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علي النملة

1

السرية النبوية
(الصفحات )66 -73

ملخّص
ل
وللففلن والعففاء لن فففي عدمففا الن ففا عن ف
وقففك يرٌففن لففر ال االففلن وان ب
َ
لٌنة ان صطفى ُل َح لم بر عع اهلل  العطنة ،لنذ لول ه ف علٌه الصالة والسالم فف
عفام الفٌف 035 ،م ،إلفى وفاهفه  لفنة 11هف ف 676م .ويانف ءٌاهفه ،قعف العع فة
ً
ً
وبع ها ،ءافلة بالخٌن والعنية ،ويان لقعوال لر الجمٌع؛ ألن الجمٌفع لفي ُظد فن
كر له لَ
له ،قع بع ته ،يٌ ً ا ،أو ُظ ُل
أي لون لفر ألفوان العف ا  ،ءتفى ععتفه قف ظ ،
قع بع ته ف علٌه الصالة والسالم ف باألللن .ثي ب أت ان كائ لنذ العع ة ان وم ظة
لَ
لستمنة إلى الٌوم ،و إلى ْأن ظشا اهلل هعالى ،يما
(615م) .هد لسٌنة التص يق
لُ
لَ
ً
َ
بألفالٌب لتتلففة،
أءٌانفا ،بالكٌف ،
لستمنة ،لصفحوبة،
هد لسٌنة التكذظب
لَ
َ
هتنالب لع العصن الذي ُهو ل ه فٌه و إلٌفه .وظتم ف التصف يق ففي عفوعة ان سفلملن
لَ
أنفس ي إلى الوق ،يما ظتم في التمناا عخو غٌن ان سلملن في اإللالم ،على
لَ
ُ
ُ
لتتلففك ان سففتوظات لدفففناع ،لففر ءٌففف خلفٌف ُفاه ي ونول ففي وللل ففي .يمففا ظتم ف
التكذظب في االلتمناا في التشكٌك في لٌنهه ف ف علٌه الصالة والسالم ف ف وفي
لَ
الخاصة.
الطعر في ءٌاهه
لُ
ظففأهي كلففك يلففه ،فففي الاننففا الوا ففن ،علففى أظ ف ي اهففل لففر ان ستشففنقلن
وان ب ل
نص ير ،ثي اإلعاللٌير الغ بٌير ،ولر في ءكم ي لر الشنقٌير.

*

 -أياعظمي وباءف بجالعة عع العزظز بر لعوع اإللاللٌة.
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ل
هنففا لجموعففة لففر ان ستشففنقلن واإلعاللٌففير الغفف بٌير ولففر لففك لف ففي لففر
لَ
الشنقٌير ولر هأثن ب ي لر بعض علما ان سلملن فف عفا اهلل عن ي فف أااعوا لفر لفٌنهه
ُ
ولففنته فففف علٌففه الصففالة والسففالم فففف ْأن هكف َ
فون ل ل بظ ف ً ا لتو ل ففات فك ظففة ءاعثففة علففى
ً َ ُ
لَ
لَ
يتٌففاا االرففتنايٌة ،ل ف ال ،أو لأن ففي أعجعففوا
األلففة،
الفكففن اإللففاللي أو واف ف ة علففى
)
(6
َل
ُ
بالطنح االلتشناقي وهأث وا به .واألل لة علفى هفذا التو ل فه يرٌفنة ،ال ظخلفو ان نشفوا
()7

الع بي لر وقفات نق ظة لها.
وع ان ستشنقلن وان ب ل
نص ير ففي لفوقف ي لفر الفو اهلل  هوتفا إلفى عناظفة
َ ً
لَ
ثفي إظصفا هفذه الفنعوع
بالنص  ،لأوال ،ثي بالنعوع على الشع ات «بلغة علمٌفة اصفٌنة،

إلففى لنايففز العحففف العلمففي فففي الغففنب ،والعناظففة بتن مففة هففذه الففنعوع إلففى اللغففات
لُ
فنا التوصففٌة الواعظففة والعش ف ون لن ف وة عناظففة ان ملكففة الع بٌففة
ان نتشففنة» .يمففا هف
لَ
لَ
لجمفع ان لفك ف ف لطعاعفة
بالسنة والسٌنة النعوظة ،التي ُع بق ت ففي اءفاب
السعوعظة
َ
َ
ان صفففحك الشففف ظك بان ظنفففة ان نف لففو اة ،ففففي ان ففف ل ة لفففر  10ف ف ف 1260 7 13هف ف ف ان واف ففق
ً
 2ف 6552 0 6م ،وراا فٌ ا أيرن لر هسعة ولععلن باء ا ،لر بٌن ي باء ون ففي
االلتشناق والنلو  ولٌنهه ف علٌه الصفالة والسفالم ف ف فن س االلتشف اع بعع ف ي
في هذه ان نا عات.

الوقفة األوىل :طبيعة البحث يف السرية
لَ
لع التمناا الكٌ للمصطفى  على لن السفنلن والقف ون هدف لفٌنهه ففف علٌفه
َ
هجس الق وة الصالوةَ :ل َق ْ
والوكي واألل لة ،التي ل ب
بالع َعن ب
الصالة والسالم فف للٌئة ب
ُ
اهلل َو ْال ٌَ ْو َم ْاْلخ َفن َو َك َ
ك ْي في َا ُلو اهلل أ ْل َوة َء َس َنة نل َ ر َ
ان َل ُ
َ
ي َفن َ
ان َظ ْن ُ و َ
ي َ
ي َ
اهلل
ب
ب
ب ب
ب
َ
ي بر ًٌنا( األءزاب  .)61وهي ال هزا لو فع بوفف وعاالفة ،علفى لسفتوس ال االفات
العلمٌة في الجالعات والكلٌات وان عاهف العلٌفا .وعلفى لسفتوس ال االفات ال قافٌفة
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والفك ظة ،وعلى لستوس األفناع الذير ُظس مون في الن
لر اهلل هعالى.

فة ال قافٌفة ،التفي ظعٌشف ا

ان سلمون الٌوم ،بف
هد لُ لٌنهه فف علٌه الصالة والسالم ففف لفن ًال ً
بل
والتألفي بفه  ،ف في
عفذبا لالقتف ا
َ
ال ُه اس يما ُه اس لٌن العدما واألبطا وا ا التفايظ ،،بف لإن عاالفت ا هف خ
ً
في و ه لر و وه الععاعة ،التي هجع لر لنته  ولٌنهه ل ال ُظوتذس ،فلي ظكفر
ْ
نط ُفق َع بفر ال َه َفوس ،بإ ْن
 ظنطق عر الهوس ،إنما يان ظنطق عر وءفي يفوءىَ و َلفا َظ ب
َ
لَ
ُه َو إ لال َو ْءي ُي َ
بأن فا أيرفن لفر
وءى( النجي .)2 – 7 :ولذا هنفنع هذه السٌنة العطنة
ب
لَ
لُ
لَ
لجنع أء اث همن علفى األففناع ،وهسفج لعٌفان عدمفت ي ففي التفايظ ،،وهغفف بعفض
َ
َ
لَ
لَ
والخاصففة ،ءتففى لٌقففا لإنففه
العالففة
خصوصففٌاه ي ،ب ف لإن ففا لسففٌنة رففاللة فففي األلففوا
يان  في ل هذا ان وقفك ظفعف يفذا ،وففي كا ان وقفك ظفعف يفذا ،لٌفعف
َ
ان سففلمون يمففا يففان ظفعف  فففي ألففوا عظففن ي وعنٌففاهي ،ل مففا هعف ل عت الولففائ ،
()2
لَ
وهنوع األلالٌب ،التي ظقت ٌ ا الزلان وان كان.
واختلف الط ق،

لذلك ُء بف َد ْ هذه السفٌنة العطفنة بالتف وير لنفذ ل وظفات عف وة بفر الزبٌفن بفر
العوام عر ل بأم ان ؤلنلن عائشة بن أبي بكن الص ل ب يق ،ثفي هف وير ابفر إلفحاق ففابر
لُ
هسفتمن التف وظنات عفر لفٌنة ان صفطفى  إلفى يولنفا هفذا ،لمفا ظسفت عي
هشام ،ثي
َ
قٌ ففام قاعففف ة لعلولفففات ُهوصفففن فٌ فففا ان ففف لونات ،ان طعوعفففة وان خطو فففة ،وباللغفففات
ان ختلفة .وهذا لا عع إلٌه التوصٌة ال النة عشنة لر هوصٌات ن وة عناظة ان ملكفة
لَ
بالسنة والسٌنة النعوظة ،السالك كينها.
الع بٌة السعوعظة

َ
ل مففا وقففك ان سففلمون لففع لففٌنة لف بلفٌ األولففلن واْلخ ف ير الففو اهلل ُل َح لم ف بففر
ً
وعالا وء َ
ك ًما لستقاةً ،
وععفنا لسفتفاعة ،ففي الوقف
عع اهلل  ،فلر ظشععوه بو ا ً ب
لَ
ولط وا إعجاب ي به ،لوا اعتنفوا بفه ً
نعٌفا
الذي أنصفه ان نصفون لر غٌن ان سلملن،
ً
َ
والففوال أم لففي ظعتنفففوا بففه .وال ظنتدففن ان سففلي لففر غٌففن ان سففلي ْأن ظعتففن بنعف لفوة لف بلفٌ
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ً
لسففلما ،وهففو ال ظ ظفف ْأن ظكففون يفففذلك ،و ْإن
العشففن ،و إال أللكففر ْأن ظكففون
ظ نت هسمٌة نعي والو اإللالم ففي بعفض الكتابفات ،ولكفر ان سفلي ظنتدفن لفر
لَ
اْلخ ير أال ظسٌئوا إلى نعي لر أنعٌا اهلل هعالى والله يل ي ،ناهٌك عر ْأن هكفون
َ
هذه اإللا ة لخاهي األنعٌا ُل َح لم بر عع اهلل .
َ
ال ظنتدففففن ان سففففلي ،يففففذلكْ ،أن ُهسففففقل أفعففففا أهعففففا الففففو اهلل ُل َح لمفففف بففففر

عع اهلل علٌه هو ،وعلى لا ا به لر ه ي ،فما ا به ف علٌه الصفالة والسفالم ففف
لر ه ي هو الذي ُظسقل على أفعا أهعاعفه ،فمفا واففق الهف ي يفان ً
هابعفا لفه ،ولفا
َ َ
ل ()0
َ
َ
ًَ
خالفه يان خاا ً ا عنهَ :قا َ َا ُلو ُ ُ
اهلل َ ل ْر َع بم َع َمال ل ٌْ َس َعل ٌْ به أ ْل ُن َنا ف ُ َو َاع،
َ
َ
()6
َ
َ
َ
َ
وقففا َ :لف ْفر أ ْء ف َ ث بفففي أ ْل بن َنففا َهففذا َلففا لف ْفٌ َس بف ٌْف بفه ف ُ ف َفو َا لع .فمففا ظقففوم بففه النففاس
ُ لَ
ل
ل
نعفي اإللفالم،
ان سلمون علفى لفن التفايظ ،اإللفاللي لفٌس ءجفة علفى اإللفالم ،وعلفى ب
َ
ولكر اإللالم لَ
ونعي اإللالم ُ ء لجة على لا ظقوم به ان سلمون ،وبالتالي فإن ل باه فام
لٌ نا ُل َح لَم بر عع اهلل  ،بما لَظت ي به ُ
بعض أهعاعه ،على ل
لن العصوا ،ال ظستن إلى
ب
لُ
وهقنه ان ماالات الو ايظة.
لنطلق لنطقي ،ظقعله العق ،
َ
ل
ل
لق يان هذه الوقفة ءو ل
تنففذير لفر ا فا الف ير
لٌ ال قلفلن ؛ ألن ان ب
ب
لَ
هعن ففوا ب فالهجوم علففى ان صففطفى  ،وهففي ان وسففوبون بففلن
فففي ان ل ف األخففن س ،ق ف
لَ
لَ
لمر ظتوقع لن ي ْأن ظعوا التايظ ،،وظوكموا علٌفه بقف ا لفر اإلنصفا الفذي
قول ي،
ل
لَ ً
لَ
ً
ظنر ون إلٌه ،اللفٌما أن في ظخن فون ألفعوعٌا علفى الف ائٌات،خاصفة صفعاح يف ب
أء ف  ،ع ف ا عففر ان واقففك الوعدٌففة ،التففي ظجتمففع لهففا النففاس فففي ان ال عففب ال ظا ففٌة
واأللففاير العالففة ،التففي هسففتوعب عشففنات اْل ال  ،هفففوق ال مففانلن ألففك لسففتمع،
ظقفون ألال ي ظ عون إلى الف ٌلة ،و إلى السماءة ،و إلى ل
هعني هعالٌي ان سٌح عٌسفى
ب
لَ
َ
بر ل ظي فف علٌه وعلى وال هه صالة اهلل ولالله فف الذي بشن ُبم َح لم بر عع اهلل .
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الوقفة الثانية:االستشراق والسرية
َ
لق عن ان سلمون الولهي  لنذ والعهه ،فلفي هكفر فولتفه غال فة ،يمفا

ظزعي بعض ان ستشنقلن ،لر أل ا لفونتجم ي وات وان ستشف ق يفاي بف ويلمر
()3
في يتابه :هايظ ،الشعوب اإللاللٌة ،وان ستش ق يولٌوس فل فاونن .وقفا ق ًيعفا

لر هذا ان ستش ق لوظن ،وان ستش ق نٌكلسون ،وان ستش ق لن لٌوث في يتابه:

َ

َ

ُل َح لم ف  ،وان ستش ف ق يففانون لففٌ فففي يتابففه :ءٌففاة ُل َح لم ف  ،و ففوي بففو

فففي

َ
ولؤلففس إلعنا وي ظففة ان سففلملن ،ان ُ تففن ي
لؤلففس ال ف ير اإللففاللي ل ب
يتابففهُ :ل َح لم ف ل ب
()8
أخٌف ًففنا إلفففى اللغفففة الع بٌفففة ،وغٌ ففنهي يرٌ ففن لم ففر واع كيففنهي ف ففي ه ففذه الوقف ففة
()9

وغٌنهي.

لففي هسففلي لففٌنة ان صففطفى  لففر الهمففز واللمففز والطعففون والشففع ات وان ففزاعي
ُ
لَ
هعن ففوا
واألخطففا والتناق ففات واإلنكففاا ،لففر قع ف اه فل لففر ان ستشففنقلن الففذير

لوٌاة النلو ف علٌه الصالة والسالم فف .وهذه السمات هي لجم ان واقك لر لٌنة
( )15لَ
َ
َ
ولنته ان ط ل نة ،في لتن فا ولفن ها ،الفذي هنففنع بفه
النلو ُل َح لم بر عع اهلل ،
لُ
()11
ال قافة اإللاللٌة في التحقق لر الف واة ال قفات لفر أهف الوف ظف الشف ظك .لمفا
ً
علمفففا لفففر علفففوم الوففف ظف الشففف ظك ،اصفففطلح علفففى هسفففمٌته بعلفففي الجفففنح
أو ففف
()16

والتع ي .

ظقففو ألفففوظس رفففعننجن ففففي لق ل ب لفففة باإلنجلٌزظفففة لكتفففاب اإلصففابة ف ففي همٌي ففز

لَ
َ
يلكتة لنة  1807ف 1862م« :لي هكر فٌما ل فى لألفة لفر
الصحابة ان طعو في
َ
َ
األلي السالفة ،يما لأنه ال هو اْلن لألفة لفر األلفي ان عاصفنة ،أهف ففي علفي ألفما
الن ففا بم ففف لففا ففا بففه ان سففلمون فففي هففذا العلففي الخطٌففن الففذي ظتنففاو أءففوا
()17

ورئون ي».

خمسمائة ألك ا
َ
ي لظ ف لففويظس بويففاي هففذه الش ف اعة بقولففه ،ءففو ه ف
لُ
هم ي األو في عمل ي العسٌن ففي لف
ان سلملن فٌه« :يان

وير الو ف ظف وارففتغا
لً َ ً
َ
لنصفعا لأوال علفى
لوناه ي
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لَ
َ
لَ
الخاصة بك ءاعثة في ءٌاة ُل َح لم  ،وبكف قفو
عقة ال عل لهذه ان علولات
لَ
لففر أقوالففه .وللت ف لٌ علففى كلففك االهتمففام بال قففة وال ففعل ن جموعففات األءاعظففف
َ
لُ
نصففوا علففى ألففما الففذير نقلففوا أقففوا النعففي  وأفعالففه ،وكلففك
ان عتمف ة ،فف لفإن ي قف
لَ
بالصعوع في اإللناع إلى األو لر ألنة النعي  ولفر صفحابته لمفر قف هلقفوا هفذه
َ
ان علولات لعارنة لر ُل َح لمف  نفسفه ،وكلفك بغٌفة الكشفك عفر ءفا الفناوي ففي
مٌع للسفلة ال واظفة ،واالبتعفاع عفر الف واة غٌفن ان شف وع لهفي بوسفر السفٌنة وصف ق

ال واظففة ،ونوففو كلففك لففر عال ئف ففعك الففناوي ان و عففة لعف م االعتمففاع علففى الوف ظف
ل
الذي يوي عر ظقفه .وهفذا لفا قف انففنع بفه علمفا اإللفالم ففي يف ب لفا يوي عفر
()12
نعٌ ي .»

هلففك هففي أب ف ا ان واقففك االلتشففناقٌة لففر السففنة النعو ظففة والسففٌنة العطففنة ،التففي
انتقل إلى أظالنا هذه ،وبلغات غ بٌة لتع ل ب عة ،أب اها وأق ل ا اللغة اإللفعانٌة ،ءٌفف

ظعففوع التففألٌك ب ففا ءففو نعففي اهلل  إلففى القف ن ال الففف الهجف ي ،ب اظففة القف ن التالففع
َ
َ
ان ٌالعي (853م) .ظقو ُل َح لمف بفر ععف القاعا لبفناعة« :بف أ اهتمفام اإللفعان بالسفٌنة
والو ظف النعويير لنذ الق ن التالع ان ٌالعي .ويان أو لر أعخ هذه العلوم إلى

إلعانٌا السويي صعصعة بفر لفالم (853م)»،
الهج ي ،التالع ان ٌالعي ،يذلك،

()16

()10

واللغفة الفننسفٌة ففي القف ن ال الفف

وهستقٌان أعبٌات الهجوم علفى الفو اهلل 

ل ففر يتاب ففات بٌزنطٌ ففة ،لنقول ففة ع ففر ل ففابقة له ففا ل ففويظة ،يم ففا ظق ففو ألٌكسفففي
()13

واافسكي.
َ
ثف لففي هفففأهي اللغفففات األخفففن س ،إك هعفففوع العناظففة بالسففٌنة النعو ظففة فففي هففذه اللغففات

األخن س ،غٌن اإللعانٌة ،إلى قعٌ قٌام الو وب الصلٌعٌة  291ف ف 695هف ف ان واففق  1598ففف
1691م ،يما ففي اللغفة اإلنجلٌز ظفة )18(،واللغفة ال ولفٌة ،ءٌنمفا ظ فن يتفاب ان ل
فكفن
ب

َ
ال ولي كي الخلفٌة ان سٌحٌة لولٌفو ُ :ل َح لم  :ءٌاهه وهعلٌمه ال ظني ،في النصك
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ال ففاني لففر القفف ن ال ففاني عشففن الهجفف ي ،النصففك ال ففاني لففر الق ف ن التالففع عشففن
لَ
()19
ان فففٌالعي ،ويتفففاب خفففن ألففففه نٌكفففوالي ه ونفففا و فففا عن ً فففا ن عفففاع الشففف ظعة
()65

ثي اللغة األن انٌة ،واللغة ان ج ظة ،ءٌف انطلق الكتابات

اإللاللٌة ،لنة 1805م،
ع ففر النل ففو  بففف ً ا بمفففا يتع ففه ٌنلفففانوس فففوال ،ال ففذي أل ففلي وءمف ف االلفففي
()61

عع الك ظي نلانوس ،وكلك لنة 1701ه ف ان وافق 1976م.

ث فففي ظ فففنت اللغ فففة العع ظ فففة لتس ففف ي ف فففي للس فففلة الطعف ففون والش فففع ات لس فففٌنة
لَ
ولنته ،لسفتقٌة هفذه الطعفون والشفع ات لفر اللغفات األخفن س ،لتنلفٌ،
ان صطفى
()66
َ
َ
لف وم لأن ُل َح لم ا  ق بنى هذا ال ير علفى التعفالٌي الٌ وعظفة وان سفٌحٌة ،يمفا
لَ
ُ
الءق ي عالة على لابق ي.
ظ عي اهل لر ان ستشنقلن ،ب
َ
ظقو إ ناس ولتسٌ ن« :لكفي نقف ل ب ا عمف ُل َح لمف هعلٌفه السفالمل لفر الو فة
ً
ً
ابتكااا و ظفا لفر
التايظخٌة ،لٌس لر ال ويي ْأن نتسا عما إكا يان هعشٌنه
ً
ي الو وه نارئا عر يوءه ،وعما إكا يان ظفتح
الع بففي لففٌس إال ً
ً
لنتتعففا لففر لعففاا و اا عظنٌففة ،عنف ففا أو الففتقاها بسففعب
لزظجففا
لُ
لَ
ً
ل باهصففاله بالعناصففن الٌ وعظففة وان سففٌحٌة وغٌنهففا التففي هففأثن ب ففا هففأث ًنا عمٌقففا ،والتففي ا هففا
ً
ظقا

ظً ا ً
بوتا .فتعشٌن النعي

ظنة بأن هوقظ عا فة عظنٌة ءقٌقٌة عنف بنفي و نفه ،وهفذه التعفالٌي التفي أخفذها
ً
نب لر الوٌاة
عر هلك العناصن األ نعٌة يان في اأظه يذلك ويظة لترعٌ
ٍ
()67
ل
االهجاه الفذي ه ظف ه اإلااعة اإل لهٌفة» .وهفذا ففي رفأن الشفنائع ،التفي اختلفف
في ب
فٌ ا األعظان .ألا أصو االعتقاع ف ي الالة األنعٌا مٌ ًعا.
لُ
َ
لَ
النعوة اإللاللٌة بشك ٌ
لما يؤخذ على االلتشناق لأنه ق عجز «عر هم

ظعوع ،ففي انفب لنفه ،إلفى عف م الفتالي ي لبءسفاس بالعناصفن ال وءٌفة ،وقف اه ا
َ
على إنجاا ان شايظع الكعن س بولا ة التغال قوس ان لاعة كاه ا» .يما ظقو لخ ن
()62

الشاظب.

لُ

َ
َ
هففذا العجففز عففر التم ف لعنف لفي علففى ع ف م التص ف يق بنعف لفوة ُل َح لم ف  ،وبالت فالي
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()60
لَ
صحة الو ظف النعوي .ظقو عماع ال ير خلٌ ففي بوفف لفه عفر
التشكٌك في
َ
ان ستشففنقلن والسففٌنة« :إن ان ستشففنقلن فففف ل
بعالففة فففف ظ ظ ف ون ْأن ظ الففوا لففٌنة الففو

اهلل وفففق ءففالتلن هجعففالن لففر ان سففتحٌ هوقٌففق ف ففي صففحٌح لنسفففٌل السففٌنة
لَ
هونيف صففوب ا ،والغاظففة األلالففٌة التففي همحففوات ءولهففا.
ونتائج ففا وأهف اف ا التففي
علمانٌا ل
لاع ًظا ال يؤلر بالغٌفب ،وبفلن ْأن ظكفون ي ً
وعظفا أو
فان ستش ق بلن أن ظكون
ً ب
()66
ً
نصنانٌا ال يؤلر بص ق النلالة التي أعقع النصنانٌة».
َ
ً
علفى لأن هنفا ائففة لفر ان ستشفنقلن بو ففوا ففي السفٌنة والسفنة ،وخن فوا لففر
عاالففاه ي باإلعجففاب بسففٌنهه ولففنته فف علٌففه الصففالة والسففالم ففف ولففي ظخفففوا إعجففاب ي
لَ
لَ
ويبما انت ى ب ي ان قام العلمي إلفى ْأن
هذا ،كلك أن ي هوخوا اإلنصا في عاالاه ي.
ظكونوا لناص ير للكتاب والسنة ،ل
بغض الندن عر هن مة هذه ان ناصنة إلى إظمان
ب
بالنلالة وبالنلو .
َ
لئن قٌف  :لإن هفذا يفالم ففي ان ا في ،ففإن ان ا في ظفنعكس اْلن ففي الوملفة

على اإللالم وان سلملن ،وعلفى الفوا اإللفالم وقٌاعاهفه ففي ان ا في والوا فن ،وعلفى
َ
األ ي لُ
نعي اله س ُل َح لم بر عع اهلل  .ولع هذه ال واة التقنٌة ،وثواة االهصفاالت،
لُ
ه ٌففق قف اة علففى إظصففا ان علولففة الصففاعقة عففر النلففالة والنلففو  ،بوٌففف ظخففك
لَ
ظخك اإل حا في ل
ً
ءق النلالة والنلو  ،لمفر نصفعوا
يظجٌا ،و ْإن لي
الج ه
ب
لر أنفس ي ععاة للفكن الغ بي ،ولفا ظوملفه لفر خلفٌفات عظنٌفة ،ال ظسفتطٌع الغفنب
لَ
لُ
َ
ُ
التنكففن لهففا ،ل مففا لاععففى التو ل ففه العلمففاني ،ولكن ففا خلفٌففات لغلو ففة ،فٌمففا ظتعلففق
باألعظان السماوظة وال قافات األخن س.
هذا ب واه ل
يؤيف علفى عدفي ان سف ولٌة علفى ان سفلملن أنفسف ي ،ففي االلفتمناا
ب

في هق ظي اإللالم ان تسالح ان عت الولطي ،ولوا ة الهجوم على اإللالم والواه
بالوكمففة ،لففوا أيففانوا لففر ان ستشففنقلن أم لففر ان ب ل
نص ف ير ،أم لففر غٌففنهي لففر
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لَ
لمففر هنقصف ي ان علولففة الصففحٌحة عففر هففذا
الخائ ففلن فففي ألففوا الف ير اإللففاللي،

ال ير ،وظنقصف ي االنتمفا إلفى هفذا الف ير ،وظفتقف ون إلفى السفٌطنة علفى اللغفة التفي
لَ
لمر ظسعون إلى هشوظه ان علولة الصحٌحة عر اإللالم ،وعفر
ا ب ا هذا ال ير ،أو

نعففي اإللففالم  ،وعففر الففوا اإللففالم ،علففى لف ل بفن التففايظ ،،بمففا فففي كلففك اإلعففالم ،الففذي
ً
أ حى ظمااس ً
أثنا فاعال في التأثٌن في النفوس.
لَ ْ لَ
ظتعنض للسٌنة العطنة لايق لر ان ااقلن لر ق ظب أو بعٌف ف فذا ءصف
ألا أن
لَ
في ان ا ي وظوص اْلن وظتوقع أن ظوص في ان ستقع  ،عن لا هعمى األفئ ة التي
ففففي الصففف وا ،وان فففااقون ُ
وظععففف ون ً
ي ُرفففن )63( ،ل
غالعفففا عفففر اائ فففي ،ال عفففر عظانفففاه ي،
ب
لَ
فٌتعن فون للفذات اإل لهٌففة وللمالئكفة وللكتففب وللنلف وللٌففوم اْلخفن ،وللقف ا ...وال
ظكون لهي وقع أو هأثٌن ،و ْإن أو ب األلن الوقو َ عن أقوالهي والنعوع علفٌ يً ،
هعٌانفا
َ
َ
للحفف ل بق ،يمفففا هفففو علٌفففه يتفففاب اهلل هعفففالى ان نف لففز علفففى ععففف ه والفففوله ُل َح لمففف بفففر
عع اهلل في لجاعلة اْلخ ير ولحا جت ي.
يتففب ان ستش ف ق اإلنجلٌففزي ان عاصففن لففونتجم ي وات وهففو فففي الوق ف نفسففه
َ
َ
قسٌس ع ل ة يتب عر النعي الك ظي ُل َح لم بر عع اهلل ف علٌفه الصفالة والسفالم ففف
لب

َ

َ

َ

َ

لن ففاُ :ل َح لمف فففي ل
لكففة ،وُل َح لمف فففي ان ظنففة ،وُل َح لمف القائف والنعففي ،وفففي يتابففه
َ
األو ظتح ل ث عر بلاععا ان ستشنقلن الذير لعقوه بو وع ظفات ُءفذف لفر القفن ن
الك ظي! بل
لمٌ بآظات الغنانٌق ،و بلمن بعض األخعفاا وال واظفات ،التفي واعت ففي
لَ
َ
واهكففأ علٌ ففا بعففض ان ستشففنقلن ،ولف لفماها لففونتجم ي وات
بعففض يتففب التففناث،
()68

«اْلظات الشٌطانٌة».
ُ
َ
ظد ن لأن الكاهفب لفلمان ارف ي قف أعجفب ب فذا العنفوان ،الفذي هفو فز لفر
ُ ََ
لكة ،و عله ً
ح لم في َ ل
عنوانا ل واظته اْلظات الشفٌطانٌة،
فص لر فصو يتاب ل

وأخفذ عفر ان ستشففنقلن هفذه األخعففاا وصفاغ ا ففي يواظففة هفي يل فا إلفا ة لب لففالم
َ
وان سلملن في رتا ُل َح لم بر عع اهلل  وأنوا ه وصحابته .
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لع هذا يله نجف لفر الف و لفر هقف ل ب ا هفذا الن ف  ،وه وظفه ،وهمنحفه الجفوائز
التق ظ ظة ،ب وظستقعله اعما هلك العالع ،لٌ عتوا للعالي اإللفاللي اءتفنال ي لو ظفة
ف ف اءمفه

التععٌن! في الوق الذي ظعتذيون فٌه للنئٌس ان سفلي علفي عفزت بٌجفوفت
اهلل ف عر ان قابلة ،وفي وقف ُهنت فك فٌفه ءقفوق اإلنسفان ،ولفٌس فقفل ء ظفة التععٌفن
على أظاعي للوبوعان لٌلونوفٌت النئٌس الص بي الناءف  ،وأعوانفه لفر الفف ُم َ
تابعلن
َ
لر الج ات األلنٌة والق ائٌة ال ولٌفة ،لفر أل فا ان لفنب ااعوففان فناعه  ،الفذي
َ
َل
أعلر في يوم لر أظفام هفذه الوفنب لأنفه لفو يفان األلفن بٌف ه ن فا هوقفك اءففه إال ففي
لَ
لَ ( )69ل
لتأث ًنا ب ذا لر ق ظفب أو بعٌف بمفا أعلنفه ان ب ل
نصفن يوبفنت لفايس
لكة ان كنلة،
ب
لَ
لففر قعف بقولففه« :لففر ظتوقففك لففعٌنا نوففو هنصففٌن ان سففلملن ءتففى ظنهفففع الصففلٌب فففي
لَ
()75
َ
لكة وظقام ق ل اس األء في ان ظنة».
الوقفة الثالثة:التنصري والسرية النبوية
َ
ُل َح لمف بففر ععف اهلل  الففذي يعف و أن لففلمان ارف ي قف عنففاه ب واظتففه وألففماه

لاهون ف « ،بنففا علففى خلفٌففات هايظخٌففة ق ظمففة» ،أو لوهون ف  ،التففي ظففأهي لففر لعانٌ ففا
()71
ل
لفن الزلفان .وان تفابعون
الشٌطان وألٌن الدالم .لي ظسلي لفر هفذا «التجف ظح» علفى ب
ن سٌنة اإللالم ،لر ءٌف لا يتب عنه لر ان ستشنقلن وغٌنهي ،ظستطٌعون اصف
لا ُ
يتب عنه .
َ
َ
َ
َ
لإن لفففا ظتعف لففنض لفففه خفففاهي األنعٌفففا ولف لففٌ ان نلفففللن ،لف بلففٌ ولففف عم ُل َح لمففف بفففر
َ
عع اهلل لر هجوم لر بعض القساولة ،يع و لأن التأثٌن الصف ٌوني قف ظ فن علٌفه
َ
ُ
ًلٌا ،كلك لأنفه ظكرفن التفأثٌن الصف ٌوني علفى بعفض اعفاة الكنفائس الفذير ي ل بظف ون
لَ
الو وع الٌ وعي في فلسطلن ان وتلة ،على ءساب الو فوع الفلسفطٌني ،لمفا ظخلفل
هنففا الجانففب العق ف ي لففع الجانففب السٌالففي ،اغففي ال ف عوة إلففى فص ف ال ف ير عففر

السٌالة.
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لع ف لففر خففن أرففكا هففذا الهجففوم لففا هتناقلففه القنففوات الف ففائٌة الغ بٌففة بع ف

الت ف اعٌات التففي صففاءع وأعقع ف ءففواعث 6551 9 11م ان وافففق 1266 6 66ه ففف،
لَ
َ
ف ذا ل
القس ٌ ي فولوي  ،أء القٌاعات ال ظنٌة في ان لة النصنانٌة ظقو عر ُل َح لم
ً لَ
()76
َ
َ
وأنه ا عنك».
بر عع اهلل « :أنا أعتق لأن ُل َح لم ا يان إاهابٌا،
لَ
لَ
لفنة ،لنئالفة الجم ويظفة ففي
ل كلك ظقو بات يوبنهسون ،الذي ارفح نفسفه،
()77
َ
لَ
خاصة  ،CBNظقو عر نعي اله س ُل َح لمف
ال مانٌنات ان ٌالعظة ،وله قناة هنصٌ ظة
َ
لً
بل
لصا وقفا ع يفق،
لتعصب إلى أقصى عا ة ،إنه يان
بر عع اهلل  « :لإنه ا
َ
َ
لإن لا ظ عو إلٌه هذا الن لا هو إال خ ظعة وءٌلة تمة .لإن  %85لر القن ن لنقو
()72
َ
ً
ً
لفافكا للف لا ».
لر النصوص النصنانٌة والٌ وعظة ،لإن هذا الن يفان قفاهال
َ
َ
هكففذا ظتعف لفنض نعففي الهف س ُل َح لم ف بففر عع ف اهلل  لففٌ العشففن لهففذا لففر أرففتاص
َ
لس وللن ،لإلفا ْأن ظكونفوا قٌفاعات عظنٌفة ،أو علمٌفة ،أو لٌالفٌة ،بتفأثٌن ،لعارفن أو غٌفن
َ
لعارن ،لر وءات ان ستشنقلن ءو السٌنة العطنة والسنة ان ط ل نة.
َ
لُ لُ
التعنض لهذا ال ير الذي ا به ُل َح لم بفر ععف اهلل  بفالهجوم ان عارفن
ظستمن
()70

على الو اهلل ف ف علٌفه الصفالة والسفالم ففف .ف فذا ففنانكللن ناهفام ،ابفر القفس
َ
َ
لَ
التٌاا العام لبلفالم ،و لإن
بٌلي ناهام ،ظقو عر هذا ال ير « :لإن اإلاهاب ز لر
لُ
لَ
ُ
وأن اإللالم عير ر ل ب ظن» .وظن لي إلٌ ي عانٌ فٌكتوس،
ظوض على العنك،
القن ن
()76
لر اعما الكنٌسة اإلنجٌلٌكٌة.
ظ خ في هذه األركا اإلهانة إلى الو اهلل  ،ثي اإلهانة إلى ان سلملن لر

خفال هلفك النلفوم الهزلٌفة (الكايظكاهوي ظففة) ان سفٌئة التفي نشفنه ا صفحٌفة أويوبٌففة
لَ
َ
لَ
َ
ً
األلة اءتجا ً ا وغٌنة على الطاهن ان ط ل ن .
لؤخنا ،ف لع
َ
هذا الوف ث وان وقفك لنفه الفت عى االلتشفناق لجف ل ًعا ،لفر ناءٌفة العفوعة إلفى
َ
إل ف الات ان ستشففنقلن فففي السففٌنة النعو ظففة ث في السففنة ان ط ل ففنة ،ولففر ناءٌففة لواصففلة
االلففتمناا فففي الكتابففة عففر نعففي اله ف س  بففالعحوث العلمٌففة ،وان قففاالت الصففحفٌة
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لَ
لَ
ظتوقع لهذا النتفا ل
ُ
االهكفا علفى ياس ان ستشفنقلن
فإنه
العجلى .وعون التعاق لدلوا
ب
لَ
اللٌما لع بف وا عفاللي عف م االنتمفا لهفذا الف ير ،وال فعك
السابقلن وان عاص ير،

الوا ح في الوصٌلة اللغوظة.
لَ
فإن التففأثٌن
ْإن ظكففر هففأثٌن االلتشففناق ،فففي هففذه الواعثففة بعٌن ففا ،غٌففن وا ففح ،فف
لَ َ
الٌ وعي غٌن ظاهن ،يذلك .إال لأن العحف في خلفٌة القفائملن علفى الصفحٌفة هقفوع
لَ
إلى هذا التأثٌن .ويع و لَأن للمناقفب ان ستشفاا عانٌيف بفايعس ،الٌ فوعي ان ب ل
تعصفب ف
اإللالم وان سفلملنً ،
هفأثٌنا ،لفر نفو لفا ،فٌمفا ءصف لفر هفذه الصفحٌفة الغ بٌفة ،إك
ل
ً
ْ
َل َل
ظقلف
هعلن أن له عالقة لا بنئٌس هو ظن الصحٌفة ،و إن يفان عانٌف بفايعس نفسفه ب
لَ
َ
وأن ا ال هتع ل س إ نا لقابلة صحفٌة لعه.
لر أهمٌة هذه العالقة،
لَ
لَ
ال ظتوقع ْأن ظقك األلن في اإللا ات لبلفالم وان سفلملن عنف هفذا الوف ل ب  ،إك إن
لَ
لففر ان توقففع ْأن هد ففن علٌنففا أنففوا أخففن س لففر اإللففا ات ،بأرففكا وألففالٌب ء ظ ففة،

لوا بفالفلي أو بالفتت ام هقنٌفة ان علولفات ،فقف ألفا ت هولٌفووع ،عاصفمة السفٌنما

ففي العففالي ،إلففى ععف اهلل والففوله لولففى بففر عمفنان فف علٌففه السفالم فف و إلففى ععف اهلل
َ
َ
والوله عٌسى بر ل ظي فف علٌ ما السالم فف أيرن لر إلا ة .إال لأن هذه ا َله لعة ان تزالنفة
لَ
ل لً
ً
ل
للٌا
هفكن
ونيات ب
لر األلة أظ نت ق اا لر االعتزاا بنلو اهلل  ،هجع هذه ان ب
َ
قعف ْأن ُهقف م علففى ل
أي إلففا ة لففر ل ف لففا ظتعف لفنض لففه أنعٌففا اهلل لولففى بففر عمففنان
ب
وعٌسى بر ل ظي ف علٌ ي الصالة والسالم فف.
ي هذه وغٌنها هوتا إلفى ل فاعفة ُ
الج ف علفى لتتلفك ُ
الص ُفع  ،والع ظف
لففر القنففوات لل ف فا عففر نعف لفي اله ف س خففاهي ُ
النل ف  ،وعيففر اإللففالم خففاهي األعظففان،
ب
َ
والكتاب ان لنز خاهي الكتب.
ً
َ
ُ
كينهه هنا ءو ان وقك لر ل
نعي اله س ُل َح لم بر ععف اهلل  لفٌس ءف ظ ا،
لا
ب
لَ
لَ
ولكنه ظتج ع لع ءصو أء اث هصطعغ بالتأثٌن العام .ولع كلفك ظن فع إلفى قٌفام
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● علي النملة

لَ
هعفلن
ءف وب الفننجففة ،أو يمفا ظسف بلفمٌ ا الغ بٌفون ”الوف وب الصفلٌعٌةح ،ءٌنمففا
ُ
رما أويوبا باإللالم وبنعي اإللالم ،الذي ع ل وه عن هي إ ًلها لر ثالثلن إ ًلها لر لهة
ان سففلملن! ُوظف عى ل ولف  ،يمففا كيففن كلففك يظتشففااع لففوكين ،الففذي يتففب عففر
ُ
()73
َ
صواة اإللالم ففي أويوبفا ففي القف ون الولفطى ،وغٌفن أوال كيف وا لأن ان سفلملن
ف

ظعع ون ثالثة لهفة هفي أبولفون ولفاهون وافا فان ،يمفا ظفذين يلفوع يفاهر ففي
()78

يتابه الش ق والغنب الر الو وب الصلٌعٌة.
ً
رٌئا عاعاه) ظنطعق على الندنة الغ بٌة الق ظمة والو ظ ة
لع لنطق (لر
َ ()79
َ
َ
َ
لَ
األل لي،
لنلو اله س ُل َح لم بر عع اهلل  ،كلك لأن لر عن هذا النلو
النعي لب
ً
الوال ً
نعٌا ،ال إ نا ً يما هط ي النصاا س ان سٌح
ال ظملك إال ْأن ظط ظه ،إ نا ً ظلٌق به
َ
عٌسى بر ل ظي فف علٌ ما السالم فف .يما لأن لنطق العصٌان على بصٌنة ءا ن هنا،
َ
َ
إك لإن بعففض ان ت بلجمففلن علففى الففو اهلل ظف ايون بطففالن هجففول ي هففذا ،ولكف لفن ي
ظص ل ب ون على كلك لر باب إنكاا ظ وا الشمس في و ح الن اا:
َْ َ َ
َ َ ْ َ َ لُ
َ ْ َ َ لَ َ ُ
َ ْ
ان ر ْي
ولٌس ظ بصح بفي األكه ب
بإكا اءتف فففا الن ف ف ف فاا بإل ف ف فى ع بلٌ ب

الوقفة الرابعة:اإلعالم والسرية
َ
لَ
هعنض له لُ
نعي اله س ل
لٌ نا ُل َح لم بر ععف اهلل  لفر بعفض
بع الهجوم الذي
ب
َ
ان لَؤلسففات ال ظنٌففة واإلعاللٌففة ان ش ف واة فففي ان جتمففع الغ بففي ،اللف لفٌما بع ف األء ف اث
األخٌنة (الواعي عشن لر لعتمعن 6551م ان وافق 1266 6 66هفف) ،ولر بٌن ا النلوم
الهزلٌففة (الكايظكاهوي ظففة) فففي صفففحٌفة عانمنيٌففة ،ولسففابقة الصففوا الهزلٌففة فففي

صحٌفة أخن س ،ثي لحا نة ااعي الكنٌسة الكاثولٌكٌة الوالي ففي الفاهٌكفان،
َُ
التففي ألقاهففا فففي أن انٌففا ،بعف هففذه الهجولففات ي ف لُفب علمففا األ للففة اإللففاللٌة وقٌاعاه ففا
ال ظنٌة والفك ظة والسٌالٌة واإلعاللٌة ن خا عة ان جتمع الغ بي ،باللغة التفي ظف م فا
ُ
كلفك ان جتمففع ،لفر خففال عف ع لفر ان واقففك النلفمٌة والشففععٌة ،ولن ففا لفا أعلففر عففر
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ثقافتنا

●

السٌنة النعوظة

عقفف ان ففؤهمنات والنففف وات وان وا ففنات واللقففا ات بشتصفففٌات غ بٌففة ،لهففا وان ففا

العلمففي والفك ف ي وااللتشففناقي والسٌالففي واإلعال لففي ،ولففر و ففوه النشففا هففذه
لَ
ان ؤهمنات التي هسعى إلى نصنة خاهي األنعٌا  .وق ُعق ان ؤهمن األو للجنة العان ٌة
َ
لنصنة خفاهي األنعٌفا  ،ففي لنف ن بان ملكفة ان لتحف ة ،ءٌفف بسفل ان فؤهم ون الصفواة
لُ
الوا حة للحعٌب  لبعاللٌير وان ل
للتعفن
فكف ير وان ستشفنقلن،
ب
واألخالق النعوظة.

علفى الشفمائ

هعع هذا ان فؤهمن لفؤهمنات أخفن س ففي أويبفا وأل ظكفا لتو فٌح الوقفائق ،وبالتفالي
َ
لَ
لَ
لَ
َ
لُ
لحفة ففي لتا عفة
هصفب ففي النغعفة ان
األو خ بعف ل ة هوصفٌات ل لمفة،
فإن ان ؤهمن
لَ
القوم ،بالط ظقفة التفي هقنفع النفاس هنفا  ،ولفر خفال ءملفة لكرففة ،ظشفتن فٌ فا
العلمففففا ان سففففلمون وان ل
فكفففف ون واألئمففففة والخطعففففا ويالففففا ان نايففففز اإللففففاللٌة،
ب
والقائمون علٌ ا لر غٌن يالائ ا.

نار ف ان ففؤهم ون واااات الت بٌففة والتعلففٌي فففي العففالي اإللففاللي ،والقففائملن علففى
لَ
لَ
التعلٌي اإللاللي في الغنبْ ،
ولفنته العناظفة ان سفتحقة
بأن ظعطوا لفٌنة الفو اهلل 
بلن التاللٌذ والطالب لر الذيوا واإل نفاث .يمفا نارف ان فؤهم ون واااات اإلعفالم،

ول ففا ف ففي ءكم ففا ،والقن ففوات الف ففائٌة ،إلعففف اع الع ففنالل اإلعاللٌ ففة ء ففو لفففٌنة
ل
االهصففا اإل لكت ونٌففة لففر الع ظ ف ورففعكة
ان صففطفى  ،بمففا فففي كلففك ألففالٌب ب
ان علولات ال ولٌة.
ُ لَ
رففاا فففي هففذا ان ففؤهمن ،ء ف ً
ً
فويظا أو صف ً
يتابٌففا ،نخعففة لففر علمففا األلففة
فوهٌا أو
لُ
ل
ولفك ي ففا ،الففذير ب ف ت علففٌ ي الشففمولٌة ،لففر ءٌففف االهتمالف ُ
والتتصصففات
فات
ب
()25
ً
والنقعة الجغنافٌة رنقا وغ ًبا.
لَ
هذه الج وع خطوة لوفقة فف بإكن اهلل هعالى فف ففي الط يفق الصفحٌح ،إلاالفة هفذا
َ
الج باإللالم ونعي اإللفالم ُل َح لمف بفر ععف اهلل  الفذي قٌف فٌفه ف ف علٌفه الصفالة
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ل
لَ
لما هو لنه بنا  .هذه الخطوة ان عااية هي لر أقف ب لفا ظمكفر ْأن
والسالم فف لا قٌ
ُ
لَ
َ
ل
ولفك وها ولالت ا وقٌاعاه ا في هفذا ان جفا  ،إك إن السفٌنة
ُظس ي فٌه علما األ للة
ب
َ ً
العطنة لس ولٌة ي لسلي في إ الئ ا ،لأوال للمسلملن أنفس ي ،ثي لآلخن.
ا لَ لع ُ على لج ظات ان ؤهمن األو لنصنة خاهي األنعٌفا  ،لفر ءٌفف التوقٌف ُ
لَ
ً
وان كفففان والتوصفففٌات ،التفففي بلغففف إءففف س عشفففنة هوصفففٌة ،خمفففس لن فففا الفففت ل
ل
بالوفف ،اثنتفان بإقالفة لفؤهمنات ،وواءف ة بإنتفا رف ظل ،ظعفنض
بان نار ة ،وثالث
ب
ُ
َ
ل
َل
ً
هايظخٌففا للسففٌنة العطففنة .وان نار ف ة والوففف لتف ل مففان فففي لففؤهمن أو ن ف وة أو
للت ًصففا
لحا نة.
لُ
هففأهي ان نار ف ات الخمففس ،ويففذلك الوففف ال ف الث ألن اللجنففة العان ٌففة لنصففنة
لَ
َ
خفاهي األنعٌفا  ال هملفك إال كلفك ،اللف لفٌما إكا يفان األلفن ظتعلفق بج فات ءكولٌففة
يفواااات الشف ون اإللففاللٌة واألوقففا  ،وواااات اإلعففالم ،والويففاالت وان لَؤلسففات

اإلعاللٌة في العالي اإللاللي.
لَ
َ
هلقٌف لففر األلففتاك ان نف س لففلٌمان بفر ءمف العطحففي ،ويففان ظشففغ ل لمففة
ً َ
األللن العام اللجنفة العان ٌفة ،الفالة ل لاخفة ففي 1267 15 3هف ف ان واففق 6556 6 11م،
َ
لمن ا نستة لر التوصٌات اإلء س عشنة ،ونستة لفر هق ظفن اللجنفة العان ٌفة ،فا
لَ
َ
فٌه لأن اللجنة ف اغي قصن عمنها ف الذي لي ظتجاوا ر ير ،ق ءقق اإلنجااات اْلهٌة:
 أنش ففأت اللجن ففة ل ففوقعلن عل ففى ر ففعكة اإلنتننف ف  ،اللفففتقعا ان ش ففاايات
لَ
ً
لَ
الخاصة ،والنعوع على بعض الشع ات ،ل
وهفون نشفنة إلكت ونٌفة
فات
ؤل
وان قاالت وان
ب
عفر ان صفطفى  ،وهمفا )www.icsfp.com( :للموقفع اإل لكت ونفي باللغفة الع بٌففة،

و( )www.whmuhammad.comللموقع باللغة اإلنجلٌزظة.
ُ عق ف ان ففؤهمن األو فففي لن ف ن ،وق ف لففعق الو ف ظف عففر هففذا ان ففؤهمن وعففر

هوصٌاهه باقت اب في هذه الوقفة.
َ
َ
 لاهفق ف اللجنففة لففع األلففتاك ال ف يتوا (الع وفٌسففوا) ُل َح لم ف ل ففن علففي علففى
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لَ
َ
فون
هففألٌك يتففاب أيففاعظمي عففر لففٌنة ان صففطفى ُل َح لمف  باللغففة اإلنجلٌزظففة ،يف
على ان ل
فك ير والجالعات وان نايز األياعظمٌة ولنايز االلتشناق في العالي.
ب
لُ
ً
ل
هعففن بالنلففو  ،وهففنع علففى بعففض
 أص ف ات اللجنففة لطعوعففة ر ف ظة ،ب
لَ
ً
لنءلٌفا ففي
هفون
االفتنا ات باللغة اإلنجلٌزظفة ،وعنفوان النشفنة هفو النلفالة الخاهمفة،
أل ظكا الشمالٌة وأويبا.
َ
ل
 أعاعت اللجنة صك يتاب السٌنة للشٌ ،أبو الوسر علي ءسني الن ْ وي

ف ف اءمففه اهلل ففف وعنوانففه :النعففي  اءمففة للعففان لن ،وقال ف اللجنففة بتح ظففنه ،ولففٌطعع
لَ
ويون على الجالعات وان عاه الغ بٌة وان نايز اإللاللٌة في الغنب.

 أ نت اللجنة العان ٌة لنصنة خاهي األنعٌا  التنهٌعفات لعقف ان فؤهمن ال فاني،
لَ
الذي عق في هو انتو بكن ا بعنوان :على ه ي النعي  .ءٌف ععف اللجنفة لفه ثلفة
لففر العلمففا و لعففة العلففي وعف ًعا لففر ان ل
فكف ير ،وا ففا الف ير لففر غٌففن ان سففلملن،
ب
للح وا وان شااية.
َ
َ
ل
هؤي اللجنة على لأن ل لمت ا هذه «لنا ة بك لسلي ل
لحب لنلفو اهلل ،»
ب
ٍ
لَ
ُ لَ
وعلٌه فإن ا ب ل
هنءب وهسع « ل
بأي لشااية لر إخواننا ان سلملن في رتى بقفا األلفة،
ب
َ
لمففر ظتقالففمون لعنففا هففذا الهف لفي ان شففتن » ،وهأل ف اللجنففة ْأن ظقففوم العلمففا وال ف عاة
َ
ب واهي في هع ظك العالي ل
ل
والذب
بسٌ ان نلللن نعي النءمة ُل َح لم بر عع اهلل ،
ب
ب
عر عن ه الطاهن ،وال هلتمس اللجنة ألء العذا في التقصٌن في كلك.
َ
ا ل لع ُ على العٌان الختالي ن ؤهمن اللجنة العان ٌة لنصنة خاهي األنعٌا  ال الف،
الففذي عق ف فففي أاهففن العقففا فففي لعنففان بتففايظ 66 ،ف ف 1262 3 63ه ف ف ان وافففق  67فففف
ُ
6557 9 62م .وق ظ ن هذا العٌان ص ًس ن ا ألقي ففي هفذا ان فؤهمن لفر لحا فنات،
َ
قاعهففا نخعففة ل فر أهعففا لففٌ نا ُل َح لم ف ابففر عع ف اهلل  ،فكففان هنففا ففنح ءففو

ان و وعات اْلهٌة:

َ
 ءقٌقة ر اعة أن ُل َح لم ا الو اهلل،
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 ءق النعي  علٌنا في هذا الوق ،
ُ َ لَ
 ولا أاللنا إال اءمة للعان لن ،ءا تنا للنلالة ان وم ظة،
 لواقك ععوظة لر السٌنة النعوظة،
 النسا في ءٌاهه ،

 الجانب اإلنساني في ءٌاهه ،
 يٌك نق ل ب م الو اهلل  لدلي،
 ر اعة أع ا النعي  له،

 قواع في ععوة النعي ،
َ
 عالقة النلالة ان ُ َو لم ظة بالنلاالت السابقة،

 وا ب النصنة :واأللعاب والولائ ،
لَُ
َ
في و هذه الط وءات ال الثة عشن ،التي هص ل س لهفا ثمانٌفة لفر علمفا األلفة

ولشاظخ ا ،ظ نت اثنتا عشنة هوصٌة ،هتن ي لا نح لفر لو فوعات لنصفنة خفاهي

األنعٌا ف علٌه الصالة والسالم ف لن ا:
 لَأن لٌ نا ُل َح لَم بر عع اهلل  إلام ان نلللن وخاهي النعٌير ،ل
ولفٌ الخلفق
ب
أ معلن.
َ
َ
َ
 لأن ءقٌقة ر اعة لأن ُل َح لم بر عع اهلل  الو اهلل هي :اعته فٌما ألن،
لَ
وهص ظقه فٌما أخعفن ،وا تنفاب لفا ن فى عنفه وا فن ،وأال ظععف اهلل هعفالى إال بمفا رف ،
لَ
لَ
ْ
وأن َل
ظوب وظج ويوقن.
َ
َ
 لأن هرعٌ ف اإلظمففان بنعٌنففا ُل َح لم ف بففر عع ف اهلل  فففي قلوبنففا ،وقلففوب عمففوم
لُ
لُ
ظتي بنشن لنته بلن الناس ،وءفد ا والتفقه فٌ ا وهعلٌم ا ،والعم ب ا،
ان سلملن ،إنما
ل
واع الشع ات ان ااة ءولها ،وكلك يله بع الش اعهلن.
ب
لَ
ً
ُ َ لَ
 أن اهلل هع فالى ق ف بعففف لحم ف بففر عع ف اهلل  اءمففة للنففاس .لمففا ظجع ف
لَ ً
َ
ُ
للحة في هذا العصن إلى الوكي اإل لهي ،كي الن ل ان ُ َو لم ي ،الذي ظكفف
الوا ة
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للناس ءقفوق ي ال ظنٌفة وال نٌو ظفة .والنءمفة التفي فا ب فا ف ف علٌفه الصفالة والسفالم ففف

هشم األفناع وان جتمعات ،في ي لكان والان.
َ
 لَأن لا ا به ُ
خاهي األنعٌا ولٌ ان نلللن  لإنما هو عير هش لفه الفطفنة
ل
وفق إلى لفر ظملفك أعوات إظصفاله
والعق الصحٌح ،وب ذا ف و ظص إلى القلوب ،إكا ب

إلٌ ا ،وظص إلى العقو بالط ق العلمٌة الصحٌحة ان قنعة.
َ
َ
ً
خٌنا ففي أيرفن
 لأن لٌ نا ُل َح لم بر عع اهلل  ق أوصى بشقائق الن ا
لَ
اللٌما في خطعة الوعا  .و ز لر عظننا الونٌك ق نق إلٌنا عفر يفق
لر لقام،
َ
رقائق الن ا  ،لأل ات ان ؤلنلن ونو ات الصحابة فف علٌ ر ا وان اهلل هعالى ف ف ولفر
َ
هذا ان نطلق ظندن اإللالم إلى ان نأة وءقوق ا ،فم لمفة الف عوة إلفى هفذا الف ير رفاللة
للن ا والنسا .
لَ
ُُ
ُ
هعاللفه  لفع الكعٌفن
جسف إنسفانٌته ،لفر ءٌفف
 أن أخالق ان صفطفى  ه ل ب
والصففغٌن ،والق ظففب والععٌف  ،والعف و والصف يق ،والن ف وان ففنأة ،بف ولتلوقففات اهلل

األخن س ،يالشجن والطٌن والوٌوان بعالة ،وهو  ألوة ءسنة ن ر يفان ظن فو اهلل

هعالى والٌوم اْلخن.
َ
لَ
هعن ف للتشففوظه لفر قعف بعففض الغف بٌير لففر
 لأن لفٌنة ان صففطفى  قف
لَ
ان ستشنقلن واإلعاللٌير ،ءٌف ُهستن يرٌفن لفر قنفوات االهصفا لتشفوظه صفواهه ففف

بففأبي هففو وألففي فففف لمففا ظسففت عي التصف ل ب ي لففذلك بالسففالح نفسففه ،وباللغففة نفسف ا ،لففع

العف فففي كلففك يلففه ،اغففي الشففنآن .فاإللففالم انتشففن ،يففذلك ،بففاإلعالم ،ءسففب
لف ولات العصوا لبعالم ،ناهٌك عر بلاع الشع ات ،و إنصا السٌنة العطنة.
لُ
َ
 لأن لفففر ولفففائ التصففف ل ب ي لهفففذه الومفففالت هفففو هم ففف لفففٌنة ان صفففطفى 

و إءٌااها ععن الولائ ان تاءة.
ُ َ لَ
 ظنعغي ع م إغفا الش اعات على الالة لحم بر عع اهلل  لر أع ائه،
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ً
لُ
هتعففع هففذه الش ف اعات
ف ففال عففر أقففنب النففاس إلٌففه ولحعٌففه وان ففؤلنلن بففه ،وظنعغففي
لَ ()21
و إبنااها للناس يافة.
َ
 التويٌ ف علففى لأن أصففو النلففاالت واء ف ة ،قال ف علففى ألففاس التوءٌ ف
لَ لَ
وأن ففا بشفنت بنلففالة لفٌ ان نلففللن  ،وألففنت
واإلظمفان بالنلف ف ف علففٌ ي السفالم فففف،
لَ
ل
باهعاعففه والتص ف يق بففه وهو ف ل ب ي ععوهففه ،فاهسففم هففذه النلففالة ب ففذه الخصوصففٌة،
ب
()26

والتمام والنس ،ن ا قعل ا لر النلاالت.
والف
َ
لَ
َ
لوءف ة هلتقففي
 لأن الف فا عففر لففٌ نا ُل َح لمف بففر ععف اهلل  ظسفتلزم وقفففة
ل
يوفن أع ا ان صطفى فف علٌه الصالة والسالم فف هذه الفنصفة ن ل
وعٌفه
على كلك ،ءٌف ب
ب
لَ
ولتععٌه ،فٌنعغي ع م هفوظت ا.

يان ف هلففك أب ف ا هوصففٌات هففذا اللقففا الففذي ظنتدففن هكففنااه فففي الففان خففن،
لَ
َُ
ل
ولفك ي فا،
ولكان خن ،وبمشاايلن خ ير ،لر علما األ للفة ول قفٌ فا وععاه فا
ب
َُ
إك ال هزا األ للة بخٌن ،لا عام هنا لر ظقك لنصنة خاهي األنعٌا .
اخلامتة :اخلالصة والنتيجة
َ
َ
هتعف لفنض لففٌنة ان صففطفى ُل َح لم ف بففر عع ف اهلل  لومففالت لتتالٌففة لنففذ العع ففة
لَ
لَ
َ
وظتكئ الهجوم على الو اهلل على ألالٌب لتتلففة ،بوسفب لفر ظتفولى
ان ُ َو لم ظة،
هذا ا لهجوم .وااللتشناق في هجوله على الو اهلل  انطلفق لفر إنكفاا أنفه نعفي
لَ
َ
وأن لا ا به لما بل
ظسمٌه ان سفلمون بفالقن ن الكف ظي
لنل  ،ولر لثي إنكاا الوءي،
َ
لإنما هو لر هألٌفه ،وأعانه علٌه قوم خ ون.

ظس ي اإلعالم الٌوم في الوملة على الو اهلل  ،وظستقي ،في هذه الومالت
َ
لَ
النعوة والعع فة والسفٌنة .وال ُبف ل لفر إعاا
على إل الات ان ستشنقلن في ان وقك لر
هففذا االاهعففا بففلن االلتشففناق واإلعففالم ،يمففا و ف كلففك االاهعففا لففر قع ف بففلن

االلتشففناق والتنصففٌن لففر

ففة ،و بففلن االلتشففناق وااللففتعماا لففر

ففة ثانٌففة ،و بففلن
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لَ
ل
وأن االلتشففناق ظم ب ف قاع ف ة ان علولففات لهففذه
االلتشففناق واألعب لففر ناءٌففة ثال ففة،
لَ
لَ
اللٌما في كلك الجانب السلعي لاللتشناق.
التٌااات ،بما فٌ ا اإلعالم،
َ
ً
ً
َ
وانب التشناقٌة إظجابٌة ،يان لها لواقفك لنصففة لفر
ظعني هذا لأن هنا
رتصٌة الو اهلل  ،هكاع هو ل س بعض ان ستشنقلن لر غٌن ان نصفلن ،لما
َ
ظعني أنه يو ل س ان ستشنقلن غٌن ان نصفلن وقفات إنصا  ،يما لأنه ق يو ف
َ
لُ
التعفنض
ل س ان ستشنقلن ان نصفلن وقفات غٌفن لنصففة .وهفذا ظعنفي لأنفه ففي ءفا
لَ
لَ
لَ
ً
عالا في
ءكما
هتغٌن ان واقك .وظكاع هذا ان وقك ظكون
خاصة
لسٌنة النلو 
االلتشناق .لما ظنعكس على ال ظة اإلعاللٌة الغ بٌة هجاه رتصٌة الو اهلل.
َ
ان ف ب لفي فففي ن اظففة هففذه الوقفففات لأنففه لففع التويٌ ف علففى التص ف ل ب ي لهففذا الهجففوم
َ
ان تواصففف علففى الففو الهفف س ،ال ُبففف ل لفففر التويٌففف علفففى الفففترماا الجانفففب ان شففف ق
لَ
لَ
سففتمن وان تج ف ل ب ع .وظتم ف هففذا االلففترماا فففي
واإلظجففابي النففاهل عففر هففذا الهجففوم ان
َ
لسااات ع ل ة ،ولن ا:

 ان ز ظفف لففر التف ففات ان سففلملن أنفسففف ي إلففى ل ففٌنة ان صففطفى  بال اال ففة
والعحففف ،والوصففو ب ففا إلففى غٌففن ان سففلملن بلغففاه ي؛ لعٌففان الصففواة الوقٌقٌففة لسف بلفٌ
ان نلللن ف علٌه الصالة والسالم فف.

 العم على كلك ب وح الف يق ،لر خال و وع هٌئات ءكولٌة و معٌات
ً
غٌففن ءكولٌففة ،ظقوعهففا لَثلففة لففر أهعففا الففو اهلل  ،كيف ً
فواا و إناثففا ،لمففر لهففي لففعق
علمففي فففي علففي السففنة والسففٌنة النعو ظففة ،والعم ف علففى هن مففة السففٌنة النعو ظففة بأظ ف ي

ان نتمففلن إلٌ ففا ،ويففذا هن مففة العحففوث وال االففات ءففو السففٌنة النعو ظففة إلففى اللغففات
األخن س.

 فففتح لجففا الوففواا بصففواة أولففع ،وبخطف ًفى واثقففة لففر قع ف ان سففلملن لففع
ل
ظوقففق
ان ستشففنقلن واإلعاللٌففير الغ ف بٌير ولففر فففي ءكم ففي لففر الشففنقٌير ،لمففا ب
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لف وم الن ل ب ظة في الوواا لع اْلخن ،والذهاب إلٌ ي في لفواقع ي ن ناقشفت ي و ف الهي

بالتي هي أءسر ولحا جت ي بسالح ان عنفة ان ق ونة بالوكمفة وان وعدفة الوسفنة،
َ
ُ
هصفاعم ،فلفٌس
على اعتعاا لأن هذا ان وقك لوقك ععوي ،أيرفن لفر يونفه لوقفك
لَ
الوجفة ،وبفنا ة
هذا هو ان قصوع لر واا هذه األلالٌب ،بقف ا لفا ظقصف لن فا إقالفة
لَ
الذلة.
َ
 لأعت هففذه الومففالت ان توالٌففة إلففى إقعففا الغ ف لبٌير علففى ان زظ ف لففر عاالففة
اإللففالم ،والعحففف عففر الكتابففات ان نصفففة عففر اإللففالم ،وعاالففة هن مففات لعففاني
ُ
َ
القن ن الك ظي ،ولر لثي ان زظف لفر التو ل فه ففي عاالفة لفٌنة النلفو  لفر بق َفعل ي،
لما ل
يفؤعي إلفى إعفاعة ان وقفك لفر اإللفالم ،ولفر نعفي اإللفالم ،وبالتفالي الوصفو إلفى
ب
ان زظ لر اإلقعا على اإللالم.

 التنءٌب بان واقك اإلظجابٌة لععض ان ستشنقلن واإلعاللٌير الغ بٌيرَ ،ولر

ففي ءكم ففي لفر الشففنقٌير ،لفر لففٌنة الفو اهلل  ،وهوظٌففك هفذه ان واقففك فففي

لصلحة الف فا عفر لفٌنة ان صفطفى  ،لفر خفال لعنففة ان نصففلن و إرفناي ي
لَ
في ان ؤهمنات والن وات واللقا ات والووااات التي هكرف بلن ان سفلملن ففي اْلونفة

األخٌنة ،وهشجٌع ي على االرتنا في لؤهمنات ون وات غ بٌة كات عالقة بالسٌنة
لُ
ظتي لر هن مات لوثوقة لسٌنة
النعوظة ،وهزوظ هي بالعحوث وال االات ان تتابعة ،ولا
نعي اله س َ ،ل
ظتزوعون ب ا في بووث ي ولناقشاه ي.
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 .62السلفي ،لحم لقمان .اهتمام ان و ل ثلن بنق الو ظف لن ً ا ً
ولتنا وعءض
ب
 .6ف ال ظاض :عاا ال اعي1265 ،هف .ف
لزاعي ان ستشنقلن وأهعاع ي .ف
ص.099

 .60السلفي ،لحم لقمان .لكانة السنة في التش ظع اإللاللي وعءض لزاعي
ان نك ير وان لح ير .ف

ص.736

 .6ف ال ظاض :عاا ال اعي1265 ،هف 1999م .ف

 .66لوكين ،يظتشااع .صواة اإللالم في أويوبا في الق ون الولطى هن مة
وهق ظي ا وان ل
السٌ  .ف  .6ف بٌ وت :عاا ان اا اإللال لي6556 ،م .ف ص
ب
.166
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لَ
نعوة لحم  في الفكن االلتشناقي ان عاصن .ف ال ظاض:
 .63الشاظب ،لخ ن.

لكتعة الععٌكان1266 ،هف 6556م .ف ص.661
لَ
لكة :ءقائق ووثائق عر لؤالنة التنصٌن في
 .68رلعي ،عع الوعوع .الزءك إلى

العالي اإللاللي .ف القاهنة :الزهنا لبعالم الع بي1259 ،هف 1989م .ف

ص.168
لُ
عز وني ،ءسر بر إعيظس .االهتمام بالسٌنة النعوظة باللغة الفننسٌة :عنض
.69
وهولٌ  .ف  63ص .ف الن وة ان ذيواة.

 .75علي ،لحم ل ن .االهتمام بالسٌنة النعوظة باللغة اإلنجلٌزظة :عنض وهولٌ  .ف
ص .07الن وة ان ذيواة.

 .71العم ي ،ولٌ بر بل ٌ  .السٌنة النعوظة في عائنة ان عاا
لَ
هولٌلٌة ن ا ُ
لاعة «لحم  :النعي والنلالة» .ف  31ص .ف في الن وة
يتب هو
الع ظطانٌة :عاالة

ان ذيواة.

 .76فااح ،عع العزظز بر لحم  .عناظة العلما باإللناع وعلي الجنح والتع ي وأثن
لَ
السنة النعوظة .فف  09ص .في الن وة ان ذيواة.
كلك في ءفظ
 .77ياهر ،يلوع .الش ق والغنب الر الو وب الصلٌعٌة هن مة أءم الشٌ.،
فف القاهنة :لٌنا للنشن1990 ،م .ف  782ص.

 .72يولٌيك ،إن ٌن بر يوفائٌ  .االهتمام بالسٌنة النعوظة باللغة ال ولٌة .ف ص .20
في الن وة ان ذيواة.

لَ
لَ
كنلة:
لكة ان
 .70الن وي ،هقي ال ير .السنة لع ان ستشنقلن وان ستغ بلن .ف

ان كتعة اإلل اعظة1265 ،هف 1986م .ف  63ص.
لَ
 .76الن ْ وي ،لحم ص ا الوسر .ان ستشنقون والسنة النعوظة .فف ص  260ف  .200ف
َ
في نخعة لر العلما ان سلملن .اإللالم وان ستشنقون .ف ل ة :عالي ان عنفة،
1250هف 1980م .ف ص .011
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 .73النعٌي ،عع اهلل لحم األللن .االلتشناق في السٌنة النعوظة :عاالة هايظخٌة
ْلاا (وات ف ب ويلمان ف فل اونن) لقاانة بال ظة اإللاللٌة .ف هٌنن ن

(فن ٌنٌا) :ان ع

العان ي للفكن اإللاللي1213 ،هف 1993م .ف ص .722

 .78النملة ،علي بر إبناهٌي الوم  .التنصٌن :لف وله وأه افه وولائله ولع
لوا ته .ف

 .2ف ال ظاض :ان ؤلك1266 ،هف 6550م .ف ص.628

 .79هالس  ،غ ظس .النعو ة والسٌالة :اإلنجٌلٌون العسك يون في الط يق إلى
لَ
َ
السما  .فف  .6ف بٌ وت :عاا النفائس،
الونب النووظة هن مة ُل َح لم

.25

.21

1266هف 6550م .ف ص .671
لَ
هالس  ،غ ظس .ظ اهلل :ن اكا ه بلحي الوالظات ان تح ة بمصالو ا لر أ
لَ
َ
 .6ف القاهنة :عاا الش وق،
السما  .فف
هن مة ُل َح لم
إلنائٌ

1267هف 6556م .ف ص .116
لَ
لَ
لحم  في لكة هن مة عع النءمر الشٌ،
وات ،و .لونتجم ي.
لَ
العالة
وءسلن عٌسى ،لنا عة أءم رلعي .فف القاهنة :الهٌئة ان ص ظة

للكتاب6556 ،م .ف ص  782ف (للسلة األ لك يتاب ال اني).
لَ
لَ
لكة هن مة رععان بنيات .ف بٌ وت:
لحم في
 .26وات ،و .لنتغم ي.
ان كتعة العص ظة ،ع .ت .ف ص .636

W. Montgomery. Muhammad at Mecca. – Karachi: Oxford ،Watt .27
،Press

1979.

Watt. W. Montgomery. Muhammad Prophet

and Statesman.- Oxford: Oxford University Press، 1961. - 250 p.
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اهلوامش:
 -1هذه ال االة ز لر عاالة لولعة هو عنوان( ان ستشنقون والو ظف النعوي )

َ
َ
َ
 -6اندن لناقشة ْلاا لحموع أبو يظة في يتابه أ وا على السنة ان ُ َو لم ظةُ :ل َح لم ُل َح لم أبو ر عة .عفا
لَ
لُ ُ
والكتاب ان عاص ير .ف القاهنة :لطععة األاهن1963 ،م .فف  716ص.
واع رعه ان ستشنقلن
عر السنة
 -7اندن لناقشة ْلاا أءم أللن في السنة ويواه ا ل س :هقي ال ير الن وي .السنة لع ان ستشنقلن
لَ
لَ
كنلة :ان كتعة اإلل اعظة1265 ،ه ف 1986م .فف  63ص.
لكة ان
وان ستغ بلن .ف
لَ
ُ َ لَ
 -2اندن :الوسلن بر لحم ظ لعٌ  .السنة النعوظة وءي لر اهلل لحفوظة يالقن ن الك ظي .فف  30ص .ف
لَ
لَ
َ
لجمع ان لك ف
بالسنة والسٌنة النعوظة .ف ان ظنة ان لنو اة:
في :ن وة عناظة ان ملكة الع بٌة السعوعظة
َ
لطعاعة ان صحك الش ظك بان ظنة ان لنواة1260 ،ه ف 6552م.

 -0يواه لسلي في يتاب األق ٌة ،باب نقض األءكام العا لة ل
واع ان و ثات ،ء ظف اقي .7726
ب

 -6يواه العتايي في يتاب الصلح ،باب إكا اصطلحوا على صلح وا فالصلح لنعوع ،ء ظف اقي ،6299
ويواه لسلي في يتاب األق ٌة ،باب نقض األءكام العا لة ل
واع ان و ثات ،ء ظف اقي .7727
ب
َ
 -3اندن في لتابعة هؤال ان ستشنقلن ال الثة :عع اهلل ُل َح لم األللن النعٌي .االلتشناق في السٌنة النعوظة:
عاالة هايظ خٌة ْلاا (وات ف ب ويلمان ف فل اونن) لقاانة بال ظة اإللاللٌة .ف هٌنن ن (فن ٌنٌا) :ان ع
العان ي للفكن اإللاللي1213 ،ه ف 1993م .فف  722ص.
لَ
َ
ل
ولؤلس إلعنا ويظة ان سلملن هن مه وءققه
لؤلس ال ير اإللاللٌة
ب
 -8اندن ،وي بو ُ .ل َح لم  ل ب
لَ
وعلق علٌه عع النءمر عع اهلل الشٌ .،فف ال ظاض :عاا ان ل ب ظ1260 ،،هفف 6552م .ف  668ص.
َ
 -9اندنُ :ل َح لم ل ن علي .االهتمام بالسٌنة النعوظة باللغة اإلنجلٌزظة :عنض وهولٌ  .فف  07ص.
في الن وة ان ذيواة.
َ
ل
 -15اندن العحف االلتقصائي ن ستش ق واء هعنض لسٌنة النلو  ل س :ل ي بر ينق اهلل أءم .
َ
لزاعي وأخطا وهناق ات ورع ات بوعلي في يتابه :النلو  :ءٌاة ُل َح لم  :عاالة نق ظة .ف  121ص.
في الن وة ان ذيواة.
ً ُ َ لَ
 -11اندن ،لناقشة ان ستشنقلن في الو ظف النعوي ً
لتنا ولن ا :لحم ب ا ال ير .ان ستشنقون والو ظف
النعوي .ف يواال اللعوا :عاا الفجن1265 ،ه ف 1999م .ف  761ص.
 -16اندن :لزاعي ان ستشنقلن وأهعاع ي في ع م اهتمام ان و ل ب ثلن بنق ان تن وعء ا .ف ص  213ف .057
فيُ :ل َح لَم لقمان السلفي .اهتمام ان و ل ثلن بنق الو ظف لن ً ا ً
ولتنا وعءض لزاعي ان ستشنقلن
ب
وأهعاع ي .فف  .6فف ال ظاض :عاا ال اعي1265 ،هفف .فف  099ص.
ً
َ
ُ
َل
ل
والسنة النعوظة .ف ص  260ف  .200والنا لر ص .272
 -17نقال عر ُل َح لم ص ا الوسر الن ْ وي .ان ستشنقون
_______________________________
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في :نخعة لر العلما ان سلملن .اإللالم وان ستشنقون .ف لن ع لابق .ف  011ص.
لُ
والنا لر ص .630
 -12اندن :القن ن واألءاعظف النعوظة والعلي الو ظف .ف ص  637فف .687
َ
في :لويظس بوياي .عاالة الكتب ان ق ل لة في و ان عاا الو ظ ة .ف القاهنة :عاا ان عاا 1938 ،م.
ف  691ص.
لَ
َ
 -10اندنُ :ل َح لم بر عع القاعا بناعة .عاالات إلعانٌة للسٌنة النعوظة .ف ص  .8في الن وة ان ذيواة.
لُ
عز وني .االهتمام بالسٌنة النعوظة باللغة الفننسٌة :عنض وهولٌ  .ف  63ص .في
 -16اندن :ءسر بر إعيظس
الن وة ان ذيواة

َ
 -13اندن :ألٌكسي واافسكي .اإللالم وان سٌحٌة هن مة خلك ُل َح لم الجناع ،اا ع ان اعة العلمٌة وق ل م
له لحموع ءم ي اقزوق .فف الكوظ  :ان جلس الو ني لل قافة والفنون واْلعاب1213 ،ه ف 1996م .فف ص
 .37فف (للسلة عالي ان عنفة؛ .)610
َ
 -18اندنُ :ل َح لم ل ن علي .االهتمام بالسٌنة النعوظة باللغة اإلنجلٌزظة :عنض وهولٌ  .فف ص  .15في الن وة
ان ذيواة
 -19اندن :إن ٌن بر يوفائٌ يولٌيك .االهتمام بالسٌنة النعوظة باللغة ال ولٌة .ف  20ص .في الن وة ان ذيواة
لَ
َ
السنة والسٌنة .فف  09ص.
 -65اندن :للٌمان بر ُل َح لم الجاا اهلل ُ .وع االلتشناق ال ولي في لجا
في الن وة ان ذيواة.
 -61اندن :أءم عع النءمر أويفات .االهتمام بالسٌنة النعوظة باللغة ان ج ظة .فف  00ص .في الن وة
ان ذيواة
لُ
 -66اندن :لولى العسٌل .اع الطعون الوااعة في ان ولوعة العع ظة عر اإللالم والوله  .ف  116ص .في
الن وة ان ذيواة

لُ
التطو ا العق ي والتش ظعي في ال ظانة
 -67اندن :إ ناس ولتسٌ ن .العقٌ ة والش ظعة في اإللالم :هايظ،
لَ
َ
ل
الوق وعلي ءسلن
اإللاللٌة نقله إلى الع بٌة وعلق علٌه ُل َح لم يولك لولى وعع العزظز عع
ب
عع القاعا .ف القاهنة :عاا الكاهب ان ص ظة1926 ،م .فف ص  0فف .6
َ
لَ
نعوة ُل َح لم  في الفكن االلتشناقي ان عاصن .ف ال ظاض :لكتعة الععٌكان،
 -62اندن :لخ ن الشاظب.
1266ه ف 6556م .فف ص .082
لَ
 -60اندن :هشكٌك ان ستشنقلن في صحة الو ظف النعوي .ف ص  627ف .697
َ
فيُ :ل َح لم لقمان السلفي .لكانة السنة في التش ظع اإللاللي وعءض لزاعي ان نك ير وان لح ير .فف
 .6فف ال ظاض :عاا ال اعي1265 ،هفف 1999م .فف  736ص.
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 -66عماع ال ير خلٌ  « .ان ستشنقون والسٌنة النعوظة :بوف لقاين في لن ل ان ستش ق الع ظطاني ان عاصن
لونتغم ي وات» .ف  117 :1فف .651
في :لناهل ان ستشنقلن في ال االات الع بٌة اإللاللٌة .ف  6لل .ف ال ظاض :لكتب الت بٌة الع بي ل و
الخلٌل1250 ،ه ف 1980م.
 -63اندن :لعٌ أيوب .رٌطان الغنب للمان ار ي :الن

ان ايق .ف القاهنة :عاا االعتصام1989 ،م .ف ص

.108
THE "SATANIC VERSES" in: W. Montgomery Watt. Muhammad at Mecca. - Karachi:

-68

1979. - p. 103 - 109. ،Oxford Press
َ
َ
ل
واندن :و .لونتجم ي واتُ .ل َح لم  في لكة هن مة عع النءمر الشٌ ،وءسلن عٌسى ،لنا عة
لَ
العالة للكتاب6556 ،م .فف  782ص .ف (للسلة :األ لك يتاب
أءم رلعي .ف القاهنة :الهٌئة ان ص ظة
ال اني) .ف (الفص ال الف( :ب) لَ
قصة اْلظات الشٌطانٌة ) ( ،اْلظات الشٌطانٌة ( ظات الغنانٌق) ال وافع
لَ
َ
لكة هن مة رععان بنيات .فف
والتفسٌن .فف ص  197ف  .)666واندن ،أظ ً ا :و .لنتغم ي واتُ .ل َح لم في

بٌ وت :ان كتعة العص ظة ،ع .ت .ف  636ص .ف (الفص الخالس :ان عاا ة 1 :ف ب اظة ان عاا ة واْلظات
لَ
لنات في يتابه ال الف ،الذي مع فٌه بلن الكتابلن
اإلبلٌسٌة .ف ص  166ف .)138و ا كينها ثالث
السابقلن1961. - p. ،Oxford: Oxford University Press Muhammad Prophet and Statesman.-:
66، 60،26
 -69اندن :علي بر إبناهٌي الوم النملة .التنصٌن :لف وله وأه افه وولائله ولع لوا ته .ف

 .2فف

ال ظاض :ان ؤلك1266 ،ه ف 6550م .فف  628ص.
لَ
لكة :ءقائق ووثائق عر لؤالنة التنصٌن في العالي اإللاللي .ف
 -75اندن :عع الوعوع رلعي .الزءك إلى
القاهنة :الزهنا لبعالم الع بي1259 ،ه ف 1989م .ف  168ص.
ُ
العم ي .السٌنة النعوظة في عائنة ان عاا
 -71اندن :ولٌ بر بل ٌ
لَ
َ
لاعة « ُل َح لم  :النعي والنلالة» .ف ص  .16في الن وة ان ذيواة.
لُ
التعن
 -76في

الع ظطانٌة :عاالة هولٌلٌة ن ا ُ
يتب هو

ُ
على ان زظ لر هذا التو ل ه ،اللٌما لواقك القس ٌ ي فولوي اندن :بوف عر ءٌاة فولوي .

ف ص  152ف .110
في :غ
َ
ُل َح لم
 -77اندن:
َ
ُل َح لم

ظس هالس  .النعو ة والسٌالة :اإلنجٌلٌون العسك يون في الط يق إلى الونب النووظة هن مة
لَ
السما  .ف  .6ف بٌ وت :عاا النفائس1266 ،ه ف 6550م .فف  671ص.
َ
هن مة
غ ظس هالس  .ظ اهلل :ن اكا ه بلحي الوالظات ان لتح ة بمصالو ا لر أ إلنائٌ
لَ
السما  .ف  .6ف القاهنة :عاا الش وق1267 ،ه ف 6556م .ف ص  17ف .77
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َ
ُ
التعاافي:
 -72اندن :الو ُل َح لم الو  .نق العق

لتغٌن .ف بٌ وت :ان لَ
التواص في عالي ل
ُ
ؤلسة الع بٌة
ب

لل االات والنشن6550 ،م .فف ص .66
َ
 -70اندن :لع ٌ ي فولوي في أاض ان سٌح (لعنية ه ْن َلج ون) .ف ص  03فف .60

في :غ ظس هالس  .النعو ة والسٌالة :اإلنجٌلٌون العسك يون في الط يق إلى الونب النووظة .ف لن ع
لابق .ف  671ص.

َ
 -76اندن :لصطفى ال لباغ .إلعنا ويظة هطفو على لطح اإلاهاب :الكتاب الذي ظجٌب على التسا
األل ظكي :ن اكا ظكنهوننا  .ف بٌ وت :ان لَ
ؤلسة الع بٌة لل االات والنشن6552 ،م .ف ص  16ف 38

 -73اندن :يظتشااع لوكين .صواة اإللالم في أويوبا في الق ون الولطى هن مة وهق ظي ا وان ل
السٌ  .فف
ب
 .6ف بٌ وت :عاا ان اا اإللاللي6556 ،م .ف ص .12

 -78يلوع ياهر .الش ق والغنب الر الو وب الصلٌعٌة هن مة أءم الشٌ .،فف القاهنة :لٌنا للنشن،
1990م .فف ص  66فف .35

لَ
ً
التناعا إلى بعض إل الات ان سلملن في
ألٌة النلو 
 -79ظ وا نقا بلن ان ستشنقلن الٌوم ءو ءقٌقة
ل لً
ُ َ لَ
الق ون الهج ظة األيبعة األولى .اندن :لخ ن راظب .ه يان لحم  بألٌا  :الوقٌقة ال ائعة بلن
أغال ان سلملن ولغالطات ان ستشنقلن .ف علشق :عاا قتٌعة1267 ،هفف 6557م .فف  671ص.

نسق العام السابق للجنة العان ٌة لنصنة خاهي
 -25أراا إلى كلك ان ن س للٌمان بر ءم العطحي ،ان ل ب
األنعٌا  ،في هص ظح لج ظ ة ال ظاض ،نشنهه في ع عها كي النقي  16066والتايظ1267 9 15 ،هفف فف
6556 11 10م.

َ
لُ
ً
عمولا ،والسٌنة لر بٌن ا .اندنُ :ل َح لم
هتعع هذه الش اعات عر اإللالم
 -21لعى عماع ال ير خلٌ إلى
الو اهلل  .فف ص  91ف .120
في :عماع ال ير خلٌ  .قالوا عر اإللالم .ف ال ظاض :الن وة العان ٌة للشعاب اإللاللي1216 ،ه ف 1996م .فف
 052ص.

َ
 -26اندن :أءم اييُ .ل َح لم الو اهلل  في اإلنجٌ والتوااة :عاالة علمٌة لن جٌة هق ظي عع النءمر
عع الخالق والسٌ نوح ولالي الع نساوي .فف القاهنة :لكتعة ععاع النءمر1260 ،ه ف 6552م .ف  159ص.
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