


 
 

 وةـبـل النـدالئ

  األحزابـزوة ـفي غـ
 

 
 

ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘  ،احلُد هلل زب ايعاملني

 .ٚصشب٘ أمجعني

  .إْو أْت ايعًِٝ احلهِٝ ،اايًِٗ ال عًِ يٓا إال َا عًُٖتٓ

  .ٚشدْا عًُّا ،ٚاْؿعٓا مبا عًُٖتٓا ،ايًِٗ عُِّٓا َا ٜٓؿعٓا

ا دعًت٘ ضٗاّل، ٚأْت دبعٌ احلصٕ إذا غ٦ت ضٗاّل، ايًِٗ ال ضٌٗ إال َ

 :أَا بعد ،إْو ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس ،ٚاختِ يٓا بايطعاد٠ ،ؾٝطِّس يٓا أَٛزْا

ضًُ٘ اهلل  َسنص حبٛخ ٚدزاضات املد١ٜٓ املٓٛز٠ؾكد طًب َين َدٜس 

( نُا األسصابايتٛثٝل املٝداْٞ يػص٠ٚ تعاىل ٚٚؾك٘ يًدري االغرتاَى يف ْد٠ٚ )

( ٚقد مت األسصابدال٥ٌ ايٓب٠ٛ يف غص٠ٚ إٔ تهٕٛ نًُيت بعٓٛإ ) طًب َين

بتازٜذ  ،سٝح أيكٝتٗا يف ايٓد٠ٚ األٚىل ،ٚهلل احلُد ٚامل١ٓ ٚايؿضٌ ،ذيو

 (.ٖـ7241 ،َٔ ذٟ ايكعد٠ 8ي١ًٝ )
 

املعذصات  :إٕ املكصٛد بدال٥ٌ ايٓب٠ٛ

ٚاخلٛازم اييت صلسٜٗا اهلل تعاىل ع٢ً ٜد 

ٚال  ،ي١ ع٢ً صدق٘ يف دع٣ٛ ايٓب٠ٛ ٚايسضاي١يًدال ،زضٛي٘ ايهسِٜ 
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ٚال  ،ألْ٘ يٝظ يالدتٗاد ؾٝٗا َطسح ،ميهٔ إٔ تكع َٓ٘ بصؿت٘ ايبػس١ٜ

  .إمنا صدزت َٔ َػها٠ ايٓب٠ٛ .يًعكٌ ؾٝٗا دلاٍ

 

ٚيدال٥ٌ ايٓب٠ٛ ـ َٔ َعذصات ٚخـٛازم ـ ايـيت     

ــ٢ ٜــد زضــٛي٘ ايهــسِٜ      صلسٜٗــا اهلل تعــاىل عً

ٞ   حب  :اهلل عـــِٓٗ ضـــس٠ أصـــشاب٘ ايهـــساّ ز ـــ

، ٚايداليـ١  َٓٗـا تجبٝـتِٗ يف دٜـِٓٗ، ٚتٝكـِٓٗ بصـدم ْبـِٝٗ        ،ؾٛا٥د نجري٠

      ٌ ٘     ،عًــ٢ عًــٛ َهاْتــ٘ عٓــد زبــ٘ عــص ٚدــ  ،ٚزؾعــ١ َٓصيتــ٘ يدٜــ٘ دــٌ غــ ْ

ٚتؿـــاِْٝٗ يف خدَتـــ٘  ،ٚشٜـــاد٠ ذلبـــتِٗ يـــ٘  ،ٚاحلـــسل عًـــ٢ اهميـــإ بـــ٘

... ،هلل تعـاىل ٚزؾعـ١ َٓصيتٗـا عٓـد ا    ،... ٚبٝإ َها١ْ ٖرٙ األَـ١ ،ٚايدؾاع عٓ٘

ٔ   ،مما صلعٌ املطؤٚي١ٝ ع٢ً عاتكِٗ نبري٠ ٚمتطـهِٗ   ،يف محٌ ٖـرا ايـدٜ

 .... اخل،ب٘ ٚتبًٝػ٘

ٚيدال٥ٌ ايٓب٠ٛ  ٛابط يًتؿسٜل بٝٓٗا ٚبني َا ٜصدز عٔ اهْطإ َٔ 

 ...،ٚاهٖا١ْ ،ٚاالضتدزاز ،ٚاهعا١ْ ،نايهسا١َ ،خٛازم

ُّ ايبدازٟ زمح٘ ـ ؾُٝا أسطب ـ ا ٚأٍٚ َٔ تهًِ يف عالَات ايٓب٠ٛ هَا

 ()عالَات ايٓب٠ٛ يف اهضالُّٖا  ،سٝح عكد بابني يف صشٝش٘ ،اهلل تعاىل

ؾ ؾسدٖٚا يف  ،ثِ تالٙ عدد َٔ ايعًُا٤ (بك١ٝ عالَات ايٓب٠ٛ يف اهضالّ)ٚ 

ن بٞ داٚد ٚابٔ قتٝب١ ٚابٔ أبٞ ايدْٝا ٚأبٞ ايػٝذ يف  ،نتب َطتك١ً

نتاب احلاؾغ أبٞ ْعِٝ زمح٘ اهلل َٚٔ أٚضعٗا  ،آخسٜٔ  زمحِٗ اهلل تعاىل

ثِ  ،تعاىل ـ ٚقد ٚصًٓا رلتصسٙ ـ ثِ احلاؾغ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل تعاىل

 .تالِٖ آخسٕٚ

 

 النبوةفوائد دالئل 
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َٚٓٗا َا مل  ،ـ ؾُٓٗا َا ذنسٙ ايكسإٓ ايهسِٜ

 .ٜرنسٙ ـ ٖٚٛ ايػايب

ـ َٚٓٗا َا ٜدٍ ع٢ً صدم دع٣ٛ ايٓب٠ٛ 

باب١ ايبػس١ٜ إمنا ٖٛ  يٝظ َٔ َٚٓٗا َا ٜدٍ ع٢ً إٔ َا ٜكٛي٘  ،ٚايسضاي١

 .ٚسٞ َٔ اهلل تعاىل

 .َٚٓٗا املع١ٜٛٓ ،ـ َٚٓٗا َعذصات سط١ٝ

 .َٚٓٗا قٛي١ٝ ،ـ َٚٓٗا خٛازم ؾعًٝ٘

ضٛا٤ يف ايصَٔ ايبعٝد ـ بد٤ اخلًٝك١ ـ َٚٓٗا يف  ،ـ َٚٓٗا َا ٜتعًل بايػٝب

 .َٚٓٗا َا ٜتعًل بايصَٔ ايكادّ ـ ٚيٛ نإ ْٗا١ٜ اخلًٝك١ ،ايٛقت احلا س

ؾٝهٕٛ  ،َٚٓٗا َا ٜهٕٛ دٛابّا يطؤاٍ ،ٗا َا ٜهٕٛ سطب ايٛاقعـ َٚٓ

 طبل ايٛاقع.

َٚٓٗا َا ذبكل بعد شَاْ٘ ـ ضٛا٤ بصَٔ  ،ـ َٚٓٗا َا ذبكل ٚقٛع٘ يف شَاْ٘ 

قسٜب ـ يف سٝا٠ أصشاب٘ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ ـ أٚ بعٝد ـ َٚٓٗا َا مل 

 .ٜتشكل بعد

 .... اخل،ٕ تهجريّا يًكًٌَٝٚٓٗا َا ٜهٛ ،ـ َٚٓٗا َا ٜهٕٛ إداب١ دعا٤

 

َٚا سصٌ ّٜٛ اخلٓدم َٔ دال٥ٌ ؾٗٛ 

َٚٓ٘  ،َٓ٘ َا ذنسٙ ايكسإٓ ايهسِٜ :َتٓٛع

َٚٓ٘ َاذبكل  ،َاٜدخٌ يف عًِ ايػٝب املطتكبًٞ

َٚٓ٘ َا ذبكل بعد شَاْ٘ يهٔ يف شَٔ أصشاب٘ ز ٞ اهلل  ،يف شَاْ٘ 

إخبازّا عٔ َٚٓ٘ َا نإ  ،َٚٓ٘ َا نإ تهجريّا يًكًٌٝ ،تعاىل عِٓٗ

َٚٓ٘ َا نإ َٔ إعا١ْ  ،َٚٓ٘ َا ٜدخٌ يف ايٛعد ثِ ذبكل بعد ؾرت٠ ،ايٛاقع

ودالئلللللل النبلللللوة    للللل   
 ب عتبلللللللل دا  مت للللللللددة

 

ملللل  لللللي الللللدالئل التللللي 
 حصلللف  فلللي ال نلللد   

 



 14 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن

... ،َٚٓ٘ َا نإ َٔ خسم ايعٛا٥د (املال٥ه١ ٚايسٜض)َٔ عامل آخس 

 .ٖٚهرا
 

ٖٛ أنجس األْبٝا٤ عًِٝٗ ايطالّ  ٚزضٍٛ اهلل 

ٚقد تهًـ بعض ايعًُا٤  ،َعذصات َٚهسَات

إذ َِٓٗ َٔ  ، قعسٖايهِٓٗ مل ٜصًٛا إىل ،إسصا٤ٖا

 نٝـ ٚسٝات٘  ،أٚصًٗا إىل ثالث١ آالف َعذص٠

ست٢ َا  بد٤ا َٔ أخالق٘ ٚآداب٘  ،نًٗا خٛازم

 .دس٣ عًٝ٘ مما ال ٜصٌ إيٝ٘ رلًٛم

ٚايدال٥ٌ اييت ظٗست يف اخلٓدم ـ غ ْٗا غ ٕ نجري َٔ املٛاقـ ـ 

سطب ايٛقت املدصص  ،يهين ض قتصس ع٢ً ذنس بعضٗا ،نجري٠

ُا ض ذنس يف االبتدا٤ بعض احلكا٥ل ايع١ًُٝ تهٕٛ َدخاّل ن ،يًه١ًُ

 .ٚاهلل تعاىل ٖٛ احلاؾغ ٚاملعني ،يٓا إىل املٛ ٛع

ٚص٢ً اهلل تعاىل ع٢ً ضٝدْا َٚٛالْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ايٖطٝٓبني 

  .َٚٔ تبعِٗ بإسطإ إىل ّٜٛ ايدٜٔ ،ٚصشابت٘ ايهساّ املبٓذًني ،ايٓطاٖسٜٔ

 

ٌٖ يكد اقتضت سه١ُ اهلل ضب*  شاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜعطٞ ن

ٍٕ َٔ زضً٘ آ١ّٜ أٚ أنجس تهٕٛ دالي١ ع٢ً صدق٘  ،زضٛ

ٍُ اهلل ،ٚبسٖاّْا ع٢ً زضايت٘  . نُا أٚ ش٘ زضٛ

ما ِمن األنبياء نبيٌّ إال أُعطي ِمن ) :قاٍ زضٍٛ اهلل  :قاٍ ؾعٔ أبٞ ٖسٜس٠ 
 .(7) َتؿل عًٝ٘ ،ٌٚضت تٞ تتُت٘ بعد قًٝ ،احلدٜح (اآليات ما مثلو آمن عليو البشر،...

                                              
نتاب  :ٚصشٝض َطًِ .ٚيف غريُٖا ،باب نٝـ ْصٍ ايٛسٞ :نتاب ؾضا٥ٌ ايكسإٓ :( صشٝض ايبداز7ٟ)

 . (432)زقِ  ،إىل مجٝع ايٓاع باب ٚدٛب اهميإ بسضاي١ ْبٝٓا ذلُد  :اهميإ

لو  د ول هللا 
 كثللللللد األنب لللللل   

ال للللللل   عفللللللل    
 م جزا 

ب لللل الحقللل ئ  
 ةـ لللللللللللللـمـفــ ـال
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 * نُا اقتضت سهُت٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜهٕٛ ايٓيب ايهسِٜ 

َٝٗا ْيبٌّ َٔ  .أنجَس األْبٝا٤ عًِٝٗ ايطالّ َعذصات بٌ َا َٔ َعذص٠ ُأعٔط

بٌ َا  .أٚ أنرب َٓٗا ،َجًَٗا األْبٝا٤ إال ٚأعطٞ ايٓيب املصطؿ٢ ايهسِٜ 

عًِٝٗ ايطالّ إال ُٚأعطٞ أسُد َٔ َعذص٠ ُأعٔطٝٗا ْيب َٔ األْبٝا٤ ايطابكني 

َها١ْ ايٓيب )نُا أٚ شُت ذيو يف  .أؾساد ٖرٙ األ١َ َجًَٗا أٚ َا ٜكابًٗا

 .(بني األْبٝا٤ عًِٝٗ ايطالّ ايهسِٜ 

نُا اقتضت سهُت٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ تهٕٛ مجُٝع تًو املعذصات آ١ّْٓٝ * 

رٜٔ ظٗست ع٢ً شاٍ أثسٖا بعد َٛت َٔ سضسٖا أٚ بعد َٛت ايسضٌ اي ،ٚقت١ّٓٝ

ٖٚٞ  ؛ايهرب٣ إال َا نإ َٔ َعذص٠ ايٓيب املصطؿ٢ ايهسِٜ  ،أٜدِٜٗ

 .ؾإْٗا ايباق١ٝ َد٣ ايدٖس ست٢ ُتسؾع عٓد قٝاّ ايطاع١ ،ايٛسٞ

ٚاملتؿل عًٝ٘ ـ  ،ـ ايرٟ َس أٚي٘ قبٌ قًٌٝ ؾؿٞ سدٜح أبٞ ٖسٜس٠ 

فأرجو أن  ، ِإَلي  .. وإنما كان الذي ُأوتيُتو وحيًا أوحاه اهلل.) :ٜكٍٛ زضٍٛ اهلل 
 .(أكوَن أكثَرىم تابعاً يوم القيامة

َُٓأضب١ّ ملا *  نُا اقتضت سهُت٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ تهٕٛ تًو املعذصات 

 .نُا أْٗا تهٕٛ ذلدٚد٠ّ مبعٗس أٚ أنجس ،عًٝ٘ ساٍ ٚعك١ًٝ تًو األقٛاّ

يب املصــطؿ٢ ايهــسِٜ    ؾًٝطــت ذلصــٛز٠ّ يف ْــٛع أٚ   ،أَــا َعذــصاُت ايـٓـ

ـ ٚاســ  ــ١ْ َتٓٛعــ١ْ   ،دصـٓـ ـٌـ ٖـٞـ رلتًؿ ٞ   ،ب ــؿً ــٟٛ ٚايٗط ٚايصــاَت  ،غــا١ًَْ يًُعً

ٚاملس٥ٞـ   ،ٚايطـابل ٚايالسـل   ،ٚاملـا٥ع ٚاااَـد   ،ٚايطـانٔ ٚاملتشـسى   ،ٚايٓاطل

 ٞ  ،...اخل،ٚايعادــٌـ ٚا دــٌـ ،ٚايػا٥ـــب ٚاحلا ــس، ٚايبـــاطٔ ٚايعــاٖس   ،ٚاملدؿــ

 .(ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚسٞ)نُا أٚ شُت ذيو يف اجملًد ايجاْٞ َٔ 

٠ٖٛ ايٓيب  نُا * ٌُ ْب اقتضت سهُت٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ تهٕٛ دال٥

َٚٓٗا ايكدِٜ املٛغٌ يف  ،َٚٓٗا املعٟٓٛ ،ؾُٓٗا احٔلطِّٞ ،َتٓٛع١ّ ايهسِٜ 



 12 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن

َٚٓٗا  ،َٚٓٗا احلا س املدؿٞ ،َٚٓٗا املطتكبًٞ املٛغٌ يف املطتكبٌ ،ايكدّ

ا ٜدٍ نُا إٔ َٓٗا َ ،َٚٓٗا َا ت خس بعد قسْ٘  ،ايرٟ ذبكل يف شَاْ٘

ب٘ إمنا ٖٛ  َٚٓٗا َا ٜدٍ ع٢ً إٔ َا ٜٓطل  ،ع٢ً صدم ْبٛت٘ ٚزضايت٘ 

ٚسٞ َٔ اهلل تعاىل ـ ٚيٝظ َٔ باب١ ايبػس١ٜ ـ َٚٓٗا َا ذنسٙ ايكسإٓ 

 .ٜٚدخٌ يف ذيو اهعذاش ايعًُٞ ،َٚٓٗا َا مل ٜرنسٙ ،ايهسِٜ

 :* نُا اقتضت سهُت٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜهٕٛ يتًو ايدال٥ٌ ايٓب١ٜٛ

ٚز ٞ اهلل  ٖٞ تجبٝت أؾ٦د٠ أتباع ايٓيب املصطؿ٢ ايهسِٜ  ؛٥د٠ْ ١َُْٗؾا

 تعاىل عِٓٗ ـ َع ايؿسم بني تًو احلاالت ـ ؾإذا نإ قًُب ايٓيب ايهسِٜ 

َع تهساز ٖبٛط دربٌٜ عًٝ٘  ،ٜتجبت بٓصٍٚ ايكسإٓ ايهسِٜ عًٝ٘ َٖٓذُّا

ايدال٥ٌ ؾٝٗا  نريو زؤ١ٜ األتباع ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ يتًو ،ايطالّ عًٝ٘

 .تجبٝت يكًٛبِٗ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ ٚأميا تجبٝت

 * بٌ إٕ املعذصات اييت صلسٜٗا اهلل تعاىل ع٢ً ٜدٟ زضٛي٘ ايهسِٜ 

ٚتهؿٝ٘ يف ايدالي١ ع٢ً  ،يف إشاي١ احلصٕ ٚايػِ ؛تهٕٛ َٔ عٛاٌَ تجبٝت٘ ٖٛ

 .عٓا١ٜ اهلل تعاىل ب٘

ّٕ يٓيبِّ دا٤ دربٌٜ إىل ا :عٓ٘ قاٍ ؾعٔ أْظ بٔ َايو  ٖٚٛ  ،ذاَت ٜٛ

 :ؾكاٍ ي٘ :قاٍ . سب٘ بعُض أٌٖ َه١ ،قد ُخضب بايدَا٤ ،دايظ سصّٜٓا

ؾكاٍ ي٘ دربٌٜ عًٝ٘  :قاٍ (فعل بي ىؤالء وفعلوا) :ؾكاٍ ي٘ :َاَيَو ؟ قاٍ

ؾٓعس إىل غذس٠ َٔ ٚزا٤  :قاٍ. (نعم) :أذبب إٔ ُأزٜو آ١ّٜ ؟ قاٍ :ايطالّ

ؾذا٤ت متػٞ، ست٢ قاَت  ،ؾدعاٖا .س٠ادع بتًو ايػذ :اٍــؾك ،ٛادٟـــاي

ؾ َسٖا ؾسدعت إىل َهاْٗا. ؾكاٍ زضٍٛ  .َُسٖا ؾًرتدع :ؾكاٍ .بني ٜدٜ٘

زٚاٙ أمحد ٚابٔ أبٞ غٝب١ ٚايدازَٞ ٚابٔ َاد٘ ٚأبٛ ٜع٢ً  (حسبي) :اهلل 
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 ،٢ غسط َطًِــًــٓاد صشٝض عــــٗٞ ٚايبٝٗكٞ ٚايضٝا٤ بإضـــٚايؿان

 .(7)ٚصشش٘ ابٔ نجري

ٌَ تجبٝت يسضٍٛ اهلل ؾإذا ناْ ؾهٝـ تهٕٛ  ،ت ٖرٙ ا ١ٜ عاَ

صلسٜٗا اهلل تعاىل  ،ِٖٚ ٜسٕٚ أيَٛف ا ٜات ،ألصشاب٘ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ

 ؟ ع٢ً ٜد زضٛي٘ ايهسِٜ 

ِّ٘ ـ َعسؾ١ ٖرا  ـ يكد ٚ ع اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يف ذزات ايهٕٛ ـ ُعًِّٛ٘ ٚضؿً

 .ٕ تعٓعُ٘ ٚذبٓب٘ ٚتطٝع٘يرا َا نإ َٓٗا إال أ ،ايٓيبِّ ايهسِٜ 

ست٢ دؾعٓا إىل  ،َٔ ضؿس أقبًٓا َع زضٍٛ اهلل  :قاٍ ؾعٔ دابس 

ٜدخٌ احلا٥َط أسْد إال غٖد  إذا ؾٝ٘ مجٌْ ال ،سا٥ط َٔ سٝطإ بين ايٓذاز

ٍُ اهلل قاٍ  :ٚيف آخسٙ ،احلدٜح بطٛي٘ ...،عًٝ٘ إنو ليس شيٌء بين ) :زضٛ
زٚاٙ أمحد  (إال عاصي الجن واإلنس ،اهللالسماء واألرض إال يعلُم أني رسوُل 

ٚأبٛ ُْعِٝ ٚايبٝٗكٞ  ،ٚايدازَٞ ٚابٔ أبٞ غٝب١ ٚايطرباْٞ ٚعبُد بٔ ُسُٝد ٚايبصاز

 .دابس عٔ  ،ٚايضٝا٤ املكدضٞ َٔ طسم ـ ثالثتِٗ يف دال٥ٌ ايٓب٠ٛـ ٚايتُٝٞ 

َٔ سدٜح ٜع٢ً بٔ ـ بًؿع٘ ـ ٚزٚاٙ أمحد ٚايطرباْٞ ٚايبٝٗكٞ ٚصشش٘ 

ٍُ ،اهلل تعاىل عَٓ٘س٠ ز ٞ  ٍُ ٚزدا  .ايصشٝض أمحد زدا

ٚايتُٝٞ  ٚأبٛ ْعِٝـ ٚيف بعضِٗ  عـ ـ ٚزٚاٙ ايطرباْٞ بسداٍ ثكات 

 .َٔ سدٜح ابٔ عباع ز ٞ اهلل عُٓٗا بٓشٛٙـ نًِٗ يف ايدال٥ٌ ـ ٚايبٝٗكٞ 

ٖرٙ طسم دٝد٠ َتعدد٠ تؿٝد  :ٚقاٍ اهَاّ ايبٝٗكٞ زمح٘ اهلل تعاىل

 .ٚاْعس آخس ايبشح .. ٚاهلل تعاىل أعًِ(4)ٖـ ا ...ايعٔ أٚ ايكطع غًب١َ

                                              
( ٚضٓٔ ابٔ َاد٘: نتاب 43زقِ 47( ٚضٓٔ ايدازَٞ )712ـ  218: 77ٞ غٝب١ )( َٚصٓـ ابٔ أب773: 3َطٓد أمحد )( 7)

ــايؿنت: ب ( ٚأخباز َه١ يًؿانٗٞ 372ـ  378، 378: 6د أبٞ ٜع٢ً )ــ( َٚط2748ٓال٤، زقِ )ــ٢ ايبـًـس عــبــصـاب ايـ

 .(432يػُا٥ٌ البٔ نجري )( ٚاْعس ا477ـ  472، 472: 6( ٚاملدتاز٠ )772: 4( ٚدال٥ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ )42ـ  48: 2)

( َٚطٓد عبد بٔ 213 :77( َٚصٓـ ابٔ أبٞ غٝب١ )78زقِ 72 :7( ٚضٓٔ ايدازَٞ )377 :3َطٓد أمحد )( 4)
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دالئلللل النبلللوة فلللي 
 غللللللزوة ال نللللللد 

 

إٕ ايدال٥ٌ اييت سصًت يف غص٠ٚ اخلٓدم نجري٠ 

يهين ض قتصس ع٢ً ذنس  ،ددّا تصٜد ع٢ً ثالثني

َع عصٚ  ،ٚض غري إغاز٠ يهٌ ٚاسد٠ َٓٗا ،بعضٗا

 .نٌ َعذص٠ ملٔ زٚاٖا َٔ أ١ُ٥ احلدٜح

 

 فضح الَْٔد الذًٓ كاىْا سبب الغزّٗ :أّاًل

َٜٗٛد بين ايٓضري َٔ املد١ٜٓ خسز ضًٓاّ بٔ أبٞ  ٢ً زضٍٛ اهلل ملا أد

َٝٞ ابٔ أخطب ٖٚٛذ٠ بٔ قٝظ  ،ٚنٓا١ْ بٔ أبٞ احلكٝل ،احلكٝل ُٚس

إىل قسٜؼ ٚغطؿإ  ،يف ْؿس َٔ شعُا٤ ٜٗٛد ،ٚأبٛ عُاز ايٛا٥ًٞ ،ايٛا٥ًٞ

ٚدعِٖٛ إىل سسب زضٍٛ  ،يٝشس ِٖٛ ع٢ً اجمل٤ٞ إىل املد١ٜٓ ،ٚبين ُضًَِٝ

ٚاتؿكٛا َعِٗ  ،إْا ضٓهٕٛ َعهِ عًٝ٘ ست٢ ْطت صً٘ :، ٚقايٛا هلِاهلل 

 .ع٢ً عٗد

ٚايعًِ  ،إْهِ أٌٖ ايهتاب األٍٚ ،ٜا َعػس ٜٗٛد :ؾكاٍ نؿاز قسٜؼ

أؾدُٜٓٓا خرْي أّ دٜٔ ذلُد ؟ قاٍ  ،مبا أصبشٓا شلتًـ ؾٝ٘ سلٔ ٚذلُد

  .بٌ دٜٓهِ خري َٔ دٜٓ٘، ٚأْتِ أٚىل باحلل :ايٝٗٛد

 .و عدّ َتشٗكل أٖداف غص٠ٚ أسد َٔ قبٌ املػسننيَطتػًني يف ذي

 (....،ٚ ال ايهٛاعب أزدؾٓا ،ٚذيو ملكٛي١ املػسنني )ال ذلُدّا قتًٓا

ۈئ ېئ ېئ ژ  :ؾ ْصٍ اهلل تعاىل يف ايكسإٓ ايهسِٜ ؾا شّا ساٍ ايٝٗٛد

ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ      

                                                                                                          
ٚدال٥ٌ ايٓب٠ٛ  (224ـ 4:227دال٥ٌ ايٓب٠ٛ ألبٞ ْعِٝ )ٚ (777ـ 777: 3ٚنػـ األضتاز )  (7744زقِ 331ُسُٝد )

( 271: 77( ٚاْعس: نٓص ايعُاٍ )783 ،732زقِ 778، 742يًتُٝٞ ) ٚدال٥ٌ ايٓب٠ٛ (37، 46، 43ـ 44: 6يًبٝٗكٞ )

( ٚاملعذِ ايهبري 324 :4ٚضبٌ اهلد٣ ٚايسغاد ) ( 1ـ 2: 2( ٚدلُع ايصٚا٥د )417، 462ـ 463ٚايػُا٥ٌـ البٔ نجـري )

 .(746ـ  747( ٚعالَات ايٓب٠ٛ )72زقِ  371ـ  376ٚاألسادٜح ايطٛاٍ ) (464 ـ467: 44) (777: 74)
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ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ    پ پ ڀ ڀ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ  ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ  

) ژچ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ 
7).  

ٍَ ٖؤال٤ ايٝٗٛد ايرٜٔ محًِٗ احلطد يًُطًُني  ؛ؾكد بٝٓٔ اهلل تعاىل سا

يف تؿضًِٝٗ املػسنني ع٢ً زضٍٛ  ،ا آتاِٖ اهلل تعاىل َٔ ؾضً٘ــ٢ َـًـع

ٚال  ،ٚاخلًٛد يف ْاز دِٗٓ تطعس بِٗ ،ًعٔيرا اضتشكٛا اي ،ٚاملؤَٓني اهلل 

 ٚاهلل تعاىل أعًِ. ،ْاصس هلِ طلسدِٗ َٓٗا

 

 مبشري جٔع األحزاب إخبارِ  :ثاىًٔا

 ،قسٜؼ َٚعِٗ األسابٝؼ بكٝاد٠ أبٞ ضؿٝإ)صاب ـــــملا اْؿصًت األس

َُٖس٠ بكٝاد٠ احلازخ بٔ  ،ٔ ايؿصازٟــٚغطؿإ بكٝاد٠ ُع١ٓٝٝ بٔ سص ٚبٓٛ 

ٚبٓٛ ُضًِٝ بكٝاد٠ ضؿٝإ بٔ  ،س ابٔ زخ١ًٝــأغذع بكٝاد٠ َطعٚبٓٛ  ،عٛف

ٚقد ٚاؾ٢  ،دٟــاد٠ طًٝش١ بٔ خًٜٛد األضــــٚبٓٛ أضد بكٝ ،عبد مشظ

َٔ بالدِٖ َتٛدٗني  (عددِٖ عػس٠ آالف َكاتٌ ٚع٢ً ااُٝع أبٛ ضؿٝإ

أصشاَب٘ ايهساّ ز ٞ اهلل  إىل املد١ٜٓ َأخرب ايٓيٗب املصطؿ٢ ايهسِٜ 

ٚال غو إٔ ٖرا ٚسٞ َٔ اهلل َٚا أمجعٛا عًٝ٘.  ،صابــعِٓٗ خبرب األستعاىل 

ٚبعج٘ بٗرا  ،ايرٟ عصُ٘ َٔ ايٓاع ،أخربٙ اهلل تعاىل ،ضبشاْ٘ ٚتعاىل

إمنا  ،٣ٛـــال ٜٓطل عٔ اهل ٚألْ٘  ،س ع٢ً ضا٥س األزضــايدٜٔ يٝتِ ٜٚعٗ

ٔ نتب يف خالؾّا ملا ذنسٙ بعض َ .ٚإٕ مل ُٜدرب بريو ،ٜتبع َا ٜٛس٢ إيٝ٘

 .ايطري٠ َٔ املت خسٜٔ

                                              
 (.77ـ  77): ضٛز٠ ايٓطا٤ (7)
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ـ بعد َػٛزت٘ يًصشاب١ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ ـ  يرا أَس زضٍٛ اهلل 

ٚدعٌ  ،ٚازتاد ي٘ َٛ عّا ٜٓصي٘ ،َٛ ع٘ بعد إٔ سدد  ،حبؿس اخلٓدم

إٕ  :ٚقٌٝ .دبٌ ضًع خًـ ظٗسٙ، ٚاْتٗٛا َٓ٘ قبٌ ٚصٍٛ األسصاب إىل املد١ٜٓ

 .ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ ايرٟ أغاز حبؿسٙ ٖٛ ضًُإ ايؿازضٞ

 

 حفز اخليدق مبدٗ ست٘ أٓاو مع قل٘ الزاد ّالعتاد :ثالجًا

ٚباغس احلؿَس بٝدٙ  ،املطًُني ع٢ً سؿس اخلٓدم يكد سح زضٍٛ اهلل 

ٚٚاز٣ َغعَسٙ  ـ  ،ضلٌُ ايرتاب ست٢ اغرب بطٓ٘ نُا نإ  ،ايػسٜؿ١

  .املٓٛز٠نُا يف ايصشٝشني ٚغريُٖا ـ ٚقد ذنست ذيو يف ؾضا٥ٌ املد١ٜٓ 

ٚقد اضتُس املطًُٕٛ ـ َٔ املٗادسٜٔ ٚاألْصاز ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ 

ـ يف سؿس  (7)ألْ٘ مل ٜهٔ هلِ عبٝد ٜعًُٕٛ ذيو هلِ ،ضلؿسٕٚ ب ْؿطِٗ

نُا ذنس ذيو ابٔ ضعد َٚٔ ٚاؾك٘  ،ست٢ أسهُٛٙ ،ضت١ أٜاّ :اخلٓدم

  .زمحِٗ اهلل تعاىل

 :ٚقاٍ آخسٕٚ ،عػس َّٜٛا ٚزٓدض اهَاّ ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل مخط١

 .ب نجس

ألٕ ااٝؼ ايرٟ ٜتٛد٘ َٔ َه١ إىل املد١ٜٓ ـ يف  ،ٖرا بعٝد ددّا :أقٍٛ

ٖٚرا  ،ذيو ايٛقت ـ ٜهٕٛ َد٠ ضؿسٙ َا بني ايعػس٠ ٚاثين عػس َّٜٛا

 .عٓدَا تٛد٘ إىل َه١ يف ايؿتض ٚيف سذ١ ايٛداع سصٌ َع زضٍٛ اهلل َا

دم ـ َع طٛي٘ ـ قبٌ دل٤ٞ األسصاب بُٝٓا اْت٢ٗ املطًُٕٛ َٔ سؿس اخلٓ

 .يرا ملا دا٤ األسصاب ؾٛد٦ٛا بريو ،بؿرت٠

                                              
نتاب ااٗاد  :ٚصشٝض َطًِ .ٚيف غريُٖا ،باب غص٠ٚ اخلٓدم :نتاب املػاشٟ :صشٝض ايبدازٟ :( اْعس7)

 .ٚايًؿغ يًبدازٟ ،باب غص٠ٚ األسصاب :ٚايطري
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ٚأَا َا ذنسٙ بعض عًُا٤ ايطري َٔ إٔ أزبع١  ،ٚال غو إٔ ٖرا ضبل

َٔ َه١ إىل املد١ٜٓ يف خالٍ أزبع١  َٔ خصاع١ قدَٛا إىل ايٓيب ايهسِٜ 

ُع تًو املطاؾ١ ؾٗرا ٚإٕ نإ ؾٝ٘ إعذاْش آخس إال أْ٘ بعٝد َٔ سٝح َقِط ،أٜاّ

 .ْٚدخٌ يف باب آخس .ايًِٗ إال إٔ ُتط٣ٛ هلِ األزض ،يف َد٠ أزبع١ أٜاّ

إٕ اْتٗا٤ املطًُني يف خالٍ ضت١ أٜاّ َٔ سؿس اخلٓدم َع طٍٛ املطاؾ١ ـ 

َٔ غسب احلس٠ ايػسق١ٝ إىل غسم احلس٠ ايػسب١ٝ ـ أقٍٛ إٕ سؿس ٖرٙ املطاؾ١ 

رت أٚ تٓكص قًٝاّل ـ َع ايعُل ـ ايرٟ ايط١ًٜٛ ـ ٖٚٞ َا ٜكسب َٔ ثالث١ آالف َ

أٚ ايسدٌ إٔ ٜصعد َٓ٘ ـ ٚايعسض  ،ال ٜطتطٝع ايؿازع إذا ْصٍ إٔ ٜصعد َٓ٘

ايًِٗ إال َا سصٌ يبعض  ،ـ حبٝح إٕ ايؿسع املدٖزب١ ال تطتطٝع إٔ تتذاٚشٙ

ُٗس ايٓادز٠ َٔ قطع٘ ـ ٚنٌ ذيو يف خالٍ ضت١ أٜاّ ال غو إٔ ٖرا يف  :امُل

 .ت ٜعترب أَسّا خازقّا دٓدّاَٝصإ ذيو ايٛق

ؾٓشٔ ا ٕ ـ َع ٚدٛد املعدات ايجك١ًٝ ٚايعًّٛ املتطٛز٠ ـ ٜصعب ددّا إٔ 

ٚيهٔ اهلل  .خبالٍ ضت١ أٜاّ أٚ عػس٠ ،سلؿس تًو املطاؾ١ ٚبايعُل ٚايعسض

 .تعاىل ٖٛ املؤٜد ٚاملعني

 

 ّصاع طعري أكل ألف رجل مً طاٗ جابز  :رابعًا

ٔ     يكد أصاب املطـًُني أثٓـا٤   ٚقـد َـس عًـِٝٗ     ،احلؿـس دـْٛع ٚبـسْد غـدٜدٜ

ألِْٗ َػػٛيٕٛ حبؿس اخلٓـدم ٚإزلـاشٙ قبٌـ ٚصـٍٛ      ،ثالث١ أٜاّ ال ٜرٚقٕٛ َراقّا

يب املصـطؿ٢ ايهـسِٜ       ،ايهؿاز املتَشصِّبني ٚأصـشاب٘ ز ـٞـ    ممـا ا ـطس ايٓـ

ِٗ إٔ ٜسبطـــٛا عًـــ٢ بطـــِْٛٗ احلذـــس  ستـــ٢  ،يٝػـــدٚا ظٗـــٛزِٖ ؛اهلل تعـــاىل عــٓـ

ٌ ٜتُهٓٛا َٔ َتابعـ  ٚيهـٔ اهلل تعـاىل ايـرٟ     ،ٚطلؿِّؿـٛا َـٔ أمل ااـٛع    ،١ ايعُـ

ِّعِٗ يـــرا دـــا٤تِٗ ايعٓاٜـــ١ اههلٝـــ١ َـــس٠  ،أنـــسّ تًـــو ايعصـــاب١ َـــا نـــإ يٝضـــ

  .تعاىل عُٓٗاعٔ طسٜل ايصشابٞ ااًٌٝ دابس بٔ عبد اهلل ز ٞ اهلل .أخس٣
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ٚأصشاب٘  ملا زأ٣ دابْس ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ َا سٌ بايٓيب ايهسِٜ 

بايرٖاب إىل  اضت ذٕ زضٍٛ اهلل  ،هلل تعاىل عِٓٗ َٔ ااٛع ٚايربدز ٞ ا

 .ٚيٓدع دابسّا ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ ضلدِّخ مبا سصٌ ،ؾ ذٕ ي٘ .أًٖ٘

َُصّا غدٜدّا ملا ُسؿس اخلٓدم زأٜت بايٓيب  :قاٍ عٔ دابس   ،َخ

 ٌٖ عٓدى غ٤ٞ؟ ؾإْٞ زأٜت بسضٍٛ اهلل  :ؾاْهؿٝت إىل اَسأتٞ، ؾكًت

َُصّا ْٔ ،غدٜدّا. ؾ خسدِت إيٞ دسابّا ؾٝ٘ صاْع َٔ غعري َخ ١َُْٝٗ داد  ،ٚيٓا ُب

ثِ  ،ؾؿسغِت إىل ؾساغٞ، ٚقطعُتٗا يف ُبسَتٗا ،ٚطشَٓٔت ايػعرَي ،ؾرحبُتٗا

  .ٖٚيُٝت إىل زضٍٛ اهلل 

 :ؾكًت ،ؾذ٦ُت٘ ؾطاززُت٘ .ٚمبٔ َع٘ ال تؿضشين بسضٍٛ اهلل  :ؾكايت

١َُّٝٗ يٓ ؾتعاٍ  ،ا، ٚطشٓا صاعّا َٔ غعري نإ عٓدْاٜا زضٍٛ اهلل، ذحبٓا ُب

 أْت ْٚؿْس َعو. 

 (فحي  َىال بكم ،إن جابرًا قد صنع ُسوراً  ،يا أىل الخندق) :ؾصاح ايٓيٗب 

  (وال َتخبُزن  عجيَنكم حتى أجيءَ  ،ال تُنزُلن  بُ ْرَمَتكم) :ؾكاٍ زضٍٛ اهلل 

ؾكايت:  ،أتٜٞكدّ ايٓاَع، ست٢ د٦ُت اَس ٚدا٤ زضٍٛ اهلل  ،ؾذ٦ُت

 .قد ؾعًُت ايرٟ قًٔت :ؾكًت .بو ٚبو

ثِ عُد إىل ُبسَتٓا ؾبصل  ،ؾبصل ؾٝ٘ ٚبازى ،ؾ خسدُت ي٘ عذّٝٓا

ٚاقدسٞ َٔ بسَٔتهِ ٚال ُتٓصيٖٛا  ،ادُع خابص٠ّ ؾًتدبِص َعو) :ثِ قاٍ ،ٚبازى

ٚإٕ بسَتٓا  ،ٚاسلسؾٛا ،يكد أنًٛا ست٢ تسنٛٙ ،ـ ِٖٚ أيـ ـ ؾُ قطِ باهلل

ٚيًشدٜح  .(7)َتؿل عًٝ٘  .ٚإٕ عذٝٓٓا يٝدبص نُا ٖٛ ،يتػط نُا ٖٞ

 .زٚاٜات أخس٣ ذنستٗا يف ؾضا٥ٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚيف غريٙ

                                              
باب دٛاش  :نتاب األغسب١ :ٚصشٝض َطًِ .ٚيف غريُٖا ،باب غص٠ٚ اخلٓدم :نتاب املػاشٟ :( صشٝض ايبداز7ٟ)

 (.727)... زقِ ،تتباع٘ غريٙ إىل داز َٔ ٜجل بس اٙ بريواض
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يرا شاد  .ؾُٝٗا يكد سًٖت ايربن١ يف ايعذني ٚيف ايًشِ بعد بصك٘ 

ـَ زدٌ بٌ أنجس  .األنٌ ست٢ نؿ٢ أي

 

 كف طعري ٓلفٕ القْو :خامشًا

تعاىل عٓ٘ نإ ايطعاّ صاَع غعري  إذا نإ يف سدٜح دابس ز ٞ اهلل

٤ٌِ  .ؾكد ٚقع هلِ َا ٖٛ أغسب َٓ٘ ،ٚددّٜا صػريّا ذيو أِْٗ ناْٛا ُٜؤتٕٛ مب

 ،َتػِّس ايًٖٕٛ ،ؾٝطبذ ٜٚٛ ع عًٝ٘ دٖٔ قدِٜ َتػِّس ايطعِ ،نٍـّ َٔ غعري

 .ٚهلل احلُد ٚامل١ٓ ،ٜٚهؿِٝٗ نًِٖٗ ،َتػِّس ايسا٥ش١

ٗـادسٕٚ ٚاألْصـاز ضلؿـسٕٚ اخلٓـدم     دعٌ امل :قاٍ ؾعٔ أْظ بٔ َايو 

 :ِٖٚ ٜكٛيٕٛ ،ٜٚٓكًٕٛ ايرتاَب ع٢ً َتِْٛٗ ،سٍٛ املد١ٜٓ
 

 سلــٔ ايرٜــٔ بـاٜعـــٛا ذلُـــدّا        ع٢ً اهضــالّ َـا بكٝــٓا أبـــدّا

  :ـ ٖٚٛ صلٝبِٗ ـ ٜكٍٛ ايٓيٗب  :قاٍ

 (ار والمهاجرةاللهم إنو ال خيَر إال خيُر اآلخرة         فبارك في األنص)
 

تٛ ع  ،ؾٝصٓع هلِ بإٖاي١ َضَٓٔد١ٕ ،ُٜؤتٕٛ مب٤ٌ نؿٞ َٔ ايػعري :قاٍ

ُّ دٝاع ،بني ٜدٟ ايكّٛ َتؿل  .ٚهلا زْٜض َٓنت ،ٖٚٞ بػع١ْ يف احلًل ،ٚايكٛ

 .(7)ٚايًؿغ يًبدازٟ ،عًٝ٘

ٚإال نٝــ ٜهؿـٞ ٖـرا ايعـدد      ،يكد مشًتِٗ ايعٓا١ٜ اههلٝـ١ َـس٠ أخـس٣   

ٌّ َــٔ غــعري   ِ  ،ايهــبري نــ ــؤٓدّ بــدٖٔ قــدٜ ٜ،  ٘ ــ سٝــح  ،ٚال ٜطتطــاؽ أنً

  .َع ٚدٛد ايسٜض ايٓت١ٓ يكدّ ايدٖٔ ،ٜٓػب يف احلًل
 

                                              
 ،باب غص٠ٚ األسصاب :نتاب ااٗاد ٚايطري :ٚصشٝض َطًِ .يف ايهتاب ٚايباب ايطابكني :( صشٝض ايبداز7ٟ)

 (.737ـ  742)زقِ 
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 حفي٘ مً متز بيت رّاح٘ ٓلفٕ القْو :سادسًا

َٚٔ ذيو أٜضا عٓدَا أزضًت عُس٠ بٓت زٚاس١ إىل شٚدٗا بػري بٔ 

ِّ متس َع ابٓتٗ ٔٔ زٚاس١ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ به ا ضعد ٚأخٝٗا عبٔد اهلل ب

، زآٖا ايٓيب ايهسِٜ  ،بٓت َبػري ـ طؿ١ً صػري٠ ـ  ؾبٝٓا ٖٞ تبشح عُٓٗا

 ٚض هلا َا َعٗا ؟ ؾ خربت٘ اخلرب   ،ؾدعاٖا

عٔ اب١ٓ بػري بٔ ضعد ـ أخت ايٓعُإ بٔ بػري ـ  ،ؾعٔ ضعٝد بٔ َٝٓا

ثِ  ،ؾ عطتين سؿ١ّٓ َٔ متٕس يف ثٛبٞ ،دعتين أَٞ عُس٠ُ بُٓت زٚاس١ :قايت

ٖٝ :قايت َٓ  .اذٖيب إىل أبٝو ٚخأيو عبد اهلل بٔ زٚاس١ بػدا٥ُٗا ،١أٟ ُب

ٚأْا أيتُظ  ،ؾُسزت بسضٍٛ اهلل  ،ؾاْطًكُت بٗا ،ؾ خرتٗا :قايت

 ،ٜا زضٍٛ اهلل :ؾكًت :قايت (ما ىذا معك ؟ ،تعالي يا بني ة) :ؾكاٍ .أبٞ ٚخايٞ

ٔ بعجتين ب٘ أَٞ إىل أبٞ ـ بػري بٔ ضعد ـ ٚخايٞ ـ عبٔد اهلل ب ،ٖرا متْس

ؾُا  ،ؾصببُت٘ يف نٓؿٞ زضٍٛ اهلل  :قايت (ىاتيو) :ؾكاٍ .زٚاس١ ـ ٜتػدٜاْ٘

 ،ؾتبدد ؾٛم ايجٛب ،ثِ دسا بايتُس عًٝ٘ ،ثِ أَس بجٛب ؾُبطط ي٘ ،َألتُٗا

 .(أن ىلم إلى الغداء :اصرخ في أىل الخندق) :ثِ قاٍ هْطإ عٓدٙ

ٌُ اخلٓدم عًٝ٘ ست٢  ،ٚدعٌ ٜصٜد ،ؾذعًٛا ٜ نًٕٛ َٓ٘ ،ؾادتُع أٖ

ٌُ اخلٓدم عٓ٘ زٚاٙ ابٔ إضشام  .ٚإْ٘ يٝطكط َٔ أطساف ايجٛب ،صدز أٖ

ِِٝ ٚايبٝٗكٞ بإضٓاد صشٝض    .(7)ٚأبٛ َُْع

متس ال ميأل ايهؿني نؿ٢ أٌٖ اخلٓدم نًِٗ ! ْعِ ٖٛ ؾضٌ اهلل 

 .تعاىل ٚزمحت٘

 

                                              
( ٚأضد ايػاب١ 241 :3ٚدال٥ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ ) (627ـ  632 :4)ٚدال٥ٌ ايٓب٠ٛ ألبٞ ْعِٝ  (467 :3( ضري٠ ابٔ ٖػاّ )7)

(6: 272). 
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 خرب الذراع :سابعًا

ع ز ٞ َٔ َٛالٙ أبٞ زاؾ طًب٘  :َٚٔ ايدال٥ٌ اييت ظٗست ّٜٛ اخلٓدم

 ،ثِ تهسز طًُب٘  ،اهلل تعاىل عٓ٘ إٔ ٜٓاٚي٘ ايرزاَع َٔ ايػا٠ املص١ًٝ

 .أْ٘ يٛ ضهت ألعطاٙ أذزع١ َا طًبٗا ؾ خرب 

 ؾعٔ ض٢ًُ ـ اَسأ٠ أبٞ زاؾع ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا ـ إٔ زضٍٛ اهلل 

 ،ؾَصًَاٖا أبٛ زاؾع ،ٚذيو ّٜٛ اخلٓدم ؾُٝا أعًِ ،بعح إىل أبٞ زاؾع بػا٠

 :ؾكاٍ ،زادعّا َٔ اخلٓدم ثِ اْطًل بٗا ـ ؾًكٝ٘ ايٓيٗب  ،يف َهتٌٚدعًٗا 

 ،ؾٓاٚيت٘ (ناولني الذراعَ  ،يا أبا رافع) :ثِ قاٍ .ؾٓاٚيُت٘ (ناولني الذراع ،يا أبا رافع)

؟ ٌٖ يًػا٠ إال ذزاعإ ،ٜا زضٍٛ اهلل :ؾكاٍ (ناولني الذراع ،يا أبا رافع) :ثِ قاٍ

 .(7)زٚاٙ ايطرباْٞ ٚأبٛ ٜع٢ً بسداٍ ثكات  (سألُتكلو سكت  لناولتني ما ) :ؾكاٍ

ّٜٛ اخلٓدم بػا٠ يف  أتٝت زضٍٛ اهلل  :قاٍ ٚعٔ أبٞ زاؾع 

 ،يا أبا رافع) :ؾكاٍ ،ؾٓاٚيت٘ ايرزاع (ناولني الذراع ،يا أبا رافع) :ؾكاٍ ،َهتٌ
 ،اهللٜا زضٍٛ  :ؾكًت (ناولني الذراع ،يا أبا رافع) :ثِ قاٍ ،ؾٓاٚيت٘ (ناولني الذراع

زٚاٙ ابٔ أبٞ  (لو سكت  ساعة ناولتني ما سألُتك) :؟ ؾكاٌٍٖ يًػا٠ إال ذزاعإ

. ٚقد ٚزد ٖرا احلدٜح عٔ عدد َٔ (4)غٝب١ ٚأبٛ ٜع٢ً بإضٓاد سطٔ

ٚقد  ،ايصشاب١ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ يهٔ َٔ غري تكٝٝد بّٝٛ اخلٓدم

  .، ؾاْعسٙ(ُادٚطاعت٘ بني اهْطإ ٚاا ذلب١ ايٓيبِّ )ذنست زٚاٜاتِٗ يف 

ؾايرٟ ٜٓبع املا٤ َٔ بني  ،ٚيٝظ ذيو بعادص ع٢ً ايكدز٠ اههل١ٝ :قًت

 ،ٖٛ قادز ع٢ً إصلاد أذزع١ يف ايػا٠ أصابع ايٓيب املصطؿ٢ ايهسِٜ 

 .إنساَّا يٓبٝ٘ ايهسِٜ 

                                              
مل أددٙ يف  :قًت (738: 2( ٚإذباف اخلري٠ املٗس٠ )377: 8ٚدلُع ايصٚا٥د ) (377ـ  377: 42( املعذِ ايهبري )7)

 .ٚاهلل تعاىل أعًِ ،ؾًعً٘ يف ايهبري ،املطبٛع َٔ ضٓٔ أبٞ ٜع٢ً

 بٞ ٜع٢ً، يهٔ ٚقع عٓدٙ ضكط يف ايطٓد.( ٚعصاٙ أل437( ٚايػُا٥ٌ البٔ نجري )737: 2إذباف اخلري٠ املٗس٠ )( 4)
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 .اقتصست ع٢ً َا ذنست ،ٚيف باب ايطعاّ عٓد٠ قضاٜا غري َا ذنست

 

  كجٔبًا مَٔاًل بضزب٘ الييّب اللزٓهخرب اللدٓ٘ اليت عادت  :ثاميًا

إٔ عس ت يًصشاب١ ز ٞ  :َٚٔ ايدال٥ٌ اييت ظٗست أثٓا٤ سؿس اخلٓدم

ٛا إىل زضٍٛ اهلل  ،اهلل تعاىل عِٓٗ ُند١ٜ غدٜد٠ْ ال ت خر بٗا املعاٍٚ  ،ؾػه

َِٝ ِٖ ٌَٝ أٚ قاٍ َأ ِٖ  .ؾ خر املعٍٛ َٔ ٜد أسدِٖ ٚ سبٗا ؾعادت نجٝبّا َأ

إْا ّٜٛ  :ؾكاٍ أتٝت دابسّا  :مح٘ اهلل تعاىل قاٍؾعٔ أمئ املدصَٚٞ ز

ؾكايٛا: ٖرٙ  اخلٓدم سلؿس، ؾعس ت ُند١ْٜ غدٜد٠ْ، ؾذاؤٚا ايٓيٖب 

 ،ثِ قاّ ٚبطٓ٘ َعصٛب حبذس (أنا نازل) :ؾكاٍ ،ُنِد١َٜ عس ت يف اخلٓدم

ٍَ ؾ خر ايٓيٗب  ،ٚيبجٓا ثالث١َ أٜاّ ال ْرٚم ذٚاقّا  ،ؾضسب يف ايهد١ٜ ،املعٛ

 .(7)زٚاٙ ايبدازٟ  ،.. احلدٜح بطٛي٘.نجٝبّا أٌٖٝ ـ أٚ أِٖٝ ـ ؾعاد

ٚصدس٠  ،ٚعصب ع٢ً بطٓ٘ ايػسٜؿ١ سذسّا ،طعاَّا ثالث١ أٜاّ مل ٜرم 

 سب١ ٚاسد٠ عادت ع٢ً  َٚع ٖرا  سبٗا  ،صًب١ قاض١ٝ مل ت خر بٗا املعاٍٚ

يٓيب املصطؿ٢ ايداي١ ع٢ً َها١ْ ٖرا ا ،إْٗا ايعٓا١ٜ اههل١ٝ .إثسٖا زَاّل َتؿتتّا

 .ٚاهلل تعاىل أعًِ .ٚعٓاٜت٘ تعاىل ب٘ ،عٓد زب٘ عص ٚدٌ ايهسِٜ 

 

 صخزٗ سلناٌ رضٕ اهلل تعاىل عيُ اليت تلشزت بضزبتُ  :تاسعًا

َا ُعسف بصدس٠ ضًُإ  :َٚٔ ايدال٥ٌ اييت ظٗست ّٜٛ سؿس اخلٓدم

ؾػهٛا ذيو إىل ايٓيب  ،ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ اييت ال ت خر بٗا املعاٍٚ

ؾضسبٗا عًٝ٘ ٚآي٘ ايصال٠ ٚايطالّ ثالَخ  ،ؾتٓاٍٚ املعٍٛ ،ايهسِٜ 

 .َع إٔ املعاٍٚ مل تؤثِّس بٗا ، سبات ؾتهطست تًو ايصدس٠

                                              
 .باب غص٠ٚ اخلٓدم :نتاب املػاشٟ :( صشٝض ايبداز7ٟ)
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استؿس زضٍٛ  :بٔ عباع ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا قاٍ ٔ عبد اهللـــؾع  

... ،ٚأصشاُب٘ قد غٓدٚا احلذاز٠َ ع٢ً بطِْٛٗ َٔ ااٛع ،اخلٓدَم اهلل 

ثِ متػٛا  ،سٝح ذنس سلٛ سدٜح دابس يف قص١ ايػا٠ ،ٛي٘احلدٜح بط

ؾإذا صدس٠ بني ٜدٜ٘ قد  عـ  (اذىبوا بنا إلى سلمان) :ؾكاٍ ،إىل اخلٓدم

بسم ) :ؾكاٍ (دعوني فأكون أوَل من ضربها) :ألصشاب٘ ؾكاٍ ْيٗب اهلل  ،عٓٗا
ثِ  (عبةاهلل أكبر قصور الروم ورب الك) :ؾكاٍ .ثًجٗا ؛ؾضسبٗا ؾٛقعت ؾًك١ (اهلل

ؾكاٍ  (قصور فارس ورب الكعبة ،اهلل أكبر) :ؾكاٍ ،ؾٛقعت ؾًك١ْ ، سب ب خس٣

ِٓٔدم ع٢ً أْؿطٓا ٖٚٛ ٜعدْا قصَٛز ؾازع ٚايسّٚ ؟  :عٓدٖا املٓاؾكٕٛ سلٔ َُْد

زٚاٙ ايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري ٚزداي٘ زداٍ ايصشٝض غري عبد اهلل بٔ 

 .(7)أمحد ْٚعِٝ ايعبدٟ ُٖٚا ثكتإ 

سٝح بدأ ؾتُض بالد ايػاّ  ،بعد ضٓٛات ق١ًًٝ ل َا قاي٘ يكد ذبك

ٚمت ؾتشُٗا يف شَٔ ايؿازٚم ز ٞ اهلل تعاىل  ،ٚايعسام يف شَٔ ايصدٜل

 .ٚغٓههٛا ،ٚثٓبطٛا ،زغِ أْـ املٓاؾكني ايرٜٔ أزدؿٛا ،عُٓٗا

نُا إٔ ٖرٙ ايصدس٠ اييت عذصت عٓٗا املعاٍٚ تؿتت بجالخ  سبات 

 َ٘ٓ، ٚز ايبػس ـ عاد٠ ـ ٜٚعٗس إٔ ايصدس٠ نبري٠َٚجٌ ٖرا يٝظ مبكد، 

َٚع ٖرا ؾكد  ،ألْٗا يٛ ناْت صػري٠ّ يتعاْٚٛا ع٢ً إخسادٗا َٔ اخلٓدم

 . .ٚاهلل تعاىل أعًِ ،تؿٓتت بجالخ  سبات َٓ٘ 

 

 تفتت صخزٗ أخزى عجزت عيَا املعاّل :عاطزًا

ر ؾ خ ،بٌ تهٓطست املعاٍٚ بٗا ،ٖٚرٙ صدس٠ ثايج١ ال ت خر بٗا املعاٍٚ

 .املعٍٛ ؾضسبٗا ؾكًعٗا زضٍٛ اهلل 

                                              
 (.734 :6)ٚدلُع ايصٚا٥د  (311ـ  316 :77)( املعذِ ايهبري 7)



 86 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن

ٍُ اهلل  :ؾعٔ ايربا٤ بٔ عاشب ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا قاٍ ََسْا زضٛ  َأ

ٚعسض يٓا صدس٠ْ يف َهإ َٔ اخلٓدم، ال ت خر ؾٝٗا  :حبؿس اخلٓدم. قاٍ

ثِ ٖبط إىل  ،ؾذا٤ زضٍٛ اهلل  .ؾػهٖٛا إىل زضٍٛ اهلل  :قاٍ .املعاٍٚ

ؾضسب  سب١ّ ؾهطس ثًَح احلذس،  (بسم اهلل) :اٍؾ خر املعٍٛ ؾك ،ايصدس٠

واهلل، إني ألبصر قصورَىا الحمَر من مكاني  ،اهلل أكبر، ُأعطيُت مفاتيح الشام) :ٚقاٍ
اهلل ) :ؾكاٍ ،ؾهطس ثًَح احلذس ،ٚ سب  سب١ّ أخس٣ (بسم اهلل) :ثِ قاٍ (ىذا

صَرىا األبيَض من مكاني وأُبصر ق ،إني ألبصر المدائنَ  ،واهلل ،ُأعطيُت مفاتيح فارس ،أكبر
اهلل ) :ؾكاٍ ،ؾكًع بك١َٝ احلذس ،ٚ سب  سب١ّ أخس٣ (بسم اهلل) :ثِ قاٍ (ىذا

زٚاٙ أمحد  (إني ألبصر أبواَب صنعاء من مكاني ىذا ،واهلل ،ُأعطيُت مفاتيَح اليمن ،أكبر

 .(7)احلاؾغ ٚسطٓ٘ ،ٚأبٛ ْعِٝ ٚايبٝٗكٞ ،ٚابٔ أبٞ غٝب١ ٚايٓطا٥ٞ ٚأبٛ ٜع٢ً

يطرباْٞ بٓشٛٙ َٔ سدٜح عبد اهلل بٔ عُسٚ ز ٞ اهلل تعاىل ٚزٚاٙ ا 

 .عُٓٗا ٚزٚاٙ ايبٝٗكٞ بٓشٛٙ َٔ سدٜح عُسٚ بٔ عٛف 

 .ٚز ٞ اهلل عٓ٘ َطٛاّل ٚزٚاٙ ايٓطا٥ٞ عٔ زدٌ َٔ أصشاب ايٓيبِّ 

 . (4)ٚسطٓ٘ احلاؾغ ابٔ سذس زمح٘ اهلل تعاىل  ،ٚز٣ٚ أبٛ داٚد بعَض٘

ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ  ،تعٛد إىل صدس٠ميهٔ إٔ  ،ؾٗرٙ سٛادخ رلتًؿ١

مما ٜدٍ ع٢ً تعدد  ،خاص١ ٚبني تًو ايسٚاٜات اختالف ،األَس َتهسزّا

ٚأْٗا صدس٠  ،مخظ أٚ ضت َسات، ٚضلتٌُ االختالف َٔ ايسٚا٠ ،احلادث١

 .ٚاهلل تعاىل أعًِ ،أٚ أنجس

 

                                              
( ٚذبؿ١ األغساف 417ـ462: 7( ٚايطٓٔ ايهرب٣ )247: 72َٚصٓـ ابٔ أبٞ غٝب١ )، ( 373: 2( َطٓد أمحد )7)

( 237( ٚدال٥ٌ ايٓب٠ٛ ألبٞ ْعِٝ )زق734ِـ737: 7( ٚتازٜذ بػداد )427ـ  422 :3ٜع٢ً ) ( َٚطٓد أب67ٞ :4)

 .(321 :1)ٚؾتض ايبازٟ  (737ـ  737 :6)ٚدلُع ايصٚا٥د  (247: 3ٚيًبٝٗكٞ )

 .َٚا بعد( ؾكد ذنست زٚاٜات احلدٜح ٚطسق٘ 727: 3( اْعس ؾضا٥ٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ )4)
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 قصْر الظاو ّاملدائً ّالٔنً مً ملاىُ رؤٓتُ  :احلادٖ عظز

قصَٛز ايػاّ  زؤٜت٘  :ظٗست عٓد سؿس اخلٓدمَٚٔ ايدال٥ٌ اييت 

 .عٓد  سب٘ ايصدسات ،ٚأبٛاَب صٓعا٤ ،ٚقصس املدا٥ٔ األبٝض ،احلُس

 :ؾؿٞ سدٜح ابٔ عباع ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا ـ ايطابل ـ ٚؾٝ٘ قٛي٘ 

ثِ  سب  (اهلل أكبر قصور الروم ورب الكعبة) :ؾكاٍ .ثًجٗا ؛ؾضسبٗا ؾٛقعت ؾًك١

.. احلدٜح .(قصور فارس ورب الكعبة ،اهلل أكبر) :ؾكاٍ ،ؾٛقعت ؾًك١ْ ،ب خس٣

زٚاٙ ايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري ٚزداي٘ زداٍ ايصشٝض غري عبد  ،بطٛي٘

 .اهلل بٔ أمحد ْٚعِٝ ايعبدٟ ُٖٚا ثكتإ

املعٍٛ  ؾ خر  ،ٚيف سدٜح ايربا٤ بٔ عاشب ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا

ُأعطيُت  ،اهلل أكبر) :ٚقاٍ ،ذسؾضسب  سب١ّ ؾهطس ثًَح احل (بسم اهلل) :ؾكاٍ
 (بسم اهلل) :ثِ قاٍ (إني ألبصر قصورَىا الحمَر من مكاني ىذا ،واهلل ،مفاتيح الشام

ُأعطيُت مفاتيح  ،اهلل أكبر) :ؾكاٍ ،ؾهطس ثًَح احلذس ،ٚ سب  سب١ّ أخس٣
 :ثِ قاٍ (وأُبصر قصَرىا األبيَض من مكاني ىذا ،إني ألبصر المدائنَ  ،واهلل ،فارس

ُأعطيُت  ،اهلل أكبر) :ؾكاٍ ،ؾكًع بك١َٝ احلذس ،ٚ سب  سب١ّ أخس٣ (م اهللبس)
زٚاٙ أمحد ٚابٔ أبٞ  (إني ألبصر أبواَب صنعاء من مكاني ىذا ،واهلل ،مفاتيَح اليمن

ٚبٓشٛٙ  .ٚسطٓ٘ احلاؾغ ،ٚأبٛ ْعِٝ ٚايبٝٗكٞ ،غٝب١ ٚايٓطا٥ٞ ٚأبٛ ٜع٢ً

 .عٓد َٔ عصٚت هلِ

نُا سصٌ ْعساؤٖا َٔ  ،سصًت َع٘  ،ـ إٕ ٖرٙ زؤ١ٜ عني عٔ سكٝك١

ٚزؤٜت٘ احلٛض  ،بٝت املكدع ٖٚٛ يف َه١ نُا يف زؤٜت٘ .قبٌ َٚٔ بعد

 .ٚغريُٖا نجري ،ٖٚٛ يف املد١ٜٓ ع٢ً املٓرب

َٚع ٖرا ؾكد عسف أيٛإ  ،مل ٜ ت تًو ايبالد َٔ قبٌ ـ ثِ إٕ زضٍٛ اهلل 

 .ٚأضٛاز تًو ايبالد ؟ إْ٘ ايٛسٞ ال غري ،تًو ايكصٛز
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 ،يٝشٓكل ايٛاقع ،بصٝػ١ املا ٞ ،ٜتشٓدخ عٔ أَس غٝيبٍّ َطتكبًٍّٞ ثِ إْ٘  ـ

 .ٖٚٛ َا ض ذنسٙ يف ايؿكس٠ ايتاي١ٝ إٕ غا٤ اهلل تعاىل

ـ ثِ ال تٓاقض بني تًو األسادٜح ـ ٚهلل احلُد ٚامل١ٓ ـ ذيو ألٕ ؾازع متٓجٌ 

األَسإ ؾريدع  ،ٚايسّٚ متٓجٌ ايػاّ ،ألٕ املدا٥ٔ تكع غسم ايعسام ،ايعسام

 .إىل األَس األٍٚ

ٚبكا٥ٗا ع٢ً  ،بؿتض تًو ايبالد ـ ثِ إٕ ٖرٙ بػاز٠ َٔ ايٓيب ايهسِٜ 

 .ٚإٕ َس عًٝٗا َا ٜٓػصٗا ،إٕ غا٤ اهلل تعاىل ،اهضالّ ٚايط١ٓ

إذا ) :ـ يف تعًٝك٘ ع٢ً قٛي٘ (7)قاٍ اهَاّ ايػاؾعٞ زمح٘ اهلل تعاىل
 ،ايٓاَع ؾتَض ؾازع ٚايػاّ ٚعد زضٍٛ اهلل  :ـ (ىلك كسرى فال كسرى بعده

َّ ع٢ً ثك١ َٔ ؾتشٗا ؾؿتض  ،يكٍٛ زضٍٛ اهلل  ،ؾ غص٣ أبٛ بهس ايػا

ٚؾتض ـ عُُس ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ ـ ايعساَم  ،ٚمت ؾتُشٗا يف شَإ عُس ،بعَضٗا

َّ اْتٝابّا  :قاٍ ايػاؾعٞ زمح٘ اهلل تعاىل ...،ٚؾازَع ناْت قسٜؼ تٓتاب ايػا

ؾًُا دخًت يف اهضالّ  :قاٍ .ٚت تٞ ايعسام ،َع َعاٜػٗا َٓ٘ ،نجريّا

 ،خَٛؾٗا َٔ اْكطاع َعاٜػٗا بايتذاز٠ َٔ ايػاّ ٚايعسام ذنست يًٓيب 

َع خالف ًَو ايػاّ ٚايعسام ألٌٖ  ،إذا ؾازقت ايهؿَس ٚدخًت يف اهضالّ

 .(إذا ىلك كسرى فال كسرى بعده) :ؾكاٍ ايٓيب  ،اهضالّ

ًِ ٜهٔ ب زض ايعسام نطس٣ بعدٙ ؾ :قاٍ ايػاؾعٞ زمح٘ اهلل تعاىل

 .ط ٜعين: ئ ٜعٛد سهِ نطس٣ إىل ايعسام ثا١ْٝ ص  .ثبت ي٘ أَْس بعدٙ

ؾًِ ٜهٔ ب زض ايػاّ  (.. ٚإذا ًٖو قٝصس ؾال قٝصس بعدٙ.) :ٚقاٍ

 ئ ٜعٛد سهِ ايسّٚ إىل بالد ايػاّ ثا١ْٝ ص. :ط ٜعين .قٝصس بعدٙ

                                              
( ْٚكً٘ اهَاّ ايطشاٟٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف غسح َػهٌ ا ثاز 726ـ  727 :7ٞ )( ٚرلتصس املص22ْ :2( األّ )7)

ٚذنس ايكا ٞ عٝاض ٚاهَاّ ايكسطيب ٚغريُٖا زمحِٗ اهلل تعاىل  ،ْكاّل عٔ اهَاّ املصْٞ (226 :7)

 .ٚاْعس تعًٝكٞ عًٝ٘ يف رلتصس أغساط ايطاع١ .َٔ غري عصٚ ي٘ ،رلتصسّا ي٘
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ا ي٘. ٚنإ نُا قاٍ ٚأدابِٗ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً سلٛ َا قايٛ

ٚقٝصَس  ،ٚقطع اهلل تعاىل األناضس٠ عٔ ايعسام ٚؾازع.  هلِ زضٍٛ اهلل 

ٚتعًٝكٞ عًٝ٘ يف  ،... اٖـ ٚاْعس تتُت٘،َٚٔ قاّ باألَس بعدٙ عٔ ايػاّ

 . (رلتصس أغساط ايطاع١)

 

 مفاتٔح الظاو ّفارض ّالٔنً إعطاؤِ  :الجاىٕ عظز

 ،يطالّ يًصدس٠ ّٜٛ سؿس اخلٓدمٚذيو عٓد  سب٘ عًٝ٘ ٚآي٘ ايصال٠ ٚا

ؾضا٥ٌ بالد )ٚأٚ شت٘ يف  .ٚقد أٚ شت ذيو نُا يف ايؿكس٠ ايطابك١

اهلل ) :ٚؾٝ٘ قٛي٘  ،ؾؿٞ سدٜح ايربا٤ ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ ايطابل. (ايػاّ
... ثِ (إني ألبصر قصورَىا الحمَر من مكاني ىذا ،واهلل ،ُأعطيُت مفاتيح الشام ،أكبر

وأُبصر قصَرىا  ،إني ألبصر المدائنَ  ،واهلل ،ُأعطيُت مفاتيح فارساهلل أكبر، ) :قاٍ
إني  ،واهلل ،ُأعطيُت مفاتيَح اليمن ،اهلل أكبر) :.. ثِ قاٍ.(األبيَض من مكاني ىذا

زٚاٙ أمحد ٚابٔ أبٞ غٝب١ ٚايٓطا٥ٞ ٚأبٛ  (ألبصر أبواَب صنعاء من مكاني ىذا

 .ٛٙ عٓد َٔ عصٚت هلِٚبٓش .ٚسطٓ٘ احلاؾغ ،ٚأبٛ ْعِٝ ٚايبٝٗكٞ ،ٜع٢ً

ؾكد ثبت يف ايصشٝشني ٚغريُٖا  ،ٚال ٜبعد ذيو عٔ زضٍٛ اهلل 

... ٚقد أٚ شت ذيو يف ،يًػاّ ٚايعسام ٚايُٝٔ ٖٛ أبعد َٔ زؤٜت٘ َا

 . (ا ٜات املٓٝؿ١ يف األعضا٤ ايػسٜؿ١)

  :َؿاتٝض تًو ايبالد أَٛز ٚمما ٜدٍ ع٢ً إعطا٥٘  :أقٍٛ

 .الشام واليمن إليه قبل فتحهما  أ ـ لكد أضاف النيب الكريم

 :قاٍ زضٍٛ اهلل  :ؾعٔ عبد اهلل بٔ ُعُس ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا قاٍ

اللهم ) :ٚيف زلدْا ؟ قاٍ :قايٛا (اللهم بارك لنا في يمننا ،اللهم بارك لنا في شامنا)
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الزل ىناك الز ) :ٚيف زلدْا ؟ قاٍ :قايٛا (اللهم بارك لنا في يمننا ،بارك لنا في شامنا
   .(7)زٚاٙ ايبدازٟ  (والفتن

ٚايؿازٚم ز ٞ  ،بعد ُٖٚا مل ٜؿتشا يف شَاْ٘  إمنا ؾتشا يف شَٔ ايصدٜل 

 .(ميٓٓا)ٚ  (غآَا) :ؾكاٍ .إيٝ٘ َٚع ٖرا ؾكد أ اؾُٗا  ،اهلل تعاىل عُٓٗا

َٝكات أٌٖ  ،سٓدد َٛاقٝت تًو ايبالد يًشر ب ـ نُا إٔ ايٓيب ايهسِٜ 

ٚإذا  .َٚٝكات أٌٖ زلد ،َٚٝكات أٌٖ ايعسام ،َُٝٔٚٝكات أٌٖ اي ،ايػاّ

نإ بعض أٌٖ زلد قد أضًُٛا، ٚبعض أٌٖ ايُٝٔ قد أضًُٛا، ؾإٕ ايػاّ 

ٌٓ ذيو ؾكد سٖدد ايٓيب  ،ٚمل تؿتض بعد ،ٚايعسام مل ٜطًِ أًُٖٗا بعد َٚع ن

بٓا٤ ع٢ً َا نإ اهلل عص ٚدٌ أعطاٙ  ؛َٛاقٝت تًو ايبالد ايهسِٜ 

 ،َٔ دخٍٛ اهضالّ نٌ بٝت َٚا أخرب  ،ٌ ؾتشٗاٚذيو قب ،َؿاذبٗا

 .ٚاهلل تعاىل أعًِ ،ٚتعُِٝ اهضالّ األزض

 

 بغدر بين قزٓظ٘ إخبارِ  :الجالح عظز

نُا يف  ؛ْٚهح ايعٗد ،بػدز بين قسٜع١ َٚٔ ذيو أٜضا إخبازٙ 

 ُٜٚٗين يف ذيو بػازت٘  ،سدٜجٞ دابس ٚايصبري ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا

 .نُا ذبكل غدز بين قسٜع١ ،ٚقد ذبكل ذيو ،قسٜع١ بايٓصس ع٢ً بين

 قاٍ زضٍٛ اهلل  :ؾعٔ دابس بٔ عبد اهلل ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا قاٍ

َّ األسصاب من يأتيني ) :ثِ قاٍ .أْا :ؾكاٍ ايصبري (من يأتيني بخبر القوم ؟) :ٜٛ
 .(4)َتؿل عًٝ٘  ،.. احلدٜح بطٛي٘.أْا :ؾكاٍ ايصبري (بخبر القوم ؟

                                              
 ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ ژ :باب قٍٛ اهلل تعاىل :ملٓاقبنتاب ا :( صشٝض ايبداز7ٟ)

 (.26 :73)ٚاْعس ؾتض ايبازٟ      ژ ڇ

 :نتاب ؾضا٥ٌ ايصشاب١ :ٚصشٝض َطًِ .ٚيف غريُٖا ،باب غص٠ٚ اخلٓدم :نتاب املػاشٟ :( صشٝض ايبداز4ٟ)

 (.28، زقِ )باب َٔ ؾضا٥ٌ طًش١ ٚايصبري ز ٞ اهلل عُٓٗا
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فيأتيني  ،من يأت بني قريظة) :قاٍ زضٍٛ اهلل  :ايصبري  ٚيف سدٜح
 .(7)َتؿل عًٝ٘  ،احلدٜح بطٛي٘ (بخبرىم ؟

ٌُ ايطري ملا زدع ايٖطِعدإ َٚٔ َعُٗا ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ  (4)ٚذنس أٖ

 :قاٍ  (عضٌ ٚايكاز٠) :ٚأخربٚٙ اخلرب ،َٔ بين قسٜع١ إىل زضٍٛ اهلل 

 .(لمسلمين بفتح اهلل ونصرهأبشروا يا معشر ا ،اهلل أكبر)

 

 باليصز علَٔه استجاب٘ دعائُ  :الزابع عظز

يف دعا٥٘ ع٢ً  اضتذاب١ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يًٓيب ايهسِٜ  :َٚٔ ذيو

 .األسصاب

ؾكد نإ ايعدٚ  ،ذيو إٔ املطًُني صازٚا يف غا١ٜ احلسز ٚايضٝل

يػُاٍ ؾاألسصاب َٔ ايػُاٍ ٚايػسب ٚا ،ذلٝطّا بِٗ َٔ دٛاْب املد١ٜٓ

 ،َع ايربد ايػدٜد ،ٚايٝٗٛد َٔ اآٛب ايػسقٞ ،ايػسقٞ ٚايػُاٍ ايػسبٞ

ٚقد صٛٓز ايكسإٓ ساٍ املطًُني أدم تصٜٛس،  .ٚطٍٛ َد٠ احلصاز ،ٚااٛع

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک    ک ژ  :ؾكاٍ اهلل تعاىل

) ژک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ  ڱ ڱ 
3). 

ـ بعدَا شايت ايػُظ ـ  يرا دعا عًٝ٘ ٚآي٘ ايصال٠ ٚايطالّ عًِٝٗ 

 .ٚمل ٜدُع عًٝ٘ ٚآي٘ ايصال٠ ٚايطالّ عًِٝٗ باهلالى ،باهلصمي١ ٚايٖصيصي١

 .ؾاضتذاب اهلل تعاىل ي٘ دعا٤ٙ

                                              
يف ايهتاب ٚايباب  :ٚصشٝض َطًِ .باب َٓاقب ايصبري بٔ ايعٛاّ :ؾضا٥ٌ ايصشاب١ نتاب :( صشٝض ايبداز7ٟ)

 (.22)زقِ  ،ايطابكني

ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ البٔ  (237ـ  242 ،273 :3)ٚدال٥ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ  (372 :3( اْعس ايطري٠ ايٓب١ٜٛ البٔ ٖػاّ )4)

 (.312: 2( ٚضبٌ اهلد٣ ٚايسغاد )477 :3نجري )

 (.77ـ  77) :صاب(  ضٛز٠ األس3)
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دعا زضٍٛ  :ٔ عبد اهلل بٔ أبٞ أٚؾ٢ ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا قاٍــؾع 

َّ األسصاب ع٢ً املػسنني اهلل  ٍَ ايهتاب طشاد يف ) :ؾكاٍ ،ٜٛ ايًِٗ َٓص

َٟ ايطشابص ضسَٜع احلطاب :١زٚاٜ ايًِٗ اٖصَِٗ  ،ايًِٗ اٖصّ األسصاب ؛دلس

 .ٚيٞ عْٛد إىل ٖرا احلدٜح إٕ غا٤ اهلل تعاىل .(7)َتؿل عًٝ٘ (ٚشيصهلِ

ٚنإ دعاؤٙ عًٝ٘ ٚآي٘ ايصال٠ ٚايطالّ ٚاالضتذاب١ ي٘ يف َطذد 

ٚيف  ،َٚٔ ثِ صاز ايدعا٤ َطتذابّا ـ بإذٕ اهلل تعاىل ـ يف ٖرا املطذد .ايؿتض

نُا أٚ ض ذيو ايصشابٞ زاٟٚ احلدٜح  ،ٚيف تًو ايطاع١ ،ذيو ايّٝٛ

 .ٚاهلل تعاىل أعًِ ،ٚايرٟ طٓبك٘ بٓؿط٘ ،ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘

 ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا قاٍ: دعا زضٍٛ اهلل  ؾعٔ دابس بٔ عبد اهلل

 ،ّٜٚٛ ايجالثا٤، ّٜٚٛ األزبعا٤ ،يف ٖرا املطذد ـ َطذد ايؿتض ـ ّٜٛ االثٓني

 َٔ ّٜٛ األزبعا٤ طؾُعسف ايبػُس يف ٚدٗ٘ ص. ،ؾاضتذٝب ي٘ بني ايصالتني

إٓيا تٛٓخُٝت  ؛ٚمل ٜٓصٍ بٞ أَس َِٗ غا٥غ :قاٍ دابس ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘

 ،بني ايصالتني ّٜٛ األزبعا٤ يف تًو ايطاع١ ،ؾدعٛت اهلل ؾٝ٘ ،تًو ايطاع١

ٚابٔ ضعد ٚايبصاز  ،زٚاٙ أمحد ٚايبدازٟ يف األدب املؿسد . عسؾت اهداب١إال

 .(4)زداي٘ ثكات  ،ٚابٔ غب١ ـ َٔ طسم ـ إضٓادٙ سطٔ

دعا٤ّ ٜدعٕٛ  ٚقد ض ٍ ايصشاب١ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ زضٍٛ اهلل 

 .ٚبًػت ايكًٛب احلٓادس ،ؾكد  اقت األسٛاٍ ،ب٘

                                              
باب اضتشباب ايدعا٤  :نتاب ااٗاد :ٚصشٝض َطًِ .باب غص٠ٚ اخلٓدم :نتاب املػاشٟ :( صشٝض ايبداز7ٟ)

 (.44 ،47)زقِ  ،بايٓصس عٓد يكا٤ ايعدٚ

( 476: 7ٚنػـ األضتاز ) (13 :4ٚايطبكات ايهرب٣ ) (177زقِ 438)ٚاألدب املؿسد  (334: 3( َطٓد أمحد )4)

يبٝإ َا ٚقع يف دلُع  ،( ٚاْعس ؾضا٥ٌ املد١ٜٓ املٓٛز74٠ :2ٚدلُع ايصٚا٥د ) (67ـ 78: 7) ٚتازٜذ املد١ٜٓ

 .ايصٚا٥د َٔ ِٖٚ
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ٌٖ  ،ٜا زضٍٛ اهلل :قًٓا ّٜٛ اخلٓدم :قاٍ ؾعٔ أبٞ ضعٝد اخلدزٟ 

ايًِٗ اضرت  ،ْعِ) :قاٍ .ايكًُٛب احلٓادسَٔ غ٤ٞ ْكٛي٘ ؟ ؾكد بًػت 

 ،ؾضسب اهلل عص ٚدٌ ٚدَٛٙ أعدا٥٘ بايسٜض :قاٍ (ٚآَٔ زٚعاتٓا ،عٛزاتٓا

 ،ٚإضٓاد ايبصاز َتصٌ ،زٚاٙ أمحد ٚايبصاز .ؾٗصَِٗ اهلل عص ٚدٌ بايسٜض

 .يهٔ ي٘ غٛاٖد ٖٛ بٗا سطٔ .(7)ٚصٛب٘ ابٔ نجري 

 

 يب اللزٓه إرسال رٓح الصَّبا ليصزٗ الي :اخلامص عظز

 ،إٔ اهلل تعاىل أزضٌ زَٜض ايصبا :َٚٔ ايدال٥ٌ اييت ظٗست ّٜٛ اخلٓدم

ٚشيصيت  ،ٚأطازت احلذاز٠ ،ٚأطؿ ت ايٓريإ ،ٚنؿ ت ايكدٚز ،ؾكًعت اخلٝاّ

ٚيٝظ  ،َع أْٗا زٜض بازد٠ ي١ٓٝ ،ٚأٚقعت ايسعب يف قًٛب املػسنني ،ايٓؿٛع

 .تعاىلإٕ غا٤ اهلل  ،نُا ضٝ تٞ بٝاْ٘ بعد قًٌٝ ،َٔ غ ْٗا اهٖالى

أتت ايٖصبا  :ؾعٔ عبد اهلل بٔ عباع ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا قاٍ

ٍَ ؾكايت  .َُسِّٟ ست٢ ْٓصس زضٍٛ اهلل  :ؾكايت ،ي١ًَٝ األسصاب ،ايػُِّا

ٍُ  ٚناْت ايسٜض اييت ْصس بٗا زضٍٛ اهلل  ،إٕ احُلٖس٠ ال َتِطٔس بايًٌٝ :ايػُِّا

 .(4)ٚصشش٘ احلاؾغ  ،٘ بسداٍ ايصشٝضزٚاٙ  ايبصاز ٚابٔ َسدٜٚ .ايٖصبا

ٖٚٞ اييت  ،زٜض ايٖدبٛز :ٚاملساد بايػُِّاٍ ،زٜض ايصبا :ٚاملساد ايصبا

 .أًٖو اهلل عص ٚدٌ بٗا قّٛ عاد

 .إٔ اهلل تعاىل ْصسٙ بسٜض ايصبا ٚقد أخرب ايٓيب املصطؿ٢ ايهسِٜ 

                                              
( ٚدلُع 772ـ 773: 3( ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ ي٘ )77: 2( ٚايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ )37: 2( ٚنػـ األضتاز )3: 3َطٓد أمحد )( 7)

٘ ثكات، ٚنريو زداٍ أمحد، إٓيا إٔ يف ْطديت َٔ املطٓد ( ٚقاٍ: إضٓاد ايبصاز َتصٌ، ٚزداي736: 77ايصٚا٥د )

 )عٔ زبٝض بٔ أبٞ ضعٝد، عٔ أبٝ٘( ٖٚٛ يف ايبصاز )عٔ أبٝ٘، عٔ ددٙ( ٖٚٛ ايرٟ صٛٓب٘ ابٔ نجري.

ـ األضتاز )( 4) ٟ )732: 6( ٚدلُع ايصٚا٥د )38ـ  31: 4( ٚرلتصس شٚا٥د ايبصاز )336: 4نػ  .(274: 1( ٚؾتض ايباز
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 :اٍأْ٘ ق عٔ ايٓيبِّ  ،ؾعٔ عبد اهلل بٔ عباع ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا

 .(7)َتؿل عًٝ٘  (وُأىِلكت عاد بالد بور ،ُنِصرت بالص با)

ٚٓ بايسٜض ٖٚصَِٗ بٗا نُا َس قبٌ  .يرا  سب اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ايعد

 .نُا عٓد أمحد ٚايبصاز ،قًٌٝ َٔ سدٜح أبٞ ضعٝد ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘

 .ٚيٞ عٛد بعد قًٌٝ إٕ غا٤ اهلل تعاىل ع٢ً ٖرا املٛ ٛع

 

 ّل املالئل٘ ىصزٗ لُ ىز :الشادض عظز

ْصٍٚ املال٥ه١ ايهساّ ْصس٠  :َٔ ايدال٥ٌ اييت ظٗست ّٜٛ اخلٓدم

 .ٚاملؤَٓني َع٘ يٓبِّ٘ ايهسِٜ 

 ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ژ :قاٍ اهلل تعاىل

) ژ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ
4). 

إٕ ا ١ٜ ايهسمي١ تتشٓدخ عٔ ْعُتني أنسّ اهلل تعاىل بُٗا ْبٝ٘ 

 ،ْع١ُ ايسٜض ـ اييت َس ذنسٖا :شاب٘ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗٚأص ايهسِٜ 

ٚضٝ تٞ احلدٜح عٓٗا بعد قًٌٝ إٕ غا٤ اهلل تعاىل ـ ْٚع١ُ ْصٍٚ املال٥ه١ 

ايهساّ ايرٜٔ ال ٜساِٖ ايٓاع ـ إال َا ضٝ تٞ َٔ زؤ١ٜ ُسرٜؿ١ ز ٞ اهلل 

ٔ َٚٔ املؤَٓني َ تعاىل عٓ٘ هلِ ـ يرا طًب اهلل تعاىل َٔ زضٛي٘ ايهسِٜ 

 ڦ  ڦ ڦ ژبعدٙ إٔ ٜرنسٚا تًو ايٓع١ُ اييت أنسَِٗ اهلل تعاىل بٗا 

خاص١ يف  ،ٜرنسٖا دا٥ُّا يرا َا ؾت٧ زضٍٛ اهلل  ژ ...ڄ ڄ ڄ ڦ

                                              
 :نتاب االضتطكا٤ :ٚصشٝض َطًِ )ُنصرُت بالصبا( :باب قٍٛ ايٓيبِّ  :نتاب االضتطكا٤ :ازٟ( صشٝض ايبد7)

 (.71)زقِ  ،باب يف زٜض ايصبا ٚايدبٛز

 (.2) :( ضٛز٠ األسصاب4)
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نُا ضٝ تٞ بٝاْ٘  ،نًُا صعد ْػصّا أٚ ٖبط ٚادّٜا ،ٚعٛدت٘ ،ساٍ ضؿسٙ

 .إٕ غا٤ اهلل تعاىل
 

 باألحزاب املقاتلني لُ رمحتُ  :الشابع عظز

 زمح١ ايٓيب املصطؿ٢ ايهسِٜ  :ال٥ٌ اييت بسشت ّٜٛ اخلٓدمَٚٔ ايد

 ،ٜسٜدٕٚ قتً٘  ،َع أِْٗ نٓؿاز َكاتًٕٛ أعدا٤ ،باألسصاب ّٜٛ اخلٓدم

ٚايكضا٤ ع٢ً  ،ٚقِتٌ أصشاب٘ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ ،ٚايكضا٤ عًٝ٘

 :َٓٗا ،ٚقد ظٗست زمحت٘ يف أَٛز نجري٠ ،اهضالّ

ٚايٖصيصي١، ٚمل ِٜدُع عًِٝٗ باهلالى  ع٢ً املػسنني باهلصمي١ دعاؤٙ -7

 .املتؿل عًٝ٘ ،نُا َس يف سدٜح ابٔ أبٞ أٚؾ٢ ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ ،ٚايؿٓا٤

َع إٔ ايٖصبا يٝظ َٔ غ ْٗا  ،ٚمل َُٜٓصس بايٖدبٛز ،بايٖصبا َِْصسٙ -4

ؾٗٞ  ،ٚيٛ أزاد اهلل تعاىل إٖالنِٗ يطًٖط عًِٝٗ زٜض ايٖدبٛز ،اهٖالى

 .ٚيريو ُأًٖهت عاد بايٓدبٛز ،َٚٔ غ ْٗا اهٖالى ،اأغد َٔ ايصب

 ەئ  ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې ژ :قاٍ اهلل تعاىل

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ      ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

) ژ ی
7).  

 گ  گ ک  کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ :ٚقاٍ دٌ غ ْ٘

          ہ ۀہ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں                 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ

) ژ ھ ہ  ہ
4). 

                                              
 (.8ـ  6) :( ضٛز٠ احلاق7١)

 (.47ـ  42)( ضٛز٠ األسكاف 4)
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عًُّا ب ٕ ايرٟ ُأخسز َٔ ايٖدبٛز يًكضا٤ ع٢ً قّٛ عاد ـ َا دا٤ يف 

ٖٛ مبكداز اخلاَتِ ـ أٟ مل ٜؿتض َٔ بابٗا ايرٟ تٗب َٓ٘ إال  :زٚاٜات َتعدد٠ ـ

ـ َٚع  (7)مبكداز اخلامت ـ نُا ذنسٙ احلاؾغ ابٔ سذس زمح٘ اهلل تعاىل 

 ژ ی ی ی ی ىئ ژ نُا قاٍ تعاىل ،ٚمل ُتبٔل َِٓٗ أسدّا ،ذيو أًٖهتِٗ

ٚيهٔ يٝظ َٔ طبٝعتٗا  ،ؾُٔ طبٝعتٗا ايِّني َع ايربٚد٠ ؛أَا ايٖصبا

 ،ٚأطؿ ت  ْرياِْٗ ،ٚقًعت خٝاَِٗ ،َٚع نٌ ٖرا ؾكد شيصيتِٗ .اهٖالى

ثِ  ،إ اؾ١ ملا أٚقعت يف قًٛبِٗ َٔ ايربد ٚاخلٛف ،ٚأنؿ ت قدٚزِٖ

 .ناْت اهلصمي١

ضًٖط  :زدا٤ إٔ ٜطًُٛا ؛بكَٛ٘ ِٜ ملا عًِ اهلل تعاىل زأؾ١ ْبِّ٘ ايهس-3

ملا أصابِٗ َٔ  ،ؾهاْت ضبَب زسًِٝٗ عٔ املطًُني ،عًِٝٗ ايصبا

 .(4)اٖـ َٔ ايؿتض .ٚمل تطت صًِٗ ،َٚع ذيو مل تًٗو َِٓٗ أسدّا ،ايػد٠

ٚبني  ،ايسمح١ املٗدا٠  ،ال تٓاضب بني ايسمح١ يًعاملني :يرا أقٍٛ

ًِٝٗ بايصيصي١ ٚاهلصمي١ ٚايٓصس يرا ْاضب إٔ ٜدعٛ ع ،ايدعا٤ باهٖالى

 :ٚقد اتضض ذيو َٔ أَسٜٔ ،يٝتِ َساد اهلل تعاىل بعد قًٌٝ ،عًِٝٗ

ٚبني شعُا٤  أ ـ سصٍٛ املٛد٠ بني املؤَٓني ٚع٢ً زأضِٗ زضٍٛ اهلل 

  .بعد اْتٗا٤ املعسن١ بؿرت٠ قصري٠ ،قسٜؼ

   ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ژ :قاٍ اهلل تعاىل

) ژ     ڃ
ٌّ ع٢ً ايتشٓكل  . ٚايسدا٤ َٔ اهلل تعاىل َٚٔ زضٛي٘ ايهسِٜ (3 دا

 .نُا ٖٛ َعًّٛ ،ٚايٛقٛع

                                              
 (.311 :6( ؾتض ايبازٟ )7)

 (.747 :4)( ؾتض ايبازٟ 4)

 (.1) :املُتش١ٓ( ضٛز٠ 3)
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أّ سبٝب١ ز ٞ اهلل تعاىل عٓٗا بٓت أبٞ ضؿٝإ  ـ ؾكد تصٚز زضٍٛ اهلل 

يرا قاٍ أبٛ ضؿٝإ ـ بعد مساع٘  ،قا٥د األسصاب ـ بعد ٖرٙ ايػص٠ٚ بكًٌٝ

  .ال ُٜكدع أْؿ٘ ،ايؿشٌ ٖٛ :ـ اخلرب عٔ ايٓيب املصطؿ٢ ايهسِٜ 

بعدٖا بكًٌٝ أّ ض١ًُ ز ٞ اهلل تعاىل عٓٗا ـ ضٝد٠ بين  ـ نُا تصٚز 

 .رلصّٚ

 .(7)بعدٖا شٜٓب بٓت دشؼ ز ٞ اهلل تعاىل عٓٗا  ـ ثِ تصٚز 

ب ـ إضالّ مجٝع َٔ سضس غص٠ٚ األسصاب َٔ ايهٖؿاز ـ ٚخاص١ ايهباز 

يعا١َ َٔ نإ يف ٖرٙ بعد تتبعٞ  ،إال َٔ َات َِٓٗ ،َِٓٗ ـ بعد سني

َٚٔ ٖٓا دبًٖت زمح١ اهلل تعاىل ٚزمح١ ايٓيب  ،ايػص٠ٚ َٔ ايهؿاز

نُا قاٍ اهلل تعاىل عٔ ْبِّ٘  .اييت مشًت ااُٝع املصطؿ٢ ايهسِٜ 

.ٚاألسصاب َٔ مج١ً (4) ژ      گ گ        گ ک ک ژ :ايهسِٜ 

 .ٚقد أٚ شت٘ يف غري ٖرٙ ايسضاي١ ،نُا ٖٛ َعًّٛ ،ايعاملني

: َٔ يطٝـ املٓاضب١ نٕٛ (3)قاٍ احلاؾغ ابٔ سذس زمح٘ اهلل تعاىل

ٌَ ايكبٍٛ ط زضٍٛ اهلل  ٚصشابت٘ ز ٞ اهلل   ايكبٍٛ ط ايٖصبا ص َْصست أٖ

ٌَ اهدباز طقّٛ عادص ٚإٔ ايدبَٛز أغٗد َٔ  عِٓٗ ص ٚنٕٛ ايٖدبٛز َأًٖهت أٖ

قاٍ اهلل  ،ت صًتَِٗٚع ذيو اض ،ايصبا... أْٗا مل طلسز َٓٗا إال قِدْز ٜطرْي

 .اٖـ.ژ ی ی ی ی ىئ ژ :تعاىل

                                              
 (.78 :78)ٚتؿطري ايكسطيب  (411ـ  413 :3)ايطري٠ البٔ نجري  (267 ،263 ،272،264 :3)( اْعس دال٥ٌ ايٓب٠ٛ 7)

 (.771)( ضٛز٠ األْبٝا٤ 4)

 (.747 :4)( ؾتض ايبازٟ 3)
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 بُ ّما أخربِ   ،ما حصل حلذٓف٘ رضٕ اهلل تعاىل عيُ :الجامً عظز

َٚٔ ايدال٥ٌ اييت سصًت ي١ًٝ اخلٓدم ـ ي١ًٝ ايطبت ـ اييت ٖبت ؾٝٗا 

َع شٜاد٠ ٖبٛبٗا ٚغٖدتٗا بايٓطب١ يًهؿاز، ست٢  ،ايسٜض ايبازد٠ ايػدٜد٠

ؾٝ ذٕ يهٌ َٔ  ،ْٕٛ ايٓيب املصطؿ٢ ايهسِٜ صاز املٓاؾكٕٛ ٜطت ذ

سرٜؿ١  ٚقد أَس زضٍٛ اهلل  .بٓصس اهلل تعاىل ملا عًِ  ،اضت ذْ٘ َِٓٗ

ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ ـ ايرٟ ُعسف ؾُٝا بعد بهامت ايطِّس ـ إٔ ٜ تٝ٘ خبرب 

 :ٚذيو .ايكّٛ

  (أْ٘ نا٥ٔ يف ايكّٛ خرب ؾ تين خبرب ايكّٛ) :أ ـ إخبازٙ 

إ اؾ١ إىل  ،باحلؿغ ي٘ َٔ قبٌ ايٓيب املصطؿ٢ ايهسِٜ  ب ـ ايدعا٤

ايًِٗ اسؿع٘ َٔ بني ٜدٜ٘ َٚٔ خًؿ٘ ٚعٔ ميٝٓ٘ ) :شٚاٍ اخلٛف ٚايربد

 .. أٟ َٔ مجٝع دٗات٘ ايطت(ٚعٔ مشاي٘ َٚٔ ؾٛق٘ َٚٔ ذبت قدَٝ٘

ؾٛاهلل َا خًل اهلل ؾصعّا ٚال .)ز ـ شٚاٍ نٌ بسد ٚخٛف ٚؾصع َٔ قًب٘

 (ؾُا أدد َٓ٘ غ٦ّٝا ،خسز َٔ دٛيفُقٓسّا يف دٛيف إال 

ؾدسدت ٚن ْٞ أَػٞ يف  :ٜكٍٛ .د ـ صاز ميػٞ ن ْ٘ يف مٓحاّ

 .احلُاّ

 .ٖـ ـ عٛد٠ ايربد ٚايُكٓس إيٝ٘ بعد عٛدت٘ َٔ َُٗت٘

 .بايٓصس ٚأَسٚٙ إٔ ٜبػِّس زضٍٛ اهلل  ،ٚ ـ زؤٜت٘ يًُال٥ه١ َعتُني

دباٚش َعطهس  ش ـ إخبازٙ ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ إٔ ايسٜض ايػدٜد٠ ال

 .املػسنني. بعهظ ساهلا عٓد املطًُني

 ،ٚأذنس زٚا١ٜ َطًِ ،ٖرٙ أَٛز سصًت حلرٜؿ١ ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘

ثِ أشٜد عًٝٗا َٔ ايصٚا٥د بعدٖا، ثِ أذنس بعدٖا ٚصَؿ٘ حلاٍ ايسٜض 

 .ٚغدتٗا بايٓطب١ يًهؿاز
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نٓا عٓد سرٜؿ١  :عٔ ٜصٜد بٔ غسٜو ايتُٝٞ زمح٘ اهلل تعاىل قاٍ

قاتًُت َع٘  يٛ أدزنُت زضٍٛ اهلل  :هلل تعاىل عٓ٘، ؾكاٍ زدٌز ٞ ا

 أْت نَٓت تؿعٌ ذيو ؟  :ؾكاٍ سرٜؿ١ .ٚأبًُٝت

 .ٚأخرتٓا زْٜض غدٜد٠ْ ُٚقسٌّ ،ي١ًَٝ األسصاب يكد زأٜتٓا َع زضٍٛ اهلل 

 (جعلو اهلل معي يوَم القيامة ؟ ،أال رجٌل يأتيني بخبر القوم) :ؾكاٍ زضٍٛ اهلل 
جعلو اهلل معي  ،أال رجٌل يأتينا بخبر القوم) :ثِ قاٍ .ِ صلب٘ َٓا أسْدؾً ،ؾطهتٓا

 ،أال رجٌل يأتينا بخبر القوم) :ثِ قاٍ .ؾًِ صلب٘ َٓا أسْد ،ؾطهتٓا (يوم القيامة ؟
  .ؾًِ صلب٘ َٓا أسْد (جعلو اهلل معي يوَم القيامة ؟

ْٞ بامسٞ إٔ ؾًِ أدد ُبٓدّا إذ دعا (فأتنا بخبر القوم ،قم يا حذيفة) :ؾكاٍ

 .(وال َتْذَعْرىم َعلي   ،اذىب فأتني بخبر القوم) :قاٍ .أقّٛ

ؾسأٜت  ،ست٢ أتُٝتِٗ ،دعًُت ن منا أَػٞ يف مٓحاّ ؛ؾًُا ٚيُٝت َٔ عٓدٙ

ؾ زدُت إٔ  ،ؾٛ عُت ضُّٗا يف نبد ايكٛع ،أبا ضؿٝإ َِٜصًٔٞ ظَٗسٙ بايٓاز

ٍَ زضٍٛ اهلل  ،أزَٝ٘  .ٚيٛ زَُٝت٘ ألصبُت٘ (لي  وال َتْذَعْرىم عَ ) :ؾرنسُت قٛ

ُٓاّ ٘ خبرب ايكّٛ ،ؾًُا أتُٝت٘ ،ؾسدعُت ٚأْا أَػٞ يف َجٌ احل  :ٚؾسغُت ،ؾ خربُت

ٍ  ،ُٜصًٞٓ ؾٝٗا َٔ ؾضٌ عبا٠٤ ناْت عًٝ٘ ؾ يبطين زضٍٛ اهلل  ،ُقٔسِزُت ؾًِ أش

ُّا ست٢ أصبشُت ا أصبشُت قٍا ،ْا٥ َإ :ؾًُ ٛ ٜاْ  ٚٙا َطًِ  (قِ   .(7)ز

فانظر  ،فانطلق إلى عسكر األحزاب ،قم ،يا ابن اليمان) :ؾكاٍ  :ٚيف زٚا١ٜ
 سٝا٤ َا قُت إيٝو إال ،ٚايرٟ بعجو باحلل ،ٜا زضٍٛ اهلل :قًت (إلى حالهم

حتى  ،فال بأس عليك من بَرٍد وال َحر   ،انطلق يا ابَن اليمان) :قاٍ .َٔ ايربد ،َٓو

                                              
 (.22)زقِ  ،باب غص٠ٚ األسصاب :نتاب ااٗاد ٚايطري :( صشٝض َط7ًِ)
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ٚصشش٘  ،اٍ ثكاتٚايبٝٗكٞ بسد زٚاٙ ايبصاز ،احلدٜح بطٛي٘.. .(ترجع إِلي  

 .(7)احلانِ ٚأقسٙ ايرٖيب

 ،يكد زأٜتٓا ي١ًٝ األسصاب :ٚيف زٚا١ٜ عٓ٘ ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ قاٍ

ٚقسٜع١ُ  ،أبٛ ضؿٝإ َٚٔ َع٘ َٔ األسصاب ؾٛقٓا ،ٚسلٔ صآؾٕٛ قعٛد

ٌُ َٓا  ،َٚا أتت عًٝٓا ي١ًْٝ قط أغد ظ١ًُ .شلاؾِٗ ع٢ً ذزازٜٓا ؛ايٝٗٛد أضؿ

ٍُ ايصٛاعليف أصٛ ،ٚال أغد زضلّا ٖٚٞ ظ١ًُ َا ٜس٣ أسُد  ،ات زضُلٗا أَجا

 .َٓا إصبَع٘

َٚا ٖٞ  ،إٕ بٝٛتٓا عٛز٠ْ :ٜٚكٛيٕٛ ،ؾذعٌ املٓاؾكٕٛ ٜطت ذْٕٛ ايٓيٖب 

ٚسلٔ  ،ؾٝتطًًٕٓٛ ،ؾٝ ذٕ هلِ ،ؾُا اضت ذْ٘ أسْد َِٓٗ إٓيا أذٕ ي٘ ،بعٛز٠

 .ثالمثا١٥ أٚ سلٛ ذيو

ٖٞس ،زداّل زداّل إذ اضتكبًَٓا زضٍٛ اهلل  ََٖس عً ٖٞ ُد١ْٖٓ َٔ  ،ت٢  َٚا عً

َٔسْط الَسأتٞ َا صلاٚش زنبَتٞ ِّ ٚال َٔ ايربد إٓيا    .ايعد

 .سرٜؿ١ُ :ؾكًت (من ىذا ؟) :ؾكاٍ .ٚأْا دإخ ع٢ً زنبيت ،ؾ تاْٞ :قاٍ

 ،ب٢ً ٜا زضٍٛ اهلل :ؾكًُت ،ؾتكاصسُت يألزض :قاٍ (حذيفة ؟) :ؾكاٍ

 .ؾكُُت (قم) :ؾكاٍ .نسا١ٖٝ إٔ أقّٛ

ايٓاع  ٚأْا َٔ أغد :قاٍ (فأتني بخبر القوم ،إنو كائن في القوم خبرٌ ) :ؾكاٍ

  .ؾدسدُت :قاٍ .َؾَصعّا، ٚأغدِِّٖ ُقٓسّا

وعن  ،وعن يمينو ،ومن خلفو ،اللهم احفظو من بين يديو) :ؾكاٍ زضٍٛ اهلل 
 . (ومن تحتو ،ومن فوقو ،شمالو

                                              
 :3)ٚدال٥ٌ ايٓب٠ٛ  (336ـ  337 :4)ػـ األضتاز ـــٚن،  (321ـ  326 :1)از ــصخــس ايــايبشٚ،  (37 :3)دزى ــ( املطت7)

 (.736 :6)ٚدلُع ايصٚا٥د  (277ـ  277
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 ؾُا ،ٛيف إٓيا خسز َٔ دٛيفؾٛاهلل َا خًل اهلل َؾصعّا ٚال ُقٓسّا يف د :قاٍ

 أدد َٓ٘ غ٦ّٝا.

 .(يا حذيفُة ال ُتحدَثن  في القوم شيئاً حتى تأتيني) :ؾًُا ٚيُٝت قاٍ :قاٍ

ؾدسدت ست٢ إذا دْٛت َٔ عطهس ايكّٛ ْعست  ٤ٛ ْاز هلِ  :قاٍ

ِْ ،تٛقد ُِ  د ٌْ أدٖ  ،ٚميطض خاصست٘ ،ٜكٍٛ بٝدٜ٘ ع٢ً ايٓاز ،ٚإذا زد

 ...،ايسسٌٝ ،ايسسٌٝ :ٜٚكٍٛ

ٚاهلل إْٞ  ،َا دباٚش عطهَسِٖ غربّا ،ٚإذا ايسٜض يف عطهسِٖ

 .ايسٜض تضسب بٗا ،ألمسع صَٛت احلذاز٠ يف زساهلِ ٚؾسغِٗ

 ؾًُا اْتصـ ايطسٜل ـ أٚ سلٛ َٔ ،ثِ إْٞ خسدت سلٛ زضٍٛ اهلل 

ُٓني، ؾكايٛا َُعَت أخرب  :ذيو ـ إذا أْا بٓشٛ َٔ عػسٜٔ ؾازضّا ـ أٚ سلٛ ذيو ـ 

 هلل قد نؿاٙ.صاسَبو إٔ ا

ؾٛاهلل  ،، ٖٚٛ َػتٌُ يف مش١ً ُٜصًٞٓؾسدعت إىل زضٍٛ اهلل  :قاٍ 

 ؾ َٚ  إيٞ زضٍٛ اهلل  .ٚدعًُت ُأَقسٔقـ ،َا عدا إٔ زدعُت زادعين ايُكٗس

ٖٞ مشًت٘ ـ ٚنإ زضٍٛ اهلل  ،ؾدْٛت َٓ٘ ،بٝدٙ ٖٚٛ ٜصًٞ إذا  ؾ ضبٌ عً

 :قاٍ .ْٞ تسنتِٗ ٜسسًٕٛأخربت٘ أ ،سصب٘ أَْس ص٢ً ـ ؾ خربت٘ خرب ايكّٛ

 ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ژ :ٚأْصٍ اهلل تعاىل

) ژ  چ چ چ چ
 .(4)زٚاٙ احلانِ ٚايبٝٗكٞ  ،.ا ٜات(7

                                              
 (.2) :( ضٛز٠ األسصاب7)

(4 )( ١ ٜٗا ١ ٚآي اْعس دال٥ٌ ايٓب٠ٛ ألبٞ ْعِٝ )277: 1( ٚؾتض ايبازٟ )273ـ  274: 3( ٚدال٥ٌ ايٓب٠ٛ )772: 2ايبدٜا ـ 627: 4(ٚ 

ٚتازٜذ ايطربٟ )624 ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ،  عس تت١ُ ايسٚاٜات يف دال٥ غريٖا.787ـ712: 4( ْٚا ٔ سبإ،ٚ   ( ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ الب
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 ڍ ڇ ژ :* ٚقٛي٘ تعاىل ـ يف آخس ا ٜات اييت ْصيت يف ٖرٙ ايػص٠ٚ ـ

 :ُٜٗين َا ًٜٞ ،ؾٝ٘ أَٛز .(7) ژ  ڌ ڍ

ألٕ اهلل  ،َٚبازشتِٗ ،شي١ األسصابـ ؾٝ٘ إغاز٠ إىل أِْٗ مل ضلتادٛا إىل َٓا

 ،ٚذيو بايسٜض اييت أزضًٗا عًِٝٗ ،تعاىل ٖٛ ايرٟ صسؾِٗ حبٛي٘ ٚقٛت٘

ؾهاْت اهلصمي١ ع٢ً  ،ٚاملال٥ه١ ٚغريٖا اييت بعجٗا دٌ غ ْ٘ عًِٝٗ

 .ٚايٓصس يًُطًُني ،ملػسنني

ٖٚرا َا  ،ـ نُا ؾٝ٘ إغاز٠ إىل ٚ ع احلسب بني املطًُني ٚبني قسٜؼ

بٌ صاز املطًُٕٛ  ،ؾًِ تسدع قسٜؼ إىل غصٚ املطًُني ثا١ْٝ ،سصٌ ؾعاّل

 .ٚهلل احلُد ٚامل١ٓ ٚايؿضٌ ،ست٢ نإ ايؿتض ،ٜػصٕٚ قسٜػّا

 

 باىقالب املٔزاٌ إخبارِ  :التاسع عظز

َٚٔ مج١ً ايدال٥ٌ اييت ظٗست يف غص٠ٚ اخلٓدم: إخباز ايٓيب املصطؿ٢ 

ٜػصٕٚ قسٜػّا بعد تًو ؾاملطًُٕٛ ِٖ ايرٜٔ  ،باْكالب املٝصإ ايهسِٜ 

 .ٚيٝظ ايعهظ ،ايٛقع١

ٜكٍٛ ـ  مسعت ايٓيٖب  :ؾعٔ ضًُٝإ بٔ ُصَسد ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ قاٍ

. زٚاٙ (نحن نسير إليهم ،وال يغزوننا ،اآلن نغزوىم) :سني ُأدًٔٞ األسصاب عٓ٘ ـ

 .ٚقد ٚزد غريٙ َٔ ايصشاب١ أٜضّا .(4)ايبدازٟ 

سٝح غصاِٖ ٖٛ ٚاملؤَٕٓٛ  ، ٚقد ذبٓكل َا أخرب ب٘ زضٍٛ اهلل

١َٝ :األٚىل ،َستني ِٜٔب غص٠ٚ ايؿتض  :ٚايجا١ْٝ .اييت ناْت ْتٝذتٗا صًض احُلَد

 .اييت ناْت ْتٝذتٗا ؾتض َه١

                                              
 (.47)( ضٛز٠ األسصاب 7)

 .باب غص٠ٚ اخلٓدم :نتاب املػاشٟ :( صشٝض ايبداز4ٟ)
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ب صشاب٘ ز ٞ اهلل تعاىل  ؾُا َضت َض١ْٓ ست٢ تٖٛد٘ ايٓيب ايهسِٜ 

١َٝ. ،عِٓٗ إيِٝٗ ِٜٔب  ٚنإ صًض احُلَد

 .هلل تعاىل عٖٓ٘ٚرا َا ؾُٗ٘ ضعد بٔ َعاذ ز ٞ ا

إٔ ضعدّا ز ٞ اهلل تعاىل  ،ؾعٔ ايطِّد٠ عا٥ػ١ ز ٞ اهلل تعاىل عٓٗا

ُُ٘ يًرب٤ ـ ٖٞ  :عٓ٘ قاٍ ـ ٚقد ذبٖذس َنًِ ايًِٗ إْو تعًِ أْ٘ يٝظ أسْد أسٖب إي

ايًِٗ ؾإْٞ أظٔ  .ٚأخسدٛٙ إٔ أداٖدِٖ ؾٝو َٔ قّٛ نٖربٛا زضَٛيو 

ٕ نإ بكٞ َٔ سسب قسٜؼ غ٤ْٞ ؾإ ،أْو قد ٚ عَت احلسَب بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ

 ،ٚإٕ نَٓت ٚ عَت احلسَب ؾاؾذسٖا ،ست٢ أداَٖدِٖ ؾٝو ،ؾ بكين ي٘

 .... ؾُات َٓٗا ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘،ؾاْؿذست َٔ يبت٘ ،ٚادعٌ َٛتٞ ؾٝٗا

  .(7)َتؿل عًٝ٘  ،احلدٜح

 ميٝت٘ اهلل تعاىل ست٢ ٜكس عٝٓ٘ د نإ ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ دعا أالٚق

 .يػدزِٖ املتهسز ،ًٜٚٗهِ ،َٔ بين قسٜع١

ُزَٞ ّٜٛ األسصاب  :ؾعٔ دابس بٔ عبد اهلل ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا قاٍ

... ؾًُا زأ٣ ،بايٓاز ؾشطُ٘ زضٍٛ اهلل  ،ؾكطعٛا أنشً٘ ،ضعُد بٔ َعإذ

ؾاضتُطو  ،ايًِٗ ال ُتدٔسز ْؿطٞ ست٢ ُتٔكٖس عٝين َٔ بين قسٜع١ :ذيو قاٍ

زٚاٙ  ،... احلدٜح،صيٛا ع٢ً سهِ ضعدست٢ ْ ،ؾُا قطس َٓ٘ قطس٠ ،ٔعسُق٘

ٚصشش٘ ايرتَرٟ ٚابٔ سبإ ٚاحلانِ ٚأقسٙ  ،أمحد ٚايدازَٞ ٚايٓطا٥ٞ

 . (4)ايرٖيب، يف آخسٜٔ 

                                              
باب دٛاش قتاٍ  :اٗاد ٚايطرينتاب ا :ٚصشٝض َطًِ .باب غص٠ٚ اخلٓدم :نتاب املػاشٟ :( صشٝض ايبداز7ٟ)

 (.61)... زقِ ،َٔ ْكض ايعٗد

( 7784زقِ ) ،باب َا دا٤ يف ايٓصٍٚ ع٢ً احلهِ :نتاب ايطري :( ٚضٓٔ ايرتَر377ٟ :3( َطٓد أمحد )4)

( ٚغسح َػهٌ ا ثاز 4774( ٚضٓٔ ايدازَٞ )زق471ِـ  476: 7نتاب ايطري ) :رب٣ يًٓطا٥ٞــٚايطٓٔ ايه

 (.272: 1( ٚؾتض ايبازٟ )271: 2( ٚاملطتدزى )641 :77ٝض ابٔ سبإ )ٚصش (478ـ  471 :2)
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نُا ضٝ تٞ  ،ٚسهِ ؾِٝٗ حبهِ اهلل تعاىل ،ؾ قٓس اهلل تعاىل عٝٓ٘

 .يف ايؿكس٠ ايتاي١ٝ

 

 ملا ٍْ يف التْراٗ مطابق٘ ما حله بُ سعد  :العظزٌّ

ضعد ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ بٝٗٛد بين قسٜع١ ـ ْتٝذ١ غدزِٖ  يكد سهِ

إٔ ٖرا  ٚأخربٙ  ،ع٢ً سهُ٘ ٚخٝاْتِٗ املتهسز٠ ـ ؾ قسٙ زضٍٛ اهلل 

 .ٖٛ سهِ اهلل تعاىل

ٌُ قسٜع١ ع٢ً  :ؾعٔ أبٞ ضعٝد اخلدزٟ ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ قاٍ ْصٍ أٖ

ؾًُا  ،إزؾَ ت٢ ع٢ً مح ،إىل ضعد ؾ زضٌ ايٓيٗب  ،سهِ ضعد ابٔ َعإذ

ىؤالء ) :ؾكاٍ (قوموا إلى سيدكم   أو خيركم  ) :قاٍ يألْصاز  (7)دْا َٔ املطذد 
قضيَت بحكم ) :قاٍ .ٚتطيب ذزازِٜٗ ،تكتٌ َكاتًتِٗ :ؾكاٍ (نزلوا على حكمك

 ،ٚقد ٚزد عٔ عدد َٔ ايصشاب١ .(4)َتؿل عًٝ٘  (بحكم المِلك :وربما قال ،اهلل

 .ٚب يؿاظ َتكازب١

ؿازق١ ايعذٝب١ إٔ ٖرا احلهِ ايرٟ ْطل ب٘ ضعد ز ٞ َٚٔ امل :أقٍٛ

سٝح ٜ َس ايسٗب َٛض٢ عًٝ٘ (3)َٛدٛد بعٝٓ٘ يف ايتٛزا٠  :اهلل تعاىل عٓ٘

 .ٚتؤخر األَٛاٍ ،ايطالّ ب ٕ ُتكتٌ امُلكأت١ً ُٚتطب٢ ايٓطا٤ ٚايرز١ٜٓ

ٚيٝظ يًبػس ؾٝ٘  ،ٚملا نإ ايٓصس ٖٛ مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل ٚإزادت٘ :أقٍٛ

ٍُ اهلل ي ،َدخٌ ٚأْ٘ دٌ غ ْ٘ ٖٛ  ،ٜرنس ؾضٌ اهلل تعاىل را صاز زضٛ

ٜهسِّز ذيو يف  ٚصاز  .ٖٚٛ ايرٟ ٖصّ األسصاب ٚسدٙ ،ايرٟ ْصس عبدٙ

                                              
 ٚقد ٖدّ قبٌ ؾرت٠ قصري٠. .أثٓا٤ احلصاز، ٜٚعسف مبطذد قسٜع١ ( ٖٛ املطذد ايرٟ بٓاٙ زضٍٛ اهلل 7)

 (.62)زقِ  ،يف ايهتاب ٚايباب ايطابكني :ٚصشٝض َطًِ .ايباب ايطابل :نتاب املػاشٟ :( صشٝض ايبداز4ٟ)

 ٚزمح١ ايٓيب ايهسِٜ  ،ٚاْعس ايسمح١ املٗدا٠  (47( ٚزقِ )73اهصشاح زقِ ) ،ضؿس ايتج١ٝٓ :ْعس( ا3)

  .ٚذنست ايتعًٝل عًٝ٘ ،ؾكد ذنست ايٓص ؾُٝٗا ـ نُا دا٤ يف اهصشاسني ،بايهؿاز
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 ،َٚرنِّسّا األ١َ بريو ايؿضٌ ،َعرتؾّا بؿضٌ اهلل تعاىل ،نٌ َٓاضب١

 ڦ  ڦ ڦ ژنُا َس  ،ذبكٝكّا ألَس اهلل تعاىل برنس ٖرٙ ايٓع١ُ

. يرا (7) ژ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .ٚعٓد نٌ ْػص ٚاسلداز ،صاز ٜكٛي٘ يف نٌ ضؿس

ال ) :نإ ٜكٍٛ إٔ زضٍٛ اهلل  ،ؾعٔ أبٞ ٖسٜس٠ ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘
 (وغلب األحزاب وحده، فال شيء بعده ،ونصر عبده ،إلو إاّل اهلل وحده، أعز جنده

 .(4)َتؿل عًٝ٘

نإ  إٔ زضٍٛ اهلل  ،ٚعٔ عبد اهلل بٔ عُس ز ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا

ٕٚ أٚ سٓر أٚ عُس٠ ِّ غسف َٔ األزض ثالَخ  :إذا قؿٌ َٔ غص ٜهبِّس ع٢ً ن

 ،ولو الحمد ،لو الملك ،ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو) :ثِ ٜكٍٛ ،تهبريات
صدق  ،لربِّنا حامدون ،ساجدون ،عابدون ،تائبون ،آيبون ،وىو على كل شيء قدير

 .ٚي٘ زٚاٜات أخس٣ .(3)َتؿل عًٝ٘  (ىزم األحزاب وحدهو  ،ونصر عبده ،اهلل وعده

 

 * ما هذه الثكة باهلل تعاىل وفضله

ؾٗٛ طلرب  .َبًػّا ال ٜداْٝ٘ ؾٝٗا رلًٛم ايبت١ يكد بًػت عٓد زضٍٛ اهلل 

 .ال قدز٠ يإلْطإ ع٢ً ذبكٝكٗا ،ٜٚدعٛ ع٢ً أَٛز ،ٜٚطًب أَٛزّا ،عٔ أَٛز

ْ٘ دٌ غ ْ٘ ضلكل ي٘ َا ٜسٜد ال ميهٔ إٔ ٚأ ،يٛال ثكت٘ املتٓا١ٖٝ باهلل تعاىل

ٚإٔ  ،ٚيكد بسشت ٖرٙ ايجك١ يف ٖرٙ ايػص٠ٚ بصٛز َتعدد٠ .ٜهٕٛ ذيو

                                              
 (.2) :( ضٛز٠ األسصاب7)

باب ايتعٛذ َٔ  :نس ٚايدعا٤نتاب اير :ٚصشٝض َطًِ .باب غص٠ٚ اخلٓدم :نتاب املػاشٟ :( صشٝض ايبداز4ٟ)

 (.11)... زقِ ،غس َا عٌُ

نتاب  :ٚصشٝض َطًِ .باب َا ٜكٍٛ َٔ زدع َٔ احلر أٚ ايعُس٠ أٚ ايػصٚ :نتاب ايعُس٠ :( صشٝض ايبداز3ٟ)

 (.248َٔ ضؿس احلر ٚغريٙ، زقِ )باب َا ٜكٍٛ إذا قؿٌ  :احلر
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ايصشاب١ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ بًؼ ذيو عٓدِٖ سٖد ايكطع ايرٟ ال ٜتصيصٍ 

 :ٚإال .ؾٗٛ ايٝكني ايضسٚزٟ عٓدِٖ َٚا ٜكٛي٘  ،أبدّا

ٌَ اخلٓدم مجٝعّا ع٢ً غا ـ نٝـ ٜدعٛ   .ٚصاع غعري (عٓام)٠ٕ صػري٠ أٖ

ـَ زدٌ ع٢ً ٖرٙ ايٛي١ُٝ اييت ال تهؿٞ إال ايعدد ايكًٌٝ، ٚأنٌ  ٜدعٛ أي

  .ٚايعذني نُا ٖٛ ،ٚبكٞ ايًشِ نُا ٖٛ ،ااُٝع

ٜضع٘ يف نؿٝ٘ ٚمل  ،أٌٖ اخلٓدم ع٢ً قًٌٝ َٔ متس ـ نٝـ ٜدعٛ 

َّ مجٝعّا ٚبكٞ ايتُس ٜتدسسز ع٢ً أطساف ايجٛ ،متألُٖا   .بٜٚهؿٞ ايكٛ

عٓدَا  ـ نٝـ ٜؿصع ايصشاب١ ايهساّ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ إيٝ٘ 

يٛال  ،ٌٖٚ ٜصٜد ع٢ً َا عٓدِٖ َٔ ق٠ٛ ؟ ْعِ ،اعرت تِٗ تًو ايصدسات

ٚأْ٘  ،ٜكِٝٓٗ ايالَتٓاٖٞ يف إٔ اهلل تعاىل ئ طلٝب زضٛي٘ ايهسِٜ 

  .ٜعطٝ٘ َا ٜسٜد َا ؾصعٛا إيٝ٘

ٚبإعطا٥٘ َؿاتٝض  ،ازع ٚايُٝٔبسؤٜت٘ يكصٛز ايػاّ ٚؾ ـ نٝـ طلربِٖ 

يرا غصٖٚا ِٖٚ يف غا١ٜ ايٝكني إٔ اهلل تعاىل ضٝؿتشٗا هلِ يٛعد  ،تًو ايبالد

  .بإعطا٥٘ َؿاتٝشٗا زضٍٛ اهلل 

 ،سرٜؿ١ ز ٞ اهلل تعاىل عٓ٘ مبا ٖٛ نا٥ٔ يف ايكّٛ ـ ثِ نٝـ طلرب 

تعاىل  ٚأْ٘ ،ٚإٔ اهلل تعاىل ضٝرٖب عٓ٘ ايربَد ٚاخلٛف ،ٚأْ٘ ال ب ع عًٝ٘

ٚذٖب عٓ٘ ايربد  ،سٝح ذٖب ٚعاد ،ٚنٌ ذيو نإ ،ضلُٝ٘ ست٢ ٜعٛد

ٚيهٓٗا ايجك١ املتٓا١ٖٝ  ،... ؾًٛال ثكت٘ املتٓا١ٖٝ ٜصعب املػاَس٠،ٚاخلٛف

ٚقد  ،املب١ٝٓ ع٢ً َا عٛدِٖ اهلل تعاىل بتشكٝل َطايب ْبٝ٘ ايهسِٜ 

 أز٣ زبو إال َا) :عٓبست ايطٝد٠ عا٥ػ١ ز ٞ اهلل تعاىل عٓٗا عٔ ذيو بكٛهلا

  .(7) (ٜطازع يف ٖٛاى

                                              
ژ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ :هلل تعاىلباب قٍٛ ا :ضٛز٠ األسصاب :نتاب ايتؿطري :صشٝض ايبدازٟ( 7)
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ٛٓد ايصشاب١  ،ب ٕ اهلل تعاىل ٜعطٝ٘ َا ٜسٜد ؾًٛال ثك١ زضٍٛ اهلل  ٚتع

يهٔ أقٍٛ إمنا ٖٛ ايٛسٞ  ،يصعب األَس ،ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ ع٢ً ذيو

  .ٚاهلل تعاىل أعًِ .ٚمل ْٓطًع عًٝ٘ ،اخلؿٞ ايرٟ ال ْعًُ٘

ثِ دا٤ ايؿسز  ، ٝل ٚغٓد٠ * خاص١ ٚسلٔ ْعًِ َا سصٌ يًُطًُني َٔ

ٞٗ َٔ غري قتاٍ ست٢ ٜعًِ املطًُٕٛ إٔ ايٓصس  .ٚال سسب َٔ املطًُني ،ايٓسٓباْ

ؾهُا محا زضَٛي٘  .ؾكد ٜٓصس عبادٙ َٔ غري قدز٠ َِٓٗ ،بٝد اهلل تعاىل

ب  عـ خًك٘ َٔ ايطري ٚاحلػسات ـ احلُا١َ  ،يف غاز ثٛز ايهسِٜ 

 ٞ اهلل تعاىل عُٓٗا ٚغريٙ نُا يف سدٜح ابٔ عباع ز ،ٚايعٓهبٛت

بإضٓاد سطٓ٘ ابٔ نجري ٚابٔ سذس زمحُٗا اهلل تعاىل ـ ؾإْ٘ تعاىل ْصس 

نٌ  .ٚاملؤَٓني يف اخلٓدم بايسٜض ٚاآٛد اييت ال ُتس٣ زضٛي٘ ايهسِٜ 

ٚيٝظ  ،ذيو يٝعًِ املطًِ إٔ املتصسِّف يف ايهٕٛ ٖٛ اهلل تعاىل ٚسدٙ

 .ايطالح ٚايك٠ٛ

ٖٚرٙ ض١ٓ اهلل  ،٠ٚ ايتُشٝص ٚاالبتال٤ ٚاالَتشإٖٞ غص :* ٖرٙ ايػص٠ٚ

 ے ے ھ    ھ   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژتعاىل يف خًك٘ 

) ژ ﮹ ﮸ ﮷     ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ
.نٌ ذيو َٔ أدٌ إٔ (7

) ژ گ گ ک ک ک ژميٝص اخلبٝح َٔ ايطٝب 
. ؾدسز املطًُٕٛ (4

ٙ يٓبٝ٘ ٚتصدٜكّا بٛعد اهلل تعاىل بٓصس ،ايصادقٕٛ أغد إمياّْا ٚثباتّا

ؾسدع َِٓٗ ـ َٔ أزاد اهلل  ،. بُٝٓا اْهػـ املٓاؾكٕٛ ٚايبطايٕٛايهسِٜ 

ًٖٚو  ،ٚثبت ٜكٝٓ٘ ،ٚسطٔ إضالَ٘ ،ٚتاب ٚزدع ،تعاىل ٖداٜت٘ ـ إىل احلل

 .َٔ ًٖو ـ ممٔ أزاد اهلل تعاىل غٛاٜت٘

                                                                                                          
باب ٖبتٗا ْٛبتٗا  :نتاب ايس اع :ٚصشٝض َطًِ .باب ٌٖ يًُسأ٠ إٔ تٗب ْؿطٗا ألسد :ٚنتاب ايٓهاح

 (.77 ،22)زقِ  ،يضستٗا

 (.3ـ  7) :( ضٛز٠ ايعٓهبٛت7)

 (.31) :( ضٛز٠ األْؿٔا4ٍ)
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ٚدبعٌ املس٤ ٜػٗد  ،يف ٖرٙ ايػص٠ٚ ذبِّس ايعكٍٛ * إٕ َٛاقـ زضٍٛ اهلل 

ٚأصعب  ،ٖٚٛ يف أسًو ايعسٚف إْ٘  .ضٛعّا ٚإدالاّل يتًو ايعع١ُأذَْ٘ خ

 ،ٚعٔ ايُٝني ٚايػُاٍ ،ايعدٚ َٔ األَاّ)ٚأغدِّٖا ع٢ً ايٓؿظ  ،املٛاقـ

 ٚاخلٛف ع٢ً ايٗرز١ِّٖٜ( َٚع ٖرا نإ  ،ٚايربد ايػدٜد ،َٚٔ ايداخٌ

ز ٞ  ثِ ٖٛ ميٓٓٞ أصشاب٘ ايهساّ ،يف ثبات ٚايتذا٤ ،َكباّل ع٢ً زب٘ تعاىل

 ،ٚايُٝٔ ،ايػاّ)ٚؾتض ايبالد ايٓا١ٝ٥  ،اهلل تعاىل عِٓٗ بايٓصس ٚايت ٜٝد

ٜٓعس مبٓعاز  ن ْ٘  ،ٚنٌ ذيو قد ذبٓكل بإذٕ اهلل تعاىل (ٚايعسام

ٜس٣ َا ضٝهٕٛ يف املطتكبٌ َٔ اَتداد  ،آخس، ال ٜعسؾ٘ بك١ٝ ايبػس

ٕ٘ مبا ؾعً٘ امل ،يإلضالّ ْٚصس ٚت ٜٝد ٚؾتٛسات  ،ػسنٕٛيرا نإ غري آٔب

مما شاد ايصشاب١ ايهساّ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗ  ،ٚإٕ نإ َت ثِّسّا عًِٝٗ

باه اؾ١ إىل شٜاد٠ اهميإ ٚسطٔ ايٝكني باهلل تعاىل  ،ثباتّا ٚإقداَّا ٚزضٛخّا

    .ٚبسضٛي٘ ايهسِٜ 

ٚيعٌ ايباسح املدقل  ،ٖرٙ بعض ايدال٥ٌ اييت ظٗست يف غص٠ٚ اخلٓدم

 .ٜعجس ع٢ً غري َا ذنست

ؿٛع ايصشاب١ ز ٞ اهلل تعاىل عِٓٗن  ،ُا إٔ ٖرٙ ايدال٥ٌ نِ أمثست يفْ 

َا سصٌ َع املٓاؾكني ،ٚثبات ،ٚتطًِٝ ،َٔ عصّ ٚتصُِٝ ٔ  ،خبالف  ايرٜ

ٚا َا ذبكل ملا  ،ٚبطالٕ َعتكدِٖ ،انتػـ نجري َِٓٗ شٜـ َٛقؿِٗ عٓدَا زأ

 ٘ ٔ ايربن١ اييت مش .َٚا ؾعً٘ .نٕا قد قاي  .ًتَِٗٚا سًت ع٢ً املطًُنيَ 

ٖٚٓاى دزٚع نجري٠ تؤخر َٔ ٖرٙ ايػص٠ٚ َٚٔ تًو ايدال٥ٌ اييت 

 .يٝظ ٖرا دلاٍ ذنسٖا ا ٕ ،أدساٖا اهلل تعاىل ع٢ً زضٛي٘ ايهسِٜ 

ٚإٔ ٜسشقٓا نُاٍ ايطاع١ ٚسطٔ  ،أض ي٘ تعاىل ايتٛؾٝل ٚايطداد

ٚإٔ ٜٓصساملطًُني نُا ْصس سبَٝب٘  ،ٚايتُطو بٗرا ايدٜٔ ،االتباع

 غري سٍٛ ايبػس ٚقٛتِٗ. َٔ ايهسِٜ 

ٚص٢ً اهلل ٚضًِٓ ع٢ً ضٝدْا ٚسبٝبٓا َٚٛالْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ايطٝبني 

 .ٚع٢ً َٔ تبعِٗ بإسطإ إىل ّٜٛ ايدٜٔ ،ٚصشابت٘ ايهساّ املبذًني ،ايطاٖسٜٔ



 772 حزا  دالئل النبوة في غــزوة األ

 مص دد البحث
 

ٕ ايهسِٜ  .ـ ايكسآ

ايطٝد ذل .يإلَّا ايبٛصريٟ ،ـ إذباف اخلري٠ املٗس٠ ٔ ايطعدٚ   َهتب١ ايسغد  ،ُٛدت عبد ايسمح

ّ ايطرباْٞ.ـ األسادٜح ايطٛاٍ َا  .بػداد ،ت ايػٝذ محدٟ ايطًؿٞ ،يإل

ٗض١ احلدٜج١ ،عبد املًو ٔب دٖٝؼ .د .ت.يًؿانٗٞ ،ـ أخباز َه١  .َه١ املهس١َ ،َهتب١ آي

ّ ايبدازٟ ،ـ األدب املؿسد َا ـ احلٛت ،يإل ٍ ٜٛض ُا  .بريٚت ،عامل ايهتب ،ت ن

عسؾ١ اي  .بريٚت ،داز ايؿهس .الٔب األثري ،صشاب١ـ أضد ايػاب١ يفَ 

ّ ايػاؾعٞ ،ـ األّ َا  .َصس ،داز ايػعب ،يإل

ٔ اهلل .د .ت.ـ ايبشس ايصخاز = َطٓد ايبصاز ِ  ،ذلؿٛظ شٜ احله ّ ايكسإٓ َٚهتب١ ايعًّٛٚ   َؤضط١ عًٛ

ايٓٗا١ٜ  ،يًشاؾغ أب نجري ،ـ ايبدا١ٜٚ 

 .َصس ،اخلازلٞ .يًدطٝب ايبػدادٟ ،ـ تازٜذ بػداد

١ٝ ،زٜذ ايطربٟـ تا  بريٚت  ،تصٜٛس داز ايهتب ايعًُ

ِ غًتٛت .د .ت ،الٔب غب١ ،ـ تازٜذ املد١ٜٓ ١ٜٓ املٓٛز٠  ،ْػس ايطٝد سبٝب ذلُٛد ،ؾٗٝ  املد

شاؾغ املصٟ ،ـ ذبؿ١ األغساف مبعسؾ١ األطساف  ايداز ايك١ُٝ  ،ت عبد ايصُد غسف ايدٜٔ.ًي

 .ايكاٖس٠ ،داز ايهتاب ايعسبٞ ،ـ تؿطري ايكسطيب

بٝٗكٞـ  ٌ ايٓب٠ٛ ًي ٞ ايكًعذٞ .د .ت.دال٥ ١ٝ ،عبد املعط  .بريٚت ،داز ايهتب ايعًُ

ًتُٝٞ ٌ ايٓب٠ٛ ي ٜاض ،ت ذلُٛد احلداد .ـ دال٥  .ايس

عِٝ ٌ ايٓب٠ٛ ألبْٞ  ٚاع ايكًعذٞ .د .ت.ـ دال٥  .سًب ،املطبع١ ايعسب١ٝ ،ز

ٚايسغاد ٌ اهلد٣  َّا ايصاحلٞ ،ـ ضب ٞ َعٛض.يإل  .ايهتب ايع١ًُٝ داز ،ت عادٍ عبد املٛدٛد ٚعً

ٔ ايرتَرٟ  .بريٚت ،املهتب١ اهضال١َٝ .ايػٝذ أمحد غانس ٚآخسٜٔ .ت ،ـ ضٓ

ٔ ايدازَٞ ٞ .ـ ضٓ ٖاغِ ميْا  .املد١ٜٓ املٓٛز٠ ،ت ايطٝد عبد اهلل 

اد٘  َ ٔ أب  .ايكاٖس٠ ،داز إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ ،ت ذلُد ؾؤاد عبد ايباقٞ .ـ ضٓ

ٓطا٥ٞ ٔ ايهرب٣ ًي ٟ ٚضٝد نطسٟٚد عبد ايػؿ .ت .ـ ايطٓ  .بريٚت ،داز ايهتب ايع١ًُٝ ،از ايبٓداز

ػاّ  ٖ  .مبه١ املهس١َ ،تٛشٜع ايباش ،بػسح ايسٚض األْـ .ـ ضري٠ أب

١ٜٛ ب ٔ سبإ ،ـ ايطري٠ آي  .بريٚت ،َؤضط١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ ،الب

١ٜٛ ب ٔ نجري ،ـ ايطري٠ آي  .داز املعسؾ١ بريٚت ،ت َصطؿ٢ عبد ايٛاسد ،الب

ٌ ا ثاز ٟ ،ـ غسح َػه  .َؤضط١ ايسضاي١ ،ت ايػٝذ غعٝب األزْاؤٚط .يإلَّا ايطشٚا

 ٍ ٔ نجري ،ـ ايػُا٥ٌ ايسضٛ ١ .الب  .ْػس داز ايكًب
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 .بػسح ؾتض ايبازٟ .ـ صشٝض ايبدازٟ

 .َؤضط١ ايسضاي١ ،ت ايػٝذ غعٝب األزْاؤٚط .ـ صشٝض ابٔ سبإ

طًِ ٞ احلًيب ،ت األضتاذ ذلُد ؾؤاد عبد ايباقٞ .ـ صشٝضَ   .ايكاٖس٠ ،عٝط٢ ايباب

 .ـ بريٚت،داز صادز ،إسطٕا عباع .د .ت ،الٔب ضعد ،ـ ايطبكات ايهرب٣

٠ٛ ّ ايبٛصريٟ ،ـ عالَات ايٓب َا  .َهتب١ ايطٛادٟ ،ٖٚٛ دص٤ َٔ إذباف اخلري٠ ،يإل

 .ايكاٖس٠ ،املطبع١ ايطًؿ١ٝ.يًشاؾغ أب سذس ،ـ ؾتض ايبازٟ

ًَُٓا خاطس ،ـ ؾضا٥ٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠  ِ ١ داز .خًٌٝ إبساٖٝ ّ ايكسإٓ ،ايكًب  .َٚؤضط١ عًٛ

ايٓصاز٣)ـ ايهتاب املكدع   .ايعٗد ايكدِٜ (عٓد ايٝٗٛدٚ 

ـ األضتاز بصٚا٥د ايبصاز ٞ ،ـ نػ ٔ األععُٞ.يًشاؾغ اهلُٝج  .بريٚت ،ت ايػٝذ سبٝب ايسمح

ٞ املتكٞ اهلٓدٟ ،ـ نٓص ايعٍُا عال١َ عً  .سًب ،َهتب١ ايرتاخ اهضالَٞ.ًي

ٞيًشاؾغ اهلٝ ،ـ دلُع ايصٚا٥د  .بريٚت ،داز ايهتاب.ُج

ضٝا٤ املكدضٞ ،ـ املدتاز٠ ٜج١ ،عبد املًو بٔ دٖٝؼ .د .ت .ًي  .مبه١ املهس١َ ،َهتب١ ايٓٗض١ احلد

 .َصس ،داز ايػعب ،حباغ١ٝ األّ ،ـ رلتصس اهَّا املصْٞ

ٔ سذس ،ـ رلتصس شٚا٥د ايبصاز  .بريٚت ،َؤضط١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ ،ت صربٟ عبد اخلايل ،يًشاؾغ اب

 .حباغ١ٝ املطتدزى ،يًشاؾغ ايرٖيب ،س املطتدزىـ رلتص

 .بريٚت ،ٚداز صادز ،املهتب اهضالَٞ .ـ َطٓد أمحد

ٝد = املٓتدب ٞ ايطاَسا٥ٞ ،ـ َطٓد عبد ٔب سُُ  .ت ايطٝد صبش

ٞ ٜع٢ً ٕ يًرتاخ ،ت األضتاذ سطني أضد .ـ َطٓد أب  .دَػل ،داز امل َٛ

 .اهلٓد ،ايداز ايطًؿ١ٝ .ـ َصـٓ ابٔ أبٞ غٝب١

ِ ايهبريـ   ٞ ،املعذ  .بػداد.ت ايػٝذ محدٟ ايطًؿٞ.يإلَّا ايطربْا

 

 

 


