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زيـد بن عمرو بن نفيــل العدوي

م.م..حامــد حميـد عطيـة

جامعة ديـالى  -كلية التربية -األصمعي

المقدمــة

الحمد هلل الذي تتم الصاللحل

ححمادو لالصاوا لال اوم لا

اله لاصحلحه اجمعنن لمن تحعهم حلح لن ال نلم الدنن.

لحع اد..

فقد لد

الجزنرا العرحنة في العصر الجلهلي نلدا اللث نة لالمعتقدا

الجلهلنة ،لكلن لل لس وقة لثنقة حتلك االلهة لالمعتقدا
ا ذاك لم تكن حعزلة ن تلك الحعثل

ال

تلك المعتقدا  .لمن ثم اخذ

لللث نة لدنل ل

رغم ان الجزنرا العرحنة

التحشنرنة ال مللنة ،للكن نحدل أن ذلك نرجع

مدى قلنة ال لس لتصلراتهم مع تلكند ل ل

لرفض

اند ل محماد ل لا

لجلد فئة ا تزل

ذلك اللاقع

تححث ن الدنن الحقنقي ال قي الرافض

اهل الكتلب المشلهة فكلن من تنجة ذلك هل االهتداء حللدنن

المتمثل حللح فنة دنل ة احراهنم الخلنل ( لنه ال وم).

لححث ل هذا نت للل احد هؤالء االح لف الذنن م

ا ف هم لا تزل

حلدا

تلك االلثلن لمل كلن نتعلق حهل فقد كلن زند حن مرل حطحنعة تلجهلته الثقلفنة

ملحدا للم ندخل في النهلدنة لال ال ص ار نة لفلرق دنن قلمه.
لالرلحنة
ً
لقد حللل ل في هذو الد ار ة التركنز ل د ار ة ا مه،ل حه،لمكل ته في
المصلدر التلرنخنة لجلهلنته لفطرته الرلحنة لالثقلفنة لكذلك رحلته في الححث ن
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ﷺ
حقنقة االدنلن ل ن لقلء الر لل (صلى اهلل عليه وسلم) حه ل ن دالئل ال حلا للر لل ( )
التي رلاهل لفضو مل تقدم فقد ححث ل تلرنخ لفلته.
لفن

كثنر ل مل َّ
من لي حفضله لتلفنقه لأرجل أن أكلن قد
لحعد هذا احمد اهلل ًا
حعضل من حقه فإن اصح فتلفنقي من اهلل لان اخطأ فح حي اهلل
الححث
ً

ا ي اجتهد

في ذلك لصل اهلل ل خنر خلقه المحعلث رحمة للعللمنن ل ل اله

لصححه لالحمد هلل رب العللمنن.

اسمه ونسبه

هل زند حن مر حن فنل حن حد العزى حن رحلح حن حد اهلل حن قرظ حن رزاح

حن دي حن كعب حن لؤي القرشي العدلي ) .(1لامه ح ة ح

جلحر حن احي ححنب

حن مللك حن صر حن حرام حن صر حن لمر حن لنم حن عد حن قنس حن فهم(.)2
لكلن الخطلب لالد مر حن الخطلب(رضي اهلل

ه) م زند حن مرل لاخلو

المه؛ لذلك الن مرل حن فنل كلن خلف ل امراا احنه حعد احنه ام الخطلب فللد
()3

له زند حن مرل ل ل ذلك كلن الخطلب مه لاخلو المه

من االلالد عند احد العشرا المشهلد لهم حللج ة()4ل لتكة(.)5

لكلن لزند حن مرل

 مكل ته في المصلدر التلرنخنة
لقد حظن

شخصنة زند حن مرل حم زلة كحنرا ف نللمصلدر التلرنخنة

لال شك أن ذلك نرجع ال اال داد الخلقي لالرلحي ل مل ف ه حلالحتعلد ن حلدا

االلثلن لالتقرب النهل(.)6

لقد كلن زند حن مرل لكفل ن حلدا االلثلن لالحجلرا لأظهر خوف قلمه

لا تزل الهتهم لمل كلن نعحد احلئهم لال نلكل ذحلئحهم لكلن م د ظهرو ال الكعحة

لهل نقلل مل م كم النلم احد ل

دنن احراهنم غنري.لكلن نقلل الهي اله احراهنم

لدن ي دنن احراهنم فذكر ذلك لل حي (صلى اهلل عليه وسلم)فقلل نحعث نلم القنلمة امة لحدو
حن ي لحنن ن

امة(.)8

حن مرنم ( لنه ال وم)(.)7لفي رلانة اخرى نلتي نلم القنلمة
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لفي رلانة اخرى أن ال حي (صلى اهلل عليه وسلم) ترحم ل زند لقلل رأنته في
الج ة ن حب ذنلالً(.)9لقد ذكر احن

لكر أن

مر حن الخطلب ل عند حن

زند(رض) أللا الر لل (صلى اهلل عليه وسلم) فقلل الر لل(صلى اهلل عليه وسلم)غفر اهلل لزند حن
مرل لرحمه فإ ه مل

ل دنن احراهنم فكلن الم لملن حعد ذلك النلم ال نذكرو

ذاكر م هم اال ترحم لنه لا تغفر له(.)01

للمل كلن زند حن مرل معتقدا حمحعث ال حي من للد ا مل نل ثم من للد

حدالمطلب لهل مصدقل حه لنشهد ا ه حي( .)00فقد جعلته حعض المصلدر في رتحة

الصحلحة للكن فنه ظر؛أل ه مل

قحل الحعثة للك ه نجئ ل أحد االحتمللنن في

تعرنف الصحلحي لهل ا ه رأى ال حي (صلى اهلل عليه وسلم) مؤم ل حه ،أل نكفي كل ه مؤم ل
()02

حه ا ه نحعث

.

جلهلنة زند حن مرل لفطرته الرلحنة لالثقلفنة.



تجمع اغلب المصلدر ل ان زند حن مرل كلن ملحدا للم ندخل في

النهلدنة لال ال ص ار نة لفلرق دنن قلمه لا تزل االلثلن لالمنتة لالدم لالذحلئح التي

تذحح ل االلثلن(.)03للكن لنس حنن اندن ل مل

تدل حه ن طحنعة تلجهلته الرلحنة

في مراحل طفللته االلل ل ن كنفنة رفضه لتلك االلثلن لاالحتعلد الشرك.

نحدل ان انحلء زند حن مرل تجلو حلدا االله اللاحد لاالحتعلد ن حلدا

االلثلن كل

ال حد مل حدلافع دندا لالتي نحدل م هل الفطرا التي كل

تحركه تجلو

حلدا اله لاحد نمل لان زند كلن نعنب قلمه ل ملهم لنه اذكلن نقلل لهم:
أرحل لاحداً أم الف رب

زل

الو

ادنن إذا اتق م

لالعزى جمنعل

االملر

كذلك نفعل الجلد الصاحلر

لالص مي ح ي مرل أزلر

فو العزى ادنن لال اح تنهل
لالهحال ادنن لكلن رحال

()04

ل ل في الدهر اذ حلم ن نر
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لمن خول ا تقراء حعض ال صلص التلرنخنة نحدل ل ل لاضحل مدى تأثنر

االح لف* الذنن التق
حلالحتعلد
الرلانل

حهم زند حن

ن الشرك لالتلجه ال

مرل في طحنعة تلجهلته الرلحنة لالثقلفنة

حلدا االله اللاحد لهذا مل لتم ه من حعض

التلرنخنة التي نفهم م هل ذلك .حن مل اجتمع

ص م من اص لمهم كل لا نعظمل ه لن حرلن له لنعكفلن
ندًا لهم في كل

د

قرنش نلمل في ند لهم

دو لندلرلن حه لكلن ذلك

ة نلمل فخلص م هم ارحعة فر جنل ثم قلل حعظهم لحعض

تصلدقلا للنكتم حعضكم

ل

حعض قلللا اجل لهم لرقة حن لفل،ل حند اهلل حن

جحش،ل ثملن حن الحلنرث،لزند حن مرل فقلل حعضهم لحعض تعلملا لاهلل مل قلمكم
ل شيء،لقد اخطئلا دنن احنهم احراهنم مل حجر طنف حه ال ن مع لال نحصر لال
شيء ،فتفرقلا في

نضر لال ن فع نل قلم التم لا ال ف كم فإ كم لاهلل مل ا تم ل
الحلدان نلتم لن الح فنة دنن احراهنم(.)05

نحدل ممل تقدم ان زند حن مرل لم تكن لدنه ق ل ل

كلفنة في طحنعة

تلجهلته الرلحنة لالثقلفنة من خول تعدد االلهة لهذا مل جعله ان نكلن احد هؤالء
االح لف ا لملحدنن الذنن حر

هم اال تلذ حلس محملد العقلد حأ هم من الحكملء

لطوب هدانة لال نصح القلل حأن احد م هم تهلد أل ت صر ،لخوصة رانه فنهم ا هم

كل لا نعرفلن ان االنملن حلالله اللاحد اهدى لاحكم من االنملن

حلل صب

لااللثلن()06ل ل ذلك فو غراحة ان جد زند حن مرل قد تآله في الجلهلنة (.)07

لاخذ ن لدي حتحرنم الرحل حقلله نل معشر قرنش انلكم لالرحل فل ه نلرث الفقر()08لفي
()09

رلانة نقلل فنهل لنحكم نل معلشر قرنش انلكم لالز ل فأ ه نلرث الفقر

احنلء الملؤلدا فكلن نقلل للرجل اذا اراد ان

كذلك كلن نعمل ل

نقتل اح ته ال تقتلهل فل ل اكفنك مؤ تهل فنلخذهل فلذا تر ر
دفعتهل النك لان شئ

()21

كفنتك مؤ تهل

فضو مل تقدم فه لك اشلرا

ذهح

حللقلل ان زند قد الح النه لتكمنل

ف ه(،)20للكن نحدل ذلك م تحعدا نمل لان الر لال

اللحي ل

ال مللنة كل

اال حنلء الذنن اشلر النهم القران الكرنم لرحمل كل
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مرل ح حب التزامه الخلقي لالرلحي حدنن

شخصنة زند حن

الح فنة لاالحتعلد من دنن الشرك ل حلدا االلثلن.

 رحلة زند حن مرل في الححث ن حقنقنة االدنلن

ال مة اال ل نة التي ت لد شحه الجزنرا العرحنة في العصر

كل

الجلهلي هي نلدا اللث نة لاالشراك حلهلل تعلل

مع لجلد دد قلنل من االح لف

الملحدنن الذنن ا تزللا الشرك لحقلا متم كنن حتعظنم الحن

لالعمرا لاللقلف ل

رفة لالمزدلفة(.)22

لالطلاف حه لالحج

لكلن من هؤالء االح لف الملحدنن زند حن مرل الذي ترك حلدا االلثلن

لكلن ال نأكل ممل ذحح لغنر اهلل لكلن نقلل نل معشر قرنش ار ل اهلل قطر ال ملء
لا ح

حقل االرض لخلق ال لئمة لر

فنه لتذححل هل لغنر اهلل لاهلل مل ا لم ل

ظهر االرض احد ل دنن احراهنم غنري()23ثم نقلل اللهم لل ا ي ا لم أي اللجلو
احب النك حدتك حه للك ي ال ا لمه ثم ن جد ل راحته(.)24

للمل كلن زند حن مرل قد فلرق دنن قلمه فقد تعرض لكثنر من االذى لال

نمل من الخطلب حن فنل مخلطحل انلو حللقلل ا ي ألح حك خللف

ترى احد نص ع من قلمك مل تص ع()25حلالضلفة ال

ح ي دي هل

ذلك فقد كلن الخطلب حن

فنل نعلتب زند حن مرل ل فراق دنن قلمه حت اذاو فقلل زند حن مرل لهل

نعضم حرمته ل من ا تحل م ه مل ا تحل من قلمه-:
اللهم ا ي محرم للحة

لان حنتي ال ط المحلة
()26

د الصفل لنس حذي مضلة

لقد كل

تلجهل

زند حن مرل الرلحنة لالثقلفنة حعحلدا االله اللاحد لاالحتعلد ن

حلدا االلثلن حب في معلداا قرنش له لال نمل الخطلب حن فنل الذي مل ل

انذاء زند حن مرل ممل حدا حزند حن مرل ان نخرج ال

مقلحل مكة للكن الخطلب حن فنل جدو قد لكل

566
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شحلحل من شحلب قرنش ل فهلء من فهلئهم لقلل لهم ال تتركلو ندخل مكة فكلن ال

ندخلهل اال ًار م هم فلذا لملا حذلك اذ لا حه الخطلب فلخرجلو لآذلو كراهنة أن
نف د لنهم لان نتلحعه احد م هم(.)27
لكلن من االذى الذي لحق حزند حن مرل ان زلجته صفنة ح

كلمل راته قد تهنل للخرلج لارادو اذ

حه الخطلب حن فنل لكلن الخطلب قد لكل

صفنة حه لقلل لهل اذا رانته قد هم حلمر فآذ ن ي فقلل
ال تحح ن ي في الهلان
إ ي إذا خف

الحضرمي

د ذلك زند حن مرل-:

صفي مل داحي لداحه
()28

مشنع ذلل ركلحه

الهلان

لقد كلن االذى الذي لحق حزند من قلكه لرغحته للتعرف ل حقنقة األدنلن حب

في خرلجه من مكة فل طلق نطلب دنن احراهنم لنه ال وم لن أل الرهحلن لاالححلر

حت

حلغ الملصل لالجزنرا كلهل ثم اقحل فجلل الشلم كله حت

ا ته

ال

راهب

حمنفعه من ارض الحلقلء كلن ن تهي النه لم اهل ال ص ار نة ف لله ن الح فنة دنن
حلاجدو من نحملك لنه النلم للكن اضل زملن

احراهنم فقلل ا ك لتطلب دنًل مل ا
حي نخرج من حودك التي خرج م هل نحعث حدنن احراهنم الح فنة فللحق حهل فل ه

شنئل م همل
محعلث االن هذا زمل ه لقد كلن شلم النهلدنة لال ص ار نة فلم نرض
ً
فخرج رنعل حت قلل له ذلك الراهب مل قلله نرند مكة حت اذا تل ط حود لخم دل
لنه فقتللو.فقلل لرقة حن لفل نرثنه لنحكنه-:
رشد

لا عم

لر من ال لر حلمنل
جن ت ًا
()29
لتركك الثلن الطلغ كمل هنل

احن مرل لا مل

حدن ك رحال لنس رب كمثلاه

ا ته

ممل تقدم نتحنن ان رحلة زند حن مرل في الححث ن حقنقة االدنلن قد

حلفلته ا ث لء رجل ه ال مكة في حود لخم للكن لنس حنن اندن ل من المصلدر

مل تؤكد حقنقة ذلك لال نمل الكنفنة التي قتل فنهل لمن كلن لراء ذلك القتل،لنحدل

من خول ا تقراء الرلانل

االخرى ان زند حن مرل لم نقتل اث لء رجل ه ال ال

مكة ل دلل ل ذلك ان حعض الرلانل

التلرنخنة ذهح
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مر حللشلم ،فأمل
نخرج ح ف ه حل كلن نرافقه لرقة حن لفل خرجل نطلحلن الدنن حت ّا
لرقة حن لفل فت صر ،لأمل زند حن مرل فقد رض لنه ال ص ار نة فأح ان نقحل
لقلل ال حلجة لي فنهل فقنل

له ان الذي تطلب نظهر حأرضك فل طلق راجعل ال مكة فلمل لصلهل ا ح

للكعحة لهل نقلل-:

حقال
حقل ً
لحناك ً
لهل مهلجر كمل قلل

ل جد

تعحدا لرقل الحر احغي ال الحلل

()31

حمل الذ حه احراهنم

ذ

ثم ان ه لك رلانة اخرى تؤكد حقنقة رجل ه من حود الشلم نذكرهل احن

لكر

ل ان زند حن مر حن مل رجع من حود الشلم ال مكة كلن نراقب الشمس فإذا
زال

ا تقحل الكعحة فصل ل جد()30فضوً مل تقدم فلن زند حن مرل جدو كلن

نحدث ال لس ن ال حلءا

الحلل فلن مثل هذو االد لءا

التي

لف تظهر

د اخر حي هذو االمة لحطحنعة

التي تقلل حهل زند جدهل تحمل ثقلفل

ممن التق حهم اث لء رحلته ال حود الشلم.

 لقلء الر لل لنه الصوا لال وم حزند حن مرل
لقد تحلن

الرلانل

التلرنخنة في الكنفنة التي التق

اهلل عليه وسلم)حزند حن مرل للك هل في الغللب قد اجمع

ل

اهل الكتلب

حهل الر لل(صلى

ان الر لل (صلى اهلل عليه

وسلم) قد التق مع زند حن مرل لجرى حن همل حدنث فه لك من المصلدر التلرنخنة مل
ذهح

حللقلل ان زند حن مرل حعد ان رجع من رحلته من حود الشلم قد مر حلل حي

(صلى اهلل عليه وسلم) لزند حن حلرثة لهمل نأكون من فرا فد نلو فقلل نل احن اخي ال
آكل مل ذحح ل ال صب فمل رؤي ال حي (صلى اهلل عليه وسلم) حعد ذلك النلم نلكل ممل
()32

ذحح ل ال صب

له لك رلانة اخرى مفلدهل ان الر لل(صلى اهلل عليه وسلم)قد حدث ن زند حن
مرل فقلل اقحل

من الطلئف لمعي زند حن حلرثة حت مرر حزند حن مرلحن

فنل لهل حل ل مكة لكل

لكلن حأ ل

مكة فجل

قرنش قد شهرته حفراق دن هل حت خرج من حنن اظهرهم

النه لمعي فرا لي فنهل لحم نحملهل زند حن حلرثة من
566
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ذحلئح ل ل اص لم ل فقرحتهل النه لا ل غوم شلب فقل

كل من هذا الطعلم أي م

قلل فلعلهل أي احن اخي من ذحلئحكم هذو التي تذححلن أللثل كم فقل
حل

اخي لل أل

عم فقلل نل احن

حد المطلب الخحر ك أ ي ال آكل هذو الذحلئح فو حلجة لي حهل

ثم لب االلثلن لمن نعحدهل لنذحح لهل لقلل ا مل هي حلطل ال تضر لال ت فع فقلل

الر لل(صلى اهلل عليه وسلم) فمل تم ح

حلثن م هل حعد ذلك لال ذحح

لهل حت اكرم ي

اهلل تعلل حر للته(.)33

له لك رلانة اخرى نرلنهل زند حن حلرثة فقلل خرج ر لل اهلل(صلى اهلل عليه

وسلم)لهل مردفي ال
اذا ضج

صب من اال صلب فذحح ل له شلا للضع لهل في الت لر حت

ا تخرج لهل فجعل لهل في فرت ل ثم اقحل

ر لل اهلل(صلى اهلل عليه وسلم)ن نر لهل مردفي في انلم الحر من انلم مكة حت اذا ك ل
حأ ل اللادي لقي فنه زند حن مرل فحنل احدهمل االخر حتحنة الجلهلنة فقلل ر لل

اهلل(صلى اهلل عليه وسلم)مللي ارى قلمك قد ش فلك قلل أمل لاهلل ان ذلك لحغنر لئرا كل
احتغي هذا الدنن حت قدم

م ي النهم للك ي اراهم ل ضولة فخرج

نثرب فلجدتهم نعحدلن اهلل لنشركلن حه فقل
قدم

ملهذا الدنن الذي احتغي فخرج

ل اححلر خنحر فلجدتهم نعحدلن اهلل لنشركلن حه فقل

احتغي فخرج

حت قدم

حت

مل هذا الدنن الذي

ل اححلر فدك فلجدتهم نعحدلن اهلل لنشركلن حه فقل

مل هذا الدنن الذي احتغي ،فخرج

لنشركلن حه ف قل

ل اححلر

حت قدم

ل اححلر انلة فلجدتهم نعحدلن اهلل

ملهذا الدنن الذي احتغ فقلل لي ححر من اححلر الشلم ات ل ن
فقدم

لنه فأخحرته حللذي

شنخل حللجزنرا فخرج
دنن مل تعلم احد نعحد اهلل حه اال ً
خرج له فقلل ان كل مل رأن في ضول ا ك ت أل ن دنن هل اهلل لدنن موئكته

لقد خرج من ارضك حي أل هل خلرج ند ل النه ارجع فصدقه لاتحعه لآمن حمل جلء

حه فلم احس ًحنل حعد لأ لخ ر لل اهلل(صلى اهلل عليه وسلم)الحعنر الذي تحته ثم قدم ل النه
ال فرا التي كل

فنه الشلاء فقلل مل هذا قل ل هذو الشلا ذحح لهل ل صب كذا لكذا
()34

شنئل ذحح لغنر اهلل ثم تفرق ل
فقلل ا ي ال آكل ً
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حللقلل ان ر لل اهلل(صلى اهلل عليه وسلم)لقي زند حن مرل

حل فل حلدح لذلك قحل ان ن زل ل ر لل اهلل اللحي فقدم النه ر لل اهلل فرا فنهل
لحم فأح أن نلكل م هل ثم قلل ا ي أل آكل ممل تذححلن ل اص لمكم لال آكل ممل

لم نذكر ا م اهلل لنه(.)35
هذو هي اهم الرلانل

ن لقلء الر لل (صلى اهلل عليه وسلم)حزند حن

التي تحدث

مرل لالتي نفهم م هل ان زند حن مرل كلن ملحدا للم نشرك حلهلل تعلل للم نلكل

مل ذحح ل

ال صب ،أل مل ذحح لغنر اهلل،في حنن نحدل للقلرئ من خول هذو

ان الر لل(صلى اهلل عليه وسلم)كلن نأكل مل ذحح ل ال صب أل ملذحح لغنر

الرلانل

اهلل لالحقنقة نجب ان ال تف ر في غنر ملضعهل لال نمل لان ه لك من المؤرخنن
لالحفلظ جدهم قد لقلا ل

هذو الرلانل

للصللا حللقلل ان ال حي (صلى اهلل عليه

وسلم)ال نلكل ممل كلن نذحح لألص لم لنلكل مل دا ذلك لان كل لا ال نذكرلن ا م اهلل
لنه الن الشرع لم نكن زل حعد حل لم ن زل الشرع حم ع اكل مل لم نذكر ا م اله

لنه إال حعد المحعث حمدا طلنلة،امل المقصلد حللذحح ل ال صب فهل نع ي الحجلرا

التي لن

حلص لم لال معحلدا لا مل هي من اال

ال صب في االصل حجر كحنر فم هل مل نكلن
لل

دهم من جملة االص لم فنذححلن له

ا مه لم هل مل ال نعحد حل نكلن من اال

للص م(.)36

الجزار التي نذحح

لنهل ألن

الذحح فنذحح الذاحح

لنه ال

لخوصة القلل فأن ال حي(صلى اهلل عليه وسلم)كلن معصلمل قحل اللحي لحعدو لقحل
التشرنع من الز ل قطعل لمن الخنل ة لالغدر لالكذب لال كر ل ال جلد للثن

لاال تق لم حلالزالم لمن الرذائل لال فه لحذاء الل لن لكشف العلرا لحكل حلل لل حدا
م ه شيء من ذلك لمل كلن لنه تحعة أل ه كلن ال نعرف للكن رتحة الكملل تأح

لقلع ذلك م ه (صلى اهلل عليه وسلم)(.)37

 دالئل ال حلا للر لل (صلى اهلل عليه وسلم)نرلنهل زند حن مرل
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من المعللم ان صفة ال حلا الخر حي هذو االمة كل

مكتلحة في التلراا

لاال جنل لمتداللة حنن االححلر لالرهحلن لمن اللاضح فلن رحلة زند حن مرل للححث
ن حقنقة االدنلن قد جعلته ل اطوع لا ع حتلك الصفل

هذو االمة فقد ذكر احن

لالعومل

الخر حي

لكر ان زند مرل قد حدث لمر حن رحنعة فقلل أ ل

ا تظر حنل من للد ا مل نل ثم من ح ي حد المطلب لال ا ار ي ادركه لا ل اؤمن حه
لاصدقه لاشهد ا ه حي فلن طلل
حت

ال نخف

لنك قل

حك مدا فرأنته فأقرئه م ي ال وم ل أخحرك مل عته

هلم قلل هل رجل لنس حللطلنل لال حللقصنر لال حكثنر

الشعر لال حقلنله للنس تفلرق ن نه حمرا لخلتم ال حلا حنن كتفنه لا مه احمد لهذا
الحلد مللدو لمحعثه ثم نخرجه قلمه م هل لنكرهلن ملجلء حه حت نهلجر ال نثرب

فنظهر امرو فلنلك ان تخرج

الحود كلمل اطلب دنن احراهنم فكلن من

ه فل ي طف

ا ل ل من النهلد لال صلرى لالمجلس نقلللن هذا الدنن لراءك لن عتل ه مثل مل عته
لك لنقلللن لم نحق حي غنرو قلل لمر حن رحنعة فلمل ا لم

اخحر ر لل اهلل

(صلى اهلل عليه وسلم) قلل زند حن مرل لأقراته م ه ال وم فترحم لنه لقلل رأنته في
ال
الج ة ن حب ذنل ً

()38

له لك رلانة اخرى نذكرهل احن كثنر مفلدهل ان زند حن مرل للرقة حن لفل

ا همل اتنل ال جلشي حعد رجلع احرهة من مكة فلمل دخو

لنه قلل اصدقلئي انهل

القرنشنلن هل للد فنكم ملللد اراد احلو ذححه فضرب لنه حللقداح ف لم ل حر
ح

ه احل كثنرا قل ل عم قلل فهل لكمل لم حه مل فعل قل ل تزلج امرا نقلل لهل ام ة
لهب تركهل حلمو لخرج قلل فهل تعلملن للد ام ال قلل لرقة حن لفل اخحرك

انهل الملك ا ي لنلة قد ح
هلتفل نقلل للد ال حي فدل

د لثن ل ل ك ل طنف حه ل عحدو اذ مع

من جلفه

دي كخحرو انهل الملك قلل هل

قلل أ ل في

االموك ل لدى الضول لادحر االشراك ثم ا تكس الص م

ل لجهه فقلل زند حن مرل حن فنل

مثل هذو اللنلة التي ذكر فنهل حدنثه خرج

حت اتن

من

د أهلي لهم نذكرلن حمل ام ة

جحل احي قحنس ارند الخلل فنه المر راح ي اذ رأن

رجو زل من ال ملء

له ج لحلن اخضران فلقف ل احي قحنس ثم اشرف ل مكة فقلل ذل الشنطلن

لحطل

االلثلن للد االمنن ثم شر ثلحل معه لاهلى حه حل المشرق لالمغرب فرأنته
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قد جلل مل تح

ال ملء ل طع لر كلد ان نخطف حصري لهلل ي مل رأن

الهلتف حج لحنه حت

االرض لاد
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قط ل الكعحة ف طع له لر اشرق
االص لم التي كل

رحنعهل لألمأ ال

ل

لصفق

له تهلمة لقلل ذك

الكعحة ف قط

كلهل قلل

ال جلشي لنحكمل اخحركمل مل اصلح ي ؟لا ي ل لئم في اللنلة التي ذكرتمل في قحة

لق

ق لرأس لهل نقلل حل اللنل حلصحلب

خللتي اذ خرج لي من االرض

الفنل رمتهم طنر أحلحنل ححجلرا من جنل هلك االشرم المعتدي المجرم لللد ال حي

االمي المكي الحرمي من أجلحه عد لمن احلو تد ثم دخل االرض فغلب فذهح
اصنح فلم اطق الكوم لرم
اهلي فجلؤل ي فقل

لرجلي(.)39

القنلم فلم اطق القنلم فصر
ي الححشة فحجحلهم

احجحلا

 لفلت ا ا اه

لق

القحة حندي ف مع حذلك

ي ثم اطلق

فنمل نتعلق حلفلا زند حن مرل فلن المصلدر التلرنخنة قد اختلف

ن ل لي

في تحدند

لفلته فلحن عد نذكر أ ه تلفي لقرنش تح ي الكعحة قحل ان ن زل اللحي ل

نن(.)41لفي رلانة اخرى الحن عد ان زند تلفي

الر لل (صلى اهلل عليه وسلم) حخمس

لدفن حلصل حراء ()40في حنن تؤكد مصلدر اخرى في ملضع نقلل له منفعه()42لفي
()43

رلانة اخرى ا ه تلفي في مكة

محعث ال حي (صلى اهلل عليه وسلم)(.)44

فضو ن ذلك فقد ذكر احن حجر ا ه تلفي قحل

ممل تقدم جد ان المصلدر قد تحلن
في فس اللق

في تحدند لق

لفلا زند حن مرل لك هل

جدهل متفقة ل ا ه تلفي قحل محعث الر لل (صلى اهلل عليه وسلم)لا ه

لم ندرك فترا اللحي لر للة اال وم.

الخلتما ا ا ا ا اة
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ححمد اهلل لتلفنقه في هلنة هذا الححث فقد تلصل ل ال جملة من ال تلئج

التي نمكن اجمللهل حلل قلط التللنة-:

-0كلن زند حن مرل احد االح لف الملحدنن الذي م

ا ف هم ن حلدا االلثلن

للم ندخل في النهلدنة لال ال ص ار نة كمل ا تزل دنل ة قلمه للم نأكل مل ذحح ل

ال صب أل مل ذحح لغنر اهلل.

-2لقد حظن

شخصنة زند حن مرل حمكل ة كحنرا في المصلدر التلرنخنة لال نمل

لان الر لل(صلى اهلل عليه وسلم)قلل

 -3كل

تلجهل

االح لف الذنن التق

ه نأتي نلم القنلمة امة.

زند حن مرل الرلحنة لالثقلفنة ال حد مل حدلافع الفطرا لحتأثنر
حهمل كمل لان هجرته خلرج مكة قد اضلف

النه الكثنر من

ذلك.

-4تحنن من خول الححث ان ه لك ثمة لقلء قد حدث حنن زند حن

مرل

لالر لل(صلى اهلل عليه وسلم)قحل الحعثة لقد تحنن من خول ذلك اللقلء المتعلق حلالكل
الذي نذحح ل ال صب أل مل نذحح لغنر اهلل من أن الر لل (صلى اهلل عليه وسلم)لم نلكل
ممل نذحح ل ال صب حل م ال صب ال مل نذحح لغنر اهلل تعلل .

 -5من خول ملنة الححث فقد اظهر الد ار ة ان لفلا زند حن مرل كل
الحعثة للم ندرك فترا اال وم ل زلل اللحي.

الهلام ا اش
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 .0احن
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لكر،تلرنخ مد نة دمشق،ج،09ص،439احن كثنر،الحدانة

لال هلنة،ج،2ص،296احن خلدلن،تلرنخ احن خلدلن،ق0ج،2ص،325احن

حجر،االصلحة،ج،2ص ،517الزركلي،اال وم،ج،3ص،61اله دي،افحلم
اال داء لالخصلم،ص.55

 .2احن
 .3احن

لكر،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص.495

لكر،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص،495احن كثنر،الحدانة

لال هلنة،ج،2ص.297

 .4احن عد،الطحقل

الكحرى،ج،3ص،379احن خلدلن،تلرنخ احن

خلدلن،ق0ج،2ص.325

 .5هي لتكة ح
تح

زند حن مرل حن فنل ا لم

حد اهلل حن احي حكر فمل

ن ظر احن عد،الطحقل

 .6احن عد،الطحقل

هل فتزلج

لحلنع

لهلجر لكل

لتكة

مر حن الخطلب (رض)،للمزند

الكحرى،ج،8ص 265لمل حعدهل.

الكحرى،ج،3ص،379الضحلك،االحلد لالمثل ي،ج،2ص.77

 .7الضحلك،االحلد لالمثل ي،ج،2ص،75ال لئي،ال ن الكحرى،ج،5ص54
 .8احن ح حل،فضلئل الصحلحة،ص،27الضحلك،االحلد

لالمثل ي،ج،2ص،77الر ن ي،ملاهب الجلنل،ج،0ص30

 .9احن عد،الطحقل

الكحرى،ج،3ص.379

 .01تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص.519
 .00احن حجر،االصلحة،ج،2ص.502
 .02احن حجر،االصلحة،ج،2ص517

 .03احن هشلم،ال نرا،ج،0ص،045احن ححنب الحغدادي،الم مق،ص ،053احن
لكر ،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص.494

 .04احن هشلم،ال نرا،ج،0ص.046

 .05االح لف حركة دن نة اطلق ل اصحلحهل الح فلء،لهم جمل ة من العقوء
العرب م

فل هم ن حلدا االلثلن للم نج حلا ال النهلدنة أل ال ص ار نة

ا مل قلللا حلحدا نة اهلل لكل لا نرلن ان الدنن
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ال وم للم تكن الحركة محصلرا في الحجلز حل ا تشر في ا حلء متفرقة من
الجزنرا العرحنة،ن ظر ،حد الكرنم،خلنل،الجذلر التلرنخنة للشرنعة

اال ومنة،ص.28-27

.06

حد الكرنم،الجذلر التلرنخنة،ص.044

 .07احن

لكر ،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص،09نلقل ،معجم

الحلدان،ج،4ص.006

 .08احن االثنر،ا د الغلحة في معرفة احلال الصحلحة،ج،0ص.269
 .09احن

لكر،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص.504

 .21الحخلري،صحنح الحخلري،ج،4ص،233احن حجر،االصلحة،ج،2ص،517فتح
الحلري،ج،7ص.001

 .20الزن ي،احراهنم ا مل نل،ح ن،شحه الجزنرا العرحنة حنن ا حلب الصعلد
لا حلب ال زلل،ص53

 .22العلي،محلض ار

في تلرنخ العرب،ص296

 .23احن

لكر،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص494

 .25احن

لكر،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص.496

 .24احن هشلم،ال نرا،ج.0،045

 .26احن هشلم،ال نرا،ج،0ص،049احن
دمشق،ج،09ص.495

لكر،تلرنخ مدن ة

 .27احن هشلم،ال نرا،ج،0ص.049
 .28احن هشلم،ال نرا،ج،0ص.048
 .29احن هشلم،ال نرا،ج،0ص.049

 .31الهنثمي،مجمع الزلائد،ج،9ص.407
 .30احن
 .32احن

لكر،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص.513

لكر،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص،516الذهحي ،نر ا وم

ال حوءج،0ص،029الهنثمي،مجمع الزلائد،ج،9ص.407

 .33احن

لكر،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص.516
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 .34احن ح حل،فضلئل الصحلحة،ص،25ال لئي،ال ن الكحرى،ج،5ص،54احي
نعل م د احي نعل ،ج،03ص،072-070الحلكم ال ن لحلري ،الم تدرك ل
الصحنحنن،ج،3ص.206

 .35احن

عد،الطحقل

الكحرى،ج،3ص.381

 .36الذهحي ،نر ا وم ال حوء،ج،0ص،031لحن حجر،فتح
الحلري،ج،7ص.019-018

 .37الذهحي ،نر ا وم ال حوء،ج،0ص.030
 .38احن

لكر،تلرنخ مدن ة دمشق،ج،09ص.514

 .39احن كثنر،الحدانة لال هلنة،ج2ن.514
 .41الطحقل

الكحرى،ج،3ص،380احن

 .40الطحقل

الكحرى،ج،3ص.380

لكر،تلرنخ مدن ة

دمشق،ج،09ص،506احن كثنر،الحدانة لال هلنة،ج،2ص405

 .42احن

لكر،ج،09ص498

 .43المصدر ف ه،ج،09ص506

 .44تهذنب التهذنب،ج،3ص.363

المصلدر لالمراجع
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مجلة ديالى 0202 /

العدد الرابع واالربعون

 .0احن االثنر ،ز الدنن احل الح ن حن لي حن محمدالجزري( ،)631ا د
الغلحة،ا تشل ار

ا مل نلنل (،طهران-حو ).

 .2الحخلري،محمد حن ا مل نل(256ها)،صحنح الحخلري،دار الفكر،حنرل 0401-
 .3احن ح حل،احمد ب محمد الشنحل ي( 240ها)،فضلئل الصحلحة،دار الكتب
العلمنة(،حنرل –حو )

 .4احن ححنب الحغدادي،محمد( 245ها)،الم مق في اخحلر قرنش(،حوم-حو )

 .5الحلكم ال ن لحلري،احمد حن محمد( 415ها)الم تدرك ل الصحنحن،تحقنق
نل ف المر شلي،دار المعرفة(،حنرل .)0416-

 .6احن حجر،احمد حن لي الع قو ي( 852ها)،تهذنب ،دار
الفكر(،حنرل )0414

 .7ا ا ا ا اا،االصلحة في تمنز الصحلحة،تحقنق لدل احمد حد الملجلد،دار الكتب
العلمنة(،حنرل -حو ).

 .8ا ا ا ا اا،فتح الحلري شرح صحنح الحخلري،ط،2دار المعرفة(،حنرل -حو ).
 .9احن خلدلن ،حد الرحمن حن محمد الحضرمي( 818ها)،تلرنخ احن
خلدلن،ط،4دار احنلء التراث العرحي(،حنرل -حو ).

 .01الذهحي،شمس الدنن محمد حن احمد حن ثملن( 748ها) نر ا وم
ال حوء،تحقنق شحنب االر ؤلط،مؤ ة الر للة(حنرل -حو )

 .00الر ن ي،الحطلب( 954ها)،ملاهب الجلنل،تحقنق زكرنل من ار ،دار الكتب
العلمنة،حنرل .)0406-

 .02الزركلي،خنر الدنن،اال وم قلملس التراجم،ط،5دار العلم للموننن(حنرل -
.)0401

 .03الزن ي،احراهنم،ا مل نل ح ن،شحه الجزنرا العرحنة حنن ا حلب الصعلد لا حلب
ال زلل،الشملع لل شر(،حو-حو ).

 .04احن عد،محمد حن عد حن م نع الحصري( 231ها)،الطحقل

صلدر(،حنل -حو ).
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الكحرى،،دار

مجلة ديالى 0202 /

العدد الرابع واالربعون

 .05الضحلك،احن احي لصم( 287ها)،االحلد لالمثل ي،تحقنق حل م فنصل احمد
الجلانرا،دار الدرانة(،حوم.)0990-

 .06احن

لكر،احل القل م لي حن الح ن( 570ها)،تلرنخ مدن ة دمشق ،تحقنق لي

شنري،دار الفكر(،حنرل .)0405-

 .07العلي،صللح احمد،محلظ ار في تلرنخ العرب،مؤ ة دار الكتب للطحل ة
لال شر(،الملصل.)0980-

 .08حد الكرنم ،خلنل،الجذلر التلرنخنة للشرنعة اال ومنة،مؤ ة ال تشلر
العرحي(،حنرل .)0997-

 .09احن كثنر،احل الفداء ا مل نل حن مر الدمشقي( 474ها)،الحدانة لال هلنة،تحقنق
لي شنري،دار احنلء التراث العرحي(،حنرل .)0989-

 .21ال لئي،احي حد الرحمن احمد حن شعنب( ،)313ال ن الكحرى،تحقنق حد الغفلر
لنملن الح داري،ل ند ك رلي ح ن،دار الكتب العلمنة(حنرل .)0990-

 .20احن هشلم،محمد حن ا حلق حن ن لر المطلحي( ،)208ال نرا ال حلنة،تحقنق محمد
محي الدنن حد الحمند،مكتحة لي صحنح لالالدو(حوم-حو ).

 .22الهنثمي ،لر الدنن( 817ها)،مجمع الزلائد لم حع الفلائد،دار الكتب
العلمنة(،حنرل .)0988-

 .23اله دي،ال ند لصر ح نن،افحلم اال داء لالخصلم،مكتحة ن لى(،طهران-حو ).

 .24احي نعل ،احمد حن لي حن المث ( 317ها)،م د احي نعل ،تحقنق ح نن لنم
ا د،دار المأملن للتراث(،حنرل -حو )

 .25نلقل ،احل حد اهلل حن حد اهلل الحملي الحغدادي( 626ها)،معجم الحلدان،دار
احنلء التراث العرحي(،حنرل -حو ).
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