تنبيه على غلط شائع
في تناول السيرة النبوية عند بعض المتأخرين

رسوًل نب ًّياَّ ،
فإن ا َّلذي امتاز
لما بالنظر إلى محمد ♀
ا
السيرة النبوية تتلقى ع ً
به ♀ عن سانر اسبشَرناساننسبش سَننسةسوبشاسانرش ،سانرش سَستسغيسبالنتفنر سسبسنراةسبش سَنسيس
♀ السمسحسردسسشهسع دسبش سظاساسيستفرصرلهرسوبات َرطسمعرنرهرسمن سبش سظناسلشنكسنننن سه
ا
نرنسرانالسنَرسر.
♀س
أخَرربسع سعظرمسسم س
ومن الغلط الجاري عند المتأخرين:ستصرراسساراتس سه ♀
ا
بشعظ رء سأوسحكرمسسم سبشحك رء سأوسذنيسسم سسبألذنررء سأوسقر دسم سبشقردة؛ساإنسساذبستسهني سس
شل اتَ،سبشسسرمر،سشهس♀ م سبش سَننسةسوبشاسانرش ،سوتصنرراسسشن سه ♀ نغرنا س
م س سيحرذىسبهسم سبشقردةسوبألذنررءسوبشعظ رءسوبشاسؤارء وبشحسك سرء.س
واننذبسدبءسانناىسلشننكسمننس سنتننفساننسيسبشسننسراةسبش سَنيننس،سم ن سبش ت ن خساي ست ن رابسب ننرسدونننهس
بش سترنناقننساننسيسنتننسَسهمساننسيسبشسننسراةسبش سَنيننس ،ساننإنسهمست ننروشن ♀ نننرياي سلشرننهس
اصررسبعضسمس ستغذسىسبلَسرنسهمسوأخذسع همسيقناسرسانذبسبش ع نكس
س
رجل سعظر ا ر سذنرسر سقر دا ب س
اس
بشسذيسيسناس سمرسش سه ♀ مس سماتَ،سبشاسارش،سوبش سَنسة.س
وشررخسشرنخ رسمح سدسب سسمح سدسأبنسشنهَ،سبش صنايس ؒسصناخ،سننذيا سوصنرح،س
تحذيا سش حرذبةساراتهس♀سبسراسأوشئك سوشهسنلمسحس ستحس سقابءتسه سذننا س

اسيسمقدّ م،سنتربهس«بشسسراةسبش سَنيس،سعلكسضنءسبشكتربسوبشسس س»،س سيسعلسمسبهسقرر نسهسشندسةسبشخطن س
()1

بشفردحسبشسذيسبنتراسع دسبش سرسسمس سبش سظاسلشكساراتهس♀ساراةسذنيسسأوسعظنرمسسأوس
قر نندسسأوسحكننرمسسأوسنَر ن س سبتجاينندس سع ن سبش اتَنن،سبشعظ ننكسواننيسماتَنن،سبش سَنننسةسوبشاساننرش ،س
ال سه ؒساربسق،سسبشفض ساسيسبإلشررةسلشكسمخرطساسذشك.س
وشمستزلسسبأليسرمسبعد سترتدسساسيسوقن سبش سرسساسيساذبسبشرساس سحتسكسصاتسستس عسبشخَساسع هس
♀ م س سيعلسمسبشسنسراةسستنررةاسن سلنسكسسمن سبش لنن سوتنررةاسنعظنرمسسمن سبشعظ نرء س
وتررةاسنذنيسسم سبألذنررء سوترر اسةسنحكرمسسم سبشحك رء سوصررسبش سنتع س سسانسيسبشخَنساسعن س
اراتسهس♀ انسبشخطربسبشدسبرسجسع دسبش سرس.سس
انننس ذناسأننننسيسان ن ع سسرجنن انلسيسننناسدسبشسنننسراةسارقننننلسس-سمَرس انننرسحنن ا
نرالسعاضنننس سسشل سَنننيسس
لس:-س(رننمسسخنناجسبش لننكسيتحنندسثسلشننكسبشرننسعفستحقر اقننرس
نعسبشصنسحرب،سقننر ا س
ن
♀ من
شلتسنبص سمعهم).سبنتهكسنلمه.س
ا سث سساذبسبشسنسقسطسسمن سبشكنلمستسهنني سسش اتَن،سسبش سَنيس ♀ بجعلنس سهسملس اكنر سواننس
ا
بسرانالس♀ ،معسمرساسيسشفظ،س(بشرسعسف)سبسهذبسبش ع نكسمن س
بشسذيسبختررسنننسهسعَسدا
بشتسنشردسبش س سراسيساصرح،سسنلمسبشعاب.سس
ولذبسقَ ساذبسمس س سشرس سشنهسيندسانسيسبشعلننمسبشرنساعرس،؛ساإننسهسعننرةسالستسنتسا سواننسءةسسالس
تح ننسدسلذبسصننررسسبش رننتغلننسبرشسننسراةسمننس سأا ن سبشرننسايع،سيخَنناونسع ن سبشجس ننسربسبش سَنننيسس
وبش سقسرمسبش سح سديسس♀ ب ث سساذ سبش سرشك.س
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صغراب سحتنسكسيسنتفح سسارصنراسسوسرس امنر سانإذبسبشنتدسسبرشَندنسربس نرسقتن سوانذبس
وبشدسبءسيَدأسس
ا
سنثرابسوبق اعرساسيسبش سل ر ساسيسبش سدبر سوبألاهرمسوبشحقنر سوبش قرصندس
يرااساسيسأنسس ا
خلل ا
بش سنب،سلشكسبشسسراة ستنشسدسمس سجعلسهس♀ قر دا بسأوسحكر ا رسأوسذنرسرسأوسغرناسذشنكس
م سمابتفسبشخل .س
وأمننسرسجعلننسهس♀ ران ا
ننالسنَرننسرساهنننسيسسننس سنسبت ننرولسبشسننسراة سوي تفننسعسسبننهسبشعَنندس س
ويصلسحسقلَه سويدرس سمس سأننب سبش عررفسوبشعلنمسوبشحقر سبإلي رنرس،سبشخراسسبشكثرناسسبشنسذيس
يسنجسدسيفساراتسهس♀.
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