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)٣( 

  

مالسإلا يف اهتناكمورئاشعلارود     

  
نيـبيطلا هلآو دمحم انيبنو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلا             

  .نيرهاطلا
اـَل        «): مالسـلا هـيلع   (بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لاق           هـَّنِإ   ساـَّنلا اـ هيَأ

سي                     و  مِهيِدـ  يَأِب   هـْن ع  مِهِعاـَفِد   و ِهِت  ريِشـ ع  نـ  ع ٍلاـ  م اَذ   ناـَك   نِإ   و ُل ج رلا يِنْغَت
                دْنِع ِه يَل ع م هُفَط  عَأ   و ِهِث  عَشِل  مه مَلَأ   و ِهِئا رو  نِم ًةَط ي ح ِساَّنلا   مَظ  عَأ  مه و  مِهِتَنِسْلَأ

      سِل   و ِهِب ْتَلَزَن    ِلا        نِإ ٍةَلِزاَن مْلا   نِم   هَل  ر يَخ ِساَّنلا يِف ِء ر مْلِل   هَّللا   هُل عج ي ِق  دِّصلا   نا
هريَغ   هُث روي«. 

يِذَّلاِب ا            « اهنمو هدسي  نَأ َةَصاَصَخْلا ا  هِب ى ر ي ِة با  رَقْلا ِن ع  مُك د حَأ   نَلِد ع ي اَل اَلَأ
ْن       ي اَل  و  هَك س مَأ   نِإ  ه ديِز  اـ        ي اَل  مَّنِإَف ِهِت  ريِشـ ع نع هد ي ْضِبْق ي نم و  هَكَل  هَأ   نِإ   هُصُق

                   هُت  يـِشا ح  نـِلَت   نـ م  و ٌة  ريِثَك ٍد يَأ   هْن ع م هْنِم ُض  بْقُت   و ٌة  دِحا و دي م هْن ع  هْنِم ُض  بْقُت
َة دو مْلا ِهِم  وَق   نِم   مِدَت س١(»ي(.  

ةيناسـنإلا تاعمتجملا يف ةمئاق تناك يتلا ةيريصملا        هاياضق نأ خيراتلا انثدحي     
ىـلع اـهقيقحتو ،اهراسـم ديدحت يف ريبكلا رودلا اهئاسؤرو رئا        شعلل ناك مدآ ذنم   

دـمحم انديس اهب ءاج يتلا ةيمالسإلا ةوعدلاب كلذل لّثمن نأ يفكيو ،عقاولا ضرأ              
ط يـبأ هتريشـع سيئر نم ًالوبق قالت مل ولف           )هلآو هيلع هللا ىّلص   ( هـيلع  (بـلا   ، 
) مالسـلا مهيـلع  (راـيطلا رـفعجو ،يـلع ماـمإلاو ةزمحلاك اهدارفأ ضعبو      ) مالسلا

                                      
  .٣١٢: ١ةغالبلا جهن حرش  ـ ١
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)٤( 

  .اهروهظل لوألا مويلانم بارتلا يف تنفدو تدمخل 
،  ) هـلآو هـيلع هللا ىّلص   (يبنلا برضل نيياحألا شيرق نيحتت تناك دقل         هـنيدو

بـلاط يـبأ مهسأر ىلعو   ،مشاه ينب ةريشع دوجو عم ةصرف دجت مل نكل   هـيلع  ( 
،    ) هـلآو هـيلع هللا ىّلص  (يبنلا معني ناك ي  ذلا) مالسلا نـمألاو ةـعنملاب مهراوـجب

يذـلا هـنيدل ةـيطغت    ) هـلآو هيلع هللا ىّلص (يبنلا بناج بلاط يبأ ةيطغت تناكف  
ىّلـص  (يـبنلا ىلإ اهلدسي نأ هسفن ىلع بلاط وبأ لآ يتلا ةعنملا تناكو ،هب ءاج                

عدلاو نيدلل ةعنم   )هلآو هيلع هللا   ىّلـص  (يـبنلا لتقل كلذ  ال ولو ،ىلاعت هللا ىلإ ةو ، 
اوناـك اـم ًارـيثك مـهنأل ،دبألا ىلإو هنيد نمو هنم شيرق تهتناو               ) هلآو هيلع هللا  

  .همعو هتريشع يف ةعنملاب هنيدو عتمتي هنأ ال ول ،هلتقب نوركفي
 امدنعف ،ةنيدملا يف مالسإلا راشتنا يف ًاريبك ًارود اهئاسؤرو رئاشعلل ناك اذكهو           

 هوذـختاو هـب اوـعنتقاو ،يمالسإلا نيدلا ةرونملا ةنيدملا يف رئاشعلا  ءاسؤر ل         محت
مالـسإلا قاـنتعا ىـلإ اـهذاخفأو ةريشـعلا دارفأ اوعد ،هب ىلاعت هللا نونيدي ًانيد                  

يبنلا ةرصنو ،هيف لوخدلاو   ).هلآو هيلع هللا ىّلص( 
نـم ءاـفلخلاو   )هلآو هيلع هللا ىّلص  (يبنلا دهع ىلع تماق يتلا بورحلا ىتحو          ،

،      ) هلآو هيلع هللا ىّلص   (يبنلا غ   ّلبي نأ يفكي ناك ،هدعب     ةريشـعلا سيـئر ةفيلخلا وأ
ةـعاط برـحلا رامغ يف مهجزيو ،اهيلتاقمو ،اهناسرفو هتريشع دارفأ كلذل عمجيل             

  ).هلآو هيلع هللا ىّلص(مهيبنو مهدئاقل 
يبلـس  ًارـثأ اهسيئرو ةريشعلل نأ خيراتلا اياوز يف ىرن ىرخأ ةهج نمو            ىـلع   ًا   

ءاـيحإو ،نيدـل    لةرصـن   ) مالسـلا هيلع  (نيسحلا مامإلا جرخ امدنع ًالثمف ،مالسإلا       
هللا لوسر    ننس نم تاومل  ل ةرادصـلا ىـلإ مالـسإلا ةداعإو        )هلآو هيلع هللا ىّلص   (   ،

لـك تمدـقو ،تلضانو تلتاق املاطل يذلا اهعورشم ىلإ ةمألا عاجرإو ،لومشلاو             
     ، هـيلع  (بـلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا مامإلا جرخ          امد  نعفهلجأ نم سيفنو ٍلاغ
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)٥( 

،           ) مالسلا ناـك  ةكراشملاو نوعلا ًابلاط رئاشعلاو لئابقلا يف ىدانو ،هلك كلذ لجأل
يحالصالا هعورشمو  هوكرتو ،هنع فلختو  مهنم ريثكلا   هلذخ  دق   وـل ؛لوـقن اننكلو       ،

ءاسؤر تلبقو ر    عورشم تنبتو ،هيلإ اهاعد ام رئاشعلاو لئابقلا         دق هـيلع  (نيسحلا   
تـيحو ،مـلظلاو روـجلا عـمقلو ،عقو ام           فالخ ةجيتنلا تناكل ،يحالصالا   ) مالسلا  
  .اهئدابمو ةعيرشلا

يبلس ـل او يباـجيالا ريثأـتلا ىدـم رـيبك حوـضوب دجن ضرعلا اذه نمف ،نذإ               
  .ةيريصملا هاياضق يف خيراتلا ىلع اهئاسؤرو ةريشعلل

ناـك دقف اذلو ،هفادهأ تايرب      ك نم اهلعجو ةريشعلاب مالسإلا متها كلذ لجألو       
ىـلإ هتريشـع ةوـعد ،هـتوعد ريسـم يف        ) هلآو هيلع هللا ىّلص   (يبنل  افيل  اكت لوأ 

): هـلآو هـيلع هللا ىّلـص      (هـيبن ًاـبطاخم ىلاعت لاق ،باقع        لا نم مهراذنإو ،مالسإلا   
}    نيِب  رْقألا   كَت  ريِش ع  رِذنَأ تناك دقف ًالعفو     )٢(} و ىّلـص   (هتاكرحت لوأ هتريشع  ، 

مـهعم فطاـعتلاو ةريشعلا دارفأ ماركإب مالسإلا رمأ كلذ لجألو            )هلآو هيلع هللا    ،
هـيلع  (نسـحلا هـنبا ىـلإ       ) مالسلا هيلع (بلاط يبأ نب يلع بتك دقف ،مهترصنو        

يذـلا كلـصأو ،رـيطت هب يذلا كحانج مهنإف ،كتريشع مركأو             ... «): مالسلا
ًاضـيأ لاـقو    ،)٣(»لوصت اهب يتلا كديو ،ريصت هيلإ      هتريشـع ؤرـما لـصو      .. .«:  

ترـبدأو               ّنإف  ، رـهد هب رثع نإ اهاخأ ةريشعلا تلصوو ،هدي تاذو ه  ربب ىلوأ مه
نيربادـتملا نيعطاـقتملا         نإو ،نوروجأـم نيلذاـبتملا نيلصاوتملا نإف ،ايند هنع

  .)٤(»نوروزوم
دـسو اـهب ماـمتهالا ،ةريشعلا دارفأ نم درف لك ىلع يغبنيف قلطنملا اذه نمو            

هـيلع  (قداصـلا هللا دبع وبأ لاق دقف ،اهبناج ىلإ فوقولاو ،كلذ هنك             مأ ام اهتجاح  

                                      
  .٢١٤: ءارعشلا ـ ٢
  .١٥٣: ٢يفاكلا  ـ ٣
  .٣١باتكلا : ةغالبلا جهن ـ ٤
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)٦( 

... مهقوقح اودأو ،مهاضرم اودوعو ،مهزئانج اودهشاو مكرئاشع اولص       «): مالسلا
ةعيش نم ةليبقلا يف نوكي ناك لجرلا نأ        ) مالسلا هيلع (يبأ ينثدح   دق  ل هللاوف 

مهقدـصأو ،قوـقحلل مهاضقأو ،ةنامألل مها         ) مالسلا هيلع (يلع    دأ ،اهنيز نوكيف
هّنإ نالف لثم نم    : لوقتف ،هنع ةريشعلا لأست ،مهعئادوو مهاياصو هيلإ ،ثيدحلل       

ثيدحلل انقدصأو ةنامألل انا    .)٥(»دأل
دح ىلإ ةريشعلا حالص نإف ،ةريشعلا سيئر كلذب سانلا ىل          وأ نأ يف كش الو    

  :ةيلاتلا طاقنلا ىلإ تافتلالا يغبنيف اذهلو ،هقالخأب طبترم اهقالخأو ،هحالصب ريبك
،        : ةريشعلا دارفأ ةرصن  : وألا رمألا  اـهدارفأل ةريشعلا راصتنا ىلإ مالسإلا اعد دقل

لـب ،ًاـمولظم وأ ناك ًاملاظ       هنع عافدلا ىنعمب ال نكلو ،مهتايمولظم لهاجت مدعو         
وأ ًاـملاظ كاـخأ رصنا      «: )هلآو هيلع هللا ىّلص   (هللا لوسر لوقي ،ةمكحلاو لدعلاب      

  .»هل رصتنت نأب ًامولظمو ،هملظ نع هدرت نأب ًاملاظ ،ًامولظم
ءاـج ،هدادبتـساو هـملظ عـم هـنع عافدلاو ةريشعلا دارفأ نم درف               لاةرصن  امأ  و

نـع دـعبلا لك ةديعب يهف ،هنم        ) هلآو هيلع هللا ىّل   ص(يبنلا أربتو ،هوحمل مالسإلا     
 ِنا     {: ىلاعت لاق ،لدعلاب رم   أي نيدلا ذإ ،نيدلا    سـ  حإلا  و ِل د عْلاِب  ر مْأ  ي َهللا   ، (٦)} نِإ

وه كلذ نأل ،هملظ نع هدرت نأ ًاملاظ كتريشع نباو كوخأ ناك نإ لدعلا نمو               
  .هملظ يف هتنوعمب ال ،هنع يقيقحلا عافدلا

،                انه نمو  اـهدارفا نيـبو ةريشـعلا يـف لدـعلا ةعاشا رئاشعلا ءاسؤر ىلع ناك  
نم ناك ولو ملاظلا نم راصتنالا    و،  هتريشع ريغ نم اوناك نإو نيمولظملل راصتنالاو      
نع ام  ًايفتقم  ،  )هلآو هيلع هللا ىّلص   (دمحم ءايبنألا ديس هب ءاج امب ًاذخأ ،هتريشع         

ردـقي وـهو ،هاـخأ رصني نمؤم نم ام          «: لاق) مالسلا هيلع (قداصلا هللا دبع يبأ     

                                      
  .٦٣٦: ٢يفاكلا  ـ ٥
  .٩٠: لحنلا ـ ٦
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)٧( 

ردقي وه هاخأ لذخي نمؤم نم امو ،ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرصن     ّالإ هترصن ىلع    
  .)٧(»ةرخآلاو ايندلا يف هلذخ ّالإ هترصن ىلع

ة فيرشـلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا لمح دقل      : مالسإلا نيد ىلإ ةوعدلا   : يناثلا رمألا 
عـمتجملا ىلع ريثأت هل نوكي نم لك ىل         ع في نحلا نيدلا اذه غيلبت يف ةيلوؤسملا     

مـهل امل ،ًاضيأ رئاشعلا ءاسؤر ىلع اهل               محو ،ءاملعلا ىلع ةيلوؤسملا ل  محف ،هدارفأو
تـبلط  «): مالسـلا هـيلع   (قداصـلا لاـق دقف ،مهرئاشع دارفأ ىلع غيلب ريثأت           نم  

نـب يلع نينمؤملا ريمأ لاقو        )٨(»هللا دابعل ةحيصنلا يف اهتدجوف ةسائرلا      يـبأ  ، 
سيئرـل يـغبنيف     »ةـسائرلا قحتـسا هـفورعم لذـب نم        «: )مالسلا هيلع (بلاط    ،

ىـلع مهفيرـعتل مـلعلا لـهأ وعدـيو ،هتريشـع دارفأل تاودنلا دقعي نأ ةريشعلا                 
دارـفأ فـيقثتل ءاـملعلا مامأ لاجملا حسفي نأ يغبنيو ،هئدابمو هماكحأو مالسإلا              

،      يشـع نوـكتل ،ينيدـلاو يوـبرتلا مهاوتسـم عفرو ،هتريشع            هللا رئاشـع نـم ،هتر
  .هيلإ لوصولا برد ةكلاسلاو

مـكحلا كرـتو ،ةريشـعلا دارـفأ نيـب هقيبطتو مالسإلا مكح رشن              : ثلاثلا رمألا 
نـم ىـلوأ مالـسإلا مكح عابتا نإف ،نيمدقألا رئاشعلا ءاسؤر هررق امو فارعألاب               

لب ،ةري ثك رئاشع) هلآو هيلع هللا ىّلص  (يبنلا نمز يف ناك دقلو ،هريغ ماكحأ عابتا         
ًاماظنو ًانوناق ةريشع لكل ناكو ،رئاشعلا ىلع مئاق ةايحلا ماظن ناك          دارفأو ،اهمكحي      

ىّلـص  (هللا لوسر لئاوألا نوملسملا عياب امدنع نكلو ،ماكحألا هذه قبطت ةريشعلا            
ىغلأف ،هنيناوق نوقبطيو ،ىلاعت هللا لزنأ امب اومكحي نأ ىلع           هوعياب) هلآو هيلع هللا    

وـه   هـتمرب اـهماظن ناـكف ،رئاشـعلا نيب        نيناوقلا يف قرفلا    ) هلآو هيل ع هللا ىّلص  (  
مالـسإلا يف   تلخد يتلا   لئابقلا يف عاشو ،هنيناوقو مالسإلا      تقبط  ام  دنع ةعيرشلا

                                      
  .١٧٧: لامعألا باوث ـ ٧
  .١٧٣: ١٢لئاسولا كردتسم  ـ ٨
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  .ةريشعلا ىلإ باستنالا نم ّزعأ مالسإلا ىلإ باستنالا نأ
 هللا مـكح لـعج    ىلوألا ةجردلا يف    نيمرتحملا رئاشعلا ءاسؤر ىلع     يغبني اممو   

عوجرلا نم نسحأ هم    يلاعت ىلإ عوجرلاو ،اهدارفأو ةريشعلل    ًانوناق  ،  هتعيرشقيبطتو  
ةيلهاجلا نيناوقلاوفارعألاىلإ   .  

نإـف ،ةـفرعملاو مـلعلا زكارم       و نيدلا عجارم  عم رمتسملا لصاوتلا    : عبارلا رمألا 
      ، دارـفأ نيـب ،لـئابقلا يـف        ةـفرعملاو مـلعلا     ةعاـشإو   ةفاقثلا زيزعت كلذ نأش نم

هلك رصع ىلع لبقيس يذلا ليجلا مهنإف ،ًاثانإو ًاروكذ مهلافطأ ًاصوصخو ،ةريش            علا
    ، ةراضحلا اوبكاويل ةفرعم لا نم ىوتسم ىلع اوأشني نأ يغبني    فةفاقثو ةفرعمو روطت

  .روطتلاو
) هـلظ ماد (يئنماـخلا ماـمإلا ىـمظعلا هللا ةيآ ةحامس ةيلثمم يف انرودب نحنو            

نأ ىلوـملا نيلئاـس     اـنيلإ مكرفـس يـف هوـم       تيقل اـمو ،مكمودـق مكل ركشن ثيح         ،
يفمكب بيهن ،مكظفحي لصاوتلا رارمتسا   ـ انعطتـسا ام ـ نيدهاج ىعسنسو    انعم   ،

،     لئاسو ريفوت يف   مكرئاشع دارفأل ةفرعملا كـلذ نوكيو    ،نيغلبملاب مكقطانم د  فرو 
انسـفنأ ىلع هانذخأ امل      ةيمالسإلاةفاقثلا   لاصيإلجأ نم   مكلظ تحتو مكفارشإب      ،

ا ةمدخنم   .ةيمالسإلا ةوحصلا ليبس يف نيلماعلاو ،نينمؤمل 
ةعيرـش ييحي نممو ،هنيد مئاعد مكلعجو ،مكاطخ ددسو ،ريخ لكل هللا مكقفو             
انديـس ىـلع هللا ىلـصو نيملاـعلا بر هللا دـمحلاو بيجم عيمس هنإ هئايبنأ ديس          

  .نيرهاطلا هلآو دمحم
  .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
  

  نيملسملا رمأ يلو ينيدلا عجرملا بتكم
  )هلظ ماد(يئنماخلا مامإلا ىمظعلا هللا ةيآ 
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