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بضغأ يذلا ندال نب ةماسُأ ربزهلا دهاجملا خيشلا لاق
ةاعدو اهبانذأو اهئالمع نايبصو اهئالمعو اهئافلحو اكيرمأ
يف اكيرمأ فنأ وغرم نيذلا لاجرلا كئلوأ نع ،اهشياعت
لأسن ،لجو زع هلل ًةصيخر مهسفنأ اوعاب نيذلا بارتلا
:ءادهش مهلبقتي نأ لجو زع هللا
ثدحتت ،نطنشاوو كرويوين يتوزغ نع ثدحتت امدنع
اورهطو ،خيراتلا ىرجم اوريغ نيذلا لاجرلا كئلوأ نع
ضغب مهعابتأو نينئاخلا ماكحلا سجر نم ةمألا تاحفص
.مهتايمسمو مهئامسأ نع رظنلا
ةراجتلا يجرب اومطح مهنأ لوقأ ال لاجر نع ثدحتت
،ريسي رمأ اذهف ،طقف ةيكيرمألا عافدلا ةرازو ىنبمو
رهظو ،رصعلا لبه ميق اومطحو رصعلا لبُه اومطح مهنكلو
نيبو هنيب قرف ال ،ةعشبلا هتقيقح ىلع نرقلا نوعرف
لتقي وه اهف ،بذكلاو رفكلا يف ٌةدايز الإ رصم نوعرف
،قارعلا يفو ،ناتسناغفأ يفو ،نيطسلف يف انلافطأ
.مالسإلا دالب نم اهريغو ريمشك يفو ،نانبل يفو
نينمؤملا بولق يف ناميإلا اورذج ماظعلا لاجرلا ءالؤه
نييبيلصلا تاططخُم اوفسنو ءاربلاو ءالولا ةديقع اودكأو
وزغلا ربع ،نينسلا تارشع ربع ةقطنملا ماكح نم مهئالمعو
.ءاربلاو ءالولا ةديقع عييمتل يركفلا
،هلهأ مه امب لاجرلا ءالؤه ركذل عستي ال ماقملا نإو
مهتاوزغ راثآ نساحمو ،مهنساحم رصح نع زجعي ملقلاو
.هلُج كرتي ال هلك كردي ال امف لواحن اننأ الإ ،ةكرابملا
رمدم ،رصم نم هنانكلا ضرأ نم ةعومجملا دئاق :اطع دمحم
هللا وجرن ،ةمألا مومه لمحي ،قدصو داهتجإو ٌدج ،لوألا جربلا
.ءادهشلا يف هلبقتي نأ
،ماشلا دالب نم نانبل نم ،ءافصو ٌءاقن :يحارجلا دايز
.هنع هللا يضر حارجلا نب ةديبُع يبأ لسن نم
هتدارأ ،يناثلا جربلا رمدم ،تارامإلا نم :يحشلا ناورم
.هللا دنع ام يغتبي اهنم رفف ايندلا
يكيرمألا عافدلا زكرم رمدم ،فئاطلا لهأ نم :روجنح يناه
هللاو ُهبسحن ،رهاب ٌءادفو ،رهاظ ٌءافص )،نوغاتنبلا(
.هبيسح
لآ نم شيرق نم ،اهبأ نم :يمعنلا هللا دبع نب دمحأ
يف ٌدهتجم ،ملسو هيلع هللا ىلص ٍدمحم ةيرذ نم ،تيبلا
مانملا يف ىأر ،قالخألا ثمد ،ليللا مايق هيلإ َبِبُح ةدابعلا
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هرمأو سرف ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيدر هنأ
.هضرأ حتفيو ودعلا لتاقُيل لوزنلاب
ٌمزحو ٌمزع ،نيمرحلا دالب نم ،دجن نم :يماقسلا ماطس
ىلص هللا لوسر ثيدح ركذتت هتيأر اذإ ،ةعاجشو ٌةلوجرو
).ميمت ونب لاجدلا ىلع يتمأ دشأ( :ملسو هيلع هللا
ءايحلاو ناميإلا ،ةرونملا ُةنيدملا نم :يبرحلا دقوم دجام
.ميظع ٌعضاوتو مج ٌبدأ ،نانيرق
،تيبلا لآ نم شيرق نم ،ةمركملا ةكم نم :راضحملا دلاخ
ةداهشلا بلطي ٌلجر ،ملسو هيلع هللا ىلص ٍدمحم ةيرذ نم
.هبيسح ُهللاو ُهبسحن ،قدصب
مزعو ةّمه ُبحاص ،ةمركملا ةكم نم :يمزاحلا فاون )ةعيبر(
.هناظم توملا بلطي هسرف نانعب ٌنكسمم ءايحو ربصو
فذق ،ةمركملا ةكم نم :يمزاحلا ملاس  -هقيقش ) -لالب(
ةنجلا نإ هراعشو ،ءيش لك كرتف ناميإلا هبلق يف هللا
.فويسلا لالظ تحت
ءاطعو ٌلذب )،دمحأ ( ب روهشملا دامح ينب :يضاقلا زياف
.ءايحو ٌعضاوتو
نارهزو دماغ ،دسألا بيصن اهلف ريسع لئابق امأو
.رهش ينبو
:يدماغلا يونزحلا دمحأ
ٍمه دنع عورُي ال ٌروسج
ُءاقتإ هتميزع ينثي الو
.لاتقلا ىلع ضرحُمو بيطخو ٌمامإ
يف ٌدهتجم ،هداؤف هيلع كلم داهجلا بح :يدماغلا ةزمح
تاملكلا طقتلي ،نارقلا ةئارقو ركذلاو ليللا مايقو ةدابعلا
.رمتلا بياطأ طقتلت امك
.ءاطعمو ٌروبص ،ةيداع ريغ ٌةميزع :يدماغلا دمحأ )ةمركع(
فورعملاب ٌرمآ ،ةدابع بحاص :يدماغلا ديعس )زتعم(
ريطلا عم لوجي ٌبلقو ضرألا يف ٌدسج ،ركنملا نع ٍيهانو
.هبيسح هللاو هبسحن ،نمحرلا شرعب ةقلعملا رضخلا
مايقو ةدابع ابحاص :يرهشلا يلقسلا ديلوو لئاو
،ةليبق خيشو رجات امهوبأ ،دهجو ءايحو ٍبدأ ابحاص ،ليل
ةرعولا ناتسناغفأ لابج ىلإ اهنم اورفف ايندلا مهتدارأ
.هللا دنع ام نوغتبي
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ةداهشلا بلطي ،روبص قالخألا ثمد :يرهشلا دنهم )رمع(
.هبيسح هللاو هبسحن ،قدصب
:ينارهزلا يرمعلا زيزعلا دبع )سابعلا وبأ ( خيشلا
ُملاعلا ،نيرباغلا فلسلا ةيقبو ،نيرصاعملا ءاملعلا ةودق
نوكي نأ نم هررحو ،ةاغطلا فئاظو نع ملعلا ناص ،لماعلا
.مهتابترمل ًاريسأ
يراخبلا يحيحص ظفحو نآرقلا سابعلا وبأ ظفح
هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ نم ىرخأ ًةفئاطو ملسمو
،فحصملا يتفد نيب نآرقلا لعج ببس يف رظن ،ملسو
يف لتقلا ّرحتسا امل ،ببسلا وه نآرقلاب لمعلا دجوف
ثيدحلا لهأو نآرقلا لهأ ناكف ةماميلا موي ةظفحلا
يف نوقباستيو هللا الإ هلإ ال نع دوذلا يف نوقباستي
يضر فلسلا نيب ناتش ناتشف ،هللا ليبس يف داهجلا
ةصق أرق ،لمع نودب ءامتنإلا نوعدي نم نيبو مهنع هللا
موي ،ةماميلا موي هنع هللا يضر ةفيذح يبأ ىلوم ملاس
ةيارلا لمح املف ،فوفصلا تعضعضتو فوحزلا تمداصت
نم ىتؤن نأ ىشخن موقلا ضعب هل لاق هنع هللا يضر ملاس
ناذآ يف نرت يتلا ةروهشملا هتلوق لاق ،ملاس اي كلبق
نإ انأ نآرقلا لماح سئب :لاق ،ةيحلا بولقلا باحصأ
.يلبق نم متيتوأ
.ثيدحلا لهأو نآرقلا لهأ ناك اذكهو ملعلا لهأ ناك اذكه
ءاطعإل سلاجملا ردصت ينارهزلا زيزعلا دبع كرتف
اكيرمأ يف مانصألا ميطحت موي ةيارلا لمحو بهذو سوردلا
نم ًارثأ رثكأ هلعف ناكو ،هلبق نم نوملسملا ىتؤي ملو
نينمؤملل ءالولا ةديقع حيضوت يف بتكلا نييالم
.نيرفاكلا نم ءاربلاو
ىلإ رمألا داعأو ينابرلا ملاعلا ىنعم ددج سابعلا وبأ
نم رفن ،نوفظوتي الو نوبستحي فلسلا ناك امك هلصأ
ههقفو مهنع هللا يضر فلسلا جهنم كردأ ،مهفئاظوو ةاغطلا
،المع ملعلا ذختيل هب لمعلاب ديقم ملعلا لضف نأ ملعو
.ةريصب ىلع هب لمعيل ملعلا بلط امنإو
،باسحلا مويل ًاباوج اودعُي نأ ودارأ لاجرلا ءالؤهف
دمحم عابتاو رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا مهتويب نم مهجرخأ
همدقي يذلا راذعألا ليس نأ اوملعو ،ملسو هيلع هللا ىلص
مهنوقدصي فيك ً،ائيش مهنع ينغي ال بارعألا نم نورِّذعملا
مهنوقدصي فيك ،دعت مل نورق ةسمخ ذنم سلدنألاو
،يهتني مل دادعإلاو ابيرقت دوقع ةعست ذنم نيطسلفو
يف داهجلا نيدايمو دادعإلا تاركسعمو مهنوقدصي فيك
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اوفلكي مل ،ةنس نيرشع نم رثكأل تحتف ناتسناغفأ
.هللا ليبس يف مهمادقأ اوربغُي نأ ءالؤه مهسفنأ
نم ظفحيو ينارهزلا زيزعلا دبع خيشلا دعقي فيك
مالسلاو ةالصلا هيلع نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ِهثروم
نأ الول هديب دمحم سفن يذلاو( :حيحصلا يف امك هثيدح
ليبس يف اوزغت ةيرس فلخ تدعق ام نيملسملا ىلع قشأ
هللا ىلص هللا لوسر لوق ددري وهو دعقي فيك )،ادبأ هللا
:هسفن ثيدحلا يف ملسو هيلع
هللا ليبس يف اوزغأ نأ تددول هديب ٍدمحم سفن يذلاو(
).لتقأف اوزغأ مث لتقأف اوزغأ مث لتقأف
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ةمدقملا
انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا
.ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انبيبحو انتودقو
:دعب امأ
ىدامج  22يف اكيرمأ ىلع ةكرابملا تابرضلا دعبف
بوجوب ديفت ةلاسر جارخإ يف ًاريثك تركف ةرخآلا
حرص نأ دعب ًاصوصخو ،يبيلصلا ودعلا لاتقو دادعإلا
برح اهنأب ةدحتملا تايالولا يف نيلوئسملا رابك
َّيَدي نيب تعقو هدحو لجو زع هللا لضفبف ،ةيبيلص
)ةدعلا دادعإ يف ةدمعلا ( ناونعب سيفن باتك نم ةخسن
هللا هظفح زيزعلا دبع نب رداقلا دبع لضافلا خيشلل
الإ عوضوملا اذه يف ًايفاوو ًايفاك باتكلا تدجوف ،هاعرو
ناعتسملا هللاو ةءارقلا يف ممهلا رصاقتلو لوطم باتك هنأ
ال باتكلا اذه راصتخا يف ءالضفلا ضعب َّيلع راشأ دق
ً،اريخ هللا هازجف ةريثك لئاسم ىلإ قرطت هنأ اميس
ًاديهمتو ئراقلل ًاراصتخا ثحبلل هتدرأ ام ترتخاف
هتيعورشمو داهجلا لضف يف همدقمب هتجوتو ،ثحابلل
تاقيلعتلا ضعب تركذو ،هللا مهمحر ةوعدلا ةمئأ ضعبل
،هلضفو هتمحر عساوب ينمحري نأ هللا لعل ،ةيشاحلا يف
.هليبس يف ةداهشلا ينقزريو
نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو
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عيمج اهملعي نأ بجي ةمولعم
نيملسملا
عيمج نم يبيلصلا ودعلا اهرصاح برعلا ةريزج
:تاهجلا
يف ةيكيرمألا ةحلسألا تسدك :ةريزجلا قرش يفف
يف ةيربلا ةدايقلا تعضوو رطق يف )ديدعلا ( ةدعاق
ةيبرحلا نفسلاو جراوبلا نم جيلخلا ألتماو تيوكلا
.ةيكيرمألا
ةيركسع تاوقو دعاوق تعضو :ةريزجلا لامش يفو
دوهيلا ةلود يف اهدعاوق ىلإ ةفاضإلاب ندرألا يف ةيكيرمأ
.هيضارأ يف قارعلا ىلع اهراصتنا لاح يف هعضتس امو
رحبلا ىلعأب دوهي ةلود مكحتت :ةريزجلا برغ يفو
نم اهترجأتسا يتلا رزجلا قيرط نع هلفسأبو رمحألا
.ايرترأ
لخدت ةيكيرمألا تاوقلا تأدب :ةريزجلا بونج يفو
رحب يف ةدوجوملا اهنفسو اهتالماح ىلإ ةفاضإلاب نميلا
.برعلا
نوحرميو نوحرسي ىراصنلاب ةئيلم اهسفن ةريزجلاو
.اوءاش فيك اهيف
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هلضفو داهجلا ةيعورشم
دوعس نب دمحم نب زيزعلا دبع نب دوعس مامإلا لاق
:ىلاعت هللا مهمحر
هنع رذتعن ام رمأ اذهف ،رافكلا لتقن انإ :تركذ ام امو(
هب يصونو هللا ءاش نإ كلذ يف ديزنو هيف فختسن ملو
،مهدعب نم مهءانبأ هب نوصوي انؤانبأو ،اندعب نم انءانبأ
ً1.ادبأ انيقب ام داهجلا ىلع :يباحصلا لاق امك
لوحب مهلاومأ منغنو مهءامد كفسنو رافكلا فونُأ مغرُنو
هلل ةعاط ً،اعادتبا ال ًاعابتا كلذ لعفنو ،هتوقو هللا
اهب وجرنو 2ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتن ةبرُقو هلوسرلو
ثيح نيكرشملا اولتقاف{ :ىلاعت هلوقب باوثلا ليزج
اوبات نإف دصرم لُك مهل اودعقاو مهورصحاو مهوذخو مهومتدجو
روفغ هللا نإ مهليبس اولخف ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو
ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو{ :هلوقو :5)،ةبوتلا( }ميحر
نولمعي امب هللا نإف اوهتنا نإف هلل هلك نيدلا نوكيو
معنو ىلوملا معن مكالوم هللا نأ اوملعاف اولوت نإو ريصب
متيقل اذإف{ :ىلاعت هلوقو :39،40)،لافنألا ( }ريصنلا
:هلوقو :4)،دمحم ( ةيآلا }باقرلا برضف اورفك نيذلا
}مهيلع مكرصنيو مهزخُيو مكيديأب هللا مهبذعي مهولتاق{
:14).ةبوتلا( ةيآلا
لاق ثيح ،باوثلا ليزج نم هللا دنع اميف بغرنو
نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ{ :ىلاعت
نولتقُيو نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقُي ةنجلا مهل
ىفوأ نمو نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف ًاقح هيلع ًادعو
هب متعياب يذلا مكعيبِب اورشبتساف هللا نم هدهعب
اي{ :ىلاعت لاقو :111)،ةبوتلا ( }ميظعلا زوفلا وه كلذو
ميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهُيأ
مكلاومأب هللا ليبس يف نودهاجُتو هلوسرو هللاب نونمؤت
مكل رفغي نوملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ مكسفنأو
نكاسمو راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مكلخديو مكبونذ
اهنوبحُت ىرخُأو ميظعلا زوفلا كلذ ندع تانج يف ةبيط
:10فصلا( }نينمؤملا رشبو بيرق ٌحتفو هللا نم رصن:راصنألاو نيرجاهملا لوق ىلإ ريشُي
ادـبأ انيـقب اـم داهـجلا ىلـع ادمـحم اوعـياب نيذـلا نـحن
شيعلا نإ مهللا ( :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاق امدنع
يراخبلا حيحص رظنا )ةرجاهملاو راصنألل رفغاف ةرخآلا شيع
 (2834).ثيدحلا ريسلاو داهجلا باتك
2
.نيرصاعملا حاطبنالا ةاوهو شياعتلا ةاعد ىلع دري هللا همحر هنأك
1
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بيغرتلاو داهجلا يف ىصحت ام ثيداحألاو تايآلاو 13)،
.هيف
)3.رافكلا لاومأ نم َّالإ لكأم انل الو داهجلا َّالإ بأد انل الو
دمحم خيشلا ءانبأ يلعو هللا دبعو ميهاربإ خيشلا لاق
:ىلاعت هللا مهمحر ،باهولا دبع نب
دالخإلاب يضرو ،داهجلا نع لقاثت نم هللا دعوت دقو(
نيذلا اهيأ اي{ :ىلاعت لاق ،ديدشلا ديعولاب ضرألا ىلإ
متلقاثا هللا ليبس يف اورفنا مكل ليق اذإ مكل ام اونمآ
عاتم امف ةرخآلا نم ايندلا ةايحلاب متيضرأ ضرألا ىلإ
مكبذعي اورفنت الإ ليلق الإ ةرخآلا يف ايندلا ةايحلا
اهيأ اي{ :ىلاعت لاقو :38،39)،ةبوتلا ( ةيآلا }ًاميلأ ًاباذع
}مكييحُي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا
سانلا ىلع هللا هضرف دقو ،مكحلصُي امل ):24لافنألا(
مكيلع بتُك{ :ىلاعت هللا لاق ،ةاكزلاو ةالصلا ضرف
}نوملعت ال متنأو{ :هلوق ىلإ }مكل ٌهرُك وهو لاتقلا
:216).ةرقبلا(
،مهودع داهج نم هب هللا مهرمأ امب نوملسملا ماق اذإف
اورظني الو ،هللا ىلع اولكوتيلف ،مهتعاطتسا بسحب
كرشلا نم كلذ نإف ،اهيلإ اونكري الو مهبابسأو مهتوق ىلإ
نع مهنهوو نيملسملا ىلع ودعلا ةلادإ بابسأ نمو ،يفخلا
،ببسلا لعفب رمأ ىلاعتو كرابت هللا نأل ،ودعلا ءاقل
هللا ىلعو{ :ىلاعت لاق ،هدحو هللا ىلع َّالإ لكوتي ال نأو
نإ{ :ىلاعت لاقو :23)،ةدئاملا ( }نينمؤم متنك نإ اولكوتف
ىلاعت لاقو :160)،نارمع لآ( }مكل بلاغ الف هللا مكرصني
مكبر نوثيغتست ذإ{ :ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل
امو نيفدرُم ةكئالملا نم ٍفلأب مكدمم ينأ مكل باجتساف
:9،10).لافنألا( ةيآلا }ىرشُب الإ هللا هلعج
ىلع اولكوتو ،هب هللا مهرمأ ام نوملسملا لعف اذإف
يه امك ،ةكئالملاب مهدمأو هللا مهرصن ،هلكوت اوققحو ،هللا
هللا لاق ،ناكمو نامز لُك يف نينمؤملا هدابع عم هتداع
نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس دقلو{ :ىلاعتو كرابت
}نوبلاغلا مهل اندنج نإو نوروصنملا مهل مهنإ
نيذلا مكلتاق ولو{ :ىلاعت لاقو :171-173)،تافاصلا(
ةنُس ًاريصن الو ًايلو نودجي ال مث رابدألا اولول اورفك
}ًاليدبت هللا ةنُسل دجت نلو لبق نم تلخ دق يتلا هللا
:22،23))4.حتفلا(
 9 / 281.ةينسلا رردلا
 8 / 7.ةينسلا رردلا
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هللا امهمحر فيطللا دبع نب هللا دبع خيشلا لاقو
:ىلاعت
ضارعإ نم ،عاذو عاش دق ام ،اذهب دوصقملاو(
مهنيد نع  -ةباجإلا ةمأ نم مهنأو  -مالسإلا ىلإ نيبستنملا
ثيداحألاو ةينآرقلا ةلدألا هيلع تماقو  -هل اوقلخ امو
،هدض نم ةءاربلاو ،هتفرعمو مالسإلا موزل نم  -ةيوبنلا
مدع ىلإ قلخلا رثكأب رمألا لآ ىتح ،هقوقحب مايقلاو
ىتح لاحلا لقتناو ،مهداهج مدعو رفكلا للم لهأ نم ةرفنلا
مهاينُد حالص اوبلطو ،مهيلإ اونأمطاو مهتعاط يف اولخد
هنوسردي مهو ،هيهاونو نآرقلا رماوأ اوكرتو ،مهنيد باهذب
.راهنلاو ليللا ءانآ
ةَّلم ىلإ زايحنإلاو ،ةّدرلا عاونأ مظعأ نم هنأ كش ال اذهو
نم هللاب ًاذايع ةينارصنلا ةَّلم يف لوخدو ،مالسإلا ةَّلم ريغ
مل ةلحم يف اوؤشن سانُأ وأ ،تارتفلا نامزأ يف مكنأك ،كلذ
اي{ :ىلاعت هلوق متيسنأ ،ةلاسرلا رون نم ءيش مهغلبي
مهضعب ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ
يدهي ال هللا نإ مهنم هنإف مكنم مهلوتي نمو ضعب ءايلوأ
ًاريثك ىرت{ :ىلاعت هلوقو :51)،ةدئاملا ( }نيملاظلا موقلا
نأ مهسفنأ مهل تمدق ام سئبل اورفك نيذلا نولوتي مهنم
نونمؤي اوناك ولو نودلاخ مه باذعلا يفو مهيلع هللا طخس
ًاريثك نكلو ءايلوأ مهوذختا ام هيلإ لزنُأ امو يبنلاو هللاب
ىضرت نلو{ :ىلاعت لاقو :80،81)،ةدئاملا( }نوقساف مهنم
هللا ىدُه نإ لق مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع
كل ام ملعلا نم كءاج يذلا دعب مهءاوهأ تعبتا نئلو ىدهلا وه
يف لوخدلاو :120)،ةرقبلا ( }ريصن الو يلو نم هللا نم
:ىلاعت لاقو ،مالسإلا ةلم نع زايحناو مهتلمل عابتا مهتعاط
ًاوزه مكنيد اوذختا نيذلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي{
ءايلوأ رافكلاو مكلبق نم باتكلا اوتُأ نيذلا نم ًابعلو
ةالصلا ىلإ متيدان اذإو نينمؤم متنك نإ هللا اوقتاو
}نولقعي ال موق مهنأب كلذ ًابعلو ًاوزه اهوذختا
مهل نأب نيقفانملا رشبو{ :ىلاعت لاقو :57،58)،ةدئاملا(
نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نوذختي نيذلا ًاميلأ ًاباذع
دقو ًاعيمج هلل ةزعلا نإف ةزعلا مهدنع نوغتبيأ نينمؤملا
اهب رفكُي هللا تايآ متعمس اذإ نأ باتكلا يف مكيلع لزن
ثيدح يف اوضوخي ىتح مهعم اودعقت الف اهب أزهتسيو
يف نيرفاكلاو نيقفانملا عماج هللا نإ مهلثم ًاذإ مكنإ هريغ
اهيأ اي{ :ىلاعت لاقو :138-140)،ءاسنلا ( }ًاعيمج منهج
ًالابخ مكنولأي ال مكنود نم ةناطب اوذختت ال اونمآ نيذلا
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يفخُت امو مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب دق متدنع ام اودو
لآ ( }نولقعت متنك نإ تايآلا مكل انيب دق ربكأ مهرودص
:118).نارمع
لوخدلاو رافكلا ةالاوم ميرحت يف ةينآرقلا تايآلاو
دقتعاو نآرقلا ربدت نمو ،رصحُت نأ نم رثكأ مهتعاط يف
هنم رونلاو ىدُهلا سبتقاو قولخم ريغ لزنم هللا مالك هنأ
لاق ،اليصفتو ًالامجإ كلذ فرع هنيد رمأ يف هب كسمتو
هنإف نآرقلاب مكيلع :هنع هللا يضر هللا دبع نب بدنج
رقف نم ناك ام ىلع هب اولمعاف راهنلاب ىدهو ليللاب رون
زواجت نإف ،كسفن نود كلام مدقف ءالب ضرُع نإف ،ةقافو
،هنيد برح نم بورحملا نإف ،كنيد نود كسفن مدقف ءالبلا
ءانغ الو ةنجلا دعب ةقاف ال هنأو ،هنيد بلس نم بولسملاو
.اهريسأ كفُي الو ،اهريقف ينغتسي ال رانلا نإ ،رانلا دعب
تلح يتلا ةينارصنلا ةفئاطلا :ةنوعلملا ةفئاطلا هذهو
يف لوخدلا مكنم تبلطو ،مكنيد دنع مكتمحزو مكئانفب
:ىلاعت لاقف نآرقلا يف مهركذب هللا هّون نيذلا مه ،اهتعاط
هلإ الإ هلإ نم امو ةثالث ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل{
وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل{ :لاقو :73)،ةدئاملا ( }دحاو
ذختا اولاقو{ :ىلاعت لاقو :72)،ةدئاملا( }ميرم نبا حيسملا
نرطفتي تاومسلا داكت ًادإ ًائيش متئج دقل ًادلو نمحرلا
امو ًادلو نمحرلل اوعد نأ اّده لابجلا رختو ضرألا قشنتو هنم
تاومسلا يف نم لك نإ ًادلو ذختي نأ نمحرلل يغبني
مهلكو ادع مهدعو مهاصحأ دقل ًادبع نمحرلا يتآ الإ ضرألاو
لهأ اي{ :ىلاعت لاقو :88-95)،ميرم( }ًادرف ةمايقلا موي هيتآ
قحلا الإ هللا ىلع اولوقت الو مكنيد يف اولغت ال باتكلا
ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا لوسر ميرم نبا ىسيع حيسملا امنإ
ةثالث اولوقت الو هلسرو هللاب اونمآف هنم حورو ميرم
دلو هل نوكي نأ هناحبس دحاو هلإ هللا امنإ مكل ًاريخ اوهتنا
}اليكو هللاب ىفكو ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هل
لهو ،راذنإو رجزو نايبو ةظلغ اذه دعب لهف :171)،ةدئاملا(
نكر نم الإ مهللا ،رصبو عمسو ةرطف هل نمم اذه دعب كشي
،هب ةربع ال اذهف ةرخآلا يسنو اهحالصإ بلطو ايندلا ىلإ
.رصبلا سومطم بلقلا ىمعأ هنأل
باتكلا لهأ اي{:مهل لوقن نأ ىلاعت هللا انرمأ دقو
الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت
نود نم ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو ًائيش هب كرشن
):64نارمع لآ( }نوملسم انأب اودهشا اولوقف اولوت نإف هللا
مهنيد نم ةءاربلل راهظإ }نوملسم انأب اودهشا{ :هلوق يفف
.مهتعاط يف لوخدلا نع رجزو
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مهرطف ريغو قلخلا رثكأب ناطيشلا بعل هللاو دقل
رفكلا لهأ ىلإ اونكر ىتح مهقلاخو مهبر يف مهككشو
لبق نظن انكو ،مالسإلا لهأ قئارط نع مهقئارطب اوضرو
ايابخ اياوزلا يف نأ :نحملا هذه فدارتو نتفلا هذه عوقو
مهسوفن نولذبيو مهنيد ىلع نوراغي اياقب لاجرلا يفو
اهُيأ ًاعيمج هللا ىلإ اوبوتف ،مهنيدل ةيمحلا يف مهلاومأو
مكئادعأ ةدهاجمب مكنيد اوعجارو ،نوحلفت مكلعل نونمؤملا
مكالتباو مهب هللا مكنحتما دقو ،نيكرشملاو رافكلا نم
نأ سانلا بسحأ ملأ{ :ىلاعت لاق ،مكناطوأ نم مهبرقب
نيذلا انتف دقلو نونتفُي ال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتُي
}نيبذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هللا نملعيلف مهلبق نم
هضرفو ،مهداهجب مكرمأو مكدبعت دقو :1-3)،توبكنعلا(
اوهركت نأ ىسعو مكل ٌهرُك وهو لاتقلا مكيلع بتُك{ مكيلع
مكل ٌرش وهو ًائيش اوبحت نأ ىسعو مكل ريخ وهو ًائيش
:216).ةرقبلا( }نوملعت ال متنأو ملعي هللاو
مكنم نيدهاجملا ملعن ىتح مكنولبنلو{ :ىلاعت لاقو
اي{ :ىلاعت لاقو :31)،دمحم ( }مكرابخأ ولبنو نيرباصلاو
ميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهُيأ
مكلاومأب هللا ليبس يف نودهاجُتو هلوسرو هللاب نونمؤت
هللا راصنأ اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي{ :هلوق ىلإ }مكسفنأو
هللا ىلإ يراصنأ نم نيراوحلل ميرم نبا ىسيع لاق امك
ينب نم ةفئاط تنمآف هللا راصنأ نحن نويراوحلا لاق
مهودع ىلع اونمآ نيذلا انديأف ةفئاط ترفكو ليئارسإ
هللا نإ{ :ىلاعت لاقو :10-14)،فصلا ( }نيرهاظ اوحبصأف
ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا
هيلع ًادعو نولتقُيو نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقُي
هللا نم هدهعب ىفوأ نمو نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف ًاقح
:111)،ةبوتلا ( }هب متعياب يذلا مكعيبِب اورشبتساف
ميلستلاب ءافولا ىلإ مهسوفن مهنم ىرتشا نم دشرأف
لضفلاو ليزجلا حبرلا نم هيف مهلام نايب ىلع مهضحو
.ميظعلا
ًاباطخ ميلستلاب نيلطامُملا عيبلاب نيرقملا بطاخو
اهيأ اي{ :ليزنتلا مكحُم يف ًادبأ أرقُي ًاخيبوت ًاباتع لب
هللا ليبس يف اورفنا مكل ليق اذإ مكلام اونمآ نيذلا
امف ةرخآلا نم ايندلا ةايحلاب متيضرأ ضرألا ىلإ متلقاثا
نع مهرذح مث }،ليلق الإ ةرخآلا يف ايندلا ةايحلا عاتم
بوجو دعب فيوستلا ىلع مهدعوتو ةلطامملا ىلع رارصإلا
ًاميلأ ًاباذع مكبذعي اورفنت الإ{ :هناحبس لاقف ،ريفنلا
لك ىلع هللاو ًائيش هورضت الو مكريغ ًاموق لدبتسيو
:38،39).ةبوتلا( }ريدق ءيش
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لحاوسلا لهأ نم ةداقلاو ءاسؤرلا رشعم :مكيلع بجاولاف
،مكودع ةدهاجمو ،مكنيد موزلب ةملكلا قافتا ،نادلبلاو
يوذ ىلإ ريفنلاو ،داهتجالا قاس نع داهجلل ريمشتلاو
،اياطعلاو تالصلا لذبو ،ايارسلاو شويجلا زيهجتو ،دانعلا
علس عفدو ،اهيمنيو اهفعاضي نمل لاومألا ضارقإو
ليبس يف اورفنت نأو ،اهيرتشمل ةلطامم ريغ نم سوفنلا
ًانابكر هللا ءادعأ داهجل ةوعدلاب اوموقتو ً،الاقثو ًافافخ هللا
ساندأ نم رافكلاو نيكرشملا ءامدب اورهطتت نأو ً،الاجرو
الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق{ رازوألا ساجنأو بونذلا
نونيدي الو هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو رخآلا مويلاب
نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد
امك ةفاك نيكرشملا اولتاقو{ ):29ةبوتلا( }نورغاص مهو دي
}نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو ةفاك مكنولتاقي
:36).ةبوتلا(
لوسر فالخ مهدعقمب نوفلخملا حرف{ :هلوق نم اورذحاو
هللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ اوهركو هللا
اوناك ول ًارح دشأ منهج ران لق رحلا يف اورفنت ال اولاقو
امب ءازج ًاريثك اوكبيلو ًاليلق اوكحضيلف نوهقفي
لوبق مهنع عطقو ةبوقعلا مهيلع ددش مث }نوبسكي اوناك
مهنم ةفئاط ىلإ هللا كعجر نإف{ :هلوقب ةرذعملا
نلو ًادبأ يعم اوجرخت نل لقف جورخلل كونذأتساف
اودعقاف ةرم لوأ دوعقلاب متيضر مكنإ ًاودع يعم اولتاقت
جورخلا اودارأ ولو{ :لاقو ):81-83ةبوتلا( }نيفلاخلا عم
اودعقا ليقو مهطبثف مهثاعبنا هللا هرك نكلو ةدع هل اودعأل
:46).ةبوتلا( }نيدعاقلا عم
يه نيدلا ةقيقحف هللا ةوطس نم رذحلا ةياغ اورذحاف
مرُح نمو ،ةلضافلا ةقيرطلا يه نيقيلا ليبسو ،ةلماعملا
متنأو ،هتكله تدتشاو هتبيصم تمظع دقف قيفوتلا
موسقم قزرلا نأو موتحم لجألا نأ :نيملسملا رشاعم نوملعت
نأو ،بيصُم دحأ لكل ةينملا مهس نأو بيصُي ال أطخأ ام نأو
نأو ،فويسلا لالظ تحت ةنجلا نأو توملا ةقئاذ سفن لُك
هامدق تربغا نم نأو ،فوتحلا سوؤك برش يف مظعألا يرلا
بتُك ًارانيد قفنأ نمو رانلا ىلع هللا همرح هللا ليبس يف
.رانيد فلأ ةئامعبسب :ةياور يفو ،ةئامعبسب
يف مهحاورأ نأو ،ءايحألا نم هللا دنع ًاقح ءادهشلا نأو
ديهشلا نأو ،ءاشت ثيح ةنجلا نم أوبتت رضخ ريط فوج
نم نيعبس يف عفشي هنأو هاياطخو هبونذ عيمج هل رفغُي
،ربكألا عزفلا نم ةمايقلا موي نِمآ هنأو ،هالاو نمو هتيب لهأ
ملأ سحي ال هنأو ،رشحملا لوه الو توملا برك دجي ال هنأو
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بوجو يف دانزلا
دادعإلا

ةركس نم شارفلا ىلع توملل مكو ةصرقلا سمك الإ لتقلا
.ةصغو
مئاقلا مئاصلا نم لضفأ داهجلا يف مئانلا معاطلا نأو
رانلا رصبت ال هللا ليبس يف سرح نمو ،هاوس يف
موي ىلإ حلاصلا هلمع رجأ هل يرجي طبارُملا نأو ،هانيع
هقزر نأو ،همايأ نم ًاموي يواست ال موي فلأ نأو ،ةمايقلا
نم ريخ موي طابر نأو ،عطقُي ال ًادبأ ديهشلاك هيلع يرجي
يتلا داهجلا لئاضف نم كلذ ريغ ىلإ ،اهيف امو ايندلا
.باتكلاو ةنسلا صوصن يف تتبث
ةدعاسمو ،بترلا هذهل ضرعتلا لقاع لك ىلع نيعتيف
اوحبرتف ،هكلس يف ماظتنالاو هيلإ مامضنالاو اهب مئاقلا
.مكنيد ىلع اوملستو ةرخآلا ةراجت كلذب
هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو
متيضرو ةنيعلاب متعيابت اذإ( :ملسو هيلع هللا ىلص
مكيلع هللا طلس هللا ليبس يف داهجلا متكرتو عرزلاب
كلام نب سنأ نعو )،مكنيد ىلإ اوعجرت ىتح هعزني ال ًالُذ
ىدأ دقف هللا ليبس يف ةوزغ ازغ نم« :لاق هنع هللا يضر
)رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف هتعاط عيمج هللا ىلإ
نم ،كنم انعمس يذلا ثيدحلا اذه دعبو :هللا لوسر اي انلق
هل دعأو هيلع بضغو هللا هنعل نم« :لاق ،دعقيو داهجلا عدي
،داهجلا نوري ال نامزلا رخآ يف نونوكي موق ً،اميظع ًاباذع
ىري وهو هيقل دبع اميأ ،هفلخُي ال ًادهع هدنع يبر ذختا دقو
).نيملاعلا نم ًادحأ هبذعي ال ًاباذع هبذعُي نأ كلذ
يف لاق هنأ ،هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نعو
:ماعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب ،هتبطخ
ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإ سانلا اهيأ
موق كرت ام « :لوقي وهو ربنملا اذه ىلع رهشلا اذه يف لوأ
رمألا موق كرت امو ،هللا مهلذأ َّالإ هللا ليبس يف داهجلا
يفو )هباقعب هللا مهمع َّالإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
ىلع تام وزغلاب هسفن ثدحي ملو زغي مل نم « :ثيدحلا
».قافنلا نم ةبعش
ركذو{ :ىلاعت لاق امك ةركذت مكل اهانلذب ةحيصن هذهف
:لاقو :55)،تايراذلا ( }نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف
نع هللا يدي نيب ةرذعمو :10)،ىلعألا( }ىشخي نم ركذيس{
هللا ذخأ ذإو{ ملعلا لهأل رذعب سيل توكسلا نأل ،توكسلا
الو سانلل هننيبُتل باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم
:187).نارمع لآ( }هنومتكت

داهجلاو ديحوتلا ربنم
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بوجو يف دانزلا
دادعإلا

،ةدعلاو ةوقلا نم هوطعأ امو رفكلا لهأب اورتغت الف
تحلصو اهومتحلصأ نإف ،مكلامعأب الإ نولتاقت ال مكنإف
،هل ةينلا صالخإو هتلماعم يف قدصلا مكنم هللا ملعو
وهو هديب مهيصاونو هديبع مهنإف مهلذأو مهيلع مكناعأ
يف اورفك نيذلا بلقت كنرُغي ال{ ديري امل لاعفلا
:نارمع لآ ( }داهملا سئبو منهج مهاوأم مث ليلق عاتم دالبلا
196،197).
مهداهج نم هضرتفاو هللا هبجوأ امب مكيلعف
لكو ً،اناوعأو ًاناوخإ كلذ ىلع هللا دابع اونوكو ،مهتنيابُمو
براح دقف مهتالاوم رهظأو مهتعاط يف لخدو مهل عاطتسا نم
الو ،هتاداعمو هداهج بجوو مالسإلا نيد نع دتراو هلوسرو هللا
ةلمج رفكلا لهأب راصتنالا اوكرتاو مكبرب الإ اورصتنت
ال انإ( :ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقف ًاليصفتو
).كرشمب نيعتسن
نيذلا مه ،مالسإلا ىلإ بستنت يتلا ةلودلا هذهو
اوملستساو ،مهايندو مهنيد سانلا ىلع اودسفأ
مهرشو مهررض راصو ،مهعم مهتملك تدحتاو ،ةينارصنلل
ةصلخملاو ،اهيبنل ةبيجتسملا ةمألاو مالسإلا لهأ ىلع
)5.ليكولا معنو هللا انبسحف ،اهبرل
:فيطللا دبع خيشلا نب دمحم خيشلا لاقو
نمو ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلإلا نم داهجلا كرتو(
الو{ :ىلاعت لاق ودعلا طيلست بجوت يتلا بابسألا
نم ةفئاط لاق ):195ةرقبلا( }ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت
)6.داهجلا كرت وه ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلإلا :فلسلا
:هللا دبع نب ناميلس خيشلا لاق
لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع ًاضيأ نيحيحصلا يفو(
سانلا لتاقُأ نأ ترمُأ « :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
اوميقُيو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح
مهلاومأو مهءامد ينم اومصع هولعف اذإف ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا
».هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ
هيلع لتاقُي ام هيف نَّيب ةءارب ةيآك ثيدحلا اذهف
نإف هقحب َّالإ مهنع فكلا بجو هولعف اذإف ءادتبا سانلا
مالسإلا يف لوخدلاو رارقإلا اذه ضقانُي ام كلذ دعب اولعف
اورقأ ول لب ،هلل هلُك نيدلا نوكي ىتح لاتقلا بجو
ةالصلل ءوضولا لعف نع اوبأو اهولعفو ةسمخلا ناكرألاب
 8 / 12.ةينسلا رردلا
 8 /30.ةينسلا رردلا

5
6
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وأ انزلاو ابرلاك مالسإلا تامرحم ضعب ميرحت نع وأ هوحنو
ام الو هللا الإ هلإ ال مهمصعت ملو ًاعامجإ مهلاتق بجو كلذ وحن
هللا الإ هلإ ال ىنعم نيبُي ام مظعأ نم اذهو ،ناكرألا نم هولعف
نم مصعت ال تناك اذإف قطنلا درجم اهنم دارملا سيل هنأو
لتاقُي لب ًالثم ءوضولا لعف نع ىبأ وأ ًامرحم حابتسا
كرشلاب ناد نم مصعت فيكف ،هلعفي ىتح كلذ ىلع
هيلع ىداعو هيلع ىلاوو هلهأ ىلع ىنثأو هحدمو هبحأو هلعفو
هنم أربتو هلل ةدابعلا صالخإ وه يذلا ديحوتلا ضغبأو
)7.هللا ليبس نع دصو مهرفكو هلهأ براحو

ً:اضيأ لاقو
عم راتتلا لاتق نع لِئُس اَّمل :مالسإلا خيش لاقو(
،مالسإلا لصأ عابتا نم اومعز املو نيتداهشلاب كسمتلا
ةرهاظلا مالسإلا عئارش مازتلا نم ةعنتمم ةفئاط لُك :لاقف
ىتح مهلاتق بجي هنإف مهريغ وأ موقلا ءالؤه نم ةرتاوتملا
نيتداهشلاب نيقطان كلذ عم اوناك نإو هعئارش اومزتلي
ةباحصلاو ركب وبأ لتاق امك هعئارش ضعب نيمزتلم
ءاهقفلا قفتا كلذ ىلعو ةاكزلا يعنام مهنع هللا يضر
ضعب نع تعنتما ةعنتمم ةفئاط اميأف :لاق ،مهدعب
مازتلا نع وأ جحلا وأ مايصلا وأ تاضورفملا تاولصلا
تاوذ حاكن وأ رسيملا وأ رمخلا وأ لاومألا وأ ءامدلا ميرحت
لهأ ىلع ةيزجلا برض وأ رافكلا داهج مازتلا نع وأ مراحملا
هتامرحم وأ نيدلا تابجاو مازتلا نم كلذ ريغ وأ باتكلا
دحاولا رفكي يتلا ،اهكرت وأ اهدوحج يف دحأل رذع ال يتلا
تناك نإو اهيلع لتاقُت ةعنتمملا ةفئاطلا نإف ،اهدوحجب
)8.ءاملعلا نيب ًافالخ هيف ملعأ ال امم اذهو ،اهب ةرقُم
:ىلاعت هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا لاق
هنيدل مهايإو هللا اناده نيملسملا نم هيلإ لصي نم ىلإ(
ةَّلم مهايإو انقزرو ميقتسملا هطارص كولسو ميوقلا
هللا ةمحرو مكيلع مالس ،ميهاربإو دمحم نيليلخلا
:دعب امأ ،هتاكربو
ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو{ :ىلاعت هللا لاق
:ىلاعت لاقو :39)،لافنألا ( }هلل هلك نيدلا نوكيو
:103)،نارمع لآ( }اوقرفت الو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاو{
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ىلإ }ًاحون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش{ :ىلاعت لاقو
ةيآلا }هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأو{ :هلوق
:13).ىروشلا(
مالك لمأتي نأ رانلاو هللا فاخي ناسنإ لك ىلع بجيف
هللا نيدُي نأ سانلا نم دحأل لصحي له ،هقلخ يذلا هِّبر
:ىلاعت هلوقل ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نيد ريغب
عبتيو ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشُي نمو{
:115)،ءاسنلا( ةيآلا }ىلوت لم هلون نينمؤملا ليبس ريغ
ةفرعم وهو ،ديحوتلا :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نيدو
.امهاضتقمب لمعلاو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال
اهلوقي نم مهنم :ليق ،اهنولوقي سانلا لُك :ليق نإف
هللا الإ قزري الو هللا الإ قلخي ال هنأ اهانعم بسحيو
لمعي ال نم مهنمو ،اهانعم مهفي ال نم مهنمو ،كلذ هابشأو
نم كلذ نم بجعأو ،اهتقيقح لقعي ال نم مهنمو ،اهاضتقمب
اهبحأ نم هنم بجعأو ،هجو نم اهلهأو اهاداعو هجو نم اهفرع
.اهئادعأو اهئايلوأ نيب قرفُي ملو اهلهأ ىلإ بستناو
نيتفلتخم ناتفئاط نوكت !ميظعلا هللا ناحبس اي
قحلا دعب اذامف{ هللاو الك !قحلا ىلع مهلكو دحاو نيد يف
:32).سنوي( }لالضلا الإ
ريفكتلا الإ قح نيدلاو نيز ديحوتلا ليق اذإف
عفتريو لوسرلا نيدو ديحوتلاب اولمعا :ليق ،لاتقلاو
هب رارقإلا :ديحوتلا قح ناك نإف ،لاتقلاو ريفكتلا مكح
هللاو اذهف ،هتاداعُمو هضغُب نع ًالضف هماكحأ نع ضارعإلاو
ءيش كلذ نم هيلع لكشأ نمف ،هحيرصو رفكلا نيع
هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةريس علاطيلف
)9.هتاكربو هللا ةمحرو أدب امك مكيلع دئاع مالسلاو
مهمحر نسح نب نمحرلا دبع نب قاحسإ خيشلا لاق
:هللا
نأ كشوي( :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
لاق )اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت امك ممألا مكيلع ىعادتت
ريثك ذئموي متنأ لب( :لاق ؟ذئموي نحن ةلق نمو :لئاق
مكودع رودص نم هللا نعزنيل ليسلا ءاثُغك ءاثغ مكنكلو
اي :لئاق لاق )نهولا مكبولق يف نفذقيلو مكنم ةباهملا
لدف )،توملا ةهاركو ايندلا بح( :لاق ؟نهولا امو هللا لوسر
ىرخُألا نع ضارعإلاو ايندلا يف ةبغرلا نأ ىلع :ثيدحلا
.رامعألا لشفو ءادعألا طلستو رامدلاو كالهلا ببس
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ىتح ةعاسلا موقت الو( ً:اعوفرم ًاضيأ نابوث نعو
نم مائف دبعت ىتحو نيكرشملاب يتمأ نم لئابق قحلي
بدو بطخلا مظعو مهب ةنتفلا تعستا دقو )،ناثوألا يتمأ
سيل نم مهب قحتلاو مهناميإو مالسإلا لهأ دئاقع ىلع مؤشلا
مهنأ اونظو قحلاب ةفرعم الو قدص مدق الو ةريصب هب
ىلع مظعألا نكرلا اذه نود نم مالسإلا ناكرأ ضعب مهمازتلاب
.ميقتسم ىده
ليقع نبا ءافولا وبأ لاق امك وه لب كلذك رمألا سيلو
الف نامزلا لهأ نم مالسإلا لحم فرعت نأ تدرأ اذإ :هللا همحر
مهجيجض ىلإ الو دجاسملا باوبأ يف مهماحدزا ىلإ رظنت
اجللاف ،ةعيرشلا ءادعأل مهتأطاوم ىلإ رظنا نكلو ،كيبلب
نيتملا هللا لبحب ماصتعالاو نيدلا نصح ىلإ اجللا
هئادعأ نم رذحلا رذحلاو نينمؤملا هئايلوأ ىلإ زايحنالاو
.نيفلاخملا
هللا داح نم تقم ىلاعت هللا ىلإ برقلا لضفأف
امو ناكمإلا ردقب نانجلاو ناسللاو ديلاب هداهجو ،هلوسرو
امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا ناك نمو ،نارينلا نم دبعلا يجني
لك نم أربتيو ةنسلاو نآرقلا رماوأل داقني نأ دبالف امهاوس
لهو ،ةمألا تاداس نم حلاصلا فلسلا هيلع ام فلاخي دقتعم
هب نذأي مل ام نيدلا يف عدتباو ماكحألا تريُغو مالسإلا لاز
نع سانلا نودصي منهج باوبأ ىلع ةاعدب الإ مالعلا كلملا
)10.مهنيد
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باستحالاو صالخإلا يف ةرِكذت
هل كيرش ال هدحو ىلاعت هللا دصق وه صالخإلا
دصقلا صيلختو ،هللا نود ام لك نع يربتلاب ةدابعلاب
ةينلا صيلخت وه صالخإلاف ،يويند ضرغ لك نم ةينلاو
.كرشلا بئاوش نم لمعلاو
هللا لوسر نأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعف
لكل اَمَّنِإَو تاّيِّنلاِب ُلاَمْعَأْلا اَمَّنِإ« :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
ىَلِإ ُهُتَرْجِهَف ِهِلوُسَرَو ِهَّللا ىَلِإ ُهُتَرْجِه ْتَناَك ْنَمَف ىَوَن اَم ٍئِرْما
ٍةَأَرْما ِوَأ اَهُبيِصُي اَيْنُدِل ُهُتَرْجِه ْتَناَك ْنَمَو ِهِلوُسَرَو ِهَّللا
»هْيَلِإ َرَجاَه اَم ىَلِإ ُهُتَرْجِهَف اَهُحِكْني
ِ .
ايبارعأ نأ هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو
هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأ
لجرلاو ،رَكْذُيل لتقي لجرلاو ،منغملل لتاقي لجرلا
لتاقيو ،ةعاجش لتاقي ةياور يفو  -؟هناكم ىرُيل لتاقي
هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟هللا ليبس يف نمف  -ةيمح
يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم« :ملسو هيلع
.هيلع قفتم »11هللا ليبس
سفن هلو داهجلا تامدقم نم يركسعلا بيردتلاو
ءانثأ ةداهشلا وأ ةباصإلل ضرعم ملسملا خألاو ،هدصاقم
نم هدصق نوكي نأو هتين صالخإ هيلع بجاولاف ،بيردتلا
ىتح ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل داهجلا وه بيردتلا
دوعوملا باوثلاف ،هللا ءاش نإ الماك هرجأ هل َبستحي
ليبس يف( لمعلا نوكي نأ طرش ىلع لك ٌقلعم نيدهاجملل
).هللا
هناكم ىرُيو رَكذُي نأ ضرغب دهاجي وأ بردتي الف
موقيف هدلب ىلإ دوعي نأ ضرغب الو ،عاجش هنإ هنع لاقيف
دقف هنارقأ قاف يذلا عاجشلا دهاجملا هنع لاَقُيل ةعمس ماقم
ِساَّنلا َلَّوَأ َّنِإ « :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
ُهَفَّرَعَف ِهِب َيِتُأَف َدِهْشُتْسا ٌلُجَر ِهْيَلَع ِةَماَيِقْلا َمْوَي ىَضْقُي
ىَّتَح َكيِف ُتْلَتاَق َلاَق اَهيِف َتْلِمَع اَمَف َلاَق اَهَفَرَعَف ُهَمَعِن
ْدَقَف ٌءيِرَج َلاَقُي ْنَأِل َتْلَتاَق َكَّنِكَلَو َتْبَذَك َلاَق ُتْدِهْشُتْسا
نم »ِراَّنلا يِف َيِقْلُأ ىَّتَح ِهِهْجَو ىَلَع َبِحُسَف ِهِب َرِمُأ َّمُث َليِق
.ةريره يبأ نع ملسم هاور ليوط ثيدح
ٍعفن ىلإ ِلصوتلا ضرغب ْدهاجي وأ ُملسملا بردتي الو
نأ لبق لتقُي دقف ،هريغ ىلع مُّدَقَتو ةسائر وأ يلام
يه هللا ةملك نوكتل ( داهجلا يف هتين لعجي نأ دهاجملا ىلع
).ايلعلا
11
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،ةرخآلاو ايندلا رسخ دق نوكيف كلذ نم ٌءيش هل لصحي
هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو ،نيبملا نارسخلا وه كلذو
اَهَل َدَسْفَأِب ٍمَنَغ يِف الِسْرُأ ِناَعِئاَج ِناَبْئِذ اَم « :ملسو هيلع
»هِنيِدِل ِفَرَّشلاَو ِلاَمْلا ىَلَع ِ ْءرَمْلا ِصْرِح ْنِم
دمحأ هاور ِ
.هنع هللا يضر كلام نب بعك نع حيحص دانسإب يذمرتلاو
ُةَساَيرلا وهو فرشلاو لاملا ىلع صرحلا نأ هانعمو
ةريظحل نيعئاجلا نيبئذلا داسفإ نم دشأ نيدلا دسفي
؟اذه دعب هنم ىقبي امف ،منغلا
بزح وأ ةعامج رصن ضرغب دهاجي وأ ملسملا بردتي الو
لتاقي ال اذهف ،هكرت هتفئاط ريغ عم داهجلا ناك اذإف صاخ
وأ بزحلا ةملك نوكتل لب ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل
لوسر اهنع لاق يتلا ةيبصعلا يه هذهو ،ايلعلا يه ةعامجلا
اهوعد ..؟ةيلهاجلا ىوعد لاب ام« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا
لاقو ،هللا دبع نب رباج نع يراخبلا هاور »ةنِتْنُم اهنإف
وُعْدَي ٍةَّيِّمِع ٍةَياَر َتْحَت َلِتُق ْنَم«:ملسو هيلع هللا ىلص
»ةَّيِلِهاَج ٌةَلْتِقَف ًةَّيِبَصَع ُرُصْنَي ْوَأ ًةَّيِبَصَع
نع ملسم هاور ٌ
.هللا دبع نب بدنج
دقف كلذ عمو ،ةرخآلا يف مهل قالخ ال ءالؤه لاثمأو :تلق
لاق امك ،نيدلا ةرصنو لاتقلا يف نسح ءالب مهل نوكي
ُديَؤُيَس لَجَو َّزَع هللا َّنِإ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
يبأ نع يناربطلاو دمحأ هاور »مُهَل َقَالَخ َال ٍماوْقأَب نيِّدلا اَذَه
 5/305).دئاوزلا عمجم( تاقث امهلاجرو ةركب
اذهك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم دهاج نم ءالؤه نمو
لَتَقَف هحرج ىلع ربصي ملو اديدش الاتق لتاق يذلا
َهَّللا َّنِإَو«:ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،هسفن
»رِجاَفْلا ِلُجَّرلاِب َنيِّدلا اَذَه ُدِّيَؤُيَل
يبأ نع يراخبلا هاور ِ
.ةريره
رفن لبقأ ربيخ موي ناك امل لاق باطخلا نب رمع نعو
نالف :اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم
لجر ىلع اورم ىتح ديهش نالفو ديهش نالفو ديهش
هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف .ديهش نالف :اولاقف
)ةءابع وأ  -اهَّلَغ ةدرُب يف رانلا يف هتيأر ينإ الك«:ملسو
.ملسم هاور
ىَلَع َناَك«:لاق ورمع نب هللا دبع نع يراخبلا ىورو
ُةَرِكْرِك ُهَل ُلاَقُي ٌلُجَر ملسو هيلع هللا ىلص ِّيِبَّنلا ِلَقَث
يِف َوُه( ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَقَف َتاَمَف
»اَهَّلَغ ْدَق ًةَءاَبَع اوُدَجَوَف ِهْيَلِإ َنوُرُظْنَي اوُبَهَذَف )ِراَّنلا
يدقاولا ركذو ،ةعتمألا نم هلمح لقثي امو لايعلا وه :لَقَّثلاو
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هيلع هللا ىلص لوسرلا ةباد كسمي دوسأ ناك لجرلا اذه نأ
وهو لوُلُغلا ببسب رانلا يف وهو ،لاتقلا يف ملسو
.ةمينغلا نم ةقرسلا
دهع ىلع نوقِفْنُيو وزغلل نوجرخي نوقفانملا ناك دقو
ةوزغ يف لاق يذلا اذهك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
اَهْنِم ُّزَعَألا َّنَجِرْخُيَل ِةَنيِدَمْلا ىَلِإ اَنْعَجَر ْنِئَل{قلطصملا ينب
يف ةباحصلا اوزمل نيذلا ءالؤهكو : 8 ).نوقفانملا( َّ}لَذَألا
اَّنُك اَمَّنِإ َّنُلوُقَيَل ْمُهَتْلَأَس ْنِئَلَو{مهيف لزنف كوبت ةوزغ
ْمُتنُك ِهِلوُسَرَو ِهِتاَيآَو ِهَّللاِبَأ ْلُق ُبَعْلَنَو ُضوُخَن
هللا لاق دقف مهتقفن امأو : 65 ).ةبوتلا( }َنوُئِزْهَتْسَت
ْمُكْنِم َلَّبَقَتُي ْنَل اًهْرَك ْوَأ اًعْوَط اوُقِفنَأ ْلُق{:اهيف ىلاعت
مهداهج عم مهو : 53 ).ةبوتلا( }َنيِقِساَف اًمْوَق ْمُتنُك ْمُكَّنِإ
}اًريِصَن ْمُهَل َدِجَت ْنَلَو ِراَّنلا ْنِم ِلَفْسَألا ِكْرَّدلا يِف{ مهقافنإو
ةحاس نأ اهنم رَبِعلا نم اريثك اذه نم ذخأنو : 145).ءاسنلا(
اماوقأو ةينلا دسافو رجافلاو قفانملا عمجت دق داهجلا
هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع اوناك ءالؤه لكو ،مهل قالخال
داهجلا ةحاسب ءالؤه دوجو نأ ًاضيأ رَبِعلا نمو ،ملسو هيلع
نيحورجم فصلاب نأ ةجحب داهجلا نع دوعقلل ٍرربمب سيل
عم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع ىلع داهجلا ماق دقف
ةيميت نبا ىوتفو اذهل نايب ديزم يتأيسو ،ءالؤه دوجو
نيدهاجملا نم لجرلا نوك نأ كلذك رَبِعلا نمو ،هيف
ىلع ُنئارق تماق اذإ ةصاخ هليدعتل فاك ُريغ نيقفنملاو
نودهاجي نيحورجملا نم افانصأ ًافنآ انيأر دقف ،هحيرجت
.نوقِفْنُيو
هللا ىلص يبنلا ةايح يف ثدح دق اذه لك ناك اذإو
هللا ىلص لاق دقو ؟نآلا لاحلاب كلاب امف ،هعمو ملسو هيلع
ُهْنِم ٌّرَش ُهَدْعَب يِذَّلا َّالِإ ٌناَمَز ْمُكْيَلَع يِتْأَي ال«:ملسو هيلع
»مُكَّبَر اْوَقْلَت ىَّتَح
اذه نم دوصقملاو .سنأ نع يراخبلا هاور ْ
،ةينلا داسف نمو هسفن رش نم هسفنل ملسملا طاتحي نأ
ردابيْلف ةينلاب طالتخا وأ داسف نم ءيش هَلَخاد نمو
اليبس هسفن ىلع ناطيشلل لعجي الو اهحيحصتب
هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف ،هداهجو هلمع هب دسفي
»مَّدلا ىرْجَم َمَدآ ِنْبا نم يِرْجَي َناَطْيَّشلا َّنِإ«:لاق دق ملسو
َنوُثَعْبُي َّمُث«:ملسو هيلع هللا ىلص لاقو .هيلع قفتم
يلاتلا سنأ ثيدح ىلإ رظناو .هيلع قفتم »مِهِتاَيِن ىلع
ُلُجَّرلا َناَك ْنِإَو « :لاق ثيح ،ةينلا حيحصت ىلع كُّلُدَي
ىَّتَح ًاريِسَي َّالِإ ُثَبلي اَمَف اَيْنُّدلا َّالِإ ُديِرُي اَم ُمِلْسُيَل
.ملسم هاور »اَهْيَلَع اَمَو اَيْنُّدلا َنِم ِهْيَلِإ َّبَحَأ ُمالْسِإلا َنوُكَي
.كداهجو كلمعب عفتنت يك ةحلاصلا ةينلا ىلع صرحاف
امك ،هبحاص ةين حالص ىلع داهجلا رجأ تقلع ةعيرشلا نإف
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ْنَمِل ُهَّللا َنَّمَضَت«:ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
اًناَميِإَو يِليِبَس يِف اًداَهِج َّالِإ ُهُجِرْخُي ال ِهِليِبَس يِف َجَرَخ
ْوَأ َةَّنَجْلا ُهَلِخْدُأ ْنَأ ٌنِماَض َّيَلَع َوُهَف يِلُسُرِب اًقيِدْصَتَو يِب
ْوَأ ٍرْجَأ ْنِم َلاَن اَم ًالِئاَن ُهْنِم َجَرَخ يِذَّلا ِهِنَكْسَم ىَلِإ ُهَعِجْرَأ
»ةَميِنَغ
.ةريره يبأ نع ملسم هاور ٍ
ُهوُدْبُت ْوَأ ْمُكِروُدُص يِف اَم اوُفْخُت ْنِإ ْلُق{:ىلاعت لاقو
ىَلَع ُهَّللاَو ِضْرَألا يِف اَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم ُمَلْعَيَو ُهَّللا ُهْمَلْعَي
اًرَضْحُم ٍرْيَخ ْنِم ْتَلِمَع اَم ٍسْفَن ُّلُك ُدِجَت َمْوَي ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك
اًديِعَب اًدَمَأ ُهَنْيَبَو اَهَنْيَب َّنَأ ْوَل ُّدَوَت ٍءوُس ْنِم ْتَلِمَع اَمَو
: 29 ،نارمع لآ( }ِداَبِعْلاِب ٌفوُءَر ُهَّللاَو ُهَسْفَن ُهَّللا ْمُكُرِّذَحُيَو
30).
ِقدص رثأ ملعتل ةيلاتلا ةيآلا ملسملا يخأ اي ربدتو
،رصنلا ليزنت يفو ودعلا لاتق دنع تابثلا يف ةينلا
َكَنوُعِياَبُي ْذِإ َنيِنِمْؤُمْلا ْنَع ُهَّللا َيِضَر ْدَقَل{:لجو زع هللا لاق
ْمِهْيَلَع َةَنيِكَّسلا َلَزْنَأَف ْمِهِبوُلُق يِف اَم َمِلَعَف ِةَرَجَّشلا َتْحَت
ُهَّللا َناَكَو اَهَنوُذُخْأَي ًةَريِثَك َمِناَغَمَو اًبيِرَق اًحْتَف ْمُهَباَثَأَو
اَم َمِلَعَف{ :ىلاعت هلوقف : 18، 19).حتفلا( }اًميِكَح اًزيِزَع
،ةعيبلا هذهب ءافولا ىلع ةينلا قدص نم يأ ْ}مِهِبوُلُق يِف
مدعو ربصلا ىلع تناكو ةيبيدحلاب ناوضرلا ةعيب
َلَزْنَأَف { وه ةينلا قدص باوث ناكف ،اولِتُق نإو رارفلا
فقوم يف ةنينأمطلا يه ةنيكسلاو ْ}مِهْيَلَع َةَنيِكَّسلا
اورفي ال نأ مهبولق يف اورمضأ مهنأ ىلع كلذ لدف ،برحلا
عمو  118 ،ص  6 /ج يرابلا حتف كلذ ىلع مهناعأف
.حضاو وهو ً}ةَريِثَك َمِناَغَمَو اًبيِرَق اًحْتَف ْمُهَباَثَأَو{ ةنيكسلا
ايندلا يف ةينلا قداص بيثي هللا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذهو
باوث نع الضف باوثلا نم كلذ ريغو ةعاطلا ىلع هتناعإب
.ةرخآلا
ةعاطلا ىلع كُتابث ريغتي الأ ةينلا قدص تامالع نمو
عنملاب كُتابث ريغتي الأو ،مهمذب وأ كل ِسانلا حدمب
نورئاسلا كنع قرفت نإو كُتابث ريغتي الأو ،ءاطعلاو
لاق .نيكلاسلا ةلق نم شحوتست الأو ،داهجلا برد ىلع كعم
ُلُسُّرلا ِهِلْبَق ْنِم ْتَلَخ ْدَق ٌلوُسَر َّالِإ ٌدَّمَحُم اَمَو{:ىلاعت هللا
ىَلَع ْبِلَقْنَي ْنَمَو ْمُكِباَقْعَأ ىَلَع ْمُتْبَلَقْنا َلِتُق ْوَأ َتاَم نِإَفَأ
}َنيِرِكاَّشلا ُهَّللا يِزْجَيَسَو اًئْيَش َهَّللا َّرُضَي ْنَلَف ِهْيَبِقَع
،اذه نم ءيشب كُتابثو كُمزع رثأت نإف : 144 ).نارمع لآ(
.لمعت ىلاعت هللا ريغل تنأف
نأ ملعي نأ ماقملا اذه يف ملسملا مزلي ةينلا نسح عمو
باثُم حلاص لمع وه َرُثَك وأ َّلَق ،داهجلا يف هلذبي دهج يأ
وأ نيكمتلاو رصنلا ةياغ كردأ ،هللا ءاش نإ هبحاص هيلع

داهجلاو ديحوتلا ربنم
)(22

بوجو يف دانزلا
دادعإلا

ٌبَصَن اَلَو ٌأَمَظ ْمُهُبيِصُي ال ْمُهَّنَأِب َكِلَذ{:ىلاعت لاق اهكردي مل
ُظيِغَي اًئِطْوَم َنوُئَطَي الَو ِهَّللا ِليِبَس يِف ٌةَصَمْخَم الَو
ٌحِلاَص ٌلَمَع ِهِب ْمُهَل َبِتُك َّالِإ الْيَن ٍّوُدَع ْنِم َنوُلاَنَي الَو َراَّفُكْلا
ًةَقَفَن َنوُقِفنُي الَو َنيِنِسْحُمْلا َرْجَأ ُعيِضُي ال َهَّللا َّنِإ
ْمُهَل َبِتُك َّالِإ اًيِداَو َنوُعَطْقَي الَو ًةَريِبَك الَو ًةَريِغَص
:120، 121).ةبوتلا( }َنوُلَمْعَي اوُناَك اَم َنَسْحَأ ُهَّللا ْمُهَيِزْجَيِل
يف بصن وهف ةيآلا هذه يف لخاد يركسعلا بيردتلاو
الب وهو هللا ليبس يف ةيدوأ عطقو قافنإو هللا ليبس
 نيملسملا  -نحنف كلذلو ،رافكلا ضيغي ئطوم َكشهل دبعتن امك امامت بيردتلاو دادعإلاب هلل دبعتن
ىنعملا اذهو ،مايصلاو ةالصلابو هتاذ لاتقلاب هناحبس
ىلع مدقم ملسم خأ لك سفن يف ًارضاح نوكي نأ يغبني
اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو{:ىلاعت هللا لوقل الاثتماو ةعاط بيردتلا
}ٍ .ةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا
لضفأو هللا ىلإ تابرقلا لضفأ نم داهجلاو بيردتلاو
هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف ،لفاونلا عيمج نم
َتاَم ْنِإَو ِهِماَيِقَو ٍرْهَش ِماَيِص ْنِم ٌرْيَخ ٍةَلْيَلَو ٍمْوَي ُطاَبِر«:ملسو
قزِر ِهْيَلَع َيِرْجُأَو ُهُلَمْعَي َناَك يِذَّلا ُهُلَمَع ِهْيَلَع ىَرَج
َنِمَأَو ُهُ ْ
ملسو هيلع هللا ىلص لاقو .ناملس نع ملسم هاور »َناَّتَفْلا
َماَقُم َّنِإَف ْلَعْفَت ال « دبعتيو سانلا لزتعي نأ دارأ نمل
ِهِتْيَب يِف ِهِتالَص ْنِم ُلَضْفَأ ِهَّللا ِليِبَس يِف ْمُكِدَحَأ
َةَّنَجْلا ُمُكَلِخْدُيَو ْمُكَل ُهَّللا َرِفْغَي ْنَأ َنوُّبِحُت الَأ اًماَع َنيِعْبَس
ٍةَقاَن َقاَوَف ِهَّللا ِليِبَس يِف َلَتاَق ْنَم ِهَّللا ِليِبَس يِف وُزْغا
»ةَّنَجْلا ُهَل ْتَبَجَو
هنعو .ةريره يبأ نع هنسحو يذمرتلا هاور ُ
لاق ؟هللا ليبس يف داهجلا لدعي ام هللا لوسر اي ليق :لاق
كلذ لك اثالث وأ نيترم هيلع اوداعأف »هنوعيطتست ال«
ِليِبَس يِف ِدِهاَجُمْلا ُلَثَم(:لاق مث »،هنوعيطتست ال« لوقي
ْنِم ُرُتْفَي ال ِهَّللا ِتاَيآِب ِتِناَقْلا ِمِئاَقْلا ِمِئاَّصلا ِلَثَمَك ِهَّللا
ِهَّللا ِليِبَس يِف ُدِهاَجُمْلا َعِجْرَي ىَّتَح ٍةالَص الَو ٍماَيِص
.ملسم ظفل اذهو هيلع قفتم »ىَلاَعَت
نم لضفأ داهجلا نإ( :ةيميت ُنبا مالسإلا خيش لاقو
ُلدعت يذلا ِمارحلا دجسملا يف دبعتلا نمو ةرمعلاو جحلا
دقو ،دجاسملا نم هريغ يف ةالص فلأ َةئام هيف ةالصلا
ِّجاَحْلا َةَياَقِس ْمُتْلَعَجَأ{:ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتسا
يِف َدَهاَجَو ِرِخآلا ِمْوَيْلاَو ِهَّللاِب َنَمآ ْنَمَك ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َةَراَمِعَو
): 19 – 21 )،ةبوتلا( ِ}هَّللا َدْنِع َنوُوَتْسَي ال ِهَّللا ِليِبَس
درو دقو  160.ص 35جو  5،ص  28ج )ىواتفلا عومجم( رظنا
هاور يذلا ثيدحلا اهلوزن ببس يفو ةيآلا هذه ريسفت يف
يأ يف ةباحصلا فلتخا امدنع ريشب نب نامعنلا نع ملسم
.مهنيب تمكحف ةيآلا تلزنف ؟لضفأ لمعلا

داهجلاو ديحوتلا ربنم
)(23

بوجو يف دانزلا
دادعإلا

 ءاملعلا قفتا كلذكو( :رخآ عضوم يف ةيميت نبا لاقو.داهجلا نم لضفأ تاعوطتلا يف سيل هنأ ىلع  -ملعأ اميف
نم لضفأو ،عوطتلا موصلا نم لضفأو ،جحلا نم لضفأ وهف
.عوطتلا ةالصلا
ةكمب ةرواجملا نم لضفأ هللا ليبس يف ةطبارملاو
هللا يضر ةريره وبأ لاق ىتح ،سدقملا تيبو ةنيدملاو
قفاوأ نأ نم يلإ بحأ هللا ليبس يف ةليل طبارأ نأل :هنع
ةليل طابرلا راتخا دقف .دوسألا رجحلا دنع ردقلا ةليل
اذهلو ،عاقبلا لضفأ دنع يلايللا لضفأ يف ةدابعلا ىلع
نوميقي هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك
.ةنيدملاب نيطبارم اوناك مهنأ اهنم ٍناَعَمِل ،ةكم نود ةنيدملاب
َ.ودعلا فيخيو ُودعلا هفيخي ناكمب ماقملا وه طابرلا نإف
لامعألاو ،طبارم وهف ودعلا عفد ةينب هيف ماقأ نمف
ُطاَبِر«:ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .تاينلاب
َنِم ُهاَوِس اَميِف ٍمْوَي ِفْلَأ ْنِم ٌرْيَخ ِهَّللا ِليِبَس يِف ٍمْوَي
»لِزاَنَمْلا
نع ملسم حيحص يفو .هوححصو ننسلا لهأ هاور ِ
ٍمْوَي ُطاَبِر(:لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ،ناملس
َيِرْجُأ اًطِباَرُم َتاَم ْنَمَو ِ،هِماَيِقَو ٍرْهَش ِماَيِص ْنِم ٌرْيَخ ٍةَلْيَلَو
ينعي »َناَّتَفْلا َنِمَأَو ِ،ةَّنَجلا َنِم ُهُقْزِر ِهْيَلَع َيِ ْرجُأَو ُهُلَمَع ِهْيَلَع
عومجم( )؟داهجلا فيكف طابرلا يف اذهف .اريكنو اركنم
 418.ص  28ج )ىواتفلا
نب ُدمحأ  -هللا دبع وبأ لاق( :يلبنحلا ةمادق نبا لاقو
نم لضفأ ضئارفلا دعب لمعلا نم ائيش ملعأ ال ٍ -لبنح
لاق ،هباحصأ نم ةعامج دمحأ نع ةلأسملا هذه ىور )12داهجلا
نم لضفأ ربلا باوبأ نم ائيش ملعن ال دمحأ لاق :مرثألا
َرِكُذو هللا دبع ابأ تعمس :دايز نب لضفلا لاقو ،ليبسلا
ُلضفأ ربلا لامعأ نم ام لوقيو يكبي لعجف وزغلا ُرمأ هل
ةرشابمو ٌءيش ودعلا ءاقل لِدْعَي سيل :هريغ هنع لاقو ،هنم
مه َودعلا نولتاقي نيذلاو ،لامعألا لضفأ هسفنب لاتقلا
لضفأ لمع يأف مهميرح نعو مالسإلا نع نوعَفْدَي نيذلا
ىلإ  -مهسفنأ َجَهُم اولذب دق َنوفئاخ مهو نونمآ سانلا ؟هنم
نيملسملا معي هعفنو لاملاو ِةجهملا ُلذب َداهجلا نألو  -هلوق
،مهاَثنأو مهَركذ ،مهَفيعضو مهَيوق ،مهَريبكو مهَريغص ْمهلك
يف هيواسي الف هرطخو هعفن يف هيواسي ال هريغو
  368ص  10ج ريبكلا حرشلاو ينغملا ( .هرجأو هلضف369).
،ةيافكلا ضرف يف دمحأ هنع ثدحتي يذلا داهجلا اذهو :تلق
.نيملسملا ىلع نيع ضرف همكحو مويلاب فيكف
12
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ريسلا ( باتكل هحرش يف ُّيسخرَسلا مامإلا لاقو
ىلص يبنلا نأ ينابيشلا نسح نب دمحم مامإلل )ريبكلا
ةمأ لك يف« :ةرق نب ةيواعم هاور اميف لاق ملسو هيلع هللا
ىنعمو( :يسخرَسلا لاق »،داهجلا ةمألا هذه ةينابهرو ،ةينابهر
،ايندلا ِلمعب ِلاغتشالا كرتو ،ةدابعلل ُغرفتلا ةينابهرلا
ِماَقُملاو سانلا نع لازتعالاب ةيلاخلا ممألا يف كلذ ناكو
،ةرْشِعلا نم لضفأ مهيف ةلزعلا تناك دقف ،عماوصلا يف
ال « :هلوقب كلذ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىفن مث
ةمألا هذهل ةينابهرلا قيرط نيبو »مالسإلا يف ةينابهر
ايندلا لمع نع غرفتلاو ،سانلا عم ةرْشِعلا هيفف داهجلاب
هللا لوسر ىمس دقو ،نيدلا مانس هيف امب لاغتشالاو
رمأ هيفو ،نيدلا مانس داهجلا ملسو هيلع هللا ىلص
هيفو ،ةمألا هذه ةفص وهو ركنملا نع يهنو فورعملاب
هوجو ىوقأ ناكف ةداهشلا وهو تاجردلا ىلعأل ضرعت
).ـهأ .ةينابهرلا
يف هلاغشناب ملسم للعتي الأ يغبني كلذلو
نم اذه لب ،داهجلاو بيردتلا نع دوعقلل ىرخألا تاعاطلا
يتلا تابقعلا نم ةسداسلا ةبقعلا يهو ،ناطيشلا سيبلت
،ميقلا نبا اهركذ امك دبعلا قيرط يف ناطيشلا اهعضي
يف ةيناثلاو ،رفكلا يف هعاقيا ةلواحم ىلوألا ةبقعلاف
،رئاغصلا يف ةعبارلاو ،رئابكلا يف ةثلاثلاو ،عدبلا
:ميقلا نبا لاق ،تاعاطلا نع تاحابملاب هلغش يف ةسماخلاو
نم ةلوضفملا ةحوجرملا ةبقعلا يهو :ةسداسلا ةبقعلا(
نَيَزو ،هنيع يف اهنَّسَحو ،اهب هرمأف ،تاعاطلا
ام هارأو ،هل اه ّ
اهنم لضفأ وه امع اهب هلغشيل ،حبرلاو لضفلا نم اهيف
باوثلا لصأ هريسخت نع زجع اَّمَل هنأل ،احبرو ابسك مظعأو
هلغشف ،ةيلاعلا هتاجردو ،هلضفو هلاَمَك هريسخت يف عمط
حجارلا نع حوجرملابو لضافلا نع لوضفملاب
 هل ىضرألا نع يضرملابو هيلإ بحألا نع هلل بوبحملابو »رمألا مانس ةورذ داهجلا « رخآلا ثيدحلا يفو  -هلوق ىلإقدصلاو رئاصبلا لهأ الإ ةبقعلا هذه عطقي الو  -هلوق ىلإ
اولزنأ دق قيفوتلا ةداج ىلع نورئاسلا ،مزعلا يلوأ نم
 1ج نيكلاسلا جرادم( )هقح قح يذ لك اوطعأو اهلزانم لامعألا
 222 - 226).ص
ررقم لصأ وهو لامعألا لضافت ةلأسم يف حاضيإ اذهف
هللا ىلص هللا لوسر لوق هيلع لدي ،ةنسلا لهأ ةديقع يف
َنوُّتِسَو ٌعْضِب ْوَأ َنوُعْبَسَو ٌعْضِب ُناَميِإلا « :ملسو هيلع
ِنَع ىَذَألا ُةَطاَمِإ اَهاَنْدَأَو ُهَّللا َّالِإ َهَلِإ ال ُلْوَق اَهُلَضْفَأَف ًةَبْعُش
يبأ نع ملسم هاور( »ِناَميِإلا َنِم ٌةَبْعُش ُءاَيَحْلاَو ِقيِرَّطلا
نأ ملسملل يغبني ال هنأ وه يناثلا حاضيإلاو ).ةريره
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ام ىلع ةبظاوملا نع داهجلاو بيردتلا نيح زجع اذإ نزحي
،مايصلاو ةالصلاو ركذلاو ةوالتلاك لفاونلا نم هداتعا
هللا لوسر لوقل ،هللا ءاش نإ هيلع يرجي هلك كلذ رجأف
ُهَل َبِتُك َرَفاَس ْوَأ ُدْبَعْلا َضِرَم اَذِإ« :ملسو هيلع هللا ىلص
يبأ نع يراخبلا هاور( »اًحيِحَص اًميِقُم ُلَمْعَي َناَك اَم ُلْثِم
).يرعشألا ىسوم
نأ داهجلاو بيردتلا رمأ هل هللا رسي نم لك ىلع بجيو
لاق دقو ،نورثكألا اهنم َمِرُح يتلا ةمعنلا هذه ىلع هللا دمحي
يِف ٍدْبَع اَمَدَق ْتَّرَبْغا اَم« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
نمحرلا دبع نع يراخبلا هاور( »ُراَّنلا ُهَّسَمَتَف ِهَّللا ِليِبَس
يِف َلَتاَق ْنَم « :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ).ريبج نب
»ةَّنَجْلا ُهَل ْتَبَجَو ٍةَقاَن َقاَوَف ٍمِلْسُم ٍلُجَر ْنِم ِهَّللا ِليِبَس
هاور( ُ
هذه يف باوثلا نأ الإ )،ذاعم نع هنسحو يذمرتلاو دواد وبأ
دقف ،هبحاص قح يف عناملا ءافتنا ىلع قلعم ثيداحألا
هيلع هللا ىلص يبنلا ةرضح يف اولتاق الاجر افنآ انيأر
لتاق يذلا ثيدح كلذكو ،رانلا يف مهنإ مهنع لاقو ملسو
ملسملل ضرعي ًالاَح نوكي دق عناملاو ،ءيرج هنأ هنع لاقيل
دقو ،لولغلاو ةنايخلاو نملاو بجعلاو ءايرلاك هداهج لاح
امك ،هتايح نم يقب اميف داهجلا دعب هل ضرعي الجآ نوكي
اعوفرم دوعسم نبا نع قودصملا قداصلا ثيدح يف درو
ِةَّنَجْلا ِلْهَأ ِلَمَعِب ُلَمْعَيَل ْمُكَدَحَأ َّنِإ ُهُرْيَغ َهَلِإ اَل يِذَّلا هللاَوَف«
ُباَتِكْلا ِهْيَلَع ُقِبْسَيَف ٌعاَرِذ َّالِإ اَهَنْيَبَو ُهَنْيَب ُنوُكَي اَم ىَّتَح
ِلْهَأ ِلَمَعِب ُلَمْعَيَل ْمُكَدَحَأ َّنِإَو اَهُلُخْدَيَف ِراَّنلا ِلْهَأ ِلَمَعِب ُلَمْعَيَف
ِهْيَلَع ُقِبْسَيَف ٌعاَرِذ َّالِإ اَهَنْيَبَو ُهَنْيَب ُنوُكَي اَم ىَّتَح ِراَّنلا
.هيلع قفتم »اَهُلُخْدَيَف ِةَّنَجْلا ِلْهَأ ِلَمَعِب ُلَمْعَيَف ُباَتِكْلا
ِراَّنلا ِلْهَأ َلَمَع ُلَمْعَيَل َدْبَعْلا َّنِإ« :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
اَمَّنِإَو ِراَّنلا ِلْهَأ ْنِم ُهَّنِإَو ِةَّنَجْلا ِلْهَأ َلَمَع ُلَمْعَيَو ِةَّنَجْلا ِلْهَأ ْنِم ُهَّنِإَو
لاقو .ذاعم نب لهس نع يراخبلا هاور »ِميِتاَوَخْلاِب ُلاَمْعَألا
ةمتاخ بيِيْغَت يف :لاطب نبا لاق ( :هحرش يف رجح نبا
ملع ول هنأل ،فيطل ريبدتو ةغلاب ةمكح دبعلا نع لمعلا
َبِجُحَف ،اوتع دادزا اكلاه ناك نإو ،لسكو َبِجْعُأ ايجان ناكو
 11ج )يرابلا حتف( )ءاجرلاو فوخلا نيب نوكيل كلذ هنع
باوث عيضي ام كل ضرعي الأ ىلع صرحاف  330 .ص
.كداهج
هيلع هللا ىلص يبنلا عم اودهاج موق ىلإ ىرت الأ
هللا ىلص هوبحص موقو ،رانلا يف مهنإ مهنع ربخأو ملسو
ةمتاخلا ءوس يف اذهف .هتامم دعب اودترا مث ملسو هيلع
.تاحلاصلا لمع دعب
هيلع هللا بات فيك ةئاملا لتاق ىلإ كلذك رظنا مث
نبا لاق نوعرف ةرحس ىلإو ،ضرألا هل ىوطو
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هرخآ يف اوراصف ،ةَرَحَس راهنلا لوأ يف اوناكف(:ريثك
ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو  238،ص  2ج )ةررب ءادهش
لمع دعب ةمتاخلا نسح يف اذهو .ميظعلا لضفلا وذ هللاو
.تائيسلا
ْمُهُبوُلُقَو اوَتآ اَم َنوُتْؤُي َنيِذَّلاَو{:ىلاعت هللا لاق دقو
ريثك نبا لاق :60).نونمؤملا( }َنوُعِجاَر ْمِهِّبَر ىَلِإ ْمُهَّنَأ ٌةَلِجَو
اي :تلاق اهنأ ةشئاع نع دمحأ مامإلا ىور( :اهريسفت يف
يذلا وه ٌ} َةلِجَو ْمُهُبوُلُقَو اوَتآ اَم َنوُتْؤُي َنيِذَّلاَو { هللا لوسر
لاق ؟لجو زع هللا فاخي وهو رمخلا برشيو ينزيو قرسي
يذلا هنكلو قيدصلا تنب اي ال « :ملسو هيلع هللا ىلص
اذكهو ».لجو زع هللا فاخي وهو قدصتيو موصيو يلصي
هب لَوْغِم نب كلام قيرط نم متاح يبأ نباو يذمرتلا هاور
نولصي نيذلا مهنكلو قيدصلا تنب اي ال « لاق هوحن
).ـهأ »مهنم لبقتي الأ نوفاخي مهو نوقدصتيو نوموصيو
:نيببسل مهلامعأ لبقت الأ نوشخي نوفوصوملا ءالؤهف
فوس مب نوردي ال مهو )ميتاوخلاب لامعألا ( نأ :لوألا
.مهل متخي
له نوردي ال مهنإف ريخب مهل متخ نإو هنأ :يناثلا
ريخلا هرهاظ نوكي دق لمعلا نإف ؟ال مأ مهلمع هللا لبقيس
هللا دنع هلوبق عنمت ةيفخ ةَّلِع كانه نأ الإ ،مامتلاو
نإو .اهريغو ،مارحلا لكأو ىذألاو نملاو بجعلاو ءايرلاك
فوقوم كلذ دعب رمألاف لوبقلا مدع للع نم لمعلا صلخ
هيلع هللا ىلص لاق امك ،دبعلل ىلاعت هللا ةمحر ىلع
يبأ نع ملسم هاور »هلمعب مكنم دحأ وجني نل « :ملسو
اوُبِراَقَو اوُدِّدَس«:ملسو هيلع هللا ىلص لاقو .ةريره
اَي َتْنَأ الَو اوُلاَق ُهُلَمَع َةَّنَجْلا اًدَحَأ ُلِخْدُي ال ُهَّنِإَف اوُرِشْبَأَو
»ةَمْحَرَو ٍةَرِفْغَمِب ُهَّللا يِنَدَّمَغَتَي ْنَأ الِإ اَنَأ الَو َلاَق ِهَّللا َلوُسَر
ٍ
ال ةنجلا نأو ( :رجح نبا لاقو .ةشئاع نع يراخبلا هاور
نبا لاقو  -هلوق ىلإ  -هللا ةمحرب لب هلمعب دحأ اهلخدي
قيفوتلا نأ :لوألا :ةبوجأ ةعبرأ كلذ نع لصحتي :يزوجلا
لصح ام ةقباسلا هللا ةمحر الولو ،هللا ةمحر نم لمعلل
نأ :يناثلا ،ةاجنلا اهب لصحي يتلا ةعاطلا الو ناميإلا
هللا معنأ امهمف ،هالومل قحتسم هلمعف هديسل دبعلا عفانم
ضعب يف ءاج :ثلاثلا ،هلضف نم وهف ءازجلا نم هيلع
تاجردلا ماستقاو هللا ةمحرب ةنجلا لوخد سفن نأ ثيداحألا
ريسي نمز يف تناك تاعاطلا لامعأ نأ :عبارلا ،لامعألاب
ام ءازج يف ذفني ال يذلا ماعنإلاف ،ذفني ال باوثلاو
ج )يرابلا حتف ( )ـهأ .لامعألا ةلباقب ال لضفلاب ذفني
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ليبس يف داهجلل دصاقلا ملسملا نأ :اذه نم دصقملا
باوث دسفي الأ ىلع صرحلا دشأ صرحي نأ هيلع ،هللا
يف وهو ءاوس ةيبلقلا وأ ةرهاظلا لامعألا نم ءيش يأب هداهج
هللا ىقلي ىتح هرمع نم لِبْقَتْسَي اميف وأ داهجلا ناديم
لامعألا لوبقو ةمتاخلا نسح مكلو انل هللا لأسن .ىلاعت
.ةحلاصلا

ةلأسم
اشاعم يأ ( ًاءاطع دهاجملا ذخأ اذإ :لاق ،ةوخإلا دحأ ينلأس
لانف ازغ اذإ وأ ،هلايع ىلع وأ هسفن ىلع قفنيل )ايلام
هللا دنع هداهج باوث نم كلذ صقني له ،ةمينغلا نم ائيش
يه هللا ةملك نوكتل الإ داهجلل جرخ ام هنأب ملعلا عم ،ائيش
؟ايلعلا
يف دهاجملل لصحي يويند عفن لك ،معن :باوجلا
.هللا دنع هرجأ نم صقني ادصق ال ًانْمِض هللا ليبس
نم لاح نع هتين اولخت ال داهجلل جراخلا نأ كلذ ليضفتو
:عبرأ
ةملك نوكت نأ هدصق سيلو وزغلل جرخ لجر :ىلوألا
وأ ةعمسلا وأ ةسايرلا وأ لاملا هدصق لب ،ايلعلا يه هللا
وأ نيملسملا ىلع سسجتلا وأ ،ايندلا ظوظح نم كلذ ريغ
اذهف .برحلا ءانثأ هلتقيل نيملسملا نم لجرب ولخيل
نم هتركذ يذلا ةريره يبأ ثيدحل ،رانلاب ديعولا هيف

داهجلاو ديحوتلا ربنم
)(28

بوجو يف دانزلا
دادعإلا

َتْبَذَك َلاَق ُتْدِهْشُتْسا ىَّتَح َكيِف ُتْلَتاَق َلاَق« :هيفو ،لبق
َبِحُسَف ِهِب َرِمُأ َّمُث َليِق ْدَقَف ٌءيِرَج َلاَقُي ْنَأل َتْلَتاَق َكَّنِكَلَو
عم يأ  -كلذ عمو .ملسم هاور »راَّنلا يِف َيِقْلُأ ىَّتَح ِهِهْجَو ىَلَع
،انمض هللا ةملك ءالعإ هيدي ىلع ثدحي دق  -اذه ةين داسف
َهَّللا َّنِإَو « :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب دوصقملا وه اذهو
»رِجاَفْلا ِلُجَّرلاِب َنيِّدلا اَذَه ُدِّيَؤُيَل
:ةياور يفو.يراخبلا هاور ِ
.ةركب يبأ نع يناربطلاو دمحأ هاور »مُهَل َقَالَخ َال ٍماوْقَأِبَو«
،هللا ةملك ءالعإ هدصقو وزغلل جرخ لجر :ةيناثلا
ال اذهف ،ةساير وأ ةعمس وأ لام نم هسفن ظح اضيأ هدصقو
ةمامأ يبأ ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأ هاور امل ،هل رجأ
َتْيَأَرَأ ،هللا لوسر اي :لاقف لجر ءاج«:لاق ،ديج دانسإب
ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَقَف ُهَلاَم َرْكِّذلاَو َرْجَألا ُسِمَتْلَي اَزَغ الُجَر
ُهَل ُلوُقَي ٍتاَّرَم َثالَث اَهَداَعَأَف ُهَل َءْيَش ال ملسو هيلع هللا
َهَّللا َّنِإ َلاَق َّمُث ُهَل َءْيَش ال ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر
»هُهْجَو ِهِب َيِغُتْباَو اًصِلاَخ ُهَل َناَك اَم الِإ ِلَمَعْلا َنِم ُلَبْقَي ال
ُ .
ال ،هللا ةملك ءالعإ هدصقو وزغلل جرخ لجر :ةثلاثلا
ال ًانْمِض منغملا نم ءيش هل لصح مث ،اذه ريغ هل دصق
هرجأ صقن نكلو ،هللا ليبس يف داهجلا رجأ هل اذهف ،ادصق
لاحلا اذهو .عبارلا لاحلا فالخب ةمينغ نم هلان ام ببسب
.رجألا ُصِقْنُي يويند عفن لكف ،لاؤسلا عضوم وه ثلاثلا
ال ،هللا ةملك ءالعإ هدصقو ،وزغلل جرخ لجر :ةعبارلا
اذهف ،ايندلا ظوظح نم ءيش هل لصحي ملو ،اذه ريغ هل دصق
املاس وزغلا نم عجر نم مهاندأ ،تاجرد ءالؤهو ،الماك رجألا هل
يف هُلام َبَهَذو هُسرف َرِقُعو هُمد قيرهأ نم مهالعأو ةمينغ الب
.ديهشلاو باصملا امهنيبو ،هللا ليبس
هللا دبع ثيدح وه ،ةعبارلاو ةثلاثلا نيتلاحلا ليلدو
:لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع صاعلا نب ورمع نب
َةَميِنَغْلا َنوُبيِصُيَف ِهَّللا ِليِبَس يِف وُزْغَت ٍةَيِزاَغ ْنِم اَم«
ْمَل ْنِإَو ُثُلُّثلا ُمُهَل ىَقْبَيَو ِةَرِخآلا َنِم ْمِهِرْجَأ ْيَثُلُث اوُلَّجَعَت الِإ
»مُهُرْجَأ ْمُهَل َّمَت ًةَميِنَغ اوُبيِصُي
ةياور يف هلو .ملسم هاور ْ
اوُناَك الِإ ُمَلْسَتَو ُمَنْغَتَف وُزْغَت ٍةَّيِرَس ْوَأ ٍةَيِزاَغ ْنِم اَم« :ىرخأ
ُقِفْخُت ٍةَّيِرَس ْوَأ ٍةَيِزاَغ ْنِم اَمَو ْمِهِروُجُأ ْيَثُلُث اوُلَّجَعَت ْدَق
»مُهُروُجُأ َّمَت الِإ ُباَصُتَو
اومنغي الف وزغي نأ وه قافخإلاو ؛ ْ
.ائيش
ةحلاص هتينو ازغ نم نأ يف حيرص حضاو صن اذهف
كلذ صقن ةمينغلا نم ءيشب عجر نإ )هللا لبيس يف(
يهو ،اهتركذ يتلا ةثلاثلا ةلاحلا يهو( يورخألا هرجأ يثلث
ةرخآلا يف هرجأ هل مت ءيشب عجري مل نإو لاؤسلا عضوم
).ةعبارلا ةلاحلا يهو(
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باتك يف ةلأسملا هذه هللا همحر يراخبلا دروأ دقو
له منغملل لتاق نم ( باب يف هحيحص نم سمخلا ضرف
.ءيشب هيف مزجي ملو مكحلا اقلعم اذكه )؟هرجأ نم صقني
نوكتل لتاق نم « يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح هيف دروأو
ةفلتخملا لاوحألا رجح نبا لَّصَفو ».ايلعلا يه هللا ةملك
 28، 29، 226)،ص  6ج يرابلا حتف( مكحلا يف مزجي ملو
لاقف ةلأسملا هذه يف مكحلا يف مزج يذلا يوونلا فالخب
ٍةَيِزاَغ ْنِم اَم « قباسلا رمع نب هللا دبع ثيدح حرش يف
نأ هريغ زوجي ال يذلا باوصلاف(:يوونلا لاق »...وُزْغَت
مل نم رجأ نم لقأ مهرجأ نوكي اومنغ وأ اومِلَس اذإ ةازغلا
ءزج ةلباقم يف يه ةمينغلا نأو ،منغي ملو ملس وأ ،ملسي
مهرجأ يثلث اولجعت دقف مهل تلصح اذإف ،مهوزغ رجأ نم
،رجألا ةلمج نم ةمينغلا هذه نوكتو ،وزغلا ىلع بترتملا
،ةباحصلا نع ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألل قفاوم اذهو
تعنيأ نم انمو ،ائيش هرجأ نم لكأي ملو تام نم اَّنِم« هلوقك
وه انركذ يذلا اذهف اهيِنَتْجَي يأ »اَهُبِذْهَي وهف هترمث هل
حيحص حيرص ثيدح تأي ملو ثيدحلا رهاظ وهو باوصلا
يضاقلا راتخا دقو انركذ ام ىلع هلمح نيعتف اذه فلاخي
هريسفت يف هتياكح دعب هانركذ يذلا اذه ىنعم ضايع
الو حيحصب سيل ثيدحلا اذه نأ معز نم لوق اهنم الاوقأ
يهو نيدهاجملا لضفأ مهو ،ردب لهأ باوث صقني نأ زوجي
نب ديمح ئناه ابأ نأ ءالؤه ضعب معزو لاق ،ةمينغلا لضفأ
دهاجملا نأ يف قباسلا ثيدحلا اوحَّجَرو لوهجم ةيِواَر ئناه
ثيدحلا اذه ىلع هوحَّجَرف ةمينغو رجأ نم لان امب عجري
ملسم يف اذهو نيحيحصلا يف هنألو هلاجر ةرهشو هترهشل
هنيب ضراعت ال هنإف هجوأ نم لطاب لوقلا اذهو ،ةصاخ
قباسلا ثيدحلا يف يذلا نإف ،روكذملا ثيدحلا نيبو
صقنت ةمينغلا نأ لقي ملو ةمينغو رجأ نم لان امب هعوجر
اذهو قلطم وهف منغي مل نم رجأك هرجأ لاق الو ،ال مأ رجألا
طلغف لوهجم ئناه وبأ مهلوق امأو .هيلع هلمح بجوف ديقم
ةوْيَحو دعس نب ثيللا هنع ىور روهشم ةقث وه لب شحاف
جاجتحا هقيثوت يف يفكيو ةمئألا نم قئالخو بهو نباو
نيحيحصلا يف سيل هنإ مهلوق امأو .هحيحص يف هب ملسم
نيحيحصلا يف هنوك ثيدحلا ةحص يف امزال سيلف
يف سيلف ،ردب ةمينغ يف مهلوق امأو .امهدحأ يف سيلو
مهرجأ ردق ىلع مهرجأ ناكل اومنغي مل ول مهنأ صن ردب ةمينغ
لهأ نمو مهنع ايضرم مهل اروفغم مهنوكو ،طقف اومنغ دقو
لضفأ يه ىرخأ ةبترم اذه ءارو نوكت ال نأ مزلي ال ةنجلا
ام ةلطابلا لاوقألا نم .ردقلا ميظع لضفلا ديدش هنأ عم هنم
هرجأ يثلث لجعت لعل لاق هنأ مهضعب نع يضاقلا هاكح
ول ذإ شحاف طلغ اذهو اههجو ريغ ىلع تذخأ ةمينغ يف وه امنإ
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نأ مهضعب معزو .رجألا ثلث نكي مل اههجو فالخ ىلع تناك
ام ىلع فسألاب رجألا اهل نوكي تقفخأ يتلا نأ دارملا
نمل فعاضي امك اهباوث فعاضيف ةمينغلا نم اهتاف
حيرصل نيابم دساف لوقلا اذهو هلهأو هلام يف بيصأ
ةَّيِنِب جرخ نم ىلع لومحم ثيدحلا نأ مهضعب معزو .ثيدحلا
.فيعض اضيأ اذهو هباوث صقنف ًاعم ةمينغلاو وزغلا
حرشب ملسم حيحص ( ).ملعأ هللاو هانمدق ام باوصلاو
 52 - 53.ص  13ج )يوونلا
 8ج يناكوشلل )راطوألا لين( باتك يف درو دقو :تلق
باب وهو ،ةلأسملا هذه ثحبل لقتسم باب ،اهدعب امو  32ص
هيلع ةرجألا ذخأو داهجلا يف ةينلا صالخإ يف ءاج ام(
،رجح نبا هركذ امو ةقباسلا ةلدألا عومجم ركذ ثيح )ةناعإلاو
.يوونلا فالخب ةلأسملا يف مزجي ملو
،باستحإلاو صالخإلا نع ةباتكلا نم رسيت ام اذهو
.نيمآ .ميركلا ئراقلاو هب انعفني نأ هللا ىسع
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نيملسملل يركسعلا بيردتلا ةيمهأ
ُمُكْيَلَع ىَعاَدَت ْنَأ ُكِشوُي « :ملسو هيلع هللا ىلص لاق
اَي :اَنْلُق »اَهِتَعْصَق ىَلَع ُةَلَكَألا ىَعاَدَت اَمَك ٍقُفُأ ِّلُك ْنِم ُمَمُألا
ٌريِثَك ٍذِئَمْوَي ْمُتْنَأ«َ:لاَق ٍذِئَمْوَي اَنِب ٍةَّلِق ْنِمَأ ِهَّللا َلوُسَر
ْمُكِّوُدَع ِبوُلُق ْنِم َةَباَهَمْلا ُعزنُت ِلْيَّسلا ِءاَثُغَك ٌءاَثُغ ْمُكَّنِكَلَو
»نْهَوْلا ُمُكِبوُلُق يِف لَعْجُيَو
ُّبُح « َ:لاَق ؟ُنَهَوْلا اَمَو اوُلاَق َ
»تْوَمْلا ُةَيِهاَرَكَو ِةاَيَحْلا
دواد وبأ هاورو ،نابوث نع دمحأ هاور ِ
.ينابلألا خيشلا هححصو ،هنع كلذك
ِةَنيِعْلاِب ْمُتْعَياَبَت اَذِإ « :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
َطَّلَس َداَهِجْلا ُمُتْكَرَتَو ِعْرَّزلاِب ْمُتيِضَرَو ِرَقَبْلا َباَنْذَأ ْمُتْذَخَأَو
»مُكِنيِد ىَلِإ اوُعِجْرَت ىَّتَح ُهُعِزْنَي ال ًّالُذ ْمُكْيَلَع ُهَّللا
هاور ْ
.ينابلألا هححصو ،نسح دانسإب رمع نبا نع دواد وبأ
لاح نافصي  -كشالو  -امهو ،دحاو ىنعمب ناثيدحلاو
،داهجلا اوكرتو توملا اوهركو ايندلا اوبحأ ،مويلا نيملسملا
هذهو ناوهلاو لذلا مهموست ةرفاكلا ممألا مهيلع هللا طَّلَسف
قحلا لاق امك ،داهجلا يكراتب ةلاحم ال ةعقاو ةيردق ةبوقع
يِف اوُرِفنا ْمُكَل َليِق اَذِإ ْمُكَل اَم اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي{ :العو لج
اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلاِب ْمُتيِضَرَأ ِضْرَأْلا ىَلِإ ْمُتْلَقاَّثا ِهَّللا ِليِبَس
اَّلِإ ٌليِلَق اَّلِإ ِةَرِخآْلا يِف اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا ُعاَتَم اَمَف ِةَرِخآْلا ْنِم
اَلَو ْمُكَرْيَغ اًمْوَق ْلِدْبَتْسَيَو اًميِلَأ اًباَذَع ْمُكْبِّذَعُي اوُرِفنَت
: 38 ،ةبوتلا ( }ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُهَّللاَو اًئْيَش ُه ّوُرُضَت
ثيدح يف روكذملا لذلا هنم ،ةيآلا يف ميلألا باذعلاف 39).
ثيدح يف روكذملا انيلع ممألا يعادت هنمو ،رمع نبا
هللا ىلص يبنلا ربخأ امك نوكي اذه نم صَالَخلاو .نابوث
اذهو »مكنيد ىلإ اوعجرت ىتح هعزني ال « :ملسو هيلع
اذهو ،ثيدحلا لوأ يف روكذملا داهجلا ىلإ ةدوعلاب نوكي
اَمَك ًةَّفاَك َنيِكِرْشُمْلا اوُلِتاَقَو{ :ىلاعت هللا لوق عم قفتي
:ةبوتلا( }َنيِقَّتُمْلا َعَم َهَّللا َّنَأ اوُمَلْعاَو ًةَّفاَك ْمُكَنوُلِتاَقُي
ٌةَنْتِف َنوُكَت ال ىَّتَح ْمُهوُلِتاَقَو{:ىلاعت هللا لوقو 36).
: 39).لافنألا( ِ}هَّلِل ُهُّلُك ُنيِّدلا َنوُكَيَو
فيك وهو .الاؤس ريثيس ينابرلا رمألا اذه نأ كشالو
نم انغلب دق  -نيملسملا  -نحنو ،رمألا اذه ذيفنتب انل
؟ناريح ميلحلا لعجت نتفلاو ةقرفلاو زجعلا
داهجلل دادعتسالا بجي( :ةيميت نبا لوقب بيجُنو
ام نإف ،زجعلل هطوقس تقو يف ليخلا طابرو ةوقلا دادعإب
ص  28ج )ىواتفلا عومجم( )بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال
259.
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،يعرشلا ملعلاب يناميإ دادعإ :ناعون داهجلل دادعإلاو
َباَتِكْلا ْمُهُمِّلَعُيَو ْمِهيِّكَزُيَو ِهِتاَيآ ْمِهْيَلَع وُلْتَي { ةيكزتلاو
بردتلاو ةوقلا دادعإب يدام دادعإو : 2 ).ةعمجلا( َ}ةَمْكِحْلاَو
نع مالكلا ئجرنسو .هللا ليبس يف ةقفنلابو اهيلع
هنأ ذإ ،داهجلل يداملا دادعإلا طباوضب أدبنو ،يناميإلا دادعإلا
هب ىلاعت هللا رمأ دق لوقنف ،ةلاسرلا هذه ةباتك ببس
ِطاَبِر ْنِمَو ٍةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو{ :ىلاعت هلوق يف
ال ْمِهِنوُد ْنِم َنيِرَخآَو ْمُكَّوُدَعَو ِهَّللا َّوُدَع ِهِب َنوُبِهْرُت ِلْيَخْلا
ِهَّللا ِليِبَس يِف ٍءْيَش ْنِم اوُقِفنُت اَمَو ْمُهُمَلْعَي ُهَّللا ْمُهَنوُمَلْعَت
يف دروو : 60).لافنألا( }َنوُمَلْظُت ال ْمُتْنَأَو ْمُكْيَلِإ َّفَوُي
هنع هللا يضر رماع نب ةبقع ثيدح ةيآلا هذه ريسفت
ىلع وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق
نإ الأ }ٍ ،ةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو {« :لوقي ربنملا
هاور »يمرلا ةوقلا نإ الأ ،يمرلا ةوقلا نإ الأ ،يمرلا ةوقلا
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم ريسفتلا اذهو .ملسم
دادعإلا نإ لوقي نم نيب عازنلا عضوم يف صن وه ةيآلل
لوقي نم نيبو حالسلا ىلع بيردتلاب نوكي داهجلل
نأ نيبي ثيدحلا نإ ذإ ،ةيكزتلاو ةيبرتلاب نوكي دادعإلا
فلتخم نم ةيداملا ةوقلا يه اهدادعإب هللا رمأ يتلا ةوقلا
ملسملا عسي ال امم اذهو ،اهيلع بيردتلا عم ةيامرلا ةحلسأ
.بيردتلا مكح يف ركذنس امك هكرت
يناميإلا دادعإلا يف ةلخاد يهف ةيكزتلاو ةيبرتلا امأ
بيردتلا تاركسعمو ،دعب اميف كلذ ليلد ركذنسو داهجلل
ةيبرتل ناكم ريخ نوكت اهتياعر َنِسْحُأ ول داهجلا تاحاسو
لوط نم هرفوت امب ،مهكولسو مهنداعم نع فشكلاو لاجرلا
نع ملكتنسو .رافسألاو ّقاشملل ضرعتلاو ةرشاعملا
ءاش نإ ةلاسرلا هذه يف عضوم نم رثكأ يف يناميإلا دادعإلا
عم يناميإلا دادعإلا ةرورض ىلع فالخ الف .ىلاعت هللا
ىلع ةيآلا يف دادعإلا ىنعم فَرْصُي نأ اَّمأ ،يداملا دادعإلا
ةعيرذ يناميإلا دادعإلا ذاختا وأ ،هدحو يناميإلا دادعإلا
صنلا هابأي ام اذهف بيردتلاو يداملا دادعإلا نع دوعقلل
.كلذب ىضرن ال يلاتلاب نحنو ،ثيدحلاو ينآرقلا
:ةصالخلاو
روص دحأ هنوك نم يتأت يركسعلا بيردتلا ةيمهأ نإ
نم نيملسملل صالخلا قيرط وه داهجلاو ،داهجلل دادعإلا
يتلا ةناهملاو لذلا ةايح نمو ،ىلاعتو هناحبس برلا بضغ
.نامزلا اذه يف اهنويحي
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نيملسملل يركسعلا بيردتلا مكح
راذعألا باحصأ ريغ نم فلكم 13ملسم لك ىلع بجاو وه
بيردتلا بوجو ةلدأو ،داهجلا تامدقم نم ةمدقم هنإ ذإ ،ةيعرشلا
:يه
ملسم لك ىلع نيع ضرف نوكي داهجلا نأ مولعملا نم )1
ةمادق نبا اهركذ امك يهو ،هقفلا بتك يف ةنيبم عضاوم يف
يف داهجلا نيعتيو( :لاق ينغُملا ِهِباتك يف يلبنحلا
:عضاوم ةثالث
نم ىلع َمُرَح نافَّصلا لباقتو نافحزلا ىقتلا اذإ :اهدحأ
اَي{ :ىلاعت هللا لوقل ماقملا هيلع نيعتو فارصنالا رضح
َهَّللا اوُرُكْذاَو اوُتُبْثاَف ًةَئِف ْمُتيِقَل اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ
اوُعَزاَنَت الَو ُهَلوُسَرَو َهَّللا اوُعيِطَأَو َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل اًريِثَك
}َنيِرِباَّصلا َعَم َهَّللا َّنِإ اوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهْذَتَو اوُلَشْفَتَف
اَذِإ ا ُونَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي { :ىلاعت هلوقو : 45 ، 46 )،لافنألا(
ْمِهِّلَوُي ْنَمَو َراَبْدَألا ْمُهوُّلَوُت الَف اًفْحَز اوُرَفَك َنيِذَّلا ْمُتيِقَل
ْدَقَف ٍةَئِف ىَلِإ اًزِّيَحَتُم ْوَأ ٍلاَتِقِل اًفِّرَحَتُم َّالِإ ُهَرُبُد ٍذِئَمْوَي
: 15، 16).لافنألا( ِ}هَّللا ْنِم ٍبَضَغِب َءاَب
مهلاتق هلهأ ىلع نيعت دلبب رافكلا لزن اذإ :يناثلا
.مهعفدو
،هعم ريفنلا مهمزل ًاموق ُمامإلا رفنتسا اذإ :ثلاثلا
ْمُكَل َليِق اَذِإ ْمُكَل اَم اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي { :ىلاعت هللا لوقل
ةيآلا }ِ ...ضْرَألا ىَلِإ ْمُتْلَقاَّثا ِهَّللا ِليِبَس يِف اوُرِفنا
اذإو « :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو ،اهدعب يتلاو
ينغملا باتك ( )هيلع قفتم »اورفناف مترفنتسا
 365 - 366.ص  10ج )ريبكلا حرشلاو
ىلع نيع ضرف نوكي نأ داكي داهجلا نأ اذه نم حضتيو
لزن اذإ ( يناثلا عضوملا ةصاخ ،نآلا نيملسملا عيمج
اهمكحي نآلا نيملسملا نادلب مظعمف )دلبب رافكلا
امإو رفاك يبنجأ رمعتسم امإ ،رافكلا اهيلع طلستيو
ةيامرلاو هيلع ملعتلاو حالسلا ءانتقاب نيملسملا يناوخإ حصنا
ةأرملا ميلعتب ًاضيأ جرح الو ،مهناوخإو مهءانبأ اومِّلعي نأو ،هب
.اهضرع نعو اهسفن نع عافدلل
ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو{ :لاق لجو زع هللاو
بهرنل ةدعلا دعُن نأ هناحبس رمأف }مكودعو هللا ودع هب نوبهرت
،قارعلا دعب ام ًادغو قارعلا برضب حرصت مويلا اكيرمأو ،رافكلا
يونعمو يسفن دادعتسا ،مات دادعتساو ةبهأ ىلع ملسملا نكيلف
.دوهيلاو نيبيلصلا عم ةديدج ةكرعم ضوخل يسحو
13
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نم نوكي هكرت نإف داهجلا نيعت اذإو 14.ةرفاك ةيلحم ةموكح
تاقبوملا عبسلا نم لب ،هيف دراولا ديعولل رئابكلا
 15.ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح صنب
نم هنوكل يركسعلا بيردتلا بوجو نيبتي انه نمو
يأ يف ملسم لك ىلع نيعتي نأ نكمي يذلا داهجلل دادعإلا
.بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو ،تقو
ٍ}ةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو { :ىلاعت هلوق )2
نإ الأ « اعوفرم رماع نب ةبقع ثيدح عم : 60 )،لافنألا(
مدع عم بوجولل رمألاف .قبس دقو ملسم هاور »يمرلا ةوقلا
بجو دقف ،دادعإلا بجو اذإف ،بدنلا ىلإ ةفراص ةنيرق دوجو
.دادعإلا نم ماه ءزج هنأ ذإ بيردتلا
دافأ( :اذه ةبقع ثيدح حرش يف يناعنصلا لاقو
هنأل ماهسلاب يمرلاب ةيآلا يف ةوقلا ريسفت ثيدحلا
قدانبلاب يمرلا لمتشيو ،ةوبنلا رصع يف داتعملا
،هيف بيردتلا ةيعرش كلذ نم ذخؤيو ،ةاغبلاو نيكرشملل
ال يمرلا نسحي مل نم ذإ دايتعالا عم نوكي امنإ دادعإلا نأل
ثيدح  1374ص  4ج )مالسلا لبس ( ةوقلل ادعم ىمسي
1236.
ًةَّدُع ُهَل اوُّدَعَأل َجوُرُخْلا اوُداَرَأ ْوَلَو { :ىلاعت هللا لوق )3
َعَم اوُدُعْقا َليِقَو ْمُهَطَّبَثَف ْمُهَثاَعِبْنا ُهَّللا َهِرَك ْنِكَلَو
ةدعلا دادعإ كرت هناحبس لعجف : 46 ).ةبوتلا( }َنيِدِعاَقْلا
ام دكؤي اذهو ،نيقفانملا تافص نم )بيردتلا هنمو( داهجلا
اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو { :ىلاعت هلوق يف رمألا نأ نم هيلإ انبهذ
اذهو ،هكرت ىلع مذلا عوقول بوجولل وه ٍ}ةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا
:ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نم اضيأ حضتي
يف ،ةيرشبلا بائذلا اهشهنت نيملسملا نادلب يه اهو :تلق
تديبُأ ناتسناغفأ يفو ،دوهيلا هسند دق سدقملا تيب نيطسلف
،ءاسنلاو لاجرلا لتقو دجاسملا تقرحُأ ريمشك يفو ،اهلمكأب ىرق
دالب عيمج يفو ناشيشلاو قارعلاو دنهلاو نانبلو ايسينودنأ يفو
مل اذإف ،ةنوخلا ماكحلا نم مهئالمعو ىراصنلا اهيلع طلست مالسإلا
مل نيذلا انناوخإ بطاخنو !؟ًاذإ نوكي ىتمف نيع ضرف داهجلا نكي
لِتُق اذئأ ؟نيع ضرف نوكي ىتم هل اورفني ملو داهجلل اودعتسي
كلفطأ !كضرع ىلع ىدعُت اذئأ ! كدلب رافكلا لخد اذئأ !كُنبأ
ضارعأ نم لضفأ كضرعأ !؟نيطسلف يف انناوخإ لافطأ نم لضفأ
يف انناوخإ ءامد نم لضفأ كمدأ !؟ناتسناغفأ يف انتاوخأ
!.؟سدقملا تيب نم لضفأ كضرأء !؟نيبلفلا
15
رِسُأ اذإ يهو ،نيع ضرف اهيف داهجلا نوكي ةعبار ةلاح كانهو :تلق
اوكف( ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل رافكلا دنع ىرسأ نيملسملل
دالب نم اهريغو ابوك يفو اكيرمأ نوجس يف انناوخإ مه اهو )،يناعلا
ضورف مهأ نيملسملا يضارأ نع عافدلا ( ىلإ رظنا ىراصنلا
.هللا همحر مازع هللا دبع خيشلل )نايعألا
14
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ٍةَبْعُش ىَلَع َتاَم ِوْزَغلاِب ُهَسْفَن ْثِّدَحُي ْمَلَو ُزْغَي ْمَلَو َتاَم ْنَم«
.ةريره يبأ نع ملسم هاور »ٍقاَفِنلا َنِم
َّمُث َيْمَّرلا َمِلَع ْنَم« :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق
.رماع نب ةبقع نع ملسم هاور »ىَصَع ْدَق ْوَأ اَّنِم َسْيَلَف ُهَكَرَت
دعب يمرلا نايسن يف ميظع ديدشت اذه( :يوونلا لاقو
).رذع الب هكرت نمل ةديدش ةهارك هوركم وهو ،هملع
ملعت نم قح يف ديعولاو رجزلا اذه ناك اذإف تلق
،اهاسني ال ىتح بيردتلا ىلع بظاوي مل مث ةيامرلا
.؟ءادتبا اهملعتي مل نمب فيكف
.ةلاطإلا ةيشخ قبس امب يفتكنف ،ىرخأ ةلدأ كانهو
ملسم لك ىلع بجاو يركسعلا بيردتلا نأ ةصالخلاو
.راذعألا يوذ ريغ نم فلكم
يف بتاكلا باطخ تيش دمحم ذاتسألا لوقيو
يأل ةميق ال )حالسلا ىلع بيردتلا(( :ةيمالسإلا ةيركسعلا
لامعتسا ىلع بيردتلاو ،هلامعتساب الإ ةحلسألا نم حالس
هلامعتسا ىلإ يدؤي يذلا وه ابئاد ايقار ابيردت حالسلا
هدحو وه هحالس لامعتسا ىلع بَّرَدُملا لتاقملاو ،ةيافكب
الف بَّرَدُملا ريغ لتاقملا امأ ،حاجنب هلامعتسا عيطتسي
عيطتسي بَّرَدُملاو ،يغبني امك هحالس نم ديفتسي
دقو  -هلوق ىلإ  -رسيو ةلوهسب بَّرَدُملا ريغ ىلع بلغتلا
حالسلا لامعتسا ىلع نوبردتي مالسإلا لبق برعلا ناك
بردتي ال نم مهنم ناكف ،ايمازلإ مهبيردت نكي مل نكلو
ثحو بيردتلاب رمأ مالسإلا ءاج املف .هاوهو هتبغر بسحب
لمح ىلع رداق ملسم لك ىلع ضرف داهجلا نأل ،هيلع
،نيملسملا شيج يف دنج مهلك نوملسملاف .حالسلا
.ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل هللا ليبس يف نودهاجي
قاسو  -يمرلا ىلع ثحلا يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو
َمِلَع ْنَم « :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو  -هلوق ىلإ اهنم ةلمج
نم ريثك دهوش دقو ،دمحأ هاور »اَّنِم َسْيَلَف ُهَكَرَت َّمُث َيْمَّرلا
اوغلب نأ دعب يمرلا نوسرامي ءاملعلا رابكو ةمئألا
،هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مهنمو ،ةمدقتملا ةخوخيشلا
سانلا بارغتسا اوحمل وأ ةسرامملا هذه ببس نع اولئس اذإف
اذهب نيبرغتسملاو نيلئاستملا اوباجأ نولعفي امم
باتك (  146- 149ص ).فيرشلا يوبنلا ثيدحلا
ط باطخ تيش دومحمل )ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيركسعلا
ـه 1405ةلاسرلا ةسسؤم
يمرلا ىلع بيردتلا يف اورمتسا نيذلا نمو :تلق
،ثيدحلا يوار ،يباحصلا رماع نب ةبقع ةخوخيشلا ىتح
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يف هَبُّرَدَت دنع يوارلا برغتسا امل ثيدحلا اذه لاق دقو
.ملسم حيحص يف امك ثيدحلا هل ىورف ،هتخوخيش

؟يركسعلا بيردتلا بجي ْنَم ىلع
داهجلا بوجول طرتشيو( :يلبنحلا ةمادق نبا لاق
ةيروكذلاو ةيرحلاو لقعلاو غولبلاو مالسإلا :طورش ةعبس
حرشلاو ينغملا ( )ةقفنلا دوجوو ررضلا نم ةمالسلاو
نذإ :نارخآ ناطرش اذه ىلإ فاضيو  366.ص  10ج )ريبكلا
 381 )،ص ردصملا سفن( نيدملل نئادلا نذإو نيدلاولا
.ةعست طورشلا عومجم نوكيف
داهجلا نيعت اذإف ،ةيافك ضرف داهجلا ناك اذإ اذه :تلق
ةيروكذلاو ةيرحلا :يهو ةعستلا هذه نم طورش ةعبرأ طقست
داهجلا بوجو طورش نوكتو ،نئادلا نذإو نيدلاولا نذإو
ةمالسلاو لقعلاو غولبلاو مالسإلا :يهو طقف ةسمخ ينيعلا
ةقفنلا دوجو طرش كلذك طقسيو ،ةقفنلا دوجوو ررضلا نم
نيملسملا دالب ودعلا مهد اذإ طقف ةعبرأ طورشلا ريصتو
.ينيعلا داهجلا عضاوم دحأ اذهو ،هيلإ جورخ كانه نكي ملو
لاق فانحألا نمف ،ةروهشملا بهاذملا ءاهقف اذه ررق دقو
ودعلا مجه نأب ريفنلا مع اذإ امأف( :يناساكلا نيدلا ءالع
نم دحاو لك ىلع ضرتفي ،نيع ضرف وهف ،دلبلا ىلع
هناحبس هلوقل هيلع رداق وه نمم نيملسملا داحآ
جرخيف : 41 )،ةبوتلا( }ًالاَقِثَو اًفاَفِخ اوُرِفنا{:ىلاعتو
حابي اذكو ،اهجوز نذإ ريغب ةأرملاو ،هالوم نذإ ريغب دبعلا
  9ج )عئانصلا عئادب( )هيدلاو نذإ ريغب جرخي نأ دلوللانل ةدلب اولخد نإف( :ةيعفاشلا نم يلمرلا لاقو  4301،ص
اهلهأ مزليف رصقلا ةفاسم نود مهنيبو اننيب راصو
نيدمو دبعو دلوو ريقف نم مهيلع داهج ال نم ىتح عفدلا
لاوقألا هذه ةلثمأو  58.ص  8 -ج )جاتحملا ةياهن ( )ةأرماو
.ةروهشمو ةريثك بهاذملا ءاملعل
يف نيدلاولا نذإ ةلأسم يف روهمجلا مزح نبا فلاخ دقو
نأ الإ نيعلا داهج يف امهنذإ ربتعي ال لاقف ،نيعلا داهج
مزح نبا لاق ،هريغ لئاع امهل نوكي ال نأك ،هجورخب اكلهي
لزني نأ الإ نيوبألا نذإب الإ داهجلا زوجي الو( :هللا همحر
هنكمي نم لك ىلع ضرفف نيملسملا نم موقب ودعلا
نأ الإ ،انذأي مل مأ ناوبألا َنِذَأ ،مهل اثيغم مهدصقي نأ مهتناعإ
)امهنم عيِضَي نم كرت هل لحي الف هدعب امهدحأ وأ اعَّيَضُي
.ملعأ هللاف  922ةلأسم  292ص  7ج )ىلحملا(
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ينيعلا داهجلا بوجو نم ءاهقفلا ةداسلا هركذ امو :تلق
عمجأ ةلأسملا هذه نأ ضعبلا نُظَي دقو ،رظن هيف ةأرملا ىلع
.كلذك رمألا سيلو ،ءاهقفلا روهمج لوق يه وأ ءاملعلا اهيلع
عضاوم لك يف ةأرملا ىلع داهجلا بوجوب اولاق نيذلاف
نأب ةيضاقلا ةيهقفلا ةدعاقلا نم اذه اوذخأ ،ينيعلا داهجلا
الب )لقاع غلاب( فلكم ملسم لك ىلع بجت نيعلا ضورف
نم يناساكلا نع هتلقن امك .ىثنألاو ركذلا نيب قيرفت
.ةيعفاشلا نم يلمرلاو فانحألا
ءاسنلا داهجب ةصاخلا ةيعرشلا صوصنلا نأ الإ
:يلاتلاك اهليصفتو .اهب ذخألا بجيو ةدعاقلا هذه فلاخت
داهج باب ( هحيحص نم داهجلا باتك يف يراخبلا ىور
هيلع هللا ىلص يبنلا تنذأتسا « ةشئاع نع )ءاسنلا
لاقو( :رجح نبا لاق ».جحلا نكداهج لاقف ،داهجلا يف ملسو
ىلع بجاو ريغ داهجلا نأ ىلع ةشئاع ثيدح لد :لاطب نبا
نهل سيل هنأ »جحلا نكداهج« :هلوق يف سيل نكلو ،ءاسنلا
يفو  75) 76،ص  6ج يرابلا حتف )داهجلاب نعوطتي نأ
هللا لوسر اي :تلق« :تلاق ةشئاع نع لبنح نب دمحأ ةياور
»ةرمعلاو جحلا :هيف لاتق ال داهج :لاق ؟داهج ءاسنلا ىلع له
اذهف  1185) ،ثيدح  5ج ليلغلا ءاورإ ( ينابلألا هححص
قيرفت نودب داهجلاب ةبطاخم ريغ ةأرملا نأ نَّيَب ثيدحلا
قرفي مل كلذكو .نيع ضرف وه امو ةيافك ضرف وه ام نيب
قح يف نيضرفلا نيب )لاطب نباو رجح نبا ( حارشلا
.ءاسنلا
ىلص يبنلا دهع ىلع اريثك نيعتي داهجلا ناك دقو
نأ يف فيعض ولو صن انيلإ دِرَي ملو ،ملسو هيلع هللا
ىتح لاتقلاب ءاسنلا رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
.قباسلا ةشئاع ثيدحل اصَّصَخُم صنلا اذه ربتعن
رفنتسا اذإ ،داهجلا اهيف نيعتي يتلا عضاوملا نمف
رفنتسي مل كوبت ةوزغ كلذ نمو ،ريفنلا مهمزل اموق مامإلا
ناك لب موق نود اموق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
اَهُّيَأ اَي{ :ةاَزَغلا هذه نأش يف ىلاعت هلوق ةلالدب اماع ريفنلا
ِهَّللا ِليِبَس يِف اوُرِفنا ْمُكَل َليِق اَذِإ ْمُكَل اَم اوُنَمآ َنيِذَّلا
ـب باطخلا نأ مولعمو : 38 )،ةبوتلا( ِ}ضْرَألا ىَلِإ ْمُتْلَقاَّثا
ءاسنلا نأ الإ ،ءاسنلاو لاجرلا لمتشي }اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي{
 بلاط يبأ نب يلع لوق ليلدب ةوزغلا هذه يف نجرخي ملةنيدملا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هفلختسا امل
 ةوزغلا هذه يفءاسنلا يف ينفلختأ ( يلع لاق
ريفنلا نأ ىلع لدي اذهو  (4416).يراخبلا هاور )نايبصلاو
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ةشئاع ثيدح ىقبي يلاتلابو ،ءاسنلا لمشي ال ماعلا
.صيصخت نود همومع ىلع قباسلا
لزن اذإ ،داهجلا اهيف نيعتي يتلا عضاوملا نم اضيأو
ثدح اذهو ،مهعفدو مهلاتق هلهأ ىلع نيعت دلبب رافكلا
،قدنخلا ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع ىلع
:بازحألا( ْ}مُكْنِم َلَفْسَأ ْنِمَو ْمُكِقْوَف ْنِم ْمُكوُءاَج ْذِإ{:ىلاعت لاق
نْلِعُج لب ةوزغلا هذه يف لاتقلل ءاسنلا جرخت ملو 10)،
 1391حيبص ط ماشه نبا ةريس نوصحلاو ماطآلا يف
:705،711.ص
ةلأسم( :لاق اذهب رعشم يلبنحلا ةمادق نبا لوقو
مهنم لقملا اورفني نأ ودعلا ءاج اذإ سانلا ىلع بجاوو“
نأ الإ ،ريمألا نذإب الإ ودعلا ىلإ اوجرخي الو ،رثكملاو
هلوق ”هونذأتسي نأ مهنكمي الف هَبَلَك بلاغ ودع مُهأَجْفَي
،ريقفلاو ينغلا ملعأ هللاو هب ينعي :رثكملاو مهنم لقملا
عيمج معي ريفنلا نأ هانعمو ،هنم رثكمو لاملا نم لقملا يأ
ءيجمل مهريفن ىلإ ةجاحلا نيح لاتقلا لهأ نم ناك نمم سانلا
ىلإ جاتحُي نم الإ فلختلا دحأل زوجي الو مهيلإ ودعلا
حرشلاو ينغملا )...لاملاو لهألاو ناكملا ظفحل هفلخت
ناكملا ظفحل ( ةمادق نبا لوقف  389.ص  10ج ريبكلا
ودعلا مهد اذإ جورخ ءاسنلا ىلع سيل هنأب رعشم )لهألاو
.ةدلبلا
ىلع ودعلا مجهي نأ :اهريظنو( :ةيميت نبا لاق كلذكو
نإف ،فصنلا نم لقأ ةلِتاَقُملا نوكتو ،نيملسملا دالب
ال ،عفد لاتق هلاثمأو اذهف .ميرحلا ىلع اولوتسا اوفرصنا
اذه نم دحأ ةعقوو .لاحب هيف فارصنالا زوجي ال ،بلط لاتق
هلوقو  311 ،ص ةفرعملا راد ط ةيقفلا تارايتخالا بابلا
هلوقو ،ودعلا دنج نم لقأ نيملسملا دنج يأ فصنلا نم لقأ
ىري ال هنأ ىلع لدي )ميرحلا ىلع اولوتسا اوفرصنا نإف(
داهجلا عضاوم نم عضوملا اذه يف لاتقلل ءاسنلا جورخ
.ينيعلا
لك يف ةأرملا ىلع بجي ال داهجلا نأب لوقأ اذهبو
مهاد ام اذإ يهو ةدحاو ةلاح يف بجي دقو ،ينيعلا داهجلا عضاوم
نأ ةأرمللف ،ءاسنلاو تويبلا ىلإ صلخو ادلب ودعلا
سنأ نع ملسم ىور دقو .اهعم نمعو اهسفن نع اعافد هلتاقت
اَهآَرَف اَهَعَم َناَكَف اًرَجْنِخ ٍنْيَنُح َمْوَي ْتَذَخَّتا ٍمْيَلُس َّمُأ َّنَأ« :لاق
َلاَقَف ٌرَجْنِخ اَهَعَم ٍمْيَلُس ُّمُأ ِهِذَه ِهَّللا َلوُسَر اَي َلاَقَف َةَحْلَط وُبَأ
ِتَلاَق ُرَجْنِخْلا اَذَه اَم ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر اَهَل
َلَعَجَف ُهَنْطَب ِهِب ُتْرَقَب َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدَحَأ يِّنِم اَنَد ْنِإ ُهُتْ َذخَّتا
»كَحْضَي ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر
.ثيدحلا … ُ 16
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بلطملا دبع تنب ةيفص هتلعف ام اضيأ بابلا اذه نمو
 ةياورلا تحص نإ  -ةريسلا يف درو امك ،قدنخلا ةوزغ يف.ـه 1391حيبص ط  711ص  2ج ماشه نبا ةريس
ةلاح يف الإ ةأرملا ىلع داهجلا بوجو مدعب لوقلا عمو
نذإب وزغلا يف ةعوطتم جرخت نأ اهل زوجي هنأ الإ ،ةنيعم
ىلص هللا لوسر ناك( :لاق سنآ نع ملسم ىور دقف ،ريمألا
اذإ هعم راصنألا نم ةوسنو ميلُس مأب وزغي ملسو هيلع هللا
هلثم نع ملسم ىورو )ىحرجلا نيواديو ءاملا نيقْسَيف ،ازغ
اوعنمو ةريبكلا ةأرملاب ءاهقفلا ديقو ،سابع نبا نع
عم لخدي الو :يقرخلا لاق( :ةمادق نبا لاق ،ةليمجلاو ةباشلا
،نسلا يف ةنعاطلا الإ ودعلا ضرأ ىلإ ءاسنلا نم نيملسملا
هللا ىلص يبنلا لعف امك ،ىحرجلا ةجلاعمو ءاملا يْقَسل
 391.ص  10ج )ريبكلا حرشلاو ينغملا( )ملسو هيلع
ةلاح يف ةأرملا ىلع داهجلا بجو اذإ هنأ :ةصالخلاو
لامعتسا ىلع بردتلاب كلذل دادعتسالا بجو دقف ،ةنيعم
يف مدختسملا حالسلا عاونأب اذه يف يفتكيو ،حالسلا
.ةبردم ةأرما وأ اهمراحم وأ اهجوز اهبرديو ،سفنلا ةيامح
نم هطبنتسن انكلو ،كلذ يف صن انيلإ لقني مل حيحص
مادختساب ميلس مأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رارقإ
ةأرملا مادختسا انيدل ررقت اذإف ،ودعلا لاتق يف رجنخلا
هب الإ بجاولا متي الام ذإ ،هيلع اهبردت بجو دقف حالسلل
.باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو ،بجاو وهف
فيلكتلا نس وهف ،يركسعلا بيردتلا بوجو نس امأ
هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل غولبلا نس وهو ،يعرشلا
َ،غُلْبَي ىَّتَح ِّيِبَّصلا ِنَع ٍ:ةَثاَلَث ْنَع َمَلَقْلا َعِفُر « :ملسو
درو »َقيِفَي ىَّتَح ِنوُنْجَمْلا ِنَعَو َظِقْيَتْسَي ىَّتَح ِمِئاَّنلا ِنَعَو
ةداتق يبأو بلاط يبأ نب يلعو ةشئاع ثيدح نم
يئاسنلاو دواد وبأ ةشئاع ثيدح ىور دقو ،يراصنألا
ملسم طرش ىلع حيحص لاقو مكاحلاو نابح نباو يمرادلاو
هباتك نم عضاوم ةدع يف ينابلألا هححصو ،يبهذلا هقفاوو
ثيدح اهنم )ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت ليلغلا ءاورإ(
.دودحلا باتك يف اقيلعت يلع نع يراخبلا هاور دقو 297،
وأ تابنإلا وأ مالتحالاب نوكي غولبلا نس ديدحتو
.نسلا
كلذب هسفن نع يبصلا ربخي نأب مالتحالاف
.هنم ققحتلا بعصيو
مأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم رارقإ ثيدحلا اذه يفو :تلق
هيلع ملعتت ًاحالس ذختت نأ ةأرمللف ،اهيلع ركني ملو ميلس
.اهتيب لهأ نعو اهضرع نع عفادتل
16
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هليلدو ،جرفلا لوح نشخلا رعشلا تابن وه تابنإلاو
هللا ىلص ِّيِبَّنلا ىَلَع اَنْضِرُع« :لاق يظرقلا ةيطع ثيدح
َلِتُق َتَبْنَأ ْنَم :اوُرُظْنَي ْنَم َرَمَأَف َ،ةَظْيَرُق َمْوَي ملسو هيلع
َيِّلُخَف ْتِبْنُي ْمَل ْنَّمِم ُتْنُكَف ُهُليِبَس َيِّلُخ ْتِبْنُي ْمَل ْنَمَو
.حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو ةسمخلا هاور »يِليِبَس
عفان ثيدحل ةرشع ةسماخلا نسلا غولب وهف نسلا امأو
هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر يِنَضَرَع « :لاق رمع نبا نع
ْمَلَف ًةَنَس َةَرْشَع َعَبْرَأ ُنْبا اَنَأَو ِلاَتِقْلا يِف ٍدُحُأ َمْوَي ملسو
ًةَنَس َةَرْشَع َسْمَخ ُنْبا اَنَأَو ِقَدْنَخْلا َمْوَي يِنَضَرَعَو يِنْزِجُي
َوُهَو ِزيِزَعْلا ِدْبَع ِنْب َرَمُع ىَلَع ُتْمِدَقَف ٌعِفاَن َلاَق يِنَزاَجَأَف
َنْيَب ٌّدَحَل اَذَه َّنِإ َلاَقَف َثيِدَحْلا اَذَه ُهُتْثَّدَحَف ٌةَفيِلَخ ٍذِئَ ْموَي
َناَك ْنَمِل اوُضِرْفَي ْنَأ ِهِلاَّمُع ىَلِإ َبَتَكَف ِريِبَكْلاَو ِريِغَّصلا
»ِلاَيِعْلا يِف ُهوُلَعْجاَف َكِلَذ َنوُد َناَك ْنَمَو ًةَنَس َةَرْشَع َسْمَخ َنْبا
لاقو .ظفللا يف فالتخا عم يراخبلا هاورو ،ملسم هاور
لعجي يذلا نسلا وهو )غولبلا نس نايب باب(( :يوونلا
ماكحأ يف لاجرلا مكح هيلع يرجيو نيلتاقملا نم هبحاص
ثيدحلا قاسو  -رمع نبا نع هلوق ،كلذ ريغو لاتقلا
وهو ،ةنس ةرشع سمخب غولبلا ديدحتل ليلد اذه  -قباسلا
:اولاق مهريغو دمحأو بهو نباو يعازوألاو يعفاشلا بهذم
ملتحي مل نإو افلكم ريصي ةنس ةرشع سمخ لامكتساب
قحتسيو ،هريغو ةدابعلا بوجو نم ماكحألا هيلع يرجتف
ىلإ  -برحلا لهأ نم ناك نإ لَتْقُيو ةمينغلا نم لجرلا مهس
مكح هل الجر هلعج دارملا »يِنَزاَجَأَو يِنْزِجُي ْمَل«  -هلوق
 12.ص  13ج )ملسم ىلع يوونلا حرش( نيلتاقملا لاجرلا
مالتحالاو غولبلا ىلع ةنيرقك ةنس ةرشع سمخ نسف
اهنمو ،نيعلا ضورف هدنع بجت ،يعرشلا فيلكتلا نس وه
هدنع بجي يذلا نسلا وهف يلاتلابو ،نيعت نإ نيعلا داهج
.نيملسملا ىلع يركسعلا بيردتلا
دبع نبا هركذ ام هيلإ انبهذ يذلا بوجولا نس ديؤي اممو
ىلص هللا لوسر زاجأو( :لاق ةريسلا رصتخم يف ربلا
بدنج نب ةَرُمَس  -دحأ ةوزغ يف  -ذئموي ملسو هيلع هللا
،ةنس ةرشع سمخ امهنم دحاو لكلو جيدخ نب عفارو يراَزفلا
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درو ،ايمار عفار ناكو
ديز نب ةماسأو تباث نب ديزو رمع نب هللا دبع ذئموي
مقرأ نب سوأ نب ةبارعو ريهظ نب ديسأو بزاع نب ءاربلاو
 قدنخلا موي مالسلا هيلع مهلك مهزاجأ مث ،يردخلا ديعس ابأوسمخ غلبي مل نم در امنإو  -هلوق ىلإ  -ماعب كلذ دعب يأ
راصتخا يف رردلا باتك ( )اهغلب نم زاجأو ةنس ةرشع
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ص فراعملا راد  2ط .ربلا دبع نبال )ريسلاو يزاغملا
147.
نب اعفار يباحصلا نإ ،ربلا دبع نبا لوق لمأت نمو
انقتم يأ ،ايمار ناك نسلا اذه يف لاتقلل زيِجُأ امدنع جيدخ
نس لبق اهنقتأ ىتح ةيامرلا ىلع بردت هنأ كردأ ،ةيامرلل
لبق نوبردتي اوناك ةباحصلا نأ كردأو ،ةرشع ةسماخلا
.اهدنع لاتقلل نيلهؤم اوحبصيل نسلا اذه مهغولب
؟يركسعلا بيردتلا بجي نم ىلع :ةصالخلاو
وهو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ملسم لك ىلع بجي
ًادجاو ،بيردتلا نم ةعناملا ضارمألاو تاهاعلا نم ملاس لقاع
.اهب الإ بيردتلا متي مل اذإ ةقفنلل
ىلع نيع ضرف بيردتلا انلعج اننأ اذه ىنعمو
نذإو ةيروكذلاو ةيرحلا رابتعا طقسيف ،نيملسملا
ىلع ةأرملا صخي ام تركذو .نئادلا نذإو نيدلاولا
.لبق نم ليصفتلا
ءايبنألا ممأ نم ةديحولا يهو ،ةدهاجم ةمأ ةملسملا ةمألاو
هللا لوسر لاق دقف ،ةفاك سانلا يف اهنيد رشنب ةفلكملا
ِهِمْوَق ىَلِإ ُثَعْبُي ُّيِبَّنلا َناَكَو « :ملسو هيلع هللا ىلص
»ةَّماَع ِساَّنلا ىَلِإ ُتْثِعُبَو ًةَّصاَخ
،رباج نع يراخبلا هاور ً
َساَّنلا َلِتاَقُأ ْنَأ ُتْرِمُأ « :ملسو هيلع هللا ىلص لاق كلذلو
»هَّللا ُلوُسَر اًدَّمَحُم َّنَأَو ُهَّللا اَّلِإ َهَلِإ اَل ْنَأ اوُدَهْشَي ىَّتَح
ثيدحلا ِ
َوُه{ :ىلاعت هلوقل ةباجتسا كلذو ،رمع نبا نع هيلع قفتم
ِنيِّدلا ىَلَع ُهَرِهْظُيِل ِّقَحْلا ِنيِدَو ىَدُهْلاِب ُهَلوُسَر َلَسْرَأ يِذَّلا
هذهو : 9) .فصلا ( : 33 )،ةبوتلا ( }َنوُكِرْشُمْلا َهِرَك ْوَلَو ِهِّلُك
قتاع ىلع ةاقلُملا ةَعِبَّتلا مَظِع نيبت ةيعرشلا صوصنلا
.هيف لزه ال دج رمألاف ،ليج لك يف نيملسملا
كلذو ملسم لكل ارسيم اميدق بيردتلا ناك دقو
ةحلسألا روطت عم نكلو ،افيكو امك ةحلسألا ةطاسبل
،ةليقثلاو ةكاتفلا ةحلسألا روهظو دورابلا فاشتكاب
اوُرَصَقَف ،مهل بوعشلا ةبساحم نم نوملاظلا ماكحلا يشخ
نم مهل ةيلاوم ةدودحم ةئف ىلع هيلع بردتلاو حالسلا لمح
بعشلا ةيقب تلظو ،شيجلاب ةامسملا ةئفلا نمو بعشلا
ةيلقألاب نايحألا بلغأ يف هروهقمو لب ،كلذ نم ةمورحم
يذلا يقيقحلا رهقلاب بوعشلا رعشت ال ىتحو ،ةحلسملا
:كلذ نع اهيهلي ام لك يف نوملاظلا ماكحلا اهقرغأ ،اهفنتكي
حرسم ىلإ برطو يهالم ىلإ شيعلا ةمقل ىلع عارص نم
عَدِخ ىلإ تاقباسمو ةيدنأ ىلإ تايرابمو بعالم ىلإ امنيسو
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نم كلذ ريغو تاناملربو تاباختناو بازحأ ىلإ ةيفحص
.بوعشلا عاَدِخل ةيناطيشلا بيلاسألا
لك ىلع بجي ةيناطيشلا تاسايسلا هذه طابحإلف
نأ هيلعو بيردتلل هل حاتت ةصرف يأ منتغي نأ ملسم
اَهَل ىَعَسَو َةَرِخآلا َداَرَأ ْنَمَو { :ىلاعت هللا لاق :كلذل ىعسي
: 19)،ءارسإلا( }اًروُكْشَم ْمُهُيْعَس َناَك َكِئَلْوُأَف ٌنِمْؤُم َوُهَو اَهَيْعَس
وه داهجلل ةدعلا دادعإ كرت يأ رمألا اذه يف يعسلا كرت نإف
اوُداَرَأ ْوَلَو { :العو لج قحلا لاق امك ،نيقفانملا تافص نم
ْمُهَطَّبَثَف ْمُهَثاَعِبْنا ُهَّللا َهِرَك ْنِكَلَو ًةَّدُع ُهَل اوُّدَعَأَل َجوُرُخْلا
نأ ملسملا ىلعو : 46)،ةبوتلا( }َنيِدِعاَقْلا َعَم اوُدُعْقا َليِقَو
هلوقل ،بيردتلا نم رسيتم ردق ىصقأ ىلع لصحي
:ثيدحللو : 60)،لافنألا( ْ}مُتْعَطَتْسا اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو{ :ىلاعت
»مُتْعَطَتْسا اَم ُهْنِم اوتأف ِهِب ْمُكُتْرَمَأ اَمَو«
ىلعو .هيلع قفتم ْ
،يعرشلا بجاولا اذه قيقحت ىلع اونواعتي نأ نيملسملا
كلذ نوكيو }،ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو{ :ىلاعت هلوقل
،داهجلاو بيردتلا نيدايم ىلإ نيملسملا لوصو ريسيتب
مهبايغ يف مهلوعي نمو مهرسأ ةياعرو مزاللا لاملاب مهدادمإو
هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف ،ةنوعملا روص نم كلذ ريغو
وأ ًايزاغ فلخ نمو ازغ دقف ًايزاغ زهج نم « :ملسو هيلع
ديز نع هيلع قفتم »ازغ دقف ريخب هلهأ يف ًايزاغ فلخي
زهجُي وأ زغي مل نم« :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ،دلاخ نب
ةعراقب هللا هباصأ ريخب هلهأ يف ًايزاغ فلخي وأ ًايزاغ
يبأ نع حيحص دانسإب دواد وبأ هاور »ةمايقلا موي لبق
جرخي مل نم قح يف ةصاخ ةنواعملا هذه دكأتتو .ةمامأ
}.اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال{ و ،هسفنب
يه  -حالسلا مدُع نإ  -بيردتلا نم ىندألا دحلاو
عم هللا ءاش نإ عفنت يهف ،ةفينعلا ةيندبلا ةضايرلا
يهو ،يركسع بيردت يأ ساسأ يهو ،ةحلاصلا ةينلا
ضعب عم ةقيض ةفرغ يف ولو نيملسملا عيمجل ةرسيتم
.اذه نع لفغُي نأ يغبني الف ةطيسبلا ةيضايرلا تاودألا
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ةيعرشلا راذعألا باحصأ
وهو ( فلكملا ريغ امأ نيفلكملا نم نيروذعملا دصقأ
وأ رفاكلا يأ لقاعلا ريغو غلابلا ريغو ملسملا ريغ
.انه هنع ملكتن الف )نونجملا وأ يبصلا
لك ىلع بجي بيردتلا نأ لبق نم انركذ دق انك اذإو
وأ ركذ ،ةقفنلل دجاو ررضلا نم ملاس لقاع غلاب ملسم
.لبق نم هتركذ ةأرملا بيردت نأشب طايتحا ىلع ىثنأ
يه .؟بيردتلا بوجول ةطِقْسُملا ةيعرشلا راذعألا يه امف
لاملا ةهج نم زجع وأ )زجع وأ جرع وأ ىمع( ةوقلا ةهج نم زجع امإ
:يه راذعألا هذه اهيف تدرو يتلا تايآلاو )ةقفنلا دوجو مدع(
ُرْيَغ َنيِنِمْؤُمْلا ْنِم َنوُدِعاَقْلا يِوَتْسَي ال{ ءاسنلا ةيآ )1
ْ}مِهِسُفنَأَو ْمِهِلاَوْمَأِب ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُمْلاَو ِرَرَّضلا يِلْوُأ
.راذعألا باحصأ مه ررضلا اولوأو : 95)،ءاسنلا(
ىَضْرَمْلا ىَلَع الَو ِءاَفَعُّضلا ىَلَع َسْيَل { ةءارب ةيآ )2
ِهَّلِل اوُحَصَن اَذِإ ٌجَرَح َنوُقِفنُي اَم َنوُدِجَي ال َنيِذَّلا ىَلَع الَو
يحَر ٌروُفَغ ُهَّللاَو ٍليِبَس ْنِم َنيِنِسْحُمْلا ىَلَع اَم ِهِلوُسَرَو
الَو ٌم ِ
ِهْيَلَع ْمُكُلِمْحَأ اَم ُدِجَأ ال َتْلُق ْمُهَلِمْحَتِل َكْوَتَأ اَم اَذِإ َنيِذَّلا ىَلَع
}َنوُقِفنُي اَم اوُدِجَي َّالَأ اًنَزَح ِعْمَّدلا ْنِم ُضيِفَت ْمُهُنُيْعَأَو اوَّلَوَت
:91،93).ةبوتلا(
ِجَرْعَألا ىَلَع الَو ٌجَرَح ىَمْعَألا ىَلَع َسْيَل{ حتفلا ةيآ )3
:17).حتفلا( ٌ}جَرَح ِضيِرَمْلا ىَلَع الَو ٌجَرَح
مأ داهجلاب ةصاخ يه له ،فالخ اهيفف رونلا ةيآ امأ )4
الَو ٌجَرَح ىَمْعَألا ىَلَع َسْيَل { :ىلاعت هلوق يهو .؟معاطملاب
ْمُكِسُفنَأ ىَلَع الَو ٌجَرَح ِضيِرَمْلا ىَلَع الَو ٌجَرَح ِجَرْعَألا ىَلَع
:61).رونلا( }اوُلُكْأَت ْنَأ
همالك ءانثأ راذعألا باحصأ يلبنحلا ةمادق نبا ركذ دقو
ررضلا نم ةمالسلا امأو( :لاقف ،داهجلا بوجو طورش نع
لوقل طرش وهو ضرملاو جرعلاو ىمعلا نم ةمالسلا هانعمف
ٌجَرَح ِجَرْعَأْلا ىَلَع اَلَو ٌجَرَح ىَمْعَأْلا ىَلَع َسْيَل { :ىلاعت هللا
امأو ،داهجلا نم هعنمت راذعألا هذه نألو ٌ}جَرَح ِضيِرَمْلا ىَلَع اَلَو
يذلا شحفلا وه هنم عناملاف جرعلا امأو ،فورعم وهف يمعلا
ريسيلا امأو ،اهوحنو ةنامَّزلاك بوكرلاو ديجلا يشملا عنمي
ةدش هيلع رذعتي امنإو يشملاو بوكرلا نم هعم نكمتي يذلا
،روعألا َهَباشف هنم نكْمُم هنأل داهجلا بوجو عَنْمَي الف وْدَعلا
ال يذلا هنم ريسيلا امأف ديدشلا وه عناملا ضرملا كلذكو
الف فيفخلا عادصلاو سرضلا عجوك داهجلا ناكمإ عنمي
امأو ،روعلاك وهف داهجلا هعم رذعتي ال هنأل بوجولا عنمي
داهجلاو ديحوتلا ربنم
)(44

بوجو يف دانزلا
دادعإلا

ىَلَع َسْيَل { :ىلاعت هللا لوقل طرتشيف ةقفنلا دوجو
اَم َنوُدِجَي ال َنيِذَّلا ىَلَع الَو ىَضْرَمْلا ىَلَع الَو ِءاَفَعُّضلا
نألو : 91)،ةبوتلا( ِ}هِلوُسَرَو ِهَّلِل اوُحَصَن اَذِإ ٌجَرَح َنوُقِفنُي
ناك نإف ،اهيلع ةردقلا ربتعيف ةلآب الإ نكمي ال داهجلا
نوكي نأ طرتشا ةالصلا اهيف رَصْقُت ال ٍةفاسم ىلع داهجلا
لِتاَقُي حالسو هتبيغ ةدم يف هتلئاع ةقفنو دازلل ًادجاو
تناك نإو ،بيرق رفس هنأل ةلحارلا رَبَتْعُت الو هب
لوقل ةلحارلا كلذ عم ربتعا ةالصلا اهيف رصقت ةفاسملا
ُدِجَأ ال َتْلُق ْمُهَلِمْحَتِل َكْوَتَأ اَم اَذِإ َنيِذَّلا ىَلَع الَو{ :ىلاعت هللا
َّالَأ اًنَزَح ِعْمَّدلا ْنِم ُضيِفَت ْمُهُنُيْعَأَو اوَّلَوَت ِهْيَلَع ْمُكُلِمْحَأ اَم
ريبكلا حرشلاو ينغملا )): 92ةبوتلا( }َنوُقِفنُي اَم اوُدِجَي
 367.ص  10ج
ال يذلا مرهلا خيشلا ةمادق نبا هركذ امب قحليو :تلق
:ةبوتلا( }ِءاَفَعُّضلا ىَلَع َسْيَل { :ىلاعت هلوقل ،هيف ةوق
.ءافعضلا نم وهف 91)،

ةيعرشلا ريغ راذعألا
راذعألا دحأب داهجلا نع نوفلختملا رذعتي امَّلَق
مهيلع اهدر ةيعرش ريغ مهراذعأ ّلُج لب ،ةقباسلا ةيعرشلا
:اهنمو .اهلطبأو
َناَك ْنِإ ْلُق { :ةبوتلا ةيآ يف لجو زع هللا هركذ ام )1
ٌلاَوْمَأَو ْمُكُتَريِشَعَو ْمُكُجاَوْ َزأَو ْمُكُناَوْخِإَو ْمُكُؤاَنْبَأَو ْمُكُؤاَبآ
َّبَحَأ اَهَنْوَضْرَت ُنِكاَسَمَو اَهَداَسَك َنْوَشْخَت ٌةَراَجِتَو اَهوُمُتْفَرَتْقا
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ىَّتَح اوُصَّبَرَتَف ِهِليِبَس يِف ٍداَهِجَو ِهِلوُسَرَو ِهَّللا ْنِم ْمُكْيَلِإ
:ةبوتلا( }َنيِقِساَفْلا َمْوَقْلا يِدْهَي ال ُهَّللاَو ِهِرْمَأِب ُهَّللا َيِتْأَي
،ةينامثلا راذعألا ةيآ ءاملعلا ضعب اهيمسي ةيآلا هذهو 24)،
ىلاعت هللا لبقي ملف ،ةينامثلا راذعألا لاطبإ ةيآ اهيِّمَسُأو
رذتعملا ىلاعت هللا ىمسو .،داهجلا نع دوعقلل راذعألا هذه
يف لالضلاب ىلاعتو هناحبس هدَّعَوَتو ،اقساف راذعألا هذهب
:ىلاعت لاق امك }نيِقِساَفْلا َمْوَقْلا يِدْهَي ال ُهَّللاَو { :هلوق
هناحبس هدَّعَوَتو : 5)،فصلا( ْ}مُهَبوُلُق ُهَّللا َغاَزَأ اوُغاَز اَّمَلَف{
ىَّتَح اوُصَّبَرَتَف { :ىلاعت هلوق يف لاكنلاو باذعلاب
لوسر لاق امك اذهو : 24) ،ةبوتلا( ةروس ِ}هِرْمَأِب ُهَّللا َيِتْأَي
ْمُتْذَخَأَو ِةَنيِعْلاِب ْمُتْعَياَبَت اَذِإ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ُهَّللا َطَّلَس َداَهِجْلا ُمُتْكَرَتَو ِعْرَّزلاِب ْمُتيِضَرَو ِرَقَبْلا َباَنْذَأ
»مُكِنيِد ىَلِإ اوُعِجْرَت ىَّتَح ُهُعِزْنَي اَل اًّلُذ ْمُكْيَلَع
دمحأ هاور ْ
تابوقعلا هذهو .ينابلألا هححصو ،رمع نبا نع دواد وبأو
رثآ نم لكو .داهجلا نع فلختم لكب لمحت نأ دبال ةيردق
:ىلاعت لاق امك ،هب هللا هبَّذع لجو زع هللا ةعاط ىلع ائيش
اَهِب ْمُهَبِّذَعُيِل ُهَّللا ُديِرُي اَمَّنِإ ْمُهُدالْوَأ الَو ْمُهُلاَوْمَأ َكْبِجْعُت الَف{
يف ءاقبلا بح سيلف : 55) ،ةبوتلا( }اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا يِف
ةفيظولا الو ،ةراجتلاو لاومألا ىلع فوخلا الو ،رذعب لهألا
نأ بجاولاف .راذعألا هذه هناحبس هللا لطبأ دق ،ةساردلاو
داهجلا ىلإ مهنم جرخ نمف ،مهنيب اميف نوملسملا لفاكتي
اذكهو ،مهتياعرو هلهأ ةلافك نيقابلا ىلع َبَجَو بيردتلاو
نإ يردخلا ديعس وبأ لاق امك ،مهنيب رمألا نوبوانتي
نايْحَل ينب ىلإ انثعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
هاور »اَمُهَنْيَب ُرْجَأْلاَو اَمُهُدَحَأ ِنْيَلُجَر ِّلُك ْنِم ْثِعَبْنَيِل« :لاقف
»نْيَلُجَر ِّلُك ْنِم جُرْخَيِل« ةياور يفو ،ملسم
:دعاقلل لاق مث ِ
فصن لثم هل ناك ريخب هلامو هلهأ يف جراخلا َفَلَخ مكيأ«
».جراخلا رجأ
هلوق يف لجو زع هللا هركذ ام ةلطابلا راذعألا نمو )2
اوُهِرَكَو ِهَّللا ِلوُسَر َفالِخ ْمِهِدَعْقَمِب َنوُفَّلَخُمْلا َحِرَف { :ىلاعت
يبَس يِف ْمِهِسُفنَأَو ْمِهِلاَوْمَأِب اوُدِهاَجُي ْنَأ
ال اوُلاَقَو ِهَّللا ِل ِ
}َنوُهَقْفَي اوُناَك ْوَل اًّرَح ُّدَشَأ َمَّنَهَج ُراَن ْلُق ِّرَحْلا يِف اوُرِفنَت
17.ديدشلا دربلا الو رذعب ديدشلا رحلا الف : 81).ةبوتلا(
رمأ ىلع نيمئاقلا نأب لوقلا ،ةلطابلا راذعألا نمو )3
يعرشلاو يوبرتلاو يقلخلا ىوتسملا ىلع اوسيل داهجلا
اهباوجو ةهبش هذهو !مهعم لمعلا زوجي ال يلاتلابو ،بولطملا
،هعابتأ نم ريثك كلذكو رجاف لجر داهجلا ريمأ نأ ول هنأ
مهعم لمعلا اعرش بجاولاف ،نيرفاكلا لاتقل نوعسي مهنكل
نإ ،مكرظتنت نوجسلا نإ نولوقي ةلطابلا راذعألا نم ًاضيأ :تلق
.نوهقفي اوناك ول ًارح دشأ منهج ران لق ،ةَّراح نيدالجلا طايس
17
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ريشأسو ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ررقم لصأ اذهو ،مهتنواعمو
ام ضعب انه ركذأو ،ثلاثلا بابلا يف ليصفتلاب هيلإ
اذهلو( :لاق ةلأسملا اذه يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق
،رجافو رب لك عم وزغلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نم ناك
قالخال ماوقأبو ،رجافلا لجرلاب نيدلا اذه ديؤي هللا نإف
مل اذإ هنأل ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربخأ امك ،مهل
ريثك ركسع عم وأ ،راجفلا ءارمألا عم الإ وزغلا قفتي
مزليف مهعم وزغلا كرت امإ :نيرمأ دحأ نم دبال هنأف ،روجفلا
نيدلا يف اررض مظعأ مه نيذلا نيرخآلا ءاليتسا كلذ نم
عفد كلذب لصحيف رجافلا ريمألا عم وزغلا امإو ،ايندلاو
ةماقإ نكمي مل نإو ،مالسإلا عئارش رثكأ ةماقإو ،نيرجفألا
لب ،اههبشأ ام لكو ،ةروصلا هذه يف بجاولا وه اذهف ،اهعيمج
الإ عقي مل نيدشارلا ءافلخلا دعب لصاحلا وزغلا نم ريثك
 506 - 507.ص  28ج )ىواتفلا عومجم( )هجولا اذه ىلع
هللا ىلص هللا لوسر عم نوزغي نوقفانملا ناك دقو
هللا ىلص يبنلا عم وزغن ال دحأ لقي ملو ملسو هيلع
ةوزغ يف لاق يذلا مهنمو ،نوقفانملا جرخ املاط ملسو هيلع
اَهْنِم ُّزَعَألا َّنَجِرْخُيَل ِةَنيِدَمْلا ىَلِإ اَنْعَجَر ْنِئَل{ قلطصملا ينب
اَنَتوُيُب َّنِإ { قدنخلا ةوزغ يف اولاق نيذلا مهنمو }َّ ،لَذَألا
ةباحصلا ءاملع نم اورخس نيذلا مهنمو : 13)،بازحألا( ٌ}ةَرْوَع
َّنُلوُقَيَل ْمُهَتْلَأَس ْنِئَلَو{ مهيف هللا لزنأف كوبت ةوزغ يف
ينب ءافلخ ناكو : 65) .ةبوتلا( ُ}بَعْلَنَو ُضوُخَن اَّنُك اَمَّنِإ
رظنا( مهعم وزغلا زوجي ال دحأ لاق امو تاولصلا نورخؤي ةيمأ
: 521 ، 530 ، 549ثيدح يراخبلاب ةالصلا تيقاوم باتك
ةلطابلا راذعألا ضعب هذهف .ةريثك ةلثمألاو )،اهحورشو
.هل بردتلاو داهجلا نع فلختلا حيبت ال يتلا
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هللا ليبس يف ةقفنلا
نع طقسي داهجلا نأ ةقفنلا ةيمهأ نايب يف يفتكي
ةحيبملا ةيعرشلا راذعألا يف قبس امك ،ةقفنلا دقاف
ىَلَع َسْيَل { :ىلاعت لاق امك صنلاب كلذو ،داهجلا كرتل
اَم َنوُدِجَي ال َنيِذَّلا ىَلَع الَو ىَضْرَمْلا ىَلَع الَو ِءاَفَعُّضلا
ْنِم َنيِنِسْحُمْلا ىَلَع اَم ِهِلوُسَرَو ِهَّلِل اوُحَصَن اَذِإ ٌجَرَح َنوُقِفنُي
َكْوَتَأ اَم اَذِإ َنيِذَّلا ىَلَع الَو ٌميِحَر ٌروُفَغ ُهَّللاَو ٍليِبَس
ُضيِفَت ْمُهُنُيْعَأَو اوَّلَوَت ِهْيَلَع ْمُكُلِمْحَأ اَم ُدِجَأ ال َتْلُق ْمُهَلِمْحَتِل
اذهو : 91) .ةبوتلا( }َنوُقِفنُي اَم اوُدِجَي َّالَأ اًنَزَح ِعْمَّدلا ْنِم
نأ اضيأ ينعيو ،داهج الف لام ال ناك اذإ هنأ راصتخاب ينعي
ليبس نع دصلا هانعم نيدهاجملا نع مهلاومأ ءاينغألا سبح
لهأ نع لاومألا سبحو ،نيرفاكلا ناطلس ءالعإو ىلاعت هللا
ْمُه{ :ىلاعت لاق امك نيقفانملا تافص نم وه داهجلاو ناميإلا
ىَّتَح ِهَّللا ِلوُسَر َدْنِع ْنَم ىَلَع اوُقِفْنُت ال َنوُلوُقَي َنيِذَّلا
َنيِقِفاَنُمْلا َّنِكَلَو ِضْرَألاَو ِتاَواَمَّسلا ُنِئاَزَخ ِهَّلِلَو اوُّضَفْنَي
: 7).نوقفانملا( }َنوُهَقْفَي ال
داهجلا تايآ يف ةفيطللا رارسألا نم نإف كلذلو
يف سفنلاب داهجلا ىلع لاملاب داهجلا ميدقت ،نآرقلاب
ةروسب داهجلا ةعْيَب ةيآ الإ امهنيب تعمج يتلا تايآلا عيمج
بسح يلاتلاك تايآ رشع رصحلا هجو ىلع يهو ،ةبوتلا
:روسلا بيترت
ْنِم َنوُدِعاَقْلا يِوَتْسَي ال { :ىلاعت هلوق ءاسنلا )1
ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُمْلاَو ِرَرَّضلا يِلْوُأ ُرْيَغ َنيِنِمْؤُمْلا
ْ}مِهِسُفنَأَو ْمِهِلاَوْمَأِب َنيِدِهاَجُمْلا ُهَّللا َلَّضَف ْمِهِسُفنَأَو ْمِهِلاَوْمَأِب
: 95).ءاسنلا(
اوُدَهاَجَو اوُرَجاَهَو اوُنَمآ َنيِذَّلا َّنِإ{ :ىلاعت هلوق لافنألا )2
: 72).لافنألا( ْ}مِهِسُفنَأَو ْمِهِلاَوْمَأِب
اوُدَهاَجَو اوُرَجاَهَو اوُنَمآ َنيِذَّلا { :ىلاعت هلوق ةبوتلا )3
تايآلاو : 20)،ةبوتلا( ْ}مِهِسُفنَأَو ْمِهِلاَوْمَأِب ِهَّللا ِليِبَس يِف
.ةبوتلاب 88و 81و 44و 41
اوُنَمآ َنيِذَّلا َنوُنِمْؤُمْلا اَمَّنِإ { :ىلاعت هلوق :تارجحلا )4
يِف ْمِهِسُفنَأَو ْمِهِلاَوْمَأِب اوُدَهاَجَو اوُباَتْرَي ْمَل َّمُث ِهِلوُسَرَو ِهَّللاِب
: 15).تارجحلا( }َنوُقِداَّصلا ْمُه َكِئَلْوُأ ِهَّللا ِليِبَس
ْنِم َقَفْنَأ ْنَم ْمُكْنِم يِوَتْسَي ال{ :ىلاعت هلوق :ديدحلا )5
ْنِم اوُقَفْنَأ َنيِذَّلا ْنِم ًةَجَرَد ُمَظْعَأ َكِئَلْوُأ َلَتاَقَو ِحْتَفْلا ِلْبَق
: 10).ديدحلا( }اوُلَتاَقَو ُدْعَب
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ِهِلوُسَرَو ِهَّللاِب َنوُنِمْؤُت { :ىلاعت هلوق :فصلا )6
:فصلا ( ْ}مُكِسُفنَأَو ْمُكِلاَوْمَأِب ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُتَو
11).
لاملا ىلع سفنلا اهيف تمدُق يتلا ةديرفلا ةيآلا امأ
ْمُهَسُفنَأ َنيِنِمْؤُمْلا ْنِم ىَرَتْشا َهَّللا َّنِإ { :ىلاعت هلوق يهف
: 111).ةبوتلا( َ}ةَّنَجْلا ْمُهَل َّنَأِب ْمُهَلاَوْمَأَو
سيل تايآلا مظعم يف سفنلا ىلع لاملا ميدقتف
ال هنكلو مظعأ سفنلاب داهجلا نإ لب ،سفنلا ىلع هلضفل
دادعإل مزال هللا ليبس يف قافنإلاف ،لاملاب الإ متي
امأ ،لاملاب داهجلا دعب الإ سفنلاب داهجلا متي الو شويجلا
ضرع دقو هللا عم ةعيابملا ماقم اذهف }ىَرَتْشا َهَّللا َّنِإ{ ةيآ
اهئارش يف مدقي نأ دبعلا ىلع بجوف ةيلاغ ةعلس هللا
لاملا ىلع سفنلا تمدق كلذلف ،سفنلا يهو كلمي ام ىلغأ
كلمي هنإف لجو زع هللا مرك نِّيَبُت يتلا ةيآلا هذه يف
نينمؤملا نم اهارتشا دقف كلذ عمو اعيمج قلخلا سوفن
.ةنجلا وهو ضوِعلاب
مظعم يف سفنلا ىلع لاملا ميدقت نإ لوقأ كلذلو
دعب الإ سفنلاب داهجلا متي ال ذإ بيترت ميدقت وه تايآلا
ةعيابملا ةيآ يف لاملا ىلع سفنلا ميدقت امأ ،لاملا لذب
:رعاشلا لاق امك ،ليضفت ميدقت وهف
ةياغ ىصقأ سفنلاب دوجلاو ةمركم هيف دوج لاملاب دوجلا
دوجلا
يف لاملا ىلع ةمدقم سفنلا نأ كلذك مولعمو
ميدقتلا اذه ىلإ راشأ دقو ،سمخلا ةيعرشلا تايرورضلا
ءاوضأ ( هريسفت يف يطيقنشلا ةمالعلا ريخأتلاو
ةيآلا هذه يف( :لاقف ،فصلا ةيآ ريسفت دنع )نايبلا
هلوق يف سفنلاب داهجلا ىلع لاملاب داهجلا ميدقت ةميركلا
ْ}مُكِسُفنَأَو ْمُكِلاَوْمَأِب ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُتَو { :ىلاعت
مدق ،نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ ةيآ يفو : 11) .فصلا(
ْمُهَسُفنَأ َنيِنِمْؤُمْلا ْنِم ىَرَتْشا { :لاقف لاملا ىلع سفنلا
نإف ،فصلا ةيآ يف امأ .فيطل رس كلذ يفو }ْ ،مُهَلاَوْمَأَو
يف داهجلاب ةحبارلا ةراجتلا ىنعمل نايبو ريسفت ماقملا
.هللا ليبس
بصع وه لاملاو ،ةقاطلاو دهجلا لذب داهجلا ةقيقحو
لاملابف ،حالسلاب داهجلا نم مهأ وهو .شيجلا ددم وهو ،برحلا
شويجلا يف امك لاجرلا رجأتسُت دقو ،حالسلا ىرتشُي
اذلو ،شيجلا زهَجُي لاملابو ،ةيبنجألا قرفلا نم ةثيدحلا
َرَذْعَأو ،ءافعضلاو ىضرملا هللا رذعأ داهجلاب نذإلا ءاج امل
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َرَذْعَأو ،مهسفنأ زيهجت نوعيطتسي ال نيذلا ءارقفلا مهعم
ام هدنع دجوي مل ذإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهعم
الَو ِءاَفَعُّضلا ىَلَع َسْيَل{ :ىلاعت هلوق يف امك هب مهزهجي
َكْوَتَأ اَم اَذِإ َنيِذَّلا ىَلَع الَو { :هلوق ىلإ }ىَضْرَمْلا ىَلَع
ُضيِفَت ْمُهُنُيْعَأَو اوَّلَوَت ِهْيَلَع ْمُكُلِمْحَأ اَم ُدِجَأ ال َتْلُق ْمُهَلِمْحَتِل
َ}.نوُقِفنُي اَم اوُدِجَي َّالَأ اًنَزَح ِعْمَّدلا ْنِم
عيطتسي ال نم لاملاب دِهاَجُي دق ،رخآ بناج نم كلذكو
هيلع هللا ىلص لاق امك ،ءافعضلاو ءاسنلاك حالسلاب
».اَزَغ ْدَقَف اًيِزاَغ َزَّهَج ْنَم« :ملسو
ضرعلاو لادبتسالا ضرعم يف يهف ،ةيناثلا ةيآلا امأ
ام زعأ اهنأل سفنلا مدقف ،ةمواسملاب ىمسي ام وأ بلطلاو
)به ويام زعأ يهو ةنجلا اهلباقم يف لعجو ،يحلا كلمي
 184 - 185.ص  8ج )نايبلا ءاوضأ(
:ىلاعت هلوق يهو دادعإلاب رمألا ةيآ تلمأت اذإو :تلق
،ةقفنلاب تَمِتُخ دق اهدجت ٍ}ةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو{
َّفَوُي ِهَّللا ِليِبَس يِف ٍءْيَش ْنِم اوُقِفنُت اَمَو{ :ىلاعت لاقف
دادعإلل لاملا ةيمهأ ىلع لدي امم }َنوُمَلْظُت اَل ْمُتْنَأَو ْمُكْيَلِإ
هللا ليبس يف ةقفنلا تَّصُخ ةيمهألا هذهلو .داهجلل
فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ اهباوث فيعضتب
يِف ْمُهَلاَوْمَأ َنوُقِفنُي َنيِذَّلا ُلَثَم { :ىلاعت لاق ،ةريثك
ِّلُك يِف َلِباَنَس َعْبَس ْتَتَبْنَأ ٍةَّبَح ِلَثَمَك ِهَّللا ِليِبَس
ٌعِساَو ُهَّللاَو ُءاَشَي ْنَمِل ُفِعاَضُي ُهَّللاَو ٍةَّبَح ُةَئاِم ٍةَلُبْنُس
: 261).ةرقبلا( }ٌميِلَع
لاقو ةلأسملا هذه يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ ملكت دقو
ىلع بجوأو ،لاجرلا دادعإ ةلزنم لزنتي داهجلل لاملا دادعإ نإ
لاملا تيب في مل نإ دنجلا ةيافكب اوموقي نأ نيرسوملا
هب دسي ام ءاينغألا ىلع ضرفي نأ مامإلا ىلع نأو كلذب
ص بيدلا ميظعلا دبع/د قيقحت  2ط )يثايغلا( ةيافكلا
256 - 273.
دصق ديري نم لك زيهجت نيملسملا ىلع بجي لوقأف
ىلع بجيو حالسلاو لاملاب ،داهجلاو بيردتلا نيدايم
ىرسألاو ءادهشلا رسأ ةصاخ نيدهاجملا رسأ ةلافك نيملسملا
ءاذيإ هللا ليبس يف يذوأ نم لكو نيقوعملاو ىحرجلاو
ةنواعم نع نيملسملا دوعق نإف ،هلايعل بسكتلا نم هعنم
اذإ لجرلا نإف ،هللا ليبس نع دصلا بابسأ مظعأ نم وه ءالؤه
ليبس يف داهجلا نع كلذ هدص هدعب نم هلايع عايض نقيت
لاق امك نيقفانملا تافص نم وه نيدهاجملا ةناعإ كرتو ،هللا
ِلوُسَر َدْنِع ْنَم ىَلَع اوُقِفْنُت اَل َنوُلوُقَي َنيِذَّلا ْمُه { :ىلاعت
َّنِكَلَو ِضْرَألاَو ِتاَواَمَّسلا ُنِئاَزَخ ِهَّلِلَو اوُّضَفْنَي ىَّتَح ِهَّللا
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:ىلاعت لاقو : 7) ،نوقفانملا ( }َنوُهَقْفَي ال َنيِقِفاَنُمْلا
ْنَم ْمُكْنِمَف ِهَّللا ِليِبَس يِف اوُقِفنُتِل َنْوَعْدُت ِءالُؤَه ْمُتْنَأاَه{
ُّيِنَغْلا ُهَّللاَو ِهِسْفَن ْنَع ُلَخْبَي اَمَّنِإَف ْلَخْبَي ْنَمَو ُلَخْبَي
ال َّمُث ْمُكَرْيَغ اًمْوَق ْلِدْبَتْسَي اْوَّلَوَتَت ْنِإَو ُءاَرَقُفْلا ْمُتْنَأَو
: 38).دمحم( ْ}مُكَلاَثْمَأ اوُنوُكَي

ةلأسم
،امارح الام باصأ لجر نع ينلأس دق ةوخإلا دحأ ناكو ،اذه
داهجلل تاعربت هنم لبقي له ،مارحلا هبسك ىلع بلغي وأ
؟اذهب ملعلا عم
هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امب هتبجأف
لام هديب لمح دق لجرلا ناك ول ىتح( :لاق ،نأشلا اذه يف
ناك وأ ،كلذ وحنو مهب هلهجل هباحصأ ىلإ هدر رذعت دقو مارح
اهباحصأ ةفرعم رذعت دق راوع وأ انوهر وأ عئادو هديب
.اهفرصم كلذ نإف ،هللا ليبس يف اهقنيلف
زع هللا نإف ،داهجلا هئاود مظعأف بونذلا ريثك ناك نمو
هلوقب هباتك يف هللا ربخأ امك ،هبونذ رفغي لجو
نمو : 12) .فصلا ( ْ}مُكَبوُنُذ ْمُكَل ْرِفْغَي { :ىلاعتو هناحبس
هباحصأ ىلإ هدر نكمي الو ةبوتلاو مارحلا نم صلختلا دارأ
قيرط كلذ نإف ،هباحصأ نع هللا ليبس يف هقفنيلف
عومجم( )داهجلا رجأ نم هل لصحي ام عم ،هصالخ ىلإ ةنسح
 421 - 422.ص  28ج )ىواتفلا
اَهُّيَأاَي { :ىلاعت هلوق يه اهمامتب ةروكذملا ةيآلاو تلق
ٍميِلَأ ٍباَذَع ْنِم ْمُكيِجنُت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلُدَأ ْلَه اوُنَمَآ َنيِذَّلا
ْ ُمكِلاَوْمَأِب ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُتَو ِهِلوُسَرَو ِهَّللاِب َنوُنِمْؤُت
ْمُكَل ْرِفْغَي َنوُمَلْعَت ْمُتنُك ْنِإ ْمُكَل ٌرْيَخ ْمُكِلَذ ْمُكِسُفنَأَو
َنِكاَسَمَو ُراَهْنَألا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ٍتاَّنَج ْمُكْلِخْدُيَو ْمُكَبوُنُذ
:10 - 12).فصلا( }ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا َكِلَذ ٍنْدَع ِتاَّنَج يِف ًةَبِّيَط
بابسأ نم سفنلاو لاملاب داهجلا نأ لجو زع هللا نيبف
.تانجلا لوخد نم كلذ عبتي امو ،بونذلا نارفغ
خألا ىلع ةباجإلا هيف مالسإلا خيشل قباسلا مالكلاو
نأ زوجي هنأ وهو ،هريغ هب عفتنيل انه هتركذ دقو ،لئاسلا
.هللا ليبس يف ةقفنلل مارحلا لاملا لبقي
وأ همثإ كلذب عفتري مارحلا لاملا اذه ىَطْعَأ نم له نكلو
:نيرمأ ىلع اذه فقوتي ؟كلذ عم باثي
مأ مهملاظمو سانلا قوقح نم مارحلا لاملا اذه له :لوألا
؟هبرو دبعلا نيب ىلاعت هللا قح يف ةيصعم
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ةينو ةبوتلاب ةنرتقم ةيطعلا هذه له :يناثلا
.هعضوم اذه سيل ليصفت ىلع ؟ال مأ مارحلا نم صلختلا
نم رثكأ يف قباسلا لصألا مالسإلا خيش ررق دقو
هبحاص فَرْعُي ال يذلا وأ مارحلا لاملا نأ :هيواتف يف عضوم
يف أرقتو ،نيملسملا حلاصم يف فرصيو هب قدصتي
لوُلُغلا لام نع همالك  262ص يف نيرشعلاو عساتلا دلجملا
نع 250ص يفو املظ ذخأ ام نع 262ص يفو ،ةمينغلا نم
عيبلا حبر 291ص ،بوصغملا لاملا 276ص ،ةطقللا
309ص ،ةينَغُملا لام 307ص ،ابرلا لام 307ص ،هنع يهنملا
260،ص عضاوملا نم اهريغو ،رامخلاو )ةسموملا ( ّيِغَبلا لام
روهمج لوق وه اذه نأ ركذو 263، 310 ، 321 ، 360 ، 363.
.ءاهقفلا
عماج ( هباتك يف يلبنحلا بجر نبا هركذ ام اذه لثمو
ال بيط هللا نإ« رشاعلا ثيدحلا حرش يف )مكحلاو مولعلا
تافرصت نم يناثلا هجولا( :لاق ».ابيط الإ لبقي
هبحاص ىلع هب قدصتي نأ بوصغملا لاملا يف بصاغلا
رثكأ دنع زئاج اذهف ،هتثرو ىلإو هيلإ هدر نع زجع اذإ
دبع نبا لاق .مهريغو دمحأو ةفينح وبأو كلام مهنم :ءاملعلا
نأ ىلإ ثيللاو يعازوألاو يروثلاو كلامو يرهزلا بهذ ربلا
ىلإ عفدي هنأ مهيلإ لِصَي ملو ركسعلا لهأ قرفت اذإ ّلاَغلا
نب ةدابع نع كلذ َيِوُر ،يقابلاب قدصتيو هسمخ مامإلا
نبا بهذم هبشي وهو ،يرصبلا نسحلاو ةيواعمو تماصلا
نأ نايري ناك امهنأ امهنع هللا يضر سابع نباو دوعسم
 لاق نأ ىلإ . -هبحاص فرعي ال يذلا لاملاب قدصتياهنأ مارحلا لاومألا يف هللا همحر يعفاشلا نع روهشملاو
ناكو .اهقحتسم رهظي ىتح اهب قدصتي الو ظفحت
فرعي ال مارح لام هدنع نم نأ ىري ضايع نب ليضفلا
،هب قدصتي الو رحبلا يف هيقليو هفِلْتُي هنأ هبابرأ
ةقدصلا حيحصلاو ،بيطلاب الإ هللا ىلإ برقتي ال :لاقو
ادبأ هداصرإو ،هنع يهنم هتعاضإو لاملا فالتإ نأل هب
هب ةقدصلاو ،هيلع ةملظلا ءاليتساو فالتإلل هل ضيرعت
،ثيبخلاب هنم ابرقت نوكي ىتح هبستكم نع تسيل
ثيح ةرخآلا يف هل هعفن نوكيل هكلام نع ةقدص يه امنإو
مولعلا عماج ( )ايندلا يف هب عافتنالا هيلع رذعتي
 29، 90.ص )مكحلاو
.ناعتسملا ىلاعت هللاو
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لصف
ارش نوكي دقف ،داهجلل ميظع ريخ لاملا نأ امكو
ممذلا ءارشل لاملا مدختسي امدنع كلذو هيلع اريطتسم
يلختلا وأ داهجلا راسم ليوحتو ةيمالسإلا اياضقلا عيبو
هيلع هللا ىلص يبنلا ضرعت دقو ،ئدابملا ضعب نع
يف اهاضق تاونس ثالث ةدم يداصتقإلا راصحلل ملسو
ءارغإلل ملسو هيلع هللا ىلص ضرعتو ،بلاط ىبأ بْعِش
مهلاومأ نم هل اوعمجي نأ ةكم وكرشم هيلع َضَرَع ثيح يلاملا
هللا ىلص هتوعد نع ىلختي نأ ىلع مهانغأ ريصي ىتح
ضرعتت نأ دبالو الإ ةيمالسإ ةيضق نم امو ،ملسو هيلع
بلطو تامواسملاو طغضلل بيلاسأك ديدهتلاو ءارغإلل
:ىلاعت لاق امك عقت نأ دبال ةيردق ةنس هذهف ،تالزانتلا
َنوُنَتْفُي اَل ْمُهَو اَّنَمآ اوُلوُقَي ْنَأ اوُكَرْتُي ْنَأ ُساَّنلا َبِسَحَأ{
اوُقَدَص َنيِذَّلا ُهَّللا َّنَمَلْعَيَلَف ْمِهِلْبَق ْنِم َنيِذَّلا اَّنَتَف ْدَقَلَو
اَم { :ىلاعت لاقو : 2 ، 3) ،توبكنعلا ( }َنيِبِذاَكْلا َّنَمَلْعَيَلَو
َزيِمَي ىَّتَح ِهْيَلَع ْمُتْنَأ اَم ىَلَع َنيِنِمْؤُمْلا َرَذَيِل ُهَّللا َناَك
تعفُر ةيضق نم مكو :179).نارمع لآ( ِ}بِّيَّطلا ْنِم َثيِبَخْلا
يهتنتل اهتحت نوملسملا لتاقيو ةيمالسإلا ةيارلا اهيف
نم فالآلا طوقس دعب ةيناملعلا ةيارلا عفرب ةيضقلا
.ىلتقلا
لفغيف ،يمالسإلا فصلا قشل لاملا مدختسُي دقو
بيرق ثدح دقو لاملا ىلإ نوتفتليو حالسلا نع نوملسملا
تافتلإلا عمو ،ناك ام ناك ىتح دحأ ةوزغ يف ةامرلا نم اذه نم
ىلإ نهولا وهو توملا ةهاركو ايندلا بح لخدي لاملا ىلإ
لاملا ىلإ تافتلإلا عمو ،ةميزهلاب رمألا يهتنيو بولقلا
نوقرتفيو نوضغابتيف نيملسملا نيب دسحلا لخدي
ةيضق يِهْنُي قبس ام لكو .مهنيب اميف نولتاقتي دقو
.ةميزه رشب داهجلا
ىلإ ءالولج ةعقو مئانغ َسْمُخ صاقو يبأ نب دعس ثعب
ىلإ  -رمع َ -رَظَن املف ( :ريثك نبا لاق ،باطخلا نب رمع
ىكب ،ءاضيبلا هتضفو رفصألا هبهذو هدجربزو هتوقاي
ريمأ اي كيكبُي ام :فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف ،رمع
كاذ ام هللاو :رمع لاقف ،ركش نطومل اذه نإ هللاوف ؟نينمؤملا
اودساحت الإ اموق اذه هللا ىطعأ ام هللاتو ،ينيكبي
مث ،مهنيب ءاضغبلا ىقلأ الإ اودساحت الو ،اوضغابتو
ص  7ج )ةياهنلاو ةيادبلا ( ةيسداقلا لاومأ مسق امك همسق
70.

داهجلاو ديحوتلا ربنم
)(53

بوجو يف دانزلا
دادعإلا

هللا ىلص يبنلا ثيدح نم دافتسم قباسلا رمع لوقو
َرْقَفْلا اَم ِهَّللاَوَف ْمُكُّرُسَي اَم اوُلِّمَأَو اوُرِشْبَأ « :ملسو هيلع
اَمَك ُمُكْيَلَع اَيْنُّدلا َطَسْبُت ْنَأ ىَشَخَأ ينِكَلَو ْمُكْيَلَع ىَشْخَأ
تطِسُب
اَهوُسَفاَنَت اَمَك اَهوُسَفاَنَتَف ْمُكَلْبَق َناَك ْنَم ىَلَع ْ َ
»مُهْتَكَلْهَأ اَمَك ْمُكَكِلْهُتَو
فوع نب ورمع نع هيلع قفتم ْ
.ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن .يراصنألا
ةيداهجلا تاكرحلا ءارشل ةيناطيشلا بيلاسألا نمو
ةلودلا وأ ةهجلا قدغتف ،يلاملا قارغإلا ةسايس ،اهئاوتحاو
باسح الب ةكرحلا ىلع لاومألا ،ةكرحلا ءارش ديرت يتلا
ةيداهجلا ةكرحلا ةطشنأ تمخضت اذإ ىتح ،طورش البو
تذخأ ،ةهجلا هذه لاومأ نع ينغتست ال تراصو اهعابتأ رثكو
،يلاملا معدلا رارمتسا لباقم اهطورش ضرف يف ةهجلا هذه
لومتت اهنأ هانعمف ،اذه ةيداهجلا ةكرحلا تلبق اذإف
ال ءالمع ىلإ نودهاجملا لوحتيو ،ةَلاَمَعلا ىلإ ايئاقلت
عم قفتي امو ةلومملا ةهجلا هب حمست ام الإ نولعفي
سأب ال نكلو ةكرحلل ةيلاتقلا لامعألا ّلَشُتو ،اهتسايس
ْنِإَو{ :ىلاعت لاق ،ةروعلا رتسل تاراعشلا عفر رارمتسا نم
ىلع بجاولاف : 46)،ميهاربإ( }ُلاَبِجْلا ُهْنِم َلوُزَتِل ْمُهُرْكَم َناَك
الأ قدصب هللا ةرصنل مهسفنأ اوبهو نيذلا نيدهاجملا
ىلع الإ قافنإلا يف اودمتعي الأو ةديكملا هذه يف اوطقسي
.طقف ةيتاذلا مهدراوم
،مهودع نم ةمينغلا نوكت نأ يغبني نيدهاجملا دراوم مهأو
ةيداملا اهتاجايتحا نيمأتل ىعست نأ دبال ةفئاط لك اذكهو
َلِعُج « :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ،اهودع نم
نيب فيسلاب تثعب« :ثيدح نم »يحمر لظ تحت يقزر
.رمع نبا نع حيحص دانسإب دمحا هاور »ةعاسلا يدي
ملو مناغملا يل تلحأو« ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
هللا ىلص لاقو ،رباج نع يراخبلا هاور »يلبق دحأل لحت
موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا « :ملسو هيلع
امل( :تلاق ةشئاع نعو ،هيلع قفتم »منغملاو رجألا :ةمايقلا
،يراخبلا هاور )رمتلا نم عبشن نآلا :انلق ربيخ تَحِتُف
دقو )،ربيخ تحتف ىتح انعبش ام( :لاق رمع نبا نع يورو
:لافنألا( }اًبِّيَط الالَح ْمُتْمِنَغ اَّمِم اوُلُكَف{ :لجو زع هللا لاق
69).
ةَوْنَع يبرحلا رفاكلا نم ملسملا هذخأ ام يه ةمينغلاو
يبرحلا رفاكلا نم ملسملا هذخأ ام وه ءيفلاو ،رهقلاب
يذلا لاملا وأ رفاكلا هنع برهي يذلا لاملاك لاتق ريغب
نم لك ميسقتو .اذكهو رفاكلا نم ةليحب ملسملا هذخأي
.داهجلا هقف يف لصفم امهفراصمو ءيفلاو ةمينغلا
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هتباحصو جرخ دق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو
وبأ اهيلع ناك يتلا شيرق ريع ذخأ نيدصاق ردب موي
حتف( رانيد فلأ نيسمخ لاملاو ريعب فلأ تناكو نايفس
نكلو ،نوملسملا اهب ينغتسي ةمينغ  7 / 286) ،يرابلا
شيرق ريفن ،ريفنلا اوكردي نأو ريعلا برهت نأ هللا ءاش
،ةمينغلاو رصنلا مث ةعقوملا تناكف ،مهلاومأ ذاقنتسال
مل ( :لاق هنع هللا يضر كلام نب بعك نع يراخبلا ىور
ريغ ،كوبت يف الإ اهازغ ةوزغ يف هللا لوسر نع فلختأ
امنإ ،اهنع فلخت دحأ بتاعي ملو ردب ةوزغ نع تفلخت ينأ
،شيرق ريع ديري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ
)داعيم ريغ ىلع مهودع نيبو مهنيب هللا عمج ىتح
3951.ثيدح
نيدهاجملا يمحي ةيتاذلا دراوملا ىلع دامتعالا نإف اذهلو
،طغضلاو ليومتلا تاهجل ةيعبتلا لالغأ يف طوقسلا نم
.رارقلا لالقتساو ةيرح مهل لفكيو
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الب داهج ال" ةهبش ىلع درلا :هيبنت
"مامإ
سيلو دهاجن فيك يهو ةهبش ضعبلا ريثي
ناطيشلا اهب ىحوأ ةهبش يهو 18؟ةفيلخ نيملسملل
:ىلاعت لاق .نامزلا اذه يف داهجلا نع نيطبثملاو نيلذخملل
يِحوُي ِّنِجْلاَو ِسنِإلا َنيِطاَيَش اًّوُدَع ٍّيِبَن ِّلُكِل اَنْلَعَج َكِلَذَكَو{
اَم َكُّبَر َءاَش ْوَلَو اًروُرُغ ِلْوَقْلا َفُرْخُز ٍضْعَب ىَلِإ ْمُهُضْعَب
ال َنيِذَّلا ُةَدِئْفَأ ِهْيَلِإ ىَغْصَتِلَو َنوُرَتْفَي اَمَو ْمُهْرَذَف ُهوُلَعَف
}َنوُفِرَتْقُم ْمُه اَم اوُفِرَتْقَيِلَو ُهْوَضْرَيِلَو ِةَرِخآلاِب َنوُنِمْؤُي
ةين نسحب نورخآ ةهبشلا هذه لقن مث : 112، 113).ماعنألا(
.مهنم الهج
لوؤت ىتم ( ةعبارلا ةلأسملا يف افنآ هتركذ اميفو
هنا وهو .ةهبشلا هذه ىلع فاك در )؟ةيعرلا ىلإ ريمأتلا ةطلس
يف داهجلل مهيلع مهدحأ اورمؤي نأ نيملسملا ىلع بجي
رَّمأت نم باب  -داهجلا باتك( يراخبلا لوق اذهو ،مامإلا بايغ
رجح نبا لوقو  180 ).ص  6ج ةرمإ ريغب برحل ا يف
نبا مالسإلا خيشو ةمادق نباو رّينملا نباو يواحطلاو
يف ةتبثم مهلاوقأو ،بابلا لوأ يف هتركذ امك ةيميت
ةوزغ ثيدح وه ةلأسملا هذه ةدمعو .ةقباسلا ةعبارلا ةلأسملا
يف مهو مهؤارمأ لِتُق امل مهيلع ادلاخ ةباحصلا رَّمأ ثيح ةتؤم
َيِضَرف )ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ( مامإلا نع ةبيغ
ةهبش كانهو .اذه مهعينص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
ناك ةتؤم يف هنأ وهو ثيدحلا اذهب لالدتسالا لوح راثت
اضيأ ةهبشلا هذه ىلع درأسو ؟مودعم وهف نآلا امأ ابئاغ مامإلا
.هللا ءاش نإ يتأي اميف
اناعد « تماصلا نب ةدابع ثيدح وهو ،رخآ ليلد كانهو
َذَخَأ اَميِف َناَكَف ُهاَنْعَياَبَف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
اَنِهَرْكَمَو اَنِطَشْنَم يِف ِةَعاَّطلاَو ِعْمَّسلا ىَلَع اَنَعَياَب ْنَأ اَنْيَلَع
َّالِإ َلاَق ُهَلْهَأ َرْمَألا َعِزاَنُن ال ْنَأَو اَنْيَلَع ٍةَرَثَأَو اَنِرْسُيَو اَنِرْسُعَو
قفتم »ٌناَهْرُب ِهيِف ِهَّللا َنِم ْمُكَدْنِع اًحاَوَب اًرْفُك اْوَرَت ْنَأ
رَفَك دق مامإلا وأ ةفيلخلا وهاهف .ملسم ظفل اذهو هيلع
امو ،داهجلاب مهرمأ يلو مهرمأي نأ نيلفغملا ضعب رظتني :تلق
هللا ليبس يف داهجلا اوعنم دق مهرمأ ةالو نأ نيكاسملا ءالؤه اوملع
مهتميرج نأل اهب مهنومَكاحُي ماكحأو نيدهاجملل نوجس اوعضو لب
راتخا امك مالسإلا نع ةّدرو رفك داهجلا عنمو ،هللا ليبس يف داهجلا
ةالوو  (28/503،504)،ىواتفلا رظنا ،ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ
لاتق ىلع مهوناعأو مهورهاظو ىراصنلاو دوهيلا ولاو دق مهرمأ
.مهتلفغ نم اوقيفي ىتمف هللاب الإ ةوق الو لوح الو نيملسملا
18
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بصنو هلزعو هلاتقو هيلع جورخلا بجيو .هتيالو تطقسو
يوونلا كلذ لقن امك ءاهقفلا عامجإب بجاو اذهو ،لداع مامإ
و ) 229ص  12ج يوونلا حرشب ملسم حيحص ( رجح نباو
ىلع جرخن ال لوقن لهف 7، 8، 123).ص 13ج يرابلا حتف(
بجوو رَفَك دقو مامإلا انل نيأ نمو ،مامإ ال ذإ رفاكلا مكاحلا
نيملسملا كرتنو ابَّيَغُم ًامامإ رظتنن مأ ،هيلع جورخلا
ثيدحلا نإ ؟ملسم اذهب لوقيأ ؟داسفلاو رفكلا ةنتفل
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم حيرصت هيف قباسلا
باحصأ لأسن نحنف .رَفَك اذإ هيلع جورخلاو مامإلا ةلتاقمب
ال ثيح ةلاحلا هذه يف نوملسملا لِتاقُي فيك ةهبشلا هذه
يف ةباحصلا لعف امك اولعفي نأ وه يعرشلا درلاو ؟مامإ
.مهدحأ اورمؤيف ةتؤم
يف َدَرَو ةعيشلا داقتعا ميمص نم يه ةهبشلا هذهو
نم رمألا يلوأ عم نايضام داهجلاو جحلاو ( ةيواحطلا ةديقعلا
درلا ىلإ هللا همحر خيشلا ريشي :حراشلا لاق )...نيملسملا
ىتح هللا ليبس يف داهج ال :اولاق ثيح ةضفارلا ىلع
!!هوعبتا :ءامسلا نم دانم يدانيو ،دمحم لآ نم اضرلا جرخي
حرش ( )ليلدب هيلع لدتسي نأ نم رهظأ لوقلا اذه نالطبو
.ص 437ـه  1403يمالسإلا بتكملا عبط )ةيواحطلا ةديقعلا
ينيمخلا ةروث ءدَب عم ةديقعلا هذه اوفلاخ ةعيشلا نأ عمو
ابوتكم لازام يذلا داقتعالا اذه داسف ىلع ةلدألا رهظأ نم اذهو
ضعبب ةهبشلا هذه قلعت نأ وه بيجعلاف ،مهبتك يف
هللا ىلص هللا لوسر لاق ،ةنسلا لهأ ىلإ نيبستنملا
هيلع لِتاقُي امئاق نيدلا اذه حربي نل « :ملسو هيلع
نب رباج ثيدح »ةعاسلا موقت ىتح نيملسملا نم ةباصع
.ملسم دنع ةرُمَس
ديفت لاعفأ »لازت الو ،حربي نل « سيلأ
هللا لوسرو ،نيدلا ىلع لاتقلا رارمتسا يأ ،؟رارمتسالا
ىلع يتأيس هنأ ىلإ راشأ دق ملسو هيلع هللا ىلص
صن دقف كلذ عمو ،مامإ هيف مهل نوكي ال نامز نيملسملا
يف داهجلاف .لاتقلا رارمتسا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص
رِّمؤي لب ،مامإلا بايغ ببسب فقوتي ال هللا ليبس
نم وه مامإلا بايغ نإ لب ،ةتؤم ثيدح يف امك مهَدحأ نوملسملا
طوحيو ةعيرشلا ميقي يذلا مامإلا ةَبْصُنِل داهجلا عفاود
هذهب مصتعي نأ ةلاحلا هذه يف ملسم لك ىلعو ،ةلملا
ةفئاطلا يهو ةرُمَس نب رباج ثيدح يف ةروكذملا ةباصعلا
.ةروصنملا
الإ ةفيلخ الب نوملسملا نكي مل هنأ ضعبلا نظي دقو
مل ةنمزأ نيملسملا ىلع ترم دق لب ،أطخ اذهو ،اذه اننامز يف
تاونسلا ةنمزألا كلت رهشأ نمو ،ةفيلخ اهيف مهل نكي
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سابعلا ةفيلخلا راتتلا َلَتَق اهيفو ( ـه  656نم ثالثلا
ةفيلخ لوأ عيوب اهيفو( ـه  659ىلإ )دادغبب مصعتسملا
مادعنا مغرو  13/ 231 ،ةياهنلاو ةيادبلا )رصمب يسابع
رخافم نم يه ةكرعم نوملسملا ضاخ دقف كاذ ذإ مامإلا
راتتلا دض تولاج نيع ةكرعم يهو مويلا ىلإ نيملسملا
نيدلا زعك ءاملعلا رباكأ رفاوت يف اذه ثدح ،ـه  658يف
انل سيلو دهاجن فيك دحأ لقي ملو  -هريغو مالسلا دبع نب
فيس ( ةكرعملا هذه يف نيملسملا دئاق نإ لب ،؟ةفيلخ
ىلع اناطلس هسفنب هسفن َبَصَن دق ناك )زطق نيدلا
ايبص هنوكل ةنطلسلا نم هذاتسأ نبا لزع نأ دعب رصم
ازطق اوعيابو ءاملعلاو ةاضقلا كلذب يضرو ،اريغص
ىلع هللا نم ةمعن اذه زطق لعف ريثك نبا َّدَعو ،اناطلس
ةيادبلا( راتتلا َةكوش هللا َرسك  -هب  -ذإ نيملسملا
يتلا فئاوطلا هذه ةيميت نبا دع امك  13/216) ،ةياهنلاو
،ةروصنملا ةفئاطلا نم ةنمزألا كلت يف راتتلا تلتاق
تقولا اذه يف مهف امهوحنو رصمو ماشلاب ةفئاطلا امأ( لاقف
يف الوخد سانلا قحأ نم مهو مالسإلا نيد نع نولتاقملا
 28/531.ىواتفلا عومجم )ةروصنملا ةفئاطلا
ىلع در اهيف حلاصلا فلسلا ةريس نم ،ةصقلا هذهو
يهو ةيَّصَّنلا ةلدألا ىلإ ةفاضإلاب )مامإ الب داهج ال ( ةهبش
رفك اذإ اميف تماصلا نب ةدابع ثيدحو ةتؤم ةوزغ ثيدح
.مامإلا
املاط لازت نلو تلازامو تناك ةيردق ةنس تاهبشلا هذهو
لوزن ىلإ ةيقاب يهو  -هللا رمأب ةمئاق ةدهاجم ةفئاط تدِجُو
لازت ال« :ملسو هيلع هللا ىلص لاق  -مالسلا هيلع ىسيع
وأ مهلذخ نم مهرضي ال هللا رمأب ةمئاق يتمأ نم ةفئاط
قفتم )سانلا ىلع نورهاظ مهو هللا رمأ يتأي ىتح مهفلاخ
َنوُفاَخَي الَو ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُي{ :ىلاعت لاقو ،هيلع
: 54).ةدئاملا( ٍ}مِئال َةَمْوَل
نيدهاجملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رشب دقو
يه امنإو ،مهورضي نل نيفلاخملاو نيلذخملا نأب روهظلاب
.فوفصلا اهب زيمتت نتف
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ةلأسم
ةلماعلا تاعامجلا ددعت نم فقوملا ام
؟مالسإلل
ةرصنل يعامجلا لمعلا وه نامزلا اذه يف بجاولا ناك اذإ
عمو تاعامجلا ددعت نم فقوملا امف ،لازتعالا سيلو نيدلا
انه ُتِبْثُأو .ةرم ريغ لاؤسلا اذه تْلِئُس ؟ملسملا لمعي ْنَم
ةيعرشلا تابجاولا بجوأ :تلق .ةدئافلا مومعل هنع يباوج
نيدل ةرصن ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا وه نامزلا اذه يف
ةفالخلا ةماقإلو ،ناوهلاو ةلذملا نم ةمألل اذاقنإو هناحبس هللا
اعيمج نوملسملا مثأي يتلا ةضيرفلا كلت ةيمالسإلا
تام نم« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل اهبايغب
نبا نع ملسم هاور »ةيلهاج ةتيم تام ةعيب هقنع يف سيلو
هذه يف  170ص رظنا ريغ ال مامإلا ةعيب دوصقملاو ،رمع
نم ءيشب داهجلا نع ثيدحلا يتأيسو ؟19ةلاسرلا
ءاش نإ )داهجلا يف ةيساسأ ملاعم ( ةلأسم يف ليصفتلا
لمعت ال ةعامج يأو .تقولا قَّيَضُملا قحلا بجاولا وه اذه .هللا
ضعبب تماق نإو ةَرِّصَقُمو ةئِطْخُم يه ليبسلا اذه يف
يهو :ناطيشلل ةسداسلا ةبقعلا رظنا ىرخألا نيدلا تابجاو
جرادم نع القن  13ص ةلوضفملا لامعألاب دبعلا لغش
 1/222 - 226.نيكلاسلا
دهاجت يتلا ةعامجلا رصني نأ ملسملا ىلع بجاولاف
اهتنواعمب سأب الف ىرخألا تاعامجلا امأ ،هللا ليبس يف
نع دوعقلل ةعيرذ ةنواعملا هذه ذختي الأ :امهدحأ :نيطرشب
ةعامجلا هذهل هتنواعم ضراعتت الأ :امهيناثو ،بجاولا داهجلا
بوجوب مهل هحصن يف رمتسي نأ ىلعو .يداهجلا هلمع عم
الَو ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو { :ىلاعت لاق .داهجلا
: 2).ةدئاملا( }ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِإلا ىَلَع اوُنَواَعَت
نأل ،اهددعت مرحيف داهجلاب لغتشت يتلا 20تاعامجلاو
بهذي ددعتلاو ،ةوقلاو ةكوشلاب الإ موقي ال داهجلا
.ةكوشلاب
ةلدأ  -هتمرح لب  -تاعامجلا ددعت عنمب لوقلا يفو
الَو اًعيِمَج ِهَّللا ِلْبَحِب اوُمِصَتْعاَو{ :ىلاعت هلوق اهنم ،ةريثك
).ةدعلا دادعإ يف ةدمعلا( باتكلا لصأ ىلإ رظنا
تاعومجملا ءارمُأ ًاصوصخو نيدهاجملا يناوخإ حصنأ ةبسانملا هذهبو
ةدحاو ًادي اونوكيو ضعب عم مهضعب اونواعتي نأ داهجلا ييدايقو
ةلمحلا هذه هاجت ًاصوصخو ،لجو زع هللا ءادعأ روحن يف ةكوشو
هللا لبحب اومصتعاو { :ىلاعت لاق ،نيملسملا دض ةيبيلصلا
}.اوقرفت الو ًاعيمج
19
20
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اوُنوُكَت الَو { :ىلاعت هلوقو :103)،نارمع لآ( }اوُقَّرَفَت
ُتاَنِّيَبْلا ْمُهَءاَج اَم ِدْعَب ْنِم اوُفَلَتْخاَو اوُقَّرَفَت َنيِذَّلاَك
هللا لوسر لاقو : 105) ،نارمع لآ( }ٌميِظَع ٌباَذَع ْمُهَل َكِئَلْوُأَو
هاور »رارض الو ررض ال « :ملسو هيلع هللا ىلص
نم« :هيف دازو ،هنع مكاحلا هاورو ،ديعس يبأ نع ينطقرادلا
ثيدحلا اذه :تلق( »هيلع هللا َّقَش َّقاَش نمو ،هللا هرض راَض
ركذ ،ةباحصلا نم ددع نع يورم وهو ،هيلع مكحلا يف فلتخا
  384ص  4ج ةيارلا بصن( هيلع مكحي ملو هقرط يعليزلاادنسم حصي مل لاق نم مهنمف ،هيلع اومكح نيذلا امأ 386)،
نممو ،السرم ينزاملا ىيحي نع كلام هاور امك لسرم وه امنغو
نسح ثيدح وه لاق نم مهنمو ،ربلا دبع نب رمع وبأ اذهب لاق
نبا اذه لاق ،اضعب اهضعب يوقي يتلا هقرط ةرثكل
 266)،ص مكحلاو مولعلا عماج( بجر نباو يوونلاو حالصلا
هيلع ينابلألا ركنأو ملسم طرش ىلع حيحص مكاحلا لاقو
ام ىلإ راشأو هقرط ةرثكل ينابلألا خيشلا هححص مث ،كلذ
ظفاحلا نعو يوونلا نع ريدقلا ضيف يف يوانملا هلقن
 3ج ليبسلا رانم ثيداحأ خيرخت ليلغلا ءاورإ ( يئالعلا
دشأ ررض يأف تلق  896) ،ثيدح  408 - 414ص
نيقرفم نيملسملا ناك اذإو ،مهقرفت نم معأو نيملسملاب
ةكوشو ةوق مهل نوكتت فيكف تاعامجلا تارشع نيب
ءالولاب الإ نوكتت ال مالسإلا ةكوشو ،مهءادعأ اهب نوهجاوي
ىلوملا لاق امك ،اضعب مهضعب نيملسملا ةالاومب يناميإلا
ٍضْعَب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَب ُتاَنِمْؤُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْلاَو { :العو لج
َةالَّصلا َنوُميِقُيَو ِرَكنُمْلا ْنَع َنْوَهْنَيَو ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأَي
ُهَّللا ْمُهُمَحْرَيَس َكِئَلْوُأ ُهَلوُسَرَو َهَّللا َنوُعيِطُيَو َةاَكَّزلا َنوُتْؤُيَو
نأ دجت ةيآلا هذه ربدتو : 71).ةبوتلا( }ٌميِكَح ٌزيِزَع َهَّللا َّنِإ
ىلع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا مَّدق هناحبس هللا
،سمخلا مالسإلا ناكرأ نم امهنأ عم ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ
اهؤادأ ملسملل نكمي ةاكزلاو ةالصلا نأ اذه يف رسلا لعلو
ةوق همزليف يهنلاو رمألا امأ ،ليلق عمج يف وأ ادرفنم
املو اضعب مهضعب نينمؤملا ةالاومب الإ متت ال ةكوشو
رمألا مدقتي نأ بسان نينمؤملا ةالاوم ركذب ةيآلا تحتتفا
ةالاوملا ةيمهأ ىلع هيبنتلل ةاكزلاو ةالصلا ىلع يهنلاو
َنيِذَّلاَو { :ىلاعت هلوق هبشي اذهو ،يهنلاو رمإلاب مايقلل
يِف ٌةَنْتِف ْنُكَت ُهوُلَعْفَت َّالِإ ٍضْعَب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَب اوُرَفَك
لاوي مل نإ يأ : 73) ،لافنألا( }ٌريِبَك ٌداَسَفَو ِضْرَأْلا
ةنتف نكت نورفاكلا لعفي امك اضعب مهضعب نونمؤملا
نوهجاوي نيعمتجم نيرفاكلا نأل كلذو ،ريبك داسفو
نع مهنونتفيو مهنوبذعيو مهنولتقيف ىدارف نينمؤملا
،اذه نم مظعأ داسفو ةنتف يأف رفكلا ماكحأ نوُلْعُيو مهنيد
ْمُهَضْعَب َساَّنلا ِهَّللا ُعْفَد الْوَلَو { :ىلاعت هللا لاق دقو
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ىتأتت فيكف : 251) ،ةرقبلا( ُ}ضْرَألا ْتَدَسَفَل ٍضْعَبِب
مهداسفو نيرفاكلا عفدل ةمزاللا ةوقلا نيملسملل
مهقرفتب نيملسملا نأ كش الف ،نوقرفتم نوملسملاو
هللا لاق دقو ،داسفلا اذه نم ريبك ردق نع نولوئسم
ْ}مُكيِدْيَأ ْتَبَسَك اَمِبَف ٍةَبيِصُم ْنِم ْمُكَباَصَأ اَمَو { :ىلاعت
: 30).ىروشلا(
ىلاعت هللاو  -هارأ يذلا ؟اعقاو ددعتلا ناك اذإ لمعلا امف
كلذك ،مدقألا ةعامجلا ىلإ ةثيدحلا تاعامجلا َّمَضُت نأ  -ملعأ
نم ةعامج مدقأ عم لمعي نأ ملسم لك ىلع بجاولا نإف
نإو ةلطاب يه ثدحأ ةعامج يأ ةعيبو داهجلاب نيلغتشملا
يبأ ثيدح اذه يف يليلدو ،مدقألا ةعامجلا دوجوب تلهج
ءايبنألا مهسوست ليئارسإ ونب تناك « اعوفرم ةريره
نوكتسو يدعب يبن ال هنألو ،يبن هفلخ يبن كله املك
لوألا ةعيبب اوف :لاق ؟انرمأت امف :اولاق ،رثكتف ءافلخ
»مهاعرتسا امع مهلئاس هللا نإف ،مهقح مهوطعأو ،لوألاف
نإ ذإ ،ثيدحلا اذه ىلإ تلق اميف تدنتسا دقو ،هيلع قفتم
وهو ،تاعامجلا ددعتل انعنم ببس وه ةمئألا ددعت عنم ببس
ملسو هيلع هللا ىلص َنَّيَبو ،نيملسملا ةدحو ىلع ظافحلا
ةجفرع نع ملسم هاور ام اهنم ،ثيدح نم رثكأ يف ببسلا اذه
هذه رمأ قرفي نأ دارأ نمف ٌ،تاَنَهو ٌتاَنَه نوكتس هنإ« اعوفرم
ىَوَرو »ناك نم انئاك فيسلاب هوبرضاف عيمج يهو ةمألا
ديري دحاو لجر ىلع عيمج مكرمأو مكاتأ نم« اعوفرم اضيأ
ملسم ىورو ».هولتقاف مكتعامج قرفي وأ مكاصع قشي نأ
اولتقاف نيتفيلخل عيوب اذإ « اعوفرم ديعس يبأ نع
لتقب ترمأ يتلا ثيداحألا هذه ىلإ رظناف ».امهنم رخآلا
نإو لتقي هنإف ) -هلتقب الإ هرش عفدني مل اذإ(  -رخآلا
لطْبُي ال لضافلا روهظ نإف ،لوألا ةفيلخلا نم لضفأ ناك
ص ةيناطلسلا ماكحألا  -يدرواملا ةدقعنملا لوضفملا ةعيب
نإ ذإ ةدسفمو ررض هرهاظ يف وه رخآلا ةفيلخلا لتقو 8،
ةبترمل قحتسم لامكلا تافصل عمجتسم ناسنإ لتق
دشأ وه ررض عفدل اذه باكتراب رمألا درو نكلو ،ةفالخلا
هذه ردق مظع كل نيبي امم ،نيملسملا ةملك قيرفت وهو
اذهو .نيملسملا ةدحو ىلع ظافحلا يهو الأ ةيعرشلا ةحلصملا
ةدعاق اهنم ةيهقفلا دعاوقلا نم ددعل ةيقيبطتلا ةلثمألا دحأ
ررضلا( ةدعاقو )ماعلا ررضلا عفدل صاخلا ررضلا لمحَتُي(
ناتدسفم ضراعت اذإ ( ةدعاقو )فخألا ررضلاب لازُي دشألا
ةدعاقو )امهفخأ باكتراب  -عنمُت  -اررض امهمظعأ يعور
دمحأ خيشلل ةيهقفلا دعاوقلا حرش )نيرشلا نوهأ راتخُي(
 25 - 28.ةدعاق ـه  1403ةعبط  -اقرزلا
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قباسلا ةريره يبأ ثيدح حرش يف يوونلا لاق
اوف :لاق ؟انرمأت امف :اولاق ،رُثْكتف ءافلخ نوكتسو«(
ةرهاظ ةزجعم ثيدحلا اذه يفو :لاق »لوألاف لوألا ةعيبب
اذإ ثيدحلا اذه ىنعمو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل
بجي ةحيحص لوألا ةعيبف ،ةفيلخ دعب ةفيلخل عيوب
مرحيو ،اهب ءافولا مرحي ةلطاب يناثلا ةعيبو اهب ءافولا
وأ لوألا دقعب نيملاع يناثلل اودقع ءاوسو ،اهبلط هيلع
دلب يف امهدحأ وأ ،دلب وأ نيدلب يف اناك ءاوسو ،نيلهاج
هيلع يذلا باوصلا وه اذه ،هريغ يف رخآلاو لصفنملا مامإلا
يف هل تدِقُع نمل نوكت ليقو ،ءاملعلا ريهامجو انباحصأ
قفتاو ،نادساف ناذهو ،مهنيب عَرْقُي ليقو ،مامإلا دلب
رصع يف نيتفيلخل دقعي نأ زوجي ال هنأ ىلع ءاملعلا
حرشب ملسم حيحص( )ال مأ مالسإلا راد تعستا ءاوس ،دحاو
 221، 222.ص  12ج )يوونلا
ص( :ةيناطلسلا ماكحألا يف يدرواملا لاقو
).ادقعو ةعيب امهقبسأل ةمامإلا نأ كلذ يف حيحصلاو9:
نإو  25:ص( :ةيناطلسلا ماكحألا يف ىلعي وبأ لاق
َمِلُع نإف ،ترظن دارفنالا ىلع امهنم دحاو لكل دقعلا ناك
).يناثلا دقع لطَب امهنم قباسلا
هيف امل تاعامجلا هذه ددعت نم عنملا ىلإ تبهذ اذه لجأ نم
مهبيزحتو مهتاقاطل رادهإو نيملسملا لمشل تيتشت نم
اذه ىلإ انفضأ اذإو ،مهنيب ءاضغبلاو ةوادعلا ةراثإو
تاموقم عيمج نيملسملل تلمتكا مالسإلا ءادعأ تاططخم
.العف عقاولا وه اذهو ،لشفلا
ددعت عنمب لقأ مل يننأ ظحالي ميركلا ئراقلا لعلو
ال سايقلا نإ ذإ ،ءافلخلا ددعت عنم ىلع اسايق تاعامجلا
ءارمأ قح يف ةيفتنم ةفيلخلا ةفص نأل انه اه حصي
حلاصم يف رظنلا مومع يه ةفصلا هذهو ،تاعامجلا
حِّرَصُأ مل اذهلو ،هريغ نود ةفيلخلل اذهف ،نيملسملا
اذه ىلإ تدنتسا ينكلو .ةلعلا لامتكا مدعل سايقلاب
رابتعا ةيحان نم »لوألاف لوألا ةعيبب اوف « ثيدحلا
بجي ام وهو ،مكحلا اذه نم عراشلا دصقم يأ ،ةعيرشلا دصاقم
دصقمو ،هيف صن ال اميف ماكحألا طابنتسا يف هتاعارم
اذهو ،ةمألا ةدحو ىلع ظافحلا وه ءافلخلا ددعت عنم نم عراشلا
نمو تاعامجلا ددعت عنمب لوقلا يف هيلإ اندنتسا ام وه
نم ددعتلا يف امل ،قباسلا ىلإ قحاللا مامضنا بوجو
:هللا همحر يبطاشلا لوقيو ،دحأ ىلع ىفخت ال دسافم
تناك ،اعرش دوصقم ربتعم لاعفألا تالآم يف رظنلا(
كلذو ،اهنع ايهنم وأ اهيف انوذأم يأ ةفِلاَخُم وأ ةقفاوم لاعفألا
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نع ةرداصلا لاعفألا نم لعف ىلع مكحي ال دهتجملا نأ
لوؤي ام ىلإ هرظن دعب الإ ماجحإلا وأ مادقإلاب نيفلكملا
نأ ىلع ةلادلا ةلدألا هللا همحر قاسو .ه أ لعفلا كلذ هيلإ
يف تاقفاوملا ( ةيعورشملا لصأ يف ةربتعم تالآملا
 194 - 198.ص  4ج ةفرعملا راد ط )ةعيرشلا لوصأ
نم تاعامجلا ددعت دنع لمعلا يف اقباس هتركذ امو
نأ ىرأ ميدقلل ديدجلاو ،قباسلل قحاللا مامضنا بوجو
ىرخأ ةفص رابتعا حصي الو ،هب لمعُي الصأ نوكي
ةفئاطلاف ،ةريغتم تافص هذهف ملعلا ةدايز وأ ةرثكلاك
،اددع اهنم رثكأ ةفئاط اهدعب موقت نأ نكمي ةريثكلا
كانه نوكت نأ نكمي ءاملعلا ضعب مضت يتلا ةفئاطلاو
ةدعاقو ةريغتم فاصوأ هذهف ،اهدعب موقت وأ اهلثم ىرخأ
نإ انلق انه نمو ،طبضنيو رصحني امب نايتإلا ةعيرشلا
قفتيو ،طبضنيو رصحني فصو اذهف ةيمدقألاب ةربعلا
ال { :ىلاعت هلوق يف امك ةردابملاو قبسلا ةليضف عم
ُمَظْعَأ َكِئَلْوُأ َلَتاَقَو ِحْتَفْلا ِلْبَق ْنِم َقَفْنَأ ْنَم ْمُكْنِم يِوَتْسَي
ىلع :10)،ديدحلا( }اوُلَتاَقَو ُدْعَب ْنِم اوُقَفْنَأ َنيِذَّلا ْنِم ًةَجَرَد
لوصأ ةلأسم عجار ةحيحص ةيعرش لوصأ اذ مدقألا نوكي نأ
نوكي نأو ،يناميإلا دادعإلا يف ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا
ىلإ راَصُي ةيمدقألا يف َفِلُتخا اذإو ،اهذيفنت يف اقداص
بهذي يذلا ددعتلاو بزحتلا ةعيرذل دس يف اذهو .ميكحتلا
لثمل مكح نم ةعيرشلا ولخت نأ لاحمو ،نيملسملا ةكوشب
ُهوُّدُرَف ٍءْيَش يِف ْمُتْعَزاَنَت ْنِإَف{ :ىلاعت لاق دقو ،ةَّمِلُملا هذه
لمشت مومع ةغيص هذهو : 59) ،ءاسنلا( }ِلوُسَّرلاَو ِهَّللا ىَلِإ
.هيف عَزاَنَتُي ام لك
دحاولا دلبلا يف تاعامجلا ددعت ةلأسم يف هارأ ام اذه
ددعتل عستم كانه نوكي دقف نادلبلا ددعت اذإ امأ ،ةصاخ
يف يوونلا لاق دقف ،نادلبلا هذه ردقب ةماعلا تاعامجلا
نيعمتجم اونوكي نأ مزلي الو( :ةروصنملا ةفئاطلا ةفص
ملسم حيحص( )ضرألا راطقأ يف نيقرفتم اونوكي دق لب
ددعتب تاعامجلا تددعت اذإف  67،ص  13ج )يوونلا حرشب
،نيملسملا مامإ اهنم راصو دلب ىلع اهادحإ تبلغ مث نادلبلا
هتعاط يف لوخدلا ىرخألا تاعامجلا ةفاك ىلع بجيف
نمو( :لبنح نب دمحأ لاق ،هرزأ دشو هترصنل هيلإ ةرجهلاو
ريمأ يمسو ،ةفيلخ راص ىتح فيسلاب مهيلع بلغ
نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي دحأل لحي الف ،نينمؤملا
ص ىلعي يبأل )ةيناطلسلا ماكحألا ( امامإ هاري الو تيبي
هيلع عامجإلا لاطب نبا لقن دمحأ مامإلا هلاق يذلا اذهو 23.
 7.ص  13ج )يرابلا حتف(
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،دحاو دلبب يف تاعامجلا ددعت حصي الف :تلق
،ىلوألا وه داحتالا ناك نإو نادلبلا ددعتب ددعتلا لمتحيو
تاعامجلا نواعتت نأ نم لقأ سيلف هنود لاوحألا تلاح نإو
كلذك ،ةدعلا دادعإو ةربخلا تالاجم يف ةددعتملا نادلبلا يف
اهدلبب رييغتلا نع زجعلا تققحت دق ةعامج تناك اذإ
حرشب ملسم حيحص( ،ضايع يضاقلا هلاق ةرجهلا اهيلعف
دلبلاب اهناوخإ دعاستل رجاهتو  229 ،ص  12ج )يوونلا
نأ الإ ،هيف يمالسإلا رييغتلا حاجن نظلا ىلع بلغي يذلا
ءاقبلاب َةزجاعلا َةفئاطلا ِةيوقلا ِةفئاطلا هذه ُريمأ َرمأي
رمأ امك ،اهوحنو ةوعد نم حيحص يعرش ضرغل اهدلب يف
يراخبلا هاور كلذب رذ ابأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
نادلبلا نم دلب ىلع ةعامج تبلغ اذإو  3861 .ثيدح
هيلإ ةرجهلا لكلا ىلع بجو ،نيملسملل امامإ تبصنو
.باوصلاب ملعأ هللاو هارأ ام اذه ،هتعاطو هترصنو
نأ هطرش هيلإ مضي يذلا ميدقلا نأ ركذلا نع ينغو
نم ادهاجم اهب الماع ةعيرشلاب اكسمتسم ،قحلا ىلع نوكي
تاعامجلا :اذه يف لخدي الو ،هلك نيدلا ىلع اهروهظ لجأ
نع مالسإلا مكح ىلإ ىعست يتلاك هللا عرشب ةبعالتملا
ةيناملِعلا تاناملربلاو ةيكرشلا ةيطارقميدلا قيرط
ىلإ ةوعدلا مساب نوريثكلا هيف طقس امم كلذ هابشأو
تاوطخ اوعبتاو سانلا نم اريثك اوّلَضأو اوّلَضَف مالسإلا
}اًروُرُغ َّالِإ ُناَطْيَّشلا ْمُهُدِعَي اَمَو ْمِهيِّنَمُيَو ْمُهُدِعَي{ وهو ناطيشلا
مهلعجب بابشلا فالآ تاقاط اوردهأف :120)،ءاسنلا(
امل افالخ تيغاوطلا ماكحلل نيملاسم نينيكتسم
؟اذه دعب لالض يأف ،مهلاتق بوجو نم عرشلا هيضتقي
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ةهبش
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:ىلاعت هلوقب بلطلا داهج راكنإل ضعبلا لدتسي
مادام هنأو : 61) ،لافنألا ( }اَهَل ْحَنْجاَف ِمْلَّسلِل اوُحَنَج ْنِإَو{
ىلص يبنلا لوقب نولدتسيو ،داهج الف املاسم رفاكلا
اذهو .هيلع قفتم »ودعلا ءاقل اونمتتال« :ملسو هيلع هللا
،ضعبب نورفكيو باتكلا ضعبب نونمؤي نيذلا لاح وه
ةلدألا ةيقب نوكرتيو ةلأسملا ةلدأ دحأب نولدتسي نيذلا
باتكلاب ماصتعإلا لوصأ نم عبارلا لصألا يف هتركذ امك
:هجوأ نم ةهبشلا هذه ىلع باوجلاو .ةنسلاو
هتباحصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :لوألا
هذه اولمحي مل مهنع هللا يضر ةمألا هذه ريخ مه نيذلا
كرت ينعت اهنأب ،ءالؤه همهف يذلا هجولا ىلع صوصنلا
برعلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لتاق دقف بلطلا داهج
هيلع هللا ىلص ازغ دقو ،كوبت يف مورلا لاتقل جرخ مث
،مقرأ نب ديز نع هيلع قفتم ةوزغ ةرشع عست ملسو
امأ ةديرب نع ملسم هاور نهنم نامث يف هسفنب لتاقو
تغلبف اهيف جرخي ملو اهلسرأ يتلا ايارسلاو ثوعبلا
كلذ نع هريغ دازو قاحسإ نبا ةياور يف نيثالثو اتس
حرشب ملسم حيحص(و ) 7/279 - 281يرابلا حتف(
هللا ىلص هدعب نم ةباحصلا ازغ مث  12/195) .يوونلا
ربربلاو طبقلاو كرتلاو مورلاو سرفلا ملسو هيلع
صوصنلا هذهب لدتسا يذلا اذهف ،مولعم وه امم مهريغو
:هل لوقن بلطلا داهج لاطبإل
هيلع هللا ىلص يبنلا همهف ءيش هتمهف يذلا اذه
تنأف هل لوقنف .هومهفي مل لاق نإف ؟ال مأ هتباحصو ملسو
ام نأو ةلالضلاب كسفن ىلع تمكحو ،هومهفي مل ام تمهف
ىلص هتايح يف لمتكا نيدلا نأل ،اننيد نم سيل هتمهف
ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْوَيْلا { :ىلاعت هللا لاق ،ملسو هيلع هللا
انرمأ هيلع سيل المع لمع نم« طقاس دودرم اذه كمهفو ْ}مُكَنيِد
»دَر وهف
لوسرلا يده نع دسافلا مهفلا اذهب َتْجَرَخ دقو ٌّ ،
داهج لاطبإ يف ناكيرمألا عم شياعتلا ةاعد اهب لدتسا ةهبشلا هذه
ةقيقحو )شياعتن ساسأ يأ ىلع يزخملا مهنايب ىلإ رظنا ( بلطلا
داهج نوديري الو طقف ةيرظن ةلأسمك داهجلا نوركذي مهنأ ةاعدلا ءالؤه
مهلافطأ لتقو مهضارعأ ىلع َيدُعُت اذإ َّالإ عقاولا ىلع قبطم يلمع
داهج نوديري مهنأ كلذ دعب مهيف نظلا نسحا ينإف مهلاومأ تذخُأو
مهنومسي مايألا نم موي يف اوناك نيذلا مهتاغُط مهرمأ اذإ وأ ،يلمع
الو مهعم ةصاخ تاسلج مهلو ،مهئارآ نع نودعتي ال مويلا نإف ،ةاغط
.هاقلن ىتح تابثلا هللا لأسنف ،هللاب الإ ةوق الو لوح
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:ىلاعت لاق ،هتباحص ليبس نعو ملسو هيلع هللا ىلص
ْعِبَّتَيَو ىَدُهْلا ُهَل َنَّيَبَت اَم ِدْعَب ْنِم َلوُسَّرلا ْقِقاَشُي ْنَمَو{
ْتَءاَسَو َمَّنَهَج ِهِلْصُنَو ىَّلَوَت اَم ِهِّلَوُن َنيِنِمْؤُمْلا ِليِبَس َرْيَغ
: 115).ءاسنلا( }اًريِصَم
تناك دق :هل لوقنف ،وه همهف ام اومهف لب لاق نإ امأ
الو هوفلاخ مهو قحلا هنأ امإف ،مهفلا اذه فالخب مهتريس
وه سيلف ةلالضلاو لطابلا هنأ امإو ،قيدنز الإ اذهب لوقي
.مهلمع الو مهمهف
ْحَنْجاَف ِمْلَّسلِل اوُحَنَج ْنِإَو{ :ىلاعت هللا لوق امأ :يناثلا
يف اهيف فلسلا لاوقأ يتأتسف :61)،لافنألا( }اَهَل
 (10)22.ةرقفلا
:ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق امأو :ثلاثلا
نب هللا دبع نع يراخبلا هاور دقف »ودعلا ءاقل اونمتتال«
ضعب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ« ىفوأ يبأ
ماق مث ،سمشلا تلام ىتح رظتنا ،اهيف يقل يتلا همايأ
،ودعلا ءاقل اونمتتال سانلا اهيأ :لاقف ابيطخ سانلا يف
نأ اوملعاو ،اوربصاف مهومتيقل اذإف ،ةيفاعلا هللا اولسو
باتكلا لزنم مهللا :لاق مث ،فويسلا لالظ تحت ةنجلا
»مهيلع انرصناو مهمزها ،بازحألا مزاهو ،باحسلا يرجمو
يبنلا نأ ثيدحلا صن نم حضاو :تلق 2966.و  2965ثيدح
يف ( :هلوقل هتاوزغ ىدحإ يف لاق ملسو هيلع هللا ىلص
،ملسم هاور امك ودعلا يأ )اهيف يقل يتلا همايأ ضعب
انرصناو مهمزها« :هلوقو »اوربصاف مهومتيقل اذإف« :هلوقو
وهو داهجلا كرت ىلع ثيدحلا اذهب لدتسي فيكف »،مهيلع
نإ مث ؟وزغلا ءانثأ يف ملسو هيلع هللا ىلص هلاق امنإ
،ودعلاب ماحتلالاو لاتقلا ىلع ضحلا ىلع لمتشم ثيدحلا
»فويسلا لالظ تحت ةنجلا نأ اوملعاو « :هلوق يف كلذو
دنع الإ فويسلا لالظ تحت نوكي ال لتاقملا نأ مولعمو
هفيسب هبحاص امهنم لك ولعي ثيح هودعب ماحتلالا
 6/33).يرابلا حتف(
ءانثأ ثيدحلا اذه لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنوكف
،ثيدحلا سفن يف لاتقلا ىلع ضح هنوكو ،لاتقلل ههجوت
وه امنإو هقالطإ ىلع سيل ودعلا ينمت نع يهنلا نأ ىلع لدي
امو ،ةوقلاب قوثولاو بْجُعلا نم ريذحتلا يهو ،ةصاخ ةهج نم
نع ىهن امنإ( :لاق ثيدحلا اذهل هحرش يف رجح نبا هيلإ راشأ
ىلع لاكتإلاو باجعإلا ةروص هيف امل ودعلا ءاقل ينمت
كلذ لكو ،ودعلاب مامتهالا ةلقو ةوقلاب قوثولاو سوفنلا
ام ىلع يهنلا لمحي :ليقو .مزحلاب ذخألاو طايتحالا نيابي
).ةدعلا دادعإ يف ةدمعلا( باتكلا لصأ ىلإ رظنا
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لاتقلاف الإو ،ررضلا لوصح وأ ةحلصملا يف كشلا عقو اذإ
هلثم يوونلا لاقو  6/156)،يرابلا حتف ( )ةعاطو ةليضف
 12/45 - 46).يوونلا حرشب ملسم حيحص(
سيل ودعلا ءاقل ينمت نع يهنلا نأ ىلع لدي اممو :تلق
ءاقل هنع هللا يضر رضنلا نب سنأ ينمت ،هقالطإ ىلع
ملو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم رضحمب ودعلا
نب سنأ نع ملسمو يراخبلا هاور اميف كلذو ،هيلع ركني
يضر رضنلا نب سنأ يمع باغ :لاق هنع هللا يضر كلام
لوأ نع تبغ هللا لوسر اي :لاقف ،ردب لاتق نع هنع هللا
لاتق يندهشأ هللا نئل ،نيكرشملا َتْلَتاق لاتق
فشكنا دحأ موي ناك املف .عنصأ ام هللا نَيَرَيَل نيكرشملا
 ءالؤه عنص امم كيلإ رذتعأ ينإ مهللا :لاقف نوملسملاينعي  -ءالؤه عنص امم كيلإ أربأو  -هباحصأ ينعي
اي :لاقف ذاعم نب دعس هلبقتساف مدقت مث  -نيكرشملا
!دحأ نود نم اهحير دجأ ينإ ،رضنلا برو ةنجلا ذاعم نب دعس
:سنأ لاق َ!عَنَص ام هللا لوسر اي تعطتسا امف دعس لاق
ةنعط وأ ،فيسلاب ةبرض نينامثو اعضب هب اندجوف
،نوكرشملا هب َلَّثَمو َلِتُق دق هاندجوو ،مهسب ةيمر وأ حمرب
 نظن وأ  -ىرن انك :سنأ لاق .هناَنَبِب هتخأ الإ دحأ هفَرَع امفٌلاَجِر َنيِنِمْؤُمْلا ْنِم { :ههابشأ يفو هيف تلزن ةيآلا هذه نأ
تلق .ـهأ ُ}هَبْحَن ىَضَق ْنَم ْمُهْنِمَف ِهْيَلَع َهَّللا اوُدَهاَع اَم اوُقَدَص
يف هللا قدصو ،ودعلا ءاقل ىنمت ليلجلا يباحصلا اذهف
ةهج نم وه امنإ ودعلا ءاقل ينمت نع يهنلا نأ ىرت اذهبو ،كلذ
ةهبشلا هذه داسف ىرت اذهبو ،نامومذم امهو رخفلاو بْجُعلا
يذلا بلطلا داهج راكنإل نيغئازلا ضعب اهب للعتي يتلا
:ىلاعت لاق ،نيدلا راهظإل ةليسو ىلاعت هللا هلعج
ِ}هَّلِل ُهُّلُك ُنيِّدلا َنوُكَيَو ٌةَنْتِف َنوُكَت اَل ىَّتَح ْمُهوُلِتاَقَو{
ْوَلَو ِهِّلُك ِنيِّدلا ىَلَع ُهَرِهْظُيِل { :ىلاعت لاقو : 39) ،لافنألا(
:ىلاعت لاقو : 9) ،فصلا( ): 33ةبوتلا ( }َنوُكِرْشُمْلا َهِرَك
:29).ةبوتلا( }َنوُرِغاَص ْمُهَو ٍدَي ْنَع َةَيْزِجْلا اوُطْعُي ىَّتَح{
نأ امنإ داهجلا نم دوصقملاو( :هللا همحر ميقلا نبا لاق
:لاقو )هلل هلك نيدلا نوكيو ايلعلا يه هللا ةملك نوكت
هراغصو هلهأو رفكلا لالذإ هلل هلك نيدلا نوك نم نإف(
نم اذهف ،مهباقر ىلع قرلاو هلهأ سوؤر ىلع ةيزجلا برضو
ةماقإو مهِّزِع ىلع رافكلا كرت الإ اذه ضقاني الو ،هللا نيد
ماكحأ( )ةملكلاو ةكوشلا مهل نوكت ثيحب نوبحي امك مهنيد
 1 / 18).ميقلا نبال ةمذلا لهأ
:ىلاعت هلوق نيبو قبس ام نيب ضقانت الو :تلق
:ةرقبلا( ِّ}يَغلا ْنِم ُدْشُّرلا َنَّيَبَت ْدَق ِنيِّدلا يِف َهاَرْكِإ ال{
الو ايلعلا يه هللا ةملك نوكت ىتح بجاو لاتقلاف 256)،
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ماكحأ ولعو مهودعل نيملسملا ةبلغب الإ كلذ ىتأتي
نمف دالبلا هذه لهأ نع مأ ،ةحوتفملا دالبلا ىلع مالسإلا
ىلع هركُي الف هرفك ىلع رمتسا نمو ،تمعنو اهيف ملسأ
مكح تحت نكلو هرفك ىلع ىقبي لب ،مالسإلا قانتعا
َهاَرْكِإ ال { ةرقبلا ةروس يف يفنملا هاركإلاف ،نيملسملا
يف ةتبثملا ةهاركلا امأ ،ناميإلا ىلع هاركإلا وه }ِنيِّدلا يِف
}َنوُكِرْشُمْلا َهِرَك ْوَلَو ِهِّلُك ِنيِّدلا ىَلَع ُهَ ِرهْظُيِل { ةبوتلا ةيآ
ىلع مهئاقب عم مهيلع مالسإلا مكح ولعل مهتيهارك يهف
.مهنيد
باتكلا لهأ نم ةيزجلا لوبَق ةعيرشلا يف ررقت دقو
ىلع نوهركي الو َ}ةَيْزِجْلا اوُطْعُي ىَّتَح { مهمكح يف ْنَمو
فالخ مهنم ةيزجلا لوبق يفف ناثوألا ةَدَبَع امأ ،مالسإلا
نبا ريسفت يف}ِنيِّدلا يِف َهاَرْكِإ ال { ريسفت عجارو
.ريثك
داهج نوكي ناميإلا نأ ملسملا ملعي نأ يغبنيو :تلق
نيناوقلا ةمداصم هانعم نيملسملا ىلع ابجاو بلطلا
ىلع اهضعب لودلا ءادتعا مرحت يتلا ةرصاعملا ةيلودلا
هذه ،ةوقلاب ريغلا ضرألا يضارأ كالتما عنمتو ضعب
.اهوعضو نيذلا ءايوقألا اهيلع لياحتي يتلا نيناوقلا
}يِنْوَشْخاَو َساَّنلا اْوَشْخَت الَف { :ىلاعت هللا لاق نكلو
ُ}هُرُصنَي ْنَم ُهَّللا َّنَرُصنَيَلَو { :ىلاعت لاقو ): 44ةدئاملا(
.ةعاطتسالاو ةردقلاب ةطونم اهلك ماكحألا هذهو :40)،جحلا(
قيقحتل زجعلا نيح اهليصحت بجي ةعاطتسالا هذهو
ٍةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو { :ىلاعت لاق ،تابجاولا هذه
ْنِم َنيِرَخآَو ْمُكَّوُدَعَو ِهَّللا َّوُدَع ِهِب َنوُبِهْرُت ِلْيَخْلا ِطاَبِر ْنِمَو
يِف ٍءْيَش ْنِم اوُقِفنُت اَمَو ْمُهُمَلْعَي ُهَّللا ْمُهَنوُمَلْعَت ال ْمِهِنوُد
:60).لافنألا( }َنوُمَلْظُت ال ْمُتْنَأَو ْمُكْيَلِإ َّفَوُي ِهَّللا ِليِبَس
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الإ داهجلا نم نيملسملا عنمي الو
زجعلا
ذئنيح دادعإلا بجيو
ِمْلَّسلا ىَلِإ اوُعْدَتَو اوُنِهَت الَف { :ىلاعت هلوقل كلذو
اوناكو ةوق نيملسملاب تماد امف : 35)،دمحم( َ}نْوَلْعَألا ْمُتْنَأَو
ىتح لاتقلا لب ،حلص الو ةنده الو مْلِس الف مهودع نم ىلعأ
لزن ام رخآ نأل كلذو .هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال
ُثْيَح َنيِكِرْشُمْلا اوُلُتْقاَف { :ىلاعت هلوق وه داهجلا يف
اوُباَت ْنِإَف ٍدَصْرَم َّلُك ْمُهَل اوُدُعْقاَو ْمُهوُرُصْحاَو ْمُهوُذُخَو ْمُهوُمُتْدَجَو
ٌروُفَغ َهَّللا َّنِإ ْمُهَليِبَس اوُّلَخَف َةاَكَّزلا اْوَتآَو َةالَّصلا اوُماَقَأَو
ةروصلا سفنب ةيزجلا ةيآو ةيآلا هذهف : 5)،ةبوتلا( }ٌميِحَر
الف ،نآرقلا نم لزنأ ام رخاوأ نم وهو ،ماعلا لاتقلاب رمأ
رخآ( :لاق هنع هللا يضر ءاربلا نع يراخبلا ىور ،هل خسان
: 4654.ثيدح )ةءارب تلزن ةروس
نم ءافلخلاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لَعَف اذكهو
يف يتأي امك باتكلا لهأو نيكرشملا لاتق يف هدعب
ىرت كلذلو زجعلا الإ اذه نم عنمي الو  (13) 23،ةرقفلا
،مالسلا ةزايح نم نيملسملا عنم يف نودهتجي نيرفاكلا
ْمُكِتَحِلْسَأ ْنَع َنوُلُفْغَت ْوَل اوُرَفَك َنيِذَّلا َّدَو{ :ىلاعت لاق امك
: 102) .ءاسنلا ( ً}ةَدِحاَو ًةَلْيَم ْمُكْيَلَع َنوُليِمَيَف ْمُكِتَعِتْمَأَو
بَجَو ٌزجع داهجلا نم عنم اذإ هنأ ةلاسرلا هذه يف تررك دقو
همحر ةيميت نبا لاق اذكهو }ْ ،مُهَل اوُّدِعَأَو { ةيآلل ،دادعتسالا
 28 / 259).ىواتفلا عومجم( هللا
نيملسملا نيب ةقالعلا يف لصألا نأ ملعت قبس امم
يف ملسلا وه هنم ءانثتسإلا نأو لاتقلا وه نيرفاكلاو
الإ ءانثتسالا اذه ىلإ أجلي ال هنأو حلص وأ ةنده ةروص
نهَت الَف { :ىلاعت هلوقل كلذو ،هوحنو زجع نم ةرورضل
اوُ ِ
: 35).دمحم( َ}نْوَلْعَألا ْمُتْنَأَو ِمْلَّسلا ىَلِإ اوُعْدَتَو
ىلع ةلومحم اهنإ ذإ اهيف ةجح الف اهب جتحملا ةيآلا امأ
طرشلا اذهو كلذل نيملسملا ةجاح طرشب ةملاسملا زاوج
ْمُتْنَأَو ِمْلَّسلا ىَلِإ اوُعْدَتَو اوُنِهَت الَف { ىلوألا ةيآلا هنيبت
نوك وهو لاحب صتخت لافنألا ةيآف : 35) ،دمحم ( َ}نْوَلْعَألا
).ةدعلا دادعإ يف ةدمعلا( باتكلا لصأ ىلإ رظنا
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ةيآ امأ ،اهيلإ نوجاتحيو نيملسملا ةحلصم يف ةملاسملا
رخآ لاحب صتخت يهف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةروس
امدنع كلذو نيملسملا ةحلصم يف تسيل ةملاسملا نوك وهو
ةملاسملا دجوت ال هنإف مهودع اهب نورهقي ةوق مهب نوكت
وهو بولطملا لصألا نع لودع اذه يف نألو ةيآلا هذهل ذئنيح
ْمُهوُلِتاَقَو { :ىلاعت هلوقل ،هادعام ىلع مالسإلا نيد راهظإ
:39)،لافنألا( ِ}هَّلِل ُهُّلُك ُنيِّدلا َنوُكَيَو ٌةَنْتِف َنوُكَت ال ىَّتَح
}َنوُكِرْشُمْلا َهِرَك ْوَلَو ِهِّلُك ِنيِّدلا ىَلَع ُهَرِهْظُيِل{ :ىلاعت هلوقو
لاتقب مالسإلا راهظإ :دوصقملا لصألا وه اذه : 33)،ةبوتلا(
بر هلل ةيدوبعلا ىلإ اودوعيو اوملسي نأ امإف نيكرشملا
تحت ةيزجلا نيدؤم مهرفك ىلع اولظي نأ امإو ،نيملاعلا
ىلع درمت نم لكل مزاللا راغصلا مهيلع يرجي مالسإلا مكح
ىَتَح { :ىلاعت لاق ،راهقلا دحاولل ةيدوبعلا
َةَيْزِجْلا اوُطْعُي ّ
َنيِذَّلا َّنِإ { :ىلاعت لاقو :29)،ةبوتلا ( }َنوُرِغاَص ْمُهَو ٍدَي ْنَع
:20).ةلداجملا( }َنيِّلَذَألا يِف َكِئَلْوُأ ُهَلوُسَرَو َهَّللا َنوُّداَحُي
اوُحَنَج ْنِإَو { لافنألا ةيآ ريسفت يف ريثك نبا لاق
سابع نبا لاق( :لاق : 61) ،لافنألا ( }اَهَل ْحَنْجاَف ِمْلَّسلِل
نسحلاو ةمركعو يناسرخلا ءاطعو ملسأ نب ديزو دهاجمو
اوُلِتاَق{ ةءارب يف فيسلا ةيآب ةخوسنم ةيآلا هذه نإ ةداتقو
رظن هيفو ،ةيآلا ِ}رِخآلا ِمْوَيْلاِب الَو ِهَّللاِب َنوُنِمْؤُي ال َنيِذَّلا
امأف ،كلذ نكمأ اذإ مهلاتقب رمألا اهيف ةءارب ةيآ نأل ،اضيأ
هذه هيلع تلد امك مهتنداهم زوجي هنإف افيثك ودعلا ناك نإ
موي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعف امكو ،ةميركلا ةيآلا
)ملعأ هللاو صيصخت الو خسن الو ةافانم الف ،ةيبيدحلا
.ـهأ
ِمْلَّسلِل اوُحَنَج ْنِإَو { ةيآلا سفن يف رجح نبا لاقو
عم ةحلاصملا ةيعورشم ىلع ةلاد ةيآلا هذه( :لاق }اَهَل ْحَنْجاَف
رمألا نأ ةيآلا يف طرشلا ىنعمو  -هلوق ىلإ  -نيكرشملا
اذإ امأ ،ةحلاصملا مالسإلل ظحألا ناك اذإ امب ديقم حلصلاب
يف ةحلصملا رهظت ملو رفكلا ىلع ارهاظ مالسإلا ناك
 6 / 275يرابلا حتف )الف ةحلاصملا
ةيآلاف 276.و
ال ةجاحلا دنع ةملاسملا ةيعورشم ىلع ةلاد اهب جتحملا
.ةملاسملا بوجو
وعدي ال مالسإلا نأ قبس امم مهفي نأ يغبني الو :تلق
وه لب ،صاخلا هروظنم نم نكلو هيلإ وعدي لب ،مالسلا ىلإ
ًةَمْحَر الِإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو{ :ىلاعت لاق ،قلخلا عيمجب اذه ديري
َنيِذَّلا ُّيِلَو ُهَّللا{ :ىلاعت لاقو : 107).ءايبنألا( }َنيِمَلاَعْلِل
لاقو : 257) ،ةرقبلا( }ِروُّنلا ىَلِإ ِتاَمُلُّظلا ْنِم ْمُهُجِرْخُي اوُنَمآ
:فارعألا( }اَهِحالْصِإ َدْعَب ِضْرَأْلا يِف اوُدِسْفُت الَو { :ىلاعت
ِناَسْحِإلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُمْأَي َهَّللا َّنِإ { :ىلاعت لاقو 56، 185) ،
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يإَو
ِ}يْغَبْلاَو ِرَكنُمْلاَو ِءاَشْحَفْلا ْنَع ىَهْنَيَو ىَبْرُقْلا يِذ ِءاَت ِ
ةمحرلا :مالسإلا موهفم يف مالسلا وه اذه : 90).لحنلا(
مراكم ىلع ضحلاو رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجارخإو قلخلاب
اَنُضْعَب َذِخَّتَي الَو{ رشبلل ةيدوبعلا نم مهريرحتو قالخألا
نع يهنلاو : 64) ،نارمع لآ( ِ}هَّللا ِنوُد ْنِم اًب َابْرَأ اًضْعَب
ال ىَّتَح{ داهجلا بجو اذه ققحتي مل امف .ضرألا يف داسفلا
}ِ .هَّلِل ُهُّلُك ُنيِّدلا َنوُكَيَو ٌةَنْتِف َنوُكَت

ةدحاو ةمأ نوملسملاو

لكلو ،امهرايد تدعابت نإو ملسملا وخأ ملسملاو
ةرصنلا قح
هللا لوسر لاقو }ٌ ،ةَوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلا اَمَّنِإ { :ىلاعت هللا لاق
،هيلع قفتم(ملسملا وخأ ملسملا):ملسو هيلع هللا ىلص
لجرك نونمؤملا):ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو
ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت هسأر ىكتشا اذإ دحاو
.ريشب نب نامعنلا نع ملسم هاور(
لمعلاو ىوقتلاب الإ نيملسملا نيب لضافت الو
ْ}مُكاَقْتَأ ِهَّللا َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ َّنِإ { :ىلاعت هللا لاق ،حلاصلا
ال):ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو : 13)،تارجحلا(
الو يبرع ىلع يمجعل الو يمجع ىلع يبرعل لضف
،ىوقتلاب الإ ضيبأ ىلع دوسأل الو دوسأ ىلع ضيبأل
يف ينابلألا هححصو ،دمحأ هاور( بارت نم مدآو مدآ نم سانلا
 1780.ريغصلا عماجلا حيحصو ةيواحطلا ةديقعلا حرش
تدعابت نإو ملسملا هيخأ ىلع ملسم لكل قح ةرصنلاو
وخأ ملسملا):ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ،امهرايد
هللا ناك هيخأ ةجاح يف ناك نمو ،همِلْسُي الو هملظي ال ملسملا
نم ةبرك هنع هللا جرف ةبرك ملسم نع جرف نمو ،هتجاح يف
موي هللا هرتس املسم رتس نمو ،ةمايقلا موي تابرك
يبأ نع ملسم ىورو ،رمع نبا نع يراخبلا هاور ةمايقلا
هلُذْخَي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا):اعوفرم ةريره
تدعابت نإو نيدهاجملا هناوخإ ةرصن ملسم لك ىلع بجيف(
هملسي الو ،هودع مامأ هلذخي الو ،هتعاطتسا بسحب رايدلا
اذإ كلذو لكلا ريفن بجي هنإ( :يبطرقلا لاق امك .هودعل
هلولحب وأ راطقألا نم رطق ىلع ودعلا ةبلغب داهجلا نيعت
نأ رادلا كلت لهأ عيمج ىلع بجو كلذ ناك اذإف ،رْقُعلاب
لك ،اخويشو ابابش ،الاقثو افافخ هيلإ اوجرخيو اورفني
الو ،هل بأ ال نمو هنذإ ريغب بأ هل ناك نم ،هتقاط ردق ىلع
نإف .رِّثَكُم وأ لِتاَقُم نم ،جورخلا ىلع ردقي دحأ فلختي
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مهبراق نم ىلع ناك مهودعب مايقلا نع ةدلبلا كلت لهأ زجع
ىتح ،ةدلبلا كلت لهأ مزل ام بسح ىلع اوجرخي نأ مهرواجو
كلذكو .مهتعفادمو مهب مايقلا ىلع ةقاط مهيف نأ اوملعي
هنكميو مهكردي هنأ ملعو مهودع نع مهفعضب ملع نم لكب
ىلع دي مهلك نوملسملاف ،مهيلإ جورخلا اضيأ همزل مهثايغ
 8 / 151.يبطرقلا ريسفت )مهاوس نم
رغث ىلع ودعلا مجه نإ نيع ضرفو( :نيدباع نبا لاقو
،هنم برق نم ىلع نيع ضرف ريصيف مالسإلا روغث نم
مل اذإ ةيافك ضرف وهف ودعلا نم دعُبب مهءارو نم امأف
برق نم ناك نم زجع نأب مهيلإ جيِتحا نإف ،مهيلإ ْجَتْحُي
مهنكلو اهنع اوزجعي مل وأ ودعلا عم ةمواقملا نع ودعلا
ضرف مهيلي نم ىلع ضرتفي هنإف اودهاجي ملو اولساكت
نأ ىلإ َّمُثو َّمُثو ،هكرت مهعسي ال موصلاو ةالصلاك نيع
اذه ىلع ابرغو اقرش مالسإلا لهأ عيمج ىلع ضرتفي
لوقلا اذه ىلعو  3 / 238 ،نيدباع نبا ةيشاح ـهأ )جيردتلا
.ةعبرألا بهاذملا ءاهقف
طبرت يتلا ةيعرشلا ةطبارلا نأ ىرت اذه نمو :تلق
هذهلو ،مالسإلا نيدل ءامتنإلا ةطبار يه نيملسملا نيب
.اهريغو ةرصنلاو فطاعتلاو نواعتلاك تاعبت ةطبارلا
ةدحو تيتفت يلاتلابو ةيعرشلا ةطبارلا هذه فاعضإلو
:ةليدب طباور نورفاكلا عرتخا مهلمش قيرفتو نيملسملا
ةطبارلاب ىمست ام يهو  -نطولا – ضرألا ةطبارك
قيرفتلا مدعو مهدلبل سانلا ءامتناب يضفتو ،ةينطولا
مأب ةطبارلا هذه يضقتو ،مهتانايد ساسأ ىلع مهنيب
الف ،اعرش لطاب اذهو ،ءيش لك ىلع ةمدقم نطولا ةحلصم
دق هنأل ،ضرأ ةعطقل هءالوو ملسملا ءامتنا نوكي نأ يغبني
لب ،هللا ليبس يف ضرألا هذه ةرجه ام تقو يف هيلع بجي
اضر هيف ام ىلع نطولا بح مَّدق نم هناحبس هللا دَّعَوَت دق
ْلُق{ :ىلاعت هلوق يف ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا
ْمُكُتَريِشَعَو ْمُكُجاَوْزَأَو ْمُكُناَوْخِإَو ْمُكُؤاَنْبَأَو ْمُكُؤاَبآ َناَك ْنِإ
ُنِكاَسَمَو اَهَداَسَك َنْوَشْخَت ٌةَراَجِتَو اَهوُمُتْفَرَتْقا ٌلاَوْمَأَو
ِهِليِبَس يِف ٍداَهِجَو ِهِلوُسَرَو ِهَّللا ْنِم ْمُكْيَلِإ َّبَحَأ اَهَنْوَضْرَت
َمْوَقْلا يِدْهَي ال ُهَّللاَو ِهِرْمَأِب ُهَّللا َيِتْأَي ىَّتَح اوُصَّبَرَتَف
اهيلإ راشملا يه نطولا ةطبارف : 24)،ةبوتلا( }َنيِقِساَفْلا
ىلص يبنلا لاقو }.اَهَنْوَضْرَت ُنِكاَسَمَو { :ىلاعت هلوق يف
رهظأ نيب ميقي ملسم لك نم ءيرب انأ ( :ملسو هيلع هللا
.ينابلألا هححصو ريرج نع دواد وبأ هاور )نيكرشملا
ملسملا نيب ةاواسملاب ةينطولا ةطبارلا يضقتو
هللا ىلص لاق ،ركنم اذهو دحاولا دلبلا يف ملسملا ريغو
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نع ينطقرادلا هاور )،ىلْعُي الو ولْعَي مالسإلا( :ملسو هيلع
ةطبارلا يضقت امك ،ينابلألا هنسحو ،ورمع نب ذئاع
نع يبنجأ دلبلا ءانبأ ريغ نم ملسملا نأب ةينطولا
ملسملا وخأ ملسملاف تاركنملا ركنأ نم اذهو ،هيف ملسملا
.امهرايد تدعابت نإو
ءامتنإلا يهو ،ةيموقلا ةطبار ،ةيلهاجلا طباورلا نمو
نم لتاقيو ءرملا مهل بضغي ،مهنيعأب موقو نيعم سنجل
ىوعد يه هذهو ،اهاوس ام ىلع ةطبارلا هذه ىلعيو مهلجأ
:ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف لاق يتلا ةيلهاجلا
ىلص مَكَحو ،رباج نع يراخبلا هاور )،ةثيبخ اهنإف اهوعد(
ةتيم هتتيم)نأب اهلجأ نم لتاق نم نأ ىلع ملسو هيلع هللا
يف اهيلإ راشملا يه ةيموقلا ةطبارلا هذهو ،ملسم هاور(ةيلهاج
اهيفو ْ}مُكُتَريِشَعَو { :ىلاعت هلوقب ةقباسلا ةبوتلا ةيآ
هللا ىلص هلوسرو هللا ةاضرم ىلع اهمدق نم ىلع ديعولا
امل هئايبنأب الثم انل هناحبس هللا برض دقو .ملسو هيلع
ُهَّنِإ ُحوُناَي َلاَق { :ىلاعت لاق ،نيرفاكلا مهماوقأ نم اوأربت
:ىلاعت لاقو : 46)،دوه ( ٍ}حِلاَص ُرْيَغ ٌلَمَع ُهَّنِإ َكِلْهَأ ْنِم َسْيَل
اوُلاَق ْذِإ ُهَعَم َنيِذَّلاَو َميِهاَرْبِإ يِف ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ْمُكَل ْتَناَك ْدَق{
ْمُكِب اَنْرَفَك ِهَّللا ِنوُد ْنِم َنوُدُبْعَت اَّمِمَو ْمُكْنِم ُءآَرُب اَّنِإ ْمِهِمْوَقِل
اوُنِمْؤُت ىَّتَح اًدَبَأ ُءاَضْغَبْلاَو ُةَواَدَعْلا ْمُكَنْيَبَو اَنَنْيَب اَدَبَو
ةطبارلا نأ نيبت تايآلا هذهو : 4).ةنحتمملا( ُ}هَدْحَو ِهَّللاِب
ةطبار يأل رابتعا الو هدحو هللاب ناميإلا يه ةيعرشلا
اوُنِمْؤُت ىَّتَح{ ناميإلاب ناتقلعتم ةاداعملاو ةالاوملاف ،اهاوس
}ُ .هَدْحَو ِهَّللاِب
وأ نوللا وأ ةدحاولا ةغللا ةطبار ةيلهاجلا طباورلا نمو
ٌلاَوْمَأَو { :ىلاعت هلوق يف ةمومذملا يهو ةكرتشملا حلاصملا
هذه لك : 24)،ةبوتلا( }اَهَداَسَك َنْوَشْخَت ٌةَراَجِتَو اَهوُمُتْفَرَتْقا
ام عم ضراعتت امدنع ةصاخ اهل رابتعا ال طباورلا
يديأب الإ طباورلا هذه تَزِرْبُأ امو .ةعيرشلا ماكحأ هيضتقت
وهو ،مهنيب تاوادعلا لاعشإو نيملسملا قيرفتل نيرفاكلا
ْنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي { :هلوقب هنم ىلاعت هللا انرذح ام
َدْعَب ْمُكوُّدُرَي َباَتِكْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا ْنِم اًقيِرَف اوُعيِطُت
اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي  -ىلاعت هلوق ىلإ َ -نيِرِفاَك ْمُكِناَميِإ
َنوُمِلْسُم ْمُتْنَأَو الِإ َّنُتوُمَت الَو ِهِتاَقُت َّقَح َهَّللا اوُقَّتا
ِهَّللا َةَمْعِن اوُرُكْذاَو اوُقَّرَفَت اَلَو اًعيِمَج ِهَّللا ِلْبَحِب اوُمِصَتْعاَو
ْمُتْحَبْصَأَف ْمُكِبوُلُق َنْيَب َفَّلَأَف ًءاَدْعَأ ْمُتْنُك ْذِإ ْمُكْيَلَع
َنيِذَّلاَك اوُنوُكَت الَو  -ىلاعت هلوق ىلإ  -اًناَوْخِإ ِهِتَمْعِنِب
ْمُهَل َكِئَلْوُأَو ُتاَنِّيَبْلا ْمُهَءاَج اَم ِدْعَب ْنِم اوُفَلَتْخاَو اوُقَّرَفَت
ْنِإ{ :ىلاعت لاقو : 100 - 105) ،نارمع لآ( }ٌميِظَع ٌباَذَع
اوُبِلَقْنَتَف ْمُكِباَقْعَأ ىَلَع ْمُكوُّدُرَي اوُرَفَك َنيِذَّلا اوُعيِطُت
: 149).نارمع لآ( }َنيِرِساَخ
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ةرصنلاو ةالاوملا نأ ملسملا ملعي نأ :قبس امم دصقملا
الو ،طقف ةيناميإلا ةطبارلاب قلعتي اذه لك لذبلاو
،ماقملا اذه يف ةيلهاجلا طباور نم ىرخأ ةطبار يأل رابتعا
هذه لثم ىلع لِتاَقُي وأ يلاوي نأ ملسملا ىلع مرحيف
يف ملسملا وخأ وه قرشملا ىصقأ يف ملسملا نأو .طباورلا
هترصنو ،هتغل وأ هموق وأ هنول فلتخا نإو برغملا ىصقأ
.ةعاطتسإلا ردق ةبجاو قحلا يف هتنواعمو

برقألا ودعلا لاتقب ءدبلا بجيو

24

َنيِذَّلا اوُلِتاَق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي { :ىلاعت هللا لوقل
موق لك لتاقيو" ةلأسم( :ةمادق نبا لاق ِ}.راَّفُكْلا ْنِم ْمُكَنوُلَي
:ىلاعت هللا لوق اذه يف لصألاو ":ودعلا نم مهيلي نم
نألو ِ}،راَّفُكْلا ْنِم ْمُكَنوُلَي َنيِذَّلا اوُلِتاَق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي{
هل لِباقملا نع هررض عفد هلاتق يفو ،اررض رثكأ برقألا
نكَمُي هنع ديعبلاب لاغتشالاو ،هءارو نمعو
زاهتنا نم ه ِّ
اذإ  -لاق نأ ىلإ  -هنع مهلاغتشإل نيملسملا يف ةصرفلا
فوخأ هنوكل دعبألاب ةيادبلا يف رذع هل ناك نإف اذه تبث
وأ ،هنم ةصرفلا ناكمإو هبرقل هب ةيادبلا يف ةحلصملا وأ
سأب الف عنام هلاتق نم عنمي وأ انداهم برقألا نوكل
حرشلاو ينغملا هأ )ةجاح عضوم هنوكل دعبألاب ةيادبلاب
 372 - 373.ص  10ج ريبكلا
هللا رمأ( :ةروكذملا ةيآلا ريسفت يف ريثك نبا لاقو
برقألا الوأف الوأ رافكلا اولتاقي نأ نينمؤملا ىلاعت
هللا ىلص هللا لوسر أدب اذهلو ،مالسإلا ةزوح ىلإ برقألاف
املف ،برعلا ةريزج يف نيكرشملا لاتقب ملسو هيلع
نميلاو فئاطلاو ةنيدملاو ةكم هيلع هللا حتفو مهنم غرف
ميلاقأ نم كلذ ريغو توم رضحو ربيخو رجهو ةماميلاو
نيد يف برعلا ءايحأ رئاس نم سانلا لخدو برعلا ةريزج
ديعبلا ودعلا ىلإ نورظني مالسإلا بابش ضعب نم بجعأو :تلق
دق يبيلصلا ودعلاو تاهبجلا كلت ىلإ اوبهذي نأ نونمتيو
ٌدحأ الو انرهظأ نيب حرميو حرسي هنإ لب تاهجلا عيمج نم انرصاح
.هللاب الإ ةوق الو لوح الف مهلاتقب هسفن ثدحي مهنم
24
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مورلا وزغل زهجتف باتكلا لهأ لاتق يف عرش اجاوفأ هللا
ماقو  -لاق نأ ىلإ  -برعلا ةريزج ىلإ سانلا برقأ مه نيذلا
قيدصلا ركب وبأ هتفيلخو هقيدصو هريزو هدعب رمألاب
هتبثف لفجني نأ داك ةلْيَم نيدلا لام دقو هنع هللا يضر
دراش درو ،مئاعدلا تبثو دعاوقلا دطوف هب ىلاعت هللا
نمم ةاكزلا ذخأو ،مالسإلا ىلإ ةدرلا لهأ درو ،مغار وهو نيدلا
ام هللا لوسر نع ىدأو .هلهج نمل قحلا نيبو ،ماعطلا نم اهعنم
مورلا ىلإ ةيمالسإلا شويجلا زيهجت يف عرش مث ،هلمح
هللا حتفف ،نارينلا ةَدَبَع سرفلا ىلإو ،نابلصلا ةَدَبَع
نمو رصيقو ىرسك فنأ مغرأو ،دالبلا هترافس ةكربب
ربخأ امك هللا ليبس يف امهزونك قفنأو ،داَبِعلا نم امهعاطأ
،هدعب نم هيصو يدي ىلع رمألا مامت ناكو ،هللا لوسر كلذب
رمع صفح يبأ ،بارحملا ديهش ،باوألا قورافلا هدهع ىلوو
ةرفكلا فونأ هب هللا مغرأف ،هنع هللا يضر باطخلا نب
كلامملا ىلع ىلوتساو ،نيقفانملاو ةاغطلا عمقو ،نيدحلملا
نم ىلإ اولقتنا ةمأ اولع املكو  -لاق نأ ىلإ . -ابرغو اقرش
هلوقل الاثتما راجفلا ةاتعلا نم مهنولي نيذلا مث مهدعب
ْنِم ْمُكَنوُلَي َنيِذَّلا اوُلِتاَق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي { :ىلاعت
.ـهأ )}ِراَّفُكْلا

ةعدخ برحلاو
نم نيلصأ ىلع مهرفاكو مهنمؤم اعيمج سانلا قفتا
،مهفلا يف نيابت ىلع عادخلاو ةيرسلا امهو ،برحلا لوصأ
دنع دوهعلا ضقنو ردغلا هيف زوجي ال برحلا يف عادخلاف
.نيرفاكلا فالخب نينمؤملا
برحلا « :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
أدتبملا رصح بيلاسأ نم اذهو،هيلع قفتم »25ةعدُخ
ةلدألاو ،يصاعملا نم هريغ يف زوجي ال ام داهجلا يف زوجيو :تلق
:اهنم ،كلذ يف ةريثك
هيلع هللا ىلص يبنلا نذأتسأ امدنع ةملسم نب دمحم ثيدح )1
فرشألا نب بعك دوهيلا توغاط لتق دارأ امدنع بذكي نأ ملسو
)،برحلا يف بذكلا ( ةصقلا هذه ىلع يراخبلا بوبو ،هل نذأف
رئابك نم وهو داهجلا لاح يف بذكلا زاوج ثيدحلا نم دهاشلاو
.بونذلا
ىلص يبنلا لاقف ،رتخبتو ءاليخ ةيشم يهو ةناجُد وبأ ةيشم )2
اذه يف الإ هلوسرو هللا اهغضبُي ةيشملا هذه نإ ملسو هيلع هللا
.داهجلا يف اهزاوج ىلع لدف ،نطوملا
ىَّرو ةوزغ دارأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ًاضيأ )3
 (4/7).يراخبلا رظنا ،اهريغب
غبصلاب عامجإلا ملعلا لهأ نم دحاو ريغ لقن داوسلاب غبصلا )4
.برحلا لاح يف داوسلاب
25
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اهناكرأ مهأو برحلا ساسأ نأ يأ »ةعدخ« ربخلا يف »برحلا«
مهأ يأ »ةفرع جحلا« :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقك ،عادخلا
ىلص هلوقكو ،جحلل ىرخأ ناكرأ كانه نأ عم ،جحلا يف ام
».ةحيصنلا نيدلا« :ملسو هيلع هللا
يف رافكلا عادِخ زاوج ىلع ءاملعلا قفتا( :يوونلا لاق
وأ دهع ضقن هيف نوكي نأ الإ ،عادخلا نكمأ فيكو ،برحلا
 12 / 45.يوونلا حرشب ملسم حيحص )لحي الف نامأ
.هفالخ رامضإو رمأ راهظإ عادخلا لصأو( :رجح نبا لاقو
عادخ ىلإ بدنلاو ،برحلا يف رذحلا ذخأ ىلع ريذحتلا هيفو
،هيلع سكعني نأ نمأي مل كلذل ظقيتي مل نم نأو ،رافكلا
،نكمأ امفيك رافكلا عادخ زاوج ىلع اوقفتاو :يوونلا لاق
نبا لاق ،زوجي الف نامأ وأ دهع ضقن هيف نوكي نأ الإ
نيمكلابو ضيرعتلاب عقي برحلا يف عادخلا ،يبرعلا
يف يأرلا لامعتسا ىلإ ةراشإ ثيدحلا يفو .كلذ وحنو
عقو اذهلو ةعاجشلا نم دكآ هيلإ جاتحي لب :برحلا
:هلوقك وهو ،ثيدحلا اذه هيلإ ريشي ام ىلع راصتقإلا
برحلا يأ ةعدخ برحلا ىنعم :رينملا نبا لاق »ةفرع جحلا«
ال ةعداخملا يه امنإ اهدوصقم يف ةلماكلا اهبحاصل ةديجلا
ةعداخملا عم رفظلا لوصحو ةهجاوملا رطخل كلذو ،ةهجاوملا
 6 / 158.يرابلا حتف )رطخ ريغب
كودعف برحلا يف رذحلا ذخأ بوجو ثيدحلا يفو :تلق
لاقو : 8 / 57) ،راطوألا لين ( ديرت امك كعدخي نأ ديري
لاقو : 71)،ءاسنلا( ْ}مُكَرْذِح اوُذُخ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي{ :ىلاعت
لاح وه اذه ناك اذإو : 102) ،ءاسنلا( ْ}مُكَرْذِح اوُذُخَو { :ىلاعت
نيملسملاب فيكف ضعبلا اهضعب عم شويجلاو لودلا
ىلإ نونوكي ام جوحأ مهنأ كشال ،؟مهتلقو مهفعض يف
.مهئادعأ ةهجاوم يف راكتبالاو ةليحلاو عادخلا مادختسا
ءافخإلاك نوصتخملا اهفرعي ةينف روص هل عادخلاو
نلو ،كلذ ريغو تيقوتلاو ةيبرحلا ليحلاو هيومتلاو
ةيعرشلا رومألا يف ةلاسرلا هذهف ،انه رومألا هذهل ضرعتن
ةيعرشلا رومألا ضعبل ضرعتن انه انكلو ،ةينفلا ال
مث لايتغالاو بذكلا يه رومألا هذه ،عادخلاب ةقلعتملا
.صوصخو مومع عادخلا نيبو اهنيبو ةيرسلا نع ملكتن
:ءادعألا ىلع بذكلا :الوأ
ودعلا ىلع بذكلا زوجي هنأل برحلا يف بذكلا لقأ ملو
هللا ءاش نإ هيلع للدأس امك ،برحلا ريغ يفو برحلا يف
:ىلاعت
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ةبقع تنب موثلك مأ ثيدح هيفف ،برحلا يف امأ )أ
صخري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمسأ مل ( :لاق
برحلا يف الإ سانلا لوقت امم بذكلا نم ءيش يف
ةأرملا ثيدحو هتأرما لجرلا ثيدحو سانلا نيب حالصإلاو
نع هلثم يذمرتلا ىورو ،دواد وبأو ملسمو دمحأ هاور )اهجوز
.ديزي تنب ءامسأ
ةثالث يف بذكلا زاوج ثيدحلا يف حص( :يوونلا لاق
بذكلا نم زوجي امنإ يربطلا لاق ،برحلا يف اهدحأ ءايشأ
اذه ،لحي ال هنإف بذكلا ةقيقح نود ضيراعملا برحلا يف
راصتقإلا نكل بذكلا سفن ةقيقح ةحابإ رهاظلاو ،همالك
حرشب ملسم حيحص )ملعأ هللاو لضفأ ضيرعتلا ىلع
 12 / 45.يوونلا
بذكلا ةقيقح ةحابإ رهاظلا :يوونلا لاق( :رجح نبا لاقو
نبا لاقو .ىلوأ ضيرعتلا نكل ،ةثالثلا رومألا يف
صنلاب زئاجلا ىنثتسملا نم برحلا يف بذكلا :يبرعلا
،لاجم هيف لقعلل سيلو هيلإ مهتجاحل نيملسملاب اقْفِر
)ىهتنا .الالح بلقنا ام لقعلاب بذكلا ميرحت ناك ولو
 6 / 159.يرابلا حتف
زوجيف برحلا ةلاح ريغ يف ودعلا ىلع بذكلا امأو )ب
ةيويند ةحلصم وأ ةينيد ةحلصم هيف ام اهنم بابسأل
:هليلدو نيرفاكلا ىذأ نم صُّلَخَت وأ نمؤملل
هللا ىلص هللا لوسر لاق ،مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق
ثالث الإ مالسلا هيلع ميهاربإ بذكي مل « :ملسو هيلع
يِّنِإ { هلوق :لجو زع هللا تاذ يف نهنم نيتنث :تابذك
}اَذَه ْمُهُريِبَك ُهَلَعَف ْلَب { هلوقو : 89) ،تافاصلا( }ٌميِقَس
ىلع ىتأ ذإ ةراسو موي تاذ وه انْيَب :لاقو : 63)،ءايبنألا(
نسحأ نم ةأرما هعم الجر انه اه نإ :هل ليقف ةربابجلا نم رابج
.يتخأ :لاق ؟هذه نم :لاقف اهنع هلأسف هيلإ لسرأف ،سانلا
يريغ نمؤم ضرألا هجو ىلع سيل ةراس اي :لاق ةراس ىتأف
الف ،يتخأ كنأ هتربخأف كنع ينلأس اذه نإو ،كريغو
: 3358 .ةريره يبأ نع يراخبلا هاور ثيدحلا »ينيبذكت
لثم يف ضحملا بذكلاف الإو( :هحرش يف رجح نبا لاق
اعفد نيررضلا فخأ لمحتل بجي دقو ،زوجي تاماقملا كلت
نإف ،مَذُت اهنأ ديري الف تابذك اهايإ ةيمست امأو ،امهمظعأل
اذهو عضاوم يف نسحي دق هنكل الخم احيبق ناك نإو بذكلا
ةصق نأل كلذب امصخ »هللا تاذ يف نيتنث« :هلوق .اهنم
اظح تنمضت نكل هللا تاذ يف اضيأ تناك نإو ةراس
يف امهنإف نيترخألا نيتنثلا فالخب هل اعفنو هسفنل
ةروكذملا ناسح نب ماشه ةياور يف عقو دقو ،اضحم هللا تاذ
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تاذ يف كلذ لك تابذك ثالث الإ طق بذكي مل ميهاربإ نإ«
الإ نهب لداج ْنإ هللاو« دمحأ دنع سابع نبا ثيدح يفو »هللا
 6 / 392.يرابلا حتف )»هللا نيد نع
هيف ام هنمو ةينيد ةحلصم هيف ام هنم بذكلا اذهف :تلق
.نيرفاكلا ىذأ نم رارف
بيهص نع ملسم هاور ام درو دقو ،دودخألا باحصأ ةصقو
:لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر
َلاَق َرِبَك اَّمَلَف ٌ،رِحاَس ُهَل َناَكَو ْ،مُكَلْبَق َناَك ْنَميِف ٌكِلَم َناَك«
َ،رْحِّسلا ُهْمِّلَعُأ اًمالُغ َّيَلِإ ْثَعْباَف ُتْرِبَك ْدَق يِّنِإ ِ:كِلَمْلِل
ٌ،بِهاَر َكَلَس اَذِإ ِهِقيِرَط يِف َناَكَو ُهُمِّلَعُي اًمالُغ ِهْيَلِإ َثَعَبَف
َّرَم َرِحاَّسلا ىَتَأ اَذِإ َناَكَو ُ،هَبَجْعَأَف ُهَمالَك َعِمَسَو ِهْيَلِإ َدَعَقَف
َكِلَذ اَكَشَف ُ،هَبَرَض َرِحاَّسلا ىَتَأ اَذِإَف ِ،هْيَلِإ َدَعَقَو ِبِهاَّرلاِب
،يِلْهَأ يِنَسَبَح ْلُقَف َرِحاَّسلا َتيِشَخ اَذِإ َ:لاَقَف ِبِهاَّرلا ىَلِإ
»رِحاَّسلا يِنَسَبَح ْ:لُقَف َكَلْهَأ َتيِشَخ اَذِإَو
.ثيدحلا ُ ..
برحلا يف بذكلا زاوج هيفو( :هحرش يف يوونلا لاق
وأ هسفن ءاوس كالهلا نم اهريغو سفنلا ذاقنإ يفو اهوحنو
 18 /يوونلا حرشب ملسم حيحص )ةمرح هل نمم هريغ سفن
 هنظأ  -يوونلا نكلو برح ةلاح نكت مل هذهو :تلق 130،برحلا ريغ يف رفاكلا ىلع بذكلا زاج اذإ هنأ ىلإ ريشي
هيلع ميهاربإ ثيدحو قباسلا ثيدحلاو .ىلوأ برحلا يفف
لاقو .نيرفاكلا شطب نم ةاجنلل بذكلا زاوج امهيف مالسلا
ٌمِلاَظ َدَصَق ول هنأ فالخ الو اولاق( :رخآ عضوم يف يوونلا
ملعي ال هنأ يف بذكلا هيلع بجو ٍفَتْخُم هدنع وه ٍلجر َلْتَق
 16 / 158.يوونلا حرشب ملسم حيحص )وه نيأ
،ةيويندلا ةحلصملا لجأل رفاكلا ىلع بذكلا زوجيو
باب( يف رجح نبا اهيلإ راشأ طَالِع نب جاجحلا ةصق هيفو
نابح نباو دمحأ هجرخأ ام هيوقيو( :لاق )برحلا يف بذكلا
هجرخأ يذلا طالِع نب جاجحلا ةصق يف سنأ ثيدح نم
هللا ىلص يبنلا هناذئتسا يف مكاحلا هححصو يئاسنلا
صالختسا يف هتحلصمل ءاش ام هنع لوقي نأ ملسو هيلع
،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل نذأو ةكم لهأ نم هلام
امم كلذ ريغو نيملسملا اومزه ربيخ لهأ نأ ةكم لهأل هرابخإو
اضيأ طالِع نب جاجحلا ةصق  -لاق نأ ىلإ ، -هيف روهشم وه
دروأ دقو  6 / 159 ،يرابلا حتف )برحلا ةلاح يف نكت مل
 (4 /ةياهنلاو ةيادبلا يف ةلوطم اذه جاجحلا ةصق ريثك نبا
215).
:براحملا رفاكلا لايتغا زاوج :ايناث

داهجلاو ديحوتلا ربنم
)(78

بوجو يف دانزلا
دادعإلا

نم عم كلذب ةنسلا تدرو دقو ،هل دهع ال يذلا يأ براحملا
تدروو ،ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هلل مهؤاذيإ دتشا
َنيِكِرْشُمْلا اوُلُتْقاَف { :ىلاعت هلوق يف كلذ ىلإ ةراشإلا
ٍ}دَصْرَم َّلُك ْمُهَل اوُدُعْقاَو ْمُهوُرُصْحاَو ْمُهوُذُخَو ْمُهوُمُتْدَجَو ُثْيَح
يأ ٍ}دَصْرَم َّلُك ْمُهَل اوُدُعْقاَو{( :يبطرقلا لاق : 5) ،ةبوتلا(
ىلع ليلد اذهو ،نودصرُي ثيح ةرغلا عضوم يف مهل اودعقا
لبق“ يبطرقلا لوق :تلق ،ـه أ )ةوعدلا لبق مهلايتغا زاوج
ْمُهَل اوُدُعْقاَو{ ةيآلا هذهو ،لبق نم ةوعدلا هتغلب نمل يأ ”ةوعدلا
عالطتسالاو دصرلا ةيعورشم ىلع ليلد اهيف ٍ}دَصْرَم َّلُك
.ودعلا ىلع سسجتلاو
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ دقف ةنسلا امأ
امهو ،قْيَقُحلا يبأ نب عفار يبأو فرشألا نب بعك لتقب
.دوهيلا نم
ناكو نيملسملا ىلع نيكرشملا ضرحي ناكف بعك امأ
ببشتو هرعشب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا وجهي
يراخبلا هلايتغا ةصق ىور دقو ،نيملسملا ءاسنب )لزغت(
ىلص هللا لوسر لاق « ،رباج نع يراخبلا هاورف ،ملسمو
هللا ىذأ هنإف ؟فرشألا نب بعكل ْنَم :ملسو هيلع هللا
نأ بحتأ ،هللا لوسر اي :لاقف ةملس نب دمحم ماقف .هلوسرو
.لق :لاق .ائيش لوقأ نأ يل نذأف :لاق معن :لاق ؟هلتقأ
ادمحم نأ ثيدحلا يفو : 4037.ثيدحلا »ةملس نب دمحم هاتأف
هللا ىلص يبنلاب مهقيضب ابعك اومهوأ هعم نمو ةملس نب
نصح يف ناكو ،هولتق ىتح هيلع اولاتحاو ملسو هيلع
.عينم
دوهي تحبصأف « ةمركع لسرم يفو( :رجح نبا لاق
اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اوتأف ،نيروعذم
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهركذف ،ةليغ انديس لتق
دعس داز »نيملسملا يذؤيو هيلع ضرحي ناك امو هعينص
زاوج هيفو  -رجح نبا لاق نأ ىلإ » -اوقطني ملف اوفاخف«
.هتغلب دق ةماعلا ةوعدلا تناك اذإ ةوعد ريغب كرشملا لتق
مل ولو برحلا يف هيلإ جاتحي يذلا مالكلا زاوج هيفو
دقو  7 / 340 .يرابلا حتف )هتقيقح ىلإ هلئاق دصقي
يف بذكلا باب( داهجلا باتك يف ثيدحلا اذه يراخبلا جرخأ
).برحلا لهأب كْتَفلا باب(و )برحلا
هلل نيبراحملا نيرفاكلا لايتغا َفَصَو نمف :تلق
نأ وأ كلذ وحنو ردغ هنأب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو
دقو ،ةنسلاو باتكلاب بذكم لاض وهف كلذ مرحي مالسإلا
لوقي نأ دحأل لحي الو  -ضايع يضاقلا  -لاق( :يوونلا لاق
نب يلع سلجم يف ناسنإ كلذ لاق دقو ،اردغ ناك هلتق نإ
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حيحص )هقنع برضف هب رمأف هنع هللا يضر بلاط يبأ
راشأ ةريخألا ةصقلا هذهو  12 /160 .يوونلا حرشب ملسم
َةَّمِئَأ اوُلِتاَقَف { :ىلاعت هلوق ريسفت يف يبطرقلا اهيلإ
هباتك يف ةيميت نبا اهدروأو : 12) ،ةبوتلا( ِ}رْفُكْلا
تعقو ةصق ركذو ).لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا(
.امهنع هللا يضر ةملسم نب دمحم نيبو ةيواعم نيب
رجات وهو ،ربيخ نم يدوهي وهف قْيَقُحلا يبأ نبا امأو
ىلص يبنلاب اشيرق ىرْغَأو ةكم ىلإ بهذ دق ناك ،زاجحلا
بازحألا ةوزغ تناكو ،بازحألا اوبزح ىتح ملسو هيلع هللا
ثعب« :لاق براع نب ءاربلا نع يراخبلا ىور .اهران دقوم وه
يدوهيلا عفار يبأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
ناكو ،كيتع نب هللا دبع مهيلع رَّمَأف ،راصنألا نم ًالاجر
نيعيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يذؤي عفار وبأ
: 4039 ،ثيدحلا »راجحلا ضرأب هل نصح يف ناكو ،هيلع
هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب « :لاق اضيأ هنع ىَوَرو
كيتع نب هللا دبع هيلع لخدف ،عفار يبأ ىلإ اطهر ملسو
لاتحا دقو : 4038 .ثيدحلا »هلتقف مئان وهو اليل هتيب
لخد ىتح لاتحاف ،هلتق ىتح ليحلا ىتشب كيتع نبا
راس مث ،اهجراخ نم دوهيلا تويب باوبأ قلغأ مث نصحلا
ريغو ،هلخاد نم هقلغأ الإ اباب لخدي ال عفار يبأ ىلإ
نم ثيدحلا اذه يفو( :رجح نبا لاق .فرعٌي ال ىتح هَتْوَص
،رصأو ةوعدلا هتغلب يذلا كرشملا لايتغا زاوج :دئاوفلا
هديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ناعأ نم لْتَقو
بلطتو برحلا لهأ ىلع سيسجتلا زاوجو هناسل وأ هلام وأ
ماهبإ زاوجو ،نيكرشملا ةبراحم يف ةدشلاب ذخألاو ،مهترغ
ريثكلل نيملسملا نم ليلقلا ضرعتو ،ةحلصملل لوقلا
يف يراخبلا هجرخأو  7 / 345يرابلا حتف )نيكرشملا نم
).كرشملا مئانلا لتق باب( داهجلا باتك
يرسودلا نمحرلا دبع خيشلا لوقي ةلأسملا هذه يفو
لوقل هريسفت يف ةيدوبعلا بتارمل هركذ دنع ،هللا همحر
: 5) ،ةحتافلا( }ُنيِعَتْسَن َكاَّيِإَو ُدُبْعَن َكاَّيِإ { :ىلاعت هللا
نيدلا تابجاو نم عاطتسملا بسح ةوقلا دادعإ نإ مث( :لاق
هُرِوَتْعَي ال هلل حيحصلا دباعلاف ،هتماقإ مزاولو
،هيف لهاستلا وأ هكرت نع الضف اذه يف فيوستلا
نوكي هتاذ يف داهجلا ىلع ممصملا هلل دباعلاف اضيأو
لكو ةيحابإلاو داحلإلا ةاعد نم رفكلا ةمئأ يف ةليغلل اذفنم
نيدلا دض هتياعد وأ هملق رخسم وأ هللا يحو يف نعاط
ال ،ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هلل ٍذؤم اذه نأل فينحلا
نأ مومعو صوصخ نم ضرألا عاقب يف نيملسملل زوجي
هريغو قيقحلا نبا نم رضأ هنأل ،ةايحلا ديق ىلع هوعَدَي
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مهلايتغا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بدن نمم
ةيصول ليطعت نامزلا اذه يف مهتثرو لاتغا كرتف
ةيدوبعب عيظف لالخإو ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا
الو ،هللا نيد يف ةمادهلا لواعملل عينش خراص حامسو هللا
ههجول بضغلاو هللا نيدل ةريغلا مدع نم الإ هرودص رسفي
،امهميظعتو هلوسرو هللا بح يف ميظع صقن كلذو ،ميركلا
حيحصلا اهانعمب هللا ةيدوبعل ققحم نم ردصي ال
نآرقلا ريسفت نم ميهافملاو راثآلا ةوفص نم ـهأ )بولطملا
ـه  1401مقرألا راد ط يرسودلا نمحرلا دبع خيشلل ميظعلا
 268.ص  1ج
رفاكلا لتق نكمي مل اذإ يهو ،ةلأسم زربت انهو :تلق
:باوجلا ؟ال مأ زوجي له ،نادلولاو ءاسنلا نم هعم نم لتقب الإ
نكمي مل اذإ كلذو ،اونيعي وأ اولتاقي مل نإو مهلتق زوجي
ةلأسملاو ،مهلتق دمعتي الأ ىلعو ،كلذب الإ رفاكلا لتق
:ناثيدح اهيف
ِضْعَب يِف ًةَلوُتْقَم ٌةَأَرْما ِتَدِجُو « :لاق رمع نبا ثيدح
ْنَع ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر ىَهَنَف ،يِزاَغَم كلت
)ىهنف( لدب )ركنأف( ةياور يفو »ِناَيْبِّصلاَو ِءاَسِّنلا ِلْتَق
.امهيلع قفتم
ِهَّللا ُلوُسَر َلِئُس « :لاق ةماَّثَج نب بعَّصلا ثيدحو
َنوُتَّيَبُي َنيِكِرْشُمْلا َنِم ِّيِراَرَّذلا ِنَع ملسو هيلع هللا ىلص
»مُ ْهنِم ْمُه َ:لاَقَف ْمِهِّيِراَرَذَو ْمِهِئاَسِن ْنِم َنوُبيِصُيَف
قفتم ْ
َليِق ملسو هيلع هللا ىلص َّيِبَّنلا َّنَأ« :ةياور يفو ،هيلع
ِءاَنْبَأ ْنِم ْتَباَصَأَف ِلْيَّللا َنِم ْتَراَغَأ اًلْيَخ َّنَأ ْوَل ُهَل
»مِهِئاَبآ ْنِم ْمُه َلاَق َنيِكِرْشُمْلا
.ملسم هاور ْ
ماكحأ نأل كلذب سأب ال يأ مهئابآ نم مه( :يوونلا لاق
يفو حاكنلا يفو ثاريملا يف مهيلع ةيراج مهئابآ
ريغ نم اودمعَتُي مل اذإ دارملاو كلذ ريغو تايدلاو صاصقلا
ءاسنلا لتق نع يهنلا يف قباسلا ثيدحلا امأو .ةرورض
هانركذ يذلا ثيدحلا اذهو اوزيمت اذإ هب دارملاف نايبصلاو
وه تاَيَبلا يف نايبصلاو ءاسنلا لتقو مهتاَيَب زاوج نم
تايبلا ىنعمو ،روهمجلاو ةفينح يبأو كلام بهذمو انبهذم
لجرلا فَرْعُي ال ثيحب ليللاب مهيلع راَغُي نأ نوتيبيو
ءايلا ديدشتبف يرارذلا امأو ،يبصلاو ةأرملا نم
انه يرارذلاب دارملاو حصفأ ديدشتلا ناتغل اهفيفختو
تايبلا زاوجل ليلد ثيدحلا اذه يفو .نايبصلاو ءاسنلا
كلذب مهمالعإ ريغ نم ةوعدلا مهتغلب نم ىلع ةراغإلا زاوجو
يف امأو ،مهئابآ مكح ايندلا يف مهمكح رافكلا دالوأ نأ هيفو
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حيحص )بهاذم ةثالث غولبلا لبق اوتام اذإ مهيفف ةرخآلا
 12 / 48 - 50.يوننلا حرشب ملسم
مهُسْبَك وهو رافكلا تيِيْبَت زوجيو( :ةمادق نبا لاقو
وزغ لهو تايبلاب سأب ال دمحأ لاق .نوراغ مهو مهلتقو اليل
 ودعلا تاَيَب هِرَك ًادحأ ملعن الو لاقو ؟تايبلاب الإ مورلاسابع نبا نع هللا دبع نع يرهزلا نع نايفس هيلع أرقو
هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ةماّثج نب بعّصلا نع
مهتيبن نيكرشملا نم رايدلا نع لئسُي ملسو هيلع
»مُهْنِم ْمُه« :لاقف مهيرارذو مهئاسن نم بيصنف
دانسإ لاقف ْ
نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن دقف ليق نإف ،ديج
،مهلتقل دمعتلا ىلع لومحم اذه انلق ةيرذلاو ءاسنلا لتق
دعب بعصلا ثيدحو لاق .الف مهلتق دمعتي نأ امأ دمحأ لاق
ثعب نيح ءاسنلا لتق نع هيهن نآل ءاسنلا لتق نع هيهن
لَمْحُي :نكمم امهنيب عمجلا نأ ىلعو ،قيقحلا يبأ نبا ىلإ
حرشلاو ينغملا )هادعام ىلع ةحابإلاو ،دمعتلا ىلع يهنلا
 10 / 503.ريبكلا
بعَّصلا ثيدحل هحرش يف رجح نبا راشأ دقو :تلق
،يرهزلا لوق نم ةجرْدُم هيف تدرو ةدايزل هخسن لامتحا ىلإ
لاق نايفس لاق ( :هرخآ يف لاق هنإف ،دواد يبأ ننس يف
كلذ دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن مث يرهزلا
يرهزلا نأكو( :رجح نبا لاقو )نايبصلاو ءاسنلا لتق نع
ةياورلا نأ ىلع )بعصلا ثيدح خسن ىلإ كلذب راشأ
نبا ىلإ ثعب امل ليقف يهنلا اذه خيرات يف تفلتخا
نابح نبا هاور نينح موي لبقو ،دواد وبأ هاور ،قيقحلا يبأ
 6 / 147).يرابلا حتف(
تبهذ لاقو نيثيدحلا نيذه يمزاحلا ركب وبأ دروأ دقو
كلذ سكع ىلإ ةفئاطو يناثلل خسان لوألا نأ ىلإ ةفئاط
امب  -يعفاشلا لوق دروأ مث ،امهنيب عمجلا ىلإ ةفئاطو
رخآ يف ناك بعّصلا ثيدح يعفاشلا لاق(  -عمجلا ديؤي
هترمع يف ناك نإف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرمُع
،ملعأ هللاو كش ريغ نم قيقحلا يبأ نبا لتق دقف ىلوألا
ءاسنلا لتق يف صَّخَر هملعن ملو هللا همحر يعفاشلا لاق
لتق نع ملعأ هللاو اندنع هيهن ىنعمو ،هنع ىهن مث نادلولاو
نيزيمتم نوفرعُي مهو لتقب مهدصقي نأ نادلولاو ءاسنلا
نوعمجي مهنأ ”مهنم “ هلوق ىنعمو ،مهنم هلتقب رمأ نمم
الو ،مدلا هب عنمي يذلا ناميإلا مكح مهل سيل نأ نيتلصخ
حابأ اذلو ،رادلا ىلع ةرغلا هب عنمي يذلا ناميإلا راد مكح
رادلا ىلع ةراغلاو تاَيَبلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
تايبلا نأ طيحي ملعلاو ،نيراغ قلطصملا ينب ىلع راغأو
مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لالحإب َّالَح اذإ ةراغلاو

داهجلاو ديحوتلا ربنم
)(82

بوجو يف دانزلا
دادعإلا

نادلولاو ءاسنلا بيصُي نأ نم َراَغأ وأ تَّيَب دحأ عنْمُي
مهباصأ نمع دوقلاو لقعلاو ةرافكلاو مهيف مثأملا طقسيف
الو ،مالسإلا ةمرح مهل تسيلو ،رِّيَغُيو تِّيَبُي نأ حيبأ اذإ
نع ىهن امنإو ،مهب افراع نيزيمتم مهل ادماع مهَلْتَق هل نوكي
اولتقيف هب اولمعيف ارفك اوغلبي مل مهنأل نادلولا لتق
نهنأو لاتقل نهيف ىنعم ال هنأل ءاسنلا لتق نعو ،هب
ه أ)لجو زع هللا نيد لهأل ةوق نونوكيف نولَّوَخَتُم نادلولاو
سلدنألا ةعبطم ط يمزاحلل خوسنملاو خسانلا يف رابتعإلا
 215.ص ه 1386صمحب
نم يوونلا هركذ ام وهو  -يعفاشلا لوق ةصالخ :تلق
دارُي نمع اوزيمتي مل اذإ يرارذلا لتق يف مثإ ال هنأ  -لبق
.مهلتق دمعتي الأ ىلع 26،نيرفاكلا نم هلتق
.ملعأ ىلاعت هللاو

نأك ،رافكلا يأ ،مهلاجرو مهلافطأو مهءاسن لتق زوجيو :تلق
رافكلا ناك اذإف هب اوبقوع ام سفنب رافكلا نوملسملا بقاعي
وه امك لتقلاب نيملسملا نم خويشلاو لافطألاو ءاسنلا نوفدهتسي
ءيشلا مهعم لعفُي نأ ةلاحلا هذه يف زوجي هنإف ،مويلا لصاحلا
ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف{ :ىلاعت هلوقل ،هسفن
}،هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو{ هلوقو }مكيلع ىدتعا
ةريزج يف ىراصنلا ءامد ةحابإ يف ىرايحلا داشرإ ( ىلإ رظنا
 32.ص هنع هللا يضر ريصب وبأ ديفح هبتاكل )برعلا
26
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ةيركسعلا لامعألا يف ةيرسلا
وه ءانثتسالاو رهجلا وه ةوعدلا يف لصألا نإ تلق
اهيف لصألا ،كلذ سكعف ةيركسعلا لامعألا امأ ،رارسإلا
رارسألاو تامولعملا ءافخإ نكمأ امفيكو ،ةيرسلا
رصنع قيقحت فدهب هلك اذهو ،بجاو وهف تاكرحتلاو
.رصنلا بابسأ مهأ نم وهو ،مصخلا ةأجافمو ةتغابملا
:يهف ةيركسعلا لامعألا يف ةيرسلا ةلدأ امأ
نع هفلخت ةصق يف كلام نب بعك نع يراخبلا هاور ام
هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي ملو ( :لاق كوبت ةوزغ
ةوزغلا كلت تناك ىتح ،اهريغب ىرو الإ ةوزغ ديري ملسو
ديدش رح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهازغ
ىَّلَجف ،اريثك اودعو ،ازافمو اديعب ارفس لبقتساو
ههجوب مهربخأف ،مهوزغ ةبهأ اوبهأتيل مهرومأ نيملسملل
هللا لوسر نكي ملو ( هلوقف : 4418 .ثيدحلا )ديري يذلا
ىلع لدي )اهريغ ىرو الإ ةوزغ ديري ملسو هيلع هللا ىلص
وبأ هاورو .ةيرس نوكت نأ ةيركسعلا لامعألا يف لصألا نأ
هيف ثيدحلا اذهو )ةعدُخ برحلا :لوقي ناكو ( هيف دازو دواد
نأ ريمألل زوجي هنا يهو ،ةيرسلاب قلعتي اميف ةدئاف
،وزغلا ةهجب ملعي ال شيجلا مظعمو وزغلل شيجلاب جرخي
مهربخأف ......مهرمأ نيملسملل ىلجف ( بعك لوق ليلدب
دقو ،اهريغ نود كوبت ةوزغ يف كلذو )ديري يذلا ههجوب
وزغلل جرخأ ال دونجلا دحأ لوقي ال ىتح ةدئافلا هذه تركذ
ءافخإ نأ يهو ،ىرخأ ةدئاف ثيدحل ا يفو .ةهجلا ملعأ ىتح
،اضيأ قيدصلا نعو لب طقف ودعلا نع سيل تامولعملا
ام اهبرست عنمو ةرئاد قيضأ يف تامولعملا رصح فدهلاو
ةمكحلا يفو قيدصلا ملكتي دقو نويع ودعللف نكمأ
”.هعضت نيأ رظناف كمد نم كّرِس“
ةيرس تناك راصنألا عم ةبقعلا ةعيب اضيأ كلذ نمو
 3 / 160).ةياهنلاو ةيادبلا(
نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرجه اضيأ كلذ نمو
ْدَقَف ُهوُرُصنَت الِإ{ :ىلاعت لاق ةيرس تناك ةنيدملا ىلإ ةكم
يِف اَمُه ْذِإ ِنْيَنْثا َيِناَث اوُرَفَك َنيِذَّلا ُهَجَرْخَأ ْذِإ ُهَّللا ُهَرَصَن
:ةبوتلا( }اَنَعَم َهَّللا َّنِإ ْنَزْحَت ال ِهِبِحاَصِل ُلوُقَي ْذِإ ِراَغْلا
ىلص يبنلل تلق ( :هنع هللا يضر ركب وبأ لاقو 40)،
هيمدق تحت رظن مهدحأ نأ ول :راغلا يف انأو ملسو هيلع هللا
)امهثلاث هللا نينثاب ركب ابأ اي كنظ ام :لاقف ،انرصبأل
هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو  3653 ،ثيدح يراخبلا هاور
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هاور »انع فخإ « :مهَعِبَت نيح كلام نب ةقارسل ملسو
 3906.يراخبلا
هيلع هللا ىلص يبنلا عنص ام اضيأ ةيرسلا نمو
الأ هرمأو اباتك هل بتك شحج نب هللا دبع ةيِرَس عم ملسو
يتأتسو ،هيف ام ذفني مث نيموي هريسم دعب الإ هحتفي
.ىلاعت هللا ءاش نإ سماخلا بابلا يف ةصقلا
ىلع سسجتلا ةيركسعلا لامعألا يف ةيرسلا نمو
ثعبي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك دقو ،ودعلا
،بازحألا ركسعم ىلإ ةفيذح ثعب امك هودع ىلع نويعلا
ثيداحألاب تبث امم كلذ ريغو هدحو ةعيلط ريبزلا ثعبو
.ةحيحصلا
عقوأ ىتح همالسإل دوعسم نب ميعن نامتك كلذ نمو
نإ :قاحسإ نبا لاق( بازحألا موي ةظيرق نيبو بازحألا نيب
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأ دوعسم نب اميعن
اوملعي مل يموق نإو تملسأ دق ينإ هللا لوسر اي :لاقف
هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،تئش امب ينْرُمف يمالسإب
نإ انع لِّذَخَف ،دحاو لجر انيف تنأ امنإ « :ملسو هيلع
 4 / 111ةياهنلاو ةيادبلا )»ةعدخ برحلا نإف ،تعطتسا
 7 / 402.يرابلا حتفو
دق لب زوجي هنأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ دقو
رهاظلا يْدَهلا يف نيكرشملاب هبشتلا ملسملا ىلع بجي
اممو( :هللا همحر لاق ،حلاصملا هذه لثمل هوحنو سابللاك
ردص يف ناك امنإ ،مهب هبشتلا نم ءاج ام لك نأ :كلذ حضوي
نع نوزيمي ال اوناك ،كاذ ذإ دوهيلا نأل :كلذ َخِسُن مث ،ةرجهلا
الو ةمالعب الو ،سابل يف الو روعش يف ال نيملسملا
).اهريغ
،عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف كلذ دعب تبث هنإ مث
ام ،هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نمز يف هروهظ لُمَك يذلا
راعشلا يف مهتقرافمو نيرفاكلا ةفلاخم نم هللا هعرش
.يْدَهلاو
نيدلا روهظ عم الإ نوكت ال مهل ةفلاخملا نأ :كلذ ببسو
ناك املف .راغصلاو ةيزجلاب مهمازلإو داهجلاك هولعو
،مهل ةفلاخملا عرشُت مل ءافعض رمألا لوأ يف نوملسملا
.كلذ عِرُش ،العو رهظو نيدلا لمك املف
رفك راد وأ ،برح رادب ملسملا نأ ول :مويلا كلذ لثمو
امل ،رهاظلا يدهلا يف ةفلاخملاب ارومأم نكي مل ،برح ريغ
بجي وأ ،لجرلل بحتسي دق لب ،ررضلا نم كلذ يف هيلع
يف هيلع امل ،رهاظلا مهيده يف انايحأ مهكراشي نأ ،هيلع
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مهتوعد نم ةينيد ةحلصم كلذ يف ناك اذإ ،ررضلا نم كلذ
نيملسملا رابخإل ،مهرومأ نطاب ىلع عالطإلاو ،نيدلا ىلإ
دصاقملا نم كلذ وحنو ،نيملسملا نع مهررض عفد وأ ،كلذب
.ةحلاصلا
،هنيد اهيف هللا زعأ يتلا ةرجهلاو مالسإلا راد يف امأف
تعرُش اهيفف ةيزجلاو راغَّصلا اهب نيرفاكلا ىلع لعجو
فلتخت مهل ةفلاخملاو ةقفاوملا نأ رهظ اذإو .ةفلاخملا
ـهأ )اذه يف ثيداحألا ةقيقح ترهظ ناكملاو نامزلا فالتخاب
/د قيقحت ةيميت نبال ميقتسملا طارصلا ءاضتقا(
 418 - 419).ص  1ج ـه  1404ط لقعلا رصان
اديؤم مالسإلا يف ةيرسلاب قلعتي امب اذه :تلق
ال مالسإلا نإ لوقي نم أطخ ملعت هنمو ،ةيعرشلا ةلدألاب
نودَصَتَي نم ضعب نأ هل فسؤي اممف ،يرسلا لمعلا رقي
اذهو ،ةيرسلاب ذخألا مهريغ ىلع نوركني ةيمالسإلا ةوعدلل
رطخي مل هللا ليبس يف داهجلل دادعإلا نأ ىلع لدي راكنإلا
لمأتف .ةيرسلا ىنعم اوملعل الإو ،نيركنملا ءالؤه لابب
:ةبوتلا( ً}ةَّدُع ُهَل اوُّدَعَأل َجوُرُخْلا اوُداَرَأ ْوَلَو { :ىلاعت لاق .اذه
).ةعدخ برحلا( ةرقف يف هركذن ام رخآ اذهو 46)،
دصقملاو ( اذكه ةرقفلا هذه ةغايص اضيأ نكميو
).داهشتسالا ال نيدلا راهظإ وه داهجلل يلصألا
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هللا دنع نم الإ رصنلا امو
:نارمع لآ ( ِ}هَّللا ِدْنِع ْنِم الِإ ُرْصَّنلا اَمَو { :ىلاعت لاق
ىوقأ ربتعي ام ىلع ةيآلا هذه تلمتشا :10)،لافنألا( )126
ءانثتسالاب عوبتملا )ام ( يفنلا وهو رصحلا بيلاسأ
رصنلاف ،هدحو هللا يف رصنلا رصح انه ديفي وهو )،الإ(
الإ ةدع الو ددعب ال ،هل كيرش ال هدحو هناحبس هِنذإب لزنتي
يف نيملسملا ضعب نع ىنعملا اذه باغ اّمَلو .هللا ءاشي نأ
نأ اوملعيل ةميزهلا تناك مهترثكب اوبجعأو نينح ةوزغ
ْدَقَل{ :ىلاعت لاق .هللا نذإب الإ ائيش ينغت ال ةدعلاو ددعلا
كرَصَن
ْمُكْتَبَجْعَأ ْذِإ ٍنْيَنُح َمْوَيَو ٍةَريِثَك َنِطاَوَم يِف ُهَّللا ْمُ َ
اَمِب ُضْرَألا ْمُكْيَلَع ْتَقاَضَو اًئْيَش ْمُكْنَع ِنْغُت ْمَلَف ْمُكُتَرْثَك
ىَلَع ُهَتَنيِكَس ُهَّللا َلَزنَأ َّمُث َنيِرِبْدُم ْمُتْيَّلَو َّمُث ْتَبُحَر
َنيِذَّلا َبَّذَعَو اَهْوَرَت ْمَل اًدوُنُج َلَزنَأَو َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَعَو ِهِلوُسَر
مهرَّكذف : 25، 26)،ةبوتلا( َ}27نيِرِفاَكْلا ُءاَزَج َكِلَذَو اوُرَفَك
يتلا ةرثكلا هذه نود ةريثك نطاوم يف مهرصن هنأ هناحبس
نغت مل ةرثكلا ىلإ اونكرو اوبجعأ امل مهنأو ،اهب اوبجعأ
نيبيل ةميزهلا دعب هللا مهرصن مث ،اومِزُهف ائيش مهنع
مهدرف ،نغت مل يتلا ةرثكلاب ال هدنع نم رصنلا نأ مهل
رمألا كلذ ،ضعبلا نع باغ يذلا رمألا ىلإ ةميزهلاب هناحبس
}ِ .هَّللا ِدْنِع ْنِم الِإ ُرْصَّنلا اَمَو{ وه
َليِق َاذِإ ْمُكَل اَم اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي{ :ىلاعت هلوق اذه لثمو
ْمُتيِضَرَأ ِضْرَألا ىَلِإ ْمُتْلَقاَّثا ِهَّللا ِليِبَس يِف اوُرِفنا ْمُكَل
ِةَرِخآلا يِف اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا ُعاَتَم اَمَف ِةَرِخآلا ْنِم اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلاِب
اًمْوَق ْلِدْبَتْسَيَو اًميِلَأ اًباَذَع ْمُكْبِّذَعُي اوُرِفنَت الِإ ٌليِلَق الِإ
الِإ ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُهَّللاَو اًئْيَش ُهوُّرُضَت الَو ْمُكَرْيَغ
َيِناَث اوُرَفَك َنيِذَّلا ُهَجَرْخَأ ْذِإ ُهَّللا ُهَرَصَن ْدَقَف ُهوُرُصنَت
ىلوملا مهضحف : 38 - 40)،ةبوتلا( }ِراَغْلا يِف اَمُه ْذِإ ِنْيَنْثا
نأ ىلع رداق هنأو ،دوعقلا نم مهرذحو ريفنلا ىلع هناحبس
مهرَّكذ مث }ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُهَّللاَو { مهريغ لدبتسي
ىلص هلوسر رصن هناحبس هنأ يهو ،هتردق راثآ ضعبب
ءانثأ ةكم رافك ىلع  -ةدعو ددع نود  -ملسو هيلع هللا
نيلِّذخُملاو نيمزهنملا شياعتلا ةاعد ىلع در اذه يفو :تلق
ىمظعلا لودلا هجاون فيك نولوقيو نوحرصُي نيذلا ،نيحطبنملاو
نأ مهنع رذتعاو مهل قفص نمو ءالؤه اوملعيل ،اكيرمأ اهسأر ىلعو
اونوكي مل مهتاوزغ يف هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
نولتاقي امنإو ةَّدعلاو ددعلا يف نيئفاكتم مايألا نم موي يف
جهن ىلع ئفاكت كانه سيل نينح موي ىتح ميظع نيدو ناميإب
.نيينارصعلا
مهتناكمبالو ةقاربلا مهئامسأب اورتغي ال نأ ةمألا بابش حصنأو
.ةاغطلا هديري جهن ىلع نوشمي مهف ،سانلا دنع مهتناكمب
27
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يذلا لوألا رمألا ىلإ اضيأ اذهب هناحبس مهّدرف ،هترجه
ِدْنِع ْنِم الِإ ُرْصَّنلا اَمَو { وهو ناهذألا نع بيغي الأ يغبني
}ِ .هَّللا
ْمُهَلَتَق َهَّللا َّنِكَلَو ْمُهوُلُتْقَت ْمَلَف{ :ىلاعت هلوق اذه لثمو
بسنف : 17) ،لافنألا( }ىَمَر َهَّللا َّنِكَلَو َتْيَمَر ْذِإ َتْيَمَر اَمَو
بوجو ىلع اهيبنت َ}تْيَمَر ْذِإ { مهيلإ يمرلا هناحبس هللا
هيلإ ةباصإلاو ديدستلا هناحبس بسنو ،بابسألاب ذخألا
نيبيل }ىَمَر َهَّللا َّنِكَلَو { }ْ ،مُهَلَتَق َهَّللا َّنِكَلَو { العو لج
ال هدحو هنم قيفوتلاو ،هدحو هنم رصنلا نأ هناحبس
.اهسفنب ائيش ينغت ال تبجو نإو اهنإف بابسألاب
:ناهيبنت انه انلو
هللا دنع ام نإف ،هدحو هللا ديب رصنلا ناك اذإ هنأ :لوألا
،ماقملا اذه يف اهعرش يتلا بابسألاب الإ ذخؤي ال ىلاعت
هناحبس هللا نأ يناميإلا دادعإلا عوضوم لوأ يف انرَكَذو
لاق ،هنيد نورصني نيذلا نينمؤملا رصنب لفكت
لاقو : 47)،مورلا( }َنيِنِمْؤُمْلا ُرْصَن اَنْيَلَع اًّقَح َناَكَو{ :ىلاعت
تركذو :40)،جحلا( ُ}هُرُصنَي ْنَم ُهَّللا َّنَرُصنَيَلَو { :ىلاعت
اذه قاقحتسال طرشك )يدامو يناميإ ( نادادعإ مزلي هنأ كانه
نم تدرأ لصاوتم ربصو ةوعدو لذبو دهج هانعم اذهو ،رصنلا
نونمتي نيذلا ىلاسكلا نيدعاقلا نيلفاغلا هيبنت اذه
هنيد اورصني مل مهو هللا رصن نوجريو ينامألا هللا ىلع
نودصتي نيذلا نيغئازلا كئلوأ هيبنت تدرأ امك ،ءيشب
داهجلا ليبس نوكلسي الو نامزلا اذه يف يمالسإلا لمعلل
ةرصنل هللا اهعرش يتلا بابسألاب نوذخأي الو نيعتملا
َوُهَو اَهَيْعَس اَهَل ىَعَسَو َةَرِخآلا َداَرَأ ْنَمَو { :ىلاعت لاق ،نيدلا
: 19).ءارسإلا( }اًروُكْشَم ْمُهُيْعَس َناَك َكِئَلْوُأَف ٌنِمْؤُم
،هللا ةمحر نم نوسيآلا كئلوأل وهو :يناثلا هيبنتلا
لذلا نم هيف مه امم نوملسملا ضهني نأ نم اوسيآ نيذلا
بلغتلا نم نوملسملا نكمتي نأ نم اوسيآ نيذلا ،ناوهلاو
لوقي مهدحأ ىرت ،مهب ةصبرتملا ةيملاعلا رفكلا ىوق ىلع
ةعضاخ نآلا نادلبلا مظعمو ةلود نيملسملل موقت فيك
ةرفاكلا ىمظعلا لودلا نإ لوقيو ،؟ايسورل وأ اكيرمأل
ةرباعلا خيراوصلا كلتمتو حالسلاو ماعطلا كلتمت
جرخي نم بيدأتل ءامسلا يف ةبوصنملا ةحلسألاو تاراقلل
مهرامقأو ضرألا يف مهتارابختسا ةزهجأ نإ لوقيو ،مهعوط نع
فيكف ،ةسمه لكو ةكرح لكب ملعت ءامسلا يف ةيعانصلا
؟هدهم يف لمع يأ نورمديس مهنإ داهجلاو لمعلا انل ىنستي
يلودلا دقنلا قودنصو ةلود نيملسملل موقت فيك لوقيو
يف ةلود يأ داصتقا ريمدت مهنكمي ةيملاعلا ةيلامسأرلاو
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تفيو نيملسملا طبثي يذلا مالكلا نم كلذ ريغو ؟تاعاس
فسؤي اممو ،عقاولا رمألل نوملستسي مهلعجيو مهدضع يف
ةوعدلل نودصتي نم ضعب اهعيشي فيجارألا هذه نأ هل
مهفقاوم برغتست الف كلذلو ،نامزلا اذه يف ةيمالسإلا
.ةفلتخملا رفكلا ىوق نمو تيغاوطلا نم ةيزخملا
ةيملاعلا رفكلا ىوق نأ نظي نم نإ لوقنف نحن امأ
نيملسملل ةلود مايق نود لوحت نأ اهنكمي اهتاردقم لكب
وه لب ،انيبم الالض لض دقف ،نومضملاو لكشلا ةيمالسإ
.قداصلا هدعوبو ىلاعت هللا تايآب بذكم
ُمْوَقْلا الِإ ِهَّللا ِحْوَر ْنِم ُسَئْيَي ال ُهَّنِإ { :ىلاعت لاق
:87).فسوي( }َنوُرِفاَكلا
لآ ( ِ}هَّللا ِدْنِع ْنِم الِإ ُرْصَّنلا اَمَو { :ىلاعت لاقو
ديب رصنلا سيلف :10)،لافنألا( ةروسو ):126نارمع
ُهَّللا ْحَتْفَي اَم { :ىلاعت لاق دقو ،ايسور ديب الو اكيرمأ
ْنِم ُهَل َلِسْرُم الَف ْكِسْمُي اَمَو اَهَل َكِسْمُم الَف ٍةَمْحَر ْنِم ِساَّنلِل
:2).رطاف( ِ}هِدْعَب
نلف ،ةوق نم ةيملاعلا رفكلا ىوق تغلب امهمو
الَو { :ىلاعت لاق دقو ،العو لج هللا ةردق ىلع يصعتست
اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو َنوُزِجْعُي ال ْمُهَّنِإ اوُقَبَس اوُرَفَك َنيِذَّلا َّنَبَسْحَي
،انبر نوزجعي ال مهنإ :59،60)،لافنألا( ٍ}ةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا
نينمؤملا هئايلوأ عم هللا نإو ،هريبدتو هردق نوقبسي الو
ِدْيَك ُنِهوُم َهَّللا َّنَأَو ْمُكِلَذ { :ىلاعت لاق ،مهودع ىلع مهرصان
اوُهَتنَت ْنِإَو ُحْتَفْلا ْمُكَءاَج ْدَقَف اوُحِتْفَتْسَت ْنِإ َنيِرِفاَكْلا
ْمُكُتَئِف ْمُكنَع َيِنْغُت ْنَلَو ْدُعَن اوُدوُعَت ْنِإَو ْمُكَل ٌرْيَخ َوُهَف
:18،19)،لافنألا ( }َنيِنِمْؤُمْلا َعَم َهَّللا َّنَأَو ْتَرُثَك ْوَلَو اًئْيَش
َنيِرِفاَكْلا َّنَأَو اوُنَمآ َنيِذَّلا ىَلْوَم َهَّللا َّنَأِب َكِلَذ{ :ىلاعت لاقو
:11).دمحم( ْ}مُهَل ىَلْوَم ال
نم هعيطتسن ام دادعإب هتردق تلج ىلوملا انرمأ دقو
ددملاب انل هناحبس لفكت مث ،انلمعو انبجاو وه اذه ،ةوقلا
،كزغن مهزغاو“ ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل هناحبس لاقف
”هلثم ةسمخ ثعبن اشيج ثعباو ،كيلع قفننسف قفنأو
هناحبس لفكت امك )،رامح نب ضايع نع ملسم هاور(
ِدْيَك ُنِهوُم َهَّللا َّنَأَو ْمُكِلَذ{ :ىلاعت لاقو ،نيرفاكلا ليذختب
َءاَيِلْوَأ اوُلِتاَقَف { :ىلاعت لاقو :18)،لافنألا ( }َنيِرِفاَكْلا
:76)،ءاسنلا ( }اًفيِعَض َناَك ِناَطْيَّشلا َدْيَك َّنِإ ِناَطْيَّشلا
ْمَل ىَرْخُأَو { :ىلاعت لاقف ،انتنوعمب هناحبس لفكتو
ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُهَّللا َناَكَو اَهِب ُهَّللا َطاَحَأ ْدَق اَهْيَلَع اوُرِدْقَت
:21).حتفلا( }اًريِدَق
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اوسن ،مهشويجو 28نيرفاكلا دونج مهتعزفأ نيذلا نإ
ُهَّللا َناَكَو ِضْرَألاَو ِتاَواَمَّسلا ُدوُنُج ِهَّلِلَو { ىلاعت هللا لوق
لاومأ مهتعزفأ نيذلا نإو :7)،حتفلا ( }اًميِكَح اًزيِزَع
ُنِئاَزَخ ِهَّلِلَو { ىلاعت هللا لوق اوسن مهترطيسو نيرفاكلا
}َنوُهَقْفَي ال َنيِقِفاَنُمْلا َّنِكَلَو ِضْرَألاَو ِتاَواَمَّسلا
نيرفاكلا نوصح مهتعزفأ نيذلا نإو : 7) ،نوقفانملا(
ْمُهُتَعِناَم ْمُهَّنَأ اوُّنَظَو { ىلاعت هللا لوق اوسن ةعناملا مهتالآو
َفَذَقَو اوُبِسَتْحَي ْمَل ُثْيَح ْنِم ُهَّللا ْمُهاَتَأَف ِهَّللا ْنِم ْمُهُنوُصُح
يِدْيَأَو ْمِهيِدْيَأِب ْمُهَتوُيُب َنوُبِرْخُي َبْعُّرلا ْمِهِبوُلُق يِف
اوسنو :2)،رشحلا ( }ِراَصْبَألا يِلوُأاَي اوُرِبَتْعاَف َنيِنِمْؤُمْلا
ْنِم ِباَتِكْلا ِلْهَأ ْنِم ْمُهوُرَهاَظ َنيِذَّلا َلَزْنَأَو { ىلاعت هللا لوق
َنوُلُتْقَت اًقيِرَف َبْعُّرلا ْمِهِبوُلُق يِف َفَذَقَو ْمِهيِصاَيَص
ْمَل اًضْرَأَو ْمُهَلاَوْمَأَو ْمُهَراَيِدَو ْمُهَضْرَأ ْمُكَثَرْوَأَو اًقيِرَف َنوُرِسْأَتَو
:26، 27)،بازحألا( }اًريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُهَّللا َناَكَو اَهوُئَطَت
هللا لوق اوسن نيرفاكلا تارابختسا مهتعزفأ نيذلا نإو
هلوقو :19)،ةرقبلا ( }َنيِرِفاَكْلاِب ٌطيِحُم ُ َهّللاَو { ىلاعت
هلوقو :126)،ءاسنلا ( }اًطيِحُم ٍءْيَش ِّلُكِب ُهَّللا َناَكَو{ ىلاعت
: 47).لافنألا( }ٌطيِحُم َنوُلَمْعَي اَمِب ُهَّللاَو{ ىلاعت
هللاب ملعأ  -هرفُك ىلع  -بلطملا دبع ناك دقل
ابر تيبلل نإ( ةهربأل لاق امدنع كلذو ،ءالؤه نم هتردقبو
رفو ليبابألا ريطلاب ةهربأ شيج كله امدنعو )،هعنميس
:مهليلد لاق ،نيبراه مهضعب
بلاطلا هلإلاو رفملا نيأ
سيل بولغملا مرشألاو
.بلاغلا
  1 / 3 3حيبص ط ماشه نبا ةريس ( ةهربأ وه مرشألا35).
يِف اْوَغَط َنيِذَّلا ِداَتْوَألا يِذ َنْوَعْرِفَو { :ىلاعت لاق
َطْوَس َكُّبَر ْمِهْيَلَع َّبَصَف َداَسَفْلا اَهيِف اوُرَثْكَأَف ِدالِبْلا
لتق مك :10- 14) ،رجفلا ( }ِداَصْرِمْلاِبَل َكَّبَر َّنِإ ٍباَذَع
،هكلمو هسفن ىلع ةيشخ ليئارسإ ينب ءانبأ نم نوعرف
رذح ينغي الو ،هيدي ىلع هكاله ناك نم هتيب يف ىبر مث
ٌبِلاَغ ُهَّللاَو { :ىلاعت لاق ،طيحم مهئارو نم هللاو ،ردق نم
لاقو :21)،فسوي( }َنوُمَلْعَي ال ِساَّنلا َرَثْكَأ َّنِكَلَو ِهِرْمَأ ىَلَع
}ٌزيِزَع ٌّيِوَق َهَّللا َّنِإ يِلُسُرَو اَنَأ َّنَبِلْغَأل ُهَّللا َبَتَك{ :ىلاعت
:21).ةلداجملا(
عم شويجلا نإو ،عنمت ال هللا نم نيرفاكلا نوصح نإ
نوفجرملاو شياعتلا ةاعد مهو ةديدجلا ةوحصلا ءامعز كلذ ملعيل
.ضرألا يف
28
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ركملا نإو ،عفشت ال هدنع لاومألا نإو ،عفنت ال هشطب
اًرْكَم اوُرَكَمَو { :ىلاعت لاق ،عفدت ال هتردقل ةعيدخلاو
ْمِهِرْكَم ُةَبِقاَع َناَك َفْيَك ْرُظناَف َنوُرُعْشَي ال ْمُهَو اًرْكَم اَنْرَكَمَو
َّنِإ اوُمَلَظ اَمِب ًةَيِواَخ ْمُهُتوُيُب َكْلِتَف َنيِعَمْجَأ ْمُهَمْوَقَو ْمُهاَنْرَّمَد اَّنَأ
:50 - 52).لمنلا( }َنوُمَلْعَي ٍمْوَقِل ًةَيآل َكِلَذ يِف
ماقملا يف بابسألا ّيِتاذ انلشف نأب رِّكذأف ذوعأو
رييغتلا نأبو َ}كِسْفَن ْنِمَف ٍةَئِّيَس ْنِم َكَباَصَأ اَمَو { لوألا
ُرِّيَغُي ال َهَّللا َّنِإ{ :ىلاعت لاق ،تاذلا نم اضيأ أدبي نأ دبال
هللا نإ : 11) .دعرلا( ْ}مِهِسُفنَأِب اَم اوُرِّيَغُي ىَّتَح ٍمْوَقِب اَم
امك هيصاعمب انلمع امل نيرفاكلا انيلع طلس امنإ ىلاعت
طخاسمب اولمع امل ليئارسإ ينب ىلع سوجملا رافك طلس
}الوُعْفَم اًدْعَو َناَكَو ِراَيِّدلا َلاَلِخ اوُساَجَف { :ىلاعت لاق ،هللا
:5).ءارسإلا(
،باوص جهنم :ةثالث رومأ حالصإلاو رييغتلل انمزليو
.هلك اذه يف ةينلا صالخإو ،جهنملا اذه عابِّتا يف قدصو
اميف  -باوصلا جهنملا اذه ملاعم نيبأ نأ تلواح دقو
يف هتركذ امك ةلاسرلا هذه يف  -ملعأ ىلاعت هللاو ىرأ
ةنسلا لهأ جهنم ( ةنسلاو باتكلاب ماصتعإلا لوصأ
).داهجلا يف ةيساسأ ملاعم( يف هتركذ امكو )ةعامجلاو
َنيِذَّلاَو اَنَلُسُر ُرُصنَنَل اَّنِإ { :ىلاعت هللا لاق دقو اذه
اذه :51)،رفاغ ( }ُداَهْشَألا ُموُقَي َمْوَيَو اَيْنُّدلا ِةاَيَحلا يِف اوُنَمآ
ٌبيِرَق ِهَّللا َةَمْحَر َّنِإ{ :ىلاعت لاقو .هيف بير ال قداص دعو
:56).فارعألا( }َنيِنِسْحُمْلا ْنِم
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ةمتاخلا
لك ىلع بجاو دادعإلا نأ تفرع نأ دعب ملسملا يخأ
متعطتسا ام مهل اودعأو{ هناحبس هلوقل كسفن َّدعأف ملسم
}.ةوق نم
ًادغو عيطتست مويلا كنإف كيلع تقولا عيضت الو
نع كايند كلغشت ال ،هيلع رومألا ريصت اذام يردت ال
برضب راهن ليل حرصي يبيلصلا ودعلا نأل دادعإلا
.مهيضارأ ميسقتو نيملسملا
ةبطخ يف ثيغ وبأ ناميلس خيشلا مالك ينبجعأ دقو
ىلع مهتانب نومِّلعُي ىراصنلاو دوهيلا( :هللا هظفح لاق ،هل
)تيربكلا دوع نم انءانبأ فوخن انلزام نحنو حالسلا لمح
.مويلا نيملسملا عقاو هنإ هللاو قدصف
ةدئافلا ام( نم نيلذخملاو نيمزهنملا مالك يخأ كرغي الو
اذإ الإ مهتلفغ نم اوضقيتسي نل ءالؤهف )ةَّدعلا دادعإ نم
ودعلا مهاد ول هريغ هلإ ال يذلا هللاوو ،مهراد رقع ودعلا لخد
لمح عيطتسي ال لاجرلا نم ًاريثك دجتل نيملسملا تويب
ىلع تقولا اوعيضي الو ءالؤه هللا اوقتيلف ،حالسلا
}.هللا ىلإ يرمأ ضوفُأو مكل لوقأ ام نوركذتسف{ مهسفنأ
هعجشيو هنيعي ام دجي ملو داهجلا ديري يذلا يخأ ركذُأو
ليبس يف لتاقف{ :ىلاعت هلوقب سانلا نيب ًاديحو وهو
}.نينمؤملا ضرحو كسفن الإ فلكت ال هللا
هتريشعو هلهأو هرصقو هلام هنتف يذلا يخأ ركذأو
ْمُكُناَوْخِإَو ْمُكُؤاَنْبَأَو ْمُكُؤاَبآ َناَك ْنِإ ْلُق{:هناحبس هلوقب
َنْوَشْخَت ٌةَراَجِتَو اَهوُمُتْفَرَتْقا ٌلاَوْمَأَو ْمُكُتَريِشَعَو ْمُكُجاَوْزَأَو
ٍداَهِجَو ِهِلوُسَرَو ِهَّللا ْنِم ْ ُمكْيَلِإ َّبَحَأ اَهَنْوَضْرَت ُنِكاَسَمَو اَهَداَسَك
ال ُهَّللاَو ِهِرْمَأِب ُهَّللا َيِتْأَي ىَّتَح اوُصَّبَرَتَف ِهِليِبَس يِف
َ}.نيِقِساَفْلا َمْوَقْلا يِدْهَي
ُرُصنَنَل اَّنِإ{:هناحبس هلوقب نيدهاجملا يناوخإ رّشبُأو
}ُداَهْشَألا ُموُقَي َمْوَيَو اَيْنُّدلا ِةاَيَحلا يِف اوُنَمآ َنيِذَّلاَو اَنَلُسُر
}.نوبلاغلا مهل اندنج نإو{ هناحبس هلوقو :51)،رفاغ(
ةبقاعلاو{ :هلوقب ةاغطلا نوجس يف ريسألا يخأ ركذُأو
}.نيقتملل
هيلع هللا ىلص هلوقب ةاغطلا ملظ نم رافلا يخأ ركذأو
اذإ ،كهاجت هدجت هللا ظفحأ ،كظفحي هللا ظفحأ« :ملسو
نأ ملعاو ،هللاب نعتساف تنعتسا اذإو ،هللا لأساف تلأس
الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا

داهجلاو ديحوتلا ربنم
)(92

بوجو يف دانزلا
دادعإلا

كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو ،كل هللا هبتك دق ءيشب
تعفر ،كيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب
».فحصلا تفجو ،مالقألا
نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذإو{ :هناحبس هلوقب مِلاعلا ركذُأو
}.هنومتكت الو سانلل ُهَّنُنيبُتل باتكلا اوتوأ
:ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ىلتبملا يخأ ركذُأو
لثمألا مث ءايبنألا« :لاق ؟ءالب دشأ سانلا يأ لِئُس امنيح
بلص ناك نإف ،هنيد ردق ىلع لجرلا ىلتبُي ،لثمألاف
ردق ىلع يلتبا ةقر هنيد يف ناك نإو ،هؤالب دتشا نيدلا
هيلع امو ضرألا ىلع يشمي ىتح دبعلاب حربي امف ،كلذ
».ةئيطخ نم
ةاعدو ءوسلا ءاملع ةنتف نم نيملسملا بابش رذحُأو
ىلع فاخأ امنإو« :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب لالضلا
».نيلضملا ةمئألا يتمأ
جئاتنلل تفتلي ال نأب ديحوتلا ةيعاد يخأ هبنُأو
ةمايقلا موي يبنلا يتأيو :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل
».دحأ هعم سيلو
اوقتي نأب ًالام هللا هاطعأ نمو تاورثلا باحصأ بطاخُأو
،نيدهاجملاو داهجلل هللا ليبس يف اوقفنيو لجو زع هللا
هللا ليبس يف مهلاومأ نوقفني نيذلا لثم{ :ىلاعت لاق
ٍةبح ُةئام ٍةلبنس لك يف لبانس عبس تتبنأ ٍةبح لثمك
}.ميلع ٌعساو هللاو ءاشي نمل فعاضُي هللاو
نأب تاوكزو تاقدص نم ًالام هدي يف عقو نم لك بطاخُأو
ةسام ةجاحب نيدهاجملا مكناوخإ نأل نيدهاجملل اهنوقفني
ملاعلا هجاوت ةيبيلص ةلمح ثبخأو سرشأو فنعأ ةهجاومل
.مويلا يمالسإلا
نم كعقوم وه ام تمدق اذام ملسملا يخأ تنأ كبطاخُأو
يف ةصيخر كسفن لذبت ال اذامل هلهأو مالسإلا ةرصن
يف تايحضت ديرن ًامالك ديرن ال ،لجو زع هللا ليبس
.لجو زع هللا ليبس
نأ العلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب لجو زع هللا لأسأو
وأ مهنع رذتعأ وأ مهعم فقو نمو ىراصنلاو دوهيلا كلهُي
.هل ءاقدصأ مهلعج
اهتاجراب قرغأ مهللا ً،اريمدت اكيرمأ رمد مهللا
انلعجا مهللا ،نيملاعلا بر اي اهتاوق رِّمد مهللا ،اهتارئاطو
يلاغلاب نيدلا اذه رصني نمم نيملسملا انناوخإو
،تيغاوطلا نوجس يف انناوخإ نع جرف مهللا ،صيخرلاو
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،اجرف ٍمه لك نمو ًاجرخم ٍقيض لك نم نيدهاجملل لعجأ مهللا
ءامسلا دونجب مهديأ مهللا ،ارزؤم ًارصن مهرصنأ مهللا
.ضرألاو
نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو
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