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 املقدمة
احلمد هلل الذي أنزل احلكمة على نبيه األمني، وأكمل  اللد خب متلامل الني،للني، وال ل   

 أما بعد:  الد خب،  إىل  وم حبكمته وعلى مخب اهتدى ،والس م على البعوث رمحة للعالني
مؤ لللللدار  ل لللللني ر  فللللل ر ملللللخب رمحلللللة اب اللللللنيمحخب اللللللنيةي   لب لللللني ة إر،لللللال نللللل  النيمحلللللة 

، فبدأ دعوته  ألقنيبني مخب مكة الكنيمة  حلكمة والنيمحلة، وقابلله أبللباب   لةل لة (1)واحلكمة
وع مة  والن مة، وقد صرب على ذلك مما أدى إىل ازدايد العنيفة بع مة ُخل ه، ومجي  صربه،

 انت للني صلليته   فللاو  للا أور مللخب مكللارمةكمتلله، و،للعة رمحتلله، فل،للل  أللللة مللخب األولللني، و 
أخللذ  ا،للتباف فللورار وبللدأ ةهلل  مكللة م غ هللذه الللدعو بل  للاألخلل و، ولللا أمللنيه اب تعللاىل أر  ُ 

  تن   خارج مكة، ف  د الطائف و،وو عكاظ ومىن وذي اجملاز. 
ة هللذا الللد خب، ممللا أدى إىل انت للار دعوتلله   الللدر وكانللن نتيبللة هللذه اعللو   معنيفلل

إىل مكللة الكنيمللة للللدخول   اف،لل م، فابتللاظ ك للار ق  للاده وتللور  البلللدار اجملللاور ، وبللدأو 
وملخب معله ملخب اللؤمنني، فابلاجني مجل   قني ش، وعمدوا إىل الواجابة بتلدب  الكائلد   النل  

خ ني، للفإىل الد نللة وا ،لت نيار  لا،  النل   ملناب  إىل احلب لة   دفعتلني، م تلل  ذللك هبلني 
فيابا ةيا  احملبة والنيمحلة، إذ  خلى بلني الابلاجني خب واألن لار، فكانلن  وابلة نلوا  دوللة م امحلة 
 ألخو  افميانية والع قة الني نية، حت ق فيابا ة وو افنسار احل ي يلة اللال   تعلنيل اللدج  

"أد األمانة إىل مخب ائتمنك و   ب وله: ةث عليابا  الال واخليانة ب  ال دو وأداء األمانة
 .(2)ختخب مخب خانك"

وإلةلاء الت نيقلة العن لني ة اللال   واحلني لة سلاوا ومخب هذا النطلق بلز  نلور العلدل ،لا عار  ل
 كانللن   اعاهليلللة، وقللد تني،لللان هللذه العلللاين الع يمللة والعلللان احلكيمللة   اجملتمللل  اللللدن

اليابلود، وللا رأى و  الن لارى وأبنيملن العابلود مل  ،ارت لن ال للوف، فطابن الن لو  و احل ي ي
هذا التوفيق والسعاد    الد نة، وجلد أر ك لار قلني ش وملخب واف ابل   ابلددور الدوللة السللمة 
 اعد لد ، فط للق ار،للال وفللود الللدعو  إلللياب ، وع للد العاهللدا  ملل  بعمللاب ، م أراد أر  علل   

                                                

 (.7/205حلكمة: هي وضع الشيء يف موضعه. )ينظر فتح الباري ما قيل يف ا أصح   -1
، وصنححه اللبنا ، صنحيح 3534ابب يف الرجل أيخذ حقه منن تني ينده   –كتاب اإلجازه   –سنن أيب داود  -2
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لر،للل  ،لللنياايه إىل أزائابلللا، وإذا   ،لللتبابة  لللذه اللللدعو  هلللذا اخلللل  أزلللاء اعز لللني  العنيبيلللة، ف
وم  جمو  هبني، وبد  اعز ني  العنيبية دولة  ،تت اعد، وع د العاهدا  م  ن ارى جننيار
 موةد  قو ة  ا هيبتابا بني ال ني  والنيوم. 

 النيمحلللة  دور  خلللني فابلللي دعلللو  عالينيلللة، فنللل إر هلللذه اللللدعو    ت ت لللني عللللى قلللوم 
ومللا أر،لللنا  إ  ﴿كمللا أخللرب اب تعللاىل بللذلك   ،له اب رف العللالني رمحللة للعللالنيأر،للعلالي  

إر هلللللو إ  ذكلللللني ﴿نلللللزل إليللللله وكلللللذلك ال لللللني ر اللللللذي أُ  ،[107]األنبيلللللاء  ﴾رمحلللللة للعلللللالني
إر أول بيللن و لل  للنللا  الللذي ببكللة مباركللار ﴿وكللذلك قبلتلله  ،[104] و،للف  ﴾للعللالني

 [.96  ل عمنيار] ﴾وهدى ورمحة للعالني
ومواع للله  ،وهدا تللله الع يملللة ،بني،لللائله احلكيملللة ملللخب أجللل  ذللللك بعلللث ر،لللول اب 

 . رمحة اب تعاىل   الدار خب اإىل ملو  الدول اجملاور  لينالو  الكنيمية
ارار وافلني ، وثل ،ب  الب ني ة أصول النيمحة وأ،باف نزو ا ف كن  اثرار زاهني  م ة  األُ ل د عل  

وانت ني هذا النلور ةل    ل  أرجلاء اعز لني  العنيبيلة فلخلذوه ب لو ،  ،وا بهفعنيفوا هذا النور وعمل
فطابن به ال لوف، وقاموا مجيعار حبق اب تعاىل م حب وو العباد ة  بد  منوذجار ةماراير 

ابتداءر حبق اب تعاىل م حبلق العبلاد   األملخب ، فني دار بني األم   ا متيز  به مخب رعا ة احل وو
ى اخللت ل أداي لل  وألللوا   وجنسللاب ، وإعطللائاب  ةللنيايا  وة للوقاب  كاملللة بللنيو  والعللدل عللل

والتسامح، والع و والتناصح كما  ني ى اب تعاىل   ةق السل  وب  السل  مخب داخ   الود
بلللل د السلللللمني وخارجابللللا، وةللللق النياعللللي ورعيتلللله   السللللنياء والمللللنياء، وةللللق النيجلللل  والللللنيأ ، 

وال   ، والساعي واألج ، وةق الدار واعوار كل  ذللك حتلن للواء  وال ة  والكب ، والة 
مملللا أد ى إىل مز لللد ملللخب الت لللوى واحملبلللة [، 13]احلبلللنيا   ﴾إر أكلللنيمك  عنلللد اب أت لللاك ﴿

وقللد ،للاعد ذلللك علللى قللو  األواصللني داخلل  اعز للني  العنيبيللة وانبوللاو النللور منابللا إىل ، واللل اب 
 للللا وقللللد رل للللن ةمللللاراا بللللني تلللللك احلمللللارا ، إذ الللللدول اجملللللاور  واحلمللللارا  العاصللللني  

،لطعن منابللا أنلوار ا دا للة وامتلد ذلللك النلور إىل ب يللة احلملارا  ةلل   انملو  حتللن لوائابللا 
ونَلُعملللن بربكلللا  أمنابلللا، وارت للل ن ملللخب  ،ةيلللث انبابلللني  ب للل اء أةكامابلللا و يللل  تعاملابلللا

ابا، ف ذا بدولة اخل فلة رةيق إميا ا، فارت ن منياقي عليائابا، وانسبمن م  علمائابا وةك ام
اخلمنياء إىل أور   ا ر وأفني  يا بني ر، وال ني  الكاملة البيماء وبنيكااا العادلة تبس  أايد ابا
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إر هلذا ال لني ر  ابلدي ة ﴿شنيقار تنيفنيل عللى ربوعابلا را لة ال لني ر الكلنيي اللذي هلو الور ا دا ل
 .[9]اف،نياء  ﴾للال هي أقوم

 : يميل لدوقال الست نيو ال نينسي أ
التسامح الع ي  الذي حتلى به اخلل اء األمو ور، وملو  الطوائف.. ين ميتد للواهه عللى 
ما ةكموه مخب شعوف، أو على السلمني ال ادمني مخب أفني  ية وال نيو فحس ، ب  انبس  
ظلله أ ملار عللى العلملاء السلليحيني اللذ خب أقبللوا مابطعلني مللخب أبعلد األقطلار لتل لي العلللوم   

ا خلللللذ  بلللللام   -األنلللللدل  –ال   حت لللللى،   ذللللللك ال طلللللني السلللللاةني هلللللني  اللللللاللللللدر الزد
 (1)األلباف.

وعنيفابللا افنسللار الللذي عللا ش تلللك احل للوو أو عنيفابللا مللخب  ،إ للا ة ي للة عنيفابللا التللار خ
 خ ل ال نياء  أو السماع أو العا  ة.

مار، إذ ومل  هلذا اخللل  الع لي ، والن ل  العمللي ، فل ر بعللت النلا  قلد تعللاملوا  لزاء َ،للن   
تطاوللللن ألسلللنتاب  عللللى م لللام نللل  النيمحلللة واحلكملللة، ولط الللن أق مابللل  ال لللحف البيملللاء 

، كل  ذللك فاثر  (2)  عتداء وا ف اء على ،يد ولد  دم وةواء منذ بعوته ةل  هلذا السلاء
ال للأ أو ةسللدار أو جابلل ر حب ي للة ،لليد األنبيللاء، وهللذا ا عتللداء جحللود لتلللك ا  ء وظللل  

 لي هبملة عللى الب لني ة  إذ أر أ ة كلمة متل  م لام النل   ،وخمال ة لنيف السماءللب ني ة 
قا بة وظل   ا، وفتنة ت تك  لت اه  واحلوار، ألر الب ني ة تن س  إىل أل أللة أقسلام هلاه نل  

 النيمحة واحلكمة:
 ال س  األول: م دقور  تلألنيور مخب أذى نبياب  و ةمبور له.

فابللو  للؤألني  ، فلل ذا بلةابلل  الت للو ش   م للام النلل  نلل  ال سلل  الوللان:    عنيفللور ال
 على ،عادا    ا دا ة إىل احلق ور ا النيف ،بحانه.

فابلللؤ ء ةينملللا  ال سلل  الواللللث: قللد اللل  بعللت الكللل م اللللذي   للوه شلللا  النلل  
 اب  وجابلاب .اعوا هذا الك م  زداد الت و ه   ع و   فيستمنيور على بي   

                                                

 . 454العلم عند العرب ص -1
م إذ مسعني بنبنحم ضاضنراب اباب 13/9/2006افق هن املو 1427شعبان 20كتبي هذه املقدمة يوم الربعاء مساًء يف   -2

  الفاتيكان )بيندكي السادس عشر(. 
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نيه مسللتط ،   شللك أنلله  ةملل  اب تعللاىل، ألنلله بيللور علللى و  ذلللك ظللل  كبلل  وشلل
أنبيائه فما  لك   لني  مخب ،يد األنبياء؟! ة ار إر هلذا ال لل      بلله الع ل ء، و لذا ف لد 

والت نيلللد للللذلك ا لللنياء  الع لللور  للللنيد    انلللربى لللله ألللللة ملللخب السللللمني وبللل  السللللمني عللللى ملللني   
   لور جد لد ملخب دخل    هلذا الع لني  النيمحلة واحلكملة وا فل اء، إ  أر النيل  ملخب نل  

ا عتداء النسق والن   بتاطي  دقيق  ستابدل الن  احلكي  وال ني ر الكلنيي اللذي جلاء بله 
 مخب اب الع ي . 

 ،مللخب أجلل  ذلللك عزمللن أر أقللوم  للذا اعابللد التوا لل  لبيللار هللذه الاططللا  اخلطلل  
  ، وا،للللتعنياه اعابلللود البذوللللة هللللاه هلللذا ا عتللللداء،ومعنيفلللة جلللذورها وفنيوعابللللا و اثرهلللا الوللل  

فعداد خطاف معاصني  تنا،  م  الب ني ة ةداي ا وأل افااا، جيم  بني األصالة والعاصني ، 
وا،لللتنبا   الد لللة  ل للمائ  الع يملللة والعاملللة الكنيميلللة، مللخب النيوا لللة احملللنير  الات لللني  للسلل  

لعنيفللة العللاين الللال  اصللني  و ني  للة تعامللله ملل  ا خللني،النابللاج النبللوي   علل ج ال للك   الع
نيصللد األقلل م الللال لولتو لليح الكللارم الللال أتللى  للا عميلل  الب للني ة، و  سلل   للا ر،للول اب ات  

،لللللطني  شلللللابادا  بتللللللك الكلللللارم ملللللخب شللللل  ب لللللاع اللللللدنيا عللللللى اخلللللت ل لةلللللاا  وأداي للللل  
ا ني التلار خ وال بيلة، ودهاقنلة مخب أ، متواف ة ومتنا، ة ومذاهباب ، هذه ال ابادا  صدر 

ملللخب الن للل ني  وال لسللل ة وأ،لللاتذ  ال هلللو  وعبلللاقني  ا قت لللاد، نور، لللاالسيا،لللة، وأر ف ال
الذ خب انبابنيوا بس   ال ط ى ومناباجه اجملتىب الذي   طني رمحة وةكمة   تعامله  (1)الو  ني

لتعللنيل علللى هللذا اخلطللاف م للاكلابا، بلل  إر كولل ار مللخب السلللمني حباجللة ل ملل  الب للني ة وةلل    
تاب  وبل  جللدا  أه  مل ل مخب نيدودالل ى العتدور و  وا ةب  العنيكة بني احلق والبا  ،ليعلم

وتؤخلذ  ،، وقد ةاولن تتب  تلك األقوال لعلابلا تلؤألني   ت لحيح السلار(2)ومخب أه  بلدا  
ال لبابا   أهل  ، كملا ا،تعني لنلع ج ال ك   الال تعلان منابلا الب لني ة   ن ني ا عتبار

                                                

ومننا اقتقيتننه مننن الشننغاداة اليربيننة م يعننى امعتمنناد علننح كننل مننا يقولننه أصننحاابا يف م لفننا م وإ ننا هننو مننن ابب  -1
 [. 26]يوسف/﴾ وشغد شاهد من أهلغا﴿

العننرب وأوراب القنننرون  -1املشننوهة عننن اإلسننيم مننا يلنني: ) مننن الكتننج الجنبيننة الننل رصنندة اليننور واملفنناهيم -2
مفاهيم اليرب عن اإلسيم يف القنرون الوسنطح،  -3اإلسيم واليرب، وكيمها لنورمان داقيال( ) -2الوسطح( )

رتجم(. ينظننننر منننن –املستشنننرقون النننننالقون ابللينننة اإلقكليايننننة، لعبننند اللطيننننف الطيبننناوي  -4للمننن را سنننناو رن( )
 .70 املوضوعية وامفتعالية صامستشراق بني
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وةاولن افجابة عليابا  لن    واعابلة  ف، م وبنبيه الاتار  الال   يعابا أر ف ال أ
األ،لتاذ  فعطاء ةق احللوار والبيلار اللذي  ن لده السا،لة الةنيبيلور العتلدلور ك لولوالع  ، 

جلوف جي  م ار عمو عنلة ال لؤور اخلارجيلة  لكلوجنني  األمني كلي: اللذي دعلا قومله إىل و 
وا جتابلللاد،  التعلللنيل عللللى اف،للل م د لللخب السللل م والسلللااة، اللللد خب اللللذي  لللث عللللى الكلللد   

أع ل  إنسلار  و   الن ام وا لتزام، و  يت  حل  واللطف، وهو  عترب الني،لول املدار 
عنيفه التار خ، وجي  التعنيل على جوان  ع مته الال كار  تمت   ا، وكذلك عدد كب  مخب 

، ولكللخب وف العللاين جيلل  أر تتعللنيل علللى التعللالي  الللال جللاء  للا امللد أصللحابه. وكلل  شللع
 لأل،ف ين  دث ذلك لسببني: 

األول: هلللو اختلللاذ بلللل  السللللمني موق لللار مللللخب هلللذه التعلللالي  منطل لللله التع للل  والتحيللللز 
 واعاب . 

 الوان: هو عدم ،عي السلمني ةويوا ف  ع ب ه  على ع مة د ناب . وقال: 
ل للنير ال للادم هللو قللنير اف،لل م، وقللنير الو افللة اف،لل مية، و،للتكور هللذه أان أعت للد أر ا

  (1)فنيصة فة ل مز د مخب الس م والنيفاهية   ك  ب اع العاين .
 

 أبواب كما يلي:  ي ةوقد قظمي خطة البحث يف مقدمة و 
 وفيابا أمهية الو وع، و،ب  الكتابة واخلطة والنابج. املقدمة:

 

 فيين:سريته مدجبة بقبساة من رمحته، وفيه  شذراة منالباب الول: 
  العغد املكي، وفيه املباحث التالية: الفيل الول:

 البحث األول: و دته ونسبه ون لته. 
 .البحث الوان: مبعوه 

 البحث الوالث: ا بني  إىل احلب ة.
 البحث النياب : م ا عة قني ش لب  هاش  وب  الطل .

 إىل الطائف. البحث اخلام : خنيوجه 

                                                

 . 91-90اقظر قطوف داقية من مآ ر املسلمني ص  -1
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 .البحث الساد : اف،نياء والعنياج
 البحث الساب : بيعة الع بة األوىل والوانية.

 .البحث الوامخب: هبني  ر،ول اب 
 الفيل الثا : العغد املد  وفيه املباحث التالية: 

 .السنة األوىل للاببني  أه  أعمال وةوادثالبحث األول: 
 .السنة الوانية للاببني  ثأه  أعمال وةوادالبحث الوان: 
 السنة الوالوة للاببني . أه  أعمال وةوادثالبحث الوالث: 
 .السنة النيابعة للاببني  أه  أعمال وةوادثالبحث النياب : 

 السنة اخلامسة للاببني . أه  أعمال وةوادثالبحث اخلام : 
 السنة الساد،ة للاببني . أه  أعمال وةوادثالبحث الساد : 
 السنة السابعة للاببني . ه  أعمال وةوادثأالبحث الساب : 
 السنة الوامنة للاببني . أه  أعمال وةوادثالبحث الوامخب: 
 السنة التا،عة للاببني . أه  أعمال وةوادثالبحث التا، : 
 .السنة العاشني  للاببني  أه  أعمال وةوادثالبحث العاشني: 

 

عنننيه أهنننم و  البشنننريةتقينننق حاجننناة  املسنننتفاد منننن حكمتنننه البننناهراب يفالثنننا :  البننناب
  التالية: وفيه الفيول ،املشكية املعاصراب

 الفيل الول: املشكية السياسية، وفيه املباحث التالية:
 البحث األول: م كلة الت نيقة العن ني ة والد نية وافقليمية.

 البحث الوان: م كلة ن ام الدقني ة.
 البحث الوالث: م كلة احلني ة.

 ا عتداء فيما بني الدول.البحث النياب : م كلة 
 .البحث اخلام : م كلة التاول والتحس  مخب ا خني

 
 :، وفيه املباحث التاليةالفيل الثا : املشكية امجتماعية
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 البحث األول: م كلة اعاب .
 البحث الوان: م كلة ة وو النيأ .
 .البحث الوالث: م كلة الع و  

 البحث النياب : م كلة النيو.
 : ، وفيه  ي ة مباحثثالث: املشكية امقتياديةالفيل ال

 البحث األول: م كلة الني .
 . البحث الوان: م كلة ال  ني

 م كلة البطالة. البحث الوالث:
 

 وفيه فيين: ،: مكاقة قيب الرمحة واحلكمة لثالباب الثا
 الفيل الول: مكاقته عند هللا تعاىل وامليئكة واجلن، وفيه مبحثان:

 حث األول: مكانته عند اب تعاىل.الب
 البحث الوان: مكانته عند ال ئكة واعخب.

 الفيل الثا : مكاقته عند البشر وفيه  ي ة مباحث:
 البحث األول: مكانته عند األنبياء.
 البحث الوان: مكانته عند السلمني.

 البحث الوالث: مكانته عند ب  السلمني.
 

 لنتائج والتوصيا  وا ق اةا .وفيابا أه  ا اخلامتة:
 التالية:  وكان منهج البحث حسب الخطوات

 ،للسللل   ملللخب كتللل  الات لللنيا  احمللللنير  وال لللادر العتلللرب  مبتكلللني  صللليابة خمت لللني  -1
 . دجمابا  ل مائ  الع يمةو 

ا،للتنبا  العاملللة الكنيميللة مللخب السلل   الات للني ، واقتنللام ال وائللد العلميللة الللال الل   -2
    هذا الع ني. افنسار
ه م  ب  السلمني   السل  واحلنيف م ت نيار على املمج  األةاد ث الوارد    تع -3

 األةاد ث الوابتة.
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ملللخب  ختللني ج األةاد لللث وا اثر واحلكللل  عليابلللا معتملللدار عللللى أقلللوال الن لللاد العتلللرب خب -4
 الت دمني والتلخني خب.

 ني ملللخب بللل  السللللمني وملللخب اللللذ خب ةقلللوال الن لللو  لتلللورا  وافجنيللل ، ا ،ت لللاباد -5
  .على بيار ع مة ن  النيمحة  الذ خب شابدوا دخلوا   اف، م

 .احلكمة  تتب  ال ك   الكربى الال تع ي العاين وبيار معاعتابا بسنة ن   -6
كتبللوا شللابادا  علللى نلل  مجل  أقللوال العلمللاء األجانلل  مللخب ال للنيو والةلنيف الللذ خب   -7

 .اتس   ا نبينا امد  النيمحة واحلكمة الال
ومعنيفللة جللذورها وتطورهللا ودرا،للة  ،وللار   هللذا الع للنيتتبلل  أهلل  افشللاعا  الللال تُ  -8
 ، والنيد عليابا  لع   والن  . وخطوراا انت ارها
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 الباب الول
 رمحتهشذراة من سريته مدجبة بقبساة من 

 العغد املكي الفيل الول:
( ،نة، أملا   53إذ بلغ ) ةيا  ن  النيمحة ل د ا،تةنيو هذا العابد ف    و لة مخب 

( ،نوا ، مخب أج  ذلك ف ر احلد ث عخب العابد الكي ةاف  10الد نة النبو ة ف د عاش )
ز   لهلذا العابلد بتنل حلوادث واألخبار، وجد ني   ،تنبا  وا عتبار، وقد ة لي هلذا العابلد 

( 86ف د بلغ عدد السور الكية )ز   الدن، لالتن أل ألة أ عالقني ن بز ني   ك  أكوني مخب 
إ للافة إىل ذلللك أر بعللت السللور الدنيللة  ( ،للور ،28،للور  بينمللا بلللغ عللدد السللور الدنيللة )

ز   الع للي   ملل ي إىل وقللائ  السلل   كولل ار مللخب ال للاهد الوألوقللة لوهللذا التنلل فيابللا  اي  مكيللة،
ال اصللد، فلل ر هللذه  ز   الكللي ومللا فيلله مللخبلواألخبللار الؤكللد ، وذلللك مللخب خلل ل فحللوى التنلل
، ف للد كللار ومللخب معلله مللخب ال للحابة ال اصلد قائمللة بكلل  جزئيااللا   ةيللا  نلل  النيمحلة 

خل لله ال للني ر،  ني للى لني للاه، و سللا  لسللاطه، و لل ج   ايتلله ةقواللله وأفعاللله، وال للحابة 
، فتكور هلذه ال اصلد  لمخب من وملة ز   ال ني ر ومعنيفة معانيهل  تدور به، و ت وقور إىل تن

 السلل   جد للد  مللخب ز   الكللي فكلننللا نللنيى معللاينلينمللا نتتبلل  خ للائ  التنللحسلل   النبو للة فال
 ز   الكي:ل، ومخب خ ائ  التنالعطني 
 ت ني ني أ،  الع يد  والدعو  إىل توةيد العبود ة والنيبوبية.  -1
الوالللد خب وإكلللنيام  الللدعو  إىل أصللول األخلل و كال للدقة والللرب وصلللة األرةللام وبللني    -2
 والعدل وافةسار  لمعيف واليتي . اعار 

 العنا ة ب    األنبياء وا عتبار  ا.  -3
لسلللل   مز للللدار مللللخب ال للللاهد مللللخب ال  لللل  وا داف إىل اوكلللل  هللللذه اخل للللائ  تملللل ي 

 ،والت للدم والتلللخني ،واألةكللام واألخبللار بلل  وحتللدد لنللا أوقااللا مللخب خلل ل معنيفللة أول مللا نللزل
ومعنيفللللة  ،ز   احلمللللنيي والسلللل نييلول، وكللللذلك معنيفللللة التنللللز لوأ،للللباف النلللل ،والنا،لللخ والنسللللو 
 ،الدقي لللة والوألوقلللةوال لللي ي وال لللتائي، ف نللله  عطللي مز لللدار ملللخب العلوملللا   ،النابللاري والليللللي

 بو و .  النبو ة الس   وم اهد م اهني الز د مخب تبلىيف
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 نللزل،ومهللا أول مللا  فعلللى ،للبي  الوللال لللو ا،تعني للنا م اصللد ،للور  العلللق و،للور  الزملل 
لوجللدان احلللث علللى العللل   ل للنياء ، وبيللار توةيللد النيبوبيللة ةر اب هللو الللذي خلللق افنسلللار 

، ، واعتداء ال لنيكني عللى اللؤمننيوعلمه البيار وما ين  عل ، وبيار العنيكة بني افميار والك ني
ملل  واد للد ال للنيكني الللذ خب  عتللدور علللى الللؤمنني، وب للنيى الللؤمنني، وكللذلك جنللد ،للور  الز 

   اعتللله وقيامللله الليللل  وت وتللله لكتلللاف اب  ار مابملللار ملللخب عبلللاد  نللل  النيمحلللة بلللتتنلللاول جان
  أ ل ذكلني ال لحابة  لنيكني، م توعلد اب ال لنيكني، و تعاىل، وفيابا األملني  ل لرب عللى أذى ال

ند ف مخب عا، م رب   الؤمنني ةعمال الرب وا ،تة ار، وأر    الوو معه كانوا   يمور اللي 
 اب تعاىل على ذلك. 

ز   ملخب أوائل  لو ستنب  مخب ذلك تساب اب  ةعمال الرب، وكوني  ا،تة اره  ألر هلذا التنل
ما نزل، و  تلك ال    قد دخ  اف، م األوائ  مخب ال حابة الذ خب  ستبيبور  ذا ال ني ر 

 واهي ال ني نية.   مخب خ ل تلك األوامني والنفيعطي ت ورار وا حار عخب أةوا   وأعما  ،ب و 
وهكللذا كلمللا ن للنيان   مز للد مللخب السللور الكيللة ،للنبد مز للدار مللخب ال للاهد وال للاهني     

 أصحابه.   للعابد الكي الذي عاش فيه ن  النيمحة م
  علح املباحث التالية: الفيل هذا ويشتمل

 

 وقشحمته وقسبه ومدتهاملبحث الول: 
 وكانلللن ن للللته مؤ لللد    دا لللة واألمانلللة، والنيمحلللة كانلللن و دتللله مب لللني   لنلللور والن لللني

،ط  نوره مخب أشنيقن األره بنور ر ا و    بطخب أمه ف د ، ومنذ أر كار جنينار واحلكمة
مكة الكنيمة إىل ب د ال ام الباركة، كما صنيةن بذلك أمه  منة بنلن وهل  ف لد رأ  أنله 

 ة ع يمة.  و  ذلك ب نيى كنيمية ورمح (1)خنيج منابا نور أ اء  له ق ور ال ام،

                                                

( وأخرجه الذهيب بسند حسنه عن العنراب  بنن سنارية 2/600أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب )املستدرك  -1
والنغاينننة ( وأخرجنننه ابنننن إسنننحاق بسنننند جيننند قنننوي كمنننا قنننال احلننناف  ابنننن كثنننري )البداينننة 16)السنننرياب النبوينننة ص

  . 1545( وصححه اللبا  يف السلسلة اليحيحة  2/275
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، ف نه   ذلك اليلوم البلار  ظابلني  رمحلة اب تعلاىل (1)عام ال ي  ولا ُولد ن  النيمحة 
تتنلللزل علللى أهلل  مكللة بللدةني جحافلل  أبنيهللة احلب للي، والللذود عللخب الكعبللة الللال هللي ال للل  
النللابت ألهلل  مكللة، والللال أراد أبنيهللة هللدمابا فلهلكلله اب تعللاىل وجنللده وفَيللله  حلبللار  الللال 

مطنياا الط  األ بي ، فكار ذلك اليوم ن نيار مؤزرار ل لني ش، مملا  ب لني  خلل  اللذي ،ليبلبه أ
 هذا الولود الودود، إ ا و د  رمحة للعالني، وةكمة للمؤمنني.

  بيئلللة عنيبيلللة أصللليلة   أ ابلللني ب علللة   األره أ  وهلللي مكلللة الكنيملللة   لللد علللاش ل
ي جمد ع ي ، هو بين ب  هاش  العنيول بسلاائه ةني،ابا اب تعاىل، ون ل   بين كنيي ذ

و يبله ، هللذا البيللن ملخب قبيلللة عني  للة كنيميلة هللي )قللني ش( ال لابور    اعز للني  العنيبيللة  كانتابللا 
 اد بين اب احلنيام. و يافتابا للحبيج وق    (2)ومناقبابا

كمللا   (3)و  ل  نسللبه إىل إااعيلل  بللخب إبللنياهي  علللياب  ال لل   والسلل م فابللو نسلل  زكللي
قلال ابللخب ه للام: امللد بللخب عبللد اب بللخب عبلد الطللل ، وا،لل  عبللد الطللل : شلليبة بللخب هاشلل ، 

منال: الة   بخب ُق ي، )وا،  ق لي: ز لد(  منال، وا،  عبدُ  منيو بخب عبدُ وا،  هاش : عَ 
بخب ك ف بخب ملني   بلخب كعل  بلخب للؤي ابلخب بالل  بلخب فابلني بلخب ماللك بلخب النملني بلخب كنانلة بلخب 

  (4) عد بخب عدانر.مني بخب نزار بخب مَ دركة: عامني بخب إليا  بخب مُ دركة، وا،  مُ خزمية بخب مُ 
  (5) وكذا ذكنيه البااري   صحيحه.

كار إذا انتس    قال الؤر  ابخب دةية: أمج  العلماء وافمجاع ةبة، على أر الن  
  (6)   جياوز عدانر.

                                                

( وذكننر إبننراهيم بننن املنننذر احلاامنني 5أخرجننه الننذهيب بسنننده عننن ابننن عبنناس وصننححه الننذهيب )السننرياب النبويننة ص -1
، والفيول يف 6هن )ينظر امليدر السابق ص240هن اإلمجاع علح ذلك، وكذا امل را خليفة بن خياط ة236ة

  (. 80سرياب الرسول صاختيار 
يف   3505إىل  3500عقد اإلمام البخاري يف صحيحه ابابً بعنوان )ابب مناقج قريش( وسرد عداب أحاديث منن  -2

  كتاب املناقج. 
 .  1/1وقد تّوه كتابه السرياب النبوية بذلك  هكذا وصف ابن هشام قسج النيب  -3
  .2-1/1السرياب النبوية  -4
  .3851قبل حديث رقم  ابب مبعث النيب  -القيار كتاب مناقج  –اليحيح  -5
 .4/550ينظر فتح القدير شر  اجلامع الييري للمناوي  -6
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النسل   ، ولكلناب  ات  لوا عللى أر(1)أما النس  مخب علدانر إىل إااعيل  فماتللف فيله
  (2) نيج  إىل إااعي  بخب إبنياهي  خلي  اب تعاىل.

أنلله قللال: "إر اب اصللط ى كنانللة مللخب ولللد إااعيلل ،  بلل  قللد ألبللن ذلللك عللخب النلل  
  (3)واصط ى قني  ار مخب كنانة، واصط ى مخب قني ش ب  هاش ، واصط ان مخب ب  هاش ".

يمة السلعد ة،  وأقلام عنلدها   وقد ُول د  تيمار، وا،ُ     له   ب  ،عد، فلر عته ةل
 ، بني النيوج اخلمنياء، ون اء ا واء.(4)ب  ،عد زوار مخب أرب  ،نني

إر اختيلللار داير بللل  ،لللعد اختيللللار ةكلللي  للللا   تللللك الللللداير ملللخب اخلللل ا  والربكللللا  
 وال بائ  األصيلة مناب  رجال اعبال وجبال النيجال.

  أألنيه   الن ل  على النيمحة وال اة .له  واألدف وإر هذا الني اع المزوج  لنيمحة
و  هذه النيةللة الباركلة بلدأ  إرهاصلا  النبلو  تتبللى  فعلداد  لذه الابملة الكلربى، 

وهو  لع  م  الةلملار.  أاته جرب    أر ر،ول اب  عخب أن  بخب مالك  ف د صح  
 ل: هللذا ةلل    للة، ف للالَ عللخب قلبلله، فا،للتانيج ال للل ، فا،للتانيج منلله عَ  فلخللذه ف للنيعه ف للق  

مه، م أعاده   مكانه. وجاء ال يطار منك، م بسله    سن مخب ذه   اء زمزم، م ألَ 
الةلمار  سعور إىل أمه ) ع  ظئنيه( ف الوا: إر امدار قد قت ، فا،ت بلوه وهو منت   اللور. 

 (5)قال أن : وقد كنن أرى أألني ذلك الاي    صدره.
 أُمه مه   الد نة تزور أخواله ب  النبار  لد نة، فتوفينته ةليمة السعد ة إىل أم رد  

 (7) ، وهي راجعة إىل مكة وله مخب العمني ،ن ،نني.(6) ألبواء

                                                

 . 333ينظر امرتباط الامى والعقائدي بني القبياء والرسل ص -1
 . 200ينظر خيصة سري سيد البشر ص -2
هنذا رّد صنريح وأ نر صنحيح علنح ويف  .  2276ابب فضل قسنج الننيب  –كتاب الفضائل   –صحيح مسلم  -3

  بعض املستشرقني الذين أقكروا أن قيب الرمحة من قسل إمساعيل.
  (. 80قال احلاف  ابن كثري: كما روينا ذلك إبسناد صحيح )الفيول ص -4
  .   261ابب اإلسراء برسول هللا  –اإلميان  –صحيح مسلم  -5
  مستوراب.   البواء قرية بني مكة واملدينة تقع ابلقرب من -6
  . 231، وخيصة سري سيد البشر ص81-80ينظر: الفيول ص -7
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ت  أعطتله ال للدر    ا عتمللاد عللى الللن   وعلدم ا تكللال علللى إر هلذه الن للل  ملخب اليُلل
 .ج مخب النيمحة، كما عنيفته على ةال اليتي  وما  تا الة  وحتم  ال عاف والسؤولية

إ  أر رمحلة اب تعلاىل وا،لعة، ف لد هيلل اب تعلاىل  و  شك أر هذا األمني قد أةزنه 
أميللخب وهلي مو تله، ورألابللا ملخب أبيلله، وك لله جلده عبللد الطلل ، فلمللا أُم لله املنيأ  ةنللور تلدعى 

لل بلللغ ر،للول اب  ه أيب  اللل ، ألنلله  مللخب العمللني ثللان ،للنني تللو  جللده، وأوصللى بلله إىل عم  
 (1)ار ش يق عبد اب فك له، وةا ه أمل ةيا ة، ون نيه ةني بعوه اب أعز  ن ني.ك

ين تط  رعا ة اعد وعط ه اللذي علو ه ة يلده ةلدف األف وةنلار األم، إذ ملا لبلث 
ين جياوز الوامنة مخب عمنيه فتوىل أمنيه عمه أبو  ال ، ألنه وعبد اب والد   أر تو ، وامد

عيل  علددار ملخب ، وين  كخب أبو  ال   لنيج  الوفلور اللال، وكلار  ُ واةد م كاان ألُ   الني،ول 
أر  عينه   كس  قوته ةس   اقته، فكلار  نيعلى لله  األبناء األمني الذي ا طني امدار 

  (2)األبنام.
إر عملله   النيعلي البكلني  لدل عللى حتمل  السلؤولية، وقدرتله عللى النيعا لة، وخ وصلار 

اد ومتابعللة ومنياقبللة وعنا للة وإة للاء، وهنللا تللربز رمحتلله ألنلله النيعللي  تللاج إىل صللرب واجتابللأر 
  نيعى  ائ   عي ة، والنياعي إذا ين  كخب رةيمار ف نه     در على هذه الابمة.

وخنيج به عمه إىل ال ام   هار  وهو ابخب ألنلال ع لني  ،لنة، وذللك ملخب متلام لط له بله، 
نيج معه إىل ال ام مخب ا اي  فيه لعدم مخب   وم به إذا تنيكه  كة، فنيأى هو وأصحابه ممخب خ

   ه   الوصا  به واحلنيم عليه.. م خلنيج اثنيلار إىل ال لام   هلار  خلدجيلة بنلن ما زاد عم
   (3).خو لد ر ي اب عنابا

 وتنيبيلة علللى اللل اة  إر رةللة نلل  النيمحللة إىل بل د ال للام مللنيتني أعطتله خللرب  اقت للاد ة،
ال للام، وإت للار الطني للق إىل بلل د ال للام والتعللنيل علللى  ودرا للة اجتماعيللة ةهلل  ،بللني األقللنيبني
و  شك أر مس ته إىل بزو  تبو  فيما بعد كانن علخب خلرب   ا ومنابا تبو ،  الدر الال مني  

                                                

  . 231، وخيصة سري سيد البشر ص82-81ينظر الفيول ص -1
  .  2/277، واتريخ الطربي 1/75، ولبقاة ابن سعد 39ينظر: دراسة يف السرياب ص -2
  . 231، وخيصة سري سيد البشر ص82-81ينظر: الفيول ص -3
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ودرا للة ل لل ة الطني للق، فلل ر ةللال الللذي  توجلله إىل بللزو وهللو ةللد ث عابللد   مكللار الةللزو  
 كله. ب  ةال الذي  عنيل الطني ق ومسالكه وم ا  ،و ني  ابا

عللى  -بل م خدجيلة ر لي اب عنابلا  – ميسلني  ولا كانن النيةلة الوانيلة إىل ال لام مل 
،بي  ال  نياه، فنيأى ميسني  ما أ نيه مخب شلنه، فنيج  فلخرب ،يدته  لا رأى، فنيببلن إليله أر 

 (25)ولله   تزوجابا، لا رجن   ذلك مخب اخل  الذي مجعه اب  ا، فتزوجابلا ر،لول اب 
  (1)،نة.

ه فبدأ ا ،ت نيار   بين الزوجية، م  الزوجة الكنيمية احلكيملة، وا نت لال ملخب بيلن عم ل
أيب  اللل  إىل بيللن ،لليد  قللني ش ةسللبار ونسللبار، و  هللذا ا ،للت نيار مللؤازر  مللخب زوجتلله ومللخب 

وتطللللور   الع ئللللق  أهلابللللا ال للللنيبني  للللا، فتكللللور منيةلللللة جد للللد  مللللخب ةيللللا  نلللل  النيمحللللة 
م  خدجية ر ي اب عنابا  بنيمحااا ، وا،تمني  الع ني  الزوجيةلى ال اة البنية ع ا جتماعية

عنده قبل  اللوةي  ل  ع لني  ،لنة، وبعلده إىل ملا قبل  ا بلني  بلو ث ( ،نة إذ ب ين 24)
 (2)تس  وأربعور ،نة، وثانية أشابني، وكانلن لله وز لني صلدو. ،نني. فماتن ولني،ول اب 

 تعلللاىل م جرب للل  عليللله السللل م  لسللل م عليابلللا، بللل  هلللي أول ملللخب  ملللخب بللله، وقلللد خ  لللابا اب
  (3) وب نيها ببين   اعنة.

 وقد ولد  له خدجية ر ي اب عنابا ،تة أو د: ابنار مها: 
 عبد اب.  -2    ال ا،  وعاش ،نتني.  -1

 : خب  وأرب  بنا  هُ 
 رقية. -2      ز ن . -1
 فا مة. -4     كلووم.أُم   -3

د، ة وا ةبو  رةي  كنيي ون  ع ي ، فنالوا شنيفار جميلدار، و  شلك أ ل  ف ار أ ر لستة أو 
  ، مخب التحنيك واألذار والع ي ة.ة وا بتسمية مجيلة، ودعو  جليلة، و،نخب محيد 

                                                

  يدر السابق. ينظر امل -1
  . 242ينظر خيصة سري سيد البشر ص -2
 3817  خدجيننة وفضننلغا رضنني هللا عنغننا،  ابب تنناوه النننيب  –كتنناب مناقننج القيننار   –صننحيح البخنناري  -3

  . 2432  ابب فضائل خدجية رضي هللا عنغا،  –كتاب فضائل اليحابة   –. وصحيح مسلم 3820و
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  (1)توفين بعده بستة أشابني. ر ي اب عنابا إ  فا مة وتوفوا كلاب  قب  وفا  الن  
 السنة الوامنة للاببني .فسيلر ذكنيه     وأما ابنه إبنياهي 

،لنة ف لد كلار  سلكخب   بيلن خدجيلة ر لي اب  (25)ومنذ أر كار ن  النيمحة عمنيه 
  (2)عنابا، وب ي فيه إىل أر هاجني إىل الد نة النبو ة.

ومحلللاه ملللخب صلللةنيه، و ابلللنيه ملللخب دنللل   ملللخب قسلللو  ال لللل  وكلللار اب ،لللبحانه قلللد صلللانه
  ين  علنيل بلني قومله إ   ألملني، للا ومخب ك  عيل ، ومنحله كل  خللق مجيل  ةل (3)اعاهلية

 ابارتله وصلدو ةد وله وأمانتله، ةل  انله للا بنلن قلني ش الكعبلة   ،لنة و  رمحتله شاهدوا مخب
 للل  وأل أللللني ملللخب عملللنيه فوصللللوا إىل مو للل  احلبلللني األ،لللود اشلللتبنيوا فللليمخب  مللل  احلبلللني 

 ، وكللار مو للعه، ف الللن كلل  قبيلللة: زللخب نمللعه، م ات  للوا علللى أر  مللعه أول داخلل  علللياب
، ف لالوا: جلاء األملني، فني لوا بله، فللمني بولوف، فو ل  احلبلني   و،لطه، وأملني  ر،ول اب 

  .(4)مو عه  ك  قبيلة أر تنيف   ان  مخب جوان  الووف، م أخذ احلبني فو عه 
وةسللخب تللدب ه، كمللا  للدل علللى اللو  وشللد  رمحتلله ب وملله وهللذا  للدل علللى قللو  ةكمتلله

 . ه مكانته عند ال وم وقبو   رأ 
  كار  نعزل للعباد    بار ةنياء، وعزلته   تع  أر  عيش ةيلا  منعزللة و  هذه ال   

صللحبة قبلل  بعوتلله مللخب ع لل ء وأألللنيايء  دائمللار بلل  كللار للله أصللحاف، وقللد كللار لنلل  النيمحللة 
بلخب  ز لد، والسلائ  بلخب  والسلائ ، (5)وةكي  بخب خزام وهلو ملخب نلب ء مكلةقني ش كليب بكني 

الذي وصلنا و  شك أنه  وجلد بل  هلؤ ء، ألر اشلتاباره  ل لادو األملني، هذا  ،(6)عومار
احلبني األ،ود، وةلف ال مول جعله  تعنيل على رجا   مكلة وفحلول  رف وم اركته   

 قني ش. 

                                                

  . 215، والفيول ص4/818وامستيعاب  ،1/133الطبقاة الكربى مبن سعد  -1
  . 4/7ينظر: أخبار مكة للفاكغي  -2
مننا مننه منغننا صنننماً حنناب أكرمننه هللا ابلننوحي. )أخرجننه احلنناكم  أبن رسننول هللا  فقنند حلننف زينند بننن حار ننة  -3

 (.3/216وصححه ووافقه الذهيب، املستدرك 
  . 14ح فغوم أهل ال ر ص، وتلقي246، وخيصة سري سيد البشر ص83ينظر: الفيول ص -4
  . 437و3/44ينظر سري أعيم النبيء  -5
  1/163امليدر السابق  -6
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قبللل  البعولللة ت لللك  أللوللي عملللنيه فابلللي فللل   مابملللة  إر ال لل   اللللال عاشلللابا نللل  النيمحللة 
 .محة وإعداده لل يام  لني،الة اخلالد  للب ني ة مجيعار تتبلى فيابا العنا ة اف ية بن  الني 

فل ر شا لارَ  قلد  ،إر هذه العنا ة اف ية واألخل و الني نيلة تل    اثرار   جمتمل  مكلة
 انل هذه العنا ة   ميكخب أر  كور مةمورار أو عاداير، ب    ار إليه  لبنار لا فيه مخب السمو

  هذه ال  ا  مابد  للني،الة، فلل   سلتنكني الع ل ء والطابني واألمانة وال دو، وك والنيمحة
ةينملللا اعلللوا بنبوتللله وبعوتللله بللل  دخللللوا   اف،للل م، أو أخلللذوا ميابلللدور للللذلك مللل  أقلللواماب  

 ور  لدخول عاج ر أم  ج رَ . ني و  ك
 

 مبعثه املبحث الثا : 
 وانعزاللله علخب جمللنيى احليللا  الكيلة تللزداد وتتسل  وهللو   لل ف أخلذ  خلللوا  الني،لول 

ه اب ،للللبحانه ألول ل للللاء ملللل  وةيلللله األمللللني  مللللخب أجلللل  تكلي لللله مللللخب األربعللللني، ةيللللث أعللللد  
مسللؤولية النبللو ، وإخللنياج النللا   للا مللخب ظلمللا  اعاهليللة ودنسللابا إىل نللور اف،لل م ون ائلله. 

ق ر خطواته الوابتة الوا،عة علرب ني، جمتازار أ،وارها اعبلية، انفكار  ةادر مكة بني احلني واحل
ال حنياء ال امية، ة  حتتب  عنه البيو  واأل،واو، و ةيبه األفق، وتست بله شعاف رمال 

مكللللة وبطللللور أود تابللللا، م  لللللج بعيللللدار إىل جبلللل  النللللور، ةيللللث  نتابللللي بلللله الطللللال إىل بللللار 
   (1)ةنياء.

م بعلللث نللل  النيمحلللة عنلللدما بللللغ األربعلللني ملللخب عملللنيه، و  هلللذا العملللني ت ابلللني أوصلللال 
  ذلك َأذُْكني ما وص ه علي بخب أيب  ال  افنسار بو و ، مخب أج

وأن  بخب مالك  (2)

 ، ف د ة يا ب حبته الكنيمية ومعنيفة أوصافه اعميلة. خادم ر،ول اب  (3)

ف د كار ر،ول اب مخب أةسخب النا  وجابار، أبيت اللور بيا ار مزهنيار، مستد ني الوجه، 
لَ  ال للق  العينللني، َرج    لل  إىل  –بللني اععلود  والس للب   – للعني مليَحلُه، وا،للَ  ال لل ،  و ل ر ش 

شللحمة أذنيلله، وأةيللاانر بللني أذنيلله وعات لله، وقللد ميتللد ةلل  منكبيلله أةيللاانر أخللنيى، وين   لل  
                                                

  . 57ينظر دراسة يف السرياب ص -1
  . 1300حديث رقم  2/429ينظر مسند اإلمام أمحد  -2
 -الفضنائل كتناب  –وصنحيح مسنلم ،    3548ابب صفة الننيب  –املناقج  كتاب  –ينظر صحيح البخاري  - 3

   .  2338ب صفة شعر النيب اب
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شعنيه األ،ود إ  اليس  منه، ةيث قدر شيبه   أواخني عمنيه بع ني خب شعني  موزعة   النيأ  
يللل ، وكانلللن وحتلللن ال للل  وال لللدبني، ومييللل  الللللور إىل احلملللني    بعلللت شلللعنيه مللل خب أأللللني الط  

رائحته أ ي  مخب رائحة السك، وكلار إذا ُ،لني  ا،لتنار وجابله ةل  كلنله قطعلة قملني، وكانلن 
 حتن ش ته الس لى شعنيا  بيت. 

وكار متو،  ال امة، متو،  الوزر، لي   لنحيف و  اعسي ، عني ت ال در  ا  
الع بلني،  مل    أعللى كت له اليلد خب وال لدمني، مبسلو ني الك لني، ك  لاه لينتلار، قليل  حلل  

 اليسنيى خامل النبو  وهو شعنٌي جمتمٌ  كالز ر  .
أةسلخب النلا  وجابلار، وأةسلنه خل لار  أنه قال: كلار ر،لول اب  عخب الرباء  صح  و 

  (1) لي   لطو   البائخب و   ل   .
أشلد ةيلاء ملخب العلذراء    أنله قلال: "كلار النل   عخب أيب ،لعيد اخللدري  وصح  

 ، واحلياء مخب افميار.(2)خدرها"
وهذه ال  ا  اعسمية تدل على مجال ال ابني، واكتمال اعس  وقدرته على النابوه 
 لواجبا  الع يمة الال أُنيطن به، فل   ني أعلداهه   م ابلنيه ملا  عيبونله عليله أو  ل بونله بله 

، ف للد اعتللىن عللى ،للبي  ا نت للام. وإ للافة حلسللخب خل تلله اعبليلة و،لل مة ةوا،لله وأعمللائه
    (3)   ابنيه مخب الن افة وةسخب ا يئة والتطي   لطي .

  .كما متيز بس مة ال در، و ي  الن  ، ولني ال ل 
ولا أراد اب تعاىل رمحة العباد، وكنيامَته ار،اله رمحة للعلالني، ةب ل  إليله اخلل ء، وكلار 

ار.. ف بلله احللق وهلو بةلار  تحنث   بار ةنياء، كملا كلار   لن  ذللك متعب  لدو ذللك الزمل
ةللنياء   رمملللار، ولللله ملللخب العملللني أربعلللور ،لللنة، فبللاءه الللللك ف لللال لللله: اقلللنيأ، قلللال: لسلللن 
ب للار ، فةت لله ةلل  بلللغ منلله اعابللد، م أر،للله ف للال للله: اقللنيأ، قللال: لسللن ب للار ، أللل اثر، م 

علل   اقنيأ  ،  ربك الذي خللق. خللق افنسلار ملخب عللق. اقلنيأ وربلك األكلنيم. اللذي﴿قال: 
                                                

 .     3549ابب صفة النيب  -املناقج –صحيح البخاري  -1
 .     3562ابب صفة النيب  –املناقج  –صحيح البخاري  -2
-1/88أغلنج هننذا الوصننف امليسننر سناقه منن را السننرياب أ.د أكننرم بننن ضنياء العمننري )السننرياب النبويننة اليننحيحة  -3

منننن حنننديث رقنننم   ابب صنننفة الننننيب –كتننناب املناقنننج   –صنننحيح البخننناري  (، وأصنننول هنننذه النننروا ة يف89
 . 307-1/194، ويف دمئل النبواب للبيغقي 3545-3556
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تنيجللف بللوادره،  فنيجلل   للا ر،للول اب  [5-1]العلللق  ﴾ ل للل . عللل  افنسللار مللا ين  عللل 
فلخرب بذلك خدجية ر ي اب عنابا، وقال: قد خ ين على ع لي، فوبتته، وقالن: أب لني،  
ك  واب   خيز ك اب أبدار، إنك لت   النية ، وَت ُدو احلد ث، وحتم  الك   وتعني على 

، وت د  ار منابا وتوبيتار وإعانة ني..   أوصال ُأخني مجيلة عدداا مخب أخ قه نوائ  الده
 (1) على احلق، فابي أول صد   ق له ر ي اب تعاىل عنابا وأكنيمابا.

 مللا شلاء اب أر ميكللث    للنيى شلليئار، وفل  عنلله الللوةي، فللابت    م مكلث ر،للول اب 
كينة والطملنينلة، فاشلتاو إىل ملا رأى لذلك وةزر على فنياو الوةي الذي   يت عليه  لس

أول مني ، مخب ة و  ما شلاهده ملخب وةلي، ف يل : إر فل   اللوةي كانلن قني بلار ملخب ،لنتني أو 
ى للله اللَللك بللني السلللماء واألره علللى كني،للي، وألبتلله، وب للنيه ةنلله ر،لللول اب أكوللني، م تبللد  

للون. دأللنيون. فللنزل اب فَللنَيو منله وذهل  إىل خدجيلة وقلال: زم ة ار، فلما ر ه ر،ول اب 
 (2).[4-1]الدألني  ﴾وأليابك فطابني .وربك فكرب .ذرلنق  ف .﴿ اي أ ابا الدألنيعليه 

وكانللن احلللال األوىل ةللال نبللو  وإ للاء، م أمللنيه   هللذه ا  للة أر  ُنللذر قوملله و للدعوه  
 لدعو ،  لنيمحلة واحلكملة علخب ،لاو التكليلف، وقلام    اعلة اب أمل قيلام إىل اب، ف م ني 

إىل اب ،للللللبحانه الكبلللللل  وال للللللة ، واحلللللللني  والعبللللللد، والنيجللللللال والنسللللللاء، واأل،للللللود واألمحللللللني، 
 . عد  قبائ فا،تباف له عباد اب مخب 

، وأ،للل  علللى  للد أيب بكللني وعلللي بللخب أيب  اللل   وكللار ةللائز ،للب اب  أبللو بكللني 
 .(3)عومار بخب ع ار، و لحة، و،عد بخب أيب وقام 

  د بخب ةارألة. وكذلك أ،لمن خدجية، وز 
َجللَذعار، ورقللة بلخب نوفلل  ف للد و  للا وجلد مللخب وةللي اب، ومتلىن أر لللو كللار  وأ،لل  ال لل   

و  ال للحيحني أنلله قللال: هللذا النللامو  الللذي جللاء مو،للى بللخب  وذلللك أول مللا نللزل الللوةي،

                                                

وهذا التيديق من خدجية رضي هللا عنغا يسنلل السنبق التناراي الول للمنرأاب يف دخنول اإلسنيم والسنبق لنينراب  -1
  . قيب الرمحة 

  . 252-246ري سيد البشر ص، وخيصة س85-83ينظر: الفيول ص -2
  . 85ينظر الفيول ص -3
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ملا رأى ملخب أملني جرب ل  عليله  عليه ر،ول اب  . لا ذهبن خدجية به إليه، ف    (1)عمنيار
 الس م. 

ودخ  مخب شني  اب صلدره لس،ل م عللى نلور وب ل   ومعا نلة، فلخلذه  ،ل اباء مكلة 
 ألذى والع وبللة، وصللار اب ر،للوله ومحللاه بعملله أبللو  اللل ، ألنلله كللار شللني  ار مطاعللار فللياب ، 

للا  علملور ملخب ابتله لله،  نبي ر بيلناب ،    تبا،لنيور عللى م اجلتله ب ليء   أملني املد 
 لدعو  اب  هه على د ناب  لا   ذلك مخب ال لحة، فابلذا ر،لول وكار مخب ةكمة اب ب ا

إىل اب لي ر و ارار ،نيار وجابارار     ده عخب ذلك صلاد، و   لنيده عنله راد، و  وخلذه   اب 
   (2)لومة  ئ .

ف ي النيةلة األوىل كانن الدعو  ،نيار ةذرار مخب ا صطدام الباشني م  ال لنيكني، ولكلخب 
 .منذ بدا ة نزوله كانن عخب  ني ق نزول ال ني رالواجابة  

ف لي ،لور  العللق محللة عني لة عللى أةلد زعملاء قلني ش،   وقلن ين  كلخب النل  قلد  ملخب 
بدعوته بعد ،وى ن ني  عدور على األصاب ، ومخب م  تبني لنا الوقف الع ي  الذي واجابه 

ا كللار  وجابله إىل الللزعي  واعللنيأ  الع يملة الللال واجله  للا هلذا الوقللف ةملني ربلله،  ل الني،لول 
ه ملخب  اي  فيابلا ال لل عا  ال لوي الةل  الطلابي: الةل   بلخب ه لام الازوملي، مملا  لوةي إليل

انصللية كاذبللة خا ئللة. فليللد اند لله. ،للندعو  ﴿كلل  لللئخب ين  نتلله لنسلل عخب  لناصللية. الللداميا 
ال ني ر له م  ا كار مخب توبين  [،19-15]العلق  ﴾الز نية. ك    تطعه وا،بد واق ف

علللى دعوتللله وعبادتللله وألباتللله فيابملللا فعللل ر، تبللني لنلللا الع ملللة اخلل يلللة وافميلللار العميلللق واعلللنيأ  
ال لد د    احللق علللى كل    ا مابملا كللار قلواير عاتيلار. ول للد كلار هلذا دأبلله   كل  الواقللف 

ني ملخب التالية  ذا الوقف الع ي  ،واء كانن   اخلطوا  األوىل أو ملا بعلدها، و  هلذا ،ل
  (3)أ،نيار اصط ائه للني،الة الع مى مخب دور ر  .

                                                

كتنناب   –، وصنحيح مسنلم    3الننوحي إىل رسنول هللا  أكتناب بنندء النوحي، ابب كينف بند  –البخناري  صنحيح -1
 . 1/139   ،252الوحي إىل رسول هللا  ابب بدء –اإلميان 

  . 86-85الفيول ص -2
  . 65دراسة يف السرياب صينظر:  -3
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كانوا   ومور   و  شك أر ال حابة الساب ني   اف، م كليب بكني وخدجية وعلي 
بللواجباب    الللدعو  إىل اب تعللاىل   نطللاو ال للنيبني إلللياب    النسلل  أو التعاملل  التبللاري، 

وهللو مللخب  وأبللو بكللني  ،ا  قبيلتابللاوهللي مللخب ،لليد ر للي اب عنابللا فمللو ر خدجيللة الازوميللة
ب  إر بعماب  كار   لدع  للدعو   ،ا ا ي أ،ياد وأبنياء قني ش، وعلي بخب أيب  ال  

، فكلل  مللخب  مللخب هللو علللى و تلللو ال للني ر الكللنيي عنللد الكعبللة ال للنيفة ك للني  ابللخب مسللعود 
 ألةني  مخب الدعو  م  األقنيف فاألقنيف. 

  مخب قومه، وامجاع مناب  عللى م اومتله وبه  عار ة شد دأر جُ  ما لبث الني،ول و 
ابا عللى   للتاب  وأصلناماب ، ووقلف عملله وصلد ه، ،ليما بعللد احلمل   ال لد د  الللال را    لن  

ابلل  أبللو  اللل   نللافح عنللده  للد قللني ش، فللنيأى زعمللاهه  أر  بعوللوا إليلله وفللدار مللخب أشللنيافاب  عل  
لي عخب إ،ناده ومحا ته.   نعونه بوقف ابخب أخيه على المي   دعوته، أو على األق   لتا

والت ى رجا   الوفد ةيب  ال  وقالوا: اي أ   ال  إر ابخب أخيك قلد ،ل     تنلا وعلاف 
ه عن ا وإما أر ختلي بيننا وبينه. ف ال    أبو     ءان، ف ما أر تك   ه أة منا و ل  د ننا و،   

  (1)ار مجي ر فان نيفوا عنه.ه  رد   ال  قو ر رفي ار ورد  
وا عتبلللار  ز   الكلللي  نيكلللز عللللى توبيلللن افميلللار وبيلللار ثنيتلللهلو  هلللذه النيةللللة كلللار التنللل

، ون لنيه  علللى ورمحلتاب   ل  ملخب خل ل ق لل  األنبيلاء وصلربه  عللى أممابلل   ألمل  السلاب ة
علللى أاللاع أصللحابه ر للوار اب علللياب  بتلللك  عللدائاب ، كلل  ذلللك كللار  نيتللله نلل  النيمحللة أ

ف للد أخللنيج  ،قنياءتلله كانللن بتللدبني و للذا كانللن السللور  عنللدما  نيتلابللا تطللولو ال للنياء  ال سللني ، 
صلللى   ،للبحته  مسللل  بسللنده عللخب ة  للة ر للي اب عنابللا قالللن: مللا رأ للن ر،للول اب 

، وكلار   لنيأ  لسلور  ف تلابلا قاعدار ة  كار قب  وفاته بعلام، وكلار   للي   ،لبدته قاعلدار 
 ل السكينة والنيمحة. ز لفتن (2).ة  تكور أ ول مخب أ ول منابا

                                                

  . 1/162، وينظر سرياب الرسول لعاة دروزاب 67السرياب صدراسة يف  -1
 .  733كتاب صياب املسافرين ابب جواز النافلة قائماً و قاعدًا     -اليحيح  -2
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وهذه ال نياء  ، والتدبني، ورصيد مخب الوواف اعز  للت و   وتطبيق عملي و  ذلك تعلي 
،للمة أُم ،اعد  على مز د مخب ال اب  م العم ، وقد وص ن التلنية الال تطول  ا السور  

ني  ةنيفار ةنيفار   (2)  ة. وأنه كار   ط  قنياءته   ة، (1)ر ي اب عنابا قنياءته كانن م س  
  (3).قال افمام النحا : ومعىن هذا الوقف على رهو  ا اي 

احلملد ﴿  طل  قنياءتله،   لنيأ  ،للمة ر لي اب عنابلا كلار ر،لول اب أُم و  روا ة عخب 
  (4)…م   ف [2-1]ال احتة ﴾النيمحخب النيةي ﴿م   ف  ﴾هلل رف العالني

ال لحابة   ا األأللني ال اعل    تعللي  كار  ال ال ل    شةالنيتلة الال مت   فابذه ال نياء  
 .عل  الت س  وعل  التدبني 

 و  شك أر هذه السور  قد قنيأها علياب    مكة منيا  كو  . 
و ست اد مخب إ، م ورقة بخب نوف  أر بعت أه  الكتاف الذ خب عنيفوا احلق  مخب كتباب ، 

 . زلة الن  األمنيله  أقنيف الن ا  للدخول   هذا الد خب، ومعنيفة من
 

 
 
 اهللراب إىل احلبشةاملبحث الثالث: 

  (5)  السنة اخلامسة للاببني  اشتد أذى ال نيكني للمؤمنني.

                                                

، وقننال الرتمننذي هنننذا  2923   5/182ابب منننا جنناء كيننف كاقنني قنننراءاب النننيب -السنننن  -أخرجننه  الرتمننذي  -1
 حديث حسن صحيح غريج .  

 .  3379 د  وصححه اللبا  يف صحيح سنن أيب داو  4001تاب احلروف والقراءاة   ك  ،داود أيب سنن -2
 .  87القطع وامئتناف ص  -3
صنحيح سننن )وصححه اللبا   (   3107كتاب أبواب القراءاة عن رسول هللا   -السنن )أخرجه الرتمذي  -4

سنلمة: كنان يقطنع قراءتنه: يندخل يف أُم ول قال القرليب: قال علماؤان رمحنة هللا علنيغم: قنو . (2336الرتمذي   
القنرآن، أُم لتبنّي صفة التقطيع، أو لهننا  (فاتة الكتاب)مجيع ما كان يقرؤه عليه السيم من القرآن، وإ ا ذكرة 

فييى ذكرها عن ذكر ما بعدها، كما ييى قراء ا يف اليياب عن قراءاب غريها جلواز اليياب ابا، وإم فالتقطيع عام 
ينع القنراءاب، لظناهر احلنديث. وتقطينع القنراءاب آينة آيننة أوىل عنندان منن تتبنع الغنرا  واملقاصند والوقنوف عننند جلم

 (.140)التذكار يف أفضل الذكار ص  .سلمة رضي هللا عنغاأُم اقتغائغا، حلديث 
 .117، والسرياب النبوية للذهيب ص1/204ينظر لبقاة ابن سعد  -5
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  شللك أر ا ،للتبابة لألمللني اف لللي قللال مللؤر  السلل   أ.د.أكللنيم بللخب  للياء العمللنيي: 
اع ر الدعو  اقتمى مواجابة ال نيكني حب لائق التوةيلد وب سلاد ال لني ، مملا جعل  ال لنيكني 

وأصللللحابه، ف ملللل ر عللللخب العت للللدا  البا لللللة الللللال ع ع للللن  ر األذى  لني،للللول  لح للللو 
بع للللو   وتوارألوهللللا خل للللار عللللخب السلللللف، فلللل    كللللانوا مللللدركني عللللدواها   حت يللللق م للللاحلاب  
ا جتماعيللة وا قت للاد ة عنللدما تللؤم ال بائلل  العنيبيللة مكللة ةيللث األصللنام الو ثائللة والسللتور 

  (1)ك ةنيكة بي  وشنياء حت ق األر   الوف   للمأل.احمليطة  لكعبة، و نب  عخب ذل
و  ، و ُل و    ولا اشتد أذى ال نيكني على مخب  مخب وفتنوا مجاعة ة  إ   كانوا َ  رب 
  احلني، و معور ال لاني  الع يملة عللى صلدر أةلده    شلد  احللني، ةل  إر أةلده  إذا 

ألةللده : اللل   إ للك مللخب دور اب. ُأ ل للَق    سللتطي  أر جيللل  مللخب شللد  األين، في ولللور 
.. تعاىل   ا بني  إىل أره احلب ةفلما اشتد الب ء أذر اب ،بحانه و  في ول ُمكنيهار: نع ..

مة النباشللي فلهواه  وأكللنيماب ، فكللانوا عنلده  منللني. فلمللا فازلاز الابللاجنيور إىل مملكلة أصللحَ 
نيو بلخب العلام  لدااي وحتلفا بلخب أيب ربيعلة وعمل علمن قلني ش بلذلك بعولن   إأللنيه  عبلد اب

ه  علياب ، فلىب ذلك علياب ، وت  عوا إليه  ل واد مخب جنده، مخب ب ده  إىل النباشي، ل د  
وا إليله: إر هلؤ ء   وللور   عيسلى قلو  ع يملار،   وللور: إنله وَشلباب  إىل ما  لبلوا، فَ فل  جيُ 

ف للال: مللا   للول  ،عبللد، فلةمللني السلللمور إىل جملسلله، وزعلليماب  جع للني بللخب أيب  اللل  
فلملا فلني  [، 1]ملنيي  ﴾﴿كابليع هؤ ء إنك  ت ولور   عيسى؟! فلت  عليله جع لني ،لور  

أخذ النباشي عودار مخب األره ف ال: ما زاد هذا على ما   التورا  و  هذا العود، م قال: 
َدبْلنيَار مخب  ةر ي، مخب ،ب ك  َبنيم، وقال لعمنيو وعبد اب: لو أعطيتمون (2)اذهبوا فلنت  ُشي وم

متاب  إليكمللا، م أمللني فللنُيد   عليابمللا هللداايمها، مللا ،للل   –  للول: جللب ر مللخب ذهلل   -ذهلل  
 (3) ورجعا م بوةني ب ني خيبة وأ،وئابا.

                                                

  . 1/147السرياب النبوية اليحيحة  - 1
  أي: اآلمنون بلية احلبشة كما يف حاشية الفيول.  -2
-3872ابب هلراب احلبشنة حنديث  –كتاب مناقج القيار   –، وصحيح البخاري 89-87ينظر الفيول ص -3

  . 1740  268-3/263، وقد وردة قية اهللراب إىل احلبشة ابلتفييل يف مسند اإلمام أمحد 3876
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وبلغ الاباجني خب إىل احلب لة أر قني  لار أ،للموا، ف لدم مكلة ملناب  مجاعلة، فوجلدوا اللب ء 
  (1)الد نة.وال د  كما كاان، فا،تمنيوا  كة إىل أر هاجنيوا إىل 

نعوا مخب هذه العباد  إر إقامة شعائني اب تعاىل   األره واج  على السلمني، ف ذا مُ 
بلللد ميكللناب  مللخب توةيللد العبود للة هلل تعللاىل، واختيللار بلل د احلب للة كلللار  فلابلل  أر خيتللاروا أي  

 عة ب  ملخب ركلوف البحلني، ف لد وقل  ا ختيلار عللى بللد حتكمله شلني موف ار بك  أبعاده على النيُ 
، فوجلدوا العللدل وافن لال وإعطللاء ر،للو ر بعلد عيسللى  الن لارى اللذ خب عنيفللوا املدار 

 ةني ة العباد  أل   عنيفوا الةا ة مخب هبنيا  وهو ر اء اب تعاىل. 
ةصللحابه  لسللما   لل    بللني ، ملل   ومللخب خلل ل هللذه ا بللني  تتبلللى رمحللة النلل  

كنلله  ألللني م لللحة الللدعو  علللى مللا ،للواها، فلل ر إلللياب    احلما للة للله مللخب األعللداء، ول ةاجتلله
 هبنيا  فيابا احل   على ، متاب ، وفيابا تبليغ الدعو  إىل ب د احلب ة. 

 كما  ستنب  مخب هذه النيةلة وجود الع ئق بني الن ارى والسلمني، وخاصة الن ارى
إذا اعوا ما أنزل ﴿و   ل ني ر الكنيي ف    كانوا  تلألنيور ب   بكور، قال اب تعاىل نيالؤمن مخب

إىل الني،للول تللنيى أعيللناب  ت لليت مللخب الللدم  ممللا عنيفللوا مللخب احلللق   ولللور ربنللا  منللا فاكتبنللا ملل  
مللل  ال لللوم  ربنلللا وملللا لنلللا   نلللؤمخب  هلل وملللا جلللاءان ملللخب احللللق ونطمللل  أر  لللدخلنا ال لللاهد خب.
 [.83-82]الائد   ﴾ال احلني

  بللني ، أي أر ال للحابة و سللت اد مللخب تلل و  ،للور  مللنيي أ للا قللد نزلللن قبلل  هللذه ا
 نذا  قد عنيفلوا معلاين هلذه السلور  وملا فيابلا ملخب النيمحلا  وإجابلة اللدعوا ، والعبلزا  اللال 
تنيف  العنلواي ، وب لنيى اللؤمنني  حملبلة واعنلة، وتني،ليخ افميلار  هلل و لبعلث، وبيلار م ل  

 تتحدى الطوابين.  الك ار وال نيكني   النار، وك  ذلك  وب  ن الؤمنني و ز ده  قو 
و  ننسى هنا النيأ  السلمة الال حتملن أعباء ا  طاباد وا بني ، جنبار إىل جن  م  )

النيجللل    ،لللبي  ا لللدل اللللذي  منلللن بللله.. و،لللتتكنير هلللذه الواقلللف ملللني  تللللو ملللني    السلللل  
ال واحلللنيف، لكللي  تبللني لنللا الللدى الوا،لل  الللذي أفسللحه اف،لل م للمللنيأ ، والكانللة العاليللة اللل
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رفعابا إليابا، والسؤوليا  اعسيمة الال مح لابا إايها، بعلدما كانلن تعانيله ملخب  ليق واةت لار 
  (1).(وإمهال   عابود اعاهلية

 ومحا لللة ملللخب ب لللي معللله   مكلللة ومللل  أر نللل  النيمحلللة حباجلللة إىل ملللخب  ب لللى معللله حلما تللله
فللذر  ل    بلنيتني ، لكنه رجح م لحة الدعو  ومحا ة الؤمنني مخب ال تنة الد خب والذود عخب

 إىل احلب ة. 
 

 مقالعة قريش لبى هاشم وبى املطلجاملبحث الرابع: 
، ومجاعة كو ور وف ا اف، م، علمن قني ش فساءها ر،ول اب  لا أ،ل  محز  ع   

ذللك احللدث، وأمجعلوا علللى أر  تعاقلدوا عللى بلل  هاشل  وبل  الطللل  ابل  عبلد منللال: أ  
. ملوه ، و  جيالسلوه ، ةل  ُ سلل موا إللياب  ر،لول اب حوه ، و   كل    بلا عوه ، و   نلاك

  وها   ، ف الكعبة.. وكتبوا بذلك صحي ة وعل  
لعنله اب  – طلل ، ملؤمناب  وكلافنيه  إ  أ   ل ع  بنو هاشل  وبنلو الوازازوا إىل ال    

  مخب أل ث ،نني. ف نه ظاهني قني  ار. وب وا على تلك احلال    دخ  علياب  أةد زوار  –
قللال ابللخب عبللا  ر للي اب عنابمللا: ُة للنيان   ال للع  أللل ث ،للنني، وقطعللوا عن للا اللل   

 ة  أر النيج  ليانيج  لن  ة فما  باع شيئار ة  ما  من ا قوم. 
م ،عى   ن ت تلك ال حي ة أقوام مخب قني ش، فكار ال ائ    أمني ذلك ه ام بخب 

ْسلل  بللخب عللامني بللخب لللؤي، عملنيو بللخب ربيعللة بللخب احلللارث بلخب ُةبيلل   بللخب َجذميللة بللخب مالللك بلخب ة 
دي ومجاعلة ملخب قلني ش، فلجلابوه إىل ذللك، وأخلرَب ر،لول اب طع  بخب عَ م ى   ذلك إىل مُ 

  قومله أر اب قللد أر،ل  علللى تللك ال للحي ة اأَلَرَ لة، فلكلللن مجيل  مللا فيابلا إ  ذكللني اب
مكة، وة   ال لح بنيب ر مخب  عز وج ، فكار كذلك. م رج  بنو هاش  وبنو الطل  إىل

 (2) أيب جاب  عمنيو بخب ه ام.

ملللخب هلللذا احل لللار كولللني  و   لللار  انفعلللة، ف لللد ا،لللت اد الؤمنلللور ملللخب نللل  النيمحلللة  وُرف  
ل ا  ا جتماعيلة ُةب    فكلار فيابلا اخلل   ،ملن وت ل لنال حبة والسماع والتوجيه، ألر ص 
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 ،ولني  الاع ال لني ر الكلنيي ملخب النل  احلكلي الكو  مخب افعداد افميان والت  له ةملور اللد خب وك
ملخب أجل  ال ابل   ز  لذللك التنل ت سل كلار و و لذا نبلغ ملخب هلؤ ء ال لحابة العلملاء وال  ابلاء، 

أنله  عنله صلح  فكار أةياان  بني الت س  مخب ال ني ر وهو قمة   البيار، ف لد  ،والعم  به
م اتح الةي   [59]األنعام  ﴾  هووعنده م اتح الةي     علمابا إ﴿قال: قال اب تعاىل 

تلدري ن ل  مللاذا  ازل الةيلث و علل  ملا   األرةللام ومللإر اب عنلده علل  السلاعة و نلل﴿ ل  
 (1).[34]ل مار  ﴾تكس  بدا وما تدري ن   ةي أره متو  إر اب علي  خب 

 وهذا مخب قبي  بيار الكي  لكي، وهو منا،  ذكنيه هنا   هذه ال    الكية. 
اللذ خب  منلوا وين  لبسلوا ﴿قلال: للا نزللن هلذه ا  لة  عخب عبد اب بخب مسلعود  صح  و 

 اب   ذلللك علللى أصللحاف ر،للول  شللق  [ 82]األنعللام  ﴾إميللا   ب للل  أولئللك  لل  األمللخب
:"إنه لي  بذا ، أ  تسم  قول ل مار ب ل ؟ ف ال ر،ول اب  وقالوا: أ نا ين  لب  إميانه

   (2)ع ي ".  بنه إر ال ني  ل ل 
ملا أشلك  عللياب    تللك  اي  افميار وكلذلك  و لح  وهكذا ف د بني لل حابة 

عخب أن  عخب  ا  ة ، كما كار  عت   لتكنيار فعطاء التعل  ة ه   تني،يخ العلوم ف د صح  
  (3). اب  عنهة  تُ  كار إذا تكل  بكلمة أعادها أل اثر   الن  

 . أصحابه وهذا مخب رمحته وصربه على تعلي  
وخللنيج مللخب احل للار وللله تسلل  وأربعللور ،للنة، وبعللد ذلللك بومانيللة أشللابني مللا  عملله أبللو 

  (4) بعده بو ألة أايم. ر ي اب عنابا خدجية الؤمننيأُم   ال ، وكار مو 
دعوتله بل  ا،لتمني متلوك ر عللى  خل  األعلوار، وهلذا احللدث ين  لوخب   ف  د ر،لول اب 

 وصيانة. اب تعاىل  بلغ األمانة  مة
ث ةكمة ر نية   كمال التوك  على اب تعاىل وا عتماد عليه، وال يام دو  ذلك احل

 . ز د مخب الع ئق ا جتماعية  لتزوج مخب ال بائ  واأل،ني الال تزوج منابا ن  النيمحة 
                                                

 . 4627  ﴾وعنده مفاتح الييج م يعلمغا إم هو﴿تفسري سوراب القعام ابب ،صحيح البخاري -1
 .  4776تفسري سوراب لقمان ابب "م تشرك ابهلل إن الشرك لظلم عظيم"    -صحيح البخاري  -2
 يث  ياث . ابب من أعاد احلد -كتاب العلم   -صحيح البخاري  -3
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اب عنابا رج  الابلاجنيور ملخب احلب لة، وملخب بيلناب   يالؤمنني خدجية ر أُم وبعد مو  
نللن زمعللة ر للي اب عنابللا وكانللن ممللخب أ،للل  قللدميار ومللا  زوجابللا السللكنيار بللخب عمللنيو ود  بَ،ل
  فلما ةل ن خطبابا ر،ول اب وهذا مخب رمحته (1)وتزوجابا ،  ف د جرب خا ني هلذه

األرملللة، وإر كللار امكانلله أر  تللزوج مللخب األبكللار، وكانللن قللد خطبتابللا خولللة بنللن ةكللي  
  .(2)  ب وله: كفء كنيي، وقد وافق والد ،ودللن   السلمية

 

 إىل الطائف خروجه املبحث اخلامه: 
بعد مو  عمه خنيج إىل الطائف، رجاء  ولا اشتد الب ء مخب قني ش على ر،ول اب 

، وجل    أر  ؤوه و ن نيوه على قومه، ومينعوه  منه، ة   بل غ ر،الة ربه. ودعلاه  إىل اب علز  
أشد األذى. وانلوا منه ما ين  ن  منله قومله، وكلار معله  ل   ني مخب  ؤوي وين  ني انصنيار، و ذوهف

 ز د بخب ةارألة مو ه. 
فلقللام بيللناب  ع للني  أايم    للدع أةللدار مللخب أشللنيافاب  إ  كلملله، ف للالوا: أخللنيج مللخب بلللدان 

ا ني، وجعلوا  نيمونه  حلبلار  وبكلملا  ملخب السل ه. هلي وأبنيوا به ، اباءه ، فوق وا له ا  
مين قدماه، وز لد بلخب ةارأللة   يله بن سله ةل  أصلابه شلباج   دُ أشد وقعار مخب احلبار ، ة

  رأ،ه، فان نيل إىل مكة ازوانر. 
مكلة  أهل  فلر،  ربه تبار  وتعاىل إليه ملك اعبال  ستلمنيه أر  طبق األخ بني عللى

اب أر خينيج ملخب أصل     ف ال: "ب  ا،تلن   ، لع    –ومها جب ها اللذار هي بينابما  –
 .(3)ده،     ني  به شيئار"مخب  عب

، وكلانوا إذا  لبلوا منله ا ،تسل اء ف نله  لدعو هكذا كانن رمحته ة  ةعدائله وذرايال 
 (4) اب تعاىل    بذلك و ستبي  له.

                                                

  . 184-183، والسرياب النبوية للذهيب ص20-19ينظر: تلقيح فغوم ال ر ص -1
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  افةسار مل  ال لنيكني، ول لد  تلن ثارهلا ةر رأوا صلدو هلذا  هكذا كانن رمحته و 
الكولل  مللناب   علنللوا كلمللة التوةيللد اخلالللد  وبللدوا  ولط لله  لل  وةنانلله علللياب ، ممللا جعلل  النلل  

قاد  األُم  بنعمة هذا الد خب، ك  ذلك ب م  ال يام حبق النا  مخب الدعو  و ل  اخل  ملخب اب 
تطبي لار عمليلار  لذا احللق اللذي تلني  أألللنيه  تعلاىل ةل  وللو كلانوا م لنيكني، وقلد كلار دعلاء النل  

اخل  ودفل  ال لني. و  هلذا العمل   لربز ةكل  شلنيعي      الن و  وأبنيز معبز  نبو ة   جل 
 .جواز ا ،تس اء للم نيكني مخب أج  الدعو  إىل اب تعاىل

ةيلللار بلللني ظابلللوران فملللاذا   لللن   لللؤ ء اللللذ خب  رنتايللل  للللو كلللا نيمحلللةملللخب خللل ل هلللذه ال
 !عاللسار والسنار و ألقوال واألفأر  عاق  أولئك الذ خب  ذوه  ل تكلموا فيه؟ فابو ين  نيهَ 

ةاب  الللدعو ، وإذا ا،للتبابوا ف نلله ،ي لل    لل  عنللد اب تعللاىل ليللدخلوا جنللة   شللك أنلله ،لليبل   
  عني ابا السموا  واألره!

  منيجعله، قلام   للي ملخب الليل  ملا شلاء اب، ف لنيل اب إليله ن للنيار  (1)فلملا نلزل بناللة
وإذ صنيفنا إليك ن نيار ﴿ة  نزل عليه  مخب اعخب فا،تمعوا قنياءته، وين   عني    ر،ول اب 

م انتابى إىل مكة،  [.32-28]األة ال ﴾﴿وأولئك     ل مبني﴾ إىل قوله مخب اعخب
فلر،  رج ر مخب خزاعة إىل الطع  بخب علدي )أدخل    جلوار ؟( ف لال: نعل . فلدعا الطعل  
بنيلله وقوملله، ف للال: ألبسللوا السلل  ، وكونللوا عنللد أركللار البيللن، فلل ن قللد أجللني  امللدار فلل  

إىل الللنيكخب فا،للتلمه. وصلللى ركعتللني وان للنيل إىل  اببلله مللنك  أةللد. فللانتابى ر،للول اب  
  (2)بيته، والطع  ابخب عدي وولده ادقور به   الس  ، ة  دخ  بيته.

إ لللا ابلللت ءا  الللد اعبلللال هلللدار، ولكلللخب ن لللو  األنبيلللاء ت لللمد أملللام ا بلللت ء، فلملللاذا 
  عميلل  و عللدا ي لل نلل  النيمحللة  العللداو   للدإر ا فلل اء؟! لللاذا تن لل   للده  العللداو ؟! 
 األنبياء، أل   إخو  ون  النيمحة ،يده . 

ف قللى أق مابلل   ؟قلللو   أر  توبللوا وت لل و أين ور للللذ خب جينيةللور عللنيه نلل  النيمحللة 
 .إىل السماء، واذف ألسنتاب  مخب ا ف اء، فينبوا مخب ظلما  ا عتداء

 

 هاإلسراء واملعرا املبحث السادس: 
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إر ق ة اف،نياء والعنياج هي واقعة ع مى و  ة كربى إذ فيابا ة   انت ال إىل منيةلة 
جد للد  مللخب الللنيايد  العلميللة والسللياد  النبو للة، فابللي انت للال مللخب السللماع بوا،للطة جرب لل  إىل 
ال اهد  الب ني ة احل ي ية لنيه ة األنبياء كلاب  واعنة والنار و،در  النتابى والسماوا  السب  

ا وبلل  ذلللك مللخب النيئيللا ، م ارت لللاء جد للد  كالللة اب تعللاىل عللد  مللنيا    فني لللية وخزنتابلل
، والنيمحللة ال لل   والتا يللف   عللدد ركعااللا، وانت للال إىل التعبئللة افميانيللة والتللزود  حلكمللة

و،لياد   ،والعلملاء والنيمحلاء و ذا نستطي  أر ن ول أنه انت   إىل منيةلة هلي: رايد  احلكملاء
ألنبيللاء بللذلك التكللنيي الع للي ، مللخب افمامللة والتعلللي ، والتكليللف ال للني ف والتكلللي  الني،لل  وا

 الكنيي هلل احلكي  العلي .
 وةد ث اف،نياء والعنياج  و   ومتواتني و،لذكنيه بطوله لا فيه مخب ا ،تنبا  ف د صح  

إذ أاتن  مملطبعار  -بلني ور لا قلال   احل   -بينملا أان   احلطلي  أنله قلال: " عنه  لتواتني 
فا،لتانيج قلل  م  - ع  به قال مخب ألةني  زنيه إىل شعنيته  -ما بني هذه إىل هذه     ف ق  

أتين بطسن مخب ذه  مملوء  إمياان فةس  قل  م ة ي م أعيد م أتين بدابة دور البة  
 ملن عليله فلانطلق يب جرب ل  ةل  أتلى السلماء اللدنيا فا،لت تح،فحُ  ..وفوو احلمار أبيت.

 قللال: وقللد أر،لل  إليلله؟ قيلل : امللد، قللال: ومللخب معللك؟ قيلل : قللال جرب لل : مللخب هللذا؟  :ف يلل
هلذا أبلو   ف لال: ف لتح فلملا خل لن فل ذا فيابلا  دم، منيةبا به فنع  اجمليء جاء، قي : نع ،

م    بخب ال لا  والنل  ال لا . منيةبار  م قال: الس م، من عليه فنيد  فسل   ،  عليه دم فسل  
 ؟ومللخب معللك قيلل : جرب لل ، قللال: مللخب هللذا؟ قيلل : السللماء الوانيللة فا،للت تح،صللعد ةلل  أتللى 

فلملا  ،ف لتح ،منيةبا به فلنع  اجملليء جلاء قي : نع ، قال: وقد أر،  إليه؟ قي : امد، قال:
من   عليابمللا فسللل  هللذا  لع وعيسللى فسللل    قللال: خل لن إذا  للع وعيسللى ومهللا ابنلا اخلالللة،

 م صللعد يب إىل السللماء الوالوللة فا،للت تح،  للا  والنلل  ال للا .منيةبللا  أل  ال ا م قللا :فللنيد  
 قللال: وقللد أر،لل  إليلله؟ قيلل : امللد، :قللال ومللخب معللك؟ قيلل : جرب لل ، :قللال مللخب هللذا؟ قيلل :
هلذا  و،للف  قللال:  و،لف، ف للتح فلملا خل للن إذا منيةبلا بلله فلنع  اجمللليء جلاء، قيلل : نعل ،
م صعد يب ة   أل  ال ا  والن  ال ا .منيةبا   :م قال من عليه فنيد  فسل     عليه،فسل   

 املد، قلال: وملخب معلك؟ قيل : جرب ل ، قلال: ملخب هلذا؟ قيل : أتى السماء النيابعة فا،لت تح،
ف تح فلما خل ن إىل  منيةبا به فنع  اجمليء جاء، قي : نع ، قال: أو قد أر،  إليه؟ قي :
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منيةبا  أل  ال لا  والنل   قال:م  من عليه فنيد  فسل     عليه،هذا إدر   فسل    إدر   قال:
 قي : جرب  ، قال: مخب هذا؟ قي : م صعد يب ة  أتى السماء اخلامسة فا،ت تح، ال ا .

منيةبلا بله فلنع  اجملليء  قيل : نعل ، قلال: وقلد أر،ل  إليله؟ قيل :، املد  قلال: وملخب معلك؟
 م قلال: فلنيد   من عليلهفسلل     عليله،هلذا هلارور فسلل    :قلال فلما خل ن فل ذا هلارور، جاء،

 قيل : م صعد يب ة  أتلى السلماء الساد،لة فا،لت تح، منيةبا  أل  ال ا  والن  ال ا .
 قال: نع ، قال: وقد أر،  إليه؟ قي : امد، :قال ؟معك مخب :قي  جرب  ، قال: مخب هذا؟

من فسل     عليه،هذا مو،ى فسل    فلما خل ن ف ذا مو،ى قال: منيةبا به فنع  اجمليء جاء،
ملللا  قيللل  لللله: فلملللا هلللاوز  بكلللى، منيةبلللا  أل  ال لللا  والنللل  ال لللا ، م قلللال: عليللله فلللنيد  
أبكللي ألر ب مللا بعللث بعللدي  للدخ  اعنللة مللخب أمتلله أكوللني ممللخب  للدخلابا مللخب  قللال: ؟ بكيللك
 :قيل   جرب  ، قال: مخب هذا؟ قي : م صعد يب إىل السماء السابعة فا،ت تح جرب  ، أمال.

 منيةبلا بله فلنع  اجملليء جلاء، قال: نع ، :قال وقد بعث إليه؟ قي : امد، :قال ؟ومخب معك
السلل م  من عليلله فللنيد  فسللل   : قللال   عليلله،هللذا أبللو  فسللل    :فلمللا خل للن فلل ذا إبللنياهي  قللال

لم رُ  منيةبا   بخب ال ا  والن  ال لا . قال:و   ل در  النتابلى فل ذا نب ابلا مول  ق لفعلن   ، 
ل قلال: ال يللة، وإذا ورقابا مو   ذار ني،بَ هَ  وإذا أربعلة أ لار  لنيار   نلار  در  النتابلى،هلذه ، 

وأمللللا  أمللللا البا نللللار فنابللللنيار   اعنللللة، قللللال: مللللا هللللذار اي جرب لللل ؟ ف لللللن: و للللنيار ظللللاهنيار،
م  فلل    البيللن العمللور  دخللله كلل   للوم ،للبعور ألللف ملللك،م رُ  ال للاهنيار فالنيلل  وال للنيا .

هلي ال طلني  أنلن  ف لال: فلخلذ  اللل ، انء ملخب عسل ،أتين اانء مخب  ني وإانء مخب لل  وإ
فنيجعن فمنير  على مو،ى  عليابا وأمتك م فني ن علي ال لوا   سني ص   ك   وم،

أمتلللك   تسلللتطي   سلللني  قلللال: أملللني  متمسلللني صللل   كللل   لللوم، :قلللال ؟أملللني  مب  ف لللال:
فلارج   لعاعة،وإن واب قد جنيبن النا  قبلك وعاعن ب  إ،نيائي  أشد ا ص   ك   وم،

فنيجعللن إىل مو،للى ف للال  فنيجعللن فو لل  علل  ع للنيا، إىل ربللك فا،لللله التا يللف ألمتللك،
 فنيجعن فو   ع  ع نيا، فنيجعن إىل مو،ى ف ال موله، فنيجعن فو   ع  ع نيا، موله،

 فنيجعن ف ال موله، فنيجعن فلمني  بع ني صلوا  ك   وم، فنيجعن إىل مو،ى ف ال موله،
أملني   قلن:  ا أمني ؟ فنيجعن إىل مو،ى ف ال: ،ك   وم  فنيجعن فلمني  متم  صلوا 

وإن قد جنيبن  إر أمتك   تستطي     صلوا  ك   وم، :قال متم  صلوا  ك   وم،
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 فلارج  إىل ربلك فا،للله التا يلف ألمتلك، النا  قبلك وعاعن ب  إ،نيائي  أشد العاعلة،
 :جلللاوز  اندى منلللادا فلملللا  قلللال: ،لللللن ريب ةللل  ا،لللتحيين ولكلللخب أر لللى وأ،لللل ، قلللال:

 (1).أممين فني مال وخ  ن عخب عبادي

و ستنب  مخب احلد ث أنه ين  توقف عند السماء السابعة وره ة البين العمور ب  ارت ى 
إىل أعلللى فللنيأى مللخب  اي  ربلله الكللربى، ،للدر  النتابللى، وشللبني  الزقللوم، وفتحللن للله أبللواف 

وألني وما فيه مخب  قباف لؤلؤ ة، وا،تمني اعنة، ورأى النار وما فيابا مخب ال بار، ورأى  ني الك
ا رت اء إىل مسلتوى ال  فيله صلني ف أقل م ال ئكلة وأشلياء ين   لدر أر   ل ابا للا فيابلا ملخب 

  بيلار  وألبن عنله [، 18]النب  العبائ ، قال تعاىل ﴿إذ  ة ى السدر  ما  ة ى﴾
واحلللوار   فني للية  ، م بلللغ الت للنيل  كالللة اب تعللاىل(2)"فللنياش مللخب ذهلل ذلللك أنلله قللال: "

فنيه اب  ال    وخت ي ابا مما جع  احلوار متكنيرار ومت طعار إذ بلغ تس  أو بم  منيا  ةني
فسللللله م ن لللح  تعللاىل ال للل    سللني م للللا نلللزل إىل السللماء الساد،لللة، رأى مو،للى 

إىل ربلله  سللله التا يللف، وهكلذا تكللنير األملني  لتا يللف ع للنيار   لتا يلف، فنيجلل  النل  
فللنيوه   اليللوم، وهكللذا التكلللنيار  ةةلل  وصللللن إىل  سلل (3)نيا، و  روا للة  سللار  سللار ع لل

 لسماء السابعة وما فوقابا تس  منيا  أو بم  منيا  ةس  التا يف.  ميني   جع  الن  
وهلذا اللذهاف وافايف ملخب السلماء الساد،لة إىل ملا شلاء اب تعلاىل  لبلار للتا يلف  لو أملني 

، وهلذا أ ملار  لدل م ة، ولكنه ممى بسؤال ربه التا يف رمحة  ألُ شد د على ن  النيمحة 
 بنا.   على رمحة مو،ى 

و ستنتج مخب هذا أر م لاهداته  لذه األملاكخب زاده ملخب العلوملا  وره تابلا رأي العلني، 
 ،وهذا األمني ن   العل  النبوي مخب أقوال  سمعابا مخب جرب ل  إىل م لاهدا  ر هلا رأي العلني

ال للدر الوللان وهللو ال للاهد   ف للافة إىل ال للدر األول وهللو: السللماع مللخب فيتعللني معنيفللة 
 . جرب   

                                                

  .3674  ابب املعراه  -كتاب فضائل اليحابة   1411-3/1410صحيح البخاري  -1
 . 173   ابب يف ذكر سدراب املنتغح -كتاب اإلميان   - 1/157صحيح مسلم  -2
 .162   ابب يف ذكر سدراب املنتغح -كتاب اإلميان   - 1/157صحيح مسلم  -1
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مخب هذه ال اهدا  أةاد ث كو   وخ وصارَ    ص ة اعنة والنار وما  وقد روى 
فيابما مخب العبائ  والةنيائ ، ومنابا هذه النيةلة ال مائية، ف د ف    النيوااي  فيابا ت  ي ر 

فةلد  النيوا للة  ار ال لحابة توبيتلار ةلل  اعله منله ع للنيا  ال لحابة دقي لار وألبتابلا   أذهلل
 متواتني  م ابور .

ونسللتنتج أر السلللموا  السلللب  مت للللة بعمللابا فلللوو بعلللت، وأر اللللدخول إىل السلللماء 
السابعة مخب السماء الساد،ة، وهكذا الدخول إىل السماء الساد،ة مخب اخلامسة وهكذا   

 األخنيى. إ ا رةلة تعلي  وتكنيي مخب العلي  الكنيي.  الب ية الدخول مخب السماء الال حتن
اجتمعن له أل ألة م ادر لتل ي علوم الوةي وأخبار هذه  و ستنب  أ مار أر الن  

 وم اهدته للتاباو  .   ،و،ؤا ته عرب   ،النيةلة، وهي مكالة مخب اب  تعاىل عد  منيا 
ابللل  نلللة أر ال ئكللة واألنبيلللاء كل  واألنبيلللاء وجرب لل  مللل  اخلز  و سللتنتج ملللخب ةللوار النللل  

: "منيةبلار  لنل  ال لا  وا بلخب  ال لا "، وكلذلك  بوا  للةة العنيبيلة ومنابلا قلول  دم 
 .حتية األنبياء ودعاهه  للن  

ورمحللة  لل   ني أصللحابه  للا رأى توبيتللار  لل  وتطييبللار خلللوا نيه و  شللك أر نلل  النيمحللة ب  لل
  لعنواي  فتساب  الع با . ، ف ر ما ر ه  نيف  اوةبار   

مللللخب نوملللله أخللللربه   للللا أراه اب مللللخب  ايتلللله الكللللربى، فاشللللتد  ولللللا أصللللبح ر،للللول اب 
 علنيه ن سله عللى ال بائل  أايم  تكذ باب  له وأذاه  وا،تبنياهه  عليله. وجعل  ر،لول اب 

قلللد الو،لل  و  للول:"مخب رجلل   ملللل  إىل قوملله فيمنعلل  ةلل  أبللللغ ر،للالة ريب!؟ فلل ر قني  للار 
منعلللون أر أبللللغ كللل م ريب" فللللاته رجللل  ملللخب مهلللدار ف لللال: "مملللخب أنلللن؟" ف لللال النيجللل : ملللخب 
مهدار. قال: "فاب  عند قومك منعة؟" قال: نع . م إر النيج  خ ي أر خُي نيه قومله، فللتى 

ف للال:  تللياب  فللُلخربه ، م  تيللك مللخب عللام قابلل . قللال: "نعلل ". فللانطلق وجللاء  ر،للول اب 
  (1).وفد األن ار   رج 

 

 بيعة العقبة الوىل والثاقيةاملبحث السابع: 
                                                

. واحلنديث أخرجننه اإلمنام أمحند مننن 1/41، وامسنتيعاب 1/269، وينظنر اخليصننة 95-93ينظنر: الفينول ص -1
، وأخرجننه احلنناكم 15192حننديث رقننم  3/370، وصننحح سنننده ضققننو املسننند حننديث جننابر بننن عبنند هللا 

  (. 2/612وصححه ووافقه الذهيب )املستدرك 
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 ابلل  مللخب اخلللزرج، للنيار مللخب األن للار، كل  ل للي عنللد الع بللة   الو،لل  ن م إر ر،للول اب 
مامة بخب زرار  بخب عد ، وعول بخب احلارث بلخب رفاعلة، وهلو ابلخب ع لنياء ورافل  بلخب وه : أبو أُ 

ة بلخب علامني بلخب انيب، وجلابني بلخب عبلد  بلمالك بخب العب ر، وقطبة بلخب علامني بلخب ةد لد ، وعُ 
إىل اف،لل م، فل،لللموا مبللادر  إىل اخللل ، م رجعللوا إىل  اب بلخب ربف، فللدعاه  ر،للول اب 

 الد نة، فدعوا إىل اف، م، ف  ا اف، م فيابا، ة  ين تبق دار إ  وقد دخلابا اف، م.
األوائ  خ  جابني بخب عبداب فلما كار العام ال ب ، جاء مناب  األنا ع ني رج ر: الستة 

قلي   بخب ربف، ومعابل : معلاذ بلخب احللارث بلخب رفاعلة، أخلو علول الت لدم، وذكلوار بلخب عبلدُ 
وقد أقام ذكوار هذا  كة ة  هاجني إىل الد نة، في ال: إنه ماباجنيي أن اري  -بخب خلد  

 ،ملخب اخللزرجوعباد  بخب ال امن بخب قي ، وأبو عبد النيمحخب  ز د بخب ألعلبة، فابؤ ء ع ني   -
  واألنار مخب األو  ومها: أبو ا يو  مالك بخب التيابار، وعوي بخب ،اعد . فبا عوا ر،ول اب 

 كبيعة النساء، وين  كخب أمني ال تال بعد.
مكتلوم، وم لع  بلخب أُم عمنيو بخب  فلما ان نيفوا إىل الد نة، بعث معاب  ر،ول اب 
مامة أ،عد ، فنز  على أيب أُ وج    اب عز  عم ،  علمار مخب أ،ل  مناب  ال ني ر، و دعوار إىل 
   لل   ومللار ةربعللني ن سللار، فل،للل  علللى بللخب زرار ، وكللار م للع  بللخب عملل   للؤماب ، وقللد مج لل

عبلللللد ،لللليد بللللخب ةملللل ، و،للللعد بللللخب معلللللاذ، وأ،للللل  ا،لللل مابما  ومئللللذ مجيلللل  بلللل   للللد ابما أُ 
ىف الو،  ذلك العام وكوني اف، م  لد نة وظابني، م رج  م ع  إىل مكة، ووا األشاب ...

 .معنيور خلق كو  مخب األن ار مخب السلمني وال نيكني، وزعي  ال وم الرباء بخب 
أل أللة و،لبعور    إىل ر،لول اب تسلل   -الولث األول منابلا –فلما كانن ليلة الع بة 

خ يللة ملخب قلوماب  وملخب ك للار مكلة، عللى أر مينعلوه ممللا  رجل ر واملنيأاتر، فبلا عوا ر،لول اب 
نعلور منلله نسللاءه  وأبنللاءه . وكللار أول مللخب   علله ليلتئلذ الللرباء بللخب معللنيور، وكانللن للله اليللد مي

 البيماء، إذ أكد الع د و در إليه.
دار للبيعلللة ملل  أنلله كلللار علللى د للخب قومللله،  للار مؤك  للموأل    ر،لللول اب  وةمللني العبللا  علل   

ن هللذه البيعللة ا،للتلذنوا فلمللا متلل مللناب  تلللك الليلللة األلل  ع للني ن يبللار... واختللار ر،للول اب 
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أر مييلللوا علللى أهلل  الع بللة فللل  وذر  لل    ذلللك، بلل  أذر للمسلللمني بعللدها  ر،لول اب 
 (1) مخب أه  مكة   ا بني  إىل الد نة، فبادر النا  إىل ذلك.

و  شك أر أصحاف هلاتني البيعتلني قلد ة لوا بسلماع ال لني ر الكلنيي اللذي نلزل عللى 
منيامللي هللذا  فللواني ليع ،كنيمللة، وانلللوا قسللطار مللخب البيللار واحلكمللة وال  للهالنلل  احلكللي    مكللة ال

 أقواماب . الد خب الع ي  فيبلةوا
ع  بللخب قلد قللنيأ عللياب  ال لني ر، وذكلنيوا أ ملار أر م ل وقلد ذكلني أهل  السل  أر النل  

  .(2)عد بخب معاذ م أ،ل عم  قنيأ ،ور  الزخنيل على ،
 ،ذه السلور  وفابل  معانيابلا ومنياميابلام ع  بخب عم  قلد ال  هل و ستنتج مخب ذلك أر

وعلللل      جللللفابللللي تسللللتاب  األبللللا  صللللدو الني،للللالة وصللللدو هللللذا ال للللني ر، ود ئلللل  قللللدر  اب 
ووةدانيتلله، منبوللة   هلللذا الكللور ال سللليح،   اائلله وأر لله، و  جبالللله ووهللاده، و  حبلللاره 

واألنعلللام اللللال  وأ للاره، و  اللللاء ا ا للل  ملللخب السلللماء، وال للللك اللللال تسللل  عللللى ،لللطح اللللاء،
،للللانيها  لت للللحيح ا زنيافللللا  الع د للللة، ورد   الن للللو  إىل ال طللللني  وإىل احل للللائق، وعني للللن 
السلللور  ل  لللة إبلللنياهي  اخلليللل  اللللذي زعللل  ال لللنيكور أ للل  عللللى ملتللله، وأر متلللاع اللللدنيا زائللل  
والعاقبة للمت ني، وتذكني السور  الكنيمية ق ة مو،ى م  فنيعور، وقد ورد    ،ياو تسلية 

عم ا  ع ه به الع  ور مخب كرباء قومه على اختياره للني،الة، وتتحدث السور   لني،ول ا
ست للنيخور فلل  جيللابور، ، وهلل    بمللنيا  جابللن   سللتةيوور و الكنيميلة عللخب األشلل ياء اجملللنيمني

وختت  السور  الكنيمية ببيار ع مة اب وج له، وأنه اخلالق الذي   ،لطار و  ش اعة ألةد 
ك  هذه ال اصد كانن تطنيو مسامعاب  وهول   ع و  ، فيلزداد افميلار وت لوى .  إ  اذنه

 الن و  وال لوف.
ف نله ين  وافلق أصلحاف  ،ةه  هذه البيعة وةعدائله و ست اد مخب هذه ال  ة رمحته 

ء لعلابلل   ابتللدور أو اتللدي ذرايالل ، وكللذلك أنلله ين وذر اب تعللاىل البيعللة علللى قتللال األعللدا
  بذلك.

 ملبحث الثامن: هلراب رسول هللا ا

                                                
  . 2/624، واملستدرك للحاكم 3/133، وصحيح مسلم 2/41هشام ، وسرياب ابن 100-96ينظر: الفيول ص -1
  . (197-196عن الاهري )ينظر السرياب النبوية للذهيب ص -صاحج امليازي  – بن عقبة رواه موسح -2
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إر م ارقة الو خب واأله  أمني عس  عللى اللن   الب لني ة اللال تعلود  عللى منل  احليلا  
الست ني ، ولكلخب األملني اللني ن فلوو ذللك كلله  ألنله ،لبحانه وتعلاىل أعلل   ل لا  والنتلائج، 

تباف ن  احلكمة  لذا   بني  إىل الد نة الال كار ااابا ) ونيف(، وقد ا، ف د أمني نبيه 
األملني احلكلي ، وا،لتادم التمو له إذ اهلله إىل بلار جبل  أللور الللذي   ل  جنلوف مكلة الكنيمللة 

  .بع ني خب كي ر، م نزل منه متبابار إىل الد نة الواقعة  ال مكة الكنيمة
، منت للنيار ةلل  وذر اب عللز وجلل  جابللازه وجابللاز ر،للول اب  أبللو بكللني  وقللد أعللد  

، وأرصلدوا عللى  اخلنيوج. فلما كانن ليلة هل  ال لنيكور  ل تلك بني،لول اب   لني،وله 
فانيجا مخب خوخة  الباف أقوامار، إذا خنيج علياب  قتلوه، فلما خنيج علياب  ين  نيه مناب  أةد...

ر   ، وكار هاداير خني تار، ماهنيار  لد لة إىل   دار أيب بكني لي ر، وقد ا،تلجنيا عبد اب بخب أُ 
ما إليه راةلتيابما، وواعلداه  نة، وأمناه على ذلك م  أنه كار على د خب قومه، و،ل  أره الد

بللار ألللور بعللد أللل ث، فلمللا ة لل    الةللار أعمللى اب علللى قللني ش خربمهللا، فللل   للدروا أ للخب 
 ذهبا.

وكار عامني بخب فاب  ،  ني ح عليابما بنمار أليب بكني، وكانن أااء بنلن أيب بكلني حتمل  
ار، وكار عبد اب بخب أيب بكني  تسم  ما   ال  كة م  ذه  إليابما بذلك  ما الزاد إىل الة

فيحل زار منله. وجللاء ال لنيكور    لبابملا إىل ألللور، وملا هنللا  ملخب األملاكخب، ةلل  إ ل  مللنيوا 
 وصاةبه، وعم لى اب عللياب   ف الةلار... على  ف الةار، وةاذ  أقداماب  ر،ول اب 

ر  لل   لللنياةلتني فنيكبامهللا، وأردل أبلو بكللني عللامني ابللخب فابلل   خب أُ وللا كللار بعللد الللو ث أتلى ابلل
 ر    أمامابما على راةلته.و،ار ابخب أُ 

وا مائلة ملخب افبل ، فلملا ملني   وأيب بكلني  وجعلن قني ش لخب جاء بواةد مخب املد 
،يد مدجل، فنيك  جواده و،ار    لباب ،  ني    ،نياقة بخب مالك بخب جع   ُ ، بَ حبي مدجل

 كوللني ا لت للا  ةللذرار علللى ر،للول اب  ، وأبللو بكللني ناب  الل  قللنياء  النلل  فلمللا قللنيف ملل
 وهو ، .فلدعا     لت ن، ف ال أبو بكني: اي ر،ول اب هذا ،نياقة بخب ماللك قلد ره نلا

فسلللللللاخن  للللللدا فني،لللللله   األره ف لللللللال: رميللللللن، إر الللللللذي أصلللللللاب   عليلللللله ر،للللللول اب 
 اب    النلللا  عنكملللا، فلللدعا لللله ر،لللول  أرد  أر  بلللدعائكما، فلللادعوا اب  ، ولكملللا عللللي  

أر  كتلل  للله كتللا ر، فكتل  للله أبللو بكللني   أدم، ورجلل    للول  فلل لق، و،لللل ر،للول اب 
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 للنلللا : قلللد ك يلللت  ملللا هابنلللا. وقلللد جلللاء مسللللمار علللام ةبلللة اللللوداع ودفللل  إىل ر،لللول اب 
 ر،لول اب  وملني   أه . ا وعده وهو لذلك   له ر،ول اب الكتاف الذي كتبه له، فوىف  

معبد فَ اَل عندها، ورأ  مخب  اي  نبوته   ال ا  وةلبابا لبنار كو ار أُم   مس ه ذلك متيمة 
 (1)دبة ما  ني الع ول.  ،نة جمُ 

  خلني إذا  ر  ل  وهلو ملخب ال لنيكني  لدل عللى أل لة النل  إر ا،تئبار عبلد اب بلخب أُ 
 خب جانبه. م  تعام  م  ا خني وتبادل الناف  إذا أُ ل  منه ذلك، وهذه هي احلكمة   العُ 

النل        خت يلف مهومله، وخوفله عللى  ةيب بكلني  و  ق ة ا بني  رمحة الن  
 ، . وتذك ه ةر اب تعاىل معاب  وةاف اب 

  وقد كار بلغ األن ار خمنيجه مخب مكة وق ده إايه ، فكانوا ك   وم خينيجور إىل احلني  
ا كار  وم ا ألنني الوان ع ني مخب ربيل  األول عللى رأ  ألل ث ع لني  ،لنة ملخب  نت نيونه، فلم

ةللني اشللتد المللحى، وكللار قللد خللنيج األن للار  ومئللذ، فلمللا  وافللاه  ر،للول اب  نبوتلله 
وكللار عللللى  -     ني بلله رجلل  مللخب اليابللودُ للل للال علللياب  رجعللوا إىل بيللوا ، وكللار أول مللخب بَ 

قيللة هلذا جلدك  اللذي تنت لنيور! فالنيج األن لار فنادى ةعلى صوته: اي ب   -،طح أ مة
   ، ةاب  وةيوه بتحية النبو .

ب باء على كلووم بخب ا دم، وقي : ب  على ،عد بخب خيومة، وجاء  ونزل ر،ول اب 
، وأكولنيه  ين  لنيه بعلد، وكلار بعملاب  أو أكولنيه    نله السلمور  سلمور على ر،لول اب 
فتح لق  حللني قلام أبلو بكلني بولوف   لل  عللى ر،لول اب أ  بكني لكولني  شليبه، فلملا اشلتد ا

 (2) النا  ةينئذ ر،ول اب ال    والس م.
 

 الفيل الثا : العغد املد 
،نوا  ةافللة  لوقلائ  واحللوادث والعاهلدا  والنيمحلا  ةل     ع نيا،تةنيو هذا العابد 

أعطللى قللو  لدولللة اف،لل م    ال توةللا ، ومتيللز هللذا العابللد امتللام التنز لل ، وإكمللال ال للني عة ممللا
ن ام احلك  وا قت اد وا جتماع وال بية، وللذلك كلار النابلاج النبلوي   با لة الملب  وافت لار 

                                                

  . 103-100الفيول ص - 1
  . 97-96ص ، وخمتير سرياب الرسول 104-103ينظر: الفيول ص - 2
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  تعامله م  السلمني وب  السلمني، ورمحته ال املة للبمي  على النيب  مخب اخت ل الع يلد  
 لللة وبللل  قين لللاع، واألعلللنياف ملللخب بللل  واألداير، ف لللد كلللار   الد نلللة  ابلللود بللل  النمللل  وبللل  قني 

السلمني إ لافة إىل  ائ لة ملخب النلاف ني أظابلنيوا اف،ل م خوفلار عللى أن سلاب ، وكانلن مكائلده  
  السللنياء والملللنياء، و  هلل  وبللل ه   النللل   وةكمللة تلل ى، ومللل  ذلللك فكلللانوا   للور بنيمحلللة

 السل  واحلنيف، أما   السل  فابو كما  لي: 
  معاهللللد  لكلللل  ،للللكار الد نللللة  اتلللللف مللابلللل  تمللللمخب ة للللوو رمحتلللله   و لللل أوًم:

كمللا ،لليلر   اعميلل ، ومتنلل  ا عتللداء بللني هللذه الللل ، بلل  ومتنلل  ال للل  فيمللا بللني اللللة الواةللد 
 ت  يله   الباف الوان   رمحته   ة  ال ك  . 

    مواف ته أله  الكتاف: ةكمتهاثقيًا: 
كلار  ل    أر النل   داير السماو ة ف د صلح   ا أر أه  الكتاف ه  مخب أر ف األ

  (1) مواف تاب    كو  مخب األمور إ  فيما ين  ؤمني فيه ب يء.
عنلله أنلله قللال: "مولللي ومولل   كللذلك كللار متوا للعار لألنبيللاء ومتواف للار معابلل ، ف للد صللح  

ببور األنبياء كنيج  بىن دارار فلكملابا وأةسنابا إ  مو   لبنة، فبع  النا   دخلو ا و تع
 (2)و  ولور: لو  مو   اللبنة".

   هذا احلد ث ذكني جابود األنبياء   الدعو ، وصلته    و، ه على ع يدا .
 أه  الذمة:  ف نياء رمحته   التا يف عخباثلثًا: 

وقد ع د افمام ابخب قي  اعوز لة ف ل ر بعنلوار )ذكلني أةكلام أهل  الذملة   أملوا  ( م 
 تبنيور  ا   ال ام أو  تالذو ا لل نيلة فللي  عللياب  فيابلا صلدقة فل ر قال: أما أموا   الال 

ال دقة  ابني ... وأما زروعاب  وثاره  الال  ستةلو ا مخب أره اخلنياج فلي  علياب  فيابا ب  
  (3)اخلنياج.

وأما  لنسبة للبز لة ف لد ،ل طن علخب  لع ائاب  وبل ه  ملخب اللذ خب ذكلنيه  افملام أبلو 
 الؤمنني هارور النيشيد إذ قال:   و،ف   كتابه إىل أم 

                                                

 (.     3558ابب صفة النيب  -املناقج–باس رضي هللا عنغما ) اليحيح أخرجه البخاري بسنده عن ابن ع -2
 .   3534ابب خامت النبيني    -امليدر السابق  -1
 .  1/108أحكام أهل الذمة  - 2
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و  تؤخذ اعز ة مخب السكني الذي  ت دو عليه، و  مخب أعمى   ةنيفة له و  عم ، 
خب إذا كللار  مللا  سللار أخللذ منابمللا  ت للدو عليلله و  مللخب م عللد. وال عللد والللزم   و  مللخب ذمللي  

 وكذلك األعمى. 
وإر كلانوا إمنلا هل   ،خلذ ملناب وكذلك ال هبور اللذ خب   اللدايرا  إذا كلار  ل   سلار أُ 

ملناب ، وكللذلك أهل  ال للوام  إر كللار  مسلاكني  ت للدو عللياب  أهلل  اليسلار مللناب  ين  ؤخللذ 
 لل  بلل  و سللار، وإر كللانوا قللد صلل وا مللا كللار  لل  لللخب  ن  لله علللى الللدايرا  ومللخب فيابللا مللخب 

 ني الذي ف ر أنكني صاة  الد ،خذ  اعز ة مناب   ؤخذ  ا صاة  الد نيال هبني وال وام أُ 
وةلللف علللى ذلللك  هلل و للا  لللف بلله موللله مللخب أهلل  د نلله مللا    للده  ،ذلللك ال لليء    للده

  (1)ؤخذ منه شيء.شيء مخب ذلك تني  وين  ُ 
 و  اعتماد السلمني هذا احللف مخب أه  الذمة تتبلى الو ة فياب  وةسخب ال خب   . 

 
  الع و والسماةة:رابعًا: 

ل د  العلى وال دو  الولى ة  فيمخب قلام بسلحنيه ا ل د  نيبن ااةة الن  ورمحته 
وإذا بنيعا لة اب تعلاىل لنبيله تك لف هلذا  ف د قام لبيد بخب األع   اليابودي بسلحني النل  
 الاط  اخلبيث وتبطله وختل ه مخب هذا ال ني. 

مخب  رج ٌ  اب  حني ر،ولَ أخنيج البااري بسنده عخب عائ ة ر ي اب عنابا قالن: ،َ 
خيي  إليه أنه كار   عل  ال ليء  بيد بخب األع  ، ة  كار ر،ول اب ال له لَ ر ق   ب  زُ 

وهلو عنلدي، لكنله دعلا ودعلا م قلال: اي  -أو ذا  ليللة-وما فعله. ة  إذا كار ذا   لوم 
 عائ للة، أشللعني  أر اب أفتللان فيمللا ا،للت يته فيلله؟ أاتن رجلل ر، ف عللد أةللدمها عنللد رأ،للي،

ه؟ دمها ل اةبه: ما وج  النيج ؟ ف ال: مطبوف. قال: مخب  ب  وا خني عند رجلي، ف ال أة
 (2)بيد بخب األع  .قال: لَ 

 زاير  أه  الكتاف:خامسًا: 

                                                

 (. 122كتاب اخلراه ص )  - 3

الطنننج اآلينننة.   ﴾ولكنننن الشنننيالني كفنننروا يعلمنننون النننناس  السنننحر... ﴿الينننحيح، ب السنننحر وقنننول هللا تعننناىل  -1
 .5763رقم  10/221
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، ف د صح  ومخب لط ه ف نه كار  زور كنيسة اليابود  وم عيده  ومعه بعت أصحابه 
وأان معلله ةلل  دخلنللا كنيسللة اليابللود  علخب عللول بللخب مالللك األشللبعي، قللال: انطللق النلل  

 (1) .لد نة  وم عيده  
و  هلللذا احللللد ث تطبيلللق عمللللي لبيلللار جلللواز موللل  هلللذه اللللزاير  ألجللل  اللللدعو  إىل اب 

 تعاىل. 
 رمحته   موتى أه  الكتاف:سادسًا: 

ورمحته ورف ه م  اليابود، وين   ت ني على ذلك ب  ة  بعلد  مما ت دم تبني مناباجه 
 ال حابة   اة ام اليابود   موا  أ مار.  ا  ، ول د تنيكن هذه السنة  اثرهمو  اليابود

عللخب عبللد الللنيمحخب بللخب أيب ليلللى قللال: كللار ،للاب  بللخب ةنيللف وقللي  بللخب ،للعد  ف للد ألبللن
أي ملخب أهل  الذملة  -وا عليابما  ناز  ف اما، ف ي   ما: إ ما مخب أه  األره قاعد خب فمني  

أليسللن "دي. ف للال: ملني  بلله جنللاز  ف لام. ف يلل  لله: إ للا جنللاز   ابلو  ف لا : إر النلل   -
وقمنلا ف لنلا: اي  قلال: ملني بنلا جنلاز  ف لام  لا النل    عخب جابني عبد اب وصح  . "ن سار؟

  (2)ر،ول إ ا جناز   ابودي ف ال: "إذا رأ ت  اعناز  ف وموا".
قللال احلللاف  ابللخب ةبللني: وا،للتدل حبللد ث البللاف علللى جللواز إخللنياج جنللائز أهلل  الذمللة 

 (3) ئز السلمني. ارار ب  متميز  عخب جنا
و  بنيابلللة إنللله د لللخب اف،للل م اللللذي  لللل م اللللن     ةياالللا وموالللا و    لللنيو   ةللللق 

 السلمني و    ةق أه  الكتاف. 
مو  هذه الدعائ    رمحته ةه  الكتاف ة  عند الما  ة   هكذا أر،ى الن  

  مل  األةيلاء ملناب      خب بعماب  أر ال ا  والع قا  ال ا لية ت تملي ةسلخب التعامل
 ب  كار األمني فوو ذلك إذ أةسخب التعام  م  األموا  مناب  أ مار.  

                                                

( قنننال ضققنننه: إسنننناده صنننحيح، وأخرجنننه احلننناكم يف 7162   120-16/118)اإلحسنننان أخرجنننه ابنننن حبنننان  -2
(. وقال: صنحيح علنح شنرط الشنيخني وج ارجناه. ووافقنه النذهيب، وأخرجنه أمحند يف 416-3/415)املستدرك 
وقنننال اهليثمننني: ورجالنننه رجنننال الينننحيح ( 83  47-18/46( والطنننربا  يف )املعلنننم الكبنننري 6/25)املسنننند 
  (.7/106)اجملمع 

 .1312و1311ابب من قام جلنازاب يغودي،   -كتاب اجلنائا   -صحيح البخاري  -1

 . 3/181فتح الباري  -2
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 سابعًا: رمحته يف تعامله مع القلياة:
وملل  بعلللت  ،(1)وتبالللة وجللنيش  للد أبللنيم معاهللدا  ملل  وفلللد جنللنيار، وملل  جمللو  هبلللنيل

  ةدد ة وو اعوار لك   نيل.قد ، و كما ،يلر   العابد الدن  ال بائ  العنيبية
قال الست نيو ال نينسي مار،لي  بلوازار: ةلاول اف،ل م منلذ ال لنير السلاب  للملي د أر 

وتسلللتحق مجاعلللة بللل  السللللمني عللللى أره    لللدم ةللل ر ل لللكلة األقليلللا  فني لللدار ملللخب نوعللله.
  (2)اف، م أر تُتناول  لتحلي , ألنه ألبن أ ا  ج   موي  له.

ةلت   السللمور لألقليلا  بل  السلللمة   أدو لخب كللالةني : ا األمني كلي قلال الست لنيو
 (3)الب د الال فتحوها حب وقاب  وامتيازاا  الد نية.

وذللك عنلدما أر،ل  أ  مو،لى األشلعنيي ومعلاذ بلخب جبل  ر لي اثمنًا: أمره ابلتيسنري: 
 .  (4)اب عنابما وأوصامها ب وله احلكي : " سنيوا و  تعسنيوا وب نيوا و  تن نيوا"

منابا  األمور كو  مخب  تتبلى   رمحته أما   ةالة احلنيف ف ر  ،هذا   ةالة السل 
 ما  لي:

 أوًم: النغي عن قتل النساء واليبيان يف الياو:
وقللاتلوا   ،للبي  اب الللذ خب ﴿تعلاىل ل لد ةللنيم اب تعللاىل ا عتلداء ةلل    احلللنيف ف للال 

مللني، وبلني حتللنيي قتلل   لذا األ وا،للتباف النلل  [ 190]الب لني  ﴾   لاتلونك  و  تعتللدوا...
ابخب عمني ر ي اب عنابملا قلال: "وجلد  املنيأ  م توللة   النساء وال بيار، ةيث ألبن عخب 

  (5)وال بيار". عخب قت  النساء  ، فنابى ر،ول اب بعت مةازي ر،ول اب 

أمج  العلماء على العم   ذا احلد ث وحتنيي قتل  النسلاء وال لبيار إذا ين قال النووي: 
 (6)ف ر قاتلوا قال مجاه  العلماء   تلور. ،  اتلوا

                                                

 . 95و76و71ينظر فتو  البلدان، ص -3

  .187إقساقية اإلسيم ص  -4

 .164الشرق الدىن: جمتمعه و قافته ص  -5

 . 69،  يتخوهلم ابملوعظة والعلم  ابب ما كان النيب  -كتاب العلم   - 1/38ي صحيح البخار  -1

 3/1364ك اجلغنناد، ب قتننل النسنناء يف احلننرب(. وأخرجننه مسننلم )اليننحيح  - 3015  6/148)اليننحيح  -2
  ك اجلغاد، ب ترمي قتل النساء واليبيان(. - 1744 

 . 12/48شر  النووي علح صحيح مسلم  -3
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 اثقيًا: ترمي التمثيل ابملقتولني احملاربني:
ومخب  داف اف، م وة وو افنسار   احلنيف حتنيي التموي   خب ،   قتي ر أو جني ار 

علخب بني لد  منيفوعلار: "ابلزوا  ،ل   صلح  عخب ذللك كملا  على  د السلمني، ةيث  ى الن  
 (1)  اب قاتلوا مخب ك ني  هلل، ابزوا و  تةل وا و  تةدروا و  متولوا و  ت تلوا وليدار".اب   ،بي

 اثلثًا: الرتهيج من التعذيج: 
 ل لللام عللللى أان  وقلللد أقيملللوا    ملللني   علللخب ه لللام بلللخب ةكلللي  بلللخب ةلللزام قلللال: وألبلللن

أمللا   للال:ف.  عللذبور   اخللنياج قيل :؟ ملا هللذا ف للال: عللى رهو،للاب  الز لن، ال لم  وصلل   
 (2)".إر اب  عذف الذ خب  عذبور   الدنيا"   ول: إن اعن ر،ول اب 

واخلللنياج: قللال األزهللنيي: اخلللنياج ا،لل  لللا خيللنيج مللخب ال للنيائت   األمللوال... و  لل  علللى 
 (3)ال يء و    على اعز ة.

فللل   لللدخ  فيللله التعلللذ   حبلللق   هلللذا املللول عللللى التعلللذ   بةللل  ةلللق،قلللال النلللووي: 
 (4).واحلدود والتعز ني وزو ذلككال  ام 

 رابعًا: أمان السري إذا أسلم:
قلللال افملللام اع لللام: ات لللق ف ابلللاء األم لللار عللللى جلللواز قتللل  األ،للل    نعلللل  بيلللناب  

. ولكلخب  سلتوىن ملخب هلذا احلكل  إذا (7) ، وابلخب رشلد(6)،  وذكني افمجاع ابخب ةلزم(5)خ فار فيه
أر أقاتل  النلا  ةل   أملني ُ أنله قلال: " لنل  أ،ل  األ،  ف نله  لنيم قتلله، ف لد ألبلن علخب ا

فلل ذا فعلللوا ذلللك ع للموا ملل  دمللاءه     للابدوا أر   إللله إ  اب و ؤمنللوا يب و للا جئللن بلله،
 . (8)"وأموا   إ  حب ابا وةسا   على اب

                                                

  .1731  2اجلغاد، ب كتاب   – مسلم صحيح -4

  .2613   4/2017 ابب الوعيد الشديد ملن عذب الناس بيري حق -كتاب الرب   - صحيح مسلم -5

 . 7/47 ذيج اللية  -1

 . 16/167شر  النووي علح صحيح مسلم  -2

  .3/391أحكام القرآن  -3

  .120مراتج اإلمجاع ص -4

  .1/382بداية اجملتغد  -5

صننحيح و  ،25 1/17فننن اتبننوا وأقناموا اليننياب﴾ ﴿ابب  -كتنناب اإلميننان   -صننحيح البخناري ان، رواه الشنيخ -6
 .  1/52  21ابب المر ابإلميان ابهلل تعاىل ورسوله  -كتاب اإلميان   - مسلم
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وكذلك   ةلال ع لد األملار لأل،ل  ف نله   خل ل بلني السللمني أر األملار لأل،ل  
  (1) ع   دمه.

د جللاء  السللنة النبو للة   تطبيللق األمللار لأل،للنيى ومنابللا كمللا ة لل    بللزو  بللدر وقلل
ف د كلار األملار، وقبلول ال لداء للعبلا  وأيب العلام زوج ز نل  ر لي اب عنابلا بنلن ر،لول 

تبلة ، وكذلك كار األمار لنوف  بخب احلارث بخب عبد الطل  وع يل  بلخب أيب  الل  وعُ اب 
 بخب عمنيو بخب جحدم.  

بعوللن ز نلل  بنللن  ،أ،للاراه  أهلل  مكللة   فللداء عائ للة قالللن: لللا جللاء عللخب  وألبللن
  فللداء أيب العلام، وبعوللن فيلله ب ل د  كانللن خدجيللة أدخلتابلا  للا علللى أيب  ر،لول اب 

َرو   للا رقللة شللد د  وقللال: "إر رأ للت  أر  العللام ةللني بلل  عليابللا، فلمللا ر هللا ر،للول اب 
وا عليله اللذي ذي  لا فلافعلوا" قلالوا: نعل  اي ر،لول اب، ورد  وا عليابلا اللتطل وا  ا أ، ها وتلنيد  

 (2)  ا.
و  هذا احلد ث الكنيي التطبيق العملي حلق فداء األ،ل  والتلطلف مل  األ،لنيى اللذي 

أنله   اسلوبية    جواز أخذ ال لداء ف ل و ،لنيا  األ،لنيى، وفيله أ ملار  شنيعيار   بني ةكمار 
ة م  احملاربني ة  لو كانوا مخب األقنيبني كما رأ نا   فداء زوج و  منسوبية   السيا،ة النبو 

وذلك بعد ما دفعن احلق الطلوف منابلا، وكلذلك  ،ز ن  ر ي اب عنابا ابنة ر،ول اب 
 فكار التعام   ت   لسوا،ية.  الن   احلال لأل،نيى مخب أبناء ع    
 واحلريب يف حرز ماله إذا أسلم: خامسًا: حق السري

                                                

 . 1/382وبداية اجملتغد  ،43-42اقظر اختيف الفقغاء ص  -7

وله حابة( وقال: صحيح علح شرط مسلم وج ارجاه، ووافقه الذهيب. ك معرفة الي - 3/324)املستدرك أخرجه احلاكم يف  -1
 وعااه اهليثمي للطربا  يف الوسن  والكبنري .(11398  11/171أخرجه الطربا  )املعلم الكبري و شاهد خنتير بنحوه، 

لطنربي بسننده (، وأخرجنه ا7/28وقال: رجال الوس  رجال اليحيح غري ابن إسحاق وقد صر  ابلسماع )جممنع الاوائند 
اد، ب فننداء ك اجلغن  -2692احلسنن منن لريننق علني بنن أيب للحننة عنن ابنن عبنناس. وأصنل احلنديث يف )سنننن أيب داود  

 . (2341، وحسنه اللبا  يف )صحيح أيب داود   السري ابملال
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وا علخب أر لاب  يلة أر قوملا ملخب بل  ،للي  فلني  عخب صاني بخب عَ  ن هذا احلق فيما صح  وألب
ها علياب  وقال: إذا ، فنيد  ةني جاء اف، م فلخذُاا، فل،لموا فااصمون فيابا إىل الن  

 (1)أ،ل  النيج  فابو أةق ةر ه وماله.
ملكللله، و   وقللد ذهلل  اعمابللور إىل أر احللللنييب إذا أ،للل   وعللا كانلللن مجيلل  أمواللله  
 فنيو بني أر  كور إ، مه   دار اف، م أو دار الك ني على ظاهني الدلي . 

 سادسًا: أمان الرسل:
هلللذا احلللللق ومملللن هللللذه السلللنة إىل  ومنللللا هلللذا، كمللللا هلللو معللللنيول    ،لللخب  النلللل  

عي  بخب عخب نُ  الع قا  الدولية، وهذا ال نيار احلكي  هو متابيد إىل ال لح وال او ا ، وصح  
ف لال  ملا:  ود األشبعي قال: جاء ابخب النواةة وابخب أاثل ر،و  مسليلمة إىل النل  مسع

:  منن  هلل أت ابدر أن ر،ول اب؟ قا : ن ابد أر مسيلمة ر،ول اب ف ال ر،ول اب 
 ور،وله لو كنن قات ر ر،و ر ل تلتكما. 

   (2)،    ت ت .ة أر الني ن  رواه افمام أمحد وقال ابنه عبد اب: فممن السُ 
وهذا احلد ث صني ح   حتنيي قت  الني،ل  ةل  للو أعلنلوا الك لني جابلارار  لارار. و  ذللك 
قمة السماةة والنيونلة السيا،لية   اف،ل م، ألر هلذا الني،لول اللذي أعللخب ك لنيه هلو و،لي  
فبلللنيام معاهلللدا  وع لللد صللللح وبللل  ذللللك. وهلللذه السلللنة النبو لللة ال عليلللة للع قلللا  الدوليلللة 

 ء  لتطبيلللق هلللذا احللللق اللللذي   زال قائملللا   األعلللنيال الدوليلللة. إ لللا درا،لللة السيا،لللة.جلللا
 .   هكذا كانن رمحة ن  احلكمة

قللوانني احلللنيف   اف،للل م تعتللرب أكوللني ال لللوانني  بيبلللي رودر للك: ا نللدي قللال األ،للتاذ
احملللاربني  إنسللانية ورأفللة، فابللي تمللمخب السلل مة التامللة للنسللاء والولللدار وال لليو  ومجيلل  بلل 

فلي  هنا    ن ني اف، م أب   مخب جنيميلة ق لف الست ل يا  واللدار  وأملاكخب العبلاد  

                                                

ويشغد له وكما تقدم عن احلاف  ابن حلر أن رجاله مو قون  18778   31/70أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  -2
 . أقر عقيًي علح تيرفه فيما كان لخويه علي وجعفر ما تقدم يف شر  احلديث أن النيب 

، وصننححه اللبننا  يف 2399ابب يف الرسننل    -كتنناب اجلغنناد   -وأخرجننه أبننو داود يف سننننه  1/396املسننند  -1
 .2761صحيح سنن أيب داود   
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ومسللاكخب الللدنيني   النط لللة العاد للة. وإمنلللا جيعلل  اف،للل م  للذه النيافلللق افنسللانية قد،للليتابا 
  (1)و ذر مخب السا   ا.

ني للد  عللخب بُ  ف للد صلح   ،لحار ، وإمنللا كلار صللقتللال فيابلا   لل هلذا وإر كولل ار ملخب الةللزوا  ين 
وهخب  كما قال  (2)تس  ع ني  بزو  قات    ثار منابخب. قال: بزا ر،ول اب  األ،لمي 

نني م الطائف. مو،ى بخب ع بة: بدر م أةد م األةزاف م ال طلق م خيرب م مكة م ةُ 
ةللزاف، لكو للا  ابا إىل األذكللنيه احلللاف  ابللخب ةبللني م قللال: وأمهلل  بللزو  بلل  قني  للة ألنلله  للم  

 . (6)، وابخب ةزم(5)، وابخب ،عد(4)وهذا العدد ذكنيه أ مار ابخب إ،حاو (3) كانن   إألنيها.
أهل  أعملال ولكي ن ف على الناباج النبوي احلكلي  اللنيةي    العابلد اللدن نسلتعنيه 

 ك  ،نة كما   الباةث التالية:   وةوادث
 

 غلرابلل السنة الوىل أهم أعمال وحوادثاملبحث الول: 
ب باء أايمار وأ،  مسبد قبلاء، م ركل  ةملني اب تعلاىل فلدركتله  لا أقام ر،ول اب 

، وربل  إليله أهل  (7)اعمعة   ب  ،اين بخب عول ف  ها   السلبد اللذي   بطلخب رانلوان
بلدار  زل عللياب ، ف ال:"دعوهلا ف  لا مللمور " فلل  تلزل انقتله ،لائني  بله   متلني  لتلك الدار أر  ن

"دعوها ف  ا ملمور ". فلما جاء   خب دور األن ار إ  رببوا إليه   النزول علياب ، في ول:م
ةلللل   مللللن و،للللار  قلللللي ر م الت تللللن  مو لللل  مسللللبده اليللللوم بنيكللللن، وين  نللللزل عنابللللا 

، وذللللك   دار بللل  النبلللار، فحمللل  أبلللو زل عنابلللا لورجعلللن فربكلللن مو لللعابا األول، فنللل
 زله.لمنإىل  رة  ر،ول اب  أ وف 

                                                
  .288اقظر قالوا عن اإلسيم ص -2

  (. 146، حديث رقم 3/448كتاب اجلغاد والسري   –لم )اليحيح أخرجه مس - 2
  . 7/281فتح الباري  - 3
  . 2/609سرياب ابن هشام  - 4
  . 2/6الطبقاة الكربى  - 5
  . 15جوامع السرياب ص - 6
  (.3/19الوادي الذي جبوار مسلد اجلمعة، الواقع ابلقرب من مسلد قباء )ينظر معلم البلدان هو  -7
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مو لللل  السللللبد، وكللللار منيبللللدار ليتيمللللني، وبنللللاه مسللللبدار، فابللللو  واشللل ى ر،للللول اب 
الودائ  الال كانن عنلده وبل  ذللك، م حللق بني،لول  مسبده ا ر، وب   ل ر،ول اب 

 .(1)اب 
، وأ،ل  ةربه  عبلد (2)خب  لد نة مخب اليابود، وكت  بذلك كتا ر مَ  ووادع ر،ول اب 

و خلى ر،لول  ، وكانوا أل ث قبائ : بنو قين اع، وبنو النمل ، وبنلو قني  لة.، م اب بخب 
بلني الابلاجني خب واألن لار، فكلانوا  توارألللور  لذا افخلاء   ابتلداء اف،ل م إراثر م للدمار  اب 

 على ال نيابة.
 (3) وفنيه اب ،بحانه وتعاىل إذ ذا  الزكا  رف ار ب  نياء الاباجني خب.

 . عنابا، وهي الزوجة الوالوة بعد ،ود  ر ي اب عنابار ي اب ئ ةبىن بعاوفيابا 
نلزل ، و  د   ص   احلمني ركعتني، ف ار  أرب  ركعلا ز  لل   ، و   ألذار فيابا أمنيو 

  أهل   ل   زل فيه ف لنياء الابلاجني خب اللذ خب ل ة السبد، وكانن مكاانر   السبد  نأه  ال   
 عبيلللد  بلللخب احللللارث بلللخب   ، و،لللني ةمحلللز  بلللخب عبلللد الطلللل ،لللني ة وفيابلللا أر،للل   .(4)و  وملللال
  (5)عبداللك.

م أةدار عللى  خلني، وإمنلا أخلربه  أر اب  د   فل   ُ    منياعا  مست بليه وتتبلى رمحته 
 قد جع  الناقة ترب  ةيث أُمني .  وج    عز  

  ة ف د كار  ت  ده     عاماب  وكسائاب .وكذلك عنا ته ورعا ته ةه  ال   
  لده إليله، وصلح   قني بار جدار ة  أر الة م     إليه إذا ملد    بنياد كار ، ف احلُ وق

    خ فة عومار بخب ع ار أدخ  بيو  أزواج الن   عخب احلسخب الب نيي قال: كننُ 
   (6)فلتناول ،  ابا بيدي.

                                                

  . 105-104الفيول ص ينظر - 1
  وأما الكتاب الذي ذكره احلاف  ابن كثري فغو املعاهداب املشغوراب، وسيحميت ذكرها يف الباب الثا . .  - 2
  . 100ص ، وخمتير سرياب الرسول 106-105ينظر: الفيول ص - 3
   وموضع جلوسغم م زال معروفاً يقع مشال احللراة. - 4
- 100، وخمتير سرياب الرسنول 234-3/209، والبداية والنغاية 44-43ص ينظر: تلقيح فغوم أهل ال ر -5

101 . 
  .351، وصححه اللبا  يف صحيح الدب املفرد  450أخرجه البخاري يف الدب املفرد   -6
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رأ لن احلبلنيا   التوا لعة ف لال:  بلنياوقد وصف لنا التابعي داود بخب قي  تللك احلُ 
نيه البين مخب  ف احلبلني  إىل عجني د النح ، مة ي مخب خارج  سو  ال عني، وأظخب مخب 

 ف البين زوار مخب ،ن أو ،ب  أذرع، وأةزر البين الداخ  ع ني أذرع، وأظخب اكه بني 
هللللذه  (1)الوملللار والسلللب  زلللو ذلللللك، ووق لللن عنلللد  ف عائ لللة فلللل ذا هلللو مسلللت ب  الةلللنيف.

 من احلبنيا .دهُ ل د بكى بعت التابعني ةني موع ة للب ني ة، التوا عة بنيا  احلُ 
 

 السنة الثاقية أهم أعمال وحوادثاملبحث الثا : 
ف بلني قللو   بعلد   الد نلة وأ لده اب بن لنيه و للؤمنني، وأل ل ولا ا،ت ني ر،لول اب 

العلللداو ، ومنعتللله أن لللار اب ملللخب األمحلللني واأل،لللود: رملللتاب  العلللنيف واليابلللود علللخب قلللو  واةلللد، 
ا  لل  عللخب ،للاو العللداو  واحملاربللة، واب ومللني ر،للوله والللؤمنني  لكللف والع للو وال لل ح، و للنيو 

أُذر للذ خب ﴿ة  قو ن ال وكة، فحينئذ أذر      ال تال، وين   ني ه علياب ، ف ال تعاىل 
وهلللي أول   لللة نزللللن   [ 39]احللللج ﴾   لللاتلور ة للل  ظلملللوا وأر اب عللللى ن لللنيه  ل لللد ني

  (2) ال تال.
فللنيه شللابني رممللار،   شللابني و  حتو لل  ال بلللة،   شللابني رجلل ، وقيلل : شللعبار. اوفيابلل
زو ج و فيابللا فني للن الزكللا  وزكللا  ال طللني. و  قللدوم ز نلل  مللخب مكللة،   شللابني شللوال.و شللعبار. 
عليار فا مة ر ي اب عنابا. وأظابني اف، م  ائ ة كو   ملخب ال لنيكني واليابلود  ر،ول اب 

  (3)وه    البا خب مناف ور.
فلله اب تعللاىل ين   مللح أمللني النللاف ني و،لل  علللياب ، وين  عللاقباب  وقللد عني   رمحتلله ومللخب 

 علياب  ليحذره ، فكار تعامله معاب    با ة احلكمة والنيمحة.
 ، وأقام أل ألة أايم فيابا، أفدى فيابا مع   أ،ارى قني ش. (4)وفيابا بزا ب  ،لي   لكدر

خلنيج   الابللاجني خب  اهلا ر،للول اب بللزو  األبلواء، وكانللن أول بلزو  بز  بلزا فيابلا و 
 كيدار.    ار ل ني ش، فل   لقَ خاصة،  ع ه ع  

                                                

  .352، وصححه اللبا  يف صحيح الدب املفرد  451أخرجه البخاري يف الدب املفرد   -1
 . 103، صول ينظر خمتير سرياب الرس -2
 . 347-3/246، والبداية والنغاية، 44ينظر: تلقيح فغوم أهل ال ر ص -3
 . (4/441بينغا وبني املدينة مثاقية برد، وهو ماء لبى سليم )معلم البلدان  ،من الرحضّية تقع ابلقرب -4
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 وفيابا وادع ب   مني  على أر    ةزوه  و   ةزوه، و   عينوا عليه أةدار. 
ميلة بلخب خللف ومائلة رجل  بزا بوا ار   ربي  األول، خنيج  ع ه عل ار ل لني ش، فيابلا أُ و 

 فنيج  وين  لق كيدار. – مخب جابينة جب ر  -مخب ال نيكني، فبلغ بوا ار 
م خنيج    ل  كنيز بخب جلابني ال ابلنيي، وقلد أبلار عللى ،لني  الد نلة فا،لتاقه، فالنيج 

 كنيز.    بلغ ، وار مخب انةية بدر، وهنيف  أألنيه ة ر،ول اب 
م خنيج   مجاد ا خني    مائة و سني مخب الاباجني خب  ع  ور ع ار ل ني ش ذاهبة إىل 

  أل ألللني بعلل ار  تعاقبو للا، فبلللغ ذا الع لل   مللخب انةيللة  نبلل ، فوجللد العلل  قللد  ال للام، وخللنيج
وتسلللمى )بللللزو   للللا جلللاء  عائلللد  مللللخب ال لللام رفاتتللله ةايم، وهلللي اللللال خنيجللللوا  لللا  لللوم بللللد

 . الع   (
لل دجل وةل للاهه . م بعللث عبللد اب بللخب جحللش إىل يفلللة   رجلل    وفيابللا وادع بلل  م 
ابلاجني خب كل  األنلني عللى بعل ، فوصللوا إىل يفللة  نيصلدور عل ار ل لني ش، األ  ع ني رج ر ملخب ال

قللد كتلل  للله كتللا ر، وأمللنيه أر    ن للني فيلله ةلل   سلل   للومني، فلمللا فللتح  وكللار ر،للول اب 
 -بللني مكللة والطللائف - زل يفلللةل"إذا ن للني    كتللايب هللذا فللامت ةلل  تنلل :الكتللاف إذ فيلله

 ف صد قني  ار وتعل  لنا أخبارها".
  (1) رب أصحابه بذلك، وأخربه  أنه    ستكنيهاب ، ف الوا اعار و اعة.فلخ

خللرب العل  ال بللة ملخب ال لام مل  أيب ،لل يار،  فلملا كلار   رمملار: بللغ ر،لول اب 
للالنيوج مسللنيعار   أل ثائللة وبمل  ع للني  رجلل ر،وين  فيابلا أمللوال قلني ش، فنللدف ر،للول اب 

للللزب ، وفلللني  للم لللداد بلللخب األ،لللود، وكلللار معابللل   كلللخب معابللل  ملللخب اخليللل  إ  فني،لللار: فلللني  ل
مكتلوم علللى أُم ،لبعور بعل ار،  عت ل  اللنيج ر والو أللة علللى البعل ، وا،لتالف عبلد اب بلخب 

 (2) الد نة.
وكللار نتيبتابلللا الن لللني الللؤزر عللللى م لللنيكي مكللة إذ قتللل  ملللناب  ،للبعور وأ،لللني ،لللبعور، 

 وا،ت ابد مخب السلمني أربعة ع ني رج ر. 

                                                

 . 106-105، ص، وخمتير سرياب الرسول 44-2/43ينظر: سرياب ابن هشام  -1
 . 108، صر سرياب الرسول ينظر خمتي -2
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،للبق مللخب الوادعللة ملل  بلل   للمني  وبلل  مللدجل وةل للائاب  اهتماملله  لسللل   و سللتنتج ممللا
وةللواره ملل  ا خللني حليللا  مسللت ني  خاليللة مللخب احلللنيوف، وبيللار رمحتلله   عللدم افكللنياه   الةللزو  

، وأملا بلزو  األبلواء وبلوا  والع ل   وبلدر فكلابلا كانلن كما أوصى عبد اب بخب جحش 
ت للادايرُ  وتعللو ت مللا فللا  مللخب احل للوو الاليللة   اقت للاد ة ألخللذ علل  قللني ش ف للعافاب  اق

وملللخب معللله ملللخب ال لللحابة، ف لللد تنيكلللوا ع لللاراا  وأملللوا  . وأملللا  مكلللة ةينملللا هلللاجني النللل  
   خنيوجه لطل  كنيز فابي رد بية على اعتدائه على ،ني  الد نة.

 السنة الثالثة وحوادث أعمال أهم املبحث الثالث:
قية ع د عومار على رُ و  . ني د بذلك قني  ار  ربي  األول  نيار، حبمخب  (1)نيعبزو  ال ُ فيابا 

بعد وفا   كلووم بنن ر،ول اب أُم  على  ع د عومار بخب ع ار و  .بنن ر،ول اب 
 (2)   شابني ربي  األول. ر ي اب عنابا أختابا رقية
كانن بزو  ب  قين اع، وكانوا مخب  ابود الد نة، فن موا العابد، فحاصنيه  ر،ول   وفيابا

 ،لللول، وأ    بلخب يبزلوا عللى ةكملله، ف ل   فلياب  عبللد اب بلخب أُ ل سلة ع لني ليلللة، فنل اب 
 فياب ، فل ل اب  له وكانوا ،بعمائة رج ، وه  ره  عبد اب بخب ، م. ر،ول اب على 

وفيابا كانن وقعة أةد   شوال، وذلك أر اب تبار  وتعاىل لا أوق  ب ني ش  وم بدر، 
وعللى السللمني،  ،ل يار للذهاف أكلابنيه ، أخلذ  ؤلل  عللى ر،لول اب وتنيأ  فياب  أبلو 

وجيمللل  اعمللللوع، فبمللل  قني بللللار مللللخب أل أللللة   ل مللللخب قللللني ش، واحلل لللاء واألةللللابيش، وجللللاءوا 
 (3) زل قني بار مخب جب  أةد.لبنسائاب  لئ    نيوا، م أقب     زو الد نة، فن

ج  به الؤمنني، وأظابني به الناف ني، وكار  وم أةد  وم ب ء ومتحي ، اخترب اب عز و 
وأكنيم فيه مخب أراد كنيامته  ل اباد ، فكلار مملا نلزل ملخب ال لني ر    لوم أةلد، إةلدى و،لتور 

] ل ﴾ ...مللخب أهلللك تبللو  الللؤمنني م اعللد لل تللال  ﴿وإذ بللدو   للة مللخب  ل عمللنيار، أو للا 
  (4)ا اي .[180-121عمنيار 

                                                

( 4/252قرية من قواحي املديننة عنن يسنار السنقيا بينغنا وبنني املديننة مثاقينة بنرد علنح لرينق مكنة )معلنم البلندان  -1
  . املدينةو مكة  بنيعلح الطريق القدمي وهي 

 . 61و4/3، والبداية والنغاية، 2/45ينظر: سرياب ابن هشام  -2
 . 116-115ص، ينظر خمتير سرياب الرسول  -3
 . 120، صينظر خمتير سرياب الرسول  -4
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د اب بلخب بلبيلار رمحتله ورأفتله، وا ،لتبابة لعو سلت اد ملخب الع لو علخب اليابلود السلبعمائة 
،للول، أملا   بلزو  أةلد فلل ر ملا أصلابه ملخب اعلنيا  ين  ونلله علخب ابلة جبل  أةلد فابللو  بلخب يبأُ 

، وفيللله ملللخب الت لللاهل وعلللدم الت لللاهم، وأر ابتللله هلللاوز  الب لللني ة،  بنلللا وزبللله كملللا قلللال 
 .  وكذلك ابة اعمادا  له 

 

 السنة الرابعة وحوادث أهم أعمالاملبحث الرابع: 
وفدار إىل أه  مكة  ، وكار قد بعث ر،ول اب ،   شابني ص ني(1)بزو  النيجي  وفيابا

بلخب  و،لني ة عملني فيابلا   بخب اثبلن، وأ،لنيوا األنلني. و صف تلوا عاللت اوه، فةدر    بنو حليار 
يب مية و،لمة بخب أ،ل  بخب ةني ش ل تل  أعمنيو بخب أُ   بعث ر،ول اب ف د ،مية الممنييأُ 

 .رج ر لي تله ، يار بخب ةنيف ألر أ  ، يار أر،  إىل الن  
، إذ  لبن قبيلة ر ع  وذكلوار وع لية وبل  حليلار ،   شابني ص ني(2)،ني ة بئني معونةفيابا و 

عوانر على عدوه  فلمده  بسبعني مخب األن ار ة  إذا بلةوا بئني معونة تعنيه     مخب الن  
 . ند بئني معونة ف د بدروا    وقتلاب ةيار مخب ب  ،لي  ر ع  وذكوار ع

بسلللب  بلللدره   بلللزو  بللل  حليلللار، و بسلللب  بلللدره   لنللل   بلللزو  بللل  النمللل فيابللا و 
بلزو بلل   ، وذلللك   جنلد، أراد ر،للول اب بللزو  ذا  النيقلاعو  .(3)اللذكور   بللزو  النيجيل 

 . نياارف وب  ألعلبة مخب بط ار  لتلد باب  على حتال اب  م  اليابود  د السلم
أمني و مية. ،لمة بنن أيب أُ أُم تزوج و  مخب ز ن  بنن خزمية بخب احلارث. فيابا تزوج و 

 أنله تعلمله    سلة ع لني  وملار. ز د بخب اثبن أر  لتعل  كتلاف اليابلود، وصلح   ر،ول اب 

(4)  
 السنة اخلامسة أهم أعمال وحوادثاملبحث اخلامه: 

                                                

 . (267ماء بى حليان من هذيل بني مكة وعسفان، )الرو  املعطار  -1
 . (7/379موضع يف بيد هذيل بني مكة وعسفان. )فتح الباري  -2
 . أي غاواب بئر معوقة املتقدمة -3
، 45، وتلقننننيح فغنننوم أهنننل ال ننننر ص91-4/62، والبداينننة والنغاينننة، 190-2/183ينظنننر: سنننرياب ابنننن هشننننام  -4

 . 121، صوخمتير سرياب الرسول 
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، وقلد هنيبللوا ملخب ال لحابة للى ملخب ملني   لل ، بسللب  اعتلدائاب  ع(1)بلزو  دوملة اعنلدل وفيابلا
بسلللب  ملللؤامني  ك لللار قلللني ش مللل  بعلللت  (2)بلللزو  اخلنلللدوفيابلللا وين   تللل  أةلللد وأ،لللل  بعملللاب . و 

 . ، بسب  آتمنيه  م  قني ش على قتال الؤمننيبزو  ب  قني  ةاألعنياف واليابود. و 
ي اب ر  ز ن  بنن جحش زواج الن  ، و ر ي اب عنابا ةبيبةم ةُ  زواج الن  و 
 (3) نزول احلباف صبيحة عني  ز ن  بنن جحش.. و عنابا

 السنة السادسة أهم أعمال وحوادثاملبحث السادس: 
وهللل   عللللى بللل  ال لللطلق، فلبلللار عللللياب  ر،لللول اب  (4)كانلللن بلللزو  الني سلللي وفيابلللا  

 النساء والنع  وال اء. بار ور، فسىب ر،ول اب 
ث، ،لليد ال للوم، وقعللن   ،للاب  اثبللن بللخب وكللار مللخب مجلللة السلل : جو ني للة بنللن احلللار 

بسلب  هلذا التلزوج  – وتزوجابلا، فللعتق السللمور قي  فكاتبابلا، فللدى عنابلا ر،لول اب 
و  هلذه الةلزو  كانلن ، اب  ال لطلق، وقلالوا: أصلابار ر،لول   مائة مخب أه  بين بل –

  (5)ق ة اففك.
اب   ر،ول  (6)لى ل ا ، بسب  بار  بعت األعنياف مخب بط ار عبزو  ذي قنيد وفيابا

  .نط ة الةابة   الد نة  
ملل  ك للار قللني ش الللذي  ، وهللو ال لللح الللذي ع للده ر،للول اب (7)صلللح احلد بيللةفيابللا و 

و  ، [1﴾ ]ال لتح ﴿إان فتحنلا للك فتحلار مبينلار ااه اب تعلاىل: ال لتح البلني، كملا   قولله تعلاىل 
لية لني للك اب ملا ت لدم ملخب ذنبلك تحلار مبينلار. فللك  ﴿إان فتحنلاأنلزل اب ،لور  ال لتح  منيجعه 

[، ف ال عمني: أو فتح هو اي ر،ول اب؟ قال: "نع ". قلال ال لحابة: 2-1]ال تح  ﴾وما رخني
﴿هلو اللذي أنلزل السلكينة   قللوف اللؤمنني ليلزدادوا هذا لك اي ر،لول اب، فملا لنلا؟ فللنزل اب 

                                                

  (.245)ينظر الرو  املعطار  .موضع قرب تبوك -1
 . (221)ينظر الرو  املعطار  .مشال غرب املدينة اخلندق قعي -2
 . 147-4/92، والبداية والنغاية، 45، تلقيح فغوم أهل ال ر ص215-2/213ينظر: سرياب ابن هشام  -3
 . (532)الرو  املعطار  نلد يف د ر بى امليطلق من خااعة.ماء ب -4
 . 121، صينظر خمتير سرياب الرسول  -5
 . (602مجع لقحة وهي الناقة احلامل. )ينظر خمتار اليحا  ص -6
 . 164-4/150، والبداية والنغاية، 45ينظر: تلقيح فغوم أهل ال ر ص -7
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، وعللللد  ال للللحابة إذ ذا  ألللللف [5-4﴾ ]ال للللتح  يمللللار ﴿فللللوزار ع﴾ إىل قوللللله ميللللاانر ملللل  إميللللا  إ
 (1) وأربعمائة، وه  أه  ال بني ، وأه  بيعة الني وار.

 السنة السابعة أهم أعمال وحوادثاملبحث السابع: 
، مكللث  لد نللة ع للني خب  ومللار أو قني بللار منابللا، م (2)مللخب احلد بيللة لللا قللدم ر،للول اب 

باع بخب ُعنيفطة، و  هذه الةزو  قلدم إليله ابلخب عمله خنيج إىل خيرب، وا،تالف على الد نة ،  
 (3)جع ني بخب  ال  وأصحابه، ومعاب  األشعني ور أبو مو،ى وأصحابه.

خيللللرب   ختني للل  األةلللزاف  للللد  د، وذلللللك بسلللب  د،لللائ   ابلللو (4)بلللزو  خيلللرب فيابلللاو 
سللمني،   حللنيف الد  ور الُعلالؤمنني، وأل   أاثروا بل  قني  لة عللى الةلدر واخليانلة، وكلانوا  علد  

 بعللللت وعنللللد رجوعلللله بللللوادي ال للللنيى اعتللللدى بعللللت اليابللللود ومللللخب معابلللل  مللللخب األعللللنياف علللللى
  (5) م ع د معاب  صلحار كما صن  م  أه  خيرب. ،فن بن العنيكة ،ال حابة

و ست اد مما ت دم أر هذه الةزوا  كلابا كانن بسلب  اعتلداء األعلداء وملؤامنيا  عللى 
 السلمني.
تللزوجابخب    ، وهللي  خللني زوجللة مللخب زوجاتلله اللل ر (6)ة يمونلل  تللزوج  هللذه السللنة و 
 ، ةبيبللة ر للي اب عنابللا أر مابللور أزواج النلل  أُم الللؤمنني أُم وقللد ألبللن عللخب  أربعمائلللة

ر،لللان األ،للل  ا جتماعيلللة،  هلللذه احليلللا  الزوجيلللة اللللال عاشلللابا نللل  النيمحلللة . و (7)درهللل 
ور  ان  لة وخطللة ،لا عة تتنللاول واأل،لالي  ال بو لة   ةيللا  األ،لني ، ومنحلن افنسللانية صل

من ومة احليا  الزوجية بك  ة وقابا ومتطلبااا وتطو نيها وة    م اكلابا و مار ،عاداا   
  الدار خب.

                                                

 . 132-127، صينظر خمتير سرياب الرسول  -1
 (.190، )ينظر الرو  املعطار كييً 20مكة ولريق جداب، تبعد عن مكة اسم بئر قريبة من  -2
  .135-133، ص، وخمتير سرياب الرسول 233-4/181، والبداية والنغاية 2/328ينظر:سرياب ابن هشام  -3
 مشاًم.  كييً 160دينة تبعد عن امل -4
 . 346-333، والرحيق املختوم ص233-4/181والنغاية  ، والبداية2/328ينظر: سرياب ابن هشام  -5
 امليادر السابقة.  -6
(، وقننال ضققنننوه: رجالننه  قنناة وأخرجننه احلننناكم 27408، حننديث رقننم 45/398أخرجننه اإلمننام أمحنند )املسنننند  -7

 . (. 2/181وصححه ووافقه الذهيب )املستدرك 
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 ةمناثالسنة ال أهم أعمال وحوادثاملبحث الثامن: 
اب      ، وهللي أع لل  ةللنيف خا للابا السلللمور، و،للببابا أر ر،للول(1)بللزو  مؤتللة وفيابللا

 فعنيه له شنيةبي  بخب عمنيو (2)عم  األزدي بكتابه إىل ع ي  ُب نيى بعث احلارث بخب ،
مللخب قبلل  قي للني الللنيوم، فلوأل لله ر  للار م  الةسللان، وكللار عللام ر علللى البل للاء مللخب أره ال للام

 قدمه فمنيف عن ه. 
إىل ملللك العللنيف    ، فكتلل إىل ملللو  ا فللاو وكتبلله إلللياب  بعللث ر،للول اب  وفيابللا

 ال وق . إىل، و إىل كسنيى، و ال ام
قماعة اللال اشل كن للدع  اللنيوم فتبمعلن قبيلة ، لتلد   بزو  ذا  الس ،  وفيابا

تني لللد اللللدنو ملللخب الد نلللة، فت لللدم جللليش السللللمني ب يلللاد  عملللنيو بلللخب العلللام، وتوبللل    داير 
 قماعة ة  هنيبن واندةني .

ابللا فلللتح مكللة، وذللللك أر قللني ش دعملللن  لسلل   والنيجلللال ةل للاء بللل  بكللني عللللى فيو 
ة ةلي لللة السللللمني، فللللوقعوا  لللا اخلسلللائني فا،لللتنبد  خزاعلللة  لسللللمني، فتوجللله نللل  خزاعللل

إىل مكة   ع ني    ل جماهد، ودخلابا خاشعار فاحتار متسااار، ف د ع ا عناب   اللحمة 
، ف لد بلزا قبيللة هلوازر اللال منابلا قبيللة أل يلف، بسلب  (3)بزو  هوازر  وم ةننيوفيابا  مجيعار.

 .قلني ش، وأل لا ت للك  خطلنيار علللى السللمني   مكلة الكنيمللة بعلد فتحابللا ت محابل  مل  ك للار
عملللللني   وفيابلللللا. ، و،لللللببابا ن لللل  ،لللللب  بلللللزو  ةنلللللني فابللللي امتلللللداد  لللللابلللللزو  الطلللللائف وفيابللللا
  (5)هدم العزى الال كانن تعبد بني مكة والطائف و،واع ومنا . . وفيابا(4)اععنيانة

 إبلنياهي . اب عنابلا جار لة ر،لول اب  و   خني السلنة الوامنلة وللد  مار لة ال بطيلة ر لي

(6)  

                                                

  (. 565قرية ابلشام )الرو  املعطار  -1
  (.109وهي مدينة حوران، )الرو  املعطار  من أعمال دمشق -2
  (202)الرو  املعطار  بني مكة بضعة عشر ميًي.واد قريج من الطائف بينه و  -3
 كيًي.  20وتبعد عن مكة  (177املعطار )الرو   ني مكة والطائف وهي إىل مكة أدىنما ب -4
، والرحينق 473، والسنرياب الينحيحة ص375-4/241، والبداينة والنغاينة 46ينظر: تلقيح فغوم أهنل ال نر ص -5

 .140-137، ص، وخمتير سرياب الرسول 355املختوم ص
 . 1/49، وأسد اليابة 8/212ينظر: الطبقاة الكربى  -6
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  ع لوه عللخب  و سلت اد ملخب هلذه الوقلائ  التسلامح الكبل  اللذي اتسل  بله نل  النيمحلة 
 م نيكي مكة الذ خب  ذوه وةاولوا قتله منيارار.

 السنة التاسعة أهم أعمال وحوادثاملبحث التاسع: 
حللللنيف السللللمني، وبعلللد ، وكانلللن بسلللب  إعلللداد اللللنيوم   رجللل  (1)بلللزو  تبلللو  وفيابلللا

جي ار   أل ألني ألف جماهدار، وقد أدر  النيوم  التلكد مخب هذا افعداد جاب ز ن  اللحمة 
 . زلوا إىل ال لح الذي أتى به ن  النيمحة لخطور  الواجابة، فن

وفيابللا  قبلل  رجوعلله مللخب تبللو ، (3)وأهلل  جللني ء وأذر  (2) لللةملللك إ م للاحلته  وفيابللا
إر،لال خاللد إىل  وفيابلا ،ينما آتملني النلاف ور عللى قتل  نل  النيمحلة ة مسبد المنيار ق ة

 أ  بكني ال د ق أم ار على احلج. بعث ر،ول اب  وفيابا ،الكذاف مسيلمة
وفلد بل  عبلد وملناب   نيا  الوفود للدخول   هذا الد خب، و  هذا العام قدم الد نة ع

قدوم  مام بخب ألعلبة وافدار على ، و عامنيوفد ب  ، و وفد أه  جننيارقي ، ووفد ب  ةني ة، و 
قلدوم ر،للول ملللو  ، و قلدوم األشللعني يني وأهل  اللليمخب، و   وفللد  ليء ملل  ز لد اخليلل، و قومله
با  جُ الد نة، ودخلن السنة التا،عة بعث  ولا قدم ر،ول اب  .(4) إىل ر،ول اب َ  مح  

 وخذور ال دقا  مخب األعنياف.  ال دقة
 (5).فاُبدم صن   يء ليابدمه إىل وفيابا بعث عليار 

و ست اد مخب هذه احلوادث أر توجه اعيش إىل اللنيوم أل ل  كلانوا ميابلدور ل لخب هبلوم 
وأر عيور األعداء كانن تنيصد الد نلة وذللك ملخب خل ل ق لة ختللف كعل   على السلمني،

  بزو  تبو ، ف لد أر،ل  إليله مللك بسلار ملا ن له: أملا بعلد ف نله قلد بلةل   بخب مالك 
فيابلا و  !!(6)صاةبك قد ج ا  وين جيعلك اب بدار هوار و  مميعة، فاحلق بنلا نوا،ليكأر 

                                                

  .كييً 900تقع مشال املدينة بن -1
  . البحر المحرمدينة ساحلية تقع مشال  -2
  .(1/129ي البلقاء وعمَّان. )معلم البلدان اسم بلد يف ألراف الشام من أعمال الشرااب، مث من قواح -3
، والرحينننق 522، والسنننرياب الينننحيحة ص75-5/2، والبداينننة والنغاينننة، 46ينظنننر: تلقنننيح فغنننوم أهنننل ال نننر ص -4

 . 394املختوم ص
 . 159، صينظر: خمتير سرياب الرسول  -5
 . 4418ابب حديث كعج بن مالك، حديث رقم  –أخرجه البخاري، كتاب امليازي  -6
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أر مللخب أ،للباف قتللال األعللداء خيانللة النللاف ني   مسللبد المللنيار، وإدرا  كولل  مللخب ال بائلل  
 وت د  اب  به. بع مة الد خب الذي جاء به ن  النيمحة 
 السنة العاشراب وحوادث أعمالأهم املبحث العاشر: 

ابخب الن    هذه السنة تو  إبنياهي   
إذ قال:  وقد بكى عليه ن  النيمحة  ،(1)

 ،(2) نياقلك اي إبلنياهي  حملزونلور"بوإر   زر، و  ن ول إ  ما  ني لي ربنلاال ل  و "العني تدم  
  .و ست اد مخب هذه ال  ة بيار ةنانه ورمحته على ابنه إبنياهي  

 بعولله و   احلللارث   جنللنيار، إىل بلل  ليللدالو  خالللد بللخب بعللث ر،للول اب فيابللا و 
 (3).إىل أه  اليمخب - أيب مو،ى ومعاذ –األمنياء 

ال ابني  وم اخلملي  لسلن ب لني ملخب ذي  وفيابا ةبة الوداع، ف د صلى ر،ول اب 
ال عللد  مللخب ،للنة ع للني  لد نللة، م خللنيج منابللا  للخب معلله مللخب السلللمني مللخب أهلل  الد نللة ومللخب 

 لع ني بذي احللي ة ركعتني، و    ا...هم  مخب األعنياف، ف لى ا
وخطلل  اثن  لللوم النحلللني خطبلللة ع يملللة وفيابلللا قولللله: "اي أ ابلللا النلللا ، أي  لللوم هلللذا؟" 
قللالوا:  للوم ةللنيام. قللال: "فلللي بلللد هللذا؟" قللالوا: بلللد ةللنيام. قللال: "فلللي شللابني هللذا؟" قللالوا: 

  هللذا،   شلابني ةللنيام. قللال: "فلل ر دمللاءك  وأمللوالك  وأعنيا للك  عللليك  ةللنيام كحنيمللة  للومك
    (4) بلدك  هذا،   شابنيك  هذا" فلعادها منيارار.

 (5) من نيفار إىل الد نة، وقد أكم  اب له د نه. م أقب  
[ ةبة الوداع مخب الد نلة امد ]   ول الكات  افنكليزي هنيبني  جورج ولز: ةج  

ول ف لني  فيابلا إىل مكلة، قبل  وفاتله بعلام، وعنلد ذا  أل لى عللى شلعبه موع لة ع يملة.. إر أ
دماء، وهع  ال  ني  األخ   هنيل أمامابا ك  ما بني السلمني مخب    و،ل  ومخب اثرا  و 

الزجنللي الللؤمخب عللد ر للالي للة.. إ للا أ،سللن   العللاين ت اليللد ع يمللة للتعاملل  العلللادل  منابللا
لتن يلذ، الكنيي، وإ ا لتن خ   النا  رو  الكنيم والسماةة، كما أ لا إنسلانية السلمة ممكنلة ا

                                                

 . 435ينظر: الرحيق املختوم ص -1
  .1303"إان بك حملاوقون"   ابب قول النيب  –كتاب اجلنائا   –صحيح البخاري  -2
  .195-193والفيول ص، 47ينظر: تلقيح فغوم أهل ال ر ص -3
  . (3/573، )الفتح 1739ابب اخلطبة أ م مىن، حديث رقم  –كتاب احلج   –صحيح البخاري  - 4
  . 195-193لفيول صينظر: ا - 5
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ف  ا خل ن مجاعة إنسانية     ما فيابا مما  ةمني الدنيا ملخب قسلو  وظلل  اجتملاعي، عملا   
 (1)أي مجاعة أخنيى ،ب تابا.

 فنسلللانية، إذ و للل  ميولللاو ة لللوو  و سلللت اد ملللخب وقلللائ  هلللذه السلللنة بيلللار رمحتللله 
ني علللى افنسللار   خطبللة ةبللة الللوداع، وألب للن احملكلل  مللخب ال للني ر، ومللا ُنسللخ  لعللنيه مللنيت

ركعة  (50.000)، وإنه كار  ؤم السلمني  وال ص ته مجاعة، وهي تبلغ قنيابة جرب   
 ،نة. ( 23)جابني ة،   ف   

و  هذه ال نياء  تعلي  للت و  ال حيحة، وتوبين حل   ال ني ر الكنيي، وتني،يخ لعانيه 
 وأةكامه، ألر ك  ركعة جابني ة هي در  قني ن مت خب. 

أنه قلال:  عخب أن  بخب مالك صح  زل عليه كو ار ف د لجرب    نكار   وقب  وفاته 
ةلل  كلار اللوةي أكولني مللا كلار  لوم تلو  ر،للول اب  "إر اب اتبل  اللوةي عللى ر،لول اب 

."(2) 
أنله قلال للو ه أيب مو اببلة: "اي أ   د صلح  وعندما قنيف األجل  ُخل   بلني اللو  واحليلا ، ف ل

بللني ذللك وبللني ل للاء   للاتيح خلزائخب الللدنيا واخللللد فيابلا م اعنللة، وُخل    ُ م مو ابيبلة إن قللد أوتيلنُ 
مللي، فاللذ م للاتيح الللدنيا واخللللد فيابللا، م اعنللة. قللال: ريب عللز وجلل  واعنللة" قللال: قلللن: ةيب وأُ 

"  واب اي أ  مو اببة، ل د اخ   ل اء ريب واعنة" م ا،تة ني أله  الب ي ، م ان نيل، فبُلد  
  (3)  وجعه الذي قبمه اب عز وج  فيه ةني أصبح.  ر،ول اب

أللل اثر و،لللتني ،للنة، عللللى  كلللار عمللنيه  للوم ملللا  ،  وفاتلله و  هللذه السللنة كانلللن 
    الباف الوالث   مبحث مكانته عند السلمني. و،يلر الز د عخب وفاته  .(4)ال حيح

 -ي جو ني ة بنن احلارثأخ –عخب عمني بخب احلارث  صح   وأما عخب تنيكته التوا عة ف د
عنلد موتله درمهلار و  د نلارار و  عبلدار و  أملةر و   ر ي اب عنابما قال: ملا تلني  ر،لول اب 

 (1)شيئار إ  بةلته البيماء و، ةه وأر ار جعلابا صدقةر.
                                                

 . 3/639معاج اتريخ اإلقساقية  -3
كتنناب   –. وصننحيح مسننلم 4982ابب كيننف قننال الننوحي، حننديث رقننم  –فضننائل القننرآن  –صننحيح البخنناري  -2

  .3016حديث رقم  -التفسري
  ضققوه. ، وصحح سنده15997   377-25/376املسند  -3
  . 197الفيول ص - 4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 56 

ل  للنياء، وهللي صللور  ،لللوى كنيميللة لألبنيللاء و لإر هللذه ال كللة واب  للي موع للة ع يمللة 
 خب ظنوا أنه كار  ن د األموال والةنائ . الذ  تُب نيان  ة 

هذه هي ال كة التوا عة، ولكخب ثة تنيكة ع يمة تت يلل الب لني ة ب   لا، وتسلتمد العلز  
والسللعاد  مللخب معطيااللا، إنلله افرث الللذي   مويلل  للله   ال كللا ، هللذه ال كللة هللي احلكمللة 

ع د لخب  لام ةيلا  أمول ، وشلني الال تنيكابا للمسلمني خاصة والب ني ة عامة، إذ اشتملن على ن
خب  كي ية العيش بسل م وعلز  ، وذللك ملخب خل ل ،ل ته العطلني  أكم ، ف د عني ل افن  واع

النا  ورمحته  علىمه وةلوأقواله الومني  وأفعاله اخل     بكنيمه للبمي ، وصربه على ال اك ، 
لنيفلق   األملور  للب لني ة   لس   الال محلن النيمحةوةبه للا    ، تلك ا ،  ، وتوا عه   

، وملل  هللذا النيفلللق (2)والتلكيللد علللى ذللللك ب وللله: "إر اب  لل  النيفللق   األملللني كللله" كلابللا،
تني،لللليخ وت و للللة الللللنيواب  والع ئللللق بللللني أفللللنياد اجملتملللل   ميلللل  ملللللله بةللللني  ا داف  ،للللعى إىل

امى وال  نياء، احلميد ، كالع و والتسامح وإف اء الس م ون ني  ال لوم وعور المعيف كاليت
 للدي الن لليحة والتيسلل  علللى النللا ، وإكللنيام الملليف وعيللاد  الللني ت وت للمين العللا   وت

، وب للنيوا و  تعسلنيوا  لتعلللي  والتيسل  فوبللن عنله أنله قللال: "علملوا و سللنيوا و    لد أملني ف
  (3)."تن نيوا وإذا بم  أةدك  فليسكن

 :؟لخب :قلنا" الد خب الن يحة: "قال عخب متي  الداري أر الن    وأخنيج مسل  بسنده
 (4)".تاب هلل ولكتابه ولني،وله و ئمة السلمني وعام  : "قال

منيفوعللا قلللال: "أان وكافلل  اليتللي  كابلللاتني    صللح عللخب ،للاب  بلللخب ،للعد السللاعدي و 
  (5)."لسبابة والو،طى وفنيج بينابما شيئااعنة، وأشار  

= = = = = = = = = = = = 

  .2739ابب الوصا    –ا  كتاب الوص  –صحيح البخاري  -1
  . 6030،   فاحشاً وم متفحشاً  ج يكن النيب ابب  -لدبكتاب ا  -صحيح البخاري  -2
( 4/328اقظنر فنيض القندير وصححه السيولي يف اجلنامع الينيري ) ،1230البخاري يف الدب املفرد    رواه - 3

 . 1375شواهد يف السلسلة اليحيحة   وصححه اللبا  ب
 .  95   1/74 ،ابب بيان أن الدين النييحة -كتاب اإلميان   - حيح مسلمص - 3

ابب  -كتنناب الاهنند والرقننائق  –، وصننحيح مسننلم 5304اللعننان،    ابب –لطننيق كتنناب ا  -صننحيح البخنناري  -5
  .2983  4/2287اإلحسان إىل الرملة واملسكني، 
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مللنيان  تبللاع اعنللائز، وعيللاد  أُ قللال: "  النلل   أر الللرباء بللخب عللازف  عللخبصللح   وقللد
  (1)."الني ت، وإجابة الداعي، ون ني  ال لوم، وإبنيار ال س ، ورد الس م، وت مين العا  

 لللنيمحاب   النيامحلللور: "النللل   علللخبعلللخب عبلللد اب بللخب عملللنيو  بسلللنده الوابلللنأبلللو داود  وأخللنيج
 (2)أه  األره  نيمحك  مخب   السماء". ارمحواالنيمحخب، 

   (3)."و  تكل وه  ما  ةلباب  ف ر كل تموه  فلعينوه ": و  ول الني،ول 
و  الوقن ن سله ةلذ ر و لى علخب اخل لال السليئة كاحلسلد و،لوء ال لخب وال لل  والك لرْب 

: قال اب  عخب أن  بخب مالك أر ر،ول أخنيج مسل  بسنده ف د ة والس  واللعخب، والةيب
لسللل  أر  اببللني أخللاه   إخللواان و   لل     تبابمللوا و  حتا،للدوا و  تللدابنيوا وكونللوا عبللاد اب"

 (4)".فوو أل ث
كملللا اعتلللىن عنا لللة فائ لللة اعطلللاء كللل  ذي ةلللق ة للله، ف لللد أكلللد عللللى ةلللق الواللللد خب 

"كلكللل  راع وكلكللل  أنللله قلللال:  صلللح  عنللله ف لللد ،  واألرةلللام واعللل ار واخللللدم وال فلللق  للل 
، والنيجللل  عللللى أهللل  بيتللله،ل علللخب رعيتلللهو مسلللؤ   بيلللن زوجابلللا عللللى  راعيلللة واللللنيأ ، واألمللل  راعا

 (5)".وولده، فكلك  راعا وكلك  مسؤول عخب رعيته
 :ع ني ،نني فما قال   خدمن الن  : قال أن  عخب  وأخنيج البااري بسنده

  (6).و  أ  صنعن، و  ين صنعن، أل
 أةلق ملخب: قلال  اب ر،لول إىل رجل  جلاء: قلال هني لني  أيب علخب بسلنده مسل  أخنيجو 
 م: "قلال خب؟مل م: قلال" أملك م: "قلال ملخب؟ م: قلال" أملك" :قال ؟صحابال حبسخب النا 
 (1)".أبو  م: "قال مخب؟ م: قال" أمك

                                                

 .  1239 ائا  ع اجلنابب المر ابتبا  -كتاب اجلنائا   -صحيح البخاري  - 5

ك الننننننرب 1924  4/323ك الدب ، ب يف الرمحننننننة(، وأخرجننننننه الرتمننننننذي ) - 4941   4/285)السنننننننن   - 6
احلننناكم )املسنننتدرك أخرجنننه و ، والينننلة، ب منننا جننناء يف رمحنننة املسنننلمني( قنننال الرتمنننذي: حنننديث حسنننن صنننحيح

ث كلغننا صننحيحة. وقننال : وهننذه الحاديننضننمن أحاديننث ذكننره بعنند أن( وقننال احلنناكم ك الننرب واليننلة، 4/159
 (. 32  داوداللبا : صحيح )صحيح أيب 

 .  30،  صي من أمر اجلاهليةابب املعا -كتاب اإلميان   -صحيح البخاري  - 3
 . 2559   4/1983، ابب ترمي التحاسد والتباغض والتدابر -كتاب الرب واليلة   - صحيح مسلم - 2

  . 5200،   راعية يف بيي زوجغا ابب املرأاب -كتاب النكا    -صحيح البخاري  -5
 . 6038   ،ابب حسن اخللق -كتاب الدب   - صحيح البخاري - 4
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  .الط ولة، وةق النيأ  كما ،يلر   الباف الوانكما اعتىن حبق 
الدقي ة   التعام  م  ب  السلمني، وقلد ت لدم  لنيل منله   بدا لة  كما و   اأُل ني
أكلرب ال لك   العاصلني  كملا  عل جكلة تعطلي للب لني ة ال لدر  عللى هلذا ال  ل ، وهلذه ال  
  ،يلر   الباف التا . 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = 

 .  2548 رقمحديث  ،الوالدين بر باب - واآلداب واليلة الرب كتاب   - اليحيح - 5
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 الثا  الباب
 ملشكية املعاصراب أهم ا عيهو  تقيق حاجاة البشرية املستفاد من حكمته الباهراب يف

م للك   ،يا،للية خمي للة, وأزمللا  اجتماعيللة و  ةاجللا  أ،ا،للية حتللوم ةللول الب للني ة
زا  اقت للللاد ة كوي للللة, تكللللاد أر رخللللذ بنيقللللاف الب للللني ة قا بللللة, وذلللللك بسللللب  عني للللة, وهلللل

 ا زنيال عخب ال ني عة الال أنز ا اب تعاىل رمحة للعباد والب د على خ  األنبياء والعباد. 
شطني ال وانني الو عية الال ما أنزل اب  ا مخب ،لطار,  أدى إىل التوجههذا ا زنيال 

ك  زملار ومكلار, فابلي تتالب    كل   لوم  لتةيل  والتعلد    لذه و  ن عن أي إنسار    
 ال وانني الب ني ة.

ورأل هلا عللى اجملتمل  لنيأ نلا ت لدمار  ولو رملنا   األةكام الال جاء  ا ن  احلكملة 
وذللك عللى مسللتوى ا زدهلار ا قت لادي والنملو ا جتملاعي والتما،للك  ،والوار   مويل  لله

خب اب تعلاىل اخللالق اخلبل   لا   للح خلل له  لو البلسل  ال لا  واللدواء السيا،ي، فما جلاء عل
إر هلذا ال لني ر  ابلدي ﴿هدا لة للب لني ة  الكا , ف د أنزل ال لني ر الكلنيي عللى نل  النيمحلة 

ب و ، فتمكخب  ذا ال ني ر احملك  أر  وقد أخذه ن  احلكمة  [،9]اف،نياء ﴾للال هي أقوم
فكانللن  ،ملل بللن  إىل قيللاد  أُ العللل , وأر  ن لل  النللا  مللخب رعللا    عللاجل ظلمللا  اعابلل  ةنللوار

قيللللاد  رائللللد , ومناببيللللة رائعللللة,  للللني  احلمللللارا  األخللللنيى، وشللللابد للللله أر ف ا ملللل  الللللذ خب 
  ت درور حل  م اك  األم .

ولز: ك  شني عة   تس  م  الدنية   ك   ور  هنيبني  جورجافنكليزي  الكات   ول 
نيه احلللائ  و  تبللال  للا، ألر ال للني عة الللال   تسلل  ملل  الدنيللة مللخب أ وارهللا فل للنيف  للا علل

جنبا إىل جن  هي شني مستط  على أصحا ا هنيه  إىل ا   ، وإر ال لني عة اللال وجلداا 
تس  م  الدنية أىن ،ار  هي ال ني عة اف، مية، وإذا أراد إنسار أر  عنيل شيئا مخب هذا 

مية وقوانني وأن مة لنيب  اجملتم : فابو كتاف د   علمي فلي نيأ ال ني ر وما به مخب ن نياي  عل
اجتمللاعي اللذ   خل للي اترخيللي، وكولل  مللخب أن متلله وقوانينلله تسللتعم  ةلل    وقتنللا احلللا ، 
و،لتب ى مسللتعملة ةل  قيللام السللاعة، وهل    ا،للتطاعة إنسللار أر وتيل  بللدور مللخب األدوار  

 (1)؟لت دمكانن فيه ال ني عة اف، مية مةا ني  للمدنية وا
                                                

 .  92اقظر قطوف داقية من مآ ر املسلمني  -1
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كملللا حتتلللاج الب لللني ة كوللل ار ملللخب احلاجلللا  واحل لللوو، وقلللد ذكنيالللا م  للللة   كتلللايب )عنا لللة 
 قامو  ة وو افنسار.ر كو   السنة النبو ة حب وو افنسار( وفيه أكوني مخب  سمائة روا ة تُ 

تنياأللك اي ابلخب عبلد اب  نبةلي أر ُ يلا،    ول ال كني اللبنان السيحي ن لنيي ،للاب :و 
الن لللو  وال للللوف فحسللل ، بللل    واقللل  احليلللا ،   ملللا  علللان الب لللني ملللخب أزملللا  وملللا     

 ع  اب  مخب ع با . تنياألك مدر،ة  ل ى عللى منابنيهلا كل   لوم ع لة ودر . كل  ،لؤال لله 
 (1)عند  جواف ك  م كلة، مابما ا،تع ن وتع د ، جند  ا    اثر  ة ر.

 ؟ النيمحة فما هي ال ك   الال جند  ا ة ر   ،نة ن 
 التالية:    ول،نبدها   يئة اب تعاىل   ال
 ةيالول: املشكية السياس الفيل

ع ج هذه ال ك   له ع قة   ابوم السيا،ة عند السلمني وب  السلمني، في ول 
 كللور معلله النللا  أقللنيف إىل ال لل    : السيا،للة مللا كللار فعلل ر (ال نللورابللخب ع يلل    كتابلله )

  (2).وإر ين  معه الني،ول و  نزل به وةي  ساد،وأبعد إىل ال
السيا،ة ا،ت ل   اخلللق وإرشلاده  إىل الطني لق النبلي    :وقال ابخب عابد خب احلن ي

 (3)الدنيا وا خني .
السيا،ة ال نيعية   إص   النياعي )وقد ا،تاب  شيخ اف، م ابخب تيمية م دمة كتابه 

إر اب ﴿ة األمللنياء   كتللاف اب وهللي قوللله تعللاىل ب وللله: وهللذه ر،للالة مبنيللة علللى   لل (والنيعيلة
 ﴾لحتكمللللللوا  لعلللللللدومللللللنيك  أر تللللللؤدوا األملللللللاان  إىل أهلابللللللا وإذا ةكملللللللت  بللللللني النلللللللا  أر 

م ذكلني شليئا ملخب ت سل ها م خلت  ب ولله: وإذا كانلن ا  لة قلد أوجبللن أداء [، 58 النسلاء]
 (4)عادلة والو  ة ال احلة.األماان  إىل أهلابا، واحلك   لعدل فابذار مجاع السيا،ة ال

ال    أداء األمانة والعدل و أر السيا،ة   اف، م تن د  هذه األقوالونستنتج مخب 
أ لللا النياوبللة واللللدج     هلللذا الع للني وللللي  كمللا   لللخب الللبعت ،وال لل     اللللدنيا وا خللني 
اللذي اشلتابني  (األمل )  كتابله ال لاب  بعنلوار  (ني لو  ميكلافللي)وا،تادام احلي  كما  لنياه 

                                                

 . 396يف خطح ضمد ص -1
 . 15يف السياسة الشرعية ص  من كتاب الطرق احلكمية ققيً  -2
  .4/15حاشية رد املختار علح الدر املختار  -3
 . 7-6صالسياسة الشرعية  -4
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عميللللد جامعللللة بنينسللللتور ( كني سللللتار بللللاو )  أورو  وأخللللذ بلللله عتاولللللة السيا،للللة، و  للللول 
لني  معه   ،ني نيه لي نيأ تختار )مو،يلي ( كتاف األم  أ نيوةة للدكتوراه, وكار هااأل،بق: 

عللى هلذا الكتلاف أ ملار, ومنلذ  سلني عاملار بللدأان ( ،لتالني)و(لينني)بله قبل  النلوم, وتتلملذ 
 (1) ا،  مؤ،  عل  السيا،ة احلد ث. (مكيافللي)نطلق على 

وعند إن اء دوللة اف،ل م   الد نلة النبو لة تبللور النابلاج السيا،لي النبلوي ملخب خل ل 
التعاملللل  ملللل  السلللللمني وبلللل  السلللللمني   داخلللل  داير اف،لللل م وخارجابللللا، وأصللللبح صللللنيةار 

  ه . عاد ر، وعابدار ملزمار للمسلمني فيما بيناب  وم  ب
قائللدار ع يمللا  مار،لي  بللوازار: وكمللا   ابللني التلار خ الني،للول  الست للنيو ال نينسلليقلال 

ملل ء قلبلله النيأفللة،   للوره كللذلك رجلل  دولللة صللني ا قللوي ال للكيمة للله ،يا،للته احلكيمللة الللال 
 (2)تتعام  م  اعمي  على قدم الساوا  وتعطي ك  صاة  ةق ة ه.

ةس   اخلارجية والداخلية ننيى ع ج ال ك   وإذا تتبعنا الناباج النبوي   ،يا،ته
 التالية: الطال 

 واإلقليمية مشكلة التفرقة العنيرية والدينيةالول:  ملبحثا
تعلللان جمتمعلللا  العلللاين ملللخب ال لللوارو الطب يلللة فيملللا بينابلللا   األللللوار واألداير والبلللللدار 

 لواةد . واللسار، وهذه العاان  تكور   ال ار  الواةد  ب    البلد  ا
إر قملية العن للني ة واألجنللا  الت وقلة ممللا شللة    لول الللؤر  أ.د أكلنيم  للياء الُعمللنيي: 

ال كلللني خب   ال لللنير التا،للل  ع للللني، وانتابلللى ذللللك إىل احلاللللة خطلللل   ملللخب ا ،لللتع ء ال للللومي 
بوجلللود متلللا ز بيوللللوجي وع للللي بلللني  -خاصلللة-  عت لللاد اللللذي ،لللاد النلللا    أور بسلللب  ا
ألجنلللا  مت وقللة عللللى ،لللواها، وقلللد جللني ذللللك إىل احلللل  العاليلللة األوىل وإر بعلللت ا الب للني،
وأزه لللن م  لللني األروا  ودملللني   للللة ا قت لللاد العلللالي وعلللاش النلللا    رعللل  … والوانيللة

اف، م هذه ال كلة قب  أربعة ع ني قنيان عندما قلنير وةلد   وقد ة    …قات  عد  ،نوا 
ابلللل   سلللللتوور إذا   األصللللل ، و لتلللللا    األصلللل  للب لللللني مجيعلللللا، فكلابلللل  ملللللخب  دم وةلللللواء ف

اخل لللائ  اعسلللمية والن سلللية والع ليلللة، وإمنلللا اقتملللن ةكملللة اب تعلللاىل أر ختتللللف أللللوا   

                                                

  .18كتاب المري لينقوم ميكافيلي ص   -1
  .  99قالوا عن اإلسيم ص  -2
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وتعللدد لةللاا ، وقللد أو للحن ا  للة أر ع قللة هللذه ال للعوف الاتل للة األلللوار واللةللا  هللي 
عللللى مبلللدأ وةلللد   التعلللاور، وهكلللذا قاملللن احلملللار  اف،للل مية ع قلللة التعلللارل ال ملللي إىل

افنسللللانية وين تعلللل ل  لت للللوو العنيقللللي وا ،للللتع ء ال للللومي. وإمنللللا و للللعن م يا،للللا خل يللللا 
وقلد اعل ل بلذلك كبلار  [13]احلبنيا   ﴾إر أكنيمك  عند اب أت اك ﴿للت ا   بني األفنياد 

 للني ة زعا  العنلالعاصللني أرنولللد تللو ن : إر انط للاء جللذو  النلل الرب طللان ؤر ال كللني خب، قللال اللل
 (1)اف، م. بني السلمني  عد ظاهني  مخب أع   النبزا  األخ قية  
هو واج  على  ةق الساوا ألر وقد عاجل ن  النيمحة هذه ال كلة  لساوا  والعدالة، 

هلذا احللق جيعل  أفلنياد اجملتمل    انسلبام ووبم وآتللف إذ و ، اعمي  ك  على قلدر مسلؤوليته
اي أ ابلا النلا  إان ﴿تطلل  وت الني ب لول اب تعلاىل ت ا  تنعلدم أل لتت شى ال لنيوو العن لني ة بل

﴾ خل نللاك  ملللخب ذكللني وأنولللى وجعلنللاك  شلللعو  وقبائلل  لتعلللارفوا إر أكللنيمك  عنلللد اب أت لللاك 
فكلل  النللا   ،الطب يللة والعن للني ة واعنسللية إلةللاءو  هللذه ا  للة الع يمللة [، 13]احلبللنيا  

 لت وى.،وا،ية كل،نار ال   وإمنا  ت ا لور  
منابلا ةينملا قلال  وقلائ ن   علد  و ذا نلنيى تطبيلق السلنة النبو لة   ةلق السلاوا  هل ل

 أع تله ةمله إنلك املنيه فيلك"ب ولله:  اي ابخب السلوداء فزجلنيه النل  :  ألةد أصحابهأبو ذرا  
 (2)."جاهلية

لية كانوا ألر العنيف   عابد اعاه ،هذه العن ني ة البةيمة اعاهلية فلنكني على أيب ذر ا 
 فباء اف، م فساوى بني اعمي .  ،اللور األ،ود و ستعلور علياب  ذوي  زدرور

السلاوا  بلني وكلذلك . ولا ظابلني اف،ل م كلار بل ل احلب لي أول ملؤذر لني،لول اب 
  أمني ال ماء ف د ألبن عخب عائ ة ر لي اب عنابلا أر املنيأ  خمزوميلة ،لنيقن ال ني ف وب ه 

  (3)".أت      ةد مخب ةدود اب؟" :فلجابه الن   ز د بخب  ُأ،امةف     ا 
"اي    ةبة الوداع فكار مما قال للمسلمني ب  للنا  أمجعني: وخط  ر،ول اب 

أي  وم هذا؟" قالوا:  لوم ةلنيام. قلال: "فللي بللد هلذا؟" قلالوا: بللد ةلنيام. قلال:  أ ابا النا :

                                                

 . 172اإلسيم والوعي احلضاري ص  -1
  .30   ليةابب املعاصي من أمر اجلاه -كتاب اإلميان   -صحيح البخاري  -2
 . 1688 3/1315ابب قطع السارق الشريف  -كتاب احلدود   -صحيح مسلم  -3
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ملاءك  وأملوالك  وأعنيا لك  علليك  ةلنيام  "فلي شابني هذا؟" قالوا: شلابني ةلنيام. قلال: "فل ر د
    (1) كحنيمة  ومك  هذا،   بلدك  هذا،   شابنيك  هذا" فلعادها منيارار.

وقد جاء  السنة صلني ة  لسلاوا  بلني األجنلا  وبلني أصلحاف األملوال وال  لنياء "إر 
الللل  هلللذه ال لللللوف هلللي  ألر ، ن للللني إىل قللللوبك " لكلللخباب    ن لللني إىل صلللورك  وأمللللوالك  و 

حبس  املني  ملخب  -و    إىل صدره أل ث منيا   -هنا  الت وى ها"عنه  لت وى كما صح  ا
  (2)".ال ني أر   ني أخاه السل  ك  السل  على السل  ةنيام دمه وماله وعني ه

   ابلللخب تيميلللة شللليخ اف،لل م ذكللني ف لللدكلل  ذي ةلللق ة لله   ىعطلللأالسللاوا   هلللذه ملل و 
الباف الولان: و فيه   ر، الباف األول الو اي . و  ، وقال:أداء األماان السيا،ة ال نيعية: 

لا  الن     ر إاألموال وذكني حتن  ف الو اي  ال    األول ا،تعمال األصلح ف ال: 
فللتح مكللة وتسللل  م للاتيح الكعبللة مللخب بلل  شلليبة،  لبابللا منلله العبللا ، ليبملل  للله بللني ،لل ا ة 

  م لاتيح الكعبلة إىل بل  شليبة. فيبل  ، بلدف(3)احلاج، و،دانة البين، فللنزل اب هلذه ا  لة
على ك  عم  مخب أعمال السلمني، أصلح مخب جيده للذلك العمل ،  األمني أر  و     على و    

: "مللللخب و  مللللخب أمللللني السلللللمني شلللليئا، فللللوىل رجلللل  وهللللو جيللللد مللللخب هللللو أصلللللح قللللال النلللل  
 .(4)للمسلمني منه ف د خار اب ور،وله"

د اهت  ةمني الو  ة وهي ،لنام السيا،لة، و  بنيابلة ق مخب احلد ث أر الن   ت ادو س
ف د عل  السا،ة السيا،ة، وأ  ني احل وو السيا،ية ر  ار، وأر،ى أركا ا إذ أةا    نيدااا، 
وملار  هار للا عمليللار بكل  مللا أور مللخب ةكملة وةنكللة، وا،للتادم ف لاةته وب بتلله لبيا للا 

   ء.
   العنيبيللة السللعود ة مسللتمني  علللى هللذا العابللد إذ الملكللة ةكومللة ومللخب اعللد ني  لللذكني أر

   قية عندها.   تزال تزال قبيلة ب  شيبة تت در هذا ال نيل ف ر م اتيح الكعبة ال نيفة

                                                

  . 1739ابب اخلطبة أ م مىن، حديث رقم  –كتاب احلج   –صحيح البخاري  - 1
 . 33-2564/32   4/1986 ،ابب ترمي ظلم املسلم -كتاب الرب واليلة   - صحيح مسلم -2
 . [58﴾ ]النساء/وا الماانة إىل أهلغاد    أن ت﴿إن هللا أيمركم أي قوله تعاىل  -3
، وصنححه ووافقنه هذا حديث صحيح اإلسناد وج ارجناهوقال:  7022   4/104املستدرك أخرجه احلاكم يف  -4

  الذهيب.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 64 

  لوم  لعلدل خل  قيلام، كملا ربل  فيله ووعلد  خلل  الع لي  للخب  كلار النل    ذاكلهو 
 علللى منللابني مللخب نللور عللخب ميللني إر ال سللطني عنللد اب" :قللالأنلله  ف للد ألبللن عنلله   للوم بلله، 

 . (1)وكلتا  د ه ميني الذ خب  عدلور   ةكماب  وأهلاب  وما ولوا " ،النيمحخب
فيبلل  أر تنملب  البيللوع  لعدالللة   ظللل  و  بلل   لتبللار وكلذلك العللدل واجلل    ا

   وذللك بسلب  الةلش    (2)أنه قال "مخب ب نا فللي  منلا" ف د ألبن عخب الن  ، و  بش
 الطعام. 
 ف د بدد ظلما  اعاهلية، وامتد نوره أزاء الرب ة.  ،نه ن ام العدل وعدل الن امإ

كلللار العللللنيف  عي لللور منلللذ قلللنيور  و للللة   بللللوادي    ر :العلللاين األللللان رودي   لللول 
[ ودعللاه  إىل افميللار اللله وواةللا  شللبه اعز للني ،  عيوللور فيابللا فسللادار. ةلل  أتللى امللد ]

 (3) كيار واةد متبان .واةد، خالق  ر ، ومجعاب   
 و  ول العاين األمني كي ما ك  هارث:

[ كللار النيجلل  الوةيللد الللذي جنللح ب للك  أاللى وأبللنيز   كلل  السللتو ني إر امللدار ]
الد   والدنيوي.. إر هذا افحتاد ال ني د الذي   ن   له للتلأل  اللد   واللدنيوي معلار خيولله 

  (4)ر خ الب ني ة.أر  عترب أع   شا ية ذا  رأل    ات
 فيلي  ةال:األمني كي  الؤر    ول

إر إقامة األخو    اف، م مكار الع بية اعاهلية )ال ائمة على الدم وال نيابة( للبناء 
  (5)[...ا جتماعي كار   احل ي ة عم ر جني ئار جد دار قام به الن  العنييب ]
ا  علللل ي السلللللمني مللللخب إر ةمللللار  اف،لللل م جللللاء  لتب للللى ةلللل  ت للللوم السللللاعة, وملللل

ا للطنياف ،يا،للي و للعف فابللو بسللب  الةيبوبللة عللخب الللتعل  والعملل  والزهللد  ل للني ر والسللنة 
إليابملا ارت لن وانتع لن,  م لةفكلملا رجعلن األُ  ،فابما النيافدار األصلليار للح لوو السيا،لية
 وكلما ابتعد  عنابما ارمتن وانتكسن. 

                                                

 . 1827  3/1458 ،ابب فضيلة اإلمام العادل-صحيح املسلم كتاب اإلماراب  -1
 . 101  1/99، "من غشنا فليه منا" لنيب ابب قول ا -كتاب اإلميان   - صحيح مسلم -2
 . 20ة، صالدراساة العربية واإلسيمية يف اجلامعاة الملاقي -3
 . 91قالوا عن اإلسيم ص -4
 . 51اإلسيم منغج حيااب ص -5
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 الدقرلة قظام مشكلةالثا :  بحثامل
لكلللل م عللللخب الن للللام اللللدمي نيا ي   شلللل  و،للللائ  افعلللل م، و  مجيلللل  أروقللللة ل لللد كوُللللني ا
هذا افحلا    كو  مخب الدول، وأرى أر م در ال ك   ومنب  ال لأ  السيا،ة، وقد أألني  

 نهو هذا الن ام، ألنه ،ني   ا ة او والتلور، و  بنيابة ف نه مخب صن  الب لني، ومابملا أوتيل
يابة ال لللوانني الو لللعية ف  لللا   تلللدان و  تملللاهي شلللني عة الب لللني ة ملللخب ةكملللة وع للل    صللل

 [.28]النساء ﴾ ﴿وخلق افنسار  عي ار خالق الب ني ألنه ،بحانه هو أعل   ا   لح    
ل للد بلةلللن المار،لللة الدمي نيا يلللة دركلللا  ا نتكللا ، ملللخب السلللباف وال لللتائ  فيملللا بلللني 

ره،للاء بعللت الللدول، ةلل  الللدول  أعمللاء الربلللاان ، وا اامللا  وال مللائح الللال انلللن مللخب
الت دمة ماداير، ة  بلغ األمني  ا أر ا،تادمن لةة  نيف األةذ لة هلاه رئلي  وزراء دوللة 

ين ه المار،للا  م، عنللدما وافللق علللى دعلل  احملتلللني للعللنياو، وهللذ1990مت دمللة مللاداير ،للنة 
     العابد اعاهلي العنييب و  البيزنطي.  ان اهده

ام الدمي نيا ي   اليزار الدقيق، ف نه  تكور للد نا قلامو  ال لائ  وعند ما نم  الن 
 وال اين، وها هو السي  مخب السؤا   جينيي   الذاكني  ولع  هذا ال ل    طني بذكني أمهابا: 

 مخب الذي و   ال وانني الو عية الت لبة و،  عارها؟  -1
 اةنيها؟مخب الذي جع  اجملتم  الواةد  ن س  إىل أةزاف  زداد تن -2
 مخب الذي أشع  فأ العار ة   الدول و،ع ني انرها؟  -3
 مخب الذي أتى  ألةزاف ال يوعية وألو ارها؟ -4
 مخب الذي أتى  ألةزاف ال ومية وعوارها؟  - 5
  سعى لدمارها؟و مخب الذي ور   اعماعا  اف، مية   اعزائني وفلسطني  -6
 ،تكبارها؟مخب الذي ن    ص ور البنتاجور اعاثة   -7
 مخب الذي مابد هييش اعيوش  ةت ل داير العنياو متدعة حتني نيها؟  -8
 مخب الذي خدع ال عوف وانل مخب أةبارها؟  -9

 ها؟مخب الذي ،ل  ة وو احلاك  واحملكوم وب    -10
 مخب الذي ،اعد على ظابور العلمانية وأفكارها؟ -11
 مخب الذي ،اعد على انت ار الا،ونية وأوكارها؟  -12
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 مخب الذي عني ى النيأ  وهتك أ،تارها؟  -13
 مخب الذي قنخب الدعار  وو   أ،عارها؟  -14
 مخب الذي جنيأ على اعنيمية وانت ارها؟ -15

و ت لنيع ملخب هلذه السلؤا   اخلمسلة ع لني ع لنيا  أخلنيى، ولكلخب ل خت لار اكت يلن 
  ا ورد، وأرى أر اعواف على هذه السؤا   هو جواف واةد:

و: الن للللام الللللدمي نيا ي الللللذي  تمحللللور ةللللول قطلللل  ال للللوانني إر الللللذي فعلللل  هللللذه هلللل
 ةسلل  أرقلام السللؤا   الو لعية. وقلد ُ سللتةنيف ملخب هللذا اعلواف، وإليلك التعليلل   ل تيل 

 :الساب ة
فاللذي و ل  ال لوانني الو لعية ب للني ملخب رجلال ال لانور والربللار، ألر الدمي نيا يللة  -1

ال ع  وه  معني ور للاطل مابما أوتوا  هي: ةك  ال ع  لل ع ، ورجال الربلار ميولور
ملللخب خلللرب ، فابلللي متةللل   و  كللل  فللل   تتةللل  اللللواد ال انونيلللة! وهكلللذا  لللاولور ،للل   لللع ابا 

 وهزا ا.
ل للللد شلللل ق الن للللام الللللدمي نيا ي اجملتملللل  إىل أةللللزاف متنللللافني  كلللل   طاللللل   حلكلللل   -2

 ل مائح وال بائح.و  و  لنيشحه، وتوزع النيشوا  على الذ خب  دلور ةصواا ، وتن ني ا
إذا فلاز أةللد األةللزاف فل ر ب يللة األةللزاف بالبللار ملا تكللور معار للة، والعار للة    -3

ومللؤامنيا   لد احلللاك  وةزبلله، ممللا   للة   ،وقيلل  وقللال ،رر متل  و  ن لليحة، إمنللا هللي فلأ
 النا   ل أ و مي  األوقا  واألموال.

ة   رو،لليا وال للني لنيأ نللا أبلللباب   لللو تتبعنللا ره،للاء األةللزاف ال لليوعية وا شلل اكي -4
لألةلزاف   كانوا   احلزف الدمي نيا ي م أ،سوا تلك األةزاف فكار الن ام اللدمي نيا ي نلوا

 ال يوعية وا ش اكية.
وكلذلك األةلزاف ال وميلة انبو لن مللخب األةلزاف الدمي نيا يلة اللال ةاوللن ت للو ت  -5

أةللللزاف قوميللللة تنيكيللللة وعنيبيللللة وكنيد للللة ن لللام احلكلللل  اف،لللل مي   الدولللللة العومانيللللة، ف املللن 
 وفار،ية وبنيبني ة وأرمنية ك  ذلك مخب أج  إلةاء ن ام احلك  اف، مي.
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الللللذي ور   اعماعللللا  اف،لللل مية هللللي ا نتاللللا   الدمي نيا يللللة الللللال فللللاز   للللا  -6
اعماعلللا  اف،للل مية، م  ،للل  الدمي نيا يلللة قاملللن العار لللة ةلللني ر عليابلللا  لملللةو  الاد لللة 

 نو ة كما ننياه   هذه األايم. والع
إر الللذي ن للباب  هللو أعمللاء الربلللار النتابللور ، وهلل  ا ر  ت للنيفور  ،لللتكبار  -7

 ة  على ذلك الربلار.
إر الن لللام اللللدمي نيا ي   أمني كلللا هلللو اللللذي مابلللد  ةلللت ل العلللنياو  ،للل  احلني للللة  -8

مخب الدو را ، وم  التاباو    والتحني ني، وهو الذي وافق على التمو   ا ائ   ئا  الليارا 
  للال أنلله ،لليكور منوذجللار للحني للة والدمي نيا يللة    (1)والتنكيل  والت تيلل  الللذي أصللاف العللنياو

 ال نيو األو،  الكب !!! 
ألنه    وجد     ون  النيمحة عيسى هذا الك م  نيفمه ن  احلكمة مو،ى 

عتلدلور ملخب قلوم عيسلى ومو،لى عليابملا شني عتيابما، وو ه التورا  وافجني ، ب  و سلتنكنيه ال
 ال    والس م .

 نللن الدمي نيا يللة بوللوف زور صللبةته احلني للة، وقللد انطلللن هللذه ال للبةة علللى  ل للد زُ  -9
ل   دور العلملاء واقت لني عللى بعلت كو  مخب النا ، فان نيفوا عخب علمائاب  وشلني عتاب ، فُحب  

أولئك عخب شني عتاب ، فاقتحمن مياد خب احليا   ا  سمى األةوال ال ا ية، فلدى إىل بعد 
، ال لللوانني الو لللعية أ،لللوار ال مللليلة فانت لللني  النيذ للللة، وشلللاعن احملنيملللا  وا لللن الربكلللا 

 .و،اد  قوانني الةا  
وهذا أدى إىل هدر احل وو ف ى ةق احلاك    السم  والطاعة دخ    خلرب   -10

 لة فتملي  هيبتله، أمللا   كلار! بل  نسلم    بعلت البللدار الت دملة ملاداير أنله  لتاب   ل اة
اف، م ف ر مخب   ذل احلاك  بذلك ف نه جيلد ثانني جلد  مابما بلغ عدده  إ  إذا شابد 

  ل  عليله، وهكلذا نلنيى   أربعة شابداء قد رأوا ذلك رأي العني بعلد التوبلن والتلكلد فل ر احللد  
فحينملا زهللد كول ار ملخب ة لوو اجملتمل  قلد  لاعن ألر اب تعلاىل قلد  لمخب ة لوقاب  مجيعلار، 

 در  تلك احل وو.النا  ب ني عة اب هُ 
                                                

.. ا القناموس فليسنتقرأ أحنوال العنراقبعنوان "قاموس الظلم" ومن أراد أن يطلع علنح هنذ فائداب: ج يينف كتاب -1
 هلل وإان إليه راجعون. إان
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ل د انتع ن العلمانية  نت ار الن ام الدمي نيا ي وا،تطاعن بث أفكارها  د  -11
تعللالي  اف،لل م إتباعللا لل للابوا  وال للبابا ، وميكللخب ال للول أر الن للام الللدمي نيا ي هللو وليللد 

  ل عارا  الرباقة.األفكار العلمانية، فابما عملة واةد  ذا  وجابني، ُمزوقني 
ر احملافل  الا،لونية انت للني  وتو،لعن  نت للار الدمي نيا يلة، كمللا وجلد  تلللك إ -12

احملاف  محا ة ألفكارها مخب قب  احلكوما  الادوعة بذلك الن ام، ف لد كانلن تلت  ملؤمتنيا  
احملاف  خ ية، وةينما وجد  الدع  واحلما ة ملخب تللك احلكوملا  أخلذ  تعللخب علخب بعلت 

 ا وتك ف عور  بعت أفنيادها، وهكذا بلةن    اعنيأ .مؤمتنياا
بوصول جيوش ا ةلت ل إىل بعلت البللدار اف،ل مية   ال لنير الا لي بلدأ   -13

لوا أر ف ةوا،لللللت ،المللللةو  علللللى لبللللا  اللللللنيأ  وةبا للللا، وا،للللتادموا و،لللللائ  كولللل   مللللاكني 
لعلللوا ةبلللاف الللللنيأ  م السلللذاجة الالللدوعني  لن لللام الللللدمي نيا ي  ،للل  ال قلللي والت للللدم، فا

هتكللوا ،لل ها شلليئار ف لليئار ةلل  أل وهللا عار للة أو شللبه عار للة علللى شللوا   البحللار و لل ال 
 وما أدرا  ما هوليود؟! األ ار، و  أوكار السني  والتموي  ب ياد  مؤ،سة ال خب )هوليود(

لا و عن ال وانني الو عية ةس  الن ام اللدمي نيا ي ف لد جعللن اللزان مباةلار  -14
، زهيللد  جللدار بني للا الطللنيفني، فلل ذا رفعللن ال للكوى إىل ال مللاء فلل      مللور بع وبللة ماليللة 

وذلللك ةسلل  ال للانور ال نينسللي الللذي انت للني   كولل  مللخب الللدول، بلل    الللدول اف،لل مية 
 السما   لدول ال نيانك ونيه، فاب  هذه ع وبة على جنيمية الزان أم تسع  للزان!

السللبخب لل اتلل  عمللدار لتعطيلل  ةكلل  ال  للام  وكللذلك ةينمللا و للعن ع وبللة -15
احلكللللي ، فلللل ر جنيميللللة ال تلللل  انت للللني  و  زالللللن  زدايد ةسلللل  إة للللاءا  العابللللد العللللالي 

 للبنيمية. ك  ذلك مخب خمل ا  الن ام الدمي نيا ي.
هلللللل  نلللللادي احللللللا  إلةلللللاء 1428 1 16والعبيللللل  ُع لللللد ملللللؤمتني    ر للللل  بتلللللار خ 

 ال  ام!
اقلل   للذا التاللب    الت للني عا ؟ و تةافلل  عللخب شللني عة كيللف  ني للى هللذا افنسللار الع

، ف د ا،تمد ن  النيمحة الال عملن فيابا األداير ومجي  األنبياء، ومناب  ن  النيمحة  اخلالق
 زول ال لني ر الكلنيي اللذي اشلتم  عللى الت لني عا  لن ام احلك  مخب اب اخللالق ،لبحانه بنل

ل مبدأ البيعة وال ورى وا عتماد   ذلك السيا،ية داخ  الدولة وخارجابا، وذلك مخب خ 
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على أه  احلل  والع لد ملخب العلملاء واحلكملاء، وتنيشليح احللاك  ال لا  ملخب  لنياه منا،لبار  لذه 
الابمللللة الكللللربى الللللال حتتللللاج إىل تللللوافني ال لللل ا  الطلوبللللة   احلللللاك  لينللللال كلللل  مللللخب احلللللاك  

د ل نتالا   بل  أملني بتبليلغ أيب  لنيه ين  نا واحملكوم ة ه، لذا ةينما شعني ن  النيمحة 
الكل م    قلد ت لدمو لي لي إمامار  لنا ، وفيله إشلار   خل فلة النياشلد ،  بكني ال د ق 

، و  روا ة أخنيى أكد اثنية على ذلك التكليف والت ني ف، قال احلاف  ابخب انصني عخب وفاته
  (1) .هل: وجاء  افشار  ال ني ة إىل خ فة ال د ق ال حيحة842الدم  ي  

 عمل   ، كما كار ن  النيمحة   ا،تا ل عمني  وقد عم  بذلك أبو بكني 
] ل     ﴾ ﴿وشللللاوره    األمللللني  قوللللله تعللللاىل: بن للللام ال للللورى الللللذي أمللللني اب تعللللاىل بلللله 

 لللذا األملللني وأر،لللى ن امللله، ور، لللخ دعائمللله قللللو ر  وقلللد ا،لللتباف النللل  [، 159عملللنيار 
شلللاور ةلللني بلةللله إقبلللال أيب  أنللل  أر ر،لللول اب  وفعللل ر، ف لللد أخلللنيج مسلللل  بسلللنده علللخب

ف ام ،عد بخب عباد  ، م تكل  عمني فلعنيه عنه، عنه فتكل  أبو بكني فلعنيه: قال ،، يار
، والللذي ن سللي بيلده لللو أمنيتنللا أر يفيملابا البحللني ألخمللناها، إايان تني للد اي ر،لول اب: ف لال

 (2).ولو أمنيتنا أر نمنيف أكبادها إىل بني  الةماد ل علنا
وهللللذه ال للللاور  ة لللللن قُبيلللل  بللللزو  بللللدر، وقللللد أظابللللني  ا راء السللللد د  والتل يللللدا  

 النيشيد  الال كانن أةد أ،باف الن ني   هذه العنيكة. 
 للل  ال للور  مللناب   امتوللا  ل وللله تعللاىل:  :أي ،النللا  قللال السلل ار  : فا،ت للار 

 . [159] ل عمنيار ﴾وشاوره    األمني﴿
معناه: ا،تانيج  راءه  واعل  ما  ﴾وشاوره    األمني﴿تعاىل  قال ابخب اعوزي   قوله

 عنده . و  ال: إنه مخب شني  العس : إذا ا،تانيجته مخب اخللية. 
، مللل  كملللال رأ للله   لللاور  أصلللحابه  اختللللف العلملللاء، ألي معلللىن أملللني اب نبيللله 

طيل  قللو  ، به مخب بعده، قاله احلسخب، و، يار بخب عيينلة. وقيل : لت وتدب ه. ف ي : ليسأ  
  ات . مبخب إ،حاو، و اقاله قتاد ، والنيبي ، و 

                                                

 .109-108ص سلواب الكئيج بوفااب احلبيج  -1
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،للتطابة ن سللابا، اوقللال ال للافعي: ن لل  هللذا قوللله: البكللني تسللتلمني   ن سللابا، إمنللا أراد 
ف  لا للو كنيهلن كلار لللألف أر  زوجابلا، وكلذلك م لاور  إبللنياهي   بنله عليابملا السل م ةللني 

 أمني بذحبه. 
أر ال لللاور  إذا ين  لللنبح أملللنيه  علللل  أر امتنلللاع قلللال ابلللخب اعلللوزي: ملللخب فوائلللد ال لللاور  

النبا  ات قدر  فل   ل  ن سله. ومنابلا: أنله قلد  علزم عللى أملني  تبلني لله ال لواف   قلول 
   ب نور ال ا . افةا ةب ه، فيعل  عبز ن سه عخب 

: ا ،ت للار  عللني ا دا للة، وقللد خللا ني مللخب قللال أملل  الللؤمنني علللي بللخب أيب  اللل  
 ه. والتدب  قب  العم   ؤمنك مخب الندم. ا،تةىن بنيأ 

وقلللال بعلللت احلكملللاء: ملللا ا،لللتنب  ال لللواف  وللل  ال لللاور ، و  ة لللنن اللللنع   وللل  
 الوا،ا ، و  اكتسبن البةماء  و  الكرب. 

ابلل   لللذكني، إمنللا أمللني   للاور  أصللحابه فيمللا ين وتلله فيلله وةللي. وعم   واعللل  أر النلل  
  (1) ارف مناب .وال  ود أر ف ال م  والتب

عمليلار لتتملح  وقلد قلام  ملا  ،أ ملار  م لةإر ال يام  ل اور  هو ةلق افملام وةلق األُ 
صوراا وتتبلى فوائلدها. وبلذلك ف لد قلام بو ل  دعاملة أ،ا،لية ،يا،لية   تلزال قائملة إىل 

  ومنا هذا لا فيابا مخب ال وائد وا ع ال ةه  ال م  وال نيا،ة.
[ ون للللني أةللللد أع لللل  ل للللد أ،لللل  امللللد ] ما كلللل  هللللارث: كلللليالعللللاين األمني  و  لللول

األداير   العللاين، وأصللبح أةللد الزعمللاء العللاليني السيا،لليني الع للام. ف للي هللذه األايم وبعللد 
 (2)منيور أل ألة ع ني قنيانر ت ني بار على وفاته، ف ر رأل ه    زال قواير وعارمار...

 ي للللة لللللو كانللللن ةني للللة ة ي يللللة لللللا و للللا أر أر ف الدمي نيا يللللة  ت للللدقور  حلني للللة، واحل
خملللعن وخنعللللن  راء الب للللني  ت للللنيفور فيابللللا كيلللف   للللاءور ةسلللل  م للللاحلاب  الدنيو للللة 
وشابواا  الن سية، أما احلني ة احل ي ية فابي تنبوق مخب ا،تلابام ال ني عة مخب خالق الب ني الذي 

 )م كلة احلني ة(.  الوالث بحثها العل  ما   لح   ، لذلك ،يلر بعد 
 مشكلة احلريةالثالث:  بحثامل
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 دندر أر ف السيا،ة مخب ب  السلمني كو ار ةلول احلني لة   بل د السللمني، وهل    
م لكلة الت نيقلة العن لني ة وافقليميلة  الوقن ن سه  عانور   بلدا   مخب هذه ال كلة، وحب    

 لني تع  ابلا  لني   واحلني لة   هلذا العم لكلة احلني لة،  ةل     إىل  لعدل والساوا ، ف نه ميابد
قا لية، ونكسللا  ،للار ة، وهبمللا   للار ة   كولل  مللخب البلللدار، وذلللك بسللب  ا ةللت ل 

والعن لني ة واف ةيللة، تلللك اف ةيللة الللال  وا زل ل، واعحللود واعمللود، والتنكيلل  والت تيلل ،
ُبل للن بلبللا  احلني للة، وكلل  هللذه األ،للباف أ للداد احلني للة ختللنيو ةللق احلني للة خنيوقللار، وتبللددها 

إذ أصلابن افنسلار   جسلمه ود نله، و  ،ليادته   مابل  اللني ح وهعلابا كالني  ة  ،تبد دار 
"وصدقن الووابن افميانية، وااولة إلةائابا و وعني ه، وعزته وكنيامته، بنيفت أةكام اب تعاىل 

تلللللك الللللنيأ  ال نينسللللية )مللللدام رو نللللد( إذ قالللللن: )أ تابللللا احلني للللة كلللل  مللللخب اعللللنيائ  قللللد اق فللللن 
  (1)( وذلك لا رأ  ما أقدمن عليه الوور  ال نينسية مخب انتاباكا   ،  احلني ة". اك؟!

وةينما نيم  وجوهنا شطني السنة النبو ة وثنيااا   حت يق احلني ة جندها قد اعتنن عنا ة 
ف امللن ب لل  ة للوو احلللنياي  اهللاه  ،فائ للة وعاعللن ن للائت احلني للة الللال كانللن   اعاهليللة

 . النا  مجيعار 
الست للنيو ال نينسللي مار،للي  بللوازار: فللتح اف،لل م البللاف للتعللا ش علللى ال للعيد قللال 

ا جتماعي والعنيقي ةني اع ل ب دو الني،ا   اف ية النزلة على بعت ال عوف، لكنله 
بللدا للله بللنيفت احلللوار   الوقللن ذاتلله علللى ال للعيد ال هللور، ةللني أزال مللخب الع يللد  كلل  مللا 

 لعلللىن اللللدقيق للكلملللة، وأات  منطلللق تعاليمللله ال لللوي، وبسلللا ة اعتلللرب ز  لللار خمال لللار للتوةيلللد 
ع يدته، وما  نياف ابا مخب تسامح، أات  ك  هذا لل عوف الال فتح ب دها ةني ة د نية ت لوو 

 (2)بكو  تلك الال أاتةتابا الدول السيحية.
للللن ال لللنيكني عللللى السللللمني بللل  أ ل ابلللا إىل بللل  السللللمني ةللل    فلللل    ت لللني 

انط قلة احلني لة ملخب  لوو إ ا ؟ فلي ةني ة هذه ،(3)ذهبوا فلنت  الطل اء"اف ال   : " األعداء
 اعاهلية، وةني ة ا نط و مخب اعاهلية.

                                                

 . (52اإلقسان يف اإلسيم صهذه الكلمة ققلتغا من كتاب )حوار عن بعد حول حقوق  -1
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 وين   ت ني األمني على هذه الكنيمة، ف د أعطى احلنياي  التالية: 
كمللللا ،لللليلر م  لللل ر   و  ظللللاهني  الللللني    ل للللد عللللاجل النلللل  : قأوًم: احلريننننة مننننن الننننرّ  

 ك   ا جتماعية.ال 
لةل  السللمني ةلني تاب  الد نيلة، إذ علاش ملل   ل لد أعطلى النل  : اثقينًا: حرينة الندين

اليابود ف   مخب الزمخب، كملا كلار  سلت ب  الوفلود ملخب الن لارى كالسليد والعاقل  ملخب ن لارى 
اللللال أبنيمابلللا بينللله وبلللني اليابلللود، وأخلللذ اعز لللة ملللخب اللللذ خب ب لللوا عللللى بللل   جنلللنيار   العاهلللدا 

اف،ل م، كلل  هللذا  للدل علللى إقلنيار مبللدأ احلني للة الد نيللة لةلل  السللمني، ألنلله قللد اعتمللد علللى 
فللي  ألةلد أر جيلرب بل ه عللى أر [، 256]الب لني  الووابن ال ني نية ﴿  إكلنياه   اللد خب﴾ 

  دخله   اف، م، و   كنيهنا أةد على اخلنيوج مخب د ننا. 
األول ا بلنيي، وقلد شلابد بلذلك البطني للني   وقلد ة لي الن لارى بعنا لة فائ لة   ال لنير
 م إذ كت  ما  لي:657إىل ،نة  647)عيووايبة( الذي توىل كني،ي البطني كية مخب ،نة 

مخب السيطني  على العاين  عاملوننا كما تعنيفور، أ   ليسوا  إر العنيف الذ خب مكناب  النيف  
ل تنلللا، و  لللنيور قسيسلللنا وقد سلللينا، وميلللدور  لللد العونلللة إىل   ةعلللداء للن لللنيانية بللل  ميتلللدةور م 

 (1).كنائسنا وأد نيتنا
ور علللى ت للدي العللور للن للارى، و  للني   وهلذه ال للاباد  ين ت ت للني علللى احلني للة، بلل  تللن   

-1879 رتوللللد ) النمسلللاوي وقلللد شلللابد بلللذلك أ ملللار الست لللنيو عللللى د لللناب ، قسيسلللياب 
ة بلدور م لل ة، وكلار ن للارى بل د اخل فلة  تعللاملور مل  علاين الن للنياني م( إذ   لول:1930

و تمكنور مخب أر  تل وا مناب  إعاان  لؤ،ساا  الد نية، وكار   الؤمتني الد   الذي انع د 
م( مندوف مخب ال د  أ مار. م أر السيحيني ال يمني 681-680  ال سطنطينية ،نة )

 .(2)بب د اخل فة كانوا منيتبطني بعماب  ببعت ارتبا ار وألي ار 
ا الو للوع، وذهلل  الللبعت أر السللل  أ مللار للله ةللق احلني للة   وقللد زل للن أقللدام   هللذ

اختيللار أي د للخب، وا،للتدلوا    للة الت دمللة دور الن للني إىل البيللار النبللوي الللذي  بللني افمجللال 
و ز   افشكال، وعطللوا بلذلك ةكملار شلنيعيار أ  وهلو ةكل  النيتلد، و  زال ملخب  لنيدد ذللك 
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نة النبو ة  فيابا ذا مخب األمور اخلط   العاصني ، والس  إىل  ومنا هذا وبعماب  مخب السلمني، وه
 .(1)ل د نه فاقتلوه"أنه قال: "مخب بد   ف   اخلطاف ف د ألبن عنه 

دم املني  مسلل    لابد أر   إلله إ  اب وأن ر،لول     ل   أ مار قوله " عنه صح  و 
، (2)"د نله التلار  للبماعلةوال لارو ل والويل  اللزان، اللن    للن  ، اب إ  اةدى أل ث:

﴿ومخب  نيتدد منك  عخب د نه فيمن وهو كافني فلولئك ةبطن أعما     الدنيا وقوله تعاىل 
صلني ح   ةكل  النيتلد ملخب ال لني ر والسلنة، وأر ال لول  فابلذا نل    [،217]الب ني  ﴾ وا خني 

النبو ة ال ني  ة. وقلد ةر هذا النيتد له احلني ة الد نية فابو خمال ة صني ة لل ني ر الكنيي والسنة 
نب ه الع ملة عل ل ال ا،لي علخب ذللك وأورد شلباباب  ودةملابا  لع ل  والن ل ، و،للذكني  نيفلار 

 مخب ك مه ل خت ار: 
وقلد وقلل  إمجللاع مللخب السلللمني منللذ ن للوء اللللذاه  ال  ابيللة علللى قتلل  النيتللد  مسللتدلني 

 ر لللله علللى كونللله ين  علللد ، ولكنلله    عتلللربور ال تلل  ع لللا(3)حبللد ث: "ملللخب بللد ل د نللله فلللاقتلوه"
ة اف، مية اللال  ايفلني    علداد أفنيادهلا م مسلمارَ ، وإمنا  عتربور ذلك نتيبة خيانته للمل  

بدرها   فللو ،ل  ك لنيه ين  تعلنيه لله أةلد وين   لق عللى بيملة قلبله كملا كلار   ل  النلاف ني 
ا إىل شللليا يناب  قلللالوا إان وإذا ل لللوا اللللذ خب  منلللوا قلللالوا  منلللا وإذا خللللو ﴿اللللذ خب قلللال فلللياب  اب: 

علللى النلللاف ني وهللو  علللل   ف لللد  صللرب النللل  [. 14]الب للني  معكلل  إمنلللا زللخب مسلللتابزئور﴾ 
  (4)أملنيه   وقي  له   قت  بعماب   ف ال: "   تحدث النا  أر امدار   ت  أصحابه".

ي  فالع وبة إذر هي حلما ة بيمة الطائ ة اف، مية ممخب  كسني وةداا و مني  ا، ول
  . جملنيد تة  الع يد  الذي     حبه إع ر رد  

 للمنيتد خب، ولانعي الزكا .  ومخب أدلة افمجاع قتال أيب بكني 
وقلللال أ ملللار: أملللا تعليللل  احلكللل  علللللى النيتلللد  ل تللل    الع لللور األوىل متلللول  للللعف 

ألر   ة اليللوم، فابللي ةبللة واهيللةاف،لل م ألنلله ين  للتمكخب بعللد مللخب الن للو   وعللدم ب للاء العل لل

                                                

 .2458   4/48ابب ما جاء يف املرتد  -كتاب احلدود   -السنن  -أخرجه الرتمذي وقال: حسن صحيح  -2
 .6878   ،﴾ اآلية..أن النفه ابلنفه والعني ابلعني.﴿تعاىل  هابب قول -اب الد ة كت  - صحيح البخاري -3
 تقدم خترجيه قبل احلديث السابق.  -4
 .3518 ابب ما ينغح من دعوى اجلاهلية  -كتاب املناقج   -صحيح البخاري ينظر  -1
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اف، م   زمخب أيب بكني وعلي كار أقوى   الن و  منه   مسلمي هلذا الع لني اللذ خب قلد 
   ستبيبوا للب لار  السليحية أو ب هلا ولكلناب   تللألنيور بلدعااي  افحللاد اخلنيافيلة أكولني مملا 

 (1) رألني السبل ور  ابا   عبد اب بخب ،بل وخزعب ته.
 ار،ي  بوازار   بدا ة هذه ال كلة. وقد ت دم قول الست نيو ال نينسي م

،لل  تومللا  أرنولللد: ين نسللم  عللخب أ للة ااولللة مللدبني  فربللام  الست للنيو الرب طللان وقللال
 للللد منلللله الطوائلللف مللللخب بلللل  السلللللمني علللللى قبللللول اف،لللل م، أو عللللخب أي ا للللطاباد مللللن   قُ 

  (2) ا،تئ ال الد خب السيحي.
الالللك مللخب األمللوال ار التملللك مابمللا بلللغ أ ل للن السللنة النبو للة عنلل: حريننة التملننكاثلثنناً: 

وشللب  عللللى التملللك ةيللث صلللني  ةر  ،ةلللق الزكللا الالللك ب لللني  أر  للؤدي وال نللا   ال نطللني  
 .(3)الس لى" : "اليد العليا خ  مخب اليده وألبن عنذلك خ  مخب الذي   ميلك شيئار، 

اللنيمحخب  بلدبعلت األبنيلاء كلليب بكلني ال لد ق وعوملار بلخب ع لار وع كار مخب ال حابة
ف د متلك بعماب  ع ارا  وقنيى  وخ وصا بعد ال تو ، بخب عول وب ه  مخب ال حابة 

 ت للنيل فيلله كيللف   للاء كمللا  ني للي اب تعللاىل ب للني  أر   للله احلني للة  اللله ومللزارع، والالللك 
 بللذر ذلللك الللال و    للنيفه   اجملللا   احملنيمللة كمللا ،لليلر   ةللق التملللك  للمخب احل للوو 

و  تبذر تبذ نيا، إر البلذر خب كلانوا إخلوار ال ليا ني ﴿ ى ،بحانه وتعاىل ب وله  ف د ،الالية
التبلذ ني. و   و  ذللك حتلنيي وتن ل  ملخب [، 27-26 اف،لنياء] ﴾وكار ال يطار لنيبله ك لورا
ف ر ا ش اكية ،   األمور الالية عخب ا ش اكية والنيأاالية  لو،طية ذلك متيز د خب اف، م

والنيأاالية ت  د هذه ال نيو  فال نيل فيابلا ين   يلد حبل ل  ت  د هذه احلني ة،ك و ت يد التمل
 و  ةنيام. 

جللا   ال نينسللي كمللا أعطللى اف،لل م ةني للة التملللك لةلل  السلللمني ةيللث قللال األ،للتاذ
المار،ة الطل لة   عبادالا، وكلار اليابلود للد اب  مطللق  ر سلني: كانن مجي  األداير  ا ةق  

  (1)اء الونيوا  ووصلوا أةياانر إىل منياكز ،امية.احلني ة   اقتن
                                                

 .251-249مقاصد الشريعة اإلسيمية ص  -2
 . 266اقظر قالوا عن اإلسيم ص  -3
ابب  -الاكااب  -مسلم   وصحيح ،1427  ابب م صدقة إم عن ظغر غىن  -كتاب الاكااب   -أخرجه البخاري  -4
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كانللللن   بلللل د اخل فللللة   م(:1930-1879 رتولللللد ) النمسللللاوي   للللول الست للللنيو
المتد  مخب رأ  ،ار فنسلنن الواقعلة جنلويب الربتةلال إىل انيقنلد مؤ،سلا  مسليحية بنيلة، 

 (2) قد ةاف ن على أم كابا ب  الن ولة الوقوفة عليابا.
إر ةني لة إبلداء اللنيأي تطللق ع ل  افنسلار لي كلني   ملكلو  اب : ينة النرأيرابعًا: حر 

تعلاىل، و  م لاحله    الللدنيا وا خلني ، وأمللا إذا قيلد  هلذه احلني للة ف  لا تللؤألني عللى الت كلل  
، ومللا وجللد مللخب رأي ،للد د الللنيأي والل  مللخب ال لحابة  وت لله شلل ر، وقللد اةلل م النل  
نيأي بك  و و  دور تنيدد، كما ة     بزو  بدر عندما أخذ به، مما شب  على إبداء ال

 ال ار،للي    ، وكللذلك عنللدما أشللار ،لللمار أدىل بنيأ لله ال للحايب احلبللاف بللخب النللذر 
بتلللللك ا راء، و  ذلللللك تنيبيللللة عللللى ةني للللة إبللللداء الللللنيأي  حب لللني اخلنللللدو، ف للللد أخللللذ النللل  

 . للم لحة العامة
النل   مخب احل وو الال عل   ا النيء، ف لد أملني  وأةياانر  كور إبداء النيأي واجبار   ةق

   علللخب أيب ،لللعيد اخللللدري  بلللذلك عللللى النلللرب، إذ صلللح  أر ر،لللول اب  قلللام خطيبلللار
   (3)فكار فيما قال: "أ    مينعخب رج ر هيبة النا  أر   ول حبق إذا علمه".

وقللد ألللح  و نبةللي أر  عللل  أر ةني للة الللنيأي لللي  علللى إ  قابللا فابللي م يللد  بمللواب ،
معا  الع مة ال يخ عبد اب بلخب بي له علخب ذللك ف لال: و  شلك أر حلني لة اللنيأي   اف،ل م 
قيلللللودار و للللللواب  مناببيللللللة، موللللل : التحللللللني ي   العطيللللللا ، و  السلللللالك البل ةللللللة إىل احلللللللق، 

كما وافخ م   إراد  الن   العام، وإ  ان لبن إىل  نيوف مخب الةالطة والتةني ني واألاننية،  
أر  لا قيللودار أخ قيللة مولل  ال للدو   تبليللغ الللنيأي ون للله واحلسللىن  فقنللاع بلله، وإ  ان لبللن  
كذ ر وب ار وهني ار وعاجلة، فتالنيج إذر علخب اللدائني  اللال رالن  لا   ا ،لتعمال ال لائ ، 

  (4)وما نعتمد   هذا السياو هو احلني ة بتلك المواب  وال يود.

= = = = = = = = = = = = 

 . 290اقظر قالوا عن اإلسيم ص -1
 .54اتريخ احلضاراب اإلسيمية ص -2
( وصنححه اللبنا  4007عنن املنكنر    ابب المر ابملعروف والنغي -كتاب الفنت   -أخرجه ابن ماجة )السنن  -3

 .3237يف صحيح سنن ابن ماجة  
 .59حوار عن بعد حول حقوق اإلقسان يف اإلسيم ص -1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 76 

ملخب بل  السللمني اللذ خب  ن لدور احلني لة  بلور اف،ل م،  ار ملخب أجل  ذللك جنلد أر كول  
: إر التسلللامح الوا،للل  األفلللق اللللذي  تسللل  بللله اف،للل م   اللللدامننيكيول  لللقلللال األ،لللتاذ عللللي 

  (1) معاملة األداير األخنيى جيعله اببا لدى مجي  مخب  بور احلني ة.
والتعللي  ،لواء   جملال وال لنيد لله ةني لة اختيلار العمل  : حرية العمل والتعلنيم خامسًا:

نسلللار وربباتللله فيكلللور التبلللار  أم ال لللناعة أم الزراعلللة أم التعللللي  و  ذللللك إمنلللاء لواهللل  اف
،ليكور نتاجله إمت ل أر  عم  بعم  لي  له فيله رببلة فل ر  نتاجه أكوني وأكرب،إاندفاعه و 

نيل اللال شلنيعابا اب للذا جند السنة النبو ة أعطن احلني ة   مزاولة أنلواع األعملال واحلل ار ادود
ختلني ج الللد    )اخلزاعلي أصلنال األعمللال واحللنيل   كتابلله الللؤر   تعلاىل لعبلاده وقللد ةلرب  

 (ملللخب احللللنيل وال للنائ  والعمللل   ال لللنيعية السللمعية عللللى مللا كلللار    عابلللد ر،للول اب 
  (.دار ةال اتي  اف)وكذلك الكتان   كتابه 
 ن إذ ةل    جمال ةني ة التعلي  والبحث العلمي  عةر وا، و ة  فاقار بوقد فتحن السنة الن

إىل م اهدا  ومعلوما  ما ين     إليه  فوص   ،  رةاف السموا  السب  وما فوقابا
الملوء لنيه لة لنلا فلتح ف لي رةلتله ال ملائية   اف،لنياء والعلنياج العل  احلد ث إىل  ومنا هذا، 

 عل  السماء. مباد  وشذرا  مخب ا ،تنبا  للوصول إىل م اتيح 
 م ئمللللللةبللللللور: اف،لللللل م مللللللخب أكوللللللني األد لللللللار كو،للللللتال لو   ال نينسللللللي قللللللال الست للللللنيو

 (2). كت افا  العل 
ج.ل.فيللللو ز: الت للدم العلملللي العاصلللني   الع لللني احلا لللني  الملللاب  الرب طلللانقللال و 

  (3)اف، م. مباد م   والنبزا  العلمية تت ق متامار 
 ما بني الدولمشكلة امعتداء فيالرابع:  بحثامل

تعان كو  مخب الدول   هذا الع ني مخب ا عتداءا  العسكني ة وا قت اد ة وافع مية 
بسللب  األ ملللاع الاد لللة أو النيببللة   ا يمنلللة والسللليطني ، أو اففسللاد لتمابيلللد السللليطني ، وقلللد 

هللذه ال للكلة  ل لللح وع للد العاهللدا  الللال تمللمخب األمللخب  النبللوي عللاجل النابللاج السيا،للي
  ق م ا  الطنيفني. وحت

                                                

 .260اقظر قالوا عن اإلسيم ص  -2
 . 126حضاراب العرب ص  -3
 .  464اقظر قالوا عن اإلسيم ص  -1
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مللل  ملللك   لللة، وبللذلك أصلللبح  ومللخب العاهللدا  ال للابور  مللل  الن للارى مللا ع للده 
 العابد شام  لك  الدر الال كانن حتن ،لطة ذلك اللك. 

وأهللدى ملللك   لللة  تبللو ، عللخب أيب محيللد السللاعدي قللال بللزوان ملل  النلل   ف للد صللح  
  (1).وكت  له ببحنيه  بةلة بيماء وكساه بنيدار  للن  

قال ابخب ةبني: قال ابلخب بطلال العلملاء جممعلور عللى أر افملام إذا صلا  مللك ال ني لة 
  (2)أنه  دخ    ذلك ال لح ب يتاب .

مللللخب أهلللل  العاهللللدا  ملللل  ال للللنيكني هللللو: صلللللح احلد بيللللة الللللذي تعبلللل  منلللله بعللللت و 
ره أل للل  ين  لللدركوا احلكملللة النبو لللة ملللخب هلللذا ال للللح اللللذي تبلللني فيملللا بعلللد  اث ال لللحابة 
 وفوائده. 
كتل  عللي بلخب   :  لول  اللرباء بلخب علازف أخنيج مسل  بسلنده علخب أيب إ،لحاو علخب 

هذا ملا كاتل  عليله  وبني ال نيكني  وم احلد بية فكت : ال لح بني الن    أيب  ال 
ف ال الن     تكت  ر،ول اب فلو نعل  أنك ر،ول اب ين ن اتلك، ف الوا: امد ر،ول اب،

 :فمحاه النل   ما أان  لذي أااه، :ف ال ه،اا لعلي ،وكلار فيملا اشل  وا  قلال: بيلده
قلللللن أليب  و   للللدخلابا بسلللل   إ  جلبللللار السلللل  ، أر  للللدخلوا مكللللة في يمللللوا  للللا أللللل اث،

  (3).ال نياف وما فيه قال: ؟وما جلبار الس   إ،حاو:
ة للمسلمني وإر كار وفيه أر لسمام أر  ع د ال لح على ما ر ه م لحقال النووي: 

  (4).    ابني ذلك لبعت النا     د  النيأي
و  هللللذا احلللللد ث بيللللار وجللللوف ال للللرب علللللى ال للللنيكني وحت يللللق رببللللاا  الللللال   تمللللني 
 ل لحة العامة للمسلمني، وفيه البيار ال علي لطني  ة الكتابة للمعاهدا ، وجواز مو  هذه 

 الكتابة مخب أج  ال لح وهن  احلنيوف.
إذا وجلد قلو  الدد أملخب السللمني ف نله  كتل  إىل ملكابلا  ن  النيمحة واللحمة  وكار

بني،للالة الللنير  فحواهللا اللللدعو  إىل اب تعلللاىل والوع للة  لتاو لللف ملللخب اب تعللاىل، وملللخب ذللللك 
                                                

  .3161ملك القرية   ابب إذا وادع اإلمام  -اجلاية واملوادعة  -صحيح البخاري  -1
  .6/267الفتح  -2
 . 1783   3/1409 ، ابب صلح احلديبية يف احلديبية -كتاب اجلغاد والسري   - صحيح مسلم -3
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ر للي اب  ابللخب عبللا  عللخب صللح  ر،للالته إىل بلل د ال للام الللال كللار   طنابللا الللنيوم  نللذا ، ف للد 
ملخب فيله إىل    قلال: انطل لن   اللد   اللال كانلن بيلل   و ،ل يار قلال: ةلدأل  أبلعنابملا 

إىل هنيقل ...  ، قال: قال: فبينا أان  ل ام إذ جيء بكتلاف ملخب النل  وبني ر،ول اب 
"بسلل  اب اللنيمحخب اللنيةي . مللخب املد ر،للول اب إىل هنيقل  ع لي  الللنيوم. ،ل م علللى  فل ذا فيله:

دعو  بدعا ة اف، م. أ،ل . تسَل ، وأ،لْ   ؤتك اب أجني  مخب اتب  ا دى. أما بعد ف ن أ
اي أه  الكتاف تعالوا إىل كلمة ،واء بيننا ﴿. (1)منيتني. ف ر تولين ف ر عليك إم األر سيني

  (2). [64]الب ني   ﴾ةان مسلمور اشابدوا﴿ إىل قوله: ﴾وبينك  أر   نعبد إ  اب
 : مو  هذه ال ك   لنيمحة على ة    وهذه شابادا  علماء الةنيف   قدر  ن  ا

كللار مللخب ع مللاء النيجللال ال لللحني، الللذ خب     للول )تولسللتوي(:   ر لل  أر امللدار 
تابلا إىل نلور احللق، بنيم   أُم لةخدموا اجملتم  افنسان خدمة جليلة، وإنه  ك يه فانيار أنله هلدى 

، وت لدي الملحااي وجعلابا هنح للسلكينة والسل م، وأنله هلو اللذي منعابلا ملخب ،ل ك اللدماء
 (3) والدنية... الب ني ة، وفتح  ا  ني ق النيقي  

عت لد أنله للو أر رجل ر مولله و ُ  دعى من لذ افنسلانية..و  ول بنيانرد شو: إنه جيل  أر  ُل
  (4)م ك ته وأة   الس م والسعاد    العاين. توىل زعامة العاين احلد ث لنبح   ة    

[ كلار اثئلنيار، عنلدما املد بلخب عبلد اب ] جلورج ةنلا: السيحي اللبنان الؤر  و  ول
أىب أر مياشي أه  ال لحنياء   عبلاد  األصلنام و  علاداا  ا مبيلة... فللخنيج ملخب جاهليلة 

 (5)ال حنياء ع يد  د نية واجتماعية هم  بني مئا  ال  ني مخب الب ني   أقطار العمور .
وأألنيهلا   عل ج  ةبلة اللوداععلخب  :وللز الكات  افنكليلزي هنيبلني  جلورج قولت دم و 

 ا عتداء    خني الباف األول.

                                                

 (151)ملعرفة آريوس ينظر ضاضراة يف النيراقية ص هلل تعاىل قسبة إىل آريوس أحد كبار النيارى املوحدين -2
   .للشيخ ضمد أبو زهراب

  أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء قل ﴿ابب قوله تعاىل  - التفسري،سوراب آل عمران تابك  - البخاري صحيح -3
 .4553  ﴾بيننا وبينكم

  . 59يف كتاابة املستشرقني ص الرسول  -4
  . 59يف كتاابة املستشرقني ص الرسول  -1
 . 252قية اإلقسان ص -2
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[ين  ةني    ن و  األعنياف مبدأ وامد ] :هننيي ، واي الست نيو ال نينسي و  ول
  (1)التوةيد ف  ، ب  بني  فيابا أ مار الدنية واألدف.

الله ومو لت العابلد فلله ردعله وع وبتله، أملا إذا نُ وهكذا  ستت  األملخب وتعطلى احل لوو 
 ، للوم اخلنللدو ،للعدقالللن: ُأصللي   ر للي اب عنابللا عللخب عائ للة صللح  ن للت بلل  قني  للة، كمللا 
اب  عليله ر،للول  فمللنيف ،رمللاه   األكحل  -  للال لله: ابللخب العنيقلة  - رملاه رجل  مللخب قلني ش

 السبد  عوده مخب قني  . فلما رج  ر،ول اب  خيمة   اخلندو و   الس   مخب، 
. ف لللال: و لللعَن السللل   ؟ واب ملللا الةبلللار لللنُ ت رأ،للله ملللخب فابتسللل . فللللاته جرب للل  وهلللو 

اب  ر،ولفلشار إىل ب  ُقني  ة. ف اتلاب   ؟"فل خب: "و عناه اخنيُج إلياب . ف ال ر،ول اب 
زلوا علللى ةكلل  ر،للول اب ل. فنل فللنيد  ر،لول اب .  فلل ن: قللالفللياب  إىل ،للعد.  احلكلل 

  (2)، وُت س  أموا  .والنساءالذر ة أةك  فياب  أر ُت ت  ال اتلة، وأر ُتسىب 
 .نور لخب اهتدى وانر على مخب اعتدىوهكذا ةك  اب تعاىل ف نه 

 (3).البالةور أي: أي الطائ ة ال اتلة مناب ، "أر ت ت  ال اتلة"قوله قال العي : 
فللجلى ر،لول  ،اب  عخب ابخب عمني: أر  ابود ب  النم  وقني  ة ةاربوا ر،لول وصح  

بل  النمل ، وأقلني  قني  لة وَملخب  عللياب . ةل  ةاربلن قني  لة بعلد ذللك. ف تل  رجلا  ،  اب 
فلهمناب   وقس  نساءه  وأو ده  وأموا   بني السلمني. إ  أر بعماب  حل لوا بني،لول اب 

 ابود الد نة كلاب : ب  قين اع )وه  قوم عبد اب بخب ، م(.  وأ،لموا. وأجلى ر،ول اب 
 (4)رألة وك   ابودي كار  لد نة.و ابود ب  ةا

علللللى  إر هللللذا افجلللل ء  للللؤ ء احملللللاربني  للللو اعللللزاء، وهللللو  خللللني الللللدواء ف للللد صللللرب 
جللاء  السللنة  والللؤامني  اعليللة، مكائللده  ود،ائسللاب ، ولللا بلللغ األمللني ذروتلله  حملاربللة العلنيللة

وأ،لل  ف نله جنلا  اب  النبو ة ال علية  عزاء العام فخنياجاب  مخب الد نة إ  مخب حللق بني،لول
مخب ذلك. وهذا التعام  احلكي    با ة السماةة النبو ة ةر    ؤاخذ اعمي   ني ني  البعت 

                                                

 . 8الفكر اإلسيمي ص فلسفة -3
 .1769  3/1389 ،جواز قتال من ققض العغد باب - اجلغاد والسري تابك  - مسلم صحيح -4

 .289-14/288عمداب القاري  -5

 .1766  1388-3/1387 ،اليغود من احللاز ءإجي باب - اجلغاد والسري تابك  - مسلم صحيح -1
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بلل  كللار  عاملل  كلل  علللى قللدر ةر  عطللي كلل  واةللد ة لله مللخب الع وبللة والووبللة، إ للا كيا،للة 
 السيا،ة.   

 : مشكلة التخوف والتحسه من اآلخرامهاخل بحثامل
عنللد كولل  مللخب بلل  السلللمني ةللول اف،لل م ونلل  اف،لل م، وذلللك   سلود بللبش شللد د

، و عللان مللخب لنيابلل بسللب  افشللاعا  وال للبابا  الللال أأللل   ةو مللا كمللا ،لليلر   البللاف ا
ر والو افا ، وكذلك  علان هذه ال كلة ب  السلمني فيما بيناب  بسب  اخل ل   األداي

اباج ا جتماعي النبوي نلنيى أنله متيلز   معاملتله الن نستحمنير فيما بيناب ، وةينما السلمو 
السمحة مل  اعميل  وخ وصلار مل  بل  السللمني اللذ خب  عي لور   داير اف،ل م، وكلذلك 
م  األقليا  ب  السلمة، ف د و   األ،  الوالية للتعام  م  ا خني، وا،تطاع أر   مي 

 املله مل  اليابلود   الد نلة،تععلى تلك ال كلة  لعدل وإعطاء كل  ذي ةلق ة له كملا   
ف لللد و للل  معاهلللد  ،يا،لللية اجتماعيلللة عاملللة للمد نلللة وفيابلللا ات اقيلللا  مللل  اليابلللود  لللمنن 

 م ا  الطنيفني كما   البنود التالية: 
هلللذا كتلللاف ملللخب املللد النللل  )ر،لللول اب( بلللني اللللؤمنني والسللللمني ملللخب قلللني ش وأهللل   -

  ونيف ومخب تبعاب  فلحق    وجاهد معاب . 
 واةد  مخب دور النا .  أُم ةإ    -
 وإنه مخب اتبعنا مخب  ابود ف ر له الن ني واأل،و  ب  م لومني و  متناصني علياب .  -
وإر ،ل  الؤمنني واةد ،    ساين مؤمخب دور مؤمخب   قتال   ،لبي  اب إ  عللى  -

 ،واء وعدل بيناب . 
 وإر ك  باز ة بز  معنا  ع   بعمابا بعمار.  -
 اختل ت  فيه مخب شيء ف ر منيده إىل اب وإىل امد. وإنه مابما  -
 وإر اليابود  ن  ور م  الؤمنني ما داموا ااربني. -
مللل  اللللؤمنني، لليابلللود د لللناب  وللمسللللمني د لللناب  ملللوالياب   أُم لللةوإر  ابلللود بللل  علللول  -

 إ  ن سه وأه  بيته.  (1) وأن ساب  إ  مخب ظل  ن سه ف نه    وتغ
 بار مو  ما ليابود ب  عول. وإر ليابود ب  الن -

                                                

 (.  2/472م يوتغ: أي م يغلك )الموال مبن زجنويه  -1
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 وإر ليابود ب  احلارث مو  ما ليابود ب  عول. -
 وإر ليابود ب  ،اعد  مو  ما ليابود ب  عول.  -
 وإر ليابود ب  ج   مو  ما ليابود ب  عول.  -
 وإر ليابود ب  األو  مو  ما ليابود ب  عول. -
م، ف نلله    وتللغ إ  إ  و وإر ليابللود بلل  ألعلبللة مولل  مللا ليابللود بلل  عللول إ  مللخب ظللل -

 ن سه وأه  بيته. 
 وإر ج نة بطخب مخب ألعلبة كلن ساب . -
 وإر لب  ال طيبة مو  ما ليابود ب  عول وأر الرب دور افم.  -
 وإر موا  ألعلبة كلن ساب .  -
 وإر بطانة  ابود كلن ساب .  -
 وإنه   خينيج مناب  أةد إ  اذر امد. -
على السلمني ن  تاب ، وإر بيناب  الن ني على مخب ةارف وإر على اليابود ن  تاب ، و  -

 وإر بيناب  الن ح والن يحة والرب دور افم.  ،أه  هذه ال حي ة
 وإر اليابود  ن  ور م  الؤمنني ما داموا ااربني.  -
ر بللني أهلل  هللذه ال للحي ة مللخب ةللدث، أو اشللتبار خيللال فسللاده فلل ر اوإنلله مللا كلل -

 وإر اب على أت ى ما   هذه ال حي ة وأبنيه.  ل اب ه إىل اب وإىل امد ر،و منيد  
 وإنه   هار قني ش و  مخب ن نيها.  -
 وإر بيناب  الن ني مخب ده   ونيف.  -
وإذا دعوا إىل ال لح   احلونه و لبسونه فل      لاحلونه و لبسلونه، وإ ل  إذا دعلوا  -

 إىل مو  ذلك، ف ر    على الؤمنني إ  مخب ةارف   الد خب. 
وإر  ابود األو  موالياب  وأن ساب  على مو  ما أله  هذه ال حي ة م  الرب احملت  -

وإر اب  دور افم    كسللل  كا،للل  إ  عللللى ن سللله، وإر اللللرب   ملللخب أهللل  هلللذه ال لللحي ة،
 على أصدو ما   هذه ال حي ة وأبنيه. 
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ملللخب وإنلله    لللول هلللذا الكتللاف دور ظلللاين أو  م، وإنللله مللخب خلللنيج  ملللخب ومللخب قعلللد   -
  .(1)وات ى، وامد ر،ول اب   لد نة، إ  مخب ظل  وأم، وإر اب جار لخب بني  
ة اللال ت لوم  حل لوو نيةيملالسلنة النبو لة ال عنا لة إر هذه العاهد  احلكيمة تتبلى فيابا

و سلتنتج منابلا أةكلام  ،السيا،ية وا قت اد ة لليابود وب ه  مخب السلمني   الد نة النبو لة
 الية وعسكني ة. شنيعية م
 

                                                

مننن كتنناب جمموعننة الواثئننق السياسننية لقننه مقارقننة بننني سننائر الننروا ة وا بنني امختيفنناة يف  هننذا النننق منقننول - 1
. وقنند ذكنننر هنننذه 472-2/462وقنند شنننر  غريبغنننا ابننن زجنوينننه يف المنننوال  47 - 41احلاشننية اقظنننر مننننه ص 

مث قنال: وهنذه الينحيفة معروفنة عنند أهنل  املعاهداب اإلمام ابن قنيم اجلوزينة، فقند سناق مجلنة منن قينوص الو يقنة
العلم، مث ذكر عداب مينادر وعنداب لنرق هلنذه الينحيفة مث قنال: وهنذا لنا م يعلنم فينه قنااع بنني أهنل العلنم بسنرياب 

/  2، ومن أتمل الحاديث املحم وراب والسرياب كيف كان معغم ؟ علم ذلك ضروراب )اقظر أحكام أهل الذمة النيب 
شيخ اإلسيم ابن تيمية قول ابن قيم اجلوزية، إذ ساق هذه اليحيفة من لريق ضمد (. وقد سبق 567 – 566

بن إسحاق قال: حد ى عثمان بن ضمد بن عثمان بن الخنه بن شريق قال: أخذة من آل عمنر بنن اخلطناب 
حيفة هذا الكتاب، كان مقروانً بكتاب اليدقة النذي كتنج عمنر للعمنال، مث ذكنر الينحيفة، مث قنال: وهنذه الين

  (. 64-62معروفة عند أهل العلم )اقظر اليارم املسلول ص
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 الثا  الفيل
 املشكية امجتماعية

تع ي الب ني ة موجا  عاتية مخب األزملا  ا جتماعيلة   مجيل  أزلاء العلاين، وتت لاو  
هذه األزما  مخب بلد إىل بلد ةس  ت ني عا  تلك البللدار، وةسل  قلو  وصل ةية تللك 

كو ار مخب تللك    عاجل أر كمة الت ني عا ، واألخذ  ا  د ة، وقد ا،تطاع ن  النيمحة واحل
ال للك   ب ،لليخ األخلل و ال ا لللة، ورصللي  احل للوو الكاملللة، وهللذا النابللاج احلكللي  للله 

 أي م كلة   الا ي واحلا ني والست ب .  قدر  ع يمة على ة    
 مار،ي  بوازار: ال نينسي الست نيو   ول

،للالته   اجملتمللل  العلللنييب [ نبيلللار   م للللحار اجتماعيللار. وأةلللدألن ر ل للد كلللار امللد ]
 (1)ال ائ   نذا  تةي ا  أ،ا،ية ما تزال أاثرها ماأللة   اجملتم  اف، مي العاصني...

[، النللل  العلللنييب وخامتلللة جلللاء املللد بلللخب عبلللد اب ] بلللنيوي: ال نينسلللي أدوار ؤر الللل و  لللول
األةللد، كانللن  النبيللني،  ب للني العللنيف والنللا  أمجعللني، بللد خب جد للد، و للدعو لل للول  هلل الواةللد

ال ني عة ]  دعوته[   ختتلف عخب الع يد  أو افميار، وتتمت  مولابا بسللطة إ يلة ملزملة، تملب  
علللام  وعنللدما قلللبت النلل  العللنييب   للة..لللي  األمللور الد نيللة فحسللل ، بلل  أ مللار األملللور الدنيو 

وو كللار قلللد انتابللى ملللخب دعوتلله، كملللا انتابللى ملللخب و لل  ن لللام اجتمللاعي  سلللموا كولل ار فللل  م،632
الن ام ال بلي الذي كار عليه العنيف قبل  اف،ل م، وصلابنيه    وةلد  قو لة، وهكلذا مل للبز لني  

 (2)العنيبية وةد  د نية متما،كة، ين تعنيل مولابا مخب قب ...
 التالية: اةثةس  الب ن  ال رمحة عاعاباتو،لذكني ال ك   الال 

 لة اجلغلالول: مشك بحثامل
تمعلللللا جاهليلللللار  عللللللج  ل لللللك   واألزملللللا  افميانيللللللة جم ف لللللد عاصلللللني نللللل  النيمحللللللة 

وا جتماعيلللة والسيا،للللية وا قت لللاد ة، وقللللد شلللار    علللل ج بعلللت هللللذه ال لللك   منللللذ 
شبابه, م عند البعوة ةاول أر   حح السلار العلملي للمبتمل  ةسل  افرشلادا  اف يلة 

أول   للللة أمللللني   ل للللنياء     اي  ال ني نيللللة الللللال اعتنللللن بعللللل  افميللللار وأركانلللله وشللللعبه، فلللل ر
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والتعللي ، ومللا تملمخب ذلللك األملني مللخب تنلاول توةيللد النيبوبيلة لعنيفللة خلالق افنسللار، ومللخب أي 
شلليء ُخلللق لبيلللار ق للة بدا لللة افنسللار، م التلكيلللد اتر  أخللنيى ةنللله اخلللالق هلللو الللذي علللل  

تعلاىل  ألر    معاعة ال كلة الكربى أ  وهي ال ني   هلل افنسار. فانطلق ن  النيمحة 
ع ج هذه ال كلة هو م تا  عل ج ال لك   األخلنيى مابملا تعلدد  وت لعبن, ومابملا 
بلةن مخب التع يد والت د د  ألر نعمة توةيد العبود ة هلل تعاىل وةده قادر  على ة    تلك 
ال ك  , بن ام اخللالق اخلبل   لا   للح الب لني ة و ملمخب ،لعاداا   اللدنيا وا خلني   ملخب 

األولو لة  لذه ال ملية الكلربى  حللوار ا لادل ذي الرباهلني  للك أعطلى نل  النيمحلة أج  ذ
 الوا حة للب ني ة واحلبج الدامةة للوألنية.

أول ملا نلزل ملخب ال لني ر، وانبعلة ملخب األملني  فميلار كملا مخب وكانن هذه األولو ة انبعة 
نيأ وربللك األكللنيم. خلللق افنسللار مللخب علللق. اقلل ﴿اقللنيأ  ،لل  ربللك الللذي خلللق.  قوللله تعللاىل 

ملخب احللوار    ار ذجلو منأ، وإلليك  [5-1]العللق ﴾الذي علل   ل لل . علل  افنسلار ملا ين  عل 
 مكة الكنيمة: 

 ،  لة على النا  أر أظخب يةلاعاهل   وأان كنن  :السلمي عبسة بخب عمنيو عخب صح  
 على ف عد  ،أخبارار  خيرب  كة بنيج  فسمعن ،األواثر  عبدور وه  شيء على ليسوا وأ  

 دخللن ةل  فتلط لن ،قومله عليله ءاجني  مستا يار   اب ر،ول ف ذا ،عليه ف دمن راةلال
 :ف للن "اب أر،لل " :قلال ؟ن  وما :ف لن "ن  أان" :قال ؟أنن ما :له ف لن ، كة عليه
  لني  ُ    اب وةلد ُ  وأر ،األواثر وكسلني ،األرةلام ب للة أر،لل " :قال ؟أر،لك شيء وةي
 بكللني أبللو  ومئللذ ومعلله :قللال "وعبللد ةللنيٌ " :قللال ؟هللذا علللى معللك فمللخب :للله قلللن "يءشلل بلله

 تلنيى أ  ،هلذا  وملك ذللك تسلتطي    إنك" :قال ،متبعك إن :ف لن ،به  مخب ممخب وب ل
  (1)".فلت  ظابني ُ  قد يب اعن ف ذا ،أهلك إىل ارج  ولكخب ،النا  وةال ةا 

بلللل  ا،للللتمني ةلللل    الد نللللة النبو لللللة  هللللذا العللللل  ين   ت للللني علللللى مكلللللة الكنيمللللة ون للللني
   (2).وخ وصار عندما وتيه السائلور عخب هذا الد خب
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 . 12   42-1/41ابب الس ال عن أركان اإلسيم  – اإلميان تابك  - مسلم صحيحينظر  -2
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فوبلن عنله أنله وألمهية العل  ةث  ن  النيمحلة عللى  لل  العلل  وأملني  لتعللي  والتيسل ، 
  (1)تعسنيوا، وب نيوا و  تن نيوا وإذا بم  أةدك  فليسكن". علموا و سنيوا و  : "قال

علللخب ماللللك بلللخب صلللح  أملللني ةر ملللخب عنلللده علللل  أر  علللل  أهلللله ف لللد  عنللله أنللله كملللا صلللح  
 وكلار رةيملار ،   ن لني ملخب قلومي فلقمنلا عنلده ع لني خب ليللة أتيلن النل  أنه قلال:  احلو نيث

وصللوا فل ذا ةملني  ، ارجعوا فكونوا فلياب  وعلملوه " :فلما رأى شوقنا إىل أهالينا قال رفي ار 
     لل  العللل  أنلله رب لعنله  . كمللا صلح  (2)"ك ر لكل  أةللدك  وليلؤمك  أكلرب ال ل   فليلؤذ   

  (3)."  اب له به  ني  ار إىل اعنةفيه علمار ،اب   لتم   ،لك  ني  ار : "مخب ف ال
  (4)نكني  لي م  ك  عل  و لته و ندرج فيه ما ق  وكوني. :قال الناوي: علمار 

ورألة )ه وقد شني  هذا احلد ث احلاف  ابخب رج  احلنبلي ةيث أفنيده بكتاف عنوان
و ستنب  مخب احلد ث ال بي    ك  العلوم النافعة الال  .(األنبياء شني  ةد ث أيب الدرداء

 نسار ان ط إذا ما  اف"أنه قال:  عنه  وصح  ، ت لح أةوال العباد   الدنيا وا خني 
 .(5)"أو ولد صا   دعو له ،أو عل   نت   به ،مخب صدقة جار ةإ   :عمله إ  مخب أل ألة عنه

 .(6)   ابه   الد خب" عنه أنه قال: "مخب  نيد اب به خ ار  وصح  
ومللخب  ،إر هللذا احلللث وال بيلل  مللخب أجلل  علل ج اعابلل  وال مللاء عليلله بعللد  أ،للالي 

ني له مخب   السموا  ومخب وإر العاين  ستة ": كانة العلماء وفملاب    قوله ل ذلك بيانه
 ملني ليللة البلدر عللى ،للائني للى العابلد ك مل  ال، وفمل  العلاين ع  األره، واحليتلار   اللاء

، وأورألوا العلل ، فملخب و  درمهار  ، إر األنبياء ين  ورألوا د نارار الكواك ، إر العلماء ورألة األنبياء
 .(7) "أخذه، أخذ حب  وافني

                                                

( 4/328الينيري )اقظنر فنيض القنندير  وصنححه السنيولي يف اجلننامع 1230البخناري يف الدب املفنرد    رواه - 1
 .  1375وصححه اللبا  بشواهد يف السلسلة اليحيحة   

 . 631ابب الذان للمسافرين إذا كاقوا مجاعه    -كتاب الذان   -صحيح البخاري  - 2
 . 2699   1/2074، ابب فضل امجتماع علح تيواب القرآن -ب الذكر كتا  -صحيح مسلم  - 3
  .  6/154فيض القدير  - 4
  . 1631  3/1255 ،ابب ما يلحق اإلقسان من الثواب بعد وفاته -كتاب الوصية   - صحيح مسلم -5
  .  71  ابب من يرد هللا به خريا يفقغه يف الدين  -كتاب العلم   -صحيح البخاري  -6
( وهو حديث اثبي أخرجه اإلمام أمحد 291-1/289اإلحسان يف تقريج صحيح ابن حبان رجه ابن حبان )أخ -7

نن يف املقدمنة ابب فضنل ( وابنن ماجنة يف السن3641وأبو داود يف السننن يف أول كتناب العلنم   ) (15/196)
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وشذرا   رمحا وةينما نستعنيه األةاد ث النبو ة   مناباجه التطبي ي للتعلي  جند 
عبللللارا  فيابللللا جواملللل  الكللللل  تلللللدهش : ناببلللله   التعللللللي  وهلللليبعللللت معللللاين م ت  للللح عللللخب

تح اللدار  وت ابل  ، وإشارا  وإمياءا  ت ابا أ،ا ني الب بة وأمنياء البيارب  اةتابا وم ةت
والب لني ، وت لبيابا  هعل    ، ور،وم تل ح ال ابوم وتني،خ العلوم علرب السلم  التعل  واألمي
ن للو  ، هلذف اليةلة هلي قملة   بنياعلة ا ،لتاب لبل. ومطلال   والبعيلد قني بلار  الةائل  ةا لنيار 

،ئلة ، وألن    ساب  ال اب  والعم ، وتدرج   البيار الن ط  افتست ب  الك م ورخذه ب و 
ا  فيابللا ب للائني تتللوو إليابللا واألب للار، وتنبيابللا  وابتسللام ت للنف األاللاع وهللذف األفكللار
، وق   تو ف وت  عني منه اعلود ق له ال لوف ، وإنذار ختالن و ، وت نيئ   ا األعناو

سل   ؤكلد ، وقَ   األلبلاف ، وتكلنيار  ني،لخ كبلار الابملا وام وتز   اف ام وت د السلامعنيالع
، وخطل  ملؤألني  رخلذ بسلامعيابا   رةلاف التعللي  لبيلار عان و ابز ال اعني و نور الب لائنيال

 . ر واحل ل واحلنيام واعنة والنارافميا
 حقوق املرأاب الثا : مشكلة بحثامل

ل د أ،نيفن أجابز  افع م والن ما  الدولية بكوني  الدندنة ةلول هلذه ال لكلة، و  
 لللنيأ  وإعطائابللا ة وقابللا كاملللة، وبعللت األجابللز   الوقللن ن سلله تةافلللن عللخب رمحللة النلل  

أل لا تعلان ملخب م لك   عو  لة   افع مية واعابا  الدولية أنكني  هذه النيعا ة والعنا ة
ل ة لوو اللنيأ  ف  لد تعملي  ذللك وختلل  األوراو، ولكلخب بعلت أصلحاف ال للنيار أدر    جملا

  عللللز  روا مللللخب الو للل  الللللنياهخب للملللنيأ  وصللللاروا  ن لللدور اخلطلللني اللللذي  نحللللدرور فيللله ف للللد ةلللذ  
  اف، م للمنيأ  واأل،ني .

اللللللللللزعي  السللللللللللوفيال السللللللللللابق )مياائيللللللللل  جور ت للللللللللول(   كتابلللللللللله  ن لللللللللليحةوهلللللللللذه 
بالبار ما  ن ني إىل درجة حتني ني النيأ  كم يا  للحك  على الستوى  :  ول )الب  س و كا( إذ

ل د و عن الدولة السوفيتية ةدار للتمييز  د النيأ  الذي   .ا جتماعي والسيا،ي للمبتم 

= = = = = = = = = = = = 

جلننامع اليننيري ( وصننححه اللبننا  يف صننحيح ا6/154وحسنننه السننيولي اقظننر فننيض القنندير ) 223العلمنناء  
( وقنند بننوب البخنناري يف ابب العلننم قبننل القننول والعمننل مث 1/33ويف صننحيح الرتغيننج ) 6173(   5/302)

"العلمناء هنم ور نة القبيناء" ضنمن عننوان البنناب. وعلنق علينه احلناف  ابنن حلنر وذكنر تينحيح ابننن  ذكنر حنديث
  (.1/160حبان واحلاكم وأن له شواهد يتقوى ابا الفتح )
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وكسللللبن الللللنيأ  مكانللللة اجتماعيللللة  ،كلللار ،للللائدار   رو،لللليا ال ي للللني ة بت للللمي  دور مسللللاومة
نلللة النيجللل   وزلللخب ن الللني  لللا قدمتللله احلكوملللة السلللوفيتية  ملللمنابا ال لللانور وتتسلللاوى مللل  مكا

واألجلللللني التسلللللاوي للعمللللل  التسلللللاوي والمللللللمار  ،ن للللل  احللللللق   العمللللل  كالنيجلللللل  :للملللللنيأ 
وللم اركة    ،للمنيأ  ك  فنيصة للح ول على التعلي  لبناء مست بلابا وأتيحن .ا جتماعي

لت ان ما كار   دوران أر نب  وبدور إ،ابام النيأ  وعملابا ا .الن ا  ا جتماعي والسيا،ي
ولكخب  وال ،نوا  اترخينا البطلو  وال لاو  .جمتمعار جد دار أو نكس  احلنيف  د ال اشية

وربللة ُلم واةتياجااللا الناشلئة عللخب دورهلا كلل ،عبلزان عللخب أر نلو  اهتمامللار حل لوو الللنيأ  اخلاصلة
إر اللللنيأ  إذ تعمللل    جملللال  .منلللزل ووظي تابلللا التعليميلللة الللال   بلللىن عنابلللا  لنسلللبة لأل  للال

ين  ،وت ار    الن ا  افبداعي ،و  افنتاج واخلدما  ،و  مواق  البناء ،البحث  العلمي
نيبيلة األ  لال وإقاملة جللو العمل  النللز  , وتبواجباالا اليوميلة   النلللزل )  علد  لا وقلن لل يلام

األ  لللال وال للللباف و     ،لللللو  -ل للللد اكت للل نا أر كولللل ار ملللخب م لللاكلنا  .(أ،لللنيي  يللل 
والوقلف ال اخلي  ،تعود جزئيار إىل تدهور الع قلا  األ،لني ة -معنوايتنا وأل افتنا و  افنتاج 

وهذه نتيبة متناقملة لنيببتنلا الال لة واللربر  ،يا،ليار لسلاوا  اللنيأ   .مخب السئوليا  األ،ني ة
ذا و لل .للل  علللى هللذا الو لل وا ر   جمللنيى الب  سلل و كا بللدأان نتة . لنيجلل    كلل  شلليء

و  العمللل   ،و  الن ملللا  العاملللة ،مناق لللا  ةلللاد    ال لللحافة السلللب  ف ننلللا جنلللنيي ا ر
مت للوم مسللللة ملا جيلل  أر ن عللله لنسلاب  علللى الللنيأ  العلود  إىل ر،للالتابا النسللائية  ،والنللزل
  (1).البحتة

ذللللللك  نطلللللوو ) إر اللللللنيأ  ت لللللك  ن لللللف اجملتمللللل  ( و وقلللللال الابتملللللور حب لللللوو اللللللنيأ  
كللل  بللل  هلللي اجملتمللل  كلللله أل لللا ت لللك  أكولللني ملللخب ن لللف اجملتمللل  وتللللد الن لللف   .افة لللاء

فابلي إذا كانلن عللى هلدى ال لنيا   وافخلو ،و ا دور   التللأل    األبنلاء واألزواج  ،ا خني
  ،دو، قى إىل إجيلاد اجملتمل  الطيل  الن لو  ،ب ي  النيجال األبطال م ةالست ي  ف  ا ، ف  األُ 

  :كما قال ال اعني ةاف  إبنياهي 
 مدر،ة إذا أعدداا م األُ   أعدد  شعبا  ي  األعنياو

                                                

 .  138برييسرتويكا مليخائيل جورابتشوف ص كتاب ال  -1
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، (1)": "إمنا النساء شل ائق     النيجلالأدر  أألنيها ومكانتابا مخب النيجال ف ال والن  
الؤمنني خدجية بنن خو لد األ،دي كيلف م منذ زواجه ةُ  عمليار  ال احلة الزوجةوعنيل أألني 

وكيللف  ؟منللذ بدا للة البعوللة وكيللف انفحللن عللخب الللدعو  و زر  زوجابللا  ؟زوجقامللن حبللق اللل
إ للا منللوذج للمللنيأ  الؤمنللة الللال مجعللن بللني  ،بللذلن مللخب أجلل  الللدعو  ومللخب أجلل  بيللن زوجابللا

ةق الزوجة ب  هو الذي أر،ى دعائ  ة لوو اللنيأ  ملخب خل ل ف د عنيل  ،الدنيا وا خني 
لسنة النبو ة بتطبي ا  عملية   جمال ة وو اللنيأ  أقواله السد د  وأفعاله النيشيد  فح لن ا

النبو لة منلذ و دالا ةل  مماالا فل ذا ب لامو  ة لوو اللنيأ  قلد انلت    نيمحلةة  أةا لن  لا ال
فلللل   للل     شلللارد  و  وارد  إ  أة لللاها    ،واجتمعلللن م نيداتللله ودقلللائق جزئياتللله ،ع لللده

، و،ليلر وال ال  ليحة والتطبي لا  ال لحيحةد وار السنة النبو ة ال ني  ة الال ة لن  ألق
  .ا،تعنياه مجلة منابا

إر الللنيأ  السلللمة شللني كة النيجلل  السللل    تعملل  األره وا،للتا فابا و  بنللاء اجملتملل  
لذا كار  بد  ا مخب ال اركة والتعاور   بناء البين السل  و  جما   احليا   ،وشد أواصنيه

كمللا   ،ا ب للني  أر    كلور البيللن  للحية ذللك العملل األخلنيى الللال تتنا،لل  مل  خ ائ للاب
أألنيها   مسؤولية البين الذي هو أ،ا  اجملتم  إذ البين لبنة مخب لبنا   ن  النيمحة  بني

ف لللد ةلللدد مسلللؤليتابا   احللللد ث الع لللي   ،إذا َصلللُلَح َصلللُلَح اجملتمللل  وإذا فسلللد فسلللد اجملتمللل 
وولللده، فكلكلل  راعا  ة   بيللن زوجابللا.. والللنيأ  راعيلل.ل عللخب رعيتللهو "كلكلل  راع وكلكلل  مسللؤ 
  (2)".وكلك  مسؤول عخب رعيته

و للا ةللق ال للاركة  ،وهللذا    علل  اقت للار مابمتابللا   البيللن إمنللا هللو واجبابللا األ،للا 
   .و ني ي ر ا ،بحانه وتعاىل ،فيما خيدم اجملتم   ا  ليق ل امابا و اف  على شا يتابا

نسلللار ملللخب كتلللا   وملللؤمتنيا  ونلللدوا  ذلن جابلللود كبللل     جملللال ة لللوو افل لللد بُلللو 
وا لللطنيبن  ،رب  فيابللا الكتلل  وال للا   واحملا للنيا ُحللف ،وخ وصللا   جمللال ة للوو الللنيأ 

                                                

 -كتناب الطغنناراب   -وصنححه ضققنوه وأخرجنه أبننو داوود يف )السننن  26195أخرجنه اإلمنام أمحند يف املسننند    -1
(، 2/562(، وصححه السيولي يف اجلامع الييري )اقظر فيض القدير236ابب يف الرجل جيد البلة يف منامه   

 . 2329امع الييري   وصححه اللبا  يف صحيح اجل

  . 5200 ،  ابب املرأاب راعية يف بيي زوجغا -كتاب النكا    -صحيح البخاري  -2
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وةينملا ز لي نتائبابللا  ،وملا بلني مبالةللة ومةالطلة ،فيابلا األقل م ملا بلني إن للال وإجحلال
 وظلملار  بلار هدر  ب  قل  البعت اللواز خب فبعل  بعلت احل لوو عيجند كو ا مخب احل وو قد أُ 

 . عخب رك  احلمار  وختل ار 
ف لد دار   وةد وار  و ا أر مو وع ة وو النيأ  له أمهية كب     مجي  اجملتمعا  قدميار 

  .ونزلن فيه الساوما  ،وكوني  فيه الناق ا  ،فيه األلسخب
  ؟وعلى أي أ،ا   نب  هذا ال نيار ؟فمخب ذا الذي   نير ة وقابا
ي  الذ خب مييلور و تع بور إىل أةد اعنسني مخب النيجلال إر الذي   نير هذه احل وو ل

و  أر ف التللاجني   ،و  الللذ خب جللنيفتاب  دوافلل  الةنيائللز وال للابوا  إىل مكللار ،للحيق ،والنسللاء
وإمنا الذي   نير هو خالق افنسلار ،لبحانه وتعلاىل اخلبل   الوقاتله  .النا النساء و  ةعنياه

ما أنزل اب  م ةليبني لألُ  أنزله على ر،وله األمني  ءيشالذي نزل ال نيار احلكي  تبياان لك  
﴾ نزلنلللا إليللك اللللذكني لتبلللني للنلللا  ملللا نلللزل إللللياب أ﴿و قلللال اب تعلللاىل  ،علللى ر،لللوله األملللني 

وملللنح اللللنيأ  الكانلللة النيموقلللة  ،اللللنيأ  وهلللذا الت لللني   قلللد أةلللا   ميللل  ة لللوو ،[44]النحللل  
ت للول ليللك شللاباد  مللخب امللنيأ  بنيبيللة اا للد  إذ وإ ،الكنيميللة الللال جللذبن أن للار ال للنيو والةللنيف

زوجة الس   افجنليزي    ،كتبن ال دي ماري مونتكاد  :إ  لني كوبولد افنكليز ة الست نيقة
وهلو مللا أود   ،) زعملور أر اللنيأ  السلللمة   ا،لتعباد وةبلني معيل  :تنيكيلا إىل شل ي تابا ت لول

ولو  أن   ،عنابا احل ي ة و   سعور للبحث تكذ به ف ر مؤل ي النيوااي    أور     اولور
وإن ا،لللللتم  إىل  ،،للللبي  وأنلللل  اجتمعللللن إىل النسلللللاء السلللللما  مللللا كلللللار لللللذلك ،  تنيكيللللا

ولكلخب  ،ت لافو ملا  كتبله الكُ أخباره  وةوادألاب  و نيو معي تاب  مخب ،ب  ش   لذهبن أصد   
سللمة وملا رأ تابلا ر اللنيأ  الو  أ للغ إذا قلنير  للك أ ،ف ك  التكذ   أخبلاره ما رأ ته  كذ   

ال   تعلىن بةلل  ةيااللا ولعلابللا اللنيأ  الوةيللد  اللل ،انة أكوللني ةني للة ملخب زمي اللا   أور ت،ل  األ
 (1).(...البيتية

 إ ا كلمة إن ال مخب امنيأ  اا د  عا  ن السللة عخب قنيف فلدلن بدلوها.
 نا للة فائ للة وأمانللة دقي للة  وةينمللا نتلملل  السلل   النبو للة   إعطللاء ة للوو الللنيأ  جنللد ع

ولو تتبعنا تلك الس   العطني  لنيأ نا م نيدا  ة وو النيأ  قد انت من   ع د  ،ة ابا إعطاء
                                                

 .  426 - 425قالوا عن اإلسيم ص ينظر:  - 1
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وقد كانن  ،متكام   كاد أر   تم  على قامو  ة وو النيأ  مخب و داا إىل مواا ودفنابا
  الللال تنيشللد اجملتملل  التطبي للا  النبو للة   التعاملل  ملل  الللنيأ    كلل  منياةللله مللخب أو للح السللب

 :وإليك  بعمابا كما  لي ،لمار،ة هذه احل وو
 : حق حسن املعاشراب أوًم:

ر لللي اب عنابلللا عللخب عائ لللة عللللى ةسللخب العاشلللني  للزوجلللة، وألبلللن  ل للد ةونلللا النللل  
 (1).وأان خ ك  ألهلي" ،"خ ك  خ ك  ألهله :قال ر،ول اب  :قالن

وهو    ح عخب مكانة  ،النيأ   ل ول والعم حبسخب ع ني   هكذا كانن عنا ة الن  
   .الؤمخب الذي  سخب ع ني  زوجته وفيه تنيبي    ذلك ة،لوف م وو   م نيو

 اثقيًا: الوصية ابلنساء إذا صدر منغن ما يكره:
وةسخب العاشني  مطلوبة ة  لو صلدر منابلا ملا  كلنيه ألنله ميكلخب أر  كلور ذللك األملني 

 خ ار   الست ب . 
على ذلك ونبه أنه إذا كنيه منابا خل ار ف نه ،  ى على خلق  خلني  ن  وقد أكد ال

 :قلال ر،لول اب  :قلال ،علخب أيب هني لني  ف لد أخلنيج مسلل  بسلنده ،منابا فيسد ذللك اخللل 
 (2)."ب ه": إر كنيه منابا ُخُل ار ر ي منابا  خني" أو قال .    ني  مؤمخب مؤمنة"

واج السلارعني  لطل و فُيطللق بسلب  وهذا احللد ث ال لني ف  ة ل  عنله كول  ملخب األز 
وهلذا أملني خطل   ابلدد  ،و نسى األمور احلسلنة الكول   إذا رمل  ذللك ،أمني  كنيهه   زوجته

   .ة ور احل وو ا جتماعية و  و ابا
 

 اثلثًا: النغي عن العنف:
وهلذا  ،كوني   هذا الزملار ال لكوى ملخب النسلاء بسلب  الملنيف والعنلف ملخب أزواجابلخب

ف نله  ابللدد األ،للني   لسلل و  انهيلك عمللا   تللك   ن لل  اللنيأ  لللا فيلله مللخب  ،أملني خطلل  جللدار 

                                                

(. قنننال أبنننو عيسنننح: هنننذا حنننديث  ك املناقنننج ، ب فضنننل أزواه الننننيب - 3895  5/709 الرتمنننذي سننننن) -2
(. قننال ضققننه: إسننناده 4177  9/484يف صننحيحه )اإلحسننان  حسننن غريننج صننحيح ... وأخرجننه ابننن حبننان
(. وأخننره لننه احلنناكم شنناهدًا مننن حننديث أيب هريننراب بنندون 3/245صننحيح. وصننححه اللبننا  )صننحيح الرتمننذي 

 ووافقه الذهيب(. ،( وقال : صحيح علح شرط مسلم وج ارجاه3/311،312اجلملة الخرياب )املستدرك 
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علللخب ذلللللك وة،للللوف فيلللله التلللذك  حباجللللة النيجللللال إىل  لللللذلك  لللى النلللل   ،ا اثر السللليئة
  .النساء

"  جيللد أةلدك  امنيأتله جللد العبلد م  :قلال عخب عبلد اب بلخب زمعلة علخب النل   وصح  
 (1).جُيامعابا    خني اليوم"

 

 رابعًا: الرفق ابحلامل واملرضع:
 :أنله قلال كما راعى ةالتابا   احلمل   لتا يلف عنابلا   ال ليام، ف لد ألبلن عنله 

وعلللخب السلللافني واحلامللل  والني للل  ال لللوم أو  ،"إر اب تعلللاىل و للل  علللخب السلللافني شلللطني ال للل  
  (2).ال يام"
 

 خامسًا: حق الاوجة يف أن يشارك الاوه يف أعمال البيي:
وقلد  ،  وم ببعت األعمال البيتيلة لتا يلف أعبلاء العمل  عللى أهلله ار الن  ل د ك

كار  كور     :قالن ؟  ن    بيته ،للن عائ ة ما كار الن   :األ،ود قالعخب صح  
  (3).ف ذا ةمني  ال    خنيج إىل ال    - خدمة أهله :تع  - مابنة أهله
 

 سادسًا: حقغا يف الرتفيه وحضور العيد:
علللخب وقللد صلللح   ،ةني  للار عللللى ال فيللله   بعللت النا،لللبا  للللل و ح كلللار النللل    ل للد

 صللواة   لعلل    وكلار   كنللن ألعلل   لبنلا  عنللد النلل    :عائ لة ر للي اب عنابللا قاللن
  (4).فيلع  معي إ    خب   ُُ ني   سَ إذا دخ   ت معخب منه فيُ  معي فكار ر،ول اب 

                                                

 .5204  ،ما يكره من ضرب النساء باب -النكا   تابك  - البخاري صحيح  -1

  -، وابنننن ماجنننة يف سنننننه 2408   3/317ابب اختيننار الفطنننر  -كتننناب الينننيام   -أخرجننه أبنننو داود يف سنننننه  -2
، وقال اللبا : حسن صحيح يف 1667   1/533ابب ما جاء يف اإلفطار للحامل واملرضع  -كتاب الييام 

 . 1353صحيح سنن ابن ماجة   

 . 676،   ابب من كان يف حاجة أهله فحمقيمي اليياب فخره -الذان كتاب   –صحيح البخاري  -3

كتننناب فضننننائل   -. وصنننحيح مسننننلم 6130  ابب امقبسننناط إىل الننننناس  -الدب  كتنننناب  -صنننحيح البخننناري -1
 . 2440   4/1890،  عنغاابب فضل عائشة رضي هللا - ة اليحاب
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ف مللا  ،وم عيللد  لعلل  فيلله السللودار  لللدرو واحلللنياف"وكللار  لل :وألبللن عللخب عائ للة أ للا قللال
فلقلام  وراءه خلدي عللى خلده وهلو  .نعل  :ف للن ؟ت لتابني تن لني خب :وإملا قلال ،للن النل  

 (1)."فاذه  :قال.نع  :قلن ؟ةسبك :ة  إذا مللن قال .دونك  اي ب  أرفد  :  ول
 سابعًا: حقغا يف اجلماع واملبيي:

 صللح   وملخب ة ابلا   اعملاع ملا ،عملاع والن  للة والكسلو للزوجلة ة لوو عللى اللزوج كا
قال ر،ول  :قال  ،لمة بخب عبد النيمحخب قال ةدأل  عبد اب بخب عمنيو بخب العامعخب أيب 

 :قلال .بلى اي ر،ول اب :قلن"   أنك ت وم النابار وت وم الليخرَب اي عبد اب أين أُ " :اب 
وإر  ،وإر لعينلللك عليلللك ة لللا ،يلللك ة لللافللل  ت عللل  صللل  وأفطلللني وقللل  و  فللل ر عسلللد  عل"

  (2) ."لزوجك عليك ة ا
 اثمنًا: حقغا يف للج عدم التطليق ابلتنازل عن بعض حقوقغا:

للمنيأ  احلق    لل  علدم التطليلق إذا كلار زوجابلا أراد   قابلا بسلب  كلرب ،لنابا ةر 
 ،ن زمعةالؤمنني ،ود  بنم وقد ة   ذلك ألُ  ،تت ق م  زوجابا  لتنازل عخب بعت احل وو

[ 128]النسللاء  وإر امللنيأ  خافللن مللخب بعلابللا ن للوزار أو إعنيا للار﴾﴿ :عللخب عائ للة صللح  ف للد 
   :فُ  لد   قابلا  فت لول .فتطول ُصحبتابا .أُنزلن   النيأ  تكور عند النيج  :قالن .ا  ة

 (3).زلن هذه ا  ةلفن .وأنن   ة  ا م    ،تطل    وأمسك 
  أر ُ طل ابللللا النللللل   ر لللللي اب عنابللللا ود خ لللليْن ،لللل :عللللخب ابللللخب عبلللللا  قللللال وألبللللن

فلل  جنللا  عليابمللا أر ﴿زلن لواجعلل   للومي لعائ للة ف علل  فنلل ،  ُتطل لل  وأمسللك  :ف الللن
  (4) .[128]النساء    لحا بينابما ُصلحار وال لح خ ﴾

                                                

 . 950ابب احلراب والدرق يوم العيد   - كتاب العيدين  -صحيح البخاري  -2

 تننابك  - ، وأخرجننه مسننلم يف صننحيحه5199  لاوجننك عليننك حننق  باب-النكننا   تننابك  - البخنناري صننحيح -3
 .  182   2/813النغي عن صوم الدهر  باب - الييام

ابب  – سوراب النساء،التفسري تابك  -صحيح البخاري و ، 3021  4/2316، التفسريتاب ك  – مسلم صحيح -4
 .4601بنحوه   ﴿وإن امرأاب خافي من بعلغا قشوزًا أو إعراضًا﴾قوله تعاىل 

وصننننححه اللبننننا  يف صننننحيح سنننننن  3040 / 5/249: هننننذا حننننديث حسننننن غريج.)السنننننن الرتمننننذيقننننال   -1
غنا اضننطراب وم يضنر لقننه  بني عننن عائشنة فيمننا أخرجننه الرتمنذي(. وفيننه مسناك بننن حنرب وروايتننه عنن عكرمننة في

 (.9/313( واقظر)الفتح 2/186احلاكم وصححه ووافقه الذهيب )املستدرك 
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وتطبيلق هلذه العنا لة  ،و  هذا ال ع  النبوي عنا ة خاصة حبق النيأ  ة  أألنلاء الطل و
  .ادث وقوع الط و الال زاد  ب ك  ،ني   وخميفت ل  مخب ةو 

 اتسعًا: حق املتعة للمرأاب املطلق بعد الطيق:
فللل  جنللد أةللدار   زماننللا مللخب   للوم  للذا م وكللة، هلذه التعللة مللخب احل للوو للمللنيأ  الطل للة 

وهو ةق م نيوع مخب ال ني ر الكلنيي والسلنة النبو لة ال لني  ة قلال  ،احلق إ  مخب رة  اب تعاىل
و  ب هلا ملخب ، [241]الب لني  ﴾ علنيول ةلق عللى الت لنيوللمطل لا  متلاع  ل﴿ تعاىل اب

 .تكنيي الطل ةن على م نيوعية ا اي  الال ن   
 :عخب ،اب  بخب ،لعد وأيب أ،ليد ر لي اب عنابملا قلا صح  ف د  ،نة ال عليةأما مخب الس  

فكل للا كنيهللن  ،ده إليابللافلمللا أُدخلللن عليلله بسللَ   لل ،بنللن شللنياةي  أُميمللة "تللزوج النلل  
  (1).فلمني أ  أ،يد أر جيابزها وكسوها ألوبني رازقيني " ،ذلك

 عاشرًا: احلق السياسي للمرأاب:
علللى ن لليت  أخللنيى فئللة ثللةو الللنيأ    كلل  منيافللق السيا،للة  حتللنيم بعللت ا راء علللى زج   

أملا  ، ما بلني إفلنيا  وت لني  ألنه  فيه ن نيوك مها  ،تنيى ةنيما ا مخب ك  شيء ،يا،ي ذلك
الو،للطية   اف،لل م ف للد جعلللن احلللق السيا،للي للمللنيأ  اثبتللار متللوازانر فلابللا أر تبللا   افمللام, 

هان  ر ي اب أُم و ا أر ه  كما ،يلر عخب  ،  ال ؤور السيا،يةوأر تست ار فيما   يد 
  .وب  ذلك مما ،يلر ذكنيه ودليله ،عنابا

كللل  وال يلللاد  ف نللله قلللد كل ابلللا اعللللداد وإذا كلللار اف،للل م قلللد أع اهلللا ملللخب مناصللل  احل
وهلو قلول ةكلي  ألر لسلااا ال بو لة  ،(وراء كل  ع لي  املنيأ إر ) :األبطال وال لاد  وقلد قيل 

وهلللي   الوقلللن ن سللله تلللوفني السلللكخب  ،اف،للل مية تللليم  وجللله أو دهلللا شلللطني العلللا  والعلللوا 
الزوجيللة بتللوف  أ،للباف  والنياةللة لزوجابللا إر كللار ةاكمللار أو اكومللار إذ هللي ايللل للله السللعاد 

وعلللى العكلل  فلل ر إخ اقابللا    ،مسللؤولياتهللله فتمكنلله مللخب أداء واجباتلله اهللاه أمتلله و  النياةللة
الولد  فيتبلى أألنيها   ن ل  ،أمته  أمور السكخب للزوج  عك  ذلك على عمله وةنيكته م  

و  ملؤازر  اللزوج ال ائلد وإعانتله  ،النيجل  ال ائلدالذي مخب المكلخب أر  كلور   السلت ب  هلو 
امللور النيجللال  قو  ﴿ :وأملا الللدلي  عللى إع ائابللا ملخب من لل  احلكل  ف وللله تعلاىل .عللى ماباملله

                                                

 . 5256ابب من للق، وهل يواجه الرجل امرأته ابلطيق؟    -كتاب الطيق   -صحيح البخاري  -2
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فابذه ا  ة الكنيمية صني ة بذكني قوامة النيجال على النساء   [، 34 النساء] ﴾النساء على 
فلل ر ال وامللة فيابللا  ولللا كانللن قوامللة من لل  الدولللة أع لل  مللخب قوامللة البيللن ،البيللن وخارجلله

لا هلك   :قال   كما ألبن عخب أيب بكني   ،وكذلك   الُسنة النبو ة ،أوىل للنيجال مخب  ف 
أمللنيه   او لللخب   لللح قللوم ول لل" :ابنتلله ف للال النلل   :" قللالوا؟مللخب ا،للتال وا"  كسللنيى قللال 

 (1).امنيأ "
وفيلله خت يللف  لللنيأ  أر أع اهللا مللخب هللذه الابمللة اخلطلل    وهللذا مللخب رمحللة نلل  النيمحللة 

 عنابا. 
ر،للن جللدوى هنيبللة تسللل  الللنيأ  من لل  احلكلل  قللدميار وةللد وار  زداد األمللني علمللار وللو دُ 

و  ينيار حبكمة السنة النبو ة ال ني  ة، ولو ا،تعني نا ال اركة السيا،ية للمنيأ    ةك  الدولة 
والسل و   ،سل العبا،ية لنيأ نا التدهور الطنيدي كلما كلار التلدخ    احلكل  كلار التلدهور  ت

  سنيع. 
 :حق البيعةاحلادي عشر: 

علللنيو  أر عللخب  صلللح  للمللنيأ  ة للوو ،يا،لللية و للحتابا السلللنة الطابللني  منابللا البيعلللة، ف للد 
كار ميتحخب مخب هاجني إليه ملخب   أخربته أر ر،ول اب  عائ ة ر ي اب عنابا زوج الن  

 :الؤمنا   با عنك﴾ إىل قولهاي أ ابا الن  إذا جاء  ﴿ :الؤمنا   ذه ا  ة ب ول اب تعاىل
فمللللخب أقللللني   للللذا ال للللني  مللللخب  :قالللللن عائ للللة :قللللال عللللنيو  [،12]المتحنللللة ب للللور رةي ﴾﴿

و  واب ملا مس لن  لده  لَد املنيأ  قل    ،" ك ملار "قلد   عتلك   :الؤمنا  قال  لا ر،لول اب 
 (2).على ذلك" "قد   عتك   :ما  با عابخب  إ  ب وله ،  البا عة

ف     م افحة  ليد   أي   ول ذلك ك مار  ،ك مار   قد   عتك   :قوله :بنيقال ابخب ة
  (3).كما جني  العاد    افحة النيجال عند البا عة

                                                

وصنننححه اللبنننا  يف  2379   64ابب  -كتننناب الفننننت   -السننننن  -أخرجنننه الرتمنننذي وقنننال: حسنننن صنننحيح  -1
 .  1847صحيح سنن الرتمذي   

جنننناءك امل مننننناة  إذا﴿  أيغننننا النننننيب ابب قولننننه تعنننناىل  – سننننوراب املمتحنننننة،التفسري تننننابك  - البخنننناري صننننحيح -1
 ( .1866  1489/ 3 ،كيفية بيعة النساء  باب ،اإلماراب تابك  - ، ومسلم )اليحيح4891   ،﴾يبايعنك
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و،لبيعة بنلن  ،كلولوم بنلن ع بلةأُم  و  ،ميملة بنلن ب لنيأُ  :وقد ورد بعت أاائابخب منابخب
  (1).وعيد  بنن العزى ،وبنيوع بنن ع بة ،احلارث األ،لمية

 استشاراب املرأاب:الثا  عشر: 
وذلك   صلح  ،،لمة   أةنيج األوقا أُم  وأما ا،ت ار  النيأ  ف د ا،ت ار الن  

قوملوا " :ألصلحابه قلال ر،لول اب  ،أنه عندما فني  مخب قمية الكتاف ف د صح   ،احلد بية
فللل    للل  أةللد ملللناب "  ،فل    للل  أةللد مللناب  ةللل  قللال ذلللك ألللل ث مللنيا ،فللازنيوا م اةل للوا

اي نل  اب أحتل   :ف اللن .فذكني  ا ما ل لي ملخب النلا  ،،لمةأُم على  ،ول اب فدخ  ر 
 .وتللدعو ةال للك فيحل للك ،أخللنيج م   تكللل  أةللدار مللناب  كلمللة ةلل  تنحللني بُللدنك ؟ذلللك
  (2).ذلكفل   كل  أةدار مناب  ة  فع   فانيج

وفيلله منابللاج  .م للنيوعية ال للاور  ملل  الللنيأ  و  هللذا احلللد ث التطبيللق ال علللي للنلل  
 ،م لةتنيبوي ةكي    هذه ال اركة السيا،ية فابو جيع  النيأ  واأل لة بن سلابا مت كلني   ملوم األُ 

  .مكانة النيأ    ا ،ت ارا  وال نيارا  السيا،ية م ةو  الوقن ن سه  بني لألُ 
 الثالث عشر: إجاراب احملارب:

 (3)األعللللداء احملللللاربني أمجلللل  العلمللللاء علللللى جللللواز إجللللار  الللللنيأ  واألمللللار علللللى أةللللد مللللخب
ذهبلن إىل ر،لول اب  :قاللنهان  بنن أيب  ال  أُم وا،تدلوا  ا رواه البااري بسنده عخب 

 ؟ملللخب هلللذه" :ف لللال ،علللام ال لللتح فوجدتللله  ةتسللل  وفا ملللة ابنتللله تسللل ه فسللللمن عليللله "
فلملللا فلللني  ملللخب بسلللله قلللام " هللان م ةُ  منيةبلللار " :ف لللال ،هلللان  بنلللن أيب  الللل أُم أان  :ف لللن

مي علي أنه قات  بخب أُ ااي ر،ول اب زع   :ف لن ، لى ثان ركعا  ملتح ا   ألوف واةدف
قالن " هان أُم اي  قد أجنيان مخب أجني   " ف ال ر،ول اب  ،رج  قد أجنيته ف ر بخب هب  

 (4).وذلك  حى :هان أُم 

                                                

 .  5/348فتح الباري ينظر  -3

 .  2732-2731ابب الشروط يف اجلغاد    -كتاب الشروط   -صحيح البخاري  -4

 .  61اقظر اإلمجاع مبن املنذر ، ص -5

 تننابك  -، وأخرجننه مسننلم يف صننحيحه 3171ابب أمننان النسنناء وجننوارهن   ،كتنناب اجلايننة واملوادعننةاليننحيح   -1
 ( . 719/82   1/498، لضححب استحباب صياب ااب -اليياب 
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أجار  ز ن   وقد ،وفيه مخب ال  ه جواز أمار النيأ  وأر مخب أمنته ةنيم قتله :قال العي 
وعلى هذا مجاعة ال  ابلاء  حلبلاز والعلنياو ملناب   .أ  العام ابخب النيبي  بنن ر،ول اب  

عبد  ذ  وش ،مالك وأبو ةني ة وال افعي وأمحد وأبو ألور وإ،حاو وهو قول الووري واألوزاعي
فل ر أمار النيأ  موقول على إجلاز  افملام  :اللك بخب الاج ور و،حنور عخب اعماعة ف ا 

  (1).د  ه رُ وإر رد   ،أجازه جاز
إر هذا اعواز لألمار  و إقنيار صني ح  ذا احلق السيا،ي عنلد فتلو  البللدار وا،لت امة 

  .النسوار
 الرابع عشر: املشاركة يف الياو مبداواب اجلرحح وسقي املاء:

مل   ،للمنيأ  ةق   ال اركة   الةزو إذا كانن قادر  عللى التلداوي ومحل  اللاء للسل ي
  .و خب ة وو مالية على ذلك كما ،يلر ،منياعا  المواب  ال نيعية   ذلك

ل لأر جَنلأخنيج مسل  بسنده  ف لال ابلخب  .د  كتل  إىل ابلخب عبلا   سللله علخب  ل  خ 
ْن ه  كار ر،ول  .أما بعد :د كت  إليه جنَ   .لو  أر أكت  ع لمار ما كتبُن إليه :عبا  فلخرب 
ومل   ن ملي  ؟وه  كار   ت  ال بيار ؟بساب  كار  منيف  خب  وه    ؟ ةزو  لنساء اب 

كتبَن تسلل  ه  كار ر،ول اب   :فكت  إليه ابخب عبا  ؟وعخب اخلم  ل مخب هو ؟ ُت  اليتي 
 وأما بساب  فلل   .ذ خب مخب الةنيمةو ُ  ،فيداو خب اعنيةى وقد كار  ةزو  خب   ؟ ةزو  لنساء

 (2) . منيف  خب  
 لة ال عليلة إعطلاء اللنيأ  ة ابلا ملخب ال لاركة   الةلزو  ل يلام  لداوا  و  هذه السنة النبو 
   .ووجوف دف  أجورها الالية على ذلك ،اعنيةى ومح  الاء للس ي

 اخلامه عشر: حق العدل يف تعدد الاوجاة:
إر التعلللدد تولللار ةولللله جلللدا   ةنللله همللل  حللللق اللللنيأ  وظلللل   لللا بللل  هلللو ةلللق للملللنيأ  

فللل خب  للذه  ذلللك  ،خ وصللار أر عللدد افانث  للزداد علللى عللدد الللذكورو  ،الابللدد   لعنو،للة
ملخب أجلل  ذللك وبل ه ملخب األ،للباف  ؟وأ للخب ة له ملخب اللزواج ؟العلدد الزائلد والملاعف أةيلاانر 

فلل ر مللا بعللد الزوجللة األوىل  ،جللاء  ال للنيائ  السللماو ة ا ةللة التعللدد وكللار خامتابللا اف،لل م
                                                

 .  15/93 عمداب القاري -2

 . 1812  1445-3/1444  ،النساء الياز ة يرضخ هلن باب -اجلغاد والسري تاب ك  –اليحيح  -3
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فالتعدد م نيو   لعدل  ،به مخب العدل بني زوجاتهرخذ ة ابا ال نيوع عند زوجابا و ا أُمني 
ملخب اليل  إىل   نل  النيمحلة وقلد ةلذر   ،و تاج إىل صرب ومدارا  وم در  على الن  لة وال بيلة

علخب أيب بسلنده  :أبلو داودأةد الزوجا  بت دي وت ملي  إةلداهخب عللى األخلنيى ف لد أخلنيج 
دامها جلاء  لوم ال ياملة وشل ه إىل إةلملخب كانلن لله املنيأاتر فملال " :قلال عخب النل   ،هني ني 
 (1)".مائ 

حللق الزوجلا    السل ني أر  علدل بيلنابخب فيبعل  بيلنابخب ال نيعلة فل ابملا  مخب تطبي ه 
 .خيللنيج ،للابمابا كللار ن لليبابا أر تسللافني معلله وذلللك تطييبللار لل لللوف وعللدم اليلل  إىل إةللداهخب

كلار ر،لول اب   :قاللن عائ لة ر لي اب عنابلا زوج النل   بسنده عخبالبااري ف د أخنيج 
 فللل تابخب خللنيج ،للابمابا خللنيج  للا ر،للول اب  ،إذا أراد أر خيللنيج أقللنيع بللني أزواجلله معلله. 

 (2) ...فلقنيع بيننا   بزو  بزاها فانيج ،ابمي :قالن عائ ة
فيللله م لللنيوعية ال نيعلللة واللللنيد عللللى ملللخب منللل   "أقلللنيع بلللني أزواجللله"قولللله  :قلللال ابلللخب ةبلللني

  (3).منابا
 جلمع بينغا وبني أختغا أو عمتغا أو خالتغا:السادس عشر: حقغا يف عدم ا

  جيم  له: "  قو  وكذلك حتنيي اعم  بني النيأ  وعمتابا أو خالتابا، كما  ى الن  
نكح اللنيأ  علللى أر تُل بلني اللنيأ  وعمتابلا و  بلني اللنيأ  وخالتابللا" و  روا لة:  لى ر،لول اب 

قطيعة األرةام بسب  ما     مخب الة   بني . ألر هذا التعدد  ؤدي إىل (4)عمتابا أو خالتابا
 النساء، و  ذلك ةق للمنيأ    عدم قبو ا  ذا التعدد. 

 

 السابع عشر: استئذان البكر يف النكا  وللثيج اخليار:
                                                

قننننال   (2/186ك النكننننا ، ب يف القسننننم بننننني النسنننناء. واحلنننناكم يف )املسننننتدرك  - 2133  2/242السنننننن  -1
رجاه وأقره الذهيب. وققل ابن حلر عنن ابنن دقينق العيند قولنه: إسنناده احلاكم: صحيح علح شرط الشيخني وج ا

 (. 3/201علح شرط الشيخني وققل عن عبد احلق قوله: خرب اثبي )التلخيق احلبري 

﴾ يكنون لننا أن قنتكلم ابنذا ﴿لنوم إذ مسعتمنوه قلنتم مناقوله تعناىل  باب -سوراب النور ، التفسري تابك  -اليحيح  -2
      4/2129 ،يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف باب -التوبة  تابك  -يح مسلم صحو . 4750 اآلية 

2770. 

 8/458فتح الباري  -3
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البالللاري ف لللد أخلللنيج  ،رب عللللى ذللللكسلللتلذر عنلللد النكلللا  فللل  ُهلللملللخب ةلللق البكلللني أر تُ 
 ،  تنكح األي ةل  تسلتلمني" :قال الن   أر أ  هني ني  ةدألاب  أر ،عخب أيب ،لمةبسنده 

  .(1)تسكن"  "أر  :قال ؟اي ر،ول اب وكيف إذ ا :قالوا  ،و  تنكح البكني ة  تستلذر"
هكذا جعلن السنة النبو ة هذه اخليارا  ة ار للمنيأ  البكلني والويل  ةل    هلرب عللى 

ر افكلللنياه لللله م لللاكله   أل ،الكلللنيوه و  ت ابلللني عليللله بللل   كلللور األملللني بطيللل  ن للل  وآتللللف
فابلذه السلنة الع يملة ت لل  ملخب  ،الست ب  وقد  ؤدي إىل الط و كما ت اهد   هذا الزمار

  .وهن  الوقوع   ال اك  واخل وما  ،وقوع الط و
 

 اخللع: حقغا يف الثامن عشر: 
د وهللذا التنللافني قلل ،إذا تنلافني  الن للو  وجلل  علللى السللمني ةللق ال لللح بللني التنلافني خب

فللل ر ين  ن للل  فللنيجللل  ةلللق  ،فللل ذا ن لللني النيجللل  ملللخب امنيأتللله وجللل  ال للللح ،ميللل  بيلللن الزوجيلللة
وكمللا أر اف،لل م جعلل  للله هللذا احلللق فكللذلك للمللنيأ  ةللق اخلللل  عنللدما تن للني مللخب  ،الطلل و

زوجابا بسب  الدمامة أو أي مربر م نيوع فلابا احلني ة ةر ختتار الب لاء أو ال لرب عللى ذللك 
  .على زوجابا ما أخذته مخب صداو و ا اخلل  ةر تنيد   ،وأجنيها على اب تعاىل

 :ف اللن بخب عبلا  أر املنيأ  اثبلن بلخب قلي  أتلن النل  اعخب أخنيج البااري بسنده 
ولكلللل  أكللللنيه الك للللني    ،اي ر،للللول اب اثبللللن بللللخب قللللي  مللللا أعتلللل  عليلللله   خلللللق و  د للللخب

 :قللال ر،للول اب  . نعلل :قالللن " ؟عليلله ةد  تلله أتللنيد خبَ " :ف للال ر،للول اب  ،اف،لل م
  (2)." ابا تطلي ةأقب  احلد  ة و ل   "

 عدم تعرضغا إىل اخللواب: حقغا يف التاسع عشر: 
ومنابا احملاف ة على عنيه النيأ  مخب اخللو   ، نيت ي اجملتم  ةينما  سمو بتعالي  اف، م

و  اللال فمخب ة ابا صيانة عني ابا ةر   نعني لابا إىل أ،لباف اخللل ، ألجن  أو أقارف الزوج
  .األمنيمخب هذا  لذا قد ةذر الن   ،ت مي إىل ما    مد ع باه

                                                

 .5136ابب م ينكح الب وغريه البكر والثيج إم برضامها    –كتاب النكا    –اليحيح  –2

 . 5273   ابب اخللع -كتاب الطيق   -صحيح البخاري  -1
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والللدخول علللى  إايكلل " :قللال عللخب ع بللة بللخب عللامني أر ر،للول اب أخلنيج الباللاري بسللنده 
 (1).الو " احلمو"  :قال ؟أفنيأ ن احلمو ،اب ر،ولاي  :رج  مخب األن ار ف ال "النساء

 رم يف السفر الضروري املغم: العشرون: حقغا يف للج مرافقة احمل
 ،للمللنيأ  احلللق ةر تطللل  مللخب وليابللا أر  نياف ابللا أةللد احملللارم   السلل ني الابلل  والمللنيوري

ألر السلل ني  ،وقلد جعل  بعلت النلا  هلذا احللق ت ييللد وت لد د عللى اللنيأ  وهلذا خطلل وخطلني
  وال يلللام  لعلللام  ،األشلللياء مابانلللة وم للل ة وخملللا ني ملللخب ةيلللث محللل    نيدهلللا  عني لللابا إىل

وتعني للابا إىل اخللللو  أةيللاانر وإىل ا ةتكللا   للذ خب   قلللو   مللنيه فيطمعللور  للذه  ،النيايلة
"  خيللور رجلل   :عنلله أنله قللال مللخب ذللك وصلح   ر النل  وقلد ةللذ   ،ال نيصلة ملاداير أومعنللواير 

إر  ،اي ر،للول اب :و  تسللافني الللنيأ  إ  مل  ذي اللنيم" ف للال رجلل  ، ملنيأ  إ  ومعابللا ذو اللنيم
  (2).فانطلق فحج م  امنيأتك :ف ال .وإن اكتتبن   بزو  كذا وكذا ،ةامنيأر خنيجن ةاج  

 احلادي والعشرون: حق املرأاب يف أن تكون زوجة اثقية أو اثلثة أو رابعة:
  خب كول  ملخب اعابللة أر مواف لة الزوجلة الوانيلة أر تكلور  لني  لسلاب تابا عيل  وهبلوم 

وهكلذا إذا كانلن  ،أل لا ،ت لاركابا مل  زوجابلا ،ة وقابلا على الزوجة األوىل وةنيملار  لا ملخب
 ،وكل  ذللك ملخب اعابل  بع ملة هلذا اللد خب اللذي تك ل  حب لوو الزوجلا  ،زوجة اثلوة ورابعلة

فللانكحوا مللا ﴿ف للد شللنيع اب  للذه الزوجللة الوانيللة والوالوللة والنيابعللة ةللق الللزواج   قوللله تعللاىل 
سللتنب  مللخب هللذه ا  للة إألبللا   و [، 3 ]النسللاء ﴾ للاف لكلل  مللخب النسللاء موللىن وأللل ث ور ع

عللى  لز لدا احلق اخلام  ع ني: ةق العدل   تعلدد الزوجلا  وقد ذكني    ،هذا احلق  ا
  .هذا

عمليا تطبي يا   أزواجه و  إقنياره لل حابة على التعدد إىل  وهذا احلق  بينه الن  
   .اىلأرب  زوجا  ب ني  العدل وال يام  حل وو ةس  ما  ني ي اب تع

 أتخري احلد عن النفساء:حقغا يف شحمن إقامة احلدود يف الثا  والعشرون: 

                                                

 -السيم  تابك  -، وأخرجه مسلم )اليحيح 5232  ،م الون رجل ابمرأاب باب -النكا   تابك  - اليحيح -2
 .(2172  4/1711 ،ترمي اخللواب ابلجنبية باب
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مخب  إر النيأ   ا ة وقابا وةنيمتابا ة  لو وقعن   بعت احملنيما  الال فيابا ةد  
  .ني ة  تزول ف   الن ا ؤخَ  ُ  وخ وصار إذا كانن ن ساء ف ر احلد   ،ةدود اب تعاىل

اي أ ابا النا !  :ف ال خط  علي   :د النيمحخب قالعخب أيب عببسنده مسل   أخنيج
 .زنن ف ر أَمةر ل ني،ول اب  .مخب أة خب مناب  ومخب ين ُ  خب .أقيموا على أرق ائك  احلد  

 .أر أقتلابا ،إر أان جلداا ،فا ينُ  .فلمنين أر أجلدها. ف ذا هي ةد ث عابد بن ا 
 (1) ."أةسنَن" :ف ال فذكني  ذلك للن  
وأر الن ساء والني مة وزومها  ،فيه أر اعلد واج  على األمة الزانية :قال النووي

  (2) . ؤخني جلدمها إىل الربء واب أعل 
 الثالث والعشرون: أتخري احلد علح احلامل حاب ترضع:

فل ذا قتللن اللنيأ  احلامل  ن سلار عملدار بةلل  ةلق وين  ُعلَف عنابلا , أو محللن ملخب زان بعللد 
  للام عليابللا احلللد أو ال  للام ةلل  تملل  محلابللا بلل  إذا ين  وجللد  إة للار وهللي ةللني  ف نلله  

م   للام عليابللا  ،للط لل  مللخب  ك للله ب هللا ف  للا تلل   حلمللانته ةلل    طلل  و وجللد مللخب  ك للله
  .وذلك رعا ة للط   ة     تمنير ،احلد  

 الرابع والعشرون: حقغا يف التطغري والتوبة:
ام ولكخب إذا وقعن النيأ    ظلما  إر كو ار مخب احلدود تدف   ل بابا  و  ت 

 .أقني  وألبن األمني ف ر مخب ة ابا ا ،تبابة  ا ف ذا ،ال اة ة وأصني  أر تطابني
اب        ابينة أتن ن أر امنيأ  مخب جُ  ، عخب عمنيار بخب ة ني بسنده مسل أخنيج 

، اب    فدعا ن   .ار فلقمه علي  ! أصبن ةد  اي ن  اب :ف الن .وهي ةبلى مخب الزىن 
خب إليابا" :ف ال .وليابا فُ ك ن  .فلمني  ا ن  اب  ." ف ع و عن فائت   ا ف ذا ،أةس 

وقد  اي ن  اب ؟ت لي عليابا :له عمنيف ال  .م أمني  ا فنُيمجن م صلى عليابا .عليابا أليا ا
وه  وجدَ   ،ل د اتبن توبة لو ُقسمن بني ،بعني مخب أه  الد نة لو،عتاب " :ف ال !زنن

 (3)."عاىل؟توبة أفم  مخب أر جاد  بن سابا هلل ت

                                                

 . 1705  3/1330  ،أتخري احلد عن النفساء باب -احلدود  تابك  -اليحيح  -1
 .  11/214شر  النووي علح صحيح مسلم  -2
 . 1696  3/1324 ،من اعرتف علح قفسه ابلاان باب -احلدود  تابك  - اليحيح  - 3
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 لنيجوع عنه إما  وقد ا،تح  العلماء تل ني مخب أقني  وج  احلد    :قال ابخب ةبني
  (1) .درأ عنه احلد   لتعني ت وإما ةو ح منه ليُ 

 

 عنغا إذا ج تعرتف:الاان  اخلامه والعشرون: درء حدّ  
ين تع ل النيأ     خني ال عنة ف  ا   حتد بني النيأ  وزوجابا و  (2)إذا وقعن ال عنة

مية قذل امنيأته والدلي  على ذلك أر ه ل بخب أُ  ،ولكخب  ب ى إثابا وأمنيها إىل اب تعاىل
اي ر،ول  :  ظابني " ف ال "البينة أو ةد   :ف ال الن   ،ب ني ك بخب احاء عند الن  

"البينة أو  :  ول فبع  الن   ؟البينة اب إذا رأى أةدان على امنيأته رج ر  نطلق  لتم 
فلينلزلخب اب ما  رب  ظابنيي  ،والذي بعوك  حلق إن ل ادو :ف ال ه ل .  ظابني " ةد  

﴿والذ خب  نيمور أزواجاب ﴾ ف نيأ ة  بلغ ﴿إر كار مخب  فنلزل جرب   وأنزل عليه .مخب احلد
 والن   ،ف ابد فلر،  إليابا فباء ه ل فان نيل الن   [،6]النور ﴾ ال ادقني

فلما   ؟ف ابد  "م قامن ؟اتئ  فاب  منكما ،إر اب  عل  أر أةدكما كاذف" :  ول
فتلك ل  ونك ن ة   :قال ابخب عبا  .إ ا موجبة :وقالواكانن عند اخلامسة وق وها، 

أب نيوها ":ف ال الن   .فممن ،  أفمح قومي ،ائني اليوم :م قالن ،ظننا أ ا تنيج 
أكح  العينني ،ابغ افليتني خدجل  الساقني فابو ل ني ك بخب احاء" ف ر جاء  به 
  (3)."لو  ما ممى مخب كتاف اب لكار   و ا شلر" :ف ال الن   ،فباء  به كذلك

، و ست اد مخب هذا احلد ث ال ني ف اة ام مكانة النيأ  وعدم إهدار كلمتابا ودمابا
  .ل  أ ا كاذبةة  وإر عُ  وعدم ع وبتابا

 دس والعشرون: حق اليداق:السا
وأمج  العلماء  ،إر الزوج له ة وو والزوجة  ا ة وو ومخب ة وقابا   الزواج ال داو
﴿و تلوا النسلاء على أنه شني  مخب شنيو  ال حة وأنه   جيوز التوا ؤ على تنيكله ل ولله تعلاىل 

                                                

 .  12/134فتح الباري  - 1
، ومن اخللق السج والدعاء، ويف حديث اللعان "فالتعن" هو عن الطرد واإلبعاد من هللاقال ابن ال ري: وأصل اللّ  - 2

 ( 4/255افتعل من اللعن أي لعن قفسه، واللعان وامليعنة: اللعن بني ا نني فياعدا )النغاية 
، ومعىن 4747  ﴾ اآلية،..﴿ويدرأ عنغا العذاب.، ابب قوله تعاىل سوراب النور،ك التفسري -صحيح البخاري  -3

 . لتلئ  :خدجل سابغ: عظيم، ومعىن
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﴾ أجللورهخب  ﴿فلانكحوهخب اذر أهلابللخب و تلوهخبوقولله تعللاىل  ،[4]النسللاء  صلدقااخب زللة﴾
 (1) [.25]النساء 

  .وال داو قد  كور كو ار وقد  كور قلي ر على قدر  اقة الزوج
تللزوج امللنيأ ر علللى وزر نللوا ا،   الللنيمحخب بللخب عللول أر عبللدبسللنده لباللاري وقللد أخللنيج ا

 (2).إن تزوجن امنيأ ر على وزر نوا ا  :ف ال ،فسلله ،ب اشة الُعني  فنيأى النُ  
 السكن:والعشرون: حق النفقة و  بعالسا

ف نلله جيللل   ،كمللا أر علللى الللنيأ  أر تنيعللى بيللن زوجابللا وحتللنيم علللى م للاحله وتللدب ه
لين للق ذو ﴿ف للد أمللني اب تعللاىل ب وللله  ،علللى الللزوج الن  للة والسللكخب ،للواء كللار بنيللار أو ف لل ار 
 ﴾   كلللف اب ن سللار إ  مللا أاتهللااته اب ،للعة مللخب ،للعته ومللخب قللدر عليلله رزقلله فلين للق ممللا أ

﴿أ،كنوهخب ملخب ةيلث ،لكنت  ملخب وقال تعاىل   ةق الطل ا  أألناء العد  [، 7]الط و 
الزوجلا  كللذلك  فلل ذا كلار هللذا احلكل  للمطل للا    العلد  فحللق  [، 6]الطل و  ﴾وجلدك 

  .ب  هو أوج 
قال  :قال هذا احلق ورب  فيه فنيوى مسل  بسنده عخب ألو ر  وقد أو ح الن  

  (3)...".النيج  على عياله"أفم  د نار  ن  ه  :ر،ول اب 
  .مخب  عوله و لزمه مؤنته كالزوجة واألو د :والعيال

 وكسللللللللواخب   عللللللللليك  رزقابللللللللخب   "و للللللللخب   :منيفوعللللللللار    احلللللللللد ث الطو لللللللل  عللللللللخب جللللللللابني 
 (4). لعنيول"

 

 والعشرون: احلقوق املالية يف اإلرث: ثامنال
واتر  رخللذ  ،رخللذ الن للفواتر   ،ختتلللف أةللوال الللنيأ    اللل اث فتللار  رخللذ الولوللني

  .واتر  رخذ ن ف ما وخذه الذكني ،واتر  رخذ السد  ،النيب 

                                                

 . 2/15اقظر بداية اجملتغد  -2

 .5148  ﴾  ﴿ وآتوا النساء صدقا ن حنلة .. قوله تعاىل باب -النكا   تابك  -اليحيح  -3
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 ،أو الومخب إذا كار للزوج فنيع وارث ،ون ي  الزوجة النيب  إذا ين  كخب للزوج فنيع وارث
﴿و خب النيب  مما تنيكت  إر ين  كخب لك  وللد فل ر كلار لكل  وللد فلابلخب اللومخب بدلي  قوله تعاىل 

  [.12لنساء ]ا﴾ مما تنيكت 
وقللد  ،وهللذا التةيلل  ةسلل  أةوا للا وةاجتابللا فبللاء هللذا التبيللار احلكللي    با للة الدقللة

ولكلخب هللذه ةالللة  ،أألل   بعللت ال لبابا  ةللول ن ليبابا   افرث ن للف مللا وخلذه الللذكني
 .واةد ، و ا ةا   أخنيى، ولك  ةالة ةق كما ت دم   بدا ة الك م عخب هذا احلق

 

 الاوجة يف اليدقة غري الاكااب:والعشرون: حق  تاسعال
وللزوجة ةق ال دقة عليابا ملخب ملال اللزوج فابلي أةلق النلا   لا ولكلخب   تكلور هلذه 

 ر للي اب عنابمللا: لز نل  امللنيأ  عبلد اب بللخب مسلعود قلال النلل   ،ال لدقة مللخب أملوال الزكللا 
  (1)."زوجك وولد  أةق مخب ت دقن به علياب  ،بخب مسعوداصدو "

ألر الوللللد    ،عللللى أ لللا صلللدقة تطلللوع دال  أر هلللذا احللللد ث  ذكلللني احللللاف  ابلللخب ةبلللني
  (2)...بخب النذر وب هاعطى مخب الزكا  الواجبة  فمجاع كما ن له  ُ 

 
 
 

 الثالث: مشكلة العقوابة بحثامل
هلذه ال للكلة ذا  شلل ني، ومهلا:  للعف ال للوانني الو لعية، وانت للاد الع للو   ال للنيعية 

ت ال ئا  الال تتب  ال ابوا  وال بابا  تع ف رايةابا لن د ف ر بعت ا يئا  العالية وبع
وت وه  ،أو تزع  أ ا تعط  تنمية الوارد الب ني ة ،أو ت  ابا  لنيجعية ،هذه األةكام احلكيمة

مللخب قلللدر افنسللار وب هللا مللخب الةالطلللا  الللال كوللني فيابلللا  وحتلل    ،بعللت أجللزاء بللدر افنسلللار
 ،إ  بنطللاو  ليق اللدود ذن لقامللة احللدود ال للنيعية   تُ إ، علملار أر اللةل   للمللز وا ملز الللؤين

واحللللق أر  ،احللللدود   اف،للل م ك قاملللة ال للل     كونيالللا إقاملللةف لللد   لللخب بعلللت النلللا  أر 

                                                

   . 1462ابب الاكااب علح القارب    -كتاب الاكااب   -صحيح البخاري  -2
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احلنيابلة )قطل   :أةكام ال ني عة اف، مية تعد  لئا  لكخب عدد احللدود اللال ت لام هلي ،لبعة
ف نلله    وعنللد تن يللذها .وشللنيف اخلمللني ،السللنيقةو  ،وال للذل ،والللزان ،والبةللي ، والللنيد   ،الطني للق(

ميكلخب ذللك إ  بعللد منياةل  وشللنيو  وذللك بعللد التلكلد ملخب وقللوع اعنيميلة وإقامللة احلبلة علللى 
 ،وقلللد   للل  علللدده  إىل أربعلللة شلللابود   جنيميلللة اللللزان ،اعلللان كلللا ع ال أو ال لللاباد  عليللله

وا ةتيا   ذا العدد الذي  و     فياب  العدالة وعدم التابمة مما  دل على التحنيي والتوبن
  .ان نيد عخب ب ية اعنيائ  األخنيى

واحلكملة   ذلللك أر اب تعللاىل  ل  السلل ، كمللا أر جنيميللة اللزان   ت لل  إ  مللخب األنللني )
  (1) .(كلر ك  شاهد خب   ابدار على أةدمهاف

 وكللار مللخب متللام ةكمتلله ورمحتلله أنلله ين وخللذ اعنللا  بةلل  :-رمحلله اب  -قللال ابللخب ال للي  
 ، لا وجع  احلبة الال وخذه  ،كما ين  عذ     ا خني  إ  بعد إقامة احلبة علياب   ،ةبة

أو مللا   للوم م املله مللخب إقللنيار احلللال وإمللا أر تكللور احلبللة مللخب خللارج  ،إمللا مللناب  وهللي افقللنيار
فلل  أةسلخب   الع للول وال طللني مللخب  ،وعلدم التابمللة ،واشل   فيابللا العدالللة ،وهللي البينللة ،علناب 
  (2).و  أوفق منه للم لحة ، ل  منابا ا ق ا  ين ت    أةسخب مخب ذلكولو  ،ذلك

اللزان ين نسلم    ذه اعنيميلة ف نله منلذ أر نلزل ةلد   على ،بي  الوال على قلة تن يذ احلد   و 
امنيأ  ة  لو متلن  د  وكذلك ين حتُ  ،الزان بتوافني أربعة شابود اف، م أر أُقي  ةد   أُم ة  اتر خ 
ين   لل   النل       ف لد ألبلن أر  للا ُنسل  إليابلا،اباد  كملا   ال عنلة إذا ين ت لني عليابلا ال ل

(   احلللق اخلللام  والع للني خب مللخب 100كمللا ت للدم   م)علللى الللنيأ    ق للة ال عنللة   احلللد  
 ة وو النيأ .

و ست اد مخب هذا احلد ث ال ني ف اة ام مكانة النيأ  وعدم إهدار كلمتابا ودمابلا ةل   
  .  أ ا كاذبةوإر ُعل

اللنيج  فل ر هلذا اللزان اللذي  لنيج  للو  لل  ةلد وأقلي    عل ال ولو ألبتن جنيمية اللزان 
مناب  التوقف عخب ذلك فد ء ما عنده ما  دف  عنه فينبةي أر  وقف النيج  وُ سم  منه ه  

   ؟ما   وله  عتد به أم  
                                                

 . 160وسائل اإل باة ص  - 1
 .  119/  2أعيم املوقعني عن رب العاملني   -2
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ف ال ر،ول  ،الو فني  ةني وجد م   احلبار  وم     أر ماعز بخب مالك وقد صح  
  (1)."؟تنيكتموه "ه    :اب 

 قلللال درء احلللدود، دور   وعنلللد ال للبابا  فيللللروكللذلك   ت لللام احلللدود عنلللد المللنيورا
ف  لا  ،وال لني عة الطابلني  مل  اهتمامابلا ال لد د بسل مة اجملتمل  :معا  ال يخ ابخب بيله الع  مة

ل بابا  وهي قاعد  تنسح  على   مخب ةيث درء احلدود   ،ت دم لل نيد  ماان  أكيد 
ولكنابللللا قللللدمن  للللماان  علللللى  ،احلللللدود ومتاصللللة   جللللنيائ  األخلللل و وة للللوو اب احململلللة

فمنعلللللن ال ا لللللي ملللللخب أر  كللللل  بعلمللللله  ،ال ملللللائية وو،لللللائ  افألبلللللا  افجلللللنياءا مسلللللتوى 
وأعللذر   ،واشلل  ن العدالللة وزايد  العللدد علللى األنللني   قمللااي أخ قيللة معينللة ،ال ا للي
ةيللث جيلل   ،وأوجبللن األميللار وبل تابللا ،  البينللا  ليبللني  ال للاهد عنللد ا قتمللاءللمللتاب  
واشللل  ن  ،وين تعتلللرب إ  إقللنيارا   ةاللللة  لللوع واختيللار وةني لللة ،الكلللنيهوألةلللن إقللنيار  ،التةلللي 

هو معنيول     شنيو ا خاصة فيمخب  توىل ال ماء مخب عل  وورع ونزاهة وا،ت امة إىل  خني ما
 (2).كت  األةكام وال ماء

ل لد ألبلن ملخب خل ل  ،وةينما نن ني   ع و   ال وانني الو عية جندها هز لة ومتةل  
لن الو لللعية مابملللا علللد    الع لللو   الدرا،لللا  ال ارنلللة وافة لللاءا  الدقي لللة أر ال لللوانني 

قال اب  ،ألر الذ خب و عوها ما عنده  مخب العل  إ  ال لي  منه  ورقعن ف  ا اتفابة و، يمة
 .[85]اف،نياء ﴾ أوتيت  مخب العل  إ  قلي ر  وما﴿ :تعاىل

ف للني عة اخلللالق هللي النا،للبة متل لله  ،أم للا عللل  اب تعللاىل ف للد أةللا  بكلل  خملوقاتلله علمللا
ومللللخب هللللذه  .ألنلللله أدرى متل لللله ومللللا   لللللح  لللل  مللللخب ا داف واألةكللللام وال بيلللل  وال هيلللل 

  واحلنيابللة وال لللذل لسللنيقة والللنيد  أهلل  البةللي والللزان وا احلللدود ال للنيعية كحللد    :األةكللام الني نيللة
عللى أةسللخب وجله، وارت لى  جملتملل  اعلاهلي إىل جمتملل   ، ف للد قلام  لا النلل  وشلنيف اخلملني

  احلمارا  وجعلابا منارا  تميء الدرف للب ني ة إىل ةيا   يبة وجنة كنيمية.

                                                

 .( 2360   28/  8رواء اليليل إرواه أمحد وابن ماجه والرتمذي وحسنه وصححه اللبا  ) -1
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عنلدما و  ،وهذه األةكام ماببور    العاين ب    العاين اف،ل مي إ  ملا رةل  اب تعلاىل
مل  اجملتمعلا  اللال أمهللن هلذه  ،لنة ر،لوله ن ارر اجملتمعا  الال ت لي  شلعائني اب تعلاىل و 

 .النيوادع احلكيمة عخب اعنيمية جند احلكمة الع يمة
علللللى ،للللبي  الوللللال نللللنيى هنيبللللة الملكللللة العنيبيللللة السللللعود ة   تطبيللللق ال للللني عة اف،لللل مية و 

وذللللك  ل مللاء عللللى م للاهني السلللل   ،اةللا  هللنياجناةابللا النيائللد   إقاملللة احلللدود إذ جنحلللن جنو 
  .واألمني  لعنيول والنابي عخب النكني ،وانت ار األمخب والعدل ،وال ت  واعاب  ،والناب 

فمعلللللد ا ةسللللل   -واحلملللللد هلل  – ملللللخب أجللللل  ذللللللك نلللللنيى نسلللللبة اعلللللنيائ   لللللئيلة جلللللدار 
اعنيمية (   ألف مخب السكار بينما جند نسبة 0.32    إىل ) هل1416افة اءا  لعام 

 :  بعت دول العاين أ عافار مماع ة لك  ألف مخب السكار هي
و   ،(20.08( و  إ طاليلللللللللللا )41.71و  ألانيلللللللللللا الةنيبيلللللللللللة ) ،(   أ،لللللللللللبانيا77.26)

( و   75.00) ( و  كنلللدا75.00) ( و  أ،للل اليا32.27( و  فنينسلللا )60.52دامنار  )للللا
  (1).(1.47( و  إندونيسيا )4.74)( و  كينيا 10.72و  باان ) ،(12.42كوراي )

والملكللة العنيبيللة  ،فنللنيى ال للنيو ال ا،لل  بللني هللذه البلللدار الللال حتكلل   ل للوانني الو للعية
وأ لا هنيبلة رائلد     ،السعود ة الال حتك   ل ني عة اف، مية مما  دل على أر هذا هلو احللق

 .خب اعنيمية لكانن النسبة أق وخ وصا لو زاد ا هتمام  لتداب  الوقائية للحد م ،العاين
ومنذ أر بدأ  بتطبيلق  ،وقد ةاولن مجابور ة السودار أر تطبق هذه التبنيبة الباركة 

 ،ايف ملن ب لك  ململو    ل  إىل الن لف ت ني بلار ال تل  أةكام ال لني عة فل ر نسلبة جنيميلة 
 له 1403( جنيمية بينما ايف من   عام 1155بلةن عدد اعنيائ  ) له 1402ف ي عام 

( جنيميلللة وذللللك ةسللل  درا،لللة 663نزللللن إىل ) هلللل1404( جنيميلللة م   علللام 670ىل )إ
  (2).ميدانية مدعمة  فة اءا  الدقي ة

بينملللا جنلللد اللللدول اللللال تتالللب  ب و لللى ال لللوانني الو لللعية تلللزداد فيابلللا نسلللبة اعنيميلللة بللل  
عة مو،لللو )ف لللد جلللاء    ،وإر قملللية ا هتملللام  لللد خب   لللل  منابلللا ،تللدخ    أ لللوار جد لللد 

                                                

أفدة هذه اإلحياءاة من كتاب حقوق اإلقسان يف اإلسيم وتطبيقا ا يف اململكة العربية السعودية لسعاداب  -1
 .  132-131ص أ.د. سليمان عبدالرمحن احلقيل 

 .  94و  93اقظر الدوافع إىل ارتكاب جرمية القتل يف الولن العريب ص  -2
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 Pierre Bouzat جار بيناات) و (لبيا بوزا) 203-199م ،ال انور اعنائي وعل  افجنيام

et Jean Pinatei):  أنه نتيبة  نت ار التعلي  وحتسني ال نيول ا قت اد ة ل لنيائح عني ملة
,  مللخب اجملتملل  فلل ر جللنيائ  ال تلل  أصللبحن  طةللى عليابللا  للاب  احليلللة أكوللني مللخب  للاب  العنللف

العواملل  فلل ر الللؤل ني  للذكنيار رأللل  الني للف   ارت للاع عللدد جللنيائ  ال تلل  , وزايد  علللى بعللت 
 .M . Th،للنيالست نيو ال انون ورأل  الد خب   اخل ت منه , ومها  ذكنيار درا،ة أجنياها 

Sllin  ومسللتوى اعللنيائ   ،  مو للوع الع قللة بللني العملل  حبكلل  افعللدام أو إلةائلله مللخب انةيللة
الال بينن أر ت اق  ( ال تا  عبد   عز  بخب )لؤل ار أ مار درا،ة مخب انةية أخنيى , و ذكني ا

  (1).م  تدرج  مخب ت اعد عام عنيائ  العنف1962عدد جنيائ  ال ت  بكندا منذ ،نة 
ومللا ورد عللخب هللؤ ء اخلللرباء ال نينسلليني  ؤكللد ارت للاع اعنيميللة  للنيور الللزمخب بلل   علل ل بللدور 

  ؟للوفاء  لذم  ا   وله اخلرباء والعلماء ذار األم  م الد خب   ايف ا ابا! فاب  تعي
الن مللة الدوليللة جللنيائ  األمللوال مللا جللاء   ت ني للني )ومللخب األدلللة الابمللة   ارت للاع معللدل 

 -      ال لادر املود عبلد.( والذي أعلده دجتماعي التابعة للبامعة العنيبيةالعنيبية للدفاع ا 
 43م  -تماعيلة واعنائيلة  ل لاهني  رئي  وةد  حبوث األ،ني   لنيكز ال ومي للبحوث ا ج

  :فيهجاء وما بعدها و 
إر معدل اعنيائ   د األموال   ارت اع م  عمليلة التنميلة ا قت لاد ة , إذ تلزداد فلنيم 
 ا عتداء عللى األملوال عنلدما   لبح اجملتمل  أكولني إنتاجلار وتع يلدار وحتملنيار وت لنيعار , وملخب م  

اث وال باف   بالبية الب د ذا   اب  اقت ادي مول  جند أر نسبة عالية مخب جنيائ  األةد
وتز يللللف األوراو النيايلللللة , وتز يللللف العملللللة أو السللللكوكا  واني للللل   ...السللللنيقة وا خللللت  

و  ر   أر ع و    (2)...الادرا  واخلطف لطل  ال د ة والنيشو  وجنيائ  السوو السوداء
  . افبنياء  عنيائ ال وانني الو عية   تزجني و  تنيدع ب  هي أقنيف إىل

ة كانللن نتيبللة األمني كيللوكللذلك جنيميللة ال للذوذ اعنسللي ف للي بعللت الللو اي  التحللد  
م  ،م1981ةالة   ،نة  231هذه اعنيمية افصابة  نيه اف دز فبلةن عدد افصا   

                                                

 .  60اب جرمية القتل ص اقظر الدوافع مرتك -1
 اقظر كتاب دستور الخيق يف القرآن أ.د. عبد اليبور شاهني ص ل . ابختيار .  -2
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  وهذه الزايد   ،(1)م1985( ةالة   ،نة 17.050ارت عن   ك  ،نة ة  وصلن )
!! إ للا ،للتكور أرقللام م1985،للنة   فمللا  لللك  لع للني خب ،للنة الللال تلللنمللد  أربلل  ،للنوا

 مذهلة!
وإذا كار هذا الت عيد   اعنيمية على هذه الوت  ، وأر الع ج  ذه ال  ة ا ز لة ماذا 

(   الست ب ؟   شك أ ا ،تحدث كارألة ب ني ة الو يعة نتوق  أر ت نيز ال وانني )الو عية
اخلبث و نت اره السني   وإر لطةيانه ع مة أكيد  لدمار الب ني ة  عامة  امة وذلك لطةيار

, كملا أر كوني  اخلبلث هلي ،لب  هل   األمل  ألنه ألبن عخب الع وم  ،صاحلاب  و احلاب 
و لل  للعللنيف مللخب شللني قللد " قللال: ألبللن عللخب ز نلل  بنللن جحللش ر للي اب عنابللا أر النلل  

اف ام والسبابة. ف الن ز ن  ر ي وةلق اصبعيه  "تح اليوم ردم وجوج وملجوجاق ف، فُ 
   (2)."نع  إذا كوني اخلبث: "اب عنابا: اي ر،ول اب أ لك وفينا ال احلور؟ قال

 هلو جنلا  للذلك اجملتمل  لسلنة النبو لة النيةيملة لذا ف ر الوبلا  عللى ال لني عة اف،ل مية 
وابتللة علللى احلللق تسللتطي  ال م للةمتلل  مللا ع مللن ةنيمتابللا فابللذه األُ  م للةالوابللن فلل  تللزال هللذه األُ 

  يئة اب تعاىل أر متد  د ابا عمي  السلمني ولة  السلمني ليحذروا مخب مةبلة تلني  أةكلام 
 [.28]النساء  وخلق افنسار  عي ار﴾﴿ء اب تعاىل واألخذ آبراء الب ني المع ا

وبلللذلك فللل ر رمحلللة السلللنة النبو لللة   تطبيلللق هلللذه الع لللو   ةاف لللن عللللى الملللنيورا  
 : ة   اللد خب واللن   والع ل  واللال والعلنيه، وكلذلك األداير السلماو ة مت  لة مل  اخلم

  .  تن يذ هذه الع و   ن  النيمحة 
لو ن نيان   احلدود  ل نيائ  وال وانني الساب ة للبعوة النبو ة ال ني  ة لوجلدانها مت  لة و 

افجنيللل  وشلللني عة نلللو  كملللا   التلللورا  و   ،ومت  لللة   كوللل  ملللخب األةكلللام ،مللل  ةلللدود اف،للل م
عللللياب  ال للل   والسللل م, وكلللذا ال لللانور النيوملللان كملللا   مدو نلللة وصلللحف إبلللنياهي  ومو،لللى 

 أبلبه ملخوذ مخب التورا  وافجني .و  ،جونستنيار
فمللخب ن لللوم التلللورا  ورد   افصلللحاةا  التا،لل  ع لللني إىل احللللادي والو أللللني وصلللااي 

وقت  ال ات  , وقت   ارف  ...وشاباد  الزور وت ني عا  منابا النابي عخب ال ت  والسنيقة والزان
                                                

 اقظر امليدر السابق ص ل ول ط .  -1
 .   2880ابب اقرتاب الفنت    -الفنت وأشراط الساعة  -أخرجه مسلم يف صحيحه  - 2
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والسللخب  لسللخب, واليللد  ،والد لله و عنابمللا , وقتلل  مللخب خيطللف أةللدار , وق للام العللني  لعللني
, وقتل  ملخب  لذبح   لة  للنيه   , والنيج   لنيج , والكي  لكي, واعني   عني , والنيه   ليد

لسلللنيوو ملللخب السلللارو بلللزايد  , وا،للل داد ا ،أخلللنيى أو ور  يملللة, وعلللدم ا،لللتب اء السلللاةنيا 
  (1).وهدر دم السارو إذا قتله صاة  الال

األملللني  :ملللخب ،للل ني التونيلللة ت لللني عا  متنوعلللة ومنابلللا 27و26و25و24و  افصلللحا  
  .ب ت  مخب خيطف إ،نيائيليار و س قه

 :وهو موافق للتورا  قال اب تعاىل ،وأما ما ورد   األجني  ف نه ةوى ذلك ا دي والنور
جني  فيه هدى بني  د ه مخب التورا  و تيناه اف ينا على  اثره  بعيسى بخب منيي م دقار لاوق   ﴿

وقللد ذكللني [، 47لائللد  ا]للمت للني﴾  ونللور وم للدقار لللا بللني  د لله مللخب التللورا  وهللدى وموع للة
  (2).أمحد شل  بعت الواف ا  منابا حتنيي ال ت  والزان والسنيقة وشاباد  الزور.د

مواف للا  للا جلاء   صلحف إبللنياهي  ومو،لى ف لال اب تعللاىل  ذكلني  و  ،لور  األعللى
 [19-18]األعللللللى ﴾صللللحف إبلللللنياهي  ومو،لللللى .﴿إر هلللللذا ل لللللي ال لللللحف األوىل :   ا تابللللا

﴿أم ين  :وكذا   ،لور  اللنب    قولله تعلاىل ،وافشار  إىل ما ت دم مخب  اي    هذه السور 
[ 54-36]النب  وزر أخنيى﴾  وازر ٌ  تزرُ   أ .وإبنياهي  الذي وىف . نبل  ا   صحف مو،ى

  .ا اي  الال تليابا
الةللللزا  أنلللله ين ختتللللف ال للللنيائ    حتللللنيي الك للللني وال تلللل  والللللزان الع مللللة األصللللو   وذكلللني

 (3).والسنيقة وشنيف السكني
امد أبو زهني  م علق ةر ال ا  اخلمسة الال  عد  فميلة ال يخ وقد ن   هذا ال ول

عليابا  انية مت ق عليابا بني النا  واحملاف ة عليابا ب نيه ع و   ل عتداء لبابا  نيور  إنس
 (4).البدهية الال   ختتلف فيابا الع ول و  ختتلف فيابا األداير  عد مخب األمور

                                                

 . 296( اليغودية ص 1ظر مقارقة الد ن )واق 78و72اقظر اتريخ بى إسرائيل من أسفارهم ص -1
 .  230 - 229املسيحية ص  2اقظر مقارقة الد ن ه  -2
 .  288 /1اقظر املستيفح  -1
 .  41/  2فقه اإلسيمي القظر اجلرمية والعقوبة يف ا -2
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شلل ل( عميللد كليللة احل للوو  امعللة األ،للتاذ )خللت  احلللد ث عللخب هللذه ال للكلة ب للول أو 
 الب للني ة لت تاللني  نتسللاف رجلل  كمحمللد إر  :م1927(   مللؤمتني احل للوقيني ،للنة )فينللا

زللللخب  -أر ور بت للللني   ،للللنكور  إذ أنلللله ربلللل  أميتلللله ا،للللتطاع قبلللل  بمللللعة ع للللني قللللنيانر  ،يابللللالإ
 (1).لو وصلنا إىل قمته بعد أل ي ،نة ،أ،عد ما نكور -األوربيني 

وهكلذا فل ر اجملتمل  اللدن اللذي جلاء بله ر،لول النيمحلة  لو اجملتمل  األصلي  والنيل ، أملا 
تمل  اللدن الللذي  ن لده النيتزقلة ودعللا  التةني ل  ف نلله دخيل ، و تلاج إىل مز للد ملخب ال قيلل  اجمل

 والتعد  .
 

 الرابع: مشكلة الرقّ  بحثامل
  ع للللنيان احلا للللني   أروقللللة ة للللوو افنسللللار، وجعلوهللللا تُوللللار هللللذه ال مللللية   تللللزال 

 ذلك وهذه الكت  م كلة كب  ، ب  صنف بعت الذ خب انربوا إىل صنياع احلمارا  كتبار  
قللنياءا    كتللاف الللنيو والعبود للة   ال للنيو األو،لل ( ) ملار تللدر    بلل د الةللنيف، ومنابللا أ

وهلذه الكتل  تلدر  لب انرد لو  ، وكتلاف )ال نياصلنة وا ،ل قاو والعتلق( للدانيا فيتكلو ، 
 (2)   السودار.   جامعة مينيسوات و در  فيابا مو وع النيو  

ى ة للوو العبيللد، و  الوقللن ن سلله قللام بعلل ج هللذه ال للاهني  ل للد أكللد نلل  النيمحللة عللل
ف لد ألبلن علخب أيب هني لني  ألوابله فمل  بلذكني  بعد  أ،الي ، منابا: حتني ني النيو  وةث ورب    

   عللخب النلل  :مللخب اعتللق رقبللة اعتللق اب بكلل  عمللو منابللا عمللوار مللخب أعمللائه مللخب "قللال
  (3)."النار ة  فنيجه ب نيجه

 حتني ني النيقاف.  وهذا احلد ث  بني ع   فم 
بتلد للل  افملللاء م علللت ابخب والتلللزوج ملللنابخب فب لللني ةر ملللخب الو أللللة  كملللا ربللل  النللل  

رجلل  كانللن للله أمللة فةللذاها فلةسللخب بللذاءها م أد للا فلةسللخب  الللذ خب  ؤتللور أجللنيه  مللنيتني:
  (4).أد ا م أعت ابا وتزوجابا فله أجنيار

                                                

 .90قطوف داقية من مآ ر املسلمني  -1
 . 393-390ينظر اإلسيم يف املناهج اليربية املعاصراب ص -2
 . 1509/22ابب فضل العتق    -العتق كتاب   –صحيح املسلم  -3
  . ،1/134-135   154ابب وجوب اإلميان برسالة قبينا ضمد  -اإلميان كتاب   –صحيح مسلم  -4
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دار إ  أر جيلللده مملوكلللار   جيلللزى وللللد والللل":  الواللللد ب وللللهعتلللق فمللل   رب للل   كملللا 
 (1)."في   ه فيعت ه

ف لللال  ،علللى عتللق النيقللاف وهللذا العلل ج أ،ا،لله مللخب ال للني ر الكللنيي ف للد ربلل  وةللت  
 [.13-11 البلد] ﴾ف  اقتح  الع بة وما أدرا  ما الع بة فك رقبة﴿ :تعاىل

وملخب ﴿: كما جند الع ج  ذه ال اهني   لك ارا  مو  ك ار  قت  اخلطل   قوله تعاىل
مة إىل أهلله إ  أر   لدقوا فل ر كلار ملخب قلوم لقت  مؤمنار خطل فتحني لني رقبلة مؤمنلة ود لة مسل

عدو لك  وهو مؤمخب فتحني ني رقبة مؤمنة وإر كار مخب قوم بينك  وبيناب  ميواو فد لة مسللمة 
إىل أهله وحتني ني رقبة مؤمنة فمخب ين جيد ف ليام شلابني خب متتلابعني توبلة ملخب اب وكلار اب عليملار 

 [.92 النساء] ﴾ةكيمار 
 د افنسار منابا فكلنه   عداد الوتى. ني   إذا جُ و  فاحلني ة كاحليا ،

و لذا كانلن عنا لة ال لني ر الكلنيي والسلنة النبو لة بتحني لني النيقيلق   با لة األمهيلة وكلذلك 
 للةللو   أميللانك  ولكللخب  ؤاخللذك   للا     ؤاخللذك  اب﴿ ورد   ك للار  األميللار ف للال تعللاىل:

مل األميار فك ارته إ عام ع ني  مساكني مخب أو،ل  ملا تطعملور أهلليك  أو كسلوا  أو ع د
حتني للني رقبلللة فمللخب ين جيلللد ف لليام أل أللللة أايم ذللللك ك للار  أميلللانك  إذا ةل للت  واة  لللوا أميلللانك   

 [.89 الائد ] كذلك  بني اب لك   ايته لعلك  ت كنيور﴾
 خب   اهنيور مخب نسائاب  م  عودور لا والذ﴿ ابار   قوله تعاىل:كما ورد   ك ار  ال   

 ﴾قللللللالوا فتحني للللللني رقبللللللة مللللللخب قبلللللل  أر  تما،للللللا ذلكلللللل  توع للللللور بلللللله واب  للللللا تعملللللللور خبلللللل 
 . نيتلابا للعم   ا ، وك  هذه ا اي  كار ب  النيمحة [3 اجملادلة]

ملللخب خللل ل األةكلللام  اجلللاء ع جابللل ومملللا ت لللدم نسلللتدل أر ال ملللاء عللللى ظلللاهني  اللللنيو   
 اب  مخبوك  من؟ اةتاج إىل ك ار  األميارالسلمني مخب فك  مخب  تكنير كو ار جدار،الواجبة الال ت

وإذ أراد أةلد   تلاج إىل ك لار  ال ابلار؟السللمني ملخب وك  مخب ؟  تاج إىل ك ار  ال ت  اخلطل
السلللمني أر  ك   للني بعتللق رقبللة هلل  جيللد هللذه النيقبللة؟ اعللواف ين جيللد، ممللا  للدل علللى أر إاثر  

عنيل أنه أه  للذلك ف لد أملني و وأما إذا أراد العبد الكاتبة  ي بلبلة ومةالطة.هذه ال كلة ه
﴿والذ خب  بتةور قال اب تعاىل:  اب تعاىل ا ،تبابة    ومساعدا    ذلك ماليار ومعنواير،

                                                

 . 1510السابق   قبل امليدر  -1
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الكتللللاف ممللللا ملكللللن أميللللانك  فكللللاتبوه  إر علمللللت  فللللياب  خلللل ار و تللللوه  مللللخب مللللال اب الللللذي 
 .[33 النور]  اتك ﴾

و  جيللوز  فابلذه احلني للة مللخب ةلق النيقيللق م ابلل  مبلللغ ملخب الللال  ت للق عليله العبللد والسلليد،
 فل ر رفلت ف فل  األملني إىل احللاك  كملا رفل  أملني ،ل  خب إىل عملني بلخب اخلطلاف للسيد رفمله،

 ف للد ،لللل ،لليدُه أنلل  بللخب مالللك ، و  ذلللك  .(1)فلللىب، فلللمني عمللني  لكاتبللة والعتللق
هذا األمني إ افة إىل العتق   ،لبي   نُ ذ، وقد ق النيقيق بنيك  األةنيارإ اء  ذه احلالة ليلح

 وهلل احلمد والنة. اب تعاىل ةس  التوجيابا  النبو ة ة  ت شن ظاهني  النيو   
قللال:  هني لني عللخب أيب مللا أخنيجله ال مللذي بسلنده وملخب السللنة النبو لة   تسللابي  العتلق 

اللذي  ني لد  والكاتل  ،: اجملاهلد   ،لبي  ابةلق عللى اب علو   أل ألة: "قال ر،ول اب 
 (2)األداء، والناكح الذي  ني د الع ال".

   ة ار إ ا ةني ة احلق عمي  اخللق، وةق احلني ة مخب خالق اخللق.
 

                                                

 . 2560ابب املكاتج قبل حديث  –كتاب املكاتج   –صحيح البخاري  – 1

ب ما جاء يف اجملاهد والناكح واملكاتج وعنون هللا إ هنم(، قنال  ،ك فضائل اجلغاد- 1655  4/184)السنن  - 2
 املسننتدرك( واحلنناكم )4030  9/339حبننان يف صننحيحه )اإلحسننان  ابننن، وأخرجننه حسنننالرتمننذي: حننديث 

: صننحيح علننح شنننرط مسننلم وج ارجنناه، ووافقنننه الننذهيب. وحسنننه اللبنننا  احلننناكمك النكننا ، قننال  - 2/160
 (. 3497   3/317الييري  اجلامع(. وصححه السيولي )1352صحيح الرتمذي   )
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 الثالث الفيل
 امقتيادية ةاملشكي

 هتا  العاين ا طنيا   اقت اد ة عني ة، وأزما  مالية خمي ة، ف ر ع نيا  ال  ني مخب
الب ني  عماب  انف ال  ني، و ابدده  اعوع  لو ، م  أر ال  ني مخب أ نار الومار ت ذل 
  البحار للمحاف ة على األ،عار! وأر ال  ني مخب الب ني  عانور مخب شبح البطالة، م  أر 

، وكول  ملناب   تا  للور لل  ا قت للاد والتبلار  وافدار  الاليلة در،لور ع ال  لني ملخب الب لني
 .هفي

ول اخلب  ا قت ادي السيا،ي هيلملو   يلن )رئلي  وزراء ،لابق عمابور لة ألانيلا   
وين  عللد … ل للد دخلل  ا قت لاد العللالي منيةلللة ملخب عللدم ا ،للت نيار بل  العللادي ا حتاد لة(:

م ع ل  ، (1)ذكنيه األ،تاذ الدكتور امد عمني شلابنيا .مساره الست بلي مؤكدا على اف  و
تبلله هيلمللو   يللن منللذ ةللوا  ع للد ممللى. أجلل  ل للد تني،للخ عللدم عليلله ب وللله: هللذا مللا ك

ا قت لللاد العللللالي آب م معلللد   التمللللا   ا ،لللت نيار، وا،لللتمني عللللدم الي لللني، وبعللللد أر ملللني  
، كملا شلابد معلد   بطاللة ين  سلبق  لا مويل ، زاد ملخب عمي ار  النيت عة والزعبة، شابد ركودار 

وت للل  أ،للعار ال للنيل ت لبللا  بللل   ،ل عليللةا (2)ني (اللل)ةللداا ارت للاع مسللتواي  معللد   
 .، أ ف إىل ذلك ا رت اع احلاد لسعني الن   اخلامةحصحي

وتستمني معد    .وم  أر هنا  بوادر حتسخب، إ  أر ةالة عدم الي ني   تزال ،ائد 
)اللني ( احل ي يللة منيت علة، و توقلل   للا مز لد مللخب ا رت للاع، وهلو مللا  ولل  الالاول مللخب إجابللاه 

الدق  و،  الوفني    كافلة البللدار،  سخب. و ز د مخب ةد  هذه األزمة وجود ال  نيذلك التح
ووجود أشكال خمتل ة مخب ال ل  ا قت ادي ا جتماعي، وعبز كب    مواز خب الدفوعا ، 

  (3)وعدم قدر  بعت األقطار النامية على خدمة د و ا الذهلة.
 فيابا بت ليد الةنيف ف ال: م ذكني جذور األزمة وتور  األقطار اف، مية 

إر األقطلللللار اف،لللللل مية   ختتلللللللف عللللللخب ب هللللللا   هللللللذا البللللللاف، فابللللللي تواجلللللله ن لللللل  
أعملللى   كللل   ال لللك   اللللال تواجابابلللا األقطلللار األخلللنيى، ذللللك ة لللا ت للللد الةلللنيف ت ليلللدار 

                                                

  احلاصل علح جائااب امللك فييل رمحه هللا يف امقتياد. -1

 . يف الصل بلف  )الفائداب( وهو اصطي  دخيل -2
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، وتنيتكللل  ن لل  اخلطلللل   اعتبللار األعلللنياه ف للل ، ولللي  فيابلللا أي جابللد جلللاد لعنيفلللة يءشلل
م ئملللة حلللل  هلللذه ال لللك      لللوء  إ،للل اتيبيةي ل لللك اا، واختيلللار ال لللدر األ،ا،للل

 قيمابا اخلاصة ومعت دااا. 
ال ك    إر جذور األزمة   الن ار اف، مي تبدو أعمق مخب ذلك، و  ميكخب ة    

ألر ا لللدل هلللو  ملللخب خللل ل تةيللل ا  هميليلللة ف للل . بللل  هنلللا  ةاجلللة إىل إصللل   شلللام ،
ابعللة مللخب صللمي  الللوعي افنسللان ال للحوف  لعدالللة وا ،للت امة    ال للحة ا جتماعيللة الن

و  ميكلللخب أر تتح لللق هلللذه ال لللحة دور حتلللول أخ قلللي  ،كافلللة مسلللتواي  الت اعللل  الب لللنيي
  (1)لل نيد واجملتم  الذي  عيش فيه هذا ال نيد.

والعبي  أر عتاوللة ا قت لاد والسيا،لة عبلز  علخب بيلار أ،لباف ذللك ا  لطنياف، 
للي  ثلة أي ن ني لة ،لاب ة تبلدو  :)وز لني اخلارجيلة األمني كلي ،لاب ار( ي كيسلنبنيإذ   ول هنني 

 قادر  على ت س  األزمة احلالية ل قت اد العالي. 
ور ا ميي  أبل  رجال ا قت اد إىل  ذكنيه اخلب  ا قت ادي د.امد عمني شابنيا وقال:

 (2).ا ت او م  قول هننيي كيسنبني
لعبلل ، وذلللك أر مللخب أع لل  أ،للباف ذلللك ا خلللت ل ولللو ن للنيان إىل السللب  لبطلل  ا

 ا قت ادي وا عت ل الا  هو ما  لي: 
﴿ميحلللق اب اللللني  و لللنييب اللللني ، اللللذي  لللدمني احليلللا  ا قت لللاد ة،   لللول اب تعلللاىل  أوًم:
 هذا هو السب  األ،ا .[، 276]الب ني  ﴾ ال دقا 
 البيوع الال فيابا الةنير واخلداع.  اثقيًا:
 . والبا  لتبذ ني واف،نيالا اثلثًا:
 السنيقة وعدم و   الع اف الزاجني  ا.  رابعًا:

  مسللك الن لام ا شل اكي وقيلوده، والن لام النيأالا   خمال ة شنيع اب تعاىل خامسًا:
 . وإ ةيته

 البطالة. سادسًا:

                                                

 . 38ص  امليدر السابق، -1
 .28ص امليدر السابق، -2
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  ، وهذه مناذج منابا: هذه ال اك  ن  النيمحة  عاجلوقد  ال  ني. سابعًا:
 

 لول: مشكلة الراب:ا بحثامل
لس، م مزااي فكني ة متكنه مخب ت دي بنيانمج حلل    ول اخلب  ا قت ادي امد شابنيا: 

عادل وعملي للم ك   الال تواجابابا األقطار اف، مية، و واجابابا اعن  الب نيي كلله، 
انللن وذللك ب لني  تللوافني افراد  السيا،لية المللنيور ة لةلني  تعاليملله وإقاملة إصلل ةاته. وللا ك

اقت لللادا  أبلللل  األقطلللار اف،للل مية   تلللزال   منيةللللة الت لللك ، ف نللله للللخب   لللع  عللللى 
 قت لاداا  وألن ملتاب  ال لنيفية. ولكلخب مل  مللنيور  جد لدار  السللمني كول ا أر  علدوا ت لميمار 

 الزمخب قد تزداد علياب  صعوبة تن يذ افص ةا  الال  تطلبابا الن ام اف، مي.
 كمللخب   معت داتلله وأهدافلله وقيملله األ،ا،للية ) للا   ذلللك  إر للل  الن للام اف،لل مي

إبطللال الللني ( والسلللمو األخ قللي لل للنيد. فابلللذه األمللور   بللىن عنابلللا، وليسللن اللدود  بلللزمخب 
معني، و،واء   ذلك كنا ننيج  الن ني إىل أايم الني،ول عليه ال    والس م منذ أربعة ع ني 

اخلللام  ع للني. إر الؤ،سللا  الللال أقيمللن لكللي  ، أو كنللا منللد الن للني إىل ال للنير ا بللنييقللنيانر 
حت ق ومتو  هذه األهدال وال ي ، ميكخب أر تتة  مخب زمخب  خني  خلت ل ال لنيول. وعللى 
هلللذا   ميكللللخب ألي درا،للللة أر ت لللل   أ،للللالي  أو ةلللللول خالللللد . لكللللخب مللللخب خلللل ل ت اعلللل  

اف،ل م، أر  ن لل األفكار، ميكخب  نيور الوقن للن ام الن دي وال ني  النسب  مل  عب ني لة 
  (1)اف، مية مخب حت يق تطلعااا. م ةو تطور تدرجييار، لتمكني األُ 
 هذه ال كلة بعد  أ،الي :  وقد عاجل ن  النيمحة 

﴿وأةللللللل  اب البيللللللل  وةلللللللني م حتنيميللللللله، ف لللللللد تللللللل  قولللللللله تعلللللللاىل التن للللللل  ملللللللخب اللللللللني  و  -1
 كللل  الللللني   اب  "لعللللخب ر،لللول :أخلللنيج مسلللل  مللللخب ةلللد ث جلللابني، و [275]الب لللني  ﴾الني 

 . (2)ه  ،واء": وشاهد ه وقال وكاتبه وموكله
أخنيج البااري جع  البد   للني  ال نيه احلسخب، وال بي    إن ار العسني، ف د  -2

: "تل لللن ال ئكلللة رو  رجللل  مملللخب كلللار قلللبلك ، قلللال: قلللال النللل   بسلللنده أر ةذ  لللة 

                                                

 . 42ققدي عادل ص حنو قظام  - 1
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ن أر  ن نيوا و تباوزوا عخب الو،ني. قال: ف الوا: أعملن مخب اخل  شيئار؟ قال: كنن  مني فتيا
  (1)فتباوزوا عنه".

علخب أنله قلال: "ملخب ،لنيه أر صلح  وقد رب  تنيبيبار ع يمار   الو   عخب الد خب، و  -3
  (2) نبيه اب مخب كنيف  وم ال يامة فلين   عخب معسني أو  م  عنه".

م   لني  ب   بد مخب وهنا  بد مخب افشار  وافشاد   ل ارل اف، مية الال   تتعا
ا ةت للاء والونللاء علللى البنللو  الللال ت للنيه احملتللاجني قني للار ةسللنار، والللال ت للوم عليلله ةكومللة 

ول لد ،لامهن الملكة العنيبيلة السلعود ة مول  بنلك التسلليف الزراعلي وبنلك التنميلة الع ار لة. 
 هذه البنو  الباركة   النابمة ا قت اد ة وا جتماعية وال حية.

 مشكلة الفقر :الثا  املبحث
تعلللان مئلللا  ال  لللني ملللخب الب لللني ملللخب م لللكلة ال  لللني بسلللب  ا  لللطنياف ا قت لللادي 

 ال  ني ع جار انجحار بعد  أ،الي  ومنابا:  والتبذ ني التمادي، ل د عاجل ن  النيمحة 
  نيببلللللور، وخ وصللللار أر النلللللا    هللللذا الزملللللار ال بيلللل    العمللللل  احلللللني والابلللللخب -1

عنه أنه قال: "ما أك  أةد  عامار  وصح    البد   عخب ذلك،    الن  الوظي ة، ف د رب  
 .(3)د كار وك  مخب عم   ده"و خ ار مخب أر وك  مخب عم   ده، وإر ن  اب دا

للمسل  أر  ست يد ملخب أره  أ  ومتليكابا، ف د  الوا  بيار ةق إةياء األره -2
علنيو  علخب عائ لة ر لي اب عنابلا علخب النلل   ين متللك في لوم بزراعتابلا أو بنائابلا، ف لد ألبلن عللخب

  عملني      قال: "مخب أعمني أر ار ليسن ألةد فابلو أةلق". قلال علنيو : قملى بله   
  (4)خ فته.

، الوا  األره اللال ين تعملني شلبابن العملار   حليلا  وتعطيلابلا ب  لد احليلا : قال ال زاز
يابلا ألةلد فيحييابلا  لسل ي ةياء الوا  أر  عمد ال لا  ألره    علل  ت لدم مللك علإو 

، ،واء كانن فيما قنيف مخب العمنيار أم بعد ،أو الزرع أو الةني  أو البناء فت   بذلك ملكه

                                                

 . (2077  من أقظر موسراً  باب - البيوعكتاب   –)اليحيح  -1

 .  1563   3/1196 ابب فضل إقظار املعسر - -كتاب املساقااب   - صحيح مسلم -2

 . 2072رجل وعمله بيده   ابب كسج ال -كتاب البيوع   -صحيح البخاري  -3
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وعخب أيب ةني ة   بد مخب إذر . وهذا قول اعمابور، ،واء أذر له افمام   ذلك أم ين وذر
 (1).افمام مطل ار 

الذمة   إةياء األره الوا   وكذلك ال  نياء مخب أه  الذمة، ف د راعى اف، م أه 
وذلك لنيعا تاب  وقماء ةاجتاب  وعوزه  ف د رأى بعت ال  اباء متليلك اللذمي  فةيلاء إذا  

 كار اذر افمام. 
  (2).وبه قال مالك وأمحد   روا ة ،م عندان ميلكه الذمي  فةياء كالسل قال العي : 

الزكللا  هللي صللمام سلللمني، إر   للنياء مللخب السلللمني وبلل  الالزكللا  وال للدقا  لل -3
 و تح للق ةاجللا  أنلواع احملتلاجني ، إذ   ل   لا ،لد  ملخب للن لام ا قت لادي   اف،لل ماأل

، ول لد بلني اب تعلاىل وجلوف الزكلا  وبلني ال ئلا  الوملار السلتح ة  ا ة وو الستح ني  لا
والؤل للة قلللو   و   لل  للنياء والسللاكني والعللاملني عليابللا ال للدقا  إمنللا﴿: تعللاىل قوللله للا   

[، 60]التوبة ،بي  اب وابخب السبي  فني مة مخب اب واب علي  ةكي ﴾ و النيقاف والةارمني 
  إلله إ  اب  ادعاب  إىل شاباد  أر: "إىل اليمخب ف ال  بعث معاذار  أنه  عنه وقد صح  

 ل  صللوا      عللياب ف ر ه  أ لاعوا للذلك فللعلماب  أر اب قلد افل ه ، وأن ر،ول اب
ف ر ه  أ اعوا لذلك فلعلماب  أر اب اف ه علياب  صدقة   أموا   تؤخلذ ، ك   وم وليلة

    (3)."مخب أبنيائاب  وتنيد على ف نيائاب 
 أر ع ج م كلة الني  الساب ة هي مخب أ،باف ع ج ال  ني.  -4
لبحللث   اكمللا عللاجل م للكلة شللني ة كبلل   مللخب ال  للنياء العللا لني عللخب العملل  كمللا   -5
  التا .

السللل  وبلل  السللل ، واخللت     إذ  نياعللي ال  للني عامللة والنيمحللة النبو للة، إنلله د للخب الب للني ة
ب ول األ،تاذ ال نينسي ليور   كتابه )أل ألور عامار   اف،ل م(: وجلد  هلذا  بحثهذا ال

  (4)الد خب أفم  د خب عنيفته، فابو د خب إنسان اقت ادي أديب.
 لبطالةالثالث: مشكلة ا بحثامل

                                                

 . 5/18فتح الباري اقظر  -1

 . 12/177عمداب القاري  -2

 .  1395 ،   ابب وجوب الاكااب -كتاب الاكااب   -صحيح البخاري  - 3

 .  89اقظر قطوف داقية من مآ ر املسلمني ص  -4
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 تطلللل  ال  لللني ملللخب الب لللني إىل ب لللي  ملللخب األمللل  ل يفلللنيا    ميلللدار العمللل ، فابلللذه 
الطاقللا  اعاثللة ا امللد    تعللنيل احليللا  اعللاد ،  ع  ابللا نللوم  و لل  و للو مملل ، أل للا ين هللد 

السللنة النبو للة ال للني  ة هللذه ال للكلة  عاعللن العملل  فابللي تنت للني اليللد احلانيللة لت للةيلابا، وقللد
أنلله  علخب نل  النيمحلة  ،لالي  ملخب ال بيل  والتسللابي  وافرشلاد والعلور، ف لد صللح  ب ل  األ

بيعابلا فيكلف اب  لا وجابله قال: "ألر وخذ أةدك  ةبله فيلر حبزمة احلطل  عللى ظابلنيه في
 . (1)مخب أر  سلل النا  أعطوه أو منعوه" خ ار 

لابللللخب احلللللني ، د هنللللا إىل عملللل  ا ةتطللللاف وهللللذا العملللل   سللللتنتج منلللله العملللل    اف شلللل
وا ،ت اد  مخب ال نيم التاةة، وعدم ا عتماد على ا خني خب   الت ةي ، وعدم احلاجة إىل 

  رأ  الال.
افشار  إىل األعمال الباشلني  اللال   حتتلاج إىل متو ل  وشلنياكة وتوظيلف، كلعملال فيه و 

علخب الوملنيا   ال يد ةنواعه، واألعمال اليدو ة، وإةياء األره الوا  وا ةتطاف والبحث
ب ولله: "الكملل  ملخب اللخب وماههلا  الال حتن األره كالكمل ، ف لد أشلار إليابلا نل  النيمحلة 

، و سلللت اد منللله للبحلللث عم لللا املللأ اب تعلللاىل عللللى عبلللاده ملللخب دور زرع و  (2)شللل اء العلللني"
 ، ي. 

  ال  ني. ع ج وكذلك عاجل البطالة اص   األره الوا  وإعطاء الزكا  كما ت دم  
 ، وفيه تنيبي    هذه احلنيفة وبيار شنيفابا.(3)عنه: ما بعث اب نبيار إ  رعى الةن  وصح  
 شابادا  العلماء الةنيبيني عخب تطور النمو ا قت ادي: وهذه 

خيربان د.امد وقي  اب أمحد عخب الربوفسور ج  هارد  إندر     كتابه )م دمة عخب 
باد  ا قت اد اف،ل مي  لتحليل  والتعليل ، وأ ر اف، م( إذ   ول: وقد تناول الؤلف م

عخب  اثر منو ا قت اد اف، مي على السلمني، مخب ةيث توجيابه للنابمة واألخذ ة،باف 
ال و  ألكوني مخب ثانية قلنيور، وكلار وا لحار أر الؤللف  لنيد بلذلك عللى ن ني لة مناقملة تبناهلا 

ه عللخب )احملمد للة(، ةيللث فسللني جنللا  ليوث(   كتابللجمللخب قللدي الللدكتور )د  يللد صللمو   مللار 

                                                

 . 1471ابب امستعفاف عن املسحملة حديث رقم  –كتاب الاكااب   –صحيح البخاري  -1

  .4478﴾ اآلية، حديث رقم ﴿وظللنا عليكم اليمامابب قوله تعاىل  –كتاب التفسري   –صحيح البخاري  -2
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الللللدعو  اف،لللل مية مللللخب خلللل ل حتليللللله لت للللنيفا  الني،للللول ا قت للللاد ة ذاكللللنيار أ للللا ت للللنيفا  
 (1) انتاباز ة، ق د  ا الوصول إىل احلك .

لسلللنا جنلللد   التلللار خ كلللله م للللحار فلللنيه عللللى  و  لللول العلللاين األمني كلللي ول د ورانلللن:
 (2)[ فعانة ال  نياء...مد ]األبنياء مخب المنيائ  ما فني ه علياب  ا

 و  ول العاين األمني كي ما ك  هارث:
[ كللار النيجلل  الوةيللد الللذي جنللح ب للك  أاللى وأبللنيز   كلل  السللتو ني إر امللدار ]

الد   والدنيوي.. إر هذا افحتاد ال ني د الذي   ن   له للتلأل  اللد   واللدنيوي معلار خيولله 
  (3)  اتر خ الب ني ة.أر  عترب أع   شا ية ذا  رأل  

و  للللول األ،للللتاذ السو سللللنيي أدوار مونتلللله مللللد ني جامعللللة جنيللللف: وفملللل  عللللخب األميللللار 
ف فاف،للل م، مت لللى مللل  األةللللوال ا جتماعيلللة وا قت لللاد ة، ولللله ميللللز  عبيبلللة عللللى التكي لللل

حبس  احملي ، وعلى تكييف احملي  ةس  ما   تميه هذا الد خب ال وي، و  شك أنه  عد 
 (4)ئ  متد خب النا  وتنيقية أةوا   ا جتماعية واخلل ية وا قت اد ة.مخب أكرب و،ا

 هذا وإر ع ج الني  وال  ني  تيح كو ار مخب األعمال والوظائف. 
 

                                                

 .  263ابلية الملاقية مث ترجم إىل اإلقكلياية، ينظر: اإلسيم يف املناهج اليربية املعاصراب ص كتج هذا الكيم  -1

 . 13/59قية احلضاراب  -2
 . 91قالوا عن اإلسيم ص -3
 .   89اقظر قطوف داقية من مآ ر املسلمني ص  -4
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  لثالباب الثا
 مكاقة قيب الرمحة واحلكمة 

 الفيل الول: مكاقته عند هللا تعاىل وامليئكة واجلن
 هللا تعاىل عند مكاقة قيب الرمحة : املبحث الول

 

عند اب النيمحخب النيةي  ةد ث ذو شبور، إذ ،ط  وميملابا  إر مكانة ن  النيمحة 
كملا –منابلا أ لاء  لله ق لور ال لام  نلور جو منذ أر كار جنينار   بطخب أمه، ف د رأ  خني 

م تلل  ذلللك إرهاصللا  مبكللني  وبللوادر عطللني  منللذ صللباه عنللدما جللاء اللللك  -ت للدم   ن لللته
ملخب أدان  اعاهليلة  م ة  له ،لبحانه وتعلاىل لله  -ت دم   السل    كما  -صدره  وشق  

وأدرار ال ني ، وأحت ه  ل مائ  اعميلة، وال  ا  اعليلة، الال جذبن انتباه اجملتم   نذا  
 ة  ل    ل ادو األمني، ك  هذا إعداد لتلك الابمة الع مى مخب أج  الني،الة اخلالد . 

تنوعلللن بملللنيوف ملللخب الب لللارا  وال لللابادا     النيمحلللة إر هلللذه العنا لللة اف يلللة بنللل
والعبللزا  وا اي  الللال رمللني بطاعتلله وةبلله وتللوق ه وا نت للارا  ةلل  بلةللن بلله إىل ،للياد  

 الب ني ة   الدنيا وإىل ال ام احملمود   ا خني ، ومخب هذه المنيوف ما  لي:
 أوم: البشاراة:

 مكانلة نل  كملا ،ليلر ذكلنيه    ،تلورا  وافجنيل   ال ني اب تعاىل ببعولة النل  ل د ب   
 . النيمحة عند األنبياء

 اثقيًا: الشغاداة:
   ال ني ر الكنيي    اي  كو   منابا ما ور: شابد اب تعاىل  كانة ن  النيمحة  
[، وبيار هذا اخللق الع ي  هلو 4]ال ل   ﴾وإنك لعلى خلق ع ي ﴿قوله تعاىل:  -1

أ لا قالللن:  علخب عائ لة صلح  مكلارم األخل و ومعللا  ا داف كملا ملا جلاء  ل لني ر ملخب 
 .(1)"كار خل ه ال ني ر"

                                                

كم وصنننححه ووافقنننه ، وأخرجنننه احلنننا 42/183، 25302اإلمنننام أمحننند يف مسننننده، وصنننححه ضققنننوه   أخرجنننه -1
 .(2/499الذهيب )املستدرك 
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أين ن ني  لك صلدر . وو لعنا عنلك وزر . اللذي أن لت ظابلني . ﴿قوله تعاىل:  -2 
 [.4-1. ]ال ني  ﴾ورفعنا لك ذكني 

 [.79]اف،نياء  ﴾عسى أر  بعوك ربك م امار امودار ﴿قال تعاىل:  -3
[، وهذه ا  ة تؤكد 107]األنبياء  ﴾وما أر،لنا  إ  رمحة للعالني﴿قوله تعاىل:  -4

بعللد  أ،للالي  علللى ع للي  قللدره وفمللله علللى افنلل  واعللخب بنيمحتلله ال للاملة الللال تللدل علللى 
 ع ي  قدره وع مة فمله على افن  واعخب.

ل للد كللار لكلل    ر،للول اب أ،للو  ةسللنة لللخب كللار  نيجللو ل للاء اب ﴿قوللله تعللاىل:  -5
 [.21]األةزاف  ﴾وم ا خني وذكني اب كو ار والي

 [.1إان أعطينا  الكوألني﴾ ]الكوألني ﴿قوله تعاىل:  -6
ل لد جلاءك  ر،لول ملخب أن سلك  عز لز عليله ملا عنلت  ةلني   علليك  ﴿قوله تعلاىل  -7

 [. 128]التوبة  ﴾ لؤمنني رهول رةي 
 ي:ومخب ا اي  الال فيابا األمني  حبته و اعته وتوق ه وإتباعه ما  ل

وإذ أخذ اب ميواو النبيني لا  تيتك  مخب كتلاف وةكملة م جلاءك  ﴿قوله تعاىل:  -1
وأخللذمل علللى ذلكلل  إصللنيي قللالوا  ر،للول م للدو لللا معكلل  لتللؤمنخب بلله ولتن للنينه قللال ءأقللنيرمل

 [.81] ل عمنيار  ﴾أقنيران قال فاشابدوا وأان معك  مخب ال اهد خب
عون  ببك  اب و ة ني لك  ذنوبك  واب ق  إر كنت  حتبور اب فاتب﴿قوله تعاىل:  -2

 [. 31] ل عمنيار  ﴾ب ور رةي 
 [.59]النساء  ﴾وأ يعوا اب وأ يعوا الني،ول وأو  األمني منك ﴿قوله تعاىل:  -3
 ﴾لتؤمنللللوا  هلل ور،للللوله وتعللللزروه وتللللوقنيوه وتسللللبحوه بكللللني  وأصللللي ر ﴿قوللللله تعللللاىل:  -4
 [.9]ال تح 
خب  منوا   ت دموا بني  دي اب ور،وله وات وا اب إر اب اي أ ابا الذ ﴿قوله تعاىل:  -5

ايلل  علللي ، اي أ ابللا الللذ خب  منللوا   تنيفعللوا أصللواتك  فللوو صللو  النلل  و  هابللنيوا للله  ل للول  
 [. 2-1]احلبنيا   ﴾كبابني بعمك  لبعت أر حتب  أعمالك  وأنت    ت عنيور

للذي جيدونله مكتلو ر عنلده    اللذ خب  تبعلور الني،لول النل  األملي ا﴿قوله تعاىل:  -6
التورا  وافجني  ومنيه   لعنيول و ناباه  عخب النكني و      الطيبا  و نيم علياب  اخلبائث 
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و م  عناب  إصنيه  واألب ل الال كانن علياب  فالذ خب  منوا به وعزروه ون نيوه واتبعوا النور 
 [. 157]األعنيال  ﴾الذي أنزل معه أولئك ه  ال لحور

 احلكي  عند اب تعاىل الكنيي.  تتبلى بعت الوجوه لكانة هذا الن  وهكذا 
 ن نيته ،بحانه لنبيه وتتممخب ما  لي:  اثلثًا:
 ن نيته مخب ال نيكني والناف ني.  -1
 على الناف ني وال نيكني.  ن نيته   النيد    -2
 ن نيته مخب اليابود.  -3
 ن نيته   بزواته الال انت ني فيابا.  -4

، و  لعبزا ، وهي كول   كان ل او ال ملني، وخلنيوج اللاء ملخب  لده ال لني  ة ا رابعًا:
عنلله أنلله قللال: "لللا كللذبت  قللني ش قمللُن   احلبللني فبل للى اب   بيللن صللح  ق للة اف،للنياء، و 

 .(1)ال د  فط  ن أخربه  عخب  ايته وأان ان ني إليه"
مما  دل على علو مكانته  ختي ه بني احليا  والما  كما ت دم    خني الس  ،خامسًا: 
  وخ ائ ه.

 املبحث الثا 
 عند امليئكة واجلن مكاقته 

ةلني  عند ال ئكة عللياب  السل م تبلدأ منلذ أر كلار صلبيار  إر مكانة ن  النيمحة 
فعنيفوا قدره وكار أكوني ال ئكة معنيفة بع ي  قلدر  ،منيوا بذلكقام بعماب  ب ق صدره ف د أُ 

عليه الس م أع   ال ئكلة ف لد كانلن ع قتله مل  نل  النيمحلة ملد   هو جرب   ن  النيمحة 
ةل  وفاتله، فعلنيل مكانتله عنلد اب تعلاىل إذ هلو ،لبحانه  أل ث وع ني خب ،نة مخب بعوته 

 زول وكار أكوني نزو ر وصلة بن  النيمحة قبي  وفاته كما ت دم   ، ته.لالذي ومني جرب    لن
خزنة السماوا  السب  علياب  السل م،  نة ن  النيمحة ومخب ال ئكة الذ خب عنيفوا مكا

ف د ت دم   ق ة اف،نياء والعنياج احلوار بني جرب   وخزنة السماوا  ةينما ا،تلذر جرب   
مخب معك؟ قال: امد. فسلل خلازر السلماء  :خازر السماء األوىل  لدخول إذ قال عرب  

ولكنله ين  علل   أنه ،يبعث ن  النيمحلة جرب  : أو قد بعون؟و ست اد مخب هذا أنه قد عل  
                                                

 .4710﴾ حديث رقم ﴿أسرى بعبده ليًي من املسلد احلرامابب  –التفسري  –صحيح البخاري  -1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 123 

أنلله قللد بعللث منللذ تسلل  ،للنني، وهللذا  للدلنا أر أخبللار عللاين السللماء األوىل بلل  عللاين األره، 
إذ فتح له  ف السماء  و ست اد مخب ذلك أر خازر السماء األوىل عنيل قدر ن  النيمحة 

ماء السلللابعة، ة للل  األوىل، وقلللد تكلللنير احللللوار ن سللله   ب يلللة السلللماوا  األخلللنيى إىل السللل
السللؤال ن سلله، ممللا  للدل أ لل  كلابلل  عنيفللوا مكانللة نلل  النيمحللة و للذا فتحللوا للله أبللواف السللماء، 
متكينلار لله ملخب هللذه النيةللة اللال علمله اب تعللاىل وكنيمله بل  وكلمله ،للبحانه وتعلاىل علد  مللنيا   

 كلما  ل  التا يف عن ا   فنيه اخلمسني ص  .
 بدر علمن مخب هو ن  النيمحة، وأدركن ع لي  قلدره هذا وإر ال ئكة الال شاركن  

 ةينما ا،تباف اب دعاءه، ون نيه ن نيار مؤزرار.
هذا  لنسبة للم ئكة الذ خب وصلن أخبلاره   للنيوااي  ال لحيحة، وميكلخب اعلزم ةر 

زلته العاليلللة، ألر اب تعلللاىل اصلللط اه لوأدركلللن منللل مجيللل  ال ئكلللة عنيفلللن قلللدر نللل  النيمحلللة 
مني  تباعه، وإذا أة  اب عبدار اندى جرب   إن ُأة   ف انر، فيحبه جرب   و نادى وأةبه وأ

َمللللخب   السللللماء إر اب  لللل  فلللل انر فلللللةبوه فيحبلللله مللللخب   السللللماء و كللللور للللله ال بللللول   
 .(1)األره

. و لذا تتبللى معنيفلة مكانتله فكيف بعبده ور،وله؟  شك أر مجيل  ال ئكلة حتبله 
 ئكة عامه وعند كبار ال ئكة خاصة.عند مجي  ال  

﴿وإذ صللنيفنا إليللك ن للنيار مللخب أمللا مكانتلله عنللد اعللخب ف للد قلل   اب تعللاىل   قوللله تعللاىل 
قلالوا اي اعخب  ستمعور ال ني ر فلما ةمنيوه قالوا أن توا فلما قمي ولو إىل قلوماب  منلذر خب. 

ه  ابلدي إىل احللق وإىل  ني لق قومنا إان اعنا كتاف أنلزل ملخب بعلد مو،لى م لدقار للا بلني  د ل
مست ي . اي قومنا أجيبوا داعي اب و منوا به  ة ني لك  ملخب ذنلوبك  وجيلنيك  ملخب علذاف أللي . 
ومللخب   جيللل  داعللي اب فللللي   عبللز   األره وللللي  لللله مللخب دونللله مللخب أوليلللاء أولئلللك   

 [. 32-29]األة ال  ﴾  ل مبني
ةلني بعلث اب  ني وااعاب  ال ني ر مخب الن    ُو  اب تعاىل على اعخب  الؤمنت س ه: 

، فلم لللا ةملللنيوا اللللت و  قلللال بعملللاب  النللل   تعللاىل  ائ لللة ملللخب اعلللخب   سلللتمعور ال لللني ر مللخب
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لبعت: أن توا لنستم  ال ني ر، فلم ا فني  مخب الت و  رجعوا إىل قوماب  خُيو فو   العذاف إر ين 
  ؤمنوا  هلل تعاىل. 

،تمالتاب   ُب  نيو   أ    اعوا قلني انر عبيبلار أُنلزل ملخب بعلد ودعوا قوماب  بنداء النس   
قار لا ت د مه مخب الكت  النلز لة،  ابدي إىل الد خب احلق  والطني ق ال حيح، اي  مو،ى  م د 

الللذي  للدعو إىل افميللار  هلل، وصللد قوا بني،للالته،  ة للني اب  قومنللا أجيبللوا ام للدار ر،للول اب 
عللذاف موجلل ، ومللخب   جيلل  ر،للول اب إىل د للخب اف،لل م فلللخب  مللخب ذنللوبك  وخيل  للك  مللخب

  لن مخب اب  لبار و   ُعبزه هني ر، ولي  لله أن لار مينعونله ملخب علذاف اب، أولئلك البعلداء 
 (1) عخب احلق      ل عخب احلق  ظاهني.

أنلله ا،لللتم  ن للني ملللخب اعللخب ف لللالوا إان اعنللا قلللني انر عببلللار.     إ﴿قلل  أوةلللي وقوللله تعلللاىل 
 [. 2-1]اعخب  ﴾ ابدي إىل النيشد فهمنا به ولخب ن ني  بنيبنا أةدا

أر      على العباد ما أُوةي إليه مخب ق  ة  ومني اب تعاىل ر،وله ام دار وت س ه: 
اعخب  معه وااعاب  ت و  ال ني ر منه و،نيعة ا،تبابتاب  له، و  ذلك ت و ق واييج للب لني ة 

اللذي اعله  ائ للة ملخب اعلخب  ف للالوا معببلني  د له: إن نللا  للمسلارعة إىل هدا لة ال لني ر احلكللي 
أن لتنا واعنلا تل و  قلني ر عبيل    بيلار هد له وأةكامله، و لدل  العبلاد إىل ،لبي  النيشلاد، 
قنا  ل لني ر أن له ملخب عنلد اب، وللخب ُن لني  بعبلاد  رب نلا أةلدار ملخب  و ابدي إىل ات بلاع احللق ، ف لد 

 خل ه.
﴾ نا ا دى  منا به فمخب  لؤمخب بنيبله فل  خيلال متسلار و  ره لار ﴿وأان لا اعوقوله تعاىل 

 [.13]اعخب 
قنا أن له ملخب عنلد اب، فملخب   لد و وت س ه   بنيب ه ف  خيال ن  اانر مخب ةسناته، و  ظلمار بزايد    ،يئاته.وأن نا ل ا اعنا ا دى ال       ال ني ر صلد 

مخب اعخب قد دخلوا اف،ل م أل ل  صلدقوا  ومخب هذه ا اي  الكنيمية  تبني لنا أر  ائ ة
، وميكخب ال ول أر مجي  اعخب الؤمنني مما  دل على تع ي  قدره   ا جاء به ن  النيمحة 
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بدلي  أ   دخلوا   اف،ل م  إىل  ومنا هذا  دركور علو مكانة الن   منذ عابد الن  
 (1)  ائعني م تنعني.

، فللخنيج بسلنده عخب معنيفلة اعلخب بنل  النيمحلة  ون   احلاف  الذه  روااي  صحيحة
  لول ل ليء قل  إن ألظنله كلذا إ    عخب ،اين بخب عبد اب عخب أبيه قال: ما اعن عملني 

كار كما   خب، فبينا عملني جلال  إذ ملني  بله رجل  مجيل  ف لال: ل لد أخطلل ظل ، أو أر هلذا 
ه ف ال له عمني: ل د أخطل ل ر كاهناب ، على النيج ، فدعاعلى د نه   اعاهلية، أو ل د كا

ظ  أو أنك على د نك   اعاهلية أو ل لد كنلن كلاهناب ، ف لال: ملا رأ لن كلاليوم ا،لُت ب  
بلله رجلل  مسللل ، قللال: فلل ن أعللزم عليللك إ  مللا أخربتلل ، ف للال: كنللن كللاهناب    اعاهليللة، 

ن  يتللك؟ قلال: بينلا أان جلال  جلاءت  أعلنيل فيابلا  ال للزع ف لال: فملا أعبل  ملا جاءتلك بله ج 
 .(3)وأة ،ابا (2)قالن: أين تني اعخب وإب ،ابا، وو،ابا مخب بعد إنكا،ابا، وحلوقابا  ل  م

قال عمني صدو، بينلا أان انئل  عنلد   لتاب  إذ جلاء رجل  بعبل  فذحبله، ف لني  منله صلار  ين 
أالل  صللنياخار أشللد صللواتر منلله،   للول: اي جللليح أمللني جنلليح رجلل  ف لليح   للول   إللله إ  اب، 

وم، قللللن:   أبلللني  ةللل  أعلللل  ملللا وراء هلللذا، م اندى: اي جلللليح أملللني جنللليح رجللل  فوألللل  ال للل
ف ملن  ف يح   ول   إله إ  اب، قلن:   أبني  ة  أعل  ما وراء هذا، فلعاد قوله، قلال:

بن أر قي   (4).هذا ن  :فما َن  
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 الفيل الثا 
 عند البشر، وفيه  ي ة مباحث: مكاقته 
 عند القبياء صلح هللا عليغم وسلم  مكاقته: املبحث الول

 

عند األنبياء صلوا  اب و، مه علياب  مكانة منيموقلة، وذللك  ل د تبوء ن  النيمحة 
  النيةللللة  ملللخب خللل ل ب لللارا    كتلللباب  السلللماو ة، وملللخب خللل ل شلللاباداا  عنلللد ل ائللله 

 ألنبيللاء والني،لللني  السلماو ة، وأع لل  م لابد   تلللك النيةلللة  ف،لنياء والعللنياج صلل ته إماملار 
  البحث الساد  مخب العابد  كما ت دم   ، ته  ،كلاب ، ف د أم اب  مجيعار   بين ال د 

 .الكي
بسلياد  األنبيلاء اللال تب لني بسلياد  األملنياء  ، وذللكة ار إ ا مكانة علياء ورف   السلماء

خلامل النبلو ، م ،لاو ع لد البالاري   ر بعنلوار: لعلماء، وأما احلد ث عخب ب اراا ، ف لد وا
  (1) أنه رأى خامل النبو  بني كت يه. ةد وار عخب السائ  بخب  ز د 

قال احلاف  ابخب ةبني: قوله ) ف خامل النبو ( أي ص ته، وهو اللذي كلار بلني كت لي 
  (2) ، وكار مخب ع ماته الال كار أه  الكتاف  عنيفونه  ا.الن  

 مخب كتباب  السماو ة الال ب ني   ذه الب ار . ؟ إ األه  الكتاف مخب أ خب هذه العنيفة
 من اإلجنيل صفة رسول هللا 

ف لال: وقلد   ن   اللؤر  ابلخب ه لام علخب ابلخب إ،لحاو ب لنيى عيسلى احللواري بني،لول اب 
كار فيما بلة  عما كار و   عيسى بخب منيي فيما جاءه مخب اب   افجني  ألهل  افجنيل  ملخب 

ن   احللواري  ل ، ةلني نسلخ  ل  افجنيل  علخب عابلد عيسلى بلخب ، مما أألبلن ُ َلص ة ر،ول اب 
نحمن للا هللذا الللذي  ني،للله اب  مللنيي عليلله السلل م   ر،للول اب 

ُ
إلللياب  أنلله قللال: فلللو قللد جللاء ال

، ورو  ال للد ، هللذا الللذي مللخب عنللد الللنيف خللنيج، فابللو شللابيد علللي  وأنللت  إللليك  مللخب عنللد الللنيف   
 وا.  هذا قلن لك : لكيما   ت ك  أ مار، ألنك  قدميار كنت  معي  

 .(3)والنحمنا ) لسنياينية( امد، وهو  لنيومية: الربقليط ، 
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وهللو كمللا قللال إذ  ؤ للد ذلللك ملللا ورد   إجنيلل   وةنللا الللذي كتلل   ليوان نيللة ا،لللتعم  
ا ، :  راكليتو ، وهلي توافلق وتطلابق متاملار ا،ل  أمحلد   معنلاه ومةلزاه. هكلذا قلال خبل  

  (1) ي  الربوفيسور عبد األةد داود.افجن
وقلد ن لل  لنللا ن للار  خلني مللخب افجنيلل    افصللحا  الوللان ملخب ،لل ني ةبللي فيلله الب للنيى 

 وهذا ن ه:   بعث امد 
للَدا و،للول أمللأل  ( لكلل  األملل ،himada "ولسللول أُزلللزل كلل  األملل ، و،للول ور )مح 

 الللللذه ، هكللللذا   للللول رف      ال مللللة، و  اعنللللود، و    هللللذا البيللللن  جملللللد، كللللذلك قللللال رف  
اعنلود،  اعنود، وإر جمد ذللك البيلن األخل   كلور أع ل  ملخب جملد األول، هكلذا   لول رف  

 و  ول عبد األةد:اعنود".  و  هذا الكار أعطي الس م، هكذا   ول رف  
مللخب افجنيلل  الللال كانللن   ول للد قمللن ب مجللة هللذه ال  للني  الللذكور  مللخب النسللاة الوةيللد

 ، والنسللاة هللذه  للةللة الو نيللة  ، والللال أعللارت  إايهللا ،لليد  أشللور ة كانللن ابنللة علل  ا حبللوزر
الدارجلللة  نلللذا ، ولكلللخب دعنلللا ننيجللل  إىل ال مجلللة افجنليز لللة للكتلللاف ال لللد ، واللللال جنلللد أ لللا 

 تنيمجن عخب األص  العربي كلمة )محدا( إىل )األمنية( وكلمة )شالوم( إىل )اف، م(. 
ل ور اليابود والسيحيور ،واءر بسواء، أع   األمهية للوعد الزدوج اللذي ول د أوىل الع

اةتوتللله النبلللوء  اللللذكور   ن لللار. وهلللؤ ء العل للللور  عنيفلللور النبلللوء  السللليحية التعل لللة  لكلمللللة 
)محدا(، و  احل ي ة هنا  نبوء  رائعة أألبتتابا ال يابة افجنيلية العاد ة لل س  اف لي "  لول 

ان هلذه ي أعيد ذكنيه أرب  منيا . ف ذا أخذ)ال ئكة(" ذلك ال س  الذ ل  باءوا النيف إله ا
النبلللوء   ل لللليةة التبني د للللة لكلمللللال )محللللدا( و)شللللالوم( علللللى أ مللللا )األمنيللللة( و)السلللل م(، 
فحينئذ ت بح تلك النبوء    شيء أكوني مخب مه  بامت مباب  و   ُ اب  معناه، ولكخب إذا 

 اثبتة عخب شا  أو عخب ة ي ة واقعة.  بكلمة )محدا( ةنه فكني  فابمنا ال  ود مخب التعب 
ومللخب الستحسللخب قبلل  ااولللة إألبللا  ن للاذ ومطاب للة هللذه النبللوء  إ مللا  وتعليلل  أصللول 

 هاتني الكلمتني ب ور  خمت ني  وب در الستطاع: 
ايفو لنلخذ كلمة )محدا( ولعلي لسن خمطئار ف  ا ت نيأ  للةة العرب ة األصلية هكذا )   -

محداث كول هاجو ي ( والال تع  ةنيفيار )و،ول ور محدا لك  األم ( واحلنيفار )ها(   اللةلة 
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العرب لللة   ابلابملللا   اللةلللة العنيبيلللة )أل( للتعني لللف، أو )ل(عنلللدما تكلللور   ةاللللة اعلللني، والكلملللة 
ْْد(  حلللنيل ال سللاكخب، و ل لل  ملللخوذ  مللخب اللةللة العرب للة ال دميللة أو لعلابللا ا رميللة، و  األصلل )مح 

للللْد( تسللللتعم  عللللاد  لتعلللل  )األمنيللللة الكبلللل  ( أو  للللْد(. و  اللةللللة العرب للللة )مح   بللللدور التسللللكني )مح  
)ال لللتابى( أو )ال لللابية( أو )ال لللائق(. وقلللد جلللاء   الوصلللية التا،لللعة ملللخب الوصلللااي الع لللني )للللو 

علل  )مح  يللدا( مللخب اتمهللود إ للش راخيللا( ومعناهللا )  ت للته زوجللة جللار ( و  اللةللة العرب للة ور ال ا
ْْد، ومعناها: احلمد( وهكذا؟  ن   احلنيل الساكخب )مح 

وه  هنا  شيء أكوني مخب الد  وةسخب األةدوألة  تلوو إليله الب لني و  لتابيه افنسلار 
وأاي ر ملللخب العنيلللني ختتللار، فللل ر احل ي لللة الناصلللعة تب للى ةر كلملللة )أمحلللد( هلللي  أو  نيبلل  فيللله؟

ْدا( وهذا    (1).الت س  هو ت س  قا     ر   و  منياء فيه ال يةة العنيبية لكلمة )مح 
كمللا ن لل  عللخب إجنيلل  بللنيان  أر ،  وقللد ع للد ف لل ر بعنللوار:  وةنللا العمللدار تنبللل  حمللد

 وبنيهخب أر كلمة الربقلي  تع  أمحد وامد، ف ال: ، عيسى  تكل  عخب رو  امد
مب للنيار و ﴿  أنلله كللار إر التنلللز   ال للني ن ال ائلل  ةر عيسللى بللخب مللنيي أعلللخب لنلل  إ،للنيائي

[ واةد مخب أقوى الرباهني على أر امدار كار 6]ال ف ﴾بني،ول ور مخب بعدي ااه أمحد
ز   إ ي فع ر، إذ ين  كخب   و،عه أبدار أر  عنيل أر كلمة الربقلي   لة ي ة نبيار وأر ال ني ر تن

ة و ائيلة، ألر ز   اف لي. وةبلة ال لني ر قا عللأمحد إ  مخب خ ل اللوةي والتنل :كانن تع 
 .(2) الد لة احلنيفية ل ،  اليوانن تعادل  لدقة ودور شك كلمال )أمحد وامد(

وكللار  -و للذكني ال لليخ النبللار ةللوارار دار بينلله وبللني الست للنيو اف طللا  )كللارلونلينو( 
ةلللول معلللىن )البللارقلي ( قلللال: قللللن لللله: مللا معلللىن )ب كللللوت (؟ فلجلللاب   -بينابمللا صلللداقة 

  ب وللله: "إر
ُ
ى(" ف لللن: إن أ،لللل اللللدكتور عللز  ال سلل    ولللور إر هللذه الكلملللة معناهللا )ال

)كارلونلينو( احلاص  عللى اللدكتوراه    داف اللةلة اليواننيلة ال دميلة ولسلن أ،للل قسيسلار! 
ف للال: إر معناهللا: الللذي للله محللد كولل . ف لللن: هلل  ذلللك  وافللق أفعلل  الت مللي  مللخب محللد؟ 

ملخب أاائله أمحلد. ف للال: اي أخلي أنلك حت ل  كولل ار م   ف لال: نعل . ف للن: إر ر،للول اب

                                                

 .  51-50امليدر السابق ص  -1
 .  223و181و179ص امليدر السابق -2
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﴿ ومب لنيار بني،لول ور ملخب اف قنا، وقد ازدد  توبتار   معىن قوله تعلاىل ةكا لة علخب السليح 
  (1)[.6]ال ف  ﴾أمحد ااهبعدي 

: "   سلة أالاء: أان أنله قلال: قلال ر،لول اب  طعل  ب  بلخب مُ عخب جُ  وقد صح  
محد، وأان الاةي الذي ميحو اب يب الك ني، وأان احلاشني ُ َ نُي النا  على قدمي امد، وأان أ
 .(2)وأان العاق "

وللله أاللاء أخللنيى، قللال احلللاف  ابللخب ةبللني: وقيلل  احلكمللة   ا قت للار علللى اخلمسللة 
الللللذكور    هللللذا احلللللد ث أ للللا أشللللابني مللللخب ب هللللا موجللللود    الكتلللل  ال دميللللة وبللللني األملللل  

  (3) السال ة.
الب لار  الو أللور: قلال أشلعياء عليله السل م   نبوءتله منبابلار عللى قال الع مة ال نيا : 

: عبللدي الللذي  ني للى ن سللي، أعطيلله ك مللي، في ابللني   األملل  عللد ، و وصللياب  امللد 
 لوصااي،    محك و    ا ،   تح العيور العور، و سم  ا ذار ال  ، و ي ال لوف 

يله بل ه أةلد  ملد اب محلدار ةلد وا، ور ملخب أفمل  األره فت لني  اليتة، وما أعطيله   أعط
بللله الرب للللة و،لللكا ا، و وةللللدور اب تعلللاىل علللللى كلللل  شلللنيل، و ع مونلللله عللللى كلللل  رابيللللة،   
 معف و   ةل  و  ميي  إىل ا وى، و   ذل ال احلني الذ خب ه  كال    المعيف، ب  

  (4)عاىل الذي    ط ل، أألني ،لطانه على كت ه.  ني التوا عني، وهو نور اب ت  وي ال د   
الب للار  الوانيللة والو ألللور: قللال أشللعياء عليلله السلل م   نبوءتلله: اي  ل إبللنياهي  خليلللي 
الذي قوتيه ودعوته مخب أقاصي األره،   ختف و  تنيه  فلان معك، و دي العز ز  مابد  

                                                

  . 398قيق القبياء للنلار ص -1
 .     3532ابب ما جاء يف أمساء رسول هللا  –املناقج كتاب   –صحيح البخاري  -2
 .  6/558فتح الباري  -3
وهذه البشاراب موافقة ملا أخرجه البخاري بسنده عن عطاء بن يسار قال:  ،743-741ينظر الجوبة الفاخراب ص -4

يف التنورااب، قنال: أجنل،   بن عمرو بن العاص رضي هللا عنغما قلي: أخرب  عن صفة رسول هللا لقيي عبد هللا
وهللا أقننه ملوصننوف يف التننورااب بننبعض صننفته يف القننرآن: "  أيغنننا النننيب إان أرسننلناك شنناهدًا ومبشننرًا وقننذيرًا وحنننرزًا 

فع السننيئة ديننسننخاب يف السننواق وم  لألمينني، أقنني عبنندي ورسننو ، مسيتننك املتوكننل، لننيه بلفنن  وم غلنني  وم
 تح ابنا أعننين فنامللة العوجاء أبن يقولوا: م إلنه إم هللا، وي به ابلسيئة، ولكن يعفو وييفر، ولن يقبضه هللا حاب يقيم

 (.2125  ابب كراهية السخج يف السواق -البيوع -".)البخاري غلفن  وقلوبن  صمن  وآذانن عمي ن 
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سح ه ،ح ار ة  جيعله ه يمار لك، جعلتك مو  اعنيجني احلد د  دو ما ور عليه دقار، و 
  لوى به هوج النياي ، وأنن تبتابج وتنيات  و كور امدار.

: إن الب لللار  الوالولللة والو أللللور: قلللال اشلللعياء عليللله السللل م   نبوءتللله معلنلللار  اللله 
 جعلن ااك امدار ايامد، اي قدو  النيف ااك موجود مخب األبد.

عليلله السلل م   نبوءتلله: إان اعنللا   أ للنيال  الب للار  السللابعة والو ألللور: قللال أشللعياء
 اعبال صو  امد.

الب ار  الوانية واألربعور: قال الن  ةب وو عليه الس م   نبوءتله: إر اب تعلاىل جلاء 
ملللخب التللليمخب، وال لللدو  ملللخب جبلللال فلللارار، ل لللد أ لللاء  السلللماء ملللخب  لللاء املللد، واملللتأل  

 و  ب ده بعز . األره مخب محده، وشاع من نيه مو  النور،  
: ،تنلزع الب ار  اخلامسة واألربعور: قال دانيال عليه الس م   نبوءته خما بار حملمد 

  (1)مخب قسيك إبنياقا، تنيتوي السابام ةمني  اي امد ارتواء.
مخب أج  ذلك أعلخب النباشلي إ،ل مه وقلال: أشلابد أنله ر،لول اب ف نله اللذي جنلد   

  (2) ني به عيسى بخب منيي.افجني ، وإنه الني،ول الذي ب 
 يف التورااب فة رسول هللا ص

عنده     قال شيخ اف، م ابخب تيمية: واألخبار  عنيفة أه  الكتاف ب  ة امد 
 (3) الكت  الت دمة متواتني  عناب .

أخنيج افمام الذه  بسلنده علخب ابلخب عبلا  ر لي اب عنابملا أنله ،للل كعل  األةبلار:  
  التورا ؟ قال: جنده املد بلخب عبلد اب  وللد  كلة، و ابلاجني  كيف هد نعن ر،ول اب 

                                                

اقظننر هننذه البشنناراب يف اجلننواب اليننحيح و  ،762-761و756-755و751و747 نظنر الجوبننة الفنناخراب صي -1
اع يف ن، وققنل ابنن القنيم عنن ابننن قتيبنة قولنه: وزاد فينه بعنض أهنل الكتناب وستننن141، وهداينة احلينارى 3/330

قسنيك إغراقننا، وترتنوي السننغام أبمننرك   ضمند ارتننواء، وذلنك بعنند ذكننره البشناراب: جنناء هللا منن التننيمن... هدايننة 
 . 141حليارى ا

(، وحسننننه احلننناف  ابنننن حلنننر )فنننتح البننناري 4400  7/409حنننديث اثبننني أخرجنننه اإلمنننام أمحننند يف )املسنننند  -2
  (. 3/69( وجود سنده احلاف  ابن كثري )البداية والنغاية 7/189

  . 1/340اجلواب اليحيح  -3
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اف   األ،واو و   كاف   لسليئة اش و  ،ا  إىل  ابة، و كور ملكه  ل ام، ولي  ب ح  
  (1) ولكخب  ع و و ة ني. ،السيئة

و  ابد له ما أخنيجه البااري بسنده مخب ةد ث عطاء بخب  سار قال: ل ين عبد اب 
  التورا ، قال:  م ر ي اب عنابما قلن: أخربن عخب ص ة ر،ول اب بخب عمنيو بخب العا

أج ، واب إنه لوصول   التورا  ببعت ص ته   ال ني ر: اي أ ابلا النل  إان أر،للنا  شلاهدار 
لألميني، أنن عبدي ور،و ، ايتك التوك ، لي  ب ل  و  بللي  و   ار ومب نيار ونذ نيار وةنيز 

  للدف  السلليئة  لسلليئة، ولكللخب  ع للو و ة للني، ولللخب   بملله اب ةلل  ،للااف   األ،للواو، و 
  للي  بلله الللللة العوجللاء ةر   وللللوا:   إللله إ  اب و  للتح  لللا أعللني عملللٌي و ذار صللٌ  وقللللوٌف 

  (2) بلٌف.
نبيله    ابتعلث  قلال: إر اب  وأخنيج افمام أمحد بسند ةسخب عخب ابلخب مسلعود 

 الكنيسلللة، فللل ذا هلللو بيابلللود، وإذا  ابلللودي   لللنيأ عللللياب  فدخلللال رجللل ا إىل اعنلللة، فلللدخ  
النل       ، أمسلكوا، و  انةيتابلا رجل  ملني ت، ف لال التلورا ، فلملا أتلوا عللى صل ة النل  

 ملا لكل  أمسلكت ؟" قلال اللني ت: إ ل  أتلوا عللى صل ة نل ، فلمسلكوا، م جلاء اللني ت" :
وأمته، ف ال: هذه ص تك وص ة    بو، ة  أخذ التورا ، ف نيأ ة  أتى على ص ة الن 

ألصللحابه: "لُللوا  أمتللك، أشللابد أر   إللله إ  اب وأنللك ر،للول اب، م مللا ، ف للال النلل  
  (3)أخاك ".

ف للال: قللال ابللخب إ،للحاو: وكانللن   للنيى ورقللة بللخب نوفلل   بعولله ن لل  الللؤر  الللذه  بُ 
ملا ةلدألابا ميسلني   - نيوكلار قلد قلنيأ الكتل  وتن  ل -خدجية قد ذكني  لعمابلا ورقلة بلخب نوفل  

 ل اللكلني، ف لال: للئخب كلار هلذا ة لار اي خدجيلة إر املدار لنل  هللذه ملخب قلول النياهل  وإظل
 :نبيلار  نت للني زمانلله، قلال وجعلل  ورقللة  سلتبط  األمللني و  للول م للة، وقللد علنيل أر  للذه األُ م لةاألُ 

  (4)وقال ق يد . ة  م ،
                                                

 .  1/50السرياب النبوية للذهيب  -1
 .  2125ية السخج يف السواق  ابب كراه –البيوع  –صحيح البخاري  -2
( ولكننن 1/231، قننال اهليثمنني: وفيننه عطنناء بننن السننائج وقنند اخننتل  )جممننع الاوائنند 3951   7/64املسننند  -3

 اإلمام أمحد أخرجه من لريق محاد بن سلمة عن عطاء، ورواية محاد بن سلمة قبل امختيط فاإلسناد حسن.  
 .  69-68السرياب النبوية صينظر  -1
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 بخب ، م، قال الواةدي قوله تعلاىل وص ته عبد اب ومخب الذ خب علموا  بعث الن  
نزلللن   مللؤم   ،[146]الب للني  ﴾﴿ الللذ خب  تينللاه  الكتللاف  عنيفونلله كمللا  عنيفللور أبنللاءه  

بنعته وصل ته ومبعوله  اب  أه  الكتاف: عبد اب بخب َ، م وأصحابه، كانوا  عنيفور ر،ول
   كتباب ، كما  عنيل أةده  ولده إذا ر ه م  الةلمار.

مل   بل . ف لال لله  : ألان كنلن أشلد  معنيفلة بني،لول اب   بخب ،ل مقال عبد اب
عملللني بلللخب اخلطلللاف: وكيلللف ذا  اي  ر ،للل م؟ قلللال: ألن أشلللابد أر املللدار ر،لللول اب ة لللار 
  ينار، وأان   أشابد بلذلك عللى ابل ، ألن   أدري ملا أةلدث النسلاء. ف لال عملني: وف لك 

 (1) اب اي ابخب ، م.
 (2)فابو الذي فمح الذ خب كتموا ةك  النيج . ،بخب ، م خب   لتورا  وعبد اب

ون لل  احلللاف  ابللخب ةبللني عللخب البةللوي وابللخب ،للعد وابللخب شللاهني وابللخب السللكخب مللخب  ني للق 
خلي ة بخب عبد  الن نيي قال: ،للن امد بخب عدي بخب ربيعة كيلف ا لا  أبلو    اعاهليلة 

جلللن رابللل  أربعلللة ملللخب بللل  متلللي  أان أةلللده  ا ،لللللت  ف لللال: خني املللدار؟ قلللال: ،لللللن أيب عم للل
بخب مالك بخب ةبي  بخب العنرب نني د ابلخب  ُأ،امةو، يار بخب جماش  و ز د بخب عمنيو بخب ربيعة و 

زلنا علللى بللد ني عنللد د للني، فلشللنيل علينللا الللد نيان ف للال لنللا: إنلله لج نللة الةسللان  ل للام، فنلل
لد لك  منا مد. فلما ان نيفنا وُ  بعث منك  وشيكار ن  فسارعوا إليه، ف لنا ما ااه؟ قال: ا

   (3) ولد فسماه امد لذلك.
مخب أ خب أتى ورقة بخب نوف  وعبد اب بخب ، م وعدي بخب ربيعة  ذا النبل؟ إنه مخب كت  

 أه  الكتاف السماو ة.
  ول بنيان : ،يلر مسيا )أي الني،ول( الني،  ملخب اب لكل  العلاين،... وةينئلذ  سلبد 

 (4).ال النيمحةهلل   ك  العاين وتن
 ذكر قيب الرمحة يف ماامري وزبور داود

                                                

 .  40اول للواحدي صنباب النأس -2
 .  3635﴾   ﴿يعرفوقه كما يعرفون أبناءهمابب قول هللا تعاىل  –املناقج كتاب   –ينظر صحيح البخاري  -3
 .  6/556فتح الباري  -4
 . 18-82:16إجنيل براناب  -1
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قال ال نيا : الب ار  احلاد ة والع نيور: قال داود عليه الس م   مزام ه: ،يكور مخب 
 وز مخب البحني إىل البحني، ومخب لدر األ ار إىل من ط  األره )حبني أه  اعزائني بني  د ه(، 

، وتلللد خب لللله األمللل   لطاعلللة وا ن يلللاد، و لحللل  أعلللداهه الللل اف، وتسلللبد لللله مللللو  ال لللني 
وخيلل  )الملطابد البلائ ( مملخب هلو أقلوى منله، و ن لذ الملعيف اللذي   انصلني لله، و للنيأل 

  (1)  لساكني والمع اء، و  لي عليه و بار    ك  ةني.
  (2)ون   شيخ اف، م ابخب تيمية مخب مزام  داود: وامد قد ع   األره كلابا فنيةار.

، م ابخب تيمية: قد رأ ن أان مخب نسخ الزبور ما فيه ت ني ح بنبلو  املد وقال شيخ اف
 .(3)  اه  

وأما احلد ث عخب شاباداا  ف د شابد أللة مخب األنبياء ب دو نبوته وص   شا ليته 
منيةبلار   بلخب  إىل السموا  السب ، وذلك ةينما قلال  دم    ل ائه    أألناء عنيوجه 
عنلللدما قلللا :  السلللماء األوىل، م قلللول عيسلللى و لللع بلللخب زكلللنياي  ال لللا  والنللل  ال لللا   

  السللللماء  منيةبلللار  لنللل  ال لللا  واأل  ال للللا    السلللماء الوانيلللة، وكللللذا قلللال  و،لللف 
     السماء اخلامسة، م مو،ى    السماء النيابعة، م هارور  الوالوة، م أدر   

 السابعة.    السماء السماء الساد،ة، م إبنياهي  

                                                

، الجوبنننة 146، هداينننة احلينننارى 3/322( واقظنننر اجلنننواب الينننحيح 72اقظنننر معنننىن هنننذه البشننناراب يف املامنننور ) -2
  .727الفاخراب ص

، وهننذا يتوافننق مننع احلننديث اليننحيح: "إن هللا زوا   الر  147، وهدايننة احليننارى 3/319اجلننواب اليننحيح  -3
 مَّننةابب هننيك الُ  -الفنننت  -فرأينني مشننارقغا وميارابننا وإن أمننل سننيبلغ ملكغننا مننا زوي   منغننا )صننحيح مسننلم 

  (. 4/2215بعضغم بعضا 
 .2/27حيح اجلواب الي -4
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 املبحث الثا 
 عند املسلمني مكاقته 

والناق  اعليلة منذ أر   ،عند السلمني ةافلة  لوقائ  اعميلة إر مكانة ن  النيمحة 
ُد تل ى تللك دكار م  صحابته ر وار اب علياب  إىل أر فارقاب    ذلك اليوم احملزر، وتتبل

ه عنلد ال لحابة فلل      دونله ةن سلاب  و  ئابلل  الوقلائ  إىل  ومنلا هللذا، فللو ن لنيان إىل مكانتلل
 وأماباا  إذ تةلة  ةبه   عنيوقاب  ة   ةى على ن و،اب  وهكذا  نبةي علينا مجيعار.

و  شك أر ال مائ  الكنيمية الال ات ف  ا والس   الع يملة اللال متيلز  لا تنيكلن  اثرار  
 .مجيعار إىل  ومنا هذا م ةواألُ  كب     ن و  ال حابة 

وأذكلني   هللذا ال لام وصلل ار لعلنيو  بللخب مسلعود الللذي كلار أةللد ال او لني مللخب ك لار قللني ش 
ف لال: واب  ل لد وفلد  علللى  لله  مل  نل  النيمحلة  لوم احلد بيلة، ف لد رأى تع للي  ال لحابة 

اللو  ووفد  على قي ني وكسنيى والنباشي واب إر رأ ن ملكار ق   ع مه أصلحابه ملا  ع ل  
امدار، واب إر تنا  يُفامة إ  وقعن   كلف رجل  ملناب  فلدلك  لا وجابله  أصحاف امد 

وجللللده، وإذا أملللنيه  ابتلللدروا أملللنيه، وإذا تو لللل كلللادوا   تتللللور عللللى و لللوئه، وإذا تكلللل  خ ملللوا 
  (1)أصواا  عنده وما  دور إليه الن ني تع يمار له.

، وأخ لق ال لاعني هلز   ف د كلار م لابدار  وأما عند وفا  ن  النيمحة  ،هذا   ةياته
علخب  ف لد صلح   ! دو بذلك النبل وأنكني ذلكين   ال لوف، وأذرل العيور، ب  أر عمني 

  عللل  - ،نح لُسللل بكلللني وأبلللو ملللا  أر ر،لللول اب   النللل  زوجعائ لللة ر لللي اب عنابلللا 
 كللار  مللا واب :عمللني وقللال :قالللن،  اب ر،للول مللا  واب مللا :  للول عمللني ف للام - لعاليللة

 فك ف بكني أبو فباء ،وأرجلاب  رجال أ دي فلي طعخب ،اب وليبعونه ذا  إ  ن سي      
   بيلللده واللللذي ن سلللي ،وميتلللار  ةيلللار   بللن وأملللي أنلللن ةيب :قلللال ،للللهف ب    اب ر،لللول عللخب

 بكلللني أبلللو تكلللل  افلم للل ،،لللكر   عللللى احللللالف أ ابلللا :ف للال خلللنيج م ،أبلللدار  اللللوتتني اب  للذ  ك
فل ر املدار   املدار   أبو بكني وأألىن عليه وقال: أ  مخب كار  عبد  فحمد اب ،عمني جل 

﴾ ﴿إنلللك ميلللن وإ للل  ميتلللورقلللد ملللا ، وملللخب كلللار  عبلللد اب فللل ر اب ةلللي   ميلللو  وقلللال 
﴿وملللا امللد إ  ر،لللول قلللد خلللن ملللخب قبلللله الني،لل  أفللل ر ملللا  أو قتللل  [، وقلللال 30]الزمللني 
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﴾ ني اب شليئار و،ليبزي اب ال لاكني خبان لبت  على أع ابك  ومخب  ن ل  على ع بيله فللخب  مل
 . (1)[، قال: فن ج النا   بكور144] ل عمنيار 

 و  زال هذا الزلزال  عترب عند السلمني أكرب م يبة ة  ت وم الساعة.
،لمة ر ي اب عنابا: فيا  لا ملخب م ليبة! ملا ُأصلبنا بعلدها   ليبة إ  هانلن أُم ت ول 

 .(2)إذا ذكنيان م يبتنا به 
 هل: 244علي بخب ةبني السعدي   وأن د

 (3)فاذكني م ابك  لن  امد.   وإذا ذكني  م يبة ت بى  ا 
ة لل  ،للنته   أقواللله  مللخب تع للي  نلل  النيمحللة  ومللخب أع لل  مللا قللام بلله ال للحابة 

ةوها إىل التابعني رمحاب  اب وأفعاله وت ني نياته، ف د انربى أللة مخب النيجال والنساء فح  وها وبل  
 خب قلللاموا  لللذه السلللنة ة  لللار وعلملللار وتعليملللا ر وعمللل ر ون لللنيوها   بللل د السللللمني تعلللاىل اللللذ

ودافعوا عنابا مخب هبلوم العتلد خب، وبلدءوا بكتابتابلا   اللدواو خب وقلد أخلذها أتبلاعاب  واعتنلوا 
  ا قو ر وعم ر وكتابةر ومجعار وتدر سار وانربوا إىل فمح الو  اعني. 

ابة والتلللابعني بنيوا لللة احللللد ث ال لللني ف ةللل  ة للللن وقلللد اشلللتابني مجللل  كبللل  ملللخب ال لللح
الكت  بع نيا  األلول مخب منيوايا  ال ولية وال علية، واللال أانر  ملدار  احللد ث احلافللة 
بطب للللا  احل لللللاظ مللللخب ال لللللنير الوللللان إىل ع لللللنيان احلا للللني اللللللذي ازدار  لللللربامج احلا،لللللوبية، 

 ن ف الليور.  والو،وعا  افلك ونية، ة  بلغ عدد النيوا  ما   ارف
أ لللف إىل ذلللللك تللللدر   احلللللد ث ال لللني ف   الللللدار  واعامعللللا  والتا لللل  فيلللله 
 لدرا،ا  العليا وكليا  احلد ث ال ني ف، واعوائز اللال رصلد  حل  لاظ احللد ث، وأ لف 
إىل ذلك زاير  السبد النبوي مئا  ال  ني مخب السلمني  زور السبد النبوي للس م على 

صاةبيه أيب بكني وعمني ر ي اب عنابما، و ا أر الزوار  ت ا نيور  لس م علىاو  ن  رمحة 
و تزا دور   ك  علام فل ر ةكوملة الملكلة العنيبيلة السلعود ة أوللن اهتماملار  لةلار   تو،لعة 
السللبد النبللوي إذ قامللن بعللد  منياةلل  ةلل  بلةللن إىل هللذه التو،للعة الباركللة الللال ن للابدها 

ر واحلذاو مخب أر ف ا ند،ة العمار ة، كما انت ني  درو  احلد ث اليوم والال تعب  الزوا
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، وتكلاألني  الؤل لا ، وللو ال ني ف عرب افذاعا  وال نوا  ال مائية وال لبكا  العنكبوتيلة
األلول، وذلك   مدةه و، ته وخ ائ ه وفمائله  لةنتتبعنا الؤل ا  الال كتبن عنه لب

اةته وةكمته وأخ قه وبزواته ومعاهداته وزوجاته و ل ومعبزاته ومكانته و ائله ورمحته وا
 . بيته 

وقللن أذار ال لل   وافقاملة  للا فلل ر الكللني  األر لية كلابللا تنللادي بللذكنيه  وأملا ذكللنيه  
 م نيوانر بذكني اب تعاىل، ولو تتبعنا خطو  الطول لنيأ نا ذكنيه  وال األرب  والع ني خب ،اعة. 

ا  ال  لني تلابلج ألسلنتاب  بلذلك، وأملا ال لعنياء وكذلك ال    والس م عليله فل ر مئل
للوا ال  للائد والللدائح، ومللخب شللد  ةب  لل قللد  م للةه وت للد نيه فلل ر األُ واألد ء ف للد تةنللوا بللذكنيه ود  

وت د ني أه  بيته ال ني ف فلاب  مكانة كنيمية وخ ائ  ع يمة، ك  ذلك  أمجعن على ة    
 . مخب أج  تع ي  قدر ن  النيمحة 

خب كللار بل  مسلل  م در  اف،لل م ونل  اف،ل م فعللنيل قلدر نل  النيمحللة وملخب السللمني مل
  ر الدرا،لللة العلميلللة اجمللللنيد  ملللخب التع للل  ألوذللللك  ،فلللدخ    د لللخب اب تعلللاىل را للليار مني للليار

واحلسد تدف  صاةبابا إىل إتباع  ني لق احللق وافن لال، وقلد قلام ألللة ملخب الست لنيقني  ول  هلذه 
ل لني ر الكلنيي، وبعت مخب تنيمجوا معان ال ني ر الكلنيي رأللنيوا   ، وا فيهل ني ر الكنيي وتعملالدرا،ة 

 :،للته، والتعمللق فيلله. ومللخب هللؤ ءنتيبللة ل ت للال الباشللني  ل للني ر الكللنيي، ودراوأعلنللوا إ،لل ماب  
( الست للنيو افجنليللزي الللذي قللنيأ ال للني ر وت  لله   الللد خب 1817-1784ار  )ابللج. ل. بنيوك

الللذي  مللخب بسلل مة الع يللد   Bodleyوكللذلك ر. ل. بللود   .1809اف،لل مي واعتن لله عللام 
والست للنيو  .(1)(1946اف،لل مية و للمخب هللذا   م دمللة كتابلله: الني،للول، ةيللا  امللد )لنللدر 

( الللذي اعتنللق اف،ل م واللى ن سلله امللد ،للاين 1872-1952) Krenkowفلني ت  كنينكللول
وكلللذلك  .(1936بلللخب خالو للله )الكنينكلللوي. ولللله   الدرا،لللا  ال ني نيلللة ت سللل  أل أللللني ،لللور   

( الللللللذي تللللللنيج  معللللللان ال للللللني ر الكللللللنيي 1936-1875الست للللللنيو مارمللللللادو  ولللللللي  بكوللللللول )
للخب إ،ل مه وأصلبح إماملار للمسللمني   لنلدر بعلد رةللة إىل م لني ةيلث أع ( وكار قد1930)

 د  م ،لللافني إىل تنيكيللللا وعلللاد إىل م لللني معلنلللار إ،للل مه. وتعلللل 1904ا،لللتدعاه الللللورد كنيوملللني علللام 
. وملللخب هلللؤ ء الست لللنيقني أ ملللار (2)نيمجتللله لعلللان ال لللني ر الكلللنيي ملللخب أفمللل  ال مجلللا  افجنليز لللةت
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( الذي أعلخب إ،ل مه   مد نلة د لي 1979-1884الست نيو اجملنيي عبد الكنيي جنيمانو  )
و عتللرب الست للنيو النمسللاوي ليوبولللد فللا   أشللابني الست للنيقني الللذ خب تنيمجللوا ال لللني ر  .(1931)

افجنليز ة وأ،ل  وتسمى امد أ،د، وأ،   عاونلة وللي  بكولول )اللذي أ،لل  أ ملار(  الكنيي إىل
وملللخب  .(1)( للللنيد عللللى أخطلللاء الست لللنيقني1927 د اللللدكخب )اجملللة الو افلللة اف،للل مية   ةيلللدر 

 1927  عللام ( 1951)التللوىف  Guenon René ر نيللهالست للنيقني ال نينسلليني أ،للل  جينللور 
وكلللار ،لللب  إ،للل مه ا اي  ال ني نيلللة النيتبطلللة  لعللللوم الطبيلللة  ، يللليوتسلللمى  ،للل  عبدالواةلللد 

( وتسلللمى 1861-1929)  Et Dinet، وكلللذلك أ،لللل  الست لللنيو د نلللهوال لللحية والطبيعيلللة
 .(2)1928  عام  بناصني الد خب وةج  

ال نينسلللللي، وملللللارتخب لينةلللللني ، وكني،لللللتيار شلللللنيفي  الكلللللاألوليكي ،لللللاب ار و)الللللللورد هلللللد ( 
 وهي كما  لي:  ك  بعت شاباداا  وإعبا   بن  النيمحة وإلي، (3)افنكليزي
[   ام:امتلللد  أنلللوار الدنيلللة بعلللد املللد ]يل و كعبلللد اب   ال كلللني افنكليلللزي   لللول -1

قلي  مخب الزمار ،ا عة   أقطار األره مخب ال نيو إىل الةنيف ة  أر وصلول أتباعله   ذللك 
دنية قد ة  ع ول أو  األلباف. وما السلب    ذللك الزمخب اليس  إىل تلك النيتبة العلية مخب ال

 (4)إ  كور أوامنيه ونواهيه مواف ة لوج  الع   ومطاب ة ل تمى احلكمة.
[ الللذي ملا اهتللدى مئلا  ال  للني إىل اف،ل م إ  بربكللة املد ] و  لول أ مللار: -2

وهلللو ال لللني ر اعلللام   وا بعلللده أبلللدار وأب لللى  للل  د،لللتورار للللخب  ملللل   ،علمابللل  النيكلللوع والسلللبود هلل
 (5)ل ا  دنياه  وخل  أخنياه ...

[ ،للللاةة عللللاين ال للللابود بوجللللوده الللللذي هللللو لللللا شللللنيل امللللد ] و  للللول أ مللللار: -3
  الوا،طة الع مى والو،يلة الكربى إىل اعت ء النوع افنسان وتنيقيه   درجا  الدنية أكم

أوصلل  اخللللق إىل أق للى منياتلل  و  ،مللا  تاجلله الب للني مللخب اللللوازم المللنيور ة علللى  للج م للنيوع
السعاد  بسنيعة خارقة. ومخب ن ني بعني الب      ةال األانم قبله عليه ال    والس م وما  
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كللانوا عليلله مللخب الملل لة.. ون للني   ةللا   بعللد ذلللك ومللا ة لل   لل    ع للنيه مللخب ال قللي 
 (1)نيى.نياي والوَ الع ي  رأى بني احلالني فنيقار ع يمار كما بني الوُ 

 :-م أ،ل   كار  ابوداير   –ه ،و، نسي  أمحد الابند  العنياقي ول   -4
أي با للة أاللى وأقللنيف إىل افنسللانية ود للخب اب مللخب تلكلل  الةا للة الللال كللار  نيمللي إليابللا 

وهلللو ميللللي عللللى أهللل     توةيلللد ال للللوف وإظابلللار احل ي لللة؟ لنت لللور املللدار  الني،لللول 
لوا إىل كلمللة ،لواء بيننلا وبيلنك  أ  نعبللد قلل  اي أهل  الكتلاف تعلا﴿الكتلاف وةلي اب قلائ ر: 

إ  اب و  ن ني  به شيئار و   تاذ بعمنا بعمار أر   مخب دور اب ف ر تولوا ف وللوا اشلابدوا 
  (2)[.64] ل عمنيار  ﴾ةان مسلمور

إر ال ا لية الللال محلابلا امللد  د نيلله: )انصللني اللد خب( نيتلإ  العلاين ال نينسللي   لول -5
[بللني بنيد لله كانلل ] ن خارقللة للعللاد  وكانللن ذا  أألللني ع للي  جللدار ةلل  أنلله  بعللن شللني عته

 (3)بطاب  قوي جع   ا رو  افبداع وأعطاها ص ة ال يء اعد د.
[  قيلللة إىل  ومنلللا هلللذا، جيلوهلللا أع للل  إر ،لللنة الني،لللول الةلللنياء ] و  لللول أ ملللار: -6

 (4)،طح الكني .إخ م د   ت يت به ن و  مئا  ال  ني مخب أتباع ،نته منت ني خب على 
 عىن بن سه عنا ة اتمة، إىل ةد أر عنيل له من  مخب  كار الن    و  ول أ مار: -7

 (5)التلنق على با ة مخب البسا ة، ولكخب على جان  كب  مخب الذوو واعمال.
ل لللد دعللا عيسلللى ]عليلله السللل م[ إىل السللاوا  واألخلللو ، أمللا املللد  و  للول أ مللار: -8

[ فوفق إىل حت يق الساو ].(6)ا  واألخو  بني الؤمنني أألناء ةياته 
لعمنيي، ليبدر النيء   ن سه،  لني كوبولد: إ ال دي  افنكليز ة الست نيقة  ولت -9

ذلللك أنلله أمللام نلل  مني،لل   [ روعللة مللا  سللتطي   للا ت سلل ار...مللا ت للدم إىل قللرب ]الني،للول 
 ني لة  ابللزار ال للوف و ولل ار وعب لنيي ع لي  ين تلللد مولله البطللور ةل  اليلوم.. إر الع مللة والعب
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األفئد  فما  للك  لع ملة إذا انت ملن مل  النبلو ، وملا  للك  لا وقلد راةلن تملحي بكل  
 (1)شيء   احليا    ،بي  افنسانية وخ  الب ني ة.

[.. تعيلد إىل ن سلي ذكلنيى جابلوده هلذه هلي مد نلة الني،لول ] أ ملار: نوقالل -10
وعللللي صللللربه علللللى الكللللاره واةتماللللله لللللألذى   ،للللبي    ،للللبي    إللللله إ  اب، وتل للللي   ر 

 (2)الوةدانية اف ية.
[ كللار ،لليد اعز للني  العنيبيللة.. ف نلله ين   كللني   ملل  أر امللدار ] أ مللار: نوقاللل -11

على ةالله مكت يلار ةنله ر،لول اب، وأنله خلادم  األل اف، و  را   عم   ،تومارها، ب  ظ   
لح ةذاءه بيده، كنيميار  رار كلنله اللني ح السلار ة،      لده السلمني،  ن ف بيته بن سه و  

ف للل  أو  ئللل  إ  ت مللل  عليللله  لللا لد للله، وملللا لد للله كلللار   أكولللني األةلللا ني قللللي ر    كلللاد 
 (3) ك يه.

إر هلللذا افميلللار وهلللذا السلللعي احلويلللث  دوران:اللللدكتور افنكليلللزي م.ج.   لللول -12
ةنيكته ة  الن ني النابلائي، إمنلا هلو بنيهلار بليلغ  د وهذا الت مي  والعزم الذي قاد به ام

علللى صللدقه الطلللق   دعوتلله. إذ لللو كانللن   ن سلله أدىن لسللة مللخب شللك أو ا للطنياف لللا 
ا،تطاع أبدار أر   مد أمام العاصل ة اللال ا،لتمني أوارهلا أكولني ملخب ع لني خب عاملار كامللة. هل  

اخللق واو   الن   ك  هذه بعد هذا مخب بنيهار على صدو كام    ا دل وا،ت امة   
وهلو أر هلذا النيجل  هلو ر،لول اب  ،العوام  تلؤدي   االلة إىل ا ،لتنتاج اللذي   م لني منله

ومنوذجار كام ر لل ميلة واخل ،  ،، إذ كار   ة   ص اته النادر ة ار. هذا هو نبينا امد 
وت لواه وجلوده، وع يدتله ورمزار لل لدو وافخل م.. إر ةياتله وأفكلاره وصلدقه وا،لت امته، 

  منبزاته، ك  أولئك بنياهني فني د  على نبوته. 
فلي إنسار  در  دور حتيز ةياته ور،الته ،ول   ابد أنه ة ار ر،ول مخب عند اب، 

 وأر ال ني ر الذي جاء به للنا  هو كتاف اب ة ار. 
 وك  م كني من ف جاد  بحث عخب احل ي ة  بد أر     هذا احلك .

                                                

 . 51البحث عن هللا ص -1
 . 40-39امليدر السابق ص -2
 ،. 67ص بقامليدر السا -3
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[ فل  نلللن أر مللللخب وأخللل ار أخلللذ  أدر  ةيللللا  النللل  املللد ] أ ملللار:و  لللول  -13
أع لل  ا اثم أر نتنكلللني للللذلك النيجللل  اللللني ن اللللذي أقللام مملكلللة هلل بلللني أقلللوام كلللانوا ملللخب قبللل  

  للللنيو متحلللاربني    كمابللل  قللللانور،  عبلللدور اللللوألخب، و   فللللور كللل  األفعلللال ال للللينة، فةللل   
ابلل ، ومجعابلل  حتللن را للة واةللد ، وقللانور واةللد، ود للخب ل عللاداا  وأخ قت كلل ه ،   بلل  بللد  

، اللللال ين م لللةواةللد، وأل افلللة واةلللد ، وةملللار  واةلللد ، وةكومللة واةلللد ، وأصلللبحن تللللك األُ 
تنبلل  رجلل ر ع يمللار واةللدار  سللتحق الللذكني منللذ عللد  قللنيور، أصللبحن حتللن رأللل ه وهد للله 

عمللور  تللدعو إىل مبللاد  تنبلل  ألوفللار مللخب الن للو  الكنيميللة الللال انطل للن إىل أق للى أرجللاء ال
 (1)وتعل  النا  أمور الد خب اعد د. ،اف، م وأخ قه ون ام احليا  اف، مية

 مور   بوكاي: الطبي  ال نينسي   ول -14
ف نلله لللو  أنلله أتيحللن   فنيصللة إجللنياء بعللت ا ت للا    لعللاين اف،لل مي لب يللن بلل  

لمناهللا منللذ عابللد الط ولللة، والللذي شللك ككولل  مللخب الةللنيبيني متمسللكار  للذه الع يللد  الللال تع
نسللم  أةيللاانر مللا  للدعى  ،لل  )الللد خب احململلدي( كللار  ن للني إليلله ك للاهني  اجتماعيللة أل افيللة، 

  (2)وبناء على هذا  ستبعد متامار ك   تلميح إىل ما  ؤدي إىل الت ك    عدالته.
 أمي  درمنة : الست نيو ال نينسي   ول -15

ةلللة و  السلللكور بعلللد أر أوةلللى إليللله   بلللار ةلللنياء، [ين  علللنيل النيااحللللق أر النللل  ]
ف مى ةيا   عب  افنسار  ا، واحلق أر ع ني خب ،نة ك ن فعداد ما   ل  الدنيا، ف د 
نبتن   رمال احلباز اعد بة ةبة ،ول هدد، عما قليل ، بل د العلنيف ومتتلد أب لا ا إىل 

[ أب لني، ةلني أفلاه املدار ] ب د ا ند واحملي  األ لنطلي. وللي  للد نا ملا نعلنيل بله أر
بب لل ته أر العللنيف الللذ خب أل للف  مللخب جبلل  عنيفللا ، مسللت ب  أمتلله وانت للار د نلله، وأنلله أةلل   

 (3)بيناب  ،يانيجور مخب جز نيا  ل تح ب د فار  وال ام وأفني  ية وأ،بانية.
عنلللللد السلللللللمني أملللللني را،لللللخ   ن و،لللللاب ، ب للللل   ب للللللاا   إر تع لللللي  قلللللدر النللللل  

لعاين والو ف واعاه  ومجي  العوام، وذلك ألر ابتله واتباعله ون لنيته عبلاد  وأصنافاب ، مخب ا

                                                

 . 31-4/28رجال وقساء أسلموا  -1
  . 25-24القرآن الكرمي والعلم العيري ص -2
 . 369-368حيااب ضمد ص -3
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فالذ خب  منوا به وعزروه ون نيوه واتبعوا النور الذي أنلزل معله فلولئلك هل  ﴿أمني  ا اب تعاىل 
  [.157]األعنيال  ال لحور﴾

ر و  لللة ب تيللل  بلللنيامج وعلللاال ئلللا  بعلللت الؤ،سلللا  الدعو لللة وال ملللخب أجللل  ذللللك قاملللن
لت لللللم  رمحاتللللله الب لللللني ة مجيعلللللار  لتب للللل  والتحلللللذ ني والتلللللذك  وال بيللللل   لن للللني  نللللل  النيمحلللللة 

الللذي ت للنيل عليلله رابطللة  (الننربانمج العنناملي للتعريننف بنننيب الرمحننة وال هيلل ، ومللخب ذلللك )
 (.    مَّةقيراب قيب الُ العاين اف، مي، الال جعلن مؤمتنيها السنوي  ذا العام بعنوار )

 

 حث الثالثاملب
 عند غري املسلمني مكاقة قيب الرمحة 

، وكما أر مكانته عند السلمني قد أخذ  صلداراا   ال للوف، وت لنيبن   علنيوقاب 
ودر،للوا ،لل ته   الللذ خب تعللاملوا ملل  نلل  احلكمللة فكللذلك عنللد بلل  السلللمني مللخب العتللدلني

  ة ملؤهلللللا العدالللللللة نيوا   كتلللللباب  وم لللللا ا  شللللللابادا  من للللل، وعنيفلللللوا رمحتللللله، ف لللللد ،للللللط 
والو،طية، تنطق  لواقعيلة وال لداقية، ةل  أر بعملاب  قلد دخل    د لخب اف،ل م ل ملا رأى 

 ذكنيه    البحث السابق.،بق مخب احلق والعدل وال دو، وقد 
ر لد بله   ل ، أو أنله ا،لتئنا  لل لار    أقول فيما ذكني مخب ال ابادا  أر هذا ةلق أُ 

افشاعا . ب  أقول إر ال ول احلق، أنخذ به ونب  عليله  وبث   ابد ل و ج ا ااما  ة  ميُ 
، النيمحلة   لع ج ال ك    لال هي أةسخب لبيلار احللق وفزاللة الت لور ال لوه علخب نل  

وت لللحيح هلللذا السللللار خ وصلللار أر ال لللابادا  قللللد صلللدر  علللخب شا لللليا  منيموقلللة مللللخب 
  (1)وقيادا  ال بية.أ،اتذ  اعامعة ومخب أر ف ال انور ودهاقنة الست نيقني 

كمللا ت لللدم   وقللد مجعللن شلللابادا  كولل   جلللدار، وبعللت أصلللحا ا دخلل    اف،للل م  
ن عللللى ع ملللة هلللذا فللل  داعلللي لتكنيارهلللا، وملللخب تلكللل  ال لللابادا  اللللال ن  للل البحلللث الولللان

 ما  لي: الني،ول 
 ما ك  هارث: العاين األمني كي   ول -1

                                                

، وقند رصنندة وقند صندرة عنن بعضنغم شنبغاة تشنوه وتشنوه الينوراب اجلميلنة والقندواب احلسننة لننيب الرمحنة  -1
لنة العقلينة والنقلينة وأبقنوال أهنل ملنتغم وردود بنى وأجبني عنغنا ابلد ،منغا الشبغاة الل ينعق ابا يف هذه ال م

جلد م؛ وذلك ملخالبة العقل الينريب بينيية جدينداب ومن  راب ومقنعنة ملنن أراد أن يتحنرى احلنق واليندق، وملعرفنة 
 موافقاة ه مء لألدلة العقلية والنقلية. 
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[ أر  الللد   والللدنيوي معللار خيللول امللدار ]إر هللذا ا حتللاد ال ني للد   ن لل  للله للتلللأل 
 (1)الب ني ة. ية م نيد  ذا  رأل    اتر خ  عترب أع   شا

[ ليكلور رأ  ال ائملة اللال تمل  األشلاام إر اختياري حملمد ] و  ول أ مار: -2
الذ خب كار    أع ل  رألل  علالي   خمتللف اجمللا  ، ر لا أدهلش كول ار ملخب ال لنياء،.. ولكلخب 

[ كار النيج  الوةيد   التار خ الذي جنح ب ك  أاى وأبلنيز    اعت ادي أر امدار ]  
 (2)ك  الستو ني الد   والدنيوي.

[ كهةاد النا    ما كار امد ] د.ن مي لوقا: السيحي ال نيي الؤر    ول -3
بطلل ، فكللار ة الخ للله ومللزاايه، وهللو الللذي اجتمعللن للله   ء الني،لل  ]علللياب  السلل م[، ومه لل

 (3)ة ار على الن ف أر  كنيم فيه الو ، و يي فيه النيج .
  فيلي  ةال: األمني كي الؤر    ول -4

[ ملللخب خللل ل األعملللال اللللال ة  ابلللا، فللل ر املللدار النيجللل  إذا زلللخب ن لللنيان إىل املللد ]
والعللل  واخلطيلل  ورجلل  الدولللة واجملاهللد  بللدو لنللا بكلل  و للو ، واةللدار مللخب أقللدر النيجللال   

ي  أة اف التار خ. ل د ن ني د نار هو اف، م، وأ،ل  دوللة هلي اخل فلة، وو ل  أ،لا  مج
. وهو    زال إىل اليوم (4)العنيبية م ةهي األُ  أُم ةةمار  هي احلمار  العنيبية اف، مية، وأقام 

 قو  ةية فعالة   ةيا  ال  ني مخب الب ني.
ر بدقة  لةة فوو ملا جنلد   كل  [ موبتة   ال ني ص ا  امد ] و  ول أ مار: -5

م در  خني. إر العار  الال خا ابا، واألةكام الال أبنيمابا، واألعمال الال قام  ا،   ت   
جم ر للني     ال ا ية ال و ة وافميار الو يد وافخ م البالغ، وب  ذلك مخب ال  ا  

أدوار ةياته  تيمار ف  ار، ف د  الال خل ن النيجال ال اد    التار خ. وم  أنه كار   دور مخب 
 (5)كار   قلبه دائمار ،عة لؤا،ا  احملنيومني   احليا .

 مونته: األ،تاذ السو سنيي   جامعة جنيف أدوار   ول -6
                                                

 . 25دراسة يف املائة الوائل ص -1
 . 19ص امليدر السابق -2
 . 28لة والرسول صضمد الرسا -3
 .  أخرى، كما سيحميت يف الباب الرابعالل أقامغا ج تقتير علح العرب، بل من قومياة شاب مَّةالُ  -4
 . 56-54ص اإلسيم منغج حيااب -1
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[ كنيي األخ و ةسخب الع ني ، عذف احلد ث، صحيح احلك  صادو كار امد ]
اةة الل  ، وا قتناع التام  ا الل  ، وقد كانن ال  ا  الةالبة عليه هي صحة احلك  وصني 

 (1) عمله و  وله.
[ ومحا،لللته الد نيلللة اللللال   جملللال لل لللك   إخللل م الني،لللول ] و  لللول أ ملللار: -7

 (2)ت بعن  ا ن سه وفكنيه...
[ الد نية تدهش ك   ةلث ملدقق نز له ال  لد  لا إر  بيعة امد ] و  ول أ مار: -8

[ ومتسلللوه ة للله ابللل  كوللل  ملللخب النلللا  املللدار ]ول لللد ج .. تبللللى فيابلللا ملللخب شلللد  افخللل م.
 (3)وذلك ألنه مخب ال لحني النادر خب الذ خب عنيل النا  أ وار ةياا  بدقائ ابا.

  ر : العاين األلان رودي   ول -9
عار [ أدا  اب، وم للللني  كللللار مللللخب بللللني ممولللللي ةنيكللللة التنللللو ني مللللخب رأوا   النلللل  العللللنييب ]

 (4) بكلمة الد خب الطبيعي ال طنيي، مب نيار به.ةكيمار، ور،و ر لل ميلة، وان  ار 
 و،تال لوبور:  ول الؤر  ال نينسي ك -10

[ ملللخب أع للل  ملللخب علللنيفاب  إذا ملللا قيسلللن قيملللة النيجلللال  ليللل  أعملللا   كلللار املللد ]
[ م  أر التع   اللد   أعملى ب لائني التار خ، وقد أخذ علماء الةنيف  ن  ور امدار ]

 (5)مله...مؤرخني كو  خب مخب ا ع ال ب 
[ عميلل  السلللطا  الدنيللة   شلليء أصللوف مللخب مجلل  امللد ] و  للول أ مللار: -11

واحلنيبية والد نية    د واةد  أايم كانن جز ني  العنيف جمزأ  ما ا،تطعنا أر ن در قيمة ذلك 
بنتائبه، ف د فتح العنيف العاين   قنير واةد بعد أر كانوا قبائ  مخب أشباه الربابني  التحلاربني 

 (6)[.ظابور امد ] قب 

                                                

 . 18ضمد والقرآن ص -2
 . 1/67اإلسيم واحلضاراب العربية  -3
 . 18ضمد والقرآن ص -4
 . 15جلامعاة الملاقية، صمية يف االدراساة العربية واإلسي -5
 . 115حضاراب العرب ص -6
 . 394-393ص امليدر السابق -1
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[  بللدو أر أةللدار ين  عللخب بتعلللي  ]امللد  ول د ورانللن:العللاين األمني كللي   للول  -12
ال نياء  والكتابة.. وين  عنيل عنه أنه كت  شيئار بن سله.. ولكلخب هلذا ين  ل  بينله وبلني قدرتله 

 على تعنيل شئور النا  تعنيفار قلما     إليه أرقى النا  تعليمار.
[ مللخب مابللني  ال للواد.. ولكنلله كللار إىل هللذا ،يا،لليار كللار النلل  ]  و  للول أ مللار: -13

 .انكار،  عنيل كيف  واص  احلنيف بطني  ة السل 
إذا ما ةكمنا على الع مة  ا كار للع ي  مخب أألني   النلا  قلنلا  :أ مار    ولو  -14

[ كللار ملللخب أع لل  ع ملللاء التللار خ، فل للد أخلللذ علللى ن سللله أر  نيفلل  السلللتوى أر امللدار ]
وةلللي واألخ قلللي... وقلللد كلللبح مجلللا  التع للل  واخلنيافلللا . وا،لللتطاع   جيللل  واةلللد أر الني 

  نت ني   مائة معنيكة، و  قنير واةد أر  ن   دولة ع يمة.
[ كار  ث على  ل  تدل األةاد ث النبو ة على أر الن  ] و  ول أ مار: -15

 (1)د نيني...العل  و عب  به، فابو مخب هذه الناةية خيتلف عخب مع   ال لحني ال
إذا ملللا عنيفنللا أر هلللذا العمللل  الع لللي   ر سللللني: .جللا   األ،لللتاذ ال نينسلللي   للول -16

[ أدر  وة لق   أق للني أجل  أع لل  أمل  حليللا  إنسلانية ف نلله جيل  أر نعلل ل أر امللدار ]
 (2)      عداد أع   النيجال الذ خب شنيل    اتر خ ال عوف واألداير.

[ ل لللد هنلللا ع ملللة املللد ] ن لللنيي ،للللاب : يال كلللني اللبنلللان السللليح   لللول -17
ا،تطاع، خ ل تلك احل بة ال     مخب الزمخب، أر  دث شني عة خل يلة وروةيلة واجتماعيلة 

 (3)ين  ستطعابا أةد   التار خ  و  تلك السنيعة الذهلة.
[ شا لللية اترخييللة ة لللة، امللد ] :هنللنيي ،للل واي الست للنيو ال نينسلللي   للول -18

 م أر ميتللد و للزداد، وين  تللوار   تنيد للد أنلله ب للني مولل  ا خللني خب مهللله فلللو ه مللا ا،للتطاع اف،لل
 (4)الو ، وةنه  طل  الع و والة ني  مخب اب عز وج ...

  :ج الكساندر رو،كني هاملتورالست نيو افنكليزي ،    ول  -19

                                                

  .167و47و38و22-13/21قية احلضاراب  -2
 . 37احلضاراب العربية ص -3
 . 42يف خطح ضمد ص -4
 . 17فلسفة الفكر اإلسيمي ص -5
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. [ و   اثرها ف ان   نوصف  لةلوزعة اف، مية زو امد ]لومابما ن     قو  الن
[ شعورار  بيعيار اتومار   ع نيه وفيما بعلده، بل  أر ملا نلوم  ف د كار إج ل الني،ول ]

إليه شيء  تباوز افج ل. ف ر الع قا  ال ا ية ملخب افعبلاف واحلل  الللذ خب بعوابملا 
صداها   دد خ ل ال ني ر، وال م    ذلك  عود إىل الني،لائ  اللال    ن و  صحابته ظ    

 (1)لتستو   ا جمدد خب   ك  جي . ةم  أقنياا األُ 
 زعة:لمكسي  رودنسخب الاركسي الن ال نينسي   ول الست نيو -20

 (2)إن  معب  بع مة هذا النيج  وعب ني ته.
  لو   ،يد و:الست نيو ال نينسي   ول  -21

الال كانلن جمابوللة األملني  م ةالوقن الذي توجه فيه األن ار إىل اتر خ تلك األُ  ل د ة   
زاو ة مخب  ،ية فارت ن إىل أعلى م ام فطبق أاابا أفاو الدنيا مد  ،بعة قنيور. وم در   

 (3)[...هذه العبز  هو رج  واةد، هو امد ]
[ أألبلن خللود اللنيو .. وهلو مبلدأ ملخب أقلوم مبلاد  إر املدار ] و  ول أ ملار: -22

 (4)م  ع  خني...[ أر أظابنيه قواير أكوني مما أظابنيه أي األخ و. ومخب م اخني امد ]
كار  ل : ين  كلخب متكللربار و  ذللي ر، فابلو قللائ    الكاتل  افنكليلزي تومللا    لول -23

  ألوبللله النيقللل  كملللا أوجلللده اب خيا للل  ب ولللله احللللني البلللني أكا،لللني  العبللل ، وقياصلللني  اللللنيوم، 
فيابلا  نيشده  إىل ملا جيل  عللياب   لذه احليلا ، واحليلا  ا خلني  إىل أر   لول: وللو  ملا وجلدوا 

مخب  اي  النب  وال م  لا خمعوا فرادته، ولا ان ادوا ل يئته، و  ظ  أنه لو و   قي ني 
بتاجه وصوعانه و،  هؤ ء ال وم بدل هذا الن  لا ا،تطاع قي ني أر جيربه  على  اعتله،  
كما ا،تطاع هذا الن    ألوبه النيق . م  نابي ك مه و  ول: هكذا تكور الع ملة، وهكلذا 

  (5) كور البطولة، وهكذا تكور العب ني ة.ت
 أكرب مخب العب ني ة أ  وهي النيمحة واحلكمة والوةي. واحلق أر ما أور الن  

                                                

 . 257دراساة يف حضاراب اإلسيم ص -1
 .28-27للية الفرقسية صينظر امهتمام ابلسرياب النبوية اب -2
 . 15ريخ العرب العام صات -3
 . 93امليدر السابق ص -4
  . 47-46أوراب واإلسيم ص -5
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 رنولد:أالست نيو الرب طان ،  توما    ول  -24
لعلللله ملللخب التوقلللل ، بطبيعلللة احللللال، أر تكللللور ةيلللا  مؤ،للل  اف،لللل م ومن للل  الللللدعو  

النل    ق لن لا  اللدعو  إىل هلذا اللد خب. وإذا كانلن ةيلا  [، هي ال ور  احللاف، مية ]
[ هي م يا  ،لو  عامة الؤمنني، ف  ا كذلك  لنسبة إىل ،ائني دعا  اف، م. لذلك ]

ننيجو مخب درا،ة هذا الو  أر نعلنيل شليئار علخب اللنيو  اللال دفعلن اللذ خب عمللوا عللى افقتلداء 
ك أر رو  الللدعو  إىل اف،لل م ين هلليء   بلله، وعللخب الو،للائ  الللال  نت للني أر  تاللذوها. ذللل

اتر خ الدعو  متلخني  بعد أان  وت كلني، وإمنلا هلي قدميلة قلدم الع يلد  ذاالا. و  هلذا الوصلف 
[  علللد منوذجلللار لللللداعي إىل اللللوجز ،لللنبني كيلللف ةلللدث ذللللك وكيلللف كلللار النللل  املللد ]

 (1)اف، م؟
 ا، ي:كهننيي دي  الكونن ال نينسي   ول  -25

      نتطلللللل  إليللللله  لن لللللني إىل الداينلللللة اف،للللل مية ملللللا اخلللللت  منابلللللا ب لللللا   إر أشلللللد ملللللا
[ ولذلك ق لد  أر  كلور حبولي أو ر   حت يلق شا ليته وت ني لني ة ي تله األدبيلة الن  ]

عللل  أجللد   هللذا البحللث دلللي ر جد للدار علللى صللدقه وأمانتلله الت للق ت ني بللار عليابللا بللني مجيلل  
 (2)للد خب السيحي. مؤرخي الدايان  وأكرب الت يعني

  :عميد قس  الدرا،ا  العنيبية   جامعة أدنربا ،اب ار مونتكمنيي وا    ول  -26
[   كتابله )األبطلال وعبلاد  البطل ( أدر  بدرا،ته علخب املد ]    نذ أر قام كار م

الةنيف أر هنا  أ،با ر وجيابة ل قتناع ب دو امد. إذ أر زعيمته   حتم  ا  طاباد مخب 
دته، واخللق السامي للنيجال الذ خب  منوا بله، وكلار  ل   وابلة ال ائلد، وأخل ار ع ملة أج  ع ي

 (3) ،ت امته الال   تتزعزع.عمله   منبزاته األخ  ، ك  ذلك   ابد 
مللا [ واتر للخ أوائلل  اف،لل م، كل  كلمللا فكللنيان   اتر للخ امللد ]  و  للول أ مللار: -27

 . و  شلللك أر ال لللنيول كانلللن مواتيلللة حململلللد متلكنلللا اللللذهول أملللام ع ملللة موللل  هلللذا العمللل
فلاتةلللن لللله فنيصلللار للنبلللا  ين تتحابلللا لسلللوى ال ليللل  ملللخب النيجلللال بللل  أر النيجللل  كلللار عللللى 

                                                

 . 34الدعواب إىل اإلسيم، ص -1
 . 6يم خوالر وسواقح صاإلس -2
 . 94ضمد يف مكة ص -3
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مسللتوى ال للنيول متامللار. فلللو ين  كللخب نبيللار ورجلل  دولللة وإدار ، ولللو ين  ملل  أل تلله  هلل و  تنلل  
سلللانية. و  أمللل  أر هلللذه ب لللك  اثبلللن أر اب أر،لللله، للللا كتللل  ف للل ر مابملللار   اتر لللخ افن

[ ميكنابا أر تساعد على إاثر  ا هتمام، مخب جد د، بنيجل  هلو الدرا،ة عخب ةيا  امد ]
 (1)أع   رجال أبناء  دم.

و  لللول الع ملللة األ،لللتاذ )شللل ل( عميلللد كليلللة احل لللوو  امعلللة )فينلللا(   ملللؤمتني  -28
 م: 1927احل وقيني ،نة 

يابللا إذ أنلله ربلل  أميتلله ا،للتطاع قبلل  لإ إر الب للني ة لت تاللني  نتسللاف رجلل  كمحمللد 
للو وصللنا إىل  أ،لعد ملا نكلور -زلخب األوربيلني  - أر ور بت ني   ،لنكور بمعة ع ني قنيانر 

  (2)قمته بعد أل ي ،نة.
 للةللة  –  للول الست للنيو النيو،للي بول للاكول    خللني كتابلله )اتر للخ اخل فللة(  -29
كلام ر منيتبطلار ب ا ليته،  تلوي عللى كل  [ تني  ألتباعه ن امار د نيلار  : امد ]-النيو،ية 

   (3) ما  تاج إليه افنسار مخب معنيفة ة ي ة العبد وافله إىل العبادا  الن مة بدقة.
[ الد نيلة ب مل  إصل ةا  املد ] ما،ليه: ال نينسي هننيي الست نيو   ول -30

وا مخب والسيا،ية، وهي إص ةا  موةد  ب ك  أ،ا،ي، ف ر العنيف وعوا ةن ساب  وخنيج
 (4).ظلما  اعاب  وال و ى ليعدوا دخو   النابائي إىل اتر خ الدنية

  فلل ر ثلة ب لارا    كتل  ا نللدو  وال لني ،   لول فملليلة دااباإ لافة إىل هلذه ال ل
ال لليخ أبلللو بكلللني املللد زكلللنياي: كوللل  مللخب الؤل لللا    السللل   النبو لللة  للةلللة البنةاليلللة تناوللللن 

نيللة ال دميللة، ف للد أوردوا   كتللباب  مللخب الن للوم الدالللة   الكتلل  الد  ب للارا  الني،للول 
  التللورا  وافجنيلل  وكتلل  ا نللدو  وكتلل  ال للني  الد نيللة،  علللى وجللود ب للارا  الني،للول 

مؤل لار، ملخب أمهابلا ملا 25  وهنا  مؤل ا  م نيد    هلذا الو لوع وقلد وصللن هلذه الؤل لا
  لي: 

                                                

 . 512امليدر السابق ص -1
 .90قطوف داقية من مآ ر املسلمني ص - 2
 .28هتمام ابلسرياب النبوية ابللية الروسية، صققًي عن ام - 3
 . 55اإلسيم ص -4
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 م.1952يف د.امد شابيد اب،  ب  ،نة الن  األخ    كت  الدايان  ال دمية، رل -1
، رليف د.املد قلدر  اب،  بل  ،لنة (1)  الو د والرباان  وكلي أفتار امد  -2
 م.1953
 م.1964خامل النبيني   كت  ا ندو ، رليف د.إااعي  ةسني،  ب  ،نة  -3
  (2)اب وامد   كتاف الدايان  العد د ، رليف إااعي  ةسني د ناجي. -4

إ  أر بعماب  وقل    الةللو واف لنياء ال لني ، فل ر اللؤر  البنةلا  كني  لنا كوملار ميل و 
 ( جعله مو  افله.  كتابه )،   امد 

مؤل لللللار  للةللللللة البنةاليلللللة ةافلللللللة  66بلةللللللن  كملللللا أر الؤل للللللا    و د  الني،لللللول 
ن كملللا أ لللني  الن لللارى   تطلللنيو ب ولللله " ، اللللال  لللى عنابلللا النللل  (3) خلنيفلللا  والبالةلللا 

 .(4)ور،وله" اب ه ف ولوا: عبد منا أان عبدفالسيح عيسى ابخب منيي 

                                                

ال يف نالويد: هو الكتاب اهلندوسي الصنلي املقندس لنديغم. وكلني أفتنار: أحند أفتنارهم النذي يعتقندون فينه أقنه ينن -1
  آخر الامان إلخراه الناس من الظلماة إىل النور. )تعليق امل لف شيخ أبو بكر ضمد زكر (. 

  .  30-29ظر: امهتمام ابلسرياب النبوية ابللية البنيالية، صين -2
  .  31و16و11امليدر السابق، ص -3
    . 3445﴾  ﴿واذكر يف الكتاب مرميابب قوله تعاىل  -كتاب القبياء–البخاري )اليحيح  أخرجه -4
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 اخلامتة 
 التوصيا  وا ق اةا  وهي كما  لي:و  ةه  النتائجوبعد هذه اعولة أرى أر أخت  

و، ته العطني    تح  فاقار لسعاد  الب لني ة    أر التعني ف بن  النيمحة واحلكمة  -1
 ا وا خني .الدني

   زالن حتتاج إىل مز د مخب ا،تنبا  ال وائد.  أر ،   ن  النيمحة  -2
الب لللني ة، و لللا  بللل  ت لللم  ورمحتللله ين ت ت لللني عللللى أمتللله أر ةكملللة نللل  النيمحلللة  -3

 ال در  على ع ج ال ك  . 
 عند اب تعاىل وال ئكة واألنبياء وافن  واعخب. ع مة قدر ن  النيمحة  -4
هي اف اءا  تعود أبل  جذورها إىل م لنيكي  افشاعا  ةول ن  النيمحة  إر -5

 مكة الكنيمة   العابد النبوي. 
   نبةي احلك  على الةنيف كله  ل ساد وكنياهيلة اف،ل م والسللمني، وكلذلك    -6

  نبةي ةك  الةنيف على السلمني أ   إرهابيور.
   لتح يق أهدال الربانمج. ن  النيمحة التعاور م  الربانمج العالي للتعني ف ب -7
ل هتملللام  لسلللنة والسللل   النبو لللة،  ،لللتنبا  العلللللوم  إن لللاء منيكلللز أحبلللاث علملللي -8

  ال لللللنيرا  الدرا،لللللية  للةلللللا  األجنبيلللللة  احللللللد ث علللللخب نللللل  النيمحلللللة لتابعلللللة و  وال وائلللللد،
 الاتل ة، ورصد ما  ستبد فيابا. 

أي اف، مية تنت ني دائمار لد نابا، و  ت ب  إهانلة  م ةأر األُ  وال نيو تبليغ الةنيف -9
 .صلوا  اب و، مه علياب األنبياء ن  مخب 
الةلنيف إىل نبلذ فكلني  )صلنياع احلملارا ( بلني األمل  وال لعوف، وا،لتبدال   دعو  -10

ذلك  لساب ة إىل اخل ا ، والتلداف  والتنلاف  ال لني ف ملخب أجل  إ،لعاد الب لني ة و،ل متابا 
  حلوار ا ادل ا اد  اخلا  مخب التابد د والت اهم. وا،ت نيارها 
، وا ،لت اد  ملخب بوا،لطة اخللرباء العتلدلني ت عي  احللوار بلني اف،ل م والن لنيانية -11

 ال نوا  التاةة م  النا  الو  ة. 
 التنسيق بني الؤ،سا  اف، مية العنية  حلوار.  -12
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)ال نيقار احلق(، وااولة ااكملة الؤللف  السعي ف  ال  باعة الكتاف ال  ى -13
والطبعلة لللا فيله مللخب ا عتللداء عللى كتللاف اب تعلاىل، وهللو اعتللداء عللى التللورا  وافجنيلل   ألر  
كو ار مخب األةكام ال لنيعية متواف لة بلني هلذه الكتل  السلماو ة الو أللة، وللا فيله ملخب السلطو 

ؤلللف، وذللللك علللخب  ني لللق من ملللة اللللؤمتني علللى  اي  كوللل   ملللخب ال لللني ر الكلللنيي ونسلللبتابا إىل ال
 اف، مي بوا،طة رابطة العاين اف، مي. 

ه بعلللللت األ،لللللاتذ  اعلللللامعيني السللللللمني اللللللذ خب جييلللللدور اللةلللللا  الةنيبيلللللة توجيللللل -14
 لس،ابام   تدر   ال نيرا  الت لة  ف، م   اعامعا  الةنيبية.

اف، ميا   نت ام،  لكت  تزو د مكتبا  اعامعا  الةنيبية الابتمة بتدر    -15
 والنياج  الال تساب  تدرجييار   تعد   مسار تدر   اف، ميا .

 تنيمجة النياج  اف، مية األ،ا،ية تنيمجا  راقية إىل اللةا  األجنبية.  -16
ا هتملللللام حبملللللور اللللللؤمتنيا  العلميلللللة الةنيبيلللللة اللللللال تتنلللللاول ال لللللؤور اف،للللل مية  -17

  لدرا،ة والتحلي . 
ت بي  إر،ال   ف العاين اف، مي النا لبني اللزو د خب بعلل  د ل  صلحيح،  -18

 ومناببية ،ليمة   التعام  م  الاالف، لطل  العل    الةنيف.
ت دي ا،تنكار عامعة تو نبني األلانية لنحابا جائز  كلمة العام لبا  ال اتيكار  -19

 . على كلمته بن  النيمحة 
 عباز العلمي   السنة النبو ة.تطو ني إبنياز اف -20
دعللل  اعابلللود اللللال تبلللذ ا ا يئلللا  الدوليلللة موللل : اليونسلللكو، والعابلللد السلللو دي  -21

 ف،للكندر ة، وجامعللة الللدول العنيبيللة  لتن يللة النللاهج الدرا،للية   دول الةللنيف مللخب األخطللاء 
 ال ادةة ةول ة ائق اف، م ومبادئه وأهدافه وقيمه.

،ا  العليا   تسبي  مو وعا  ذا  ال لة  و وع نل  توجيه   ف الدرا -22
  . م ةاألُ 

 متَّ الكتاب، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 امليادر واملراجع فغرس أبهم 
 لبعة جممع امللك فغد لطباعة امليحف الشريف.  ، برواية حفق عن عاصم،القرآن الكرمي -
(، والنننذي أقنننيم يف رابطنننة العننناج اإلسنننيمي مبكنننة  مَّننةلسنننابع )قينننراب قنننيب الُ أحبنناث مننن متر مكنننة املكرمنننة ا -

 هن.7/12/1427-5املكرمة، يف الفرتاب من 
، النندار القوميننة، 11البطننال، تومنناس كارميننل، ترمجننة ضمنند السننباعي، سلسننة مننن الشننرق واليننرب، عنندد -
 القاهراب.
الدين أمحد بنن إدرينه القنرايف، تقينق د.انجني ضمند الجوبة الفاخراب عن السئلة الفاجراب، لإلمام شغاب  -

 . ، مطبوعة ابآللة الكاتبةهن1405القرى مبكة املكرمة ُأم داود، رسالة دكتوراه من جامعة 
انؤوط، ر ق شنعيج الينقتاإلحسان يف تقريج صنحيح ابنن حبنان، لألمنري عنيء الندين بنن بلبنان الفارسني،  -

 .   هن 1408، 1م سسة الرسالة، بريوة، ط

أحسننن الجوبننة عننن سنن ال أحننند علمنناء أوروبننة، عبنند هللا ولننيم كويلينننام، ترمجننة معننروف الرصننايف، مطبعنننة  -
 م.1330الومية، بيداد 

 هن. 1398الحكام السلطاقية والوم ة الدينية للماوردي، دار الكتج العلمية، بريوة،  -
قيم اجلوزية، تقيق سيد عمران، دار احلديث، أحكام أهل الذمة، لإلمام مشه الدين ضمد بن أيب بكر بن  -

 القاهراب .  

آراء املستشرقني حول القرآن والتفسري، د.عمر إبراهيم رضوان، رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام ضمد بن  -
 . ، مطبوعة ابحلاسوبهن1410سعود اإلسيمية ابلر   

، 1، دار الرفناعي للنشنر والطباعنة، النر  ، طامستشراق بني املوضوعية وامفتعالية، د.قاسنم السنامرائي -
 هن. 1403
 هن.  1417، 1امستشراق يف السرياب النبوية، عبد هللا ضمد النعيم، املعغد العاملي للفكر اإلسيمي، ط -

، هنننري دي كاسننرتي، ترمجننة أمحنند فتحنني زغلننول ابشننا، مطبعننة الشننعج، القنناهراب حاإلسننيم خننوالر وسننواق -
 م.1911
ر العلم للمييني، بريوة، الح مفرتق الطرق، ليوبولد )ضمد أسد( فايه، ترمجة د.عمر فروا، داإلسيم ع -

 م.1965، 6ط 
جننائااب المننري انيننف بننن عبنند العايننا  لبعننةاإلسننيم يف املننناهج اليربيننة املعاصننراب، د.ضمنند وقيننع هللا أمحنند،  -

 هن.  1427، 1العاملية، ط

ي، عبد العظيم املطعى، دار الوفاء للطباعة والنشر، املنيوراب  مير، اإلسيم يف مواجغة امستشراق العامل -
 هن. 1407، 1ط

 م.1972منغج حيااب، فيليج حل، تعريج د.عمر فروا، دار العلم للمييني، بريوة  ماإلسي -
 م.1968، 3علي، جلنة التحمليف والرتمجة والنشر، القاهراب، ط داإلسيم واحلضاراب العربية، ضمد كر  -
 م.1977، 2اإلسيم والعرب، روم مقدو، ترمجة منري البعلبكي، دار العلم للمييني، بريوة، ط -
 م.1969اإلسيم واليرب واملستقبل، أرقولد توينيب، تعريج د.قبيل صبحي، دار العربية بريوة  -
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 .هن1405، 1اإلسيم واملستشرقون، خنبة من العلماء املسلمني، مطبعة عاج املعرفة جداب، ط -
مننن سلسننلة عنناج املعرفننة، اجمللننه الننولى  215اإلسننيم واملسننيحية د.إليسننكي جورافيسننكي، كتنناب رقننم  -

 م 1996للثقافة والفنون واآلداب، الكويي، قوفمرب
  ، أ.د.أكرم بن ضياء العمري، دار الرسالة، بريوة.اإلسيم والوعي احلضاري -
 م.1977، 2اة عويداة، بريوة، طاإلسيم، هنري ماسيه، ترمجة ابيج شعبان، منشور  -
تنني )انصنر الندين( دينينه، ترمجنة راشند رسنتم، سلسنلة الثقافنة اإلسنيمية رقنم أشعة خاصة بنور اإلسنيم، إي -

 م.1960، املكتج الفى للنشر، بريوة17
 اإلصابة يف متييا اليحابة، مبن حلر العسقي ، لبعة دار أحياء الرتاث العريب، بريوة.  -

 م. 1979لنيقوم ميكافيلي، ترمجة فاروق سعد، لبعة دار اآلفاق، بريوة  المري -

 م.1980إقساقية اإلسيم، مارسيل بوازار، ترمجة د.عفيف دمشقية، دار الدب، بريوة  -
 امقتيار للقرآن، د.صي  اخلالدي، م سسة الفرسان للنشر، عّمان، الردن. -
  لياية، أ.د.ضمد مغر علي.ية اإلقكامهتمام ابلسرياب النبوية ابلل -
 .امهتمام ابلسرياب النبوية ابللية البنيالية، أبو بكر ضمد زكر  -
لننندواب عناينننة  ةث مقدمننو بحننهننذه الامهتمننام ابلسننرياب النبويننة ابلليننة الفرقسننية، د.حسننن إدرينننه عنناوزي،  -

باعنة املينحف الشنريف يف الفنرتاب اململكة العربينة السنعودية ابلسننة النبوينة، والنل أقيمني يف جممنع امللنك فغند لط
 هن.15-17/3/1425

أهل الذمة يف اإلسيم أ.س ترتون، ترمجة وتعليق د.حسن حبشي، سلسلة املكتبة التاراينة، دار املعنارف،  -
 م .1967، 2القاهراب، ط

 م. 1934لني كوبولد، ترمجة عمر أبو النير، املكتبة امهلية، بريوة فالبحث عن هللا، إي -
 جملتغد، مبن رشد، دار الفكر، بريوة. بداية ا -

 م . 1978، 3البداية والنغاية، مبن كثري، مكتبة دار املعارف، بريوة، ط -

 البرييسرتويكا، مليخائيل جورابتشوف، لبعة بريوة.  -

أت نري اإلسنيم علننح أوراب يف العينور الوسننطح، منوقتكمري واة، ترمجننة د.عنادل جنننم عبّنو، دار الكتننج يف  -
 م.1982املوصل،  جامعة
 م.1974بيشري، ترمجة د.إبراهيم الكيي ، وزاراب الثقافة، دمشق  اتريخ الدب العريب، رجيه -
  اتريخ المم وامللوك، لإلمام الطربي، لبعة دار املعارف، مير. -
 م.1966، 4، ترمجة محااب لاهر، دار املعارف، القاهراب، طداتريخ احلضاراب اإلسيمية، ف ابرتول -
 م. 1948اتريخ العرب العام، ل.م. سيديو، ترمجة عادل زعيرت، دار أحياء الكتج العربية، القاهراب  -
اتريخ العرب والشعوب اإلسيمية منذ ظغور اإلسيم حاب بداية اإلمربالورية العثماقية، كلود كاهن، ترمجة  -

 م.1972د.بدر الدين القاسم، دار احلقيقة، بريوة 
ف مجغنراب منن املستشنرقني إبشنراف سنري تومناس أرقولندأت تعرينج وتعلينق جنرجيه فنتح تنراث اإلسنيمأت أتلين -

 م .1972أت 2هللاأت دار الطليعةأت بريوةأت ط
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تنراث اإلسننيم، أتليننف مجاعننة منن البنناحثني، تينننيف جوزيننف شناخي، وس.أ.بننوزورث، ترمجننة ضمنند زهننري  -
 م. 1978، الكويي الولى للثقافة، اجملله 12و11و8دالسمغوري ورفاقه، سلسلة عاج املعرفة، العدا

 تفسري القرآن العظيم، للحاف  ابن كثري، تقيق جمموعة من العلماء، لبعة دار الشعج.  -

تلقيح فغوم أهل ال نر يف عينون التناريخ والسنري، لإلمنام عبند النرمحن بنن اجلنوزي، مكتبنة اآلداب، القناهراب  -
  م.1975، 1ط

بننن بشننري  سننني، تنني الطبننع يف مطبعننة جملننة الدراسنناة الفقغيننة  ننذيج التفسننري اليننحيح، أ.د.حكمنني  -
 املعاصراب، الر  .

الثقافنة اليربيننة يف رعايننة الشننرق الوسن ، جننوره سننارتون، تعريننج د.عمنر فننروا، مكتبننة املعننارف، بننريوة  -
 م.1952
 اجلامع لحكام القرآن للقرليب، لبعة دار أحياء الرتاث العريب، بريوة .  -

ء املسلمني يف دراسة الكتاابة امستشراقية حول القرآن الكرمي، أ.د.علي بن إبنراهيم النملنة، جغود علما -
 . ابملدينة املنورابجممع امللك فغد لطباعة امليحف الشريف 

احلضنناراب اإلسننيمية يف القننرن الرابننع اهللننري، آدم متننا، ترمجننة ضمنند عبننداهلادي أبننو ريننداب، جلنننة التننحمليف  -
 م.1975، 3القاهراب، طوالرتمجة والنشر، 

 .3لعربية، القاهراب، طحضاراب العرب، كوستاف لوبون، ترمجة عادل زعيرت، دار إحياء الكتج ا -
 الهوا ، الدار امليرية القاهراب. ة غنيم عبدون، مراجعة د.أمحداحلضاراب العربية، جاك.س ريسلر ترمج -
السنننعودية، د.سنننليمان عبننند النننرمحن احلقينننل،  حقنننوق اإلقسنننان يف اإلسنننيم وتطبيقا نننا يف اململكنننة العربينننة -

 . 1م سسة املمتاز، الر   ط
اإلسنننيمي اسنننتنادًا إىل تينننوراة املسنننيحية عنننن املسنننلمني، للباحثنننة دعننناء ضمنننود فيننننو،  ياحلنننوار املسنننيح -

 م 2006هن/1427، ربيع 44واملنشور يف جملة إسيمية املعرفة، العدد 
اإلسننيم، ملعننا  الشننيخ عبنندهللا بننن بيننه، دار القنندله اخلضننراء، حننوار عننن بعنند حننول حقننوق اإلقسننان يف  -

 هن. 1424، 1جداب، ط
 م.1962أت 2اخلربولليأت دار املعارفأت القاهرابأت طنج، ترمجة علي حسني لتون إيرفحيااب ضمدأت واشن -
 م. 1949، 2حيااب ضمد، إميل درمنيم، ترمجة عادل زعيرت، دار أحياء الكتج العربية، القاهراب، ط -
زهري بن إبراهيم اخلالد، د.، ضج الدين أمحد بن عبدهللا الطربي، تقيق وشر  خيصة سري سيد البشر  -

 هن.  1421، 1مطبوعاة وزاراب الوقاف والش ون اإلسيمية بدولة قطر، ط
 الر  . الدافع مرتكاب جرمية القتل يف الولن العريب، د.عبدهللا معاوية، املركا العريب للدراساة المنية، -
ابملديننة دراساة أسباقية للسرياب النبوية، د.عبدالقادر براده، جممنع امللنك فغند لطباعنة املينحف الشنريف  -
 املنوراب.
الدراسنننناة العربيننننة واإلسننننيمية يف اجلامعنننناة الملاقيننننة، رودي ابرة )املستشننننرقون الملننننان منننننذ تيننننودور  -

 م.  1967القاهرابأت  قولدكه(أت ترمجة د.ميطفح ماهرأت دار الكاتج العريبأت
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ج، تريننر سنتاقفورد شننو وولنيم بولنك، ترمجننة د.إحسنان عبنناس جندراسناة يف حضناراب اإلسننيم، هناملتون  - 
 م. 1964العلم للمييني، )ابملشاركة مع م سسة فراقكلني(، بريوة  ارورفاقه، د
، دار قتيبنة، بنريوة، دراسة يف مائة الوائل، مايكل هارث، ترمجة خالد أسعد عيسح، وأمحد غسان سباقو -

 م.1979، 2ط
 هن. 1402، 4دستور الخيق يف القرآن، للدكتور ضمد عبد هللا دراز، م سسة الرسالة بريوة، ط -

الندعواب إىل اإلسنيم، سنري تومناس أرقولند، حبنث يف اترينخ قشنر العقينداب اإلسنيمية، ترمجنة وتعلينق د.حسنن  -
 م.1971النغضة امليريةأت القاهرابأت  إبراهيم حسن ورفاقهأت الطبعة الثالثة، مكتبة

 م. 1976، 3دفاع عن اإلسيم، لورافيشيا فاغلريي، ترمجة منري البعلبكي، دار العلم للمييني، بريوة، ط -
 هن.1342، 2دين اإلسيم، ميتنر، ترمجة عبد الوهاب سليم التّنري، املكتبة السلفية، دمشق، ط -
 م.1983-1973ي، دار القلم، الكويي رجال وقساء أسلموا، عرفاة كامل العشّ  -
 هن. 1420، 4الرحيق املختوم، للشيخ صفي الرمحن املباركفوري، م سسة الكتج الثقافية بريوة ط -
 هن.  1372الرسالة احملمدية للسيد سليمان الندوي، ترمجة ضمد الندوي، املطبعة السلفية ابلقاهراب  -
 هن. 1406، 2دان، دار املناراب، جداب، ط يف كتاابة املستشرقني، قذير مح الرسول  -
 هن. 1399، 2السلسة اليحيحة، للشيخ اللبا ، املكتج اإلسيمي، دمشق، ط -

، مبنن انصنر الندين الدمشنقي، تقينق ودراسنة صنام يوسنف معتننوق، دار سنلواب الكئينج بوفنااب احلبينج  -
 البحوث للدراساة اإلسيمية وإحياء الرتاث بديب. 

د، لإلمننام أيب داود سننليمان بننن الشننعث السلسننتا  الزدي، مراجعننة وضننب  وتعليننق ضمنند سنننن أيب داو  -
 ضيي الدين بن عبد احلميد، املكتبة اإلسيمية، تركيا، استاقبول . 

سننن الندرامي، لإلمنام الندارمي، تقينق وختنريج وفغرسنة فنواز أمحند زمنر  وخالند السنبع العلمني، قشنر دار  -
 هن .  1407، 1راب،  طالر ن للرتاث القاه

 سنن النسائي بشر  احلاف  السيولي وحاشية اإلمام السندي، قشر دار الكتاب العريب، بريوة.  -

 السياسة الشرعية يف إصي  الراعي والرعية لشيخ اإلسيم ابن تيمية، لبعة دار الكتاب العربية، بريوة.  -
 هن.1406، 4رسالة، بريوة طسري أعيم النبيء، أتليف اإلمام الذهيب، م سسة ال -

 هن. 1416، 1السرياب النبوية اليحيحة، أ.د.أكرم بن ضياء العمري، مكتبة العبيكان، الر  ، ط -
السرياب النبوية، مبن هشام، لبعة احلليب بتحقيق ميطفح السقا وإبراهيم البياري وعبد احلفي  الشبيلي،  -

 دار الفكر، بريوة. 

 هن.  1401، 1، تقيق حسام الدين القدسي، دار الكتج العلمية، بريوة طالسرياب النبوية، للذهيب -
 هن. 1392، 2شر  صحيح مسلم للنووي، دار أحياء الرتاث العريب، بريوة، ط -

الشرق الدىن جمتمعه و قافته، أتليف مجاعة من الباحثني، ترير ة كويلر يوقغ، ترمجنة د.عبندالرمحن ضمند  -
 ، دار النشر املتحداب القاهراب.     116، عددأيوب، سلسلة اللف كتاب

 هن. 1417، 3صحيح الدب املفرد لإلمام البخاري، لأللبا ، مكتبة الدليل، السعودية، ط -
 هن. 1402، 3صحيح اجلامع الييري، للشيخ اللبا ، املكتج اإلسيمي، دمشق، ط -
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، 3تنج الرتبينة العنريب لندول اخللنيج، طصحيح سنن ابن ماجه ابختيار السند، للشيخ اللبنا ، قشنر مك -
 هن . 1408

 هن. 1409، 1، طلبا ، قشر مكتج الرتبية العريبصحيح سنن أيب داود ابختيار السند، للشيخ ال -

 هن. 1408، 1،طريبية العصحيح سنن الرتمذي، ابختيار السند، للشيخ اللبا ، قشر مكتج الرتب -

 هن. 1406، 1، طية العريبللشيخ اللبا ، قشر مكتج الرتبصحيح سنن النسائي ابختيار السند،  -

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احللاه القشريي النيسابوري، تقيق الندكتور ضمند فن اد عبندالباقي، دار  -
 إحياء الرتاث العريب، بريوة، لبنان. 

  م. 16/10/2006الياابقية بتاريخ  Mainchiصحيفة ماينتشي  -
 مبن سعد، دار صادر، بريوة. الطبقاة الكربى -
 الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، مبن قيم اجلوزية،راجعه أمحد عبد احلليم العسكري.  -

 م.1979العرب وأوراب، لويه يوقغ، ترمجة ميشيل أزرق، دار الطليعة، بريوة  -
 م.1897لقاهراب العقيداب اإلسيمية، عبدهللا وليم كوليام، تعريج ضمد ضيا، مطبعة هندية، ا -
العقيننداب والشننريعة يف اإلسننيم، كولنند تسننيغر، ترمجننة د.ضمنند يوسننف موسننح ورفاقننه، دار الكتننج احلديثننة،  -

 م.1959، 2القاهراب، ط
علننم التنناريخ عننند املسننلمني، فراقننا روز قثننال، ترمجننة د.صننام أمحنند العلنني، مراجعننة ضمنند توفيننق حسننني،  -

 م.1963قكلني(، بيداد مكتبة املثىن )ابمشرتاك مع م سسة فرا
، ترمجنة د.ضمند يوسنف موسنحأت ود.عبننداحلليم ميلني لندوب وأ نره يف تطنور العلنم العننامليأت أالعلنم عنند العنر  -

 م.1962النلارأت إصدار اإلداراب الثقافية جلامعة الدول العربيةأت دار القلمأت القاهرابأت 
 الفكر، بنريوة، قسنخة مينوراب عنن فتح الباري بشر  صحيح البخاري، مبن حلر العسقي ، لبعة دار -

 الطبعة السلفية امليرية. 

تو، دار سننمبننن كثنري، تقيننق ضمند العينند اخلطنراوي، وضنني الندين م الفينول يف اختينار سننرياب الرسنول  -
 هن. 1400، 1القلم، بريوة، ط

، دار 32دد فلسنفة الفكنر اإلسننيمي، هننري سننريو ، ترمجنة ضمند إبننراهيم، سلسنلة الثقافننة اإلسنيمية، عنن -
 م.1961الثقافة العربية، القاهراب 

 م.1970يف خطح ضمد، قيري سلغج، دار الكتاب العريب، بريوة  -
م، اجلناء الثنا ، 1936يف لريقي إىل اإلسيم، أمحد قسيم سوسه، اجلاء الول، املطبعنة السنلفية، القناهراب  -

 م.1983مطبية اليرى، النلف 
 هن. 1412، 1الر   ط الندواب العاملية للشباب اإلسيميدين خليل، قالوا عن اإلسيم، د. عماد ال -
 .8قاموس الكتاب املقدس، أتليف خنبة من أساتذاب اليهوة، دار الثقافة، القاهراب، ط -
واإلجنيل والعلم، موريه بوكاي، )دراسة الكتج املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة(،  ابالقرآن الكرمي والتورا -

 م .1978لقاهراب دار املعارف، ا
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، 1القرآن الكرمي والعلم العيري، مويه بوكاي، ترمجة فودي سوربيا كمارا، دار املآ ر، املدينة النبوينة، ط -
 هن. 1420
 هن.1393القاهراب  –القرآن واملستشرقون اجملله العلح للش ون اإلسيمية  -
 م.1973بريوة،  قية اإلقسان، جوره حّنا، الطبعة اخلامسة، دار العلم للمييني، -
، 2قينة احلضناراب، ول ديوراقني، ترمجنة ضمند بندران وآخنرون، جلننة التنحمليف والرتمجنة والنشنر، القنناهراب، ط -
 م.1964-1967
قطنوف داقيننة منن مننآ ر املسنلمني وظننيم الينرب، الشننيخ إبنراهيم النعمننة، مطبعنة الاهننراء، املوصنل، العننراق  -
 هن. 1424سنة 

، د.ابسنننم اخلفننناجي، كتننناب البينننان، لفكرينننة لعيقنننة الينننرب بننننيب اإلسنننيم ملننناذا يكرهوقنننه؟ل الصنننول ا -
 هن. 1427، 1الر  ، ط

جامعة اإلمام ضمند بنن سنعود  –رسالة دكتوراه  -م متراة املستشرقني العاملية د احملسن بن علي سويسي  -
 كلية الدعواب قسم امستشراق ابملدينة املنوراب.  –اإلسيمية 

، شغري شوال وذو 231-230ة شغرية تيدر عن املنتدى اإلسيمي ابلر  ، العددان جملة البيان، جمل -
  هن. 1427القعداب، 
، 418جملنننة التوحيننند، جملنننة إسنننيمية شنننغرية تيننندر عنننن مجاعنننة أقينننار السننننة احملمدينننة ابلقننناهراب، العننندد -
 هن. 1427شوال
  هن. 1427، رمضان 185يمي، العدد جملة املستقبل، جملة شغرية تيدرها الندواب العاملية للشباب اإلس -
 جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسيم ابن تيمية، مطابع الر   .  -

 م.1965أت 2يف التورااب واإلجنيل والقرآنأت إلبراهيم خليل أمحد، مكتبة الوعي العريبأت القاهرابأت ط ضمد  -
 م.1959، القاهراب ضمد الرسالة والرسول، قظمي لوقا، الطبعة الثاقية، دار الكتج احلديثة -
احلليم م اجلاائنري، ترمجنة د.عبندتني )انصنر الندين( دينينه، ابمشنرتاك منع سنليمان إبنراهيضمد رسول هللا، إي -

 م.1959، 3ضمد، وضمد عبد احلليم ضمود، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهراب، ط
ا، لبعنة رسسنة احملناكم والشن ون الدينيننة ضمند يف الكتناب املقندس، أ.د.عبند الحند داود، ترمجنة فغمنني مشّن -

 هن. 1405، 1بدولة قطر، ط
 ضمد يف املدينة، موقتكمري واة، تعريج شعبان بركاة، املكتبة العيرية، صيدا، بريوة. -
 ضمد يف مكة، موقتكمري واة، تعريج شعبان بركاة، املكتبة العيرية، صيدا، بريوة. -
نيب، ترمجنننة فنن اد ضمنند شنننبل، جلنننة التننحمليف والرتمجنننة والنشننر، القننناهراب خمتيننر دراسننة التننناريخ، أرقولنند تننوي -
 م.  1960-1965
إلمننام ضمنند بننن عبنندالوهاب، رسسننة إداراب البحننوث العلميننة واإلفتنناء والنندعواب ل خمتيننر سننرياب الرسننول  -

 واإلرشاد، الر  .
 م. 1973، 2القاهراب، ط املدخل لدراسة القرآن الكرمي، د.ضمد ضمد أبو شغبه، احلديثة للطباعة -
 الطبعة اهلندية.  املستدرك علح اليحيحني، للحاف  احلاكم، وبذيله التلخيق، للحاف  الذهيب صوراب عن -
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املستشننرقون والسننرياب النبويننة، عمننناد النندين خليننل، حبننث مقنننارن يف منننغج املستشننرق الربيطننا  املعاصنننر،  -
 م.1985والعلوم، توقه،  موقتكمري واة، املنظمة العربية للرتبية والثقافة

 هن. 1403، 2املستشرقون وترمجة القرآن، د.ضمد صام البنداق، دار اآلفاق اجلديداب، بريوة، ط -
 م.1965-1964، 3املستشرقون، جنيج العقيقي، دار املعارف، القاهراب، ط -
ا  السننتاذ مسننند اإلمننام أمحنند بننن حنبننل، بتحقيننق شننعيج الرانؤوط وجمموعننة مننن العلمنناء، إشننراف معنن -

 . هن1421، 1، م سسة الرسالة، بريوة، طالدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي

معاج اتريخ اإلقساقية هن.ه. ولا تعريج عبد العايا توفيق جاويد، مراجعة ضمد محممون جننا، ود.عبداحلميند  -
 م.1950-1947يوقه، مطبعة جلنة التحمليف والرتمجة والنشر، القاهراب 

جامعنة  -عرفة العباداب واحلج، حبث مقدم لندواب بناء املناهج: السه واملنطلقناة بكلينة الرتبينةمن أجل م -
 هن.1424الر   سنة  -امللك سعود

مننننناهج املستشننننرقني يف الدراسنننناة العربيننننة واإلسننننيمية، مكتننننج الرتبيننننة العننننريب لنننندول اخللننننيج، الننننر    -
 هن.1405
إبشننراف ضمند شننفيق غنرابل، لبعننة دار الشنعج، القنناهراب  لبناحثنيجمموعنة مننن ا املوسنوعة العربينة امليسننراب، -

 م.1972، 2)ابمشرتاك مع م سسة فراقكلني للطباعة والنشر( ط
 م. 1984، 1موسوعة املستشرقني، للدكتور عبد الرمحن بدوي، دار العلم للمييني، بريوة، ط -
 .  GMT 20:53:37م، 15/9/2006، منشور BBC Arabic.comاملوقع اإللكرتو   -
موقنننف املستشنننرقني منننن القنننرآن الكنننرمي، أ.د.عننندانن ضمننند النننوزان، جممنننع امللنننك فغننند لطباعنننة املينننحف  -

   ابملدينة املنوراب.الشريف 
 .، واشنطنحنو قظام ققدي عادل، د.ضمد عمر شابرا، املعغد العاملي للفكر اإلسيمي -
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 فغرس املوضوعاة
 اليفحة املوضوع

 10-3 املقدمة 
 57-11 تهاة من سريته مدجبة بقبساة من رمحب الول: شذر البا

 38-11 الفيل الول: العغد املكي
  12-18 املبحث الول: ومدته وقسبه وقشحمته

  18-23املبحث الثا : مبعثه 
 26-24 املبحث الثالث: اهللراب إىل احلبشة

 28-26 املبحث الرابع: مقالعة قريش لبى هاشم وبى املطلج
 30-28 إىل الطائف بحث اخلامه: خروجه امل

 34-30 املبحث السادس: اإلسراء واملعراه
 36-34 املبحث السابع: بيعة العقبة الوىل والثاقية

  36-38املبحث الثامن: هلراب رسول هللا 
 57-38 الفيل الثا : العغد املد 

 47-46 السنة الوىل للغلراب أهم أعمال وحوادثاملبحث الول: 
 49-47 السنة الثاقية للغلراب أهم أعمال وحوادثاملبحث الثا : 
 50-49 السنة الثالثة للغلراب أهم أعمال وحوادثاملبحث الثالث: 
 51-50 السنة الرابعة للغلراب أهم أعمال وحوادثاملبحث الرابع: 

 51 السنة اخلامسة للغلراب أهم أعمال وحوادثاملبحث اخلامه: 
 52-51 السنة السادسة للغلراب هم أعمال وحوادثأاملبحث السادس: 
 53-52 السنة السابعة للغلراب أهم أعمال وحوادثاملبحث السابع: 
 54-53 السنة الثامنة للغلراب أهم أعمال وحوادثاملبحث الثامن: 
 55-54 السنة التاسعة للغلراب أهم أعمال وحوادثاملبحث التاسع: 
 59-55 السنة العاشراب للغلراب أهم أعمال وحوادثاملبحث العاشر: 
 أهننننم عننننيهتقيننننق حاجنننناة البشننننرية و  البنننناهراب يف املسننننتفاد مننننن حكمتننننهالبنننناب الثننننا : 

 ملشكية املعاصراب ا
 

60-120 
 83-61 الول: املشكية السياسية فيلال

 66-62 الول: مشكلة التفرقة العنيرية والدينية واإلقليمية املبحث
 72-66 الدقرلة الثا : مشكلة قظام املبحث
 78-72 الثالث: مشكلة احلرية املبحث
 81-78 الرابع: مشكلة امعتداء فيما بني الدول املبحث
 83-81 اخلامه: مشكلة التخوف والتحسه من اآلخر املبحث
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 اليفحة املوضوع
 114-84 الثا : املشكية امجتماعية. الفيل
 87-84 الول: مشكلة اجلغل املبحث
 104-87 ثا : مشكلة حقوق املرأابال املبحث
 111-105 الثالث: مشكلة العقوابة املبحث
 113-111 رق: مشكلة الرابعال املبحث
 120-114 الثالث: املشكية امقتيادية. الفيل
 117-116 الول: مشكلة الراب املبحث
 118-117 الثا : مشكلة الفقر املبحث
 120-119 مشكلة البطالة الثالث: املبحث

  121-149الباب الثالث: مكاقة قيب الرمحة واحلكمة 
 126-121 الفيل الول: مكاقته عند هللا تعاىل وامليئكة واجلن

 123-121 عند هللا تعاىل املبحث الول: مكاقة قيب الرمحة 
 126-123 عند امليئكة واجلن املبحث الثا : مكاقته 
 149-127 عند البشر الفيل الثا : مكاقته 
 134-127 عند القبياء صلح هللا عليغم وسلم املبحث الول: مكاقته 
 142-135 عند املسلمني املبحث الثا : مكاقته 

 149-142 عند غري املسلمني املبحث الثالث: مكاقة قيب الرمحة 
 151-150 اخلامتة

 158-152 قائمة املراجع
 160-159 الفغرس
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