
  )مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا
 رظتنملا يملاعلا حلصملا

 
 
يرئاحلا بو يا 
 
 
 رشنلاو ةعابطلل هقفلا راد
 رظتنملا يملاعلا حلصملا) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا: باتكلا مسا
يرئاحلا بو: فلؤملا يأ 
 ش.  ه١٣٨١ -ق .  ه١٤٢٣ - ىلوالا: ةعبطلا
خسن٢٠٠٠: عوبطملا ددع   ة 
 تعيرش: ةعبطملا
لاير٣٥٠٠٠: رعسلا   

 ٦ - ٩٠ - ٦٩٠٩ - ٩٦٤ ISBN ٤٦٩ - ٩٠٩٦ - ٠٩ - ٦: كباش
نفلت- ٣٦٦٣ - ٣٧١٨٥. ب. ص   :٧٧٣٤٨٧٣ - ٢٥١ - ٩٨+ 

  
  
ِرْكِّذلا ِد( عب  نِم ِرو  بَّزلا يِف اَن  بَتَك   دَقَل و 

ِدا  بِع ا  هُثِر  ي َض  رَألا    ىنَأ نو    )١()حِلاَّصلا
  
ن عَل( مَّن نَأ   ديِرُن يِف اوُفِعْضُت ىو  سا    نيِذَّلا

 مِئَأ  م هَل ع جَن  و ِض   ةرَأْلا نيِثِرا  وْلا  م هَل ع جَن ٢()و(  
  
  

لوس      نـم        «: )هلآو هيلع هللا ىّلص   ( هَّللا لوسر لاق   )هلآو هيلع هللا ىّلص   ( رلا لاوقأ يف يملاعلا حلصملا   قـبي مـل وـل
 اّلإ رهدلا

 يتيب لهأ نم ًالجر هَّللا ثعبل دحاو موي
  )٣ (»ًاروج تئلم امك ًالدع اهؤلمي

                                            
 .١٠٥: ءايبنألا ـ ١
 .٥: صصقلا ـ ٢
 .٣٧٨: ١لبنح نبا دنسمو ٤٦: ٢يذمرتلا حيحص  ـ ٣
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 لجر نامزلا رخآ يف جرخي«: )هلآو هيلع هللا ىّلص( هَّللا لوسر لاق
 ألمي ،يتينكك هتينكو يمساك همسا ،يدلو نم

يدهملاوه كلذفًاروج تئل    )٤ (»مامك ًالدع ضرألا
  
  

 تاعوضوملا سرهف
 ٩... ) سيونشوخ (يداهلا رفعج: ملقب ةمدقملا
 ١١... ةيوامسلا عيارشلاو بتكلا يف ةيودهملا

 ١٥... ةّنسلا لهأ تاياوريف دوعوملا يدهملا مامإلا 
 ١٩... يملاعلا حلصملا) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةدالو
 ٢٣... نامتكلاو نالعإلا نيب) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةدالو
 ٢٧)... مالسلا هيلع (يدهملا مامإلل ةركبملا ةمامإلا
 ٣١)... مالسلا هيلع (يدهملا مامإلل ىرغصلا ةبيغلا

عبرألا با   ٣٥)... مالسلا هيلع (يدهملا مامإلل ةونلا
 ٣٩)... مالسلا هيلع (يدهملا مامإلل ىربكلا ةبيغلا
 ٤١... اهدئاوفو) مالسلا هيلع (رظتنملا مامإلا ةبيغ بابسأ
 ٤٥... ىربكلا ةبيغلا يف) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةيؤر

اقلب ف  رشتي يليبدرألا س   ٤٩)... مالسلا هيلع (مامإلا ءدقملا
اقلب فجاحلا    ٥١)... مالسلا هيلع (مامإلا ءرشتي يدادغبلا يلع

س  ٥٧... ةدقملا نكامألا يف يدهملا مامإلا روضح
لإ شاعو يدهملا مامإلا ر   ٦١... ؟ مويلا اذه ىمع فيك

 ٦٥... ةبيغلا رصع يف هتيمهأو ،روهظلا راظتنا ةقيقح
 ٦٩)... مالسلا هيلع (رظتنملا يدهملا مامإلا روهظ مئالع
 ٧٣... دوعوملا) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا مايقو روهظ
 ٧٧)... مالسلا هيلع (يدهملا مامإلل ةميركلا ةلودلا
 ٨٣... سي لآ ةرايزب ةفورعملا) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةرايز
 ٨٩... نيملسملا عيمجل) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةيعدأ نم
 ٩١... رداصملا سرهف

 
 

                                            
ّنسلا جاهنم٣٦٣: صاوخلاة ركذت ـ ٤  .٨٦: ٤ة يميت نبالة ،
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  ةمدقملا
ريدج رظتنملاإلا ةلأسم    ةيدهملا مام   :بابسأ ةدعل مامتهإلاب

ًال   ةديقع اهنأل : وأ    ةمهم مدع زوجي ال امك اهب مامتهإلا مدع زوجي الف          ةّصاخة  روصب ةيعيشلاو ةيمالسإلا دئاقعلا نم
ة يقبب مامتهإلا   .ةيمالسإلا دئاقعلا

لأسملا هذه  : ًايناث   رشـن ليبـس يـف               يفعضتسملل مأٍل ةذفان لازت الو تناك    ةنأل   دـجلاو لـمعلل ٍزفاـح ريخ يهو ،ن
  .ةيملاعلا ةيودهملا ةموكحلا مايقل ًاديهمت بهذملا ةعاشإو مالسإلا

لأسملا هذه  : ًاثلاث   يـف اـهتي           ماهسل ًاضرغ مويلا تحبصأ    ةنأل  مهأل ًارظن نيقفانملاو رافكلا نم نيلطبملاو نيضرغملا
  .رصعلا اذه يف ةّصاخو ،نيملسملاة ايح

ّتشب لمعلا نم     انه نم    دب ال نـم   ةـماع  ةلاح نيوكتو  ة ء اّنبلاو ةيويحلا ةديقعلا هذه ة  ملوعو قيمعتو ّثبل هعاونأ    ى 
يرشـبلل ميـظعلا صـِّلَخ         ء يجمل ملاعلا أيهتل دوعوملا يدهملا مامإلابداقتعالا       رورـش نـم    ةملا كلذوريبكلا ذقنملا كلذ

هَّللاسفلاو ،روجلاو ملظلا نثارب نمورامعتسالاو رابكتسالا     .فّلختي ال يذلا دعو هب ققحتيلو ،فارحنالاو دا
فرـ         ليبسلا اذه يف   ةكرابم ةوطخ هراصتخا  ىلع باتكلا اذهو    ع يذلا يرئاحلا بويأ مرتحملا زيزعلا خألا اهب ماق

  .ةيفاقثلا هتايلاعفو يركفلا هطاشنب
  .ريصنلا معنو ىلوملا معن هنا هاضر هيف امل هديب ذخأو ،ديزملل هَّللا هقّفو

 يداهلا رفعج
بجر ١٣  ١٤٢٣ 

 نينمؤملا ريمأ مامإلا داليم ىركذ
  )مالسلا هيلع (بلاط يبأ نب يلع
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  ةيوامسلا عيارشلاو بتكلا يف ةيودهملا
يمالسإلا ثوحبلا نم ًاثحب          دوـعوملا يدـهملا رـظتنملا مامإلا عوضومك مالسإلا        ء  املع مامتهإ لان دق    ةنأ دقتعأ ال

ح ) مالسلا هيلع ( مـلعلا تالاـجر نمدحاو ريغ هثحبل قرطت امك   ،ةّنسلاو باتكلا ءوض ىلع هبناوج عيمج نم ثب دقف  
يملاعلا حلصملاو ذقنملا روهظب داقتعإلاو ناميإلا       ىرخألاة  يوامسلا بهاذملاو نايدألا يف    ةفرعملاو   يذلا رظتنملا   نأل

بهاذـملاو ناـيدألا كـلت يـف دوـجو        م اندـنع دوـجوم وـه اـمك         مالسإلا يف  ةيودهملا ةركفلا ةرهوج لّثميو لكشي  
جاح نع ر      ةيمتح ةركفب ناميإلاو،ًاضيأ   عّلطت  ىلع ةجاحلا هذه موقتتو ناسنإلل    ةماعة  يرطف ةبعت يملاعلا ذقنملا روهظ

نآرقلا ض    ىلع ةروصقم تسيلو  ةميدق ةركف يهف  لامكلا ىلإ ناسنإلا   يـهلإلا دـعولاو     ةركفلا هذهل  رعت دقو ،مالسإلا
 ِف اَن و«: ىلاعت هلوقب  بَتَك     ىدَقَل نِم ِرو   ِداـ       بَّزلا بِع اـ  هُثِر  ي َض  رَألا   نَأ ِرْكِّذلا ِد عىب   نو  ،  باـتك روبزلاـف   ). ٥ (»حِلاَّصـلا دوواد

نم ٍموي رخآ وه مويلا اذه ناك نإو ،ام ًاموي يهلإلا دعولااذه ققحتي نأ                 ءاج امك  ةاروتلا وه ركّذلاو     دبالو ريسافتلا يف
هَّللا لوسر نع درو    امكايندلا رمع  لـهأ نـم ًالـجر هَّللا ثعبلدحاو موي اّلإ رهدلا نم               «: هلآو هيلع هللا   ىلص     قبي مل ول

  ).٦ (»ًاروج تئلم امك ًالدع اهؤلمي يتيب
ن عَل   «: ىلاعت هلوق ،يهلإلا دعولا اذه     ىلإ ريشت يتلا   ىرخألا ةيآلاو مَّن نَأ   ديِرُن ـِف اوُفِعْضـُت      ىو  سا    ِضـْلا  ىنيِذـَّلا رَأ

م هَل ع جَن و   ةمِئَأ نيِثِرا  وْلا  م هَل ع جَن ٧ (»و.(  
 - ةـنعارفلا  ةضـبق نـم مهصـّلخت دـعب رومألا مامز     ى  لع مهئاليتساو ليئارسإ ينب نأش يف تدرو نإو        ةيآلا هذهو 

ـيآلا تقبط كلذلو    ،ةرمتسم ةيهلإ ةدارإ ىلإ ريشي ) ديرنو (ريبعتلا اذه نكلو   روـهظ   ىـلع تاـياورلا نمرـيثكلا يـف        ة 
  ).٨) (مالسلا هيلع (يدهملا

نم اهريغو ،اهنم جذامن اّلإ ركذن مل يتلا تايآلا هذه لاثمأ              داـيق   ىـلع دهاوش  ) ٩ (تايآلا نإ   يهتنتـس ملاـعلا     ةنأ
طاقـسإ   ىلع دعاست نأ اهنأش    نم ةقيقحلا هذهو ،بهاذملاو نايدألا نيب هيف فالخ ال رمألا اذهو،نيحلاصلا هَّللا دابعل           

  .دحاو نآ يف ةيودهملا ةلأسملا يف تاهبش عبرأ
ًال  عيشلا د ةلئاقلا ةهبشلا نالطب: وأ حّضوت يهف    .ةيودهملاب لوقلاب ةرفتب

رـيغو   ةيوامسـلا نايدألا عامجاب    ىظحت ةروطسا كانه  تسيل ذإ  ةروطسأ ةيودهملا نأب  ةلئاقلا ةهبشلا نالطب : ًايناثو
  .ةفسالفلاو نوركفملاو ءاملعلا اهانبتيوة يوامسلا

  .مهريغو دوهيلا دنع ةدوجوم ةركفلا نأ ةجحب ةيودهملابة ديقعلا داجيا يف دوهيلا رودب ةلئاقلا ةهبشلا نالطب: ًاثلاثو
ركف  ةلئاقلا ةهبشلا نالطب : ًاعبار حّضوت امك     لـهأ عابتأ اهشاع يتلا      ةجرحلا ةيسايسلا فورظلا  ةديلوة  يودهملا ةنأب

يـفو نمزلا ربعو خيراتلا      ىلع نيدهطضملاو نيمول  ظملا رثكأ امف  ،)مالسلا مهيلع  (تيبلا  رعـمو ضرألا عاـقب      ىتـش  م
                                            

 .١٠٥: ءايبنألا ـ ٥
 .٣٧٨: ١لبنح نبا دنسمو  ٤٦ :٢يذمرتلا حيحص  ـ ٦
 .٥: صصقلا ـ ٧
 .١٨٤: يسوطللة بيغلا ـ ٨
روسو٥٥: رونلا ـ ٩ لاعت هلوق٣٣ :ةبوتلاة    .»هّلك نيدلاى لع هرهظيل«: ى، 
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  .داهطضاو ملظل ةاناعم نودب ةركفلا هذهب تنمآ يتلا تاعامجلاو دارفألارثكأ امو ،داقتعإلا اذه مهنع فرعي مل كلذ
ركفلاـب ك  هاجتاب تعفد ٍداهطضاو ٍطغض لماوع لوصحب بير ال معن         ال  ةـيودهملا  ةسمتلا هذـه ئشـنت اـهنأ    رـَثكأ  

  .ساسألا ثيح نم اهتدجواو داقتعإلااذهو ةركفلا
كارتـشالا طاقن نم ضرألا لك يف        ةلداعلا ةيهلإلا ةلودلاة  ماقإو يملاعلا ينيدلا حلصملا روهظ     ةيمتحب ناميإلا نذإ  

يذـلا يملاعل   ا حلصملا اذه قادصمو    ةيوهديدحت يف وه امنإ مهنيب فالتخإلاو ،بهاذملاو نايدألا عيمج         نيب ةزرابلا
هـّنأ   ىلع نهربن فوسو ،يملاعلا    حلصملاو ذفنملا اذه   ةيوه لوح ثحبنسو  . ءايصوألاو ءايبنألا فادهأ عيمج ققحي  

بلطتيو ،ىلاعتو هناحبس هَّللا دنع اهملع     ةحلصمل راظنألا نع باغ    نكلو ًادوجوم لاز الو دجو دق      اذـهك ٌثـحب اّنم       
يخيراتلارداصملاو هلآو هيلع   هللا ىلص يبنلا نع نيقيرفلا تايورمل عوجرلا     يملاـعلا حلصملا كلذ        ة    نأ عيمجلل حضتيل

،      يدـهملا وهو  ءارماس يف ةرجهلا نم ) ٢٥٥ (ةنس نابعش فصتنم   يف دلو دق ميظعلا    يركسـعلا نسـحلا نـب دـمحم
ملظ تئل) مالسلا هيلع (تيبلا لهأ ةمئأ نم رشع يناثلا مامإلا    .ًاروجو ًام امك ًالدع ايندلا هب هَّللا ألمي يذلا

نيـيعت   ىلع لدت يهو ) مالسلا مهيلع  (هتيب لهأو هلآو هيلع هللا    ىلص يبنلا نع  ةريثك تاياور تدرو   ىنعملا اذهبو 
) مالسلا هيلع (نيسحلا ةيرذ نمو) مالسلا اهيلع (ةمطاف دلو نمو) مالسلا مهيلع (تيبلا لهأ نم هنوكو يدهملا بسن
  ).١٠ (هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا دعب رشع يناثلا ةفيلخلاو مامإلا وهو

دـكؤتو   ةعيشلا تاياور عم مجسنت اهدجيس ةّنسلا لهأ  بتك يف يدهملا يف    ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألل عبتتملاو  
  .ةدحاوة قيقح

نامزلا رخآ هجورخو هبقلو هبسنو همسا نع تث يتلا تاياورلا كلت نم ًاضعب ضرعتسن كلذ قيثوتلو    .دحت
  
  

  ةّنسلا لهأ تاياور يف دوعوملا يدهملا مامإلا
يمـساك همـسا ،يدـلو نـم لجر          نامزلا رخآ يف جرخي   «: هلآو هيلع هللا   ىلص هَّللا لوسر لاق  : لاق رمع نبا نع   

يدهملا وه كلذف ًاروج تئل    ).١١ (»م امكًالدع ضرألا ألمي ،يتينكك هتينكو
ملس   مطافدلو نم وهو«: هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةمأ نعو     ).١٢ (»ة قح يدهملا

يبنلا نع،)مالسلا هيلع (يلع نعو   ).١٣ (»ة ليل يف هَّللا هحلصي،تيبلا لهأ اّنم يدهملا«: هلآو هيلع هللا ىلص  
ول «: لاق مث ،نئاك وه امبانرّكذف هلآو هيلع هللا        ىلص هَّللا لوسر انبطخ  : لاق هنع هللا   ىضر يناميلا نب  ةفيذح نعو 

ل          لاـقف   »يمـسا همـسا يدـلو نم ًالجر هيف ثعبي      ىتح مويلا كلذ ّلجو ّزع     هَّللاوطل ،دحاو موي اّلإ ايندلا نم قبي مل
ـلع هدـيب برـضو      »اذه يدلو نم  «: هلآو هيلع هللا   ىلص لاق؟  كدلو يأ نم هَّللا لوسر اي     : )ضر (يسرافلا ناملس   ى 

                                            
عجار )مالسلا مهيلع( هتيب لهأو هلآو هيلع هللاى لص يبنلا نعة دراولا تاياورلا تائم يف لثمتي يدهملاى لع تاياورلا ليلد نإ ـ ١٠  

 .يدهملا نع ثدحتت يتلاى رخألا بتكلاو يناگيابلگلا يفاصلل رثألا بختنم باتكو يدهملا مامإلا ثيداحأ مجعم
ّنسلا جاهنم٣٦٣: صاوخلاة ركذت ـ ١١  .٨٦: ٤ة يميت نبالة ، 
مكاحلا كردتسم ٣٦٣: ٣يراخبلا خيرات  ـ ١٢  ،٥٥٧: ٤. 
باب ١٣٦٧: ٢هجام نبا ننس  ـ ١٣ رجح نبا قعاوصو٤٠٨٥ ح٣٤    :١٦٣. 
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  ).١٤) (مالسلا هيلع (نيسحلا
نإو ،نييـصولا ديـس بلاط يبأ نب يلعو،نييبن        لا ديس انأ  «: لاق هنأ هلآو هيلع هللا     ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نعو    

  ).١٥ (»يدهملا مهرخآو ،بلاط يبأ نب يلع مهلوأ رشعانثا يدعب يئايصوأ
دراولا تاياورلاو ثيداحألا    ىرن اذكهو    كلذـب ح           ) مالسلا هيلع  (يدهملا يف ةنأب  رـص اـمك رتاوـتلا   دح تغلب دق

اتك يف يناكوشلا مهنم،ءافلخلا ةسردمء املع نم ريثكلا يناتكلا ظفاحلاو  ةياهنلاو ةيادبلا يفريثك نباو دوبعملا نوع ب 
  .رتاوتملا ثيدح يف رثانتملا مظن باتك يف

رـمم   ىـلع مالـسإلا لـهأ نم       ةّفاكلا نيب روهشملا نأ    ملعا: دوواد يبأ ننس حرش يف دوبعملا نوع بحاص لاقو        
تيبلا لهأ نم لجر روهظ نم نامزلا رخآ يف  د هـعبتيو لدـعلا رهظيو،نيدـلا دـيؤ     ) مالسـلا م هيلع (بال هنا ،راصعألا ي

  ىلع يلوتسيو ،نوملسملا   ،ةيمالسإلا كلامملا مس سـيع           ىيو   هـيلع   (ىنإو ،هدـعب لاجدـلا جورـخ نوكيو ،يدهملاب
ثـيداحأ ج           مّتأيو ،لاجدلا لتق   ىلع هدعاسيف هعم لزني وأ ،يدهملا دعب       لزني) مالسلا  رـخو ،هتالـص يـف   يدـهملاب

دانـسإو   ىـلعي وـبأو    يناربطلاو ،مكاحلاو ،زازبلاو ،هجام نباو ،يذمرتلاو ،دوواد وبأ مهنم        ة  مئألا نم  ةعامج يدهملا 
  ).١٦ (فيعضلاو نسحلاو حيحصلا نيب ءالؤه ثيداحأ

  
  

 يملاعلا حلصملا) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةدالو
   هـئابآ   ىـلعو هيلع هَّللا تاولص دوعو ملا يدهملا نسحلا نب ةجحلا رشع يناثلا مامإلا رظتنملا يملاعلا حلصملا دلو

ة  يرجه نيسمخو سمخو نيتئم    ةنس نابعش نم فصنلا    ةعمجلا موي رجف يف    ٨٦٨ماعل قفاوملا   ) ق. ـه ٢٥٥ (ةيرمق
د،)مالسلا هيلع  (يركسعلا نسحلا رشع يداحلا مامإلا وه هوبأو      ). ١٧ (ءارماس ةنيدم يف يداليم   يسلا ه  مأو  ةـميركلا ة  

»سجرن« مستو نبا يهو ،ًاضيأ»نسوس«ـب ى  حيسملا ي»نوعمش«لسن نم مألا نمو ،مورلا رصيق »اعشوي« ة   يراوح دحأ   
ميكح ةعيفر ةلزنم تاذ سجرن تناكو). مالسلا هيلع (   تخأ يهو- ةنا ثيحب يـتلاو  ) مالسـلا هـيلع   (يداهلا مامإلا  

تيبلا لهأ تاد يس   يتد«: اهلوقب اهبطاخت-) مالسلا مهيلع (مهأ نم ربتعت    .»يس اي
بيجع ًامالحأ تدهاش مورلا يف     »سجرن«تناك امدنعو    مرـكألا مالـسإلا   ىدحإ يفف،ة    يبن مانملا يف تأر تا   رملا

د    ىلص يركسعلا نسحلا مامإلا نم اهاج) مالسلا هيلع (ىسيع حيسملا  يسلاو هلآو هيلع هللا  يفو ،)مالسلا هيلع (وز دقو
تمتك اهنكل   ،)مالسلا اهيلع  (ءارهزلا ةمطاف نم  ةميركة  وعدب تم لسأ دق اهّنا وهو رخآ ًابيرغ ًارمأ تدهاش رخآ ملح           

داقو ،مورلا دن       ىتح اهب طيحي   نمو اهترسأ نع اهمالسإ     جو نيملسملا نيب كراعملا ت شيـجلا هسفنب مورلا رصيق      بش

                                            
دوملا عيباني١٩٦: ١يمزراوخلا لتقم  ـ ١٤ باب ٦٣: ٣ة ،  ريسلا٩٣   .١٩٣: ١ة يبلحلاة ، 
عوسوملا يف ،كلذ ليصفت عجارو٥٦٤ ح٣١٣: ٢نيطمسل ا دئارف ـ ١٥ ايصوألا متاخ١٤ء زجلاة،يادهلا مالعأة ،   رظتنملا يدهملاء  

 ).جع(
 .٣٦٢: ١١دوواد يبأ ننس حرش يف دوبعملا نوع  ـ ١٦
ديفملل داشرالا٥١٤: ١يفاكلا لوصأ  ـ ١٧ مامإلا نا تاياورلا ضعب يفو٣٢٦: ،  اش نم عجريل ق،٢٥٦ة نس دلو دق )مالسلا هيلع( ،  ء  

راونألا راحب ٩٧: ٢نيدلا لامك ى لإ  ،١٥: ٥١. 
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يتلا نيلتاق ملاة ئف عم ريستو اهمدخو اهئاما رئاس عم ىّفختت نا اهرمأي نم مونلا يف سجرن تأرو . لاتقلا تاهبج  ىلإ
ّقدب هتأر ام تذّفنو ،دودحلا وحن ك        لإ اولصواملو  ،ةرحتت  شيـج نـم عئالطلا ضعب دي       ىلع ًاعيمج اورسُأ دودحلا    ى 

اضعأ مهيف            ىـلإ  ىرـسألا نوملسـملا لـمح دقف مورلا رصيق        ة  رسأ نم  ءنا نوملسملا فرعي نا نود نمو نيملسملا
  .دادغب

اـجو  ،)مالسـلا هـيلع    (يداهلا رشاعلا  مامإلا ةماما ةلحرم رخاوأ يف   ةثداحلا هذه ترج دقو    ماـمإلا نـم ثوـعبم     ء 
اهارتشاو دادغب يف   »سجرن« ىلإ اهمّلسو  ةيمورلا ةغّللاب ةبوتكم هنم ة  لاسر لمحي ) مالسلا هيلع  (يداهلا  ءامإلا عئاب نم    
ا   ىلإ اهب  ءاجو ماق ذئدنعو،ءرماس يف يداهلا مامإلا  اهرّشبو لبق نم اهتأر دق تناك يتلا مالحألا كلتب اهريكذتب مامإلا  

رطيسي فوس دلول ًا       ةجوز حبصتس اهّناب    نا   . ًالدـعو ًاطسـق ضرألا ألميو ملاعلا ّلك        ىلع مُأو رشع يداحلا مامإلل   مـث
لإ »سجرن«نوؤش دنسا   ) مالسلا هيلع  (يداهلا مامإلا  راـبك نـم يهو     »ة  ميكح« ةليلجلا هتخا  ى  تـيبلا لـهأ تاد          يـس

مّلعُتل ،)مالسلا هيلع (  . ةيعرشلا ماكحألاو ةيمالسإلا بادآلا اه    ـجوز  »سجرـن «تحبـصأ نمّزلا نم      ةدم دعبو  ماـمإلل  ة 
  ).مالسلا هيلع (يركسعلا نسحلا

مامإلا تراز امّلك اهّنا    »ة  ميكح« ةداع نم ناكو   : لوـقت يـهو ،ًادـلو هقزري نا هَّللا تعد         ) مالسلا هيلع  (يركسعلا  
: لاقف ،وعدا امك توعدو لوقأ امك هل تلقف      هيلع تلخد  يذلا ةمع اي   هذـه يـف دـلوي هـينقزري نا هَّللا نيعدت      نا اما

ليللا يتيب هات    ،ةليّللا  مع اي هـب ّلـجو ّزـع       هـَّللا يـيحي يذلا ّلجو ّزع هَّللا        ىلع ميركلا دولوملا   ةليللا دلويس هّنافاندنع   ة 
تسلو يد   : ةميكح تلاق ،اهتوم دعب ضرألا      يس اي ن  لاقف ،لمحلا  رثأ نم ًائيش سجرنب    ىرأ مم نـم ال سجرـن نم      :  

مـث م        لبح نم ًارثأ اهبرأ ملف نطبل ًارهظ اهتبلقف سجرن         ىلإ تبثوف : تلاق. اهريغ  سبتف تلعف امب هتربخأف هيلإ تدعف
سوم           : يل لاق    مأ لثم اهلثم    ىـلإ دـحأ اـهب ملعي       ملو لبحلا اهب رهظي مل     ىنإل لبحلا اهب كل رهظيرجفلا تقو ناك اذإ

   لابحلا نوطبنإل اهتدالو تقو   قشي ناك نوعرف ّلجـس يوـطي   () مالسـلا هـيلع   (ىسوم ريظن اذهو ىسوم بلط يفى  
  ).ةنعارفلاة موكح

ناـك اذإ    ىتح بنج  ىلإ ًابنج بلقت ال يدي نيب      ةمئان يهو رجفلا عولط تقو    ىلإ اهبقارأ لزأ ملف   : ةميكح تلاق 
   ىلإ اهتممضف  ةعزف تبثو رجفلا عولط تقو     ليللا رخآ يف   هـيلع   (يركسـعلا ماـمإلا حاصـف،اهيلع تي      مـسو يردص

َل   «اهيلع   ىأرقإ: لاقو) مالسلا يَل يِف   ِرة  هانْلَزْنَأ اَّنِإ اهل تلقو ،اهيلع أرقأ تلبقأف     »دَقْلا يذلارمألا رهظ  : تلاق؟  كلاح ام :  
         ينباجأف ينرمأ امك اهيلع أرقا تلبقأف يالوم هب كربخأ         : ةـميكح تـلاق    .يـلع مّلسو أرقا امك أرقي اهنطب نم نينجلا

لاـعتو كراـبت هـَّللا            ) مالسلا هيلع  (يركسعلا مامإلا يب حاصف تعمس امل      تعزفف    ىنا ّلجوّزع هَّللا رمأ نم يبجعت ال
برـض هّنأكاهرأ ملف سجرن ينع تب     ىتح مالكلا مّتتسي ملف ًارابك هضرأ      يف ةجح انلعجيو ًاراغص   ةمكحلاب انقطني  يغ

  : يل لاقف  ةخراص اناو ) مالسلا هيلع  (يركسعلا م امإلا وحن تودعف باجح اهنيبو ينيب      اهيدجتس كّناف   ةمع اي يعجرا
اذإو يرصب يشغ ام رونلا رثأ نم اهيلعواهبانأ اذإو اهنيبو ينيب باجحلا فشك نا ثبلا ملف تعجرف : تلاق،اهناكم يف

  لع ًايثاج ههجو   ىلع ًادجاس) مالسلا هيلع  (يبصلاب انأ وحن هيتبا    ى   امسلا بس ًاعفار هيتبكر هـلإ ال نأ دهشأ     «: لوقي وهو  ء 
لوسر           يدج   ـلإ ًاـمامإ ًامامإ    ىلص هَّللا ناو هل كيرش ال هدحو هَّللا اّلإ   دع   مث نينمؤملا ريمأ يبأ   نا  ىناو هلآو هيلع هللا

تـ         ): مالسلا هيلع  (لاقف ،هسفن ى  لإ غلب   بثو يرـمأ يل ممتأو يدعو يل زجنأ   ًالدـع يـب ضرألا ألـماو يتأـطو          مهللا
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  ).١٨ (»... ًاطسقو
  
  

 نامتكلاو نالعإلا نيب) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةدالو
   يمأ ينب خيرات   مامإلا رصع ذنم ام ةنإ  يس الو ،سا   ىـلع قدـص دهاـش ،دـعب اـمف     ) مالسلا هيلع (قداصلا بعلا ينبو

ميركلا تايصخشلا هذه     ة  مئألا نم  ءافلخلا ةيساسح   ،     هادروم تناك  ةنأل كلذو ،نيموصعملا هـمارتحاو عـمتجملا مامت
مظاعتو مهذوفن دادزا نمزلا        افلخلاب رمألا غلبو ،مهل سانلا      رم امّلكو   ضرـعم   يـف مهتطلـس اوأر نا نييسابعلا       ءبح

ـمئألا داـفحأ نـمو يـبنلا لسن نم دوعوملا يدهملا             نم سانلا نيب رهتشا ام اوعمس امدنع صوصخلابو ،رطخلا            ةنا
دـقف اـنه نـمو ،ًاروـجو ًاـملظ تئلمام دعب ًالدعو ًاطسق ضرألا ألمي فوسو يرك                  سعلا مامإلا نبا وهو    نيموصعملا

يسابعلا مكحلا زكرم يف رظنلا تحت لِع  ،ةديدشة  بقارمل يركسعلا مامإلا عضخُأ     جو لواـحو ،ه   »ء ارماس«   دـجو هيبأك
      شملا      ةدالو نود ةلوليحلا ةوق نم اوتوأ ام ّلكب نويسابعلا   ـ  ةئينأ اّلإ ،هتيبرتو لفطلا اذه ـ    ةيهلإلا   هذـه  ةيمتحب تـّقلعت

 -هـتدالو    ىلاـعت هـَّللا لعج دقو ،حايرلا جاردإ مهدوهج         تبهذو عيرذلا لشفلاب مهتالواحم عيمج تئاب اذلو       ةدالولا
وفصلا ناف كلذ عمو ،ًا      -) مالسلا هيلع  (ىسوم لثم   يفخم ًارمأ ) مالسـلا هيلع   (يركسعلا مامإلا باحصأ نم   ةراتخملا ة 

ديدع تا   مإلا اودهاش دق    ) مالسـلا هيلع  (يركسعلا مامإلا دهشتسا امدنعو ،ميركلا هدلاو   ةايح نامز يف  ةرم دوعوملا ما
  .مهنع باغ مث ةلاحلا هذه يف سانلا هآرو هدلاو نامثج ىلع ىّلصو) مالسلا هيلع (رصعلا مامإ ًاضيأرهظ دقف

نـم رـيثك قـّفو دـقف        ) مالسـلا هـيلع    (يركسعلا مامإلا هدلاو  ةداهش ىتحو) مالسلا هيلع  (مئاقلا مامإلا  ةدالو ذنمو 
يداحلا مامإلل نيب     هـيلع   (ماـمإلا راد يـف هدوـجوب ملعلل وأ        ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا  ةيؤرل رشع  رقملا باحصألا

قيرط  ،)مالسلا   هـّنكلو ،نامتكلا       ىلع ترج دق  ) مالسلا هيلع  (يركسعلا مامإلا  ةناف ًاساسأو   يط ميركلا هدلوبظافتحالا
كـلذ اوـلقني     ىـتح  فيرشـلا هدوـجو    ىـلع نينمتؤـملا هباحصأ علطيل      ةبسانملا صرفلا  لغتسي ناك تقولا س   فن يف 

ريح يف اوقبي الئل،ةعيشلل   .نأشلا اذه يف جذامّنلا ضعبى لإ انه ريشنو ،هدعب نم ة 
تا-يمقلا قاحسإ نب دمحأ لوقي     يصخش رابك نم وهو ه ـيلع  (يركسـعلا ماـمإلل نيـّصاخلا باحصألاو    ةعيشلا  

لاـقف ،هدـعب    نم فلخلا نع هلأسأ نا ديرأ اناو    ) مالسلا امهيلع  (يلع نب نسحلا دمحم يبأ    ى  لع تلخد «: -) مالسلا
نا  ىلإ اهيّلخي الو  ) مالسلا هيلع  (مدآ قلخ ذنم ضرألا لخي     مل ىلاعتو كرابت هَّللا نا قاحسإ نب دمحأ اي       : ًاء  دتبم يل 

 نم ةعاسلا موقت   .ضرألا تاكرب جرخي هبو ،ثيغلا لزني هبو ،ضرألا لهأ نع ءالبلا عفدي هب ،هقلخ ىلع هَّلل ةجح
جرخ مث ،تيبلا لخدف ًاعرسم ) مالسلا هيلع (ضهنف؟ كدعب ةفيلخلاو مامإلا نمف هَّللا لوسر نبا اب : هل تلقف : لاق

   ىلعو لع كتماركالول قاحسإ نب دمحأ اي لاقف ،نينس ثالثلا    ءانبأ نم ردبلا   ةليل رمقلا ههجو   نأك مالغ هقتاع هـَّللا   ى 
هَّللا لوسر تضرع ام هججح ىلعو ّلجو ّزع    ضرألا ألمي يذلا ،هينكو هلآو هيلع هللا ىلص يمس هّنا ،اذه ينبا كيلع

                                            
بيغلاو٩٠ - ١٠٠: ٢نيدلا لامك : ةيلاتلا بتكلا يف يدهملا مامإلاة دالو ربخ عجار ـ ١٨ راونألا راحبو ١٢٤: يسوطلا خيشللة ،   ،٢٥ 

فاضاو٥١: ١٢ - دالولا خيراتو ربخلا اذه لقن دقلة،يعيشلا بتكلاو رداصملاى لعة ،  غاة ّنسلا لهأء املع نم عمجة     يكلاملا بص نبا مهنم
)  ق٨٥٥يف ى فوتملا( فرعم يفة،مهملا لوصفلا هباتك يف ة آرم هباتك يف)  ق٧٦٨ى فوتملا (يعفايلاة دالولا خيرات ركذبى فتكاوة مئألاة  
 .نامزلا ثداوحة فرعم يف ناظقيلاة ربعو نانجلا
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  .ًاملظو ًاروج تئلم امك ًالدعو ًاطسق
                ) مالسلا هيلع  (رضخلا لثم  ةمألا هذه يف هلثم قاحسإ نب دمحأ اي ال  ةـبيغ ن  بـيغيل هـَّللاو ،نينرـقلا يذ لثم هلثمو

لع ّلجو ّزع هَّللا هت ةكلهلا نم اهيف وجني    .هجرف ليجعتب ءاعدلل اهيف هقّفوو هتمامإب لوقلا ىبث نماّلإ
ناسـلب  ) مالسلا هيلع  (مالغلا قطنف ؟  يبلق اهيلإ نئمطي  ة  مالع نم لهف يالوم اي    : هل تلقف : قاحسإ نب دمحأ لاقف   

«: حيصف يبرع   ).١٩ (»قاحسإ نبدمحأاي نيع دعب ًارثأ بلطت الف ،هئادعأ نم مقتنملاو ،هضرأ يف هَّللا ةيقب انا
د : اـهيلع اوـعلطاو   ) مالسلا هيلع  (دوعوملا مامإلا ةدالوب اوملع نيذلا صاخشألا    ةلمج نمو   ةـيقتلا  ةـليلجلا  ةيسـلا

 ةميكح نب دمحم رفعج وبأو    ،)مالسلا هيلع  (يركسعلا مامإلا مداخ ميسنو ،مامإلا    ة  مع يناـثلا ب   ـئانلا يرمعلا نامثع     
يدهملا مامإلا با      ،)٢٠) (مالسلا هيلع (يركسعلا مامإلا نمز يف نيثدحملاو ءاملعلا نم مهريغو) مالسلا هيلع  (ون نم

ربخي مل ،يدهملا    ةدالوب هباحصأ  نم صاوخلا ربخي ناك يذلا تقولا يف      ) مالسلا هيلع  (يركسعلا مامإلا  نا بجعلاو 
. فادـهأو بابـسأل   هـلهاجتي ناـك هـنكلو كلذ ملعي ناك هلعلو ،ًادلو ه        يخأل نأ رفعج   فرعي ملو ،كلذب ًارفعج هاخأ    

  ).مالسلا هيلع (يدهملا مامإللة ركبملا ةمامإلا نع ثحبلا يف اهضعب ىلإ ريشنس
  
  

  )مالسلا هيلع (يدهملا مامإلل ةركبملا ةمامإلا
نئادـملا يلاـهأ نم هتعيشل       ةديدع لئاسر  مامإلا بتك ،ًاموي رشع    ةسمخب) مالسلا هيلع  (يركسعلا مامإلا  ةافو لبق 

رشـع   ةسـمخ بيغتس   كنإف ،نئادملا  ىلإ) لئاسرلاب يأ  (اهب يضما «: هل لاقو ،نايدألا يبأ    همداخ ىلإ لئاسرلا مّلسو  
أر نم  « ىلإ لخدتو ًاموي     سماخلا موي  »ى  رس ى ـلع يندـجتو   ) ٢١ (يراد يـف   ةـيعاولا عمستو  ) هرفس نم يأ   (رشع  

  .لستغملا
  ؟كدعب مامإلا نمف كلذ ناك اذإف يديس اي تلقف: نايدألا وبأ: لاق
ّلص        : لاق  ي نمو ،يدعب مئاقلا وهف يبتك تاباوجب كبلاط  نيـندز تـلقف يدعب مئاقلا وهف        ىم   هـيلع   (لاـقف ؟  يلع

يف امب ربخأ ن): مالسلا يدعب مئاقلا وهف نايمهلا م.  
،       ىـلإ ) لئاسرلا (بتكلاب تجرخو ،نايمهلا يف امع هلأسأ نأ مامإلا       ةبيه ينتعنم مث   اـهتاباوج تذـخأو ،نئادـملا

أ ن «تلخدو   م رشع سماخلا موي     »ى  رس يل ركذ امك   -  يعاولاب انأ اذإف   -) مالسلا هيلع  (  هـب اذإو هراد يـف      ) خارصلا (ة 
اـفوب هـنوّزع       ةعيشلاو ،رادلا بابب يركسعلا مامإلا     خأ يلع نب رفعجب اذإو ،لستغملا      ىلع  هـيلع   (ماـمإلا ة  ي هـلوح نم
تلقف   ،ةمامإلاو ةفالخلاب هنوئن هيو) مالسلا يسفن يف    -  نكي نإ  -  تـيّزعف تمدـقتف    . ةـمامإلا تـلطب دقف مامإلا اذه        

ديقع جرخ مث،ء يش نع  ينلأسي ملف ،تأنهو   ّلـصو مـقف ،كوخأ نِّفُك دق    يديس اي: لاقف) يركسعلا مامإلا مداخ ( 
لع يّلص        يل يلع نب رفعج م  رخ ريبكتلاب    ى  دقتف ،هيلع   مر   مه امّلف ،هيخأ س ههجوب ي  ططق هرعشب  ،ةبص ج هنانـسأب  ) ٢٢ ( 

                                            
 .٥٥: ٢نيدلا لامك  ـ ١٩
راونألا راحب ١٠٤: ٢نيدلا لامك  ـ ٢٠  ٥: ٥١. 
تى لع خارصلا: ةيعاولا ـ ٢١  .يملا
د: يأ ـ ٢٢  .عجم
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الصلاب    «لاقو يلع نب رفعج      ءادر بذجف ) ٢٣ (جيلفت   ههجو  »يبأ ىلع ةقحأانأف ،مع اي رّخأت   دبرإ دقو ،رفعج رخأتف  
ّلصو     يبصلا مدقتف ، تاـه يرصـب اي     : يبصلا لاق  مث) مالسلا امهيلع  (يداهلا هيبأ ربق بناج    ىلإ نفدو ،هيلع   ىرفصاو

نايمهلا يقب ناتنباوج    .يب هذه تلقو،هيلإ اهتعفدف ،كعم يتلا بتكلا تا
: اولاـق : هـتوم اوفرعف  ) مالسلا هيلع  (يلع نب نسحلا   نع اولأسف ،مق نم   ) ةعامج (رفن مدق ذإ ،سولج نحن امنيب     

هدعب مامإلا ن    اولاقو ،هوئنهو ،هوّزعو ،هيلع اومّلسف،)٢٤ (رفعج ىلإ سانلاراشأف؟  مف ًابتكانعم :     نـ  نإ  مم لوقتف ،ًالامو
  !؟بيغلا ملعن نأ اّنم نوديرُت: لوقيو هباوثأ ضفني رفعج ماقف؟ لاملا مكو؟ بتكلا

،          مكعم: لاقف ))مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا مداخ  : يأ (مداخلا جرخف  راـنيد فـلأ هيف نايمهو ،نالفو نالف بتك
   ةرشع ماـمإلا وـه كلذذخأل كب ه  : اولاقو ،لاملاو بتكلا هيلإ اوعفدف   ). بهذلاب (ةيلطم اهنم ريناند   ىـلإ ..... جو يذلا
  ).٢٥ (»ثيدحلا رخآ

لع   ىرتو   اـمل ،راـنيد فـلأ نيرشـع يسابعلا دمتعملا         ةفيلخلاى  لإ لمح دقو ،هنع لزانتي الو هلطاب       ىرصي ًارفعج
  !!هتلزنمو نسحلا يخأ ةبترم يل لعجت.... نينمؤملا ريمأ اي: هل لاقو يركسعلا نسحلا يفوت

هـتلزنم ّطـح يـف دـهتجن اـّنك نـحنو ،ّلجو ّزع               هَّللاب تناك امّنإ ،انب نكت مل كيخأ       ةلزنم نأ ملعإ  : ةفيلخلا لاقف 
نايصلا نم هيف ناك امل،ةعفر هديزي نأ اّلإ ىبأي ّلجوّزع هَّللا ناكو ،هنم عضولاو   .ةدابعلاو ملعلاو ة 

يـف ناـك اـم كـيف نـكي ملو هتلزنمب مه      دنع نكت مل نإو ،انيلإ كب ةجاح الف هتلزنمب كيخأ   ةعيش دنع تنك نإف   
  ).٢٦ (ًائيش كنع ِنغُن مل،كيخأ

هرـمع ناـكو هنـس رغـص يف          نيملسملا ةمامإ) مالسلا هيلع  (هيبأ ةافو دعب ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا  ىّلوت معن 
ماـمإلاف  ،)مالسـلا مهيـلع    (تـيبلا لـهأ    ةمئأ ةايح يف  ةيعقاو ةرهاظ تناك ة  ركبملا ةمامإلا هذهو نينس سمخ كاذنآ       

اميف ضارتعا كانه دعي مل ٍذئنيحو امهرمع  نم ةعساتلا وأ ةنماثلا يف ةمامإلا ايّلوت يداهلا مامإلاو) مالسلا هيلع (داوجلا
ـي «: ىلاعت هلوق ةركبملا ةمامإلا ةرهاظل ًالاثمو ًاليلد ىفكيو) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلل ة  ركبملا ةمامإلا صخي  ح  ىي اي
 ِب باتِكْلا ِذُخ ًا ةوُق يِبَص   مْك  حْلا   هان  يَتآ ًا «: ىلاعت هلوقو) ٢٧ (»و يِبَصِد ه مْلا يِف   ناك  نم  مِّلَكُن  ف يَك اوُلاق ِه  يَلِإ ْت  َلاق × راشَأَف

بد ِناتآ ِهَّللا   وجع ِنَل ىع يِّنِإ ًا ىباتِكْلا هَّللا ) ٢٨ (»يِبَن   طعأو    ىيحي ىطعأ يذلا  نإف   وهو  ىسيعل ةوبنلا ىيبص وهو مكحلا
دـقو ،ابصلا نس يف وهو  ) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا مهنمو هءايلوأ نم ددعل   ةمامإلا ءاطعا ىلع رداق ًايبص دهملا    يف
  .ةهباشملا قيداصملا نم ميركلا باتكلا نم انركذ ام دعب كلذ تابثإل ةّلدألا نم ديزملة جاح الو ًالعف كلذ ققحت

  
  

                                            
 .ةقيقد لصاوف اهنيبة بكارتم ريغة يلاوتم هنانسأ ـ ٢٣
نس نارهط ط٤٧٥: ٢قودصلا خيشلل نيدلا لامك  ـ ٢٤  .ـه١٣٩٥ة  
 .قباسلا ردصملا ـ ٢٥
 .هسفن ردصملا ـ ٢٦
 .١٢: ميرم ـ ٢٧
 .٣٠ و ٢٩: ميرم ـ ٢٨
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  )مالسلا هيلع( يدهملا مامإلل ىرغصلا ةبيغلا
 رـظتنملا ماـمإلا    ةـبيغ نـع ثحبلا وه ،همهفو هعامتسال        نمؤملا شّطعتيو ،هتفرعم ملسملا بغري ثحب مهأ لعل       

فرعمو،)مالسلا هيلع( مدعو نيملسملا راظنأ نع  هباجتحا فلخ ةنماكلا لماوعلاو ةبيغلا هذه ىلإ تعد يتلا بابسألاة  
ا،ةيسايسلاو ةيعامتجإلاة حاسملا يف ميعزو مامإك هماهمب همايق رقلا مهي امك اهبابسأو  ةبيغلاى نعم ةفرعم نيعمتسملاو ء 

اهريغو ة خوخيشلا ةرهاظل مامإلا عوضخ مدعو ،اذه انموي  ىلإ فيرشلا  هرمع دادتما نم   ةبيغلا عباوت  ةفرعمو اهدئاوفو 
  .راصتخاب اهنع ثدحتن فوس يتلا ،روهظلاو ةبيغلاب ةقلعتملا لئاسملا نم

هاري وأ ًادوجوم هنوك عم نويعلا هارت الف ،هَّللا          ةدارإ بسح  سانلا نويع نع هؤافتخا وه رظتنملا مامإلا       ةبيغ ىنعمو
نم هتيأر دق ينإ سانلا نم ريثكلا لوقي  هروهظ دنع اذلو ،تاياورلا ضعب كلذ      ىلع تلد امك ،هفرعي ال نكلو      ضعبلا
  .لبق

نـم   ةـعامجو يروـنلا خيشلاو يسلجملا خيشلا ركذامك ،ه        َّللا ءايلوأ نم  ىوقتلاو ناميإلا باحصأ ضعب هاري دقو     
صصقلا ضعب ركذل قرطتن فوسو     ،ىربكلا ةبيغلا مايأ يف هئاقلباوفرشت نيذلا     تا ء  اـقللا هذـهب    ةطبترملا تاياكحلاو   

نم     .ىرغصلا هتبيغ لوح ثيدحلا دب ال كلذ لبق نكلو
لهاهّنأو ،ىرغصلا ةبيغلا ةيادب لوح نوثدحملاو   ءاملعلا فلتخإ  يدـهملا ماـمإلا رـمع لـئاوأ نـم تأدـب           هـيلع   ( 

يناـثلا لوقلاوه روهشملا    ؟  يركسعلا مامإلا  ةافو دعب تأدب مأ   ) مالسلا هيلع  (يركسعلا مامإلا هدلاو دهع يفو   ) مالسلا
) ق. ــه  ٣٢٩ (ماـع  ىلإ يركسعلا مامإلا هيبأ    ةافو موي ) ق. ـه٢٦٠ (ماع نم  ءارماس يف  مامإلل ىرغصلا ةبيغلا نوكتف 

ـبيغلا نوـكت ذـئنيحو يرم        نب يلع نسحلا وبأ يدهملا مامإلل عبارلا بئانلا هيف         ىفوت يذلا    ٦٩ ىرغصـلا  ةسلا دمحم
  .ًاماع

ذـنم هتايح    ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا رمع   لئاوأ نم تأدب   ىرغصلا ةبيغلا نإ : لوقن نأ حيحصلا نم لعلو       نأل
 يدـهملا ماـمإلا اهاضـق يـتلا        سمخلا تاونسلا ربتعن نأ نكمي    ف ،سانلا نع   ءافتخالاو راتتسالاب  هنورقم تناك  ةدالولا
) ٢٩ (هرـيغو دـيفملا خيشـلل ًاـعبت        ىرغصـلا  ةـبيغلا نمض   نم) مالسلا هيلع  (يركسعلا مامإلا هدلاو عم   ) مالسلا هيلع (

 ماـمإلل  ىرـبك لا ةـبيغلا أدبت اهدعبو    مامإلل عبارلا بئانلا   ةافو ىلإ هتدالو أدبم نم ًاماع    ) ٧٤ (مامإلا ةبيغ نوكت ذئنيحو 
  ).ق. ـ ه٣٢٩ (ماع نم) مالسلا هيلع(

لالخ  ةعيشلا ةاقثو هباحصأ صّلخ ىلع كرابملا  هلجن ضرعي ناك  ) مالسلا هيلع  (يركسعلا مامإلا نا تباثلا نكلو    
دوعوملا يدهملا هناو ،رشع يناثلا مامإلا هنإب هف         نيحلا نيب هتايح    ح    ) مالسـلا هـيلع   ( رـظتنملا  رعيو رخآلاو جرـي اذـلف

دم نوكتف،ىرغصلا ةبيغلا نمض مامإلا رمع نم ةرتفلا هذه رابتعا مدعب روهشملا لوقلا مامإلا  ةافو نم ىرغصلا ةبيغلا ة 
  .ًاماع٦٩يدهملا مامإلل عبارلا بئانلا  ةافو ىلإ يركسعلا

  
  

                                            
حرملا ـ ٢٩   دم«١٥: ٤ة عيشلا نايعأ«باتك يف نيمألا نسحم ديسلا مو دع خيرات وه اه ء دبم نا لاقو ،ًاماع) ٧٤(ى رغصلاة بيغلاة  

 .)مالسلا هيلع( يدهملا مامإلا داليم
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عبرألا باا    )مالسلا هيلع (يدهملا مامإلل ةونل
اـّلإ قـيلت ال يـتلا        ةمهملا بصانملا نم   ىرغصلاة  بيغلا نمز يف  ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلل  ةصاخلا ةباينلا ربتعت 

وقتلاو ،ةنامألاك ةمزاللا تافصلا  هيف رفوتت نمب   مامإلا نم   ةلصاولا تاميلعتلاو رماوألاذيفنتو ،رومألا نامتكو عرولاو      ى 
  .طورشلا نم كلذ ريغو

يـف عـجارملاو    ءاـهقفلاو  ءاملعلل داهتجالا ةبترم يه يتلا ةماعلا ةباينلا نم ىلعأو مهأ  ةصاخلا ةباينلا نأ  ىفخي الو 
يفتكن امّنإو ،اذه نم رثكأ ثحبلا اذه يف ضوخلا ديرن الو           ،ىربكلاة  بيغلا نمز  عبرألا با  ءامسأ ركذب     مهرودو  ةونلا

بيغلا نمز يف لا    .مامإللى رغصلا ةعفلا
يدهملا مامإلا ناك ا       ةرورض ىري) مالسلا هيلع  (ملو صـخألا   ىلعو عاطتسملا ردقب اهلكا   شم ّلحو ة  مألاب طابترالا

لوأو هنع ًابا    ىأر يدئاقعلاو  يهقفلا بناجلا يف       ىون نييعت ا       عفرو هب  ةمألا طبر مهماهم مع لأست اهلالخ نم يتلا اهبتك
 ةـعبرأ  مـهو  ىرغصـلا  ةبيغلا نمز يف   ةمزاللا لولحلاو  ةبوجألا درت تناك  ء  الؤه يديأ  ىلعو) مالسلا هيلع  (هيلإ ديرت 

با   ىـلإ اهنوملسـيو   ةيعرشلا لاومألاب يتأت ةعيشلا تناك اذكهو ،هئاقلب نوظحي اوناكو ةعيشلا رابكنم صاخشأ     وـنلا
  .مهنم مامإلا تاعيقوت نوذخأيو

عبرألا با ءالؤهو    :يلي امك ينمزلا بيترتلا بسحب ةونلا
ل   ).يركسعلاو يداهلا مامإلا ليكو) يدسألا يرمعلا ورمع نب ديعس نب نامثع ورمع وبأ: وألا

  ).ق.  ه٣٠٤ (ةنس ىفوتملا يرمعلا ديعس نب نامثع نب دمحم رفعج وبأ هنبا: يناثلا
  ).ق.  ه٣٢٦ (ةنس ىفوتملا يتخبونلا حور نب نيسحلا مساقلا وبأ: ثلاثلا
فوتملا يرم: عبارلا    ).ق.  ه٣٢٩ (ةنس ىسلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ

نيـب رـيبك رودـب نوموقي        ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك يف    -ة  عبرألا ءالؤه ريغ -نورخآ   ءالكو كانه نأ حضاولا نمو    
،   ةـهجوملا  ةلئـسألاو اياضـقلا    يف ءارفسلا نوعجاري  ةرات ءالكولا ناك : يأ سانلاو مامإلا نيب وأ    ء  ارفسلاو مامإلا  مهيـلإ

ديعـس نب   قاحسا نبدمحأو ،يزاوهألا رايزهم نب يلع        ءالكولا ءالؤه نيب نمو   ةرشابم يدهملا مامإلا نولساري   ةراتو
مئألاو ني  نيب ةطساو ناكو ،يمقلا يرعشألا كلام نب       ماـمإلا  ة  بيغ نم ًارطش كردأو يركسعلاو يداهلاو داوجلا       ةيمقلا

يدهملا هدلو يركسعلا مامإلا هيلع ف          رع يذلا و  اـم ضعبـب هـث              هو ،يدهملا  دحو هاـ  يإ هارأو هتفيلخ نع هلأس امنيح
  .ىربكلاو ىرغصلا هتبيغ لالخ هرمأ نم نوكي

ه  ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا مهيلإ لكوأ نمم     ءالؤه ريغو  ساـمخألا ضبـقو نيملسـملا رومأ نم         مهي ام ضعب
جئاوـحلا   ءاضـقل مهدـمتعا نيذلا     هئارفس قيرط نع ًانايحإ مامإلاب نولصتي انركذ امك اوناكو،نينمؤملا جئاوح          ءاضقو
  .ةلسارملا قيرط نع ىرخأو لكاشملا لحو

عـبارلا بئانلا هيف يفوت يذلا      ) ق. ـه ٣٢٩ (ماع ىلإ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلل  ةصاخلا ةباينلا ترمتسا اذكهو  
تس لبقو يرم نب يلع نسحلا وبأ وهو     ماـمإلا نـم ًاـعيقوت نينمؤـملل      جرـخأ عـبارلا ريفسلا   ةافو نم مايأ ةسلا دمحم

رشابم مامإلا لبق نم نين    لا ءارفسلا دهعو  ىرغصلاة  بيغلا ءاهتنا هيف نلعي  ) مالسلا هيلع  (يدهملا   ةـبيغلا ء  دبب ًاناذيإ  ةيعم
اـي ،ميحرـلا نمحرـلا هـَّللا مسب     «: وه عيقوتلا صنو ىرغصلاة بيغلا يف مامإلا نع ردص عيقوت رخآ اذه ناكو       ىربكلا
كنيب ام تيم كنإف كيف كناوخإ رجأ هَّللا مظعأ ،يرم نب يلع   ىلإ ِصوت الو كرمأ عمجاف ،مايأ ةتس نيبو سلا دمحم
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دـمألا لوـط دـعب كـلذو هرـكذ          ى  لاعت هَّللا نذإب اّلإ روهظ الف     . ةماتلا ةبيغلا تعقو دقف  . كتافو دعب  كماقم موقيف دحأ  
جورـخ لـبق     ةدهاشـملا ى  ـعدا نـمف الأ     ةدهاشملا يعدي نم يتعيشل يتأيسو    . ًاروج ضرألا ءالتماو بولقلا  ةوسقو
ميظعلا يلعلا هَّللاباّلإ ةوق الو لوحالو رتفم باّذك وهف ةحيصلاو ينايفسلا  «) ٣٠.(  

  
  

  )مالسلا هيلع (يدهملا مامإلل ىربكلا ةبيغلا
 ٣٢٩ (ةنـس يـف كـلذو   ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلل  عبارلا بئانلا  ةافوب ىرغصلا ةبيغلا تهتنا دق ًاقباس انرشأ امك     

رمتسم لازت الو   ،ىربكلاة  بيغلا تأدتباو ) ق. ـه هـيلع   (يدـهملا ماـمإلاب تالا  صـتالا  قرط تعطقنا كلذبو نآلا ىلإ ة 
مامإلا دشرأ دقو   ،)مالسلا ثـيداحألا   ةاور ىـلإ مهعاـجرإب مهنـيد ملاـعم ذخأو مهلكاشم        ّلحل ةعيشلا) مالسلا هيلع  ( 
نـب دـمحم يناـثلا بـئانلا        ةطـساوب ،بوقعي   نب قاحسإ وهو   ةعيشلا ءاهجو دحأ  ىلإ هبتك يذلا عيقوتلا يف    ء  املعلاو
عقاولا ثداوحلا او... «: هيف ءاج يذلاو نامثع لإ اهيف اوعجراف،ةما جح انأو مكيلع يت مهّنإف ،انثيدح ةاور ى   هَّللا  ةجح
  ).٣١ (»... مكيلع

مامإلا نع  »جاجتحالا«باتك يف يسربطلا موحرملا لقنيو       نم ا  «:  ٍثيدح نمض لاق هنا  ) مالسلا هيلع  (قداصلا    مأو
  ).٣٢ (»هودّلقي نا ماوعللف هالوم رمأل ًاعيطم هاوهل ًافلاخم هنيدل ًاظفاح هسفنلًانئاص ءاهقفلا نم ناك

،        ىـلإ  ىرـبكلا ة  ـبيغلا نامز يف نيملسملا نوؤش     ) مالسلا هيلع  (مامإلا ضوف دقف   طئارشـلل عماـجلا هـيقفلا يلوـلا
بصنم           يـفو ) مالسلا هيلع  (ةمئألا ةطساوب لبق نم   ءاهقفلل لعج دق ناك    ءاضقلاو ىوتفلا نا حيحصو نا اـّلإ مهدـهع

رـمألا بحاـص ماـمإلا روـهظ         ىـلإ  ةرمتسـم يهو   ىربكلا ةبيغلا خيرات نم أدبت   ةموكحلاو ةماعزلاو ةيعجرملا ةيعرش
  .هَّللا ءاش نإ مكاحلاو ميعزلاو عجرملا وه نوكي رهظي امدنعو نامزلاو

، سانلا ناهذا  ىلإ تردابتو ماهوألاو كوكشلا    ضعب تريثأ ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلل  ىربكلا ةبيغلا ءوض يفو 
نوـعفتني امو هب سانلا   ة  دئاف امو  ىربكلا هتبيغ لاح  ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا دوجو   ىودج نع،تالؤاستلا ضعب  

لإ ر    .راصتخاب اهنع بيجنو اهحرطن ،تالؤاستلاو تاهبشلا نم اهريغو؟ مويلا اذه ىمع فيكو هنم
  
 

 اهدئاوفو) مالسلا هيلع (رظتنملا مامإلا ةبيغ بابسأ
   بيغلا نأ كش ال اـهب تح       ةمث كانه نكلو   ةيقيقحلا اهدئاوفواهبابسأب فرعأ وهو هَّللا رارسأ نم يه        ة   رـص بابـسأ

                                            
يسوطل ةبيغلا٥١٦: نيدلا لامك ـ ٣٠ يسربطلل ،جاجتحالا ٢٤٢: ،   ،٥٥٦: ٢.  

هبناج نم رابخألا لاصيإو ،ةباينلا عم ةدهاشملا يع نم ىلع لومحم هّلعل ): هرس سدق(يسلجملا ةمالعلا لاق   ىلإ )مالسلا هيلع(دي  
راونألا راحب ـ )مالسلا هيلع(هآر نميف يتأتسو تضم يتلا رابخألا يفاني الئل ،ءارفسلا لاثم ىلع هتعيش   ١٥١: ٥٢. 

ريخألا رطشلا درو دقف ٤٨٤: ٢قودصلا خيشلل ) نيدلا لامكا( يف امأ ،يسوطلا خيشلل) ةبيغلا( باتك يف صن اذه ـ ٣١ نم ـ   
اذكهـثيدحلا  باتك يفو»مهيلع هَّللاة جح انأو«:   ظفل دجوي ال ٤٧٠: ٢يسربطلل ) جاجتحالا (  الو »مهيلع«   .»مكيلع« 

راونألا راحب ٢٦٣: ٢يسربطلل ،جاجتحإلا  ـ ٣٢  ،٨٨: ٢. 
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  :اهضعب ركذن ثيداحألاو رابخألا
لك يف هنع نوثحبي اوناكف نييسابعلا ماّكحلا لبق نم          لتقلاب ةددهم تناك يدهملا مامإلا    ةايح نأ بابسألا كلت نم    

ـ  ) مالسلا هيلع (مامإلا ةدالوء افخإ لواحي يركسعلا مامإلا ناك اذلو ،يركسعلا مامإلا راد اوشتف   ى  تح ناكم    ةماع نـع
نييناـمثعلاك   ماـّكحلا رئاس لبق نم هيلع رطخلا رمتسا اذكهو نييسابعلا ماّكحلارش نم هدلو             ةايح ىلع ًاظّفحت ،سانلا  

نأب اوملع مهنأل ،قرشلا دالب اومكح ن         لاز الو ،مهناـيك ر      سارك لزلزي يذلا وه يدهملا     مم مهريغو   مديو نيملاظلا ي
يـف لـيجعتلاو     ءادـعألا نـم    ةمالسـلاب هـل نوعديًامئاد هتعيش اذل ،هتبيغ لوط ببس رمألا اذهو مامإلاب قدحم رطخلا              

  .هجرفو هروهظ
يبنلا نع درو دقف ،مهصيحمتو ،مهرابتخاودابعلا ناحتما وهو        ،)مالسلا هيلع  (مامإلا ةبيغ هب للع رخآ ببس     ةمثو   

تح       هَّللاو امأ «: لاق هنا ) مالسلا ه يلع(  ، نصحمتلو ،مكرهد نم ًائيش مكمامإ   ،    : لاقي ىنبيغيل كلس ٍداو يأب كلهوأ تام
  .تاياورلا كلذب تحرص امك تادابعلا لضفأ نم روهظلاو جرفلا راظتنا ناك اذلو) ٣٣ (»نينمؤملا نويع هيلع نعمدتلو

  ؟؟هب سانلا عفتني فيكو؟ ٍبئاغ ٍمامإ دوجو يف ةدئافلا ام: وه لاؤس حرطي انهو
ركذـن يـلي اـميفو ،هـب عافتنالا هجوو          ) مالسلا هيلع  (بئاغلا مامإلا دوجو دئاوف ركذت    ةددعتم ثيداحأ تدرو دقل   

  :اهضعب
يـف  ) مالسـلا هـيلع    (مئاـقلاب  ةعيشلا عفتني له : هلآو هيلع هللا   ىلص يبنلا لأس هنأ يراصنألا هَّللا دبع نب رباج نع        

  ؟هتبيغ
عاـفتنإك ،هـتبيغ يف هتيالو رونب نوئيضتسيو،هب نوعفتنيل مهنإ           ،ةوبنلاب ينثعب يذلاو يإ   «: هلآو هيلع هللا   ىلص لاقف  

  ).٣٤ (»باحسلا اهلّلج نإو سمشلاب سانلا
 ةعومجملل نامأ سمشلاف    ءاـملاو  ءاوهلاو تابنلاو ناويحلاو ناسنإلل    ةميظع ةدئافاهيفو لاوزلاو  ءانفلا نم  ةيسمشلا

  .دامجلاو
يـف  - ةـيؤرلا نـع سمشـلا بـجحي اـمّنإو ،اهدئاوفو،سمشـلا ريثأت نم ًائيش ريغي ال باحسلا نأ حضاول          ا نمو   

طقف-باحسلا اهيلع  ميخي يتلا ةقطنملا  .  
ارو سمشلاب ه       لـهأل ناـمأ وهو مهتايح مظتنتو رشبلا معنتي هدوجوب           يذلا وه باحسلا   ءبُش يذلا يدهملا مامإلاف

  هـيلع   (يدهملا مامإلا  ةلاسر يف  ىنعملااذه دروو . اهلهأب تخاسل تلخ ولو    ةجحلانم ولخت ال ضرألا      نأل ،ضرألا
لهأل نامأ موجنلا... «: بوقعي نب قاحسإ ىلإ) مالسلا     ).٣٥ (»... ءامسلا نأ امك ضرألا لهأل نامأل ينإو

يـف رضـحي هادف انحاورأ رصعلا مامإ          ىلإ ةفاضالابو   سلاـجم  لا ىـلع ددرـتيو ،ماـع لـك جـحلا مـساوم            ناف اذه
الو هـنوري ال ساـنلا لـعلو،نينمؤملا ضعبـل           ةطـساو نود نـم وأ      ةطساولاب اهّلحي يتلا لكاشملارثكأ امو ،لفاحملاو     

 ىرـبكلاو  ىرغصـلا  ةـبيغلا لالخ هئاقلب سانلا نم ريثك رفظ دقو،مهفرعيو مهاري         ) مالسلا هيلع  (مامإلا نكلو هنوفرعي  
لع تّل-ريثكلااوأرو   حو ،هتاماركو هزجاعم نم   .نينمؤملا نم ددع لكاشم هيدي ى 

                                            
 .٢٨١ :٥٣ راونألا راحب ـ ٣٣
نس نارهط ط٢٥٣: ١نيدلا لامك  ـ ٣٤  . ه١٣٩٥ة  
بيغلا باتكو٤٨٥: ٢نيدلا لامك   ـ٣٥  .١٧٧: يسوطللة  
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ضيرـم نـم مكو ،اهنم ذقنأ دق ايندلا وأ ني    ةلكشمواهنع باجأ دق عورفلاو لوصألا يف   ةلأسم نم مك معن     دلا يف
 ةباجتـساو  ىلاـعت هَّللا فطلب كلذو هديبذخأ دق زجاعو هاقس دق ناشطعو هاده دق عطقنمو هاجن دق رطضمو                 هافش دق 

ماـمإلاو اذـه ،بئاغلا      مامإلاب عفتني فيك لئاقلا لوقي نا زاج فيكف مهلاثمأو         ءالؤه ق حبة  كرابملا هتالسوتو هتاوعدل  
هـيلع   (لاـق دـقف ،دـيفملا خيشـلل هلئاـسر          ىدحإ يف كلذ نلعأ دقو،بجحي ال يذلا هئاعدب مهدميو ،هتعيش          ىعري
مكملطـصاو ،)٣٦ (ءاوألا مـكب لزـنل كـلذ الوـلو ،مكركذـل نيـسان الو مكتاـعارمل نيـلمهم ريغاّنإ            «): مالسلا  ) ٣٧ (
  ).٣٨ (»... ءادعألا

  
  

  ىربكلا ةبيغلا يف) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةيؤر
يدهملا مامإلل   ةفيرشلا ثيداحألا نم ددع نم دافتسي        هـب نوقتلي نيصلخملا     ءايلوألا نم  ةعامج) مالسلا هيلع  (نأ

          ىربكلا هتبيغ يف رارمتسإب   ماـمإلا نـعف ،ًاصـخش نوـثالث         مهددعنأب ثيداحألا ضعب حرصتو ،رصع لك لهأ نمو
بيغ نم رمألااذه بحاصل     «: لاق) مالسلا هيلع  (قداصلا   ـلزع نم هتبيغ يف هل       ةدب ال   اـمو  ة ـبيط لزـنملا مـعنو    ةدب الو

بيغلا،ةليوط ىرخألاو ةريصقامهادحإ ناتبيغ مئاقلل  «): مالسلا هيلع  (هنع يورو ) ٣٩ (»ة  شحو نم نيثالثب   ال  ىـلوُألا  ة 
        ) ٤٠ (»هـيلاوم  ةّصاخ اّلإ اهيف هناكمب ملعي ال      ىرخألاو هتعيش ة  ّصاخ اّلإ ه  ناكمب ملعي  نأـب ثـيداحألا ضـعب ح  رصـتو

ياعروظفحك    ءايلوألا ءالؤهب نيعتسي هَّلعلو  ) ٤١ (هتبيغ يف هيقفارم نم   ) مالسلا هيلع  (رضخلا  ،  ةماهمب مايقلل نيصلخملا
  .هروهظلديهمتلاو مهنع راطخألا عفدو ءاملعلا ديدستو نينمؤملا

فيرشلا ثيداحألا ح    هتريس نم   ةرصتو   يـهو ماع لك يف جحلا مسوم روضح         ىربكلا هتبيغ يف ) مالسلا هيلع  (نأب
هسـفنب فـيرعتلا نود      نـم وـلو مهيـلإ تاـهيجوتلا لاصـيإو ملاعلا راطقأ            ءاحنأ نم نينمؤملاب  ء  اقتلإلل ةبسانم ةصرف
  .ةحارص

اقل نإب ةرتاوتملا رابخألاو ثيداحألا نم دافتسيو     لـب نيـعم ٍناـكمو نيعم ددع يف رصحنت ال يدهملا             مامإلا تا ء   
 ةفرشـملا دهاشـملاو    ةـسدقملا  نكاـمألا صخالاب ناكم يأ يفو ٍرصع لك يف         ءاقتلإلا اذه  ةيحالص هل نم لك لمشت   

اـهتعجارم  ى  دـل مـلعن ثـيحب ،رتاوـتلا دـح قوـفي اهددـعو              ةرـيثك  ىربكلا ةبيغلا يف هتدهاشم  ىلع ةلادلا رابخألاف 
  ).٤٢ (ةلمجلا يف اهيف أطخلاو بذكلا مدع ،اهئارقتساو

                                            
حابصملا ـة دشلا: ءاوألا ـ ٣٦  ٢٥٦: ٢. 
سوماقلا ـهلصأتسا : هملطصإ ـ ٣٧  ١٤٠: ٤. 
 .٥٩٨: ٢يسربطلل جاجتحالا  ـ ٣٨
بيغلا٣٤٠: ١يفاكلا لوصأ  ـ ٣٩  .١٨٨: ينامعنللة  
بيغلا٣٤٠: ١يفاكلا لوصأ  ـ ٤٠  .١٧٠: ينامعنللة  
ادهلا تابثإ يف هنعو٣٩٠: نيدلا لامك ـ ٤١  .٤٨٠: ٣ة  
شقان دقو ردصلا د ى ربكلاة بيغلا خيرات باتكو ،يرونلا ازريملل بقاثلا مجّنلا باتكو ،يسلجملاة ماّلعلل راونألا راحب عجار ـ ٤٢  يسلل

يدهملا مامإلا رمأ عم اهضراعت مدعوى،ربكلاة بيغلا يف مامإلابء اقتلإلاة يضق مهبتك يفء املعلاء الؤه هعيقوت يف)مالسلا هيلع(   خيشلل   
عدا  ن م بيذكتب يرم  صصقو تاياكحلا ضعب اوركذو ى ربكلاة بيغلا يف مامإلابء اقتلإلا زاوج اوتبثأوى ربكلاة بيغلا يفة دهاشملاى سلا
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ـلع لمتشـت اـمك      ،ةـيونعملاو  ةيداملا اهماسقأ  فلتخمب نينمؤملا جئاوح   ءاضق تالباقملا هذه لمشتو    ،   ى  هـيجوت
مامإلا ماهم نم كلذ ريغو      ةحيحصلا ةيعرشلا ماكحألا ىلإ هيبنتلا وأ   ةيهلإلا فراعملا ضماوغ حيضوتو    ةيوبرتلااياصولا

  .رصعلك يف 
 ةـلازإو ) مالسـلا هـيلع    (هدوجوب ناميإلا خيسرت لوحروحمتت    ةمهم رامث كلذل   ةفاضإ تا ء  اقللا هذه نم تققحتو   

  ).مالسلا هيلع (هروهظل ديهمتلا يف نينمؤملا ةريس ززعي امب رصع لك يف هلوح ةدراولا تاكيكشتلا
تاـياكحلا نـم اـهيفو ًاضـعب مهضـعب فر           ـعي ال تاقثاهفّلأ    ةتوافتم دالبو  ةفلتخم ةنمزأ يف  ةفلؤملا بتكلا هذهو  

  .هتمدخب فرشتلاو) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةدهاشم نمانركذ امل ةدهاشلا
هـيلع   (ماـمإلا  ءاقلب اوفرشت نيذلا نم نيتياكح ركذن،ميلعتلاو هيجوتلاو فيقثتلا يف         ىربك ةيمهأ صصقلل نأ امبو   

اعار،)مالسلا  م عم   :راصتخالاة  
  .يليبدرألا سدقملا ةصق: ىلوألا
  .يدادغبلا يلع جاحلا ةَّصق: ةيناثلا

  
  

اقلب فا  رشتي يليبدرألا س    )مالسلا هيلع (مامإلا ءدقمل
عامج نم عمس هّنأ-هَّللا همحر-يسلجملا  ةماّلعلا ركذ نحص يف تنك : لاق ماّلع ريمأ لضافلا ديسلا نع هوربخأة  

س ةضورلا وحنًالبقم ًالجر تيأرف ،ليللا ن     م ةرّخأتم ةعاس يف ) مالسلا هيلع  (نينمؤملا ريمأ  مامإلا هنم تبرتقاف   ،ةدقملا  
يليبدرألا دمحأ خيشلاانالوم           هحور هَّللا س  -يقتلا ملاعلا وه اذإف  اجف ،هنع تيفتخاف   -دق ناـكو   - ةـضورلا باب  ى  لإ ء   

ضورلا لخدو ،بابلا هل حتفناف     -ًاقلغم   اب قلغأو جرخ مث ،ًادحأ يجان        ،ة   وـحن هجوتف   ،ةضورلا ب ي هّنأك مّلكتي هتعمسف
ماـمإلا هـيف          لخدـف ،يناري ال وهو هعبّتأ هفلخ انأو      ةفوكلا دجسم    دِهشـُتسإ يذـلا بارـحملا وـحن دصـقو دجسـملا

  ).مالسلا هيلع (نينمؤملاريمأ
تـفتلاف ،تلعسـف ،لاعسلا ينبلغ قيرطلا        ءانثأ يفو،ًاضيأ هفلخ تنكو فجنلا وحن عجر مث ،ًاليوط كانه ثكمو          

لاقو     ؟ماّلع ريمأ تنأ: يلإ
  .معن: تلق
  !؟انهاه عنصت ام: لاق
س ةضورلا كلوخد ذنم كعم تنك    : تلق رـج امب ينربخت نأ ربقلا بحاص          ىلإو ةدقملا    ىقحب كيلع مسقُأو،نآلا

  ؟ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم كيلع
  .طرشلا تقفاوف ،ًايح تمد ام ًادحأ هب ربخت ال نأ طرشب كربخأ: لاق
تر ،ةضماغلا ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف رّكفتأ تنك     : لاقف  رقف هـيلع   (نينمؤـملا رـيمأ ماـمإلا دقرم دنع رضحأ نأ           

ا  ) مالسلا  ىلاـعت هـَّللا تلأسو     ةضورلا تلخدف ،حاتفم ريغب بابلا يل حتفنإ      ةضورلا باب  ىلإ تلصو  ملف ،اهنع هلأسأل
رـبقلا  نـم ًاتوـص تعمسـف ،لئاسـملا كـلت          نـع ) مالسـلا هيلع   (نينمؤملا ريمأ يالوم ينبيجي نأ     دجسـم تـئا نأ     :  

                                                                                                                                                
 .)مالسلا هيلع( مامإلاء اقلب اوفرشت نيذلا
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  .كنامز مامإ هّنإف ،مئاقلا نم لسو،ةفوكلا
 يـتيب  ىـلإ اـنأ اـهو ،كلذ نع ينباجأف اهنع         ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا تلأسو ،بارحملا دنع دجسملا تيتأف      

)٤٣.(  
  
  

اقلب فا    )٤٤) (مالسلا هيلع (مامإلا ءرشتي يدادغبلا يلع جاحل
لهأ نِم ًالجر   ) بقاثلا م جّنلا (هباتك يف يرونلا خيشلا ركذ       نـم ناـكو ،يدادـغبلا يـلع جاـحلا همـسا ،دادغب              نأ

هف ةَّصق ةصالخ كيلإو) مالسلا هيلع (رظتنملا يدهملا مامإلا ءاقلب زاف دقو،رايخألا نيحلاصلا    :مامإلا ءاقلب رشت
رفاس       لإ دادغب نم   -ة  مئاد ةروصب-ي يلع جاحلا ناك راـيزل كلذو -دادغب ةيحاض يف عقت يتلا  - ةيمظاكلاة  نيدم ى   ة 

  ).مالسلا امهيلع (داوجلاو مظاكلا نيمامإلا
يش: يلع جاحلا لوقي    سمخلا نم ء يلع بجو دق ناك لإ ترفاسف،ةيعرشلا قوقحلاو ،  ةنيدم ى  فرشألا فجنلا

هيقفلا دهتجم لا ىلإ) ٤٥ (ًاناموت نيرشعو يراصنألاى ضترم خيشلا هيقفلا دهازلا ملاعلا   ىلإ اهنم ًاناموت نيرشع    تعفدو
،        نسح دمحم خيشلا   ىلإ اهنم ًاناموت نيرشعو ،يمظاكلا نيسحدمحم خيشلا       اـهنم نورشـع يدنع تيقبو ،يقورشلا

اهعفدأ نأ ُتر   لإ-دادغب ىلإ يعوجردنع-رق   .نيساي لآ نسح دمحم خيشلا هيقفلا ى 
لإ تد   ًال-تهجوتف ،سيمخلا موي يف دادغب       ىعو  ـلإ  -وأ ـ  ةـنيدم ى    ترزو   ،ةيمظاكلا  داوـجلاو مظاـكلا نيماـمإلا      

تبهذ مث  ،)مالسلا امهيلع ( زج هل تم       ىلإ    نم  ء  دقو ،نيساي لآ خيشلا راد   يلع يقب ا  يـف هفرصـي يـك ،سمخلا     مم ًا
ر  ـ  ةروصـب غـلبملا يقاب عفدأ نأ   ىلع هنم تنذأتساو،يمالسإلا هقفلا يف   ةرقملا هدراوم  هارأ نـم  ى ـلإ وأ هـيلإ   ةيجيردت

    قبأ نأب خيشلا   رصأ مث ،كلذل ًاقحتسم       ى  لإ هبِجُأ ملف ،هدنع    ى  يرورضلا لاغشألا ضعب   هتع  ،ةيلع نأب ًارذتعم ،كلذ  دوو  
ُته  ميظع ،ردقلا ليلج ٍد       جوتو  يسب ُتيقتلإ قيرطلا َثُلُث تعطق ا  ـبي    ملف ،دادغب وحن  دـقو ،راـقولاو    ةهلا هـيلع ،نأشـلا

مامعب م   لعو ،ءارضخ ةمعت ه ى  ـ  ةـنيدم ًا  دـصاق ناكو ،دوسأ لاخ     دخ يـّنم برتقاـف    ،ةراـيزلل  ةيمظاكلا       ، يـلع مَّلـسو
لإ ين ةرارحب ينقناعو ينحفاصو  ينلأسو يب ىمضو  ب   ؟بهذت نيأ ىلإ.. ريخ ىلع: حرو،هردص

  .دادغب ىلإ دئاع انأ نآلاو ،نيمظاكلا نيمامإلا ترز دقل: تلق
لإ د: لاقف ةعمجلا ةليل هذهف نيمظاكلا ىع.  
  .كلذ ينعسي ال: تلق
نم كنأب كل دهشأ يك عجرإ ،كعسو يف كلذ         : لاقف   نينمؤـملا رـيمأ ي       نإ  ،  ) مالسـلا هـيلع    (دـجل نيلاوملا اـنلو

ين«: ىلاعت لاق دقف ،خيشلا كل دهشيو ديِهَش او  دِهْشَت  سا و«.  

                                            
 .١٧٥: ٥٢راونألا راحب  ـ ٤٣
مل ول هّنا بقاثلا مجَّنلا باتك يف لاقو نوثالثلاو ة دحاولاة ياكحلا بقاثلا مجّنلاوى وأملاة ّنج يف يرونلا خيشلاة ّصقلا هذه دروأ ـ ٤٤

ى لعة يواحلاة حيحصلاة نقتملاة َّصقلا هذهى وس باتكلا اذه يف نكي ًاضيأ ة ّصقلا هذه دروأو. ًافرش هافكل انرصع يفة ثداحلاة مج دئاوف
نانجلا حيتافم هباتك يف ي   .مقلا سابع خيشلا

لم: ناموتلا ـ ٤٥   .ةيناريإلاة علا يه
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قيثو             مهي ـلع  (تـيبلا لـهأل نيلاوـملا نم ينَّنأب اهيف يل دهشي   ة يلإ عفدي نأ نيساي لآ خيشلا نم تبلط دق تنكو
  .ينفك يف اهلعجأ يك) مالسلا

د   ؟يل دهشت فيكو.. ينتفرع نيأ نم: يسلا تلأسف
  !هَّقح هافاو نم ءرملا فرعي ال فيك: لاقف
هدصقت يذلا اذه ٍقح: تلق     ؟يأو
يليكول هتم: لاقف  دق يذلا     .قحلا
وه ن: تلق ؟مو  
  .نسح دمحم خيشلا: لاق
  .معن: لاق؟ كليكو وهأ: تلق

قادص اننيب نوكت نأ ُتلمتحاو ،همالك نم ُتب         اقللا ل       ةقباس ةجعتف  ينّنأ امك   ،ءوأ يف يمساب ينادان هّنأل ،اهرّكذتأال  
ي نِم هرابتعاب-سمخلا نم ًائيش هيلإ عفدأ نأل يّنم ًاعِّقوتم نوكي  نأ تلمتحا   .هَّللا لوسر ةرُذ

يش يت     : هل تلقف   مذ يف يقب دقل ،اند مكقح نم    ء يس- هـعفدأ نأ نسح دمحم خيشلا تنذأتسا دقو         -ة  داسلا قح  
بحُأ ن ىلإ م.  

لاقو م  لإ-انِّقح نم-ًائيش تعفد دقل .. معن: سبتف   .فرشألا فجنلا يفانئالكو ى 
لوبقلاب لمعلا اذه: تلقف   يظ    ؟ح له
  .معن: لاق
املعلا مظاعأ نع ر ىلإ تهبتنا مث بع  ي د  يسلا اذه   مظعتساف»يئالكو«ة ملكب ءنأ لفغلا     ةرم ةيلإ تداع نكل ،كلذ ت

  .ىرخُأ
لإ د : يل لاق مث   ي ةدايز ىع نيدم وحنًاعم انه    . دج   ةجوتو ًاروف تقفاوف رسـيلا يدـي تناكو  ،ةيمظاكلا هدـي يـف    ى 

  .ىنميلا
هتلأـس اـ       ةفلتخم لئاسم نع هلأسأ تنكو ،ثيدحلا فارطأ بذاجتن انرسو         اند : مم ناكو ،اهيلع ينبيجيو   .. يـس نإ

رايز لوح لجر عم ركاذت شمعألا ناميلس       : نولوقي ينيسحلاربنملا  ءابطخ   ادهشـلا د  ة  نإ هـيلع   (نيسـحلا ماـمإلا    ءيس
رايز : لجرلا هل لاقف  ) مالسلا   عدب ُّلكو  ،ةعدب نيسحلا ةنإ لالض ُّلكو  - ةلالض ة  يف  -لجرلا كلذ  ىأر مث ،رانلا يف    ة   

امسلا نيب ًاج    -مانملا    دوه   نأ ج ع لأسف ،ضرألاو   ء  ديسلا هيف  : هل ليقف  دوهلا ن    ،ىرـبُكلا  ةجيدخو ءارهزلا ةمطاف ةنإ
ليل يهو  - ةليللا هذه يف نيسحلا    ةرايز ىلإ: هل ليقف ؟  نابهذت نيأ لأسف  ًاعاقِر دهاشو    - ةعمجلاة    ـعق   -،   ر عمج  - ة 
اهيلع    كلذ نم ضرألا   ىلإ طقاستت     ،ةـعمجلا ة  ـليل يف  ) مالسلا هيلع  (نيسحلا راوّزِل رانلا نم نامأ    : بِتُك دقو ،جدوهلا

  ؟ثيدحلا اذه حيحص لهف.. ةمايقلا موي ىلإ رانلا نم نامأ
حيحص.. معن: لاقف     .مات
اند: تلق مامإلا راز نم.. يس     ؟ًانمآ ناك ةعمجلا ةليل) مالسلا هيلع (نيسحلا نأ لاقي ام حيحص له
  .ىكبو هانيع تعمدو.. معن: لاقف
نم ) مالسلا امهيلع (نيمظاكلا نيمامإلا ةضور يف يسفنى رأ يب اذإو.. تقولا نم ةريصق ةرتف اّلإ انيلع ضمت ملف
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عراوشلاب   ي رمن نأ نود   .ةفيرشلا ةضورلا ىلإ ةدؤملا قرطلاو
  .ة ءارقلا نِسحُأال: تلق رُز: يل لاقف.. فيرشلا مرحلا لخدم ىلع انفقوو
  .معن: تلق؟ يعم أرقتو ةرايزلا أرقأ له: لاق

لع مِّلس  عجو. ةرايزلا يف عرشف    غـلب   ىـتح .. دـحاو دعب ًادحاو   ) مالسلا مهيلع  (نيرهاطلاة  مئألاو هَّللا لوسر   ىي ل
  ؟هفرعأ ال فيكو: تلقف؟ كرصع مامإ فرعت له: ًالئاق ينبطاخ مث.. يركسعلا مامإلا ىلإ

تلقف ،هيلع مِّل  : لاق  ج   : سف ح اي كيلع مال  ـقو م       بحاص اي هَّللا   ةسلا  مالسـلا كـيلع    : لاسبتف ،نسحلا نب اي نامزلا
  .هتاكربو هَّللا ةمحرو

يل لاقف ،س          دقملا حيرضلا انل  كـل أرـقأ لـه      : لاـق  ة ء ارـقلا نسـحُأ ال    : تلق ،رُز : بقو ،فيرشلا مرحلا انلخد مث
  .معن: تلقف؟ ةرايزلا

لاق ،ةرايزلا ءاهتنا دعبو ) هَّللا نيمأ  (ـب ةفورعملا ةرايزلاب عرشف  نيسحلا ي   : يل    هذـهف ،م   ـعن : تـلق ؟  دج روزت له
هرازف ،ةعمجلا ةليل يـل لاـقو  ،ةالصـلاب ينرمأـف،برغملا   ةالص تقو ناحو ،ثراولا    ةرايزب ةفورعملا ةرايزلا   قـحتلا  :  
  .ةعامجلا ةالصب

هدجأ ملف هنع ثحبأ تجرخف،د ةالصلا نم غارفلا دعبو ةالصلل تفقوف   . يسلا كلذ ينع باغ
 

يمساب ينادان ديسلا          لإ يناعدو نأ ترَّكذتو يتلفغ نم تهبتناف نـع تعنتما يننأ ملعلا عم       ةيمظاكلا ىلإ ةدوعلا ى،
اهقفلا نع ر    بع  هَّنأ تملعف  ،ةأجف ينع باغ مث   ) يئالكو (ـب ءي ناكو،كلذ ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا نامزلا بحاص     

)٤٦.(  
  
  

س   ةدقملا نكامألا يف يدهملا مامإلا روضح
نم ريثك يف رارمتسإب رضحي يدهملا مامإلا نا كش ال         ف  ةسدقملا نكامألا    يـف مارحلا دجسملاك     ةرشملا دهاشملاو

هيلإ بستنملا  ةلهسلا دجسموة فوكلا دجسمو ىصقألا دجسملاو هلآو هيلع هللا    ىلص يبنلا دجسمو هريغو جحلا    مسوم
قا رـعلاو ة روـنملا  ةـنيدملا يف  ىدهلا ةمئأ هدادجأ دقارمو ىفطصملا يبنلا هدجدقرمك   ةفرشملا دقارملا رضحي اذكهو   

مامإلاة يلاعلا تاماقملاو ةسدقملا نكامألا كلت روزيف ،ناريإو    نأ دعبتسي ال هنا امك هيبحمو هتعيشل وعديو اهيف يلصيو
نـكلو هـنوفرعي الو هـنوري ال سانلا     لعلو نيينابرلا ءاملعلا صخألاب نينمؤملا لفاحمو سلاجم رضحي    ) مالسلا هيلع (
  .مهل هئاعدو هروضحب لفاحملاو سلاجملا كلت كرابتتو،مهفرعيو مهاري) مالسلا هيلع (مامإلا

نارـكمج دجسـم وـه ناـمزلاو رـمألا بحاـص مامإلااهيف رضحي نأ دعبتسي ال يتلا                   ةسدقملا نكامألا  ةلمج نمو 
رـفعج نب   ىسوم تنب ة  موصعملا ةمطاف ةديسلا نفدمو ) مالسلا مهيلع  (دمحم لآ شع   ةسدقملا مق  يف هيلإ بستنملا  

ناـكم وه دجسملا اذهو     ،)مالسلا مهي لع (تيبلا لهأ  ةميرك  ةـعمجلا يلاـيل يـف نورـظتنملا نوـنمؤملا هـيف عـمتجي               
 ءانتعا دروم ناكملا اذه مويلا حبصأو) مالسلا هيلع (مامإلا روهظ ليجعتل هيف نوعديو هَّللا مسا هيف نوركذيو       ء  اعبرألاو

                                            
ياكحلاـيرونلا خيشلل بقاثلا مجّنلا باتك  ـ ٤٦  .نوثالثلاوة دحاولاة  
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خأو ،ءاملعلا مهنيب نمو  ) مالسلا مهيلع  (تيبلا لهأل نيلاوملا نينمؤملا    تافاسم  نوعطقي نولازي الو هيلع نوددرتي اوذ      
بنذـم نـم مـكف ،داهطضالاو ملظلا نم مهذقنمو مهمامإو            مهبيبح عم  ةبحملاو ءالولا دهع ديدجتل عوبسا لك     ةليوط
نيب نامزلا بحاصب لسوتو اعدو تاعكر هيف ىّلصو ،ناكملا اذهراز ديعب    .رقملا نم حبصيل

  .نيزئافلا نم حبصيل هء اقل هَّللا نم بلطيو هبيبحة حئار مشيل ًارارك ناكملا اذه روزي بيرق بحم نم مكو
س         يلصيف دجسملا روزي   ةيورخأ وأ  ةيويند ةجاح بلاط مكو   دقملا ناكملا اذه بحاصب لسوتيو هَّللا اوعديو هيف

ولصح دق ريثكلا كانهف ،هلأس نم         ءاخسلاو مركلا تيب لهأ نم ٍفوؤر ميركل اشاحو ،هجئاوح        ء  اضقل  اـم   ىلعدري نأ
  .مهمامإ نم اوبلط

مـق   ةنيدم يف فيرشلا همساب تينب  ةبق تحتو  ةجحلا مامإلا ةيار تحت ًايعوبسا لصاوتملا يدابعلا عامتجالا اذهو      
لـهأل   ةـبحملاو  ءالوـلا دـلب ،ليـصألا يدمحملا       مالسإلا دلب يف   ةيالولل رصنلا  ىلإ زمريو  ةريظن لق عامتجا  ة  سدقملا
ريِّشب نامزلا بحاصو تيبلا جحلل روهظلا برقبيو   .هَّللا ءاش نإ رظتنملا ة 

س كلت يف هيبحمو هتعيش نيب هروضح ىلع لدي اذه لكو ف ةدقملا نكامألا   .ةرشملا دهاشملاو
  
  

لإ شاعو يدهملا مامإلا ر    ؟مويلا اذه ىمع فيك
مزلتسي ،روهظلاب هل    ىلاعت ه َّللا نذأي نيح   ىلإ هرارمتساو راظنألا نع  ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا  ةبيغب داقتعإلا نإ  

  ؟ةلكشملا هذه ىلع بيجنو جلاعن فيك نمزلا حاتفنا عمًاحوتفمو ًاليوط ًارمع
اقبو ناسنإلا رمع لوط       صَّخلملا ركذن  ةديدع تاباجإب  ةلكشملا هذه تجلوع دق       ةددـعتم ًانورق ه   ء  نأ يهو ،اهنم

اذـه قـيقحت قـيرط يـف رئاـس مـلعلا        هاجتا نأ اّلإ ،ًايلمع نكمم ريغ لازي ال هنكلو ،ًايملع نكممو ًايقطنم  نكمم رمأ 
       ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا رمع   لوانتن ءوضلا اذه  ىلعو ،ناكمإلا  رـمع   نإف ،بارغتسا وأ ماهفتسا نم هب طيحأ امو

  .ملعلا ةكرح مالسإلا هيف قبس يذلاديحولا لاجملا وه كلذ سيلو هسفن ملعلا قبس دق يدهملا
 ا    لاطإ؟ كلذ ينعياذامف ،ًايملع نكمم ريغ ليوطلا رمعلنأ ضرتفنل نكلو   رضـخلاو حوـنك ناسـنإلا رمع     ةنأ ينعي

ًاـيعيبط ًاـنوناق تلطع      ةزجعم ةلاحلا هذه  حبصت كلذبو ،ملعلاو   ةيعيبطلا نيناوقلا فالخبو ،هتدارإو هَّللا     ةردقب نامقلو
هذه تسيلو  ،ةنيعم ةلاح يف  نيح رانلل ليقف ،ميهاربإ    ى  لع ظافحلل نوناقلا  اذه لطع دقو ،اهعون نم       ةديرف ةزجعملا  

ِنوُك«ميهاربإ اهيف يقلأ    ل ىران اي انْلُق ع ًامال س وًاد رىب  ميِهار ريثك  ىلإ ىذأ هبصي مل ًاميلس لخد امك اهنم جرخف) ٤٧ (»بِإ
نـكمم رـمأ لـيوطل      ا رـمعلا نأ حضتي اذكهو      ءايلوألاو ءايبنألا نم صاخشأ  ةيامحل تلطع يتلا   ةيعيبطلا نيناوقلا نم  

ميركلا نآرقلا هنع ثء ايلوألاو ءايبنألا ضعب ىلإ ةبسنلاب كلذ ققحت دقو ةزجعملا وحنبوأ ًايملع    .دحت امك
دقتعي نمؤم لك  ةيدئاقعلاة يحانلا نمو نآرقلا ءوض ىلع رمعلا عوضوم  ىلإ انرظن اذإو     نأل ،ًادج ًايداع ًارمأ هاندجو

ذإف ،ىلاعت هَّللا ديب   لاجآلا نأ  لاعت هَّللا ر      ـيداملا بابـسألا هل ئ        نمف رمعلا لوط هدابع نم ٍدحأل      ىدق ا   ،ةيهي نأ يهيدبلا
ارو ا         لوطل ةبجوملا ةيعيبطلاو  مم رومإب هرمع ل   يش لك  ىلع رداق وهف ،اهفرعنال    ةعيبطلا ءوطي نأ نكمملا نمو ،رمعلا
حونو مدآ رمع هَّللا ل      ء       وط امكف دـهع نـم ًاـيح     ىـقب يذلا رضخلا يبنلا رمع ل    وطو ،نيرمعملا نم مهريغو نامقلو

                                            
 .٦٩: ءايبنألا ـ ٤٧
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يبنلا رمع ل     ىلإ) مالسلا هيلع  (ىسوم يبنلا   لإ ًا  ىقبو ءامسلا ىلإ هب جرع يذلا    ىسيع وطو ،اذه انموي اذه انموي   ىيح
ام   فوسو  لعرداق وهف  ،)٤٨ (هفلخ يّلصيو رظتنملا مامإلا مايق دنع      ءسلا نم لزني ـلإ يدهملا مامإلا رمع ل       ى    ىوطي نأ
  .ءاشي ام ىتم

ّصق يف،ةعيبطلا عاضخإو ،هتدارإو هتئيشم قيقحت يف     ةيهلإلا ةردقلا ىلجتتو يذـلا  ) مالسـلا هـيلع   (سنوـي يبنلا  ة 
»    ميِل م وه و ُتو  حْلا  ه        × مَقَتْلاَف نيِح بس مْلا   نِم   ناك   هَّنَأ ال   لِإ ِهِنْط  ى ِف َثِبَلَل× وَلَف ِم ىبوي  نوُث عبهذـه نـم ره     اظلاف) ٤٩ (»ي
لإ هنطب يف ًا نم نكي مل ول سنوي نا ةيآلا    .ةمايقلا موي ىيح ثبلل توحلا نطب يف نيحبسملا

فآلا هرمعيو توملا نم ه       ىلع رداقب هَّللا سيلأ     حالـصإلاب موقيل بسانملا تقولا يف هرهظيل نينسلا         يلو ظفحي نأ
َّللا هرخ ةايحلا بناوج عيمجل لماشلا    .رشبلل هدإ يملاع حلصم رخآ هّنإف

  
  

  ةبيغلا رصع يف هتيمهأو ،روهظلا راظتنا ةقيقح
ناـك دشأ راظتنإلا ناك املكف ،سأيلا هدضو ،هرظتنت امل         ؤيهتلا اهنم ثعبني   ةيبلقو ةيناسفن ةيفيك: نع ةرابع راظتن الا

نع سفنلا بيذهتو    داهتجإلاو عرولاب كلذلؤيهتلا يف هدهج دادزا هراظتنا دتشا املك هالوم رظتنملا نمؤملاف دكأ             ؤيهتلا  
كـلذ قـفتا اـمك هتبيغ نامز يف هلامج          ة  دهاشمو هالوم  ةرايزب زوفي  ىتح هديمحلا قالخألاب يلحتلاو   ة  ليذرلا قالخألا 

ماـمإلا لاـق ثـيح ،كـلذ       ىـلع ة  بحصلاو ةدهاشملا زوف فقوت   ىلع ةلاد ريصب يبأ   ةياورو،نيحلاصلا نم ريثك عمجل   
،    قالخألا نساحمو عرولاب لمعيلو رظنيلف مئاقلا باحصأ نم        نوكي نأ هرس نم   «): مالسلا هيلع  (قداصلا رـظتنم وهو
هكردأ ن لثم رجألا نم هل ناك هدعب مئاقلا ماقو تام نإف ٥٠ (»... م.(  

هـب تحرـص اـمك تاداـبعلاو لاـمعألا لضـفأ لـب         ةدابع نوكي يذلا رصعلا مامإ روهظو جرفل يقيقحلا راظتنإلاف    
طورشـلا نمـض اـّلإ يقيقحلا راظتنإلااذه ققحتي الو ينيدلا مازتلإلاو كرحتلل ثعاب              لا ءاّنبلا راظتنإلاوه ) ٥١ (تاياورلا
  .ىربكلا هتبيغ نمز يف رظتنملا يدهملا مامإلل نيلاوملا نينمؤملا فيلاكت نم ربتعت يتلا ةيلاتلا

فرعم خيسرت  - ١ داـقتعإلاو ه  ـب طاـبترإلا خيـسرتو هـتبيغ نمز     يف هتمامإب ناميإلاو) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا  ة 
ًاطسـق ضرألا ألـمت      ةـميرك  ةلداعة  لود مئاعد  ءاسراب مايقلاو يناسنإلا عمتجملا حالصا يف يخيراتلا       هرودبو هروهظب 

  .ًاروجو ًاملظ تئلم امك ًالدعو
يبرت - ٢ باـتك نيلقثلاـب كسـمتلاو     ةّنسلاو باتكلاب لمعلا لالخ نم مامإلا ةرصنل ةلماك ةروصب اهدادعاو سفنلا  ة 

  .هروهظل ديهمتلل مامإلاراصنأ ةيبرتو قحلا هَّللا نيد ىلإ سانلا ةوعدب كرحتلا مث نمو هيبنة رتعو هَّللا
نمضتي يقيقحلا راظتنإلا       ءوض ىلعو   حلصـملاو ذـقنملا روـهظل ًادادعتـسا         ةرمتسم ة ء اّنب ةكرح نأ حضتي مدقت ام

سدـق   يـنيمخلا ماـمإلا لوقي ،تايحضتلاو      باعصلا تناك امهم يعامتجالاو يدرفلا نيديعصلا      ىلع رظتنملا  يملاعلا

                                            
 .٢٢٠: رردلا دقع ـ ٤٨
 .١٤٢ - ١٤٤: تافاصلا ـ ٤٩
 .١٥٢: ٢مراكملا لايكم  ـ ٥٠
راونألا راحب٦٤٥: نيدلا لامك ـ ٥١  ، ٨٢٣ :٥٢. 
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هـيرظتنم   ىلع مالسو (دوعوملا يدهملا (هيلع مالس«: هتافو لبق نابعش نم فصنلاة بسانمب هردصأ نايب رخآ يف هرس   
هتياده سأك نم    نووتريو ةقيقحلا وحن  ىلع هروهظ نوكردي نيذلا    ىلع مالسو،هروهظو هتبيغ   ىلع مالس ،نييقيقحلا  

ادفلاو تايحضتلاب هروهظل د ميظعلا يناريإلا بعشلا ىلع مالس ،هتفرعمو  هم    ).٥٢ (»... ةداهشلاو ءي يذلا
قيقحب ح  ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلاو اذه    ،     ىـلإ هباتك يف    هروهظ جرف راظتنإ   ةرص دق هرـس سدـقديفملا خيشـلا

انطخسو انتهارك نم هيند        هب برقي امب   ءرما لك لمعيلف  «: هلوقب  تغب انرمأ   ي ام بنجتيو ،انتبحم نم   نإف نيـح   ة ء اجفة   
لع مدن انباقع نم هيجن ةبوت هعفنت ال    ).٥٤ (»هتمحرب قيفوتلا يف مكل فطليو ،دشرلا مكمهلي هَّللاو) ٥٣ (ةبوح ىي الو

اعدلا وه،ةفيرشلا ثيداحألااهتدّكأ يتلا ةبيغلا رصع يف نينمؤملا فيلاكت مهأ نمو ) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلل ء 
رـيغو هترايز    ىلع ةبظاوملاو هئادعأ ى  لع رصنلاو هروهظو هجرف ليجعتو هنع قدصتلاو       ءادعألا نم ة  مالسلاو ظفحلاب 

باـتكو »مئاقلل ءاعدلا دئاوف يف مراكملا لايكم«باتك يف تعمجدقو تاياورلا هتركذ امم كلذ      يـف ماـنألا فئاـظو    « 
يآل»مامإلا ةبيغ   .يناهفصإلا ديسلا هَّللا ة 

جحلا مامإلا اهب   بدني يتلا  ةيعدألا لضفأ نمو   هـتئارق بحتسـي يذـلا فورعملا      ةبدنلا ءاعد وه ،هروهظ   ليجعتل ة 
عيش داتعا دقو   ،ةعمج لك  حابص يف   ةـسدقملا نكاـمألا يف     ةعمج لك  ءاعدلااذه اوأرقي نأ هورظتنمو هوبحمو مامإلا      ة 

ف   .تويبلا يفو ةرشملا دهاشملاو
اـعد وـه  ،ةـبيغلا نـمز يـف اهب وعدي نأ رظتنم     نمؤم لكل يغبني يتلا    ةفورعملا ةمهملا ةيعدألا كلت نمو   ماـمإلا   ء 

كسـفن ينفرع    «: ءاعدلا اذهب عدا مئاقلا    ةبيغ نمز تكردأ اذإ   : هل لاقو  ةرارزل همّلع  يذلا) مالسلا هيلع  (قداصلا   مهللا
كتجح فرعأ مل كيبن ينفرعت مل نإ كنإف كيبن ينفرع     ينفر ع مهللا مهللا،كيبن فرعأ مل كسفن ينفرعت مل نإ كنإف

  ).٥٥ (»... ةيلهاج ةتيم ينتِمت ال مهللا ينيد نع تللض كتجح ينفرعت مل نإ كنإف كتجح
جحلا مامإلا اهب راز         متخنـسو   ةـسدقملا هـتيحان نم تدرو يتلا ،نيساي لآ        ة  رايز يه  ةي يتلا تارايزلا لضفأ نمو

  .هَّللا ءاش نإ ةفيرشلا ةرايزلا هذهب باتكلا
  
  

  )مالسلا هيلع (رظتنملا يدهملا مامإلا روهظ مئالع
  :ماسقأ ةثالث ىلإ ،ثيداحألا نم هصّخلتنام بسح) مالسلا هيلع (رظتنملا مامإلا روهظ مئالع مسقن نأ اننكمي

ل  يـتلا تاـفارحنإلا نـع ثدـحتت يتلا يهو ،نينسلا            تارشعب روهظلا لبق ثدحت يتلا     ةماعلا مئالعلا : وألا مسقلا
ثوـلتتف ،تاـمرحملاو بونذلا باكتراوروجفلاو قسفلاو روجلاو ملظلا نم          اهريغو   ةيمالسإلا تاعمتجملا  يف رشتنت 

  .تامالعلا كلت نم ريثكلا تققحت دقوة يرشبلا تاعمتجملا اهب
رـيثك مـئالعلا هذهو  ،ةليلق تاونس سيل) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا روظ لبق ثدحت يتلا مئالعلا   : يناثلا مسقلا   ة 

                                            
 .٢١: رونة فيحص ـ ٥٢
نيرحبلا عمجمـمثإلا : بوحلاوة ئيطخلا: ةبوحلا ـ ٥٣  . 
هوسأ تاراشتنا ،ناريإ ط٥٩٩: ٢يسربطلل جاجتحإلا  ـ ٥٤  . 
بيغلا٣٣٧: ١يفاكلا لوصأ  ـ ٥٥ نيدلا لامك ١٦٦: ٧ينامعنلل ة ،   ،٣٤٢: ٢. 
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  :اهضعب ركذن
  .تاداعلا فالخ ىلع هرخآ يف رمقلا فوسخو ،ناضمر رهش نم فصنلا يف سمشلا فوسك: اهنم
رـمقلا فوسـخو رهشلا رخاوأ يف ثدحي سمشلا فوسك       نوكي يتلا  ةيكلفلا ةيعيبطلا ةدعاقلاو ةداعلا فالخ : يأ

  .يرمقلا رهشلا طساوأ يف ثدحي
  .لتقلا وأ ضرملا وأ عوجلا ببسب ،سانلا ثلث باهذ: اهنمو

وأ دالبـلا نـم رـيثك يـف          ةـيلخاد تاعازنو تاروث وأ    ،ةثلاثلا ةيملاعلا برحلا عوقوب  كلذ ثدحي نأ نكمملا نمو      
  .بابسألاو لماوعلا نم اهريغو لويسلاو لازلزلاكة يعيبط ثراوك

 ىـلعأ ًادـئاق هنوبصـنيو دوـهيلا هعبتيو نينمؤملاب كتفيو     قارعلاو ماشلا نيب ةيرق نم روعألا لاجدلا جورخ   : اهنمو
لع نوكتمرجملا اذه ةياهنو،مهل   ).٥٦) (مالسلا هيلع (قداصلا مامإلا نع درو امك رظتنملا مامإلا يدي ى 

هَّللا لوسر لاق ،ناسارخ نم دو       : اهنمو  اـج دق دو      «: هلآو هيلع هللا   ىلص سلا تايارلا عفر  ت ء  سلا تايارلا متيأر اذإ
ري يذـلا    ) ٥٧ (»يدهملا هَّللا  ةفيلخ اهيف  نإف اهوتأف ناسارخ لبق نم       نأ   يمـشاهلا كـلذوه تاـيارلا كـلت عـف          نظأو

  .ينايفسلا شيج ىلع نارصتني ًاريخأو ينايفسلا شيجة قحالمل امهشيجب يناميلاو وه جرخي يذلا ينسحلا
روهظل  ةنراقم نوكتو ًاعطق ثدحت يتلا يهو     ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا روهظل   ةموتحملا مئالعلا : ثلاثلا مسقلا 

تاـمالع سـمخ    مئاـقلا ماـيق لـبق   «): مالسـلا هيلع  (قداصلا مامإلا ثيدح يف    ءاج امك  ةسمخ مئالعلا هذهو ،مامإلا  
لتقو،ةحيصلاو ،ينايفسلاو يناميلا: تاموتحم   ).٥٨ (»ء اديبلاب فسخلاو ةيكزلا سفنلا  

ادنلا - ١  ةحيصلا وأ  ء  ثالثـل   ةعمجلا ةليل كرابملا ناضمر رهش يف ليئربج     ة  طساوب ةحيصلا هذه نوكت  : ةيوامسلا
  .ناضمر رهش نم نيضم نيرشعو

هشيجب ضرألا فاسخنإو ينايفسلا جورخ  - ٣ و   ٢ اذهو ،ماشلا نم ينايفسلا جورخ يه  ةموتحملا تامالعلا نم:  
همساو بسنلا     لجرلا   سانلا ثبخأ نم وهو    »ة  سبنع نب نامثع  «يومأ ادعأ        ،)مالسـلا مهيـلع    (تـيبلا لهأ   ءدلأ نمو

ج ز         فـجنلا اـهنمو   ة رـيثكلا ندملا لتحيف قارعلا    ىلإ هنم ًامسق لسريف ًاشي    هجي مثاهيلع يلوتسيو ماشلا يف رهظي وهف
 هـجتي مـث ،ماـيأ      ةثالث ًابهنو ًالتق   ةنيدملاب ينايفسلا شيج ثبعيو   ة  نيدملا وحن شيجلا نم رخآ ًامسق لسريو       ةفوكلاو

فسـخنت   ةـكمو  ةنيدملا نيب ةلصافلا ءارحصلا يفو) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ىلع ضبقلا  ءاقلإل ةكم وحن شيجلا  
نـم مـث     ةنيدملا وحنريسي مث   ةمركملا ةكم نم ) مالسلا هيلع  (مئاقلا مامإلا ضهني ذئدنعو ًاعيمج     مهعلبتف ضرألا مهب  

قارعلا نم ينايفسلا   ةفوكلا وحن  ةنيدملا   هيلع ء اضقلا متي يلاتلابو ينايفسلا بقعتي ًاشيج مامإلا لسريو ماشلا ىلإ رفيو
  ).٥٩ (هسأرنوّزحيو سدقملا تيب يف 

يناميلا جورخ  - ٤  يناـسارخلاو يناـميلاو ينايفسـلا جورـخو       : لاـق هـنأ   ) مالسـلا هـيلع    (رقابلا مامإلا نع يور   :  

                                            
، ٦٠٢: عساتلا بابلا عباسلا لصفلا يفو ٥٧٠: عباسلا بابلا ،سداسلا لصفلا يناگيابلگلا يفاصلا خيشلل: رثألا بختنم ـ ٥٦ ناوخأ ط  

 .مق
 .١٨٢: ٧لامعلا زنك 

 .٦٥٠: ٢نيدلا لامك  ـ ٥٨
هتنم٢٦٥: يسوطللة بيغلا ـ ٥٩  .١٠٢: يمقلا سابع خيشلل لامآلاى ، 
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دهأ تايارلا يف سيلو    ،...دحاو موي يف ،دحاو ٍرهش يف     ،ةدحاو ةنس يف ) يمشاهلا(  ةـيار يـه ،يناـميلا   ة  ـيار نم   ى 
  ).٦٠ (مكبحاص ىلإ مكوعدي هنأل ىده

كزلا سفنلا لتق   - ٥ ماـيق لـبق ثدـحت يـتلا         ةموتحملا مئالعلا نم ماقملاو    نكرلا نيب  ةيكزلا سفنلا حبذ ربتعي   : ةي 
  ).٦١) (مالسلا هيلع (قداصلا مامإلا ثيدح يف كلذ ءاج امك ةليل رشعة سمخب) مالسلا هيلع (مئاقلا

براـحيو ،نيوز   قو مليدلا  ةيحان نم وأ ناسارخ نم     جرخي يذلا ينيسحلا يمشاهلا ديسلا     ىلع بقللا اذه قلطاو   
موتحملا ريغ مئالعلا يف هركذ شيج     .ةرم دقو ،ينايفسلا

  
  

  )مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا مايقو روهظ
يادب        نالـعاو  ). ٦٢ (ةرونملا ةنيدملا يف نوكي راتتسالا نع     هجورخو يدهملا مامإلا روهظ    ةنا رابخألا يف درو دق

 ىـلإ هروـهظ رـبخ لصـيو        ةـيدرفلا  ماوعألا نم  ءاروشاع يف تبس  لا وأ  ةعمجلا موي يف   ةمركملا ةّكم يف نوكي همايق  
نـم جرـخي مامإلا      نكلو ،مامإلا  ىلع ءاضقلل ةنيدملا ىلإ ًاشيج ينايفسلا لسريف ماشلادالب     ىلع ىلوتسا دقو ينايفسلا  

 مـهب هـَّللا فسـخي لوـصولا لـبقو      ةـكم وـحن ينايفسلا شيج هجوتيو،كانه نم مايقلل     ةمركملا ةكم ًادصاق  ةنيدملا
عـمتجيف هـمايق تقو برتقيو مايألا         ةكم ىلإ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا لصيو ،مهعلبتو ًاعيمج ضرألا        ٣١٣رمتو

 ةـيولألا باحـصأ مهو    ،ةـكم يـف اـهبرغو ضرألا قرـش نم مامإلا باحصأ نم صاوخلا              مهو ردب لهأ ددعب ًالجر    
مامإلا مهنع ر    .نورخآلا مهكردي الو ،نولوألا مهقبسي مل ءالؤهو) مالسلا هيلع (قداصلا بع امك ،هضرأ يف هَّللا ماّكحو

ميهارـبإ ماقم دنع تاعكر يلص      مارحلا دجسملا يف مويلا كلذ يف     ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا رضحيو   هـيلع   (يو
مهيـلع   (تـيبلا  لـهأ  ةـيمولظم  ىـلإ ريشيو مهرصنتسيو ًارارك سانلا يف بطخيو        ماقملاو نكرلا نيب فقيو   ) مالسلا
  .صاوخلا هباحصأ هلوحو ءاعمج ةيرشبلل ريخلا اهعفد نوكي يتلا ةيمولظملا هذه عفدل ملسم لك رصنتسيو) مالسلا

وفص هعيابي مث ،ليئربج هعيابي ن        م ل  مـث ،ردب لهأ باحصأ ددعب رشع   ةثالثو ةئامثالث مهو هباحصأو هراصنأ ةوأو
كم يف بصني نأدعب،ةنيدملا ىلإ اهنم ريسي مث ،فالآ  ةرشع هراصنأ متي   ىتح سانلارئاس هعيابي   كاـنهو ،هـلبق ًايلاو    ة 

ـنيدملا نم هجوتيو هلبق نم ًايلاو بصني مث         ،تازاجناو لامعأب موقي  ةنيدملا يف   ةـفوكلا يـف رقتسـيو ،قارعلاوـحن        ة 
  ).٦٣) (مالسلا مهيلع (نورهاطلا ةمئألاو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذب ربخأامك هتموكحو هتفالخل ةمصاع اهذختيو

نـم   ةيداهشـتسالا هتضـهن يف نيسحلا مامإلا هدج هراتخا         يذلا ريسملا وه مامإلا هراتخا يذلا ريسملا نا ظ        حاليو
فادـهألا عـيمج ققحيواـهيلإ      ) مالسـلا هـيلع    (يدـهملا لصـيف اـهيلإ لوـصولا نع هدج عنم يذلا            ةفوكلاى  لإ ةكم
ادهشلا ديس ه    ىعس يتلا  ةيحالصإلا  لا د  ةفوكلا لخدي امدنعو  ء  دج اهل  ينسـحلاديسلا قـحتلي     ةفوكلا يفو ،تايار  حوي

ماشـلا وـحن هـجوتي ،روـمألا         ةفوكلا يف هل ميقتستام دعبو    ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا مث ،هنوعيابيو مامإلاب هشيجو     

                                            
باب ٢٥٥: ينامعنللة بيغلا باتك ـ ٦٠ راونألا راحبو ١٣ ح١٤   ،٢٣٢: ٥٢. 
راونألا راحبو ٦٤٩: ٢نيدلا لامك  ـ ٦١  ،٢٠٣: ٥٢. 
،  ـ ٦٢  .١٤٤: يدنهلا يقتمللناهربلا
 .يناگيابلگلا يفاصلا خيشلل رثألا بختنم باتك عجار ـ ٦٣
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) مالسـلا هـيلع   (ىسـيع حيسملا ديسلا    لزني اهدنع ،نيطسلف   ىلإ هشيجب يدهملا مامإلا لصيو ،ينايفسلا     ى  لع ءاضقلل
هرصنيو ،ةالصلا يف هب يدتق   يو ءامسلا نم   هشيجو ينايفسلا ىلع يضقيو مامإلا رصتنيو ينايفسلا شيج عم هبرح يف          

)٦٤.(  
،      ةـتباثلا قئاـقحلا نـم ،يدهملا       مامإلاب ءادتقالاو ءامسلا نم ميرم نبا    ىسيع يبنلا لوزنو   نيملسـملا عـيمج دـنع

يـه هـلوزن يـف     ةمكحلا لعلو ،يدهملا مامإلا ةيناقح ىلع تالالدلاو تايآلا مظعأو ،ثداوحلا مهأ نم هلوزن ربتعيو 
راصنلا    ،)مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا  ةيوقت   نأ كشال ذإ نـم   لزـن دـق ميرـم نـبا        ىسيع نأب اوعمس اذإ نييقيقحلا     ى 
  !؟يدهملا مامإلا براحت ةيحيسم ةموكحوأ يحيسم بعش ىقبي لهف يدهملا مامإلاب ىدتقاو ءامسلا

اذـكهو ،يمالـسإلا نيدـلا نوقنتعيو    ) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةيار تحت نولخدي نييحيسملا دجت لب  ... الك
مهتدهاشـمب   ىسـيع هـيلأت نـع     ى  راصـنلا عـجرتو اذكهو     ةيحيسملا تاموكحلاو لودلا رثكأ يدهملا     مامإلل عضخت 

مـهل جرـخيف يدهملا مامإلا دنع نوعمتجي مهنإف نويقيقحلا دوهيلاا           ءايصوألا متاخل مهيبن   ةرصانمل   ةراوـتلا حاوـلأ    مأو
  .مالسإلا نيد مهنم ريثكلا قنتعيو هب نونمؤيف،همئالعو مامإلا فاصوأ اهيف نودجيف ةيقيقحلا

لإ مامإلا مهوعديف ،للملاو نايدألا رئاس ا        هـل داـقنتو بوعشـلاو لـلملا رثكأ هلبقتيف لماكلا حيحصلا             مالسإلا ىماو
  ).٦٥ (ماكحلاو لودلارثكأ

عيشلا صخألابو نوملسملا ا     فوس مهنأ حضاولا نمف    ،ةماو ماـمإلا لوـح فـتلت يتلا بوعشلا         ةعيلط يف نونوكي    
 ةّنسلا ساسأ  ىلع ةيمالسإلا بهاذملا دحويف  ةيبهذملا ةلاحلا مامإلا يهنيو هئاول تحت جمدنتو     ) مالسلا هيلع  (يدهملا
  ).٦٦ (»يتعيرشو يتلم ىلع سانلا ميقي يتّنس هتّنس«: هلآو هيلع هللا ىلص هدج لاق امك وهف ةيقنلا ةيوبنلا

لإ داقني ال يذلا         نأ   لئاـسولاو فيسـلا نـم       ةوـقلا مدختسـي ماـمإلا نإف       يدهملا مايق مامأ فقيو قحلا     ىكش الو
عاضخإل ،ىرخألا اـمنإو مهاذأ   ىلع ربصلاوء ادعألا عم  ةارادملاب ًارومأم سيل  ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا نإف   ءالؤه  
  .نوكرشملا هرك ولو هلك ملاعلا ىلع هقبطيو حيحصلا مالسإلاب يتأي نأ هيلع

  .ًاجاوفأ مالسإلا نيد يف لخدت تاموكحلاو بوعشلاى رتو ،ضرألا عاقب ةفاك يف مالسلاو مالسإلا دوسي اذكهو
  
  

  )مالسلا هيلع (يدهملا مامإلل ةميركلا ةلودلا
اع       قافنلا اهب لذتو هلهأو    مالسإلا اهب ّزعت   ةميرك ةلود يف كيلإ بغرن انإ مهللا       دـلا نـم اهيف انلعجتو هلهأو  ىـلإ ة   

  ).٦٧ (ةرخآلاوايندلا ةمارك اهب انقزرتو كليبس ىلإ ةداقلاو كتعاط
قبي نلو ،لودلا رخآ انتلود     «): مالسلا هيلع  (رقابلا مامإلا لاق     اذإ اولوقي الئل ،انلبق اوكلم اّلإ  ةلود مهل تيب لهأ  ى  نإ

                                            
 ).ينادلا رمع وبأ هاور (٣٢٠: رردلا دقع ـ ٦٤
 .يناگيابلگلل ،رثألا بختنم باتك عجار تاياورلاب تالوقملا قيثوتلو ـ ٦٥
 .٤١١: نيدلا لامك ـ ٦٦
سوواط نبا د  ـ ٦٧  نجلا حيتافم١٢٧: ١يسلل لامعألا لابقا ناضمر رهش نم ة ليل لك يف هتئارق بحتسي يذلا حاتتفإلاء اعد نم ،نا، 

 .كرابملا
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«ّلجو ّزع هَّللا لوق وه  و،ءالؤه ةريس لثم انرس انكلماذإ: انتريس اوأر بِقاعْلا ة و نيِقَّت   ).٦٨ (»مْلِل
  ):مالسلا هيلع (قداصلا مامإلا لاقو
 اهنوبقري ةلود سانأ لكل«
  )٦٩ (»رهظت رهدلا رخآ يف انتلودو

 ةـنيدملا وـحن ريسيو   ةمركملا ةكم نم رمألاب موقيو) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا رهظي ام دعب ةلودلا هذه نوكتتو  
مصاعو ًازكرم اهذختيو   ،ةفوكلا يف رقتسيو   قارعلا وحن هجوت  ي مث  قرـش ماـمإلا حتـفي مـث         ،ةـلداعلا  هتلودو هتفالخل  ة   

هـيبن  ة  ّنـسو هـَّللا باـتك بسـح مالسإلا قبطيو مكحيو ريسيو ،ملاعلا             ءاجرأ عيمج يف مالسإلا رشنيو هبرغو ملاعلا     
نـم   ةـنيبلا  ةـماقإ الو دوهشـلا     ةداهـش رـظتنيالو    ةـمامإل ا ملعب سانلا نيب مكحيو    ) مالسلا هيلع  (نينمؤملا ريمأ هدجو  

يع    .دملا
ال ،دواد مـكحب ساـنلا نيـب         مـكح هـلآو هيلع هللا      ىلصدمحم لآ مئاق ماق اذإ    «): مالسلا هيلع  (قداصلا مامإلا لاق  

لاعت هَّللا همهلي،ةيبن ىلإ جاتحي   ).٧٠ (»هونطبتسا امب موق لك ربخيو ،هملعب مكحيفى  
رصـع يمسـن نأ حيحصلا نمو   ،)مالسلا هيلع (مدآ هَّللا قلخ ذنم روصعلا لضفأ نم ،يدهملا رصع حبصي كلذبو    
لماكتت هرصع يف  ةيمالسإلا بادآلاو  ةفاقثلا رصعو  ملعلاو رونلا رصعب مامإلا       ةيمالـسإلا  ةيرشـبلل موـلعلاو لوقعلا   نأل

  .ةيبرجتلاوة يعيبطلا مولعلا نم اهريغو
رـقف ال ،نامأو نمأ يف       ةديعس ةايح رشبلا شيعيو رقفلا    مدعنيو ةورثلا دادزت و اهتاكرب ضرألا رهظت همكح لالخو     

فطصملا ه كلذ نع ربخأ امك ءامسلا نكاسو ضرألا نكاس هنع ىضري كلذلو نامرح الو    .هلآو هيلع هللا ىلصى دج
،   اوـمعني مـل   ةمعن يدهملا نمز يتمأ معنت: لاق هلآو هيلع هللا  ىلص يبنلا نع يردخلا ديعس يبأ نعو      طـق اـهلثم  

لجرلا موقي ،س       ءامسلا لسرت   يدـهم اي  : لوقيف دَك لاملاو هتجرخأ اّلإ تابنلا نم ًائيش ضرألا عدتالو ،ًاراردم مهيلع
  ).٧١ (»ذخ لوقيف ينطعأ

هـَّللا هدـيؤي   ... « ةـيملاعلا يدـهملا ماـمإلا   ة لودل عماج فصو يف ثيدح نمض) مالسلا هيلع (يلع مامإلا لوقيو  
ًالدـع ضرألا ألميو،ًاـهركو ًاـعوط اونيدـي         ىـتح ضرألا لـهأ     ىلع هرهظيو هتايآب هرصنيو    هراصنأ مصعيو هتكئالمب  

هـكلم   يف حلطصيو حلص اّلإ حلاص الو نمآ اّلإ رفاك         ىقبي ال  ىتح اهلوطودالبلا ضرع هل نيدي ،ًاناهربو ًارونو ًاطسقو       
 ىبوـطف ،ًاـماع نيـعبرأ نيقفاخلا نيب ام كل         مي ،زونكلا هلرهظتو اهتاكرب    ءامسلا لزنتو اهتاكرب ضرألا جرختو عابسلا     

  ).٧٢ (»همالك عمسو همايأ كردأ نمل
مهلاثمأو ني        ملظلل نوضرعتي  ةبيغلا رصع يف اوناك نيذلا     ةعيشلاو  ينامثعلاو ني  يسابعلاو ني  يومالا لبق نم داهطضإلاو

لود يف   نم   اجامك ةردقلاو ةزعلاة مق نوغلبيسو شعتنت فوس يدهملا ةنإف ،روجلا ماّكح ثيدـح يـف    ىنعملا اذه ء 

                                            
 .١٨٩: ١٣راونألا راحب  ٦٨
 .٣٠ ح١٤٣ :٥١ راونألا راحب ـ ٦٩
 .٣٣٩ :٥٢ راونألا راحب ـ ٧٠
يكلاملا غاة مهملا لوصفلا ـ ٧١  لصف ٢٨٨: بص نبال  ١٢. 
 .٥٢٤: ٣ة ادهلا تابثإ ـ ٧٢
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 ىطعي اهماّكحو  ضرألا مانس ) مالسلا هيلع  (مئاقلا ةلود يف انتعيش يف نوكي    «: لاق ثيح ) مالسلا هيلع  (قداصلا مامإلا 
  ).٧٣ (»ًالجر نيعبرأ ةوق مهنم لجر لك

مه يـلع  (تـيبلا لهأ تاياور يف     ءاج ام بسح  ة  نس نيرشع يلاوح  ) مالسلا هيلع  (يدهملا ةموكح رمتست اذكهو  
هـكردي   مث) ٧٤ (»ًارهشأو ةنس ةرشع عست ) مالسلا هيلع  (مئاقلا كلمي «) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا لوق اهنم  ) مالسلا

يدهملا مامإلا   نإف لتقلاب وأ مسلاب ا    ).٧٥ (»لوتقم وأ مومسم اّلإ انم ام«ثيدحلا اذه هلمشي  مإ هنم دب ال يذلا توملا
لسـغي نمف ،موصعملا مامإلا اّلإ هيلع يلصي الو هلسغيال         موصعملا مامإلا نأ   ةعيشلا تادقتعم  ةلمج نم هنأ امب مث    

جحلا نوكي ن؟ هيلع يلصيو يدهملا  مامإلا نم انل دب ال : وه باوجلاو؟ ةجحلا نم ضرألاولخت ال يكل هدعب نم ةمو
هـيلع   (نيسـحلا ماـم   إلاو) مالسـلا مهيـلع    (تيبلا لهأ نم   ةمئألا ةعجرب حرصت تارايزلاو ثيداحألاو   ،ةعجرلاب لوقلا 

لإ عجري نم ل    ) مالسلا  لوـتي يذلا وه هنأو ،)مالسلا هيلع (يدهملا مامإلاة ايح يف ايندلا هايحلا هذه   ىوأ وه ليسـغت   ى 
  .نيرخآلا نيموصعملا ضعب ايندلا ىلإ عجري مث ،هيلع ةالصلاو هنيفكتو يدهملا مامإلا

روثأملا تارايزلا ا    درو اـم ركذب يفتكن      ،ةريثكف ةعجرلاب حيرصتلا اهيف   يتلا) مالسلا مهيلع  (ةمئألا نع  ةيورملا ةماو  
ماـمإ لـك اـهب راز     لضفأ نم يهو) مالسلا هيلع (يداهلا مامإلا نع ةيورملا ةريبكلا ةعماجلاة رايزلا يف   ي يتلا تارايزلا

 »... مكتلودـل  بـقترم ،مكرمأل رظتنم مكتعجرب قدصم ،مكبايإب نمؤم ... «لوقت) مالسلا مهيلع (تيبلا لهأ  ةمئأ نم 
)٧٦.(  

... «: لوـقت  ةسدقملا هتيحان نم تردص يتلاو،نيساي لآ      ةرايزب ةفورعملا) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا  ةرايز يفو 
اهيف بيرال قح مكتعجر     .»... نإو

هـل وعدـي مـث      ) نيـساي لآ   ةراـيز : يأ (،ةرايزلا هذهب هروزي نأب هتعيش نم    ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا دارأ دقلو   
  ).٧٧ (ءادعألا ىلع هل رصنلاو روهظلا يف ليجعتلاب هل ءاعدلا هيف يذلا ،كرابملا ءاعدلا نم يتأي امب اهبيقع

هئادعأ  ىلع رصنلاو هروهظ ليجعت يف دراولا      ءاعدلاب اهبقعن مث اهلماكب   ةرايزلا هذه درون ثحبلا اذه ماتخ نسحلو      
اع  عضاوتملا دهجلا اذه انم   لبقتي نأ زيزعلا   ىلوملا نيلئاس ،ني  ملسملا عيمجل ) مالسلا هيلع  (يدهملا ةجحلا مامإلا ءدو

 هـَّللا اـنقفوي نأ ًالـمآ      ) مالسلا هيلع  (يدهملا مامإلا يدلاو سجرن    ةديسلاو يركسعلا نسحلا مامإلا   ىلإ هباوث لصويو  
  .هيدي نيب نيدهشتسملاو هراصنأو هدونج نم انلعجي ناو هئاقلو هترايزو هتفرعمل

لا      لاعت هَّللا ل    هلآو دمحم  ىلع هَّللا  ىّلصو نيملاع بر هَّلل دمحلاو  يدـهملا دـمحم لآ مئاـق جرف         ىجعو نيرهاطلا
  .نيمورحملاو نيفعضتسملا لمأ) مالسلا هيلع( رظتنملا

                                            
 .٣٧٢ :٥٢ راونألا راحب ـ ٧٣
 .١ ح ٢٦باب ينامعنلل ة بيغلا  ـ٧٤
 .١٩ ح٢١٧ :٢٧راونألا راحب ـ ٧٥
راونألا راحب٣٠٧: ١اضرلا رابخأ نويع  ـ ٧٦  ،١٣١ :٩٩. 
رفعج نب هَّللا دبع نب د ٥٩١: ٢يسربطلل  جاجتحإلا باتك يف يدهملل كرابملاء اعدلا عم اهلماكبة رايزلا هذه تدرو ـ ٧٧  محم نع  

،  رمأل ال ،ميحرلا نمحرلا هَّللا مسب: ـ لئاسملا دعبـ ى لاعت هَّللا اهسرحة سدقملاة يحانلا نم عقوتلا جرخ: لاق هّنا يريمحلا نولقعي هَّللا
لعو انيلع مال نونمؤي ال موق نع رذنلا ينغت امفة غلابة مكح ،نولبقت هئايلوأ نم الو  ى لإ انب هجوتلا متدرأ اذإ&.نيحلاصلا هَّللا دابعى سلا

 .»... سي لآى لع مالس«: ىلاعت هَّللا لاق امكاولوقف ،انيلإو هَّللا 
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 ق. ـ ه١٤٢٢ ةنس نابعش نم رشع سماخلا
 نيفعضتسملا موي ،رظتنملا يدهملا مامإلا ةدالو ىركذ
 يرئاحلا بويأ
  ةسدقملا مق
  
  

  )٧٨ (سي لآ ةرايز
ميح  رلا ِنمح  رلا ِم   سِب

مال عل  ىس         يِنا بر و هَّللا   يِعاد اي  كيَل ع مال  اـي            سلا سي ِلآ   كـ يَل ع مال  سـلا ِهِنيِد   نا يد و ِهَّللا   باب ا ي كيَل ع  مال  سلا ِهِتايآ
ج      ة  َفيِلَخ ح ا ي كيَل ع  مال  سلا ِهِّق ح  رِصان    ةو ِهَّللا مال  و ِهَّللا  سلا ِهِت  دارِإ َليِل د             مال  سـلا   هـَنام ج رَت  و ِهـَّللا ِباـتِك   يِلاـت ا ي كيَل ع

انآ يِف    كيَل ءع  كِل يَل      يِق  ب ا ي كيَل ع مال  سلا   كِراهَن ِفارْطَأ ةو     كيَل ع مال  سلا ِهِض  ه  رَأ يِف ِهَّللا دـَّك وو  هَذَخَأ يِذَّلا ِهَّللا   قاثيِم ا ي 
يِذَّلا ِهَّللا       دع و ا ي كيَل ع  مال          سلا بو بْص  مْلا   مْلِعْلا و  بوُصْن  مْلا   مَل  عْلا اه يَأ  كيَل ع  مال  سلا   حم  هَنِمَض رلا  و ُث  وَغْلا ةو    ةعـِساوْلا

 نيِح  كيَل ع مال  سلا ٍبؤذْك م ر يَغ ًاد عو د عْقَت   نيِح  كيَل ع مال  سلا   نموُقَت يبُت  و ُأ  رْقَت   نيِح  كيَل ع مال  سلا     نيِح  كيَل ع مال  سلا
      عَك  رَت   نيِح  كيَل ع  مال  سلا ُتُنْقَت                و يِّلَصُت رِفْغَت  سـَت ودم حَت   نيـِح   كـ يَل ع  مال  سلا  ر بَكُت  و ُلِّل  هُت   نيِح  كيَل ع  مال  سلا  دج سَت و

   نيِح  كيَل ع  مال  يِف     سلا  كيَل ع مال  سلا يِس  مُت و  حِبْصُت شْغ      ي اذِإ ِل  َّل   ىيَّللا جَت اذِإ ِراهَّنلا ىو     مامِإلا اه يَأ  كيَل ع مال    سلا نو مْأ  مْلا
 ِعِماو       جِب  كيَل ع مال  سلا ُلو مْأ  مْلا  م دَق  مْلا اه يَأ  كيَل ع  مال        سلا يال و م اي  ك دِهْشَأ ِمال  ه          سلا دـ حو  هـَّللا اـَّلِإ   هلِإ ال   نَأ  د هْشَأ يِّنَأ

  هُل  هَأ و و ه اَّلِإ   بيِب  ح ال   هُلو سرو هدب ع ًاد محم  نَأ و  هَل   سن  كيِرَشال حْلا و  هُت جح  نيِنِم ؤ مْلا   ريِمَأ ًا يِل ع  نَأ   يال و م اي  ك دِهْشُأ و
 هُت جح  جح نيس حْلا و         هُت جح  يِل ع نب دمحمو  هُت ج ح ِن يس حْلا  نب  يِل عو       هُت سو مو  هُت ج ح ٍد محم نب  رَف عجٍرـَف   ىو عج نب

سو    م نب  يِل عو  هُت جى  ح         س حْلا و  هُت ج ح ٍد محم نب  يِل عو  هُت جح  يِل ع نب دمحمو  هُت جح نب ن        كـَّنَأ  د هـْشَأ و  هُت جح  يِل ع
جةح  مُكَت عجر  نَأ و  رِخآلا  و ُل  وَألا   ُل مُتْنَأ ِهَّللا بَق   نِم ْتَن مآ   نُكَت   مَل اهُناميِإ ًاسْفَن   عَفْن  ي ال  مو ي اهيِف  بي ر ال  قْت  ح ب سَك   وَأ

َت       و مْلا   نَأ  و ًار  ق         يَخ اهِناميِإ يِف ح َطارِّصلا   نَأ و ق ح َث ع بْلا و قح  رْشَّنلا   نَأ  د هْشَأ و ق حًاريِكَن  و ًارِكان   نَأ و قح    داـص  رِمْلا و
َّن        جْلا و قح  باسِحْلا و قح  رْش  حْلا و قح  نازيِمْلا و قاـي         ة  ح   قـ  ح اـمِهِب   ديِع  وْلا و دع وْلا و قح  راَّنلا و        نـ م  يِقـَش   يال  وـ م 

 د عل     مُكَفَلاخ هْشاَف   مُك  عاطَأ  نم  دِع سىو     كَل   يِل  و اَنَأ  و ِه يَل ع  كُت د يِر هْشَأ ام ُلِطابْلا  ء ب و هو  مت يَض  ر ام  ق حْلاَف  كودع  نرم
 هو  مُتْطَخ  ي       سَأ ام هَن ام   رَكْن  مْلا  و ِهِب   مُت ر مَأ ام   فو رع مْلا َنِم   و ؤ م يِسْفَنَف   هْن ع   ِريِمأـِب          ِهَّللاِب ةمُت و ِهِلوـ س رِب و  هـَل   كيِرـَش ال  هدحو

 يال و م اي   مُكِب و  نيِنِم ؤ عد مْلا م يِت  رْصُن و  مُكِرِخآ و  مُكِل  َصِلاخ يِت ةوَأ دومو   ةمُكَل نيِمآ    مُكَل   .نيِمآ
 

اع    :لوقلا اذه بيقع ءدلا
  عل  هَّللا يِّلَصُت   نَأ   كُلَأ  سَأ يّنِإ  ىم  مِلَك و  كِت محر  يِبَن ٍد محِناـميِإلا ة م   روُن يِر  دَص  و ِنيِق  يْلا   روُن يِبْلَق أل  مَت   نَأ و  كِروُن

يِرْكِف و    دِّصلا  روُن يِناسِل  و ِل م عْلا   روُن يِت  وُق  و ِمْلِعْلا   روُن يِمْز ع و ِتا  يِّنلا    روُن روُن يِرَص بو  كِدْنع   نِم ِرِئاص  بْلا   روُن يِنيِد  و ِق

                                            
لاق ثيح)مالسلا هيلع( يدهملا مامإلاة سدقملاة يحان نمء اعدلا عمة رايزلا هذه تدرو ـ ٧٨ انب هجوتلا متدرأ اذإ : )مالسلا هيلع(  

 .»سي لآى لع مالس«: ىلاعت هَّللا لاق امك اولوقف انيلإو هَّللاى لإ
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  ء  ايِّضلا مْكِحْلا   روُن يِع مسالاو   ةو  مْلا   روُن يِت دومِهِلآ ةو  و ٍد مح يِن       ى  حَّت: مِل  يِّشـَغُتَف   كـِقاثيِم و  كِدـ ه عِب ُتـ يَف و  دـَق و  كاقْلَأ
    م هَّللا   ديِم  حاي   يِل  و اي   كَت محل  ر ع ِّلَص يِف      ى    كِتَفيِلَخ و  كِض  رَأ يِف   كِت ج ح ٍد محلِإ يِعا   م  دلا و   و ِمِئاـقْلا    ىكِدالِب كِليِبـ س

   يِل و  كِر  مَأِب ِرِئاَّثلا و  كِط   سِقِب مْلُّظلا يِّل جمو  نيِرِفاكْلا ِراو بو  نيِنِم ؤ ِقِطاَّنلا ةمْلا و ق حْلا ِريِن مو      ةمْكِحْلاِب كـِت  مِلَك  و ِق  دِّصـلا و
 ر ِفِئاخْلا ِبِقَت   ةماَّتلا مْلا   كِض  يِف   رَأ يِف  س ِحِصاَّنلا   يِل  وْلا د  ةاجَّنلا ةو هْلا ِمَل عر    ىو وـْلا ِراص  بَأ ِروُن َصـ      ى  و  مَقَت   نـ  م ِرـ يَخ و
دَت  را معْلا يِّل  ىو جممَك ًاط     ىو  سِق  وًال د ع َض  رَألا ُأل م  عل     ي يِذَّلا كَّنِإ ًار وج و ًامْلُظ ْتَئِل    ىم ا    ء يَش ِّلُك مـ  هَّللا   ِّلـَص   ريِدَق

َت       ىعل بج وَأ و م هَت  عاط َتْض  رَف   نيِذَّلا   كِئايِل  وَأ ِن با و كيِل و        ه رُصْنا  م هَّللا ًاريِهْطَت  م هَت رهَط و سج رلا  م هْن  ع َت ب هْذَأ و م هَّق ح 
صَتْنا ايِل     و  وَأ ِهِب   رُصْنا و  كِنيِدِل ِهِب  ايِل ء  ر  وَأ و ء  ك  ه راصْنَأ و  هَت  عيِش و ه      نـِم  و ٍغاـط  و ٍغاب ِّلُك   رَش   نِم   هْذِعَأ  م هَّللا  م هْنِم انْل ع جا و

 ج ِعيِم ع    رَش و ِهِنيِم ي نع و ِهِفْلَخ   نِم  و ِه يد ي ِن يب  نِم   هْظَف  حا و  ِهِلامِشكِقْلَخ  و   ن سـِب ِهـ  يَلِإ َلَصو ي  نَأ   نِم  ه عَن ما و هسر حا ءو 
   كَلو س ر ِهيِف ْظَف  حا ِهيِرِصان        و   رُصْنا  و ِرْصَّنلاِب  هديَأ  و َل د عْلا ِهِب   رِهْظَأ و  كِلو س ر َلآ و       مِصْقا  و ِهيِمِصاق   مِصْقا  و ِهيِلِذاخ ْلُذْخا و

  رِبا ب  م ِقِرلش        و ِهِب ْلُتْقا ِرْفُكْلا ةج ِهِب نِم اوُناك ُث يح  نيِدِحْل  مْلا   عيِم جو  نيِقِفان  مْلا و  اـهِر      راَّفُكْلا حب و اه ر ب اهِبِراغ م و ِض  رِألا
  ِهِب     رِهْظَأ  و ًال د ع َض  رَألا ِهِب ْأل ما و  ك يِبَن    ِهِناو  ٩نيِد عَأ  و ِهِراصْنَأ   نِم  م هَّللا يِنْل ع جا ِهِت و  عيِش  و ِهِعابْتَأ ٍدـ   و مح م ِلآ يـِف يِنِرَأ و 

حم) مالسلا مهيلع( رَأ اي ِمارْكِإلا  و ِلال  جْلا اَذ اي   نيِمآ  ق حْلا   هلِإ   نو  رَذ ح يام   مِه ود ع يِف و  نوُل مْأ   ي ام نيِمِحا    ).٧٩ (رلا
  
  

 نيملسملا عيمجل) مالسلا هيلع (يدهملا مامإلا ةيعدأ نم
   ّللا عاَّطلا   قيِف  وَت انْقُز  را  مةه يِص ع مْلا  دعبةو، يِنلا  ق دِص ة  ومر حْلا   ناف  رِع ةو،د هْلاِب ان  مِرْكَأ ى و  ماقِت  سِإلا انَتَنِسـْلَأ ،ةو  ددسو  

  مْكِحْلا  و ِبا  َفِر    ،ةوَّصلاِب ع مْلا  و ِمْلِعْلاِب ان  بوُلُق ُأل ما َنوُطِب  ،ة و  ر هَط و   ه بُّشلا  و ِمار  حْلا   َقِر     ،ةنِمان  سلا  و ِمْلُّظلا ِن  ع ان يِد يَأ   فُفْكا ة و، 
ْضُضْغا َنايِخْلا    و  و ِرو  جُفْلا ِن  ع ان  راص ةبَأ،     ب يَغْلا  و ِوْغّللا ِن  ع ان  عام  سَأ  دد سا ـل  ،ة و  ع ْلَّضَفَت ىو       حيِصـَّنلا  و ِدـ  هُّزلاِب اـنِئامَل ةع، 

ِمِّل ىوعَل  عَت  ه ِدمْلا جْلا ب  بْغ ني  رلا َل ،ةوعَظِع   ى و و مْلا  و ِعابِّتِإلاِب   نيِعِمَت س ـَض  ى وعل ،ةمْلا رافّشـلاِب    ىم   نيِمِل  سـ  ـ  ءمْلا  حا  رلا ةو، 
َفْأ  ىوعَل  رلاِب  م هات وةم مح رلا َل،ةوعَنيِك   ىو  سلا  و ِراق  وْلاِب انِخِياش َل ،ةمعى و   بة بانِإلاِب ِبابَّشلا وَّتلا َل،ةوعاـي  ءاسـِّنلا  ى و   ءحْلاِب
َّفِعْلا َل ،ةوعِعُضاوَّتلاِب ءايِنْغألا ى و ع سلا َل ،ةوعءارَقُفْلا ى و   عانَقْلا  و ِر  ـ  ِرْصَّنلاِب ةازُغْلا ى وعَل ،ةبَّصْلاِب  بَلَغْلا ـَل  ،ةو عا  ى و رـ   ءسُألا

 حا  رلا  ار ى وعَل،ةو ِصالَخْلاِب  دِلِب ءمُألا َقَفَّشلا عْلا َل،ةوعى و يِع   ةرلا ري  سلا ِن سح ِجا،ةو ِفاصْنِإلاِب ج حْلِل   كِراب يِف ِراوُّزلا   و و
َقَفَّنلا  ج،ةو ِداَّزلا حلا   نِم   مِه يَل  ع َت بج وَأ ام ِضْقا و  رم علا ةو  نيِمِحا  رلا  مح رَأ اي   كِت محرو    ).٨٠ (كِلْضَفِب

                                            
نانجلا حيتافم باتكو ،هوسأ تاراشتنا ،ناريإ ط٥٩١: ٢يسربطلل ،جاجتحإلا  ـ ٧٩  . 
ي٢٨١: يمعفكلل حابصملا ـ ٨٠ مقلا سابع خيشلل نانجلا حيتافم  ،. 
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