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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، ورضي هللا عن صحابته 
 الغر امليامني، أما بعد:

للشذذذذذذي   اإلسذذذذذذالمي  التذذذذذذار   كتذذذذذذاب  ، دراسذذذذذذة ن د ذذذذذذة لالذذذذذذح  هل ذذذذذذ  بذذذذذذهفهذذذذذذحا البحذذذذذذ  
 أن أسذذذذذذ ل وهللا  والسذذذذذذ ة  ،قبذذذذذذث البع ذذذذذذةامل دمذذذذذذة، و  األول  زءالذذذذذذ، حممذذذذذذرد محذذذذذذاهر رمحذذذذذذه هللا

 .والعمث ال رل يف اإلخالص  رزقنا وأن البح ، هبحا  ن ع

، وفهذذذذارذ، وعلذذذذ  علذذذذذى مباحذذذذذ  سذذذذبعةشذذذذتمث البحذذذذذ  علذذذذى: م دمذذذذة، و خطذذذذة البحذذذذ :  
 النحر التايل:

 .خطة البح وفيها:  امل دمة

 ترمجة املؤلفاملبح  األول: 

 الكتاب. عن نبحة: ال اين املبح 

 .فيه مؤل ه منهج: ال ال  املبح 

 .املؤلف مصادر: الرابع املبح 

 التارخيية الرواايت إ راد يف ومنهجه الس ة، سرد يف طر  ته: اخلامس املبح 

 .الكتاب حماسن: السادذ املبح 

 .الكتاب على امللحرظات: السابع املبح 

 .اخلامتة، وفيها أبرز النتائج والترصيات
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 املبحث األول: ترمجة املؤلف

سذذذذذذالمي سذذذذذذرر  مذذذذذذؤرب وهاتذذذذذذ  إ ،محذذذذذذاهر بكذذذذذذر  بذذذذذذن محذذذذذذاهر بذذذذذذن حممذذذذذذرد أسذذذذذذامة أبذذذذذذرهذذذذذذر 
هذذذذذذذذذ    1351ولذذذذذذذذد يف حرسذذذذذذذذتا شذذذذذذذذال محذذذذذذذذرقي دمشذذذذذذذذ  يف محذذذذذذذذهر رم ذذذذذذذذان عذذذذذذذذام  ،النسذذذذذذذذية
هذذذذذذذذذذ املرافذذذذذذذذذ   1436م، وتذذذذذذذذذريف يف الذذذذذذذذذراي   ذذذذذذذذذرم األحذذذذذذذذذد األول مذذذذذذذذذن صذذذذذذذذذ ر عذذذذذذذذذام 1932
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م وتل ذذذذذذذذذى 1952هذذذذذذذذذذ ، 1371واإلعداد ذذذذذذذذذة وال انر ذذذذذذذذذة و ذذذذذذذذذر  منهذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذامدرذ االبتدائيذذذذذذذذذة 
العلذذذذذذذرم الشذذذذذذذرعية علذذذذذذذى أ ذذذذذذذد  بعذذذذذذذجب أهذذذذذذذث العلذذذذذذذم يف مسذذذذذذذا د بلدتذذذذذذذه،   التحذذذذذذذ   امعذذذذذذذة 

م. التحذذذذذ  بعذذذذذد علذذذذذ  1957-1956دمشذذذذذ  ليذذذذذدرذ علذذذذذم الغرافيذذذذذا،    ذذذذذر  منهذذذذذا عذذذذذام 
إىل البهذذذذذذذة ه ذذذذذذذاب   ابخلدمذذذذذذة العسذذذذذذذكر ة اإللزاميذذذذذذذة، و ذذذذذذذر  ضذذذذذذذابطا  برتبذذذذذذذة مذذذذذذذالزم،   ف ذذذذذذذرز

م. عذذذذذذذاد 1960مدفعيذذذذذذذة علذذذذذذذى احلذذذذذذذدود مذذذذذذذع فلسذذذذذذذطني يف ال طذذذذذذذا  الشذذذذذذذمايل وعلذذذذذذذ  عذذذذذذذام 
 بعدها إىل التدر س .

ابلتذذذذذار   اإلسذذذذذالمي وبذذذذذرزه فيذذذذذه، وصذذذذذن ف فيذذذذذه  بدراسذذذذذة علذذذذذم التذذذذذار   ب نرنذذذذذه، و ذذذذذجب محذذذذذغ ف
لذذذذذذ  بطر  ذذذذذة مبتكذذذذذرة، وامتذذذذذذازه بصذذذذذياهة يرخيذذذذذه يف ماضذذذذذذيه وحاضذذذذذر  صذذذذذياهة  دقي ذذذذذذة  مذذذذذن املنط

اإلسذذذذذذالمي مذذذذذذع عذذذذذذر  األحذذذذذذدا  وىليلهذذذذذذا، ورد  يف هتاابتذذذذذذه علذذذذذذى بعذذذذذذجب الشذذذذذذبهات الذذذذذذ  
 أاثرها املستشرقرن وأتباعهم. واهتم  بدراسة علم األنساب، وبر ه فيه .

م، وعمذذذذذذذث أسذذذذذذذتاعا  للجغرافيذذذذذذذا والتذذذذذذذار   1972انت ذذذذذذذث إىل اململكذذذذذذذة العربيذذذذذذذة السذذذذذذذعرد ة عذذذذذذذام 
أعذذذذذد  برإذذذذذذا  إعاعيذذذذذا   ابلذذذذذراي  وال صذذذذذيم. وهذذذذذان قذذذذد اإلسذذذذالمي يف هليذذذذذة العلذذذذذرم اال تماعيذذذذة 

يف إعاعذذذذذذة ال ذذذذذذرين مذذذذذذن السذذذذذذعرد ة ا ذذذذذذه  غرافيذذذذذذة العذذذذذذا  اإلسذذذذذذالمي. لذذذذذذه أه ذذذذذذر مذذذذذذن مذذذذذذذائ  
مصذذذذذن ف يف التذذذذذار   وال كذذذذذر اإلسذذذذذالمي والغرافيذذذذذا. وهمذذذذذا محذذذذذار  يف وضذذذذذع منذذذذذاهج وخطذذذذذ  

 دراسية يف علمي التار   والغرافيا.
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هتذذذذذذذ  متنرعذذذذذذذة يف التذذذذذذذار   وال كذذذذذذذر ،  يف علذذذذذذذم الغرافيذذذذذذذا ، و ر التذذذذذذذالذذذذذذذه مؤل ذذذذذذذات عد ذذذذذذذدة يف 
 اإلسالمي

سلسذذذذذذذذذذذلة العذذذذذذذذذذذا  ،  ذذذذذذذذذذذزءا   22تذذذذذذذذذذذار   اإلسذذذذذذذذذذذالمي و  ذذذذذذذذذذذع يف مرسذذذذذذذذذذذرعة هتذذذذذذذذذذذاب المنهذذذذذذذذذذذا  
سلسذذذذذذلة ، ي هللا عذذذذذذنهمسلسذذذذذذلة بنذذذذذذاة دولذذذذذذة اإلسذذذذذذالم ، يف سذذذذذذ  الصذذذذذذحابة رضذذذذذذ، اإلسذذذذذذالمي
ألساسذذذذذذذي يف التذذذذذذذار   لذذذذذذذ  ااملنط، مذذذذذذذراطن الشذذذذذذذعرب اإلسذذذذذذذالمية يف يسذذذذذذذيا سلسذذذذذذذلة، اخلل ذذذذذذذاء

السذذذذذذ ة ، والت ذذذذذذرا خذذذذذذالل التذذذذذذار   اإلسذذذذذذالميالتر يذذذذذذه ، مذذذذذذع أنبيذذذذذذاء هللا ورسذذذذذذله، اإلسذذذذذذالمي
انت ذذذذث إىل  ذذذذذرار ربذذذذذه هذذذذذرة ( هيذذذذد األعذذذذذداء وه لذذذذذة األبنذذذذذاء،  خذذذذذاب األنبيذذذذذاء واملرسذذذذذلني، النبر ذذذذة

 1م 2014من نرفمرب  23هذ   املراف   1436ص ر األحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نظذذذذذذر يف ترمجتذذذذذذذه: الذذذذذذرو  الزاهذذذذذذذر واللبذذذذذذاب ال ذذذذذذذاخر يف ترمجذذذذذذة العالمذذذذذذذة الغذذذذذذرايف واملذذذذذذذؤرب اإلسذذذذذذالمي الشذذذذذذذي  حممذذذذذذرد محذذذذذذذاهر ، إعذذذذذذذداد:  1

 النباز.  هتي (عم  
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 .نبذة عن الكتاباملبحث الثاين: 

ا،  22 املكتذذذذذذذذ  اإلسذذذذذذذذالمي يف الكتذذذذذذذذاب مطبذذذذذذذذر  يف  التذذذذذذذذار   وهذذذذذذذذر  شذذذذذذذذمث سلسذذذذذذذذلةذلذذذذذذذذد 
 ن سذذذذذم عهذذذذذر فيهذذذذذا أن التذذذذذار    اإلسذذذذالمي يف ال ذذذذذدا واحلذذذذذد  ، وقذذذذذد قذذذذذدم للكتذذذذاب   دمذذذذذة

 ن سذذذذذذم  ، والتذذذذذذار   اإلسذذذذذذالمي( والتذذذذذذار   العلمذذذذذذيالعذذذذذذاملي املنطبذذذذذذ  علذذذذذذى أورابإىل   التذذذذذذار   
 :إىل ثالثة أقسام

  التذذذذذذار   ال ذذذذذذدا: و بذذذذذذدأ مذذذذذذن معرفذذذذذذة اإلنسذذذذذذان الكتابذذذذذذة، و نتهذذذذذذي بسذذذذذذ ر  مد نذذذذذذة رومذذذذذذا 1
   م476عام 

  التذذذذذذذذار   الرسذذذذذذذذذي  : و بذذذذذذذذذدأ مذذذذذذذذذن سذذذذذذذذذ ر  رومذذذذذذذذا، و نتهذذذذذذذذذي ب ذذذذذذذذذت  ال سذذذذذذذذذطنطينية عذذذذذذذذذام 2
 هذ على  د حممد ال ات .857

يف الرقذذذذذذ  الذذذذذذح  نعذذذذذذي  و نتهذذذذذذي  ال سذذذذذذطنطينية،   التذذذذذذار   احلذذذذذذد  :  و بذذذذذذدأ مذذذذذذن فذذذذذذت 3
  فيه، و ن سم إىل قسمني:

 هذ1193أ  التار   احلد  : و نتهي ب يام ال ررة ال رنسية عام 

 1ب  التار   املعاصر: و بدأ من قيام ال ررة ال رنسية، وميتد حىت الرق  احلايل

 عهر أن التار   اإلسالمي ميكن أن   سم إىل ثالثة أقسام:  

اإلسالم: واستمر مدة طر لة هان   اهلية أبه ر معاملها ابست ناء مجاعات   ير   ما قبث 1
 .2عامحرا مع أنبيائهم، وساروا على  جهم

  بدأ االحنراف  ظهر محيئ ا  واخلل اء الرامحد ن    التار   اإلسالمي: من حياة الرسرل2
 يف العهد ن األمر  والعباسي.فشيئ ا، 

                                                           
 (6 1التار   اإلسالمي   1
 .حمث نظر، وسي يت بيان عل  يف امللحرظات على الكتاب إدخال ير   ما قبث اإلسالم يف أقسام التار   اإلسالمي 2
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، حيذذذذذ  احنذذذذذرف احلكذذذذذام عذذذذذن الذذذذذنهج 1 اهليذذذذذة حد  ذذذذذة  التذذذذذار   احلذذذذذد  : وهذذذذذر مرحلذذذذذة 3
 .2اإلسالمي، وقد حكم هح  املدة املمالي  والع مانيرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 وص ه للمجتمع ابلاهلي على سبيث اإلطالق ال  ص ، وسي يت التنبيه على هحا يف امللحرظات على الكتاب. 1
 (10 1التار   اإلسالمي   2
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 .فيه مؤلفه : منهجاملبحث الثالث

بالد الرافذذذذذذد ن  تصذذذذذذر لذذذذذذ  اخللذذذذذذ  األول، وير ذذذذذذ  بعذذذذذذد امل دمذذذذذذة عهذذذذذذر نبذذذذذذحة  تصذذذذذذرة عذذذذذذن: 
قذذذذذام بت سذذذذذيم    ،وإفر  يذذذذذة، و ز ذذذذذرة العذذذذذرب(ولذذذذذبالد الشذذذذذام، ومصذذذذذر ، قبذذذذذث اإلسذذذذذالم ويسذذذذذيا

 الذذذذذذذزء، النبر ذذذذذذذة السذذذذذذذ ة: ال ذذذذذذذاين الذذذذذذذزء، البع ذذذذذذذة قبذذذذذذذث: األول الذذذذذذذزء  همذذذذذذذا  لذذذذذذذي: الكتذذذذذذذاب
 الدولذذذذذذذذة: اخلذذذذذذذذامس الذذذذذذذذزء، األمذذذذذذذذر  العهذذذذذذذذد: الرابذذذذذذذذع الذذذذذذذذزء، الرامحذذذذذذذذدون اخلل ذذذذذذذذاء: ال الذذذذذذذذ 

 العهذذذذذذذذذذذذد: السذذذذذذذذذذذذابع الذذذذذذذذذذذذزء، 2   العباسذذذذذذذذذذذذية الدولذذذذذذذذذذذذة: السذذذذذذذذذذذذادذ الذذذذذذذذذذذذزء، 1   العباسذذذذذذذذذذذية
 احلكذذذذذذذذذذم حذذذذذذذذذذرل م ذذذذذذذذذذاهيم: التاسذذذذذذذذذذع الذذذذذذذذذذزء، الع مذذذذذذذذذذاين العهذذذذذذذذذذد: ال ذذذذذذذذذذامن الذذذذذذذذذذزء، اململذذذذذذذذذذرهي
-1342  العذذذذذذذذراق بذذذذذذذذالد: عشذذذذذذذذر احلذذذذذذذذاد  الذذذذذذذذزء،  طبذذذذذذذذع  : العامحذذذذذذذذر الذذذذذذذذزء، اإلسذذذذذذذذالمي

: عشذذذذذذر ال الذذذذذذ  الذذذذذذزء،  طبذذذذذذع  : عشذذذذذذر ال ذذذذذذاين الذذذذذذزء، (م1991 - 1924(   هذذذذذذذ1411
 لذذذذذذذذذذذذذذزءا، (م1989-1924  ( هذذذذذذذذذذذذذذ1409 - 1342  والسذذذذذذذذذذذذذردان مصذذذذذذذذذذذذذر النيذذذذذذذذذذذذذث واد 
(  هذذذذذذ1412 - 1342  أفر  يذذذذذا هذذذذذري: عشذذذذذر اخلذذذذذامس الذذذذذزء، املغذذذذذرب بذذذذذالد: عشذذذذذر الرابذذذذذع

 ترهيذذذذذذا: عشذذذذذذر السذذذذذذابع الذذذذذذزء، إفر  يذذذذذذة محذذذذذذرقي: عشذذذذذذر السذذذذذذادذ الذذذذذذزء، (م1924-1992 
 إ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذران: عشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامن لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزءا ،(م1989 - 1924(   هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1409 - 1342 

 - 1924(   هذذذذذذذذذ1411 - 1342  اهلند ذذذذذذذذة ال ذذذذذذذذارة: عشذذذذذذذذر التاسذذذذذذذذع الذذذذذذذذزء، وأفغانسذذذذذذذذتان
 احلذذذذذذذذاد  الذذذذذذذذزء، وأندونيسذذذذذذذذيا مذذذذذذذذاليزاي يسذذذذذذذذيا محذذذذذذذذرقي  نذذذذذذذذرب: العشذذذذذذذذرون الذذذذذذذذزء، (م1991

 األقليذذذذذذذذذذات: والعشذذذذذذذذذذرون ال ذذذذذذذذذذاين الذذذذذذذذذذزء، الروسذذذذذذذذذذية اإلمرباطرر ذذذذذذذذذذة يف املسذذذذذذذذذذلمرن: والعشذذذذذذذذذذرون
 .( اإلسالمية

فصذذذذذذث أو فصذذذذذذرل تت ذذذذذذمن أربعذذذذذذة أبذذذذذذراب، وىذذذذذذ  هذذذذذذث ابب وقذذذذذذام بت سذذذذذذيم ا لذذذذذذد األول إىل 
، والسذذذذذذذالم الصذذذذذذذالة عليذذذذذذذه عذذذذذذذدة مباحذذذذذذذ   البذذذذذذذاب األول الرسذذذذذذذالة، وال ذذذذذذذاين نشذذذذذذذ ة الرسذذذذذذذرل

وفصذذذذذذذث البع ذذذذذذة، والبذذذذذذذاب ال الذذذذذذذ   ،وفصذذذذذذث مرحلذذذذذذذة الشذذذذذذبابوىتذذذذذذه فصذذذذذذذث عهذذذذذذد الط رلذذذذذذذة، 
الذذذذذدعرة يف مكذذذذذة، وىتذذذذذه فصذذذذذث الذذذذذدعرة سذذذذذرا، وفصذذذذذث الذذذذذدعرة  هذذذذذرا، وا تمذذذذذع اإلسذذذذذالمي، 

بذذذذذع الذذذذذذدعرة يف املد نذذذذذذة، اوفصذذذذذث البحذذذذذذ  عذذذذذن مكذذذذذذان للذذذذذدعرة، وفصذذذذذذث اهلجذذذذذرة، والبذذذذذذاب الر 
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سذذذذذذالمية، وفصذذذذذذث وفصذذذذذذث حماولذذذذذذة ال  ذذذذذذاء علذذذذذذى الدولذذذذذذة اإل ،وىتذذذذذذه فصذذذذذذث  سذذذذذذيس الدولذذذذذذة
حجذذذذة الذذذذردا  وبذذذذحهر زو اتذذذذه وأوالد  وخذذذذتم الكتذذذذاب بذذذذحهر عهذذذذر الغذذذذزوات، و  ترسذذذذع الدولذذذذة

 (. وهتابه وأصحابه
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 .مصادر املؤلف: املبحث الرابع

   ذذذذحهر مذذذذن   اد منهذذذذا، الشذذذذي  حممذذذذرداملصذذذذادر الذذذذ  اسذذذذت ى منهذذذذا مذذذذادة هذذذذحا الكتذذذذاب واسذذذذت
 عل  محيئ ا، لكن من خالل  رد الكتاب، تبني ما  لي:

ا.  1  أنه  عث من مصادر  ال رين الكرا، وأه ر من عل   د 

 :وهي احلد  ،  عزو هلا يف مراضع عد دة  من مصادر  هت  2

 لرتمح ، سنن ابن ما ه، مسند أمحد(صحي  البخار ، صحي  مسلم،  امع ا 

 ذذذذال املصذذذذادر الذذذذ  اسذذذذت اد وعلذذذذ  إدر ا، مالذذذذ  اسذذذذت اد منهذذذذا   ر ذذذذا عهذذذذر بعذذذذجب املصذذذذادر 2
 منها:

 – ال لذذذذذذذم دارطبعذذذذذذذة  منهذذذذذذذا طبعذذذذذذذات عذذذذذذذدة، البذذذذذذذن سذذذذذذذيد النذذذذذذذاذ، مطبذذذذذذذر  1عيذذذذذذذرن األثذذذذذذذر 1
 .رم ان حممد إبراهيم، ب وت

 عبذذذذذذد طذذذذذذه ى يذذذذذذ ، اليذذذذذذث دار طبعذذذذذذة منهذذذذذذا طبعذذذذذذات عذذذذذذدة ، مطبذذذذذذر 2سذذذذذذ ة ابذذذذذذن هشذذذذذذام 2
 .سعد فالرؤ 

 .ال اهرة -ب وت - الشروق دار، طبعته مطبر  ،، لسيد قط 3ظالل ال رين  3

 العلميذذذذذة الكتذذذذذ  دار ، عذذذذذدة طبعذذذذات منهذذذذذا طبعذذذذةمطبذذذذر  ،، البذذذذن عطيذذذذذة4احملذذذذرر الذذذذذر يز  4
 .حممد الشايف عبد السالم عبد: احمل  ، ب وت –

                                                           
 (104 1التار   اإلسالمي   1
 (113،184 1التار   اإلسالمي   2
 (212 1  التار   اإلسالمي 3
 (198 1التار   اإلسالمي   4
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، بذذذذذذذذذ وت – األعلمذذذذذذذذذي دار طبعذذذذذذذذذة منهذذذذذذذذذا طبعذذذذذذذذذات عذذذذذذذذذدة مطبذذذذذذذذذر  ،1مغذذذذذذذذذاز  الراقذذذذذذذذذد  5
 . رنس  مارسدنى ي : 

 للطباعذذذذذذة هجذذذذذر دار طبعذذذذذة منهذذذذذا طبعذذذذذات عذذذذذذدة مطبذذذذذر  ،، البذذذذذن ه ذذذذذ 2البدا ذذذذذة والنها ذذذذذة 6
 .الرتهي احملسن عبد بن هللا عبد: ى ي ، واإلعالن والترز ع والنشر

، ال ذذذذذاهرة – اخلذذذذذا ي مكتبذذذذذة طبعذذذذذة منهذذذذذا طبعذذذذذات عذذذذذدة مطبذذذذذر  ،3طب ذذذذذات ابذذذذذن سذذذذذعد  7
 .عمر  حممد علي: احمل  

 املكتذذذذذ  مطبذذذذذر   األعظمذذذذذي، مصذذذذذط ى حممذذذذذد.دصذذذذذلى هللا عليذذذذذه وسذذذذذلم،  هتذذذذذاب النذذذذذي 8
 .4  اإلسالمي

أ   ذذذذذا، م الذذذذذه: يف عهذذذذذر مذذذذذن هذذذذذا ر مذذذذذن الصذذذذذحابة إىل  لذذذذذبعجب هتبذذذذذه، وهذذذذذحا إدر عذذذذذزو   3
 :احلبشة، أمحار إىل

  .اإلسالمي املكت   مطبر ، 5هتابه  مع اهلجرة إىل احلبشة    1

 :ويف ترمجة الزب  بن العرام، وأي سلمة عبد هللا بن عبد األسد، أمحار إىل

 . اإلسالمي املكت   مطبر ، 6هتابه   سلسلة بناة دولة اإلسالم    2

 

 

                                                           
 (288 1التار   اإلسالمي   1
 (299،301 1التار   اإلسالمي   2
 (347 1التار   اإلسالمي   3
 (356 1التار   اإلسالمي   4
 (93 1التار   اإلسالمي   5
 (93 1املصدر الساب    6
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 ، ومنهجه يف إيراد الرواايت التارخييةالسرية سرد يف طريقته: اخلامس املبحث

 1هما  لي:  ، وعهر الرواايت التارخيية، لس ة راد  ل تعل  إبما  يف طر  ته واملؤلف

وترتيبهذذذذذذا، علذذذذذذى أبذذذذذذراب وفصذذذذذذرل،   ذذذذذذرل رمحذذذذذذه   قذذذذذذام بت سذذذذذذيم مباحذذذذذذ  السذذذذذذ ة وترز عهذذذذذذا 1
رضذذذذذذذر  إىل أربعذذذذذذذة أبذذذذذذذراب: ىذذذذذذذدث  يف األول عذذذذذذذن طبيعذذذذذذذة الرسذذذذذذذالة، هللا:  وقذذذذذذذد قسذذذذذذذم  امل

وتكلمذذذذذذ  يف ال ذذذذذذاين منهذذذذذذا عذذذذذذن نشذذذذذذ ة حممذذذذذذد، ومحذذذذذذرح  يف ال الذذذذذذ  منهذذذذذذا عذذذذذذن الذذذذذذدعرة يف 
مكذذذذذذة، و علتذذذذذذه فصذذذذذذرال ثالثذذذذذذة هذذذذذذي: دعذذذذذذرة الرسذذذذذذرل السذذذذذذر ة، والهذذذذذذر ابلذذذذذذدعرة،   العمذذذذذذث 

ى  سذذذذذذيس الدولذذذذذذة، والبذذذذذذاب رابذذذذذذع فصذذذذذذل  فيذذذذذذه عذذذذذذن الذذذذذذدعرة يف املد نذذذذذذة و علتذذذذذذه ثالثذذذذذذة علذذذذذذ
 .2فصرل..(

  :والرواايت التارخيية، م الة الس ة، ايترو م سرد  رم املؤلف ب  2

 سردها بطرهلا. ،3قصة ال الثة الح ن خل را  أ

 .بطرهلا4وسرد  ل صة إسالم سلمان ال ارسي  ب

 .بطرهلا سردها، 5اخلطابوقصة إسالم عمر بن    

  دا وأمحار إليها إمحارة وهحا قليث، ومن عل : ور ا اختصر بعجب املروايت 

، حيذذذذذ  قذذذذذال: إىل الطذذذذذائف بعذذذذذد امحذذذذذتداد أع  قذذذذذر  عليذذذذذه الصذذذذذالة والسذذذذذالم النذذذذذي عهابذذذذذه 
مذذذذذذذا أصذذذذذذذابه يف الطذذذذذذذائف عنذذذذذذذدما سذذذذذذذار إليهذذذذذذذا، و   سذذذذذذذتطع دخذذذذذذذرل     وأصذذذذذذذاب الرسذذذذذذذرل

 1مكة عندما عاد حىت أ ار  املطعم بن عد (

                                                           
 (38 1التار   اإلسالمي   1
 (4 1التار   اإلسالمي     2
 (329 1التار   اإلسالمي   3
 (12 1التار   اإلسالمي     4
 (95 1التار   اإلسالمي   5
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 معاصر، ومن عل : أبسلربب لمه    ر ا صاغ املؤلف الس ة3

، قذذذذذال:  أمذذذذذا قذذذذذر   ف ذذذذذد علمذذذذذ  و عذذذذذ  هذذذذذث مذذذذذا حذذذذذد  فتذذذذذداع  يف حادثذذذذذة اهلجذذذذذرة  أ
ة، فتشذذذذذاوروا يف األمذذذذذذر، فذذذذذاقرت  بع ذذذذذذهم إىل ا تمذذذذذا  يف دار النذذذذذدوة لتبحذذذذذذ   ذذذذذا هذذذذذذي فاعلذذذذذ

أن  ذذذذذدعر  خيذذذذذر  لتسذذذذذرت   منذذذذذه مكذذذذذة وأبناؤهذذذذذا، فذذذذذرفجب هذذذذذحا االقذذذذذرتا ، واقذذذذذرت  بع ذذذذذهم أن 
 .2 ص د ابحلد د و رت ..(

 : عث ىتها، 3هزوة بدريف و   ب

، الصذذذذذر ع الذذذذذح  ال  طذذذذذا ، احلماقذذذذذة والغطرسذذذذذة املعرفذذذذذة والحذذذذذرد، اخلذذذذذربة والذذذذذرأ ، احلكذذذذذيم  
وسذذذذذاق ىذذذذذ  هذذذذذث عنذذذذذران مذذذذذن هذذذذذح  العنذذذذذاو ن الذذذذذ  عنذذذذذرن هلذذذذذا قصذذذذذ  مذذذذذن السذذذذذ ة،  (األول

 ومن عل :

قذذذذذذذال ىذذذذذذذ  عنذذذذذذذذران   الصذذذذذذذر ع األول  :   بينمذذذذذذذا هذذذذذذذذان املسذذذذذذذلمرن ال  تذذذذذذذا رن إىل املذذذذذذذذاء، 
فحرضذذذذذذذهم ملذذذذذذذيء، وبئذذذذذذذرهم وافذذذذذذذرة امليذذذذذذذا ، هانذذذذذذذ  قذذذذذذذر    ا ذذذذذذذة ماسذذذذذذذة إىل علذذذذذذذ ، وخذذذذذذذر  

ذذذذذذذا سذذذذذذذيء مذذذذذذذنهم األسذذذذذذذرد بذذذذذذذن عبذذذذذذذد األسذذذذذذذد املخزومذذذذذذذي أخذذذذذذذر أ ي سذذذذذذذلمة وهذذذذذذذان ر ذذذذذذذال  محرس 
فمذذذذذا خذذذذذر  مذذذذذن بذذذذذني قرمذذذذذه حذذذذذىت خذذذذذر  لذذذذذه محذذذذذزة بذذذذذن عبذذذذذد املطلذذذذذ  ف ذذذذذربه ضذذذذذربة .اخللذذذذذ ..

 .4أطاح  بنصف ساقه وبدأ  بر حنر احلر ، ف تبعه محزة أبخر  أودت  ياته(

، قذذذذال:   وأصذذذذب  املسذذذذلمرن بذذذذني إر ذذذذن، إع نذذذذزل خالذذذذد بذذذذن الرليذذذذد مذذذذن هذذذذزوة أحذذذذديف و    
بعذذذذد أن ق ذذذذى علذذذذى الرمذذذذاة، والت ذذذذ  املشذذذذرهرن ورأوا مذذذذا حذذذذد ، وقذذذذد  عذذذذرا خل هذذذذم  يلذذذذه 

 .5صيا  خالد، فان لبرا وقامرا هبجرم معاهس(

                                                                                                                                                                      
 (86 1التار   اإلسالمي     1
 (135 1التار   اإلسالمي   2
 (176 1التار   اإلسالمي   3
 (184 1التار   اإلسالمي   4
 (226 1التار   اإلسالمي   5
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 إال يف مراضع معدودة ومن عل :  ،هالب ا النبرة عهد يف األحدا   نت د ال  4

 أبذذذذذذذر خذذذذذذذر :  قذذذذذذال: األمحذذذذذذذعر  مرسذذذذذذذى أي حذذذذذذد  وهذذذذذذذر ، ن ذذذذذذد  ل صذذذذذذذة  ذذذذذذ ا الراهذذذذذذذ   أ
 قذذذذذر  ، مذذذذذن أمحذذذذذياب يف - وسذذذذذلم عليذذذذذه هللا صذذذذذلى - النذذذذذي معذذذذذه وخذذذذذر  الشذذذذذام، إىل طالذذذذذ 
 قبذذذذذذث وهذذذذذذانرا الراهذذذذذذ ، إلذذذذذذيهم فخذذذذذذر  رحذذذذذذاهلم، فحلذذذذذذرا هبطذذذذذذرا، الراهذذذذذذ  علذذذذذذى أمحذذذذذذرفرا فلمذذذذذذا
 فجعذذذذذذذذث رحذذذذذذذذاهلم،  لذذذذذذذذرن فهذذذذذذذذم: قذذذذذذذذال،  لت ذذذذذذذذ  وال إلذذذذذذذذيهم، خيذذذذذذذذر  فذذذذذذذذال  سذذذذذذذذ ون، علذذذذذذذذ 

: قذذذذذذال - وسذذذذذذلم عليذذذذذذه هللا صذذذذذذلى - هللا رسذذذذذذرل بيذذذذذذد ف خذذذذذذح  ذذذذذذاء، حذذذذذذىت الراهذذذذذذ   ذذذذذذتخللهم
 أمحذذذذذياب لذذذذذه ف ذذذذذال للعذذذذذاملني، رمحذذذذذة هللا  بع ذذذذذه العذذذذذاملني، رب رسذذذذذرل هذذذذذحا العذذذذذاملني، سذذذذذيد هذذذذذحا
 حجذذذذذر وال محذذذذذجر  بذذذذذ    الع بذذذذذة مذذذذذن أمحذذذذذرفتم حذذذذذني إنكذذذذذم: ف ذذذذذال علمذذذذذ   مذذذذذا: قذذذذذر   مذذذذذن
ا، خذذذذذذر   إال  ه ذذذذذذروف مذذذذذذن أسذذذذذذ ث النبذذذذذذرة  ذذذذذذاب أعرفذذذذذذه وإين لنذذذذذذي، إال  سذذذذذذجدان وال سذذذذذذا د 

 رعيذذذذذذة يف هذذذذذذر وهذذذذذذان بذذذذذذه، أيهذذذذذذم فلمذذذذذذا طعام ذذذذذذا، هلذذذذذذم فصذذذذذذنع ر ذذذذذذع  ، الت احذذذذذذة م ذذذذذذث هت ذذذذذذه
 قذذذذذد و ذذذذذدهم ال ذذذذذرم مذذذذذن دإ فلمذذذذذا تظلذذذذذه، همامذذذذذة وعليذذذذذه ف قبذذذذذث إليذذذذذه، أرسذذذذذلرا: قذذذذذال اإلبذذذذذث
 يفء إىل انظذذذذذذذروا: ف ذذذذذذذال عليذذذذذذذه، الشذذذذذذذجرة يفء مذذذذذذذال  لذذذذذذذس فلمذذذذذذذا الشذذذذذذذجرة، يفء إىل سذذذذذذذب ر 
 إىل بذذذذذه  ذذذذذحهبرا ال أن  نامحذذذذذدهم وهذذذذذر علذذذذذيهم، قذذذذذائم هذذذذذر فبينمذذذذذا: قذذذذذال، عليذذذذذه مذذذذذال الشذذذذذجرة
 الذذذذذروم، مذذذذذن أقبلذذذذذرا قذذذذذد سذذذذذبعة فذذذذذ عا فالت ذذذذذ ه  في تلرنذذذذذه، ابلصذذذذذ ة عرفذذذذذر  إعا الذذذذذروم فذذذذذ ن الذذذذذروم

 الشذذذذذهر، هذذذذذحا يف خذذذذذار  النذذذذذي هذذذذذحا أن  ذذذذذاءإ: قذذذذذالرا بكذذذذذم   ذذذذذاء مذذذذذا: ف ذذذذذال فاسذذذذذت بلهم،
 هذذذذذذحا، طر  ذذذذذذ  إىل بع نذذذذذذا خذذذذذذرب ، أخذذذذذذربإ قذذذذذذد وإإ أبإذ، إليذذذذذذه بعذذذذذذ  إال طر ذذذذذذ   بذذذذذذ  فلذذذذذذم
 هذذذذذحا، لطر  ذذذذ  لذذذذ  خذذذذ   اخذذذذذرتإ إمنذذذذا: قذذذذالرا مذذذذنكم  خذذذذ  هذذذذذر أحذذذذد خل كذذذذم هذذذذث: ف ذذذذال
. ال: قذذذذذذذالرا رد   النذذذذذذذاذ مذذذذذذذن أحذذذذذذذد  سذذذذذذذتطيع هذذذذذذذث    ذذذذذذذيه أن هللا أراد أمذذذذذذذر ا أفذذذذذذذرأ تم: قذذذذذذذال
  ذذذذذزل فلذذذذذم طالذذذذذ  أبذذذذذر: قذذذذذالرا وليذذذذذه  أ كذذذذذم هللا أنشذذذذذدهم: قذذذذذال، معذذذذذه وأقذذذذذامرا فبذذذذذا عر : قذذذذذال
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 الكعذذذذذ  مذذذذذن الراهذذذذذ  وزود ( وبذذذذذالال   بكذذذذذر أاب  معذذذذذه وبعذذذذذ  طالذذذذذ  أبذذذذذر رد  حذذذذذىت  نامحذذذذذد 
 .1 والز  

 ذذذذذذذال:   حذذذذذذذد    ذذذذذذذ ا الراهذذذذذذذ  روا  الرتمذذذذذذذح  ف ذذذذذذذد ن ذذذذذذذد املؤلذذذذذذذف الروا ذذذذذذذة يف احلامحذذذذذذذية، ف
وأصذذذذذذذذحاب السذذذذذذذذ ، وقذذذذذذذذد تكلذذذذذذذذم يف متنذذذذذذذذه، وقذذذذذذذذال احلذذذذذذذذاف  الذذذذذذذذحهي يف ير ذذذذذذذذ  اإلسذذذذذذذذالم: 

ا(   2حد   منكرا  د 

 رسذذذذذالإ وهذذذذذي نكذذذذذارة متنذذذذذه يف : النذذذذذاذ سذذذذذيد ابذذذذذن قذذذذذالوال صذذذذذة يف بعذذذذذجب أل اظهذذذذذا نكذذذذذارة، 
 عليذذذذذه هللا صذذذذذلى النذذذذذي فذذذذذ ن  !سذذذذذنني العشذذذذذر  بلذذذذذ    بكذذذذذر وأبذذذذذر وهيذذذذذف ،النذذذذذي مذذذذذع بكذذذذذر أي

 قالذذذذه مذذذذا علذذذى أعذذذذرام تسذذذذعة للنذذذي وهانذذذذ  عذذذذامني مذذذن أبز ذذذذد بكذذذذر أي مذذذن أهذذذذرب هذذذذان وسذذذلم
 مذذذذذذن أبه ذذذذذذر علذذذذذذ  بعذذذذذذد إال بكذذذذذذر يأل  نت ذذذذذذث   وبذذذذذذالل - عشذذذذذذر اثنذذذذذذا أو - وهذذذذذذ   الطذذذذذذرب 
 أبذذذذذذذر امحذذذذذذذرتا  هللا يف عذذذذذذذحب مذذذذذذذا وعنذذذذذذذد المحيذذذذذذذني خلذذذذذذذف لبذذذذذذذي هذذذذذذذان ف نذذذذذذذه عذذذذذذذام عشذذذذذذذر ن

 .3(بكر

 وقذذذذذدواحلذذذذذاف  ابذذذذذن حجذذذذذر مذذذذذال إىل ت ر ذذذذذة ال صذذذذذة ونبذذذذذه علذذذذذى و ذذذذذرد ل ظذذذذذة منكذذذذذرة ف ذذذذذال:  
 أخر هذذذذذذذا األمحذذذذذذذعر  مرسذذذذذذذى أي حذذذذذذذد   مذذذذذذذن ث ذذذذذذذات ر الذذذذذذذه إبسذذذذذذذناد ال صذذذذذذذة هذذذذذذذح  وردت

 بكذذذذر أبذذذذر واتبعذذذذه قرلذذذذه وهذذذذي منكذذذذرة ل ظذذذذة فيهذذذذا وزاد الراهذذذذ  فيهذذذذا  سذذذذم و  وهذذذذ   الرتمذذذذح 
 أن الإ بذذذذذالال  رمئذذذذذح امحذذذذذرت  وال متذذذذذ هال  كذذذذذن   حينئذذذذذح بكذذذذذر أاب أن نكارهتذذذذذا وسذذذذذب  بذذذذذالال

                                                           
، وابذذذذذذن أي محذذذذذذيبة يف مصذذذذذذن ه: 3620: -صذذذذذذلى هللا عليذذذذذذه وسذذذذذذلم  -املناقذذذذذذ ، ابب مذذذذذذا  ذذذذذذاء يف بذذذذذذدء نبذذذذذذرة النذذذذذذي  أخر ذذذذذذه الرتمذذذذذذح  ى 1

 - 307  1، والبيه ذذذذذذذذذذي يف دالئذذذذذذذذذذث النبذذذذذذذذذذرة: 279 - 277  2، والطذذذذذذذذذذرب  يف يرخيذذذذذذذذذه: 54 - 51وأبذذذذذذذذذر نعذذذذذذذذذذيم يف الذذذذذذذذذذدالئث:  18390
 الشيخنب، و  خير ا .،وقال احلاهم: صحي  على محر  615  2واحلاهم يف املستدر :  312

 (38 1التار   اإلسالمي   2
 (285  2، و نظر: البدا ة والنها ة   ال كر  (43   1عيرن األثر   3
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 هذذذذذذذذحا يف أدر ذذذذذذذذ  يخذذذذذذذذر حذذذذذذذذد   مذذذذذذذذن م تطعذذذذذذذذة األخذذذذذذذذ ة الملذذذذذذذذة هذذذذذذذذح  أن علذذذذذذذذى  مذذذذذذذذث
 .1(رواته أحد من وهم هي الملة ويف احلد  

 طالذذذذ  أي بذذذذن علذذذذيقبذذذذث البع ذذذذة، وهذذذذر حذذذذد    والسذذذذالم الصذذذذالة عليذذذذهب  ويف  ذذذذر النذذذذي 
 هذذذذذان ممذذذذذا ب بذذذذذي  مهمذذذذذ  مذذذذذا:    ذذذذذرل - وسذذذذذلم عليذذذذذه هللا صذذذذذلى - هللا رسذذذذذرل  عذذذذذ : قذذذذذال
ذذذذذذرن الاهليذذذذذذة أهذذذذذذث  قلذذذذذذ  منهمذذذذذذا، هللا  عصذذذذذذمي هلتيهمذذذذذذا الذذذذذذدهر، مذذذذذذن مذذذذذذرتني إال بذذذذذذه،  همُّ
 هنمذذذذي إىل أبصذذذذر:   رعاهذذذذا ألهلذذذذه أهنذذذذام يف مكذذذذة أبعلذذذذى قذذذذر   مذذذذن معذذذذي هذذذذان ل ذذذذىت ليلذذذذة
 أدىن فجئذذذذذ  فخر ذذذذذ ، نعذذذذذم،: قذذذذذال ال تيذذذذذان،  سذذذذذمر همذذذذذا  كذذذذذة، الليلذذذذذة هذذذذذح  أ ذذذذذر حذذذذذىت
: ف ذذذذذذالرا هذذذذذذحا  مذذذذذذا: ف لذذذذذذ  ومذذذذذذزام ، دفذذذذذرف، وضذذذذذذرب هنذذذذذذاء،  عذذذذذذ  مكذذذذذذة، دور مذذذذذن دار

 الغنذذذذذذاء بذذذذذذحل  فلهذذذذذذرت قذذذذذذر  ، مذذذذذذن امذذذذذذرأة تذذذذذذزو  قذذذذذذر   مذذذذذذن لر ذذذذذذث فالنذذذذذذة، تذذذذذذزو  فذذذذذذالن
 مذذذذذا: ف ذذذذذال فر عذذذذذ  الشذذذذذمس، حذذذذذر إال أ  ظذذذذذي فمذذذذذا عيذذذذذي، هلبتذذذذذي حذذذذذىت الصذذذذذرت وبذذذذذحل 
 م ذذذذذث فسذذذذذمع  فخر ذذذذذ ، ف عذذذذذث، علذذذذذ ، م ذذذذذث أخذذذذذر  ليلذذذذذة لذذذذذه قلذذذذذ   ، ف خربتذذذذذه فعلذذذذذ  
 إال أ  ظذذذذي فمذذذذا عيذذذذي، هلبتذذذذي حذذذذىت  عذذذذ   ذذذذا فلهذذذذرت يل، قيذذذذث مذذذذا م ذذذذث يل ف يذذذذث علذذذذ ،
 قذذذذال. محذذذذيئ ا فعلذذذذ  مذذذذا: قلذذذذ  فعلذذذذ   فمذذذذا: ف ذذذذال صذذذذاحي إىل ر عذذذذ    الشذذذذمس، مذذذذسُّ 

 أهذذذذذث  عمذذذذذث ممذذذذذا بسذذذذذرء بعذذذذذدها مهمذذذذذ  مذذذذذا هللا فذذذذذر: - وسذذذذذلم عليذذذذذه هللا صذذذذذلى - هللا رسذذذذذرل
 .2(بنبرته هللا أهرمي حىت الاهلية

 3قال:   أخر ه احلاهم وصححه، وواف ه الحهي، وضع ه ابن ه   يف البدا ة(

ة، وأمذذذذا ابذذذذن حجذذذذر ف ذذذذال بعذذذذد أن هذذذذحا مذذذذا ن لذذذذه املؤلذذذذف عذذذذن ابذذذذن ه ذذذذ  يف البدا ذذذذة والنها ذذذذو 
 ابذذذذذذن وقذذذذذذال السذذذذذذ ة، يف إسذذذذذذحاق بذذذذذذن حممذذذذذذد روا  وهكذذذذذذحايف مسذذذذذذند إسذذذذذذحاق:   أنذذذذذذهعهذذذذذذر 

                                                           
 (353  1اإلصابة يف متييز الصحابة   1
  4، واحلذذذذذذذذاهم يف املسذذذذذذذذذتدر : 6239، رقذذذذذذذذم: 56  8، وابذذذذذذذذذن حبذذذذذذذذان يف صذذذذذذذذحيحه 2403أخر ذذذذذذذذه البذذذذذذذذزار همذذذذذذذذا يف الكشذذذذذذذذف بذذذذذذذذرقم:  2

 .33  2، والبيه ي يف الدالئث: 128. وقال: حد   صحي  على محر  مسلم، وواف ه الحهي.أبر نعيم يف الدالئث: 245
 (42 1التار   اإلسالمي   3
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 يف إال الكبذذذذذذذار املسذذذذذذذانيد مذذذذذذذن محذذذذذذذيء يف رو  ومذذذذذذذا  ليلذذذذذذذة، حسذذذذذذذنة الطر ذذذذذذذ  هذذذذذذذح : حجذذذذذذذر
 .1(ث ات ور اله فصث، حسن حد   وهر هحا إسحاق، مسند

 أحسذذذذذذذن إن: ت رلذذذذذذذرن إمعذذذذذذذة تكرنذذذذذذذرا ال :  هللا رسذذذذذذذرل قذذذذذذذال: قذذذذذذذال حح  ذذذذذذذة   حذذذذذذذد   
 أن النذذذذذذذذذاذ أحسذذذذذذذذذن إن أن سذذذذذذذذذكم، وطنذذذذذذذذذرا وبكذذذذذذذذذن ظلمنذذذذذذذذذا، ظلمذذذذذذذذذرا وإن أحسذذذذذذذذذنا، النذذذذذذذذذاذ
(، قذذذذذذال املؤلذذذذذذف:   روا  الرتمذذذذذذح  ويف إسذذذذذذناد  ضذذذذذذعيف، تظلمذذذذذذرا فذذذذذذال أسذذذذذذاءوا وإن ىسذذذذذذنرا،

 2وقد ص  مرقرفا على ابن مسعرد(

 م اله: إدرا، إال  سرقها ال  الرواايت من وال رائد الدروذ  حهر ال  5

، ف ذذذذذذال:  وهنذذذذذذا  ذذذذذذ  أن نترقذذذذذذف املتعل ذذذذذذة بذذذذذذردة عبيذذذذذذد هللا بذذذذذذن  حذذذذذذ ل رائذذذذذذد عهذذذذذذر  ل أ 
  الذذذذذذذزوا  ال  صذذذذذذذ  بذذذذذذذني صذذذذذذذاحي ع يذذذذذذذدتني  تل تذذذذذذذني إال إعا هانذذذذذذذ  1علذذذذذذذى مالحظتذذذذذذذني: 

ر  املسذذذذذذذذلمرن   تذذذذذذذذ2  صذذذذذذذذ  العكس...وةذذذذذذذذ  امل ارقذذذذذذذذة، الزو ذذذذذذذذة مذذذذذذذذن أهذذذذذذذذث الكتذذذذذذذذاب، وال
اهث يف تطبيذذذذ  عنذذذذدما ارتذذذذد، أ  عنذذذذدما بذذذذدل د نذذذذه ولكذذذذن لذذذذر تسذذذذ(  حذذذذ  بذذذذن هللا عبيذذذذد 

  3 بعجب الرا بات لر ب  عندها العنا ة به، واالهتمام بشؤونه(

، ف ذذذذذذذذذال:   أوال: بذذذذذذذذذدأ ابلذذذذذذذذذدعرة بعناصذذذذذذذذذر ل رائذذذذذذذذذد املتعل ذذذذذذذذذة ابلهذذذذذذذذذر ابلذذذذذذذذذدعرة  لعهذذذذذذذذذر  ب 
اختارهذذذذا، فلبذذذذ  الذذذذدعرة ويمنذذذذ ، واثني ذذذذا: هانذذذذ  دعرتذذذذه للنذذذذاذ عامذذذذة، وأثنذذذذاء هذذذذح  الذذذذدعرة 

 ترقذذذذذع مذذذذذنهم علذذذذذ ، اثل  ذذذذذا: هذذذذذان  مذذذذذع املذذذذذؤمنني   رهذذذذذز علذذذذذى مذذذذذن  ذذذذذد فذذذذذيهم اإلمكذذذذذاإت أو
يف ذمرعذذذذذات خاصذذذذذذة ال  علمهذذذذذذا أحذذذذذذد إال أع ذذذذذذاؤها، وهانذذذذذ  هذذذذذذح  األسذذذذذذر نذذذذذذراة ال اعذذذذذذدة 

 4الصلبة ال  ثبت  عليها أرهان الدعرة(

                                                           
 (209  17املطال  العالية بزوائد املسانيد ال مانية   1

 (43 1التار   اإلسالمي   2
 (94 1التار   اإلسالمي     3
 (61 1التار   اإلسالمي     4
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  ش  إىل عهر اخلالف عند عهر مروايت الس ة، وهحا إدرا، م اله:   ر ا 5

، قذذذذذال:  اختل ذذذذذ  يراء العلمذذذذذاء حذذذذذرل مبامحذذذذذرة ة  بذذذذذدرمشذذذذذارهة املالئكذذذذذة ال تذذذذذال يف هذذذذذزو أ  
 .1املالئكة لل تال و بدو وهللا أعلم من يايت سررة األن ال أ م قاتلرا(

يء بذذذذذه أصذذذذذحابه لل يذذذذذام لسذذذذذعد بذذذذذن معذذذذذاع ملذذذذذا  ذذذذذ  ب  يف االسذذذذذتدالل ب صذذذذذة أمذذذذذر النذذذذذي
للحكذذذذذذذم يف بذذذذذذذي قر ظذذذذذذذة، قذذذذذذذال:    سذذذذذذذتدل بع ذذذذذذذهم هبذذذذذذذحا احلذذذذذذذد   علذذذذذذذى و ذذذذذذذرب ال يذذذذذذذام 

ا هذذذذذان  املسذذذذاعدة لينذذذذذزل   ر  ذذذذا  تذذذذذا  إىلللر ذذذذث الكبذذذذ  او العذذذذذا  وال داللذذذذة فيذذذذذه، ألن سذذذذعد 
 .2عن الدابة هما أن هنا  فرق ا بني ال يام ل الن وال يام له..(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (187 1التار   اإلسالمي     1
 (269 1التار   اإلسالمي     2
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 .الكتاب حماسن: السادس املبحث

 حماسن الكتاب ه  ة ومتعددة، وهي هالتايل:

 عذذذذذذذرف أب ذذذذذذذاء األمذذذذذذذاهن الذذذذذذذ   ذذذذذذذرد عهرهذذذذذذذا يف الغذذذذذذذزوات والسذذذذذذذ ة ممذذذذذذذا  تذذذذذذذا  لبيذذذذذذذان يف   1
 على سبيث امل ال:  و   حهر املصدر الح  ر ع إليه يف عل ، احلامحية،

لشذذذذذرقي : بلذذذذذدة بذذذذذني مكذذذذذة واملد نذذذذذة، وهذذذذذي أقذذذذذرب إىل املد نذذذذذة، وهذذذذذي إىل الشذذذذذمال ااألبذذذذذراءأ  
 .1هم منها40من راب  على مسافة 

 .2إحية ابليمن يف أقصى الز رة :بر  الغمادب  

 3    ي: إحية أصبهان، وتسمى هنا  محهرستان، وهي اآلن أطالل خربة

هذذذذذم 350د  أصذذذذذبهان: أصذذذذذ هان مد نذذذذذة إب ذذذذذران ت ذذذذذع إىل النذذذذذرب مذذذذذن طهذذذذذران علذذذذذى بعذذذذذد 
 .4منها

 يف إليذذذذذذه ر ذذذذذذع الذذذذذذح  املصذذذذذذدر  ذذذذذذحهر و  احلامحذذذذذذية، يف لبيذذذذذذان  تذذذذذذا  ممذذذذذذاغر ذذذذذذ     شذذذذذذر  ال2
 : امل ال سبيث على ،عل 

: أ  محااب  وهر ب ت  اليم والحال وعل  ليتمكن من نصرته واإلميان به حع اأ  
5 

 .6: مد الصرت يف اخليامحيمالنخر ب 

 .1   ال ئ ي: بكسر املعجمتني، األصث واملعدن

                                                           
 (35 1التار   اإلسالمي   1
 (178 1التار   اإلسالمي   2
 (12 1التار   اإلسالمي   3
 املصدر الساب  4
 (47 1التار   اإلسالمي   5
 (103 1التار   اإلسالمي   6
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 .2ز رها د  النهم: صرت وترعد وز ر،   ال:  م إبله

 .3ه  أهبنا: أ  ظنا

 :م اله، يرخيية اخلرائ  يف ترسي  معلرمةلرسرم، و   االستعانة اب3

 التذذذذذار   مذذذذذن بذذذذذدء الذذذذذرحي إىل الذذذذذدعرة السذذذذذر ة   الهر ذذذذذة   ابلرسذذذذذرم يف بيان: االسذذذذذتعانة أ 
 م اله: 4العمث على  سيس دولة(

 
، 6 هذذذذذذذزوة بذذذذذذذدر(5 سذذذذذذذر ة عبذذذذذذذد هللا بذذذذذذذن  حذذذذذذذ ( يف بيذذذذذذذان هذذذذذذذزوةرائ  ابخلذذذذذذذ االسذذذذذذذتعانة ب 

 ، م اله:، وه ها من الغزوات7 هزوة أحد(

                                                                                                                                                                      
 (44 1التار   اإلسالمي   1
 (98 1التار   اإلسالمي   2
 (120 1التار   اإلسالمي   3
 (134 1التار   اإلسالمي   4
 (167 1التار   اإلسالمي   5
 (188 1التار   اإلسالمي   6
 (236 1التار   اإلسالمي   7
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 : نبيه على مسائث مهمة، من عل    ستطرد أحياإ  يف الت4

  وتكذذذذذرن البيعذذذذذة ابلكتذذذذذاب والسذذذذذنة، ومذذذذذىت أعطذذذذذى املبذذذذذا ع البيعذذذذذة هانذذذذذ  أمانذذذذذة يف قذذذذذال: أ  
عهذذذذر هذذذذحا يف   ذذذذث لذذذذه...( علذذذذ  ال عن ذذذذه ال  ذذذذث لذذذذه الر ذذذذر  عنهذذذذا، ولذذذذر أراد الر ذذذذر  عذذذذن

يف معذذذذذر  عهذذذذذر ثبذذذذذرت بيعذذذذذة املسذذذذذلمني لرسذذذذذرل هللا، وعنذذذذذد عهذذذذذر مبحذذذذذ  الهذذذذذر ابلذذذذذدعرة، 
 .1أحاد   متعل ة ابلبيعة

وقذذذذذذال:    تتغذذذذذذ  نظذذذذذذرة املسذذذذذذلمني إىل الذذذذذذاهليني يف حذذذذذذ  اخلذذذذذذ  هلذذذذذذم وطلذذذذذذ  اهلدا ذذذذذذة ب  
 2 منظمذذذذذذات للتبليذذذذذذ  واإلرمحذذذذذذاد(واإلميذذذذذذان هلذذذذذذم، وعلذذذذذذ  بذذذذذذدعرهتم وإابنذذذذذذة الطر ذذذذذذ ، و سذذذذذذيس 

عهذذذذذذر هذذذذذذحا يف معذذذذذذر  الكذذذذذذالم علذذذذذذى حذذذذذذرص النذذذذذذي علذذذذذذى هدا ذذذذذذة عمذذذذذذر بذذذذذذن اخلطذذذذذذاب، وأي 
 .3 هث بن هشام ب رله:  اللهم أعز اإلسالم أبحد العمر ن(

                                                           
 (70 1التار   اإلسالمي   1
 (108 1التار   اإلسالمي   2
 (  عنا .3681 617  5أخر ه الرتمح    3
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 عهرهذذذذذذا، حذذذذذذىت بلذذذذذذ  حنذذذذذذر ثلذذذذذذ    أوىل املؤلذذذذذذف عهذذذذذذر الغذذذذذذزوات عنا ذذذذذذة فائ ةذذذذذذذ، وأطذذذذذذال يف5
للمؤلذذذذذذف يف التعر ذذذذذذف هبذذذذذذح  الغذذذذذذزوات واإلطالذذذذذذة يف الكتذذذذذذاب، وهذذذذذذحا وإن هذذذذذذان ممذذذذذذا  سذذذذذذ  

عهذذذذذر أحذذذذذداثها، إال أنذذذذذه يف امل ابذذذذذث أه ذذذذذث  رانذذذذذ  أخذذذذذر  تتعلذذذذذ  أبحذذذذذرال النذذذذذي مذذذذذع النذذذذذاذ 
 يف املد نة النبر ة أثناء تل  الغزوات.

 :   قام بت سيم املرضرعات، مما  سهث على الباح  ضبطها، فم ال  6

، و عذذذذذذث ىتذذذذذذه  اليهذذذذذذرد، الذذذذذذداخث يف عذذذذذذداءاألمبحذذذذذذ    األعذذذذذذداء  قسذذذذذذمه إىل قسذذذذذذمني: أ  
 .1قر  (خار  املد نة، و عث ىته   األعداءواملناف رن، وأصحاب املصاحل(، و 
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 .على الكتاب امللحوظات :السادس املبحث

 ه    هد بشر   ر د عدة ملحرظات على الكتاب، أحس  أن من أمهها:

ا مذذذذذن   1 عذذذذذدم ترثيذذذذذ  املعلرمذذذذذات العلميذذذذذة والتارخييذذذذذة الذذذذذ   ذذذذذحهرها إال إدر ا، وهذذذذذر م ذذذذذث  ذذذذذد 
وقذذذذث هذذذذحل  عنذذذذد تعر  ذذذذه أل ذذذذاء ، 1عهذذذذر املصذذذذادر التارخييذذذذة الذذذذ  أخذذذذح منهذذذذا مذذذذادة البحذذذذ 

ومذذذذن الذذذذذرواايت يف السذذذذ ة الذذذذ     رث هذذذذذا علذذذذى سذذذذذبيث األمذذذذاهن، أو محذذذذر  هر ذذذذذ  احلذذذذد  ، 
 امل ال:

عنذذذذذد قذذذذذدوم الرسذذذذذذرل ومنهذذذذذا قصذذذذذة سذذذذذعد بذذذذذذن  2أ  قصذذذذذة املؤاخذذذذذاة بذذذذذني املهذذذذذذا ر ن واألنصذذذذذار
 مذذذذاال، املد نذذذذة أهذذذذث أه ذذذذر أإ أخذذذذي، أ حذذذذني قذذذذال لذذذذه:   الربيذذذذع مذذذذع عبذذذذد الذذذذرمحن بذذذذن عذذذذرف

 ف ذذذذال. أطل هذذذذا حذذذذىت إليذذذذ  أعجذذذذ  أ هذذذذا فذذذذانظر امذذذذرأين وىذذذذ  فخذذذذح ، مذذذذايل محذذذذطر فذذذذانظر
 فذذذذذذذحه . فذذذذذذذدلر . السذذذذذذذرق علذذذذذذذى دلذذذذذذذرين ومالذذذذذذذ ، أهلذذذذذذذ  يف لذذذذذذذ  هللا ابر : الذذذذذذذرمحن عبذذذذذذذد

 .3(و ن أق  من بشيء فجاء فرب  واب  فامحرت 

 أنذذذذذيس بذذذذذن عبذذذذذدهللا، قذذذذذال 4ب  وقصذذذذذة قتذذذذذث عبذذذذذدهللا بذذذذذن أنذذذذذيس خلالذذذذذد بذذذذذن سذذذذذ يان اهلذذذذذحيل
 بذذذذذذذن خالذذذذذذذد أن بلغذذذذذذذي قذذذذذذذد إنذذذذذذذه  :ف ذذذذذذذال ،- وسذذذذذذذلم عليذذذذذذذه هللا صذذذذذذذلى - هللا رسذذذذذذذرل دعذذذذذذذاين
 هللا، رسذذذذرل اي: قلذذذذ . فاقتلذذذذه ف تذذذذه بعرنذذذذة، وهذذذذر ليغذذذذزوين، النذذذذاذ يل  مذذذذع نبذذذذي  بذذذذن سذذذذ يان
 قشذذذذذعر رة لذذذذذه و ذذذذذدت رأ تذذذذذه إعا: - وسذذذذذلم عليذذذذذه هللا صذذذذذلى - قذذذذذال. أعرفذذذذذه حذذذذذىت يل  انعتذذذذذه
 وقعذذذذذذ  حذذذذذذىت سذذذذذذي ي، مترمحذذذذذذح ا فخر ذذذذذذ  قذذذذذذ ، محذذذذذذيئ ا هبذذذذذذ  مذذذذذذا أهرمذذذذذذ  والذذذذذذح : قلذذذذذذ 
 و ذذذذدت رأ تذذذذه فلمذذذذا العصذذذذر، وقذذذذ  هذذذذان وحذذذذني ، منذذذذزال   هلذذذذن  ذذذذريد ظعذذذذن مذذذذع  بعرنذذذذة عليذذذذه
 حنذذذذذر ، ف قبلذذذذذ  ال شذذذذذعر رة، مذذذذذن - وسذذذذذلم عليذذذذذه هللا صذذذذذلى - هللا رسذذذذذرل يل وصذذذذذف مذذذذذا لذذذذذه
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 حنذذذذذر ، أمشذذذذذي وأإ فصذذذذذل ي  الصذذذذذالة، عذذذذذن تشذذذذذغلي حماولذذذذذة وبينذذذذذه بيذذذذذي  كذذذذذرن أن وخشذذذذذي 
 مذذذذن ر ذذذذث: قلذذذذ  الر ذذذذث  مذذذذن: قذذذذال إليذذذذه، انتهيذذذذ  فلمذذذذا، والسذذذذجرد الرهذذذذر  برأسذذذذي أومذذذذ 
: قلذذذذذ  علذذذذذ  يف أإ أ ذذذذذث،: قذذذذذال. هلذذذذذحا فجذذذذذاء  الر ذذذذذث، هلذذذذذحا و معذذذذذ  بذذذذذ   ذذذذذع العذذذذذرب
 إعا حذذذذذذذىت محذذذذذذذيئ ا، معذذذذذذذه فمشذذذذذذذي  ي فذذذذذذذاحل  نعذذذذذذذم: قذذذذذذذال مبيذذذذذذذ   مذذذذذذذن فهذذذذذذذث حا ذذذذذذذة ابهذذذذذذذي
   عليذذذذذذه مكب ذذذذذذات ظعائنذذذذذذه وترهتذذذذذذه خر ذذذذذذ    قتلتذذذذذذه، حذذذذذذىت السذذذذذذيف عليذذذذذذه محلذذذذذذ  أمكنذذذذذذي
 - هللا رسذذذذذرل علذذذذذى قذذذذذدم  حذذذذذىت خر ذذذذذ  النذذذذذاذ عهذذذذذ  إعا حذذذذذىت ولمتذذذذذه البذذذذذال هشذذذذذي 
 قذذذذذذال. هللا رسذذذذذذرل اي قتلتذذذذذذه: قلذذذذذ . الر ذذذذذذه أفلذذذذذذ : ف ذذذذذذال فذذذذذريين، ،- وسذذذذذذلم عليذذذذذذه هللا صذذذذذلى
 1(صدق : - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسرل

وإدر ا مذذذذذذا ، همذذذذذذا سذذذذذذب   بشذذذذذذيء إال مذذذذذذا نذذذذذذدرايت التارخييذذذذذذة، وال  تع بهذذذذذذا   ال  ن ذذذذذذد الذذذذذذروا2
 من عل :، ، أو  ن ث هالم أئمة احلد   عليها2 كم على األحاد   ال   رردها

 رهذذذذ  عذذذذنهم، هللا رضذذذذي أصذذذذحابه، دفذذذذن مذذذذن وسذذذذلم عليذذذذه هللا صذذذذلى هللا رسذذذذرل فذذذذرغ ملذذذذاأ   
 هلذذذذذا ف ذذذذذال  حذذذذذ ، بنذذذذذ  محنذذذذذة فل يتذذذذذه املد نذذذذذة، إىل را عذذذذذني حرلذذذذذه املسذذذذذلمرن وخذذذذذر  فرسذذذذذه
 هللا  رسذذذذذذذرل اي مذذذذذذذن: قالذذذذذذذ  ، «احتسذذذذذذذي: محنذذذذذذذة اي: »وسذذذذذذذلم عليذذذذذذذه هللا صذذذذذذذلى هللا رسذذذذذذذرل
 لذذذذذه، هللا ه ذذذذذر را عذذذذذرن، إليذذذذذه وإإ هلل إن :قالذذذذذ .  «املطلذذذذ  عبذذذذذد بذذذذذن محذذذذذزة خالذذذذذ : »قذذذذال
 أخذذذذذر : »قذذذذذال هللا  رسذذذذذرل اي مذذذذذن: قالذذذذذ  ، «احتسذذذذذي: »هلذذذذذا قذذذذذال   الشذذذذذهادة، لذذذذذه هنيئذذذذذا
 لذذذذذذذذذه هنيئذذذذذذذذذا لذذذذذذذذذه، هللا ه ذذذذذذذذذر را عذذذذذذذذذرن، إليذذذذذذذذذه وإإ هلل إإ: قالذذذذذذذذذ  ، « حذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذن هللا عبذذذذذذذذد

 مصذذذذذع  زو ذذذذذ : »قذذذذذال هللا  رسذذذذذرل اي مذذذذذن: قالذذذذذ  ، «احتسذذذذذي: »هلذذذذذا قذذذذذال   الشذذذذذهادة،
فلذذذذذم  .احلذذذذذد  (.وولرلذذذذذ . وصذذذذذاح  واع ذذذذذرا ،: ل ذذذذذ  ويف واحذذذذذزإ ،: قالذذذذذ  ، «عمذذذذذ  بذذذذذن

خير   املؤلف ال صة، و   تكلم عليها بشيء. 
3 
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 فح ذذذذذا الكعبذذذذذة، إىل عامذذذذذد وهذذذذذر قذذذذذر  ، سذذذذذ هاء مذذذذذن سذذذذذ يه ل يذذذذذهروا ذذذذذة  أن أاب بكذذذذذر و ب  
، رأسذذذذذه علذذذذذى : قذذذذذذال وائذذذذذث، بذذذذذن العذذذذذذاص أو املغذذذذذ ة، بذذذذذن الرليذذذذذذد بكذذذذذر أبي فمذذذذذر: قذذذذذذال تذذذذذرااب 
 بن سذذذذ ، علذذذذ  فعلذذذذ  أنذذذذ : قذذذذال السذذذذ يه  هذذذذحا  صذذذذنع مذذذذا إىل تذذذذر  أال: بكذذذذر أبذذذذر ف ذذذذال
   (أحلمذذذذذذ  مذذذذذذا رب أ  أحلمذذذذذذ ، مذذذذذذا رب أ  أحلمذذذذذ ، مذذذذذذا رب أ :   ذذذذذذرل وهذذذذذذر: قذذذذذال

 .1 ن دها و   تكلم عليها بشيء

 ، ومن عل :2  عدم العنا ة بتخر ج أه ر األحاد   ال   حهرها3

واسرتضذذذذذذاعه يف بذذذذذذي سذذذذذذعد،    تعذذذذذذر  املؤلذذذذذذف لتخذذذذذذر ج الراو ذذذذذذة الذذذذذذراردة   أ  مرلذذذذذذد النذذذذذذي
 .3الط رلة وعهد الرسرل ةلنش يف عل ، مع انه أفرد فصال  

 .4 تعر  لتخر ج ال صةب  حادثة اإلسراء واملعرا ،   

 عذذذذذذذن، واحلذذذذذذذد   5ال صذذذذذذذة لتخذذذذذذذر ج  تعذذذذذذذر   صذذذذذذذة األصذذذذذذذ م واستشذذذذذذذهاد  يف أحذذذذذذذد،    ق
  عرفذذذذه   فذذذذ عا قذذذذ    صذذذذث   النذذذذة دخذذذذث ر ذذذذث عذذذذن حذذذذدثرين:   ذذذذرل هذذذذان : قذذذذال هر ذذذذرة أي

 وقذذذذذ  بذذذذذن اثبذذذذذ  بذذذذذن عمذذذذذرو: األمحذذذذذهث عبذذذذذد بذذذذذي أصذذذذذ م: في ذذذذذرل هذذذذذر  مذذذذذن سذذذذذ لر  النذذذذذاذ
 أيىب هذذذذذذان: قذذذذذذال األصذذذذذذ م  محذذذذذذ ن هذذذذذذان هيذذذذذذف لبيذذذذذذد بذذذذذذن حملمذذذذذذرد ف لذذذذذذ ( احلصذذذذذذني قذذذذذذال 

سذذذذذالم  - وسذذذذذلم عليذذذذذه هللا صذذذذذلى - هللا رسذذذذذرل وخذذذذذر  أحذذذذذد  ذذذذذرم هذذذذذان فلمذذذذذا قرمذذذذذه علذذذذذى اإل 
سذذذذالم، لذذذذه بذذذذدا أحذذذذد إىل  عذذذذر  يف فذذذذدخث ال ذذذذرم، أتذذذذى حذذذذىت فغذذذذدا سذذذذي ه ف خذذذذح ف سذذذذلم اإل 

  لتمسذذذذذذذرن األمحذذذذذذهث عبذذذذذذد بذذذذذذي ر ذذذذذذال فبينمذذذذذذا: قذذذذذذال الراحذذذذذذة، أثبتتذذذذذذه حذذذذذذىت ف اتذذذذذذث النذذذذذذاذ
 ترهنذذذذذذا  ل ذذذذذذد بذذذذذذه   ذذذذذذاء ومذذذذذذا لألصذذذذذذ م هذذذذذذحا إن وهللا: ف ذذذذذذالرا بذذذذذذه هذذذذذذم إعا املعرهذذذذذذة يف قذذذذذذتالهم

 علذذذذى أحذذذذراب عمذذذذرو اي بذذذذ   ذذذذاء مذذذذا: قذذذذالرا بذذذذه  ذذذذاء مذذذذا فسذذذذ لر . احلذذذذد   هذذذذحا ملنكذذذذر وإنذذذذه
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سذذذذذالم  يف رهبذذذذذة أو قرمذذذذذ  سذذذذذالم يف رهبذذذذذة بذذذذذث: قذذذذذال اإل   وأسذذذذذلم ، ورسذذذذذرله ابهلل يمنذذذذذ  اإل 
 حذذذذذذذىت ف اتلذذذذذذذ  - وسذذذذذذذلم عليذذذذذذذه هللا صذذذذذذذلى - هللا رسذذذذذذذرل مذذذذذذذع فغذذذذذذذدوت سذذذذذذذي ي أخذذذذذذذحت  

 صذذذذذلى - هللا لرسذذذذذرل فذذذذذحهرو  أ ذذذذذد هم يف مذذذذذات أن  لبذذذذذ     : قذذذذذال أصذذذذذابي، مذذذذذا أصذذذذذابي
 .(النة أهث ملن إنه ف ال - وسلم عليه هللا

عهذذذذذر يف امل دمذذذذذة أنذذذذذه    كذذذذذن حر صذذذذذا علذذذذذى عهذذذذذر الرقذذذذذائع حسذذذذذ  تسلسذذذذذلها التذذذذذارخيي،   4
 ، ومن عل :1وإن هان هحا    د  إال يف عدد قليث من احلراد 

وأبنذذذذذاء  وبناتذذذذذه، مذذذذذن هذذذذذ  ترتيذذذذذ  هلذذذذذم   أنذذذذه يف  ا ذذذذذة الكتذذذذذاب سذذذذذرد أ ذذذذذاء زو ذذذذذات النذذذذي
 .2أو هلن ضمن سرد  ألحدا  الس ة هالب ا

مذذذذذذذذع أن يف االقتصذذذذذذذار علذذذذذذذى مذذذذذذذا قصذذذذذذذذه هللا يف  عهذذذذذذذر  لذذذذذذذبعجب ال صذذذذذذذ  اإلسذذذذذذذرائيليات،   5
هنيذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذن عهذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذح  الت اصذذذذذذذذذيث الذذذذذذذذذ  هللا أعلذذذذذذذذذم   هتابذذذذذذذذذه، أو ثبذذذذذذذذذ  يف سذذذذذذذذذنة نبيذذذذذذذذذه

 م ال عل :بصحتها، 

عليذذذذذذه السذذذذذذالم قذذذذذذال:   هجذذذذذذر قرمذذذذذذه يف هللا، وهذذذذذذا ر بذذذذذذني أظهذذذذذذرهم ومعذذذذذذه  يف قصذذذذذذة إبذذذذذذراهيم
أخذذذذر  هذذذذاران وزو ذذذذه ملكذذذذا و   كذذذذرإ مذذذذؤمنني، وابذذذذن أخيذذذذه لذذذذر  وقذذذذد يمذذذذن وأسذذذذلم، وزو ذذذذه 

ال ذذذذرات، حذذذذىت وصذذذذلرا إىل بلذذذذدة حذذذذران الذذذذ   ذذذذر سذذذذارة ابنذذذذة عمذذذذه وهذذذذان الطر ذذذذ  علذذذذى ذذذذذر  
 .3 ت ع يف ترهيا اليرم...وهنا  مات أبر  يزر(

حمذذذذث نظذذذذر، وبع ذذذذها ليسذذذذ   يذذذذذدة،  -رمحذذذذذه هللا-بعذذذذجب العبذذذذارات الذذذذ   طل هذذذذا املؤلذذذذف  6
 ومن عل :
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ير ذذذذ  مذذذذا قبذذذذث اإلسذذذذالم: واسذذذذتمر مذذذذدة طر لذذذذة  مذذذذن أقسذذذذام التذذذذار   اإلسذذذذالمي  عهذذذذر أن أ  
هانذذذذذذ   اهليذذذذذذة أبه ذذذذذذر معاملهذذذذذذا ابسذذذذذذت ناء مجاعذذذذذذات عامحذذذذذذرا مذذذذذذع أنبيذذذذذذائهم، وسذذذذذذاروا علذذذذذذى 

 .1( جهم

 ذذذذذذدخث يف أقسذذذذذذام التذذذذذذار   اإلسذذذذذذالمي بذذذذذذث هذذذذذذر قسذذذذذذم مسذذذذذذت ث، فالتذذذذذذار   وهذذذذذذحا ال سذذذذذذم ال 
 . اإلسالمي  بدأ  بع  الني

وهذذذذذذر مرحلذذذذذذة  اهليذذذذذذة حد  ذذذذذذة، حيذذذذذذ  احنذذذذذذرف  التذذذذذذار   احلذذذذذذد  : قذذذذذذال املؤلذذذذذذف عذذذذذذن   ب
 .2(احلكام عن النهج اإلسالمي، وقد حكم هح  املدة املمالي  والع مانيرن

، نعذذذذذذم قذذذذذذد   ذذذذذذال  امذذذذذذة انتهذذذذذذ  ببع ذذذذذذة النذذذذذذيوهذذذذذذحا الرصذذذذذذف هذذذذذذ  صذذذذذذحي ، فالاهليذذذذذذة الع
 بر رد  اهلية نسبة لشخ  أو بلد أم على سبيث اإلطالق فال.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (10 1التار   اإلسالمي  1
 (10 1التار   اإلسالمي   2
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 والتوصيات النتائج أبرز وفيها اخلامتة

 تتعلذذذذذذذ  بكتذذذذذذذذاب   التذذذذذذذار   اإلسذذذذذذذذالمي  يف  ا ذذذذذذذة املطذذذذذذذاف، وبعذذذذذذذذد عهذذذذذذذر مباحذذذذذذذذ  مهمذذذذذذذة
 للشي   حممرد محاهر  رمحه هللا، أسجث بعجب النتائج والترصيات ال  من أمهها:

   عتذذذذذذذرب هتذذذذذذذاب   التذذذذذذذار   اإلسذذذذذذذالمي  مرسذذذذذذذرعة محذذذذذذذاملة يف عهذذذذذذذر مذذذذذذذا  تعلذذذذذذذ  ابلتذذذذذذذار   1
 إىل وقتنا احلاضر.  اإلسالمي قدمي ا وحد   ا، من عهد الرسرل

سذذذذذذذذذذرد أه ذذذذذذذذذذر األحذذذذذذذذذذدا  الذذذذذذذذذذ    أ ذذذذذذذذذذاد املؤلذذذذذذذذذذف يف ا لذذذذذذذذذذد األول املتعلذذذذذذذذذذ  ابلسذذذذذذذذذذ ة يف 2
 حصل  يف العهد النبر ، وأوىل الغزوات عنا ة يمة.

ذلذذذذذذد    أعتذذذذذذف املؤلذذذذذذف بشذذذذذذر  الغر ذذذذذذ ، والتعر ذذذذذذف أب ذذذذذذاء األمذذذذذذاهن والبلذذذذذذدان يف أه ذذذذذذر 3
 وإن هان    حهر مصادر  يف عل . (الس ة

   ممذذذذا  سذذذذ  للمؤلذذذذف، اسذذذذتطراد  يف عهذذذذر بعذذذذجب املسذذذذائث املهمذذذذة همذذذذا سذذذذب ، وت سذذذذيمه4
 .م هرم وواض  ملراضيع الس ة، وصياهته لبعجب أحداثها أبسلرب معاصر

  هنذذذذذذذا  ملحرظذذذذذذذات قيذذذذذذذدهتا علذذذذذذذى الكتذذذذذذذاب، ه مهذذذذذذذال اإلمحذذذذذذذارة إىل املصذذذذذذذادر الذذذذذذذ  ن ذذذذذذذث 5
إمهذذذذذذذال ن ذذذذذذذد املذذذذذذذروايت الذذذذذذذ  ىتذذذذذذذا  إىل ن ذذذذذذذد، و ذذذذذذذر ج األحاد ذذذذذذذ  واحلكذذذذذذذم منهذذذذذذذا ه ذذذذذذذ  ا، و 

فالغالذذذذذذذ  إمهذذذذذذذال علذذذذذذذ     سذذذذذذذرقها، عليهذذذذذذذا، وعهذذذذذذذر ال رائذذذذذذذد املسذذذذذذذتنبطة مذذذذذذذن األحذذذذذذذدا  الذذذذذذذ 
 هله، إال يف النادر.

يف مذذذذذذا فذذذذذذات املؤلذذذذذذف رمحذذذذذذه هللا  ( ذذذذذذزء السذذذذذذ ة   أوصذذذذذذي برضذذذذذذع هتذذذذذذاب مسذذذذذذتدر  علذذذذذذى 6
 أو لرح  عليه فيه، وهحا ال  ن   من عمله بث  كمله. ،رمحة واسعة

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى يله وصحبه أمجعني.
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 فهارس املوضوعات

 الص حة املرضر 
 1 .البح  خطة: وفيها امل دمة
 2 املؤلف ترمجة: األول املبح 
 4 .الكتاب عن نبحة: ال اين املبح 
 6 .فيه مؤل ه منهج: ال ال  املبح 
 8 .املؤلف مصادر: الرابع املبح 

 الذذذذذذذذذرواايت إ ذذذذذذذذذراد يف ومنهجذذذذذذذذذه السذذذذذذذذذ ة، سذذذذذذذذذرد يف طر  تذذذذذذذذذه: اخلذذذذذذذذذامس املبحذذذذذذذذذ 
 .التارخيية

10 

 17 .الكتاب حماسن: السادذ املبح 
 21 .الكتاب على امللحرظات: السابع املبح 
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