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دّمحم يبنلا ةيُّرذ يف داحآ اللأ
No Ones in the Descendants of the Prophet Muhammad

ةمجرت
ةداحش بيسح .ب
يكنسله ةعماج

  ي8حابص8لا ة8قد8ص ح8لا8ص ن8ب ني8مألا ن8ب ي8ضار ا8هاور ،ة8يربع8لا8ب ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 - .ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف تر8شُنو )١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفص8لا ة8قد8ص حل8ش ن8ب ميمين8ب ن8ب نوس8تر(
٧١-٦٩ .ص ،٢٠١٧ طابش ١٥ ،١٢٣١-١٢٣٠ نيددعلا يف ،ةرماسلا رابخأ

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي888نا888ملألاو ةيس888نرف888لا888ك ىر888خأ تاغ888ل ا8ً88ناي888حأ( ة888يزيل888جنإلا ؛ي888برع888لا م888سر888لا888ب ةي888برع888لا ؛ي888لاح888لا يربع888لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي8ف نو8كرت8شم ك8لان8هو ،ير8ما8س ة8ئام8نامث8لا ة8بار8ق ،نو8لو8حو سل8با8ن ي8ف ير8ما8س تي8ب ّل8ك ىل8ع ا8ًناّج8م
 ةّي88ح ت88لاز ا88م ،ة88يرود88لا هذ88ه .م88لاع88لا نادل88ب ّىت88ش ي88ف ،ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا88ب نيّمت88هملاو نيث88حاب88لا ن88م
  ،)ينس8888ُح( تف8يو  )ني8مألا( مي8ماين8ب ،نيقيقش8لا ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت
 نو888نا888ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب888ش ٢٢ ،يرفص888لا ة888قد888ص نوس888تر( ي888حابص888لا ة888قد888ص ي888ضار مو888حر888ملا يل88888ْجن
.)١٩٩٠ يناثلا

راّجُّتلا باسنأ”

 هللا دب8ع كل8ملا ع8م ه8ل ع8قو ثدا8ح ن8ع ،سل8با8ن ي8ف ابص8لا ما8ّيأ ن8م ي8بر8ع ق8يد8ص ّيل8ع اهّص8ق ةّص8ق هذ8ه
 ذإ  ،ال مأ قزر8ُ8ي اًّي88ح لاز ا88م اذإ ا88م ي88ف يردأ الو ،يب88هذ88لا يمه88ف ق88يدص88لا ك88لذ م88سا .هم88حشو هم88حلب
 ي8ف ،هللا دب8ع مكُح8ل ى8لوألا ما8ّيألا ي8ف لص8ح ي8ل هاك8ح ا8م ،لا8ح ّل8ك ىل8ع .ةريث8ك تاونس8ب ي8نُربك8ي ه8ّنأ
.هلمع يف قّفوو ةلاقِب حتف ثيح ،ناّمع يف يبهذلا يمهف ناك اهتنوآ .١٩٤٦ ماعلا

 ي8ف تي8ناوح8لا باح8صأ ىل8ع فّرعت8لا ي8ف هتب8غر ن8ع هي8ف ّربع8ي ،ا88ًمو8سر8م هللا دب8ع كل8ملا رد8صأ ،مو8ي تاذ
 هم8سا  اهيل8ع بتك8ي ،ةريب8ك ةط8فا8ي تو8نا8ح ب8حا8ص ّل8ك م8سر8ي ّنأ8ب كل8ملا ر8مأ .مه8باس8نأو مه8لو8صأ ،هتن8يد8م
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 ل8888جن ه8ّ888نأ8888ب هللا دب8888ع كل8888ملا فر88888ُع .مال8888سإلا ّيب8888ن ،دّم8888حم ما8ّ888يأ ّىت8888ح ،روصع8888لا ّر8888م ىل8888ع ه8888ئا8888بآ ءام8888سأو
 ،تي88ناوح88لا باح88صأ ىد88ل ةط88فا88ي لم88جأ ب88حا88ص ّنأ كل88ملا ر88كذو .دم88حم يضئ88ض ن88م ني88سح ف88ير88شلا
.هنم ةمّدقم ةّصاخ ةحنمب زوفيس ةلالس قرعأ ءانبأ

 د8عو8ملا ءاضق8نا لب8ق مهني8كا8كد تاه8جاو ىل8ع ا8هوقّل8ع ،اًّد8ج ًةم8خض ٍتاط8فا8ي راّجت8لا رّض8ح ،نا8ك اذك8ه
ّص8ن تاط8فاي8لا مظع8م تلَم8ح .ك8لذ8ل دّد8حملا  ن8با ي8نالع8لا ّي8لو8لا ن8با ناّل8ع ن8ب نال8ف ا8نأ” .ًاب8يرق8ت اًل8ثام8م اً
 ي88ف .“ه88يرارذ د88حأ وأ مال88سإلا يب88ن دّم88حم يبن88لا لا88جر وأ ذي88مال88ت د88حأ ى88لإ ّاًر88888َج َّمُل888َهو ي88نالف88لا ّي88لو88لا
 ن8م لّقن8ت .ه8طال8ب لا8جر ةق8فر8ب ،ريبك8لا ناّم8ع قو8س ى8لإ اًه8جوت8م هرص8ق هللا دب8ع كل8ملا ردا8غ ،نّيع8ملا موي8لا
 م88ل ًانيق88ي .ه88ئا88بآ لو88ح ر88جا88ت ّل88ك ع88م ةزي88جو ة88ثداح88م ىر88جأ ،ةد88حاو ّل88ك ي88ف نّعم88ت ،ىر88خأ ى88لإ ةط88فا88ي
 ام8ك ،مال8سإلا يب8ن ةر8ُسأ ن8م ةر8شاب8م هب8سن رّد8حتي هتن8يد8م راّج8ت ني8ب ّنأ ،ةظ8حلل و8لو هسف8ن كل8ملا عد8خي
 ن888م ةردا888ص تاح888يرص888ت ة888باثم888ب ك888لذ ربت888عا ه8ّ88ّنإ .ةي888لاي888خ باس888نأ888ب راّجت888لا ر888خاف888ت ن888م بضغ888ي م888ل ه8ّ88نأ
.هسِّسؤمو مالسإلا نيدب نيكّسمتم نينمؤم

داحآ اللا ءانبأ داحآ ال

 ا8م أر8ق .يب8هذ8لا يمه8ف ،يق8يد8ص نا888ّكد ل8خد8م ى8لإ كل8ملا ل8صو نأ ى8لإ ،مار8ُي ا8م ىل8ع را8س ءي8ش ّل8ك
 مك8ل حّضتي8س ،يمه8ف هّط8خ اّم8م كل8ملا ظا8غأ ا8م .اريث8ك ظات8غاو ّمت8غا لاحل8لو ،ةط8فاي8لا ىل8ع يمه8ف هّط8خ
 .“دم888حم ديف888ح ن888با ديف888ح ،د888حأ ال ن888با ءي888ش/د888حأ ال ا888نأ” :ةط888فاي888لا ىل888ع يمه888ف هبت888ك ا888م اذ888ه .ّوتل888ل
 ّدي888س ،يبن888لا فر888شب ّس888م ه8ّ88ّنإ ،هولقت888عا” ،يب888هذ888لا يمه888ف ىل888ع هللا دب888ع كل888ملا حا888ص ؟“َتلع888ف اذا888م”
 اذا88مل” .هر88هظ ءارو ى88لإ ه88يدي88ب هوّدي88قو ،يمه88ف ى88لإ نويصخش88لا هللا دب88ع كل88ملا ساّر88ح عر88ه “!نين88مؤ88ملا
 سر888حلا دون888ج لب8888ِق ن888م قوس888لا جرا888خ ى888لإ ّر888جُي و888هو ،يمه888ف خر888ص “؟يّقح888ب لمع888لا اذ888هب كل888ملا موق888ي
 ه8888ل لا8888قو ،يمه8888ف اوّكف8888ي نأ سر8888حلل هللا دب8888ع كل8888ملا را8888شأ .“يبن8888لا فر8888ش و8888ه ه8888تدص8888ق ا8888م” ،-يكل8888ملا
 ليجب8ت نك8لو يبن8لا8ب ّس8ملا ى8لإ تي8مر ا8م” “! كعم8سأ ،كدن8ع ا8م تا8ه” د8يد8شلا هظي8غ مظ8ك ًابعصت8سم
 نح8ن اذكه8ف ،ءي8ش ال ،د8حأ ال ان8ّنأ ي8ئا8بآ ن8عو يسف8ن ن8ع تبت8ك” ،ينيق8ي توص8ب يمه8ف لا8ق ،“هم8سا
 مه8ّ8نأ88ب مهسف88نأ ىل88ع اود88هش ن88يذ88لا ،راّجت88لا ر88ئا88س اهجهت88نا يت88لا ق88يرط88لا ي88ف ر888888ِسأ م88ل .يبن88لا لاي88ح
 ءان88بأ ن88با ين8ّ8نأ88ب يسف88ن ىل88ع تد888ِهش و88ل .نين88مؤ88ملا ّدي88س ،دم88حم ة88ياغ88ل ءاي88لوأ ءان88بأ ءان88بأو ،ءاي88لوأ ءان88بأ
 ،ةقيقح8ك ك8لذ لوب8َق ،كل8ملا ة8لال8ج ا8ي ،قيل8يأ .اض8يأ ّي8لو ين8ّنأ ك8لذ ىنع8م ،ةريث8ك روص8ع ّر8م ىل8ع ءاي8لوألا
.هللا دبع كلملا ينيع يف يمهف مالك قار .“ّديقم وهو ّيلو فقي همامأو

 كل8ملا را8شأ .هت8لال8ج ًاب8طاخ8م يمه8ف فا8ضأ ،“د8حأ ال ن8با ءي8ش/د8حأ ال ين8ّنأ يسف8ن ن8ع تبت8ك ك8لذ8ل”
  ،كل8ملا ة8ناز888ِخ ن8م ران8يد ف8لأ هوحن8ماو هدوي8ق اوّك8ف” هقهق8ي و8هو نييصخش8لا ه8ساّر8حل هدي8ب ةي8نا8ث هللا دب8ع
.“ناك اذكه .“ةهاجوو امارتحا رثكألا وهف كلذلو ،عازِن الب ةيقيقحلاو ةحيحصلا يه هتطفاي نأ ذإ


