاٖال ىلٍ ذد
 - 3كَتتٕ ٮُ امل٤لفتتال ا ٍُٔ٧يف الط ت  ٚوتتَ ِتترا الٍتتٕع وتتَ التتتألٗف أقتتس ىلٍ
صر ٛالسٔاٖال; لقسٯبّا وَ ال ق ٛوَ ذٗث قسٯ الصوتاُ وتَ شوتاُ التٍيبٲ 
( )1طُبٳع يف القاِس ، ٚاجملمظ ا٧عمت ٜلمػت ُٕ٠ا٫ضت٦وٗ ، ٛبترقٗت
ِ1392ت  ً1972-ىلٍِ1402ت  . ً 1981-يف اي عػس جصٞاّ .

.وصتطف ٜعبتد الٕاذتد  ،يف الفترت ٚوتَ
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 ٔ ،ٳقص٭س الطٍد َ ٔ ،مَب ٛال ق ٛعم ٜأِمْ ِٔ ،تٕ ا٧وتس الترٖ ٥ ٙتتٕافس بّترٓ
الصٕز ٚيف امل٤لفال املتأخس. ٚ
ِٔرا كمْ ٖدعٕ املتمقٓ٘ لمط  ٚىلٍ ضسٔز ٚو٦ذعِ ٛرا ا٧وس ِٔرٓ الفٕاز
بٌ وصا ز الط  ;ٚلكٗ ٦ىمط بٌ وا ِٕ وَ الط ٔ ٚوا لٗظ وٍّا  ،أٔ ٖ٭خمتط
املعتىد يف اؾىم ٛباملصدز ا٧ك س يق. ّٛ
بٌ املصدز
الفسع ال اٌ٘ ٌ :قِدٮ ِرا ا٥ػآ :
ِرا املطمك يف وٍّخ كتاب ٛالط  ٚالر ٙاكتف ٜوتَ التٕيٗت بتركِس الطتٍد
 عم ٜالس ي وَ فٕاٟتدٓ وتَ جّتٔ ، ٛأعتراز أصترابْ وتَ جّت ٛأُختس - ٝعمٗتْو٤خرال  ،وٍّا :
 - 1ػا ٮِنٮ وبدأ ٌقِد السٔاٖال الرٖ ٥ ٙٮ ٯغ عٍْ ىلٖسا ضٍد السٔاٖ ٛفقط .
 - 2اّٖ٫تتاً ٔالمتتبظ التتر ٙج تسٲٓ ذكِتتس ضتتٍد السٔاٖتت ٛلمىتتتأخسَٖ  ،ذتتٌ ظ تَٵ
ك وٍّي أُٲ ذٳكِس الطٍد ٖ٭ع صر ٛالسٔاٖ ;ٛلبعدِي عَ ذاه أضت٦فّي
الصاؿٌ يف عصٕز ا٫ض ً٦ا ، ٍُٔ٧الرَٖ كاُ ٭ٖكِ تس فتّٗي و٭تَ ٖعتسع
ذتتاه السٔاٖتت ٛصتترٔ ّٛضتتعفاّ َحتتس وعسفتت ٛضتتٍدِا  ،ىلُ مل ٖكتتَ أ متتبّي
كرلك .
 - 3ىلٌتتْ مل ٖػتتفع الطتتٍدٮ -يف أوٯتتس ال قتت - ٛلمى٤لفتتال التتر التصو ت بتتْ ىلٍ
جاٌٳب ىلٖسا ِا لمسٔاٖال املٕضٕعٔ ٛالٕاِٗ. ٛ
عم ٜأُٲ ِرا الٍٕع وَ امل٤لفال يف الطت  ، ٚقتد كتاُ ممتا ذ٭فٳتغَ اهللُ
بْ ض  َٚزضٕلْ  ; ىلذٯ كاُ ف ٲس كتابِ ٛرٓ السٔاٖال بأضاٌٗدِا  -أٖٲاّ
كاٌ زجتّا ٌٕ -عاّ وٳَ التٕيٗ التر ٥ ٙبٮت ٵد وٍتْ يف وسذمتٛٴ وٳتَ وساذتن
الٍقد ٔالتىرٗ لسٔاٖال الط . ٚ
ىلُ ذكتتس السٔاٖتتال املكرٔبتت - ٛو ت  - ّ٦بأضتتاٌٗدِا وٳتتَ أِ تيٲ وتتا
ٖ٭رتاجْ املُردثث لتىرٗ السٔاٖتال ٔ ،لبٗتاُ أُ املكترٔ وكترٔ ٔ ،أُٲ
وٳَ ا ٧ل ٛعم ٜذلك ضٍد٭ٓٮ ٔزٔات٭ْٮ .
ك ِتترا املطتتمك وٳتتَ املتت٤لفٌ يف الط ت - ٚ
عمتت ٜأُٲ يف بعتتض و٭تتَ ض٭ تَم َ
قتتدّاّ ٔذتتدٖ اّ  -و٭تتتَ ٮعٍٳتت٘٭  ،يف كتت وتتتَ ا٧ذٗتتاُ  ،بتتاؿكي عمتتتٜ
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السٔاٖتتال ٔ ،بٗتتاُ وتتا يف السٔاٖتت ٛوٳتتَ أضتتبا المتتعف ٔ .وٳتتَ ِتت- ٞ٥٤عمتتٜ
ضبٗن امل اه -ا٫واً الرِيبٲ ٔ ،ا٫واً ابَ ك ٔ ،ضٳٕاِىا ممَ كاُ ٥
ٖ٭ٍط ٜيف ك ٕ وٳَ ا٧ذٗاُ ِرا اؾاٌب عٍد ىلٖسا ٓ لمسٔاٖ. ٛ
 - 4ضخاو ٛاؾّد املطمٕ ا - ُ٩بطبب ِرا الٍٕع وَ كتاب ٛالط ٔ ٚالػىاٟن
 ٫قٍتتاع الٍتتاع بتتأُ ِتترا التتر ٙكَت٭بتتْ الكتتاتبُٕ فٗتتْ ض ت  ٚزضتتٕه اهلل ص ٭ بط تْ ٔمشاٟمْ  ، ىللصاقاّ ٔ ،لٗظ ِٕ وٍّا .
ٔمشاٟمْ ٔ ،فْٗ وا ُأ ِل ٳ
ٔىلُ وَ امل٤ضف ذقاّ أُ ٌس ٝبعض امل قفٌ  ،بن ٔبعتض الدازضتٌ لتخصت
التازٖخ  -فمت ّ٦عتَ عاوت ٛالٍتاع  -٭ٖىٯترتُٔ يف ِترٓ اؿقٗقت ، ٛبتن ٖٔٮحتا ٳلُٕ
فّٗتتا ; فتتٖ ٦ٮفَسثقتتُٕ بتتٌ ضتتٍدٴ ٔضتتٍدٴ  ٥ٔ ،بتتٌ زٔاٖتٛٴ ٔزٔاٖتت٤ٖ ٥ٔ ، ٛوٍتتُٕ َتتٍّخ
الٍقتتد عٍتتد احمل تدثيٌ ٔلتتصًٔ تطبٗقتتْ يف فتتاه زٔاٖتتال الط ت ٔ ٚالػتتىاٟن الٍبٕٖتتٛ
ٔالتازٖخ .
ٖٔتبٗٲَ وَ خ٦ه وا ضب أُ ِرا املٍّخ  -عمت ٜالتس ي ممتا فٗتْ وٳتَ جٕاٌتب
ىلهابٗ - ٛلٗظ ِٕ املٍّخ املسػ ٜلكتاب ٛالط  ٚالٍبٕٖٔ ، ٛأٌْ وٍّخٱ قد اغتىن
عمٌ ٜفعٕ ٔعمت ٜضتسزٕ يف إُٓ ٔاذتد ; ٔهلترا فت ُٲ قتسا ٚٞضت  ٚالتٍيب ٔ مشاٟمتْ وتَ
ذقٗقتّا .
خ٦ه ِرا املٍّخ ٖ٭خٯمطّا بغ ِا ٖٔ ،صٕثزِا عمٜ
االتجاه الثاني الدعٕ ٚىلٍ ا٧خر بالصرٗ ٔف وٍّخ احملديٌ
ِرا ا٥ػآ ِٕ ا٧صن يف تمقٓ٘ الدَٖ ٔالعمي  ِٕٔ ،الر ٙكتاُ
عمْٗ ا٧وس وٳَ ذٗث العىًٕ  ،بصفٛٴ عىمٗٲٛٴ  ،وٍر جاِ ٞرا الدَٖ ;
قبن٭ أُ تٮ٤لٖف فْٗ امل٤لفال وطتقمٖٔ ، ّٛذ٭تد٭ث التطتاو  -عىمٗتاّ
 يف الت ب ت يف فتتاه الط ت ٔ ٚالػتتىاٟن الٍبٕٖتت ٛبع ت ٭د ذلتتك غتتٗ٠اّفػٗ٠اّ .
ٔلكَٲ الت ب ِرا ٔف وٍّخ احملتدٲيٌ مل تتحتْ لتْ كتتب الطت ٔ ٚالػتىاٟن
املطتقم ٛبصٕزٚٴ قٗقٛٴ  ،وٍر عّتد ا٫ضت ً٦أ٧ه ذتت ٜالٗتًٕ  ،ىل ٥بصتفٛٳ التحصٟتٛ
الر مشم أ مب جٕاٌب الط  ٚوفسٲق. ٛ
فالط ٔ ٚالػىاٟن احملىدٖٲ ٛقفٕظٔ ْٛىل ٭ذُٯ ٔ ،ىلُ مل تتحْ كتب املتخصصتٌ
فّٗا ىلٍ وٍّخ احملدثيٌ بصفٛٴ قٗقٛٴ وٍر البداٖ. ٛ
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عم ٜأُٲ كتابتّي لمط ٔ ٚالػىاٟن الٍبٕٖ ٛجاٞل ذاوم - ّٛيف أ مب ا٧ذٕاه
بالٍطب ٛلمىتقدوٌ خاص - ٛلمطىال القابم ٛلتطبٗ وٍّخ احملدثيٌ يف الت بت ،
ٔأِتتي تمتتك الطتتىال السٔاٖتت ٛبالطتتٍد  ،ا٧وتتس التتر ٙج٭ع٭تتن وتتا  ٚتمتتك امل٤لفتتال قابمتتٛ
لمٍقد ٔالتىرٗ ٔف وٍّخ احملدثيٌ .
لقد ظن ِرا ا٥ػتآ املت بت ٔفت وتٍّخ احملتديٌ يف تمقت٘ الطت ٔ ٚالػتىاٟن
الٍبٕٖتت ٛعتتٕالٴ ٔأوٍٗتتال ٖٮفصٳت ٮ عٍّتتا املخمٳصتتُٕ طتتٕاه ِتترا التتتازٖخ وتتا بتتٌ فتترتٚٴ
ٔأُخسٔ ، ٝاحملأ٥لٮ ت٭تٯس٭ ٝوا بٌ وصٗبٴ ٔكط ١يف ا٥ػآ ٔ ،مل ٖترقت ا٧وتن
املسج ٲٕ ب٭عٯدٮ .
٘ ِتترا التتصوَ
ٔممتتا ٖ٭مِف ت الٍعتتس أٌتتْ عمتت ٜالتتس ي وتتَ ٔضتتٕ الٕاجتتب ٔ ٮومٳ ت ٲ
الطٕٖتتتن ٖ ٥ ،تتتصاه بعتتتض الٍتتتاع  -بتتتن بعتتتض املتخصصتتتٌ يف الطت ت  ٚالٍبٕٖتتتٛ
ٔالتازٖخ الًٕٗ ّ -رتُٔ يف ٔجٕ ِرا الٕاجب  ،بن يف صترتْ ٔضت٦و ٛا٥ػتآ
ىللْٗ !!
ىلُ أُٔل٠ك املعازضٌ لتطبٗ وٍّخ احملتديٌ ٖٮعازٔضتُٕ  ،البتاّ  ،يف غت٘ٞٴ مل
ٖ٭عٯسفٕٓ! .
ٔٔاف أٔل٠ك أٔ مل ٖٕفٳقٕا  ،ف ٌٍا ٔاملطمىُٕ بعاو ٛيف ازتقا ظّٕز أعىاهٕ عمىٗٛٴ
ػى٭ تعٮ الط ت ٔ ٚالػتتىاٟن الٍبٕٖتت ، ٛبقتتدز ا٫وكتتاُ  .أوٲتتا أُ ٖكتتُٕ ذلتتك بصتتٕزٚٴ
كاومٔ ٛافٗٛٴ فمٗظ يف ا٫وكاُ ٔ ،ذلك ٌعساّ لطبٗعِ ٛرا املٕضٕع ٔ ،ـمتٕعْ
ؾاٌب الفقْ لد ٝو٭َ ٖكتب الطت ٔ ٚو٭تَ ٖتمقٓاِتا ٔ ،لكتَ ا٧ضتاع العتاًٲ الترٙ
ٖف٘ بأ مب املٕضٕع ِٕ املطمٕ ٔ .اهلل ذافغْ ٍْٖ ٔ ،اؿىد هلل ز العاملٌ(. )1
( )1ع٭مٓ أذد ا٫خٕ  ٚالفم ٞ٦عم ٜالٍتٗح ٛالر خمص ٮ ىللّٗا بأٌّا

صرٗر ، ٛففّٗا تعىتٗي  ٥أضتاع لتْ ،

ألٗظ وَ ض  ٚالسضٕه  عا اتْ الر مل ٌٮتعبد بّا كالًٍٕ ٔا٧كن ٔالػس ٔقما ٞاؿاجٔ ٛكٌْٕ زكب
ٓازاّ أٔ لبظ عىاو ٛأٔ غس المي ٔأكن المري ِ ،ن ْٗع ِرٓ ا٧وٕز قفٕظ ٛعفغ اهلل!!؟ أمل ٍٖكس
الصراب ٛعم ٜعبد اهلل بَ عىس تتبعْ وٕاضع ٌصٔه ٔازؼاه ٔوكاُ الًٍٕ ٔالبٕه لمسضٕه  ، ىلُ أخسج
ِرٓ وَ ض تْ فبأ ٙلٗن؟ أفدٌا ٔ ،ىلُ أبقٗتّا فىا الدلٗن عم ٜأٌٍا وتعبدُٔ بّا ؟" .

ٔاؾٕا ِٕ :

ىلُ ِرٓ ا٧وٕز ِ٘ وٳَ ض  ٚالسضٕه  ، ضٕا ٞلَصٔ ً ا٥قتدا ٞبْ فّٗا  ،أٔ مل ٖ٭مصً غسعاّ;

ٔ٥غك يف أٌّا وٳَ الط ٔ ;ٚذلك لمت٦شً بٌ السضالٔ ٛالسضٕه ٔ ،هلرا كاُ ٔضٕ ض  ٚزضٕه اهلل  وّىٲاّ
لمسضالٔٔ ٛضٕذٳّا ٔ ،كاُ ذفِغ ض تْ جصٞاّ وٳَ ذٳفِغ السضال- ٛبغضٲ الٍعس عَ كُٕ ذلتك ا٧وتس وٳتَ
ا٧وٕز اؾٳبٳمِّٗٲ ، ٛأٔ وٳَ ا٧وٕز الػسعٗ ُ٧ ;ٛالقاعد : ِ٘ ٚىلُ السضٕه  وٕضٳع القدٔٔ ٚاُ٧ضٕٖٔ ، ٚٮطت ٍ٭ٜ
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وٳَ ذلك وا هٲ الدلٗن عم ٜىلخساجْ وٳَ ِرٓ القاعد ، ٚكبعض ا٧وٕز اؾٳبٳمِّٗٲٔ ، ٛا٧وٕز اـاص ٛالر ِ٘ وٳَ
اـصاٟ

الٍبٕٖٔ . ٛأوٲا ىلٌكاز و٭َ أٌكس عم ٜعبد اهلل بَ عىس فّٕ يف قم ٗ ٛالفّي ِ :ن ِرا وَ و٭ٕاَطٳَ

ا٧ضٕ ٚيف السضٕه  ،أٔ ِٕ وٳَ ا٧وٕز اؾٳبٳمِّٗ ٛالعا ٖٲ ٥ ، ٛالػسعٗ ;ٛفّٕ  ،ىلٔذ٭ُٯ  ،خ٦عٱ يف ود ٝىل زاد ذلك
يف الط  ٥ ، ٚخٳ٦فاّ يف وبدأ الت ب  ،كىا تسٔ ;ٝهلرا فمٗظ كنٶ أوٯسٕ وٳَ الط ٖ ٚٮطٯتٍب٭ط وٍْ ضٮٍٲ. ْٛ
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الدعٕ ٚىلٍ ا٧خر ٍَّخ احملدٲيٌ وع تطاو ٕ ٖ٭خٯسدٮ بتْ عتَ
االتجااااااااااااااااااه
الثالاااااااااااااااااا
وعٍآ ٔ ،ضأؼدث عٍْ يف فسعٌ :
الفسع أ٧ه  :ع٭سٯض ِرا ا٥ػآ :
ٖقٕه الدكتٕز أكسً العٮى٭س (( : ٙلقد قى بتتدزٖظ الطت  ٚالٍبٕٖت ٛعػتسَٖ
ضٍ ٛيف كمٗ ٛا ٩ا ظاوع ٛبغدا أٔ ّ٥يي يف الدزاضال العمٗا باؾاوع ٛا٫ض٦وٗٛ
باملدٍٖ ٛاملٍٕزٔ ، ٚقد ٌٔ قاضسات٘ لطمب ٛاؾاوعتٌ ٌٔ ،قرتّا وسازاّ ٌٔ ،ػسل
بعض املٕضٕعال وٍّا( . )1عم ٜأون أُ أعٗد الٍعس فّٗا ٫عدا ِا لمٍػس كاوم، ٛ
يي ٔاتت الفسصت ٫ ٛعتا  ٚكتابت ٛقطتي الطت  ٚوٍّتا بعتد أُ أغتسف عمت ٜزضتاٟن
العدٖد وَ طمب ٛالدزاضال العمٗا ملسذمر املاجطت ٔالدكتٕزآ يف اؾاوع ٛا٫ض٦وٗٛ
باملدٍٖ ٛاملٍٕزٔ ، ٚقد ٔجّ تمك السضاٟن ىلٍ ٌقد وسٖٔال الط  ٚالٍبٕٖٔ ٛؼكٗي
وٍاِخ الٍقد عٍد احملديٌ فّٗا  .فكاٌ قأل ٛضخى ٛطبق فّٗا تمك القٕاعد
ب اؿتدٖث ٔالتتازٖخ ٔالرتاجتي ٔا ٧عتَ
عم ٜضتاٟس السٔاٖتال التر أٔز تّتا كتت ٮ
الط ٔ ، ٚتقع ِرٓ السضاٟن يف أك س وَ ضت ٛآ٥ع صفر( ٛفٕلطتكا ) ٔ ،قتد
اضتغس تٍفٗر ِرا املػتسٔع أك تس وتَ عػتس ضتٍٕال (ٖٔ ، )ً1988- 1976عتترب
أععي ىللاش يف تٕيٗ وسٖٔال الط  ٚالٍبٕٖ ٛز ي وا ٖكتٍف التحتاز ا ٍُٔ٧وتَ
قصٕز يف العا ٔ ، )2(ٚأوم٘ كب يف أُ ٖتىكَ الباذ ُٕ وَ تطٕٖس ِرا ا٫لتاش
( )1ع٭مٓ

 .العٮىس ٙعمِ ٜرا بقٕلْ  (( :وٍّا ( أٔه ضتٕز أعمٍْ ا٫ض - ) ً٦زاض ٛيف كتابْ  بٌ املّاجسَٖ

ٔاٌ٧صاز ٔالّٕٗ يف املدٌٍٖ - ٛػس يف فم ٛكمٗ ٛا٫واً ا٧ععي ضٍِ1972 ٛت .

ٔ ( أِن الصفٌ ) ٛػس يف فم ٛالدزاضال ا٫ض٦وٗ. ً1968 ٛ
ٔ ( وٕض ٜبَ عقب ، ٛأذد زٔا املغاش ٙأ٧اٟن ) ٌػس يف فم ٛكمٗ ٛالدزاضال ا٫ض٦وٗ. ً1967 ٛ
ٔ ( ٌعس ٚيف وصا ز الط  ٚالٍبٌٕٖ ) ٛػس يف فم ٛكمٗ ٛالدزاضال ا٫ضت٦وٗ ٛببغتدا  ، )) ً1970صترٗ

الط  ، 23/1 ، ٚاؿاغٗ. ٛ

( )2قاه  .أكسً العٮ ىس ٙعَ ِرٓ الدزاضال ٌٕ (( :قؼ وَ ِرٓ السضاٟن وا ٖم٘ :
 - 1وس ٖٔال تصٔ ٚبت

املصتطم ( زضتال ٛواجطتت )  ،لمتدكتٕز ىلبتساِٗي القتسٖيب  ،أعتدِا ب غتسايف ،

ٌٔػسِا اجملمظ العمى٘ باؾاوع ٛا٫ض٦وٗ ٛباملدٍٖ ٛاملٍٕز. ٚ
 - 2وسٖٔال صٔ ٚذٌٍ ٔفت الطاٟف ( أطسٔذ ٛكتٕزآ )  ،أعدِا ب غسايف الدكتٕز ىلبساِٗي القسٖبت٘ ،
ٖٔقًٕ اجملمظ العمى٘ باؾاوع ٛا٫ض٦وٗ ٛبٍػسِا ذالٗاّ .
 - 3وسٖٔال صٔ ٚأذد ( زضال ٛواجطت )  ،أعدِا ب غسايف الدكتٕز ذطٌ الباكس. ٙ
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ٔا٫فا  ٚوٍْ لٗتي ىلعا  ٚؼمٗن الط ٔ ٚعسضّا وَ جٕاٌبّا املختمف ٛبا٥عتىا عمٜ
السٔاٖال املٕيقٔٔ ٛف التصٕز ا٫ض٦و٘ الصرٗ ل٨ذداث ٔالدٔافع ٔالطىال .
لقد أ ٍ ِرٓ السضاٟن اؾاوعٗ ٛػسبر يف كتاب ٛالط ٔ ، ٚوكٍت وتَ
ا٥ضتقسا ٞالػاون وَ جدٖد لطاٟس وسٖٔال الط  ٚوع املٕاشٌت ٛبٍّٗتا ٔالتأوتن فّٗتا
خ٦ه عػس ضٍٕال اٌصسو ٔ .واشاه العدٖد وَ السضاٟن ٖكتب يف الط  ٚب غسايف .
ٔىلٌ آون أُ ٖفٗد املعٍُٕٗ بكتاب ٛالط  ٚالٍبٕٖ ٛوَ ِرٓ السضاٟن اؾاوعٗٛ
يف تقتتدٖي زاضتتال ؼمٗمٗتتٌ ٛافعتتِٔ ، ٛتتٕ اؾاٌتتب التتر ٙوتتاشاه عاجتت ٛىلٍ عٍاٖتتٛ
كب  ٚوَ قبن الكتا املتىسضٌ ٔ ،أصرا ا٧قت ً٦الساضتخٌ ٔ ،املفكتسَٖ
 - 4وسٖٔال فت وك ( ٛزضال ٛواجطت )  ،أعدِا ب غسايف قطَ الدًٔ  -زْٓ اهلل . -
=
=

 - 5وسٖٔال الط  ٚيف العّد املك٘ ىلٍ ٌّاٖ ٛذا ث ا ٫ضسأ ٞاملعساد (زضال ٛواجطت )  ،أعدِا ب غسايف
عا ه عبد الغفٕز .
 - 6أوّال امل٤وٌٍ ( أطسٔذ ٛكتٕزآ )  ،أعدِا ب غسايف الدكتٕز عبد العصٖص آه عبد المطٗف .
 - 7وغاش ٙوٕض ٜبَ عقب ( ٛزضال ٛواجطت )  ،أعدِا قىد باقػٗؼ ب غسايف .
 - 8وسٖٔال تازٖخ ّٖٕ املدٍٖ ( ٛزضال ٛواجطت )  ،أعدِا الدكتٕز أكسً ذطٌ عم٘ ب غسايف .
 - 9الطساٖا ٔالبعٕث يف عصس الط  ٚالٍبٕٖ ( ٛزضال ٛواجطت ) ٖ ،عدِا بسٖك قىد ب غسايف .
 - 10وسٖٔال صم اؿدٖبٗ ( ، ٛزضال ٛواجطت )  ،أعدِا الدكتٕز ذافغ قىد اؿكى٘  ،ب غساع
الػٗخ عبد احملطَ بَ ٓد العبا .
 - 11وسٖٔال صٔ ٚبدز  ( ،زضال ٛواجطت )  ،أعدِا التدكتٕز أٓتد العمٗىت٘  ،ب غتساع التدكتٕز الطتٗد
اؿكٗي .
 - 12وسٖٔال صٔ ٚخٗرب ( ،زضال ٛواجطتت )  ،أعتدِا التدكتٕز عتٕض الػتّس ، ٙب غتساع التدكتٕز الطتٗد
اؿكٗي .
 - 13أذا ٖث اهلحس( ، ٚزضال ٛواجطت )  ،أعتدِا التدكتٕز ضتمٗىاُ الطتعٕ  ،ب غتساع التدكتٕز الطتٗد
اؿكٗي .
 - 14وسٖٔال صٔ ٚتبٕك ( ،زضال ٛواجطت )  ،أعدِا عبد القا ز الطتٍد ، ٙب غتساع التدكتٕز قىتد
خمٗن ِساع  ،ظاوع ٛأً القسَ ٝك ٛاملكسو. ٛ
 - 15الط  ٚالٍبٕٖت ٛيف الصترٗرٌ ٔعٍتد ابتَ ىلضترا يف العّتد املكت٘ ( أطسٔذت ٛكتتٕزآ )  ،أعتدِا
الدكتٕز ضمٗىاُ العٕ  ، ٚب غساع الدكتٕز عبد اهلل بَ ٖٕضف الػبن  ،ظاوع ٛا٫واً قىد بَ ضتعٕ
ا٫ض٦وٗ. ٛ
 - 16وسٖٔال صٔ ٚاـٍد  ،أعدِا الدكتٕز ىلبساِٗي قىد عى  ،ب غساع الػٗخ عبد احملطَ بَ ٓد

العبا ))  .صرٗ الط  ، 24- 23/1 ، ٚاؿاغٗ. ٛ
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الٍاضحٌ ٔ ،ذلك خدو ٛلمط  ٚالٍبٕٖٔ ، ٛتعىٗقاّ لمىعاٌ٘ الطاوٗ ٛالر ؼتاجّتا
ا٧جٗتاه الصتتاعد ٚبدزجتت ٥ ٛتقتتن عتتَ المتتسٔزال وتتَ ٔضتتاٟن املعٗػتت ٛالتتر تطتتعٜ
تكٍٕلٕجٗتتا العصتتس ىلٍ تّٗ٠تّتتا لٌ٬طتتاُ ; ىلذ ىلِتتا ّتتتاش اٌ٫طتتاُ بسٔذتتْ ٔعقمتتْ
ِٔىا ٍٖىٕاُ باملعاٌ٘ الر تغرّٖىا كىا ٖغتر ٙالطعتاً اؾطتد ٔ ،ىل ٥فت ُ ىلٌطتاُ
الغد ضٗترٕه ىلٍ جطد ب ٦زٔ .
ىلُ التخمف يف وطتٕ ٝالٍتاد الفكس ٙا٫ض٦و٘ لَ ٖ ٙ ٤ىل ٥ىلٍ زضاع ا٧جٗاه
وتتَ لبتتاُ العقتتٕه الغسبٗتت ٛالتتر تػتتبع عتترب قتتسُٔ طٕٖمتت ٛظفتتاع املا ٖتت ٛالقاتمتت، ٛ
ٔالبٮعد عَ اهلل تعاٍ ٔ ،التىس عم ٜالقتٗي السٔذٗتٔ ، ٛاٌ٥قٗتا لمفكتس الٕضتع٘
اؿتتاٟس ٔ .ىلُ وتتا صتتازل ىللٗتتْ اجملتىعتتال الغسبٗتت ٛاملعاصتتس ٚوتتَ أخطتتاز اجتىاعٗتتٛ
ٔخمقٌٗ ِٕ ٛتاد الػحس ٚاملطىٕو ٛالر رتّا ا٧فكاز العمىاٌٗت ٛف٦بٮتدٵ أُ ٖطتعٜ
وفكسٌٔتتا لتحٍٗتتب أجٗالٍتتا أُ ُتتس يف ٌفتتظ ا٧طتتٕاز ا٥جتىاعٗتت ٛالتتر وتتسل بّتتا
أٔزٔبا ٔ ...خ ض ٦أُ تسضع ا٧جٗاه املعاصس ٚوَ لبتاُ ا٫ضتٔ ً٦فكتسٓ ; فّتٕ
خ ضبٗن لمٕقاٖ ٛوَ أخطاز املا ٖ ٛالقاتم. ٛ
ٔأوم٘ كب يف ٌقد ِرٓ التحسبٔ ٛتقّّٕا وَ قبن العمىا ٞاملدققٌ ٔالباذ ٌ
املعٌٍٗ بدزاضال الط ٔ ٚالتازٖخ ا٫ض٦و٘  ،ل٬فا  ٚوَ آزاّٟي يف ِترا الػتأُ ;
ىلذ واشلٍا يف أٔه الطسٖ مٕ تطبٗ وٍّخ احملديٌ يف ٌقد السٔاٖتال التازىٗت ٛيف
القتتسُٔ أِ ، ٍٔ٧تتٕ أوتتس عط ت وتتتاد ىلٍ اضتتتٗعا قٗ ت ملصتتطم اؿتتدٖث ،
ٔوسٌٔ ٛيف التعاون ٔفقْ وع السٔاٖ ٛالتازىٗ. )1()) ٛ
بعتتد ِتترا الٍقتتن عتتَ  .العٮىتتس ، ٙاملٕضثتت لفكستتتْ ِٔ ،تتدفّا ٔ ،جّتتٕ ٓ
املػتتكٕز ٚيف ِتترا اجملتتاه  ،أُغ ت ٮ ىلٍ أُٲ وتتا اتٲب٭ع٭ تْٮ العٮىتتس ٙوتتَ وتتٍّخٕ يف كتابتتٛ
الط  ٚالٍبٕٖ ٛالصرٗر ٔ ، ٛعا ىللْٗ طٓ٦بْ ; وٍّخٱ وقدٵزٱ ٔ ،لكَ ل٘ عمْٗ بعض
امل٦ذعال املٍّحٗٲ ، ٛأزَٕ ٝجبّتا أٌتْ قتد أخطتأ وتٍّخ احملتدٲيٌ وٳتَ ذٗتث أزا
الدعٕ ٚىللْٗ  -جصآ اهلل خ اّ . -
ٖقتتٕه .أكتتسً  -بعتتد أُ عقتتد عٍٕاٌتاّ ٌصٶتتْ  (( :ضتتسٔز ٚاملسٌٔتت ٛيف تطبٗ ت
قٕاعد احملدٲيٌ يف ٌطا التازٖخ ا٫ض٦و٘ٲ العاًٲ )) : -
( )1الط  ٚالٍبٕٖ ٛالصرٗر. 25- 23/1 : ٛ
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((  ٥غك أُ اغرتاط الصر ٛاؿدٖ ٗ ٛيف كن زٔاٖ ٛتازىٌٗ ٛسٖد قبٕهلا فٗتْ
تعطف ;  ُ٧وا تٍطب عمْٗ ِرٓ الػسٔط ٖ ٥كف٘ لتغطٗ ٛالعصٕز املختمف ٛلمتازٖخ
ا٫ض٦و٘  ،مما ٖٕلد فحتٕال يف تازىٍتا ٔ ،ىلذا قازٌٲتا ذلتك بتتٕازٖخ العتامل ف ٌّتا
ك اّ وا تعتىد عم ٜزٔاٖال وفس  ٚأٔ و٤زخٌ فّٕلٌ  ،با٫ضاف ٛىلٍ ذلك فّ٘
ومٗ٠تت ٛبتتالفحٕال  .لتترلك ٖكفتت٘ يف الفتترتال ال٦ذقتت ٛالتٕيتت وتتَ عدالتت ٛاملتت٤ز
ٔضتتبطْ لقبتتٕه وتتا ٖطتتحمْ وتتع اضتتتخداً قٕاعتتد الٍقتتد اؿتتدٖ ٘ يف الرتجتتٗ عٍتتد
التعازض بٌ امل٤زخٌ .
ىلُ اغرتاط ا٧وأٌ ٛال قٔ ٛالدَٖ يف امل٤ز ضسٔز ٙلقبٕه غّا تْ عم ٜالسجاه
ٔا٧وي ٔ ،تقٕٖي ٔزِي التازى٘ .
ىلُ وساذن التازٖخ ا٫ض٦و٘ كمّا عاج ٛىلٍ ىلعا  ٚتقّّٕا وَ ٔجّ ٛالٍعس
ا٫ض٦وٗٔ ، ٛقتد تتبٌ وتد ٝتغت الصتٕز ٚالتازىٗت ٛلفترت ٴ ٚوتا وتَ تازىٍتا عٍتدوا
ٖتٍأهلا بالبرث كتٲا وطتمىُٕ وٍصتفُٕ  ،كىتا ذ٭تد٭ث٭ يف ىلعتا  ٚتقتٕٖي الدٔلتٛ
الع ىاٌٗٔ ٛف ٯت ومفّا وتَ جدٖتد ٖٔ ،بتدٔ لت٘ أُ التتغ التر ٙضتٗردث يف تصتٕزٌا
لمتازٖخ ا٧وٕٙٲ ٔالعباض٘ٲ ٔوا بعدِىا وَ ذمقتال ذتت ٜتازىٍتا املعاصتس ضتٗكُٕ
كب اّ جداّ ٔضٗكػف عَ ود ٝالصٖف ٔالترسٖف الر ٙأصا تازىٍا ...
ٖٔ ٥طع ىل ٥أُ أ عٕ امل٤زخٌ املطمىٌ ىلٍ تقدٖي زاضال وفصم ٛتكػف
عَ و٦و التفط ا٫ض٦و٘ لمتازٖخ ٔ ،عَ أبعا املٍّخ الٍقد ٙالر ٙتٮعاون ٭ٔفِقْ
زٔاٖال التازٖخ ا٫ض٦و٘  ،كىا ٔأذرٲز غبابٍا وَ ا٥عتىا يف فّي أذداث التازٖخ
ا٫ض٦و٘ ٔتصٕز ععىا ٞزجالْ عم ٜزٔاٖال تطٕقّا كتتب التتازٖخ ٔا٧خبتاز ُٔ
ُرٗ  ،مما ٖعط٘ صٕزاّ وػِٕ٧ ٛذتداث التتازٖخ ا٫ضت٦و٘ لتتأيٶسٔ ا٫خبتازٌٖ
الرَٖ اعتىدِي الطرب ٓ ٔ ٙوَ امل٤زخٌ بإِ٧ا ٞاملختمفٔ ، ٛا٥ػاِال املرِبٗٛ
ٔالطٗاضتتال املتباٍٖتت ، ٛالتتر طبعت زٔاٖتتاتّي عتتَ عص تس الساغتتدَٖ ٔوتتا بعتتدٓ وتتَ
عصٕز اُ٧وٌٕٖ ٔالعباضٌٗ ٔ ،أٌْ ٥بتد وتَ قألت ٛجتا ٫ ٚعتا  ٚصتٗا  ٛالتتازٖخ
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ا٫ضتت٦و٘ بتتأق ً٦ىلضتت٦وٗ ٛتتت٤وَ بتتاهلل ٔبسضتتٕلْ ٔؼتتظ بتتدٔز ا٫ضتتٔ ً٦أيتتسٓ يف
تازىٍا ٔذاضسٌا ٔوطتقبمٍا ))(. )1
ٔقاه .أكسً العٮىس ٙبعد أُ أٔز وصا ز الطت  ٚالٍبٕٖتِٔ ، ٛت٘ يف الٕاقتع
املُعٯتدث بْ ٔ ،يف ك ٦الٍٕعٌ وا ٖص ٶ ٔوا ٥
فّٗا املُعٯت ٲد بْ يف اؾىمٔ ، ٛفّٗا
ٖص ٶ وَ السٔاٖال : -
(( ِرا أِي وا ٔصن ىللٍٗا وَ وصا ز الطت ِٔ ، ٚت٘ كىتا ذكتسل تمت٘ -
وَ ذٗث الدق - ٛالقسآُ الكسٖي ٔاؿدٖث الػتسٖف ٔ ،لكتَ ِترا ٖ ٥عت أُ
كن وا أٔز تٯْ كتب الط  ٚلْ ٌفظ القٗى ٛوتَ ذٗتث الصتر ، ٛبتن ٖٔ ٥ٮػترتط أُ
ٖكُٕ كمْ صرٗراّ  ،بن فْٗ الصرٗ ٔالمتعٗف ٍٖٔ ،بغت٘ عٍتد زاضت ٛالطت ٚ
ا٥عتىا عم ٜالصرٗ أٔ ّ٥يي اضتكىاه الصٕزَ ٚا ِٕ ذطَ أٔ وقاز لمرطَ
ٖ ٥ٔ ،ٮمِحأ ىلٍ المعٗف فٗىا لْ أيس يف العقاٟتد أٔ التػتسٖع  ٥ٔ ،بتأع وتَ ا٧ختر
بْ -عٍدوا  ٥لد ٓ وَ السٔاٖال القٕٖ - ٛفٗىا ضٕ ٝذلك وَ أخبتازٕ تتعمت
باؿتتث عمتتت ٜوكتتتازً ا٧ختتت ٦أٔ ٔصتتفٴ لعىتتتساُ أٔ صتتتٍاعال أٔ شزٔع  ،أٔ وتتتا
غاكن ذلك .
ِٔتترا املتتٍّخ اتبعتتْ أِتتن اؿتتدٖث أٌفطتتّي  ،قتتاه عبتتد التتسَٓ بتتَ وّتتدٙ
(لِ197تتت)  (( :ىلذا زٍٖٔتتا عتتَ التتٍيب  يف اؿتت٦ه ٔاؿتتساً ٔا٧ذكتتاً غ تدٲ ٌا يف
ا٧ضاٌٗد ٔاٌتقدٌا يف السجاه ٔ ،ىلذا زٍٖٔا يف الفماٟن ٔال تٕا ٔالعقتا ضتّمٍا يف
ا٧ضاٌٗد ٔتطاقٍا يف السجاه ))(. )2
(( ىلُ الط  ٚعاج ٛىلٍ ُرٗ أضاٌٗدِا ٔوتٌّٕا تبعتاّ لقٕاعتد احملتديٌ يف
ٌقتتد اؿتتدٖث ٔ ،ممتتا ٖعتتٌ عمتت ٜذلتتك أُ ضتتاٟس وصتتا ز الطت  ٚاملّىتت ٛقتتد أٔز ل
السٔاٖال تتقدوّا ا٧ضاٌٗد ٔ ،أُ وععي زٔا ٚالطت  ٚوتَ احملتدثيٌ الترَٖ تسْت ٯ
هلي كتب السجاه ٔأٔضر ذاهلي ٔبٍٗ وا قٗن فّٗي وَ جس ٔتعدٖن ))(. )3
الفسع ال اٌ٘  :الٍقد ٔالتعمٗ عمِ ٜرا ا٥ػآ :
( )1الط  ٚالٍبٕٖ ٛالصرٗر ِٕٔ ، 46- 45/1 : ٛكرلك يف ( اجملتىع املدٌ٘ يف عّد الٍبٕٲ ) ٚلمعٮىس- 30 : ٙ
. 31
( )2فت املغٗث  ،لمطخأ. 284/1: ٙ
( )3الط  ٚالٍبٕٖ ٛالصرٗر ، ٛلمعىس ِٕٔ ، 70- 69/1 : ٙكرلك يف ( اجملتىع املدٌ٘ يف عّد الٍبٕٲ. 50 : ) ٚ
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ضأٔز فٗىا ٖم٘ املقاطع وَ ك . ً٦العٮىس ٙالتر ِت٘ وٕضتع التعمٗت  ،يتي
أُعمِّ عم ٜاملقطع َا فْٗ وَ الٍعس :
 - 1قٕلْ  ٥ (( :غك أُ اغرتاط الصر ٛاؿدٖ ٗت ٛيف كتن زٔاٖت ٛتازىٗتٌ ٛسٖتد
قبٕهلا فْٗ تعطف )) .
ذكِيٱ وتاد ىلٍ لٗن  .يي وتا وعٍت ٜالتدعٕ ٚىلٍ ا٧ختر َتٍّخ
ٖقاه فْٗ ِ :را ٮ
احملدي ٌ يف ٌقِتد السٔاٖتال ىلٍ جاٌتب ِترا اؿكتي أٔ ِترٓ التدعٕ ، ٝيتي بعتد
ِرا ملاذا ٖكُٕ عم ٜعٍتٕاُ الكتتا  (( :قألت ْٛلتطبٗت قٕاعتد احملتدٲيٌ يف
ٌقد السٔاٖال التازىٗ . )) ٛىلُٲ ِرٓ وطأل ْٛكب  ٚيف املٍّخ ؼتاد ىلٍ ىلص، ٦
ٔوٍّخ العىن  ،يف ك ٕ وٳتَ ا٧ذٗتاُ ٖ ،كتُٕ أِتي وٳتَ العىتن; ىل ٯذ بتْ ٖٮقِب٭تن ،
ٔبْ ٖٮ ٭س ٶ! .
 - 2قٕلْ  ُ٧ (( :وا تٍطب عمْٗ ِرٓ الػسٔط ٖ ٥كف٘ لتغطٗ ٛالعصٕز املختمفٛ
لمتازٖخ ا٫ض٦و٘  ،مما ٖٕلِّد فحٕال يف تازىٍا )) .
ٖقاه فْٗ ِ :را ِٕ الدلٗن عم ٜذلتك التسأ ٙالتر ٙأصتدزٓ  .العىتسٔ - ٙفقتْ
اهلل تعاٍ  -عم ٜوطأل ٛا٥عرتاض عمت ٜتطبٗت وتٍّخ احملتديٌ  ،كىتا ِتٕ؟
ِٕٔ أوسٱ  -كىا ِٕ ٔاض ٖ ٥ -ص أُ ٖكُٕ ضبباّ  ،أٔ لٗ ، ّ٦لمىص
ىلٍ ىلضتتقاط وتتٍّخ احملتتديٌ يف ٌقتتد السٔاٖتتال يف التتتازٖخ  ٥ٔ ،ض تٗٲىا تتتازٖخ التتٍيب
املصطف.  ٜ
 ٦صرٗر ّا ٫يبالٳ أُ السٔاٖ ٛصرٗر )1(ْٛ؟!
يي وت ٜكاٌ اؿاج ٛلٗ ّ
( )1ع٭مٓ أذد ا٫خٕ ٚالفم ٞ٦عم ٜتعمٗق٘ عم ٜك ً٦العىس ٙفقاه ٌ (( :قدك لمدكتٕز العىس ٙفاٌب لمصٕا
٧وسَٖ  :أ٧ه  :ىلُ وٍّخ العىن عٍدٓ ِٕ قألٔ ٛاجتّا  ،يي ِ٘ قٕاعد ٔلٗط وٍّحاّ ٖٔ ٥مصً أُ تكُٕ
القاعد ٚوٍّحاّ ىل ٥ىلذا كاٌ وطس ٔ ٚمل ٖػر وٍّا غ٘ ٔ ٞالٕاقع خ٦ع ذلك فمك س ٚالػرٔذ ٔا٥ضت ٍاٞال
اِا العمىا( ٞقٕاعد)  ٥ ،وٍّحاّ .
ٔا٧وس ال اٌ٘  :ىلُ كمى ٛاؿاج ٛمل تس يف ك ً٦العىس ٙالرٌ ٙقمتْ عٍْ البت ، ٛفأٌ ألصوتْ َا ٖ ٥متصً
ٔقٕٲلتْ وا مل ٖقمْ )) .
ٔاؾٕا عَ ِرا ِٕ  :احملألٔ ٛا٥جتّا ٍّ ٥عاُ وٳ َ ا٥ضتدزاك ٔالتصتٕٖب ٔ ،وٳتَ املعمتًٕ أُ التسأٙ
ٖٮخطٳٖٔ ١ٮصٗب  .أوا التفسٖ بٌ القٕاعد ٔاملٍّخ فمط عمِ ٜرا السأٔ ;ٙذلك أُ الر ٙأزآ ِٕ أُ القاعدٚ
تٮى٭ ثن جاٌباّ وٳَ املٍّخ ٔ ،لٕ كاُ هلا غٕاذ ٔ ،وا ٖقاه يف القاعد ٚيف ِترا ٖقتاه يف املتٍّخ  ،ىلذ قتد ٖكتُٕ
لمىٍّخ غٕاذٲ ٔ ،لٗط العرب ٚبا٧لفاظ ٔ ،ىلِا باملعاٌ٘ ٔ .املقصٕ بالقاعدٔ ٚباملٍّخ  :وا ٖ٭مِتصوْ اٌ٫طاُ يف ِرا
البا  ،أٔ يف أوٯسٕ وا  .أوا أُ لفع ٛاؿاج ٛمل ت٭سٔ يف ك ً٦العىس ٙفٍَ٭ع٭ي  ،لكٍْ قاهلا وعٍ ، ٰٜذٗث قاه :
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 - 3قٕلْ ٔ (( :ىلذا قازٌٲا ذلك بتٕازٖخ العامل ف ٌّا ك اّ وا تعتىد عمت ٜزٔاٖتال
وفس  ٚأٔ و٤زخٌ فّٕلٌ  ،با٫ضاف ٛىلٍ ذلك فّ٘ ومٗ ٛ٠بالفحٕال )) .
ٖقاه فْٗ  ٥ :بأع أُ ٌقازُ ٔ ،لكَ بػسط أُ  ٥تكُٕ املقازٌ ٛلقٗاع تازىٍا
عم ٜتازٖخ العامل  ،أٔ قٗاع وٍّخ كتاب ٛتازىٍا عم ٜوٍاِخ كتاب ٛتٕازٖخ العامل .
 - 4قٕلْ  (( :لرلك ٖكف٘ يف الفرتال ال٦ذق ٛالتٕي وَ عدال ٛامل٤ز ٔضتبطْ
لقبٕه وا ٖطحمْ )) .
ٖقاه فْٗ ِ :را التعمٗن ٌتٗح ْٛلمىقازٌت ٛالطتابق ٛالتر أغتسل ىلٍ وغبٲتّتا  ،فت٦
ص ٶ ِرا التعمٗن  .يي كٗف تكف٘ عدال ُٛامل٤ز ٔضبطْ لقبتٕه وتا ٖطتحمْ؟!
٭ٖ ٳ
ِرٓ قمٗٲ ْٛكب  ْٚيف املٍّخ ٔ ،قد ع٭بٲس٭ عٍّا .العىس ٙأك س٭ وٳَ وسٲ ٚيف ذدٖ ْ
عَ وصا ز الط ٔ ، ٚذدٖ ْ عَ وتٍّخ كتابت ٛالطت  ;ٚفاتٲحتْ٭ ىللّٗتا وٍّحتْ ،
ضدٖدٴ يف ذكئ وٍّخ احملديٌ; ىلذٯ يف ذكئ وٍّحّي  ٥تٮغ
ِٔ٘ وٍطَم ٱ
عدال ٛامل٤ز ٔ ٥تٕيٗ الكتا بصفٛٴ عاوٲٛٴ عَ تٕيٗ السأٔ ٙتٕيٗ السٔاٖت، ٛ
ط بتتٌ ا٧وتتسَٖ ختتسٔدٱ عتتَ وتتٍّخ احملتتديٌ ،
ٔغ تتٲاُ بتتٌ ِتترا ِٔتترا ٔ ،اـم ت ُ
ٔاخت٦هٱ يف وٍّخ الت ب  -ىلُ بقٗ ٯ بقٗٲ ْٛلمت ب بع ٭د ِرا ! -
 - 5قٕلْ  (( :وع اضتخداً قٕاعد الٍقد اؿدٖ ٘ يف الرتجٗ عٍد التعتازض بتٌ
امل٤زخٌ )) .
ٖقاه فْٗ  :املص  -بعد ِترا التخفتف وتَ غتسٔط احملتديٌ  -ىلٍ التدعٕٚ
ىلٍ اضتخداً وٍّحّي يف الرتجٗ عٍد التعازض بٌ امل٤زخٌ ٖ ،كتا ٖٮطتأٙ
ىللغا ٞالعىن ٍَّحّي  ،بن ىلُٲ ا٧وس كرلك ;  ُ٧وٍّخ احملديٌ الر ٙابتكسٔٓ
 بٍتتتا ٰٞعمتتت ٜأصتتتٕهٕ غتتتسعٗٲ - ٛمل ٖبتكتتتسٔٓ لٍٗرصتتتس العىتتتن بتتتْ يف ِتتترٓاملطاذ ٛالمٗق. ٛ

(( ٔ ٥بأع وَ ا٧خر بْ  -أ ٙبالمعٗف -عٍدوا  ٥لد ٓ وَ السٔاٖال القٕٖ . )).... ٛعمت ٜأٌتْ بقتساٚٞ
ك ً٦العىس ٙبعد ِرٓ املمرٕظ ٛظّس ل٘ أُ ك٦وتْ لتٗظ عمت ٜىلط٦قتْ ٔ ،ىلِتا قٗٲتدٓ بتأُ ٖكتُٕ ا٧ختر
بالمعٗف يف تمك اجملا٥ل الر ذكسِا قبٯن ٔبعد ِرا الكٔ ، ً٦أٌا  ٥أُخالف يف ِرا السأٔ ، ٙلكَ عمٜ
أُ ٖكُٕ يف صٕزٚٳ قاعدٚٴ وٮطٓس  ٥ ، ٚيف صٕز ٚقاعد ٚوصمرٗٲ ;ٛفٍأخر بْ يف ظسعٴ وٳَ ظسٔع اؿاج، ٛ
ٌٔ٭سٮ ٲٓ ذٍٗىا ٌطتغ عٍْ! .
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 - 6قٕلْ  (( :ىلُ اغرتاط ا٧وأٌ ٛال قٔ ٛالدَٖ يف امل٤ز ضتسٔز ٙلقبتٕه غتّا تْ
عم ٜالسجاه ٔ ا٧وي )) .
ٖقاه فْٗ  :لٕ كاُ ِرا ٖكف٘  ،لٕجب قبٕه كن وا أٔز ٓ ا٫واً الطرب ٙيف
تازىْ  -و  - ّ٦أٔ وا أٔز ٓ ابَ ك يف تازىْ ; ٌّ٧ىا ىلواواُ يف أعمتٜ
زجال ال ق. ٛ
ٔلٕ كاُ ا٧وس كرلك ملا كاُ يف ِرٓ الفكتس ٚالتر ٖتدعٕ ىللّٗتا  .العىتسٙ
جدٖتدٱ  ُ٧ ،وعٍاِتتا ٔ -اؿالتتِ ٛتترٓ  -ىلبقتتا ٞوتتا كتتاُ عمتت ٜوتتا كتتاُ وٳتتَ
السٔاٖال الر ت٭ت٭ابعٮ عمّٗا ِرٓ املصا ز التازىٗ. ٛ
يي ىلُٵ ذٳكِس امل٤ز ٧وسٕ وا يف تازىْ  ،لتٗظ غتّا  ّٚاٟىتاّ ٔ ،ىلِتا ِتٕ  -يف
أ متتب ا٧ذتتٕاه  -زٔاٖتٔ . ْٛالسٔاٖتت ٛؽتمتتف عتتَ الػتتّا  ٥ ، ٚبتتن ىلُ املتت٤ز يف
رمٮ تس٭ ك تنٵ
الغالتتب ٖ٭ٍقتتن زٔاٖ ت َٛت ٓ  ٥ ،زٔاٖتتتْ ِتتٕ ; ٌ٧تتْ لتتٗظ بٕضتتعْ أُ ٖ٭ ٯ
الٕقاٟع ٔكنٵ وا ٖٮخٯبٳسٮ عٍْ  ...ىلٍ آخس وا ٍِالك وَ ا٧ضبا .
ِٔرٓ الكتب بالس ي وَ يقت ٛكاتبّٗتا ف ٌّتا ؼتتٕ ٙوتا ٖصت ٔوتا ٖ ٥صت ،
ٔوعمًٕ أُ أِن التازٖخ ٍٖقن بعمّي عَ بعض .
ٔقد ٖقٕه قاٟن ٌ :كتف٘ بػّا  ٚامل٤ز الرٖ ٙػرتط الصر ٛفٗىا ٍٖقمْ .
قمٍتتا ٔ :ىل ٭ذُٯ زجعٍتتا ىلٍ ٌقطتت ٛاـتت٦ع  ،بتتن ٔضتتٗقٍا عمتت ٜأٌفطتتٍا  ،بتتأُ جعمٍتتا
ذكي ِرا امل٤ز عم ٜا٧خباز ِٕ املعتىد ُٔ ٓ .
يي وعمًٕ أُ السٔاٖٖ ٛ٭تحٕٲش فّٗا الٍاع  -الباّ  -غ٦ع الػّا ٔ . ٚلٕ كاُ
وا ٖكتبتْ املت٤ز يف كتابتْ غتّا ّ ٚملتا تس ٌتا يف قبتٕه غتّا  ٚا٫وتاً الطتربٙ
ٔأو الْ ٔ .لكَ ٖبدٔ ل٘ أُ  .العىسٔ- ٙفقْ اهلل -قد ٖ ٥كُٕ أزا بّرٓ
العباز ٚذقٗق َٛوعٍاِا ٌ٧ ،تْ زَتا اضتتخدً التعتب ا ٧بت٘  ،فت ُ كتاُ ا٧وتس
كرلك ف ٌْ ٍٖبغ٘  ،يف وقاً التأصتٗن العمىت٘  ،أُ ٖتراغت ٜاٌ٫طتاُ التعتب
ا ٧ب٘ ذٍٗىا ٖكُٕ عم ٜذطا التأصٗن العمى٘ ٔ .اهلل املٕف .
ٔبّرا ٖتبٌ أ ٲُ امل٤ز :
 ىلذا زٔ ٝبالطٍد فّٕ ٌاقنٱ ٔ ،العّد ٚعم. ٓ ٜٔ -ىلذا أَخرب فّٕ ٌاقنٮ اـرب ٔ ،العّد ٚعمْٗ .
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 ٔىلذا ذ٭مٓن اـرب ٔالٕاقع ٛفّٕ قمِّتن  ٥ ،وٮخٯبٳتس ٌ ٥ٔ ،اقتن ٔ ،فتسٯ بتٌخبٳتسّا .
اـترب ٔؼمٗتن اـترب ٔ ،أٌتْ ىلِتا ٖكتُٕ غتاِدّا ذٍٗىتا ٖكتُٕ ٮو ٯ
ٔالٕاجب التفسٖ بٌ ِرٓ املّاًث يف كتاباتٍا ; ٔأُ ٌ ٥٭خٯمٳط ا٧وٕز .
 - 7قٕلْ ٔ (( :تقٕٖي ٔزِي التازى٘ )) .
ٖقاه فْٗ  :التقٕٖي أوسٱ آخس أوسٔ السٔأٍٖٖ ، ٛبغ٘ عدً اـمِط بٌ ا٧وسَٖ ،
ٔالكٍِ ً٦ا  -يف أصمْ  -كً٦ٱ عَ وطأل ٛالسٔاٖت . ٛأوٲتا وطتأل ٛالتقتٕٖي
ف ٌّا لٗط ِت٘ العىتن ا٧ضتاع التر ٙعٮٍٗت ٯ بتْ كتتب التتازٖخ ٔ ،ىلِتا الترٙ
تصدٲل لْ ِٕ السٔاٖ ٛالتازىِٗ ٌٔ ، ٛقنٮ أخباز ا٧وي ٔالسجاه ٔذٕا ث التتازٖخ .
ٍّ وٳتَ السٔاٖتٔ ٛالتقتٕٖي  ،لكتَ  ،الكتٍِ ً٦تا
ِرا عم ٜالس ي وٳَ أِىٲٗتٛٳ كتن
عَ التىٗٗص بٍّٗىا بصٕزٚٴ جمٗٲ ٥ ، ٛت٭قبن اـمط ٔالغىٕض .
 - 8قٕلْ  (( :ىلُ وساذن التازٖخ ا ٫ض٦و٘ كمّا عاج ٛىلٍ ىلعتا  ٚتقّّٕتا وتَ
ٔجّ ٛالٍعس ا٫ض٦وٗ. )) ٛ
ٖقاه فْٗ  :ىلُٲ ِرا العىًٕ يف ِرٓ الدعٕٖ ٥ ٚ٭خ ٶ با السٔاٖ ٛيف فاه التازٖخ
ا٫ض٦و٘ ;  ُ٧التقٕٖي ىلوا أُ ٖكُٕ تقٕٖي السٔاٖتال  ،أٔ تقتٕٖي ا٩زا ;ٞفّترا
العىًٕ يف الدعٕ ٚىلٍ ىلعا ٚٳ تقتٕٖئ وساذتن التتازٖخ ا٫ضت٦و٘ كمتّا وتَ ٔجٯّتٛ
الٍعس ا٫ض٦وٗ ٛقتد ٍٖصتسع أك تس وتا ٍٖصتسع ىلٍ تفطت التتازٖخ ٔفّىتْ ،
ٔزَا كاُ ِرا ِٕ وقصٕ .العىس- ٙبدلٗن املٕاضع ا٧خس ٝاملػابّ ٛالتر
ط بتٌ أوتٕ ٕز ٥
أغسلٮ ىللّٗا يف ك٦وتْ  . -فت ُ كتاُ ذلتك كترلك فّتٕ خمت ْ
٭ٖصٳت ٶ أُ ٖٮخٯمتتط بٍّٗتتا  ٥ٔ ،ضتتٗىا يف و تتن ِتترٓ البرتتٕث العمىٗٲتتٔ ، ٛخاصت ّٛيف
ِرا اجملاه املتعم بسٔاٖ ٛتازٖخ ذٗا ٚالٍيب . 
 - 9قٕلتتْ ٖ ٥ٔ (( :طتتع ىل ٥أُ أ عتتٕ املتت٤زخٌ املطتتمىٌ ىلٍ تقتتدٖي زاضتتال
وفصم ٛتكػف عَ و٦وت التفطت ا٫ضت٦و٘ لمتتازٖخ ٔ ،عتَ أبعتا املتٍّخ
الٍقد ٙالر ٙتٮعاون ٔ٭فِقْ ز ٔاٖال التازٖخ ا٫ض٦و٘  ،كىا ٔأذرٲز غبابٍا وَ
ا٥عتىا يف فّي أذداث التازٖخ ا٫ض٦و٘ ٔتصٕز ععىا ٞزجالْ عم ٜزٔاٖال
تطٕقّا كتب التازٖخ ٔا٧خباز ُٔ ُرٗ )) .
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ٖقاه فْٗ ِ :را التررٖس وٳَ فّي أذداث التتازٖخ ا٫ضت٦و٘ عطتب وتا تطتٕقْ
كتب التازٖخ ٔا٧خباز ُٔ ُرٗ  ،أوسٱ جٗٲدٱ ٔ ،لكٍٍا عاجٛٴ ىلٍ ىلزضا ٞالبرث
عم ٜقٕاعتد احملتدثيٌ كىتا ِت٘ ٔ ،ىلقٍتاع املتخصصتٌ يف التتازٖخ بّترا أ ٲٔ; ّ٥
فٍكتتُٕ قتتد أتٍٗتتا ا٧وتتس وٳتتَ بابتتْ ٔ ،ىل ٥مل ٌصتتٍع غتتٗ٠اّ كتتب اّ  .يتتي ىل ٲُ ِتترٓ
الدعٕ ٚىلٍ التىرٗ تكُٕ عتٕ ّ ٚضتاٟع ّ ٛذٍٗىتا تتأت٘ ٭ٔفِت اجتّتا ٴ يف وعٗتاز
احملدثيٌ يف ٌقِد السٔاٖال ٔ ٭تص٭ ٶسعٴ فْٗ ٖ٭خٯسد بْ عَ وعٍآ ٔٔظٗفتْ! .
ٔلط أ ز ٙوا ِرا املٍّخ الرٍٖ ٙبغ٘ أُ ٮتى٭رٲت يف ضتٕ ْٟالسٔاٖتال  ،ىلُٯ مل
ٖكَ ِٕ وٍّخ احملدثيٌ! .
 - 10قٕلْ ِ (( :را أِي وا ٔصن ىللٍٗا وَ وصا ز الط  ِ٘ٔ ، ٚكىتا ذكتسل
تم٘ وَ ذٗث الدق ٛالقسآُ الكسٖي ٔاؿدٖث الػسٖف . )) ...
ٖقاه فْٗ ِ :را لٗظ ٮوط٭مٖىاّ بْ ٔ ،لٗظ صرٗراّ قطعاّ .
ٔأَٖ كتب التازٖخ ٔمِٕا وَ القسآُ ك ً٦اهلل تعاٍ  ،احملفٕظ عفغ اهلل
تعاٍ؟!
ٔأَٖ وٍّخٮ الٍقن ِرا وٳَ وٍّخ الٍقن ذاك؟!
الصرٗ  ،أٔ الرٖ ٥ ٙٮعٯمتي صترٗرْ وتَ ضتقٗىْ  ،وتَ التر ٙعٮمٳىت ٯ
ٔأَٖ
صرتْ قطعاّ؟!
ٔلط أ ز ٙكٗف َأ ٵ ٝالسأ ٙبالدكتٕز العىتس - ٙأيابتْ اهلل تعتاٍ  -ىلٍ
القٕه بّرا القٕه العحٗب .
ىلٌ ُأقَدٲزٮ عىمْ ٌٔٗٵتْ ٔ ،أ عٕ لْ بالقبٕه هلرا العىن عٍد اهلل تعاٍ  ٥ -عٍد
الٍاع فرطبٮ ٔ -لكَ ِرا غ٘ٞٱ ٔ ،صٕا ٮ اـطٕٔ ٚتطدٖدِا غ٘ٞٱ آخس ;
ٔذلتتك ـطتتٕز ٚاملتتٍّخ ; لكٌٕتتْ لتتْ وتتا بعتتدٓ فٗىتتا ٖتعم ت بط ت  ٚزضتتٕه اهلل 
ٔمشاٟمْ ٔ ،قمٗٲٔ ٛاجبٍا ػآ ذٳفِغ ِرا الدَٖ .
ٔقٕلْ بعد ِرا ٔ (( :لكَ ِرا ٖ ٥عت أُ كتن وتا أٔز تٯتْ كتتب الطت  ٚلتْ
ٌفظ القٗى ٛوَ ذٗث الصر ، ٛبن ٖٔ ٥ٮػرتط أُ ٖكُٕ كمْ صرٗراّ  ،بن
فْٗ الصرٗ ٔالمعٗف )) .
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ٖقاه فْٗ ِٔ :ترا وٳتَ أِت ٲي الفتٕاز بتٌ كتتا اهلل تعتاٍ  ،التر ٙضتٕٲٖ ٭ بٍٗتْ
ٔبٍّٗا يف صف ٛا٥ذتحاد ٔ ،كرلك بالٍطب ٛلم اب وٳَ زٔاٖال اؿدٖث! .
 ٙبتتٌ املصتتدز التتر ٙفٗتتْ يابت ٮ السٔاٖتتال فقتتط  ،بتتن
ٔكٗتتف ٖطتتتقٗي أُ ٌطتٕث ٭
ص ٲ؟! .
ال اب قطعاّ ٔ ،بٌ املصدز املػتىن عم ٜوا ٖص ٲ ٔوا  ٖ ٥ٳ
 - 11قٕلتتْ ٍٖٔ (( :بغتتت٘ عٍتتتد زاضتت ٛالطتت  ٚا٥عتىتتتا عمتت ٜالصتتترٗ أٔ ّ٥يتتتي
اضتكىاه الصٕزَ ٚا ِٕ ذطَ )) .
ٖقاه فْٗ  :الصرٗ ٔاؿطَ يف وٍّخ احملديٌ كِ٦ىا يف زجٛٳ ٔاذتد ٚوتَ
ذٗث ا٥ذتحاد ٔٔجٕ العىن ; فمىاذا ِرا التفسٖ بٍّٗىا ؟!
ٔلطتتٍا يف ذاجتٛٴ ىلٍ املٕاشٌتت ٛبتتٌ الصتترٗ ٔاؿطتتَ ىل ٥يف ذالتٛٴ ٔاذتتدٚٴ ِٔ ،تت٘
ذتتاه التعتتازض بٍّٗىتتا ِٔ ،تت٘ ذتتاه ٖ ٥ٮمِح تأُ فّٗتتا وباغتتس ّٚىلٍ ىلضتتقاط القتتٕٙٲ
با٧قٕ ، ٝبن ٍٖعس ; ف ُ تبٗٲَ أٌْ تعازضٱ وٳَ ٔجٯْٴ وا ؾأٌا ىلٍ اؾىتع;  ُ٧الغالتب أُ
القاعد ٚيف ِرا كالقاعد ٚيف ذاه التعازض  -يف العاِس بٌ ذدٖ ٌ صرٗرٌ
 ،أٔ بٌ آٖٛٴ ٔذدٖث ٔ .القاعد ٚأٌْ  ٥ت٭عازٮض٭ يف اؿقٗق ٛبٌ ٌصٕ الدثَٖ .
 - 12قٕلْ  (( :أٔ وقاز لمرطَ )) .
ٖقاه فْٗ  :وا قاز اؿطَ عٍدِي ِٕ وٳَ قبٗن المعٗف  ٥ٔ ،٭ٖصٯم ل٦ذتحاد
بتتْ ; فكٗتتف تسفعتتْ ىلٍ زجتت ٛاحملتتت ٲخ بتتْ! لتتٗظ ِتترا وتتٍّخ احملتدثيٌ  .يتيٲ وتتا
ط ِرٓ املقاز٭ب ٛ؟
ضاب ُ
ٔ ٥٭ٍٖٯقض ِرا وا قم ٮت ٮْ يف ذكِي وتا جتا ٞوٳتَ زٔاٖتال الطت  ٚبغت ضتٍدٴ; ٌٍ٧تا
اغرتطٍا ٍِاك غتسٔط ّا ٌتراغت ٜبّتا ٭و ٭غبٵت ٛوتا مل ٭ٖ بت وٳتَ السٔاٖتال  ،كىتا
ٖ٭قمتتْ وتتا ذكستٮتْٮ يف ذكِتتي اؿتتدٖث المتتعٗف ِٔ ،تتٕ أٌتتْ ىلذا كتتاُ ضتتعفاّ
ق ٭ت ٭ى ّ٦ف ٌْ قاب ٱن ل٦ضتٍ٠اع بْ ٔ ،ا٥ضتػّا بْ . . .
 - 13قٕلْ ٖ ٥ٔ (( :ٮمِحأ ىلٍ المعٗف فٗىا لْ أيس يف العقاٟد أٔ التػسٖع )) .
ٖقاه فْٗ  :بن املٍّخ الصرٗ ٖقم٘ بأُ ٖ ٥ٮمِحتأُ ىلٍ المتعٗف وطمقتاّ  ،عمتٜ
وا ِٕ الساج وٳَ وٍّخ احملديٌ يف ذلك .
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 عم ٜأُٲ وٳَ املآخر عم ٜىلطِ ٦را القٕه ِٕ وطأل ٛالتعىٗي يف ِرا اؿكتي ،ٔعدً ؼدٖد المعٗف وا ِٕ؟! عمت ٜالتس ي وٳتَ أُٲ المتعٗف عٍتد احملتديٌ
زجالٱ ٔ ،لٗظ زجٔ ّٛاذدٖٔ ، ّٚ٭ختمف ذكىْ عٍدِي تبعاّ لرلك .
 ٔوٳتتَ املآختتر عمتتِ ٜتترا القتتٕه ع٭ تد٭ًٮ صتترِ ٛتترَٖ القٗتتدَٖ املتتركٕ ٭ز ٯَٖٔ ل٨ختترباؿتتدٖث المتتعٗف بقٕلتتْ ٖ ٥ٔ (( :ٮمِح تأُ ىلٍ المتتعٗف فٗىتتا لتتْ أي تسٱ يف العقاٟتتد أٔ
التػسٖع )) .
وتعم ٱ بتطبٗ أذكاً الػسٖعٔ ٛتبمٗغّا; ف٦
ٔذلك  ُ٧الط  ، ٚكنٶ وا فّٗا ِّ
وكاُ فّٗا هلرا الػسط ٔ ،ضت  ٚالتٍيب ٔ ،  ،مشاٟمتْ ىلِتا ِت٘ تعتب ٱ عتَ
ىلّاٌْ ٔ ،عقٗدتْ ٔ ،أخ٦قْ .
 - 14قٕلتْ  ٥ٔ (( :بتتأع وتتَ ا٧ختر بتتْ  -أ ٙالمتتعٗف  -عٍتدوا  ٥لتتد ت ٓ وتتَ
السٔاٖال القٕٖ - ٛفٗىا ضتٕ ٝذلتك وتَ أخبتا ٕز تتعمت باؿتث عمت ٜوكتازً
ا٧خ ٦أٔ ٔصفٴ لعىساُ أٔ صٍاعال أٔ شزٔع  ،أٔ وا غاكن ذلك )) .
ٖقاه فْٗ  :كٗف ٖكُٕ اـربٮ ىلذا ٔجدٌا ٓ ٖكُٕ ذساوتاّ ٔ ،ىلذا مل ٌ٭حٳتد
صرٗ ؟!
ٓ ٮٖصٯب ذ ّ٥٦؟!  ،أٔ ٖكُٕ صرٗراّ ٔ ،ىل ٥ف ٮٗصٯب
ىلُٲ الدلٗن ىلوا أُ ٖكُٕ صرٗراّ يف ذاتْ  ،أٔ صرٗ  .أوٲا أُ ٖكُٕ وسٲ ّٚصرٗراّ
ٔوسٲ ّٚصرٗ ِٕٔ ِٕ غ٘ٞٱ ٔاذدٱ  ،فٔ . ٦اؿاج ٛلٗط وقٗاضاّ لمصرٔ ٛعدوّا ،
ٍٖٔبغ٘ أُ ٖكُٕ ض ٌا عم ٜاملٍّخ  ٥ ،عم ٜظسٔع اؿاجٔ ٛعدوّا! .
عم ٜأُٲ يف ٔجٕ اؿاجتِ ٛترٓ يف الغالتب ٌعتساّ  ،بعتد مشتٕه البرتث ملختمتف
ل ىللْٗ يف وٕضعْ وَ ِرا البرتث ،
وصا ز الط ٔ ٚاضتٗعابّا  ،مما قد أَغس ٮ
ٔ٥ضتٗىا يف وٕضتتٕع  ( :الطت ٔ ٚالػتىاٟن يف القتتسآُ الكتتسٖي )  ( ٔ ،الطت ٚ
ٔالػىاٟن يف اؿدٖث ) .
 - 15قٕلْ ِٔ (( :را املٍّخ اتٵب٭عْ أِن اؿدٖث أٌفطّي  ،قتاه عبتد التسَٓ بتَ
وّد( ٙلِ197ت)  (( :ىلذا زٍٖٔا عَ التٍيب  يف اؿت٦ه ٔاؿتساً ٔا٧ذكتاً
غ تدٲ ٌا يف ا٧ضتتاٌٗد ٔاٌتقتتدٌا يف السجتتاه ٔ ،ىلذا زٍٖٔتتا يف الفمتتاٟن ٔال تتٕا
ٔال عقا ضّمٍا يف ا٧ضاٌٗد ٔتطاقٍا يف السجاه )) .
ٖقاه فْٗ  :ىلُ ِرا القٕه املٍقٕه عَ عبد التسَٓ بتَ وّتد ، ٙأٔ ت ٓ  ،قتد
ذىٳتتن عمتت ٜأُ املتتسا
ذىٳتتن بّتترا عمتت ٜوعٍت ٰٜلتتٗظ ِتتٕ املتتسا بتتْ ٔ ،ذلتتك ذٗتتث ٮ
ٮ
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بالػتدٔ ٚالتطتاِن املتركٕزَٖ  ،غتد ْ ٚت٭خٯتسد باملٕضتٕع عتَ وتٍّخ احملتدثيٌ ،
ٔتطاِ ٱن ٖ٭خٯسد باملٕضٕع عَ وٍّخ احملدثيٌ كرلك !
ٔلتتٗظ ِتترا ِتتٕ املتتسا ٔ ،ىلِتتا املتتسا بتتْ غتتدٌ ْٚطتتبٗٲ ٥ ، ْٛت٭خٯتتسد عتتَ املتتٍّخ ،
ٔتطاِ ٱن ٌطيبٌّ كرلك ٖ ٥ ،٭خٯسد عَ املٍّخ .
ٔىلذا مل ٖٮفّ٭ي ِرا القٕه عمٔ ٜجّْ ِ-را -ف ُٲ وعٍآ ىللغا ٞوٍّخ احملتدثيٌ!

ص ٲ ىللغا ٞوٍّخٔ أُوٲٛٴ بكمىٛٴ  ،عٮسٔع ٔجٯّّا أٔ مل ٖٮعٯس٭ع؟!(. )1
ِٔن ٭ٖ ٳ
 - 16قٕلْ  (( :ىلُ الط  ٚعاج ٛىلٍ ُرٗ أضاٌٗدِا ٔوتٌّٕا تبعاّ لقٕاعد احملديٌ
يف ٌقد اؿدٖث )) .
ٖقاه فْٗ ِ :را الكٖ ً٦ٮٍاقمْ الطاب يف الصفرٌ ٛفطّا ٔ ،يف وا ٌقمتْ عٍْ
وَ  ، 25- 23/1 :وَ الط  ٚالصرٗر ، ٛكىا ِٕ ٔاض ٱ وَ الٍقتاط التر
عمٓقتٮّا عم ٜالٍ الطاب ; فٗصب ِرا الك- ً٦يف ٌعس ٥ - ٙومىُٕ لْ
.
ٔمما ضب ٖ :تبٗٲَ لٍا أُ ِرا املٍّخ يف كتاب ٛالط  ٚالٍبٕٖ ٛلتٗظ ِتٕ املتٍّخ
املسػ ٜاملٍمبط ٍَّخ احملدثيٌ ِٔ ،را بغضٲ الٍعس عَ اؾّٕ الكب  ٚاملبرٔلٛ
فْٗ ٔ ،الٍافع ٥ٔ ٛغك ٔ ،لكَ ِرٓ اؾٕاٌب ا٫هابٗ ٛلٗط كافٗ ، ٛقطعاّ ،
ؾعٯن ِترا املتٍّخ ِتٕ املتٍّخ املطمتٕ ؾىٯتع ضت  ٚزضتٕه اهلل ٔ تقتدّّا لمٍتاع
صافٗ ّٛكىا ِ٘ .
اؿس عم ٜالت ب وَ
ؼدٖدٴ قٗ ٕ ملٍّخ احملتديٌ  ،االتجااااااااااااااااااه
الراباااااااااااااااااا
ٔضأتٍأه اؿدٖث عَ ِرا ا٥ػآ يف تٕطٛ٠ٴ ٔ ،فسعٌ :
ك  ِ٘ ْٚاحملأ٥ل الساوٗ ٛىلٍ كتاب ٛالط ٔ ٚالػتىاٟن الٍبٕٖٲت ٛبّتدعٳ الت بت
فّٗتا ٔ ،لكتتَ  ،لتٗظ كتتن تمتك احملتتأ٥ل أصتتاب اهلتدع  ،بتتن وٍّتا وتتا أخطتأَ
الطسٖ  -وٳتَ ذٗتث ٖ ٥ٮسٖتد ذلتك اـطت َأ و٭تَ ٭ت ٭ٕجٵت ٭ْ لتْ  ٥ٔ -بتأع ; ىلذٯ لٗطت
العٳصى ُٛغسطاّ لكن و٭َ ٭تٕ٭جٵْ٭ لمعىن الٍبٗن .

()1

ٖٔٮٍعَس الٍقاط ا ٍُٔ٧يف التعمٗ عم ٜا٥ػآ اـاوظ وٳَ اػاِال تمقٓ٘ الط  ، ٚا٩ت٘ .
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ٔوٳَ تمك احملأ٥ل ِ :را ا٥ػآ  ،الر ٙمَ بصد اؿدٖث عٍْ  ِٕٔ ،وا
كاُ ا٥ػآ فْٗ ٮو ٯٍص٭بٲاّ عم ٜتٕيٗ املصدز  ،بد ّ٥وَ تٕيٗ السٔأِٖ . ٛترا ضتب٭بٮْٮ
ىلملإً ٍَّخ احملديٌ .
تمك الس ب ٛيف الت ب وٳَ ض  ٚالٍيبٲ  ، لكَ  ،عمٜ
ض اـَٗثتسَٖٔ٭ ىلٍ
لقد ٭ع٭ ٯ فكس ٚالت ب يف تمقٓ٘ الط ٔ ٚالػىاٟن الٍبٕٖ ٛبعت ٭
التٍفٗتر هلتتا ٔ ،لكتتَ  ،عمتت ٜت وتتٍّخٕ وتخصت ٕ وٮر٭ت ٵد ٴ ٭ٔفِت ٭ وتتٍّخ احملتدثيٌ ،
فطتتاقَّي ِتترا ىلٍ أُ ىتتتازٔا الت بتت يف الطتت  ٚبٍتتا ٰ ٞعمتت ٜالسجتتٕع ىلٍ املصتتا ز
املع ٭تى٭د ، ٚيف ٌعسِي  ،ظٍٲاّ وتٍّي بتأُٲ ٍِتاك وصتا ز٭ وعت٭ىتد ٚيف الطت  ، ٚغتاومٛ
هلا ٔ ،أُ ا٧خر وٳَ ِرٓ املصا ز ٖ٭كف٘ يف الت ب ! ٔلٗظ ا٧وس كرلك  ،كىتا
ضٗتم وٳَ امل٦ذعال عمِ ٜرا ا٥ػآ  ،ا٩تٗ ٛبعد قمٗن .
ٔوٳَ ِرٓ الدزاضال وا قاً بْ  .وّد ٙزش اهلل أٓد  ،يف كتابْ  ( :الط ٚ
الٍبٕٖ ٛيف ضٕ ٞاملصا ز ا٧صمٗ ٛزاض ٛؼمٗمٗ. )1("ٛ
ٔفٗىا ٖم٘ ذدٖثٱ عَ ِرا ا٥ػتآ  -ٮوى٭ت ٵ ّ٦يف ِترٓ الدزاضت ٛالتر كُتٳبت ٯ ٭ٔفِقَتْ
 يف فسعٌ :الفسع أ٧ه  :ب٭ٗٯَ٭ ٖ٭د٭ ٙالٍقد ٔالتعمٗ :
كتا  ( :الط  ٚالٍبٕٖ ٛيف ضٕ ٞاملصا ز ا٧صمٗ ٛزاضت ٛؼمٗمٗتٔ ، ) ٛاذتدٱ
مما زأٖتْ وَ ِرٓ الكتب املتٲحٳّٛٳ ىلٍ الت ب يف الط ٔ ، ٚبعد وطالعتٛٳ وٍّحتْ ،
ض يف بداٖتْ  ،ت٭ب٭دٵلٯ ل٘ بعض امل٦ذعال املٍّحٗٲ ٛعم ٜوٍّحْ ٔ ،بدا لت٘ أُٲ
املٕ ٵ
وٳَ املّيٲ بٗاٌّا ٍِا يف و٭عٯسضٔ الٍعس يف وٍاِخ امل٤لفال يف الطت  ;ٚكت٘ ٖكتىتن
اؿدٖث عَ كتمف املٍاِخ الػاٟع ٛيف الٍاع الًٕٗ; ٔك٘ تطتبٌ الطسٖ .
ِرا وع غكسٌا لكن ز ب ٛيف اـ ٔ ،لكن خطٕٚٴ تتمىظ الطسٖ الصرٗ
لمٕصٕه ىلٍ اـ ٔ .لكَ ِرا غ٘ٔ ، ٞتطدٖد الطسٖ غ٘ ٞآخس .
ٌطأه اهلل التٕفٗ ٔالطدا لٍا ٔلكن عاونٔ كم .
ٔجّد امل٤لف ٔالٍاغس وػكٕز ٔوقدٲز ٔ ،اهلل  هص ٙاؾىٗع خ اؾصا. ٞ
ٔاؿ ٶ أُٲ اٌ٫طاُ ٖ ِٕٔ ،٭عٯسٔضٮ هلرٓ اؾّٕ يف ِرا املٗداُ املبازك  ،كأِا
ٖتردٲث عَ ٌفطْ  ،أٔ ىلِا ٖتردث عَ ٌفطْ; ٖ ٌْ٧تردث عَ جّد أخْٗ ٔ ،ىلِا

( )1السٖاض  ،وس كص املمك فٗصن  ،ط اِ1412 ٍٔ٧ت . ً1992-
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غ التدَٖ ٔضت ٚ
ذ ِفت ٳ
صت ٮد الٍصتٗرٔ ٛالتطتدٖد ٔ ٳ
٭ٖرٯىمتْ عمتِ ٜتترا الٍقتد ٔالتقتٕٖي َق ٯ
ضتتٗد املسض تمٌ  ، ذ٭فٳعٍَتتا اهلل ٔىلٖتتاكي أّٖتتا املخمٳصتتُٕ  ،البتتاذ ُٕ عتتَ اؿ ت
ٔالداعُٕ ىللْٗ  ٥ٔ .ض٭ٗٯس٭ ىلُٯ أخطأٌا  ٥ٔ ،ض٭ٗٯس٭ ىل ٯُ ٌقتدٯٌا اـطتأَ; فتٍرَ ْٗعتاّ ،
ىلُ غتتا ٞاهلل تعتتاٍ  ،يف ِتترا الطسٖت  ،بتتٌ ا٧جتتس ٔا٧جتتسَٖ وتتا ض٭تٳمى٭ ٯ لٍتتا الٍٗٲتُٛ
ٔب٭ ٭رلٍِا الٕٮضع٭ ٔ .اهلل ٗعٱ عمٗي .
الفسع ال اٌ٘  :امل٦ذعال عمِ ٜرا ا٥ػآ :
فٗىتتا ٖمتت٘ ذتتدٖثٱ عتتَ امل٦ذعتتال عمتتِ ٜتترا ا٥ػتتآ  ،ممت ٵ ّ٦يف امل٦ذعتتال
عم ٜالكتا املركٕز آٌفاّ ٔ ،ذلك ٭ٔفِ العٍصسَٖ التالٌٗ :
أٔٲ : ّ٥امل٦ذعال عم ٜالعٍٕاُ :
عٍٕاُ الكتا  ( : ِٕ ،الط  ٚالٍبٕٖ ٛيف ضٕ ٞاملصا ز ا٧صمٗ ، ).... ٛعمٗتْ
و٤اخرال ٔ ،وَ ذلك أُ ٍِاك فسقاّ  -يف وٍّخ ٌقد السٔاٖال ٔوٍّخ الت ب -
بتتٌ أصتتال ٛاملصٯتتدز ٔبتتٌ يبتتٕل السٔاٖتت ، ٛأٔ بتتٌ تٕيٗ ت املصتتدز ٔتٕيٗ ت السٔاٖتت. ٛ
فأصال ٛاملصدز ٔتٕيٗقْ لٗظ وٳَ ٥شوْ صتر ٛكتن زٔاٖت ٛت٭ت ٔس ٮ فٗتْ; فت ُ الكتتا
املٕيٕ  -يف اؾىمت٥ - ٛ
املٕيٕ قد ت٭ ٔس ٮ فْٗ زٔاٖ ْٛوا  ٥تص ٔ ،الكتا
ٖع بالمسٔز ٚعدً صر ٛأ ٙزٔاٖٕٖ ٛز ِا  ،فقد تأت٘ زٔاٖ ْٛصترٗر ٛيف وصتدز
أصٗن .
وٕيٕ أٔ
ىلٌٍا يف ذاجٛٴ ىلٍ ٌقِدٳ السٔاٖ ٛأٔ السٔاٖال التٕاز  ٚيف املصٯتدز  ،كىتا أٌٍتا يف
ذاجٛٴ ىلٍ ٌقِ ٳد املصٯدز أٖماّ .
ضى٭ ْٛتكا تكُٕ خاص ٛبكتب السٔاٖ ٛ٭ٔ ِف وٍّخ احملديٌ  ،أٔ ِت٘
ِٔرٓ ٳ
الب ْٛفّٗا .
ٔاـمط يف فّي ِرٓ اؿقٗقت ، ٛاملقتمتٗ ٛالتىٗٗتص بتٌ تٕيٗت املصتدز ٔتٕيٗت
السٔاٖتت ، ٛفٗىتتا ٖتعم ت بكتتتب السٔاٖتتٖ ، ٛٮع تدٶ خمط تاّ يف املتتٍّخ ٍٖ ،تتب عمٗتتْ خم تنٱ
ٔخمطْ يف وٍّخ تمقٓ٘ السٔاٖتال ٔاملصتا ز  ،تٍقمتب فٗتْ اؿقٗقتٔ ، ٛتصتب أوتساّ ٥
ٮٖىٯكَ الٕصٕه ىللْٗ بّرا املٍّخ عاهٕ وَ ا٧ذٕاه .
ياٌٗاّ  :امل٦ذعال عم ٜاملٍّخ :
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قاه و٤لف الكتا ٔ (( :ىلذا مل أجد الصرٗ ذكسل وسٖٔال ضعٗف ، ٛفٗىا
ٖ ٥تعم بالعقٗدٔ ٚا٧ذكاً ٌٔ ،بّت عمت ٜذلتك  ُ٧ ،بعتض العمىتا ٞهتٕٲش زٔاٖتٛ
اؿدٖث المعٗف فٗىا ُٔ املطاٟن العقدٖٔ ٛا٧ذكاً الفقّٗ. )1()) ٛ
ِرا الك ، ً٦أٔ ِرا املٍّخ  ،عمْٗ ي٦ث و٤اخرال أضاضٗ: ٛ
ا : ٍُٔ٧قٕلتتْ  (( :ذكتتسل وسٖٔتتال ضتتعٗف ُٔ )) ٛؼدٖتدٴ لٍتتٕع المتتعٗف ِتترا
ٔ زجتْ  :فت ُ المتعف زجتال ٔ ،وٍتْ وتا ٖ ٥٭ ٯبت ٍٖٔ ٥حترب عتاهٕ ،
 ٦٭ٖحٯتتربٓ تعتتد الطتتس ىلذا
غتت٦ع السٔاٖتتال المتتعٗف ٛضتتعف ّا قتتتى ّ
جاٞل عمٔ ٜجٯ ٴْ ٭ٖصٯم جابساّ لرلك المعف .
ال اٌٗ : ٛقٕلْ  ِٕ (( :فٗىا ٖ ٥تعمت بالعقٗتدٔ ٚا٧ذكتاً )) ; ت وقبتٕه ; ُ٧
اؿقٗقتت ٛأُ ِتترا  ٥ٮٖ ٯىكٳ تَٮ تطبٗقتتْ يف أ متتب ا٧ذتتٕاه ٔ ،ىلِتتا ِتتٕ فتتس
كٌ ًٕ٦عسٙٲ كالف لمٕاقع  -أعت ٔاقتع الطت ٔ ٚالػتىاٟن الٍبٕٖت- ٛ
ذلك أُ زٔاٖال الطت  ٚبالترال وتعمقت ٛأصت ّ٦بالتػتسٖع ٔ ،قتد قتاه اهلل
طٍ٭ ْٛٳل ٭ىَٯ كَاُ٭ ٖ٭سٯجٮٕ المٖتْ٭
ذ ٭
ضٕ٭ ْٚ٭
تعاٍ   :لَقَدٯ كَاُ٭ َلكُيٯ فٳ٘ ز٭ضٮٕهٔ المْٖٳ أُ ٯ
ٔ٭الِ ٭ٕٗٯً٭ ا٩خٳس٭ ٭ٔذ٭كَس٭ المٖتْ٭ كَت ٳ اّ  ;)2(فكتن غتٖ٘ ٞ٭ ٯبت لٍتا عتَ زضتٕه
اهلل  ِٕ فاه لمبرث فْٗ عَ وتٕطَ اُ٧ضتٕٔ ٚالقتدٔ ، ٚضتٕا ٞكتاُ يف
العقٗد ٚأٔ يف التػسٖع ٌ ٥ٔ ،طتتطٗع أُ ٌ٭فِصتن غتٗ٠اّ وتَ السٔاٖتال ال ابتتٛ
عَ زضتٕه اهلل  عتَ العقٗتدٔ ٚا٧ذكتاً;  ُ٧التت٦شً قتاٟي بتٌ السضتالٛ
ٔالسضٕه(. )3
(. 12: )1
( )2ا٧ذصا . 21 :
( )3ع٭مٖ أذد ا٫خٕ ٚالفم ٞ٦عمِ ٜرا بقٕلْ  (( :اعتقا ك بأُ العىن باؿدٖث المعٗف فٗىا ٖ ٥تعم بالعقٗدٚ
ٔا٧ذكاً فس كٌ ً٦عسٔ ٙكالف لمٕاقع  ،أٙٲ ٔاقع تسٖد؟ ِٔن ِٕ وتف عمْٗ عٍد عمىا ٞالطمف؟ ىلذا
كاُ زأٖك يف ِرا أٌْ كٌ ً٦عس  ٙأز ٝالٕاقع الر ٙتٍػدٓ ٔاقعاّ خٗالٗاّ ذٗث الٕاقع العمى٘ عٍد الطتمف
ٔاـمف ىالفْ  ،ألٗط ا٧ذكاً تتفأل زجتّا وَ ذٗث العىن ٔا٧جس ٔالصواُ ٔاملكتاُ  ،فالكتر
ذساً وطمقاّ فّن الكر عم ٜالسضٕه  و ن الكر عمٓ ٜ؟ ٔالٍط بالػّا  ٚألٗظ أفمن ا٧عىتاه
ٔالص ٚ٦امل فسٔض ٛأٔجب وَ ِا؟ ٔالطٍَ السٔاتب أفمن وَ ِا وَ الطٍَ ِٔكرا" ٔ .أٌتا أقتٕه يف
ِرا -وع عا ٟ٘لْ بالتٕفٗ ٔالطدا  : -وبدأ الت ب ياب ٱ يف الدثَٖ ٔ ،ياب ٱ تأكٗدٓ عمٗتْ ٔ ،لتٗظ يف
ا٫ض ً٦أٙٲ لٗن  -فٗىا أعمي ٖ -٭دهٶ عم ٜأُٲ ا٧ذكاً ٖٮت٭طَمٓب فّٗا يبٕل ا ٧لت ٛعطتب زجتال الطمتب
الػسع٘ فّٗا; فالطٍٲ ٛيب بأقن مما ٖ٭ ٯب بْ الفسض!  .ك ، ٓ٦بن الٕاجب الت ب وطمقاّ;  ُ٧الكنٲ ٳَٖٱ; ٔ٥
ٖ٭صٳ أُ ٖٮٍٯطب ىللْٗ وا مل ٖ٭ ب بدلٗنٕ تقًٕ بْ اؿح ٛالػسعٗٔ ;ٛوعمًٕ أُ الطٍٲ ٛمل ٖ٭ ٯب أٌّا ضٍٲ ٛىل ٥بدلٗن
ٍّ ضٕاٞٴ
ٖٮخٕثه لٍا ٌطبتّا ىلٍ السضٕه  ; فا٧صٕه ٔالفسٔع وٳَ ا٧ذكاً الػسعٗ ٛكمّا يف ِرا ا٧وس عم ٜذد
.
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ال ال  : ٛقٕلْ  ُ٧ (( :بعض العمىا ٞهٕٲش )) ; فّرا اضتد٥ه وس ٔ بعدٲ ٚأوٕز(: )1
 وٍّتتا  :اـمتتط اؿاصتتن يف فّٯتتي املتتسا بّتترا القتتٕه عٍتتد اٟ٧ىتتٛالقاٟمٌ بْ  ،املٍقٕه عٍّي .
 ٔوٍّا  :اؿاج ٛىلٍ الرتجٗ بٌ التسأٌٖ عٍتد افترتاض التعتازض ،فىتتا التترٖ ٙ٭فِعمتتْ و٭تتَ ٖ٭طتتمك ِتترا املتتٍّخ لٳ ٭ٗصٳتن٭ ىلٍ الرتجتتٗ بتتٌ
القٕلٌ املتعازضٌ؟ .
 ٔوٍّا  :ضسٔز ٚالتىٗٗص بٌ المعٗف املس ٔ الرٍٖ ٥ ٙحترب عمتٜٖ ٦ٮىكتتَ أُ هتتربٓ تعتتد
كتتن ذتتاه ٔ ،المتتعٗف ضتتعفاّ قتت ٭ت ٭ى ّ
الطتتس بػتتسٔطْ املعت تدٲ بّتتا عٍتتد احمل تدٲيٌ ٔ ،لتتٗظ ِتترا وٕضتتع
تفصٗن ِرا القٕه .
قٕلْ ٔ (( :ىلذا قم عَ السٔاٖ ٛىلٌّا وعمقت ٛأٔ بتدُٔ ىلضتٍا فّترا ٖعت أُ ِترٓ
السٔاٖ ٛضعٗف ٛأٔ ضعٗف ٛجداّ ))(. )2
ٖتعٌ ٍِا التٍبْٗ ىلٍ أُ وٍّخ احملدٲيٌ ٖفسٲ بٌ السٔاٖ ٛاملعمٓقت ٛيف الصترٗرٌ
أٔ يف أذدِىا ٔ ،بٌ املعمٓق ٛيف ضتٕاِىا  .فتا٧خ  ٚوتس ٔ ٌ٥ ;ٚقطتاع الطتٍد .
أوا وا يف الصرٗرٌ أٔ أذدِىا فىطت ٍ ٜوتَ ِترا اؿكتي -عمت ٜتفصتٗنٕ
ٔتفسٖ بٌ املعٓم فّٗىا بصٗغ ٛاؾصً ٔاملعٓم بصٗغ ٛالتىسٖض ٔ -قتسزٔا بتأُ
املعٓم يف الصرٗرٌ بصٗغ ٛاؾصً ذدٖثٱ صرٗ ٔ .أوا بصٗغ ٛالتىسٖض فقد
ٖكُٕ صرٗراّ ٔقد ٖ ٥كُٕ صرٗراّ .
ٔاملقاً ٖ ٥تطع لتفصٗن ذكي اؿدٖث املعم ّٔ ( ،كَ السجٕع ىللْٗ يف ( ِدٙ
الطاز٥ ، ) ٙبَ ذحس  :الفصن السابع )(. )3
قٕلْ  (( :زأٖ أُ ٖعتىد ِرا الكتا يف وعمٕواتْ عم ٜأٔي املصا ز ٔعم ٜزأضتّا
كتا اهلل تعاٍ  ،يي كتب التفط ٔاؿدٖث ٔاملغاشٔ ٙالط ))(. )4

ٔىلذا ت٭ب٭ٗٵَ أُ ِرا الت ب يف ِرا اجملاه ٔ ،يف ضٳٕآ  ،وٳَ الدثَٖ فقد ت٭ب٭ٗٵَ أُ ت٭طَمٗب٭ْ ٔ ،الدعٕ ٚىللْٗ  ،لٗظ أوساّ خٗالٗٲاّ .
(ٖٔ )1ٮٍعس أٖماّ الٍقط ٛقبن ا٧خ  ٚيف التعمٗ عم ٜا٥ػآ ال الث وٳَ اػاِال تمقٓ٘ الط . ٚ
(. 13: )2
(ٔ )3قد فصٲن فْٗ القٕه ٔ ،أٔض اؿكي٭ فْٗ عمٔ ٜجٯْ اْ٫اه ٔالتفصٗن .
(. 14- 13: )4
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ٖقتتاه عٍتتْ ٔ :وتتا اؾدٖتتد يف وتتٍّخ الكتتتا ٔىل ٭ذُٯ؟! ألٗطت ِكتترا ِتت٘ كتتتب
الط  ٚقَبٯمْ ؟!
ىلُ ِرا الك ً٦فْٗ خمطْ يف تصٕٲز املصدز املٕيٕ ٔ .قتد أ ِ ٝترا اـمتط ىلٍ
تٕيٗ كتب التفط وطمقاّ  ،بن عدٲِا يف أٔي املصا ز!! ٔ ٭و ٯَ قاه بأُ كتتب
التفط كمّا وٕيٕ ؟!! ٔ ٭وَٯ وٳَ اٟ٧ى ٛقاه بأُ وا جتا ٞيف كتتا ٴ وتَ كتتب
التفط وَ السٔاٖال فّٕ صرٗ ؟! .
ٔأ ِ ٝرا اـمط أٖمتاّ ىلٍ تٕيٗت كتتب املغتاشٔ ٙالطت  ،بتن عتدثِا يف أٔيت
املصا ز!! ٔ ٭وَٯ ٳوَ٭ اٟ٧ى ٛقاه بأُ كتب املغاشٔ ٙالط كمّا كرلك ؟! .
بن و٭َ قاه بأُ كتاباّ ٔاذداّ وٍّا كنٶ وا فْٗ صرٗ ؟! .
يي قد خف٘ عم ٜامل٤لتف ٔ -فقتْ اهلل  -التٍبتْ ىلٍ وتا ذكستتْ وتَ قَبٯتنٮ وتَ
ضسٔز ٚالتفسٖ  -يف وٍّخ الت ب  -بٌ تٕيٗ املصدز ٔبٌ تٕيٗ السٔاٖ. ٛ
ٔىلذا كاُ ِترا ِتٕ وتٍّخ الكتتا  ،أٔ أ ٙكتتا يف الطت  ، ٚفت ُ وتا بعتدٓ
وعسٔع;  ُ٧املقدو - ٛيف ا٥ضتتد٥ه ٔاملتٍّخ  -تٕصتن ىلٍ الٍتٗحتٔ ٛتٮع٭تسثع
بّا .
ىلُ ؼدٖد املٍّخ ِٕ ا٧ضاع الرٍٖ ٙتب عمٗتْ قبتٕه العىتن أٔ ز ٲٓ  ،صترتْ أٔ
عدً صرتْ  ،يف با ٌقد السٔاٖال ٔاٌتقاّٟا ُٔٗٗص وتا ٖٮقِب٭تنٮ وٍّتا ٔوتا ٖٮتس ٶ ،
صرٗر ٛفّٕ كرلك و مّا ٔ ،أَع املٍّخ ،
ٔوا ٮبٍٳ٘ عم ٜقاعد ٚباطم ٛأٔ
أوٲا الكتا ففْٗ فٕاٟد  ٥ٔ ،غك ٔ ،لكَ  ،اؿدٖث ٍِا عَ تقٕٖي وٍّحتْ
يف تٕيٗ السٔاٖال .
ىلُ وتتٍّخ كتابتت ٛالطت  ٚالٍبٕٖتتٔ ٛالػتتىاٟن الٍبٕٖتتٔ ، ٛوتتٍّخ تمقّٓٗتتا  ،هتتب أُ
ٖكٌٕا وبٌٍٗ عم ٜوٍّخ احملدٲيٌ يف ٌقِد السٔاٖال .
خصٶ ٭
ِٔرا ٖطتمصً ؽصٲ ٭ الباذث أٔ الكاتب يف وعسف ٛوٍّخ احملدٲيٌ ٔ ،ت٭ ٭
و٭َ ت٤خر عٍْ الط  ٚالٍبٕٖ ٛيف ذلك املٍّخ .
ِٔرا ٖطتمصً أٖماّ وعسف َٛاملتخص ٍَّخ احملدٲيٌ وعسف ّٛوٮر٭سٵزٖ ٚٮىٗثتص فّٗتا
بٌ ا٩زا ٞامل ٵتطٳق ٛوع املٍّخ ٔ ،ا٩زا ٞالػاذٔ ، ٚالقٕاعد املع ٭تى٭د٭ٚٳ يف وٍّحّي ،
ٔالقٕاعد املعمٕو ٛالفطا عٍد ّْٕز احملدٲيٌ ٖٔ ،طتمصً كرلك أُ ٖكتىتن

36

مجلة مركز بحوث ودراسات المدونة المنورة ى

 ٙبتتاملٍّخ ٔ ،ا٫ملتتاً العىم ت٘ٲ التطبٗق ت٘ٲ  ،امل ٵتطٳتتقاُ وتتع أصتتٕه
لتتْ ا٫ملتتاً الٍعتتس ٲ
املٍّخ  ٥ ،وع فسٲ ا٧قٕاه ٔا٩زا ٞالفس ٖ. ٛ
ٖٔتتًٕ أُ تٮكت٭تتب الط ت  ٚالٍبٕٖتت ٛبّتترا املتتٍّخ ٖٔ ،تتتٕافس يف الكتابتت ٛالسكٍتتاُ
ا٧ضاضاُ لتمقّٓٗا ٔفّىّا ِٔ ،ىا :
 - 1الت ب وَ صر ٛالسٔأٖ ٛالٍقن .
 - 2الت ب يف فّي السٔاٖ ٛالصرٗر ٛفّىاّ صترٗراّ ٔ ،الت بت يف ا٥ضتتٍباطٳ
وٍّا ٔا٥ضتد٥هٔ بّا  ،اضتٍباطاّ أٔ اضتد ٥ّ ٥صرٗراّ .
ًٖٕ أُ تٮكتب الط  ٚبّرا املٍّخ ٖترق لٍا ا٧ون املفقٕ ٔ ،اهلدع املٍػٕ ،
الٕاجبٮ عمٍٗا مَ املطمىٌ الطع٘ يف ؼقٗقْ ػآ ضت  ٚأععتي غخصتٗ ٛعسفّتا
التازٖخ  ،ض  ٚزضٕه اهلل  ، ختا اٌ٧بٗتأ ٞاملسضتمٌ  ،صتاذبٳ أصت ضت ، ٚ
ٔأٔض ض ٔ ، ٚأععي ض . ٚ
فّن ٌقًٕ بٕاجبٍا ػآ الط  ٚالٍبٕٖٔ ، ٛنمِّصتّا ممتا أضتا ٞبتْ ىللّٗتا الٍتاع
وَ الصٖا ٔ ٚالٍق ٔ ،التػْٕٖ ٔالترسٖف -املطمىُٕ ٔ املطمىٌ ٔ ،احملبتُٕ
ٔاملبغمُٕ ٔ ،املا ذُٕ ٔاملٍتقصُٕ بالباطن عم ٜذدٴ ضٕا- ٞوٳَ ذٗتث ٖٮسٖتدُٔ ،
ٔوٳَ ذٗث ٖ ٥ٮسٖدُٔ ؟! المّي ٔفقٍا لرلك .
ا٥تٲحآ املُعٯسٔض عتَ وتٍّخ احملتدٲيٌ ٔ ،ضتأتٍأه اؿتدٖث االتجااااااااااااااااااه
الخااااااااااااااام
عٍْ يف فسعٌ :
الفسع أ٧ه  :عسٯضٮ ِرا ا٥ػآ :
ٖقٕه الػٗخ قىد الغصال٘  ،زْٓ اهلل  (( :قد ىتمف عمىا ٞالطٍ ٛيف تصرٗ
ذتتدٖث أٔ تمتتعٗفْ ٔ ،قتتد ٖتتس ٝالػتتٗخ ٌاصتتس( - )1بعتتد ُرتتٗ ل٨ضتتاٌٗد  -أُ
اؿدٖث ضعٗف ٔ ،لمسجن وَ زضٕ قدوْ يف الطٍٲ ٛوا ٖعطْٗ ِرا اؿ  ،أٔ قتد
ٖكُٕ اؿدٖث ضعٗفاّ عٍد ّْس ٚاحملديٌ  ،لك أٌا قد أٌعتس ملتً اؿتدٖث
فأجد وعٍآ وتفقاّ كن ا٥تفا وع آٖ ٛوَ كتا اهلل  ،أٔ أيتس وٳتَ ضتٍٲٛٴ صترٗرٛ
ف ٦أز ٝذسجاّ وَ زٔاٖتْ  ٥ٔ ،أخػ ٜض اّ وَ كتابتْ .
(ٖ )1قصد الػٗخ قىد ٌاصس الدَٖ ا٧لباٌ٘  ،زْٓ اهلل تعاٍ .
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ىلذ ِتتٕ مل ٖتتأل ظدٖتتد يف وٗتتداُ ا٧ذكتتاً ٔالفمتتاٟن ٔ ،مل ٖ٭ت ٔص ٯ أُ ٖكتتُٕ
غسذاّ ملا تقسز وَ قبن يف ا٧صٕه املتٗقٍ. ٛ
خر و  ّ٦أٔه ذدٖث ذكي ا٧ضتاذ بتمتعٗفْ  ( :أذبتٕا اهلل ملتا ٖ٭غٯترٮٔكي بتْ
وَ ٌعىْ ٔ ،أذبٌٕ٘ عب اهلل )(. )1
قد ٖس ٝا٧ضتاذ احملدٲث أُ ؼطٌ الرتورٔ ٙتصرٗ اؿاكي  ٥تعٕٖن عمّٗىا
يف قبٕه ِرا اؿدٖث ٔ ،لْ ذلك .
ب٭ٗٯد٭ أٌ٘ مل أج ٯد يف املطالب ٛعتب اهلل ٔزضتٕلْ وتا ٭ٖرٯىمت عمت ٜالتٕقتف فٗتْ
ٔلرلك أيبتٶْ ٔأٌا وطى. )2(َ٠
ٔيف الٕق الر ٙفطر فٗتْ وكاٌتاّ هلترا ا٧يتس  -عمت ٜوتا بتْ  -صتد ل
عَ ىليبال زٔاٖ ٛالبخازٔ ٙوطمي و  ّ٦لمطسٖق ٛالر ُٓ ٯ بّا صٔ ٚب املصطم .
ف ُ زٔاٖ ٛالصرٗرٌ ٮتػٯعس بأُ السضٕه  با القًٕ ِٔي ازٲُٔ وا عٮسض
عمّٗي عٕ ٚا٫ض ٥ٔ ، ً٦بدا وَ جاٌبّي ٌكٕ  ٥ٔ ،عٮسع وَ أذٕاهلي وا ٖٮقم !
ٔقتاهٱ ٖبد ٓ٣املطمىُٕ عمِ ٜرا الٍرٕ وطتٍكَس يف وٍط ا٫ض ، ً٦وطت٭بع٭د
يف ض  ٚزضٕلْ .
ٔوَ يي زفم ٮ ا٥قتٍاع بأُ اؿس قاو ٔاٌتّ عمِ ٜرا الٍرٕ .
ٔضتتكٍ ٯ ٌفطتت٘ ىلٍ الطتتٗا التتر ٙزٔآ ابتتَ جسٖتتس . . .فّتتٕ  -عمتت ٜضتتعفْ
الر ٙكػفْ ا٧ضتاذ الػٗخ ٌاصس ٖ -تفت وتع قٕاعتد ا٫ضت ً٦املتٗقٍت ، ٛأٌتْ ٥
عدٔاُ ىل ٥عم ٜالعاملٌ .
أوا الغازٲُٔ الٕا عُٕ ف ُ اجتٗاذّي  ٥وطال لْ .
ٔذدٖث الصرٗرٌ يف ِرا  ٥وٕضع لْ ىل ٥أُ ٖكُٕ ٔصفاّ ملسذم ٛياٌٗ ٛوتَ
القتاه  ،بأُ ٖكُٕ أخٯر القًٕ عَ س ٚجا ٞبعتد وتا ٔقعت اـصتٕو ٛبٗتٍّي ٔبتٌ
املطمىٌ ٔ ،أوط ٜك ٦الفسٖقٌ ٖب ٲٗ ل٪خس ٖٔ ،طتعدٲ لمٍٗن وٍْ .
فاٌتّص املطمىُٕ فسص ٛوتَ عتدِٔي ٔ-اؿتس خدعتٔ - ٛأوكتٍّي الغمتب
عمّٗي ِٔي ازٲُٔ .
( )1البخاز ، 3789 ، ٙاملٍاقب ٔ ،أخسجْ ٓ ٔ ،اؿدٖث ضعفْ ا٧لباٌ٘ يف ضعٗف ضٍَ الرتور. ٙ
(ِٔ )2ن ٕٖ ٥جد يف ذبٲ اهلل ٔزضٕلْ ىلِ ٥را اؿدٖث ؟!
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ٔيف ِرٓ اؿال٥ ٛبد وَ التىّٗد لسٔاٖ ٛالبختازٔ ٙوطتمي  ،بكتٖ ً٦ػتبْ وتا
ٌقمْ ابَ جسٖس ٍِْٔٔ فْٗ الػٗخ ٌاصس .
ٔلط بدعاّ يف تمك اـط ٛالر اخرتتّا فت ُٲ أ متب العمىتا ٞجتس ٝعمت ٜو متّا
يف وٕاجّ ٛالسٔاٖال المعٗفٔ ٛالصرٗر ٛعم ٜضٕا. ٞ
ٔقتتسزٔا أُ اؿتتدٖث المتتعٗف ٖعىتتن بتتْ وتتا اً ومت٠ى تاّ وتتع ا٧صتتٕه العاوتت، ٛ
ٔالقٕاعد اؾاوع. ٛ
ِٔرٓ ا٧صٕه ٔالقٕاعد وطتفا  - ٚبداِ - ٛوَ الكتا ٔالطٍ. ٛ
ٔعم ٜضتِٕ ٞترا الٍعتس املٍصتف ذكٗت ٮ اضتػتاز ٚزضتٕه اهلل عمٗتْ الصتٚ٦
ٔالط ً٦لمربا يف وٕقع ٛبتدز ٔ -ىلُ ِٔٲتَ احملتدٲيُٕ ضتٍدِا ٌّ٧ -تا تتدٔز يف
ضٕٯقّا وا ٖٮرر٭زٮ قط .
ٌطا الفماٟن الر أوس بّا اهلل ٔزضٕلْ ٔ ،لٗظ يف ٭
ذلك بالٍطب ٛىلٍ ا٧ذا ٖث المعاع .
أوا الصرا فت ٲُ يف تفتأل ٥لتّتا فتا ّ ٥زذبت ّا لمرتجتٗ ٔالتس  .كىتا ٖعمتي
أُضتاذ اؿدٖث .
ٔوا وَ ىلواً فقْٗ ىل ٥ز بعض وا ص  ،ىلٖ ازاّ ملا ظّس أٌْ أص .
ٔوعاذ اهلل أُ ٭ٌػٯغب عم ٜالطٍ ، ٛفّ٘ ا٧صن ال اٌ ٜل٬ضٖ ً٦قٍٗاّ .
ب٭ٗ تد٭ أٌتت٘ ىلذا اتبع ت الطتتٍَ فعسفتّتتا أٌّتتا  -يف ْمتّتتا  -تتف ت وتتع القتتسآُ
الكسٖي يف أٌْ  ٥ذس ىل ٥بعد عٕٔ ٚ٭ىلعتراز ٔتعسٖتف ٮوػٯتس  ٥تبقت ٜوعتْ غتاٟبُٛ
ِرا ؟
ىٕضٕ  ،فكٗف أقبن وا ِٖٕي
اهلل جتتن غتتأٌْ ٖتتأوس ٌبٗتتْ يف القتتسآُ الكتتسٖي   :قُ تنٯ ٔىل ٵٌى٭تتا ٖٮتتٕذ٭ٔ ٜىللَ ت٘ٵ َأ ٵٌى٭تتا
ضٕ٭اٞٴ ٔ٭ ٔىلُٯ َأ ٯزٔٙ
ٔىللَ ٮّكُيٯ ٔىللَْٱ ٔ٭اذٳدٱ فَ ٭ّنٯ َأٌٯتٮيٯ ٮوطٯٳمىٮُٕ٭  ،فَ ٔ ٯُ ٭ت ٭ٕ ٖلٕٯا فَ ُقنٯ آ ٭ذٌٯ ٮتكُيٯ ع٭مَ ٜ٭
َأقَسٖٔبٱ أَ ٯً ب٭عٳٗدٱ و٭ا تٮٕع٭دٮُٔ٭ . )1(
بعد ِرا ا٫ع ً٦الرٖ ٙطتٕ ٙيف ا٫ذاط ٛبتْ التداعُٕ ٔاملتدعُٕٔ ٔ ،بعتد أُ
ضاز اـمفا ٞيف وعازكّي عمِ ٜرا الٍرتٕ وتَ تٕضتٗ لمتدعٕٔ ، ٚىلتاذت ٛالفسصتٛ
لمٍاع ك٘ ٖقبمٕا أٔ ٖسفمٕا .

()1اٌ٧بٗا109- 108 : ٞ

مناهجىتدوونىالسورةىالنبووةى-ىصرضىومناقشةى -ى

39

بعتتد ِتترا  ٥أز ٝأُ ٖٮمِتتصو أذتتد بقبتتٕه وتتا زٔآ الػتتٗخاُ (عتتَ عبتتد اهلل بتتَ
عُٕ  ،قاه  :كتب ىلٍ ٌافع زٓتْ اهلل أضتألْ عتَ التدعا ٞقبتن القتتاه  .فكتتب
ىل ل٘ٲ ىلِا كاُ ذلك يف أٔه ا٫ضٔ )!(ً٦قد أ تاز عمٗتْ الصتٔ ٚ٦الطت ً٦عمت ٜبت
املصطم ِٔي ازٲُٔ  ،فقتن وقاتمتّي ٔضب ٜذزازّٖي ٔ ،أصتا ٖٕو٠ترٴ جٕٖسٖت. . ٛ
قاه  :ذدي عبد اهلل بَ عىس ٔ ،كاُ يف ذلك اؾٗؼ ) !!
ٔكىا ػأشل ِرا اؿدٖث  ،ػأشل عَ و مْ أُ زضٕه  خطب أصرابْ
ٔأعمىّي بالفً ٔأصرابّا ىلٍ قٗاً الطاع. )1(ٛ
فقد ص وَ كتا اهلل ٔضتٍ ٛزضتٕلْ أٌتْ  -عمٗتْ الصتٔ ٚ٦الطت٥ - ً٦
ٖعمي الغٕٗ عمِ ٜرا الٍرٕ املفصٲن الػاون العحٗب
آيسلٮ ِرا املٍّخ يف كتاب ٛالط  ، ٚفقبمت ا٧يتس الترٖ ٙطتتقٗي وتٍتْ وتع وتا
ص وَ قٕاعد ٔأذكاً ٔ ،ىلُ ِٔ٭ ٜضٍدٓ ...
ٔأعسض عَ أذا ٖث أخس ٝتٕصف بالصرٌّ٧ ٛا -يف فّى٘ لتدَٖ اهلل ،
ٔضٗاض ٛالدعٕ - ٚمل تٍطحي وع الطٗا العاً ...
ٔ ٥أز ٝوكاٌ تاّ لبطتتط ٔجّتتٌ ٛعتتس ٙيف أوتتٕز ك ت  ٚخالف ت فّٗتتا ا٧ضتتتاذ
احملدث .
ٔلك ت أز ٝاملكتتاُ وتطتتعاّ لتطتتحٗن تعقٗباتتتْ كمتتّا عمتت ٜوتتا أٔز لٮ وتتَ
ٌصٕ  ،فت ٌ٘ ععتٗي اؿفتأ ٚبّترا ا٥ضتتبراز العمىت٘ ِٔ ،تٕ ّ تن ٔجّتٌ ٛعتس
قرت٭و ٛيف ُرٗ القماٖا الدٍٖٗ. ٛ
أعتقتتد أُ وتتَ ذت القتتاز ٢عمت٘ٲ أُ ٖعتتسع زأ ٙأذتتد احملققتتٌ املتػتتد َٖ يف
املسٖٔال الر أذصٗتّا ٍِا  ،ضٕا ٞخالفتْ أً ٔافقتْ .
ٔغ تكَس اهلل لتتْ جّتتدٓ يف احملافعتت ٛعمتت ٜتتتساث الٍبتتِٕٔ ، ٚتتداٌا ْٗع تاّ ىلٍ
ضٕا ٞالطبٗن ))(. )2
ِرا ِٕ ا٥ػآ اـاوظ وٳَ وٍاِخ ت٭مَقِّ٘ الط ٔ ٚالػىاٟن الٍبٕٖ ، ٛكىتا غتسذْ
الػٗخ الغصال٘ الر ٙطبٵقْٓ يف كتابْ  ( :فقْ الط ِٔ ; ) ٚتٕ ٔاضت ٱ  ،فت ٦وتتاد
ىلٍ شٖا  ٚىلٖما ٔ .ضأعٓم عمْٗ  ،لبٗاُ وا عمْٗ وٳَ وآخر  ،يف ا٧ضطس التالٗ. ٛ
( )1قاه ِرا وع أُ اؿدٖث يف البخازٔ ، 6604 ، ٙوطمي  2891 ،وَ ذدٖث ذرٖف.  ٛ
( )2فقْ الط  ، ٚحملىد الغصال٘ . 13- 9 ،
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الفسع ال اٌ٘  :الٍقدٮ ٔالتعمٗ عمِ ٜرا ا٥ػآ :
ضأضتتٕ ٮ فٗىتتا ٖتتأت٘ وقتتاطع٭ وٳتتَ الٍقتتن الطتتاب عتتَ الػتتٗخ قىتتد الغصالتت٘ ،
ٔأُع٭ٓم عمّٗا َا أزآ وٳَ و٦ذعالٴ عمِ ٜرا ا٥ػآ يف وٍّخ تمقٓ٘ الط ٔ ، ٚاهلل
وٳَ ٔزا ٞالقصد  ِٕ ،ذطبٍا ٌٔعي الٕكٗن :
 ٖقٕه الػٗخ قىد الغصال٘  (( :قد ىتمف عمىا ٞالطٍ ٛيف تصرٗ ذدٖثأٔ تمتتعٗفْ ٔ ،قتتد ٖتتس ٝالػتتٗخ ٌاصتتس  -بعتتد ُرتتٗ ل٨ضتتاٌٗد  -أُ
اؿدٖث ضعٗف ٔ ،لمسجن وَ زضٕ قدوْ يف الطٍ ٛوا ٖعطْٗ ِرا اؿ ،
أٔ قد ٖكُٕ اؿدٖث ضعٗفاّ عٍد ّْس ٚاحملديٌ  ،لك أٌا قتد أٌعتس
ملً اؿدٖث فأجد وعٍآ وتفقاّ كن ا٥تفا وع آٖ ٛوَ كتا اهلل  ،أٔ أيس
وَ ضٍ ٛصرٗر ٛف ٦أز ٝذسجاّ وَ زٔاٖتْ  ٥ٔ ،أخػ ٜض اّ وَ كتابتْ ))
.
ٖقاه فْٗ  :املفسٔض أُ تترسد وَ ع٭صٯٔٓ ىلٍ الٍيب ٔ زٔاٖتتْ عمت ٜأٌتْ قالتْ;
ٌ ُ٧طبتْ ىللْٗ مل ت ب  .أوا وَ ذٗث املعٍ ٜفمك أُ تقٕه ك٦وتاّ ذتت ٜوتَ
ىلٌػاٟك  ،لكَ  ٥ت٭عٯصٓ ىلٍ زضٕه اهلل . 
ٔوا أعحب٭ ِرا الرٖ ٙقٕه! ىلُٲ ِرا ٖ٤كٓد القٍاع ٛبأُ صر ٛالٍٗ ٥ ، ٛتٮغ
عتتَ صتتر ٛاملتتٍّخٔ ٔ ،ضتت٦وٛٳ الطسٖت لترقٗت تمتتك الٍٗتت ٛالصتترٗر ٛيف عتتامل
الٕاقع َ ،ا ٖتف وع صر ٛالٍٗٔ ٛالغأٖ ٛالقصد .
ٔاملأخر عم ٜقٕلْ ِرا ِٕ اـمِط بٌ السأٔ ٙالسٔاٖ. ٛ
ىلُٲ اـمِط بٌ السأٔ ٙالسٔاٖ ِٕ ٛالرٖ ٙٮٕقٳعٮ يف و ن ِرٓ املقٕلٔ ٛيف و ن ِترا
السأ ، ٙىلُٲ ٍِاك فسقاّ بتٌ أُ ٖقتٕه القاٟتن  ٥ (( :أز ٝذسجتاّ وتَ زٔاٖتتْ )) ،
ٔبتتٌ أُ ٖقتتٕه  ٥ :أز ٝذسج تاّ وتتَ اعتقتتا ٓ أٔ العىتتن بتتْ; ىل ٯذ ٖٮػتترتط لمىقٕلتتٛ
ا ٍٔ٧صتتر ٛذلتتك الكتت ً٦زٔاٖ ت ;ّٛلٗتتصٔه اؿتتسد وتتَ زٔاٖتتتْ ٖ ٥ٔ ،ٮػتترتط
لمىقٕل ٛا٧خس ٝصر ٛالسٔاٖ ٛبّا يف ذلك املٕضع ٔ ،ىلِا ٖٮػرتط قٗاً الدلٗن
عم ٜاملمتىُٕ; ٔذلتك لمفتس بتٌ أُ ٖتسٔ ٙاٌ٫طتاُ السٔاٖتٔ ، ٛبتٌ أُ ٖعتقتد
وعٍ ٰٜوَ املعاٌ٘ أٔ ٖ٭عٯى ٭ن بْ!
ىلٌْ عٍدوا ؽتمط عم ٜالباذث ِرٓ املعاٌ٘ ضٕع ٖٮخط ١اؿ ٔالصتٕا ٔ٥
غك ٔ ،قد ٖ٭منٶ ٖٔٮمنٶ  ،وَ ذٗث ٖػعس أٔ وَ ذٗث ٖ ٥ػعس ٔ ،وا أك س٭
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الٍتتاع الٗتتًٕ التترَٖ ٖ ٥ٮفسٲقتتُٕ بتتٌ ِتترٓ الٕجّتتٔ ٛتمتتك ٌ ،طتتأه اهلل تعتتاٍ
التٕفٗ ٔالطدا .
 قٕلْ  . . (( :ىلذ ِٕ مل ٖأل ظدٖد يف وٗداُ ا٧ذكاً ٔالفماٟن ٔ ،مل ٖصأُ ٖكُٕ غسذاّ ملا تقسز وَ قبن يف ا٧صٕه املتٗقٍ. ٛ
خر و  ّ٦أٔه ذدٖث ذكي ا٧ضتاذ بتمعٗفْ  ( :أذبٕا اهلل ملا ٖغرٔكي بتْ
وَ ٌعىْ ٔ ،أذبٌٕ٘ عب اهلل ) .
ٔ ٙتصترٗ اؿتاكي  ٥تعٕٖتن
قد ٖس ٝا٧ضتتاذ احملتدث أُ ؼطتٌ الرتوتر ٲ
عمّٗىا يف قبٕه ِرا اؿدٖث ٔ ،لْ ذلك .
ب٭ٗٯد٭ أٌ٘ مل أجد يف املطالب ٛعب اهلل ٔزضٕلْ وا ٖ٭رٯىم عمت ٜالتٕقتف فٗتْ
ٔلرلك أيبتٶْ ٔأٌا وطى. )) َ٠
ٔجٕابْ ِٕ  :وٳَ ذٗث املعٍ ٜلك ذلك  ،كىا ِٕ الػأُ يف أٙٲ أوٯسٕ  ،ىلذا قاً
الدلٗن عمْٗ عٍدك ٍٖٔ ،بغ٘ أُ ت٭طِى . َ٠لكتَ كت ً٦احملتدٲيٌ ىلِتا ِتٕ يف
ود ٝصرٲ ٛع٭صٯٔٓ ىلٍ الٍيب  !ىل ٲُ اـمط بتٌ ِترَٖ اَ٧وٯتس٭َٖ ِتٕ الترٖ ٙٮٕقٳتعٮ
يف اَ٧و٭سٵَٖ !
ٔلعن القاز ٢الكسٖي قد اٌكػف لْ وا يف ِرا القٕه وتَ الغسابتٔ ٛاـتسٔد
عَ وٍّخ الت ب يف السٔاٖ - ٛوٍّخ احملدثيٌ ٔ -ذلك وَ خ٦ه وا أٔز تٮتْٮ
عمْٗ وَ وآخر ٔوا ضأٔز ٓ .
 ٔمما ٮٍٖٯت٭قد وَ وفس ال ِرا القٕه الر ِٕ ٙو٭ٕضٳعٮ الدزاض : ٛقٕلْ ٔ (( :يفالٕق الر ٙفطر فْٗ وكاٌاّ هلرا ا٧يس  -عم ٜوتا بتْ  -صتد ل عتَ
ىليبال زٔاٖ ٛالبخازٔ ٙوطمي و  ّ٦لمطسٖق ٛالر ُٓ ٯ بّا صٔ ٚب املطم )) .
ٔجٕابْ أُ ٖقاه لْ  :قد أخطأل٭ بّرا الس ٲ لمرتدٖث الصترٗ عتَ زضتٕه اهلل
 خط ّأ بٗٲٍاّ;  ُ٧اؿدٖث ىلذا ص ٲ ٔجب٭ قبٕلْ .
صرٗ .
مىٳمْ عم ٜوعٍٜ
ٔلٗظ وعٍ ٜقبٕلْ أُ ِ
ٖٔ ٥ص ٶ أُ ٌتصٕٲز أُ ٖأت٘ ذدٖثٱ صرٗ عَ الٍيب َ عٍت ٰٜباطتنٕ ٔ ،وتَ
ظَٵ الطِٕ ، ٞرا وَ جّٛٴ ٔ ،وَ جّٛٴ أختسٝ
ظَٵ باهلل ٔزضٕلْ ٓ
ظَٵ ذلك فقد َ
َ
ٖكُٕ بّرا العَ قد عكظ الٕاقع ٖقٍٗاّ !

42

مجلة مركز بحوث ودراسات المدونة المنورة ى

 ٔتعمٗمْ ِرا الصٍٗع اـطأ ٔ -ىلُ كتاُ اجتّتا اّ وٍتْ  -بقٕلتْ  (( :فت ُزٔاٖ ٛالصرٗرٌ تٮػٯعس بأُ السضٕه  با القًٕ ِٔي ازٲُٔ وا عٮسض
عمّٗي عٕ ٚا٫ض ٥ٔ ، ً٦بدا وَ جاٌبّي ٌكٕ  ٥ٔ ،عٮسع وَ أذٕاهلي
وا ٖٮقم !
ٔقتتتا ٱه ٖبتتد ٓ٣املطتتمىُٕ عمتتِ ٜتترا الٍرتتٕ وطتتتٍكَس يف وٍطتت ا٫ضتت، ً٦
وطت٭بع٭د يف ض  ٚزضٕلْ )).
ٖقاه فْٗ  :بن زٔاٖ ٛاؿدٖث  ٥ٮتػٯعس برلك ٔ .لكَ ٔضٯع اؿدٖث الصترٗ
وٕضعْ الصرٗ ِٕ الر ٙ ٤ٖ ٙبفاعمْ ىلٍ ز ٲ اؿدٖث الصرٗ ! .
يف
 قٕلْ ٔ (( :وَ يي زفم ا٥قتٍ اع بأُ اؿس قاو ٔاٌتّ عمِ ٜرا الٍرٕ )).
ِتترا التعمٗتتن ٖٮ٤كِّ تدٮ العمٓتت ٛالعمٗمتت ٛهلتترا التتسأ ٙعٍتتد القاٟتتن بتتْ ٖٔ ،ٮٕضث ت ٮ -
بصٕز ٚظاِس - ٚأٌْ ىلِا أٔقَع٭ْٮ يف ٭ز ث اؿدٖث الصرٗ ضٕ ٞفّٯىْ لْ عمتٜ
ٔ٭جٯّْ; فت٭ِٕٵ ٭ي وٍْ وعٍ ٜباط ; ّ٦فس ٲٓ !
ٖٔقاه فْٗ أٖماّ  :لٗظ يف السٔاٖال ِرا الر ٙتطتٍكسٓ .
أزأٖ كٗف ٔقع يف ِرا اـطأ وستٌ :
أُٔٯِ٥ىتتا ٗ :تتا القاعتتد ٚالطتتابق ٛعٍتتْ ذتتٌ ض٭تت ٭ب ٭ ىلٍ ِٔٯىتتْ أُ اؿتتدٖث
الصرٗ ٮٖىٯكَ أُ ٖ٭رٯىن وعٍ ٰٜباط! ّ٦
ٔياٌٗتّىا  :ف ٯّىٮْٮ لمردٖث عم ٜذلك الفّي املخطتٔ !١كٳت ٦ا٧وتسَٖ وتس ٔ .
أقتتٕه ِتترا بغ تضث الٍعتتس عتتَ ٌٗٲتت ٛاملتتتكمٓي ; ىلذٯ لتتٗظ وتتَ غ تسٯط ٭ز ث
اـطأ ٔالربا ٚٞوٍْ  ،أٔ التٍبْٗ عمْٗ  ،أُ ٖكُٕ اـطأ وتعىٵداّ ،
بن اـطأ وس ٔ  ٌْ٧خطأ ٔ ،أوٲا ٌٗٲال الٍاع َف ٭ٍكٳمتّا ىلٍ عاملٳّتا
ٓ،
طَٮ العَ باملطمي ذتٖ ٜ٭ ٯ ٮب
ذ ٯ
ٔاـب ٔ بّا ضبراٌْ ٔ ،ا٧صن ٮ
ٔ٥ضٗىا يف و ن ِرٓ اجملا٥ل العمىٗٔ ٛالدعٕٖٔ ، ٛاهلل املطتعاُ .
 ىل ٲُ قٕلْ  (( :ف ُ زٔاٖ ٛالصرٗرٌ تػعس بأُ السضٕه  با القًٕ ِٔيضدٖد ٖٔ ،قاه لْ :
ازٲُٔ وا عٮسض عمّٗي عٕ ٚا٫ض )) ... ً٦اخل ،
 كىا ضب  -بن  ٥ٮتػٯعٳسٮ برلك ٔ .لكتَ ٔضٯت ٮع اؿتدٖث الصترٗ يفت وٕضتتعْ الصتترٗ  ،أٔ عمتت ٜت وعٍتتآ الصتترٗ ِ ،تتٕ التترٖ ٙتتٙ ٤
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بفاعمتتْ ىلٍ ز ث اؿتتدٖث الصتترٗ ! ٔلتتٗظ يف السٔاٖتتِ ٛتترا الباطتتن التترٙ
٭ٖطٯتٍكسٓ .
ٔالٕاجب أُ ٌٮفسث ٭ بتٌ فّٯىٍتا لمرتدٖث الصترٗ عتَ زضتٕه اهلل ٔ ، بتٌ
٥لتتتْ ٔوعٍتتآ  ،ىلذٯ فّٯىٍتتا ٮٖىٯكتتَ أُ ٖتط تسٲ ىللٗتتْ اـطتتأ ٔالصلتتن ٔ ،أوتتا
اؿدٖث الصرٗ فٔ ، ٦لرا ف ُ وَ الٕاجب عمت ٜاملطتمي أُ ٖ٭حتّتد يف أُٯ
ٖ٭رٯى٘ ا٧ذا ٖث الٍبٕٖ ٛوَ ضٕ ٞفّٯىْ ِٕ ٔ ،أُٲ عمْٗ -كمىا اضتػكن
ذدٖ ّا صرٗراّ  -أُٯ ٖتٲّي ٌفطْ  ٥اؿدٖث!
ٔكتنٶ و٭تَٯ عٍتتدٓ عقتنٱ  -فمت ّ٦عتتَ التتدَٖ  -ع٭مٳتي٭ أٌتتْ أَٔٯٍ باـطتتأ وتتَ
زضٕه ز ث العاملٌ ! 
كىا هب أُ ٌفسٲ بٌ وعٍ ٜاؿدٖث الصرٗ ٔبٌ فّٯي أذدٳ زٔاتْ ُ٧ ،
القاعد ٚيف ِرا ِ٘ ِ٘ ; ٔوَ ٍِا فٍرَ ٌٮفسث ٮ بٌ زأٌ ٔٙافعٕ  -زأِ ٙرا
اؿدٖث عَ عبد اهلل بَ عىس ٔ -بٌ زٔاٖتْ ;  ُ٧زأْٖ قد ٖ٭ ٔس ٮ عمْٗ اـطأ
 ،غ٦ع اؿدٖث ٔ ،كرا اؿاه بالٍطب ٛلمصراب٘ زأ ٙاؿدٖث .
ٔمما أٔقع صتاذب ِترا املترِب يف ورِبتْ ع٭ت ٭د ٮً تفسٖقتْ بتٌ زأٌ ٙتافع -
زْٓ اهلل  -أٔ عبد اهلل بَ عىس  -زضت٘ اهلل عٍّىتا ٔ -بتٌ زٔاٖتتْ ;
ٔهلرا تسآ ٖقٕه ٔ (( :ذدٖث الصرٗرٌ يف ِرا  ٥وٕضع لْ !! )). . .
 ٖٔقٕه  (( :بعد ِرا  ٥أز ٝأُ ٖمصو أذد بقبتٕه وتا زٔآ الػتٗخاُ عتَعبد اهلل بَ عُٕ  ،قاه  :كتب ىلٍ ٌافع زْٓ اهلل أضألْ عَ الدعا ٞقبن
القتاه( . )1فكتب ىلل٘ٲ ىلِا كاُ ذلك يف أٔه ا٫ضتٔ . !ً٦قتد أ تاز عمٗتْ
الصٔ ٚ٦الط ً٦عم ٜب املصطم ِٔتي تازٲُٔ  ،فقتتن وقتاتمتّي ٔضتبٜ
ذزازّٖتتي ٔ ،أصتتا ٖٕو٠ترٴ جٕٖسٖتت . . ٛقتتاه  :ذتتدي عبتتد اهلل بتتَ عىتتس ،
ٔكاُ يف ذلك اؾٗؼ!! )) .
ٖقاه فْٗ ِ :كرا ٖتِٕٲي اٌ٫طاُ أِٔاو ّا يي ٖ٭ ٮس ٶ عم ٜأِٔاوْ !
ىلٌْ ٖ ٥ص لٍا أُ ٌس ٲ اؿتدٖث ال ابت  ،ت٭ب٭عتاّ لفّتيٕ كطت ٕ١ض٭ت ٭ب ٭ ىللٗتْ ظتَٶ
وعصًٕ وَ اـطأ  -صرابٗاّ أٔ تابعٗاّ أٔ ممتَ ٌّٔتي -
زإٔ فاضنٕ
ك اؿتدٖث
ٔ ٥وربز لٍا يف ز ٲ ذدٖث زضتٕه اهلل  ٥ٔ ، عٮترٯز٭; ٌ٧تْ ٖ ٥ٮتٯتس٭ ُ
( )1أ ٙعٕ ٚالكفاز ىلٍ ا٫ض ً٦قبن أُ ٖٮقات٭مٕا .
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ىل ٥ؿتتدٖثٴ و متتْ  ،كىتتا أٔٯضتترْ ا٫وتتاً الػتتافع٘ٲ زٓتتْ اهلل تعتتاٍ(، )1
ِٔتترا ٳوتتَ فٕاٟتتد ا٧ختتر بالقٕاعتتد املٍّحٗتت ٛالصتترٗر ٛيف فقتتْ الٍصتتٕ
الػسعٗٔ ، ٛوٳَ فٕاٟد التفسٖ بتٌ التسأٔ ٙالسٔاٖت ، ٛضتٕاٞٱ يف وبتدأٳ ا٧ختر
باؿدٖث ٔت٭مَقِّْٗ  ،أٔ يف وٍّحٗٲٛٳ فّٯىْ! .
 قٕلْ ٔ (( :لط بدعاّ يف تمك اـط ٛالر اخرتتّا ف ُٲ أ مب العمىا ٞجسٝعم ٜو مّا يف وٕاجّ ٛالسٔاٖال المعٗفٔ ٛالصرٗر ٛعم ٜضٕا. ٞ
ٔقسزٔا أُ اؿدٖث المعٗف ٖعىن بْ وا اً ومت ٠ىتاّ وتع ا٧صتٕه العاوت، ٛ
ٔالقٕاعد اؾاوع. ٛ
ِٔرٓ ا٧صٕه ٔالقٕاعد وطتفا  - ٚبداِ - ٛوَ الكتا ٔالطٍ. )) ٛ
٦
ٖقتاه فٗتْ  :بتن بٳتدٯعٱ ٔ .و٭ت ٯَ ِتي أ متب العمىتا ٞالترَٖ ج٭ت ٭سٔٯا عمتِ ٜترا؟ ٭ِت ٓ
ذكستّي ؟!  .اؿ ٶ أُ اٟ٧ى ٔ ، ٛ٭وَٯ ٌّٔي وَ املطمىٌ  ،قد أْعٕا عمٜ
التطتتمٗي ؿتتدٖث زضتتٕه اهلل ٔ ، ع٭ تد٭ًٔ وعازضتتتْ َعتتازض  .أوتتا قمتتٗٛ
الفّي ٔوٍّحٗ ٛالفّي فأوسٱ آخس .
 قٕلْ ٔ (( :عم ٜضِٕ ٞترا الٍعتس املٍصتف ذكٗت ٮ اضتػتاز ٚزضتٕه اهللعمْٗ الصٔ ٚ٦الط ً٦لمربا يف وٕقع ٛبدز ٔ -ىلُ ِٔٲَ احملدٲيُٕ ضٍدِا
 ٌّ٧ا تدٔز يف ٌطتا الفمتاٟن التر أوتس بّتا اهلل ٔزضتٕلْ ٔ ،لتٗظ يفض٭ٕٯقّا وا ٖٮرر٭زٮ قط  .ذلك بالٍطب ٛىلٍ ا٧ذا ٖث المعاع )) .
ٖقاه فْٗ ٔ :لكَ املطأل ٛوطأل ٛتازٖخ ٔزٔأٖ ، ٛلٗط زأٖاّ أٔ فماٟن !
ِٔن كن فمٗمٖ ٛص أُ ٌٍطبّا ىلٍ زضٕه اهلل  بغضٲ الٍعس عَ يبٕتّا ؟!
لقتتتد كتتتاُ بعتتتض ٔضٲتتتاع٘ اؿتتتدٖث ٖطتتتتحٗصُٔ و تتن ِتتترا ٖٔ ،قٕلتتتُٕ :
ٌكر لْ ٌٔ ٥كر عمْٗ!! .
 قٕلْ  (( :أوا الصرا ف ُٲ يف تفأل ٥لتّا فا ّ٥زذباّ لمرتجٗ ٔالس .كىا ٖعمي أُضتاذ اؿدٖث )) .
ٖقاه فْٗ  :ىلُٲ ِرا خسٔدٱ عَ ٌقط ٛاـت٦ع بٍٍٗتا ِٔ ،ت٘  :ا٫عتساض عتَ
اؿدٖث الصرٗ  .أوا وطتأل ٛفقتْ اؿتدٖث  -بعتد التطتمٗي لتْ ىلذا صت ٵ
(ٖ )1ٮٍعس " :اخت٦ع اؿدٖث"  ،ل٬واً قىد بَ ىل زٖظ الػافع٘ ،
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 فّ٘ وطأل ْٛأختس ٥ٔ ، ٝذتسد فّٗتا ىلذا التتصً املتس ٞباملٍّحٗت ٛالطتدٖدٚفأخر َا ٖ ٙ ٤ىللْٗ البرث ٔالٍعس ٔ .لكَٲ يف قٕلتْ  (( :لمرتجتٗ ٔالتس ٲ ))
وغالط ُ٧ ;ٛز ٲ اؿدٖث الصرٗ  ٥٭ٖطٮٕل عتاهٕ ٔ ،ىلِتا الٍعتس ٔالرتجتٗ
ٖكتتتُٕ يف بتتتا السٔاٖتتت ;ٛوتتتَ ذٗتتتث ال بتتتٕل ٔعدوتتتْ  ،أٔ ٖكتتتُٕ الٍعتتتس
ٔالرتجٗ وَ ذٗث السأٔ ٙالد٥ل. ٛ
 قٕلْ ٔ (( :وا وَ ىلواً فقْٗ ىل ٥ز بعض وا ص  ،ىلٖ ازاّ ملا ظّس أٌْ أص)) .
ٖقاه فْٗ  :وطأل ٛالرتجٗ بٌ ا ٧ل ٛأوسٱ ضاٟغ  ،ىلذا كاٌ بأ ل ٛضمٗى، ٛ
ضتتٕا ٞأكاٌت يف وقتتاً يبتتٕل السٔاٖتت ، ٛأ ٙالتصتترٗ ٔالتمتتعٗف  ،أً يف
وقتتاً ٥لتت ٛالتتدلٗن ٔفقّتتْ ِٔ ،تترا أوتسٱ آختتس ت وتتا ٖسٖتتد الػتتٗخ الغصالتت٘
ىليباتْ  ِٕٔ ،تطٕٖغ تسك اؿدٖث الصرٗ ٔ .الٕاجب ا٧خر بكن وا يب ،
َا يف ذلك الصرٗ ٔا٧ص وعاّ .
ىلُٲ ٍِاك فسقتاّ بتٌ ز ٲ اؿتدٖث ْمتٔ ، ّٛاؽتاذ ذلتك قاعتد ّٚوٍّحٗت ، ٛأٔ
اتٲختتتاذ قاعتتتد ٚوٍّحٗتتت ٛلتتترلك ٔ ،بتتتٌ ا٥جتّتتتا الػتتتسع٘ٲ الطتتتاٟغ التتترٙ
َقتمآ ٖ٭رٯكي اجملتّد لبعض ا ٧ل ٛعم ٜلٗن آخس أٔ أ لٛٴ; ٔذلك لعّٕز
ٍّ; فّتترٓ ٌتٗح ت ْ ٛتتتأت٘ مثتتس ّٚملتتٍّخٔ
ٌطٯ تخٕ لتتْ  ،أٔ تقٗٗ تدٴ  ،أٔ ؽصتتٗ ٔ عتتاً
التطمٗي ل ٨ل ٛالػسعٗ ٛكمّا  ٥ ،مثس ّٚلمقبٕه ٔالسفض .
 قٕلْ ٔ (( :وعاذ اهلل أُ ٌ٭ػٯغب عم ٜالطٍ ، ٛفّ٘ ا٧صن ال اٌ٘ ل٬ضتً٦ٖقٍٗاّ )) .
ٖقاه فْٗ ِ :را الر ٙفعمتْ  ،بّرا املطمك الر ٙاٌتّحتْ ِ ،تٕ غ٭تغ٭بٱ عمتٜ
صن٭ ٔ .ممتا أٔقتع الػتٗخ يف
ذ ٭
الطٍٵٔ ، ٛىلُ مل تٮ ٔس ٯٓ ٔ ،لكٍْ يف الٕاقع قد ٭
ِتترا ا٧وتتس اـَطٳ ت أضتتمٕبْ يف التعتتب ٔأضتتمٕبْ يف عتتث ِتترا املٕضتتٕع ،
ذٗتتث ٖٕاجّتتْ اؿتتدٖث الصتترٗ التترٖ ٥ ٙطتتتٕعبْ; فٗتٲحتتْ ىلٍ وٍاقػتتتْ
ٔالس ٲ عمْٗ  ،بد ّ٥وَ وٍاقػٛٳ فّىْ ِٕ لمردٖث الصرٗ الر ٙمل ٖتٕصتن
ىلٍ وعٍآ املسا بْ  ،أٔ الت ب ٳ وٳَ ف ٯّىٳْٳ لْ! .
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 قٕلْ  (( :ب٭ٗد٭ أٌ٘ ىلذا اتبع الطٍَ فعسفتّا أٌّا -يف ْمتّا  -تتف وعالقسآُ الكسٖي يف أٌتْ  ٥ذتس ىل ٥بعتد عتٕٔ ٚ٭ىلعتراز ٔتعسٖتف ٮوػٯتس ٥
ِرا ؟ )) .
تبق ٜوعْ غاٟب ُٛىٕضٕ  ،فكٗف أقبن وا ِٖٕي
ٖقتتاه فٗتتْ  :ا٧قتتس أُ تتتتّي فّىتتك ِٔ .تترا التعتتازض ىلِتتا ِتتٕ يف تصتتٕز
الػٗخ  ٥ ،يف السٔأٖ ٛا٧ذكاً الػسعٗ. ٛ
 قٕلْ  (( :ب عد ِرا  ٥أز ٝأُ ٖٮمِتصو أذتد بقبتٕه وتا زٔآ الػتٗخاُ (عتَعبد اهلل بَ عُٕ  ،قاه  :كتب ىلٍ ٌافع زْٓ اهلل أضألْ عَ الدعا ٞقبن
٘ ىلِتا كتاُ ذلتك يف أٔه ا٫ضتٔ )!(ً٦قتد أ تاز عمٗتْ
القتاه  .فكتب ىلل ٲ
الصٔ ٚ٦الط ً٦عم ٜب املصطم ِٔتي تازٲُٔ  ،فقتتن وقتاتمتّي ٔضتبٜ
ذزازّٖتتي ٔ ،أصتتا ٖٕو٠ترٴ جٕٖسٖتت . . ٛقتتاه  :ذتتدي عبتتد اهلل بتتَ عىتتس ،
ٔكاُ يف ذلك اؾٗؼ !! )) .
ٖقاه فْٗ  :ىلِا ٖركس فّىْ ِٕ  ،زْٓ اهلل ٔ ،املٍّحٗ ٛالطدٖد ٚيف فقْ
الٍصٕ  ،تقم٘ بالتفسٖ بٌ السأٔ ٙالسٔاٖ ٛذٍٗىا تػتىن السٔاٖت ٛعمتٜ
زأ ، ٕٙلمسأ ٙأٔ ٳلطٳٕآ .
 قٕلْ ٔ (( :كىا ػأشل ِرا اؿدٖث  ،ػأشل عَ و مْ أُ زضتٕه خطب أصرابْ ٔأعمىّي بالفً ٔأصرابّا ىلٍ قٗاً الطاع... ٛ
فقد ص وَ كتا اهلل ٔضٍ ٛزضٕلْ أٌْ  -عمْٗ الصٔ ٚ٦الط٥ - ً٦
ٖعمي الغٕٗ عمِ ٜرا الٍرٕ املفصٲن الػاون العحٗب )) .
ٖقتتاه فٗتتْ  :أوٲتتا أٌتتْ صتترٗ ٱ  ،ف تٍ٭ع٭يٯ ; فقتتد أخسجتتْ البختتازٔ ٙوطتتمي يف
صتترٗرّىا ٔ .أوٲتتا أُ عقمتتك ٖ ٥طتتتٕعبْ  ،ف تٍ٭ع٭يٯ ٔ ،لكتتَ ٍٖ ٥ ،بغتت٘ أُ
ٖكُٕ ذلك عرزاّ لك  ،أٔ ضبباّ لس ٲ اؿدٖث  .عم ٜأٌْ ٍٖبغ٘ التفسٖ بٌ
ذالتٌ  :ذال ٛعدً قدز ٚالعقن عم ٜىل زاكٳ أوٯسٕ وا ٔ .ذال ٛىل زاك العقتن أُ
يف أوسٕ وا خم . ّ٦فال اٌّٗ ٥ ٛكَ أُ تكُٕ وع ذدٖثٴ صرٗ عَ الٍيب
 أٔ وع آٖٛٴ وٳَ كتا اهلل عص ٔجن .
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 قٕلْ  (( :آيسلٮ ِرا املٍّخ يف كتاب ٛالط  ، ٚفقبم ا٧يس الرٖ ٙطتقٗيوتٍْ وع وا ص وَ قٕاعد ٔأذكاً ٔ ،ىلُ ِٔ٭ ٜضٍدٓ . .
ٔأعسض عَ أذا ٖث أخس ٝتٕصف بالصرٌّ٧ ٛا  -يف فّى٘ لدَٖ اهلل
ٔ ،ضٗاض ٛالدعٕ - ٚمل تٍطحي وع الطٗا العاً . )) ...
ٖقاه فْٗ ِ :رٓ وطتألٖ ْٛ٭تدخن فّٗتا املتصاد أذٗاٌتاّ ٔ ،قصتٕ ٮز بعتض ا٧فّتاً
ؿكَتي يف تصترٗ ٔتمتعٗف السٔاٖتال وٍّحت ّا
أذٗاٌاّ !  -وتا مل ٖ٭كتَ ا َ
وٍمبطاّ  ،كىٍّخ احملدثيٌ ٔ -اهلل ٖتٌٕٓ٥ا بعٌْٕ ٔتٕفٗقْ .
ٔختاواّ ٖ :تبٗٲَ  ،وَ خ٦ه ِرا العسض ٔ ،املٍاقػ ، ٛهلرا املتٍّخ يف كتابتٛ
الط ت  ٚأٌتتْ وتتٍّخٱ ت ضتتدٖد ٔ ،أُ وعازضتتتْ ملتتٍّخ احمل تدثيٌ  ٥تقتتًٕ عمتت ٜأ ل تٛٴ
صتترٗرٛٴ أٔ قٕاعتتد يابتتتِٔ ، ٛتترا اؿكتتي  ٥ٮٖطٯ تقٳط اؾّتتد املبتترٔه كمتتْ ٥ٔ ،
ٖ٭ ٭ت ٭ٍكٖسٮ ملقاصد الػٗخ الغصال٘ اؿطٍ ٛوٳَ ٔزا ٞذلك اؾّد ٔ ،العٕاطف اّ٫اٌٗٛ
الٍابمٔ ، ٛالترمٗ٦ل الطدٖد ٚيف وٕاطَ وتعد  ٚوَ كتابْ يف الط ٔ ، ٚكمّا
جدٖس ٚبأُ ٖٮطتفا وٍّا  ،لكَ  ،وع اؿرز مما اٌطتٕل عمٗتْ الدزاضت ٛوتَ ذلتك
اـطأ يف املٍّخ .
بعد ِرا العسض ٔاملٍاقػ ٛل٪زأ ٞا٥ػاِال يف وٍّخ تمق٘ الخاتماااااااااااااااة
الط ٔ ٚالػىاٟن الٍبٕٖ ، ٛلعمْٖ قد اتم وتَ خت٦ه ذلتك ٔ ،وتَ
خ٦ه ٌتٗح ٛعسضٔ كن اػآ املٍّخ املطمٕ لتمق٘ الط ٔ ٚالػىاٟن
الٍبٕٖتٔ ، ٛأٌتْ وتٍّخ احملتدثيٌ بتٗقٌٕ ٔ ،أُٵ أ لٖتتْ ِتت٘ ا ٧لٖت ٛالساذحتٔ ، ُٛاحملحتتٛ
الٕاضرٔ ، ُٛأٌٵْ ِٕ وٍّخ الطىأٌٍٗٔ ٛالت ب  ِٕٔ ،الر ٙعمْٗ ٌٕزٮ الٕذ٘ ا٫هل٘ ،
ٔغاِدٮ العقن ٔ ،وتا عتدآ وتَ املٍتاِخ لتٗظ لتْ ِترٓ الصتفال ٔ ،ىلُٯ اغتتىن عمتٜ
بعض ذلك .
ٌطتتأه اهلل التٕفٗت ٔالطتتدا ٔ .صتتم ٜاهلل ٔضتتمي عمتتٌ ٜبٍٗتتا قىتتد ٔعمتت ٜآلتتْ
ٔأصرابْ أْعٌ .

48

مجلة مركز بحوث ودراسات المدونة المنورة ى



