
 
 

 

 

 شائع  تنبيه على غلط  

 في تناول السيرة النبوية عند بعض المتأخرين 

 

امتاز  ، فإنَّ الَّذيرسوًلا نبيًّا ♀ د  ظر إلى محم  لًما بالن  ى ع  لق  ت  ة ت  بوي  يرة الن  الس  

ناساننسبش  س ♀ به  سَنسبسنراةسبش  سسغيسبالنتفنر  ست سَ سانرش، سانرش  سةسوبشا سَنن سعن سانر اسبشَر   ي 

 ظناسلشنكسننننهسيستفرصرلهرسوبات َرطسمعرنرهرسمن سبش  سظاسا سشهسع دسبش  سسرد سح سالسم س ♀

سنَر سس♀  ر.نرنسرانالا

بسع سعظرم س ♀ هسارات سس:ستصررا سرينومن الغلط الجاري عند المتأخ   م سسأخَررا

ظ رء سس م سبشحك رءسأوسحكرم سس بشع  سم سبشقردةسم  سسأوسذني  سهني  ساذبست سساإن سس؛بألذنررء سأوسقر د 

س نغرنا س ♀ شنهسسانرش، سوتصنررا سةسوبشا سَنن سم سبش  س ♀رمر،سشهسشل اتَ،سبشس 

ظ رءسوبشا سم  س س.رءك  سوبشح س ؤارء سي حرذىسبهسم سبشقردةسوبألذنررءسوبشع 

سانناىسلشننكسم ننس ننس سنتننفسا ننسواننذبسدبء  سمنن سس،َني ننسراةسبش  سيسبشس  ن ننهسساي بش تنن خ  و  تنن ر ابسب ننرسد 

قننسا ننس سترننا  ننسا ننسسهمَ سيسنت ننسبش   نننرياي سلشرننهس ♀ همست ننروشن ، ساننإن سَني ننسراةسبش  سيسبشس 

س رس رجلا بس رذنر سس عظر ا سس قر دا َ س ستغذ سم سساصررسبعض  رسانذبسبش ع نكسهمسوأخذسع همسي قنا سرن سىسبل

س.ةَن سارش،سوبش  س سماتَ،سبشا سم س ♀ مرسشهسس نا سذيسي سبش س

َ ،سمح  سسدسب  سوشررخسشرنخ رسمح  س نه  سس ؒبش صناي سدسأبنسش  سننذيا  سوصنر ح،  خ،  صنا 

ست حس  سقابءت سس♀يا  سش حرذبةسارات هسحذت سأوشئك سوشهسنلمسحس   ر ا 
ه سذننا سبس 



 
 

 

سا س سسعلك،سَني سراةسبش  سيسمقّدم،سنتربهس»بشس  ةسبشخطن سهسشند س نسمسبهسقررعل س سي س(1)س،«  سضنءسبشكتربسوبشس 

سس♀ظاسلشكساراتهس سبش  سرسسم سذيسبنتراسع دسبش  سبشفردحسبش س سذني  أوسسسأوسعظنرم ساراة 

ظ ننكسواننيسماتَنن،سبش  س سبتجاينند سأوسنَرنن  سسأوسحكننرم سسقر نند س  ساننرش،ةسوبشا سَننن س سعنن سبش اتَنن،سبشع 

ض  سا سسق، سارب سس ؒالهس س.اسذشكيسبإلشررةسلشكسمخرط سبشف 

سرسسا سوقن سبش  سيسا سسرمسبعد سترتد سبألي سسوشمستزل س سحت سس ا سيساذبسبشر  ات  َ سسكسص  اسع هستس عسبشخ

نس سي عل سم  س ♀ سن  سسراة سمسبشس  سل نستنررةا سنعظنرم سسك  ظ نرء سسمن سبش لنن  سوتنررةا من سبشع 

س سنذني  ك رء سوصررسبش سنتع  سسنحكرم سسم سبألذنررء سوتررةاسسوتررةا سم سبشح  َ نسا نسس   اسعن سيسبشخ

سس.رسبش  سجسع دسبر سانسبشخطربسبشد س ♀هسارات س

س ذناسأن نننسانننس سيسنننا سسيساننن ع   نننسرجنننلا سدسبشس  َر سس-سراةسارقننننل  نننسم  سعاض  س انننرسحنننرالا سشل  سس   سَننني 

ننس ♀ سمننعسبشص  ننسخنناجسبش لننكسيتحنند سسرننم س):س-سحرب،سقننر لا ننرسثسلشننكسبشر  عفستحقرقا

سبنتهكسنلمه.س(.نبص سمعهمشلت س

سا  س نسسث   سبش  سسش اتَن، سسهنني  سمن سبشكنلمست سسط سق ساذبسبشس  نرمل سسهسجعل نسب ♀ َني  واننسس كا

َ سذيسبختررسننن سبش س سهسع بسرانالا س)يسشفظ،سمعسمرسا س، ♀دا هذبسبش ع نكسمن سب سس(فع سبشر 

سس.نلمسبشعابسيساصرح، سرا س  سنشردسبش  سبشت س

ساذبسم س    َ سا نس  سولذبسق  نس سشرس سشنهسيند  سالست سنت ساإن نسس؛،اعر سيسبشعلننمسبشر  ة سوانن سس اهسعننرة  السسء 

ننسسدسلذبسصننرر ست ح  ننس ننسراةسم ننسبش رننتغلننسبرشس  سَننني سربسبش  س  ننسايع،سي خَ نناونسعنن سبشج س سأانن سبشر 

ساذ سبش سرشك.سب ث  س ♀سي سدح  سرمسبش  سق سوبش  س

 

 .17( صخرآ ة شيء  ، والعبقريَّ ة شيء  بوَّ الن  ) مقالة انظر (1)



 
 

 

بسبءسيَدأ سوبشد س سفحكسيسنتحت نسس صغراا نرر سو سسارصنرا سس    نرسق تن  سوانذبسبرشَندنسرب سسانإذبسبشنتد س سما

سا س رسا سسيسأن سيراا  بسوبقعا سنثراا دبر سوبألاهرمسوبشحقنر  سوبش قرصندسيسبش  سيسبش سل ر سا سخللا

سببش  سن رسأوسذنر س ♀هس سجعل سدسم ستنش سس راة،سلشكسبشس  بسأوسحكر ا رسأوسغرناسذشنكسقر دا

سم سمابتفسبشخل .

سنَ ♀هسرسجعل ننسوأم ننس ننسرساهنننسي سر ننسرانننالا ننس  سس   سبننهسبشعَنند سسع سراة سوي تف ننسنسبت ننرولسبشس 

َ ه سوي در سحسقويصل س ذيسبش نسسبشكثرنا سس،سبشخرا س سأننب سبش عررفسوبشعلنمسوبشحقر  سبإلي رنر س سم سل

 .♀هسدسيفسارات سنج سي س

 

 «ةاألرجوزة املئي  »رشح املصدر: 
 


