اهتمام الرسول ﷺ باجلانب العقدي يف السرية الهبوية ومثرة ذلك
(مناذج خمتارة)
د .حممد بن حممد عواجي
ا٭غتاش املؿاضى بكػِ ايتاضٜذ اإلغَٞ٬
باؾاَع ١اإلغ - ١َٝ٬نً ١ٝايسعٚ ٠ٛأق ٍٛايسٜٔ

اؿُس هلل ايص ٟأضغٌ ضغٛي٘ باهلسٚ ٣ز ٜٔاؿل يٝعٗطٙ
مقدمةةةةة
عً ٢ايس ٜٔنً٘ ٚي ٛنط ٙاملؿطنٚ ، ٕٛايكٚ ٠٬ايػّ٬
عً َٔ ٢أضغً٘ اهلل عً ٢ؾرت َٔ ٠ايطغٌ ٚ ،ايٓاؽ يف ن٬ي١
عُٝاٚ ، ٤دٗاي ١دٗٚ ، ٤٬ب٪ؽ ٚؾكا ، ٤ؾؿتض اهلل ب٘ أعّٓٝا
عُّٝا ٚ ،آشّْا قُ٘ا ٚقًٛبّا غًؿٟا  ،قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘
ٚأقشاب٘ أٚي ٞايٓٗٚ ٢ايتك. ٢
 ٫ؾو إٔ مما ًٜؿت اْ٫تبا ٙيس ٣زاضؽ ايػري ٠ايٓب١ٜٛ
سةةةةةةةةة
اختيةةةةةةةة ٚاملتدكل ؾٗٝا  ٖٛ ،إٔ املس ٠اييت قهاٖا ضغ ٍٛاهلل ﷺ
املوضةةةةو
يف َهٚ ، ١اييت اغتُطت ث٬خ عؿط ٠غٓ ، ١مل تٓعٍ ؾٗٝا
نجري َٔ ا٭سهاّ ايؿطع ; ١ٝنايكٚ ، ّٛاؿر ،
ٚايعناٚ ، ٠ؼط ِٜاـُط ٚايطبا ٚ ، ...ست ٢ايكًٛات اـُؼ
مل تؿطع إ ٫بعس عؿط غٓٛات َٔ ايبعج ، ١يف سازث ١املعطاز ،
إ ٫إٔ اٖتُاَ٘ ﷺ بػطؽ ايعكٝس ٠أ ٟ٫ٚيف ٖص ٙايؿرت ٠ايعَٓ١ٝ
ايٜ ١ًٜٛٛسٍ ز٫يٚ ١انش ١عً ٢أُٖ ١ٝغطؽ ايعكٝس ٠أ، ٟ٫ٚ
يهٔ ملاشا نإ اٖتُاَ٘ ﷺ طٛاٍ ؾرت ٠ايعٗس املهٞ
(ث٬خ عؿط ٠غَٓٓ )١كبٓا ٟعً ٢غطؽ ايعكٝس ٠أنجط َٔ
غريٖا ؟ ٖٓ ٌٖٚاى مثط ٠دٓاٖا ضغ ٍٛاهلل ﷺ َٔ شيو ؟
ايبشح غٝذٝب إٕ ؾا ٤اهلل عٔ ٖص ٙايتػا٫٩ت َٔ خ ٍ٬شنط مناشز
يجبات بعض ايكشاب ١عً ٢ايعكٝس ٠يف َٛاقـ َتعسز ، ٠بػبب َا تًكَٔ ٙٛ
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تعاي ِٝيف اؾاْب ايعكس ٟبني ٜس ٟضغ ٍٛاهلل ﷺ  ،عً ٢أْ٘ ٜ٫ؿٛتين إٔ
أْ ٙٛإىل إٔ ايٓيب ﷺ مل  ٌُٜٗداْب ايسع ٠ٛإىل َهاضّ ا٭خ٬م ٚ ،قً١
ايطسِ ٚ ،ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚ ،بط ايٛايس ، ٜٔنُا أْ٘
مل  ٌُٜٗداْب ايرتغٝب ٚايرتٖٝب يف ايسع ٠ٛإىل اهلل . 
ناْت اؿٓٝؿ ١ٝقس تكازّ عٗسٖا  ،ؾأنب ايٓاؽ عً ٢عباز ٠غري اهلل
غبشاْ٘ ٚتعاىل ; ؾعبست ا٭سذاض ٚا٭ؾذاض ٚا٭قٓاّ  ،ست ٢أقبشت عاز٠
َ ٫ؿط َٓٗا ٚ ،تٛاضثٗا ا٭بٓا ٤عٔ اٯبا ٤ضزسّا َٔ ايعَٔ َ ،ع إقطاضِٖ باؾًُ١
بٛدٛز اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚضبٛبٝت٘  ،قاٍ اهلل  ﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﴾ طايعخطف 87 :ص ٚ ،قٛي٘ تعاىل  ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﴾ طايعٓهبٛت 61 :ص ،
ٚيهٔ اعرتاؾِٗ بٗصا مل ميٓعِٗ َٔ عباز ٠غري اهلل  ، بٌ ناْٛا ٜعٕٓٛ

إٔ عباز ٠ا٭ٚثإ  ٫تعٜسِٖ إ ٫قطبّا َٔ اهلل غبشاْ٘  ،قاٍ  ﴿ :ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾
طايعَط 3 :ص ٚ ،قسم اهلل تعاىل يف ٚقؿِٗ سٝح ٜك ﴿ : ٍٛﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ طٜٛغـ 106 :ص ٚ ،ظاز َٔ ن٬هلِ إْهاض ايبعح ٚايٓؿٛض ،

قاٍ  ﴿ : ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾

طامل36 : َٕٛٓ٪ص

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ طامل37 : َٕٛٓ٪ص .

﴿.ﯜﯝﯞﯟ

ٚيهٔ مل ٜٓؿعِٗ اعرتاؾِٗ بٗصا ايٓٛع َٔ أْٛاع ايتٛسٝس  ،ؾ ٬بس إٔ
ٜكطٚا بتٛسٝس ا٭يٚ ١ٖٝٛا٭مساٚ ٤ايكؿات .
يصيو استادٛا إىل إضغاٍ ضغٜٓ ٍٛكصِٖ مما ِٖ ؾ َٔ ٘ٝا٫مطاف
ايعكس ٫ٚ ، ٟبس َٔ إقاَ ١اؿذ ١عً ِٗٝبصيو  ،نُا قاٍ دٌ ؾأْ٘ :
﴿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ طاإلغطا15 : ٤ص .
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ؾهإ إٔ أضغٌ إي ِٗٝضغ َٔ ٟ٫ٛأْؿػِٗ ٜعطؾ ٕٛسػب٘ ْٚػب٘ ٖ: ٛ
قُس بٔ عبس اهلل بٔ عبس املًٛب ايكطؾ ٞاهلامش ٞﷺ  ،إ ٫إٔ غً ِٖٛيف
ايؿطى باهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أز ٣بِٗ إىل إْهاض ايٓب ٠ٛاحملُس ، ١ٜقاٍ اهلل
غبشاْ٘ ٚتعاىل عِٓٗ  ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ طْٜٛؼ 2 :ص .

ٚق ٍٛاهلل  سها ١ٜعِٓٗ  ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﴾ طم 5 :ص .

يصيو نإ  ٫بس َٔ إظايٖ ١صا املٛضٚخ اؾاًٖ ٞبػطؽ ايعكٝس ٠أ ٟ٫ٚيف
ايٓؿٛؽ ست ٢إشا َا ٚقط اإلميإ يف ايكًٛب تكبًت َا ٜرتب عً ٢شيو َٔ
أسهاّ ؾطع٫ ١ٝسك. ١
ٚغٓط ٣يف ثٓاٜا ٖصا ايبشح نٝـ تعطض املٗادطٚ ٕٚا٭ْكاض  يؿت ٢أْٛاع
ايعصاب ٚا٫بت٤٬ات َٚ ،ع شيو ثبتٛا عً ٢عكٝستِٗ اييت غطغٗا ؾ ِٗٝضغ ٍٛاهلل
ﷺ ٚ ،شيو بصنط أَجً ١عً ٢شيو َٔ خ ٍ٬أسساخ ايػري ٠ايٓب. ١ٜٛ
ٚاؿل إٔ ا٭َجً ١عً ٢شيو نجري ٠دسا ، ٟيهٔ ايككس َٔ ٖصا ايبشح
ٖ ٛشنط مناشز َٔ ايػري ٠ايٓب ، ١ٜٛملٛاقـ تعطض هلا ايكشاب ١ايهطاّ
ضنٛإ اهلل عً ِٗٝاَتشٓٛا يف عكٝستِٗ ؾٗٝا  ،يهِٓٗ ثبتٛا ثبٛت اؾباٍ
ايطٚاغ ٞأَاّ تًو املٛاقـ ،مما ٜسٍ عً ٢إٔ غطؽ ايعكٝس ٠يف ْؿٛؽ ا٭تباع
يف غا ١ٜا٭ُٖٚ، ١ٝاملتدكل يف ايػري ٠ايٓب ١ٜٛعًٚ ٢د٘ ايسقٜ ١جري اْتباٖ٘
ٖصا املٓٗر ايص ٟغاض عً ٘ٝضغ ٍٛاهلل ﷺ ٚ ،ايص ٟهب إٔ ٜػري عً٘ٝ
نٌ زاع. ١ٝ
ٖصا ٚقس قػُت ايبشح إىل َكسَٚ ، ١ؾكًني  ،ثِ اـامت، ١
ؾايؿٗاضؽ .
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املقدمة ٚ :قس شنطت ؾٗٝا اؿاي ١ايس ١ٜٝٓعٓس ايعطب َٚ ،ا ناْٛا عًَٔ ٘ٝ
امطاف يف ايعباز ٠بكطؾٗا يػري خايكِٗ دٌ ٚع. ٬
وأما الفصل األول  :ؾكس دعًت٘ يف  :أثط غطؽ ايعكٝس ٠يف ْؿٛؽ ايكشاب ١يف
املطسً ١املهٚ ١ٝمثط ٠شيو ٚ .ؾ ٘ٝأضبعَ ١باسح .
املبحث األول  :ثبات ايكس ٠ٚاؿػٓ « ١قُس ﷺ » .
املبحث الثاني  :ثبات املػتهعؿني عً.٢ايعكٝس. ٠
املبحث الثالث  :ثبات َٗادط ٟاؿبؿ ١عً ٢عكٝستِٗ أَاّ ايٓذاؾ. ٞ
املبحث الرابع  :تكسٜل أب ٞبهط  ايطغ ٍٛﷺ ي ١ًٝاإلغطا. ٤
الفصل الثاني  :أثط غطؽ ايعكٝس ٠يف ْؿٛؽ ايكشاب ١يف املطسً ١املسْ، ١ٝ
ٚمثط ٠شيو ٚ ،ؾ ٘ٝمخػَ ١باسح :
املبحث األول َٛ :قـ أٌٖ قبا َٔ ٤ؼ ٌٜٛايكبً. ١
املبحث الثاني َٛ :قـ أْؼ بٔ ايٓهط  ّٜٛ أسس .
املبحث الثالث َٛ :قـ املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض يف غع ٠ٚبسض .
املبحث الرابع َٛ :قـ نعب بٔ َايو  بعس ؽًؿ٘ عٔ غع ٠ٚتبٛى .
املبحث اخلامس َٛ :قـ املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض َٔ ايطزٚ ٠ثباتِٗ عً٢
اإلغ. ّ٬
اخلامتة ٚ :ؾٗٝا أِٖ ايٓتا٥ر  ،ثِ ايؿٗاضؽ .
الفصل األول
أثر غرس العقيدة يف نفوس الصحابة يف املرحلة املكية ومثرة ذلك
املبحث األول  :ثبات ايكس ٠ٚاؿػٓ « ١قُس ﷺ » .

ملا أضغٌ اهللْ  ٜب ٘ٝﷺ بأٚا ٌ٥غٛض ٠املسثط  ٖٞٚ ،قٛي٘  ﴿ : ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴾ طاملسثط 5-1 :ص ،
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س٦ٓٝص مشَّط ﷺ عٔ غام اؾس ٚ ،قاّ يف شات اهلل  أمت قٝاّ ٚ ،زعا إىل
اهلل تعاىل يْٗٚ ٟ٬ٝاضاٚ ، ٟغطاٚ ٟدٗاضا. )1(ٟ
ٚاغتُط عً ٢شيو ز ٕٚنًٌ أ ، ًٌَ ٚست ٢اؾتس أش ٣قطٜـ عً ٘ٝﷺ ،
ٚساٚيٛا إغهات٘ بهٌ َا أٚتٛا .
ٚقس ناْت املٛادٗ ١ا٭ٚىل يتهصٜب٘ َٔ أ ّٜٛ ٍٚزعا ؾ ٘ٝقطٜؿاٟ
يتبًٝػِٗ بٗصا ايس ٜٔايعع ، ِٝنُا دا ٤يف ايكشٝشني َٔ سسٜح ابٔ
عباؽ  قاٍ  :ملا ْعيت  ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ طايؿعطا214 : ٤ص ،
« ٚضٖٛو َِٓٗ املدًكني »( ، )2خطز ضغ ٍٛاهلل ﷺ ست ٢قعس ايكؿا  ،ؾٗتـ
ٜا قباسا ، ٙؾكايٛا ٖ َٔ :صا ؟ ؾادتُعٛا إي ، ٘ٝؾكاٍ  :أضأٜتِ إٕ أخربتهِ إٔ
خ ٟ٬ٝؽطز َٔ غؿض ٖصا اؾبٌ أنٓتِ َكسق ٞ؟ قايٛا َ :ا دطبٓا عًٝو
نصبا ، ٟقاٍ ؾإْْ ٞصٜط يهِ بني ٜس ٟعصاب عع ، ِٝؾكاٍ أب ٛهلب  :تبا ٟيو َا
مجعتٓا إ ٫هلصا ؟ ثِ قاّ  ،ؾٓعيت  ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ طاملػس 1 :ص .
ثِ أخصت قطٜـ متاضؽ ؾت ٢أغايٝب ٚٚغا ٌ٥ايرتغٝب ٚايرتٖٝب ،
ٚضغ ٍٛاهلل ﷺ َاضٍ يف زعٛت٘ ٜ ٫عبأ مبا ٜػُع َٔ ؾت ٢أْٛاع ايػدط١ٜ
ٚا٫غتٗعا ، ٤بٌ ٚايٓ - َ٘ٓ ٌٝبأبٚ ٖٛ ٞأَ ٞﷺ  ، -ؾكس اتِٗ ﷺ باؾٓ ٕٛتاض، ٠
ٚبايػشط أخطٚ ، ٣بايهصب ثايجٚ ، ١إٔ َا دا ٤ب٘ َٔ ايكطإٓ إمنا ٖ ٞأغاطري
ا٭ٚيني انتتبٗا ٚ ،إٔ ٖصا ايكطإٓ يٝؼ َٔ عٓس اهلل ٚ ،غريٖا َٔ أيٛإ ايتِٗ
ٚايػدطٜات  ،نٌ شيو ٚضب٘ ٜ ساؾع عٓ٘ ﷺ  ،نُا قاٍ دٌ ؾأْ٘ :
﴿ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﴾ طاؿر 38 :ص ،
( )1ظاز املعاز ٫،بٔ ايك. 12/3 ِٝ
ٚاْعط  :مجٗط ٠ايٓػب ٫بٔ ايهًيب (مْ ، )615ػب َعس ٫بٔ ايهًيب أٜها، )362/1( ٟ
مجٗط ٠أْػاب ايعطب ٫بٔ سعّ (م ، )332 ، 329ا٫غتبكاض يف ْػب ايكشابَٔ ١
ا٭ْكاض ٫بٔ قساَ( ١م )29
( )2قاٍ ايٓ : ٟٚٛايعاٖط إٔ ٖصا نإ قطآْا ٟأْعٍ ثِ ْػدت تٚ٬ت٘  .ؾطح ايٓ ٟٚٛعًَ ٢ػًِ
. 83-82/3
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ؾإشا نإ ايباضٜ  ٟساؾع عٔ املَٓ٪ني  ،ؾهٝـ بأْبٝا ، ٘٥ؾكاٍ 
َساؾعا ٟعٔ ْب ٘ٝﷺ  ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ طايكًِ 2 :ص ٚ ،قٛي٘ : 
﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴾ طايؿطقإ 8 :ص ٚ ،قٛي٘  ﴿ : ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ طايٓشٌ 103 :ص .
 َٔٚأععِ ا٭َجً ١عً ٢ثبات ايطغ ٍٛاهلل ﷺ عًَ ٢بسأَ ٙا شنط ٙابٔ
إغشام  :إٔ قطٜؿا ٟأتت إىل أب ٞطايب يٝهـ عِٓٗ قُسا ٟﷺ  ،ؾهًِ
أب ٛطايب ايٓيب ﷺ يف شيو ٚ،قاٍ ي٘  :إٕ بين عُو ٖ ٤٫٪قس ظعُٛا أْو
ت٪ش ِٜٗيف ْازَٚ ِٜٗػذسِٖ  ،ؾاْت٘ عٔ أشاِٖ  ،ؾشًَّل ضغ ٍٛاهلل ﷺ
ببكط ٙإىل ايػُا ، ٤ؾكاٍ  « :أتطٖ ٕٚص ٙايؿُؼ ؟ » قايٛا ْ :عِ  ،قاٍ :
« ؾُا أْا بأقسض عً ٢إٔ أزع شيو َٓهِ عً ٢إٔ تػتؿعًٛا َٓٗا ؾعً، » ١
ؾكاٍ أب ٛطايب ٚ :اهلل َا نٜصَبَٓا ابٔ أخ ، ٞؾاضدعٛا(. )1
 ٫ٚؾو إٔ قُٛزٚ ٙثبات٘ ﷺ ْابع َٔ ٜك ٘ٓٝبطب٘ ٚ ، أْ٘ ْاقط، ٙ
نُا قاٍ  ﴿ : ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﴾ طغاؾط 51 :ص .
ٖٚصا املٛقـ ايك ٟٛيًطغ ٍٛﷺ َٔ قٜٓ َ٘ٛػذِ َع َا أَط ب٘ َٔ
ايب٬ؽ(. )2
ٚنٝـ ٜ ٫هَٛ ٕٛقؿ٘ نصيو  ٖٛٚضغ ٍٛاهلل ﷺ  ،ؾٗ ٛاملبًؼ عٔ اهلل
 ٖٛٚ ، املَٜ٪س َٔ عٓس ضب٘ غبشاْ٘  ٖٛٚ ،املعك َٔ ّٛاهلل تباضى ٚتعاىل .
 ٫ٚبس إٔ تهٖ ٕٛص ٙاملٛاقـ َٔ ايٓيب ﷺ فتُعٚ ١اييت زيت
ٚأثبتت مبا ٜ ٫سع فا ٟ٫يًؿو عً ٢ثبات ايٓيب ﷺ  ٖٛٚ ،ايكس ٠ٚيف شيو ،
( )1نتاب ايػري ٚاملػاظ٫ ، ٟبٔ إغشام ٚ 155،قس سػٓٗا ا٭يباْ ٞيف ايػًػً ١ضقِ (. )92
( )2ايػري ٠ايٓب ١ٜٛيف ن ٤ٛاملكازض ا٭قً ، ١ٝملٗس ٟضظم اهلل . 167،
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قس ٚقًت إىل ايكشاب ٫ٚ ،  ١بس أٜها ٟإٔ ٜكتسٚا ب٘ يف ايجبات عً ٢اؿل
َُٗا نًؿِٗ شيو ٚ،قس أنس ايٓيب ﷺ يًكشاب ١إٔ ايجبات عً ٢اؿل
وتاز إىل تهشٝات ٚ ،إٔ شيو َٔ ايػٓٔ اإلهل٪ٜ ، ١ٝنس شيو َا ضٚاٙ
ايبداض ٟعٔ خباب  عٓ٘ عٓسَا تعطض ٖٚ ٛبعض املػتهعؿني إىل
قٓٛف َٔ أْٛاع ا٭ش، ٣ؾكس أتٛا إىل ايٓيب ﷺ ٜ ،ؿه ٕٛساهلِ ٜٚػأٍ
اهلل هلِ ايٓكط عً ٢عسٜ، ِٖٚك ٍٛخباب  : ؾهْٛا إىل ضغ ٍٛاهلل ﷺ
َ ٖٛٚتٛغس بطز ٠ي٘ يف ظٌ ايهعب ، ١قًٓا ي٘  :أ ٫تػتٓكط يٓا ؟ أ ٫تسعٛا
يٓا ؟ قاٍ  « :نإ ايطدٌ ؾ ُٔٝقبًهِ وؿط ي٘ يف ا٭ضض  ،ؾٝذعٌ ؾ، ٘ٝ
ؾٝذا ٤باملٓؿاض ؾٛٝنع عً ٢ضأغ٘ ؾٝؿل باثٓتني َٚا ٜكس ٙشيو عٔ ز، ٜ٘ٓ
ٚميؿط بأَؿاط اؿسٜس َا ز ٕٚؿُ٘ َٔ ععِ أ ٚعكب َٚ ،ا ٜكس ٙشيو عٔ
زٚ ، ٜ٘ٓاهلل يٝتُٔ ٖصا ا٭َط ستٜ ٢ػري ايطانب َٔ قٓعا ٤إىل سهطَٛت ،
 ٫ىاف إ ٫اهلل أ ٚايص٥ب عً ٢غُٓ٘ ٚ ،يهٓهِ تػتعذً. )1(» ٕٛ
ٖٓٚا ٪ٜنس ايٓيب ﷺ هل ٤٫٪املػتهعؿني ٚ ،يًكشاب ١أمجعني  ،بٌ
ٚيًُػًُني مجٝعا ، ٟإٔ ٖصا ايس ٜٔغٝتُ٘ اهلل ٚ ، يهٔ وتاز إىل قرب
ٚتهشٝات .
ٖٓٚا ٜػتٛعب ايكشاب ١ايهطاّ ايسضؽ دٝسا٪ٜٚ ، ٟنس ٕٚعً ٢شيو
مبٛاقؿِٗ املؿطؾ ١عً ٢ايجبات بايتُػو بٗصا ايسٚ ، ٜٔشيو َٔ خ ٍ٬ا٭َجً١
اييت غأٚضزٖا عِٓٗ يف املباسح ايتاي. ١ٝ
املبحث الثاني  :ايػبب يف ثبات املػتهعؿني عً ٢ايعكٝسٚ ، ٠ؾًَٛ ٘ٝبإ :
املطلب األول  :ايػبب يف اغتػطام ايؿرت ٠امله ١ٝنًٗا يػطؽ
ايعكٝس. ٠
 َٔٚاملعً ّٛإٔ ايؿرت ٠امله ١ٝاييت اغتُطت ث٬ث ١عؿط عاَا ٟنًٗا
ناْت َطنع ٠عً ٢غطؽ ايعكٝس ٠يف ْؿٛؽ ايٓاؽ َ،ع ا٭خص بعني
( )1ايبداض، ٟنتاب املٓاقب ،باب  :عَ٬ات ايٓب ٠ٛيف اإلغ ، ّ٬ضقِ اؿسٜح . )3612( :
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ا٫عتباض إٔ ايسع ٠ٛمشًت أٜها ٟاؿح عًَ ٢هاضّ ا٭خ٬م ٚقً ١ايطسِ
ٚبط ايٛايسٚ ، ٜٔا٭َط باملعطٚف ٚ ،ايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚغريٖا َٔ ا٭َٛض
ايؿانً، ١نُا يف سسٜح أّ غًُ ١ضن ٞاهلل عٓٗا يف اهلذط ٠إىل اؿبؿ١
ٚغٝأت. ٞ
 ٫ٚؾو إٔ املس ٠اييت اغتػطقت غطؽ ايعكٝس ٠ط ١ًٜٛدسا ٖٛٚ ، ٟأَط
ٜػرتع ٞاْتبا ٙنٌ قاض ٨سكاٚ ، ٟيهٔ إشا ْعطْا إىل اؿاي ١ايس ١ٜٝٓاييت
نإ عًٗٝا اجملتُع ايعطب ٞعاَٚ ١امله ٞخاق ١أزضنٓا إٔ إظايٖ ١صا
املٛضٚخ اؾاًٖ ٞوتاز إىل َس ٠طٚ، ١ًٜٛإٔ ٖص ٙاملطسً ١ؼتاز إىل تأغٝؼ
هلصا ايسٚ ، ٜٔإٔ أغاغ٘ ٖ ٛغطؽ ايعكٝس ٠أ ، ٟ٫ٚؾإشا ٚقط اإلميإ يف ايكًب
ٚقًشت تًو املهػ ١قًض اؾػس نً٘ .
املطلب الثاني  :ثبات بعض َٔ نإ قس أغًِ َٔ املػتهعؿني :
َٔ املعً ّٛإٔ أغط ٠آٍ ٜاغط املباضنٚ ، ١بٚ ، ٟ٫٬املكساز ناْٛا َٔ
أٚا ٌ٥ايساخًني يف اإلغ ، ّ٬بٌ  َٔٚأٚا َٔ ٌ٥دٗط باإلغ ; ّ٬ؾعٔ ابٔ
َػعٛز  قاٍ  :أ َٔ ٍٚأظٗط إغ َ٘٬غبع : ١ضغ ٍٛاهلل ﷺ ٚ ،أب ٛبهط ،
ٚعُاض ٚ ،أَ٘ غُُٚ ، ١ٖٝبٚ ، ٍ٬املكساز  ،ؾأَا ضغ ٍٛاهلل ﷺ ؾُٓع٘ اهلل
بعُ٘ أب ٞطايب ٚ ،أَا أب ٛبهط ؾُٓع٘ اهلل بكٚ ، َ٘ٛأَا غا٥طِٖ ؾأخصِٖ
املؿطن ٕٛؾأيبػ ِٖٛأزضع اؿسٜس ٚ ،قٗط ِٖٚيف ايؿُؼ  ،ؾُا َِٓٗ
إْػإ إٚ ٫قس ٚاتاِٖ عًَ ٢ا أضازٚا إ ٫ب ، ٍ٬ؾإْ٘ ٖاْت عًْ ٘ٝؿػ٘ يف اهلل ،
ٖٚإ عً ٢ق ، َ٘ٛؾأع ٙٛٛايٛيسإ ٚأخصٚا ٜٛٛؾ ٕٛب٘ ؾعاب َهٖٛٚ ، ١
ٜك : ٍٛأسس أسس(. )1
(َ )1ػٓس أمحس  ، 382/6ضقِ (ٚ )3832غٓس ٙسػٔ نُا قاٍ احملكل ٚ ،ابٔ َاد٘  ،ضقِ ()150
ٚقس سهِ عً ٘ٝا٭يباْ ٞبأْ٘ سػٔ  ،اْعط  :قشٝض ابٔ َاد٘  ، 30/1ضقِ (. )122
ٚأخطد٘ اؿانِ يف املػتسضى ٚ 284/3قاٍ  :قشٝض اإلغٓاز ٚمل ىطداٚٚ ، ٙاؾك٘
ايصٖيب .
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ٚيكس َط ضغ ٍٛاهلل ﷺ َط ٠بآٍ ٜاغط ٜ ِٖٚعصب ، ٕٛؾكاٍ هلِ :
« أبؿطٚا آٍ ٜاغط ؾإٕ َٛعسنِ اؾٓ . )1(» ١بٌ يكس ناْت أّ عُاض أٍٚ
ؾٗٝس ٠يف اإلغ ; ّ٬طعٓٗا أب ٛدٌٗ عطب ١يف قٝبًُٔٗا ؾُاتت(. )2
ٖٓٚا ٜعٗط ٜٚتذً ٢قسم ايعبٛز ١ٜهلل ٚ ، ايجبات عً ٢اؿل ٚ ،شيو
بػبب َا وًُ َٔ ْ٘ٛإميإ قازم ٚقٌ إىل َؿاؾ ١ععاَِٗ .
نُا قاٍ ايٓيب ﷺ يف سل عُاض  ٧ًَ « :عُاض إمياّْا إىل َؿاؾ٘ »(. )3
ؾٗصا ايجبات عً ٢اؿل ٖٚ ،صا ايكرب عً ٢ايب ٤٬مل ٜأت َٔ ؾطاؽ ،
بٌ دا َٔ ٤تًو ايرتب ١ٝاإلمياْ ١ٝايكازق ١اييت ضبٛتِٗ غايكِٗ ايٛاسس
ا٭سس دٌ د٬ي٘ َٓص ايًشع ١ا٭ٚىل ٬ْٛ٫م ايسع. ٠ٛ
ٚقس ؾِٗ ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝإٔ مجٝع ؾ ٕٚ٪سٝاتِٗ َٔ خري
ٚؾط نًٗا َٛنٛي ١إىل ايباض ٟدٌ ٚعٚ ، ٬مما ٜسٍ عً ٢شيو ًٜٚؿت
اْ٫تبا ٙايتعبري ايص ٟاغتدسَ٘ ابٔ َػعٛز  يف سسٜج٘ املتكسّ عٓسَا نإ
ٜتشسخ عٔ تعصٜب املؿطنني يًػبع ١ايص ٜٔأظٗطٚا اإلغ ّ٬سٝح قاٍ :
ؾأَا ضغ ٍٛاهلل ﷺ ؾُٓع٘ اهلل بعُ٘ أب ٞطايب ٚ ،أَا أب ٛبهط ؾُٓع٘ اهلل
بك . َ٘ٛؾأغٓس أَط املٓع هلل  ، ثِ ٭ب ٞطايب ٚق ّٛأب ٞبهط .
ٖٚصا ٜصنطْا بك ٍٛايٛٗٝز ٟايص ٟأت ٢ايٓيب ﷺ ؾكاٍ  :إْهِ تؿطنٕٛ
تكٛيَ : ٕٛاؾا ٤اهلل ٚؾ٦ت ،ؾأَطِٖ ايٓيب ﷺ إٔ ٜكٛيٛا َ :ا ؾا ٤اهلل
ثِ ؾ٦ت(. )4
( )1أخطد٘ اؿانِ يف املػتسضى  َٔ، 388/3سسٜح دابط ٚ ،قاٍ  :قشٝض عً ٢ؾطط َػًِ
ٚمل ىطداٚٚ ، ٙاؾك٘ ايصٖيب .
( )2ز ٌ٥٫ايٓب ، ٠ٛيًبٗٝكَ َٔ ، 282/2 ٞطغٌ فاٖس .
( )3غٓٔ ابٔ َاد٘ ،نتاب ايػٓ ، ١باب ؾها ٌ٥أقشاب ايٓيب ﷺ ،ضقِ اؿسٜح (، )147
ٚقس سهِ عً ٘ٝا٭يباْ ٞبايكش ، ١اْعط  :قشٝض ابٔ َاد٘  ،ضقِ (ٚ ، )120ايػًػً١
ايكشٝش ، ١ضقِ (ٚ . )807املؿاف  ٖٞ :ضٚ٩ؽ ايععاّ ايً ١ٓٝاييت ميهٔ َهػٗا .ايٓٗا١ٜ
يف غطٜب اؿسٜح ٫ ،بٔ ا٭ثري . 333/4
( )4اْعط  :قشٝض ايٓػا ، ٞ٥يٮيباْ ، ٞضقِ (. )3533
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ٖصا ايتعبري َٔ ابٔ َػعٛز مل ٜهٔ عؿّٜٛا بٌ ٜسٍ ز٫يٚ ١انش ١عً٢
أِْٗ اغتؿازٚا َٔ تطب ١ٝايٓيب ﷺ هلِ عً ٢ايعكٝس ٠ايكشٝشَٓ ١ص ايًشعات
ا٭ٚىل ٚ ،طبكٖٛا يف سٝاتِٗ .
املبحث الثالث  :ثبات َٗادط ٟاؿبؿ ١عً ٢عكٝستِٗ أَاّ ايٓذاؾ. ٞ
اؾتس ايعصاب عً ٢املػًُني يف َهٚ ، ١أٚٝشٚا ٚ ،ؾتٓٛا ٚ ،ضغ ٍٛاهلل ﷺ
ٜ ٫ػتٝٛع ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ؾه ٟ٬عٔ غري ، ٙإ ٫أْ٘ نإ يف َٓع َٔ ١قَ٘ٛ
ٚعُ٘  .سٗٓٝا قاٍ هلِ ضغ ٍٛاهلل ﷺ  « :إٕ بأضض اؿبؿًَ ١هاٜ ٫ ٟعًِ عٓسٙ
أسس ؾاؿكٛا بب٬ز ٙست ٢هعٌ اهلل يهِ ؾطداٚ ٟكطدا ٟمما أْتِ ؾ. )1(» ... ٘ٝ
 َٔٚخ ٍ٬اغتعطان ٞ٭سساخ ايػري ٠ايٓب ١ٜٛيف ايعٗس املهٞ
َٚا تعطض ي٘ املػًُ َٔ ٕٛاَتشإ ٚانٗٛاز ٚابت٤٬ات  ،مل أدس اختباضاٟ
ٚابت ّ٤٬أِٖ مما سكٌ يًُػًُني ايصٖ ٜٔادطٚا إىل اؿبؿ ، ١بعس ٖذطتِٗ
إيٗٝا ٚشيو َٔ خ ٍ٬اؿٛاض ايص ٟزاض بٚ ِٗٓٝبني ايٓذاؾ ٞؾُٝا ٜتعًل
بعٝػَ ٖٞٚ ،  ٢ػأي ١تتعًل بكُ ِٝايعكٝس. ٠
تًو ايكه ١ٝاييت ططسٗا عُط ٚبٔ ايعام  عً ٢ايٓذاؾٚ ٞاتٗاّ
املػًُني  -عً ٢سس ظعُ٘  -أِْٗ ٜكٛي ٕٛيف عٝػ ٢ق ٟ٫ٛععُٝا ، ٟقاٍ :
ٜكٛي ٕٛإْ٘ عبس .
ٖص ٙاملكٛي ١ناْت َٔ أِٖ ايتِٗ اييت ٚدٗت إىل املػًُني  ،٭ٕ اؿبؿ١
ناْٛا ٜس ٕٜٛٓبايٓكطاْٚ ، ١ٝعكٝس ٠ايٓكاض ٣احملطؾٜ ١ععِ أتباعٗا إٔ عٝػ٢
ابٔ اهلل نُا قاٍ دٌ ؾأْ٘  ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﴾ طايتٛب30 : ١ص .
ؾبعح ايٓذاؾ ٞإىل املػًُني يٝػُع َِٓٗ عكٝستِٗ يف عٝػ.  ٢
( )1ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ إغشام ( تٗصٜب ابٔ ٖؿاّ ٚ ، )209-208/1غٓس ٙسػٔ  ،يتكطٜض
ابٔ إغشام ؾ ٘ٝبايتشسٜح .
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قايت أّ غًُ ١ضن ٞاهلل عٓٗا ٚ :مل ٜٓعٍ بٓا َجًٗا قط( . )1أَٔ ٟ
ايهطب ٚاهلِ ; ٭ٕ ايكه ١ٝتتعًل مبكري ستَُ ٫ ٞؿط َٓ٘  ،ؾإَا إٔ
ٜسآٖٛا ٜٚكٛيٛا قْ ٍٛكاض ٣اؿبؿ َٔ ١إٔ عٝػ ٢ابٔ اهلل ؾٝهؿطٚا ٚ ،إَا
إٔ ٜكٛيٛا َا ْعٍ ب٘ ايكطإٓ َٔ إٔ عٝػ ٢عبس اهلل ٚضغٛي٘ ٚنًُت٘ أيكاٖا
إىل َطٚ ِٜضٚح َٓ٘ ؾٝبكٛا عً ٢ز ِٜٗٓاإلغٚ ، ّ٬يهٔ  ٫بس َٔ ؼٌُ
تبعات نٌ َا ٜٓتر عٔ ٖص ٙاملكٛي ، ١ؾكس ت٪ز ٟبِٗ إىل إخطادِٗ َٔ
اؿبؿ ١اييت أَٜٛٓٔا بٗا  ،أ ٚتعصٜبِٗ  ،نٌ شيو ٚاضز .
يهٔ ضغٛر عكٝستِٗ يف قًٛبِٗ أز ٣بِٗ  -بعس تٛؾٝل اهلل غبشاْ٘ -
إىل ق ٍٛاؿل يف عٝػ  ٢ايٛاضز شنط ٙيف نتاب اهلل ايععٜع ُٖٚ ،ا
قهٝتإ  ٫بس َٔ ايك ٍٛبإسساُٖا .
ؾادتُع ايك ، ّٛثِ قاٍ بعهِٗ يبعض َ ،اشا تكٛي ٕٛيف عٝػ ٢بٔ َطِٜ
إشا غأيهِ عٓ٘ ؟ قايٛا ْ :كٚ ٍٛاهلل َا قاٍ اهلل َٚا دا ٤ب٘ ْبٓٝا نا ٔ٥يف
شيو َا ٖ ٛنا. )2(ٔ٥
ٖٚص ٙاملكٛي ٫ َِٗٓ ١تكسض ٚ -اهلل  -إ ٫ممٔ ٚقٌ اإلميإ إىل ؾػاف
قًب٘  ،ؾطؾض ايك ّٛدعؿط بٔ أب ٞطايب  يٝه ٕٛاملتشسخ عٔ املػًُني
مجٝعاٚ ، ٟنإ ايٓذاؾ ٞقس أضغٌ إىل بٛاضقت٘ ٚأع ٢ٛنٌ ٚاسس َِٓٗ
ْػد َٔ ١اإلل ٌٝستٜ ٢ػُعٛا مجٝعا ٟعكٝس ٠املػًُني يف عٝػٌٖٚ ، ٢
َٖٛ ٞاؾك ١ملا عٓسِٖ أّ  ٫؟
ٖٚصا ايعٌُ َٔ ايٓذاؾ ٞغا ١ٜيف ايعسٍ ٚاإلْكاف َ ٖٛٚ ،كسام قٍٛ
ايطغ ٍٛﷺ  « :إٕ بٗا ًَهاُٜ ٫ ٟعًِ عٓس ٙأسس » ؾًُا زخٌ دعؿط  عً٢
ايٓذاؾ ٞغأي٘ َ :اشا تكٛي ٕٛيف عٝػ ٢بٔ َط ِٜ؟
ؾكاٍ دعؿط ْ : ك ٍٛؾ ٘ٝايص ٟداْ٤ا ب٘ ْبٓٝا ﷺ ٜك ٖٛ : ٍٛعبس اهلل
ٚضغٛي٘ ٚضٚس٘ ٚنًُت٘ أيكاٖا إىل َط ِٜايعصضا ٤ايبت ، ٍٛؾهطب ايٓذاؾٞ
( )1ايػري ٠ايٓب٫، ١ٜٛبٔ إغشام (تٗصٜب ابٔ ٖؿاّ . )209-208/1
( )2املكسض ايػابل .
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بٝس ٙا٭ضض ؾأخص َٓٗا عٛزا ، ٟثِ قاٍ ٚ :اهلل َا عسا عٝػ ٢بٔ َطِٜ
َا قًت ٖصا ايعٛز  ،ؾتٓاخطت بٛاضقت٘ سٛي٘ سني قاٍ َا قاٍ  ،ؾكاٍ ٚ :إٕ
نطمت ٚاهلل  ،اشٖبٛا ؾأْتِ غ ّٛٝيف أضنٚ - ٞايػ ّٛٝاٯََٓٔ - ٕٛ
غبهِ غطّ  َٔ ،غبهِ غطّ  َٔ ،غبهِ غطّ(. )1
ؾاْعط إىل ٖصا ايجبات عً ٢ايعكٝس ٠اييت غطغٗا ؾ ِٗٝضغ ٍٛاهلل ﷺ ٖ ،صٙ
ٖ ٞمثطٖ ٠صا ايػطؽ  ٫ٚ ،أزٍ عً ٢شيو َٔ ٖصا املٛقـ ايعع َٔ ِٝاملػًُني ،
بايطغِ َٔ قً ١عسزِٖ أَاّ ًَو وهِ بًسا ٟععُٝا ٟبعسزٚ ٙعست٘ .
ٚاملًؿت يًٓعط ٖٓا نٝـ ٖس ٣اهلل  ايٓذاؾ ٞإىل إٔ مجع بٛاضقت٘ ،
ٚأع ٢ٛيهٌ ٚاسس َِٓٗ إل ٟ٬ٝستٜٓ ٢عطٚا إىل َسَٛ ٣ابكَ ١ادا ٤ب٘
دعؿط َٚ ا عٓسِٖ ؾأقُٝت عً ِٗٝاؿذٜ٫ ِٖٚ ١ؿعط ; ٕٚيًٗٝو َٔ ًٖو
عٔ بٚ ١ٓٝو ََِٔ ٢ٝس ٖٞعٔ بٚ ، ١ٓٝإقاَ ١اؿذ ١عً ٢ايبٛاضقٖٓ ١ا قس
تهَ ٕٛككٛز َٔ ٠ايٓذاؾ - ٞضمح٘ اهلل  -ؾكس ٜه ٕٛاعتٓل اإلغّ٬
ٚيهٔ مل ٜعٗطٚ ، ٙأضاز إقاَ ١اؿذ ١عً ِٗٝبكٛض َٔ ٠ايكٛض  ،ؾهاْت
ٖصٚ ، ٙقس ٜه ٕٛؾعٌ ٖصا َٔ باب عسي٘ ٚإْكاؾ٘ نُا أخرب بصيو ﷺ ،
ٚنٌ شيو َٔ تسبري اهلل ٚ إهلاَ٘ يًٓذاؾ ٞبؿعٌ شيو .
إ ٫إٔ ايسضؽ ايص ٟهب إٔ ٜػتٛعب ٖٓا ٖ ٛاٖ٫تُاّ باؾاْب ايعكسٟ
 ايص ٟغؿٌ عٓ٘ نجري َٔ ايسعا ٠يف عكطْا اؿانط ٚ -ايصَٗٓ ٖٛ ٟرايٓيب ﷺ ٚ ،إٔ اٖ٫تُاّ باؾٛاْب ا٭خط ٣تأت ٞبعس غطؽ ايعكٝس ٠أ. ٟ٫ٚ
املبحث الرابع  :تكسٜل أب ٞبهط ايكسٜل  ايطغ ٍٛﷺ ي ١ًٝاإلغطا. ٤
نإ أب ٛبهط ايكسٜل  َٔ ايػابكني إىل اإلغ، ّ٬بٌ ٖ ٛأ َٔ ٍٚأغًِ
َٔ ايطداٍ(ٚ ، )2مل تهٔ ي٘ نب ٠ٛأ ٚتطزز ٚ يصيو سؿغ ضغ ٍٛاهلل ﷺ
ي٘ شيو  ،ست ٢قاٍ  « :إٕ اهلل بعجين إيٝهِ  ،ؾكًتِ  :نصبت ٚ ،قاٍ
( )1ايػري ٠ايٓب٫، ١ٜٛبٔ إغشام (تٗصٜب ابٔ ٖؿاّ . )209-208/1
( )2غٓٔ ايرتَص ، ٟنتاب املٓاقب  ،باب  :أ َٔ ٍٚقً ٢عًٚ ٞأ َٔ ٍٚأغًِ عً، 642/5 ٞ
ضقِ (ٚ )3735قاٍ ٖ :صا سسٜح قشٝض .
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أب ٛبهط  :قسقت ٚٚ ،اغاْ ٞبٓؿػ٘ َٚاي٘  ،ؾٌٗ أْتِ تاضن ٛي ٞقاسيب ؟ »
(َطتني)  ،ؾُا أٚش ٟبعسٖا(. )1
قاٍ ابٔ نجري ٖٚ :صا نايٓل عً ٢أْ٘ أ َٔ ٍٚأغًِ . )2(
ٚملا أغط ٟبايٓيب ﷺ إىل بٝت املكسؽ  ،طؿل ىربِٖ ﷺ بصيو ،

ؾأْهطٚا عً ٘ٝشيو ٚ ،شيو يبعس املػاؾ ١بني َهٚ ١بٝت املكسؽ  ،ؾهٝـ
ٜأت ٘ٝيف ي ١ًٝثِ ٜعٛز إىل َه َٔ ١يًٝت٘ ؾٝكبض بني ظٗطاْ ِٗٝ؟ ؾايتكسٜل
مبجٌ ٖص ٙا٭خباض وتاز إىل إميإ ضاغذ ٚعكٝس ٠ثابت، ١يصيو أْهطت

قطٜـ خرب ايٓيب ﷺ بٌ ٚاضتس بعض َٔ نإ قس أغًِ(. )3

ٚظٓت قطٜـ إٔ ٖصا اـرب يػطابت٘ غٝجين ايكسٜل  عٔ تكسٜل ايٓيب

ﷺ  ،ؾسعت٘ قطٜـ يٝػُع بٓؿػ٘ َٔ ايٓيب ﷺ  ،ؾًُا داٚ  ٤مسع اـرب

َٔ ايٓيب ﷺ بازض نعازت٘  إىل تكسٜل ايٓيب ﷺ ٚ ،قاٍ هلِ  :أقسق٘
غرب ٜأت َٔ ٘ٝايػُا ، ٤أؾ ٬أقسق٘ أْ٘ شٖب إىل بٝت املكسؽ ؟!!(. )4
ٚايؿطم ٚانض بني اـرب ايصٜ ٟأت ٞب٘ درب َٔ  ٌٜايػُاٚ ، ٤بني

شٖاب ايٓيب ﷺ إىل بٝت املكسؽ .

ٚقس شُنط إٔ بني ايػُاٚ ٤ا٭ضض َػري ٠مخػُا ١٥عاّ ٚ ،بني نٌ
مساٚ ٤مسا ٤نصيو( . )5يصيو نإ إميإ أب ٞبهط  بايٛسٜ ٖٛٚ ٞأت٘ٝ

ﷺ َٔ ؾٛم غبع مساٚات ٖ ٛاملػتػطب عٓس َٔ  َٔ٪ٜ ٫إ ٫باحملػٛؽ ،

أَا أب ٛبهط ايكسٜل  ؾا٭َط عٓس ٙغٛا ، ٤ؾهٌ َا ٜكٛي٘ ﷺ ؾٗ ٛسل .

( )1ايبداض ، ٟنتاب ؾها ٌ٥أقشاب ايٓيب ﷺ  ،باب ق ٍٛايٓيب ﷺ  « :يٛنٓت َتدصاٟ
خً ، » ٬ٝضقِ (. )3661
( )2ايػري ٠ايٓب٫، ١ٜٛبٔ إغشام ( ،تٗصٜب ابٔ ٖؿاّ . )434/1
( )3اْعط  :املػتسضى  ،يًشانِ ٚ ، 63-62/1قاٍ ٖ :صا سسٜح قشٝض ٚمل ىطدا، ٙ
ٚقشش٘ ايصٖيب .
( )4املكسض ايػابل .
(َ )5ػٓس أمحس  ، 422/14ضقِ (ٚ . )8828غٓس ٙنعٝـ نُا قاٍ احملكل .
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الفصل الثاني
أثر غرس العقيدة يف نفوس الصحابة يف املرحلة املدنية ومثرة ذلك
ٚؾ ٘ٝمخػَ ١باسح :
املبحث األول  :ايؿطم بني املطسً ١املهٚ ١ٝاملسْٚ ١ٝؼ ٍٛأٌٖ قبا ٤يف ق٬تِٗ
إىل ايهعبٚ. ١ؾًَٛ ٘ٝبإ :
املطلب األول  :ا٫خت٬ف بني املطسً ١املهٚ ١ٝاملسْ: ١ٝ
اختًؿت املطسً ١املسْ ١ٝعٔ امله ١ٝبهجط ٠ايتؿطٜعات اييت ؾطعٗا
ضغ ٍٛاهلل ﷺ  ،عهؼ املطسً ١امله ١ٝاييت اتػُت بايرتنٝع عً ٢اؾاْب
ايعكس ، ٟباعتباض تًو املطسًَ ١طسً ١تأغٝؼ ٚ ،نُا َط قطٜبا ٟإٔ ايػبب يف
شيو ٜعٛز ٚ -اهلل عًِ  -إىل ايب ١٦ٝاحمل ١ٛٝبايٓيب ﷺ َٔ املؿطنني ايص ٜٔساٚيٛا
بٛغا ٌ٥عس ٠قاضب ١ايسع ٠ٛؾه ٟ٬عٔ زخٛهلِ يف اإلغ ، ّ٬يهٔ ايٛنع
يف املطسً ١املسْ ١ٝكتًـ  ،ؾاملٗادط ٕٚضنٛإ اهلل عً ِٗٝقس تػًػٌ اإلميإ
ؾ ِٗٝستٚ ٢قٌ إىل ؾػاف قًٛبِٗ ; ي٬َ ٍٛٛظَتِٗ يطغ ٍٛاهلل ﷺ .
ٚمل ٜهٔ ايٓيب ﷺ وتاز يًٛقت ايص ٟقها ٙيف َه َٔ ١أدٌ غطؽ
ايعكٝس ٠يف ْؿٛؽ ا٭ْكاض ،يعس ٠أَٛض َٗٓ ،ا ٚ -اهلل أعًِ : -
 -2تٛعس ٜٛٗزٕ ا٭ْكاض بإٔ ْبٝا ٟقس أظٌ ظَاْ٘ غٝتبع ْ٘ٛؾٝكتًَ ِْٗٛع٘
قتٌ عاز ٚإضّ(. )1
ؾٗصا ايتٗسٜس َٔ ايٛٗٝز يٮْكاض نإ سانطا ٟيف أشٖإ ا٭ْكاض ،
٭ِْٗ ٜعًُ ٕٛإٔ ايٛٗٝز أٌٖ نتاب ٚ ،إٔ تٗسٜسِٖ ٖصا مل ٜأت َٔ
ؾطاؽ  ،بٌ  ٫بس أِْٗ قاي ٙٛعٔ عًِ ٚ ،بايتاي ٞهب إٔ وٌُ قٌُ
اؾس  ،يصيو غاضعٛا يف ايسخ ٍٛإىل اإلغ َٔ ّ٬أ ٍٚيكا ٤مجعِٗ
بايٓيب ﷺ يف َه ، ١قبٌ بٝع ١ايعكب ١ا٭ٚىل ٚايجاْ. ١ٝ
( )1ايػري ٠ايٓب٫ ، ١ٜٛبٔ إغشام (تٗصٜب ابٔ ٖؿاّ ٚ ، )271/1غٓس ٙسػٔ .

اهتمامىالردولىﷺىبالجانبىالعقديىفيىالدورةىالنبووةىوثمرةىذلك (نماذجىمختارة)

11

 -1إٔ أ ٍٚبٓٛز بٝع ١ايعكب ١ا٭ٚىل يٮْكاض ٖ : ٛعسّ اإلؾطاى باهلل ، 
ؾٗصا ايبٓس يٛسس ٙناف يرتى عباز ٠ا٭قٓاّ ْٚبصٖا ٚايتربَٗٓ ٩ا ،
ٚإٔ َباٜعتِٗ يًٓيب ﷺ ي ١ًٝايعكب ١متت عٔ قٓاع ١تاَ ١باإلغ، ّ٬
ٚإٔ َا دا ٤ب٘ ايطغ ٍٛﷺ سل .
 -1باإلناؾ ١إىل ٚدٛز املٗادط ٜٔيف املس ١ٜٓقبٌ ٖذط ٠ايٓيب ﷺ إي، ِٗٝ
 ٫ٚؾو إٔ اؾاْب ايعكس ٟغٝكٜٚ ٣ٛرتغذ عٓس ا٭ْكاض َٔ خٍ٬
َعاٜؿتِٗ ٭سٛاٍ املٗادط. ٜٔ
ٚبايتاي ٞؾًِ ٜهٔ ايطغ ٍٛﷺ عاد ١إىل إَهاٚ ٤قت طَ ٌٜٛعِٗ
يػطؽ ايعكٝس ٠يف ْؿٛغِٗ  ،نُا إٔ كايٛتِٗ يًُٗادط ٜٔيف املس١ٜٓ
ظازِٖ ٖسٚ ٣ثباتاٖٚ، ٟصا زي ٌٝعً ٢إٔ َ٬ظَ ١ط٬ب ايعًِ يًعًُا٤
ٚايكاؿني ؾٗٝا عكُ ١هلِ َٔ ايٛقٛع يف ايبسع ٚاملدايؿات  ،خاق ١عٓس
سسٚخ ايؿنت ،٭ٕ أٌٖ ايعًِ ِٖ أعطف ايٓاؽ مبسي٫ٛت أيؿاظ ايؿطٜع١
املٗٛطٚ ، ٠قس ػً ٢شيو َٛاقـ ايكشابٚ  ١يف عسَٛ ٠اطٔ َٗٓ ،ا :
املطلب الثاني  :ؼ ٍٛأٌٖ قبا ٤يف ق٬تِٗ إىل ايهعب. ١
ٖص ٙاؿسخ ايعذٝب ي ٛمل ٜطز يف نتب ايػٓ ١ايجابتٚ ١ايػري٠
ايكشٝش ١ملا قسم ب٘ نجري َٔ ايٓاؽ  ،خاق ١يف ٖصا ايعَٔ ٚ ،شيو
يػطابت٘ ٚ ،يتعًل نجري َٔ ايٓاؽ اي ّٛٝبا٭َٛض اؿػٖٚ ، ١ٝصا نً٘ ْتٝذ١
يهعـ اإلميإ ٚ ،ايبعس عٔ تعًِ ايعكٝس ٠ايكشٝش ١اييت نإ عًٗٝا
ايػًـ ايكاحل .
ٚنإ ٖصا اختباضّا سكٝك٘ٝا إلميإ أٌٖ املس َٔ ١ٜٓا٭ْكاض َٚس٣
اَتجاهلِ ٭ٚاَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚأٚاَط ضغٛي٘ ﷺ  ،نُا سكٌ اختباض
ٖاّ يًُٗادط ٜٔيف َه ١لشٛا ؾ ٘ٝباَتٝاظ ٚ ،شيو يف َٛقـ املػًُني َٔ
عٝػ ٢بٔ َط  ِٜعٓس ايٓذاؾ ٞنُا َط .
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ملا قسّ ايٓيب ﷺ املس ١ٜٓنإ ٜكً ٞػا ٙبٝت املكسؽ غت ١عؿط ؾٗطٟا
أ ٚغبع ١عؿط ؾٗطاٚ ، )1(ٟنإ ﷺ وب ايتٛد٘ يف ق٬ت٘ إىل ايهعب١
نُا قاٍ اهلل  ﴿ : ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
﯂ ﴾ طايبكط144 : ٠ص .
ؾأَٝط بايتٛد٘ إىل ايهعبٚ، ١نإ ٖصا ايتش ٍٛيف ؾٗط ضدب َٔ ايػٓ١
ايجاْ َٔ ١ٝاهلذط )2(٠يف ق ٠٬ايعكط(. )3
ؾكس ض ٣ٚايبداضَٚ ٟػًِ َٔ سسٜح ابٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗا قاٍ :
بٓٝا ايٓاؽ بكبا )4(٤يف ق ٠٬ايكبض  ،إش دا ِٖ٤آت ؾكاٍ  :إٕ ضغ ٍٛاهلل ﷺ
( )1ايػري ٠ايٓب٫ ، ١ٜٛبٔ إغشام (تٗصٜب ابٔ ٖؿاّ ٚ ، )360/1ايبداض، ٟنتاب ايتؿػري ،
باب قٛي٘ تعاىل غٝك ٍٛايػؿٗا َٔ ٤ايٓاؽ َا  َِّٖ٫ٚعٔ قبًتِٗ  ،ضقِ اؿسٜح (، )4486
َٚػًِ  ،نتاب املػادس  ،باب ؼ ٌٜٛايكبً َٔ ١ايكسؽ إىل ايهعب ، ١ضقِ (. )525
( )2اْعط  :ؾتض ايباض٫ ، ٟبٔ سذط  ،ؼت ؾطس٘ يًشسٜح  ،ضقِ (ٚ ، )40غبٌ اهلسٚ ٣ايطؾاز ،
يًكاؿٚ . 373/3 ٞق ٌٝيف ؾعبإ  ،ابٔ إغشام أٜها ، ٟايػري ٠ايٓبٚ ، 401/1 ١ٜٛق ٌٝيف
مجاز ٣اٯخط ، ٠اْعط  :غبٌ اهلسٚ ٣ايطؾاز  ،يًكاؿ. 373/3 ٞ
( )3اْعط  :ايبداض ، ٟنتاب ايتؿػري  ،باب قٛي٘ تعاىل غٝك ٍٛايػؿٗا َٔ ٤ايٓاؽ َا َِّٖ٫ٚ
عٔ قبًتِٗ  ،ضقِ ( . )4486قاٍ اؿاؾغ ابٔ سذط ٚ :ايتشكٝل  :إٔ أ ٍٚق ٠٬قٖ٬ا يف
بين غًُٔ - ١بهػط اي - ّ٬ايعٗط ٚ ،أ ٍٚق ٠٬قٖ٬ا باملػذس ايٓب ٟٛايعكط ٚ ،أَا
ايكبض ؾٮٌٖ قبا . ٤اْعط  :ؾتض ايباض، ٟبعس ؾطس٘ يًشسٜح ضقِ ( َٔ ، )40نتاب
اإلميإ ٚ ،غبٌ اهلسٚ ٣ايطؾاز  ،يًكاؿ. 373/3 ٞ
( ٖٛ )4أَ ٍٚػذس أغؼ عً ٢ايتك ، ٣ٛقاٍ دٌ ؾأْ٘  ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾
طايتٛب108 : ١ص ٚ ،قس نإ ايٓيب ﷺ ٜأتَ ٘ٝاؾٝا ٚضانبا  ،ايبداض ، ٟنتاب ؾهٌ
ايك ٠٬يف َػذس َهٚ ١املس ، ١ٜٓباب َٔ أتَ ٢ػذس قبا ٤نٌ غبت  ،ضقِ (، )1193
َٚػًِ  ،نتاب اؿر  ،باب ؾهٌ َػذس قباٚ ، ٤ؾهٌ ايك ٠٬ؾٚ ٘ٝظٜاضت٘  ،ضقِ (. )1399
ٚقاٍ ؾ ٘ٝﷺ  َٔ « :خطز ستٜ ٢أتٖ ٞصا املػذس ٜ -عين َػذس قبا - ٤ؾٝكً ٞؾ ٘ٝنإ
نعسٍ عُطَ . » ٠ػٓس أمحس  ، 358/25ضقِ ( ، )15981قاٍ قكك٘  :قشٝض بؿٛاٖس= . ٙ
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قس أْعٍ عً ٘ٝايً ١ًٝقطإٓ ٚ ،قس أَط إٔ ٜػتكبٌ ايهعب ، ١ؾاغتكبًٖٛا ،
ٚناْت ٚد ِٖٗٛإىل ايؿاّ  ،ؾاغتساضٚا إىل ايهعب. )1(١
= ٚقس ٚضز يف قشٝض َػًِ َٔ سسٜح عبس ايطٓمحٔ بٔ أب ٞغعٝسٕ اـسض ، ٟٓعٔ أب ٘ٝقاٍ :
قاٍ أب : ٞزخًت عً ٢ضغ ٍٛاهلل ﷺ يف بٝت بعض ْػا ، ٘٥ؾكًت ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل ; أٟٓ
املػذس ٜٔايّص ٟأغٓؼ عً ٢ايتٓك ٣ٛ؟ قاٍ  :ؾأخص نؿًّا َٔ سكبا ، ٤ؾهطب ب٘ ا٭ضض  ،ثِٓ
قاٍ َ ٖٛ « :ػذسنِ ٖصا » ملػذس املسٜٓ . ١ٜٓعط  :قشٝض َػًِ  ،نتاب اؿر  ،باب
بٝإ املػذس ايص ٟأغؼ عً ٢ايتكَ ٖٛ ٣ٛػذس ايٓيب ﷺ باملس ، ١ٜٓضقِ (. )1398
ٚقاٍ اؿاؾغ ابٔ سذط  ٖٛٚ :يف ايتٓشكٝل أَ ٍٓٚػذسٕ  -أَ ٟػذس قبا - ٤قًّ ٢اي ٓيبٓ ﷺ ؾ٘ٝ
بأقشاب٘ مجاع ٟ١ظاٖطّا ٚأَ ٍٓٚػذسٕ بين ؾُاع ١املػًُني عآَٚ ٟ١إٕ نإ قس تكسّٓ بٓا ٤غريٙ
َٔ املػادس يهٔ ـكٛم ايّص ٟبٓاٖا نُا تكسّٓ يف سسٜح عا٥ؿ ١يف بٓا ٤أب ٞبهطٍ َػذس، ٙ
ٚض ٣ٚابٔ أب ٞؾٝب ١عٔ دابطٍ قاٍ  :يكس يبجٓا باملس ١ٜٓقبٌ إٔ ٜكسّ عًٓٝا ضغ ٍٛايًّ٘ ﷺ بػٓني ْعُط
املػادس ْٚك ِٝايكٓٚ ٠٬قس اختًـ يف املطاز بكٛي٘ تعاىل ملػذسْ أغٓؼ عً ٢ايتٓك َٔ ٣ٛأٍٓٚ
 ّٜٛؾاؾُٗٛض عً ٢إٔٓ املطاز ب٘ َػذس قباٖ ٤صا  ٖٛٚظاٖط اٯٚ . ١ٜضَ ٣ٚػً ِْ َٔ ططٜل
عبس ايطٓمحٔ بٔ أب ٞغعٝسٕ عٔ أب ٘ٝغأيت ضغ ٍٛايًّ٘ ﷺ عٔ املػذس ايّص ٟأغٓؼ عً٢
ايتٓك ٣ٛؾكاٍ َٖ ٛػذسنِ ٖصا ٚ .٭محس ٚايتٓطَصٚ َٔ ٟٓدٕ٘ آخط عٔ أب ٞغعٝسٕ اختًـ
ضد ٕ٬يف املػذس ايّص ٟأغٓؼ عً ٢ايتٓك ٣ٛؾكاٍ أسسُٖا َ ٖٛ :ػذس اي ٓيبٓ ﷺ ٚقاٍ اٯخط
َٖ ٛػذس قبا ٤ؾأتٝا ضغ ٍٛايًّ٘ ﷺ ؾػأ ٙ٫عٔ شيو  ،ؾكاٍ ٖ ٖٛ « :صا » ٚيف شيو ٜعين
َػذس قبا ٕ٤خريْ نجريْ ٚ .٭محس عٔ غٌٗ بٔ غعسٕ مٚ ٙٛأخطد٘ َٔ ٚدٕ٘ آخط عٔ غٌٗ بٔ
غعسٕ عٔ أب ٓٞبٔ نعبٕ َطؾٛعّا  .قاٍ ايكططيبٓ ٖصا ايػٓ٪اٍ قسض ممّٔ ظٗطت ي٘ املػاٚا٠
بني املػذس ٜٔيف اؾرتانُٗا يف إٔٓ نَُٗٓ ٬ا بٓا ٙاي ٓيبٓ ﷺ ،ؾًصيو غ ٌ٦اي ٓيبٓ ﷺ عٓ٘
ؾأداب بإٔٓ املطاز َػذسٚ ، ٙنإٔٓ املع ١ٜٓايّيت اقتهت تع ٘ٓٝٝزَ ٕٚػذس قبا ٤يهٕٛ
َػذس قبا ٤مل ٜهٔ بٓا ٙ٩بأَط دعٍّ َٔ ايًّ٘ يٓب ، ٘ٓٝأ ٚنإ ضأّٜا ضآ ٙغ٬ف َػذس ، ٙأٚ
نإ سكٌ ي٘ أ ٚ٭قشاب٘ ؾ َٔ ٘ٝا٭سٛاٍ ايكًبَ ١ٓٝا مل وكٌ يػري ٙاْتٗٚ . ٢وتٌُ إٔ
ته ٕٛاملع ١ٜٓملا اتٓؿل َٔ ط ٍٛإقاَت٘ ﷺ مبػذس املس ١ٜٓغ٬ف َػذس قبا ، ٤ؾُا أقاّ ب٘
إ ٫أٜٓاَّا قٚ ، ٌ٥٬نؿ ٢بٗصا َع َٔ ٟ١ٜٓغري ساد ٕ١إىل َا تهًّؿ٘ ايكططيبٓ ٚ .اؿلٓ إٔٓ ن٬
َُٓٗا أغٓؼ عً ٢ايتٓكٚ ، ٣ٛقٛي٘ تعاىل يف بك ١ٓٝاٯ ١ٜؾ ٘ٝضداٍْ وبٓ ٕٛإٔ ٜتٓٗٛطٚا ٜٓ٪ٜس
ن ٕٛاملطاز َػذس قباٚ ٤عٓس أب ٞزاٚز بإغٓازٕ قشٝضٍ عٔ أبٖ ٞطٜط ٠عٔ اي ٓيبٓ ﷺ ،قاٍ
ْعيت ؾ ٘ٝضداٍ وب ٕٛإٔ ٜتٓٗٛطٚا يف أٌٖ قباٚ ٤عًٖ ٢صا ؾايػٓطٓ يف دٛاب٘ ﷺ بإٔٓ املػذس
ايّص ٟأغٓؼ عً ٢ايتٓكَ ٣ٛػذس ٙضؾع ت ِٖٓٛإٔٓ شيو خام ٙمبػذس قباٚ ٤ايًّ٘ أعًِ .
قاٍ ايسٓاٚزٚ ٟٓغري ٙيٝؼ ٖصا اخت٬ؾٟا ; ٭ٕٓ نَُٗٓ ٬ا أغٓؼ عً ٢ايتٓكٚ ، ٣ٛنصا قاٍ ايػٓٗ، ًٓٞٝ
ٚظاز غري ٙإٔٓ قٛي٘ تعاىل ﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ ٜكته ٞأْٓ٘ َػذس قبا ٤٭ٕٓ تأغٝػ٘ نإ يف أٍّٜٛ ٍٓٚ
سٌٓ اي ٓيبٓ ﷺ بساض اهلذطٚ ٠ايًّ٘ أعًِ  .ؾتض ايباض ، ٟؼت ؾطس٘ يًشسٜح ضقِ (. )3906
( )1ايبداض ، ٟضقِ (َٚ )403ػًِ  ،ضقِ (. )526
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ؾاْعط إىل ق ٠ٛإميإ ٖٚ !! ٤٫٪نٝـ اغتساضٚا إىل ايهعب ِٖٚ ، ١يف
ق٬تِٗ  ،بايطغِ َٔ أِْٗ ناْٛا ٪ٜز ٕٚضنٓا ٟععُٝا َٔ ٟأضنإ اإلغ، ّ٬
ٚبايطغِ َٔ إٔ ايص ٟأخربِٖ ضدٌ ٚاسس(َٚ، )1ع شيو ؾًِ ٜؿهٛا ؿع١
ٚاسس ٠يف قسق٘ .
ٖص ٙاؿازث ١أظٗطت ٚظ ٤٬ثبات ايكشابٚ  ١سطقِٗ عً ٢ز، ِٜٗٓ
ٚإٔ ٖصا اإلميإ ايكشٝض ايص ٟخايط بؿاؾ ١قًٛبِٗ ٖ ٛايص ٟهب إٔ ْطبٞ
أْؿػٓا ٚأبٓاْ٤ا عً. ٘ٝ
قاٍ ابٔ نجري يف تؿػري قٛي٘ تعاىل  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ طايبكط143 : ٠ص
ٜك ٍٛتعاىل إمنا ؾطعٓا يو ٜا قُس ايتٛد٘ أ ٟ٫ٚإىل بٝت املكسؽ ثِ
قطؾٓاى عٓ٘ إىل ايهعب ١يٝعٗط ساٍ َٔ ٜتبعو ٜٝٛٚعو ٜٚ ،ػتكبٌ َعو
سٝح تٛدٗت ،ممٔ ٜٓكًب عً ٢عكب ، ٘ٝأَ ٟطتسا ٟعٔ زٚ ، ٜ٘ٓإٕ ناْت
يهبري ٠أٖ ٟص ٙايؿعً ٖٛٚ ١قطف ايتٛد٘ عٔ بٝت املكسؽ إىل ايهعب، ١
أٚ ٟإٕ نإ ٖصا ا٭َط ععُٝا ٟيف ايٓؿٛؽ إ ٫عً ٢ايصٖ ٜٔس ٣اهلل قًٛبِٗ
ٚأٜكٓٛا بتكسٜل ايطغ ٍٛﷺ ٚ ،إٔ نٌ َا دا ٤ب٘ ؾٗ ٛاؿل ايصَ ٫ ٟط١ٜ
ؾٚ ، ٘ٝإٔ اهلل ٜؿعٌ َا ٜؿاٚ ، ٤وهِ َا ٜطٜس  ،ؾً٘ إٔ ٜهًـ عباز ٙمبا
ؾآٜٚ ٤ػذ َا ٜؿاٚ ، ٤ي٘ اؿهُ ١ايتاَٚ ١اؿذ ١ايبايػ ١يف مجٝع شيو ،
غ٬ف ايص ٜٔيف قًٛبِٗ َطض ; ؾإْ٘ نًُا سسخ أَط أسسخ هلِ ؾهاٟ
نُا وكٌ يًص ٜٔآَٓٛا إٜكإ ٚتكسٜل  ،نُا قاٍ اهلل  ﴿ : ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ طايتٛب125-124 : ١ص ٚ ،قٛي٘ : 
ﮏ

( )1ايكٛاعل املطغً( ، ١ايكٛاعل املٓعي٫ )١بٔ ايك. 405-394/2 ِٝ
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﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﴾ طؾكًت 44 :ص ٚ ،قٛي٘ تعاىل  ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ طاإلغطا82 : ٤ص ٚ ،هلصا نإ َٔ
ثبت عً ٢تكسٜل ايطغ ٍٛﷺ ٚاتباع٘ يف شيو ٚتٛد٘ سٝح أَط اهلل َٔ غري
ؾو  ٫ٚضٜب َٔ غازات ايكشاب ١أٖـ(. )1
املبحث الثاني َٛ :قـ املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض  عٓسَا اغتؿاضِٖ ايطغٍٛ
ﷺ يف غع ٠ٚبسض .
َٔ أمجٌ ايككل ايكشٝض يف ايػري ٠ايٓبَ ، ١ٜٛا سكٌ َٔ قاٚضات
بني ايطغ ٍٛﷺ ٚاملػًُني َٔ املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض ؾُٝا ٜتعًل بؿإٔ قاؾً١
أب ٞغؿٝإ  ،اييت خطز َٔ أدًٗا ضغ ٍٛاهلل ﷺ ٚاملػًُ ; ٕٛؾكس ْسب ايطغٍٛ
ﷺ ايكشاب ١يًدطٚز إىل بسض ٭خص قاؾً ١أب ٞغؿٝإ  ،قا ٟ٬٥هلِ  « :يعٌ اهلل
إٔ ٜٓؿًهُٖٛا »( ، )2يهٔ ايكاؾً ١لت مبا ؾٗٝا َٔ ػاضٚ ، ٠مل ٜٓت٘ ا٭َط
ٖٓا بٌ إٕ قطٜؿا ٟقس خطدت غًٗٝا ٚخٗ٥٬ٝا تطٜس قتاٍ املػًُني ٚايٌٓٝ
َِٓٗ ست ٫ ٢تتعطض قٛاؾًِٗ ايتذاض ١ٜيًدٛط َط ٠أخط َٔ ٣قبٌ املػًُني .
ٖٓٚا أخرب ايطغ ٍٛﷺ املػًُني بإٔ ايكاؾً ١اييت خطدٛا َٔ أدًٗا قس
لت ٚ،مل ٜبل إ٬َ ٫قا ٠املؿطنني ايص ٜٔاقرتبٛا َٔ بسض مل٬قا ٠املػًُني
ٚايٓٚ ، َِٗٓ ٌٝقاّ ﷺ ٜؿاٚضِٖ يف شيو ٚ ،نإ ٜطٜس أخص َٛاؾك١
ا٭ْكاض ; ٭ْ٘ ﷺ مل ٜهٔ باٜعِٗ عً ٢إٔ ىطدٛا َع٘ يًكتاٍ ٚطًب ايعس، ٚ
ٚإمنا باٜعِٗ  -ي ١ًٝايعكب - ١عً ٢إٔ ميٓع ٙٛممٔ ٜككس ، ٙؾًُا عطض
اـطٚز يعري أب ٞغؿٝإ أضاز إٔ ٜعًِ أِْٗ َٛاؾك ٕٛعً ٢شيو ،ؾأدابٙٛ
أسػٔ دٛاب باملٛاؾك ١ايتاَ. )3(١
( )1تؿػري ايكطإٓ ايعع٫، ِٝبٔ نجري . 193/1
( )2ايػري ٠ايٓب٫، ١ٜٛبٔ إغشام ( تٗصٜب ابٔ ٖؿاّ . )401/1
( )3ؾطح ايٓ ٟٚٛعً ٢قشٝض َػًِ . 124/12
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ٖصا َٔ دٗ َٔٚ ١دٗ ١أخط ٣إٔ ا٭ْكاض ناْٛا أنجط ايٓاؽ عسزّا ،
ؾكس بًؼ عسز املٗادطْٝ ٜٔؿٟا عً ٢غتني ٚ ،ا٭ْكاض ْٝؿا عً ٢أضبعني
َٚا٥تني( ، )1مما ٜعين أْ٘  ٫بس َٔ أخص ضأ ٟأنجط ١ٜاؾٝـ .
ٚيهٔ يٝػت املؿاضقٖٓ ١ا بكً ١اؾٝـ أ ٚنجطت٘ ٚ ،إمنا املؿاضق ١بايطز
اؿاغِ َٔ املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض عٓسَا أثًذٛا قسض ايٓيب ﷺ بطزِٖ اؾٌُٝ
ايص ٟدا ٤يف نًُات تهتب مبا ٤ايع ، ٕٛٝؾكس ابتسأ املٗادط ٕٚبايطز ،
ٚمل ٜتكسّ عً ِٗٝا٭ْكاض ملعطؾتِٗ ايػابك ١بأغبك ١ٝاملٗادطٚ ٜٔؾهًِٗ
عً، ِٗٝؾكاٍ ايؿٝدإ ق ٟ٫ٛمج ٟ٬ٝثِ دًػا  ،ؾكاّ املكساز بٔ عُط ٚؾكاٍ
تًو املكٛي ١اؿػٓ ١اييت غط َٓٗا ايٓيب ﷺ ٚ ،أعذب بٗا أميا إعذاب ست٢
أؾطقت هلا أغاضٜط ٚدٗ٘ ﷺ ; ؾكس أخطز ايبداض ٟيف قشٝش٘ َٔ سسٜح
ابٔ َػعٛز ٚ ، يؿع٘  « :ؾٗست َٔ املكساز بٔ ا٭غٛز َؿٗسا ٟ٭ٕ أنٕٛ
قاسب٘ أسب إي ٞمما عسٍ ب٘  :أت ٢ايٓيب ﷺ ٜ ٖٛٚسع ٛعً ٢املؿطنني ،

ؾكاٍ ْ ٫ :ك ٍٛنُا قاٍ قَٛ ّٛغ ﴿ ٢ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﴾ ٚيهٓا ْكاتٌ عٔ ميٓٝو ٚعٔ مشايو ٚ ،بني ٜسٜو
ٚخًؿو  ،ؾطأٜت ايٓيب ﷺ أؾطم ٚدٗ٘ ٚغط. » ٙ
ٚمبا إٔ ايٓيب ﷺ قس غط بٗص ٙايهًُات املعرب ٠إ ٫أْ٘ أسب إٔ ٜػُع
املعٜس ٚ ،يهٔ ٖص ٙاملط َٔ ٠ا٭ْكاض  ،ؾهطض املؿٛض ٠عً ٢املػًُني ،
ؾاْتب٘ ظع ِٝا٭ْكاض غعس بٔ َعاش  ؾكاٍ ٚ :اهلل يهأْو تطٜسْا ٜا ضغٍٛ
اهلل ؟!!  ،قاٍ  :أدٌ  .قاٍ  « :ؾكس آَٓا بو ٚقسقٓاى ٚ ،ؾٗسْا إٔ َا د٦ت
ب٘ ٖ ٛاؿل ٚ ،أعٓٝٛاى عً ٢شيو عٗٛزْا َٛٚاثٝكٓا عً ٢ايػُع ٚايٛاع، ١
ؾاَض ٜا ضغ ٍٛاهلل ملا أضزت  ،ؾٛايص ٟبعجو باؿل ي ٛاغتعطنت بٓا ٖصا
ايبشط ؾدهت٘ ـهٓاَ ٙعو َ ،ا ؽًـ َٓا ضدٌ ٚاسس َٚ ،ا ْهط ٙإٔ
( )1ايبداض ، ٟنتاب املػاظ، ٟباب عس ٠أقشاب بسض  ،ضقِ اؿسٜح (. )3956
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تًك ٢بٓا عسْٚا غسا ; ٟإْا يكُبُط يف اؿطب قُسُمْ يف ايًكاٚ، ٤يعٌ اهلل ٜطٜو
َٓا َا تكط ب٘ عٓٝو  ،ؾػط بٓا عً ٢بطن ١اهلل »(. )1
املبحث الثالث َٛ :قـ أْؼ بٔ ايٓهط  ّٜٛ أسس :

نإ أْؼ بٔ ايٓهط  )2(عِ أْؼ بٔ َايو  خازّ ضغ ٍٛاهلل ﷺ
قس ؾاتت٘ غع ٠ٚبسض  ،ؾًِ ٜؿٗسٖا َع ايٓيب ﷺ  ،ؾٓسّ عً ٢شيو ٚقاٍ :

« ٜاضغ ٍٛاهلل غبت عٔ أ )3(ٍٚقتاٍ قاتًت املؿطنني  ،ي ٔ٦اهلل أؾٗسْ )4(ٞقتاٍ
املؿطنني يرياْ ٞاهلل َا أقٓع  .ؾًُا نإ  ّٜٛأسس(ٚ )5اْهؿـ املػًُ، ٕٛ
قاٍ  :ايًِٗ إْ ٞأعتصض إيٝو مما قٓع ٖٜ - ٤٫٪عين أقشاب٘ ٚ -أبطأ إيٝو
مما قٓع ٖٜ - ٤٫٪عين املؿطنني  -ثِ تكسّ ؾاغتكبً٘ غعس بٔ َعاش ،
ؾكاٍ ٜ :ا غعس بٔ َعاش ; اؾٓٚ ١ضب ايٓهط( ، )6إْ ٞأدس ضوٗا َٔ ز ٕٚأسس(، )7
( )1ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ إغشام ( تٗصٜب ابٔ ٖؿاّ . )615/1
( ٖٛ )2أْؼ بٔ ايٓهط بٔ نُهِ بٔ ظٜس بٔ سطاّ بٔ دٓسب بٔ عاَط بٔ غِٓ بٔ عس ٟبٔ ايٓذاض ،
ا٭ْكاض ٟاـعضد ٞعِ أْؼ بٔ َايو  . اْعط  :اإلقاب٫ ، ١بٔ سذط . 71/1ٚ 74/1
(ٜ )3ككس غع ٠ٚبسض اييت ناْت يف  ّٜٛاؾُع ١ايػابع عؿط َٔ ضَهإ َٔ ايػٓ ١ايجأَْ ١ٝ
اهلذط . ٠اْعط َ :كٓـ عبسايطظام  ، 348/5ضقِ (َ ٖٛٚ )9726طغٌ قشٝض إىل عط، ٠ٚ
ٚايٛبكات ايهرب٫، ٣بٔ غعس ٚ ، 21/2تاضٜذ أب ٞظضع ١ايسَؿكٚ . ، 164/1 ٞقس قض
ٖصا ايتاضٜذ عٔ ابٔ َػعٛز أٜهآٜ ، ٟعط َ :كٓـ عبس ايطظام  ،ضقِ (ٚ ، )7697ايٛرباْٞ
يف ايهبري  ،ضقِ (. )9579
( )4أ ٟأسهطْ . ٞؾتض ايباض، ٟؼت ؾطح اؿسٜح ضقِ (. )2805
( )5ناْت غع ٠ٚأسس يف  ّٜٛايػبت اـاَؼ عؿط َٔ ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١ايجايج َٔ ١اهلذط. ٠
اْعط  :تاضٜذ خًٝؿ ١بٔ خٝاط ٚ ، 67ز ٌ٥٫ايٓب ، ٠ٛيًبٗٝك. 278/3ٚ ، 206/3ٚ ، 201/3 ٞ
( )6قاٍ اؿاؾغ  :نأْ٘ ٜطٜس ٚايسٚ ، ٙوتٌُ أْ٘ ٜطٜس ابٓ٘ ؾإْ٘ نإ ي٘ ابٔ ٜػُ ٢ايٓهط ،
ٚنإ إش شاى قػريّا  .ايؿتض  ،ؼت ؾطس٘ يًشسٜح ضقِ (. )2805
( )7قاٍ اؿاؾغ :قاٍ ابٔ بٛاٍ ٚغري : ٙوتٌُ إٔ ٜه ٕٛعً ٢اؿكٝكٚ ١أْ٘ ٚدس ضٜض اؾٓ١
سكٝك ١أٚ ٚدس ضوا ٟطٝب ١شنَّ َط ٙطٝبٗا بٝٛب اؾٓٚ ، ١هٛظ إٔ ٜه ٕٛأضاز أْ٘ اغتشهط
اؾٓ ١اييت أعست يًؿٗٝس  ،ؾتكٛضَ أْٗا يف شيو املٛنع ايصٜ ٟكاتٌ ؾ ، ٘ٝؾٝه ٕٛاملعٓ: ٢
=
إْ ٞ٭عًِ اؾٓ ١تهتػب يف ٖصا املٛنع ؾأؾتام هلا  .املكسض ايػابل .
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قاٍ غعس  :ؾُا اغتٛعت ٜاضغ ٍٛاهلل َاقٓع !!( . )1قاٍ أْؼ  :ؾٛدسْا ب٘
بهعاٚ ٟمثاْني نطب ١بايػٝـ  ،أ ٚطعٓ ١بطَض  ،أ ٚضَ ١ٝبػِٗ ٚٚ ،دسْاٙ
قس قتٌ ٚقس َجٌ ب٘ املؿطن، ٕٛؾُا عطؾ٘ أسس إ ٫أخت٘( )2ببٓاْ٘ .
قاٍ أْؼ  :نٓا ْط - ٣أْٚعٔ  -إٔ ٖص ٙاٯْ ١ٜعيت ؾٚ ٘ٝيف أؾباٖ٘
 ٖٞٚقٛي٘  ﴿ : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾(. )3
قاٍ اؿاؾغ ٚ :ؾ ٘ٝؾه ١ًٝظاٖط ٠٭ْؼ بٔ ايٓهط َٚا نإ عًَٔ ٘ٝ
قش ١اإلميإ ٚ ،نجط ٠ايتٛقٚ ٞايتٛضع ٚق ٠ٛايٝكني(. )4
قًت  :قش ١ايعكٝسٚ ٠ق ٠ٛاإلميإ ٚق ٠ٛايٝكني ٚايٓ ١ٝاـايك ١هلل ،
ت٪ز ٟبكاسبٗا بعس تٛؾٝل اهلل تباضى ٚتعاىل إىل اـامت ١اؿػٓ ، ١ندامت١
أْؼ بٔ ايٓهط ٚ ، ايتصبصب يف ق ٠ٛايٝكني ٚ ،ايٓ ١ٝايػ ١٦ٝت٪ز ٟبكاسبٗا
إىل اـامت ١ايػ ، ١٦ٝنشاٍ ايطدٌ ايص ٟقاتٌ  ّٜٛأسس  ،أ ٟيف ْؿؼ
= ٚقاٍ يف َٛنع آخط  :وتٌُ إٔ ٜه ٕٛشيو عً ٢اؿكٝك ١بإٔ ٜه ٕٛؾِ ضا٥ش ١طٝب ١ظا٥س٠
عُا ٜعٗس  ،ؾعطف أْٗا ضٜض اؾٓٚ ، ١وتٌُ إٔ ٜه ٕٛأطًل شيو باعتباض َا عٓسَٔ ٙ
ايٝكني ست ٢نإٔ ايػا٥ب عٓ٘ قاض قػٛغا ٟعٓسٚ ، ٙاملعٓ ٢إٔ املٛنع ايص ٟأقاتٌ ؾ٘ٝ
 ٍٚ٪ٜبكاسب٘ إىل اؾٓ . ١ؾتض ايباض٫ ، ٟبٔ سذط  ،ؼت ؾطس٘ يًشسٜح ضقِ (. )4048
ٚقاٍ ايٓ : ٟٚٛقُ ٍٛعً ٢ظاٖطٚ ، ٙإٔ اهلل تعاىل أٚدس ٙضوٗا َٔ َٛنع املعطنٚ ، ١قس
ثبتت ا٭سازٜح إٔ ضوٗا تٛدس َٔ َػري ٠مخػُا ١٥عاّ  .ؾطح ايٓ ٟٚٛعًَ ٢ػًِ ، 52/7
نتاب اإلَاض ، ٠باب َٔ قاتٌ يته ٕٛنًُ ١اهلل ٖ ٞايعًٝا ؾٗ ٛيف غب ٌٝاهلل  .ضقِ
اؿسٜح (. )1903
( )1قاٍ اؿاؾغ  :قاٍ ابٔ بٛاٍ ٜ :طٜس َا اغتٛعت إٔ أقـ َا قٓع أْؼ َٔ نجطَ ٠ا أغٓ٢
ٚأبًَ ٢ع املؿطنني  .ايؿتض  ،ؼت ؾطس٘ يًشسٜح ضقِ (. )4048
( )2امسٗا  :ايطٗبَٚٝع بٓت ايٓهط  .املكسض ايػابل .
( )3قشٝض ايبداض ، ٟنتاب اؾٗاز  ،باب ق ٍٛاهلل  ﴿ : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﴾ ضقِ اؿسٜح َٚ . )2805( :ػًِ  ،نتاب اإلَاض ، ٠باب ثبٛت اؾٓ ١يًؿٗٝس ،
ضقِ اؿسٜح (. )1903
( )4ايؿتض  ،ؼت ؾطس٘ يًشسٜح ضقِ (. )2805
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املعطن ١اييت اغتؿٗس ؾٗٝا أْؼ بٔ ايٓهط  ، بٌ ٚنإ قس قتٌ غبع ١أٚ
مثاْ َٔ ١ٝاملؿطنني َٚ ،ع شيو أخرب عٓ٘ ﷺ أْ٘ َٔ أٌٖ ايٓاض ; ٭ْ٘ قتٌ
ْؿػ٘ يف ْٗا ١ٜاملعطن ، ١٭ْ٘ يف ا٭قٌ مل ٜكاتٌ إ َٔ ٫أدٌ أسػاب٘(. )1
ؾاْعط إىل اإلميإ ايكازم ٚايجبات عً ٢ايعكٝسٚ ٠ايٓ ١ٝايكازق ١نٝـ
تتشهِ يف ا٭عُاٍ ؾتٓذ ٞقاسبٗا َٔ ايٓاض بإشٕ اهلل ،أ ٚتطز ٜ٘ؾٗٝا ،
ؾػبشإ َكًب ايكًٛب .
املبحث الرابع َٛ :قـ نعب بٔ َايو  بعس ؽًؿ٘ عٔ غع ٠ٚتبٛى :
ايكرب عً ٢ايب ٤٬ىتًـ َٔ ؾدل ٯخط ٚ ،ايب ٤٬ىتًـ أٜها، ٟ

ٚععا ٤اؾُٝع قٛي٘ تعاىل  ﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﴾  .قاٍ أب ٛسامت :
ايٛادب عً ٢ايعاقٌ إٔ ٜٛقٔ إٔ ا٭ؾٝا ٤نًٗا قس ؾطؽ َٓٗا  ،ؾُٓٗا َا ٖ ٛنأ٥
 ٫قايَٚ ، ١ا ٜ ٫ه ٕٛؾ ٬س ١ًٝيًدًل يف ته ، ٜ٘ٓٛؾإٕ زؾع٘ ايٛقت إىل
ساٍ ؾس ٠هب إٔ ٜتعض بإظاض ي٘ ططؾإ  ،أسسُٖا ايكرب ٚ ،اٯخط ايطنا ;
يٝػتٛيف نُاٍ ا٭دط يؿعً٘ شيو  ،ؾهِ َٔ ؾس ٠قسقعبت ٚتعصض ظٚاهلا
عً ٢ايعامل بأغط ، ٙثِ ؾطز عٓٗا ايػٌٗ يف أقٌ َٔ ؿع. )2(١
ٚيكس َطت عً ٢نعب بٔ َايو  )3(قٓ ١عع ١ُٝػً ٢ؾٗٝا عُل
تعًك٘ باهلل ٚ قبت٘ يطغٛي٘ ﷺ .

تًو ٖ ٞقٖٓ ١ذط ضغ ٍٛاهلل ﷺ ٚايكشاب ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝي٘ 
قطاب ١مخػني يٚ ، ١ًٝشيو بػبب ؽًؿ٘ عٔ غع ٠ٚتبٛى  ٖٛٚ ،ايصٟ
( )1ايػري ٠ايٓب٫ ، ١ٜٛبٔ إغشام ٚ ، 63/2غٓسَ ٙطغٌ  ،يهٔ ٜؿٗس ي٘ َا يف قشٝض ايبداض، ٟ
نتاب املػاظ ، ٟباب غع ٠ٚخٝرب  ،ضقِ اؿسٜح ( )4203إ ٫أْ٘ مل ٜعني ايػع. ٠ٚ
( )2ضٚن ١ايعكْٚ ٤٬عٖ ١ايؿه٫ ، ٤٬بٔ سبإ . 157
( )3نإ َع٘ عً ٢شيو َ :طاض ٠بٔ ايطبٝع ايعُط ٍ٬ٖٚ ، ٟبٔ أَ ١ٝايٛاقؿ ، ٞضن ٞاهلل عُٓٗا ،
نُا يف ايكشٝض ٚ ،أؾطزتُ بايصنط ٖٓا نعب بٔ َايو  ; يه ْ٘ٛأشنط ايج٬ث١
ٚأؾٗطِٖ  ،بٌ اؿسٜح اي ٌٜٛٛايص ٟشنط ٙايبداض ٟيف غع ٠ٚتبٛى نإ بعٓٛإ  :سسٜح
نعب بٔ َايو .
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مل ٜتدًـ يف غع ٠ٚغعاٖا ﷺ إَ ٖٛٚ ٫ع٘ غري غع ٠ٚبسض ; ٭ٕ اهلل 
مل ٜعاتب أسسا ٟؽًـ عٓٗا  ،إمنا خطز ضغ ٍٛاهلل ﷺ ٜطٜس عري قطٜـ ست٢
مجع اهلل بٚ ِٗٓٝبني عس ِٖٚعً ٢غري َٝعاز(. )1
عًُا ٟبأْ٘ نإ يف ناٌَ اغتعساز ٙعسٚ ٠عتازّا ؿهٛض تًو ايػع، ٠ٚ
ٚمل ٜػبل ي٘ إٔ ادتُعت عٓس ٙضاسًتإ إ ٫يف تًو ايػع. )2(٠ٚ
ٚشيو ظٜاز ٠يف ا٫بتٚ ٤٬ايتشػط ٚايٓسّ عًَ ٢ا ؾات َٔ اـري ايعع، ِٝ
ٚيهٔ أَط اهلل ْؿص ٚ ،مل وهط تًو ايػعٚ ، ٠ٚملا ضدع ضغ ٍٛاهلل ﷺ
غأي٘ عٔ غبب ؽًؿ٘  ،قاٍ نعب  :ؾكاٍ يَ « : ٞا خًؿو ؟ أمل تهٔ قس
ابتعت ظٗطى ؟ » ؾكًت  :بً ، ٢إْٚ ٞاهلل ي ٛدًػت عٓس غريى َٔ أٌٖ
ايسْٝا يطأٜت إٔ غأخطز َٔ غَد ٘ٛبعصض ٚ ،يكس أعٝٛت دسٚ ، ٟ٫يهين
ٚاهلل يكس عًُت ي ٔ٦سسثتو اي ّٛٝسسٜح نصب تطن ٢ب٘ عين يٛٝؾهٔ
اهلل إٔ ٜػدٛو عًٚ ، ٖٞي ٔ٦سسثتو سسٜح قسم ػس عً ٖٞؾ ٘ٝإْ ٞ٭ضدٛ
ؾ ٘ٝعؿ ٛاهلل ٚ ٫ ،اهلل َا نإ ي َٔ ٞعصض ٚ ،اهلل َا نٓت أق٣ٛ
 ٫ٚأٜػط َين سني ؽًؿت عٓو  .ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل ﷺ  « :أَا ٖصا ؾكسم ،
ؾكِ ستٜ ٢كه ٞاهلل ؾٝو »(. )3
ٚسسٜح نعب بٔ َايو ٖصا َع ايٓيب ﷺ ٜٛنض ايب٬غ ١ايؿا٥ك ١اييت
نإ ٜتُتع بٗا يف اؿذٚ ، ١نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜعتصض بعصض ىطد٘ مما ٖٛ
ؾ َٔ ٘ٝاؿطز ٚ ،يهٔ قسم اإلميإ ٚقبت٘ يطغ ٍٛاهلل ﷺ دعًت٘ ٜٛنض
يًٓيب ﷺ إٔ شيو مل ٜهٔ إ ٫تجبٟٛٝا َٔ ايؿٛٝإ ٚ ،إٔ نٌ ايعطٚف
ناْت َٛاتَٝٗٚ ١ٝأ ٠يًدطٚز يف ٖص ٙايػعٚ ، ٠ٚيهٔ أَط اهلل ْؿص .
ٖٓٚا ًْشغ يف نٌ نًُ َٔ ١ن ّ٬نعب  قسم ايك ، ٍٛيصيو
عكب ايطغ ٍٛﷺ عً ٢ن َ٘٬بكٛي٘  « :أَا ٖصا ؾكس قسم » .
( )1قشٝض ايبداض ، ٟنتاب املػاظ ، ٟباب :سسٜح نعب بٔ َايو  ،ضقِ اؿسٜح (. )4418
( )2املكسض ايػابل .
( )3املكسض ايػابل .
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ٖٚص ٙايؿٗاز ٠ايطؾٝع َٔ ١ايٓيب ﷺ أثبتت عُل اإلميإ ايص ٟنإ
ٜتُتع ب٘ نعب بٔ َايو  نُا غٝأت. ٞ
اغتُط ٖذط ايٓيب ﷺ ٚايكشاب ١يهعب بٔ َايو قطاب ١مخػني ي، ١ًٝ
ٜ ٫هًُ ٫ٚ ْ٘ٛهايػ ْ٘ٛست ٢ناقت عً ٘ٝا٭ضض مبا ضسبت  ،ؾبُٓٝا ٖٛ
يف تًو اؿاي ١ميؿ ٞيف أسس أغٛام املس ١ٜٓإشا ْب َٔ )1(ٞٛأْباط ايؿاّ
ٜبشح عٓ٘ دازا ٟست ٢إشا زٍُٖ عً ٘ٝزؾع إي ٘ٝنتاباًَ َٔ ٟو غػإ( ، )2ؾإشا
ؾ : ٘ٝأَا بعس ; ؾإْ٘ قس بًػين إٔ قاسبو قس دؿاى ٚ ،مل هعًو اهلل بساض
ٖٛإ َ ٫ٚهٝع ، ١ؾاؿل بٓا ْٛاغو  .قاٍ نعب  :ؾكًت ملا قطأتٗا ٖٚ :صا
أٜها َٔ ٟايب ، ٤٬ؾتُُٝت بٗا ايتٓٛض ؾػذطت٘ بٗا(. )3
ثِ بعس شيو دا ٙ٤ايؿطز ْٚعيت تٛبت٘ ٚقاسب.  ٘ٝ
قاٍ اؿاؾغ ابٔ سذط بعس إٔ شنط ق ٍٛنعب  ... :ؾتُُٝت بٗا ايتٓٛض
ٚ : ...زٍ قٓٝع نعب ٖصا عً ٢ق ٠ٛإمياْ٘ ٚقبت٘ هلل ٚيطغٛي٘ ٚ ،إ ٫ؾُٔ
قاض يف َجٌ ساي٘ َٔ اهلذط ٚاإلعطاض قس ٜهعـ عٔ استُاٍ شيو ،
ٚؼًُ٘ ايطغب ١يف اؾاٚ ٙاملاٍ عًٖ ٢ذطإ َٔ ٖذط ٫ٚ ، ٙغُٝا َع أَٓ٘
َٔ املًو ايص ٟاغتسعا ٙإي ٘ٝأْ٘ ُٜ ٫هطٖ٘ عً ٢ؾطام ز ، ٜ٘ٓيهٔ ملا
استٌُ عٓس ٙأْ٘ ٜ ٫أَٔ َٔ ا٫ؾتتإ  ،سػِ املازٚ ٠أسطم ايهتاب َٓٚع
اؾٛاب ٖ ،صا َع ن َٔ ْ٘ٛايؿعطا ٤ايص ٜٔطبعت ْؿٛغِٗ عً ٢ايطغب، ١
 ٫ٚغُٝا بعس ا٫غتسعاٚ ٤اؿح عً ٢ايٛق ٍٛإىل املككٛز َٔ اؾاٚ ٙاملاٍ ،
 ٫ٚغُٝا ٚايص ٟاغتسعا ٙقطٜب٘ ْٚػٝب٘ َٚ ،ع شيو ؾػًب عً ٘ٝزٚ ٜ٘ٓق ٟٛعٓسٙ
(ْ )1بْ : ٞٛػب ١إىل اغتٓباط املاٚ ٤اغتدطاد٘ .ؾتض ايباض ، ٟؼت ؾطس٘ يًشسٜح ضقِ
(. )4418
( )2امس٘ دبً ١بٔ ا٭ٚ ، ِٜٗق : ٌٝاؿاضخ بٔ أب ٞمشَّط  .املكسض ايػابل .
( )3اْعط  :قشٝض ايبداض ، ٟنتاب املػاظ ، ٟباب سسٜح نعب بٔ َايو  ،ضقِ اؿسٜح
(. )4418
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ٜكٚ ، ٘ٓٝضدض َا ٖ ٛؾ َٔ ٘ٝايٓهس ٚايتعصٜب عًَ ٢ا زُع ٞإي َٔ ٘ٝايطاس١
ٚايٓع ، ِٝسبا ٟيف اهلل ٚضغٛي٘  ،نُا قاٍ ضغ ٍٛاهلل ﷺ ٚ « :إٔ ٜه ٕٛاهلل
ٚضغٛي٘ أسب إي ٘ٝمما غٛاُٖا »(. )1
قًت  :ن ّ٬اؿاؾغ ٖٓا يف غا ١ٜاؿػٔ  ،سٝح اغتؿعط متاَاٟ
َٛقـ نعب بٔ َايو ٚ ، عرب عٔ شيو بٗص ٙايهًُ ١ايعُٝك ٫ٚ ، ١عٛط
بعس عطٚؽ  ،إ ٫أْين أضد ٛإٔ أن ٕٛقس ٚؾكت يف اختٝاض بعض ا٭َجً١
ايساي ١عً ٢بعض املٛاقـ َٔ أقشاب ايٓيب ﷺ  ،اييت ػً ٢ؾٗٝا ثباتِٗ
عً ٢ايعكٝس ٠يف أسًو ايعطٚف ٚأقعبٗا .
ٖٚص ٙاملٛاقـ َٔ أِٖ ايسضٚؽ ٚايعرب اييت هب إٔ ٜػتؿاز َٓٗا يف نٌ
ظَإ َٚهإ ٚ،إٔ غطؽ ايعكٝس ٠ايكشٝش ١يف ْؿٛؽ ايٓاؽ ٜعس َٔ أِٖ
أٚيٜٛات ايساع ١ٝإىل اهلل  ، بٌ ايجبات عً ٢اؿل َٔ مثط ٠ايتُػو
بايعكٝس ٠ايكشٝش ١بعس تٛؾٝل اهلل غبشاْ٘ .
املبحث اخلامس َٛ :قـ املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض  َٔ ايطٚزٖ: ٠
إٕ تطبٚ ١ٝتعً ِٝايطغ ٍٛﷺ يكشابت٘ ايهطاّ  اييت اغتُطت ث٬ثاٟ

ٚعؿط ٜٔغٓ ، ١اغتٛاع خ٬هلا  -بؿهٌ اهلل  -إٔ ٜطغذ ايعكٝس ٠يف
ْؿٛغِٗ ٚ ،ست ٢ايص ٜٔتأخط إغ َِٗ٬إىل َا بعس اهلذط ، ٠ؾإِْٗ ناْٛا
َأَٛض ٜٔباهلذط ، ٠ؾاغتٛاعٛا إٔ ٜػتسضنٛا ٜٚػتٛعبٛا َا ؾاتِٗ ٚ ،إٔ
ًُٜػٛا ععُ ١اإلغ َٔ ّ٬خ ٍ٬اْسَادِٗ يف اؿٝا ٠اإلغ ١َٝ٬اييت تهْٛت
يف فتُع املس ، ١ٜٓنُا أِْٗ ٚدسٚا ايتٛد ٘ٝايهاٌَ َٔ ايطغ ٍٛﷺ(. )2
ؾًِ تٓكٌ املكازض ا٭ٚىل أ ٟخرب عٔ اضتساز املٗادط ٫ٚ ٜٔا٭ْكاض ضنٞ

اهلل عِٓٗ أمجعني ٚ ٫ٚ،اسس َِٓٗ .
( )1ؾتض ايباض ، ٟؼت ؾطس٘ يًشسٜح ضقِ (. )4418
( )2سطن ١ايطز ٠يف ايٚ ُٔٝسهطَٛت ٚعُإ  ،يف عٗس أب ٞبهط ايكسٜل  ، يعبس ايععٜع
ْٛض ٚي ، 131 ٞضغايَ ١ادػتري  َٔ ،اؾاَع ١اإلغ ١َٝ٬باملس ، ١ٜٓمل تٓؿط .
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ٚثبات املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض عً ٢اإلغ ّ٬يٝؼ ي٘ إ ٫تؿػري ٚاسس ٖٛٚ
قطبِٗ ٚ ،عٝؿِٗ ٬َٚ ،ظَتِٗ يًطغ ٍٛايهط ِٜﷺ ٚ ،اغتؿازتِٗ ايتاَ١
َٔ تطبٝت٘ ﷺ هلِ ضنٛإ اهلل عً ِٗٝأمجعني .
ٖٚصا ٜسٍ ز٫يٚ ١انش ١عً ٢إٔ ايص٫ ٜٔظَٛا ضغ ٍٛاهلل ﷺ ٚ ،أخصٚا
عٓ٘ نإ إمياِْٗ أقٚ ٣ٛأثبت َٔ أٚي٦و ايص ٜٔناْٛا بعٝس ٜٔعٔ بٝت
ايٓب ، ٠ٛيصيو ناْت ايطز ٠يف بعهِٗ ٚ ،هلا أغباب نجري ، ٠يعٌ َٔ أُٖٗا «
نعـ اإلميإ ; ٭ِْٗ مل ٜهْٛٛا َٔ أٚي٦و ايكشب ايهطاّ ايص ٜٔمتهٔ
اإلميإ يف قًٛبِٗ ٚ ،ضغدت ايعكٝس ٠يف ْؿٛغِٗ ٚ ،إمنا لسِٖ أْاغاٟ
سسٜج ٞعٗس باإلغ ّ٬مل تطغذ عكٝست٘ يف ْؿٛغِٗ »(ٚ ، )1هب إٔ ٜ ٫ػٝب
عٔ بايٓا إٔ املطتس ٜٔناْٛا قً ١بايٓػب ١يػريِٖ ممٔ ثبتٛا عً ٢اإلغ، )2(ّ٬
يهٔ املككٛز أْ٘ َا َٔ قب ١ًٝإٚ ٫نإ َٓٗا بعض ا٭ؾطاز ممٔ اضتس َ ،ا
عسا املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض . 
٪ٜٚخص َٓ٘ إٔ َ٬ظَ ١ط٬ب ايعًِ ٚغريِٖ يًعًُا ٤ايطباْٝني  ،خاق١
عٓس ايؿسا٥س ٚايؿنت  ،تكٚ ِٗٝػٓبِٗ بإشٕ اهلل ايسخ ٍٛؾٗٝا ; ٭ٕ ايعًُا٤
ِٖ أعطف ايٓاؽ مبسي٫ٛت أيؿاظ ايهتاب ٚايػٓ ، ١يصيو نإ َٛقـ
ايكسٜل  ٖٛٚ - أعطف ايكشاب ١ايهطاّ ٚأعًُِٗ بايهتاب ٚايػٓ- ١
ساظَا ٟيف قتاٍ املطتسٚ ، ٜٔشيو نً٘ ملا نإ ٜتكـ ب٘  َٔ اإلميإ
ايهاٌَ ٚايٝكني ايتاّ ٚ ،قس ؾطح اهلل قسض ايكشاب ١ملا ؼريٚا يف قتاٍ
املطتس ٜٔملا بني هلِ ايكسٜل َ كاقس ايؿطٜعَٚ، ١جٌ ٖص ٙايؿنت يٝؼ هلا
إ ٫ايطدٛع إىل ايعًُا ٤ستٜ ٢بٛٓٝا يًٓاؽ َا هلِ َٚا عً. ِٗٝ

( )1املكسض ايػابل . 192،
( )2أْعط  :ايجابت ٕٛعً ٢اإلغ، ّ٬أٜاّ ؾتٓ ١ايطز ، ٠ملٗس ٟضظم اهلل أمحس . 23،
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اخلامتة
اؿُس هلل ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢ضغ ٍٛاهلل ٚ ،بعس :
ميهٔ يًكاض ٨ايهط ِٜإٔ ٜسضى أُٖٖ ١ٝصا ايبشح َٔ خ ٍ٬قطا٤ت٘
هلص ٙاـامت ١املدتكطٚ ، ٠غأٚضزٖا يف ْكاط نُا : ًٜٞ
 ٫ -2بس َٔ اإلزضاى ايتاّ إٔ اإلْػإ مل ىًل يف ٖص ٙا٭ضض إ َٔ ٫أدٌ

عباز ٠اهلل تباضى ٚتعاىل  ،نُا قاٍ دٌ ؾأْ٘  ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ طايصاضٜات 56 :ص .

 -1إٔ ايٓيب قاّ بتشكٝل ٖصا اهلسف ايٓب َٔ ٌٝأ ّٜٛ ٍٚأَط ؾ ٘ٝبايسع، ٠ٛ

نُا قاٍ غبشاْ٘  ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴾ طاملسثط 5-1 :ص .

 -1إٔ زع ٠ٛايطغ ٍٛيف ايؿرت ٠امله ١ٝناْت دًٗا يف غطؽ ٖص ٙايعكٝس٠
املتُجً ١يف عباز ٠اهلل دٌ ٚعْٚ ٬بص نٌ َا ٜعبس غٛاٚ ، ٙمل ٜؿتػٌ
بأ ٟأَط آخط غ ٣ٛايسع ٠ٛإىل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ،
ٚقً ١ا٭ضساّ  ،مما ٜسٍ ز٫يٚ ١انش ١عً ٢إٔ اٖ٫تُاّ باؾاْب
ايعكس ٟيف غا ١ٜا٭ُٖ ، ١ٝبٌ  ٫هٛظ إغؿاٍ ٖصا اؾاْب َٔ قبٌ
ايسعا ٠إىل اهلل  ; ٭ٕ ٖصا َٖٗٓ ٛر ايٓيب ﷺ .
 -1أْ٘ هب عً ٢ايساع ١ٝايرتنٝع عً ٢غطؽ ايعكٝس ٠يف ْؿٛؽ ا٭تباع
باييت ٖ ٞأسػٔ َ ،ع عسّ إغؿاٍ داْب ايرتغٝب ٚايرتٖٝب  ،ؾإشا
متهٓت ايعكٝسٚٚ ٠قًت إىل ؾػاف قًب املػًِ  ،تكبٌٖ نٌ
ا٭سهاّ ٚايتؿطٜعات ا٭خطٚ ، ٣ايسي ٌٝعً ٢شيو تًو ا٭َجً ١اييت
غُكٞتُٗا يف ثٓاٜا ايبشح ٚ ،اييت زيت بٛنٛح عً ٢متػهِٗ ٜإمياِْٗ ،
 ٖٞٚغٝض َٔ ؾٝض .
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 -1إٔ ايساع ١ٝإشا أضاز إٔ ٜؿِٗ َٓٗر ايٓيب ﷺ يف ايسع ٠ٛإىل اهلل 
ؾُٗا ٟقشٝشا ٟؾإٕ عً ٘ٝإٔ ٜطدع إىل ايػري ٠ايٓب ١ٜٛايكشٝش ، ١ؾٗٞ
ًَ ١٦ٝبايُٓاشز اؿ ١ٖٝيهجري َٔ َٛاقـ ايكشاب ، ١اييت زيت بٛنٛح
عً ٢أِْٗ قس اغتؿازٚا َٔ َٓٗر ايٓيب ﷺ يف زعٛت٘ .
أغأٍ اهلل دٌ ٚع ٬إٔ هعٌ عًُٖ ٞصا خايكا ٟيٛدٗ٘ ايهطٚ ، ِٜآخط
زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملني .
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فهرس املصادر

ايكطإٓ ايهط. ِٜ
ابٔ ا٭ثري  :املباضى بٔ قُس اؾعض ، ٟأب ٛايػعازات (تٖ606ـ) ،
ايٓٗا ١ٜيف غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط .ؼكٝل  :طاٖط ايعاٚ ، ٟٚقُٛز
ايٓٛاس ، ٞاملهتب ١ايعًُ ، ١ٝبريٚت  ،ز ٕٚتاضٜذ يًٛبع
ابٔ إغشام  :قُس بٔ إغشام بٔ ٜػاض املًٛيب َ( ِٖ٫ٛتٖ151ـ)  ،ايػري٠
ايٓب : ١ٜٛتٗصٜب ابٔ ٖؿاّ  ،ؼكٝل َ :كٛؿ ٢ايػكا ٚآخط ، ٜٔط :
ايجاْٖ1375، ١ٝـ َٛ ،بع ١اؿًيب َ ،كط .
ايػري ٠ايٓب ، ١ٜٛتٗصٜب ابٔ ٖؿاّ  ،ؼكٝل  :غٝس بٔ ضدب ،إؾطاف :
َكٛؿ ٢بٔ ايعس، ٟٚط  :ا٭ٚىل  ،يساض ابٔ اؾٛظٖ1424، ٟـ .
ا٭يباْ : ٞقُس ْاقط ايس ، ٜٔغًػً ١ا٭سازٜح ايكشٝشٚ ١ؾَٔ ٤ٞ
ؾكٗٗا ٚؾٛا٥سٖا  ،ط  :ايطابع ، ١املهتب اإلغٖ1404 ، َٞ٬ـ .
قشٝض غٓٔ ايرتَصْ : ٟؿط َهتب ايرتب ١ٝايعًُ ٞيس ٍٚاـًٝر ايعطب، ٞ
ط  :ا٭ٚىل ٖ1408،ـ .
قشٝض غٓٔ ابٔ َاد٘ ْ :ؿط َهتب ايرتب ١ٝيس ٍٚاـًٝر ايعطب ، ٞط :
ا٭ٚىل ٖ1408 ،ـ .
ايبداض : ٟقُس بٔ إمساع ، ٌٝأب ٛعبس اهلل (تٖ256ـ)  ،اؾاَع ايكشٝض ،
ايكاٖطَ، ٠ع ؾتض ايباض٫ ، ٟبٔ سذط  ،ط  :ايػًؿ ، ١ٝايكاٖط، ٠
ٖ1380ـ  ،تطق ِٝقُس ؾ٪از عبس ايباق. ٞ
ايبٗٝك : ٞأب ٛبهط أمحس بٔ اؿػني (تٖ458ـ)  ،ز ٌ٥٫ايٓب.، ٠ٛؼكٝل :
عبس املع ٞٛقًعذ ، ٞط  :ا٭ٚىل ٖ1405 ،ـ  ،زاض ايهتب ايعًُ ، ١ٝبريٚت .
ايرتَص : ٟأب ٛعٝػ ٢قُس بٔ عٝػ ٢بٔ غٛض( ٠تٖ279ـ)  ،غٓٔ ايرتَص. ٟ
ؼكٝل  :أمحس ؾانط ٚ ،قُس ؾ٪از عبس ايباقٚ ، ٞإبطاٖ ِٝع، ٠ٛٛ
ط  :ايجاْٖ1398، ١ٝـ َٛ،بع ١ايباب ٞاؿًيب .
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اؿانِ ايٓٝػابٛض : ٟأب ٛعبس اهلل قُس بٔ عبس اهلل (تٖ405ـ) ،
املػتسضى عً ٢ايكشٝشني ْ ،ؿط زاض ايهتاب ايعطب ، ٞبريٚت .
ابٔ سبإ  :أب ٛسامت قُس بٔ سبإ بٔ أمحس (تٖ354ـ)  ،ضٚن ١ايعك٤٬
ْٚعٖ ١ايؿه ، ٤٬ؾطح ٚؼكٝل  :قُس ق ٞٝايس ٜٔعبس اؿُٝس ٚ ،قُس
عبس ايطظام محعٚ ، ٠قُس ساَس ايؿك ، ٞزاض ايهتب ايعًُٖ1397 ، ١ٝـ .
ابٔ سذط  :أب ٛايؿهٌ أمحس بٔ عً( ٞتٖ852ـ)  ،اإلقاب ١يف متٝٝع
ايكشابْ ، ١ؿطزاض ايهتاب ايعطب. ٞ
ؾتض ايباض ٟبؿطح قشٝض ايبداض ، ٟط  :ايػًؿٖ1380 ، ١ٝـ .
خًٝؿ ١بٔ خٝاط  :ؾباب ايعكؿط( ٟتٖ240ـ)  ،تاضٜذ خًٝؿ ، ١ؼكٝل :
أنطّ نٝا ٤ايعُط ، ٟزاض طٝب ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايطٜاض  ،ط  :ايجاْ، ١ٝ
ٖ1402ـ .
أب ٛظضع ١ايسَؿك ، ٞعبس ايطمحٔ بٔ عُط ٚبٔ عبس اهلل ايٓكط( ٟتٖ281ـ) ،
تاضٜذ أب ٞظضع ١ايسَؿك . ٞؼكٝل  :ؾهط اهلل ْعُ ١اهلل ايكٛداْ. ٞ
ابٔ غعس  :قُس بٔ غعس بٔ َٓٝع (تٖ230ـ)  ،ايٛبكات ايهرب ، ٣زاض
قازض  ،بريٚت .
ايؿٝباْ : ٞأمحس بٔ سٓبٌ (تٖ241ـ)  ،املػٓس  :ؼكٝل  ،أمحس ؾانط ،
زاض املعاضف َ ،كط .
املػٓس  :بتشكٝل  ،ؾعٝب ا٭ضْاٚ٩ط ٚضؾاق٘  ،ط  :ا٭ٚىل ٖ1417 ،ـ ،
َ٪غػ ١ايطغاي. ١
ايكاؿ : ٞقُس بٔ ٜٛغـ ايؿاَ( ٞتٖ942ـ)  ،غبٌ اهلسٚ ٣ايطؾاز
يف غري ٠خري ايعباز .ؼكٝل  :عازٍ أمحس ٚعً ٞقُس َعٛض  ،ط :
ا٭ٚىل ٖ1414 ،ـ  ،زاض ايهتب ايعًُ ، ١ٝبريٚت .
ايٛرباْ : ٞأب ٛايكاغِ غًُٝإ بٔ أمحس (تٖ360ـ)  ،املعذِ ايهبري :
ؼكٝل  :محس ٟعبس اجملٝس ايػًؿ ، ٞط  :ايجاْ ، ١ٝاؾُٗٛض ١ٜايعطاق، ١ٝ
ٚظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايس ، ١ٜٝٓإسٝا ٤ايرتاخ .
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 ايٛرب : ٟأب ٛدعؿط قُس بٔ دطٜط (تٖ310ـ)  ،تاضٜذ ا٭َِ ٚاملًٛى .
ؼكٝل  :قُس أب ٛايؿهٌ إبطاٖ ، ِٝزاض غٜٛسإ  ،بريٚت .
 ايكٓعاْ : ٞعبس ايطظام بٔ ُٖاّ (تٖ211ـ)  ،املكٓـ  :ؼكٝل سبٝب ايطمحٔ
ا٭ععُ ، ٞاملهتب اإلغ ، َٞ٬بريٚت .ط  :ايجاْٖ1403، ١ٝـ .
 ابٔ ايك : ِٝأب ٛعبس اهلل قُس بٔ أب ٞبهط ايعضع ٞايسَؿك( ، ٞتٖ751ـ) .
 ايكٛاعل املطغً( ١ايكٛاعل املٓعي ، )١ؼكٝل  :أمحس ع ١ٝٛايػاَس، ٟ
ٚعًْ ٞاقط ايؿك ، ٞٗٝط  :اجملًؼ ايعًُ ٞباؾاَع ١اإلغ ١َٝ٬باملس. ١ٜٓ
 ابٔ نجري  :إمساع ٌٝبٔ نجري ايكطؾ ٞايسَؿك( ٞتٖ774ـ)  ،تؿػري
ايكطإٓ ايعع، ِٝزاض املعطؾٖ1388، ١ـ  ،بريٚت .
َ ػًِ بٔ اؿذاز  :أب ٛاؿػني ايكؿري( ٟتٖ261ـ)  ،قشٝض َػًِ بؿطح
ايٓ ، ٟٚٛزاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ، ٞبريٚت  ،ط  :ا٭ٚىل ٖ1347 ،ـ .
َٗ س ٟضظم اهلل أمحس  ،ايػري ٠ايٓب ١ٜٛيف ن ٤ٛاملكازض ا٭قً ، ١ٝط :
ا٭ٚىل ٖ1412ـ َ ،طنع املًو ؾٝكٌ يًبشٛخ ٚايسضاغات اإلغ. ١َٝ٬
 ايجابت ٕٛعً ٢اإلغ ّ٬أٜاّ ؾتٓ ١ايطز ٠يف عٗس اـًٝؿ ١أب ٞبهط ايكسٜل 
ٚزٚضِٖ يف إمخازٖا  ،زاض طٝب ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ط  :ا٭ٚىل ٖ1420 ،ـ .
ْٛ ض ٚي : ٞعبس ايععٜع قُس  ،سطن ١ايطز ٠يف ايٚ ُٔٝسهطَٛت
ٚعُإ  ،يف عٗس أب ٞبهط ايكسٜل  ،ضغايَ ١ادػتري َٔ قػِ ايتاضٜذ
بهً ١ٝايسعٚ ٠ٛأق ٍٛايس ٜٔباؾاَع ١اإلغ ١َٝ٬باملس . ١ٜٓمل تٓؿط .
 ايٓ : ٟٚٛأب ٛظنطٜا و ٢ٝبٔ ؾطف ايس( ٜٔتٖ676ـ)  ،ؾطح ايٟٓٚٛ
عًَ ٢ػًِ .
 ايٛاقس : ٟقُس بٔ عُط بٔ ٚاقس ا٭غًُ( ٞتٖ207ـ) َ ،ػاظ ٟايٛاقس. ٟ
ؼكٝل َ :اضغسٕ دْٛؼ  ،عامل ايهتب  ،ط  :ايجايجٖ1404، ١ـ .

***

