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 بسم هللا الرحمن الرحيم
دَهَن َةَ دَ  ن الحمد هلل رب العالمين ، القائل في كتابه :}    ِ ر َْ ُس دهِر  َلَقدد  َكداَ  َلْمدف  فردي َرِْ

َ وَ  ُس ْجه  َ َكثريًرا )لرَمن  َكاَ  َير  ُس َر َوَذَكَر  َخر َم اْل   [21]األةزاب/ {(21ال َيه 
دلين ، القائدل :   َمد ن  والصالَ وال الم علد  ِديد األياءداا والمِر َيَهدا ال سداْ  َّيسَمدا َََيدا َرة 

َداَن.  ( صحءح لغيره32442( )504/ ص  11مص ف ابن َبي شيب  )ج   ْمه 
 ة ا  َّل  يهم الدين .إمعين ، ومن تبعهف بصل  هللا علءه وعل  َله وصحبه َج 

 َما بعد :
ددها ددل هللا تعدال  لمددل َمد  ِر يًرا ، قداِ تعددال  :}  فقدد َِر دديًرا َوَيدد ر ًر ددل َ اَب بردال َحبَر َب َِ َّريسدا ََر 
يرن )  [24]فاطر/  {(24َوإر   مرن  َْمسٍ  َّراس َخاَل فريَها َي ر

ال  محمد   اات ال ماوي  بِر ددن  ةيث قاِ جلس شأيه:   } ،  وختف الِر َمدا َكداَ  ْمَحمس
ٍا َعلرءًمدا ) ْ برْلدلَر َشدي  ُس ر َوَخاَتَف ال ساريَرديَن َوَكداَ   ُس  َِ ه  {( 40َََبا َََةٍد مرن  ررَجالرْمف  َوَلمرن  َرِْ

  [40]األةزاب/
َنددداَ  ، ََ س َيارددديس هللار  َو  لرددد  وَعدددن  َْه  ََ َ ُس َِ : َّر س  َقَها ، َقدددا دددارر ًَ َْ َم ددد َض َةتسددد  َرََي  ي اأَلر 

ورَ  لرددي  ْلْي َمددا َْ ددَيا  َِ ََ َْمسترددي  دد ددَءََّ ، َوإر س ْمل  َمددَر َواأَلب  ددَزي نر اأَلة  َاددايري ال َم   َنَهددا ، َوََع  َوَمَغارر
دٍ  ، َوََ    لرَمْهدف  برَ دَ ٍ  َعامس ْمستردي ََ   َا ْيه  َْ َرنَردي ألر دَأل  َِ ف  َعدْدو ا مر  َها ، َوإريَري  ََ َعَلدي هر َا ْيَ دلَر

دْد ،  َِ : َيدا ْمَحمس ٍَّ ، َفَقا َضْهف  َبأ َ  َبع  يَب َبع  َءًعا َوْي ر لرَمْهف  ، َوَا ْيل برَ ْهف  شر ف  َفْيه  مرن  َغي ررهر
لَ  ََ ََ   َا ْيه  ْمسترد ََ ألر َاي تْدد ََع  َْ َعَاداًا َفدداَل َمدَر س َلددْه ، َّريَردي  دد َاي  ََع  ددٍ  ، َّريَردي َّرَذا  ْمددها برَ دَ ٍ  َعامس

دد َ  ْتمر ددَءًعا ، َوَلددهر اج  ددَتارءَحْهف  ، َوَلمرددن  َْل برْ ددْهف  شر ف  َيَء   ددررهر ددن  َغي  ف  َعددْدو ا مر ََ َعَلددي هر ددلَر َِ  َوََ   َا َْ
ْضددْهف  ْي   رددي بَ  ًضددا ، َوَنع  َْ َبع  لردد ْضددْهف  َيه  َااررَهددا َةتسدد  َيْمددهَ  َبع  ددن  َبددي َن ََق  ف  مر ًضددا ، َعَلددي هر ع 

َْدا ر َوإر س  َبداَ َر اأَلو  بر ، َوبر ْ  َقَبائرْل مرن  َْمستري َّرَلد  التردر  جر َير  َِ ًضا ، َوإريسْه  اري َبع  ْضْهف  َي    َوَنع 
ف  َلددف   ددء ْ  فردديهر ددَ  ال س ددلَريَن ، َوإريسْهددف  َّرَذا ْوهر ددَ  ال ْمضر ددَهمر َمددا َََخدداْم َعَلدد  َْمسترددي اأَلئرمس دن  ََخ  مر

فَ  دن  َْاَلْرديَن ْير  داْلهَ  َقرريًبدا مر دن  َْمستردي َكد ساْبهَ  َ جس ْرْج مر َءخ  َِ مر ال قرَءاَم ر ، َوإريسْه     َع  ْهف  َّرَل  َيه 
دن  َْمستردي َعَلد  ال َحدبَر َم  ْصدهَرَن  ِْ َطائرَ د ن مر ددر  ، َوَا تَدَزا ، َوإريَري َخاَتْف اأَلي ارَءاار ، َا َيارديس َبع 

دددْر هللار.صدددحءح م دددلف )َةتسددد  َيددد / ص  15)ج  -( وصدددحءح ابدددن ةبدددا   7440أ ترَي ََم 
 ( والل ظ له6714( )109
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دًاا لرَتْمهْيدها ْشدَهَداَا ومن ْف يقِه هللا تعال  ع ه وعن َمته :}   َِ دً  َو ََ َجَعل َ داْكف  َْمس َوَكدَ لر
يًدا  ِْ َعَلء ْمف  َشهر ه ِْ  [143َر/]البق{  ..َعَل  ال سا ر َوَيْمهَ  الرس

 لما يأتي :  فإ  عل  كل م لف َ  يعرم ِيَر ال اي ومن ْفس  
َوا : أليها الت  ير العملي والاءا  التااءقدي لددين هللا عدز وجدل وكالمده الم دِز الد   

ِه هللا  ال  عظءمد    ف يديا محمد   يِز به الروح األمين عل  قلب ِر صاةب ِر
دددال  ع َقهالددده َوفعالددده ع  وقدددد بلغهدددا بقهلددده وطبقهدددا ب علددده فحءاتددده بءدددا  ياصددد  لهددد ه الِر

ل اته فدي الرهدا والغضدب فدي الءقظد  والم دام فدي الم ًدَ والملدره ع ةءاتده   ةركاته ِو
  َخل َ ددا َ : َِ ددنر َبداَبْ هَ  ، َقددا كلهدا ت  ددير عملدي لدددين هللا ولمالمده الم ددِز  فَعددن  َيزريدَد ب 

ددَ  ، َفْقل َ ددا : َيدددا َم ال ْمدد    ًَ ر َعَلدد  َعاْر ُس ددهِر  َ  : َكددداَ    مر ريَن ، َمددا َكدداَ  ْخْلدددْب َرِْ ؟ َقاَلدد
َِ َيزريدْد :  ْ دهَ  ( َقدا مر َلدَح ال ْم   دَرا  : ) َقدد  اف  َر : َّرق  مر ريَن ؟ َقاَلد دهَرََ ال ْمد   ِْ َرْؤَ   ْخْلْقْه ال ْقر اَ  َتق 

ْ هَ   مر َلَح ال ْم   ف  َةد -َفَقَرا ْت : َقد  اف  هر ر َّرَل  : لرْ دْروجر ُس دهِر  َ  : َكداَ  ْخْلدْب َرِْ افرْظهَ  . َقاَلد
( ) ( وهدده صددحءح. َ  كددا  ي  ددر القددر   308.َخرجدده البخددار  فددي )األ ب الم ددر

 .ت  يرا عملءا بخلقه 
قدددد جعلددده هللا تعدددال  فدددي مقدددام األِدددَه للمددد م ين ع َّيددده ال مدددهذج   ْايءدددا : أل  ال ادددي 

 .  تأِ  به ويقتد  به ويتبعه األعل  للمماِ البًر  ال   علي ا َ  ي
فمثيددر مددن ال ددا  يتخدد و  يمدداذج مددن البًددر يعفادده  بددأةهالهف يءقلدددويهف ويحدداكهيهف 

فلدء    ورنما قلدوهف في ِائر َةهالهف ةت  في هيئتهف َولب تهف ع َمدا ِديديا محمدد 
قا  المالهب م ا َ  يقلده ويحاكءه، وإيما المالهب َ  يتأِ  َو  يقتد  به ويتبعه وي 

وفرق بين ه ا وذابع فإ  التقليد والمحاكاَ غالبا ما يلهيا  عدن غيدر بصديَر   ألمره 
َوتباعده، فددإ  ذلدَ ا يلده  َّا عددن علدف ونصدديَر   بخدالم التأِدي وااقتددداا بدال اي 

َلَقددد  َكدداَ  َلْمددف   :}أليده علدد  ِددايل التدددين والتقدرب َّلدد  هللا تبددارب وتعددال  ع قداِ ِددبحايه
ددهِر  َ َكثريددًرا ) فرددي َرِْ ُس ددَر َوَذَكددَر  َخر َم اْل  َ َوال َيدده  ُس ْجدده  ددَهَن َةَ ددَ  ن لرَمددن  َكدداَ  َير   ِ ر َْ  {(21ُس
 [. 21]األةزاب/

ع َّيده مد من يعدرم اايمدا  يعدرم هللا   فه ه هي ةاِ من يتأِ  بال اي المصا   
ايدب ذلدَ م قدا  لددين فهه يرجه هللا ويرجه اليهم اْلخر بدل َّلد  ج ،يعرم اليهم اْلخر

 هللا عز وجل فهه ي كر هللا كثيرا وه ه هي البصيَر .
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مددد  اقتددددائ ا بددده وتأِدددي ا بددده واتباع دددا لددده يفدددب علي دددا َ  يدددهقره   ْالثدددا : أل  ال ادددي 
 ويعظمه ويحبه.
تْ قدداِ تعدددال  :}  ْدوَيددْه َمم  دديس السددد ر  َيفر ْمَر َِ ال سارددديس األ  دده ِْ يَن َيتسبرْعدددهَ  الرس ددَدْهف  فردددي السدد ر هًندددا عر  

ددلر َلْهددْف الاسيَرَبدداتر َوْيَحددرَر  ْرومر َوَي  َهدداْهف  َعددنر ال ْم  َمددرر َوْيحر يددلر َيددأ ْمْرْهف  برددال َمع  ي فر َراَر َواا ر ْم التسدده 
ينَ  ف  َفالسدد ر َ  َعَلدددي هر َِ السترددي َكاَيدد ددداَل َغ  ددَرْهف  َواأل  ْف ال َخَبائرددَث َوَيَضدددْ  َعدد  ْهف  َّرص   َ َمْ ددها بردددهر َعَلددي هر
لرْحدددددهَ  ) ََ ْهدددددْف ال ْم   َِ َمَعدددددْه َْوَلئرددددد دددددزر ْروْه َوَيَصدددددْروْه َواتسَبْعدددددها ال ردددددهَر السددددد ر  َْي   {(157َوَعدددددزس

 [157]األعرام/
بعدَّ ال ددا  قددد يقلددد عظءمدا ويتبعدده وي قددا  ألمددره ولمددن ا يلدزم لدد لَ َيدده يحبدده ع قددد  

   ده من عرض الديءا ع َما ِديديا محمدد يقلده وي قا  َّلءه خهفا م ه َو طمعا يءما ع
 يفدب َ  يدهقره ويعظمده ويفدب َ  يحبده   يءفب علي ا م  تأِدي ا بده واتباع دا ألمدره 

 :  وذلَ لألمهر اْلتء 
 أل  هللا تبارب وتعال  َمريا بد لَ بدل لقدد قدر  ِدبحايه وتعدال  ةبده بحدب ياءده  -َولها

 ْقدل  َّر    }  مدن يخدل بهمدا فقداِ تعدال  :وجعلهما من َوجدب الهاجبدات وتهدد  بالعقهند
ْتْمهَهددا َوترَفدداَرَن تَ  َتَرف  ِن اق  ددَها دديَرْتْمف  َوََم  ًر َواْجْمددف  َوَع  َ ددَهاْيْمف  َوََ َ  َكداَ  َ َبدداْؤْكف  َوََب َ دداْؤْكف  َوإرخ  دده  ًَ خ 

هلرهر وَ  ر َوَرِْ ُس َن  َيَها َََةبس َّرَلء ْمف  مر َهه  اريلرهر َفَتَرنسْصها َةتسد  َكَ اَ َها َوَمَ اكرْن َتر  َِ َهاٍ  فري  جر
قريَن ) ِر َ ا َم ال  در  ال َقه  ْ َا َيه  ُس ررهر َو ْ برَأم  ُس  [. 24]التهن : {(24َيأ ترَي 

ددهله  يفددب َ  يلدده    فاددين ل ددا رن ددا عددز وجددل فددي هدد ه اْليدد  َ  ةا ددا هلل وةا ددا لِر
 يرها من محاهنات الديءا .َعظف من ةا ا وميل ا له ه األشءاا الم كهَر ولغ

اييهددا أل  هللا ه ؛ ءفددب َ  يحبددديع    األ  هللا ِددبحايه وتعددال  َةددب ياءدده محمددد -ْو
َعظف من المحب والخلس ،بل لقد اتخ ه خليال  ،جل جالله َةبه فمن كا  يحب  ،   رج  
وَعظدف محاهندات هللا َوجلهدا هده ياي دا محمدد ، َ  يحدب محاهندات هللا  علءههللا يءفب 

،  ِهول لَ فإ  َكار عالم  عل  ةب العاد لرنه ةبه ،والدليل علد  صدح     للِر
ُسَ  :} ولدد ا قدداِ ِددبحايه،هدده اتباعدده لدده وتأِددءه بدده    لددهةبدده  ارددهَ   ددْتف  ْتحر ْقددل  َّر   ْك  

ءفن ) ْ َغْ هرن َرةر ُس ْ َوَيغ  رر  َلْمف  ْذْيهَنْمف  َو ُس ارب ْمْف   [. 31( ] ِ عمرا :31َفاتسبرْعهيري ْيح 
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َهدددل أل  تحدددبس  فإيهدددا تمثدددل جايدددب الممددداِ البًدددر  بلدددل مدددا فدددي هددد ا  ،َّ  شخصددديته 
الممداِ مددن ة دن وجمدداِ ع كمددا تمثدل جايددب الددهةي االهدي بلددل مددا فدي هدد ا الفايددب 

 من جالِ وقدِء .
جمعَ بين جماِ المماِ البًر  وروع  وجالِ الهةي االهدي فمءد    فًخصيته  

؟   . ا تَحبر
ر  ُس  ِْ ده َِ َرِْ َِ َقدا ٍَ َقا ْن َََةدْدْكف  َةتسد  ََْكدهَ  َََةدبس َّرَلء دهر  --وَعن  َََي ر ب نر َمالر مر   َا ْيد  

يَن  .صحءح م لف ) َمعر هر َوال سا ر ََج  هر َوَوالردر  ( 178مرن  َوَلدر
ددِه الخدداتف ، فمددا  لزامددًا َ  تح ددظ ِدديرته ، وم اقبدده كلهددا ،   أليدده المثددل ونمددا َيدده الِر

 األعل  للبًري  َّل  َ  يرث هللا األرض ومن عليها .
وقد  وس  الم لمه  ِيرته العاَر م   عصر الصحاب  ، وكتادَ فيهدا كتدب ا تعدد وا 

 تحص  .
 وفي ه ا العصر كتاَ كتب كثيَر م ها : 

 ََ ومحمدددد   ،وال ددديَر ال اهيددد  ألبدددي شدددهب   ،ال ددديَر ال اهيددد  للعالمددد  محمدددد عدددزت  رو
وال يَر ال اهي  لل دو  و راِد  فدي ال ديَر للددكتهر عمدا   ، ِِه هللا للصا ق عرجه  ر 

وال يَر ال اهي  للدكتهر علي محمدد الصدالبي ، وهده مدن َفضدلها َّ  لدف  ،الدين خليل 
 يلن َفضلها .

َا  المعدددا  ، َّلددد  ال ددديَر الًدددامء  ، َّلددد  فقددده ال ددديَر   وكتدددب فدددي فقههدددا المثيدددر ، مدددن 
ي وال دباعي ، بدل كتادَ كتدب متخصصد  فدي جايدب مدن جهايدب ةءداَ للغزالي والاهط
ِه   .... والع لري   ال ءاِء  والترنهي  والدعهي  واألِري  والتًريعء   الِر

َا  ا ي قا  ، ومعين ا ي ضب ..  ذلَ أل  ال يَر ال اهي  
 فددي َوقددات مختل دد  ، وقددد وهدد ا المتدداب الدد   بددين يدددي ا قددد جمعتدده مددن ه ددا وه دداب ، 

 ق مته َّل  ْالْ  َبهاب وهي :
   ما قال البعث  وقضايا ةِه ال يَر ال اهي -الباب األِو

، وكء ءدد    وتحدددَْ يءدده عددن ةدداِ العددرب قاددل ااِددالم ، وشدديا مددن َّرهاصددات ال اددَه
 كتاب  ال يَر ال اهي  ....

ِه  -الباب الثايي  من الميال  ةت  لحهقه بالرفيب األعل   الِر
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ف ِدديرته العاددَر ، ة ددب الترتيددب التدداريخي ، مدد  ذكددر الدددرو  ويءدده ت صدديل لمعددال 
 والعار ب هاي  كل مبحث .....

 الًمائل المحمدي -الباب الثالث
ِه   .وفضائله المثيَر   وذكرت يءه كثيرا من م اقب الِر

وكددلر بحدددث معددزو لمصددددره َّمددا فدددي األِو ، َو فدددي اْلخددر ، وتركتهدددا كمددا هدددي فدددي  
ف زيددددها بحثدددا  -َّ  كدددا  فدددي العمدددر بقءددد   -َّليهدددا مدددَر َخدددر  الغالدددب ، فلعل دددا يرجددد  

 وتحقءقًا ك ائر كتا ا األخر  .
وذكريدا يءده  (()) موسووة  الواع ع ةون الرسوو  ه ا وقد جمع دا كتابدا ِدابقا بع دها  

 الًاهات التي قيلَ ع ه وف دياها ، وهه في ملتب  صيد ال هائد ومًلاَ .
تها عل  الهر  ، ووه تها كامل  ، لدءعف ال  د   3عها في الًامل  وقد قمَ ب هِر وفهِر

  بها .
 ي أِ هللا تعال  َ  ي    بها جامعها وقارئها وياشرها والداِ عليها .

 الباةث في القر   وال    
 علي بن ياي  الًحه  

 م 30/8/2008هد المهافب ِ  1429شعبا   28في 
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 الباب األول
 يا حول السيرة النبويةما قبل البعثة وقضا

 
 واجب المسلم معرع  السيرة النبوي 

 
 لما يأتي :  َّ  علي كل م لف َ  يعرم ِيَر ال اي 

َوا : أليها الت  ير العملي والاءا  التااءقي لدين هللا عز وجل وكالمه الم ِز ال   
ِه هللا  ال  عظء  ف يديا محمد   يِز به الروح األمين عل  قلب ِر م  صاةب ِر

ال  ع َقهاله َوفعاله ع  وقد بلغها بقهله وطبقها ب عله فحءاته بءا  ياص  له ه الِر
ل اته في الرها والغضب في الءقظ  والم ام في الم ًَ والملره ع ةءاته   ةركاته ِو

  كلها ت  ير عملي لدين هللا ولمالمه الم ِز ع قالَ عائً  َم الم م ين ره  هللا
ِه  [. َ  كا  ي  ر القر   ت  يرا عملءا 1(]1القر  (()  هللا ع ها : ))كا  خلب ِر

 .بخلقه 
قد جعله هللا تعال  في مقام األَِه للم م ين ع َّيه ال مهذج   ْايءا : أل  ال اي 

كثير من ال ا    األعل  للمماِ البًر  ال   علي ا َ  يتأِ  به ويقتد  به ويتبعه 
هف يءقلدويهف ويحاكهيهف ورنما قلدوهف في يتخ و  يماذج من البًر يعفاه  بأةهال

فلء  المالهب م ا َ    ِائر َةهالهف ةت  في هيئتهف َولب تهف ع َما ِيديا محمد 
وفرق   يقلده ويحاكءه وإيما المالهب َ  يتأِ  َو  يقتد  به ويتبعه وي قا  ألمره 

َ بخالم التأِي بين ه ا وذابع فإ  التقليد والمحاكاَ غالبا ما يلهيا  عن غير بصير 
َوتباعه فإ  ذلَ ا يله  َّا عن علف ونصيَر أليه عل  ِايل   وااقتداا بال اي 

ِه هللا ََِه  التدين والتقرب َّل  هللا تبارب وتعال  ع قاِ ِبحايه لقد كا  لمف في ِر
[. فه ه هي ةاِ 21ة    لمن كا  يرجه هللا واليهم اْلخر وذكر هللا كثيرا ]األةزاب:

ع َّيه م من يعرم اايما  يعرم هللا يعرم اليهم     بال اي المصا ي من يتأِ
اْلخر فهه يرجه هللا ويرجه اليهم اْلخر بل َّل  جايب ذلَ م قا  لدين هللا عز وجل 

 فهه ي كر هللا كثيرا وه ه هي البصيَر .
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هقره واتباع ا له يفب علي ا َ  ي  م  اقتدائ ا به وتأِي ا به   ْالثا : أل  ال اي 
. بعَّ ال ا  قد يقلد عظءما ويتبعه وي قا وا ألمره ولمن ا يلزم   ويعظمه ويحبه 

ل لَ َيه يحبه ع قد يقلده وي قا  َّلءه خهفا م ه َو طمعا يءما ع ده من عرض الديءا ع 
يفب َ  يهقره   يءفب علي ا م  تأِي ا به واتباع ا ألمره   َما ِيديا محمد 

 وذلَ لألمهر اْلتء  :  ويعظمه ويفب َ  يحبه 
  أل  هللا تبارب وتعال  َمريا ب لَ بل لقد قر  ِبحايه وتعال  ةبه بحب ياءه 

وجعلهما من َوجب الهاجبات وتهد  بالعقهن  من يخل بهما فقاِ تعاِ قل َّ  كا  
َواجلف وعًيرتمف َومهاِ اقترفتمهها وتفاَر تخًه  ف ا ها   باؤكف َوب اؤكف وإخهايمف َو

هله وجها  في ِايله فترنصها ةت  يأتي  وم اكن ترههيها َةب َّلءلف من هللا وِر
[. فاين ل ا رن ا عز وجل في ه ه 24هللا بأمره وهللا ا يهد  القهم ال اِقين ]التهن :

هله محمد  َعظف من ةا ا وميل ا له ه   اْلي  َ  ةا ا هلل وةا ا لِر يفب َ  يله  
 ات الديءا .األشءاا الم كهَر ولغيرها من محاهن

ِه   و ْاييها أل  هللا ِبحايه وتعال  َةب ياءه محمد  ع يفب َ  يحب ِيديا ِر
َعظف من المحب    هللا  أل  هللا جل جالله َةبه بل لقد اتخ ه خليال والخل   رج  

فمن كا  يحب هللا يءفب ويلزم َ  يحب محاهنات هللا وَعظف محاهنات هللا َوجلها 
ول لَ فإ  َكار عالم  عل  ةب العاد لرنه ةبه    ا محمد هه ِيديا المصا   ياي

 هه اتباعه له وتأِءه به   والدليل عل  صح  ةبه ل يديا محمد   ل يديا محمد 
  ِ [ ول ا قاِ ِبحايه قل َ  يا محمد قل َّ  ك تف تحاه  هللا فاتبعهيي يحابلف هللا

لف َ  تحاهيي وإذا [. َ  َّ  ك تف تزعمه  َيمف تحاه  رنلف فعلء31عمرا :
 َةااتمهيي لزملف َ  تتبعهيي.

َهل أل  تحب فإيها تمثل جايب المماِ البًر  بلل ما في ه ا المماِ  َ  شخصيته 
من ة ن وجماِ ع كما تمثل جايب الهةي االهي بلل ما في ه ا الفايب من جالِ 

لهي جمعَ بين جماِ المماِ البًر  وروع  وجالِ الهةي اا  وقدِء  فًخصيته 
فمء  ا تحب . ا يصح َّيمايَ يا م من وا يقال َِّالمَ يا م لف َّذا لف تحب 

بل ا يلمل َّيمايَ ةت  يله  ةبه في   ِيديا المصا   وياي ا المفتا  محمدا 
َعظف من ةب غيره من المخلهقين ع قاِ  : )) فهال   ي  ي بيده ا ي من قلبَ 



 9 

[. وفي رواي : )) ا ي من 2(]2ه (()َةدكف ةت  َكه  َةب َّلءه من ولده ووالد
َّ  علي كل  [.3(]3َةدكف ةت  َكه  َةب َّلءه من ولده ووالده وال ا  َجمعين (()

 لما يأتي :  م لف َ  يعرم ِيَر ال اي 
َوا : أليها الت  ير العملي والاءا  التااءقي لدين هللا عز وجل وكالمه الم ِز ال   

ال  عظءم    ف يديا محمد   ِه هللا يِز به الروح األمين عل  قلب ِر صاةب ِر
ال  ع َقهاله َوفعاله ع  وقد بلغها بقهله وطبقها ب عله فحءاته بءا  ياص  له ه الِر
ل اته في الرها والغضب في الءقظ  والم ام في الم ًَ والملره ع ةءاته   ةركاته ِو

  الم م ين ره  هللا كلها ت  ير عملي لدين هللا ولمالمه الم ِز ع قالَ عائً  َم
ِه هللا  [. َ  كا  ي  ر القر   ت  يرا عملءا 1(]1القر  (()  ع ها : ))كا  خلب ِر

 .بخلقه 
قد جعله هللا تعال  في مقام األَِه للم م ين ع َّيه ال مهذج   ْايءا : أل  ال اي 

ل ا  كثير من ا  األعل  للمماِ البًر  ال   علي ا َ  يتأِ  به ويقتد  به ويتبعه 
يتخ و  يماذج من البًر يعفاه  بأةهالهف يءقلدويهف ويحاكهيهف ورنما قلدوهف في 

فلء  المالهب م ا َ    ِائر َةهالهف ةت  في هيئتهف َولب تهف ع َما ِيديا محمد 
وفرق   يقلده ويحاكءه وإيما المالهب َ  يتأِ  َو  يقتد  به ويتبعه وي قا  ألمره 

يد والمحاكاَ غالبا ما يلهيا  عن غير بصيَر بخالم التأِي بين ه ا وذابع فإ  التقل
َوتباعه فإ  ذلَ ا يله  َّا عن علف ونصيَر أليه عل  ِايل   وااقتداا بال اي 

ِه هللا ََِه  التدين والتقرب َّل  هللا تبارب وتعال  ع قاِ ِبحايه لقد كا  لمف في ِر
[. فه ه هي ةاِ 21كثيرا ]األةزاب: ة    لمن كا  يرجه هللا واليهم اْلخر وذكر هللا

ع َّيه م من يعرم اايما  يعرم هللا يعرم اليهم   من يتأِ  بال اي المصا ي 
اْلخر فهه يرجه هللا ويرجه اليهم اْلخر بل َّل  جايب ذلَ م قا  لدين هللا عز وجل 

 فهه ي كر هللا كثيرا وه ه هي البصيَر .
واتباع ا له يفب علي ا َ  يهقره   وتأِي ا به م  اقتدائ ا به   ْالثا : أل  ال اي 
. بعَّ ال ا  قد يقلد عظءما ويتبعه وي قا وا ألمره ولمن ا يلزم   ويعظمه ويحبه 

ل لَ َيه يحبه ع قد يقلده وي قا  َّلءه خهفا م ه َو طمعا يءما ع ده من عرض الديءا ع 
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يفب َ  يهقره   ره يءفب علي ا م  تأِي ا به واتباع ا ألم  َما ِيديا محمد 
 وذلَ لألمهر اْلتء  :  ويعظمه ويفب َ  يحبه 

  أل  هللا تبارب وتعال  َمريا ب لَ بل لقد قر  ِبحايه وتعال  ةبه بحب ياءه 
وجعلهما من َوجب الهاجبات وتهد  بالعقهن  من يخل بهما فقاِ تعاِ قل َّ  كا  

َواجلف وعًيرتمف َومه  اِ اقترفتمهها وتفاَر تخًه  ف ا ها  باؤكف َوب اؤكف وإخهايمف َو
هله وجها  في ِايله فترنصها ةت  يأتي  وم اكن ترههيها َةب َّلءلف من هللا وِر

[. فاين ل ا رن ا عز وجل في ه ه 24هللا بأمره وهللا ا يهد  القهم ال اِقين ]التهن :
هله محمد  َعظف من ةا ا وميل   اْلي  َ  ةا ا هلل وةا ا لِر ا له ه يفب َ  يله  

 األشءاا الم كهَر ولغيرها من محاهنات الديءا .
اييها أل  هللا ِبحايه وتعال  َةب ياءه محمد  ِه هللا   ْو  ع يفب َ  يحب ِيديا ِر

  َعظف من المحب  فمن أل  هللا جل جالله َةبه بل لقد اتخ ه خليال والخل   رج  
حاهنات هللا َوجلها هه كا  يحب هللا يءفب ويلزم َ  يحب محاهنات هللا وَعظف م

ول لَ فإ  َكار عالم  عل  ةب العاد لرنه ةبه   ِيديا المصا   ياي ا محمد 
 هه اتباعه له وتأِءه به   والدليل عل  صح  ةبه ل يديا محمد   ل يديا محمد 

  ِ [ ول ا قاِ ِبحايه قل َ  يا محمد قل َّ  ك تف تحاه  هللا فاتبعهيي يحابلف هللا
َ  َّ  ك تف تزعمه  َيمف تحاه  رنلف فعلءلف َ  تحاهيي وإذا  [.31عمرا :

 َةااتمهيي لزملف َ  تتبعهيي.
َهل أل  تحب فإيها تمثل جايب المماِ البًر  بلل ما في ه ا المماِ  َ  شخصيته 
من ة ن وجماِ ع كما تمثل جايب الهةي االهي بلل ما في ه ا الفايب من جالِ 

جماِ المماِ البًر  وروع  وجالِ الهةي االهي جمعَ بين   وقدِء  فًخصيته 
فمء  ا تحب . ا يصح َّيمايَ يا م من وا يقال َِّالمَ يا م لف َّذا لف تحب 

بل ا يلمل َّيمايَ ةت  يله  ةبه في   ِيديا المصا   وياي ا المفتا  محمدا 
َعظف من ةب غيره من المخلهقين ع قاِ  ن : )) فهال   ي  ي بيده ا ي مقلبَ 
[. وفي رواي : )) ا ي من 2(]2َةدكف ةت  َكه  َةب َّلءه من ولده ووالده (()

 [.3(]3َةدكف ةت  َكه  َةب َّلءه من ولده ووالده وال ا  َجمعين (()
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فعين من   فإذا َر ت يا م لف َ  ت مي ةبَ للخليل المصا   ِيديا محمد 
َو في كل َِاهع ِاعات عمرب ال   تاد ه في كل ما هب و ب ِاع  في كل يهم 

ملتهن  َو م مهع  ع وإذا ما فعلَ   ة ب همتَ ويًاطَ تقضيها م  ِيَر ال اي 
َهلَ َووا ب َب ائَ ون اتَ فقد قمَ بهاجبَ في ه ا الصد   ذلَ في َِرتَ م  
َة ن قءام ع وعلءَ َّ  ك َ ممن يقَر َ  تحرص عل  المتب المحقق  التي َل ها 

  وميزوا فيها بين الصحءح والمل وب من ِيَر ال اي المحدْه  والعلماا المحققه  
وإياب َ  تق  في ةبائل الم ابين من القصاصين وطهاغيَ الخراف  ال ين ةهلها 
ال يَر الًري   التي هي الت  ير العملي له ا الدين كما بي ا ةهلهها َّل  مفر  

 ةلايات متمل   مص هع  تختلَ فيها األكاذيب بالحقائب .
َل ا ي تقر َّل  كتب تقدم ل ا ال يَر  ومن العفيب َ  من مًلالت ا الحاهَر َي ا ما

ال اهي  العاَر بأِلهب يفم  بين التحقيب بين َِلهب الخاابع َِلهب الخااب 
َل ا ي تقر َّل   ال   تراع  يءه َةهاِ ال ا  اليهم وعقهلهف ومداركهف وافهامهف ع ما

وتخاطب ال تءا  المراهقين بأِلهنهف كتب في ال يَر ال اهي  العاَر تخاطب الصغار 
ولغتهف كما تخاطب المبار بما ي اِب عقهلهف وم تهياتهف ومداركهف ع فإ  َكثر كتب 
ال يَر المهجه َ َّل  اليهم َّيما َل ها علماا للعلماا فل لَ يع ر فهمها عل  غيرهف 
ف ويا را ما تفد كتابا ي همه غيرهف قد َلف بأِلهب يعرفه ال ا  بح ب ملايه
َمايهف ع وك لَ يحن بأم  الحاج  َّل  َشرط  م مهع  تعرض ال يَر لمن ا  و
يقرؤو  . فأين َرناب األقالم َوين َرناب ص ع  ااعالم ما لهف يتقاع ه  ويتخل ه  
؟ لماذا ا ي ًاه  ويقهمه  ؟ . َّذا  خلَ الملتبات وجدت َكداِا من المتب 

ل م ها خير وفائدَع َكثرها ا يحتاج َوكداِا َخر  من األشرط  الم مهع  وفي قلي
 َّلءه ال ا  َو ا ي همه معظمهف.

يءا ةمل  األقالم ويا َرناب ص ع  ااعالم ع لماذا ا ت ل ه  كتبا تعرض ال يَر 
ال اهي  لل ا  في ه ا العصر بح ب م تهياتهف ؟ لماذا ا تقدمه  لهف َشرط  

َعمارهف م مهع  فيها َّتقا  الص ع  ااعالمء  ؟ لماذا تً غله  الم لمين وتاد و  
 بما ا ي يدهف َو بما ا ي همهيه .

هع  خاب الم ار   عاد العزيز بن عاد ال تاح قار   -( 355/ ص  1)ج  -مِه
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__________ 
 (.746( صحءح م لف )1)
 ( عن َبي هريَر رهي هللا ع ه.14( صحءح البخار  )2)
 بن مالَ رهي هللا ع ه. ( عن َي 44( ، صحءح م لف )15( صحءح البخار  )3)
 ( عن َبي هريَر رهي هللا ع ه.408( صحءح م لف )4)

 وووووووووووووووووو
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 دراس  السيرة النبوي  وأهميته  عي المنهج اإلسالمي
  

ِه األمين محمد بن عاد هللا َمريا هللا تبارب وتعال  بالتأِي به  ال اي الخاتف والِر
ِه هللا ََِه ة    لمن  وجعله قدوت ا في الحءاَ يقِه تعال  : ) لقد كا  لمف في ِر
، كما َمريا هللا تعال  بمحاته ) قل َّ  كا   21كا  يرجه هللا واليهم اْلخر ( األةزاب

َواجلف وعًيرتمف َومهاِ اقترفتمهها وتفاَر تخًه    باؤكف َوب اؤكف وإخهايمف َو
هله وجها  في ِاي له فترنصها ةت  ك ا ها وم اكن ترههيها َةب َّلءلف من هللا وِر

.. فمء  يتحقب ه ا ااقتداا  24يأتي هللا بأمره وهللا ا يهد  القهم ال اِقين ( التهن 
 ؟!  ويتصل القلب به ه المحب   و   راِ  ِيرته العاَر 

َّ  بعَّ الم اهج والمدار  ااِالمء  تغ ل  راِ  ال يَر ال اهي  َّما عن غ ل  عن 
ِالمي و ورها في ب اا ال هف ااِالمي الم تقءف ، َهميتها وملايتها في الم هج اا

وإما عن تهج  مما قد يله  اعتراها مما يعتر  كتب التاريخ عا َ من بعَّ 
األخااا ، كما تعمد بعَّ الدراِات َّل  اِت ااق مهاقف ال يَر َةلاما و اات 
تخدم تهجها م هاءا َو ةزنءا معي ا بصرم ال ظر عن اةتماِ ه ه المهاقف تلَ 

 التأويالت وال تائج من عدمه ..
والهاق  َ  الم هج ااِالمي في ةاج  َّل   راِات تعيد لل يَر ال اهي  الماهَر 
َهف مصا ر ال هف ااِالمي الصحءح  ملايتها وتر  َّليها اعتبارها بهص ها واةدَ من 
، وك ا ت قيها وت قحها من كل تأويل خاطئ َو فهف مغلهط قد لحب بها َو اختلَ 

فها ، ع   َ  ت اهف ه ه ال اهر في التمهيد لتلَ الدراِات المرجَه اعا َ بم ه
 ال يَر ال اهي  َّل  ملايتها الااءعء  الالئق  ..

َهمء   راِ  ال يَر ال اهي  :  َوا 
الم كَر الت  يري  للقر   المريف .. َو هي التاايب العملي للقر   ، َو الت  ير  - 1

هه َِو وَعظف من فهف القر   المريف ،   ال اي محمد  العملي للقر   ، فال شَ َ 
َعظف من ف ر ه ا المتاب الخالد ، كما  ال  عن رنه عز وجل ، وهه  فهه مالي الِر

فح ب ، وا قدم  -َةا يث ياهي   -لف يقدم ت  يره للقر   في َقهاِ م اهق    َيه 
ذلَ ال هف من خالِ ةءاته ت  يره ه ا بين  فتي كتاب يقَر ، ولم ه قدم ه ا الت  ير و 
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 العملء  والدعهي  كلها ، فمايَ ةءاته كلها ترجم  فعلء  ةء  للقر   المريف ، فقد كا  
  كما قالَ ع ه ال يدَ عائً  رهي هللا ع ها : )خلقه القر   َو كا  قر يا يمًي

ه عل  األرض ( ، كما تعد مهاقف ال يَر ال اهي  كلها َرها خصب  للم  رين بما تهفر 
من معرف  َِباب يزِو اْليات والمهاقف التي يزلَ فيها ، وكء ء  تاايب الفيل 
األِو من الم لمين لها ، ةت  يلا  ي تعصي علي ا فهف بعَّ معايي القر   المريف 
في معِز عن الحءاَ والايئ  التي ت ِز فيها ، وهي ما تعرم بال يَر ال اهي  الماهَر 

.. 
   ف في فهف ال صهص وهبَ ذلَ بتاايب ال اي هما  عدم الغله َو التع - 2

ت  يرا  قءقا للقر    -كلها   وهي التي تفم  مهاق ه  -.. وا تهفر ال يَر ال اهي  
المريف بالمع   اللغه  فح ب ، ولم ها تعاي ا َهف ع صر من ع اصر هبَ ال هف 

صهص َّل  ااِالمي بعيدا عن الغله َو الخاأ َو التع ف ، ألي ا ةين يفم  ال 
هه   له ه ال صهص ، م  َّيماي ا المالب بأ  ال اي محمد   طريق  تاايب ال اي 

َهل األرض بمرا  هللا تعال  من قهله ، َويه َوتي القر   ومثله معه وهه الحلم   َعلف 
ها م مف يتله علءلف  يات ا ويزكءلف ويعلملف المتاب والحلم  1) ل ا يءلف ِر ( ) كما َِر

، ) واذكر  ما يتل  في بيهتمن من  يات  151ف تمهيها تعلمه  (البقَرويعلملف ما ل
، يدرب َيه لء  في َّملاي ا فهف  34هللا والحلم  َّ  هللا كا  لاء ا خايرا ( األةزاب

ال صهص قر يا ِو   فهما لغهيا مفر ا في معِز عن طريق  تاايب ال اي لها ، 
ِه فقد َطاع هللا ويحن مأمهرو  في كتاب هللا بااعته وإتباعه )  من يا  الِر

، وهه القائل  31) قل َّ  ك تف تحاه  هللا فاتبعهيي يحابلف هللا ( ِ عمرا  80(ال  اا
( .. ومثاِ عل  ذلَ قهله تعال : ) يا َيها ال اي جاهد 2:  خ وا ع ي م اِلمف  )

غ  تقا  [، ورغف َ  ةدو  الل9، ]التحريف: 73الم ار والم افقين وَغلظ عليهف ( التهن  
بأ  جها  الم ار والم افقين عل  ةد ِهاا ، َو  الم افقين معاهف  عل  الم ار ، 

لل ص ، وامت اعه من قتل عاد هللا بن َبي ابن ِلِه َر    غير َ  تاايب ال اي 
َبءف الم افقين ، ويهءه اب ه عاد هللا بن عاد هللا بن َبي من ذلَ   بل يترفب  ال  اق و

( ، وك ا يهءه عمر بن الخااب عن ذلَ وةمايته 3بقي مع ا ) به ويح ن صحاته ما
( .. وك ا 4من القتل وقهله لعمر :   ةت  ا تحدث العرب َ  محمدا يقتل َصحابه )
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ةمايته لدماا الم افقين بعدم َّفًاا ِرهف للصحاب  واِتئما  ة ي   بن الءما  وةده 
  اللغه  لآلي  المريم  ، عل  ذلَ ، كل ذلَ يضع ا َمام فهف مغاير تماما للمع 

َعمب َوشمل ، ويفد  ويقدم ل ا ت  يرا عملءا يتعد  ةدو  اللغ  المفر َ َّل  فهف 
ببا َ وطاع  وإتباعا ، وعل  ذلَ   َي   ا في ال هاي  م لمين باريق  تاايب ال اي 

ي تاء  َ  يحلف عل  فهف من ياالب بقتل الم افقين والعمالا م تًهدا باْلي  
في معِز عن تاايب ال اي لها ، بأيه فهف مغلهط ا يت ب وطاءع  الم هج المريم  

ااِالمي ، وه ا هه ت  ير الم  رين لآلي  فمء  ف روها هل ا َّا في هها تاايب 
لها ؟ : وقاِ ابن ببا  َمره هللا تعال  بفها  الم ار بال ء  والم افقين   ال اي 

اهد الم ار بال ء  وَغلظ عل  بالل ا  َوذهب الرفب ع هف وقاِ الضحاب ج
الم افقين بالمالم وهه مفاهدتهف وعن مقاتل والرنء  مثله وقاِ الح ن وقتا َ ومفاهد 
ومفاهدتهف َّقام  الحدو  عليهف وقد يقاِ َّيه ا م افاَ بين ه ه األقهاِ أليه تاَر 

َعلف)   ( .. ومثل ذلَ ي ااب عل5ي اخ هف به ا وتاَر به ا بح ب األةهاِ وهللا 
 كثير من ال صهص قر يا ِو   ..

، فمن  واعي َوِباب تحقيب   رنَ القلهب بصاةب ال يَر العاَر محمد  - 3
ِه  َهف واجبات   محاته  راِ  ِيرته ومهاق ه وةءاته كلها .. فتحقيب محب  الِر من 

:   ا ي من َةدكف ةت  َكه  َةب   الم لف في الحءاَ لتحقيب اايما  يقِه ال اي 
من ةديث عمر بن الخااب   ( ، وقهله 6ه من والده وولده وال ا  َجمعين  )َّلء

( وال يَر ال اهي  7في البخار  :  ا ي من َةدكف ةت  َكه  َةب َّلءه من ي  ه  )
ائل تحقيب ه ه المحب  واِتقرارها في القلهب .. َهف ِو  هي من 

ر من خالِ ةءاَ تقديف قدَو عملء  خالدَ لألجءاِ الم لم  عل  مر العصه  - 4
ِه  وصحابته كقص  ةءاَ كامل  .. يقِه هللا تبارب وتعال  ) قل َّ  ك تف   الِر

ِه هللا ََِه  تحاه  هللا فاتبعهيي يحابلف هللا ( ، ويقِه تعال  )لقد كا  لمف في ِر
ة    ( ، ولما ب َ هللا تعال  بعَّ قصص األياءاا في ِهَر األيعام عقب عل  

.. فالماالب  بااقتداا  90ال ين هد  هللا فاهداهف اقتده (األيعام ذلَ بقهله : ) َولئَ
ت تهجب  راِ  م يَر ةءاته بلل  قائقها وت اصيلها للتأِي بها في   بال اي محمد 

 كل مهقف من مهاقف الحءاَ المعاصَر ..
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المضي عل  م هج القر   المريف ال   قص علي ا ِير األياءاا ال ابقين مثل )  - 5
ف  -َّبراهءف -يهح  -  م  بء   َومه مريف .. عليهف جمءعا ال الم  -مِه   -يِه

ك لَ   ( بصهَر شبه كامل  تقريبا .. فأصبح لزاما علي ا َ  يفم  ِيَر ياي ا محمد 
 ، لتحقيب األهدام التي من َجلها ب َ هللا تعال  ِير األياءاا عمهما ..

معا ال    ال اهي  وهي المصدر ال يَر ال اهي  م  الحديث الًري  يمثال   - 6
الثايي بعد القر   المريف من مصا ر التًري  ااِالمي ، أل  ال    ال اهي  تًمل 
األقهاِ واألفعاِ والتقرير ، وإذا كا  علف الحديث يقهم في المقام األِو عل  األقهاِ 

ذا كايَ كتب فإ  المهاقف واألفعاِ والمهاقف التقريري  تعتار عما  ال يَر ال اهي  ، وإ
ال    والصحاح قد ةهت كل ذلَ  و  ت رق  بين الحديث الم اهق ونين المهاقف 

جمعا م تقال لتحقيب األهدام   المختل   ، َّا َيه جاَ جم  ما يمثل ِيرته 
المرجَه من  راِ  ال يَر ال اهي  .. يقِه الدكتهر الاهطي عن كتب الحديث : وإ  

ِه هللا َوفعاله من ةيث َيها كايَ ع اي  ه ه المتب األول   ت صرم َّل  َقهاِ ِر
 (8مصدر تًري  ا من ةيث هي تاريخ يدو . )

ةث ااِالم عل  ذلَ .. يقِه بعَّ الصحاب  :   ك ا يعلف َب اايا الغزَو من  - 7
غزوات ال اي كما يعلمهف ال هَر من القر     ، وايظر َّل  َةا يث جابر بن عاد هللا 

، مثل ما رواه ع ه في   ه يرو  عن بعَّ غزوات ال اي األيصار  الاهاِ وه
غزَو األةزاب وغيرها ، وةديث كعب بن مالَ عن المخل ين عن غزَو تاهب وهه 
ةديث طهيل  خل وا شَ في باب القصص التاريخي في المقام األِو ، ةت  َّ  
َ  كايها َب اا الصحاب  من َمثاِ عرَو بن الزنير َوبا   بن َِو من جم  المغا

مح َمير الم م ين عمر بن الخااب رهي هللا ع ه لتمءف 9عثما  بن ع ا ) ( ، ِو
ِه  ِه هللا   الدار  بالفله  مَر واةدَ في األِاهع في م فد الِر  لءقص ِيَر ِر

 (  10وقصصه َوخبار األمف ال ابق..) 
 ال يَر ال اهي  قصص ، وهي َِهل المها   راِ  واِتءعابا ، لااءع  القصص - 8

ههل  ال هف والثبات في ال    وال هن ، ول لَ ركز القر    من التًهيب والتأْير ِو
ف: [، ومن خالِ 3المريف عل  القصص:) يحن يقص علءَ َة ن القصص( ]يِه
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قصص ال يَر يتف َّةاط  الدار  بلثير من علهم ااِالم ويتًرب معايءه  و  كثير 
 جهد وع اا ..

ال   - 9 ي  ها وهي  ين ااِالم ال   ب لَ في ِايله ه ه تحقيب شدَ التعلب بالِر
وصحابته َجمعين .. َّ   راِ  ه ه   التضحءات الف ام التي ت خر بها ِيَر ال اي 

ال ل ل  المتصل  من العااا الدائف ال   ا ي قا  والتضحءات الضخم  والفها  
ين قءم  الم ز ال   بين َيديهف فيتم له    به .. المرير يلقي في قلهب الداِر

َهمء   راِ  التاريخ في َ  : - 10   راِ  ال يَر جزا من  راِ  التاريخ ، وتممن 
التاريخ يعيد ي  ه ، ومًلالت ااي ا  تما  تمه  متمرَر ا تتغير عل  وجه  -َ 

الحقءق  ، ويفب ةلها في هها ما تف ةلها به ِابقا .. ) ا يصلح َمر ه ه األم  
 َّا بما صلح به َولها(

 التاريخ ذاكَر الًعهب ومن ي قد ذاكرته فال ةاهر وا م تقال له.. -ب 
 تعميب ههي  َوصال  األم  والًعهب والح اظ عل  التراث .. -ج 
ال  الم تمَر المتصل  ، أليه  -   َهمء  خاص  في األمف صاةب  الِر يعتار للتاريخ 

ال  ، والثق  في َّملايء  تحقءقها عل  َرض الهاق  كما  يعي ها عل  فهف طاءع  الِر
تحققَ في عهه  ِابق  .. وااِالم عل  وجه الخصهص والتحديد قد ر م ال فَه 
بين ال ظري  والتاايب ، فما ظهرت يظري  من ال ظريات عل  وجه األرض َّا وةدث 
بي ها ونين التاايب الهاقعي ففَه طاءعء  اِتحال  تاايب ال صهص تااءقا كامال 

ن ااِالم ويصهصه أليه من لد  ةلءف خاير يعلف من عل  َرض الهاق  ، َّا  ي
خلب ، ولء  ه اب شاهدا عل  َّملايء  تاايب ال صهص تااءقا واقعءا كامال خير 

 من ال يَر ال اهي  والتاريخ ااِالمي في عصهر االتزام بالم هج ..
زه عل  اهتمام القر   المريف اهتماما بالغا بتاريخ األمف والًعهب ال ابق  وتركي -هد 

مع   الهةدَ البًري  م   بدا خلب ااي ا  .. وماالاته ل ا بأخ  الدرو  والعار من 
التاريخ ) َو لف ي يروا في األرض في ظروا كء  كا  عاقب  ال ين من قالهف كايها 
لهف بالاي ات فما  َشد م هف قَه َوْاروا األرض وعمروها َكثر مما عمروها وجااتهف ِر

 [.9لمن كايها َي  هف يظلمه ( ]الروم:كا  هللا لءظلمهف و 
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تقديف تعري  واقعي للم لف المعاصر في عالف اليهم عل  َيه َّي ا  له تاريخ ..  -و 
َّيَ ا ت تاء  َ  تتقدم َّل  مِ    َو شرك  محترم  لًغل وظء   مرمهق   و  

ف ي  ه للعالف تقديف شها ات الخاَر ال ابق  وال يَر ال اتء  ، والم لف اليهم َّذا َرا  تقدي
فالبد َ  يقدم ي  ه عل  اعتبار َيه َّي ا  له تاريخ ةضار  مفيد يعي ه عل  

 اِتًرام  وره في ةاهر العالف وم تقاله ..
 ْايءا: ههابَ  راِ  ال يَر ال اهي :

َهميتها القصه  يفب َ  ت ضبَ  غير َ   راِ  ال يَر ال اهي  الماهَر عل  
  يهع من اللهه َو العاث َو الت لء   و  تحقيب بضهابَ م هفء  ةت  ا تتحِه َّل

 األهدام الم هفء  المرجَه من  راِتها ، وَهف ه ه الضهابَ :
يب الحديث الًري  ،  -1 يب عل  الم هج ااِالمي في ة ظ وتْه هابَ التْه

َهف ه ه الضهابَ ويتعلب بالمتب والدراِات القديم   عل  وجه الخصهص  -ويعتار 
تب من الخرافات وااِرائيلءات والههعءات .. وه ا يتحقب بالت قءح لت قء  ه ه الم -

في هها م هج علهم الحديث ، ولعل ه ا الضابَ قد تهفر تماما في الدراِات 
 الحديث  لل يَر ال اهي  ..

تفر  الدار  والباةث والماتب في ال يَر ال اهي  من كل األههاا و الميِه  - 2
  ير ةها ث ال يَر واِتخراج الدرو  لألةلام الًخصء  ، وعدم الخضهع ع د ت

َهف هابَ يتعلب بالدراِات  الم بق  والميِه الم هاء  والحزنء  وال مري  ، وهه 
والمتب الحديث  والمعاصَر.. وهل ا تبق  ال يَر يبعا صايءا ي هل م ه كل  ار  عل  
مر العصهر فهي بلر متفد َ لالهتداا بها في كل مهقف وةدث وكل عصر 

 مصر ..و 
اِتبعا  كتب و راِات الم تًرقين والمتأْرين بهف تماما كلتاب معتمدين لل يَر  - 3

تهف من تًلءَ في وقائ  ال يَر من ياةء  ، ومن ت  ير  ال اهي  .. لما تمثله مدِر
وفهف خاطئ للمهاقف من ياةء  َخر  ، وك ا عدم اعتما هف في األعف األغلب عل  

يب ااِالمي الد قيب م  عدم َّلمامهف بعلهم الرجاِ والفرح والتعديل وغير م هج التْه
ب وقائ  ال يَر ال اهي  ، بااهاف  َّل  مهق هف  ذلَ من علهم الحديث التي تْه

 ( ..11الخاص من قضء  الخهارق والمعفزات)
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َهف  ْالثا: تاهر  راِ  ال يَر ال اهي  عار العصهر.. وال   يهم ا في ه ا المقام َّبراَ 
تي تمثل م عا ات َو ركائز َِاِء  في  راِ  ورواي  ال يَر ال اهي  المراةل ال

 (:12وي تاء  تلخءص ه ه المراةل في)
مرةل  الرواي  .. َّ  معظف  راِات ال يَر تركز عل  مرةل  التفمء  باعتبارها  - 1

المرةل  األول  من مراةل  راِ  ال يَر ال اهي  ، غير َي ي َل َ ال ظر َ  التفمء  
قام ويقهم عل  الرواي  في المقام األِو ، ول ا فإ  المرةل  األول  من مراةل َّيما 

َها الصحاب  رهها  هللا   راِ  ال يَر ال اهي  كايَ مرةل  رواي  األةداث والتي بد
عليهف من روَا األةا يث ال اهي  وهي األةا يث التي تت اِو المهاقف واألةداث وهي 

ِه هللا التي تادَ عا َ بمثل قهلهف : ك ... ويلحب ب لَ تمءف الدار  ال      ا م  ِر
ِه هللا يقص عل  ال ا  يهما في األِاهع  َجل ه عمر بن الخااب في م فد ِر
فلما كايَ خالف  عثما  بن ع ا  ِمح له بيهمين .. وكا  ذلَ بال شَ في 

 ..  العًرين ِ   التالء  لهفاَ ال اي 
يها عرَو بن الزنير وابا  بن عثما  بن ع ا  مرةل  التفمء  وهي التي قام عل - 2

 ووهب بن م به وشرةايل بن ِعد ونن شهاب الزهر  
 هد 152مرةل  التدوين ومثلها محمد بن اِحاق المتهفي عام  - 3
يب والت قءح والته يب ومثلها بن هًام ال   ه ب كتاب بن َِّحاق  - 4 مرةل  التْه

َهف المصا ر القد يم  لل يَر ال اهي  عل  ااطالق )ِيَر بن َوخرجه ل ا في واةد من 
 هًام(

مرةل  الم تًرقين وتالمي هف ، وهي م عاف خاير في ت اِو ال يَر ال اهي   - 5
بدَ من ال صف الثايي من القر  التاِ  عًر ميال يا لخاهَر فهف ه اا وخاهَر 

يقدم ذاتء   م هفهف ال   اعتمد ما يعرم بالم هج ال اتي في ت اِو التاريخ وهه م هج
يب جمل  وت صيال وهي  ائقء  الهقائ  ، بل يلا  يهمل علهم التْه الماتب عن ْو
المرةل  التي َخرجَ ل ا م ههم العبقري  المحمدي  ، ونثَ شلهكا ةِه العالقات 
األخهي  المتميَز بين الصحاب  رهها  هللا عليهف ، والتي شلمَ ك لَ في معفزات 

 لثابت  بارق الثاهت ااِالمء  المختل   ..الح ء  المختل   ا  ال اي 
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مرةل  الصحَه ، وهي المرةل  التي تعد ايقالبا عل  مرةل  الم تًرقين والتي  - 6
َعا ت لل يَر ال اهي  بهااها باعتما  الم هج العلمي ، ْف تابعَ في ه ا المضمار 

المرةل   َّهاف  الم هج التحليلي وااِت باطي اِتخراج الدرو  واألةلام ، وهي
عل   -التي يامئن الدار  والباةث ايتاجها في مفمهعه ، ويمثل ه ه المرةل  

الاهطي)  -الًءخ الخضر   -مصا   ال باعي )  رو  وعار ( -ِايل المثاِ 
عما  الدين خليل)  راِات في  -المبارك هر  ) الرةيب المختهم ( -فقه ال يَر ( 
محمد الغزالي ) فقه  -ااِالم ال اصل  (محمد َةمد باشميل ) معارب  -ال يَر ( 

 ال يَر ( ، وغيرهف.
رابعا : م هج مقترح لت اِو ال يَر ال اهي  في هها ههابَ تفعل  راِتها وااهتداا 

 بها ملزم  للم لمين مثلها مثل فروع ااِالم من ت  ير وةديث وفقه وعقيدَ:
تعد ت المهاه  التي ت اولَ من القر   المريف َوا .. فلقد   جم  ِيَر ال اي  - 1

وتلقي الضها عل  ص اته واألةداث التي عاصرته ، ف حن يعلف العام   ةءاَ ال اي 
ويحن يعلف  -ال   ولد يءه ال اي من ةا ْ  ال يل التي ِفلها القر   في ِهَر ال يل 

َشءاا عن الايئ  التي يًأ فيها من َو  الا ات وشرب الخمر ولعب المء ر وببا َ 
ا  من  يات القر   األ ويعلف َيه يتءف من قهله تعال  : ) َلف يفدب يتءما فآو   -ْو

ويعلف َيه َمي ا يقَر وا يلتب من قهله تعال  : ) وما ك َ تتله من  - 6(الضح 
، ) ال ين يتبعه   29قاله من كتاب وا تخاه بءمي َ َّذا ارتاب المباله  (الع ماهت

ِه ال اي األمي ال   يفدو   - 157يه ملتهنا ع دهف في التهرَا ( األعرام الِر
من القر   المريف مثل : ااِراا   ويعرم بحها ث ووقائ  كثيَر في ةءاَ ال اي 

يهه  ب ي ال ضير  -غزَو َةد  -غزَو بدر  -ب اا م فد قباا  -الهفَر  -والمعراج 
ْ  ةا  -غزَو تاهب  -غزَو ة ين  -فتح مل   -صلح الحدياء   -األةزاب  -

َي ب ب َ  -ك الته لزيد بن ةاْر   -مهاقف الم افقين من ال اي  -اافَ  َواجه من 
َوجاته علءه في ِهَر التحريف  -جحش  ال  .. ( -شغب   اِتماع الفن للقر   والِر

جم  ال يَر ْايءا من األةا يث الًري   م  تحقءقها ، وفقا لم هج المتب  - 2
ِات الحديث  لل يَر ال اهي  مثل فقه ال يَر الصحاح، وهه َمر ةا ث في بعَّ الدرا
 للًءخ محمد الغزالي تحقيب الًءخ األلبايي ..
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ق  ومن  - 3 ملا ال راغات واِتمماِ الصهَر من روايات الصحاب  والتابعين المْه
 َقهاِ الم  رين في ت  ير اْليات َوِباب يزولها ..

راج األةلام والعار والعظات رنَ  راِ  ال يَر بعلف َصِه ال قه .. بمع   اِتخ - 4
والدرو  من ال يَر باعتبارها من َصِه التًري  ك رع من ال    ال اهي  م  الحديث 
ين .. ةماي  لل هف ااِالمي من الً وذ  الًري  وعدم تركها ألههاا المتاب والداِر
َع اق الهقائ   َو الغله َو الخاأ ، وةماي  لل يَر من التأويل الخاطئ ، َو لي 

ةداث َّل  َةلام َبعد ما تمه  عن مقاصدها الحقءقء  ، ومثاِ عل  ذلَ ما واأل
ي كده الدكتهر الاهطي عن م هفه في كتاب  فقه ال يَر يءقِه : ولقد اِت باَ من 
َةداث ال يَر ال اهي  طبقا له ه القهاعد َةلام كثيَر م ها ما يتعلب بااعتقا  والءقين ، 

هب ، والمهف في ه ا الصد  َ  يعلف َيها جاات وم ها ما يتعلب بالتًري  وال ل
م  صل  عن التأريخ وتدوي ه ، بعيدَ عن مع اه ومضمهيه ، وإيما كايَ يتءف  معاياَ 
علمء  َخر  يهضَ في ةد وجه ها عل  الا ءا  التاريخي ال   قام بدوره عل  

 ( .. 13القهاعد العلمء  التي ذكرياها  )
ه  والباةثه  َ  لت  ير َةداث ال يَر ال اهي  قدِء  مثل ت  ير القر    ولي من الداِر

المريف ، فهي  اخل  في الحلم  التي قريها هللا تعال  في َكثر من مهه  م  المتاب 
هله ، وقد قاِ الم  رو  عل  َ  الحلم  في اْليات هي ال     ال   َيزله عل  ِر

 ..( 15: َّيي َوتيَ القر   ومثله معه)  ( لقهله 14ال اهي )
 باةث َِّالمي. -عالا ِعد ة ن 

---------------------- 
( َجم  الم  رو  عل  َ  الحلم  هي ال    َو فهف القر   َو ال قه في الدين 1)

 ويعلب
 القرطاي عل  ذلَ بقهله : ا تعارض

 39ص  1القرطاي ج -( رواه عرَو بن الزنير عن جابر رهي هللا ع ه 2)
 216( فقه ال يَر للاهطي ص 3)
 330الرةيب المختهم للمبارك هر  ص  -( صحءح البخار  4)
 ( 74:  73$ اْليات ) التهنه  372\2( ابن كثير 5)
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 334ص 2بن كثير ج 44/  15( صحءح البخار  6)
 6632( البخار  7)
 21( فقه ال يَر للاهطي ص 8)
 20( الاهطي ص 9)
 29( ةِه القص  ااِالمء  للدكتهر يفيب المياليي ص 10)
( للدكتهر الاهطي ت صيل وافي في بحثه الرائ  ال يَر ال اهي  كء  تاهرت 11)

  راِتها
 وكء  يفب فهمها اليهم .. ال   جعله تمهيدا لمتابه ) فقه ال يَر ( الابع  ال ابع 

 ( ما َقدمه ه ا هه خالص  لدراِ  عدَ كتب ت اولَ ه ا المهههع من َمثا12ِ)
يي ، والرواي  العرنء  عصر التفمء  ل اروق الاهطي ، والقص  ااِالمء  للميال

 خهرشيد
 23( فقه ال يَر ص 13)
َهل العلف بالتأويل : -( 487ص3( قاله قتا ه وغير واةد ) بن كثير ج14)  قاِ 

 183ص  14المتاب القر   ، والحلم  ال    ) ت  ير القرطاي ج
 ث : ذلَ َ ويقِه بن كثير تعقيبا عل  ه ا الحدي 4ص  1( ت  ير بن كثير ج15)

 ال    تت ِز علءه كما ي ِز القر   غير َيها ا تتل 
 وووووووووووووووووو
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 الغزو الفكري عي السيرة النبوي .. نم ذج تطبيقي 
 

َعظف مهاطن القدَو بال  دب  لألمد  الم دلم  قداِ تعدال  : ) لقدد كدا   تعد ال يَر ال اهي  
ددِه هللا َِددَه ة دد   لمددن كددا  يرجدده هللا و  اليددهم اْلخددر وذكددر هللا كثيددرا( ؛ لمددف فددي ِر

ل لَ فقد يالها من الهفهم من جيهش الم تًرقين ما لف ي ل َ  ِيَر في الديءا ، وإ  
ك ا ا ي تغرب ذلَ فأغلب الم تًرقين َّيما هف َر  ةرن  للحمالت الصلياء  ، لمن 
،  ع دما تت رب ِمهم الم تًرقين َّل  كتابات َب اا الم لمين ، بهعي َو بغيدر وعدي

 فه ا ما ي بغي الت اءه علءه والتح ير م ه.
ويءمددا يلددي بعددَّ المتابددات التددي اةتددهت اعتدددااًا علدد  ال دديَر ال اهيدد  ، وتادداوًا علدد  

 .ْهابَ األم  ، لمي يح ر م ها َيصار المصا   
 * المفمهع  األول  *
 َوًا : طه ة ين :

ددماه  وقددد َلددف كتابددًا فددي ال دديَر يحمددل اِددمه اةتقددارًا وتادداواً  علدد  ال دديَر ال اهيدد  ، ِو
)علدددد  هددددامش ال دددديَر( أل  ال دددديَر ال اهيدددد  ع ددددد طدددده ة ددددين م ددددأل  هامًددددء  ْايهيدددد  

 وللت لء  فقَ.
 وإلءلف المزيد ، جاا في مقدم  كتاب عل  هامش ال يَر ما يلي : 

)ه ه صحف لف تمتب للعلماا وا للم رخين ، أليي لف َر  بها َّلد  العلدف ، ولدف َقصدد 
ددددَدْه  ، بهدددا َّلددد   َعلدددف َ  قهمدددًا ِءضدددءقه  بهددد ا المتددداب ، أليهدددف ْمح  التددداريخ ، َويدددا 

ادرو  العقددل ، وا يثقده  َّا بدده ، وا يامئ دده  َّا َّلءده ، وهددف لد لَ يضددءقه  بلثيددر  ْيم 
 من األخبار واألةا يث التي ا ي ءغها العقل وا يرهاها.

واِدددت قاذه مدددن وهدددف يفاهددددو  فدددي صدددرم الًدددعب عدددن هددد ه األخبدددار واألةا يدددث ، 
ِلاايها الخادر الم  دد للعقدِه ، هد اا ِءضدءقه  بهد ا المتداب بعدَّ الًديا أليهدف 
ِءقَرو  يءده طائ د  مدن هد ه األخبدار واألةا يدث التدي يصداها َي  دهف لحرنهدا ومحههدا 

 من ي ه  ال ا (.
َّذًا طه ة ين ير  َ  لل يَر ِدلاايًا خادرًا م  ددًا للعقدِه ، َويهدا لء دَ َّا َِداطير 

 ي ت ددءغها العقددل وا يرهدداها ، لم دده قدددم اعتدد اره للمتابدد  فيهددا فقدداِ : ) َوةددب َ  ا
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يعلف ه اا َ  العقل لء  كل شيا ، َو  لل ا  ملمات َخر  لء دَ َقدل ةاجد  َّلد  
الغ اا والرها من العقل ، َو  ه ه األخبار واألةا يث َّذا لف يامئن َّليهدا العقدل ولدف 

ا َِددداليب الت ميدددر العلمدددي ، فدددإ  فدددي قلدددهب ال دددا  يرهدددها الم ادددب ، ولدددف ت دددتقف لهددد
وشددعهرهف وعددهاط هف وخءددالهف ومدديلهف َّلدد  ال دد اج  واِددتراةتهف َّليهددا مددن جهددد الحءدداَ 
وع ائها ، مدا يحادب َّلديهف هد ه األخبدار ويدرغاهف فيهدا ويددفعهف َّلد  َ  يلتم دها ع ددها 

 التريءه عل  ال    ةين تًب عليهف الحءاَ(.
 اره عمددا فددي ال دديَر مددن َِدداطير بزعمدده ، يءقددِه : ) وفددرق ويهاصددل طدده ة ددين اعتدد

عظءف بين من يتحدث به ه األخبدار َّلد  العقدل علد  َيهدا ةقدائب يقرهدا العلدف وت دتقءف 
لهدددا م ددداهج البحددددث ، ومدددن يقدددددمها َّلددد  القلدددب والًددددعهر علددد  َيهددددا مثيدددَر لعهاطددددف 

 الخير...(.
ةملددده الرايددد  عددد هف فدددي يالةدددظ ممدددا كتبددده طددده ة دددين وفدددااه لًددديهخه الم تًدددرقين و 

 ، ومن َةب قهمًا ْةًر معهف.  مهاجم  ِيَر المصا   
 ْايءًا:  . صالح العلي :

وهه م رخ عراقي معاصر له كتابات جيدَ في التاريخ ااِالمي ، لمن تأْره بالت  ير 
 الما   للتاريخ يحتف عل  القارئ تهخي الح ر ع د القرااَ له .

ددِه ومددن ذلددَ مددا ور  فددي كتابدده )  فددي المدي دد (، ةيددث َّ  مددن يقددَر غددزَو   ولدد  الِر
بدر في كتابه ا يفد َ  َّشاَر للمالئم  وقتالهف م  الم لمين في بدر مد  ْادهت ذلدَ 

 في القر   وال   .
ومدن ذلدَ َيضدًا كالمده عدن ِداب اي دحاب قدريش فدي غدزَو األةدزاب ، فإيدَ ا تفددد 

األةدزاب ، بدل يعدزو ذلدَ َّلدد  َ  َّشداَر للمالئمد  فدي اي دحاب قدريش ومدن معهددا مدن 
مًدداكل وصددعهنات فددي التمددهين، مدد  ْاددهت  ور ج ددد هللا فددي هزيمدد  األةددزاب ، قدداِ 
دل ا علديهف  تعال  : ) يا َيهدا الد ين  م دها اذكدروا يعمد  هللا علدءلف َّذ جدااتمف ج ده  فأِر

 ريحًا وج ه ًا لف تروها ، وكا  هللا بما تعمله  بصيرًا(.
َ األةدددزاب  ور فدددي َّلقددداا الرعدددب فدددي قلدددهب المًدددركين لقدددد كدددا  للمالئمددد  فدددي غدددزو 

وتخ يلهف ، كما َ  للريح  ورًا في ذلَ ، وهي ريح الصبا ، قاِ علءه الصالَ وال الم 
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درت بالصدبا ، وَهلرمدَ عدا   ، في الحديث ال   َخرجده البخدار  فدي صدحءحه : ) ْيصر
بهر(.  بالدس

ايَ خاص  بمع لر األةدزاب وقد ْاَ َ  الريح لف تصل َّل  مع لر الم لمين بل ك
، وهدد ا مددن  يددات هللا ِددبحايه وتعددال  ، وقددد فعلددَ الددريح األفاعيددل بمع ددلر األةددزاب 

 فاقتلعَ الخءام و ف َ القدور ، َوط أت ييرايهف ، فارتحلها مخ ولين مرعهنين.
بدريح الصدبا  و  ريدح الددبهر المهلمد  وهدي التدي   وعن الحلم  من يصدر هللا ل اءده 

  عدا  ، يقدِه الحدافظ ابدن ةفدر رةمده هللا : ) ولمدا علدف هللا َرفد  ياءده ِلاَ عل  
بقهمده رجدداا َ  ي ددلمها ِددلَ علدديهف الصددبا ، فمايددَ ِدداب رةدديلهف عددن الم ددلمين لمددا 

 َصابهف ب ااها من الًدَ ، وم  ذلَ فلف تهلَ م هف َةدًا ولف ت تأصلهف(.
 كددتدادده 

  . خالد بن محمد الغيث 
 ق ف التاريخ والحضاَر ااِالمء - كلء  الًريع   -جامع  َم القر  

 وووووووووووووووووو
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 مق رن  بين منهج المحاثين ومنهج المؤرخين
 

 )الًبل  ااِالمء (  19/08/2004الخمء  :
ا شددَ فددي وجدده  فددرق كايددر بددين روايدد  ) الحددديث ( وروايدد  ) األخبددار األخددر  ( ، 

لحدددو  ، فهدي تتصددل مباشددَر بأصددل مددن َصددِه فداألول  تا دد  عليهددا األةلددام وإقامدد  ا
 في شروط من ت خ  ع ه الرواي   -رةمهف هللا -التًري  ، ومن ه ا تحَر العلماا 

ا ِددءما ةي مددا  -بي مددا يختلددف األمددر بال  ددب  لروايدد  األخبددار، فهددي وإ  كايددَ مهمدد  
، َّا َيهدا ا تمحدص كمدا يمحدص الحدديث ه دا -يله  مفالها ااخبار عن الصحاب  

 فال بد من مراعاَ ه ا القءا  عل  ااخباريين .
ولمدددا كدددا  مدددن الع دددير تاايدددب مددد هج المحددددْين بلدددل خاهاتددده علددد  جمءددد  األخبدددار 
التاريخءدد  ، لمهيهددا ا تصددل فددي ْاهتهددا وعدالدد  رواتهددا واتصدداِ َِدداييدها َّلدد   رجددد  

 راشدَ.األةا يث ال اهي  َّا يءما يتعلب ببعَّ المرويات في ال يَر والخالف  ال
مددن َجددل ذلددَ فددرق َصددحاب هدد ا المدد هج بددين مددا ْيَتًددد  يءدده مددن األخبددار و بددين مددا 

َو بأةددد  - -ْيَت دداهل يءدده تبعددًا لااءعدد  مددا ْيددرو  ، فددإذا كددا  المددرو  متعلقددًا بددال اي 
 من الصحاب  رهي هللا ع هف ، فإيه يفب التدقيب في رواته وااعت اا ب قدهف .

ممدن ْاتددَ  -مدر متعلقددًا بتفدريح َةددد مدن العلمداا واألئمدد  ويلحدب بهد ا مددا َّذا كدا  األ
َو ت قصدهف وتددلء  ةدالهف علد  ال دا ، أل  كدل مدن ْاتدَ عدالتده ا يقادل  -عدالتده 

جرةه َّا باي   واهح ، يضام َّل  ذلَ األمهر المتعلق  بقضايا ااعتقا  َو التحليل 
اِ الروَا ومعرفد  ال قلد ، وا والتحريف في األةلام الًربء ، فإيه ابد من التثاَ من ة

 ي خ  في ه ا الباب َّا من الثقات الضاباين .
َما َّذا كا  الخار المرو  ا يتعلب بًيا مما ِاب، فإيه ْيَت اهل يءه. وهد ا ا يع دي 
دداقاي العدالدد  ، أل  ِدداقَ العدالدد  ا يحمددل ع دده  الروايدد  عددن المعددروفين بالمدد ب ِو

ل َّمددرار َو قاددِه روايدد  مددن هددعف هددباه ب دداب َصدداًل ، و َّيمددا المقصدده  بالت دداه
الغ لدد  َو كثدددَر الغلددَ ، َو التَغيدددر وااخدددتالط ، ويحدده ذلدددَ ، َو عدددم اتصددداِ ال ددد د 
ددددل  َو الم قاعدددد  ، ووفددددب هدددد ه القاعدددددَ جددددَهَ بعددددَّ ال قهدددداا العمددددل  كالروايدددد  المِر
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 م  الت اءه عل  هعف -بالحديث الضعء  في فضائل األعماِ والترغيب والترهيب 
 . -الحديث 

ون اا عل  ذلَ يدر  َصدحاب هد ا المد هج ع دئد  قادِه الروايدات التاريخءد  الضدعء  ، 
يء تًددهد بهددا ، أليهددا قددد تًددترب مدد  الروايددات الصددحءح  فددي َصددل الحا ْدد  ، ورنمددا 
ْي تدِ بها عل  بعَّ الت صيالت ويتف الفم  بي ها ونين الروايدات األخدر  التدي هدي 

ب ِ دًا.  َْو
ر َّلءده الددكتهر َكدرم هدءاا العمدر  فدي كتابده   راِدات تاريخءد  : مدن َ  وه ا ما َشدا

اشددتراط الصددح  الحديثءدد  فددي قاددِه األخبددار التاريخءدد  التددي ا تمدد  العقيدددَ والًددريع  
يءدده تع ددف كايددر، والخاددر ال دداجف ع دده لددء  بء ددير ، أل  الروايددات التاريخءدد  التددي 

يهددا َِددالف ا الم رخدده  لدددف ْتعامددل معاملدد  األةا يددث ، بدددل تددف الت دداهل فيهدددا ، وإذا   وس
رفضددد ا مددد هفهف فدددإ  الحلقدددات ال ارغددد  فدددي تاريخ دددا ِدددتمثَرل هدددَهَ ِدددحءق  بي  دددا وندددين 
ماهي ا، مما يهلد الحيَر والضءاع والتمزق واايقااع، ويبقد  مد هج المحددْين فدي يقدد 

ديلت ا َّلد  التدرجءح بدين الروايدات المتع ارهد  ، كمدا َيده َِاييد الروايات التاريخءد  ، ِو
خير معين في قاِه َو رفدَّ بعدَّ المتده  المضدارن  َو الًداذَ عدن ااطدار العدام 

 لتاريخ َمت ا.
فالحدافظ ابدن ةفددر مدثاًل ع دد الفمدد  والتدرجءح بددين الروايدات فدي كتابدده ال دتح، يددرفَّ 
روايدد  محمددد بددن َِّددحاق َّذا عدد عن ولددف يصددرح بالتحددديث ، ويددرفَّ روايدد  الهاقددد  ، 

ع د علماا الفرح والتعديل فضاًل عن غيرهما من ااخبداريين الد ين لدء  أليه متروب 
لهددف روايدد  فددي كتددب ال دد   مددن َمثدداِ عهايدد  و المدددائ ي ، ومدد  ذلددَ فإيدده قددد ي تًددهد 
برواياتهف، وي تدِ بها عل  بعدَّ الت صديالت ، ويحداِو الفمد  بي هدا وندين الروايدات 

ب َِّ ا ًا، وذلَ من َجل ب   اا الصهَر التاريخء  الصحءح .األخر  التي هي َْو
وه ا يدِ علد  قاهلده ألخبدارهف يءمدا تخصصدها يءده مدن الع ايد  بالتداريخ وال دير، وهده 
م هج معتار ع د العلماا المحققين وإ  لف يقالها روايتهف فدي األةلدام الًدربء  ، ف فدد 
  َ ابددن ةفددر يقددِه عددن محمددد بددن َِّددحاق فددي  طبقددات المدل ددين  : َّمددام فددي المغددا

وق يددل  . و يقدِه عدن الهاقدد  فدي  التقريدب  : متدروب مد  ِدع  علمده. ويقدِه صد
كمددا فدي تقريددب التهدد يب:  -صدداةب كتدداب  الدر َ   -عدن ِددء  بدن عمددر التمءمدي ، 
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هعء  في الحديث ، عمدَ في التاريخ . وعلءه فم هج المحدْين وإ  لف ياادب تمامدًا 
ليلد ، تتمثدل فدي التحدر  والتدددقيب علد  الروايدات التاريخءد ، لم ده قددم خدمدد  عظءمد  ج

والتحقيددددب وال قددددد، فأهددددام المثيددددر وجمدددد  التدددداريخ الصددددحءح الما ددددي علدددد  األصددددِه 
 والقهاعد، البعيد عن األههاا، وال زعات، وهللا ولي التهفيب.

 وووووووووووووووووو
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 ميزة السيرة النبوي 
 

ء  وتاريخء ، كما تفم  ال يَر ال اهي  عدَ مزايا تفعل  راِتها متع  روةء  وعقل
تفعل ه ه الدراِ  هروري  لعلماا الًريع  والدعاَ َّل  هللا والمهتمين بااصالح 
ااجتماعي، لءضم ها َّبالغ الًريع  َّل  ال ا  بأِلهب يفعلهف يرو  فيها المعتصف 
ال   يلهذو  به ع د اهاراب ال ال واشتدا  العهاصف، ولتت تح َمام الدعاَ قلهب 

ويله  ااصالح ال   يدعه َّلءه المصلحه ، َقرب يفحا َوكثر  ال ا  َوفئدتهف،
 ِدا ا. ويفمل يءما يلي َبَر مزايا ال يَر ال اهي .

ل، َو عظءف مصلح فقد وصلَ َّلي ا ِيَر  -َوا َّيها َصح ِيَر لتاريخ ياي مِر
ِه هللا  كما ِ ر  في بحث مصا ر  -عن َصح الارق العلمء  َوقهاها ْاهتا  ِر
ََ َوةداْها المار ، ومما يء ر ل ا مم -ال يَر ا ايترب مفاا للًَ في وقائعها البار

معرف  ما َهء  َّليها في العصهر المتأخَر من َةداث َو معفزات َو وقائ  َوة  
ِه هللا  َكثر مما َرا    بها العقل الفاهل الراغب في َّه اا الص   المدهً  عل  ِر

هله َ  يله  علءه من جالل  ال ال ، وعظم  ال يَر.هللا لِر  مقام وقدِء  الِر
ِه من  َّ  الميَز من صح  ال يَر صح  ا يتارق َّليها شَ ا تهجد في ِيَر ِر
ل هللا ال ابقين، فمِه  علءه ال الم قد اختلاَ ع ديا وقائ  ِيرته الصحءح  بما  ِر
َي  وتحري ، وا ي تاء  َ  يركن َّل  التهرَا الحاهَر  َ خل عليها اليهه  من 

 تخرج م ها ِيَر صا ق  لمِه  علءه ال الم، فقد َخ  كثير من ال قا  الغرنيين ل 
يًله  في بعَّ َِ ارها ونعضهف يفزم بأ  بعَّ َِ ارها لف يلتب في ةءاَ 
َمن بعيد من غير َ   مِه  علءه ال الم وا بعده بزمن قريب، وإيما كتب بعد 

ِه  علءه ال الم كما يعرم كاتاها، وه ا وةده كام للتًلءَ في صح  ِيَر م
، ول لَ لء  َمام الم لف َ  ي من بًيا من صح  ِيرته َّا ما  ور ت في التهرَا

 جاا في القر   المريف وال    ال اهي  الصحءح .
مءا لد   ومثل ذلَ يقاِ في ِيَر بء   علءه ال الم، فه ه األياجيل المعترم بها ِر

ال يد الم ءح بمئات ال  ي ن، وقد الم ائ  الم ءحء  َّيما َقرت في عهد متأخر عن 
من بين مئات األياجيل التي كايَ م تًَر في َيد   –بدو  م هغ علمي  –اختيرت 
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الم ءحيين يهمئ . ْف َّ  ي ب  ه ه األياجيل لماتايها لف يثاَ عن طريب علمي 
تامئن ال    َّلءه، فهي لف ترو ب  د متصل َّل  كاتايها، عل  َ  الخالم قد وق  

ال قا  الغرنيين في َِماا بعَّ ه اا الماتاين من يلهيه ؟ وفي َ   َيضا بين
 عصر كايها؟

ل َصحاب الديايات الم تًَر في العالف، كا  الًَ َقه   وإذا كا  ه ا شأ  ِير الِر
في ِيَر َصحاب الديايات وال الِ   اْلخرين ال ين يعد َتباعهف بمئات الماليين في 

الروايات التي يت اقلها َتباعهف عن ِيرتهف لء  لها  العالف، كاهذا وكهي هشيه ، فإ 
َصل معتار في يظر البحث العلمي، وإيما يتلق ها المها  يءما بي هف، ويزيد فيها كل 
جيل عن ِابقه بما هه من قايل األِاطير والخرافات التي ا يصدقها العقل ال ير 

 المتحرر الخالي من التعصب لتلَ الديايات.
ِه هللا وهل ا يفد َ  َ  .صح ِيَر َوقهاها ْاهتا متهاترا هي ِيَر محمد ِر

ِه هللا  -ْايءا َواج َبءه   َّ  ةءاَ ِر واهح  كل الهههح في جمء  مراةلها، م   
، ف حن يعرم الًيا المثير عن وا ته، وط هلته عادهللا بأمه  م   َّل  وفاته 

، ورةالته خارج مل ، َّل  َ   ها كريما، ْف وشبابه، ومل به قال ال اَه بعثه هللا ِر
يعرم بًلل َ ق واوهح َوكمل كل َةهاله ِ    ف   ، مما يفعل ِيرته علءه 
الصالَ وال الم واهح  وههح الًم ، كما قاِ بعَّ ال قا  الغرنيين: َّ  محمدا 

 )علءه الصالَ وال الم( هه الهةيد ال   ولد عل  هها الًم .
ل هللا ال ابقين، فمِه  علءه وه ا ما لف يتء ر مثله وا قريب م ه ل ِه من ِر ِر

، ويعرم  ال الم ا يعرم شيئا قَ عن ط هلته وشبابه وطرق معءًته قال ال اَه
، مما ا يعاي ا صهَر ملتمل  لًخصيته، ومثل  الًيا القليل عن ةءاته بعد ال اَه
ذلَ يقاِ في بء   علءه ال الم، ف حن ا يعرم شيئا عن ط هلته َّا ما ت كره 

ياجيل الحاهَر، من َيه  خل هءلل اليهه ، وياقش َةبارهف، فه ه هي الحا ْ  األ
الهةيدَ التي ي كرويها عن ط هلته، ْف يحن ا يعلف من َةهاله بعد ال اَه َّا ما 
يتصل بدعهته، وقليال من َِلهب معءًته، وما عدا ذلَ فأمر يغاءه الضباب 

 المثير.
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هل ا فأين ه ا مما ت كره مصا ر ال يَر الص حءح  من َ ق الت اصيل في ةءاَ ِر
الًخصء ، كأكله، وقءامه، وقعه ه، ولباِه، وشلله، وهيئته، وم اقه، ومعاملته 
ألِرته، وتعاده، وصالته، ومعاشرته ألصحابه، بل بلغَ الدق  في روَا ِيرته َ  

 .ي كروا ل ا عد  الًعرات الاءَّ في َرِه ولحيته 
ِه هللا  -ْالثا ال ، فلف تخرجه عن   َّ  ِيَر ِر تحلي ِيَر َّي ا  َكرمه هللا بالِر

َّي اييته، ولف تلحب ةءاته باألِاطير، ولف تضف علءه األلههء  قليال وا كثيرا، وإذا 
قاريا ه ا بما يرويه الم ءحيه  عن ِيَر بء   علءه ال الم، وما يرويه الاهذيه  

رق جلءا بين ِيرته علءه عن بهذا، والْه يه  عن  لهتهف المعاه َ، اتضح ل ا ال 
يَر ه اا، ول لَ َْر بعيد المد  في ال لهب ااي ايي وااجتماعي  ال الم ِو
اتباعهف، فا عاا األلههء  لعء   علءه ال الم ولاهذا جعلهما َبعد م اا من َ  يلهيا 
ءظل محمد    قدَو يمهذجء  لإلي ا  في ةءاته الًخصء  وااجتمابء ، بي ما ظل ِو

ل مهذجي ااي ايي المامل لمل من َرا  َ  يعءش ِعيدا كريما في ي  ه َوِرته ال ثل ا
هِر  فري َلْمف   َكا َ  ونيئته، ومن ه ا يقِه هللا تعال  في كتابه المريف: } َلَقد   ر  َرِْ َهَن  ُس  ِ َْ

ْجه َكا َ  لَرَمن َةَ َ  ن  مَ  ُسَ  َير  َر{]األةزاب: َوال َيه  خر  [.21اْل 
ِه هللا َّ  ِي -رابعا في ااي ا ، فهي تحلي  ااي ايء  شامل  لمل ال هاةي ا  َر ِر

ال ، كما تحلي ل ا  ل ا ِيَر محمد الًاب األمين الم تقءف قال َ  يلرمه هللا بالِر
ائل لقاِه  عهته، الباذِ م ته   ِه هللا الدابء  َّل  هللا المتلم  َجد  الِه ِيَر ِر

الته، كما  تحلي ل ا ِيرته كرئء   ول  يض  لدولته َقهم طاقته وجهده في َّبالغ ِر
ال ظف َوصحها، ويحميها بءقظته وإخالصه وصدقه بما يل ل لها ال فاح، كما تحلي 
ِه الزوج واألب في ة ه العاط  ، وة ن المعامل ، والتمييز الهاهح  ل ا ِيَر الِر

ِه بين الحقهق والهاجبات لمل من الزوج والزوج  واألوا ، كما تحلي ل ا ِ يَر الِر
المرني المرشد ال   يًرم عل  ترنء  َصحابه ترنء  مثالء  ي قل فيها من روةه َّل  
هف، مما يفعلهف يحاوله  ااقتداا به في  قيب األمهر  َرواةهف، ومن ي  ه َّل  ي ِه
ِه الصديب ال   يقهم بهاجبات الصحب ، وي ي  وكايرها، كما تحلي ل ا ِيَر الِر

مما يفعل َصحابه يحاهيه كحاهف ألي  هف َوكثر من ةاهف بالتزاماتها و  ابها، 
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يرته تحلي ل ا ِيَر المحارب الًفاع، والقائد الم تصر،  ألهليهف َوقرنائهف، ِو
 وال ءاِي ال اجح، والفار األمين، والمعاهد الصا ق.

ِه هللا  : َّ  ِيَر ِر في المفتم ،  ااي ايء  شامل  لفمء  ال هاةي ا  وقصار  القِه
َوج، وكل مما  يفعله القدَو الصالح  لمل  ابء ، وكل قائد ، وكل َب، وكل 

 صديب، وكل مرني، وكل ِءاِي، وكل رئء   ول ، وهل ا..
ل ال ابقين،  ويحن ا يفد مثل ه ا الًمِه وا قريبا م ه يءما بقي ل ا من ِير الِر

َبءف ا ألم  ال   ومِ  ي الديايات وال الِ   المتقدمين والمتأخرين، فمِه  يمثل 
َيق  َمته من العاه ي ، ووه  لها من القهاعد والمبا ئ ما يصلح لها وةدها، ولم  ا 
اا  ا يفد في ِيرته ما يفعله قدَو للمحارنين، َو المرنين َو ال ءاِيين، َو رِؤ
َواج مثال، وبء   علءه ال الم يمثل الدابء  الزاهد ال    الدِو َو اْلباا، َو األ

ا يملَ ماا، وا  ارا، وا متاعا، ولم ه في ِيرته المهجه َ بين غا ر الديءا وهه 
-َيد  الم ءحيين، ا يمثل القائد المحارب، وا رئء  الدول ، وا األب، وا الزوج 

. وقل مثل ذلَ وا المًترع، وا غير ذلَ مما تمثله ِيَر محمد  -أليه لف يتزوج
اه، َوفالطه ، و  يابليه ، وغيرهف من عظماا التاريخ، في بهذا، وكهي هشيه ، َوِر

َوا  -َّ  صلحها-فإيهف ا يصلحه  للقدَو  َّا ل اةء  واةدَ من يهاةي الحءاَ ونر
فيها واشتهروا بها، وااي ا  الهةيد في التاريخ ال   يصلح َ  يله  قدَو لفمء  

 .ال ئات وجمء  ذو  المهاهب وجمء  ال ا  هه محمد 
دها  تعاي ا الدليل ال   ا ريب يءه عل  صدق وة  َّ  ِيَر محمد  -خام ا

الته وياهته، َّيها ِيَر َّي ا  كامل ِار بدعهته من يصر َّل  يصر ا عن طريب  ِر
الخهارق والمعفزات، بل عن طريب طاءعي بحَ، فلقفد  عا فأوذ ، ونلي فأصبح له 
َف َ األيصار، واهار َّل  الحرب فحارب، وكا  ةلءما، مهفقا في قءا ته، فما َ

، ا عن اايما ِاع  وفاته َّا كايَ  عهته تلف الفزيَر العرنء  كلها عن طريب 
طريب القهر والغلب ، ومن عرم ما كا  علءه العرب من عا ات وعقائد وما قاومها 
به  عهته من شت  َيهاع المقاوم  ةت  تدبير اغتءاله، ومن عرم عدم التماف  بي ه 

يها، ومن عرم قصر المدَ التي اِتغرقتها ونين محارنءه في كل معرك  ايتصر ف
ِه هللا ةقا، َو  ما  الته ةت  وفاته، وهي ْالث وعًرو  ِ  ، َيقن َ  محمدا ِر ِر
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بات وتأْير ويصر لء  َّا أليه ياي ةقا، وما كا  هلل َ   كا  يم حه هللا من قَه ْو
ِه هللا  تثاَ ل ا صدق   ي يد من يل ب علءه ه ا التأييد ال ريد في التاريخ، ف يَر ِر

الته عن طريب عقلي بحَ، وما وق  له  من المعفزات لف يلن األِا  األِو   ِر
في َّيما  العرب بدعهته، بل َّيا ا يفد له معفزه  من معها الم ار المعايدو ، عل  
َ  المعفزات الما ي  تمه  ةف  عل  من شاهدها، ومن الم كد َ  الم لمين ال ين 

الته لأل ل  العقلء   ، ولفلف يروا ال اي  يًاهدوا معفزاته، َّيما  م ها بصدق ِر
، ومن ه ه األ ل  العقلء : القر   المريف، فإيه معفَز عقلء ،  القاطع  عل   عهاه ال اَه

ال .   تلزم كل عاقل م صف َ  بصدق محمد   في  عه  الِر
هي تدل ا عل  وه ا يختلف تماما عن ِير األياءاا ال ابقين المح هظ  لد  َتباعهف، ف

َ  ال ا  َّيما  م ها بهف لما َروا عل  َيديهف من معفزات وخهارق،  و  َ  يحلمها 
عقهلهف في مبا ئ  عهاتهف فت عن لها، واوهح مثل ل لَ ال يد الم ءح علءه ال الم، 
فإ  هللا ةل  ل ا في القر   المريف َيه جعل الدعام  األول  في َّق اع اليهه  بصدق 

الته َيه يا رئ األكمه واألبرص، ويً ي المره ، ويحيي المهت ، وي ائهف بما ِر
يأكله  ويدخرو  في بيهتهف، كل ذلَ بإذ  هللا جل شأيه، واألياجيل الحاهَر ترو  
ل ا َ  ه ه المعفزات هي وةدها التي كايَ ِابا في َّيما  الفماهير  فع  واةدَ 

ِه كما يحلي القر   المريف، بل عل ةاشا هلل -  َيه َّله وابن َّلهبه، ا عل  َيه ِر
وفي ِ ر  -والم ءحء  بعد الم ءح ايتًرت بالمعفزات وخهارق العا ات  -من ذلَ

ل َكار  ليل عل  ذلَ  ةت  لءصح ل ا َ  يالب عل  الم ءحء  التي  –َعماِ الِر
ي من بها َتباعها َيها  ين قام عل  المعفزات والخهارق، ا عل  ااق اع العقلي ومن 

ِه  ه ا ير   ، َيه ما  من به واةد عن طريب ه ه الميَز الهاهح  في ِيَر الِر
هله  مًاهدته لمعفَز خارق ، بل عن اقت اع عقلي وجدايي، وإذا كا  هللا قد َكرم ِر

وإفحام لمعايديه الملابرين ومن تتب    بالمعفزات الخارق ، فما ذلَ َّا َّكرام له 
ع عل  المحاكم  العقلء ، والمًاهدَ المح ِه  القر   المريف وجد َيه اعتمد في ااق ا

ِه من َمء  تفعل َّتءايه بالقر    لعظءف ص   هللا، والمعرف  التام  بما كا  علءه الِر
الته   َله اَ  َوَقاْلها ، يقِه هللا تعال  في ِهَر الع ماهت: }المريف  ليال عل  صدق ِر

 َِ نَرهر  مَرن َعَلء هر  َياتن  َْيزر َياتْ  َماَّريس  ْقل   رس ر  عر دَ  اْل  يرن مرارينن ، َََيا َوإريسَما ُس ف   َََوَلف   َي ر  ََيسا َيم  رهر
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ََ  ََيَزل َ ا ف   ال مرَتاَب ْيت َل  َعَلء  ََ  فري َّر س  َعَلي هر َم ً  َذلر َر   َلَرة  ك  ْ هَ { ]الع ماهت:  َوذر مر ٍم ْي   لرَقه 
ِه هللا  ولما اشتَ ك ار قريش في طلب المعفزات  [،50،51 كما كايَ   من ِر

ب َحا َ  ْقل   ت عل األمف الماهء ، َمره هللا َ  يفياهف بقهله: } َْ  َرنَري ِْ ًرا ََّاس  َهل  ْك  ًَ  َب

هًا{]ااِراا:  ِْ  َلن [. اِتم  َّل  ذلَ في قهله تعال  في ِهَر ااِراا: } َوَقاْلها  93رس

مرنَ  ََ  ير   ْفرَ  َةتس  َل ََ  َتْمه َ  ََو   َي ْاهًعا ، ر ضر مرَن األَ  َلَ ا َت   يلٍ  مَرن َج س ن  َل رَ  يسخر َ ٍب َفْتَ فَر  َوعر

الَلَها اأَلي َهارَ  يًرا، ََو   خر فر ََ  َت   قر َماا ْت   ََ  ال س  َوال َمآلئرَم ر  برالَلر  َتأ تريَ  ََو   كرَ ً ا َعَلي َ ا َكَما َََعم 

ََ  َيْمه َ  َقارياًل، ََو   َن  َل ْرمٍ  مَرن َبي  َق  ََو   َْخ  َماا فري َتر  ََ  َوَلن ال س َن لرْرقرءَر مر َِ  َةتس  ير    ْتَ زَر

َرْؤهْ  كرَتاًبا َعَلي َ ا ب َحا َ  ْقل   يسق  َْ  َرنَري ِْ ًرا ََّاس  َهل  ْك  ًَ هًا{ ]ااِراا:  َب ِْ  [.93-91رس
، َويه ا يعتمد في   هل ا يقرر القر   بصراة  ووههح َ  محمدا  ِه َّي ا  ِر

ال  عل  الخهارق والمعفزات، وإيما يخاطب العقِه والقلهب، }َفَمن  عه    َُْ  ْيرر ر  الِر
َيهْ  ََ  در َرح   َيه   ً َرهْ  َي اَلمر{]األيعام:  َصد   ِ  [.125لرإلر

 )ال يَر ال اهي  ال باعي(
 وووووووووووووووووو
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 أهمي  دراس  الت ريخ
 

 )الًبل  ااِالمء (  12/01/2004ااْ ين :
  التاريخ مرَ  األمدف ، يعلد  ماهديها، ويتدرجف ةاهدرها ، وت دتلهف مدن خاللده لما كا

م تقالها، كا  من األهمء  بملا  ااهتمام به، والح اظ علءه، ويقله َّل  األجءداِ يقداًل 
صحءحًا، بحيث يله  ياراًِا وها يًا لهف فدي ةاهدرهف وم دتقالهف . فالًدعهب التدي ا 

 قهام األمف ، تحي  بهجه ه وتمهت بايعدامه .تاريخ لها ا وجه  لها، َّذ به 
َعدداا هد ه األمد    -يءمدا لفد وا َّلءدده -ويظدرًا ألهمءد  التداريخ فدي ةءداَ األمدف، فقدد لفدأ 

َّل  تاريخ ه ه األم ، لت ريدب جمعهدا، وتًدتيَ َمرهدا، وتهدهين شدأيها، فدأ خلها يءده مدا 
قدددامها  َغراهدددهف، َف ددد كثيدددرًا مددن الحقدددائب، وقلددب كثيدددرًا مدددن الهقددائ ، َو تاريخددًا يهافدددب 

 ويخدم مآرنهف، ويحقب ما يصاه  َّلءه.
وهد ا المقدداِ ِددءله  بمثابد  مدددخل ب ددءَ لهد ا المههددهع يقصددر القدِه يءدده علدد  بءددا  

 َهمء  التاريخ في ةءاَ األمف عمهمًا وةءاَ الم لمين خصهصًا ف قِه :
الصدهاب مدن  التاريخ يعين عل  معرف  المتعاصرين من ال ا ، وي هف في تحديدد -1

 الخاأ ةاِ تًابه األِماا وااشتراب فيها.
ددن مددن معرفدد  ةقددائب األةددداث والهقددائ  ومددد  صدددقها ، كمددا  -2 ددب ْيملَر التدداريخ المْه

َهدل خيادر، ويءده   ةصل فدي كتداب َشداعه اليهده  َ  ال ادي  َِدقَ يءده الفزيد  عدن 
ا َ  معاوي  َِلف بعدد شها َ معاوي  و ِعد بن معاذ ، وع د التحقيب والتدقيب يتاين ل 

ال تح، و ِعد قد مات يهم ب ي قريظ ، قال خيار ب د تين، ونهد ا يعلدف عددم مصدداقء  
 ه ا الخار.

، من جه  وقَ الالدب واللقداا، والرةلد  فدي  -3 التاريخ يعين عل  معرف  تاريخ الروَا
 دال .طلب العلف، وااختالط والتغير، ِو   الهفاَ، وةاِ الراو  من جه  الصدق والع

َهمءدد  فددي معرفدد  ال اِددخ والم  ددهخ، َّذ عددن طريقدده، ومددن خاللدده يعلددف  -4 التدداريخ لدده 
 الخار المتقدم من المتأخر.

التدداريخ ْتعددرم بدده األةددداث والهقددائ  وتدداريخ وقهعهددا، ومددا صدداةاها مددن تغيددرات  -5
 ومفريات.
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لعلدف التاريخ يعين عل  معرف  ةاِ األمف والًدعهب، مدن ةيدث القدَه والضدعف، وا -6
 والفهل، وال ًاط والركه ، ويحه ذلَ من ص ات األمف َوةهالها.

التاريخ ااِالمي صهَر ةء  للهاق  ال   ْطاب يءه ااِالم، ونمعرفتده يقدف علد   -7
الفهايددب المًددرق  فددي تاريخ ددا ف قت ددي َْرهددا، ويقددف َيضددًا علدد  الفهايددب ال ددلاء  يءدده 

 ف حاِو تف اها واابتعا  ع ها.
يءه عظات وعار، و يات و ائل، قاِ تعال : } قل ِديروا فدي األرض ْدف التاريخ  -8

 (.11ايظروا كء  كا  عاقب  المل بين { )األيعام:
التاريخ يءه اِتلهام للم دتقال علد  هدها ال د ن الرنايءد  الثابتد  التدي ا تتغيدر وا  -9

 تتادِ وا تحابي َةدا.
د، وت داف  فددي الخيدر والصددالح التداريخ يءده شددح  للهمدف، ونعددث للدروح مدن جديدد -10

 والعااا.
دد  َبهابدده، وتركددَ  -11 التدداريخ ياددَر القدددوات الصددالح  التددي  خلددَ التدداريخ مددن َِو

 ص حات بءضاا ياصع ، ا ْت    عل  مر األيام وال  ين.
َهددف مددا ت يددده  راِدد  التدداريخ معرفدد  َخادداا ال ددابقين، والحدد ر مددن المزالددب  -12 ومددن 

ار التاريخ، َخ ًا بالهد  ال اه  يءما يرويده َبده هريدَر رهدي هللا التي تف الهقهع فيها ع
 َيه قاِ : ) ا يلدغ الم من من جحر واةد مرتين ( مت ب علءه.  ع ه عن ال اي 

َهمء  التاريخ و راِته، ِائلين هللا التهفيب وال دا .  تلَ هي َبَر الفهايب التي تاين 
 وووووووووووووووووو
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 ةأهااف دراس  السير 
 

 )الًبل  ااِالمء (  
ددل هللا َّلددد  البًددري  جمعدداا ، لددزم َ  تمددده    لمددا كددا  محمددد بدددن عاددد هللا   خددر ِر

ِيرته واهح  للفمءد  ، ي دتاء  كدل َةدٍد الهصدِه َّليهدا ، وال ظدر فيهدا ، وااِدت ا َ 
،   م هددا . وقددد قددءَّ هللا رجدداًا مددن الصددحاب  ومددن جدداا بعدددهف ، يقلددها ِدديَر ال اددي 

 ت في مت اِو كل راغب ومحب . ةت  صار 
وإَ  تتبددد  تلدددَ ال ددديَر العادددَر والهقدددهم علددد  َةدددداْها ووقائعهدددا ، وت اولهدددا بالدراِددد  
َهدددام  دده  ،  َهدددام عديدددَ ، يرمددي لهددا البدداةثه  ، وي ددع  َّليهددا الداِر والتحقيددب لدده 
َهددام تفعدل ال ديَر ال اهيد   يضعها الم لف يصب عي ءه وهه يقلب ال يَر بين يديه ، 
مميدَز عددن غيرهدا ، فددال تمده   راِددتها مدن َجددل المتعد  فح ددب ، وإيمدا ألجددل غايددات 

 َِم ، فمن ذلَ :
دددِه هللا  -1 معرفددد  شدددامل  ، كمعرفددد  ي دددبه ومهلدددده ويًدددأته ، َوِدددلهب   معرفددد  ِر

، تلدَ المعرفد  التدي تدهرث القدرب م ده ، ومحاتده التدي    عهته من بعثتده َّلد  وفاتده 
 قلهب بعد محب  هللا عز وجل .ي بغي َ  ْتمأل بها ال

فددي األمددهر كلهددا ، هديدده فددي الم ددام والاعددام والًددراب وال مدداح ،   معرفدد  هديدده  -2
هديه في الحل والترةداِ ، هديده فدي ال دلف والحدرب ، هديده فدي التعامدل مد  رنده ومد  
ي  ه وم  المخلهقين ، هديه في التعامدل مد  المدهافقين والمخدال ين ، هديده فدي الترنءد  
والتعلددءف والدددعَه واارشددا  ، هديدده فددي كددل مددا يحتاجدده البًددر ، ممددا يترتددب علدد  ذلددَ 

واتباعدده وااقتدددداا بدده ، وتلددَ ببدددا َ واجبدد  ا بددد م هدددا ، وهددي ِددايل َّلددد    محاتدده 
دِه فدإ  تهلدها فإيمدا علءده مدا ةمدل  الهداي  ، قاِ تعال : } قل َطءعدها هللا َوطءعدها الِر

ددِه َّا الدداالغ الماددين { )ال ددهر : وعلددءلف مددا ةملددتف وإ  تاءعدده  ه تهتدددوا ومددا علدد  الِر
54 . ) 
َخ  الدرو  والعادر ، التدي تضديا لل دالَ الاريدب ، وتهصدله َّلد  بدر األمدا  ،  -3

 في جمء  األةهاِ ، ولفمء  ال ئات.  تلَ الدرو  التي ْت خ  من ِيرته 
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اْليدددات المريمددد  الهقدددهم علددد  التاايدددب العملدددي ألةلدددام ااِدددالم التدددي تضدددم تها  -4
 واألةا يث الًري   .

 ويزيده  اايما ، مما يقه    الهقهم عل   ائل معفزاته  -5
، ةتدد  يمَيددز عددن غيددره ، ونالتددالي تبقدد  ال دديَر   معرفدد  الصددحءح الثابددَ ع دده  -6

 ص حات بءضاا كما هي الحقءق  ، بعيدَ عن غله الغالين ، وتزيء  الحاقدين . 
ه ا القائد العظءف من ص ات وشمائل ، فلف ولن تفد ِيَر َةٍد  بءا  ما كا  علءه -7

ممن خلب هللا تماْلها ، فضاًل عن َ  ت اف دها وتزيدد عليهدا ، فهده قددَو فدي كدل شديا 
دِه هللا َِدهَن ة د  { )األةدزاب :  يحتاجه ااي ا  ، قداِ تعدال : }لقدد كدا  لمدف فدي ِر

21.) 
 قًا . معرف  ااِالم ، عقيدَ ، وشريع  ، َوخال -8
 ااِتعاي  بدراِ  ال يَر في ت  ير القر   المريف ، وشرح ال    ال اهي  .  -9
معرفددد  مهقدددف ااِدددالم وتعاملددده مددد  جمءددد  ال دددا  مدددن صدددديب وعددددو ، م دددلف  -10

 وكافر، معاهد وخائن وغير ذلَ .
دِه هللا  ، تلدَ تلَ هي بعَّ األهددام التدي ْي دع  لهدا وْت دت ا  مدن  راِد  ِديَر ِر

َ التي ا بد من بءايها والهقدهم معهدا، ومعرفد  عهامدل تميزهدا عدن غيرهدا؛ ةيدث ال ير 
َّيها ِيَر باقءد ن بقداا هد ا الددين، وشدامل  بًدمهله، ومح هظد  بح ظده، وصداةاها ْمتبد ن 

 ، وهللا المهفب.يقتد  به َّل   خر الزما ، فال يايٌّ بعده 
 وووووووووووووووووو
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 أهم مص در السيرة النبوي 
 

 لًبل  ااِالمء ( الدكتهر / َكرم هءاا العمر  )ا 
دددِه  باعتبارهدددا المددد هج العملدددي لإلِدددالم،   اهدددتف الم دددلمه  قدددديمًا وةدددديثا ب ددديَر الِر

فدألف َئمدد  ااِدالم م ل ددات عديددَ وجامعدد  فدي ِدديرته علءده الصددالَ وال دالم، و ويددها 
د قف يتعلب ب لَ، وال اظر في الملتبد  ااِدالمء  يدر  ذلدَ جلءداَ  كل ما  بحمدد هللا، ِو

 في ه ا المقاِ عل  بعَّ ه ه المصا ر. 
يقددف القددر   المددريف فددي مقدمدد  مصددا ر ال دديَر ، ف ءدده بءددا  واهددح للعقيدددَ والًددريع  
واألخالق ، ويتضمن وص ًا للعديد مدن األةدداث والغدزوات، وتصدهيرًا للصدراع ال مدر  

َهمءدد  خاصدد  مددن ةيددث ا لثاددهت المالددب  ي ءددًا والمدا   بددين ااِددالم وخصددهمه ، ولدده 
وتاريخءددًا ، ةيددث ا يًددلَ َةددد يءدده مددن ال اةءدد  التاريخءدد  ، وإ  اختل ددَ اْلراا بددين 

 الم لمين وغيرهف ةِه مصدره . 
ويلي القر   في األهمءد  ْكتْدب الحدديث المت هعد  مدا بدين المتدب المرتبد  علد  الم داييد 

قددم مدا َ واِدع  ، وتحتده  والمتب المرتبد  علد  المههدهعات ال قهءد  ، وهد ه المتدب ت
علددد  ت اصددديل كثيدددَر متصدددل  بالحءددداَ ااجتمابءددد  وااقتصدددا ي  والترنهيددد  ، وتههدددح 
جدددد ور الدددد ظف ااِددددالمء  وكء ءدددد  تاايددددب التًددددريعات األولدددد  قاددددل َ  يحدددداط الدددد ص 
ب روَا َو ق  بت  يرات ال قهاا واجتها اتهف العديدَ. وتمتاَ المصا ر الحديثء  بأيها َْو

كتب ال ديَر المتخصصد ، وهد ا بالفملد  ، وي اادب هد ا الهصدف بدقد  علد   متهيًا من
 المتب ال ت  وفي مقدمتها الصحءحا  . 

َ  واألةدداث التاريخءد  ،  وإهاف  لما ِاب فإ  كتدب الحدديث وشدروةها ت اولدَ المغدا
 وقدمَ معلهمات غزيَر في ه ا المفاِ. 

والم  ددهخ فددي القددر  ، وكتددب  كمددا َ  ال دديَر ت ددتقي مددن كتددب َِددباب ال ددزِو وال اِددخ
 ، ))  َ الت  ددير وفددي مقدددمتها )) ت  ددير الااددر  (( و )) ت  ددير ابددن َبددي ةدداتف الددرا
يب ال صهص عل  طريب  ةيث َ  الت  يرين ي هقا  الروايات باألِاييد مما يخدم تْه

 المتابعات والًهاهد ، ومعرف  اختالم المخارج بال  ب  للمراِيل . 
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ه َّلدد  كتددب علددف الرجدداِ التددي تدددخل هددمن كتددب علددهم الحددديث، ومددن الفدددير اايتبددا
والتي تقدم ت اصيل مهم  عن ةءاَ الروَا ومد  تمتعهف بثق  معاصدريهف ومدن بعددهف، 
ةيددث َ  يقددد الروايددات الحديثءدد ، وروايددات كتددب ال دديَر مددن ال اةءدد  ااِدد ا ي  يتهقددف 

يث التدي تادين بت صديل عل  ه ه الم ل ات الرجالء  بااهاف  َّل  كتب مصدالح الحدد
 كء ء  اِتعماِ ه ه المعلهمات. 

ومن الفدير باايتباه َ  مصالح التداريخ الحدديث ) الميثه ولدهجي ( يلتقدي مد  مد هج 
رات المحءاد   مصالح الحديث في محاول  الهقهم عل  َةهاِ الروَا و وافعهف والمدْ 

 بهف ِهاا َكايَ شخصء  َم اجتمابء  .
تخصصدددد  ب دددددههل  العدددددرض ، وتتدددداب  األةدددددداث التأريخءددددد  وتمتدددداَ كتدددددب ال ددددديَر الم

واتصددالها، ومراعدداَ الددزمن فددي ِددر ها ، كمددا َيهددا تقدددم وصدد ًا م صدداًل لألةددداث بحلددف 
د  بدن عقبد  ،  َ  عدرَو بدن الزنيدر ، ومِه تخصصها . وقد فقد العديدد م هدا مثدل مغدا

م دته  الدقد  الزهر  ، ولمن ما اقتب ته المصا ر الالةق  يههح الهءلدل واألِدلهب و 
 . 

دب كتدب ال ديَر المتخصصد  التدي وصدلَ َّلي دا بتهد يب ابدن  وتعد ِيَر ابدن اِدحب َْو
هًددام بااهدداف  َّلدد  القادد  األصددلء  م هددا ، والتددي يًددرت خددالِ العقدددين األخيددرين، 
َ  كمدا صدرح الد هاي ، رغدف مدا ذكدره ال قدا  المحددْه  مدن وجده   فهه ةف  فدي المغدا

اته ، َّذ َيهدف قالدها مدن َةا يثده فدي َمدهر العقيددَ والًدريع  الم اكير والعفائب في رواي
ددب م ده ، واعتاروهدا فددي  مدا صدرح فيهددا بالتحدديث ولدف يدددل  مدا لدف يخددالف مدن هده َْو

 مرتب    الح ن   ال   يحتج به .
وقد ةظدَ روايد  البلدائي ل ديَر ابدن ِدحب بدالقاِه أليده اعتمدد ي دخ  م قحد  ، خالفدًا 

    اعتمد ي خ  قديم  . لرواي  يهي  بن بلير ال
َ  الهاقدددد  ، وقدددد رفدددَّ ال قدددا  مدددن  َمددا المصددددر اْلخدددر مدددن كتدددب ال ددديَر فهددده مغدددا
المحدددددْين قاددددِه مروياتدددده ، ولمددددن المدددد رخين اهتمددددها بهددددا لغددددزاَر معلهماتدددده، وتقديمدددده 
ت اصيل كثيَر ي  ر  بها، ِهاا في وصف الغزوات، َو تحديد تهاريخ األةداث بدقد  ، 

َيده َيده ي دهق روايدات وه ه الدق ، تث ير الًَ في صدقه . والمالةظ مدن اِدتقراا مغا
كثيدَر بأِدداييد فيهددا روَا ا يفددد لهددف تددراجف فدي كتددب علددف الرجدداِ ، فددي ةددين َ  ْيْقددِه 
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ابن ِعد ع ه في الابقات المادر  م تقداَ . ويفدد تدراجف رجداِ األِداييد فدي المصدا ر 
 المع ء  . 

الث كتب ال يَر المهم  هه الاب هدد( 230قات المادر  لم ل ده محمدد بدن ِدعد ) ت .ْو
وكددا  كاتبددًا للهاقددد  ، ممددا جددرس َّلدد  اتهامدده ب ددرق  مصدد  اته، ولمددن المحدددْين ال قددا  
قددهه ، كمددا َ  التحقيددب وااِددتقراا لمتابدده يلًددف عددن كهيدده  رفضددها هدد ه ااتهامددات وْو

د ا تمثدل معظددف وقددد صدرح بال قددل ع ده  -م ل دًا َصدديال ، َو  رواياتده عددن الهاقدد  . 
 المتاب ال   اِتق  ما ته من شيهخ عديدين . 

ويبغي َ  يعتار الق دف األِو مدن َ ي داب األشدرام للداالذر  هده المصددر الرابد  مدن 
ةيددث األهمءدد  والقردددم . َمددا الااددر  فددإ  جددلس اعتمددا ه علدد  ابددن اِددحب ، وإ  َهددام 

 روايات من مصا ر َخر  . 
َ  ومن الم يد ااشاَر َّل  َ  م صا ر متأخَر ي داءًا مثدل ) الددرر فدي اختصدار المغدا

هد ( و ) جهامد  ال ديَر ( ابدن ةدزم) ت  463وال ير ( لدابن عاد الار القرطاي ) ت 
َم ءًا اِتقَ 456 هد( لء َ َّا َصداا للمصا ر القديم  ، ولمن المصا ر التي تلتها 

الم ددلَ واهددحًا مددن كتددب الحددديث َّلدد  جايددب كتددب ال دديَر المتخصصدد ، ويادددو هدد ا 
َ  والًمائل وال ير ( و ال هاي  ع د ابن ِيد ال ا  في ) عيه  األْر في ف ه  المغا
في ) ال يَر ال اهي  ( و ابن كثير في ق ف ال ديَر مدن كتابده ) الادايد  وال هايد  (، لمدن 
األخيددرين َبددديا ملحهظددات يقديدد  مهمدد  عددن األِدداييد والمتدده  و ااتفدداه يحدده الفمدد  

يظهدر ع دد محمدد بدن  -ما هه شأ  المتأخرين فدي الحقدِه الثقايءد  األخدر  ك-الهاِ  
ف الدمًقي الًامي ) ت  هدد( ةيدث ايتخدب مدن ْالْمائد  كتداب فدي ِديرته ) 942يِه

 ِال الهد  والرشا  في ِيَر خير العبا  ( 
دددعها  َهمءددد  كتدددب الددددائل والًدددمائل ، ومدددن َِو وا ي بغدددي فدددي يهايددد  األمدددر َ  يغ دددل 

َهمهددا كتدداب ابددن الملقددن ) ائددل ال  اددَه ( للايهقددي ، وكدد لَ كتددب الخصددائص ، ومددن 
ددِه ( وكتددداب الخضددر  الدمًدددقي ) ت  هدددد( ) 894)غايدد  ال دددِه فددي خصدددائص الِر

 ( . وهللا المهفب.   الل ظ الملرم بخصائص ال اي 
 وووووووووووووووووو
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 مص در السيرة النبوي 
 
 ل اهي  في َرنع  مصا ر:ت حصر المصا ر الرئء ء  المعتمدَ لل يَر ا

 القر   المريف: -1
وهه مصدر َِاِي ي تمد م ه مالمح ال يَر ال اهي ، فقد تعرض القر   المريف 

بَ  َََلف   }ل ًأته د  [ كما تعرض 6-5{ ]الضح : َفَهَد  َهاا   َوَوَجَدبَ  ،َفآَو   َيترءًما َيفر
ََ  }ألخالقه المريم  العالء   ءفٍ  ْخْلبٍ  َلَعل  َوإريس [. وقد تحدث القر   عما 4{]القلف:  َعظر

لقءه علءه الصالَ وال الم من َذ  وع َ في ِايل  عهته، كما ذكر ما كا  
المًركه  ي عتهيه به من ال حر والف ه  صدا عن  ين هللا عز وجل، وقد تعرض 
ِه كما تعرض ألهف المعارب الحرنء  التي خاهها بعد هفرته،  القر   لهفَر الِر

ك  بدر، َوةد، واألةزاب، وصلح الحدياء ، وفتح مل ، وغزَو ة ين، فتحدث عن معر 
 وتحدث عن بعَّ معفزاته، كمعفَز ااِراا والمعراج.
ِه  ، ولما كا  المتاب المريف ونالفمل  فقد تحدث عن كثير من وقائ  ِيَر الِر

ب كتاب عل  وجه األرض، وكا  من الثاهت المتهاتر بما ا ي مر َّي ا  عاقل  َْو
اهتها التاريخي، فإ  ما تعرض له من وقائ  ال يَر يعتار في  التًلءَ ب صهصه ْو

 َصح مصدر لل يَر عل  ااطالق.
ولمن من المالةظ َ  القر   لف يتعرض لت اصيل الهقائ  ال اهي ، وإيما تعرض لها 
َّجماا، فهه ةين يتحدث عن معرك  ا يتحدث عن َِبابها، وا عن عد  الم لمين 

فيها، وا عن عد  القتل  واألِر  من المًركين، وإيما يتحدث عن والمًركين 
 رو  المعرك  وما فيها من عار وعظات، وه ا شأ  القر   في كل ما َور ه من 
قصص عن األياءاا ال ابقين واألمف الماهء ، ول لَ ف حن ا ي تاء  َ  يمت ي 

ِه ب صهص القر   المتعلق  بال يَر ال اهي  ل خرج م ها بصهَر  متمامل  عن ةءاَ الِر
 . 
 ال    ال اهي  الصحءح : -2

ال    ال اهي  الصحءح  التي تضم تها كتب َئم  الحديث المعترم بصدقهف والثق  
 بهف في العالف ااِالمي هي:
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المتب ال ت : البخار ، وم لف، َوبه او ، وال  ائي، والترم  ، وابن ماجه. ويضام 
اامام َةمد، فه ه المتب وخاص  البخار  وم لف  َّليها: مهطأ اامام مالَ، وم  د

في ال رَو العلءا من الصح  والثق  والتحقيب، َما المتب األخر ، فقد تضم َ 
 الصحءح والح ن، وفي بعضها الضعء  َيضا.

، ووقائعه وةرونه، وَعماله، من ه ه المتب التي ةهت الق ف األكار من ةءاَ ال اي 
ِه  -وإ  كايَ غير متمامل  َةءايا  - ي تاء  َ  يمه  فمَر شامل  عن ِيَر الِر

  ومما يزيد الثق  بها وااطمئ ا  َّليها َيها رويَ بال  د المتصل َّل  الصحاب ،
َمهه، ويصر هللا بهف  ي ه، وقد  ِه وا رهها  هللا عليهف، وهف ال ين عاشروا الِر

ِه هللا  تقام  َخالق وقَه عل  عي ه، فمايها َكمل َجءاِ التاريخ اِ  رناهف ِر
ِه  ، فمل ما رووه ل ا عن الِر مه َرواح، وكماِ عقِه َّيما ، وصدق ةديث، ِو

 بال  د الصحءح المتصل يفب َ  يقاله كحقءق  تاريخء  ا يخالف ا الًَ فيها.
ويحاِو الم تًرقه  المغرهه  َوتباعهف من الم لمين ال ين رق  ي هف، وفت ها 

ح  ما بين َيدي ا من كتب ال    المعتمدَ، لي   وا بالغرب وعلمائه َ  يًلمها في ص
م ها َّل  هدم الًريع ، والتًلءَ بهقائ  ال يَر، ولمن هللا ال   تم ل بح ظ  ي ه قد 

ال    » هءأ لهف من ير  ِهام باطلهف، وكيدهف َّل  يحهرهف وقد تعرهَ في كتابي 
ال    ال اهي ،  َّل  جهه  علمائ ا في تمحءص« وملايتها في التًري  ااِالمي 

ر ت شبه الم تًرقين ومن تابعهف، وياقًتها يقاشا علمءا، َرجه هللا َ  يثيا ي  ِو
 علءه، ويفعله في ص حات ة  اتي يهم العرض علءه.

ال : -3  الًعر العرني المعاصر لعهد الِر
ِه و عهته عل  َل    شعرائهف، مما  مما ا شَ يءه َ  المًركين قد هاجمها الِر

ن َّل  الر  عليهف عل  َل    شعرائهف، كح ا  بن ْابَ، وعادهللا ابن اهار الم لمي
رواة ، وغيرهما، وقد تضم َ كتب األ ب، وكتب ال يَر التي ص  َ يءما بعد 
ق اا كايرا من ه ه األشعار التي ي تاء  َ  ي ت تج م ها ةقائب كثيَر عن الايئ  

ِه   يدَ ااِالم َِو قءامها.، والتي ترعرعَ فيها عقالتي كا  يعءش فيها الِر
 كتب ال يَر: -4
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كايَ وقائ  ال يَر ال اهي  روايات يرويها الصحاب  رهها  هللا عليهف َّل  من بعدهف، 
وقد اختص بعضهف بتتب   قائب ال يَر وت اصيلها، ْف ت اقل التابعه  ه ه األخبار 

َبا  بن و ويهها في صحائف ع دهف، وقد اختص بعضهف بالع اي  التام  بها، َمثاِ 
-23هد( وعرَو بن الزنير بن العهام )105-32عثما  بن ع ا  رهي هللا ع ه )

هد( 135هد( ومن صغار التابعين عاد هللا بن َبي بلر األيصار  )تهفي ِ   93
هد( ال   جم  ال    في عهد عمر بن 124-50ومحمد بن م لف بن شهاب الزهر  )

 هد(.129أليصار  )تهفي ِ   عاد العزيز بأمره، وعاصف بن عمر بن قتا َ ا
ْف ايتقلَ الع اي  بال يَر َّل  من بعدهف، ةت  َفر وها بالتص ء ، ومن َشهر َوائل 

هد( وقد ات ب 152المص  ين في ال يَر محمد بن َِّحاق بن ي ار )تهفي ِ   
ءقه، َّا ما رو  عن مالَ، وهًام بن عرَو بن  جمههر العلماا والمحدْين عل  تْه

يحه، وقد ةمل كثير من العلماا المحققين تفريح ه ين العالمين الزنير من تفر 
 المايرين له بعداوات شخصء  كايَ قائم  بي هما ونين ابن َِّحاق.

َ  »َلف ابن َِّحاق كتابه  من َةا يث وروايات ِمعها ب   ه في المدي   « المغا
ف َ  ه ا المتاب لف يصل َّلي ا، فقد ْفقرَد يءما ْفقردَ  من تراْ ا  ومصر، ومن المِ 

العلمي الزاخر، ولمن مضمه  المتاب بقي مح هظا بما رواه ع ه ابن هًام في 
 ِيرته عن طريب شءخه البلائي ال   كا  من َشهر تالم َ ابن َِّحاق.

 ِيَر ابن هًام:
َو  213هه َبه محمد عاد الملَ بن َيهب الحمير ، يًأ بالبصَر وتهفي ِ   

مما رواه شءخه « ال يَر ال اهي »ابن هًام كتابه هد عل  اختالم الروايات، َلف 218
البلائي عن ابن َِّحاق، ومما رواه هه شخصءا عن شيهخه، مما لف ي كره ابن 
َِّحاق في ِيرته، وَغ ل ما رواه ابن َِّحاق مما لف يت ب م  ذوقه العلمي وملمته 

قي من ال قدي ، ففاا كتابا من َوف  مصا ر ال يَر ال اهي ، َوصحها، َو قها، ول
القاِه ما جعل ال ا  ي  اه  كتابه َّلءه، يءقهله : ِيَر ابن هًام وشرح كتابه ه ا 

 هد(.604-535هد( والخً ي )581-508عالما  من األيدل : ال هيلي )
 طبقات ابن ِعد:



 45 

هد وتهفي ببغدا  ِ   168هه محمد بن ِعد بن م ء  الزهر ، ولد بالبصَر ِ   
َ  وال يَر  هد كا  كاتبا لمحمد بن عمر230 الهاقد  الم رخ الًهير في المغا
عل  ذكر َِماا الصحاب  « الابقات»هد( ِار ابن ِعد في كتابه 130-207)

ِه علءه ال الم  -والتابعين  بح ب طبقاتهف، وقبائلهف،  –بعد ذكر ِيَر الِر
ب المصا ر األول  لل يَر، َوة ظها ب كر « الابقات»َوماك هف، ويعتار كتابه  من َْو

 صحاب  والتابعين.ال
 تاريخ الاار :

هد( َّمام، فقءه، محدث، صاةب 310-224هه َبه جع ر محمد بن جرير الاار  )
ِه  م هب في ال قه لف ي تًر كثيرا َلف كتابه في التاريخ غير مقتصر عل  ِيَر الِر
علءه الصالَ وال الم، بل ذكر تاريخ األمف قاله، َوفر  ق ما خاصا ل يرته علءه 

 ْف تاب  الحديث عن تاريخ الدِو ااِالمء  ةت  قرب وفاته.ال الم، 
يعتار الاار  ةف  ْق  يءما يرو ، ولم ه كثيرا ما ي كر روايات هعء   َو باطل ، 
ملت ءا بإِ ا ها َّل  رواتها ال ين كا  َمرهف معروفا في عصره، كما في رواياته عن 

له الاار  كثيرا من َخباره َبي مخ ف، فقد كا  شءعءا متعصبا، وم  ذلَ فقد َور  
 بإِ ا ها َّلءه، كايه يتاَر من عهدتها، ويلقي العبا عل  َبي مخ ف.

 تاهر التألء  في ال يَر:
 ائل » ْف تاهر التألء  في ال يَر، فأفر ت بعَّ يهاةيها بالتألء  خاص ، كد

 ابن قءف« َا  المعا » للترم  ، و« الًمائل المحمدي » لألصاهايي، و« ال اَه
َي ، و للق االيي وهي « المهاهب اللديء »للقاهي بءاض، و« الً اا» الفه

 هد.1122مًروة  في ْمايي مفلدات بقلف الزرقايي المتهف  ِ   
ِه علءه الصالَ وال الم بأِلهب ةديث  ه ا وا يزاِ العلماا ي ل ه  في ِيَر الِر

يهر » لحديث كتاب يتقاله ذوق َب اا العصر، ومن َشهر المتب الم ل   في العصر ا
لين للًءخ محمد الخضر  رةمه هللا، وقد لقي كتابه قاها « الءقين في ِيَر ِيد المِر

 ة  ا، وقررت  راِته في المعاهد الدي ء  في َكثر َيحاا العالف ااِالمي.
 وووووووووووووووووو
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 المجتمع العربي قبل اإلسالم: دراس  قرآني 
 

 بقلف / عاد الرةمن ةللي
 هر  كاتب ِ
 تمهيد: 

ددال  بدددالهاق   تعتاددر الايئدد  التدددي شددهدت خددتف ال ادددَه ذات  الدد  هامدد  ةدددِه عالقدد  الِر
وال دءاق الفغرافدي والتدداريخي الد   بدددَت يءده، كمدا َ  معرفتهددا مهمد  فددي فهدف طاءعدد  
دددال  الخاتمددد  وخصائصدددها، واالمدددام بهددد ه الايئددد  يلت  ددده المثيدددر مدددن الصدددعهنات  الِر

يخددص الهاقدد  الدددي ي الدد   كددا  ِددائدًا  يدد اب، َّذ المراجدد   والغمددهض ع اِددءما يءمددا
التاريخء  ةِه ه ه المرةل  وفي الفايب الدي ي بالخصهص قليل  جدًا، وما وجد م ها 
ا ي يددد فددي المههددهع ع َّا َّشددارات و اات عامدد  ا ت  ددر العقلءدد  والت ميددر الدددي ي 

ع َّذ تهجدد ةهلهدا يصدهص  ال   كا  ِائدًا ع بخدالم م داطب ومراةدل تاريخءد  َخدر  
ويقدددهش م صدددل  َةءايدددًا، وهددد ا مدددا عددداي  م ددده مختلدددف المددد رخين الددد ين اشدددتغلها فدددي 

 ( .1المهههع)
َما ال ص القر يي فأِلهنه بًلل عام ياتعد عن الت صيل في المهاهء  التاريخء  ع َّذ 
ام يأتي ب كرها لتحقيب هدم خاص هه العاَر وال قد والتهجءه يحه الم دتقال ع واكتًد

ال    االهء ، ل لَ فهه غير صريح في الدال  عل  ما كا  ِدائدًا، لمدن مدا ور  يءده 
من يقد متهاتر لما كدا  ِدائدًا مدن عدا ات وتقاليدد َوفمدار يملدن َ  يلده  مرجعدًا غيدر 

 ( .2مباشر اكتًام تلَ الايئ  المثيَر)
راِدات التاريخءد  وه ا ما ِد تتبعه فدي هد ه المقارند  م تأي دين بدبعَّ مدا ور  فدي الد 

المتخصصد  فددي تلدَ المرةلدد ، وقدد لددهةظ َ  القددر   يقددم عددن الددين الفدداهلي صددهَر 
( ، اِدءما َو  تلدَ المصدا ر ِدعَ 3تختلف تمامًا عمدا تقدمده كتدب التداريخ واأل ب)

َّل  تقليل شأ  عصر ال اي ونيئته قال البعث  من ال اةءد  الما يد  واأل بءد  ع والمددارب 
 ها بصدد ات الفهددل واايحادداط والغلظدد ..، وهددي يظددَر تخددالف مددا العقلءدد  ةيددث تصدد

 ( .4تلهمه يصهص القر   عن تلَ ال تَر)
 المفتم  بين الادو والحضر:
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مدددن الصدددعهنات التدددي يددده  َ  يًدددير َّليهدددا والتدددي لدددف ي دددعف فيهدددا الددد ص القر يدددي وا 
بعددث فيهددا الدراِدات التاريخءدد  الخلدَ فددي المصدا ر بددين الايئدد  الحضدري  الملءدد  التدي 

َهل الادو والم اطب غير الحضدري ، فمدا ور  عدن العدرب  ِه ونين عا ات وتقاليد  الِر
( ، فهدل مدا ور  كدا  خاصدًا 5في الفزيَر العرنء  يتف تداوله مفماًل مدن غيدر ت صديل)

بأهددل ملدد  مددن العددرب ع َم يًددمل مددا جدداورهف فددي َصددقاع الفزيددَر العرنءدد  مددن بددها  
يدر قليلد  وعلد  صدل  مباشدَر بأهدل ملد ، ومدا يددعه وةهاهر َخر  غير مل  وهدي غ

( ، والقدءف الدهار َ 6َّل  َّْاَر ه ا الت اِؤ ما يملن مالةظته من ت اقَّ فدي العدا ات)
ع هف مفمل   و  ت صيل، بدل َّ  بعدَّ الم تًدرقين شدلَ فدي مدي د  ملد  باعتبارهدا 

 ( .7محا  للقهافل)
( الد ين يلهيده  عدا َ ةدِه 8راب)وإذا تأمل ا في القر   يفدد َّشدارات خاصد  َّلد  األعد

دِه مًديَر 9القر ) ( ، وني َ اْليات بعَّ َخالقهف وعا اتهف وكء ء  تعاملهف م  الِر
َهددل الحضددر) ( ، ممددا يدددِ علدد  ت دداوت فددي قددءف 10َّلدد  كددهيهف َشددد ك ددرًا وغلظدد  مددن 

َهل القر  وَهل البا ي ، كما َ  األعراب َي  دهف  ال  بين  كمدا تًدير -التعامل م  الِر
دال  وتعدداملهف معهددا) -يدات اْل ( ، وممددا 11لددف يلهيددها علدد   رجد  واةدددَ فددي تلقددي الِر

ددل ع  يلددح علدد  هددروَر التمييددز بددين الادددو الحضددر هدده ظدداهَر تعمددءف ةدداِ الادددو الررةس
 ( .12واعتبارهف مقءاًِا للثقاف  العرنء  يءما قال ااِالم)

الدد ين كددايها َكثددر وبءددًا  لمددن بعددَّ البدداةثين اةددظ هددروَر َّعددا َ ااعتبددار للقرشدديين
وذكاا وإي ايء  من الفمهع الادوي ، َويده كايدَ لهدف قددرات َخالقءد  وفمريد  اِدتث ائء ، 
دَ عادر تحدِه الًخصدء  أليدا  كدايها بددوًا فدي الماهدي ع وذلدَ  ا ي تبعد َيها تمِر

 ( .13ب ضل ااِتقرار ال   ِاعد علءه تهطد التفاَر في مل )
لقرشيين في مل  َ   َّل   خِه قءف جديددَ ب ضدل الثدرَو ع َو  ه ا الهه  الفديد ل 

ومددن هدد ه القددءف ال زعدد  ال ر يدد  ع وروح الم اف دد  مقابددل المثددل الفمابءدد  التددي كايددَ 
طاغءددد  ع ويحددداِو هددد ا الت  دددير َّبدددراَ ةاجددد  المفتمددد  َّلددد  قدددءف جديددددَ تحدددافظ علددد  

 ( .14القايل )
َهل الق ر  وَهدل البا يد  ومدا كدا  ِدائدًا بدين َيًا يلن األمر يءما يخص ااختالم بين 

كددل مددن يْظددٍف وقددءٍف، فددإ  مددن ميددزات ااِددالم َيدده اِددتااع صددهر المفمهعددات الادويدد  
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ال ) ( ، واألهف هه فهف ه ا المد هج 15والحضري  في ي ب واةد ووجههف في خَ الِر
ا القر يي من خالِ األفمار التدي يقددها القدر   مفملد  مدن غيدر ت صديل بيئتهدا وخل يتهد

 َوصحابها، كما هه الًأ  في المثير من القصص القر يي.
رًا في العاَر والدال  يهمل، وال   يملن تلم ه من خدالِ هد ا   فما لف يلن التاريخ مْ 

العمهم القر يي في الحديث عما كا  ِائدًا قال البعث  هه الثراا والت دهع والت داقَّ فدي 
اددل البعثدد ، ةتدد  اعتاددرت الفزيددَر العرنءدد  القددءف واأل يددا  والعددا ات التددي كايددَ ِددائدَ ق

 ( .16مختزل  أل يا  ومعتقدات العالف ال ماو  م ها واألرهي)
وفي ه ا ااطالق والت هع في بيئ  جغرايءد  مركزيد  تًدهد ةركءد  م قاعد  ال ظيدر بدين 
دال  الخاتمد  ت الدب مدن  مختلف الم اطب مدن العدالف  الد  علد  الحلمد  مدن كده  الِر

ل  العالف عَّذ ِتأخ  طاب  الايئ  التي ايالقَ م ها وهه العالمءد ، وهد ا مدا ه ه الايئ  َّ
َهسلها اةتضدا  مبعدث ال ادَه  يدعهيا َّل  اكتًام مل  في عصر ما قال البعث  ع وما 

 الخاتم  .
 مل  قال البعث :

ورفعهمدا القهاعدد  -عليهمدا ال دالم-َّذا ذكرت مل  تعه  ال اكَر َّل  َّبدراهءف وإِدماعيل 
( ، 17الايددَ ع ويددداا َّبددراهءف فددي ال ددا  بددالحج، و عدداا َّبددراهءف ألهددل هدد ا الايددَ)مددن 

وفي ه ه ااشاَر والعالق  بدين َِّدماعيل وذريتده والايدَ الحدرام  الد  علد  التقابدل مد  
ددالي  َِّددحب ع وتددهالي األياءدداا مددن ذريتدده، فمايددَ ذريدد  َّبددراهءف قددد شددرفَ بالتدداريخ الِر

، فلئن اخدتص ي دل َِّدحب باألياءداا فدإ  ي دل َِّدماعيل والفغرايء  المقدِ  والمحرم 
اات التي ختمَ به ؛ لت الب َّلد  العدالف  ارتبَ بالملا  ال   َصبح مركزًا ومآًا للِر
بصءغ  يهائء  ت اِدب المهيءد  التدي غددت تحتلهدا ملد  ونيتهدا الحدرام، َِو بيدَ وهد  

 ( .19( ، ال   ِءصبح مركز التاريخ ااي ايي)18لل ا )
المركزي  والعمدب التداريخي لملد  الد   يًدير َّلءده القدر   يددعه لمعرفد  َةهالهدا ع  ه ه 

 ( .20وذلَ ل هف األِا  ال   قام علءه ااِالم)
( مما يحمل  ال  علد  محهريتهدا بدين القدر  21يالب القر   عل  مل  اِف َم القر )

هق هددا مددن َ  ( ، فم22األخددر  التددي ترجدد  َّليهددا ع وتقلدددها كعاصددم  تهجدده الم اقدد )
ر بمهقدددددف الم ددددداطب األخدددددر  ةتددددد  َّذا فتحدددددَ و ايدددددَ بااِدددددالم تبعهدددددا  قضدددددء  يدددددْ 
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( ، وممدددا ا يحتدداج َّلددد  تأكيدددد َ  وجدده  المعبددد  وم اِدددَ الحددج فيهدددا كدددا  23ال ددا )
 ( .24العامل األكار في ملاي  مل  ع والمركز المع ه  ال   تتمت  به)

  ب ضدددل مهقعهدددا علددد  الاريدددب َّهددداف  َّلددد  مدددا كايدددَ تتمتددد  بددده مدددن ةركءددد  تفاريددد 
َهلهدا للتفداَر مد  مختلدف  د   التفار  الار  بين الءمن ونال  الهالِ الخصيب، ومماِر

( ، والقدر   يح دل باْليددات 25بقداع العدالف بدرًا ونحدرًا، وكد لَ المهدن المرتباد  بالتفداَر)
 الدال  عل  ذلَ .

 
ومتداولدد  مثددل: الح دداب فددالقر   ي ددتعمل تعددابير مالءدد  وتفاريدد  ا بددد كايددَ م ههمدد   

والميددزا  والق دداا  والدد َر والمثقدداِ والقددرض، كمددا ْذكددرت ال دد ن والفددهار  والم ًددآت 
في البحر، وتدر   يءده ذكدر تفداَر البحدر، كمدا كايدَ ظداهَر ااِدتثمار بالرندا والقدرض 

هَر قريش) ( واهح  الدالد  علد  26ظاهَر م تًَر كما تدِ  يات الرنا في القر  ، ِو
التفاري  الاري  ع ومدا كدا  يعقدد فيهدا مدن ات اقءدات وعالقدات، وال دهر الملءد   الرةالت

 ( .27تح ل بما يدِ عل  ْرواتهف الاائل )
( ، 28كما َ  عدا اتهف فدي اِدتقباِ القهافدل التفاريد  بقيدَ م دتمَر لمدا بعدد ااِدالم) 

 دتتب  هد ه كل ذلَ يدِ عل  الملايد  التفاريد  التدي كايدَ تحتلهدا ملد  قادل البعثد ، وي
َهسلهف للقءام به ا الدور.  الملاي  م ته  من الهعي الضرور  ال   

( هدددي العامدددل األِاِدددي فدددي 29هددد ا والملايددد  الدي ءددد  التدددي تحتلهدددا ملددد  م ددد  القدددديف)
دف الحدج فيهدا ِدهقًا تفاريدًا ِد هيًا، واألهدف مدن ذلدَ مدا  يفاةها التفدار  ع َّذ شدلل مِه

دي د  التدي ا تمتلدَ عهامدل األمدن الااءعءد  ففداا وفدره الحدرم مدن َمدن لملد  ع تلدَ الم
َم ها من قدِيتها واةترامها ع د ال دا ع  وقدد َشدار القدر   َّلد  هد ا الفايدب فدي قهلده 
ددن  َلْهددف  َةَرًمدددا  ددَ ا ع َََوَلدددف  ْيَممَر هر ددن  ََر  ََ ْيَتَخاسدددف  مر تعددال  :   َوَقدداْلها َّر   َيتسبرددد   ال ْهددَد  َمَعدد

ف     ]القصص:َوْيَتَخاسْف ال س  لرهر  [.57اْ  مرن  َةه 
ٍا  وقدد   َا  َّرَلء هر ََْمدَراْت ْكدلَر َشدي  بل ه اب  ي  قر يء  صريح  في كثَر خيراته ع وهي ْيف 

ف الحج ونين التفداَر التدي فيهدا قدهام الحءداَ فدي  ْ َّل  العالق  بين المعب  ومِه ُس َشار 
 ََ ددد َبدددَ  ال َاي  َ   قهلددده تعدددال  :  جعدددل هللا ال َمع  َحدددَراَم  َوال َهدددد  َر ال  ددده  ًس َحدددَراَم قرَءاًمدددا لرل سدددا ر َوال ال 

 (. 30[)97َوال َقالئرَد  ]المائدَ:
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َهدل ملد   قدِء  مل  وملايتها ه ه فرهَ بعدَّ الهظدائف الدي ءد  وااجتمابءد  لدد  
الددد ين شدددرفها بهدددا، وهدددي وظدددائف متداخلددد ، فهدددي اجتمابءددد  باعتبدددار عالقددد  األقدددهام 

ع و ي ءد  مددن ةيدث ارتباطهددا بالايددَ الحدرام ورعايتدده، ومدن هدد ه الهظددائف  والقبائدل بهددا
التي َشار القر   َّل  قءامهف بهدا: ال  ديا وهده تحديدد مهاعيدد األشدهر الحدرم مدن كدل 

 ( .32( ، وال قاي  وعماَر الم فد الحرام ورعايته)31عام بما يت اِب م  مصالحهف)
ل  كهيها مدي   تمتلَ مدن مقهمدات ال ظدام ه ه الصهَر العام  لهاق  مدي   مل  تدِ ع

ما ي هلها لقءا َ ما ةهلها من الحهاهر، بل وت ظدءف العالقدات واللقدااات بدين مختلدف 
القبائدل والهفدده  القا مد  َّليهددا، ولدئن كددا  غامضدًا طاءعدد  ال ظدام الدد   كدا  ِددائدًا فددإ  

 اَر ملددد  ه ددداب َّشدددارات قر يءددد  عديددددَ َّلددد  بعدددَّ اْللءدددات التدددي كايدددَ ِدددائدَ فدددي َّ
وقءا تها، من ذلَ ظاهَر ال ها   التي كا  يفتمد  فيهدا ال دا  ويتدداوله  الًدأ  العدام 

 ( .33ع وقد َشار القر   َّل  ذلَ)
َّهداف  َّلد  العديدد مددن الم در ات التدي تددف تدداولها فدي القدر   ع والتددي تددِ علد  وجدده  

ْبات وااخراج مدن مالمح الًهك  وال لا  والحلف في تلَ الايئ ، من ذلَ: الف د، اا
ملدد ، المددأل، الحددب ، ال ددفن، َولدده األمددر.. ، كددل هدد ه الم ددر ات تدددِ علدد  م هددهم 
َهل ملد  ع وم هدا  ال لا  ع وقد اِتعملَ في  يات ملء ، وم ها ما هه مباشر يخص 

 ( .34ما يدِ ال ءاق عل  علمهف بمضمهيها ومعاييها)
 

َهددددا م ددددر َ الحلددددف  – وي دددد  األمددددر بال  ددددب  للقضدددداا فه دددداب  يددددات ومصددددالحات َبر
تدددِ علدد  وجدده  يمددَ مددن ال ددلا  القضددائء  تحددل ال زاعددات بددين ال ددا ،  -ومًددتقاتها

 ( .35وكايَ ت ت د َّل  التقليد والعرم، ويقهم بها الهجهاا، وتتف بااختءار)
ه ا عن المعدالف العامد  لملد  قادل البعثد ، َمدا الًدرائح ال دلايء  التدي كايدَ تقادن فدي 

( ، لمدن ه داب 36تًير َّل  وجده  بعدَّ األجايدب َّلد  جايدب العدرب) مل  فه اب  ي 
َهل المتاب يعءًده  مد  37 يات ملء  كثيَر) ( تدِ عل  وجه  جالء  ا بأ  بها من 

 ( .38العرب في مل  َوكثرهف من ال صار  وفيها بعَّ اليهه )
  مدا َما ج ور وتداريخ اليهده  فدي الفزيدَر العرنءد  فلدء  ه داب مدن ال صدهص التاريخءد

يتحدث عن وجه هف قال الميال  ع َما بعده فقد ْاتَ هفرتهف َّل  الحفاَ َّْر ظهدهر 
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( ، َما ال صرايء  فقد  خلَ الحفاَ عن 39الروم عل  بال  الًام وفتمهف بالعاراييين)
 ( .40طريب التبًير وال  اب والرهبا  ال ين قدمها َّليها)

  فقد كايها َقلء  في ملد  ع وايتًدروا وقد  خل بعَّ العرب في ال صرايء  ع َما اليهه  
في المدي   َكثر ع ويدِ الخااب القر يي لهف بدد ) ب دي َِّدرائيل ( علد  ااطدالق علد  
ددِه َوِدالفهف وعلدد  كدهيهف طددارئين علد  الحفدداَ ع  الصدل  بدين معاصددر  عصدر الِر

 ( .41َويهف غير عرب)
 

عدا ات، َّهداف  َّلد  الهفده  ه ه الفالء  األج اء  المقءم  بملد  بمدا تحملده مدن َفمدار و 
دف الحدج َو القهافدل التفاريد   ال  هي  مدن مختلدف الم داطب التدي ت دد َّلد  ملد  فدي مِه
التدددي تمدددر عادددر طريقهدددا، كدددل ذلدددَ ِدددءله  لددده  وره فدددي الدددتالقح ال مدددر  الددد   مدددن 
الااءعددي َ  يلدده  لدده َْددره فددي َفمددار ورنمددا عقائددد المليددين، وفضدداًل عددن هدد ا الفايددب 

الفالءات  ال  عل  كه  مل  فضاا م تهةدًا ع وكده  المليدين علد  فإ  لحضهر ه ه 
َّةاط  بما يفر  في العالف ع وعل  اتصاِ  ائف بما ةهلهف، كل هد ه المعاءدات ت كدد 
ددال  الخاتمدد   َهلهددا اةتضددا  الِر الملايدد  الحضدداري  التددي كايددَ تمتدداَ بهددا ملدد  ممددا 

 خايلي.التي ِت الب َّل  العالف المختِز في عالف مل  األر 
لمدددن المحدددهر األهدددف فدددي ةءددداَ المليدددين هددده األفمدددار والعقائدددد التدددي كايدددَ ِدددائدَ قادددل 
البعثدد ، ولددئن كددا  القددر   الملددي يًددتمل علدد  بءايهددا فددإ  ال ددءاق القر يددي يعددالج هدد ه 
األفمدددددار خدددددارج َّطدددددار الزمدددددا  والملدددددا ، ولدددددء  مدددددن الضدددددرور  َ  تمددددده  األفمدددددار 

َهل مل  با عتبار َ  الدعَه كايَ ت الب َّل  جمء  ال دا  الماروة  لل قد هي َفمار 
ع ةت  الهفه  ال ين ير و  َّلد  ملد  َو القداط ين خارجهدا، ممدا يقتضدي اتبداع ال دءاق 
َهمءد  ذلدَ مدا  القر يي ع وت اِو تلَ األفمار خارج ال ءاق التاريخي والفغرافي، وي كد 

َهل الحضر  و  َهل الادو م      تمييز.َشريا َّلءه ِابقًا من تداخل َفمار 
 

له ه ااعتبارات ِ ت اِو األفمار والعقائدد التدي كايدَ ِدائدَ قادل البعثد  ع والتدي يًدير 
َّليهددا القددر   ع وذلددَ بغددَّ ال ظددر عمددن كددا  يتا اهددا ، والملددا  والتدداريخ الدد   كايددَ 

. ِه  م تًَر يءه، المهف ةضهرها في عصر الِر



 52 

 ث :األفمار والعقائد/ الايئ  الدي ء  وال مري  قال البع
يحتل المفتم  الفاهلي م اة  كايَر من  يدات القدر   ع َّذ بلغدَ اْليدات التدي ت اولتده 

 يددد  مديءددد ، وتًدددلل عقائدددد المفتمددد  /479 يددد  ملءددد  و//1096 يددد ، م هدددا //1575/
َعدَ القضدايا العقديد  فيهدا 54الفاهلي ي دب   % مدن اْليدات، ومعظمهدا ملدي، وقدد ته

 ( .42) 69، َّيمار الهةي282، البعث514عل  ْالْ  محاور: الًرب
َهمءدد  تلدددَ المرةلددد  ع  هدد ه المعاءدددات العد يددد  َّ   لددَ علددد  شددديا فإيمددا تددددِ علددد  
دددال   وهدددروَر معرفتهدددا لمدددا لهدددا مدددن َْدددر فدددي تصدددهر ااهددداف  التدددي جددداات بهدددا الِر
َهميتهدا فدي  الخاتم ، والتركيز القر يي عل  مفمهع  من العقائد المركزيد  ع يًدير َّلد  

ال  ا  لفديدَ. مضمه  الِر
ِدد حاِو اِتمًددام المحدداور الرئء ددء  لألفمددار والعقائددد التددي كايددَ ِددائدَ م ددتلهمين 
ذلَ من  يات القر   م  ااةال  عل  َماكن ت صديلها فدي كتدب اختصدَ بالمههدهع، 
دد فمل فيهددا مددا ِددا  مددن  دد ركز علدد  ْالْدد  محدداور : األفمددار والعددا ات العامدد  ع ِو ِو

ِء  َو اقتصا ي  بًلل عام، ْف يث دي بالعقائدد الدي ءد  عا ات وتقاليد اجتمابء  َو ِءا
 التي كايَ ِائدَ ع ويتب  ذلَ بالاقه  الدي ء  الم تًَر .

 األفمار والعا ات العام  : -1
يهصدددف المفتمددد  الددد   ِددداب البعثددد  بالفاهلءددد  ع وهددده وصدددف وار  فدددي القدددر   علددد  

لددد  الفايدددب ( ، فهددده وصدددف ي ددداي ي اادددب ع43بعدددَّ الفهايدددب فدددي ذلدددَ المفتمددد )
العقددد  ومدددا يددرتبَ بددده ع ونعدددَّ العددا ات ااجتمابءددد  ع وا تصدددح هدد ه الت دددمء  مدددن 

( ، فلف يلن مفتم  ما قال البعث  كما تصهره المثير من المصا ر 44ال اةء  الثقايء )
مفتمعددًا معددزوًا عددن العددالف ع َو ا يعددرم مددن العلددهم شدديئًا بددل العلدد ، َّذ كددا  لددد  

يد  التادهر، وكايدَ لدديهف معدارم باألي داب والتداريخ وال لدَ، العرب َ ب ولغ  فدي غا
فضاًل عما تقتضءه الحرك  التفاري  التي كايَ ِائدَ في الم اق  من علف بااقتصدا  
والح دددداب والمتابدددد ، والدددددائل كثيددددَر علدددد  َّلمددددام العددددرب بددددالقرااَ والمتابدددد  وايتًددددارها 

 ( .45بي هف)
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ل مدن قادل ع ه ا التقدم الحضر  ال   ِاب البعث   ي كريا بالايئات التي بعث بها الِر
والتددي كايددَ تتميددز بلهيهددا مفتمعددات ةضددري  متقدمدد  ع ورنمددا بلغددَ شددأوًا فددي العلددف 
والتقدم الما  ، ه ا الفايب الما   ع دما ياغ  عل  الفايب األخالقدي ي ده  الظلدف 
ددداِ األ َق روةدددي، يءدددأتي التددددخل االهدددي عادددر َِّر ياءددداا ع ويصدددل بدددالمفتم  َّلددد  مدددأ

بددالل الدد   يقتضددي العدددِ ع  اايمددا لتصددحءح م دديَر ال ددا  ع ور هددف َّلدد  فاددرتهف ع و 
وإعاَر الفايب الروةي من ةءاَ ااي ا  ةقه، فالتقدم المدا   ا ي دتلزم رقءدًا  ي ءدًا َو 
روةءددًا ع بدددل رنمدددا كدددا  عائقدددًا َمدددام ايتًدددار القدددءف والمثدددل التدددي يحدددافظ عليهدددا قلددد  فدددي 

ِه .المفتم ، وه ا م  ا كا  علءه ةاِ المفتم  ال   ِاب بعث  الِر
فمدددن العدددا ات ااجتمابءددد  التدددي كايدددَ ِدددائدَ فدددي ذلدددَ العصدددر التمييدددز هدددد المدددرََ 
المتمثل في مختلف الفهايب المتعلق  بها من طرق ال ماح والاالق َّل  اارث والَه ، 

ءدددًا متميدددزًا وإ  كايددَ ه ددداب شدددريح  مدددن ال  ددداا فددي ي ددد  المفتمددد  تأخددد   ورًا اجتماب
ي اف  الرجل كالتفاَر ع والمًدارك  فدي الددفاع عدن المفتمد  وقءمده، وقدد ةلد  القدر   

( ِه  ( .46م اهض  يماذج من ي اا ذلَ العصر الدعهََ الفديدَ وإي ائهن الِر
 

ددتها  وهد ا الت داوت فدي  ور المدرََ المتدراوح بدين كهيهدا ِدبس  وعدارًا ومتاعدًا ع وندين مماِر
لمفتم  يحمدل َّةدد   التدين: َّمدا ت دهع المهقدف مدن المدرََ واختالفده لدور قءا   في ا

بين الحضر والادو ع َو بدين القبائدل ع َو بدين الم داطب ع َو بدين َصد ام مدن ال  داا 
في المفتم  الهاةد ع وقد ةل  القر   جمء  الصهر التي كايَ مهجه َ بإجمداِ  و  

 وإيفابي م ها. ت صيل ع م  تقهيمها وتصحءحها ع و عف ما هه صهاب
والدالد  الثايءدد  المحتملدد  َ  المدرََ كايددَ تتعامددل مد  تلددَ القددءف التدي تضدداهدها علدد  
د   َيها َمر واقد  وقدايه  اجتمداعي ي بغدي الرهدا بده وقاهلده  و  َ  يم عهدا مدن مماِر
 ور مدا ي ددمح بدده المفتمدد ، وهدد ه العدا ات المتعلقدد  بدداألةهاِ الًخصددء  والعالقدد  مدد  

ي عددا ات اجتمابءدد  ا تددرتبَ بالدددين الفدداهلي  َّا فددي بعددَّ الفهايددب المددرََ َّيمددا هدد
 م ها ع ِ ًير َّليها اةقًا.

الفايدب اْلخدر الد   كددا  ِدائدًا مدن العددا ات ع والد   كدا  يحمدل َكثددر مدن وجده مددن 
ال اةءدد  القءمءدد  هدده ظدداهَر الددهاا والعصدداء  بددين َفددرا  القايلدد  ومددن يدددخل فددي ةل هددف، 
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ثدل راباد  العقدد ال ءاِدي الد   يد ظف المفتمد  ع ويقده ه ويضدمن وكا  ه ا الفايدب يم
ََ ووةدَ القايل ، وقدد َوْردَ هد ه العدا َ بعدَّ الفهايدب  يءه األمن والح اظ عل  الحه
َر وم ددداعدَ الضدددعء   اايفابءدد  التدددي اِددتثمرها ااِدددالم ورعاهدددا مثددل: التدددآلف والتددآ

 والفهار ..
دده العصدداء  العمءدداا مددن ظلددف واعتددداا لمددن الفايددب الخايددر لهدد ه العددا ات هدده مددا ت هْر

ِو َ للدماا ع وذلَ بالثأر وم اصَر القايل  ع ِدهاا كايدَ علد  ةدب َو باطدل، ففداا 
 ( 47ااِالم يصحح ه ه المظاهر ويقهمها)

َّهاف  َّل  ه ه العا ات كايَ ظاهَر الابقءد  والدرق م تًدَر ع ددهف، لمدن العتدب كدا  
هها ع وقد ةد ارب ااِدالم هد ه الظداهَر ع وشدف  علد  ملرمد  ملرم  يمتدح بها مماِر

 ( . 48العتب التي كايَ م تًَر ك ضيل  بين ال ا )
 

َهدددف العدددا ات التدددي كايدددَ ِدددائدَ ع َور يدددا مفملهدددا مدددن غيدددر ت صددديل ؛أل   هددد ه هدددي 
ت اصيلها كثيدَر ومدا َةل دا علءده مدن مراجد  يغ دي عدن التمدرارع َّيمدا َر يدا ااشداَر َّلد  

ل اةء  القءمء  له ه العدا ات، وكءد  تعامدل القدر   معهدا م دتثمرًا الااب  المز وج من ا
اايفددابي م هددا ع ومصددححًا للفايددب المظلددف م هددا، وهدد ا الم ددلَ القر يددي مدد  العددا ات 

 ِيتمرر م  الفايب الدي ي ال   ِ ت اوله في ال قَر التالء  .
 ال مر الدي ي قال البعث  : - 2

كايدددَ معروفددد  ومتداولددد  لهدددا معت قههدددا فدددي ذلدددَ  تاالع دددا  يدددات القدددر   بأِدددماا َ يدددا 
( ، وقد كا  له ه 49العصر وهف: اليهه  وال صار  والصابئه  والمفه  والمًركه )

األ يا  ةضهر وتهاصل بدين َتباعهدا، ممدا يفعدل مدن الااءعدي َ  يلده  بيد هف ةدهار 
 وتأْر متبا ِ، ِو عرَرم بلل فريب م هف في َّطاره الزمايي والملايي .

هه  وال صدار  : َشدريا قادل قليدل َّلد  وجده  جالءد  مدن اليهده  وال صدار  فدي ملد ، الي
وكدددا  لهدددف ةضدددهر َكادددر فدددي المدي ددد ، وقدددد اعت دددب بعدددَّ العدددرب ال صدددرايء ، وكدددا  
لبعضدددهف ملايددد  متميدددَز فدددي المفتمددد ، وكايدددَ تفدددر  بيددد هف وندددين المًدددركين ةدددهارات 

مددددها مدددد هف بعددددَّ ال  دددده  وجدددددِ فددددي قضددددايا مختل دددد ، وقددددد تددددأْر بهددددف العددددرب ع وتعل
والقصددص َوخبددار األياءدداا واألمددف الغددابَر ع فمددا  لعلمهددف بالمتدداب تميددز علدد  العددرب 
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َهل المتاب يدسعه  َ  ال اي ِديبعث  ال ين كايها ي تظرو  ياءًا يبعث فيهف ع بي ما كا  
 ( .50م هف)
الْه ءدد  وكددا  لهددف تددأْير فددي َفمددار العددرب الدي ءدد  لمددن  و  َ  يتمل ددها مددن اكت دداح  

الفاهلءد  ؛ ف ضدداًل عددن كده  اليهه يدد   يايدد  قهمءد  ا ت ددع  ا خدداِ ال دا  فيهددا فددإ  
َفمارها ا ت اِدب بيئد  العرندي الد   ي دع  للحصدِه علد  الغ دائف مدن الحدروب بي مدا 
تحرم اليهه ي  اايت داع بهدا، وكد لَ الم دءحء  لدف تمدن لتق د  العرندي الد   يحدب الثدأر 

 ( .51من هرنه عل  خده األيمن كما تدعه الم ءحء )َ  يدير خده األي ر ل
 
( ، وقدد كدا  52لمن ذلَ لدف يم د  مدن ايتًدار ال صدرايء  بدين بعدَّ القبائدل العرنءد ) 

ألفمار اليهه  وال صار  َْر فدي تادهر ال مدر الددي ي العرندي الد   تقددم علديهف َةءايدًا 
ح ددددن عالقددددتهف مدددد  كمددددا ِدددديتف ااشدددداَر َّلءدددده، هدددد ا ويتميددددز ال صددددار  علدددد  اليهدددده  ب

الم دلمين وتعداملهف ال ددلمي مد  الددعَه الفديدددَ ع بخدالم اليهده  الدد ين قداومها الدددعَه 
( ِه والدعَه ها مختلف َلها  الملر والد  في محارن  الِر  ( .53وماِر

( دِه ( ، ويح دل 54ورغف ذلَ كا  ه اب فريب مدن اليهده  وال صدار   م دها واتبعدها الِر
دددِه واليهددده  وال صدددار  ع وذلدددَ فدددي َّطدددار َ اا  القدددر   بمدددا جدددر  مدددن جددددِ بدددين الِر

ِه مهمته في التصديب والهءم   لما بين يديه من المتاب)  ( .55الِر
المفده : يقصددد األخبدداريه  بددالمفه  القددائلين باألصددلين ال ددهر والظلمدد ، وقددد ور ت 

َهل الحفاَ عل  خارهف 56ل ظ  المفه  في القر   عَلمًا لدين) ( ، فدِ عل  وقهم 
معددرفتهف بهددف، وا ي ددتبعد وجدده  ي ددر مدد هف فددي ملدد  والمدي دد  والاددائف وغيرهددا، رنمددا و 

ء  ع وله ا  وجدوا عن طريب التفاَر َو الرقيب، ولف ير   خِه قبائل عرنء  في المفِه
( 57كا  معظف مفه  جزيَر العرب من ال ر  المقءمين في البحرين والءمن وعمدا )

ء  كايَ في تمدء ( ، َويدًا يلدن األمدر ف دي ذكدرهف  الد  علد  58ف)، ويرو  َ  المفِه
 صل  العرب باأل يا  الًرقء  مما ِءله  له َْر في َفمارهف وعقائدهف.

 
الصددابئه : ْذكرددر الصددابئه  فددي القددر   ْددالث مددرات، وقددد اتفدده معظددف الم  ددرين َّلدد  
جعددل المقصدده  بهددف  يايدد  الصددابئ  المختلددف فددي عقائددد َصددحابها بددين قائددل َّيهددف مددن 
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لمفددده  َو َّيهدددف ْببسدددا  المالئمددد  َو المهاكدددب َو الًدددم ، َو َّيهدددف فريدددب جمددد  بدددين ا
 ( .59مختلف األ يا ، ومن ه ه العقائد ما طَر بعد ااِالم)

وكدددل هددد ه الت  ددديرات م دددتبعدَ يظدددرًا لددد كرهف مددد  المفددده  ع وتصددد ء هف مددد  اليهددده  
هةيدد، َّهداف  َّلد  وال صار  ذو  األصل التهةيد  ع ممدا يدرجح كدهيهف َقدرب َّلد  الت

( ، وقددد 60َ  الملمدد  متداولدد  بددين العددرب بلثددَر، وتدددِ لغهيددًا علدد  الميددل واايحددرام)
اِددتعملها العددرب لمددن ايحددرم عددن  يددن القددهم وعقائدددهف، ونهدد ا المع دد  َطلقههددا علدد  
من َِلف واتب  الدين الفديد، وكايَ تالب علد  مدن تدرب ببدا َ األصد ام، كمدا كايدَ 

 لح  اا .ت تعمل في مقام ا
ددِه َوصددحابه، ممددا يددرجح َّطالقهددا فددي عددرفهف علدد  المهةدددين  وقددد َطلقددَ علدد  الِر
ال ين يا وا األص ام قال البعث  وايحرفها عن  ين قهمهف، وهف في التعاير القر يي غير 
الم ددلمين وغيددر اليهدده  وال صددار  وغيددر المفدده  ع كمددا َّيهددف معهدده و  بددين العددرب، 

ددلرَ العددرب الم ددلمه   ِْ َمددرتهف وقددد   -رغددف اعتددراض الم ددلمين علدد  الت ددمء   -فددي 
اشددتراكهف فددي ااعتددراض علدد   يددن قددهمهف وايحددرافهف عددن تقاليددده وقددهلهف بالتهةيددد، 

 (.61ولعلهف هف ي   الح  اا ال ين كايها في الفاهلء )
وا يزاِ م ههم الصابئين من الم داهءف الًدائم  التدي ةيدرت الم  درين والبداةثين قدديمًا 

( ، َور  َ  هددد ه الت دددمء  القر يءددد  رنمدددا لتميدددز الح  ددداا الددد ين َِدددلمها مدددن 62ًا)وةدددديث
الدد ين اِددتمروا مدد هف علدد  مددا هددف علءدده ولددف يدددخلها فددي ااِددالم ع َّذ وصددف الح  دداا 
الدددتحف بهصدددف ااِدددالم ع بي مدددا الصدددابئه  ِدددلمها فدددي صددد ف األ يدددا  ذات األصدددل 

ا قاددل ااِددالم ولددف يتحهلددها َّلءدده، وهدد ا التهةيددد   و  َ  يعت قددها ااِددالم، فهددف الح  ددا
 يحيل ا عل  الح  اا قال ااِالم .

الح  اا: عرم الح  اا بين الم لمين بأيهف من كايها عل   ين َّبراهءف من الفداهليين، 
فلف يًركها برنهف َةدًا ع ولف يدخلها في يهه ي  وا يصرايء ، ولف يقالها بعبا َ األص ام 

لعبددا َ والقددائلين بهددا، وكايددَ لهددف عددا ات خاصدد  تميددزوا بهددا،  ي ددًا ع بددل ِدد هها تلددَ ا
ف صدهَر واهدح  للح  داا، فمدا ور  فدي  وعل  العمهم فإ  المصا ر ا ت اعد عل  ِر
القدر   ي كدد َيهددف َولئدَ الدد ين رفضدها ببددا َ األصد ام، فلددف يلهيدها مددن المًدركين، بددل 
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ال صدار ، فلدف يلهيدها يهده ًا كايها يددي ه  بالتهةيدد الخدالص، وهده فدهق تهةيدد اليهده  و 
 وا يصار ، وكا  قدوتهف َّبراهءف.

َمدا المصدا ر التاريخءد  فددإ  معظدف مدا ور  فيهدا عدد هف يخدص ال اةءد  األخالقءد  َكثددر 
ممدا يخددص ال اةءدد  الدي ءد ، ومددا يملددن مالةظتدده َ  الح  داا كددايها علدد  َر  واةددد ا 

ف تفمدد  بيدد هف رابادد ، َّيمددا ات قددَ كاائ دد  واةدددَ، فقددد كددايها ي ددرًا مددن قبائددل مت رقدد  لدد
 (.63فمرتهف في رفَّ ببا َ األص ام وفي الدعَه َّل  ااصالح)

ويدددر  الدددبعَّ َ  التءدددار الح ء دددي كدددا  يحمدددل مًدددروعًا  ي ءدددًا ِءاِدددءًا علددد  م دددته  
الفزيدددددَر العرنءددددد  لمدددددن ااِدددددالم قدددددام بدددددالامهةين فدددددايت   الًدددددرط التددددداريخي لظددددداهَر 

 ( .64الح  اا)
َّلدد  َ  مددا يفمدد  الصددابئ  واألة ددام هدده األصددل التهةيددد  ويادد   خلصدد ا ممددا ِدداب

ببدددا َ األصددد ام واتبددداع َّبدددراهءف، واِدددتمرار الح  ددداا عادددر ااِدددالم ع واي دددرا  الصدددابئين 
ببقائهف عل  عا اتهف ع وما كهيدهه مدن تءدار  و  الددخِه فدي ااِدالم، ومدا يًدير َّلءده 

عرب قال ااِالم ع وشدعهر شدريح  ذلَ التءار هه تاهر ال ه ء  الدي ء  ع د بعَّ ال
م هف بضروَر البحث عن الدين الحب ال   يتالام م  العقل وال اَر، ولف ت لح العقائد 
ال ائدَ في َّق اعهف فادهروا عقيددَ خاصد  بهدف ت  دفف مد  فادرتهف، هد ا الاداب  الد   
كدددا  ِدددائدًا يحمدددل الاددداب  اابراهءمدددي ع وهددده ا يمدددَ بصدددل  َّلددد  الت ميدددر اليهددده   

لم ءحي ال   يًأ م  الحركد  ال اهيد  ااِدرائيلء ، ومفدر  ايتًدار ال مدر المتدابي بدين ا
بعددَّ العددرب ا يدددِ علدد  صددبغ  يهه يدد  َو م ددءحء  للح  دداا وإا لمددايها تهدده وا َو 
ت صروا بل كايها عل  م اف  من المتابيين ومدن الددين الفداهلي الد   كدا  ِدائدًا قادل 

 ( .65 فمًا م  تالعاتهف)البعث  َّل  َ  جاا ااِالم م 
الدين الفاهلي: من يتتب  ما ور  عن عقائد الفاهليين فدي القدر   يفدد َيهدا مدن الت دهع 
والمثَر وااختالم ما ا يحءَ به اِف  ين َو عقيدَ، وهي عقائدد متًدابه  فدي بعدَّ 
األشءاا والرمَه ع ومختل   في البعَّ اْلخدر، لمدن القدر   يدهر  م دم  واةددًا يتمدرر 

ذكر مختلف ه ه العقائد ع هه م در َ الًدرب ومًدتقاتها، بحيدث يملدن اعتبدار هد ه  م 
الت ددمء  تعايددرًا عددن العقيدددَ العامدد  التددي كايددَ ت دده  فددي بيئدد  عصددر البعثدد ، َويهددا ا 
تع ي يهعًا محد ًا من العقائد، َويها كايَ عام  يملدن َ  ي اده  فيهدا عقائدد مت هعد ، 
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داخاًل بعضددها مد  بعددَّ، يفمدد  بي هددا هددابَ عددام هدده وقدد تمدده  َةءايددًا مختلادد  ومتدد
 ( .66َّشراب ما  و  هللا م  هللا َيًا كا  ه ا الدو )

 
ولئن كا  تعاير الًرب عَلمًا عل  الدين الفاهلي العدام والمت دهع ع فدإ  الاداغهت كمدا 

( ، ويظدرًا لهد ا الت ددهع 67تًدير ال دءاقات هده علددف علد  اْللهد  المزي د  لعقيدددَ الًدرب)
العقائد والعا ات والًعائر والاقه  التي ت درج تحَ وصف الًرب ع والتي َشير في 

َّليهدددا فدددي القدددر   ِددد ت اولها هدددمن تصددد ء  جملدددي ي تمًدددف مدددن خاللددده التصدددهرات 
 والعقائد التي تًمل: االه، الغيب، الاقه  والًعائر، المحرمات .

اا اْللهد  الفاهلءدد  تصدهر االده ع دد الفداهليين : يح دل القددر   بد كر عدد  مدن َِدم -
التدددي كايدددَ م تًدددَر فدددي ملددد  َو خارجهدددا والتدددي كدددا  يعاددددها العدددرب، كمدددا ور  ذكدددر 
َام وغيرهددا ممددا كددا  يعاددده الفدداهليه ، ولددف يقتصددر  ددا  واأليصدداب واأل األصد ام واألْو
َمددر الًددرب علددد  المصدد هعات الما يددد  فقددد ذكدددر ببددا تهف للمالئمددد  والفددن والًدددم  

 ( .68ذلَ) والمهاكب والدهر وغير
ولف تحد  جغرايء  ه ه اْلله  َوماكن ايتًدارها وتاريخهدا َّا َيهدا تددِ يءمدا تددِ علءده  

من ورو ها مفمل  عل  الت هع ال   كا  ِائدًا، ورنما يله  مدر ه ةصدِه تادهر فدي 
ال مر الدي ي العرني َ   َّل  اايتقاِ في تصهر االه مدن معاده ات ما يد  َّلد  رؤيد  

َهدل المتداب والايئدات المحءاد  تفريدي ، وذلَ  ب ضل ااةتمداب والتعدرم علد  عقائدد 
 بهف.
َّذ يالةظ من خالِ المصا ر التاريخءد  َ  العرندي تدههف الحءداَ فدي كدل شديا فمدا   

يدددر  فدددي الفمدددا  والحيدددها  شخصدددء  خاصددد  بهدددا، ورغدددف قلددد  المعلهمدددات فدددإ  ه ددداب 
الفما  واألةفار واألشفار َّشارات عديدَ ت كر ببا َ عديد العرب للحيهايات وك لَ 

.. وتحدَ تدأْيرات  اخلءد  وخارجءد  اتخد  التصدهر الددي ي العرندي صدءغ  َكثدر تفريددًا 
َت ببدددا َ المهاكدددب واألجدددرام ال دددماوي ) ( ع  وفدددي خادددَه متقدمددد  يفدددد ببدددا َ 69فادددر
 المالئم  والفن كمخلهقات غياء  غير مدَرك  .
( تًدير َّلد  قددم َّيمدا  العدرب بدالل ع 70َويًا تمدن صدهَر الًدريَ فدإ  اْليدات القر يءد )

َويهف كايها يعتقدو  َيه خالب ال ماوات واألرض ع ومددبر المده  ع َويده الملفدأ ع َويده 
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ددل األياءدداا ع وي ددِز المالئمدد  ع ويددهةي بالمتددب، لمدد هف  يلًددف الضددر ع َويدده الدد   يِر
اِت دداغ   رغددف تاددهر هدد ا ال مددر التفريددد  لددديهف عددن هللا لددف يلهيددها قددد وصددلها َّلدد 

بدالل َّيمايدًا غياءدًا مدن غيدر رمدز مدا  ، لد لَ كدايها يعتقددو  َيده هده  اايما ااكت اا ب
الدد   َمدددرهف بعبا تددده ع والتقدددرب َّلءددده عددن طريدددب الًدددركاا َو الًددد عاا َو األولءددداا َو 
الًهداا ة ب طريق  تصهرهف للًدريَ ع و وره فدي العالقد  مد  هللا ع وهد ه الت هيعدات 

األ وار تًددددير َّلدددد  اخددددتالم وتاددددهر فددددي  رجددددات الت ميددددر الدددددي ي فددددي الت ددددمءات و 
( ، هدد ا الت ددهع يقه يددا َّلدد  َرقدد  مددا تاددهر َّلءدده ال مددر الدددي ي العرنددي وهدده 71بيدد هف)
 بالغيب . اايما 
الغيب ع د العرب :كا  لل مدر المتدابي  ور فدي َّ خداِ َفمدار عدن عدالف الغيدب فدي  -

َهمءددد  فدددي ت  دددات  ميرهدددا، لمدددن التادددهر الددد   وصدددل َّلءددده بيئددد  كايدددَ تعيدددر المح ِه
َصحاب هد ه الايئد  لدف يلدن لء دمح بتا دي تلدَ األفمدار كمدا هدي  ع اِدءما مدا يخدص 
م هدددا تصدددهر هللا، ولعدددل المقاريددد  بدددين تصدددهر ال صدددار  لا دددَه ااي دددا  هلل ومدددا تا ددداه 
المًددركه  العددرب مددن فمددَر الا ددَه هلل يًددير َّلدد  التددأْر مددن جهدد  والمحاكمدد  مددن جهدد  

 ، فإذ َ رب الفاهليه  وجه  كائ ات غياء  كالفن والمالئم  ع وهي فدي تصدهرهف َخر 
َقددرب َّلدد  هللا مددن ةيددث طاءعدد  تصددهرها التفريددد ، وكددا  األي ددب فددي ذه يددتهف َ  

 ( .72يله  اتخاذ هللا للهلد من المالئم )
َّذًا كا  العرب ي م ه  بهجه  المالئم  ع ولهف تصهر خداص عد هف وعدن صدلتهف بدالل 

ددلهف َّلدد  مددن يًداا مددن ببددا ه) ( ، وكددايها يتصددهرويهف 73ع َو  هللا كدا  ي ددزلهف َو يِر
وقدد عاددد بعدَّ العددرب المالئمد  ع وقددد  -كمدا َشددريا-ب دات ع َو  هللا اتخدد  مد هف ولدددًا 
ددها هدد ه العقيدددَ عددن اْلبدداا) ( ، ورنمددا تاددهرت لتصددبح المالئمدد  مفددر  شدد عاا، 74وْر
ًَا ع وهءاكددل للمالئمدد   وناعتبددار المالئمدد  غيددر مددا يين ع رنمددا اتخدد وا مددن األصدد ام رمدده

 ( .75ال ين هف في ال ماا)
ولعل ما ور  في القر   من َوصام للمالئم  وعالقتهف بالبًر ع ونصدءي تقريريد  يددِ 
عل  تا ي العرب له ه التصهرات ع هف ع فمدا  ال دءاق القر يدي تأكيددًا لتصدهرهف ِدمهس 

 المالئم  وغياء  عالمها .
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( ، 76يختلف األمر كثيرًا بًأ  تصهر العرب للفن َّذ جعلها بي هف ونين هللا ي بًا) وا
( ، وكايدددَ عقيددددتهف بدددالفن واِدددع  ال اددداق، كمدددا كدددايها 77وجعلدددها مددد هف شدددركاا هلل)

ي م دده  بصددالت بيدد هف ونددين اايدد ، وببددا تهف للفددن كايددَ بددداف  الخددهم مدد هف ع َّذ 
مالئم  ال ين كايها يرو  فيهف ع اصدر خيدر يرو  فيهف ع اصر شر وفزع ع بخالم ال

 ( .78ونر ي تً عه  بهف)
وقد كا  للفن في َذها  العرب ةيز كايدر مدن ةيدث قدهتهف وقددرتهف علد  الخدهارق ع 

 ( .79ةت  ذكروا في معرض تحد  القر   وتقرير عفز ااي  وله اِتعايها بالفن)
ور  فدي القدر   مدن وصدف ولء  ه اب ما يًير َّل  تصهرهف لماهء  الفن ع لمدن مدا 

ِه بأيه مف ه  رنما يع ي قصدهف كه  ما ير  َّلءه َّيمدا هده مدن الفدن  المًركين الِر
ِه بأيه مف ده  بمع د  فقددا   ع َّذ ا يملن َ  يله  م اقءًا في تصهرهف وصف الِر
العقددل ع َّذ عددرم بيدد هف بددااتزا  والحلمدد ، يءلدده  قصدددهف َ  مددا يدبءدده مددن الددهةي 

الخيرين ال ين طلاها م ه َّْبدات َّيدزالهف علءده، ومدا ي يدد هد ا المع د   لء  من المالئم 
ددِه بددالف ه  بددأ  القددر   ت زيددل مددن هللا بهاِددا   للف دده  َّجابدد  القددر   علدد  تهمدد  الِر

( ، اِددءما َو  العددرب كددايها يتصددهرو  اتصدداِ الفددن مدد  اايدد  ع اِددءما 80الملددَ)
ور  فددي القددر   عددن الفددن وإبلددء  ( ، هدد ا ومعظددف مددا 81الًددعراا والمهددا  وال ددحَر)

والًءاا  اِءما ما ور  بأِلهب تقرير  في ِدءاق العادَر والعظد  والتد كير يًدير َّلد  
 ( .82كهيه مما هه معلهم ع د العرب)

هدد ا ولعددالف الفددن  ور هددام فددي ةءدداَ العددرب َّذ كددايها فددي تصددهرهف هددف مصدددر الت ادد  
يمددار  هدد ه األشددءاا مددن ملايدد  فقددد والمهايدد  وال ددحر والًددعر، ويظددرًا لمددا يحتلدده مددن 

( ، وهدد ا 83كايددَ مصدددر ت دداف  بددين القبائددل ممددا ِدداعد علدد  ايتًددار هدد ه الظدداهَر)
الفايددب مددن الحءدداَ العرنءدد  كددا  كددأ  جايددب  خددر عرهدد  للتاددهر والتغيددر، ومددا كددا  
علءه الحاِ قال البعث  هه يتءف  لتاهر م تمر  ام  ام ال د ين ع قدام بده رجداِ مدن 

اهلء  ع َّما بًعهر ذاتي َو بتأْر خارجي من خالِ ااتصداِ متعدد  األشدلاِ َهل الف
 م  العالف الخارجي.

وه ه المقارن  العرنء  للغيب ومحاوات المت ائين ت كريا بتاريخ ال اَه ع دد العدرب ومدا  
 ( .84ذكرهف به القر   من ياَه هه  وصالح باعتبارهف معروفين من قالهف)
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ب من تصهر لل اَه وال اي ع ومدا ي بغدي َ  يلده  علءده مدن تأييدد ه ا وما يحمله العر  
وقدرات خارق  كا  مما  عاهف لرفَّ يادَه محمدد التدي لدف تدأت بدالخهارق التدي ِدمعها 

 ( .85ع ها مما جاا به األياءاا من قال)
ددَ ع دددهف تالعددًا  هدد ه التصددهرات لآللهدد  وللغيددب علدد  مددا ي ادده  علءدده مددن ت ددهع َوْر

رب َّليهدددا خهفدددًا َو رغبددد ، فمايدددَ لدددديهف بعدددَّ الاقددده  و العدددا ات ارهدددائها والتقددد
 والمحرمات .

دًا وتعدالءف تميزهدا عدن  - الاقه  والمحرمات : كل عقيدَ ت رض علد  معت قيهدا طقِه
غيرها ي رهها مصددر الددين َو يدتف تًدللها عادر الدزمن ع وقدد تتدأْر بالعقائدد األخدر  

 العا ات والمهاِف لتصبح طق ًا  ي ءًا . َو المهروث ااجتماعي كما يملن َ  تتاهر
( َّل  وجه  طق  الصالَ بدين الفداهلين لمدن لدء  ه داب مدا 86تًير اْليات القر يء )

( ، وتًير َي  فدرض الصدهم َّلد  قددم هد ه ال ريضد  87يدِ عل  طريق  ه ه الصالَ)
َهدل المتداب ع وا ي دتبعد بعدَّ المد رخين وجه هدا بدين العدرب َو  عل  من ِاب مدن 

( ، وكد لَ ااعتمدام كعبدا َ  ي ءد  ورياهد  روةءد  88هيها من بقايا شريع  َّبدراهءف)ك
ًا قال البعث  وقد َشار القر   َّل  ااعتمام في الايَ الحرام)  ( .89كا  مماِر

 
واِف يدهم الفمعد  يددِ علد  اجتمداعهف يءده ع ورنمدا اعتبداره مًدتماًل علد  خصهصدء   

جدددد َخبدددار مدويددد  عدددن م اِدددله وشدددعائره ع دددد ( ، َمدددا ببدددا َ الحدددج فدددال ته 90 ي ءددد )
( صدريح  فدي كهيهدا مدن العبدا ات التدي كايدَ 92( لمن اْليات القر يءد )91الفاهلين)

 ( .93ِائدَ قال البعث  وم   عهد َّبراهءف)
بل َّ  مل  ارتباَ ب ريض  الحج التي َصبحَ مقهمدًا مدن مقهمدات ملايد  ملد ، َمدا 

يددات َّلد  وجدده  َشددهر خاصد  بددالحج ع وكددايها عدن كء ءدد  الحدج ع دددهف فقددد َشدارت اْل
يتالعاه  بها، ولعل يهم الحدج األكادر الد   ور ت يءده الادرااَ مدن المًدركين هده يدهم 
عرفد  ع َّذ الت ددمء  معروفدد  ع دددهف ع وقدد جدداات الاددرااَ فددي ي د  اليددهم، وكدد لَ شددبه 

زمهيهددا القددر   بعددث الفدداهلين بعددد المددهت بددالتزامهف ال صددب ممددا يًددير َّلدد  كددهيهف يلت
 ( .94َْ اا طهافهف)
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كمددا َمددروا بتددرب مددا كددا  فددي الفاهلءدد  واافاهدد  مددن ةيددث َفدداض ال ددا ، وكدد لَ  
ال عي والهد  والقالئد وةرمد  الصديد ممدا كدا  ِدائدًا فدي مراِدف الحدج فدي الفاهلءد ، 
ونهد ه الصدهَر يلده  ااِدالم قدد صدحح الحدج الد   كدا  وخلصده مدن شدهائب الًدرب 

( ، ه ا ومن الًعائر التي كايَ ِدائدَ فدي 95تالام م  قءف ااِالم)والْه ء  وما ا ي
الفاهلءد  كمدا هدده الًدأ  فدي ِددائر األ يدا  تقليدد القرنددا  ِدهاا مدا كددا  متصداًل بهددد  

 ( .96الحج َو م تقاًل ع ه)
وقد وصل ببعضدهف تقدديف القرندا  البًدر  وهده َةدد َِدباب َو  الا دات ع ددهف وتًدير 

( ، وندد لَ تمددده  هددد ه الًددعيَر مدددن بقايدددا 97ا  ذلدددَ بالًدددرب)بعددَّ اْليدددات َّلددد  اقتددر 
 ( .98الًعائر الدي ء  التي كايَ ِائدَ في القديف)

هدد ا ونااهدداف  للًددعائر كايددَ لددد  الفدداهلين بعددَّ المحرمدداتع م هددا مددا هدده مددرتبَ 
بدالحج كمدا َشدريا يءمدا يخدص األشدهر الحددرم ع وم هدا مدا هده مدرتبَ بالقرندا  َو َيددهاع 

ومددا ي كددل م هددا ومددا ا ي كددل ع وقددد َشددار القددر   َّلدد  مددا ابتدددعهه مددن هدد ه  الحيددها  ع
( ومدددددددا َطلقدددددددهه عليهدددددددا مدددددددن َِدددددددماا كال دددددددائب  والحدددددددام والهصددددددديل  99المحرمدددددددات)
 ( .100والبحيَر)

وقد اختلف كثيرًا في ت  ير ه ه األِماا ع وا يملن الفزم بمع اها لمدن األهدف هده مدا 
ا يراعه  ه ه األمهر مراعاَ شديدَ ع ولهدف فيهدا قهاعدد تًير َّلءه من َ  الفاهليين كايه 

 ( .101َوةلام ترج  َّل  تقاليد قديم  ةافظها عليها َّل  َ  م عها ااِالم)
َّ  ما َور ياه من كء ء  َّشاَر القر   لما كا  ِائدًا من َفمار وعقائد وَعرام وعا ات 

لمصدددالحات كايدددَ ع وتصدددحءحه لهدددا وإقدددرار مدددا كدددا  صدددحءحًا م هدددا، بدددل واِدددتعماله 
َهددف مصددالحات الدددين الحددالِ والحددرام كايددَ ِددائدَ قاددل  ِددائدَ وتاهيرهددا، ةتدد  َّ  
ااِدددددالم، يددددددِ علددددد  وجددددده  فمدددددر  ي دددددي وقدددددايهيي كدددددا  يحلدددددف م ددددديَر العدددددرب قادددددل 

( ، وعلدد  الصددعيد األخالقددي فقددد كايددَ المددرواَ ع ددد الفدداهليين كالدددين 102ااِددالم)
َخالق في الرجل ع فما  لها  ور في تمري  ع د الم لمين فهي َقص  ما يله  من 

الًدددددفاع  والم ددددداوَا واألريحءددددد  والمدددددرم وغيرهدددددا مدددددن القدددددءف األخالقءددددد  التدددددي َقرهدددددا 
 ( .103ااِالم)
 خاتم : 
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ه ه الت اصيل القر يءد  التدي َور ياهدا ةدِه المفتمد  العرندي قادل ااِدالم اِدءما يءمدا 
ا مت قدين علد  ببدا َ مهةددَ ع ولدف يخص الفايب الدي ي تدِ عل  َ  العرب لف يلهيه 

يلهيها يعادو  َّلهدًا واةددًا َو َصد امًا معي د  ع كمدا لدف يلهيدها جمءعدًا علد  ِدهي  واةددَ 
( ، فقد كايَ الفزيَر 104في الت مير الدي ي، فلف يلن اايحااط الدي ي عامًا للفمء )

الف  يد اب ع وذلدَ العرنء  تمثل اختزاًا لما كدا  ي ده  المده  مدن َفمدار َو يدا  فدي العد
دَ تفمرد  لده صدل   ال  عالمء  تخاطب العالف ع وتخرج مدن ِو َهسلها لتمه  مهدًا لِر ما 

 بما ي ه  ال مر الدي ي في عصرها.
ه ه المقارن  َّ  بدت مهغل  في التاريخ فإ  جههرهدا ومدا طرةتده مدن رؤيد  ةدِه تلدَ 

ةءدائي فدي القدر  الماهدي ال تَر له صل  بحاهر العالف اليهم، فلئن ِا  فدي ال مدر اا
وصددف العددالف بالفاهلءدد ، وندددا ذلددَ مت اقضددًا مددن يدداةيتين: الم ارقدد  فددي المقاريدد  بددين 
َم ين مختل ين وم ارق  مضمه  الم ههم، فإ  ما ت يدده مقارنت دا َ  ااي دا  َةدهج مدا 
بيئد   يله  للدين ع دما يله  متقددمًا وعالمدًا ومتادهرًا، واألياءداا َّيمدا كدايها يبعثده  فدي

ةضري  متقدم ، والقءف األخالقءد  يحتاجهدا الغ دي َكثدر مدن ال قيدر ع والقده  َكثدر مدن 
 الضعء .

ل لَ فإ  عالف اليهم المتقدم والدِو المتعملقد  علد  َكتدام الضدع اا َّيمدا تحتداج َّلد   
التددي جدداا بهددا األياءدداا ع وي ددتح َفددب ااي ددا   ااي ددايء  بعددث جديددد يحيددي فيهددا قددءف ا

ددال  الخاتمدد  ع دددما لتصددحءح ال تدداريخ وتهجيهدده يحدده التددي هددي َقددهمع كمددا وجهتدده الِر
في َم القر ، فتحِه المه  َّل  قري  اليدهم يًدبه َةدهاِ ملد  َم القدر    بعث محمد 

 ع د البعث  ع ةيث امتزاج األفمار واأل يا  واألعراق ومحهريتها بين القر .
لمن ياتغدي رؤيد  الم دتقال رؤيد  بعيددَ، ويبق  التاريخ مصدرًا ةضاريًا وملهمًا َِاِءًا 

ياًل    لددء  َّا يتءفد  مددا فعدل بدداألم  ع والغددد  دددر ر َتا  ُس ددد لرْ د س ر  فحاهدر اليددهم   َوَلدن  َتفر
 لء  َّا يتءف  ما ي عله اليهم.

 المصدر : الملتق  ال مر  لإلبداع 
00000000000000 

 ااةاات:
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، وقدد َشدار َّلد  عددم  19-5/11اِدالم :( ايظر : جها  علي، تاريخ العرب قادل ا1
وجدده  َ  يددص مددن تلددَ ال تددَر يتعلددب بددأمهر  ي ءدد  مباشددَر، كمددا ا تهجددد كتددب كتاهددا 
يهيا  َو اتين َو ِريا  َو غيرهف عن َِاطير العرب في الفاهلءد  ، وايظدر َيضدًا: 

 ،  ومي ءدددَ ِدددهر يل،205صدددالح َةمدددد العلدددي، تددداريخ العدددرب القدددديف والبعثددد  ال اهيددد :
 . 24ااِالم :

ََ مددن خددالِ مددا ور  فددي القددر   َ  يا ددي صددهَر متماملدد  2 ( اِددتااع محمددد عددَز  رو
ِه ع دد بعثتده وذلدَ بتتبد  اْليدات المتعلقد  ب قدد َفمدارهف ومدا ور   عن بيئ  عصر الِر
مدددددن تًدددددريعات تصدددددحح َو ت  دددددخ مدددددا كدددددايها علءددددده ، وكددددد لَ مدددددن خدددددالِ الم ددددداهءف 

بلغددتهف فددي ِددءاق يدددِ علدد  َّلمددامهف بمضددامي ها ، والمصددالحات القر يءدد  الم ددتعمل  
وقد َِم  كتابه المتميز في مهههعه )عصر ال اي علءه ال الم ونيئتده قادل البعثد  ( 

، وَعددا  ت قءحدده ويًددره فددي طبعدد   1946ويًددره َِو مددَر عددام  1940وقددد كتبدده عددام 
د عتمد علدد  هدد 1964ْايءد  عددام   ه وقددد صددر عددن  ار الءقظدد  العرنءد  فددي بيددروت ِو

 الابع  في ااةال  علءه .
 . 206( ايظر: صالح َةمد العلي ، م. :3
ََ ، م.  :4  . 7( ايظر: محمد عَز  رو
( قددام بعددَّ البدداةثين بددالخلَ التددام بددين الحضددر والادددو ةتدد  فددي الع دداوين، فدداعتار 5

دها تحدَ هد ا الع دها ،  كل ما ور  من عا ات ويظف ِابق  لإلِالم يظمدًا بدويد ، و ِر
  َْرها اِتمر في ااِالم وعار التاريخ )صدالح َةمدد العلدي ، تداريخ العدرب واةظ َ
وما بعدها ( ، ولعل م ههم القايل  الد   كدا  ِدائدًا فدي الحضدر والاددو  157القديف : 

 َ   َّل  ه ا الخلَ . 
 .60( ايظر : خليل َةمد خليل ، جدلء  القر  :6
 . 51( ايظر:  وم ءَ ِهر يل ، م.  :7
 ر األعراب في القر   عًَر مرات ( ور  ذك8
ر َوَا 9 ُس ددهِر  ددَرابر ََ   َيَتَخلسْ ددها َعددن  َرِْ َع  ددَن األ  َلْهف  مر يَ دد ر َوَمددن  َةدده  ددلر ال َمدر َه  ( }َمددا َكدداَ  ألر

هر{ ]التهن : ف  َعن  َي   ر هر  [ .120َير َغْاها برَأيْ  ر
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َراْب 10 َع  َلْمدها ( َبَر ما ور  ع هف في ِهَر التهن  :  األ  دَدْر ََاس َيع  دًرا َويرَ اًقدا َوََج  َََشدر ْك  
ْ َعلردءفن َةمردءفن) ُس دهلرهر َو ْ َعَلد  َرِْ ُس دْ  َمدا ْي  ردْب 97ْةْدوَ  َما ََيَزَِ  دَرابر َمدن  َيتسخر َع  دن  األ  (َومر
ُسْ  ار َو ه  ف  َ ائرَرَْ ال س َوائرَر َعَلي هر َرًما َوَيَتَرنسْص برْلف  الدس مرء ن َعلرءفن)َمغ  َِ َرابر َمدن  98  َع  (َومرن  األ 

دهِر َََا َّريسَهد ِْ ر َوَصدَلَهاتر الرس ُس ْ  َما ْي  رْب ْقْرَناٍت عر  َد  رر َوَيتسخر خر مر اْل  ر َوال َيه  مرْن براللس َند ن ْي   ا ْقر 
ددددد َ َغْ دددددهرن َرةر ُس َمتردددددهر َّر س  ْ فردددددي َرة  ُس ْلْهف   خر دددددْيد  َِ دددددن  99ءفن)َلْهدددددف   ْلدددددهَ  مر َوس دددددابرْقهَ  األ  ( َوال س

 ْ ُس دَي  ْ َعد  ْهف  َوَرْهدها َع  دْه َرهر ُس دَي  َ داٍ  َرهر يَن اتسَبْعدهْهف  برإرة  َيَصارر َوالس ر رريَن َواأل  ال ْمَهاجر
ي َي َهداْر َخالرددر َتَهدا األ  درر  َتح  دْه َوَََعددس َلْهدف  َج سداٍت َتف  َْ َع  ْهف  َوَرْهها َع   َ ده  ََ ال  َن فريَهدا َََبدًدا َذلرد

ءْف) يَ د ر َمدَرْ وا َعَلد  ال َرَ داقر 100ال َعظر دلر ال َمدر ََه  دن   َرابر ْمَ افرْقهَ  َومر َع  َلْمف  مرن  األ  (َومرمسن  َةه 
ددء وَ  َّرَلدد  َعددَ اٍب َعظر َتي نر ْْددفس ْيددَر ر ْبْهف  َمددرس ددْ َع َر َِ َلْمْهددف   ددْن َيع  َلْمْهددف  َيح  (َو َخددْروَ  101ٍف)َا َتع 

 َ ُس ف  َّر س  ْ ََ    َيتْددهَب َعَلددي هر ُس دديَرًئا َعَ دد   َِ ف  َخَلْاددها َعَمدداًل َصددالرًحا َو َخددَر  َتَرْفددها برددْ ْيهنرهر اع 
ءفن)  ( .102َغْ هرن َرةر

ََ ، م. :11  . 49-44( ايظر ةِه األعراب في القر   وطبائعهف ، محمد عَز  رو
 
 56محمه  ، القر   وال اي : ( ايظر: عاد الحلءف 12
، وله َيضًا في ال يَر  138( ايظر: هًام جعءَ: الًخصء  العرنء  ااِالمء  : 13

 .143، كارين َرم ترويي ، هللا وااي ا  : 28ال اهي :
 . 144( ايظر: كارين َرم ترويي ، م.  : 14
 . 54( ايظر:  وم ءَ ِهر يل ، م.  :15
اارتبددددددداط الزم دددددددي والعقائدددددددد  بدددددددين األياءددددددداا ( ايظر:الحددددددداج محمدددددددد وصددددددد ي ، 16

ل:   340والِر
د  ْهف  17 دن  الثسَمدَراتر َمدن   َمدَن مر َلدْه مر ََه  ق   َْ ً ا َوار  َعل  َهَ ا َبَلًدا  مر ءْف َربَر اج  َِ َّرب َراهر (  َوإرذ  َقا

َِ َوَمددن  َكَ ددَر َفْأَمتَرْعددْه َقلرددياًل ْْددفس ََ  ددرر َقددا خر مر اْل  ر َوال َيدده  ددَاررْه َّرَلدد  َعددَ ابر ال سددارر َونرددئ َ  بردداللس ه 
يْر ) ََ 126ال َمصر د ََ ََي  يْل َرنسَ دا َتَقاسدل  مر سدا َّريسد دَماعر  ِ َر َوإر َد مرن  ال َاي  ءْف ال َقَهاعر َفْ  َّرب َراهر ( َوإرذ  َير 

ءْ  ال َعلردددءفْ ) دددمر يستر 127ال س دددن  ْذرَر ََ َومر دددلرَمي نر َلددد َعل َ دددا ْم   َيدددا ( َرنسَ دددا َواج  ََ َوََرر دددلرَمً  َلددد دددً  ْم   َ دددا َْمس
ءْف ) ََ التسدهساْب الدرسةر د ََ ََي  َلَ ا َوْتب  َعَلي َ دا َّريسد ِر د  ْهف  َيت ْلده 128َمَ ا دهًا مر ف  َرِْ (َرنسَ دا َواب َعدث  فرديهر

 ََ ََ ََي  ف  َّريس َمَ  َوْيَزكَريهر ل  ََ َوْيَعلَرْمْهف  ال مرَتاَب َوال حر ف   َياتر  (  البقَر 129ال َعزريْز ال َحمرءْف )َعَلي هر
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يَن  ] ِ عمدرا  :18 َ  لرل سا ر َللس ر  برَبمسَ  ْمَباَرًكا َوْهدًد  لرل َعداَلمر ٍَ ْوهر َِ َبي  [  96(  َّر س ََوس
. 

،  12( ايظددر: عاددد العزيددز كامددل : القددر   والتدداريخ ، مفلدد  عددالف ال مددر ، مفلددد:19
 . 21ص: 1982/ 4عد :
 . 129صالح َةمد العلي ، م. :( ايظر : 20
د ر 21 َم ال َفم  َر َيده  َلَهدا َوْت  د ر ْقدَر  َوَمدن  َةه  َر َْمس ال  ََ ْقر  ًيا َعَرنرء ا لرْت  د ر َةي َ ا َّرَلء  ََ ََو  َا  (  َوَكَ لر

يرر   ]الًهر : عر ين [ والقري  هي مفتمد  القدهم الد 7َري َب يرءهر َفرريبن ال َف س ر َوَفرريبن فري ال س
ددل ع ويدددخل تحددَ هدد ا الل ددظ المدي دد  أليهددا مفتمدد  األقددهام )ايظددر:  يبعددث َّلدديهف الِر

َ ، الت  ير:   ( . 14/150الرا
( يدددر  ابدددن ةءدددا  َ  مدددن ةهلهدددا يًدددمل جمءددد  األرض ولدددء  مدددا يخدددص جزيدددَر 22

 . 4/179العرب، ايظر له: البحر المحءَ:
دددرْ 23 َ دددت ْح) ( هددد ا مدددا تًدددير َّلءددده ِدددهَر ال صدددر  َّرَذا َجددداَا َيص  ر َوال  ََ ال سددداَ  1ُس ددد (َوَرََي 

َهاًجا) ر ََف  ُس ينر  ْخْلهَ  فري  ر يسْه َكاَ  َتهساًبا)2َيد  َتغ  رر ْه ر  ِ ََ َوا در َرنَر  ( .3(َفَ بَرح  برَحم 
ََ، مع :24  . 32( ايظر: محمد عَز  رو
 . 138 -131( ايظر : صالح َةمد العلي ، م.  : 25

يدددددداَلمر ْقددددددَري   [1ٍش) ارر ددددددف  )26(َّرياَلفرهر ددددددء  ر ددددددَتاار َوالصس ًَر َلددددددَ  ال ْاددددددْدوا َربس َهدددددددَ ا 2(  ررة  (َفل َءع 
( َر ٍم  .3ال َاي  َعَمْهف  مرن  ْجهٍع َو َمَ ْهف  مرن  َخه   (الس ر  ََط 
ََ، م. :27  وما بعدها . 34( ايظر: محمد عَز  رو
ها الصددالَ لقددددوم ( َشددار القددر   َّلدد  ذلددَ فددي ِدددهَر الفمعدد  ومددهق هف ع دددما تركدد28

دن   ر َخي درن مر ُس دَد  ها َّرَلي َهدا َوَتَرْكدهَب َقائرًمدا ْقدل  َمدا عر   ًها ايَ ضر ا ترَفاَرًَ ََو  َله   التفاَر    َوإرَذا َرََو 
قريَن) َر ددْر الدرسا ْ َخي  ُس دن   التَرَفداَرَر َو دهر َومر (  وهد ا يددِ َيضددًا علد  اِدتمراري  التفدداَر 11اللسه 

 الهفَر أل  ِهَر الفمع  مديء  . بي هف بعد
( يرجددد  تددداريخ ملددد  َّلددد  عهددده  قديمددد  ، فقدددد ذكرهدددا بالءمددده  باِدددف ملرابددده َ  29

( كمدا  138المقدِ  مما يدِ عل  قدم قدِيتها )ايظر: صالح َةمد العلدي ، م.  : 
 ، ََ َ  ه ددددداب  يدددددات كثيدددددَر تددددددِ علددددد  قددددددم ةرمددددد  ملددددد  )ايظدددددر: محمدددددد عدددددَز  رو

 ( .314م. :
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ََ، م. :( ايظ30  . 79ر:محمد عَز  رو
ومددا بعدددها ، وقددد َشددير َّلءدده فددي ِددهَر  148( ايظر:صددالح َةمددد العلددي ، م. : 31

ْمهَيددْه  لرهَيددْه َعاًمددا َوْيَحرَر يَن َكَ ددْروا ْيحر ددرر ْيَضددلر برددهر السدد ر َن فرددي ال ْم   َيدداَ  َر دديْا  التهندد :  َّريسَمددا ال س ر
ََ َمددا َةدددرس  ددددس ْئددها عر ْ َا َعاًمددا لرْيَهاطر ُس ف   َو َمدددالرهر ََع  ددهْا  ِْ يَرددَن َلْهدددف   َْ ْ ُس َم  لرددها َمددا َةدددرس ْ َيْءحر ُس َم 
َم ال َمددافررريَن) َقدده  دددر  ال  (  وةرمدد  األشددهر الحددرم قديمدد  ع ددد العددرب ) ايظددر: محمددد 37َيه 
ََ ، م. :  ( .  345-344عَز  رو

ددقَ   150( ايظر:صددالح العلددي، م.  :32 ِر ددْتف   در ال َحددَرامر َََجَعل  ددفر َمدداَرََ ال َم   اَيَ  ال َحدداجَر َوعر
دددر  ْ ا َيه  ُس ر َو ُس ددَد  ددَتْهوَ  عر   ر َا َي   ُس دداريلر  َِ ددرر َوَجاَهددَد فرددي  خر مر اْل  ر َوال َيدده   َكَمددن   َمددَن بردداللس

يَن) َم الظسالرمر  (  19ال َقه 
،  َكدالس  357ََ، م. :ومحمدد عدَز  رو   146( ايظر: صالح َةمد العلدي، م. :33

ددَء ر) ددَ َعن برال ساصر َئددٍ )15َلددئرن  َلددف  َي  تَددهر َلَ    َبددٍ  َخاطر ددَءٍ  َكاذر َيدده)16(َياصر ْع َيا ر ْع 17(َفل َيددد  ددَ د  َِ )
َنايرَءَ ) )18الزس َتررب  ْفد   العلب َواق   ِ ْه َوا ع   (.19(َكالس َا ْتار

ََ، م. :34  وما بعدها .  357( ايظر: محمد عَز  رو
 
ََ، م. :35 ومددا  372( ايظددر ةددِه مددا يدددِ علدد  ذلددَ مددن القددر   : محمددد عددَز  رو

 بعدها . 
ديٌّ َوَهدَ ا  َفمر ََع  دْدوَ  َّرَلء دهر  درن لرَ داْ  السد ر  ْيل حر ًَ َلْف ََيسْهدف  َيْقهْلدهَ  َّريسَمدا ْيَعلَرْمدْه َب لرَ دا ن َوَلَقد   َيع 

(  (  ال حل.103َعَرنريٌّ ْمارينن
 43- 36، الرعد: 94، يهي : 157، األعرام: 114-20 : األيعام:( ايظر مثالً 37

 55-52، القصص: 34، الحج: 37-34، مريف: 108-107، ااِراا: 43، ال حل:
) لمن ه ه اْليات لف تًر صراة   65-59،63-57، الزخرم: 47-46، الع ماهت:

 َّل  َّقامتهف الدائم  بها ع َّ اَر المهق  ( .
َهدد38 ََ، ( ايظددر ةددِه معددالف  ل المتدداب فددي ملدد  مددن خددالِ اْليددات محمددد عددَز  رو
 .171-169،  165-164م. :
 . 10-6/6( ايظر: جها  علي ، تاريخ العرب قال ااِالم:39
 . 6/55( ايظر: م.  :40
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ََ، م.  : 41 ، وا يم دددد  ذلددددَ كدددده  بعددددَّ  172،177( ايظددددر : محمددددد عددددَز  رو
ا اليهه ي ، ولف يلن لهف علدف بلتابهدا اليهه  في الحفاَ  ي اب من األميين ال ين اعت قه 

يردهَ   د  ْهف  َْمَر َّا َمايي عن طريب األةبار، وهف يءما ير  من َشدارت َّلديهف اْليد :    َومر
َلْمهَ  ال مرَتاَب َّراس َََمايريس َوإر   ْهف  َّراس َيْظ رهَ   ]البقَر:  [ .78َا َيع 

، َطروةد   83ن خالِ القدر   المدريف:( ايظر: يايل العاليي : المفتم  الفاهلي م42
 . 1996تهي   –المعهد األعل  ألصِه الدين  – كتهراه مرةل  ْالث  

، تارج  50، ةلف الفاهلء  / المائدَ: 154( الظن بالل ظن الفاهلء  /  ِ عمرا :43
 . 26، ةمء  الفاهلء / ال تح: 33الفاهلء /األةزاب:

، ه ا وم ههم الفاهلء  الم دتخدم فدي 60  :( ايظر: خليل َةمد خليل، جدلء  القر 44
القر   م تمد من الفهل بمع   ال  ه والاءش وااعراض ولء  من الفهل ال   هده 
هد العلف، فهي جاهلء  مقابل  للحلف ) ايظر: عه َ خليل َبه عه َ ، التاهر الدالي 

 (.150 -146بين لغ  الًعر الفاهلي ولغ  القر   المريف: 
ََ، م. : ( ايظددر ةدددِه مدد45 ، يايددل العاليدددي ،  483-438ا ذكدددر: محمددد عدددَز  رو
َم بين عدم ايتًار المتاب   ي اب ونين عددم ايتًدار العلدهم  585-418م. : ، وا تال

ومددددا بعدددددها ، ابددددن تءمءدددد  ،  192،  189، ايظددددر: َّبددددراهءف َيددددء  ،  اات األل دددداظ:
 . 438-17/437مفمهع ال تاو :

فدددي ِدددهَر الم دددد ، وةدددِه وهددد  المدددرََ والعدددا ات  ( ذكدددر القدددر   امدددرََ َبدددي لهدددب46
ومدا بعددها ،  344واألةهاِ الًخصء  التي كايدَ ِدائدَ ايظدر: يايدل العاليدي، م. :

ََ، م. :  186-185،171.، صدالح َةمدد العلدي، م. : 267-219محمد عَز  رو
. 

ََ، م. :47 ،  304-268( ةددددددِه ظدددددداهَر العصدددددداء  والقالءدددددد  والددددددهاا ايظددددددر:  رو
 . 196-187، صالح العلي، م. : 404-384م. :العاليي، 

ََ، م. :48  . 427-405، العاليي، م. : 387-379( ايظر:  رو
، وما َ الًرب فدي القدر   متدهاتَر بمدا يغ دي  17، الحج: 69، المائدَ: 62( البقَر:49

 عن العزو َّليها .
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قن لرَمددا مَ   ر ْمَصدددَر ُس دددر  ددن  عر   ددا َجدداَاْهف  كرتَددابن مر ترْحهَ  َعَلدد   َوَلمس ددَت   ددْل َي   ددن  َقا  َعْهددف  َوَكدداْيها مر
ر َعَل  ال َمافرررين  البقَر  ُس   ْ َ يَن َكَ ْروا َفَلمسا َجاَاْهف  َما َعَرْفها َكَ ْروا برهر َفَلع   89الس ر

 184-181( ايظر: ة ين الحاج ة ن ، ةضاَر العدرب فدي عصدر الفاهلءد  : 51
. 

بدددين العدددرب ايظدددر كتددداب الم دددءحء  العرنءددد  وتاهراتهدددا ( ةدددِه ايتًدددار الم دددءحء  52
 لد:ِله  بلحاج صالح العايب.

ددَرَنْهف  َمددهَ  ددَد س ََق  ددَرْكها َوَلَتفر يَن ََش  يَن  َمْ ددها ال َيْهددهَ  َوالسدد ر ددَد س َََشدددس  ال سددا ر َعددَداَوًَ لرلسدد ر ًَ   َلَتفر  س
يَن َقاْلها َّريسا َيَصارَ  يَن  َمْ ها الس ر ارْروَ ) لرلس ر دَتم  َباًيا َوََيسْهدف  َا َي   يَن َوْره  ء ر ََ برَأ س مر  ْهف  قر َر   َذلر

 (.82المائدَ
يفر  َراَر َواا ر ددَدْهف  فرددي التسدده  ْتهًنددا عر   ْدوَيددْه َمم  دديس السدد ر  َيفر ْمَر َِ ال ساردديس األ  دده ِْ يَن َيتسبرْعددهَ  الرس يددلر السدد ر

ْرومر وَ  ف  ال َخَبائردددَث َيددأ ْمْرْهف  برددال َمع  ْم َعَلددي هر دددلر َلْهددف  الاسيَرَبدداتر َوْيَحدددرَر َي  َهددداْهف  َعددن  ال ْم َمددرر َوْيحر
ْروْه َوَيَصددْروْه  يَن  َمْ ددها برددهر َوَعددزس ف  َفالسدد ر َ  َعَلددي هر َِ السترددي َكاَيدد دداَل َغ  ددَرْهف  َواأل  َوَيَضددْ  َعدد  ْهف  َّرص 

َِ مَ  لرْحهَ )األعرام َواتسَبْعها ال رهَر الس ر  َْيزر ََ ْهف  ال ْم   َلئر  (157َعْه َْو 
( ةِه ايتًار اليهه  وال صار  بين العرب قادل البعثد  وعالقدتهف معهدف كمدا يملدن 55

ََ ، م. :   . 91-720،  217-157اِتباطها من القر   ايظر: محمد عَز  رو
 .  17( الحج:56
 . 285-6/284( ايظر: جها  علي ، تاريخ العرب قال ااِالم : 57
 . 49، عاد الحلءف محمه  ، القر   وال اي: 287( ايظر: م. :58
ومدددا بعددددها ، ابدددن  1/318( ايظدددر ةدددِه ت  دددير الصدددابئ  : الاادددر  ، الت  دددير: 59

َا  الم ير:  1/105كثير، الت  ير:   ،  َ  . 92-1/91، ابن الفه
 . 108-1/107( ايظر: ابن م ظهر ، ل ا  العرب:60
ََ ، م. : 313- 6/310، م.  :  ( ايظر:جددها  علددي61 -697، محمددد عددَز  رو
 . 330-329، صالح العلي ، م. : 702
( يصل عاد الرةمن بدو  بعد م اقًته ويقده َقهاِ مختلف الم تًرقين في ت  ير 62

ددًا م دده ، ايظددر: لدده ، الدددفاع عددن  الصددابئين َّلدد  َ  هدد ه الملمدد  تمددا  تمدده  لغددزًا ميئِه
 . 90-85القر   هد م تقديه:
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ومددا بعدددها ،  5/370،  59-5/56( ايظددر ةددِه الح  دداا : جددها  علددي ، م. : 63
ََ ، م.  : 6/289  وما بعدها . 704وما بعدها ، عما  الصباغ ، األة ام ،  رو
 . 100( ايظر : عما  الصباغ ، م. :64
 . 117( ايظر: مالَ بن ياي ، الظاهَر القر يء  : 65
ََ، م. :66  . 535-534( ايظر:  رو
 . 582( م. :67
ََ، م. :68 -207، صالح العلي، م. : 588-563( ايظر ةِه  له  العرب:  رو
ومدا بعددها ،  120، ة ين الحاج ة دن ، األِداهَر ع دد العدرب فدي الفاهلءد : 232

 . 81-5/65، جها  علي ، م. : 192-124يايل العاليي ، م. :
شدها َ  28-27ااِدالم : ( ايظر: محي الدين اغ ، اْلله  واألص ام العرنء  قال69

 .1998جامع  تهي  األول   –كلء  العلهم ااجتمابء   –الم ااَ في البحث 
،  61، الع مادددددهت: 89-84، الم م ددددده  : 35، ال حدددددل: 148( ايظدددددر: األيعدددددام:70

 . 87-30الزخرم :
ََ ، م. :71 ومدددا بعددددها ، وايظدددر َيدددهاع  661( ايظدددر ةدددِه تصدددهر العدددرب هلل:  رو

ََ ، م. : الًرب كما تًير  . 555-535َّليها اْليات :  رو
،  57، ال حل: 5-4، المهف: 68، يهي : 100( ايظر اْليات التالء  : األيعام :72

وايظددر ةددِه  الدد   ‘ 50-47، الزخددرم: 29-26، األياءدداا: 157-149الصددافات:
اْليات عل  ما َشريا َّلءه من المقاري  م  فمر ال صار  وتاهر ال مر العرني علءه : 

ََ، م. :  . 562-558 رو
 . 7، ال رقا : 7-6، الحفر: 12، هه : 8( ايظر: األيعام:73
 . 22، الزخرم: 41-40( ايظر:ِبأ:74
ََ، م. :75  . 599( ايظر:  رو
 . 158( ايظر:الصافات:76
 . 100( ايظر: األيعام:77
ََ، م.  : 78  . 624( ايظر:  رو
 . 11-6، الصافات: 39، ال مل: 88( ايظر: ااِراا:79
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 . 27-17، التمهير: 195-192( ايظر:الًعراا:80
81 ،ََ ( ايظددر ةدددِه م هدددهم الف ددده  هددد ا وصدددلته بدددال اَه وتصدددهرها ع دددد العدددرب:  رو
وما بعدها ، علي ماروب ،  85وما بعدها ، هًام جعءَ ، ال يَر ال اهي : 630م. :

 . 77ال اَه من علف العقائد َّل  فل    التاريخ :
ََ، م82  . 654-636. :( ايظر:  رو
َغلِه عاد الحميدد، األياءداا والمت ائده  قادل ظهدهر ااِدالم ، مفلد  83 ( ايظر: ِعد 

، وايظر ةِه ايتًار ظاهَر المهاي  وال حر والتعامل م  الفن جها  244عالف ال مر:
 . 336-5/308علي، م.  :

 . 360-5/358( ايظر، جها  علي ، م. :84
ََ، مع :85  . 686 – 685( ايظر:  رو
 . 32-31، القءام : 44-43، المدْر: 35( ايظر : األي اِ:86
ََ، م... :87  . 795-794( ايظر:  رو
( ايظددددر: علددددي عاددددد الهاةددددد وافددددي ، الصددددهم واألهددددحء  بددددين ااِددددالم واأل يددددا  88

 . 43ال ابق :
 . 25( ايظر: الحج:89
ََ، م. :90  . 807-804( ايظر:  رو
 
 . 218-5/217( ايظر: جها  علي، م. :91
 
،  3، التهندددد : 33-25، الحدددج: 97-95،  ِ عمددددرا : 203-196( ايظر:البقدددَر:92
 . 35-34، األي اِ  28، 17-19
( ايظر: صا ق  ئي ه ويد ، الحَج اابراهءمدي والحدَج الفداهلي ، مقداِ متدهفر علد  93

 /http://www.tohajj.comاايتريَ 
َراًعا94 ِر َداثر  َج  ْرْجهَ  مرن  األ  َم َيخ   [  43َكَأيسْهف  َّرَل  ْيْصٍب ْيهفرْضهَ    ]المعارج: (  َيه 
95 ،ََ ( ايظدددددر ةدددددِه  الددددد   يدددددات القدددددر   علددددد  مراِدددددف الحدددددج فدددددي الفاهلءددددد :  رو
  245-227، يايل العاليي، م. : 353-306م. :
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-5/196( ايظددر ةددِه ال دد ور والقددرابين َويهاعهددا فددي الفاهلءدد  جددها  علددي، م. :96
،  261-246ومددا بعدددها ، يايددل العاليددي، م. : 258، صددالح العلددي ، م. : 213

-182ِاَر الفدهي ي ة يدز ، القرندا  فدي الفزيدَر العرنءد  قادل ااِدالم ع دد األميدين :
جامعدد  الزيتهيدد   –المعهددد األعلدد  ألصددِه الدددين  –شددها َ الدراِددات المعمقدد   200
1998 . 
 
رركريَن َقت  97  ً يسَن لرَمثريٍر مرن  ال ْم ََ ََ ف  (  َوَكَ لر ْ وْهف  َولرَيل برْ دها َعَلدي هر دف   ْشدَرَكاْؤْهف  لرْيدر  هر َل ََو َا ر

دد َ  َِ يَن َقَتْلددها ََو َاَ ْهددف   ددَرالس ر تَددْروَ  .. َقددد  َخ ر ْ َمددا َفَعْلددهْه َفددَ ر ْهف  َوَمددا َي   ُس يددَ ْهف  َوَلدده  َشدداَا ] ًها  ر
ْ اف   ُس َقْهدددددف   ْمدددددها َمدددددا َرََ دددددٍف َوَةرس ل  دددددرر عر يَن  برَغي  تَددددددر ر َقدددددد  َهدددددلرها َوَمدددددا َكددددداْيها ْمه  ُس تردددددَراًا َعَلددددد  

 ( .  4/229[ )ايظر: ابن ةءا  ، البحر المحءَ:140 ]األيعام:
 . 5/302( ايظر: جها  علي ، م. :98
َ د99 َواجر  َ من َعَلد  ََ َي َعدامر َخالرَصد ن لردْ ْكهررَيا َوْمَحدرس هر األ  ا َوإر   َيْمدن  (  َوَقاْلها َما فري ْبْاه ر َهد ر

َ ْهف  َّريسْه َةمرءفن ] األيعام: ف  َوص  زريهر َءف  َِ  [ . 139َمي َتً  َفْهف  يرءهر ْشَرَكاْا 
 . 103( ايظر: المائدَ:100
 . 254، يايل العاليي ، م. : 5/209( ايظر:جها  علي ، مٍ. :101
 . 336-6/327( ايظر : جها  علي ، م. :102
، هًام جعءَ ،  145رين َرم تريي ، هللا وااي ا :، كا 6/326( ايظر:  .م :103

َم  الثقاف  ااِالمء  : َ49 . 
 50، عاد الحلءف محمه  ، م. : 66/347، 5/29( ايظر: جها  علي، م.. 104

 وووووووووووووووووو
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 مص در الت ريخ اإلسالمي، ونقا الرواي ت
 

 بقلف الدكتهر : عاد الرةمن ال ريح.
 مع   األولَي له: التعري  بالتأريخ وال

يقددددهم مههددددهع التدددداريخ علدددد  ااي ددددا  والزمددددا  بم ددددائل قهامهددددا َةهالهمددددا الم صددددل  
 للفزئءات تحَ  ائَر األةهاِ العاره  المهجه َ لإلي ا  وفي الزما .

ونمع دد   خددر، هدده  راِدد  الع اصددر الحركءدد  فددي المفتمدد . ومددن هدد ه التعري ددات فددي 
قاَ ممدددا َشددار َّلءدده القددددماا، فددإ  كتددب ال ددديَر المراجدد  التاريخءدد  الحديثددد ، وهددي م ددت

َ  واألي اب تدخل في عدا  المتب التاريخء .   والمغا
علد   -وفمَر الهقَ وتحديده هي المع   األَولي للتاريخ، وقد ََرخ )َو وَرخ( الم لمه  

فدددي خالفدد  عمددر رهددي هللا ع دده. وور  َ  َصدددل  -(1اخددتالم فددي اللغدد  الْمضددري )
مددأخهذ مددن العرنءدد  الف هنءدد ، َو س يعلدد  بددن َْمَءدد  الح ظلددي، عامددل التدداريخ ااِددالمي 

عمر عل  الءمن، كتب َّلءه كتابًا م رًخدا. ومد  وجده   راا َخدر  بخدالم هد ا فقدد َْيدد 
هددد ا القدددِه بلددده  َولئدددَ القدددهم ذو  اهتمدددام بدددأمر التهقيدددَ لعامدددل ااشدددتهار بالزراعددد  

 (. 2في الار والبحر) وعامل الًعائر الدي ء ، َويًضا عامل التفاَر
 

ن القهايين اةتاج َّل  تأريخ في ااِالم،  وإذا كا  تدوين الدواوين ووه  األخرج  ِو
فإ  كلم  تأريخ تاهرت من التقهيف والتهقيَ َّل  ت فيل الحها ث عل  َِا  الزمن، 
ْددف ةلددَ محددل الخاددر بعددد َ  كددا  يقددهم مقامهددا بمع دد  العملءدد  التاريخءدد ، وصددارت 

ملءدد  التدددوين التدداريخي وة ددظ األخبددار، فددالعلف بحددها ث التدداريخ َوخبددار تالددب علدد  ع
الرجاِ والمتب التي تبحث في ذلَ. وور  في ال قهش الف هنء   وَرخ  وجمعها  َورخف  
بمع    الًهر القمدر  . ونظهدهر المتدب التاريخءد ، َوقددمها تلدَ المتدب التدي تتعدرض 

َصدبح التداريخ ف دًا ْيبحدث يءده عدن وقدائ  ل  هات المديال  والهفداَ لدبعَّ الًخصدءات، 
 الزمن من ةيثء  التعيين والتهقيَ. 

 كء  كا  ي رخ العرب: 
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َالتهدددا وغلبددد   ددديل العدددرم وظهدددهر الحبًددد  وإ يدددر وكهدددال  تددد رخ بالتبابعددد  ِو وكايدددَ ةم 
(، ونحفدد  3ال ددر . وتدد رخ العديايءدد  بهددالب ْجددرهف بددالحرم ونت ددرق ولددد يددزار، ونمددأقَ)

(، 4عامددًا، ونأيددام الب دده ) 150بددن ة ظلدد  والددءمن قاددل ااِددالم بددد  الغدددر بددين يرنددهع
 (. 5وجال ، والْمالب)

 والْمالب بين َب اا  كل المرار بعضهف البعَّ والْمالب الثايي بين تمءف والءمن. 
وناِتعماِ كتب الحهلءات لملم   تأريخ  تاهر مع اه َّلد  مدا ِدلف اابايد  ع ده. ومدن 

والملدهب للاادر ، وتدأريخ ِد ي ملدهب األرض واألياءداا لحمدَز ه ه المتب تدأريخ األمدف 
 األصاهايي. 

 
َ  وي دددب  َمدددا الادايددد  التدوي ءددد  فقدددد اهتمدددَ بال ددديَر ال اهيددد  فدددي مههدددهعاتها ونالمغدددا
يب بالعلهم الدي ءد  ت صدح ع د   قريش وتراجف رجاِ ال قه والحديث. فارتباط التاريخ الْه

  كثير من علمداا الم دلمين َ  الع ايد  بالتدأريخ تلَ ااهتمامات األول . وكا  من َر
 ، ددددِه ، بددددد هددددروَر لخدمدددد  العلددددهم الدي ءدددد . وْعرفددددَ الدراِددددات المتقدمدددد  لحءدددداَ الِر

َعماله الحرنء .  َ   وتع ي لغهًيا  راِ     المغا
ونهدد ا االمدداح المددهجز ممددا ور  فددي البحددهث العلمءدد  عددن التدداريخ َويدده تحقيددب عادددَر 

وميدا  تاايب القءف علد  الهاقد ، ومدا يتالبده مدن قددَر علد  ال هدف  تختِز ل ا التفرن ،
َيدد  والمقاريدد ؛ فددإ  هدد ا الهعدداا لل عددل الحضددار ، َةددد مددهار   والتحليددل والتعليددل والمها
َهدددل ااختصددداص قدددديما علددد  َيددده مدددهطن ااِدددتقراا  التمدددهين الثقدددافي، قدددد يظدددر يءددده 

لد  القدهايين التدي تد ظف الحركد  وااِت تاج ومعرف  ِ ن ال دقهط وال هدهض والتعدرم ع
َهدل  خاو  في كتابه ااعال  بالتهنءخ لمن ذم  التاريخء  لإلفا َ من التفارب. فع د ال س
التدداريخ َيدده غزيددر ال  دد  كثيددر ال ائدددَ بحيددث يلدده  مددن عرفدده كمددن عدداش الدددهر كلدده 
 وجرب األمهر بأِرها وناشر تلدَ األةدهاِ ب   ده، َو  ةدها ث التداريخ عادَر ومهعظد 
و ر  وتفرنددددد  تهقدددددف الددددددار  علددددد  عثدددددرات الماهدددددين َوِدددددباب ايقدددددراض الددددددِو 
والحضارات وتدف  َصحاب المثل َّل  ااقتداا بالًخصءات. والتاريخ ل دا  يخادر بده 

 الزما  عن عفائب الهقائ ، بل َِتاذ يقرر الحها ث لءعيها ال ام . 
 ابن خلدو  ورؤيته ال قدي  للتاريخ: 
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عن علف التداريخ برؤيد  يقديد  لمغدالَ َوخاداا المد رخين بعدد اقتر  ةديث ابن خلدو  
َ  ذكددر فددن التدداريخ، وفضددائله، وتحقيددب م اهبدده َويدده عزيددز المدد اهب، وجددف ال هائددد، 
وشددري  الغايدد . علدد  َّ  تعمءمدده فددي اقتصددار المدد رخين علدد  ِددر  َِددماا الملددهب، 

ريخ لددء  علدد  ووصددف المعددارب، وإهمدداِ األةددهاِ ااجتمابءدد  ال اعلدد  فددي ِددير التددا
َّطالقدددده؛ َّذ َ  جمهددددَر مددددن المدددد رخين كتاددددها فددددي جهايددددب الحءدددداَ الدي ءدددد  والثقايءدددد ، 
وااقتصددا ي ، وااجتمابءدد ، وهدد ا مددا يعددد تهجهددا ةضدداريا لددف يقددف ع ددد ةددد ال ءاِدد  

 والحروب، ومعرف  تاريخء  في مماِر  التدوين. 
لدف يعرهدها الحلايدات  وفي م هج ابن خلددو  َ  مدن األخاداا والمآخد  َ  َئمد  ال قدل

والهقدددائ  علددد  َصدددهلها، وا قاِدددهها بأشدددباهها، وا ِددداروها بمعءدددار الحلمددد  والهقدددهم 
علد  طبدائ  المائ دات وتحلدءف البصدر والبصديَر. وهدرب مدثال فدي البعدد عدن الهاقعءدد  
في ِر  الحقدائب التاريخءد  وااغدراب فدي الخءداِ َّلد  ةدد تزيءد  الخادر وتًدهيهه بمدا 

التبابعدد  وخددروجهف مددن قدراهف بددالءمن َّلدد  بددال  المغددرب َو  َفددريقءش  يد كر فددي َخبددار
َعاظف ملهكهف اأْلَوِ في عهد مِه ، عل  ةد قِه الم رخين، َويده غدزا َفريقَءد ،  من 
ونه َِميَ. َويه َْخن في الارنر، َويه هه ال   ِماهف به ا ااِف َوبق  جماع  مدن 

ير ت تمي َّليها ص هاج )  (. 6ةم 
ددء  بددن عمددر والهاقددد  والم ددعه  ، وايتقددد الهاقددد  وعددرض ابددن خ لدددو  للااددر  ِو

دداق شددهاهد تاريخءدد  مددن َخبددار الم ددعه   ظهددر فيهددا ااعتمددا  علدد   والم ددعه  ، ِو
َيدر فدي رومدا، وَر  مدا  ال قل  و  تحلءف العقل، كا داا ااِدل دري ، وكخادر تمثداِ الزرا

هدًا بمددا ذكددره ِددء  عددن ذكددره الم ددعه   عددن عددد  جددءش ب ددي َِّددرائيل وكثرتدده م تًدد
جددءش ال ددر  فددي القا ِددء  وا  ب ددي َِّددرائيل لددف يصددلها فددي يددهم مددن األيددام َّلدد  ةفددف 
 ول  فار  التدي ةًددت َكادر قدَه لهدا فدي تلدَ المعركد ، ولدف يصدل عدد  جءًدها َّلد  

 يصف ما ذكره الم عه   عن جءش ب ي َِّرائيل. 
ااجتمدداع ااي ددايي؛ فهدده والتدداريخ ع ددد ابددن خلدددو  علددف مددن علددهم ال ل دد   مههددهعه 

يقتضددي تعليددل الحددها ث ورنددَ بعضددها بددبعَّ مدد  تمييددز الخاددر الصددا ق مددن الخاددر 
الماذب م  الترجءح بين األِباب. وهه يصدف التادهر فدي الايئد  ااجتمابءد  بلدل مدا 
فيها من ِءاِ  وةرب وص اع  وتفاَر وعلف وفدن وةركدات اجتمابءد  عامد  َو  ي ءد  
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. ويت او  في فهمه العلماا والفهاِ من ةيث ظاهره، لم ه في َو اقتصا ي  َو فمري 
باط ه يظر وتحقيب، وتعليدل للمائ دات ومبا ئهدا  قيدب، وعلدف بلء ءدات الهقدائ  َوِدبابها 
 عميب، فهه ل لَ َصيل في الحلم  وعريب، وجدير بأ  يعد في علهمها وخليب. 

 اهب، وإذا كايددَ الدد    والمد ب متاددرق للخاددر بااءعتده ب دداب التًددءعات لدآلراا والمدد
َعاته ةقه من التمحءص وال ظر ةت  تتاين  عل  ةال  من ااعتداِ في قاِه الخار 
صددقه مدن ك بدده وإذا خامرهدا تًددء  لدَر  َو يحلد  قالددَ مدا يهافقهددا مدن األخبددار ألِو 
وهل . وكثير من ال ا  يقاله  األخبار الم تحيل  ولف ي قدوها بمعرفد  طبدائ  العمدرا ، 

 ن الهجهه فدي تمحدءص األخبدار وتمييدز صددقها مدن كد بها، وهده ِدابب علد  وهه َة
التمحءص بتعديل الروَا ةت  يعلف َ  ذلَ الخار في ي  ه مملن َو ممت  ؛ فإذا كدا  

 الخار في ي  ه م تحيال فال فائدَ لل ظر في الفرح والتعديل. 
ةدهاِ وايقالبهدا، وكثيرو  من ِامعي َخبار الماهين ا ي ا ه  لما وق  من تغير األ

َويهددا ا تدددوم علدد  وتيددَر واةدددَ، يءفرويهددا علدد  َِو وهلدد  علدد  مددا عرفددها ويقء ددهيها 
 -كما ِلف -بما شهدوا؛ وه ا من الفهل بالقهايين التي تخض  لها الظهاهر الااءعء 
 (. 7وعدم مراعاَ الايئ  الزم ء  والتاهر في األشخاص واألوقات واألمصار)

 المصا ر والمراج : 
والمصا ر التاريخء  هي المص  ات القديم  في ه ا المفداِ، َمدا المتدب الحديثد  فهدي 
ددمء   دائب الِر مراجد . وه داب مدن يددر  َ  كدال ال دهعين مراجد ، َو  المصددا ر هدي الْه
واألوراق الار ي  والهق ء  وال قهش واْلْار المعماري . ويدر  الددكتهر ال ديد عادد العزيدز 

 ر َْريدد  كالمتقدمدد  ااشدداَر َّليهددا، وإمددا مصددا ر ملتهندد  ِددالف َ  المصددا ر َّمددا مصددا
كددددالقر   المددددريف وال دددد   ال اهيدددد  وكتددددب الابقددددات واألي دددداب وكتددددب الفغرايءدددد  وكتددددب 

 الرةالت وكتب الخراج والح ب  والخاَ والمتب األ بء  والًعر العرني. 
 

 َهف المآخ  عل  المتاب  التاريخء  المبلَر: 
َهف المآخ  عل  الم تاب  العرنء  المبلَر للتاريخ ااِالمي هه َ  بعَّ الروايدات ومن 

يحَ م ح  التأكيد عل  الحَ من شأ  العدرب ََّمدا مبالغد  فدي محاولد  َّبدراَ محاِدن 
الحءدداَ ااِددالمء  المغددايَر لمددا قالهددا فددي كثيددر مددن م اةيهددا، وإمددا للهقددهع تحددَ تددأْير 
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ر الفداهلي، وظهدر فدي جايدب العصاء  الف  ء . فدامتألت كتدب التداريخ بقبدائح العصد
 خدددر فدددي الروايدددات األولددد  م ددد  عايدددد بدددن شدددريس  الفرهمدددي ولددد  بتق دددءف العدددرب فدددي 

( وي دددب  المحامددد َّلددد  األولدد ، لغدددً  وتاريخددًا َو بدددًا 8جدداهليتهف َّلدد  عارنددد  وم ددتعرن )
وةضدداَر، يءمددا يًددبه الددر َ فددي عصددر ب ددي َمءدد  َّلدد  الحءدداَ القديمدد  كددأْر مددن  ْددار 

ندددي الددد   عرفددده ذلدددَ العصدددر لددددواعي ِءاِدددء  اجتمابءددد ، َو ي دددره مدددن التمدددايز العر 
 اِتمراري  الخالف  بعد ال اَه في قريش َو في الْمضري  بهجه عام. 

ويأتي في ِءاق ابن شريس ، وهه َِو القصاصين المتب ، كعب األةبدار المتقددم علءده، 
ير . دايي، ْف يًها  الحم    ومن بعده وهب بن م َبه، وإل  الَهم 

َومر ْالث اعتر  عملء  التدوين التاريخي المتقدم وهه اةتضا  كثير من الدروَا وَهدل 
التص ء  للقصص ااِرائيلي وه ا ما َلق  ظدالًا كثء د  مدن األِداطير علد  التداريخ 
ااِددالمي بصدد   عامدد  وال دديَر ال اهيدد  بصدد   خاصدد . وَغلددب الروايددات التددي يتصددل 

كعددب َو ال عمدا  ال دبائي تحمددل طداب  القصددص ِد دها بلعدب األةبددار َو محمدد بدن 
 ، ِه َغلبه   ٌّ عل  الِر  ، وعل  ااِالم. ااِرائيلي، وفي 

وفي المأخ  األِو اشتدت الق َه عل  َم  العدرب ةتد  لءلدا  الدروَا يخرجده  بدالعرب 
َ  فدي  في جداهليتهف عدن اْل مءد  وا يعددويهف فدي ب دي ااي دا ، وظهدرت األمد  بدال و

يدَر م د  بددايتها، جاهلد  فدي يًدأتها، ملادخ ماهديها بال ديئات. وللددكتهر األخدالق، ةق
َّبددراهءف شددعهط معالفدد  جيدددَ لدددف  هدد ا اافتددراا. وفددي المأخدد  األخيددر اعتمدددت َخبددار 
ال دديَر علدد  الخددهارق غيددر ااعتءا يدد  وْهددَخمَ صددهرتها قاددل البعثدد  بحًددد عددد  مددن 

َخبارها لء َ بحاج  َّل  َ  ْتَتملف فيها ااِرائيلءات، م  َ  كثيرًا من وقائ  ال يَر و 
الًدددروح والت اِدددير والتعلءقدددات َّذ هدددي َوهدددح مدددن ذلدددَ. وقدددد ت ددداِو هددد ا المههدددهع 
الدكتهر عما  الدين خليل في  راِ  عن ال يَر مًيرًا َّل  َ  ةاج  بعدَّ المد رخين 
ددف صددهَر صددا ق  لًخصددء   َّلدد  التملددف ت دداقَّ مددا فددي  يددات القددر   ممددا يل ددي لِر

، وفيهدددا قدددرائن وإشدددارات و اات عديددددَ ت ددداعد علددد  التعدددرم علددد  يًدددأته  ال ادددي،
يرته.   ِو

 ااِرائيلءات والدراِات الحديث : 
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وإذا كايدددَ ال ظدددَر الما يددد  تقتدددل فدددي ال ددديَر روةهدددا وتامددد  شخصددديتها فدددإ  الهاقعددد  
لي التاريخء  تتالب  راِتها ب اتها بعيدًا عن ااي ءاق وراا الخءاِ القصصي ااِدرائي

والتههيدددددل األِدددددداهر . علددددد  َ  قادددددد  الصدددددل  بالغيددددددب يفدددددب تهقءدددددده ع دددددد رفددددددَّ 
ااِددرائيلءات َوكثددر الخددهارق، وةتدد  ا ي زلددب الباةددث َّلدد  الت  ددير المددا   للتدداريخ. 
وفدددي ال ددديَر تاايدددب لمبدددا ئ الحدددرب فدددي الغدددزوات ومراعددداَ ألِدددباب الحءاددد  والحددد ر 

 من الخهارق غير ااعتءا ي .  وااِتعدا  وهه ما ي أ  بها عن َ  تمه  بمفملها
ه ا وفي مقابل تهاويل القصص ااِرائيلي قديما اشتاَ المتابات ااِتًراقء  ةديثًا 
َ : َّ  محمدددًا كددا  يًدداطر ب ددي  بالًدداذ والغريددب مددن الروايددات اْدداَر الًددَ. قدداِ  و
تددًا جلدتدده يظددرتهف القائمدد  علدد  اةتقددار الءم يددين والددزراعيين، َويدده ِددم  رجدداًل ي ًددد بي
يددر  ولددء  َِددالفه مددن رنءعدد  وا مضددر فقدداِ: َّ  هدد ا ي ددب  يًددير يءدده َّلدد  َيدده ةم 
َهل ج  ه من التفار والادو عل  اعت اق  هله. فلما يئ  من ةمل  يبعدب عن هللا وِر
مبا ئه، وَر  َيه مهد  في ةءاتده م د  مدات عمده، اهدار لت اِدي هد ه ال ظدَر فرةدب 

َكرمدددهه بعدددد اهددداها  المليدددين، بمع ددد  َيددده بهفدددد عدددرب المدي ددد  الددد ين عا دددها علءددده و 
َ  ةلمدًا علد  خادر شداذ  ت اِ  يظرته وقال الم داعدَ مدن َ  طريدب! وهلد ا ب د   و

 غريب. 
: َّ  اِددمه ور  فددي َرندد  ِددهر مددن وم تًددرق  خددر يًددلَ فددي اِددف ال اددي،  ، ويقددِه

 القر   هي:  ِ عمدرا ، واألةدزاب، ومحمدد، وال دتح، وكلهدا ِدهر مديءد . ومدن ْدف فدإ 
ِه قال الهفدَر، وإيمدا اتخد ه بتدأْير قراااتده لإليفيدل  ل ظ  محمد لف تمن اِف علف للِر

 (! 9واتصاله بال صار ، بمع   َيه التقَ ه ا ااِف واصا اه ل   ه)
 ر َ العرب والحلف الم اب: 

، وقدداِ َّيهددا مصدد هع  الحددها ث، وإذا َيمددر َةددد َخبددار ر َ العددرب بعددد وفدداَ ال اددي، 
(، اخْتلقددددَ لغددددرض ِءاِددددي، وإيهددددا مددددن صدددد   مدددد رخ الهيئدددد  10ئ )مههددددهع  الهقددددا

ال ءاِء  الحاكم ، ِء  بن عمر، فإيه ا يملن م اقًته في َمدر الروايدات التاريخءد  
ويقدها! أل  من قاِ به ا مددفهع بهده  عقدد  يددعهب َّلد  َ  تقدر بدر َ ةقءقءد  يراهدا 

صددابهف الحددب الًددرعي هدده وهددي ر َ َبددي بلددر وعمددر وعثمددا ، رهددي هللا عدد هف، واغت
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ددي الحلددف، َمددا ر َ األعددراب فهددي مددن افتددرااات ِددء  علدد  ةددد  وااِددتيالا علدد  كِر
 َعمه. 

ونمثدددل هددد ا المثددداِ تاددددو فرصددد   راِددد  الروايدددات التاريخءددد  غيدددر متاةددد  أل  الحلدددف 
الم دددداب َو يزعدددد  الهدددده  تقضدددد  عليهددددا تمامددددًا. ومهمددددا بلددددي ال اقددددد مددددن قددددَه البحددددث 

فدددي فلدددَ البحدددهث التاريخءددد  المحلدددهم عليهدددا بدددالعقف. وةتددد   والتمحدددءص فإيددده ِددديدور
ديل  لاليتقداا وااختءدار لتأكيدد َةلدام  المد هج العلمدي ا يًد   لمدن يدبءده َّذا اتخد ه ِو
م بق . وفي  راِ  فدي ال ديَر كدا  كيتدايي ذا َر  وفمدَر، اِدتعا  بلدل خادر هدعء  

بلثيدر مدن المختصدين الفدد  لتأكيد ةفته! قاِ الددكتهر عمدا  الددين خليدل َّيده يد كريا 
في ةقل التاريخ ااِالمي ال ين يعمله  وفب م هج خاطئ من َِاِه؛ َّذ هدف يتا ده  
فمَر م بق  ْف يفيئه  َّل  وقائ  التاريخ يء تله  م ها ما ي يد فمدرتهف وي دتبعدو  مدا 

  و  ذلَ. 
 َخبار الفاهلء  ومدِر  المدي   التاريخء : 

فددي بدايتدده علدد  َخبددار الفاهلءدد  َّهدداف  َّلدد  األةا يددث  وقددد اعتمددد التدددوين التدداريخي
، ونددددَ تدددأْر َخبدددار ِددديرته قادددل التدددي رواهدددا الصدددحاب  والتدددابعه  عدددن ةءددداَ ال ادددي، 

 ااِالم بما يرو  عن َيام العرب، َما األخبار ااِالمء  ع ه فتأْرت ب مَ الحديث. 
ما يتعلب بالتاريخ تحَ وفي مرةل  تالء  تف ترتيب األةا يث في َبهاب فاي صل ع ها 

َ  وال يَر في َبهاب ْف كتب، مد  َّفدرا  المحددْين، َو اِدتمرارهف فدي َّفدرا ،  اِف المغا
 (. 11َبهاب خاص  بها في مص  اتهف، البخار  وم لف َوةمد )

دد   َمدا مالمددح ال ًددأَ التاريخءدد  الم تظمدد  فتادددو يءمدا يملددن َ  يالددب علءدده اِددف المدِر
هدد( وْعدرَو بدن الزنيدر )ت 105َبا  بن عثما  بن ع دا  )ت  المديء ، وطبقتها األول 

هددد(. وهدد اا األرنعددد  110هددد( ووهددب بددن م بدده )ت 123هددد( وشددرةايل بددن ِددعد )92
َ ، وما كتبه َبا  صحف عن َةا يث َفا  م ها من َتد    عام  َول  في كتاب  المغا

 بعده. 
ابن َِّحاق والهاقدد   كما يقل ابن هًام وابن ِعد مما جم  عرَو من َةا يث، َوخ 

َ  َوخبدار الدر َ فدي روايدات قصديَر مدهجَز.  ْف الاار  مدن َخبداره التدي هدمَ المغدا
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ولًرةايل َخبار عن َِماا من هاجر َّل  المدي   ومن اشترب في غزَو َةد. وجم  
 . َ  وهب تصايء  عرَو في المغا

هدد( وعاصدف بدن 135ويتب  ه اا طبق  ْايء  يمثلها عاد هللا بن َبي بلر بدن ةدزم )ت 
هددد(. ولددألِو ت ددفيل 124هددد( ومحمددد بددن شددهاب الزرهددر  )120عمددرو بددن قتددا َ )ت 
 ، ِه َ . وتميدز لادا ةءاَ الِر ، َوخبار الهفه  ووقائ  الدر َ َوةا يدث متصدل  بالمغدا

، وندددأ   ددد  التدداريخ بالمدي ددد  معتمدددًا علددد  روايددات عدددرَو الزهددر  بإيضددداح مالمددح مدِر
تتصل بظههر األةزاب ال ءاِء  والفدِ بي ها ةِه ال ت   كتابته تارقَ لمهههعات 

 والخالف . 
دد  بددن عقبدد  ومعمددر بددن راشددد  دد  المدي دد  التاريخءدد  بابقدد  ْالثدد  فيهددا مِه وْتخددتف مدِر
ومحمدددد بدددن َِّدددحاق؛ وهددد اا الثالْددد  تالميددد  للزرهدددر . وعدددن محمدددد ابدددن َِّدددحاق )ت 

َيا  البلائي )152 َيا  ه ا يقل ال يَر ابن هًام هد( َخبار ال يَر، وع183هد( يقل  ن 
هدددد( بعدددد َ  يقحهدددا واختصدددرها و فددد  م هدددا مدددا شدددَ يءددده مدددن األخبدددار وم حدددِه 182)

 الًعر. 
لف يتقيد ابن َِّحاق بما تقيد به ْقات المحددْين فدي التددوين ويحد  فدي تاريخده م حد  

 وهب بن م به في تق ءمه َّل  ْالْ  َق ام: 
،  ماتدددَ م دد  بدددا الخلء دد ، ومبعددث يخددتص ددِه ، ةتدد  ال دد   األولدد  مددن بحءدداَ الِر

َ . واي ددر  عددن ِددابقءه بفمدد  الحددها ث وترتياهددا وتاهياهددا فددي مصدد  ه،  الهفددَر، ومغددا
َوخ  علءه َيه شدحن تاريخده بًدعر م حدِه ايتقدده علءده ابدن ِدالم الفمحدي، صداةب 
َهدل  طبقات فحِه الًعراا، َو  له َخااا فدي األي داب، َّهداف  َّلد  كثدَر ال قدل عدن 

، َويه مداأل الخلء د  الم صدهر فدي َخبدار تتعلدب ا َهل العلف األِو لمتاب، ال ين ي ميهف 
 بالعبا . 

 
علد  َ  كتابده يعددد مد  ذلدَ مددا َ َِاِدء  ل ديَر ابددن هًدام، وع دده وع ددد الهاقدد  مددن 

 بعده بدَت مرةل  جديدَ متميَز في التدوين التاريخي العرني. 
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َ  وال ير والتاريخ، ولعله يت هق عل  ابن َِّحاق بدق  في  والهاقد  واِ  العلف بالمغا
الما َ واألِلهب ونالرنَ بدين المدا َ التاريخءد  وإطارهدا الالددايي، غيدر َ  ابدن َِّدحاق 

 ياَزه في المهههعات الفاهلء . 
وإذا كا  القر   المريف هده المصددر األِو لدراِد  التداريخ يلءده الحدديث، وكايدَ بدايد  

ءق  الصل  به  ين المصدرين، فإ  الحرك  التاريخء  التي يًدأت فدي المدي د  التألء  ْو
قد اعتمدت عل  الرواي  الً هي  كروَا الحدديث. والخادر التداريخي عمدتده ال دماع مدن 
هق بهف من الح اظ، وه ه هي طريق  ااِد ا ، وكدل جيدل ي دتمد مدن الد   قالده.  المْه

راهدا مبالغد  محمده َ. وروَا الخادر واألِاييد مبالغ  ع د الباةثين تاريخءدًا، ومد هف مدن ي
، وع صره الثايي ال ص َو المتن ال   ير   عل  التتاب  َو ال  د ع صر الخار األِو

 ابن خلدو  َ  ي صب علءه ال قد. 
 عايد بن شريه الفرهمي َوخبار العرنء  الف هنء : 

ددد  المدي دد  التاريخءددد  ع دددد  ومدد  َ  وهدددب بددن م بددده يددددرج فددي طبقددد  مددن طبقدددات مدِر
لبداةثين، واعتمدد علءده كثيدر مدن القددماا َشدهرهف ابدن َِّدحاق، فدإ  ه داب مدن يدرجدده ا

فددي ِل ددل  عايددد بددن شددريس  كتصدد ء  مههددهعي اهتمامددات َّخباريدد  بعي هددا. وكتابدده 
التءفددا  يعددالج مههددهعات ابددن شددريس  الددثالث: بدايدد  عمددرا  العددالف، والعرنءدد  البائدددَ، 

َيا َ في ااِرائيلءات َوخبار الفزيَر.  وملهب الءمن من لد  يعرب بن قحاا ،  م  
َغلاهدا، وكدا  ابدن شدريس  يحددث بهدا فدي عهدد معاويد   وااِرائيلءات روايات شعاء  في 
بمثدددل ةدددديث كعدددب األةبدددار ع هدددا وعدددن العرنءددد  الف هنءددد  بقصدددص َِددداهر  وشدددعر 
مددده  َصدددبح مدددن المصدددا ر األولءددد  للبددداةثين فدددي التددداريخ  م حدددِه علددد  ل دددا  عدددا  ْو

ءم دي. قدداِ الزركلددي: َّ  كريمدده، الم تًددرق األلمددايي، كتدب لدده َّيدده لددف يلددن فددي يددهم ال
مددن األيددام ه دداب شددخص اِددمه عايددد بددن شددريس ، بمع دد  َيدده هدده َوقاصءصدده المتددأَْر 

 بااِرائيلءات من اختراع القصاصين عل  ةد َريه. 
لقديمدددد  علدددد  َ  مددددا ي ددددب َّلءدددده بدايدددد  ا ت مددددر، ذات اتفدددداه يحدددده الحءدددداَ الفاهلءدددد  ا

وتمفيددها مد  اختراعدات كثيدَر يمدَ بمدرور الدزمن ونفهدد مدن َتد  بعدده، َمدا التءفددا  
ددددددايي )ت  ددددددايي، صددددداةب ااكليدددددل، والَهم  هدددددد( عدددددالف فدددددي اللغددددد  334فقدددددد يقلددددده الَهم 

والرياهددءات والًددعر واألي دداب، َفددا  الالددداييه ، كددالبلر  ويدداقهت، مددن كتابدده صدد   
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َهدددا جزيدددَر العدددرب. وتضدددمن الفدددزا الثددداي ي مدددن َّكليلددده َةا يدددث عدددن  ْدددار الدددءمن وك ه
وملهكهدا، مد  َّشدداَر َّلد  بعدَّ مالةءددات عدرب الف ددهب ومضدر فدي عهددد ب دي َمءدد ، 
ير  قدم فيها ااكليل بعد َ  يقحه.   َما الفزا األِو فاةته  عل  قصيدَ ل ًها  الحم 
هدداَ لددف ي ددلف ااكليددل مددن ةًددد مددن األخبددار األِدداهري ، وتميددزت روح صدداةبه بالمبا

لاايها قال ااِالم. َولمح بعَّ الباةثين َّلد  َ  يلده   والم اخَر في ي ب الءمن ِو
 (. 12ذلَ من ر  ال عل عل  مفد ال زاري  في ااِالم وقريش عل  وجه الخصهص)

دايي في ه ه ال ل دل  التدي قدد تح دب فدي تصد ء   ويعد ابن الملاي من مصا ر الَهم 
َّلدددد  َّبددددراَ الهءم دددد  القديمدددد  لددددألذواا واألقءدددداِ  التدددداريخ المحلددددي، َو ذلددددَ الدددد   ي ددددزع

والتبابع ، و عدف ذلدَ بالمبالغدات ااخباريد  فدي مفداات الحءداَ ال ءاِدء  وااجتمابءد  
وظددهاهر اللغدد  بددالرغف مددن َ  التمتددل المايددر للعرنءدد  الف هنءدد  رنمددا لددف يعددرم َّا فددي 

 (.12ااِالم)
ْر والايهتددات واأللقداب واألصد ام واأليددام وابدن الملادي اهتمدام بدداألةالم الفاهلءد  والمدآ

والمثالدددب والالددددايءات. ومددد  َّيغالددده فدددي القصدددص الخءدددالي ومدددا اتهدددف بددده مدددن المددد ب 
والههدددد  فددددإ  اِددددت ا َ المصددددا ر م دددده علدددد  اخددددتالم مًددددارنها كايددددَر جدددددًا، َّا َ  
ااةترا  مدن رواياتده ي صدب علد  َخبداره عدن صددر ااِدالم، ونخاصد  عدن ال ت د ، 

هر بدده َوبددهه مددن قالدده مددن يزعدد  ملَرَءدد  متارفدد ، ولدد ا قدداِ ابددن تءمءدده: َّ  ابددن لمددا اشددت
َهل الهه  واالحا ، وع هما ْيقل الاعن في الصحاب .   الملاي َوبا مخ ف من 

 مدِر  العراق التاريخء  وااخباريه  القدماا : 
َت مرةل  جديدَ ع د ابن َِّحاق والهاقد  في التدوين التا ريخي فدإ  وإذا كايَ قد بر

ددد  األولددد  فدددي المدي ددد ، وعدددرم ااخبددداريه   ددد  العدددراق التاريخءددد  قدددد تلدددَ المدِر مدِر
هد( وهه َّخبار  من 147األوائل في المهف  والبصَر، كأبي مخ ف لهط بن يحي  )ت 

َهل المهف  واهح ال زع  العقدي  وله تألء  عن مقتل الح ين، و خ  الثأر ويقصد به 
لخًاء ، وتآلء  في الر َ وال تهح والفمدل وصد ين ومقتدل المختار صاةب المء ايء  ا

هدد( كدا  علد   رايد  147ةفر بن عد ، وكعهايد  بدن الحلدف وهده َّخبدار  كدهفي )ت 
بأخبددار ال تددهح مدد  علددف بالًددعر واألي دداب، وقيددل َ  مهق دده كددا  ةءا يددًا بددين األمددهيين 

تهملده المصدا ر مد   والعلهيين، وتتلم  عل  يديه الهيثف بن عد  وهه َّخبار  مثلده لدف
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مدا قيددل مدن ولعدده بالمعايدب والتددألء  بالمثالدب. وتتلمدد  علد  يددد  عهايد  المدددائ ي )ت 
 هد( وهه َّخبار  َيضا اقترب من َِلهب المحدْين في يقد الروايات. 225

هدد( اخدتص بدراِد  األي داب، 146ومن َّخباريي المهف  محمد بن ال ائب الملاي )ت 
َهل 204ملاي )وورث ع ه اب ه هًام ابن ال هد( المتقدم ذكره ه ا ااهتمام. وظهر من 

 ه ا العلف الزنير بن بلار َوبه الءقظا  ال  اب . 
هدد( وهده عراقدي معتددِ، 180وعرم من بدين ااخبداريين فدي المهفد  ِدء  بدن عمدر )

كمددا يقددِه محددب الدددين الخايددب، وقددد َخدد  عددن شدديهخ المهفدد  كمددا َفددا  مددن الروايددات 
ب عدددن ال تدددهح والدددر َ وم دددير علددد  وعائًددد  ةققددده الددددكتهر قاِدددف المدي ددد ، ولددده كتدددا

 ال امرائي وظهر بابعته الثايء  ةديثا. 
 الم رخه  : 

ويددأتي بعددد ااخبدداريين األوائددل الم رخدده ، وقددد اهددتف الااددر  مدد هف بااِدد ا  وت ل ددل 
 الددروَا شددأ  ااخبدداريين. ْددف تحددررت المتابددد  التاريخءدد  مددن هدد ه الاريقدد  َّلدد  المتابددد 

ددل ، وظهددر هدد ا واهددحًا جلءددا ع ددد الءعقددهني )ت  هددد( 346هددد( والم ددعه   )284المِر
اللدد ين اكت ءددا بااشدداَر َّلدد  المصددا ر مدد   راِدد  يقديدد  فددي بعددَّ األةءددا  كمددا فعددل 

 الم عه   في مروج ال هب. 
 طريق  التألء  وصهر الما َ التأريخء : 

فدي الاريقد  واألِدلهب فدي فدن  عل  َ  التحرر من ااِ ا  قد رافقه َوت  بعدده تادهر
المتابدد  التاريخءدد . وةتدد  مدد هج المتابدد  الدد   كددا  يعتمددد علدد  ذكددر األخبددار ة ددب 
َهمءددد  القءمددد  الخاريددد   ال ددد ين، وهددده مدددا يعدددرم بالحهلءدددات، اتفددده َّلددد  التأكيدددد علددد  
للحا ْددد  ومراعددداَ تتددداب  ع اصدددرها اِدددتءعاب المههدددهع بعددددم تفزئددد  الهاقعددد . وكدددا  

دم  َصحاب الحهلءات. َما ابن األْير، وهه ممن َفا  م ده، فقدد ةداِو الاار  في مق
التخلص من رنَ الحها ث بال  يين، وإ  كا  قدد ِدار علءده بدأ  ع ده  للمههدهعات 

 وتخلص من ااِ ا  محافظ  عل  وةدَ الحا ْ  الهاةدَ. 
وفددي هدد ا المدد هج َيضددا طريقدد  َخددر  وهددي التددألء  ة ددب المههددهعات، وعلدد  هدد ا 

هدددد(. والتددداريخ ة ددب المههدددهعات ََّمدددا تدداريخ لألِدددر الحاكمددد  والددددِو 732ير  )ال دده 
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والعهددده  كمددددا فعدددل الدددددي هر  فددددي األخبدددار الاددددهاِ، َو تدددداريخ ة دددب الابقددددات مثددددل 
 تص ء  ابن ِعد َوبي يعل . 

والمددا َ التاريخءدد  تت ددهع صددهرها بددين تدداريخ عددالمي عددام كددالاار  والءعقددهني و خددرين 
  والثعدالاي، وندين تداريخ محلدي وط دي كتدأريخ ال دالمي عدن واَ كم لهي  وابن العادر 

 خراِا  وتأريخ طء هر عن بغدا  وابن ةءا  عن األيدل  وابن العديف عن ةلب. 
 عالق  الحديث بالتأريخ: 

وفدددي عالقددد  الحدددديث بالتدددأريخ يالةدددظ َ  علددد  روايددد  الحدددديث تا ددد  األةلدددام وتقدددام 
صِه التًري  وهه ال    ال اهيد . ولد لَ فدإ  الحدو ، فهي تتصل مباشَر بأصل من َ

َين  قءقد  بقددر ااملدا  وعرفدها كدل راٍو:  ْقات المحدْين وهعها روَا الحديث في مدها
يرته، ووهعها من َجل ه ا قهاعد للفرح والتعديل.   تاريخه ِو

ونحث المحدْه  كءحيد  بدن ِدعيد وعادد الدرةمن بدن مهدد  وابدن َبدي ةداتف الح ظلدي 
ل تالقدد  الددراو  والمددرو  ع دده، وني ددها مقدددار  رجدد  كددل راٍو مددن الثقدد . فددي الددروَا وهدد

ولدددء  األمدددر فدددي التددداريخ كًدددأ  الحدددديث، ومههدددهعاتهما مختل ددد . وكمدددا يظدددر ابدددن 
خلدددو  فددي ال قددد التدداريخي َو  التمحددءص يفددب َ  ي صددب علدد  يددص الحا ْدد  فددإ  

 بالعلل المالمء . المتملمين بالغها في محاول  َّخضاع الحديث لحلف العقل وعرهه 
وااخبدداريه  هددع اا فددي مفملهددف ع ددد المحدددْين م دد  محمددد ابددن َِّددحاق، وللمحدددْين 
َمدد  لدقتدده،  شددروطهف فددي المفدداِ المًددار َّلءدده، وقهاعدددهف فددي مفدداِ ال قددد الحددديثي ا
ومدد  قددرب اامددام الًددافعي مدد هف فقددد ايتقددده بعضددهف كددابن معددين وابددن عاددد الحلددف فددي 

 طريق  الرواي . 
َكددها كثيدددرًا مددن ااخبدداريين فدددي مفدداِ التددداريخ ويقلددها مدددن علدد   َ  المحدددْين َي  دددهف 

َخبارهف. ومدا يظهدر مدن اتبداع مد هج المحددْين فدي ال قدل عدن ااخبداريين لدف يلتدزم بده 
من يدعي اتباعه، وإيما َرا ه للتأكيد عل  جزئء  خاص  ولء  م هفًا عامدًا. وإذا خددم 

، ومدن يًد   علد  ِدء  بدن عمدر، علد  ِدايل غرهه به ا الم هج اعرض عمدا ِدهاه 
المثاِ، ا يالب في َبي مخ دف وابدن الملادي جرةدًا وا تعددياًل وا ي دأِ عدن روَا وا 

 َِّ ا . 
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تحدث باةث عن شاث بن رنعي فحمل علءده بًددَ ولدف يللدف ي  ده ع داا ال ظدر فدي 
شدداث طدرق الروايدد  وصداةاها. وشدداث معدَدِ ع ددد المحددْين. وخاددر هد ا الباةددث عدن 

َ واجءدد  فددي التاايددب كثيددرًا مددن َِدداليب مددن  عددن طريددب ابددن الملاددي، ونهدد ا ت ضددح اا
 يالاه  الفرح والتعديل في ِء  وة ب. 
 ِء  بن عمر َةد ااخباريين األوائل: 

ددء  اعَتَمددد علءدده، كمددا يقددِه محقددب كتابدده، الدددكتهر ال ددامرائي، كثيددرن مددن المدد ل ين  ِو
ب المعدداجف. بددل وةتدد  َصددحاب كتددب الحددديث، ِددهاا كددايها مددن المدد رخين َو َصددحا

كالد هاي وابددن ةفددر وابددن ع دداكر والااددر ، وهده ع ددد الدد هاي وابددن ةفددر عمدددَ فددي 
التددداريخ وإخبددددار  عددددارم. واعتمدددد الااددددر  علدددد  روايتدددده فدددي ال ت دددده م تًدددد عًا روايدددد  
 الهاقد ، وك ا فضلها ابن كثير وهه من َصحاب األْر، وترةف عل  ِء  صاةاها. 

ددء  مدد ن رجدداِ الترمدد  ، وفضدداًل عددن روايدد  الترمدد   ع دده وروايدد  ابددن ةددزم ع دده ِو
َيضددا فدددإ  كثيدددرًا مدددن المحدددْين رووا َةا يدددث تتًدددابه مددد  َةا يددث ِدددء  فدددي الددد ص 
وتختلف معها في ااِ ا ، ور ت ه ه ع د البخار  وم لف والددارمي َوةمدد بدن ة ادل 

ثله كثيَر. وصدحح الددارقا ي وابن ماج  وال  ائ ، وهرب الدكتهر ال امرائ  له ا َم
َهددَر بددن ةَهيدد  ال ددعد  قاتددل الفدالي ه  فددي القا ِددء  يقدداًل عددن ِددء  وقدداِ: َّ   اِدف 

 قِه ِء  َصح. وقد ور  في بعَّ المصا ر جهي  بالفءف المعفم . 
وقاِ ال امرائ ، بعد َ  َشار َّل  عد  من المصا ر والمراج  عدن ِدء  م هدا بحدث 

  بدن عمدر الراويد  األشدهر لل تهةدات ااِدالمء  ، َ  ألةمد عا ِ كمداِ بع دها   ِدء
ابددن قدداي  وابددن شدداهين وابددن مدداكها وابددن عاددد الاددر وابددن ةفددر صددححها مددرارًا وتمددرارًا 
َِماا َصدحاب ال تدهح اعتمدا ا علد  مرويدات ِدء ، َو  جدل األةا يدث ال اهيد  التدي 

ث المختل د ، ور ت ع د ِء  مهجه َ بأِاييد مختل   وطرق متًدعب  فدي كتدب الحددي
 َو  عل  الباةث الفا  َ  ي تقصي  و  هه  يعمي َو َر  م هاي يغه . 

 ِاب الحمل  عل  ِء : 
وممددا تًددير َّلءدده بعددَّ الدراِددات َ  ِدداب الحملدد  علدد  ِددء  مددن بعددَّ المتددأخرين 
هه ةديث ِء  عن ال ائء . وقد يله  ه ا ةقًا له كا  ِء  لف ْي اب َّل  ااعال  

ه َبده مخ ددف الد   َفصدح يءمددا يقدل ع ده الدداالذر  عدن َ  ابددن ع هدا. والد   ِددبقه هد
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دايي ال   كا  ي اقش علءا في َصدعب َيدام ةءاتده عدن  ِبأ هه عاد هللا بن وهب الَهم 
دددايي  َريدده فددي َبددي بلددر وعمددر َو  علءددا كتددب كتابددًا بقيددَ م دده ي ددخ  ع ددد هدد ا الَهم 

 فحرفها. 
د لءما  العده َ وجميدل المصدر  وإل  ه ه الروايد  َشدار طده ة دين ويداي  معدروم ِو

 يقاًل عن الاالذر ، ومصدرها األِو هه َبه مخ ف وهه متقدم عل  ِء . 
َوشددار َبدده مخ ددف قاددل ِددء ، يءمددا يقددل ع دده الااددر ، َّلدد  ال ددائء  تاريخددًا ومعتقدددًا؛ 
فقدداِ عددن المء ددايء  َيهددا ال ددائء ، وذكددر قددِه شدداث ع هددا وتًدد ء  المغيددَر بددن شددعب  

م  هن  َّل  رائدها وعقلها المدبر ال   عدَرم َبده مخ دف باِدمه  عليها في ْهَر ةفر
يها َيام  دي  كِر واِف َبءه وك يته ومعتقده. ويءما عدا خار َبي مخ ف عن ال ائء  ِو
المختدددار فدددإ  المصدددا ر التدددي َشدددارت َّليهدددا م ددد  َيدددام ال ت ددد  علددد  اخدددتالم مًدددارنها 

 الم هاء  َشهر من َ  ت كر. 
ات الحديث   ف العش بإعدا  بحهث في محاهرات وكتدب ومن الداِر قام الدكتهر يِه

عن ال ت  ؛ ف حص الروايات الهار َ ع ها فحصًا علمءًا  قءقدًا خدرج م ده بدأ  ِدء ًا َتد  
هقد   بقص  ال ت   من مصدر ةءدا   مالد  ففداات قصد  م  دفم  مد  الروايدات المْه

يخء  بما للملم  من فدخلَ في عدا ها م  َر مههح  م صل  مقاهل ، َويها رواي  تار 
مع  . واِتبعد العش روايتي َبي مخ دف والهاقدد  بعدد بحدث و راِد  ويظدر فدي ِدب  

 روايات َخر  من األخبار المقاع . 
َوشار َّل  يتءف  العش، َوفا  م ها، ورنما َهام َّليها  خدرو  مدن البداةثين، ك داي  

دايي َر  ال حل  ال ائء  وابن وه ب الراِاي الزبءف األوِ معروم ال   قار  بين الَهم 
للخددهارج، وكأةمددد عرمددهش والعدده َ وخالددد الغيددث. ويًددر ال ددامرائ  ع دده وعددن ِددء  
تصدددددر  ار َمءدددد   راِدددد  متماملدددد  فددددي هددددها المصددددا ر  بحثددددًا باللغدددد  اايفليزيدددد ، ِو
التاريخء  وكتب ال رق والملل واألههاا وال حل خاص  ب ء  ال   هه ع د المتحاملين 

مدن الخدهارق العفيبدد ، ركادها علءده مفمهعدد  مدن األهدهاا والميددِه علءده خارقد  عظمدد  
 المت اقض  التي من المحاِ َ  ت تقءف في شخص رجل واةد. 

وعمد َشد المتحاملين علءه ففعل ب دي َِْديَرد قهمده كلهدف مختلقدين مد   خدرين، وصدَدر 
ميين بأِمائهف كتابًا عن ااختالق واايتحداِ. وصددر بعدده كتداب عدن الًدعراا ااِدال
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للددددكتهرين القء دددي وةددداتف الضدددامن افتتحددداه با دددي َِْددديَرد الددد   يدددزعف المتحامدددل وهددده 
 المًمير  الع لر  َ  ا وجه  لهف. 

َعمدب  وور  في كتاب ال ت   ل ء ، جم  َةمد عرمهش  َيه كا  لل ت   ووقع  الفمل 
ا بي هدا شدديد األْر، بدَ الخالم ِءاِءًا وايته  م هاءًا فايق مَ األم  َّل  فئدات بأِده

تتبدا ِ الاعدده  ةتدد  التم يددر... َو   التعصددب َّلد  يدددَر الروايددات الصددحءح  لتدداريخ 
تلددددَ الحقبدددد ... وهدددد ا المتدددداب، كتدددداب ِددددء ، مددددن َقدددددم المتددددب التددددي ت اولددددَ هدددد ه 

 المهههعات وم ل ه َكثر م رخي تلَ الحها ث ةءا ًا ومهههبء .  
 الههامش : 

: وَرخ، وقء  تقِه َرَ 1  خ. ( تمءف تقِه
 ( ال يد عاد العزيز ِالف، التأريخ والم رخه  العرب. 2
را والد امرئ القء  الًاعر. 3  ( مأقَ يهم لا ي َِد عل  ك دَ الءمايء  قتلها يءه َةف 
( الب ه  ب َ م قد ال دعدي  خالد  ج دا  قاتدل كليدب، وإليهدا ت  دب وقدائ  الحدرب 4

 بين اب ي وائل: بلر وتغلب. 
د بددين تمدددءف وذبءدددا  مددن جهددد  ون ددي عدددامر وبددب  مدددن جهددد  ( جالدد  فدددي عالءدد  يفددد5

 َخر . 
( وفدددي مقابدددل هددد ا ال قدددد التددداريخي مدددن ابدددن خلددددو  ألخبدددار الدددءمن فدددإ س ابدددن ِددداَلم 6

َهمل جمء  ما ي  ب َّل  الدءمن مدن الًدعر  الفمحي في كتابه طبقات فحِه الًعراا 
 .  عل  اعتبار َيه من المص هع الم حِه

 العلهم ع د العرب. ( عمر فرْوخ، تاريخ 7
( تق ءف العرب َّل  عارن  وم تعرن  فري  ماتدع ، وقد بي َ ه ا فدي مههدهع  َفدَدب 8

 َومل   َخر  ، الم ًهر في ه ه المفل  في عد ها الثالث. 
 ( عما  الدين خليل،  راِ  في ال يَر ال اهي . 9
، وإيسمدا ال ادي، ( ي هب َصحاب ه ا الَر  َّل  َ  قبائل العرب لف ترتد بعد وفاَ 10

 ال   ارتد هف الصحاب ! 
 ( َةمد َمين، هح  ااِالم. 11
 ( ِالف محل، الم ظهر التاريخي. 12
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 ( َّة ا  ال ص، العصاء  القالء . 13
 ( 1َهف المراج  الحديث )

  . َّبراهءف شعهط، َباطيل يفب َ  تمح  من التاريخ. 
 األمه .   . َّة ا  ال ص، العصاء  القالء  َوْرها في الًعر

 َةمد َمين، هح  ااِالم. 
 َةمد عرمهش، مقدم  كتاب  ال ت   ووقع  الفمل  ل ء  بن عمر. 

  . خالد الغيث، مرويات ِء  بن عمر. 
  . ِالف محل، الم ظهر الحضار . 

َغلِه عاد الحميد، في تاريخ العرب قال ااِالم.    . ِعد 
  . ِلءما  العه َ، عاد هللا بن ِبأ. 

 د عاد العزيز ِالف، تاريخ الدول  العرنء .  . ال ي
  . طه ة ين، ال ت   المار . 

  . عاد العزيز الدور ، التاريخ والم رخه  العرب. 
  . عما  الدين خليل،  راِ  في ال يَر ال اهي . 
  . عمر فروخ، تاريخ العلهم ع د العرب. 

 وعائً  ل ء  بن عمر.  . قاِف ال امرائي، مقدم  كتاب ال تهح والر َ وم ير علي 
  . ياي  معروم، الخهارج. 

  . يهر  القء ي وةاتف الضامن، شعراا َِّالميه . 
ف العش، الدول  األمهي .    . يِه

--------------- 
َهددف المراجدد  الحديثدد ، َمددَا المصددا ر القديمدد  فقددد ور ت ااشدداَر 1 ( َْات ددا ه ددا َِددماا 

 َّليها في صلب المهههع. 
 وووووووووووووووووو
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 مع يير وضوابط لقبو  األخب ر الت ريخي 
 

قد تحدث كثير من الم رخين والعلماا وطلب  العلف والمثق ين في عصريا الحاهر عن 
 هروَر غرنل  األخبار التاريخء  ، ووه  ههابَ لقاِه الخار.

وذهددب بعضددهف بعيدددًا َّلدد  الحددد الدد   جعلدده ي ددا   بهجددهب معاملدد  هدد ه األخبددار كمددا 
ةا يث واْلْار من ةيث القاِه والر  ، َولف بعضهف كتبًا في ال يَر ال اهيد  تعامل األ

الًددددري   ا تحدددده  َّا صددددحاح األخبددددار بمقددددايء  المحدددددْين التددددي وهددددعهها لقاددددِه 
األةا يددث واْلْددار ، ولقددد َ   صدد ءعهف هدد ا َّلدد  اخت دداا كددف كايددر مددن َخبددار ال اددي 

يَر الًدددري   كأيهدددا ماتدددهَر فدددي َوصدددحابه رهدددي هللا عددد هف ، وصدددارت ال دد  األعظددف 
بعَّ مهاهعها من ةيث الت صيل و قائب األخبار ، فما هي الاريق  المرهء  التدي 

 َراها في ه ا الباب المهف ؟
: َّ  ال ددلف رهددي هللا عدد هف : َئمددتهف وعلمددائهف ومًددايخهف وفضددالؤهف قددد  َبدددَ فددأقِه

َمدايهف  وتدداولهها وارتضدهها، ولدف قالها كتب ال يَر والتدهاريخ التدي وهدعها الثقدات فدي 
 –َِددم  َ  واةدددًا مدد هف طعددن فيهددا ، فهددا هددي ِدديَر ابددن َِّددحاق علدد  ِددايل المثدداِ 

  مليئ  باألخبار عن ال ادي  –وته ياها عل  يد ابن هًام متداِو بي  ا اليهم مًههر 
وصحابته رهي هللا ع هف وفيها عد  لء  بالقليل مما يعده علماا الحدديث بمقايء دهف 

لمدددن ال ددلف تلقههدددا بددالقاِه وارتضدددهها ، فمال ددا اليدددهم ا يقاددل مدددا قالدده ِدددل  ا  هددعء اً 
َمددا  الصددحاب  والتددابعين وتددابعيهف  َمددا  ال دديَر َّلدد   َيددا  رهددي هللا عدد هف ، ولدده تفاو
والقرو  الثالْ  الم ضل  وما بعدها ، َور يا َ  يقء  َخبار َولئَ بمقايء  المحددْين 

األخبار ، ولخ ريا كثيرًا مدن قصدص العظمداا فدي  الدقءق  لضاع َكثر من شار تلَ
َهدددددهف وجهددددا هف ، وتضددددحيتهف ، وهمددددتهف العالءدددد  و َبهددددف ، فالدددد   َراه  باددددهاتهف ، و

 باختصار هه التالي : 
َهدل ال د   قال دا  َوًا : ال ظر في ةاِ مص  ي المتب التاريخء  ، فإ  كدايها مدن ْقدات 

مددن ال ظددر فيهددا بعددد ذلددَ بمددا ِددأذكره ، وَع ددي مددا فددي هدد ه المتددب قاددهًا َولءددًا ا يم دد  
بثقات الم رخين من كا  مثل ابن ِعد في طبقاته ، والد هاي اامدام فدي ِديره ، وابدن 

 كثير في بدايته ويهايته ، وهل ا ...
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ْايءددًا : بعددد القاددِه األولددي ي ظددر فددي ةدداِ هدد ه األخبددار ، فددإ  كايددَ َخبددارًا لل ددلف 
َهددددهف ، وشدددفاعت هف ، وكدددرمهف ، وجهدددا هف ، وتضدددحيتهف ، َومدددرهف والخلدددف تت ددداِو 

بالمعروم ويهيهف عن الم مدر ، وة دن خلقهدف ، وجمداِ طبدائعهف ، ولاافد  ِدفاياهف 
ولف تمن ه ه األخبار خارج  عن األصِه العام  للًدريع  ، وا هدي ممدا تأبداه ال ادَر 

ب د د َصداًل ال هي  فما الماي  من قاهلها ةت  له ور ت ب  د هعء  َو َيهدا لدف تدر  
 ؟ ! وما هه األمر المح ور ال   ْيخش من وقهعه َّذا قال ا مثل ه ه األخبار ؟ ! 

وإ  كايدَ تلدَ األخبدار تت دداِو ال دتن التدي جدرت بددين الصدحاب  رهدي هللا عدد هف ، َو 
فيها شيا من المخالف ألصِه الًريع  الًري   ، َو َيها ممدا تمفهدا وتأباهدا ال ادَر 

ا تددرو  ، وا تحدداكف َّلدد  شدديا ، ولددء  ب ددا وهلل الحمددد هددروَر ال ددهي  فإيهددا تادده  و 
تددعه َّلد  قادِه مثدل هد ا ، ولقدد َطادب ال دلف الصدالح ومدن تدبعهف مدن الخلدف علدد  
ال لهت مما شفر بين الصحاب  من ال تن ، بل جعلهدا بعضدهف مدن عالمدات العقيددَ 

عها علديهف رةمد  العميب ، وه ا َمر ة ن مقاِه ، ويعف ما ص  اايما الصحءح  ، و 
 هللا ورههايه.

ْالثددًا: بقددي علي ددا مددا َل دده الضددع اا والمتهمدده  مددن َمثدداِ الءعقددهني والم ددعه   ، ومددا 
جداا فدي تداريخ الااددر  مدن الادهام فهد ا ا بددد مدن ال ظدر يءده يظددرًا  قءقدًا ، واتهدام مددا 
َّ ، جداا يءده ومحاكمتدده محاكمد  عا لد  ، وذلددَ أل  األولدين مداا يحدده التًدء  والددرف

والاار  ماِ َّل  الت داهل فدي قادِه األخبدار التدي ا تقادل بددعه  َيده َور هدا بال د د 
َعلدف  –يءا ليته لف يص   هد ا ولدف يرتضده ، والد   َراه  َ  يلت د  بمدا ور  فدي  –وهللا 

كتددب ْقددات المدد رخين ف يهددا الغ ءدد  عددن مثددل هدد ا ، فددإ  وجددد َ  ه ددا بعددَّ األخبددار 
  والءعقدددهني ومدددا جددداا فدددي تددداريخ الاادددر  َو  هددد ه المهمددد  فدددي كتدددب يحددده الم دددعه 

األخبار ت يد الم لمين في  ي هف و يءاهف عهملَ عل  ة ب ما جاا في ال قَر الثايء  
مددن الت ريددب بددين َخبددار الزهددد ومثيالتهددا فتقاددل ونددين األخبددار التددي تتعلددب باألةلددام َو 

 ال تن فتمحص عل  ة ب القهاعد الحديثء  في قاِه األخبار.
مددا كتددب المدد رخين المتددأخرين مثددل ال ددخاو  وابددن َّيددا  ، والعمددا  الح الددي ، ويفددف َ

الدددين الغدددز  ، والمحادددي ، والمدددرا   ، ف يهدددا مدددا هددده مقادددِه ومدددا هددده مدددر و  بال  دددب  
َعصارهف َومصارهف ، وت تقر َّل  تحقيب وتمحءص ، ويظر مدقب.  ألخبار 
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ن األمف عًر معًدار مدا لددي ا مدن وختامًا َقِه : َّ  تاريخ ا ْر  غ ي ، لء  ألم  م
َخبدار األِددالم واألجدددا  العظددام وكثيدر م هددا متصددل صددحءح ، فتداريخ مثددل هدد ا هدده 
فخر ل ا وعَز في بغي المحافظ  علءه ، وااهتمام بده ااهتمدام الالئدب ، وعددم تضديءعه 
ائب بالتدددقيب الزائددد والمحاكمدد  الظالمدد  التددي تفتدداح كثيددرًا مددن الت اصدديل المهمدد  والدددق

العظءمد  تحددَ ع دها  بددراق جدد اب مثدل َّعددا َ كتابدد  التداريخ ، َو تمحددءص األخبددار ، 
َو غرنل  التهاريخ ، َو غير ذلَ مما هه ةب ومالدهب لمدن ال دايل َّلءده ممدا تختلدف 
فيها األيظار ، وتت اوت يءه م الَ ال ههم ، وة اي َيي َوهحَ الد   َراه ةقدًا فدي 

 من َرا  التعقيب والم اقً  ، وهللا تعال  المهفب.الم أل  ، َوترب الحال رخءًا ل
 وووووووووووووووووو
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 عب دة األصن م لاى العرب
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
دخر لده مدن  م  َ  هللا ِبحايه قد ميز ااي دا  وكرمده علد  غيدره مدن المخلهقدات، ِو

ن ال دا  ال عف ما ظهر م ها وما بادن، وفادره علد  فادَر يقءد  ِدلءم ، َّا َ  كثيدرًا مد
ايحرفها عن طريب ال ادَر، َوبدها َّا الضدالِ، واتبعدها الًدءاا ، العددو القدديف، وعاددوا 

 األص ام بًت  َيهاعها، وجمء  َص افها.
لقد عادت طهائف من العرب األص ام التي ايتقلَ َّليهف من األمف ال ابق  مثدل : وَ ، 

دددهاع، ويغدددهث، ويعدددهق، وي دددر، والتدددي كايدددَ فدددي قدددهم يدددهح، واي تًدددرت ببدددا َ تلدددَ ِو
األص ام بين القبائل العرنء ، كما  ِ عل  ذلَ ةديث ابن ببا  رهدي هللا ع همدا : 
ا  التي كايَ في قهم يدهح فدي العدرب بعدد، َمدا وَ  كايدَ لملدب بدومد   ) صارت األْو
دهاع كايدَ لهد يل، َومدا يغدهث فمايدَ لمدرا ، ْدف لا دي غاءد  بدالفهم  ِْ الف دِ، َوما 

دا ، َوما ي ر فمايدَ لحميدر ْلِ ذ  الَمدالع، َِدماا  ع د ِبأ، َوما يعهق  فمايَ لهم 
رجداِ صددالحين مدن قددهم يدهح، فلمددا هلمدها َوةدد  الًدءاا  َّلدد  قدهمهف َ  ايصدداها َّلدد  
ددمرهها بأِددمائهف، ف علددها فلددف تعاددد، ةتدد  َّذا  مفال ددهف التددي كددايها يفل دده  َيصددابًا، ِو

َخ العلف ْعاَدت( رواه البخا  ر  .هلَ َولئَ، وَتَ  س
وكايدَ العدرب تعادد َّهداف  َّلد  تلددَ األصد ام َصد ام قدريش كدالالست، والعدزس ، وم دداَ، 

 وهال: 
كدددا  م صدددهنًا علددد  ِددداةل البحدددر مدددن ياةءددد   -وهددده َقددددم َصددد امهف  -فصددد ف م ددداَ 

المًلل، بقديد بدين ملد  والمدي د  . وكايدَ العدرب تعظمده، ولدف يلدن َةدد َشدد تعظءمدًا 
ِه هللا  له من األو  والخزرج، وقد علءًا رهي هللا ع ه فهدمه عدام ال دتح   بعث ِر

. 
َمدا صد ف الددالت فقدد كددا  فدي الاددائف، وهده ببداَر عددن صدخَر مرنعدد ، وكدا  ِددديتها 
ْقء ، وكايها قد ب ها عليها بيتًا، فما  جمء  العرب يعظمهيها، وي مه  األِماا بهدا، 

َيد الالت، وتءف الدالت، وهدي فدي مههد  م  داَر م دفد الادائف . فلمدا فمايها يقهله : 
ِه هللا   المغيَر بن شعب  فهدمها، وةرقها بال ار.  َِلمَ ْقء ، بعث ِر
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َمددا صدد ف العددز  فإيدده َةدددث مددن الددالت، وكددا  بددها   يخلدد  ، فددهق ذات عددرق، ون ددها 
دِه هللا   عليها بيتًا، وكايها ي معه  م ها الصهت، وكايَ قريش تعظمها . فلما فتح ِر

 لددد بددن الهليددد فأتاهددا فعضدددها، وكايددَ ْددالث ِددمرات، فلمددا عضددد ملدد  ، بعددث خا
الثالث  : فدإذا هده بحبًدء  يافًد  شدعرها، واهدع  يددها علد  عاتقهدا، تضدرب بأيءابهدا، 
َهايدَ، ْددف  وخل هدا ِدا يها، فقداِ خالدد : يدا عدز ك رايدَ ا ِدبحايَ، َّيدي َريدَ هللا قدد 

 تل ال ا  .، ْف ق-َ  رما  -هرنها ف لب َرِها، فإذا هي ةمم  
َعظدف َصد ام قدريش فدي جدهم المعبد  وةهلهدا، وكدا  مدن  َما ص ف هال فقد كدا  مدن 
عقيددددب َةمددددر علدددد  صددددهَر ااي ددددا ، وكددددايها َّذا اختصددددمها، َو َرا وا ِدددد رًا : َتددددهه، 
فاِتق مها بالقداح ع ده . وهه ال   قاِ يءده َبده ِد ءا  يدهم َةدد : اعدل هادل ، فقداِ 

ِه هللا  َعل  َوجل ( رواه البخار  . : قهلها : ) هللا  ِر   
ومدددن األصددد ام التدددي كايدددَ ْتعادددد :َِّدددام ويائلددد ، قيدددل َصدددلهما : َ  َِّدددافًا رجدددل مدددن 
جددرهف، ويائلدد  امددرََ مدد هف،  خددال الايددَ، ف فددر بهددا يءدده . فم ددخهما هللا يءدده ةفددرين، 

 فأخرجههما فههعههما ليتعظ بهما ال ا ، فلما طاِ األمد عادا من  و  هللا.
ًددار ببددا َ األصد ام بقددي َيددا  ة ظهدف هللا مددن ببددا َ غيدره ِددبحايه اِددتفاب  ومد  ايت

لدددددعَه َّبددددراهءف علءدددده ال ددددالم: } رب اجعددددل هدددد ا الالددددد  م ددددا واج ا ددددي ون ددددي َ  يعاددددد 
(، واِتمرت ببا َ تلدَ األصد ام فدي بدال  العدرب ةتد  خدتف هللا 35األص ام{ )ابراهءف:
ااته بمحمد  ، ووجه العبدا  َّلد  المعاده  بحدب، الد   ا ، ال   طهر هللا به الاال ِر

يفدددَه َ  ْيعادددد َةددددد غيدددره، َو يًددددرب فدددي ببا تددده َةددددد، } وهللا مدددتف يددددهره ولددده كددددره 
 (.8المافرو  { )الصف:

 وووووووووووووووووو
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 مك  ومنزلته  عي اإلسالم
 

 )الًبل  ااِالمء (  
َمرًا ِائدا، فمما فَضل  الحمد هلل ال   خلب الاال  والعبا ، وجعل الت اهل بين خلقه 

بعَّ ببا ه عل  بعَّ، فَضل بعَّ األمل   عل  بعَّ، ففعل مل  َشرم البقاع 
 ََ َوفضلها، وخير الاال  َوكرمها، َّليها ته ه القلهب، وفيها ترتاح ال  ه ، وع دها يحد
الخدائ ه  رةددالهف، ويحههددا يتفدده العابدددو  يءًددله  َّلدد  هللا ةددالهف، وي ددألهيه يفدداتهف، 

العبدا َ واايابد ، فيهدا َِو بيدَ وهد  لل دا  } َّ  َِو بيدَ وهد  لل دا   هي مدهطن
لل   ببل  مباركا وهد  للعالمين يءه  يات بي ات مقدام َّبدراهءف ومدن  خلده كدا   م دا { 

(، بيددَ يثددهب ال ددا  َّلءدده ويرجعدده ، يءفدددو  يءدده الراةدد  واألمددن 97،96) ِ عمددرا :
 لَ يتدد كرو  األياءدداا ويقتدددو  بهددف } وإذ ولدد َ العبددا َ للمددهل  ِددبحايه وتعددال ، وهددف بدد

 (.125جعل ا الايَ مثاب  لل ا  َوم ا واتخ وا من مقام َّبراهءف مصل  { )البقَر:
َق مدن كدل ملدا  ، ْي داق َّلءده، وْيفلدب  مل  ذلدَ الالدد األمدين الد   يأتءده الخيدر والدر

 بد لَ فدي كتابده اِتفاب  لدعَه َبي األياءاا َّبراهءف الخليل علءه ال الم، كما َخار هللا
َهله من الثمرات  َق  العزيز، قاِ تعال : } وإذ قاِ َّبراهءف رب اجعل ه ا بلدا  م ا وار
مدن  مددن مدد هف بددالل واليددهم اْلخددر قدداِ ومددن ك ددر فأمتعدده قلدديال ْددف اهدداره َّلدد  عدد اب 

 (. 126ال ار ونئ  المصير{ )البقَر:
، ف يهدددا بددددَ يدددزِو القدددر   بعثددده ومدددن فضدددائلها ََ  هللا اختارهدددا لمهلدددد ياءددده الخددداتف وم

المددريف، المتدداب الخدداتف، وم هددا بدددَت  عددَه الخيددر والحددب، وايتًددرت فددي اْلفدداق، قدداِ 
 ( .7تعال : } وك لَ َوةي ا َّلءَ قر يا عرنءا لت  ر َم القر  ومن ةهلها { )الًهر :

وقدددد َوجدددب هللا علددد  الم دددتاء  مدددن ال دددا  ااتءدددا  َّليهدددا مدددن كدددل ملدددا ، و خهلهدددا 
َهددل الددديءا } وهلل با ددهف، متفددر ين عددن لبددا   لتهاهدد  والتخًدد  والتدد لل، كاشدد ين رؤِو

عل  ال ا  ةج الايَ من اِتااع َّلءه ِايال ومن ك ر فإ  هللا غ دي عدن العدالمين { 
ادًا للخاايددا والد يهب، فعدن َبددي 97) ِ عمدرا : (، وجعدل قصددها مل ددرًا للد يهب، وْمحر

ددِه هللا  َتدد  هدد ا الايددَ فلددف يرفددث ولددف ي  ددب رجدد  كمددا : ) مددن هريددَر قدداِ: قدداِ ِر
 ولدته َمه ( مت ب علءه، والل ظ لم لف .
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ومما اختصَ به مل  الملرم  َيها بلدد هللا الحدرام، قداِ تعدال : } َّيمدا امدرت َ  اعادد 
رب هددددد ه الالددددددَ الددددد   ةرمهدددددا ولددددده كدددددل شددددديا َومدددددرت ا  َكددددده  مدددددن الم دددددلمين { 

صدا  صديد، وا يعضدد شدفر، وا يقاد  يبدات، (، فدال ي د َ فيهدا  م، وا ي91)ال مل:
في ةديث ابن ببدا  رهدي   وا يلتقَ لقا  َّا لتعري ، كما بين ذلَ المصا   

هللا ع هما ، ةين قاِ: ) ةدرم هللا ملد ، فلدف تحدل ألةدد قالدي، وا ألةدد بعدد ، َةلدَ 
،  -َ : الرطب من ال بات -خالها  -َ : ا يقا  -لي ِاع  من يهار، ا يختل  

َضدددد شدددفرها، وا ي  دددر صددديدها، وا تلدددتقَ لقاتهدددا، َّا لمعدددرَرٍم، فقددداِ العبدددا   وا ْيع 
لصاغت ا وقاهريا، فقداِ َّا ااذخدر  -يبات طيب الرائح  -رهي هللا ع ه: َّا ااذخر

 ( مت ب علءه.
ومددن فضددائل ملدد  الملرمدد  مضدداع   األجددر والثددهاب بهددا، َوَ  الصددالَ فددي الم ددفد 

ف صدالَ، ونهددا الحفدر األِده  الدد   لدء  مههدد  علد  وجدده األرض الحدرام بمائد  َلدد
 غيره ْيًرع تقايله، وهه ةفر من الف  .

دد  بح ددظ هللا مددن الدددجاِ، فددال ي ددتاء   خهلهددا،  ومددن خددهاص ملدد  َيضددًا َيهددا محرِو
َيده قداِ: ) لدء    ف ي الحديث ال   يرويه َي  بن مالَ رهي هللا ع ه عن ال اي 

جاِ، َّا ملددد  والمدي ددد ، لدددء  لددده مدددن يقابهدددا يقدددب َّا علءددده مدددن بلدددد َّا ِدددءا ه الدددد
ددهيها، ْددف ترجددف المدي دد  بأهلهددا ْددالث رج ددات، يءخددرج هللا كددل  المالئمدد  صددافين يحِر

 كافر وم افب ( مت ب علءه.
َعظددف  فملدد  م زلتهددا عظءمدد ، وفضددائلها جليلدد ، اختارهددا هللا لتمدده  بلددده الحددرام، ونهددا 

لءدددده الم ددددلمه  فددددي اليددددهم خمدددد  مددددرات، يصددددله  هلل م دددداجد الددددديءا، الدددد   يتهجدددده َّ
 ويعادويه، وهللا المهفب . 

 وووووووووووووووووو
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 البيئ  العربي  ح   مجيء دةوة اإلسالم
 

 )الًبل  ااِالمء ( الدكتهر / َكرم هءاا العمر  
ددل ، والبًددري  تعددج بددالم ر والضددالِ واايحددالِ ،   بعددث ال اددي   علدد  فتددَر مددن الِر

ن بحدهث عدن جزيددَر العدرب يادين هد ا األمدر وفددي هد ا المقداِ ِد قف علدد  وماِداب مد
 بعَّ ال هاةي التي تتعلب بالايئ  التي بدَت فيها  عَه ااِالم . 

تق  مل  في بان وا  ، وتًرم عليها الفباِ من جمءد  ال دهاةي ، فدإل  الًدرق يمتدد 
صدرا  عمددرا  جادل َبده قادء  وإلد  الغدرب جاددل قعءقعدا  . ويمتددا  بًدلل هدالِ يءح

ملدد  ، وتعددرم الم اقددد  الم خ ضدد  مدددن الددها   بالباحددداا ويقدد  بهدددا الايددَ العتيدددب ، 
ويحدددءَ بهدددا  ور قدددريش ، َمدددا الم اقددد  المرت عددد  فتعدددرم بدددالمعالَ ، َمدددا ع دددد طرفدددي 
َعددراب فقددراا َصددحاب قتدداِ ، لمدد هف  الهددالِ فتقددهم  ور ِدداذج  لقددريش الظددهاهر وهددف 

 غ   والفاه . و  قريش البااح في التحضر وال
وكايددَ صددالت ال  ددب بددين قدددريش وك ايدد  د ةيددث َ  قريًدددا ت تمددي َّلدد  ك ايدد  التدددي 
قددددَ صددددل  ال  ددددب  ت ددددلن قريبددددا مددددن ملدددد  د تعاددددي ملدددد  عمقددددًا اِددددتراتءفءًا ، وقددددد ْو
بالمحال ات َيضا ، وكا  األةابءش ال ين يعءًه  قريبا مدن ملد  ةل داا لقدريش َيضدا 

افل الملء  ، وامتدت األةالم لتًمل القبائل التدي ، وكايها ي تخدمه  في ةراِ  القه 
تق  عل  خاهط التفاَر الملء  َّل  الًام والعراق والءمن ، وااقتصا  التفار  يحتاج 
َّلدد  األمددن ، وقددريش كايددَ ت ددتعمل ِءاِدد  الحلددف واللددين ولددء  القددَه للهصددِه َّلدد  

وب قادل ااِددالم غاياتهدا التفاريدد  َومدا  طرقهددا الخارجءد  . ولددف تددخل قددريش فدي ةددر 
دِه   ِه  ةدروب ال فدار األرند  التدي هدي ةدروب صدغيَر وم اوشدات . وقدد شدهد الِر

   خرهددا وهدده ال فددار الرابدد  وعمددره عًدددرو  ِدد   ، ولددف تحددَر قددريش ال صددر علددد 
األعددراب فددي تلددَ الم اوشددات . وقددد ِدداعدها علدد  تحقيددب األمددن وجدده  المعبدد  التددي 

 ث تحبَ بها َص امهف ال ته  والثالْمائ  .يحج َّليها العرب من شت  األصقاع ةي
وقدد ات دف ) المددأل ( بالمحافظد  الًددديدَ علد  العقائددد والتقاليدد واألعددرام ال دائد لتأكيددد 
ددد  وملدددايتهف ااجتمابءددد  ومصدددالحهف ااقتصدددا ي  وكدددل ذلدددَ بتحقدددب  ةقدددهقهف المهرْو

َهل مل  ، مما ي  ر شدَ مقاوم تهف لإلِالم بالمحافظ  عل  األوهاع ال ائدَ ووةدَ 
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ع ددد ظهددهره ، فقددد َروا يءدده تهديدددا لهةدددَ قددريش ، وَغدداظهف جدددا َ  يهدداجر الم ددلمه  
 َّل  الحبً  ْف المدي   .

َ هددار ملدد  وندد    الهقددَ  وقددد قددام َب دداا قصددي َوة ددا هف بأعمدداِ مهمدد  َ ت َّلدد  ا
َت ملايتهف وفضلهف وشرفهف ومل َ ل دءا تهف ، فدإ  قصدءا هده الد   جمد  قريًدا  َبر

ن لها في ملد  ويظدف شد ويها ، َوم دَ َب داؤه بزمدام وظائ ده مدن بعدده مدن ال دقاي  ومل
والرفدا َ والحفابد  واللدهاا وال ددَو ، وتملدن هاشدف بددن عادد م دام بدن قصدي مدن عقددد   
ددء  يادداق التفدداَر الملءدد  بإخراجهدا مددن الحدددو  المحلءدد  َّلدد  الدولءدد  ،  اايدالم   وتِه

الحفءج معا ، وعرم المالب َخده هاشدف بال  دَ وقام بح ر عدَ  بار لخدم  قريش و 
واألمددر بتددرب الظلددف والبغددي والحددث علدد  ملددارم األخددالق ، وعددرم عاددد المالددب بددن 
هاشف بدد  ال ءداض   لفده ه وندد شيب  الحمدد   لمثدَر ةمدد ال دا  لده ، وقدد اشدتهر بح در 

َمزم التي طغَ عل  مءاه  بار مل  األخر  .  ماا 
ا يدددأته  بالمددداا مدددن  بدددار خدددارج ملددد  ، ولدددف يلدددن عادددد وكدددا  َب ددداا قصدددي قادددل ة رهددد

َبءف مل  الهةيد ، لمن صلته بً و  الايَ العتيدب  َغ   رجل في قريش وا  المالب 
وخدم  الحفءج جعلته من وجهاا مل  وهه ال   ةا ث َبره  ع دما غزا األخير مل  

. 
اي  ولدف يلدن لده و قايل ظههر ااِالم تهلي َبه طالدب بدن عادد المالدب الرفدا َ وال دق

مدداِ ي  قدده فددي هدد ا ال ددايل فاِددتدا  مددن َخءدده العبددا  بددن عاددد المالددب عًددَر  ام 
َِ عن الرفا َ وال قاي  َّل  العبا  بن   رهف فأي قها ، ولما لف يتملن من ر  المالي ت ا

دِه  كايدَ تتادَه ملايد  اجتمابءد  خاصد  فدي   عاد المالب . وهل ا فإ  عًيَر الِر
داط مل  ع د ظههر اا اا في الثراا ، ورنما كايها  و  َِو ِالم ، ورغف َيهف كايها ِو
 تفار مل  . 

َّ  َصدق مصدر ياين عقائد الفاهلء  هه القر   المريف ، من خالِ جدله الدي ي م  
المًدركين وت  يدد عقائددهف ، وقدد بدين هللا تعدال  فدي القدر   َ  العدرب المًدركين كددايها 

َعمدداهف التقليددد عددن يقددد يعادددو   لهدد  لتقددرنهف َّلدد  هللا َل دد  ولتًدد   لهددف ع ددده . وقددد   
تراْهف العقد  وتحلدءف العقدل واألخد  بالددليل الصدحءح، واِدتتب  اايحدرام فدي العقيددَ 
ايحرام فدي العبدا َ وال دلهب والًدعائر والًدرائ  ، فدإذا بم اِدَ الحدج تددخلها الْه ءد ، 
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مد  التعددر  مدن الثءدداب ةيدث وهددعَ األصد ام ةددِه المعبد  ، وجددر  الادهام ةهلهددا 
 َةءايا ، َوصبحَ قريش َخيرًا ا تخرج َّل  عرفات بل تقف بمز ل   خالفا لل ا .

وهل ا ابتدعها وشرعها مدا لدف يدأذ  بده هللا مد  ا عدائهف َيهدف علد  شدريع  َبديهف َّبدراهءف 
 علءه ال الم 

وكا  تصهرهف هلل يءده قصدهر ويقدص ، فهدف ي حرفده  عدن الحدب فدي َِدمائه وصد اته 
في مددرو  بعددَّ صدد اته وي ددمهيه بأِددماا ا تهقءدد  فيهددا َو بمددا يددههف مع دد  فاِدددًا ، 
وي  اه  َّلءه ال قائص كالهلد والحاج  ، فزعمها َ  المالئمد  ب دات هللا ، وجعلدها الفدن 
شركاا له ِبحايه ، وجحدوا القدر واةتفها به عل  هللا تعال  . ومن معتقدداتهف َّيمدار 

تقدرنهف لألصد ام بددالقرابين وال د ور لدء  مددن َجدل اْلخدَر، بددل البعدث ، فعبدا تهف لددالَ و 
َيا َ األمهاِ و فد  الًدر والضدرر عد هف فدي هد ه الدديءا  لتحقيب ماالب  ييهي  مثل : 
َّذ ا علدف لهدف بداْلخَر ، وي دتث   مدن عمدهم الم مدرين للبعدث عدد  ممدن كدايها يقهلده  

 بالبعث .
ةال  من ال ها ا تهصف ففاا هللا به ا  ونالفمل : فأمهر ال ا  قال البعث  كايَ في

الخيدر ، فمدن قالدده صدلح َمددره فدي الددديءا واْلخدَر، ومددن ر ه شدقي فددي الدديءا واْلخددَر . 
َعلف .  وهللا 

 وووووووووووووووووو
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 قب ئل العرب قبل اإلسالم
 )الًبل  ااِالمء ( 

ها ، كمددا َخاددر مدن ِدد ن هللا ِددبحايه َ  خلدب ال ددا  ، وجعلهددف شددعهنًا وقبائدل ليتعددارف 
بددد لَ فدددي محلدددف كتابددده، قددداِ تعدددال : } يدددا ََيهدددا ال دددا  َّريدددا خَلق ددداكف مدددن ذكدددر َويثَددد  
ُس علددددءف خايددددر {  ُس ََتَقدددداكف َّر س  وجعل دددداكف شددددعهنا وَقبائددددل لَتعددددارفها َّر س ََكددددرملف ع ددددد 

( ف ي اْلي  ت اءه عل  ت او  ال ا  في َصل الخلدب، وإيمدا يت اهدله  13)الحفرات:
 في األمهر الدي ء  فح ب. 

َعددف مددن القبائددل، والقبائددل لهددا مراتددب َخددر ؛ كال صددائل والعًددائر والعمددائر  والًددعهب 
 واألفخاذ، وقيل غير ذلَ.

 والعرب في َصلها ت ق ف َّل  ْالْ  َق ام:
 العرب البائدَ: وهف القدام ، مثل: عا  و ْمه  و ط ف و جدي  و عمالق .. -1
حاايءدد  : وهدددف الم حدددرو  مددن صددلب يعدددرب بددن يًددفب بدددن العددرب العارندد   الق -2

 قحاا  .
 العرب الم تعرن   العديايء  : وهف الم حدرو  من صلب َِّماعيل . -3

 والعرب العارن  مهدها الءمن، وقد تًعاَ قبائلها وناهيها، فاشتهرت م ها قايلتا :
َيد الفمههر ، و قضاع  ، و ال لاَِ   .األول : ةمير، َوشهر باهيها: 

والثايء : كهال  ، َوشهر باهيها: همددا ، َويمدار، وطديا ، ومد ةج ، وك ددَ ، ولخدف 
َ  ، واألو ، والخزرج ، َووا  ج    ملهب الًام.  ، وج ام ، واأل

ويتءفد  الظدروم ااقتصدا ي  ، والصدراع بدين ةميدر وكهدال  ، هداجرت باده  كهددال  
 ام :من الءمن قايل ِيل العرم ، وايق مها َّل  َرنع  َق 

ل ها الحفاَ ، وْعما  ، وتهام . -1 يدهف عمرا  بن عمرو ، ِو َ : ِو  األ
 لخف وج ام: وفيهف يصر بن رنءع  َبه الملهب الم اذَر بالحيَر. -2
لم  في الًماِ. -3  ب هطيا: يزلها بالفالين َجا ِو
يها بها ةلهم  كايَر. -4  ك دَ: يزلها البحرين ، ْف ةضرمهت ، ْف يفد ، التي كهس

َما بال  ب  للعرب الم تعرن  ، فيرج  ي اهف َّل  َِّماعيل علءه ال الم ال   ولدد فدي 
فل داين، ْدف ايتقدل مد  َمدده َّلد  الحفداَ ، ويًدأ بهدا وتددزوج، واشدترب مد  َبءده َّبددراهءف 
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َق َِّددماعيل مدن األوا  اْ دي عًددر اب دًا ، تًددعاَ  علءده ال دالم فددي ب داا المعبد  ، وْر
ل َ ملد ، ْدف ايتًدرت فدي َرجداا الفزيدَر وخارجهدا ، ونقدي م هف اْ تا عًَر قايل  ، ِ

 قيدددار  َةددد َب دداا َِّددماعيل فددي ملدد  ، وت اِددل َب دداؤه ةتدد  كددا  مدد هف عددديا  وولددده 
معددد، ومددن هدد ا األخيددر َة ظددَ العددرب العديايءدد  َي ددابها، وعددديا  هدده الفددد الحددا   

 . والعًرو  ل اي ا محمد 
ر، الد   كدا  لده َرنعد  َوا ، تًدعاَ مد هف َرند  وقد ت رقَ ْباه   معد  مدن ولدده يدزا

قبائددل عظءمدد : َّيددا  َويمددار ورنءعدد  ومضددر، واألخيددرا  همددا اللدد ا  كثددرت باهيهمددا، 
 -وات دعَ َفخاذهمددا، فمدا  مددن رنءعد  : َِددد ، و ع دَز ، و عاددد القدء  ، واب ددا وائددل 

 ، و ة ء   وغيرها.-بلر و تغلب 
 عيال  ، و َّيا  . وكا  من مضر : شعاتين عظءمتين : قء 

َ  ، ون دده غا ددا  التددي م هددا : بددب   فمددا  مددن قددء  عدديال  : ب دده ِددلءف ، ون دده هددها
 وذبءا  َوشف .

وكا  من َّيا  : تمءف بن مَر ، و ه يل بن مدرك  ، ون ده َِدد بدن خزيمد  ، و ك ايد  
 بن خزيم  التي م ها قريش، وهف َوا  فهر بن مالَ بن ال ضر بن ك اي  .

دهف ، وعدد  ، ومخدزوم ، وتدءف وايق مَ قري ش َّل  قبائل شدت ، َشدهرها : جمدح ، ِو
َهَر، وناه  قصي بن كالب ، وهي: عاد الدار ، و َِد بدن عاددالعز  ، و عادد  ، و

 م ام .
وكا  مدن عادد م دام َرند  فصدائل : عادد شدم  ، و يهفدل ، و المالدب ، و هاشدف ، 

 الب بن هاشف .وهه الفد الثايي ل اي ا محمد بن عادهللا بن عادالم
يقددِه : ) َّ  هللا اصددا   ك ايد  مددن ولدد َِّددماعيل واصددا     وفدي اصددا اا ي دبه 

قريًددا مددن ك ايدد  واصددا   مددن قددريش ب ددي هاشددف واصددا ايي مددن ب ددي هاشددف ( رواه 
 م لف . 

ولمدددا تمددداْر َوا  عدددديا  ت رقدددها ، وايتًدددروا فدددي بدددال  العدددرب متتبعدددين ِدددال العدددءش ، 
َعدها فدي البحددرين ، و  الءمامد  ، والعددراق ، وخيادر ، والادائف ، ونقددي بتهامد  بادده  فته

 ك اي  ، َوقام بمل  باه  قريش.
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َهميتده وملايتده وقءمتده ، َّا َيده ا يرقد  َّلد  َ  يلده   وعلف األة اب واألي داب مد  
مفاًا للت اهل ، وإيما ال   ي بغي َ  يله  ميدايًا للت اهل والت دابب ، وخاصد  بدين 

َُ َتقاكف { )الحفرات :  الم لمين التقه   والصالح كما قاِ تعال : } َّر  ََكرملف ع د 
( ، وفدي الحددديث : ) َّ  هللا ا ي ددألمف عددن َة ددابلف وا َي ددابلف يددهم القءامدد ، َّ  13

َعلف .   َكرملف ع د هللا َتقاكف ( رواه الاارايي ، وصححه األلبايي ، وهللا 
 وووووووووووووووووو
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 ظهور اإلسالمأحوا  الع لم ةنا 
 

 )الًبل  ااِالمء ( الدكتهر / َكرم هءاا العمر  
كا  البًر وقَ البعث  المحمدي  م تًرين في العدالف وخاصد  القدارات الدثالث ؛  ِدءا  

َوورنددا َوفريقءددا ع وهددف مددن َج ددا  مت هعدد  ع فددالعرب فددي شددبه جزيددَر العددرب والعددراق 
رب فدي بدال  مدا وراا ال هدر َوواِدَ  ِدءا ع والتتدار والتد َّيدرا والًام ع وال ر  في بال  

 واله ه  في شبه جزيَر اله د . 
والف   األص ر فدي الصدين والءابدا  وج دهب شدرق  ِدءا ع والدروم فدي  ِدءا الصدغر  
)تركءددا ةالءددا( ونددال  الًددام ومصددر وشددماِ َفريقءدد  ع واايفلدده ِل دده  فددي ايملتددره ع 

فدي َِدبايءا واياالءدا ع وال ده ا  والحبًد  وال ريج فدي فري دا وههل دده َولمايءدا ع والغدهط 
في بال هف المعروف  اليهم في افريقء  وكايَ القه  المار  المتحلم  في العدالف  يد اب 
تتمثل في ال ر  والروم ع ةيث ِءارت القهتا  عل  م اةات شاِع  مدن األرض ع 

ل كدايها وةلمتا شعهنا عديدَ امتد ي هذها اليهدا ع ولدف يلدن ال در  علد   يدن صدحءح بد
ا يعادو  ال يرا  ع وكا  الروم يصدار  ع ولمد هف لدف يحدافظها علد  التعدالءف التدي  مفِه
جاا بهدا بء د  علءده ال دالم بدل ةرفههدا ع لد لَ لدف تمدن القهتدا  المايرتدا  فدي العدالف 
 يدد اب قددا رتين علدد  تهجءدده البًددري  يحدده التهةيددد والعدددِ وال ضدديل  والخيددر ع وكايددَ 

ين والءابا  واله دد والتادَ تددين بالاهذيد  وهدي  يايد  ْو ءد  ترمدز بقء  الًعهب في الص
 ْللهتها باألص ام المثيَر وتقءف لها المعابد ع وت من بت اِخ األرواح . 

ا  وتقد  قه  الااءع  .. وكايَ تعءش فدي  َما شعهب َورنا فمايَ برنري  تعاد األْو
العددراق والحفدداَ وقددد تحرفددَ ذلددَ العددالف َقلءددات يهه يدد  مًددتت  مددا بددين بددال  الًددام و 

دد  علءدده ال ددالم ع و خلددَ فيهددا  راا كتاهددا األةبددار وي دداهها الدد  الدددين ع  تعددالءف مِه
َّلهددا قهمءددًا خاصددًا بدداليهه  ع وافتددروا الحلايددات علدد  َياءددائهف  -ِددبحايه  -ففعلددها هللا 

 ممددا يًددهه ِددمعتهف ع َوةلددها التعامددل مدد  غيددرهف مددن األميددين بالرنددا والغددش ع وةرمددهه
َعمهف  -بي هف ع َوبها  عَه ال ا  ال   ي هف لئال يخههها  بًرم اايتماا ال   -في 

دد  علءدده ال ددالم قاددل َ  يحرفهددا اليهدده  ا تقددر هدد ه  شددعب هللا المختددار ع وتعددالءف مِه
 الروح الع صري  البغءض  ع وا تعترم ب  اء  ااخالق في التعامل بين ال ا  . 
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دال  ويخلص من ه ا العرض الهجيز ا ل  القِه بأ  العالف يهم اب كا  بحاج  الد  ِر
 ي ءدد  جديدددَ تعيددد للتهةيددد صدد ااه ولألخددالق قءمتهددا وتأخدد  بيددد ااي ددا  يحدده الحددب 
والخيددر والعدددِ بعددد َ  ِددا  الًددرب والظلددف والًددر  مددا ًا طهيلدد  وايحددرم ال ددا  عددن 

 تعالءف ااياءاا . 
دال  الخاتمد  دهله محمددًا  وقد جعل هللا تعال  مهم  ةمل الِر فدي   التدي بعدث بهدا ِر

َع اق العرب ِلا  شبه جزيَر العرب ع وكايها هع اا مقههرين ع فقدهاهف هللا ع وفقدراا 
مملقين فأغ اهف هللا ع وقبائل مت رقين فهةدهف هللا ع وَغمارًا م  يين فعرفتهف الدديءا بعدد 

دددال  ااِدددالم ع وقددددمهها لألمدددف األخدددر  فاِدددتفاب لهدددف  كثيدددرو  مدددن َمدددف َ  ةملدددها ِر
دداعدوهف علدد  يًددر الددددعَه ةتدد  امتددد ااِددالم الددد  بددال  فددار  والتدددرب  األرض ع ِو
واله د َوطرام الصين شرقًا ع وال  الاال  الخاهع  للدروم فدي الًدام وشدماِ َفريقءدا ع 
بدددل الددد  اايددددل  وج دددهب فري دددا واياالءدددا ع وهلددد ا عدددف يدددهر ااِدددالم معظدددف َرجددداا 

َاح القهتي ن المايرتين فقض  عل  فار  َوهعف الروم فدي القدر  األِو المعمهَر ع َو
 الهفر  .

دددهم ي ددددتعرض يءمددددا يلدددي األةددددهاِ ال ءاِددددء  وااقتصدددا ي  وااجتمابءدددد  والدي ءدددد   ِو
واألخالقء  التي كايَ ت ه  في بال  فار  والروم ع ْف يعرض له ه األةهاِ فدي شدبه 

ع ْف يتاين  ااِالمي ظهر فيها جزيَر العرب ع وذلَ ل تعرم عل  الظروم العام  الت
 مقدار ما َةدْه من تغيير في تلَ األةهاِ .
 وووووووووووووووووو
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 الف رسي ( قبل البعث  اإلمبراطوري دول  الفرس )
 

 )الًبل  ااِالمء (  
َعظدف  ء  التي تعدرم بدولد  ال در  َو الدولد  الم دهري ، مدن  تعتار ااماراطهري  ال اِر

ا ت الم اقدد  قاددل البعثدد  ال اهيدد ، ةتدد  َّيهددا فاقددَ ااماراطهريدد  َوكاددر الدددِو التددي ِدد
، ولقددد مددرت هدد ه الدولدد  بعدددَ َطددهار قاددل البعثدد  ونعدددها،  الايزياءدد  فددي الًددهَر والقددَه
ددء  مددن ايحادداط وخلددل  ويقددف فددي هدد ا المقدداِ علدد  ذكددر مددا كايددَ علءدده الدولدد  ال اِر

 ي ِا ت قال البعث  المحمدي . كاير في األيظم  ال اِء  والدي ء  وااجتمابء  الت
 الحال  ال ءاِء  وااقتصا ي  : 

كايَ الدول  ال اِايء  تحلف بال  َّيرا  في القر  ال اب  الميال   ويلهَر  ال ر  ما َ 
ااماراطهريد ع ولم هددا َخضددعَ التددرب فددي بدال  مددا وراا ال هددر ع والعددرب فددي العددراق ع 

تهددا ع فأةءايددًا تغلددب علدد  َطددرام بددال  وكايددَ ةدددو ها الغرنءدد  غيددر م ددتقَر ة ددب قه 
م ع دما اجتاةَ بال  الًام واِتهلَ عل  بيدَ المقدد  ع 614الًام كما ةدث ِ   

َعددا  616ْددف اِددتهلَ علدد  مصددر ِدد    م . ولددف ي ت ددلف هرقددل اماراطددهر الددروم بددل 
م ع ْددف اِددتعا  622ت ظددءف بددال ه وإعدددا  جيهشدده وهددزم ال ددر  فددي  ِددءا الصددغر  ِدد  

هدددد( قدددرب 6م )627م ع ْدددف هدددزمهف هزيمددد  ِددداةق  ِددد  625ومصدددر ِددد   مددد هف ِدددهريا
َطدددالِ يي ددده  ع ممدددا َ   َّلددد  ْدددهَر العاصدددم  )المددددائن( هدددد ك دددر  الثدددايي ع وعقدددد 
ء  لف ت تقر بعد ذلَ ع  خلء ته شيرويه الصلح م  هرقل ع عل  َ  َةهاِ الدول  ال اِر

لدد  عددرش فددار  فددي ت دد  َّذ تمدداْرت الثددهرات واايقالبددات الداخلءدد  ع ةتدد  تعاقددب ع
ال  هات التالء  َرنع  عًر ةاكمدًا ع ممدا مدَزق َوصداِ  ولد  ال در  ع وجعلهدا م درةًا 
لل دددتن الداخلءددد  ع ةتددد  َجهدددز عليهدددا العدددرب الم دددلمه  فدددي ةركددد  ال دددتح . هددد ا عدددن 

 األةداث ال ءاِء  والع لري  التي مرت عل  بال  فار  . 
 يظام الحلف : 

مالقًا ع يقف عل  َرِه الملَ ع ولقبده ك در  ع وصدالةءاته كا  يظام الحلف ك رويًا 
 مالق ع َوةءاياً 



 105 

يهصف بص ات األلههء  ع فم ر  َبرويز وصف ي  ه بد ))الرجدل الخالدد بدين اْللهد  
ع وااله العظءف جدًا بين الرجداِ(( ممدا يددِ علد  الغدرور والتعداظف ع فدي ةدين وصد ه 

ًد  الرعديدد(( . وني دها اهتمامده المايدر بفمد  الم رخه  بدد ))الملدَ الحقده  المرائدي الف
َكهام ال هب وال ض  والفهاهر التي مألت خزائ ه عن طريب المظالف التي اِدتغل بهدا 
ب   رعيته . وكا  يلفأ ال  الم فمين والمها  وال حَر اِتًارتهف في اتخاذ قراراتده 

 المهم .
 الحءاَ ااقتصا ي  : 

َا وا مددن  اةتمددر األقهيدداا الثددرَو ومصددا رها ع وايهملددها فددي مبدداهج الحءدداَ وملدد اتها ع و
ْددرائهف بالرنددا ال دداةش والملدده  والضددرائب الثقيلدد  التددي فرهددهها علدد  الضددع اا مددن 
ال الةين والعام  ع فزا وها فقرًا وتعاِ  ع وةَرمدها علد  العامد  َ  يًدتغل الهاةدد مد هف 

دددها َبدددههع وكدددا  العامددد  مدددن ِدددلا  ا لمدددد  يددددفعه  الفزيددد  بغيدددر الصددد اع  التدددي ماِر
كددال الةينع ويًددتغله  بالتفدداَر والحددرمع وهددف َة ددن ةدداًا مددن ال الةددين الدد ين كددايها 
تابعين لدألرض ع ومفادرين علد  ال دخَرع ويفدَرو  َّلد  الحدروب بغيدر َجدر وا َّرا َ. 
َو  مددددن الخءايدددد  واغتصدددداب األمددددهاِ فددددي تقدددددير  وكايددددَ الفبدددداَ للضددددرائب ا يتحددددر

 وكايَ الضرائب ت رض بصهَر اعتباطء  وخاص  وقَ الحروب.الضرائب وجبايتها ع 
 الحال  الدي ء  وال مري  : 

لف يعرم ال ر  الددين الحدب ع ولدف ت تًدر بيد هف األ يدا  ال دماوي  التدي ِدبقَ ظهدهر 
ددء ع فم دد  القددر  الثالددث  ااِددالم َّا ب ادداق محدددو  جدددًا ع وكددا  َكثددرهف علدد  المفِه

 ًا للدولد ع وقدد تددههرت َخدالق رجداِ الددين الزرا شدتي الميال   صارت الزرا شتء   ي
فهصددد ها باارتددددا  والحدددرص وااشدددتغاِ بحادددام الدددديءاع وةددداِو ك دددر  الثدددايي تفديدددد 
الزرا شتء  وإةءاا معابد ال يرا  ويًدر ت  دير جديدد لمتابهدا ))اْلف دتا(( وكايدَ عقهند  

لث هي  ع َ  وجه  َّلهين فدي من يخرج عليها ااعدام . وتقهم العقيدَ الزرا شتء  عل  ا
َعدا  ال دءاَر علد   َهد يمن( وهما يت ا المه  هما َّله ال هر )اههرا مز ا( وإله الظالم )
المددده  ع ويقدددف البًدددر األخءدددار مددد  َّلددده الخيدددر ع واألشدددرار مددد  َّلددده الظدددالم، وتقدددد  
 الزرا شددتء  ال ددار ع وقددد َقءمددَ معابددد ال يددرا  فددي َرجدداا الدولدد  ع ويعددرم رجدداِ الدددين
الزرا شدددتيه  بدددد )المهابددد َ( وكدددل مددد هف يدددَر  مفمهعددد  ي دددمه  )الهرابددد َ( وهدددف الددد ين 
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يخدمه  يار المعاد في كدل قريد  . وهد ه المعتقددات الباطلد  ا تقددر َ  تهدب ال  ده  
البًري  الامأيي   والراة  ال   دء ع وا تًدب  تالعهدا الد  ببدا َ هللا الهاةدد الحدب ع وا 

   الريءع  ع واقهاعد العدِ ااجتماعي .تم حها القءف ااخالقء
 الحال  ااجتمابء  واألخالقء  : 

كايَ الحءاَ ااجتمابء  في َّيدرا  تقدهم علد  عمدا ين: ال  دب والملمءد ، فمدا  ي صدل 
ال االا عن الًعب ةدو  محلم  ع وكا  لمل فر  مرتاته وملايه المحد  فدي الفماعد  

َعلدد  مددن ع وكددا  مددن قهاعددد ال ءاِدد  ال اِددايء  ا لمحلمدد  َا يامدد  َةددد فددي مرتبدد  
 المرتب  التي يخهلها له مهلده.

وتقددهم األِددَر علدد  َِددا  تعددد  الزوجددات ع وشدداع بيدد هف الددزواج بددين المحددارم ع وكددا  
َِ ع هدا لدزوج  خدر  و   وه  المدرََ يًدبه وهد  الرقيدب ةيدث باملدا  الدزوج َ  يت دا

ايتًدرت ااباةءد  وعدف ال  دا  الخلقدي رهاها ع كما شاعَ عا َ التا ي لدألوا  . وقدد 
 م( . 487وااجتماعي خاص  ع دما ايتًرت المز كء  التي  عا َّليها مز ب )ولد ِ   

 -مدن ال دها واايحاداط  -ونالفمل : فإ  َةهاِ العالف قال ااِالم وصلَ َّل  ةالد 
لضالل ، ا تهصف، فأيِز هللا  ي ه القهيف، ورةمته لل ا  َجمعين، فهد  هللا به من ا

ددر بدده مددن العمدد ، فمددن قالدده ِددعد فددي الددديءا واْلخددَر، ومددن ر ه شددقي فددي الددديءا  ونصس
 واْلخَر.

 وووووووووووووووووو
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 دول  الروم البزنطي  ) قبل البعث  (
 

 )الًبل  ااِالمء ( الدكتهر / َكرم هءاا العمر   
دد  كايددَ ااماراطهريدد  الايزياءدد  تضددف الددروم فددي  ِددءا الصددغر  )تركءددا  ةالءددًا( وتتِه

َ الًرقي والف هني ع ون لَ جمعَ  فتحتل األقاار الهاقع  عل  ةهض البحر المتِه
َج اِدددا عديددددَ مدددن الارندددر والقدددبَ والعدددرب َّلددد  جايدددب الدددروم ع ولدددف يلدددن بدددين هددد ه 
الع اصر تفاي  في الف   واللغ  والثقاف  والتقاليد ع ورغف ايتًار ال صرايء  بين ه ه 

تحقددب لهددا ااي ددفام ب دداب الخددالم المدد هاي الدد   اهددعف واا  الًددعهب ع لم هددا لددف
 رعايا ااماراطهري  في الًام ومصر لها وكا  يظام الحلف ملمءًا مالقًا .

فال صددرايء  ا تدد ظف المفتمدد  والدولدد  ع بددل تمت ددي بت ظددءف العالقدد  بددين ال ددا  وخددالقهف 
 وشعارها ) ع ما لقءصر لقءصر وما هلل هلل( .

  ءاِء  وااقتصا ي  : الحال  ال -1
وكايددَ ال مددَر ال ددائدَ التددي تدددعمها الم ء دد  ال صددرايء  هددي َ  هللا اختددار ااماراطددهر 
لهد ا الم صددب ع فأهددح  بدد لَ مددهطن تبفيددل وتقددي  مددن رعايدداه فددي َمددهر ال ءاِدد  
والدين وكايَ الاقه  والمراِءف تفر  فدي الداالط بمًدارك  الم ء د  ورجداِ الداالط ع 

اماراطدددهر ركعدددها َمامددده جمءعدددًا. ورغدددف ال صدددرايء  فدددإ  القدددايه  الرومدددايي فدددإذا طلددد  ا
 والحضاَر اليهيايء  الْه ء  كايا ي ه ا  الحءاَ.

م 641 - 610َّ  ااماراطدددهر الايزياددددي الدددد   عاصددددر ظهددددهر ااِددددالم هدددده هرقددددل 
َعظف األباطَر في التأريخ الايزياي ع ةيث ِع  َّل  تفديدد ااماراطهريد   ويعتار من 

َيددا َ ْرائهددا بت ظددءف الضددرائب وطددرق الفبايدد   و َّعددا َ ت ظددءف الدولدد  ون دداا جيهشددها و
وتملن من َّةراَ ال صر عل  ااماراطهري  ال اِايء  التي كايَ تت هق ع لريًا عل  

 الروم .
دء  ع وفدرح  وقد َشار القدر   المدريف َّلد  ال صدر الرومدي ال صدرايي علد  فدار  المفِه

م 628 - 622ايدَ ةمدالت هرقدل علد  فدار  بدين ِد تي الم لمه  في مل  به ع وك
 هد( 5 -بعد البعث  المحمدي   12)ِ  
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َمددا الحالدد  ااقتصددا ي  ع فددإ  الرنددا وااةتمددار همددا َِاِددا ال ظددام ع وقددد فددرض هرقددل 
َهدددالي الهايدددات الم دددتائين مدددن الحلدددف الرومدددايي لت دددديد الددددين  هدددرائب جديددددَ علددد  

صدياَ ااماراطهريد  الايزياءد  بايحاداط هائدل يتءفد  الماير لحرونه م  فار  ع وقد َ
المغدددااَ فدددي الملددده  والضدددرائب واايحاددداط فدددي التفددداَر وإهمددداِ الزراعددد  وت ددداقص 
العمددرا  ع ويل ددي لاءددا  كء ءدد  َّ اَر ااماراطهريدد  للهايددات الخاهددع  لهددا َ  ي تًددهد 

لد  ال  ده  ع بقِه بتلر عن َّ اَر مصر : )َّ  الروم كدايها يفاده  مدن مصدر جزيد  ع
وهرائب َخر  كثيَر العدد ( ويقدِه : )ممدا ا شدَ يءده َّ  هدرائب الدروم كايدَ فدهق 
الااق  وكايَ تفدر  بدين ال دا  علد  غيدر عددِ( ويقدِه )َّ  ةلهمد  مصدر الروةءد  
لددددف يلددددن لهددددا َّا غددددرض واةددددد ع وهدددده َ  تاتددددز األمددددهاِ مددددن الربءدددد  لتمدددده  غ ءمدددد  

لثقدددل الضدددرائب وخاصددد  ال الةدددين الددد ين  للحددداكمين(. وةتددد  الدددروم َي  دددهف تعرهدددها
 اهارتهف الضرائب الباهض  َّل  بء  َراهيهف والهفَر َّل  المد  .

 الحال  الدي ء  وال مري  :  -2
رغددف َ  ااماراطهريدد  الايزياءدد  تدددين بال صددرايء  ع لمددن تعددالءف ال صددرايء  لددف تاددب كمددا 

ت عل  قدر كايدر مدن ت ميدر جاا بها بء   علءه ال الم  بل َّ  تعالءف الم ء   اياه 
ددائلهف واِددلحتهف العقلءدد  فددي شددرح العقيدددَ  ال الِدد   الددْه يين ع واِددتخدمَ الم ء دد  ِو

 الم ءحء   .
وخالصددد  القدددِه َ  ال صدددرايء  الحقددد  فقددددت روةاييتهدددا ووةدددداييتها لمدددا َ خلددده َّليهدددا 

اماراطدهر  اعيتها الماير بهل  من تعالءف ْو ء  يًأ عليها قال ت صره ع ولمدا ت صدر ا
الايزيادددي ق دددا اين َ خدددل َّليهدددا مزيفدددا مدددن الخرافدددات اليهيايءددد  والْه ءددد  الرومايءددد  
واألفالطهيء  المصري  والرهبايء  ع ون لَ تحرفَ الدياي  وهاعَ تعالءمها األصدلء  ع 

 وايحدرت َّل  ببا َ القدي ين والصهر . 
ح علءده ال دالم بدين وقدد وقد  الخدالم المد هاي الد   كدا  محدهره ت  دير طاءعد  الم دء

ِلا  ااماراطهري  ع فقد تا َ الدول  م هب الملمايء  ال   ير  َ  للم دءح طاءعتدين 
؛ َّلهء  ونًري  ع في ةين ايتًر م هب الءعاقب  والم هف تء  في بال  الًدام ومصدر ع 
وهه ير  َ  للم ءح طاءع  واةددَ َّلهءد  ع وقدد َ   هد ا ااخدتالم َّلد  شدقاق ع ءد  

ورعاياهددا ع وةدداِو هرقددل تهةيددد مدد هب ااماراطددهر ع فعقددد مفمعددًا  ي ءددًا  بددين الدولدد 
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ايته  َّل  َّقرار عدم الخهض في طاءع  الم ءح وااكت اا بالقِه بأ  هلل َّرا َ واةدَع 
لمدددن المصدددريين قددداومهه فاهددداهدهف بالتعددد يب والتحريدددب ع وفًدددلَ محاولددد  التهةيدددد 

 في الًام ومصر لإلماراطهري  الايزياء  .الدي ي ع وهعف واا الءعاقب  والم هف تء  
وه ا الخالم الم هاي يههح مد  اايحدار ال مر  واايحرام العقد  الد   َصداب 
هله َّلهًا ِبحا   شعهب ااماراطهري  ةت  جعلها بء   علءه ال الم وهه عاد هللا وِر

ع والت ادد  هللا عمددا يقهلدده  . وكايددَ طبقددات المفتمدد  الايزياددي جمءعددًا تدد من بددالت فءف 
 بالغيب ع والعراف  ع وااتصاِ بالًءاطين والتمائف.

 الحال  ااجتمابء  واألخالقء  :  -3
ايتقلَ تقاليد المفتم  اليهيايي والرومايي َّل  الدول  الايزياء  ع فال غراب  َّذا ما شاع 
ددداط الًدددعب . وكدددا   ال  ددا  األخالقدددي واايحدددالِ ااجتمدداعي  اخدددل الددداالط وفددي َِو

َعل  ال لف ااجتماعي في اامار  اطهر وقا َ الفءش وكبار رجاِ الم ء   يعءًه  في 
ةددين يقبدد   ام العايددد فددي المددزارع الضددخم  ةيددث يعددايه  مددن ِددها التغ يدد  وتددديي 
م ددددته  المعءًدددد  . ويقتددددرب مددددن م ددددتهاهف المعءًددددي األةددددرار الدددد ين يًددددتغله  فددددي 

 دها ةدالهف ع وكثيدرًا مدا ةداولها الص اعات ع وه ه الابقات من ال قدراا كدايها يح ده  ب
القءام بثهرات لف يهفقها فيها . وكا  َصدحاب األعمداِ الد ين ي دتخدمهيهف ي ل ده  مدن 

ا  كايَر العد .  بي هف طبق  ِو
وهلدددد ا فددددإ  الابقءدددد  وااقادددداع وفقدددددا  العدالدددد  ااجتمابءدددد  كايددددَ تابدددد  المفتمدددد  

والخرافد  تابد  ةءداَ األفدرا  ع الايزياي ع كما كايَ الق َه والع ف والتعصدب والفهدل 
دله ع وطغءدا  المظداهر الخا عد   اايما وما ذلَ َّا ب اب هعف  الصا ق بدالل وِر

علدددددد  الحءدددددداَ الدي ءدددددد  فددددددي ااماراطهريدددددد . ورغددددددف مظدددددداهر الضددددددعف وال  ددددددا  فددددددي 
ااماراطدددهريتين ال اِدددايء  والايزياءددد  فدددي وقدددَ ظهدددهر ااِدددالم وقءدددام ةركددد  ال تدددهح 

الخاددأ المبالغدد  فددي وصددف هددع ها ع فقددد تمل تددا مددن ةًددد جيددهش ااِددالمء  ع فددإ  
جراَر َمام تقدم الم لمين ع وكايَ جيهشهما تت هق عد ًا وعدَ عل  الم لمين ع ولمن 

الصا ق وروح الفها  ويصر هللا للم لمين هه ال   َك اهف المعارب الاهيل   اايما 
   َومف عريق  . التي خاههها هد قه  م ظم  وجيهش متمِر  وقالع ةصي 

 وووووووووووووووووو
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 الجزيرة العربي  "الح ل  الفكري  واالجتم عي " ةنا ظهور اإلسالم
 

 )الًبل  ااِالمء ( الدكتهر / َكرم هءاا العمر  
تقدم مع دا فدي مقداِ ِدابب َ  العدرب قادل ااِدالم كدايها فدي شدر ةداِ، والخلدل  اخدل 

د قف في جمء  يهاةي ةءاتهف ، ومن ذلدَ الحءدا َ ال مريد  وااجتمابءد  واألخالقءد ، ِو
عل  مايتعلب بحاِ شب  الفزيَر العرنء  من ال اةء  ال مريد  وااجتمابءد  فدي األِدار 

 التالء  : 
 الحءاَ ال مري :  -1

يتملف ِلا  شبه جزيَر العرب اللغ  العرنءد  ع وت تمدي َّلد  مفمهعد  اللغدات ال دامء  ع 
عليهدددا باللغددد  العرنءددد  ترجددد  َّلددد  القدددر  الرابددد   بدددل هدددي َقددددمها . َوقددددم يقدددهش عثدددر

الميال   . وقدد قامدَ ةركد  َ بءد  شد هء  واِدع  شدعرًا ويثدرًا ع صداةاتها ةركد  يقديد  
للخاب واألشعار التي كايَ تلق  في األِهاق الفاهلء  )علاظ ع المرند ع مف   ...( 

ِدا ت لغد  قدريش  ع وقد ِاعدت ه ه اللقااات األ بء  عل  تهةيد لغ  العدرب ع ةيدث
التي يِز بها القر   . فتملن العرب جمءعا مدن فهمده لمدا ةددث مدن تقدارب فدي لغدتهف 
ددد  لغددده   ولهفددداتهف . وي صدددح شدددعرهف وخاددداهف قايدددل ااِدددالم عدددن براعددد  َ بءددد  وتِه
َ هار األ بدي ممدا هءدأ للمعفدَز الاءايءد  للقدر    وذوق للمعايي مما يدِ عل  الرقي واا

يدددو  مددن صدد اع  المددالم ونالغدد  التعايددر ورهافدد  الًددعهر وقددَه ةيددث تحددداهف يءمددا يف
 الح  . 

وقدددد َيفدددز القدددر   وةددددَ العدددرب اللغهيددد  ع ددددما قدددرؤوه باعتبدددار َِو كتددداب مددددو  فدددي 
تاريخهف بعد تاريخ َ بي مح هظ . ومن الفدير بال كر َ  العرب لف يتأْروا بال ل  ات 

يدد هف مدددار  فمريدد  معقدددَ ع فمددايها مهيئددين اليهيايءدد  والقددهايين الرومايءدد  ع ولددف ت ًددأ ب
ددال  ااِددالمء  وةملهددا ب قاوتهددا وصدد ائها  و  َ  تًددهنها َو تدددخلها َفمددار  لتلقددي الِر
دددال   َج اءددد  فمدددا  ذلدددَ مدددن تهيئددد  هللا تعدددال  الظدددروم المالئمددد  اِدددتقباِ العدددرب لِر

 ااِالم .
 الحال  ااجتمابء  واألخالقء :  -2

 دَ ااجتمابء  في بال  العرب ع وتتمه  من : تعتار القايل  هي الهة
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 الصلياء  : وهف رجاِ القايل  ال ين ترناهف روابَ الدم ع فهف ي تمه  َّل  ِلف واةد . 
 والحل اا : وهف رجاِ َو قبائل صغيَر ايتمَ َّل  القايل  اةتماا بها . 

 والعايد : ومصدرهف َِر  الحرب َو الًراا . 
بالحلمدد  والًددفاع  والمددرم ع وعددا َ يلدده  كايددر ال ددن .  ويددَر  القايلدد  شددءخ يتصددف

ويفتم  َبءا  القايل  ةِه الًءخ في خءمته َو بيته لتدار  ش و  القايل  ومصدالحها 
ع والتحلءف بين َفرا ها ع دما يق  بي هف خالم ع ون لَ تمار  الًهر  ب ااق محدو  

ام بمهمدد  مددا ، كمددا ةدددث . وقدد تتحددالف عدددَ قبائددل كايدَر هددد قبائددل َخددر  ع َو للقءد
في مل  في ةلف ال ضِه ع َو تعقد بي ها معاهدات   َّيالم   تضمن ِالم  الارق 
التفاري  كما في َّيالم قريش م  القبائل العرنء  التي ت لن علد  َّمتددا  تلدَ الادرق 

. 
وقددد اِددتمرت الحددروب بددين القبائددل العرنءدد  ةتدد  غلددب ااِددالم عليهددا ع مثددل ةددروب 

ج فدددي المدي ددد  ع ونلدددر وخزاعددد  قدددرب ملددد  وكدددا  العرندددي قادددل ااِدددالم األو  والخدددزر 
يتزوج عا َ بامرََ َو َكثر  و  تحديدد ع ولدف يلدن الحفداب شدائعًا بدين ال  داا ع ووجدد 
 ااختالط بين الرجاِ وال  اا ع ولم هف َِمها من يلثر من مخالا  ال  اا   بالزير  .

هدا الدزواج بخابد  ومهدر وهده الًدائ  بيد هف وكايَ َيهاع الزواج تأخ  صءغًا مختل د  م 
وقددد َقددره ااِددالم ع وم هددا صددءي َخددر  ةرمهددا ااِددالم . وفددي الغالددب كددا  األبددها  

 يزوجا  الا َ  و  َ  يله  لها َر  ع وقد م   ااِالم ذلَ . 
ويحب العرني َّيفاب األب اا ويلره الا ات ع لقددَر الد كر علد  القتداِ ع وةمايد  القايلد  

َعدد ائها ع والقءدام بدالغزو لآلخدرين . فدي ةدين ا تًدترب ال  داا فدي الحدرب ع كمدا من 
َيهددن عرهددد  لل ددداي . وكايدددَ بعدددَّ القبائددل تمدددار  عدددا َ َو  الا دددات بددددف هن ع دددد 
الدددها َ ع وهدددي عدددا َ كايدددَ تًدددء  فدددي َمدددف َخدددر  عاصدددرتهف ب اددداق واِددد  ع وكدددا  

د عددرم العرنددي قاددل ااِددالم الدددافعا  الرئء ددءا  للددَه  همددا خددهم العددار وال قددر . وقدد
بددالمرم والًددفاع  والصدددق والصددراة  والع دده ع ددد المقدددَر ع وةددب الحريدد  ع والح دداظ 
عل  العرض ع وال و  عن الحم  ع وقد َكد ااِالم عل  ه ه الص ات و َْ   عليها 
ع كما عرم بالت اخر والغاِر  والمارياا ع ونالغزو وقا  طرق القهافل ويهاها وطلب 

مهما طاِ الزمن وشرب الخمهر ع وقد ةَرم ااِالم ذلَ . ويهتف العرني ب ظاف  الثأر 
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دددم  والزع دددرا   بديددده و هدددن شدددعره وتمًدددءاه وهددد ره ونخضددداب الًددديب بالح ددداا والِه
 والتايب بأيهاع الايب لم ه يهمل ذلَ كله ع د طلب الثأر 

هاِ الايئد  وه ا العرض ااجمالي لألوهاع ال دائدَ فدي شدبه جزيدَر العدرب يههدح َةد
دداعَ مددن خاللدده َيددهار الددهةي علدد  العددالف كلدده وفددي  التددي بددزغ فيهددا ففددر ااِددالم ِو
ددِه ااِددالم محمددد بددن عاددد هللا علءدده َفضددل  مقدمتدده بددال  العددرب التددي ظهددر م هددا ِر

 الصالَ وال الم .
 وووووووووووووووووو
 



 114 

 الجزيرة العربي  " الح ل  الايني  " ةنا ظهور اإلسالم
 

 ِالمء ( الدكتهر / َكرم هءاا العمر  )الًبل  اا
وفدي جزيدَر العدرب خاصد   -تحدْ ا في مقاِ ِابب عما َصاب الحءاَ في العالف كله 

َهدل األرض فمقدتهف  - من ف ا  وهالِ قال ااِالم ، ةتد  َّ  هللا تعدال  يظدر َّلد  
َهل المتاب ، كما ور  في الحديث، وفي مقال ا هد ا  يادين عرنهف وعفمهف َّا بقايا من 

 .  ةاِ شب  جزيَر العرب من ال اةء  الدي ء  قال بعث  ال اي 
الْه ءد  : كايددَ الْه ءدد  ت دده  شددبه جزيددَر العدرب ع رغددف ظهددهر َفددرا  مددن المهةدددين  -

عرفها باألة ام في مل  ع ورغف ايتًار محدو  لليهه ي  في الءمن والمدي د  ع وايتًدار 
الف ددِ َوطدرام الًدام . والْه ءد  العرنءد   محدو  لل صرايء  فدي يفدرا  والحيدَر و وةد 

ديل   ت من بهجه  هللا ع لم هدا تتخد  اْللهد  المصد هع  مدن الحفدر والخًدب والمعدد  ِو
 -عليهمددا ال ددالم  -بددالل هدده مددن بقايددا  يددن َّبددراهءف وإِددماعيل  اايمددا للقدرب َّلءدده . و 

صددالح وعددا   والددديايات ال ددماوي  األخددر  الم زلدد  فددي مددد  عرنءدد  قديمدد  مثددل مدددائن
مه  . ولمن عقيدَ التهةيد َصابها التحريد  واتخد ت ببدا َ األصد ام واألوهدام التدي  ْو
كايدددَ ت تًدددر فدددي الحضدددارات القديمددد  ةدددِه شدددبه الفزيدددَر لدددد  اْلشدددهريين والبدددابليين 

 وال همريين والعمهريين واْلمهريين في بال  العراق والًام.
َ األقدهام ع وم هدا  خلدَ َّلد  شدبه جزيدَر وكايَ ببدا َ اْللهد  المزعهمد  ت تقدل بدين تلد

دددهاع ووَ  ع َّلددد  جايدددب تقدددددي   العدددرب ةيدددث عاددددت الددداَلت وم ددداَ والعددددَز  وهادددل ِو
األِدددالم والحيهايدددات وببدددا َ ال فدددهم والًدددم  والقمدددر والددددبرا  والثريدددا والًدددعريا  ع 
هددر وببددا َ الفددن والمالئمدد  وال ددار ع وكددايها ي مددرو  ال اددَه والبعددث بعددد المددهت ع وتظ

 بي هف المهاي  والعراف  وال حر ع وتًء  األِاطير والخرافات . 
وقد اتخ  العرب َماكن خاص  لعبا َ األص ام التي اشتهر م هدا المعبد  الملرمد  التدي 
ب اها َّبراهءف وإِماعيل عليهما ال الم لعبا َ هللا الهاةد فأةاطهدا المًدركه  باألصد ام 

تين صد ماً  تعاددها القبائدل التدي تد م الايدَ للحدج وتقددم لهدا  التي بلي عد ها ْلثمائ  ِو
 القرابين وال  ر ع ومن األماكن األخر  للعبا َ ذو الخلص  وذو  الًر  وذو الم ين.
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وكا  العرب يتخ و  التمائف والتعاوي  والرقد  ع ويحملده  َِد ا  ْعلدب َو كعدب َريدب 
ع وتبعددد ع دده الًددر. ؛ ويعتقدددو  َ  فيهددا قدده  ِددحري  خ َءدد  ع تفلددب لحاملهددا الخيددر 

َام ؛ وهدددي عيددددا  عليهدددا رمدددَه وعالمدددات يرمهيهدددا بالمددداا ع  وكدددايها ي تق دددمه  بددداأل
 وي تظرو  خروجها ع ون لَ ي تًيرو   لهتهف يءما ِءقدمه  علءه من عمل.

اليهه ي  : َما العقائدد األخدر  التدي ايتًدرت بصدهَر محددو َ كمدا ِداب ذكدره فم هدا  -
َّ القبائدددل فدددي المدي ددد  واألفدددرا  فدددي الدددءمن والءمامددد  وكدددايها اليهه يددد  التدددي تمثلهدددا بعددد

ي ددتعمله  فددي َ بءدداتهف الدي ءدد  اللغدد  العاريدد  واْلرامءدد  ع ويتملمدده  العرنءدد  يءمددا بيدد هف 
في ةءاتهف اليهمء  ع وقد تأْروا بعا ات العرب وت مها بأِدمائهف ع وكايدَ لهدف مددار  

دده  فيهددا التددهرَا والمًدد ا والتلمدده  ع وتعددرم بالمدددار  التددي هددي مههدد  ببددا َ  يتداِر
وصلهات ويدوات لهف َيضًا . وكايها يتعاطه  ال حر ع ويحرمه  العمل يدهم ال داَ ع 
ويصدددهمه  عاشدددهراا ع ويلزمددده  باألبءدددا  اليهه يددد  ع ومعظمهدددف َميددده  كمدددا وصددد هف 

 القر  .
ريددب ال صددرايء  : ومددن العقائددد ااخددر  ال صددرايء  التددي  خلددَ بددال  العددرب عددن ط -

التبًددير الدد   قددام بدده الرهبددا  والتفددار ال صددار  والرقيددب الم ددتهر  مددن بددال  يصددرايء  
وكايددَ ااماراطهريدد  الايزياءدد  تًددف  التبًددير ، أليدده يمهددد ل ددلاايها ال ءاِددي . وقددد 
ايتًر م هب الءعاقب  من بال  الًام والعراق َّل   وم  الف دِ َويل  ونعدَّ  يداطيا 

 لاائف وخاص  من األةابءش والرقيب . ع َوفرا  بمل  ويثرب وا
َهددف مراكددز ال صددرايء  فددي بددال  العدددرب كايددَ فددي الددءمن وخاصدد  يفددرا  ع كمدددا  لمددن 
ايتًددرت بصددهَر محدددو َ فددي البحددرين وقاددر وهفددر . وكايددَ اْلرامءدد  هددي لغدد  العلددف 
والددين ع دد ال صدار  الًدرقيين عامد  ؛ ولمدن اايفيدل كدا  يلتدب بالعرنءد  َيضدًا كمددا 

 ار ورق  بن يهفل.في خ
ددء  مددن َّيددرا  َّلدد  بعددَّ بددال  العددرب ع كددالحيَر  - ددء  : وقددد ايتًددرت المفِه المفِه

ددء  عليهددا لاددر  ااةبدداش ع وةضددرمهت  بحلددف الفددهار ع والددءمن لددهرو  الحملدد  ال اِر
وم دداطب َخددر  شددرق شددبه جزيددَر العددرب لقرنهددا مددن َّيددرا  ع ولددف يلددن هدد ا اايتًددار 

أليهدددف ا يحرصددده  علددد  ا خددداِ الغرنددداا فدددي  يددد هف  المحددددو  بددددعَه مدددن المفددده  ع
 القهمي. 



 116 

الصددابئ  : وكددا  للصددابئ  ايتًددار محدددو  فددي العددراق وةددَرا  ع وقددد ايتًددرت ل ظدد   -
)صددبأ( بمع دد  الخدددروج مددن الدددين فدددي ملدد  والاددائف ةيدددث اطلقهددا المًددركه  علددد  

 الم لمين لخروجهف من الًرب َّل  ااِالم .
ع ددد ظهددهر  ااِددالمء   الدي ءدد  التددي مددرت بهددا الفزيددَر كايددَ تلددَ لمحددات عددن الحالدد
َعلف .    الدين ااِالمي. وهللا 

 وووووووووووووووووو
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 الجزيرة العربي  " الح ل  السي سي  واالقتص دي  " ةنا ظهور اإلسالم
 

 )الًبل  ااِالمء ( الدكتهر / َكرم هءاا العمر  
عددن -فددي الحقءقدد   -وال ددالم ببدداَرَّ  ال دديَر ال يهيدد  علدد  صدداةاها َفضددل الصددالَ 

ددال  التددي ةملهددا الدد  البًددري ، َوخددرج بهددا ال ددا  مددن الظلمددات َّلدد  ال ددهر، ومددن  الِر
ببددا َ العبددا  َّلدد  ببددا َ هللا وةددده، وا يملددن اِتحضددار صددهرتها الرائعدد  بتمامهددا َّا 

دددال  ااِدددالم  -بدددال ظر َّلددد  واقددد  العدددالف قالهدددا  خاصددد  الفزيدددَر العرنءددد ،  -َع دددي ِر
 وماكا  فيها من خلل كاير في جمء  ال هاةي، مما ِ قف علءه في مقال ا التالي:

 الحال  ال ءاِء  وااقتصا ي :  -1
كايَ شبه جزيَر العرب م ملد  ِءاِدءًا ا تهةددها  ولد  ع وا تدديرها ةلهمد  ع وكايدَ 
غدَ الدِو القديم  التي قامَ في الءمن ويفد َوطرام العدراق والًدام قدد ايددْرت ع وط

الاددددداَو علددددد  المدددددد  الباقءددددد  فدددددي الحفددددداَ ع فمايدددددَ القايلددددد  هدددددي الهةددددددَ ال ءاِدددددء  
.  وااجتمابء  ع وكايَ مل  تدار من قال المأل في  ار ال دَو

والمدي   في ةال  يزاع  ائف بين األو  والخزرج تمخَّ عن ذلَ محاول  َّيًداا ةلدف 
 ملمي ع لمن ايتًار ااِالم فيها ةاِ  و  ذلَ.

  الم دداذَر فددي الحيددَر و ولدد  الغ اِدد   فددي األر   والفددها  فقددد ِددمح ال ددر  َمددا  ولدد
والروم للدولتين بال ًها لتمهيا  ولتين ةاجزتين تصددا  ع همدا غدزو القبائدل العرنءد  ع 

م قاددل 602وتتهلءددا  ةمايدد  القهافددل التفاريدد  . وقددد َِددقَ ال ددر   ولدد  الم دداذَر ِدد   
 البعث  المحمدي  بثما  ِ هات . 

َمددا األةدددهاِ ااقتصددا ي  فدددي شددبه جزيدددَر العدددرب ع فقددد كايدددَ البا يدد  تعتمدددد علددد   -
ااقتصا  الرعه  ع فالقبائل العرنء  ت تقر في األماكن التي يتدهفر فيهدا المداا وتصدلح 

 لرعي اابل واألغ ام والماعز . 
وع دما يًح الماا فإيها تضار لاليتقاِ مما يفعلها في ةروب م  بعضها للحصِه 
َرابء  مت اَْر ي تقر فيها  عل  المهر  األفضل . وتهجد في شبه جزيَر العرب واةات 

 ال لا  لم ها عره  لغزو الادو لها .
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َراعددي وصدد اعي ع وقددد يغلددب عليهددا يددهع مددن هدد ه  ويقددهم فددي المددد  يًدداط تفددار  و
َرع ع  ال ًاطات ع فمل  كا  يغلب عليهدا ال ًداط التفدار  ؛ أليهدا تقد  بدها  غيدر ذ  
وتددتحلف باددرق التفدداَر بددين الددءمن والًددام ةيددث تمددر القهافددل محملدد  بالتهابددل والبخددهر 
والعاهر ع وقد اِت ا ت مل  مدن ملايد  المعبد  الدي ءد  ع دد العدرب فدي ةمايد  قهافلهدا 
التفاري  وعقد   اايدالم   مد  القبائدل التدي تفتداَ  يارهدا ع واشدتهرت برةلد  الصدء  

 الءمن .  ال  الًام ورةل  الًتاا ال 
فمدددا  يغلدددب عليهدددا ااقتصدددا   -وكايدددَ تعدددرم قادددل ااِدددالم بيثدددرب  -َمدددا المدي ددد  

الزراعددددي ةيددددث اشددددتهرت بب دددداتين ال خيددددل واألع دددداب وال هاكدددده األخددددر  والحاددددهب و 
 الخضروات.

َما الاائف فقد غلاَ عليها الزراع  وخاص  ب اتين األع داب وال هاكده و الخضدروات 
فر فيهدا الحيهايدات الاريد  كدالبقر الهةًدي والحمدار الهةًدي ع وك لَ الصيد ةيث تتدها
 والغزا  والظباا واألرايب. 

َومددا الءمامدد  فاشددتهرت بزراعدد  القمددح الدد ين كددا  يزيددد عددن ةاجاتهددا فتصدددر م دده َّلدد  
 الحفاَ .

َراعدد  واِددع  وم دداطب رعهيدد  طاءعءدد  َّهدداف  َّلدد  قءامهددا بال ًدداط  َومددا الددءمن ف يهددا 
قل التهابل والبخهر والعاهر واألب ه  والعاج والحرير من اله د َّلد  التفار  الماير ب 

 بال  العرب والًام . 
وكايدددَ ال دددهاةل الًدددرقء  لًدددبه جزيدددَر العدددرب تدددرنَ تفددداَر الصدددين واله دددد بدددالهالِ 
ددددهريا ( . وكايددددَ شددددبه جزيدددَر العددددرب ت ددددتهر  الدددددقيب والزيددددَ  الخصددديب )العددددراق ِو

التمددهر واأْل م مددن العددراق . وقددد ِدداعدت َِددهاق واألقمًدد  مددن الًددام ع كمددا ت ددتهر  
العرب في الفاهلء  عل  يًاط التبا ِ التفار  ع واشتهرت م ها َِهاق علاظ ومفَ د  

 وندر وةباش  .  -بخيار  -وذ  المفاَ و وم  الف دِ ويااَ 
ي في التبا ِ التفار  ع كما اِتعملها  واِتعمل العرب الدي ار الايزياي والدرهف ال اِر

َين ومقايء  الاِه في عملءات الاء  والًراا .ا  لملاييل والمها
 َما الص اع  في شبه الفزيَر العرنء  ع فقد اشتهرت الءمن بص اع  الارو  الءمايء . 
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وعرفَ المدي   بصءاغ  الحلي ال هاء  وال ضء  ؛ وصد اع  ال ديهم والرمداح والق دي 
لعرنءددد  ةدددرم التفددداَر والحدددددا َ وال بددداِ والددددروع والحدددراب ع كمدددا قامدددَ فدددي المدددد  ا

والصءاغ  والدباغ  ع والغِز وال  ءج ع والخءاط  ع والصباغ  . ولمن معظدف الحدرفيين 
كايها من المهالي والعايد ولف يلهيها عرنًا . وقد شداع التعامدل بالرندا فدي ملد  والادائف 

ه اليهه  وايتقل م هف َّل  العرب ع وكا  عل  يهعين   :ويثرب ويفرا  ع وماِر
َيا َ المالي عل  المدين مقابل تأجيل الدف  .  رنا ال  يئ  ؛ وهه 

ورندددا ال ضدددل وهددده الزيدددا َ التدددي تترتدددب علددد  بءددد  العي دددات المتماْلددد  ب ددداب اخدددتالم 
 جه تها .

وكا  الرنا ي خ  َهعافا مضاع   ع وقد ةرمه ااِدالم ب هبءده ع قداِ تعدال : } َوةدل 
 (.275هللا الاء  وةَرم الرنا { )البقَر 

وكا  العرب يعرفه  َيهاعًا من المعامالت المالء  كالقراض والمضارن  والرهن ع وكا  
الغرر يحءَ بلثير من عقه  الاء  والًراا كالم اب َ والمالم   وال فش ونء  الحاهر 
للبددا   . وكدد لَ كددا  ااةتمددار يدددخل فددي معددامالتهف التفاريدد  ع كمددا ت ددرض عليهدددا 

م ااِددالم الايدهع التددي فيهدا غددرر َو هددرر كمدا ةددرم الرنددا الملده  الباطلدد  . وقدد ةددرَ 
وااةتمار تحقءقًا للعدِ بين ال ا  . فعاش ال ا  في خير ورفاهء  لما تم لها بهد  
ااِدددالم فدددي ِءاِدددتهف واقتصدددا هف، َوصدددابهف الضددد َ والضددديب لمدددا ت مادددها الصدددراط 

 الم تقءف. وهللا المهفب .
 وووووووووووووووووو
 



 120 

 اختي ر العرب وجزيرتهم مهاًا لإلسالمالحكم  من 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
دددال  ااِددالم، مدددن  قاددل الحدددديث عددن الحلمددد  مددن اختءدددار العددرب وجزيدددرتهف مهدددًا لِر
الم اِب َ  يلقي يظَر ِريع  يتعرم مدن خاللهدا علد  واقد  َمدف األرض ةي ئد ، ومدا 

دددال   عالمءددد  تخدددرج كدددا  مدددن َمدددرهف وةدددالهف، وهدددل كايدددَ تلدددَ األمدددف م هلددد  لحمدددل ِر
البًددري  مددن طريددب الغددي والضددالِ الدد   تعددءش يءدده َّلدد  طريددب الحددب والرشددا ...ْف 
لد علف علدد  هدها ذلددَ َيضدًا المدد هالت والمقهمدات التددي جعلدَ مددن العدرب وجزيددرتهف 

ال  ااِالم.   صالةء  لحمل ِر
 كا  يحلف العالف  ولتا  اْ تا : ال ر  والروم، ومن ورائهما اليهيا  واله د.

دًا يعاددو  ال يدرا ع  ولف يلدن ال در  علد   يدن صدحءح وا طريدب قدهيف، بدل كدايها مفِه
ويأخ و  بمبدا ئ مد هاي : الزرا شدتء  والمز كءد ، فمالهمدا ايحرفتدا عدن طريدب ال ادَر 
والرشددا ، واتبعتددا فل دد   ما يدد  بحتدد  ا تقددر ب اددَر وا تعتددرم بدددين، فالزرا شددتء  مددثاًل 

َواج الرجل بأمه َو ا ب ته َو َخته، والمز كء  من فل د تها ةدَل ال  داا، وإباةد  ت ضل 
 األمهاِ، وجعل ال ا  شرك  فيها، كاشتراكهف في الماا والههاا وال ار والمأل.

َما الروم فلف يلن َمرهف َفضل ةداًا، فعلد  الدرغف مدن كدهيهف علد   يدن بء د  علءده 
ا مدا جداا بده مدن الحدب، ال الم بيد َيهف ايحرفها عن عقيدتده الصدحءح ، وةرفدها ونددله 

فمايَ  ولتهف غارق  في اايحالِ؛ ةيث ةءاَ التا ِ واايحاداط، والظلدف ااقتصدا   
جراا الضرائب، َّهاف  َّل  الروح ااِدتعماري ، وخالفهدف مد  يصدار  الًدام ومصدر، 

 واعتما هف عل  قهتهف الع لري ، وتالعاهف بالم ءحء  وفب ماامعهف وَههائهف.
 لَ لف تمدن القهتدا  المايرتدا  فدي العدالف  يد اب قدا رتين علد  تهجءده ولما كا  األمر ك

دال  عالمءد  تخدرج ال دا  مددن  البًدري  يحده  يدن صدحءح، ولدف تمهيدا مدد هلتين لحمدل ِر
 هيب الديءا َّل  ِع  اْلخَر، ومن ظلف العبا  َّل  عدِ الهاةد الديا .
ددا ، وتقدددَر  قدده  َمددا اليهيددا  وشددعهب َورنددا فقددد كايددَ تعددءش ةءدداَ برنريدد ، تعاددد  األْو

الااءع ، فضاًل عن كهيهدا غارقد  فدي الخرافدات واألِداطير المالمءد  التدي ا ت يدد فدي 
  ين وا  يءا.
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َما بقء  الًعهب في اله د والصين والءابا  والتاَ، فمايَ تدين بالاهذيد ، وهدي  يايد  
 اِخ األرواح.ْو ء  ترمز ْللهتها باألص ام المثيَر وتقءف لها المعابدع وت من بت 

وإلد  جايددب تلددَ األمددف كدا  ه دداب اليهدده ، وكددايها مًددتتين مدا بددين بددال  الًددام والعددراق 
د  علءده ال دالم ع ففعلدها هللا  َّلهدًا  -ِدبحايه وتعدال   -والحفاَ، وقد ةرفها  يدن مِه

خاصدددًا بددداليهه  ع وافتدددروا الحلايدددات الماذبددد  علددد  َياءدددائهف ممدددا شدددهسه ِدددمعتهفع َوةلسدددها 
 م  غيرهف بالرنا والغشع وةرسمهه بي هف . التعامل

ويددتج عددن ذلددَ اايحددالِ وااهدداراب والضددالِ ف ددا  وشددقاا، وةضدداَر رع دداا قائمدد  
 عل  َِا  القءف الما ي ، بعيدَ عن القءف الروةء  الم تمدَ من الهةي االهي.

َمددا جزيددَر العددرب فقددد كايددَ فددي عزلدد  عددن تلددَ الصددراعات والضددالات الحضدداري  
دائل اايحدالِ واا يحرافات، وذلَ ب اب بعدها عن المديء  وةءداَ التدرم، ممدا قلدل ِو

وعلدد  مددا كايددَ علءدده مددن  -الخلقدي والاغءددا  الع ددلر  وال ل دد ي فددي َرجائهددا، فهددي 
، َو عد  لقادِه الددين الحدب، َّهداف  َّلد  ااي ايء  كايَ َقرب َّل  ال اَر ا -ايحرام

َهلهددا مددن يزعددات ةميدددَ كال فدددَ والمددرم، والع دد  واابدداا، واألمايدد   مددا كددا  يتحلدد  بدده 
 والهفاا.

داًا بدين تلدَ  ه ا َّل  جايب مهق  جزيدَر العدرب المميدز؛ َّذ كدا  مهقعهدا الفغرافدي ِو
األمف الغارق  التائه ، فه ا الهاق  والمهق  جعلها م هل  ل ًر الخيدر وةملده َّلد  جمءد  

 الًعهب ب ههل  وي ر.
اختءار العرب وجزيرتهف مهدًا لإلِدالم، َّذ كايدَ بيئد  ونه ا تفلَ الحلم  االهء  في 

َمَء  لف تتعقد م اهفها ال مريد  بًديا مدن ال ل د ات الم حرفد ، بدل كايدَ َقدرب لقادِه 
الحب، وااذعا  له، َّهاف  َّل  َ  اختءار جزيَر العرب مهدًا لإلِالم يءه  ف  لما قد 

 ي ، َو َفمار فل  ء .يتبا ر َّل  األذها  من ََ  الدعَه يتءف  تفارب ةضار 
ياهءَ عن وجه  الايَ العتيب، ال   جعله هللا َِو بيَ للعبا َ، ومثاب  لل دا  َوم دا، 

َهل الفزيَر.  واللغ  العرنء  وما تمتاَ به، وهي لغ  
دال  فديهف ابتدداا، وهد ا  وا بد من ااشاَر َّل  َ  هللا اختار العرب وفضلهف لتمده  الِر

ةيددث َّ  مددن يددِز علءدده الددهةي ابتددداا مللددف ب ًددره  تملءدد  َكثددر ممددا هدده تًددري ؛
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، ولء  ه ا َيضًا ت رقد  بدين العدرب وغيدرهف بدل المدل ْل م و  م مدن تدراب،  َوخ ه بقَه
ي...الخ. لما  ال اِر  َوكرم ال ا  َتقاهف هلل، وله ا كا  في ااِالم بالِ الحبًي، ِو

تف، وكايددَ جزيددرتهف لدد لَ كلدده وغيددره كددا  العددرب َي ددب قددهم يلدده  بيدد هف ال اددي الخددا
اات ال ماوي ، فالحمدد هلل الد   َكدرم العدرب بهد ا الددين  َفضل ملا  لتلقي  خر الِر

 العظءف، وشرسم جزيرتهف، ففعلها مهبَ الهةي الماين.
 وووووووووووووووووو
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 معجزة اختي ر العرب لتحمل مسؤولي  صنع الت ريخ
 

 يقِه الًءخ خلدو  عريمَ : 
، ولددء  صدددف  َ  تمدده  جزيددَر ايدده لددء  عاثددًا اختءدد ار العددرب أل  يلهيددها َمدد  الدددعَه

العددرب م القددًا لدددعَه التهةيددد والهةدددَ، َو  تمدده  باحدداا ملدد  وو يايهددا مهقعددًا َبددديًا 
ألِو بيددَ وهدد  لل ددا  لءلدده  هدد ا الملددا  صددل  بددين ااي ددا  فددي مًدددارق األرض 

 ·ومغارنها ونين رنه
ددِه كددا  م عفددَز، وإا فمءدد  تمدده  جبدداِ ملدد  ونااةهددا فاختءددار الملددا  واألمدد  والِر
و عددددَه ااِددددالم، وهددددي القابعدددد  فددددي قلددددب  اايمددددا وشددددعابها القاةلدددد  م القددددًا لدددددعَه 

الصحراا، والبعيددَ عدن مفريدات األةدداث وت اعالتهدا وتحركاتهدا وصد عها، وةهاهدر 
فار  والروم، تص   الحدث، وتتحلف بمصائر األمف والًدعهب وتحدرب ملهكده َومرائده 

 ·ةلامه    ذابو 
فاختءار العرب  و  األمف وهف المت رقه  التائهه  في الصحراا لتحمل م  ولء  ص   

وهدده اليتددءف وال قيددر واألمددي  و  ِددائر َب دداا   التدداريخ كددا  معفددَز، واختءددار محمددد 
ال  الدعَه كا  معفَز  ·المبار والهجهاا واألغ ءاا لتحمل ِر

من جزيَر قاةل  قاِء  تلتهمهدا رمداِ الصدحراا،  وااِالم ايالقَ اايما ايها معفَز 
للمفتمدد  البًددر  كافدد ، وكايددَ الهفددَر  ااي ددايء  لددتعلف الخيددر والرةمدد  والحضدداَر وا

 ·م القًا لمل ذلَ
م  كل عام يتفد  تاريخ الهفَر ال اهي ، والدهطن العرندي والعدالف ااِدالمي يعدءش فدي 

 ا الدددهطن ومحمدددد علءددده الصدددالَ صدددحرائه وج افددده وفرقتددده، وتآكلددده فمتددد  ي دددت يب هددد
وال دددالم ع ددددما هددداجر مدددن ملددد  َّلددد  المدي ددد  الم دددهَر صددد   تددداريخ َمددد  خرجدددَ مدددن 
الضءاع وال رق  لتص   َّيمايًا وتف دت لهداي  المده ، وت كدد مصدا ر التداريخ َ  َميدر 
الم م ين عمر ابن الخااب رهي هللا ع ه ارتأ  في العام ال ا   عًر من الهفدَر 

َِّدالمي بعددما ات دعَ  ولد  ااِدالم وتًدعاَ مدديها وقراهدا وتًداور مد  وهد  تداريخ 
َصحابه وم هف اامام علي رهدي هللا ع ده فمدا  اقتدراح اامدام علدي بدأ  تمده  هفدَر 

ِه علءه الصالَ وال الم بداي  للتاريخ الهفر    ·الِر
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مدا ومن َجل ذلَ فع دما يحت ل الم دلمه  كدل عدام ب هايد  عدام وندايد  عدام هفدر  فإي
وصددحبه مددن ملدد  َّلدد    يحت لدده  ويتدد كرو  هفددَر ياهيدد  شددري   ايالددب م هددا محمددد 

المدي  ، فمايَ الاداي  لتصحءح م يَر ااي ا  من اايحرام الما   ال   غرق يءه، 
والرةمدد  لا ددي البًدر، وذلددَ كدا  قهلدده تعددال :  ااي دايء  َّلد  ال ددهر والهدايد  واألخددَه ا
ددل اب َّا رةمدد  للعددال مين وكددا  قهلدده علءدده الصددالَ وال ددالم:  ا فضددل لعرنددي ومددا َِر

عل  عفمي وا ألبءَّ عل  َِه  َّا بتقه  هللا، َو بعمٍل صالح كلمف ْل م و  م من 
 ·تراب 

فددالهفَر ال اهيدد  التددي تتفددد  كددل عددام هددي هفددَر للخصددهم  والًددعهنء  والت رقدد  والظلددف 
يددن التهةيددد والرةمدد  التددي الدد   اتصددف يءدده ااي ددا  علدد  مددد  التدداريخ َّلدد  رةدداب  

اتصف بها الم لمه  بعد ذلَ ومن مقدمتهف العرب، ه ه الهفَر المحمدي  بمدا تحمدل 
مدددن معددداٍ  َّيمايءددد  غيدددرت ال مدددر وال دددلهب لإلي دددا  العرندددي ففعلدددَ مدددن عمدددر ابدددن 
الخااب ال   كا  َ  يئد اب ته وهي ةءد  فدي التدراب َ  يرهدخ َمدام جمدهع المد م ين 

 ·امَرٍَ صححَ له مقهلته فقاِ  َصابَ امرََ َوخاأ عمر وهه َميرهف لقِه 
والهفددَر ال اهيدد  هدد ه هددي التددي جعلددَ َميددر المدد م ين عمددر يبلددي، قيددل ومددا يبلءددَ يددا 
َميدر المدد م ين َويدَ الدد   ةلمدَ فعدددلَ فأم دَ، قدداِ:  وهللا لده َ  شدداَ تعثدرت فددي 

 ·العراق لخ َ َ  ي أل ي هللا ع ها يهم القءام  
م ين والم م ات وا َقِه الًءاه )األغ ام(، جاعَ وظلمَ واعتد  عليهدا فمف من الم  

ومزقَ َج ا ها في العراق وفل اين ونال  العرب والم لمين فمء  ِيلقه  رنهف من 
 بيدهف األمهر والحلف والثرَو وال لا  في بال  العرب وااِالم؟

تي ةملها ااِالم و من بها ال ااي ايء  في ذكر  الهفَر ال اهي  يت كر ه ه الم اهءف ا
َتباعددده ةلامدددًا ومحلدددهمين فمايدددَ ملددددا  اعفددداب واةتدددرام المددد رخين والم مدددرين فددددي 
الته ال امء  من ه ا كا  قِه المد رخ  المفتم  ااي ايي اعفابًا وتقديرًا له ا الدين وِر
د تهي اي )َ  عقيدَ التهةيد التي جاا بها ااِالم هي من َروع األمثل  فدي فمدَر تهةيد
العالف َو  بقاا ااِالم َمل العالف كله، وشعيَر الحج تعد عاماًل قهيًا فدي تاايدب ماددَ 
تهةيددد العددالف ومددا يددرنَ الم ددلمين بعضددهف بددبعَّ  و  ت رقدد  لهيءدد  َو ع صددري  هددي 

 ·رمز لإلخاا ااي ايي
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ويحددن يحت ددل كددل عددام بادايدد  العددام الهفددر  بعددد مددرور مددا يزيددد علدد  الخم دد  عًددر 
عر فددي لا ددا  وفددي  يءددا العددرب وااِددالم بأي ددا يعددءش فددي غرندد  عددن ااِددالم قريددًا، يًدد

وعددن الهفددَر ال اهيدد  بمعاييهددا ويتائفهددا َوِددبابها ومددا ترمددز َّلءدده، فمددا َشددبه هدد ه األيددام 
المتًح  بال ها  وال رق  والظلف والاغءا  وااِتعبا  وااةتالِ لاال  العرب وااِالم، 

ا  فيهدا ي  ده فدي الفزيدَر ومدا ةهلهدا وفدي ةهاهدر العدالف بتلَ األيام التدي وجدد ااي د
   ذاب، قادل الهفدَر ال اهيد  فري دد  لفادروت القده  العظمدد  وعاه يد  المدا َ والعهلمدد  
المتصددهي  ، فلتتفددد  الهفددَر ال اهيدد  فددي ِددلهب الم ددلمين وقلددهنهف فددي لا ددا  لءصددءغها 

قددَ األيدا والخصدهم  وةدَ وط ء  في لا ا  وفدي كدل قادر عرندي وإِدالمي، ف هفدر ع
والتباعددد بددين َب دداا األِددَر الهاةدددَ والددهطن الهاةددد واألمدد  الهاةدددَ لمفابهدد  الهةددهش 

روات ا وم تقال وجه يا في ه ا الًرق الفريح  ·الم تِر  لًعهن ا ْو
ددال   َّ  عصددر ال اددَه والمعفددزات قددد ايتهدد  لمددن الًدديئ الدد   لددف ولددن ي تهددي هددي ِر

دلهكًا ااِالم ومعدايي الهفدَر ال اه  َم دًا كدل عدام، فهدل تتفدد  مع د  ِو يد  التدي تتفدد  
ومصددلح  ل مدده  خيددر َمدد  َخرجددَ لل ددا ، فددأين الخيريدد  فددي هدد ا الددهطن وفددي هدد ا 
العالف ااِالمي؟! َوين  ماا الًهداا وجها  القا َ ال ين ب ها وط ًا َوم ؟! َوين  وريدا 

الت ا في ه ا العالف هل يحن طلءع  من طالئعه؟ َم غثا ا كغثاا ال ديل؟ هدل يحدن وِر
كالريًددد  المعلقددد  فدددي الهدددهاا تحركهدددا األطمددداع والمصدددالح ام صدددَ اع الحءددداَ ألوطاي دددا 

 َومت ا؟
فالهفَر ال اهي  لء َ اةت اًا َو مقال  َو خاابًا ي  يه ِ هيًا في الحهاهدر والعهاصدف 
دددال  ويهددج لتصددحءح م ددديَر الحءدداَ  َها العرنءدد  وااِددالمء  وإيمدددا الهفددَر ِددلهب وِر بدددد

دددار علددد  يهفهدددا األتبددداع والم م ددده   محمدددد علءددده الصدددالَ وال دددالم ومعددده صدددحبه، ِو
 ·فمايها شام  مًرق  في وجه المفتم  البًر  

فدددي قلدددهب الم دددلمين  اايمدددا مددد  بدايددد  العدددام الهفدددر  هدددل تتفدددد  ال  ددده  بتعمدددب 
َهدداًل لددهطن يعددءش ةافدد  اايهءددار، وَهدداًل ألمدد  تتقاذفهددا  األيايءددات واللا دداييين، ل مدده  

واألطمدددداع والغرائددددز لمفابهدددد  التحددددالف الصددددهيه/َميركي علدددد  هدددد ه األمدددد  المع بدددد  
 ·بًعهنها، والمصاب  بحلامها وقا تها

 وووووووووووووووووو
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 ح ل  الع لم قبل البعث  النبوي  الشريف 
 

ددَهَن َةَ ددَ  ن   ِ ر َْ ُس دهِر  َ الًيددخ / ِددامح ق دديل ق َلَقددد  َكدداَ  َلْمدف  فرددي َرِْ ُس ْجدده  لرَمدن  َكدداَ  َير 
َ َكثريرًا ﴾ ... ]األةزاب: ُس َر َوَذَكَر  خر َم اْل   [21َوال َيه 

ِه هللا د  د وال ا  في هالل  عمءاا، وجاهلء  جهالا، والعالف يمهج بدألها    ْبعث ِر
مختل   من الًرب والظلف والتخلف واايحدار والبعدد عدن ال ادَر التدي فادر هللا ال دا  

هدا، وفدي صددداَر العدالف  ولتددا  فقددتا مقهمدات البقدداا، وايحددرتا َّلدد  م دته  الاهددائف علي
دديٍَ  العفمدداا، فددال ر  مفدده  يعادددو  ال ددار، وْيحلدده  يمدداح المحددارم، ويغرقدده  فددي ْلفَر
مدددن الخرافدددات، والدددروم ةرفدددَ الم دددءحء ، واعت قدددَ خرافددد  الثدددالهث، وعقيددددَ الصدددلب 

ءددات َفلحددَ فددي َّهدداللها، ومددن وراا هدد اا يهدده  وال ددداا وناتددَ ْمخترقدد  مددن عدددَ ْو 
غضب هللا عليهف لضءاع الدين بي هف، واتخداذهف َةبدارهف َرنابدًا مدن  و  هللا ، يحلده  
لهف ما ةرم ويحرمده  مدا َةدل، وه ده  ْيابقده  علد  ببدا َ العفدِه واألبقدار، ويهيدا  

يل الهدددد  قدددد م دددختهف األِددداطير المالمءددد  وال ل ددد ات الم اقءددد ، وصددددتهف عدددن ِدددا
و يايددات َخدددر  كثيدددَر تَ ًدددر ه دددا وه ددداب فدددي َرجددداا المعمدددهَر، وتتًدددابه فدددي َوصدددام 
التخبَ واايحالِ وااهاراب والحيَر، وكا  ِاب شدقاا هد ه الحضدارات المزعهمد ، 
والمدديءات المحرومد  قءامهدا علد  َِد  ما يد  فقدَ  و  َ  يلده  لهدا َ  تعلدب ب ددهر 

َهدددل األرض فمقدددتهف، عدددرنهف وعفمهدددف َّا الدددهةي االهدددي، ا جدددرم ََ   يظدددر  هللا أل  
َهل المتاب،كما قاِ ال اي د  د وهد ه البقايدا تتمثدل فدي َفدرا  َبدَ َ  ت زلدب فدي   بقايا 

َوةدداِ الًددرب وظلددَ ْابتدد  علدد  مدد هج التهةيددد م تظددَر خددروج ياددي جديددد بًددرت بدده 
 َياءاؤهف، وتعلقَ به َةالمهف.

ددي الخزاعددي ولددف يلددن العددرب َة ددن ةدداًا مددن هدد ه  األمددف، فقددد بددَدِ لهددف عمددرو بددن ْلحر
َهدددل ملددد    يايددد  َّبدددراهءف الخليدددل التدددي كدددايها يددددي ه  بهدددا، ومدددن ْدددف ْيًدددر الًدددرب بدددين 
َهل الحفاَ َتباعًا لمل  أليهف واَ الايَ وَهدل الحدرم، ونايتًدار  وخارجها، ةيث كا  

لحءددداَ ال ءاِدددء  الْه ءددد  بدددين العدددرب كثدددَر الخرافدددات الدي ءددد  التدددي َْدددرت بددددورها فدددي ا
 وااجتمابء  وااقتصا ي  تأْيرًا بالغًا.

 * َما ِءاِءًا:
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فقد كايدَ َةدهاِ القبائدل  اخدل الفزيدَر العرنءد  م ملد  األوصداِ، تغلدب عليهدا ال زعد  
 القالء  والااءع  الع صري  التي يعار ع ها شاعرهف بقهله:
 وهل َيا من ْغَزيسٍ  َّ  غهت غهيَ وإ  ترشد غزيْ  َرشد؟

ولف يلن لهف ملَ يدعف اِتقاللهف ، َو مرج  يلفئه  َّلءه وقَ الًدائد، وم  ه ا فقدد 
كا  لهف يهع اِتقالِ بخدالم الداال  المتاخمد  للددِو المادر ، فقدد كايدَ َشدبه بالعايدد 
لديهف، فقد ةلف ال ر  العراق، وغلاَ الروم عل  بال  الًام، واألةباش علد  الدءمن، 

ددَ معهددا َلددها  مختل دد  وعاشددَ هدد ه األقاددار العرن ءدد  ايحااطددًا ا مزيددد علءدده، ومهِر
مددن الظلددف وااِددتادا  والقهددر والعاه يدد . ذلددَ َ  الدددِو المت ددلا  علدد  هدد ه األقاددار 

 كايَ تر  العرب عايدا همفيين ا ةضاَر لهف. 
 * َوما َةهاِ العرب ااجتمابء :

ف علدد  بعددَّ فقددد كايددَ فددي الحضددءَّ األِدد ل مددن الضددعف والعمايدد ، ْيغيددر بعضدده
يءقتدددل وي دددا ، ويخههددده  الحدددروب الااة ددد  ألت ددده األِدددباب، يئددددو  الا دددات خًدددء  
العار، ويقتله  األوا  خًء  ال قر واافتقار، ا يتحاشه  من الزيدا، وا ي دتحيه  مدن 
دًا، وي دتمرئه   الخرافات، ويعامله  المرََ كال لع  المهي   يماةًا وطالقدًا، ومعاشدَر وإْر

 مَرمه  العا ات.الفهل، وْيحَ 
 * َما َةهالهف ااقتصا ي  :

فقددد تددأْرت بدداألةهاِ ااجتمابءدد  فقددد ِددا  ال قددر والفددهع والعددر  ايعدددام األمددن، كمددا 
كددايها َبعددد األمددف عددن الصدد اع  لغلبدد  الاددداَو علدديهف، وإ  وجددد شددئ مددن الزراعدد  فددي 

ة   وااغدارات بعَّ بلدايهف، وراجَ التفاَر في األشهر الحرم، َّا َ  الحروب الاا
 الم تمَر كايَ تلقي بظاللها عل  َ  مظهر من مظاهر الت مء .

 * َوما َةهالهف الخلقء :
فقد كا  فيهف من الديايا والرذائل ما ي مره العقل ال لءف، لم هف ةافظها عل  جملد  مدن 
األخالق تميزوا بها عن ِائر األمف ةي ئ  كالهفاا بالعهد وعَز ال    ومضاا العزيم  

إبدداا الضددءف وال خددَه والمددرواَ والًددفاع  والمددرم وغيددر ذلددَ مددن الصدد ات التددي شدداع و 
 ال خر بها في َشعارهف.
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والمتأمل لحال  العرب قال ااِالم ، وةال  األمف األخر  من غيرهف يملن َ  ي ت تج 
دال  العامد ، وقءدا َ األمد   بعَّ الحلف التي كايَ ِابا فدي تًدري هف بحمدل عدبا الِر

َعظف الرشد َوبين الهد .  ااي ايء ا  والمفتم  البًر  َّل  
فمن ةلم  اختءار العرب لهد ه المهمد  َيهدف َقدل األمدف ةي ئد  ةضداَر َوبعددهف عدن  -

ددددهًا  دددديَن َرِْ يَر ْمَر المديءدددد ، فهددددف قددددهم َميدددده  كمددددا وصدددد هف هللا ق ْهددددَه السدددد ر  َبَعددددَث فرددددي األ 
أهدل المدديءات المفداوَر مدن فدر  [ َّذ لده كدايها متحضدرين ك2مر  ْهف]الفمع : مدن اْليد 

ورما  ويهيا  لرنما قاِ قائل : َيه اي عاِ ةضدار  وارتقداا مدديي، بدل شداا هللا َيضدًا 
لردهر  دن  َقا  ََ َتت ْلده مر د ِه ه ه األمد  َمءدًا كد لَ تأكيددًا لد ات المع د  ق َوَمدا ْك   ا  يله  ِر

تَدداَب ا ََ َّرذًا ار  ي ردد ددْه برَءمر ددن  كرتَدداٍب َوا َتْخار ْلددهَ  ﴾]الع ماددهت:مر [ لقددد شدداا هللا َ  48ل ْمب ار
 تمه  معفَز ال اَه والًريع  واهح  في األذها  ا لب  فيها.

ومددن ةلمدد  اختءددار العددرب لمهمدد  قءددا َ البًددري  ة دداظهف علدد  األخددالق التددي لددف  -
تعرم لغيرهف عل  ه ا ال حه خصهصًا : الهفاا بالعهد وعَز ال    ومضداا العدزم َّذ 

أل  َمدد  بدددو  هدد ه الصدد ات َ  تحمددل َمايدد  َو تتحمددل م دد ولء  وا يملددن ا يملددن 
قمدد  اشددر وال  ددا  ، وإقامدد  العدددِ والخيددر َّا بهدد ه القددَه القدداهَر ونهدد ا العددزم الصددمءف 
وال   خلَ م ه األمف األخدر . وقدد ظهدر هد ا الارهدا  العملدي مدن خدالِ المهاجهدات 

فيهدددا َرقددد  األمدددف ةضددداَر، َوكثرهدددا عدددد ا  التدددي ْاتدددها فيهدددا َمدددام العدددالف َجمددد  وتحددددوا
َه بالمًددارك  فدي تعزيددز مبددا ئ الحددب   َومضداها ِددالةًا لدد لَ َظهدر ال اددي د  د اعتددزا

د ةلدف ال ضدِه وكدا  فدي العًدرين مدن   وإقرار ملدارم األخدالق، وقدد شدهد ال ادي د 
دَد َ  قدهاه الروةءد  وصد ااه ال  عمره، وقد كايَ رجهلته د     دي جعدال د فدي القمد  َبي 

َر ع ه شهَه عاره ، َو  ه ه الرجهل  تز ا  بمحامد األ ب وااِتقام  والق هع. فلف ْتْ 
، بددل علدد  العلدد   يددزَو خا شدد ، َو ةليددَ ع دده مغددامَر ل يددل جدداه َو اصدداءا  ْددرَو
بدَت ِيرته تهمَّ في َيحاا ملد  بمدا َمتداَ بده عدن َقرايده د َّ  صدحَ ااهداف ؟ د 

ٍِ ع به، وشمائَل  ال  كريمٍ  وفمٍر راجٍح وم اٍب صا ٍق ويهٍج َميٍن.من خر
َوجاتدده وكددا  لهددا قدددر   وفددي الخام دد  والعًددرين مددن عمددره د  د تددزوج خديفدد  َولدد  

د بهدا، فقدد كايدَ   وشرم وم زل  في قهمها ف  عها هللا به ا الزواج كما ايت   ال اي د 
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َي دب ورقءد  يعدف الزوجد  وم هدا َيفدب َوا ه القاِدف وعادد هللا وقدد تهيءدا ق ادل ااِدالم و
 َوم كلثهم وفاطم  رهي هللا ع هن.

َواج خديف  رهي هللا ع ها تاب  ال ادي د  د ةءداَ العزلد  وهفدر مدا كدا  علءده   ونعد 
دددا  َو  لددف يقاعدده ذلدددَ عددن َّ اَر تفارتدده وتددددبير  ْو العددرب مددن خمدددر ولغدده وقمددار َو

تفديددد ب دداا المعبدد  معاشدده والضددرب فددي األرض والمًددي فددي األِددهاق، وتددأتي ةا ْدد  
د مددن ملايدد  َ بءدد  بددين   قاددل البعثدد  بخم دد  ِدد ين لتمًددف عمددا وصددل َّلءدده ال اددي د 

قهمه، فقد اختل َ قريش يءمن ي تأْر بًرم وهد  الحفدر األِده  فدي ملايده فدات قها 
ِه هللا د  د فلمدا  خدل هت دها جمءعدًا:   عل  تحلءف َِو  اخل من ب ي شيب ، فدخل ِر

داه، ْدف َمدرهف ه ا األمين ارتضد ي اه ةلمدًا، فدأمر بثدهب فأخد  الحفدر ووهدعه فدي ِو
د وقد   برفعه جمءعًا، ْف َخ ه بيده الًري   فههعه ملايه! وتتابع  َّرهاصات ياهته د 

َخ  يقترب من الرنعين فما  ي م  ت لءف الحفر علءه، وكا  ا ير  رؤي  َّا جداات 
فدددي غدددار ةدددراا، ةتددد  جددداا اليدددهم  مثدددل فلدددب الصدددبح، وقدددد ْةادددب َّلءددده العزلددد  والتعادددد

ِه هللا د   د .  المًهه ، َِعد يهم في تاريخ البًري  كلها، لقد ْبعث ِر
ََ السدد ر  َخَلددَب ق ددفر َرنَردد  ِ ددَرَ  برا ددن  َعَلددٍب ق1ق اق  ي َ دداَ  مر ددَرْم 2﴾ َخَلددَب األ ر َك  ََ األ  ددَرَ  َوَرنردد ﴾ اق 

َلف  ﴾]العلب:﴾ َعلسَف األ ر 4﴾ الس ر  َعلسَف برال َقَلفر ق3ق  [ .5د1ي َ اَ  َما َلف  َيع 
 وووووووووووووووووو
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 أحوا  العرب قبل اإلسالم
دِه  يعاددو  األصد ام مددن  و    كدا  العدرب فدي شدبه الفزيدَر العرنءدد  قادل بعثد  الِر

ددله  بهددا، وهددي َةفددار ا تضددر وا  هللا، ويقدددمه  لهددا القددرابين، وي ددفدو  لهددا، ويتِه
ته  ص ًما.ت   ، وكا  ةِه المع  ب  ْالْمائ  ِو

، ويصدد   م هددا صدد ًما، ْددف يعاددده  ومددن عفيددب َمددرهف َ  َةدددهف كددا  يًددتر  العفددَه
وي ددفد لدده، وي ددأله َ  يحفددب ع دده الًددر ويفلددب لدده الخيددر، فددإذا شددعر بددالفهع َكددل 
ددا مددن الخمددر، يًددرنها ةتدد  ي قددد وبءدده، وفددي ذلددَ الزمددا  كايددَ  ًِ َّلهدده!! ْددف يأخدد  كأ

فيبدد ، فال ددا  ياهفدده  عرايددا ةددِه المعبدد ، وقددد تفددر وا مددن تحدددث َشددءاا غريبدد  وع
عددز -مالب دهف بدال ةءدداا، يصد قه  ويصد رو  ويصددءحه  بدال يظدام، وقددد وصدف هللا 

صالتهف فقاِ: }وما كا  صالتهف ع د الايَ َّا ملاا وتصددي  فد وقها العد اب  -وجل
 [.35بما ك تف تم رو { ]األي اِ:

َعهاًمدددا طهيلددد  فهددد ا  وكايدددَ الحدددروب تقدددهم بيددد هف ألت ددده ا ألِدددباب، وت دددتمر مًدددتعل  
رجدال  يقتددتال ، يءفتمدد  ال ددا  ةهلهمدا، وت اصددر كددل قايلدد  صداةاها، لددف ي ددألها عددن 
الظالف وا عن المظلهم، وتقهم الحرب في لمح البصر، وا ت تهي ةت  يمهت الرجاِ، 

 وايتًرت بي هف العا ات ال يئ  مثل: شرب الخمر، وقا 
 الارق والزيا.

كايددَ بعددَّ القبائددل تهددين المددرََ، وي ظددرو  َّليهددا باةتقددار، فهددي فددي اعتقددا هف عددار و 
كايدددر علددديهف َ  يتخلصدددها م هدددا، فمدددا  الرجدددل مددد هف َّذا ولددددت لددده َيثددد ؛ ةدددز  ةزًيدددا 
شديًدا. قاِ تعال : }وإذا بًر َةدهف باأليث  ظل وجهه م هً ا وهه كظءف يتدهار  مدن 

هه  َم يدِه في التراب َا ِاا ما يحلمه { القهم من ِها ما بًر به َيم له علي 
[ وقدد يصدل بدده األمدر َّلد  َ  يددف ها وهددي ةءد ، وهدي العدا َ التددي 59-58_]ال حدل: 

 عرفَ ع دهف بَه  الا ات.
فه ا رجل يحمل ط لته وي ير بها َّل  الصحراا فهق الرماِ المحرق ، ويح ر ة َر ْف 

لاريئ  َ  تداف  عن ي  ها؛ بل ت ا يه: يض  اب ته فيها وهي ةء ، وا ت تاء  الا ل  ا
َبتداه .. َبتدداه .. فددال يددرةف برااتهددا وا هدع ها، وا ي ددتفيب ل دددائها.. بددل يهيددل عليهددا 
الرمداِ، ْدف يمًدي رافًعدا َرِده كأيده لدف ي عدل شديًئا!! قداِ تعدال : }وإذا المدهاو َ ِددئلَ 
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ب، فقد كايدَ بعدَّ [ ولء  ه ا األمر عاًما بين العر 8-7بأ  ذيب قتلَ{ ]التمهير: 
 القبائل تم   َو  الا ات.

وكددا  الظلددف ي تًددر فددي المفتمدد ؛ فددالقه  ا يددرةف الضددعء ، والغ ددي ا يعاددف علدد  
ال قير، بل ْي خره لخدمتده، وإ  َقرهده مداا؛ فإيده يقرهده بالرندا، فدإذا اقتدرض ال قيدر 

بائل مت رق ، لمدل قايلد   ي اًرا؛ ير ه  ي ارين، فيز ا  فقًرا، ويز ا  الغ ي ْراا، وكايَ الق
رئء ، وهف ا يخضعه  لقايه  م ظف، وم  كل ه ا الفهل والظالم فدي ذلدَ العصدر 

 الم م  بالعصر الفاهلي، كايَ ه اب بعَّ الص ات الايب 
وال ايل ؛ كإكرام الضء ، فإذا جاا هء  عل  َةدهف ب ِ له كل ما ع ده، ولف يبخل 

 يفد ما ياعف به هيهفه؛ ف بحعلءه بً ا، فها هه ذا ةاتف الاائي لف 
ه   َوطعمهف قال َ  يأكل هه. -وقد كايها يأكله  لحف الخيل-فِر

وكايها ي صدرو  الم دتغيث فدإذا يدا   َّي دا ، وقداِ: َّيدي مظلدهم اجتمعدها ةهلده ور وا 
َّلءددده ةقددده، وقدددد ةددددث ذات مدددَر َ  جددداا رجدددل ي دددتغيث، وي دددا   بدددأعل  صدددهته فدددي 

بن وائل ال   اشتر  م ه بضاعته، ورفَّ َ   َعماا قريش َ  ي صروه عل  العاص
َعمددداا قدددريش فدددي  ار عاددددهللا بدددن جددددعا  وتحدددال ها علددد  َ   يعاءددده ْم هدددا؛ فتفمددد  
، وذهاها  مها ذلَ اات اق ةلف ال ضِه ي صروا المظلهم، ويأخ وا ةقه من الظالف، ِو

 َّل  العاص بن وائل، َوخ وا م ه ْمن البضاع ، وَعاهه لصاةبه.
من ََِر كريم  المعد ، يايل  ال  ب، جمعَ مدا فدي   تم  ولد محمد وفي ه ا المف

ددِه هللا  عددن ي  دده: )َّ  هللا اصددا   ك ايدد  مددن ولددد   العددرب مددن فضددائل، قدداِ ِر
ا من ك اي  واصا ي من قريش ب ي هاشدف، واصدا ايي مدن  ًً َِّماعيل، واصا   قري

 ب ي هاشف( ]م لف[.
 وووووووووووووووووو
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 الباب الثاني 

 من الميالد حتى لحوقه بالرفيق األعلى  رسول ال
 

 نسب النبي 
 

 هه محمد بن عاد هللا بن عاد المالب بن هاشف بن عاد م ام بن قصي بن
 كالب بن مَر بن كعب بن ل   بن غالب بن فهر بن مالَ بن ال ضر بن

ك ايدد  بددن خزيمدد  بددن مدركدد  بددن َّلءددا  بددن مضددر بددن يددزار بددن معددد بددن عددديا  الدد   
 عليهما الصالَ وال الم..-ي به َّل  َِّماعيل بن َّبراهءف يصل 

 جده هاشف وةلاي  الثريد:
دِه  رجدال كريًمدا فقدد ةددث فدي عصدره   كا  عمرو بن عاد م ام الفدد األكادر للِر

َ  يدِز القحدَ بال دا ، فلدف يفددوا مدا يددأكله ، وكدا وا يمهتده  جهًعدا، ونددَ كدل َّي ددا  
ده طعام يحرص علءه ويحفبه عن ال ا ، فد هب ي مر في يفاَ ي  ه فقَ، فال   ع 

عمرو َّل  بيته َوخرج ما ع ده من الاعام، َوخد  يهًدف الثريدد )َ : يل در الخادز فدي 
 المرق( لقهمه وياعمهف، ف مهه )هاشًما(؛ أليه كريف يهًف ْريده لل ا  جمءًعا.
َهلها، ف افر َّل  الًام  َق في مل  َرا  هاشف َ  يخ ف عن  صءً ا، وع دما هاق الر

وإل  الدءمن شدتاا؛ مدن َجدل التفداَر، فمدا  َِو مدن علسدف ال دا  هداتين الدرةلتين، وفدي 
َّةد  الرةالت، وني ما هاشف فدي طريقده للًدام مدر بيثدرب، فتدزوج ِدلم  ب دَ عمدرو 
َهلهدا الد ين  َّةد  ي اا ب ي ال فار، وتركهدا وهدي ةامدل باب ده عادد المالدب لتلدد بدين 

َواج  ه م ها.اشترطها علءه ذلَ ع د 
 جده عادالمالب وةلاي  الم ز:

ِه المريف  ي قي الحفءج ال ين يأته  للادهام   كا  عاد المالب بن هاشف جد الِر
َبددءمهف  ةددِه المعبدد ، ويقددهم علدد  رعايدد  بيددَ هللا الحددرام فددالتف ال ددا  ةهلدده، فمددا  
َمدزم لءح رهدا؛ أليهدا كايدَ قد د َوشرفهف، وكا  عادالمالب يتم   له عرم ملدا  بئدر 
ر مَ بمرور ال  ين، ولف َيْعد َةد يعرم ملايها، فَر  في م امه ذات ليل  ملا  بئر 
َمزم، فأخار قهمه ب لَ ولم هف لف يصدقهه، فادَ عادالمالب في ة ر الائر هده واب ده 
الحارث، وال ا  ي خرو  م هما، وني ما هما يح را ، ت فر الماا من تحَ َقددامهما، 
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 ددرورين، وظددن عادددالمالب َيهددف ِءًددلرويه، لم دده فددهجئ والتددف ال ددا  ةددِه الائددر م
َعهيدده امددتالب الائددر، فًددعر بددالظلف والضددعف أليدده لددء  لدده َب دداا َّا الحددارث،  بهددف ي ا
َقدده عًددَر  وهده ا ي ددتاء  يصددرته، فددإذا بدده يرفدد  يديدده َّلدد  ال ددماا، ويدددعه هللا َ  ير

 َب اا من ال كهر، وي ر َ  ي بح َةدهف تقرًنا هلل.
 ب اا العًَر :ةلاي  األ

َقدده عًددَر َوا ، وشددعر عادددالمالب بال رةدد  فقددد  اِددتفاب هللا  عددَه عاددد المالددب، فر
َق بأوا  ِءلهيه  له ِ ًدا وعهًيا، لمن فرةته لف ت دتمر طدهيال؛ فقدد  تحقب رجاؤه، ور

 ت كر ال  ر ال   قاعه عل  ي  ه، فعلءه َ  ي بح واةًدا من
ب ااختءدار هلل تعدال ، فدأجر  قرعد  بدين َوا ه، َوا ه، فمر عادالمالب طهيال، ْف تدر 

عادد المالدب فدي  فخرجَ القرع  عل  عادهللا َصغر َوا ه َوةاهف َّل  قلبده، فأصدبح
 ةيَر؛ َي بح ولده الحايب َم يعص  هللا وا ي ي ب  ره؟

فاِتًار قهمه، فأشاروا علءه بأ  يعيدد القرعد ، فأعا هدا مدراًرا، لمدن القددر كدا  يختدار 
َ ا  قلددب عادددالمالب، فأشددارت علءدده كاه دد  بددأ  ي تددد  ولددده عادددهللا  فددي كددل مددَر، فددا

باابددل، يءفددر  القرعدد  بددين عادددهللا وعًددَر مددن اابددل، ويظددل يضدداعف عددد ها، ةتدد  
ت تقر القرع  عل  اابل بدا من ولده، فعمدل عاددالمالب ب صدءح  الماه د ، واِدتمر 

ع دئد  وقعدَ القرعد  عليهدا، فد بحها في مضاع   عد  اابل ةت  بلغدَ مائد  بعيدر، و 
فددداا لعاددد هللا، وفرةددَ ملدد  كلهددا ب فدداَ عاددد هللا، وذبددح لدده والددده مائدد  ياقدد  فددداًا لدده، 

َ ا  عاد المالب ةب ا لهلده، وغمره بعا ه  ورعايته. وا
َواجه المبارب من ال يدَ  م  :  َبهه عادهللا و

 ظًرا، َورا  والدهكا  عاد هللا َكرم شباب قريش َخالًقا، َوجملهف م 
َوجدد  صددالح ، هددي ال دديدَ  م دد  ب ددَ وهددب بددن  عاددد المالددب َ  يزوجدده، فاختددار لدده 
دديدَ ي ددائهف، وال دديدَ  م دد  تلتقددي فددي  َهددَر، ِو َهددَر َطهددر ي دداا ب ددي  عاددد م ددام بددن 

فددي كددالب بددن مددَر، وتمددر األيددام، ويخددرج عادددهللا فددي   ي داها مدد  عادددهللا والددد ال اددي 
َوجتده  م د  ةددامال ولحلمد  يعلمهدا هللا، مدات عاددد هللا تفداَر َّلد  الًدام، بعدد د َ  تدرب 
 قال َ  ير  وليده.
 ةلاي  ال يل:
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َهل مل  علد  خادر َصدابهف بدال زع والرعدب، فقدد جداا ملدَ الدءمن  وذات يهم، اِتءقظ 
َبره  األشرم الحبًي بفءش كاير، يتقدمه فيل هدخف، يريدد هددم المعبد  ةتد  يتحدِه 

تدي ب اهدا فدي الدءمن، َوي دب عليهدا َمدهاا كثيدَر، واقتدرب الفدءش الحفءج َّل  ك ء دته ال
َهدل ملد ، والتدف ال دا  ةددِه  مدن بيدَ هللا الحدرام، وظهدر الخدهم والهلد  علدد  وجدهه 
 عادالمالب ال   قاِ ألبره  بل ا  الهاْب من يصر هللا تعال : )للايَ رب يحمءه(.

َ ا  َبره  ع اً ا، َوصرس عل  هدم المعبد ، فهجده ا ل يدل الضدخف يحههدا، فلمدا اقتدرب فا
دددل هللا طيدددهًرا مدددن ال دددماا تحمدددل ةفدددداَر  ِر م هدددا َ ار ال يدددل ظهدددره ولدددف يتحدددرب،، َو
صغيَر، لم ها شديدَ صلب ، َلقَ بهدا فدهق راو  ج ده  َبرهد  فقتلدتهف وَهلمدتهف. قداِ 
تعددال : }َلددف تددر كءدد  فعددل رنددَ بأصدددحاب ال يددل . َلددف يفعددل كيدددهف فددي تضدددليل . 

دددل علددديهف ِر {  َو طيدددًرا َبابيدددل . تدددرميهف بحفددداَر مدددن ِدددفيل ففعلهدددف كعصدددف مدددأكِه
ِه   .]ال يل[ وفي ه ا العام ولد الِر

 وووووووووووووووووو
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 وطفولته  ميالد الرسو  
 

م( ولدددت 175فددي يددهم ااْ ددين الثددايي عًددر مددن شددهر رنءدد  األِو الدد   يهافددب عددام )
َوجد  عادد هللا بدن عادد المالد ب غالًمدا جمديال، مًدرق الهجده، ال يدَ  م   ب َ وهب 

تهرِو َّل  ِيدها َبي لهب،  -عف ال اي -وخرجَ ْهيب  األِلمء  خا م  َبي لهب 
ووجههدددا ي ادددب بال دددعا َ، ومدددا كدددا ت تصدددل َّلءددده ةتددد  هم دددَ لددده بالبًدددر ، فتهلدددل 

 وجهه، وقاِ لها من فرط ِروره:
رج ةددامال الهليددد اذهادي فأيددَ ةددَر! َوِددرع عادد المالددب َّلدد  بيددَ اب دده عادد هللا ْددف خدد
 الفديد، و خل به المعب  م روًرا كأيه يحمل عل  يديه كلس يعءف

الديءا، َوخ  يضدمه َّلد  صددره ويقالده فدي ة دا  بدالي، ويًدلر هللا ويددعهه، َولهمده هللا 
 َ  يالب عل  ة يده اِف محمد.

ِه   :ةلاي  مرهع  الِر
د  َّلد  البا يد  جاات المرهعات من قايل  ب ي ِعد َّلد  ملد ؛ لءأخد   األط  داِ الررهس

ةتدد  ي ًددئها ه دداب َقهيدداا فصددحاا، قددا رين علدد  مهاجهدد  َببدداا الحءدداَ، وكايددَ كددل 
مرهددع  تبحددث عددن رهدددء  مددن َِددَر غ ءددد  ووالددده ةددي؛ لءعايهدددا مدداًا كثيددًرا، لددد لَ 

أليه يتءف، َوخ ته ال يدَ ةلءم  ال دعدي    رفضَ كل المرهعات َ  يأخ   محمًدا 
فددي قايلدد  ب ددي ِددعد، فمددا  خيددًرا ونركدد    هددءًعا غيددره، وعدداش محمددد أليهددا لددف تفددد ر 

علدد  ةلءمدد  وَهلهددا، ةيددث اخضددرست َرهددهف بعددد الفدددب والف ددام، وجددر  اللددان فددي 
 هروع اابل.

 ةلاي  شب الصدر:
ذات يددهم ليلعددب مدد    وفددي با يدد  ب ددي ِددعد وقعددَ ةا ْدد  غريبدد ، فقددد خددرج محمددد 

دي ، وفي َْ اا لعاهمدا ظهدر رجدال  ففدأَ، واتفهدا َخءه من الرهاع  ابن ةلءم  ال ع
فأم دددلاه، َوهدددفعاه علددد  األرض ْدددف شدددقسا صددددره، وكدددا  َخدددهه مدددن   يحددده محمدددد 

له، فأِرع يحه َمه وهه يصدرخ، ويحلد  لهدا مدا  الرهاع  يًاهد عن قرب ما يحدث
 ةدث.
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فأِدددرعَ ةلءمددد  ال دددعدي  وهدددي مددد عهَر َّلددد  ةيدددث يهجدددد الغدددالم القرشدددي فهددده َمايددد  
ع دها، وتخًد  علءده َ  يصداب ب دها، لم هدا علد  علد  مدا تصدهرت، وجدتده واقً دا 

صددرها، وعددا ت بدده  وةدده، قددد تدأْر بمددا ةددث، فاصدد ر لهيدده، فضدمته فددي ة دا  َّلدد 
َّل  الايَ، ف ألته ةلءم : ماذا ةدث لَ يدا محمدد؟ فأخد  يقدص عليهدا مدا ةددث، لقدد 

لهما هللا تعال ؛ لءاهدرا قلبده ويغ داله، ةتد   كا  ه ا  الرجال  ملمين من ال ماا َِر
ال  العظءم  التي ِءلل ه هللا بها.  يتهءأ للِر

اب ها، فقالدَ  خافَ ةلءم  عل  محمد، فحملته َّل  َمه في مل ، َوخارتها بما ةدث
َر علءه الًءاا ؟ فأجابتها ةلءمد : يعدف، فقالدَ ال ديدَ  لها ال يدَ  م   في ْق : َتخهف

لًدأًيا؛ لقدد َريدَ ةدين ةملدَ  ا  علءده مدن ِدايل، وإ  اب دي م  : كال وهللا ما للًءا
ْلدده ي دديًرا، فرجعددَ بدده  بدده َيدده خددرج م ددي يددهر، َهدداا لددي بدده قصددهر الًددام، وكددا  َةم 

َاِ الخددهم مدن قلاهددا، وظدل ع دددها ةتد  بلددي عمدره خمدد   ةلءمد  َّلد  قهمهددا بعدد َ  
 ِ هات، ْف عا  َّل  َمه في مل .

 م  َمه َّل  يثرب:  رةل  محمد 
وذات يدددهم، خرجدددَ ال ددديدَ  م ددد  ومعهدددا ط لهدددا محمدددد وخا متهدددا َم َيمدددن مدددن ملددد  

َوجهددا عاددد هللا، وفدداا لدده، ولءعددرم ولدددها قاددر َبءدده،  متهجهدد  َّلدد  يثددرب؛ لزيدداَر قاددر 
ويددزور َخددهاِ جددده مددن ب ددي ال فددار، وكددا  الفدده شددديد الحددر، وتحملددَ َببدداا هدد ه 

ا فدي المدي د ، َوْ داا عه تهدا مرهدَ الرةل  الاهيل  الًداق ، وظلدَ ال ديدَ  م د  شدهرً 
َم َيمدن َّلد   وماتَ وهي في الاريدب، فدي ملدا  ي دم  األبدهاا، فددف َ يءده، وعدا ت

مل  بالا ل محمد يتءًما وةيًدا، فعاش م  جده عادالمالب، وكدا  عمدر محمدد  يد اب 
 َِ ِ هات.
 في ك ال  جده عاد المالب:  محمد 

في ظل ك ال  جده عاددالمالب الد   امدتأل قلبده   بعد وفاَ ال يدَ  م   عاش محمد 
ر َ  يصدحبه فدي مفال ده العامد ، ويفل ده علد  فراشده بفدهار  بحب محمد، فما  يدْ 

 المعب ، ولمن عادالمالب فارق الحءاَ ومحمد في الثام   من عمره.
 في ك ال  عمه َبي طالب:  محمد 
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َوجتده فاطمد  ب دَ وتم سل به بعد وفاَ جده عمه َبه طالب، فقام بترنيته و  رعايته هه و
َعمدام ال ادي  مداا، لم ده كدا  َكثدرهف   َِد، َوخ ه م  َب ائه، رغدف َيده لدف يلدن َكثدر 

ةتدد  َّيده كددا  ا يفلدد  فدي مفلدد  َّا وهدده   يداال وشددرًفا، فدزا  عا دده علدد  محمدد 
 معه، وي ا يه باب ه من شدَ ةبه له.

 رةل  َّل  الًام:
ي رةل  َّل  الًام م  القهافل التفاري  وعمره اْ ا م  عمه َبه طالب ف  خرج محمد 

طريقهددا؛ ةتدد  وصددلَ َّلدد  بلدددَ اِددمها  عًددر عاًمددا، وتحركددَ القافلدد ، ومضددَ فددي
)بصر ( َوْ اا ِيرها مرت بلهخ ي دل ه راهدب اِدمه )ْبَحي دَر ( فلمدا َر  القافلد  خدرج 

اب  ه ا الغالم طهيال، ْف قاِ ألبي طالب: ما قر   َّليها، و قب ال ظر في وجه محمد 
قدداِ بحيددر : مددا هدده  -وكددا  يدددعهه باب دده ةب ددا لدده-م ددَ؟ فقدداِ َبهطالددب: هدده اب ددي 

باب َ، وما ي بغي َ  يله  ه ا الغالم َبهه ةء ا، قاِ َبه طالب: هه ابدن َخدي، ف دأله 
بحير : فما فعل َبهه؟ قاِ َبه طالب: مات َومه ةال  به؟ فقاِ له بحير : صددقَ! 

ده واةدد ر علءدده اليهدده !! يددأهللا لددئن َروه ه ددا ليهقعدده  بدده شددر ا، فإيدده فددارج  بدده َّلدد  بلدد
ِءله  ابن َخءَ ه ا شأ  عظءف، فأِرع َبه طالدب بدالعه َ َّلد  ملد  وفدي صدحاته 

 ابن َخءه محمد.
 وووووووووووووووووو
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 عي شب به  محما 
 

؛ يرعدد  فمددا  يعمددل وا يتماِددل  كددا  الًددباب فددي ملدد  يلهدده  ويعاثدده ، َمددا محمددد 
بعدد َ  -  األغ ام طهاِ ال هار، ويتأمل المه  وي مر في خلدب هللا، وقدد ذكدر ال ادي 

ذلددَ العمددل، فقدداِ: )مدددا بعددث هللا ياء ددا َّا رعدد  الغدد ف( فقدداِ َصدددحابه:  -َوتددي ال اددَه
َْ َرعاهدددا علددد  قدددراريَ ألهدددل ملددد ( ]البخدددار [ وكدددا  هللا  -َويدددَ؟ قددداِ: )يعدددف، ك ددد

ددده ويرعددداه ع -ِددبحايه لددد  الدددوام؛ فددد ات يدددهم فمدددر َ  يلهدده كمدددا يلهددده الًدددباب، يحِر
َغ امه، ةت  ي ِز مل  ويًارب الًدباب فدي لهدههف،  فالب من صاةب له َ  يحر  
َواج، فهقدف ع دده، ف دلَ هللا علءده ال دهم، ولدف ي دتءقظ  وع دما وصل َّليها وجدد ة دل 

 َّا في صباح اليهم التالي.
ي قددل معهددف الحفدداَر للمعبدد      محمددد وع دددما كايددَ قددريش تفددد  ب دداا المعبدد ، كددا

َارب علدد  رقاتددَ يقءددَ الحفدداَر، ف عددل،  َاره، فقدداِ لدده العبددا  عمدده: اجعددل َّ وعلءدده َّ
َار ، فًد علءه،  فخر َّل  األرض، وجعل ي ظر بعي ءه َّل  َار .. َّ َّ : ال ماا، ويقِه

 فما رؤ  بعد ذلَ عرياًيا.
 التاجر األمين:

مره َْتءحَ له فرص  ال  ر م  قافل  التفاَر َّل  العًرين من ع  وةين جاَو ال اي 
الًام، ف ي مل  كا  ال دا  ي دتعدو  لرةلد  الصدء  التفاريد  َّلد  الًدام، وكدل مد هف 

وهددي مددن َشددرم -يعددد راةلتدده ونضدداعته َومهالدده، وكايددَ ال دديدَ خديفدد  ب ددَ خهيلددد 
هددا فددي تبحددث عددن رجدل َمددين يتدداجر ل -ي داا قددريش، َوكددرمهن َخالًقددا، َوكثدرهن مدداا

َهددل  مالهددا ويخددرج بدده مدد  القددهم، ف ددمعَ عددن محمددد َوخالقدده العظءمدد ، وملايتدده ع ددد 
مل  جمءًعا ، واةترامهف له؛ أليه صا ق َمين، فات قَ معه َ  يتاجر لهدا مقابدل مالدي 

 وخرج م  غالم لها اِمه مء َر َّل  الًام.  من الماِ، فهافب محمد 
الاهيلدد  يزلددها  عددد َ  قادد  القددهم الم ددافاتتحركددَ القافلدد  فددي طريقهددا َّلدد  الًددام، ون
تحددَ شددفَر، وعلدد  مقرندد  م دده صددهمع    لء ددتريحها بعددَّ الهقددَ، وجلدد  محمددد 
ةتدد  َخدد  ي ظددر َّلءدده ويايددل ال ظددر، ْددف ِددأِ   راهددب، ومددا َّ  َر  الراهددب محمددًدا 
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مء َر: من ه ا الرجل ال   يِز تحَ ه ه الًفَر؟ فقاِ مء َر: ه ا رجل من قدريش 
 من
الحدددرم، فقدداِ الراهدددب: مددا يدددِز تحددَ هددد ه الًددفَر َّا يادددي، وناعددَ القافلددد  كدددل َهددل 

تفارتهدا، واشدترت مددا تريدد مددن البضدائ ، وكددا  مء دَر ي ظددر َّلد  محمددد ويتعفدب مددن 
 ِماةته َوخالقه والرنح الماير ال   ةققه في ماِ ال يدَ خديف .

اا تظل محمدًدا وفي طريب العه َ ةدث َمر عفيب، فقد كايَ ه اب غمام  في ال م
وتقءدده الحددر، وكددا  مء ددَر ي ظددر َّلدد  ذلددَ المًددهد، وقددد بدددت علدد  وجهدده عالمددات 
الدهًد  والتعفددب، َوخيدًرا وصددلَ القافلدد  َّلد  ملدد  فخددرج ال دا  اِددتقبالها مًددتاقين؛ 

مددن رندح، وةلدد  مء دَر ل دديدته  كدل مدد هف يريدد ااطمئ ددا  علد  َمهالدده، ومدا تحقددب لده
فقددد َخارهددا بمددا قالدده الراهددب، ونالغمامدد  التددي كايددَ  خديفدد  مددا َر  مددن َمددر محمددد،

 تظل محمًدا في الاريب؛ لتقءه من الحر  و  ِائر َفرا  القافل .
 من ال يدَ خديف :  َواج محمد 

وة دن    اِتمعَ ال يدَ خديف  َّل  مء َر في  هً ، وقد تأكدت من َمايد  محمدد
دددلَ ال ددديدَ خديفددد  صددد ديقتها ي ء ددد  ب دددَ م بددده؛ َخالقددده، فتم دددَ َ  تتزوجددده، فأِر

َعمامده، الدد ين   لتعدرض علد  محمدد الددزواج، فهافدب محمدد  علد  هدد ا الدزواج، وكلدف 
اروا َّل  ال يدَ خديف  يريدو  خااتها؛ فلما ايتهها  رةاها ووافقها عل  ه ا الزواج، ِو

َّل   ار خهيلد قام َبه طالدب عدف ال ادي وك يلده يخْادب ْخابد  العدر ، فقداِ: )الحمدد 
َرع َِّماعيل، وجعدل ل دا بيتًدا محفهًجدا وةرًمداهلل ا  مً دا،  ل   جعل ا من ذري  َّبراهءف و

دهسا  ةرمده، وجعل ددا الحلدام علدد  ال دا ، ْدف َّ  ابددن َخدي هدد ا  وجعل دا َم داا بيتدده، وِْ
َ  به رجل شدرًفا ويدااًل وفضداًل، وإ  كدا  فدي المداِ قدال، فدإ   محمد بن عاد هللا ا يه

َائددل، وقددد خاددب  خديفدد  ب ددَ خهيلددد وندد ِ لهددا مددن الصددداق مددا عاجلدده المدداِ ظددل 
 عظءف، وخار جليل( وتزوج ال اي  و جله من مالي ك ا وك ا، وهه وهللا بعد ه ا له يبأ

  ،َقهمددا هللا تعددال  الا ددين والا ددات ال دديدَ خديفدد ، وعاشددا مًعددا ةءدداَ طيبدد  مهفقدد ، ور
َي ددب، ورقءد ، َوم كلثددهم، وفاطمدد  ، وعادددهللا، والقاِددف، وندده فأيفادَ لدده ِددت  َوا  هددف: 

ِه يءقاِ: َبه القاِف.  يل   الِر
 ب اا المعب  وقص  الحفر األِه :
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اجتمعدددَ قدددريش اعدددا َ ب ددداا المعبددد ، َوْ ددداا الا ددداا اختل دددها يدددءمن ي ددداِ شدددرم وهددد  
الحفر األِه  في ملايه، واشتد الخالم بي هف، وكا  َ  يتحِه َّل  ةدرب بدين قبائدل 

مددرهف، وارتضددها َ  ْيحلَرمددها َِو  اخددل علدديهف وايتظددر القددهم، قددريش، ولمدد هف تددداركها َ
وكدل واةددد ي ددأِ ي  دده: تددر  مددن ِددءأتي اْل ؟ ولمددن ِددءحلف؟ وففددأَ تهللددَ وجددهههف 
بال رة  وال رور ع دما َروا محمًدا يقال عليهف، فمل واةٍد م هف يحبده ويثدب فدي عدلده 

دددا  َريدده، فهت ددها: هدد ا األمددين  قددد رهددي اه َةَممددا، وعرهددها َومايتدده ورجاةدد  عقلدده ِو
ِه  ر ااه ووهد  الحفدر علءده،   علءه األمر وطلاها م ه َ  يحلف بي هف، فخل  الِر

دداا القبائددل فرفعددها الثددهب ةتدد  َوصددلها الحفددر َّلدد  ملايدده مددن المعبدد ،  ْددف َمددر رِؤ
ِه   بيده الًري   ووهعه ملايه، وهل ا ك اهف هللا شر القتاِ.  ع دئ  ةمله الِر

  وووووووووووووووو
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 لهذه المرحل   الاروس والعبر
 

َهددف مهاصدد ات التدداجر ال دداجح، وصدد   األمايدد  والصدددق فددي  -1 َّ  األمايدد  والصدددق 
، هددي التددي رغاددَ ال دديدَ خديفدد  فددي َ  تعاءدده مالهددا التفدداَر فددي شخصددء  ال اددي 

بدهاب ليتاجر به وي افر به َّلد  الًدام، يبدارب هللا لهدا فدي تفارتهدا، وفدتح هللا لهدا مدن َ
 الخير ما يليب بلرم المريف.

ددهله  -2 َق التددي ِددخرها هللا لِر قاددل البعثدد ، وقددد   َّ  التفدداَر مددهر  مددن مددهار  الددر
َ  التدداجر الصدددوق األمددين فددي هدد ا   علدد  ف هيهددا، وقددد بددين ال اددي   تدددرب ال اددي 

قدد  الدددين ْيحًددر مدد  الصددديقين والًددهداا وال ايددين، وهدد ه المه دد  مهمدد  للم ددلمين وا ي
صاةاها تحَ َّرا َ اْلخرين واِتعبا هف وقهرهف وإذالهف، فهه لء  في ةاجد  َّلديهف، 

 بل هف في ةاج  َّلءه ونحاج  َّل  خارته َومايته وع ته.
َواج الحايب المصا   من ال يدَ خديف  بتقدير هللا تعال ، ولقد اختار هللا  -3 كا  

َره، وتخ ددف ع َوجدد  ت اِددبه وتدد ا  دده مددا يصدديبه، وتعي دده علدد  ِددبحايه وتعددال  ل اءدده 
ال  وتعءش همهمه  .1 ةمل تمالء  الِر

: وخديفدد  مثددلن طيددب للمددرََ التددي تممددل ةءدداَ -رةمدده هللا-قدداِ الًددءخ محمددد الغزالددي 
دداات يحملدده  قلهًنددا شددديدَ الح اِددء ، ويلقدده  َغا ددا  الرجددل العظددءف، َّ  َصددحاب الِر

ا كايددًرا فددي ِددايل الخيددر الدد   بالًغددا مددن الهاقدد  الدد   يريدددو  تغييددره، ويقاِدده  جهددا ً 
يريددددو  فرهددده، وهدددف َةدددهج مدددا يلهيددده  َّلددد  مدددن يتعهدددد ةءددداتهف الخاصددد  بااي دددا  

َْدر   والتريءه، وكايدَ خديفد  ِدباق  َّلد  هد ه الخصداِ، وكدا  لهدا فدي ةءداَ محمدد 
 .2 كريف
د األب اا، كما ذاق من قال مدراَر فقدد األبدهين، و   ير  َ  ال اي  -4 قدد ذاق مراَر فق 

َةد من ال كهر ةتد  ا يلده  مددعاَ   َا يعءش له  -وله الحلم  البالغ -شاا هللا 
، فأعادددداه الدددد كهر تممدددديال ل ارتدددده  افتتددددا  بعددددَّ ال ددددا  بهددددف، وا عددددائهف لهددددف ال اددددَه

، ولددئال ي ددتقص ال اددي فددي كمدداِ رجهلتدده ااي ددايء  البًددري ، وقضدداا لحاجددات الدد    ا
                                                

 .75( ايظر: فقه ال يَر للغزالي، ص2(. )123، 1/122ايظر: ال يَر ال اهي  ألبي شهب  ) - 1
 (84/ ص  1)ج  -ال يَر ال اهي  عرض وقائ  وتحليل َةداث  و.75ايظر: فقه ال يَر للغزالي، ص - 2
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، ْف  دله  شايئ، َو يتقِه علءه متقِه َخ هف في الصغر، َويضا لءلده  ذلدَ عدزاا ِو
َقه  ْف يمهته ، كما َيه له  مدن َلدها  اابدتالا، َوشدد  َقه  الا ين، َو ير لل ين ا ير

َ  يفعددل الرقدد  الحزي دد  جددزًاً ا مددن   ، وكددأ  هللا َرا  لل اددي 3 ال ددا  بددالا األياءدداا
ده  الًدعهب ا يف حده  َّلد  ا لفادروت، َّا َّذا كايددَ كءايده؛ فدإ  الرجداِ الد ين ي ِه

هف قد طبعَ عل  الق َه واألَْر، وعاشَ في َفراح ا يخامرها كددر، َمدا الرجدل  ي ِه
 .4 ال   خار اْلام فهه َِرع ال ا  َّل  مهاِاَ المحزويين ومداوَا المفروةين

َواج ال اددي  -5 مددن ال دديدَ خديفدد ، عدددم اهتمددام   يتضددح للم ددلف مددن خددالِ قصدد  
لمتعدد  الف دددي  وملمالتهددا، فلدده كددا  مهتمددا بدد لَ كبقءدد  الًدددباب بأِددباب ا  ال اددي 

  لام  بمن هي َقل م ده ِدً ا، َو بمدن ا ت هقده فدي العمدر، وإيمدا رغدب فيهدا ال ادي 
  لًرفها وملايتها في قهمها، فقد كايَ تلقب في الفاهلء  بالع ء   الااهَر.

َواج ال ادددي  -6 َقدددالم الحاقددددين علددد  مدددن ال ددديدَ خديفددد  مدددا يلفدددف َل ددد   و   وفدددي 
ااِددالم وقددَه ِددلاايه، مددن الم تًددرقين وعايدددهف العلمدداييين، الدد ين ظ ددها َيهددف وجدددوا 

َواج ال اي  فدي صدهَر   مقتال يصداب م ده ااِدالم، وصدهروا ال ادي   في مهههع 
عدداش َّلدد  الخام دد    الرجددل الًددههايي الغددارق فددي ل اتدده وشددههاته، ف فددد َ  ال اددي 

فددي بيئدد  جاهلءدد ، ع ءدد  الدد   ،  و  َ  ي  دداق فددي شدديا مددن  والعًددرين مددن عمددره
التءارات ال اِدَ التي تمهج ةهله، كما َيه تزوج من امرََ لها ما يقارب هدعف عمدره، 
وعاش معها  و  َ  تمتدد عي ده َّلد  شديا ممدا ةهلده، وإ  مدن ةهلده المثيدر ولده َّلد  

لدد ، ويدددخل فددي ِددن ذلددَ َكثددر مددن ِددايل، َّلدد  َ  يتفدداَو مرةلدد  الًددباب، ْددف المهه 
دتين عامدا، وقدد  الًيهخ، وقد ظل ه ا الزواج قائما ةت  تهفيدَ خديفد  عدن خم د  ِو
يداهز ال ادي علءده الصدالَ وال دالم الخم دين مدن العمدر  و  َ  ي مدر خاللهدا بددالزواج 
بددأ  امددرََ َخددر ، ومددا بددين العًددرين والخم ددين مددن عمددر ااي ددا  هدده الددزمن الدد   

 َ من ال  اا والميل َّل  تعد  الزوجات للدواف  الًههايء .تتحرب يءه رغب  ااِتزا 
َوجد    ولمن ال اي  لف ي مر في ه ه ال تَر بأ  يضف َّلد  خديفد  مثلهدا مدن ال  داا: 

 َو َم ، وله َرا  لما  المثير من ال  اا وااماا طهع ب ايه.
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َواجدده بعددد ذلددَ مددن ال دديدَ عائًدد  وغيرهددا مددن َمهددات المدد م ين فددإ  لمددل  مدد هن َمددا 
اب، يزيددا  فدي َّيمدا  الم دلف بعظمد  محمدد  َواج ةلم  ِو ورفعد  ،   قص ، ولمل 

 .5 شأيه وكماِ َخالقه
َع كايددَ مهفقدد  وعا لدد ، ورهددي بهددا الفمءدد  وةق ددَ  مدداا َّ س  -7  طريقدد  فددَّ الت ددا

كثيَر، َووق َ ةروًنا طاة  ، وكا  من عدِ ةلمه َ  رهيَ به جمء  القبائدل، ولدف 
هله ت  ر  بًرم وه وت ديده     الحفر قايل   و  األخر ، وه ا من تهفيب هللا لِر

دددِه هللا  مدددن بددداب الصددد ا كدددا  قددددًرا مدددن هللا، لحدددل هددد ه   قادددل البعثددد ، َّ   خدددِه ِر
َم  الم تعصء ، التي ْةلَ ي  ء ا قال َ  تحل عل  الهاق ، فقدد َذعدن الفمءد  لمدا  األ

وهده األمدين الد   ا يحدابي وا ي  دد، ، فهه األمين الد   ا يظلدف   يرتضءه محمد 
  6.وهه األمين عل  الايَ واألرواح والدماا

ددَ   َّ  ةا ْدد  تفديددد ب دداا المعبدد  قددد كًدد َ عددن ملايدد  ال اددي  -8 األ بءدد  فددي الِه
ددِه هللا 7 القرشددي فددي هدد ه الحا ْدد  شددرفا ، شددرم فصددل الخصددهم    ، وةصددل لِر

  ت داف  علءده القدهم وا خدره هللا ل اءده  ووقف القتاِ المتهق  بين قبائل قريش، وشرم
َا وهه وه  الحفدر األِده  بيديده الًدري تين، َوخد ه مدن الب داط بعدد رفعده ووهدعه 

 .8 في ملايه من الايَ
َّ  الم لف يفد في ةا ْ  تفديد ب اا المعب  كماِ الح ظ االهي، وكمداِ التهفيدب  -9

ِه هللا  هله به ه القدَر الهائل  ، كما يالةظ كء  َ  الرنايي في ِيَر ِر هللا َكرم ِر
وذلددَ   علدد  ةددل المًددلالت بددأقرب طريددب َوِددهله، وذلددَ مددا تددراه فددي ةءاتدده كلهددا 

دددالته َّيصددداِ للحقدددائب بدددأقرب طريدددب، وةدددل للمًدددلالت  دددالته، فِر معلدددف مدددن معدددالف ِر
 .9 بأِهل َِلهب َوكمله

 :تهيئ  الن س الستقب   نبوة محما  -10
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 بأمهر م ها:  َ  يعد ال ا  اِتقباِ ياَه محمد شاات ةلم  هللا تعال  
 :بش رات األنبي ء بمحما  *

دل محمدًدا َّجابدد   دهًا مد هف، فأِر  عدا َّبدراهءف علءده ال دالم رنده َ  يبعدث فدي العدرب ِر
ََ َوْيَعلَرمْ  ف   َياترد هًا مَر  ْهف  َيت ْلده َعَلدي هر ف  َرِْ ْهدْف ال مرتَداَب لدعهته، قاِ تعال : } َرنسَ ا َواب َعث  فريهر

ََ ال َعزريْز الَحمردءْف { ]البقدَر:  ََ ََي ف  َّريس َمَ  َوْيَزكَريهر ل  [ وذكدر القدر   المدريف َ  هللا 129َوال حر
فددددي المتددددب ال دددماوي  الم زلدددد  علدددد  األياءدددداا   تعدددال  َيددددِز البًدددداَر بمبعدددث محمددددد 

َِ ال س  ه ِْ يَن َيتسبرْعهَ  الرس ْتهًنا عر  َدْهف  ال ابقين فقاِ تعال : } الس ر ْدوَيْه َمم  اريس اأْلمَريس الس ر  َيفر
يلر { ]األعرام:  ي فر َراَر َواار  [.157فري التسه 

دَرائريلَ   ِ َيَف َيدا َب ردي َّر ءَ   اب دْن َمدر  َِ بر  ونًر به بء   علءه ال الم، قاِ تعال : } َوإرذ  َقا
ًقا لَرَمدا  ِْ هللار َّرَلدء ْمف َمَصددَر ده ددر  َّريَردي َرِْ دن َبع  دهٍِ َيدأ تري مر دًرا برَرِْ ًَر َراَر َوْمَب دَن التسده  َبدي َن َيدَد س مر

ْمهْ   ِ َمْد { ]الصف:  ا  [.6ََة 
بددده،  اايمدددا وَعلدددف هللا تعدددال  جمءددد  األياءددداا ببعثتددده، َومدددرهف بتالءدددي َتبددداعهف بهجدددهب 

يثَداَق ال 10 واتباعه َّ  هف َ ركهه دن كمدا قداِ تعدال : } َوإرذ  َََخدَ  هللْا مر دْتْمف مَر  ساريَرديَن َلَمدا  َتي 
ْتف   ددَرر  َِ ََََق  ْ نس برددهر َوَلَت ْصددْريسْه َقددا مر قن لَرَمددا َمَعْمددف  َلتْدد   ددهِن مرَصدددَر َمددٍ  ْْددفس َجدداَاْكف  َرِْ ل   كرتَدداٍب َوةر

ددنَ  ددَهْدوا َوَََيددا َمَعْمددف مَر َِ َفاش  َيددا َقددا َرر  ددرر  َقدداْلها ََق  ْتف  َعَلدد  َذلرْمددف  َّرص  يَن { ] ِ  َوَََخدد   در دداهر ًس ال
 [.81عمرا : 

 * بش رات ةلم ء أهل الكت ب بنبوته:
ددنر ْصددهَةاَ     دددر ب  يَقي نر لرَزي  ددلر ال ْمهَفدد ر َكاَيدا َصدددر ََه  ددن   ددنر ْصددهَةاَ  ، ََ س َرْجَلدي نر مر دددر ب  ي  َعدن  ََ

يثَدْه َكء دَ   َْْهَما َةدر دل َماَ  ََ   ْيَحددَر َِ َاال َمَعدْه َةتسد  َلْقدها َََتَءاْه لرْءَملَرَف َلْهَمدا  دالْمْه ، َفدَأق   ِ َكداَ  َّر
ددٍد ، َوإرَذا ْخددهصن َبددي َن  دديٍَ َقاعر ِر يددًرا َعَلي َهددا ، َوإرَذا ْهددَه َعَلدد  ْكر  ددل َماَ  ، َوْهددَه برال َمددَدائرنر ََمر َِ

َيددد يددا َبددا عاددد هللا َيا ، فقدداِ لدده  َ ا َوَقَعددد  ددهر َوْهددَه ْيَ دد َرْه ، َقدداَا : َفَ ددلسم   ، َّ  هدد ين لرددي َيَدي 
 َِ َِ : َفَقدا ََ ؟ َقدا المر  ِ ْا َّر ََ َكء َ  َكاَ  َبد  يَث َمَعا َةدر يَقا ر َوَلْهَما ََخن ، َوَقد  َََةبسا ََ   َي   َصدر
َتلرددْف َّرَلدد  ْمَعلسددٍف  ْمددَز َيخ  َقدداَ  َراَم ْهر  ه  ددْن  ر ْمددَز ، َوَكدداَ  اب  ددن  َراَم ْهر  َْ َيترءًمددا مر دد ددل َماْ  : ْك   َِ

دددهر ، ْيَعلَر  ددَتغ  رًءا برَ    ر دددي َوَكدداَ  ْم   َاددَر مر َر تْددْه أَلْكدددهَ  فرددي َكَ  رددهر ، َوَكددداَ  لرددي ََخن ََك  ْمددْه ، َفَلزرم 

                                                
لف ص - 10 ِه محمد صل  هللا علءه ِو  .102، 101ايظر:  راِ  تحليلء  لًخصء  الِر
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ْقدها َخدَرَج  َق َمدن  ْيَح َرْظْهدف  ، َفدإرَذا َتَ رس هر َتَ درس لر ر يًرا ، َوَكاَ  َّرَذا َقاَم مرن  َمف  َْ ْغالًما َقصر َوْك  
نرهر ، َْ َلدْه :  َيَءَضْ  برَثه  د َِ : َفْقل  دًرا ، َقدا ٍَ ْمَتَ مَر ََ َغي دَر َمدرس َعْل َذلر َد ال َفَاَل ، َوَكاَ  َي   ْْفس َصعر

َهدَر  ََ ْغدالمن ، َوَََخداْم ََ   َيظ  د َِ : ََي  ََ ؟ َقدا َهْب بردي َمَعد َعْل َكَ ا َوَكدَ ا ، َفلردَف َا تَد   ََ َت   َّريس
َْ : َا تَ  َِ : ْقل  ان ، َقا ََ َشي  ف  َلْهدف  مر   يلرهر طر ًمدا فردي بردر  َِ : َفإر س فري َهَ ا ال َفَالر َقه  َخف  ، َقا

ََ ال َريَرا ر ،  َرََ ، َوَيز ْعْمهَيَ ا َعَاَد ْكْروَ  اْلخر َ َتَعاَل  ، َوَي   ُس ْكْروَ   َن ، َوَلْهف  َصالحن َي   َباَ  بر
ف  ، َقددا يدد رهر َْددا ر ، َوَََيددا َعَلدد   ر ََ اأَلو  َِ : َا َوَعَاددَد ف  ، َقددا ََ َّرَلددي هر َهددب  برددي َمَعدد َْ : َفاذ  دد َِ : ْقل 

َتدْل  َلْف ََبردي َيْءق  ان ، َيدَءع  ََ َشدي  د َهدَر مر   ْرْهف  ، َوَََيدا َََخداْم ََ   َيظ  دَتأ مر  ِ ََ َةتس  ََ ْر َعَل  َذلر در ََق 
َهددرَ  َْ : َلددن  َيظ  دد َِ : ْقل  َم َيَءْمددهْ  َهالْكْهددف  َعَلدد  َيدددر  ، َقددا َقدده  ددَتأ مرر ْهف  ، ال   ِ ََ ، َفا  مر َرددي َذلردد

 ََ د دَمَ  َكالَمْمدف  ، َقداْلها : َّر   ْك   َِ : ْغدالمن عر  ددر  َيتردءفن َفَأَةدبس ََ   َيدأ ترَءْمف  َوَي   َفَأَتاْهف  ، َفَقدا
ديَا بردهر  دبر ، َقداْلها : َففر دْه َّراس َمدا َْةر يَا مر   ْجه ََ   َا َيفر َِ : ََر  َِ لردي :  َتثرْب برهر ، َقا ، َفَقدا

دَرْج فريَهدا َفدأ تر ري ،  داَعْ  الستردي َرََي ْت ردي ََخ  َر ال س يَا َمعري ، َفإرَذا َكاَيد َْ فري ََ   َتفر َتأ َذي   ِ َلَقدر ا
داَعْ  الستردي  َر ال س دا َكاَيد َِ : َفَلمس ف  َقدَتَلْهف  ، َقدا ََ َََةدن ، َفإر س ََبري َّر   َعلرَف برهر َلْف بر دْرْج َوا َيع  َيخ 
َِ َعلرديٌّ : َوََْراهْ ، َقد ف  ، َقدا يلرهر طر ف  ، َفإرَذا ْهدف  فردي بردر  َيا ال َفَاَل ، َفاي َتَهي َ ا َّرَلي هر د  ْتْه َفَصعر َِ َتبرع  ا
َباَ َر َيْصهْمهَ  ال س  َن ال عر وَح َقد  َخَرَج مر  ْهف  مر َِ : ، َوَكَأ س الرر ب َع ن ، َقا َِ تس ن ََو   ِر َهداَر : َوْهف  

َقاْ   ه  ْ َ   الدددَر ف  ، َفددَأ َيا َّرَلددي هر ددَحرر ، َمددا َوَجددْدوا ، َفَقَعددد  ددَد ال س ددَل ، َوَيددأ ْكْلهَ  عر   ، َوَيْقهْمددهَ  اللسي 
دددلر  ِْ دددَن الرر دددهر ، َوَذَكدددْروا َمدددن  َمَضددد  مر ا َعَلء  ْ َ ددده  َ ، َوََ ُس دددْدوا  دددٍر ، َفَتَملسْمدددها ، َفَحمر َعَلددد  َةا 

ْ  َواأَلي ارَءدداار  ُس ددالْم ، َفَقدداْلها : َبَعددَث  َمددا ال س َيَف َعَلي هر ددنر َمددر  ءَ دد  ب  ددرر بر ك  َةتسدد  َخَلْصددها َّرَلدد  ذر
َت  ، َوَخل دبر  َءداار ال َمده  دن  َّرة  َعدْل مر َر َلدْه َمدا َكداَ  َي   دخس َِ دها َو دالْم َرِْ ءَ   َعَلء هر ال س َتَعاَل  بر

َمهر ، َوا من ، َوإريسَمدا َكداَ  الاسي رر ، َوإرب َراار اأَلك  من َوَتبرَعدْه َقده  َمد  ، َفَمَ دَر بردهر َقده  أَلب دَرصر ، َواأَلع 
ََ َلَرن دا ، َوإر  ََ : َيا ْغدالْم ، َّر س َلد َل َذلر َِ : َوَقاْلها َقا  هَلْه اب َتَل  برهر َخل َقْه ، َقا ر َوَرِْ ُس  س َعا َد 

ََ َج سددد ََ َمَعددداً ا ، َوإر س َبدددي َن َيدددَدي  يَن َلددد َم السددد ر َقددده  ددديْروَ  ، َوإر س َهددد ْاار ال  َمدددا َتصر ً  َوَيددداًرا ، َّرَلي هر
دا  يدٍن ، َفَلمس دَ ْعهَ  َوَلء ْ دها َعَلد   ر ْ َمدا َيص  ُس َهد   ٍر َوَهدالَلٍ  َا َير  ََه ْل ْك   ْاْدوَ  ال َريَراَ   َيع 

اَعْ  الستري َي  َصررْم فريَها ال ْغالْم اي   ف  ، َةَضَرتر ال س َيا َّرَلي هر َْ َمَعْه ، ْْفس َغَدو  َصَرَم َواي َصَرف 
ءْ  ََ    دَتار ََ ْغدالمن َا َت   دل َماْ  ، َّريسد َِ ْتْهف  ، َفَقاْلها لردي : َيدا  َ َن ، َوَلزرم  ََ َوََة  ث َل َذلر َفَقاْلها مر

َِ : َفدداطسَل َ  ددَرب  ، َقددا ددَ ْ  َفَصددلَر َوَيددف  َوْكددل  َواش  ددَ َ  َكَمددا َيص  َْ َعَلدد  َصدد رء ر اب  رددهر َتص   ال َملردد
 َْ َ د   ْتْمهيري َفَأة  َِ : َيا َه ْاار ، َقد  َجداَور  ف  ، َفَقا يلرهر طر َفَركرَب فري ال َخي لر َةتس  َََتاْهف  فري برر 
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ْتْمهْه َعَلدديس َقددد  ََ  َ ددد  ْتف  َّرَلدد  اب  رددي ، َفَأف  ددهًاا َفَعَمددد  ِْ ا مر َرددي  ددَهاَرْكف  ، َوَلددف  تَددَرو  ددْتْمف  َْالًْددا ، جر ل  جس
د ْكف  ، َفدإريَري ََك  يَلْمف  َهَ ا ، َفال َحْقها برارال ر طر َْ َعَلء ْمف  برر  َرق  َد َْالٍث ََة  ْت َعَلء ْمف  َبع  َرْه َفإر   َقَدر 

َيددا ََ ، َوا َََر   َيا ْمَ دداَاَت ددد  ددهان ، َقدداْلها : َيَعددف  ، َمددا َتَعمس ِْ ددَر ،  ََ   َيْمددهَ  مر َرددي َّرَلددء ْمف   َّراس ال َخي 
ر ، ُس يدْن  يَن  ر ررْم ََ س َهَ ا الدَر ََ َتع  ر ، َفإريس ُس َْ َلْه : اتسبر  ف  ، َفْقل  َوََ س  َفَمفس اب ْ ْه َعن  َّرت َءايرهر

َ ، َفدال تَ  ُس ْادْدوَ   َْ ال سدارر َا َيع  دَد ْن َعَل  َغي رر َ ي دٍن َّريسَمدا ْهدف  َعا  ََ بردَدي نر َََباَب َوَيح  َرتَد برد    خر
ف  َّر    ًءددا َعَلددي هر مر َبغ  َقدده  ِْ : َوإريسَمددا َََتَخلسددْف َعددنر ال  ددل َماْ  ، ْهددَه َكَمددا َتْقدده َِ َِ : َيددا  ددررَب ، َقددا َغي 
َم َطَلَا رددي ََبرددي فرددي ال َفَاددلر َوَقددد  َخددَرَج فرددي َّرت َءددايري َّريسدداْهف  َةتسدد  َطددَرَ ْهف  ، َوَقددد   َقدده  َْ ال  دد  َتبرع 
ْلها يرءدهر ، َفَقداْلها  َتحر مر الس ر  َََراْ وا ََ   َير  ف  ، َفَأَتي ْتْهف  فري ال َيه  يهر ررْم ََ س ال َحبس فري ََي در : َيدا ََع 
َصدي َ اَب  يَن َمدا ََو  َلدف  ََ س الددَر َ َتَعداَل  َواع  ُس ََ َفداتسبر  َ ْر َمَماَ  َما َرََي  ل َماْ  : َقد  ْك سا َيح  بردهر َِ
ََ َََةدددن َعددن   ددَدَع س ْكْروَيددْه ، َفددال َيخ  َ َتَعدداَل  َوا َي   ُس ْفددهَ   رر َْ ال َريددَرا ر َا َيع  ددَد ، َوََ س َهدد ْاار َعا 
دْن َيْصدهْم ال سَهداَر  ْر ََ   َتْمدهَ  َمَعَ دا َيح  ددر ََ َا َتق  د ْقْمف  ، َقداْلها : ََي  َْ : َما َََيا برْمَ ارر ََ ْقل  ي ر  ر

َْ : ، وَ  د َِ : َفْقل  ََ ، َقا ََ َذلر ءْ  َذلر َتار ََ َا َت   َحرر َما َََصا َ ا َوََي  َل َوَيأ ْكْل عر  َد ال س َيْقهْم اللسي 
ددٍل َيْمددهْ   م  دَداَر ةر ق  ََ ْخدد   مر د َ دداَب َةاَلَ دا ، َفددإرَذا َََتي  َلم  ََع  َلددْف َوَقدد   َع   ََ د َقْمف  ، َقدداْلها : ََي  َا ََْفدارر

ان  ََ َشددي  ددي َمَعدد َْ َوَلقرَيَ ددا ََخر دد َِ : َفَ َعل  ءْ  برَحددبٍَ ، َقددا ددَتار ءْ  َمددا َي   ددَتار ََ َا َت    َتأ ْكْلددْه ، َفإريسدد
َ ا  م  دددالَمَ  َةتسدددد  َقدددددر ْ ال س ُس َق  دددي َمَعْهددددف  َفددددَرََ ًر ددددهَ  َوََم  ًْ ددددْتْهف  َيم  ددددهر ، ْْدددفس َََتي  َْ َعَلء  ددد َفَعَره 

دَل َفَأَتي َ دا برَءَعدً  برا صر دْتف  ؟ َقدداْلها : ال َمه  دف  ، َوَقداْلها : ََي دَن ْك   دها برهر َت ر دا َ َخْلدها اة  دلر ، َفَلمس صر ل َمه 
َ َفَاَرْ وَيا ، َفقَ  ُس ْاْد  َْ ال َريَرا ر ، َوْك سا َيع  َ َتَعاَل  فريَها َعَاَد ُس ْكْروَ   اْلها : ْك سا فري برالٍ  َا َي  

دْه َّراس َما َهَ ا ال ْغالْم ؟ َفَا رْقده  ََ ال دارال ر َفَلدف  َيدَر مر   د دن  ترل  َاَ ا مر ا ْيث ْ دهَ  َعَلديس ، َوَقداْلها : َصدحر
 : َِ دفر َجَادٍل ، َقدا دن  َكه  ف  َرْجدلن مر ََ َّرَذا َطَلدَ  َعَلدي هر ر : َّريسْهدف  َلَمدَ لر ُس دل َماْ  َيدَأ َِ  َِ َخي ًرا ، َقا

ددها بردد ددلسَف َوَجَلددَ  َفَح ر َِ ددَدْقها برددهر ، َفَفدداَا َةتسدد   َْ َمَعْهددف  َوََة  دد يَن ْك   ددَحابري السدد ر هر َوَعظسْمددهْه ََص 
َادْروهْ  دًرا َوََخ  ا َعَلديس َخي  ْ َ ه  َِ : َمدا َهدَ ا ال ْغدالْم َمَعْمدف  ؟ َفدَأ َاْروْه ، َفَقدا َِ : ََي َن ْك  ْتف  ؟ َفدَأخ   َفَقا

َظامر  ث َل َّرع  ي َّريساْهف  ، َوَلف  َََر مر َل برإرتَرَباعر َِ ْ َ   َعَلء هر ، ْْفس َذَكَر َمن  ََر  َ َوََ ُس َد  ف  َّريساْه ، َفَحمر هر
دالْم ،  َيَف َعَلء دهر ال س ءَ د  ب دنر َمدر  لردَد بر لرهر َوََي ارَءائرهر َوَما َلْقها ، َوَما َصَ َ  بردهر َوَذَكدَر َمه  مرن  ْرِْ

 ْ ُس ْلدْب َوََيسْه ْولرَد برَغي رر َذَكٍر َيَبَعَثْه  َت  ، َوََيسدْه َيخ  َءدا َعَلد  َيَدي دهر ال َمده  دها ، َوََة  َعزس َوَجدلس َرِْ
يدددَل  ي فر دددهر اار دددَزَِ َعَلء  ر ، َوََي  ُس دددًرا بردددإرذ  ر  دددرر ، َفَيددد  ْ ْخ يرءدددهر َيَءْمدددهْ  َطي  دددينر َكَهي َئددد ر الاسي  ددَن الاَر مر

ددها َّرَلدد   ثَددْه َرِْ َراََ ، َوَنع  من ، َوَذَكددَر َوَعلسَمددْه التسدده  من َو َمددَن برددهر َقدده  ددَرائريَل َفَمَ ددَر برددهر َقدده   ِ َب رددي َّر
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ََ َلددْه  ددَلَر َذلردد ًَ ددهر ، َف ْ َعَلء  ُس ر ََي َعددَف  ُس ددَد  َيَف ، َوََيسددْه َكدداَ  َعا  ددْن َمددر  ءَ دد  اب  ددََّ َمددا َلقرددَي بر َبع 
ْ َعزس َوَجدلس وَ  ُس ْ َع  ْه َةتس  َقَبَضْه  ُس َي  َ َوال َزْمدها َمدا َوَرهر ُس ِْ : اتسْقدها  ْظْهدف  ، َوَيْقده ْهدَه َيعر

َِ : َمن  َََراَ  ََ    الْم ، َوا ْتَخالرْ ها َيْءَخالرْف برْلف  ، ْْفس َقا الَْ َوال س ءَ   َعَلء هر الصس َجاَا برهر بر
ْجددْل َيْقددهْم يَ  ددن  َهددَ ا َشددي ًئا ، َفل َءأ ْخدد   َفَفَعددَل الرس ددَن ال َمدداار َوالاسَعددامر َفَقدداَم َيأ ْخددَ  مر ََ مر َءأ ْخددْ  ال َفددرس

يَن  َِ َلْهددْف : ال َزْمدددها َهدددَ ا الددددَر دددهر َوَعظسْمدددهْه ، َوَقدددا َْ َمَعْهدددف  َفَ ددلسْمها َعَلء  ددد ئ  يَن جر ددَحابري السددد ر ََص 
َِ لردي : ْصها برَهَ ا ال ْغالمر َخي دًرا ، َوَقدا َته   ِ ْقها َوا ر السد ر   َوإريساْكف  ََ   َتَ رس ُس َيدا ْغدالْم َهدَ ا َ ي دْن 

ءْ   دَتار ََ َا َت   َِ : َّريسد ََ ، َقدا ْقد َْ : َما َََيدا برْمَ ارر َِ : ْقل  ْر ، َقا َهاهْ ال ْم   ِر َمْع ري ََْقهْلْه َوَما  َت  
مر َََةدٍد ، َوا  َرْج مرن  َكه  ردي َهدَ ا َّراس ْكدلس َيده  ْر َعَلد  ال َمي ْ هَيد ر ََ   َتْمهَ  َمعري َّريَري َا ََخ  ددر َتق 

ءْ  ََ   َتْمدهَ  َمَعدْه  دَتار ََ َا َت   َحابرهر ، َفَقاْلها : َيا ْغالْم ، َّريسد َاَل َعل  ََص  َِ : َوََق  َمعري ، َقا
دَحاْبْه : َيدا ْفدالْ  ، َّر س َهدَ ا ْغدالمن َوْيَخداْم َعَلء دهر  َِ َلدْه ََص  ََ ، َقا ْق َْ : َما َََيا برْمَ ارر  ، ، ْقل 
 َْ دد يَن ْك   ْلددهَ  السد ر دَحابري اأَلوس ََ ، َيَبَمدد  ََص  ْقد َْ : َفددإريَري َا ََْفارر د َلددْف ، ْقل  ََع   ََ د َِ لرددي : ََي  َفَقدا
ََ َّرَلد   َِ : َيا ْغالْم ، ْخ   مرن  َهَ ا الاسَعامر َما َتَر  ََيسدْه َيم  رءد ف  َّريساَ  ، َفَقا َمَعْهف  عر  َد ْفَراقرهر

ًمددا َّراس اأَلَةدددر اْل َْ َفَمددا َرََي تْددْه َيائرًمددا َوا َطاعر دد َت رددي برددهر ، َفَ َعل  ددَن ال َمدداار َمددا َتم  َخددرر ، َوْخدد   مر
هر َواي َالردب  ،  ََ َهد ر تَد َِ لردي : ْخد   َجرس َ ا ، َقدا دَبح  ًدا َّرَل  اأَلَةدر اْلَخرر ، َفَلمسا ََص  اجر َِ َراكرًعا َو

َْ َمَعددْه ََت َبْعددْه َةتسدد دد ِر َفَخَرج  َبددا ََ ال فر دد ددن  ترل  َرَر ، َوإرَذا ْهددف  َقددد  َخَرْجددها مر ددخ    اي َتَهي َ ددا َّرَلدد  الصس
َِ : ال َزْمددها َهددَ ا  َر اأْلوَلدد  ، َفَقددا ددَه ال َمددرس يثرددهر َيح  ددْروَ  ْخْروَجددْه ، َفَقَعددْدوا َوَعدداَ  فرددي َةدر َي  َتظر

َلمْ  َ َواع  ُس ْكْروا  ْقها ، َواذ  يَن َوا َتَ رس الْم َكاَ  الدَر الَْ َوال س َما الصس َيَف َعَلي هر ءَ   اب َن َمر  ها ََ س بر
َت َهدددَ ا  دددَ  َوَجددد  ددهر ، ْْددفس َذَكَريردددي ، َفَقدداْلها َلدددْه : َيددا ْفددالْ  َكء  ْ َعَلء  ُس ر َتَعدداَل  ََي َعدددَف  ُس ددَد  َعا 

ُسَ  دْدوا  َِ َخي دًرا : َفَحمر ْ َ   َعَلديس ، َوَقدا  َتَعداَل  ، َوإرَذا ْخا دزن َكثريدرن ، َوَمداان َكثريدرن ال ْغالَم ؟ َفدَأ
ِر َوَرَجدَ  َّرَلد   َبدا ََ ال فر د ْقدها فردي ترل  َْ ، َفَتَ رس د َت ري برهر ، َوَفَعل  َفَأَخْ وا َوَجَعَل الرسْجْل َيأ ْخْ  َما َيم 

دددْرْج فردددي ْكدددلَر  ْ َيخ  ُس َْ َمَعدددْه ، َفَلارث َ دددا َمدددا َشددداَا  ددد ْرْجدددهَ  َمَعدددْه َكه  ردددهر َوَرَجع  ٍم َََةدددٍد ، َوَيخ   َيددده 
 َ ُس ددَد  َتَمْعددها َةمر ددا اج  ف  برددهر َفَخددَرَج فرددي َََةددٍد ، َفَلمس دديهر ف  برَمددا َكدداَ  ْيهصر دديهر ددهَ  برددهر َوْيهصر َوَيْح ر

 ََ َر َذلر َِ َلْهف   خر ِْ َلْهف  ، ْْفس َقا ث َل َما َكاَ  َيْقه َِ : مر َظْهف  ، َوَقا : َيا َه ْاار َّريسدْه  َتَعاَل  َوَوعر
ددْ  َكددَ ا  َر ْم   دد ددَد لرددي برَهددَ ا ال َاي  ددي ، َوَقددْرَب َََجلرددي ، َوََيسددْه َا َعه  مر دد َري ، َوَرقس َعظ  ِر َقددد  َكارددَر 
ْصدها برَهدَ ا ال ْغدالمر َخي دًرا ، َفدإريَري َرََي تْدْه َا َبدأ َ  بردهر ،  َته   ِ َِ : َوَكَ ا ، َوا ْبدس مرن  َّرت َءايرهر َفا َقدا

دَدَب ، َوا  ََ َوة  د ََ َكاريدرن َفَأي  د ف  ، َوَقداْلها : َيدا ْفدالْ  ، ََي  هر ث دَل َجدَزعر َْ مر د ْم َفَمدا َرََي  َقده  َفَفزرَع ال 
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ْعدهيري ، َا ْبددس  َِ : َا ْتَراجر ََ ، َقدا د دَهْج َمدا ْك سدا َّرَلء  ْدَب ََة  ان ْيَ داعر ََ َشي  يَب َيأ َمْن مرن  ََ   ْيصر
َن اتَرَبا َْ : َمدا َََيدا مر د َِ : َفْقل  َعْلدها ، َقدا َعْلها َواف  ْصها برَهَ ا ال ْغالمر َخي ًرا ، َواف  َته   ِ هر ، َوَلمرنر ا عر

دي  ًر ََ َََيدا ََم  َْ َعَلء دهر َوَلدء َ  َهدَ ا َكدَ لر د ََ َةدالري َوَمدا ْك   ل َماْ  َقد  َرََي  َِ َِ : َيا  ََ ، َقا ْق برْمَ ارر
ْر ََْصددهْم ال سَهدداَر َوََْقدده  دددر ََ َا َتق  دد ددَرْه َوََي  ددي ََاً ا َوا َغي  ددَل َمعر مر ءْ  ََ   ََة  ددَتار  ِ ددَل ، َوا ََ ْم اللسي 

َِ : َفَقدداْلها : َيددا ْفددالْ  ، َفإريسددا  َلددْف ، َقددا ََع   ََ دد َِ : ََي  ََ ، َقددا ْقدد َْ َمددا َََيددا برْمَ ارر دد َعَلدد  َهددَ ا ، ْقل 
َِ : َفْههَ  َل َهدَ ا ،  َيَخاْم َعَل  َهَ ا ال ْغالمر ، َقا َِ َوَقد  َرََ  َما َكاَ  َقا  َتْه ال َحا َلم  ََع  َلْف َقد   ََع 

َ َوْكهْيددددها َعَلدددد  َمددددا  ُس َِ َلْهددددْف : اتسْقددددها  ْعددددهْه ، َوَقددددا ا َوَو س َِ : َيَبَمدددده  ََ ، َقددددا ْقدددد َْ : َا ََْفارر دددد ْقل 
ْ  َّرَلء ْمف  ، وَ  جر ش  َفَعَليس ََر  ََعر َصي ْتْمف  برهر َفإر    ف  ََو  ُسَ َةيٌّ َا َيْمهْت َفَ لسَف َعَلدي هر َر َفإر س  إر   مر

دددزر َشدددي ًئا َتأ ْكْلدددْه َفَخدددَرَج  دددن  َهدددَ ا ال ْخا  ََ مر دددْل َمَعددد مر َِ لردددي : ََة  َْ َمَعدددْه ، َوَقدددا ددد َوَخدددَرَج َوَخَرج 
 َْ َ َتَعدداَل  َوا َيل َت رد ُس ْكْر  تْدْه َيد   ددي َواتسَبع  ًر َْ َمَعدْه َيم  د ٍا َةتسدد  َّرَذا َوَخَرج   َوا َيقردْف َعَلدد  َشدي 

ددَرب  ْْددفس َقدداَم َوْهددَه ْيَصددلَري َةتسدد   ََ َوَيددف  َوْكددل  َواش  دد ددل َماْ  ، َصددلَر ََي  َِ َِ : َيددا  َ ددي َ ا ، َقددا ََم 
دددَماار َةتسددد  َََتي َ دددا َّر  َفدددْه َّرَلددد  ال س َفدددْ  َطر  ددددر ر ، َوَكددداَ  َا َير  َر ال َمق  ددد َلددد  َبدددابر اي َتَهي َ دددا َّرَلددد  َبي 

ق  َعَلدديس  ر ، َقددد  تَددَر  َةددالري َفَتَصدددس ُس ددَد  َِ : َيددا َعا  َعدددن ، َفَقددا در ، َوإرَذا َعَلدد  ال َبددابر ْمق  ددفر ال َم  
در  ددفر ددَن ال َم   َمَ ددً  مر َْ َمَعددْه َفَفَعددَل َيت َبددْ  ََم  دد َد َوَ َخل  ددفر ددهر َوَ َخددَل ال َم   َ  َّرَلء  ٍا ، َفَلددف  َيل َت ردد ددي  ًَ بر

مر ، َفددإر   َفَصدلس  دَف ال سدده  ددد  َطع  ددْ  َكدَ ا َوَكددَ ا َوَلدف  ََجر دل َماْ  َّريَرددي َلدف  َََيددف  ْم   َِ َِ : َيددا    فريَهددا ، َفَقدا
ددبر ََ   َََيدداَم فرددي َهددَ ا  َْ ، َفددإريَري َْةر دد ددلر َمَمدداَ  َكددَ ا َوَكددَ ا يرم  ََ ََ   تْددهقرَظ ري َّرَذا َبَلددَي الظَر دد َفَعل 

در َوإرا َلددف   دفر ددلر َمَمدداَ  َكددَ ا َوَكددَ ا ال َم   َِ : َفددإرَذا َبَلددَي الظَر َعددْل ، َقددا َْ َفددإريَري ََف  دد َِ : ْقل   َََيددف  ، َقددا
ددي : َهددَ ا َلددف  َيددَ ف  ْمدد   َكددَ ا َوَكددَ ا َوَقددد   َْ فرددي َي   ر دد َفددَأي قرظ  ري ، َّرَذا َغَلَات  رددي َعي  رددي َفَ دداَم ، َفْقل 

ََ أَلَ َع سددْه يَ  ددََّ َذلردد َْ َبع  دد ددي َوَََيددا َرََي  ًر َِ : َوَكدداَ  يرءَمددا َيم  مر ، َقددا ددَن ال سدده  ددَت رَي مر  ً َ دداْم َةتسدد  َي
َ داًبا َوْيَعلَر  ارْريري ََ س لري َرن ا َوََ س َبي َن َيدَد   َج سدً  َوَيداًرا َوةر ْظ ري َوْيخ  ارْل َعَليس َيَءعر ْم ردي َمَعْه ْيق 

مْ  َقدده  ْكْر ال  ددَه َمددا َيد   َ َوْيدَ كَرْريري َيح  ُس ددل َماْ  َّر س  َِ ِْ : َيددا  َِ ، يرءَمدا َيْقدده َم اأَلَةددر ، َةتسدد  َقددا  َيدده 
ددْن  َفٍمء دا َا ْيح  ر ََع  َمدَ  َوَكداَ  َرْجدال  دْرْج برْته  َمدْد َيخ  دْمْه ََة   ِ دها ا َم َيب َعدْث َرِْ ده  َِ َعدزس َوَجدلس 

يسَ  َوا يَ  َِ ، َعالَمْتْه ََيسْه َيأ ْكْل ال َهدر َماْيدْه السد ر  ال َقه  َدَقَ  ، َبي َن َكترَ ء دهر َخداَتفن َوَهدَ ا ََ أ ْكْل الصس
 ََ دد تْددْه ََي  َرك  ْكددْه َفددإر   ََ   رر َ ددَا ري َْ   ددا َََيددا َفددإريَري َشددء خن َكاريددرن َوا ََة  ددْرْج يرءددهر َقددد  َتَقدداَرَب َفَأمس َيخ 

َْ َوإر   َََمَريري  َِ : ْقل  ْه ، َقا ْه َواتسبرع  ق  دْه َفدإر س َفَصدَر َِ : ات ْرك  ََ َعَلء دهر ، َقدا د ََ َوَمدا ََي  ي رد بر  ر برَتر 
ددَتء َقَظ   ِ دديًرا َةتسدد  ا ددَّر َّراس َي ر َِ : َفَلددف  َيم  َمْن ، يرءَمددا َقددا ددَي الددرسة  ال َحددبس يرءَمددا َيددأ ْمْر برددهر َوَرهر



 150 

ل َماْ  ، َمَض   َِ َِ لري : َيا  َ َتَعاَل  ، َفَقا ُس ْكْر  ْكدر  َفزرًعا َي   ْا مرن  َهَ ا ال َمَمدا ر َوَلدف  ََذ  ال َ ي 
 َْ د دْ  َكدَ ا َوَكدَ ا َوَقدد  َرََي  ََ َلدف  تَدَ ف  ْم   َت ردي ََيسد َار  َِ : ََخ  ََ ، َقا ََ َعَل  َي   ر ََ َجَعل  ََي َن َما ْك  

َ َتَعداَل  ُس دَد  مر َفَحمر دَن ال سده  دَت رَي مر  ً َْ ََ   َت د َاا  ََ ، َفَأة  ََّ َذلر تْدْه َفَمدرس  َبع  ، َوَقداَم َفَخدَرَج َوَتبرع 
ََ َفَلددف   ََ َفَ ددَأل ْت دد ار رددي َوَخَرج  ََ َفَلددف  ْتع  ََ َفَ ددَأل ْت دد ر َ َخل  ُس ددَد  َعددْد : َيددا َعا  َِ ال ْمق  َعدددر ، َفَقددا  برال ْمق 

َِ َلد دْه ، َفَقدا ار ري ، َفَقاَم َي  ْظْر َهل  َيَر  َََةًدا َفَلف  َيدَرْه َفدَدَيا مر   ل  ري َيدَدَب َفَ اَوَلدْه ، ْتع  ْه : َيداور
هر ،  ددددر ددَب برددهر َفَخددال َعددن  ْبع  ءًحا َا َعي  ٍِ َصددحر َقدددا ددن  عر ََ مر دد ًَ ر َفَقدداَم َكَأيسددْه ََي  ُس ددفر  َِ : بر   َفَقددا

َعددْد : َيدد َِ لرددي ال ْمق  ددهر ، َفَقددا ددهر  َعَلدد  َََةددٍد َوا َيْقددهْم َعَلء  ًبددا َفَمدداَ  َا َيل  ا ْغددالْم َفدداي َاَلَب َذاهر
َْ َعَلء دهر ْرَءاَبدْه َواي َاَلدَب َا َيل دهر   د لردي ، َفَحَمل  ََه  يَر َّرَلد   ِر مرل  َعَليس ْرَءابري َةتس  َي َالرَب َفَأ اة 
دبن  ََ َةتسد  َلقرَي ردي َرك  دْه ، َقداْلها : َََماَمد َْ َع   دَأل  َِ ْلْبدْه ، َفْملسَمدا  ْ دررهر ََط  َْ فري َّر َعَليس ، َفَخَرج 

ددن   َ ددْه  مر يددَرْه ، َفَحَمَل رددي َخل  دد  ْهف  لرددي َبعر َ تَدد  َََيدداَخ َرْجددلن مر ددمرْعها ال  َِ ددا  ددٍب ، َفَ ددَأل ْتْهف  : َفَلمس َكل 
َم  ٍَ برَهدا َوَقددر َن اأَلي َصارر َفَفَعَلت  ري فري َةدائر َرَََن مر َتَرت  ري ام  ا برالَ ْهف  َيَباْعهيري ، َفاش  َةتس  َََته 

ر  ُس  ِْ ه ٍا ، ْْدفس   َرِْ ي َفَفَعل تْدْه َعَلد  َشدي  درر َةدائرار دن  َتم  ْت َشدي ًئا مر ْت برهر ، َفَأَخد   َار  ، َفَأخ 
 َِ ْتْه َبي َن َيَدي هر ، َوَقا َرْب ال سا ر َّرَلء هر َفَهَهع  ٍر ََق  ا ، َوإرَذا ََْبه َبم  ًِ ْت عر  َدْه َيا  َمدا َََتي ْتْه َفَهَجد 

َْ : َصَدَق ن ،  ْت َهَ ا ؟ ْقل  ْ ، ْْدفس َََخد   ُس َْ َما َشداَا  مر : ْكْلها ، َوَلف  َيأ ْكل  ، ْْفس َلارث  َِ لرل َقه  َقا
مر  َقده  دَرْب ال  دٍر ََق  ا ، َوإرَذا ََْبه َبم  ًِ ْت عر  َدْه َيا ٍا ، ْْفس َََتي ْتْه َفَهَجد  َْ َعَل  َشي  ََ َفَفَعل  ث َل َذلر  مر

ددهر  ْتْه َبدي َن َيَدي  دْه َفَهَهددع  ر ، َوَََكددَل مر   ُس ددفر  َِ : بر   يسدد ن ، َقدا َْ : َهدر دد َِ لردي : َمددا َهدَ ا ؟ ْقل   ، َفَقددا
دن  ََ    َفمريٌّ َلف  ْيح  ر ََع  اري َرْجال  هر مرن   َياترهر َكاَ  َصاةر ي َه ر َْ : فري َي   ر ْم ، ْقل  َوَََكَل ال َقه 

دد  ِ َِ : ا َمدد ن ، َوَقددا َِ : ْته  َِ : ترَهاَمددً  ، َفَقددا َخ  َيْقدده ددَن برددي ، َفددَأر  َ ددْه َفَ ار ْت َخل  َمددْد َفددْدر  ْمْه ََة 
ددهر ، َْ َبددي َن َيَدي  دد ْت َةتسدد  َجَل   َءدد ر َكتر رددهر اأَلي َ ددرر َفَتَايس  تْددْه ، ْْددفس ْ ر  ًنددا َفددإرَذا ال َخدداَتْف فرددي َياةر  َْه 

 ِْ ه ََ َرِْ ْ ، َوََيس ُس َهْد ََ س َا َّرَلَه َّراس  َْ : ََش  َِ َفْقل  ْلهبن ، َقدا َْ َمم  ََ ْقل  َِ : َمن  ََي  ر ، َفَقا ُس
ََ ؟  دد َِ : لرَمددن  ََي  َْ َمَعددْه َوَمددا َََمَريرددي برددهر ، َقددا دد ْجددلر السدد ر  ْك   يْث الرس يثري َوَةدددر ْ تْدْه َةدددر : َفَحدس

َِ : َيدا َََبد ٍَ َلَهدا ، َقدا َن اأَلي َصارر َجَعل َت ري فردي َةدائر َرٍَََ مر َْ : ام  ََ ، ْقل  د َِ : َلاسء  دٍر ، َقدا ا َبم 
ْ ََ   ََل َادثَ  ُس َْ َمدا َشداَا  َتَق ري ، َفَلارث د دْه َفدَأع  ْ َع   ُس دَي  دٍر َرهر َتَرايري ََْبده َبم  َتررهر َفاش  َِ : اش   َقا

ِْ فردي  ر ، َمدا َتْقده ُس  َِ ده َْ : َيا َرِْ ْت َبي َن َيَدي هر ، َفْقل  َْ َعَلء هر َوَقَعد  يدنر ال سَصداَر  ، َفَ لسم   ر
دي َهدَ ا السد ر   َْ : فردي َي   ر د ءفن ، َفْقل  ف  ، َفَدَخَل ري َََمرن َعظر ي رهر ف  َوا فري  ر َِ : َا َخي َر فريهر َقا

ْ َعَلد  َيَدي دهر ،  ُس َعددر ، َفَأَقاَمدْه  َْ َما َرََي ْتْه ْْفس َرََي ْتْه َََخَ  برَيددر ال ْمق  َْ َمَعْه َوَرََي  َِ : َا ْك   َوَقدا
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ْ َعددزس  ُس ْ ، َفددَأي َزَِ  ُس ددي َمددا َشدداَا  َْ َوفردي َي   ر ف  ، َفاي َصددَرف  يدد رهر َخي دَر فرددي َهدد ْاار ، َوا فرددي  ر
رر اْلَيد  َوَجلس َعَل  ال ساريَر  ارْروَ  َّرَل   خر َتم  َباًيا َوََيسْهف  َا َي   يَن َوْره  ء ر ََ برَأ س مر  ْهف  قر َر  ر َذلر
ر  ُس  ِْ ه َِ َرِْ ْت   ، َفَقا َْ َةتسد  َقَعدد  د ئ  ِْ َوَََيدا َخدائرفن ، َففر ده ِْ : َعَليس برَ ل َماَ  ، َفدَأَت  الرس

َباًيدا ، َوََيس  ديَن ، َوْره  ء ر د  ْهف  قر َر ََ برددَأ س مر ءفر َذلرد َمنر الدرسةر ر الدرسة  ُس ددفر  ْهددف  َا َبدي َن َيَدي دهر ، َفَقدَرََ بر  
دد ََ َلدددف  َي   ْب ََ َمَعْهددف  َوَصدداةر دد يَن ْك   ََ السدد ر دددل َماْ  ، َّر س َْوَلئردد َِ ددرر اْلَيدد ر ، َيددا  ارْروَ  َّرَلدد   خر َتم 

ََ بردال َحبَر َلْهدَه  ر ، َوالسد ر  َبَعثَد ُس  َِ ده َْ : َيدا َرِْ لرَمي نر ، َفْقل  َيْمهْيها َيَصاَر  ، َّريسَما َكاْيها ْم  
َِ : السددد ر  َََمَريردددي براتَر  دددهر ، َقدددا ََ َعَلء  ددد ََ َوَمدددا ََي  ي رددد بر  ر َْ َلدددْه : َوإر   َََمَريردددي برتَدددر  ددد ََ ، َفْقل  ددد َباعر

ْب يرءَما َيأ ْمْرَب برهر   ْه ، َفإر س ال َحبس َوَما َيفر  11َفات ْرك 
------------------- 

 دروس أخرى 
 التالء :ي تاء  الباةث َ  يخرج من  راِ  الهقائ  ال ال   بالدرو  وال تائج 

َيه كلما كا  الدابء  َّل  هللا، َو المصلح ااجتماعي في شرم من قهمه، كا  -1
ذلَ َ ع  َّل  اِتماع ال ا  له، فإ  من عا تهف َ  يز روا بالمصلحين والدعاَ َّذا 
كايها من بيئ  مغمهَر، َو ي ب وهء ، فإذا جااهف من ا ي مرو  شرم ي به، وا 

ف، لف يفدوا ما يقهلهيه ع ه َّا افترااات يتحلله  بها من ملاي  َِرته ااجتمابء  بي ه
ااِتماع َّل   عهته، وااصغاا َّل  كالمه، ول لَ كا  َِو ما ِأِ ع ه هرقل َبا 
ِه َّل  هرقل كتابا يدعهه يءه َّل  ااِالم هه وقهمه: كء   ل الِر ِ ءا  بعد َ  َِر

ن َشرف ا ي با، ولما ي به يءلف؟ فأجاب َبه ِ ءا  وهه يهمئ  عل  شركه: هه م
م  جهابه ع ها، َخ  يًرح له ِر األِئل   ايته  هرقل من َِئلته ألبي ِ ءا ، ِو

ِه هللا » التي تهجه بها َّلءه ةِه محمد  فقاِ له هرقل: ِألتَ كء  ي به « ِر
يءلف؟ فزعمَ َيه من َشرفمف ي با، وك لَ ا يختار هللا ال اي َّا من كرام قهمه، 

اهف ي با.  َوِو

َيا لًرم األي اب تفاه األعماِ، ولمن ه ا ا يم   َ  ص حءح َ  ااِالم ا يقءف و
يله  ال   يفم  بين شرم ال  ب وشرم ال عل، َكرم وَعل  ملايا َوقرب يفاةا، 

                                                
 (ة ن6543الم تدرب للحاكف)- 11
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خءاركف في الفاهلء  خءاركف في ااِالم َّذا » في الحديث الصحءح:   كما قاِ 
 «.فقهها

َو العءش، وهه في صغره ما يفعله َكثر َ  في تحمل الدابء   ام اليتف  -2
ال ايل ، وامتالًا بالعهاطف الرةءم  يحه اليتام  َو  ااي ايء  َّة اِا بالمعايي ا

ال قراا َو المع بين، َوكثر عمال ايصام ه ه ال ئات والار بها والرةم  لها، وكل 
  التي تفعله ال ايل ااي ايء   ابء  يحتاج أل  يله  لديه رصيد كاير من العهاطف ا

يًعر بآام الضع اا والبائ ين، وا يهفر له ه ا الرصيَد شيان مثْل َ  يعايي في 
 ةءاته بعَّ ما يعايءه َولئَ الم تضع ه  كاليتام  وال قراا والم اكين.

كلما عاش الدابء  في جه َقرب َّل  ال اَر، َوبعد عن الحءاَ المعقدَ، كا  ذلَ  -3
الم  م اقه وت ميره، ول لَ لف َ ع  َّل  ص اا ذه ه، وقَه عقل ه وج مه وي  ه، ِو

ال  صدف  وا عاثا، بل أليهف كايها بال  ب  َّل  من يفاورهف  يختر هللا العرب أل اا ِر
ا، َوِلف ت ميرا، َوقهم َخالقا، َوكثر اةتماا لملاره  من األمف المتمدي  َص   ي ِه

الته في َيحاا العا  لف.الحروب في ِايل  عَه هللا ويًر ِر

اه  في  -4 ا يتأهل لمركز الدعَه وقءا تها َّا ال كي ال اءه، فاألغاءاا والمتِه
يفابتهف َبعد ال ا  عن جداَر القءا َ ال مري ، َو ااصالةء ، َو الروةء ، بل َّ  
من ِ ن الحءاَ َا يتملن من القءا َ في َ  ياةء  من يهاةي الحءاَ عن جداَر 

ي ت ميرهف، والًاذو  في  رائهف، وإذا واتَ واِتحقاق األغاءاا والمضارنه  ف
الصدف  َو الظروم واةدا من ه اا، فحملته َّل  مركز القءا َ، ف رعا  ما يهه  
َّل  الحضءَّ ويتخل  ع ه قهمه بعد َ  تدلهف َفعاله عل  غباوته، َو ش وذه، َو 

 اهاراب ت ميره.

ر  شري  ا ي بغي للدابء  َ  يعتمد في معءًته عل  جهده الًخصي، َو مه  -5
 اِتفداا يءه، وا ذل  وا مهاي .

َّ  الدعاَ الصا قين الًرفاا يرن و  بأي  هف َ  يعءًها من صدقات ال ا  
وَعاءاتهف، َوي  كرام  تمه  لهف في ي ه  قهمهف بعد َ  يهي ها َي  هف ب ِ ال  اِ 

 ، وهه وااِتفداا وله لف يلن صريحا ملًهفا. فإذا وجديا من يدعي الدعَه واارشا
ي تمثر من َمهاِ ال ا  بًت  َيهاع الحيل، فإي ا يفزم بمهاي  ي  ه في ي  ه، فمء  
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في ي ه  قهمه وجيرايه؟ ومن ارتض  ل   ه المهاي ، فمء  ي تاء  َ  يدعه َّل  
ملارم األخالق، ويقف في وجه الاغاَ والم  دين، ويحارب الًر وال  ا ، ويبعث في 

 ااِتقام ؟األم  روح المرام  والًرم و 
َّ  اِتقام  الدابء  في شبابه وة ن ِيرته َ ع  َّل  يفاةه في  عهته َّل  هللا، -6

وإصالح األخالق، ومحارن  الم مرات، َّذ ا يفد في ال ا  من يغمزه في ِلهكه 
، وكثيرا ما َري ا َياِا قامها بدعَه ااصالح، ونخاص   الًخصي قال قءامه بالدعَه

ار العهامل في َّعراض ال ا  ع هف ما ي كرويه لهف َّصالح األخالق، وكا  من َك
من ماض ملهث، وخلب غير م تقءف، بل َّ  الماهي ال يا يله  مدعاَ للًَ في 
صدق ه اا الدعاَ، بحيث يتهمه  بالت تر وراا  عَه ااصالح لمآرب خاص ، َو 

هف[ من يتهمه  َيهف ما بدؤوا بالدعَه َّل  ااصالح َّا بعد َ  قضها ْلبايتهف ]ةاجت
مل ات الحءاَ وشههاتها، َوصبحها في وه  َو عمر ا َمل لهف يءه بااِتمرار يءما 

 كايها يالغه  يءه من عرض َو ماِ َو شهَر َو جاه.
َما الدابء  الم تقءف في شبابه، فإيه يظل َبدا راف  الَر  ياص  الفاين، ا يفد 

 يتخ و  من ه ا الماهي َعداا ااصالح ِايال َّل  غمزه بماض قريب َو بعيد، وا
 الم حرم تمأَ للتًهير به، و عَه ال ا  َّل  ااِتخ ام بًأيه.

يعف َّ  هللا يقال تهن  التائب المقال علءه بصدق وإخالص، ويمحه بح  اته الحاهَر 
ِيئاته الم صرم ، ولمن ه ا شيا غير الدابء  ال   ي تظر لدعهته ال فاح َّذا 

 اِتقامَ ِيرته وة  َ ِمعته.
  تفارب الدابء  بال  ر، ومعاشَر الفماهير، والتعرم عل  عهائد ال ا  َّ-7

َووهاعهف ومًلالتهف، لها َْر كاير في يفاح  عهته، فال ين يخالاه  ال ا  في 
المتب والمقاات  و  َ  يختلاها بهف عل  مختلف اتفاهاتهف، قهم مخ قه  في  عَه 

لعقِه لدعهتهف، لما ير  فيهف ال ا  ااصالح، ا ي تم  ال ا  َّليهف، وا ت تفيب ا
من جهل بأوهاعهف ومًلالتهف، فمن َرا  َ  يصلح المتدي ين علءه َ  يعءش معهف 
في م اجدهف، ومفال هف، ومفتمعاتهف، ومن َرا  َ  يصلح ةاِ العماِ وال الةين، 
علءه َ  يعءش معهف في قراهف، ومصايعهف، وي اكلهف في بيهتهف، ويتحدث َّليهف في 

معاتهف، ومن َرا  َ  يصلح المعامالت الفاري  بين ال ا ، علءه َ  يختلَ بهف مفت
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في َِهاقهف، ومتاجرهف، ومصايعهف، َويديتهف، ومفال هف، ومن َرا  َ  يصلح 
األوهاع ال ءاِء ، علءه َ  يختلَ بال ءاِيين، ويتعرم َّل  ت ظءماتهف، وي تم  

رم َّل  الايئ  التي يعءًه  فيها، لخااهف، ويقَر لهف برامفهف َوةزابهف، ْف يتع
والثقاف  التي يهلها من معي ها، وااتفاه ال   ي دفعه  يحهه، لءعرم كء  يخاطاهف 
هف، وكء  ي لَ في َّصالةه معهف بما ا يدعههف َّل  محارنته  بما ا ت  ر م ه ي ِه

 عن كره ي  ي، وايدفاع عاط ي.

َ، ومعرفته بً و  ال ا ، ما وهل ا يفب َ  يله  للدابء  من تفارنه في الحءا
عْ يمل ه من َ  يحقب قِه هللا تعال :} اريلر  َّرلر  ا   َِ  ََ َم ر  َرنَر ل  َظ ر  برال حر { ال َحَ َ  ر  َوال َمه عر

[، وما َبدع القِه المأْهر: خاطاها ال ا  عل  قدر عقهلهف؛ َتريدو  125]ال حل: 
هله؟  12َ  يل ب هللا وِر

تمه  له بين ال ي   وال ي   َوقات يخله فيها يفب عل  الدابء  َّل  هللا َ   -8
ب   ه، تتصل فيها روةه بالل جل شأيه، وتص ه فيها ي  ه من كدورات األخالق 
ال مءم ، والحءاَ المضارن  من ةهله، ومثل ه ه الخلهات تدعهه َّل  محاِب  ي  ه 
َلَ في اتفاه، َو جاياَ ِايل الحلم ، َو َخاأت في  َّ  قصرت في خير، َو 

ايل وم هج َو طريب، َو ايغم َ م  ال ا  في الفداِ وال قاش ةت  َي ته ذكر ِ
هللا واألي  به وت كر اْلخَر، وج تها ويارها، والمهت وغصصه و امه، ول لَ كا  

، م تحبا في ةب غيره، َوةب ال ا  التهفد وقءام الليل فرها في ةب ال اي 
وشريعته وج ته، وللخلَه والتهفد والقءام بالحرص عل  ه ه ال افل  هف الدعاَ َّل  هللا 

َعقاب الليل ل َ ا يدركها َّا من َكرمه هللا بها، وقد كا  َّبراهءف بن  هلل بالعاه ي  في 
َعقاب تهفده وببا ته: يحن في ل َ له عرفها الملهب لقاتلهيا  َ هف رةمه هللا يقِه في 

 عليها.
ِه هللا ْل  ََيرَها َيا: } وة ا ا قِه هللا تبارب وتعال  مخاطبا ِر مَر  َّراس  اللسي لَ  ْقفر  ، ال ْمزس

َ هْ  ،َقلرياًل  ترياًل  ال ْقر   َ  َوَرتَرلر  َعَلء هر  َر    ََو   ، َقلرياًل  مر  هْ  ايْقص   ََور  يرص  ْ ل قري َّريسا  ،َتر  َِ  ََ  َعَلء 

َئ َ  َّر س   ،َْقرياًل  َقه اً  ًاا َََشدر  هريَ  اللسي لر  َياشر َهمْ وَََ  َوط   [.7-1{ ]المزمل: قرياًل  ق 

                                                
 يفهموا: وقال علي رضي هللا عنه: حدثوا الناس في العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية اال 1/199بخاري جاء في ال -1

 بما يعرفون، أتحبون أن يكذب هللا ورسوله.
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 الكعب  ... الهام والبن ء .. ةبر وعوائا
 

الْددين ِدد   اجتمعددَ قددريش لتفديددد ب دداا المعبدد  لمددا  -   -لمددا بلددي محمددد  خم ددا ْو
دديل جددارم صدددع جدددرايها وكايددَ ا تددزاِ كمددا ب اهددا َّبددراهءف   -َصددابها مددن ةريددب ِو

فدهق القامد  فدأرا وا هددمها ليرفعههدا وي دق هها ولمد هف هدابها  [1رهدما ] -علءه ال الم 
هددمها وخدافها م دده فقداِ الهليدد بددن المغيدَر َيدا َبدددؤكف فدي هددمها فأخدد  المعدِه ْدف قددام 
: اللهف لف يزغ وا يريد َّا الخير وهدم من ياةء  الركن فترنص ال ا   عليها وهه يقِه

م هددا شدديئا ور  ياهددا كمددا كايددَ وإ  لددف تلددَ الليلدد  وقددالها ي ظددر فددإ  َصدديب لددف يهدددم 
يصبه شيا فقد رهي هللا ما ص ع ا فأصبح الهليد غا يا يهدم وهدم ال ا  معه ةت  

[  خدد  بعضدها بددبعَّ وكددايها قددد جددزؤوا العمددل 2ايتهدها َّلدد  ةفدداَر خضددَر كاألِدد م  ]
وخصها كدل قايلد  ب اةءد  واشدترب ِدا َ قدريش وشديهخها فدي يقدل الحفداَر ورفعهدا وقدد 

عمه العبا  في ب اا المعب  وكايا ي قال  الحفداَر فقداِ العبدا   -   -رب ال اي شا
َارب عل  رقاتَ يقءَ من الحفداَر فخدر َّلد  األرض َ  وقد  -   -لل اي  : َّجعل َّ

َاره ] َار  ' فًد علءه َّ َار  َّ [ فلما بلغها 3وطمحَ عي اه َّل  ال ماا ْف َفاق فقاِ: 'َّ
ءددده كدددل قايلددد  تريدددد َ  ترفعددده َّلددد  مههدددعه  و  مههددد  الحفدددر األِددده  اختصدددمها ي

األخدر  وكددا وا يقتتلدده  يءمددا بيدد هف لددها َ  َبددا َمءدد  بددن المغيددَر قدداِ: يددا معًددر قددريش 
اجعلها بي مف يءما تختل ه  يءه َِو من يدخل من بداب الم دفد فلمدا تهافقدها علد  ذلدَ 

خادروه الخادر قدداِ: فلمدا َروه قدالها: هد ا األمددين قدد رهدي اه فلمدا َ -   - خدل محمدد 
هلمها ْهنا فأتهه به فهه  الدركن يءده بيدده ْدف قداِ: لتأخد  كدل قايلد  ب اةءد  مدن الثدهب 
ْددف ارفعددها جمءعددا فرفعددهه ةتدد  َّذا بلغددها مههددعه وهددعه بيددده ْددف ب دد  علءدده َوصددبح 
ارت اع المعب  ْمايء  عًدر ذراعدا رفد  بابهدا عدن األرض بحيدث يصدعد َّلءده بددرج لدئال 

اةدد فيدددخلها مدن شددااوا ولءم عدها المداا مددن الًدرب َّلدد  جهفهدا َوِدد د يددخل َّليهدا كددل 
َعمدَ مدن الخًدب َّا َ  قريًدا قصدرت بهدف ال  قد  الايبد  عدن َّتمدام  ِق ها َّل  ِت  
الا اا عل  قهاعد َِّماعيل فأخرجها م هدا الحفدر ون دها علءده جددارا قصديرا  الد  علد  

ي ب ائهددا َّا ي قد  طيبدد  وا يدددخلها َيده م هددا أليهددف شدرطها علدد  َي  ددهف َ  ا يددخل فدد
 [4مهر بغي وا بء  رنا وا مظلم  ألةد ' ]
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 ال هائد والعار وااشارات: 
[ ب يَ المعب  خالِ الدهر َرند  مدرات علد  الءقدين، األولد  كايدَ علد  يدد َّبدراهءف 1]

والثايءدد  كايددَ هدد ه التددي ب تهددا قددريش قاددل البعثدد  َمددا  -عليهمددا ال ددالم  -وإِددماعيل 
ثالثدد  فمايددَ ع دددما اةتددرق الايددَ َيددام يزيددد بددن معاويدد  ب عددل الحصددار الدد   هددرنه ال

الحصدين ال دلهيي علد  ابدن الزنيدر ةتد  ي ت ددلف فأعدا  ابدن الزنيدر ب ااهدا َومدا المددَر 
َعدا ه علد   َمن عاد الملَ بن مدروا  ع ددما قتدل ابدن الزنيدر ةيدث  الرابع  فمايَ في 

َمن ب اا ال اي  َا   -   -ما كا  علءه  أل  ابن الزنير لما ب اه باشر في رف  ب ائه و
َا  فدي طهلده َّلد  ال دماا عًدَر َذرع وجعدل لده  يءه األذرع ال دت  التدي َخرجدَ م ده و
بابين َةدهما يدخل م ه واْلخر يخرج م ه وإيما جرَه علد  َّ خداِ هد ه الزيدا َ ةدديث 

ِه هللا  -رهي هللا ع ها  -َم الم م ين عائً   ِ: ' يا عائً  لها قا -   -عن ِر
َ  قهمَ ةديثه عهد بفاهلء  ألمرت بالايدَ فهددم فأ خلدَ يءده مدا َخدرج م ده َولزقتده 

 [. 5باألرض وجعلَ له بابا شرقءا و خر غرنءا فالغَ به َِا  َّبراهءف' ]
[ يفد الم لف فدي ةا ْد  تفديدد ب داا المعبد  كمداِ الح دظ االهدي والتهفيدب الرندايي 2] 

ددِه هللا ددهله بهدد ه -تعددال   -كمددا يالةددظ كءدد  َ  هللا  -   - فددي ِدديَر ِر َكددرم ِر
القدَر الهائل  عل  ةل المًلالت بدأقرب طريدب َوِدهله وذلدَ مدا تدراه فدي ةءاتده كلهدا 
الته َّيصداِ الحقدائب بدأقرب طريدب وةدل المًدلالت بأِدهل  الته فِر وهه من معالف ِر

 [. 6َِلهب َوكمله' ]
فددي شدداياته عددن َقدد ار الفاهلءدد  َو رايهددا  -   -ل اءدده -تعددال   -[ مددن ة ددظ هللا 3] 

َاره علد  رقاتده  ومعائاها ما وقد  لده ع ددما كدا  ي قدل الحفدر َْ داا ب داا المعبد  ورفد  َّ
َار  فًددد علءدده  َار  َّ فخددر َّلدد  األرض وطمحددَ عي دداه َّلدد  ال ددماا ْددف َفدداق فقدداِ: َّ

َاره فما رؤ  بعد ذلَ عريايا  َّ-   -[ '7 .] 
دِه [ ةا ْ  تفديد ب 4]  دَ  -   -اا المعب  كً َ عدن ملايد  الِر األ بءد  فدي الِه

دددِه هللا 8القرشدددي'] فدددي هددد ه الحا ْددد  شدددرفا  شدددرم فصدددل  -   -[ وقدددد ةصدددل لِر
الخصهم  ووقف القتاِ المتهق  بين قبائل قريش وشرم ت اف  علءه القدهم وا خدره هللا 

ه مددن الب دداط بعددد َا وهدده وهدد  الحفددر األِدده  بيديدده الًددري تين َوخدد  -   -ل اءدده 
 [. 9رفعه ووهعه ملايه من الايَ']
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[ ملايد  المعبدد  ومهابتهددا فددي قلددهب القرشدديين تتضدح مددن تخددهفهف الًددديد مددن هدددم 5] 
المعبدد  ولدده كددا  الغددرض َّعددا َ ب ائهددا ومددن المعلددهم َ  مهابدد  المعبدد  َمددر ا بددد َ  

ين َولهمددا يحددرص علءدده الم ددلمه  فددي قلددهنهف وقلددهب َب ددائهف ويتضددح ذلددَ فددي مًددهد
مًهد هارو  الرشيد وهه يحاور اامام مالَ يءخاره َيه يريد هدم المعب  وإعا َ ب ائها 

ددِه هللا  يتم دد  فيددر  اامددام مالددَ بددالرفَّ ةتدد  ا تمدده  المعبدد   -   -كمددا كددا  ِر
لعبدد  للملددهب كلمددا َتدد  ملددَ هدددم ون دد  والمًددهد الثددايي هدده فددي الدددعاا المددأْهر الدد   

َ  هد ا يدعه به كل من  خ ل الم دفد الحدرام وَر  المعبد  َمدام ياظريده وهده: ' اللهدف 
الايددَ تعظءمددا ومهابدد  وتًددري ا وإجددالا ' وهلددد ا مددن الهاجددب علدد  اْلبدداا والمعلمدددين 
َيدا َ قدِديتها بالتًدهيب لرؤيتهدا ورفد  شدأ   والمرنين تعظءف المعب  في ي ه  األب داا و

 َيارتها. 
ددِه هللا6]  لددء  صدد را فددي مفتمعدده بددل هدده مددن  -   - [ المًددهد يتمددرر ْايءدد  فِر

َصحاب المًارك  الثابت  والم تمَر في كل شأ  من ش و  هد ا المفتمد  ومدن خدالِ 
هد ه المًددارك  ال عالدد  فددي كددل َةددداث المفتمد  يرت دد  قدددر الدابءدد  ويعلدده وقدد  كالمدده 
ءده عل  ال  ه  فإذا تملف ِم  له وإذا يصح َخد  ب صدحه وهده الحلدف يءمدا يختل ده  ي
من َمهر  ي هف و يءاهف فما قءم   ابء  ا يغا ر جدرا  م فده وا يًارب في ش و  

 مفتمعه. 
َعددداتهف فهدددف عرهددد  وا بدددد 7]  [ ا يعدددءش البًدددر بغيدددر يظدددام ةددداكف لهدددف ي صدددل م ا

للخدددالم وااخدددتالم مدددا  امدددها قدددد تفمعدددها فدددي جماعدددات مديءددد  تتعدددايش مددد  بعضدددها 
 عد للتحاكف َّليها. البعَّ ول ا فال بد من قايه  وقها 

لء َ َيه َِو من  خل من بداب  -   -[ عل  قاِه القبائل القرشء  بحلف ال اي 8] 
الحددرم ولمددن كهيدده األمددين الدد   يأتم هيدده علدد  َمددهالهف وَعراهددهف واألمايدد  هددي َِو 
مقهمات العدِ وعالم  وجه ه ول ا كايَ العباَر ' ه ا األمين قد رهي ا ةلمه ' وهدي 

دداط الدعهيدد  المختل دد  َوا تم دددها َّشدداَر للدددعا َ َ  يحرصددها علدد  ِددمعتهف فددي األِو
شائب  وهف م  ذلَ مًاركه  في َ وار مفدتمعهف المختل د  وهد ا ممدا يضدمن لهدف  ورا 
فدددي مهاهددد  اتخددداذ القدددرار ومًدددارك  فعالددد  مدددن جددداياهف وايتظدددار لمعرفددد  مدددهق هف مدددن 
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قددر مدا  فعدَ ' فمدف  فعدَ مدن الم تفدات فدي هد ا المفتمد  فالقاعددَ ' ا تأخد  َّا ب
 الفهد والمًارك  في مفتمعَ لت اِ  ذايا صاغء  وقلهنا وابء .

[ ع ددد وهدد  الحددل لددف يقددف ال اددي بارةدده َوخدد  َريهددف يءدده بددل باشددر فعددال بالت  يدد  9] 
َعددات  العملددي وهدده يًددرح مددا ِددء عل وهدد ا فقدده لل ددلهب األمثددل فددي فددَّ ال ددتن والم ا

ةا ْ  الخالف  في ال قء   ةيدث قداِ عمدر: امدد  يددب  بإلزام ال ا  بالصهاب كما في
يدا َبدا بلددر يبايعدَ وهدده بد لَ ا يفاددرهف علد  ةدل ا يعفدداهف بدل يضدد  الحدل األمثددل 

 وي اههف َّل  َ  الهاجب هه مباشَر العمل ا كثَر المالم. 
[ قبائل تت اف  عل  من ِءضد  الحفدر األِده  فدي ملايده ْدف تقادل بداي را  رجدل 10] 

دِه بههعه ب يده الًري   في ه ا الملا  ملمح ابد من التأمل في  ااته وهدي َ  ِر
لدددف يلدددن معروفدددا بأيددده طالدددب ملايددد  وا ةريصدددا علددد  شدددهَر وا متحددددث  -   -هللا 

بم اخره وملايته َ  لف يلن لءالب به ا ال عل شدرفا وتميدزا ل   ده بقددر مدا اِتًدعرت 
 -ل مددن تهجدده بعاائدده ألمتدده لهجدده هللا القبائدل َيدده مخلددص فددي تقددديف خدماتدده وكدد ا كدد

يله  َّخالصده وتفدر ه ِدابا ل دعي ال دا  للحصدِه علد  خدماتده وااِدت ا َ -تعال  
 من  رائه. 

َمددا  11]  َهددل الفاهلءدد  فددي كددل  [ َّيهددف وإ  كددايها يقهمدده  بعمددل مت ددر  رنددايي َّا َ  
الايَ ةتد  ا  وملا  ا يملمه  َّا العمل بم اهءمهف وتصهراتهف فها هف يرفعه  باب

بإعدا َ ب داا الايدَ  -   -يدخله َّا من شاؤوا هف وعل  ال قدءَّ كايدَ َم ءد  ال ادي 
 عل  قهاعد َّبراهءف ويزِو م ته  الباب لءله  في ِو  الفمء  الدخِه والخروج م ه. 

[ قريش كلها تقصر بها ال  ق  الايب  عن ب اا الايَ َّيها لعالم  فارقد  فدي بءدا  12] 
الحدرام والتعددامالت التدي تًدهنها الحرمد  فددي المفتمد  الفداهلي مدن َمددهاِ ةفدف المداِ 

 ياشئ  عن ظلف لل ا  والايهع الرنهي  واألمهاِ الهار َ من تفاَر البغاا. 
 ------------ 
 [ ]َ  ةفاَر م ضه َ مرتب  فهق بعضها البعَّ من غير طين[1]
َعل  ظهر البعير َ  الحفاَر متالةم  2]  وكأِ م  متالصق . [ جم  ِ ام وهه 
 . 1583[ رواه البخار  كتاب الحج رقف 3]
ال  األياءاا عمر َةمد عمر ص4]  . 57، وق ات ترنهي  ص58-57[ ِر
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 باء الوحي 
 

؛ ي مر يلثر من ال هاب َّل  غار ةراا، يءفل  وةده يءه َياًما بلءاليها  كا  محمد 
 في خالب ه ا المه  بعيًدا عن ال ا  وما ي علهيه

من  ْام، ولقد كدا  يمًدي تلدَ الم داف  الاهيلد  ويصدعد ذلدَ الفادل العدالي، ْدف يعده  
َّل  ملد  ليتدزو  بالاعدام ويرجد  َّلد  ذلدَ الغدار، وظدل مددَ ا يدر  رؤيدا َّا وتحققدَ 

 خر، فقد كا  في مل   كما ر ها، وندَت تحدث له َشءاا عفيب  ا تحدث أل  َّي ا 
: )َّيدي ألعدرم ةفدًرا بملد  كدا  ي دلف علديس قادل َةَفر ي لف علءه كلما مدر بده، قداِ 

 اْل ( ]م لف[. َ  َبعث، َّيي ألعرفه
ي ِز علءه في  -علءه ال الم-يفل  ذات يهم في الغار، وإذا بفاريل   وكا  ال اي 

قدددرااَ وا المتابددد ، فخدددام ا يعدددرم ال  صدددهَر رجدددل ويقدددِه لددده: اقدددَر. وكدددا  ال ادددي 
َّلءده   يضدف ال ادي  -علءده ال دالم-وارتعد، وقداِ للرجدل: مدا َيدا بقدارئ. وإذا بفاريدل 

بًدَ، ْف يتركه ويقِه له: اقَر. فقاِ محمد: ما َيا بقارئ. وتمرر ذلَ مَر ْالث ، فقاِ 
جاريددل: }اقددَر باِددف رنددَ الدد   خلددب . خلددب ااي ددا  مددن علددب . اقددَر ورنددَ األكددرم{ 

[. فمايددَ هدد ه َولدد   يددات القددر   التددي يزلددَ فددي شددهر رمضددا  علدد  3-1_]العلددب:
ِه هللا   وهه في ال    األرنعين من عمره.  ِر
َوجتدده َ  تغاءدده   رجدد  محمددد  َّلدد  بيتدده م ددرًعا، ْددف رقددد وهدده يددرتعش، وطلددب مددن 

َملهي ( وةل  لها ما ر ه في الغار، فامأيتده ال ديدَ خديفد ، وق َملهي ،  الدَ قائال: )
له: كال وهللا ا يخزيَ هللا َبدًدا، َّيدَ لتصدل الدرةف وتحمدل المدلس )الضدعء ( وْتم دب 

َّلد    المعدوم، وْتقر  )تمرم( الضء ، وتعين عل  يهائب الحدب، فلمدا اِدتم  ال ادي 
َاِ ع ه الخهم والرعب، وندَ ي مر يءما  كالم ال يدَ خديف ، عا ت َّلءه الامأيي  ، و

 ةدث.
 يهفل:ةلاي  ورق  بن 

وكددا  لل دديدَ خديفدد  ابددن عددف، اِددمه )ورقدد  بددن يهفددل( علدد  علددف بالديايدد  الم ددءحء  
َوجهدا؛ لء دأاه عمدا ةددث، فقالدَ خديفد  لهرقد : يدابن عدف اِدم   ف هاَ َّلءه ومعها 

بالدد   ةدددث فددي   مددن ابددن َخءددَ، فقدداِ ورقدد : يددابن َخددي مدداذا تددر ؟ فددأخاره ال اددي 
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ال امه  ال   كا  ي ِز عل  مِه ، ْدف َخادره  غار ةراا، فلما ِمعه ورق  قاِ: ه ا
)ورق ( َيه يتم   َ  يعءش ةت  ي صره، ويله  معه ع دما يحارنده قهمده، وْيخرجهيده 

ِه  دأِ ورقد  قدائال: َو ْمخرجديس هدف؟ فقداِ   من مل ، فلما ِم  الِر ذلدَ تعفدب ِو
َ ، وم   ذلَ اليدهم و  دِه له: يعف، لف يأتر َةد بمثل ما جئَ به َّا ْعه ر يدز ا    الِر

 شهًقا لهةي ال ماا ال   تأخر يزوله علءه بعد ه ه المَر.
 عه َ الهةي:

يمًدي َّذا بده ي دم  صدهًتا، فرفد  وجهده َّلد  ال دماا،   ونعد فتَر، وني ما كا  ال ادي 
ي بين ال ماا واألرض، فارتعد  فَر  الملَ ال   جااه في غار ةراا جالً ا عل  كِر

ِه  َوجته َ  تغاءه، قائال: من هِه الم ظ  الِر ، وطلب من  ر، َوِرع َّل  الم ِز
 ْروي  .  ْروي ، وإذا بفاريل ي ِز َّلءه بهد ه اْليدات التدي يهجههدا هللا َّلءده: }يدا َيهدا 
ءابدَ فاهدر . والرجدز فداهفر{ _]المددْر:  [ 5-1المدْر . قف فأي ر . ورندَ فمادر . ْو

هله   َ  يدعه ال ا .  وفي ه ه اْليات تملء  من هللا ِبحايه لِر
 الدعَه َّل  ااِالم ِرسا:

ددها ببا تهددا عددن  بددائهف  َمددن بعيددد، وقددد وْر كددا  ال ددا  فددي ملدد  يعادددو  األصدد ام م دد  
ِه  بالدعَه َّلد  ااِدالم ِدرسا، ونددَ بدأقرب ال دا  َّلءده، فآم دَ   َوجدا هف؛ فادَ الِر

َوجتدده خديفد  ب ددَ خهيلددد، و مدن بدده َيًضدا ابددن عمدده علدي بددن َبدي ط الددب، وكددا  بده 
ِه هللا  هه ال   يقهم بترنيته، وكا  صديقه   غالًما في العاشَر من عمره، وكا  ِر

َبدده بلددر َِو الدد ين  م ددها بدده مددن الرجدداِ، وكددا  ذا ملايدد  عظءمدد  بددين قهمدده، يددأتي 
معدده، فاِددتغل َبدده بلددر ملايتدده هدد ه َوخدد  يدددعه مددن يددأتي َّلءدده  ال ددا  َّلءدده ويفل دده  

 ويثب يءه
الرةمن بن عهم، وعثما  بدن ع دا ، والزنيدر ابدن  فأِلف عل  يديه عادَّل  ااِالم، 

 العهام، وطلح  بن عايد هللا .. وغيرهف.
دِه هللا    ولف تمن الصالَ قد فرهَ في ذلَ الهقَ بالمء ء  التدي يعرفهدا، ولمدن ِر

كدددا  يصدددلي بأصدددحابه الددد ين َِدددلمها ِدددر ا ركعتدددين قادددل طلدددهع الًدددم  وركعتدددين قادددل 
َعينالغروب، وذ  الم ار. لَ في ملا  بعيد عن 
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ِه  َعابر مل ، َّذ َقال عليهف   وذات يهم كا  الِر عٍب من شر يصلي بأصحابه في شر
دددِه   َبددده طالدددب عدددف ال ادددي  دددالته، فلمدددا َر  الِر َوصدددحابه   والددد   لدددف يددد من بِر

ِه  به أليده يثدب فدي عمده ويأمدل   يصله ، ِأله عن ه ا الدين الفديد، فأخاره الِر
 يددخل ااِدالم، ولمدن َبددا طالدب رفدَّ َ  يتدرب  يددن  بائده َوجددا ه وطمدأ  ال اددي َ  
  ِه هللا َعدائه، َووص  اب ه علء ا َ  يلزم ِر ِه وتعهد بحمايته من   ، واِتمر الِر
   فدي قلدهنهف بمدا  اايما يدعه قهمه ِرسا، وعد  الم لمين يز ا  يهًما بعد يهم، ويقه

 قر   المريف، وظلها هل ا ْالث ِ هات.ي زله هللا عليهف من ال
 وووووووووووووووووو
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 الاروس والعبر
 

ددِه هللا  باْليددات مددن صدددر ِددهَر   بعدددما يددِز جاريددل علءدده ال ددالم علدد  ِدديديا ِر
العلب وهي قهله تعدال : اقدَر باِدف رندَ الد   خلدب خلدب ااي دا  مدن علدب اقدَر ورندَ 

[. بعددد ذلددَ َيددِز هللا 5-1يعلددف ]العلددب: األكددرم الدد   علددف بددالقلف علددف ااي ددا  مددا لددف
ءابددَ فاهددر والرجددز فدداهفر وا  تعددال  علءدده: يددا َيهددا المدددْر قددف فأيدد ر ورنددَ فماددر ْو

دل بالمددْر وذلدَ أل    [. ف ادئ 7-1تم ن ت تمثر ولرندَ فاصدار ]المددْر: بداقَر َوِر
 اقدَر األمدر لده بالعلف في ذات ي  ه ولف ي مر فيهدا بدالتالءيع وفدي   اقَر فيها األمر له 

  َبددالفم  بددين فعددل ال دداب والتهكددل علدد  هللاع اقددَر هدد ا َمددر ب عددل ال ددابع باِددف رندد
ه ا َمر بالتهكل عل  هللا تبارب وتعال  ولما َمر ب لَ يبه َّلد  الرنهنءد  التدي تقتضدي 
التهكل فالل تعال  رب العالمين هه ال   خلب و بر ورن  خلقه بال عف فعلد  العادد َ  

لءده ويتهكددل علءده وي ددهض َمدره َّلءدده وفدي هد ه اْليددات َيضدا مددن صددر ِددهَر يعتمدد ع
العلب ذكر ةقءق  ااي ا  وةقءق  َصله َويه خلب من علب ذكدر بد لَ ليتهاهد  لرنده 

لمددا َمددر بددالتعلف َمددر بددأ  يفعددل ذلددَ   ويحقددب العاه يدد  لدده ِددبحايه وتعددال ع فددال اي 
عدال  وةددهع وفيهدا َيضدا الدالد  علد  باِف رنه ا باِف غيره بل يخلص فدي ذلدَ هلل ت

دله فد لَ مدن  َعظف علف علمه هللا تعال  خلقه هه ال اَه الد   َيزلده علد  ِر ال اَه فا  
  َعظف الم د  فدي قهلده ِدبحايه وتعدال : علدف ااي دا  مدا لدف يعلدف وهلد ا تلقد  ال ادي 
مدن العلدف من العلف في ذات ي  ه تهيئ  لدهع تلقد  كدل هد ه الصد هم الاديعد  العظءمد  

ال  وتلقي التملء  ال   جاا في قهله   ولمن في ذات ي  ه ه ا تهيئ  له  لحمل الِر
بأ  مهمتده ا تقتصدر   بعد ذلَ يا َيها المدْر قف فأي ر ف ي يا َيها المدْر ت اءه له 

ال  رنه َّل  جمءد  ال دا  في د رهف ويحد رهف مدن عد اب  عل  ي  ه بل علءه َ  يالي ِر
بالعلف وفي يا َيها المددْر َمدر بالعمدل بدالعلف َمدر بدالتالءي   ي اقَر َمر هللا تعال ع ف 

دال  الددعَه ولمدا َمدر فيهدا بالددعَه فدي يدا َيهدا المددْر تلقد   فيهدا   َمر بأ  يحمل ِر
َهف ص ات الداعي َوولها َ  يعظدف رنده فدي العلدف  َهف ما يفب َ  يتصف به الداعيع 

رندَ فماددر فعلءده َ  يعظدف رنده فددي العلدف والعمدل ْددف والعمدل يدا َيهدا المدددْر قدف َويد ر و 
ءابَ فاهر ْف علءه َ  ي اصل الباطل  بعد ذلَ يادَ ب   ه يءصلح عيهنها وياهرها ْو
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وَهله فدال يلده  م ده َ  تهداو  يءمدا علءده قهمده مدن شدرب وف دا  وْو ءد  بدل يتادَر مدن 
 ذلَ وي اصله.

هفرهددا يتاددَر م هددا ي اصددل قهمدده َ  ي  والرجددز فدداهفر والرجددز ببددا َ األصدد ام فددأمر 
به ه اْليات قد وه  في طريدب الددعَه بدأمر رنده فدإ    ال ين كايها عليها ولما كا  

 علءه َ  يخلص ي  ده مدن ةدب الدديءا الد   جالدَ علءده ال  ده  البًدري  فدال ي دتمثر 
  مدن الددديءا بددل علءدده َ  يلت دي بالقليددل وا تمدد ن ت ددتمثر ع ولمدا كايددَ طريددب الدددعَه
َمددر بالصددار َ  يت ددلح بالصددار   ح هفدد  بالملدداَر والمصدداعب والعقبددات فقددد َمددر م

فإيه القَه التي يلافح بها تلَ الًدائد والمصاعب والعقبات وفي صدر ه ه اْليدات يدا 
دال  رنده وإيد ار   َيها المدْر في صدرها َمر  َ  يًمر عن ِاعد الفد فدي تالءدي ِر

ال  رندَ وعلءدَ  قهمهع يا َيها المدْر َ  ايزع ع َ  ْارب واِتءقظ من راةتَ ونلي ِر
كمدا قل دا بالدب العلدف وفدي   بالصار والفدي  في ذلَ وعلءَ بالصدار ف دي اقدَر َمدر 

يا َيها المدْر َمر بالعمل به وفدي اقدَر ذكدر َّيعدام هللا تعدال  علءده وعلد  ااي دا  مدن 
يلدن شديئا مد كهرا  ةيث العمهم ذكر تعال  م تده علد  هد ا ااي دا  خلقده مدن علدب لدف

خلقه فصار شيئا م كهرا ْف رعاه َوكرمه بال عف وهه ِبحايه ةت  من َّكرامه له علمده 
بدالقلف ونغيدر القلددف علمده مدن َيددهاع العلدهم مددا لدف يلدن يعلددف ف دي اقدَر ذكددر َّيعامده علءدده 
وفدددي يدددا َيهدددا المددددْر ذكدددر ةقددده ِدددبحايه وتعدددال  علءددده علددد  هددد ا ااي دددا  َ  يعادددده 

 هه ةقه ِبحايه وتعال  علءهع وفي اقَر ذكر ااِتعاي  بالل تعال .ِبحايه ه ا 
وفي يا َيها المدْر ذكر ببدا َ هللا ِدبحايه وتعدال  وهد ا مصدداق اْليد  وهد ا مصدداق 
قهله تعال  من ِهَر ال اتح : َّيداب يعادد ووإيداب ي دتعين ةيدث جمد  فيهدا بدين ااْ دين 

لل وفي يا َيهدا المددْر ببا تده ِدبحايه وتعدال  ااِتعاي  والعبا َ ف ي اقَر ااِتعاي  با
وفدددي اقدددَر ذكدددر معرفددد  هللا تعدددال  ومعرفددد  ااي دددا  ي  ددده وفدددي يدددا َيهدددا المددددْر األمدددر 
وال هد  بعدد َ  يعدرم ااي دا  رنده ويعددرم ي  ده علءده َ  يمتثدل لألمدر وال هد  ففدداا 

وفدي اقدَر َصدل  في يا َيهدا المددْر األمدر وال هديع األمدر بالتهةيدد وال هدي عدن الًدربع
َِماا هللا تعال  وص اته ما م ا في صد  معرف  هللا تعدال ع َصدل َِدماا هللا ِدبحايه 
وتعال  وصد اته وهمدا صد تا العلدف والقددَر وفدي يدا َيهدا المددْر َصدل األوامدر وال دهاهي 
كلهددا وهمددا األمددر بالتهةيددد وال هددي عددن الًددربع فددي اقددَر ذكددر بدددا الخلددب بدددا خلددب 
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َيها المدْر ذكر الحلم  من ه ا الخلب وهه ببا َ هللا تعال  وةده ا  ااي ا  وفي يا
ِه هللا  العلف والعمل من رنه عز وجل تلقد  صد هفا   شريَ له وهل ا تلق  ِيديا ِر

بديعدد  مددن العلددف لددف يلددن يعلمهددا ولدد لَ امددتن هللا تعددال  علءدده بمددا علمدده مددن  ياتدده بمددا 
َيِز هللا علءَ المتداب والحلمد  وعلمدَ مدا لدف علمه من العلف والحلم  فقاِ ِبحايه: و 

 [.113تمن تعلف وكا  فضل هللا علءَ عظءما ]ال  اا:
هع  خاب الم ار   عاد العزيز بن عاد ال تاح قار  -( 375/ ص  1)ج  -مِه

 وووووووووووووووووو
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 عتور الوحي ... األسب ب والمظ هر
 

 )الًبل  ااِالمء (  
ره جاريل علءه ال الم بالهةي ََوِ مَر ، فقد  -    -كف كايَ فرة  ال اي  ًَ ع دما ب

َمايددًا طددهيال، َوبصددر طريددب  وجددد َخيددرًا جهابددًا للمثيددر مددن األِددئلٍ  التددي ظَلددَ ت َرقدده 
اتهف ، ولمن ِرعا  ما تحَهلَ مًاعر ال رة  َّلد   الخالص من هالِ قهمه ومماِر

 ةزٍ  شديد ، ةي ما تهَقف الهةي وايقا  فترًَ بعد ذلَ.
و خديفد  رهدي هللا ع هدا َّلد  ابدن  -    -جاات ه ه الحا ْ  ، بعد ذهاب ال اي و 

عمها ورق  بدن يهفدل ، ، وت  دير ورقد  لحقءقد  مدا ر ه فدي الغدار ، وإيد اره بعدداَو قهمده 
 له ، ةيث تأَخر الهةي عن ال زِو عَدَ ََيام كما ت يده الروايات الصحءح  .

ةددز  ةزيددًا شدديدًا ، وذلددَ ب دداب َيدده  -    -ويظهدر مددن ِددءاق القَصد  ، َ  ال اددي 
َواِ ااصدا اا مددن هللا تعدال  لدده ، فمدا  علءدده  فَ در تدأَخر الددهةي بايقاداع ال اددَهَ ، و
الصدالَ وال ددالم بحاجدد  َّلد  وةددٍي يعيددد لده طمأيي تدده ، ويزيددل ع ده الهددهاج  المتعَلقدد  

ال  .  بايقااع الِر
لًدَ بدالءقين ، وذلدَ ع ددما جدااه مدا ي كدد ياهتده ، ويقاد  ا  -    -وقد ةصدل لده 

دددي بدددين ال دددماا  جاريدددل علءددده ال دددالم مدددَر َخدددر  علددد  صدددهَر ملدددَ جدددال  علددد  كِر
َهلده م درعًا ،  واألرض ، فأخ ته رج د ن شدديد ةتد  ِدقَ علد  األرض ، ْدف عدا  َّلد  
ولما  خل عل  خديف  رهي هللا ع ها قاِ لها : )  َْرويدي ، وصدَاها علدَي مداا بدار ا 

ءابدَ فاهدر ( ، ف زلَ اْل يات المريم : } يا َيها المدْر ، قف فأيد ر ، ورندَ فمادر ، ْو
  –( ، وكدا  يددزِو هدد ه اْليدات َّعالمددًا لل اددي  5 – 1، والرجدز فدداهفر  { ) المدددَْر : 

 – . ب اَهته ، وتملء ًا له بتحَمل َبباا ه ا الدين ، والقءام بهاجب الدعَه والاالغ 
َلف  من ايقااع الدهةي تلدَ ال تدَر ، كد هاب الخدهم وال دزع وقد ذكر العلماا بعَّ الحر

ع دددما يددِز علءدده الددهةي َِو مددَر ، وةصددِه الًددهق والترقددب  -    -الدد   وجددده 
ددِه مددن هللا ، َو  مددا جددااه هدده ِددد ير  ل ددزِو الددهةي مددَر َخددر  ، بعددد تءَق دده َيدده ِر
بًا فددي الدهةي ي قدل َّلءده خادر ال دماا ، وند لَ يصددبح شدهقه وترقبده لمفديا الدهةي ِدا

  ْباته واةتماله لظاهَر الهةي م تقااًل 
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 اإلسالم عي مرحل  الاةوة السري 
 

 )الًبل  ااِالمء (  
َهلهدا علد   َمايدا طدهياًل ، وترَند  فيهدا  في بيئٍ  ِا ت فيها الْه َء  بين القبائدل العرنَءد  

الف الددددديايات ال ددددماوي  ، العصدددداَء  المقيتدددد  والحمَءدددد  الفاهلءدددد  ، وهدددداعَ فيهددددا معدددد
وايتم ددَ فيهددا ال اددر والم دداهءف ةتدد  صددار الباطددل ةَقددًا ، وال ضدديل  رذيلدد  ، لددف يلددن 

تفدداه هدد ا الهاقدد  ِدده  َ  ي َجددل ااعددال  بدعهتدده علدد  المددأل ،  -    -َمددام ال اددي 
ويلت ي بدعَه من ةهله َِرًا ، ةت  ا يله  الصدام المباشر في ََوِ األمر ِدابًا فدي 

 ل مهَمته التي بعثه هللا بها فً
َهلده َوقدرب ال دا  َّلءده ،  -    -وكا  مدن الااءعدي َ  ياددَ  بعدرض ااِدالم علد  

َوجته خديف  رهي هللا ع ها ، فمايَ ََوِ من  مدن بده علد  ااطدالق  وفي مقَدمتهف 
، َوِو مددن وقدف علدد   -    -، َوَوِ مدن اِدتم  َّلدد  الدهةي االهدي مددن فدف ال ادي 

َه  ل المتاب بصدق ياَهته من خالِ عَمها ورق  بن يهفل .شها َ 
ااِالم عل  ابن عَمه علي بن َبي طالدب ، ف دارع َّلد  ااجابد   -    -ْف عرض 

َي دب َوم  د  ، َوِدلمَ ب اتده  َيدد بدن ةاْر عل  الرغف من صدغر ِدَ ه ، ْدف َِدلف مدهاه 
علد  شدرم األِدبقَء  كلثهم وفاطم  ورقَءد  رهدي هللا عد هَن ، وند لَ ةداَ بيدَ ال ادَهَ 

 في ااِالم .
َّل   ائَر َصحابه ومعارفه ، فدعا َبا بلدر رهدي هللا  -    -ونعد ذلَ ايتقل ال اي 

لدده  -   -بدده ، وقددد ة ددظ ال اددي  اايمددا ع دده ، الدد   لددف يتددرَ   لحظددً  فددي تصددديقه و 
ويظدر  ه ا ال ضل فقاِ : ) ما  عهت َةدًا َّل  ااِالم َّا كايَ ع ده كادَه ، وتدرَ  

 ، َّا َبابلر ( رواه ابن َِّحاق .
وكددا  فددي َِّددالم َبددي بلددر رهددي هللا ع دده فاتحدد  خيددٍر علدد  ااِددالم و عهتدده ، فقددد 
كايَ قريشن تحَبه ل ع  علمه وة ن هءافته ، وملايته كرجٍل من كبار التَفار الد ين 

عثمدا   لهف ْقلن في المفتم  المَلي ، ول لَ اِتفاب له المثيدر مدن ال دا  ، ومد هف :
بن عَ ا  ، و طلح  بن عايد هللا ، و الزنيدر بدن العدَهام ، و ِدعد بدن َبدي وقداص ، و 
عاددالرةمن بدن عدهم ، و عثمدا  بدن مظعده  ، و َبده ِدلم  بدن عادد األِدد ، و َبده 
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عايدَ بن الفراح ، و األرقف بن َبي األرقف ، و خَباب بن األرت ، و عمدار بدن ياِدر 
 عين .َوَمه ، رهي هللا ع هف َجم

دارع كدل واةدٍد مدن هد اا َّلد   عدَه مدن يامدئَن َّلءده ويثدب بده ، فأِدلف علد  َيددديهف  ِو
وفقدًا لمصدا ر  -جماع  من الصحاب  ، ةت  وصل عد  ال ين َِلمها في تلدَ ال تدَر 

مددا يزيددد علدد  األرنعددين مددا بددين رجددٍل وامددرََ ، وهدد اا هددف ال ددابقه  األَولدده   -ال دديَر 
فدي قهلده : } وال دابقه  األَولده  مدن المهداجرين واأليصدار {  ال ين ذكرهف هللا عَزوجل

 ( . 100) التهن  : 
وقددد يادددو ه دداب شدديا مددن التعددارض فددي الروايددات التددي تحددَد  َوائددل مددن َِددلف ، وهدد ا 

 ااختالم يرج  ِابه َّل  كتما  ه اا الصحاب  خار َِّالمهف .
اهف َّلد  قبائدل مدن  اخدل ونمراجع  َِماا َوائدل مدن َِدلف مدن الصدحاب  يالةدظ ايتمدا

قريٍش وخارجها ، فقد كايها من  ب ي َمَء  ون ي َِد ون ي عاد الدار ون ي جمدح ون دي 
َهَر وم ةج و و    وغيرها ، ويءه  ال ن واهح ن علد  معدالف هد ه الددعَه الفديددَ ، 
ونعدها عن الدعهات العصاَء  الفاهلَء  ، وله كايدَ كد لَ لمدا  ب ده هاشدف قدهم ال ادي 

-    - . ََوفر ال ا  ةَظًا ، َوكثرهف َتباعًا له ه الدعَه الفديد 
َغلب من َِلف في تلَ ال تَر كا  من وجهاا قهمه ومن  ومما ْيًار َّلءه ه ا َيضًا َ  
َشرافهف، ولف يلن بي هف من المهالي ِه  ْالْ  عًر رجاًل ، ممدا يددِ علد  َ   عدَه 

والهجهدداا ، َو هرونددًا مددن ةءدداَ العاه يدد  ااِددالم لددف تمددن مفددَر  ْددهَر علدد  األغ ءدداا 
الً  قائم  عل  َّخراج ال ا  من الظلمدات َّلد  ال دهر ، وعقيددَ  وال قر ، وإيما كايَ ِر

 صايءً  تصَحح عالقتهف م  خالقهف ، وم هفًا رَنايَءًا ي َظف ةءاتهف .
 فددي هدد ه الدددعَه ال ددَري  َكثددر مددن ْددالث ِدد هات ، ظددَل فيهددا -    -واِددتمَر ال اددي 

ومحاِددن األخددالق ، وتددَف اختءددار  ار  اايمددا يعَلددف ةقددائب التهةيددد ، ويغددر  معددايي 
 األرقف بن َبي األرقف له ه المهَم  . 

وفي ه ه ال تَر ْشرعَ الصالَ ركعتين في الصباح ، وركعتين في الم اا ، وذلَ في 
دددددبح بحمدددددد رندددددَ بالعًدددددَي واابلدددددار { ) غدددددافر :   ( ، وكدددددا  55قهلددددده تعدددددال  : } ِو
 الصحاب  ي تخ ه  بصالتهف في اله يا  والًعاب لئال ي تضح َمرهف .
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واِتمَر ال ا  في اايضمام تحَ لهاا الدين الفديد ةت  تمَهيَ الفماعد  ااِدالمَء  
األول  واشتَد عه هدا ، وةدا  اايتقداِ َّلد  مرةلد  المهاجهد  والفهدر بالددعَه ، بمدا قدد 

الادايد  ع دد يدزِو قهلده تعدال : } َويد ر تحمله من َذ  وتعد يب وتضدحءات ، وكايدَ 
 ( 214عًيرتَ األقرنين { ) الًعراا  :  

 وووووووووووووووووو
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 دار األرقم
 

 )الًبل  ااِالمء (  
لقددد مددرت الدددعَه ال اهيدد  بمددرةلتين َِاِدديتين: مرةلدد  الدددعَه ال ددري ، وكايددَ ْددالث 

 لَ. ِ ين بمل  الملرم ، ومرةل  الدعَه الفهري  وهي ما بعد ذ
وكايدددَ طاءعددد  المرةلددد  األولددد  تتالدددب ِدددري  العمدددل الددددعه ، ريثمدددا تتهءدددأ الظدددروم 
الم اِب  للفهر بها، وكايَ  ار األرقف، هي الملا  الم اِب لمثل هد ه الظدروم مدن 

 .  َيام الدعَه
علد  جادل الصد ا ، ذلدَ الفادل الم عدِز عمدا يددور  - ار األرقدف  -كايدَ هد ه الددار 

َعين األعداا والمترنصين، وكايَ ةهله ، فهي َّذ  بمع  -فضاًل عن ذلدَ  -ِز عن 
لألرقدف بدن َبد  األرقددف بدن َِدد بددن عادد هللا المخزومدي وكدا  اِددمه عادد م دام ، وهدده 
، ونداعها َعدَرض الدديءا ألجدل اْلخدَر،  دِه من ال ابقين األولين ال ين اِدتفابها هلل والِر

 -لهدد ه الدددار  -، فقددد تددهافرت و ْددروا تحمددل األذ  والعدد اب علدد  ةءدداَ الًددرب والم ددر
 ص ات عدَ جعلَ م ها م القًا وم ارًا له ه الدعَه ال اشئ . 

ِه   اختءار ه ه الدار عدَ َِباب، م ها :   وال    عا الِر
َ  صاةب ه ه الدار وهه األرقف لف يلن معروفدا بإِدالمه، فلدف يلدن يخادر ببداِ  -1

   في ه ه الدار.والصحاب  َةد من المًركين َ  يفتم  ال اي 
َ  األرقف بن َبي األرقف كا  فتد  ع دد َِّدالمه، ولدف ت مدر قدريش َ  ه داب تفمد   -2

َِّدددالمي ع دددد َةدددد ال تءدددا ، بدددل َّ  يظرهدددا كدددا  يتفددده فدددي الغالدددب َّلددد  بيدددهت كبدددار 
 الصحاب .

 َ  ه ه الدار كايَ قريب  من المعب  المًرف  .-3
دِه هللا  بأصدحابه رهدي هللا عد هف، وتلقدها ع ده   وفدي هد ه الددار المباركد ، التقد  ِر
يتله عليهف مدا ي دِز علءده مدن القدر     تعالءف ااِالم وتهجيهاته المريم ، ةيث كا  

، ومددا وصددلَ َّلءدده ، ومهقددف  المددريف، ويعلمهددف َمددهر  يدد هف ويبدداةثهف فددي شددأ  الدددعَه
 المعرهين ع ها والصا ين عن ِايلها. 
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َذ  المًددركين وكيدددهف، يتح دد   امهددف  كددا  ي ددم  شددله  َصددحابه ومددا يلقهيدده مددن
و مددالهف، ويالددب مدد هف الصددار والمصددابَر، ويبًددرهف َ  العاقبدد  للمتقددين، َو  ال صددر 

 م  الم م ين ، َو  َولءاا هللا ا خهم عليهف وا هف يحزيه .
لقددد كايددَ رعايدد  هللا وع ايتدده بالعصددب  الم م دد  واهددح  جلءدد  ا ت ددارقهف بحدداِ، علدد  

  ي ددالهف مددن َذ  المًددركين، وكددا  مددن الحلمدد  البالغدد  فددي بدايدد  َمددر الددرغف ممددا كددا
، وقدد -قددر الم دتااع  -الدعَه اابتعا  به ه العصب  الم م   عن كل ما يضر بهدا 

اقتضدَ ةلمد  هللا ِدبحايه َ  تبقدد   عدَه ااِدالم هدمن مفالهددا ال در  َّلد  َ  هءددأ 
دالتها، } وهللا غالدب علدد  هللا لهدا مدن األِدباب مددا مل هدا مدن َّشدهار َمرهددا وإعد ال  ِر

ف:  (.21َمره ولمن َكثر ال ا  ا يعلمه { )يِه
 وووووووووووووووووو
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  دار األرقم ودوره  عي الاةوة
 

لقددد مددرت الدددعَه ال اهيدد  بمددرةلتين َِاِدديتين: مرةلدد  الدددعَه ال ددري ، وكايددَ ْددالث 
 ِ ين بمل  الملرم ، ومرةل  الدعَه الفهري  وهي ما بعد ذلَ. 

كايدددَ طاءعددد  المرةلددد  األولددد  تتالدددب ِدددري  العمدددل الددددعه ، ريثمدددا تتهءدددأ الظدددروم و 
الم اِب  للفهر بها، وكايَ  ار األرقف، هي الملا  الم اِب لمثل هد ه الظدروم مدن 

 .  َيام الدعَه
علدد  جاددل الصدد ا، ذلددَ الفاددل الم عددِز عمددا يدددور  - ار األرقددف  -كايددَ هدد ه الدددار 

َع  -فضداًل عدن ذلدَ  -ين األعداا والمترنصدين، وكايدَ ةهله، فهي َّذ  بمعِز عن 
لألرقف بن َب  األرقف بن َِد بن عاد هللا المخزومي وكا  اِمه عاد م ام، وهده مدن 
، ونددداعها َعدددَرض الدددديءا ألجدددل اْلخدددَر،  دددِه ال دددابقين األولدددين الددد ين اِدددتفابها هلل والِر

 -لهدد ه الدددار  -فرت و ْددروا تحمددل األذ  والعدد اب علدد  ةءدداَ الًددرب والم ددر، فقددد تددها
 ص ات عدَ جعلَ م ها م القًا وم ارًا له ه الدعَه ال اشئ . 

ِه   اختءار ه ه الدار عدَ َِباب، م ها:  -   -وال    عا الِر
َ  صاةب ه ه الدار وهه األرقف لف يلن معروفدا بإِدالمه، فلدف يلدن يخادر ببداِ  -1

 في ه ه الدار. والصحاب   -   -َةد من المًركين َ  يفتم  ال اي 
َ  األرقف بن َبي األرقف كا  فتد  ع دد َِّدالمه، ولدف ت مدر قدريش َ  ه داب تفمد   -2

َِّدددالمي ع دددد َةدددد ال تءدددا ، بدددل َّ  يظرهدددا كدددا  يتفددده فدددي الغالدددب َّلددد  بيدددهت كبدددار 
 الصحاب . 

 َ  ه ه الدار كايَ قريب  من المعب  المًرف . -3
ددِه هللا  ، -رهددي هللا عدد هف  -بأصددحابه  -   -وفددي هدد ه الدددار المباركدد ، التقدد  ِر

يتلده علديهف مدا ي دِز  -   -وتلقها ع ه تعالءف ااِالم وتهجيهاته المريم ، ةيث كا  
، ومدا وصدلَ  علءه من القر   المدريف، ويعلمهدف َمدهر  يد هف ويبداةثهف فدي شدأ  الددعَه

 َّلءه، ومهقف المعرهين ع ها والصا ين عن ِايلها. 
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ا يلقهيدده مددن َذ  المًددركين وكيدددهف، يتح دد   امهددف كددا  ي ددم  شددله  َصددحابه ومدد
و مددالهف، ويالددب مدد هف الصددار والمصددابَر، ويبًددرهف َ  العاقبدد  للمتقددين، َو  ال صددر 

 م  الم م ين، َو  َولءاا هللا ا خهم عليهف وا هف يحزيه . 
لقدد كايدَ رعايد  هللا وع ايتده بالعصدب  الم م د  واهدح  جلءد  ا ت دارقهف بحداِ، علد   

الددرغف ممددا كددا  ي ددالهف مددن َذ  المًددركين، وكددا  مددن الحلمدد  البالغدد  فددي بدايدد  َمددر 
، وقدد -قددر الم دتااع  -الدعَه اابتعا  به ه العصب  الم م   عن كل ما يضر بهدا 

َ  تبق   عَه ااِدالم هدمن مفالهدا ال در  َّلد  َ   -ِبحايه  -اقتضَ ةلم  هللا 
ددالتها، }وهللا غالددب  هءددأ هللا لهددا مددن األِددباب مددا مل هددا مددن َّشددهار َمرهددا وإعددال  ِر

ف:  (.21عل  َمره ولمن َكثر ال ا  ا يعلمه { )يِه
 08/08/2003 
 http://www.islamweb.net 

 وووووووووووووووووو
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 مرحل  الاةوة الجهري 
 

هله  َ  يفهر بالدعَه ويادَ بعًيرته وَهله، فقاِ تعال : }َويد ر   َمر هللا ِبحايه ِر
ددِه 214األقددرنين{ _]الًددعراا:عًدديرتَ  ددا، وقدداِ: )يددا ب ددي كعددب   [ ف ددا   الِر ًً قري

َيق وا َي  لف من ال ار، يا ب ي عاد شم  َيق وا َي  لف من ال ار، يا ب ي عادد م دام 
َيق وا َي  لف من ال ار، يا ب دي هاشدف ون دي عادد المالدب َيقد وا َي  دلف مدن ال دار، يدا 

وهللا ا َملدَ لمدف مدن هللا شديًئا َّا َ  لمدف رةًمدا  فاطم  َيقد   ي  دَ مدن ال دار، فدإيي
ْلها( ( _]م لف[. أصر َِ  َِأْبلرَها براراللرَها )

ويِز ه ا المدالم علد  قلدهب الم دار يدزِو الصداعق ، فقدد َصدبحَ المهاجهد  واهدح  
دددِه هللا  ، َّيددده يالدددب مددد هف َ  يتركدددها األصددد ام التدددي يعاددددويها، َو  بيددد هف وندددين ِر

ش، فدددال يتعدددامله  بالرندددا، وا يزيددده ، وا يقتلددده  َوا هدددف، وا يظلمددده  يتركدددها ال دددهاة
، ومدن  عهتده، َةًدا، لمد هف قدابلها تلدَ الددعَه بدالرفَّ، وندداوا ي دخرو  مدن ال ادي 

 عليهف وعل  تااولهف.  فصار 
يادهم بالايدَ، فتاداِو علءده بعدَّ الم دار بدالمالم، ولم ده   وذات مَر، كا  ال ادي 
ضدد ، فلمدا مدرس علدديهف ْايءد  تاداولها علءدده بمثدل مدا فعلددها، فصدار ولددف صدار علديهف وم

لهدف: )َت دمعه    ير ، ْف مرس بهف الثالث ، فتااولها علءده بمثدل مدا فعلدها َيًضدا، فقداِ 
يددا معًددر قددريش؟ َمددا والدد   ي  ددي بيددده، لقددد جئددتمف بالدد بح( فخددام القددهم ةتددد  َّ  

ددِه ب: ايصددرم يددا َبددا القاِددف، ايصددرم بلددل َ    َكثددرهف وقاةدد  َصددبح يقددِه للِر
 راشًدا، يأهللا ما ك َ جهها.

وذات يدهم، َقاددل رجددل مددن بلددد اِددمها )َّراش( َّلد  ملدد ، فظلمدده َبدده جهددل، َوخدد  م دده 
َبددي جهددل، وه ددا  َّبلدده، فدد هب الرجددل َّلدد  يددا   قددريش ي ددألهف عددن رجددل ي صددره علدد 
ددِه هللا  فددأمروا الرجددل َ  ، وجددد الم ددار فرصدد  للت ددلء  والضددحَ وال ددخري  مددن ِر

ِه  ِه هللا   ي هب َّل  الِر ، َوخ وا ي ظدرو  لءأخ  له ةقه، ف هب الرجل َّل  ِر
دلها   َّلءه ليروا ما ِءحدث، فقام ال اي  م  الرجل لءعيدد لده ةقده مدن َبدي جهدل، فأِر

ِه هللا  ِه ورااه َةدهف؛ لير  ما ِهم يص عه َبهجهل م  ِر َّل    ، ف هب الِر
رق بابه، فخرج َبه جهل مدن الايدَ خائً دا مرتعدًدا، وقدد تغيدر لهيده بيَ َبي جهل، وط
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ددِه هللا  َر هدد ا الرجددل ةقدده( فددر  َبدده جهددل  و  مددن شدددَ الخددهم، فقدداِ لدده ِر َعدد ( :
َعاءه ال   له، و خل الايَ م رًعا، فأخرج مداِ الرجدل، فأخد ه،  تر  : ا تارح ةت  

 وايصرم.
لين: ويلَ! ما بَ؟ فقداِ لهدف: وهللا مدا هده وع دما َقال َبه جهل عل  قهمه با روه قائ

معَ صهته فملئَ م ه ربًبدا، ْدف خرجدَ َّلءده، وإ  فدهق َرِده  َّا َ  هرب عليس ِو
َْ ألكل ي. ]الايهقي[ َْ مثَله قَ، يأهللا له ََبي   ل حال من اابل ما َري

، وندَ ك ار قريش مرةل  جديددَ مدن الم اوهدات، فد هاها َّلد  َبدي طالدب عدف ال ادي 
دد ه َةالم ددا،  قددالها لدده: يددا َبددا طالددب، َّ  ابددن َخءددَ قددد ِددبس و   لهت ددا، وعدداب  ي  ددا، ِو

ا  وهلل  باايا، فإما َ  تم ه ع ا، وإما َ  تخل  بي  ا وني ده، فدر س علديهف َبده طالدب ر  
 رقءًقا، فايصرفها ع ه.
ِه هللا  ي  هف اِتمر في َّظهار  ين هللا و عَه ال ا  َّلءه، ففم  الم ار َ  ولمن ِر

مَر َخر  وذهاها َّل  َبدي طالدب، فقدالها لده: يدا َبدا طالدب، َّ  لدَ ِد  ا وشدرًفا وم زلد  
في ا، وإيا قد اِت هي اب من ابن َخءَ فلف ت هه ع دا، وإيدا وهللا ا يصدار علد  هد ا مدن 

 شتف  بائ ا، وت  ءه َةالم ا، وعيب
َله وإياب في ذلَ ةت  يهلَ َةد  ال ريقين.  لهت ا، ةت  تم ه ع ا، َو ي ا

ل َبه طالب َّل  ال اي  ، فلمدا جداا قداِ لده: يدابن َخدي! َّ  قهمدَ قدد جدااويي، َوِر
وقددالها كدد ا وكدد ا فددَأببر علدد س وعلدد  ي  ددَ، وا ْتحمل ددي مددن األمددر مددا ا َطيددب َيددا وا 

لعمده: )وهللا يدا عدف لده   َيَ، فاك ف عن قهمدَ مدا يلرهده  مدن قهلدَ، فقداِ ال ادي 
ي ي والقمر في ي ار ، ما تركَ ه ا األمدر ةتد  يظهدره هللا َو وهعها الًم  في يم

َهلددَ يءدده( فقدداِ َبدده طالددب: امددَّر علدد  َمددرب وافعددل مددا َةااددَ، يددأهللا! ا َِددلمَ 
 لًيا َبًدا.

ِه    لف ي تا  المًركه  َ  يهق ها م يَر الدعَه لإلِالم، ولف ي تاءعها َّغراا الِر
ف الحج يقادل،   مهبالماِ َو بالفاه، وقد خاب َملهف في ع َبي طالب، وها هه ذا مِه

هم ي تمعه  َّلءده  والعرب ِهم يأته  من كل ملا ، وقد ِمعها بمحمد و عهته، ِو
ويصروه، فت رب الخهم َّل  قلهب الم ار فدي ملد ، وفمدروا فدي قدِه   ورنما  م ها به

 ةت  يصرفها العرب  واةد يت قه  علءه ويقهلهيه عن محمد 
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الهليد بن المغيَر، وكا  َكادرهف ِد  ا؛ فقداِ َةددهف: يقدِه َّ  محمدًدا ع ه، فالت ها ةِه 
كداهن، فقدداِ الهليدد: وهللا مددا هدده بلداهن، لقددد َري دا المهددا  فمددا هده بزمزمدد  المدداهن وا 
ِدفعه، فقددالها: يقددِه َّ  محمددًدا مف دده ، فقدداِ لهدف: مددا هدده بمف دده  لقددد َري ددا الف دده  

ر، فقدداِ لهددف: مددا هدده بًدداعر لقددد عرف ددا الًددعر وعرف دداه، فقددالها: يقددِه َّ  محمددًدا شدداع
ب داةر، لقدد َري دا ال دحَر   كله فما هه بالًعر، فقالها: يقِه ِاةر، فقاِ لهف: ما هه

حرهف وما هه م هف.  ِو
فقدالها للهليددد بددن المغيدَر: فمددا تقددِه يدا َبددا عاددد شدم ؟ فأق ددف لهددف َ  كدالم محمددد هدده 

 ا شدديًئا َّا ْعددرم َيدده باطددل، وإ  َقددرب َةلدد  المددالم َوطيبدده، ومددا هددف بقددائلين مددن هدد
َوجتدده  القددِه يءدده َ  تقهلددها: َّ  محمددًدا ِدداةر ي ددرق بددين المددرا َوخءدده ونددين الرجددل و
ف الحج ير  و  ه ه اافترااات  والرجل َوبءه، فهافب الم ار عل  َريه وايتًروا في مِه

ددِه هللا  لهليددد بددن ، فددأيِز هللا تعددال  فددي ابددين ال ددا ، ةتدد  يصدددوهف عددن  عددَه ِر
وةيدًدا . وجعلدَ لده مداًا ممددوً ا . ون دين شدههً ا .   المغيدَر قهلده: }ذريدي ومدن خلقدَ

َيد . كال َّيه كا  ْليات ا ع يًدا . ِأرهقه صدعهً ا .  ومهدت له تمهيًدا . ْف يام  َ  َ
َّيه فمر وقدر . فقتل كء  قدر . ْف قتل كء  قدر . ْف يظر . ْف بدب  ون در . ْدف 

ر . َّ  ه ا َّا قِه البًر . ِأصدلءهواِتمار  َ بر ِدقر  . فقاِ َّ  ه ا َّا ِحر يْ 
. ومددددا َ راب مدددددا ِدددددقر . ا تبقدددددي وا تددددد ر . لهاةددددد  للبًدددددر . عليهدددددا ت دددددع  عًدددددر{ 

 [.30-11_]المدْر:
 إسالم ةمر بن الخط ب:

ِه  هللا َ  يعز ااِالم بأةدد العمدرين: عمدر بدن الخاداب، َو عمدرو بدن    عا الِر
مر بن الخااب قال َ  ي لف شديد ااي اا للم دلمين، وذات يدهم ةمدل هًام، وكا  ع

عمر ِء ه، وايالب يبحث عن محمد لءقتله، وفي الاريب قابله رجل، َوخاره َ  َخته 
َيددد، فاتفدده عمددر غاهددًبا يحدده  ار َختدده،  َوجهددا ِددعيد بددن  فاطمدد  قددد َِددلمَ هددي و

يعلَرددف َخددَ عمددر  -ع دده رهددي هللا-و ق البدداب، وكددا  الصددحابي خبدداب بددن اأَلَرتَر 
َوجهددا القددر   المددريف، فلمدددا ِددمعها صددهت عمددر امدددتألت قلددهنهف بالرعددب والخدددهم،  و
َاوي  من الايدَ، و خدل عمدر فقداِ: لقدد َْخادرت َيممدا تبعتمدا  َوِرع خباب فاختبأ في 
َوج َخته، وهرب َخته عل  وجهها ةت  ِاِ الدم من  محمًدا عل   ي ه، ْف هرب 
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دهله، وجهها، ولم ها لف تخ ف، وقالَ له في ْبات وشفاع : يعف َِلم ا و م ا بالل وِر
 فاص   ما شئَ.

م هدا، فقالدَ  يدم عمر عل  ما ص   بأخته، وطلب م ها الصحء   التي كدايها يقدراو  
لدده: يددا َخددي َّيددَ يفدد  وإيدده ا يم دده َّا الماهددرو ، فقددام عمددر فاغت ددل، فأعاتدده 

ءف }طده . مدا َيزل دا علدءلف القدر   لتًدق  . الصحء  ، فقَر عمر: ب ف هللا الدرةمن الدرة
َّا تدد كَر لمددن يخًدد  . ت ددزياًل ممددن خلددب األرض وال ددمهات العلدد  . الددرةمن علدد  
العرش اِته  . له ما في ال مهات وما في األرض وما بي هما وما تحَ الثر  . وإ  

 { َوخ دددد  . هللا ا َّلدددده َّا هدددده لدددده األِددددماا الح دددد  تفهددددر بددددالقِه فإيدددده يعلددددف ال ددددر
 [.8-1_]طه:

وكايَ ه ه اْليات يهًرا ج ب عمر َّل  ااِالم َوهاا له طريب الحب، فما َّ  قرَهدا 
ي ددددءَّ فددددي  اايمددددا و -ةتدددد  ا  قلبدددده، وهدددددَ طبعدددده، وذهددددب ع دددده الغضددددب، وقدددداِ 

وَعلددن َِّددالمه،   : مددا َة ددن هدد ا المددالم ومددا َكرمدده، ْددف ذهددب َّلدد  ال اددي -جهايحدده
ددِه هللا  -ع دده رهددي هللا-ادداب ونعددد قليددل مددن َِّددالم عمددر بددن الخ َّلدد    ِددار ِر

رهددي هللا -المعبدد  فددي وهددح ال هددار بددين عمددر بددن الخادداب وةمددَز بددن عادددالمالب 
ددِه هللا  -ع همددا بهمددا، وكددا  الم ددلمه  ا يقدددرو  َ  ْيَصددلرها   وامت دد  َصددحاب ِر

ع د المعب  ةت  َِلف عمر بن الخااب، فلما َِلف هه وةمدَز بدن عاددالمالب صدل  
 لم لمه  ع د المعب .ا

 وووووووووووووووووو
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 مرحل  الاةوة الجهري 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ددالتها، لظددروم  كايددَ الدددعَه ااِددالمء  فددي بدايدد  َمرهددا ت ددتهج ال ددري  فددي تالءددي ِر
اِتدعَ تلَ الحاِ، واِتمر األمر عل  ذلَ ْدالث ِد ين، ْدف كدا  ابدد لهد ه الددعَه 

طريقهدددا الددد   جددداات مدددن َجلددده، مهمدددا اقدددَ مدددن  مدددن َ  تعلدددن َمرهدددا وتمضدددي فدددي
 الصعاب والع َ والصد والمهاجه .

ددهله  ددهًا لل ددا  َجمعددين-  فقددد َمددر هللا تعددال  ِر َ  يصدددع بددالحب،  -وقددد بعثدده ِر
وايخًددد  فدددي هللا لهمددد  ائدددف فقددداِ: } َفاصددددع برمدددا تددد مر وَعدددرض عدددن المًدددركين { 

َه94)الحفر: له وعًيرته األقدرنين، فقداِ مخاطبدًا لده } ( َوخاره َ  يادَ الفهر بدعَه 
ددديَرَتَ األقدددرنين { )الًدددعراا: ( فددددعا ب دددي هاشدددف ومدددن معهدددف مدددن ب دددي 214َويددد ر عًر

المالددب، قدداِ ابددن ببددا  رهددي هللا ع همددا: لمددا يددِز قهلدده تعددال : } َويدد ر عًدديرتَ 
 عل  الص ا ففعل ي ا  :   األقرنين { صعد ال اي 

ةتد  اجتمعدها ففعدل الد   لدف ي دتا   -لباده  قدريش  -) يا ب ي فهر يدا ب دي عدد ٍَ 
ددهًا لي ظددر مددا هدده الخاددر ؟ فقدداِ ال اددي  ددل ِر : لدده َخاددرتمف َ  خددياًل   َ  يخددرج يِر

دقي؟ قالها ما جرن سا علءَ ك بًا، قاِ فإيي ي ير  بالها   تريد َ  تغير علءلف َك تف مصَر
 ه ا جمعت ا ( مت ب علءه .لمف بين يد  ع اب شديد، فقاِ له َبه لهب: تبًا لَ َّل

فمايَ ه ه الصءح  العالء  بالغًا ماي ًا، وإي ارًا صريحًا بالهددم الد   جداا مدن َجلده، 
َ ح ألقدرب ال دا  َّلءده َ  التصدديب   والغاي  التي يحءا ويمهت لهدا، وقدد بديسن  ووضس

ددال  هدده الددرابَ الهةيددد بي دده ونيدد هف، َو  عصدداء  القرابدد  التددي َلر ههدد ا و افعددها بهدد ه الِر
ع ها واِتماتها في ِايلها، اقءم  لها في ميدزا  الحدب، َو  الحدب َةدب َ  يتبد ، فهدا 

كمددا ْاددَ فددي الحددديث المت ددب علءدده بقهلدده: ) يددا ببددا  بددن -هدده يقددف مخاطبددًا قرابتدده 
دِه هللا  َغ ي ع دَ مدن هللا شديئًا ، يدا صد ء  عمد  ِر ِه هللا ا  عاد المالب يا عف ِر

َغ دي ع ددَ مددن هللا ددِه هللا ِددلي ي مددا شددئَ مددن مددالي، ا ا   شدديئًا، يددا فاطمدد  ب دَ ِر
 َغ ي ع َ من هللا شيئاً ( .
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يبالي في ِايل  عهته بًئ، بدل يفهدر بدالحب ويصددع بده ا يلده  علد    ولف يلن 
َعرض، وا يلت َ َّل  اِتهزاا من اِتهَز، بل كايَ وجهتده َّلد  هللا رب  َعراض من 

( 162ي ومحءدا  وممداتي هلل رب العدالمين{ )األيعدام:العالمين } قل َّ  صدالتي وي دل
دديلته الفهددر بللمدد  الحددب } قددل هدد ه ِددايلي َ عدده َّلدد  هللا علدد  بصدديَر َيددا  وكايددَ ِو

ف: بحا  هللا وما َيا من المًركين{ )يِه  (. 108ومن اتبع ي ِو
ددِه هللا  جددراا مهق دده هدد ا شدددَ ونأِددًا مددن المًددركين، الدد ين َروا فددي   وقددد اقدد  ِر

ه خادددرًا يهدددد  مدددا هدددف علءددده، فتمدددالاها هدددده لصدددده عدددن  عهتددده، وَعل دددها جهدددارًا  عهتددد
الهقهم في مهاجهته،  ملين ااجهاَ عل  الحب ال   جاا به } وهللا غالب عل  َمره 

ف  (. 21ولمن َكثر ال ا  ا يعلمه { )يِه
ددِه هللا  ددال  ااِددالم،   ومضدد  ِر فددي طريقدده يدددعه َّلدد  هللا متلا ددًا فددي عددرض ِر

َ  الْه ءد ، وم د هًا َةدالم المًدركين.فهفب هللا تعدال  ْلد  مدن وكا ش ًا ال قاب عن مخدا
وقهمه لقاِه الحب والهد  ال   جاا به، وَعرض َكثرهف عن ذلَ، ويصاها   قرابته 

دهله،  له العداَو والبغضاا، فقدريش قدد بددَت مدن َِو يدهم فدي طريدب المحارند  هلل ولِر
اا واألجدا ، كما ةل  هللا تعال  ع هف عل  ِايل ال م متعصب  لما َلر ته من  ين اْلب

 (.22واايمار فقاِ: } َّيا وجدَيا  باَايا عل  َم  وإيا عل   َْارهف مهتدو { )الزخرم:
وخاتمد  القدِه : َّ  الفهددر بالددعَه كدا  ت  يدد ًا ألمدر هللا تعدال ، وقءامددًا بالهاجدب، وقددد 

قابل ه ا ااعال  ما قد علم دا مدن عدداَو بالحب كما َرا  هللا، واق  م  صدع ال اي 
المًدددركين لددده وللمددد م ين مدددن ةهلددده، والت ميدددل بهدددف، ولمدددن كدددا  الاءددد  الدددرابح مددد  هللا 

وللم م ين به فملمها الدديءا و ايدَ لهدف، وهدد  هللا بهدف   تعال ، والعاقب  كايَ لل اي 
  تعال .ال ا  َّل  الصراط الم تقءف، وفي الدار اْلخَر لهف الح    ع د هللا

 وووووووووووووووووو
 أس ليب المشركين عي مواجه  الاةوة اإلسالمي 

 
 )الًبل  ااِالمء (  
ددهه عددن  بدددائهف  -   -م دد  َ  جهددر ال اددي   بدعهتددده، وصددارح قهمدده بضددالِ مدددا وْر

َعدددهام تعتاددر الم دددلمين  َوجدددا هف ، اي فدددرت ملدد  بمًددداعر الغضددب ، وظلدددَ عًددَر 
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ًَ متمددر ين علدد   يددن اْل بدداا واألجدددا  ، وَرت قددريش َيسدده ابددد مددن مهاجهدد  هدد ه عصددا
َعدامتهف ، فقدرروا َ   ب  لهتهف والقضاا عل   الدعَه التي جاات بت  ءه َةالمهف ِو
ا يألها جهدًا فدي محارند  ااِدالم وإيد اا الدداخلين يءده ، والحدد مدن ايتًداره ، فاتخد وا 

 ل لَ َِاليب شت  وطرقًا متعد َ م ها : 
دددددِه ال دددددخري  واا ددددددالته ، ورمءددددده بًدددددت  الددددددتهف  - -ِدددددتهزاا وال يددددددل مدددددن الِر وِر

واألوصام ، بغرض صد ال دا  ع ده ، وتخد يل المد م ين بده ، وتدههين قدهاهف ، فتداَر 
( ، 6يتهمهيده بددالف ه  }وقددالها يدا ََيهددا الدد   يدِز علءدده الدد كر َّيدَ لمف دده  { )الحفددر:

ر مدد هف وقدداِ الَمددافرو  هددَ ا وتدداَر يصددمهيه بال ددحر والمدد ب} وعفاددها َ  جددااْهف م دد 
ر َكدد اب { )ص: ( ، وتدداَر ي  دداهيه َّلدد  الًددعر والمهايدد  ، وتدداَر ي ددخرو  مددن 4ِدداةر

جل ددددائه َوصددددحابه مددددن الم تضددددع ين ، ويفعلددددهيهف مثددددارًا للضددددحَ والهمددددز والغمددددز 
َه اا منس هللا عليهف من بي  ا { )األيعام   ( .53ويقهله  : }

المءدد  المتمثلدد  فددي تًددهيه تعددالءف ااِددالم ، وإْدداَر ومددن األِدداليب كدد لَ الحددرب ااع
الًدلهب والًدداهات ةهلدده ، ةتدد  ا يبقدد  ه دداب مفدداِ لآلخددرين للت ميددر فددي الدددعَه ، 
فضددداًل عدددن قاهلهدددا ، فقدددالها عدددن القدددر   : } َّ  هددد ا َّا َّفدددَ افتدددراه وَعايددده علءددده قدددهم 

تمل  علءه بلَرَ َوصديال ( ، } وقالها َِاطير األولين اكتتاها فهي  4 خرو  {)ال رقا  
 ( .103( ، وقالها } َّيما يعلمه بًر { ) ال حل 5{ )ال رقا :

والبعدث بعدد المدهت فمدايها يقهلده  : }َئد ا مت دا وك دا  اايمدا َوْاروا الًبه ةِه قضء  
ده  * َو باؤيدا األولده  {)الصدافات  ( ، وكدايها يقهلده  17-16ترابا وعظاما َئ ا لمبعْه

وااِدتبعا  : }هدل يددلمف علد  رجدل ي ادئمف َّذا مدزقتف كدل ممدزق  : عل  جه  ال خري 
 ( .7َّيمف ل ي خلب جديد {) ِبأ 

ددال  ال اددي  ددال   - -َوْداروا الًددبه َيضددًا ةدِه ِر ةيددث ا عدها َ  م صددب ال اددَه والِر
ددِه يأكددل الاَعددام ويمًددي فددي  َجددل وَعظددف مددن َ  يعادد  لبًددر }وقددالها مدداِ هددَ ا الِر

( ، 91، و}قالها مدا َيدِز هللا علد  بًدر مدن شديا {) األيعدام  (7األِهاق { ) ال رقا  
َّل   خر تلَ الًبه والًلهب التي ذكرها القر   ور  عليهدا ر ًا م حمدًا يق د  كدل عاقدل 

 ، ويلفف كل جاةد .
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ومن األِاليب التي اتخ وها في محارن  الدعَه الحيلهل  بين ال ا  ونين ِماع القر   
ين ، فهق ددددها لل دددا  بلددددل طريددددب يالةقددددهيهف ، ويثيددددرو  ، ومعارهدددته بأِدددداطير األولدددد

تددالَو القددر   وإِددماع ال ددا  كددالم هللا }وقدداِ  - -الًددغب والصددخب كلمددا َرا  ال اددي 
 ( .26ال ين ك روا ا ت معها له ا القر   والغها يءه لعلمف تغلاه  { )فصلَ 
َهل ال ير َ  ال ضر بن الحارث قاِ مَر لقريش : يا معًر  قريش وهللا لقد وقد ذكر 

يِز بلف َمر عظءف ما َوتيتف له بحيل  بعد ، قد كا  محمد يءلف غالمًا ةددًْا َرهداكف 
يدددءلف ، َوصددددقمف ةدددديثًا ، وَعظملدددف َمايددد  ، ةتددد  َّذا َريدددتف فدددي صددددغءه الًددديب ، 
وجددااكف بمددا جددااكف بدده قلددتف : ِدداةر ، ا وهللا مددا هدده ب دداةر ... ْددف عددد  لهددف مددا 

 عليهف فقاِ : وا هه بمف ه  وا بًاعر .يقهلهيه ع ه ور س 
ْدددف ذهدددب َّلددد  الحيدددَر وتعلدددف بهدددا َةا يدددث ملدددهب ال دددر  وغيدددرهف ، فمدددا  كلسمدددا جلددد  

ِه  مفل ًا للت كير بالل ، جاا بعده ال ضر وقاِ لهف : وهللا ما محمدد بأة دن   الِر
ددتف و َِدد  دبار ، و  يقددِه ةددديثًا م ددي ، ْددف َخدد  يحدددْهف عددن ملددهب فددار  وخرافددات ِر

 بماذا محمد َة ن ةديثًا م ي ؟ .
ومدن األِدداليب كد لَ َِددلهب المفا لدد  ، ومحاولد  التعفيددز باألِدئل  وطلددب اْليددات ، 

ِه  الحفج والاراهين علد  صدح   عهتده ، وصددق ياهتده ،  -   -يبعد َ  َقام الِر
األ لد  اةتار المًركه  في َمدره ، َوبدها تصدديقه ك دًرا و ع داً ا ، ولدف يفددوا َمدام هد ه 

َّا َ  ياددالاهه بعددد  مددن الماالددب التددي لددف  -التددي ا ي ددتاءعه   فعهددا  -والاددراهين 
يلدددن الغدددرض م هدددا التأكدددد مدددن صددددقه علءددده الصدددالَ وال دددالم ، وإيمدددا مفدددر  التع دددَ 
والتعفيددز : }وقددالها لددن يدد من لددَ ةتدد  ت فددر ل ددا مددن األرض ي اهعددا * َو تمدده  لددَ 

َعمددَ ج دد  مددن يخيددل وع ددب فت فددر األيهددار  خاللهددا ت فيددرًا * َو ت ددقَ ال ددماا كمددا 
َخدرم َو ترقد  فدي  علي ا ك  ا َو تأتي بالل والمالئم  قايال * َو يله  لدَ بيدَ مدن 

 ( .93 -90ال ماا ولن ي من لرقءَ ةت  ت ِز علي ا كتابا يقرؤه {) ااِراا 
يده َّذا طلدب وقد اقتضَ الحلم  االهء  َا يفابها َّل  ما ِألها ، أل  ِ ته ِدبحايه َ

قددهم اْليددات فددأجياها ، ْددف لددف ي م ددها بعدددها عدد سبهف هللا عدد اب ااِتئصدداِ ، كمددا فعددل 
مه  وقهم فرعه  وغيرهف من األمف ، فرو  اامام َةمد عن ابن ببا  رهدي  بعا  ْو

: ا ْع ل ا رنَ َ  يفعل ل ا الص ا ذهًبا وي من  - -هللا ع هما َ  قريًا قالَ لل اي 
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علده ؟ قدالها: يعدف ، قداِ فددعاه : فأتداه جاريدل فقداِ: َّ  رندَ عدز وجدل بَ ، قداِ: وت 
يقَر علءَ ال الم ويقِه : َّ  شئَ َصبح لهف الص ا ذهًبا ، فمن ك ر بعد ذلدَ مد هف 
َع به َةًدا من العالمين ، وإ  شئَ فتحَ لهدف َبدهاب التهند  والرةمد   ع بته ع اًبا ا 

ل باْليدات َّا ، فقاِ : بل باب التهن  والرةم  ، فأيز  ِ هللا تعال  : }وما م ع ا َ  يِر
ددل باْليدددات َّا  َ  كدد ب بهدددا األولدده  و تي دددا ْمدده  ال اقددد  مبصددَر فظلمدددها بهددا ومدددا يِر

 ( .59تخهي ا { ) ااِراا 
وقددداِ جدددل وعدددال: }وقدددالها لدددها َيدددِز علءددده ملدددَ ولددده َيزل دددا ملمدددا لقضدددي األمدددر ْدددف ا 

هللا لالدداهف بدددإيزاِ ملدددَ ، ف دددءله  األمدددر  ( يع دددي لددده اِدددتفاب8ي ظددرو  { )األيعدددام 
 م تهءًا فله ك بها بعد تلَ اْلي  التي طلاهها فلن يمهلها َو ي خروا .

ددها فددي  مدد  َ  هللا جددل وعددال يعلددف َيهددف لدده َجياددها وعدداي ها مددا طلاددها لمددا  م ددها ، وللفر
هف  يد  طغءايهف يعمهه  ، كما قداِ جدل وعدال : }َوق دمها بدالل جهدد َيمدايهف لدئن جداات

لي م ن بها قدل َّيمدا اْليدات ع دد هللا ومدا يًدعركف َيهدا َّذا جداات ا ي م ده  * ويقلدب 
َفئدتهف َوبصارهف كما لف ي م ها بده َِو مدَر ويد رهف فدي طغءدايهف يعمهده  * ولده َي دا 
يزل ا َّليهف المالئم  وكلمهف المهت  وةًدريا علديهف كدل شديا قداال مدا كدايها لي م دها َّا 

 (.111-109ولمن َكثرهف يفهله  { )األيعام  َ  يًاا هللا
ومن جمل  محاوات التعفيز التي قامها بها اتصالهف بأهدل المتداب مدن اليهده  لمعرفد  
  بعددَّ األِددئل  والت اصدديل التددي ت يدددهف فددي تحقيددب هدد ا الغددرض ، وإظهددار ال اددي 
ال  بمظهر العاجز عدن الفدهاب ، ولعدل فدي ِداب يدزِو ِدهَر المهدف ، وقدِه هللا تعد

 }وي ألهيَ عن الروح .. { ما ياين ذلَ بهههح .
له  الهفد تله الهفدد  ومن األِاليب ك لَ َِلهب الم اوهات والم اومات ، فمايها يِر

َِ ،  - -لءعرض عل  ال اي  عد ًا من العروض المغري  طمعدًا فدي َ  يلدين َو يت دا
لها َّلءه عتب  بن رنءع  وقاِ له :   َّ  ك َ َّيما تريد ب ما جئَ به من ه ا األمدر فأِر

ماًا جمع دا لدَ مدن َمهال دا ةتد  تمده  َكثريدا مداا ، وإ  ك دَ تريدد بده شدرفا ِده ياب 
علي ا ةت  ا يقا  َمرا  ويَ ، وا  ك َ تريد به ملمدًا ملم داب علي دا ، وإ  كدا  َّيمدا 

فاختر َ  ي اا قريش شئَ فل زوجَ عًرًا ، وا  كا  ه ا ال   يأتءدَ  -الباه  -بَ 
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ئءدا تددراه ا ت ددتاء  ر ه عدن ي  ددَ طلا ددا لدَ الاددب ، وندد ل ا يءده َمهال ددا ةتدد  يارئددَ ر 
 م ه ، فايه رنما غلب التاب  عل  الرجل ةت  يتداو  م ه   .

فال تزيده تلَ العروض َّا ْباتًا عل  مادئه ، ويقي ًا بدعهته ،  و  مراوغد  َو مداه د  
ا جئدتمف بدده َطلدب َمددهالمف ، وا الًددرم قدائاًل لهددف : ) مدا بددي مدا تقهلدده  مددا جئدتمف بمدد

ددهًا ، َويددِز علددَي كتابددًا َومريددي َ   يددءلف، وا الملددَ علددءلف ، ولمددن هللا بعث ددي َّلددءلف ِر
دال  رندي ويصدحَ لمدف ، فدإ  تقالدها م دي مداجئتمف  َكه  لمف بًيرًا وي يرًا ، فالغدتمف ِر

 ةتدد  يحلددف هللا بدده فهدده ةظلددف مددن الددديءا واْلخددَر ، وإ  تددر وا علددَي اصددار ألمددر هللا
 بي ي وني مف ( .

وع دما َر  المًركه  صالب  مهق ه واِتعالاه عل  كدل المادام  الدييهيد  والحظدهظ 
د ه عقدهلهف ، وهده محاولد   العاجل  ، ِلمها طريقًا  خر يدِ عل  طءش َةالمهدف ، ِو

دِه   -   -َ  يلتقي ااِالم والفاهلء  فدي م تصدف الاريدب ، وذلدَ بدأ  يتدرب الِر
عددَّ مددا هدده علءدده مددن الحددب ، ويتددرب المًددركه  بعددَّ مددا هددف علءدده مددن الباطددل ، ب

فقالها : يا محمد هلفس فل عاد ما تعاد ، وتعادد مدا يعادد ف ًدترب يحدن َويدَ فدي األمدر ، 
فإ  كا  ال   تعاده خيرًا مما يعاد ك سا قدد َخد يا بحظ دا م ده ، وإ  كدا  مدا يعادد خيدرًا 

بحظَ م ده ، فدأيِز هللا تعدال  فديهف ِدهَر كاملد  وهدي  مما تعاد َيَ ، ك َ قد َخ ت
ِددهَر   المددافرو    والتدددي بي ددَ بههدددهح َ  طريددب الحدددب واةددد اعدددهج يءدده ، ولدددء  
َِ ، فالقضء  لء َ قضء  شخصدء  ،  ه اب ملا  أليصام الحلِه َو المداه   والت ا

ِدباب والددواف  وإيما هي  عَه رنايءد   وشدرع  َّلهءد  ا تقادل الم داوم  مهمدا كايدَ األ
 والماررات .

دائل وال دال للصدد عدن ِدايل هللا ، وتًدهيه معدالف الددعَه ،  ولما لف ت لدح كدل تلدَ الِه
ِددلمَ قددريش ِدداياًل  خددر يدددِ علدد  فًددلها وإةباطهددا ، فعددا ت لتصددب جددام غضدداها 
عها للت ميدل بهدف ، ومحاولد  فتد هف عدن  يد هف ،  عل  الم م ين ، وتا ِ  خر ما في ِو

 غالب عل  َمره ولمن َكثر ال ا  ا يعلمه  .ولمن هللا 
 وووووووووووووووووو
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 اضطه د كف ر قريش للمؤمنين
 )الًبل  ااِالمء ( 

ددائل مت هعدد  للصددد عددن  -   -واجدده المًددركه   عددَه ال اددي  بأِدداليب مختل دد  ، وِو
دائل واألِداليب بال ًدل الد ري   ، ِايل هللا ، وتًهيه معالف الدين ، وقد باات تلدَ الِه

فلفدد وا َّلددد  َِددلهب َخيدددر َشددد خ ددد  وَعظددف هدددروَا ، وهدده يددددِ علدد  مدددد  فًدددلهف 
وإةباطهف ، فمًروا عن َيءاب الحقد والغءظ ، وت   ها في َذيتهف المد م ين وتعد ياهف ، 

 وفت تهف عن  ي هف.
ِه  دال  ، وقدَه  - -فأما الِر فمد  مدا ةبداه هللا جدل وعدال مدن هيبد  ال ادَه ووقدار الِر
فقد كا  فدي م عد  عمده َبدي طالدب صداةب الملايد  الريءعد  بدين قهمده ، الًخصء  ، 

وكا  من الصعب َ  يتفاِروا عل  َّخ ار ذمته ، ولم هف لمدا فًدلها فدي الم اوهدات 
م  َبي طالب ولدف ي لحدها فدي ْ ءده عدن ِدب اْللهد  ، وت د ءه األةدالم ، والددعَه َّلد  

 ِداياًل واةددًا لاالمدا ةاولدَ تف بده يا   ين اْلباا واألجدا  ، لف تفد قريش َمامهدا َّا
دِه   -واابتعا  ع ه مخاف  مغاته وما ي ِو َّلءه ، وهه ِايل ااعتدداا علد  ذات الِر

-  ،  فايالقددَ األل ددن المفرمدد  بال ددخري  والًددتف ، وامتدددت األيددد  اْلْمدد  بدداألذ ،
 من ِ هاا قريش ما لقي . - -ولقي ال اي 

ها ه ا الدور الق ر ، فقد كا  وكا  عمه َبهلهب في مقدم  ه ا ا األشقءاا ال   ماِر
َةددد رؤو  ب ددي هاشددف ، ولددف يلددن يخًدد  مددا يخًدداه اْلخددرو  ، وقددد ظهددرت عداوتدده 

ددِه هللا  فددي  - -لإلِددالم وَهلدده م دد  اليددهم األِو ، فالددي مددن َمددره َيدده كددا  يتبدد  ِر
قاءده ، وكدا  األِهاق والمفام  ، ومهاِدف الحدج يل بده ويرمءده بالحفداَر ةتد  يددم  ع

ِه هللا  َوج ولديه عتب  وعتيب  با ت  ِر رقء  َوم كلثهم قادل البعثد   - -َبه لهب قد 
دِه هللا     -فلما كايَ البعث  َمرهما بتالءقهما ، ولما مات عاد هللا اابن الثدايي لِر

 اِتبًر َبه لهب وذهب َّل  المًركين يبًرهف بأ  محمًدا صار َبتر . -
دِه هللا وكايَ امَرته َم ج ل دايها  - -ميل امرََ ِلءا  ب ئء  الل ا  ، تب َ في ِر

، وتدد جج يددار ال ت دد  ، وتثيددر علءدده ةرًنددا شددعهاا لإلف ددا  بي دده ونددين ال ددا  ، وتضدد  
 الًهب في طريقه والق ر عل  بابه .
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مددا ْادددَ عددن عاددد هللا بددن م دددعه   - -ومددن صددهر األذ  التددي تعدددرض لهددا ال اددي 
ددِه هللا رهددي هللا ع دده قدداِ : ب قدددائف يصددلي ع ددد المعبدد  ، وجمدد  مدددن  - -ي مددا ِر

قريش في مفال هف ، َّذ قاِ قائل م هف : َا ت ظرو  َّل  ه ا المرائي؟ َيلف يقهم َّل  
الها ، يءفيا بده ، ْدف يمهلده ، ةتد  َّذا  جزور  ِ فال  ، يءعمد َّل  فْرها و مها ِو

فلمددا ِددفد  -بدي معددءَ وهده عقبدد  بددن َ –ِدفد وهددعه بددين كت ءده ؟ فايبعددث َشددقاهف 
ددِه هللا  اددَ ال اددي  -   -ِر ِدداجًدا ، فضددحلها ةتدد   - -وهددعه بددين كت ءدده ، ْو

، -وهي جهيري   -ماِ بعضهف َّل  بعَّ من الضحَ ، فايالب م الب َّل  فاطم  
ِداجدن ، ةتد  َلقتده ع ده ، َوقالدَ علديهف ت داهف ، فلمدا  - -فأقالَ ت ع  ، وال ادي 
ِه هللا  ه ، قاِ : ) اللهدف علءدَ بقدريش ، اللهدف علءدَ بقدريش ، صالت - -قض  ِر

اللهددف علءددَ بقددريش ، ْددف ِددم  : اللهددف علءددَ بعمددرو بددن هًددام ، وعتبدد  بددن رنءعدد  ، 
وشيب  بن رنءع  ، والهليد بن عتب  ، َومء  بن خلف ، وعقب  بن َبدي معدءَ ، وعمداَر 

هم بددر ، ْدف ِدحاها َّلد  بن الهليد ( ، يقِه ابن م عه  :   يأهللا لقد َريتهف صرع  يد
 القليب ، قليب بدر   رواه البخار  .

دددِه هللا   –   -ومددن ذلددَ َ  َشددرام قددريش اجتمعددها يهمددا فددي الحفددر ، فدد كروا ِر
ددب  فقددالها : مددا َري ددا مثددل مددا صدداريا علءدده مددن َمددر هدد ا الرجددل قددَ ، ِدد ه َةالم ددا ِو

ِه هللا   لهت ا ، لقد صاريا م ه عل  َمر عظءف ، فاي ما هف ك لَ َّذ   -طل  عليهف ِر
 -  : ب  رجل واةد ، َوةاطها به يقهله  : َيَ ال   تقِه ك ا وك ا ، يءقِه اها ْو فْه

) يعف ، َيا ال   َقِه ذلَ ( ، ْف َخ  رجل م هف بمفم  ر ائه، فقدام َبده بلدر رهدي 
: رنددي هللا   ، وفددي روايدد   هللا ع دده  ويدده وهدده يبلددي ويقددِه :   َتقتلدده  رجددال َ  يقددِه

ِددألَ عادد هللا بددن عمدرو : َخاريددي بأشدد شدديا  :البخدار  عدن عددرَو بدن الزنيددر قداِ 
يصدلي فدي ةفدر المعبد  َّذ  - -بي دا ال ادي  :، قداِ  - -ص عه المًركه  بال اي 

َقاددل عقبدد  بددن َبددي معددءَ ، فههدد  ْهندده فددي ع قدده ، فخ قدده خ ًقددا شددديًدا ، فأقاددل َبدده 
َتقتلده  رجداًل َ  يقدِه رندي  :، وقاِ - -ل اي بلر ةت  َخ  بم ماءه ، و فعه عن ا

 .؟هللا 
بددالقِه وال عددل لادداِ  - -ولدده ذها ددا يتتبدد  المهاقددف التددي َِدداات فيهددا قددريش لل اددي 

األمر ، ةت  بلي بهف الحاِ َ  ةاولها قتله كما فعلها في َواخر المرةل  الملء  ، وقد 
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َ ا  َّي اؤهف له وتفرؤهف علءه بعد وفاَ عمه َبي طالب ، ال   كا  يحهطده ويحمءده  ا
، فلما مدات َقددمَ قدريش علد  مدا لدف تمدن تقددم علءده مدن قادل ، وكدا  علءده الصدالَ 
وال الم ي كر ما اقاه من َذ  قريش قادل َ  ي داِ األذ  َةدًدا مدن َتباعده يءقدِه : ) 
 لقدد َخ ددَ فدي هللا عددز وجدل ومددا يخدام َةددد ، ولقدد َوذيددَ فدي هللا ومددا يد ذ  َةددد (

 رواه الترم   وغيره .
لددها  الدداالا مددا ت ددها بحملدده  َمددا العصددب  الم م دد  فقددد تحملددها مددن صدد هم العدد اب َو
الفباِ ، وتت ار ل دماعه القلدهب ، وتقًدعر م ده الفلده  ، فأمدا ذووا الملايد  والًدرم 
فمايها في عز وم ع  من قهمهف وم  ذلَ لف ي لف كثير م هف من األذ  واابتالا كمدا 

ِ مد  َبددي بلدر رهدي هللا ع دده ةيدث ْةثدي علد  َرِدده التدراب ، وهدرب فددي هده الحدا
الم فد الحرام بال عاِ ةت  ما يعرم وجهه من َي ه ، وْةمل َّلد  بيتده فدي ْهنده وهده 
مدا بدين الحءداَ والمدهت ، وكمدا فعدل بعثمدا  بدن ع دا  رهدي هللا ع ده فمدا  عمده يل دده 

فعلدَ َم مصدعب بدن عميدر  في ةصير مدن ورق ال خيدل ْدف يدخ ده مدن تحتده ، وكمدا
ةين علمَ بإِالمه ةت  م عته الاعام والًراب َوخرجتده مدن بيتده ، وكدا  مدن َيعدف 

ا ، فتقًر جلده تقًر الحء  . ًً  ال ا  بء
، فلددف يلدددن ه دداب مدددن  -العايدددد واامدداا -َومددا الم تضددع ه  مدددن الم ددلمين ا ِددءما 

داا َي  دهف هدف مدن يقهمده  بتعدد ياهف ،  يغضدب لهدف ويحمديهف ، بدل كدا  ال ددا َ والرِؤ
وإغراا األوناش وال  هاا بهف ، ةت  َلب ههف َ راع الحديد ، وصهروهف في الًدم  ، 

 وجعلها الصاءا  ياهفه  بهف في شعاب مل  ويهاةيها .
فمددا  صددهيب بددن ِدد ا  رهددي هللا ع دده ْيعدد سب ةتدد  ي قددد وبءدده وا يدددر  مددا يقددِه ، 

ِ رهددي هللا ع دده ، ْددف ي ددلمه َّلدد  وكددا  َمءدد  بددن خلددف يضدد  الحاددل فددي ع ددب بددال
ر الحاددل فددي ع قدده ، وكددا   الصدداءا  ياهفدده  بدده فددي جبدداِ ملدد  ويفرويدده ةتدد  يددْ 
يخرجه في ةر الظهيَر يءارةه عل  ظهره فدي الرمضداا فدي باحداا ملد  ، ْدف يدأمر 

ا وهللا ا تدزاِ هلدد ا ةتد  تمدهت  :بالصخَر العظءم  فتهه  عل  صدره ، ْف يقِه 
لده  :َةدد َةدد ، ويقددِه  :حمد وتعاد الالت والعز  ، يءقِه وهده فدي ذلدَ َو تم ر بم

 َعلف كلم  هي َغءظ لمف م ها لقلتها .
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وعدد ب عمددار بددن ياِددر رهددي هللا ع دده بددالحر تدداَر ، ونههدد  الصددخر األةمددر علدد  
ا يتركدَ ةتد  ت ددب  :صددره َخدر  ، ونغاده فدي المداا ةتد  ي قدد وبءده ، وقدالها لده 

َو تقددِه فددي الددالت والعددز  خيددًرا ، فددهافقهف علدد  ذلددَ ملرًهددا ، وجدداا باكًءددا محمددًدا ، 
فدأيِز هللا : }مدن ك در بدالل مدن بعدد َّيمايده َّا مدن َكدره وقلبده  - -معت ًرا َّل  ال اي 

( ، ومددات َبددهه فددي العدد اب ، َومددا َمدده فاع هددا َبدده 106{) ال حددل  اايمددا مامددئن ب
 فماتَ . في قالها بحرن  -لع ه هللا  -جهل 

بال ددددار فمايدددَ مهاتدددده تدددأت  بالحديدددددَ  -رهددددي هللا ع ددده -وعددد ب خبدددداب بدددن األرت 
، وكدا  المًدركه  يلدهو   - -المحماَ فتفعلها عل  ظهره َو َرِه ، لءل در بمحمدد 

ع قدده ويفدد به  شددعره ، وقددد َلقددهه علدد  ال ددار ْددف ِددحاهه عليهددا فمددا َط أهددا َّا شددحف 
 هيل  الم لم  .ظهره ، َّل   خر تلَ القائم  الا

يقِه ِعيد بن جاير قلَ لعاد هللا بن ببا  :   َكا  المًركه  يالغه  من َصحاب 
ددددِه هللا مددددن العدددد اب مددددا يعدددد رو  بدددده فددددي تددددرب  يدددد هف ؟ قدددداِ يعددددف وهللا َّ  كددددايها  ِر
لءضرنه  َةدهف ويفءعهيه ويعاًهيه ةت  ما يقدر َ  ي ته  جال ا من شدَ الضدر 

ألهه مدن ال ت د  ، ةتد  يقهلدها لده : الدالت والعدز  َّلهداب ال   به ، ةت  يعاديهف مدا ِد
 من  و  هللا ؟ يءقِه : يعف ، افتداا م هف لما يالغه  من جهده   .

ددِه  فددي كددل ذلددَ ا يملددَ َ  يدددف  عدد هف شدديًئا ممددا هددف يءدده ، ولم دده كددا   - -والِر
هددف بمددا يد كرهف بعظددءف األجدر الدد   ي تظددرهف ع دد هللا علدد  صددارهف واةت دابهف ، ويعلم

عايداه وقاِدداه مددن قدالهف مددن المدد م ين ، مدن صدد هم العدد اب َولده  الدداالا ، ويبًددرهف 
بالم تقال ال   وعد هللا به ه ا الدين وَهله ، َويه ِيتف األمر ةت  ي ير الراكدب مدن 
َعظددف  صدد عاا َّلدد  ةضددرمهت ا يخددام َّا هللا ، والدد ئب علدد  غ مدده ، ممددا كددا  لدده 

بدات األْر في تثايَ ال ئ  الم   م   ، ومهاصدل  ال دير فدي هد ا الاريدب بفدد وعدزم ، ْو
وصار ، ةت  َفاض هللا عليهف ال رج بعد الًدَ ، وَعزهف وَعل  شأيهف ويصرهف عل  

 عدوهف ، َوكمل لهف  ي ه َوتف عليهف يعمته .
 وووووووووووووووووو
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 مق وم  المشركين للاةوة الجاياة
 
 ءاا العمر  )الًبل  ااِالمء ( الدكتهر / َكرم ه

في يهار يهم ااْ ين من شهر رمضا  وعمدره َرنعده  ِد     يِز الهةي عل  ال اي 
، وذلَ في غار ةراا بفال ةراا بمل  الملرمد  ْدف ايقاد  الدهةي مددَ طهيلد  ونعددها 
ءابدَ فاهددر *  عداو ه الدهةي ف زلددَ } يدا َيهددا المددْر * قدف فأيدد ر * ورندَ فماددر * ْو

(. ْدددف فتدددر الدددهةي ْايءددد  ليلتدددين َو ْالْدددا ةتددد  قددداِ 5:1والرجدددز فددداهفر { ) المددددْر 
المًدركه  : قددد و ع محمدد رندده ف زلدَ: } والضددح  * والليدل َّذا ِددف  * مدا و عددَ 

 (.3:1رنَ وما قل  { ) الضح  
ددِه هللا  يلقددي مددن يددزِو الددهةي علءدده شدددَ ، فمددا  جاي دده يت صددد عرقددا ،   وكددا  ِر

لقر   ويركز ذه ه بًدَ خهم َ  ي  داه ، وكا  ج مه يثقل ، وكا  يتعفل في تلقي ا
 لمن هللا تعال  بين له َيه يتم ل له بح ظه تخ ء ا ع ه.

ددِه هللا  ددال    وقددد علددف ِر بعددد يددزِو الددهةي بعددد ال تددَر األولدد  َيدده مللددف بحمددل ِر
ددد   َّلهءدد  ، ويفددب َ  يقددهم بتالءغهددا، فمضدد  يدددعه َصدددقائه وَهددل بيتدده َوا ، ْددف ِو

يددَ الددعَه فددي هدد ه ال تدَر ِددري  ، لددئال ي ادن لهددا المًددركه  ، ياداق المدددعهين ، وكا
 ويًتدوا في رصدها والقضاا عليها.

وقد اِتغرقَ مرةل  الدعَه ال ري  ْدالث ِد هات َِدلف خاللهدا َّهداف  َّلد  خديفد  َم 
الم م ين عد  مدن َصددقائه وهدف : َبده بلدر الصدديب ، وعثمدا  بدن ع دا  والزنيدر بدن 

دعد بدن َبدي وقداص العهام وعلي بن َبي طا َيد بن ةاْر  د مهاه د ِو لب د ابن عمه د و
وعاد الرةمن بن عهم وخالد بن ِعيد بن العاص و خدرو  مدن األةدرار والعايدد مثدل 
عمار بن ياِر ونالِ الحبًي وصهيب الرومي ، وكا  عد  الم لمين يزا  م  األيام 

  قددريش لددف تتاددين بعددد ، ولددف يلقددها َذ  مددن قددريش فددي هدد ه المرةلدد  أليهددا ِددري  ، وأل
خاهَر الدعَه ااِالمء  عل  عقائدها ومصالحها . لمن الدعَه تحهلدَ َّلد  العاليءد  

 فادَت مهاقف قريش ت  ر عن العداَو والمقاوم .
ددددهله بددددإعال  الدددددعَه وإيدددد ار عًدددديرته فقدددداِ تعددددال : } َويدددد ر  وقددددد َمددددر هللا تعددددال  ِر

ِه214عًيرتَ األقرنين { ) الًعراا  ةت  صعد الص ا فهتف: )   هللا  ( فخرج ِر
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يددا صددباةاه فاجتمعددَ َّلءدده قددريش ، فقدداِ :   لدده َخاددرتمف َ  خدديال تخددرج ب دد ح هدد ا 
الفال َك تف مصدقي ؟   قالها : ما جرن ا علءَ ك با قاِ :   فإيي ي ير لمدف بدين يدد  
 زلدَ ع اب شديد   فقاِ عمه َبه لهب : تبا لَ ، َما جمعت ا َّا له ا ! ؟ ْدف قدام ، ف

 ِهَر الم د تر  علءه تاَ يدا َبي لهب وتب ( رواه البخار  .
ِه هللا  بت  ءه عقائدد المًدركين وتههدءح عقيددَ التهةيدد ، وتفهمدَ لده   وجاهر ِر

الثدد  بأيدده  قددريش وندددَت بدعايدد  كاذبدد  هددده فمددَر تتهمدده بددالف ه  و خددر  بال ددحر ْو
 شاعر .

ددِه هللا : ) َا تعفادده  كءدد  يصددرم هللا    َوخدد  المًددركه  ي دداه  مدد ممًا فقدداِ ِر
 ع ي شتف قريش ولع هف ، يًتمه  م مما ويلع ه  م مما َويا محمد ( رواه البخار  
وقدددد قدددام ِددد هاا قدددريش برمدددي فدددرث الفدددزور و مهدددا علءددده وهددده ِددداجد يصدددلي، وهدددف 
دددِه هللا    يتضددداةله ، فعلمدددَ فاطمددد  ففددداات تددد  َّ ع ددده ذلدددَ، و عدددا علددديهف ِر

، ولء  ب اب َّي ائهف له، فاالما اةتمل اايما واِتعصائهف عل   ب اب تم ياهف َّياه
  ذاهف و عا لهف بالهداي .

ددِه  يفهددر بدده وكددا  يحددرص علدد    وكددا  المًددركه  ي دداه  القددر   َّذا ِددمعها الِر
الصددالَ فددي الم ددفد الحدددرام لءظهددر شددعائر ااِددالم واةتدددرام المعبدد  وتعريدد  ال دددا  

 م رف  الصهت بالقر   تف با ل ب المًركين .بدي ه، وقد َمره هللا تعال  بعد
ددِه هللا  يصددلي مددَر ب  دداا المعبدد ، َّذا َقاددل عقبدد  بددن َبددي معددءَ ، فأخدد    وكددا  ِر
ِه هللا  وله  ْهنده فدي ع قده، فخ قده خ قدًا شدديدًا ، فأقادل َبده بلدر فأخد    بم مب ِر

ددِه هللا   وقددد جددااكف قدداِ :   َتقتلدده  رجددال َ  يقددِه رنددي هللا  بم مبده و فعدده عددن ِر
 بالاي ات من رنلف   رواه البخار  .
دِه هللا  بمحاولد  قتلده فدي َواخدر المرةلد  الملءد  ممدا   وقد ختف المًركه  َذاهدف لِر

دِه هللا  . َومدا   كا  ِابًا مباشرًا للهفَر َّلد  المدي د  . هد ا عدن َذ  المًدركين للِر
م هف َيهاع العد اب ، ةيدث    َذاهف ألتباعه الم م ين ، فقد ايصاَ عل  الم تضع ين

َلب دددههف َ راع الحديدددد ، و صدددهروهف فدددي الًدددم    وكدددا  بدددالِ يصدددمد ألذاهدددف ةتددد  
طددام بدده الهلدددا  فددي شددعاب ملدد  وهدده يقددِه : َةددد َةددد ... وممددن عدد ب فددي هللا : 
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عددامر بددن فهيددَر ونددالِ ويدد يَر َوم عاددء  وال هديدد  َوختهددا ، وجاريدد  ب ددي عمددرو بددن 
 م مل.

ه بلددر رهدي هللا ع دده الرقيدب المدد م ين مدن قددريش وَعدتقهف لءم دد  عدد هف وقدد اشددتر  َبد
َعتقَ رجاا جلدين يم عهيَ ؟ فاين له َيه َّيما  الع اب ، فقاِ له َبهه قحاف : له َيَ 

 يريد هللا ا الم ع  رواه الحاكف في الم تدرب بإِ ا  ة ن .
ياِدر وَهلده ، وممددن  وقدد ور ت روايدات كثيدَر فددي َلدها  العد اب التددي لقيهدا عمدار بددن

دددِه هللا  َ  يددددعه هللا   يالددده األذ  فدددي ِدددايل هللا خبددداب بدددن األرت ةتددد  ِدددأِ ِر
 يخ ف عن الم تضع ين . 
ددِه هللا  بالصددار وااةت دداب ، وهددبَ الدد    ، وعدددم مقارعدد  القددَه   وقددد َمددر الِر

، والعدددوا  بالعدددوا  ، ةرصددا علدد  ةءدداتهف ، ويظددرا لم ددتقال الدددعَه لددئال  يئدددها بددالقَه
الًدددر وهدددي ا تدددزاِ غضددد  طريددد  ، ولعدددل المًدددركين كدددايها يحرصددده  علددد  مهاجهددد  
 ةاِم  م  الدعَه ت هي َمرها ، ولمن الحلم  ااِالمء  فهتَ عليهف ذلَ الهدم .

ددِه هللا  يددب الصددل  بددالل   وكددا  الِر يرنددي َصددحابه علدد  عي دده ، ويددهجههف يحدده تْه
ه  شدددار الليدددل للصدددالَ قريبدددا مدددن ِددد   ورمدددَ والتقدددرب َّلءددده بالعبدددا َ ، فمدددايها يقهمددد

َقددددامهف وهددددع َ َج ددددا هف ، فخ ددددف هللا عدددد هف بعددددد َ  علددددف اجتهددددا هف فددددي طلددددب 
مرهاته ، ونعد َ  يفحها في امتحايهف بهفر ال رش وال هم لترنيتهف عل  المفاهددَ ، 
وقددد ظهددر َْددر هدد ا ااعدددا  الدددقيب للم ددلمين األوائددل فددي قدددرتهف علدد  تحمددل َببدداا 

 فها  وإيًاا الدول  ااِالمء  في المدي   ال
دِه هللا  ، لءل ده عدن الددعَه ، و لمدن   وقد ةاولَ قريش َ  تق   َبا طالب عف الِر

ِه  َوهح لهف اعتزامده المضدي فدي الددعَه ، وإيده ا يمتلدَ ةدب التهقدف عدن   الِر
 التالءي أل  هللا َمره به ، فايصرفها خائاين.

الملدددي يتعرهددده  لضدددغهط كثيدددَر مدددن قادددل المًدددركين ، وكدددا  الم دددلمه  فدددي العهدددد 
بعضدددها ي  دددي كال دددخري  والتمددد يب وال دددب ، ونعضدددها بدددديي كالضدددرب والتعدددريَّ 
للًددم  المتههفدد  فددي رمدداِ الصددحراا الملتهبدد  ، ونعضددها اقتصددا   كاامت دداع عددن 

 مخالاتهف وت  ير ال ا  م هف 
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ءدد  ، وغددر  اايمايالمعددايي  َوصددحابه ، بتعميددب  وكددا  القددر   ي ددِز لتثايددَ ال اددي 
دددهف ، وتدددرنيتهف علددد  األخدددالق ال اهدددل  ، وايتدددزاع شدددهائب الفاهلءددد   الصدددار فدددي ي ِه
يب الصل  بدالل تعدال   ونقاياها من ِلهكهف وعا اتهف ، َومرهف بااِتعاي  بالصالَ وتْه

َعدائهف .  ليزا  َّيمايهف ويقهوا عل  مهاجه  
طايهف وعدهف هللا تعال  المثهند  . وقدد وعدد هللا ولما هاجروا َّل  الحبً  ونعدوا عن َو 

 الم م ين الصابرين بال صر في الديءا واألجر في واْلخَر .
َهمء  االتزام بالحلم  وة دن المخاطبد  ، والعددِ فدي معاملد  اْلخدرين  ووهح القر   
. وتدِ الص ات التي وصف هللا تعال  بهدا الم دلمين فدي ال دهر الملءد  علد  ِدمههف 

 وإيمايهف العميب .  الخلقي
وخالص  األمر: فإ  الحرب عل   عَه ااِالم قائم  وم تمَر، ولمن هللا ياصر  ي ه 

َعدائه، فله الحلم  البالغ  وهه علي كل شئ قدير.  َوولءائه، وم تقف من 
 وووووووووووووووووو
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 إسالم ةمر وحمزة رضي هللا ةنهم 
 

 )الًبل  ااِالمء (  
ل حب قد يتهلد م ه برق يضئع فقد مدرت علد  الم دلمين فدي ملد  َّ  األفب المتلاد با

َيددام غددالظ شدددا  مظلمدد  اهددارت فيهددا جماعددات مددن الم ددلمين َ  ت ددر بدددي ها َّلدد  
َماكن شت  ونارق مختل  ، ونقي من بقي يلابد الع َ والضيب من شاَ المًدركين 

َمرهدا قادل َ  وكيدهف، َّا َ  ع اصر جديدَ  خلَ ااِالم جعلَ قريًدًا تتدرو  فدي 
 تقدم عل  َِّاااتها المايست  هد الم لمين. 

ومن ه اا ال ين َِلمها وكا  َِّالمهف فتحًا ويصرًا لإلِالم والم لمين، وة دَر علد  
وكدا  رجداًل قهيدًا ذا عزيمد  وشدفاع ،   المًدركين ةمدَز بدن عادد المالدب عدف ال ادي 
اب َِّالمه هه الغضب والحمء  ابن َخءه  َ َ  ةمَز رهي هللا ع ه ، وخار ذلِو

كا  قا مدًا مدن الصديد فلقيتده مدهاَ لعادد هللا بدن جددعا  َوخارتده َ  َبدا جهدل قدد ِدب 
ابن َخءه ِبًا قاءحًا و ذاه، فأِرع ةمَز وقد تملسمه الغضب ةت  جاا ال ا   ال   يءده 
َبه جهل ، وهه جال  بين قهمه فهقدف ةمدَز علد  َرِده وهدرنه بدالقه  فًدج َرِده 

يَر وقاِ له : َتًتمه َويا عل   ي ه؟ َ  تًتف محمدًا َويدا َ يدن بدي ده؟، فمدا  شف  كا
دِه هللا  َوي د  َ  يهدا  وهده   َِّالم ةمَز رهي هللا ع ده فدي بدا ئ األمدر ةمءد  لِر

ابن َخءه ، ْف شرح هللا صدره للحب، قاِ ةمَز رهي هللا ع ه: لما اةتمل ي الغضدب 
علد  فدراق  يدن  بدائي وقدهمي وندَ مدن الًدَ فدي وقلَ َيدا علد   ي ده، َ رك دي ال ددم 

َمددر عظدددءف ا َكتحددل ب دددهم ، ْددف َتيدددَ المعبدد  وتضدددرسعَ َّلدد  هللا ِدددبحايه َ  يًدددرح 
َاح ع دي الباطدل وامدتأل  صدر  للحب ويد هب ع دي الريدب، فمدا َتممدَ  عدائي ةتد  

ِه هللا  ن َِدلف فدعا لي بأ  يثات ي هللا، وقاِ ةمَز ةدي  قلاي يقي ًا ، فغدوت َّل  ِر
 َبءاتًا من الًعر م ها:

 ةمدت هللا ةين هد  ف ا   َّل  ااِالم و الدين الح ء 
 لدين جدداا من رب عزيز خاير بالعبا  بهدف لاددء 

ائله علددي ا تحدر  م  ذ  اللب الحصء    َّذا تليدَ ِر
ائل جاا َةمد من هداها بآيات مدايس   الحدروم   ِر
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دِه َوبل  ةمدَز رهدي هللا ع ده فدي اا ِدالم بدالًا ة د ًا، و افد  عدن ااِدالم وعدن ِر
ِه   هللا   فاعًا عظءمًا َّل  َ  اصا اه هللا تعال  في الًهداا، وقد شهد له ب لَ ِر
 ةيث قاِ : ) ِيد الًهداا ةمَز( رواه الاارايي .   هللا 

َومدا الرجدل اْلخدر الد   كدا  َِّدالمه كد لَ فتحدًا ويصدرًا للم دلمين، وخزيدًا للمًدركين 
وة َر علديهف فهده عمدر بدن الخاداب رهدي هللا ع ده، وقدد كدا  عمدر رهدي هللا ع ده 
من َوائل المحارنين لإلِالم والم تهزئين بالم دلمين، وكدا  معروفدًا بحددَ الابد  وقدَه 
َوجددد   الًدددلءم ، وطالمدددا لقدددي الم دددلمه  م ددده َلدددها  األذ ، وصددد هم العددد اب، قالدددَ 

  َرض الحبًدد  وقددد ذهددب عددامر فددي بعددَّ عددامر بددن رنءعدد  :   وهللا ََّيددا ل ترةددل َّلدد
ةاجات ا ، َّذ َقال عمر بن الخااب ةت  وقف عل س وهده علد  شدركه وك سدا يلقدي م ده 
الاالا َذً  ل ا وشدًَ علي ا، فقاِ : َّيسه اايادالق يدا َم عادد هللا؟ قالدَ: قلدَ يعدف وهللا 

جددًا، فقدداِ عمددر ل خددرجن فددي َرض هللا،  ذيتمهيددا وقهرتمهيددا، ةتدد  يفعددل هللا ل ددا مخر 
صحبلف هللا ، وَريدَ لده رقد  لدف َكدن َراهدا ْدف ايصدرم وقدد َةزيده يءمدا َر  خروج دا، 
قالَ ففاا عامر بحاجته فقلَ يا َبا عاد هللا له َريدَ عمدر  ي دًا ورقتده وةزيده علي دا، 
َر في َِّالمه؟ قلَ: يعدف، قداِ : وهللا ا ي دلف ةتد  ي دلف ةمدار الخاداب  قاِ: َطمع

ًِا م ه لرَما كا  ير  من غلظته وق هته عل  ااِالم، ولمن قلب المدرََ  ، قاِ ذلَ يأ
كا  َصدق من َر  الرجل، فدإ  غلظد  عمدر كايدَ قًدَر خ ء د  تممدن ورااهدا ي دابء  

 من الرق  والعاف وال ماة  ت فرت بعد َِّالمه .
والظدداهر َ  عمددر كايددَ تتصددارع فددي ي  دده مًدداعر مت اقضدد ، وهددي تقدي دده لتقاليددد 

دداله مدد  شددههات ال ددلر واللهدده، ْددف َّعفابدده بصددالب  وعددا ا ت األبدداا واألجدددا ، واِتِر
باتهف عل  عقيدتهف، ْف الًلهب التي تراو ه في َ  ما يددعه َّلءده ااِدالم  الم لمين ْو

َك  من غيره.  َجل و َ
بدددعاا كددا  بركدد  علدد  عمددر وتهيءقددًا مددن هللا تعددال  لدده، رو    هدد ا وقددد  عددا ال اددي 
ددِه الترمدد   فددي ِدد  : ) اللهددف  ه مددن ةددديث ابددن عمددر رهددي هللا ع دده قدداِ: قدداِ ِر

اعدز ااِدالم بأةددب هد ين الدرجلين َّلءددَ بدأبي جهددل َو بعمدر بدن الخادداب قداِ وكددا  
َةاهما َّلءه عمر ( فاِتما  عمر رهي هللا ع ه للحدب وَعلدن َِّدالمه، ولمدا خْلصدَ 

َ ا  الم دلمه  ي  ه من شهائاها، وتمحسصَ بااِالم، كا  مدد ًا عظءمدًا لف  دد هللا، فدا
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به م ع  وقَه ووقعَ في ي ه  المافرين ة َر، قاِ ابن م عه  رصي هللا ع ه:   َّ  
َِّالم عمر كا  فتحًا، وإ  هفرته كايَ يصرًا، وإ  َّمارته كايَ رةمد ، ولقدد ك سدا مدا 
يصدلي ع دد المعبد  ةتد  َِدلف عمدر ، فلمدا َِدلف قاتدل قريًدًا ةتد  صدل  ع دد المعبد  

َعددَز م دد  َِددلف وصددلي  َل ددا  ا معدده   ، ورو  البخددار  عددن ابددن م ددعه  كدد لَ قدداِ:   ما
 عمر  .

ددِه هللا   وهلد ا كدا  َِّدالم هد ين الدرجلين العظءمددين فتحدًا ويصدرًا لإلِدالم، ويصدَر لِر
   وقَه للم لمين، ورفعًا لمع هياتهف، والمتأمل يفد فرقًا هائاًل بين طاءع  المهاجه  مد

األولد  وني هدا فدي ال د   التاِدع  ومدا بعددها ةيدث ايضدف عمدر بعدد ااِالم فدي ِد ءَره 
 ، فمايَ بحب يقا  تحَهِ جههري  في ال يَر ال اهَي  .  اايما ةمَز َّل  ركب 

   وووووووووووووووووو
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 الاروس والعظ ت
 

َّ  هللا َّذا َرا  لعاد َ  يهجهه لدعَه الخير وااصالح، َلق  في قلبه كره ما  -1
 هالِ وف ا . علءه مفتمعه من

، وا يحلف بها، وإيما  -2 َّ  محمدا علءه الصالَ وال الم لف يلن ي تًرم لل اَه
ال ، وله كا   كا  يلهمه هللا الخلَه للعبا َ تاهيرا، وإعدا ا روةءا لتحمل َبباا الِر
، لما فزع من يزِو الهةي علءه، ولما يِز َّل   علءه الصالَ وال الم ي تًرم لل اَه

عن ِر تلَ الظاهَر التي ر ها في غار ةراا، ولف يتأكد من َيه خديف  ي ت  رها 
ِه َّا بعد رؤي  جاريل يقِه له:  ِه هللا، َويا جاريل» ِر وإا بعد « يا محمد َيَ ِر

َ  َكد له ولخديف  ورق  بن يهفل َ  ما ر ه في الغار هه الهةي ال   كا  ي ِز 
 عل  مِه  علءه الصالَ وال الم.

َّذا كايَ غريب  عل  معتقدات الفمههر وعقليته، ي بغي َا َّ   عَه ااصالح  -3
يفهر بها الدابء  ةت  ي من بها عد  يضحه  في ِايلها بالغالي والرخءص، ةت  
، يءضمن  َّذا ياِ صاةب الدعَه َذ ، قام َتباعه الم م ه  بدعهته بهاجب الدعَه

 ب لَ اِتمرارها.

ِه هللا  -4 يأل هيه، وقد اِت مروا  عهته  قد فاجأ العرب بما لف يلهيها  َّ  ِر
َشد ااِت مار، وكا  كل همهف القضاا علءه وعل  َصحابه، فما  ذلَ ر ا تاريخءا 
َعمها َ  محمدا علءه الصالَ وال الم َّيما كا  يمثل  عل  بعَّ  عاَ القهمء  ال ين 
َعف مضحَ تر ه وقائ  التاريخ  الته  ماِ العرب وماامحهف ةي  اب، وهه  في ِر

كما َري ا، وما ةمل ه ا القائل َومثاله عل  ه ا القِه َّا الغله في  عه   الثابت 
القهمء  وجعل ااِالم َمرا م اثقا من ذاتء  العرب وت ميرهف، وه ا َّيمار واهح ل اَه 

ال  ااِالم. ِه وخ َّ عظءف لِر  الِر

َّ  ْبات الم م ين عل  عقيدتهف بعد َ  ي ِز بهف األشرار والضاله  َيهاع  -5
مه الع  اب وااهاها ،  ليل عل  صدق َّيمايهف وإخالصهف في معتقداتهف، ِو

هف َورواةهف، بحيث يرو  ما هف علءه من راة  الضمير واطمئ ا  ال     ي ِه
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َعظف بلثير مما ي اِ َج ا هف من  والعقل، وما يأملهيه من رها هللا جل شأيه 
 تع يب وةرما  واهاها . 

ن، والدعاَ المخلصين تمه   ائما َوبدا ألرواةهف ا َّ  ال ءاَر في الم م ين الصا قي
ألج امهف، وهف ي رعه  َّل  تلاء  ماالب َرواةهف من ةيث ا يباله  بما تتالبه 
ج همهف من راة  وشب  ول َ، ونه ا ت تصر الدعهات، ونه ا تتحرر الفماهير من 

 الظلمات والفهاات.
ِه  -6 وفي رفضه ما عرهته  ذلَ القِه لعمه َبي طالب،  َّ  في قِه الِر

ال ، وةرصه عل  هداي   علءه قريش من ماِ وملَ،  ليال عل  صدقه في  عه  الِر
ال ا ،وك لَ ي بغي َ  يله  الدابء  مصمما عل  ااِتمرار في  عهته مهما تألب 
علءه المباله ، معرها عن َّغراا المبالين بالفاه والم اصب، فالمتاعب في ِايل 

َعز وَغل  ع دهف الحب لد  الم م ين را ة  لضمائرهف وقلهنهف، وره  هللا وج ته 
 من كل م اصب الديءا وجاهها َومهالها.

َّ  عل  الدابء  َ  يفتم  بأيصاره عل  فترات في كل يهار َو َِاهع،  -7
ليزيدهف َّيمايا بدعهتهف، ولءعلمهف طرقها َوِالياها و  ابها، وإذا خًي عل  ي  ه 

وجب علءه َ  يله  اجتماعه بهف ِرا لئال ْيفمر   وجماعته من ااجتماع بهف عل ا
 المباله  َمرهف يءقضها عليهف جمءعا، َو يز ا وا في تع ياهف واهاها هف.

َّ  عل  الدابء  َ  يهتف بأقرنائه فيالغهف  عَه ااصالح، فإذا َعرهها، كا   -8
 له ع ر َمام هللا وال ا  عما هف علءه من ف ا  وهالِ.

جد جماعته في خار عل  ةءاتهف َو معتقداتهف من َّ  عل  الدابء  َّذا و  -9
ال ت  ، َ  يهيئ لهف ملايا يأم ه  يءه من عدوا  المبالين، وا ي افي ذلَ ما يفب 
عل   عاَ الحب من تضحء ، فإيهف َّذا كايها قل  اِتااع المباله  َ  يقضها عليهف 

اِتمرار قضاا مارما، فيتخلصها من  عهتهف، وفي وجه هف في ملا   من هما  
 الدعَه وايتًارها.

ايءا بالهفَر َّل  الحبً ، ما يدِ عل  َ    -10 ِه َصحابه َوا ْو َّ  في َمر الِر
ب من راباتهف م   رابا  الدين بين المتدي ين وله اختل َ  ياياتهف هي َقه  َوْو
الْه يين والملحدين، فالديايات ال ماوي  في مصدرها َوصهلها الصحءح  مت ق  في 
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له واليهم اْلخر،  اايما جتمابء  المار ، كما هي مت ق  في األهدام اا بالل وِر
ب من َي  وشءف  من قراب  َو  م َو  وه ا ما يفعل وشائج ]روابَ[ القرن  بي ها َْو

 مهطن م  االحا  والْه ء  والم ر بًرائ  هللا. 

َهل الحب ب ههل  وي ر، فهف كلما َخ قَ ل -11 هف َّ  المبالين ا ي ت لمه  َمام 
ائل َخر  وهل ا  ائل المقاوم  والقضاا عل   عَه الحب، ابتمروا ِو يل  من ِو ِو

  )ال باعي(ةت  ي تصر الحب ايتصاره ال هائي ويل ظ الباطل َي اِه األخيَر. 
 

   وووووووووووووووووو
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 الاروس والعبر الع م  لهذه المرحل  
 

َع دددي بددددَ الدددهةي ( وفدددي هددد ا الحدددا ث العظدددءف  1 ايددد  وم زلددد  العلدددف فدددي تظهدددر مل) 
ددفر   ِ ددَرَ  برا ددِه هللا هددي األمددر بددالقرااَ ) اق  ااِددالم، فددأِو كلمدد  فددي ال اددَه تصددل َّلدد  ِر

ََ الس ر  َخَلَب ( ]العلب:   [.1َرنَر
َهله ويميزهف عل  غيرهف َاِ ااِالم يحث عل  العلف ويأمر به ويرف   رج    وما 

يَن  َمْ دد َفدد ر هللْا السدد ر َمْلددهَ  قدداِ تعددال : ) َير  ددَف َ َرَجدداٍت َوهللْا برَمددا َتع  ل  يَن َْوتْددها ال عر دد  ْمف  َوالسدد ر ها مر
يَن َا 11َخاريدددرن ( ]المفا لددد :  َلْمدددهَ  َوالسددد ر يَن َيع  دددَتهر  السددد ر [ وقددداِ ِدددبحايه ) ْقدددل  َهدددل  َي  

َلْمهَ  َّريسَما َيَتَ كسْر َْوْله األل َبابر ( ]الزمر:   [.9َيع 
 اف  من هللا عدز وجدل، فهده الد   علدف بدالقلف، وعلدف ااي دا  مدا لدف َّ  مصدر العلف ال

يعلددف، ومتدد  ةددا ت البًددري  عددن هدد ا المدد هج، واي صددل علمهددا عددن التقيددد بمدد هج هللا 
اًبا في َّبا تها  .13 تعال  رج  علمها وناًا عليها ِو

كدالم   َّ  ظاهَر الهةي معفَز خارق  لل  ن والقهايين الااءعء ، ةيث تلق  ال ادي 2
هللا )القدر  ( بهاِددا  الملددَ جاريددل )علءدده ال دالم(؛ ونالتددالي فددال صددل  لظدداهَر الددهةي 
باالهام َو التأمل الباط ي، َو ااِتًعار الداخلي، بل َّ  الهةي يدتف مدن خدارج ذات 

، وت حصددر وظء تدده بح ددظ المددهة  وتالءغدده، َومددا بءايدده وت  دديره فيددتف بأِددلهب ال اددي 
 . 14 ا يثه َوقهاله ال اي كما يظهر في َة

َّ  ةقءقددد  الددددهةي، هددددي األِدددا  الدددد   تترتددددب علءدددده جمءددد  ةقددددائب الدددددين، بعقائددددده 
وتًريعاته َوخالقه، ولد لَ اهدتف الم تًدرقه  والمالةددَ مدن قدالهف، بدالاعن والتًدلءَ 
في ةقءق  الهةي، وةاولها َ  يأولها ظداهَر الدهةي ويحرفههدا عدن ةقءقتهدا عمدا جاايدا 

: َّ  محمدددا فدي صدحاح ال دد   ا   لًدري  ، وةددْ ا بدده الم رخده  الثقدات، فقائددل يقدِه
تعلدف القددر   ومبدا ئ ااِددالم مددن بحيدرا الراهددب، ونعضدهف قدداِ بددأ  محمدًدا كددا  رجدداًل 

 .15 عصاًءا َو مصاًبا بداا الصرع
                                                

ال ،  . يحي  الءحي  ص - 13  .34ايظر: الهةي وتالءي الِر
 (.1/129ايظر: ال يَر ال اهي  الصحءح  للعمر  ) - 14

 .64ايظر: فقه ال يَر ال اهي  للاهطي ص - 15
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: َّ  محمددًدا علءدده الصددالَ وال ددالم وهدده فددي غددار ةددراا فددهجئ بفاريددل  والحقءقدد  تقددِه
وهدده يقددِه لدده: اقددَر، ةتدد  يتاددين َ  ظدداهَر الددهةي لء ددَ َمددرا ذاتًءددا  َمامده يددراه بعي دده،

 اخلًءددا مددر ه َّلدد  ةددديث الدد    المفددر ، وإيمددا هدده اِددتقباِ وتلددبٍَ لحقءقدد  خارجءدد  ا 
اله ْالث مرات قائال في كدل  عالق  لها بال    و اخل ال ات، وهف الملَ َّياه ْف َِّر

رجي ومبالغد  فدي ي دي مدا قدد يتصدهر، مدن َ  مَر: اقَر، يعتار تأكيدا لهد ا التلقدي الخدا
 األمر ا يعدو كهيه خءاًا  اخلًءا فقَ.

بالرعب والخهم مما ِم  وَر ، َوِرع َّل  بيته يرجدف فد ا ه،   ولقد َصيب ال اي 
دددال  التدددي ِدددءللف بثقلهدددا وتالءغهدددا   وهددد ا يددددِ علددد  َ  ال ادددي  لدددف يلدددن متًدددهقا للِر

 16 لل ا ،
ََ وقددد قدداِ تعددال  تأكيدددا ل َيددا َمددا ْك دد رر ددن  ََم  ََ ْروًةددا مَر دد َةي َ ددا َّرَلء  ََ ََو  هدد ا المع دد : ) َوَكددَ لر
رر  َمددا ال مرتَدداْب َوَا  ََ  اايمددا تَددد  َيددا َوإريسدد َبا ر ددن  بر دداْا مر ًَ دددر  برددهر َمددن يس َوَلمرددن َجَعل َ دداْه ْيددهًرا يسه 

َتقرءٍف  َراٍط مر   در  َّل  صر َراطر هللار الس ر  لَ  -َلَته  ضر َََا صر َماَواتر َوَمدا فردي اأَلر  ْه َما فري ال س
يْر اأْلْمهْر ( ]الًهر :   [.53-52َّل  هللار َتصر

َر برْقددر  ٍ  : وقدداِ تعددال   دد ْجددهَ  لرَقاَاَيددا ائ  يَن َا َير  َِ السدد ر ف   َياْتَ ددا َبيَرَ دداٍت َقددا َلدد  َعَلددي هر ) َوإرَذا ْتت 
ل ْه ْقل  َما يَ  دي َّر   ََتسبردْ  َّراس َمدا ْيدهَة  َّرَلديس َغي رر َهَ ا ََو  َبدَر َقداار َي   ر دن ترل  َلْه مر ْمهْ  لري ََ   ََْبدَر

تْددْه َعَلدددء ْمف  َوَا  ءٍف.ْقددل لسددده  َشدداَا هللْا َمدددا َتَله  ٍم َعظر َْ َرنَرددي َعدددَ اَب َيدده  َّريَرددي َََخدداْم َّر   َعَصدددي 
َْ يرءْلف  ْعْمًرا مَر  َراْكف  برهر َفَقد  َلارث  قرْلهَ  ( ]يهي : ََ   لرهر َََفاَل َتع   [.16، 15ن َقا 

 االستج ب  الك مل  للوحي، وةام التقايم بين يايه:-3
 َّ  العلف وال قه الصحءح المامل في العقائد والًرائ ، واْل اب وغيرها ا يله  
، قر ًيا ِو  ؛ والتزام الدليل الًرعي هه م هج  َّا عن طريب الهةي الم ِز

دددْدوَ   17 الصدددحءح اايمددا  علددديهف بالدد ين َيعددف هللا دد ن َيه  َ دددا َْمس ددن  َخَلق  قدداِ تعدددال : ) َومرمس
ْلهَ  ( ]األعرام:  در  [.181برال َحبَر َونرهر َيع 

َعظدف مدن غيدرهف ايت اعدا بالددليل والدهةي، وت دلءًما  لقد كا  الصحاب  رهي هللا عد هف 
 له، ألِباب عديدَ، م ها:

                                                
 .64للاهطي، صايظر: فقه ال يَر ال اهي   - 16
 .83ايظر ص   الغرناا، ِلما  العه َ ص - 17
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ميددددل َو هدددده  غيددددر مددددا جدددداات بدددده ال صددددهص، يزاهددد  قلددددهنهف، وخلههددددا مددددن كددددل  -َ
دهله وااذعدا  واايقءدا  لده ايقءدا ا مالقدا،  واِتعدا ها التدام لقادِه مدا جداا عدن هللا وِر

  و  ةرج وا تر  ، وا َّةفام.
ددِه  -ب ، ولدد لَ كددايها معاصددرتهف لهقددَ التًددري  ويددزِو الددهةي، ومصدداةاتهف للِر

صهص فيها، والعلف بمالب ات الهاقع  َو َعلف ال ا  بمالب ات األةهاِ التي يزلَ ال 
َعظف َِباب فقهه وفهمه وإ راب مغزاه.  ال ص من 

د  -وكايَ ال صهص  -ج تدأتي فدي كثيدر مدن األةءدا  ألِدباب تتعلدب بهدف  -قر ًيا ِو
َعظددف التددأْير؛  -بصددهَر فر يدد ، َو جمابءدد - ر فدديهف  فتخدداطاهف خااًبددا مباشددًرا، وتددْ 

تعقددب فددي ةي هدا، ةيددث تمدده  ال  دده  مًددحهي  بأِددباب أليهدا تعددالج َةددداًْا واقعءدد ، و 
 التأْر متهيئ  لتلقي األمر وااِتفاب  له.
ِه هللا  : قاِ ِر ابتدرته َبصارهف، كما يقِه ابن ببا    فمايها َّذا ِمعها َةدا يقِه

 .18 -رهي هللا ع ه  -
  :اإليم نالتأثر الوجااني العميق ب لوحي و  -4
مد  العلددف الصددحءح لددء  كحقدائب علمءدد  مفددر َ يتعامددل كددا  الصددحاب  يتعددامله  لقدد  

معها العقل فح ب،  و  َ  يله  لها عالق  بالقلب والفهارح، فقد َوْرهف العلف بدالل، 
َوِمائه، وص اته، َوفعاله: محاته والتأله َّلءه، والًهق َّل  لقائه، والتمتد  بدال ظر َّلد  

م ه، والح ر من بأِه وعقابده، وجهه المريف في ج   عد ، َووْرهف تعظءمه، والخهم 
وناًه ويقمته َووْرهف رجاا ما ع ده، والام  فدي ج تده ورهدهايه، وة دن الظدن بده، 

بددده، وهدددد ه المعدددايي الهجدايءددد  هددددي  اايمدددا فاكتملدددَ لدددديهف بدددد لَ  ْدددار العلدددف بددددالل و 
المقصدده  األعظددف فددي تحصدديل العلددف، وإذا فقدددت، فددال ي  دد  مدد  فقدددها علددف، بددل هدده 

 .19 عاجل واْلجلهرر في ال
دداًيا بال هدار، ورهبايددا بالليددل، ا يمد عهف علمهددف وإيمددايهف وخًددهعهف  وكدا  الصددحاب  فِر
هلل مدن القءددام بًد ويهف الدييهيدد ، مدن بءدد ، وشدراا، وةددرث، ويمداح، وقءددام علد  األهددل 

 واألوا  وغيرهف يءما يحتاجه .
                                                

 .94ي   المصدر ص - 18
 .97ايظر: ص   الغرناا ص - 19
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 وأثره  عي صن ة  الق دة:  شخصي  النبي  -5
د  للترنءد  والتعلدءف عرفتهدا البًدري ، كءدد  كايدَ  ار األرقد َعظددف مدِر ف بدن َبدي األرقدف 

دددِه هللا  ،   ا، َوِدددتاذها هددده ِر َِدددتاذ البًدددري  كلهدددا، وتالميددد ها هدددف الددددعاَ والهددددَا
والقا َ الرناييه ، ال ين ةدرروا البًدري  مدن رق العاه يد  َوخرجدههف مدن الظلمدات َّلد  

 .20 ي ه ترنء  غير م اهق  وا ملحهق ال هر، بعد َ  رناهف هللا تعال  عل  ع
هله َّل  تمهين الفماع  األول  مدن الصدحاب ، ةيدث  في  ار األرقف وفب هللا تعال  ِر

 قامها بأعظف  عَه عرفتها البًري .
دِه المرندي األعظدف  َ  يرندي فدي تلدَ المرةلد  ال دري ، وفددي  ار   لقدد اِدتااع الِر
لتهةيددد، والفهددا  والدددعَه فدددايَ لهددف الفزيددَر، األرقددف َفدد اذ الرجدداِ الدد ين ةملددها رايدد  ا
 وقامها بال تهةات العظءم  في يصف قر .

فائقدد  فددي اختءددار الع اصددر األولدد  للدددعَه فددي خددالِ ال دد هات   كايددَ قدددَر ال اددي 
، وتددرنيتهف وإعدددا هف َّعدددا ا خاصددا ليدد هلهف اِددتالم  الددثالث األولدد  مددن عمددر الدددعَه

دد ددال ، فالِر العظمدد  ا يحملهددا  ااي ددايء  اات الماددر  واألهدددام االقءددا َ، وةمددل الِر
 َّا َف اذ الرجاِ، وكبار القا َ، وعمالق  الدعاَ.

دِه  َعظف مدار  الديءا وجامعات العالف، التقد  فيهدا الِر كايَ  ار األرقف مدِر  من 
 المرني بالص َه المختاَر من الرعيل األِو )ال دابقين األولدين( فمدا  ذلدَ اللقداا الددائف
دد  علدد  م هدددهم الف ديدد  وال ددم  والااعدد  والقءددا َ و  ابهدددا  تدددريًبا عملًءددا لف دده  المدِر
َوصددهلها، ويًددح  يءدده القائددد األعلدد  ج دددده َوتباعدده بالثقدد  بددالل والعزيمدد  وااصدددرار، 
ويأخدد هف بالتزكءدد  والتهدد يب، والترنءدد  والتعلددءف، كددا  هدد ا اللقدداا المدد ظف يًددح  العددزائف، 

 .21 ف  َّل  الا ِ والتضحء  واايثارويقه  الهمف، ويد
 عي التع مل مع السنن  عقه النبي  -6

د ن ويدهامء  تدتحلف فدي  َّ  ب اا الدِو وترنء  األمف، وال ههض بهدا يخضد  لقدهايين ِو
، وع دد التأمدل فدي ِديَر الحايدب المصددا      م ديَر األفدرا  والًدعهب واألمدف والددِو

 م  وقدَر فائق .يراه قد تعامل م  ال  ن والقهايين بحل
                                                

ِه من التمهين َّل  التملين ص - 20  .219ايظر:  ول  الِر
 .220المصدر ال ابب ص  - 21
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َمدا   َّ  ال  ن الرنايء  هي َةلام هللا تعال  الثابت  في المه ، وعل  ااي ا  في كل 
وملا ، وهي كثيَر جًدا، وال   يهم ا م ها فدي هد ا المتداب مدا يتعلدب بحركد  ال هدهض 

ءًقا.  تعلًقا ْو
التددي ا  َّ  المتدددبر ْليددات القددر   المددريف يفدددها ةافلدد  بالحددديث عددن ِدد ن هللا تعددال ،

تتادِ وا تتغير، ويفد ع اي  ملحهظ  بإبراَ تلَ ال  ن وتهجءه ال ظر َّليها واِتخراج 
العادددَر م هدددا، والعمدددل بمقتضدددءاتها لتمدددهين المفتمددد  الم دددلف الم دددتقءف علددد  َمدددر هللا، 
والقر   المريف ةي ما يهجه َيظار الم لمين َّل  ِ ن هللا تعال  في األرض، فهه ب لَ 

صددِه التددي تفددر  وفقهددا، فهددف لء ددها بدددًعا فددي الحءدداَ، فددال هامء  التددي يددر هف َّلدد  األ
تحلددف المدده  والًددعهب واألمددف والدددِو واألفددرا  جاريدد  ا تتخلددف، واألمددهر ا تمضددي 
جزاًفددددا، والحءدددداَ ا تفددددر  فددددي األرض عاثًددددا، وإيمددددا تتبدددد  هدددد ه ال ددددهامء ، فددددإذا  ر  

َيهدددا، تمًددد َ ل هدددف الحلمددد  مدددن وراا األةدددداث، الم دددلمه  هددد ه ال ددد ن، َو ركدددها مغا
وتاي ددددَ لهددددف األهدددددام مددددن وراا الهقددددائ ، واطمددددأيها َّلدددد  ْبددددات ال ظددددام الدددد   تتبعدددده 
األةداث، َو َّل  وجه  الحلم  المام   وراا هد ا ال ظدام، واِتًدرفها خدَ ال دير علد  
هددها مددا كددا  فددي ماهددي الاريددب، ولددف يعتمدددوا علدد  مفددر  كددهيهف م ددلمين، لي ددالها 

 22لين بدو  األخ  باألِباب الم  ي  َّلءهال صر والتم
 البن ء التعباي واألخالقي عي العها المكي -7

 َوًا: تزكء  َرواح الرعيل األِو بأيهاع العبا ات
ِه هللا  َصحابه عل  تزكء  َرواةهف َورشددهف َّلد  الاريدب التدي ت داعدهف   َرنس  ِر

َهم  ها:عل  تحقيب ذلَ المالب من خالِ القر   المريف ومن 
 التدبر في كه  هللا ومخلهقاته، وفي كتاب هللا تعال . -1
التأمل فدي علدف هللا الًدامل وإةاطتده الماملد  بلدل مدا فدي المده ، بدل مدا فدي عدالف  -2

 الغيب والًها َ.
ائل لترنء  الروح َوجلها قدرا، َّذ العبدا َ غايد   -3 َعظف الِه ببا َ هللا عز وجل، من 

 قها َّا هللا وةده.الت لل هلل ِبحايه وا ي تح

                                                
 (145/ ص  1)ج  -ال يَر ال اهي  عرض وقائ  وتحليل َةداث  - 22
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 والعبا ات التي ت مه بالروح وتاهر ال    يهعا :
: العبددا ات الم روهدد  كالاهدداَر، والصددالَ، والصددءام، والزكدداَ، والحددج  -َ ال ددهع األِو

 وغيرها.
ال هع الثايي: العبدا ات بمع اهدا الهاِد ، ويًدمل كدل شديا ْي  تَده  بده التقدرب َّلد   -ب

 .23 يثاب صاةاها، وترن  روةه ترنء  ة    هللا ِبحايه وتعال  فهه ببا َ
َّ  تزكءدد  الددروح بالصددالَ وتددالَو القددر  ، وذكددر هللا تعددال ، والت دداءح لدده ِددبحايه َمددر 
مهف في ااِالم، فإ  ال    البًري  َّذا لف تتاهر من َ رايها وتتصل بخالقها ا تقهم 

َاً ا بالتمددالء  الًددربء  الملقدداَ عليهددا، والعبددا َ والمداومدد  عليهددا ت عاددي الددروح وقددهً ا و
 و فًعا قهي ا َّل  القءام بما ت مر به.

 حكم  االبتالء وعوائاه: -8
َهمها:  لالبتالا ةلف كثيَر من 

 تصفي  الصفوف: -*
يل  لتصد ء  ي ده  ال دا ، ومعرفد  المحدب مد هف والمبادل؛ وذلدَ  جعل هللا اابتالا ِو

دَب ال سداْ  أل  المرا قدد ا ْيمًدف فدي الرخداا، لم ده تمًد ه الًد دَ، قداِ تعدال : ) َََة ر
َتْ هَ  ( ]الع ماهت:   [.2ََ  ْيت َرْكها ََ  َيْقهْلها  َم سا َوْهف  َا ْي  

 تربي  الجم ة  المسلم : -*
َّيدده الاريددب الدد   ا طريددب غيددره ايًدداا الفماعدد ، التددي تحمددل هدد ه الدددعَه وتدد هَّ 

ل هياتها من الخيدر والقدَه وااةتمداِ، بتمالء ها، طريب الترنء  له ه الفماع ، وإخراج م
وهه طريب المزاول  العملء  للتمالء ، والمعرف  الهاقعء  لحقءقد  ال دا  وةقءقد  الحءداَ، 
ذلدددَ ليثادددَ علددد  هددد ه الددددعَه َصدددلب َصدددحابها عدددهً ا، فهددد اا هدددف الددد ين يصدددلحه  

 . 24 «لحملها، َّذ  بالصار عليها، فهف عليها م تم ه  
 فوس:الكشف ةن خب ي  الن -*
يعلددف ةقءقدد  القلددهب قاددل اابددتالا، ولمددن اابددتالا يلًددف فددي عددالف الهاقدد  مددا  َّ س هللا  

هه ملًهم لعلدف هللا، مغيدب عدن علدف البًدر، يءحاِدب ال دا  َّذ  علد  مدا يقد  مدن 
                                                

، عاد ال - 23  (.472، 1/471حلءف محمه  )فقه الدعَه

 (.2/180في ظالِ القر   ) - 24
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عملهددف ا علدد  مفددر  مددا يعلمدده ِددبحايه مددن َمددرهف، وهدده فضددل مددن هللا مددن جايددب، 
ايدب، فدال يأخد وا َةدًدا َّا بمدا اِدتعلن مدن َمدره وعدِ من جايب، وترنء  لل ا  من ج

 . 25 ونما ةققه فعله، فلء ها بأعلف من هللا بحقءق  قلبه
 اإلةااد الحقيقي لتحمل األم ن : -*
َ  يعددد ب المددد م ين بددداابتالا، َو  يددد ذيهف بال ت ددد ، ولم ددده  -ةاشدددا هلل  -ومدددا بدددالل »

َّعددا  خداص ا يدتف َّا بالمعايداَ  ااعدا  الحقءقي لتحمل األماي ، فهي في ةاج  َّل 
العملء  للمًاق، وإا بااِتعالا الحقءقدي علد  الًدههات، وإا بالصدار الحقءقدي علد  
هابدده علدد  الددرغف مددن طددِه ال ت دد  وشدددَ  اْلام، وإا بالثقدد  الحقءقءدد  فددي يصددر هللا ْو

لم خهَر اابتالا، وال    تصهرها الًدائد، فت  ي ع ها الخاث وت تفءش كامن قهاها ا
فت تءقظ وتتفم ، وتارقها بع ف وشدَ يءًدتد عه هدا ويصدلب ويصدقل، وكد لَ ت عدل 
الًدائد بالفماعات، فال يبق  صامًدا َّا َصلاها عهً ا َوقهاها طاءع ، َوشدها اتصداًا 
ق  يءما ع ده من الح  يين ال صر َو األجر، وه اا هف الد ين ي دلمه  الرايد   بالل، ْو

 .26 «ين عليها بعد ااِتعدا  وااختبارفي ال هاي  م تم 
 معرع  حقيق  النفس: -*

وذلدَ لمددي يعدرم َصددحاب الددعَه ةقءقددتهف هددف َي  دهف، وهددف يزاولده  الحءدداَ والفهددا  
مزاولددد  عملءددد  واقعءددد ، ويعرفدددها ةقءقددد  الددد    البًدددري  وخباياهدددا، ةقءقددد  الفماعدددات 

ههات فدي َي  دهف، وفدي والمفتمعات، وهف يرو  كء  تصارع مبا ئ  عهتهف م  الً
َي د  ال ددا ، ويعرفدده  مددداخل الًددءاا  َّلدد  هدد ه ال  دده ، ومزالددب الاريددب وم ددارب 

 .27 الضالِ 
 معرع  قار الاةوة: -*

                                                
 (.6/387ي   المصدر ) - 25

 (.6/389ي   المصدر ) - 26

 (.2/181ي   المصدر ) - 27
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وذلددَ لمددي تعددز هدد ه الدددعَه علدديهف، وتغلدده بقدددر مددا يصددياهف فددي ِددايلها مددن غددث »
، فال ي رطها فيها ب ٍِ عدد ذلدَ مهمدا ونالا، ونقدر ما يضحه  في ِايلها من عزيز وغا

 .28 «كايَ األةهاِ
 الاة ي  له : -*

فصددار المدد م ين علدد  اابددتالا  عددَه صددامت  لهدد ا الدددين وهددي التددي تدددخل ال ددا  فددي 
 ين هللا، وله وه ها َو اِتمايها لما اِتفاب لهف َةد، لقدد كدا  ال در  الهاةدد يدأتي َّلد  

يصدار علد  تمد ياهف َ  يمضدي َّلد  قهمده يددعههف، و   ، ْف يأتءه َمر ال ادي ال اي 
ِه هللا   .  29 َوذاهف، ويتاب  طريقه ةت  يعه  بقهمه َّل  ِر

 جذب بعض العن صر القوي  إليه : -*
َومام صمه  الم لمين وتضحءاتهف، تتهق ال  ه  القهي  َّل  ه ه العقيدَ، ومن خدالِ 

ءددد  تمادددر ع دددد هدددد ه الًخصدددءات الددددعَه وةاملههدددا، يء دددارعه  َّلدددد  اايمايالصدددالب  
ِالم  و  تر  ، وَعظف الًخصءات التدي يعتدز بهدا ااِدالم  خلدَ َّلد  هد ا الددين اا

 .30 من خالِ ه ا الاريب
 رعع المنزل  والارج  ةنا هللا، وتكفير السيئ ت: -*
ر    ُس  ِْ ه َِ َرِْ َ  َقا َ  َقاَل ًَ َقَهدا َّراس »  --َعن  َعائر َكٍ  َفَمدا َفه  مرَن مرن  َشده  يْب ال ْم   َما ْيصر

يَئً   َس َع  ْه برَها َخار ْ برَها َ َرَجً  ََو  َة ُس  . 31«َرَفَعْه 
فقددد يلدده  للعاددد  رجدد  ع ددد هللا تعددال  ا يالغهددا بعملدده فياتلءدده هللا تعددال  ةتدد  يرفعدده 

 .32 َّليها، كما َ  اابتالا طريب لتم ير ِيئات الم لف
هرهدا، معرفد  ذِ العاه يدد  كمدا َ  لالبدتالا فهائدد عظءمدد  م هدا: معرفد  عدز الرنهنءدد  وق

وك ددرها، ااخدددالص، اايابددد  َّلدد  هللا وااقبددداِ علءددده، التضددرع والددددعاا، الحلدددف عمدددن 
صدرت ع ه المصيب ، الع ده عدن صداةاها، الصدار عليهدا، ال درح بهدا ألجدل فهائددها، 

                                                
 (.2/180في ظالِ القر  ) - 28

 .194، 193ايظر: فقه ال يَر ال اهي  ، ص - 29
 .194، 193ايظر: فقه ال يَر ال اهي  ، ص - 30
 ( 6727صحءح م لف ) - 31
 .11: 8، وايظر: فقه اابتالا، محمد َبه صعيلءَ ص244ايظر: التملين لألم  ااِالمء  ص - 32



 208 

َهددل الدداالا وم دداعدتهف علدد  بلددهاهف، معرفدد  قدددر يعمدد  العايءدد   الًددلر عليهددا، رةمدد  
َعددده هللا تعددال  علدد  هدد ه ال هائددد مددن ْددهاب اْلخددَر علدد  اخددتالم والًددلر عليهدد ا، مددا 

 .33 مراتاها، وغير ذلَ من ال هائد. ومن َرا  التِه  فليراج  كتاب فقه اابتالا
 وووووووووووووووووو

 
 

 

                                                
 .28: 15ايظر: فقه اابتالا، محمد َبه صعيلءَ، ص - 33
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 الهجرة إلى الحبش 
 

َصددبحَ ملدد  ِددفً ا كايددًرا يعدد ب يءدده هددع اا الم ددلمين، فهدد ا َمءدد  بددن خلددف ْيخددرج 
فددي ةددر الظهيددَر ويارةدده علدد  ظهددره عرياًيددا  -رهددي هللا ع دده-بددالِ بددن رندداح  عادده

فددهق الرمدداِ المحرقدد ، ويضدد  علدد  صدددره صددخَر كايددَر، كددل هدد ا العدد اب أل  بددالا 
دديده يريددد م دده َ  يل ددر بمحمددد ويعاددد األصدد ام، لمددن بددالا كددا  قدده    اايمددا َِددلف ِو

ئال: َةدد .. َةدد. وتحمددل كدل هدد ا صدلب العقيددَ، لددف يلدن ولدف ي ت ددلف، وكدا  يدر   قددا
 الع اب ةت  َفرسَج هللا ع ه.

َب الم لمه   اخل بيهتهف؛ فه ا مصدعب بدن عميدر قدد ةب دته َمده، وم عدَ ع ده  وْع َر
الاعام، وجمعَ َخهاله ةت  يع بهه ليتدرب ااِدالم، وهلد ا َصدبحَ ملد  ملاًيدا غيدر 

فددي   بعددد يددهم، ف مددر ال اددي مددأمه  علدد  الم ددلمين، فتعدد يب الم ددار لهددف يددز ا  يهًمددا 
ملددا  يامددئن يءدده علدد  َصددحابه، فهقدد  اختءدداره علدد  الحبًدد ، فددأمر َصددحابه ممددن 
ياءقدددده  الهفددددَر بالتهجدددده َّليهددددا، أل  فيهددددا ملًمددددا ا ْيظلددددف ع ددددده َةددددد، وخددددرج بعددددَّ 
َوجتده رقءدد   الم دلمين المهداجرين َّلد  ه داب ِدر ا، وكدا  مددن بيد هف عثمدا  بدن ع دا  و

َوجته َِماا ب دَ عمدء ، وعاددهللا بدن م دعه  ، وجب َ ال اي  ع ر بن َبي طالب و
 وغيرهف. -رهي هللا ع هف-

َهدل قدريش بد لَ اشدتد غدءظهف ورفضدها َ  يتركدها الم دلمين المهداجرين َّلد   ولما علف 
الحبًددد  وشدددأيهف، بدددل صدددممها علددد  َّرجددداعهف َّلددد  ملددد ، فاختددداروا مدددن بيددد هف رجلدددين 

ددلههما بهدددايا معددروفين بالدد كاا، وهمددا: عمددرو بددن ا ِر لعدداص وعادددهللا بددن َبددي بلتعدد  َو
َّل  ملَ الحبً ، فدخل عمرو بن العداص علد  ال فاشدي، وقداِ لده: َيهدا الملدَ، َّيده 
َهَه  )جاا( َّل  بلدب م ا ِ هاا، فدارقها  يدن قدهمهف، ولدف يددخلها فدي  يد مف، وجدااوا 

بددداؤهف وَعمدددامهف بددددين ماتددددع، ا يعرفددده يحدددن وا َيدددتف، وقدددد بعث دددا َّلددد  الملدددَ فددديهف  
َعل  بهف عيً ا وَعلف بما عدابها علديهف، فدرفَّ ال فاشدي  وعًائرهف؛ لتر هف َّليهف، فهف 
 َ  ي لَرف الم لمين لهف، ةت  يبعث َّليهف ويتأكد من صح  كالم عمرو وصاةبه.

ل ال فاشي في طلدب الم دلمين المهداجرين َّلد  بدال ه ففدااوا َّلءده، َويدابها جع در  فأِر
ةت  يتحدث باِمهف، ف أله ال فاشي: ما ه ا الدين  -ي هللا ع هره-بن َبي طالب 
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ال   قد فارقتف به قهملف، ولف تدخلها في  ي ي، وا فدي  يدن َةدد مدن هد ه الملدل؟ َفدَر س 
َهددل جاهلءدد ، يعاددد األصدد ام، ويأكددل الميتدد ،  علءدده جع ددر قددائال: َيهددا الملددَ، ك ددا قهًمددا 

لفددهار، ويأكددل القدده  م ددا الضددعء ، فم ددا ويددأتي ال ددهاةش، ويقادد  األرةددام، وي دديا ا
ددها م ددا، يعددرم ي ددبه، وصدددقه، َومايتدده، وع افدده،  علدد  ذلددَ ةتدد  بعددث هللا َّلي ددا ِر

فدعايا َّل  هللا ل هةده ويعاده، ويخلد  مدا ك دا يعادد يحدن و باؤيدا مدن  ويده مدن الحفداَر 
ا ، َومريا بصدق الحديث، َو اا األماي ، وصل  الرةف، وة دن الفدها ر، والمدف واألْو

عددن المحددارم والدددماا، ويهايددا عددن ال ددهاةش، وقددِه الددزور، َوكددل مدداِ اليتددءف، وقدد م 
 المحص ات.

ق اه  َومريا َ  يعاد هللا وةده وا يًرب به شيًئا، َومريدا بالصدالَ والزكداَ والصدءام فصددس
و م دددا بددده، واتبع ددداه علددد  مدددا جددداا بددده مدددن هللا، فعادددديا هللا وةدددده فلدددف يًدددرب بددده شددديًئا، 

ةرم ا ما ةرم علي ا، َوةلل ا ما َةل ل ا، فعدا علي ا قهْم ا فعد بهيا وفت هيدا عدن  ي  دا، و 
ددا  عددن ببددا َ هللا  َو  ي ددتحل مددا ك ددا ي ددتحل مددن  -تعددال -لير ويددا َّلدد  ببددا َ األْو

الخبائددث، فلمددا قهرويددا وظلمهيددا وهددءسقها علي ددا، وةددالها بي  ددا ونددين  ي  ددا، خرج ددا َّلدد  
  من ِهاب، ورغا ا فدي جدهارب، ورجهيدا َ  ا ْيظَلدف ع ددب َيهدا بال ب، واخترياب عل

الملَ، فقاِ له ال فاشي: هل معَ مما جاا به هللا من شيا؟ قاِ جع در: يعدف. فقداِ 
.  ال فاشي: اقرَه عليس

فقددَر علءدده جع ددر َِو ِددهَر مددريف، يبلدد  ال فاشددي، ْددف قدداِ: َّ  هدد ا والدد   جدداا بدده 
قاِ لعمرو وصاةبه: ايالقدا، فدال وهللا ا َِدلمهف  بء   لءخرج من مًلاَ واةدَ، ْف

َّلءلمددددا، ور س ال فاشددددي الهدددددايا َّلدددد  عمددددرو ولددددف ي ددددلف الم ددددلمين َّلءدددده، وهلدددد ا فًددددل 
 المًركه  في اايقاع بين الم لمين وملَ الحبً .

 وووووووووووووووووو
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 الهجرة األولى الى الحبش 
 )الًبل  ااِالمء (  

ال  ااِالم  وقف المًركه  في وجههدا وةارنههدا، وكايدَ المهاجهد  فدي لما جاات ِر
بداي  َمرها محدو َ، َّا َيها ِدرعا  مدا بددَت تًدتد وتت داقف يهمدًا بعدد يدهم وشدهرًا بعدد 
شددهر، ةتدد  هددءسقَ قددريش الخ دداق علدد  الم ددلمين واهدداهدتهف َورهقددتهف، فضدداقَ 

ا ياداق، فأخد   عليهف مل  بما رةاَ، وصارت الحءاَ في ظل ه ه المهاجهد  جحءمداً 
الم لمه  يبحثه  عن ملدا   مدن يلفد و  َّلءده، ويتخلصده  بده مدن عد اب المًدركين 

 واهاها هف.
فدي ظددل تلددَ الظددروم التددي يعددايي م هددا الم ددلمه ، يزلددَ ِددهَر المهددف، تلددَ ال ددهَر 
دف، َوووا َّلد  كهدف يحتمده   التي َخارت بقص  ال تء  ال ين فروا بدي هف مدن ظلدف َملمرهر

  بهف، كا  في ه ه القص  ت لء  للم م ين، وإرشدا ًا لهدف َّلد  الاريدب الد   به مما يرا
ي بغددي علدديهف َ  ي ددلمهه للخددروج ممددا هددف يءدده. لقددد عرهددَ قصدد  َصددحاب المهددف 
َي   الحءاَ الديءا  ره عل   يمهذجًا لإليما  في ال  ه  المخلص ، كء  تامئن به، وتْ 

  الم م ددد  ويقيهدددا ال ت ددد ، ويًدددملها ومتاعهدددا، وكءددد  َ  هللا تعدددال  يرعددد  هددد ه ال  ددده 
برةمته ورعايته } وإذ اعتزلتمههف وما يعادو  َّا هللا فأووا َّل  المهف ي ًدر لمدف رنلدف 

 (. 16من رةمته ويهيئ لمف من َمركف مرفقا{ )المهف:
حَ ه ه القص  للم م ين طريدب الحدب والباطدل، ونيس دَ َيده ا ِدايل لاللتقداا  لقد وهس

األةددهاِ، وإيمدا هددي الم اصدل  وال ددرار بالددين والعقيدددَ، واياالقدًا مددن بي همدا بحدداِ مدن 
الم ددلمين الم تضددع ين بددالهفَر َّلدد  الحبًدد ، وقددد   هدد ه الرؤيدد  القر يءدد  َمددر ال اددي 

َوج ال اددي  هدد ا الحدددث فقالددَ: ) لمددا هدداقَ علي ددا   وصدد َ َم المدد م ين َم ِددلم  
ددِه هللا  ا مددا يصددياهف مددن الدداالا، وال ت دد  فددي وفت ددها، وَرو   ملدد ، َووذ  َصددحاب ِر

ددِه هللا  ددِه هللا    يدد هف، َو  ِر فددي م عدد    ا ي ددتاء   فدد  ذلددَ عدد هف، وكددا  ِر
دِه هللا  من قهمه وعمه، ا يصل َّلءه شيا مما يلره مما ي داِ َصدحابه، فقداِ لهدف ِر
لف َّ  بأرض الحبً  ملمًا ا يظلف ع دده َةدد، فدالحقها بداال ه ةتد  يفعدل  هللا علءه ِو

اًا  ةتد  اجتمع دا  -َ  جماعدات  -لمف فرجًا ومخرجًا مما َيتف يءه، فخرج ا َّليها َِر
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بهددا ، ف زل ددا بخيددر  ار َّلدد  خيددر جددار، َمر سددا علدد   ي  ددا ولددف يخددش م دده ظلمددًا ( رواه 
 الايهقي ب  د ة ن .

 دد   قدداِ هللا تعددال  } والدد ين هدداجروا فددي هللا مددن بعددد مددا ظلمددها ل اددهئ هف فددي الددديءا ة
  المدرا   -رةمده هللا  –( قاِ قتدا َ 41وألجر اْلخَر َكار له كايها يعلمه  { ) ال حل:

، ظلمهف المًركه  بمل  َوخرجههف ةت  لحب طائ   م هف بالحبً ، َصحاب ال اي 
 ْف بهَهف هللا تعال   ار الهفَر، وجعل لهف َيصارًا من الم م ين   . 

عدددَ َِدداب، م هددا شدددَ العدد اب الدد   اقدداه  وكددا  الدد    عدد  الصددحاب  لتلددَ الهفددَر
الصدددحاب  مدددن المًدددركين، ةيدددث اِدددتخدم المًدددركه  شدددت  َيدددهاع العددد اب لمدددي ي ت دددها 
الصددحاب  عددن  يدد هف، وكددا  يًددر الدددعَه خددارج ملدد  الملرمدد ، وتمددهين قاعدددَ تحمددي 

 العقيدَ ِابًا رئء ًا  خر لتلَ الهفَر. 
في ال    الخام   للبعث ، وكدا  هد ا  وهل ا هاجر َِو فهج من الصحاب  َّل  الحبً 

، كددا  فددي مقدددمتهف عثمددا  بددن ع ددا   ال ددهج ملهيددًا مددن اْ ددي عًددر رجدداًل و َرندد  ي ددَه
ِه هللا  َوجته رقء  ب َ ِر ، وكا  رةيلهف ت لاًل تحدَ جد ح رهي هللا ع ه ، ومعه 

 الظالم ةت  ا تًعر بهف قريش، فخرجها َّل  البحر عن طريب جدَ، فهجدوا ِ ي تين
تفاريتين َبحرتا بهدف َّلد  الحبًد ، ولمدا علمدَ قدريش بخادرهف خرجدَ فدي َّْدرهف، ومدا 
وصددلَ َّلدد  الًددداطئ َّا وكددايها قدددد غددا روه فددي طدددريقهف َّلدد  الحبًددد ، ةيددث وجددددوا 
األمددن واألمددا ، ولقددها الح دداَو وااكددرام مددن ملمهددا ال فاشددي الدد   كددا  ا يظلددف ع ددده 

 .  َةد، كما َخار ب لَ ال اي 
 ستف د من أحااث الهجرة إلى الحبش  :ومم  ي

دددددِه هللا لقدددددد    -1 وجعدددددل الم دددددار يحب دددددهيهف   اشدددددتد الددددداالا علددددد  َصدددددحاب ِر
ويعدد بهيهف، بالضدددرب والفدددهع والعاددش، ورمضددداا ملددد  وال ددار؛ لء ت دددههف عدددن  يددد هف، 

، ومد هف مدن تصدلب فدي  ي ده اايمدا فم هف مدن ي تدتن مدن شددَ الداالا وقلبده مامدئن ب
ِه هللا وعصمه هللا م ما يصيب َصحابه من الاالا، وما هه يءه    هف، فلما َر  ِر

من العايء  لملايه مدن هللا، ومدن عمده َبدي طالدب، َويده ا يقددر علد  َ  يمد عهف ممدا 
لدده خددرجتف َّلدد  َرض الحبًدد  فددإ  بهددا ملًمددا ا يظلددف »هددف يءدده مددن الدداالا، قدداِ لهددف: 

، فخدرج ع دد ذلدَ «ا َيدتف يءدهع ده َةدد، وهدي َرض صددق ةتد  يفعدل لمدف فرجدا ممد
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ِه هللا  َّل  َرض الحبً ، مخاف  ال ت  ، وفدرارا َّلد  هللا   الم لمه  من َصحاب ِر
  34 بدي هف، فمايَ َِو هفَر كايَ في ااِالم.

َوصددحابه فدي ملدد    الصدار علد  الًددَدَ والداالا فددي ِدايل هللا فلقدد اقدد  ال ادي  -2
 ل  غيرهف اةتماْله.الملرم ، من الًَدَ واألذ  ما يصعب ع

 ْبات الم م ين عل  عقيدتهف و ي هف الح ء ،  و  الخضهع لضغهط األعداا. -3
علددد  َصدددحابه ورةمتددده بهدددف، ةيدددث َشدددار علددديهف بدددالهفَر َّلددد    شددد ق  ال ادددي  -4

 الحبً . 
دد هف  وهلد ا هءددأ هللا لعبددا ه المد م ين الم تضددع ين المددأو  والحمايد  مددن َذ  قددريش َومس

فضاًل عن -ي  هف ، وكا  في ه ه الهفَر خير للم لمين، َّذ اِتااعها عل   ي هف َو
َ  ي ًدروا  عددهتهف، ويل داها َرهددًا جديددَ تمدده  م القدًا لتلددَ  -ة دظ  يد هف َوي  ددهف 

، ومن كا  م  هللا كا  هللا معه..  الدعَه
 

 وووووووووووووووووو
 

                                                
 .290الهفَر في القر   المريف، َةزمي ِامعه ، ص - 34
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 هجرة المسلمين الث ني  إلى الحبش 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ريددا فددي مقدداِ ِددابب َ  هفددَر الم ددلمين األولدد  َّلدد  الحبًدد  كايددَ خيددرًا للم ددلمين ذك

وفتحًا جديددًا لإلِدالم، اِدتااع الم دلمه  فيهدا َ  يل داها َرهدًا جديددَ تمده  م القدًا 
لددددعهتهف، واِدددتااعها َ  يقءمدددها شدددعائر  يددد هف بأمدددا . غيدددر َ  هددد ه الهفدددَر لدددف تددددم 

هفددرتهف َّلدد  ملدد  بعددد َ  بلغهددف َ  قريًددًا طددهياًل، ةيددث رجدد  الم ددلمه  مددن َرض 
َهله َةرارًا، َّا ايهف بعد وصهلهف َّل  مل  وجدوا األمدر علد   ها يَ ااِالم وتركَ 
خالم ما ظ هه، فاهاروا َّل  الهفَر مَر ْايء .فما خار ه ه الهفَر ؟ ه ا مدا ِدهم 

 يعرفه في األِار التالء . 
هفددَر تركددَ َْرهددا فددي قلددهنهف ، فقددرروا َّ  ااشدداع  التددي بلغددَ المدد م ين فددي َرض ال

خرج َّلد  الحدرم ويءده جمد    العه َ َّل  وط هف، وكا  ِاب ه ه ااشاع  َ  ال اي 
كاير من قريش، فقام فيهف َوخ  يتله ِهَر ال فف، ولف يلن المًركه  قد ِمعها القر   
ِدددماع م صدددَ مدددن قادددلع أل  َِدددلهنهف المتهاصدددل كدددا  هددده العمدددل بمدددا تهاصددد  بددده 

 ( .26ت معها له ا القر   والغها يءه لعلمف تغلاه  { )فصلَ: هف بعضًا } ابعض
بتالَو ه ه ال هَر، وقرع  ذيهف القدر   فدي روعد  بءايده ، وجاللد    فلما فاجأهف ال اي 

َعاهه ِمعهف، فلما قدَر ال ادي  قهلده تعدال : } فاِدفدوا هلل واعاددوا { ِدفد،   معايءه، 
 هف ف فدوا . فلف يتمالَ المًركه  َي  

ددهف، فخددروا  وفدي الحقءقدد  كايددَ روعدد  الحدب قددد صدددسعَ الع ددا  والمرا در الدد   فددي ي ِه
ِددداجدين، فالدددي هددد ا الخادددر مهددداجر  الحبًددد ، ولمدددن فدددي صدددهَر تختلدددف تمامدددًا عدددن 
صدهرته الحقءقءدد ، ةيددث بلغهددف َ  قريًددًا َِددلمَ، فرجعددها َّلدد  ملدد   ملددين َ  يعءًددها 

ِه هللا  وَهليهف  م ين، فلما وصدلها قريبدًا مدن ملد  عرفدها ةقءقد  ونين قهمهف   م  ِر
األمددر، َو  مددا وصددلهف مددن األخبددار غيددر صددحءح ، بددل َّ  قريًددًا َشددد َويمدد  علدد  
الم لمين من ذ  قال، فرج  من رج  م هف ، ومن  خل مل   خلها م تخ ءًا، َو في 

َا  المًدددركه  فددددي تعددد يب هدددد اا العائددددين  ددددائر جدددهار رجدددل مددددن المًدددركين، ْددددف  ِو
ِه هللا  بدًا مدن َ  يًدير علد  َصدحابه بدالهفَر َّلد  الحبًد    الم لمين، ولف ير ِر
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لما يتميز  -من بالا قريش  -مَر َخر  ، فهي الم    الهةيد والمخرج بعد هللا تعال  
بدده ملرْمهددا ال فاشددي مددن عدددِ ورةمدد  وة ددن هددءاف ، وقددد وجددده الم ددلمه  كمددا قدداِ 

 د( . ) ايظلف ع ده َة  ال اي 
فقرر الم لمه  الهفَر مَر ْايء ، ولمن الهفَر في ه ه المَر كايَ َشب َوصدعب مدن 
ِابقتها، ةيث تءقظَ قدريش لهدا، وقدررت َّةباطهدا ، لمدن الم دلمين كدايها قدد َة د ها 
َوا َّلدد  يفاشددي الحبًدد  قاددل َ   ددر هللا لهددف ال دد ر ، فايحددا التخاددءَ والتدددبير لهددا وي س

مدايي عًدَر تدركهف قريش، وفي ه ه ال مدايه  رجداًل ، ْو مَر هاجر من الرجاِ ْالْ  ْو
 امرََ . 

وكمددا كددا  فددي الهفددَر األولدد  خيددر لإلِددالم والم ددلمين ف ددي هدد ه الهفددَر كددا  الخيددر 
َ ا  عد هف وايتًر خارهف، وكايَ َرض الحبً  التي َمر دها فيهدا علد   َكثر َوكثر، فا

ًا لمدل مضداهد وطريدد مدن الم دلمين، َي  دهف و يد هف م القدًا للددعَه ااِدالمء  ومدالذ
وهللا ي يددد  ي ددده وببدددا ه المددد م ين بمدددا شددداا مددن ج ددده ه التدددي ا يعلمهدددا َّا هددده ، فلددده 

 الحمد في األول  واْلخَر .
 وووووووووووووووووو
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 االقتص دي   المق طع  
 

َ ا  عددد  الم ددلمين، وايضددف َّلدديهف عددد  مددن َصددحاب القددَه وال ددءاَر، فأصددبح مددن  ا
لددد  المًدددركين تعدددد ياهف، ف مدددروا فدددي تعددد يب مددددن يدددهع  خدددر، يًدددمل كددددل الصدددعب ع

والم لمين ةت  وله لدف   الم لمين قهيهف وهعء هف، بل يًمل كل من يحمي ال اي 
يدخل في ااِالم، فقرر المًركه  َ  يقاطعها ب ي هاشف ومدن معهدف، فدال يزوجدهيهف 

 يللمددددهيهف، وا يدددددخله  وا يتزوجدددده  مدددد هف، وا ياءعدددده  لهددددف وا يًددددترو  مدددد هف، وا
بيددهتهف، َو  ي ددتمروا هلدد ا ةتدد  ْي ددلَرمها َّلدديهف محمددًدا لءقتلددهه َو يتركددها  يدد هف، َوق ددف 

 المًركه  عل  ه ا العهد، وكتاهه في صحء   وعلقهها  اخل المعب .
دِه  ومدن معده َّلد  ااةتبدا  فدي شدعب   َوةلف المًدركه  الحصدار، فاهدار الِر

يش ي تظدددرو  التفدددار القدددا مين َّلددد  ملددد  لءًدددتروا مددد هف ب دددي هاشدددف، وكدددا  رجددداِ قدددر 
الاعام ويم عها الم لمين من شرائه، يءظلها عل  جدهعهف، فهد ا َبده لهدب يقدِه لتفدار 
قريش ع دما ير  م لًما يًتر  طعاًما ألوا ه: يا معًر التفار، غالها عل  َصحاب 

ةت  يرج  الم دلف َّلد   محمد؛ ةت  ا يدركها معلف شيًئا، فيزيدو  عليهف في ال لع ،
 َط اله، وهف يتألمه  من الفهع، ولء  في يديه شيا ياعمهف به.

ويدد هب التفددار َّلدد  َبددي لهددب فيددرنحهف يءمددا اشددتروا مددن الاعددام واللبددا ، ةتدد  تعددب 
الم م ددده  ومدددن معهدددف مدددن الفدددهع والعدددر ، واِدددتمر هددد ا الحصدددار علددد  ب دددي هاشدددف 

َْاتددددها َيهددددف َقدددده  مددددن كددددل ةيددددل  والم ددددلمين مدددددَ ْددددالث ِدددد هات، ولمددددن الم ددددلمين
المًركين، فإيمايهف راِخ في قلدهنهف ا يزةزةده جدهع وا عادش، ةتد  وإ  اهداروا 

ها من ةِه يايهف   .َّل  َكل َوراق الًفر، فلف يءأِها، ولف ي  ضر
دل  وشعر بعَّ المًركين ب ها ما ي علهيه، فقدرروا َّيهداا هد ه المقاطعد  الظالمد  َوِر

 و َ َو ةًَر صغيَر تًبه ال مل ( فأكلَ صحء تهف، ولف ْتا دبر َّا هللا تعال  األره  )
عمده َبدا طالدب بمدا ةددث   اِف هللا تعال ، َووة  هللا َّل  ياءه بد لَ، فدأخار ال ادي 

بده، فأِدرعها َّلد    للصحء  ، ف هب َبه طالب َّل  الم ار َوخارهف بما َخاره محمد 
وتقدددم مددن المًددركين هًددام بددن عمددرو، الصدحء  ، فهجدددوا مددا قالدده َبدده طالددب صدددًقا، 

َمعد  بدن األِده ،  َهير بن َبدي َمءد  والماعدف بدن عدد ، َوبده البختدر  بدن هًدام، و و
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فتاددراوا مددن هدد ه المعاهدددَ، وندد لَ ايتهددَ المقاطعدد  بعددد ْددالث ِدد هات مددن الصددار، 
 والثبات والتحمل.

 وووووووووووووووووو
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 المق طع  االقتص دي 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ن ِد ن هللا المهيءد  الصدراع بدين الحدب والباطدل، وندين الخيدر والًدر، وا يدزاِ األمدر م

َتحن، ولم ه م صهر وله بعد ةين،  ك لَ َي ما وجد الحب َو كا  له َتباع، فالحب ْمم 
 (.8} يريدو  لءا ئها يهر هللا بَأفهاههف وهللا متف يهره وله كره المافرو { )الصف:

و عهتدده، ةيددث لددف   مددا ِدداب مهقدف المًددركين مددن ال ادي  َوقدرب مثدداِ لاءددا  ةقءقد 
دديل  لحرندده َّا ِددلمهها، وا ِددايل َّيد اا َّا اتبعددهه، ولمددا َرت قددريش َ  عددد   يتركدها ِو
َ ا ، َو  شهك  ااِدالم قدد قهيدَ بعدد َِّدالم عمدر وةمدَز،  الداخلين في ااِالم قد ا

 ه ه العصب  الم م  . بدَت في الت مير في َِلهب جديد وطريق  َخر  للقضاا عل 
فمدن طدرق الحدرب التدي ِدلمها المًددركه  هدد الم دلمين، الحصدار ااقتصدا  ، فقددد 
تمخددَّ ةقددد المًددركين عددن عقددد معاهدددَ تعتاددْر الم ددلمين ومددن يرهدد  بدددي هف، َو 
يعاددف علدديهف، َو يحمدد  َةدددًا مدد هف، ةزنددًا واةدددًا  و  ِددائر ال ددا ، ْددف ات قددها يءمددا 

هف، وا يبدددايعههف وا يفال دددههف، وا يددددخلها بيدددهتهف، وكتادددها بيددد هف علددد  َ  ا ي ددداكحه 
ب لَ صحء   فيها عهد وميثاق   َ  ا يقالدها مدن ب دي هاشدف صدلحًا َبددًا، وا تأخد هف 

ِه هللا   للقتل  .  بهف َرف  ةت  ي لمها ِر
وعلقدددَ هددد ه الصدددحء   فدددي المعبددد  لتأخددد  ب ه هدددا طددداب  القداِددد ، َويددده يفدددب التقيدددد 

م بهددا، فددالعرب قاطبدد  تقددد  المعبدد ، لدد ا عمدددت قددريش َّلدد  تعليددب الصددحء   واالتددزا
  اخل المعب .

وقد فعلدها ذلدَ فدي الهقدَ الد   كايدَ يءده العدرب عامد  وقدريش خاصد  تتغ د  بدالمرم 
والفده  والادد ِ والعادداا، وتعتاددر هدد ه الخصددل  مددن مددهاطن ال خددر والم اف دد  وال ددباق، 

ددهف، ي ددها كددل هدد ه المعددايي ولمددن لمدداس تملددن الحقددد مددن قلددهنهف ددر  الغددل فددي ي ِه ، ِو
التي تعارفها عليهدا، َوصدبح الد ين ياعمده  الضدء ا ، ويلتم ده  المحتداجين، يبخلده  
بالحقهق عل  قرابتهف وجيرايهف، فقاعها األرةام َوجاعها األط اِ وال  اا، وْيزعَ من 

 . ااي ايء  صدورهف كل معايي ا
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ددِه هللا  ددعب ب ددي هاشددف، وايحدداَ َّلدديهف ومددن معدده َّ  فاهدار ِر لدد  ااةتبددا  فدي شر
ب ه المالب كافرهف وم لمهف عدا َبا لهب ، فقد ايحداَ لقدريش فدي خصدهمتها لقهمده. 
وهيسب المًركه  الخ اق عل  الم لمين، وقاعها ع هف الم  ، وي د الاعام ةت  بلي 

ددم  بلدداا َط ددالهف مددن وراا الًددعب، ةتدد  ر  ِْ ْدد  لحددالهف بهدف الفهددد والتعددب َقصدداه، و
 بعَّ خصهمهف.

وكدا  الصددحاب  المحاصددروَ  َّذا جدداات عيددر َّلدد  ملدد ، يددأتي َةدددهف ال ددهق لءًددتر  
ار غالها عل  َصحاب محمد ةت   ار: يا معًر التفس قهتًا لعءاله، يءقِه َبه لهب للتفس
ا يدركها معلف شيئًا، وقد علمتف مالي ووفداا ذمتدي، فأيدا هدامن َ  ا خ دار علدءلف، 

ار عليهف في قءم  ال لع  َهعافًا مضاع  ، فيرجد  َةددهف َّلد  َط الده مدن فيزيد ا لتفس
غيددر شدديا، وهددف يصددرخه  مددن الفددهع، قدداِ ِددعد بددن َبددي وقدداص رهددي هللا ع دده: 

، فإذا هي قاع  من  -َ  صهتاً - خرجَ ذات ليل  ألبِه ف معَ قعقع   تحَ الاِه
ها بالماا ، فتقهيَ بها ْالْ  جلد بعير ياب  ، فأخ تها وغ لتها، ْف َةرقتها، ورهضت

 َيام . وه ا يدِ عل  مد  الًدَ والحاِ التي وصلها َّليها ب اب ذلَ الحصار.
دف  وفي َيام الحصار، وفدي تلدَ الحداِ، كدا  الم دلمه  يخرجده  للقداا ال دا  فدي مِه
الحدددج لددددعهتهف َّلددد  ااِدددالم، فلدددف تًدددغلهف  امهدددف ومدددا هدددف يءددده عدددن تالءدددي  عدددهتهف 

وفد يدأتي َّلد  ملد ، فدإ  ااهداها  ا يقتدل  عدَه الحدب، بدل يزيدد  وعرهها عل  كل
 ج ورها عمقًا وفروعها امتدا ًا .

 -َّلد  جايدب ذلدَ  -َيصارًا ْكْثر، وك دب  -خالِ فتَر الحصار-وقد ك ب ااِالم 
َ  المًركين قد بدؤوا ي ق مه  عل  َي  هف، ويت دااله  عدن صدهاب مدا فعلدها، ةتد  

مدد هف ابادداِ هدد ه المقاطعدد ، ويقددَّ الصددحء   الفددائَر، وذلددَ  قددءَّ هللا تعددال  فريقددا
 بعد ْالث ِ ين من الًدَ والاالا.

دِه هللا  وصدحابته، وهد ا الد     وإذا كا  ظاهر المقاطعد  يلحدب المًدق  والع داا بِر
َهددل  كايدَ تأملدده قددريش، فدإ  المقاطعدد  َلقددَ بآْارهدا ال دديئ  علدد  غيدر الم ددلمين مددن 

، فقدددد تدددأْرت الحءددداَ ااجتمابءددد  مدددن صدددل  رةدددف ويمددداح ملددد  مدددن ةيدددث ا يًدددعرو  
ومخالادد ، كمددا تددأْرت الحءدداَ ااقتصددا ي  علدد  كددال الاددرفين، ومدد  ذلددَ فددإ  َةددداث 

 ه ه المقاطع  مليئ  بال هائد والعار، فمن تلَ ال هائد والعار: 
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َاقهدف، ةتد  ي ددتمي ها َو  - َمدا  وملدا  يحددارنه  الددعاَ فدي َر َعدداا هللا فدي كدل    َ
 يرجعها عما يدعه  َّلءه. 

َّذا خالاددَ بًاشدد  القلددهب، عدداش صدداةبه فددي ج دد  الددديءا، وإ  كددا   اايمددا َ   -
َفقدر ال دا ، ولهدد ا ةدرص الصدحاب  رهددي هللا عد هف علد  القءددام بهاجدب الددعَه َّلدد  

ف الحج، م  ما هف علءه من ةاِ عصيب .  هللا في مِه
َهل  - َعداا الباطل بهف .َ  ي تعدوا في كل ةين لما  اايما عل    يحءله 

َمددا  وملددا  ةددرب علدد  الحددب وَهلدده،  ومددا َشددبه الليلدد  بالبارةدد ، فأعددداا هللا فددي كددل 
كمددا قددداِ هللا تعددال : } وا يزالددده  يقددداترلهيمف ةتدد  يدددر وكف عددن  يددد مف َّ  اِدددتااعها { 

( وهف ي تخدمه  في ذلَ من َِاليب الحرب َوِلحتها ما يًبه بعضهف 217)البقَر: 
دددده المتددددأخر عددددن المتقدددددم، ومددددن ذلددددَ مددددا تقدددددم مع ددددا مددددن الحددددرب  بعضدددداً  يءدددده، ويْر

َم   ََِه اِتخدام، ف علها بهدا  َعداا ااِالم في ه ه األ ااقتصا ي ، والتي اِتخدمها 
األفاعيددل، فمددف قتلددها بهددا مددن َط دداِ وشدديهخ وي دداا، بمدد عهف الاعددام والًددراب والدددواا، 

مددن العددالف الدد   يرعدد  ةقددهق الحيددها ،  فددأهلمها الحددرث وال  ددل علدد  م ددم  ومددَر ً 
 ويزعف َيه يح ظ ةقهق ااي ا !!

 وووووووووووووووووو
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 ة م الحزن 
دِه  ، فقدد مدات عمده في العام العاشر من البعث  كايَ األةدزا  علد  مهعدد مد  الِر

َوجتدده الهيءدد  الصددا ق  ال دديدَ  َهددل ملدد ، ْددف ماتددَ  َبدده طالددب الدد   كددا  يحمءدده مددن 
عدز -التدي كايدَ تخ دف ع ده، وت يدده فدي  عهتده َّلد  هللا  -ع هدا رهدي هللا-خديف  
دِه هللا  -وجل َقده هللا م هدا األوا ، فمدا  ِر داعدته بمالهدا، ور  وهي التدي  م دَ بده ِو
  ددِه علءدده -فقددد َتدد  جاريددل  -قاددل مهتهددا-بالف دد    يحاهددا ويقدددرها، ونًددرها الِر

دِه هللا، هدد ه خديفد    ال ادي  -ال دالم قدد َتددَ معهدا َّيداا يءدده َّ ام، َو فقدداِ: )يدا ِر
درها بايدَ فدي  طعام، َو شراب، فإذا هي َتتَ فاقَر عليها ال دالم مدن رنهدا ًَر وم دي، ون

الف د  مددن قصددب )المددرا  بده ل لددَ  مفهفدد  واِددع  كالقصدر المايددر( ا صددخب يءدده وا 
 يصب( _]البخار [.
ِه  َ ا  قلقد  فحز  الِر َوجتده وعمده، وا ، فقدد ةزًيدا شدديًدا علد  وفداَ  ه علد  الددعَه

ددِه  ، فقددد اشددتد تعدد يب المًددركين لدده فقددد يصدديرين كايددرين، وصدددق مددا تهقعدده الِر
 وألصحابه.
ِه   من ال يدَ ِه َ:  َواج الِر

َمعددد   قدددد َِدددلمَ فدددي بدايددد  ااِدددالم  -رهدددي هللا ع هدددا-كايدددَ ال ددديدَ ِددده َ ب دددَ 
َوجهدا ال دلرا  بددن عمدرو، ْدف عدا ت َّلدد  ملد  ، وقدد مددات وهداجرت َّلد  الحبًد  مدد  

ِه   َّكراًما لها، ورةم  بها.  َوجها، فتزوجها الِر
 إلى الط ئف  رحل  الرسو  

ِه  َهل مل  عن قاِه الدعَه ولم ه بحث عدن ملدا    لف يءأ  الِر َعرض  بعد َ  
ددله هللا تعددال  لءخددرج ال ددا  جمءًعددا مددن   خددر ل ًددر الدددين، فددأرض هللا واِددع ، وقددد َِر

ددِه هللا  ف ددافر الظلمددات َّلدد  ال ددهر. دد  َّلدد  الاددائف   ِر َيددد بددن ةاْر ومعدده خا مدده 
وكددا  ذلددَ بعددد مضددي عًددر ِدد هات مددن بعثتدده، وظددل فددي الاددائف عًددَر َيددام يدددعه 
َهلهدا  كبار القهم َّل  ااِالم، ولمن الاائف لف تمن َة ن ةاا من مل ، فقدد رفدَّ 

لساها علءه صاءايهف ِو هااه َِ ف فهق دها صد ين قاِه  عهته، ولف يلت ها ب لَ، بل َّيهف 
ِه  َيد بن ةاْر  ال   كا    عل  طِه طريب الِر ي اهيه، ويق فهيه بالحفاَر هه و
ِه هللا  داِ الددم مدن   يداف  عن ِر ب   ه ويصدد الحفداَر، ةتد  جدرح فدي َرِده، ِو
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دِه  دِه قددم الِر َّلد  رندده، ولفدأ َّلءده، ورفد  يديده قدائال: )اللهددف   .ع دئد  تهجده الِر
ي وقل  ةيلتي وههايي عل  ال ا ، يا َرةف الراةمين، َيدَ رب َّلءَ َشله هعف قهت

يتفهم ددي، َم َّلدد  عدددو ملمتدده  الم تضددع ين، َويددَ رنددي، َّلدد  مددن تمل ددي، َّلدد  بعيددد
َعدهذ  د  لدي،  َمر ؟! َّ  لف يلن بَ غضب عليس فال َبالي، غيدر َ  عافيتدَ هدي َِو

خدَر َ  يحدل علدي ب هر وجهَ ال   َشرقَ له الظلمات، وصلح علءه َمدر الدديءا واْل
غضدددبَ، َو َ  ي دددِز بدددي ِدددخاَ، لدددَ العتاددد  )التهنددد  والرجدددهع وااِدددتغ ار( ةتددد  

 تره ، وا ةِه وا قَه َّا بَ(]ابن َِّحاق[.
ب تاًيا لعتب  وشيب  اب ي رنءع  ففل  يءه يدريح ج دده المتعدب لدبعَّ   ووجد ال اي 

ددِه هللا  قلاهمددا لدده مدد  َيهمددا  علدد  هدد ه الحدداِ، فددرق   الهقددَ، وَر  عتبدد  وشدديب  ِر
دِه هللا  ا بع قه  مدن ع دب، لءقدمده َّلد  ِر ًِ ال غالمهما عدا فت اولده   مًركا ، فأِر
َهدل هد ه الداال   يع د  -قائال: ب ف هللا، فتعفب عدا ، وقاِ: َّ  ه ا المالم ا يقهله 

ِه  -ا يقهله  ب ف هللا عن  ي ده ونلدده، فقداِ عددا : َيدا يصدرايي مدن   ف أله الِر
ددِه هللا َهددل  :)مددن قريدد  الرجددل الصددالح يددهي  بددن متدد ؟( فقدداِ يي دده ، فقدداِ لدده ِر

: )ذلددَ َخددي كددا  ياء ددا َويددا عدددا  متعفًبددا: ومددا يدددريَ مددا يددهي  بددن متدد ؟! فقدداِ 
ددِه هللا  يقاددل َرِدده ويديدده وقدمءدده المفروةتين.وفددي   ياددي( فايمددبس عدددا  علدد  ِر

ددِه هللا  َ  يخ دف ع دده مدا عايدداه فدي الاددائف، َّلد  ملدد ، شداا هللا   طريدب عده َ ِر
فع دما وقف يصلي ال فر مدر بده ي در مدن الفدن، فاِدتمعها لده، فلمدا فدرغ مدن صدالته 

هله  ، قاِ تعال  مخادًرا عدن هد ا: }قدل َوةدي   رجعها َّل  قهمهف وقد  م ها بالل ونِر
م دا بدده َّلدي َيده اِدتم  ي در مدن الفدن فقدالها َّيددا ِدمع ا قر ًيدا عفًبدا يهدد  َّلد  الرشدد فآ

 [.2-1ولن يًرب برن ا َةًدا{ _]الفن: 
 وووووووووووووووووو

 ة م الحزن 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
بعدد َةددداث المقاطعدد  ااقتصددا ي  والحصددار الدد   قددام بدده المًددركه  هددد الم ددلمين، 
ددعب ي ددتأي ه  يًدداطهف  ًر ونعددد يقددَّ تلددَ الصددحء   الفددائَر، ايالددب الم ددلمه  مددن ال



 223 

َعدهام مليئد  باألةدداث الف دام، ومدا الدعه ، بعدما قا  اا ِالم في مل  قراب  عًَر 
دددِه هللا  يصددداب بمصدددياتين   َ  تددد  س  الم دددلمه  مدددن الًددددَ التدددي اقههدددا، َّذا بِر

 عظءمتين هما: وفاَ َم الم م ين خديف  رهي هللا ع ها ، ووفاَ عمه َبي طالب .
َرته فدي اي لقد كا  لهفاَ خديف  رهي هللا ع ها وقعه الًديد عل  ال  ، فهي التي  

دالته، وشداركته َفراةده َوتراةده، وواِدته ب   دها  َةرج األوقدات، وَعايتده علد  َّبدالغ ِر
ومالهددا، ووق ددَ بف بدده ِددداع  الًدددَ، وظلددَ رنددد  قددر  مددن الزمدددا  تتحمددل معدده كيدددد 
، ولدد لَ كددا  مهتهددا مددن َكاددر المصددائب  الخصددهم، و ام الحصددار، ومتاعددب الدددعَه

ه  ، ةت  ةز  عليها َشد الحز  وظل ي كرها بدالخير طدِه ِ هللا التي مرت عل  ِر
ةءاتدده، ويادددين لل دددا  فضدددلها وإة دددايها، فعددن عائًددد  رهدددي هللا ع هدددا قالدددَ: ) كدددا  

ْت يهمددًا فقلددَ: مددا  --ال اددي  ددر  َّذا ذكددر خديفدد  َْ دد  عليهددا فأة ددن الث دداا، قالددَ فغر
خيدرًا م هدا، قداِ: مدا َبددل ي  َكثر ما ت كرها، ةمراا الًدق قد َبدلَ هللا عز وجدل بهدا

هللا عز وجل خيرًا م ها، قد  م َ بي َّذ ك ر بي ال دا ، وصددقت ي َّذ كد ب ي ال دا ، 
َق ي هللا عز وجدل ولددها َّذ ةرم دي َوا  ال  داا  وواِت ي بمالها َّذ ةرم ي ال ا ، ور

 ( رواه َةمد .
دِه هللا، هدد ه  :، فقداِ)َتد  جاريدل ال ادي  :وعن َبي هريَر رهدي هللا ع ده قداِ يدا ِر

خديفدد  قدددد َتددَ، معهددا َّيدداا يءدده َّ ام َو طعددام َو شددراب، فددإذا هددي َتتددَ فاقدددَر عليهددا 
( رواه ال دالم مدن رنهددا، ونًدرها بايددَ فدي الف د  مددن َقَصدب ا َصددَخَب يءده وا َيَصددبَ 

 البخار  .
وفددي ي دد  العددام الدد   تهفيددَ يءدده خديفدد  رهددي هللا ع هددا تددهفي عمدده َبدده طالددب ، 
دِه هللا  ، وكا  مهته مصيب  َخر  َهء َ َّلد  المصدائب واألةدزا  التدي َلمسدَ بِر

فقددد كددا  َبدده طالددب الحصددن الدد   تحتمددي بدده الدددعَه ااِددالمء  مددن هفمددات الماددراا 
 وال  هاا م  بقائه عل  مل  قهمه .
ويدداف  ع ده، ويغضدب لده، ولدف ت دتا  قدريش َ    فقد ظل َبه طالدب يحدهط ال ادي 

َّا بعدد مدهت َبدي طالدب، فقداِ علءده الصدالَ وال دالم : )مدا يالدَ   ال ادي ت اِ مدن 
 م ي قريش شيئًا َكرهه ةت  مات َبه طالب( . 
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  َ  عمده َبددا طالدب مدات كدافرًا، ومد  ةدرص ال اددي   والد   هداعف ةدز  ال ادي 
عل  هدايته و عهتده لإلِدالم، َّا َ  ِد   هللا فدي خلقده ا تتاددِ } َّيدَ ا تهدد  مدن 

َعلف بالمهتدين { )ِهَر القصص:َ  (. 56ةااَ ولمن هللا يهد  من يًاا وهه 
دِه هللا  فدي عدام واةدد عدرم ذلدَ العدام العاشدر مدن   ولتدهالي هد ه األةدزا  علد  ِر

َهل ال ير بعام الحز ، وقد قداِ بعضدهف مصدهرًا الحداِ بعدد وفداَ خديفد   البعث ، ع د 
 رهي هللا ع ه، َوبي طالب :
 ت تمن به فاختاره المهت واألعداا في األجف ففاا عمَ ةص اً 

 ْترم  وْت ذ  بأص ام الع اب فما رئيَ في ْهب جبسار وم تقف
 ةت  عل  كت ءَ الااهرين رمها ِال الفزور بلف المًرب القزم
َعاتَ بهفتها َولب تَ ْءاب العاف والمرم  َما خديف  من 
 غدت َّل  ج   البار  ورةمته َوِلمتَ لفرح غير ملتئف

َّيهددا َةددداث تهددز المءددا  البًددر ، وتزلددِز األرض مددن تحددَ َقدددام الضددع اا، َمددا مددن 
قه  َّيمايه بالل ويقي ه بهعده ويصره، فال تزيده ه ه األةداث َّا تصمءمًا وعزمًا عل  

 .مهاصل  الاريب، وهل ا كا  ياي ا 
ددِه هللا وعلدد  الددرغف مددن المح دد  التددي مددر بهددا ال اددي  ًدد و  يهددتف ب  ، لددف يددِز ِر

  َصددحابه، ويقددف َّلدد  جددهارهف ويهاِدديهف، ف ددي شددهاِ مددن العددام ي  دده تددزوج ال اددي 
َوجهدا، وهددي  َمعده ، وذلددَ ةدين خًدي عليهددا مدن بادش قهمهدا بعددد وفداَ  ِده َ ب دَ 

َوج  لل اي   بعد خديف  رهي هللا ع ها.   َِو 
دًا عديددَ، فم هدا َ  هللا ِددبحايه وتعدال  ي دخ ر للمدد من لقدد علمت دا تلدَ األةددداث  رِو

 من يحمي  عهته، وةءاته من األذ .
وم هددا َ  الزوجدد  الصددالح  والم م دد  لهددا َْددر فددي يفدداح الدددعَه وايتصددارها، ومهقددف 

ِه هللا   هه المثل األعل  في ذلَ.َ  ال يدَ خديف  رهي هللا ع ها م  ِر
لدهب وم ها َ  َةداث عام الحز  بما فيهدا مدن َلدف ومدراَر، كدا  لهدا األْدر البدالي فدي ق

دددَ فدددي قلدددهنهف قدددَه  بدددالل جدددل وعدددال، والصدددار علددد  مدددر  اايمدددا األتبددداع، ةيدددث غِر
 القضاا والقدر، واالتفاا َّل  رب األرض وال ماا.

 وووووووووووووووووو
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 خروج النبي للط ئف طلبً  للنصرة
 

 )الًبل  ااِالمء (  
َا ت علءددده همهمدده وتضددداع َ بهفدداَ َم  تمالاددَ األةددزا  علددد  ال اددي   المددد م ين  و

خديف  رهي هللا ع ها، وعمه َبي طالب في عدام واةدد، فددخديف  كايدَ خيدر ياصدر 
، وعمدددده كددددا  يحهطدددده ويحمءدددده ، ويحبدددده َشددددد الحددددب، -بعددددد هللا تعددددال -ومعددددين لدددده 

َيدده مددات كددافرًا .وت ددتغل قددريش غءدداب َبددي طالددب فتزيددد مددن   وهدداعف مددن ةزيدده 
هدددب مدددن َكثدددر ال دددا  كراهءددد  للدددددعَه وتضددديسب علءددده، وكدددا  َبددده ل  َّيددد ائها لل ادددي 
ف الحدج ، وفدي األِدهاق يرمءده   ، ةت  َّيه كا  يالةب ال اي   وصاةاها  في مِه

بالحفاَر ويقِه :   َّيه صابئ ك اب  ، ويح ر ال ا  من اتباعه، فضداقَ ملد  علد  
ِه هللا  واشتد به الحاِ، ةت  فمر فدي َ  يتخد  َِدلهنا  خدر فدي  عهتده بتغييدر   ِر
ا ، علسدده َ  يفددد قاددهًا، فاختددار الخددروج للاددائف، التددي كايددَ تمثددل مركددزًا مهمددًا الملدد

ل دددا ات قدددريش وَهلهدددا، وملايدددا اِدددتراتءفءا لهدددف، ةيدددث كدددايها يملمددده  فيهدددا األراهدددي 
والدور، وكايَ راة  لهف في الصء .فعزم عل  الخروج َّليها راجءدًا ومد ماًل َ  تمده  

هلهددا يصددَر، فخددرج علدد  َقدامدده ةتدد  ا تظددن َة ددن ةدداًا مددن ملدد ، َو  يفددد مددن َ 
دِه  َيد وهه ابدن الِر بدالتا ي،   قريش َيه ي ه  الخروج من مل ، وكا  في صحاته 
ددِه هللا  ددِه هللا.ونعددد َ  َمددنس ِر جمءدد  ال ددال،   وكددا  بمثابدد  الحددامي والحددار  لِر

، لمن َوخ  الحءا  والح ر، َقال عل  الاائف وكله َمل َ  تمه  َرض خير وإِالم
 كايَ الم اجأَ!!

ب ا ات القهم ال ين ي تهي َّليهف األمر، فملمهدف عدن ااِدالم و عداهف َّلد  هللا،   بدَ 
َغدروا بده  فر وا علءه ر ًا قاِءًا، وقالها له: اخرج من بال يا، ولف يلت ها به ا األمر، بدل 
ه ِددد هااهف وعايددددهف فتبعدددهه ي ددداهيه ويصدددءحه  بددده ويرمهيددده بالحفددداَر، فأصددديب علءددد

من الهدف والحدز    الصالَ ال الم في قدمءه ةت  ِالَ م ها الدماا، َوصاب ال اي 
والتعب ما جعله ي قَ عل  وجهه الًري  ، ولف ي دب َّا و جاريدل قدائف ع دده، يخادره 
دددال  يقدددِه فيهدددا: َّ  شدددئَ يدددا محمدددد َ  َطادددب علددديهف  بدددأ  هللا بعدددث ملدددَ الفبددداِ بِر
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 ددالم بددالع ه عدد هف قددائاًل: ) َرجدده َ  يخددرج هللا األخًدداين، فددأت  الفددهاب م دده علءدده ال
 من َصالبهف من يعاد هللا وةده ا يًرب به شيئا ( رواه البخار  .

َهل الاائف في َّي ائه  ةت  اهاروه َّل  ب تا  لعتب  وشديب  اب دي رنءعد    واِتمر 
َهددل الاددائف، ففلدد  فددي ظددل شددفَر يلددتم  الراةدد  واألمددن، ْددف  عددا هللا  مددن ِددا ات 

يه وتعددال  قددائال: اللهددف َّلءددَ َشددله هددعف قددهتي ، وقلدد  ةيلتددي ، وهددهايي علدد  ِددبحا
ال دا  ، يدا َرةددف الدراةمين ، َيددَ رب الم تضدع ين ، َويددَ رند  ، َّلدد  مدن تمل ددي ، 
َّلدد  بعيددد يتفهم ددي ؟ َو َّلدد  عدددو ملمتدده َمددر  ، َّ  لددف يلددن بددَ غضددب علددي فددال 

َعهذ ب دهر وج هدَ الد   َشدرقَ لده الظلمدات َبالي ، غير َ  عافيتَ هي َِو  لي ، 
، وصلح علءه َمر الديءا واْلخَر ، َ  يحل علي غضبَ ، َو َ  ي ِز بي ِخاَ ، 
َهدل  لَ العتا  ةتد  ترهد  ، وا ةدِه وا قدَه َّا بدَ . بعددها تحركدَ العاط د  فدي 
ِه هللا األوناش وال  هاا، ْف جااوا بغدالم لهدف يصدرايي  ذلَ الب تا ، فصرفها عن ِر

ًِا لءعمل عل  خدم  ال اي، فحمل معه قا دًا مدن الع دب، فلمدا وهدعه بدين ْيدع  عدا
ِه هللا  مدد يدده َّلءده وقداِ: )ب دف هللا( ْدف َكدل، فقداِ عددا  َّ  هد ا المدالم   يد  ِر

َهل ه ه الالدَ، فقاِ له ال اي  : )من َ  الاال  َيَ؟( قاِ َيا يصدرايي مدن ما يقهله 
دددِه هللا  قريددد  الرجدددل الصدددالح يدددهي  بدددن متددد  ؟( قددداِ : ) َمدددن   يي ددده ، فقددداِ ِر

عدددا : ومددا يدددريَ مددايهي ؟ قدداِ علءدده الصددالَ وال ددالم: ) ذلددَ َخددي كددا  ياءددًا َويددا 
دددِه هللا  وقدمءددده يقالهمدددا، فقددداِ اب دددا رنءعددد ،   يادددي ( ، فأكدددب عددددا  علددد  يدددد  ِر

ا؟ َةدهما لآلخر: َما غالمَ فقد َف ده علءَ ! فلما جاا عدا  قاا له ويحَ ما ه 
قاِ لهما ما في األرض خيدر مدن هد ا الرجدل، فحداوا تدههين َمدر ال ادي علءده الصدالَ 

 من الاائف بأ  ك ب.  وال الم، كأيما عز عليهما َ  يخرج ال اي 
دال    ْف رج  ال اي  َّل  مل  لء تأيف خاته األول  فدي عدرض ااِدالم وإبدالغ الِر

َا ت قريش مدن َذاهد دِه هللا للهفه  والقبائل واألفرا ، و ، وخلعدَ جلبداب الحءداا ا لِر
والمرواَ، فراح بعَّ رجااتها يالةقهيه علءده الصدالَ وال دالم فدي األِدهاق والمهاِدف 

 يرمهيه بالم ب، ويح رو  العرب من اتباعه.
 َّ  رةل  ال اي َّل  الاائف عل  ما ةصل فيها مليئ  بالعظات والعار، فمن ذلَ: 
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ددِه  - َهددل ملدد  ع دده،  لددياًل علدد  َّلدد  الاددا  َ  فددي تهجدده الِر َعددرض  ئف بعددد َ  
علددد  هدايدددد  ال دددا ، واِددددتمراره فدددي  عهتدددده لإلِدددالم، وعدددددم الءدددأ  مددددن   ةرصددده 

 اِتفاب  ال ا .
وه ه الرةل  تعلم ا كء ء  التعامل م  اْلخرين باألخالق الح   ، وذلدَ واهدح مدن  -

ِه هللا   ها.ِا ات ْقء  ِو اا  خلب الع ه والص ح ال   واجه به ِر
 ليددل علدد  الصدددق فددي هدد ه الدددعَه المباركدد ، َويدده فددي وقددَ   وفددي  عدداا ال اددي  -

الًددائد والصددعاب يلدده  االتفدداا هلل عددز وجددل بهدد ا الدددعاا، ف ءدده اِددتمدا  القددَه م دده 
دخاه  ِبحايه، ويءه ااِتعاي  بدالل ع دد شددَ األذ ، ويءده الخدهم مدن غضدب هللا ِو

 عل  العاد.
كمدا رجحده بعدَّ العلمداا، يتءفد    ِدلف علد  يدد ال ادي وفي قصد  عددا  ةيدث َ -

 من الاائف وقد هد  هللا عداًِا عل  يديه.   َّيفابء  له ه الرةل ، ةيث رج  ال اي 
وإ  المتأمل في هفَر ال اي للاائف وما اقاه من َذ  ال  هاا لعظ  وعاَر للدعاَ  -

ِه ال ين يتأِه  ب يرته  ي من المًاق في ِايل َّقام  لقي ما لق  ، فإذا كا  الِر
 ه ا الدين، فمن باب َول  َ  يلق  الدعاَ مثل ذلَ َو َشد.

ددِه هللا  لددف ي ت ددلف لهدد ا الهاقدد  األلددءف، بددل صددار وصددابر، وواصددل   وختامددًا فددإ  ِر
جها ه في الدعَه َّل  هللا، فمدا  عاقبد  صداره يصدر مدن هللا، وفدتح عظدءف تت ءدأ األمد  

 يهم ا ه ا، وإل  يهم الدين.ظالله، وت عف ب هره َّل  
 وووووووووووووووووو
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 الاروس والعبر
  

 وعي الرحل  للط ئف حكم ةاياة :
لين ال ين ِبقهه في الدعَه َّل  هللا، فه ا يهح   لقد كا  ال اي  يقتد  باألياءاا والمِر

دديَن َعاًمددا ( ]الع ماددهت:  ددَ ٍ  َّراس َخم  ر َِ ددَف  ايددَ هدد ه [ فم14لاددث فددي قهمدده  ابًءددا: ) ََل 
 ََ َمد ر  َقه  مرهر ََ   ََي  ر ل َ ا ْيهًةا َّرَل  َقه  َِ األعهام الاهيل  عماًل  ائًبا، وت هيًعا متمرًرا ) َّريسا ََر 

يرن مرارينن  -مرن َقا لر ََ  َيأ ترَيْهف  َعَ ابن ََلرءفن  مر َّريَري َلْمف  َي ر َِ َيا َقه  ْاْدوا هللَا َواتسْقدهْه  -َقا ََ ر اع 
َ ددم   َّر س َََجددَل هللار َّرَذا َجدداَا َا  -ءْعده ر َوََطر  ْكف  َّرَلدد  َََجددٍل مر ر  ددن ْذْيددهنرْلف  َوْيددَ خَر َيغ  رددر  َلْمددف مَر

َلْمدهَ   ْر َله  ْك  ْتف  َتع  مري َلدي اًل َوَيَهداًرا  -ْيَ خس ْت َقده  َِ َربَر َّريَردي َ َعده  ْهف  ْ َعدائري  -َقدا َفَلدف  َيدزر  
ا ْرَءداَبْهف  وَ  -َّراس فرَراًرا  ده  ًَ َتغ   ِ دف  َوا ْتْهف  لرَتغ  ردَر َلْهدف  َجَعْلدها َََصدابرَعْهف  فردي  َذايرهر إريَري ْكلسَمدا َ َعده 

َباًرا  ددترم   ِ َاْروا ا ددَتم   ِ وا َوا َهدداًرا  -َوَََصددرر ْتْهف  جر ْت  -ْْددفس َّريَرددي َ َعدده  ددَرر   ِ َْ َلْهددف  َوََ دد َل   ََع  ْْددفس َّريَرددي 
َراًرا   ِ  [9-1( ]يهح: َلْهف  َّر

، وا هددْع َ همتدده فددي تالءغهددا، وا  ومد  امتدددا  الددزمن الاهيددل، مددا تهقددف عدن الدددعَه
ي ددهع وياتمددر فددي   هددْع َ بصدديرته وةيلتدده فددي ت هيدد  َوقاتهددا َوِددالياها،فما  ال اددي 

د ًرا وةضدًرا، كمدا  دلًما وةرًندا، وجمًعدا، وفدرً ا، ِو ، و عدا ِدًرا وجهدًرا، ِو َِاليب الددعَه
دائل اايضداح َيه علءه  الصالَ وال الم قص القصص، وهرب األمثاِ، واِتخدم ِو

بالخَ عل  األرض وغيره، كما رغدب ونًدر، ورهدب َويد ر، و عدا فدي كدل  ٍ ، وعلد  
ددداِ ر فعس فهدددا هددده علءددده الصدددالَ وال دددالم ي تقدددل َّلددد   35 كدددل ةددداِ ونلدددل َِدددلهب مدددْ 

 تعال   خلب َّل  هللاالاائف، ْف يتر   عل  القبائل، ْف يهاجر وي تمر في  عَه ال
َعظدددف العبدددا ات، وهددده ِدددالح فعددداِ فدددي مفددداِ الحمايددد  لإلي دددا ،  * َّ  الددددعاا مدددن 

وتحقيدددب َم ددده، فمهمدددا بلدددي العقدددل البًدددر  مدددن الددد كاا والددددهاا، فهددده عرهددد  للزلدددل 
وااخ اق، وقد تمر عل  الم لف مهاقف يعفز فيها عدن الت ميدر والتددبير تماًمدا، فلدء  

يفددأر َّلدد  هللا بالدددعاا، لءفددد فرجددا ومخرًجددا، فع دددما لحددب  لدده مخددرج م هددا ِدده  َ 
دددِه هللا  َهدددل الادددائف األذ  والادددر  وال دددخري  وااِدددتهزاا َوصدددبح هائمدددا   بِر مدددن 

                                                
 .123ايظر: مقهمات الدعَه والدابء ، با ةدح، ص - 35
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عل  وجهه، لفدأ َّلد  هللا بالددعاا فمدا َ  ايتهد  مدن الددعاا ةتد  جداات ااجابد  مدن 
 .36 رب العالمين م  جاريل وملَ الفباِ

بددداِ َ  ياادددب علددديهف األخًددداين، وهددده يددددخل تحدددَ َِدددلهب كدددا  مقتدددرح ملدددَ الف* 
َيا  مدده  وقددهم لددهط قدداِ تعددال : ) َفْمددال  َََخدد   ااِتئصدداِ، وقددد ي دد  فددي قددهم يددهح وعددا  ْو
َ ا بردهر  د  ْهف مسدن  َخَ د   دء َحْ  َومر د  ْهف مسدن  َََخَ ت دْه الصس دًبا َومر ل َ ا َعَلء دهر َةاصر َِ برَ يبرهر َفمر  ْهف مسن ََر 

لرْمددددهَ  ( األَ  ْ َ ددددْهف  َيظ  ددددن َكدددداْيها ََي  لرَمْهف  َوَلمر َ ددددا َوَمددددا َكدددداَ  هللْا لرددددَءظ  َرق  ََغ  ددددن   دددد  ْهف مس َض َومر ر 
 [.40]الع ماهت: 
دل َ اَب َّراس   َّ  ال اي  َِ رفَّ مد هج ااِتئصداِ ، أل  هللا تعدال   يقدِه ع ده :}َوَمدا ََر 

َمً  لَرل َعاَلمريَن { )  . اءاا( ِهَر األي107َرة 
دَ  ف ًَ َوَْ ََ س َعائر َْ ر  ْعددر  َِ َةددس دَهاٍب َقددا ددنر شر و َج ال ساردد َر  -رهدد  هللا ع هدا  -َعدنر اب  ََ-   
َ  لرل سارد َر  - َْت دْه ََيسَهدا َقاَلد َِ  -   -َةدس مر َْْةدٍد َقدا دن  َيده  من َكداَ  َََشددس مر ََ َيده  د » َهدل  ََتَد  َعَلء 

َر  دد مر ددن  َقه  َْ مر َْ  َلَقددد  َلقريدد دد َم ال َعَقَبدد ر ، َّرذ  َعَره  دد  ْهف  َيدده  َْ مر َْ ، َوَكدداَ  َََشدددر َمددا َلقريدد َمددا َلقريدد
َْ َوَََيددا  د ْت ، َفاي َاَلق  ا  رد  َّرَلد  َمدا َََر   ٍِ ، َفَلدف  ْيفر د  َعَلد  اب دنر َعا ددر َيالريدَل ب دنر َعا ددر ْكداَل َي   ر

دددَت رب  َّراس   ِ ددد  ، َفَلدددف  ََ هر ْمدددهمن َعَلددد  َوج  ددد  ، َفدددإرَذا َََيدددا َمه  ِر َْ َرَ  ددد َوَََيدددا برَقدددر  ر الثسَعالردددبر ، َفَرَفع 
َِ َقه   َ  َقده  مر َِ َ َقد   ُس َِ َّر س  ا رريْل َفَ اَ اير  َفَقا ْت َفإرَذا فريَها جر ََ برَ َحاَبٍ  َقد  َََظلست  ر  ، َفَ َظر  د مر

 ََ ََ َمَل ََ ، َوَقد  َبَعَث َّرَلء  وا َعَلء  ََ َوَما َر ر َْ  َل ف  ، َفَ داَ اير  َمَلد ََ فرديهر دئ  ِر لرتَدأ ْمَرْه برَمدا شر َبا ال فر
ارددَب  ََ ََ   َْط  ددئ  ََ ، َّر   شر ددئ  ََ يرءَمددا شر َِ َذلردد ددْد ، َفَقددا َِ َيددا ْمَحمس ِر ، َفَ ددلسَف َعَلدد س ْْددفس َقددا َبددا ال فر

َِ ال سار ر  َاي نر ، َفَقا ًَ فر اأَلخ  ْجه ََ   يْ  -   -َعَلي هر ْادْد َبل  ََر  ف  َمدن  َيع  داَلبرهر دن  ََص  ْ مر ُس دررَج  خ 
ررْب برهر َشي ًئا   ً َدْه َا ْي َ َوة   . 37«ُس

 وووووووووووووووووو
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 سراء والمعراجاإل
 

َهدددل الادددائف ال ادددي  َهدددل ملددد  عدددن ااِدددالم، وخددد ِ  َعدددرض  َ ا  َّيددد اا وهلددد ا  ، وا
 المافرين له ولصحابته، وخاص  بعد وفاَ ال يدَ

َ  يخ ف عن ياءده  -ِبحايه-وعمه َبي طالب، َورا  هللا  -رهي هللا ع ها-خديف  
دددِه  يائًمددا بعدددد العًددداا جدددااه   ، فأكرمدده برةلددد  ااِدددراا والمعددراج؛ فاي مدددا كدددا  الِر

جاريددل، فأيقظددده وخدددرج بددده ةتددد  ايتهءدددا َّلدد   ابددد  اِدددمها )الادددراق( تًدددبه البغدددل، ولهدددا 
ددِه  بيددَ المقددد  فددي فل دداين، وصددل  الاددراق ةتدد  وصددل   ج اةددا ، فركددب الِر

 باألياءاا ركعتين.
وهد ه الرةلدد  مددن ملدد  َّلد  بيددَ المقددد  ت ددم  )ااِدراا( قدداِ تعددال : }ِددبحا  الدد   
َِر  بعاده لياًل من الم فد الحرام َّلي الم فد األقص  ال   بارك ا ةهله ل ريده مدن 

 [.1 يات ا َّيه هه ال مء  البصير{ _]ااِراا: 
 ماوي  من الم فد األقص  َّل  ال ماوات العال وت دم  )المعدراج( ْف بدَت الرةل  ال

، ف ددلف علدد  المالئمدد ، وظددل يصددعد مددن ِددماا َّلدد  وإذا بددأبهاب ال ددماا ت ددتح لل اددي 
ِماا يرافقه جاريل؛ فَر  الف   وال ار، وَر  من مًاهد اْلخَر ما لف يره َّي ا  ةت  

و ملدَ قالده وا بعدده تمريًمدا لده، وصل َّل  ِدَر الم ته ، وهه مهه  لف يالغده يادي َ
ين َو َ ي  . فأوة  َّل  عاده ما َوة { ]ال فف:  [ 10-9قاِ تعال : }فما  قاب قِه

ددِه هللا    وفددي هدد ه الليلدد ، فددرض هللا الصددلهات الخمدد  علدد  الم ددلمين، ْددف يددِز ِر
 َّل  بيَ المقد ، وركب الاراق عائًدا َّل  مل .

دِه هللا  دخروا مدن كالمده، َورا  لقه   وفي الصباح، ةل  ِر مده مدا ةددث، فمد بهه ِو
ِه  ولف يلن ر ه -، فالاها م ه َ  يصف بيَ المقد  الم ار َ  يختاروا صدق الِر

فددأظهر هللا لدده صددهَر بيددَ المقددد ، فأخدد  يصدد ه وهدده يددراه، وهددف ا يرويدده،  -مددن قاددل
دِه  ف َّلدد  بأشدءاا ر هدا فدي الاريدب، ونقددهم مدر علديهف وهدف فدي طدريقه  َوخادرهف الِر

فًدددهدوا   ملددد ، فخدددرج ال دددا  ي تظدددرويهف، ففدددااوا فدددي مهعددددهف الددد   ةدددد ه ال ادددي 
 بصدقه.
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َوِرع بعضهف َّل  َبي بلر يقِه له في اِت مار: َِمعَ ما يقِه محمدد؟ وكدا  َبده 
ددِه اايمددا بلددر م مً ددا صددا ق  ق الِر ددِه   ، فصدددس   فددي كددل مددا قالدده، ف ددماه الِر

، وتخ ءً ددا لألةددزا  التددي مددرس ةلدد  ت ددري  عددن ال اددي )الصددديب( وهلدد ا كايددَ هدد ه الر 
بها، وتأكيًدا من هللا لده علد  َيده قدا ر علد  يصدرته، وكايدَ َيًضدا ابدتالا للد ين  م دها 

 ةت  يميز هللا الايب من الخايث.
 وووووووووووووووووو
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 اإلسراء والمعراج
 

 بقلف الًءخ / ِامح ق ديل
دًا كايددرًا. فلددف يعددد ب دده هاشددف بعددده م ددتعدين بمددهت عمدده َبددي طالددب ِدد   فقددد ال اددي 

لتقددديف ي دد  القدددر مددن الحمايدد  لمددا يصددياهف مددن َهددرار ما يدد  ومع هيدد . وقددد َ ركددَ 
ددِه هللا   قددريش ذلددَ فضدداع َ مددن َذاهددا لل اددي  َ  يتحددرب لدددف  قضددء    فددأرا  ِر

 الدعَه َّل  األمام.
ركدز جديدد للددعَه بعدد َ  فخرج َّل  الاائف يلتم  ال صَر من ْقء  ِدعءا ايفدا  م

ددِه هللا  َّلدد    بدددا َ  قريًددًا ا تددز ا  مدد  األيددام َّا عددداَو للم ددلمين، فلمددا ايتهدد  ِر
الاائف، وكلف كارااها، ورغاهف في ااِدالم و عداهف َّلد  هللا ر وه ر ًا م مدرًا، وَغلظدها 
دد هااهف ي دداهي ه لدده فددي الفددهاب، فددايالب علدد  وجهدده مهمهمددًا فددأغروا بدده صدداءايهف ِو

. َومددددام هدددد ه ااهايددددات الما يدددد  والمع هيدددد ، ويتبعهيدددده بالحفدددداَر ةتدددد  َ مددددها قدمدددده 
، َورا  َ  ي دلءه ممدا َصدابه مدن الهدف ولمرامته عل  هللا عدز وجدل غضدب هللا ل اءده 

وقداِ لده ملدَ الفبداِ:   والمرب، فأيِز جاريل ومعه ملدَ الفبداِ ف دلما علد  ال ادي 
همددَ لددَ ، َويددا ملددَ الفبدداِ، وقددد بعث ددي رنددَ َّلءددَ يددا محمددد! َّ  هللا قددد ِددم  قددِه ق
 لتأمري  بأمرب، فما شئَ؟ 

ِه هللا  بل َرجه َ  يخرج من َصدالبهف   َّ  شئَ َطاب عليهف األخًاين؟ فقاِ ِر
َر ياءده  ب دزِو المالئمد ، فقدد   من يعاد هللا وةده وا يًرب به شيئًا، وكمدا شدد هللا َ

َره َيضدًا بدأ  بعدث َّلءده ي  درًا مدن الفدن اِدتمعها َّلد  القدر   و م دها بده، فمدأ  شد من َ
 هللا تعال  يعلمه َيه لن يتركه.

َره  َهددل األرض ف ددي العددهالف األخددر  مددن الفددن والمالئمدد  مددن يًددد َ فددإ  تخلدد  ع دده 
ويدد من بدده، ْددف َّ  هللا الدد   هددد  هدد اا الفددن وهددف مددن ي ددل َّبلددء ، وجعلهددف  عدداَ 

قء  َّل  م م ين و عاَ وةمداَ للددين بعدد وم  رين ، لقا ر عل  تحهيل عتاَ قري ش ْو
 ةين وقد كا  ذلَ.

لقددد َرا  هللا َ  ي دداِ الدابءدد  األِو فددي ااِددالم هدد ه المًدداق فددي ِددايل َّقامدد  الدددين 
 ةت  يله  قدَو لمن بعده من العلماا العاملين، والدعاَ الصا قين .
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مددن رنددده، وَعظدددف  َّلدد  ملددد  بعدددد رةلدد  المعايددداَ، لءفددد َشدددرم تمدددريف  ويعدده  ال ادددي 
ملافأَ عل  تحمله لآلام واألةزا  في ذات هللا، يبعد ِ هات ْدالث مدن الحصدار فدي 
شعب َبدي طالدب ومعايداَ الفدهع والحرمدا ، ونعدد فقدد عمده الًد يب وتفدرؤ المًدركين 
علءدده ، ونعددد فقددد الزوجدد  الح دده  التددي كايددَ تهاِددي وتعددين، ونعددد خيبدد  األمددل فددي 

َهلهددد ا مدددن جدددراح و ام، هدددا هددده رنددده ِدددبحايه وتعدددال  يلافئددده ْقءددد ، ومدددا يالددده مدددن 
ويرهءه، ويرفعه ويديءه، ويخل  علءه من ةلل الرها ما ي    معه كل ةدز  وتعدب، 
َق َص   در األ  فر در ال َحَرامر َّرَل  ال َم   فر َن ال َم   هر َلي اًل مر َر  برَعا در  ِ ب َحاَ  الس ر  ََ ِْ َولف ويصب } 

َ ا َةه   ديْر{ } ااِدراا:الس ر  َباَرك  ءْ  ال َبصر دمر { وقدد هءدأ هللا 1َلْه لرْ ررَيْه مرن   َياترَ دا َّريسدْه ْهدَه ال س
لإلِراا والمعراج تلمف المعفَز ال ريدَ، بمعفَز َخر  ِاب َ  وقعَ له وه    ياءه 

شب صدره، غير َ  شب صدره ه ه المَر لف يلن ل زع خَ الًءاا  م ه، فقد تف يدهم 
َمدزم، ْدف َ  كا  رهءع ًا في الرابع ، َوما اليدهم فدإ  جاريدل ي دِز لءغ دل صددره بمداا 

، صدددددحَ بددددد لَ الروايدددددات فدددددي يدددددأتي با دددددَ ممتلدددددئ َّيمايدددددًا يء رغددددده فدددددي صددددددره 
الصددحءحين وغيرهمددا، فهجددب الت ددلءف بهددا  و  التعددرض لصددرفها عددن ةقءقتهددا، هلدد ا 

ا ي دتحيل عليهدا شديا، ، أل  قدَر هللا تعال  كل خهارق العا ات التي وقعَ ل اي ا 
وقدددد ذكدددر َ  الحلمددد  مدددن شدددب الصددددر هددد ه المدددَر وملئددده َّيمايدددًا وةلمددد  تهيئتددده لهددد ه 
الملرمدد  التددي خددص بهددا، وتظهددر هدد ه الحلمدد  فددي عدددم تددأْر ج ددمه بالًددب وإخددراج 
القلب مما ي م ه من جمءد  المخداوم العا يد  األخدر ، ْدف تاددَ الرةلد  بدالروح والف دد 

راق من مل  َّلد  بيدَ المقدد ، وه داب يصدل  باألياءداا، ممدا يبًدر معًا، يء ير به الا
 َ  الم تقال لدي ه، َو  القءا َ قد ايتقلَ ألمته .

لقد جم  هللا له األياءاا فأقروا بإمامته، وصدقها ب اهته، وصلها َّل  قالته، ْف خرج من 
َصدداَ  الم ددفد األقصدد  فأتدداه جاريددل بإيدداا خمددر ولددان فاختددار اللددان، فقدداِ جاريددل:

َهددل كددل ِددماا، ويلتقددي فيهددا باألياءدداا،  ال اددَر، ْددف عددرج بدده َّلدد  ال ددماا فيرةددب بدده 
 وكلهف يقِه له: مرةبًا بال اي الصالح، واألخ الصالح.

ويدر  جاريددل علدد  صددهرته ولدده ِددتمائ  ج داح ِددا ًا األفددب، ويددر  الايددَ المعمددهر فددي 
لم تهدد ، وع دددها ج دد  ال ددماا ال ددابع  ومددا يدخلدده مددن المالئمدد  ويددر  ويصددف ِدددَر ا

ر، وما ر ه مدن َيهدار الف د  األرنعد ، ويدر  َقهامدًا مدن َمتده  المأو ، ويصف يهر المْه
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يع به  بأعمدالهف، كأهدل الغيبد ، والخابداا الد ين يقهلده  مدا ا ي علده ، ْدف يرت د  َّلد  
َة  َّرَلد   مقام ي م  يءه صري  َقالم المالئم ، ْف َّل  ةيث شاا هللا من العال، } َفَأو 
لددً   ْ ددَ اْ  َمددا َرََ  * َََفْتَماْروَيددْه َعَلدد  َمددا َيددَر * َوَلَقددد َر هْ َيز  َةدد  * َمددا َكددَ َب ال  هر َمددا ََو  دددر َعا 
د  * َمدا  ًَ َرََ َمدا َيغ  دد  ًَ  ال َر َرَر ال ْم  َتَه  * عر  َدَها َج سْ  ال َمأ َو  * َّرذ  َيغ  د  ِر َر  * عر  َد  َْخ 

دن   َيداتر َرنَردهر ال ْما دَر { }الد فف:ََاَغ ال َبَصْر َوَما َطغَ  { وفدرض هللا 18-10  * َلَقدد  َرََ  مر
دد  ةتدد  خ  ددَ َّلدد   علءدده خم ددين صددالَ ففعددل يتددر   بددين رندده عددز وجددل ونددين مِه
خم  في العد ، وخم ين في األجر، وفي فرض الصالَ به ه الخصهصء  ما يًعر 

 ددا  كلمددا تدددلَ بهددف شددههات َ  هدد ا الددركن ألهميتدده يفددب َ  يلدده  معراجددًا يرقدد  بال
ال  ه  وَغراض الديءا، وت تهي الرةل  الاهيل  في وقَ قصدير، وهللا علد  كدل شديا 

مدد  ال ددا ،   قددير، ويرجدد  َّلدد  ملدد  مدارًا بايددَ المقددد  مددَر َخدر ، ويصددبح ال اددي 
وقد كا  َم  معهف يءخار قهمه بمدا وقد ، فارتدد َيدا  ممدن كدايها  م دها بده وصددقهه، 

عها ب لَ َّل  َبي بلدر رهد  هللا ع ده، هدل لدَ َّلد  صداةبَ، يدزعف َيده َِدر  بده  ِو
الليل  َّل  بيَ المقد ! ويحن َّيما يقاد  ذلدَ َكبدا  اابدل شدهرًا! قداِ َبده بلدر: َقداِ 
ذلددَ! قددالها: يعددف! قدداِ: ا  كددا  قدداِ ذلددَ، لقددد صدددق! قددالها: َو تصدددقه؟ َيدده ذهددب 

ِ: يعدف! َّيدي ألصددقه يءمدا هده َبعدد الليل  َّل  بيَ المقد ، وجاا قال َ  يصبح؟ قدا
مدددن ذلدددَ، َصددددقه فدددي خادددر ال دددماا! فدددي غددددوه َو رواةددده! فلددد لَ ِدددم  َبددده بلدددر 

 الصديب.
َا  ع دا هف   لقد كا  ااِراا والمعراج تامي ًا ومهاِاَ لل اي  وفت د  للمدافرين، الد ين 

َلدِز الحدا ث َّيمدايهف فم دروا ولدف يعده  اايما وك رهف ، ولبعَّ هع اا  وا َّلد  ممدن 
ةت  قتلها . وقد تأِو البعَّ ةدا ث ااِدراا والمعدراج فدزعف َيده رؤيدا  اايما ةظيَر 

َعف َيه بالروح ا بالف د .  م امء  . وم هف من 
وكدددل هددد ا غيدددر صدددحءح . َّذ لددده كدددا  م امدددا لمدددا اِدددت مرته قدددريش ولمدددا ارتدددد بعدددَّ 

يح اْليد  :   الم لمين ، ولدف يلدن يءده شديا مدن ااعفداَ ، وكهيده م امدا يخدالف صدر 
فابتددداا اْليدد  بالت دداءح ل ددَ ال ظددر ألمددر هددام  1ِددبحا  الدد   َِددر  بعاددده   ااِددراا

ددددِه هللا  غيددددر عددددابيا   ول ددددظ العاددددد يالددددب علدددد  الددددروح والف ددددد معددددًا ومضدددد  ِر
ددالته ، يغًدد  ال ددا  فدد  يددها يهف َوِددهاقهف ، ويتتبدد   بالملدد بين يالددي  عهتدده وي ًددر ِر
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َلهف ويقدددِه :  َيهدددا ال دددا  : قهلدددها ا َّلددده َّا هللا ت لحدددها ، ويخاطدددب الحفدددءج فددد  م دددا
ال ددا  فدد  المهقددف : َا رجددل يحمل دد  َّلدد  قهمدده ؟ فددإ  قريًددا قددد م عددهي  َ  َبلددي 

ددِه هللا  ددال  رندد  . ونقدد  ِر يعددرض ي  دده علدد  القبائددل ةتدد  وفددب لدده ي ددر مددن   ِر
ف الحج ، وعرض عليهف ااِالم ، وتال عليهف القر    الخزرج فدعاهف َّل  هللا ف  مِه

، فأجابهه يءمدا  عداهف َّلءده ، وقدالها َّيدا ترك دا قهم دا ، وا قدهم بيد هف مدن العدداَو والًدر 
مددا بيدد هف ، وع دد  َ  يفمعهددف هللا بددَ. فمددا  هدد اا ال  ددر طلءعدد  لدددعَه ااِددالم فدد  

دِه هللا  بءعد    يثرب . ولما اِتدار العام خرج من المدي   اْ ا عًر رجال يبايعها ِر
قبدد  األولدد . قدداِ ببددا َ بددن الصددامَ رهدد  هللا ع دده :   ك ددَ يددءمن ةضددر بءعدد  الع

ددِه هللا  علدد  َا يًددرب بددالل   العقبدد  األولدد  ، وك ددا اْ دد  عًددر رجددال ، يبايع ددا ِر
شددديئا ، وا ي ددددرق وا يزيددد  ، وا يقتددددل َوا يدددا ، وا يددددأت  باهتدددا  ي تريدددده بدددين َيدددددي ا 

اِ : فدإ  وفيدتف فلمدف الف د  ، ومدن َصداب شديئا َورجل ا ، وا يعصءه فد  معدروم . قد
 فأمره َّل  هللا َّ  شاا عاقبه وإ  شاا ع ا ع ه  
دِه هللا  معهدف مصدعب بدن عميدر يقدرئهف   وع دما َرا وا العده َ َّلد  المدي د  بعدث ِر

القر   ويعلمهف ااِدالم ، وي قههدف فد  الددين ، فقدام بمهمتده خيدر قءدام ، وايتًدر علد  
 يديه ااِالم.

 وووووووووووووووووو
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 اإلسراء والمعراج
 

َمن ااِراا، واألقهاِ يءه:  َوًا 
َمن وقهع ااِراا عل  َقهاِ شت :  اخْتلف في تعيين 
: كا  في ال    التي اختار هللا فيها ال اي  ، واختاره الاار . --القِه األِو  لل اَه
 القِه الثايي: كا  قال البعث، رو  عن َي  والح ن.

 ثالث: كا  بعد المبعث بخم  ِ ين، رجح ذلَ القرطاي.القِه ال
.  10القددِه الرابدد : كددا  فددي ليلددد  ال دداب  والعًددرين مددن شدددهر رجددب ِدد    مددن ال ادددَه

 واختاره العاَلم  الم صهرفهر .
مددن  12القددِه الخددام : كددا  قاددل الهفددَر ب ددت  عًددر شددهًرا، َ : فددي رمضددا  ِدد   

.  ال اَه
. 13    وشهرين، َ : في المحرم ِ   القِه ال ا  : كا  قال الهفَر ب  من ال اَه

، وإلدد   13القدِه ال داب : كددا  قادل الهفدَر ب دد  ، َ : فدي رنءد  األِو ِدد    مدن ال ادَه
ه ا ذهب الزهدر  وعدرَو بدن الزنيدر وابدن ِدعد، وا عد  ابدن ةدزم ااجمداع علد  هد ا، 

 ورجح ال هو  َيه كا  ليل  ِب  وعًرين قال الهفَر ب   .
كا  ااِراا قادل الهفدَر ب د  ، ونده جدزم ابدن ةدزم، فدي ليلد  »يد رها: قاِ محمد رش

ِب  وعًرين من شهر رجب، وهه المًههر، وعلءه عمل ال ا ، وكدا  ليلد  ااْ دين، 
 «.وكا  بعد خروجه َّل  الاائف

وْر ست األقدهاِ الثالْدد  اأْلولدد  بدأ  خديفدد  رهدي هللا ع هددا تهفيددَ »قداِ المبددارك هر : 
، وكايَ وفاتها قال َ  ت رض الصلهات الخم ، وا في رمضا  ِ    عًر من ال اَه

خالم َ  فرض الصلهات الخم  كايَ ليل  ااِدراا. َمدا األقدهاِ الثالْد  الباقءد  فلدف 
َجددد مددا َرجددح بدده واةددًدا م هددا، غيدددر َ  ِددءاق ِددهَر ااِددراا يدددِ علدد  َ  ااِدددراا 

 «.متأخر جًدا
 قد اختلف في َ  ِ   كايا؟ وفي َ  شهر؟و »وقاِ الدكتهر محمد محمد َبه شهب : 



 238 

فدد هب الددبعَّ َّلدد  َيهمددا كايددا قاددل الهفددَر ب دد  ، وإلدد  هدد ا ذهددب الزهددر  وعددرَو بددن 
الزنيددر وابددن ِددعد، وا عدد  ابددن ةددزم ااجمدداع علدد  هدد ا، وقيددل: قاددل الهفددَر ب دد تين، 

 وقيل: بثالث.
، وقيدل: وال   علءه األكثرو  والمحققده  مدن العلمداا َيهمدا كايدا فدي شدهر رن ءد  األِو

في رنء  اْلخر، وقيدل: فدي رجدب، وهده المًدههر بدين ال دا  اليدهم، والد   تدركن َّلءده 
ال    بعد البحدث والتأمدل َيهمدا كايدا فدي شدهر رنءد  األِو فدي ليلد  الثدايي عًدر م ده 

 «.َو ال اب  عًر م ه
رهدي -( َْدًرا عدن جدابر وابدن ببدا  3/107وقد ذكر ابن كثير في الاداي  وال هايد  )

ِه هللا  -هللا ع هف عدام ال يدل يدهم ااْ دين الثدايي عًدر  --يًهد ل لَ قاا: )ولد ِر
، ويءدده بعددث، ويءدده عددرج بدده َّلدد  ال ددماا، ويءدده هدداجر ويءدده مددات( ْددف  مددن رنءدد  األِو

وقدد اختداره الحدافظ عادد الغ دي بدن ِدرور المقدِدي فدي »قاِ:  يءه ايقاداع ، ْدف قداِ: 
يصح ِ ده ذكرياه في فضائل شهر رجب: َ  ااِراا كا  ِيرته، وقد َور  ةديًثا ا 

َعلف.  ليل  ال اب  والعًرين م ه، وهللا 
ومددن ال ددا  مددن يددزعف َ  ااِددراا كددا  َِو ليلدد  جمعدد  مددن شددهر رجددب، وهددي ليلدد  

َعلف  «.الرغائب التي َْةدَْ فيها الصالَ المًههَر، وا َصل ل لَ وهللا 
فددي تددداريخ وقهعدده، والفمهددهر علددد  َيدده كددا  فدددي  واختل ددها»ويقددِه عاددد هللا التليدددد : 

 «.رجب، وجزم ال هو  بأيه كا  قال الهفَر ب   ، وا ع  ابن ةزم يءه ااجماع
َيده كدا  ليلد  ال داَ ل دب  عًدَر خلدَ مدن »وذكر ابن ِديد ال دا  فدي عيده  األْدر: 

 «.شهر رمضا  قال الهفَر بثمايء  عًر شهًرا
كايدددَ ليلددد  ِدددب   --َ : التدددي كايدددَ بف دددمه  وتلدددَ الليلددد »وفدددي ال ددديَر الحلاءددد : 

 عًَر.
.  وقيل: ِب  وعًرين خلَ من شهر رنء  األِو
 وقيل: ليل  ت   وعًرين خلَ من رمضا .
 وقيل: ِب  وعًرين خلَ من رنء  اْلخر.

وقيل: ِب  وعًرين خلَ من رجب، واختاره الحافظ عاد الغ ي المقدِي وعلءه عمدل 
 ال ا .
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 وقيل: في شهاِ.
 «.في ذ  الحف  وقيل:

كلهدا كايدَ فدي تلدَ  --وفي كالم الًءخ عاد الههاب الًعرايي ما ي يد َ  َِّراااته 
الليلدد  التددي وقدد  فيهددا هدد ا الخددالم فليتأمددل، وذلددَ: قاددل الهفددَر ب دد  ، وندده جددزم ابددن 

 ةزم، وا ع  يءه ااجماع. وقيل: ب  تين. وقيل: بثالث ِ ين.
 للاائف. --روجه وكل من ااِراا والمعراج كا  بعد خ

 َّل  الاائف، ويءه يظر ظاهر. --وعن ابن َِّحاق: َ  ذلَ كا  قال خروجه 
وفي ال يَر ال اهي  واْلْار المحمدي :  وكا  ااِراا بف ده وروةده ِد   َّةدد  عًدَر 

 من البعث .
. وقيدل: فدي شدهر رمضدا . وقيدل:  وقيل: قال الهفَر ب   ، قيل: في شهر رنء  األِو

 وهه المًههر وعلءه عمل ال ا . في شهر رجب،
 من الها َ والهفَر والهفاَ. وقيل: ليل  الفمع  . --وكا  ليل  ااْ ين كبقء  َطهاره 

 وفي شرح الزرقايي عل  المهاهب َقهاِ خم  :
1 .  د شهر رنء  األِو
 د شهر رنء  اْلخر. 2
 د شهر رجب. 3
 د شهر رمضا . 4
 د شهر شهاِ. 5

 بليل  ااِراا والمعراج: ْايءا د ةلف ااةت اِ
ف غيدر المهاِدف الًدربء  مدن الاددع المحدْد   َجم  ال لف الصالح عل  َ  اتخاذ مِه

بقهلدده: )َّيدداكف ومحدددْات األمددهر، فددإ  كددل محدْدد  بدعدد ، وكددل  --التددي يهدد  ع هددا 
: )من َةدث في َمريا ه ا ما لدء  م ده فهده ر (، ونقهلده --بدع  هالل (، ونقهله 

-- عماًل لء  علءه َمريا فهه ر (.: )من عمل 
فااةت دداِ بليلدد  ااِددراا والمعددراج بدعدد  محدْدد  لددف ي علهددا الصددحاب  والتددابعه ، ومددن 

 تبعهف من ال لف الصالح، وهف َةرص ال ا  عل  الخير والعمل الصالح.
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وا يعدرم عدن َةدد مدن الم دلمين َيده جعدل »قاِ شءخ ااِدالم ابدن تءمءد  رةمده هللا: 
ا فضدددديل  علدددد  غيرهددددا، ا ِددددءما علدددد  ليلدددد  القدددددر، وا كددددا  الصددددحاب  لليلدددد  ااِددددرا

والتددددابعه  لهدددددف بإة دددددا  يقصدددددو  تخصدددددءص ليلددددد  ااِددددراا بدددددأمر مدددددن األمدددددهر وا 
 «.ي كرويها، وله ا ا يعرم َ  ليل  كايَ
َعظدف فضدائله  ومد  هد ا فلدف يًدرع تخصدءص ذلدَ الزمدا   --وإ  كا  ااِراا مدن 

ربء ، بددل غدار ةددراا الد   ابتدددئ يءدده ب دزِو الددهةي، وكددا  وا ذلدَ الملددا  بعبدا َ شدد
، لف يقصده هه وا َةد من الصحاب  بعد ال ادَه مددَ مقامده بملد ، وا  يتحراه قال ال اَه
خصس اليهم ال   َيِز يءه الهةي بعبا َ وا غيرها، وا خص الملا  ال   ابتددئ يءده 

 بالهةي وا الزما  بًيا.
َم  َهدل ومن خص األمل   واأل   من ع ده بعبا ات ألجل ه ا َومثالده كدا  مدن جد   

َما  َةهاِ الم ءح مهاِف وببا ات كيدهم المديال ، ويدهم التعميدد،  المتاب ال ين جعلها 
 وغير ذلَ من َةهاله.

وقد َر  عمر بن الخااب رهدي هللا ع ده جماعد  يتبدا رو  ملاًيدا يصدله  يءده فقداِ: 
دددِه هللا ، فقددداِ: َتريددددو  َ  تتخددد وا  ْدددار -- مدددا هددد ا؟ قدددالها: ملدددا  صدددل  يءددده ِر

َياءائمف م اجد؟! َّيما هلَ من كا  قالمف به ا، فمن َ ركته يءه الصالَ فلءصدل، وإا 
 فلءمَّ.

ددف غيددر المهاِددف الًددربء  »وقدداِ شددءخ ااِددالم ابددن تءمءدد  رةمدده هللا:  َومددا اتخدداذ مِه
بعدَّ لءدالي رجدب، َو  كبعَّ لءالي شهر رنء  األِو التي يقاِ: َّيها ليل  المهلدد، َو

ْددامن عًددر ذ  الحفدد ، َو َِو جمعدد  مددن رجددب، َو ْددامن مددن شددهاِ الدد   ي ددمءه 
الفهددداِ عيدددد األبدددرار، فإيهدددا مدددن الاددددع التدددي لدددف ي دددتحاها ال دددلف ولدددف ي علههدددا، وهللا 

َعلف  «.ِبحايه وتعال  
َع ددي فددي شددهر رجددب ليلدد  ال دداب  »وقدداِ ابددن الحدداج:  ومددن الادددع التددي َةدددْهها يءدده 

 «.لعًرين م ه التي هي ليل  المعراج....وا
ْددف ذكددر كثيددًرا مددن الادددع التددي َةدددْهها فددي تلددَ الليلدد  مددن ااجتمدداع فددي الم ددداجد، 
َيددا َ وقدده  الق ا يددل يءدده، والخلددَ بددين قددرااَ القددر    وااخددتالط بددين ال  دداا والرجدداِ، و
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راج هدمن المهاِدف وقرااَ األشعار بألحا  مختل  ، وذَكر ااةت اِ بليل  ااِراا والمعد
 التي ي اهها َّل  الًرع ولء َ م ه.

وقاِ الًءخ محمدد بدن َّبدراهءف  ِ الًدءخ رةمده هللا فدي ر ه علد   عدَه وجهدَ لراباد  
العالف ااِالمي لحضهر َةد ااةت اات ب كر  ااِراا والمعراج، بعدد َ  ِدئل عدن 

 قل.ذلَ:  ه ا لء  بمًروع، لدال  المتاب وال    وااِتصحاب والع
مَ ٱَما المتاب: فقد قاِ تعال : ق َْ  ل َيه  دي َمترد  َوَرهر َْ َعَلدء ْمف  يرع  د يدَ ْمف  َوََت َمم  َْ َلْمدف   ر َمل  ََك 

اَلمَ ٱَلْمْف   ِ ﴾ ]المائدَ: أل ينن ينَ ٱ[، وقاِ تعال : قَيددأَأيرَها 3 ر ءْعدها   لسد ر ءْعدها   للسَ ٱااَمْ دها  ََطر َوََطر
لر ٱ ددددددهأَلْو  ِْ ددددددرر ٱ لرس دددددد    ا م  وْه َّرَلدددددد   ْمف  مر ا َفددددددْر ر ْتف  فردددددد  َشدددددد   ر ٱَفددددددإر  َتَ دددددداََع  ددددددهِر ن ٱوَ  للس ِْ ﴾ لرس

ِه هه الرجدهع َّلءده فدي 59]ال  اا: [، والر  َّل  هللا هه الر  َّل  كتابه، والر  َّل  الِر
اردهَ    ْمفْ اردب  ْيح   تسبرْعهير ٱَفد للسَ ٱةءاته، وإل  ِ ته بعد مهتده، وقداِ تعدال : قْقدل  َّر  ْك دْتف  ْتحر

﴾ ] ِ عمددرا : للسْ ٱَوَيغ  رددر  َلْمددف  ْذْيددهَنْمف  وَ  للسْ ٱ ددءفن ن ددَ رر 31َغْ ددهرن رسةر [، وقدداِ تعددال : قَفل َءح 
ينَ ٱ ﴾ ]ال هر: لس ر يَاْهف  َعَ ابن ََلرءفن ن يَاْهف  فرت َ  ن ََو  ْيصر ررهر ََ  ْتصر  [.63ْيَخدألرْ هَ  َعن  ََم 
: مددا ْاددَ فدد َومددا ي الصددحءحين مددن ةددديث عائًدد  رهددي هللا ع هددا َ  ال دد  : فدداألِو

ددِه هللا  قدداِ: )مددن َةدددث فددي َمريددا هدد ا مددا لددء  م دده فهدده ر (، وفددي روايدد   --ِر
 لم لف: )من عمل عماًل لء  علءه َمريا فهه ر (.

: رو  الترم   وصدححه، وابدن ماجده، وابدن ةبدا  فدي صدحءحه عدن العرنداض الثايي
دددِه هللا  : )َّيددداكف ومحددددْات األمدددهر، فدددإ  كدددل محدْددد  --بدددن ِددداري  قددداِ: قددداِ ِر

 هالل ...(.
 ااِتصحاب: فهه ه ا اِتصحاب العدم األصلي. َوما
ذلدددَ َ  العبدددا ات تهقء ءددد ، فدددال يقددداِ: هددد ه العبدددا َ مًدددروع  َّا بددددليل مدددن  وتقريدددر

دددل ، َو  المتدداب وال ددد   وااجمددداع، وا يقددداِ: َّ  هددد ا جددائز مدددن بددداب المصدددلح  المِر
القءددددددا ، َو ااجتهددددددا ؛ أل  بدددددداب العقائددددددد والعبددددددا ات والمقدددددددرات  ااِتح ددددددا ، َو

 كالمهاريث والحدو  ا مفاِ ل لَ فيها.
: فتقريره َ  يقاِ: له كا  ه ا مًروًعا لما  َولد  ال دا  ب علده محمدد  َوما -المعقِه
-. 
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ددِه  هدد ا  --َّذا كددا  التعظددءف مددن َجددل ااِددراا والمعددراج، وإ  كددا  مددن َجددل الِر
فددأول  ال ددا  بدده َبدده بلددر رهددي هللا ع دده ْددف  --كددره كمددا ي عددل فددي مهلددده وإةءدداا ذ

، ْدددف مدددن بعددددهف الصدددحاب  علددد  قددددر -رهدددي هللا عددد هف-عمدددر ْدددف عثمدددا  ْدددف علدددي 
َلهف ع دد هللا ْدف التدابعه  ومدن بعددهف مدن َئمد  الددين، ولدف يعدرم عدن َةدد مد هف  ،م ا

عهف .  شيا من ذلَ يء ع ا ما ِو
ابن ال حا  في كتابه ت اءه الغافلين ةِه بدع  ااةت اِ بليل   ِاق رةمه هللا كالم ْف

َّ  ااةت ددداِ بهددد ه الليلددد  بدعددد  عظءمددد  فدددي الددددين، »ااِدددراا والمعدددراج، جددداا يءددده: 
 «.ومحدْات َةدْها َّخها  الًءاطين

َّ  ااةت اِ ب كر  ااِراا والمعراج »الًءخ محمد بن َّبراهءف في فته  َخر :  وذكر
ماتدددع، وهدده تًددبه بدداليهه  وال صددار  فددي تعظددءف َيددام لددف يعظمهددا  َمددر باطددل، وشدديا

ددِه الهددد  محمددد  هدده الدد   شددرع الًددرائ ،  --الًددرع، وصدداةب المقددام األِددم  ِر
يحدددرم، ْدددف َّ  خل دددااه الراشددددين َوئمددد  الهدددد  مدددن  اوهددده الددد   وهدددح مدددا يحدددل ومددد

ف قددداِ: ، ْددد«الصدددحاب  والتدددابعين لدددف يعدددرم عدددن َةدددد مددد هف َيددده اةت دددل بهددد ه الددد كر  
المقصه  َ  ااةت اِ ب كر  ااِراا والمعراج بدع ، فال يفَه وا تفدَه المًدارك  »
 «.يءه
بأ  من ي ر َ  يد بح ذبءحد  فدي اليدهم ال داب  والعًدرين مدن رجدب »رةمه هللا:  َوفت 

من كل ِ   ف  ره ا ي عقد، اشتماله علد  معصدء ، وهدي َ  شدهر رجدب معظدف ع دد 
ل ددداب  والعًدددرين م ددده يعتقدددد بعدددَّ ال دددا  َيهدددا ليلددد  ااِدددراا َهدددل الفاهلءددد ، وليلددد  ا

دِه هللا  ويعملده  والمعراج، ففعلهها عيًدا يفتمعه  يءه،  -َمدهًرا بدبءد ، وقدد يهد  ِر
-  َهدل الفاهلءد  َبءدا هف، َو يد بح يءده عن الهفاا بال  ر في الملا  ال   ي عل يءه 

ددا  للدد   يدد ر َ  ي حددر َّبدداًل باهايدد --لغيددر هللا فقدداِ  ددن مددن َْو  : )هددل كددا  فيهددا ْو
-: )فهل كدا  فيهدا عيدد مدن َبءدا هف؟( قدالها: ا، فقداِ قاِالفاهلء  يعاد؟( قالها: ا، 

-)ََوم ب  رب؛ فإيه ا وفاا ل  ر في معصء  هللا، وا يءما ا يملَ ابن   م( :.» 
تدي ةصدل وهد ه الليلد  ال»: -رةمده هللا-الًءخ عادد العزيدز بدن عادد هللا بدن بداَ  وقاِ

فيهددا ااِدددراا والمعدددراج لدددف يددأت فدددي األةا يدددث الصدددحءح  تعيي هددا، وكدددل مدددا ور  فدددي 
َهدل العلدف بالحدديث، وهلل الحلمد  البالغد   --تعيي ها فهه غيدر ْابدَ عدن ال ادي  ع دد 
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فددي َّي دداا ال ددا  لهددا، ولدده ْاددَ تعيي هددا لددف يفددز للم ددلمين َ  يخصددهها بًدديا مددن 
 -رهي هللا ع هف-َوصحابه  --ها بها؛ أل  ال اي العبا ات، ولف يفز لهف َ  يحت ل

دِه  لف يحت لها بها، ولف يخصهها بًيا، وله كا  ااةت اِ بها َمًرا مًروًعا لاي ه الِر
--  لألمددد  َّمدددا بدددالقِه َو ال عدددل، ولددده وقددد  شددديا مدددن ذلدددَ لعدددرم واشدددتهر، ول قلددده

تحتاجده األمد ،  كدل شديا --َّلي ا فقد يقلها عن ياديهف  -رهي هللا ع هف-الصحاب  
ولدف ي رطددها فددي شدديا مددن الدددين، بددل هددف ال ددابقه  َّلدد  كددل خيددر، فلدده كددا  ااةت دداِ 

هدده َيصددح ال ددا  لل ددا ،  --َّلءدده، وال اددي  ال ددا بهدد ه الليلدد  مًددروًعا لمددايها َِدداب 
ال  غاي  الاالغ، َو   األماي ، فلده كدا  تعظدءف هد ه الليلد  وااةت داِ بهدا  وقد بلسي الِر

ولدف يلتمده، فلمدا لدف يقد  شديا مدن ذلدَ علدف َ   --ِالم لف يغ له ال اي من  ين اا
لء دا مدن ااِدالم فدي شديا، وقدد َكمدل هللا لهد ه األمد   ي هدا،  هاااةت اِ بها وتعظءم

َوتددف عليهددا ال عمدد ، َويمددر علدد  مددن شددرع فددي الدددين مددا لددف يددأذ  بدده هللا، قدداِ ِددبحايه 
مَ ٱدَ: قوتعدال  فددي كتابدده الماددين مدن ِددهَر المائدد َْ َعَلددء ْمف   ل َيدده  دد يددَ ْمف  َوََت َمم  َْ َلْمددف   ر د َمل  ََك 

 َْ ددي َمتردد  َوَرهر دداَلمَ ٱَلْمددْف  يرع   ِ ﴾ ]المائدددَ: أل يددنن [، وقدداِ عددز وجددل فددي ِددهَر الًددهر : 3 ر
ددلر ل  ٱَوَلدده َا َكلرَمددْ   للسْ ٱَمددا َلددف  َيددأ َذ  برددهر  لددَدينر ٱقََم  َلْهددف  ْشددَرَكاا َشددَرْعها  َلْهددف  َمددَن  ددَ   َ ص  َلْقضر

﴾ ]الًدهر : لظسدألرمرينَ ٱَبي َ ْهف  َوإر س  دِه هللا 21َلْهف  َعدَ ابن ََلردءفن ن ادَ عدن ِر فدي  --[، ْو
األةا يددث الصددحءح  التحدد ير مددن الادددع، والتصددريح بأيهددا هددالل  ت ايهددا لألمدد  علدد  

 «.عظف خارها، وت  يًرا لهف من اقترافها
: )مدن --ةا يدث الدهار َ فدي ذم الاددع مثدل قهلده َور  رةمده هللا تعدال  بعدَّ األ ْف

: )مدن عمدل عمداًل لدء  علءده --َةدث في َمريا ه ا ما لء  م ده فهده ر (. وقهلده 
وخيددر الهددد   ،: )َمددا بعددد: فددإ  خيددر الحددديث كتدداب هللا--َمريددا فهدده ر (، وقهلدده 

لف : )فعلدء--، وشدر األمدهر محددْاتها وكدل بدعد  هدالل (، وقهلده --هد  محمد 
دددد   الخل دددداا الراشدددددين المهددددديين مددددن بعددددد  تم ددددلها بهددددا، وعضددددها عليهددددا  ب دددد تي ِو

 بال هاج ، وإياكف ومحدْات األمهر فإ  كل محدْ  بدع ، وكل بدع  هالل (.
ْذكددر مددن كددالم العلمدداا ومددا اِددتدلها بدده مددن اْليددات واألةا يددث يءدده الم ايدد  ومق دد   فمددا

  ااةت اِ بليلد  ااِدراا والمعدراج، َويهدا لمن يالب الحب في َّيمار ه ه الادع ، بدع
َيدا َ فدي الددين، وشدرع لدف يدأذ  بده رب  لء َ من  ين ااِالم في شديا، وإيمدا هدي 
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َيدا تهف فدي  يدد هف،  العدالمين، وتًدبه بأعدداا هللا مدن اليهده  وال صدار  والمًدركين فدي 
َمهدا التد قص للددين ااِدالم ي، واتهامده بعددم وابتداعهف يءه ما لدف يدأذ  بده هللا، َو  ا

المماِ، وا يخ   مدا فدي ذلدَ مدن ال  دا  العظدءف، والم مدر الًد ء ، والمصدا م  لقهلده 
مَ ٱتعدددال : ق ﴾ ل َيددده  يدددَ ْمف  ن َْ َلْمدددف   ر ددد َمل  دددِه  ،ََك   --والمخال ددد  الصدددريح  ألةا يدددث الِر

دف لده َ  هد ه الادعد  قدد فًدَ فدي كثيدر مدن األمصدار  المح َر من الاددع. وممدا يِ 
الف ااِالمي، ةت  ظ ها بعَّ ال ا  من الددين، ف  دأِ هللا َ  يصدلح َةدهاِ في الع

الم ددلمين جمءًعددا، ويمدد حهف ال قدده فددي الدددين، ويهفق ددا وإيدداهف للتم ددَ بددالحب، والثبددات 
لف وندارب علد  عادده  علءه، وترب ما خال ه، َّيه ولي ذلَ والقا ر علءه، وصل  هللا ِو

هله ياي ا محمد وعل   له وصحبه   َجمعين. وِر
 وووووووووووووووووو
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 عي اإلسراء والمعراج نظرات
 

 بقلف: اامام ة ن الا ا   
 َ  ااِراا والمعراج ما َ َِاِء  في م هاج الترنء  االهء ... وَعتقد
هللا تبددارب وتعددال ، وْيصددلي وي ددلف علدد  ِدديديا محمددد وعلدد   لدده وصددحبه ومددن  يحمددد

 .  عا بدعهته َّل  يهم الدين، َما بعد..
 هللا علءلف ورةمته ونركاته...  ف الم
هللا تبددارب وتعدددال  علدد  تهيئددد  هدد ه ال رصدد  التدددي اجتمع ددا فيهدددا اةءدداا ذكدددر   يحمددد

جليل  ومحاب  َّل  القلهب، تلَ هي ذكر  )ااِراا والمعراج( تهافي ا كل عام في مثل 
مدن كدا   ه ا الًهر ال اهدل رجدب ال در ، وهده شدهر مبدارب، َوقاتده تًدري ات رنايءد ،

َا ه هللا َّة ددداًيا يءددده، و  كدددا  ْم ددديًئا فدددتح لددده بددداب القادددِه فدددي هددد ا الًدددهر  مدددنمح دددً ا 
َع  وكرم.  َِ  المبارب، في 

يت داِو ه ددا ااِدراا والمعدراج بالًددرح والت صديل، فمَلمدف ت ددمعه  ع هدا، َّيمدا هددي  ولدن
 ددفد مددن الم ددفد الحددرام َّلدد  الم - -يظددرات ِددريع ، فااِددراا رةلدد  قددام بهددا ال اددي
مددن الم دفد األقصدد  َّلدد  ال ددمهات  - -األقصد ، والمعددراج رةلدد  ِدماوي ، قددام بهددا

 . لْعل ا
ددِه المدددريف كإي ددا  كامددل، وقددد َشدددار  الرةلتددا  كايتددا فددي ليلددد  واةدددَ، وناشددرهما الِر

ددل َو  د  وق  دَ  تأمر القدر   َّلد  القصد  فدي ِدهَر ااِدراا، ونعددَّْ ال دا  يقدف ع دد القرصس
تت ب القصد  ويدهامء  هللا فدي خلقده، يءلده  ه داب َّي دا  ْخلدب مدن  تر ر ، يء أِ: هل

الما ي ، ْف يصعد َّلد  ال دمهات، مد  َي دا يعلدف تخلخدل  تَلحف و م ويحتاج لمل مقهما
الههاا في ملا  معلهم، وفقدا   األوك فين  في يقا  معلهمد ؟ ك دا يقدِه لهد اا هدي 

دددعَ كددل شددديا فهددده َمددر مملدددن ا ي دددتحيل علدد  قدرتددده تعدددال ،  ْقدددَر هللا تعدددال ، ِو
ه؟  ه ووار ر  ولمن... هل َةاتف بلل العلف شار ر

َيها ااخها  َ  العلف الحديث قد كًف تعليل ذلَ في َ  ااي ا  يءده ع صدر  الهاق 
 خر غير ع اصر الما َ، ذلدَ هده الع صدر ال   دايي، الد   ْيالدب علءده عدالف الدروح 

دل بعدد لحقء قتدده، فإيده قدد وصدل َّلد  َ  الدروح لهدا مددن والد   ، ولده كدا  العلدف لدف يصر
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ر علءددده وتحتفدددزه فتخضدددعه لقهايي هدددا، ا  القددددَر علددد  الف دددف مدددا ت دددتاء  بددده َ  تدددْ 
لقددهايين المددا َ، والهاقدد  َ  بعددَّ الحددها ث ت  ددر ل ددا ذلددَ، فه دداب بعددَّن مددن صددهيء  
ف فدددي ج دددمه بقدددَه روةددده، ويملدددث َِددداهًعا، وع دددديا الت دددهيف  اله دددد ي دددتاء  َ  يدددتحلس

 لمغ اطء ي ال   يفعل الروح ت ءار عل  الف ف. ا
ةددث فدي قصد  )ااِدراا والمعدراج( َ  هللا تعدال  ََفداَض علد  ياءَرده المدريف قددهًَ  فالد  

دددءارت علءددده، ولدددء  مع ددد  هددد ا َيددده َِْدددر   روةءدددً  ْعظمددد ، تحلمدددَ فدددي ج دددمه ِو
مدا ةلمد  بالف ف  و  الروح، وإيما َِْر  بالروح والف ف، ونعَّ ال دا  يت دااله : و 

 ااِراا والمعراج؟ 
َ  ااِدددراا والمعدددراج مدددا َ َِاِدددء  فدددي م هددداج الترنءددد  االهءددد ، وذلدددَ َ  هللا  وَعتقدددد

ددهله المددريف لءلدده  ِدديد المددرَنين والمعَلمددين، فالبددد َ  يلدده  بم زلدد  مددن  َعددد ِر تعددال  
َِ البًددر؛ ولهدد ا طددام هللا بدده ال ددمهات لءلدد ه  العلددف ت ددهق َ س م زلدد  ِددهاها مددن م ددا

َّيماًيدددا يظرًيدددا، وه ددداب ةلمددد  َخدددر  فيهدددا ِدددمَه القددددر  ولدددء َّيماْيددده رؤيدددً  ومًددداهدًَ، 
وجدالِ الم زلدد ، فددالحب تبددارب وتعدال  قددد فددرض الصددالَ علد  الم ددلمين ليلدد  ااِددراا 
والمعراج، ولف يًأ فرهها عن طريب الهةي كغيرها من ال رائَّ، وإيما اِتدع  ياءده 

َويهدا مدا َ َِاِدء  فدي  لايد ،صالَ جليل  القددر، عظءمد  المالمريف؛ لياين لل سا  َ  ال
 م هاج الترنء  ااِالمء ، فهي يظاف  ويًاط وصح  وعلف َوخالق. 

لف..  وصل   هللا عل  ِيديا محمد وعل   له وصحبه ِو
----------------- 

هللا تبارب وتعال .. وْيصلي وي لف علد  ِديديا  محمدد  وعلد   لده وصدحبه ومدن  يحمد
 ا بدعهته َّل  يهم الدين.  ع
َعل ددتف َ  ةددديث الثالْدداا ِددءله  فددي ااِددراا والمعددراج، وهدده مههددهع ا  َظدد مف قددد 

ْيعالفدده ااخددها  كقصدد ، وإيمددا ْيعالفهيدده كعاددَر وعظدد  مددن جايددبع وكددداف  للعمددل مددن 
ما جاا به القر   المريف، َ  هللا تبارب وتعدال  قداِ  -كقص  -جايب  خر وة ا ا يءه

ب َحاَ  في ااِ ِْ در  الس ر راا والمعراج: ق فر در ال َحَرامر َّرَل  ال َم   فر َن ال َم   هر َلي اًل مر َر  برَعا در  ِ ََ
يْر﴾ )ااِراا: ءْ  ال َبصر مر َلْه لرْ ررَيْه مرن   َياترَ ا َّريسْه ْهَه ال س َ ا َةه   (. 1اأَلق َص  الس ر  َباَرك 
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لاائ ها ذكر الم فد األقص  م  َ  الم دفد ه ه اْلي  التصريح بااِراا، ومن  ف ي
األقصد  لددف يلددن م دفًدا اصدداالًةا، بددل معادًدا، فددإطالق هللا تعددال  علءده م ددفًدا يءدده 
ةدافز للم ددلمين لء تحددها هد ا الم ددفد، ولء ددتهلها علدد  هد ه البقعدد  المباركدد ، وي اهددلها 

له  م ددفًدا، يخددرج مددن َيددديهف، ويءدده بًدداَر بأيدده ِددء ع هدا، ويحددافظها عليهددا، ةتدد  ا
َويه ِءظل ك لَ وله كره المدافرو ، وجدز  هللا تعدال  هدء  مصدر العظدءف، ِدماَة  

الدد   تعددرسض ل دد َ  مدده  -رةمدده هللا تعددال  -الْم تدد  األكاددر الحدداج  َمددين الح ددي ي 
مليدده   فمدرات كثيددَر لءظددل الم ددفد األقصدد  م ددفًدا، ولقدد عددرض علءدده اليهدده  يصدد

َِ عددن ْالْدد  عًددر متدد ًرا فددي الم ددفد األقصدد  فأجدداب فددي َّيمددا  الهاْددب: ج ءدده ليت ددا
  وهللا له جمعتف ماِ اليهه  في العالف ما تركَ لمف يصف متر . 

ر هللْا َمثددداِ  والهاقددد  َيهدددا معفدددزات ااِدددالم، َوِدددباب مدددن َِدددباب الصدددءاي  َ  ْي دددخَر
ددل هدد ه المهاقددف العظءمددد ، وكمددا َشددار هللا ث  َّلددد   -تبددارب وتعددال  -ِددماة  الم تددي لمر

َرَر ا ددددد  ِر ددددَد  ددددَر * عر   َلددددً  َْخ  اِددددراا َشددددار َّلدددد  المعددددراج فددددي قهلدددده تعددددال : قَوَلَقددددد  َر هْ َيز 
ًَ * َما ََاَغ ال َبَصْر َوَما َطَغ *    َدَهاال ْم  َتَه * عر  َرََ َما َيغ  د  ًَ  ال َر َج سْ  ال َمأ َو * َّرذ  َيغ 

 (. 18: 13َلَقد  َرََ  مرن   َياتر َرنَرهر ال ْما َر ﴾ )ال فف 
يع ي دددا مدددن ااِدددراا والمعدددراج َ  كثيدددًرا مدددن ال دددا  يدددزْعف َ  ااِدددراا والمعدددراج  والدد  

مصا م ن لل هامء  المهيء ، فإ  ايتقاِ َّي ا  من ملا  َّل  ملا  بي هما هد ه الم داف  
البعيدَ ْمحاِ في العا َ، وياَليتهف وق ها ع د ه ا الحد، بل: قالها: َّيه َعرج َّل  ال ماا 

لهددف  -رهددي هللا عدد هف -وظلرددها يتًددلمه  فتددرات طهيلددٍ ، َوِددالف ا  ؟  َّذ  يتدد  فمءدد
جهاب، وا يزاله  يقهله  به فدي مثدل هد ا المههد : َّيهدا معفدَز خارقد  للعدا َ، وقددَر 

 هللا تعال  صالح ، وذلَ ِ ن للم م ين. 
ََ ال َمرريفر* الس ر  خَ  َب برَرنَر ي َ اْ  َما َغرس * فري ََ َر ْصهَرٍَ َمدا قَيا ََيرَها اار ََ ََ َفَ هساَب َفَعَدَل َلَق

﴾ )ااي اددار: ََ (، بددل يقددِه لهدد اا المتًددلمين: تعدداَلها ي مددر قلددياًل... هددل 8َشدداَا َركسَبدد
كدل قده  المده ، ولدف ْتحءادها  اَ ركتف ِ ن المده  جمءًعدا؟ َّيمدف ْتقدرو  بدأيمف لدف تددركه 

ب عد مف علمده، ولدف يصدل َّلد  مدداركلف علًما ب هامء  الااءع ، فافرهها ه ا ممدا غدا
ل فر َّراس َقلرياًل﴾ )ااِراا:  َن ال عر  (. 85فهمه قَوَما َْوتريْتف  مر
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اِتعرهدتف تدداريخ المًدهم العلمءدد  لتد كرتف كءد  ْقهنددل كدل كًددف م هدا بددالْفحه   ولده
ف الهاق  بعد اايمار والفحه .  . وال رمرا ، ْف يِز العقل ااي ايي بعد ذلَ عل  ْةم 

لهددف كدد لَ: لقددد َْاددَ العلددف التفرياددي الدد   تعتمدددو  علءدده َ س القددَه ال   ددايء   ويقددِه
ر فدي األج دام الما يد ، فت قلهدا مدن ملدا  َّلد  ملدا ، وترت د  بهدا عددن  ت دتاء  َ  تْدْ 
ِدداح األرض، فددإذا اِددتااع ااي ددا  بقهتدده ال   ددايء  َ  ي عددل ذلددَ، َو  يددأتي بهدد ه 

هللا تعال  َ  يمد ياءه بالقَه الروةايء  التي اِتهلَ  ل ا عاألعاجيب، فهل يله  بعيدً 
علدد  ج ددمه الًددري ، فصددار الف ددف روةايًءددا محًضددا، فدداخترق هدد ا الف ددف الروةددايي 
تلددَ المددا َ؛ أليدده خددرج مددن يادداق المددا َ َّلدد  يادداق الروةءدد ، ورةددف هللا  شددهقي  َّذ 

 :  يقِه
ما ََ بمظَهرين كرالهما روحن وروةايء ن  برهر َري  وهءاا َِ
د وقالها بعدد َ  ايتهدَ معده فتدَر كدالم العلدي األعلد ، كدا   -علءده ال دالم -: َّ  مِه

دِه هللا  -ي م   بيب ال ملد  مدن َرنعد  فراِدخ! فمدا بداْلمف بده ةالد  التفلدي، فمءد  بِر
-  وقد تفلس  هللْا تعال  علءه بالروةايء  ال ابغ  مدا اِدتااع َ  يختدرق تلدَ الْحْفدب

 في ه ه الليل  هي صاةب  ال ءاَر عل  المعايي الاديء . فالروح   ،الما ي
وه دداب يظددرَن َخددر  تع ي دا، هددي ةلمدد  ااِددراا والمعدراج ي ددأِ بعددَّ ال ددا : مددا  هد ا

 الحلم  في ااِراا والمعراج ؟؟ 
، - -َِالف ا رهي هللا عد هف يقهلده  فدي الدر  علد  هد ا: َرا  هللا َ  يلدرم ياءده كا 

 هت ال مهات واألرض فدعاه، فمًف له عن ملم
 الملهب َّذ وهب ا ت أَلنس عن ال اب  ملَ
َم لتمهي ده ويحن : َّ  ااِراا والمعراج َمدر ا ؛ أل  هللا تعدال  بعثده لءلده  - -يقِه

ِدديد المددد م ين، َوِدددتاذ األِددتاذين، وجعلددده ال بددد  الصدددافي ومًددرق ال دددهر، يدددهر العلدددف 
ا بأِدرها، يفدب َ  يًدحن بدأكار قددر مدن والهداي  للهجه ، فد)الدي امه( ال   يمد الدديء

َّذ كا  عن مًاهدَ، لد ا َطلعده هللا علد   اايما َوقه  ما يله  العلف و  اايما العلف و 
َِدرار ملمدهت ال دمهات واألرض، لءلدده  مدن المدهق ين فدآمن َّيمددا  شدهه ، وعلدف علددف 

 يقين... 
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َمدددَ  َوَعلس  ل  ََ ال مرتَددداَب َوال حر ددد ددَزَِ هللْا َعَلء  ََ قَوََي  ددد دددْل هللار َعَلء  َلدددْف َوَكددداَ  َفض  ََ َمدددا َلدددف  َتْمدددن  َتع  َمددد
ءًما﴾ )ال  اا:  (. 113َعظر

َراه هللا ملمددهت ال ددمهات واألرض، فددإ  هللا تعددال   -علءدده ال ددالم -كددا   َّبددراهءف  وإذا
ذلَ الملمهت لءله  من المهق ين، ونصهَر َوق  َوتف مما َر  َّبراهءف؛  - -َر  ياءه
 تف ال ايين، ومصدر الهداي  ألهل األرض َجمعين. خا - -َّذ كا 

يًرا﴾ )ال رقدا : يَن َيد ر هر لرَءْمدهَ  لرل َعداَلمر َقداَ  َعَلد  َعا ددر َِ ال ْ ر  ( هد ه واةددَ 1قَتَباَرَب السد ر  َيدزس
 .. 
: َيه قد فرهدَ فدي هد ه الرةلد  المباركد  فريضد  الصدالَ، وذلدَ َّعالًيدا بعظدءف الثايء 

هللا تعال  َ  يًعره بعله قدرها، فقررها من فهق ِب  ِدمهات؛ لءلده  م زلتها فقد َرا  
ذلَ َّي اًيا بقهتها وعظءف فضلها، وإل اًتا أليظار ال ا  بعله شأيها مدن َقامهدا فقدد َقدام 

 الدين. 
مع   ْالث للعاَر: هه َ  هللا تعال  كأيده قداِ لهد ه األمد : يدا َيتهدا األمد  التدي  وه اب

االعدد  هدد ه العددهالف تًددريً ا للقدددَر، ا تمددهيي فددي ذيددل األمددف، وا لددف يددرض ل ايهددا َّا م
فددي شدديا،  - -ترهدي بالدددو ، ولمدن َّلدد  العدال  ائًمددا، وا تظ دي َ  التأِددي بدال اي

َهَن َةَ َ  ن﴾ )األةزاب:  فيبل   ِ هِر هللار َْ  (. 21كل شيا..قَلَقد  َكاَ  َلْمف  فري َرِْ
، َوفضل مأمِه ي أِ َ  يعيد له ه األم  مفد وهللا  ها وعزها، َّيه تعال  َكرم م  ِو
لف ..  وصل   هللا عل  ِي ا محمد وعل   له وصحبه ِو

 وووووووووووووووووو
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 ذكرى اإلسراء والمعراج عي
 

ف القرهاو  بقلف  : الًءخ الدكتهر يِه
قد عرج به َّلد  ال دمهات العلد ، فلدديَ يدا  - -معراج لمل م لف، َّذا كا  ال اي هي

م دددلف معدددراج روةدددي ت دددتاء  َ  ترقددد  بددده مدددا شددداا هللا عدددز وجدددل، بهاِدددا  َخدددي ال
 الصالَ التي يقِه هللا تبارب تعال  فيها في الحديث القدِي 

َعمال ا  ب ف هللا والحمد هلل يحمده وي تعي ه وي تهديه وي تغ ره، ويعهذ بالل من ِيئات 
لددددده.. َيهدددددا األخدددددَه ومدددددن شدددددرور َي  ددددد ا، َوشدددددهد َ  ا َّلددددده َّا هللا وةدددددده ا شدددددريَ 

بلرامددات عدددَ، َكرم ددا  -عددز وجددل -قددد َكرم ددا هللا - -الم ددلمه ، يحددن َمدد  محمددد
دددال   دددال  التدددي  العظءمددد بهددد ه الِر دددال  ااِدددالم، الِر ددداات، ِر التدددي خدددتف هللا بهدددا الِر

امتددددت طدددهًا ةتددد  شدددملَ َبدددا  الدددزمن وامتددددت عرًهدددا ةتددد  ايتظمدددَ  فددداق األمدددف، 
َ شدد و  الددديءا واْلخددَر، شدد و  ال ددر  والفماعدد ، شدد و  وامتدددت عمًقددا ةتدد  اِددتهعا

ل َ دد : قَوَيزس ٍا  االف ددف والددروح، وصدددق هللا العظددءف َّذ يقددِه ََ ال مرتَدداَب ترا َءاًيددا لَرْمددلَر َشددي  دد َعَلء 
ددلرمريَن﴾ )ال حددل: ددَر  لرل ْم    ً َمددً  َوْن ددف وقصدد  89َوْهدًد  َوَرة  ( ويقدِه فددي ختددام ِددهَر يِه

دددف: قَلَقدددد  َكددداَ   دددن يِه تَدددَر  َوَلمر يًثا ير   دددَرَن أْلولردددي األل َبدددابر َمدددا َكددداَ  َةددددر ا  ف  عر دددهر فردددي َقَصصر
يَب السدد ر  َبدد دددر ددف:  ي نَ َتص  ْ ددهَ ﴾ )يِه مر ٍم ير   َمددً  لَرَقدده  ٍا َوْهددًد  َوَرة  دديَل ْكددلَر َشددي  ددهر َوَت  صر َيَدي 

ددال ، مصدددرها األو 111 ددال ، ونح ددظ مصددا ر هدد ه الِر ِ هدده (، خصدد ا هللا بهدد ه الِر
فتم ل هللا بح ظ ه ا المتاب، لف يلل ة ظه َّل  األم ،  -عز وجل -القر  ، كتاب هللا
دن كرتَدابر هللار﴾  َ كما وكل ة ظ التهرا  دْتح  رْظها مر  ِ َّل  َصحابها، كما قاِ تعدال : قبرَمدا ا

( َ  بما طلدب َّلديهف ة ظده، هللا هده الد   تدهلس  ة دظ هد ا المتداب ةي مدا 44)المائدَ:
َر َوإريسا َلدْه َلَحدافرْظهَ ﴾ )الحفدر: قاِ ووعد ك  ل َ ا ال َر ْن َيزس ( فهءدأ هللا 9وعًدا م كًدا، قَّريسا َيح 

ائلال واألِباب لح ظ ه ا المتاب وتهاتر عار َجءاِ األم ، من جيل الصحاب  َّل   ِه
جيددل التددابعين َّلدد  َتبدداع التددابعين، َّلدد  اليددهم، يح ظدده اْلام وعًددرات اْلام، مددن 

ه ه األم ، وكما قرر المحققه  من العلماا َ  ال د   ماي د  للقدر  ، وهدما  هللا َب اا 
ال   ؛ أل  ة ظ الماين ي تلزم ة ظ بءايده، ومدن ه دا  ظتعال  لح ظ القر   ي تلزم ة 

هءددأ هللا األِددباب لح ددظ ال دد  ، ةي مددا  فدد  العلمدداا وهءددأهف لي خلددها األةا يددث ويددر وا 
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حها، وة  ها، فه ا مما َكدرم هللا بده هد ه األمد ، َ  هعء ها ومل ونها ويح ظها صحء
كتداب هد ه األمد ، ْدف  ة ظة ظ لها مصا ر ه ا الدين، ا تهجد َم  ة ظ كتابها كما 

َكرم ا هللا بًيا ْالث َيه وه  ل ا يمهذًجا بًدرًيا تتمثدل يءده األِدَه الح د   ويتف دد 
رتقددي َّلءددده بًدددر، هددد ا يءدده الممددداِ البًدددر ، َقصددد  الممدداِ البًدددر  الددد   يملدددن َ  ي

هَ - -ال مهذج هه محمد  ِ هِر هللار َْ ْجده هللَا  َن ، قَلَقد  َكاَ  َلْمف  فري َرِْ َةَ َ  ن لَرَمن  َكاَ  َير 
دددَر َوَذَكدددَر هللَا َكثريدددًرا﴾ )األةدددزاب: َم اَْلخر ( كدددا  ال دددا  فدددي ةاجددد  َّلددد  يمدددهذج 21َوال َيددده 

  ، َّيمددا ال ددا  العددا ييه  يحتدداجه  تتف ددد يءدده الممدداات البًددري ، ال ددا  لء ددها فالِدد
ددِه هللا الدد   ج ددد يءدده تعددالءف  - -َّلد  شدديا مرئددي محدد  مف ددف فمددا  هدد ا هدده ِر

َوجدده َولصدددب ال دددا  بدده، عائًددد  رهددي هللا ع هدددا ةي مدددا  َوخددالق القدددر   كمددا قالدددَ 
ئلَ عن َخالقه، فقالدَ كدا  خلقده القدر  ، القدر   م  دًرا ومف دًما فدي ةءاتده ِْ- - ،

َعا  ل ا هد ا ال مدهذج وهد ه األِدَه قلَقدد  هللا ِبحا دهِر هللار  َكدا َ يه وتعال   َلْمدف  فردي َرِْ
َهَن َةَ َ  ن﴾ )األةزاب:  ِ ( في معاملتده للحدب تبدارب وتعدال ، فدي معاملد  الحدب لده، 21َْ

، هدي  في معاملته للخلب، في معامل  الخلب له، في كل ش و  الحءاَ يفد هد ه األِدَه
، لعل ل ا ةدديًثا ََِه جامع  شامل ، ا  يت   المفاِ للحديث عن مفاات ه ه األَِه

،  - - خددر عددن هدد ا، َّيمددا يقددِه َ  ِدديرته هددي ي اددهع  افددب، تتفلدد  يءدده هدد ه األِددَه
كء   ع  َّل  هللا عز وجل، وكء  صار عل  متاعب الددعَه وكءد  ذاق األمدرين، 

  صدراط هللا، يدزيح مدن ذاق الصاب والعلقف وهه يدعه ال ا  َّل  هللا يأخ  بأيدديهف َّلد
الْه ء ، وي ًر في ه ه الرؤو  يدهر هللا، مداذا قدا  ومداذا لقدي، يأخد   لعقهلهف َباطي
َبددءف مددن - -ذلددَ مددن ِدديرته ، التددي ة ظددَ َيًضددا، لددف تح ددظ ِدديَر ياددي وا ِدديَر 

، روت هدددد ه ال دددديَر ل ددددا بحدددد افيرها بقضددددها - -الزعمدددداا كمددددا ة ظددددَ ِدددديَر محمددددد
لء  فيها ش و  شخصء  يقدِه َبعددوا هد ه ا تدرو   العام،و وقضءضها، الخاص فيها 

لل ددا ، لددء  ه دداب  ائددَر ةمددراا يقددِه هدد ه خاصدد  اتركههددا، كمددا ْيقدداِ عددن الزعمدداا 
ةءاتدده الخاصدد  ملددَ لألمدد ؛ أليهددف يفدددو  فيهددا  - -اتركددها ةءدداتهف الخاصدد ، محمددد

، مدات  واةددَ ذكدرت َّذا ي ديَ  - -عد هنالقدَو والتًري  ترو  ذلَ ع ه ت د  ي دَه
األخر ، ألي ا يفد في ه ه الحءاَ الخاص  َِهًَ ل ا، وقدوًَ يهتدد  بهدداها ويقتدب  مدن 

مدا ةددث لده فدي ملد  فدي العهدد الملدي فدي ْالْد  عًدَر  - -ِ اها، من ِيَر محمدد
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ال  -عز وجل -ِ   ظل يدعه فيها َّل  هللا ، ظل يرني الفيل األِو ال   ِءحمل ِر
  ااِالم، يرنءه في تلدَ الددار،  ار األرقدف بدن األرقدف، ظدل ااِالم وعبا الدعَه َّل

ْالْددد  عًدددَر عاًمدددا فدددي ملددد  يغدددر  العقيددددَ، ْيرندددي ال دددا  علددد  التهةيدددد  - -محمدددد
َ  هللا ِدبحايه  علد بأصِه ال ضدائل واألخدالق،  اايما بالل واْلخَر، عل   اايما و 

 ياصر  عهته وةام عاده، ومظهر  ي ه عل  الدين كله. 
 محاات العهد الملي:  •
ْالْ  عًر عاًما في مل ، في العهد الملي محادات يعرفهدا، بعدد َ   - -ال اي ظلس 

محادد  الددهةي األِو ومهقددف خديفدد  رهددي هللا ع هددا، مهقددف  - -بعددث هللا محمددًدا
ددَرنريَن﴾ )الًددعراا:  ََ األق  دديَرَت ًر ر  َع  لصدد ا،( و عهتدده علدد  ا214ورقدد  بددن يهفددل، قَوََيدد ر

يدد اا مددن قددريش وتصددعيد اايدد اا يهًمدا بعددد يددهم، مهقددف الهفددَر َّلدد  الحبًدد  مهقدف اا
َوقارنده مدن ب دي هاشدف ون دي المالدب، والحصدار  - -مرتين، مهقف المقاطع  لل ادي

ااقتصددا   والمقاطعدد  ااجتمابءدد  ْددالث ِدد هات، مهقددف عددام الحددز ، مددهت خديفدد  
فددي الددداخل، َوبدده طالددب طالددب، خديفدد  التددي كايددَ م ي دده  يرهددي هللا ع هددا، َوبدد

َهددل الاددائف لدده َِددَه ر ، مهقددف  م دد ده فددي الخددارج، مهقددف ذهابدده َّلدد  الاددائف ور  
بعد الاائف ةي ما لقدي مدا لقدي و عائده لرنده،  اللهدف َّيدي َشدله  - - عائه وتضرعه

َرةدددف الدددراةمين، َيدددَ رب  اَّلءدددَ هدددعف قدددهتي وقلددد  ةيلتدددي وهدددهايي علددد  ال دددا  يددد
من تمل ي، َّل  بعيد يتفهم ي، َم َّلد  عددو ملمتده َمدر   الم تضع ين َويَ رني َّل 

َعددهذ ب ددهر وجهددَ  دد  لددي  َّ  لددف يلددن بددَ غضددب علددي فددال َبددالي، ولمددن عافيتددَ َِو
ال   َشدرقَ بده الظلمدات، وصدلح علءده َمدر الدديءا واْلخدَر، َ  ي دِز بدي غضدبَ َو 

مد  فدي المهقدف، ْدف ااِدراا والمعدراج هد ه المحاد  المه كا يحل بي ِخاَ ، هل ا 
 ةءاته في مل ، وعن ه ا ااِراا والمعراج ةديث ا ه ا اليهم،

 ااِراا والمعراج: •
دهله ااِراا مدن ملد   - -والمعراج، ااِراا هه الرةل  األرهدء  التدي هءأهدا هللا لِر

َّل  القد ، مدن الم دفد الحدرام َّلد  الم دفد األقصد ، رةلد  َرهدء  ليلءد ، والمعدراج 
ماا، مددن القددد  َّلدد  ال ددمهات العددال، َّلدد  م ددته لددف يصددل رةلدد  مددن األرض َّلدد  ال دد
، هاتدددا  -عدددز وجدددل -ِددددَر الم تهددد ، َّلددد  ةيدددث يعلدددف هللا َّلددد َّلءددده بًدددر مدددن قادددل، 
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وفددي م دديَر  عهتددده فددي ملدد ، بعدددد َ   - -الرةلتددا  كايتددا محاددد  مهمدد  فددي ةءاتددده
 قاِ  ما قاِ  وعاي  ما عاي ، من قريش ْف قاِ:  علي َ  َجد َرًهدا َخصدب مدن

َهل الاائف ، فهجد م هف م ا تحمدد عقبداه، ر وه َِدَه  اه ه األرض ع د ْقء ، ع د 
- -ر ، ِلاها علءه عايدهف ِو هائهف وصاءايهف يرمهيه بالحفاَر ةت  َ مها قدمءده

َيد بن ةاْر  يداف  ع ه ويحاِو َ  يتلق  ع ده هد ه الحفداَر ةتد  شدج عددَ  ، ومهاه 
الد    لمدنوال دالم  امدي القددمين مدن الادائف و شفاج في َرِده، خدرج علءده الصدالَ 

 لمه لء  الحفاَر التي جرةَ رجلءه ولمدن المدالم الد   جدرح قلبده، ولهد ا يداج  رنده 
 -ه ه الم اجاَ ونعث َّلءه ملَ الفباِ يقِه َّ  شئَ َ  َطاب علديهف الفالدين، ولم ده

- وا يًدرب بده َب  ذلَ، وقاِ َّيي ألرجه َ  ْيخدررج هللا مدن َصدالبهف مدن يعادد هللا 
دددهله هددد ه الرةلددد ،  يًئا،شددد اللهدددف اهدددد  قدددهمي فدددإيهف ا يعلمددده ، ْدددف هءدددأ هللا تعدددال  لِر

ااِددراا والمعدددراج، لءلدده  ذلدددَ ت ددري  وت دددلء  لدده عمدددا قاِدد ، تعهيًضدددا عمددا َصدددابه 
َهدل  -عز وجل -لءعلمه هللا َهل األرض فقدد َقادل علءدَ  َعرض ع َ  َيه َّذا كا  قد 

ا ال ا  قد صدوب فإ  هللا يرةب بَ، وإ  األياءاا يقتددو  بدَ، ال ماا، َّذا كا  ه ا
دِه م ده عدز وجدل، وتهيئد   - -ويتخ ويَ َّماًما لهف، كدا  هد ا تعهيًضدا وتمريًمدا للِر

له للمرةل  القا مد ، فإيده بعدد ِد هات قيدل َيهدا ْدالث ِد هات وقيدل ْمايءد  عًدر شدهًرا 
ِه  ، َّيما كا  قال الهفدَر يقيً دا، - -هللا)ا يعلف بالضبَ الهقَ ال   َِْر  يءه بِر

 -كا  ذلَ َّعداً ا لما بعد الهفَر، مدا بعدد الهفدَر ةءداَ جهدا  ويضداِ م دلح، ِديهاجه
-  العددرب جمءًعددا، ِدديرمءه العددرب عددن قدده  واةدددَ، ِددتقف الفاهددات المتعددد َ هددد

دء  مدن  ببدا   عهته العالمء ، الفاه  الْه ء  في جزيَر العرب، والفاه  الْه ء  المفِه
ال ار والفاهد  اليهه يد  المحرفد  لمدا َيدِز هللا والغدا َر والتدي ا ترقدب فدي مد من ذمد ، 
والفاهدد  ال صددرايء  التددي ةرفددَ اايفيددل والتددي خلاددَ التهةيددد بالْه ءدد ، والتددي تتمثددل 

لهدد ه المرةلددد  الضددخم  المقالددد   - -فددي  ولدد  الدددروم الايزياءدد ، كدددا  ابددد َ  يتهءدددأ
اهات، بهد ا العدد  القليدل وهد ه العددَ الضدئيل ، فدأرا  هللا َ  يريده ومهاجه  كل ه ه الف

هر  دددر ددَر  برَعا   ِ ددب َحاَ  السدد ر  ََ ِْ مددن  ياتدده فددي األرض و ياتدده فددي ال ددماا، قدداِ هللا تعددال  ق
ددفر  در ال َحددَرامر َّرَلدد  ال َم   ددفر ددَن ال َم   دد در َلددي اًل مَر َيددْه مر َلددْه لرْ رر َ ددا َةه  َصدد  السدد ر  َباَرك  ن   َياترَ ددا﴾ األق 

( ةت  ير   يات هللا في ه ا المه  وفي ال دماا َيًضدا كمدا قداِ هللا تعدال  1)األِراا:



 254 

في ِهَر ال فف التي َشار فيها َّل  المعراج، قَما ََاَغ ال َبَصْر َوَما َطَغ * َلَقد  َرََ  مرن  
دددَر   َيددداتر َرنَردددهر   ه اْليدددات مدددن هددد ه ( َرا  هللا َ  يريددده هددد18،17﴾ )الددد فف: اْليتدددا ال ْما 

اْليات المار  ةت  يقه  قلبه ويصلب عه ه، وتًتد َّرا ته في مهاجه  الم در بأيهاعده 
ددد  علءددده ال دددالم، ةي مدددا َرا  َ  يبعثددده َّلددد   وهددالاته، كمدددا فعدددل هللا تعدددال  مددد  مِه

األرض ال   قاِ لل ا  َيا رنلدف األعلد ، مدا  يفرعه ، ه ا الااغء  الفبار المتأله ف
د  َّلد  فرعده ، َراه مدن  ياتده علمَ لمف م ن َّله غيدر ، ع ددما َرا  هللا َ  يبعدث مِه

بعددد مددا يقدده  قلبدده، فددال يخددام فرعدده  وا يتزلددِز َمامدده، ةي مددا يدداج  هللا عددز وجددل، 
ددَي َعَصدداَ  َََتهَ  َِ هر دد * َقددا ََ َيددا ْمهَِ ي ردد ََ برَءمر دد ددأْ قَوَمددا ترل  ددي  كس َعَلي َهددا َوََْهددشر برَهددا َعَلدد  َغَ مر

َها  َولريَ  َِ ْخد   دَع * َقدا َِ ََل قرَها َيا ْمهَِ * َفَأل َقاَها َفإرَذا هرَي َةءس ن َت   َر * َقا فريَها َمآررْب َْخ 
دْرج  َبء   ََ َتخ  د دْمف  َيدَدَب َّرَلد  َجَ اةر ديَرَتَها اأْلوَلد * َواه  ِر يْدَها  دْ عر َِ دن  َغي درر  َضدااَ َوَا َتَخف   مر

دن   ََ مر َيد دَر * لرْ رر دهٍا  َيدً  َْخ  ( هد ا هده ال در، 23-17  َياترَ دا ال ْما دَر ﴾ )طده: مدن اْليد ِْ
ل ريددَ مددن  يات ددا الماددر ، فددإذا علمددَ َيددَ تددركن َّلدد  ركددن ركددين، وتعتصددف بحصددن 
د ، وهلد ا فعدل  ةصين، وتتم َ بحال متين، فال تخام عدًوا هلد ا فعدل هللا مد  مِه

اا، اْليددات الماددر  (،َراه مددن  ياتدده فددي األرض ومددن  ياتدده فددي ال ددممحمددد )  مدد هللا 
ددِه هللا وكددا  تمريًمددا  - -لء ددتعد للمرةلدد  القا مدد ، كددا  ااِددراا والمعددراج تهيئدد  لِر

ددِه هللا ددِه هللا- -لِر عمددا َصددابه مددن قهمدد  فددي ملدد  وفددي  - -، وكددا  ت ددلء  لِر
الادددائف، وكدددا  كددد لَ لًددديا مهدددف جديدددد فدددي ةءددداَ الم دددلمين ولددده َْدددره فدددي ةءددداتهف 

لصدالَ، فدرض هللا فدي هد ه الليلد  الصدالَ، عدا َ الددِو ةي مدا الم تقالء ، هده فدرض ا
دددال  َّيمددددا  دددل َّلددديهف ِر يلددده  ه ددداب َمدددر مهددددف ت دددتدعي ِددد رااها، ا تمت دددي بددددأ  تِر

ع دددها شخصددًءا وتتًدداور معهددف، وهلدد ا َرا  هللا ِددبحايه وتعددال  َ   مثلددهات ددتدعيهف لء
قصد  ْدف يعدرج بده لء در  بده مدن الم دفد األ - -ي تدعي ِ يره َّل  الخلدب، محمدد

َّلدد  ال ددمهات العلدد  َّلددد  ِدددَر الم تهدد ، لء ددرض علءددده الصددالَ، َّيدد اًيا بأهمءدد  هددد ه 
والمفتمد  الم دلف، هد ه ال ريضد  التدي تفعدل المدرا  فال ريض  في ةءاَ ااي دا  الم دل

علدد  مهعددد مدد  رندده َبددًدا، هدد ه ال ريضدد  فرهددَ َِو مددا فرهددَ خم ددين صددالَ، ْددف 
َاِ ال ادي د  ةتد  خ دف هللا عد هف هد ه  ي دأِ رنده - -ما التخ ءد  بإشداَر َخءده مِه
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الصلهات َّل  خم  وقاِ هي في العمدل خمد  وفدي األجدر خم ده ، فهدي مدن بقايدا 
 تلَ الليل  المبارك .

 المعراج الروةي للم لف: •
قد عرج به َّلد  ال دمهات العلد ، فلدديَ يدا  - -معراج لمل م لف، َّذا كا  ال اي هي

ي ت دددتاء  َ  ترقددد  بددده مدددا شددداا هللا عدددز وجدددل، بهاِدددا  َخدددي الم دددلف معدددراج روةددد
الصدالَ التددي يقدِه هللا تبددارب تعدال  فيهددا فدي الحددديث القدِدي:  ق ددمَ الصدالَ بي ددي 

ما ِأِ، فإذا قاِ عادد  الحمدد هلل رب العدالمين قداِ هللا   ونين عاد  ق مين، ولعاد
علي عادد ، فدإذا قداِ تعال  ةمديي عاد ، فإذا قاِ الرةمن الرةءف، قاِ تعال  َْ   

مالَ يهم الدين قاِ هللا تعال  مَفديي عاد ، فإذا قاِ َّيداب يعادد وإيداب ي دتعين، قداِ 
هللا تعدال  هد ا بي دي وندين عادد ، ولعادد  مددا ِدأِ، فدإذا قداِ اهدديا الصدراط الم ددتقءف 
َّلدد   خددر ال اتحدد ، قدداِ هللا تعددال  هدد ا لعاددد  ولعاددد  مددا ِددأِ  الم ددلف وهدده يصددلي 

َ  يرتقددي ةتدد  يلددا  َ  ي ددم  هدد ه الملمددات مددن هللا تبددارب وتعددال ، الصددالَ ي ددتاء  
 مدنهي معراج الم لف َّل  هللا تبارب وتعال ، ْف ابد َ  ي ظر لماذا كا  ه ا ااِراا 

ددِه هللا مباشددرًَ مدددن  - -الم ددفد الحددرام َّلدد  الم ددفد األقصدد ، لمدداذا لددف يعددرج بِر
يدل ا عل  َ  المرور به ه المحاد  القدِدء ،  الم فد الحرام َّل  ال مهات العل ؟ ه ا

المرور بايَ المقد ، في ه ه األرض التي بارب هللا فيها للعالمين، المدرور بالم دفد 
ددِه هللا كددا األقصدد   فددي بيدددَ  - -مقصددهً ا، والصددالَ باألياءدداا الدد ين اِددتقالها ِر

َّلد  َمد  جديددَ وإلد  المقد ، َويه َمهف، ه ا له مع اه و الته، َ  القءدا َ قدد ايتقلدَ 
دل فيهدا كدل يادي لقهمده،  ياَه جديدَ، َّل  ياَه عالمء  لء َ كال اهات ال دابق  التدي َِر

َمددا    هدد ه ياددَه عامدد خالدددَ لمددل ال ددا ، رةمدد  للعددالمين، ولفمءدد  األقددالءف ول ددائر األ
دال  وخله هدا كدا  َمدًرا ابدد م ده،  ال  الدائم  َّل  يهم القءامد  عمدهم هد ه الِر فهي الِر
وهدد ه الصددالَ باألياءدداا تدددِ علدد  هدد ا األمددر، والدد هاب َّلدد  الم ددفد األقصدد ، وإلدد  

د  وبء د  َّيد ا  بايتقداِ  راهءف،َرض ال اهات القديم ، التي كا  فيها َّب وإِحاق ومِه
ددال  العالمءدد  الخالدددَ الفديدددَ، ْددف  القءددا َ، القءددا َ ايتقلددَ َّلدد  األمدد  الفديدددَ وإلدد  الِر

َ  يدددرنَ بدددين الم دددفدين، الم دددفد الددد   ابتددددَ م ددده ااِدددراا،  َرا  هللا تبدددارب وتعدددال 
األقصد ، َرا  هللا  م دفدوالم فد ال   ايته  َّلءه ااِراا، من الم فد الحدرام َّلد  ال
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عز وجل لما يعلمده بعدد ذلدَ َ  يدرتبَ فدي وجددا  الم دلف هد ا  الم دفدا ، الم دفد 
قصددد  بقهلددده الددد   بارك دددا الحدددرام والم دددفد األقصددد ، َورا  هللا َ  يثادددَ الم دددفد األ

ددِه هللا  ؛- -ةهلدده، وصددف هللا هدد ا الم ددفد بالاركدد ، وهدد ا قاددل َ  يهجددد م ددفد ِر
أل  الم فد ال اه  لف ي ًأ َّا بعد الهفَر، في المدي   فأرا  هللا َ  يهطد ه ا المع د  
ويثاتدده فددي عقددِه األمدد  وقلهنهددا، ةتدد  ا ي رطددها فددي َةددد الم ددفدين، مددن فددرط فددي 

األقصدد  َوشددَ َ  ي ددرط فددي الم ددفد الحددرام، الم ددفد الدد   ارتددبَ بااِددراا الم ددفد 
مدَ طهيلد  مدن الدزمن، ةي مدا فرهدَ الصدالَ،   لمه  والمعراج، وال   صل  َّلءه الم

كا  الم لمه  يصله  َّل  بيَ المقدد ، كدا  بيدَ المقدد  قالدتهف، ْدالث ِد ين فدي 
ددت  عًددر شددهًرا فددي المدي دد ، صددلها َّلدد  هدد ا الم  ددفد َّلدد  بيددَ المقددد ، كددا  ملدد  ِو

الم دفد  هقال  الم لمين األول ، فهه القال  األول ، وهده َرض ااِدراا والمعدراج، وهد
الددد   ا تًدددد الرةددداِ َّا َّلءددده وإلددد  الم دددفد الحدددرام والم دددفد ال اددده ، َةدددد الم ددداجد 
الثالْددد ، ونهدددد ا كايدددَ القددددد  هدددي المدي دددد  الثالثددد  المعظمدددد  فدددي ااِددددالم بعدددد ملدددد  

  .والمدي 
 بًاَر للم لمين: •

َهمء  القد  في تاريخهف وَهمءد  الم دفد األقصد  فدي  هل ا ي بغي َ  يعي الم لمين 
 ي هف، وفي عقيدتهف وفي ةءاتهف، ومدن َجدل هد ا ةدرص الم دلمه  طدهاِ التداريخ َ  
يظل ه ا الم فد بأيديهف، ةي ما اةتل الصليايه  الم فد األقص ، ةي ما جااوا َّل  

هف وصليفل اين بقضهف  الْه جااوا من َورونا، ةروب ال ريفد  َو  اهف،وقضءضهف ْو
كما ي مهيها الحروب الصلياء ، جاا ه اا َوقدامها لهدف ممالدَ وإمدارات، فدي فل داين 
واةتلددها الم ددفد األقصدد ، هءددأ هللا مددن َب دداا ااِددالم، ومددن قددا َ الم ددلمين مددن يدد روا 

من غير العرب، بدَ ذلَ بعمدا  الددين ةءاتهف لتحرير ه ا الم فد، وكا  ه اا القا َ 
َيمي القائد التركي، وناب ه الًهيد يدهر الددين محمده ، الد   يلقدب بالًدهيد مد  َيده لدف 
ي تًهد، ولم ه عاش ةءاته تائًقا للًها َ في ِايل هللا، وكا  يًبه بالخل اا الراشددين 

ن ِءاِته، وتلميد  يدهر الددين محمده  صدالح الددين ا َهده وْة   أليدهني، البادل بعدله و
ةقدددب هللا علددد  يديددده ال صدددر، فدددي معركددد  ةَادددين ومعركددد  فدددتح بيدددَ  الددد  المدددر   

المقددد ، فددتح بيددَ المقددد  ولددف يددرق فيهددا مددن الدددماا َّا بقدددر الضددروَر، علدد  ةددين 
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ةي ما  خلها الصليايه  غاص ال دا  فدي الددماا َّلد  الركدب، قتلدَ اْلام وعًدرات 
ااِراا لدف يلدن ه داب  ا الم فد األقص  ةي ما كاْلام،ولمن ه ا هه ااِالم، َّ  

ءَف َمَمددداَ   ددَراهر ب  َ َيددا ار م ددفد مًدديد، كددا  ه دداب ملاًيددا للم دددفد، كمددا قدداِ تعددال  قَوإرذ  َبهس
﴾ فقهله َّل  الم فد األقص  بًاَر بأ  الملا  ِيتحِه َّل  م فد وهه َقص   َر ال َاي 

َهددل الحفدداَ، ومع دد  هدد ا َ  ااِددالم  ددءأخ  هدد ا الملددبال  ددب  َّلدد   الدد    ا ِددءمتد ِو
ت دءار علءدده ااماراطهريد  الرومءدد ، كددا  هد ا بًدداَر للم دلمين َ   يدد هف ِددءظهر َو  
دددءله  ه دداب م دددفًدا َقصددد ، وقددد كدددا ،  خدددل   ولددتهف ِتت ددد ، َو  ملمهددف ِدددءمتد ِو
الم دلمه  القدد  فدي عهددد عمدر بدان الخاداب )رهددي هللا ع ده(، َبد  باريدب القددد  

الم ددددلمين، َبدددد  َ  ي ددددلمها للقدددددا َ  خلء ددددد ف م تدددداح المدي دددد  َّا لِددددء رييه  َ  ي ددددل
الع لريين، قاِ َريد الخلء   ب   ه، وجاا عمر في رةلد  تاريخءد  شدهيَر مثيدَر وت دلف 
م تداح المدي د  وكتددب عهدًدا الد   ي ددم  العهددَ العمريد ، عهددًدا لهد اا َ  يدأم ها علدد  

وشددرط  ءددهوكددل مددا يحددرص ال ددا  عل َي  ددهف َومددهالهف وذراريهددف ومعابدددهف وشددعائرهف
 اشترطهه َا ي اك هف فيها َةد من اليهه .

 الهجه  ااِرائيلي في القد : •
َاِ الرومددا  مددن  وةي مددا  خددل الم ددلمه  َّلدد  القددد  لددف يلددن فيهددا يهدده   واةددد فقددد َ
ميال ي  الهجه  اليهه   تماًما ول لَ الم لمه  لف يأخ وا القد  من اليهه   135ِ   
َالدَ  َو من َالدههف تماًمدا، قادل ذلدَ  ااِدرائيليين َّيمدا َخد وها مدن الرومدا ، الرومدا  َ

َاِ الهجددده  اليهددده   ي  ددده علددد  يدددد  لبدددابليين،الدولددد  اليهه يددد  علددد  يدددد ا ونعدددد ذلدددَ 
َالَ الدول  اليهه ي  م   َكثدر مدن  قادل المديال ، واْل   486قرًيدا، ِد    25الروما  و

عدام، 500اب القد ، وهف لف يعءًها فيها َّا َقل مدن ير  اليهه  َ  يقهلها يحن َصح
الْين ويحده ذلدَ، َكثدر مدا قامدَ  ولدتهف فدي هد 400 األرض، بعضدها بعدد   هوك ا ْو

ددلءما  ايق ددمَ  ولددتهف ق ددمين،  ولدد  يهددهذا و ولدد  َِّددرائيل،  ولدد  فددي القددد    او  ِو
واألخر  بقيَ )َورشلءف(، و ول  في يابل ، َّةد  الدولتين ايقرهَ قال ْالْ  قرو  

قرو  وعدَ ِ هات، ْف ايته  وجد ال لا  ااِرائيلء ، والدول  ااِرائيلء  تماًما، ْف  4
ه اا اْل  ويقهله  ل ا ةب تاريخي، َين هد ا الحدب، يحدن َصدحاب هد ا الحدب،  ييأت

يه  والم عداييه  قادل المديال  بثالْدين قرًيدا، ْدف  القد  ِل ها العرب، من القديف، الياِه
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الم ددلمه  مددن َرنعدد  عًددر قرًيددا، َو تزيددد فددأين ةقمددف َويددن مددا تدددعه ، َّيدده ا  َخدد ها
تملددف ال ددء  فاِددلَ َيهددا القلددف، م اددب القددَه  ل ددار،ةددب لهدد اا، ولم دده ةددب الحديددد وا

ولدددء  قددددَه الم اددددب، يحددددن يددددرفَّ هددد ا الم اددددب ويتم ددددَ بحق ددددا، يتم ددددَ بالم ددددفد 
ي قالت ددا األولدد ، فرط ددا فددي َرض األقصدد  وا ي ددرط يءدده، َّذا فرط ددا يءدده فقددد فرط ددا فدد

 ايدددا،ااِدددراا والمعدددراج، فرط دددا فدددي ْالدددث الم دددفدين المعظمدددين فرط دددا فدددي  ي  دددا و يء
وكرامت ا وةقهق ا ولن ي رط في ذلَ َبًدا، ِ ظل يقاوم ويفاهد َِّرائيل تريد َ  ترغم ا 
د  علدد  األمددر الهاقدد ، هددي فددي كددل يددهم ت عددل شدديًئا تقددءف م ددتهط ا  تزيددل بيهتًددا، تهدد
ال ا  في القد ، تخرجهف وا ت دمح لهدف بدالعه َ، ا ت دمح ألةدد َ  يا دي بيتًدا هلد ا 
كل يهم، م تهط   َبه غ ءف، ا  العمه ، ..( ذلدَ لترغم دا َ  يرهد  بداألمر الهاقد ، 
وهددف يقهلدده  اْل  خدد وا ةفدداَر الم ددفد األقصدد ، ِدد رقمها لمددف، ايقلههددا َّلدد  المملمدد  

مددن م ددفد ه دداب، وم ددتعدو  َ  يدددف  لمددف ال  قددات، كددأ  ال ددعه ي ، واب ددها مددا شددئتف 
يملن َ  يأتي بدأ   الحفاَر،الحفاَر هي المقدِ ، الملا  هه ال   قدِه هللا، ولء  

ةفاَر َّيما القدِء  له ا الملا  ال   بارب هللا ةهلده، فدي هد ه األرض التدي بدارب هللا 
 درو  تحدَ هد ا الم دفد، فيها للعالمين، لن يقال َ  يضدء  الم دفد األقصد ، هدف يح

ة ريددددات متصددددل  وا يدددددر  متدددد  ي هددددار هدددد ا الم ددددفد، واْل  َ  ه دددداب بقددددَر ةمددددراا 
بًاَر َّل  ب اا معاد ِلءما  َو هءلل ِلءما  وا يا   هءلل ِلءما  َّا  هايزعمه  َي

علدد  َيقدداض الم ددفد األقصدد ، ويزعمدده  َ  البقددَر َّذا بلغددَ ْددالث ِدد هات فقددد    
فد، هلدددد ا ي ًددددرو  وهلدددد ا يزعمدددده ، رنمددددا ليهددددد ويا لء زعهيددددا َو األوا  لا دددداا الم دددد

َبدا، لءعءًها بأبقارهف وعفهلهف،  ي ت لفيخء هيا، ل  ت لف َكثر مما ي ت لف، ولم ا لن 
التددي عادددوها مددن قددديف كمددا عادددوا عفددل ال ددامر ، لددن يزعزع ددا هدد ا لددن يزةزة ددا عددن 

 مهق  ا، لن يقال َبًدا هءاع الم فد األقص .
 م فد األقص  ملَ لفمء  الم لمين:ال •
م ددلف علءدده واجددب يحدده هدد ا الم ددفد األمددر ا يتعلددب بال ل دداي يين وةدددهف، كددل  كددل

الم دددلمين م ددد وله  عدددن القدددد  وعدددن الم دددفد األقصددد ، َيدددا قلدددَ لدددبعَّ األخدددَه 
دددلمتف الم دددفد  ال ل ددداي يين لددده َيمدددف تقاع دددتف وتخددداذلتف واِت دددلمتف وهدددزمتف ي  دددًءا ِو

 فاًعددددا عددددن ةرمات ددددا وعددددن   ،علي ددددا َ  يقدددداتلمف كمددددا يقاتددددل اليهدددده األقصدددد ، لهجددددب 
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مقدِات ا، وعن قدِ ا وعن م فديا األقص ، الم فد األقص  لء  ملًما لل ل اي يين 
ةت  يقِه بعَّ ال ا  هدل َيدتف ملميده  َكثدر مدن الملدَ، هدل َيدتف فل داي يه  َكثدر 

قدِددددديه  َكثدددددر مدددددن مدددددن ال ل ددددداي يين؟ يعدددددف فل ددددداي يه  َكثدددددر مدددددن ال ل ددددداي يين، و 
َكثددر مددن األقصددهيين، هدد ا م ددفديا، هدد ه ةرمات ددا، هدد ه كرامدد     القدِدديين، َوقصددهيه 

َمت ددددا، هدددد ه عقيدددددت ا ِدددد ظل يددددهعي الم ددددلمين، ويقددددف هددددد هدددد ا التههيددددد لألقصدددد  
ومقدِداته، وقدد َرا  هللا تعددال  َ  يدرنَ هد ا الم ددفد بهد ه الد كر  ل ظددل فدي كدل عددام 

َواخر رجب ويحت ل بها الم دلمه  فدي كدل ملدا  كلمدا كلما جاات ذكر  ااِراا في 
ذكرت ا به ا األمر الفلل، هد ه القضدء  الخايدَر، هد ه القضدء  المقدِد ، ا يملدن َيهدا 
األخدددَه َ  ي دددرط فيهدددا، َّذا كدددا  اليهددده  قدددد ةلمدددها بإقامددد   ولددد  واِدددتااعها َ  يحققدددها 

يا ةتد  وإ  َري دا الهاقد  ةلمهف، فعلي ا َ  يحلف يحن بأي ا ا يملن َ  ي رط في م دفد
هدد ا ااِت ددالم، وي هددزم هدد ا اايهددزام، ا يفددَه ل ددا َ  ي ددير فددي ركابدده   ددلفالمددر ي ت

م هزمين، يفب َ  يعتقد َ  هللا تبارب وتعدال  مع دا َو  هللا ياصدريا َويده مظهدر  ي ده 
 عل  الدين كله َو  ياصر ال ئ  الم م  ، وكما رو  اامام َةمدد والاارايدي، عدن َبدي

قدداِ:  ا تددزاِ طائ دد  مددن َمتددي علدد  الحددب  - -َمامدد  البدداهلي رهددي هللا ع دده َيدده
ظاهرين، لعدوهف قاهرين، ا يضرهف من جابههف َّا ما َصابهف من ألواا، ةت  يدأتي 
دِه هللا َويدن هدف؟ قداِ بايدَ المقدد  َوك دام بيدَ  َمر هللا وهف عل  ذلدَ، قدالها يدا ِر

 المقد  .
 وووووووووووووووووو
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 عض الاروس من اإلسراء والمعراج ب
 

 وعي ح دث  اإلسراء والمعراج ةبر منه  : -
ددِه هللا  -* لمحددن عظءمدد ، فهدد ه قددريش قددد   بعددد كددل مح دد  م حدد ، وقددد تعددرض ِر

ِدددت الاريددب فددي وجدده الدددعَه فددي ملدد ، وفددي ْقءدد  وفددي قبائددل العددرب، َوةلمددَ 
فدي خادر بعدد وفداَ    الحصار هد الدعَه ورجااتها من كدل جايدب، َوصدبح ال ادي

دِه هللا  مداٍض فدي طريقده، صدابر ألمدر رنده، ا   عمه َبي طالب َكادر ْةماتده، وِر
تأخدد ه فددي هللا لهمدد  ائددف وا ةددرب محددارب، وا كيددد م ددتهزئ فقددد    األوا  للم حدد  
العظءم ، ففاات ةا ْ  ااِراا والمعراج عل  قددر مدن رب العدالمين، يءعدرج بده مدن 

ددِه وا  و  الخالئدب جم ءًعددا، ويلرمده علدد  صدداره وجهدا ه، ويلتقددي بده مباشددَر  و  ِر
دل  ةفاب، ويالعه عل  عدهالف الغيدب  و  الخلدب كافد ، ويفمعده مد  َّخهايده مدن الِر
 .38 خاتمهف و خرهف في صعيٍد واةد، يءله  اامام والقدَو لهف وهه

ددِه  -* اددالق لا دداا كددا  ْمقدددًما علدد  مرةلدد  جديدددَ، مرةلدد  الهفددَر، وااي  َّ  الِر
الدولدددد ، يريددددد هللا تعددددال  لرلسارَ ددددات األولدددد  فددددي الا دددداا َ  تمدددده  ِددددلءم  قهيدددد  متراصدددد  
متماِددددل ، ففعددددل هللا هددددد ا ااختبددددار والتمحددددءص، لدددددءخلص الصددددف مددددن الضدددددعام 
المتدر  ين، والدد ين فددي قلدهنهف مددرض، ويثاددَ المدد م ين األقهيداا الخلددص الدد ين لم ددها 

تصدديًقا، وشدهدوا مدد  كرامتده علد  رنده، فدأ  ةددظ  بءايدا صددق ياديهف بعدد َ  لم دهه
يحدددهطهف َو  ِدددعد يغمدددرهف وهدددف ةدددِه هددد ا ال ادددي المصدددا   وقدددد  م دددها بددده، وقددددمها 

خ  فدي قلدهنهف َمدام هد ا الحددث الد   تدف بعدد  اايمدا ةءاتهف فداا له ولدي هف، كف يتِر
 .39 وعثاا الاائف، ونعد  خِه مل  بفهاٍر ونعد َذ  الصاءا  وال  هاا

العالء  تتف د في مهاجهته للمًركين بأمر ت مره عقدهلهف وا   َّ  شفاع  ال اي  -*
تدركدده فددي َِو األمددر تصددهراتهف، ولددف يم عدده مددن الفهددر بدده الخددهم مددن مددهاجهتهف، 

ألمتده َروع األمثلد  فدي الفهدر بدالحب َمدام   وتلقي يميرهف واِتهزائهف فضدرب بد لَ 
عهف، وكا  من ةلمد  َهل الباطل، وإ  تحزنها هد الحب وج  دوا لحرنه كل ما في ِو

                                                
 (.1/447ايظر: الترنء  القءا ي ، ) - 38

 (.1/451ايظر: الترنء  القءا ي ، ) - 39
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في َّقام  الحف  علد  المًدركين بدأ  ةددْهف عدن َِّدرائه َّلد  بيدَ المقدد ،   ال اي 
 . َوظهر هللا له عالمات تلزم الم ار بالتصديب

يظهر َّيما  الصديب رهي هللا ع ه القه  فدي هد ا الحددث الفلدل، فع ددما َخادره  -*
ن كا  قاِ ذلَ لقد صدق، ْف قاِ: َّيي ألصدقه يءما هه الم ار قاِ بل ا  الهاْب، لئ

َبعد من ذلَ َصدقه بخار ال ماا في غددَو َو روةد ، ونهد ا اِدتحب لقدب الصدديب، 
َ  بين ه ا الخار ويزِو الهةي مدن ال دماا، فادين  وه ا م ته  ال قه والءقين، ةيث وا

  لدا  بال  دب  لل ادي لهف َيه َّذا كا  غريبا علد  ااي دا  العدا   فإيده فدي غايد  اام
40. 
ددِه هللا  -* اللددان ةددين خيددر بي دده ونددين الخمددر، ونًدداَر جاريددل علءدده   َّ  شددرب ِر

الصالَ وال الم: هديَ لل اَر، ت كد َ  ه ا ااِالم  ين ال اَر البًري  التي ي  دفف 
َعهدا واةتءاجاتهدا،  معها، فال   خلب ال اَر البًري  خلب لها ه ا الدين ال   يلادي يها

ددَرَت هللار السترددي َفَاددَر و  ينر َة رءً ددا فرا  ََ لرلدددَر َهدد يحقددب طمهةاتهددا ويلددبح جماةهددا ) َفددَأقرف  َوج 
َلْمدددهَ  (  ثَدددَر ال سدددا ر َا َيع  دددنس ََك  َقدددءَرْف َوَلمر يْن ال  ََ الددددَر دددبر هللار َذلرددد يَل لرَخل  ددددر ال سددداَ  َعَلي َهدددا َا َتا 

 [.30]الروم: 
ءددداا  ليدددل علددد  َيهدددف ِدددلمها لددده بالقءدددا َ والريدددا َ، َو  باأليا  َّ  صدددالَ ال ادددي  -*

ددد   ددد  َتبددداع هددد اا األياءددداا مدددا ِو شدددريع  ااِدددالم ي دددخَ الًدددرائ  ال دددابق ، َويددده ِو
الته التي ا يأتيها الباطل مدن بدين يدديها  ِه ولِر َياءاَاهف َ  ي لمها بالقءا َ له ا الِر

 وا من خل ها.
ب بدين األ يدا  َ  يددركها هد ه الحقءقد ، ويددعها َّ  عل  ال ين يعقدو  م تمرات التقار 

دددِه  اايمدددا َّليهدددا، وهدددي هدددروَر اايخدددالع عدددن الدددديايات الم حرفددد ، و    بهددد ا الِر
ددالته، وعلدديهف َ  يدددركها ةقءقدد  هدد ه الدددعهات المًدداهه ، التددي تخدددم وهددًعا مددن  وِر

 األوهاع َو يظاًما من األيظم  الفاهلء .
 ؟راج برسو  هللا م  الحكم  من اإلسراء والمع-*

                                                
 (.3/43ايظر: التاريخ ااِالمي للحميد  ) - 40
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ِه هللا  َّل  بيَ المقد  والعروج به َّل  ما فهق ال ماا ال ابع   ليدل   ااِراا بِر
ديدهف، ةيدث َم بهدف فدي بيدَ المقدد ، وةيدث   عل  فضله  كهيه َفضل األياءداا ِو

جاَو ال ماا ال ابع  َّل  َ  وصل ال  مههد  ي دم  يءده صدري  األقدالم، وقدد بلدي 
دل، وهد ا  ليدل علد  م زل  في   ال اي  صعه ه مدا بلغهدا َ  ملدَ مقدرب وا يادي مِر

الته ومعفدَز مدن معفزاتده  . ولهد ا لمدا رجد  َّلد  ملد  قادل ففدر تلدَ الليلد  صدق ِر
َ ا  الم م ه  َّيمايًا، وصارت تلَ المعفَز ِابًا ايحرام بعضهف،  َوخارهف بما َر  ا

َهددل  َ ا وا ايمايددًا فالصددديب رهدد اايمددا لمددن    هللا ع دده لمددا َخاددروه قدداِ: الصددا ق ا
وله ا لقب بالصديب لتصدديقه بمدا َخادر « َيا َصدقه بخار ال ماا فال َصدقه به ا؟»

. فالصديب ره  هللا ع ه لما َخاروه بخار ااِدراا صددقه فدي ذلدَ، ولمدا ه ال اي 
َّيدي ألصددقه يءمدا هده َبعدد مدن ذلدَ، َصددقه بخادر ال دماا »اِت مر ذلَ قهمه قاِ: 

فل لَ ِمي َبدي بلدر الصدديب، رواه الحداكف فدي م دتدركه وقداِ: « َو روة في غدَو 
 صحءح عل  شرطهما، ولف يخرجاه، ووافقه ال هاي في تصحءحه.

 وووووووووووووووووو
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 سبح ن الذي أسرى بعباه..
 عاد المعز الحصر  

قددداِ هللا تعدددال  )ِدددبحا  الددد   َِدددر  بعادددده لدددياًل مدددن الم دددفد الحدددرام َّلددد  الم دددفد 
 ص  ال   بارك ا ةهله ل ريه من  يات ا، َّيه هه ال مء  البصير(.األق

مليده   9.5مليده  ِد   هدهئء ، ال د   الضدهئء    240.000يالي قار ال ماا الدديءا 
ص ر. يا ِائل ا عن َمت ا عن عزت ا وةضارت ا.. طاول ا  22كف َومامها 228كف، َ  

َياه برفعت ا..  ال فف برفعته وتفاو
ددِه َقددِه بعددد الحمددد  هلل تعددال  َّ  َِو مددن ركددب ال ضدداا وطددار فددي الهددهاا هدده الِر

( أليدده ي ددد مددن َقاددار ال ددماوات واألرض، ووصددل َّلدد  ملددا  لددف يصددله  : المددريف 
ددل وا ملددَ مقددرب، فليدددع َ  َّي ددا  الحضدداَر، فالحضدداَر ااِددالمء  ِددبقَ  ياددي مِر

( جداات ِدهَر كل الحضارات في جمء  المءدا ين )مدن علدف األج د  ةتد  علدف ال ضداا
ااِراا ماتدئ  بللم  ِبحا ، وفي الحديث مع اها:  ت زيه هللا مدن كدل ِدها  المالئمد  
ت دددبح هللا وتقددددِه كمددددا ور  فدددي الحددددديث  ِددددبحا  ذ  الملدددَ والملمددددهت، ِددددبحا  ذو 
العرش والفاروت، ِبحا  الحي ال   ا يمهت، ِداهح قددو  رب المالئمد  والدروح . 

يَ ةيدث ك دَ  )َِدر : ِدار لدياًل( )بعادده: قداِ العلمداا ومالئم  العرش ت دبح  ِدبحا
( ( ص   َشرم م ها لهص ه به في تلدَ الحالد  العلءد ، ولمدا كمدل )له كا  لل اي )

( وللمحبد   وص ه هللا في َشرم مقاماته بعاده في ااِدراا ويدزِو القدر   ومقدام الددعَه
َا  هللا ر  ( المرتبد  األولد     ِدهله  عًر مراتدب.. فالمرتبد  الثايءد  هدي العاه يد ، و

وهدي الخلدد ، بعاددده تع ددي: الددروح والف ددد معددًا يقظدد  ا م امددًا كددا  ااِددراا. )مددا كدد ب 
َاغ البصددر ومددا  ال دد ا  مددا َر ( َ  مددا كدد ب ال دد ا  مددا َر  البصددر ةقددًا وصدددقًا )مددا 
طغ ( فلبصدر مدن اابصدار، واابصدار شديا مدا   ور  فدي الصدحءح عدن َيد  بدن 

دده  ( قدداِ:  َتيددَ بددالاراق وهدده  ابدد  َبددءَّ طهيددل فددهق الحمددار  : ِ هللا مالدَ َ  ِر
و و  البغل يض  ةافره ع د م ته  طرفه قاِ: فركاته ةت  َتيدَ بيدَ المقدد  قداِ: 
فرناته بالحلق  التي ترنَ بها األياءاا. قاِ: ْف  خلَ الم فد فصليَ يءه ركعتين ْف 

ر وإيداا مدن لدان فداخترت اللدان فقداِ خرجَ ففائ ي جاريل علءه ال الم بإياا من خمد
جاريددل: اختددرت ال اددَر. قدداِ: ْددف عددرج ب ددا َّلدد  ال ددماا..  َخرجدده َةمددد بتمامدده فددي 
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( وفددددي 3130( والترمدددد   )4709، والبخددددار  )اايمددددا ( فددددي 162الم دددد د، وم ددددلف )
الحديث )ْف جاا بالمعراج ال   تعرج يءه َرواح ب ي   م فإذا هه َة ن ما َريَ َولف 

 َّل  الميَ كء  يحد بصره َّلءه فعرج ب ا..(.تروا 
والمعددددراج هدددده كال ددددلف ذو  رج يرتقددددي فيهددددا فصددددعد يءدددده َّلدددد  ال ددددماا الددددديءا ْددددف َّلدددد  
ال ددماوات ْددف َّلدد  ِدددَر الم تهدد  ْددف َّلدد  الفبددار جددل جاللدده. قدداِ تعددال  )ومددا جعل ددا 
عددين الرؤيددا التددي َري دداب َّا فت دد  لل ددا ( قدداِ ابددن ببددا  رهددي هللا ع دده: هددي رؤيددا 

ِه هللا   ( رواه البخار . : َرَيها ِر
ورو  عن ابن ببا  َيضًا َيه قاِ: َتعفاه  َ  تمه  الخل  ابراهءف والمالم لمِه  

( والرؤيددد  ع دددد العلمددداا علددد  ْالْددد  َقدددهاِ: مددد هف مدددن َْادددَ الرؤيدددا والرؤيدد  لمحمدددد )
  مالقددًا، وهدد ا ( ومدد هف مددن قدداِ َر  هللا بقلبدده، ومدد هف مددن ي دد  الرؤيدديعي ددي َرِدده )

َر  َم المد م ين عائًد  رهدي هللا ع هدا ).. َّلد  الم دفد األقصد ( ِدمي بد لَ أليدده 
َهدل ملد  فدي األرض، يعظدف بالزيداَر ب داه ِدلءما  علءده ال دالم،  كا  َبعد م فد عدن 
الث الحرمين. ايي بيَ وه  لل ا  للعبا َ ْو  فالم فد األقص  َول  القالتين ْو

ِه هللا رو  الًءخا  عن َبي ذر  َّ  َِو بيدَ وهد  لل دا    الغ ار  قاِ: قاِ ِر
مباركدددًا يصدددلي يءددده المعبددد . قلدددَ: ْدددف َ ؟ قددداِ: الم دددفد األقصددد . قلدددَ: كدددف كدددا  

. وفددي الحددديث  َّ  الف دد  تحددن شددهقًا 407/-6بي همددا؟ قدداِ: َرنعدده  عامددًا( البخددار  
ومدا ةهلده مدن  َّل  بيَ المقدد   ).. الد   بارك دا ةهلده( بدارب هللا الم دفد األقصد ،

بددال  الًددام، بددارب هللا فددي الددزروع والثمددار والخيددرات وكثددَر العبددا  والدددعاَ، فمددن  ْددار 
الارك  الصالَ يءه بخم  مائ  صدالَ عددا الم دفد الحدرام، والم دفد ال اده  الًدرم، 

ِه هللا  :  ا تزاِ طائ   من َمتدي ومن  ْار الارك  ا يزاِ الفها  يءه قائمًا. قاِ ِر
حددب ظدداهرين لعدددوهف قدداهرين ا يضددرهف مددن خددال هف َّا مددا َصددابهف مددن اواا علدد  ال

ددِه هللا: َويددن هددف؟ قدداِ: بايددَ المقددد   ةتدد  يددأتيهف َمددر هللا وهددف كدد لَ، قددالها يددا ِر
 َوك ام بيَ المقد   رواه اامام َةمد.

غيبددًا   )ل ريدده مددن  يات ددا( وهدد ه هددي الحلمدد  مددن ااِددراا والمعددراج رؤيدد  مددا  مددن بدده 
رؤي  عين الءقين لءله  له قدَه وصدار وجلدد علد  تالءدي الددعَه وتحمدل مًداق الفهدا  
فدددي ِدددايل هللا َر  الف ددد  )ِدددقف الف ددد  هددده عدددرش الدددرةمن( وَر  ال دددار والمالئمددد  
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واألياءاا عليهف ال الم والايَ المعمدهر )وهده المعبد  ال دماوي  يدخلده ِدبعه  َل دًا مدن 
 َّلءه َّل  يهم القءام . المالئم  يتعادو  يءه، وا يعه و  

وَر  ِدَر الم ته  ومدا يغًداها )َّذ يغًد  ال ددَر مدا يغًد ( وَر  يمداذج مدن ال عدءف 
( بعد َ  عرج بده َّلد  ال دمهات بالصدلهات الخمد  ف رهدَ علءده والع اب وجاايا )

مددن هللا العظددءف علدد  ال اددي العظددءف أليهددا ببددا َ عظءمدد  و و  واِددا  الددهةي، وهدد ا 
َعظف العبدا ات، ف يهدا م اجداَ العادد لرنده، وفيهدا  ليل شريء  وعظ م  الصالَ فهي من 

م هاَ عن ال حًداا والم مدر، وفيهدا شد اا، ف دي الحدديث  َّ  فدي الصدالَ شد اا  ورو  
فددي الحددديث  َّ  َِو مددا افتددرض هللا علدد  ال ددا  فددي  يدد هف الصددالَ، و خددر مددا يبقدد  

د الفيدد عدن َم ِدلم  كدا  مدن الصالَ، َوِو مدا يحاِدب بده الصدالَ  الترغيدب ونال د 
ددِه هللا     الصددالَ الصددالَ ومددا ملمددَ َيمددايمف ةتدد  جعددل ال اددي    خددر وصددء  ِر

يلفلفهددا فددي صدددره ومددا ي ددءَّ بهددا ل ددايه  فالصددالَ م روهدد  مالددهب َّقامتهددا علدد  
الغ دي وال قيدر، والصدحءح وال دقءف، وعلد  المقدءف والم دافر، ورائدد ال ضداا والمحددارب، 

ب م ددا َ  يعلددف َوا يددا الصددالَ وهددف َب دداا ِددب ، ويضددرنهف عليهددا وهددف والم ددلف ومالدده 
َب اا عًر، فدإذا ك دَ تدِه وجهدَ شدار الم دفد الحدرام فإيدَ تعدرج بقلبدَ، فالصدالَ 
معراج الم من ةت  تمه  َقرب ما تمه  َّل  هللا َويَ ِاجد ت دتمد العده  والقدَه فدي 

هللا، وتمدده   افعددًا لددَ لتحريددر ِددفه ب لرنهنيتدده بعاه يتددَ، لتحددررب مددن عادويدد  غيددر 
ِه  رهدي –( لهد ه األمد ، ف هدف الصدحاب    الم فد األقص  ال   هه ميراث الِر

فمددن  -رةمدده هللا–وةررهددا صددالح الدددين  -رهددي هللا ع دده–ف تحهددا عمددر  -هللا عدد هف
 لها؟؟

َيدددَ َيهدددا المددد من هدددداب هللا ورةمدددَ هللا َووا ب للقدددد  الًدددري ، فعلي دددا َ  يتادددرع 
( التقدَ ال ددماا الي والدرخءص فددي ِدايل تحريددر القدد ، ف ددي َِّدرائه ومعراجدده )بالغد

بدداألرض المباركدد  )الم ددفد األقصدد ( ذهابددًا وإيابددًا، والتقدد  الم ددفد الحددرام بالم ددفد 
األقص  ذهابًا وإيابدًا، ولقدد ذكدرت هد ه األرض المباركد  فدي القدر   ْمدا  مدرات، وفدي 

باتفداه الم ددفد األقصد ، وفددي صدالَ واةدددَ ِددت  عًدر شددهرًا   َرنعدين ةددديث ع ده 
صدل  الم ددلمه  ركعتددين َوليدين َّلدد  الم ددفد األقصدد ، وركعتدين  خددريين َّلدد  المعبدد  
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مي ذلَ الم فد بم فد القالتين، لءعلف ال ا  َ  الدين ع د هللا ااِالم،  المًرف ، ِو
 ومن ياتي غير ااِالم  ي ًا فلن يقال م ه.

اعتدددِ وتهءددأ واِددتقام واِددتعد جاريددل وهدده فددي األفددب  )فاِددته  وهدده بدداألفب األعلدد (
دددِه هللا  ( )ولقدددد ر ه يزلددد  َخدددر  ع دددد ِددددَر  : األعلددد  تمريمدددًا وتًدددري ًا وة ددداَو بِر

ددِه  ( جاريددل علءدده ال دددالم مددَر َخددر  وهدده ي ددتعد اِدددتقباِ   الم تهدد ( َر  الِر
ِه  َيا َ في التمريف والح اَو وااِتقباِ للِر  الِر ( من قادل جاريدل ِه )( وه ا 

 علءه ال الم
 وووووووووووووووووو
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 اإلسراءمك ن  القاس عي رحل  
  . ِعدات جار

يقِه الحب ِدبحايه وتعدال  فدي ِدهَر ااِدراا :ا ِدبحا  الد   َِدر  بعادده لدياًل مدن 
الم فد الحرام َّل  الم فد األقص  ال   بارك ا ةهله ل ريه من  يات ا َّيه هه ال دمء  

 البصيرا.
فدي شدهر رجدب ونمثدل هد ه األيددام... وقعدَ المعفدَز التاريخءد  العظءمد  وكايدَ رةلدد  

 اْليات، رةل  الاي ات، رةل  افعمَ باأليهار اْللهء  الءقي ء .
والمقصدده  بااِددراا، تلددَ الرةلدد  العفيبدد  التددي بدددَت مددن الم ددفد الحددرام بملدد  َّلدد  

لرةلد  مدن ارت داع فدي طبداق الم فد األقصد  المبدارب، ويقصدد بدالعروج مدا تبد  هد ه ا
 ال مهات العل ، وةت  ِدَر الم ته .

ومددن الخيدددر العظدددءف َ  يقددف ع دددد معاءدددات هددد ا الحدددث التددداريخي الفلدددل، فااِدددراا 
والمعددراج كمعفددَز تتصددل بدده معددا  كثيددَر وةلددف عظءمدد  وعاددر ِددامء ، لقددد كايددَ هدد ه 

ةلدد  مقدِدد ، لقددد الحا ْدد  عظءمدد  فددي واقعهددا، شددري   فددي غايتهددا فضدداًل عددن كهيهددا ر 
هدددزت مًددداعر المًدددركين َوْدددارت ة دددائظهف فايمرتهدددا عقدددهلهف، أليهدددا خرقدددَ العدددا ات 

 وخال َ ِ ن الااءع  من مألهم ومعروم.
بصدقه َومايته وطهارته ف دمهه   لقد عرم المًركه  ونخاص  قريش، ِيديا محمد 

تهف، وكدا  بالصا ق األمدين، ْدف مدن بعدد ذلدَ جدااهف بلتداب يقدين فاقدَ بالغتده بالغد
معفدددزًا لهدددف ول صددداةتهف، كدددايها ةي هدددا يعاددددو  ااصددد ام، فددددعاهف الددد  ببدددا َ الهاةدددد 
القهددار، لمدد هف ايقلاددها علءدده واذوه واتهمددهه واهدداهدوه وقددالها م ددتغرنين :اجعددل اْللهدد  

 َّلهًا واةدًا َّ  ه ا لًيا عفاب وما تركها ِايال لإلي اا َّا ِلمهه.
  قتلها بعضهف... وكايها يعادو  الالت والعدَز وهادل وقد ع بها َصحابه ومن تبعه ةت

َصد امًا مدن ةفداَر َوةءايدا َخدر  مدن تمدر ْدف يأكلهيهدا... ْدف يدأتي خادر ال دماا خادر 
من ع د الحب ِبحايه وتعال  فاصار صارًا جمديال َّيهدف يرويده بعيددا ويدراه قريبدا فدأرا  

ها عل  األيهار الءقي ءد  المهل  عز وجل يقل  في رةل  مقدِ  مقدِء  لءال  من خالل
ولي ظر َّل  الحقائب المهيء ... بره  من الزمن بعد ع اا ويصب َّل  جه  خدر اِدمه 

 الضءاف  الرنايء  وإل  جه ال لي   والامأيي  .
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ولقد شاات ةلم  الخالب عز وجل َ  يفعل ملا  ه ا الحا ث العظءف بيَ المقد  
الددث الحددرمين ومهددد األ دداات، ذلددَ القددد  اولدد  القالتددين ْو ياءدداا ومهددبَ الددهةي والِر

ددداات، وه ددداب يفتمددد  ِددديديا محمدددد    بءدددا  لل دددا  كافددد  َ  ااِدددالم هددده خددداتف الِر
بإخهايدده األياءدداا... ويدد مهف بالصددالَ، فهدد ا األمددر العظددءف  ليددل علدد  َّمامدد  ااِددالم، 
يددب بددين األياءدداا ونددين اتبدداعهف بعددد ذلددَ، ونهدد ا يلدد ه  كمددا َيدده يرمددز َّلدد  الرندداط الْه

دددهل ا العظدددءف وقائدددديا األِو واألخيدددر قدددد وهددد  الحددددث الفليدددل، َمايددد  عظءمددد  فدددي  ِر
َع اق الم لمين تتمثل في كثير من القضايا الهامد ... وَهمهدا جمد  ال دا  تحدَ رايد  
دددِه هللا  يدددن َِاِددده الهةددددَ يددددعه َّلددد  المحبددد   واةددددَ رايددد  ا َّلددده َّا هللا محمدددد ِر

ديث عددن القددد ، فهددي  ار ال ددالم و ار ااِددالم، وال دالم ، ويبقدد  مددن بعددد ذلددَ الحد
وهده يتقددم امامد    فه ا الح ل القدِدي الًدري  والصدالَ الروةءد  العظءمد  لمحمدد 

األياءدداا فددي األقصدد  الًددري  برهددا  ِدداط  و ليددل ياصدد  َ  الدددَر الغالءدد  والفددههَر 
دلين، فالقدد  ال ًدري  فدي قلدهب ال  ء   عهددَ فدي رقبد  التدابعين امدام ال ايدين والمِر

الم م ين جمءعهف، ونخاص  من ِلن َو َقام في ه ه الدديار، ات اقدا وقدِه المصدا   
 دِه : ا تزاِ طائ   من امتي عل  الحب ظاهرين لعدوهف قاهرين قالها َين هف يدا ِر

هللا ؟ قاِ بيَ المقد  َوك ام بيَ المقد ، بيَ الرناط، وناب ال ماا، ومحَ يظر 
 .الرب ِبحايه وتعال 

علدد  َ  ااِددراا والمعددراج لددف يلددن مفددر  ةدددث َو رةلدد  ترويحءدد  وإيمددا كايددَ رةلدد  
 تًري ء  وتملء ء  في    واةد.

وندايدد  القصدد  تادددَ بددالمحن وندداابتالاات محارندد  قددريش لدده، مددهت عمدده َبددي طالددب 
َهددل الاددائف فددال  َوجتدده خديفدد  و عهتدده قهمدده ونخاصدد   الدد   كددا  ةامءددًا لدده، مددهت 

َّا كل َّي اا ةت  رمهه بالحفاَر ةت  ِالَ  ماؤه الًري  ... وما كا   يفد من القهم
هل ا المدريف بعدد كدل هد ا التعدب والع داا َّا َ  رفد  يديده َّلد  ال دماا و عدا رنده  من ِر
قددائاًل اللهددف َّلءددَ اشددله هددعف قددهتي وقلدد  ةيلتددي وهددهايي علدد  ال ددا  ويخددتف  عدداؤه 

َبددالي وتددأتي ااجابدد  الرنايءدد  َ  ا  قددائاًل... اللهددف َّ  لددف يلددن بددَ علددي غضددب فددال
غضب علءَ يا محمد فأيَ المصا   َويَ المقرب وصاةب شفَر ِددَر الم تهد . 

 وتأتي مباشَر رةل  ااِراا والمعراج.
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 ومن الاي ات واْليات المار  :
َوًا: األخدد  باألِددباب وه ددا يتفلدد  فهددف اْليددات الًددري   والتددي فيهددا التحضددير اْللهددي 

ددهل ا المددريف للرةلدد  الع اِددتعدا ا وتأهبددا   ظءمدد  فمايددَ ةا ْدد  شددب الصدددر صدددر ِر
لمقابلد  الحدب ِدبحايه وتعددال ... ا غدل وا ةقدد وا ة دد لقددد يدزع ةدظ الًدءاا  مددن 

 صدره الًري .
، اِدت ا ا لقدِه ْايءًا: تحضير الركهن  َا وهي الاراق التي ْةمل عليهدا ِديديا محمدد 

 ل   َِر  بعاده.... اْلي الحب ِبحايه وتعال  ِبحا  ا
ْالثدددًا: ْدددف تدددأتي الحلمددد  مدددن ااِدددراا والمعدددراج لتتضدددح فدددي قهلددده تعدددال : ل ريددده مدددن 

ددلين ِددهاا علدد   يات ددا... اْليدد  فقددد َر  ال اددي  ، مددا لددف يددره اةددد مددن األياءدداا والمِر
 الصعيد اارهي َو عل  الصعيد ال ماو ، فضاًل عن الصعيد الروةي االهي.

كا  ااِراا بالروح ونالف د أليه َِر  به قائاًل : بعاده... والعاد هده روح رابعًا: لقد 
ةتد  وصدل بده الادراق َّلد  ِددَر -وج د، ْف يصعد وت تح له َبدهاب ال دماوات العلد  

وه اب ونًها َ ِيديا جاريل علءه ال الم كمدا ور  فدي اْلْار:قداِ لده ِديديا  -الم ته 
رب الخليددل خليلدده ويفيبدده ِدديديا جاريددل علءدده َّلدد  ه ددا يددا َخددي يددا جاريددل يتدد  محمددد 

 ال الم: له  خلَ اةترق ا َما َيَ َّذا  خلَ اخترقَ... الحديث.
خام ًا: وتأتي المًاهدات المعفدزات الح دء  فايتبده َخدي الم دلف َوختدي الم دلم  فقدد 
ددهف بالحفدداَر َ  تضددرب هددرنًا شددديدًا ةتدد  تم ددر... يء ددأِ  َر  َّياِددًا ترهددخ رؤِو

ددهف عددن الصددالَ الملتهندد ، مدن هدد اا  يددا َخددي جاريدل ؟ قدداِ هدد اا الدد ين تتثاقدل رؤِو
فالتثاقل عن الصالَ الملتهن  م افب اِدت ا ا لقهلده تعدال  وإذا قدامها َّلد  الصدالَ قدامها 

 ك ال ... فمء  بمن ا يصله .
ْف  ت  عل  قدهم علد  قددامهف رقداع وعلد  َ بدارهف رقداع ي درةه  كمدا ت درح األيعدام، 

الضري ، والزقهم، ورهف جه ف، فقاِ من ه اا يا جاريل ؟ فقاِ ه اا ال ين يأكله  
 ا ي  و  الزكاَ.

ومر بقهم َخرين يقا  من ج هنهف اللحف يءاعمهيه، فقاِ ِائاًل من ه اا يدا َخدي يدا 
َو . َو  اللما  جاريل؟ قاِ: َّيهف الغما
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ق األمد  ومدن كددد ْدف يدر  َقهامددًا ي دبحه  فدي يهددر مدن  م، الددم الدد   امدتص مدن عددر 
وه دداب... المثيددر المثيددر مددن المًددداهدات  ال قددراا... فهدد اا كددايها مددن تعدداملها بالرنددا.

الح ء  واألِرار التي تقًعر لهدا األبددا  والتدي ت دتعي  م هدا اايد  والفدا  فمدن َرا  
 ااِتزا َ ةِه الف   وال ار فعلءه بلتب ال يَر والعبا َ.

:   وخالص  القِه
بهددد ه الم اِدددب  ونهددد ا الحددددث التددداريخي العظدددءف، فإيددده ابدددد ل دددا َّا َ   َّذا ك دددا يحت دددل

يتددد كر ويتددددبر هددد ه الرةلددد  العظءمددد   ياتهدددا بي اتهدددا ةقائقهدددا.عل  َ  معفدددَز ااِدددراا 
ددائر المعفددزات، َّيمددا كايددَ  ليددل علدد  عفددز العقددل البًددر  عددن فهمهددا  والمعددراج ِو

لده خضدعَ المعفدزات للتفددارب كاملد  وعفدز العلدف عدن تحليلهدا وتههددءح ةقءقتهدا، و 
 العلمء  ل زلَ عن  رجتها العظءم  ولَما َصبحَ معفزات.

َّ  ممددا يدددعه َّلدد  العاددَر والحلمدد  َ  يدددرب بهدد ا ااِددراا م هددهم العقيدددَ والتًددريعات 
ااِالمء  َوًا ْف ْايءًا ي هف مع   الهةدَ والرابا  ااِالمء  المادر  التدي تدرنَ العدالف 

الددث الحددرمين الًددري ين ، ااِددالمي وجزيددَر  العددرب بددارض فل دداين واولدد  القالتددين ْو
كمدا علي دا َ  يددرب َ  عروجده َّلد  ال دماا واجتماعده بأهدل ال دماا َّشداَر َّلد  كرامدد  

 ه ه األرض المبارك  واتصالها بال ماوات العل .
فأرض فل اين لف تدرتبَ بالم دفد الحدرام فح دب، ولمدن ارتبادَ بال دماا فهدي بهابد  

، فالم ددفد األقصد  هدده قلدب األرض وهدده َرض المحًدر والم ًددر وهده بهابدد  ال دماا
َع ددداق الم دددلمين كافددد ، وعلددديهف َ   َع اق دددا وفدددي  دددتبق  القدددد  َمايددد  فدددي  ال دددماا ِو
 يفمعها ويفتمعها من َجل تحريرها وتحريدر َرض فل داين مدن هد ا الغاصدب اللعدين.

 ويختف بالدعاا اللهف  مين.
 وووووووووووووووووو
 

 عي موسم الحج  و  الرس
 

ف الحج فدي ال د   العاشدَر مدن البعثد ، فاجتمعدَ القبائدل مدن كدل ملدا  ونددَ  جاا مِه
ددِه  يدددعههف قددائال: )يدددا َيهددا ال ددا ، قهلددها ا َّلددده َّا هللا ت لحددها، وتملمددها بهدددا   الِر
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العددرب، وتدد ِ لمددف العفددف، وإذا  م ددتف ك ددتف ملهًكددا فددي الف دد ( _]الاارايددي وابددن ِددعد[ 
ددِه ووجدد ِددت  رجدداِ مددن )يثددرب( يتحدددْه ، فدداقترب مدد هف، وقدداِ لهددف: )مددن   د الِر
 َيتف؟(

 قالها: ي ر من الخزرج.
 قاِ: ََمرن  مهال  يهه  )َ  من ةل ائهف(؟

 قالها: يعف.
 قاِ: َفال تفل ه  َكلملف؟. قالها: بل .

ففلددد  معهدددف وةددددْهف عدددن ااِدددالم، وتدددال علددديهف القدددر  ، فايًدددرةَ لددده صددددورهف، 
، فمدا  اليهده  وظه رت عالمات القاِه عل  وجهههف، وكايَ بي هف ونين اليهه  عدداَو

دِه  دهم ي يدويده ويقداتلهيهف معده، فلمدا ِدمعها كدالم الِر   يهد ويهف بظههر ياي، ِو
يظدددر بعضدددهف لدددبعَّ وقدددالها: تعلمددده  وهللا َّيددده ال ادددي الددد   تهعددددكف بددده اليهددده  فدددال 

ددِه  يءمددا  عدداهف َّلءدده، ووعدددوه بددأ  يقددابلهه فددي العددام   ي ددبْق سْمف َّلءدده .. فأجددابها الِر
ِه هللا  ، فايتًرت َخباره في يثدرب. المقال، ْف ايصرفها َّل  قهمهف وةدْههف عن ِر

 _]ابن َِّحاق[.
 بءع  العقب  األول :

وفي شهر ذ  الحف  ِ   َّةد  عًَر من البعث ، قدم َّل  مل  اْ دا عًدر رجدال مدن 
ددِه َهددل يثددرب مددن بيدد هف خم دد  مددن ال فددي العددام الماهددي،    ددت  الدد ين كلمددها الِر

ددِه هللا  ، ونددايعهه علدد  َا فددي ملددا  اِددمه العقبدد ؛ فددآم ها بدده   واجتمدد  معهددف ِر
 يًركها بالل

  شدديًئا، وا ي ددرقها، وا يرتماددها ال ددهاةش والم مددرات، وا يقتلددها َوا هددف، وا يعصددهه 
 في معروم يأمرهف به.

ددِه هللا وكايددَ هدد ه هددي بءعدد  العق ددل ِر   بدد  األولدد ، وع دددما عددا وا َّلدد  يثددرب َِر
لدءعلمهف َمدهر الددين ويقدَر علديهف القددر  ،  -رهدي هللا ع ده-معهدف مصدعب بدن عميدر 

َهل يثرب.  فأِلف عل  يديه كثير من 
 بءع  العقب  الثايء :
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دبعه  رجددال  وفدي شدهر ذ  الحفدد  مدن العددام الثدايي عًددر مدن البعثدد ، ذهدب ْالْدد  ِو
ددِه هللا وامَرتددا   َهددل يثددرب َّلدد  الحددج، ليبددايعها ِر علدد  ااِددالم، وفددي ليلدد    مددن 

الحا   عًر من ذ  الحفد  ت دلل الرجداِ والمَرتدا  وذهادها َّلد  العقبد ، وجداا َّلديهف 
دِه  ومعدده عمده العبددا  بدن عادددالمالب، ولدف يلددن قدد  مددن وقتئد ، ولم دده جدداا   الِر

َهدل يثددرب، وليادد ين لهدف َيدده قددا ر علد  ةمايتدده فددي لءامدئن علدد  ات دداق ابدن َخءدده مدد  
 مل  َّ  لف يلهيها قا رين عل  ةمايته في المدي  .

علد  ال دم  والااعد ، وقداِ   وتمَ بءع  العقب  الثايء ، وفيها عاهد األيصار ال اي 
 لهف : )تبايعهيي عل  ال م  والااع ، في ال ًاط

وال هدي عدن الم مدر،  والم ل، وعل  ال  ق  في الع ر والء ر، وعل  األمر بدالمعروم
وعلد  َ  تقهلدها فددي هللا ا تأخد كف لهمدد  ائدف، وعلد  َ  ت صددرويي َّذا قددمَ علددءلف، 

َواجلف َوب ااكف  وتم عهيي مما تم عه  م ه َي  لف َو
 ولمف الف  ( _]َةمد[.
ِه هللا  َتباع َقهياا م تعدو  ل صرته، والقتاِ من َجل ااِالم، ةت    َوصبح لِر
دددِه هللا  -رهددي هللا ع دده-لعبددا  بددن ببددا َ َّ  َةدددهف وهدده ا : وهللا قددام وقدداِ لِر

دِه  َهل م   غدًدا بأِدءاف ا، ولمدن الِر ا   ال   بعثَ بالحب، َّ  شئَ ل ميلن عل  
 ي عل َّا ما يأمره هللا به، فقاِ له : )لف ي مر ب لَ، ولمن ارجعها َّل  رةالمف(

ِه هللا  رجدال؛ لءلهيدها َمدراا علديهف ةتد   م هف اْ دي عًدر  ]ابن َِّحاق[ واختار ِر
 يهاجر َّليهف.

 وفي الصباح، ت لل الخار َّل  ك ار قريش، فاكتً ها َمر ذلَ ااجتماع
َهددل يثددرب فددأ ركها )ِددعد بددن ببددا َ(  الخايددر، وخرجددَ قددريش تالددب الم ددلمين مددن 
ويدده ةتدد  َ خلددهه ملدد ، وكددا  ِددعد يفيددر ويحمددي تفدداَر  َوِددروه َوخدد وا يع بهيدده وَيْفرر

ن من كبار مل  َّذا مرا بالده، وهما جاير بدن ماعدف بدن عدد  والحدارث بدن ةدرب اْ ي
-بن َمء ، ف ا   باِميهما ففااا وخلصاه من َيد  المًركين، وعا  ِعد بن ببا َ 

 َّل  يثرب. -رهي هللا ع ه
 وووووووووووووووووو
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 ةرض الاةوة اإلسالمي  ةلى القب ئل
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ِه  بعد مضي ِ هات  ألهل مل  ومالقاته مد هف الع دَ والصددو  ،   من  عَه الِر

وصدداره علدد  مددهاق هف ال ددلاء  َوذاهددف لدده، صددارًا ا تتحملدده الفبدداِ الراِددءات، َرا  يقددل 
الدعَه َّل  القبائل خارج مل  لعلده يفدد بيد هف  ذايدًا صداغء  وقلهندًا وابءد  ، فيد من بده 

من مدددالذًا ألتباعددده مدددن الم تضدددع ين بعدددَّ وجهددداا القبائدددل ، في ًدددر هدايتددده ، ويضددد
ِه  ز الِر ائها .   والم اكين ، ل لَ ركس  في  عهته عل  القبائل ورِؤ

بعدددرض ي  ددده علددد  القبائدددل فدددي ال ددد   الرابعددد  للبعثددد  ، واِدددتمر فدددي عدددرض   فادددَ 
الددعَه علدد  القبائدل فددي مهاِدف الحددج م دت يدًا مددن تفمعهدف ، ةيددث تدأتي القبائددل َّلدد  

دف يفددد  الددعَه لهددف ، ملد  للحدج وتحصدد يل الم داف  مددن تفداَر وغيرهددا ، وفدي كددل مِه
دِه  فما  يأتيهف قايل  قايل  يعدرض علديهف ااِدالم ، ويقدِه : )يدا ب دي فدال  ، َّيدي ِر
هللا َّلددءلف ، يددأمركف َ  تعادددوه وا تًددركها بدده شدديئًا ، َو  تخلعددها مددا تعادددو  مددن  ويدده 

ا بدي ، وتم عدهيي ، ةتد  َبدين عدن هللا مدا من ه ه األيدا  ، َو  ت م ها بدي ، وتصددقه 
 بعث ي به( .
ي ددم  بقددا م َّلدد  ملدد  مددن العددرب ، لدده اِددف وشددرم ، َّا تصددد  لدده ،   ولددف يلددن 

 فدعاه َّل  هللا ، وعرض علءه ما ع ده .
دِه هللا وتدههين َمدره ةتد  ا يقالددها  و كايدَ قدريش ت دتقال القبائدل والقدا مين ب ددب ِر

ه َبه لهب يتبعه ويالةقده ويدر  علءده ويصدرم ال دا  ع ده  عهته لإلِالم ، وكا  عم
 . 

: ب دده عدددامر بددن صعصددع  ، ومحددارب بدددن   ومددن تلددَ القبائددل التدددي  عاهددا ال اددي 
لءف ، وبب  ، ون ده يصدر ، وك ددَ ،  خص   ، وفزاَر ، وغ ا  ، ومَر ، وة ء   ، ِو

 وكلب، والحارث بن كعب ، وع َر .
فددي ظددالم الليددل ، بعيدددًا عددن عيدده  مًددركي ملدد   ةلءمددا يخددرج َّلدد  القبائددل  وكددا  

المعا ين للدعَه ، رائعًا في عرهه للدعَه ، ةيث يمهد ل لَ كمدا فعدل مد  ب دي كلدب 
 فادَ بقهله : ) يا ب ي عادهللا ، َّ  هللا قد َة ن اِف َبءلف( .
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كددا  يفددد الصدددو  وااعددراض ، َّا َيدده يصددار ويحت ددب األجددر والثددهاب   ومدد  َيدده 
 ، ويحمل ل لَ همًا عظءمًا وقلبًا رةءمًا يظهر من خالِ ما روتده َم المد م ين ع د هللا
دِه هللا  -رهي هللا ع ها-عائً   دِه هللا هدل َتد  علءدَ يدهم   َيها قالَ لِر )يدا ِر

كا  َشد من يهم َةد فقاِ لقد لقيَ من قهمَ وكا  َشد ما لقيَ م هف يهم العقب  َّذ 
ن عادد كدالِ فلدف يفا دي َّلد  مدا َر ت فايالقدَ عرهَ ي  ي عل  ابدن عادد ياليدل بد

َويا مهمهم عل  وجهي فلف َِت ب َّا بقر  الثعالب فرفعدَ َرِدي فدإذا َيدا ب دحاب  قدد 
َظلت ي ف ظرت فإذا فيها جاريل ، ف دا ايي فقداِ َّ  هللا عدز وجدل قدد ِدم  قدِه قهمدَ 

، قداِ ف دا ايي لَ وما ر وا علءَ ، وقد بعث َّلءدَ ملدَ الفبداِ لتدأمره بمدا شدئَ فديهف 
لف علي ، ْف قداِ يدا محمدد َّ  هللا قدد ِدم  قدِه قهمدَ لدَ َويدا ملدَ  ملَ الفباِ ، ِو
الفباِ ، وقد بعث ي رنَ َّلءَ لتأمريي بدأمرب ، فمدا شدئَ؟ َّ  شدئَ َ  َطادب علديهف 

ِه هللا  : بل َرجه َ  يخرج هللا من َصالبهف مدن يعادد هللا   األخًاين ، فقاِ له ِر
 ه شيئا ( رواه البخار  و م لف .وةده ا يًرب ب

ددِه  ددف ةددج عددام َةددد عًددر للبعثدد  التقدد  الِر ب  ددر مددن شددباب يثددرب مددن   وفددي مِه
قايلدد  الخددزرج ، وكددايها مددن العقددالا فاِددتفابها لدعهتدده و خلددها فددي ااِددالم ، وةملددهه 

 معهف َّل  المدي  .
دي ،  و هددما  واِدتفاب لده بعدَّ األفدرا  ممدن  عداهف َمثداِ: ط يدل بدن عمدرو الدِو

َهل الءمن ، ممن رجعها بالدعَه َّل  َقهامهف . َ   من   األ
وهلد ا يفدد ااِددالم  يدن الحددب طريقده َّلد  القلددهب ال دلءم  ، ويبقدد  َصدحاب القلددهب 
المظلمدد  علدد  هدداللهف وك ددرهف وع ددا هف ، وذلددَ فضددل هللا ي تءدده مددن يًدداا وهللا ذو 

 ال ضل العظءف.
 وووووووووووووووووو

 
 وة من غير أهل مك المستجيبون للاة

 )الًبل  ااِالمء ( 
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دِه هللا  -بددَت  عددَه ااِدالم المباركدد   فددي ملد  ، ْددف َخدد ت  -  التدي جدداا بهددا ِر
َهدل ملد  يدز ا  يهمدًا  ت تًر خارجها ، َوخ  عد  ال ين  خل ااِالم قلدهنهف مدن غيدر 

 بعد  خر ، وكا  من َوائل من اِتفاب له ه الدعَه المبارك  من خارج مل  :
 ِهيد بن الصامَ  -1

َين ، صاةب شرم وي ب ، جاا َّل  ملد   َهل يثرب ، ومن شعرائها البار وكا  من 
دددِه هللا  ، وعدددرض علءدده ااِدددالم فأِدددلف ، وكدددا    ةاَجددًا َو معتمدددرًا ، فدددالتق  بدده ِر

 َِّالمه في َوائل ال    الحا ي  عًَر من البعث  . 
 َّيا  بن معاذ  -2

ل دد  قددريش علد  الخددزرج ، وكددا  غالمدًا ةدددًْا ، وع دددما وقدد جدداا مدد  وفدد األو  لمحا
ددِه هللا  ،  عددداهف َّلدد  ااِدددالم ، فهجدددت كلماتددده طريقهددا َّلددد  قلدددب   التقدد  بهدددف ِر

مددن  11َّيددا  ، الدد   مددات بيثددرب وهدده يهةددد هللا عددز وجددل ، وكددا  ذلددَ َوائددل ِدد   
 البعث  . 

 َبه ذر الغ ار   -3
ددِه هللا كددا  مددن ِددلا  يددهاةي يثددرب ، ولمددا ِددم  ب ددل َخدداه ي ظددر   مبعددث ِر ، َِر

، وطلددب م دده عددرض ااِددالم   الخاددر ، ْددف رةددل ب   دده َّلدد  ملدد  ةتدد  َتدد  ال اددي 
علءه ، فأِلف ، َوشار علءه ال اي بلدتف َِّدالمه ، لم ده فَضدل الفهدر بده وإعاليده علد  
 المأل من قريش ، ولقي ب اب ذلَ َّي اًا في قهمه ، كما جاا في صحءح البخار  

ي  -4 ِو  الْا يل بن عمرو الدس
مدن  11ِيد قايل   و  ، كا  شري ًا في قهمه ، وشاعرًا لايبًا َريبًا، قدم مل  في ِ   

َهددل ملدد  وةدد روه مددن محمددد  و عهتدده ، ةتدد  عددزم علدد  عدددم   البعثدد  ، فاِددتقاله 
كالمددده ، وا ِدددماعه ، َّا َيددده ِدددرعا  مدددا تراجددد  ، َوتددد  ال ادددي وطلدددب م ددده عدددرض 

َاِ بهدددف ةتددد  جددداا ااِدددالم علءددد ه ، فأِدددلف ، وعدددا  َّلددد  قهمددده  ابءدددًا َّلددد  هللا ، ومدددا 
ب بعين َو ْمايين بيتًا كلهف قد  خل ااِالم قلبه ، وقد اِتًهد يهم الءمام  رةمه هللا 

 ورهي ع ه . 
5-    َ ما  األ  هر
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ِه هللا  م  ما كايَ قريش تصف به ِر َ  ش هاَ بالءمن ، قدم مل  ، ِو مدن   من َ
دِه َيه شداع وعدرض   ر َو مف ده  ، وكدا  ْيرقدي المرهد  والمصدابين ، فدأت  الِر

ددِه هللا  : ) َّ  الحمددد هلل يحمددده وي ددتعي ه مددن يهددده هللا   علءدده َ  يرقءدده ، فقدداِ ِر
فال مضل له ومن يضلل فال ها   له َوشهد َ  ا َّله َّا هللا وةده ا شريَ لده َو  

هله َما بعد ( رواه م لف  . محمدا عاده وِر
دِه هللا  َ  يعيددها علءده ْايءد  ،   وكا  لتلَ الملمات وق  ن في ي  ه ، فالدب مدن ِر

ْف قاِ:   لقد ِمعَ قِه المه د  ، وقدِه ال دحَر ، وقدِه الًدعراا ، فمدا ِدمعَ مثدل 
 كلماتَ ه اا ...هات يدب َبايعَ عل  ااِالم  . 

دِه هللا وكا  مدن الد ين وجدد ااِدالم طريقدًا َّلد  قلدهنهف غيدر مدا تقدد  م ، ي درن لقديهف ِر
    ف الحدج ِد مدن البعثد  ، وكدايها مدن شدباب الخدزرج بالمدي د  ، فددعاهف 11في مِه

َراَر ، و عددهم بددن  َّلدد  ااِددالم ، فاِددتفابها لدده ، وكددايها ِددت  ي ددر، هددف: َِددعد بددن 
الحارث ، و راف  بن مالَ بن العفال  ، و قاب  بن عدامر ، و عقبد  بدن عدامر ، و 

 دهللا .جابر بن عا
وقد رج  ه اا َّلد  المدي د  بالددعَه َّلد  هللا ، ةتد  لدف يادب بيدَ مدن بيدهت األيصدار 

ِه هللا   .   َّا وفيها ذكر ِر
يًب طريقه فدي رندهع المعمدهَر ةتد  عدَف جزيدَر  -الدين الخاتف  -وهل ا َخ  ااِالم 

دددِه هللا  َمدددن ِر ارج ، ْدددف واصدددل الخل ددداا الراشددددو  العمدددل علددد  يًدددره خددد  العدددرب 
َغلدددب بقددداع األرض ،  الفزيدددَر ، وكددد لَ فعدددل مدددن جددداا بعددددهف ، ةتددد  بلدددي ااِدددالم 

 وصدق هللا َّذ يقِه : } وهللا متف يهره وله كره المافرو  { .
 وووووووووووووووووو
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 األنص ر وبيع  العقب  األولى
 )الًبل  ااِالمء (  

اصل ا يعرم الملدل في جها   ائف ، وعمل مته  - -بعد ِ ين طهيل  قضاها ال اي 
وا الملل ، وهه ياهم عل  القبائل ، مالغًاْ   عَه رنه ، ملتم ًا الحلءد  وال صدير ، 
مالقءًا في ِايل ذلَ ص هم األذ  والصد وااعراض ، َرا  هللا َّتمدام َمدره ، ويصدر 
 ي ه ، وإعزاَ ياءه ، فمايَ الاداي  ، ويقا  التحِه الحاِدم  ، ونصدءص ال دهر الد   

َهدل المدي د  ، َطلس  من بين ركام الظلمدات ، ع ددما قدءَّ هللا َولئدَ ال  در ال دت  مدن 
ف الحج من ال د   الحا يد  عًدَر للبعثد  ، وعدرض علديهف  -   -فالتق  بهف  في مِه

َِ مهاكب الخير التي  -ااِالم ، فاِتفابها لدعهته ، َوِلمها  ، وكا  ه ا المهكب َو
،  اايمددا ًا َمي دًا ، ةيدث لدف يلتدف هد اا ال  در بهءدأت لإلِدالم َرهدًا جديددَ ، ومدالذ

َهلددديهف َوقدددهامهف ، ورجعدددها َّلددد  المدي ددد  وهدددف  وإيمدددا َخددد وا العهدددد علددد  َي  دددهف بددددعَه 
ددِه  ددال  ااِدالم ، ةتدد  لددف تادب  ار مددن  ور األيصددار َّا وفيهدا ذكددر لِر يحملده  ِر

 . - -هللا 
د ف الحج من العام التالي جاا َّلد  المِه ف اْ دا عًدر رجداًل مدن المد م ين فلما كا  مِه

دِه هللا  ع دد العقبد  بم د  ،  - -) عًَر من الخزرج واْ ا  من األو  ( فدالتقها بِر
ونددايعهه الاءعدد  التددي ِدددميَ   بءعدد  العقبدد  األولدد    ، وكايدددَ ب دده  هدد ه الاءعدد  ي ددد  

ددِه     عليهدا ال  دداا يءمددا بعدد ، ولدد لَ عرفدَ َيضددًا باِددف - -الا ده  التددي بداي  الِر
بءع  ال  داا   ، وقدد رو  البخدار  فدي صدحءحه يدص هد ه الاءعد  ون ه هدا فدي ةدديث 

ويءده َ   –وكدا  ممدن ةضدر الاءعد   –ببا َ بن الصامَ الخزرجدي رهدي هللا ع ده 
ِه هللا  ) تعالها بايعهيي عل  َا تًركها بالل شديًئا ، وا ت درقها ،  :قاِ لهف  - -ِر

 كددددف ، وا تددددأتها باهتددددا  ت ترويدددده بددددين َيددددديلف َورجلمددددف ، وا وا تزيددددها ، وا تقتلددددها َوا
تعصهيي في معروم ، فمن وفدي مد مف فدأجره علد  هللا ، ومدن َصداب مدن ذلدَ شديًئا 
فعهقب بده فدي الدديءا فهده لده ك داَر ، ومدن َصداب مدن ذلدَ شديًئا ف دتره هللا فأمددره َّلد  

ايعتده   ، وفدي روايد    يبايع داه   يب هللا ، َّ  شاا عاقبه ، وإ  شاا ع ا ع ده ( ،قداِ :
 عل  ذلَ   .
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معهف مصعب بن عمير ، يعلمهف شدرائ  ااِدالم ، وي قههدف فدي  - -ْف بعث ال اي 
الدين ، ويقرؤهف القر   ، وي ًر ااِالم في رندهع المدي د  ، فأقدام رهدي هللا ع ده فدي 

َراَر يعلف ال ا  ، ويدعههف َّل  هللا ، وتملن خالِ َ شدهر معددو َ مدن بيَ َِعد بن 
َ  ي ًددر ااِددالم فددي ِددائر بيددهت المدي دد  ، َو  يل ددب لإلِددالم َيصدداًرا مددن كبدددار 
َعمائهددا ، ك ددعد بددن معدداذ ، و َِدديد بددن الحضددير ، وقددد َِددلف بإِددالمهما خلددب كثيددر 

 من قهمهف ، ولف تاب  ار من  ور األيصار َّا وفيها رجاِ وي اا م لمه  .
ددف التددالي ، يحمددل بًددائر الخيددر ،  وعددا  مصددعب رهددي هللا ع دده َّلدد  ملدد  قايددل المِه

بمدا لقءدده ااِدالم فددي المدي د  مددن قادِه ة ددن ، َويده ِددهم يددر   - -ويخادر ال اددي 
َهدددف  دددف مدددا تقدددر بددده عي ددده ، وي دددر بددده فددد ا ه، فمايدددَ هددد ه الاءعددد  مدددن  فدددي هددد ا المِه

ِه   وصحبه المرام . - -الم عا ات التاريخء  في ةءاَ الِر
المرةلدد  ومددا ِددبقها مددن عددرض ااِددالم علدد  القبائددل يملددن  ومددن خددالِ َةددداث هدد ه

 اِتخالص العديد من الداات والمعايي المهم  وم ها : 
ددِه   -الحلمد  الرنايءد  والتددبير االهدي لهد ا الدددين فدي َ  يلده  الد ين ي دتفياه  للِر

-  َهله وعًيرته ، من َجل ويدافعه  ع ه وعن  ي ه ، من خارج قريش ، ومن غير 
تقا  كل الًلهب ةِه طاءع  ه ا الدعَه الفديدَ ومصدرها وَهدافها ، ولدئال يقد  َ  

 َ  التبا  بي ها ونين غيرها من الدعهات والماام  الدييهي  . 
دددد د قدددده  يحمددددي الدددددعَه  َهمءدددد  وجدددده  َرهددددء  خصددددب  ، ِو ومددددن الددددداات َيضددددًا : 

ًا علد  البحدث ةريصد - -ويحهطها ، ويح ظها مدن َ  تدَه  فدي مهددها ، ولد ا كدا  
عن قايل  ت مح ب ًر الدعَه بين ظهراييها ، وتعلن ةمايتها لها ، أل  ال ين  م دها بده 
فدي ملد  كدايها غرنداا بدين َقدهامهف ، وكددايها ْيزساًعدا مت درقين فدي القبائدل ، فمدايها بحاجدد  
دالتهف فدي  َّل  مالذ ي يد و  َّلءده ، وقايلد  تددف  عد هف وتحمديهف ، وتملد هف مدن يًدر ِر

 . - -المين ، وهه ما فعله الع
ددِه  ددها َ  اختءددار الِر للمدي دد  وَهلهددا ، لحمددل  - -ومددن  اات هدد ه الاءعدد  و رِو

دددال  ، وييدددل شدددرم ال صدددَر ، لدددف يلدددن اعتباطدددًا ، وإيمدددا وقددد  ااختءدددار عليهدددا أل   الِر
المدي ددد  كايدددَ تعدددءش ظروًفدددا خاصددد  رشدددحتها اةتضدددا   عدددَه ااِدددالم ، فقدددد كدددا  

ًدددداةن بددددين األو  والخددددزرج علدددد  َشددددده ةتدددد  قامددددَ بيدددد هف الحددددروب التادددداةن والت
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الااة دد  ، التددي َيهلددَ قددهاهف ، َووه ددَ عددزائمهف ، كيددهم بعدداث وغيددره ، ممددا جعلهددف 
يتالعدده  َّلددد  َ   عدددَه جديددددَ تمددده  ِددداًبا لههددد  الحدددروب والمًددداكل يءمدددا بيددد هف ، 

د ترك دا قهم دا وا قدهم ويملن َ  يلحظ ذلَ من خالِ قِه َولئَ ال  ر ال ت  :   َّيدا قد
بيددد هف مدددن العدددداَو والًدددر مدددا بيددد هف ، فع ددد  َ  يفمعهدددف هللا بدددَ ، ف ددد قدم علددديهف ، 
ف دعههف َّل  َمرب ، ويعرض عليهف ال   َجا اب َّلءده مدن هد ا الددين ، فدإ  يفمعهدف 

َعز م َ   .  هللا علءَ فال رجل 
َعمدائهف وقدا تهف ، م مدن كدا  يظدراؤهف فدي كما َ  ه ا الحدروب كايدَ قدد َف دَ كبدار 

ملد  والادائف وغيرهمدا ةفددر عثدَر فدي ِدايل الدددعَه ، ولدف يادب َّا القءدا ات الفديدددَ 
ََ معروف  يتهاه   الًاب  الم تعدَ لقاِه الحب ، َهف َّل  ذلَ عدم وجه  قءا َ بار
الفمء  عل  الت دلءف لهدا ، فمدايها بحاجد  َّلد  مدن يدأتل ه  علءده ، ويلتدئف شدملهف تحدَ 

 ظله .
المعدددروم َ  اليهددده  كدددايها ي دددل ه  المدي ددد  ممدددا جعدددل األو  والخدددزرج علددد  ومدددن 

دداات ال ددماوي  ، فمددايها اليهدده  يهددد ويهف ب اددي قددد  -بحلددف الفددهار –اطددالع بددأمر الِر
َمايه ، ويزعمه  َيهف ِيتبعهيه ، ويقتلهيهف بده قتدل عدا  وإرم ، ولد ا يبمفدر  َ   َظل 

  تعلمده  وهللا يدا قدهم ، َّيده لل اد  الد    :وصلَ الدعَه َّليهف ، قاِ بعضدهف لدبعَّ 
 تهعدكف به يهه  ، فال ت بق مف َّلءه   .

َهمء  معرف  الدابء  والمرني لخصائص ال دا  وشخصدءاتهف ،  ومن الداات َيضًا : 
 - -ومددن يصددلح مدد هف لهدد ه المهمدد  َو تلددَ ، يدددرب ذلددَ مددن خددالِ ة ددن اختءدداره 

، ويًر ااِالم فدي المدي د  ، لمدا كدا  يمتداَ  لمصعب بن عمير للقءام بمهم  الدعَه
من لباقد  ، وهددوا ، وةلمد   -بفايب ة ظه لما يِز من القر    -به رهي هللا ع ه 

وة ن خلدب ، فضداًل عدن قدَه َّيمايده ، وشددَ ةماِده للددين ، ولد لَ يفدح َيمدا يفداح 
تبداره َوًا في  عهته ، واِتااع َ  يتخا  الصعاب والعقبات المثيَر التي واجهته باع

ال  جديدَ تخالف ما علءه ال ا  ، وتريد َ  ت قلهف من  ايءًا يحمل ِر َةًا وغريبًا ، ْو يا
ْفهها ، َول َ ها عليها  بااهف َوجدا هف ، ولعل في قص  َِّالم ِدعد  ِر ر اتهف التي َ مهرْو

 بن معاذ ، و َِيد بن ةضير ما ياين ذلَ بفالا .
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األةدداث التدي غيدرت مفدر  التداريخ ، وكايدَ  وهل ا مهدت ه ه الاءع  لما بعدها من
دءله  بعددها لإلِدالم  َّي ايًا بأ  عهد ال ِ وااِتضعام قد ول  َّلد  غيدر رجعد  ، ِو
دددتتهال  علدد  ملددد  مهاكدددب الخيدددر ، وطالئدد  الهدددد  وال دددهر التدددي  قهتدده وم عتددده ، ، ِو

الته ، وتايلي  عهته ، والعاقب  للمتقين .  هءأها هللا لحمل ِر
 وووووووووووووووووو
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 األنص ر وبيع  العقب  الث ني 
 

 )الًبل  ااِالمء (  
اللقاا المبارب م  وفد المدي   الم هَر في بءعد  العقبد  األولد  ،   بعد َ  َيه  ال اي 

مصعب بن عمير ِ يرًا له فدي المدي د  يعلدف   ورج  الهفد َّل   يارهف وَهليهف، بعث 
 في ه ا الدين َّل  الدخِه يءه .َهلها ااِالم ، ويدعها من لف يدخل 

مصددعبًا َمددرًا غايدد  فددي األهمءدد  ، َّذ ِددرعا  مددا  تددَ  عددَه مصددعب   وكايددَ بعثتدده 
َهددل المدي دد  فددي  رهددي هللا ع هددا ْمارهددا ، فلددف يمددَّ َّا عددام واةددد ةتدد   خددل َكثددر 
ااِددالم ، وه ددا شددعر الم ددلمه  الفددد  بمعايدداَ َّخددهايهف فددي ملدد  ، وهددف فددي مدددي تهف 

هلهف ، ويالةب في جباِ مل  ِا َ ممت  عه  عن األذ  والضءف ، وم  ذلَ ي ذ  ِر
َهددل المدي دد  ، ةتدد   وشددعابها، ويهددا  َصددحابه ، فرةددل َّلدد  ملدد  ِددبعه  رجددال مددن 

ف الحج ، وواعدوا ال اي  َ  يلتقدها بده فدي شدعب العقبد  ، ول ددع َةدد   قدمها في مِه
  فيهدا مدن مهاقدف عظءمد  ، ةقهدا َ  ال قباا يحدْ ا عن ه ه الاءع  المبارك  ، وما وق

 تمتب بماا ال هب .
يقِه كعب بن مالَ رهي هللا ع ه ، يءما رواه اامام َةمد في م د ده وة د ه الًدءخ 

الليل  التي واعدوا فيها ال اي ، وهي الليل  الثايءد  مدن  -األرياؤوط : ) ف م ا تلَ الليل  
  ْلدث الليددل ، خرج دا مددن رةال ددا مد  قهم ددا فدي رةال ددا ةتد  َّذا مضدد -َيدام التًددريب 

دددِه هللا  ةتددد  اجتمع دددا فدددي  -طدددائر  -يت دددلل م دددتخ ين ت دددلل القادددا   لمءعدددا  ِر
ع دد العقبد  ويحدن ِدبعه  رجدال ، ومع دا امَرتدا  مدن  -الاريب فدي الفادل  -الًعب 

ي ائهف ي يب  ب َ كعب َم عماَر ، و َِماا ب َ عمرو بدن عدد  بدن ْابدَ ، قداِ : 
ًَر  ِه هللا فاجتمع ا بال ةت  جاايا ومعده يهمئد  عمده العبدا  بدن عادد   عب ي تظر ِر
دب  -المالب  وهه يهمئ  عل   ين قهمه َّا َيه َةب َ  يحضدر َمدر ابدن َخءده ويتْه
فلما جل  ا كا  العبا  بن عاد المالب َِو مدتملف ، فقداِ : يدا معًدر الخدزرج  -له 

هم ا ممن هه عل  مثل َري دا يءده ، : َّ  محمدًا م ا ةيث قد علمتف ، وقد م ع اه من ق
وهدده فددي عددزَر مددن قهمدده ، وم عدد  فددي بلددده ،قدداِ : فقل ددا قددد ِددمع ا مددا قلددَ ، فددتملف يددا 

ِه هللا  ِه هللا فخ  ل   َ ، ولرنَ ما َةااَ ، فتملف ِر ، فتال ، و عا َّلد  هللا   ِر
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م ده  عدز وجدل ، ورغدب فدي ااِدالم ، وقداِ : َبدايعلف علد  َ  تم عدهيي ممدا تم عده  
ي ااكف ، َوب ااكف ، فأخ  الاراا بن معرور بيده ،ْدف قداِ : يعدف ، والد   بعثدَ بدالحب 

َريدا  َار ويل د  بده عدن المدرََ  -ل م ع َ ممدا يم د  م ده َ دِه  -جمد  َّ ، يبايع دا يدا ِر
َهل الحروب ، وَهل الَحَلَق   -   -هللا  وْر اها كابرًا عن كدابر ،  -ال الح  -ف حن 

ددِه هللا فدداعترض قددِه الادد َبدده الهيددثف بددن التيهددا  ةلءدد  ب ددي عاددد   راا وهدده يللددف ِر
دددِه هللا َّ  بي  دددا ونددين الرجددداِ  ةبددداًا وإيدددا  -يع دددي اليهددده   -األشددهل ، فقددداِ : يدددا ِر

قاطعههدددا ، فهدددل ع ددديَ َّ  يحدددن فعل دددا ذلدددَ ْدددف َظهدددرب هللا ، َ  ترجددد  َّلددد  قهمدددَ 
ِه هللا  الدم الدم ، والهدم الهدم ، َيا م مف ، ْف قاِ : بل   وتدع ا ، قاِ : فتب ف ِر

دددِه هللا  :   ، َويدددتف م دددي ، َةدددارب مدددن ةدددارنتف ، َوِدددالف مدددن ِدددالمتف ، ْدددف قددداِ ِر
َخرجددها َّلددي مدد مف اْ ددي عًددر يقيبددًا يلهيدده  علدد  قددهمهف ، فددأخرجها مدد هف اْ ددي عًددر 
ده  الْ  من األو  ، ... وكا  َِو من َخد  بيدد ِر ِ يقيبًا م هف ت ع  من الخزرج ، ْو

دِه هللا  -يع ي عل  المبايع   -الاراا بن معرور ، ْف تتاب  القهم   هللا   ، ْف قداِ ِر
  َارفعدها َّلدد  رةددالمف ، قدداِ : فقداِ لدده العبددا  بددن ببدا َ بددن يضددل  : والدد   بعثدد :

دِه هللا  َهدل م د  غددًا بأِددءاف ا، فقداِ ِر : لدف َؤمددر   بدالحب لدئن شدئَ ل مديلن علدد  
َ   -ةتددد  َصدددبح ا ، فلمدددا َصدددبح ا غددددت علي دددا جلددد  قدددريش بددد لَ ، فرجع دددا ف م دددا 

َل ددا ، فقددالها يددا معًددر الخددزرج َّيدده قددد بلغ ددا َيمددف قددد  -عظماؤهددا  ةتدد  جاؤيددا فددي م ا
جئتف َّل  صاةا ا ه ا ت تخرجهيه من بين َظهريا وتبايعهيه عل  ةرن ا ، وهللا َّيه ما 

مف ، فايبعددث مدن ه الددَ مدن العدرب َةددد َبغدَّ َّلي ددا َ  ت ًدب الحددرب بي  دا وني دده مد 
من مًركي قهم ا يحل ه  لهف بدالل مدا كدا  مدن هد ا شديا ومدا علم داه وقدد صددقها لدف 

 يعلمها ما كا  م ا ( .
ه ه هي بءع  العقب  وتلَ هي َةداْها ، تما  تت فدر بأمثلد  الًدفاع  والباهلد  ، ولده 

، ول اددددَ  ذها دددا يتأمدددل بعدددَّ المهاقدددف فيهدددا ألصددداب ا العفدددب مدددن عظمتهدددا وجاللتهدددا
، وكءدد  عددرض  عهتدده بللمددات مددهجَز صددايء  صددريح  مددن غيددر   بمهقددف ال اددي 

لددب  َو غمددهض ، ومددن غيددر َ  يقدددم علدد  قاهلهددا َ  عددرض  ييدده  ، فلددف يعددددهف 
بملَ َو ِلاا  ، َو ةت  ماِ يخ ف به ع هف هخام  الحمل ال   ِءحملهيه ، بل 

، -كمددا فددي روايدد  ابددن َِّددحاق  - رناهددف بدداْلخَر ع دددما ِددألهه مددا ل ددا ؟ قدداِ :الف دد 
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ةتددد  يتحقددددب فدددديهف كمددداِ التفددددر  فددددي قادددِه هدددد ه الدددددعَه ، وتحمدددل تبعاتهددددا ، وفهددددف 
الصددحاب  رهددها  هللا علدديهف هدد ا الدددر  جيدددًا ، َو  فددي قاددهلهف هدد ه الدددعَه معددا َا 
دخَ األةمدر واألِده  مدن ال دا  ، وقاد  عالئقهدف ، وعالقداتهف ،  العرب والعفدف ، ِو

رغدددف عظدددف  -وه دددا تتفلددد  الباهلددد  فدددي الثبدددات علددد  المبدددا ئ  -دمها ومددد  ذلدددَ َقددد
، فقالددها هد ه الاءعدد  هلل عدز وجددل صدايء  يقءدد ،    رهددا  -الضدريب  التددي ِديدفعهيها 

 من بءع  ، وهلل  رهف من رجاِ .
 وووووووووووووووووو
 

 الهجرة من مك  إلى الماين 
دِه هللا َيصدار فدي يثدرب، وهدف    َصبح ك ار مل  في غءظ شدديد، بعددما صدار لِر

هم ي صرو    َهل ةرب يفيدو  القتاِ، ِو
ااِدددالم، فًدددعر ك دددار ملددد  َ  األمدددر ِدددءخرج مدددن َيدددديهف، فايقضدددها علددد  الم دددلمين 

يالاده  م ده ااذ  فدي تدرب   بالتع يب واألذ ، والتف الم لمه  ةِه ياديهف المدريف 
هللا تعدال  وهدف  م ده ، فدأذ   ملد  كلهدا، ويهداجرو  بددي هف، ةتد  ي دتاءعها َ  يعاددوا

ِه  بالهفَر َّل  المدي  . فادَ الم لمه  يت لله  ِدر ا َّلد  المدي د ، تداركين   لهف الِر
  يارهف َومهالهف من َجل  ي هف.

ِه  -رهي هللا ع ه-وجاا َبه بلر الصديب  ي تأذيه في الهفدَر، فالدب   َّل  الِر
دددِه  ةًبا، ف هدددف َبددده بلدددر َيددده ِدددءظ ر َ  ي تظدددر لعدددل هللا يفعدددل لددده صدددا  م ددده الِر

ددِه هللا  دددر للرةلدد  المباركدد ، ففهددزس يدداقتين بددالهفَر مدد  ِر ، فددايتظر م ددروًرا، َوخدد  ْيعر
ِه هللا   َّل  المدي  .  ليركاهما هه وِر

 الم امَر:
َعماا مل  في  ار ال دَو   ذلَ الايَ الماير الهاِ  ال   كا -اجتم  

دِه وعلد  وجدهههف الغضد -لقصي بن كدالب ، فقدد شدعروا ب؛ للتًداور فدي َمدر الِر
َيه يعد ي  ده للهفدَر َّلد  المدي د ، وإذا تدف لده ذلدَ ف دهم تصدبح المدي د  مركدًزا كايدًرا 

، وند لَ يًدلله  خادًرا علد  تفداَر يتفم  يءه الم لمه  مدن كدل ملدا  ةدِه ال ادي 



 284 

َ ال قداش، فقدداِ َهدل ملد  ع ددما تمددر بالمدي د  فدي طريقهددا َّلد  الًدام ذهاًبدا وإياًبددا، وندد
 بعضهف: ْيخرج محمًدا من بال يا ف  تريح م ه، وقاِ  خرو : يحب ه ةت  يمهت.

وقاِ َبه جهل: يأخ  من كل قايل  شاب ا قهي دا، ويعادي كدال مد هف ِدءً ا صدارًما قاطًعدا، 
قدددهم -لي قضدددها علددد  محمدددد، ويضدددرنهه هدددرن  قاتلددد ، وهلددد ا ا ي دددتاء  عادددد م دددام 

كلهددا، يءقت عدده  بأخدد  مددا يريدددو  مددن مدداِ تعهيًضددا عددن قتددل  محارندد  القبائددل -محمددد
محمددد، وكددا  الًددءاا  اللعددين يفلدد  بيدد هف فددي صددهَر شددءخ يفددد  وهددف ا يعرفهيدده، 
فلما ِم  ذلَ الَر  قاِ في ةما : القدِه مدا قداِ الرجدل، وهد ا الدَر  ا َر  غيدره، 

 فات قها جمءًعا علءه.
دفل القددر   المددريف مددا  ار فدي اجتمدداع  المًددركين ذلددَ، فقداِ تعددال : }َّذ يملددر بددَ ِو

ال ين ك روا ليثاتهب َو يقتلدهب َو يخرجدهب ويملدرو  ويملدر هللا وهللا خيدر المداكرين{ 
دِه 30_]األي اِ:  يدأمره َا يايدَ هد ه   [ وتدخلَ ع اي  هللا؛ ففاا جاريدل َّلد  الِر

فاي ما يحدن يهًمدا  :-رهي هللا ع ها-الليل  في فراشه َو  ي تعد للهفَر، قالَ عائً  
ِه هللا  ، ولدف جله  في بيَ َبي بلر في َةرَر الظهيَر، قاِ قائل ألبي بلر: ه ا ِر

: فداًا له َبدي َومدي، -رهي هللا ع ه-يلن يأتي ا في مثل ه ه ال اع ، فقاِ َبه بلر 
 وهللا ما جاا به في ه ه ال اع  َّا َمر.

ِه هللا  ألبدي بلدر: )َخدرج َمدن    قداِ ال ادي ، فاِتأذ ، فدأذ  لده، فددخل، فففاا ِر
دِه هللا، قداِ: )فدإيي قدد َذ  لدي  َهلدَ بدأبي َيدَ يدا ِر ع دب( فقاِ َبه بلر: َّيما هدف 
دددِه هللا  دددِه هللا، قددداِ ِر : فدددي الخدددروج( فقددداِ َبددده بلدددر: الصدددحب  بدددأبي َيدددَ يدددا ِر

 )يعف(.
 َةداث الهفَر:
ددل ملًمددا مددن ال ددماا -ِددبحايه-كددا  هللا  ددهله َّلدد  المدي دد   قددا ًرا علدد  َ  يِر يحمددل ِر

كما َِر  به ليال من مل  َّل  الم فد األقص  وعرج به ال ماا، ولمن جعل الهفَر 
دددِه هللا  ددا عظءمددد  فددي كء ءددد  الت ميددر والتخادددءَ   فرصدد  كايددَر ل دددتعلف مددن ِر ًِ  رو

 واألخ  باألِباب التي تهصل َّل  ال فاح.
رهددي هللا -صداةبه َبدده بلددر هدده و   ول اددَ بددأِو هدد ه الدددرو ، فمءد  يخددرج ال اددي 

مددن بددين هدد اا الم ددار  و  َ  يلحقددها بهمددا؟ فلدده خرجددا مددن ملدد  ِددالمين فددإ   -ع دده
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دهم يخدرج ورااهمدا الم دار ويددركهيهما، ابدد َّذ   الم اف  طهيل  بين مل  والمدي   ِو
مددن ااختبدداا فددي ملددا  مددا؛ ةتدد  يءددأ  الم ددار مددن البحددث ع همددا، ومددن ه ددا وهدد  

ِه هللا     محلم  لتتف الهفَر ب الم.خا  ِر
ددِه هللا  وقددف مفمهعدد  مددن شددباب قددريش فددي الليددل، ي تظددرو  ةتدد    فأمددام بيددَ ِر

ِه   ، في قضها علءهيخرج الِر
دددِه هللا    ويقتلدددهه، وكدددا  هددد اا الم دددار يتالعددده  بدددين الحدددين والحدددين َّلددد  فدددراش ِر

 لءامئ ها عل  وجه ه، فأمر ال اي 
بدال هم فدي فراشده، َو  يتغاد  بار تده، وطمأيده  - ع هرهي هللا-عليس بن َبي طالب 

 بأ  المًركين لن ي ذوه بإذ  هللا.
دِه  -رهي هللا ع ه-واِتفاب عليٌّ  بده،   بلل شفاع  وةما ، وي   ما َمدره الِر
دِه  مددن ذلددَ تضددليل المًددركين، فددإذا يظدروا َّلءدده مددن البدداب ووجدددوه فددي   َورا  الِر

َاِ   فراشدده، ظ ددها َيددده  دددِه مددا  َمايددات كثيددَر تركهدددا   يائًمددا، وقدددد كايددَ ع ددد الِر
دِه  َ  ير هدا َّلد  َصدحابها، فدأمر علء دا َ  ي تظدر فدي   المًركه  ع ده، فأرا  الِر

ملددد  أل اا هددد ه المهمددد ، رغدددف َيهدددف َخرجدددها الم دددلمين مدددن  يدددارهف، و ذوهدددف، ويهادددها 
 َمهالهف ولمن الم لف يفب َ 

 يله  َميً ا.
ددددِه هللا وكددددا  َبدددده جهددددل يقدددده  : َّ  محمددددًدا يددددزعف َيمددددف َّ  ِ ألصددددحابه متهلًمددددا بِر

تابعتمهه َصبحتف ملهب العرب والعفف، ْف بعثتف من بعد مهتمف، فدخلتف الف  ، وإ  لف 
 ت علها ذبحلف ْف بعثتف من بعد مهتمف فتدخله  ال ار تحرقه  فيها.

ِه  -رهي هللا ع ه-ويام علي  البداب، وخدرج  َّلد   ، وتهجه ال اي في فراش الِر
وفي قبضته ة    مدن التدراب ف ثرهدا علد  راو  المًدركين، وهده يقدَر ِدهَر يد  َّلد  
ا فأغًي اهف فهف ا يبصرو {  ا ومن خل هف ِد  قهله تعال : }وجعل ا من بين َيديهف ِد 

هف، فقاِ لهف: خيبلف هللا، قد 9_]ي :  [ وإذا برجل يمر عليهف فَر  التراب عل  راِو
مد، ْف ما تدرب مد مف رجدال َّا وقدد وهد  علد  َرِده تراًبدا، َفمدا تدرو  خرج علءلف مح

 ما بلف؟ فهه  كل رجل م هف يده عل  َرِه فإذا علءه التراب.
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ِه  وعلءده غاداؤه، فقدالها: هد ا   ف ظروا من الباب، فهجدوا رجال يائًما في ملا  الِر
علء دددا فدددي فراشددده، ، فهجددددوا محمدددد فدددي فراشددده، وعلءددده بدددر َ، ْدددف اقتحمدددها  ار ال ادددي 

ِه  دِه   فخرجها يبحثه  عن الِر خدالِ هد ه ال تدَر قدد   في كل ملا ، وكا  الِر
وعزمددا علدد  الدد هاب َّلدد  غددار  -رهددي هللا ع دده-وصددل َّلدد  بيددَ صدداةبه َبددي بلددر 

 ْهر لءختائا يءه.
ِه هللا  -رهي هللا ع ه-وةمل َبه بلر الصديب  من باب   كل ماله، وخرج م  ِر

ي  الم ِز ةت  ا يراهما َةد، وايالقا ةت  وصدال الغدار، وه داب وقدف صغير في يها
ِه هللا   و خل َبهنلر  ِر

َوا؛ لءامئن عل  خلهَر الغار مدن الحءسدات والعقدارب، ْدف ِددس مدا يءده مدن فتحدات ةتد  
ِه   .ا يخرج م ها شيا، ونعد ذلَ  خل الِر

قحافد  بعدد َ  علدف بخدروج وها هي ذ  َِدماا ب دَ َبدي بلدر يددخل عليهدا جددها َبده 
ِه هللا  ، وكا  رجال كايًرا قد َعمرَ ، ي دألها عمدا تركده َبده بلدر ولده َبي بلر م  ِر

! َّيه قدد تدرب  َر : وهللا َّيي ألراه ففعلف بماله م  ي  ه، قالَ: كال يا َب في بيته ويقِه
الده يءده، ل ا خيًرا كثيًرا، َوخ ت َةفاًرا فههدعتها فدي الملدا  الد   كدا  َبههدا يضد  م

ْف وهعَ عليهدا ْهًندا، ْدف َخد ت بيدده وقالدَ: يدا َبدَ، هد  يددب علد  هد ا، فههد  
 يده علءه فقاِ: ا بأ  ، فإ  كا  ترب لمف ه ا فقد َة ن، وفي ه ا بالغ لمف.

ددِه  ددا بلددف   َمددا ك ددار ملدد  فددإيهف ةءددار ، يبحثدده  عددن الِر وصدداةبه ويضددرنه  ك  
اعها ملًهف  َمامهف، ولمن ا َْر فيها ألةد من الحيَر والعفب، فالصحراا عل  ات 

وا خءدداِ اي ددا ، فتتبعددها  ْددار األقدددام، فقددا تهف َّلدد  غددار ْددهر، فهق ددها َمددام الغددار، 
دددِه  وصددداةبه ِددده  َمتدددار قليلددد ، ةتددد  َّ  َبدددا بلدددر َر    ولدددء  بيددد هف وندددين الِر
ِه هللا  دِه هللا، لده يظدر َةددهف تحدَ قدمءده لر َرجلهف فقاِ لِر يدا، فقداِ لده : يدا ِر

ِه   : )يا َبا بلر، ما ظ َ باْ ين هللا ْالثهما(  الِر
 ]مت ب علءه[.

ِه هللا  فل وصدق ِر ، فقد ايصرم القهم، ولف ي مر َةدهف َ  ي ظر في الغار، ِو
القر   ه ا، فقاِ تعال : }َّا ت صروه فقد يصره هللا َّذ َخرجه ال ين ك دروا ْدايي اْ دين 

لصاةبه ا تحدز  َّ  هللا مع دا فدأيِز هللا ِدلي ته علءده َويدده  َّذ هما في الغار َّذ يقِه
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بف دده  لدددف تروهددا وجعدددل كلمدد  الددد ين ك دددروا ال دد ل  وكلمددد  هللا هددي العلءدددا وهللا عزيدددز 
 [.40ةلءف{ ]التهن : 
ِه   وصاةبه في الغار ْالْ  َيام، وكا   وملث الِر

تددده َِدددماا تحمدددل لهمدددا عاددددهللا بدددن َبدددي بلدددر يددد هب َّليهمدددا بأخبدددار الم دددار لددديال، َوخ
الاعددام، َمددا عددامر بددن فهيددَر راعددي غدد ف َبددي بلددر فقددد كددا  ي ددير باألغ ددام فددهق  ْددار 

 َقدام عادهللا َوِماا ةت  ا يترب ًَْرا يهصل َّل  الغار، ونعد ايتهاا األيام
ِه  وصاةبه، فخرجا من الغار، والتقءا بعادد هللا   الثالْ ، خف طلب المًركين للِر

 د ات قا معه عل  َ  يله   ليلهما في ه ه الرةل  مقابل َجر.بن َريقَ، وق
خهًفددا   تحددرب الركددب ب ددالم، َوبدده بلددر ا يلددف عددن االت ددات والدددورا  ةددِه ال اددي 

ددِه هللا   -تعددال -يقدَر القددر  ، وا يلت ددَ ةهلده فهدده واْددب مدن يصددر هللا   علءده، وِر
ا ب ددار  يقادل يحههمددا مددن بعيددد، لده، وا يخًدد  َةددًدا، وني مدا َبدده بلددر يلت دَ خل دده َّذ

دا لمدا يئ دَ مدن العثدهر  ًً كا  ال دار  هده ِدراق  بدن مالدَ وقدد  فعده َّلد  ذلدَ َ  قري
ِه   وصاةبه، جعلها مائ  ياق  جائَز لمن ير ه َّليهف ةء ا َو ميًتا.  عل  الِر

الةه في الصحراا طمًعا في الفائَز، فغاصَ َقدام  ه ِو فايالب ِراق  بن مالَ ب ِر
ِه هللا فِر ، ف ِز ِراق  م درًعا عدن ال در ، ةتد  ه في الرماِ مرتين ةين َر  ِر

دهله  ، ولدن ي دتاء  يزعَ َقدامها مدن الرمداِ، فدأيقن ِدراق  َ  هللا تعدال  يحدر  ِر
ِه هللا َ  يع ه ع ه، وعرض علءه الزا   َّي ا  مهما فعل َ  ي اِ م ه، فالب من ِر

 عفَر ع ا الخار( فهعده ِراق  َا يخار : )ا ةاج  ل ا، ولمنفقاِ له ال اي 
دهما ويبعدد ال دا   َةًدا، وعا  َّل  مل ، وهل ا خرج ِراق  يريد قتلهما وعا  وهده يحِر

هما ع اي  هللا.  ع هما، ف ار ال اي   وصاةبه َّل  المدي   تحِر
ددِه هللا  َِ خزاعدد  و خددال خءمدد  َم   َوْ دداا رةلدد  ِر َوبددي بلددر َّلدد  المدي دد  مددرسا بم ددا

عاد الخزابء ، وكايَ ِيدَ كريم ، تاعف وت قي من مرس بها، ف أاها: عما َّذا كدا  م
ع دها شيا من طعام؟ فأخارتهما َيها ا تملَ شيًئا في ذلَ الهقَ، فقد كايَ ال د   

ِه هللا  َّل  شاَ فدي جايدب الخءمد  فقداِ: مدا هد ه الًداَ يدا   شديدَ القحَ، ف ظر ِر
 َم معاد؟
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م عهدا المدرض عدن الخدروج َّلد  المراعدي مد  بقءد  الغد ف، فقداِ: هدل فأخارته َيها شاَ 
بها من لان؟ قالَ: هي َجهدد مدن ذلدَ، فقداِ: َتدأذيين لدي َ  َةلاهدا؟ قالدَ: يعدف َّ  

 َريَ بها ةلًبا فاةلاها.
ِه هللا  م  هللا و عا، وطلب َّياا فحلب يءه ةت  علتده   فم ح ِر بيده هرعها، ِو

، ف قاها فًرنَ ةتد   دق  ريءقءده َبدا بلدر وعادد هللا بدن َريقدَ ةتد  الرغَه شدبعَ، ِو
 وايصرم.  شبعا، ْف شرب، وةلب يءه ْايء  ةت  مأل ااياا، ْف تركه 

ِه   في قباا:  الِر
ِه  َهل المدي   بهفَر الِر َّليهف، فمدايها يخرجده  كدل يدهم بعدد صدالَ الصدبح   علف 

دِه َّلد  مًدارم المدي دد ، وعيدهيهف تتالدد  َّلد  الاريددب، وتًدت َّلدديهف،   اق لمقدددم الِر
 وا يعه و  َّل  بيهتهف َّا َّذا اشتد ةر الظهيَر، ولف يفدوا ظال يق ه  يءه.
ِه هللا  َهل يثرب ِر كعا تهف،   وفي يهم ااْ ين الثايي عًر من رنء  األِو ايتظر 
ددِه هللا  وصدداةبه،   ةتد  اشددتد الحددر علدديهف، فايصددرفها لايددهتهف، ونعددد قليددل َقاددل ِر

هما رجل يهه   كا  يقف عل  يخل ، فصاح بأعل  صهته: يدا ب دي قيلد ، هد ا فأبصر 
صاةبلف قد جاا، فأِرع الم لمه  اِتقباِ يايهف وصاةبه َبي بلر ال   كا  ْيظدل 

ِه هللا   بر ائه من ةر الًم .  ِر
ِه  في ْقَباا، في بيَ ِعد بن خيثم  ي تقال الهافدين علءه، َقال علدير   وني ما الِر

دددِه  بدددن ؛ ليدددر  َبدددي طالدددب مدددن ملددد  بعدددد َ  ظدددل فيهدددا ْالْددد  َيدددام بعدددد خدددروج الِر
ددِه  َهلهددا، وقددد ظددل الِر َهددل المدي دد ،   األمايددات َّلدد   فددي قبدداا َرنعدد  َيددام ي ددتقال 
ِه هللا  قباا متهجًهدا للمدي د  بعدد َ  َِد  م دفد   وع دما َقال يهم الفمع  ترب ِر
ع ده: }لم دفد َِد   -عدز وجدل-قداِ هللا قباا، وهده َِو م دفد ب دي فدي ااِدالم، و 

عل  التقه  من َِو يدهم َةدب َ  تقدهم يءده يءده رجداِ يحاده  َ  يتاهدروا وهللا يحدب 
 [.108الماهرين{ _]التهن : 

َعددددز هللا الم ددددلمين بعددددد َ  كددددايها  وكايددددَ الهفددددَر ةدددددًْا فاصددددال بددددين عهدددددين، فقددددد 
  يءده، ويد  و  يءدده مضداهدين، وصدارت لهدف  ار  م دد  يقءمده  فيهدا، وم دفد يصددله 

شددعائرهف، ويتًدداورو  فددي َمددهرهف، لهدد ا كلدده ات ددب الصددحاب  علدد  جعددل الهفددَر بدايدد  
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للتاريخ ااِالمي، فقد تحِه الم لمه  من الضعف والحصدار وااهداها  َّلد  القدَه 
 واايتًار ور  العدوا .

 وووووووووووووووووو
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 تأمالت عي واقع الماين  قبل الهجرة
 

 مء ( )الًبل  ااِال
بعد َ  اهاهدت قريشن الم لمين في مَل  ، َوصبحَ الهفَر َمرًا هرورَيًا ا م دَر  

ًَ ت الدب  م ه ، تَف اختءار المدي   ال اهَي  ملايًا م اِبًا اقام  الدول  ااِالمء  ، وقاعدد
 م ها قهافل الدعَه َّل  هللا في َيحاا الفزيَر .
الملدددا  األي ددب للهفدددَر  و  غيرهددا مدددن ولمعرفدد  األِددباب التدددي جعلددَ مدددن المدي دد  

الالددددا  ، مدددن المهدددف جددددا اِدددتعراض واقددد  المدي ددد  قادددل الهفدددَر وجددد ورها التاريخَءددد  ، 
والعقائدددد التدددي ِدددا ت فدددي مفتمعهدددا ، وطاءعددد  العالقدددات التدددي كايدددَ تحلدددف القبائدددل 

 المقءم  فيها .
 الهاق  التاريخَي وااجتماعي 

يٍَ َّل  ْالْ  َق ام : األو  ، والخزرج ، واليهده  ، ي ق ف المفتم  المديي بًلٍل رئء 
دل هها بًدلل م قدَ ألغدراٍض اجتمابءدٍ   َّهافً  َّل  الادو الد ين وفددوا َّلد  المدي د  ِو

 َو تفاريٍ  .
َما اليهه  فهف َقدم من اِدتهطن المدي د  ، وياددَ تداريخهف فيهدا بعدد خرجدههف مدن بدال  

ا يبحثددده  عدددن َرٍض م اِدددب  ، ةتددد  الًدددام عقدددب ااهددداها  الرومدددايي ، ةيدددث ظَلددده 
اِدددتقَر بهددددف المقدددام فددددي يثدددرب ، واِددددتااعها تأِدددء  مفددددتمعهف مدددن ال اةءدددد  ال مرَيدددد  

 وااقتصا َي  وااجتمابَء  . 
ويتمددَه  المفتمدد  اليهدده   مددن ْددالث قبائددل هددي : ب دده قي قدداع ، الدد ين ِددل ها  اخددل 

 ه ال ضير وقد اِدتهط ها وا يدًا المدي   بعد خالفات وقعَ بي هف ونين بقَء  اليهه  ، ون
 خارج المدي   ، ون ه قريظ  ، وكايها ي ل ه  ج هب المدي   عل  بعد َمءاِ م ها .

وم  ذلَ فقد َشار القر   المريف َّلد  وجده  عدداوات بدين هد ه القبائدل الثالْد  ، األمدر 
المدي د  ،  ال   لف يمَل هف من التعايش يءما بي هف ، وكايَ ِابًا في ت َرقهف في يدهاةي
 ولفها كل قايل  َّل  من جاورها من العرب بحثًا عن ال صَر والحماي  .
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َ  التدي هداجرت  َما يءما يتعَلب باألو  والخزرج ، فدإ  َصدهلهما ترجد  َّلد  قبائدل األ
من الدءمن بعدد خدراب ِدَد مدأرب ، وقدد اختدار األو  شدرق وج دهب المدي د  لإلقامد  ، 

 اها .بي ما فَضل الخزرج البقاا في ِو
عالقد  رةدف  -مدن الخدزرج  -وقد يًأت بين ب ي هاشف ، ونين ب ي عدد  بدن ال فدار 

ومصاهَر ، ةيث تزَوج هاشف من ي ائهف فهلددت لده عادد المالدب ، وند لَ يلده  ب ده 
َهدل  -   -عد  َخهاا لل اي  ، وقدد َوجددت هد ه المصداهَر يهعدًا مدن التقدارب بدين 

 .  المدي   وني ه علءه الصالَ وال الم
َمايدًا طدهياًل ، وا تمدا   وتاريخ األو  والخزرج مليئ بالحروب التي ظَلَ قائمً  بي هف 
تهددَ ةتد  تعده  مددَرَ َخدر  ، وكدا  لليهدده   ورن بدارَن فدي َّبقدداا يدار العدداوات مًددتعلً  

 بين ال ريقين ، من َجل هما  ال ءاَر عل  مفريات األمهر في المدي   . 
م بعاث   ، ال   ايتصر يءه األو  عل  الخدزرج، وْقتدل وكا   خر تلَ الحروب   يه 

َعماا ال ريقين ممن ْطبعها عل  معايي المار وااِتعالا ، ونقيدَ  يءه َيضًا عد ن من 
القءدا ات الًدداَب  الفديددَ التددي كدا  لددديها ااِددتعدا  لتلَقدي الحددب وقاهلده ، فمددا  يددهم   

ِه  َهل المدي    عَه الِر  . -   –بعاث   تهيئً  لقاِه 
 الهاق  الدي ي 

يتاَين مما ِاب َ  المدي د كايَ ت دءار عليهدا الْه ءد  مدن جهد  ، واليهه َيد  مدن جهد  
 َخر  ، وإ  كايَ المظاهر الْه َء  هي ال م  األغلب عل  المفتم  .

ويرجددد  ال ددداب فدددي ذلدددَ َّلددد  طاءعددد  اليهددده  الع صدددرَي  ، التدددي ا تًدددَف  غيرهدددا فدددي 
ث كايها ي ظرو  َّل  الًعهب األخر  يظَر اةتقار وترَفد  ، الدخِه تحَ لهائها ، ةي

 ويعتارو  َي  هف شعبًا مقَدًِا اختاره هللا من بين العالمين .
وارتبدددداط اليهدددده  بالمتددددب ال ددددماوي  ، كايددددَ لهددددف مدددددار ن يتددددداوله  فيهددددا َخبددددارهف ، 

ب دداب ويتعَلمدده  فيهددا َةلددام  يدد هف ، وإ  كددا  المثيددر مددن معددالف شددريعتهف قددد هدداع 
 تحري  األةبار وعلماا ال ها .

ومن األمهر التي ظَلَ مح هظ  في  ي هف ، البًاَر بال اي ال   ِْيبعث  خدر الزمدا  
، وذكددر صدد ته َوةهالدده ، ويًددير القددر   َّلدد  ذلددَ فددي قهلدده تعددال  : } الدد ين يتبعدده  
ددددِه ال اددددي األمددددي الدددد   يفدويدددده ملتهنددددا ع دددددهف فددددي التددددهرَا واايفيددددل يددددأمرهف  الِر
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بددالمعروم وي هدداهف عدددن الم مددر ويحددل لهدددف الايبددات ويحددرم علددديهف الخبائددث ويضددد  
( ، وكدددا  اليهددده   157عددد هف َّصدددرهف واألغدددالِ التدددي كايدددَ علددديهف { ) األعدددرام : 

َما  يادي ْيبعدث ، اْل  يتبعده ف قدتلمف معده  يهَد و  العرب باَتباعه ويقهله  :   تقارب 
وعلف ال ا  ْقرب بعثته ؛ ول لَ لَما ذهدب  –   –قتل عا  وإرم   ، فًاع ذكر ال اي 
لف يترَ  وا يءه تصديقه وقاِه  عهتده ، وقداِ  –   –األيصار َّل  مَل  والتقها بال اي 

بعضهف لبعَّ :   تعلمه  وهللا َّيه لل اي ال   تهَعدكف به يهده  ، فدال ي دبق مف َّلءده   
. 

هددعًا ل دلاا  الْه َءد  ال ددائد َمدا مدا يتعَلدب بالههدد  الددي ي لعدرب المدي دد  فقدد كدا  خا
 في الم اق  ، ةيث ايتًرت مظاهر الًرب المختل   من ببا َ األص ام وتعظءمها .

، وكددايها  -ومددن َشددهرها : صدد ف م دداَ  -وكددا  لعددرب المدي دد  َصدد امهف الخاَصدد  بهددف 
يقَدمه  لها القرابين وال  ور المختل   ، وياهفه  بها كاهافهف بالايَ ، َّل  غيدر ذلدَ 

 ظاهر الًرب والضالِ . م
 الهاق  الفغرافي 

ْتعتادددر المدي ددد  ال اهيددد  ذات مهقددد  هدددام ومتمَيدددز ، ب ددداب وقهعهدددا فدددي طريدددب القهافدددل 
التفارَيددد  المَتفهددد  َّلددد  الًدددام ، ممدددا يتدددءح ألهلهدددا َّملايَءددد  التعدددَرض لتلدددَ القهافدددل ، 

ه ا ال الح ومماِر  الضغهط ااقتصا َي  عل  َصحابها ، وقد اِت ا  الم لمه  من 
 الهاَم في محارن  قريٍش واِت زام مهار ها .

َّهافً  َّل  ََ  المدي   كايَ محاطً  بعد  من الحهاجز الااءعء  التي وَفرت لهدا يهعدًا 
مددن التحصددين والم عدد  ، ولددف تمددن ملًددهف  ِدده  مددن الفهدد  الًددمالء  التددي ب دد  فيهددا 

 َ في غيرها من المد  . الخ دق اةقًا ، وهي ص ات لف تمن مهجه  –   –ال اي 
 الهاق  ااقتصا   

َهدل المدي د  ، ِدداعدهف  يدأتي ال ًداط الزراعددي علد  قائمد  ال ًدداطات التدي اشدتهر بهددا 
 في ذلَ خصهن  األرض ، وكثَر و يايها ، ووفَر المءاه في باط ها.

وإل  جايب ذلَ ، كا  ه اب ال ًاط الص اعي ال   اشتهر بده اليهده  ، ويًدمل ذلدَ 
الحددداِ : الصددد اعات الحرنءددد  المختل ددد  ، وَعمددداِ ال فددداَر ، وصدددءاغ  الحلدددي  بااءعددد 
 وال هب . 
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وعلدد  الددرغف مددن الت ددَهق العددد   للعددرب  يدد اب َّا َ  ال ددءاَر ااقتصددا ي  كايددَ بيددد 
اليهه ، ةيث اِتغَلها ةاج  العرب َّل  الماِ لًراا الا ور َو وات الزراع  ، ولتغاء  

األو  والخدزرج ، فمدا  اليهده  يقرهدهيهف بالَرندا ، ويغداله   ي قات الحرب القائم  بين
في ال هائد َهدعافًا مضداع   ، م دتغَلين فدي ذلدَ يقدص المدهار  وقلد  ذات اليدد ، ممدا 
َوق  المثيدر مدن العدرب فدي الدديه  الثقيلد  ، وجعلهدف َِدر  لمَصاصدي الددماا وتَفدار 

 الحروب .
َمددد  الخايقددد  التدددي َومدددام هددد ه ال دددءاَر المحلمددد  َرا  العدددرب َ   يخرجدددها مدددن تلدددَ األ

صددد عها اليهددده  ، فدددايالقها يبحثددده  عدددن المخدددرج مدددن هددد ا الههددد  الصدددعب ، لءفددددوا 
دال  الَرنايءدد  التدي عدداش الفمءدد  تحتهدا فددي َمددٍن  ْمدرا هف فددي مَلد  الملَرمدد  ، ةيددث الِر

 َوما  .
 وووووووووووووووووو
 



 294 

 الهجرة النبوي  ومنعطف الت ريخ
 

 مء ( َ. / َكرم هءاا العمر  )الًبل  ااِال
تالب  الهفَر  عل  الترب والتخلي عن الًيا ع فالمهاجر من هفر ما يهد  هللا ع ده 

، وهي به ا المع   مالقد  مدن قيده  الزمدا  والملدا  ،  -كما في الحديث الًري   -
 َّذ بِه  كل م لف َ  يله  مهاجرًا باالتزام بأوامر هللا والهفر للمعاصي . 

فددَر ال اهيدد  تتعلددب بتددرب المددهطن واايخددالع عددن الملددا  بددالتحِه ع دده الددد  لمددن اله
مهطن  خر ابتغاا مرهاَ هللا رغف شددَ تعلدب ااي دا  بمهط ده َول تده للايئد  الااءعءد  
وااجتمابء  يءه ، وقد عَار المهاجرو  عن الح ين ال  مل  بقَه وخاصد  فدي َيدامهف 

 األول  ةيث تًتد لهعتهف .
دددَ الفديددد  المدي ددد  الم ددهَر  ةيدددث وتحتدداج الهفدد َر الددد  القدددَر علددد  التمءدد  مدد  الِه

يختلدددف م اخهدددا عدددن م ددداخ ملددد  فأصددديب بعدددَّ المهددداجرين بدددالحم  ، كمدددا يختلدددف 
اقتصدا ها الزراعددي عددن اقتصددا  ملدد  التفددار  ، فضدداًل عددن تددرب المهدداجرين ألمددهالهف 

بدد مدن طاعتده ، واةتمداِ وم اك هف بمل  . لمن ااِدتفاب  للهفدَر كايدَ َمدرًا َّلهءدًا ا
المًدداق مددن َجددل ت  يدد ه . فقددد اختددار هللا ملددا  الهفددَر ، كمددا فددي الحددديث الًددري  
َهدداجر مددن ملدد  الدد  َرض بهددا يخددل ، فدد هب وهلددي الدد  َيهددا   َريددَ فددي الم ددام َيددي 

 الءمام  َو هفر ع فاذا هي المدي   يثرب  . 
يحده المدهطن الفديدد ..  ار وما َ  بدَ الت  يد  ةتد  مضدَ مهاكدب المهداجرين تتدر  

الهفَر .. وقدد شداركَ المدرََ فدي ةددث الهفدَر المبدارب مد هن َم ِدلم  ه دد ب دَ َبدي 
َمء  التي تعرهَ ألذ  بدالي مدن المًدركين الد ين َرا وا م عهدا مدن الهفدَر ْدف اِدتلها 

 اب ها الرهء  م ها ةت  خلعها يده ..
ر والمصدداعب . وخلدددت لم هددا صددممَ علدد  الهفددَر ويفحددَ فددي ذلددَ رغددف ااخاددا

َت لقدددب ذات ال اددداقين ع ددددما شدددقَ  َِدددماا ب دددَ َبدددي بلدددر ذكرهدددا فدددي التدددأريخ وةدددا
ِه هللا  و َبي بلدر رهدي هللا ع ده وقدد   يااقها يص ين لتًد طعام المهاجَرين ، ِر

تتابعدددَ هفدددَر ال  ددداا فدددي ااِدددالم ةتددد  شدددرعَ فدددي القدددر   } َّذا جدددااكف الم م دددات 
ويزلدددددَ اْليدددددات المريمددددد  تدددددأمر بدددددالهفَر  - 10ممتح ددددد  ال -مهدددداجرات فدددددامتح ههن{ 
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هد ع د َوق َ الهفَر بعد فدتح 8وتههح فضلها م   ال    التي وقعَ فيها لغاي  ِ   
ذلددَ بقهلده ) اهفددَر بعدد ال ددتح ولمدن جهددا  ويَءد  وإذا اِددت  رتف   ملد  واعددال  ال ادي 

 فاي روا ( . 
ومدهطن ااِدالم ، وشدرع فيهدا  اايما  واألمر بالهفَر ال  المدي   أليها صارت مأَر

الفها  لمهاجه  ااعداا المترنصين بها من قريش واليهه  واألعدراب ، فمدا  ابدد مدن 
َّمدددا ها بالااقدد  البًددري  المايءدد  ممددا ي  ددر ِدداب يددزِو القددر   بهدد ه اْليددات الهاعدددَ 

ئددَ يرجدده  للمهدداجرين : } َّ  الدد ين  م ددها والدد ين هدداجروا وجاهدددوا فددي ِددايل هللا َول
}والدد ين هدداجروا فددي هللا مددن بعددد مددا ظلمددها ل اددهئ هف فددي  - 218البقددَر  -رةمدد  هللا{ 
}ومدددن يهددداجر فددي ِدددايل هللا يفددد فدددي األرض مراغمدددًا  - 41ال حددل  -الددديءا ة ددد  { 
ع {   . - 100ال  اا  -كثيرًا ِو

ريف ، فقدد وقد ةاَ المهاجرو  شرفًا عظءمًا فدي الدديءا فضداًل عدن ْدهاب هللا ووعدده المد
اعتاروا اهل ال اب في تأِء   ول  ااِدالم ف دالها رهد  هللا والقرند  م ده }وال دابقه  

التهند   -األوله  من المهاجرين واأليصار وال ين اتبعههف باة دا  رهدي هللا عد هف { 
. وهلدد ا خلددد هللا ذكددرهف فددي القددر   الدد   يتعاددد الم ددلمه  بتالوتدده الدد   خددر  - 100

 الزما  . 
 َ من ِ ن األياءاا عليهف ال الم الهفر 

َِو يادددي يهددداجر فدددي ِدددايل هللا بدددل مدددَر بهددد ا اامتحدددا  كثيدددر مدددن   لدددف يلدددن ال ادددي 
ااياءاا .. وقد َخاريا هللا تعال  بأ  ابراهءف علءه ال الم هاجر من مهط ه ال  مصدر 
دف عليهمدا ال دالم هداجرا مدن فل دا ين وغيرها  ابءًا الد  التهةيدد ، َو  يعقدهب و يِه

د  علءده  ال  مصر َو  لهطًا هفر قريتده ل  دا ها وعددم اِدتفابتها لدعهتده . َو  مِه
 ال الم هاجر بقهمه من مصر ال  ِي اا فرارًا بدي ه من طغءا  فرعه  . 

وهلدد ا فددا  الهفددَر مددن ِدد ن ال ايددين ، وقددد كايددَ هفددَر ياي ددا علءدده الصددالَ وال ددالم 
 ءق  شللَ م عا ًا تاريخءًا ةاِمًا . خاتم  لهفرات ال ايين . وكايَ يتائفها عم

 الم عاف الحاِف 
ددَ ركددائز المفتمدد   لقددد َ ت الهفددَر الدد  قءددام  ولدد  ااِددالم فددي المدي دد  ، والتددي َِر
ااِالمي عل  َِا  من الهةدَ والمحب  والتمافل والتآخي والحري  والم اوَا وهما  
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دددِه  شدددها وكايدددر قضددداتها هددده رئدددء  هددد ه الدولددد  وقائدددد جيه   الحقدددهق ، وكدددا  الِر
ِه  شريع  ااِالم ، وكا  القدر   ي دِز بهدا م فمدًا   ومعلمها األِو . وقد طاب الِر

دده  مددا ي ددِز ويابقهيدده علدد  َي  ددهف ، ويتعلمدده  ت  دديره ونءايدده  ، فمددا  الصددحاب  يدِر
فتمه  جيل رنايي تملن من الفم  بين ببدا َ هللا وعمدرا  الحءداَ وعمدل   من ال اي 
 اعمل لديءاب كأيَ تعءش َبدا واعمل ْلخرتَ كأيَ تمهت غدا .  تحَ شعار :

وفددي خددالِ عقددد واةددد تهةددد معظددف الفزيددَر العرنءدد  فددي ظددل ااِددالم ، ْددف ايتًددر فددي 
خدددالِ عقددده  قليلددد  تالءددد  لدددءعف م اقددد  واِدددع  امتددددت مدددن ال ددد د شدددرقًا الددد  المحدددءَ 

العا لد  واقدامها ةضداَر  األطل ي غرنًا ةيث  من ال ا  بااِالم ، واِدتظلها بًدريعته
 َاهَر  تَ َكلها قرويًا طهيل  في ةقِه التًري  والترنء  وعلهم المه  والااءع .

 وووووووووووووووووو
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 أوائل المه جرين من الصح ب 
 

 )الًبل  ااِالمء ( الدكتهر /َكرم هءار العمر  
  ي اشددددتد األذ  بددددالم م ين فددددي ملدددد  ةتددددي صددددارت جحءمددددًا ايادددداق ، فددددأذ  ال ادددد

للم دددلمين بدددالهفَر َّلددد  المدي ددد  ةتدددي يدددأم ها علددد  َي  دددهف ، ويقءمدددها شدددعائر  يددد هف ، 
دهله فهدداجروا ، وكدا  مد هف ِددابقه  َّلد  الهفدَر، فمددن َِو  فاِدتفاب الم م ده  هلل وِر

 من هاجر من الصحاب  ؟ ه ا ما ِ  تعرهه في مقال ا التالي 
دد  بددن عقبدد  و ابددن َِّددحاق علدد  َ  َبددا ِددلم   بددن عاددد األِددد هدده َِو مددن يت ددب مِه

هاجر من مل  َّل  المدي   بعد َ   ذته قريش َّْر عه تده مدن هفدَر الحبًد  ، فتهجده 
 َّل  المدي   قال بءع  العقب  ب    .

وكدد لَ فددإ  مصددعب بددن عميددر و ابددن ملتددهم كايددا مددن َوائددل المهدداجرين ةيددث كايددا 
 يقرئا  ال ا  القر   .

الِ بن رناح و ِعد ابن َبدي وقداص و عمدار بدن وقد تتاب  المهاجرو  فقدم المدي   ب
 ياِر ْف عمر بن الخااب في عًرين من الصحاب  . 

وقد ِدعَ قدريش بًدت  الادرق َّلد  عرقلد  الهفدَر َّلد  المدي د  ، وإْداَر المًداكل َمدام 
َوجداتهف َوط دالهف ،  المهاجرين ، مَر بحفز َمهالهف وم عهف من ةملها ، ومَر بحفز 

الث  بااةتءاِ ا عا تهف َّل  مل  ، لمن شيئًا من ذلدَ كلده لدف يعدب مهكدب الهفدَر ، ْو
فالمهاجرو  كايها عل  َتف ااِتعدا  لاليخالع عن َمهالهف وَهليهف و يءاهف كلها تلاء  

 لداعي العقيدَ .
قالَ َم الم م ين َم ِلم  رهدي هللا ع هدا: لمدا َجمد  َبده ِدلم  الخدروج َّلد  المدي د  

ي علءه ، وةمل معي اب ي ِلم  بن َبي ِلم  في ةفدر  ، رةل لي بعيره ، ْف ةمل 
ْددف خددرج بددي يقدده  بعيددره ، فلمددا َرتدده رجدداِ ب ددي المغيددَر بددن عاددد هللا بددن عمددرو ابدددن 
مخزوم قامها َّلءه فقالها : ه ه ي  َ غلات ا عليها ، ََريدَ صداةات ا هد ه عدالم يتركدَ 

فأخدد ويي م دده ، قالددَ :  ت ددير بهددا فددي الدداال  ؟ قالددَ : ف زعددها خاددام البعيددر مددن يددده
وغضب ع د ذلَ ب ه عاد األِد رهَ َبي ِلم  . قالها : ا وهللا اتتدرب اب  دا ع ددها 
َّذ يزعتمههدددا مدددن صددداةا ا ، قالدددَ : فتفددداذبها اب دددي ِدددلم  بيددد هف ةتددد  خلعدددها يدددده ، 
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َوجي َبه ِدلم  َّلد   وايالب به ب ه عاد األِد وةب  ي ب ه المغيَر ع دهف ، وايالب 
َوجدي وندين اب دي ، قالدَ : فم دَ َخدرج كدل غددَا المدي    ، قالَ : ف رق بي دي وندين 

َاِ َبلددي ةتدد  َم ددي ، ِدد   َو قريبددًا م هددا ، ةتدد  مددَر بددي  فددأجل  بدداألباح ، فمددا َ
فَر  مابي ، فرةم ي ع فقاِ لا ي المغيَر :  -َةد ب ي المغيَر  -رجل من ب ي عمي 

َوجهدا وندين ولددها ؟ قالدَ : فقدالها لدي :  َا تخرجه  ه ه الم لي   فَرقتف بي هدا وندين
 الحقي بزوجَ َّ  شئَ ، قالَ : ورَ  ب ه عاد األِد َّلَي ع د ذلَ اب ي . 

قالدددَ : فارتحلدددَ بعيدددر  ، ْدددف َخددد ت اب دددي فههدددعته فدددي ةفدددر  ، ْدددف خرجدددَ َريدددد 
َوجي بالمدي   ، وما معي َةد من خلدب هللا . قالدَ : فقلدَ : َتالدي بمدن لقيدَ ةتد  

َوجي . ةت  َّذا ك َ بالت عءف لقيدَ عثمدا  بدن طلحد  بدن َبدي طلحد  َخدا  َقدم عل 
َوجدي  ب ي عاد الدار ع فقداِ لدي : َّلد  َيدن يدا ب دَ َبدي َمءد  ؟ قالدَ : فقلدَ : َريدد 
بالمدي دد  . قدداِ : َو معدددَ َةددد ؟ قالددَ : فقلدددَ : ا وهللا َّا هللا ون ددَي هدد ا . قددداِ : 

. فايالب معي يهده  بدي ، يدأهللا ماصدحاَ  وهللا مالَ من مترب فأخ  بخاام البعير
رجدداًل مددن العدددرب قددَ َر  َيدده كدددا  َكددرم م دده ، كدددا  َّذا بلددي الم ددِز َيددداخ بددي ، ْدددف 
اِتأخر ع ي ، ةت  َّذا يزلَ ع ه اِتأخر ببعير  فحَ ع ه ، ْف قيده فدي الًدفَر ، 

فرَةله ،  ْف ت َح  َّل  الًفَر فاهاف  تحتها ، فإذا  يا الرواح قام َّل  بعير  فقَدمه
ْف اِتأخر ع ي فقاِ : اركاي ، فإذا ركاَ فاِدتهيَ علد  بعيدر  َتد  فأخد  بخاامده 
، فقا  بي ةت  ي ِز بي ، فلف يدِز يصد   ذلدَ بدي ةتد  َقددم ي المدي د  ، فلمدا يظدر 

َوجَ في ه ه القري   لم  بها  -َّل  قري  ب ي عمرو بن عهم بقباا قاِ :  وكا  َبِه
ًَا  كدد  هللا ، ْددف ايصددرم راجعددًا َّلدد  ملدد  . قدداِ فمايددَ تقددِه : فا خليهددا علدد  بر  -يددا

َهددل بيددَ فددي ااِددالم َصددابهف مددا َصدداب  ِ َبددي ِددلم  . ومددا َريددَ  َعلددف  وهللا مددا 
 صاةبًا قَ َكرم من عثما  بن طلح  (.

وقدد ِدقَ الخادر باهلده لمدا يءده مددن  الد  علد  الصدعهنات التدي واجههدا المهدداجرو  
في اتخاذ العًائر القرشء  مهاق هدا مدن األةدداث ، فقدد وهي تًير َّل  َصر العصاء  

ايحدداَ قددهم َبددي ِددلم  َّلءدده رغددف مخددال تهف لدده فددي العقيدددَ ، ْددف َّ  الخاددر يلًددف عددن 
صهَر من صهر المرواَ التي عرفها المفتم  القرشدي قادل ااِدالم تتمثدل فدي مهقدف 

علد  ِدالم   عثما  بن طلح  وتاهعه في مصاةب  المرََ وإة ا  معاملتها ممدا يددِ
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ال اَر التي قا ته َخيرًا َّل  ااِالم بعد صلح الحدياء  ، ولعل َّهااَ قلبه بدَت م   
 تلَ الرةل  م  المرََ الم لم  .

م  صهَر تاريخء  لحدث  خر هه هفَر عمر بن الخااب كما ةَدث بها ب   ه قاِ  ْو
رنءعد  ، و هًددام َيدا و بءداش بددن َبدي  -لمدا َر يددا الهفدَر َّلد  المدي دد   -: ) اتعددت 

من َهااَ ب ي غ ار فهق ِدرم  -مهه   -بن العاص بن وائل ال همي الت اهب 
، وقل ددا َي ددا ا يصددبح ع دددها فقددد ةددب  ، فلددءمَّ صدداةباه .قدداِ : فأصددبحَ َيددا و 

 بءاش بن َبي رنءع  الت اهب ، وةب  ع ها هًام ، وفتن فافتتن .
قبداا ، وخدرج َبده جهدل بدن هًدام ، فلما قدم ا المدي   يزل ا في ب ي عمرو بن عدهم ب
 -وكا  ابن عمهما َوخاهما ألمهما  -و الحارث بن هًام َّل  بءاش ابن َبي رنءع  

ِه هللا  -ةت  قدما علي ا المدي    فملماه وقاا : َّ  َمَ قد ي رت َا  -بمل    وِر
ب يمددَ  َرِددها مًددَ ةتدد  تددراب ، فددرَق لهددا . فقلددَ لدده : يددا بءدداش َّيدده وهللا َّ  يريددد
 القهم َّا لء ت هب عن  ي َ فاة رهف .فقاِ : َبَر ق ف َمي ، ولي ه اب ماِ فآخ ه . 
فقلَ : وهللا َّيَ لتعلف َيي لمن َكثر قريش ماًا ع فلَ يصف مدالي وا تد هب معهمدا 
. فأب  علَي َّا َ  يخرج معهما . فلما َب  َّا ذلَ قلدَ : َمدا َّذ قدد فعلدَ مدا فعلدَ 

ياق  يفيب  ذلِه ، فالزم ظهرها ، فدإ  رابدَ مدن القدهم ريدب فدايج فخ  ياقتي ه ه فإيها 
عليها ، فخرج عليها معهما . ةتد  َّذا كدايها بدبعَّ الاريدب قداِ لده َبده جهدل : وهللا 
يا َخي لقد اِتغلظَ بعير  ه ا ع َفال تعقا ي عل  ياقتَ هد ه ؟ قداِ : بلد  . قداِ : 

قاه ورنااه ، ْف  خدال فأياخ َوياخ ليتحِه عليها ، فلما اِتهوا باألر  ض عدوا علءه فأْو
به مل  وفت اه فافتتن .قداِ : فم دا يقدِه : مدا هللا بقابدل ممدن افتدتن صدرفًا وا عددًا وا 

 تهنً  ؛ قهم عرفها هللا ْف رجعها َّل  الم ر لاالا َصابهف . 
دِه هللا  فديهف  المدي د  َيدِز هللا تعدال   قاِ : وكايها يقهله  ذلَ ألي  هف فلما قدم ِر

وفددي قهل ددا وقددهلهف ألي  ددهف } قددل يددا ببددا   الدد ين َِددرفها علدد  َي  ددهف ا تق اددها مددن 
رةم  هللا َّ  هللا يغ ر ال يهب جمءعًا َّيه هه الغ هر الرةءف ، َويياها َّل  رنلف َوِدلمها 
له من قال َ  يأتءلف الع اب ْف ا ت صدرو  . واتبعدها َة دن مدا َيدِز َّلدءلف مدن رنلدف 

 ( .55-53تءلف الع اب بغتً  َويتف ا تًعرو  { ) الزمر من قال َ  يأ
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قاِ عمر بن الخااب : فمتاتها بيد  في صحء   ، ونعثَ بها َّل  هًام بن العاص 
 . 

قدداِ فقدداِ هًددام : فلمددا َتت ددي جعلددَ َقرؤهددا بدد   طدده  َصددعد بهددا يءدده َوصددَهب وا 
فدي قلادي َيهدا َّيمدا َيزلدَ  َفهمها . ةت  قلَ : اللهف فهم يها . قاِ : فألق  هللا تعال 

في ددا ويءمددا ك ددا يقددِه ألي  دد ا ويقدداِ في ددا . قدداِ : فرجعددَ َّلدد  بعيددر  ففل ددَ علءدده 
ِه هللا   .   فلحقَ بِر

 َوما ما رو  من َّعال  عمر لهفرته وتهديده من يلحب به بثمل َمه فلف يصح .
ا  ، واألخددَه وهلد ا وصددلَ طالئدد  الهفددَر َّلدد  المدي دد  الم ددهَر ، ووجدددوا األمددن واألمدد

 الصا ق  من األيصار، َوقامها شعائر  ي هف ،   الحمد والم  .
 وووووووووووووووووو
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 معجزات ةلى طريق الهجرة
 
 )الًبل  ااِالمء ( َ. / َكرم هءاا العمر  

ددهله  بالهددد  و يددن الحددب، ووعددده بال صددر والتأييددد، وكددا  تأييددده تعددال    بعددث هللا ِر
هله بأمهر كثيَر م ها المعفزات والتي هي خهارق العا ات، فقد وقعَ له معفزات  لِر

 كثيَر ، وم ها ما كا  عل  طريب الهفَر ، وهه ما ِ قف علءه في ه ه الملمات.
فددي طريدب الهفددَر ع ول قدَر مددا ِدفله الصددديب رهدي هللا ع دده   وقعدَ معفددَز لل ادي 

الظهيدَر ع وخدال الاريدب فدال عن بدايد  الرةلد  قداِ: )َِدري ا ليلت دا كلهدا ةتد  قدام قدائف 
يمر يءده َةدد ع ةتد  رفعدَ ل دا صدخَر طهيلد  لهدا ظدل ع لدف تدأت علءده الًدم  بعدد ع 

فدي ظلهدا ْدف  -   -ف زل ا ع دها فأتيَ الصخَر ف دهيَ بيدد  ملايدًا ي دام يءده ال ادي 
دِه هللا َويدا َي دَّ لدَ مدا ةهلدَ ع ف دام( . ْدف  ب اَ علءه فرَو . ْف قلَ : يدف يدا ِر

دِه ةل  َب   ه بلر خار مدرور راع بهمدا ع فالدب م ده لا دًا ع وصدا م اِدتءقاظ الِر
َالدَ الًدم   فًرب ْف قاِ : ) َلف يأ  للرةيل ( قلَ : بلد  . قداِ : فارتحل دا بعددما 

 ع َوتبع ا ِراق  بن مالَ ويحن في جلد من األرض .
 معفَز في خءم  َم معاد : 

دِه  وقد اشتهر في كتب ال يَر والحديث خار يزِو َوصدحابه بخءمد  َم معادد   الِر
بقديد طالاين القر  ع فاعت رت لهف لعدم وجه  طعام ع دها َّا شاَ هزيل  ا تددَر لا دًا 
ع فأخدد  الًدداَ فم ددح هددرعها بيددده ع و عددا هللا ع وةلددب فددي َّيدداا ةتدد  علددَ الرغددَه ع 

 واةدددَ وشدرب الفمءد  ع ولمددن هد ه الروايد  طرقهددا مدا بدين هددعء   وواهءد  . َّا طريقداً 
دِه هللا  و َبده   يرويها الصحابي قء  بدن ال عمدا  ال دلهيي ويصدها )لمدا ايالدب ِر

بلر ي تخ ءا  يزا بأبي معاد فقاِ : وهللا مال ا شاَ ع وإ  شداايا لحهامدل فمدا بقدي ل دا 
ِه هللا  دِه هللا  -: َة به   لان . فقاِ ِر   فما تلدَ الًداَ ؟ فدأت  بهدا . فددعا ِر

ع ْف ةلدب عَ دًا ف دقاه ع ْدف شدرنها ع فقداِ : َيدَ الد   يدزعف قدريش َيدَ  بالارك  عليها
صابيا ؟ قاِ : َّيهف لءقهله  . قاِ : َشهد َ  ما جئَ به ةدب . ْدف قداِ : َتبعدَ . 
قدداِ : ا ةتدد  ت ددم  َيددَا قددد ظهريددا . فاَتبعدده بعددد( . وهدد ا الخاددر يءدده معفددَز ة ددء  

ِه   شاهدها َبه معاد فأِلف .  للِر
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 ق  بن معاد :قص  ِرا
ول دع رواي  ِراق  بن مالَ تممل الخار التاريخي ف يها ت اصيل تمًدف عدن المعفدَز 

ددِه هللا  مددن ملدد  مهدداجرًا َّلدد  المدي دد  جعلددَ   ال اهيدد  . قدداِ ِددراق  :   لمددا خددرج ِر
قريش يءه مائ  ياقد  لمدن ر ه علديهف . قداِ : فاي دا َيدا جدال  فدي يدا   قدهمي َّذ َقادل 

ف علي ا فقاِ : وهللا لقد َريَ ركب  ْالْ  مروا علَي  ي دًا َّيدي ألراهدف رجل م ا ةت  وق
محمدًا َوصحابه . قاِ : فأومأت َّلءه بعي ي َ  اِلَ . ْف قلَ : َّيما هدف ب ده فدال  

 ياتغه  هال  لهف ع قاِ : لعَله ع ْف ِلَ  . 
دده ِدداخَ بدده ةتدد  طلددب الدددعاا لدده مددن  ْددف ذكددر ِددراق  خروجدده فددي َْددرهف ع َو  فِر

ِه هللا  ِه هللا   ِر ألبي بلر : ) قدل لده ومدا تاتغدي م دا ( ؟ فقداِ   قاِ : فقاِ ِر
لي ذلَ َبه بلر . قاِ قلَ: تمتب لي كتابدًا يلده   يد  بي دي وني دَ . قداِ : اكتدب لده 
يددا َبددا بلددر ، فمتددب لددي كتابددًا فددي عظددف َو فددي رقعدد  َو فددي خزفدد  ع ْددف َلقدداه َّلددي ع 

ْف رجعَ ف لَ ع فلف َذكر شديئًا ممدا كدا (( . ْدف ةلد  فأخ ته ففعلته في ك ايتي ع 
ِه هللا   بعد فتح مل  وإِالمه .  خار لقائه بِر

دِه هللا   وقد ذكر ِراق  في رواي  صحءح  َيه اقتدرب مدن ااْ دين ةتد  ِدم  قدرااَ ِر
   وهددده ا يلت دددَ ع و َبددده بلدددر يلثدددر االت دددات ع كمدددا ذكدددر َيددده عدددرض عليهمدددا الدددزا

 خ ا م ه شيئًا ع َو  وصيته كايَ : اخف ع ا . والمتاع فلف يأ
بعد َ  كا  جاهدًا علءه   وت كر رواي  صحءح  َيه صار  خر ال هار م لم  لل اي 

ددِه  هدده الد    عددا علءدده فصدرعه ال ددر  . وقددد اةتداط ااْ ددا  فددي   َولده . َو  الِر
دِه هللا المالم مد  ال دا  الد ين يقدابلهيهف فدي الاريدب ع فدإذا ِدئل َبده بلدر عدن    ِر

قدداِ : هدد ا الرجددل يهدددي ي ال ددايل ع يءح ددب الحاِددب َّيدده َّيمددا يع ددي الاريددب ع وإيمددا 
 يع ي ِايل الخير . وقد صح َ  الدليل َخ  بهف طريب ال هاةل. 
ددهله  ، َوكرمدده بهددا ، ونالفملدد : فددإ  المعفددزات ج ددد مددن ج دده  هللا تعددال  َيددد بهددا ِر

اا  عائ  ف  عهته المبارك  ، وهللا المهَفب .وكا  لها األْر ال اعل في َِّر

 وووووووووووووووووو
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 الَمالِمُح الجم لي  عي َوصِف ُأمِ  معبٍا الُخزاِعي 

 
  . محمد عمر  ول  *

َا ه هللا    دددهِر هللا األمدددين، الددد    الحمدددد هلل ربَر العدددالمين، والصدددالَْ وال دددالْم علددد  ِر
ِر الف ف، وعل   لف وَجما ِر العر اً  في َكما   له وصحبره َجمعين. َب  

 ونعد:
ِر ال اده  َوصدْف َمَر معَاددد لل ارديَر  د اتر الفمددا دن األةا يدثر الفامرعدد  لرصر ةددين  -   -فمر

:  َمر َمعَادد الخزابءد  صدداةبْ  -رةمدده هللا  -مدرس بخءمترهدا ع دد الهفددَر. قداِ ابدْن ةفدر 
َْ خالد . ْمها عاتم  ب   ِ  القص ر في الهفرَر ا

  رج  الحديث:  1 
، َّا َيدده يرتقددي بلثددرَر و  ه َهددعفن ولرددينن ددن َِدداييدر َاددد وإ   كددا  فددي كثيددٍر مر ةددديْث َمَر َمع 

دْتها َمًدْههرَن َمرويسد ن -رةمده هللا  -ْطْرقره َّل  الح نر لغيره، كمدا قداِ ابدْن كثيدر  :  وقرصس
در بعْضها بعضًا . ًْ  مرن ْطْرٍق ي

عَاد المًههر: )وفدي لرحَيترده كثافد ( . :  وفي ةديثر َمَر مَ -رةمه هللا  -وقاِ ابْن ةفر 
َا  المعا  من هد  خير المعا (.  -رةمه هللا  -وقد اعَتَمَده ابْن القءف   في )

 متْن الحديث:  2 
َِ هللا  دده َاددٍد الخزابءدد  ِر َ  َمر َمع  راً  -   -فقدد َوَصددَ  ، فقالددَ: ةددين مددرس برَخءَمترهددا ْمهدداجر

َلْج الَهج ْر الَهَهااَ، َب  دءفن )ظاهر َل ، َوِر رر بده َصدع  َل ، ولف ْتز  ب ه ْْف  ه، َةَ ْن ال َخل ب، لف َتعر
ددَا ،  َِ ، وفددي َشدد ارره َوَطددف، وفددي َصددهتره َصددَحل، وفددي ْع قردده  ددءفن، فددي عيَ ءدده َ َعددجن َق ر
ََ عاله الَهقار، وإ   تملسف عدالْه  َر ، شديْد ِها ر الًعر، َّذا صَم ، َق  َحل، َََجر َهر، َك  َة 

، الَاَهدداا،  دددبر دددن قريددب، ْةلدددْه الم ار َجمدددْل ال ددا ر َوب هددداهف مددن بعيدددد، َوةَ دددْ ه َوةددالْه مر
ْمده عدينن مدن  َتحر ر  ، َرن َعد ، ا تق  َقه َخدَرََاْت َيظدٍف َيَتحددس َر وا َهَ ر، كأ س َم ار لن ا َيز  َفص 

َ ي ن، فهه َي َضْر الثالْد ر م ظدرًا، نن بين ْغص  ، ْغص  َ دْ هف  قرَصٍر، وا تً  ه مرن ْطهٍِ َوة 
ْ ده ن  ًرا، لده ْرَفقداْا َيْح رده  بده، َّذا قداِ اِدَتَمعها لقهلرده، وإذا َمدَر تبداَ ْروا َّلد  َمدرره، َمح  َقد 

ه ن، ا َعابر ن وا ْم   رد( ًْ  . َمح 
در الَعين: وهه المظَهْر العام:  ًْ ِر ما َي  فقد بدَت  َْمر َمعَاٍد بأوس
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ِْ المظهر العام:  3   جما
َ  ال اريس  فقد َوَص   َ- -  ْر دْن: َ  َّيده بداهر ْر الَهَهدااَ(، والَههدااَْ: ال ْح   بأيه: )ظداهر

دددب( َ  َجميدددْل الم ظدددر، كمدددا قددداِ ابدددْن َةَفدددر   -رةمددده هللا  -الفمددداِ، و )َةَ دددْن ال َخل 
ددن -رهددي هللا ع دده  -تعلءقددًا علدد  ةددديثر َيدد   ًَ وا ةريددرًَ َلددَيَن مر َْ خددزس دد : )مددا م ر  

هِر هللا دهِر هللا -   - كفَر ِر لً  وا َعاريدرًَ َطيدَب مدن ريدحر ِر َْ مر      -، وا َشمرم
-علءه َفضل الصالَ وال الم  -:  فهه كلر المماِ، وْجلر الفالِ، وْجملْ  الفماِ، -
 .  

ْر الَهَهدددااَ(،  َ  َمر معَادددد هددد ين الَهصدددَ ي ن المدددريمين لرْح دددنر ال َمظَهدددر: )ظددداهر دددَا وتهِس
َلْج الَهجه( و)َةَ ْن ال   ه الًري ، فقالَ: َّيه )َب  ِر وجهر كرر َجما ؛ وذلَ -   -َخل ب( ب ر

ِر َويهاْر  ه الًري ر َّشراْق الفما ن. كء  وقد اجتَمَ  في وجهر ِر َمْ  المحا أل س الهجَه َمف 
 الْ ْاهسَ! 
ِْ الهجه:  4   َجما

فن اشراقر ال -   -فقد ذكَرت  َيه  َلْج الَهجه(، وهه َوص   -هجه، قداِ ابدْن م ظدهر )َب 
دددْ  الهجدددهر ... وفدددي ةدددديث َْمَر معادددد فدددي -رةمددده هللا  ِر َلدددْج: األبدددَءَّْ الحَ دددْن الها :  األب 

دب؛ أليهدا  - -ص  ر ال بر ر َر   ررْقه، ولف ْترر   بلَج الحاجر  ً : )َبلج الهجه( َ  ْم   رْره ْم
َاءدده؛  ددْ ه بددالَقر ؛ واألبلددْج الدد   قددد َوَهددَح مددا بددين ةاجر ددلسَف َتصر فلددف يقَترريا .فصددلس  هللا ِو
، وهه المهْصهْم  هر المباَربر بر الَهج   بقهِر الًاعر:  -   -ونارَب عل  صاةر

 ! صم ن لألرامرلر ِْ الَيتام  عر هر *** ْرما هر َق  الَغماْم برَهج   َوبءَّْ ْي َت  
 - رةمدده هللا -؛ فقددد رو  البخددار ر -رهددي هللا ع همددا  -ورهددي هللا عددن ابددنر عمددر 

َِ الًاعر َويا َيظْر َّل  وجهر ال اريَر    -في كتاب )ااِت قاا( َيه قاِ:  ْرنسما ذكرْت قه
 -  :ءَش كلر مريزاٍب  ي ت قي؛ فما ي زِْ ةت  َيفر

   ! م  لألراملر ص  هر *** ْرماِ اليتام  عر ت َق  الَغماْم بهجهر  َوبءَّْ ْي  
دءفن( َ : َة دنن جَ  دءفن َق ر َا ت ك لَ َيده )َوِر َري ن و يدلن َيمدأل الَعيَ دي ن وَيملردَ ال داظر    -مر

-. 
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دْن، -رةمه هللا  -قاِ ابْن األْير  ءفن( الَق دامْ : ال ْح   ءفن َوِر َاد: )َق ر :  وفي ةديثر َْمَر َمع 
ف الهجه: َ  جميل كله؛ كأ س كلس مههٍ  م ه َخَ  قر مًا من الفماِ، ويقاِ  ورجلن ْمق ر

م ن بل رر   ال ين، وجمعها ق مات .  لحر الهجه: قر  
دءف، علد  ترتريدٍب  دءفر الَق ر ديلر هد ا المظَهدرر الَهِر َاٍد برَ وقرها الريء ر في َت صر ْف ََخَ ت  َمر َمع 

يٍ  يتدرسْج مرن األوصامر العام ر َّل  األوصامر الخاص .   َجمالريٍَ َبدر
ْب األعضاا الًري  :  5  ِْ  ت ا

َ  ِدديَرْد َولدددر   م  لدد   –   -فَهَصددَ  َل (، والثرف  رر بدده ْصددع  َلدد ، ولددف تْددز  دده ْْف  ب  بأيدده: )لددف َتعر
َن  د َِ َغْر الَر ، والمراْ  مدن ذلدَ ااعتردداِ؛ فد كَرت  َيده َو عل  صر َهخامْ  البان، والصر
ده، قداِ ابدْن األْيدر  دمره وَرِر ه الًدري ر بدين ال حافد ر والَادايد ر فدي جر   ِن في َجَ ددر  -ْمعَتدر

َخْف َباٍن، ورجلن ََْفدْل، :  في ة-رةمه هللا  ل (: َ  هر رر به ْْف  َاد: )ولف ْتز  ديثر َمَر َمع 
ق ن .  وْيرَو  بال ه  والحاا: َ  ْيْحهِن و ر

عر( َ  َّ س َشعَره ياصر ن شديْد  ًس ها ر ال َِ يْد  فر الَر ر الًري ر بأيه: )َشدر َاَ ت  في َوص  و
ها . وهه ما ْيعاَرْر ع ه الًعْر العرني في  فن. ال س عرر األِه ر الفميلر بأيه فاةر ًَر  َوصفر ال

 ( َجماِ العيَ ين: 6
َادد لل ارديَر  ْ  الرائدْ  مدن َمَر َمع  دْف الفدامر َل هد ا الَهص  َِ َعيَ ء ده الًددريَ تين:   وقدد َشدمر َجمدا

 ف كرت  َرنعَ  َْمهٍر: 
هاٍ .  َِ  َْ د (: َ  شر ها ر الَعين )في َعيَ ءه َ َعجن َِ  َْ د  َولها: شر

ايي . قداِ ابدْن ْو ( َ : ْطدهِن ِر األش  ار: )وفي َش ارره َوَطدفن َا ت ك لَ َوص ًا برَفما ها: 
خاٍا  َاين والَعيَ دددين واألشددد ارر مددد  اِدددترر  م ظدددهر رةمددده هللا:  الَهَطدددْف: كثدددرَْ َشدددعرر الحددداجر
هِر هللا َيه كدا  )فدي َشد ارره َوَطدفن  يا ِر َاٍد في ص  ر ِيَردر ... وفي ةديثر َْمَر َمع  ( وْطهٍِ
المع   َيه كا  في هدبر َش  ارر عيَ ءه ْطِه . وْيرو  ك لَ بل ظ: )َغَاف( بالمعَفمد  
دد ارره  َاددد: )وفددي َش  ( بال ْمهَملدد  ، قدداِ ابددْن األْيددر رةمدده هللا:  فددي ةددديثر َْمَر َمع  و)َعَاددفن

َو  بدالَعي نر المهَملد  . و  دف، وْيدر  َِ َشعْر األج دا ر ْدف َي َعار (: هه َ   َيْاه قداِ ابدْن َغَافن
َِ َشددعْر األج ددا  ْددف يتعاددف،  م ظددهر رةمدده هللا:  )وفددي َشدد ارره َغَاددف( هدده َ   َيْادده

( بالعينر المهمل  .  ْ )وفي َش ارره َعَافن وَا  ورواه الرر
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، قاِ ابدْن  ل  ْ  الْمحلر م ه وإ   لف َيمَتحر ت  مهاهر ه س  ِ َحْل(، وهي ص  ن لرَمن ا الثها: )َك  ْو
دددلر مدددن غيدددرر م ظدددهر:  الَمَحدددْل فدددي ا دددها ن مثدددْل الْمح  َِ ََ األشددد ارر  لعدددين: َ   َيعْلدددَه م ابرددد

ل .  ْ  الْمح  َه س مهاهر  ْكحٍل... وقيل: الَمَحْل في الَعين: َ   َت  
َْ بءدداٍض فددي بءدداضر العددين؛  ددد ددها ر العددين، وشر َِ ددها ر فددي  َِ  َْ ددد ددَهر(، وهددي شر ورابعهددا: )َة 

ءسً .  ال حَ  عً  َبهر دها فدي شددَر بحيث تمه  العيْن ياصر لد ر فدي شددَر بءاهر دها ر ال ْمق  َِ  َْ د َهْر: شر
َهدر : ا ْت دمس  ةدهراَا؛ ةتد  تمدهَ   مداْا ةدهراَا، قداِ األ بءاضر الف دد، وا تمده  األ  

 م  َةَهرر َعيَ يها بءضاَا لهْ  الفَ د . 
 وقد قاِ جرير: 

ير  فرها َةَهرن قَتل َ  ا ْْفس لف ْيح   يَن َقت اليا! َّ س الْعْيهَ  التي في َطر 
بر الًري  : 7 ِْ الحهاجر  ( جما

، َقَر (:  َجر يَلي ن: )َ َ ي ن َجمر  وتًَمْل َوص 
ددابرغ ن، قدداِ الزمخًددر  رةمدده هللا:  (، َ : َّ س ةهائَفدده الًددري    قءقدد ن ِو َةدددهما: )َََجر

ها .  داهغر ِْ ِر  ْبه )ِهابرَي(: بمع    قسَ فد  ةدا َ  ةهاجر ( َ : ََجس َجر والثدايي:  التقدير: )َ
َاين وا يع ردي اقتراَيهمدا؛ لمدا َوَرَ  فدي الحدديث اْلخدر:  َر (، وهه يع ردي تقداْرَب الحداجر )َق 
َاين. قاِ ابْن األْير رةمه هللا:  وفي  )ِهابي في غير َقَر ( بالتحريَ: َ  التقاا الحاجر

َ تره علءه الصالَ وال الم )ِهابي في غيرر َقَر ( الَقدَر  بالتحريدَ: الترقد َاي ن، صر اْا الحداجر
ددددَر ( َ : َمقددددْروْ   ددددَ تره )َََجر َق  َ  فددددي صر َاددددد؛ فإيهددددا قالدددد ددددالْم مددددا رَوت  َمر َمع  وهدددد ا خر
قدددْ   دددَ تره . وقددداِ الزمخًدددر  رةمددده هللا:  الدددزسَجج:  ر ِْ الصدددحءْح فدددي صر َاي ن، واألوس الحددداجر

، والَقَر  َ   يادها ةتد  رر العينر ْاهْغهما َّل  ْم خس َاين وِْ يلتقدَي طرفاهمدا، والمدرا   الحاجر
َاءدده قددد ِددبغا؛ ةتدد  كددا  يلتقءددا  ولددف يلتقءددا، والَقددَر  غيددْر محمددهٍ  ع ددد العددرب،  َ س ةاجر
َاددد مددن الَقددَر ر  ددَ تره،  و  مددا َوَصددَ ت ه بدده َمر َمع  اره  الددَاَلج، وهدده الصددحءْح فدد  صر وَي ددَتحر

هابي .  َِ 
ِْ الْع بر الًري  : 8  ( َجما

َا ن(: َ  ارتر اْع وْطِه . قاِ ابْن األْير رة َِ  مه هللا:  )في ْعْ قره 
 ( جماِ الَهيب  والَهقار: 9
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 ، ِن بداط رَيَ  ن وه ا َملَمحن َجماليٌّ بدي ن، ا يلا  ي اْن َّلءده َّا َقدلر ال دا ، فالَهقداْر َجمدا
ََ عداله الَهقدار، وإ دمْته وَ لرده؛ وتحتدرم هياتَده: )َّذا صدَم َِ ْبدَ     ةيث تدر  الرْجدَل يْءعفر
ددن قريددب(؛ فهدده  َمددْل ال ددا ر َوب هدداهف مددن بعيددد، َوةَ ددْ ه َوةددالْه مر تملسددف عددالْه الَاَهدداا، َج 

 ةايبن َّل  ال   ر ة نن َجميلن في العين عل  الْبعدر والْقرب. 
 ( ةالوَْ المالم: 10

َن ال ِر ت  َمحا َرترها: َ   َعدس الم ر فرا  َن ومرن فراَ  ر ه ه المَرَر العرنء ر وذكائها ِو م  مالمر هر
ددحر الفمالءدد  للًخصددء ر؛ فقددد َوَصددَ ت ه بأيدده  َر وا   المالمر ددلن ا َيددز  ددب، َفص  ددْه الم ار )ْةل 

ر (. فدايظر  َّلد  هد ه المدَرَر العرنءد ر ِدلءم ر العقدلر  دٍف َيَتحددس َقه َخَرََاْت َيظ  َه  ر، كأ س َم ار
ِر الَقَ ماتر والَملرم  ات! وال رارَر كء  كايَ ذوساقً  لرَفما

ِْ القام : 11  ( اعتردا
(. قداِ ابدن  دن ْطدهٍِ ْمه َعينن مدن قرَصدر، وا تًدَ  ه مر َر )َرن َع ، ا تقَتحر فقد َوَصَ ت ه بأوَِ
دن قرَصدٍر( َ : ا تتفداوَْه  ْمده َعدي نن مر األْير رةمده هللا:  وفدي ةدديث َم معادد: )ا َتقَتحر

ََ َريتَدده فقدد  تَده . وقدداِ ابدْن م ظدهر رةمدده هللا: َّلد  غيدرره اةترقدارًا لدده، وكدلر شديٍا ا اقَتَحم 
(، قداِ ابدْن األْيدر: كد ا جداا فدي روايد : َ    وفي ةديث َمَر معاد: )ا تً  ه مرن ْطِه

 ا ْيبَغَّْ؛ لرَ رطر ْطهلره . 
د اتر التدي  َر الختدام: وهده َبءداْ  َْمدراتر تلدَ الصَر َ  ه ه الَعرنرءسْ  الحلرءمْ  َّل  مر   ْف ْوفَرَق

ِر ع درر َمماَيتردده ااجترمابءدد ؛ لرمددا تدْد ك  َ  َّلدد  ذر قدد ر ْمالَةظترهددا وَفدرطر َذكائهددا؛ فَتخلسَصدد لدد   ر
ددن ةظددهَر ال اردديَر  ددَ ي ن، فهددده   َرت دده مر ددنن بددين ْغص  ع ددد َصددحابره وتعظددءمرهف لدده: )ْغص 

ًرا، له ْرفقاا َيْح رده  بده، َّذا قداِ اِدتَمعها لقهلرد ه، وإذا َي َضر الثالْ  م ظرًا، َوةَ ْ هف قد 
ه ن، ا َعابر  وا ْم   رد(. ًْ ، َمح  ْ ه ن   َمَر تباَ ْروا َّل  َمرره، َمح 

ددددا: َ   ًر دددًا ومحدددَت رال ْمحَت قدداِ ابدددْن م ظددهر رةمددده هللا:  يقدداِ: جددداا فددال ن ةدددافرال ةاشر
ددددْدوا لدددده، قدددداِ  ًَ بددددًا، وع ددددد فددددالٍ  َةًدددددن مددددن ال ددددا : َ  جماعدددد ن قددددد اةت دا  ْمتأهَر ْم ددددَتعر

: َّذا كدا  الفههر : ر  ه ن: ع ده َةًدن من ال ا : َ  جماعد ، ورجدل محًده ن ًْ جلن مح
ده ن(: َ   ًْ ال ا  يح ده  بخدمترده؛ أليده ْماداعن فديهف، وفدي ةدديثر َمَر َمعَادد )محْ ده ن مح
( المح دهْ  الد    ده ن ًْ َ س َصحاَبه يخدْمهيه ويفتمْعده  َّلءده . وقداِ َيضدا:  )َمحْ ده ن َمح
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ْمدده َصددحاْبه وْيعظَر  ددررْعه  فددي طاعتردده، يقدداِ: ة دددْت َوة دددْت، َويددا ةافدددن يخدر ْمهيدده وْي  
 ومحْ ه  . 

ِر ياهتردده  ددلف ونددارب علدد  َمددن َبَهددَر هدد ه المددَرََ برَفمالردده، َويدداَر الددديءا بلمددا وصددل  هللا ِو
ددلف الدد ين قدددْروا  ددَي هللا عددن صددحاب ر ال اردديَر صددل  الهددا علءدده ِو ِر ْعْاه يستردده. ورهر وَجمددا

قددرره وكدا  ةداْلهف كمدا رو  م دلف رةمده هللا عدن عمدرو بدن العداص رهدي  يايسهف ةدبس 
دَ ه  َْ َ   َصر ئل  ِْ يْب َ   َمأل َعي َ يس م ه؛ َّجالًا له، وله  َْ َْطر هللا ع ه َيه قاِ: )ما ك 

؛ أليَري لف َْكن  َمأل َعيَ يس م ه(!  َْ  ما ََطق 
هِر  هللا األمين، وعلد   لده وصدحبه والحمد هلل رب العالمين، والصالَ وال الم عل  ِر

 َجمعين. 
 م 2007-11-12  

http://www.meshkat.net/new/contents.php?catid=6&artid=8056                
 المصدر:

 وووووووووووووووووو
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 الهجرة النبوي  إلى الماين 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
م ، يدددر  الحلمددداا بي مدددا ي ظدددر الدددبعَّ َّلددد  الهفدددَر كددد كريات عادددَر تتفدددَد  كدددل عدددا

َوصحاب العقِه الراجح  في ه ا الحدث يصرًا ْيضام َّلد  رصديد الفماعد  الم م د  
، وهرونًا من ةءاَ الظلف وااِتعبا  ، َّل  الحءاَ الحَرَ المريم  ، ونداي  مرةلٍ  جديددَ 
مدددن الصدددراع بدددين ااِدددالم والم دددر ، والحدددب والباطدددل ، ةتددد  صدددار تاريخدددًا للم دددلمين 

 َةداْهف .ي َرخه  به 
َهَمءددد  الحددددث ، واِتًدددعار َبعدددا ه ، يفددددر ب دددا َ  يعددده  َّلددد  الدددهراا  وللهقدددهم علددد  
بضددع  عًددر قريددًا مددن الزمددا  ، وتحديدددًا فددي العددام الثالددث عًددر مددن البعثدد  ، ةددين 
يفحَ جمهع الم م ين في الخروج من مل  ، واِتااعَ َ  تتغَلب علد  المصداعب 

َرعتها قريشن للحيل هل   و  وصهلهف َّل  َرض يثرب ، لءفدوا َّخهايهف والعقبات التي 
األيصار قد اِتقالههف ببًاش  وجدٍه ورةابد  صددر ، وفتحدها لهدف قلدهنهف قادل بيدهتهف ، 
هف ، ولف يادب فدي مَلد  ِده  ي دٍر قليدل مدن المد م ين  َعظف األْر في ي ِه مما كا  له 

 ما بين م تضعٍف وم تهٍ  ومأِهٍر .
التي ت تظرهف ، َو ركَ َيها لن ت تاء  تدارب المهقدف  وه ا َةَ َ قريشن بالمخاطر

يل   و  َّتمام هفَر ال اي   .-   -وإعا َ األمهر َّل  يصابها َّا بالهقهم بأَ  ِو
، ف دي  -   -ويتءفً  ل لَ ، كايدَ المد امرات تددور فدي الخ داا للقضداا علد  ال ادي 
ًداوروا فدي الاريقد  يدهم الخمدء  مدن شدهر صد ر اجتمد  المًدركه  فدي  ار ال ددَو وت

الْمثل  لتحقيدب مقصده هف ، فمدن قائدٍل بضدرورَر قتلده علءده الصدالَ وال دالم والدتخَلص 
الٍث ب  ءه وطر ه ، ةت  ات قَ اْلراا عل  قتلده  اقه ، ْو م ه ، و خر بحب ه وإةلام ْو
َفز ب ه هاشف معها عن َخ  الثأر ، وذلدَ بدأ  تختدار قدريش صد َه  ، ولمن باريق  َتع 

قهم  رجٍل واةد ويقتلهه ، ليت َرق  -   -ا من جمء  القبائل يءقهمها عل  ال اي فتءايه
 مه بين القبائل ، وفي ه ه الحال  لن ت تاء  ب ه هاشف َ  تقاتل ِائر ال ا  ، ولدن 
يبقد  َمامهدا ِده  خءداٍر واةدد هدده قادِه الديد  ، وصددق هللا عزوجدل َّذ يقددِه : } وإذ 
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َو يقتلدهب َو يخرجدهب ويملدرو  ويملدر هللا وهللا خيدر  يملر بَ الد ين ك دروا ليثاتدهب
 ( . 30الماكرين { ) األي اِ : 

ولف تمن قريش لتعلف َ  هللا ِبحايه وتعال  َذ  ل اءه بالهفَر َّل  المدي   ، فاي ما هدف 
قد اِتعَد لل  ر ، وايالدب َّلد   -   -يارمه  خَاتهف ويحءله  م امرتهف كا  ال اي 

هللا ع ه في وقَ الظهيَر متخَ ءًا عل  غير عا ته ، لءخاره بدأمر بيَ َبي بلر رهي 
 الخروج 

وخًي َبه بلر رهي هللا ع ه َ  ْيحدرم شدرم هد ه الرةلد  المباركد  ، فاِدتأذ  ال ادي 
-   -  في صحاته فأذ  لده ، يبلد  رهدي هللا ع ده مدن شدَدَ ال درح، وكدا  قدد جَهدز

َعلمددده ال بقدددرب الرةيدددل قدددام مدددن فدددهره -   - ادددي راةلتدددين اِدددتعدا ًا للهفدددَر ، فلمدددا 
واِتأجر رجاًل مًركًا من ب ي الديل ْيقاِ له عاد هللا بن َْريقدَ ، و فد  َّلءده الدراةلتين 
ٍِ ، فدي ةددين قامدَ عائًدد   ليرعاهمدا ، وات قدا علدد  اللقداا فددي غدار ْددهٍر بعدد ْدالث لءددا

َ فددي وعدداا ، َوختهددا َِددماا رهددي هللا ع همددا بتفهيددز المتدداع والمدد   ، ووهددعا ال دد ر 
وشددَقَ َِددماا يااقهددا يصددد ين لتددرنَ الْ دد َر ب صدد ه وقرنددد  المدداا بال صددف اْلخدددر ، 

 ف َميَ من يهمها ب ات ال ااقين .
متخَ ءددًا َّلدد  -   -وت ددارعَ األةددداث ، وةايددَ اللحظدد  المرتقبدد  ، وايالددب ال اددي 

حٍ  خل ءدٍ  فدي بيَ َبي بلر رهي هللا ع ه ، وكا  المءعا  بي هما لياًل ، فخرجا من فت
علدي بدن َبدي طالدب رهدي هللا ع ده بدأ   -   -الايَ ، وفي الهقَ ذاته َمر ال اي 

يتخَلددف عددن ال دد ر ليدد    ع دده و ائدد  ال ددا  َومايدداتهف ، َو  يلددب  بر تدده ويايددَ فددي 
 فراشه تلَ الليل  ؛ من َجل َّيهام قريٍش .

يلًددت ها األمدددر َّا وصدداةبه فددي ال ددرار مدددن بددين َيددديهف ، ولددف  -   -ويفددح ال اددي 
   -ع دما َصبح الصباح وخرج عليهف علدين رهدي هللا ع ده وهده ابد ن بدر َ ال ادي 

وهددده يتظددداهر بالدهًددد   -   -، فْفدددَن ج دددهيهف ، َوةددداطها بددده ي دددألهيه عدددن ال ادددي -
وعدم معرفته بملايه ، وايالقَ قريشن م درعً  َّلد  بيدَ َبدي بلدر الصدَديب رهدي هللا 

  َيه صاةبه ورفيب  رنه ، وابد َ  يصلها من خالله َّل  معلهمد  ع ه ، ألَيهف يعلمه 
تقه هف َّل  وجهته ، َّا َيهف فهجئها برةيله هه اْلخر ، ف داالها َِدماا عدن والددها ، 
 فأبدت جهلها ، فغضب َبه جهل لع ه هللا ولامها لام  َِقاَ الحلَي من َذيها .
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بمراقب  جمء  م اف  مَل  مراقب   قءق  ، فقامها -   -وندَت محاوات الماار َ لل اي 
دلها كدَل مدن لده  ، وَعل ها بين َفرا  القبائل جائَز ْمي   لمن يأتي بده ةَءدًا َو مَيتدًا ، َوِر

 خاَر بتتَب  اْلْار ، وايالقَ جمهعهف شماًا عَلهف يق ها له عل  َْر .
دي د  مباشدَر ب كائه وة مته كل تهقعداتهف ، فلدف يتفده صدهب الم -   -وخالف ال اي 

، بل ذهب َّل  جهد  الف دهب ةتد  بلدي جدااًل وعدرًا ْيقداِ لده   جادل ْدهر   ، يهجدد فدي 
 َعاله غار يصعب الهصِه َّلءه ، ويمل هف الملهث يءه َّل  َ  يهدَ الالب .

وقا ت الفهه  قريًًا َّل  غار ْهٍر ، وصعدوا َّلد  بداب الغدار ، وندات الخادر وشدءلًا 
دددِه هللا ، لددده َ  ، ونلغدددَ َصدددهاتهف ِدددم  َبدددي ب لدددر فقددداِ رهدددي هللا ع ددده :   يدددا ِر

ددِه  َّجابدد  الهاْددب المامددئَن  -   -َةدددهف يظددر َّلدد  قدمءدده ألبصددريا   ، فأجابدده الِر
بمهعه  هللا : ) يا َبا بلر ، ما ظَ َ باْ ين هللا ْالثهما ؟ ( ، وصدق ظَ ه برنده ، فدإ  

ايصرفَ تفدَر َذيداِ الخيبد  في ه ا الملا  ، و  -   -قريًًا اِتبعدت وجه  ال اي 
. 

ٍِ ، وكا  عادهللا بن َبي بلر رهدي هللا ع همدا -   -َوقام ال اي  في الغار ْالث لءا
يأتي كل يهم ليالغهما َخبار قريش ، و عامر بن فهيَر يأتي باألغ ام لءًرنا مدن لا هدا 

لم تظدر ، ويخ ي  ْار عادهللا بن َبي بلر ، ةت  جداا عاددهللا بدن َريقدَ فدي المهعدد ا
 ، ومعه رواةل ال  ر .

وفي ليل  ااْ ين من شهر رنء  األَوِ ايالب الركب َّل  المدي   مَتخ ًا طريب ال اةل 
   -، وظلها ي يرو  طيل  يهمهف ، و َبه بلر رهي هللا ع ه يمًي مَرَ َمام ال ادي 

ةتدد   ، ومدَرَ خل دده ، ومدَرَ عددن يمي دده ، ومدَرَ عددن ي داره ، خهفددًا علءدده مدن قددريش ، -
اَ الًم  كاد ال ماا ، ف زلها ع د صخرٍَ عظءمٍ  واِتظَلها بظَلها ، ون َ َبده  تهَِ

َهاه بيده لي دام ، وني مدا هدف كد لَ َّذ َقادل  -   -بلر رهي هللا ع ه الملا  لل اي  ِو
غالم ي هق غ مه قاصدًا تلَ الصخَر ، فلما اقتدرب قداِ لده َبدهنلر رهدي هللا ع ده : 

َهددل ملدد  ، فقدداِ لدده : َفددي غ مددَ لددان ؟ ، لمددن َيددَ يددا غددالم ؟  ، فقدداِ : لرجددل مددن 
 في َّياا ، فًرب م ه ةت  ارته  .-   -فقاِ : يعف ، فحلب لل اي 

مدن بعيدد ، فدايالب  -   -وفدي هد ه األْ داا اِدتااع َةدد المًدركين َ  يلمدح ال ادي 
ل داةل ، وإيدي م رعًا َّل  ِراق  بن مالَ وقاِ له : يا ِراق  ، َّيدي قدد َريدَ َياِدًا با
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ألظددَ هف محمدددًا َوصددحابه ، فعددرم ِددراق  َيهددف ْهددف ، ولمَ دده َرا  َ  ْيق دد  الرجددل بأَيدده 
واهف ةتد  ي دَه بالفدائَز وةدده ، ولادث ِدراق  فدي المفلد  ِداع  ةتد  ا يثيدر ايتبداه 
دده ورمحدده وايالددب م ددرعًا ، فلمددا  يددا مدد هف  مددن معدده ، ْددف ت ددَلل مددن بيدد هف َوخدد  فِر

دده ةتدد دده عثددرت بدده فِر   ِددقَ ، فتًدداام مددن ِددقهطه ، وعددا  مددَر َخددر  وامتادد  فِر
وايالدددب ، ف دددقَ مدددَر ْايءدددً  وتعددداظف شددد مه ، لمدددن رغاتددده فدددي ال دددَه بالفدددائَز َي دددته 

دده فددي األرض  -   -ههاج دده ومخاوفدده ، ولمددا اقتددرب مددن ال اددي  غاصددَ قدددما فِر
هللا ، فالدب  َّل  الركاتين ، وتصاعد الدخا  من بي هما ، فعلف َيهدف مح هظده  بح دظ

كتداب َمدا  ووعددده  -   -مد هف األمدا  وعاهددهف َ  يخ دي عد هف ، وكتددب لده ال ادي 
َّا -   -ب هار   ك ر  ، َووف  ِراق  بهعده فما  ا يلقد  َةددًا يبحدث عدن ال ادي 

 َمره بالرجهع ، وكتف خارهف ةت  وصلها َّل  المدي   .
دِه  ه بخءمد  َم معادد ، ف دأاها َّ  وصداةب-   -وفي طريقهف َّل  المدي   يدِز الِر

كا  ع دها شديا مدن طعداٍم ويحدهه ، فاعتد رت بعددم وجده  شديا ِده  شداَ هزيلد  ا 
الًداَ فم دح هدرعها بيدده و عدا هللا َ  يبدارب فيهددا ، -   -تددَر اللدان ، فأخد  ال ادي 

ْف ةلب في َّياا ، وشدرب م ده الفمءد  ، وكايدَ هد ه المعفدَز ِدابًا فدي َِّدالمها هدي 
َوجها  . و

َّلد  َرض -   -وايتهَ ه ه الرةل  بما فيها مدن مصداعب َوةدداٍث ، لءصدل ال ادي 
َعدددَدوا العددددَ  المدي ددد  ، ي دددتقاله فيهدددا َصدددحابه الددد ين ِدددبقهه بدددالهفَر ، وإخهايددده الددد ين 

 لضءافته في بلدهف ، وتلَ وق   َخر  . 
 وووووووووووووووووو
 
 إلى الماين    وصو  رسو  هللا
 

 ء ( َ. / َكرم هءاا العمر  )الًبل  ااِالم
مددن ملدد  ، فمددايها يغدددو  كددل   كددا  الم ددلمه  فددي المدي دد  قددد ِددمعها بخددروج ال اددي 

غدددَا َّلدد  ظدداهر المدي دد  ي تظرويدده ، ةتدد  َّذا اشددتد الحددر علدديهف عددا وا َّلدد  بيددهتهف ، 
ةت  َّذا كا  اليهم ال   قدم يءه ايتظروه ةت  لف ياب ظل ي تظله  به فعا وا ، وقدم 
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ِه ال وقد  خلها بيهتهف ، يبصر به يهه   ف ا اهف ، فخرجها فاِتقالهه ، وكايدَ   ِر
 فرةتهف به غامَر ، فقد ةملها َِلحتهف وتقدمها يحه ظاهر الحَر فاِتقالهه . 

ِه  في قباا في ب ي عمرو بدن عدهم َرند  عًدَر ليلد  َوِد  م دفد   وقد يِز الِر
 قباا . 

ِه هللا صل  علءه ِو َعمداا ب دي ال فدار ولما عزم ِر دل َّلد   لف َ  يدخل المدي   َِر
 ففااوا متقلدين ِيهفهف .

دِه   وقد ِفلَ رواي  َ  عدد  الد ين اِدتقالهه خم دمائ  مدن األيصدار ، فأةداطها بالِر
  :  و بدأبي بلدر وهمدا راكبدا  ، ومضد  المهكدب  اخدل المدي د  ، ) وقيدل فدي المدي د

  ددداا فدددهق الايدددهت ، وت دددرق الغلمدددا  فدددي ( . وقدددد صدددعد الرجددداِ وال  جدداا يادددي هللا 
ِه هللا .  ِه هللا ع يا ِر  الارق ي ا و  : يا محمد يا ِر

َب  َهدل المدي د  فرةدها  -وهه شاهد بءا   -قاِ الصحابي الاراا بن عا :   ما َريَ 
ِه هللا       بًيا فرةهف بِر

 ءدات الده اع ( فلدف َما تلَ الروايات التي ت يد اِتقباله ب ًيد ) طلد  الاددر علي دا مدن ْ
 تر  بها رواي  صحءح  . 

ددِه هللا  ي ددير ةتدد  يددِز جايددب  ار َبددي َيددهب األيصددار  فت ددااِ : َ    َوقاددل ِر
َهل ا َقرب ؟ فقاِ َبه َيهب : َيا يا ياي هللا ، ه ه  ار  وه ا بدابي . ف دِز فدي  بيهت 

  اره . 
َعماا األيصار تالعها َّل  اِتضا ِه وقد ور  في كتب ال يَر َ   ، فملمدا   ف  الِر

مددر بأةدددهف  عدداه لل ددزِو ع ددده ، فمددا  يقددِه لهددف :  عددها ال اقدد  فإيهددا مددأمهَر فاركددَ 
عل  باب َبي َيهب ، وكا   اره طابقين ع قاِ َبه َيهب األيصار  :   لما يِز علدَي 

ِه هللا  في بيتي يدِز فدي الَ د ل َويدا و َم َيدهب فدي العلده ع فقلدَ لده : يدا يادي   ِر
َّيددي ألكددره وَعظددف َ  َكدده  فهقددَ ، وتمدده  تحتددي ، فدداظهر  -بددأبي َيددَ َومددي  - هللا

َيددَ فددي العلدده ، وي ددِز يحددن ف مدده  فددي ال دد ل . فقدداِ : يددا َبددا َيددهب : َّ  َرفددب ب ددا 
ونمن يغًايا َ  يمه  في ِد ل الايدَ . قداِ : فلقدد ايم در ةدَب ل دا يءده مداا ع فقمدَ 

رهددا ي ًددف بهددا المدداا تخهفددًا َ  يقاددر علدد  َيددا َوم َيددهب بقاء دد  ل ددا مال ددا لحددام غي
ِه هللا   م ه شيا ي ذيه   .  ِر
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 بدار َبي َيهب ِبع  َشهر .   وقد َفا ت رواي  ابن ِعد َ  مقامه 
وقددد اقترعدددَ األيصدددار علدد  ِدددل   المهددداجرين ، و ْدددروهف علدد  َي  دددهف ع ف دددالها مدددن 

ألجءداِ ، َّذ ذكدر هللا مدأْرتهف الث اا العظءف ال   خَلد ذكرهف عل  مَر الدههر وتتالي ا
من قالهف يحاه  من هاجر َّليهف  اايما في قر   يتلهه ال ا  : } وال ين تاَهَوا الدار و 

رو  علدددد  َي  ددددهف ولدددده كددددا  بهددددف  وا يفدددددو  فددددي صدددددورهف ةاجدددد  ممددددا َوتددددها ويددددْ 
 ( . 9خصاص  ومن يهق شح ي  ه فألئَ هف الم لحه { ) الحًر

دِه هللا    األيصدار ْ دداا عظءمدًا فقداِ : ) لدها الهفدَر لم دَ امددراًا علد  وقدد َْ د  ِر
مدددن األيصدددار( و ) لدددده ِدددلمَ األيصددددار وا يدددًا َو شددددعبًا ل دددلمَ وا   األيصددددار َو 

 شعاهف( . 
ددِه هللا  يصددلي ةيددث َ ركتدده الصددالَ ، ْددف َمددر با دداا الم ددفد فددي َرض   وكددا  ِر

 كا  فيها يخل لغالمين يتءمين من ب ي ال فار . 
ِه هللا وقد اش ، وقام الم لمه  بت هيتها وقا  يخيلها وص ها الحفاَر فدي   تراها ِر

دِه هللا  َعظدف ِدرورهف وهددف يعملده  فدي ب ائدده وِر يعمدل معهددف   قالد  الم دفد ، ومددا 
 وهف يرتفزو  : 

 اللهف َّيه ا خير َّا خير اْلخَر فايصر األيصار والمهاجَر 
بعد الهفَر بأرن  ِ ين ، وقد واجه المهداجرو  مدن  وقد ب اه َوًا بالفريد ْف ب اه باللان

َرابءد  ، تغادي َراهديها ب داتين ال خيدل  مل  صعهن  اختالم الم اخ ، فالمدي   بلدَ 
َعل  من مل  ، وقد َصيب العديد من المهاجرين بالحم   ، وي ب  الرطهن  في جهها 

 م هف َبه بلر و بالِ . 
ِه هللا فقاِ : ) اللهف ةَاب َّلي دا المدي د  كحَا دا    فأخارت عائً  رهي هللا ع ها ِر

ملددد  َو َشدددَد ، وصدددححها ، وندددارب ل دددا فدددي صددداعها ومدددَدها ، وايقدددل ةَماهدددا فاجعلهدددا 
َعقابهف ( .  بالفح  ( . وقاِ : )اللهف امَّ ألصحابي هفرتهف ، وا تر هف عل  
مغلادين  لقد تغلب المهاجرو  عل  المًدلالت العديددَ ، واِدتقروا فدي األرض الفديددَ

مصدالح العقيددَ ومتالبدات الددعَه ، بدل صدارت الهفدَر واجبد  علد  كدل م دلف ل صدَر 
ال اددي علءدده الصددالَ وال ددالم ومهاِدداته بددال    ، ةتدد  كددا  فددتح ملدد  فأوق ددَ الهفددَر 
أل  ِاب الهفَر ومًروعيتها يصَر الدين وخهم ال ت   مدن المدافرين . والحلدف يددور 
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علد  ببدا َ هللا فدي َ  مههد  ات دب لدف تفدب علءده م  علته ، ومقتضاه َ  مدن قددر 
الهفَر م ه ، وإا وجاَ . ومن ْف قاِ الماور   : َّذا قدر عل  َّظهار الدين في بلد 
مددن بددال  الم ددر ، فقددد صددارت الالددد بدده  ار َِّددالم ، فااقامدد  فيهددا َفضددل مددن الرةلدد  

 م ها لما يترج  من  خِه غيره في ااِالم .
فدددي خالفددد  عمدددر بدددن الخاددداب رهدددي هللا ع ددده اتخددد ت م اِدددب  وع ددددما  و  التددداريخ 

الهفددَر بدايدد  التدداريخ ااِددالمي ، لمدد هف َخددروا ذلددَ مددن رنءدد  األِو الدد  المحددرم أل  
ابتداا العزم عل  الهفَر كا  في المحرم ، َّذ بءع  العقب  الثايءد  وقعدَ فدي َْ داا ذ  

الاءعد  والعدزم علد  الهفدَر  الحف  ، وهي مقدم  الهفَر . فما  َِو هالِ اِدتهل بعدد
هالِ المحدرم ، ف اِدب َ  يفعدل ماتددَ التداريخ ااِدالمي. وهللا المهفدب والهدا   الد  

 ِهاا ال ايل.
 وووووووووووووووووو
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 الاروس والعظ ت
 

قد يحمي الدابء  َةْد َقرنائه ممن لء ها عل   عهته، وفي ذلَ فائدَ للدعَه  -1
من العدوا  عل  ةءاته َو م ه بأذ ،  ةين تمه  م تضع  ، َّذ يم   األشرار

فعصاء  القايل  والعائل  قد ي ت يد م ها الدابء  في ةمايته وةماي   عهته َّذا لف 
 ي ايرها عل  ما هي علءه م مرات.

الزوج  الصالح  الم م   بدعَه الحب ت لل كثيرا من الصعاب لزوجها الدابء   -2
عبا ه ه الهمهم، وتاث في ي  ه َّذا شاركته في همهمه و امه، ون لَ تخ ف ع ه 

ااِتمرار والثبات، يءله  لها َْر في يفاح الدعَه وايتصارها، ومهقف ال يدَ خديف  
ِه هللا  هه المثل األعل  لما ت تاء  الزوج  الم م     رهي هللا ع ها من ِر

باته واِتمراره في  َوجها الدابء ، ْو بدعَه الخير َ  تلعبه من  ور كاير في يفاح 
عهته، وفقد مثل ه ه الزوج  في اةتدام معرك  ااصالح خ اَر كايَر ا يملَ معها  

 َوجها الدابء  َّا َ  يحز  ويأِ .

والحز  عل  فقد القريب الحامي لدعَه الحب غير الم من بها، وعل  فقد  -3
، والهفاا للزوج   الزوج  الم م   المخلص ، ةز  تقتضءه طاءع  ااخالص للدعَه

ِه لما مات َبه طالب:  المثالء  في رةمَ هللا » تضحيتها وتأييدها، ول لَ قاِ الِر
َاِ َِتغ ر لَ ةت  ي هايي هللا هلهف ي تغ رو  « وغ ر لَ، ا َ فاقتد  الم لمه  بِر

ينَ  لرل ساريَر  َكا َ  َمالمهتاهف المًركين ةت  يِز قِه هللا تبارب وتعال : }   َمْ ها   َوالس ر

َتغ  رْروا   ََ  رركرينَ لر  َي    ً لري َكاْيها   َوَله   ل ْم َن  َْو  در  مرن ْقر  َحابْ  ََيسْهف   َلْهف   َتَايسنَ  َما َبع  ءفر  ََص  { ال َفحر
[ فامت   ال اي عن ااِتغ ار ألبي طالب، كما امت   الم لمه  عن 113]التهن : 

 ااِتغ ار لمهتاهف.

ِه   يترةف عليها، طيل  ةءاته ي كر فضل خديف ، و   ول لَ َيضا ظل الِر
لمثَر ما كايَ ت م   -وهي متهفاَ -ويار صديقاتها، ةت  كايَ عائً  تغار م ها 

عليها، فقد رو  البخار  ع ها رهي هللا ع ها َيها قالَ: ما غرت   من ْ اا ال اي 
  ما غرت عل  خديف ، وما َريتها، ولمن كا  ال اي   عل  َةد من ي اا ال اي 
َعضاا، ْف يبعثها في صدائب يلثر ذكرها، ولرنما ذ  -بح الًاَ ْف يقاعها 
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:  -صديقات خديف ، فرنما قلَ له: كأ  لف يلن في الديءا امرََ َّا خديف ؟ يءقِه
 َيها كايَ، وكايَ، وكا  لي م ها ولد.

ِه  -4 َعرهَ ع ه مل ،  ليل عل    في تهجه الِر َّل  الاائف بعد َ  
ِه عل  ااِتم َم في ي   الِر رار في  عهته، وعدم الءأ  من التصمءف الفا

اِتفاب  ال ا  لها، ونحث عن ميدا  جديد للدعَه بعد َ  قامَ الحهاجز  ويها في 
،  ليال عل  َ   ِه ، كما َ  في َّغراا ْقء  صاءايها ِو هااها بالِر ميدايها األِو
طاءع  الًر واةدَ َي ما كايَ، وهي ااعتما  عل  ال  هاا في َّي اا  عاَ الخير، 

، َكار مثل لما يتحمله  -وهه ال اي المريف -  ِيل الدماا من قدمي ال اي وفي 
في الب تا  ذلَ الدعاا   الدابء  في ِايل هللا من َذ  واهاها ، َما  عاا ال اي 

ِه في  عهته، وتصمءف عل  ااِتمرار فيها مهما  الخالد، ف ءه تأكيد لصدق الِر
رها هللا وةده، فال يهمه رها الماراا  قامَ في وجهه الصعاب، َويه ا يهمه َّا

كما َ  « َّ  لف يلن بَ غضب علي فال َبالي» والزعماا، وا رها العام  والدهماا 
يءه اِتمدا  القَه من هللا باللفها َّلءه وااِتعاي  به ع دما يًتد األذ  بالدابء ، ويءه 

َ َ  شيا َ  خهم الدابء  كل الخهم هه من ِخَ هللا علءه وغضبه، ا من ِخ
 ِهاه.

 في معفَز ااِراا والمعراج َِرار كثيَر يًير َّل  ْالْ  م ها فح ب: -5

بقضء  العالف  -فل اين -ف يها رنَ قضء  الم فد األقص  وما ةهله  -َوا 
ِه  مركز تفم  العالف ااِالمي ووةدَ   ااِالمي َّذ َصبحَ مل  بعد بعث  الِر
ااِالم ي  ه، يفب َ  يقهم به كل م لف  َهدافه، َو  الدفاع عن فل اين  فاع عن

في شت  َيحاا األرض، والت ريَ في الدفاع ع ها وتحريرها، ت ريَ في ج ب 
هله.  ااِالم، وج اي  يعاقب هللا عليها كل م من بالل وِر

ايءا  َههاا الديءا  -ْو فيها رمز َّل  ِمه الم لف، ووجهب َ  يرت   فهق 
مه الهدم، والتحليب  وشههاتها، َو  ي  ر  عن غيره من ِائر البًر بعله الملاي ، ِو
 في َجهاا المثل العلءا  ائما َوبدا.

الثا  فيها َّشاَر َّل  َّملا  ارتءا  ال ضاا والخروج عن يااق الفاذبء   -ْو
هل ا في ةا ْ  ااِراا والمعراج َِو رائد لل ضاا في تاريخ  األرهء ، فلقد كا  ِر
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ِه العالف كله، َو  ريا َ ال ضاا  والعه َ َّل  األرض ب الم، َمر مملن َّ  وق  لِر
 .41هللا بالمعفَز في عصره؛ فإيه من المملن َ  يق  لل ا  عن طريب العلف وال مر

في فرض الصالَ ليل  ااِراا والمعراج َّشاَر َّل  الحلم  التي من َجلها  -6
هلمف بف  مه شرعَ الصالَ، فمأ  هللا يقِه لعبا ه الم م ين: َّذا كا  معراج ِر

وروةه َّل  ال ماا معفَز، فلءلن لمف في كل يهم خم  مرات معراج تعرج يءه 
َههائمف  َرواةلف وقلهنلف َّلي، لءلن لمف عروج روةي تحققه  به الترف  عن 
وشههاتمف، وتًهدو  به من عظمتي وقدرتي ووةداييتي، ما يدفعلف َّل  ال ءا َ عل  

، بل عن طريب الخير وال مه، عن األرض، ا عن طريب ااِتعبا  والقهر والغلب 
 طريب الاهر والت امي، عن طريب الصالَ.

ف الحج،  ليل عل  َ  الدابء   -7 ِه ي  ه عل  القبائل في مِه وفي عرض الِر
ا ي بغي َ  يقتصر في  عَه ال ا  َّل  الخير همن مفال ه وفي بيئته فح ب، بل 

يفتمعها يءه، َويه ا يفب َ  ي هب َّل  كل ملا  يفتم  يءه ال ا  َو يملن َ  
ي بغي له َ  يءأ  من َّعراههف ع ه مَر بعد َخر ، فقد يهيئ هللا له َيصارا ي م ه  
بدعهته الخيَر من ةيث ا ي مر وا يحت ب، وقد يله  له ه القل  التي تهتد  به في 
بعَّ الم اِبات شأ  كاير في ايتًار  عَه الحب والخير، وفي ايتصارها ال صر 

الًر وَعهايه، فلقد كا  ايما  ال بع  األوائل من األيصار ال ين التقها  ال هائي عل 
ِه هللا َِو مَر ما َ   َّل  تغلغل ااِالم في المدي  ، وكا  له ا التغلغل َْر  بِر
ءارته عليها، مما مهد للم م ين المضاهدين في مل  َ   في ايتًار ااِالم ِو

ِه هللا يفدوا في المدي   مهاجرا يتمركزو  يءه،  مهئال َمي ا يقءف يءه  ولته،   ولِر
وياث م ه  عهته، وي الب م ه َصحابه َّل  مقاوم  الًرب والمًركين بالحروب 
والمعارب التي كايَ يهايتها ايتصارا خالدا لإليما ، وهزيم  َبدي  للًرب، فرهي هللا 

ف كله من عن األيصار من َو  وخزرج، كف كا  لهف عل  ااِالم والم لمين والعال
، اايما فضل ا ي تهي خيره، ورهي هللا عن َّخهايهف المهاجرين ال ين ِبقههف َّل  

وهحها في ِايله بالغالي من األمهاِ واألوطا ، َولحق ا بهف جمءعا في ج   
 الرهها .

                                                
 ]وهذا ال يعم، على أن فيه نظرا ال يخفى[. -1
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 الهجرة النبوي : تأمالت دةوي  وتربوي 
 

 مًعل عاد العزيز ال الةي
دال  جديددًا، وا يلتدب لهدا امتددا ًا َّ  البقاا   في ملد  مد  ةاهدا َّلد  القلدب ا يهَلدد للِر

لتاريخ طهيل، كال! بل فيهدا مدن الدألواا واألذ  مدا يقدف ةفدر عثدَر فدي طريدب ال دهر 
َ  يراه ال ا  لء تضي وا به فدي ةءداتهف، لهد ا جداات الرةلد   -تعال  –ال   َرا  هللا 

، وقدد تهءدأت باءعتدي العقبد  األولد  -تعال  –دين هللا َّل  المدي   لتمه  ملايًا َرةب ل
، ويحت لددده  بهدددا، ويفهددددو  مدددن َجدددل  والثايءددد ، وصدددار فيهدددا رجددداِ ي دددتقاله  الددددعَه
َهلها، ولف تدتف الهفدَر َّلد  المدي د  َّا بعدد يدهع مدن ااعددا  للمهداجرين تدف  تالءغها َّل  

َمات التي مرت بهف في مهاجه  الصا ين عن الددعَه المعدهقين  من خالِ المحن واأل
لها، وك لَ َّعدا  للملا  المهاجر َّلءده مدن خدالِ ال ئدات الم م د  التدي تمخضدَ مدن 

 ليلتي العقب .
َّ  ال  ددده  َّذا ْتركدددَ وشدددأيها ا يملدددن َ  تزكدددها وتترَةدددل َّلددد  العدددالف الم ًددده  الددد   
َ، يحت دل ب الةهدا ويفاةهدا الاتد ، هد ه طبدائ  ال  ده ، وعلد  مثدل هد ه األةدهاِ ْجالدد

والمعالي كف هي بحاج  َّل  جها  وتضدحءات كايدَر جددًا، ويملدن بعدد ذلدَ َ  تترةدل 
 ال  ه  َّليها راهء  مامئ  .
هددي الم يلدد  بصدد   ااي ددا  الدد   يتغَلددب علدد   -تعددال  –َّ  الترنءدد  بعددد تهفيددب هللا 

مًدداعر الخددهم والرهبددد ، والدعدد  والم دددل لتصدد   م ددده َّي ددايًا يهاجددده الفبدداِ فيركلهدددا 
ا ركددام رمددل! َو عثددرات فددي الاريددب فيبعثرهددا كأيهددا خًدداش األرض! لقددد تددف فددي كأيهدد

مل  َّعدا  ااي ا  ال   يص   التاريخ، ويدير  فد  األةدداث فدي ْ ايداه غيدر  بده بلدل 
 ما يعترهه من عراقيل.

ه ه التفرن  التي ص عها األياءاا في َممهف، وه ه هي ال تءفد  التدي وصدلها َّليهدا بعدد 
ِدددت    كثيدددرًا مدددن الدددزمن، َوكثددر م ددده مدددن الفهدددد والتضدددحءات! وي بغدددي ب دداا عدددريَّ ا

للدعاَ َ  يقت ها  ْدار َياءدائهف ِدهاا ب دهاا، وفدي ظدل العهلمد  التدي تاهدر ال دا  اليدهم 
َي ها، وما تم ه في ْ اياها من معاِو هدم؛ يحن في َم  الحاج  َّلد  ترنءد   باريقها و

 الي بها.قهي  ت تاء  َ  تهاجه ه ه اْلْار وا تب
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َّ  الفمدداهير الهدددا َر ا تحمدددي م هفهددا، وا ت دددتاء  َ  تهاجددده عدددوها مدددا لدددف تترنددد  
لهدا ظهدهرًا  -تعدال   –عل  معالف الترنءد  ال دابق ، وت دت ير ب هرهدا، وةي ئد  يلتدب هللا 

َعالمها ال ابقين، وهللا الم تعا !  كظههر 
بهد ه الهفدَر ف دي  -   -ءده َوة  َّلد  يا -تعال  –واختيرت المدي   للهفَر أل  هللا 

: )َّيددي َريدددَ  ار هفدددرتمف -   -قالدددَ: قددداِ  –رهدددي هللا ع هددا  -ةددديث عائًددد  
د  قداِ  : )َريدَ فدي الم دام َيدي -   -ذات يخل بدين ابتدين(، وفدي ةدديث َبدي مِه

َهاجر من مل  َّل  َرض بها يخل، ف هب وهلي َّل  َيها الءمام  َو هفدر، فدإذا هدي 
: -   -قددداِ: قددداِ  -رهدددي هللا ع ددده  -ةدددديث َبدددي هريدددَر  المدي ددد  يثدددرب(، وفدددي

)َمددرت بقريدد  تأكددل القددر  يقهلدده  يثددرب وهددي المدي دد ، ت  ددي ال ددا  كمددا ي  ددي الميددر 
بالهفَر َّليها، فمدا   -   -خاث الحديد(، فلما تعي َ المدي    ارًا للهفَر َذ  ال اي 

ددِه هللا  رهددي هللا تعددال   -لم  َبدده ِدد -   -َِو مددن قدددم المدي دد  مددن َصددحاب ِر
ددِه هللا  -ع دده  ملدد  مددن  -   -هدداجر قاددل بءعدد  العقبدد  ب دد  ، وكددا  قدددم علدد  ِر

َرض الحبً ، فلما  ذته قريش ونلغه َِّالم من َِدلف مدن األيصدار خدرج َّلد  المدي د  
 مهاجرًا.

وكدد لَ مصددعب بددن عميددر، وابددن َم ملتددهم؛ ففعددال يقرئددا  ال ددا  القددر  ، وقددد تهالددَ 
َّلددد  المدي ددد ، ْدددف تتددداب  المهددداجرو   -رهدددها  هللا تعدددال  علددديهف  -ب  هفدددَر الصدددحا

ددعد بددن َبددي وقدداص، وعمددار بددن ياِددر، وعمددر بددن الخادداب فددي  كدداالِ بددن رندداح، ِو
عًددرين مددن الصددحاب ، وغيددرهف ممدددن هدداجر تاركددًا ملدد  باةثدددًا عددن ملددا  َكثددر َم دددًا 

تخدمَ كافدددد  لدي ددده، ولقدددد ةاولددددَ قدددريش بلددددل مدددا َوتيدددَ َّيقددددام هددد ه الهفددددَر، واِددد
َوجدداتهف َوب ددائهف، وااةتءدداِ  األِدداليب ايقددافهف كحفددز َمددهاِ المهدداجرين، َو ةفددز 
عليهف، وإعا تهف مل ؛ لمدن ذلدَ كلده لدف يعدب هد ه الهفدَر فدي شديا، وظلدَ م دتمَر، 
دددعهف للهصدددِه َّلدد  المدي ددد ، وتركددها ملددد  خلدددف  وهددَح  المهددداجرو  بلددل مدددا فددي ِو

قددد قلددَ لدددَ: َ  الترنءدد  كددالحفر األصددلد مهمدددا َظهددرهف رغبدد  فددي ال فددداا بدددي هف، و 
 -   -يضرب يءه بالمعاِو ا ت تقر عل  معالمه، وا ت َْر يءده شديئًا، وظدل ال ادي 

لدده بددالهفَر، فددأت   -تعددال  –ةتدد  َذ  هللا  -تبددارب وتعددال   -ي تظددر ااذ  مددن رندده 
َبده بلدر َ  ع ده فدي وقدَ الظهيدَر، وقدد َرا   -رهدي هللا تعدال   -َبا بلدر الصدديب 
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: )ا تعفدددل لعدددل هللا يفعدددل لدددَ صددداةبًا(، وظدددل -   -يهددداجر قادددل ذلدددَ فقددداِ لددده 
يتدرَنص لهدد ه الرةلد  المءمهيدد ، ويخاددَ لد لَ اليددهم،  وعلددف راةلتدين كايتددا ع ددده ورق 
ال مر َرنع  َشهر ، وفي ذلَ  ر  عظدءف يددلَ علد  روح الف ديد  لدد  ذلدَ الفيدل 

رارها ومضدددامي ها، َّ  هددد ه الدددروح تخادددر عدددن  ْدددار الددد   ترنددد  بم اهءمهدددا، َو رب َِددد
القائد في ال  ه ، وفي الهقَ ذاته تخادر عدن روح الف ديد  ال اعلد  لدد  هد ه ال  ده  
الرائع ، وإذا تخَلَ ه ه المعايي من ي ه  األتباع فدال ت دل عدن اْلْدار المترتبد  علد  

لده مدن  -تعدال  – ذلَ، ويءما بعدد ِدتر  كءد  َ  ة ي د  ليلد  األةدزاب وقدد مَلدن هللا
ددِه هللا  : )ا تحدددث شددديئًا(، و قددد كدددا  -   -ظهددر المددافر فدددإذا بدده يتدد َكر قدددِه ِر

فددي اليددهم الدد   تلتدده ليلدد  المدد امَر علءدده مددن المددافرين فددي  ار  -   -مفدديا ال اددي 
، ةلددَ عائًدد   خاددر الهفددَر فقالددَ:  فاي مددا يحددن  -رهددي هللا تعددال  ع هددا  -ال دددَو
دِه هللا جله  في بيَ َبي بل    -ر في يحر الظهيدَر قداِ قائدل ألبدي بلدر: هد ا ِر

متقَ عًا في ِاع  لف يلن يأتي ا فيها، فقاِ َبه بلدر فدداا لده َبدي َومدي وهللا مدا جداا  -
ِه هللا  فاِتأذ  فدأذ  لده، فددخل  -   -به في ه ه ال اع  َّا َمر، قالَ: ففاا ِر

َهلددَ ألبددي بلددر: َخددرج مددن ع دددب!!  -   -فقدداِ ال اددي   -فقدداِ َبدده بلددر: َّيمددا هددف 
دِه هللا، قداِ: فدإيي قدد َذ  لدي  -أليه قد كا  َيمحه عائً  قال ذلَ  بأبي َيَ يا ِر

في الخروج ، وفي ه ه الل ت   ر  عظءف يدلَ علد   قد  التخادءَ الد   اتخد ه ال ادي 
-   -  للهفددَر، فإيدده خددرج فددي يحددر الظهيددَر َّلدد  َبددي بلددر الصددديب، وهدد ا وقددَ ا

ددال  َّلددد  َبددي بلدددر َ  األمدددر  ي تًددر يءددده ال ددا ، وفدددي اختءددار هددد ا الهقددَ بالددد ات ِر
ال  ةدين قداِ:  وهللا مدا جداا بده فدي هد ه ال داع  َّا َمدر ،  خاير، وفهف َبه بلر الِر

لهدد ه الهفددَر ةتدد  َّيدده قدداِ ألبددي بلددر: )اخددرج مددن ع دددب( فقدداِ َبدده  -   -واةتدداط 
َهل-رهي هللا تعال  ع ه  -بلر  َ(، وهل ا يظل التخاءَ مهمد  َِاِدء  : )َّيما هف 

 .-   -لل فاح ع د القا َ من َمثاِ محمد 
، وهف َم اا علد  -   -، وة اهف  ْار يايهف -تعال  –َّ  الدعاَ يفهدو  لدين هللا 

ددال  هللا  ألهددل األرض، وعلدديهف َ  يدددركها َيدده ا ِددايل للخددروج بهددا َّلدد   -تعددال  –ِر
تددي جدداات مددن َجلهددا َّا بتًددري  التخاددءَ م هفددًا بددر األمددا  مدد  تحقيددب ملاِدداها ال

 َوِلهنًا وعماًل لتحقيب يفاةها الم تظر.
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َّ  الدعاَ قال َ  يخااها للدعَه يفاةها هف في َم  الحاج  َّل  التخاءَ ألي  هف 
َكدداًا، وإذا لددف ي ددتا  الدابءدد  َ  يلتددب ل   دده بهدد ا المدد هج تاريخددًا علدد  ظهددر  يمدداًا و

رًا عل  تحقيدب  ْدار  عهتده المباركد  علد  وجده األرض، وهللا األرض فقد ا يله  قا 
 الم تعا !

دددا هف وتددهيءقهف، فددإ   َعظددف الدددرو  فددي الهفددَر صددحب  األويءدداا وعددهيهف، ِو ومددن 
القائد َّذا تهءأ له الصالحه  َِهمها في يفاةه، وتحقب له ما يريد، وخ ا  كثير مدن 

َعهايهف وخاليهف، وهللا الم تعا !  القا َ من 
َهلددده،  -رهددي هللا تعددال   -ومددن الدددرو  كدد لَ: ْقدد  َبددي بلدددر الصددديب  ع دده فددي 
َعهايدده علدد  الاريددب، فددإ  ال ادي  َهددل  -   -واطمئ ايده َيهددف  تمددَتف علدد  الخاددر علدد  

في ذلدَ، ونيدهت الددعاَ َةدهج مدا تمده   -رهي هللا تعال  ع ه  -َبي بلر، فامدأيه 
عرهدد  لل دد اِ عددن القائددد، واايبدداا عددن  َّلدد  هدد ا الا دداا الددداخلي المتددين، ذلددَ َيهددف

خاهاته، وكثير من الايهت التي تصدعَ لف ْتعن به ه الترنء ، ولف تهلها ع ايتهدا، َّذا 
َوج الدابءدد  تحمددل همدده، وتعددءش  امدده وهمهمدده، وتعمددل علدد  يفاةدده؛ فددأ   لددف تمددن 

َعداا ه ه الددعَه المباركد ، ولدء   هد ا يفاح ْي تظر لدعاَ الحب وهف يترنص بهف من 
فح ددب بددل مددا َةددهج الدددعاَ َّلدد  العدده َ الحقءقءدد  َّلدد  بيددهتهف يءع دده  بهددا، ويرممدده  
َا ًا فدي الاريدب لقائددهف، َويدَ تدر  َ   شعثها، وي دو  ما تصدَدع م هدا فدإيهف َةدهج 

َعظددف  -رهددي هللا تعددال  ع دده  -َهددل بيددَ َبددي بلددر الصددديب  يًدداركه  فددي يفدداح 
لقد شاركَ عائً ، َوِماا، وعاد هللا بن َبي من َجل  ي ه، ف -   -خا  يهاجهها 

رهي هللا  -َجمعين في تحقيب ه ا ال فاح، فقاِ َبه بلر  -رهي هللا ع هف  -بلر 
ِه هللا  فقاِ -تعال  ع ه  : )يعف(، وااي ا  علد  -   -:  الصحاب  بأبي َيَ ياِر

ا؛ تًدددَهم قددددر عزيمتددده ورشدددده وفالةددده، وكلمدددا ع دددي ااي دددا  ب   ددده، واهدددتف بتزكيتهددد
الصالحه  لصحاته، وعرم قدره، وتًَرم كل مخلهق بالقرب م ه، لقدد كدا  َبده بلدر 

دِه هللا  -رهي هللا ع ه  - وصداةبه،  –   -يمهذجًا في ذلدَ كلده فصدار خليدل ِر
ددلين، ومددن ِددمَ همتدده شددرم اْلخددرو  بصددحاته  وهدده طريددب م ددلهب مددن عهددد المِر

 وهللا الم تعا !
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دددِه هللا َّةدددد  راةلتدددي هددداتين ، قددداِ فقددداِ َبددده بلدددر:  فخددد  بدددأبي  : -   -َيدددَ ياِر
ددِه هللا  وع تدده ةتدد   -   -)بددالثمن(، َويددَ تددر  ه ددا فددي هدد ا المهقددف اِددتعالا ِر

دلين، َّيهدف  عن ماِ صاةبه، وهل ا ي بغي َ  يله  الدعاَ علد  طريدب األياءداا والمِر
هف؟! َّ  َعددف مددن َ  يحتدداج الهاةددد مدد هف َّلدد  صدداةبه فمءدد  بعامدد  ال ددا  و همددائ

ِه هللا  يقرر ةت  في مثل هد ه الظدروم التدي هده فدي َمد  الحاجد  َّلد   -   -ِر
العه  والرفق  والدعف َيه يأخ  بًرط َ  يله  ل لَ مقداباًل! وهد ا مد هج كايدر فدي ةدد 
َق مخلدهق علد  وجده األرض يعادي اليدهم  ذاته، ومت  كايَ َيد  الددعاَ ممددو َ لدر

هف تتًَهم وتًَرب َّل  طم  في يد مخلدهق؟! لقدد كدا  لءْمَن غدًا؟ بل مت  كايَ رقاب
عل  ل دا  َياءائده: )قدل ا َِدألمف علءده َجدرًا( َشدهر مدن علدف فدي  -تعال  –قِه هللا 

تدداريخ المصددلحين علدد  وجدده األرض مددن ففددر ااِددالم َّلدد  يهم ددا هدد ا، وي بغدددي َ  
ف َّلد  شديا مددن تمده  كد لَ َّلد  قءدام ال دداع ، ولدءعلف الددعاَ َيده بقددر مددا تمتدد َيدديه

ِدد ام األرض َو ةاددام الددديءا فإيمددا تدد حَ مددن رتددب ال ضدديل  َّلدد  عددالف المت ددهلين 
 الضع اا، وهللا الم تعا !

َّيدده ةددين يحتددداج َةددد الددددعاَ َّلدد  َّخهايددده فضدداًل عدددن ال ددا  ي بغدددي َ  تمدده  كلمددد : 
َعهايددده َّلدد  ال ضددديل    بددالثمن  هددي مددد هج ةءاتدده، وةدددين يفددد و ًا َو صدددقًا مدددن مثددل 

ر هددا َو ليدددر  َة ددن م هدددا اقتددداًا وامتثددداًا بم دداهج األياءددداا، وهللا الم ددتعا ! قالدددَ فلي
َا ًا فدي جدراب  -عائً : ففهزياها َةث الفهداَ، وصد ع ا لهمدا ِد َر فدي جدراب    َ

دَ  -، فقاعَ َِماا قاع  من يااقها - فرنادَ بده علد  فدف  -وهه ما يًد به الِه
ِه هللا  الفراب فا لَ ِميَ ذات ال ااق، قالَ: َوبده بلدر بغدار  -   -ْف لحب ِر

فددي جاددل ْددهر فملثددا يءدده ْددالث لءدداِ يايددَ ع دددهما عاددد هللا بددن َبددي بلددر وهدده غددالم 
، فيددددلج مدددن ع ددددهما ب دددحر -َ  ِدددري  ال هدددف  -، لقدددن -َ  ةددداذق  -شددداب ْقدددف 

يءصبح من قريش بمل  كبائَ فال ي دم  َمدرًا يلتدا ا  بده َّا وعداه ةتد  يدأتيهف بخادر 
م حد   -مدهل  َبدي بلدر  -ةدين يخدتلَ الظدالم، ويرعد  عليهمدا عدامر بدن فهيدَر ذلَ 

دٍل   ِ وهده اللدان  -من غ ف فيريحها عليهما ةت  ت هب ِاع  من العًاا فيايتا  في رر
ي عدل ذلدَ فدي  -َ  يصدءح يغ مده  -ةت  ي عب بها عامر بن فهيَر بغلد   -الار  

كمدداِ العقدل ومدد هج الًدرع، وقددد قدداِ كدل ليلدد  مدن تلددَ اللءددالي الدثالث، وهدد ا كلده مددن 
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: َّ  ااعتما  عل  األِباب شدرب، وتركهدا بالملءد  -رةمه هللا تعال   -شءخ ااِالم 
دهلَ  جهدد فدي َخد  كافد  التددابير،  -   -قدح في العقدل. اهدد، َويدَ تدر  ه دا َ  ِر

ةلدد  وعمددل كددل مددا يلددزم فددي ااِددت ا َ مددن األِددباب الما يدد  والمع هيدد ، وتهءددأ لهدد ه الر 
 من قال ومن بعد. -تعال  –تهيئ العقالا ْف بعد ذلَ يبق  األمر هلل 

ددِه هللا  رجداًل مددن ب دي الددديل وهده مددن ب دي عاددد بدن عددد  ها يددًا  -   -واِدتأجر ِر
َريتًا  وهه عل   يدن ك دار قدريش فأم داه فددفعا َّلءده  -والخريَ هه الماهر بالهداي   -خر

لءداِ فأتاهمدا براةلتيهمدا ْصدبح ْدالث، وايالدب  راةلتيهما، وواعداه غدار ْدهر بعدد ْدالث
مدد   ر  فددي اِددتئفار  معهمدا عددامر بددن فهيددَر، والدددليل، فأخدد  بهدف طريددب ال دداةل، ْو
َهدل الم در والًدرب بًدرط  المًرب في ه ا المهطن الخاير ما ي ائَ بفدهاَ اِدتئفار 

َهل الم ر  َ  يلهيها م تم ين، َّ  القءف التي تهجد ع د الم لمين اليهم هي ك لَ ع د
َلف ه ه األولهيات فقَ، ذلَ َ  كل هد ه القدءف التدي جداا بهدا  ِْ والًرب ا فرق َّا في 
 يدن ااِدالم هدي ممدا تقدره العقدِه ويرتضدءه َولده األلبداب، وةدين تتمدَه  فدي فدر  مددن 
َهدل ال  دهق  ال ا  ةت  له كا  مًركًا ا ةرج في ااِتعاي  به، وقدل مثدل ذلدَ فدي 

 لم تعا !والعصءا ، وهللا ا
وتملددن المًددركه  مددن اقت دداا َْرهمددا ةددين علمددها بخروجهمددا مددن ملدد ، ووصددلها َّلدد  

:  يدا ياددي -رهدي هللا تعدال  ع ده  -الغدار، ووق دها علءده ةتد  قداِ َبده بلددر الصدديب 
: )اِددلَ يددا َبددا بلددر اْ ددا  هللا -   -هللا لدده َ  بعضددهف طأطددأ بصددره لر يددا ، فقدداِ 

في كتابه المريف َّل  ذلَ بقهله: )ْايي اْ ين َّذ همدا  -عال ت –ْالثهما(، وقد َشار هللا 
َعظدف مدا  -تعدال  –في الغار َّذ يقِه لصاةبه ا تحدز  َّ  هللا مع دا(، َّ  الثقد  بدالل 

ي بغددي َ  تمدده  فددي ي دده  الدددعاَ بًددرط َ  ي ددبقها ااعدددا  المددا  ، وةددين يلتمددل 
دد  ااي ددا  فددي تدددابير ال فدداح علءدده َ  يدددرب َيدده ي ددير ، -تعددال  –فددي رعايدد  هللا  ِو

َعظدف  -تعدال  –وهه ةافظه وياصدره ومعلءده، وهدل ِدمعَ األمد  فدي الثقد  بهعدد هللا 
من ه ه الملم : )يا َبا بلدر مدا ظ دَ بداْ ين هللا ْالثهمدا(، هلل  ر األياءداا فدي معدرفتهف 
 -بدددرنهف! وهلل  رهدددف فدددي معرفددد  قددددره! وهلل  رهدددف ةدددين يقدددهم بقلدددهنهف ِدددر تعظدددءف هللا 

 وتهةيده. -تعال 
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َمددات فقددَ هددي كيددر العقيدددَ الحقدد  فددي قلددهب الرجدداِ، وةددين يقددف الدابءدد  فددي  َّ  األ
َمدات ْدف تفدد قلبدده يمتلدئ ْقد  فدي رنده فدداعلف َ  مدا ِده  ذلدَ مدن التهةيددد  مهاقدف األ

 هباا ا فائدَ يءه.
 َّ  كثيرًا من المتًدقين بللم  التهةيد في مهاقف ال عف هف َِو من يخ در فدي مهاقدف

ددائل الددديءا تقددف علدد  فددف  -   -المحددن، َمددا ياي ددا  فددأمف الم ددر بلددل مددا تملددَ مددن ِو
الغار، وهي تفءش كمدًا وغءضًا، ْف ا تصل َّلءه م  َيه َقرب َّلد  الهاةدد مد هف مدن 
 –شدددراب يعلددده، وهددده مددد  ذلدددَ كلددده يعلدددف يقي دددًا َيددده ا ِدددايل َّلءددده مدددا  ام َ  عدددين هللا 

 َيظار المخلهقين. ترعاه وتمل ه وتح ظه عن -تعال 
َّ  العقيدددَ تصدد   مددن المضددي الصددغيَر ةفدداَر صددلب  ا تدددكها األةددداث مهمددا كايددَ 
َعظدددف مددد هج فدددي ةءددداَ  كايدددَر َو قهيددد ! َّ  هددد ا المددد هج الددد   يضدددرنه ل دددا القددددَو هددده 
الدعهات، وعلي ا َّذا َر يا ال فداح َ  ي دتعد بلدل مدا يملدن مدن َ وات ال فداح الح دء  

ذًا وخًدددهعًا وهدددع ًا طدددالاين ال صدددَر،  -تعدددال  –بدددين يدددد  هللا ْدددف علي دددا َ  ي ادددرح 
  اعين بالثبات والتهفيب.

َعل دددَ عدددن ملافدددأَ لمدددن يقتلهمدددا َو  ولمدددا شدددعرت قدددريش بددداي الت األمدددر مدددن يدددديها 
مددن بي هددا لي الددب  -   -يأِددرهما، َّ  قددريش مددا كايددَ الاتدد  تتصددَهر خددروج محمددد 

الهاقددد  ي ددرض ي  ددده، ولهدد ا  فعدددَ بفدددائز لم ددده  -تعددال  –بدعهتدده يفدددهب َرض هللا 
كايَر لمن يقدبَّ علءده ويعيدده ةءدًا َّلد  َرض ملد ، وفدي ذلدَ مدا يعاءدَ  الد  علد  
ةفف الصراع بين الحب والباطل، الصدراع بدين الددعاَ َّلد  الحدب والددعاَ َّلد  الباطدل، 

تداريخ، الصراع بين المصلحين والم  دين، َّ  امتدا  الصراع ِ   َّلهء  تمتد بامتدا  ال
لين. -   -وما ياي ا   َّا يمهذج عل  َْر األياءاا والمِر

َّ  الصراع َكار من لحظ ، َوِو  من َرض قام عليها، بل هه الدزمن كلده، واألرض 
بعامتها، ا اي ماب َّا ةين تدبر الديءا بأِرها، وي تقل َّل  عالف اْلخَر الم تظر، ذلَ 

ه اب عل  عرصات الف ا  في عدالف اْلخدَر َ  جزاا الدعَه والفها  لء  اليهم وإيما 
 وهللا الم تعا !

صهب المدي   في ظل  -رهي هللا تعال  ع ه  -وصاةبه الصديب  -   -وايالب 
هددد ا ااِدددت  ار المايدددر مدددن قدددريش، قددداِ َبددده بلدددر: َِدددري ا ليلت دددا كلهدددا ةتددد  قدددام قدددائف 
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  لها ظل لف تأت الظهيَر، وخال الاريب فال يمر يءه َةد ةت  رفعَ ل ا صخَر طهيل
   -علءه الًم ، ف زل ا ع دها، فأتيَ الصدخَر ف دهيَ بيدد  ملايدًا ي دام يءده ال ادي 

ِه هللا َويا َي َّ لَ ما ةهلَ،  - ، ْف قلَ: يف يا ِر في ظلها، ْف ب اَ علءه فرَو
ف ام وخرجَ َي َّ ما ةهله، فإذا َيا براعي غ ف مقال بغ مده َّلد  الصدخَر يريدد م هدا 

َهددل المدي دد  َو ملدد ،  الد   َر يددا، فلقيتدده فقلدَ: لمددن َيددَ يددا غدالم؟ فقدداِ: لرجددل مدن 
فقلَ: َفي غ مَ لان؟ قاِ: يعف، قلدَ: َفتحلدب لدي؟ قداِ: يعدف، فأخد  شداَ فقلدَ لده: 
اي ْ ددَّر الضددرع مددن الًددعر والتددراب والقدد  ، فحلددب لددي فددي قعددب معدده كثبدد  مددن لددان، 

   -م هدا ويتههدأ، فأتيدَ ال ادي لءًدرب  -   -قاِ: ومعي َّ اَو َرته  فيها لل اي 
وكرهدَ َ  َوقظده مدن يهمده، فهافقتده اِددتءقظ، فصدااَ علد  اللدان مدن المداا ةتدد   -

ِه هللا اشرب ه ا اللان، قداِ: فًدرب ةتد  رهديَ، ْدف قداِ:  بر  َِ له، فقلَ: يا ِر
َالددَ الًددم ، واتبع ددا ِددراق  بددن  َلددف يددأ  الرةيددل؟ قلددَ: بلدد ، قدداِ: فارتحل ددا بعدددما 

ددِه هللا، فقدداِ: )ا تحددز  َّ  هللا مع ددا(، فدددعا علءدده ال اددي مالددَ،    -فقلددَ: َْتي ددا يددا ِر
 -  ه َّل  با ها َْر  في َجَلٍد من األرض، فقاِ: َراكما قدد  عهتمدا فارتامَ به فِر

ف فا، ففعدل  -   -علَ  فا عها لي، فالل لمما َ  َر  ع مما الالب، فدعا له ال اي 
ْك يددتف مددا ه ددا، فددال يلقدد  َةدددًا َّا ر ه، قدداِ: ووَفدد  ل ددا، وفددي ا يلقدد  َةدددًا َّا قدداِ: 

ِه هللا  ه في األرض َّل  با ده،  -   -رواي : قاِ: فلما  يا  عا علءه ِر ف اخ فِر
ب ع ه، وقاِ: يا محمد! قد علمَ َ  هد ا عملدَ، فدا ع هللا َ  يخلصد ي ممدا َيدا  وْو

ي فخدد  ِددهمًا م هدا، فإيددَ ِددتمر يءده، ولددَ علدَ  ألعَمدديَن علدد  مدن ورائددي، وهدد ه ك دايت
علددد  َّبلدددي وغلمدددايي بملدددا  كددد ا وكددد ا فخددد  م هدددا ةاجتدددَ، فقددداِ: )ا ةاجددد  لدددي فدددي 
م   ر   خر ي بغي َ  يعءه الدعاَ والمصلحه  َ  القلهب بين يدد  هللا   –َّبلَ(، ْو

 –يقلاهددا كءدد  يًدداا، وال ددا  مهمددا طغددَ وتفاددرت وَعرهددَ عددن وةددي هللا  -تعددال 
هقَ ذاته َقرب ما تمه  َّل  رنها، والًدهاهد التدي يرويهدا مدن  يدات هي في ال -تعال 
ال  ت هف في ر هف َّل   ين هللا -تعال  –هللا  تبدارب وتعدال   -، َو َخالق ْةَماِ الِر
ال ، ويتقرب ب دقهط  يدن - ، لقد كا  ِراق  بن مالَ قال لحظات ياار  صاةب الِر
ي د  اللحظد  يعده  م م دًا برنده، متبعدًا ، ويًرم للفاهلء  الظلماا، وفي -تعال  –هللا 

، ج ددديًا مددن ج دده   يددن هللا  ددهله، ةامءددًا عددن ةءدداض الدددعَه ، يءددا هلل مددا -تعددال  –لِر
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َعفل ددا َّلدد  اِددتعفاِ الثمددار الءايعدد  قاددل ةلددِه  َقددرب ال ددا  َّلدد   يددن ال اددَر! ومددا 
 قاافها، وهللا الم تعا !

دهله  -تعدال  -ويءده كد لَ: عظدءف ع ايد  هللا  ، فإيده يخدرج مدن بدين َظهدر -   -بِر
َعي هف فر ًا َّا من ع ايد  هللا  ، وَعدزًا َّا مدن م هفده -تعدال  –َم  الم ر يخرج عل  

الته، ْف يصل َّل  مرا ه ونغيته ا تتااِو َّلءه َيد  المعرهين الم  دين، وهل ا  وِر
 - تعددال –، ويددِز ب دداةته المريمدد  لقددي مددن لاددف هللا -تعددال  –كددل مددن تعَلددب بددالل 

لي ته وتامي ه مدا تقدر بده عي ده، وتهددَ بده ي  ده، وت دلن َّلءده روةده، وهللا  وع ايته ِو
 الم تعا !

ِه هللا  بخءم  َم معاد فأرا وا القر ، فقالَ: وهللا ما ل دا طعدام وا ل دا  -   -يِز ِر
ددِه هللا  بددبعَّ غ مهددا فم ددح هددرعها  -   -م حدد ، وا ل ددا شدداَ َّا ةائددل، فدددعا ِر

ةت  رغ ، وقاِ: اشدرني  -َ  القدح  -، وةلب في الع  -تعال  –هللا  بيده، و عا
يا َم معاد!! فقالدَ: اشدرب َيدَ َةدب بده، فدر ه عليهدا، فًدرنَ ْدف  عدا بحائدل َخدر  
ِه  ف عل بها مثل ذلَ فًرب، ْف  عا بحائل َخر  ف ق  َصحابه، وطلاَ قريش ِر

َريَ محمدًا وةليته ك ا؟ فهص هه ةت  بلغها َم معاد ف ألهها ع ه فقالها:  -   -هللا 
لها، فقالَ: ما َ ر  ما تقهلده ، قدد هداف ي ةالدب الحائدل، قالدَ قدريش: فد لَ الد   
: يددا َبدا بلدر مدن هد ا الرجدل الد   بدين يددديَ؟  يريدد، وكدا  الرجدل يلقد  َبدا بلدر يءقدِه
: ه ا الرجل يهدي ي ال ايل، وكا  الم لمه  في المدي د  قدد ِدمعها خادر خدروج  يءقِه

مددن ملدد ، فمددايها يغدددو  كددل غددَا َّلدد  ظدداهر المدي دد  ي تظرويدده، ةتدد   -   -ال ادي 
َّذا اشددتد الحددر علدديهف عددا وا َّلدد  بيددهتهف، ةتدد  َّذا كددا  اليددهم الدد   قدددم يءدده ايتظددروه 

ددِه  وقددد  خلددها بيددهتهف،  -   -ةتدد  َّذا لددف ياددب ظددل ي ددتظله  بدده عددا وا، فقدددم الِر
مدر ي ظدر َّلءده فلدف يملدَ اليهده   َ  قدداِ يبصدر بده يهده   علد  َطدف مدن  طدامهف أل

دِه هللا  بأعل  صهته: يا معًر العرب ه ا جدكف ال   ت تظرو ، وتلق  الم لمه  ِر
-   -  وصاةبه َبدا بلدر وهمدا راكبدا ، وصدعد الرجداِ وال  داا فدهق الايدهت، وت دَرق

ددِه ددِه هللا، يددا محمددد، يددا ِر هللا،  الغلمددا  والخدددم فددي الاددرق ي ددا و : يددا محمددد، ياِر
: جدداا ياددي هللا، جدداا ياددي هللا، وكددا  قدومدده  فددي يددهم  -   -َوشددرم بعضددهف يقددِه

، وكا  قدومه  خر ال هدار مدن ذلدَ اليدهم، ويدِز   -   -ااْ ين من شهر رنء  األِو
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في قباا فدي ب دي عمدرو بدن عدهم، ونقدي َرند  عًدَر ليلد ، َوِد  م دفد قبداا، وفدي 
َعظددف  ليددل علدد   ْددار الم ددفد فددي ةءدداَ تأِددء  الم ددفد َِو قدومدده وع ايتدده بدد ل  َ

 األم .
باألم  كا  الم فد هه كل شيا، واليهم م  كل َِف صار الم فد ا شديا! وإذا 
َرا  فر  َو ََِر َو مفتم  ةءاَ مل هدا العدز والرفعد  والحءداَ الايبد  فعلديهف بالم دفد، 

هف طمأيي   من خالِ ه ا الم فد، ْف ا  عليهف بعد ذلَ ما عليهف َوًا َ  تمتلئ ي ِه
 ي عله ! وهللا الم تعا !

َعمداا ب دي ال فدار ففدااوا متقلددين  -   -ْف لمدا عدزم  دل َّلد   َ  يددخل المدي د  َِر
دِه هللا  وصداةبه وهمدا  -   -ِيهفهف وهدف قريبدًا مدن خمد  مئد  رجدل، َوةداطها بِر

: َ  ي ير ةت  يِز بفايب  ار َبي َيهب األيصار  فت دااِ -   -راكبا ، َوقال 
َهل ددا َقددرب؟ فقدداِ َبدده َيددهب: َيددا يددا ياددي هللا، هدد ه  ار ، وهدد ا بددابي ف ددِز فددي  بيددهت 

با اا الم فد في َرض كا  فيها يخل لغالمين يتءمين من ب دي  -   - اره، ْف َمر 
، وقددددام الم ددددلمه  بت ددددهيتها، وقادددد  يخيلهددددا، وصدددد ها -   -ال فددددار، وقددددد اشددددتراها 

ا تمدددَ تلدددَ الهفدددَر المباركددد  بمدددا فيهدددا مددددن ألواا الحفددداَر فدددي قالددد  الم دددفد، وهلددد 
هددء ًا علدد   -   -َمددرًا  خددر، وةددل  -تعددال  –الاريددب، َورا  ال ددا  َمددرًا، َورا  هللا 

 -   -َهل المدي  ، وخَلدف بلدده ملد  التدي يًدأ فيهدا َوةاهدا خلدف ظهدره، وقدد وقدف 
ولددددها َ  قهمددددَ وهدددده خددددارج م هددددا بددددالحزَوَر فقدددداِ: وهللا َّيددددَ ألةددددب َرض هللا َّلددددَ  

، فقددد كددا  -رهددها  هللا علدديهف  -َخرجددهيي مددا خرجددَ، ومثددل ذلددَ صددحابته المددرام 
 ير  : -رهي هللا ع ه  -بالِ 

 َا ليَ شعر  هل َبيتن ليل   بهاٍ  وةهلي َّذخرن وجليدلْ 
َ     وهل يادو  لي شام ن وط يلْ   وهل َرر   يهمًا مءاَه َمفر

ه قداِ: )اللهدف ةادب َّلي دا المدي د  كحا دا ملد  َو بأصحاب -   -ولما َر  تلَ الحاِ 
َشد، وصححها، ونارب ل ا في صاعها ومدها، وايقل ةَماها فاجعلهدا بالفح د (، وقداِ 

-   - َعقددابهف(، وهلدد ا طددهت : )اللهددف امددَّ ألصددحابي هفددرتهف، وا تددر هف علدد  
 -   - ادي مل  ذكراها من ه ه ال يَر المبارك  ةت  كا  يهم ال تح ال   عا  يءده ال

 مَر َخر  َّل  تلَ الديار وهللا الم تعا !
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وهلددد ا ايتهدددَ َةدددداث هددد ه الهفدددَر بمدددا فيهدددا، وهدددا َيدددَ تقدددَر هددد ه الددددرو  وال  ثدددات، 
َوة ب َيها بعَّ ما فيها ولء َ كلها، ومن َرا  َبهاب العز فعلءه َ  ي قده مدا يقدَر، 

 وهللا الم تعا !
http://www.islamselect.comالمصدر: 
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 دروس من الهجرة
 

 وعي الهجرة للماين  المنورة دروس كثيرة منه  :
 الصراع بين الحق والب طل -*

ف  َيدداررهر دن  ر ررْجدها مر يَن َْخ  صدراع قدديف وممتدد، وهده ِد   َّلهءد  يافد َ قداِ عدز وجدل: ) السد ر
د ْ  برَغي درر َةدبٍَ َّراس ََ  َيْقهْلدها َرنرَ ددا هللْا َوَلده َا َ ف  َ  َصددَهامر َم ٍَّ لسْهددَر َضددْهف  بردَبع  ْ  هللار ال سداَ  َبع 

َكْر فريَها اِْف هللار َكثريًرا َوَلَي ْصَر س هللْا َمن َي ْصدْرْه َّر س هللَا َلَقدهر ٌّ  ْد ْي    َونرَء ن َوَصَلَهاتن َوَمَ اجر
 [.40َعزريزن ( ]الحج: 

ددلري َّر س هللَا َقدهر ٌّ ولمدن هد ا الصددراع معلدهم العاقبد : ) َكتَددَب هللْا ألَ  لردَانس َََيدا َوْرِْ َعزريددزن (  غ 
 [.21]المفا ل : 

 مكر خصوم الاةوة ب لااعي : -*
َمدددر م دددتمر متمدددرر، ِدددهاا عدددن طريدددب الحدددب  َو القتدددل َو ال  دددي وااخدددراج مدددن  

األرض، وعلدد  الدابءدد  َ  يلفددأ َّلدد  رندده َو  يثددب بدده ويتهكددل علءدده ويعلددف َ  الملددر 
يَن َكَ دْروا لرْيث ارتْدهَب  42ب َّا بأهله،ال يئ ا يحي ََ السد ر ْمدْر برد كما قاِ عدز وجدل: ) َوإرذ  َيم 

ْمْر هللْا َوهللْا َخي ْر ال َماكررريَن ( ]األي اِ:  ْمْروَ  َوَيم  ررْجهَب َوَيم  ْتْلهَب ََو  ْيخ   [.30ََو  َيق 
َهل الباطل وخصهم الدعَه اِتخدام ِالح الماِ اغدراا ا ل  ده  الضدعء   ومن ملر 

للقضاا عل  الدعَه والدعاَ، ول لَ رصدوا مائ  ياقد  لمدن يدأتي بأةدد المهداجرين ةء دا 
َو ميتدًا، فتحدرب الادامعه  ومدد هف ِدراق ، الد   عدا  بعددد هد ه المغدامَر الخاِدَر ما ي ددا 

َق  َق، وهددده ر دددي الاريدددب عدددن الادددامعين اايمدددا بدددأوفر رندددح َوطيدددب ر ، َوخددد  يعمس
قداِ تعدال : )   اجتهدوا في الالدب، وهلد ا يدر  هللا عدن َولءائده والددعاَاْلخرين ال ين 

ف  ةَ  اريلر هللار َفَ ْي  رْقهَيَها ْْفس َتْمهْ  َعَلي هر َِ وا َعن  َهاَلْهف  لرَءْصدر يَن َكَ ْروا ْي   رْقهَ  ََم  دَرًَ َّر س الس ر   
يَن َكَ ْروا َّل  َجَه سَف ْيح   َلْاهَ  َوالس ر ْروَ  ( ]األي اِ: ْْفس ْيغ  ًَ36.] 

َّ  مددن تأمددل ةا ْدد  الهفددَر وَر   قدد  التخاددءَ فيهددا، و قدد  األخدد  باألِددباب مددن  -*
الم دد   ابتددائها َّلد  ايتهائهدا، ومدن مقددماتها َّلد  مدا جدر  بعددها، يددرب َ  التخادءَ
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دِه هللا  كدا  قائًمدا، َو  التخادءَ جدزا مدن ال دَ   ال اهيد  وهده   بالهةي في ةءداَ ِر
من التملء  االهي في كل ما طهلب بده الم دلف َو  الد ين يميلده  َّلد  الع هيد ،  جزا

بحف  َ  التخاءَ وإةلام األمهر لء ا من ال َ   َمثاِ ه اا مخائه  ويف ه  عل  
 43. َي  هف وعل  الم لمين

 * األخذ ب ألسب ب أمر ضروري:
 ةصدِه ال تءفد ، َّ  اتخاذ األِباب َمدر هدرور  وواجدب، ولمدن ا يع دي ذلدَ  ائمداً 

ذلَ أل  ه ا َمدر يتعلدب بدأمر هللا، ومًديئته ومدن ه دا كدا  التهكدل َمدرًا هدروريا  وهده 
 من باب اِتمماِ اتخاذ األِباب.

ِه هللا  ائل ولم ه في الهقَ ي  ه مد  هللا،   َّ  ِر َعد كل األِباب، واتخ  كل الِه
اا، وي صدرم القدهم بعدد يدعهه وي ت صره َ  يللل ِعءه بال فاح، وه ا ي دتفاب الددع

 .44 َ  وق ها عل  باب الغار، وت ءخ فر  ِراق  في األرض ويللل العمل بال فاح
 ب لمعجزات الحسي : اإليم ن -*

ددد  علددد  ة دددظ هللا   وفدددي هفدددَر ال ادددي  وقعدددَ معفدددزات ة دددء ، وهدددي  ائدددل ملمِه
ددِه هللا  ر، ي ددءج الع ماددهت علدد  فددف الغددا -علدد  مددا رو  -، ومددن ذلددَ ورعايتدده لِر

ددِه هللا  مدد  َم معاددد، ومددا جددر  لدده مدد  ِددراق  ووعددده َّيدداه بددأ    وم هددا مددا جددر  لِر
يلددب  ِددهار  ك دددر ، فعلدد  الددددعاَ َا يت صددلها مددن هددد ه الخددهارق، بدددل يدد كروها مدددا 
 امَ ْابت  بال    ال اهي  عل  َ  ي اهها ال ا  علد  َ  هد ه الخدهارق هدي مدن جملد  

الته علءه ال الم  .45  ائل ياهته وِر
 جواز االستع ن  ب لك عر المأمون: -*

ويفددَه للدددعاَ َ  ي ددتعي ها بمددن ا يدد من بدددعهتهف، مددا  امددها يثقدده  بهددف ويددأتم هيهف 
َوبددا بلددر اِددتأجرا مًددركًا ليدددلهف   علدد  مددا ي ددتعي ه  بدده معهددف، فقددد َري ددا َ  ال اددي 

هر خايددَر علدد  طريددب الهفددَر و فعددا َّلءدده راةلتيهمددا وواعددده ع ددد غددار ْددهر، وهدد ه َمدد
قدا بده َوم داه، ممدا يددِ علد  َ  المدافر   َطلعاه عليها، وا شَ َ  ال اي  َوبا بلر ْو
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  148ايظر: من معين ال يَر، ص - 44
 (.2/108ايظر: الم ت ا  من قصص القر   ) - 45



 333 

ددهق  َو العاصددي َو غيددر الم ت ددب َّلدد  الدددعاَ، قددد يهجددد ع ددد هدد اا مددا ي ددتدعي ْو
الددددعاَ بهدددف، كدددأ  تدددرناهف راباددد  القرابددد ، َو المعرفددد  القديمددد  َو الفدددهار، َو عمدددل 

ابءددد  لهدددف، َو أل  هددد اا ع ددددهف يدددهع جيدددد مدددن األخدددالق معدددروم، كدددا  قدددد قدمددده الد
األِاِدددء ، مثدددل األمايددد  وةدددب عمدددل الخيدددر َّلددد  غيدددر ذلدددَ مدددن األِدددباب، والم دددأل  

 . تقديري  يترب تقديرها َّل  فا   الداعي ومعرفته بالًخص
 دور المرأة عي الهجرة: -*

افددر مددن وقددد لمعددَ فددي ِددماا الهفددَر َِددماا كثيددَر كددا  لهددا فضددل كايددر ويصدديب و 
الفها : م هدا عائًد  ب دَ َبدي بلدر الصدديب التدي ة ظدَ ل دا القصد  ووعتهدا ونلغتهدا 

التي ِاهمَ في تمهين  46 لألم ، َوم ِلم  المهاجَر الصاهر، َوِماا ذات ال ااقين
ددِه  وصدداةبه فددي الغددار بالمدداا والغدد اا، وكءدد  تحملددَ األذ  فددي ِددايل هللا؟   الِر

ددِه هللا لمدد»فقدد ةدددْت ا عددن ذلدَ فقالددَ:   -رهددي هللا ع دده  -َوبدده بلدر   ا خدرج ِر
َتايدا ي ددر مددن قدريش، فدديهف َبدده جهدل بددن هًددام، فهق دها علدد  بدداب َبدي بلددر، فخرجددَ 
َّليهف فقالها: َيدن َبدهب يدا ب دَ َبدي بلدر؟ قالدَ: قلدَ: ا َ ر  وهللا َيدن َبدي؟ قالدَ: 

رطدي قالدَ: ْدف فرف  َبه جهل يده، وكا  فاةًًا خايثدًا فلادف خدد  لامد  طدرح م هدا ق
 .47 « ايصرفها...

فهدد ا  ر  مددن َِددماا رهددي هللا ع هددا تعلمدده ل  دداا الم ددلمين جددياًل بعددد جيددل كءدد  
تخ ددي َِددرار الم ددلمين عددن األعددداا، وكءدد  تقددف صددامدَ شددامخ  َمددام قدده  البغددي 
ددها الثددايي الالءددي، فع دددما  خددل عليهددا جدددها َبدده قحافدد ، وقددد ذهددب  والظلددف! َومددا  ِر

كدال يدا َبدَ، هد  »، قالدَ: «وهللا َّيي ألراه قد ففعلف بماله مد  ي  ده»بصره، فقاِ: 
ا بدأ ، َّذا كدا  تدرب المدف »، فقداِ: «فهه  يدده علءده»يدب عل  ه ا الماِ، قالَ: 

قالدَ:وا وهللا مدا تدرب ل دا شديئًا ولم دي َر ت »، «ه ا فقدد َة دن، وفدي هد ا بدالغ لمدف
 .48 «َ  َِلن الًءخ ب لَ
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ل َ قلدب جددها الضدرير، مدن غيدر َ  ونه ه ال ا   والحلم   ِترت َِماا َباها، ِو
تم ب، فإ  َباها قد ترب لهف ةق ا ه ه األةفار التي كهمتها لتامئن لها ي   الًدءخ، 
َّا َيه قد ترب لهف معها َّيمايًا بالل ا تزلزله الفباِ، وا تحركه العهاصدف الهدهج، وا 

ق  به ا ةد لها، وغر  فيهف هم  تتعلدب يتأْر بقل  َو كثَر في الماِ، ووْرهف يقي  ًا ْو
بمعالي األمهر، وا تلت َ َّل  ِ افها فضرب بهف للايَ الم لف مثداًا عدز َ  يتمدرر، 

 وقل َ  يهجد يظيره.
لقد هرنَ َِماا رهي هللا ع ها به ه المهاقف ل  اا ون ات الم لمين مثال، ْهن في 

  هاله.َم  الحاج  َّل  ااقتداا به، وال  ج عل  م
 ال ادي  وظلَ َِماا م  َخهاتها في مل  ا تًله هءقًا، وا تظهر ةاج ، ةتد  بعدث

  د  َوبدا رافد  مدهاه، وَعااهمدا بعيدرين وخم دمائ   رهدف َّلد  ملد ، فقدددما َيدد بدن ةاْر
َيدد، َومده بركد ،  َوجده، َوِدام  بدن  َمعد   ده ه ب دَ  علءه ب اطم  َوم كلثهم اب تءه، ِو

ج معهمددا عاددد هللا بددن َبددي بلددر بعءدداِ َبددي بلددر فدديهف عائًدد  المل دداَ بددأم َيمددن، وخددر 
 .49 َوِماا، فقدمها المدي   فأيزلهف في بيَ ةاْر  بن ال عما 

 الجناي  الرفيع  والبك ء من الفرح: -*
تظهر َْر الترنء  ال اهي  في ج دي  َبي بلر الصديب وعلي بن َبدي طالدب رهدي هللا 

ع ددددما َرا  َ  يهددداجر َّلدد  المدي ددد  وقددداِ لددده  -رهددي هللا ع ددده  -ع همددا، فدددأبه بلدددر 
ددِه هللا  فقددد بدددَ فددي ااعدددا  والتخاددءَ « ا تعفددل لعددل هللا يفعددل لددَ صدداةباً : »ِر
فابتاع راةلتين واةتب هما في  اره يعل هما َّعدا ًا ل لَ، وفي روايد  البخدار ، »للهفَر 
لقدد كدا  يددرب  ،«َرنعد  َشدهر -وهه الخبَ -وعلف راةلتين كايتا ع ده ورق ال مر»

، وهدده الدد   ترندد  لءلدده  قائدددا، َ  لحظدد  الهفددَر -رهددي هللا ع دده  -بثاقددب بصددره 
دخر َِدرته لخدمد   ديل  الهفدَر، ورتدب تمهي هدا، ِو صعب  قد تأتي ففأَ؛ ول لَ هءأ ِو

ددِه هللا ال اددي  َوخاددره َ  هللا قددد َذ  لدده فددي الخددروج والهفددَر،   ، وع دددما جدداا ِر
يدأهللا مدا شدعرت »قِه عائً  رهي هللا ع ها في هد ا الًدأ : بل  من شدَ ال رح، وت

                                                
 .128ايظر: الهفَر ال اهي  المبارك ، ص - 49



 335 

، َّيها قمد  «قَ قال ذلَ اليهم َ  َةدا يبلي من ال رح ةت  َريَ َبا بلر يبلي يهمئ 
 ال رح البًر  َ  يتحِه ال رح َّل  بلاا.

يعلددف َ  مع د  هد ه الصدحب ، َيدده ِدءله  وةدده برفقدد   -رهدي هللا ع ده  -فالصدديب 
ددِه رب العدددالمي ن بضددع  عًدددَر يهمددًا علددد  األقددل وهددده الدد   ِدددءقدم ةءاتدده ل ددديده ِر

: َ  يت ددر  وقائددده وةايبدده المصددا    ، فددأ  فددَه فددي هدد ا الهجدده  ي ددهق هدد ا ال ددَه
َهددل األرض، ومددن  و  الصددحب جمءعددًا برفقدد  ِدديد الخلددب  الصددديب وةددده مددن  و  

وهده فدي وتظهر معايي الحب فدي هللا فدي خدهم َبدي بلدر  50 وصحاته كل ه ه المدَ
الغار من َ  يراهما المًركه ، لءله  الصديب مثاًل لمدا ي بغدي َ  يلده  علءده ج دد  
الدددعَه الصددا ق، مدد  قائددده األمددين، ةددين يحدددق بدده الخاددر مددن خددهم وإشدد اق علدد  
ةءاته، فما كا  َبه بلر ِاعتئ  بال   يخً  عل  ي  ه المدهت، ولده كدا  كد لَ لمدا 

ِه هللا  الخايَر، وهه يعلف َ  َقدل جزائده القتدل َّ  َم دله  في ه ه الهفَر  رافب ِر
ددِه هللا  ددِه المددريف المًددركه  مدد  ِر ، وعلدد  ، ولم دده كددا  يخًدد  علدد  ةءدداَ الِر

دِه  ، ويظهدر الحد  األم دي 51 فدي قبضد  المًدركين  م تقال ااِدالم َّ  وقد  الِر
ائل: فدي مهاقدف كثيدَر م هدا، ةدين َجداب ال د  الريء  للصديب في هفرتده مد  ال ادي 

مددن هدد ا الرجددل الدد   بددين يددديَ؟ فقدداِ: هدد ا هدداٍ  يهدددي ي ال ددايل، فظددن ال ددائل بددأ  
الصديب يقصد الاريب، وإيما كا  يقصد ِايل الخير، وه ا يدِ عل  ة ن اِتخدام 

؛ أل  الهفدَر كايدَ ِدرا  وقدد َقدره 52  َبي بلر للمعاريَّ، فدرارا مدن الحدرج َو المد ب
ِه   .53 عل  ذلَ  الِر

ف علددي بددن َبددي طالددب مثدداِ للف ددد  الصددا ق المخلددص لدددعَه ااِددالم، وفددي مهقدد 
، وفدددي هالكددده خددد ايها  ةيدددث فدددد  قائدددده بحءاتددده، ف دددي ِدددالم  القائدددد ِدددالم  للددددعَه

دِه  ليلد  الهفدَر مدن بءاتده -رهي هللا ع ه  -ووه ها، فما فعله علي  علد  فدراش الِر
رهددي هللا  -  علددي ، َّذ كددا  مددن المحتمددل َ  تهدده  ِدديهم فتءددا  قددريش علدد  َر
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دِه هللا  -رهي هللا ع ه  -، ولمن علءا  -ع ه    لف يبداِ بد لَ، فح دبه َ  ي دلف ِر
 .54 ياي األم  وقائد الدعَه

 عن قي دة األرواح، وعن التع مل مع النفوس: -*
دِه هللا  فدي الهفدَر، كمدا   يظهر الحب العميب ال   ِءار علد  قلدب َبدي بلدر لِر

. وهددد ا الحدددب َجمعدددين فدددي ِددديَر الحايدددب المصدددا    يظهدددر ةدددب ِدددائر الصدددحاب 
الرنددايي كددا  يابعددًا مددن القلددب، ونددإخالص، لددف يلددن ةددب ي دداق، َو يابعددًا مددن مصددلح  
ِه هللا    ييهي ، َو رغب  في م  ع  َو رهب  لملروه قد يق ، ومن َِباب ه ا الحب لِر

 ،ويفهع لءًبعها، كا   ص اته القءا ي  الرشيدَ، فهه ي هر لي امها، ويتعب لء تريحها
دددِه  مدد  صدددحابته فددي ةءاتددده   ي ددرح ل ددرةهف ويحدددز  لحددزيهف، فمدددن ِددلَ ِدد ن الِر

الخاصدد  والعامدد ، وشددارب ال ددا  فددي َفددراةهف َوتددراةهف وكددا  عملدده لهجدده هللا َصددابه 
 .55 شيا من ه ا الحب َّ  كا  من الزعماا َو القا َ َو الم  ولين في َم  ااِالم

ي التدي ت دتاء  َ  تقده  األرواح قادل كدل شديا وت دتاء  َ  َّ  القءا َ الصدحءح  هد
تتعامل م  ال  ه  قال غيرها، وعل  قدر َّة ا  القءا َ يله  َّة ا  الف ده ، وعلد  

رةءمددًا وشدد هقًا بف دده ه   قدددر الادد ِ مددن القءددا َ يلدده  الحددب مددن الف دده ، فقددد كددا  
يادَب َّا الم تضدع ه   َوتباعه، فهه لف يهاجر َّا بعدد َ  هداجر معظدف َصدحابه، ولدف

 .56 والم تهيه  ومن كايَ له مهمات خاص  بالهفَر
------------------- 

دلف معلدف بداَر فدي ِديرته المباركد  المليئد   َّ  هفَر ياي ا محمد صل  هللا علءه و له ِو
 بالعظات والدرو  والعار.

هفمد  وإ  من الدرو  العظءم  التدي ي بغدي َ  يعيهدا الم دلمه  وهدف يمدرو  بدأخار 
يهه ي  صلياء  ةيث يف دو  العالف كلده اِتئصداِ ااِدالم والقضداا علد  الم دلمين 
وماار تهف في كدل َرض. هد ا الددر  هده َ  هد ا الددين الد   َكرم دا هللا بده ورهدءه 
ل ا  ي ًا هه ال ءاج الحامي لمل ةدب فدي األي د  واألمدهاِ واألرض والحريد  والمرامد ، 
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ة دظ المداِ والثدروات ، بصددق العقيددَ تح دظ األرض َّذا ة ظ الدين ة ظدَ الد    و 
 ويح ظ األهل.

َيهدا الم م ده : تهفددر األوطدا  ويضدح  بددال  ه  والمهدج والثدروات مددن َجدل الح دداظ 
دهله. َّ   ر  الهفدَر لي كدد ل دا بلدل وهدهح وجدالا َ  الت دريَ  اايما عل   بالل وِر

الدين فلن يغ ي من بعده وطدن، في العقيدَ مآله هالب ال  ه  وخراب الديار. َّذا فقد 
وا مدداِ، وا َرض. وإ  مددن ِدد ن هللا الثابتدد  َ  القدده  المع هيدد  هددي الحافظدد  للقدده  
ددائل الصدددحءح  للحصدددِه علددد   الما يدد . العقيددددَ واألخدددالق والترنءدد  القهيمددد  هدددي الِه
الملاِدددب العلءدددا والح ددداظ عليهدددا. َّ  الهفدددَر فدددي غايتهدددا فدددرار بالددددين وتلمددد  لادددرق 

عي َّلءه. َّ  ترب الديار واألوطا  وهفرها والخروج  ال صر َومل في ةصِه ال رج ِو
ور وااخدراج م هددا قريبدد  مددن القتددل كمددا قدداِ  م هدا يءدده مًددق  علدد  الدد   ، َّ  تددرب الدددر

 تعال :
دددا فَ  َيددداررْكف مس دددن  ر ْرْجدددها  مر ْتْلدددها  ََيْ َ دددْلف  ََور اخ  ف  ََ ر اق  َعْلدددهْه َّراس َقلريدددلن ا َوَلددده  ََيسدددا َكَتا َ دددا َعَلدددي هر

ا]ال  اا:   [.66مَر  ْهف 
ولمدن هللا تعدال  وعددد المفاهددين فدي ذاتدده والمهداجرين فدي ِددايله بال صدر والظ در فددي 
دد  فردي  ر َيفر َُ داريلر  َِ ر  فردي  الديءا وال َه وال الح في اْلخَر كما قاِ تعال : ا َوَمن ْيَهاجر

ددَعً  وَ  َِ ضر ْمَراَغمددًا َكثريددرًا َو ددْه اأَلر  ررك  ددهلرهر ْْددفس ْيد  ر َوَرِْ َُ رًا َّرَلدد   ددن َبي ترددهر ْمَهدداجر ددْرج  مر َمددن َيخ 
ءمًا ا]ال  اا:  ْ َغْ هرًا رسةر َُ ر َوَكاَ   َُ ْرْه َعل   ْت َفَقد  َوَقَ  ََج   [.100ال َمه 

ْهدف  وقاِ عن المرتد عن  ي ه ال ين ال   ا يصمدو  َمام المحن وال تن. ا َا َجَرَم ََيس 
ددروَ  ا]ال حدل:  ِر ددَرَر ْهدْف ال َخا [ َوْ دد  ِدبحايه وتعددال  علد  الثددابتين علدد  109فردي اْلخر

 ََ  يد هف والقابضدين علءده علد  الددرغف مدن كدل َجدهاا ال ددتن والمحدن فقداِ: ا ْْدفس َّر س َرنسدد
دددددر َمددددا ْفترْ ددددها  ْْددددفس َجاَهددددْدوا  َوَصددددَاْروا  َّر س رَ  ددددن َبع  يَن َهدددداَجْروا  مر َها َلَغْ ددددهرن لرلسدددد ر دددددر ددددن َبع  ََ مر نسدددد

ءفنا]ال حدددددل: َ َلَمددددددَ  110رسةر ُس دددددْاَلَ ا َوإر س  ِْ َي سْهف   دددددددر يَن َجاَهددددددْدوا فريَ دددددا َلَ ه  [ وقدددددداِ: ا َوالسددددد ر
 [. 69ال ْمح  ر ريَنا]الع ماهت:

وإ  مدن  رو  هد ه الهفددَر المباركد  كد لَ التددي ي بغدي َ  يعيهدا الم ددلمه  جيددًا هدده 
لاغءددا  مهمددا اشددتد وت دداه  فإيدده َّلدد  ايتهدداا وايدددةار ، فددال يحددل لم ددلف َ  الظلددف وا

ي من بالل واليهم اْلخر َ  ي ت لف للباطل َو َ  يدب الءأ  والق هط َّل  ي  ه. وإيما 
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علءه َ  يصار ويصابر َو  يأخ  باألِباب المتاة  َمامه معتمدًا فدي ذلدَ كلده علد  
م ههًا األمهر كلها َّلءه جل وعال. فإ  مدن تهكدل رنه وخالقه اجئًا َّلءه متهكاًل علءه 

َهدددل  علددد  هللا ك ددداه، ومدددن اذ بددده ةمددداه، ومدددن اِت صدددر بددده يصدددره ووقددداه وإ  خ لددده 
  األرض َو كدددا وا بددده وفدددي هددد ه المعدددايي يقدددِه هللا عدددز وجدددل م ههدددًا بهفدددَر ياءددده 

ْ َّر  َُ يَن َكَ دْروا  َْدايرَي ونصاةبه وخليله َبده بلدر: ا َّراس َت ْصدْروْه َفَقدد  َيَصدَرْه  َرَجدْه السد ر ذ  ََخ 
دلريَ َتْه َعلَ  َِ  ْ َُ َ َمَعَ دا َفدَأيَزَِ  َُ دَز   َّر س  برهر َا َتح  ِْ لرَصاةر ْ َ ي نر َّرذ  ْهَما فري ال َغارر َّرذ  َيْقه ء دهر ا

يَن َكَ ْروا  ال ر    َها َوَجَعَل َكلرَمَ  الس ر ْ َعزريدزن َوََيسَدْه برْفْ هٍ  لسف  َتَرو  َُ ر هرَي ال ْعل َءدا َو َُ َل  َوَكلرَمْ  
 [. 40َةمرءفن ا]التهن :

 وووووووووووووووووو
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 النبي المه جر ومؤسس الاول  الم هر
 

 بدر بن محمد عيد الح ين 
علءده ال دالم  -من ملس  التي تًرسفَ بخاا ال اي القا م من ال ر و    م َبده البًدر  
َوجتده ةددهاا، ةيدث  - ٍَ هلل ب ددي فيهدا، وةيددث َِو خلء دد  هلل وطدأ ْراهددا. مددن و َِو بيدد

تددألأل يددهرن عددفس الددديءا، َوهدداا المدده   -عددز وجددل  -ه دداب وعلدد  مقرندد  مددن بيددَ هللا 
بدددها َ محمدددد بدددن عادددد هللا الددد   َّيمدددا هددده عقدددل العدددالف الفديدددد وفمدددره ال ساهدددر، الددد   

 ِءض  للعالف قهايين الحءاَ الرغيدَ. 
يَر العرنء  التي َصبحَ مرتعدًا خصدبًا لدأل واا، وميددايًا للفهالد ، وغابدً  في رنهعر الفز 

ر لمحمددد َ   ا ةءدداَ فيهددا للعصددافير المغددر َ َو الاالبددل الم ًدددَ والغددزا  الحالمدد  ْقدددَر
يلددده  طايدددب القلدددهب ويددداْر ال دددد  علددد  صددد حات ال  ددده  التدددي صددددئَ مدددن  خدددا  

 الفهل. 
لءلدددده  خدددداتف  -ِددددبحايه وتعددددال   -اره هللا محمددددد ذلمددددف الصددددا ق األمددددين الدددد   اختدددد

األياءدداا، وي ًددر  يددن ااِددالم مددن ملدد  التددي شددهدت َرهددها َِو تًددري ، هدداهي ذ  
ال .   تًهد من جديد  خر  ين َوكمل ِر

محمد ذلمف الًاب الايب ال   لف ي فد لص ف، ولدف يًدهد ظلمدًا، ولدف يقتدرم خايئد  
قدد  مددن المدداا الدد   ي  ددرْب فددي ةدددقر فهدده َطهددر مددن ال ددحاب  فددي علءدداا ال ددماا، َوي

العيده . َّذ كددا  يمضددي جددلس وقتدده يتعاسددد، ويتأمدل، وي مددر فددي َيدده ابددد َ  يلدده  لهدد ه 
ال ددماا المتأللئددد  بددال فهم، وتلدددَ الفبدداِ المتزي ددد  بالهيبدد ، وهددد ه الًددم  التدددي ت ًدددر 
الدما وال دهر علد  الب دءا ، والتدي تًدرق فدي وقدَ محدد ، وتغيدب فدي وقدَ محدد ، 

 ابد َو  يله  له ه المعالف خالب قه  عزيز. 
دل هللا َّلءده جاريدل  َ  محمد يعءش هد ه اارهاصدات والتدأمالت ةتد  َِر َس وهل ا ما اي 

دِه هللا. مدن ه دا بددَ الصدراع بدين  -علءه ال الم  - يأمره بالقرااَ، ويبًره بأيده هده ِر
الم ونين َولئَ الادَا الحب والباطل، بين محمد ال   يحمل في قلبه الحب وال ال وال 

 غالظ األكبا  ال ين َّيما ي  اقه  لرغائاهف وشههاتهف. 
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الد    -   -صعهنات كثيدَر ومضدايقات ا تعدد وا تحصد  مدن َقدرب ال دا  لل ادي 
 َّيما جاا بالترياق ايقاذ ال  ه  التي َْقلتها العلل والقروح. 
غايء ، َوْار األج دا  الخاملد ، َّ  الال ف ال   جاا به طايب ااي ايء  َيقظ القلهب ال

ددر شددرايين ال اددَر التددي طالمددا تهق ددَ عددن العادداا. ولمددنس هدد ا الال ددف تأبستدده بعددَّ  وَففس
ددس عليهدا الهده  كدل المهدارب فدأيس   ال  ه  التي َخ  م ها المراْر والع دا  كدل مأخد ، ِو

ددددف الهددددهاا ال دددداعش المللسددددل بال سددددد ، َو  ت تًددددعر مالمددددح الحقءقدددد  مددددن  لهددددا َ  تت  س
 ومضات ال هر التي ت ءَّ من مًلاَ الضءاا الههاج . 

الته. َّيها  قها ِر وتمضي األيام ْقيل  عل  ال اي وعل  َولئَ القل  ال ين  م ها به وصدس
ددف ف ددا ًا   ً القلدد  الم تضددع   التددي تهاجدده َمدد  ت مددر وجدده  الخددالب، ويعيددث الفهددل والَغ

مدددن قادددل طغددداَ الًدددرب وْببسدددا  الحفددداَر َوِدددر   فيهدددا. فيالَةقددده  وْيقددداطعه  وْيعددد سبه  
الًههات. ولمن من غير جدو  َّذ َّ  القلهب َّذا ما تعلسقَ بحب الخالب، واِتًعرت 
دال  التددي ي بغدي َ  ت  يهددا فدي هدد ه الحءداَ فدإ  المددهت فدي ِددايل ماددَ كهدد ا  ِدمه الِر

اْم شرٍم تحصل بمهجبه عل  الفائَز الثمي  ، َا وهي الف  .   متع  وِو
يا للصراع المرير، ويا للقلب والهل  ال   بدَ يقَّر مضاج  م مر  وجه  الخالب، ويدا 
لل رة  التي تداعب قلهب المد م ين مد  امتددا  رقعد  ااِدالم، فهداهف ي ًددو  الحقءقد  
العابقدد  بددالاهر و المضددمخ  بعايددر ال اددَر الصددايء ، يتتبعدده  محمدددًا َوصددحابه فددي 

تتدرقاهف والمدهت المحدتف الد   ِدي ِز بهدف َّذا مدا لمحدتهف خضف المخاطر المايدَر التدي 
 عين خائ  ، َو ِمعَ تهةيدهف َذ  ةاقدَ. 

ولمددن ال سحلدد  التددي تبحددث عددن الرةيددب ا تهددتف بأشددهاب الددهر  الفددهر  التددي قددد تفددرح 
َج حتها الرهء  . وا تعبأ بالريح الًديدَ التي قدد ْتعثردر ِديرها ولم هدا ت اهدل، وتمدافح 

داا ال اَر في ذاتها َّذ هداها هللا ل لَ من َجدل ايتظدام العقدد، وتمامدل الصدهَر تلاء  ل 
 الفميل  التي يريدها هللا من مخلهقاته في كهيه. 

مثابَر عزس يظيرها، وتضحء  ما َروعها من َولئَ ال فهم ال ين وهعها تهةيدد المدهلً  
َعي هف، ا يث يهف ع ه َّا تحقءقه َو المهت  ويه.   يصب 
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ات اع رقع  الخصب، وايتًار م اة  الضها كا  َذ  المًركين يز ا  مًدحهيًا  وم 
هددددف، ممدددا جعلهدددف يتفدددرؤو  علددد  ال ادددي وصدددحبه  بالحقدددد والمراهءددد  التدددي َجفدددَ ي ِه
 بالمضايق  والحصدار تاَر، ونرمددي األشهاب في طريقهف وتع ياهف في َةايين َخر . 

ْق  َق والمخداطر التدي تحددر بدال اي َوصدحابه وجدد ال ادي ي  ده َمدام في خضف هد ه المدآ
هق بالل. كل ذلدَ كدا  وراا  طرق م دو َ َّا من رةم  هللا، و ماِ متعثَر َّا من الْه
َةملر ال اي عل  الت مير بالهفَر، ومغا َر مل  التي هي َةب بدال  هللا َّلءده بحثدًا عدن 

َعمداا الًدرب فدي محداو  اتهف مدن َجدل بيئ  تمل ه من يًدر الددعَه َّلد  هللا بعدد عفدز 
ديل  فدي ِددايل  -   -ْ دي ال ادي  عدن يًددر الددين الد   ْكلَرددَف بتالءغده َّذ لدف يتركددها ِو

ذلَ َّا اتبعهها فدأغروه بالمداِ فدأب ، وَغدروه بالزعامد  وال  داا والد هب وال ضد  ولمدن 
َّغددراااتهف راةددَ عاثددًا، ولددف ياددب َمددامهف ِدده  الهرقدد  الرابحدد  األخيددَر، كمددا تددزين لهددف 

َوماييهف الباطل ، وهي تدأْير َبدي طالدب عدف ال ادي الد   يرنءده فدي بيتده لعلده َةالمهف 
ال  ااِالم.   ي تاء  َّق اعه بالعزوم عن يًر ِر

َ ا  تم دددلًا وإصدددرارًا وقددداِ قهلتددده  -   -عدددرض َبددده طالدددب األمدددر علددد  ال ادددي  فدددا
. قاِ: وهللا يا عماه له َيهدف وهد عها الًدم  المًههَر التي َّيما ت َ ح من مًلاَ ال اَه

في يمي ي والقمدر فدي ي دار  علد  َ  َتدرب هد ا األمدر مدا تركتده َّا َ  يظهدره هللا َو 
 َهلَ  ويه.   

َ  تعليدددب علددد  كدددالم َّيمدددا ي تلددد  ةروفددده مدددن قلعددد  الحدددب الحصدددي  ، ويلهيهدددا بمددددا  
دده لفهايددب الخيددر المام دد   الصدددق والتضددحء . َّ س َّصددرار محمددد َّيمددا ي بعددث مددن تلْم َر

ألخالق ال امء  في ي ه  ه اا الاددَا كدالمرم ويصدَر الملهدهم وغيرهدا وهد ا وملارم ا
عاا عليهف في جمء  معاياته معهف.   ما كا  يحمله  ائمًا عل  تحمرل َذاهف وعدم الدر
َعمدداا الم ددر خددالي الهفدداض َّا مددن يًددَه مددألت ي  دده وإعفدداٍب  عددا  َبدده طالددب َّلدد  

كدالم محمدد ايبفدا  الي ادهع الصدافي مدن  مأل ف ا ه من َْر الصدق ال   ايبف  مدن
 الثر  الايب. 

لقددد اقترندددَ ِددداع  الرةيدددل عدددن ملددد  الحايبدد  أل  رةمددد  ال ادددي بأصدددحابه وهددده يدددراهف 
يعدد سبه  وْياددار و  قددد جعلتدده يًددهر علدديهف بددالهفَر َّلدد  الحبًدد  ةيددث كددا  فيهددا ملددَ 
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 مصدداعاها عددن علدد   يددن بء دد  بددن مددريف ا ْيظلددف ع ددده َةددد. هدداجروا هفددرًَ ا تقددلر 
 ِابقتها في مل  ف راْق الهطن ومًق  ال  ر ومهاط   الغرناا ياله من امتحاٍ  عظءف! 
وصل الم لمه  َّل  الحبً  وكا  قد ذهب اْ ا  من ك ار قريش ليهغرا صدر الملدَ 
علدد  الم ددلمين الدددعاَ فددأمر الملددَ المت ددامح بحضددهر الم ددلمين فحضددر جع ددر بددن 

يهددا الملددَ ك ددا فددي جاهلءدد  يعاددد األصدد ام ويأكددل الميتدد  طالددب ومددن جملدد  مددا قالدده: َ
دهًا فددعايا َّلد  هللا ل هةدده ويعادده، َومريدا بصددق  ويقا  الرةف ةت  بعدث هللا َّلي دا ِر
الحديث وة ن الفهار، َومريا بالصالَ والصهم والزكاَ. ْف قاِ له الملَ:   هل معدَ 

عدَّ اْليدات مددن ِدهَر مددريف ممدا جداا بدده صداةبلف؟ فقدداِ جع در: يعدف. ْددف قدَر علءدده ب
يبل  ال فاشي ةت  اخضلسَ لحيته ْف قاِ: َّ  ه ا وال   جاا به بء  ، يخرج من 

 مًلاَ واةدَ.  
عا  الم لمه  من الحبً  كرماا، ووصلها َّل  مل  والحاِ لف يتغيسر ولرنمدا كدا  عدام 
َوجدد  ال اددي وعمدده َبدده طالددب الدد   كددا  يًددلل ةصدد ًا م  ءعددًا الحددز  الدد   شددهد وفدداَ 

 يحمءه من قريش هرنً  مهجع  للم لمين. 
ع دددها بدددَت تددراو  ال اددي فمددَر الهفددَر َّلدد  المدي دد  الم ددهَر وظددل يدددعه هللا وي ددتخيره 
ةتدد  َذ  هللا لدده بددالهفَر ولمدددن مددن ِددءله  الرفيددب يدددا تددر ؟ فمسددر ال اددي وراح ْيقلَردددْب 

ل  ر َّل  يثدرب؟ األمر في َرِه والحز  يعتصر ف ا ه. تر  من ِءله  صاةبه في ا
 هل هه َةد من َقارنه؟ هل يله  عمر َم علي َم من يا تر ؟ 

وفددي اليددهم التددالي ع ددد وقددَ الظهيددَر قصددَد محمدددن  ار َبددي بلددر، واِددتأذيه بالحددديث 
وكايددَ لحظدد  ال ددعا َ الغددامَر التددي ي تددديها َبدده بلددر بلددل مددا يملددَ؟ كءدد  ا تمدده  

ام الصحب  ، َوي  صحب ؟ َّيها صدحب  ال ادي المدريف غامَر وهي تًهد تقليد َبا بلر ِو
-   -  .التي تهه  ألجلها كل الصعاب 

ََ ال فر خرج ال اي من بين مئ  فدار  ي تظرويده علد  بداب الددار يريددو  قتلده  في هد
تمددأله ع ايدد  هللا فايضددف َّلءدده َبدده بلددر وقصدددا شددعاَب ملدد  وقددد تركددا ورااهددف َمددهالهف 

َوجددا َلهف َوب ددااهف وإخددهايهف و تهف، َول دد تهف تلَهددْج بالدد كر، وياددرات الح ددا  التددي وم ددا
ت بعددث مددن َصددهاتهف تْدد ي  وةًدد  الفبدداِ، َومدداييهف الهاعدددَ ب ًددر الحقءقدد  وتخلددءص 
ال ددا  مددن جددهر ال ددا  َِددم  مقاصدددهف. هدداجر ال اددي المددريف ِددرًا فددي الهقددَ الدد   



 343 

هخ  الحءاد  هاجر يءه عمر جهرًا وال رق في ذلَ َ  ال اي المدريف مًدرع وابدد َ  يتد
 والح ر. 

وع دددما َةدد س طغدداَ ملدد  ب ًددل خاددتهف ويفدداَ محمددد مددن بددراْن َيددديهف تبعددهه يريدددو  
قتلددده، وت دددلقها الًدددعاب تح دددزهف الرغبددد  فدددي َّط ددداا يدددهر العدالددد  ويفدددف ال دددماا ولمدددن 
َعمدد   هيهدات فدي الهقددَ الد   كدا  يءدده محمدد وصداةبه مختائددين فدي غدار ْددهر. لقدد 

َعي هف،  وراةَ  مالهف َ راج الرياح.  الاءش والت رع 
تدداب  ال اددي َوبدده بلددر الرةلدد  الًدداق  ةيددث الاريددب خالءدد  مددن ااِددتراةات والمادداعف 
واألشفار. َي  رةل  تلَ التي  امَ َيامدًا عديددَ فدي قاد  م داف  تزيدد عدن َرند  مئد  

 كيله مترًا. 
َلهف، وهيئددده  َهدددل المدي ددد ، فزي دددها م دددا ا ابت ددداماتهف لقدددد ت دددرسب خادددر هفدددَر ال ادددي َّلددد  
راج المحب .   وخرجها رجاًا وي اًا َوط اا، ي تقاله  الرةم  المهدَا ِو

وصل ال اي وفي عي ءه الحالمتين ترت ف مالمدح الدولد  ااِدالمء . فدأِو عمدٍل قدام بده 
-   -  هه ب اا م فد ْقباا لءلده  مقدرًا لألفمدار وراةدً  لألبددا  وملايدًا يتصدله  يءده

ت في اليهم. َّ  ب اا الم فد يًلل َِو ركيَز في ب اا المفتمد  م  الخالب خم  مرا
الم لف ةيث يلتقدي يءده الم دلمه  مدرات عديددَ فدي اليدهم فتًدء  روح العددِ والم داوَا 
بيددد هف، وتددد وب معدددايي األْدددَر واأليايءددد ، في صدددهر َشدددتات الم دددلمين فدددي بهتقددد  واةددددَ 

 ت ل هف َواصر المحب  والتراةف. 
ظات ع دما قصد ال اي المريف م ِز َبدي َيدهب َةدد فقدراا المدي د  وما َةيالها من لح

معرهًا عن تلاء   عَه الزعماا واألغ ءاا ةيث األف ء  الهاِع  المز هء  ب دفا  ْي دَج 
بأيددد  ببدداقَر ال ددن، وقماشدده خمددلن مددن يدداعف ال  ددءج األخضددر. َيدد  لم دد  ةايءدد  تلددَ 

حاَ من م رق ااي ايء  ومن عرش الهر  ت ِْ لَ التي يثرهدا محمدد َريفدًا تدهارت التي 
َهار.   من طيب رياه َفايين األشفار َويضر األ

ددددف  ْ  ق دددمات وجددددهههف، وتِر يدددا لل ددددعا َ البلدددر التددددي ت دددداح مددددن عيدددده  ال قدددراا فتلددددهَر
 اابت امات عل  ْغهرهف الااهَر. 

ددءخ عقيدددَ اايمددا ، راح ي لددف بددين  ونعدد َ  ايتهدد  قائددد الدولدد  مددن ب دداا الم ددفد وتِر
َهل المدي    القلهب، وي اخي بين المهاجرين ال ين خرجها من مل ، وفروا بدي هف ونين 
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الدد ين فتحددها قلددهنهف وصدددورهف للدددين الفديددد. لقددد كايددَ َخددَه مددن طددراَ ريءدد  ةيددث 
يعاي األخ األيصدار  الد   يملدَ بيتدين بيتدًا م همدا ألخءده المهداجر. فهدل َِدم  مدن 

 َِاًِا متي ًا لضماي  القايه  وال لا .  ه ه الضماي  ال اري  التي ْتعتار
دافي، وهداهي  ، ت هل الدر س الصس دت ال  ه  الرطب ، وراةَ الف ور تمتدر وتمتدر هاقد ْمهَر
َغصدايها، وتادرعف لتصدبح محتاجد  لحمايد  ورعايد . وهد ا  ً  تت تسب  ال ات  َصبحَ غِر

فدددراح القدددايهيي  هددده ةددداِ المفتمددد  الم دددلف الددد   يتعدددايش مددد  م دددلمين وك دددار ويهددده 
ءق  التعايش بحروم من ةلم .   المح سَ لي قش يصس ْو

فما َجمل ه ا الا د ال   جاا يءه َ    لليهه   ي هف وللم لمين  ي هف  ه ا الا د الد   
ي ددتقي مدددا ه مددن معددين ةريدد  ااِددالم الصددافي. وجدداا َ  يهدده  ب ددي عددهم َمدد  مدد  

ءقدد  َ     مدن خددرج مدن المدي دد   مدن، ومددن قعددد الم دلمين، ومدداذا َيضدًا؟ يعددف وفدي الْه
ْرف.     من َّا من ظلف َو

وهل ا ِاَ  األمن والتعايش والهئام بدين َفدرا  مفتمد  المدي د  الم دهَر المت دهع، ونعدد َ  
ف مخادَ الدولد  ااِدالمء  راح يا دي الف دهر والفددرا   ايته  المه د  البارع من ِر

 بمالط اايما  والتهةيد.
اِالم العزيز، وقهيَ ج اةداه، فدراح يبعدث لحهيده  يدات مدن كتداب يعف، رفرم طير ا

هللا تددددددعه َّلددددد  تهةيدددددد الخدددددالب ويحمدددددل فدددددي طءدددددات جهايحددددده رؤ  المحبددددد  وال دددددالم 
 واايصام والهئام.

 http://www.alukah.net     :المصدر 
 وووووووووووووووووو
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 دروس تربوي  من الهجرة النبوي 
 

 َّعدا  : معاوي  محمد هءلل
ِه هللا، ونعد:ا  لحمد هلل والصالَ وال الم عل  ِر

ف ددي تدداريخ األفددرا  واألمددف والفماعددات َةددداث لهددا َْرهددا و ورهددا البددالي فددي تغييددر  فدد  
يزخددر باألةددداث العظددام التددي غيددرت  -التددي يعتددز بهددا وي تخددر -الحءدداَ وتدداريخ َمت ددا

َهددا وَعظمهددا َْددًرا علدد  ااطددالق فددي ة ءدداَ األمدد  ةددا ث وجدده التدداريخ، ولعددل مددن َبر
الهفَر المبارك ، فالهفَر لف تمدن ةددًْا عا ًيدا وا عدابًرا كغيدره مدن َةدداث التداريخ، بدل 
، والحد ال اصل في مصير ه ا  كايَ بمثاب  محهر اارتماَ ويقا  ااياالق والتحِه
الدين العظءف وم اره، وإي اًيا بميال  ففر جديد لدول  التهةيد، َشرق عل  المده  يدهره 

 د مخاض ليل طاِ عل  األتباع معاياته و امه.بع
ويظددًرا لهدد ه الملايدد  ال ددامء  التددي تاَهتهددا الهفددَر ال اهيدد  واةتلتهددا كددأعظف ةدددث فددي 
َهدددف معدددالف  تددداريخ الددددعَه ااِدددالمء ، فقدددد اعتادددره الم دددلمه  األوائدددل معلًمدددا بدددارًَا مدددن 

غيددرهف، ة اًظددا علددد  ةضددارتهف، فددأرخها بدده ألةدددداْهف ووقددائعهف، ولددف ي رخددها بتدددأريخ 
 ههيتهف واِتقاللهف وتميزهف.

وَةَدثن ه ا شأيه ةر  ب ا وجدير َ  يقف عل  معايءه، ي تلهف م ه الدرو  والعظات 
 والعار.

 َوًا: الهفَر ِ   ماهء :
هل ا  َ  بده   فاه ه الهفَر تمَ لِر ِ   َّخهايه من األياءاا، فما مدن يادي مد هف َّا َيَاد
َه لها فهاجر ع ها من لد  َّبراهءف علءه ال الم َبي األياءاا وخليل بال  يًأته َوخرجه 

َهي ددها  -هللا، َّلدد  بء دد  كلمدد  هللا وروةدده، كلهددف علدد  عظددءف  رجدداتهف ورفعدد  مقددامهف
من عًائرهف، فصاروا لءلهيها مثاًا لمن يأتي بعدهف مدن متبعديهف فدي الثبدات والصدار 

 عل  الملاره ما  ام ذلَ في ذات هللا.
دددلهف ل خدددرج مف مدددن َرهددد ا َو لتعددده   فدددي ملت دددا قددداِ تعدددا ل : وقددداِ الددد ين ك دددروا لِر
{، وقداِ تعدال  عدن قدهم لددهط: فمدا كدا  جدهاب قهمده َّا َ  قدالها َخرجددها 13}َّبدراهءف: 

: وإذ   {، وقاِ تعال  عدن ياي دا 56 ِ لهط من قريتمف َّيهف َيا  يتاهرو  }ال مل: 
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َو يخرجدهب ويملدرو  ويملدر هللا وهللا خيدر يملر بَ الد ين ك دروا ليثاتدهب َو يقتلدهب 
 {.30الماكرين }األي اِ: 

:  ليت ددي فيهددا جدد ع ليت ددي َكدده  ةَءددا َّذ يخرجددَ   ولدد لَ قدداِ ورقدد  بددن يهفددل لل اددي 
ُس  ِه  :  َََو مخرجي هدف؟  قداِ: يعدف؛ لدف يدأت رجدلن قدَ بمثدل مدا   قهمَ . فقاِ ِر
 جئَ به َّا عه   .
 ({31، 30-1)}الحديث رواه البخار  

 ْايًءا: في الهفَر تأمين للدعَه وةماي  للدين:
لف يخرج من بين قهمه َّا بعدد َ  تمداأل المًدركه  علد  قتلده، م ًعدا لده مدن   فال اي 

الدعَه َّل  الحب، كما َوصلها َّلءه ما ا يحتمله غيره من األذ ، وفي هد ا عادَر لمدن 
يخًدد  علدد  ي  ده الهددالب يء ددر  عدا َّلدد   ي دده َ  يصدار علدد  َذ  المدددعهين، ةتد  

 بدي ه َّل  ةيث يرجه َ  تثمر  عهته.
فحيثما كا  العاد في ملا  ا يتملن يءه من َّظهار  ي ه، فدإ  لده مت دًعا وف دح  مدن 

 األرض يتملن فيها من ببا َ هللا.
 هفَر المهةدين المضاهدين.. جها  ا فرار:

َما  وملا  لء َ هروًنا وا يمهًصا وا  فهفَر المهةدين المضاهدين بدي هف في كل 
 هزيم ، َّيما هه ترنص بأمر هللا، ةت  يأتي َمر هللا.

فقددد خددرج َصددحاب المهددف مددن الددديءا علدد  رةابتهددا َّلدد  كهددف هدديب فددراًرا بدددي هف، 
واعتدددزاًا للًدددر وَهلددده، وخروًجدددا مدددن الهاقددد  ال ددديئ، وطلًبدددا لل دددالم ، فمايدددَ هفدددرتهف 

رهددها  هللا علدديهف هدداجروا مددن ملدد  َّلدد   محمدده َ ومًددروع ، وكدد لَ فعددل الصددحاب 
الحبًدد  مددرتين، ْددف هدداجروا َّلدد  المدي دد  تدداركين َوطددايهف َورهددهف و يددارهف وَهدداليهف، 

 رجاا ال الم  بالدين وال فاَ من فت   المافرين.
  رو  للدعاَ

ا هاًما، وهه كء  َ  عل  الدعاَ َّل  هللا َ  يبحثها  ائًما  ل لَ فإ  الهفَر تعلم ا  رًِ
. عن  َماكن خصب  للدعَه

 ْالًثا: العقيدَ هي الداف  واألِا :
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َِ لهمددا عددن كددل ةايددب وعزيددز َولءدد   َْاتددَ الهفددَر ال اهيدد  َ  الدددعَه والعقيدددَ يت ددا
َويء ، وعن كل ما جالَ الاباع ال لءم  علد  ةبده وإيثداره والتم دَ بده والتزامده، وا 

َِ ع هما لًيا.  يت ا
دِه فضاًل عن كهيهدا  -وقد كايَ مل  مهده  األفئددَ  -َوصدحابه  مهلدًدا وم ًدأ للِر

والقلددهب ف يهددا المعبدد  الايددَ الحددرام الدد   جددر  ةبدده مدد هف مفددر  الددروح والدددم، ولمددن 
شدديًئا مددن ذلددَ لددف يم عدده َوصددحابه مددن مغددا َر الددهطن وم ارقدد  األهددل وال ددلن ةددين 

َهلهددا، وقددد تفلددَ هدد ه  العاط دد  هدداقَ األرض علدد  هدد ه الدددعَه والعقيدددَ وت مددر لهددا 
ي فدددي كلمتددده التدددي قالهدددا اايمدددايالمز وجددد  عاط ددد  الح دددين ااي دددايي وعاط ددد  الحدددب 

مخاطًبا مل :  وهللا َّيَ لخيدر َرض هللا، َوةدب َرض هللا َّلد  هللا ولدها َيدي َخرجدَ 
{. وذلددَ عمدداًل بقهلدده تعددال : يددا ببددا   3082م ددَ مددا خرجددَ . }صددحءح الترمدد  : 
 {.56ا  فاعادو  }الع ماهت: ال ين  م ها َّ  َرهي واِع  فإي

 رابًعا: معء  هللا وة ظه وتأييده ألياءائه َوولءائه:
قاِ هللا تعال : َّا ت صروه فقد يصره هللا َّذ َخرجه ال ين ك روا ْايي اْ ين َّذ هما في 
الغددار َّذ يقددِه لصدداةبه ا تحددز  َّ  هللا مع ددا فددأيِز هللا ِددلي ته علءدده َويددده بف دده  لددف 

ال ين ك روا ال  ل  وكلم  هللا هدي العلءدا وهللا عزيدز ةلدءف }التهند :  تروها وجعل كلم 
{، فددالل عددز وجددل َرةددف ب اءدده وصدداةبه مددن َ  يفعلهمددا يهًبددا لعدددوهما، كمددا ت كددد 40

ويصدره وتأييدده ةدين تخلدَ ع ده قدَه األرض، والف ده    اْلي  ك لَ ةمايد  هللا ل اءده 
َ مقصدهَر علد  يدهع معدين مدن ال دالح التي يخ ِ بها الباطل وي صر بها الحب لء د

َعددف مددن َ  تمدده  ما يدد  َو مع هيدد ، وإ  كايددَ  وا صددهَر خاصدد  مددن الخددهارق، َّيهددا 
ما يدد  فددإ  خارهدددا ا يتمثددل فددي فخامتهدددا، فقددد ت تددَ جْرهمددد  ا تراهددا العددين بفدددءش 

 {.31عظءف، وما يعلف ج ه  رنَ َّا هه }المدْر: 
وصاةبه في غار  ْهر  وهدف ع دده، مثدل   ي فتعمء  َبصار المًركين عن رؤي  ال ا

ددله و عاتدده َوةبائدده، فمددا كددا  هللا  تخًدد  لدده القلددهب مددن َمثلدد  ع ايدد  هللا بأياءائدده وِر
هله  دله   ليهق  ِر فدي قبضد  المًدركين، يءقضدها علءده وعلد   عهتده، وهده الد   َِر

ِه  المًركه   وصاةبه بعد َ  َةاط بهما  هللا رةم  للعالمين، ولء  في يفاَ الِر
دل ا والد ين  م دها فدي الحءداَ الدديءا  في غار ْهر َّا تصديب قهله تعال : َّيدا ل  صدر ِر
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{، وقهلدده تعددال : َّ  هللا يددداف  عددن الدد ين  م ددها }الحددج 51ويددهم يقددهم األشددها  }غددافر: 
38.} 

َعمدداقهف عدده  هللا لهددف ةددين  فالدددعاَ َّلدد  هللا بحاجدد   ائًمددا َّلدد  َ  يلدده  راِددًخا فددي 
تهف البًددري  عددن َّ راب مددا يخاددَ لهددف العدددو بعددد اِددت  ا  الااقدد  واِددت راغ تعفددز قدده 

ددد ، َو  تمددده  لدددديهف الق اعددد  التامددد ، َ  ال صدددر َوًا َوخيدددًرا مدددن ع دددد هللا. قددداِ  الِه
 {.126تعال : وما ال صر َّا من ع د هللا } ِ عمرا :

 لمين:خامً ا: يتفل  في الهفَر برَو ع صر التخاءَ وَهميته في ةءاَ الم 
دددائل كددد لَ والعقبدددات مدددأخهذَ بالح دددبا  واختءدددار الاريدددب  فمدددا  الهددددم محددددً ا والِه
والملا  والتمهين ومن يحمل األخبار والدليل، كل ذلَ ْمَ مسنن م  َّةاط  ذلَ بال دري  

 والحءا  والح ر، وكل ذلَ ي ائ عن تخاءَ وت ظءف وترتيب ا مثيل له.
 األخ  باألِباب والتهكل عل  هللا

والتهكددل علددد  هللا، فعددددم  اايمدددا األخدد  باألِدددباب مالددهب ومًدددروع وا ي دددافي ذلددَ ف
األخدد  باألِددباب قدددح فددي التًددري ، وااعتمددا  علدد  األِددباب قدددح فددي التهةيددد، لدد لَ 

قددد َةلددف خادد  هفرتدده وَعددد عدتدده، فأعددد الددراةلتين وتددرب علًءددا ملايدده،   فددإ  ال اددي 
لَ الاريب الف هني للتغرير بالمًر  كين، واِدتأجر مداهًرا خايدًرا يدلده علد  الاريدب، ِو

وكايَ َِماا رهي هللا ع ها تأتيهما بالاعام، و خل غار ْهر، فعدل ذلدَ وهده ال ادي 
 الم يد من رنه.

فًأ  الم من م  األِباب المعتا َ َ  يقهم بها كأيها كل شيا فدي الحءداَ، ْدف يتهكدل 
إذ  هللا، فإذا اِت رغ المرا جهدده فدي بعد ذلَ عل  هللا، أل  كل شيا ا قءام له َّا ب

َ اا واجبه فأخ ب بعد ذلدَ، فدإ  هللا ا يعاقبده علد  هزيمد  بلدي بهدا، وكثيدًرا مدا يرتدب 
َعلدد  يءفعددل هدد ا ال صددر  ااي ددا  مقدددمات ال صددر ترتيًبددا ة ددً ا، ْددف يفدديا عدده  هللا 

 مضاعف الثمار.
ا: التضحء  وال داا: ًِ  ِا 

الصدددا ق المخلدددص لدددددعَه ااصدددالح ي دددد  قائددددده ومدددن  رو  الهفدددَر: َ  الف ددددد  
، وفي هالكه خ ايها ووه هدا، فمدا فعلده علدي  بحءاته، ف ي ِالم  القائد ِالم  للدعَه

ُس  ددِه  تضددحء  بحءاتدده فددي   رهددي هللا ع دده ليلدد  الهفددَر فددي بءاتدده علدد  فددراش ِر
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ُس م؛ َّذ كددا  مددن المحتمددل َ  تهدده  ِددي ددِه  هم فتءددا  ِددايل اابقدداا علدد  ةءدداَ ِر
ِه  ال فاَ، ولمدن   قريش عل  َر  علي رهي هللا ع ه ايتقاًما م ه، أليه ِهل للِر

ُس  ِه  .  علءا لف يباِ ب لَ، فح به َ  ي لف ِر  ياي األم  وقائد الدعَه
دِه هللا  الحدب   وك لَ مهقدف َبدي بلدر رهدي هللا ع ده، فقدد تفلد  مدن معاملتده لِر

لدد  هددد ا فدددي  خددِه الغدددار وع دددد الخددروج م ددده وفدددي الصددا ق والتضدددحء  بدددال   ، وتف
 الاريب ةي ما كا  يمًي تاَر خل ه، وتاَر َمامه، وتاَر عن يمي ه.

َّذا  اايمدا وه ه َمثل  في التضحء  وال داا ي در َ  يدر  لهدا فدي الدديءا يظيدًرا، ولم ده 
 خالاَ بًاشته القلهب.
َهل المدي   ل  ِابًعا: مظاهر محب  ال اي   ه:واِتقباِ 

ُس  دِه  عدن مدد  المحبد  الًدديدَ   تمًف ل ا الصهَر التي اِدتقالَ بهدا المدي د  ِر
َهل المدي   رجاًا وي اًا َوط اًا.  التي كايَ ت ءَّ بها َفئدَ األيصار من 

ُس  دِه   قاِ ابن القءف رةمه هللا واصً ا ه ه المًداعر ال ايلد : ونلدي األيصدار مخدرج ِر
 ي  ، وكايها يخرجه  كل يهم َّل  الحَر ي تظرويده َِو ال هدار، من مل ، وقصده المد

َلهف، فلمدا كدا  يدهم ااْ دين ْدايي  فإذا اشتد ةدر الًدم ، رجعدها علد  عدا تهف َّلد  م دا
، خرجددها علدد  عددا تهف، فلمددا  عًددر رنءدد  األِو علدد  َر  ْددالث عًددَر ِدد   مددن ال اددَه

طدام المدي د  لدبعَّ ةمي ةر الًم  رجعها، وصعد رجلن من اليهه  عل  َطف مدن  
ُس  دددِه  َوصدددحابه، ْماءسضدددين، يدددزِو بهدددف ال دددراب، فصدددرخ بدددأعل    شدددايه فدددَر  ِر

صدددهته: يدددا ب دددي قيلددد ، هددد ا صددداةبلف قدددد جددداا، هددد ا جددددكف الددد   ت تظرويددده، يبدددا ر 
ُس  دِه  دمعَ الرجد  والتمايددر فدي ب دي عمددرو   األيصدار َّلد  ال دالح ليتلقددها ِر ، وِْ

، بددن عددهم، وكَاددر الم ددلم ه  فرًةددا بقدومدده، وخرجددها للقائدده، فتلقددهه وةيددهه بتحءدد  ال اددَه
فأةدددقها بدده ْماء ددين ةهلدده، وال ددلي   تغًدداه، والددهةي ي ددِز علءدده: فددإ  هللا هدده مددهاه 

َا  المعا  4وجاريل وصالح الم م ين والمالئم  بعد ذلَ ظهير }التحريف:  { .}3-52} 
 ْامً ا: األخَه الصا ق  َومثل  يا َر:

من قدالهف يحاده  مدن هداجر َّلديهف وا يفددو   اايما ال : وال ين تاهاوا الدار و قاِ تع
رو  عل  َي  هف وله كا  بهف خصاص  ومدن يدهق  في صدورهف ةاج  مما َوتها ويْ 

 {.9شح ي  ه فأولئَ هف الم لحه  }الحًر: 
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ددِه  بددين المهدداجرين واأليصددار َقدده  مظهددر مددن مظدداهر عدالدد    ف ددي م اخدداَ الِر
واألخالقءدد  الا ددااَ، فالمهدداجرو  قددهم تركددها فددي ِددايل هللا َمددهالهف  ااي ددايء  م اااِددال

َغ ءداا  َوراهيهف، ففااوا َّل  المدي   ا يملمه  من ةاام الديءا شيًئا، واأليصار قدهم 
بددزروعهف َومددهالهف وصدد اعتهف، فمددا  َ  ةمددل األخ َخدداه، واقت ددف معدده ِددراا الحءدداَ 

.وهرااها، َويزله في بيته،   وَعااه شار ماله، فأي  َخَه في الديءا تعدِ ه ه األخَه
ُس  ددِه  علدد  األيصددار ْ دداًا عظءًمددا بعددد ْ دداا هللا علدديهف فقدداِ:  لددها   لدد لَ َْ دد  ِر

{، وقدددداِ َيًضدددا:  لددده ِددددلمَ 3779الهفدددَر لم دددَ امدددرًاا مددددن األيصدددار . }البخدددار : 
 {.3778ف . }البخار : األيصار وا ًيا َو شعًبا ل لمَ وا   األيصار َو شعاه

 تاًِعا: الهفَر وااصالح الم ًه :
قداِ العالمدد  محددب الدددين الخايدب: لدده َي ددا فهم ددا الحلمد  التددي اياددهت عليهددا ةا ْدد  
الهفَر، وعلم ا َ  كتاب هللا الد   يتلدهه قدد َيحد  بالالئمد  علد  جماعد  مدن َصدحاب 

ُس  ددِه  ها البقدداا تحددَ ج دداح كددايها فددي ملدد  يصددله  ويصددهمه  ولمدد هف ارتضدد  ِر
َيظمدد  تخددالف ااِددالم، فددال قددَه لهددف علدد  تغييرهددا، ولددف يهدداجروا َّلدد  قلعدد  ااِددالم 

َهله بالصالَ  لءلهيها من ج ه ه، لعلم ا َ  ااِالم ا يلت ي من 
والصهم، بل يريد م هف م  ذلَ َ  يقءمها شرائعه و  ابه في بيهتهف َوِهاقهف َويديتهف، 

دائل المًدروع  لتحقيدب ومفامعهف و واوين ةلم لها بفمءد  الِه هف، َو  عليهف َ  يتِه
هدد ا الغددرض ااِددالمي بددا ئين بددده مددن الايددَ ومالةظددين ذلدددَ فددي ترنءدد  مددن تحدددَ 
َ هدار مدن  َمايتهف من ب ين ون ات، ومتعاويين علءه مد  مدن ي ًدد لإلِدالم الرفعد  واا

ته ظلمدددات َّخدددهايهف، ةتددد  َّذا عدددف هددد ا ااصدددالح َرجددداا واِدددع  تالشدددَ تحدددَ َشدددع
الباطددل، فمددا  لهدد ا األِددلهب مددن َِدداليب الهفددَر مثددل هدد ه اْلْددار التددي كايددَ لهفددَر 

 َوصحابه األولين.  ال اي 
رو  م ددلف فددي كتدداب اامدداَر مددن صددحءحه عددن َبددي عثمددا  ال هددد  َ  مفاشدد  بددن 

ُس  ددِه  بعددد ال ددتح فقلددَ: يددا   م ددعه  ال ددلمي قدداِ: جئددَ بددأخي َبددي معاددد َّلدد  ِر
ِه هللا ، بايعه عل  الهفَر، فقاِ علءه الصالَ وال الم:  قد مضَ الهفَر بأهلها . ِر

قاِ مفاش : يبأ  شيا تبايعه؟ قاِ: عل  ااِدالم والفهدا  والخيدر. قداِ َبده عثمدا  
 ال هد : فلقيَ َبا معاد فأخارته بقِه مفاش  فقاِ: صدق.
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لعداص وفضدال  وفي كتب ال    ونعضه في الصدحءحين عدن عادد هللا بدن عمدرو بدن ا
قدداِ:  المهدداجر مددن هفددر ال دديئات . فددإل    بددن عايددد بددن ياقددد األيصددار  َ  ال اددي 

الهفَر َيها الم لمه ، َّل  هفر الخاايا وال يهب َّل  هفر ما يخالف تعالءف ااِالم 
َعمال ددا، َّلدد  هفددر الضددعف والباالدد  وااهمدداِ والتددرم  فددي بيهت ددا، ومددا يقددهم بدده مددن 

 -11األشددءاا فددي غيددر مههددعها. }مددن َّلهامددات الهفددَر: ص والمدد ب والريدداا ووهدد 
14} 

َاً ا َّيمايًءا ت تعيد بده مفددها الم قده ، وهدل ي دتر   فهل تأخ  األم  من  رو  الهفَر 
 ور الهفددَر فددي ةءات ددا ل  ددتأيف  وريددا الم ًدده  فددي قءددا َ البًددري  مددن جديددد، هدد ا مددا 

 يأمله ويرجهه.
َعدزه بال دابقين ي أِ هللا َ  يهفق ا ل لهب ِايل ال م م ين، َو  يعدز هللا ب دا الددين كمدا 

األولين من األيصار والمهاجرين، َو  يفمع ا بهف م  ِيد األولين واْلخرين يهم يقهم 
 ال ا  لرب العالمين.

 وووووووووووووووووو
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 الهجرة النبوي  .. دروس متجادة
 
ظهدر األرض علدد  َّ  محداوات ت  دير َةدداث التداريخ و وافد  ال دعي البًدر  علد   

َِددا  مددا   بحثددَ َمددًرا خايددًرا، َوخاددر م دده محاولدد  َّخضدداع تدداريخ ااِددالم لهدد ا 
 الزعف.

فيددددددر  بعضددددددهف: َ  الحءدددددداَ مددددددا َ.. َو  ااي ددددددا  ةيددددددها  اقتصددددددا  ، َو  العامددددددل 
عءه.   ااقتصا   هه األِا  في ةركته ِو

َر الحاِددم  فددي ةءدد اَ ال ددا ، كمددا كمددا يددر   خددرو : َ  عامددل الايئدد  هدده القددَه المددْ 
 يزعف غيرهف َ  عامل الهراْ  هه األوةد واألهف. 

وال ظدددَر ااِدددالمء  لت  دددير ال دددعي البًدددر َر و وافعددده ونهاعثددده َشدددمل وَعمدددب مدددن هددد ه 
ال ظريددات ال دداحء  ال دداذج ، ذلددَ َ  م هددهم ااِددالم ا يأخدد  بعامددل واةددد مددن هدد ه 

يدددب بدددين الدددديءا العهامدددل، بدددل هددده م هدددهم شدددامل جدددام  ي دددتمد وجهتددده مدددن التددد رابَ الْه
دَن  ََ مر ديَب دَرََ َوَا تَد َ  َيصر خر اَر اْل  ْ الددس ُس واْلخَر، ونين المدا َ والدروح: }َواب تَدير يرءَمدا  تَداَب 

ي َءا{ )القصص:   (. 77الدر
يقِه كايتِه ِميث:  َّ  ااِالم ير  لمل ةا ث  ييده  ت  ديرين، ويقءمده بمعءدارين: 

   يعه  َّل  ع صر اايما  والعقيدَ . َةدهما وقتي، واْلخر َبد
َوةددداث الهفددَر العظءمدد  التددي يعددرض جايًبددا مددن وقائعهددا وظروفهددا التاريخءدد  التددي  

تهدم ه ه ال ظريات وتثاَ فًلها، بل ِو اجتها، وصددق هللا العظدءف َّذ  -َةاطَ بها
َن ال حَ  ًرا مَر َلْمهَ  َظاهر احيتهف: }َيع  ي َءا َوْهدف  َعدنر يقِه عن َمثاِ ه اا الما يين ِو َءاَر الددر

َرَر ْهف  َغافرْلهَ { )الروم:  خر  (. 7اْل 
 لماذا هاجر الم لمه ؟  

هددد ه الهفدددَر ال ريددددَ فدددي عدددالف األِددد ار  -   -وت دددأِ المدددا يين: لمددداذا هددداجر ال ادددي
 والرةالت؟ ولماذا هاجر َصحابه؟ وما الباعث له ه الهفَر. 

ايدددَ لل فددداَ مدددن المتاعدددب؟ وهدددل هددداجروا وراا هدددل كايدددَ هفدددرتهف طلًبدددا للثدددراا؟ َو ك
َغراض الديءا؟   الًههات، َو أل  غرض من 

 وت أِ مَر َخر : 
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هل الرةل  بدين ملد  والمدي د  كايدَ مء دَر، فددعاهف هد ا للقءدام برةلد  ِدءاةء  للتريءده 
 عن ال   ؟ 

مدددن الصددد ف الددد   ا يحدددب وط ددده، وا  -رهدددها  هللا علددديهف -وهدددل كدددا  الصدددحاب 
َهله وعًيرته؟ يحرص عل    

: َّ  شديًئا مدن هد ه الت  ديرات َومثالهدا  الحقءق  َ  واق  َِدالف ا وتداريخهف الثابدَ يقدِه
َعدددداا ااِدددالم َ  يثادددَ َ  ةا ْددد  واةددددَ مدددن َةدددداث  َعدددد   لدددف يلدددن، وا ي دددتاء  
اي الحاِ من ال اةء   الهفَر كايَ ألجل ه ه المعايي، َّ  َكثر الصحاب  كايها متِه

َخددد  معددده يدددهم هفرتددده ِدددت   ام هدددي بقءددد   -رهدددي هللا ع ددده -ه بلدددرالما يددد ، َوبددد
، وَعتدددب الم تضدددع ين مدددن  عًدددرات األلدددهم كدددا  يملمهدددا، َي قهدددا كلهدددا علددد  الددددعَه
المدد م ين فددي ملدد .. والثابددَ َ  كثيددًرا مددن الم ددلمين تددرب مالدده وخددرج مهدداجًرا؛ فهدد ا 

 -لد ، وطلادها م دهةين َرا  الهفدَر م عده مًدركه م -رهي هللا ع ه -صهيب الرومي
َّ  َرا  الهفَر َ  يترب لهف ما معه من ماِ، فتخلص من الماِ وخرج مهاجًرا، وتلقاه 
عمددر وجماعدد  علدد  َشددرام المدي دد  يبًددرويه ويقهلدده :  رنددح الاءدد  ، فقدداِ:  َويددتف فددال 
ددَن ال سددا ر َمددن  َخ ددر هللا تفددارتمف، ومددا ذاب؟  ، يءخارويدده َ  هللا َيددِز يءدده قر ًيددا: }َومر

{ )البقَر:  َبا ر ْ َرْؤومن برال عر َُ ر َو َُ َهاتر  َ ْه اب ترَغاا َمر  رر  َي    ً  (. 207َي
وواقدد  هدد اا الصدد َه َيهددف لددف يلهيددها مددن الصدد ف الدد   ي ددتهين بهط دده َو ا يحتددرم 
َِرته، فقد تركها مل ، وهي من َةب بال  هللا َّل  قلهنهف، وه ا بالِ طالمدا ةدن َّلد  

 ورف  صهته به ا الح ين: مل  ةب ا لها 
 َا ليَ شعر  هل َبيتن ليل  * * *  بها  وةهلي َّذخر وجليل 

 وهل َر   يهًما مءاه مف   * * * وهل يادو  لي شام  وط يل
َغلب المهاجرين كايها من ذرَو قريش ي ًبا وة ًبا وملايد ، َو   وكل م صف يعلف َ  

، َو  هللا امددتن علدديهف بهدد  ددف  بلدددهف ملدد  فددي الدد رَو يدداَلمر ْقددَري ٍش* َّرياَلفرهر ا الًددرم: }ارر
دن   دن ْجدهٍع َو َمدَ ْهف مَر َعَمْهدف مَر * السد ر  ََط  َر ْاْدوا َربس َهدَ ا ال َاي د * َفل َءع  ء  ر َتاا َوالصس ًَر َلَ  ال ررة 

ٍم{ )ِهَر قريش(.   َخه 
مدا هدده ت  ددير المددا يين لمهقددف الصددحابي الفليددل ج دددب بددن هددمَر ةددين اِددتم  َّلدد  

ددءَف ْك ددْتف  َقدداْلها  ْك سددا -تعددال   -ه قهلدد ف  َقدداْلها  ير ددهر دداْهْف ال َمآلئرَمددْ  َظددالرمري ََي ْ  ر يَن َتَهفس : }َّر س السدد ر
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ََ َمددأ َواْهف   َلددئر ْروا  فريَهددا َفْأو  ددَعً  َفْتَهداجر ِر ر َوا َُ ْض  ضر َقدال َها  َََلددف  َتْمدن  ََر  دَع ريَن فرددي اأَلر  َتض  ْم  
دد َِ ءْعهَ  َجَهدد سْف َو ددَتار ددَدا ر َا َي   ل  ِر َوال َرَ دداا َوال هر ددَن الرَرَجددا ددَع ريَن مر َتض  دديًرا* َّراس ال ْم   اات  َمصر

ْ َعْ ه ا َغْ هًرا{ )ِهَر  َُ ْ َه َع  ْهف  َوَكاَ   ْ ََ  َيع  َُ ََ َعَ    َلدئر ارياًل* َفْأو  َِ َتْدوَ   يَلً  َوَا َيه  ةر
 (. 99 97ال  اا: 

له ه اْليات وكا  بمل  لف يهاجر بعد، وكا  م   ا مريًضا ا يقه  علد   فحين اِتم 
اةتماِ ال  ر، قاِ لا ءده: اةملدهيي فدإيي ل دَ مدن الم تضدع ين، وإيدي ألهتدد  َّلد  
الاريددب، وهللا ا َبيدددَ الليلدد  بملددد . فحملددهه علددد  ِددرير متهجًهدددا َّلدد  المدي ددد  فمدددات 

ي ده علد  شدماله، ْدف قداِ:  اللهدف هد ه لدَ، بالت عءف. ولما َ ركه المهت َخد  يصد ب بءم
هلَ ، فمات ةميًدا، فالي خاره َصدحاب  هلَ، َبايعَ عل  ما بايعَ علءه ِر وه ه لِر

فقالها لده تدهفي بالمدي د  لمدا  َتدف َجدًرا، وقداِ المًدركه :  وهدف يضدحله   - -ال اي
ر  َُ دداريلر  َِ ر  فرددي  ضر مددا َ رب هدد ا مددا طلددب ، ف زلددَ اْليدد : }َوَمددن ْيَهدداجر ددد  فرددي اأَلر   َيفر

ْت َفَقدد   دْه ال َمده  ررك  دهلرهر ْْدفس ْيد  ر َوَرِْ َُ ًرا َّرَلد   دن َبي تردهر ْمَهداجر دْرج  مر َعً  َوَمن َيخ  َِ  ْمَراَغًما َكثريًرا َو
ءًما{ )ال  اا:  ْ َغْ هًرا رسةر َُ ر َوَكاَ   َُ ْرْه َعل    (. 100َوَقَ  ََج 

َغ دداهف،  -   -  ال ادديلقددد عددرض المًددركه  فددي ملدد  علدد المدداِ ةتدد  يصددبح مددن 
وعرهددها علءدده الًددرم، َو  ي دده  فدديهف، َوا يقاعددها َمددًرا مددن غيددر مًددهرته.. وهدد ه 

لمدل  -   -العروض تصدر من قهم  م ها بالح  وةده.. ْف كا  الدرفَّ مدن ال ادي
 ه ه الم اومات، و ْر الخروج والهفَر. 
  والمدي دد  لددف تمددن تغددر  بال ددءاة  والتريءدده، كمددا َ  الثابددَ َيًضددا َ  الرةلدد  بددين ملدد

فالفه ةار والركب ماار ، والم افر ي تغرق عًَر َيام وعًر لءداِ فدي طريدب شداق 
بدين جبدداِ ووهدا  تمددهج بالقبائدل التددي ا يحلمهددا يظدام وا تخضدد  لقدايه ، وكددل همهددا 

 ال لب والعدوا . 
: َّ  الم اهب الما ي   دا عدن ت  دير وي تاء  بعد ه ا العرض َ  يقِه تعفز عفًزا تام 
د ،  -بهاعث الهفَر، فلء  لها مدن تعليدل ًَّذا ِده  عهامدل َخدر   عهامدل غيدر مح ِه

ويبحدددث فدددال يفدددد شددديًئا  خدددر اقتدددر  بهدددا غيدددر ااِدددالم، فهددده الدددداف  األِو والباعدددث 
األِدا  الد   مددأل قلدهب هدد اا الصدحاب  فغيسدر مددا بأي  دهف وعقددهلهف وقلدهنهف، ويقلهددف 

   ةاِ. من ةاِ َّل
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لقد ةررهف من العاه ي  لألرض والماِ، وةررهف من ةظهظ ال    وهغَ الًههات، 
دددف وجهدددتهف، وتقدددرر طدددريقهف، وتبعدددث عدددزائمهف، وتصددد    ونددددَت العقيددددَ الرنايءددد  تِر

ائر رواباهف.    تاريخهف ِو
 العهامل الروةء  وراا الهفَر: 

علددد  َيهدددا كايدددَ تحدددَ  َّ  َةدددداث الهفدددَر ةقدددائب تاريخءددد  ْابتددد  ا يملدددن َ  ت  دددر
هددغَ الحاجدد ، بددل الم ادددب ال ددلءف َيهددا يتءفدد  لعهامدددل روةءدد  ذات َْددر فددي تهجءددده 

 ااي ا ، ولن ي تقءف ت  ير الهفَر َّا عل  هها ه ه ال ظَر اايمايء . 
ددَ :  اِددتااع محمددد فددي جيددل واةددد َ  ي تصددر فددي  -   -يقددِه الم تًددرق   يهاْر

ي ًئ  ول  عظءمد ، َو  يبقدي َّلد  وقت دا هد ا قدَه معاركه، وفي قر  واةد اِتااع َ  
ذات َْددر وخاددر عظددءف فددي العددالف، وقددد يفددح فددي ااصددالح يفاًةددا لددف يدايدده يءدده َ  
مصلح في التاريخ، لقدد َخد  علد  ي  ده َ  يرفد  الم دته  الروةدي واألخالقدي لًدعب 
عدداش فددي  يدداجير الهمفءدد  وةددراَر الفدده وجدددب الصددحراا، وقددد وصددل َّلدد  كددل مددا 

غءه عن طريب الدين، ولف يلن ذلَ أليه كا  شديد التم َ بالددين وك د ، بدل أليده يات
 لف تمن ْم  قَه غير قَه الدين تدف  العرب َّل  ِلهب الاريب ال   ِلمهه . 

لقد جهل المدا يه  َِدرار الحءداَ وقددر ااي دا  ةدين ف دروا كدل الاهاعدث علد  َِدا  
دددهف، فهدددل ت بعدددث قدددَه اايمدددا  الصدددا ق  مدددا  .. وإ  علددد  الم دددلمين اليدددهم فدددي ي ِه

يءقالدده  بهددا علدد  الحءدداَ تقدداَ معتمدددين علدد  رنهددف لءحققددها مددا ْيرَتَفدد  لهددف مددن يهضدد  
ٍم َةتسدد  ْيَغيَرددْروا  َمددا  ددْر َمددا برَقدده  َ َا ْيَغيَر َُ رشدديدَ تمدده  خيددًرا لهددف فددي  يدد هف و يءدداهف؟ }َّر س 

{ )ِهَر الرعد:  ف  هر  (.  11برَأي ْ  ر
 تدَ: الهفَر مم

ددِه المددريف :  َّ  الًددءاا  قعددد -   -مددا  ام الصددراع بددين الحددب والباطددل يقددِه الِر
ابدن   م ْددالث مقاعددد: قعدد لدده فددي طريددب ااِدالم فقدداِ: لددف تد ر  ي ددَ و يددن  بائددَ؟ 
فخال ه َوِلف، وقعد له في طريب الهفَر فقاِ لده: َتد ر مالدَ وَهلدَ؟ فخال ده وهداجر، 

َهلدَ ويق دف مالدَ؟ فخال ده ْف قعد له في طريدب الفهدا  ف قداِ لده: تفاهدد فتقتدل فْيد َمح 
ددا علدد   ددا علدد  هللا َ  يدخلده الف دد ، ومدن قتددل كدا  ةق  ففاهدد، فمددن فعدل ذلددَ كدا  ةق 
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دا علد  هللا َ  يدخلده الف د ، َو  -عز وجل  -هللا َ  يدخلده الف د ، وإ  غدرق كدا  ةق 
 (. 3ال  ائي ج وقصته  ابته كا  ةق ا عل  هللا َ  يدخله الف    )ِ ن

ا تزاِ الهفَر تمثل ومض  ال هر في تاريخ الحضاَر ااِالمء ، فهدي األمدل المتفدد  
بعدد الءددأ  القاتدل، وهددي القدَه الغالبدد  بعدد الضددعف والهدها ، وهددي ال صدر الماددين بعددد 

 القهر وال ِ. 
وهي م الب  ول  ااِالم العظءم  التي َيدارت العقدِه والقلدهب، َوخرجدَ ال دا  مدن 

وقدد وهدن مد هف العدزم، واِدتاد الق دهط بدأكثرهف  -الظلمات َّل  ال دهر، والم دلمه  اليدهم
يحءددددا فددديهف األمددددل والرجددداا والعددددَز وال دددءا َ، والقددددَه  -ةدددين يعءًددده  َةددددداث الهفدددَر

 واايتصار. 
ومع دد  الهفددَر ةددي فددي هددمير كددل م ددلف وفددي وجدددا  كددل مدد من، لقددد كايددَ الهفددَر 

ب اا العقيدَ وترنءد  الرجداِ فدي ملد ، ومرةلد  ب داا قهاعدد يءصاًل بين مرةلتين، مرةل  
 الدول  وةراِتها في المدي  . 

ارددهَ  َمددن  َهدداَجَر  ددَ محددءَ ةايددب و و : }ْيحر لقددد تغيددر الم دداخ فأصددبح المهدداجرو  ِو
ف   ددهر ْرْروَ  َعَلدد  ََيْ  ر ددا َْوتْددها َوْيدد   مس ف  َةاَجددً  مَر ددْدوَ  فرددي ْصددْدوررهر ف  َوَا َيفر ددف  َّرَلددي هر  َوَلدده  َكدداَ  برهر

لرْحهَ { )الحًر:  ََ ْهْف ال ْم   َلئر هر َفْأو   (. 9َخَصاَص ن َوَمن ْيهَق ْشحس َي   ر
دداات ال ددماوي  م دد  خاددَ البًددري  علدد  ظهددر  َّ  ظدداهَر الهفددَر تمتددد مدد  ةملدد  الِر
هًا واةًدا فقد ك ب جمء   األرض، م  اختالم الزما  والملا ، ةت  َّ  من ك ب ِر

ل داات، قداِ هللا  الِر ال  واةدَ فقد جحد جمءد  الِر تعدال   -واألياءاا، ومن جحد ِر
لريَن{ )الًعراا:  - َِ ْم ْيهٍح ال ْمر  َ  َقه  بها 105في ِهَر الًعراا: }َك سَب (، وقهم يهح لف ْيَم َر

ددداات فدددي َصدددلها واةددددَ، وهدددي  عدددَه َّلددد  تهةيدددد هللا،  َّا يهًةدددا، لمدددن يظدددًرا أل  الِر
دددلين جمءًعدددا، فهددد ه  عدددهتهف وإخدددالص العا ه يددد  لددده، فمدددن كددد ب بهدددا فقدددد كددد ب بالمِر

دل، وإمدا ج ده  الًدءاا ، وت ق دف  َما  وملدا  َّمدا َتبداع الِر َجمعين، فال ا  في كل 
البًري  عل  مدار التاريخ َّل  صد ين: صدف المد م ين وصدف المدافرين، ويت د  َفدب 

ل عقيدَ مدن ع دد هللا، فهدي الم لف، وهه ي ظر َّل  األم  الم م   بلل  ين ِماو  وك
َمتددده م ددد  ففدددر التددداريخ َّلددد  مالددد  ال دددهر والحضددداَر، ومًدددرق ااِدددالم  يدددن التهةيدددد 

ْقددها  َبددي َن -تعددال   -األخيددر، قدداِ هللا  ددلرهر َوْيرريددْدوَ  ََ  ْيَ رَر ْ ددْروَ  برددالَلر َوْرِْ يَن َيم  : }َّر س السدد ر
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ْن بردَبع   مر لرهر َويْقهْلهَ  ْيد   ر َوْرِْ دارياًل* َُ َِ  ََ دْ وا  َبدي َن َذلرد ٍَّ َوْيرريدْدوَ  ََ  َيتسخر ْ دْر بردَبع  ٍَّ َوَيم 
ددلر  يَن  َمْ دها  برددالَلر َوْرِْ يً ددا* َوالسدد ر َيا لرل َمددافررريَن َعدَ اًبا مرهر تَددد  دا َوََع  ََ ْهددْف ال َمددافرْروَ  َةق  َلددئر هر َوَلددف  َْو 

َلددد دد  ْهف  َْو  ْقددها  َبددي َن َََةددٍد مَر ءًمددا{ )ال  دداا: ْيَ رَر ْ َغْ ددهًرا رسةر َُ ف  َْْجددهَرْهف  َوَكدداَ   تريهر َم ْيدد   دده  َِ  ََ ئر
150- 152 .) 

ْ ددهَ  ْكددلٌّ  َمددَن برددالَلر -تعددال   -وقدداِ هللا  مر نَرددهر َوال ْم   ددن رس ددهر مر َِ َّرَلء  ِْ برَمددا َْيددزر دده ِْ : } َمددَن الرس
دلرهر َا ْيَ درَرْق  ََ َرنسَ ددا َوَمآلئرَمتردهر َوْكْتبردهر َوْرِْ َراَيد َ دا ْغ   َ ا َوَََطع  دمرع  َِ دلرهر َوَقداْلها   ِْ ددن رر َبدي َن َََةدٍد مَر

يْر{ )البقَر:  ََ ال َمصر  (. 285َوإرَلء 
ددل  ددل هللا ا تقددهم فدي ي دد  المدد من َبددًدا؛ أليهدا قري دد  الم ددر، فمددل الِر فالت رقد  بددين ِر

لها َّليهف، ةت  ايته  األمدر  جااوا من ع د هللا في صهَر ت اِب ةاِ القهم ال ين َِر
ففاا بالًريع  األخيَر للدين الهاةد لتقهم َم  ااِالم  -   -َّل  خاتف ال ايين محمد

بدورها في الدعَه َّل  هللا ايتًاِ البًري  كلها من الضالِ، ور ها َّل  رنها َّل  يهم 
 القءام . 

اات جمءًعا، قاِ  دً  : }-تعال   -لقد تلقَ َم  ااِالم ميراث الِر ََ َجَعل َ اْكف  َْمس َوَكَ لر
يًدا{ )البقَر:  ِْ َعَلء ْمف  َشهر ه ِْ ًاا لَرَتْمهْيها  ْشَهَداا َعَل  ال سا ر َوَيْمهَ  الرس َِ  (. 143َو

َعز وَغل  رصيد عرفته البًري  في تاريخها الممتدد، وهدف  الم لمه  هف الحرا  عل  
د ٍ  َ  المصدا ه  لحمدل الرايد : }ْك ددْتف  َخي دَر َْمس ْرومر َوَت  َهدده  َ  لرل سددا ر تَدأ ْمْروَ  بردال َمع  ررَجد  َْخ 
ْ هَ  برالَلر{ ) ِ عمرا :  مر  (. 110َعنر ال ْم َمرر َوْت  

 ََ َلددئر َ  َعدنر ال ْم َمدرر َوَْو  ْرومر َوَي  َهده  ْعهَ  َّرَلد  ال َخي درر َوَيدأ ْمْروَ  بردال َمع  د ن َيدد   }َول َتْمن مَر ْمف  َْمس
لرْحهَ { ) ِ عمرا : ْهْف ال مْ    104 .) 

َّ  رايدددد  ااِددددالم وةدددددها هددددي التددددي ت ددددتاء  َ  تهاجدددده كددددل الرايددددات وكددددل الًددددارات 
األرهء .. الرايات القهمء  والهط ء ، والف  دء ، والع صدري ، والصدهيهيء ، والصدلياء ، 

 واالحا ي ، والعلمايء . 
وجمد  الملمد  بدين الًدعهب، َمدا  راي  ااِالم شعارها التهةيد واألخَه واايمدا  والا داا

الرايددات األخدددر  فًدددأيها ااف ددا  والتمزيدددب، وتقاءددد  روابددَ األمدددف، وإشددداع  العدددداوات 
والبغضددداا، وإيقدددا  الحدددروب، وإْددداَر ال دددتن والهاقددد  الددد   يعدددءش يءددده اليدددهم خيدددر  ليدددل 

  .  وشاهد عل  صدق ما يقِه
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 الهفَر والت ظءف المحلف: 
ِيلحب بهف  -   -لمتتاب  تأكدت َ  َّمامهف وقائدهفةين َرت قريش مهكب الهفَر ا

، َوصدددددروا القددددرار ال هددددائي؛ وهدددده  َّ  لددددف يلددددن اليددددهم فغددددًدا، فدددداجتمعها فددددي  ار ال دددددَو
، ووافددب الفمءدد  علدد  هدد ا. َوشددار القددر   َّلدد  مددا قددرره  الددتخلص مددن صدداةب الدددعَه

يَن َكَ ددددْروا  لر  ََ السدددد ر ْمددددْر بردددد ررْجددددهَب هددد اا ال فددددَر، فقدددداِ: }َوإرذ  َيم  ْتْلددددهَب ََو  ْيخ  ْيث ارتْددددهَب ََو  َيق 
ْ َخي ْر ال َماكررريَن{ )األي اِ:  َُ ْ َو َُ ْمْر  ْمْروَ  َوَيم   (. 30َوَيم 

َاق، َخاريددا معمددر، َخاريددي عثمددا  الفريددر  عددن  قدداِ اامددام َةمددد:  ةدددْ ا عاددد الددر
ْمدد { قدداِ: تًدداورت معًددف مددهل  ابددن ببددا ، َخاددره ابددن ببددا  فددي قهلدده: }َوإرذ  َيم  ََ ْر بردد
دداق  -   -يريدددو  ال اددي  -قددريش ليلدد  بملدد ، فقدداِ بعضددهف: َّذا َصددبح فددأْاتهه بالْه

عل  ذلَ  -   -وقاِ بعضهف: بل اقتلهه، وقاِ بعضهف: بل َخرجهه، فأطل  هللا ياءه
ددِه هللا -رهدي هللا ع دده -يبدات علدديٌّ  وخددرج ال ادي ةتدد  لحددب  -   -علدد  فدراش ِر

دده  علء ددا يح دداهيه ال ادديبالغددار، ونددات ا فلمددا َصددبحها ْددداروا  -   -لمًددركه  يحِر
َّلءدده، فلمددا َروه علء ددا، ر  هللا علدديهف ملددرهف، فقددالها: َيددن صدداةبَ هدد ا؟ قدداِ: ا َ ر ، 
فاقتصدها َْدره، فلمددا بلغدها الفاددل اخدتلَ علدديهف فصدعدوا فددي الفادل فمددروا بالغدار، فددَروا 

خددل ه ددا لددف يلددن ي ددج الع ماددهت علدد  بابدده، علدد  بابدده ي ددج الع ماددهت، فقددالها: لدده  
 فملث يءه ْالث لءاِ  )رواه اامام َةمد(. 

وكا  ابد من مهاجه  ه ا الميد، بليد َكار م ه يمحقده؛ ولد لَ جداا قدرار الهفدَر فدي 
 وقته. 

:  والصددهَر التددي  ددِه هللا يءقددِه ويعلددب صدداةب الظددالِ علدد  كيددد قددريش وملرهددا بِر
ددمها قهلدده  ْ{ صددهَر عمءقدد  التددأْير.. ذلددَ ةددين : }-تعددال   -يِر َُ ْمددْر  ْمددْروَ  َوَيم  َوَيم 

تتددراا  للخءددداِ يدددَو قدددريش، وهدددف يتددآمرو  ويتددد اكرو  ويدددبرو  ويملدددرو ، وهللا مدددن 
ورائهف محءَ.. يملدر بهدف ويبادل كيددهف، وهدف ا يًدعرو ، َّيهدا صدهَر ِداخَر، وهدي 

َيددل مددن تلددَ القدددَر  فددي الهقددَ ذاتدده صددهَر م زعدد ، فددأين هدد اا البًددر الضددعام المها
القا َر، قدَر هللا الفباِ القاهر فهق ببا ه، الغالب عل  َمره، وهه بلل شيا محدءَ؟ 

 ت  ير ِهَر األي اِ(.  -الفزا التاِ  -  )في ظالِ القر  
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دددهله دددِه -   -َوةددد  هللا َّلددد  ِر صددددلهات هللا  -بدددالهفَر، َوذ  لددده فيهدددا، ونددددَ الِر
ددالمه علءدده ، ويدد ظف َمدددهر الهفددَر، وفددي َّيفددداَ شددديد يًددير َّلددد  يتخددد  األِددباب -ِو

بعدَّ الت ظءمدات الدقءقد  التدي اتخد ت فددي الهفدَر، وكايدَ مدن َِدباب يفاةهددا ووراا 
 ال َه الماير ال   كتب للمهاجرين. 

 َوِو ما يالةظه من  ق  الت ظءف اْلتي:  
ِه -1  في ِري  تام .  -   -َ  قرار الهفَر اتخ  من جايب الِر
علددف بدده َّا َبده بلددر وَهلدده، وعلددي بدن َبددي طالددب، ْدف األشددخاص الدد ين كل ددها لدف ي -2

 بأعماِ تتصل بالهفَر. 
َصدداًل َّلدد   -   -اختءددار ملددا  الغددار فددي الف ددهب الًددرقي، بي مددا اتفدداه ال اددي -3

الًماِ مباشَر َو َّل  الغدرب عدن طريدب ال داةل َّلدي المدي د ، وفدي هد ا تمهيده علد  
 األعداا. 

َعلد  الفادل ةتد  َّ  اختءار م -4 لا  يًب عل  األعداا َ  يصدلها َّلءده فالغدار فدي 
ِه  لف يصل َّلءه َّا بعد مًق ، وقد  ميَ َقدامه.  -   -الِر

َهل مل ، ويقهم به ه المهم  عادد  -5 ت ظءف وصِه األخبار َّلءه لمعرف  ما ي مر يءه 
م داا يصددعد َّلددي هللا بدن َبددي بلدر، فهدده طدِه ال هددار يتتبدد  األخبدار فددي ملد ، وفددي ال

ِه  . -   -الغار ليالي ما ِمعه َّل  الِر
ت ظءف َمر الاعام والًدراب والمهاعيدد الم اِدب  لد لَ، فعدامر بدن فهيدَر مدهل  َبدي  -6

 بلر وراعي غ مه يروح باألغ ام عل  الغار لالِت ا َ من َلبايها ولحمها. 
المًدركه  وتهصدلهف  يقهم فدي الهقدَ ي  ده بتغاءد   ْدار األقددام؛ ةتد  ا يتتبعهدا -7

 َّل  الغار. 
ت ظءف ااتصاات، فعامر بدن فهيدَر يتصدل بعادد هللا بدن َريقدَ، بي مدا عادد هللا بدن  -8

 َب  بلر عل  صل  ببقء  َفرا  بيَ َب  بلر. 
ددلهكه َّلدد  بيددَ َبدد  بلددر  -   -خددرج ال اددي -9 مددن بيتدده فددي وقددَ غيددر مددألهم، ِو

 طريًقا غير مألهم. 
صددرو   اره، يءددأمر علء ددا َ  ي ددام علدد  فراشدده، َو  يتغادد  مخا عتدده لمددن يحا -10

 بار ته. 
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 خروجه م  َب  بلر من َخهخ  في ظهر الدار.  -11
 اختءار الدليل الماهر ليدِ عل  الاريب )عاد هللا بن َريقَ( وكا  مًرًكا.  -12
َهلهدا، واختءدار علدي بدن َبدي طالدب لءقدهم بهد -13  ه ت ظءف ر  اله ائ  واألمايات َّل  

َعلف ال ا  به ه األمهر.   المهم ، وهه 
الح ر المامل من َبي بلر وخهفه عل  ال اي وهما في الاريب َّلد  الغدار؛ تداَر  -14

 يمً  خلف ال اي، وتاَر بين يديه، وتاَر عن يمي ه وتاَر عن شماله. 
ًقددا لقددد كايددَ طاءعدد  العمددل ع ددد َِددالف ا معايدداَ م ددتمَر وك اًةددا متهاصدداًل، وت ظءًمددا فائ
َعمدالهف طيبد   لمل شيا، من َجل الهصِه َّل  الهدم المقصه ؛ ول لَ كايَ يتائج 

 في كل يهاةي الحءاَ. 
  http://www.alkhateeb.net                      :المصدر 

  دددددددددددددددددد
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 منطق الهجرة يهام النظري ت الم دي  من أس سه 
 

 محمد عاد هللا الخايب 
اَر علد  الاريدب لمددن َرا  العدَز وال صدر مددن الم دلمين، وهددي  ر  ذكدر  الهفدَر م دد 

عظءف، َومل كاير ألصحاب الدعددهات، وهي في الهقدَ ي  ده هددم ل ظريدات المدا يين 
 من َِاِها.

دْر  ي َءا َةَ دَ ً  َوأَلَج  َئ سْهف  فري الدر در َما ْظلرْمها  َلْ َاهَر ر مرن َبع  َُ يَن َهاَجْروا  فري  َادْر ]َوالس ر دَرَر ََك  اْلخر
َلْمهَ [ )ال حل:   (.41َله  َكاْيها  َيع 

الهفددددَر مع اهددددا التددددرب وااجت دددداب، َو التحددددِه واايتقدددداِ، فهددددي اجت دددداب لمددددل َلددددها  
ددِه مددن َِو  -   -الفاهلءدد  مددن قددءف وتصددهرات وم دداهءف وعددا ات، ونهدد ا َمددر الِر

* َورَ  ر  َْرْر* ْقددف  َفَأيدد ر [ لحظدد : ]َيددا ََيرَهددا ال ْمدددس ددَز َفدداه ْفر  * َوالررج  ددر  ََ َفَاهَر * َوْرَءاَبدد ََ َفَماَرددر  نسدد
(، وهفر المألهم وتركده مدن َشدب التمدالء  علد  الد   ، لمدن األبدرار 5-1)المدْر: 

ايتصدروا فدي ت  يد  َمدر هللا، وتحدرروا مدن العاه يد  لغيدره،  -   -من َصحاب محمد
دِه هللا، و  اتبعدها مدا َيدِز َّلديهف مدن رنهدف، هفدروا وةين ياقها بال َّلده َّا هللا محمدد ِر

ةءددداَ اْلْدددام والتددددلي َّلددد  الًدددههات، وايتقلدددها مدددن محدددءَ الفاهلءددد  اْلِدددن َّلددد  يدددءَّ 
َهلددتهف لهفددَر األوطددا  والصددالح والتضددحء  بلددل  الرنايءدد  ال ددمح المددريف، وهدد ه ال قلدد  

 شيا اقام   ار ااِالم وقاعدته الرنايء  في المدي  . 
 يظَر خاطئ :  
محاوات ت  ير َةداث التاريخ و واف  ال دعي البًدر  ونهاعثده علد  َِدا  مدا   َّ  

بحددَ َمددر خايددر، يقددهم علدد  يظددَر ِدداحء  تدددور ةددِه الهءلددل الخددارجي لإلي ددا ، 
وتتفاهددل المحددرب األِددا  لدده؛ وهدده العقيدددَ واايمددا ، لقددد قددالها:  َّ  ااي ددا  ةيددها  

لل ةءددداَ ااي دددا ، وقدددالها:  َّ  ِءاِدددي ، بمع ددد  َ  ال ءاِددد  هدددي العامدددل الددد   يًددد
ااي ددا  ةيددها  اقتصددا   ؛ َ  َّ  العامددل ااقتصددا   هدده األِددا  فددي ةركتدده، ْددف 
 َِرفها في ال ظريات فقالها:  َّ  عامل الايئ  َو الهراْ  هه العامل األوةد واألهف . 
 َوةداث الهفَر ووقائعها الثابت  والظروم التاريخء  التي َةاطدَ بهدا تثادَ فًدل هد ه
ال ظريات الما ي ..ذلَ َ  ااِالم ا يأخ  بفايب واةد من ه ه العهامل؛ أليه م ههم 
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يدب بدين الدديءا واْلخدَر، وندين المدا َ  شامل جام  عميب، ي تمد وجهته من التدرابَ الْه
ددَرََ  خر اَر اْل  ْ الدددس ُس  ومتالباتهددا، والددروح َوشددهاقها، وصدددق هللا العظددءف: ]َواب تَددير يرءَمددا  تَدداَب 
ضر َّر س  َر  َ َ داَ  فردي األ  ََ َوَا َتب دير ال  د ْ َّرَلء  ُس َ دَن  ن َكَما ََة  ي َءا َوََة  ر َن الدر ََ مر يَب َوَا َت َ  َيصر

يَن[ )القصص:  در بر ال ْم   ر َ َا ْيحر  (.77ُس
 لماذا هاجروا؟  

 ار ويت ددددااِ: لمدددداذا هدددداجر الصددددحاب  هدددد ه الهفددددَر العفيبدددد  ال دددد َ فددددي عددددالف األِدددد
والرةالت؟ وأل  غاي  كايدَ هفدرتهف؟ هدل هداجروا طلًبدا للثدراا؟ َو ِدعًءا وراا الل ائد  
والًدددههات؟ َو طلًبدددا للراةددد  ولل فددداَ مدددن المتاعددددب؟ وهدددل كايدددَ الم ددداف  بدددين ملدددد  

 والمدي   ِهل  مء َر، فأغراهف ه ا للقءام برةل  للترويح عن ال   ؟ 
ايماره بأ  شيًئا من ذلدَ لدف يلدن لقدد، عرهدها ويفيا ا التاريخ الثابَ ال   ا مفاِ  

فدددي ملدد  ال ددلاا  والملدددَ والقءددا َ وال ددءا َ والفددداه والمدداِ ةتددد   -   -علدد  ال اددي
َغ اهف، ورفَّ ه ا كله، ور  عل  مدن بعثدها َّلءده بهد ه ااغدرااات  -   -يصير من 

ولمدددن هللا  قددائاًل:  مدددا جئدددَ بددده ألطلدددب َمددهالمف، وا الًدددرم يدددءلف، وا الملدددَ علدددءلف،
داات  هًا، َويِز عليس كتاًبا، َومريدي َ  َكده  بًديًرا ويد يًرا، فالغدتمف ِر بعث ي َّلءلف ِر
رني ويصدحَ لمدف، فدإ  تقالدها م دي مدا جئدتمف بده فهده ةظلدف فدي الدديءا واْلخدَر، وإ  

 تر وه عليس َصار ألمر هللا ةت  يحلف هللا بي ي وني مف .
َخدد  معدده يددهم الهفددَر ِددت   ام هددي  -ي هللا ع ددهرهدد -والثابددَ َيًضددا: َ  َبددا بلددر 

بقءددد  عًدددرات  ام كدددا  يملمهدددا، َي قهدددا علددد  الددددعَه بملددد ، كمدددا َ  مصدددعب بددددن 
 -   -ترب الفاه والماِ، وةءداَ التدرم ب داب اتباعده ال ادي -رهي هللا ع ه -عمير

 َّذا -   -وعداش راهدًءا بالحءدداَ الخًد  ، ةتدد  كدا  يرقدد  قمءصده ب ددرَو غد ف، وكددا 
:  هدد ا مددن يددهر هللا قلبدده باايمددا  ، واِتًددهد ولددف يفدددوا لدده ْهًنددا فم  ددهه فددي  ر ه يقددِه

والثابددَ َيًضدددا َ   -رهددي هللا ع ددده -قمءصدده القصدددير، وغاددها رجلءددده بددهرق الًدددفر
ةدين َرا  الهفدَر م عتده قدريش ةتد  يتدرب لهدف مدا معده مدن  -رهدي هللا ع ده -صهيًبا

َ دْه اب ترَغداا  ماِ فتفر  م ه، وايالب َّل  المدي  ، درر  َي    ً دَن ال سدا ر َمدن َي : ]َومر ويءه يدِز
[ )البقَر:  َبا ر ْ َرْؤومن برال عر َُ ر َو َُ َهاتر   (. 207َمر 
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ولددف تمددن الم دداف  بددين ملدد  والمدي دد  مغريدد  برةلدد ؛ أل  الثابددَ َ  الم ددافر ي ددتغرق  
راب الرةددل، ا عًددَر َيددام وعًددر لءدداِ فددي طريددب شدداق بددين جبدداِ ووهددا  تمددهج بدداألع

يحلمهددف قددايه ، وكددل همهددف ال ددلب وال هددب مدد  ةددب الصددحاب  لمهددبَ الددهةي ملدد ، 
وتعلقهف بالايَ، فتركهها وهي مدن َةدب بدال  هللا َّلديهف، فلدف يلهيدها مدن الصد ف الد   

فدي مهفددره كثيدًرا مددا  -رهدي هللا ع دده -ا يحتدرم وط ده َو ي ددرط فدي بلددده، وهد ا بددالِ
 علءه َةد.  َةنس َّل  مل ، ولف ي مر

 َا ليَ شعر  هل َبيتن ليل  *** بها  وةهلي َّذخر وجليل    
 وهل َر   يهًما مءاه مف    ***وهل يادو  لي شام  وط يل   
ةددين خددرج مهدداجًرا معدده  -رهددي هللا ع دده -ونمدداذا ي  ددر المددا يه  مهقددف َبددي ِددلم  

 َوجه وولده الصغير، فلما َرته قايلته قامها َّلءه فقالها: 
ي  َ قد غلات دا عليهدا، ََريدَ صداةات ا هد ه عدالم يتركدَ ت دير بهدا فدي الداال ؟  ه ه 

 َوخ وها م ه، َوخ  ب ه عاد األِد ولده الصغير، ومض  هه بم ر ه َّل  المدي  ! 
وما قهلهف في الصحابي الم ن المريَّ ال   ا ي تاء  الحركد ، الد   اِدتم  َّلد   

يَن -عز وجل  -قِه هللا ف  َقداْلها  يردءَف ْك دْتف  َقداْلها  : ]َّر س الس ر دهر َتَهفساْهْف ال َمآلئرَمدْ  َظدالرمري ََي ْ  ر
 ََ َلددددئر ْروا  فريَهدددا َفْأو  دددَعً  َفْتَهددداجر ِر ر َوا َُ ْض  ضر َقدددال َها  َََلدددف  َتْمدددن  ََر  دددَع ريَن فردددي اأَلر  َتض  ْك سدددا ْم  

تَ  دددديًرا َّراس ال ْم   دددداات  َمصر َِ ددددَدا ر َا َمددددأ َواْهف  َجَهدددد سْف َو ل  ِر َوال َرَ دددداا َوال هر ددددَن الرَرَجددددا ددددَع ريَن مر ض 
ددارياًل[ )ال  دداا:  َِ تَددْدوَ   يَلددً  َوَا َيه  ءْعهَ  ةر ددَتار (، فقدداِ ألوا ه: وهللا مددا لددي 98 -97َي  

من ع ر، جهزويي للهفَر، فقالها له: َّيَ مريَّ وممدن عد ر هللا، فقداِ: وهللا مدا لدي 
مح   فهق بعيدر، وفدي الت عدءف فاهدَ روةده، فقداِ  من ع ر، اةملهيي، فحملهه عل 

َوخادروه  -   -: لده بلدي َّلي دا لدتف َجدره، وجداا ب دهه َّلد  ال ادي-   -َصحاب ال ادي
ضر ْمَراَغًمددا َكثريددًرا -عددز وجددل  -فددأيِز هللا ددد  فرددي اأَلر  ر َيفر َُ دداريلر  َِ ر  فرددي  : ]َوَمددن ْيَهدداجر

ْرج  مرن َبي ترهر مْ  َعً  َوَمن َيخ  َِ ْرْه َعل  َو ْت َفَقد  َوَقَ  ََج  ْه ال َمه  ررك  هلرهر ْْفس ْيد  ر َوَرِْ َُ ًرا َّرَل   َهاجر
ءًما[ )ال  اا:  ْ َغْ هًرا رسةر َُ ر َوَكاَ   َُ99 .) 

  اف  الهفَر هه ااِالم:  
دددا عدددن ت  دددير   هددد ه بعدددَّ بهاعدددث الهفدددَر، وإ  المددد اهب الما يددد  لتعفدددز عفدددًزا تام 

هدددا ا تددد من َّا بالمح ددده ، فلدددء  للهفدددَر مدددن تعليدددل َّذ  ِددده  عدددهالف بهاعثهدددا؛ ألي
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َخددر  غيددر ما يدد ، وا يفددد شدديًئا اقتددر  بددالهفَر غيددر ااِددالم، فهدده الددداف  والباعددث 
ن، َو للقءصددر، َو لل رعدده ، َو لددألرض َو  األِددا  الدد   ةددررهف مددن العاه يدد  للددْه

دددف  للمددداِ، َوخدددرجهف مدددن عمايددد  الهددده  وةدددظ الًدددههات، ونددددَت دددال  الخاتمددد  تِر الِر
دددددائر  وجهدددددتهف، وتقدددددرر مددددد هفهف، وتبعدددددث عدددددزائمهف، وتصددددد   تددددداريخهف َوخالقهدددددف ِو

فالقءمد  المادر  التدي تحدرب ااي دا  هدي قءمد  اايمدا  بدالل واليدهم اْلخدر،  رواباهف. 
ولن ي تقءف ت  ير الهفَر َّا عل  هها ه ه ال ظَر اايمايء ، َما الما يه  فقد جهلها 

حءدداَ وقدددر ااي ددا .  ْددف مدداذا كايددَ ال تءفدد ؟ لدده كددا  مقءددا  الهفددَر ما ي ددا َِددرار ال
دد اِ ال ددا ، وهددءاع األهددل والمدداِ  ايتهدد  األمددر بالمهدداجرين َّلدد  ال قددر والم ددغب  ِو
والهلددد، َمددا والمهددداجرو  قددد هدداجروا لمدددا فددهق المددا َ بمدددا ا ةدددس لدده، فقدددد كددا  جدددزاا 

َوماًيددا واِددتقراًرا ومددداًا وم عدد  وقددَه و ولددد ، تضددحيتهف بلددل شددديا؛ كددا  جددزاؤهف َمً دددا 
ا  وهلددد ا مدددن كدددا  كمدددا يريدددد هللا م ددده كدددا  لددده مدددن هللا مدددا يريدددد: اَّر س هللَا َلَقدددهر ٌّ َعزريدددزن

لصدددءاي   -(. وإذا كدددا  الم دددلمه  اليدددهم ت تدددابهف محدددن شددددا ، فدددإ  علددديهف40)الحدددج: 
لدددد   ِددددار يءدددده َ  ي ددددلمها الاريددددب ا -بال هددددف وة ددددظ ةاهددددرهف وهددددما  م ددددتقالهف

دددال  بحقهدددا بت  يددد  َةلامهدددا وال دددزِو علددد  َمرهدددا، َو   َِدددالفهف، َو  يأخددد وا هددد ه الِر
يهفددروا كددل َلددها  الفاهلءددات الحديثدد  والقديمدد ، َّ  ذكددر  الهفددَر م دداَر علدد  الاريددب 

 لمن َرا  العز وال صر، وهي  ر  عظءف َومل كاير ألصحاب الدعهات. 
ْ َمددن يَ  ُس ضر َََقدداْمها ]َوَلَي ْصددَر س  َر  يَن َّر  مسمس سدداْهف  فرددي األ  * السدد ر َ َلَقددهر ٌّ َعزريددزن ُس  ْصددْرْه َّر س 

[ )الحددج:  ْْمددهرر ا َعددنر ال ْم َمددرر َوللرسر َعاقرَبددْ  األ  ْرومر َوَيَهدده  ََ َوَََمددْروا برددال َمع  َكددا ََ َو تَددْها الزس دداَل الصس
40- 41 .) 
 http://www.alkhateeb.net                       :المصدر 
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 عي الماين   الرسو  
 

كايَ يثرب قادل الهفدَر تمدهج بالصدراعات والحدروب والدِدائ ، ف دار العدداَو مًدتعل  
بين قايلتي األو  والخزرج، والحرب بي هما ِفاِ، فإذا ايتصدر َةددهما عمدل اْلخدر 

الرجداِ، وترملدَ ال  داا وتيدتف األب داا، بلل طاقته عل  َّلحاق الهزيمد  بده، ةتد  ف دي 
وكددا  اليهدده  يق دده  خلددف ال ددتار، يزيدددو  ال ددار اشددتعاا، يءمدددو  الاددرفين بال ددالح، 
ويثيدرو  بي همددا العددداوات وال ددتن؛  ملددين َ  يقضددي بعضددهف علدد  بعددَّ، ةتدد  تمدده  

 لليهه  ال ءا َ والملم  األول  في المدي  .
َهدل يثدرب علد  )عاددهللا بدن ( لتمده  لده الملمد  العلءدا فدي َّ اَر  واجتم   َبدي بدن ِدلِه

المدي دد ، ولمددن هللا َرا  ال ددالم  للمدي دد ؛ َورا  لهددا َ  تمدده  مركددز الدولدد  ااِددالمء ، 
دِه هللا  َهلهدا اِددتقباا عظءًمدا؛ وكدا  َمددل   فأقادل مهكدب ِر علدد  المدي د ، فاِدتقاله 

دددِه  ت ال اقددد  التدددي تحمدددل فدددي بيتددده، فملمدددا مدددر   كددل واةدددد مددد هف َ  ي تضدددء  الِر
ددِه هللا  َهددل ذلددَ الايدددَ، وتعلقددها بزمامهددا، وهدددف يرجدده  َ  ي دددِز   ِر بايددَ، خدددرج 
ددِه هللا  ع دددهف، فمددا  يقددِه لهددف: ) عددها ال اقدد  فإيهددا مددأمهَر( َ  اتركددها ال اقدد    ِر

 فإيها ِتقف وةدها ةيث َمرها هللا تعال .
بدي َيدهب األيصدار  بركدَ ال اقد ، وفي ملا  يملمه يتءما  من ب ي ال فار َمام  ار َ

( فحمددل َبدده َيددهب رةددل ال اددي فقدداِ  َّلدد  بيتدده. ]ابددن   : )هدد ا َّ  شدداا هللا الم ددِز
دددِه    َِّددحاق[ وإذا ب تءددات صددغيرات مدددن ب ددي ال فددار، يخدددرجن فرةددات بمقدددم الِر

 وي ًد :
دار يددا ةاسدَ ا محمددن مددن َجدارر  ددن ب دي ال سفس دْن َجدهاٍر مر ب األيصددار  وفدي بيددَ َبدي َيده  َيح 

ِه هللا  في الاابب ال  لي، فقاِ له َبه َيهب: يا يادي   المله  من طابقين، يِز ِر
ددددف َ  َكدددده  فهقددددَ، وتمدددده  تحتددددي، فدددداظهر  هللا، بددددأبي َيددددَ َومددددي، َّيددددي ألكددددره وَعظَر

ِه هللا   :)اصعد( َيَ فمن في األعل ، وي ِز يحن ف مه  في ال  ل، فقاِ ِر
 ا ونمن يغًايا َ  يمه  في َِ ل الايَ( _]َةمد[.)يا َبا َيهب، َّيه ألرفب ب 
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ِه  َهل الايَ، وكا  الصحابي َبه َيدهب األيصدار    وهل ا كا  الِر ا يثقل عل  
دِه هللا  َوجتده َّا بعدد َ  يأكدل ِر  كريًما فدي هدءافته، فدإ  صد   طعاًمدا ا يأكدل هده 

 ه.م ه َوا، ْف يأكال  من مهه  َصابعه ةب ا يءه وطلًبا لاركت 
 ب اا الم فد:

دِه هللا   عاش الم لمه  في المدي   ةءاَ  م د  مامئ د ، يغًداها الهددوا وال دلي  ، وِر
  دِه ، بي هف في وط هف الفديد، لقد َصبحَ لهف  ول   ي هدا ااِدالم، وقائددها الِر

ددددِه  هدددده ب دددداا م ددددفد يفتمعدددده  يءدددده، فيدددد  و  يءدددده   وكددددا  َِو مددددا فمددددر يءدددده الِر
المههددد  الددد     رهف، ويتًددداورو  يءمدددا يخصدددهف، فاشدددتر  صدددالتهف، ويقضددده  َمددده 

 بركَ يءه ال اق ؛ ليا ي يءه الم فد.
دِه هللا  معهدف، ي ظدف الملدا ، ويحمدل معهدف   وتفم  الم لمه  لا داا الم دفد، وِر

الاددهب، ويًددارب فددي الا دداا، فهدد ا يقادد  ال خيددل، وهدد ا يح ددر َمدداكن األعمدددَ، وذاب 
 ن، وه ا يحمل الاهب، كلهف ي ًدو :يقءف الفدار، و خر يعد الاي

 وي ًدو  َيًضا:: َلئرن  َقَعديا وال اي َيعَمل َلَ اب م سا العمْل المَضلسلْ 
َرَ َرَ اللسْهفس فارَةفر األي َصاَر والمهاجر  ا َبء َش َّا بءْش اْلخر

ِه هللا  َهف شيا في ه ه الدول  هف األفدرا   ومن الم فد بدَ ِر  ي ظف  ولته، وكا  
الدد ين يعءًدده  فيهددا؛ أليهددا تدد هَّ بهددف وتعتمددد علدديهف، فمددا  الم ددلمه  فددي المدي دد  

 ع دئ  ق مين:
َهل مل  ال ين هاجروا بدي هف َّل  المدي  .-  المهاجرو ، وهف 
َهل المدي   األصدليه ، الد ين اعت قدها ااِدالم، واِتضدافها الم دلمين - األيصار، وهف 

ِه   .في بلدهف، ويصروا الِر
ي  الهفَر كا  المهاجرو  في المدي   يعايه  من الهةً  وااة ا  بالغرند ، وفي بدا

فحءدداَ المدي دد  وَجهرهددا يختل ددا  عددن ملدد ، ممددا جعددل َكثددرهف يتعددرض للمددرض، فتهجدده 
ِه هللا  َّل  رنه و عاه َ  يحاب المدي   َّل  قلهب المهاجرين، َو  يزيل مرض   ِر

وةاسددَب َّلدد  المهدداجرين العددءش فددي المدي دد ، الحمدد  عدد هف، فاِددتفاب هللا تعددال  ل اءدده 
هقها بحما  ومرح كأيهف ولدوا ويًئها فيها.  وصاروا يتحركه  في شهارعها، ِو

 الصلح بن األو  والخزرج:
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وكدا  األيصددار قايلتددين كايددرتين: األو ، والخددزرج، وكايددَ الحددروب ا ت قادد  بي همددا 
دددِه  ويدددزع هللا مدددن قلدددهنهف العدددداَو  بي همدددا،  قادددل َ  يعت قدددها ااِدددالم، فصدددالح الِر
 والمراهء ، وةل محلها الحب والمه َ والهئام.

 الم اخاَ:
واْل  بعددددد َ  اِددددتقر المهدددداجرو ، وصددددلح ةدددداِ األيصددددار، بقددددي َ  ي دددددمفها ِددددهي ا 
ددِه هللا    يءصددبحها َخددَه م ددلمين، فددال فددرق بددين مهدداجر َويصددار ، لدد لَ  خدد  ِر

َهيدر، بي هف ففعل لمل مهاجر ًَخا من األيصد ار، فدأبه بلدر الصدديب َخ لخارجد  بدن 
وعمر بن الخااب َخ لعتبا  بن مالَ، وعاد الرةمن بدن عدهم َخ ل دعد بدن الرنءد ، 
ولددف تمددن األخددَه مفددر  كلمدد  تقدداِ، بددل طبقهددا الم ددلمه  تااءًقددا فعلء ددا فهدد ا ِددعد بددن 

 الرنء  األيصار  يأخ  َخاه
مدا يملدَ، ولمدن عادد الدرةمن  عاد الرةمن بن عهم، ويعرض علءه َ  يعاءه يصف

َهلدَ ومالدَ، ولمدن ْ لس دي علد  ال دهق،  بن عدهم يًدلره ويقدِه لده: بدارب هللا لدَ فدي 
 وذهب عادالرةمن َّلءه فرنح َوكل من عمل يده. _]البخار [.

ولف يقتصر ذلَ عل  ِعد بن الرنء  بل فعله كثير مدن الصدحاب  ةتد  َّيده كدا  يدرث 
، فيددددرث المهدددداجر َخدددداه األيصددددار ، ويددددرث بعضددددهف بعًضددددا ب دددداًا علدددد  هدددد ه اا خددددَه

األيصار  َخاه المهاجر، وظلها عل  ذلدَ ةتد  جعدل هللا التدهارث بدين ذو  األرةدام، 
علددددد  المهددددداجرين واأليصدددددار، فقددددداِ تعدددددال : }لل قدددددراا  -عدددددز وجدددددل-وقدددددد َْ ددددد  هللا 

والمهدددداجرين الدددد ين َخرجددددها مددددن  يددددارهف َومددددهالهف ياتغدددده  فضدددداًل مددددن هللا ورهددددهاًيا 
دهله َولئدَ هدف الصدا قه  . والد ين تادهاوا الددار و وي مدن قدالهف  اايمدا  صرو  هللا وِر

رو  علددد   يحاددده  مدددن هددداجر َّلددديهف وا يفددددو  فدددي صددددورهف ةاجددد  ممدددا َوتدددها ويدددْ 
َي  هف وله كا  بهف خصاص  ومن يهق شدح ي  ده فأولئدَ هدف الم لحده { _]الحًدر: 

8-9.] 
تعدال : }والد ين  م دها وهداجروا وجاهددوا فدي  وجمعهف هللا ِبحايه فدي  يد  واةددَ، فقداِ

َق كددددريف{  ددددا لهددددف مغ ددددَر ور ِددددايل هللا والدددد ين  ووا ويصددددروا َولئددددَ هددددف الم م دددده  ةق 
[ وفددي هدد ا المفتمدد  اْلمددن الم ددتقر، ةيددث يحددب كددل م ددلف َخدداه، َخدد  74]األي دداِ: 
ِه هللا  شدر، يعلف َصحابه َمهر  ي هف فيدعههف َّل  كل خير، وي هاهف عن كل   ِر
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ددِه هللا  بيدد هف، ونددددَ   وهددف ي  دد و  ذلددَ راهدددين ِددعداا بهدايدد  هللا لهددف، ووجددده  ِر
 ال ا  يتهافدو  َّل  المدي  ، معل ين َِّالمهف وايضمامهف له ه الدول  الم ظم .

 اليهه  في المدي  :
وكدا  ي ددلن مدد  الم ددلمين فددي المدي دد  اليهده  ونعددَّ المًددركين الدد ين يحقدددو  علدد  

دددِه ااِدددالم، ويلر  معاهددددَ تددد ظف العالقددد  بدددين   هددده  قءدددام  ولتددده، لددد لَ وهددد  الِر
الم ددددلمين وغيددددرهف ةتدددد  يددددأمن ملددددر الم ددددار، وهدددد ه بعددددَّ المبددددا ئ التددددي اةتهتهددددا 

 المعاهدَ:
المهاجرو  واأليصار َم  من  و  ال ا  يتعاويه  يءما بي هف، وهف يد واةدَ عل  -1

 من عا اهف.
مً ددددا، وا ي صددددر مددد من كددددافًرا علدددد  َخءدددده  مددداؤهف مح هظدددد ، فددددال يقتدددل مدددد من م  -2

 الم من.
 لليهه  ةريتهف الدي ء  فال ْيفارو  عل  ااِالم.-3
َعداا ااِالم، -4 اليهه  ال ين ي ل ه  المدي   يًاركه  في الدفاع ع ها، وا يعي ه  

 وا ي صرويهف.
الغضدب، كل ظالف َو  ْف َو متهاو  خائن ا ي    ما فدي هد ا العهدد علءده اللع د  و -5

 ويقهم اْلخرو  بحرنه.
 .َّذا ةدث خالم في َ  َمر، فإ  الحلف هه كتاب هللا ِو   ياءه -6

ِه  ح الِر دف المد هج الد     وهل ا وهس ةقهق كدل طائ د  فدي المدي د  وواجباتهدا، وِر
يتعددامله  بدده بلددل َمايدد  وعدددِ، فلددف يظلددف اليهدده  بددل ة ددظ لهددف ةقددهقهف، ورغددف ذلددَ 

ددِه َظهددر اليهدده  وجههددف ا رغددف علمهددف َيدده صددا ق، واتضددح   لقاددءح، وكددراهيتهف للِر
 ذلَ في مهق هف من عادهللا بن ِالم ع دما َِلف.

فقد كا  عادد هللا بدن ِدالم مدن علمداا اليهده ، ومدن ِدا اتهف، فلمدا َِدلف كدتف َِّدالمه، 
دِه هللا   ولف يخار اليهه ، وطلب من ال اي  َّلديهف   َ  ي ألهف ع ه َوًا، يبعدث ِر

َعلم دا، فق اِ: )َ  رجل يءلف ابن ِدالم؟( قدالها: ذاب ِديديا وابدن ِديديا، وَعلم دا وابدن 
ددِه هللا  : )يددابن فقدداِ: )َفددَريتف َّ  َِددلف؟( فقددالها: ةاشددا هلل، مددا كددا  لء ددلف، فقدداِ ِر
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ِالم، اخرج عليهف( فخرج فقاِ لهف: )يا معًر يهه ، اتقها هللا، يأهللا ال   ا َّلده َّا 
ِه هللا، َويه جاا بالحب( فقالها: ك بَ. ]البخار [.هه َّيمف لتعلمه     َيه ِر

وللم دلمين واهدح  م د  َِو يدهم فدي المدي د  رغدف   وهل ا كايَ عداَو اليهه  لل ادي 
دِه هللا  ِه هللا ةق ا وصدًقا، وقد اشدتدوا فدي تمد يب ِر ، وإظهدار َيهف يعرفه  َيه ِر

َّلد  المعبد ، وظهدرت ِد اه  عقدهلهف ةقدهف علءه ع د تحهيل القال  من بيَ المقدد  
واهح  ةين تًاوروا يءما بيد هف، وات قدها َ  ي م دها بددين هللا َِو ال هدار، ويل دروا فدي 
 خره ةت  ي ع  ال ا  َّل  تقليدهف، وال ير عل  خااهف، ولمن هللا فضدحهف بل درهف 
َهددل المدي دد  مددن  فددي كتابدده الحلددءف، َوظهددر ةقدددهف علدد  الم ددلمين بعددد تددآلف قلددهب 

عيهف َّل  الهقءع  يءما بي هف، ولم هف لف ي لحها في ذلَ.  األو  والخزرج، ِو
ِه   من ال يدَ عائً :  َواج الِر

ددددِه  قددددد َيهدددد  ب دددداا الم ددددفد، واِددددتقر   ونعدددد ْمايءدددد  َشددددهر مددددن الهفددددَر كددددا  الِر
ددِه  َواجدده بال دديدَ عائًدد  و خددل بهددا، وكددا  قددد   الم ددلمه  فددي المدي دد ، فددأتف الِر

ِه عقد عليها  قال الهفَر، وكا  الِر
   ،دِه هللا َواجه م ها يقدرها، وي ضلها، فعن عمرو بن العاص قاِ: قلَ يا ِر بعد 

 َ  ال ا  َةب َّلءَ؟ قاِ: )عائً ( قلَ: ومن الرجاِ؟ قاِ: )َبهها( _]الترم  [.
 وووووووووووووووووو
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 بن ء المسجا النبوي 
 
 عمر  )الًبل  ااِالمء ( الدكتهر / َكرم هءاا ال

َّ  الم اجد في ااِالم لها شدأ  عظدءف، وملايد  ريءعد ، ف يهدا يعادد هللا تعدال  ويد كر 
فيهددا اِددمه، } فدددي بيددهت َذ  هللا َ  ترفدد  ويددد كر فيهددا اِددمه ي دددبح لهددا فيهددا بالغددددو 

فدددي الم دددفد قاصدددرا علددد    (، ولدددف يلدددن هديددده  36واْلصددداِ رجددداِ...{ ) ال دددهر : 
للعبدا َ فهده ملدا  للحلدف والقضداا، وإ اَر الدولد  الصالَ فح دب، بدل كمدا كدا  ملدا  

ءاِتها، وتفيءش الفيهش وغيدر ذلدَ مدن المهدام . ولمدا كدا  الم دفد بهد ه الملايد   ِو
بعد وصهله المدي د  ب داا الم دفد وهد ا مدا ِد قف علءده فدي   فأِو َمر بدَ به ال اي 

 المقاِ التالي:
ِه هللا  َ يصدلي ةيدث َ ركتده الصدالَ ، ْدف ع د وصهله َّل  المدي د  الم دهر   كا  ِر

َمر با اا الم فد في َرض كدا  فيهدا يخدل لغالمدين يتءمدين ، مدن ب دي ال فدار ، وقدد 
ِه هللا  ، وقام الم لمه  بت هيتها ، وقا  يخيلها ، وصد ها الحفداَر فدي   َشترها ِر

َعظددف ِددرورهف وهددف  قالدد  الم ددفد التددي كايددَ تتفدده يحدده بيددَ المقددد   يدد اب ، ومددا 
ِه هللا يعمل  يعمل معهف ، وهف يرتفزو  .  ه  في ب ائه ، وِر

وكايَ ِهاريه من ج وع ال خل وَعاله مظلل بفريد ال خل ، ْف ب اه باللان بعد الهفَر 
َعيددد ب دداا الم ددفد ِدد    هددد ةيددث اشددترب فددي ب ائدده َبدده هريددَر ، و 7بددأرن  ِدد ين . ْددف 
ددع  ا7طلددب بددن علددي الح  ددي د َِددلما ِدد    لم ددفد ع ددد َّعددا َ ب ائدده هددد وقددد جددرت تِه

 ه ه. 
َواجدده بحيددث تحددد الم ددفد مددن جهدد    وقددد ةددد  ال اددي  مهقدد  الم اددر : ون دد  بيددهت َ

الًددماِ والًددرق والف ددهب ،وتحددد  مهقدد  مصدداله بدقدد  ةيددث اتخدد  محرابددا مددن بعددده ، 
د  والقرعد  ، وهدي  وكايَ ْم  اِاهاي  تحد  مهقعه ، وصارت تم   باِاهاي  المخل س

المحددددراب القددددديف ، وقددددد وهدددد  المصددددحف فددددي صدددد دوق ع ددددد هدددد ه  اْل  فددددي ظهددددر
ااِدداهاي  فددي جيددل الصددحاب  ، وعددرم الملددا  مددا بددين بيددَ عائًدد  رهددي هللا ع هددا 

َم دده  اِدداهاي  التهندد   اخددل الروهدد  ،   والم اددر باِددف   الروهدد   . و تحددد ت فددي 
َم ددده  ي مهقددد  فدد  وهددي ااِددداهاي  الرابعدد  شدددرق الم اددر ، وكدددا  مصددل  العيدددد فددي 
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م ددفد الغمامدد  اليددهم ، وكددا  مددا بي دده ونددين الم ددفد ال ادده  مالاددا بالحفدداَر ويعددرم 
فدي   بالاالط ةيث ب   كثير مدن المهداجرين بيدهتهف فدي جهتده. ولدف يهقدد فدي ةءاتده 

 الم فد ق ديل ، وا ب َ يءه ةصير .
َهمءدد  عظءمدد  فددي المفتمدد  ااِددالمي ، فهددف يفتمعدده  يءدده للصددالَ خمدد   وللم ددفد 

َوقددات كددل يددهم يتقرندده  َّلدد  هللا بالعبددا َ ، ويتعرفدده  علدد  َةددهاِ َّخددهايهف ويتعدداويه  
علدد  الاددر والتقدده  . ْددف َّ  الم ددفد كددا  مركددزا للقضدداا بددين ال ددا  وم القددا لقهافددل 

 الفها  ةيث يعلن يءه ال  ير .
مدن قدر   وقد اةتل الم فد ملايًا هامًا في تعلءف الم لمين وتثقء هف ، وتدالَو مدا ي دِز 

 ، وقد جل  يءه معلمه  لتعلءف َب اا الم لمين القرااَ والمتاب  .
وهل ا ت هع ال ًاط ال   اةتض ه الم فد ال اه  ما بين ببا َ وعلف وخدم  اجتمابء  
َا فدي  قايء  وع لري  ، كما صار الم دفد ال اده  بالمدي د  م دارًا ومرشددا ومعلمدا بدار ْو

 دددداجد األخددددر  التددددي ب يددددَ فددددي المددددد  واألمصددددار الحءدددداَ ااِددددالمء  ، وتابعتدددده الم
 ااِالمء  عل  مر العصهر.

 وووووووووووووووووو
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 من نت ئج الهجرة قي م الاول  اإلسالمي 
 

 )الًبل  ااِالمء ( الدكتهر / َكرم هءاا العمر  
لقد تغلب المهاجرو  َّل  المًلالت العديدَ ع واِتقروا في األرض الفديددَ ، مغلادين 

، بددل صددارت الهفددَر واجبدد  علدد  كددل م ددلف ل صددَر مصددالح ا لعقيدددَ ومتالبددات الدددعَه
، ومهاِداته بدال   ، ةتدد  كدا  فدتح ملد  فأوق ددَ الهفدَر، أل  ِداب الهفددَر   ال ادي 

ومًروعيتها يصَر الدين وخدهم ال ت د  مدن المدافرين . َوبدَر يتدائج الهفدَر تتمثدل فدي 
َقامها ياي في األرض ، وذلَ أل   يدن قءام الدول  ااِالمء  األول ، وهي َِو  ول  
 ااِالم يفم  ما بين العبا َ والتًري  والحلف .

وقدددد هءدددأت الهفدددَر األمددد  واألرض اقامددد   ولددد  يمهذجءددد  تهددددم َّلددد  َّيفدددا  ظدددروم 
مالئمددد  لتحقيدددب العاه يددد  الخالصددد  هلل وةدددده ، ولا ددداا مفتمددد  ت ددده ه األخدددَه الدي ءددد  

ديل  لا داا المفتمد  وي أ  عن العصاء  الفاهلء  ، وك دهله هدي الِه ايدَ طاعد  هللا وِر
 والدول  عل  َِ  جديدَ . ويءما يلي تههءح ل تائج الهفَر وقءام الدول  ااِالمء  

 من َِ  الدول  : 
 تحقيب العاه ي  الخالص  هلل وةده .  -َ

َةددددث ااِدددالم يقلددد  عمءقددد  وشدددامل  فدددي عدددالف العقيددددَ ، فلدددف يعدددد ْمددد  مفددداِ لعبدددا َ 
دددد  ال ددددحر والمهايددد  ، وا للتًدددداث بالتمددددائف األصددد  ام والمهاكددددب واألوهدددام ، وا لمماِر

والرقدددد  ، بددددل اتفدددده ِددددلا  الدولدددد  ااِددددالمء  َّلدددد  تهةيددددد هللا فددددي التصددددهر والعبددددا َ 
( وهدده } ا تدركدده 163وال ددلهب ، فددالل واةددد } وإلهلددف َّلدده واةددد { )البقددَر: مددن اْليدد 

( وا يًدددددبه شدددديئًا مدددددن 103يعدددددام: مددددن اْليدددد األبصددددار وهدددده يددددددرب األبصددددار {  )األ
المخلهقددات ، وقددد وصددف ي  دده بصدد ات ال دددم  والبصددر والعلددف والحءدداَ وغيرهددا مدددن 
الصدددد ات التددددي ور ت فددددي القددددر   وال ددددد   ؛ لمددددن هدددد ه الصدددد ات ا تماْددددل صددددد ات 

 ( .11المخلهقين} لء  كمثله شيا وهه ال مء  البصير { )الًهر : من اْلي 
البددًا جدد ريًا فددي ةءدداَ ال ددر  والفماعدد  ، بحيددث تغَيددر ِددلهب األفددرا  َوةدددث ااِددالم ايق

اليهمي وعا اتهف المتأصل  تغيدرًا كلءدًا ، كمدا تغيدرت مقايء دهف َوةلدامهف ويظدرتهف َّلد  
المددده  والحءددداَ . وكددد لَ تغيدددرت ب ءددد  المفتمددد  بصدددهَر واهدددح  ، فاختل دددَ مظددداهر 
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َت معالف وظهاهر جديددَ . فال قلد  كايد َر بدين مدا كدا  علءده ااي دا  فدي وصهر ، ونر
جاهليتدده ، ومددا صددار َّلءدده فددي َِّددالمه . َّذ لددف يعددد العرنددي مت لتددًا مددن الضددهابَ فددي 
معامالته وعالقاتده ااجتمابءد  ، بدل صدار م ضدباًا بضدهابَ الًدريع  ااِدالمء  فدي 
جزئءددات ةءاتدده مددن َخددالق وعددا ات كددال هم وااِددتءقاظ ، والاعددام والًددراب ، والددزواج 

االق ، والاء  والًدراا ، وا شدَ َ  العدا ات تدتحلف فدي ااي دا  ، ويصدعب علءده وال
التخلص م هدا واكت داب عدا ات وصد ات جديددَ ، ولمدن مدا وَلدده ااِدالم فدي َي  دهف 
من َّيما  عميب مَل هف من اايخالع من الًخصء  الفاهلء  بلدل مالمحهدا واكت داب 

وا علد  ببدا َ هللا تعدال  وةدده ، بالصدالَ الًخصء  ااِالمء  بلل مقهماتها ، فاعتا 
َعمدداِ الخيددر األخددر  ، والتقددرب َّلءدده  والصددهم والحددج والزكدداَ والفهددا  ، وقصددده بلددل 
بالدد كر والًددلر ، والصددار علدد  الالدده  ، واايابدد  َّلءدده ، والدددعاا َّلءدده ، والرغبدد  فددي 

 فضله ورةمته ، وامتالا القلب بالتهةيد وااخالص والرجاا . 
ا َيضدددددًا علددددد  اِتحضدددددار ال ءددددد  هلل فدددددي يًددددداطهف ااجتمددددداعي وااقتصدددددا   واعتدددددا و 

وال ءاِي ؛ ا  العبدا َ فدي ااِدالم م ههمهدا واِد  يمتدد لمدل عمدل يقدهم بده ااي دا  
َّذا قصد به وجه هللا وطاعتده . وإلد  جايدب ااعتءدا  علد  الااعدات ، فدإ  الم دلمين 

ِددالم كًددرب الخمددر و األيمحدد  تخلصددها مددن العددا ات المتأصددل  التددي يهدد  ع هددا اا
الفاهلءد  والرندا وم مدرات األخدالق مدن المدد ب والخءايد  والغدش والغيبد  والح دد والماددر 

دِه هللا  فددي المدي دد  كهيددَ   والظلدف ... وهلدد ا فددإ  الدولد  ااِددالمء  التددي َقامهددا ِر
ما ع د مفتمعًا رنايءًا ي ع  َفرا ه في العمرا  األ بي والما   لألرض ويتالعه  َّل  

 هللا من ال عءف المقءف .
 األخَه ووةدَ الصف :  -ب

َّ  األِدددا  الددد   ب يدددَ علءددده العالقدددات فدددي مفتمددد  الدولددد  ااِدددالمء  هددده ااخدددَه 
( 10ء  التي ةد تها اْلي  المريم  } َّيما الم م ه  َّخَه { )الحفدرات: مدن اْليد اايماي
 ع

ق ه  ص ًا واةدًا للفها  فدي ِدايل فاألخَه الصا ق  ا تمه  َّا بين الم م ين ، وهف ي
هللا ولا دداا قددَه الدولدد  الع ددلري  وااقتصددا ي  وااجتمابءدد  ، وذلددَ بددرص صدد هفهف ، 
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والتعددداو  يءمدددا بيددد هف ، وشددديهع المحبددد  واألل ددد  فدددي مفدددتمعهف . قددداِ تعدددال : } َّ  هللا 
 ( 4يحب ال ين يقاتله  في ِايله ص ا كأيهف ب ءا  مرصهص {  )الصف:

 بالمعروم في الم ًَ والملره :   الااع  -ج
ات دددف جيدددل الصدددحاب  رهدددها  هللا علددديهف بالااعددد  الماملددد  ألوامدددر هللا تعدددال  َووامدددر 

هله  رجداًل كدا  َم  -، فقد كايها يقرؤو  القر   وكأيه ي ِز عل  كل واةدد مد هف   ِر
ر   ، غضًا طريًا ، وكايَ لغ  التخاطب بي هف هي ال صح  التي يِز بها القد -امرََ 

َعايهف ذلَ علد  فهدف الخاداب االهدي ب دههل  وي در ، كمدا وَلدد األْدر القده  فدي  وقد 
ددرع  ااِددتفاب  التامدد  لتعالءمدده َوةلامدده . فمددا  جيددل الصددحاب  قددا رْاً   ددهف ، ِو ي ِه
علدد  الددتخلص مددن عددا ات الفاهلءدد  وتقاليدددها وَعرافهددا ، ةتدد  لدده كايددَ العددا ات قددد 

فددًا مًددروعًا وتقليدددًا مقاددهًا . فمددن ذلددَ َيدده لمددا يددِز اِددتقرت م دد  قددرو  ع وصددارت عر 
َام رجد  مدن  قِه هللا تعال  } يا َيها ال ين  م ها َّيما الخمر والمء ر واأليصاب واأل

 (. 90عمل الًءاا  فاجت اهه لعلمف  ت لحه  {  )المائدَ:
َقدد  َوراقههدا وقددالها : ايتهي ددا رن دا ايته ي ددا رن ددا . خرجدَ األيصددار بددديا  الخمدر َّلدد  األ

وشرب الخمر ال   َقلعها ع ه كا  عا َ متأصل  فدي ةءداَ ال در  والمفتمد  ، والخمدر 
 ال   َراقهه كا  ماًا هحها به ت لءما هلل رب العالمين . 

دلف فدي َِو  دِه هللا صدل  هللا بءده ِو ومن ذلدَ َ  قهمدًا مدن الم دلمين وفددوا علد  ِر
 الصهم وعليهف ال يهم عال هار ع فإذا هف عرَا ة اَ يلب ه  َك ء  

ددِه  َّشدد اقا علدديهف ، وجمدد  ال ددا  ، وةددَثهف علدد  الصدددق  ، وقددَر   فتغَيددر وجدده الِر
علديهف اْليددات فدي ذلددَ وم هدا } اتقددها هللا ولت ظدر ي دد  مدا قدددمَ لغدد { )الحًددر: مددن 

دِه 18اْلي  ءداب ، فتهَلدل وجده الِر   ( فتتاب  ال ا  ةت  جمعها كهمين من طعام ْو
 َر الصدحاب  َّلدد  معهيدد  َّخدهايهف وطاعدد  رنهددف  وكد لَ بددا رت الصددحابءات فرةدًا بمبددا

َّل  طاع  َمر هللا تعال  ، قالَ عائً  رهي هللا ع ها :  يرةف هللا ي اا المهداجرات 
(  شددددققن 31األِو ، لمددددا َيددددِز هللا } ولءضددددرنن بخمددددرهن علدددد  جيددددهنهن { ) ال ددددهر 

 مروطهَن فاختمر  به  رواه البخار  .
ددددِه هللا لقددددد كددددا   ْددددف للخل دددداا   الصددددحاب  رهددددها  هللا علدددديهف يلتزمدددده  بالاءعدددد  لِر

الراشدين من بعده ، وكا  للاءع  قءم  عالءد  ، فهدي التدزام ةدَر ، وتعاقدد بدين الادرفين 
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، وقددد  لَلددها  ائمددا علدد  صدددق التددزامهف فلَاددها  اعددي الفهددا  ، وخاهددها غمددار المعددارب 
ثير م هف في َطرام األرض ، وما عرفها القعه  في َماكن يائء  عن  يارهف ، و فن ك

عن الفها  ، والح اظ عل  المرام  ' والد و  عدن العقيددَ . ففدزاهف هللا عدن هد ه اامد  
َمرتهف م  ال ايدين والصدديقين  لَ ب ا ِايلهف، وةًريا في  وه ا الدين خير الفزاا، ِو

 والًهداا والصالحين 
 وووووووووووووووووو
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 المه جرين واألنص رالمؤاخ ة بين 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
لدده لددف ْيًددر القددر   المددريف َّلدد  قَصدد  الم اخدداَ التددي تَمددَ بددين المهدداجرين واأليصددار ، 
وله لف تأتر ال صهص ال اهَي  الصحءح  والًهاهد التاريخَء  المهَْق  لت َكد ه ه الحا ْ  

ةدداْها فاقدَ كدَل تصدَهر ، ، لقل ا َّيها قَص ن من ي ج الخءاِ ، وذلَ أل  مًداهدها َو
وايتقلَ بعالف المثاِ وال ظريات َّل  َرض الهاق  والتاايب ، وفدي ظَلهدا قدَدم الصدحاب  
المثيدر مددن صدهر الت ددايي والتضدحء  علدد  يحددٍه لدف يحدددث فدي تدداريخ ََمدٍ  مددن األمددف ، 
ه ، وي تلهف عاره .  مما يفعل ا بحاج  َّل  َ  يقف َمام ه ا الحدث يتأَمل  رِو

القَص  ع دما خرج المهاجرو  من مَل  الملَرم  ، لءصلها َّل  َرٍض جديدَ وواقٍ  تادَ 
مختلف ، وكا  من َْر ه ه الرةل  يًها عد  مدن المًدلالت الفديددَ ، لدء  َقَلهدا : 
الًعهر بالغرن  وم ارقد  األهدل والدديار ، وتدرب معظدف األمدهاِ والممتلمدات فدي مَلد  ، 

ا   الفديدددد ، َهدددف َّلددد  ذلدددَ اْلْدددار الصدددحَء  وطاءعددد  الههددد  المعءًدددي وااقتصددد
والاديَءدددد  التددددي َةدددددْها اايتقدددداِ الم دددداجيا َّلدددد  بيئددددٍ  َخددددر  ، ممددددا ََ   َّلدددد  ظهددددهر 

 األمراض في ص هفهف كالحَم  وغيرها .
كل ه ه الظروم تفَمعدَ لتًدَلل هدغهطًا ي  دء  كايدَر ، كدا  ا بدَد معهدا مدن ةلدهٍِ 

في غرنتهف ، وتعيد لهف كرامتهف ، وْتًعرهف بدأَيهف لدن عملَءٍ  ِريعٍ  تعَهههف ما فقدوه 
 يلهيها ببًأ عل  َّخهايهف األيصار .
بعد ب داا الم دفد تًدري  يظدام الم اخداَ ، والتدي  -   -فما  ََوِ عمٍل قام به ال اي 

تَف َّعاليها في  ار َي  بن مالدَ رهدي هللا ع ده ، وهدي راباد  تفمد  بدين المهداجرَ  
َدددب مًدداعر الحدددب والمدددهَ َ ، وال صدددَر  واأليصددارَ  ، تقدددهم علددد  َِددا  العقيددددَ ، وتْه

 والحماي  ، والمهاِاَ بالماِ والمتاع .
َعاددَ  وهدد ه الم اخدداَ َخددَص مددن األخددَهَ العامدد  بددين المدد م ين جمءعددًا ، وذلددَ أليهددا 
للمتآخيي ن الحدَب فدي التدهارث  و  َ  يلده  بي همدا صدلٍ  مدن قرابد  َو رةدف ، كمدا فدي 

  : } ولمدل جعل دا مدهالي ممدا تدرب الهالددا  واألقرنده  والد ين عقددت َيمدايمف قهله تعال
 (  33فآتههف يصياهف { ) ال  اا : 
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َم دًا ، ةتد  اِدتااع المهداجرو  َ  يدأل ها المدي د   وقد اِدتمَر العمدل بقضدَء  التدهارث 
وي ددددمفها فدددي المفتمددد  ، وفدددتح هللا لهدددف َبدددهاب الخيدددر مدددن غ دددائف الحدددرب وغيرهدددا مدددا 

غ اهف عن اْلخرين ، ف  خ هللا تعال  العمل به ا الحلف ، َورج  يظام اارث َّل  ما َ 
كا  علءه ، وذلدَ فدي قهلده تعدال  : } َوولدها األرةدام بعضدهف َولد  بدبعَّ فدي كتداب 

( ، م  بقاا العمل بال صَر ، وتبدا ِ العاايدا ، وإِدداا المًدهَر  75هللا { ) األي اِ : 
 ايي األخَه .وال صءح  ، وغيرها من مع

، فقدد  خد   -   -وتد كر ل دا مصدا ر ال ديَر َِدماا بعدَّ الد ين  خد  بيد هف ال ادي 
َهيدر ، و خد  بدين عمدر بدن الخاداب وعتبدا  بدن مالدَ ،  بين َبي بلدر و خارجد  بدن 
ونددين َبددي عايدددَ بددن الفددراح و ِددعد بددن معدداذ ، ونددين الزنيددر بددن العددهام و ِددالم  بددن 

عايددد هللا و كعددب بددن مالددَ ، ونددين مصددعب بددن  ِددالم  بددن وقددش ، ونددين طلحدد  بددن
َيدددد رهدددي هللا عددد هف َجمعدددين ، َوِدددماا َخدددر  بلغدددَ  عميدددر و َبددده َيدددهب خالدددد بدددن 

 ت عين صحابَءًا .
َيدًا لالعتبدارات  وع دد مراجعد  َِدماا هد اا الصدحاب  ، يفدد َ  تلدَ الم اخداَ لدف ْتقدف و

عء  ، والغ ددي وال قيددر ، القالءدد  َو ال ددهارق الابقءدد  ، ةيددث جمعددَ بددين القدده  والضدد
واألبددءَّ واألِدده  ، والحددَر والعاددد ، وندد لَ اِددتااعَ هدد ه األخددَهَ َ  ت تصددر علدد  

َءددد  ، واألخددددَهَ اايمايالعصددداَء  للقايلددد  َو الفددد   َو األرض ، لتحدددَل محَلهدددا الراباددد  
 الدي َء  .

َ ، ومدن وقد َِفل التاريخ العديد من المهاقف المًرق  التي يًأت في ظَل ه ه األخده 
ذلَ ما ةصل بين عادالرةمن بن عهم و ِدعد بدن الرنءد  رهدي هللا ع همدا ، ةيدث 
َوجتءده كدي ياَلقهدا  عرض ِعد عل  َخءه يصف ماله لءأخ ه ، بدل خَيدره بدين َّةدد  
ألجله ، فًلر له عاد الرةمن ص ءعه َوْ   عل  كرمه ، ْف طلب م ده َ  يدَلده علد  

َن قصدير ةتد  اِدتااع عاددالرةمن بدن عدهم َ  يلده   َِهاق المدي   ، ولدف يمدَر وقد
 من َصحاب الماِ والثراا .

   -ولف يقف األمر ع د هد ا الحدَد ، بدل َّ  كثيدرًا مدن األيصدار عرهدها علد  ال ادي 
   -َ  يق ف األراهي الزرابَء  بي هف ونين َّخهايهف من المهداجرين ، ولمدَن ال ادي  -
بددأمالكهف ، فأشدددار علددديهف بدددأ  يحت ظدددها  َرا  َ  تقددهم هددد ه المهاِددداَ  ويمدددا َّهدددرارٍ  -
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بأراهددديهف مددد  َّشدددراب َّخدددهايهف المهددداجرين فدددي الحصدددا  ، وقدددد َورث صددد ءعهف هددد ا 
دِه  -   -مًاعر ااعفداب فدي ي ده  المهداجرين ، ةتد  َّيهدف قدالها لل ادي  : يدا ِر

هللا ما َري ا قهما قدم ا عليهف َة ن مهاِاَ في قليدل ، وا َة دن بد ا فدي كثيدر مد هف 
، لقد ة ا ا َ  ي هاها باألجر كَله   ، كما كايَ تضحءاتهف ومهاق هف ال ايلد  ِدابًا فدي 

من قدالهف يحاده  مدن هداجر َّلديهف  اايما مدح هللا لهف بقهله : } وال ين تاهاوا الدار و 
رو  علدددد  َي  ددددهف ولدددده كددددا  بهددددف  وا يفدددددو  فددددي صدددددورهف ةاجدددد  ممددددا َوتددددها ويددددْ 

 ( . 9َ هف الم لحه  { ) الحًر : خصاص  ومن يهق شح ي  ه فأولئ
هدد ا ال ضددل لأليصددار ، فمدددةهف بقهلدده : ) لدده َ  األيصددار  -   -وقددد ة ددظ ال اددي 

ِددلمها وا يددًا َو شددعبًا ، ل ددلمَ فددي وا   األيصددار ( رواه البخددار  ، ونددَين ةبدده لهددف 
 بقهله ) األيصار ا يحاهف َّا مد من ، وا يبغضدهف َّا م دافب ؛ فمدن َةداهف َةبده هللا
، ومن َبغضهف َبغضده هللا ( رواه البخدار  ، و عدا ألوا هدف وذريداتهف بالصدالح فقداِ 
َواج األيصدار ، ولد رار  األيصدار (  : ) اللهف اغ ر لأليصدار ، وألب داا األيصدار، وأل
رواه َةمددد ، و ْدددر الفلددده  بيدد هف طيلددد  ةءاتددده فقدداِ : ) لدددها الهفدددَر لم ددَ امدددرًَ مدددن 

   . األيصار ( رواه البخار 
، ع دما  -   -ونه ا ي تاء  َ  يلم  عظم  ه ا الفيل ال   ترَن  عل  يد ال اي 

َء  هي األِا  لعالقاتهف ، فما َةهج ا َّل  َ  يَتخ  ه ا المفتمد  اايمايكايَ األخَه 
 ال ريد قدَو ل ا في تعامل ا وعالقات ا .

 وووووووووووووووووو
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 ) الاستور( صحيف  الماين 
 

 اِالمء ( )الًبل  ا
ددددِه  َّلدددد  المدي دددد ، وإقامدددد  قهاعددددد المفتمدددد  ااِددددالمي، كددددا  مددددن   بعددددد هفددددَر الِر

َهددل المدي ددد ، مددن َجدددل تدددهفير  الضددرور  ت ظدددءف العالقدد  بدددين الم ددلمين وغيدددرهف مدددن 
ءقد  لت ظدءف العالقد  بدين الم دلمين مدن  األمن وال الم لل ا  جمءعا، ل ا كايدَ هد ه الْه

جدداورهف مددن القبائددل مددن جهدد  َخددر ، ونمددا َ  قبائددل جهدد ، وت ظءمهددا كدد لَ مدد  مددن 
ءقددد   َغلددب ب دده  تلددَ الْه اليهدده  كايددَ َكثددر القبائددل ةضددهرًا فددي المدي دد  فقددد جدداات 

 متعلق  بت ظءف العالق  معهف.
ءقدددد  يفددددد َيهددددا تضددددم َ ب دددده ًا خاصدددد  للمدددد م ين بددددين المهدددداجرين  ونتتبدددد  ب دددده  الْه

ا بي هف ونين والم م ين، ون ه ًا عام  تًمل واأليصار، ون ه ًا خاص  لليهه  تتعلب يءم
 الفمء : 

 -َوًا: ما جاا من الا ه  في ةب الم م ين :
) الم م ددده  َمددد  واةددددَ مدددن  و  ال دددا  ( وهددد ا الا دددد يًدددمل المددد م ين جمدددءعهف  -1

مهاجريهف َويصدارهف، ومدن تدبعهف ممدن لحدب بهدف وجاهدد معهدف، َويهدف َمد  واةددَ مدن 
رابادد  العقيدددَ، فاتحدددت قالددتهف ووجهددتهف ووااهددف ممددا يع ددي  و  ال ددا  قددد جمعددتهف 

َّلغاا الروابَ والعصداءات وذوندا  جمءد  ال دهارق التدي تحدِه  و  تحقيدب هد ه الهةددَ 
 الًامل .

 -َ  الحداِ التدي جداا ااِدالم وهدف عليهدا–)كل فريب من الم م ين عل  رنعتهف  -2
عروم والق ددَ بددين المدد م ين، وإ  بددالم -َِدديرهف-يتعدداقله  بيدد هف وهددف ي دددو  عدداييهف 

بيد هف َ  يعادهه بدالمعروم فدي فدداا َو  -المثقل بالدديه  –الم م ين ا يتركه  م رةا 
عقددل(. وهدد ا الا ددد يقددرر مادددَ التمافددل ااجتمدداعي بددين المدد م ين بددأ  يعي ددها الضددع اا 

 وي اعدوا المحتاجين.
  كددل مددن بغدد  مددد هف، َو ومددن الا دده  الهامدد : )َ  المدد م ين المتقددين َيدددديهف علدد -3

ابتغ   ِءع  ظلف َو َّْمًا َو عدويًا َو ف ا ًا بدين المد م ين، وإ  َيدديهف علءده جمءعدًا، 
وله كا  ولد َةددهف(. وهد ا الا دد يحدتف علد  المد م ين يصدَر المظلدهمين واألخد  علد  
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يد البغاَ والم  دين، ومع   قهله ) ِءع  ظلف( َ  طلب عاءد  مدن  و  ةدب، وجداا 
 المتقين في ه ا الا د أليهف َةرص ال ا  عل  ت  ي  الًريع  من غيرهف. تخصءص

)ا يقتددل مدد من م م ددًا فددي كددافر، وا ي صددر كددافرًا علدد  مدد من(. وفددي هدد ا الا ددد  -4
تأكيدددد علددد  التدددرابَ بدددين المددد م ين ومدددهااَ بعضدددهف لدددبعَّ، ويءددده  ليدددل علددد  َ   م 

 المافر ا يلافئ  م الم من.
  -تعلق  باليهه  يءما بي هف ونين الم م ين :ْايءا: الا ه  الم

) ي  ب اليهه  م  الم م ين ما  امها محارنين(. وهه يتعلب بددف  ق دَ مدن ي قدات  -5
 الحرب الدفابء  عن المدي  .

) َ  يهدده  ب ددي عددهم َمدد  مدد  المدد م ين، لليهدده   يدد هف، وللم ددلمين  يدد هف، َو   -6
يهه  ب دي عدهم، َّا مدن ظلدف ي  ده َوْدف فإيده لبقء  اليهه  من ب ي ال فار وغيدرهف مدال

ا يهلَ َّا ي  ه( .وه ا الا د يحد  العالقد  بدين اليهده  وندين ال ئد  الم م د ، ويعتادرهف 
جدددزاًا مدددن مدددهاط ي الدولددد  ااِدددالمء ، ويل دددل لهدددف ةدددريتهف الدي ءددد  مدددا  امدددها قدددائمين 

 بالهاجبات المترتب  عليهف. 
ا ( وهه يختص بالتعامدل بدين اليهده  والمًدركين، ) ا ْتفار قريش وا من ياصره -7

 وعدم ال ماح لهف بمخال   قريش وغيرها من القبائل المعا ي  لإلِالم.
دِه هللا  -8 ( ونمهجدب هد ا الا دد يم د  اليهده  ) ا يخدرج مدن يهده  َةدد َّا بدإذ  ِر

د من القءام بأ  يًاط ع لر  هد الم م ين، خارج عن يااق وةدو  المدي  ، مما قد
ر عل  َمن المدي   واقتصا ها.  يْ 

) َّ  علدد  اليهدده  ي قددتهف، وعلدد  الم ددلمين ي قددتهف، وإ  بيدد هف ال صددر علدد  مدددن  -9
َهل ه ه الصحء   وإ  بي هف ال صح وال صر للمظلهم(.  ةارب 

 ْالثًا: الا ه  العام  :
َهل الصحء   من ةدث َو اشتفار يخام ف ا ه، فإ  مدر ه  -10 )َ  ما يحدث بين 
( وه ا الا د يقرر المرجعء  العلءا في األمهر والقضدايا   هللا جل وعال وإل  محمد َّل

 بالمدي  ، م عًا لقءام َ  اهارابات في الداخل.
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)َّ  يثددرب ةددرام جهفهددا ألهددل هدد ه الصددحء   ( والحددرم هدده مددا ا يحددل ايتهاكدده،  -11
يضدمن األمدن فيهدا، فال يقا  شفره وا يقتل صيدها، فه ا الا د يحد  ةدرم المدي د ، و 
 ويض  ةدًا لالهارابات والمًاكل التي تهد  ال لف واألما . 

ون ه  ه ه الصحء   ما ء  عل  يصهص ْابت ، وقهاعد شربء ، ومصالح معتاَر، م ها 
قهله تعال : }ا ي هاكف هللا عن الد ين لدف يقداتلهكف فدي الددين ولدف يخرجدهكف مدن  يداركف 

: ) (. وقهلددددده 8 يحدددددب المق ددددداين { )الممتح ددددد :َ  تادددددروهف وتق ددددداها َّلددددديهف َّ  هللا
الم م ه  تتمافأ  ماؤهف ، وي ع  بد متهف َ يداهف ، وهدف يدد علد  مدن ِدهاهف ، ا يقتدل 
م من بلافر ، وا ذو عهد في عهده ( رواه اامام َةمد و َبه  او  وصححه األلبايي 

. 
ءقدد  يددرب مددد  العدالد  التددي ات ددمَ    بهدا معاملدد  ال اددي والمتأمدل فددي ب ده  هدد ه الْه

ددءخ المبددا ئ ااِددالمء ، كمددا  لليهدده ، وإِددقاط كددل ااعتبددارات الابقءدد  والفاهلءدد ، وتِر
َيهدددا اشدددتملَ جمءددد  مدددا تحتاجددده الدولددد ، مدددن مقهماتهدددا الدِدددتهري  واا اريددد ، وعالقددد  

 األفرا  بالدول ، وعالق  بعضهف ببعَّ.
ءقد  ْمارهدا مد  اليهده  لدها طاءعد  الغددر والخءايد   ولقد كا  بااملا  َ  ت تي هد ه الْه

دِه هللا  دائل عددَ ومت هعد  للميدد بِر والد ين  م دها معده،   فيهف، ةيث ِلَ اليهه  ِو
ددائلهف التددي اتخدد وها بدداات بال ًددل، وال دداب  وهدددم  عددائف الدددين ااِددالمي، َّا َ  ِو

 ، وة مته في َّ اَر ش و  الدول .يرج  َّل  ةلم  ال اي 
  وووووووووووووووووو
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 الاروس والعظ ت
 

َّ  الم من َّذا كا  واْقا من قهته ا ي تخ ي في عمله، بل يفاهر يءه، وا يبالي  -1
بأعداا  عهته ما  ام واْقا من التغلب عليهف، كما فعل عمر رهي هللا ع ه ةين 
َعداا هللا، ويلقي الفزع في  هاجر، وفي ذلَ  ليل َيضا عل  َ  مهقف القَه يرهب 

هف، وا شَ  َيهف له َرا وا َ  يفتمعها عل  قتل عمر اِتااعها، ولمن مهقف ي ِه
عمر الفر ا َلق  الرعب في ي   كل واةد م هف، فخًي َّ  تعرض له َ  تثمله 

 َمه، وَهل الًر ه ي ه  ]بخالا[ بحءاتهف ةريصه  عليها.

ةين يءأ  المباله  من َّيقام  عَه الحب وااصالح، وةين ي لَ الم م ه  من  -2
يصبحه  في م ف  من عدوايهف، يلف و   خر األمر َّل  قتل الدابء  َيديهف و 

المصلح، ظ ا م هف َيهف َّ  قتلهه تخلصها م ه، وقضها عل   عهته، وه ا هه ت مير 
َعداا ااصالح في كل عصر، وقد شاهدياه وَري ا مثله في ةءات ا.  األشرار 

ته، ف ي ِالم  َّ  الف د  الصا ق المخلص لدعَه ااصالح، ي د  قائده بحءا -3
، وفي هالكه خ ايها ووه ها، فما فعله علي رهي هللا ع ه ليل   القائد ِالم  للدعَه

ِه  تضحء  بحءاته في ِايل اابقاا عل  ةءاَ   الهفَر من بءاته عل  فراش الِر
ِه هللا  ، َّذ كا  من المحتمل َ  تهه  ِيهم فتءا  قريش عل  َر  علي ِر

ِه هللا رهي هللا ع ه ايتقاما م ه ال فاَ، ولمن علءا رهي هللا   ، أليه ِهل لِر
ِه هللا  .  ع ه لف يباِ ب لَ، فح به َ  ي لف ِر  ياي األم  وقائد الدعَه

ِه هللا  -4 م  محارنتهف له وتصمءمهف عل    وفي َّيداع المًركين و ائعهف ع د ِر
هف باِتقام  َعداا ااصالح يهق ه  في قراَر ي ِه الدابء  َومايته  قتله،  ليل عل  َ  

ويزاهته، َويه خير م هف ِيَر، َويق  ِريَر، ولمن العماي  واللفاج  والفمه  عل  
العا ات والعقائد الضال ، هه ال   يحملهف عل  محارنته، ويصب الميد له، والتآمر 

 عل  قتله َّ  اِتااعها َّل  ذلَ ِايال.

َبءف ةرك   -5 ، َو رئء  الدول ، َو  ااصالح في ال فاَ من َّ  ت مير قائد الدعَه
تآمر المترنصين والمغتالين، وعمله ل فاح خا  ال فاَ لء تأيف ةركته َشد قَه 
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ومراِا في ميدا   خر، ا يعتار جا ا وا فرارا من المهت، وا ه ا بالتضحء  
 بال    والروح.

في مهقف عاد هللا بن َبي بلر ما يثاَ َْر الًباب في يفاح الدعهات، فهف  -6
 عَه َّصالةء ، ونايدفاعهف للتضحء  ال داا، تتقدم الدعهات ِريعا يحه عما  كل 

ِه هللا   ال صر والغلب . ويحن ير  في الم م ين ال ابقين َّل  ااِالم كلهف شبابا، فِر
  كا  عمره َرنعين ِ   ع د البعث ، َوبه بلر رهي هللا ع ه كا  َصغر م ه بثالث

وعلي رهي هللا ع ه َصغر الفمء ،  ِ ين، وعمر رهي هللا ع ه َصغر م هما،
ِه هللا  ، وهل ا كا  عاد هللا بن م عه ، وعثما  رهي هللا ع ه كا  َصغر من ِر

َيد، ونالِ بن رناح،  عيد بن  وعاد الرةمن بن عهم، واألرقف بن َبي األرقف، ِو
وعمار بن ياِر، رهي هللا ع هف، وغيرهف، كل ه اا كايها شبابا، ةملها َبباا 

عل  كهاهلهف، فتحملها في ِايلها التضحءات، واِتع بها من َجلها الع اب  الدعَه
واأللف والمهت، ونه اا ايتصر ااِالم، وعل  جهه هف وجهه  َّخهايهف قامَ  ول  
الخل اا الراشدين، وتمَ ال تهةات ااِالمء  الرائع ، ون ضلهف وصل َّلي ا ااِالم 

   والْه ء  والم ر وال  هق.ال   ةرريا هللا به من الفهال  والضالل

ِه  -7 ما يثاَ   وفي مهقف عائً  َوِماا رهي هللا ع هما َْ اا هفَر الِر
ةاج  الدعهات ااصالةء  َّل  ال  اا، فهن َرق عاط  ، َوكثر ايدفاعا، َوِمح 
ي  ا، َوطيب قلبا، والمرََ َّذا  م َ بًيا لف تباِ ب ًره والدعَه َّلءه بلل صعهن ، 

َوجها َوخهتها َوب ائها به، ولفها  المرََ في ِايل ااِالم في وعملَ عل  َّق ا ع 
ِه  ص حات بءضاا مًرق ، ت كد ل ا اليهم َ  ةركات ااصالح   عهد الِر

 ،َ ااِالمي ِتظل وئيدَ الخاأ، قليل  األْر في المفتم  ةت  تًترب فيها المَر
، ه اا َقدر عل  يًر والخلب والع   والاهاَر اايما فت ًئ جيال من ال تءات عل  

اط ال  اا من الرجاِ، عدا َيهن ِءلن  القءف التي يحتاج َّليها مفتمع ا اليهم في َِو
َوجات َومهات، َو  ال ضل الماير في ترنء  كبار الصحاب  ْف التابعين من بعدهف 
يعه  َّل  ي اا ااِالم الالتي َيًأ  ه ه األجءاِ عل  َخالق ااِالم و  ابه، وةب 

هله، فمايَ َكرم األجءاِ التي عرفها التاريخ في عله الهم ، واِتقام  ااِال م وِر
 ال يَر، وصالح الدين والديءا.
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َّ  علي ا اليهم َ  يدرب ه ه الحقءق ، ف عمل عل  َ  تحمل ال تءات والزوجات   
اط ال  اا، وهن َكثر من يصف األم ، وذلَ  لهاا  عَه ااصالح ااِالمي في َِو

هق بح ن تدري ه يقتضي ا َ   يًف  ب ات ا َوخهات ا عل  تعلف الًريع  في معهد مْه
لإلِالم، مثل كلء  الًريع  في جامعت ا، وكلما كثر عد  ه اا ال تءات العالمات 
ِه هللا  ، بالدين، ال قيهات في الًريع ، الملمات بتاريخ ااِالم، المحبات لِر

ِتاع ا َ  يدف  ةرك  ااصالح المتخلقات بأخالقه َوخالق َمهات الم م ين، ا
ااِالمي َّل  األمام  فعا قهيا، َو  يقرب اليهم ال   يخض  يءه مفتمع ا ااِالمي 

 ألةلام ااِالم وشريعته، وإ  ذلَ لهاق  َّ  شاا هللا.
ِه هللا وصاةبه في  -8 وهف « غار ْهر»وفي عم  َبصار المًركين عن رؤي  ِر

 ءج الع ماهت وت ريخ الاير عل  فف الغار، ع ده، ويءما تحلءه ل ا الروايات من ي
له و عاته َوةبابه، فما كا  هللا  مثل تخً  له القلهب من َمثل  الع اي  االهء  بِر

ِه  في قبض  المًركين يءقضها علءه وعل    في رةمته لعبا ه لء مح َ  يق  الِر
له رةم  للعالمين، وك لَ يعه  هللا ببا ه الدعاَ المخلصين َ    عهته وهه ال   َِر

َق الحرج ، ويعمي ع هف  في كثير  -يلاف بهف في ِاعات الًدَ، وي ق هف من المآ
ِه وصاةبه  -من األةءا  َبصار المترنصين لهف بالًر والغدر، ولء  في يفاَ الِر

 َّريساَّا تصديب قِه هللا تبارب وتعال : }« غار ْهر»بعد َ  َةاط بهما المًركه  في 

َل َ  َلَ  ْصرْ  ينَ  اْرِْ ي َءا ال َحَءاَر  فري  َمْ ها َوالس ر مَ  الدر َها ْ  َيْقهمْ  َوَيه  َش  وقِه هللا  [  51{ ]غافر:األ 
ينَ  َعنر  ْيَدافر ْ  ُسَ  َّر س تبارب وتعال :}  [.38{ ]الحج: َمْ ها الس ر

وفي خهم َبي بلر وهه في الغار من َ  يراهما المًركه  مثل لما يفب َ   -9
لدعَه الصا ق م  قائده األمين ةين يحدق به الخار من خهم يله  علءه ج د  ا

وإش اق عل  ةءاته، فما كا  َبه بلر ِاعتئ  بال   يخً  عل  ي  ه من المهت، 
ِه  في ه ه الهفَر الخايَر وهه يعلف َ  َقل جزائه   وله كا  ك لَ، لما رافب الِر

ِه هللا  ِه  ، ولم ه كا  يخً القتل َّ  َم له المًركه  م  ِر عل  ةءاَ الِر
ِه   في قبض  المًركين.  المريف، وعل  م تقال ااِالم َّ  وق  الِر

ِه  -10 يا َبابلر، ما ظ َ » ألبي بلر تامي ا له عل  قلقه   وفي جهاب الِر
مثل من َمثل  الصدق في الثق  بالل وااطمئ ا  َّل  يصره، « باْ ين هللا ْالثهما
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ِه وااتماِ علءه ع د الًدائد، وهه  ل في  عه    يل واهح عل  صدق الِر
َق ةرجا وم  ذلَ تادو علءه َمارات ااطمئ ا  َّل  َ  هللا  ، فهه في َشد المآ ال اَه
]ال  [ بعثه هد  ورةم  لل ا  لن يتخل  ع ه في تلَ ال اعات، فهل مثل ه ا 
ال ؟ وفي مثل ه ه الحاات يادو  ، م تحل ص   الِر ااطمئ ا  يصدر عن مدع لل اَه

ل رق واهحا بين  عاَ ااصالح ونين المدعين له والم تحلين اِمه، َولئَ ت ءَّ ا
قلهنهف  ائما َوبدا بالره  عن هللا، والثق  ب صره، وه اا يتهاوو  ع د المخاوم، 

 وي هارو  ع د الًدائد، ْف ا تفد لهف من  و  هللا ولءا وا يصيرا.

ِه  -11 وعفزه عن الهصِه َّلءه   ويادو ل ا من مهقف ِراق  ةين َ رب الِر
ِه  ه ت ءخ في الرمل وهي متفه  صهب  ليل عل  ياَه الِر ، فقد كايَ قهائف فِر

، ةت  َّذا يِز ع ها ووجهها شار مل  يًاَ من كاهتها، فإذا َرا  َ   ِه الِر
ِه  ها ]هع ها[، َفتر  ه ا يق    يعيدها كَر في اتفاه الِر عا ت َّل  عفزها وكعَر

ل م ي د من هللا بال صر والعه ؟ كال، وه ا ما َ ركه ِراق ، ف ا   َّا ل اي مِر
ِه  ِه باألما ، َو رب َ  للِر من الع اي  االهء  ما تعفز عن َّ راكه قه    الِر

 البًر، فرهي َ  يخ ر الفائَز وي َه بالهعد.

ِه  -12 ل راق  ب هار  ك ر  معفَز َخر ، فااي ا  ال   يادو   وفي وعد الِر
قهمه ا ي مل في فتح ال ر  وااِتيالا عل  ك َه ك ر ، َّا َ  هارنا من وجه 

ِه  ال، ولقد تحقب وعد الِر له، وطالب ك ر  عمر بن الخااب   يله  ياءا مِر
ِه  له ةين َر  ِهار  ك ر  في الغ ائف، فألب هما عمر ِراق    بإي اذ وعد الِر

اريه َولب هما ِراق  الحمد هلل ال   ِلب ك ر  ِه »عل  مأل من الصحاب ، وقاِ: 
وهل ا تتهال  المعفزات في ه ه الهفَر واةدَ بعد َخر  ليز ا  « بن جعًف األعرابي

ِه من رب  الم م ه  وي تءقن ال ين َوتها المتاب من المتر  ين والفاةدين َيه ِر
 العالمين.

ِه هللا  -13  كايَ فرة  الم م ين من ِلا  يثرب من َيصار ومهاجرين بقدوم ِر
  َّليهف ِالما فرة  َخرجَ ال  اا من بيهتهن والهائد، وةملَ الرجاِ ووصهله

َعمالهف، وكا  مهقف يهه  المدي   مهقف المًارب في ال رة  ظاهرا،  عل  ترب 
هلهف، فال  والمتألف من م اف   الزعام  الفديدَ باط ا، َما فرة  الم م ين بلقاا ِر
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بإذ  رنهف َّل  صراط العزيز  عفب فيها وهه ال   َيق هف من الظلمات َّل  ال هر
الحميد، َوما مهقف اليهه  فال غراب  يءه وهف ال ين عرفها بالملب وال  اق للمفتم  
َعامتهف عل   ال   فقدوا ال ءاَر علءه، ونالغءظ والحقد األِه  ممن ي لاهف 
الًعهب، ويحِه بي هف ونين ِلب َمهالها باِف القروض، ِو َ  مائها باِف ال صح 

َاِ اليهه  يحقدو  عل  كل من يخلص الًعهب من ِءارتهف، والمًهَر ، وما 
وي تهه  من الحقد َّل  الد  والم امرات، ْف َّل  ااغتءاِ َّ  اِتااعها، ذلَ 

ِه هللا  بعد اِتقراره بالمدي  ، برغف    يديهف، وتلَ جالتهف، وقد فعلها مثل ذلَ بِر
من ولمن اليهه  قهم يًعله  يار ما َمضاه بي ه وني هف عل  التعاو  والتعايش ب ال

َقْدوا   ْكلسَماالحروب  ائما َوبدا، و} بر  َياًرا ََو  َ َأَها لَرل َحر   [.64]المائدَ:  {َُْ  ََط 

ما َقام بملا  َّا كا  َِو ما   من وقائ  الهفَر َّل  المدي   تاين ل ا َيه  -14
ن اقام فيها َرنع  َيام، ي عله ب اا م فد يفتم  يءه الم م ه  فقد َقام م فد قباا ةي

ون   م فدا في م تصف الاريب بين قباا والمدي   لما َ ركته صالَ الفمع  في 
 «.وا   رايهياا» ب ي ِالف بن عهم في بان الها   

 فلما َ  وصل َّل  المدي  ، كا  َِو عمل عمله ب اا م فد فيها.  
َهمء  الم فد في ااِالم، وببا ات ااِ   الم كلها تاهير وه ا يدل ا عل  

لل   ، وتزكء  لألخالق، وتقهي  ألواصر التعاو  بين الم لمين، وصالَ الفماع  
والفمع  والعيدين، مظهر قه  من مظاهر اجتماع الم لمين، ووةدَ كلمتهف، 
ال  اجتمابء   وَهدافهف، وتعاويهف عل  الار والتقه ، ا جرم َ  كا  للم فد ِر

هف، وروةء  عظءم  الًأ  في ةءاَ ا لم لمين، فهه ال   يهةد ص هفهف، ويه ب ي ِه
 ويهقظ قلهنهف وعقهلهف، ويحل مًاكلهف، وتظهر يءه قهتهف وتماِلهف.

ولقد َْاَ تاريخ الم فد في ااِالم َيه م ه ايالقَ جحافل الفيهش  
ااِالمء  لغمر األرض بهداي  هللا، وم ه ايبعثَ َشع  ال هر والهداي  للم لمين 

ه ترعرعَ ب ور الحضاَر ااِالمء  ويمَ، وهل كا  َبهنلر، وعمر، وغيرهف، ويء
عد، َوبه عايدَ َومثالهف من عظماا التاريخ ااِالمي َّا  وعثما ، وعلي، وخالد، ِو

 تالم َ المدِر  المحمدي  التي كا  مقرها الم فد ال اه .
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 وميَز َخر  للم فد في ااِالم َيه ت بعث م ه في كل َِاهع كلم  الحب 
مدوي  مفلفل  عل  ل ا  خايبه، في َّيمار م مر َو َمر بمعروم، َو  عَه َّل  
خير َو َّيقاظ من غ ل ، َو  عَه َّل  تفم ، َو اةتفاج عل  ظالف، َو تح ير 
لااغء ، ولقد شاهديا في عصر الا هل  كء  كايَ الم اجد مراكز ااياالق 

َعماا الفها  هد للحركات الهط ء  هد الم تعمرين ال ري يين، يلفأ َّلي ها 
ااِتعمار وهد الصهيهيء ، وإذا ك ا ير  تعايلها اليهم عن القءام بهظء تها المار ، 
فما ذلَ َّا ذيب بعَّ الخاباا من المهظ ين المرتزقين، َو الفاهلين الغافلين، ويهم 
يعتلي م ابرها وي م محارياها  عاَ َشداا في الحب، علماا بالًريع ، مخلصه  هلل 

ه  له، ياصحه  ألئم  الم لمين وعامتهف، يعه  للم فد في مفتمع ا ااِالمي ولِر
ملا  الصداَر في مِ  ات ا ااجتمابء ، ويعه  الم فد لءعمل عمله في ترنء  
الرجاِ، وإخراج األبااِ، وإصالح ال  ا ، ومحارن  الم مر، ون اا المفتم  عل  

 َِا  من تقه  هللا ورههايه.
شاا هللا ةين تحتل ه ه الالءع  الااهَر من شباب ا الم من وإيا ل أمل ذلَ َّ   

ِه هللا م ابره َورجااه.  المثق   بدين هللا المتخلق  بأخالق ِر
ِه بين المهاجرين واأليصار َقه  مظهر من مظاهر عدال   -15 في م خاَ الِر

لهف األخالقء  الا ااَ، فالمهاجرو  قهم تركها في ِايل هللا َمها ااي ايء  ااِالم ا
َغ ءاا  َوراهيهف، ففاؤوا المدي   ا يملمه  من ةاام الديءا شيئا، واأليصار قهم 
بزروعهف َومهالهف وص اعتهف، فلءحمل األخ َخاه، ولءقت ف معه ِراا الحءاَ 
وهرااها، ولي زله في بيته ما ام يءه مت   لهما، ولءعاه يصف ماله ما  ام غ ءا 

؟ع ه، مهفرا له، فأي  عدال  اجتمابء    في الديءا تعدِ ه ه األخَه

َّ  ال ين ي مرو  َ  يله  ااِالم عدال  اجتمابء ، قهم ا يريدو  َ  ياهر يهر 
ااِالم َبصار ال ا  وي تهلي عل  قلهنهف، َو قهم جامدو  يلرهه  كل ل ظ جديد 
وله َةبه ال ا  وكا  في ااِالم مدلهله، وإا فمء  ت مر العدال  ااجتمابء  في 

الم وفي تاريخه ه ه الم اخاَ ال  َ في التاريخ، وهي التي عقدها صاةب ااِ
ب   ه، وطبقها بإشرافه، َوقام عل  َِاِها َِو مفتم  ي ً ه،   الًريع  محمد 
 َوِو  ول  يا يها؟
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 ِبحايَ اللهف ه ا بهتا  عظءف.. 
ِه األخَه بين المهاجرين واأليصار،   -16 وفي المتاب ال   عقد يءه الِر
او  بين الم لمين وغيرهف جمل  من األ ل  التي ا تَر ر عل  َ  َِا  الدول  والتع

ااِالمء  قائف عل  العدال  ااجتمابء ، َو  َِا  العالئب بين الم لمين وغيرهف 
هه ال لف ما ِالمها، َو  مادَ الحب والعدِ والتعاو  عل  الار والتقه  والعمل لخير 

لمفتم ، هه َبَر الًعارات التي ت ا   بها  ول  ال ا ، و ف  َذ  األشرار عن ا
ااِالم، ون لَ تمه  الدول  ااِالمء  َي ما قامَ، وفي َ  عصر يًأت قائم  عل  
 ، َقهم المبا ئ وَعدلها، وهي ت ااب اليهم عل  َكرم المبا ئ التي تقهم عليها الدِو

ي مفتمع ا وتعءش في ظلها الًعهب، وإ  العمل في عصريا ه ا اقام   ول  ف
ااِالمي تركز قهاعدها عل  مبا ئ ااِالم عمل يت ب م  تاهر ال مر ااي ايي 
في م ههم الدول ، عدا َيه يحقب للم لمين ب اا مفتم  من َقه  المفتمعات َوكملها 

 َوِعدها َورقاها.

َويا ما كا  فإ  من مصلحت ا َ  تا   الدول  ع ديا عل  َِا  ااِالم، وفي ترب 
ب ا و ماريا، وااِالم ا ي ذ  غير الم لمين في الهطن ااِالمي، وا ذلَ خرا

يضاهد عقائدهف، وا ي تقص من ةقهقهف، ف ءف الخهم من َّلزام الدِو في الاال  
ااِالمء  بت  ي  شرائ  ااِالم، وإقام  َةلامه وهي كلها عدِ وةب وقَه وإخاا 

والتعاو  المريف؟ َّي ا لن  وتمافل اجتماعي شامل عل  َِا  من ااخاا والحب
 َوَله  يخلص من ااِتعمار، َّا بالم ا َا بااِالم، وفي ِايل ذلَ فلءعمل العامله  }

َ ا َواتسَقها    َمْ ها   ال ْقَر   ََه لَ  ََ س  ف َلَ َتح  نَ  َبَرَكاتٍ  َعَلي هر َماا مَر [ 96{ ]األعرام: َواأَلر ضر  ال س
ي َهدَ ا َوََ س } َراطر َتقر  صر ْالَ  َتتسبرْعها   َواَ  َفاتسبرْعههْ  ءًماْم   اريلرهر  َعن برْلف   َفَتَ رسقَ  ال ر { ]األيعام: َِ

َعل ُسَ  َيتسبر  َوَمن[ }153 هْ  لسهْ  َيف  ق  َْ َرًجا َوَير  بْ  اَ  َةي ثْ  مرن   َمخ  َت ر ل   َوَمن َيح  ر  َعَل  َيَتَهكس  ُس
ْبهْ  َفْههَ  ررهر ََ  َبالريْ  ُسَ  َّر س  َة   اٍ  لرْملَر  ُسْ  َجَعلَ  َقد   م  ًرا  َشي   ُسَ  َيتسبر  َوَمن[ }2]الاالق:  {َقد 
َعل ررهر  مرن   لسهْ  َيف  ًرا ََم  يَرَئاترهر  َع  هْ  ْيَم َرر   ُسَ  َيتسبر  َوَمن[ }4]الاالق:  { ْي   ف   َِ ظر ًرا َلهْ  َوْيع   {ََج 
 [.5]الاالق:  

  وووووووووووووووووو
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 النفسي ودوره عي إنج ح التجرب  الماني  البن ء
 

َ  التهن     . غا
دِه هللا   مددن ملدد  َّلد  المدي دد  واجهتدده مًداكل متعددد َ، ومددن  -   -ع ددما ايتقددل ِر

ََوِ المًاكل التي واجهتده الت داوت ااقتصدا   بدين فئتدي مفتمد  المدي د : المهداجرين 
  َّةددالِ قددءف جديدددَ واأليصددار، ووجدده  عددا ات متأصددل  مثددل شددرب الخمددر، وصددعهن

دِه هللا هد ه المًداكل؟  مرتبا  باألم  محل قءف قديم  مرتباد  بالقايلد ، فمءد  ةدَل ِر
َاا َوامدره  ؟ ومددا الا دداا ال   ددي -علءدده الصددالَ وال دالم  -وكءد  تصددرم الصددحابي َّ
 ال   ةلف تصرفاته في تلَ اْلوي ؟ 

 الت اوت ااقتصا   بين المهاجرين واأليصار:  
الصددحاب  مددن ملدد  َّلدد  المدي دد  تركددها َمددهالهف فيهددا، فأصددبحَ المدي دد  ع دددما هدداجر 

تحتددده  فئتددددين: المهددداجرين ا يملمدددده  شددديئًا، واأليصددددار يملمددده  كددددل شددديا، فمءدددد  
ددِه هللا  َاا هدد ا الت دداوت ااقتصددا  ؟  خدد  بددين فئتددي المفتمدد ،  -   -تصددَرم ِر َّ

لمه الثدايي، فقدد يقلدَ الروايدات فاتخ  كل مهاجر َخًا َيصاريًا له وتقاِما بي هما ما يم
دددعد بدددن الرنءددد  فقددداِ ِدددعد لعادددد  دددِه هللا  خددد  بدددين عادددد الدددرةمن بدددن عدددهم ِو َ  ِر
الدددرةمن: َّيدددي َكثدددر األيصدددار مددداًا فأق دددف مدددالي َّلددد  يصددد ين، ولدددي امَرتدددا  فدددايظر 
َعفاهمددا َّلءددَ، ف ددَمها لددي َطلقهددا، فددإذا ايقضددَ عددَدتها فتزوجهددا، قدداِ عاددد الددرةمن: 

َهلدَ ومالدَ. َيدن ِدهقمف؟ فددلهه علد  ِدهق ب دي قي قداع، فمدا ايقلددب  بدارب هللا لدَ فدي 
دمن، ْددف تداب  الغدددو. )صدحءح البخدار ، بدداب كءد   خدد   ََّا ومعده فضدل مددن َقدَ ِو

ِه بين َصحابه(.   الِر
َله  عدن  دِه المدريف التدي جعلدتهف يت دا ا شَ َ  اِتفاب  الصحاب  العمءق  ل دداا الِر

َوجدداتهف فددي بعددَّ الحدداات م اثقدد  مددن امددتالا واغت دداا ي  دديين  يصددف َمددهالهف وعددن 
 يملن َ  ي تًف معالمهما في الع اصر التالء : 

دِه فدي ااي داق والخضدهع لده  -1 ، ولدء  -تعدال   -تعظءف الصدحاب  ألمدر هللا والِر
َه والبخل به.   الخضهع لًهَه ةب الماِ واكت ا
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يهف، وخددهفهف ال ددار فددي رجدداا الصددحاب  الف دد  فددي ةدداِ اقت ددام األمددهاِ مدد  َّخددها -2
 ةاِ البخل وعدم التضحء  بالماِ. 

هله َكثر من ةب الماِ. -تعال   -ةب الصحاب  هلل  -3  ولِر
 ونهعد هللا في َّخالم الماِ الم  ب.  -   -ْق  الصحاب  في قءا َ محمد  -4
 تحريف الخمر:  

تحريمهددا  كدا  شددرب الخمدر عددا َ متأصدل  فددي المفتمدد  الفداهلي، وتدددَرج ااِدالم فددي
: )ومدن ْمدرات ال خيدل واألع داب تتخد و  م ده ِدلرًا -تعدال   -فأيِز في الاداي  قهله 

َقدددًا ة ددد ًا( )ِدددهَر ال حدددل،  َ  َّْدددف الخمدددر َكثدددر مدددن -تعدددال   -(. ْدددف بدددَين هللا 67ور
: )ي ددألهيَ عددن الخمددر والمء ددر قددل فيهمددا َّْددف كايددر وم دداف  -تعددال   -م  عتدده فقدداِ 

(. ْدددف يهددد  هللا المددد م ين َ  يقرندددها 219ي عهمدددا( )البقدددَر،  لل دددا  وإْمهمدددا َكادددر مدددن
: )يددا َيهددا الدد ين  م ددها ا تقرنددها الصددالَ َويددتف -تعددال   -الصددالَ وهددف ِددلار  فقدداِ 

: )يدا -تعدال   -(. ْدف ةدَرم الخمدر فقداِ 43ِلار  ةت  تعلمها ما تقهلده ( )ال  داا، 
َام رجدد  مددن عمددل الًددءاا  َيهددا الدد ين  م ددها َّيمددا الخمددر والمء ددر واأليصدداب واأل

فاجت اهه لعلمف ت لحه . َّيما يريد الًءاا  َ  يهق  بي مف العداَو والبغضاا في الخمدر 
 (. 91-90والمء ر ويصدكف عن ذكر هللا وعن الصالَ فهل َيتف م تهه ؟( )المائدَ، 

بتحدددريف الخمدددر؟ يقلدددَ َّةدددد  -تعدددال   -فمددداذا فعدددل الصدددحاب  ع ددددما يدددِز َمدددر هللا 
يات ف كرت َ  ْابَ بن َي  قداِ: ك دَ ِداقي القدهم فدي م دِز َبدي طلحد  قداِ: الروا

ف ددِز فددي تحددريف الخمددر، قدداِ: فددأمر م ا يددًا ف ددا   فقدداِ َبدده طلحدد : اخددرج فددايظر مددا 
هددد ا، فخرجدددَ فقلدددَ: هددد ا م دددا  ي دددا   َا َّ  الخمدددر قدددد ْةَرمدددَ. فقددداِ لدددي: اذهدددب 

يهمئ  ال ضءخ. )ِ ن الددارمي،  فأهرقها، ففرت في ِلَ المدي  ، قاِ وكايَ خمرهف
 كتاب األشرن ، الباب الثايي(. 

َّذ  كايَ اِتفاب  الصدحاب  لتحدريف الخمدر اِدتفاب  فهريد  وشدامل ، وقدد جداات هد ه 
ااِددددتفاب  يتءفدددد  امددددتالا واغت دددداا ي  دددديين، ويملددددن َ  ياددددَر معددددالف هدددد ا اامددددتالا 

 وااغت اا في الع اصر التالء : 
 هللا في تحريف الخمر وت  ي ه، وعدم خضهعهف لًهَه شرنها. تعظءف الصحاب  َمر  -1
 عل  ةب الخمر. -تعال   -، وتقديمهف ةبه -تعال   -ةب الصحاب  هلل  -2
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-تعدال   -رجاا الصحاب  ال َه بالف   لتحريمهف الخمر، وخهفهف من عقاب هللا  -3
 في ةاِ العصءا . 

خمددر، ويقيدد هف َ  تحريمهددا يعددده  ْقدد  الصددحاب  بددالم هج ااِددالمي الددد   ةددَرم ال -4
 عليهف بالخير كأفرا  وجماع . 

لددء  مدددن شدددَ فدددي َ  ب ددداا الصدددحاب  ال   ددي الممتلدددئ بدددالل تعظءمدددًا وخضدددهعًا وةبدددًا 
ددِه  فددي تحددريف الخمددر، فددي  -   -وخهفددًا ورجدداا كددا  عدداماًل رئء ددًا وراا يفدداح الِر

رئء دًا وراا فًددلها فدي تحددريف ةدين َ  افتقددا  َمريلدا ذلددَ اامدتالا ال   ددي كدا  عدداماًل 
 الخمر في مال  القر  العًرين. 

 األمر بالحفاب:  
َواجددَ ون اتددَ -تعددال   -يددِز األمددر االهددي بالحفدداب فقدداِ  : )يددا َيهددا ال اددي قددل أل

وي اا الم م ين يديين عليهن من جالبياهن ذلَ َ يد  َ  يعدرفن فدال يد ذين وكدا  هللا 
األمر بالضرب عل  الفيهب فقداِ:  -تعال   -َيِز (. و 59غ هرًا رةءمًا( )األةزاب، 

َي ددتهن َّا مددا  )وقددل للم م ددات يغضضددن مددن َبصددارهن ويح ظددن فددروجهن وا يادددين 
 (. 31ظهر م ها ولءضرنن بخمرهن عل  جيهنهن..... ( )ال هر، 
 فمء  كايَ اِتفاب  المفتم  ااِالمي له ا األمر االهي؟ 

يءه:  -رهي هللا ع ها  -ر  وال   قالَ عائً  يههح ذلَ الحديث ال   رواه البخا
 رةددف هللا ي دداا المهدداجرات اأْلَوِ لمددا يددِز )ولءضددرنن بخمددرهن علدد  جيددهنهن( شددققن 

َرهَن فاختمر  بها .  َ 
َّ  اِدددتفاب  الصدددحابءات ألمدددر هللا بااختمدددار والحفددداب كايدددَ ِدددريع  وشدددامل ، فقدددد 

ددتر شددَقَ الصددحابءات بعددَّ ْءددابهن مددن َجددل تحقيددب األمددر  االهددي فددي ااختمددار ِو
الفيدددهب، ولدددف ي تظدددر  ةتددد  ْيهَيدددئن لألمدددر عدتددده الخاصددد ، ويددددِ هددد ا علددد  اغت ددداا 

 الصحابءات ال   ي، ويملن َ  ي تًف معالف ه ا ااغت اا في األمهر التالء : 
تعظددددءف الصددددحابءات ألمددددر هللا بالحفدددداب، والخضددددهع لدددد لَ األمددددر بًددددب الثءدددداب  -1

 وااختمار بها. 
ا الصحابءات الف   بت  ي  َمر هللا بالحفاب، وخدهم ال دار ع دد عددم االتدزام رجا -2
 به. 
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 ْق  الصحابءات بالم هج ااِالمي، ويقي هن بأ  الحفاب خير لهن وألمتهن.  -3
واْل  علد  هدها الهقدائ  الدثالث ال دابق  التدي تفَلدَ فيهدا اِدتفاب  الصدحاب  العمءقدد  

ِه والًامل  ألوامر الًريع  والتي   َلَ عل  اغت ائهف ال   ي ال   َ   َّل  يفاح ِر
في ب اا األم ، وفي تاايب الًريع  في المدي  ، وال د اِ الد   يملدن َ   -   -هللا 

 ير  في ه ا المقام: من َين جاا ه ا ااغت اا ال   ي؟ وما ال   وَلده؟ 
ايمدا  بدالل واليدهم ولدته العقيدَ التي طرةها القر   المريف في مل ، والتي تقهم علد  ا

خلددب ال ددماوات  -تعددال   -اْلخددر. فقددد بددَين القددر   المددريف والحددديث الًددري  َ  هللا 
واألرض فددي ِددت  َيددام، َويدده خلددب   م مددن تددراب، َويدده خلددب المالئمدد  مددن يددهر، َويدده 
يعلدددف ال دددَر َوخ ددد ، َويددده ا تأخددد ه ِددد   وا يدددهم، َويددده يددددبر األمدددر مدددن ال دددماا َّلددد  

رج َّلءدده فددي يددهم كددا  مقدداره َلددف ِدد  ، َو  جمءدد  المخلهقددات تخضدد  األرض، ْدف يعدد
 -تعدددال   -، َويددده قَيدددهم عليهدددا... الدددخ. ع ددددما يددد من الم دددلف بدددالل -تعدددال   -ألمدددره 

ددِه هللا، فددال شددَ َيدده ِددءعَظف هللا   -بالصددهَر التددي طرةهددا القددر   المددريف، ونَي هددا ِر
  .-تعال   -، ويتفه َّلءه بالخضهع وةده -تعال  

خلددب األرض ذلددهًا مددن َجددل ال ددا ، َويدده  -تعددال   -وع دددما يدد من الم ددلف بددأ  هللا 
ِددَخر لهددف الًددم  والقمددر، َويدده فَصددل الليددل وال هددار مددن َجددل َ  يعملددها فددي ال هددار 
وي دددل ها فدددي الليدددل، َويددده ِدددَخر لهدددف األيعدددام والددددَواب مدددن َجدددل َ  يمتاههدددا ويدددأكلها 

لمددداا مدددن ال دددماا لي ادددَ بددده يبدددات األرض الددد   لحمهدددا، َويددده ِدددَخر الريددداح َويدددِز ا
تعدال   -ي تمتعه  بم ظره ونالاعام م ه، ع دما ي من بلل ذلَ يتفه بالحب َّلد  هللا 

- . 
وع دما ي من الم لف بأ  ه اب بعثًا وة ابًا، َو  ه اب ج   ويدارًا: الف د  فيهدا يعدءف ا 

ا  والحفدداَر، لددء  مددن شددَ يملددن َ  ْيقددار  بددأ  يعددءف فددي الددديءا، وال ددار وقه هددا ال دد
بأيه ع دما ي من به ا ِيتفه َّل  ااي اق من ماِ هللا ال    تاه َّياه لءقترب من الف   
دديتفه َّلدد  االتددزام بددأوامر هللا ويهاهءدده التددي تم ددبه األجددر الدد    وياتعددد عددن ال ددار، ِو

 يزيد من ة  اته، ويقَلل من ِيئاته لمي ي َه بالف   وي فه من ال ار. 
ددِه المددريف فددي صددحابته والتددي كايددَ  هدد ه هددي بعددَّ معددالف العقيدددَ التددي ب اهددا الِر

عدداماًل رئء ددًا فددي تهليددد اغت ددائهف ال   ددي الدد   ََ   َّلدد  َّيفدداح تااءقددات الًددريع  فددي 
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َها الصالَ والصهم والحج والزكاَ والتي تالهرت  المدي  ، ْف جاات َركا  ااِالم َوبر
 ددداا كءدددا  الصدددحاب  ال   دددي،  افعددد  بهدددف َّلددد  تًدددريعاتها فدددي المدي ددد  لت دددتمر فدددي َّغ

ءخ كءدا   اِتًرام  يات الهةي الفديدَ، وإي اذ َةلامها الًربء ، م تهء  بهف َّل  تِر
 المفتم  ااِالمي بقءمه الهليدَ وصهرته ال اعل  الحَء . 

فالصالَ التي يمتثل فيها الم لف َمر رَنه بالتاهر والقءام والركهع وال دفه  فدي َوقدات 
 َ من الليل وال هدار تا دي تعظدءف هللا، والصدهم الد   يمت د  يءده الم دلف عدن شدهَه محد

 -ال  دداا والاعددام والًددراب فددي وقددَ محددد  ا شددَ َيدده يا ددي الخددهم مددن عقدداب هللا 
والرجاا في ْهابه، والزكاَ التدي ْيخدرج فيهدا الم دلف ق داًا مدن مالده فدي الهجدهه -تعال  

تعال ؛ أليه يتخل  عن شديا يحبده، وهده المداِ مدن التي َوجاها الًرع تا ي ةب هللا 
َعظف وهه هللا   . -تعال   -َجل محاهب 

والحج ال   يقصد يءه الم لف بيدَ هللا الحدرام، مدتحماًل المًداق، وم  قدًا األمدهاِ يا دي 
 . -تعال   -الخضهع هلل 

هده  الخالص : َّ  اغت اا الصحاب  ال   ي ال   اِدتمد ما تده مدن العقيددَ ااِدالمء  
ال   ِاهف في َّيفاح تاايب التًريعات االهء  في المدي  ، ْف جاات َركا  ااِالم 
َكدداَ وةددج لتعاددي اغت ددااهف ال   ددي مددد ًا م ددتمرًا ِدداعدهف علدد   مددن صددالَ وصددءام و
ااِددددتمرار فددددي االتددددزام بت  يدددد  َوامددددر الًددددريع  َو اا واجبدددداتهف الدي ءدددد  فددددي المراةددددل 
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 ب لماين    دروس من ةمل الرسو  
 

 وعي الماين  المنورة دروس كثيرة منه  :
 المسجا من أهم الرك ئز عي بن ء المجتمع: -*

َهددف الركددائز فددي ب دداا المفتمدد  ااِددالمي، ذلدد َ َ  المفتمدد  َّ  َّقامدد  الم دداجد مددن 
ددهخ والتماِددَ، بددالتزام يظددام ااِددالم وعقيدتدده و  ابدده،  الم ددلف َّيمددا يلت ددب صدد   الِر

 .57 وإيما ي ب  ذلَ من روح الم فد ووةءه
دددْمْه ْيَ دددبَرْح َلدددْه فريَهدددا برال ْغدددْدوَر   ِ َكَر فريَهدددا ا َفدددَ  َوْيددد   َ  هللْا ََ  ْتر  قددداِ تعدددال : ) فردددي ْبْيدددهٍت ََذر

ِر  َكدداَر ررَجدد -َواَْلَصددا دداَلَر َوإريتَدداار الزس ددرر هللار َوإرَقددامر الصس ك  دد ن َعددن ذر ف  ترَفدداَرَن َوَا َبء  دديهر ِن َا ْتل هر ا
ًما َتَتَقلسْب يرءهر ال ْقْلهْب َواأَلب َصاْر  دن  -َيَخاْفهَ  َيه  ْلها َوَيزريدَدْهف مَر َ َن َما َعمر زرَيْهْف هللْا ََة  لرَءف 

ْق مَ  َْ لرهر َوهللْا َير  َ اٍب ( ]ال هر: َفض  اْا برَغي رر ةر ًَ  [.38-36ن َي
 التربي  ب لقاوة العملي : -*

شددارب َصدحابه العمددل والا داا، فمددا  يحمدل الحفدداَر   مدن الحقدائب الثابتدد  َ  ال ادي 
وي قددل اللددان علدد  صدددره وكت ءدده، ويح ددر األرض بيديدده كددأ  واةددد مدد هف، فمددا  مثدداِ 

  ومددرؤو ، َو بددين قائددد ومقدده ، َو بددين ِدديد الحدداكف العددا ِ الدد   ا ي ددرق بددين رئددء
وم دده ، َو بددين غ ددي وفقيددر، فالمددل ِهاِدددء  َمددام هللا، ا فددرق بددين م ددلف و خدددر َّا 
بالتقه ، ذلَ هه ااِالم عدال  وم داوَا فدي كدل شديا، وال ضدل يءده يلده  لصداةب 

 .العااا في العمل الفماعي للمصلح  العام ، ونه ا ال ضل ْهاب من هللا
 رة العقياة هي أس س االرتب ط:آص -*

َّ  المفتم  المديي ال   َقامه ااِالم كا  مفتمعًا عقدديرا يدرتبَ بااِدالم وا يعدرم 
َعلد  َيدهاع اارتبداط َورقداه، َّذ يتصدل بهةددَ  هله وللمد م ين، وهده  المهااَ َّا هلل ولِر

 .58 العقيدَ وال مر والروح
َهددف  ددهله وللمد م ين مددن  اْلْدار وال تددائج المترتبدد  علد  الهفددَر، وكددا  َّ  الدهاا هلل ولِر

القر   المريف يرني الم لمين عل  ه ه المعايي الريءع ، فقد بين الحب ِبحايه وتعال  
                                                

ِه هللا، محمد عرجه  ) - 57  (.3/33محمد ِر

 (1/252ايظر: ال يَر ال اهي  الصحءح  ) - 58
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َهلدده لمددا فددارق الحددب  َهلدده باعتبددار القرابدد  لم دده لددف يعددد مددن  َ  ابددن يددهح وإ  كددا  مددن 
لردي وك ر بالل ولف يتب  ياي هللا. قاِ تعال :) َوَياَ   ْيهحن  ََه  دن   َِ َربَر َّر س اب  ردي مر نسْه َفَقدا رس

َمددْف ال َحدداكرمريَن  ََ ََة  ددَدَب ال َحددبر َوََيدد ََ َّريسددْه َعَمددلن  -َوإر س َوع  لردد ََه  ددن   َِ َيددا ْيددهْح َّريسددْه َلددء َ  مر َقددا
ََ ََ  َتْمدده َ  ْظدد ََعر ددفن َّريَرددي  ل  ََ برددهر عر ددَأل  ري َمددا َلددء َ  َلدد ددْر َصددالرٍح َفدداَل َت   لريَن (  َغي  ددَن ال َفدداهر مر

 [.45،46]هه : 
ْ ددهَ   مر وقدد ةصددر ااِددالم األخددَه والمددهااَ بددين المدد م ين فقددَ قدداِ تعددال : ) َّريسَمددا ال ْم  

َةْمهَ  ( ]الحفرات:  لرْحها َبي َن َََخَهي ْمف  َواتسْقها هللَا َلَعلسْمف  ْتر  َهَن َفَأص   [.10َّرخ 
ين من المًركين واليهده  وال صدار ، ةتد  لده كدايها وقا  الهاي  بين الم م ين والمافر 

  بااهف َو َّخهايهف َو َب ااهف، ووصف من ي عل ذلَ مدن المد م ين بدالظلف، ممدا يددِ
يَن  َمْ دها  َعظف ال يهب قاِ تعال : ) َيا ََيرَها السد ر عل  َ  مهااَ الم م ين للمافرين، من 

ددَهاَيْمف   ددْ وا  َبدداَاْكف  َوإرخ  ددَر َعَلدد  َا َتتسخر ددَتَحارها ال ْم    ِ لرَءدداَا َّر ر ا دد  ْمف   اايمددا ََو  َوَمددن َيتَددَهلسْهف مَر
ََ ْهْف الظسالرْمهَ  ( ]التهن :   [.23َفْأوَلئر

فددإذا كددا  هللا ِددبحايه يحدد ر المدد م ين فددي اْليددات ال ددابق  مددن مددهااَ الم ددار عامدد ، 
َهدل المتداب خاصد ، فه اب  يات كثيَر ور ت في تح ير الم م ين ويهيهف عدن  طاعد  

 .59 َو اتخاذهف َولءاا، َو الركه  َّليهف
لسدَتْهف  ْقدل  َّر س ْهدَد  هللار  ََ ال َيْههْ  َوَا ال سَصداَر  َةتسد  َتتسبردَ  مر َه  َع  قاِ تعال : ) َوَلن  َتر 

َن ال عر  َد الس ر  َجاَاَب مر َهاَاْهف  َبع  ََه   ََ دن َولرديٍَ َوَا ْهَه ال ْهَد  َوَلئرنر اتسَبع  دَن هللار مر ََ مر ل فر َمدا َلد
يٍر ( ]البقَر:   [.120َيصر

دَد  وْكف َبع  يَن َْوتْدها ال مرتَداَب َيدْر ر َن السد ر ءْعها َفرريًقا مَر يَن  َمْ ها َّر  ْتار وقاِ تعال : ) َيا ََيرَها الس ر
 [.100َّريَمايرْمف  َكافررريَن ( ] ِ عمرا : 

لرَءدداْا وقدداِ تعددال : ) َيددا ََير  ْضددْهف  ََو  لرَءدداَا َبع  ددْ وا ال َيْهددهَ  َوال سَصدداَر  ََو  يَن  َمْ ددها َا َتتسخر َهددا السدد ر
َم الظسالرمريَن ( ]المائدَ:  در  ال َقه  ٍَّ َوَمن َيَتَهلسْهف مَر  ْمف  َفإريسْه مر  ْهف  َّر س هللَا َا َيه   [.51َبع 

 اايمدا  اا الهةيددَ التدي تت دب مد  صد  وةد  المهل  عدز وجدل للد ين  م دها جهد  الده 
يَن ْيقرءْمدهَ   يَن  َمْ دها السد ر دهْلْه َوالسد ر ونين لهف من يتهله  قداِ تعدال : ) َّريسَمدا َولردءرْمْف هللْا َوَرِْ

                                                
 .417ايظر: الهفَر في القر   المريف، َةزمي جزولي، ص - 59
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ََ َوْهدف  َراكرْعدهَ   َكدا تْدهَ  الزس ََ َوْي   اَل يَن  َمْ دها -الصس دهَلْه َوالسد ر ِس هللَا َوَرِْ َب  َوَمدن َيتَدَه دز  َفدإر س ةر
 [.56-55هللار ْهْف ال َغالرْاهَ  ( ]المائدَ: 

فقد فهف الصحاب  َ  وااهف ا يلده  َّا لقءدا تهف، وإخالصدهف ا يلده  َّا لعقيددتهف، 
وجهددا هف ا يلدده  َّا اعدددالا كلمدد  هللا، فحققدددها ذلددَ كلددده فددي َي  دددهف وطبقددهه علددد  

ددددهله وال مدددد م ين، َوصددددبح تدددداريخهف ةددددافاًل ةءدددداتهف فمحضددددها وااهددددف وجعلددددهه هلل وِر
بددالمهاقف الرائعدد  التددي تدددِ علدد  فهمهددف العميددب لمع دد  الددهاا الدد   م حددهه لخددالقهف 

 ولدي هف وعقيدتهف وإخهايهف.
َّ  التددآخي الدد   تددف بددين المهدداجرين واأليصددار كددا  م دداهقًا بعقيدددَ تددف اللقدداا عليهددا، 

مدَر َو عقيددَ مخال د  لألخدر  بها، فالتآخي بين شخصين ي من كدل م همدا ب  اايما و 
خرافددد  ووهدددف، خصهصدددًا َّذا كايدددَ تلدددَ ال مدددَر َو العقيددددَ ممدددا يحمدددل صددداةاها علددد  
دِه  ِلهب معين فدي الحءداَ العملءد ، ولد لَ كايدَ العقيددَ ااِدالمء  التدي جداا بهدا ِر

مدن ع دد هللا تعددال  هدي العمدده  ال قدر  للم اخدداَ التدي ةدددَْ، أل  تلدَ العقيدددَ   هللا 
ال ا  كلهف في مصام العاه ي  الخالص  هلل  و  ااعتبار أل  فارق َّا فارق تض  

التقه  والعمدل الصدالح، َّذ لدء  مدن المتهقد  َ  ي ده  ااخداا، والتعداو  واايثدار بدين 
 َيا  فرقتهف العقائد واألفمدار المختل د ، فأصدبح كدل مد هف ملمدا ألياييتده َوْرتده وَههائده

60. 
 ني  المجتمع الماني:الحب عي هللا أس س ب -*

َّ  الم اخاَ عل  الحب فدي هللا مدن َقده  الددعائف فدي ب داا األمد  الم دلم ، فدإذا وهدَ 
علدد  تعميددب معددايي الحددب فددي هللا فددي   ولدد لَ ةددرص ال اددي  61 يتآكددل كددل ب ءايهددا

ر  ُس  ِْ دده َِ َرِْ َِ َقدا ددَرََ َقدا ُسَ »  --المفتمد  الم دلف الفديددد فَعدن  ََبرد  ْهَري  َم َّر س  ِْ َيدده   َيْقده
لَر   لس َّراس ظر َم َا ظر لَر  َيه  لرْهف  فر  ظر َم َْظر  .62«.ال قرَءاَم ر ََي َن ال ْمَتَحابرهَ  برَفاَللر  ال َيه 

 وحاة األم  وتس ناه  0*

                                                
ه 156ايظر: فقه ال يَر للاهطي، ص - 60  (.3/129ِ هللا، عرجه  )و ايظر: محمد ِر

 (1/254ايظر: ال يَر ال اهي  الصحءح  للعمر  ) - 61
 (6713صحءح م لف ) - 62
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األِا  ال   ب دي علءده المفتمد  ااِدالمي بعدد ب داا الم دفد هده األخدَه ااِدالمء ع 
دددِه  خددد يملدددن َ   ع أل  َ   ولددد  اواأليصدددار  بدددين المهددداجرين وقدددد عرف دددا َ  الِر

يملددن لدد لَ َ  يحصددل  تدد هَّ وتقددهم َّا علدد  َِددا  مددن وةدددَ األمدد  وت ددايدهاع وا
ت لدددف بي هدددا  صدددَر المددده َ  بغيدددر عامدددل التدددآخي والمحبددد  المتبا لددد ع فمدددل جماعددد  ا

ةقءقد  قائمد   يملدن َ  تتحدد ةدِه ماددَ مداع ومدا لدف يلدن ااتحدا  وااخاا الحقءقء ، ا
ابدد َ   َيضدايملدن َ  تتدألف م هدا  ولد ع علد  َ  التدآخي  في األم  َو الفماع  فال

يله  م اهقًا بعقيددَ يدتف اللقداا عليهدا واايمدا  بهدا، فالتدآخي بدين شخصدين يد من كدل 
دددِه هللا  م همدددا ب مدددَر َو عقيددددَ مخال ددد  لآلخدددر غيدددر مملدددن ومدددن َجدددل ذلدددَ جعدددل ِر

التدي جدااهف بهدا مدن ع دد  ااِدالمء عليها َصدحابه العقيددَ  التي تفم  ااخَهَِا  
هللا تعدددال  والتدددي تضددد  ال دددا  كلهدددف فدددي مصدددام العاه يددد  الخالصددد  هلل تعدددال   و  
ااعتبددار أل  فددارق َّا فددارق التقدده  والعمددل الصددالح، َّذ لددء  مددن المتهقدد  َ  ي دده  

المختل  ع فأصبح كدل مد هف  ااخاا والتعاو  واايثار بين َيا  شتتهف العقائد واألفمار
ملمًا ألياييته َوْرته وَههائهع ْف َّ  َ  مفتم  َّيما يختلف عن مفمهع  مدا مدن ال دا  
مت قل  شديا واةدد هده قءدام ماددَ التعداو  والت اصدر يءمدا بدين َشدخاص هد ا المفتمد ع 
وفي كل يهاةي الحءاَ ومقهماتهداع فدإ  كدا  هد ا التعداو  والت داظر قدائمين علد  ميدزا  

لعدددِ والم دداوَا فيهددا بيدد هف فدد لَ هدده المفتمدد  العددا ِ ال ددلءفع وإ  كايددا قددائمين علدد  ا
 الحء  والظلف ف لَ هه المفتم  الظالف الم حرم.

ِه بين َصحابه من مادَ التآخي لء  مفدر  شدعار فدي كلمد  َجراهدا  َّ  ما َقامه الِر
جه العالقات القائمد  عل  َل  تهفع وإيما كا  ةقءق  علمء  تتصل بهاق  الحءاَ وتال َو 

بددين األيصددار والمهدداجرينع ولدد لَ جعددل ال اددي مددن هدد ه األخددَه م دد ولء  ةقءقدد  تًددء  
ع وكايَ ه ه الم  ولء  ةقءقد  يءمدا بيد هف علد  خيدر ورةمد ع ويل دي  بين ه اا األخَه

الرةمن   لياًل ما تعره ا له في األِاهع الماهي من قص  ِعد بن الرنء  َوخءه عاد
هللا ع هما. وهي ت كد َ  رناط األخَه َوِاِها هه العقيدَ ااِالمء  بن عهم رهي 

ةيث ذابَ عصاءات الفاهلء  وت اقاَ فدهارق ال  دب واللده  والدهطنع ف دمه الغايد  
ددهف صدد ات ال ضددل  َّليهدداالتددي التدده عليهددا رجددال  األِددَه التددي قددا تهف  فهددي فددي ي ِه
 يًا للص ات واألخالق الر يئ .والًرم واايثار والمحب  الصا ق ع ولف َيَدعا ملا
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َّ  المحبدد  وااخدداا الحددب ا ي اددَ فددي الايئددات الخ ء دد  ةيددث ي تًددر الفهددل والغددش 
والفان والبخل والفً ، ا يملن َ  يصح َّخاا َو تترعدرع محبد ، ولدها َ  َصدحاب 
ِه هللا جالها عل  شمائل يقءد  واجتمعدها علد  مبدا ئ ريءعد  رهدء  مدا ِدفلَ لهدف  ِر

يب في ذات هللا تعال .الديءا ه   ا التآخي الْه
 ووووووووووووووووو
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 مرحل  الجه د عي سبيل هللا
 

لقددد تددرب الم ددلمه  ملدد  كلهددا للم ددار، وهدداجروا َّلدد  المدي دد ، ولمددن الصددراع بي همددا لددف 
َا  عما كا  علءده فدي ملد ، واتخد  شدلال جديدًدا، بعدد َ  يدِز ااذ  مدن هللا  ي ته، بل 

تعددال : }َذ  للدد ين يقدداتله  بددأيهف ظلمددها َو  هللا علدد  يصددرهف بقتدداِ المًددركين، قدداِ 
لقدير . ال ين َخرجها من  يارهف بغير ةب َّا َ  يقهلدها رن دا هللا ولدها  فد  هللا ال دا  
بعضدددهف بدددبعَّ لهددددمَ صدددهام  ونءددد  وصدددلهات وم ددداجد يددد كر فيهدددا اِدددف هللا كثيدددًرا 

َّ  مل ددداهف فدددي األرض َقدددامها  ولي صددر  هللا مدددن ي صدددره َّ  هللا لقددده  عزيدددز . الددد ين
الصددالَ و تددها الزكدداَ َومددروا بددالمعروم ويهددها عددن الم مددر وهلل عاقبدد  األمددهر{ ]الحددج: 

39-41.] 
وقددددد َصددددبح الم ددددلمه  فددددي المدي دددد  قددددَه كايددددَر بايضددددمام األيصددددار َّلدددديهف، فلمدددداذا ا 
 ي ددتر و  ةقددهقهف الم ددلهن ؟ وخاصدد  َ  المدي دد  تقدد  علدد  الاريددب بددين ملدد  والًددام

دِه هللا  َهدل ملد  التفاريد ، لد لَ قدرر ِر داِ ِدرايا مدن جدءش   ةيث تمر قهافل  َِّر
ا وي تالعه  َخبارها، ومن ه ه ال رايا: ًً  الم لمين يزعفه  قري

 ِري  ِء  البحر:
في شهر رمضا  من ال    األول  للهفَر خرج ةمدَز بدن عادد المالدب ومعده ْالْده  

مد  مدن الًدام يقه هدا َبده جهدل فدي ْالْمائد  من المهاجرين اعتراض قافل  لقريش قا 
رجددل، ولمددن رجددال اِددمه مفددد  بددن عمددرو َصدداَلَح بددين ال ددريقين، ولددف يحدددث قتدداِ، 

 وعرم الم ار م   ذلَ الهقَ َ  الم لمين م تعدو  لمهاجهتهف.
 ِري  رابي:

وفددي شددهر شددهاِ مددن ال دد   ي  ددها خددرج عايدددَ بددن الحددارث بددن عاددد المالددب ومعدده 
المهدداجرين، واعترهددها قافلدد  بقءددا َ َبددي ِدد ءا ، وكددا  بي همددا رمددي  ِددته  رجددال مددن

 بال باِ، ولمن لف يق  قتاِ.
 ِري  الخرار:

كايَ في شهر ذ  القعددَ مدن ال د   األولد ، وفيهدا خدرج ِدعد بدن َبدي وقداص ومعده 
 عًرو  م لًما، ولم هف لف يعثروا عل  القافل  التي خرجها من
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، َوصبحها مصدًرا لرعب الم ار.َجلها، وهل ا تحِه الم لمه  م  ن الضعف َّل  القَه
 غزَو األبهاا )و ا (:

ِه  َهل مل ،   وفي العام الثايي من الهفَر واصل الِر اِ ال رايا لمعرف  َخبار  َِّر
يًدددارب فدددي بعدددَّ هددد ه األعمددداِ   وليدددرب الم دددلمين علددد  مهاجهددد  قدددريش، وكدددا  
دِه هللا الع لري ، ومن الغزوات التي شارب فيها غزَو األ  بهاا )و ا (، وفيهدا خدرج ِر

  ب   ه م  ِدبعين مدن المهداجرين فدي شدهر صد ر اعتدراض قافلد  لقدريش، لم ده لدف
ددَ ْهف علدد  َي  ددهف، ووعدددوه َا يحددارنهه وا  يلتددبر بهددا فعقددد معاهدددَ مدد  ب ددي هددمَر َمس

َعدددااه، َو  يق ددها َّلدد  جايبدده َّذا  عدداهف لدد لَ، وهلدد ا كددا   يتددرب ا   يعي ددها علءدده 
 صغيَر َو كايَر ي مَرن بها  ولته، ويقهَر  عالقتها بفيرايها َّا فعلها.

 غزَو بهاط:
فددددي شدددهر رنءدددد  األِو مدددن ال دددد   الثايءددد ، ومعدددده مائتدددا  مددددن   وفيهدددا خددددرج ال ادددي 

 الصحاب ؛ اعتراض قافل  لقريش يقه ها َمء  بن خلف لم ه لف يلحب بها.
 غزَو بدر األول :

ددااها َ  رجدددال اِدددم ه كددَر بدددن جدددابر ال هددر  اعتدددد  هددده ونعددَّ المًدددركين علددد  ِو
دِه  ونعدَّ الم دلمين ولم ده فدرس هارًندا، وقدد   مراعي المدي د  ومهاشديها، فادار ه الِر

 وقعَ ه ه الغزَو قريًبا من بئر بدر ول لَ ِميَ بدر األول .
يَر: ًَ  غزَو الْع

ِه  من ملد  َّلد  الًدام، ومن معه اعتراض قافل  لقريش ذاهب    وقد ةاِو فيها الِر
ِه هللا   معاهدَ م  ب ي مدلج ةل اا ب ي همَر.  ولم ه لف يدركها، فعقد ِر

 ِري  يخل :
ددِه  َ    خددرج فيهددا عاددد هللا بددن جحددش األِددد  مدد  ْمايءدد  مهدداجرين، َومددرهف الِر

يع دلروا بددين ملد  والاددائف فدي ملددا  ي دم  يخلدد  فمدرت قافلدد  لقدريش فددي  خدر يددهم 
 ام رجب، فهاجمها عاد هللامن شهر هللا الحر 

ومددن معدده، فقتددل مددن المًددركين عمددرو بددن الحضددرمي، َوِددروا عثمددا  بددن عادددهللا بددن 
 المغيَر، والحلف بن كء ا ، وفر يهفل بن عاد هللا.
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دددِه هللا  ، فدددأيمر علددديهف القتددداِ فدددي شدددهر هللا الحدددرام، واشدددتد وعددا ت ال دددري  َّلددد  ِر
القتدداِ فددي األشددهر الحددرم، فاشددتد ذلددَ  غضددب المًددركين، وقددالها: َّ  محمددًدا قددد َةددل

قهلدده: }ي دألهيَ عدن الًددهر الحدرام قتداِ يءدده  -عدز وجدل-علد  الم دلمين؛ فددأيِز هللا 
َهله م ه َكار  قل قتاِ يءه كاير وصد عن ِايل هللا وك ر به والم فد الحرام وإخراج 

 [.217ع د هللا وال ت   َكار من القتل{ ]_البقَر: 
ي مددرو  علدد  الم ددلمين القتدداِ فددي األشددهر الحددرم، قددد فعلددها  فهدد اا المًددركه  الدد ين

َكار من ذلَ، ةين َشركها بالل، َوخرجها الم م ين من  يارهف، وةرمههف من َمدهالهف 
 في ااْف والعقهن . -عز وجل-َووا هف وه ا َكار ع د هللا 

 وووووووووووووووووو
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 تشريع الجه د عي الماين 
 

 كتهر / َكرم هءاا العمر  )الًبل  ااِالمء ( الد
شددرع الفهددا  ألِو مددَر فددي العهددد المددديي ، وقاددل ذلددَ كددا  الم ددلمه  مددأمهرين بعدددم 
اِدددتعماِ القدددَه فدددي مهاجهددد  المًدددركين َوذاهدددف، فمدددا  الًدددعار المعلدددن } ك دددها َيدددديلف 

( . فقددد كايددَ الدددعَه فددي المرةلدد  الملءدد  جديدددَ مثددل 77َوقءمددها الصددالَ { )ال  دداا :
دخ جد ورها وتقده  علد  مهاجهد  ال ات  ا لصدغيَر تحتداج َّلد  المداا والغد اا والهقدَ لتِر

العهاصف ، فله واجهَ الدعَه  ي اب المًركين بحد ال ء  فإيهف يفتثهيها ويقضده  
عليهددددا مددددن َِو األمددددر ، فمايددددَ الحلمدددد  تقتضددددي َ  يصددددار الم ددددلمه  علدددد  َذ  

 ف. المًركين ، َو  يتفهها َّل  ترنء  َي  هف ويًر  عهته
فلما قامَ لإلِالم  ول  في المدي د ، شدرع هللا الفهدا   فاعدًا عدن الد    فقدَ فدي َِو 

( . } 39األمر: } َذ  لل ين يقاتله  بأيهف ظلمها وإ  هللا عل  يصدرهف لقددير{ )الحدج:
وقددددددداتلها فدددددددي ِدددددددايل هللا الددددددد ين يقددددددداتلهيمف وا تعتددددددددوا َّ  هللا ا يحدددددددب المعتددددددددين { 

مبددددا َر العدددددو للتملددددين للعقيدددددَ مددددن اايتًددددار  و  عقبددددات، ( ْددددف َذ  ب190)البقددددَر:
ولصرم ال ت   عن ال دا  ليتمل دها مدن اختءدار الددين الحدب بدإرا تهف الحدَر } وقداتلههف 

 ( .193ةت  ا تمه  فت   ويله  الدين هلل { )البقَر:
وقددد التددزم المقدداتله  الم دددلمه  بضددهابَ الحددب والعدددِ والرةمددد ، ف ددفل التدداريخ لهدددف 

َر، َو ِدلب األمدهاِ، َو اي ضباطهف الددقيب، ةيدث لدف تدر  َيد  َّشداَر َّلد  القءدام بمفدا
ااعتددداا علدد  األعددراض فددي الم دداطب الم تهةدد  ممددا يقدد  عددا َ فددي الحددروب المديءدد  
خددالِ مراةددل التددأريخ المختل دد  . وقاددل ذلددَ كلدده لددف ت ددرض العقيدددَ ااِددالمء  بددالقَه 

ألهدددل المتددداب بالمحافظددد  علددد  َ يدددايهف  علددد  ِدددلا  الم ددداطب الم تهةددد  ، بدددل ِدددمح
َالها يعءًه  بأ يايهف ةت  الهقَ الحاهر ب اب ال ماة  الدي ء .  األخر  ، وا 

ِه هللا  ياين للم لمين هروَر اقتدرا  ال ءد  بالفهدا  ، َو  ا يلده  الدداف    وكا  ِر
و َّلدددد  القتدددداِ الحصددددِه علدددد  الغ ددددائف، َو الرغبدددد  فددددي الًددددهَر والمفددددد الًخصددددي، َ

ِه هللا  عن الرجل يقاتل شفاع ، ويقاتل ةمء ، ويقاتل رياًا،   الهط ي، فقد ِئل ِر
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ددِه هللا  : ) مددن قاتددل لتمدده  كلمدد  هللا هددي العلءددا   َ  ذلددَ فددي ِددايل هللا؟ فقدداِ ِر
 فهه في ِايل هللا ( رواه م لف . 

يه  أل  بل ا بد من َّخالص ال ء  هلل بأ  ا يقتر  القصد من الفها  بأ  غرض  ي
 هللا ا يقال من العمل َّا ما كا  خالصا له وابتغي به وجهه .

دِه هللا  : ) تضدمسن هللا   وفي الحديث عدن َبدي هريدَر رهدي هللا ع ده قداِ : قداِ ِر
دلي  لمن خرج في ِايله ، ا يخرجه َّا جها ًا في ِايلي ، وإيمايًا بدي ، وتصدديقًا بِر

َو َرجعده َّلد  م دل ه الد   خدرج م ده يدائاًل مدا ، فهه عليس هامن َ  َ خلده الف د  ، 
ياِ من َجر َو غ ءمد  ، والد   ي د  محمدد بيدده مدا مدن كلدف د جدرح د يللدف فدي ِدايل 
هللا َّا مددا جدداا يددهم القءامدد  كهيئتدده ةددين كلددف ، لهيدده لدده   م ، وريحدده م ددَ ، والدد   
و فددي ي دد  محمددد بيددده ، ! لددها َ  يًددب علدد  الم ددلمين مددا قعدددت خددالم ِددري  تغددز 

ِددايل هللا َبددددًا ، ولمدددن ا َجدددد ِدددع  فدددأةملهف ، وا يفددددو  ِدددع  ، ويًدددب علددديهف َ  
َغددزو فددي ِددايل هللا فأقتددل ، ْددف  يتخل ددها ع ددي ، والدد   ي دد  محمددد بيددده ! لدده  ت َ  

َغزو فأقتل ( رواه م لف .  َغزو فأقتل ، ْف 
 اهيدد  علددد  ومددن الصددعب تقددديف ال مدداذج المثيددَر التدددي تههددح َْددر هدد ه التهجيهددات ال

ي  ء  المقاتل الم دلف ، ولمدن يملدن اختءدار يمدهذجين لمقداتلين مدن عامد  الف دد ، فقدد 
ددِه هللا  للم ددلمين َْ دداا القتدداِ فددي غددزَو َةددد : ) قهمددها َّلدد  ج دد  عرهددها   قدداِ ِر

ددِه هللا ج دد   ال ددمهات واألرض ، ف ددمعه عميددر بددن الحمددام األيصددار  فقدداِ : يددا ِر
قدداِ: يعددف فقدداِ بددخ بددخ د كلمدد  تقدداِ لتعظددءف األمددر فددي  عرهددها ال ددمهات واألرض !؟
دِه هللا  دِه   الخير د فقاِ ِر : مدا يحملدَ علد  قهلدَ بدخ بدخ ؟ قداِ : ا وهللا يدا ِر

َهلهدا . فدأخرج تمدرات مدن قريدده ،  َهلهدا . قداِ : فإيددَ مدن  هللا َّا رجدااَ َ  كده  مدن 
ه ه َّيها لحءداَ طهيلد  ،  ففعل يأكل م هن ، ْف قاِ : لئن َيا ةييَ ةت   كل تمراتي

 قاِ : فرمي بما كا  معه من التمر وقاتلهف ةت  قتل ( رواه م لف . 
 .  فه ا ال مهذج األِو

َعرابءددًا شددهد فددتح خايددر، َرا  ال اددي  َْ دداا المعركدد  َ    َومددا الثددايي : فقددد صددح َ  
َعادهه مدا ق دف لده ، ففداا بده َّلد  ال ادد   ي يق دف لده ق دمًا وكدا  غائبدا ، فلمدا ةضدر 

فقدداِ : مددا علدد  هدد ا اتبعتددَ ، ولم ددي اتبعتددَ علدد  َرمددي هاه ددا د َوشددار َّلدد  ةلقدده د 
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ب هف فأ خل الف   . قاِ: ) َّ  تصدق هللا يصددقَ ( قداِ : فلاثدها قلديال ، ْدف يهضدها 
بفاتدده ،   فدي قتداِ العددو فدأتي بدده يحمدل قدد َصدابه ِدهف ةيددث َشدار، فم  ده ال ادي 

ا  مما قاِ: ) اللهف ه ا عادب خرج مهداجرًا فدي ِدايلَ وصل  هللا علءه و عا له ، فم
َق   فقتل شهيدا ، َويا علءه شهيد ( مص ف عاد الرا

َعرابددي َلددف ةءدداَ الغددزَو  اايمددا فهدد ه الروايدد  شدداهد قدده  علدد  مددا يالغدده  مددن ي دد  
وال ددلب وال هدددب فدددي الفاهلءددد  فددإذا بددده ا يقادددل ْم دددا لفهددا ه َّا الف ددد  ، فمءددد  يالدددي 

ِه هللا َّذ اايما   ؟! .  ًا من ي ه  الص َه من َصحاب ِر
 َق ام الفها  

يلدده  الفهددا  بالملمدد  ، ونالمدداِ ، ونددال    ، ويءمددا يلددي تعريدد  بلددل ق ددف مددن هدد ه 
 األق ام :

 الفها  بالملم  
َّ  المقصددده  بالفهدددا  بالملمددد  هددده الددددعَه َّلددد  هللا تعدددال  ، باءدددا  العقيددددَ والًدددريع  

واألمر بالمعروم وال ه  عن الم مدر ، وتهجءده ال صدح للحداكف، وترنء  ال ا  وفقها ، 
ددِه هللا  : ) َفضددل الفهددا  كلمدد  عدددِ ع ددد ِددلاا  وخاصدد  َّذا كددا  جددائرًا، قدداِ ِر

جائر ( رواه َبه  او  وقاِ: ) ِيد الًهداا ةمَز بن عاد المالب ورجل قام َّل  َّمام 
لبدايي فدي ال ل دل  الصدحءح  ، جائر فأمره ويهاه فقتله ( . رواه َبده  او  وصدححه األ

وذلددَ أل  ال ددا  تهدداب الظددالف وا ت صددحه ممددا يدد    َّلدد  الاغءددا  واايحددرام عددن 
ااِتقام  والمخال   لدين هللا ، فما  َجر من ي ع  َّل  تقدهيف الحداكف الفدائر عظءمدًا 
، أل  عه تدده َّلدد  ااِددتقام  وطاعدد  هللا تعددال  تدد    َّلدد  َّةءدداا فريضدد  الفهددا  فددي 

 تم ، وتهيئ  األم  روةءًا وج مءًا وفمريًا لمتالباته .المف
 الفها  بالماِ :

ةَّ ااِالم عل  الفها  بالماِ ، لما له من َْر كاير في تفهيز الفيهش بال دالح 
واأل وات والتدددريب ، ممددا يقتضددي صددرم األمددهاِ الددهفيَر ، وتقددهم الدولدد  فددي الهقددَ 

عامددد  علددد  َّعددددا  الفيدددهش ، وع دددد الحاهدددر بهددد ا الهاجدددب، فتصدددرم مدددن المدددهار  ال
َغ ءداا الم دلمين  عدف الفهدا  بدأمهالهف ، قدداِ  الحاجد ، َو يقدص المدهار ، يءفدب علد  

قاا وجاهدوا بأمهالمف َوي  لف في ِايل هللا { )التهن :  ( . 41تعال  : } اي روا خ افا ْو
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ددِه هللا  هللا : َ  ال ددا  َفضددل ؟ فقدداِ : ) مدد من يفاهددد فددي ِددايل   وقددد ِددئل ِر
 ب   ه وماله ( رواه البخار  .

 الفها  بال    :
يحددرص ااِددالم علدد  ال ددلف ، ويدددعه ال ددا  َّلدد  الدددخِه يءدده ، كمددا يحددرص علدد  

ِه هللا  ِ علي رهي هللا ع ه . ةين وجهده   هدايتهف ، بالاءا  والترغيب ، فقاِ ِر
الد عف ( رواه  لقتاِ يهه  خاير: ) لئن يهد  هللا بَ رجال خادر مدن َ  يلده  لدَ ةمدر

 م لف . 
ولمددن ااِددالم يحددث َيضددا علدد  القتدداِ فددي ِددايل هللا اعددالا كلمدد  الدددين ، َو الدددف  
عدن َرض الم ددلمين َّذا ههجمددها مدن عدددوهف ، والفهددا  بدال    مددن فددروض الم ايددات 
َّذا قددام بدده الددبعَّ ِددقَ عددن البدداقين ، َّا ع دددما تغددز  َرض الم ددلمين فإيدده يصددبح 

ل قا ر عل  القتاِ، قاِ تعدال  }َّيمدا الم م ده  الد ين  م دها بدالل فرض عين يقهم به ك
ددهله ْددف لددف يرتددابها وجاهدددوا بددأمهالهف َوي  ددهف فددي ِددايل هللا َولئددَ هددف الصددا قه {  وِر

 (.15)الحفرات:
: َّ  الفهدددا  شدددرع فدددي الهقدددَ الم اِدددب، وشدددرع اقامددد  الحدددب والعددددِ،  وخاتمددد  القدددِه

َاة  العها ال  ااِالم وإ ال  لتصل لل ا  َجمعين، وهللا ويًر ِر ئب من َمام ه ه الِر
 ي أله َ  يرف  راي  الفها  وي صر المفاهدين في كل ملا  والحمد هلل رب العالمين.

 وووووووووووووووووو
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 السراي  قبل بار
 )الًبل  ااِالمء ( 

قددير{ بعد يزِو قهله تعال  : } َذ  لل ين يقاتله  بأيهف ظلمدها وإ  هللا علد  يصدرهف ل
ِه 39)الحج: َوصحابه في َّعدا  العدَ وتفهيز   (، ْف يزِو ااذ  بالقتاِ، َخ  ِر

ددال  قهيدد  َّلدد  قددريش مددن خددالِ  القددَه لمهاجهدد  الم ددر وَهلدده، َورا  الم ددلمه  تهجءدده ِر
ةصارها ِءاِءًا واقتصا يًا، َورا وا ك لَ َّشعار يهه  المدي   وم افقيها واألعراب بدأ  

 َو  فتَر ااِتضعام ال ابق  قد َ برت. الم لمين َقهياا،
ددِه  عدد ًا مددن ال ددرايا والبعددهث، لمتابعدد  تحركددات   واياالقدًا مددن ذلددَ فقددد بعددث الِر

ِه هللا   قال غزَو بدر المار :  قريش ويًاطاتها، فمن تلَ ال رايا التي بعثها ِر
 ِري  ِء  البحر 

بدن عادد المالدب رهدي هللا  في شهر رمضا  من ال    األول  للهفَر، ونقءا َ ةمدَز
ع ه، خرجَ ِري  ِء  البحر، وكايَ في ْالْدين رجداًل مدن المهداجرين، وكدا  ذلدَ 

ددِه هللا  ، وكددا  الهدددم األِاِددي مددن هدد ه ال ددري  اعتددراض عيددٍر َِو لددهاا عقددده ِر
لقدريش جدداات مددن الًددام، فيهددا َبدده جهددل بددن هًددام ومعدده ْالْمائدد  راكددب مددن قددريش، 

مههدد  علدد   -مًددركه  ع ددد ِددء  البحددر مددن ياةءدد  العددءص فددالتق  الم ددلمه  وال
، واصدا ها للقتداِ لدها تددخل ْمفدد  -ِاةل البحر األةمر باريب قريش َّلد  الًدام 

بدددن عمدددرو الفه دددي ، وةيلهلتددده  و  ذلدددَ، ةيدددث َّيددده كدددا  ةلء دددًا لل دددريقين، فددداي َّ 
 ال ريقا   و  لقاا. 

لمدد هف ك ددداها المهدداَرع والدرنددد  وعددا  الم ددلمه  بعدددد ذلددَ َّلددد  المدي دد   و  خ دددائر، و 
 ل رايا وغزوات َخر  قا م . 

وندددين مًدددركي قدددريش ايتقدددل َّلددد    وي خددد  مدددن هددد ه ال دددري  َ  المهقدددف بدددين ال ادددي 
الفايب الع لر ، بعد َ  كا   عهيا يتخ  من العرض ال دلمي َِدلهنا لده، كمدا ي خد  

صدل فدي تلدَ ال دري ، من ه ه ال ري  َ  مقابل  فئ  قليلد  لعدد  كثيدر ي دهق وهده مدا ة
 يْ ائ عن شفاع  يابع  من َّيما  قه ، وعقيدَ راِخ ، وةب للقاا هللا عز وجل.

 ِري  رابي 
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وكايددَ فددي شددهاِ مددن ال دد   األولدد  للهفددَر، بقءددا َ عايدددَ بددن الحددارث بددن المالددب ، 
وكا  عد  الم لمين فيها يحه ِتين رجاًل من المهداجرين لدء  فديهف َيصدار ، فدالتقها 

 ءا  علد  بادن رابدي، وكدا  معده مدن األعدداا مدائتي راكدب وراجدل، ، وترامد  بأبي ِد
ال ريقددا  بال اددل، وكددا  ِددعد بددن َبددي وقدداص رهددي هللا ع دده َِو مددن رمدد  ب ددهٍف فددي 

 ِايل هللا، واي ََّ ال ريقا  بعد ذلَ من غير قتاِ.
 دده  فمايدَ َِو مهاجهد  ع ددلري  يلتقدي فيهددا الم دلمه  ألعدداا هللا، ْددف اي دحب الم م

 اي حابا قهيا وم ظما كا  له األْر البالي عل  المًركين.
 ِري  الخرار 

وقعَ في ذ  القعدَ من ال    األول  للهفَر ، وشملَ عًرين راكبًا بقءدا َ ِدعد بدن 
َبي وقاص ، اعتراض عيٍر لقريش، فخرجدها مًداَ يلم ده  بال هدار، وي ديرو  بالليدل 

 ح  ، فهجدوا العير قد مرت.ةت  وصلها الخرسار وهه مهه  قرب الف
 ِري  يخل  

وكايدددَ فدددي رجدددب مدددن ال ددد   الثايءددد  للهفدددَر ، وتتمددده  مدددن اْ دددي عًدددر رجددداًل مدددن 
ِه  َعااه الِر كتابدًا ، َومدره َا   المهاجرين بقءا َ عادهللا بن جحش األِد  ، وقد 

دي ةتد  وصدِه يخلد  بد ين يقرَه َّا بعدد م ديَر يدهمين ، وتضدمن المتداب األمدر بالْمضَر
ملدد  والاددائف ، ْددف القءددام برصددد عيددٍر لقددريش ، ف دداروا ةتدد  بلغددها الملددا  ، فمددرت 
مًا ، وتفاَر ، فلحب بها الم لمه  ةتد  َ ركههدا فدي  خدر يدهم  َنيبًا ، وَْ   العير تحمل 
مددن رجددب وهدده مددن األشددهر الحددرم ، فقتلددها ياِددًا مددن القافلدد  ، واذ الددبعَّ بددال رار ، 

ددِه هللا وعددا ت ال ددري  بددالعير َوِدد علدد  قتددالهف فددي   يرين َّلدد  المدي دد  ، فعدداتاهف ِر
الًهر الحرام ، واِتغل المًركه  الحا ْ  ، وتحدْها َ  الم لمين قد ايتهلدها األشدهر 
الحرم ، ْف يِز القر   ةاِمًا للمهقف بأَ  مدا يقدهم بده المًدركه  مدن الصدد عدن  يدن 

ًرب بالل، َشدد ةرمد  مدن القتداِ فدي هللا ، وعن الم فد الحرام ، وإي اا الم م ين، وال
األشهر الحرم، قاِ تعال : } َي َألهيَ عن الًهر الحدرام قتداِ يءده قدل قتداِ يءده كايدر 
ُس وال ت د   ََهلده م ده ََكادر ع دد  وصد عن ِدايل هللا وك در بده والم دفد الحدرام وإخدراج 

 (.217ََكار من القتل { )البقَر:
ِه هللا   األِيرين، و ف   ي  المقتِه َّل  َولءائه.ِراح   بعد ذلَ َطلب ِر
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وكايدددَ تلدددَ ال دددرايا فدددي جملتهدددا تهيئددد  للم دددلمين، وإعددددا ًا وتمهيددددًا مهمدددًا لغدددزَو بددددر 
َهمها : َهدافها، والتي من    -المار .وقد ةققَ تلمف والتحركات 

ب َ هيب  الدول  في الدداخل والخدارج، فقدد اِدتااعَ تلدَ ال درايا َ  تل دَ َيظدار  -
 ا الدعَه والدول  ااِالمء  َّل  قَه الم لمين وقدرتهف عل  الفها .َعدا
كايَ ال رايا بمثابد  ااعددا  الع دلر  لمدا ي دتقاله الصدحاب  مدن فتهةدات وغدزوات  -

قا مدد ، وكايددَ ال ددرايا شدداهدا علدد  َّخددراج ج دده  وقددا َ قامددَ علدد  َيددديهف يصددَر هدد ا 
 الدين .
ب مركددز العدددو ) قددريش (، ةيددث َّ س وكددا  الهدددم الددرئء  الدد   تحقددب، هدده هددر  -

قريًدددًا َ ركدددَ ََ  جايدددب الم دددلمين َصدددبح مدددن الم عددد  بملدددا  ، َوَ  طريدددب تفارتهدددا 
ك لَ َصبح مهد ًا من قرَال الم لمين ، َوَ  عليها َ  ت يا َّلد  رشددها وتد عن ألمدر 
رنهددا ، َو علدد  األقددل تمت دد  مددن الهقددهم فددي وجدده تلددَ الدددعَه المباركدد  اْلخدد َ فددي 

.اا  يتًار والقاِه
َا تهدف يقي ددًا  لقدد كدا  لتلدَ ال درايا والبعددهث األْدر البدالي علد  العصددب  الم م د ، ةيدث 
باتددًا علدد  الحددب، واعتقددا ًا بددأ  العاقبدد  للمتقددين، كءدد  ا وقددد بًددرهف هللا  ب صددر هللا، ْو
َُ الددد ين  َمْ دددها مددد مف وعملدددها الصدددالحات لء دددتخل  هف فدددي  بددد لَ ع ددددما قددداِ: } وعدددد 

أَلَ رض كما اِتخَلف ال ين من قالهف ولءمل ن لهف  ي هف ال   ارتض  لهف وليادل هف ا
مددن بعددد خددهفهف َم ددا يعادددوي ي ا يًددركه  بددي شدديئا ومددن ك ددر بعددد ذلددَ فأولئددَ هددف 

ُس لقده  عزيدز 55ال اِقه  { )ال هر: ُس مدن ي صدره َّ   ( ، وقاِ تعال : } ولي صدر  
 (.40{ )الحج: من اْلي 

 وووووووووووووووووو
 

 الغزوات قبل بار
 )الًبل  ااِالمء ( 
دِه هللا   عدائف  ولد  ااِدالم فدي المدي د  بعددما هداجر مدن ملد  الملرمد ،   َِر  ِر

ومددا َ  اِددتقر بدده المقددام فددي المدي دد  ال اهيدد  ةتدد  شددرع فددي متابعدد  تالءددي  عهتدده، فقددد 
هاق ين فدي ِدايلها، وكدا  َصبح الفه مهءأ َكثر من ذ  قال ل ًر الددعَه ومهاجهد  الد
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ددددددِه هللا  مددددددا ي ددددددم  اليددددددهم بالمهاجهدددددد    مددددددن َِدددددداليب المهاجهدددددد  التددددددي يهفهددددددا ِر
ااقتصدددا ي ، َّذ عمدددد َّلددد  هدددرب اقتصدددا  المًدددركين عدددن طريدددب التعدددرض لقدددهافلهف 
التفاري  المتر  َ بين مل  والًام، ةت  ي دتر  الم دلمه  َمدهالهف التدي ِدلاتها قدريش، 

هددغاا علددد  المًدددركين، يدددرغمهف علدد  تعدددديل ِءاِدددتهف فدددي ولتًددلل هددد ه المهاجهددد  
 التعامل م  الم لمين.

ووفب ه ه الخا  كايَ ه اب عد  من الغزوات قال مهقع  بدر المار ، والتي بددورها 
 -كايَ بم زل  التمهيد وااعدا  له ه المعرك  ال اصل ، وكا  مما تقدمها:

 غزَو األب هاا )َوَ ا ( 
ِه  كايَ في ص ر من ال    في ِبعين رجاًل مدن   الثايء  للهفَر، ةيث خرج الِر

المهاجرين بعد َ  اِتخلف ِعد بن ببا َ علد  المدي د  بهددم اعتدراض عيدٍر لقدريش 
ِه  ، وكا  ةامل لهاا ه ه الغزَو ةمَز بن عادالمالب ، وهي َِو غزَو غزاها الِر

ددِه هللا  لدد  َا يغددزوهف وا ةل ددًا مدد  ب ددي هددمَر ع  رهددي هللا ع دده، وفيهددا عقددد ِر
، واألبدهاا وو ا  مهقعدا   يغزوه، وا يعي ها علءه َةدا، ولف يحدث قتاِ فدي هد ه الغدزَو

 متفاورا  بي هما ِت  َمءاِ.
 غزَو ْبَهاط 

دِه هللا  فدي مدائتين   وكايَ في رنء  األِو من ال    الثايءد  للهفدَر، وفيهدا خدرج ِر
المدي دد ، وكدا  الهدددم مدن الغددزَو مدن َصدحابه بعددد َ  اِدتخلف ِددعد بدن معدداذ علد  

اعتددراض عيددٍر لقددريش فيهددا َمءدد  بددن خلددف الفمحددي ، ومائدد  رجددل مددن قددريش، َول ددا  
وخم دمائ  بعيددر، وكددا  ةامددل اللددهاا فددي هد ه الغددزَو ِددعد بددن َبدد  وقدداص رهددي هللا 
ع ده، وقددد رجدد  الم دلمه  مددن غيددر قتدداِ ةدين لددف يعثددروا علد  القافلدد ،  ونددهاط  جبدداِ 

    من ياةء  رهه .من جباِ جهي
َ ها   َِ  غزَو 

ددِه    وكايدَ كدد لَ فدي شددهر رنءد  األِو مددن ال دد   الثايءد  للهفددَر، ةيدث خددرج الِر
َغدار علد  مراعدي المدي د  فدي  در  الد    َ بن جابر ال ره  م  ِبعين رجاًل في طلب ْكر 
قددهات مددن المًددركين، ويهددب المهاشددي، فاددار ه الم ددلمه  ةتدد  بلغددها وا يددًا يقدداِ لدده: 

:  بدر األول   . ِ   ها  من ياةء  بدر، ول لَ ت م  ه ه الغزَو
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ددِه  دد  ، وكددا  ةامددل   وقددد اِددتخلف الِر َيددد بددن ةاْر فددي هدد ه الغددزَو علدد  المدي دد  
 لهائها علي بن َبي طالب .

 ورج  الم لمه  من ه ه الغزَو  و  ةرب، ةيث َّيهف لف يدركها ْكَر ال هر  .
 غزَو ذ  العًيَر 
ددِه وكايدَ فددي جمدا      األولدد  واْلخدَر مددن ال دد   الثايءد  للهفددَر، ةيدث خددرج الِر

فددددي خم ددددين ومائدددد  مددددن المهدددداجرين، علدددد  ْالْددددين بعيددددرًا، ةدددداماًل لهااهددددا ةمددددَز بددددن 
عاددالمالب رهددي هللا ع دده، وكددا  الخددروج فددي هدد ه الغددزَو اختءاريددا فمددن شدداا خددرج، 

دِه  م  بددن عادد األِددد علدد  المدي د  َبددا ِدل  ومدن شدداا لدف يخددرج، وقدد اِددتخلف الِر
المخزومي ، وكا  الغرض من الغزَو اعتراض عيٍر لقريش ذاهب  َّل  الًام، فلما بلي 

َّلد  المدي د  فدي َوائدل   الفءش ذا العًيَر وجددوا العيدر قدد فداتتهف بأيدام، فعدا  ال ادي 
جمددا   اْلخددَر، وخددرج مددَر َخددر  لالددب العيددر فددي رةلدد  عدده ت القافلدد  مددن الًددام، 

غزَو بدر المادر ، وكدا  مدن يتدائج هد ه الغدزَو عقدد معاهددَ عددم اعتدداا فمايَ ِابًا ل
 م  ب ي مدلج وةل ائهف من ب ي ال ضير .  والعًيَر  مهه  ب اةء  ي ب .

ومددن خددالِ هدد ه الغددزوات اِددت ا  الم ددلمه  فهائددد متعددد َ، م هددا مددا يتعلددب بتخهيدد  
دال  للدهاق ين فدي وجده الددعَه ااِدالمء ع وم  هدا ك دب بعدَّ القبائددل العددو، ونعدث ِر

التددي كايددَ تعدداو  قددريش، وم هددا َّرندداب قددريش وإهددعام مع هياتهددا، وهددرب يًدداطها 
التفدددار ، بااهددداف  َّلددد  مدددا يتعلدددب بتقهيددد  جدددءش الم دددلمين، وتدريبددده علددد  القتددداِ، 

، يعاددي اللددهاا فددي كددل مددَر لقائددد مددن القددها ، والصددار، والقءددا َ، ولدد لَ يفددد ال اددي 
َز َّل  ِعد بن َبي وقداص ، َّلد  علدي ، ْدف تعده  َّلد  ةمدَز مدَر فتت قل الراي  من ةم

، وكددا  ْي ددهَرع فددي ااِددتخالم علدد  المدي دد ، فمددَر -رهددي هللا عدد هف جمءعددًا  -َخددر  
دد  ، ورابعدد  َبددا ِددلم   َيددد بددن ةاْر الثدد   ِددعد بددن ببددا َ ، َوخددر  ِددعد بددن معدداذ ، ْو

 تدده، ويءدده تدددريب علدد  المخزومددي ، وهدد ا يءدده  الدد  عظءمدد  علدد  ة مدد  القائددد، وفا
ِه   تحمل الم  ولء ، وااِت ا َ من قدرات الفمء  وإملاياتهف، ويءه َّشاَر َّل  َ  الِر

  دف م هاجدًا، فهدل يعدي الم دلمه  ذلدَ؟ خاصد  َيهدف فدي يرني قا َ، ويعلف َمد ، ويِر
 .َم  الحاج  َّل  ال ظر والتدبر في ِيَر قائدهف َوِهتهف 

 وووووووووووووووووو
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 القبل  تحويل
كا  الم لمه  بعد هفرتهف َّل  المدي  ، يتهجهه  في صالتهف يحه بيَ المقدد  فدي 
دِه هللا    فل اين، وظلها عل  ذلَ ِت  عًر شهًرا َو ِبع  عًدر شدهًرا، وكدا  ِر

َ  تمه  قال  الم دلمين تفداه المعبد ، فاِدتفاب  -تعال -ي ظر َّل  ال ماا  ابًءا هللا 
لقر   المريف  مًرا الم لمين بالتهجه َّل  الم فد الحرام بمل  في هللا  عاا ياءه، َويِز ا

صددالتهف، قدداِ تعددال : }قددد يددر  تقلددب وجهددَ فددي ال ددماا فل هلي ددَ قالدد  ترهدداها فددِه 
[ وكددا  144وجهدَ شدار الم ددفد الحدرام وةي مددا ك دتف فهلددها وجدههلف شدداره{ ]البقدَر: 

من الم لمين: و  يا له علم دا  بعَّ الم لمين قد ماتها قال تحهيل القال ، فقاِ رجاِ
مدن مددات م ددا قادل َ  يصددرم َّلدد  القالد  )َ : الم ددفد الحددرام( وكءد  بصددالت ا يحدده 
بيددَ المقددد ؟ فددأيِز هللا: }ومددا كددا  هللا لءضددء  َّيمددايمف َّ  هللا بال ددا  لددراوم رةددءف{ 

 [.143]_البقَر: 
دِه هللا  وقد شنس اليهه  ةرًنا من الفدِ عل  الم دلمين َّْدر تحهيدل القالد ، َّذ قدالها لِر

 يا محمد، ما واب عدن قالتدَ التدي ك دَ عليهدا، َويدَ تدزعف َيدَ علد  ملد  َّبدراهءف :
و ي ددده؟ ارجددد  َّلددد  قالتدددَ التدددي ك دددَ عليهدددا يتبعدددَ ويصددددقَ، ف دددِز قدددِه هللا تعدددال : 
}ِددءقِه ال دد هاا مددن ال ددا  مدددا واهددف عددن قالددتهف التدددي كددايها عليهددا قددل هلل المًدددرق 

 [.142ن يًاا َّل  صراط م تقءف{ ]البقَر: والمغرب يهد  م
وقدداِ تعددال : }وهلل المًددرق والمغددرب فأي مددا تهلددها وجددههلف فددثف وجدده هللا َّ  هللا واِدد  

 [.115علءف{ ]_البقَر: 
وقاِ تعال : }لدء  الادر َ  تهلدها وجدههلف قادل المًدرق والمغدرب ولمدن الادر مدن  مدن 

 [.177يين{ ]البقَر: بالل واليهم اْلخر والمالئم  والمتاب وال ا
َم دد  جمءًعددا، ولقدددد كايددَ عدده َ الم ددلمين َّلدد  المعبددد   فددالل ِددبحايه رب األمل دد  واأل

فتهجه الم لمه  بعد  -علءه ال الم-رجهًعا َّل  األصل ال   ب اه َبه األياءاا َّبراهءف 
ذلَ َّل  مل  كل يهم في صالتهف خم  مدرات، وكدا  تحهيدل القالد  فدي العدام الثدايي 

 فَر، وفي ذلَ العام فرض هللا الصهم والزكاَ.من اله
 وووووووووووووووووو

 الحكم  من تحويل القبل 
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لقد كا  تحهيل القال  َوًا عن المعب  َّل  الم فد األقص  لحلم  ترنهي  َشارت َّليها 

  ي  في ه ا الدر  :
ِه ممن ي قلدب علد   عقاءده } وما جعل ا القال  التي ك َ عليها َّا ل علف من يتب  الِر

{ . . فقدد كدا  العدرب يعظمدده  الايدَ الحدرام فدي جدداهليتهف ، ويعدويده ع دها  مفدددهف 
القهمي . . ولما كا  ااِالم يريد اِتخالص القلهب هلل ، وتفريدها من التعلب بغيدره 
، وتخلءصها من كل يعَر وكل عصاء  لغير الم هج ااِالمي المدرتبَ بدالل مباشدَر ، 

تاريخءدد  َو ع صددري  َو َرهددء  علدد  العمددهم . . فقددد يددزعهف  المفددر  مددن كددل مالب دد 
َّلددد  الم دددفد  -فتدددَر  -يزعدددًا مدددن ااتفددداه َّلددد  الايدددَ الحدددرام ، واختدددار لهدددف ااتفددداه 

دهف مدن رواِدب الفاهلءد  ، ومدن كدل مدا كايدَ تتعلدب بده فدي  األقص  ، لدءخلص ي ِه
ِه اتباعًا مفر ًا من كل َّيحاا  خر ، اتباع الااعد   الفاهلء  ، ولءظهر من يتب  الِر

ًَا ب عدددَر جاهلءددد  تتعلدددب  الهاْقددد  الراهدددء  الم ت دددلم  ، ممدددن ي قلدددب علددد  عقاءددده اعتدددزا
بددالف   والقددهم واألرض والتدداريخ؛ َو تتلددب  بهددا فددي خ ايددا المًدداعر وة ايددا الضددمير 

 َ  تلب  من قريب َو من بعيد . .
ددِه ةتدد  َّذا اِت ددلف الم ددلمه  ، واتفهددها َّلدد  القالدد  التددي وجههدد  -   -ف َّليهددا الِر

وفي الهقَ ذاته بدَ اليهه  يتخ و  من هد ا الههد  ةفد  لهدف ، صددر األمدر االهدي 
المريف بااتفاه َّل  الم فد الحرام . ولم ه رنَ قلهب الم لمين بحقءق  َخر  بًأيه . 
هي ةقءق  ااِالم . ةقءق  َ  هد ا الايدَ ب داه َّبدراهءف وإِدماعيل لءلده  خالصدًا هلل ، 

ءلدده  تراْددًا لألمدد  الم ددلم  التددي يًددأت تلاءدد  لدددعَه َّبددراهءف رندده َ  يبعددث فددي ب ءدده ول
هًا م هف بااِالم ، ال   كا  علءه هه ون هه وة دته .  ِر

كما مر في  ر  : } وإذا ابتل  َّبدراهءف رنده بللمدات فدأتمهن { . فدي الفدزا الماهدي  
. 

ه ، ومددددا َةدددداط بهمددددا مددددن ولقددددد كددددا  الحددددديث عددددن الم ددددفد الحددددرام : ب ائدددده وعمارتدددد
َهدددل المتددداب والمًدددركين ةدددِه َّبدددراهءف ون ءددده و ي ددده وقالتددده ،  مالب دددات؛ والفددددِ مددد  
وعهده ووصيته . . كا  ه ا الحديث ال   ِلف في ه ه ال دهَر خيدر تمهيدد للحدديث 
عن تحهيل قال  الم لمين من الم دفد األقصد  َّلد  الم دفد الحدرام بعدد هد ه ال تدَر . 
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 لمين َّل  الم فد الحرام الد   ب داه َّبدراهءف وإِدماعيل ، و عدها ع دده فتحهيل قال  الم
ذلَ الدعاا الاهيل . . يادو في ه ا ال ءاق هه ااتفداه الااءعدي الم اقدي مد  وراْد  
الم ددلمين لدددين َّبددراهءف وعهددده مدد  رندده . فهدده ااتفدداه الح ددي المت دداوق مدد  ااتفدداه 

 الًعهر  ، ال   ي ًئه ذلَ التاريخ .
هد هللا َّل  َّبراهءف َ  يله  من الم دلمين؛ وعهدد َّبدراهءف بهد ا ااِدالم َّلد  ب ءده لقد ع

ولقدد علدف َّبدراهءف َ  وراْد  عهدد هللا  -وهه َِّرائيل  -من بعده ، كما عهد به يعقهب 
 وفضله ا تمه  للظالمين .

ا ، ولقد عهد هللا َّلد  َّبدراهءف وإِدماعيل بإقامد  قهاعدد الايدَ الحدرام . . فهده تدراث لهمد
دد  لعهددد هللا مدد  َّبددراهءف  دده  عهددد هللا َّليهمددا . . واألمدد  الم ددلم  هددي الهاْر دده مددن يْر يْر
وإِماعيل ول ضل هللا عليهما؛ فااءعي َّذ  وم اقي َ  ترث بيَ هللا فدي ملد  ، َو  

 تتخ  م ه قال  .
فدإذا اتفدده الم ددلمه  فتددَر مددن الزمددا  َّلد  الم ددفد األقصدد  ، الدد   يتفدده َّلءدده اليهدده  

صار  ، فقد كا  ه ا التهجه لحلم  خاص  هي التي َشار َّليها ال ءاق ، وني اهدا وال 
َهددل  يءمدا ِدداب . فدداْل  وقدد شدداا هللا َ  يعهددد بالهراْد  َّلدد  األمدد  الم دلم  ، وقددد َبدد  

يءًداركها فدي هد ه الهراْد  .  -وهده ااِدالم  -المتاب َ  ي يئها َّل   ين َبيهف َّبراهءف 
  في َوايه . تحهيلها َّل  بيَ هللا األِو ال   ب داه َّبدراهءف . . اْل  يفيا تحهيل القال

لتتميددز للم ددلمين كددل خصددائص الهراْدد  . ة دديها وشددعهريها ، وراْدد  الدددين ، ووراْدد  
 القال  ، ووراْ  ال ضل من هللا جمءعًا .

َّ  ااختصددداص والتميددددز هددددروريا  للفماعدددد  الم ددددلم  : ااختصدددداص والتميددددز فددددي 
وااختصدداص والتميددز فددي القالدد  والعبددا َ . وهدد ه كتلددَ ا بددد مددن التصددهر وااعتقددا ؛ 

التميز فيها وااختصاص . وقد يله  األمر واهحًا يءما يختص بالتصدهر وااعتقدا ؛ 
ولم ه قد ا يلده  بهد ه الدرجد  مدن الههدهح يءمدا يخدتص بالقالد  وشدعائر العبدا َ . . 

 ه ا تعرض الت ات  َّل  قءم  َشلاِ العبا َ .
   ي ظدر َّلد  هد ه األشدلاِ مفدر َ عدن مالب داتها ، ومفدر َ كد لَ عدن طاءعد  َّ  ال

الدد    البًددري  وتأْراتهددا . . رنمددا يادددو لدده َ  فددي الحددرص علدد  هدد ه األشددلاِ بدد اتها 
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شيئًا من التعصب الضيب ، َو شيئًا من التعادد للًدللءات ولمدن يظدَر َرةدب مدن هد ه 
َعمب لااءع  ال اَر ، ي  لً ا  عن ةقءق  َخر  لها كل ااعتبار ال ظَر ، وإ راكًا 

ياشدددئًا مدددن تمدددهين ااي دددا  ذاتددده مدددن ج دددد  -مدددياًل فاريدددًا  ااي دددايء  َّ  فدددي الددد    ا
 َّل  اتخاذ َشلاِ ظاهَر للتعاير عن المًاعر المضمَر . -ظاهر وروح مغيب 

فهددد ه المًددداعر المضدددمَر ا تهددددَ َو ا ت دددتقر ةتددد  تتخددد  لهدددا شدددلاًل ظددداهرًا تدركددده 
ها ؛ وندد لَ يددتف التعايددر ع هددا . يددتف فددي الحدد  كمددا تددف فددي الدد    . فتهدددَ ةي ئدد  الحدد

وت تريح؛ وت رغ الًح   الًعهري  ت ريغًا كاماًل؛ وتح  بالت اِب بين الظاهر والبداطن 
، وتفد تلاء  مريح  لف هةها َّل  األِرار والمفاهيل وج هةها َّل  الظهاهر واألشدلاِ 

 في ذات األوا  .
ألِا  ال ار  َقام ااِالم شدعائره التعاديد  كلهدا . فهدي ا تد    بمفدر  وعل  ه ا ا

ال ءدد  ، وا بمفددر  التهجدده الروةددي . ولمددن هدد ا التهجدده يتخدد  لدده شددلاًل ظدداهرًا : قءامددًا 
ددفه ًا فددي الصددالَ . وإةرامددًا مددن ملددا   واتفاهددًا َّلدد  القالدد  وتمايددرًا وقددرااَ وركهعددًا ِو

عءًا و عاا وتلاء  ويحرًا وةلقًا فدي الحدج . ويءد  وامت اعدًا معين ولباًِا معي ًا وةرك  ِو
عن الاعام والًراب والمباشَر في الصهم . . وهل ا فدي كدل ببدا َ ةركد  ، وفدي كدل 
ةركدد  ببددا َ ، لي لددف بددين ظدداهر الدد    وناط هددا ، وي  ددب بددين طاقاتهددا ، وي ددتفيب 

 لل اَر جمل  باريق  تت ب م  تصهره الخاص .
َ  الرغبدد  ال اريدد  فددي اتخدداذ َشددلاِ ظدداهَر للقدده  المضددمَر هددي التددي  ولقددد علددف هللا

ةا ت بالم حرفين عن الاريب ال لءف . ففعلَ جماع  من ال دا  ترمدز للقدَه المادر  
برمَه مح ِه  مف م  من ةفر وشدفر ، ومدن يفدهم وشدم  وقمدر ، ومدن ةيدها  

َهف َ  يفدددوًا متصددرفًا م  ددقًا للتعايدد َعدده ر الظدداهر عددن القدده  وطيددر وشدديا . . ةددين 
الخ ء  . . ففاا ااِالم يلاي  واعدي ال ادَر بتلدَ األشدلاِ المعي د  لًدعائر العبدا َ ، 
م  تفريد ال ات االهءد  عدن كدل تصدهر ة دي وكدل تحيدز لفهد  . فيتهجده ال در  َّلد  
قال  ةين يتهجه َّل  هللا بلليتده . . بقلبده وةهاِده وجهارةده . . فتدتف الهةددَ واات داق 

قه  ااي ا  في التهجه َّل  هللا الد   ا يتحيدز فدي ملدا ؛ وإ  يلدن ااي دا   بين كل
 يتخ  له قال  من ملا !
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ولددف يلددن بددد مددن تمييددز الملددا  الدد   يتفدده َّلءدده الم ددلف بالصددالَ والعبددا َ وتخصءصدده 
كددي يتميددز هدده ويتخصددص بتصددهره وم هفدده واتفاهدده . . فهدد ا التميددز تلاءدد  للًددعهر 

 كما َيه بدوره ي ً ا شعهرًا باامتءاَ والت ر  .باامتءاَ والت ر ؛ 
ومن ه ا ك لَ كا  ال هي عن التًبه بمن  و  الم لمين في خصائصهف ، التدي هدي 
تعايددر ظدداهر عددن مًدداعر باط دد  كددال هي عددن طددريقتهف فددي الًددعهر وال ددلهب ِددهاا . 

َعمدب َّلد   مدا وراا ولف يلن هد ا تعصدبًا وا تم دلًا بمفدر  شدللءات . وإيمدا كدا  يظدَر 
الًللءات . كا  يظَر َّل  الاهاعث المام   وراا األشلاِ الظاهَر . وه ه الاهاعث هي 
التدي ت ددرق قهمددًا عددن قددهم ، وعقلءدد  عددن عقلءدد  ، وتصددهرًا عددن تصددهر ، وهددميرًا عددن 

 همير ، وخلقًا عن خلب ، واتفاهًا في الحءاَ كلها عن اتفاه .
دد -رهددي هللا ع دده  -عددن َبددي هريددَر  َّ  اليهدده  » قدداِ :  -   -ِه هللا قدداِ َّ  ِر

 « .وال صار  ا يصبغه  ، فخال ههف 
ددددِه هللا ا تقهمددددها كمددددا تقددددهم » وقددددد خددددرج علدددد  جماعددد  فقددددامها لدددده  -   -وقددداِ ِر

 « .األعاجف يعظف بعضها 
المه علءه  ا تارويي كما َطرت ال صار  ابن مريف َّيما » :  -وقاِ صلهات هللا ِو

هله َيا عاد فقهلها : عاد   « .هللا وِر
يهدد  عددن تًددبه فددي مظهددر َو لبددا  . ويهدد  عددن تًددبه فددي ةركدد  َو ِددلهب . ويهدد  
عددن تًددبه فددي قددِه َو َ ب . . أل  وراا هدد ا كلدده ذلددَ الًددعهر البدداطن الدد   يميددز 

م  للفماع  عن ِم  .  تصهرًا عن تصهر ، وم هفًا في الحءاَ عن م هج ، ِو
فده الخداص الد   جداات هد ه األمد  لتحققده ْف هه يه  عن التلقي مدن غيدر هللا وم ه

فدي األرض . يهد  عدن الهزيمد  الداخلءد  َمدام َ  قدهم  خدرين فدي األرض . فالهزيمد  
الداخلء  تفاه مفتم  معين هي التي تتدِد  فدي الد    لتقلدد هد ا المفتمد  المعدين . 
 والفماعددد  الم دددلم  قامدددَ لتمددده  فدددي ملدددا  القءدددا َ للبًدددري ؛ في بغدددي لهدددا َ  ت دددتمد

مددن المصدددر الدد   اختارهددا للقءددا َ . . والم ددلمه   -كمددا ت ددتمد عقيدددتها  -تقاليدددها 
دددَ . وهدددف خيدددر َمددد  َخرجدددَ لل دددا  . فمدددن َيدددن َّذ   هدددف األعلددده  . وهدددف األمددد  الِه
ي تمدو  تصهرهف وم هفهف؟ ومن َين َّذ  ي تمدو  تقاليدهف ويظمهدف؟ َّا ي دتمدوها 

   جااوا ليرفعهه!من هللا فهف ِء تمدويها من األ ي  ال 
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َعلدد  َفددب فددي التصددهر ، َوقددهم مدد هج فددي الحءدداَ . فهدده  ولقددد هددمن ااِددالم للبًددري  
يدعه البًري  كلها َ  ت يا َّلءده . ومدا كدا  تعصدبًا َ  يالدب ااِدالم وةددَ البًدري  
عل  َِاِه هه ا علد  َ  َِدا   خدر؛ وعلد  م هفده هده ا علد  َ  مد هج  خدر؛ 

ي  راي  َخر  . فال   يدعهب َّل  الهةدَ في هللا ، والهةددَ وتحَ رايته هه ا تحَ َ
في األرف  من التصهر ، والهةدَ فدي األفضدل مدن ال ظدام ، ويدأب  َ  يًدتر  الهةددَ 
بالحيدددددَ عددددن مدددد هج هللا ، والتددددر   فددددي مهدددداو  الفاهلءدددد  . . لددددء  متعصددددبًا َو هدددده 

 متعصب . ولمن للخير والحب والصالح!
تتفده َّلد  قالد  مميدَز يفدب َ  تددرب مع د  هد ا ااتفداه . َّ   والفماع  الم لم  التي

القال  لء َ مفر  ملا  َو جه  تتفه َّليها الفماع  في الصالَ . فالملا  َو الفهد  
لددء  ِدده  رمددز . رمددز للتميددز وااختصدداص . تميددز التصددهر ، وتميددز الًخصددء  ، 

 وتميز الهدم ، وتميز ااهتمامات ، وتميز المءا  .
بين شت  التصهرات الفاهلء  التي تعج بهدا األرض جمءعدًا  -اليهم  -م لم  واألم  ال

، ونددددددين شددددددت  األهدددددددام الفاهلءدددددد  التددددددي ت ددددددتهدفها األرض جمءعددددددًا ، ونددددددين شددددددت  
ااهتمامات الفاهلء  التي تًغل باِ ال ا  جمءعًا ، ونين شت  الرايات الفاهلء  التدي 

يهم في ةاجد  َّلد  التميدز بًخصدء  خاصد  ترفعها األقهام جمءعًا . . األم  الم لم  ال
ا تتلدددب  بًخصدددءات الفاهلءددد  ال دددائدَ؛ والتميدددز بتصدددهر خددداص للهجددده  والحءددداَ ا 
يتلددددب  بتصددددهرات الفاهلءدددد  ال دددددائدَ؛ والتميددددز بأهدددددام واهتمامدددددات تت ددددب مدددد  تلدددددَ 
الًخصددء  وهدد ا التصددهر؛ والتميددز برايدد  خاصدد  تحمددل اِددف هللا وةددده ، فتعددرم بأيهددا 

َ التي َخرجها هللا لل ا  لتحمل َماي  العقيدَ وتراْها األم  ال  ِه
َّ  هددد ه العقيددددَ مددد هج ةءددداَ كامدددل . وهددد ا المددد هج هددده الددد   يميدددز األمددد  الم دددتخل   
 الهاْر  لتراث العقيدَ ، الًهيدَ عل  ال ا  ، الملل   بأ  تقه  البًري  كلها َّل  هللا 

الددد   يم حهدددا ذلدددَ التميدددز فدددي وتحقيدددب هددد ا المددد هج فدددي ةءددداَ األمددد  الم دددلم  هددده 
الًخصددء  والمءددا  ، وفددي األهدددام وااهتمامددات ، وفددي الرايدد  والعالمدد  . وهدده الدد   
يم حهددا ملددا  القءددا َ الدد   خلقددَ لدده ، َوخرجددَ لل ددا  مددن َجلدده . وهددي بغيددر هدد ا 
المدد هج هددائع  فددي الغمددار ، ماهمدد  المالمددح ، مفههلدد  ال ددمات ، مهمددا اتخدد ت لهددا 

َياا و ع  هات وَعالم!) في ظالِ القر   (من َ
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 غزة بار الكبرى 
 

ِه هللا  َبدي ِد ءا  قدد خرجدَ مدن  َ  قافل  لقريش محمل  بالبضائ  بقءا َ  علف ِر
ِه  ل الِر اْ ين من َصحابه لمراقب  عير قدريش،   الًام في طريقها َّل  مل ، فأِر

ددِه  الخددروج اختءاري ددا، فخددرج معدده ْالْمائدد   ال ددا  للخددروج َّليهددا، وجعددل  و عددا الِر
دين، فمدا  كدل ْالْد  مدن  َورنع  عًر م لًما، ولف يلن معهف ِده  ِدبعين جمدال وفِر

 الم لمين يت اونه  الركهب عل  جمل.
ِه  يمًدي علد  رجلءده، ويت داوب الركدهب مد  َبدي لبابد ، وعلدي بدن َبدي   وكا  الِر

الدزمن فقداا لده: يحدن يمًدي ع دَ،  طالب عل  جمل واةدد، كدل مد هف يركبده فتدَر مدن
فددي تهاهدد  عظددءف: )مددا َيتمددا بددأقه  م ددي، وا َيددا بددأغ   عددن األجددر م ممددا(   فقدداِ 

_]َةمدد[ وكدا  َبدده ِد ءا  رجددال ذكء دا، فأخدد  يتح د  األخبددار، وي دأِ مددن يلقداه عددن 
القافل ، فقابل َةد األعراب ي دم  مفدد  بدن عمدرو ف دأله: هدل  الم لمين خهًفا عل 

 َ َةًدا؟ فقداِ: َّيدي َريدَ راكادين وق دا ع دد الائدر، فَرويدا ْدف ايالقدا، فد هب َبده َة 
ِ ءا  َّل  ملايهما، َوم َ رْو  من فضالت اابل ف ركهدا فدي يدده، فهجدد فيهدا يده  
َهل المدي   يعل ه  َّبلهف م ه، فقاِ َبه ِ ءا : ه ه وهللا عالئف يثرب.  التمر، وكا  

ددِه هللا  وعلددف َ  الددرجلين مددن المدي دد ، طريقدده َّلدديهف، فغيددر طريقدده ب ددرع   فددي  وِر
ددل َّلدد  قددريش ي ددت فد بهددف؛ لءحمددهه مددن الم ددلمين، ووصددل  ِر وفددرس هارًنددا بقافلتدده، َو
ددِه َبددي ِدد ءا  َّلدد  قددريش، ووقددف علدد  بعيددره، َوخدد  ي ددا   ويصددءح: يددا معًددر  ِر

هها .. قريش! َمهالمف م  َبي ِ ءا ، قد عرض لها محمد َوصحابه، ا َر  َ  تدرك
الغهث، الغدهث .. وظدل الرجدل ي دا   ةتد  تفمد  ال دا ، وخرجدها بأِدلحتهف وعددتهف 

 لءحمها َمهالهف.
ددل َّلدد  قددريش يخاددرهف ِر بدد لَ،  فددي الهقددَ ي  دده كددا  َبدده ِدد ءا  قددد يفددا بالقافلدد ، َو

فرج  بعضهف، وكا  القهم يعه و  كلهف؛ أليهف ما خرجها َّا لحماي  قافلتهف، ولمن َبا 
المادددر والاغءدددا  َّلددد  التصدددمءف علددد  الحدددرب، وعدددزم علددد  َ  يقدددءف هددده جهدددل  فعددده 

والمًركه  ْالْ  َيام ع د بئر بدر، بعد َ  يهزم الم لمين يءأكله  ال بائح، ويًدرنه  
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الخمددهر، وتغ ددي لهددف الفددهار  ةتدد  تعلددف قبائددل العددرب قددَه قددريش، ويهابهددا الفمءدد ، 
 تق  الحرب بين الم لمين والمًركين.َ  ت فه القافل ، َو   -تعال -وهل ا َرا  هللا 

دِه   َوصبح الم لمه  في مهقف ةرج؛ أل  عد هف َقل من عد  المًركين، ونددَ الِر
 القتاِ، فدتملف المهداجرو  كالًمدا ة دً ا،  ي تًير كبار المهاجرين واأليصار في َمر

ددِه  ددِه هللا  َيدددوا يءدده الِر ، فددي قتدداِ المًددركين، وقدداِ المقدددا  بددن عمددرو: )يددا ِر
:   امددَّ لمددا َمددرب هللا فدد حن معددَ( ولمددن ال اددي  ظددل ي ظددر َّلدد  القددهم، وهدده يقددِه

 َشيروا علي َيها ال ا .
دددِه  يريدددد َر  األيصدددار، فقدددد تملدددف   ف هدددف ِدددعد بدددن معددداذ كايدددر األيصدددار َ  الِر

دِه  دِه المهاجرو ، َويددوا الِر ، ونقيدَ كلمد  األيصدار، فقداِ ِدعد بدن معداذ: يدا ِر
بدَ، وصددق اب وشدهديا َ  مدا جئدَ بده هده الحدب، وَعاي داب علد  ذلدَ هللا، لقد  م ا 

عهه يدا ومهاْءق ددا علدد  ال ددم  والااعدد ، فدامَّ لمددا َر ت فدد حن معددَ، فهالدد   بعثددَ 
بددالحب لدده اِتعرهددَ ب ددا هدد ا البحددر فخضددته لخضدد اه معددَ. _]ابددن َِّددحاق[ َفْ ددرس 

 ات اق الم لمين عل  مهاجه  الم ار.  ال اي 
  ي تعدا  للمعرك ، َوِو شديا ي مدر يءده القدا َ هده معرفد  َخبدار العددو، وندَ ال ريقا

ِه هللا  ل ِر دعًدا والزنيدر َّلد  مداا بددر؛ لءعرفدها   فأِر جماع  من َصحابه؛ علء دا ِو
ف دددألهما عددن عدددد    َخبددار الم ددار، فهجددددوا غالمددين لقدددريش، فأخدد وهما َّلددد  ال اددي 

  ف ي حدرو  كدل يدهم مدن اابدل. فقداا: يهًمدا: كدقريش، فقاا: ا يددر ، ف دألهف ال ادي 
رجددل،   ت ددًعا، ويهًمددا عًددًرا. وكددا  معروًفددا ع ددد العددرب َ  البعيددر الهاةددد يل ددي مائدد 

 ]ابن َِّحاق[. : )القهم يءما بين الت عمائ  واأللف(فقاِ ال اي 
ِه  ر الحلءم ، والت مير ال لءف لمعرف  َخبا  مثال في القءا َ  وهل ا يضرب ل ا الِر

ا لدده َشددرام قدددريش،  العدددو، ْددف قدداِ للغالمددين: )فمدددن فدديهف مددن َشددرام قدددريش؟( فعدددس
دِه هللا  ا تها، وكدايها علد  َر  جدءش المًدركين، فأقادل ِر علد  ال دا ، فقداِ:   ِو
دِه  َعدائده، َوِدماا   )ه ه مل  قد َلقَ َّلءلف َفالذ َكبا ها( وهل ا عدرم الِر عدد  

ددل الم ددار رجدداًل مدد هف وهدده عميددر بددن وهددب  كبددارهف َيًضددا، وعلدد  الفايددب اْلخددر َِر
 لءعرم عد  الم لمين، ْف عا  فقاِ: ْالْمائ  رجل، يزيدو  قليال َو ي قصه .
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وصدل الم ددلمه  َّلدد  ملدا  بئددر بدددر، فأقدامها علءدده، وجعلددهه خل هدف ةتدد  يتمل ددها مددن 
دددا )ملاًيدددا   الًدددرب  و  الم دددار، َوشدددار ِدددعد بدددن معددداذ علددد  ال ادددي  ًً َ  يتخددد  عري

ددِه  و عددا لدده   مظلددال( يًددرم مددن خاللدده علدد  المعركدد ، ويقددهم بإ ارتهددا، فقاددل الِر
ددددِه  صدددد هم جءًدددده ت ظءًمددددا  قءًقددددا، ففعلدددده كتياتددددين؛ واةدددددَ   بددددالخير، ويظددددف الِر

علي بن َبي طالدب، واألخدر  لأليصدار ولهاؤهدا مد  ِدعد بدن معداذ،  للمهاجرين عليها
عددل المقدددا  بددن األِدده  قائددًدا لمء ددَر وجعددل مءم دد  الفددءش مدد  الزنيددر بددن العددهام، وج

 الفءش، وجعل عل  قءا َ م خَر الفءش قء  بن صعصع .
دددِه هللا  بالحلمددد  فدددي   ، َوصددداهف َمدددا القءدددا َ العامددد  للفدددءش فمايدددَ فدددي يدددد ِر

َعددددائهف، فدددال يضدددرنهيهف ةتددد  يلهيدددها فدددي مرمددد  ال دددهام وفدددي  اِدددتعماِ ال بددداِ هدددد 
دِه مت اِو َيديهف، وا ي تخدمه  ِيهف َّلد  رنده   هف ةت  يقترندها مد هف، وتهجده الِر

ورف  يديده فدي خًدهع وهدراع  قدائاًل: )اللهدف َيفدز لدي مدا وعددت ي، اللهدف َّيدي َيًددب 
 ووعدب( وظل يددعه ةتد  وقد  ر اؤه عدن كت ده مدن كثدَر الددعاا، فأشد ب علءده عهدب

دِه هللا، فهالد   ي  دي بيدده لي فدز  هللا  لدَ مدا وعددب. َبه بلر، وقاِ له: َبًدر يدا ِر
 _]مت ب علءه[.
ددِه هللا  خ قدد ، ْددف ايتبدده وقدداِ: )َبًددر يددا َبددا بلددر! َتدداب يصددر هللا، هدد ا   وخ ددب ِر

ل هللا مالئمته تأييدًدا للم دلمين، فقداِ  ه علءه َ َا ةرب( فقد َِر جاريل  خ  بزمام فِر
 [.9تعال : }فاِتفاب لمف َيي ممدكف بألف من المالئم  مر فين{ ]_األي اِ: 

 اث المعرك :َةد
ددِه  يعددظ الم ددلمين، ويدد كرهف بالصددار والثبددات والقتدداِ فددي   قايددل القتدداِ وقددف الِر

ِددددايل هللا، ويبًددددرهف بف دددد  هللا، وجدددداا األِدددده  بددددن عاددددد األِددددد يهفددددف علدددد  ةددددهض 
  عادد المالدب عدف ال ادي  الم لمين، وقد َق ف َ  يًرب م ه، فتصد  لده ةمدَز بدن

مر الرجددل يزةدددف ويعايدددد ةتدد  ي دددي بق دددمه، فضددرنه هدددرن  شدددديدَ علدد  رجلددده واِدددت
 ْايء ، ِقَ بعدها قتيال َّل  جايب الحهض. فأِرع ةمَز بضرنه هرن 

وندددَت المعركدد  صدددباح يددهم الفمعدد  ال ددداب  عًددر مددن شدددهر رمضددا ، العددام الثدددايي 
للهفددَر، وتقدددم ْالْدد  مددن كبددار المًددركين وهددف: عتبدد  بددن رنءعدد ، َوخددهه شدديب ، واب دده 

ََ الهليد بن عتب ،  ف هَّ لهف ْالْ  من األيصار، لمن المًدركين ر وهدف، َورا وا مبدار
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مددن قهم ددا، فقدداِ  المهدداجرين، ْددف يددا   م ددا يهف قددائال: يددا محمددد، َخددرج َّلي ددا َك اايددا
ددِه هللا  اددها علدد  ِر : قددف يددا عايدددَ بددن الحددارث، وقددف يددا ةمددَز، وقددف يددا علددي .. فْه

  بدن رنءعد ، وقتدل علدي الهليدد بدن َعدائهف كاألِده ، وفدي لمدح البصدر قتدل ةمدَز شديب
دب  عتب ، َما عايدَ فتبا ِ الضدرب مد  عتبد  بدن رنءعد ، وجدرح كدل م همدا اْلخدر، فْه

 ةمَز وعلي عل  عتب ، فقتاله وةمال صاةاهما َّل  الم لمين.
ألولءائدده فددي شددهه  المالئمدد  للمعركدد ، قدداِ تعددال : }َّذ  -عددز وجددل-ويظهددر تأييددد هللا 

ه وي ِز علءلف من ال ماا ماا لءاهركف به وي هب ع مف رجز يغًءلف ال عا  َم   م 
الًددءاا  وليددرنَ علدد  قلددهنلف ويثاددَ بدده األقدددام . َّذ يددهةي رنددَ َّلدد  المالئمدد  َيددي 
معلدف فثاتدها الدد ين  م دها ِدألقي فددي قلدهب الدد ين ك دروا الرعدب فاهددرنها فدهق األع دداق 

هله و  هله فإ  هللا واهرنها م هف كل ب ا  . ذلَ بأيهف شاقها هللا وِر من يًاقب هللا وِر
 [.14-11شديد العقاب . ذلمف ف وقهه َو  للمافرين ع اب ال ار{ ]األي اِ:
 َر  المًركه  ْالْ  من كبارهف قد قتلها، فغضاها أليهف َكثر من

الم ددلمين، وظ دددها َيهدددف ي ددتاءعه  هدددزيمتهف ب دددههل ، فددددخلها فددي معركددد  ةامءددد  مددد  
يت داقاه  الهاةددد بعددد اْلخدر َمددام الم دلمين ةتدد  ْقتددل  الم دلمين، ولمددن الم دار كددايها
 م هف ِبعه ، وَِْر ِبعه .

، ف صددلَ بيدد هف ال دديهم؛  وفددي هدد ه المعركدد ، التقدد  اْلبدداا باألب دداا، وااخددَه بددااخَه
واب ده عادد الدرةمن يقاتدل فدي صد هم  اايمدا فدي صدف  -رهدي هللا ع ده-فأبه بلدر 

كا  َِو من قاتل الم لمين من الم ار، فمدا  المًركين، وك لَ عتب  بن رنءع  ال   
، فلما ِحاَ جث  عتب  بعد المعركد  لترمد  ولده َبهة ي   من خءار َصحاب ال اي 

ِه  َّل  َبي ة ي   فإذا هه كئيب قد تغير لهيه!! فاِتههدح   في القليب، يظر الِر
ي د  َيده ةزيه، وهل هه ةزين لمقتدل َبءده َم لًديا فدي ي  ده؟ فدأخاره َبده ة  م ه ِر

لددء  ةزيً ددا لمقتددل َبءدده فددي صدد هم المًددركين، ولم دده كددا  يتم ددي َ  يددر  َبدداه فددي 
 ص هم الم لمين لما يتمت  به من ةلف وفضل. ]ابن َِّحاق[.

ددِه هللا  بالقليددب علدد  قتلدد  قددريش، يددا اهف بأِددمائهف َوِددماا  بددائهف،   وةددين مددر ِر
ددهله؟ فإيددا  ددا، فهددل وقدداِ لهددف: )َي ددرركف َيمددف َطعددتف هللا وِر قددد وجددديا مددا وعددديا رنر ددا ةق 

ددِه هللا، مددا ْتملددْف مددن َج ددا  ا َرواَح  ددا؟!( فقدداِ عمددر: يددا ِر وجدددتف مددا وعددد رنلددف ةق 
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ددِه هللا  : )والدد   ي دد  محمددد بيددده، مددا َيددتف بأِددم  لمددا َقددِه مدد هف(. لهددا؟ فقدداِ ِر
 _]البخار [.

عدوهف في َولد  المعدارب  عل  -تعال -وعا  الم لمه  َّل  المدي  ، وقد يصرهف هللا 
التددي خاهددهها، وهدداهف َواا يفددرو  معهددف ِددبعين َِدديًرا مددن المًددركين بعددد َ  قتلددها 

دِه هللا  اْ دين مدن َكدابر المفدرمين المهجده ين   ِبعين مدثلهف، وفدي الاريدب َقَتدَل ِر
فدددي األِدددر ؛ وهمدددا ال ضدددر بدددن الحدددارث، وعقبددد  بدددن َبدددي معدددءَ أليهمدددا طغءدددا َوذيدددا 

دِهالم لمين َّي  مد  الصدحاب  فدي َمدرهف    اًا شديًدا، َما بداقي األِدر  فتًداور الِر
 -رهدي هللا ع ده-هل يقتلهيهف َم يقاله  ال دي  ويالقهيهف؟ فأشار عمر بدن الخاداب 

َ  يالقددها ِددراةهف مقابددل فديدد  )مالددي  -رهددي هللا ع دده-َ  يقتلدههف، َوشددار َبدده بلددر 
ددِه مددن المدداِ( تمدده  عهًيددا للم ددلمين علدد  قضدداا ةدده  بددَر  َبددي   ائفهف، َوخدد  الِر

 بلر.
فقددداِ هللا  -رهدددي هللا ع ددده-ولمدددن القدددر   المدددريف يدددِز ي يدددد َر  عمدددر بدددن الخاددداب 

تعال : }ما كا  ل اي َ  يله  له َِر  ةت  يثخن فدي األرض تريددو  عدرض الدديءا 
اب وهللا يريد اْلخَر وهللا عزيز ةلءف . لها كتاب من هللا ِاب لم لف يءمدا َخد تف عد 

 [.68-67عظءف{ ]األي اِ: 
 مهاقف َّيمايء  من غزَو بدر:

كا  للصحاب  مهاقف َّيمايء  رائع  َْ اا غزَو بدر؛ فقد اخت   عميدر بدن َبدي وقداص 
دِه هللا  ويدر ه أليده صدغير،   خلف المقاتلين الم لمين قادل المعركد  ةتد  ا يدراه ِر

ددِه هللا  ره َ  يرجدد ، ولمددن عميدددًرا ي ددتعرض ج دده ه ر ه، فاِتصددغره َومدد  وني مددا ِر
كددا  ةريًصدددا علددد  ااشددتراب فدددي المعركددد ؛ أليدده يحدددب المدددهت فددي ِدددايل هللا، يبلددد  

ِه   يبلي تركه، فمات شهيًدا، وهه ابن ِت  عًر عاًما.  عمير، فلما ر ه الِر
وجدداا فتءددا  مددن األيصددار ي ددأا  عاددد الددرةمن بددن عددهم عددن ملددا  َبددي جهددل، فقددد 

ددددِه  ، فدددددلهما علدددد  ملايدددده وإذا بهمددددا ي ددددرعا  َّلءدددده، هللا علمددددا َيدددده كددددا  ي ددددب ِر
ويضددرنايه بال دددء  ةتددد  قددتاله، وهددد ا  الدددباال  همددا معددداذ بدددن عمددرو بدددن الفمدددهح، 
ومعاذ بن ع راا. _]مت ب علءه[ ومرس مصعب بن عمير بأخءه المًرب َبي عزيدز بدن 

ر : شدد عمير ال   وق  فدي َِدر الم دلمين، َوةدد األيصدار يقيدد يديده، فقداِ لأليصدا
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َهد ه وصداتَ بأخءدَ؟  يدب به، فإ  َمه ذات متاع لعلها ت ديه م دَ، فقداِ َبده عزيدز: 
 َخي  ويَ. -يقصد األيصار  -فقاِ مصعب :َّيه 

وقدددد هدددرب الم دددلمه  َروع األمثلددد  فدددي التضدددحء  وال دددداا، فع ددددما ِدددم  عميدددر بدددن 
ِه  رض( قداِ: : )قهمها َّل  ج   عرهدها ال دماوات واألالحمام األيصار  قِه الِر

ددِه هللا، ج دد  عرهددها ال ددماوات واألرض؟ قدداِ: يعددف .. فقدداِ: بددخ .. بددخ، قدداِ  يددا ِر
ِه هللا  ِه هللا، َّا رجداا ِر : )وما يحملَ عل  قِه بخ .. بخ؟( قاِ: ا وهللا يا ِر

َهلهدا( فدأخرج تمدرات، َوخد  يأكلهدا، ْدف قداِ: لدئن  َهلها، قداِ: )فإيدَ مدن  َ  َكه  من 
تددي هدد ه، َّيهددا لحءدداَ طهيلدد ، فرمدد  مددا كددا  معدده مددن التمددر، ْددف ةييددَ ةتدد   كددل تمرا

 قاتل المًركين ةت  قتل. _]م لف[.
القتداِ، فدأت   وقاتل علاش  بن محصن يهم بددر ب دء ه ةتد  ايم در فدي يدده مدن شددَ

ِه هللا  دِه   ِر فأعااه عه  ةادب فقداِ: )قاتدل بهد ا يدا علاشد ( فلمدا َخد ه مدن ِر
ي يدده طهيدل القامد ، شدديد المدتن، َبدءَّ الحديددَ، فقاتدل بدده هدزه، فعدا  ِدءً ا فد  هللا 

ةت  فتح هللا علد  الم دلمين، وهلد ا كتدب هللا تعدال  للم دلمين ال صدر، فحدب لهدف َ  
 ي عدوا وي تبًروا، َووجب عل  المًركين الهزيم ، فحل بهف الخز  والعار.

ْدف بح دن التخادءَ ، اايمدا وقد قهيَ  ول  الم دلمين بهد ا ال صدر الد   ةققدهه بقدَه 
رغف َيهف كدايها َقدل مدن عددوهف فدي العدد  والعددَ، قداِ تعدال : }ولقدد يصدركف هللا باددر 

 [.123َويتف َذل  فاتقها هللا لعلمف تًلرو { _] ِ عمرا : 
 ةال  قريش بعد بدر:

امدتألت ملدد  بددالغءظ والحددز ، فقدد هددزمهف الم ددلمه ، وقتلددها َشدرافهف، ولددف تمددن قددريش 
يدر   -ولدف يًدهد بددًرا-مثل ه ه الهزيم  من الم دلمين، فهد ا َبده لهدب  تتهق  َ  ت اِ

وهدده يريددد َ  ي هددف كءدد  هددزم -َبددا ِدد ءا  بددن الحددارث قا ًمددا يء ددرع َّلءدده ويقددِه لدده 
 : يابن َخي! َخاريي كء  كا  َمر ال ا ؟-الم لمه  قهمه وهف َكثر م هف

اهف َكتاف دددا يقه وي دددا كءددد  فقددداِ َبددده ِددد ءا : وهللا مدددا هددده َّا َ  لقي دددا القدددهم، فم ح ددد
:يمدين هللا( مد  ذلدَ مدا لمدَ ال دا ، لقي دا   شااوا، ويأِروي ا كء  شدااوا، وايدف هللا 

ددها ( بددين ال ددماا واألرض، فقدداِ رافدد   رجدداا بءًضددا، علدد  خيددل بلددب )لهيهددا بءدداض ِو
المالئمد ، فدإذا  : تلدَ وهللا-وكا  م لًما يلتف َِّالمه-مهل  العبا  بن عاد المالب 



 425 

بالغءظ يمأل وجه َبي لهدب، فرفد  يدده وهدرب َبدا رافد  علد  وجهده ْدف ةملده وهدرب 
دِه  َوجد –به األرض، ْف برب علءه يضرنه، فقامدَ َم ال ضدل   -العبدا  عدف الِر

َّلد  عمدده  مدن عمددد الحفددَر، فأخ تده فضددرنَ بدده َبدا لهددب هددرن  َصدابته فددي َرِدده، 
مهلًءا ذليال، وما عاش بعد ذلدَ وقالَ: اِتضع َته َ  غاب ع ه ِيده، فقام َبه لهب 
 َّا ِب  لءاِ ةت  َصابه هللا بمرض خاير فقتله.

 م امَر ع د المعب :
وع د َةد َركا  المعب ، كا  يفل  اْ ا  من كبار المًركين هما: ص ها  بدن َمءد ، 
وعميددر بددن وهددب يتدد كرا  قتالهمددا فددي بدددر، َوِددراهما فددي المدي دد ، فات قددا َ  يدد هب 

دِه عمير بن وهب َّل     المدي   متظداهًرا ب دداا اب ده األِدير وهدب، ْدف يضدرب الِر
َوجتدده مددن  بال دء  يءقتلدده ويثددأر للم ددار م دده، ووعددده صد ها  بددن َمءدد  برعايدد  َب ائدده و

 بعده َّذا َصابه ملروه.
وع دما وصل المدي   ر ه عمر متهشًحا ِء ه فقاِ: ه ا عدو هللا عمير بدن وهدب وهللا 

ددِه هللا مددا جدداا َّا لًددر، ْددف  خدد فقدداِ: يددا ياددي هللا، هدد ا عدددو هللا   ل عمددر علدد  ِر
، فأقادل عمدر فأم دله وقيدده  عمير بن وهب قد جاا متهشًحا ِدء ه، قداِ: فأ خلده علديس

ددِه هللا  فاجل ددها ع ددده،   َوم ددَ ِددء ه، وقدداِ لرجدداِ مددن األيصددار: ا خلددها علدد  ِر
دِه هللا واة روا علءه من ه ا الخايث فإيه غيدر مدأمه ، ْدف  خدل بده  ، فلمدا علد  ِر

ِه هللا  له يا عمر، ا   يا عمير(.  ر ه ِر  وعمر  خ  ِء ه في ع قه قاِ: )َِر
َهل الفاهلء -فديا ْف قاِ: ايعمها صباًةا  ِه هللا  -وهي تحء   : )قد َكرم دا فقاِ ِر

َهل الف  (..  هللا بتحء  خير من تحيتَ يا عمير، تحء  
 بها لحديث عهد. قاِ: )فما جاا بَ يا عمير؟( فقاِ: َما وهللا يا محمد َ  ك َ

 قاِ: جئَ له ا األِير ال   في َيديلف، فأة  ها يءه.
 : )فما باِ ال ء  في ع قَ؟(فقاِ 

َغ َ ع ا شيًئا؟  قاِ عمير: قبحها هللا من ِيهم وهل 
ََ له؟(قاِ   : )اصدق ي، ما ال   جئ

َْ َّا ل لَ.  قاِ: ما جئ
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ها  بدن َمءد  فدي الحفدر، فد كرتما َصدحاب القليدب مدن : )بدل قعددَت َيدَ وصد قاِ 
قددريش )قددتالهف فددي بدددر( ْددف قلددَ: لددها َ ي ددن علددي وبءدداِ ع ددد  لخرجددَ ةتدد  َقتددل 
محمًدا، فتحمل لَ ص ها  بدي َ وبءالَ، علد  َ  تقتل دي لده، وهللا ةائدل بي دَ وندين 

 ذلَ(.
ِه هللا، وقد ك ا يم بَ بما ك دَ تأتي دا بده مدن خادر ال دماا،  قاِ عمير: َشهد َيَ ِر

ومددا ي ددِز علءددَ مددن الددهةي، وهدد ا َمددر لددف يحضددره َّا َيددا وصدد ها ، يددأهللا ألعلددف مددا 
اق ي  َتاب به َّا هللا، فالحمد هلل ال   هدايي لإلِالم ِو

ددِه هللا  : هد ا الم داق، وشدهد عميدر شدها َ الحددب و خدل فدي  يدن ااِدالم، فقداِ ِر
 ن القر  ، َوطلقها له َِيره(. ف علها.)فقهها َخاكف في  ي ه َوقرئهه شيئًا م

ِه هللا، َّيدي ك دَ جاهدًدا علد  َّط داا يدهر هللا، شدديد األذ  لمدن  ْف قاِ عمير: يا ِر
كا  عل   ين هللا عز وجل، َويا َةب َ  تأذ  لي فأقدم مل  فأ عههف َّل  هللا تعال  

ددِه هللا  يدد هف، كمددا ك ددَ وإلدد  ااِددالم، لعددل هللا يهددديهف وإا  ذيددتهف فددي    وإلدد  ِر
دِه هللا  ، فد هب َّلد  ملد ، وكدا  صد ها  بدن َوذ  َصحابَ في  ي هف. فأذ  لده ِر

: َبًروا بهقع  تأتءلف اْل  فدي َيدام ت  دءلف وقعد   َمء  ةين خرج عمير بن وهب يقِه
بدر، وكا  ص ها  ي أِ الركبا  عن عمير، ةتد  قددم رجدل فدأخاره بإِدالمه، فحلدف 

م عميددر ملدد  َقددام بهددا يدددعه َّلدد  ااِددالم، ويدد ذ  مددن خال دده َا يللمدده َبددًدا، ولمددا قددد
  َذ  شديًدا، فأِلف عل  يديه كثيرو . _]ابن َِّحاق[.

ر(:  غزَو ب ي ِلءف )غزَو الْمد 
ةًددد ب دده ِددلءف ج دده هف، واِددتعدوا لغددزو المدي دد  وةددرب الم ددلمين بعدددما َروا هزيمدد  

دددِه هللا    يدددأتها المدي ددد  بدددل قدددام بددد لَ، فلدددف ي تظدددر ةتددد  قدددريش فدددي بددددر، فعلدددف ِر
بمهاجمتهف هفهًمدا م اجًئدا َ خدل الرعدب فدي قلدهنهف فهرندها مدن هدِه الم اجدأَ، وتركدها 
خم مائ  بعير اِتهل  عليها الم لمه ، َوقامها في  يار هد ه القبائدل ْالْد  َيدام، ولدف 

ِه  دل غالدب بدن عادد هللا فدي ِدري    يلتفر الِر ب لَ، ولمن بعد ما قددم المدي د  َِر
 َّل  ب ي ِلءف وغا ا  فقاتلههف، وايتصر الم لمه  وغ مها مغايف كثيَر.

 وووووووووووووووووو
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 غزوة بار الكبرى 
 

ددِه علءدده الصددالَ وال ددالم بددأبي ِدد ءا  مقددااًل مددن الًددام فددي تفدداَر  ع دددما ِددم  الِر
لقريش، يدب الم لمين َّلءه، وقاِ لهدف : ))هد ه عيدر قدريش ، فيهدا َمدهالهف ، فداخرجها 

 يها لعل هللا ي  لممهها((.َّل
دِه هللا  ويحدن بالمدي د : ))َّيدي   وفي رواي  عن َبدي َيدهب األيصدار ، قداِ: قداِ ِر

َخاددرت عددن عيددر َبددي ِدد ءا  َيهامقالدد ، فهددل لمددف َ  يخددرج قاددل هدد ه العير،لعددل هللا 
 يغ م اها؟ قل ا: يعف. فخرج وخرج ا معه((.

ِه  خدرج معهدا مدن كدا  ظهدره ةاهدرًا، كدل ال دا ، بدل طلدب َ  ي  ولف ي ت  ر الِر
ولف يأذ  لمن َر ا َ  يأتي بظهره من علده المدي د ، لد ا لدف يعاتدب َةددًا تخلدف ع هدا. 

مددددن  86والددددد  82رجدددداًل، مدددد هف مددددا بددددين الددددد  317والددددد  313وكددددا  عددددد هف مددددا بددددين 
ددددبعه  بعيددددرًا،  170مددددن األو  و  61المهدددداجرين و  مددددن الخددددزرج، معهددددف َفَرِددددا  ِو
   والثالْ  عل  البعير الهاةد.يتعقب الرجال

دددِه هللا  َميلدددي ِر ، فع دددما جددداا  وره فدددي   وكددا  َبددده لبابددد  وعلددي بدددن َّبدددي طالددب 
المًددي ، قدداا لدده: ))يحددن يمًددي ع ددَ((. فقدداِ لهمددا : ))مددا َيتمددا بددأقه  م ددي وا َيددا 

 بأغ   عن األجر م مما((.
ددِه  ابدد  َوَمددره علدد  المدي دد  ، َبددا لب  وفددي الاريددب ، ع دددما بلغددها الروةدداا ، ر  الِر

َمالدد   دداب ذلددَ َ  جعددل عادددهللا بددن َم ملتددهم علدد  الصددالَ ، َوصددبح ملايدده فددي  ِو
ِه  عل  البعير ، مْرد بن َبي مْرد. ول لَ فال خالم بين رواي  ابن َِّحاق   الِر

 ورواي  َةمد.
دل همضدف بدن عمدرو الغ دار   وع دما علدف َبده ِد ءا  بدالخار المحددق بقافلتده ، َِر

 ل  مل  ي ت فد بقريش.َّ
وجاا همضف م درعًا َّلد  ملد  ، وع ددما  خلهدا وقدف علد  بعيدره ، وقدد جددع َي ده ، 
وةددِه رةلدده، وشددب قمءصدده ، وهدده يصددءح : ))يددا معًددر قددريش ، اللاءمدد  اللاءمدد  ع 
َمهالمف م  َبي ِ ءا  قد عدرض لهدا محمدد َوصدحابه ، ا َر  َ  تددركهها ، الغدهث 

 ، الغهث((.
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م دددرع  ايقددداذ عيرهدددا ورجالهدددا ، ولتلقدددي بالم دددلمين فدددي ةدددرب تراهدددا وخرجدددَ قدددريش 
قاهدء  علدد  قددَه الم دلمين التددي ظلددَ تهدد  تفددارتهف. ولددف يتخلدف مددن َشددرافهف ِدده  
ل ملايه العاص بن هًام ، مقابل  ين كا  علءده ، مقدداره َرنعد   َبي لهب ، فإيه َِر

  ام  رهف. و لف يتخلف من باه  قريش ِه  ب ي عد .
دتمائ  ون لثمائد  محدارب، معهدف مائد  فدر  ِو لي عد هف في بداي  م يرهف يحده َلدف ْو

  رع وجماِ كثيَر، بقءا َ َبي جهل.
وع ددددما خًدددها َ  تغددددر بهدددف ب دددهنلر لعددددواتها معهدددف ، كدددا وا َ  يرجعدددها عمددداَرا و ، 
فتاد  لهف َّبلء  في صهَر ِراق  بدن مالدَ المددلفي ، ِديد ب دي ك ايد  ، وقداِ لهدف : 

يا لمف جار من َ  تأتءلف ك اي  من خل مف بًيا تمرههيه. فخرجها من  يدارهف كمدا ))َ
 ةل  ع هف القر   )بارا ورئاا ال ا  ويصدو  عن ِايل هللا((.

َرت عاتم  ب َ عادالمالب يءما ير  ال دائف قادل مقددم همضدف بدن عمدرو بخادر َبدي 
فهقدف بداألباح ، فقداِ :  ِ ءا  بثالث لءاِ ، فقالَ : َريَ رجاًل َقال عل  بعيدر لده

دلها  اي روا يا  ِ بدر لمصارعلف في ْالث ، ف كرت الم ام ويءه : ْف َخد  صدخَر فأِر
من َر  الفال ، فأقالَ تهه  ةت  ترهضَ فما بقيَ  ار وا ب ءد  َّا و خدل فيهدا 
بعضدها. وفددي القصد  َّيمددار العبدا  علدد  َبدي جهددل قهلده : ))ةتدد  ةددَْ يددءلف هدد ه 

 َ العبا  َ  يًاتمه ، واشتغاِ َبي جهل ع ه بمفيئ همضف ي دت  ر ال اء (( ، وإرا
قريًدددًا لصدددد الم دددلمين عدددن عيدددرهف ، فتفهدددزوا وخرجدددها َّلددد  بددددر ، فصددددق هللا رؤيدددا 

 عاتم .
لقد كا  َبده ِد ءا  متءقظدًا للخادر المتمدرر مدن جايدب الم دلمين. ولد ا ع ددما اقتدرب 

دِه دأله عدن جددءش الِر ، فأفدا ه مفدد  بأيدده َر   مدن بددر لقد  مفدد  بددن عمدرو ِو
راكاددين َياخددا َّلدد  تددل، ْددف اِددتقءا فددي شددن لهمددا ، ْددف ايالقددا ، يبددا ر َبدده ِدد ءا  َّلدد  
م اخيهمددا ، فأخدد  مددن َبعددار بعيريهمددا ، ف تدده ، فعددرم م دده َيدده مددن عالئددف المدي دد  ، 
فأِدرع تاركدًا الاريددب الدرئء  الدد   يمدر علدد  ي دار بدددر ، واتفده َّلدد  طريدب ال دداةل 

دال  َخددر  َّلد  جدءش قددريش ، وهدف بالفح دد  ،  غرندًا ، ددل ِر ويفدا مددن الخادر. ْدف َِر
 يخارهف فيها ب فاته ، ويالب م هف الرجهع َّل  مل .
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وهف جءش ملد  بدالرجهع ، ولمدن َبدا جهدل رفدَّ ذلدَ ، قدائال : ))وهللا ا يرجد  ةتد  
، وتعزم  ير  بدرًا ، ف قءف بها ْالْا ، ف  حر الفزور ، وياعف الاعام ، وي ق  الخمر

 ل ا القءا  ، وت م  ب ا العرب ونمء ريا وجمع ا ، فال يزاله  يهابهي ا َبدا. فامضها((.
َهدَر ، وطالدب بدن  فأطاعه القهم ما عددا األخد   بدن شدريب ، ةيدث رجد  بقهمده ب دي 
. َبي طالب ، أل  قريًًا في ةهارها معه ، اتهمَ ب ي هاشف بدأ  هدهاهف مد  محمدد 

اروا ةت  يزلها قر  يبًا من بدر ، وراا كثيب يق  بالعدَو القصه  ، عل  ةدو  وا   ِو
 بدر.

ِه  ، فاِتًار َصحابه. وخًي فريب م هف المهاجه  في وقَ   ونلي خار ذلَ الِر
دِه   لف يتهقعها يءه ةرنا كايَر ، ولف ي تعدوا لها بلامدل عددتهف وعتدا هف ، ففدا لها الِر

 تعددال : ))كمددا َخرجددَ رنددَ مددن بيتددَ لءق عددهه بهجهدد  يظددرهف. وفدديهف يددِز قددِه هللا 
بالحب وإ  فريقًا من الم م ين لمارهه . يفا لهيَ في الحب بعدما تاين كأيمدا ي داقه  
َّلدد  المددهت وهدده ي ظددرو . وإذ يعدددكف هللا َّةددد  الاددائ تين َيهددا لمددف وتدده و  َ  غيددر 

 رين((.ذات الًهك  تمه  لمف ويريد هللا َ  يحب الحب بللماته ويقا   ابر الماف
وتملف قدا َ المهداجرين، َويددوا الدَر  القائدل بال دير لمالقداَ العددو، مد هف َبدهنلر وعمدر 
ددِه هللا، امددَّ لمددا َراب هللا فدد حن  والمقدددا  بددن عمددرو.و ممددا قالدده المقدددا : )) يددا ِر
د : اذهدب َيدَ ورندَ فقداتال، َّيدا  معَ، وهللا ا يقدِه لدَ كمدا قالدَ ب ده َِّدرائيل لمِه

لمدددن اذهدددب َيدددَ ورندددَ فقددداتال َّيدددا معلمدددا مقددداتله  ، فهالددد   بعثدددَ هه دددا قاعددددو  ، و 
بالحب له ِرت ب ا َّل  برب الغمدا  لفالدديا معدَ مدن  ويده ةتد  تالغده((. وفدي روايد  
دد  : اذهددب َيددَ ورنددَ فقدداتال ، ولم  ددا يقاتددل عددن  قدداِ : ))ا يقددِه كمددا قدداِ قددهم مِه

ر ال اي   ن قهله.م  يمي َ وعن شمالَ ونين يديَ وخل َ(( ، ِو
ونعد ِماعه كالم قا َ المهاجرين ، قداِ : ))َشديروا علدي َيهدا ال دا (( ، وكدا  بد لَ 
يريددد َ  ي ددم  َر  قددا َ األيصددار ، أليهددف غالاءدد  ج ددده ، وأل  يصددهص بءعدد  العقبدد  

ِه  خدارج المدي د  ، َو رب ِدعد   المار  لف تمن في ظاهرها ملزم  لهف بحماي  الِر
ددِه  –أليصدداا ةامددل لددهاا ا –بددن معدداذ  ، فدد هَّ قددائال : ))وهللا لمأيددَ   مددرا  الِر

ِه هللا ؟ قاِ : َجل. قاِ : فقد  م ا بَ فصدق اب ، وشهديا َ  مدا جئدَ  تريديا يا ِر
به هه الحب ، وَعاي اب عل  ذلَ عهه يا ومهاْءق ا ، عل  ال م  والااعد  ، فدامَّ 
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دِه الده لمدا َر ت ، فهالد   بعثدَ بدالحب لده اِتعرهدَ ب دا هد ا البحدر فخضدته  يا ِر
لخضدد اه معددَ ، مددا تخلددف م ددا رجددل واةددد ، ومددا يمددره َ  تلقدد  ب ددا عدددويا غدددًا ، َّيددا 
لصار في الحرب صدق في اللقاا ، ولعدل هللا يريدَ م دا مدا تقدر بده عي دَ ، ف در ب دا 

 عل  برك  هللا((.
ِه  ال  قدد بقِه ِعد ، ويًاه ذلَ ، ْف قاِ : ِيروا َوبًروا: فإ  هللا تع  ف ر ِر

 وعديي َّةد  الاائ تين ، وهللا لمأيي اْل  ايظر َّل  مصارع القهم((.
وفددي الاريددب وع ددد بحددَر الددهنَر َ ركدده رجددل مددن المًددركين ، قددد كددا  يدد كر م دده جددرََ 

ِه  : ))ارج  فلن َِتعين بمًدرب(( ،   ويفدَ ، َرا  َ  يحارب معه ، فقاِ له الِر
دِه ْف عرض له مَر ْايء  بالًفَر ، ومَر ْ يقدِه مدا قالده َِو   الثد  بالايدداا ، والِر
ِه   .مَر ، َوخيرًاَقرااِالم ، فقاله والِر

وع دددما وصددل قريبددًا مددن الصدد راا ، بعددث ب ددب  بددن الفه ددي وعددد  بددن َبددي الزغبدداا 
 الفه ي َّل  بدر يتح  ا  له األخبار عن َبي ِ ءا  وعيره.

ءخا ف ددأاه عددن جددءش قددريش ، ويددرو  َيدده خددرج هدده َوبددهنلر لهدد ا الغددرض ، ولقءددا شدد
فاشدددترط عليهمدددا َ  يخادددراه ممدددن همدددا ، فهافقدددا ، وطلبدددا م ددده َ  يخارهمدددا هددده َوًا ، 
فأخارهمدا بأيدده قدد بلغدده َ  محمدددًا َوصدحابه خرجددها يدهم كدد ا وكدد ا ، فدإ  صدددق الدد   

وإ  صددق الد    –للملا  ال   به جءش الم لمين  –َخاره فف اليهم بملا  ك ا وك ا 
 للملا  ال   به جءش قريش. –فءش قريش فهف اليهم بملا  ك ا َخاره ب

ددِه هللا  : يحددن مددن مدداا ، ْددف ولمددا فددرغ مددن كالمدده قدداِ : ممددن َيتمددا ؟ فقدداِ لدده ِر
 ايصرفا ع ه، وتركاه يقِه : من ماا ؟ َمن ماا العراق ؟

عدًا بدن َبدي وقداص فدي ي در مدن َصدحابه  ل علءًا والزنير ِو وفي م اا ذلَ اليهم َِر
فمد  المعلهمدات عدن العددو ، فهجددوا علد  مداا بددر غالمدين ي دتقءا  لفدءش ملد  ، ل

ددِه  وهدده يصددلي ، َوخدد وا فددي اِددتفهابهما. فأفددا ا َيهمددا ِددقاَ   فددأتها بهمددا َّلدد  الِر
جءش قريش، فلف يصدقههما ، وكرهها ه ا الفهاب ، ظ ا م هف َيهما ألبي ِ ءا  ، َّذ 

العيددر. وهددرنههما ةتدد  قدداا َّيهمددا ألبددي  ا يددزاِ األمددل يحدددوهف فددي الحصددِه علدد 
 ِ ءا .
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دددِه  مدددن صدددالته عاتدددب َصدددحابه أليهدددف يضدددرنهيهما َّذا صددددقا،   وع ددددما فدددرغ الِر
ددِه  عددن ملددا  الفددءش الملددي ، فقدداِ : هددف   ويتركهيهمددا َّذا كدد با. ْددف ِددألهما الِر
 وراا ه ا المثيب ال   تر  بالعدَو القصه .

عدته لف ي تاءعا تحديد ذلَ ، لم هما ةد ا عد  وع دما ِألهما عن عد  جءش مل  و 
ِه  بأيهف بين   الفزور التي ت حر يهمءًا بأيها ما بين الت ع  والعًَر ، فاِت تج الِر

ددددِه    الت ددددعمائ  واأللددددف ، وذكددددرا لدددده مددددن بددددالفءش مددددن َشددددرام ملدددد  ، فقدددداِ الِر
  مصدددارع ألصدددحابه : ))هددد ه ملددد  قدددد َلقدددَ َّلدددءلف َفدددالذ كاددددها((. َوشدددار َّلددد  ملدددا
ِه هللا  َعماا قريش ، فما ماط َةدهف عن مهه  يد ِر  .جماع  من 

اَ به األرض تحَ َقدامهف  َويِز هللا تعال  في ه ه الليل  مارًا طهر به الم م ين ْو
، وجعلددده ونددداًا شدددديًدا علددد  المًدددركين. وفدددي هددد ا قددداِ تعدددال  : ))وي دددِز علدددءلف مدددن 

جدز الًدءاا  ، وليدرنَ علد  قلدهنلف ويثادَ ال ماا ماا لءاهركف لده ، ويد هب عد مف ر 
 به األقدام((.

ومددن يعمدد  علدد  الم دددلمين يددهم بدددر َيضدددًا َ  غًدديهف ال عددا  َم ددد  م دده ، كمددا فدددي 
صدر  ي  يعم  َّيزاِ المار : ))َّذ يغًءلف ال عا  َم   م ه وي ِز علءلف من ال ماا 

ف ويثادددَ بددده مددداا لءاهدددركف بددده ، ويددد هب عددد مف رجدددز الًدددءاا  ، وليدددرنَ علددد  قلدددهنل
 ااقدام((.

رو  فددي ذلددَ اامددام َةمددد ب دد ده َّلدد  َيدد  بددن مالددَ َ  َبددا طلحدد  ، قدداِ : غًددي ا 
ال عا  ويحدن فدي مصداف ا يدهم بددر ، فم دَ يدءمن غًدءه ال عدا  يهمئد  ففعدل ِدء ي 

 ي قَ من يد  و خ ه وي قَ و خ ه.
َا  هللا المدد م ين فضدداًل بددا  َوقدد  الخددالم فددي صدد هم عدددوهف. فقددد رو    َةمددد َ  و

عتب  بن رنءع  َخ  يث ي قهمده عدن القتداِ محد را مدن مغاتده ، أليده علدف َ  الم دلمين 
ِدددهم ي دددتميته ، فاتهمددده َبددده جهدددل بدددالخهم. ورو  الادددزار ، َ  عتبددد  قددداِ لقهمددده 
يهمدد اب : َّ  األقددارب ِددهم تقتددل بعضددهف بعضددًا ، ممددا يددهرث فددي القلددهب مددراَر لددن 

، فاتهمدده َبدده جهددل بددالخهم ،  وليريدده شددفاعته ،  عددا َخدداه واب دده وخددرج بي همددا تددزِو
.ََ   ابءًا َّل  المبار
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ِه  قد َر  عتب  عل  جمل َةمر ، فقاِ : ))َّ  يلن في َةد مدن القدهم   وكن الِر
خيدددر فع دددد صددداةب الفمدددل األةمدددر ، َّ  ياءعدددهه يرشددددوا((. وشددداا هللا َ  يعصدددهه ، 

َ َّْاَر َبي جهل الثارات القديم .  وهاع َريه ِو
ِه ِاب  المًركين َّل  ماا بدر، لءحِه بي هف ونين الماا. وه ا َبد  الحباب   الِر

ِه هللا ، ََريَ ه ا الم ِز ، َم دزًا َيزلمده هللا لدء  ل دا  بن الم  ر َريه قائاًل : ))يا ِر
َ  يتقدمه وا يتأخر ع ه ؟ َم هه الدَر  والحددرب والمليددَ ؟((قداِ : )) بدل هده الدَر  

دِه هللا ، فدإ  هد ا لدء  بم دِز ، فدايهَّ بال دا  والحرب والمليدَ  (( ، قاِ : ))يا ِر
مددا ورااه مددن  –يخددرب  –ف  زلدده ويغددهر  –قددريش  –ةتدد  يددأتي َ يدد  مدداا مددن القددهم 

اْلبدار ْدف يا دي علءده ةههدًا فد مأله ْدف يقاتدل القدهم ، ف ًدرب وا يًدرنه  ((  –القلدب 
ِه هللا   ا َشار به الحباب بن الم  ر.: ))لقد َشرت بالَر ((. وفعل م  فقاِ ِر

وع دما اِتقروا في الملا  ، قاِ ِعد بن معداذ مقترةدًا : ))يدا يادي هللا ، َا يا دي لدَ 
َعزيا هللا َوظهريدا علد   عريًًا تمه  يءه ، ويعد ع دب ركائبَ ، ْف يلق  عدويا ، فإ  
 عدددويا كدددا  ذلدددَ مددا َةاا دددا ، وإ  كايدددَ األخددر  جل دددَ علددد  ركائبددَ فلحقدددَ بمدددن
وراايا من قهم ا ، فقد تخلف ع َ َقهام يا ياي هللا ما يحن بأشدد لدَ ةبدًا مد هف ، ولده 
ظ ها َيَ تلق  ةرنًا ما تخل ها ع َ ، يم عَ هللا بهف ي اصحهيَ ويفاهددو  معدَ(( ، 

ِه   عل  ه ا ااقتراح.  فهافب الِر
دِه  القتداِ ، شدارب فدي   وي هف مدن ال صدهص الدهار َ فدي شدأ  القتداِ باددر َ  الِر

 ولف يمَّ كل وقته  اخل ه ا العريش َو في الدعاا ، كما فهف بعَّ كتاب ال يَر.
دِه  فقد رو  اامام َةمدد عدن علدي ، قداِ : ))لقدد َريت دا فدي يدهم بددر ويحدن يلدهذ بِر

وهه َقرن ا من العدو ، وكا  من َشد ال ا  يهمئ  بأِدًا(( ، وفدي مههد   خدر   هللا 
ددِه هللا  بال دد د ي  دده : ))لمددا ةضددر ، وكددا  مددن َشددد   البددأ  يددهم بدددر ، اتقي ددا بِر

 ال ا  ، ما كا  َو لف يلن َةد َقرب َّل  المًركين م ه((.
ددِه هللا  قدداِ ألصددحابه يددهم بدددر : ))ا يتقدددمن َةددد مدد مف َّلدد    ورو  م ددلف َ  ِر

 شيا ةت  َكه  َيدا  ويده((. وقداِ ابدن كثيدر: ))وقدد قاتدل ب   ده المريمد  قتداًا شدديداً 
باديه ، وكد لَ َبدهنلر الصدديب ، كمدا كايدا فدي العدرنش يفاهددا  بالددعاا والتضدرع ، 
 ْف يزا فحرها وةثا عل  القتاِ ، وقاتال باألبدا  جمعًا بين المقامين الًري ين((.
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ِه  ائل الما ي  الممل   لل صر في ةدو  الااق  البًري    بعد َ  اتخ  الِر كل الِه
هللا تعدال  َ  ي صدره ، ومددن  عائده كمدا جدداا فدي روايد  ع ددد ، بدات ليلتده يتضدرع َّلدد  

م ددلف : ) اللهددف َيفددز لددي مددا وعدددت ي ، اللهددف  ت مددا وعدددت ي ، اللهددف َّ  تهلددَ هدد ه 
َاِ يهتدف برنده  َهل ال دالم ا تعادد فدي األرض( وتقدِه الروايد  : ) فمدا  العصاب  من 

لقداه علد  م ماءده ْدف التزمده ةت  ِقَ ر اؤه عن م ماءه. فأتاه َبدهنلر ، فأخد  ر ااه فأ
من ورائه ، وقاِ : يا ياي هللا ك اب م اشدتَ رنَ فإيده ِدي فز لدَ مدا وعددب ، فدأيِز 
هللا عددز وجددل : ) َّذ ت دددتغيثه  رنلددف فاِددتفاب لمدددف َيددي ممدددكف بدددألف مددن المالئمددد  

 مر فين(.
 وممددا رواه البخددار  مددن  عائدده فددي ذلددَ اليددهم : ) اللهددف َّيددي َيًدددب عهدددب ووعدددب ،
اللهف َّ  تًأ ا تعاد بعد اليهم( ، وتقِه الرواي  : ) فأخ  َبه بلر بيده فقاِ : ة دبَ 
ددِه هللا ، َلححددَ علدد  رنددَ ، وهدده يثددب فددي الدددرع فخددرج وهدده يقددِه : )ِدديهزم  يددا ِر

 الفم  ويهله  الدبر(.
ورو  ابددن ةددداتف بإِددد ا ه َّلددد  علرمددد  َيددده قددداِ : لمدددا يزلدددَ ) ِددديهزم الفمددد  ويهلددده  

قاِ عمر : َ  جم  يهزم ؟ َ  جم  يغلب ؟ قاِ عمر : فلما كا  يهم بدر الدبر( ، 
دددِه هللا  يثدددب فدددي الددددرع ، وهددده يقدددِه : )ِددديهزم الفمددد  ويهلددده  الددددبر((   َريدددَ ِر

 فعرفَ تأويلها يهمئ .
ال ددد   الثايءددد  مدددن الهفدددَر  –وفدددي صدددباح يدددهم الفمعددد  ، ال ددداب  عًدددر مدددن رمضدددا  

ه  رنه قائاًل : )اللهدف ف صدرب الد   وعددت ي   ِ هللا وع دما تراا  الفمعا  ،  عا ِر
.)  ، اللهف َة هف الغدَا

ِه  في تعديل صد هفهف وفدي   وع دما وقف الم لمه  في ص هم القتاِ ، َخ  الِر
يده قدح ، فاعن به ِها  بن غزي  في با ه ، أليه كا  مت صدال مدن الصدف ، وقداِ 

ددِه  هللا : َوجعت ددي فأقددديي ، فمًددف عددن لدده : ) اِددته يددا ِددها  ، فقدداِ ِددها  : يددا ِر
با ه ؟ قاِ : اِتقد ، فاعت قه ِها  وقال با ه ، فقاِ : مدا ةملدَ علد  هد ا يدا ِدها  
ِه هللا ، قد ةضر ما تر  ، فأر ت َ  يلده   خدر العهدد بدَ َ  يمد   ؟ قاِ : يا ِر

ِه هللا   بخير.  جلدب جلد (. فدعا له ِر
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 -َ  قرندددها مددد مف  –ئال : َّذا َكثادددهكف ْدددف َخددد  فدددي تدددهجيههف فدددي َمدددر الحدددرب ، قدددا
فددارمههف واِدددتبقها يددالمف. وا ت دددلها ال دديهم ةتددد  يغًددهكف. وةرهدددهف علدد  القتددداِ ، 
قائال : ) وال   ي   محمد بيده ا يقاتلهف اليهم رجل يءقتل صابرا محت با غير مدبر 

  اِ ال ادي َّا َ خله هللا الف   ( ، وفي رواي  ع د م دلف َيده ع ددما  يدا المًدركه  قد
: ) قهمدها َّلدد  ج دد  عرهددها ال ددمهات واألرض(. ع ددما ِددم  ذلددَ عميددر بددن الحمددام 
ددِه هللا ! َج دد  عرهددها ال ددمهات واألرض ؟ قدداِ : ) يعددف(  األيصددار  ، قدداِ : يددا ِر

ِه هللا  : )ما يحملَ عل  قهلَ بخ بخ( قاِ : ا ، وهللا !   قاِ : بخ بخ ، فقاِ ِر
دددِه هللا ! َّا رجدددا َهلهدددا ( ، فدددأخرج يدددا ِر َهلهدددا. قددداِ : ) فإيدددَ مدددن  اه َ  َكددده  مدددن 

تمرات من قريه ، ففعل يأكدل مد هن. ْدف قداِ : لدئن َيدا ةييدَ ةتد   كدل تمراتدي هد ه 
 َّيها لحءاَ طهيل . قاِ : فرم  بما كا  معه من التمر ، ْف قاتلهف ةت  قتل.

ِه هللا ، ما يضحَ ال -بن ع راا  –وقاِ عهم بن الحارث  رب مدن عادده ، : يا ِر
قاِ : )غم ه يده في العدو ةاِرًا ( ، ف زع  رعا كايَ علءه ، فق فها ، ْف َخ  ِء ه 

 فقاتل ةت  قتل.
ددِه  مددن َصددحابه ، قاددل بدددا المعركدد  ، َا يقتلددها ي ددرا مددن ب ددي هاشددف   وطلددب الِر

م  م هف َبا البختدر  بدن هًدام  الد   كدا  ممدن  –وغيرهف أليهف خرجها ملرهين ، ِو
والعبدا  بدن عاددالمالب. وع ددما  –  ل قَّ صحء   المقاطع  ولف ي ذ ال اي  ِع 

ِدم  َبده ة ي د  ذلدَ قداِ : )َيقتدل  باايدا َوب اايدا وإخهي دا وعًديرت ا ويتدرب العبددا  ، 
دددِه هللا  –َو أللفم ددده  –وهللا لدددئن لقيتددده أللحم ددده  ،   بال دددء ( ، فالغدددَ مقالتددده ِر

ددِه هللا فقدداِ لعمددر : ) يددا َبددا ة ددص ؟ َيضددر  ، بال ددء  ؟ ( فقدداِ   ب وجدده عددف ِر
ددِه هللا ،  ع ددي فألهددرب ع قدده بال ددء  ، يددأهللا لقددد يددافب(. فمددا  َبدده  عمددر : يددا ِر
َاِ م هدا خائ دًا َّا  ة ي   يقِه : )ما َيا بآمن مدن تلدَ الملمد  التدي قلدَ يهمئد  ، وا َ

 َ  تم رها ع ي الًها َ( ، فقتل يهم الءمام  شهيدًا.
َعاهد هللا ألشرنن وقال ابتدا ا القتاِ خرج األِه  بن عاداألِد المخزومي ، فقاِ : ) 

مدن ةههدهف ، َو ألهدم ده ، َو ألمدهتن  ويدده( ، وتصدد  لده ةمدَز ، وهدرنه هددرن  
َطارت قدمه ب صف ِاقه ، ْف ةبا َّل  الحهض مضرجا بدمائه ليادر ق دمه ، واتبعده 

 ةمَز فضرنه ةت  قتله في الحهض.
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:ََ  المبار
ََ وهدده عتبدد  بددن رنءعدد  َوخددهه شدديب  بعدد هدد ددا  قددريش يالادده  المبددار  ا خددرج ْالْدد  فِر

والهليد بن عتب  ، فخرج لهف ْالْ  من شباب األيصار وهف عهم ومعدهذ اب دا الحدارث 
َعمدامهف مدن  –َومهما ع راا  – ا  قريش بغير ب ي  وعادهللا بن رواة  ، فلف يقال فِر

ددِه  َوهف. وكددا   عايدددَ بددن  المهدداجرين ، فددأمر الِر الحددارث وةمددَز وعلددي َ  يبددار
ةمَز لعتب  ، وعايدَ للهليد ، وعلي لًيب . وقتل علدي وةمدَز صداةايهما وَعايدا عايددَ 
علد  قتددل الهليدد ، واةددتمال عايدددَ الد   َْخ دده الهليدد بددالفراح. وفددي هد اا ال ددت  يددِز 

َ لهدف ْءداب قِه هللا تعال  : )ه ا  خصما  اختصمها في رنهف ، فال ين ك دروا قاعد
هف الحمءف(.  من يار ْيصب من فهق رؤِو

ِه  من علي َ  ي اوله ك ا من ةص  ، ف اوله ذلَ ، فرمد  بده وجده   ْف طلب الِر
القهم ، فما بقي َةد من القهم َّا امتألت عي داه مدن الحصدباا ، ف زلدَ اْليد  المريمد  

 )وما رميَ َّذ ميَ ولمن هللا رم (.
 والمالئم  تًهد بدرًا :

ِ الم ددلمه  ِدداة  المعركدد  بقددَه َّيمايءدد  كايددَر ، وشدددوا علدد  المًددركين ، َوخدد وا ويددز 
ددهف، َومدددهف هللا بالمالئمدد  لي صددرهف علدد  عدددوهف ، كمددا فددي قهلدده  فددي اقتاددام رؤِو
تعال  : )ولقد يصدركف هللا باددر َويدتف َذلد ( اْليدات ، و )َّذ ت دتغيثه  رنلدف فاِدتفاب 

ر فين( و )َّذ يهة  رنَ َّلد  المالئمد  َيدي معلدف لمف َيي ممدكف بألف من المالئم  م
 ، فثاتها ال ين  م ها ، ِألقي في قلهب ال ين ك روا الرعب(. اْلي  .

وكما رو  من األةا يدث فدي هد ا الًدأ . فقدد رو  م دلف فدي هد ا : ) بي مدا رجدل مدن 
الم ددلمين يهمئدد  يًددتد فددي َّْددر رجددل مددن المًددركين َمامدده ، َّذ ِددم  هددرن  بال ددهط 

وصهت ال ار  يقِه : َقدم ةيزوم ، ف ظر َّل  المًرب َمامه ، فخر م تلقءا ، فهقه 
ف ظر َّلءه فإذا هه قد خاف َي ه ، وشب وجهه كضرن  ال هط ، فاخضر ذلدَ َجمد . 

دِه هللا  ، فقداِ : )صددقَ. ذلدَ مدن مدد  ال دماا   ففاا األيصار  فحدث بد لَ ِر
القامد  جداا بالعبدا  َِديرًا ، فقداِ الثالث (. ورو  َةمد َ  رجال من األيصدار قصدير 

ِه هللا ، َّ  ه ا وهللا ما َِريي ، لقد َِريي رجل َجلح من َة دن  العبا  : ) يا ِر
ال ا  وجها ، عل  فر  َبلدب ، مدا َراه فدي القدهم( ، فقداِ األيصدار  : )َيدا َِدرته يدا 
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دددِه هللا. فقدددداِ : )اِددددلَ ، فقدددد َيدددددب هللا تعددددال  بملدددَ كددددريف(. ورو  األمدددده    َ  ِر
ِه  خ ب خ ق  في العريش ْف ايتبه ، فقاِ : ) َبًر َبا بلر ، َتاب يصدر هللا   الِر

ده يقده ه علد  ْ ايداه ال قد  ، َتداب يصدر  ، ه ا جاريل معتفر بعمام  ،  خ  بع ا  فِر
 هللا وعدته(.

ورويَ َةا يث في مًارك  المالئم  الم لمين يهم بدر ولدف تصدرح بالقتداِ. فقدد رو  
َ الحرب( ،     ال اي البخار  َ ه علءه َ ا قاِ يهم بدر : )ه ا جاريل  خ  بَر  فِر

َهدل بددر يدءلف ؟ قداِ   وقاِ في رواي  َخر  : )جاا جاريل ال اي  فقاِ : ما تعددو  
قداِ : وكد لَ مدن شدهد بددرًا مدن المالئمد (.  –: من َفضل الم لمين َو كلمد  يحههدا 

در عمامدد  صددد راا معتفددر بهدددا ، ف زلدددَ ورو  الحدداكف َيددده كايددَ علددد  الزنيددر يدددهم بددد
 المالئم  عليهف عمائف ص ر.

لقدددد َكدددرم هللا ببدددا ه المددد م ين يدددهم بددددر بدددبعَّ المرامدددات. فقدددد رو  َ  علاشددد  بدددن 
ددِه  جدد ًا مددن   محصددن قاتددل ب ددء ه يددهم بدددر ةتدد  ايقادد  فددي يددده ، فأعادداه الِر

بءَّ الحديددَ ، فقاتدل بده ةاب لءقاتل به ، فإذا هه في يده ِء ًا طهياًل شديد المتن َ
َةد َيدام  –يهم ذاب وفي المعارب األخر  التي شهدها بعد ذلَ ، و خرها يهم الءمام  

 ةين قتل شهيدًا. –ةروب الر َ 
مدا ت عدل المالئمد  والمد م ين  –وكا  في صهَر ِراق  بن مالدَ  –وع دما َر  َّبلء  

 البحر. بالمًركين ، فر ياكصًا عل  عقاءه ، ةت  َلق  ب   ه في
 مصرع الاغاَ :

َ( َبدده جهددل : رو  البخددار  وم ددلف مددن ةددديث عاددد الددرةمن بددن عددهم َيدده قدداِ : ) 
َّيي ل ي الصف يهم بدر َّذ الت َ ، فإذا عن يمي ي وعن ي ار  فتءدا  ةدديثا ال دن ، 
فمددأيي لددف  مددن بملايهمددا ، َّذ قدداِ لددي َةدددهما ِددرًا مددن صدداةبه : يددا عددف ، َريددي َبددا 

دِه هللا جهل ، فقلَ : يا  ،   ابن َخي ، فما تص   به ؟ قاِ : َخارت َيه ي ب ِر
وقاِ : وال   ي  ي بيده لئن َريته ا ي ارق ِها   ِها ه ةتد  يمدهت األعفدل م دا ، 
فتعفاَ ل لَ. قاِ : وغمزيي اْلخر فقداِ لدي مثلهدا ، فلدف َيًدب َ  يظدرت َّلد  َبدي 

ما الد   ت دأايي ع ده ، قداِ جهل يفِه في ال ا  ، فقلَ : َا تريا  ؟ ه ا صاةبل
ددِه هللا  فقدداِ : َيلمددا   : فابتدددراه ب ددء يهما فضددرناه ةتدد  قددتاله ، ْددف ايصددرفا َّلدد  ِر
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قتلدده ؟ فقدداِ كددل واةددد م همددا : َيددا قتلتدده ، قدداِ : هددل م ددحتما ِددء مما ؟ فقدداا : ا . 
ِه هللا  دِه هللا   ف ظر ِر لبه ب د  َّل  ال ء ين ، فقداِ : كالكمدا قتلده ، وقضد  ِر

 لمعاذ بن عمرو بن الفمهح ، والرجال  معاذ بن عمرو بن الفمهح ومعاذ بن ع راا(.
ورو  ابن َِّحاق ، من ةديث معاذ بن الفمهح َيه قاِ : ) ِدمعَ القدهم َوبده جهدل 

، وهدددف يقهلددده  : َبددده الحلدددف ا  -َ  الًدددفَر المثيدددَر األغصددا   –فددي مثدددل الحرجددد  
تدده مددن شددأيي ، فصددمدت يحددهه ، فلمددا َمل  ددي يخلددص َّلءدده ، قدداِ : فلمددا ِددمعتها جعل

وهددرن ي اب دده علرمدد   …ةملددَ علءدده ، فضددرنته هددرن  َط ددَ قدمدده ب صددف ِدداقه 
عل  عاتقي ، فارح يد  ، فتعلقدَ بفلددَ مدن ج ادي ، َوجهضد ي القتداِ ع ده ، فلقدد 
قاتلدددَ عامددد  يدددهمي وإيدددي ألِدددحاها خل دددي ، فلمدددا  ذت دددي وهدددعَ عليهدددا قددددمي ، ْدددف 

معدهذ بدن ع دراا  –وهده عقيدر  –ا ةت  طرةتها ، ْف مر بأبي جهدل تمايَ بها عليه
 فضرنه ةت  ْاته فتركه ونه رمب ، وقاتل معهذ ةت  قتل(. –

قاِ : ع دما ايفلَ المعركد  : ) مدن ي ظدر مدا صد   َبده   ورو  البخار  َ  ال اي 
جهل جهل ؟ فايالب ابن م عه  فهجده قد هرنه اب ا ع راا ةت  بر  ، قاِ : َيَ َبه 

؟ قدداِ : فأخدد  بلحيتدده ، قدداِ : وهددل فددهق رجددل قتلتمددهه َو رجددل قتلدده قهمدده ؟ ( وفددي 
ددِه  ذهددب مدد  ابددن م ددعه  ليددر  ج ددد َبددي جهددل ، وقدداِ : )   روايدد  َةمددد َ  الِر

كا  ه ا فرعه  ه ه األم  ( . وفي روايد  ابدن َِّدحاق َّ  َبدا جهدل قداِ ابدن م دعه  
 عبًا يا رويعي الغ ف(.ع دما جثا علءه : )لقد ارتقيَ مرتق  ص

ب( َمءد  بدن خلدف : تملدن عادد الدرةمن بدن عدهم مدن َِدر َمءد  ، وع ددما ر ه بددالِ 
معه ، قاِ : ) َر  الم ر َمء  بن خلدف ، ا يفدهت َّ  يفدا ( ،وةداِو عادد الدرةمن 
َ  يث ءه عن عزمه فلف ي تا  ، بل اِت  ر بالِ األيصار فلحقها به معه وقتلهه علد  

 ن عهم َلق  علءه ي  ه َومء  بارب.الرغف من َ  اب
وع دددما طددرح قتلدد  المًددركين فددي القليددب ، لددف ياددرح معهددف ، أليدده ايددت خ فددي  رعدده 
َعضدداؤه ، فتركددهه فدي ملايدده ، َولقدها علءدده مددا  فمألهدا ، وع دددما ذهادها لءحركددهه ت رقدَ 

 غيبه من الحفاَر والتراب .
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بدن المغيدَر خداِ عمدر بدن ج( العاص بدن هًدام بدن المغيدَر : كدا  العداص بدن هًدام 
الخااب رهي هللا ع ه ، ول ا ةرص عمر عل  قتله ، فقتلده ةتد  يعلدف َ  لدء  فدي 

 قلبه واا َّا هلل وةده.
لقددد ايفلددَ معركدد  بدددر عددن يصددر كايددر للم ددلمين. َّذ قتلددها ِددبعين مددن المًددركين ، 
 َوِددروا ِددبعين ، ولددف يقتددل مددن الم ددلمين ِدده  َرنعدد  عًددر رجددال ، ِددت  مددن قددريش

مايء  من األيصار.  ْو
َق هللا ، ص  ال دديَر ال اهيدد  فددي هددها المصددا ر األصددلء   راِدد  تحليلءدد  ، لمهددد  ر

337 
 وووووووووووووووووو
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 هو2غزوة بار الكبرى 
 )الًبل  ااِالمء ( 

دِه هللا   ، وترنصدَ لل يدل  -   -كايَ قريش قد صدا رت َمدهاِ المهداجرين مد  ِر
يل  ، َّمعايًا ف ي الصد عن ِايل هللا وإيد اا المد م ين ، فدأرا  المهداجرو  م هف بلل ِو

َّهدعافها والضددغَ عليهددا مدن خددالِ التعددرض لقهافلهدا التفاريدد  التددي تمدر بددالقرب مددن 
ددها  المدي دد  فددي طريقهددا َّلدد  الًددام ، وكددا  الم ددلمه  قددد علمددها َ  قافلدد  كايددَر يحِر

هدا مدن الًدام َّلد  ملد  فدي طريق -كايَ تحمل َمدهاًا عظءمد  لقدريش  -ْالْه  رجاًل 
ددددِه  - َصددددحابه للخددددروج ألخدددد ها ، فخددددرج  -   -َويهددددا ِددددتمر بهددددف ، ف دددددب الِر

ْالْمائ  وت ع  عًر رجاًل ، معهف ِبعه  بعيرًا يتعاقاه  علد  ركهنهدا ، لمد هف َرا وا 
ددائرَ َتي نر ََيس  دَد  الاس ْ َّرة  ُس دْدْكْف  وَ  شديئا َورا  هللا غيدره قداِ ِددبحايه : } َوإرذ  َيعر َهدا َلْمدف  َوتَددَه ر

َاَ  َ ابرَر ال َمدا بس ال َحبس برَللرَماترهر َوَيق  ْ ََ   ْيحر ُس َك ر َتْمهْ  َلْمف  َوْيرريْد  ه  ًس فررريَن ََ س َغي َر َذاتر ال
 ( . 7{ )ألي اِ 

خادر خدروج الم دلمين ع ِدلَ  -ال   كا  يقه  القافلد  القرشدء   -ولما بلي َبا ِ ءا  
ددها بهددا  ددل يالددب ال فدددَ وي ددت  ر قددريش ع فخرجددَ قددريش بقضَر ِر طريددب ال دداةل ع َو

ددل  ددايها ورجالهددا َّا القليددل ع ومددن تخلسددف مدد هف َِر وقضءضددها ، ولددف يتخلددف مددن فِر
بدله رجاًل ، ةت  بلي جءش قدريش َلدف مقاتدل معهدف القءدا  يضدرنن بالددفهم ويغ دين 

اَ القافلدد  ع فأصددروا علدد  المضدددي بهفدداا الم ددلمين ، ولمددا بلغددها الفح دد  علمددها ب فدد
َوصدددحابه بادددرًا ورئددداا ال دددا  فقددداِ َبددده جهدددل لع ددده هللا :   وهللا ا   ومقاتلددد  ال ادددي 

رًا ف قءف بها وياعف من ةضريا ، وتخاف ا العرب   .  يرج  ةت  يقدم بد 
وكددا  الم ددلمه  قددد وصددلها َّلدد  بدددر وعلمددها ب فدداَ القافلدد  وقدددوم جددءش المًددركين ، 

َصددددحابه ، وكددددا  يهمدددده معرفدددد  َر  األيصددددار علدددد  وجدددده  -   -ال اددددي فاِتًددددار 
الخصدهص أليهددف كدايها قددد بددايعهه علد  الدددفاع ع ده  اخددل المدي دد  ، ولدف يبددايعهه علدد  
دِه هللا امدَّ  القتاِ خارجها ، فهقف المقدا  بن عمرو من المهاجرين وقاِ :   يدا ِر

دد  :   اذهددب لمددا َراب هللا فدد حن معددَ ع وهللا ا يقددِه لددَ كمددا قدد اِ ب دده َِّددرائيل لمِه
َيددَ ورنددَ فقدداتال َّيددا هددا ه ددا قاعدددو    ع ولمددن اذهددب َيددَ ورنددَ فقدداتال َّيددا معلمددا 

 -ملددا  بدددالءمن  -مقدداتله  ، فدده الدد   بعثدددَ بددالحب لدده ِدددرت ب ددا َّلدد  بدددرب الغمددا  
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فقداِ :    -َبدءف األو   -لفالديا معَ من  ويه ةت  تالغه   ، وقدام ِدعد بدن معداذ 
دددِه هللا ؟ قددداِ : َجدددل ، قددداِ : فإيدددا قدددد  م دددا بدددَ وصددددق اب وهللا  لمأيدددَ تريدددديا يدددا ِر

وشهديا َ  ما جئَ به هه الحب ع وَعاي اب عل  ذلَ عهه يدا ومهاْءق دا علد  ال دم  
ِه هللا لمدا َر ت فد حن معدَ ، فده الد   بعثدَ بدالحب لده  والااع  لَ ، فامَّ يا ِر

خلدف م دا رجدل واةدد ، ومدا يمدره َ  اِتعرهَ ب ا البحر فخضته لخض اه معدَ مدا ت
تلق  ب ا عدويا غدًا ، َّيا لصار في الحرب ، صدق ع د اللقاا ، لعل هللا يريَ م ا ما 

ر عل  برك  هللا   .   تقر به عي َ ع ف ر
اجتمدداعهف علدد  القتدداِ بدددَ بت ظددءف الفددءش ، فددأعا  اللددهاا  -   -فلمددا َر  ال اددي 

ن ِه اوين لعلي و ِعد بن معاذ رهي هللا األبءَّ مصعب بن عمير ع وَعا  رايتي
 ع هما ، وترب الم لمه  مءاه بدر ورااهف لئال ي ت يد م ها المًركه .

َعمدداا قددريش ، فمددا  -   -وقايددل المعركدد  ، َشددار  َّلدد  ملددا  مصددارع جماعدد  مددن 
ِه هللا ، َويِز هللا تعال  في ه ه الليل  مادرًا  -   -تحرب َةدهف عن مهه  يد ِر

اددددَ بدددده األرض تحددددَ َقدددددامهف ، وجعلدددده وندددداًا شددددديًدا علدددد  طهددددر بدددده  المدددد م ين ْو
 المًركين .

ددِه هللا  ليلتدده تلدددَ ع فمددا  يصددلي َّلدد  شدددفَر ، فلددف يددِز يدددعه رنددده  -   -وقددام ِر
ويتضرع ةت  َصبح ، وكا  من  عائه :   اللهف َيفز لي ما وعدت ي ، اللهدف  ت مدا 

َاِ يهتددف وعدددت ي ، اللهددف َّيددَ َّ  تهلددَ هدد ه ال ئدد  ا  تعاددد بعدددها فددي األرض   فمددا 
برنه ةتد  ِدقَ ر اؤه عدن م ماءده ، فأتداه َبدهنلر ، فأخد  ر ااه فألقداه علد  م ماءده ْدف 
التزمه من ورائه ، وقاِ : يا ياي هللا ك اب م اشدتَ رنَ فإيده ِدي فز لدَ مدا وعددب   

. 
الفدءش فدي   وفي صاءح  يهم ال اب  عًر من رمضا  ِد   اْ تدين للهفدَر ع رتدب 

َات فر يد  ْدف كدا  الهفدهم  ص هم كص هم الصالَ ، وندَ القتاِ بدين ال دريقين بمبدار
يْثهَ   دَتغر والتحام الص هم ، َومد هللا الم لمين بمدد  مدن المالئمد  قداِ تعدال  : } َّرذ  َت  

فري دَن ال َمالئرَمد ر ْمدر  ر ْكف  بردَأل ٍف مر ددر َتَفاَب َلْمف  ََيَردي ْممر  ِ دَر  َرنسْمف  َفا  ً ْ َّا ْب ُس َن ، َوَمدا َجَعَلدْه 
َمئرنس برهر ْقْلهْنْمف  ...{ ) ألي داِ  دهله والمد م ين رغدف قلد   10 - 9َولرَتا  ( ، ويصدر هللا ِر

 عد هف وعدتهف .
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َعماا المًركين م هف َبه جهل عمرو بن هًام  وكايَ يتءف  المعرك  مقتل عد  من 
لي عد  قتل  المًركين يهمئ  ِدبعين رجداًل ع َومء  بن خلف ، والعاص بن هًام ، ون

ع َوِددر مدد هف ِددبعه  ع وفددر مددن تبقدد  مددن المًددركين تدداركين غ ددائف كثيددَر فددي ميدددا  
بادددر ْالْدد  َيددام ، وَ فددن شددهداا الم ددلمين فيهددا ع وهددف َرنعدد   -   -المعركد  ع َوقددام 

ددهله  -   - عًددر شددهيدًا ، وقددد تمددَ م ددا َا األِددر  بالمدداِ ع فعاتددب هللا تعددال  ِر
 لقاهله ال داا .

لقد كايَ مهقع  بدر من المعارب ال اصل  في تاريخ ااِدالم ع ولد ا ِدماها هللا تعدال  
َعظدف األْدر فدي  في كتابه بد  يهم ال رقا   أليه فرق بها بين الحب والباطل ع وكا  لهدا 

 َّعالا شأ  ااِالم وإعزاَ الم لمين .
 وووووووووووووووووو
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 جوام  ظننتم أن يخر 
 
بأمر من األمهر يأتي ْمَر لق اع  تتهلدد  اايما من الحقائب المعروف  عقاًل وواقعًا َ  

من خالِ البحث وااِتداِ وااِتقراا وااختبدار والمعايداَ وااِدتعدا  ال ادر  ع َو  
المحدددل الم دددهط بددده اا راب  –بدددالتعاير ااِدددالمي  –هددده القلدددب  اايمدددا مدددهطن هددد ا 

وهه َمدر  اخلدي مغيدب ، وااِدتداِ علءده َّيمدا يلده  برصدد ِدلهب وتحقب الق اع  ع 
صاةبه ع ولء  ال دلهب الظداهر  علد  كدل ةداِ  لدياًل كايءدًا علد  تدهفر الق اعد ع فقدد 
ي دددافب َّي دددا  يءظهدددر غيدددر مدددا يدددبان ؛ لتحقيدددب مدددأرب ، وقدددد يتملدددب  خدددر الًدددعهر 

مقره القلدب ع وا  يما ااااِالمي ؛ لءخ ي ةقءق  َمره في مفتم  الم لمين ، ويبقي 
 ِلاا  ألةد علءه َّا ِلاا  الدليل .

ددائل العمددل ع والظددن بددأ  اارهدداب  وغءدداب هدد ه الحقءقدد  عددن ال دداةات ال مريدد  ع وِو
ال مر  َو ااغدراا المدا   ، َو تحقيدب المصدالح ع يصد   مد م ين بالمبدا ئ مضدحين 

َيين الد ين ا يريددو  في ِايلها وهفن خدا عن ؛ أليده يزيدد فدي م داة  الم دافقين وا ايتهدا
 باألم  خيرًا .

مي ع َو   ا بدد لده مدن َّذ   اايما ومن التههف َيضًا الظن بأ  العقائد ت ًأ بقرار ِر
ددَل ََ   َذَ  َلْمدددف( األعددرام :  ، لدد لَ قدداِ هللا تعدددال  :  َا  123ال ددلاا    َم ددْتف برددهر َقا 

ينر  البقددددَر :  ددددَراَه فرددددي الدددددَر ددددِه القدددددَو وخاطددددب ال 256َّرك  ف   ِر ََ َعَلدددديهر دددد َل   بقهلدددده :  َ
ٍر  الغاشددء  :  مر ريَن  يددهي  :  22برْمَصددء ار ددررْه ال سدداَ  َةتسدد  َيْمهْيددها  ْمدد   ََ ْتم  وقهلدده :  َََفَأيدد

هِر َّراس ال َااَلْغ  المائدَ : 99 ِْ  . 99وةد  مهمته بالاالغ الماين  مسا َعَل  الرس
تحقيدددب الق اعددد  لل دددا  َّيمدددا يلددده  بالددددعَه َّلددد  هللا وندددين َ  طريقددد  هددد ا الددداالغ ع و 

ِبحايه بالحلم  والمهعظ  الح    ع والمفا ل  بدالتي هدي َة دن ؛ أل  هللا وةدده هده 
َعلدف بالمهتددين ع َومدر الثدهاب والعقداب مدر ه َّلد   األعلف بمدن هدل عدن ِدايله ع وهده 

و م اقً  ع وغءابها عن هللا في يهاي  رةل  الحءاَ ع وه ه قضء  ا مفاِ فيها لفداِ َ
 التصهر ا يعدو َ  يله  جهاًل بها ع َو ِها فهف لها.

لمن المًلل  اليهم التي ا بد من تحريدر القدِه فيهدا تادرح وجهدًا  خدر للقضدء  ع ذلدَ 
اختءدار ع ولدء  َّكراهدًا َو َّجبدارا  اايما َ  ااِالم ابتداا هه التزام ع ولء  َّلزامًا ع و 
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مددن ة ددف ااجابدد  ع دده : هددل ي  ددحب هدد ا ااختءددار علدد  كددل  ، وال دد اِ الدد   ا بددد
 جزئء  وتملء  وقضاا وتًري  في ااِالم ؟

َو بمع    خر ع هل بعد اقت اع ااي ا  بااِالم وإيمايه به ع وارتحاله َّلءه ع والتزامه 
به ع يمل ده َ  يقدهم بعملءد  ااختءدار ع واايتقداا مدن التمدالء  ااِدالمء  الثابتد  تحدَ 

 عار ا َّكراه في الدين  ؟.ش
َم َ  ااختءار َّيما يتحد  ابتداا في َصل القاِه بااِالم َو الرفَّ له ، ونعد ذلدَ 
تأتي التمالء  الًربء  ْمَر ع ويتءف  طاءعء  وم اقءد  لالختءدار األِو ع ولء دَ هدي 
بحدددد ذاتهدددا ِددداة  لالختءدددار َصددداًل ع َّذ ا يملدددن عقددداًلَ  َ  َؤمدددن بدددأمر ع ْدددف ات مدددر 
لل تائج التي تترتب عل  َّيمايي به ، َوتدههف َ  لدي ةدب اايتقداا وااختءدار ع ةيدث ا 

 َّكراه في الدين .
لغير الم لف ةب ااختءار ع وله عدم ااكراه ابتداًا ، فإذا التدزم بااِدالم َلدزم بال تدائج 

 .  جمءعًا التي تترتب عل  التزامه األِو
مددًا ، بمع دد  االددزام بال تدائج المترتبدد  علدد  ااختءددار فااِدالم يادددَ التزامددًا ع وي تهدي َّلزا

األِو ع وإا كء  يملن َ  يتصهر َ  ااِالم يا ي َمد  ع ويقدءف مفتمعدًا ع ويحاِدب 
 خارجًا ع ويًرع قايهيًا ع وا يض  ل لَ م يداته الما ي  والمع هي ؟ !.
دهله َمددرًا مدن ه ددا فدإ  قددِه هللا تعدال  :  ومددا كدا  لمدد من وا م م د  َّذا قضدد   هللا وِر

الد   يح دف ااجابدد  ا يتعدارض مدد   36َ  يلده  لهدف الخيددَر مدن َمدرهف  األةددزاب : 
ددِه  ْمددَر   قهلدده تعددال  :  ا َّكددراه فددي الدددين  فقاددِه قضدداا هللا تعددال  ع وقضدداا الِر

 لإليما  األِو ؛ ل لَ جاا قهله تعال  : لم من وا م م    
ت ددب ااِددالم ع و مددن بدده هدده وجدده  ا خءددار يءدده ع فااِددالم بال  ددب  للم ددلف الدد   اع

وفرصدد  الحريدد  ه ددا بال  ددب  للم ددلف َّيمددا تمدده  بددالتحقب ع وندد ِ الفهددد والتحددر  فددي 
دِه  فدال   َّْبات صح  التملء  ااِالمي ع فإذا ْاَ َيه تملء  مدن هللا َو مدن الِر

 ار ال ماا (.خءار بعد ذلَ للم لف )َّ  كا  قد قاِ فقد صدق ع َّي ا يأتم ه عل  خ
َ  ي مددددر َِّددددرااه ع وْيخضدددد  ذلددددَ   فهددددل يملددددن للم ددددلف الدددد    مددددن ب اددددهاَ محمددددد 

لالختءار ؟ َم ا بد له م اقءًا مدن ترتيدب ال تءفد  المتحصدل  علد  المقدمد  التدي  مدن 
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بها كما فعل َبه بلر رهي هللا ع ه ؟ وال   يريد َ  يخلص َّلءه َ  الحل ااِالمي 
 ت المثيَر التي يعايي م ها ا يًلل اختءارًا للم لف اليهم بال  ب  للمًلال

ومددا ياددرح علدد  ال دداة  ال مريدد  اليددهم مددن المغالاددات لدده  مددن التضددليل ع ا بددد مددن 
ايتًددداِ الم دددلمين م دددهع فملمدددا طهلدددب الم دددلمه  بضدددروَر االتدددزام بااِدددالم والتخلدددب 

  قهلدده تعددال  :  ا بأخالقده ، وااةتمددام َّلد  شددرعه ارت عدَ األصددهات ه دا وه دداب تدر 
َّكدددراه فدددي الددددين  وا يددددر  كءددد  يلددده  تصدددهر الددددين بتًدددريعاته وعقهناتددده وتمالء ددده 
وم يداته ع دد هد اا القدهم َّذا كايدَ كدل جزئءد  ع وكدل تملءد  يخضد  لدد  ا َّكدراه فدي 
الدددين  ويقدد  فددي  ائددَر ااختءددار ، وكءدد  يملددن َ  ي ددمح فددي المفدداِ الثقددافي بهدد ه 

 ي  ، واِتمرار يقَّ الغِز من بعد القَه .المغالاات ال مر 
ع ويلغددي يتائفدده مددن م دديَر الحءدداَ كلهددا ،  اايمددا يعلددن بأي ددا م م دده  ْددف يت مددر لهدد ا 
 تحَ شعار ا َّكراه في الدين  ؟؟!.

بعددد هدد ا يمل  ددا القددِه : َّيدده ا خءددار للم ددلف المدددرب ألبعددا  َِّددالمه مددن َ  يتحقددب 
، َو  يبحدث ويتحدَر  ؛ لءعدرم ةلدف هللا فدي كدل َمدر ع بأبعا  الرؤي  القر يءد  الًدامل  

 وشأ  من ش ويه الخاص  والعام  ، َو  يت لح بالتقه  ؛ لتتحقب له ملم  ال رقا  .
فالرؤيدد  القر يءدد  لء ددَ يظريدد  فل دد ء  ، َو معددارم بددار َ بعيدددَ عددن صددءاغ  ال ددلهب 

بًدلل ِدلءف وكامدل ،  وتهجيهه ، وا خءار له َيضًا في القعده  عدن َّ راب هد ه األبعدا 
ِه  وفي َ  يديف ال ظر في مرةل  التاايب ) ال يَر ال اهي  (   وتلق  الاءا  من الِر

تلَ المرةل  التاريخء  التي تف فيها ميال  المفتم  ااِدالمي األِو ) مفتمد  القددَو ( 
 َو  يديف ال ظدر َيضدًا فدي الظدروم والًدروط ع والمراةدل التدي تدف فيهدا ذلدَ المديال  ع
ةتدد  يمل دده تعديدد  الرؤيدد  وااهتددداا بالماهددي المعصددهم )مرةلدد  ال دديَر ( لل هدددهض 

 بالحاهر ع واِتًراق  فاق الم تقال.
ومن الم ارقات العفيب  ةقًا في عالم ا ااِالمي ع ونعد هد ه الحداِ التدي ايتهدي َّليهدا 

ء    وتفهدد َ  ي تم  ااي ا  َّل  َصهات ه ا وه اب ع تر   القِه بد  الحتمء  التاريخ
ي  ددها فددي محاولدد  التددددليل علدد  صددح  مقهلتهددا ، وقدددد تصددل فددي ت  دديراتها العفيبددد  
لتدداريخ البًددر الدد ين يخائدده  ويصددياه  َّلدد   رجدد  تددزر  بالعقددل البًددر    العلمددي   

 ي  ه.
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ويحدددن ل ددد ا هدددد معرفددد  ال ددد ن فدددي األي ددد  واْلفددداق ، والتعامدددل معهدددا ، وااعتبدددار 
رصيد التفرن  البًري  ع وتختصر الم اف  الزم ء  بال  ب   بحها ث التاريخ التي تحمل

 اي ا  اليهم ع ويعتقد َ  ال   يتخل  عن ذلَ َّيما يتخل  عن ذاكرته وشخصيته .
فددالقر   المددريف َِو مددن اعتمددد الحا ْدد  التاريخءدد  ع ووجدده َّلدد  هددروَر اايت دداع بهددا ع 

ع وكءد  كايددَ عاقاتهددا ع  وطلدب ال ددير بداألرض ع وال ظددر فددي تداريخ الًددعهب واألمددف
وعدددم ااقتصددار علدد  التدداريخ الخدداص باألمدد  الم ددلم  ع وااِددالم مددن بعددَّ الهجددهه 

ع قاِ تعدال    من لد    م علءه الصالَ وال الم َّل  محمد  ااي ايء  ْمَر للتفرن  ا
ضر َفايْظْروا  ال مل  َر  يْروا فري األ  ِر  .69:  ْقل  

ف اليددهم هددي تفاهددل مددا بَي دده القددر   المددريف مددن العاددر لمددن المًددلل  ةقددًا بال  ددب  لم ددل
والدددرو  الخالدددَ ع ومددا قصدده علي ددا مددن َةددهاِ األمددف ال ددابق  التددي ِددا ت ْددف بددا تع 
َوِباب ايقراهها ع وعدم ااعتبار ب لَ ع َوخ  الح ر ع وهده المتداب المعصدهم الد   

والتخلددف د ةتدد  لدده ور  بددالتهاتر ؛ ذلددَ َ   يددات القددر   المددريف د فددي عصددر ال ددقهط 
رفع اها شعارًا لبعَّ م تمرات ا ولقااات ا وابتدَيا َّذاعات ا بقرااتها فهي في ةءات ا َقدرب 
ها ، َوخ  َي   ا بمدلهاتها والتحقب بعارها .  للتارب من قدرت ا عل  اِتءعاب  ِر

دِه  ع دد كثيدر م دا َّلد  م اِدبات َوبءدا  واةت داات ومهاِدف   ولقد تحهلَ ِديَر الِر
مهالددد ع ت  ددج ةهلهددا الخرافدد  ع وتمفددد فيهددا الادعدد  ع وْتهددزم فيهددا الحقءقدد  ع وتغيددب و 

ع ها ال يَر الصحءح  ع التدي تهلدد العزيمد  الصدا ق  ع وقدد ا تختلدف مهالدديا الحديثد  
)اجتماعددات ، م اِددبات ، اةت دداات( عددن تلددَ المهالددد الخرايءدد  مددن ةيددث الاددرب ، 

 وهءاع ال تءف  واألْر.
يقِه ويحن عل  َبهاب شهر رنء  األيهار : َّ  المالهب مدن الم دلمين اليدهم من ه ا 

بعدددد هددد ا ال دددقهط المريددد  علددد  مختلدددف األصدددعدَ ، وهددد ه العقهندددات المتعاظمددد  التدددي 
فرهء  العه َ المبصَر  –اليهه   -يهقعها هللا تعال  ب ا عل  يد َشد ال ا  عداَو ل ا 

دِه َّل  القر   المريف ؛ ألخ  العاَر والد   ر  ع وإ ام  ال ظر في ال يَر العملءد  للِر
ع م  اعتراف ا بعدم َّملايء  اِتعا َ التاريخ بأشخاصه وةها ْه ومالب داته ومًدلالته ، 
واِدددتر ا ه بت اصددديله كلهددددا لصددد اع  الحاهدددر ع َّا َيدددده بإملاي دددا اِتًدددها  التدددداريخ ، 
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ه والبصاَر في ههئه ع والت حقب بال  ن التي ةلمته ع وااهتداا به ع وااعتبار بدرِو
 والتي ا بد َيها ةاكم  لألمف والًعهب؛ لمعرف  الحاهر ع وإبصار الم تقال .

فإ  كا  األمدر كد لَ بال  دب  للتداريخ ع فمءد  يلده  المهقدف بال  دب  لل ديَر ال اهيد  ع 
وهدددي ال تدددَر المعصدددهم  مدددن التددداريخ ع التدددي ا يفدددَه َّخضددداعها لمقدددايء  وتقهيمدددات 

تاريخءدد  مددن كددل وجدده ؟ وكءدد  يلدده  المهقددف بال  ددب  للقددر   المددريف ع ومددا الحا ْدد  ال
عرض له من ال  ن وال ماذج التااءقء  من ةءاَ األمف ؟ وةت  ا ي تمر في التفريد 
بعيددددًا عدددن المثددداِ التااءقدددي ِدددهم يعدددرض أليمدددهذج مدددن ال ددديَر د َّجدددالا يهددده  ب دددي 

 م ها.  بعد َ  يقدم له بمقدمات ير  َيه ا بد –ال ضير 
ددد لقددد بدددا الصدددراع مدد  يهدده  م ددد  اليددهم األِو للبعثدد  ال اهيدد  ؛ أليهدددف كددايها يددرو  فدددي 

تهديدددًا لمعتقددداتهف ع وكًدد ًا لتحددري هف كددالم هللا ، وتدداريخهف   ااِددالم وال اددي الفديددد 
ال َيئ م  َياءائه ، وخارًا عل  قءا تهف الدي ءد  للعدالف ع وخهفدًا مدن ايتقداِ هد ه القءدا َ 

ال  الخاتم  .َّل    الم لمين َصحاب الِر
فالمعرك  الحقءقءد  كايدَ وا تدزاِ معهدف  وا يزالده  يقداتلهيمف ةتد  يدر وكف عدن  يد مف 

فهاجهدددها ذلدددَ بلدددل مدددا يمتلمددده  مدددن ةقدددد وكيدددد وتدددآمر  217َّ  اِدددتااعها  البقدددَر : 
 وتخريب وغدر ، ِهاا َكا  ذلَ مهاجه  مباشَر ع َو من  اخل الصدف الم دلف ي  ده
باصدددا اع ال  ددداق والم دددافقين ، ومدددن ْدددف تغ يددد  الملدددل وال حدددل الباطلددد  والخارجددد  عدددن 
ااِالم باِف ااِالم ع فهف َشد ال ا  عداَو لل ين  م ها ع وهف شءاطين ال  اق الد ين 

مها  ورنه.  ص عهه وِر
الم ددداة  التعايريددد  المايدددَر التدددي خصصدددها القدددر   المدددريف للمدددالم عدددن ب دددي َِّدددرائيل 

ف َوخالقهف وعالقتهف بال اَه لء َ عاثًا ع وتما  تمده  المحدهر الدرئء  لمعظدف وتاريخه
ِهر القر   و ياته ع ةت  يله  الم لمه  عل  بي   من َمرهف، فدال يقعدها بمدا وقد  بده 
يهددده  ع وهدددف الددد ين يءادددَ بهدددف القءدددا َ الدي ءددد  للعدددالف ع فلدددف يرعههدددا ةدددب رعايتهدددا ؛ 

  التدددأمر اليهددده   لدددن يتهقدددف ةتددد  يدددرث هللا ولءأخددد وا ةددد رهف مدددن جايدددب  خدددر ؛ أل
 األرض ومن عليها.

دد خاطددب القددر   المدريف يهدده  الدد ين عصدروا البعثدد  ، وي ددب َّلديهف الفددرائف والمدد امرات 
ددددها َجدددددا هف مدددد  البًددددري  َوياءائهددددا ع وكددددأيهف هددددف َصددددحاب تلددددَ الفددددرائف  التددددي ماِر
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َمهدف ع وفاعلهها ع وكدأ  الملدر والخدداع والتدأمر َصدبح جاَلد  وخل قدًا وشديئًا عضدهيًا يال
 ي تقل من األجدا  َّل  األة ا  .

ولعددل المفتمدد  المغلددب الدد   يحرصدده  علءدده هدده ال دداب فددي اِددتقرار هدد ه الحقددائب 
ده ، ومد   المعهج  واِتمرارها ع وفي ِءا َ م اخ الملر والتدآمر والمحافظد  علءده وتهاْر

َر  ََر و َخددر ( َّا َيهدددا بال  ددب  ليهددده  َّ  الم ددئهلء  فددي ااِدددالم فر يدد  )وا تدددزر وا
جدداات جمابءدد  ع فمددا  تقريدد  األب دداا بمددا فعددل اْلبدداا مددن الفددرائف مددن قتددل األياءدداا 

 والقِه عل  هللا غير الحب ... الخ.
دددِه  يهددده  عصدددره بدددااعترام لهدددف بالحريددد  الدي ءددد  ع والتعامدددل معهدددف ،   اختادددر الِر

 –د ب ددي قي قدداع وال ضددير وقريظدد  وتهقءدد  الصددلح والمعاهدددات مدد  فددرقهف ع وطددهائ هف 
وَعااهف ةقهف كاماًل غير م قهص في معاهدته لهف ع دما وصل َّلد  المدي د  الم دهَر 
ع وجعلهدددف علددد  قددددم الم ددداوَا مددد  الم دددلمين فدددي الددددفاع ع هدددا ع فمددداذا كايدددَ يتءفددد  

دددال  الخاتمددد   معهدددف ؟ تلدددَ التفرنددد  التدددي ا بدددد مدددن  –التفرنددد  الميدايءددد  د تفرنددد  الِر
هتدداا بهدا وعددم الق دز مدن فهقهدا فدي التعامدل معهدف ع كمدا هده واقد  اليدهم فدي عددالف اا

 الم لمين.
َعقاب غدزَو  ول  ا اْل  بصد  المالم عن تهديدات ب ي قي قاع المباشَر للم لمين في 

فددي بدددر   بدددر الماددر  ع وتهددهي هف مددن شددأ  اايتصددار ع وقددهلهف : لقددد اقدد  محمددد 
َغمارًا د ا عل َل ا ألري اه كء  يله  القتاِ !.قهمًا   ف لهف ب  ه  القتاِ د له يا

وخددهفهف مددن تهجدده َمددر ااِددالمع واعتدددائهف علدد  المددرََ الم ددلم  فددي ةدديهف ع وا عددن 
ص اع  ال  اق التي هزت الص هم في غزَو َةد قادل المعركد  ع ةيدث عدا  ابدن َبدَي 

عركددد  ؛ْددف كءددد  تأصدددل بمفمهعتدده ؛ مخددد ًا قدددَه الم ددلمين وهدددف فدددي الاريددب َّلددد  الم
ال  دداق لءصددبح هددرنًا مددن ال ددرق الباط ءدد  التددي تعددءش فددي ةلددب الم ددلمين ع وتمَلدددن 

 ليهه  من جديد ...
وا علدد  خءايددد  يهدده  ب دددي قريظدد  وتحزياهدددا األةددزاب فدددي غددزَو الخ ددددق ، وشدددها تها 

َهد  من َّله محمد  ا    ع وإيما األيمهذج الد   يعدرض لده بم اِدب   للم ار بأ  األْو
شددهر رنءدد  األيددهار هدده غددزَو يهدده  ب ددي ال ضددير ع ةيددث تددف َّجالؤهددف فددي هدد ا الًددهر 
المددريف ع يعددرض لهدد ا بعددد َ  تعدداظف َمددر يهدده  اليددهم د َِّددرائيل د َوصددبحَ ذراعهددف 
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ممتدَ َّل  الملا  ال   يختارويه في العالف ااِالمي ع ونددَت بد ور الءدأ  وااةبداط 
وخءف م اخ الهدزائف علد  الدرؤو  ع َّلد   رجد   وااِتخ اا تت لل َّل  بعَّ ال  ه  ،

َصددبحَ قريبدد  مددن الحدداِ التددي كددا  عليهددا األمددر بعددد هزيمدد  َةددد ، وشدديهع ال  دداق ، 
 ومهقف يهه  ب ي ال ضير من ااعتزاَ بالقَه والتهديد للم لمين...

َعقددددداب غدددددزَو َةدددددد ع ونعدددددد الفراةدددددات والقدددددروح التدددددي َصدددددابَ الم دددددلمين ،  ف دددددي 
  دددء  التدددي لحقدددَ ببعضدددهف ؛ ب ددداب م ددداخ الهزيمددد  الددد   وجدددد يءددده واايتماِدددات ال 
ددددِه  -وعلدددد  َرِددددهف ابددددن َْبددددي بددددن ِددددلِه  -الم ددددافقه     فرصددددتهف لل يددددل مددددن الِر

والم لمين ع ولَما يمَّ وقَ طهيل عل  َّخراج يهده  ب دي قي قداع مدن المدي د  الم دهَر 
َ بالحقددد ؛ اِددتغلها معَبدداَ عددامر  -ال ضددير وقريظدد  –ع وقددد كايددَ ي دده  يهدده  البدداقين 

ال رص  لتضخءف ايتصار قريش ع وإظهار الم لمين بمظهدر الضدعف والدههن ، وقدالها 
: مددا محمددد َّا طالددب ْمل ددَ ، مددا َصدديب ياددي هلدد ا قددَ فددي بديدده َوصددحابه ع وهلدد ا 
ددِه هللا  وندددؤوا يتادداوله  ويتددآمرو  مدد  الم ددافقين ع وت اِددها العهددد الدد   كتاددهه مدد  ِر

... 
دددِه هللا  –مددد  بعدددَّ َصدددحابه فدددي شدددهر رنءددد  األِو َّلددد  ب دددي ال ضدددير    خدددرج ِر

ي دتعي هف فددي  يد  الددرجلين اللد ين قتلهمددا  -وكايدَ ةصددهيهف علد  ميلددين مدن المدي دد  
عمدرو بددن َمءدد  الضددمر  ةي مددا رجدد  مددن بئدر معهيدد  ت  يدد ًا للعهددد معهددف ع فلمددا َتدداهف 

بعضددهف بددبعَّ : فقددالها :  قددالها : يعددف َبددا القاِددف ع يعي ددَ علدد  مددا َةااددَ : ْددف خددال
دِه هللا  قاعدد َّلد  ج دب جددار مدن   َّيمف لن تفدوا الرجل عل  مثل ةاله هد ه د وِر

 بيهتهف د فمن يعله ه ا الايَ فيلقي علءه صخَر فيريح ا م ه؟! .
دِه هللا    فايتدب ل لَ َةدهف ع فصعد لْيلقي الصخَر ع فأت  جاريل علءده ال دالم ِر

مظهرًا َيه يهَّ ع لءقضي ةاجته ع وترب َصحابه ع   م ع فقام ع َوخاره بما َرا  القه 
ورج  َّل  المدي   م رعًا ... َّل   خر ما ور  ممدا هده معدروم فدي مظايده مدن كتدب 

 الت  ير وال يَر.
ِه  بالتهي  لحرنهف وال ير َّليهف ، ونعث َر  ال  اق ابدن َبدي بدن ِدلِه   َومر الِر

 دلملف ع َّ  قدهتلتف قاتل ددا معلدف ع وإ  َخدرجتف خرج ددا َّلديهف َ  اْاتدها وتم عدها فإيددا لدن ي
ِه  َيامًا ، وهف قد تحص ها ي تظرو  يصَر الم دافقين  و    معلف ...وةاصرهف الِر
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جددو  ، َّلدد  َ  َْجلدها عددن المدي د  الم ددهَر ع وفديهف يزلددَ ِدهَر الحًددر ، ومدن  ياتهددا 
يَن َكَ ْروا مرن  ذات الدال  المايَر عل  ما يعايي اليهم قهله تعال  :  هْ  َرَج الس ر َه الس ر  ََخ 

ددددايرَعْتْهف   ْرْجددددها َوَظ رددددها ََيسْهددددف مس ددددرر َمددددا َظَ  ددددْتف  ََ  َيخ   ً َح ِر ال  َوس ف  ألر َيدددداررهر ددددن  ر ددددلر ال مرتَددددابر مر ََه 
ددْاها َوَقددَ َم فردي ْقْلددهنر  َت ر ددن  َةي دْث َلددف  َيح  ْ مر ُس ر َفَأتَدداْهْف  ُس ددَن  ْنددهَ  ْةْصدهْيْهف مَر رر ددَب ْيخ  ْف الررع  هر
َب َصارر  الحًر :  َتارْروا َيا َْولري األ  مر ريَن َفاع  ف  َوََي در  ال ْم   يهر  2ْبْيهَتْهف برَأي در

 مدددا ظ  دددتف َ  يخرجدددها  المثيدددرو  فدددي عالم دددا ااِدددالمي اليدددهم يعءًددده  ااةباطدددات 
ذلدَ مدن الهدزائف المتتالءد  ك تءف  طاءعء  اقصاا شريع  هللا ع ومدا اِدتتب   –المتتالء  

وي ءار عليهف م اخ الهزيم  ع ويت   ه  ههااه ع فد راع َِّدرائيل تصدل َّلد  الملدا   -
ال   تريد ع من َقص  الًرق العرني َّل  َقص  المغدرب العرندي ، والمتابدات المثيدَر 
ه ا وه اب ت هف بإيهاب العرب الم لمين ع وتحقيب هزيمتهف ال   ء  من ةيث تدر  ع 

ا تدددددر  بددددأ  َِّددددرائيل باتددددَ تمتلددددَ َِددددلح  ذريدددد  ، وتاددددهر الاددددائرات وتحددددَدث َو 
التم هلهجءا َّل   رج  بدَت معها روح التخاذِ ت ر  َّل  جماهير الم لمين ع وتهرث 

 ألجءالهف بعد َ  اِتهلَ عل  مِ  اتهف ع وه ا ملمن الخاهَر.
ئ ءددددد  والقالءددددد  وتمدددددار  َِّدددددرائيل الصدددددلف والمادددددر والعددددددوا  ع وتدددددهقظ ال زعدددددات الاا

والع صري  وااقلءمء  ع وقدد وجددت هد ه األمدهر هده   ائمدًا فدي مفتمع دا العرندي ع َّذا 
ابتعد عن ااِالم ع والحال  التي ايتهي ا َّليها اليهم من وجه  التحال ات  اخدل مفتمد  
الم لمين ع ا يحفاها اليهم شيا ع لقد وصل ا فعاًل من ال اةء  ال   ء  ، َّلد  مرةلد  

دايرَعْتْهف  ْةْصددهْيْهف يصدد ْرْجدها َوَظ ردها ََيسْهدف مس ق علي دا فيهدا قهلده تعدال  :  َمددا َظَ  دْتف  ََ  َيخ 
ُس . َن   مَر

 لقد َلغي ا ااعتبار من تفرنت ا ، وعفزيا عن البصاَر...
وه ا قضء  َخر  ع ير  َيه ا بد َ  يعرض لها ، ويحن ب ايل ااِتضدااَ والتحقدب 

َااهاع وهي َ  التمزق والضءاع الل ين يعايي بالرؤي  ااِ المء  التي ا خءار للم لف َّ
َ  المالهب ع َوهاعا علي ا الفهات.  م هما عل  مختلف األصعدَ َفقديا التها

لقدد َِدقَ المثيدر مدن الم دلمين اليدهم البعدد الغيادي عدن صدءاغ  ةءداتهف ع ممدا َفقددهف 
ْف مفددر  األمددل الددداف  َّلدد  التغييددر  َفَأتَدداْهفْ  ددْاها َوَقددَ َم فرددي ْقْلددهنرهر َت ر ددْث َلددف  َيح  ددن  َةي  ْ مر ُس  

ددَب  صددحءح بددأ  هللا تعددال  يدداط هدد ا الدددين بعزمددات البًددر ع َوجددراه علدد  ال دد ن  الررع 
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الفاري  في ااعدا  وااِتعدا  ، ولف يرناه بالخهارق والمعفزات ع ويبه الم دلمين َ  
روا جمعءًا ع َو  يعدوا ما اِتااعها مدن قدَه ع كمدا يأخ وا ة رهف ع في  روا ْبات ع وي  

َعدااهف الحقءقيين ع غير َ  ذلَ لف يتعارض َّطالقًا م  هدروَر اِتحضدار  بين لهف 
 البعد الغياي.

 ْ َُ وعل  الرغف من التخ ء  الهار  في مهاجه  األعداا في قهله تعال  :  اْلَ  َخ سَف 
بقي للبعد الغياي  وره   فإ  يلن م مف مائد   66 ًا  األي اِ : َع ْمف  َوَعلرَف ََ س يرءْلف  َهع  
 صابَر يغلاها مائتين .

وقدددد تمددده  المًدددلل  فدددي م دددلمي اليدددهم َيهدددف يقصدددرو  فدددي اِدددتمماِ عهامدددل ال صدددر 
الما يددد  ، ويقعددددو  عدددن التحقدددب بًدددروطه المع هيددد ع ورغدددف ذلدددَ ي تظدددرو  ال صدددر ع 

واجبدداتهف المًددروط  فدديهف ع لتحقددب المعا لدد  يالادده  مددا يعتارويدده ةقددًا لهددف ع وي  دده  
 المالهن   َّ  ت صروا هللا ي صركف  . 

وَعتقد له َيا صرف ا بعَّ ما ْكتب عن العدو ااِدرائيلي خدالِ مدا يزيدد علد  يصدف 
َماته ااقتصدا ي  التدي جعلت دا  ائمدًا  قر  د عن ايهءار مفتمعه ع وهفرته المضا َ ع َو

لدده َي ددا صددرف ا  -ع  و  َ  يلدده  ل ددا  خددل فددي ذلددَ يمددار  ةالدد  اايتظددار ل ددقهطه 
جزاًا من ذلَ اصالح جهايب الخلل في ي ِه ا ، واعددا  األمد  ع وتبصديرها بعددوها 
، وإعا َ ب اا مفتمع ا عل  َصهله ااِالمء  الصحءح  ع ةيث ا خءار للم لف ع وا 

ذا طرة ددا الًددعار د بددديل عددن الحددل ااِددالمي الدد   يفددب َ  ْتهَءددأ مقهماتدده ، ألي ددا َّ
الفهددا  المقددد  د  و  َ  يهَيددئ لدده مقدماتدده ع يمدده  قددد افتقددديا  خددر مهاقع ددا د والعءدداذ 

ي اايمددايبددالل د وقددد يلدده  هددروريًا َكثددر مددن َ  وقددَ مضدد  اِددتعا َ البعددد الغياددي 
ال   يبعث األمل ع ويًح  ال اعلء  ، ويدف  َّل  العمل ، ويل ي َ  يد َكر بخصءصد  

وقال ذلَ كله بتأييد  -خصائص المفتم  ال   ايتصر عل  يهه  بإعدا ه واةدَ من 
 عَلها تحقب ل ا ااعتبار ع وتعيد َّلي ا بعَّ خصائص ا الم قه َ. –هللا له 

ِه  فيا ب ي ال ضير ، قاِ لأليصار :  َّ  شدئتف ق دمتف للمهداجرين   د لما َخ  الِر
وإ  شدددئتف كايدددَ لمدددف  يددداركف  مدددن َمدددهالمف و يددداركف وشددداركتمههف فدددي هددد ه الغ ءمددد  ع

 َومهالمف ع ولف يق ف لمف شيا من الغ ءم    .
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رهف بالغ ءمدد  وا يًدداركهف فيهددا ع فددأيِز هللا  فقددالها : بددل يق ددف مددن َمهال ددا و ياريددا ويددْ 
دف  َخَصاَصد ن  الحًدر :  ف  َوَله  َكداَ  برهر هر ْرْروَ  َعَل  ََيْ  ر َّيده الفيدل الد    9تعال  :  َوْي  

شروط ال صر وعهامله الما ي  فهفقه هللا َّلءه ع فهل يعه  َّل  الحل ااِالمي اِتممل 
 من جديد ؟ ! 
 المصدر : 

 هد1406ع ال    ال ا ِ  ع رنء  األِو ِ    63مفل  األم  القاري  ع العد  
 وووووووووووووووووو
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 المنصورون عي ميزان هللا..
 

 بقلف / محمد بهلَه
َق ا لدد   هدده م دد  وعادداا م دده عددز وجددل ع ومدد  ذلددَ يتحددرب ال صددر مددن هللا كمددا الددر

ببا ه ل يله والظ ر به،من خالِ ركدهب َِدبابه وإتءدا  مقدماتده ع فدالل يريدد مدن ببدا ه 
ااتءا  بأِباب ال صر اختبارا وابتالا،قاِ تعدال :   ذلدَ ولده يًداا هللا ايتصدر مد هف 

َعمالهف  .ولمن لياله بعضلف ببعَّ وال ين قتلها في ِايل هللا فلن ي  ضل 
والمتتب  ألِباب ال صر في كتاب هللا يفددها مفملد  فدي يصدر  يدن هللا،ومدا ذكدر مدن 

 غير ه ا ا يعدو َ  يله  ت صيال له ا األصل العظءف.
َعظف َِباب ال صر:قاِ تعال :   يدا َيهدا الد ين  م دها َّ  ت صدروا  ف صَر  ين هللا من 

اَيها الد ين  م دها كهيدها َيصدارا هلل كمدا قداِ هللا ي صركف ويثاَ َقداملف وقاِ َيضا:   ي
بء   بن مريف للحهاريين من َيصار  َّل  هللا قاِ الحهاريه  يحن َيصار هللا فآم َ 
طائ ددد  مدددن ب دددي َِّدددرائيل وك دددرت طائ ددد  فأيدددديا الددد ين  م دددها علددد  عددددوهف فأصدددبحها 

 ظاهرين  .
لدها رن ددا هللا ولددها  فدد  وقداِ ِددبحايه:   الدد ين َخرجددها مدن  يددارهف بغيددر ةددب َّا َ  يقه 

هللا ال ا  بعضهف ببعَّ لهدمَ صهام  ونء  وصدلهات وم داجد يد كر فيهدا اِدف هللا 
 كثيرا ولي صر  هللا من ي صره َّ  هللا لقه  عزيز 

بدده والعمددل لدده ِددبحايه مددن غيددر شددريَ ع  اايمددا ويصددر هللا ويصددر  ي دده يلمددن فددي 
فدي َّقامتدده فددي الد    واألِددَر والمفتمدد  والتدزام بدي دده وشددرعه ع و عدَه َّلءدده ع واجتهددا  
 والعالف ، ةت  يظهره هللا عل  الدين كله.

ومددن الدددين ع ددديا فددي ااِددالم الدددفاع عددن الدد    والعًدديَر واألهددل والعددرض والمدداِ 
والهطن.. ومن مدات  و  شديا مدن ذلدَ فهده فدي ِدايل هللا، ويح دب ع دد الم دلمين 

 عه من المقاصد وال ءات.في عدا  الًهداا،وهه ع د هللا بح ب ما م
الصدددا ق والتهةيدددد الخدددالص والعمدددل الصدددالح  اايمدددا والم صدددهرو  هدددف مدددن تحققدددها ب

والتهكددل علدد  هللا وةددده، وااعتمددا  علءدده ِددبحايه وتحلددها بالصددار والثبددات وذكددروا هللا 
كثيددددرًا، ووةدددددوا كلمددددتهف وجمعددددها صدددد هف ع وَعدددددوا مددددا يقدددددرو  علءدددده مددددن العدددددَ ومددددا 



 453 

َوا مدددن بدددين صددد هفهف القءدددا َ الم م ددد  القهيددد  ع و م دددها ي دددتاءعهيه مدددن  َِدددباب، َوفدددر
دد  ع َومددروا بددالمعروم ويهددها عددن الم مر،وت ددلحها بددالءقين فددي  بالفهددا  عقيدددَ ومماِر
 يصر هللا والثق  بهعده،والتزمها الدعاا وااِتغاْ  بالل وااِت صار به ِبحايه.. 

الصددالح:   وعددد هللا الدد ين  م ددها مدد مف والتهةيددد والعمددل  اايمددا قدداِ تعددال  فددي شددأ  
وعملها الصالحات لء تخل  هف في األرض كما اِتخلف ال ين مدن قدالهف ولءملد ن لهدف 
 ي هف ال   ارتض  لهف وليادل هف مدن بعدد خدهفهف َم دا يعاددوي ي ا يًدركه  بدي شديئا 
عيدده: ومن ك ر بعد ذلَ فأولئَ هف ال اِقه  وفي شأ  تعظءف مقام هللا والخهم من و 

  ول  ل  مف األرض من بعدهف ذلَ لمن خام مقامي وخام وعيد  وفي شأ  العبدا َ 
 والصالح:  ولقد كتا ا في الزنهر من بعد ال كر َ  األرض يْرها ببا   الصالحه  .
ونين ِبحايه َ  ال صر من ْمار التفداَر الرابحد  مد  هللا ع قداِ تعدال :   ياَيهدا الد ين 

هله وتفاهددو  فدي  م ها هل َ لمف عل  تف اَر ت فءلف من ع اب َلءف،ت م ه  بالل وِر
ِايل هللا بأمهالمف َوي  دلف ذلمدف خيدر لمدف َّ  ك دتف تعلمده ،يغ ر لمدف ذيدهنلف ويددخلمف 
ج ددات تفددر  مددن تحتهددا األيهددار وم دداكن طيبدد  فددي ج ددات عددد  ذلددَ ال ددَه العظددءف، 

 َوخر  تحاهيها يصر من هللا وفتح قريب ونًر الم م ين 
َيه بالفها  وتحريَّ المدهم ين يلدف بدأ  المدافرين ع قداِ تعدال :   فقاتدل فدي ِدايل و 

هللا ا تملددف َّا ي  ددَ وةددرض المدد م ين ع دد  هللا َ  يلددف بددأ  الدد ين ك ددروا وهللا 
َشدددد بأِدددا َوشدددد ت ميال وقددداِ تعدددال :   َذ  للددد ين يقددداتله  بدددأيهف ظلمدددها وإ  هللا علددد  

 يصرهف لقدير .
لصدار والتقده :   بلد  َّ  تصداروا وتتقدها ويدأتهكف مدن فدهرهف هد ا وقاِ عدز وجدل فدي ا

يمددد كف رنلددف بخم دد   ام مددن المالئمدد  م ددهمين وقاِ َيضددا:   فاصددار َّ  العاقبدد  
 للمتقين  .

فالصابرو  في ميزا  هللا يغلاه  هع هف عقاِ تعال :   اْل  خ ف هللا ع مف وعلف َ  
ادها مدائتين وإ  يلدن مد مف َلدف يغلادها َل دين يءلف هع ا فإ  يلن م مف مائ  صدابَر يغل

 بإذ  هللا وهللا م  الصابرين .
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وال صر يأتي الصابرين عقب اشتدا  المحنع قاِ تعال :   َم ة اتف َ  تدخلها الف د  
َلزلدددها ةتددد  يقدددِه  ولمدددا يدددأتمف مثدددل الددد ين خلدددها مدددن قدددالمف م دددتهف البأِددداا والضدددراا و

ِه وال ين  م ها معه مت  يصر هللا   َا َّ  يصر هللا قريب الِر
َلزلدددها: خهفدددها مدددن  قددداِ ابدددن م دددعه  وغيدددره : البأِددداا: ال قدددر ع والضدددراا : ال دددقف ع و

َلزاا شديدا : وامتح ها امتحايا عظءما.  األعداا ع 
دِه هللا َا ت ت صدر ل دا  وفي الحدديث الصدحءح عدن خبداب بدن األرت قداِ: قل دا يدا ِر

قالمف كا  َةدهف يهه  الم ًار عل  م درق َرِده َا تدعه هللا ل ا فقاِ  َّ  من كا  
يددءخلص َّلدد  قدمءدده ا يصددرفه ذلددَ عددن  ي دده ويمًددَ بأمًدداط الحديددد مددا بددين لحمدده 
وعظمدده ا يصددرفه ذلددَ عددن  ي دده  ْددف قدداِ :  وهللا ليددتمن هللا هدد ا األمددر ةتدد  ي ددير 
 الراكدب مددن صدد عاا َّلدد  ةضددرمهت ا يخددام َّا هللا والدد ئب علدد  غ مدده ولمدد مف قددهم

 ت تعفله   .
وقدداِ هللا تعددال   َلددف َة ددب ال ددا  َ  يتركددها َ  يقهلددها  م ددا وهددف ا ي ت دده  ولقددد فت ددا 
ال ين من قالهف فلءعلمن هللا ال ين صدقها ولءعلمن الماذبين  وقد ةصل شيا مدن هد ا 
مد  الصددحاب  د رهددي هللا عد هف د يددهم األةددزاب ع كمدا قدداِ هللا تعددال   َّذ جددااوكف مددن 

َاغدددَ األبصدددار ونلغدددَ القلدددهب الح ددداجر وتظ ددده  بدددالل  فدددهقمف ومدددن َِددد ل مددد مف وإذ 
َلددزاا شدددديدا وإذ يقدددِه الم دددافقه  والددد ين فدددي  َلزلدددها  الظ هيددا ه الدددَ ابتلدددي الم م ددده  و

هله َّا غرورا  اْليات.   قلهنهف مرض ما وعديا هللا وِر
عددف. قدداِ: وجدداا فددي الحددديث الصددحءح لمددا ِددأِ هرقددل َبددا ِدد ءا  هددل قدداتلتمهه قدداِ: ي

دل  فمء  كايَ الحرب بي مف؟ قاِ: ِفاا ع يدداِ علي دا ويدداِ علءده. قداِ: كد لَ الِر
 تاتل  ْف تمه  لها العاقب .

َيددن  عفدب رنددَ مدن ق ددهط ببدا ه وقددرب غيثده في ظددر  وفدي الحددديث َيضدا عددن َبدي ر
 َّليهف قاياين يءظل يضحَ يعلف َ  فرجهف قريب  .

مدد  ااِددتعدا  والتهكددل مددن َِددباب ال صددرع قدداِ  وعلم ددا ااِددالم َ  مبددا اَ المعتدددين
تعدددال :  قددداِ رجدددال  مدددن الددد ين يخدددافه  َيعدددف هللا عليهمدددا ا خلدددها علددديهف البددداب فدددإذا 

  خلتمهه فإيمف غالاه  وعل  هللا فتهكلها َّ  ك تف م م ين .
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دهله وللمدهم ين مدن َِدباب ال صدرع قداِ تعدال :   ومدن يتدِه  وعلم ا َ  الدهاا هلل ولِر
ددهله والدد ين  م ددها فددإ  ةددزب هللا هددف الغالاه  وعلم ددا فددي قصدد  طددالهت كءدد  هللا و  ِر

ي بغددددي اختءددددار القءددددا َ الم م دددد  القهيدددد ،َومريا بح ددددن ااعدددددا  بقهله وَعدددددوا لهددددف مددددا 
...  اْلي ،ونتهةيددد الصدد هم بقهلدده  واعتصددمها بحاددل هللا جمءعددا وا  اِددتاعتف مددن قددَه

 ت رقها..  .
اء  مدن َِدباب ال صدر وشدروطه يلفدأ َّلد  هللا ع وي دتغيث والم من بعد َّتءا  مدا ي دت

ِه هللا  :   بمد ه وعهيه،رو  البخار  عن َبي هريَر رهي هللا ع ه َ  ِر كا  يقِه
َعز ج ده ويصر عاده وغلب األةزاب وةده فال شيا بعده .    ا َّله َّا هللا وةده 

ي هللا ع دده وفدي غددزَو بددر مددا جدداا فدي صددحءح البخددار  عدن عمددر بددن الخاداب رهدد
ِه هللا  َّل  المًركين ع وهف َلف َوصحابه ْدالث   قاِ:   لما كا  يهم بدر يظر ِر
القال  ع ْف مد يديه ففعل يهتف برنده :   مائ  وت ع  عًر رجال ع فاِتقال ياي هللا 

اللهف َيفز لدي مدا وعددت ي ! اللهدف  ت مدا وعددت ي !اللهدف َّ  تهلدَ هد ه العصداب  مدن 
َاِ يهتدف برنده مدا ا يديده م دتقال القالد  ةتد  َهل ااِالم ا  تعاد في األرض ! فمدا 

ِدقَ ر اؤه عدن م ماءده ع فأتدداه َبده بلدر فأخدد  ر ااه فألقداه علد  م ماءدده ْدف التزمده مددن 
ورائده وقداِ: يددا يادي هللا ك داب م اشدددتَ رندَ ع فإيدده ِدي فز لدَ مددا وعددب ع فددأيِز هللا 

َيدي ممددكف بدألف مدن المالئمد  مدر فين   عز وجل   َّذ ت تغيثه  رنلف فاِتفاب لمدف 
فأمده هللا بالمالئم ... ويهايا عدز وجدل عدن َّتءدا  مدا ي دافي ال صدر ويفلدب الهزيمد  ع 
َع والصددراع والعصددءا  ع وابتغدداا الددديءا  و  اْلخددَر ع  مددن عهامددل ال ًددل والفددان والت ددا

ةتد  َّذا فًدلتف ي هف ذلَ من قهله تعال :   ولقد صددقمف هللا وعدده َّذ تح دهيهف بإذيده 
َعتف فدي األمدر وعصديتف مدن بعدد مدا َراكدف مدا تحاده  مد مف مدن يريدد الدديءا ومد مف  وت ا
مددددن يريددددد اْلخددددَر ْددددف صددددرفمف عدددد هف لياتلددددءلف ولقددددد ع ددددا عدددد مف وهللا ذو فضددددل علدددد  

 الم م ين .
وة ريا من الركه  َّل  األِباب الدييهي  وةدها َو التعهيل عل  مفر  المثدَر العد يد  

َعفاتمف كثدرتمف فلدف تغدن قاِ تعا ل :   لقد يصركف هللا في مهاطن كثيَر ويهم ة ين َّذ 
 ع مف شيئا وهاقَ علءلف األرض بما رةاَ ْف وليتف مدبرين  .
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وياه ا َّل  َيه ا ياصر لمن خ لده هللا،بمدا قدد يأتءده مدن اِدتبعا  لددين هللا فدي معركتده 
َعدائه وتخل ه عن يصره وإقامته،يء تحب ب لَ ال خ اَر والخ ا ،قاِ تعدال :  َّ  م  

ي صددركف هللا فددال غالددب لمددف وإ  يخدد لمف فمددن ذا الدد   ي صددركف مددن بعددده وعلددد  هللا 
 فليتهكل الم م ه  

 المصدر : مهق  التاريخ 
 وووووووووووووووووو
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 غزوة بار الكبرى .. قررت دستور النصر والهزيم 
 

 محمد عاد هللا الخايب 
تمضدددي مدددثاًل فدددي التددداريخ البًدددر . تمًدددف عدددن األِدددباب  .... َّا َ  غدددزَو بددددر ل 

َمدا  وملددا ، ا  الحقءقد  لل صدر والهزيمد ، وهدي كتداب م تددهح تقدرؤه األجءداِ فدي كدل 
د   مدن ِد  ه الفاريد  فدي  تتادِ  التها، وا تتغير طاءعتها، فهي  يد  مدن  يدات هللا ِو

 خلقه ما  امَ ال مهات واألرض . 
ومدا ةددث يءده مدن يصدر  1967ي الخام  من يهييده ةين صدمَ َمت ا بالهزيم  ف 

لليهه  لف ي اب له مثل في التاريخ كما وص ته بعَّ الصحف  ي اب كا  ابد لألمد  
التي روعتها الهزيم  َ  تبحدث عدن ت  دير لهد ا الد   ةددث وفداق كدل تصدهر.. وه دا 

َت َبهاق الدعاي  تضدلل وتقددم الت اِدير المزي د  لهد ه المهزلد .. ف دمع ا  َ  ال داب بر
يءمدا ةدددث: هده التقدددم التم هلددهجي للعددو َو  َِّددرائيل  ولدد  عصدري .. ولمددي ي تصددر 
 عليها فالبد ل ا من الت هق في يهاةي العلهم الحديث  َو  يتحِه َّل  مفتم  عصر . 

والحقءقدد  َ  هدد ه خدعدد  َخددر  ا ت الددي ةتدد  علدد  الب ددااا مددن ال ددا .. والمددرا   
حقءقددي َا وهدده  العقيدددَ ااِددالمء   التددي هددي ِددر م هددا صددرم األمدد  عددن ال دداب ال

َغرب َ  يت مر لتاريخ دا فدال يأخد  م ده العادَر  الت هق للم لمين عل  مدار التاريخ وما 
 والدر . 

َهمءدددد  التقدددددم العلمددددي َو المخترعددددات الحديثدددد  لددددء  فددددي   وا يظددددن َ  م ددددلمًا ي مددددر 
عل  المدف ، ولمن كدل تقددم الم لمين اليهم من ي ضل الفمل عل  الاائَر َو العصا 

َائ د  تصدحح وتعمدل  علمي وكدل ِدالح مدن َةددث طدراَ هده فدي يظدر الم دلف عملد  
عملها باايما .. ْف ما ال   ةاِ بين َمت ا ونين التقددم والعصدري ؟ وهدل َ رك دا م هدا 
َّا الحددديث المعددا  عددن ةقدددهق المددرََ وم دد  الاددالق وةدددرب تعددد  الزوجددات، وإيًددداا 

وااخددتالط.. وكددا  هدد ه القضددايا. هددي التددي تقددرر المصددير لم ددتقال  ال ددرق الًددعاء .
 األم . 
 ويقِه لههاا:  
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هدل كدا  الم دلمه  مت دهقين تم هلهجءدا ةدين ايالقدها مدن قاعددَ ااِدالم بالمدي د  لددر   
 . البغدددي والعددددوا ،. واِدددتااعها فدددي عًدددر ِددد هات َ  يخههدددها ِدددبعًا وعًدددرين غدددزَو

بعًا َورنعين ِري  لف يغلا  ها فيها مَر واةدَ م  قل  العد  والعد ؟! ِو
وهل كا  َِالف ا مت هقين علمءًا ةين خرجها من الفزيَر العرنء  وةرروا الًعهب مدن 

 ذِ الروما  وغاِر  ال ر ؟ 
فلماذا ايتصر هد اا؟ وهدزم غيدرهف. ةتد  َمدام جدءش َذاا األرض وةثالد  العدالف مدن 

 اليهه . 
ددال  والعقيدددَ، أل  يقادد  لقددد ايتصددروا بددالت هق الروةددي ون اايمددا  العميددب بددالل ونالِر

ددف طريقهددا وتحددد  غايتهددا  الادددا فددي كددل َمدد  َّيمددا هددي العقيدددَ التددي تهجدده ِددلهكها وتِر
 عل  ظهر األرض. 

وغددزَو بدددر الماددر  التددي يحددن بصددد  الحددديث ع هددا َصدددق شدداهد علدد  مددا يقددِه لقددد 
َ َلَعلسْمددف  بقهلدده }َوَلَقددد  َيَصددَركْ  -ِددبحايه  -وصدد هف الحددب  َُ لسدد ن َفدداتسْقها   ٍر َوََيددْتف  ََذر ْ برَاددد  َُ ْف 

ددْلْروَ { ووصدد هف قائدددهف   ً بقهلدده ةددين  عددا لهددف:  اللهددف َّيهددف جءدداع فأشددبعهف  -   -َت
 اللهف َّيهف ة اَ فأةملهف اللهف َّيهف عرَا فأك هف اللهف َّيهف عال  فاغ هف من فضلَ .  

ين وا من اابل ِه  ِبعين بعيرا. كل اْ ين وكل ولف يلن معهف من الخيل غير  فِر
يًدداركهف كهاةددد مدد هف،  -   -ْالْدد  وكددل َرنعدد  يتبددا له  الركددهب علدد  بعيددر وكددا  

ِه هللا ةتد  يمًدي ع دَ فقداِ لهمدا:  مدا َيتمدا بدأقه  م دي  قاِ له ريءقاه: اركب يا ِر
 عل  المًي. وما َيا بأغ   عن األجر م مما . 

 المهقف:  الح ر ومهاجه  
مدددن المدي دد  للعيدددر ا لل  يدددر، ولم ددده ةددين علدددف ب دددهات القافلددد  َو   -   -لقددد خدددرج 

جءش قريش في الاريب َّل  بدر واجه المهقف بحدزم وةد ر  ووهد  جمءد  الم دلمين 
في تًليل ةرني. ففعل عل  ال اق   قء  ابن َب  صعصع   وعل  المقدم   الزنيدر 

َلهيد  ْالْد : لدهاا َبدءَّ يحملده مصدعب ابدن عميدر ابدن العدهام  َوظهدر ال دالح وعقدد 
ورايتا  ِه اوا ، َّةداهما م  عل  بن َبي طالب. واألخر  م  رجدل مدن األيصدار.. 
وقدددم طالئدد  ااِتمًددام لمعرفدد  َخبددار العدددو.. كددل ذلددَ لمهاجهدد  المهقددف المباغددَ 

ِه  ًدار يتخ  كافد  األِدباب.. ْدف اِت -   -ال   طَر.. وهه َمر خاير جعل الِر
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قا َ الفءش فَر  روةًا مع هي  عالء  ع د الفمء  وكدا  مدن بدين المتحددْين  ِدعد بدن 
ِه هللا لما َر ت فهال   بعثَ بالحب له اِتعرهدَ  معاذ  ال   قاِ...  فامَّ يا ِر
ب ددا هدد ا البحدددر فخضددته لخضدد اه معدددَ. مددا تخلددف م دددا رجددل واةددد.. َّيدددا لصددار فدددي 

يَ م دا مدا تقدر بده عي دَ.. ف در ب دا علد  بركد  الحرب صدق في اللقاا.. ولعل هللا ير 
 وقدددداِ: ِددددديروا َوبًدددددروا فددددإ  هللا قدددددد وعدددددديي َّةدددددد   -   -هللا  وه ددددا ِدددددر ال ادددددي 

 الاائ تين. وهللا لمأيي َيظر َّل  مصارع القهم .  
وع دد بدددر جمد  هللا ال ددريقين: الم دلمه  بالعدددَو الدديءا القريبدد  مدن المدي دد  والمًددركه  

ممددا يلددي ملدد .. لقددد جمد  هللا ال ددريقين علدد  غيددر مهعددد ولدده الحلمدد  بالعددَو القصدده  
العلءا يءما يدبر وما يريد.. قل  عد  الم م ين وهعف عددتهف.. وكثدَر المًدركين وقدَه 
اِتعدا هف. لءله  ه ا اللقاا العفيب فرقايا بين الحب والباطل. وميزايًا يز  ال دا  بده 

 َِباب ال صر والهزيم .  
ن مددا يريددده ال ددا  ألي  ددهف ومددا يريددده هللا لهددف لقددد كايددَ تمضدد  غددزَو وفددرق كايددر بددي

َغداروا  بدر. له كايَ لهف غير ذات الًهك  قص  تفداَر غ مهدا الم دلمه . قصد  قدهم 
... { )ِدددهَر  َك ر َتْمدددهْ  َلْمدددف  ددده  ًس دددَر َذاتر ال وَ  ََ س َغي  علددد  قافلددد  واِدددتهلها عليهدددا. }َوتَدددَه ر

َ  تمددده   -ِددبحايه  -مددا َرا ه الم دددلمه ، َمددا مددا َرا ه هللا ( وهدد ا 7األي دداِ: اْليدد  
َعدائده المددجفين  غزَو بدر، قص  عقيددَ ويصدر ةاِدف.. قصد  ايتصدار الحدب علد  
َا .. قصد  ايتصدار القلددهب ةدين تتصدل بددالل وةدين تددتخلص  بال دالح المدزو ين بلددل 

فإذا الحب راجح من هع ها ال اتي، وت تصر عل  ي  ها وتقلب بءقي ها ميزا  الظاهر 
دَل  دبس ال َحدبس َوْيب ار َادَ  َ ابردَر ال َمدافررريَن * لرْءحر دبس الَحدبس برَللرَماتردهر َوَيق  ْ ََ  ْيحر َُ غالب }َوْيرريْد 

ررْمهَ {. )ِهَر األي اِ: اْلي   َل َوَله  َكررَه ال ْمف   (8، 7ال َباطر
 اللفها َّل  هللا:  

دِه َّ  معرك  بدر كلها تدار بأمر هللا   - وت ير بمًيئته وتدبيره وقدره. وقدد اتخد  الِر
 -  يددعهه ويلدح  -عدز وجدل  -كل األِباب التي ت    َّل  ال صر ْدف لفدأ َّلد  هللا

قداِ:  لمدا كدا  يدهم بددر يظدر  –رهدي هللا ع ده  -في الدعاا عن عمر بدن الخاداب 
َيا َ . ال اي َّل  َصحابه وهف ْالْمائ  ويء .. ويظر َّل  المًركين.. فإذا ه  ف َلف و
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َاره ْف قاِ:  اللهف َيفز لي مدا وعددت ي.. اللهدف َّ  تهلدَ  فاِتقال القال  وعلءه ر اؤه وإ
َاِ ي دتغيث رنده  َهل ااِالم فلدن تعادد فدي األرض َبددا.. قداِ: فمدا ه ه العصاب  من 
ويدعهه ةت  ِقَ ر اؤه عن م ماءه.. فأتاه َبده بلدر فأخد  ر ااه فدر اه. ْدف التزمده مدن 

ه ْف قاِ: يا يادي هللا. ك داب م اشددتَ رندَ فدإ  هللا ِدي فز لدَ مدا وعددب.. فدأيِز ورائ
دَن ال َمآلئرَمد ر  -عز وجل  -هللا  ْكف بردَأل ٍف مَر ددر دَتَفاَب َلْمدف  ََيَردي ْممر  ِ يْثهَ  َرنسْمدف  َفا َتغر :}َّرذ  َت  

فريَن{ )ِهَر األي اِ: اْليد   ر . َمدا ال صدر ( وكدل ذلدَ مدن المدد  لدف يلدن َّا بًد9ْمر  ر
دْر َّراس  َمئرنس برهر ْقْلهْنْمف  َوَما ال سص  َر  َولرَتا   ً ْ َّراس ْب َُ فلف يلن َّا من ع د هللا   }َوَما َجَعَلْه 

ََُ َعزريزن َةمرءفن{ )ِهَر األي اِ: اْلي   ر َّر س  َُ ( َّ  المد من قددر مدن َقددار 10مرن  عر در 
 مًيئته.  هللا في األرض ي    هللا به

َهددل بدددر، وةددين الددتحف الم ددلمه  بالمًددركين يددِز  مددن العددريش  -   -وهلدد ا كددا  
يقه  ص هم الم لمين ب   ه فما  َشد ال ا  بأِا َوقرب ال ا  َّل  العدو َوخ  ك دا 
مددن الحصددباا َولقدد  هللا الرعددب فددي قلددهنهف. وتصدددعَ الهجددهه ْددف قدداِ:  شدددوا علدديهف 

نعد جهات يظر الم لمه  ةهلهف وقدد ايهدزم المًدركه  ِيهزم الفم  ويهله  الدبر  و 
َولق  هللا الرعب في قلدهنهف. وتصددعَ جمدهعهف َمدام مادارق المد م ين الزاهددين فدي 

ا  ال هار.   الحءاَ رهبا  الليل فِر
 .. هد ا هده ااِدالم فدي عدالف الترنءد  والف ديدد  والقءدا َ، كمدا َْاتتده ةدها ث هد ه الغددزَو

 ئ الضال  وع ديا ه ا الرصيد الرنايي؟ فلماذا ي تهر  المبا 
َهلددَ البدداغي المعتددد  لقددد جدداا َبدده جهددل َّلدد  بدددر ومعدده  -عددز وجددل  -َّ  هللا  قددد 

المغ ءات. والراقصات. والدفهم. والخمهر. لقد خدرج مدن ملد  بادرا َوشدرا وريداا وكدل 
ذلَ للصد عن ِايل هللا. ومت  ْاتَ الراقصات في معرك  َو ايتصرت المغ ءات في 
ةددرب َو ْاددَ ال ددلار  فددي ميدددا . ومتدد  ايتصددرت الدددعاو  واألقددهاِ علدد  الحقددائب 

 واألعماِ؟! 
َّ  الم لمين به ه العقيدَ كل شيا.. ونغيرها ا شيا.. ويقدِه للد ين ت دممها بدالغزو 
ال مر  ممن يظ ده  َيده ممدا يت داف  مد  التقددم َ  يتم دَ المدرا بدي ده، يقدِه لهدف: َّ  

   عل  َِا   ي ي.. فلماذا يحرم الم لمه  من ه ا الحب؟ العالف من ةهل ا يتفم
 َةرام عل  بالبله الدوح  *** ةالِ للاير من كل ج   
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 يقِه َةد مِ  ي الصهيهيء :  
دءظل َِّدرائيل خالددًا مدا   الحءاَ الدي ء  اليهه يد  هدي  و  ِدهاها ِدر خلده  َِّدرائيل ِو

 . ايددْر تاريخده فدي رمداِ الصدحراا.. ولده بقي متعلقًا بالتهرَا فإذا هفر َِّرائيل التدهرَا
 ظل مقءمًا في َرهه ونال ه  

فهدل ي دتءقظ ويعددرم َ  الاريدب الهةيددد للخدالص وال صددر وال دءا َ والعددَز ياددَ بقهلدد  
ِه هللا  م هج ةءاَ كامل للم لف.    ا َّله َّا هللا محمد ِر

بداتهف ويقيد هف، ووفق دا َ  ي دير علد  َهل بددر ْو َق ا َخالق  يهفهدف. َّيدَ يعدف  اللهف ار
 المهل  ويعف ال صير. 

  http://www.alkhateeb.net                       :المصدر 
 دددددددددددددددددد
 



 462 

 " دروس من غزوة بار "
 

لقد كايَ غزَو بدر التدي ابتددَت وايتهدَ بتددبير هللا وتهجيهده ومدد ه فرقاًيدا بدين الحدب 
دد  َو ق وَعمددب ، وف-كمددا يقددِه الم  ددرو  َّجمددااً -والباطددل  ِو رقاًيددا بمع دد  َشددمل َو

كثيدًرا، كايددَ فرقاًيددا بددين الحددب والباطددل فعدداًل، ولم دده الحددب األصدديل الدد   قامددَ علءدده 
ال ماوات واألرض، وقامَ علءه فادَر األةءداا واألشدءاا، الحدب الد   يتمثدل فدي ت در  

كلده ِددمائه  باأللههءد  وال ددلاا  والتددبير والتقدددير، وفدي عاه يد  المدده   -ِدبحايه-هللا 
َورهه، َشءائه َوةءائه له ه األلههء  المت ر َ، وله ا ال لاا  المتهةدد، ولهد ا التددبير 
وه ا التقدير بال معقب وا شريَ.. والباطل الزائدف الادارئ كدا  يعدف وجده األرض َّذ 
ذاب، ويغً  عل  ذلَ الحب األصيل، ويقءف في األرض طهاغيَ تتصدرم فدي ةءداَ 

 وَههاا تصرم َمر الحءاَ واألةءاا! ببا  هللا بما تًاا
كايَ فرقاًيا بين ه ا الحب وه ا الباطل في الهاق  الظداهر كد لَ. فرقاًيدا بدين العاه يد  
 -الهاقعء  لألشخاص واألههاا وللقءف واألوهاع وللًرائ  والقهايين وللتقاليدد والعدا ات 

 دلَ ِدهاه، وا ةداكف مدن ونين الرجهع في ه ا كله هلل الهاةد ال   ا َّلده غيدره، وا مت
 ويدده، وا مًددرع َّا َّيدداه. فارت عددَ الهامددات ا ت ح ددي لغيددر هللا، وت دداوت الددرؤو  ا 

 تخض  َّا لحاكميته وشرعه.
كايَ فرقاًيا بين عهدين في تاريخ الحرك  ااِالمء : عهد الصار والمصابَر والتفمد  

ََ واايدددفاع.. و  ااِددالم بهصدد ه تصددهًرا جديددًدا واايتظددار، وعهددد القددَه والحركدد  والمبددا 
للحءاَ، وم هًفا جديًدا للهجه  ااي ايي، ويظاًما جديًدا للمفتمد ، وشدلاًل جديدًدا للدولد  
بهص ه َّعالًيا عاًمدا لتحريدر ااي دا  فدي األرض، ونتقريدر َلههءد  هللا وةدده وةاكميتده 

لدف يلدن لده وماار َ الاهاغيَ التي تغتصدب َلههيتده وةاكميتده. ااِدالم بهصد ه هد ا 
ََ واايدددفاع ، أليدده لددف يلددن يملددَ َ  يقددف كام ددًا م تظددرًا  بددد مددن القددَه والحركدد  والمبددا 
علد  طدِه األمدد. لددف يلدن ي دتاء  َ  يظددل عقيددَ مفدر َ فددي ي ده  َصدحابه يتمثددل 
فدي شدعائر تعاديدد  هلل، وفدي َخددالق ِدلهكء  يءمددا بيد هف، ولدف يلددن لده ْبدددٌّ فدي َ  ي دددف  

الفديد والم هج الفديد والدول  الفديدَ والمفتمد  الفديدد فدي واقد  َّل  تحقيب التصهر 
الحءاَ َو  يزيل من طريقهدا العهائدب الما يد  التدي َتماتهدا، وتحدِه بي هدا وندين التاايدب 
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الهاقعي في ةءاَ الم لمين َوًا، ْف في ةءاَ البًري  كلها َخيرًا .. وهد  لهد ا التاايدب 
 الهاقعي جاات من ع د هللا.

َ فرقاًيدددا بدددين تصدددهرين لعهامدددل ال صدددر وعهامدددل الهزيمددد ؛ فَفدددَرت  وكدددل عهامدددل وكايددد
ال صدددر الظاهريددد  فدددي صدددف المًدددركين، وكدددل عهامدددل الهزيمددد  الظاهريددد  فدددي صدددف 
العصدددب  الم م ددد  ةتددد  لقدددد قددداِ: الم دددافقه  والددد ين فدددي قلدددهنهف مدددرض: )َغدددرس َهددد ْاا 

(، وقددد َرا  هللا َ  تفددر  المعركدد  علدد  هدد ا يددْ ْهف  ال حدده، وهدد  المعركدد  األولدد  بددين   ر
المثددَر المًددرك  والقلدد  الم م دد ، لتمدده  فرقاًيددا بددين تصددهرين وتقددديرين ألِددباب ال صددر 
َوِددباب الهزيمددد ، ولت تصدددر العقيددددَ القهيددد  علدد  المثدددَر العد يددد  وعلددد  الدددزا  والعتدددا ، 
، َو  فيتادددين لل دددا  َ  ال صدددر للعقيددددَ الصدددالح  القهيددد ، ا لمفدددر  ال دددالح والعتدددا 

َصحاب العقيددَ الحقد  علديهف َ  يفاهددوا ويخههدها غمدار المعركد  مد  الباطدل غيدر 
م تظرين، ةت  تت او  القه  الما ي  الظاهري ؛ أليهف يملمه  قَه َخر  ترجح الم  ، 

 َو  ه ا لء  كالًما يقاِ، َّيما هه واق  متحقب للعءا .
 : ال صر الحقءقي من هللا وكل ما  ويه ِتار لقدر هللا

 ااِتغاْ  بالل ويزِو المالئم : - 1
فريَن* َوَمدا َجَعَلدهْ  دَن ال َمآلئرَمد ر ْمدر  ر ْكف بردَأل ٍف مَر ددر َتَفاَب َلْمدف  ََيَردي ْممر  ِ يْثهَ  َرنسْمف  َفا َتغر  )َّرذ  َت  

ر  َُ ْر َّراس مرن  عر در  َمئرنس برهر ْقْلهْنْمف  َوَما ال سص  َر  َولرَتا   ً ْ َّراس ْب ََُ َعزريزن َةمرءفن(َُ   َّر س 
-رو  َةمد وم لف، َوبه  او  والترم   وابن جرير وغيدرهف عدن عادد هللا بدن ببدا  

قدداِ: لمددا كددا   -رهددي هللا ع دده-قدداِ: ةدددْ ي عمددر بددن الخاداب  -رهد  هللا ع همددا
َّل  َصحابه وهف ْالْمائ  رجل ونضع  عًر رجاًل، ويظدر  --يهم بدر يظر ال اي 

َيددا َ، فاِددتقال ياددي هللا القالدد  ْددف مددَد يددده وجعددل يهتددف َّلدد  الم ًددركين فددإذا هددف َلددف و
َهددل ااِددالم ا  برنده:  اللهددف َيفددز لدي مددا وعدددت ي، اللهدف َّ  تهلددَ هدد ه العصداب  مددن 
َاِ يهتدف برنده مداً ا يديده م دتقااًل القالد  ةتد  ِدقَ ر اؤه فأتداه  تعاد في األرض  فما 

علد  م ماءده، ْدف التزمده مدن ورائده وقداِ: يدا يادي هللا  فألقداه -رهي هللا ع ه-َبه بلر 
يْثهَ  َرنسْمدف   دَتغر ك اب م ا شدتَ لرنَ فإيه ِي فز لَ ما وعدب، فأيِز هللا تعال : )َّرذ  َت  
فريَن( فلمدا كدا  يهمئد  والتقدها هدزم هللا  دَن ال َمآلئرَمد ر ْمدر  ر ْكف برَأل ٍف مَر در َتَفاَب َلْمف  ََيَري ْممر  ِ َفا

 ًركين، فْقتل م هف ِبعه  رجاًل وَِْر ِبعه .الم



 464 

يدهم بددر:  اللهدف َّيدي َيًددب  --َوما البخار  فرو  عن ابن ببا  قاِ: قاِ ال اي 
عهدب ووعدب، اللهف َّ  شدئَ لدف تعادد  فأخد  َبده بلدر بيدده فقداِ: ة دبَ فخدرج وهده 

ْبَر(. ْ  َوْيَهلرهَ  الدر َزْم ال َفم  ْيه  َِ ( :  يقِه
 للبًر  والامأيي  !المالئم   - 2

ر ال َعزر  َُ دن  عر ددر  دْر َّراس مر َمدئرنس ْقْلدهْنْمف بردهر َوَمدا ال سص  دَر  َلْمدف  َولرَتا   ً ْ َّراس ْب َُ يدزر )َوَما َجَعَلدْه 
: لدف يفعدل هللا َّر ام المالئمد  -تعال  ذكره-ال َحمرءفر( يقِه ابن جرير الاار :  يقِه 

 ددير َّلددءلف َيهددا الم م دده  مدددً ا لمددف َّا بًددر  لمددف؛ َ  بعضددها بعًضددا، وتتابعهددا بالم
: ولت دلن  َمئرنس ْقْلهْنْمف برهر(، يقدِه َعدائمف )َولرَتا  بًاَر لمف تبًركف ب صر هللا َّياكف عل  
: ومددا  قلدهنلف بمفيئهدا َّلدءلف وتدهقن ب صدر هللا لمدف، ومدا ال صدر َّا مدن ع دد هللا. يقدِه

 َ  ي صددددركف هللا علدددديهف ا بًدددددَ بأِددددلف ت صددددرو  علدددد  عدددددوكف َيهددددا الم م دددده  َّا
وقهاكف، بل ب صر هللا لمف؛ أل  ذلَ بيده وإلءه، ي صر من يًاا من خلقه . فالمالئم  
َّذ  ا تحقددب ال صددر، وقددَه بددأ  المدد م ين ا تحقددب ال صددر؛ بددل الم م دده  والمالئمدد  

 يده ِبحايه.ِتار لقَدر هللا وهف ج ه  هللا تعال ، ي صر بهف ونغيرهف؛ أل  ال صر ب
وه ا المع   ال   يًهده الم م ه  اليهم في بدر له م اق خاص، وله ةالَو خاص ، 
فلددء  مع دد  مفددر ًا فددي الدد هن، َو َمدداًل معقدده ًا فددي األفددب بددل هدده واقدد  ةددي ا تددزاِ 
 ْاره الضخم  في ة هف وشدعهرهف، وا بدد َ  يدتف التفدر  المامدل مدن عدالف األِدباب، 

 .وإعا َ األمر كله هلل
 ال عا  من ج ه  هللا : - 3

ددْه( عدن علددي  دءْلْف ال رَعدداَ  َََمَ دً  مَر   ًَر قداِ: مددا كدا  في ددا فددار   -رهد  هللا ع دده-)َّرذ  ْيَغ
دِه هللا   --يهم بدر غير المقدا  عل  فدر  َبلدب، ولقدد َريت دا ومدا في دا متدءقظ َّا ِر
امت دددا  هللا تحدددَ شدددفَر يصدددل  ويبلددد  ةتددد  َصدددبح، ذكدددره الايهقدددي والمددداور   وفدددي 

 تعال  عليهف بال هم في ه ه الليل  وجها :
 َةدهما: َيه قهاهف بااِتراة  عل  القتاِ من الغد.

الثايي : َيه َمس هف بزواِ الرعب من قلهنهف، كما ْيقداِ:  األمدن م دءف والخدهم م دهر ، 
 وقيل: غًاهف في ةاِ التقاا الص ين.

 الماا من ج ه  هللا وله وظائف َرن : - 4
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َب َعد مْ ) دَرْكف بردهر َوْيد  هر دَماا َمداا لَرْءَاهَر ِْ َعَلء ْمف مَرن ال س ءْلْف ال رَعاَ  َََمَ ً  مَر  ْه َوْيَ زَر ًَر ف  َّرذ  ْيَغ
دددَداَم( ظددداهر القددر   يددددِ علددد  َ   ََ برددهر اأَلق  ددد ََ َعَلدد  ْقْلدددهنرْلف  َوْيَثاَر نر دددء َاا ر َولرَيدددر  ًس ددَز ال ررج 

اِ ابدددن َبدددي يفدددءح: كدددا  المادددر قادددل ال عدددا . وةلددد  ال عدددا  كدددا  قادددل المادددر، وقددد
الزَجاج: َ  الم ار يهم بدر ِبقها المد م ين َّلد  مداا بددر ف زلدها علءده ونقدي الم م ده  
دددهف وعاًدددها َوج ادددها وصدددلها كددد لَ. فقددداِ: بعضدددهف فدددي  ا مددداا لهدددف، فهج دددَ ي ِه

دهله وةا هف بإلقاا الًءاا  َّليهف: يزعف َيا َولءداا هللا وفي دا ِر ل دا هد ه والمًدركه  ي ِه
علددد  المددداا؟ فدددأيِز هللا المادددر ليلددد  بددددر ال دددابع  عًدددر مدددن رمضدددا  ةتددد  ِدددالَ 
ددددقها الظهددددر وتلادددددت ال ددددبخ  التددددي كايددددَ بيدددد هف ونددددين  األو يدددد ؛ فًددددرنها وتاهددددروا ِو

 المًركين؛ ةت  ْاتَ يءه َقدام الم لمين وقَ القتاِ.
ي ةددين صددار َّلدد  بدددر يع دد  وعددن ابددن ببددا  رهددي هللا ع همددا قدداِ:  يددِز ال اددي 

والم ددلمه  بيدد هف ونددين المدداا رملدد  وعصدد  فأصدداب الم ددلمين هددعف شددديد، َولقددد  
دهله وقدد  ه  بي هف: تزعمده  َيمدف َولءداا هللا، ويدءلف ِر الًءاا  في قلهنهف الغءظ فِه

 غلبلف المًركه  عل  الماا، َويتف ْتصلره  مف اين؟
  وتاهددروا، َوذهددب هللا عدد هف رجددز فددأمار هللا علدديهف ماددًرا شددديًدا، فًددرب الم ددلمه 

واب، ف داروا َّلد   اَ الرمل ةين َصابه المادر، ومًد  ال دا  علءده والددس الًءاا ، ْو
القددهم، َومددد هللا ياءدده بددألف مددن المالئمدد  فمددا  جاريددل علءدده ال ددالم فددي خم ددمائ  مددن 

 المالئم  مف ب ، ومءلائيل في خم مائ  مف ب .
  ِبحايه:المالئم  بحاج  َّل  معء  هللا - 5

.) ََ َّرَل  ال َمآلئرَم ر ََيَري َمَعْمف  ي َرنر  )َّرذ  ْيهةر
فالمالئمددد  بددددو  عددده  هللا تعدددال  عددداجزو  عدددن تحقيدددب َ  يصدددر ةتددد  وهدددف يثاتددده  
المدد م ين ويقدداتله  معهددف، ا بددد لهددف مددن معءدد  هللا ِددبحايه ليلقددي الرعددب فددي قلدددهب 

 المافرين.
 هللا تعال  يدير المعرك : - 6
يَن َكَ دْروا  )َّرذ   ْأل قري فري ْقْلهبر الس ر َِ يَن  َمْ ها   ََ َّرَل  ال َمآلئرَم ر ََيَري َمَعْمف  َفَثاَرْتها  الس ر ي َرنر ْيهةر

دهَلهْ  َ َوَرِْ َُ ََ بردَأيسْهف  َشدآقرها   د  ْهف  ْكدلس َبَ داٍ * َذلرد دررْنها  مر َ داقر َواه  َق اأَلع  ررْنها  َفده  َب َفاه   الرسع 
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* َذلرْمف  َفْ وْقهْه َوََ س لرل َمدافررريَن َعدَ اَب ال سدارر َومَ  َقابر يْد ال عر َ َشدر َُ هَلْه َفإر س  َ َوَرِْ َُ اقربر  ًَ  ن ْي
 ل ار(

يَن  َمْ ها ( ََ َّرَل  ال َمآلئرَم ر ََيَري َمَعْمف  َفَثاَرْتها  الس ر ي َرنر  قهله: )َّرذ  ْيهةر
: قهوا عزمهف، وصححها يءا تهف في قتاِ عدوهف من المًركين، وقد قيل وهدف مدن يقِه

المًددركين وقددد قيددل َّ  تثايددَ المالئمدد  المدد م ين كددا  ةضددهرهف ةددرنهف معهددف، وقيددل 
َعدددائهف، وقيددل كددا  ذلددَ بددأ  الَمَلددَ يددأتي الرجددل مددن  كددا  ذلددَ معددهيتهف َّيدداهف بقتدداِ 

: ِمعَ ه اا القهم يع ي المًركين يقهلده : وهللا  َصحاب ال اي   لدئن ةملدها يقِه
علي ا ل  مً ن يءحدث الم لمه  بعضهف بعًضا ب لَ فتقه  َي  هف. قالها: وذلدَ كدا  

 وةي هللا َّل  مالئمته.
ددَب( يقددِه تعددال : ِددأرعب قلددهب الدد ين ك ددروا بددي  يَن َكَ ددْروا  الرسع  ددْأل قري فرددي ْقْلددهبر السدد ر َِ (

 فاهرنها فهق األع اق.َيها الم م ه  م مف َومل ها َفرًقا ةت  ي هزمها ع مف، 
 الم م ه  من ج د هللا: - 7

ف   َبداَر* َوَمدن ْيدَهلَرهر يَن َكَ ْروا  ََة  دًا َفداَل ْتَهلردهْهْف اأَل   يَن  َمْ ها  َّرَذا َلقريْتْف الس ر َمئردٍ  )َيا ََيرَها الس ر  َيه 
ٍِ ََو  ْمَتَحيَردزًا َّرَلد  فرَئدٍ   فدًا لَرقرتَدا ر َوَمدأ َواهْ َجَهد سْف َونردئ َ  ْ ْبَرْه َّراس ْمَتَحرَر َُ دَن  َفَقدد  َبداا برَغَضدٍب مَر

يْر(  ال َمصر
ونعدد هد ه المعءد  وهد ا العده . ا مفداِ ل ددرار المد م ين مدن الزةدف فقدد َمدر هللا عددز 
وجدددل فددددي هددد ه اْليدددد  َا يدددهلي الم م دددده  َمدددام الم ددددار وهددد ا األمددددر مقيدددد بالًددددريا  

ث لي الم م ين فإذ ا لقيَ فئ  من المد م ين فئد  هدي هدعف المد م ين الم صهص  في مر
 من المًركين فال رض َا ي روا َمامهف.

وقاِ الفمههر من العلماا َ  ةلدف اْليد  بداٍق َّلد  يدهم القءامد  ولدء  فدي اْليد  ي دخ، 
وإل  ه ا ذهب مالَ والًافعي َوكثدر العلمداا. وفدي صدحءح م دلف عدن َبدي هريدَر َ  

ِه هللا   . والتهلي يهم الزةف -ويءه  …ال ب  المهنقات اجت اها  قاِ:   ِر
َوما يهم َةد فإيما فر ال ا  من َكثدر مدن هدع هف ومد  ذلدَ ع  دها، َومدا يدهم ة دين، 

 فم لَ من فر َّيما ايمًف من المثَر.
 الحص  من ج د هللا: - 8
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ََ وَ  د ََ َّرذ  َرَمي  د َ َقدَتَلْهف  َوَمدا َرَمي  َُ ْتْلهْهف  َوَلمردنس  دْه )َفَلف  َتق  مر ريَن مر   لردَي ال ْمد   َ َرَمد  َولرْيا  َُ َلمردنس 
ْن َكي در ال َمافررريَن( َ ْمههر َُ مرء ن َعلرءفن* َذلرْمف  َوََ س  َِ  َ َُ  َبالا َةَ  ًا َّر س 

ددِه هللا  لمددا صدددروا عددن بدددر ذكددر كددل واةددد مدد هف مددا فعددل:   رو  َ  َصددحاب ِر
 داخر ويحده ذلدَ، ف زلدَ اْليد  َّعالًمدا بدأ  هللا قتلَ ك ا، فعلَ كد ا؛ ففداا مدن ذلدَ ت

تعال  هه المميَ والمقددر لفمءد  األشدءاا، فقيدل: المع د  لدف تقتلدههف، ولمدن هللا قدتلهف 
ب دهقهف َّلددءلف ةتدد  َملدد مف مد هف، وقيددل: ولمددن هللا قددتلهف بالمالئمد  الدد ين َمدددكف بهددف، 

 (.384ص 4،7)ت  ير القرطاي ج
ََ َّرذ  َرَمي   َ َرَم ()َوَما َرَمي  َُ  ََ َوَلمرنس 

ددِه هللا  ددر   ولمددا الددتحف القتدداِ، كددا  ِر رافًعددا يديدده ي ددأِ هللا ال صددر ومددا وعددده، وَْمر
دِه هللا  ؛ فأخدد  مددن الحصدد  ك ددًا فرمدداهف بهدا وقدداِ:  شدداهَ الهجددهه، اللهددف ارعددب ِر

لقدددددها  روعهدددددف،  َعدددددداا هللا ا يلدددددهو  علددددد  شددددديا َو َلدددددِز َقددددددامهف  فدددددايهزم  قلدددددهنهف و
الم دلمه  يقتلده  ويأِدرو  ومدا بقدي مد هف َةددد َّا امدتأل وجهده وعي داه مدا يددر  َيددن و 

 تهجه والمالئم  يقتلهيهف.
 اِت تاح المافرين من ج د هللا: - 9

ددرن لسْمددف  َوإر  َتْعددهْ وا  َيْعددد  َوَلددن ْتغ  ردد َ ددت ْح َوإر  َت َتْهددها  َفْهددَه َخي  ترْحها  َفَقددد  َجددااْكْف ال  ددَت   َي )َّر  َت  
مر ريَن( قدداِ: األمددده  ةدددْ ا َِدددباط بدددن  َ َمدددَ  ال ْمددد   َُ َعدد ْمف  فرَئدددْتْمف  َشددي ًئا َوَلددده  َكثْددَرت  َوََ س 
َ دت ْح( قداِ:  ترْحها  َفَقدد  َجدااْكْف ال  دَت   محمد القرشي عن عاء  عن مارم فدي قهلده )َّر  َت  

َعز ال ئتين َوكرم القالتين َوكثر ال َعن    ريقين ف زلَ اْلي .قاِ َبه جهل: اللهف 
 كأيما هه يدعه عل  ي  ه وفئته فاِتفاب هللا له.

 كثَر المافرين وفئتهف من ج د هللا: - 10
مر ريَن( ولددن يددددعهف للمثدددَر  َ َمددَ  ال ْمددد   َُ أل  هللا تعددال  ياصدددر ةزندده وم يدددد ج دددده )َوََ س 

 المًرك  تتحلف بهف. فلن يفعل هللا للمافرين عل  الم م ين ِايال
 َِباب المعرك 
  ول  الحب

دِه هللا  مفتمد  المدي د ، فمتدب الصدحء   التدي  --وقامَ  ول  الحدب بعددما يظدف ِر
رناَ بدين ع اصدر مفتمد  المدي د ، مدن َيصدار ومهداجرين وَهدل كتداب؛ ب دي قي قداع 
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وال ضددير وقريظدد ، واجتمدد  الم ددلمه  للصددالَ فددي مهاقيتهددا ا يخددافه  َّيدد اا كمددا كددا  
، وتقدام الحاِ في مل ،  َوصبح الم فد مركز التفم  المديي، يءه يتل  الهةي الم دِز

الفماعددات يدددع  َّلءدده ب ددداا هدده مددن َمددر هللا يفمدد  معددالف ااِددالم فددي كلماتدده، ويءدده 
دددِه هللا  علددد  َر  ذلدددَ  --تعقدددد األلهيددد ، وت دددتقال الهفددده  وتقضددد  األقضدددء  وِر

 ي ترفد الهةي ونه ي ترشد.
 هغائن قريش
ا ولب هف الحرج، بعد َ  َفلتَ م هف ال رص  التي خااها لهدا: )َوإرذ  وملَ الغءظ قر  ًً ي

ْ خَ  َُ ْ َو َُ ْمدْر  ْمدْروَ  َوَيم  ررْجدهَب َوَيم  ْتْلدهَب ََو  ْيخ  يَن َكَ دْروا  لرْيث ارتْدهَب ََو  َيق  ََ السد ر ْمْر بر ي دْر َيم 
ار هللا تدهقيتهف وتخادءاهف، ال َماكررريَن(، وما كا  هللا لي رهف وما يخااه ، بدل لقدد اختد

ِه هللا  َّل   ار َمن وم ع ، فاةتاروا  --لءحبَ به ويءه ِعيهف وتدبيرهف، لءخرج ِر
كءدد  يترنصددده  بهددد ا المفتمددد  الددد   اختدددرق ِدددلاايهف علددد  العدددرب، َوصدددبح م اوًئدددا 
لملمدتهف فدي قبائدل الفزيدَر، ذلددَ ال دلاا  الد    ايدَ لهدف بدده العدرب م د  عدام ال يددل، 

َه ف  الدد    ددَل َعَلددي هر َِ ددل علدديهف مددن طيددر )َوََر  لددَ هللا يءدده جددءش الحبًدد  وال يددل، بمددا َِر
(؛ َّذ ظن العرب َ   ٍف مسأ ْكهٍِ يٍل* َفَفَعَلْهف  َكَعص  فَر ِر َفاَرٍَ مَرن  ف برحر مريهر َطي ًرا َََبابريَل* َتر 

ل اءدده الدد   َّا َّكراًمددا  -ِددبحايه-هللا م دد  بيتدده المحددرم، َّكراًمددا لقددريش، ومددا فعلدده هللا 
ددا   ددر الايددَ مددن األْو َوشددَ يددهر مدديال ه َ  يًددرق، ولءصددا عه هللا علدد  عي دده لءاهَر

 واأليدا  لعبا َ هللا وةده.
 َّذ  القتاِ

َهل  ررْجها  اايما ولف يلن بَد َ  تق  وقائ  بين الم ر المعايد الملابر، ونين  يَن َْخ  )الس ر
ف  برَغي رر َةبٍَ َّرا ََ  َيقْ  َياررهر ْ(، فلف يمَّ عام َو بعَّ عام ةت  كايَ مرن  ر ُس هْلها َرنرَ ا 
دِه هللا  بعددما َذ  للمد م ين بدأ  يهاجهدها القتداِ بالقتداِ:  --ه اب ِرايا َخرجهدا ِر

يَن ْيَقدد َ  لرلسدد ر ددبر ْكددلس َخددهساٍ  َكْ ددهٍر* َْذر ُسَ ا ْيحر يَن  َمْ ددها َّر س  َ ْيددَدافرْ  َعددنر السدد ر ُس اَتْلهَ  )َّر س 
ف  برَغي درر َةدبٍَ َّرا ََ  َيداررهر دن  ر ررْجدها مر يَن َْخ  * السد ر يرن ف  َلَقددر دررهر َ َعَلد  َيص  ُس  برَأيسْهف  ْظلرْمها َوإر س 
ْ  َونرَءدد ن َوَصددَلَهاتن  َ  َصددَهامر َم ٍَّ لسْهدددَر َضددْهف برددَبع  ر ال سدداَ  َبع  ُس ددْ   ْ َوَلدده ا َ ف  ُس  َيْقهْلددها َرنرَ ددا 

) َ َلَقهر ٌّ َعزريزن ُس ْ َمن َي ْصْرْه َّر س  ُس ر َكثريًرا َوَلَي ْصَر س  ُس ْف   ِ َكْر فريَها ا ْد ْي    َوَمَ اجر
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لقد ظلف الم م ه ؛ َّذ خرجها من  يارهف بأعز ما يملدَ المدرا ومدا يحمدل؛ قلدب مد من 
، بدل تدرب كثيدر مد هف بالل ْابَ عل  الحب، يالب ال فاَ بدي ه، ويترب الماِ وال ًدب

األهل والهلد، ولحقها بدار م ع  اعتزاًَا بالل وإيماًيا به، فَضلهه عل  لعاع  الديءا رغبد  
 ، فعَهههف ب صره وما َفاا عليهف.-ِبحايه-في وجهه 

قدداِ: لمددا  -رهددي هللا ع همددا-رو  ابددن جريددر عددن ِددعيد بددن جايددر عددن ابددن ببددا  
ر: َخرجدها ياديهف؟! َّيدا هلل وإيدا َّلءده راجعده !! مدن ملد ؛ قداِ َبده بلد --َْخرج ال اي 

يَن ْيَقدداَتْلهَ  برددَأيسْهف  ْظلرْمددها -عددز وجددل-لدديهْلْمن.. قدداِ ابددن ببددا : فددأيِز هللا  َ  لرلسدد ر : )َْذر
( قددداِ َبددده بلددر  يرن ف  َلَقددددر دددررهر َ َعَلدد  َيص  ُس : فعرفدددَ َيددده ِدددءله  -رهدددي هللا ع ددده-َوإر س 

َا  َةمد: وهي َِو   ي  يزلَ في القتاِ. قتاِ، و
 تدبير هللا

ددِه هللا  التحاًمددا بال ددالح، وعددا  غيرهددا  --وواجهددَ بعددَّ ال ددرايا التددي َخرجهددا ِر
ر الم م ه  ال   خرجها َّليها : َ    و  َ  يلقها قتاًا، ةت  كايَ وقع  بدر: التي قدس

ر  ير قدريش، عهًهدا عدن َمدهالهف بملد  التدي اِدتحلتها قدريش، وقددس هللا تعدال  يعه وا بعر
وإيمايهددا يمددأل الصدددور عددَز  -محدددو َ العتددا  والعدددَ-َ  تمدده  لقدداا بددين قلدد  م م دد  

بدالل، وك ددًرا بالًددءاا  وةزندده، وندين المثددَر التددي خرجددَ مدن ملدد  باددًرا ورئدداا ال ددا ، 
ددائرَ تري نر ََيسَهددا َلْمددف  َوتَدد ددَد  الاس ْ َّرة  َُ ددْدْكْف  ددَر ويصدددو  عددن ِددايل هللا: )َوإرذ  َيعر وَ  ََ س َغي  َه ر

َادَ  َ ابردَر ال َمدافررريَن( يعدف:  دبس الَحدبس برَللرَماتردهر َوَيق  ْ ََ  ْيحر َُ َك ر َتْمدهْ  َلْمدف  َوْيرريدْد  ده  ًس َذاتر ال
لقاا يحب هللا به الحب ويبال الباطل، لي هب يصر القلد  الم م د  علد  المثدَر المدافَر 

ا  تضدرب  فهفهدا لء دم  العدرب، وي دقها الخمدر المزهَه بخيالئها؛ ةيث خرجَ بالقءد
يًددَه وكاددًرا واِددتعالا، فيدد هب يصددر القلدد  الم م دد  علدد  المثددَر الم ددتماَر. فددي َيحدداا 
الفزيَر يرجر  فاقها؛ َّي ايا بزواِ  ول  الم ر وااِتعالا عل  هللا الهاةد األةد، باأليدا  

ا ، التي لف تغن ع هف شيًئا.  واألْو
 ةروب وةروب

 ائًمدا بدين طدائ تين؛  -وما تزاِ ةتد  اْل  َّا مدن عصدف هللا-لحروب كايَ تقهم َّ  ا
طائ دد  م ددتعلء  م ددتماَر، تزهددها بالعتددا  والعدددَ والعددد ؛ وم تضددع   ا تملددَ مددا تملددَ 
األول ، وعدوا  الم تعلين هدفه َّذاِ الم تضع ين ومحه عزتهف بأي  هف، يتخ ويهف 
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وةددْرهف، ويمدداا َمددهالهف وملمهددف، باددًرا واِددتمباًرا فددي تبًعددا َو َا يصددا عهيها لحاجدداتهف 
 األرض.

وه ا ما كايَ ت عله فار  والروم في  ِءا وإفريقءا َوطرام مدن َوروندا، وهده ي د  مدا 
كايددَ ت علدده قبائددل العددرب فددي الفاهلءدد  بعضددها مدد  بعددَّ، يءعدده  الم تصددر بال دداي 

َِ الحءاَ وعار الهزيمد  واألم هدات والا دات ِدبايا، يدا لده مدن وال لب، ويعه  المهزوم ب 
 ذِ.

ورنما قامَ الحرب بدين طدائ تين م دتعليتين كمدا قامدَ بدين فدار  والدروم قدديًما وندين 
 ِو الغددرب ةددديًثا، وهدد ا مددا جدداا ااِددالم لتغييددره، بددإخراج العبددا  مددن اِددتعبا  العبددا  

دهلر  َْ َولرَرِْ دزس ر ال عر مر ريَن َوَلمردنس ال ْمَ دافرقريَن َّل  ببا َ رب العبا  وااعتزاَ بعزتده: )َوللرس هر َولرل ْمد  
َِ ك ددر المددافرين  َلْمددهَ (، ولهدد ا كددا  تدددبير هللا تمهيددًدا لمددا ةدددث فددي بدددر َ  يدد  ا َيع 
وكاريددددااهف الفدددداهلي بعددددد َّيمددددارهف للحددددب األبلددددج بيددددد مددددن كددددايها فددددي ملدددد  بدددداألم  

 م تضع ين.
 وعد هللا

هله  ر هللا ِر ًَ ه َّةد  الاائ تين؛ العير التي جداات مدن َّذ وعده وصحب --ونه ا ب
 الًام تريد مل ، َو الم اجَز والقتاِ ْف ال صر.

مدددن ال فددداَ  -الددد   كدددا  علددد  َر  القافلددد -وليدددتف هللا تددددبيره مَلدددن َبدددا ِددد ءا   - 1
ا ي تدعيها لتداف  عن َمهالها، فلما اطمدأ   ًً ل َّل  مل  مح ًرا قري بالعير، بعد َ  َِر

 تدرب واِترجعهف فقد ِلف الماِ والمتاع واابل.َّل  ِالم  العير اِ
فدي َلدف َو يزيدد،  -َبه الحلف عمدرو بدن هًدام-وليتف هللا تدبيره َخرج َبا جهل  - 2

الح وافر و روع، يختاِ كاًرا وك دًرا،  في عدَ كامل ، وظهر ةاهر من خيل وإبل، ِو
: ا يرج  ةت   تضرب علي ا َوب  َ  ي تفيب اِترجاع َب  ِ ءا  بن ةرب، يقِه

 القءا  وي ق  الخمر وياعف الاعام وت م  ب ا العرب فال يزاله  يهابهي ا بعدها.
ر َ  يله  اللقاا ةيث ا يملن َ  يتف في ملا  َو مءعا  َّا  - 3 وليتف هللا تدبيره قدس

دددَه  َوالرس  َوَر ال ْقص  ي َءا َوْهدددف برال ْعدددد  َوَر الددددر ددد ْمف  َوَلددده  بإذيددده هددده: ) َّرذ  ََيدددْتف برال ْعدددد  دددَ َل مر  ِ دددْب ََ ك 
ََ َعددن ََ َمددن  َهَلدد لردد ْعددهًا لَرَيه  ددرًا َكدداَ  َم   ْ ََم  َُ ددَي  ءَعددا ر َوَلمرددن لَرَءق ضر ددْتف  فرددي ال مر َتَل    َتَهاَعدددتسف  َاخ 

َ َلَ مرء ن َعلرءفن( َُ َي  َمن  َةيس َعن َبيَرَ ٍ  َوإر س   َبيَرَ ٍ  َوَيح 
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  ااِتعدا  والتحرب
 ورهف..وشا

ددِه هللا  َّفددالت العيددر، َوتدداه خاددر خددروج قددريش ب ددالةها وقءايهددا  --ولمددا تاددَين ِر
وخمرهددا، وجددءش ي ددهق َصددحابه عدددً ا وعدددَ؛ لددف يبددا ره بمددا َلدده مددن مقددام ال اددَه يددأمر 

َّعمداًا -وي هي يبغي المهاجهد ، بدل جمد  مدن ةهلده مدن َيصدار ومهداجرين: يًداورهف 
ر ْهف  فر -ألمر هللا بر ال ْمَتَهكَرلريَن(.: )َوَشاور َ ْيحر َُ ر َّر س  َُ ل  َعَل   ََ َفَتَهكس رر َفإرَذا َعَزم   ي اأَلم 

رهددي هللا -وكددا  َصددحابه ع ددد ظ دده بهددف: َمددا المهدداجرو  فقددد قدداِ َبدده بلددر وعمددر 
ِه هللا -ع هما ِه هللا، امَّ --: ما َقر عي ي ِر ، وقاِ المقدا  بن األِه : يا ِر

ََ  لما َمرب هللا، َهدب  ََيد د : )َفاذ  ف حن معَ، وهللا ا يقِه كما قالَ ب ه َِّرائيل لمِه
: اذهددب َيددَ وركددب فقدداتال َّيددا معلمدددا  ددْدوَ (، ولمددن يقدددِه ََ َفَقدداترال َّريسددا َهاْهَ ددا َقاعر َوَرنردد
مقدداتله .. فهالدد   بعثددَ بددالحب لدده ِددرت ب ددا َّلدد  بددرب الغمددا  لفالددديا معددَ مددن  ويدده 

 خيًرا و عا له بخير. --ِه هللا ةت  تالغه، فقاِ له ِر
ددِه هللا  ب مددن َر  األيصددار؛ فهددف الدد ين خددرج مددن  --ولمددن ِر كددا  يريددد َ  ي ددتْه

:  َشديروا --مل  بعد عهدهف لده َ  يم عدهه ممدا يم عده  م ده َمدهالهف َووا هدف، فقداِ
 عليس َيها ال ا  

دِه فقد رو  ابن مر ويه وابن َبدي ةداتف عدن َبدي َيدهب األيصدار  قداِ- : قداِ ل دا ِر
َ  عائددَ -ويحن بالمدي  :  َّيي قد َخارت عن عير َبي ِد ءا  َيهدا مقالد   --هللا 

، فهددل لمددف َ  يخددرج َّليهددا لعددل هللا يغ م اهددا ؟ قل ددا: يعددف. فخددرج وخرج ددا، -مددن الًددام
فلما ِريا يهًما َو يهمين، قاِ:  ما ترو  في القهم؟ فإيهف قد َخاروا بخروجلف ؟ فقل ا: 

، مددا ل ددا طاقدد  بقتدداِ العدددو، ولمددن َر يددا العيددر، ْددف قدداِ:  مددا تددرو  فددي قتدداِ ا وهللا
القدهم ؟ فقل ددا مثددل ذلددَ، فقدداِ المقدددا : وذكددر مدا روي دداه مددن قهلدده، ْددف اِتًددارهف ْالثًددا، 

 فتملف المهاجرو  فأة  ها، ف همَ األيصار َيه يع يهف.
ِه هللا  م َ  ا تمه  األيصار تر  ع --وكا  ِر ليها يصرته َّا ممن  همده يتخهس

بالمدي   من عدو، َو  لء  عليهف َ  ي ير بهف َّل  عدو مدن بال هدف؛ فلمدا قداِ ذلدَ 
ددِه هللا  ددِه هللا؟ قدداِ:  َجددل . --ِر ، قدداِ ِددعد بددن معدداذ: وهللا لمأيددَ تريددديا يددا ِر

فقاِ له: لقدد  م دا بدَ وصددق اب، وشدهديا َ  مدا جئدَ بده هده الحدب، وَعاي داب علد  
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دِه هللا لمدا َر ت، فد حن ذلَ عهه  يا ومهاْءق ا عل  ال م  والااع ، فامَّ ب ا يا ِر
معَ، فهالد   بعثدَ بدالحب لده اِتعرهدَ ب دا هد ا البحدر فخضدته لخضد اه معدَ، مدا 
تخلف م ا رجل واةد، وما يمره َ  تلق  ب ا عدويا غًدا، َّيا لصار في الحرب، صددق 

 ، ف ر عل  برك  هللا.في اللقاا، لعل هللا يريَ م ا ما تقر به عي َ
ِه هللا  اه ذلَ، ْف قاِ:  ِيروا عل  برك  هللا َوبًروا،  --ف رس ِر ًس بقِه ِعد، وي

 فإ  هللا قد وعديي َّةد  الاائ تين، وهللا لمأيي َيظر َّل  مصارع القهم .
 ةِه مءاه بدر
ا ةتدد  َ ركددها جمءًعددا مدداا بدددر، وكايددَ بدددر ِددهقً  -علدد  غيددر مءعددا -وتقدددم ال ريقددا  

 للعرب م مهًعا خارها وملايها، كل فريب عل  عدَو وطرم.
ددِه هللا  ، وه ددا هددَب صددحابي ي ددزع مددن  --واختددار ِر م ددزًا، و عددا القددهم َّلدد  ال ددزِو
، هده الحبداب بدن اايما معين الحب و  ، وي اب من بالغ  األ ب وااقرار لمقدام ال ادَه

دِه هللا، ََر : يدا ِر ، َم دِز َيزلمده الم  ر بن عمرو بن الفمهح، ويقِه يدَ هد ا الم دِز
علءدده -هللا لددء  ل ددا َ  يتقدمدده وا يتددأخر ع دده َم هدده الددَر  والحددرب والمليدددَ؟ فقدداِ 

 :  بل هه الَر  والحرب والمليدَ .-الصالَ وال الم
، فدايهَّ ب دا ةتد  يدأتي َ يد  مداا مدن القدهم  دِه هللا، َّ  هد ا لدء  بم دِز فقاِ: يا ِر

، ْدف يا دي علءده ةهًهدا ف ملد ه ف ًدرب وا -اْلبدار-قلب ف  زله، ويغهر ما ورااه من ال
ِه هللا   ه ا الَر  وفعله. --يًرنه ، فاِتح ن ِر

 مار من ال ماا
ددهله  ةددين قدددم بدددًرا َ  َيددِز ماددًرا بقدددر، َمددا مددن جهدد   --وكددا  ممددا  َبددر هللا لِر

لدي قريش فما  المار عظءًمدا، عالهدف عدن ال داب َّلد  مءداه بددر، َومدا مدا كدا  ممدا ي
الم دلمين يبالقددر الدد   يثادَ رمدداِ الدها  ، فلددف يصدب الم ددلمين م ده َّا مددا لاسدد لهددف 
دددءْلْف  ًَر  هددد  الدددها   وَعدددايهف علددد  ال دددير، وهددده مدددا ع ددداه رب العدددَز فدددي قهلددده: )َّرذ  ْيَغ

دددَرْكف بردددهر َوْيددد    دددَماا َمددداا لَرْءَاهَر دددن ال س ِْ َعَلدددء ْمف مَر دددْه َوْيَ دددزَر دددَز ال رَعددداَ  َََمَ دددً  مَر   َب َعددد ْمف  ررج  هر
َداَم(. ََ برهر اأَلق  ََ َعَل  ْقْلهنرْلف  َوْيَثاَر نر ء َاا ر َولرَير  ًس  ال

 اِتاالع
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ِه هللا  من يصر هللا ال   وعده، فإيه َخ  بأِباب ةلمد  المقاتدل  --ورغف يقين ِر
ي دتال  خادر  -كمدا رو  ابدن هًدام-ال   يتأهب، وخرج من المع لر مد  َبدي بلدر 

ةت  وقف عل  شءخ من العرب؛ ف دأله عدن قدريش وعدن محمدد َوصدحابه ومدا القهم، 
ددِه هللا  : --بلغدده عدد هف؟! فقدداِ: ا َخاركمددا ةتدد  تخارايددي ممددن َيتمددا! فقدداِ لدده ِر

 َّذا َخارت دددا َخاريددداب  قددداِ: َوذاب بددد اب؟ قددداِ:  يعدددف ، قددداِ: فإيددده بلغ دددي َ  محمدددًدا 
  َخاريددي فهدف اليددهم بملدا  كدد ا َوصدحابه خرجددها يدهم كدد ا وكد ا، فددإ  كدا  صدددق الد 

دِه هللا -وك ا  دا خرجدها يدهم كد ا  -وصدحبه --الملا  الد   يءده ِر ًً ونلغ دي َ  قري
للملددا  الدد   بدده -وكدد ا، فددإ  كددا  صدددق الدد   َخاريددي فهددف اليددهم بملددا  كدد ا وكدد ا 

ِه هللا -قريش :  يحن من مداا  ْدف --، فلما فرغ من خاره قاِ: ممن َيتما؟ فقاِ ِر
دِه هللا ايصرم  -ع ه، قاِ: يقِه الًءخ: من ماا؟ َمن ماا العراق؟ ْف ايصدرم ِر

- َّل  َصحابه 
 والمد  اايما التهكل و 
 ي اشد رنه

دددِه هللا  ليلتدددده راكًعدددا ِدددداجًدا ي اشدددد رندددده ال صدددر؛ فقددددد َخدددرج الايهقددددي  --وندددات ِر
غير قاِ: ما كا  في ا فار  يهم بدر  -رهي هللا ع ه-والماور   ب  دهما عن علي 

دِه هللا  تحدَ شدفَر  --المقدا  عل  فر  َبلب، ولقد َريت ا وما في دا َّا يدائف، َّا ِر
يصلي ويبلي ةت  َصدبح، وجداا خادر الصدباح فدي صدحءح م دلف قداِ:.. وقداِ ِدعد 
ا تمه  يءه، ويعدد ع ددب ركائبدَ، ْدف يلقد   ًً ِه هللا، َا يا ي لَ عري بن ببا َ: يا ِر

يا كددا  ذلددَ مددا َةاا  ددا، وإ  كايددَ األخددر  عدددويا، فددإ  َظهَريددا هللا وَع يددا علدد  عدددوَر زس
جل َ عل  ركائبَ، فلحقَ بمن وراايا مدن قهم دا، فقدد تخلدف ع دَ َقدهام يدا يادي هللا 
ما يحن بأشد لَ ةًبا م هف، وله ظ ها َيا يلق  ةرًندا مدا تخل دها ع دَ، يم عدَ هللا بهدف، 

ددِه هللا علءدده  خيددًرا، و عددا لدده بخيددر، ومًدد  وي اصددحهيَ، ويفاهدددو  معددَ، فددأْ   ِر
ِه هللا  عل  مهه  الهقع ، فعرض عل  َصحابه مصارع رؤو  الم ر مدن  --ِر

: هدد ا مصددرع فددال  َّ  شدداا هللا، هدد ا مصددرع فددال  َّ   قددريش مصددرًعا مصددرًعا، يقددِه
 شاا هللا.
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دِه هللا  -قاِ عمر: فهال   بعثه بالحب، ما عدا واةدد مد هف مضدفعه الد   ةدد ه ِر
-د فددي ال دقء  ، ا يلددف عدن م اشدددته رنده، فقددد َخدرج اامددام  --ِه هللا ، وقدام ِر

دِه هللا  -رهدي هللا ع ده-َةمد عن عمدر  َّلد   --قداِ: لمدا كدا  يدهم بددر يظدر ِر
َيددا َ، فاِددتقال  َصددحابه وهددف ْالْمائدد  ويءدد ، ويظددر َّلدد  المًددركين فددإذا هددف َلددف و

َاره، ْددف قدداِ:  اللهددف --ال اددي  َيفددز لددي مددا وعدددت ي، اللهددف َّ   القالدد  وعلءدده ر اؤه وإ
َاِ ي دتغيث  َهل ااِدالم فدال تعادد بعدد فدي األرض َبدًدا ، فمدا  تهلَ ه ه العصب  من 
برنه ويدعهه ةت  ِقَ ر اؤه، فأتاه َبه بلر فأخ  ر ااه فر ه، ْف التزمه من ورائه، ْدف 
ددِه هللا، ك دداب م اشدددتَ رنددَ، فإيدده ِددي فز لددَ مددا وعدددب، فددأيِز هللا : )َّرذ  قدداِ: يددا ِر

فريَن(. وفدي روايد  ابدن  َن ال َمآلئرَم ر ْمر  ر ْكف برَأل ٍف مَر در َتَفاَب َلْمف  ََيَري ْممر  ِ يْثهَ  َرنسْمف  َفا َتغر َت  
ددِه هللا  : َبًددر يددا َبددا بلددر: َتدداب يصددر هللا، هدد ا جاريددل --َِّددحب وغيددره: فقدداِ ِر

ه يقه ه عل  ْ اياه ال ق   ْدف خدرج مدن العدريش وهده ، -غبار المعارب- خ  بع ا  فِر
ْبَر(. ْ  َوْيَهلرهَ  الدر َزْم ال َفم  ْيه  َِ  يتله قِه هللا تعال : )

 مد  ال ماا الثالث 
واختلادَ الصدد هم، وتالقددَ ال ديهم بال دديهم، وة ددف َمدر هللا للمالئمدد  اللقدداا: )َّرذ  

ينَ  ََ َّرَلدد  ال َمآلئرَمدد ر ََيَرددي َمَعْمددف  َفَثاَرتْددها  السدد ر ي َرنردد يَن َكَ ددْروا  ْيددهةر ددْأل قري فرددي ْقْلددهبر السدد ر َِ   َمْ ددها  
ررْنها  مر  ْهف  ْكلس َبَ اٍ (، وفي الحديث عن ابن ببا :  َ اقر َواه  َق اأَلع  ررْنها  َفه  َب َفاه  الرسع 
بي مددا رجددل مددن الم ددلمين يًددتد فددي َْددر رجددل مددن المًددركين َمامدده َّذ ِددم  هددرن  

: َقد دم ةيدزوم، ف ظدر َّلد  المًدرب م دتلقًءا، ف ظدر بال هط فهقه، وصدهت فدار  يقدِه
َّلءه: فإذا هه قدد ةادف َي ده، وشدب وجهده لضدرن  ال دهط، فاخضدَر ذلدَ َجمد ، ففداا 

ددددِه هللا  ، فقدددداِ:  صدددددقَ، ذلددددَ مددددن مددددد  ال ددددماا --األيصددددار  فحدددددث بدددد لَ ِر
 الثالث  .

 من قهاعد القتاِ
يَن  َمْ دها  َّرَذا َلقريدْتْف  وكا  مما َيِز هللا تعال  من َولءات قهاعد القتداِ قهلده: (َيدا ََيرَهدا السد ر

فددًا لَرقرتَدد َمئرددٍ  ْ ْبددَرْه َّراس ْمَتَحرَر ف  َيه  َبدداَر* َوَمددن ْيددَهلَرهر يَن َكَ ددْروا  ََة  ددًا َفدداَل ْتَهلرددهْهْف اأَل   ٍِ ََو  السدد ر ا
ر َوَمأ َواهْ  َُ َن  يْر(، فلء  للم لف َّا ْمَتَحيَرزًا َّرَل  فرَئٍ  َفَقد  َباا برَغَضٍب مَر َجَه سْف َونرئ َ  ال َمصر
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يادددِ مهاقدد  -َّا َ  يلدده  م دداوًرا ي حددرم مددن ملددا  َّلدد  ملددا   -وهللا ر ؤه-ااقدددام 
 َو طالًبا التحيز لاائ   من المقاتلين ي تمثر بهف. -القتاِ

 …ولمن هللا قتلهف
اعل  َو  ال عل هلل؛ به يايد ولءعلف الم م ه  َيهف ج د هللا َو واته، َو  َيديهف لء َ ال 

 ََُ ْتْلددهْهف  َوَلمرددنس  : )َفَلددف  َتق  َعددا  فأهلددَ؛ فددأيِز َهددل الًددرب، فهدده الدد   وفددب وهدده الدد   
َهدل الًدرب وظهدهرهف، فمدا كدا   ( وهه ال   َظ ر المد م ين، وملد هف مدن رقداب  َقَتَلْهف 

رج القدهم، ومَلدن ألةد َ  ي خر بقتل من قتل وإصاب  من َصاب، فالل هه ال   اِدتد
 الم م ين من يهاصيهف..
 وما رميَ َّذ رميَ

ِه هللا  يديه يهم بدر، فقاِ:  يا  --فقد رو  ابن كثير قاِ: قاِ ابن ببا : رف  ِر
رب، َّ  تهلَ ه ه العصاب  فلن تعاد في األرض َبًدا  فقاِ له جاريل: خ  قبض  من 

 رم  بها في وجهههف.التراب فارم بها في وجهههف، فأخ  قبض  من التراب ف
وذلَ ما جاا في قِه محمد بن قء  ومحمد بن كعب القرظي: لما  يا القهم بعضهف 

ددِه هللا  قبضدد  مددن تددراب، فرمدد  بهددا فددي وجددهه القددهم، وقدداِ:  --مددن بعددَّ َخدد  ِر
ددِه هللا  َعيدد هف كلهددف، َوقاددل َصددحاب ِر يقتلددهيهف  -- شدداهَ الهجددهه ، فدددخلَ فددي 

دِه هللا  ويأِرويهف، فمايَ هزيمتهف دهله --فدي رمءد  ِر ، ولمدن هللا تعدال  شدَرم ِر
َ َرَمد   َُ ََ َوَلمردنس  ََ َّرذ  َرَمي  يءما رم ، ففعل يده ترمي عن هللا، فأيِز علءه: (َوَما َرَمي 
ددمرء ن َعلرددءفن(، ْددف عَقددب هللا علدد  فضددله يءمددا  َِ  َ َُ ددْه َبددالا َةَ دد ًا َّر س  مر ريَن مر   لرددَي ال ْمدد   َولرْيا 
دددر  ْن َكي  َ ْمددههر َُ كدا  يخاددر ويقدرر ةًقددا يءمدا كددا  ويلده  ةتدد  يدتف هللا  ي دده: )َذلرْمدف  َوََ س 

ددِه هللا  وصددحبه بعدددها كيددًدا َّا َووه دده هللا تعددال  َّلدد   --ال َمددافررريَن(، فمددا كددا وا لِر
 .--َ  لقي رنه 

ددِه هللا  َّلدد  َ  عددَف  --ْددف اِددتمر ذلددَ الددههن للمددافرين َمددام ج ددد ال ددتح مددن بعددد ِر
 ااِالم اْلفاق.
 َّيما  ونار وكار

َ  وال ير، فترو  ت اصيل كثيَر عمدا  ار فدي بددر ع ددما  وتتحدث كتب ال  ن والمغا
دِه هللا  -اةتدم القتداِ: فهد ا عميدر بدن الحمدام يلدهب تمدرات، ومدا َ  ي دم  بًداَر ِر
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-  ات مدن يدده وفمده، لمن يقاتل مقااًل غير مددبر ةتد  يقتدل فلده الف د ، فيلقد  بدالتمر
 ويتقدم يءقاتل فيلق  هللا عل  عهده.

وهدد ا عاددد الددرةمن بددن عددهم يفددد ي  دده فددي الصددف بددين شددابين؛ كددل ي ددأله عددن َبددي 
جهدل عدددو هللا، ويختدداِ َبده جهددل بددين الصد هم؛ يءقددِه ابددن عدهم: ذاكددف صدداةبلف! 

ه بضدرنتين فيتبا له  المعاذا  ؛ معاذ بن عمرو بن الفمهح، ومعداذ بدن ع دراا، يتبا ايد
 ةت  يثاتاه صريًعا يعالج  خر َي اِه.

ويدركدده عاددد هللا بددن م ددعه ، فيتقدددم ويرقدد  صدددره لءفهددز علءدده، يءغلبدده كاريدداا الم ددر 
: لقد ارتقيَ مرتق  صعًبا يا رويعي الغد ف، ويحتدَز عادد هللا  وهه وشءَ الهالب، يءقِه

ِه هللا   .--َرِه وي هب فيلقءه بين يد  ِر
َعددددااه، فهقعدددها بدددين قتيدددل وتتددداب  الرمددداح  وال ددديهم فعلهدددا فدددي القدددهم، ةتددد  َذِ هللا 

 َوِير، وي ر من فر هرًنا من القءا  بدفهفهف ةت  يدخلها مل  خزايا مدةهرين
 ال ضل العظءف
 الخار في مل 

يقددِه ابددن َِّددحب: وكددا  َِو مددن قدددم ملدد  بمصدداب القددهم مددن قددريش: الحء ددما  بددن 
رااب؟ قداِ: قتدل عتبد  بدن رنءعد  وشديب  بدن رنءعد  َوبده عادد هللا الخزاعدي؛ فقدالها: مدا و 

َمعدد  بددن األِدده  وياءدده وم بدده اب ددا  -َبدده جهددل-الحلددف بددن هًددام  َومءدد  بددن خلددف و
الحفداج َوبده البختدر  بدن هًدام، فلمدا جعددل يعدد َشدرام قدريش قداِ صد ها  بدن َمءدد  

لهه ع دي، فاِدأ -يع ي َيه مف ده  ا يددر  -وهه قاعد في الحفر: وهللا َّ  يعقل ه ا 
قالها: ما فعل ص ها  بن َمء ؟ قاِ: هدا هده جدال  فدي الحفدر، وقدد َريدَ َبداه َوخداه 

 ةين قتال.
 َبه لهب يمهت كمًدا

وفددي ةددديث َبددي رافدد  مددهل  العبددا  بددن عاددد المالددب لمددا جدداا الخاددر عددن مصدداب 
َصحاب بدر كاَ هللا َبا لهب َوخدزاه، فقدام يفدَر رجلءده بًدرٍَ ةتد  جلد ، فاي مدا هده 

ال  َّذ قاِ ال ا : ه ا َبه ِ ءا  بن الحارث بن عاد المالدب قدد قددم. قداِ: فقداِ ج
َبه لهب: هلف َّليس فع دب لعمر  الخار. قاِ: ففلد  َّلءده وال دا  قءدام، فقداِ: يدا ابدن 

 َخي، َخاريي كء  كا  َمر ال ا ؟
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، ويأِدروي ا قاِ: وهللا ما هه َّا َ  لقي دا القدهم فم ح داهف َكتاف دا، يقتلهي دا كءد  شدااوا
 -يلب ده  الاءداض-كء  شااوا، َويدف هللا مد  ذلدَ مدا لمدَ ال دا ، لقي دا رجداًا بءًضدا 

وكدا  ااِدالم -عل  خيل بلب بين ال ماا واألرض، ا يقهم لها شيا، قاِ َبده رافد  
ريا ذلَ : تلَ وهللا المالئم ، فرف  َبه لهب يده فضرن ي في وجهدي هدرن  - خل ا ِو
َّل  عمه ، فضدرنَ بده فدي َر  َبدي لهدب  -َوج العبا  -ل ضلشديدَ، فقامَ َم ا

فًفته، وقالَ: َِتضع ته َ  غاب ِيده؟! يدأهللا مدا عداش َّا ِدب  لءداِ ةتد  رمداه 
فتباعدددد ع ددده ب دددهه ةتددد  قتلدددده هللا.  -وهدددي قرةددد  تتًددداام م هدددا العددددرب-هللا بالعدِددد  
 الحديث.
 فضل هللا

ِو واقعدددد  فددددي ااِددددالم، فدددد كر َةبابدددده وهلدددد ا قضدددد  هللا َمددددره َوي دددد  تدددددبيره، َووقدددد  َ
ضر َتَخددددداْفهَ  ََ   دددددَعْ هَ  فردددددي اأَلر  َتض  ْكدددددْروا  َّرذ  ََيدددددْتف  َقلريدددددلن مر   الم تصدددددرين ب ضدددددله: )َواذ 
دْلْروَ (، َوِدل مف  ً دَن الاسيَرَبداتر َلَعلسْمدف  َت َقْمدف مَر دررهر َوَرََ  َيَتَخاسَ ْمْف ال ساْ  َفآَواْكف  َوََيسَدْكف برَ ص 
ْلْروَ (، ونَين   ً َن الاسيَرَباتر َلَعلسْمف  َت َقْمف مَر ررهر َوَرََ بين قهم يحاهيمف وتحاهيهف )َوََيسَدْكف برَ ص 
دل ْتف   ًر ََ َقلرياًل َوَله  َََراَكْهف  َكثريدًرا لسَ  ْ فري َمَ امر َُ لحايبه بعًضا من َِرار تدبيره )َّرذ  ْيرريَلْهْف 

ْتف  فري ا (، وكًدف هللا تعدال  ِدعي َوَلَتَ اََع  دْدورر لسَف َّريسدْه َعلردءفن بردَ اتر الصر َِ  َ َُ رر َوَلمرنس  أَلم 
َم  َِ َا َغالرددَب َلْمددْف ال َيدده  َمدداَلْهف  َوَقددا ََع  ددء َااْ   ًس يسددَن َلْهددْف ال الًددءاا  فددي جددءش الم ددر: )َوإرذ  ََ

َن ال سا ر َوإريَري َجارن لسْمف  َفَلمسا َتَرااتر ال   د ْمف  مر َِ َّريَردي َبدرر ان مَر  رَئَتا ر َيَمَص َعَلد  َعقرَاء دهر َوَقدا
َقاب( يْد ال عر ْ َشدر َُ َ َو َُ َ  َّريَرَي َََخاْم   َّريَري َََر  َما َا َتَرو 

 َّعدا  وعدَ .. وة اب
 ر وم ددد  َ  وقعدددَ الهاقعددد  َوجدددب هللا تعدددال  علددد  المددد م ين األهبددد  وااعددددا  تح دددًبا 

اجئهف، لدء  مدن المًدركين وةددهف، بدل مدن كدل مدن ت دِه لده قهتدده َ  للقدااات قدد ت د
هله  ْتف --يحارب ااِالم وَهله َو يملر بهف فأوة  َّل  ِر دَتَاع   ِ دا ا وا  َلْهف مس در : )َوََعر

دف   دن ْ ويرهر ْكف  َو َخدرريَن مر ر َوَعدْدوس َُ وس  ْاهَ  برهر َعدد  َناطر ال َخي لر ْتر هر ٍَ َومرن رَر َلْمدهَيْهْف مَرن ْقهس  َا َتع 
ٍا فردي  دن َشدي  (، والعدَ تحتداج َّلد  ي قد  وت اءده خداص ب ضدلها )َوَمدا ْت  رْقدها  مر َلْمْهف  ْ َيع  َُ

َلْمهَ (. ر ْيَهمس َّرَلء ْمف  َوََيْتف  َا ْتظ  َُ اريلر  َِ 
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ال دددده  الراِددددخ ة دددداب خدددداص ع ددددد هللا، لددددء   اايمددددا وكددددا  للمدددد من المقاتددددل ذ  
ر َّذا اةتدم القتاِ: مقاتل بمقاتل!! ولمن َبعد من ذلدَ ةيدث َخادر ياءده كح اب البً

--  َددْروَ  َصددابرْرو  ً دد ْمف  عر ِر َّر  َيْمددن مَر مر ريَن َعَلدد  ال قرتَددا : )َيددا ََيرَهددا ال سارددير َةددرَرضر ال ْمدد  
دَن السد ً دا مَر لرْادها  ََل  َئد ن َيغ  د ْمف مَر َئَتي نر َوإر  َيْمن مَر لرْاها  مر َقْهدهَ (، ا َيغ  من اس َي   يَن َكَ دْروا  بردَأيسْهف  َقده   ر

ي قهه  تدافعلف للًها َ ون ِ المهج طلًبدا للف د ، وهدف َّيمدا يقداتله  لء دم  بهدف ال دا  
 ْ َُ ددَف  اِددتعالا وكاددًرا وخدديالا، ْددف خ ددف هللا عددن ببددا ه وقددد علددف مددا بهددف: )اْلَ  َخ س

د ْمف  ََل دفن َع ْمف  َوَعلرَف ََ س يرءْلف  َهع  ً  َئَتي نر َوإر  َيْمدن مَر لرْاها  مر َئ ن َصابرَرَن َيغ  ا َفإر  َيْمن مَر ْمف مَر
(، ولقددد صدددق الم م دده  وعددد هللا وصدددقهف هللا وعددده، فلقددد كايددَ جيددهش  َ ددي نر لرْاددها  ََل  َيغ 
ال تح تلق  َهعافها عدً ا وعدَ في قتاِ ال ر  والروم في فتهح العراق والًام ومصر 

إفريقء ، وةت  ع دما عاروا مضيب جال طدارق لقتداِ القدهط الغدرنيين، فمدا  ال صدر و 
ابررريَن( ْ َمَ  الصس َُ  معهف ما صاروا: )َو

 ملاي  الادريين
َهدل  --ل اي جاا جاريل َّل  ا  …جاا يءما رو  البخار  ب  ده:  و   فقاِ: مدا تْعددر

هددا، قداِ: وكد لَ مددن شدهد بدددًرا بددر يدءلف؟! قدداِ:  مدن َفضدل الم ددلمين  َو كلمد  يحه 
 من المالئم  .

 ونعد
فددإ  بدددًرا ومددا اب ددها مددن َةددداث، ومددا عَلددب هللا تعددال  بهددا مددن َةلددام، ومددا وَجدده مددن 

ِه هللا  وللمد م ين تحتداج وةددها ِد ًرا يتددار   ْارهدا َوخبارهدا فاهدا  --ت ايهات لِر
ددهَله  بدددَت المهاجهدد  الصددا ق : َةقددَ الحددب َوبالددَ الباطددل، وفيهددا  --علسددف هللا ِر

والم م ين علهَم الحرب وال لف وااعدا  والح ر والااع  والصار ع د اللقاا، وااْخا  
 في األعداا ةت  ي تقءف َمر هللا ال   َرا  ونَين

 http://www.islam-online.netالمصدر: 
 وووووووووووووووووو
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 اليهود ونقض العها
 

فحداولها َّشدعاِ ال ت د  بدين صد هم الم دلمين،   ادي لف يحترم اليهده  عهده هف مد  ال 
ددل فتدد  مددن فتءددا  اليهدده  ْيددَ كَرْر األيصددار بمددا كددا   فهدد ا شددا  بددن قددء  اليهدده   َِر

، ويهداهف بي هف في الفاهلء ، ف عدل ال تد  ةتد  كدا وا َ  يتقداتلها، فخدرج َّلديهف ال ادي 
هللا بدده قلددهنهف، فعددا وا عددن العدده َ َّلدد  الفاهلءدد ، وذكددرهف بااِددالم والحددب الدد   رنددَ 

 َّل  رشدهف وصهابهف.
هَله والم دلمين علد  المًدركين فدي غدزَو بددر ة ددتهف اليهده  علد   ولما يصر هللا ِر
دا  ًً ما َيعف هللا تعال  به عليهف، فقداِ ف حداص اليهده  : ا يغدر  محمدًدا َ  غلدب قري

ددِه هللا  ددا ا تح ددن القتدداِ، فلمددا بلددي ِر ًً ه جمدد  اليهدده  فددي مددا قالدد  وقددتلهف، َّ  قري
ِددهق ب ددي قي قدداع وةدد رهف مددن الغدددر و عدداهف َّلدد  ااِددالم، وذكددرهف بمددا ع دددهف مددن 
دددالته وياهتددده فقددداِ لهدددف: )اةددد روا مدددن هللا مثدددل مدددا يدددِز بقدددريش مدددن ال قمددد ،  العلدددف بِر
ل تفدو  ذلَ في كتابلف وعهد هللا َّلءلف( فقالها:  َوِلمها فإيمف قد عرفتف َيي ياي مِر

ر  َيا كقهمَ؟ ا يغريدَ َيدَ لقيدَ قهًمدا ا علدف لهدف بدالحرب فأصداَ يا محمد َّيَ ت
 فرص ، َما وهللا لئن ةارنت ا لتعلمن َيا يحن ال ا .

عل  ياءه من القر   ما يفياهف به وير  عليهف ما قالها ومدا بغدها،  -ِبحايه-فأيِز هللا 
 فقاِ تعال : }قل لل ين ك روا ِتغلاه  وتحًرو  َّل  جه ف ونئ 

ا  . قد كا  لمف  ي  في فئتين التقتا فئد  تقاتدل فدي ِدايل هللا َوخدر  كدافَر يدرويهف المه
مثليهف َر  العين وهللا ي يدد ب صدره مدن يًداا َّ  فدي ذلدَ لعادَر ألولدي األبصدار{ ] ِ 

 [.13-12عمرا : 

دِه  بدالحرب، وتأكيدد ل قضدهف للمعاهددَ التدي   َّ  كالم اليهه  ه ا تهديد واهدح للِر
ِه بي هف وني   ولم هف َصروا عل  يقضهف للعهد.  ه، وم  ذلَ فقد صار عليهف الِر

 طر  يهه  ب ي قي قاع من المدي  :
ذات يددهم ذهاددَ امددرََ م ددلم  َّلدد  ِددهق ب ددي قي قدداع لاءدد  ذهددب معهددا، فاةتدداِ عليهددا 

 اليهه  لتمًف وجهها فأبَ، فأخ  الصائي طرم ْهنها، ورناه َّل 
 ايمً َ عهرتها، َوخ وا يضحله   فلما قامَ -وهي ا تعلف-ظهرها 
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ددب رجددل م ددلف علدد   م هددا، فصدداةَ المددرََ ت ددتغيث بعددد َ  طع ددَ فددي كرامتهددا، فْه
َها  المرََ فقتله، فقام اليهه  بقتل ذلدَ الم دلف، فمدا  شدهيًدا فدي ِدايل  اليهه   ال   
دددها َ بهدددف.  هللا، فقامدددَ الحدددرب بدددين الم دددلمين واليهددده  ب ددداب غددددرهف ووقددداةتهف ِو

 قد [._]الها
فلمددا علددف ب دده قي قدداع بقدددوم الم ددلمين فددروا َّلدد  ةصددهيهف واختائددها فيهددا؛ فحاصددرهف 
الم ددلمه  وةب ددههف فددي ةصددهيهف، واِددتمر هدد ا الحصددار خم دد  عًددر يهًمددا، بعدددها 
اهدار اليهدده  َّلدد  َ  ي تحدها الحصدده  وي ت ددلمها ربًبددا وخهًفدا مددن الم ددلمين، ففدداا 

، وقاِ: )ي  ا محمد َة ن في مهالي )ةل ائي( وظلعاد هللا بن َْبي بن ِلِه
ِه ةت  اكت   ال اي  بادر هف مدن المدي د ، فخرجدها   ابن ِلِه يتً   لهف ع د الِر

تداركين ورااهدف َمددهالهف غ ءمد  للم دلمين، وذهاددها َّلد  بلددَ ت ددمي َذرعدات فدي الًددام، 
َغلاهف.  وه اب ِلَ هللا عليهف وناا مات يءه 

 قتل كعب بن األشرم اليهه  :
َالددها بق يددَ فددي المدي دد  طائ تددا  كايرتددا  مددن اليهدده : ب دده ال ضددير، ون دده قريظدد ، ومددا 

ِه هللا   يعا و  الم لمين رغف العهد ال   قاعه ِر
َغ ءدائهف اِدمه كعدب بدن األشدرم، لدف يلتدفر بدالحز  علد  قتلد   معهف، فه ا رجل من 

ع ًر ره ويًعل يار الثأر الم ار في بدر، بل ذهب َّل  مل  وعزساهف، َوخ  يْري قتالهف ب
في قلهنهف كي يحارنها الم لمين، ولف يلتف به ا، فقد تااِو بإي اا الم دلمين مباشدَر 

ِه هللا   فأخ  يهفه ِر
َعراههف. -رهي هللا ع هف-والصحاب    ويق  في 

ِه هللا  هله؟( فقام محمد بدن فقاِ ِر : )َمن  لمعب بن األشرم؛ فإيه قد  ذ  هللا وِر
ِه هللا، َتحب َ  َقتله؟ قداِ: )يعدف( قداِ: فدأذ  لدي َ  َقدِه شديًئا م لم  فقاِ: يا  ِر
ِه  : )قدل( فد هب محمدد والم لمين ةت  يامئن َّلءه كعب( قداِ   )َ  يعيب الِر

بن م لم  َّل  كعدب بدن األشدرم اليهده  ، فقداِ لده: َّ  هد ا الرجدل قدد ِدأل ا صددق  
ت دل َ )َ  َطلدب م دَ مداا( قداِ )َ  ماا( وإيه قدد ع ايدا )َتعا دا( وإيدي قدد َتيتدَ َِ

كعدب: َويًضدا وهللا لتمل ده )يصدديبلف الملدل مدن صدحب  محمددد( قداِ محمدد بدن م ددلم : 
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َّيا قد اتبع اه، فال يحب َ  يدعه )يتركه( ي ظر َّل  َ  شيا يصير شأيه، وقدد َر يدا 
ب: كيل معلهم( فقاِ: يعف اره هيي. قين )الِه ًقا َو ِو  َ  ت ل  ا ِو

ريدد؟ قداِ: اره دهيي ي دااكف، قدالها: كءد  يره دَ ي داايا َويدَ َجمدل قالها: َ  شديا ت
العرب، قاِ: فاره هيي َب ااكف؟ قالها: كءد  يره دَ َب اايدا يء دب َةددهف يءقداِ: رهدن 
ددقين؟ هدد ا عددار علي ددا، ولم ددا يره ددَ الألمدد  )ال ددالح( فهاعددده َ  يأتءدده،  ددب َو ِو بِه

 وهه َخه كعب من-ففااه ليال ومعه َبه يائل  
فددددعاهف َّلددد  الحصدددن، ف دددِز َّلددديهف فقالدددَ لددده امَرتددده: َيدددن المخدددرج هددد ه  -رهددداع ال

ال اع ؟ قاِ: َّيما هه محمد بن م لم  ورهءعي َبه يائل ، ف ِز َّليهف وهه ي  ح م ه 
ريح الايب، فقداِ َبده يائلد : مدا َريدَ كداليهم ريًحدا َطيدب، َتدأذ  لدي َ  َشدف َرِدَ؟ 

فددأخاروه.   ف فدداقتلهه، فقتلددهه، ْددف َتددها ال اددي قدداِ: يعددف، فلمددا اِددتملن م دده قدداِ:  ويمدد
 ]الترم  [.

 وووووووووووووووووو
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 العسكري  اإلسالمي 
 
 )الًبل  ااِالمء ( عرض: رها عاد اله و 
 تألء : لهاا. َ. ح. شهقي محمد بدرا  

َهر.  ي صالح شرم دد من علماا األ  مراجع : الًءخ/ مِر
 م 1999اب، ال اشر: الهيئ  المصري  العام  للمت

 عرض: رها عاد اله و  
تتفل  عظم  ااِدالم فدي تًدريعاته َوخالقءاتده التدي تحلدف معامالتده يءمدا بدين َتباعده 
ونيد هف وندين غيددر الم دلمين فدي ال ددلف والحدرب، و راِد  الع ددلري  ااِدالمء  ع صددر 
بَر مهددف جددًدا فددي فهددف   اب الحددرب و لءاتهددا وَهدددافها فددي الرؤيدد  ااِددالمء ، ف ظددَر عددا

ومقاريددد  ب دددءا  بدددين الحدددروب ااِدددالمء  والحدددروب التدددي خاهدددتها  ِو وقددده  غيدددر 
ت كد َ  ااِدالم ا يعمدل بقاعددَ ) الغايد  تادرر  ااي ايء  َِّالمء  علي مدار تاريخ ا
يل  ( ةتي في الحرب.   الِه

فدددالحرب فدددي ااِدددالم لدددف تًدددرع لالعتدددداا وترويددد  اْلم دددين، لم هدددا شدددرعَ اِدددتر ا  
لم لهن  والدفاع عن كءدا  الم دلمين وكدرامتهف َورهدهف تحدَ مظلد  َخالقءد  الحقهق ا

ت تقدر َّليهدا ةدروب العصدر الحدديث التدي تضد  مصدالحها الًخصدء  وَهددافها ال اتءد  
 . ااي ايء  فهق كل ااعتبارات ا

لدددف تعدددد الحدددروب اليدددهم ِدددهاا ال ءاِدددء  َو ااقتصدددا ي  بحاجددد  َّلدددي ال دددالح المدددا   
ء  هامش  والف د  المدرب بقدر ةاجتها َّلي التهظء  الفيد للتق ءات الحديث  في تِه

َرنداح َطرافهدا، وفددي خدمد  مصددالحها ااقتصدا ي  َوم هددا القدهمي، خاصدد  وقدد  خلددَ 
َطددرام جديدددَ ةلبدد  الم اف دد  دددد غيددر الدولدد  دددد م هددا الًددركات العمالقدد  التددي ت ددتخدم 

، ومددددن  َهدددددافها عاددددر الدددددِو َهددددف هدددد ه األ وات التف دددد  َ وات متاددددهَر فددددي تحقيددددب 
ددمات جديدددَ  ااقتصددا   وهدده وإ  كددا  ظدداهَر بًددري  قديمدد  َّا َيدده اكت ددب َبعدداً ا ِو
فددي عصددر تم هلهجءددا المعلهمددات خرجددَ بدده مددن ةيددز ال ددري  والتخ ددي َّلددي العل ءدد ، 
دددرق  العقدددِه والمعلهمدددات  وتغييدددر الفلدددد بأِددداليب تتدددراوح بدددين التاهيدددب والحصدددار ِو

التغريددب، والهدددم وتمددري  التبعءدد  فددي الدددِو الم ددتهدف  ِددهاا كايددَ والتدددمير الدد اتي و 
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ةلء   َم معا ي ، في الهقَ ال   ا يزاِ التًدري  قاصدًرا عدن محارند  مايءدا التف د  
َة دددده بقددددهايين ةمايدددد  الحريددددات والحءدددداَ الخاصدددد  لإلي ددددا ، مدددد  ايتًددددار  َو َّيقددددام 

 التف   من خاللهما.  الحاِهب اْللي واايتريَ ومماِر  َقه  َوكار عملءات
 ع داويدددن 

* ااِتراتءفء  الع لري  ااِالمء  تقهم علي تحديدد َِدباب الحدرب.. فدال عددوا  وا 
 اِتخدام للقَه في غير مههعها 

 * َّقرار العدِ وال الم دد ا التدمير والعدوا  دد هدم الفها  في ااِالم 
َهف ع  هامل الح ف الع لر  * الروح المع هي  القائم  علي الصل  بالل 

مه الهدم ة ما معرك  ال ا   من َكتهنر   * القءا َ الفمابء  ِو
 * ااِالم يحافظ علي الايئ  في َشد َوقات الحرب 

لف(  ِه )صلي هللا علءه ِو  * ة ن معامل  األِر  مادَ َخالقي يايل طبقه الِر
يدر القدد  مدن َيدد  * َّعا َ ال ظر في الترتيبات األم ء  العرنء  هدروَر شدربء  لتحر 

 اليهه  . 
َعداا ااِالم طم  معالف الع لري  ااِالمء  وم   قءامها من جديد وفدرض  يحاِو 
التبعء  علي العرب والم لمين في كل المفاات، وك لَ في مفداِ ال مدر ااِدالمي، 
دده   وفددي الهقددَ ي  دده دددد لألِددف دددد يفددد رجدداِ الع ددلري  مددن العددرب والم ددلمين يدِر

لع ددددلري  األج اءدددد ، وَعمدددداِ القددددا َ األجايددددب، والتدددداريخ الع ددددلر  للدددددِو ال ظريددددات ا
األج اءدد  فح ددب وكأيدده لددء  للعددرب والم ددلمين يظريددات ع ددلري  وا قددا َ وا تدداريخ 
ع دلر  ي دتحب الدراِد ، ومدن ْدف جدداات الدراِد  التدي يقددمها الم لدف َّْدراًا للملتبدد  

ِالمء  وتاريخها م   العهد ال اه  في العرنء  وااِالمء ، مههًحا معالف الع لري  اا
فصِه خم  : يت اِو في ال صل األِو : الفها  في ِدايل ااِدالم: وي دتعرض مدن 
خاللدده ةلددف الفهددا  فددي ااِددالم، والقتدداِ  فاًعددا عددن الدددين والددهطن، و ْددار الحددروب، 

 وااِالم  ين ال الم. 
ددِه القائددد )صددلي هللا علءدد ددلف( وي ددتعرض مددن ويدددور ال صددل الثددايي : ةددِه الِر ه ِو

ددلف(،  ددِه القائددد، قائددد ااِددالم محمددد )صددلي هللا علءدده ِو خاللدده ال مددر الع ددلر  للِر
ِه القائد، القءا َ الع لري  ااِالمء .   شفاع  الِر
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ويدور ال صل الثالث ةِه : الغزوات ااِالمء : ويت داِو المبدا ئ التدي مهددت ِدايل 
و  الع ددلري  فددي غددزَو بدددر الماددر ، ال صددر فددي الغددزوات ااِددالمء ، ونعددَّ الدددر 

وغددزَو َةددد، غددزَو الخ دددق، وةددرب رمضددا ، والدددرو  الع ددلري  مددن الهفددَر ال اهيدد  
 الًري  ، يصر هللا لف د ااِالم. 

ويدددددور ال صددددل الرابدددد  ةددددِه : َخالقءددددات الحددددرب فددددي ااِددددالم، وي ددددتعرض بعددددَّ 
َات ال دددام  ، شدددرم الف ديددد ، َخالقءدددات الحدددرب فدددي ااِدددالم، وتحدددريف اِدددتخدام الغدددا

دلف(: ] ا تغ لدها عدن َِدلحتمف [  ِه )صلي هللا علءه ِو الثبات في المعرك ، َومر الِر
 ، وااِالم ومعامل  َِر  الحرب. 

ويدددددور ال صددددل الخددددام  ةددددِه : ْقافدددد  ع ددددلري  َِّددددالمء ، وتتمحددددهر ةددددِه الترنءدددد  
ك ددددااَ الع دددلري  ااِدددالمء  للًدددباب، تًدددليل قددددَه ع دددلري  َِّدددالمء ، الصدددهم ورفددد  

 المقاتلين، الرماي  في ااِالم، يًأَ األِاِه البحر  ااِالمي. 
 الحروب وتأْيرها علي المرََ الم لم ،  ور المرََ في القهات الم لح  ااِالمء  

 ال صل األِو الفها  في ِايل ااِالم 
لف( القائد والمعلف في تأِء   ول  ااِدالم مدن َيد ِه )صلي هللا علءه ِو ه ايالب الِر
ا مع ي للعبدا ات َّا َ  تمده  لهدا قدَه تحميهدا مههدًحا  ور الددين فدي القتداِ، فمدا  

ددلف(:  ، ومددن »جاهددوا المًدركين بددأمهالمف َوي  دلف َول د تمف«يقدِه )صدلي هللا علءده ِو
ْف كا  الم لمه  َمد  محارند  اياالًقدا مدن َ  ااِدالم هده الحدب وابدد للحدب مدن قدَه 

 تحمءه. 
م  في الدين ااِالمي دد كمدا يًدير الم لدف ددد ةيدث كايدَ معدارب وللفها  ملاي  عظء

دلف( كلهدا فدي ِدايل هللا ويصدَر الحدب ويًدر العقيددَ، ومدن  ِه )صلي هللا علءه ِو الِر
ْددف قامددَ ااِددتراتءفء  الع ددلري  فددي ااِددالم علددي َِددا  تحديددد َِددباب الحددرب فددال 

ال دداب فددي َّيفددا  يظددام  عدددوا  وا اِددتخدام للقددَه فددي غيددر مههددعها، وكددا  لإلِددالم
 شامل للحرب يت ف بالرةم  والعدِ وة ن المعامل . 

 ةلف الفها  
يههح الم لف َ  الفها  فدرض ك ايد  َّذا قدام بده مدن يل دي فدي  فد  األعدداا ويصدر 
ااِددالم ِددقَ عددن البدداقين، وإذا لددف يقددف بدده مددن يل ددي للدددفاع ع دده َْمددَ األمدد  كلهددا، 
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 م دده  لي  ددروا كافدد  فلددها ي ددر مددن كددل فرقدد  مدد هف والدددليل علددي ذلددَ: ) ومددا كددا  الم
 (. ويصير الفها  فرض عين في َةهاِ ْالْ  : 122طائ  ... ( )التهن : 

األِو ددد َّذا التقدي الارفدا  تعددين علدي الفدءش ااِدالمي الفهددا  والثبدات وةدرم علدديهف 
َخدر  مدن ال رار َّا لم اوَر ع لري ، َو اةتالِ مهق  َفضدل، َو لاليحءداَ َّلدي قدَه 

 الم لمين. 
الثددايي ددددد َّذا هدداجف األعدددداا بلدددًدا مددن بدددال  ااِددالم َو اةتلدددهه، تعدددين علددي كدددل قادددر 

». الم ددلف َخده الم ددلف«َِّدالمي َ  ي دارع َّلدديهف بدالعه  َ اًا لحددب األخدَه ااِدالمء  
هف الثالث دد َّذا اِت  ر ولدي األمدر ددد خلء د  َو ملًمدا َو رئءً دا ددد قهًمدا َو شدعًبا )َ  طلدا
للتف يد والقتاِ( تعين عليهف الفها ، وذلَ لقهله:) يدا َيهدا الد ين  م دها مدا لمدف َّذا قيدل 

(، وفددي مع ددي ااِددت  ار 38لمددف اي ددروا فددي ِددايل هللا اْددأقلتف َّلددي األرض ( )التهندد : 
 العام َّعال  التعائ  العام . 

فها  وت دابقهف وعن واق  الم لمين األوائل يًير الماتب َّلي َّصرار الم لمين علي ال
ددائل  َّلددي مالقدداَ العدددو وقتالدده، وقددد لفددأ الم ددلمه  فددي الدددفاع عددن َمددتهف َّلددي عدددَ ِو
م هددددا: فددددرض التف يددددد ااجبددددار  علددددي جمءدددد  القددددا رين علددددي ةمددددل ال ددددالح، َّيًدددداا 
الحصدده  والقددالع علدددي طددِه الحددددو  مدد  العددددو، َّف دداح المفددداِ للمتاددهعين، تا دددي 

يل    للدفاع. عقيدَ الهفهم باعتبارها خير ِو
وي كد الم لف َ  اياالق الم دلمين َّلدي الفهدا  ايمدايهف العميدب بفدزاا الفهدا  الد   
وعد هللا المفاهدين : ) َّ  هللا اشتر  من الم م ين َي  هف َومهالهف بأ  لهدف الف د ... 

 (. 111( )التهن : 
 كمدددا يتمحدددهر هددددم الفهدددا  فدددي ااِدددالم فدددي َّقدددرار العددددِ وال دددالم ولدددء  التدددددمير

، ومدا يد ف ع ده مدن ت دامح »اذهاها فأيتف الالقداا«والعدوا ، مثلما تفلي في فتح مل : 
 َ   َّلي َ  تدخل قريش ااِالم وتحمل رايات الدفاع ع ه. 

َاا هدد ه  َّ  الغايدد  مددن فددرض القتدداِ فددي ااِددالم هددي الدددفاع عددن الدددين والددهطن، وإ
وع  العا لد ، وهدي التددي ال قاد  يميدز الماتدب بددين يدهعين مدن الحدروب: الحددرب المًدر 

ددِه  تهدددم َّلددي َّقددرار الحددب والدددفاع عددن العددرض واألرض والمدداِ مثددل: غددزوات الِر
لف(، وةرب العاشر من رمضا  عام   هد. 1393)صلي هللا علءه ِو
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َمددددا الحددددرب غيددددر العا لدددد  فهددددي التددددي تهدددددم َّلددددي العدددددوا  والتدددددمير وةددددب اايتقددددام 
َ مثل: ةروب اليهده  هدد العدرب فدي وااِتيالا علي األرض وقهر الًعهب الصغير 

 . 1945دد  1939والحرب العالمء  الثايء  عام  1967دد ، 1956دد  1948َعهام 
ومددن ه ددا فددإ  عاقبدد  البغددي والظلددف وخءمدد .. والظددالف يحمددل عهامددل هزيمتدده فددي يهايدد  

 األمر ةتي له ةقب ايتصارات في الاداي ، أل  قهته غير عا ل . 
الحدددددروب وخءمددددد  بلدددددل المقدددددايء ، ومدددددن ْدددددف فقدددددد ةدددددد ت وي كدددددد الم لدددددف َ   ْدددددار 

ااِددددتراتءفء  الع ددددلري  ااِددددالمء  َِددددباب الحددددرب، فددددال عدددددوا  وا اِددددتخدام للقددددَه 
ديل  المثلدي فدي عدالج المًدلالت  الع لري  في غير مههعها، َو  الحرب لء َ الِه

، أليها في ال هاي  خ اَر فا ة  للم تصر والمهزوم )َرامل ددد شدب اب ددد يتدامي بين الدِو
َ هداره.  دد خراب في مرافب وميزايء  الدول (، وتعرقل الحرب يمه التاهر ااجتمداعي وا
وتحَ ع ها : ) ااِالم  ين ال الم ( ي كد الم لف َ  ااِدالم لدف يلفدأ َّلدي الحدرب 
َّا  فاًعددا عددن الحددب ور  الظلددف، ولقددد  عددا َّلددي ال ددالم فمددن  مددن عصددف  مدده ومالدده 

دددِه  دددلف( يدددأمر بعقدددد الصدددلح مددد  األعدددداا وعرهددده، وكدددا  ِر هللا )صدددلي هللا علءددده ِو
 بًرط َ  يله  يءه مصلح  عام . 

ولل ددالم ملايدد  كايددَر فددي ااِددالم يههددحها الم لددف ةيددث جعلدده هللا اِددًما مددن َِددماا 
الف  ، واًِما من َِمائه الح  ي، وذلدَ لءغدر  ةبده فدي قلدهب المد م ين، وكمدا َمدر 

 دوا  َمر بالصلح وفَّ المًاكل التي ي ًأ ع ها العدوا . هللا باتخاذ العدَ لر  الع
ِه القائد   ال صل الثايي الِر

ددلف( مبددا ئ الحددرب وال ددالم علددي امتدددا   ددِه )صددلي هللا علءدده ِو ددي الِر  14لقددد َِر
دلف(  ِه )صدلي هللا علءده ِو قرًيا، في كد الم لف َ  العبقري  الع لري  في غزوات الِر

صددري  َو عصدداء ، وإيمددا ت بعددث مددن الماالددب العا لدد  تتفلددي فددي َيهددا لددف تدددفعها ع 
 للبًري ، وم هاج الحرب في القر   ي الب من َ  ااِالم  ين ال الم. 

دِه القائدد يقدِه الم لدف: كايدَ الفيدهش تتًدلل مدن  وعن ت ظءف الفءش في عهدد الِر
دددِه هددده القائدددد  الم دددلمين ةيدددث يخدددرج الم دددلف للقتددداِ متدددزوً ا بلدددل شددديا، وكدددا  الِر

دِه القائدد فقدد اتبد  يظدام األ علي للفيهش، وكا  يظام القتاِ هه المدر وال در، َمدا الِر
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الصف ةيث ق ف الفءش َّلي خم د  صد هم: القلدب، والمءم د ، والمء دَر، والمد خَر، 
 وال اق . 

ددلف( يرفدد  الددروح المع هيدد  للف دده  ويحددثهف علددي  ددِه )صددلي هللا علءدده ِو وقددد كددا  الِر
 ااتصاِ بهف يًاركهف في كل شيا.  الصار والتضحء ، وكا   ائف

ِه )صلي  وقد َلف )جا  بروا( كتاب )محمد يابليه  ال ماا( يههح يءه ببقري  الِر
دلف(  دِه )صدلي هللا علءده ِو لف( الع لري  التدي لدء  لهدا مثيدل، وكدا  الِر هللا علءه ِو
 يعتمد علي القه  المع هي  التي َصبحَ من المبا ئ والعهامل الحاِم  لل صر. 

دائل  دا فدي ااِدتاالع وكء ءد  تحريدر الِر دلف(  رًِ ِه )صلي هللا علءه ِو ويعاي ا الِر
التي تحه  األوامر ال ري ، والتي ا ت تح َّا ع د ملا  معلهم للمحافظ  علي ال دري  

 واألمن، ك لَ جعل ااِتاالع اختءاريا. 
   الهقَ القدَر َّ  ما تتميز به الع لري  ااِالمء  هه اامت اع عن العدوا ، وفي ي

 علي ر  العدوا  وقهره. 
دهله  لف( يقِه الم لف: لقد طبد  هللا ِر ِه القائد )صلي هللا علءه ِو وعن شفاع  الِر
ددلف( علددي الًددفاع  ال   ددء  والًددفاع  الف ددمايء ، فضددرب المثددل  )صددلي هللا علءدده ِو

صددل َّلددي األعلددي لل ددا  فددي الًددفاع  ال   ددء  مصددلًحا  ي ءددا وقائددًدا اجتمابءددا، كمددا و 
َِددمي هددروب الًددفاع  الف ددمايء  فددي الحددرب والقتدداِ ولقدداا األعددداا قائددًدا ع ددلريا 
لف( شديد القدَه فدي  وج ديا ج هًرا ومحارًنا صلًبا، وكا  المصا ي )صلي هللا علءه ِو

 . ال  وتالءي الدعَه  الحب َو اا الِر
ال   يقه  شدعبه  والقءا َ من المهههعات المهم  جًدا، فالقائد هه العقل المدبر، وهه

َو ج دده ه َّمددا لل صددر َو الهددالب، والقائددد ال دداجح لدده صدد ات ذاتءدد  وصدد ات ومهددارات 
َخددر  ملت ددب ، ومددن هدد ه الصدد ات: قددَه الًخصددء ، ِددع  العلددف، الًددفاع ، األمايدد ، 
ددِه القائددد )صددلي هللا  َّيمددار الدد ات، الًددعهر بالم ددئهلء ، المًددارك ، والقءددا َ ع ددد الِر

ددلف( لهددا شددر  طا  همددا: الم ددااَ والحددب، واليددهم يفددد يهًعددا مددن القددا َ ا تتددهافر علءدده ِو
 فيهف ه ه الص ات، بل يتهافر لديهف عل ها. 

 ال صل الثالث الغزوات ااِالمء  
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يهر  الم لف بعَّ المبا ئ التي مهددت ِدايل ال صدر فدي الغدزوات ااِدالمء  وهدي: 
دددله، ااعددددا ، الهةددددَ، الثبدددات، اايمدددا  وه ددداب شدددروط َخدددر  هدددي:  بدددالل وكتبددده وِر

الت دددهيَّ هلل والثقددد  يءددده وااعتمدددا  علءددده ا علدددي القددده  الما يددد  فح دددب، ذكدددر هللا، 
 الصار، وكايَ ه ه المبا ئ هي َِا  ال صر والهةدَ بين الم لمين. 

ويددد كر الم لدددف بعدددَّ الددددرو  الم دددت ا َ مدددن غدددزَو بددددر، والتدددي كايدددَ فدددي شدددهر 
 : هفري ، ومن ه ه الدرو  2رمضا  ِ   

َهمءدد   َهمءدد  الددروح المع هيدد  فددي المعركدد ،  َهمءدد  القءددا َ الفمابءدد ، فائدددَ اايضددباط، 
 ااِتاالع، مبا ئ معامل  األِر  معامل  كريم . 

ك لَ ه اب عدَ  رو  م ت ا َ من غزَو َةدد، والتدي كايدَ رً ا مدن المًدركين علدي 
غدزَو يفدد َيده مدن هدد، فمدن خدالِ  راِد  هد ه ال3هزيمتهف في بدر، وكايدَ فدي شدهاِ 

َِددباب الهزيمدد : المخال دد  ألمددر القائددد، التمالددب علددي الغ ددائف، الدد عر وال ههددي فددي 
َهمءددد   راِددد   َهمءددد  ااِدددتاالع،  الصددد هم، تصدددديب ااشددداع ، كددد لَ تادددَر الغدددزَو 

َهمء  الهفهم المضا ،  ور المرََ في المعرك .   شخصء  قائد العدو، 
ذلددَ بعددد َ  فًددل الم ددار فددي تحقيددب يصددر هددد، و  5غددزَو الخ دددق: كايددَ فددي شددهاِ 

 : لف(، ومن الددرو  الم دت ا َ مدن هد ه الغدزَو ِه )صلي هللا علءه ِو ةاِف علي الِر
، اِتخدام المهاي  الصد ابء ،  ِه القائد والقدَو تحقيب الم اجأَ، القءا َ الفمابء ، الِر
ةدددرب اِدددتراتءفء  الددد    الاهيدددل. ومدددن اايتصدددارات العظءمددد  فدددي العصدددر الحدددديث 

مددن تًددرين  6هددد المهافددب 1393مددن رمضددا   10العاشددر مددن رمضددا ، وكايددَ فددي 
/ َكتهنر عام   م. 1973َِو

ولقد علمت ا ه ه الحرب َ  ال صر َِاِه ااعتما  علي هللا وإخالص ال ء  هلل، وكا  
َّعددددا  الم دددلمين للقتددداِ فدددي هددد ه الحدددرب مصدددداًقا لقهلددده تعدددالي : ) وَعددددوا لهدددف مدددا 

(، 60َ ومددن رندداط الخيددل ترهادده  بدده عدددو هللا وعدددوكف ( )األي دداِ: اِددتاعتف مددن قدده 
ومن الدرو  الم ت ا َ من ه ه الحدرب: تددمير  فاعدات العددو، الثبدات فدي المعركد ، 

 ،  الصحءح والعقيدَ هما َِا  ال صر.  اايما ااتحا  قَه
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 ددت ا َ ْددف يدد كر الم لددف الهفددَر ال اهيدد  الًددري  ، ويدد كر بعددَّ الدددرو  الع ددلري  الم
َهمءد   م ها وهي: ااعدا  الفيد، ال ري  واألمن، الًفاع ، الخداع، ااخ اا والتمهيه، 

 العمل الليلي، الخاَر والم ااَ. 
َّ  تحقيب ال صر هه َمدل كايدر، ولمدي يتحقدب ويلتبده هللا ل دا ابدد مدن ااعددا  الفيدد 

أتي فددي عدددَ صددهر واألخدد  باألِددباب، ْددف ااعتمددا  علددي هللا، ويصددر هللا للم ددلمين يدد
َعي  ا، َ   َعي هف ويقللهف في  م ها: َ  يق م الرعب في قلهب األعداا، َ  يلثريا في 

ل ج هً ا ا يراها.   يِر
 ال صل الراب  َخالقءات الحرب في ااِالم 

مددددن الفددددددير بالددددد كر َ  فمدددددَر الحدددددرب تدددددور ةدددددِه التددددددمير المتبدددددا ِ بدددددين القدددددهات 
دِه القائدد المتصارع  أل  كاًل م ها ت تخدم  دائل الع دف والصدراع، َّا َ  الِر كافد  ِو

علدف َصدحابه اةتدرام العدددو الد   يعادي األمددا  لهدف، كد لَ ةددرم ااِدالم قتدل ال  دداا 
ََ فددي   اب الحددرب فددي ااِددالم دددد كمددا يًددير  والصدداءا  والًدديهخ، ولعددل الصدد   البددار

 ممتلمات. المهلف دد ة ن معامل  األِر ، وتحريف التمثيل بالقتلي وتخريب ال
هل ا المريف: ] اغزوا باِف هللا وفي ِايل هللا قاتلها من ك ر بالل، اغدزوا وا  ولقد قاِ ِر

 تغلها وا تغدروا، وا تمثلها، وا تقتلها وليًدا [ . 
وعلدددي خدددالم ذلدددَ يفدددد الددددِو غيدددر ااِدددالمء  فدددي ةرنهدددا ا تراعدددي َ  َخالقءدددات 

  مددا ِددمي بم بحدد  األبريدداا، التددي ِددقَ للحددرب، فحدددث خددالِ الحددرب العالمءدد  الثايءدد
مليهًيا من المدييين، َّهاف  َّلي مفزَر كاتين التي اعتدرم ااتحدا  ال دهفيتي  30فيها 

َلددف ج ددد  وهددابَ بهل ددد ، وإلقدداا َمريلددا  15دددد ِددابًقا دددد بهددا، والتددي راح هددحيتها 
َاكي علددددي الءابددددا  ومددددا مثلتدددده مددددن قمدددد  ايتهدددداب َخالقءدددد ات ق التددددي هيروشددددءما ويفددددا

 الحروب. 
دددات  وتتضدددح عظمددد  ااِدددالم والع دددلري  ااِدددالمء  ةي مدددا يقدددار  الماتدددب بدددين مماِر
َِّدددرائيل هدددد ال ل ددداي يين وقدددتلهف الًددديهخ واألط ددداِ، ومدددا فعلددده القائدددد صدددالح الددددين 
دددل لددده  األيدددهني ةي مدددا بلغددده مدددرض القائدددد المعدددا   )ريتًدددار  قلدددب األِدددد(، ةيدددث َِر

َالَ قائم   ي اب.  صالح الدين طايبه الخاص والحرب  الصلياء  ا 
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لقد َباح ااِالم القتاِ للدفاع عن الدين ور  العدوا ، ولم ه قصر القتاِ علي الف ه  
المحارنين فقَ، ولف يقدر قتدل ال  داا والًديهخ واألط داِ، كد لَ ةدرم ااِدالم اِدتخدام 

دمَ هدد ه المددها  ال ددام  فددي الحددروب، والتددي تدد    َّلددي اابددا َ الفمابءدد ، وقددد اِددتخ
َات في الحرب العالمء  األولدي عدام  الْمائد   1914الغا ونلدي عدد  هدحاياها مليهًيدا ْو

َات:  َلف مصاب. ك لَ اِدتخدمَ فدي الحدرب العالمءد  الثايءد ، ومدن َمثلد  هد ه الغدا
َات الم ديل  للدددمهع، كد لَ ه دداب مدا ي ددمي  د ، الغددا َات الهلِه َات األعصداب، غددا غدا

َات بال ددالح المءمدداو  المددز وج.  قددد َمريددا هللا ِددبحايه وتعددالي بالهقايدد  مددن هدد ه الغددا
َات  ال ددام  فددي قهلدده تعددالي: يددا َيهددا الدد ين  م ددها خدد وا ةدد ركف وم دد  ظهددهر هدد ه الغددا

. 1925والعددالف ياالددب بتحددريف اِددتخدامها، ومددن هدد ه الماالبددات ات اقءدد  ج ءدد  عددام 
الدين َّعداً ا للفها  الفها  هه قم  ااِالم وخالص  الدين، ورنما كا  كل شيا في 

لف(: ] َر  األمر ااِالم وعمه ه الصالَ وذرَو  ِه )صلي هللا علءه ِو كما قاِ الِر
ِدددد امه الفهددددا  فددددي ِددددايل هللا [ ، لدددد لَ تدددددعه الدولدددد  الًددددباب لاليضددددمام للتدددددريب 
 الع لر  ال   يهفر لهف فرص  يا َر لتعلف العلهم الع لري  َوةدث المهارات والعلهم. 

ددهاا فددي الحددرب ق ائمدد  م دد  بدايدد  البًددري  ولقددد تاددهرت األِددلح  بتاددهير الحءدداَ، ِو
َهددهاًا رهيبدد  جددًدا، ولمددن رغددف هدد ا ابددد َ   الحددروب الادائءدد  َو الحديثدد  فددإ  للحددرب 
يثاددَ المقاتددل فددي مهاجهدد  هدد ه األهددهاِ، ويعددرم الم لددف الثبددات بأيدده مهاصددل  قتدداِ 

وللقائدد  ور كايدر فدي ْبدات قهاتده يبقددر  العدو ِهاا كا  ذلدَ فدي الهفدهم َو الددفاع،
 ك ااَ القائد تمه  ك ااَ رجاله. 

مددن ه ددا يدددعه ااِددالم للثبددات فددي القتدداِ ةيددث يقددِه هللا تبددارب وتعددالي : ) يددا َيهددا 
(، 45الددد ين  م دددها َّذا لقيدددتف فئددد  فددداْاتها واذكدددروا هللا كثيدددًرا لعلمدددف ت لحددده  ( )األي ددداِ: 

 والعقيدَ.  اايما ي الثبات هه قَه وال   يدف  ج د الم لمين َّل
: َّ  ال درار هده علد  الثبدات وهده  وي رق الم لف بين ال درار واارتددا  للخلدف، يءقدِه
عملء  غير م ظم  وت تج عن ةال  الخهم وال عر التي ت تاب المقاتلين، َمدا اارتددا  
َو  للخلدددف فهددده تدددرب المهاقددد  األمامءددد  َّلدددي َخدددر  فدددي الخلدددف تمددده  َكثدددر تفهيدددًزا،

بم اِب  َكثر ايقام العدو فهه عملء  م ظم ، ولقد يهي ااِدالم عدن ال درار والتدهلي 
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عددن القتدداِ وجعلددده مددن المبدددائر، وفددي التددداريخ َمثلدد  كثيدددَر علددي ْبدددات الم ددلمين فدددي 
َعدائهف كما في غزو بدر، َةد.   مهاجه  

َهمء  ال الح بال  ب  للف د  فقءم  الف د  فدي ِدالةه ا لد   يدداف  ويههح الم لف 
به عن ي  ه وعن وط ه، ل لَ يهجه هللا عز وجل الم دلمين َ  يهتمدها بأِدلحتهف َوا 
يغ لدددها ع هدددا، وذلدددَ فدددي قهلددده تعددددالي: ) و  الددد ين ك دددروا لددده تغ لددده  عدددن َِددددلحتمف 

(، كدددد لَ فدددإ  الدددددر  األِو 102َومتعدددتمف يءميلددده  علددددءلف ميلددد  واةدددددَ ( )ال  ددداا: 
لملءدد  الع ددلري  هدده َ  يحددافظ علددي ِددالةه محافظتدده للف دد  فددي القددهات الم ددلح  وا

 علي ةءاته. 
ومددن ه دددا كدددا  اهتمددام الفيدددهش ااِدددالمء  باألِددلح  َوًا بتددددبيرها وتهفيرهدددا للهةددددات 
والتًددليالت، ْددف صددءايتها، ْددف ااهتمددام بهددا فددي وقددَ ال ددلف، ْددف التدددريب والمهدداَر فددي 

دِه القائدد يهدت ف بدالف ه  ويدهفر مدا يحتاجهيده مدن اِتخدامها في الحرب، وقد كدا  الِر
مأكدددل وملدددب  وكدددا  شدددديد ااهتمدددام بدددالروح المع هيددد  لهدددف، كددد لَ كدددا  يعدددد للمعركددد  

 ااعدا  الفيد ويًرم علي ذلَ ب   ه. 
َمدددا عدددن معاملددد  األِدددر  يءقدددِه الم لدددف: عقددددت عددددَ معاهددددات  ولءددد  بخصدددهص 

َّطددددالق ِددددراح وتدددد ص علددددي  1948معاملدددد  األِددددر  م هددددا: معاهدددددَ مهي ددددتر عددددام ،
ك لَ صدر  1949األِر  فهر ايتهاا الحرب، ولم ها لف ت   ، ومعاهدَ ج ء  عام ،

بروتهكددها  لحمايدد  المدددييين وقددَ الحددرب، َّ  ااِددالم ِدداب هدد ه المعاهدددات وةددد  
ددِه  كء ءدد  معاملدد  األِددر  بالرةمدد  والح دداظ علددي كددرامتهف وةءدداتهف، ولقددد هددرب الِر

ددلف( َروع ا ألمثلدد  فددي معاملدد  األِددر  والع دده عدد هف ةيددث َطلددب )صددلي هللا علءدده ِو
ِددراح عًددَر  ام َِددير كددايها يعملدده  علددي قتلدده، فقددد كايددَ القاعدددَ ااِددالمء  هددي 
المدن علدي مدن ا مداِ لده، وال ديدد  بال  دب  للقدا ر َو تبدا ِ األِدر  مدن الفدداياين، َو 

َ يءفددب الحدد ر مددن يقدهم األِددير بتعلددءف القددرااَ والمتابد  لعددد  مددن الم ددلمين، ومد  ذلدد
األِددر  ةتددي ا يعدده وا للقتدداِ مددَر َخددر . ويدد كر الم لددف قصدد  ال يل ددهم ال ري ددي 

ال   وق  َِيًرا في يد الفزائريين فدأكرمهه َوة د ها معاملتده، » رجاا جارو  «الم لف 
َعلن َِّالمه َويًأ معهدًدا للدراِدات ااِدالمء   ولما عرم َ  ه ه هي تعالءف ااِالم 

 في باري . 



 492 

 ال صل الخام  ْقاف  ع لري  َِّالمء  
تهدتف الددِو والًددعهب بالفيدل الفديدد مددن َب داا الدهطن، فالترنءدد  الع دلري  لء دَ فقددَ 
هي ااِتعدا  للحرب والقتاِ دد كمدا يعتقدد الدبعَّ ددد وإيمدا هدي التعده  علدي اايضدباط 

ن الترنءدددد  واالتدددزام بددداألخالق والمبددددا ئ ال دددلءم ، ونفايددددب الترنءددد  الع دددلري  ابددددد مددد
ااِدددالمء  وإعاددداا الًدددباب المحاهدددرات وال ددددوات الدي ءددد  التدددي تههدددح لهدددف ِدددايل 
الااع  وةدو  الًرع، ويفب َ  يلده  ذلدَ مصدداًقا لقهلده تعدالي : ) ا ع َّلدي ِدايل 

 (. 125رنَ بالحلم  والمهعظ  الح    وجا لهف بالتي هي َة ن ( )ال حل: 
ب وااهتمددام با داا َج ددامهف، وهدد ا مددا يرشددديا وهد ا كلدده يعمددل علددي تقهيد  ب ءددا  الًددبا

ددددِه المدددريف فددددي قهلددده: ] المدددد من القدددده  خيدددر َوةددددب َّلدددي هللا مددددن المدددد من  َّلءددده الِر
 الضعء  [ . 

َّ  القددَه شدديا عظددءف فددي ااِددالم فقددد جعلهددا هللا ِددبحايه وتعددالي اِددًما مددن َِددمائه 
ً و  ااِالمء  ال   الح  ي )القه ( ول لَ طالب الم تمر الراب  للمفل  األعلي لل

م بالقداهَر بإعدا َ ال ظدر فدي 1991هدد ددد يء دا / َبريدل عدام 1411عقد في شهاِ عدام 
الترتيبات األم ء  بين الدِو األعضاا في م ظم  الم تمر ااِالمي والدِو األعضاا 
فدددي جامعددد  الددددِو العرنءددد ، وذلدددَ ايًددداا قدددَه ع دددلري  َِّدددالمء  تقدددهم بت  يددد  َةلدددام 

ااِدددالمء  طبًقدددا ألةلدددام الًدددريع  ااِدددالمء ، ولددده كايدددَ ه ددداب قدددَه محلمددد  العددددِ 
 ع لري  َِّالمء  لعملَ علي ر ع العراق عن ااعتداا علي المهيَ. 

ويملددن َّيًدداا هدد ه القددَه ااِددالمء  بالتمامددل والتعدداو  بددين الدددِو ااِددالمء ، َمددا عددن 
مء ، قتدداِ الدولدد  المهددام التددي تملددف بهددا هدد ه القددَه فهددي: ال صددل بددين الدددِو ااِددال

المعتدي  ور  العدوا  بالقَه الم لح ، ال صل بين القهات المتحارن ، تقدديف تقدارير عدن 
 المهقف الع لر  في الدِو ااِالمء  َّلي من يهمه األمر. 

 َما عن فهائد تًليل ه ه القَه الع لري  ااِالمء  من ال اةء  الع لري  فم ها: 
ااِالمء ، رف  الم ااَ القتالء  للهةدات المًدترك  فدي تهةيد ال مر الع لر  للفيهش 

، وندد لَ يلدده  َّيًدداا القددَه الع ددلري  ااِددالمء  مالًبددا مهًمددا يتفددد  كددل عددام فددي  القددَه
 كاف  اللقااات والم تمرات ااِالمء . 
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ْددف يتحدددث الم لددف عددن الصددءام و وره فددي رفدد  ك ددااَ المقدداتلين ويههددح َ  للصددءام 
ب بعضها، وقد يخ ي علي ا البعَّ اْلخر، ومن ه ه ال هائد: التعه  فهائد كثيَر قد يدر 

د ا فديهف  دهله، ف مده  قدد غِر علي الااع ، فد حن َّذا رني دا األب داا علدي طاعد  هللا وِر
خلًقا ةميًدا يدفعهف َّلي اايضباط فدي ةءداتهف، كد لَ مدن فهائدد الصدءام التددريب علدي 

   والمقاتلين. الصار وهه ص   مهم  لمل م لف، ونخاص  الف ه 
وي دت يد رجدداِ القدهات الم ددلح  مدن صددءام شدهر رمضددا  ةيدث يتعدده و  علدي الفددهع 
َما  َْ اا الحرب، وا يقف شهر رمضا  عقب  في ِايل القتاِ لدر   والعاش وهما ا

هد، وايتصدر فيهدا الم دلمه ، كد لَ ه داب 2العدوا ، فقد كايَ غزَو بدر في رمضا  
م والتدي ايتصدر فيهدا الفدءش 1973هد المهافب 1393معرك  العاشر من رمضا  عام 

المصر  علي َِّرائيل، فالصهم يعاي الم لف شح   َّيمايء  عظءم  تفعله قا ًرا علي 
 العبا َ والعمل والفها  في    واةد. 

َهمءدد  الرمايدد  فهددي َّةددد  الع اصددر الرئء دد  التددي تمدده  شخصددء   ويههددح الم لددف 
ددِه ددلف( يحدث علددي الرمايد  فددي  المقاتدل فدي ميدددا  المعركد ، والِر )صدلي هللا علءده ِو

َةا يدث كثيددَر م هددا ] َا َّ  القددَه الرمددي، َا َّ  القددَه الرمددي، َا َّ  القددَه الرمددي [ ، 
وهددد ا تهجءدددده يادددده  ةلددددءف، أل  الرمايددد  هددددي َِددددا  الف ديدددد  وهدددي تهدددددم َّلددددي  قدددد  

ما يثاَ َ  التصهيب والقدَر علي َّصاب  الهدم، ويفد في تاريخ المعارب ااِالمء  
الم لمين كايَ لهف معرف  عمءق  ب ن الرماي ، ومن ذلَ في غدزَو بددر، وغدزَو َةدد. 

 من ه ا كا  اهتمام الدِو ااِالمء  والفيهش ااِالمء  بالرماي . 
َمددا عددن البحددر فقددد كددا  الم ددلمه  األوائددل ا يفيدددو  ركددهب البحددر ةيددث َّ  شددبه 

هف فددددي القددددهات الاريدددد  فقددددَ، ولددددف يدددد كر الفزيددددَر العرنءدددد  صددددحراا قاةلدددد  فمددددا  ت ددددهق
الم رخه  َ  معلهمات عن عالق  الم لمين األوائل بالبحر ما عدا جماعد  الصدحاب  

، ولمن »بأصحاب ال  ي  «ال ين خرجها للهفَر َّلي الحبً  عن طريب البحر وعرفها 
ات عَ فتهةات الم لمين في عهد عمر بن الخاداب فقدد فدتح بدالً ا كثيدَر تادل علدي 

هددد، ولمددن 642هددد دددد 21بحددر، وذلددَ خددالِ ذرَو ال تهةددات ااِددالمء  فددي ال تددَر مددن ال
كا  َِو من ِمح بركهب البحر هه الخلء   عثما  بن ع ا  ةيث ِمح لمعاوي  بدن 
َبي ِ ءا  وعاد هللا بدن ِدعد ددد والدي مصدر ددد بركدهب البحدر، ولمدن بددو  َّجبدار َةدد 
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 ددلمه  فددي ذلددَ بأهددالي مصددر والًددام، مددن الم ددلمين علددي ذلددَ، واِددتعا  العددرب الم
 ون لَ  خل الم لمه  ألِو مَر في ه ا المفاِ. 

َعقداب ذلدَ قدام  وقد تحرب ه ا األِاِه البحر  لالِتيالا علي جزيدَر قادرص، وفدي 
 500بأِدداِه ملدده  مددن ةددهالي » ق  ددااتز الثددايي بددن هرقددل«ااماراطددهر الايزياددي 

فريقءددا اِددتعا ته مددن الم ددلمين، وكايددَ ِدد ي   للهفددهم علددي ال دداةل اللياددي بًددماِ َ
َِو معركدد  بحريدد  للم ددلمين هددي معركدد  ذات الصددهار  بددين الم ددلمين ونددين َِدداِه 
َهف المهايئ ااِالمء  في ذلَ الهقَ وَهدف قاعددَ  الروم، وقد َصبح مي اا ااِل دري  
هددد بحريد  لألِداِه ااِدالمي، ونلغددَ هد ه األهمءد  لمي داا ااِددل دري  ذروتهدا فدي ع

الممالءددَ، وكددا  عمددرو بددن العدداص قددد فددتح ااِددل دري  مددرتين مددَر صددلًحا، واألخددر  
بحددد ال ددء . وللمددرََ  ور فددي الفهددا  يههددحه الم لددف: وهدده َ  هللا ِددبحايه وتعددالي 
خصدددها بالرقددد  والضدددعف، لددد لَ يلددده   ورهدددا م اِدددًبا لهددد ه الخصدددائص، يدددءملن َ  

مثل: اا اَر وال لرتاري  والاباع   تًترب وت    بعَّ األعماِ في الخاهط الخل ء 
َعدددداً ا مدددن  َ  والم دددته عات، ونددد لَ تدددهفر  علدددي اْللددد  الماتبددد  واألعمددداِ فدددي المخدددا
الرجدداِ للقتدداِ فددي الخاددهط األمامءدد ، كدد لَ يملددن َ  تقددهم المددرََ بأعمدداِ التمددريَّ 

 ورعاي  المرهي والمصابين. 
لحدروب، فقددد َظهددرت معركدد  َةددد وه داب َمثلدد  كثيددَر فددي التداريخ اشددتراب المددرََ فددي ا

 ور المرََ ةيث اشتركَ في القتاِ ال علدي فدي األوقدات الحرجد  خدالِ المعركد ، كمدا 
كايَ تقهم بإِعام الفرةي وةمل الماا للف ه ، ك لَ في غزَو الخ دق كايَ ه اب 
َم «خءمدد  امددرََ ت ددمي )) روفيدددَ(( كايددَ تددداو  فيهددا الفرةددي، وه دداب امددرََ ت ددمي 

دلف( ةتدي َصدابتها الفددراح » عمداَر دِه )صدلي هللا علءده ِو األيصداري  قاتلدَ عدن الِر
 فأقعدتها. 

ولمن ه اب محاذير ع د عمل المرََ في القدهات الم دلح ، فالبدد مدن الدز  ااِدالمي، 
 وم   ااختالط م  الرجاِ، العمل الفا  المخلص . 

ر َيًضدا  وللحرب  ْارها المايدَر والتدي ا تقتصدر علدي الف ده  المًداركين فيهدا، بدل تدْ 
علي ال  اا، ةيث َّ  المقاتلين لهدف َِدرهف مدن ال  داا والالتدي يصدان بدالتهتر والقلدب 
َعددداً ا كايددَر مددن ال  دداا واألرامددل  مددن الحددرب خهًفددا علددي رجددالهف، ونعددد الحددرب يفددد 
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الالتي فقد  َوا هن والا دات الالتدي فقدد   بدااهن، وهد ه الخ دائر يظدل تأْيرهدا مدد  
، كدد لَ فددي بعددَّ الحددروب تقددهم القددهات المعا يدد  بااعتددداا علددي ال  دداا فددي الحءدداَ

 .َ  األراهي التي يدخلهيها كما ي عل الصرب في ي اا الاِه   والهِر
كمددا َ  الحددروب الحديثدد  َصددبحَ ةروًنددا شددامل  يتعددرض فيهددا ال ددلا  المدددييه  مددن 

َيا َ ي ب  ا اياث عدن الد كهر فدي الرجاِ وال  اا للضرب، ومن  ْار الحروب َيًضا 
الدددِو المتحارندد  فت دده  مًددلل  العددهاي  الالتددي ا يتددزوجن، وللمددرََ  ور فددي التعميددر 

 والا اا بعد الحرب، وذلَ ل د ال قص في األيد  العامل . 
َّ  ااِالم ي ظر َّلي الحرب للدفاع عن الدين والدهطن بأيهدا جهدا  فدي ِدايل هللا َو  

 ه  شهيًدا. المقاتل ال   يمهت في الحرب يل
َعراض ال  اا كما ي عدل غيدر الم دلمين وا ي تقمده   َّ  ج د ااِالم ا يعتدو  علي 

  ميمن األعداا، أل  ااِالم  ين رةم  وت امح وه ه هي عظم  الدين ااِال
 وووووووووووووووووو
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 تأمالت عي غزوة بار
 
مل ، لما تحمله بين ْ اياهدا تعتار ال يَر ال اهي  بأةداْها وت اصيلها مدِر  ياهَيً  متما 

مددن الدددرو  العظءمدد  وال هائددد الفليلدد ، التددي تلَاددي اةتءاجددات ال ددا  وتحددَل مًدداكلهف، 
ف لهف م هج التعامل م  مهاقف الحءاَ ومفرياتها.   وتِر

وغزَو بدر، هي َّةد  الغزوات المليئ  بالعظات والعار، والمعايي والداات، يءح ن 
القددداا الضدددها علددد  َةدددداْها واِدددتخراج ال هائدددد مدددن بدددين الهقدددهم َمدددام تلدددَ التفرنددد  

 ِاهرها. 
َّ  َبددَر مددا جدداات بدده غددزَو بدددر، تأكيدددد مادددَ الًددهر ، باعتبدداره مادددًَ مددن مبدددا  ا 
الًددريع  َوصدداًل مددن َصددِه الحلددف، وصددهرًَ مددن صددهر التعدداو  علدد  الخيددر، يح ددظ 

َ  المفتم ، ويفَ د ةقءق  المًارك  في ال مر والَر ، بما  يخدم مصلح  الفمء .  تها
دددِه هللا  اِتًدددار َصددداةبه فدددي تلدددَ الغدددزَو َرنددد   -وهددده الم َيدددد بدددالهةي  -   -فِر

مَرات، فاِتًارهف ةين الخروج لمالةقد  العيدر، واِتًدارهف ع ددما علدف بخدروج قدريٍش 
َِ فدي بددر، واِتًدارهف فدي مههدهع  للدفاع عن َمهالهدا، واِتًدارهف عدن َفضدل الم دا

لددءعَلف األمد  َ  تددداِو َ  فمددَر وطرةهددا لل قداش ي ددهف فددي َّْرائهددا  األِدر ، وكددَل ذلددَ
َِ الهاقع .  ء  َفقها، وي اعد ك لَ عل  َّعااا ةلِه جديدَ لل ها  وتِه

َهمء  عن ِدابقه، وهده تاايدب الم داوَا بدين  -   -كما َقَر ال اي  بمادَ  خر ا يقَل 
علءده  -ضح ذلَ في َّصراره الف د  والقائد، ومًاركته لهف في الظروم المختل  ، يتَ 

رهدي هللا ع همدا  -علد  مًدارك  َبدي لبابد  وعلدي بدن َبدي طالدب  -الصالَ وال الم 
 في المًي وعدم ااِتئثار بالراةل .  -

، ومدددن خددالِ اْليدددات التدددي ت اولتهدددا، ةقءقددد   وقددد تادددَين بفدددالا مدددن خددالِ هددد ه الغدددزَو
: }ومدا ال صدر َّا مدن ع ددد -تعدال   -، قداِ -ِدبحايه  -ال صدر وكهيهدا بيدد الخدالب 

(، َو  ال صر ا يتف َّا باِدتتمام َِدبابه كلهدا، 10هللا َّ  هللا عزيز ةلءف { )األي اِ: 
فلء ددَ القددَه وةدددها هددي م تدداح ال صددر، ولدده كايددَ كدد لَ لمددا  ال صددر مددن يصدديب 
المًركين ال ين فاقها الصحاب  عد ا وْعدَدَ، وند لَ يدر  َ  الم دلمين ع ددما اِدتمملها 

 اب ال صر َوتَمها شروطه تحَقب لهف ال صر في ه ه المعرك . َِب
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والااعد  ألوامدر  -عزوجدل–َوِباب ال صر التدي جداا الت اءده عليهدا تتعَلدب بتقده  هللا 
الهةي، والصار ع د مالقاَ العددو والثبدات َْ داا المعركد ، وإخدالص ال َءد  فدي القتداِ، 

تالم، وَهمءد  ااكثددار مدن ذكددر َّهداف  َّلدد  هدروَر البعددد عدن َِددباب الًدح اا وااخدد
قادل َوْ داا المعركد ، والتأكيدد علد  َّعددا  العدَدَ واألخد  بلاَفد  األِدباب  -عزوجل–هللا 

بعد األخ  بلاَفد  األِدباب الحَ دء   -عز وجل  -الممل   للمهاجه ، والتهَكل عل  هللا 
}يدا َيهدا  :-تعدال   -والمع هي ، وكل ه ه األِباب ماثْه  في عد  مدن اْليدات كقهلده 

: }يددا -ِددبحايه  -(، وقهلدده 29الدد ين  م ددها َّ  تتقددها هللا يفعددل لمددف فرقايددا{ )ال رقددا : 
َيهدددا الددد ين  م دددها َّذا لقيدددتف فئددد  فددداْاتها واذكدددروا هللا كثيدددرا لعلمدددف ت لحددده ، َوطءعدددها هللا 
َعها فت ًددلها وتدد هب ريحلددف واصدداروا َّ  هللا مدد  الصددابرين، وا تمهيددها  ددهله وا ت ددا وِر

-ِدبحايه  -(، وقهله 47-45ل ين خرجها من  يارهف بارا ورئاا ال ا { )األي اِ: كا
: }وَعدددوا لهددف مددا اِددتاعتف مددن قددَه ومددن رندداط الخيددل ترهادده  بدده عدددو هللا وعدددوكف{ 

 (. 60)األي اِ: 
فددددي مقددددَدم األِددددباب المحَققدددد   -ِددددبحايه وتعددددال   -ويددددأتي الدددددعاا واللفددددها َّلدددد  هللا 

فددي هدد ه المعركدد  وإلحاةدده فددي  -   -َ فددي مهقددف ال اددي لل صددر، ويظهددر َْددر ذلدد
 الدعاا ةت  ِقَ ع ه ر اؤه. 

ونعد َ  اِتممل الم لمه  شروط ال صر َوِبابه َري ا التدابير االهَء  التي ِاقها هللا 
، ففدداا المددد  االهددَي بالمالئمدد  لم ددايدَ المدد م ين، وجدداا التثايددَ القلاددي -تعددال   -

تهف، ويددِز الماددر لءلدده  ِددابًا مددن َِددباب ال صددر والتأييددد بمددا الدد   رفدد  مددن مع هَيددا
ةَققددده مدددن َْدددر فدددي تاهيدددر القلدددهب واألج دددا  وتثايدددَ األقددددام، وكددد لَ لل عدددا  الددد   

ًَ  الم م ين قال المعرك  كا  له َْره في شعهرهف باألمن والامأيي  .   تغ
َعين الم  افرين، أليه له كَثرهف فدي ومن ال هائد والتهيءقات االهء ، تقليل الم م ين في 

َيظددارهف لعدددلها عددن القتدداِ، وقددد َشددار هللا َّلدد  ذلددَ فددي قهلدده }لءقضددي هللا َمددرا كددا  
(، وفدي هد ه الحالد  لددن يتأهدب المًدركه  كدل التأهدب يء ددتهي ها 44م عدها{ )األي داِ: 

بقدرات خصدهمهف، وفدي المقابدل فدإ  تقليدل المًدركين فدي يظدر الم دلمين مد  تهاهد  
َيا َ ْقتهف بأي  هف. َّملايات  هف وقَلتها َِهف في 



 498 

كما جاات ال صدهص القر يَءد  المتعَلقد  بهد ه الغدزَو لتلقدي الضدها علد  قضدَء  الغ دائف 
، َو  -ِددبحايه وتعدددال   -مددن جمءدد  الفهايددب، ماتدئددً  باءدددا  ةقءقدد  كدده  المدداِ هلل 

ِه هللا  ا بدأمر َّلهدي، َّيما هه م تخلفن علءه، ا يحَب لده التصدَرم يءده َّ -   -ِر
دهله فدي قهلده  : }قدل األي داِ هلل -تعدال   -ويلمح ه ا من خالِ َّهاف  الغ دائف هلل وِر

{ )األي ددداِ:  دددِه  -ِدددبحايه وتعدددال   -(، ْدددف جددداا تهجءددده ال ظدددر َّلددد  تقددده  هللا 1والِر
 .  والتزام الااع ، ويا  الخالم وااختالم، كال   ةصل في تلَ الغزَو

ورةمته بها، ةيث َبداح لهدا الغ دائف  -   -لاي  َم  محمد وفي َّباة  الغ ائف بءا  لم
لَما علف عفزها وهع ها، وقد كايَ محَرم  عل  األمدف ال دابق ، كمدا جداا فدي ةدديث 

قدداِ: )لددف تحددل الغ ددائف ألةددد ِدده   -   -َ  ال اددي  -رهددي هللا ع دده  -َبددي هريددَر 
 الترم  .  الرؤو  من قالمف، كايَ ت ِز يارن من ال ماا فتأكلها( رواه 

َيدد  الغ ددائف فددي قهلده  : }واعلمددها َيمددا غ مددتف -تعددال   -ْدف جدداا الت صدديل فددي كء َءد  ته
ددِه ولدد   القرندد  واليتدددام  والم دداكين وابددن ال دددايل{  مددن شدديا فددأ  هلل خم ددده وللِر

 (. 41)األي اِ: 
، َ  العدددِ والتهاهدد  ِددابا  رئء ددَءا  فددي محبدد  الف ددد  وممددا ْي ددت ا  مددن هدد ه الغددزَو

َةددد َفددرا  الفددءش لالقتصدداص م دده ةددين  -   -ئددد، فقددد َري ددا كءدد  يدددعه ال اددي للقا
ظددَن بددأَي  قددد َوجعدده وهدده ي ددَه  الصدد هم، فتددرب ذلددَ المهقددف َْددرًا كايددرًا فددي ي دد  

 الصحابي. 
وقددددد ة لددددَ ال صدددددهص المتعَلقدددد  بغددددزَو بددددددر علدددد  المثيددددر مدددددن التقددددهيف والمراجعددددد  

ةدداث وتعداملهف مد  القضدايا التدي واجهههدا، والتصحءح، والتي تتعلب ب ظدرتهف َّلد  األ
ف دي قضددَء  الغ دائف يفددد َ  الخاداب القر يددي كدا  صددريحًا فدي معاتبدد  الم دلمين علدد  

، قدداِ  : }تريدددو  -تعددال   -ال زعدد  الدييهيدد  التددي بدددرت مددن بعضددهف فددي هدد ه الغددزَو
 ر ن  (، وفدددي ذلددد67َعددرض الدددديءا وهللا يريدددد اْلخدددَر، وهللا عزيددز ةلدددءف{ )األي ددداِ: 

 ترنه ن في ِمه األهدام وعظم  الغايات مهما كايَ األةهاِ والظروم. 
وفي قضَء  التعامل مد  األِدر  وَجده القدر   المدريف ال ظدر َّلد  وجدهب قتدل المًدركين 

ةتد  تضدعف شدهكتهف  -وعدم اِتبقائهف خصهصًا في المراةل األول  مدن المهاجهد  
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َِ كاريددددائهف، َو  ال زعددد  الرةءمدددد  التدددي ت مَلمددددَ مًددداعر الم ددددلمين لدددف تمددددن فددددي ويددد 
 مههعها. 

وفددي ِددءاق الغدددزَو العديددد مدددن المًدداهد التددي تظهدددر عقيدددَ الدددهاا والاددراا، وتادددَين َ  
راباد  الدددين فددهق راباد  األخددَهَ وال  ددب، ويتفَلد  ذلددَ فددي مهقدف َبددي بلددر الصددديب 
 رهدددي هللا الددد   َظهدددر اِدددتعدا ه لقتدددل ولدددده المًدددرب فدددي ِددداة  المعركددد ، ومهقدددف

ع دددما قدداِ ْلِددر َخءدده   شددَد يددديَ بدده؛ فددا   -رهددي هللا ع دده  -مصددعب بددن عميددر 
َمدده ذات متدداع لعلهددا ت ديدده م ددَ  ، فقدداِ َخددهه:   يددا َخددي هدد ه وصدداتَ بددي؟  ، فددرَ  

َخي  ويَ   رواه ابن َِّحاق وقِه عمدر بدن الخاداب  -علءه:   َّيه َ  ال   َِرب 
قريبددًا  -ي َر  َ  تمل  ددي مددن فددال  فددي قضددَء  األِددر :   ولم دد -رهددي هللا ع دده  -

مددن عقيدل يءضددرب ع قدده،  -رهدي هللا ع دده  -فأهددرب ع قده، وتملددن علءددًا  -لعمدر 
يءضددرب ع قدده؛ ةتدد  يعلددف هللا َيدده لء ددَ فددي قلهن ددا  -وتملددن ةمددَز مددن فددال  َخءدده 

 هها َ للمًركين  . 
خددر فددي علدد  َخد  ال ديدد  كاملدد  مددن عَمده العبددا   ر ن   -   -وفدي َّصددرار ال اددي 

 عدم المحاباَ َو المفامل  ألةٍد كائ ًا ما كا ، َّذا تعَلقَ القضَء  بالدين. 
مثاًل رائعا ةي مدا َبدد  اِدتعدا ه للتضدحء  بدأقرب ال دا  َّلءده،  -   -وهرب ال اي 

 .ََ َهله وعمهمته للمبار  وذلَ ع دما اختار من 
فرا  جءش قريش من وذكاؤه ةي ما اِتااع تحديد عد  َ -   -وتظهر ة م  ال اي  

خالِ كالم األِدير، وهدي َّشدارَن َخدر  َّلد  هدروَر جمد  المعلهمدات وتحليلهدا لتقددير 
 َّملايَءات العدو. 

وْي ت ا  من الغزَو َيضا: َْر ْبات القائد في ْبات ج ه ه، خصهصًا َّذا كا  محاهندًا 
إذا َروا لددديهف، أل  الف دده  فددي ِدداعات الخاددر تتهَجدده َيظددارهف مباشددَر َّلدد  القددا َ، فدد

م هف بها ر الثق  والامأيي د  والدروح المع هيد  العالءد  ََْدر ذلدَ فدي ي  دَءات الف ده  بدال 
 شَ. 

لعين بدر واقتراةه بر م بقَء  اْلبار  -رهي هللا ع ه  -وفي اختءار الحباب بن م  ر 
َّشددداَر ذكَءددد  َّلددد  هدددروَر قاددد  اامددددا ات عدددن العددددو، فدددإ  ذلدددَ ممدددا يل دددر شدددهك  

 عب المهم  عليهف. المافرين ويص
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ددِه هللا  َعدد ر ِر  -   -ويفددد فددي الغددزَو َيضددا: مراعدداَ القائددد لظددروم ج ددده، فقددد 
َوجته، وَع ر ة ي   بن الءمدا  ووالدده  -رهي هللا ع ه  -عثما   رهدي  -لظروم 
 وفاًا بهعد قاعهه بعدم المًارك  في قتاِ كَ ار قريش.  -هللا ع هما 

َعاد  َبدا لبابد  وفيها َيضا: هروَر تقدير القائ د لأل وار التدي يقدهم بهدا ج ده ه ةي مدا 
جددزاًا مددن الغ ءمدد  لقءامدده بمهمدد  خاصدد  فددي ب ددي عددهم، ومثلدده  -رهددي هللا ع دده  -

 الصالَ بالم لمين.  -   -عاد هللا بن َم ملتهم ال   َوكل َّلءه ال اي 
المف، وا فدارمههف واِدتبقها يد -يع دي غًدهكف -: )َّذا َكثادهكف -   -وفي قِه ال ادي 

ت لها ال يهم ةت  يغًدهكف( رواه البخدار  َوبده  او  يظهدر ة دن التددبير الع دلر ، 
ل ال يهم  وذلَ ةي ما َمرهف بالدفاع عن بعد برمي ال هام، وااقتصا  في رميها، ِو

 ع د تداخل الص هم فح ب. 
َ تلددَ َّشدداراْت ِددريع ن لددبعَّ مددا تضددَم ته غددزَو بدددر مددن فهائددد، والحددب َ  هدد ه الغددزو 
بحاجددد  َّلددد  وق دددات َخدددر  َكثدددر عمقدددًا لبعددددها التددداريخي وكهيهدددا ركيدددَز  عهيددد  مهَمددد  

 للعلماا والدعاَ والمصلحين. 
 http://www.islamweb.net                       :المصدر 

 دددددددددددددددددد
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 دروس وةبر من غزوة بار الكبرى 

 
يد كره عدن هد ه الغدزَو العظءمد  َّخهاي  اليهم ا  شداا هللا تعدال  ِدهم يلده  اخدر مدا 

 هه ذكر مافيها من فهائد و رو  :
كا  ِاب خروج الم لمين هه العير وعل  الدرغف مدن مًدروبء  هد ا المقصدد اا  -1

 ا  هللا تبارب وتعال  ارا  لهف غ ءم  اكار ويصرا اعظف وقصدا اِم  
الفهدددا  فددد  ِدددايله فابعدددد عددد هف العيدددر وابددددلهف ي يدددرا لدددف يلهيددده يتهقعهيددده فقدددد ارا  لهدددف 

 والتضحء  بالروح والماِ ف  ِايل اعالا كلمته 
باصددحابه وشدد قته علدديهف فقددد يظددر الدديهف وهددف خددارجه  الدد  بدددر   رةمدد  ال ادد  -2

 فَر  ف  تلَ الهجهه المريم  الا   وال اق  
دددأِ هللا ا  يلًدددف كرنددداتهف فقددداِ) اللهدددف ايهدددف جءددداع  ددد  لحدددالهف وتدددألف لمدددا بهدددف ِو فْر

 للهف ايهف ة اَ فاةملهف .اللهف ايهف عرَا فاك هف(فاشبعهف. ا
ه ه ال ئه الملرون  الت  لف يلن لها ش ا مدن متداع الدديءا ولم هدا مد  ذلدَ كايدَ تد   

 ال  ركن شديد
مًدروبء  الًدهر  وايهدا هددروريه لمدل مدا يهدف امددر الم دلمين فال داظر الد  مهقددف -3

  عظمد  هد ا ال اد  فد  مهقدف ال ا  علءه الصالَ وال الم فد  مًداورته اصدحابه يدر 
الح ف وعظم  ه ا الدين ف  مهاقف الًدَ وعظم  ه ه اام  امام جحافل الباطل فقد 

ِه هللا  ل ِر  يدااه المدو  ف  ِم  التاريخ ذلَ ال داا الراةل م  ةقب الزمن  اِر
ال   ياتءه الدهة    ) اشيرو عل  ايها ال ا ( من ال   يالب المًهَر ؟ ايه محمد 

 ال ماا وم  ذلَ يالب المًهَرمن 
ْف من هدف الم تًدارو  ؟ ايهدف مدابين مهداجر بداع ي  ده هلل وايصدار  رندَ ي  ده بهد ا 
ِه هللا وم  ذلَ ايقدم عل  خاَه ةت  ي تًيرهف  الدين وكلهف ِم  وطاع  لِر

بءا  فضل ه ه اامه وتميزها ووفائها لدي ها ير  ذلَ من خالِ اجابد  الصدحاب   -4
 مقدا  بن عمرو بقهله اذهب ايَ ورنَ فقاتال اي ا معلما مقاتله  الفليل ال

 فقد قاله وصدقها
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مًددروبء  بددث العيدده  والمددراقاين للتعددرم علدد  ةركددات العدددو واعددداهف وخااهددف -5
يله مصلح  العدو ائل ل لَ بًرط ا  ا تضر الِه  ويفَه اتخاذ مختلف الِه

التعمءدد  علددديهف وال ددري  والتمدددتف مًددروبء  التهريدد  فددد  المددالم فدد  ةالددد  الحددرب و  -6
 والح ر والحءا  لقا  الارق علءه والحيلهله  و  اايت اع با  معلهمات

يدل ا ةدديث ال اد  علءده الصدالَ وال دالم مد  الحبداب ةدِه الملدا  الد   يزلده يءده -7
علددد  ا  ال اددد  علءددده الصدددالَ وال دددالم بًدددر ي مدددر كمدددا ي مدددر غيدددره فلمدددا اشدددار علءددده 

 تحِهالحباب بالتحِه 
دددِه هللا علءددده الصدددالَ -8 بءدددا  اهمءددد  الضدددراع  هلل وشددددَ ااشدددتعاي  بددده فقدددد كدددا  ِر

وال الم يفأر الد  هللا بالددعاا والتضدرع محققدا العاه يده هلل مد  يقي ده ب صدر هللا الد   
 وعده فما  بتضرعه ي ت ِز الدعاا

 بءا  ايه ايفب ااعتما  عل  العد  والعدَ -9
  فددد  هددد ه الغدددزَو مدددن اعظدددف معفدددزات التاييدددد وال صدددر كايدددَ مًدددارك  المالئمددد-10

للم لمين وه ه ةقءق  ْابته وكا  يزولهف تامين واِتفاب  لًدَ ااِتغاْ  فمدا ال صدر 
 اا من ع د هللا

عددداَو الًدددءاا  لالي ددا  مدددا  ام بددده روح فلقددد جدددار المًددركين ووعددددهف وم ددداهف -11
ددار معهددف خادددَه بخاددَه الدد  ا  ةضدددر المعركدد  ولمددا  را  المالئمددد  يمددص علددد  ِو

 عقاءه وخ ِ اخهايه المًركين
ددهله فلمددا اختل ددها فدد  الغ ددائف ر وه الدد  هللا -12 بءددا  وجددهب ر  الخددالم الدد  هللا وِر

هله فحلف هللا يءه بحلمه فما  العدِ والخير والره  من الم لمين  وِر
مام يعمدل بءا  مًروبء  فداا ااِر  او قتلهف او المن عليهف وه ا مر ه ال  اا-13

 يءه بما ير  من مصلح  لالِالم والم لمين
 وووووووووووووووووو
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 دروس من غزوة بار
 

كايددَ غددزَو بدددر مهقعدد  فاصددل  فددي تدداريخ ااِددالم، يدداِ مددن شددهدها مددن الصددحاب  
 ره  هللا ع هف من التمريف ما لف ي ل غيرهف عل  مر الدههر.

لتقددد  األب باب ددده، واألخ بأخءددده، واهدددحًا جلءدددًا، ةدددين ا اايمدددا ظهدددر فيهدددا اِدددتعالا 
 خال َ بي هف العقيدَ، فحلمَ بي هف ال يهم.

لدف يعدزم علديهف بدالخروج، َّذ   تخلف عن ه ه الغزَو كثير من الصحاب ، أل  ال ادي 
لف يلن يتهقد  َ  يلده  القتداِ علد  هد ا ال حده الد   ةددث، فدإيهف خرجدها ألخد  قافلد  

 ِيهاجهه  جءش قريش.َبي ِ ءا  التفاري  ولف يعلمها َيهف 
ددبعه  بعيددرًا يت دداونه   ددا  ِو َهاددتهف كاملدد ، فلددف يلددن معهددف َّا فِر لددف يأخدد  الم ددلمه  
ددتمائ   رع وعيددر كثيددَر، وكددا  عددد   عليهددا، بي مددا كددا  مدد  المًددركين مائدد  فددر ، ِو

 المًركين َكثر من ْالْ  َهعام الم لمين.
ا ْي صدرو  بتدهكلهف علد  هللا لمن! مت  كا  الم لمه  ْي صرو  بعد هف وعدتهف ؟ َّيمد

 وإيمايهف به، وصدق لفهئهف َّلءه، م  األخ  باألِباب الم تااع .
َ  المهاجهد  وشددءل  قداِ: َشدديروا علدد س َيهدا ال ددا ! فقدام َبدده بلددر   ولمدا َر  ال اددي 

فقاِ َوة ن، ْف قام عمر بن الخااب فقاِ َوة دن، ْدف قدام المقددا  بدن عمدرو فقداِ: 
دددِه هللا:    امدددَّ لمدددا َراب هللا، فددد حن معدددَ! وهللا ا يقدددِه لدددَ كمدددا قالدددَ ب ددده يدددا ِر

َِّرائيل لمِه : اذهب َيدَ ورندَ فقداتال َّيدا هاه دا قاعددو ، ولمدن اذهدب َيدَ ورندَ 
ب الغمدا  لفالددديا  فقداتال، َّيدا معلدف مقداتله ، فهالدد   بعثدَ بدالحب لده ِدرت ب ددا َّلد  َبدر 

ِه هللا   خيرًا و عا له به.  معَ من  ويه ةت  تالغه   فقاِ له ِر
دِه هللا    وه اا القا َ الثالْ  كايها من المهداجرين وهدف َقلءد  فدي الفدءش، فأةدب ِر

َغلاء  الفءش، وأل  يصهص بءعد  العقبد   َ  يعرم َر  قا َ األيصار، أليهف يمثله  
لدددف تمدددن تلدددزمهف بالقتددداِ خدددارج  يدددارهف، فقددداِ: َشددديروا علددد  َيهدددا ال دددا  وإيمدددا يريدددد 

ف ان َّل  ذلدَ ِدعد بدن معداذ د وكدا  قائدد األيصدار وةامدل لدهائهف د فقداِ: األيصار! 
دِه هللا، قداِ: َجدل، قداِ: فقدد  م دا بدَ فصددق اب، وشدهديا َ   وهللا لمأيَ تريديا يا ِر
مدا جئدَ بده هده الحدب، وَعاي داب علدد  ذلدَ عهه يدا ومهاْءق دا علد  ال دم  والااعدد ، 
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ددِه هللا لمددا َر ت، فهالدد   بعثددَ بددالحب لدده اِتعرهددَ ب ددا هدد ا البحددر  فددامَّ يددا ِر
فخضته لخض اه معدَ، مدا تخلدف م دا رجدل واةدد، ومدا يمدره َ  تلقد  ب دا عددويا غددًا، 
َّيا لصار في الحرب، وصدق ع د اللقاا، ولعل هللا يريَ م دا مدا تقدر بده عي دَ، ف در  

ِه هللا  وا، بقِه ِدعد ويًداه ذلدَ. ْدف قداِ: ِديروا َوبًدر   عل  برك  هللا . فْ رس ِر
  وهللا لمأيي َيظدر َّلد  مصدارع القدهم، واقتدرح ِدعد بدن معداذ َ  يا دي عريًدًا لل ادي 

 يله  يءه بمأمن.
: ] اللهدف هد ه قدريش قدد َقالدَ بخيالئهدا  دِه هللا يفدأر َّلد  هللا بالددعاا ويقدِه ونات ِر
ددهلَ، اللهدف ف صدرب الد   وعدددت ي، اللهدف َةد هف الغددداه [،  وفخرهدا، تحدا ب وتمد ب ِر

اشد رنه متضرعًا وخاشدعًا وهده يب دَ ك ءده َّلد  ال دماا ةتد  َشد ب علءده َبده وظل ي 
ِه هللا َبًر فهال   ي  ي بيده لي فدز  هللا لدَ  بلر، فالتزمه من ورااه وقاِ له: يا ِر
 ما وعدب، َوقال الم لمه  ي ت صرو  هللا وي تغيثهيه ويخلصه  له في الضراع .

ََ فخرج من صد هم المًدركين ْالْد  ي در: عتبد  بدن رنءعد   وكايَ بداي  القتاِ بالمبار
َوخهه شيب ، والهليد بن عتب ، فتصد  لهدف مدن الم دلمين علد  بدن َبد  طالدب وةمدَز 
بددن عاددد المالددب وعايدددَ بددن الحددارث، وقتلددههف فددي لحظددات ي دديَر، فاِتًدداط الم ددار 

ةمد   غضبًا للاداي  ال يئ  التدي صدا فتهف، فدأماروا الم دلمين وابداًل مدن ِدهامهف، ْدف
دددءَ وتهدددا ت ال ددديهم وتصدددايح الم دددلمه  َةدددد َةدددد، َوخددد  ال ادددي  ة  ددد  مدددن   الِه

الحصباا فاِتقال بها قريًًا وقاِ شاهَ الهجهه، ْف ي خهف بها فلف ياب فديهف رجدل َّا 
ألصدددحابه قهمدددها َّلددد  ج ددد  عرهدددها ال دددمهات   امدددتألت عي ددداه م هدددا، وقددداِ ال ادددي 

دِه هللا  واألرض، فقاِ عمير بن الحمدام : بدخ بدخ مدا يحملدَ علد  قدِه   . فقداِ ِر
َهلهدا  َهلها! قاِ: فإيدَ مدن  ِه هللا َّا رجاا َ  َكه  من  بخ بخ؟ فقاِ: ا وهللا يا ِر
، فأخرج تمرات من قريه ففعل يأكل م هف ْف قداِ: لدئن ةييدَ ةتد   كدل تمراتدي هد ه 

 َّيها لحءاَ طهيل ، فرم  بما كا  معه من التمرات ْف قاتلهف ةت  قتل!
َويد هللا يهمئ  الم لمين بالمالئم  يقاتله  َّل  جاياهف، وقتدل فدي هد ه المهقعد  ِدبعه  
مدددن صددد ا يد المًدددركين، مددد هف َبددده جهدددل قائدددد المًدددركين، قتلددده غالمدددا  مدددن غلمدددا  

ددِه هللا  ددهله، لمفددر  َيهمددا ِددمعا َ  عدددو هللا ي ددب ِر ، ولددف األيصددار ةمءدد  هلل وِر
اددد الددرةمن بددن عددهم رهدد  هللا ع دده، َوِددر يهمئدد  يلهيددا يعرفايدده ةتدد   لهمددا علءدده ع
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مايءدد   ِددبعه   خددرو  مددن المًددركين. واِتًددهد مددن الم ددلمين ِددت  مددن المهدداجرين ْو
 من األيصار فقَ.
دددِه هللا  علدددد  جثدددث المًدددركين وقددددد َلقيدددَ فدددي الائددددر، ففعدددل ي ددددا يهف   ووقدددف ِر

ي ركف َيمف َطعتف هللا بأِمائهف َوِماا  بائهف. يا فال  بن فال ، ويا فال  بن فال : َ
هله؟ فإيا قد وجديا ما وعديا رن ا ةقا! فهل وجدتف ما وعدد رنلدف ةقدا؟ فقداِ عمدر:  وِر

دِه هللا  ِه هللا ما تملف من َج ا  ا َرواح فيها؟ فقاِ ِر : فهالد   ي  دي بيدده يا ِر
ِه هللا  فده المدي   مظ را م صدهرا. قدد خا  ما َيتف بأِم  لما َقِه م هف! ْف  خل ِر

كددل عدددو لدده بالمدي دد  وةهلهددا. وظهددرت قددَه الم ددلمين، وارت دد  شددأيهف، وذاع صدديتهف، 
َعمدددددَ الدددددين، َوفضددددل الم ددددلمين بعددددد األياءدددداا  َوصددددبحَ هدددد ه الثلدددد  المباركدددد  هددددف 

لين، وفي فضلهف ور ت األخبار، وتهاترت اْلْار.  والمِر
: اِددتعالا  َعظددف مددا ج دددته هدد ه الغددزَو ل مع دد  مددن علدد  كدد اايمددا ونعددد فددإ  مددن 

المعددايي ولدده كددا  َخددَه ال  ددب. بددل قدداِ عمددر رهددي هللا ع دده: ذلددَ المحدددث الملهددف 
في األِر  وكء  ي عله  معهدف.   ال   كا  القر   ي ِز يهافب َريه لما ِأله ال اي 

قاِ عمر: َر  َ  تمل ي من فدال  لقريدب لده فاهدرب ع قده، وتملدن علءدا مدن عقيدل 
ن ةمدَز مدن فدال  َخءده يءضدرب ع قده. فدإ  هد اا بن َبي طالب يءضرب ع قه وتمل

َئم  الم ر وص ا يده ةت  يعلف هللا َيه لء َ في قلهن دا هدها َ لمًدركين. بدل لقدد قتدل 
عمددر يهمئدد  خالدده العدداص بددن هًددام بددن المغيددَر. وقتددل َبدده عايدددَ َبدداه الفددراح؟ ومددر 
ًا بيددد مصدعب بددن عميددر يهمئد  بأخءدده عزيددز وكدا  فددي صدد هم المًدركين فهجددده َِددير 

َةددد األيصددار فقدداِ مصددعب لأليصددار : اشددد  يددديَ علءدده! فددإ  َمدده صدداةب  متدداع! 
َه ه وصاتَ لي؟  فلما ِم  عزيز ذلَ قاِ ألخءه مصعب: 

 فقاِ مصعب: هه َخي  ويَ! فأين ه ا من قهم يقِه شاعرهف:
هاًل بعده بف هف  ِالم عل  ك ر يهةد بي  ا وَهاًل ِو

ه  معدايي الهط ءد  علد  معدايي الددين ةدين ي دهو  َين هد ا مدن الدهط يين الد ين يقددم
بين الم لف وغير الم لف في الهاا، وال صَر لمفدر  ايتمدائهف لدهطن واةدد، وهللا تعدال  

دَتْهوَ  {)ال دفدَ: دقًا ا َي   ِر مر ًا َكَمن  َكداَ  َفا : } َََفَمن  َكاَ  ْم   (، ويقدِه عدز مدن 18يقِه
يَن َكددد دددلرمر َعدددْل ال ْم   ْمْمدددهَ  {)القلدددف:قائددل: } َََفَ ف  دددَ  َتح  ررمريَن * َمدددا َلْمدددف  َكء  (، 36-35ال ْمف 
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َحاْب ال َف سد ر {)الحًدر: مدن اْليد  َحاْب ال سارر َوََص  َتهر  ََص  (، 20ويقِه ِبحايه: } ا َي  
: ا ي دددتهو ، وهدددف  لمدددن غدددالَ الهط ءددد  والقهمءددد  يقهلددده : ي دددتهو ! هللا تعدددال  يقدددِه

 يقهله : بل  ي تهو !
 .اايما كايَ قهميتهف ااِالم ووط يتهف   حاب محمد َّ  َص

ي وقد َ ي  الم ر الًري  َبا لهب  لقد رف  ااِالم ِلما  ال اِر
َّ  َبددا لهددب المعايددد لدددين هللا لددف ت  عدده عرونتدده وا قرشدديته وا هاشددميته، بي مددا ايت دد  

ي، ومدن بعددهف صدالح الددين ال لما  ال اِر مدر  ، بالِ الحبًي وصهيب الروم  ِو
َيددا  الارندر ، ايت دد  هددهاا جمءعددًا بإيمدايهف وعقيدددتهف وتهةيدددهف، ومددهاق هف  وطدارق بددن 

ِه هللا   فره  هللا عن الصحاب  َجمعين.  م  ِر
 وعي غزوة بار دروس شتى منه  :

 حقيق  النصر من هللا تع لى: -*
وتعدال  َّ  ةقءق  ال صدر فدي بددر كايدَ مدن هللا تعدال  قداِ ِدبحايه فقدد بدين ِدبحايه 

ددَر  َلْمددف    ً َ  ال صددر ا يلدده  َّا مددن ع ددد هللا تعددال  فددي قهلدده: ) َوَمددا َجَعَلددْه هللْا َّراس ْب
دن  عر  ددر هللار ال َعزريدزر ال َحمردءفر ( ] ِ عمدرا :  دْر َّراس مر َمئرنس ْقْلهْنْمف  برهر َوَمدا ال سص  [، 126َولرَتا 

دددر وقهلده تعدال : ) َوَمدا َجَعَلدْه هللْا َّراس  دن  عر   دْر َّراس مر َمدئرنس بردهر ْقْلدهْنْمف  َوَمدا ال سص  دَر  َولرَتا   ً  ْب
 [.10هللار َّر س هللَا َعزريزن َةمرءفن (]األي اِ: 

في هاتين اْليتين تأكيد عل  َ  ال صر ا يله  َّا من ع د هللا عدز وجدل، والمع د : 
، 63 و العدددَز التدددي ا تدددراملددء  ال صدددر َّا مدددن ع دددد هللا  و  غيددره، و)العزيدددز( َ : ذ

و)الحلدءف( َ : الحلدءف يءمدا شدرعه مدن قتداِ الم دار مد  القددَر علد   مدارهف وإهالكهددف 
 .64 بحهله وقهته ِبحايه وتعال 

وي ت ا  من هاتين اْليتين: تعلءف الم م ين ااعتمدا  علد  هللا وةدده، وت دهيَّ َمدهرهف 
وةددده، ولددء  مددن المالئمدد  َو  َّلءدده مدد  التأكيددد علدد  َ  ال صددر َّيمددا هدده مددن ع ددد هللا

غيددرهف، فاألِددباب يفددب َ  يأخدد  بهددا الم ددلمه ، لمددن يفددب َ  ا يغتددروا بهدددا، َو  
                                                

 (.1/411ايظر: ت  ير ابن كثير ) - 63

دلف 2/302ايظر: ت  ير ابن كثيدر ) - 64 دِه صدل  هللا علءده ِو ( يقداًل عدن ةدديث القدر   المدريف عدن غدزوات الِر
(1/97- 105.) 
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يله  اعتما هف عل  خالب األِدباب ةتد  يمددهف هللا ب صدره وتهيءقده، ْدف بدين ِدبحايه 
مظدداهر فضددله علدد  المدد م ين، َو  ال صددر الدد   كددا  فددي بدددر، وقددتلهف المًددركين، 

المًدددركين بدددالتراب يدددهم بددددر َّيمدددا كدددا  فدددي الحقءقددد  بتهفيدددب هللا َوًا   ورمدددي ال ادددي 
ون ضله ومعهيته. ونه ه اْلي  المريم  يرني القدر   الم دلمين ويعلمهدف ااعتمدا  علءده، 

ََ َوَلمرددنس هللَا َرَمدد   دد ََ َّرذ  َرَمي  دد ْتْلددهْهف  َوَلمرددنس هللَا َقددَتَلْهف  َوَمدا َرَمي  لرددَي قداِ تعددال : ) َفَلددف  َتق  َولرْيا 
مرء ن َعلرءفن ( ]األي اِ:  َِ مر ريَن مر  ْه َبالًا َةَ ً ا َّر س هللَا   [. 17ال ْم  

ولمددا بدديسن ِددبحايه وتعددال  َ  ال صددر كددا  مددن ع ددده، وهددح بعددَّ الحلددف مددن ذلددَ 
اردَتْهف  َفَي َقلرْاد يَن َكَ دْروا ََو  َيم  َن السد ر َاَ  َطَرًفا مَر َلدء َ   -ها َخدائراريَن ال صر، قاِ تعال : ) لرَءق 

َبْهف  َفددإريسْهف  َظددالرْمهَ  ( ] ِ عمددرا :  ف  ََو  ْيَعدد َر ان ََو  َيتْددهَب َعَلددي هر ددرر َشددي  ددَن األم  ََ مر ، 127َلدد
128.] 

َومددر ِددبحايه وتعددال  المدد م ين َ  يتدد كروا  ائمددا تلددَ ال عمدد  العظءمدد ؛ يعمدد  ال صددر 
ْكدْروا في بدر، وا ي  ها من َذهايهف كء  كايَ ةال تهف قال ال صر، قاِ تعدال : ) َواذ 

دررهر  ضر َتَخاْفهَ  ََ  َيَتَخاسَ ْمْف ال ساْ  َفآَواْكف  َوََيسَدْكف برَ ص  َعْ هَ  فري اأَلر  َتض   َّرذ  ََي ْتف  َقلريلن مر  
ْلْروَ  ( ]األي اِ:   ً َن الاسيَرَباتر َلَعلسْمف  َت َقْمف مَر  [.26َوَرََ

ددَن الدد سَعفر الددَهفريَرَر ، َفَقددد  َكدداْيها َقلريلرددي ْيَ بَرددْه هللْا  ف  مر مر ريَن َّرَلدد  َمددا ََي َعددَف برددهر َعَلددي هر َتَعدداَل  الْمدد  
ررمري ْقدَري ٍش ،  ْف ال ساْ  ، َخائر ريَن مرن  ْمف  َتدر  َعَلي هر َع ريَن فري اأَلر ضر ، َيع  َتض  الَعَد ر ، ْم  

هر الدد سَعفر الترددي ََي َعددَف برَهددا هللْا َفَقددهساْهف  َو َواْهددف  ، َوَيَصددرَ  ددَن الاسيَرَبدداتر ، َوْكددلر َهدد ر َقْهددف  مر ْهف  َوَرََ
هر  َبا ر َر مرن  بر ل  ًْ بر ال فن ْيحر ْلْروْه َعَلي َها ، َفالْل َتَعاَل  ْم  عر  ً بر مر  ْهف  ََ   َي َتحر ف  َت    َعَلي هر

 :اإليم نالوالء والبراء من عقه -*
مَ غزَو بد ر ألجءاِ األم  صهًرا مًرق  في الدهاا والادراا، وجعلدَ خًادا فاصداًل ِر

بددين الحددب والباطددل، فمايددَ ال رقددا  ال   ددي والمددا   والم اصددل  التامدد  بددين ااِددالم 
والم ددر، وفيهددا تف دددت هدد ه المعددايي، فعاشددها الصددحاب  واقًعددا ما ي ددا وةقءقدد  ي  ددء ، 

 ن بأبءه واألخ بأخءه:وفيها تهاوت القءف الفاهلء ، فالتق  ااب
كدا  َبدده ة ي د  بددن عتبدد  بدن رنءعدد  فددي صدف الم ددلمين، وكددا  َبدهه عتبدد  َوخددهه  -1

ََ األول .  الهليد وعمه شيب  في صف المًركين، وقد قتلها جمءًعا في المبار
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كدا  َبده بلدر الصدديب فددي صدف الم دلمين.. وكدا  اب دده عادد الدرةمن فدي صددف  -2
 المًركين.

  علها ذلَ، وشهدوا المعرك  في صف المًركين وقد َصياها جمءًعاَوما اْلخرو  فلف ي
دداْهْف ال َماَلئرَمددْ  65 يَن َتَهفس فقتلددها تحددَ رايدد  الم ددر، ف ددِز فددي ةقهددف قهلدده تعددال : ) َّر س السدد ر

ضر َقاْلها َََلف   َع ريَن فري اأَلر  َتض  ف  َقاْلها يرءَف ْك  ْتف  َقاْلها ْك سا ْم   هر ْض هللار َظالرمري ََي ْ  ر  َتْمدن  ََر 
يًرا ( ]ال  اا:  اَات  َمصر َِ ََ َمأ َواْهف  َجَه سْف َو ْروا فريَها َفْأوَلئر َعً  َفْتَهاجر ِر  [.97َوا

قددداِ ابدددن ببدددا : كدددا  قدددهم مدددن الم دددلمين َقدددامها بملددد ، وكدددايها ي دددتخ ه  بااِدددالم، 
َصدحاب ا  فأخرجهف المًركه  يهم بدر معهف، فأصيب بعضدهف، فقداِ الم دلمه : كدا 

يَن َتَهفسداْهْف ال َماَلئرَمدْ  ( َّيهدف لدف  ه اا م لمين، َوكرهدها علد  الخدروج، ف زلدَ: ) َّر س السد ر
يع روا َّذ كايَ َّملايات اايتقاِ َّل  صف الم م ين متهافَر، ولدف يلدن ال اصدل كايدًرا 

ددِه هللا  ا فعددل كمد  بدين الصدد ين، ولدن يعدددمها لده َرا وا ال رصدد  فدي اايتقدداِ َّلد  ِر
 .66 عاد هللا بن ِهيل

َّ  لإليمددا  م ددتلزمات تعاددر عددن صدددقه وقهتدده، ومددن م ددتلزماته اِددتعالؤه علدد  كددل 
القدءف ممدا ِددهاه، فدإذا كددا  كد لَ كددا  ألصدحابه األْدر ال عدداِ، والقدَه ال اعلدد  فدي ب دداا 

يصدددبي ال دددلهب، فدددإذا بددده يًددد  مدددن خدددالِ  اايمدددا الحدددب والخيدددر الددد   َرا ه هللا، َّ  
الفهد، ومن خالِ الملم  واابت ام ، ومن خدالِ ال دمَ وااي عداِ؛ ولد ا لدف الحرك  و 

ال   ا عهه لف تهجد له م تلزمات  اايما يع ر ال ين كايها في صف المًركين؛ أل  
 .67 فلف ي ت ْماره

هددرب الصددحاب  المددرام فددي بدددر ْمددثاًل علءددا لصدددق  اايمددا ولهدد ا ال هددف العميددب ل قدده 
دددهله ، التدددي تددددِ عاايمددا  علددد  ةدددب الهالدددد والهلدددد   لددد  َيهدددف  ْدددروا رهددداا هللا وِر

واألهدل والعًدديَر، فددال يعفددب الم ددلف مددن ْ داا هللا تعددال  علدد  هدد ه المهاقددف الصددا ق  
دهَلْه  وَ  َمدن  َةدا س هللَا َوَرِْ درر ْيدَها ر مر اَْلخر ْ هَ  براللر َوال َيه  مر ًما ْي   ْد َقه  في قهله تعال : ) َا َتفر

ْف  َوَلده   ََ َكتَدَب فرددي ْقْلدهنرهر ديَرَتْهف  َْوَلئردد ًر ددَهاَيْهف  ََو  َع  اايمددا َكداْيها  َبدداَاْهف  ََو  ََب َ داَاْهف  ََو  َّرخ 
                                                

 (.2/253هي  ابن هًام )ايظر: ال يَر ال ا - 65
 .217ايظر: معين ال يَر، ص - 66
 .218ايظر: معين ال يَر، ص - 67
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ددَي هللْا  يَن فريَهددا َرهر ترَهددا األي َهدداْر َخالردددر ددن َتح  ددرر  مر ْلْهف  َج سدداٍت َتف  خر ددْه َوْيددد  َوََيسددَدْهف  برددْروٍح مَر  
لرْحهَ  ( ]المفا ل : َع  ْهف  َوَرْهها عَ  َب هللار ْهْف ال ْم   ز  ْب هللار َََا َّر س ةر ز  ََ ةر  [.22  ْه َْوَلئر

َمْعهَ  َبي َن    مًا َيف  ْد َقه  دَداار  اايما اس َتفر دَداار هللار َوََع  ََع  َر  درر ، َوَنديَن ْمدَها س مر اْلخر براللر َوالَيه 
مر ريَن َةَقًا  هلرهر ، أَل س الْم   َلْهدف  ، َرِْ ََه  َا ْيَهاْلهَ  الَمافررريَن ، َوَله  َكاَ  َهد َْاار الَمدافرْروَ  ْهدف  

َت رْعددهَ  َعددن   يَن َيم  ْ ددهَ  الدد ر مر ف  ، َوالْم   ددَرْب ال سددا ر َّرَلدديهر يَن ْهددف  ََق  َندداَاْهف  ََو  ََب َ دداَاْهف  الدد ر رر َوََق 
َرنَ  َر الَمافررريَن ، َوَله  َكاْيها ََق  ََ هللْا ْمَها س يَن َْاس يَرَتْهف  ، ْهْف ال ر ًر ف   اايما اَاْهف  َوَع فري ْقْلدهنرهر

يسَن َلْهْف الْهَد  ، َوَقهساْهف  برْاَمأ يريَ  ر الَقل بر ، َوالثسَبداتر َعَلد  الَحدبَر } َوََيسدَدْهف  بردْروٍح مَر  د ْه ، َوََ
َم القرَءاَمددد ر فردددي جَ  ْلْهْف هللْا َيددده  خر دددْيد  َِ َ  فريَهدددا { ، َو َقددده  ترَهدددا اأَلي َهددداْر ، َوَيب  دددن  َتح  دددرر  مر  سددداٍت َتف 

َخَلْهْف الَف سداتر ، َوَرْهدها برَمدا  َمتردهر ، َفدَأ   َخَلْهف  فري َرة  َي هللَا َع  ْهف  ، َوََ   يَن َََبدًا ، َرهر َخالردر
َخَلْهفْ  َمترددهر ، َفدَأ   َخَلْهددف  فردي َرة  ددن    تَداْهف هللْا َعد  ْهف  ، َوََ   الَف سدداتر ، َوَرْهدها برَمددا  تَداْهف هللْا مر

ف اأَلَقددداررَب َواأَلب َ ددداَا . َوَهددد َْاار ْهدددف ََي َصددداْر هللار ،  هر دددَخاطر  ِ َهدددْهف  بردددهر ار دددلرهر ، َونرَمدددا َعهس َفض 
َعاَ َر وال سص   ََه ْل الَ اَلحر َوال س ْنْه ، َوََه ْل َكَراَمترهر ، َوْهف   ز  َرَر .َوْج  ْدْه ، َوةر ي َءا َواْلخر  رر فري الدر

 وووووووووووووووووو
 غزوة السويق

 
بي ما ك ار مل  يعءًه  فدي ةدز  وغدف لمدا َصدابهف فدي غدزَو بددر التدي لدف تتدرب لهدف 
كرام  وا كارياا بين قبائل العرب، قام َبه ِد ءا  مدن بيد هف َوق دف َ  يغدزو المدي د ، 

ددا ،  فدددخلها المدي دد  فددي الليددل كاللصددهص، وخددرج َبدده ِدد ءا  ومعدده مائتددا  مددن ال ِر
َلف ِيد يهه  ب ي  ً  وذهب َبه ِ ءا  َّل  ِالم بن مر

ال ضير، فاِتقاله َة ن اِتقباِ، وعرفه َخبار الم لمين، فقام َبده ِد ءا  ومدن معده 
بحدددرق عدددد  مدددن يخيدددل األيصدددار، وقتلدددها رجلدددين مدددن األيصدددار فدددي َرهدددهما، وفدددروا 

 هارنين.
ِه  رهف َِرع لماار تهف، ولم هف فروا، َوخ وا يرمه  ما معهدف بأم  وع دما علف الِر

ددميَ هدد ه الغددزَو بددد  مددن طعددام لتخددف َةمددالهف، ةتدد  ي فددها مددن َيددد  الم ددلمين، ِو
هيب( ي ب  لما كا  يلقءه المًركه  من الاعام.  )غزَو ال س

َيد بن ةاْر :  ِري  
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َهدل ملد  فدي ةيدَر شدديدَ  في شهر جما   اْلخَر من العام الثالدث مدن الهفدَر، كدا  
ددداِ القافلددد  التفاريددد  َّلددد  الًدددام، ولمدددن كءددد  والم دددلمه  يق ددده  فدددي  فهدددف يريددددو  َِّر
الاريدددب بحددد اا البحدددر األةمدددر وهدددا هدددي ذ  القبائدددل المحءاددد  بالمدي ددد  قدددد ِدددالمَ 

ِه  ا تمر ب الم، فما العمل؟  الِر ًً  ولن تدع قري
دَ الحفداَ وم هدا  اقترح األِه  بن عاد المالب َ  ت ير القافل  في صحراا يفد بِه

دِه  ا عن الم لمين، ولما علف الِر   َّل  العراق ْف الًام، فهه طريب طهيل بعيد جد 
د  بدالخروج فدي مائد  راكدب مدن الم دلمين لمهداجمتهف،  َيد بدن ةاْر يبأ تلَ القافل  َمر 
فخرجدها وفداجئها المًددركين واِدتهلها علد  القافلدد  كاملد ، َوصدبح الم ددار بدين َمددرين ا 
ْالدددث لهمدددا: َّمدددا مها يددد  الم دددلمين ةتددد  ا يقاعدددها طدددرق تفدددارتهف َّلددد  الًدددام، وإمدددا 
الدددخِه فددي ةدددرب شددامل  هدددد الم ددلمين، للقضددداا علدديهف واختدددار المًددركه  األمدددر 

 الثايي وهه الحرب الًامل ..
 وووووووووووووووووو
 

 أحااث غزوة ذات الرق ع
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
 -   -بحفف المعاياَ والمًَق  التي كا  يفدها ال اي ارتباَ َِماا بعَّ الغزوات 

 وصحابته ، في ِايل الدعَه ويًر ااِالم .
ومدد  غدددزَو مدددن هدد ه الغدددزوات التدددي بلددي الفهدددد فيهدددا بالصددحاب  مالغددده ، ةتددد  لب دددها 
رق واِتخدمهها ك هٍع من األة ي  ، بدًا من ال عاِ َو الخَف ، وقد َِفل  الفله  والخر

 ه ه الغزَو في ال    ال ا ِ  للهفَر . التاريخ َةداث
يبعددد َ  تددَف القضدداا علدد  فت دد  اليهدده  ، وك ددر شددهك  قددريٍش ومددن معهددا ، بقددي ه دداب 
خار  خر ، وهه األعراب الق اَ ، المتهاجدو  في صحار  يفد ، والد ين لدف يتهَق دها 

َعماِ ال هب وال لب ، فدأرا  ال ادي  مدن جهد  تدأ ياهف وإخمدا  يدار فت دتهف  -   -عن 
 ، وتهطيد األمن وةماي  الم اق  من جه  َخر  .
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باِتعدا  ه اا لقتاله ةزم َمدره ، ويدا   َصدحابه بدالغزو  -   -وع دما ِم  ال اي 
دارع الم دلمه  َّلد  َِدلحتهف وتفَمعدها للحدرب ، ةتد  بلغدها يءمدا  ، ونإعدا  العَدَ ، ِو

 قيل َرنعمائ  َو ِبعمائ  مقاتل .
بفءًددده مددن المدي ددد  ، واتضدددحَ م دد  الادايددد  الصدددعهنات التدددي  -   -وخددرج ال ادددي 

ت تظرهف ، فه اب يقصن شديد في عد  الرواةدل ، ةتد  َّ  ال دَت  وال دبع  مدن الرجداِ 
 كايها يتهاله  عل  ركهب البعير.

َا  األمر ِهاًا وعهَر األرض وكثَر َةفارها الحاَ َ ، التدي ََْدرت علد  َقددامهف  ومما 
دَرق والفلده  علد  األرجدل ؛ ةت  تمَزقَ خ افهف  قاَ َظ ارهف ، فقامها بلدَف الخر ، ِو

دد   ومددن ه ددا جدداات ت ددمء  هدد ه الغددزَو بهدد ا ااِددف ، ف ددي الصددحءحين عددن َبددي مِه
ددَرق ، فْ ددمَريَ غددزَو ذات  األشددعر  رهددي هللا ع دده قدداِ :  وك ددا يلددَف علدد  َرجل ددا الخر

 الرقاع  .
ي غا ددا  ْيقدداِ لدده   يخددل   ، فلمددا واِددتمَر الفددءش فددي الم ددير ةتدد  بلددي مههددعًا لا دد

ِم  بهف األعراب تمَلمهف الخهم ، َو ركها جَدي  األمر، فهرنها َّلد  رؤو  الفبداِ ، 
 تاركين ورااهف ال  اا وال َري  .

َ  يعه  َولئَ ال اَرو  مَر َخر  ليهفمها عل  الم لمين علد   -   -وخًي ال اي 
د ةضر ، والمًركه  ي تظرو  لحظً  ةين غ لٍ  م هف ، خصهصًا َ  وقَ الصالَ ق

 كه ه لي قَضها عل  الم لمين .
وفي ه ه األْ اا جاا ال رج من ع د هللا ، ويزلَ  ي ن كريم  فيها تًري  صالَ الخهم 
ونءددا  هيئتهددا ، وهددي قهلدده تعددال  : } وإذا ك ددَ فدديهف فأقمددَ لهددف الصددالَ فلددتقف طائ دد  

ءلهيدها مدن ورائمدف ولتدأت طائ د  َخدر  لددف مد هف معدَ ولءأخد وا َِدلحتهف فدإذا ِدفدوا فل
يصدددلها فلءصدددلها معدددَ ولءأخددد وا ةددد رهف َوِدددلحتهف و  الددد ين ك دددروا لددده تغ لددده  عدددن 
َِددلحتمف َومتعددتمف يءميلدده  علددءلف ميلدد  واةدددَ وا ج دداح علددءلف َّ  كددا  بلددف َذ  مددن 
َعددد للمددافرين عدد ابا  ماددر َو ك ددتف مرهدد  َ  تضددعها َِددلحتمف وخدد وا ةدد ركف َّ  هللا 

 بمن معه . -   -( ، فصَل  ال اي  102هي ًا { ) ال  اا : م
، فاختدار الرجدهع  -   -وايتهَ الصدالَ ، ولدف يحددث شديان ممدا كدا  يخًداه ال ادي 

 َّل  المدي   بعد َ  ةصل له مقصه ه من الغزو . 



 512 

ةراًِ  عل  المع دلر ،  -   -وفي طريب عه ته ، وم  ةلِه الليل ، فرض ال اي 
ه المهَم  رجاًل من المهاجرين ورجاًل من األيصار ، وهما ببا  بن بًدر و واختار له 

عَمار بن ياِر رهي هللا ع هما ، وق ف الليل بي هما يص ين ، فاختار بَبا ن بدن بًدر 
َِو الليددل وقددام يصددلي ، واِددتغَل َةددد المًددركين هدد ه ال رصدد  فددأطلب ِددهمًا َصدداب 

ه ومضد  فدي صدالته ، ْدف رمداه المًدرب ببا ًا رهي هللا ع ه ، ف زع ال هف من ج د
الٍث وهه م  ذلَ م تمرٌّ في صالته ، ولدف ي صدرم ةتد  َتَمهدا ، فدأيقظ  ب هف ْاٍ  ْو
عمددارًا لء ددع ه بال فدددَ ، فلَمددا َر  المًددرب ذلددَ وَلدد  هارنددًا ، فقدداِ عمددار وهدده يددر  
َبدددا  الددددماا ت ددديل مدددن ج دددده :   ِدددبحا  هللا ، َا يَاهت دددي َِو مدددا رمددد  ؟ ، فقددداِ ب

 رهي هللا ع ه : ك َ في ِهَر َقرَها ، فلف َةَب َ  َقاعها   .
واِدددتءقظ الفدددءش فدددي الصدددباح البددداكر ، وواصدددلها ال دددير َّلددد  الظهيدددَر ، وةدددا  وقدددَ 

ددددِه هللا  وت ددددَرق ال ددددا  ي ددددتظله  بالًددددفر ، ففدددداا َةددددد  -   -القيلهلددد  ، ف ددددِز ِر
لصدحاب  مت َرقده  فدي الدها   ، يائمدًا قدد عَلدب ِدء ه ، وا -   -األعراب لءفد ال ادي 

ِه هللا  ووقف عل  َرِه وقاِ له : مدن يم عدَ م دي  -   -فأخ  األعرابي ِء  ِر
 ؟ .

، ولددف يعلددف َ  هللا قددد عصددمه مددن ال ددا   -   -وفددي ظَ دده َيدده قددد تمَلددن مددن ال اددي 
لدَ بلل ْقد  ويقدين : ) هللا ( ، فلدف يتما -   -وتمَ ل بح ظه ورعايته ، فأجابه ال اي 

دِه هللا     -األعرابَي ي  ه ، َوخ ته الرج د  ةتد  ِدقَ ال دء  مدن يدده ، فأخد ه ِر
ورجاه َ  يتركه ،  -   -وقاِ له : ) من يم عَ م ي ؟ ( ، فاعت ر الرجل لل اي  -

َعاهدددب َ  ا  -   -فقدداِ لدده  : ) َتًددهد َ  ا َّلدده َّا هللا ؟ ( ، قدداِ :   ا ولم ددي 
هم يقاتلهيَ  ، فدأطلب ِدراةه ، وتدرب هد ا الع ده َْدرًا كايدرًا فدي َقاتلَ ، وا َكه  م  ق

 ي   األعرابي ، ةت  ََّيه عا  لقهمه وهه يقِه :   قد جئتمف من ع د خير ال ا    . 
وهل ا ايتهَ َةداث هد ه الغدزَو ، وقد م هللا الرعدب فدي قلدهب َولئدَ األعدراب ، فلدف 

ها بعدد ذلدَ ، ةتد  شداا هللا لهدا َ  تفرؤ القبائدل مدن غا دا  وا غيرهدا َ  ترفد  َرِد
 ْت لف اةقًا لتًارب في فتح مل  وغزَو ة ين .
 وووووووووووووووووو
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 الغزوات قبل أحا
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
َعقاب غزَو بدر، َخ ت الهيب  الع لري  للم لمين مد  َِو  في هدمن ياداق   في 

َقهيدداؤهف بغلبدد  ااِددالم، الفزيددَر العرنءدد ، َوةدد  هددع اا المًددركين بددالخار، وشددعر 
عَ  ائَر الدخِه فدي ااِدالم، وَر  كثيدرو  اايما وندَت ال  ه  تتال  َّل   ، فتِه

َ  يددددخلها فدددي ااِدددالم ي اقدددًا َو خديعددد ، ونهددد ا كلددده َصدددبحَ الدولددد  الفديددددَ َمدددام 
َوهاع جديددَ مدن الملدر والتآلدب والتحال دات، فمدا  األعدداا يبحثده  عدن َيد  فرصد  

فددددي مراقبدددد   ائمدددد    َّلحدددداق األذ  بالم ددددلمين، ونالمقابددددل فددددإ  ال اددددي  تملدددد هف مددددن
  لتحركدددات األعدددداا والخصدددهم، فملمدددا َهدددفس األعدددداا بمهاجمددد  المدي ددد  خدددرج ال ادددي 

 لمهاجهتهف. 
 -وقد تعد ت تلَ المهاجهات والغزوات قال مهقع  َةد فم ها:

 غزَو ب ي ِلءف 
بعدد غدزَو بدددر ب دبع  َيددام، ةيدث ايتهددزت  كايدَ فدي شددهاِ مدن ال دد   الثايءد  للهفددَر،

بعَّ القبائل ةِه المدي   ال رص  ب اب ايًغاِ الم لمين في ةرنهف مد  المًدركين 
بعددد بدددر، فددأرا ت َ  تًددن الحددرب علدد  الم ددلمين فددي  يددارهف، َّا َيدده ونعددد وصددِه 

، بدأ   ب دي ِدلءف  مدن قبائدل غا دا  ةًددت قهاتهدا لغدزو المدي د   األيباا َّل  ال اي 
دددِه هللا  دددَباَع بدددن   ِدددار َّلددديهف فدددي مدددائتي راكدددب، وقدددد اِدددتخلف ِر ِر علددد  المدي ددد  

ر  وهدده  َِ ب دي ِددلءف فدي مههدد  يقدداِ لده  الْمددد  َفَادَ ، وع دددما وصدل الم ددلمه  م ددا َعر 
مهه  في بال  ب ي عامر بن صعصع ، فَر ب ه ِلءف ، وتركها في الدها   خم دمائ  

دددِه هللا بعيدددر َخددد ها الم دددلمه  غ ءمدددً  ، وق دددم بدددين المفاهددددين بعدددد َّخدددراج   ها ِر
الْخم  ، فما  يصيب كل رجل بعيرين، ولف يلن ه اب َِدر  ِده  غدالٍم يقداِ لده : 

ددِه هللا  َعتقدده ِر ، ْددف رجدد  الم ددلمه  َّلدد  المدي دد  م تصددرين غددايمين بعددد   ي ددار   
 بقائهف في  يار القهم ْالْ  َيام . 
ددا ددًا قهيددًا، وِر لً  واهددحً  لمددل مددن ت ددِه لدده ي  دده مددن القبائددل فمايددَ هدد ه الغددزَو  ِر

 الحاقدَ والمريض  ال يل من ااِالم و ولته ال تء . 
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 غزَو ب ي قي قاع 
َ  وال دير َيهدا وقعدَ  َهدل المغدا وكايَ في شهاِ من ال    الثايء  للهفدَر، وقدد ذكدر 

ددِه  عهددف، م  بعددد بدددر، ةيددث لددف يلتددزم يهدده  ب ددي قي قدداع بالمعاهدددَ التددي َبرمهددا الِر
فددأظهروا الغضددب والح ددد ع دددما ايتصددر الم ددلمه  بادددر، وظهددر ذلددَ علدديهف ةي مددا 

في ِهقهف في المدي   ويصدحهف، و عداهف لإلِدالم، وةد رهف مدن َ    جمعهف ال اي 
 يصياهف مثل ما َصاب قريش في بدر، غير َ  اليهه  واجهها ذلَ بالتحد  والتهديد.

قددد طددرم ْددهب امددرََ م ددلم  فددي ِددهق ب ددي وكددا  ِدداب هدد ه الغددزَو َ  َةددد اليهدده  ع
قي قاع، فلما قامَ ايمً َ، فصاةَ م ت فدَ، فقام َةد الم لمين فقتل اليهه  ، ْف 

 تمالب اليهه  عل  الم لف فقتلهه.
ِه هللا  بد لَ، ِدار َّلديهف علد  َر  جدءش مدن المهداجرين واأليصدار،   فلما علف ِر

لددب رهددي هللا ع دده، وقددد اِددتخلف وكددا  الدد   يحمددل اللددهاا هدده ةمددَز بددن عاددد الما
علدد  المدي دد  َبددا لبابدد  بددن عاددد الم دد ر ، َوْ دداا الم ددير جدداا األمددر مددن هللا   ال اددي 

ددهله ب ادد  العهددد، قداِ تعددال : } وإمددا تخددافن مددن قدهم خءايدد  فايادد  َّلدديهف علدد   تعدال  لِر
 (.58ِهاا { )األي اِ:

ِه  مددَ   ، فحاصدرهف ال ادي تحص ها في ةصدهيهف  وع دما علف اليهه  بمقدم الِر
دِه  خم   عًَر ليلد ، فت اجدأوا بد لَ، َوصدابهف الخدهم والفدهع، ويزلدها علد  ْةمدف ِر

ِه هللا وصحابته َمهالهف وي ائهف وذراريهدف، ْدف َمدر ال ادي  بدأ  يلتس دها،   هللا بأ  لِر
َبءف الم افقين َْبي بن ِدلِه بددور ي اقده، محداوًا فدَ َِدر ةل ائد ه مدن َوْ اا ذلَ قام 

ددِه هللا  الْمائدد   ارع م عددهيي   اليهدده ، فددألح علدد  ِر قددائاًل لدده:   َرنعمائدد  ةاِددر ْو
ددِه هللا  : ) هددف لددَ ( ، ْددف َمددر بددإجالئهف، فخرجددها مددن األةمددر واألِدده  ، فقدداِ ِر

صاغرين، تاركين َمهالهف َوِدلحتهف غ ءمد  للم دلمين، وتدهل  َمدر ااجدالا ببدا َ بدن 
دِه هللا الصامَ ، فلحقها بأذرعات  ، وتهل  قبَّ َمهالهف محمدد بدن م دلم  ، فغد ف ِر

 .ِوالم لمه  ما كا  لديهف من ما 
ددِه هللا والم ددلمين ةقءقدد  اليهدده  وخاددثهف، وغدددرهف وخءددايتهف  وكًدد َ هدد ه الحا ْدد  لِر

 ويقضهف للعهه .
يب  هر  غزَو ال س
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ِد ءا   وكايَ في الخدام  مدن ذ  الحفد  مدن ال د   الثايءد  للهفدَر، ةيدث خدرج َبده
من مل  فدي مدائتي راكدب، وذلدَ بعدد َ  قدرر َ  ي داجيا المدي د  بغداَر خاط د  يعده  
بعدها وقد ر س لقدريش بعدَّ ِدمعتها وهياتهدا التدي ذهادَ فدي هزيمد  بددر، فلمدا وصدل 
َبدده ِدد ءا  َّلدد  َطددرام المدي دد ، لفددأ َّلدد  ب ددي ال ضددير ليتدددار  معهددف كء ءدد  الميددد 

ددِه هللا َوصددحابه، فهفددف برجالدد ه علدد  م اقدد  يقدداِ لهددا العددريَّ، وةرقددها بعددَّ بِر
ال خيددل، وقتلددها رجدداًل مددن األيصددار وةلءً ددا لدده فددي ب ددتا  لهمددا، وكددل ذلددَ فددي جدد ح 
الظددالم، ْددف اذوا بددال رار عائدددين َّلدد  ملدد ، فمددا  عملهددف َشددبه بالقرصدد  ، فلمددا علددف 

ِه ب لَ األمر تعقبه في مائتي رجل مدن المهداجرين واأليصدار، ولم ده لد ف يدتملن الِر
دد ءا  وقهمدده يرمدده  مددا معهددف مددن المدد   والددزا  يتخ  دده  بدده  مددن َّ راكهددف، وجعددل َبِه
لء تاءعها الهروب من غير عائب، وكدا  َكثدر مدا معهدف ال دهيب، وهده يدهع مدن َيدهاع 
األطعم  التي كدايها يأكلهيهدا، فدألقها ِدهيًقا كثيدًرا كدا  غ ءمد  للم دلمين، ولد لَ ِدميَ 

 ددهيب، وقددد تملددن َبدده ِدد ءا  مددن الهددرب، َوفلددَ مددن العقدداب، هدد ه الم اوشدد  بغددزَو ال
ِه هللا   َّل  المدي   بعد َ  غاب ع ها خم   َيام  و  َ  يلق  ةرنًا.  وعا  ِر
َقَرَ الَمَدر   غزَو َقر 

دِه هللا  ، َ  كايَ في م تصف محرم من ال    الثالث  للهفَر، وذلَ بعد مدا بلدي ِر
دلءف وغا دا  ونعد ِْ َقدَرَ جمعًا من ب ي  َّ القبائدل األخدر  تفمعدَ بم اقد  يقداِ لهدا َقر 

ددددِه هللا  الَمدددَدر، وهدددده مدددداا لا ددددي ِددددلءف بقصددددد ااعتددددداا علدددد  الم ددددلمين، فاِددددتعد ِر
بددددالخروج فددددي مددددائتين راكددددب مددددن َصددددحابه، فع دددددما وصددددل الم ددددلمه  للمهقدددد ، فددددر 

 المًركه  مخل ين ورائهف الغ ائف لل ئ  الم م  . 
 غزَو ذ  َمر 
في َرنعمائ    ر رنء  األِو من ال    الثالث  للهفَر، ةيث خرج ال اي كايَ في شه

وخم دددين رجددداًل مدددا بدددين راكدددب وراجدددل، وذلدددَ بعدددد علمددده بدددأَ  جمعدددًا مدددن غا دددا  قدددد 
تفَمعها يريدو  ااغاَر عل  َطرام المدي  ، يتزعمهف  عثهر بن الحارث ابن محدارب 

رهدددي هللا ع ددده، وفدددي َْ ددداا  علددد  المدي ددد  عثمدددا  بدددن ع دددا   ، فاِدددتخلف ال ادددي 
َّلد    الاريب قبَّ الم لمه  عل  رجل يقاِ له جبدار مدن ب دي ْعلبد  فددعاه ال ادي 

 ااِالم فأِلف، وصار  لياًل للفءش َّل  بال  العدو، وهرب هد اا األعدراب مدن ال ادي 



 516 

  ددَلف ملددا  تفمعهددف وهدده وت رقددها فددي رؤو  الفبدداِ، ويددِز صددَل  هللا علءدده و لدده ِو
ر األعدراب بقدَه الم دلمين الماا ا لم م  بد   َمدر فع دلر بده قريبدًا مدن الًدهر، لْءًدعر

 وي تهلي عليهف الرعب والرهب . 
 غزَو بحرا  

 وكايَ ه ه الغزَو في شهر جما   األول  من ال د   الثالثد  للهفدَر، وقدد خدرج ال ادي 
 ِب دي ِدلءف  في ْالْمائ  من الم لمين ةت  بلدي بحدرا  بدين ملد  والمدي د ، يريدد قتدا

فهجدهف قد ت رقها، فايصرم ع هف، ولف ي ًب قتاِ بي هف، ْف عا  َّل  المدي   بعدد َ  
. ٍِ  َمض  خارجها عًر لءا

ويلحدظ فدي هدد ه الغدزوات قدددَر القءدا َ ااِدالمء  علدد  رصدد تحركددات العددو، ومعرفدد  
قهتدده، وخاادده، لمددي تحاددف وتًددتَ هدد ه التفمعددات التددي تًددلل خاددرًا ج ددءمًا علدد  

 ئ  الم م  ، وعل  المدي  .ال 
وكايَ تلدَ الغدزوات بمثابد  الددورات التدرياءد  والترنهيد  للصدحاب  المدرام، ةيدث كايدَ 

، ومن خاللها يترن  فيها الف ه  عل  ال م  والااعد ، ويتمل ده  مدن بصحب  ال اي 
َعداا هللا.   تعلف ف ه  القتاِ، ويلت اه  خارات جديدَ تعي هف عل  الهقهم َمام 

 وووووووووووووووووو
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 غزوة أحا
 

خددرج مًددركه قددريش مددن غددزَو بدددر وقددد وه ددَ قددهاهف؛ ةيددث فددرسق الم ددلمه  شددملهف، 
وقتلها َشرافهف، َوهع ها شهكتهف بين قبائل الفزيَر العرنء ، فما  ابد لهدف مدن الثدأر، 
ور  الهزيم  عل  الم لمين، وك ر شهكتهف، ففم  َبه ِ ءا  ْالْد   ام مقاتدل مدن 

يش وك اي  واألةدابءش )ةل داا قدريش( وخرجدَ معهدف ال  داا لءًدفعن الرجداِ علد  قر 
َوجدد  َبددي ِدد ءا ، وكددا  قلاهددا يًددتعل ب ددار األلددف  القتداِ، ومددن بيدد هن ه ددد ب ددَ عتبدد  
لمقتددل َبيهددا َوخيهددا فددي غددزَو بدددر، ويظسددف الم ددار جءًددهف ففعلددها قءددا َ الفددءش ألبددي 

ا  لخالد بن الهلي  د، ومعه علرم  بن َبي جهل.ِ ءا ، وقءا َ ال ِر
وتهجده الفدءش َّلد  المدي دد ، وعلدف الم دلمه  بتحدرب المًددركين وقددومهف َّلديهف فحملددها 
ددِه  ددين لمدددي تهف ليددل يهددار، وإذا بالِر   َِددلحتهف، والت ددها ةددِه يادديهف، وظلددها ةاِر

يفم  َصحابه، وي تًيرهف في األمر، فَر  بعضهف َا يخرج الم لمه  من المدي  ، 
تحصدد ها فيهددا، فددإذا  خلهددا المًددركه  قدداتلهف الم ددلمه  فددي الارقددات وةصدددوهف َو  ي

َعلددف بم ددالَ مدددي تهف وَر  الددبعَّ اْلخددر  وخاصدد  الدد ين لددف يًددهدوا -ةصددًدا، فهددف 
 َ  يخرجها لمالقاَ المًركين خارج المدي  . -القتاِ يهم بدر
دِه  ، ومدد  ذلدَ وافدب علد  الدَر    وكدا  الِر الثددايي؛ أل  مدن َصدحاب الدَر  األِو

َصحاب ه ا الَر  َلحها علءده، ولدف يلدن الدهةي قدد يدِز بدأمر محدد  فدي هد ا الًدأ ، 
ددِه  بيتدده ولددب  مالبدد  الحددرب، وخددرج َّلدد  ال ددا ، وشددعر الصددحاب    و خددل الِر

ِه  بالخروج بأيهف َكرهدهه علد  ذلدَ، فقدالها لده: اِدتمره اب   ال ين َشاروا عل  الِر
ددِه هللا، ولددف يلددن ل ددا  ذلددَ، فددإ  شددئَ فاقعددد )َ : َّ  شددئَ عدددم الخددروج فددال يددا ِر
ِه هللا  : )ما ي بغي ل اي َّذا لب  ألمته )َ   رعه( َ  يضعها ةتد  تخرج( فقاِ ِر

 يحلف هللا بي ه ونين عدوه( _]َةمد[.
ِد   ْدالث مدن الهفدَر،  من المدي   في َلدف مدن َصدحابه، فدي شدهاِ  وخرج ال اي 

ْةدددد، رجددد  عادددد هللا بدددن َْبدددي بدددن ِدددلِه بثلدددث الفدددءش، ةتددد  َّذا كدددايها بدددين المدي ددد  وَْ 
وتبعهف عاد هللا بن ةرام ي اشدهف هللا َ  يرجعها، وا يخ لها يايهف، وي صحهف بالثبات، 

دهله واليدهم  اايمدا وي كرهف بهاجب الدفاع عن المدي د  هدد المغيدرين، ولمدن  بدالل وِر
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: لده يعلدف قتداا  اْلخر لف يلن ْابًتا في قلهنهف، ول لَ لف ي تفياها له، وقداِ ابدن ِدلِه
اتبع اكف، ف ِز فيهف قهله تعال : }ولءعلف ال ين يافقها وقيل لهف تعدالها قداتلها فدي ِدايل 
هللا َو ا فعدددها قدددالها لددده يعلدددف قتددداا اتبع ددداكف هدددف للم دددر يهمئددد  لإليمدددا { ] ِ عمدددرا : 

167.] 
تقددِه يقدداتلهف، َوخددر  تقددِه واختلددف الم ددلمه  فددي َمددر هدد اا الم ددافقين، ف رقدد  مدد هف 

 عدددههف، ف دددِز قهلددده تعدددال : }فمدددا لمدددف فدددي الم دددافقين فئتدددين وهللا َرك دددهف بمدددا ك ددداها 
دددِه 88َتريددددو  َ  تهددددوا مدددن َهدددل هللا{ ]ال  ددداا:  َعاددد  اللدددهاا   [ وكدددا  الِر قدددد 

الفءش يهمئ ، فر  الصدغار الد ين ا يقددرو    مصعب بن عمير، واِتعرض ال اي 
َب، عل  القتاِ،  َيدد، والادراا بدن عدا وكا  م هف يهمئ : عاد هللا بن عمر، َوِام  بن 

َيد بن َرقف وعمرو بن ةزم.  و
وه ا راف  بن خديج عمره خم  عًَر ِ   يريد َ  يًارب في المعرك ، فيلب  خ ين 

دِه هللا  دِه في قدمءه ليادو طهيال، فدال يدر ه ِر دَ لده عمده ظهيدر، فد كر لِر ، وتِه
ددِه  َيده يفيددد  هللا  رافًعددا   الرمايدد ، فقالده وع دئدد  قدداِ ِدمَر بددن ج دددب: َجداَ الِر

ددِه  َ  يصددارعه، فغلددب ِددمَر   ور يددي َويددا َقدده ، َوصددرع رافًعددا وَغلبدده، فددأمره الِر
ددِه  ، وهلدد ا كددا  ال تددد  الم ددلف الصددغير يحددرص علدد  التضدددحء  رافًعددا، فقالدده الِر

 بروةه من َجل  ي ه والدفاع ع ه.
دددِه هللا واقتدددرح بعدددَّ الصدددحا : )ا ي ت صدددر بأهدددل ب  ااِدددتعاي  بددداليهه ، فقددداِ ِر

ٍب فددي جاددل َْْةددد،  ددع  َهددل الًددرب( _]ابددن ِددعد[ وع ددلر الم ددلمه  فددي شر الًددرب علدد  
دددِه  خم ددين رجدددال يح دد ه  الرمايددد ،   وجعلددها الفادددل خلددف ظهدددهرهف، واختددار الِر

تتركددها( ملددايمف؛ َّ  وجعددل عاددد هللا بددن جايددر قائددًدا علدديهف وقدداِ لهددف: )ا تارةددها )ا 
َريتمهيددا ظهريددا علدديهف )ايتصددريا( فددال تارةددها، وإ  َريتمددههف ظهددروا علي ددا فددال تعي هيددا( 

 _]البخار [.
َغلدددب البددداب َمدددام الت ددام األعدددداا ةدددِه جءًددده، وةمدد  يمي ددده بالفبددداِ، وفدددي  وهلدد ا 
صددباح يددهم ال دداَ ال دداب  مددن شددهر شددهاِ مددن ال دد   الثالثدد  للهفددَر، بدددَت المعركدد  

ايقَّ الم لمه  عل  المًركين، فقتلها ةمل  لهاا المًدركين، فمدايها ي دقاه  واةدًدا و 
بعد اْلخر ةت  ِقَ اللهاا ولف يفد من يحمله، وكا  ال ار  الًفاع ةمدَز بدن عادد 
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ي قَّ ب ء ه علد  المًدركين، يءادءح بهدف، وكدا  وةًدي بدن  -عف ال اي -المالب 
كا ، ذلَ أل  ِيده جاير بدن ماعدف بدن ةرب ي ظر َّل  ةمَز من بعيد ويتبعه ةيث 

 عد  ال   قتل عمه
طعءم  بن عد  يهم بددر قداِ لده: اخدرج مد  ال دا ، فدإ  َيدَ قتلدَ ةمدَز عدف محمدد 

 بعمَري، فأيَ عتيب )ةر(.
شيًئا، فداقترب  وكا  وةًي عاًدا ةبًء ا يق م بالحرن  بمهاَر شديدَ، فقلما يخائ بها

ي ت لف، بل تهجه َّل  وةًي  ابته، لمن ةمَز لفوةًي من ةمَز، ورماه بالحرن  فأص
و مددده ي دددزم بغدددزاَر، فلدددف ي دددتا  الهقدددهم علددد  قدمءددده، فهقددد  شدددهيًدا فدددي ِدددايل هللا، 
دءار الم دلمه  علد  المعركد ، َوكثدروا القتدل واألِدر فدي ج ده  المًدركين، وةدداِو  ِو

ورااهدددددف، فمدددددا  المًدددددركه  يتركددددده  متددددداعهف  المًدددددركه  ال دددددرار، فددددد هب الم دددددلمه  
 ِالةهف لي فها من القتل.و 

وكا  الرماَ عل  الفال يًاهدو  المعرك ، فظ ها َيهدا قدد ايتهدَ بايتصدار الم دلمين؛ 
فتركها َماك هف، ويزلها من فهق الفال لءًاركها في جم  الغ ائف فتركها ظهر الم لمين 
ا  المًركين فرص  الخادأ الد   و  قد  ملًهًفا لعدوهف، فايتهز خالد بن الهليد قائد فِر

يءه رماَ الم لمين، فاِتدار وجاا من خلف الفءش، وقتل من بق  من الرماَ ،فاختل 
 يظام الم لمين وارتبلها، ويفح المًركه  في قتل كثيرين م هف.
دددِه هللا  ِ الحددداِ، وركدددز   كدددل هددد ا الددداالا أل  بعدددَّ الرمددداَ خدددال ها َمدددر ِر وتاددددس

ِه هللا  لهف، َوخ  يداف  عن ي  ه، وةهله ْاَ   لءقتلهه ولم ه   المًركه  عل  ِر
عد بن َبي وقاص   .-رهي هللا ع هما-بعَّ الصحاب  مثل: طلح  بن عايد هللا، ِو

كالرجدداِ،   وكايددَ المددرََ األيصدداري  الًددفاع  ي دديب  ب ددَ كعددب تددداف  عددن ال اددي 
دددهله  مدددن المدددهت، ولم ددده تعدددرض اصدددابات كثيدددَر فدددي ركاتددده،   ةتددد  يفدددي هللا ِر

: )كءد   ووجهه، َوِ ايه، اِ الدم عل  وجهه الًري ، فأخ  يم ح الدم وهده يقدِه ِو
ي لدح قدهم خضداها وجده ياديهف )َغيسدروا لهيدده لالةمدرار مدن كثدَر الددم( وهده يددعههف َّلدد  

 رنهف( _]َةمد[.
ِه هللا  روا فدي   وع دما فًل المًركه  في قتل ِر َشاعها َ  محمًدا قتدل، لمدي يدْ 

دِه هللا  عزيم  الم لمين، ويثيروا ال عر يدا   َصدحابه: )هلدف َّلد    بي هف، ولمن ِر
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  ببا  هللا( فاجتم  ةهله عد  من َصحابه، وارت عَ روةهدف المع هيد ، وظدل ال ادي 
ومددن ْاددَ معدده فددي َرض المعركدد ، بددل قدداتلها ةتدد  اللحظدد  األخيددَر، َّلدد  َ  اكت ددَ 

 قريش بما ةققَ وايصرفها بعد ايتهاا المعرك .
عد َبه ِ ءا  عل  ملا  مرت  ، ويا   في الم لمين: َيءلف ولما ايقضَ الحرب، ص

محمد؟ فلف ير  علءه َةد، فقاِ: َيءلف َبه بلر؟ فلف ير  علءه َةد، فقداِ: َيدءلف عمدر 
بن الخاداب؟ فلدف يدر  علءده َةدد، فقداِ: َمدا هد اا فقدد قتلدها، فلدف يتمالدَ عمدر ي  ده، 

ةءاا، وقد َبقي هللا لدَ مدا ي دهاب، ْدف فر  علءه قائال: يا عدو هللا، َّ  ال ين ذكرتهف َ
َْعددل ْهَاددل، فقداِ ال اددي  ؟ قدداِ صددل  قداِ َبدده ِد ءا   : )َا تفياهيده؟( قددالها: مددا يقدِه

َعلدد  َوجددل( ْددف قدداِ َبدده ِدد ءا : ل ددا العددز  وا عددز  لمددف،  ددلف: )قهلددها هللا  هللا بءدده ِو
؟ قددداِ فقددداِ  يدددا وا مدددهل  لمدددف( : )قهلدددها هللا مها: )َا تفياهيددده؟( فقدددالها: مدددا يقدددِه

 _]البخار [.
وعددا  المًددركه  َّلدد  بلدددهف، وقددد ايتًددرت فددي ِدداة  القتدداِ جثددث شددهداا الم ددلمين 
وقتلددد  الم دددار، وقدددد ارتدددهت الرمددداِ بددددماا الًدددهداا الاددداهَر التدددي َريقدددَ مدددن َجدددل 
ااِالم، يءاله من مًهد ةزين!! ِبعه  شهيًدا من الم لمين، واْ دا  وعًدرو  قتديال 

دددِه هللا مدددن المًدددرك   ين، وةدددز  الم دددلمه  ةزًيدددا شدددديًدا علددد  شدددهدائهف، ووقدددف ِر
وقد مثل به األعداا، فأق ف َلْءَمثَرَلنس  -رهي هللا ع ه-ةزيً ا ي ظر َّل  جث  عمه ةمَز 

 ب بعين من الم ار َّ  يصره هللا عليهف بعد
صدارتف لهده ذلَ، ف ِز قِه هللا تعدال : }وإ  عداقاتف فعداقاها بمثدل مدا عدهقاتف بده ولدئن 

 [.126خير للصابرين{ ]ال حل:
 صهر باهلء  من المعرك :

لرجداِ وي داا الم دلمين فدي غدزَو  اايمدا تفلَ صهر رائع  من الباهل  والًدفاع  و 
َةددد، وكدد لَ ةدددَْ بعددَّ المعفددزات، لتمدده  عظدد  وذكددر  وتبصددَر للمدد م ين، فهدد ا 

ن َ  ال رصدد  قددد وكددا  قددد ةلددف َ  يقتلدده، َويقدد  َبددي بددن خلددف يقاددل علدد  ال اددي 
دِه  : يا ك اب، َين ت ر؟ وةمدل علد  الِر : )بدل ب دء ه، فقداِ   ةايَ، ففاا يقِه

 طع   وق  م ها، فما لاث َ  مات. ]الايهقي[.  َيا قاتله َّ  شاا هللا( وطع ه 
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ِه هللا  : )مدن يأخد  هد ا ال دء  بحقده؟(   ويم َ ِر ب ء ه قادل بددا المعركد  ويقدِه
ددِه هللا؟ فقدداِ فتددأخر القددهم، فقدداِ َبدد : )َ  تضددرب بدده فددي ه  جايدد : ومددا ةقدده يددا ِر

العدو ةت  ي ح دي( فقداِ َبده  جايد : َيدا  خد ه بحقده، فأعاداه َّيداه. ]م دلف[ وكدا  َبده 
 جايدد  رجددال شددفاًعا يختدداِ ع ددد الحددرب، وكايددَ لدده عصدداب  ةمددراا َّذا اعتصددب بهددا 

 فإيه يقاتل ةت  المهت، فأخ 
:  َبه  جاي  ال ء  وهه يقِه

حر َلد  ال سخيلَي  ا ال   َعاَهديي َخليلي وَيحْن بال س  
هِر  رْب ب ء  هللار والِر هَر في الْميِه َه   َا َْقهم الدس

: لددن َكدده  َبددًدا َّا فددي المقدمدد  مددا  مددَ  والميددِه هددي مدد خَر الصدد هم، فمأيدده يقددِه
 َةمل ه ا ال ء .

ددِه هللا  المعركدد  َر  َبددده  ، َوْ ددااَوخدد  )َبدده  جايدد ( يضددرب المًدددركين ب ددء  ِر
ددِه  قددد َصددبح هدددًفا ل بدداِ المًددركين بعددد َ  فددرس الم ددلمه ، فأِددرع    جايدد  َ  الِر

ددِه  ، فصدار ال ادل يقدد  علد  ظهدر َبددي  جايد  وهده مدد حن َبده  جايد  واةتضدن الِر
ِه   ةت  ايتهَ المعرك . ]َةمد[.  عل  ج ف الِر

يقداتله ،  ب  فهجددهف اعلد  بعدَّ الصدحا -رهدي هللا ع ده-ومرس )َي  بن ال ضر( 
دِه هللا  ، فقداِ َيد : مدا وع دما ِألهف عن ِاب امت اعهف عن القتاِ، قالها: قتل ِر
دِه هللا  ، ْدف تهجده َّلد  تص عه  بالحءاَ بعده؟! قهمدها فمهتدها علد  مدا مدات علءده ِر

َعتدد ر َّلءددَ ممددا صدد   هدد اا )الم ددلمه  ال ددارو ( َوبددَر  هللا تعددال  وقدداِ: )اللهددف َّيددي 
َ مما صد   هد اا َ  )المًدركه  المعتددو ( وظدل َيد  يقاتدل ةتد  قتدل، فهجددوا َّلء

مايين جرًةا مدا بدين طع د  بدرمح َو هدرن  ب دء  َو رمءد  ب دهف،  في ج ده بضًعا ْو
 فما عرفه َةد َّا َخته بعالم  كايَ تعرفها في َّصبعه.

 بدن َبدي وه ا غ يل المالئم  )ة ظل  بن َبي عامر( ال   تدزوج جميلد  ب دَ عادد هللا
، وفي اليهم التالي لزواجه ي م  يداا القتاِ، يءخرج وهه ج دب ملاًءدا ال دداا،  بن ِلِه

ددِه هللا  : )َّ  صدداةبلف تغ ددله المالئمدد (. ويقاتددل فددي ِددايل هللا ةتدد  ْيقتددل، فقدداِ ِر
 _]ابن َِّحاق[.
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دِه هللا  ، فأخد  وه ا )قتا َ بدن ال عمدا ( َصدياَ عي ده، ووقعدَ علد  خدده، فدأت  ِر
ددِه هللا  عي دده بيددده، ور هددا َّلدد  مههددعها، وقدداِ: )اللهددف َك ددبه جمدداًا( فمايددَ   ِر

هما يظددددًرا وكايددددَ ا ترمددددد َّذا رمدددددت األخددددر . _]الددددددارقا ي  َة ددددن عي ءدددده، َوةدددددس
 والايهقي[.

ولء ددَ ال  ددداا َقددل باهلددد  مددن الرجددداِ، فهددد ه )صدد ء  ب دددَ عاددد المالدددب( لمدددا َرت 
من ميدا  المعركد ، َم دلَ رمًحدا تضدرب بده مدن  الم لمين قد ايهزمها، وفر بعضهف

فددر مددن الم ددلمين، وتحثدده علدد  العدده َ َّلدد  القتدداِ، ولمددا علمددَ بمقتددل َخيهددا ةمددَز 
دِه هللا  يدأمرب َ  ترجعدي،   ذهاَ لت ظر َّلءه، فلقيها الزنير: فقاِ: َ  َمده، َّ  ِر

َوةت دان َّ  شداا  قالَ: ولرَف؟ وقد بلغ ي َيه قدد ْمثَردل بدأخي، وذلدَ فدي هللا، ألصدار ،
 هللا.

ددِه هللا  ، َخاددره بدد لَ، قدداِ: )خلددها ِددايلها( ف ظددرت َّلءدده، فلمددا جدداا الزنيددر َّلدد  ِر
دِه هللا  بدامرََ مدن   فصلَ علءده، واِدترجعَ واِدتغ رت لده. ]ابدن َِّدحاق[ ومدر ِر

ددِه هللا  َوجهددا َوخههددا، َوبههددا مدد  ِر فلمددا ذكددروا لهددا مددا   ب ددي  ي ددار، وقددد َصدديب 
ِه هللا ةدث ألخيها  ؟ قدالها: خيدًرا، هده بحمدد هللا وألبيها ولزوجها قالَ: فما فعل ِر

كمددا تحاددين، قالددَ: َرويءدده ةتدد  َيظددر َّلءدده، فأشدداروا َّلءدده، ةتدد  َّذا َرتدده قالددَ: كددل 
 مصيب  بعدب جلل )صغيَر(!!

ِه  فهق كل ةب، َّيه ةب يعله فهق ةدب اْلبداا   وهل ا ي مه ةب الم لمين للِر
َوا  ج.واألب اا واأل

 وووووووووووووووووو
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 غزوة أحا
 

ًا عملءًا للصحاب  المرام،  فعها ْم ه  كايَ غزَو َةد غزَو الدرو  والعار، كايَ  ِر
غالءًا جراةًا َورواةًا،  اما َوتراةدًا، َّا َ  الددر  ظدل باقءدًا علد  مدر العصدهر يدتعلف 

مددار التهكددل علدد  هللا  والثقدد  بدده، م دده الم ددلمه  َِددباب ال صددر، َوِددباب الهزيمدد ، ْو
َعراهها وشههاتها.  وعاقب  التال  َّل  الديءا، والرغب  في 

كايَ قريش قد امتألت قلهنها ةقدًا وغءظدًا بعدد قتدل َئمد  الم در وصد ا يد الًدرب يدهم 
بدر، فعبأت قهتها، واِتعايَ بحل ائهدا، وخرجدَ فدي ْالْد   ام مقاتدل تريدد َ  تثدأر 

دددل العبدددا  رهدددي بخادددر   هللا ع دده مدددن ملددد  يخادددر ال ادددي  مددن الم دددلمين، ولمدددا َِر
قريش، جم  ال اي َصحابه لءًاورهف، فما  َر  الًباب والمتًهقين َّل  مالقاَ العدو 
ممددن لددف يددتح لدده هدد ا الًددرم، ولددف يًددهد بدددرًا َ  يخرجددها للقدداا قددريش خددارج المدي دد ، 

قريًا في  ونعَّ الًيهخ من َصحابه َ  يبقها في المدي   لءقاتلها  وكا  َر  ال اي 
َق  ومن َِاح الايهت لمن ال اي  دءخا   األ َغلدب الصدحاب  تِر َمضد  مدا َشدار بده 

لمادَ الًهر  . وظاهر يهمئ  بين  رعين لْءعلف َصحابه والم لمين من بعدهف هروَر 
 األخ  باألِباب، َو  ه ا ا ي افي التهكل عل  هللا عز وجل.

ِه هللا  ث من جدءش المًدركين، ةيدث كدايها بأصحابه في جءش عل  الثل  وخرج ِر
 َل ًا والمًركه  ْالْ   ام.

وفي الاريب فاجأهف عاد هللا بن َبَي باي حابه بثلث جءش الم لمين، فمايَ ه ه َِو 
دا َكداَ   ، ةيث تميز صدف الم دافقين عدن المد م ين تحقءقدًا لقهلده تعدال :} مس فهائد الغزَو

مر ريَن َعَلدد  َمددا ََ  ددَن الاسيَرددبر {] ِ عمددرا : هللْا لرَيددَ َر ال ْمدد   يددَز ال َخاريددَث مر ددهر َةتسددَ  َيمر يددْتف  َعَلء 
يَن َيددداَفْقها  {]  ِ عمدددرا :179 َلَف السددد ر دددَءع  مر ريَن * َول  َلَف ال ْمددد   [ 167-166[ ولقهلددده: } َولردددَءع 

الم م دده  الصددا قه  الدد ين صددار عددد هف ِددبعمائ  مقاتددل واصددل   ونقدد  مدد  ال اددي 
 ير يحه َةد، ةيث جعلها ظههرهف للفال، ووجهههف يحه المدي  ، ْف ال  بهف ال اي 

ببددأ جءًدده، وق ددمه كتائددب ْالْددًا، وهءددأهف صدد هفًا للقتدداِ، واختددار فصدديل  مددن الرمدداَ 
المدداهرين، وعددين لهددف قائدددًا مدداهرًا، َومددرهف َ  يلهيددها فددهق جاددل عي  ددين المقابددل ألةددد 

محلم  هم َ لهف َفضل مهق  في وال   عرم يءما بعد بفال الرماَ، ووه  خا  
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ميدددا  المعركدد  رغددف َ  المًددركين ِددبقها َّلدد  ميدددايها، فأصددبح ع ددلر الم ددلمين فددي 
مههدددد  مرت دددد ، َولفددددئ المًددددركه  َّلدددد  مههدددد  مدددد خ َّ يفعلهددددف م مًدددد ين َمددددام 

هامهف، ْف شرح ال اي  خاته للرماَ، َوكد لهف خاهَر  ورهف ةت  قاِ   الم لمين ِو
دل َّلدءلف، وإ  َريتمهيدا لهف: َ  َريتمهيا ت خا  ا الاير فال تارةها ملايمف ه ا ةتد  َِر

ل َّلءلف.  هزم ا القهم ووطأياهف، فال تارةها ةت  َِر
َعددائهف، ونددَت مراةدل القتداِ   ْف تدايَ ال ئتا ، َوذ  ال اي  ألصدحابه َ  يفالددوا 

ا بضدد   األولدد  تثيددر الغرابدد ، كددأ  ْالْدد   ام مًددرب يهاجهدده  ْالْددين َلددف م ددلف!
َعلددد  صددهر الًددفاع  والءقدددين كمددا وصددد هف هللا  مئددات قالئددل! وظهدددر الم ددلمه  فددي 

يرددهر {] ِ عمددرا : دددهَيْهف برإرذ  ددَدْه َّرذ  َتْح ر [ والحدد  هددده 152تعددال : } َوَلَقددد  َصددَدَقْمْف هللْا َوع 
 القتل َ  ت تأصلهيهف قتال.

يصددعب َ  تتمددرر  وللتدداريخ صددهرًا باهلءدد  لفماعددات مددن الصددحاب  رهددي هللا عدد هف
كحمَز رهي هللا ع ه والزنير َوبي  جاي  َوي  بن ال ضدر ومصدعب بدن عميدر وعادد 
ِن َصددَدْقها َمددا  مر ريَن ررَجددا ددَن ال ْمدد   هللا بددن ةددرام وغيددرهف كثيددر ممددن وصدد هف هللا بقهلدده: } مر

ددهر {]األةددزاب: [. وقددد بدد لَ قددريش َقصدد  جهدددها لتحاددءف ع  ددها  23َعاَهددْدوا هللَا َعَلء 
لم لمين، لم ها َة دَ بدالعفز وايم درت همتهدا َمدام ْبدات الم دلمين وإقددامهف، كمدا ا

لف ت لح محاوات ي َه قريش الالت  جئن اِت هاض الرجداِ وتحريضدهف علد  القتداِ 
كدديال ي ددروا، ولددف ت لددح هدد ه المحدداوات مددن هددرب الدددفهم وإيًددا  األشددعار وتحريددَ 

ايهن !!. المًاعر، فما هه َّا َ  ل   بال رار خلف  رجالهن وفِر
وفي لحظ  هعف بًدر  عرهدَ ل ريدب الرمداَ الد   كدا  الددرع الدهاقي للفدءش، فدي 
دددر َمددا  ددن َبع  ددرر َوَعَصددي ْتف مَر ْتف  فرددي اأَلم  ددل ْتف  َوَتَ دداََع  ًر لحظدد  صددهرها هللا بقهلدده: } َةتسدد  َّرَذا َف

د  ي َءا َومر ارهَ  مر ْمف مسن ْيرريْد الددر دَرََ {] ِ عمدرا :َََراْكف مسا ْتحر [، وفدي 152ْمف مسدن ْيرريدْد اْلخر
دددددِه  ، َر  الرمددددداَ الهزيمددددد  ةلدددددَ لحظددددد  الت اتددددد  َّلددددد  الدددددديءا وي دددددءا  لااعددددد  الِر

بالمًدددركين، وَروا رجدددالهف يهلددده  األ بدددار، وي دددائهف يهمدددن فدددي الفبددداِ، الغ دددائف تدددزةف 
 ، ايتصددددر الددددها  ، قدددداِ َكثددددر الرمدددداَ: مددددا ل ددددا فددددي الهقددددهم ةاجدددد ! الغ ءمدددد  الغ ءمدددد

دِه هللا  لمدن َكثدرهف لدف يلت دَ   َصحابلف، فماذا ت تظرو ! فد كرهف رئء دهف بدأمر ِر
دد ! ةيددث َر  خالددد بددن الهليددد ايمًددام مدد خَر الم ددلمين فاِددتدار  َّلءدده، وكايددَ الماْر
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دددا  المًدددركين، وايقضدددها علددد  الم دددلمين مدددن خل هدددف،  ب دددرع  خاط ددد  مددد  بعدددَّ فِر
  معده مدن َصدحابه الخم دين َ  يصددوا خالدد ومدن وعفز قائدد الرمداَ والت دع  البداقه 

معه، ْف صاح خالد ومن معه بالمًركين ال ارين، َوِدرعَ امدرََ مدن المًدركين برفد  
لهاا المًركين ال   كا  ماروةًا فدي التدراب فدالتف ةهلده المًدركه  ويدا   بعضدهف 
لهدددف  بعضددا، وايقلادددَ الصدددهَر وعظمددَ ال ت ددد ، وفدددر كثيدددر مددن الم دددلمين، وهللا يغ دددر

اددَ مدد  155ب ضددله وم دده } َوَلَقددد  َعَ ددا هللْا َعدد  ْهف  َّر س هللَا َغْ ددهرن َةلرددءفن {] ِ عمددرا : [، ْو
ي ددر قليددل مددن َصددحابه كتاددها بدددمائهف مهاقددف مددن يددهر، َوبلددها بددالا ة ددد ًا   ال اددي 

ددِه هللا    ايظيدر لدده، وقتددل يهمئدد  ِددبعه  مدن الصددحاب  رهددي هللا عدد هف، وجددرح ِر
َمدددي، وشدددج فدددي َرِددده، وك دددرت َيءابددده و خلدددَ ةلقتدددا المغ دددر فدددي وج تددده بدددأبي هددده و 

الًري  ، ةت  قاِ كء  ي لح قدهم َ مدها وجده ياديهف وهده يددعههف َّلد  ااِدالم، ْدف لدف 
يلاددث َ  قدداِ: )اللهددف اغ ددر لقددهمي فددإيهف ا يعلمدده !( وت تهددي الغددزَو ويبقدد  الدددر  

َعين التاريخ،  ر  عميب يتعلف م ه ا دِه هللا ماْاًل َمام    لم لمه  وجهب طاع  ِر
 وخاهَر مخال   َمره.

يَاْهف  َعَ ابن ََلردءفن  يَاْهف  فرت َ  ن ََو  ْيصر ررهر ََ  ْتصر يَن ْيَخالرْ هَ  َعن  ََم  َ رر الس ر قاِ تعال : } َفل َءح 
ِه هللا 63{]ال هر: لدف ي در، ولدف تلدن لده ق داَ، ولدف تزعزعده األةدداث كمدا   [، لمن ِر
ه بددأبي هده َومددي فددي ِدائر المهاقددف الصددعب ، وخلدص بعددَّ المًددركين َّلءدده هده شددأي

يريددد قتلدده، وكددا  فددي ِددبع  مددن األيصددار، ورجلددين مددن المهدداجرين، فقدداِ: مددن يددر هف 
ع دا وهده ريءقدي فدي الف د  ؟ فقداتلها ع ده واةددًا واةددًا ةتد  اِتًدهد األيصدار ال ددبع  

ِه هللا  لَ يده ب هف َصابها، وقاتل ِعد ، ْف قاتل ع ه طلح  ةت  ش فاعًا عن ِر
: ارم ِعد فداب َبي َومي! و اف  َبده طلحد    بين يديه، وال اي  ي اوله ال هام ويقِه

ِه هللا  فما  ال ادي يقدِه َّعفابدًا مدن قتالده: )لصدهت َبدي طلحد    األيصار  عن ِر
دِه هللا  بظهدره ةتد    في الفءش َشدد علد  المدافرين مدن فئد ( وةمد  َبده  جايد  ِر

ثددر ال اددل يءدده وقاتددل مصددعب بددن عميددر  و  لددهاا الم ددلمين ةتدد  قتددل، وقاتددل ةمددَز ك
قتاِ األبااِ ةتد  رمداه وةًدي بحرنتده فقتلده، وتدأت  صد ء  لتًداهد َخاهدا ةمدَز وقدد 

: ولددف ؟   مثدل بدده، يءدأمر ال اددي  اب هدا الزنيددر َ  يصدرفها كدديال تدر  مددا بأخيهدا فتقددِه
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هللا، فمدا َرهدايا بمدا كدا  مدن ذلدَ، ألةت دان  وقد بلغ ي َيه قد مثل بأخي، وذلَ فدي
 وألصار  َّ  شاا هللا !!

ليددددف هف   وقدددد كدددا  م ظدددر الًدددهداا ال دددبعين فظءعدددًا ي تدددَ األكبدددا ، ففمعهدددف ال ادددي 
وقدداِ: )َيددا شددهيد علدد  هدد اا(، َّيدده مددا مددن مفددروح فددي ِددايل هللا، َّا ويبعثدده هللا يددهم 

 ح ريح الم َ.القءام  يدم  جرةه، الله  له  الدم والري
دِه هللا  د َّا رجدل   ولف يخ ر من ه اا القتلد  والفرةد  د ممدن قاتدل يهمئد  مد  ِر

  ي م  قزما ، قاتل قتاِ األبااِ، ور ه الصحاب  يحصد المًدركين، فدأخاروا ال ادي 
ِه هللا  قاِ: هه في ال ار،فتعفب الصدحاب  مدن   بح ن بالئه في المعرك ، لمن ِر

ألهه عن ة ن بالئه، ذلَ، فتتب  ال ا   باهاته، ةت  َّذا َصابته جراةه اةتملهه، ِو
فقاِ: وهللا ما قاتلَ َّا عن َة اب قهمي! ولها ذلَ ما قاتلَ! فلمدا اشدتد بده الفدرح 
تحامل عل  ال ء  ةت  قتل ي  ده! وهلد ا كدل مقاتدل فدي ِدايل الهط ءد  َو القهمءد ، 

دِه َوصدحابه، فمدن قاتدل لتمده     وإ  قاتل تحَ لهاا ااِدالم، بدل وفدي جدءش الِر
كلم  هللا هي العلءا، فهه في ِايل هللا، ومن قاتل لغير ذلَ من األهدام مهما ِدمَ 

 في يظر ال ا ، فلء  بًهيد، فالل تعال  طيب ا يقال َّا طيبًا.
 وووووووووووووووووو
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 غزوة أحا
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
فدي غددزَو بدددر ، ومددا خَل دده ذلددَ مددن مقتددل  لدف تهدددَ ْددائَر قددريش بعددد هددزيمتهف الم مددَر 

َعزع  لملايتها بدين القبائدل ، فأجمعدَ َمرهدا علد   ايها ، وجرٍح لمرامتها ، و خيَر فِر
اايتقام لقتالها ، َولهب مًاعرها الرغب  الفامح  في القضاا عل  ااِالم وتقدهيَّ 

  ولته .
َر قدريش قدد تدأَْرت بًدَدَ ولدف يلدن ذلدَ الدداف  الهةيدد اِدتعا َ هياتهدا ، َّذ كايدَ تفدا

مدددن الضدددرنات المتمدددَرَر التدددي يَ ددد تها ِدددرايا المددد م ين ، ومدددا قامدددَ بددده مدددن التعدددَرض 
للقهافددل التفاريدد  مددن َجددل قادد  اامدددا ات والمدد   التددي كايددَ تددأتيهف مددن الًددام ومددا 

 ةهلها ، فما  ل لَ َْره في َّيهاب قريش وإهعافها .
دِه هللا له ا وذاب ، قام َبه ِ ءا  في قهمه ي ويفمد  القدَهات ،  -   - َلدب علد  ِر

ةت  بلي لديه قراب  ْالْ  َلف رجل ومائتي فار  ، من قريش وما ةهلهدا مدن القبائدل 
العرنءد  ، ْدف َمددر َبده ِد ءا  الفددءش بأخد  ال  دداا والعايدد ، ةتد  ي ددتميَ ال دا  فددي 

َعراههف ، وايالقها مءَممين وجهههف شار المدي   .  الدفاع عن 
يبعددث  –وكدا  يهمئددٍ  مًددركًا  –َةددَ  العبددا  بدن عادددالمَالب بخاددهَر المهقددف وه دا 

ددِه هللا  ددال  عاجلددٍ  َّلدد  ِر يخاددره فيهددا بخاددر القددهم ، وياددَين لدده َّملايددات  -   -بِر
ددِه هللا  َرا  ااِدددتيثاق ممددا ور  فدددي هددد ه  -   -الفددءش وقدراتددده الحرنءدد  ، لمدددن ِر
ل الْحباب بن الم  ر بدن ال  ، فأِر جمدهح رهدي هللا ع ده لء دتال  الخادر ، فعدا   الِر

ال  .  َّلءه م َكدا ما ور  في الِر
ِه هللا  بأصحابه ، وشاورهف في الخروج من المدي   للقاا العدو ،  -   -واجتم  ِر

  -َو البقاا فيها والتحَصن بداخلها ، فاختار بعضهف البقداا فدي المدي د  ، ومداِ ال ادي 
 -  َقدد  َّلدد  هدد ا الددَر  ، ب دداًا علدد  َ  جمددهع قددريش لددن تقدده  علدد  القتدداِ بددين األ

والارقدددات ، ويملدددن لل  ددداا واألب ددداا المًدددارك  فدددي الددددفاع عدددن المدي ددد  مدددن شدددرفات 
الايهت َوِاحها ، كما ََ  التحَصن فيها ِيتءح فرص  اِتخدام َِدلحٍ  لهدا َْرهدا فدي 

 ص هم العدَو كالحفاَر ويحهها .
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ِْ المتحَم ه  الد ين ةرمدها مدن شدهه  يدهم بددر ،  بي ما اختار الخروَج َّل  العدوَ  الرجا
ددهف َّلدد  الفهددا  فددي ِددايل هللا ، وطمعددها فددي ييددل الًددها َ ، فددألَحها علدد   وتاقددَ ي ِه

ددِه هللا  ددِه هللا ، كَ دددا يتمَ دد  هددد ا  -   -ِر َ  يخددرج لقتدددالهف ، وقددالها لددده :   يددا ِر
َعددائ ا ، ا يدرو  َيدا اليهم ويدعه هللا ، فقد ِاقه َّلي ا وقرب الم ير ، اخدر  ج ب دا َّلد  
ْبددَدًا مددن اختءددار هدد ا  -   -جاَ ددا عددن لقددائهف   ، َومددام هدد ا االحدداح لددف يفددد ال اددي 

 الَر  ، فدخل بيته ولب  عَدَ الحرب .
ِه هللا  عل  َمر لف ير ه  -   -ولما َفاقها من يًَه ةماِهف بدا لهف َيهف َكرهها ِر

ِه هللا  ، وشعروا بحرج بالي ، فتالومها لها َّل  ِر ةمَز بدن  -   -يءما بي هف ، َوِر
ْريددا  عادددالمالب لءعتدد ر عددن ذلددَ فقدداِ :   يددا ياددي هللا ، َّ  القددهم تالومددها وقددالها : ََم 

ِه هللا  َر  َ  من الحدزم المضدَي قددمًا فدي اختءداره ،  -   -ألمرب تب    ، لمن ِر
 عها ةت  يحلف هللا ( .فقاِ : ) َّيه ا ي بغي ل اي َّذا لب  ألمته َ  يض

مدن  -   -وفي ليلد  الفمعد  تأَهدب ال دا  للخدروج ، واِدتعَدوا للقتداِ ، وعدَين ال ادي 
لمها طريقًا مختصدرًا  يقهم بحراِ  المدي   ، ْف تحَرب الفءش الملَه  من َلف رجل ِو

وفدي روايد    مرند  بدن  –تمَر بأرض رجدل م دافٍب هدريٍر يقداِ لده  رنعدَي بدن قءظدَي   
َي   ، فلما َةَ  الرجل بالفءش جعل يحثه التراب في وجهههف ويقِه :   ا َةَل قءظ

َعلدف َيدي  لمف َ  تدخلها ةائاي   ، وْذكر َيه َخ  ة  ً  من تراٍب ْف قاِ :   وهللا لده 
َْ بهددا وجهددَ   ، فتهاْدب القددهم َّلءدده لءقتلددهه لمددن  ا َصديب بهددا غيددرب يددا محمدد لضددرن

َعم  البصر ( . َيَهرهف وقاِ -   -ال اي  َعم  القلب   : ) ا تقتلهه ؛ فه ا 
ددهط   ، ع دددها اي دددحب  ًَ واِددتمَر الفددءش فددي م ددديره ةتدد  بلغددها ب ددتايًا ْيقددداِ لدده   ال
عادددهللا بددن َبددي بددن ِددلِه بحركدد  مدداكَر ومعدده ْلددث الفددءش يريددد َ  يددههن مددن عددزائف 

ََ في عضدهف ، ويهق  ال رق  في ص هفهف ، ماَررًا ذل َ ةي دًا باِدتبعا ه الم لمين وي 
ِن ، وةي دًا باعتراهده علد  قدرار القتداِ خدارج المدي د  ، وقدائاًل :   َطداَع  َ  يحدث قتا
الهلددداَ  ومددن ا َر  لدده ، َطدداعهف وعصدددايي ، عددالم يقتددل َي  دد ا ؟   ، ولقددد ةددداِو 
عادهللا بن ةرام رهي هللا ع ه َ  يث يهف عن عزمهف ، وقاِ لهف :   يا قدهم ، َذَكدركف 

 َ  ا تخ لها قهملف ويادَءمف ع ددما ةضدر عددَوهف   ، فدرَ وا علءده :   لده يعلدف َيمدف هللا
ددفل القددر   هدد ه األةددداث  ِن   ، ِو ددلم اكف ، ولمَ ددا ا يددر  َ  يلدده  قتددا  ِ تقدداتله  لمددا َ
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فدددي قهلددده تعدددال  : } ومدددا َصدددابلف يدددهم التقددد  الفمعدددا  يبدددإذ  هللا ولدددءعلف المددد م ين ، 
قيددل لهددف تعددالها قدداتلها فددي ِددايل هللا َو ا فعددها قددالها لدده يعلددف قتدداا ولددءعلف الدد ين يددافقها و 

اتبع اكف هف للم ر يهمئ  َقرب م هف لإليما  يقهله  بأفهاههف ما لء  في قلدهنهف وهللا 
 (  167 - 166َعلف بما يلتمه  { )  ِ عمرا  :

ر عل  الم م ين من ب ي ِلم  ون ي ةاْر  فيتبعه  هف ، ولمدن وكا  ه ا المهقف َ  يْ 
هللا عصددمهف بإيمددايهف ، َويددِز فدديهف قهلدده : } َّذ همددَ طائ تددا  مدد مف َ  ت ًددال وهللا 

 ( . 122ولَيهما وعل  هللا فليتهكل الم م ه  { )  ِ عمرا  : 
 -   -وفي يهم ال اَ وصل الفدءش َّلد  جادل َةدد وع دلر ه داب ، واختدار ال ادي 

ْالث كتائب : كتيبد  المهداجرين بقءدا َ َرض المعرك  ، وقام بتق ءف َفرا  الفءش َّل  
مصعب بن عمير رهي هللا ع ده ، وكتيبد  األو  بقءدا َ َِْديد بدن ةضدير رهدي هللا 
  -ع ه ، وكتيب  الخزرج يحمل لهااها الْحباب بدن الم د ر رهدي هللا ع ده ، ورَ  ال ادي 

 - لمداا صغار ال َن وم عهف من المًارك  ، ونلغها َرنع  عًر غالمدًا كمدا يد كر ع
ال دديَر ، ولددف ي ددتثن مددن الصددغار ِدده  رافدد  بددن خددديج رهددي هللا ع دده لاراعتدده فددي 

 الرمي ، و ِمَر بن ج دب رهي هللا ع ه لقَهته الف دَي  .
َّل  َصحابه فايتخب م هف خم ين رامءًا ، َوَمر عليهف عاددهللا  -   -ْف عرج ال اي 

ي ن   يقابدل جاددل َةدد ، وقدداِ بدن ْجايدر رهددي هللا ، وجعلهدف علد  جاددل ْيقداِ لدده   عي د
ددل َّلددءلف ، وإ   ا  ددا الايددر فددال تارةددها ملددايمف هدد ا ةتدد  َِر لهددف : ) َّ  َريتمهيددا تخ 
دل َّلدءلف ، وايضدحها ع دا بال ادل ا يأتهيدا مدن  َريتمهيا َهَزم  ا القهم فال تارةدها ةتد  َِر

َّلد  الصد هم  -   -خل  ا ، َّيا لن يدزاِ غدالاين مدا ْادتف ملدايمف ( ، ْدف تقدَدم ال ادي 
ف ددَهاها ، ووهدد  َشددَداا المدد م ين فددي مقددَدمتهف ، وقدداِ : ) ا ْيقدداتلَن َةدددن ةتدد  يددأمره 

 بالقتاِ ( 
وفي ه ه األْ اا ةاِو َبه ِ ءا  َ  ْيحدث شرخًا فدي صد هم المد م ين ، فعمدد َّلد  
مف األيصار قائال :   خَلها بي  ا ونين ابن عَم ا ؛ ف  صدرم عد مف ، وا ةاجد  ل دا بقتدال
  ، فقَبحها كالمه ورَ وا علءه بما يلره ، ففاا رجْل ْيقاِ لده   َبده عدامر الراهدب   مدن 
َهددل المدي دد  ، فددأرا  َ  يث دديهف عددن ةددرب قددريش فقدداِ :   يددا معًددر األو  ، َيددا َبدده 
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عدددامر   فقدددالها لددده :   فدددال َيعدددف هللا بدددَ عي دددًا يدددا فاِدددب   ، فلمدددا ِدددمعهف قددداِ :   لقدددد 
 رٌّ   .َصاب قهمي بعد  ش

ََ فريددددَ تبعهدددا التحددام بدددين الصددد هم ، واشدددتَد القتددداِ ، وةمدددي  وندددَت المعركددد  بمبدددار
َ  ، َوخدد  ال ادي  د َ  َمر دد ِددء ًا لدده  -   -الدهطء  ، وكددا  شدعار الم ددلمين يهمئدٍ  : َمر

وقاِ : ) من يأخ  ه ا ال ء  ؟ ( يب اها َيدديهف يريددو  َخد ه ، فقداِ : )مدن يأخد ه 
ِه هللا بحقده بحقه ؟ ( ، فأةفف ال قهم ، فقاِ َبه  جاي  رهي هللا ع ه َيا  خ ه يا ِر

، فمددا ةقدده ؟ ، فقدداِ لدده : ) َ  ا تقتددل بدده م ددلمًا ، وا ت ددَر بدده عددن كددافر ( ، فدفعدده 
َّلءه ، فرنَ عل  عي ءه بعصاب  ةمراا ويفعل يمًي بين الصد ين مختداًا فدي مًديته 

 ، قائاًل : 
   ح لد  ال خيلَيا ال   عاهديي خليلي ويحن بال

ِه   َا َقهم الدهر في الميِه َهرب ب ء  هللا والِر
ِه هللا  فقاِ : ) َّيها مًء  يبغضها هللا َّا فدي هد ا المههد  (  -   -ف ظر َّلءه ِر

 ، يقِه روَا ال يَر :   فأخ  ال ء  ففعل يقتل به المًركين ةت  ايح     .
لَءددد  التددي َظهرهدددا الم دددلمه  وندددَت مالمدددح ال صددر تظهدددر مددن خدددالِ المهاقددف الباه 

واِتب دددالهف فدددي القتددداِ ، ومددد  تقهقدددر قدددريش وفدددرارهف ََوِ األمدددر ظدددَن الرمددداَ ايتهددداا 
ددهف طمعددًا فددي ييددل يصددياهف  المعركدد  ، وَروا مددا خَل تدده مددن غ ددائف كثيددَر فتحركددَ ي ِه
و  م ها ، فت ا وا قائلين :   الغ ءمدَ  َيهدا القدهم ، الغ ءمدَ  ، ظهدر َصدحابلف فمدا ت تظدر 

دِه هللا    ، فلدف  -   -؟   ، فقاِ َميرهف عاد هللا بن جاير :   َي يتف ما قاِ لمف ِر
يلت تدددها َّلءدددده وقدددالها :   وهللا ل ددددأتين ال دددا  فل صددددياَن مدددن الغ ءمدددد    فغدددا روا َمدددداك هف 

 متفهين صهب الها   .
ركين ووجد خالد بن الهليد في ذلَ فرصً  ِايح  كي يددير  َفد  المعركد  لصدالح المًد

ددا  ليلتَ ددها ةددِه الم ددلمين ويحءاددها بهددف مددن  ، ونال عددل ايالددب مدد  مفمهعدد  مددن ال ِر
كال الادرفين ، ف دهجئ الم دلمه  بمحاصدرتهف ، واِدتحَر القتدل فديهف ، وفدَر مد هف مدن 
ددِه هللا    -فددَر ، وت دداقَ المثيددر مدد هف جرةدد  ، وفددي هدد ه األْ دداا ايقادد  ااتصدداِ بِر

 - . 
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َد َّل  مصعب بدن عميدر رهدي هللا وكا  في المًركين رجلن   ْيقاِ له   ابن قمئ    َعمر
َْ  -   -ع ه فأجهز علءه ، وشبه مصعبًا بال اي  ، ففعدل الرجدل يصدءح :   قدد قتلد

رت ه ه ااشاع  بين ال دا  ِدريعًا ، فت دَرق الم دلمه  ، وقعدد بعضدهف  محمدًا   ، ِو
خرو  َ  يثهندها َّلد  رشددهف ، عن القتاِ وقد َذهلتهف الم اجأَ ، في ةين اِتااع اْل

ِه هللا  ، مد هف َيد  بدن ال ضدر رهدي  -   -ويالاها المهت عل  ما مات علءه ِر
مدايه  مدا بدين هدرن  ِدءٍ  ، َو طع د   هللا ع ه ، وال   لقي هللا وفدي ج دده بضد ن ْو
رمددح ، َو رمءدد  ِددهف ، ةتددد  َّ  َختدده لددف تتعددَرم علءددده َّا بعالمدد  كايددَ بإبهامددده ، 

 يءدده وفددي َمثالدده : } مدن المدد م ين رجدداِ صدددقها مدا عاهدددوا هللا علءدده فمدد هف َويدِز هللا
 ( . 23من قض  يحبه وم هف من ي تظر وما بدلها تاديال { ) األةزاب : 

يهاجددده المدددهت ، فقدددد  -   -وني مدددا كدددا  الم دددلمه  فدددي مح دددتهف تلدددَ ، كدددا  ال ادددي 
ددَ ه ، وشددَفها وجهدد ه الًددري  ةتدد  ِددالَ م دده خْلددص َّلءدده المًددركه  فم ددروا َي دده وِر

 الدماا ، ففعل يم ح الدم ع ه ويقِه : ) كء  ي لح قهم شَفها ياَيهف ؟ ( .
َ  األمدهر لدن تعده  َّلد  يصدابها َّا بل در هد ا الادهق المحلدف  -   -َو رب ال اي 

ال   هرنه المًركه  ، فصدعد َّلد  الفادل ومعده َْْلد  مدن خيدَر َصدحابه ، واِتب دلها 
وخَلددد التددداريخ قتدداِ َبدددي طلحدد  رهدددي هللا ع دده ةتددد  ْشددَلَ يمي ددده فددي الدددفاع ع ددده ، 

َوْخ تده الفددراح ، ووق دد  ي ديب  ب ددَ كعددب رهدي هللا ع هددا وهددي ترمدي بددالقه  تددداف  
، وتصَد  ِعد بن َبي وَقاص لل و  ع ه ورمءه للمًركين بال باِ  -   -عن ال اي 

دًا  -   -، وةماي  َبي  جايد  لل ادي  لده علءده الصدالَ وال دالم ةيدث جعدل ي  ده تِر
 ةت  تماْرت ال هام عل  ظهره .

ومدددن معددده مدددن َصدددحابه يًدددَقه  الاريدددب يحددده المًدددركين ،  -   -ومضددد  ال ادددي 
فأبصره كعب بن مالَ رهي هللا ع ه ف دا   بدأعل  صدهته :   يدا معًدر الم دلمين ، 

ِه هللا  ءده المًدركه  لدئال يدت َان َّل -   -  ، فأِلته ال اي  -   -َبًروا فه ا ِر
، لمن الخار كا  قد وصل َّل  الم لمين ، فعا  َّلديهف صدهابهف ، وارت عدَ مع هَيداتهف 
، لتعه  المعرك  َشَد هراَو من قال ، َوقال َبي بن خلف عل  فر  له هات ًا بدأعل  
   -صهته :   َين محمد ؟ ا يفهت َّ  يفا   ، فهَب َّلءه قهمن لءقتلدهه ، لمدن ال ادي 

ددِه هللا مدد عهف مددن  - فددي ترقهتدده ، فدداةتقن  -   -ذلددَ ، ولمددا اقتددرب م دده طع دده ِر
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الدم يءه ، وجعل يصءح ويقِه : قتل ي وهللا محمد ، فقاِ له المًدركه  : مدا بدَ مدن 
بأ  ، فقاِ :   وهللا له كا  ال   بي بأهدل ذ  المفداَ لمداتها َجمعدين   ، فلدف يلادث 

 قلياًل ةت  مات .
يددأب  ااِددالم ، فلمددا كددا  يددهم َةددد ، قدد م هللا  -َقددءشعمددرو بددن  -وكددا  األصدديرم 

ااِددالم فددي قلبدده ، فأِددلف َوخدد  ِددء ه ، فقاتددل ، ةتدد  َْْخددن بددالفراح ، ولددف يعلددف َةددد 
بأمره ، فهجده قهمه ونه رمب ي ير ، فقالها : وهللا َّ  ه ا األصيرم ، ْف ِألهه :   مدا 

ًَ لقهمددَ ، َم رغبدد  فددي ااِددالم  ؟   ، فقدداِ :   بددل رغبدد  فددي الدد   جدداا بددَ ؟ َيفددد
دِه هللا  هله َوِلمَ   ، ومات من وقته ، فد كروه لِر    -ااِالم ،  م َ بالل ونِر

 ، فًهد له بالف   ، ولف يصل هلل ِفدَ قَ . -
وعلددف هللا مددا بعبددا ه مددن الهددف والغددَف ، والخددهم واأللددف ، فددأيِز علدديهف يعاِددًا يددامها يءدده 

َالددَ عد هف همددهمهف ، وفددي ذلدَ يقددِه هللا عزوجددل : } ْددف وقتدًا ي دديرًا ، ْددف َفداقها وقدد د 
( ،  154َيددِز علددءلف مددن بعددد الغددف َم دد  يعاِددا يغًدد  طائ دد  مدد مف { )  ِ عمددرا  : 

يقِه َبه طلحد  رهدي هللا ع ده واصد ًا تلدَ الحداِ :   ك دَ يدءمن تغًداه ال عدا  يدهم 
  ه   .َةد ، ةت  ِقَ ِء ي من يد  مرارًا ، ي قَ و خ ه ، وي قَ فآخ

وايمًدد َ المعركدد  عددن مقتددل ِددبعين صددحابَءًا وجددرح العديددد مدد هف ، بعددد َ  ايصددرم 
المًركه  ملت دين بالد   ةَققدهه ، و لحقدَ الهزيمد  بالم دلمين ألَوِ مدَر فدي تداريخهف 

ددِه هللا  ، َويدِز هللا فدي شدأ  هدد ه الغدزَو يحدهًا مددن  -   -يتءفد  مخدال تهف َوامدر ِر
را  ، واصد ًا َةدداْها ، وماَي دًا َِدباب ال صدر والهزيمد  ، خم ين  ي  في ِهَر  ِ عم

َاخددددَر باألةددددداث المهَمدددد  ،  وغيرهددددا مددددن الدددددرو  والعاددددر ، والحددددب َ  هدددد ه الغددددزَو 
والمهاقدف الباهلءدد  ، ةدداِ  و  ذكرهدا خًددء  ااطالدد  ، ول ددا معهدا وق دد  َخددر  يت دداِو 

َعقاَ ه ه الغزَو ، وهللا المهَفب وال  ها   َّل  ِهاا ال ايل . فيها األةداث التي 
 وووووووووووووووووو
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 دروس من غزوة أحا
 

 علي البغدا   -َّعدا  :
 َوا: اتخاذ القرار

بعد الهزيم  ال مراا التي م يَ بها قريش فدي بددرع َخد ت روح الثدأر تحدركهف لاليتقدام 
مين في من الم لمين .. فقرروا َ  ي  قها رنح التفاَر من القافل  التي َفلتَ من الم ل

تفهيز جءش يهجه لغزو المدي د  و عدها األةدابءش وقبائدل ك ايد  وتهامد  للمًدارك  فدي 
القتدداِ .. فتفمدد  لهددف ْالْدد   ام مقاتددل .. عزمددها علدد  ااطبدداق علدد  المدي دد  علدد  

َهلها.  ةين غَر من 
دل  –  علف العبا  بن عادد المالدب عدف ال ادي  وكدا  يقدءف بملد  ويلدتف َِّدالمه ويِر

ددال  عاجلدد  بدداألمر َّلدد   -َخبددار مددا يدددور فددي ملدد   لل اددي  ددل ِر بددأمر الفددءشع فأِر
مدد  رجدل واشددترط علءده َ  يصددل َّلد  المدي دد  فدي ْالْدد  َيدامع فددأ رب الرجددل   ال ادي 
دال  وقرَهدا لده َبدي بدن كعدبع وطلدب   ال اي  مدن َبدي َ    وهه بقبااع فأعااه الِر

ددل رجلددين مددن َصددحابه لرصددد ت ِر حركددات قددريش ومعرفدد  الملددا  ا يخاددر َةدددا .. َو
 ال   وصلها َّلءه.

دِه هللا رؤيددا فقدداِ ألصددحابه ) َّيددي قددد َريددَ وهللا خيددراع َريددَ بقددرا لددي تدد بحع  وَر  ِر
وَريدَ فدي ذبدداب ِدء ي ْلمداع وَريددَ َيدي َ خلددَ يدد  فدي  رع ةصددي  ع َويدي مددر م 

فددي ذبددداب الرؤيدددا بددأ  البقدددر يددا  مددن الصدددحاب  يقتلدده  والدددثلف   كبًددا( َوَوِ ال اددي 
َهدددل بيتددده يقتدددلع َومدددا المدددبش فإيددده يقتدددل كدددبش القدددهمع والددددرع  ال دددء  فهددده رجدددل مدددن 

 الحصي   هي المدي  .
بالصددحاب  ليتًدداوروا بدداألمر وي ظددروا مدداذا يصدد عه  .. وقددد َرا هددا   واجتمدد  ال اددي 

ةرب شهارع فمدا  يدر  َا يخدرج الم دلمه  مدن المدي د  ويتحصد ها بهدا فدإ    ال اي 
مًركه  في مع لرهف َقامها بًر مقام وإ   خلها المدي   قاتلهف الم لمه  عل  َقام ال

َقد ع وال  داا واألط داِ يرمدهيهف بالحفداَر مدن فدهق الايدهت .. فالمًدركه  كمدا  َفهاه األ
مدن عيهيده ي هقده  الم دلمين عدد ا وعددَ وقدد جدااوا والًدر يتاداير مدن   علف ال ادي 

َع الثددأر وااي تقددام فاألجدددر هدده التحصددن بالمدي دد  التددي يعرفهيهددا عيددهيهف تحددركهف يددها
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جيدا وإقام  الممائن ومًارك  الفمء  في القتاِ بما في ذلَ ال  اا واألط اِ والًديهخ 
.. فيتًتَ جءش العدو في المدي   وي قد ميَز الت هق العد  ع ووافقده علد  ذلدَ جمد  

ِ َر  الم دافقين الد   من كبار الصحاب  كما كدا  هد ا َر  عادد هللا بدن َبدي بدن ِدله 
ددِه  ددِه هللا ك ددا يقاتددل فددي الفاهلءدد  فيهدداع ويفعددل ال  دداا   اِتًدداره الِر فقدداِ: يددا ِر

وال رار  في الصءاصي ويفعل معهف الحفداَرع وهللا لرنمدا ملدث الهلددا  شدهرا ي قلده  
الحفاَر َّعدا ا لعدوياع ويًبَ المدي   بالا ءا  لتمه  كالحصن من كدل ياةءد ع وترمدي 

دِه هللا الم رََ والصاي من فدهق الصءاصدي واْلطدام ويقاتدل بأِدءاف ا فدي ال دلَع يدا ِر
َّ  مدددي ت ا عدد راا مددا فضددَ علي ددا قددَ ومددا خرج ددا َّلدد  عدددو قددَ َّا َصدداب م ددا ومددا 
ددِه هللا فددإيهف َّ  َقددامها َقددامها بًددر محددب    خددل علي ددا قددَ َّا َصددا اهع فدددعهف يددا ِر

دِه هللا َطع دي فدي هد ا األمدر وإ  رجعها رجعها خائاين مغلهنين لدف ي د الها خيدراع يدا ِر
َهدل الحدرب  واعلف َيي وْردَ هد ا الدَر  مدن َكدابر قدهمي وَهدل الدَر  مد هف فهدف كدايها 

 والتفرن .
وكددا  ه دداب َر   خددر تددهاه شددباب المدي دد  مددن كبددار الصددحاب  وخاصدد  الدد ين فدداتهف 

دِه هللا َ  يظدن عددويا  َيدا كره دا الخدروج جا دا القتاِ في بدرع قدالها )َّيدا يخًد  يدا ِر
عن لقائهف يءله  ه ا جرََ م هف علي ا وقد ك َ يهم بدر في ْالث مائد  رجدل فظ درب 
هللا عليهف ويحن اليهم بًر كثير وقد ك ا يتم   هد ا اليدهم ويددعه هللا بده فقدد ِداقه هللا 

 َّلي ا في ِاةت ا(.
ِه هللا يحن وهللا بين َّةدد  الح د يي ن َّمدا َ  يظ ريدا بهدف وقاِ مالَ بن ِ ا : يا ِر

َق ا الًها َ.  َو ير
وقاِ ةمَز: وال   َيِز علءَ المتاب ا َطعف اليهم طعاما ةتد  َجالددهف ب دء ي هد ا 

 خارجا من المدي  .
ددِه هللا يحدن ب دده عادد األشددهل يرجدده َ  يد بح ويدد بح في ددا  وقداِ َّيددا  بدن َو : يددا ِر

دِه  هللا ا َةدب َ  ترجد  قدريش ف صير َّل  الف   ويصيرو  َّل  ال ار م  َيي يا ِر
 يءقهله  ةصريا محمدا في صءاصي يثرب و طامها يءله  ه ا جرََ لقريش.
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ِه هللا لف تحرم ا الف  ؟ فهال   ا َّله َّا هللا أل خل هداع  وقاِ ال عما  بن مالَ: يا ِر
دِه  دِه ف أله الِر دهله وا َفدر يدهم الزةدفع فقداِ الِر : بدف؟ قداِ: َّيدي َةدب هللا وِر

صدق :.َ 
وقدداِ عاددد هللا بددن جحددش: اللهددف َّيددي َِددألَ َ  َلقدد  العدددو غددداع يءقتلددهييع ْددف يبقددروا 

 با ي ويفدعها َي ي َوذيي وت أل ي يءف ذلَ فأقِه يءَ.
دِه  دِه   وكا  ه ا َر  األغلاءد  الد   عدارض َر  الِر   بلدل ةريد .. ويدِز الِر

لد ين َلحدها بدالخروج عل  ه ا الدَر  ولدب   رعده وةمدل ِدالةه .. فًدعر الم دلمه  ا
ِه هللاع وعرهها علءه العه َ َّل  َريه األِو .. فأب  وقاِ:  بال دم وقالها: اِتمره ا ِر
 ) ما ي بغي ل اي َّذا لب  ام  الحرب َ  يضعها ةت  يحلف هللا بي ه ونين عدوه(.

تعتار عملء  اتخاذ القرار من َصعب العملءدات التدي تهاجده القءدا َ فدي م ديرها .. بدل 
عملء  اتخاذ القرار في ةقءقتهدا هدي لدب القءدا َ .. فالقائدد ال داجح هده الد   يد فح  َّ 

فدي اتخداذ القددرار الم اِدب مدن بددين الاددائل الماروةدد ع ويحدن ه دا َمددام عملءد  مت ددر َ 
في كء ء  اتخاذ القرار .. لقد كا  َمام الم دلمين خءدارا  .. البقداا بالمدي د  والتحصدن 

ه و وافعه .. وخءار الخروج لمالقداَ العددو ولهد ا الخءدار َيضدا بها وله ا الخءار ةيثءات
 َ  يتخ  قراره في ه ا المهقف العصيب.  ةيثءاته و وافعه .. وكا  عل  ال اي 

ِه  دا عظءمدا فدي كء ءد  اتخداذ القدرارع لقدد اعتمدد   والِر يعاي ا فدي هد ه الحا ْد   ِر
بت مير م اقي واِتًار َصحابه في اتخاذه له ا القرار عل  جم  الحقائب واِتخدمها 

 ْف جاا العزم بال تر   والت  ي  بال تراج  ..
ِه   :وه ه هي  لء  اتخاذ القرار ع د الِر

 (جم  الحقائب1
وهددي المددا َ الخدددام اتخدداذ القدددرار .. ويتهقددف يفدداح القدددرار علدد  وفدددَر الحقددائب و قددد  

 َّل  الرشد والصح .المعلهمات .. فملما تهفرت معلهمات  قءق  كا  القرار َقرب 
ِه  دال  التدي   وقد َري ا ةرص الِر عل  جمد  المعلهمدات وتحقءقهدا عدن طريدب الِر

داله لدبعَّ َصدحابه اِتمًدام جدءش  بعث بها عمه العبدا ع كمدا تادين ذلدَ مدن َِّر
 المًركين ومعرف  مد  التقدم ال   وصلها َّلءه في م يرهف.

 ةب.  ر ها َوولها ورؤياه ومن بين الحقائب التي تهفرت لديه الرؤيا التي 
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 (الت مير الم اقي2
وهدددي عملءددد  تددد كر الحقدددائب والحدددها ث ومعرفددد  مدددد  ارتباطهدددا بدددبعَّع وةتددد  يلددده  

 الت مير م اقءا يفب َ  يله   قءقا وواهحا ويخله من الت اقَّ والتداعي.
وكددا  للددَريين فددي م دددأل  خددروج الفددءش مددن المدي ددد  َو البقدداا فيهددا م اقهمددا فدددالَر  

ِو كا  م اقه َ  الم لمين َقل عد ا َو  البقاا في المدي   به ميَز تًدتيَ جدءش األ
َقدد  المدي دد ع وإملايءدد  مًددارك  كددل الااقددات بمددا فيهددا ال  دداا والًدديهخ  المًددركين فددي َ

َقتها.  واألط اِ في القتاِع كما َ  الم لمين َكثر معرف  بارق المدي   َو
قد ايتصروا في بدر وهف اْل  َكثدر عدد اع  وكا  م اب الَر  اْلخر هه َ  الم لمين

َو  الم لمين ِء قدو  هياتهف بين العدرب َّذا قداِ المًدركه  َيهدف ةصدروا الم دلمين 
 في المدي  .

ولمددال الددَريين م اقدده ة ددب الحقددائب التددي يدد من بهددا .. ويددرنَ بي هدداع والاريقدد  التددي 
 مر يح ف الخالم.ي مر بهاع والقابلء  العقلء  التي يتمت  بهاع وابد من َ

 (الًهر  3
وهي مادَ َِاِي من مبا ئ ااِالم .. وقد َري ا كءد  عادر كدل فريدب مدن الم دلمين 

دِه  َر  األغلاءد  مد    بل والم افقين عن  رائهف بلل ةري  وش ايء  .. وقدد َقدر الِر
َيدده كددا  يدددرب َيدده َر  خدداطئ .. وفددي هدد ا َّقددرار لمادددَ الًددهر  وترنءدد  عملءدد  لألمدد  

دِه عل  ه َهدف مدن اايتصدار فدي معركد ع فدال ياد       ا المادَ ال   كدا  يدراه الِر
لمادَ الًهر  َبدداع ةتد  بهجده  قءدا َ راشددَع وةتد  لده كايدَ األمد  ياشدئ ع وةتد  لده 

 كايَ في ظروم المعرك ع وةت  له اِتغلها الاابهر الخام .
اتهددا وا ي بغددي للقائددد َ  وهدد ا يضدد  األمدد  َمددام م ددئهلءاتها ويفعلهددا تتحمددل يتددائج قرار 

ي ددتاد بَريدده أل  ال تءفدد  ع دددها ِدديتحملها هدده وةددده َمددا َّذا كددا  القددرار لألمدد  فهددي 
 ع دئ  ِتتحمل ال تائج ِهاا كايَ محزي  َم م رة ع فمن يملَ القرار يتحمل ال تائج.
 وا شيا يح ظ لألم  وةدتها وللقائد هياته َكثر من الًهر ع وقد اي حب عاد هللا بن
َبددي بددن ِددلِه بثلددث الفددءش يءمددا بعددد والفددءش فددي طريقدده للمعركدد  .. وقدداِ َطدداعهف 

ِه  قد َمض  َر  األغلاء  فمء  كا  األمدر لده َيده   وعصايي .. ه ا م  َ  الِر
 َصر عل  َريه؟
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ِه   عل  َريه وهزم الم لمه ؟  وماذا كا  ِءحدث له َصر الِر
لءه َ  يقلب األمهر من جمءد  الفهايدب صحءح َ  ه ه َِئل  افتراهء  ولمن القائد ع

 وهه يتخ  قراره.
ومددد  َ  الًدددهر  َ ت َّلددد  يتءفددد  ِدددلاء  وهدددي الهزيمددد  فدددي َةدددد َّا َ  هللا ِدددبحايه 
وتعال  َيِز بعد المعرك  اْليد  المريمد  ) يبمدا رةمد  مدن هللا ل دَ لهدف ولده ك دَ فظدا 

ف فددي األمددر فددإذا غلددءظ القلددب اي ضددها مددن ةهلددَ فدداعف عدد هف واِددتغ ر لهددف وشدداوره
 ( 159عزمَ فتهكل عل  هللا َّ  هللا يحب المتهكلين( )  ِ عمرا  :

 (العزم4
َّ  للمًهَر والم اقً  وطرح اْلراا َوقاتهاع وللت  ي  والمضي والعمدل َوقاتهداع وقدد َخد  
َم واِدتقر الدَر  علد  الخددروج .. فدال ي بغدي بعدد ذلددَ  ال قداش فدي الم دأل  الهقدَ الددال

مددَر َخددر  والتددر   فددي اتخدداذ القددرار طالمددا لددف يفددد جديدددع وإا تمءعددَ  العدده َ لل قدداش
 األمهر وتالالَ اْلراا.
ِه  َ  ااِتمرار فدي الدَر  المت دب علءده هده األولد  ةتد  وإ  كدا    لقد علم ا الِر

 يعتقد بخائه وه ا َفضل من التر   في القرار المعتقد بصهابه.
دِه  فتخيل ةفف ال هه  والالال  التي كايَ عدا  وخلد  امتده   ِدتحدث لده َ  الِر

 وقرر البقاا في المدي   !
 ماذا ِءله  َْر ذلَ عل  وةدَ الصف؟

 وكء  ِء تغل الم افقه  والمرج ه  ه ه الهاقع ؟ وكء  ِتمه  هيب  القائد؟
لقد قرر الم لمه  الخروج .. فعليهف َ  يخرجها ويتحملها ال تءف ع َما التر   .. يخرج 

 ج فه ا خاره عظءف وا يليب بالرجاِ.َو ا يخر 
 َّذا ك َ ذا َر  فمن ذا عزيم  فإ  ف ا  الَر  َ  تتر  ا

ِه   مخائا َّذ لف يصر عل  َريه وهه يتهق  ال تءف ؟  ولمن هل كا  الِر
ِه  بالبقاا في المدي   والتحصن بهدا   لقد كا  القرار الصحءح وا شَ هه َر  الِر

 ا  م دده الم ددلمه  يءمددا بعددد فددي غددزَو الخ دددقع ولمددن .. وهدد ا هدده الدددر  الدد   اِددت
 القرار الرشيد َو ال ديد هه الخروج لمالقاَ العدو.
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وه دا يًدير َّلد  ال درق بدين القددرار الرشديد والقدرار الصدحءحع فلدء  بالضدروَر َ  يلدده  
القرار الرشيد صحءحا ا يحتمل الخاأ .. ولمن القرار الرشيد هه َة ن قرار في ظل 

.الظروم ا  لقائم  بما يحقب األهدام المرجَه
دِه  فاختدار القدرار الم اِدب ووهد  األمد  َمدام م دئهلءاتها وا   وهد ا مدا قدام بده الِر

َهف من اايتصار في معرك .  شَ في َ  ال تائج ال هائء  وما تعلمه الم لمه  
 وما َةهج ا يحن الم لمين في ه ا العصدر َّلد  َ  يدتعلف كءد  يتخد  قرارات دا ويتحمدل
م ئهلءات ا..فمف م يَ األم  بخ ائر وويالت ب اب قرارات طائً  َو متعفل  لف تأخ  
ةقها من الدراِ  في ظدل غءداب الًدهر  وةريد  الَر ..ومتد  يدأتي اليدهم الد   تملدَ 

ِه  َمن الِر  ؟يءه األم  قرارها كما كايَ تملمه في 
 (1ْايءا: المعرك  )

 .م رح العملءات1
تاَر بها ِل ل  جباِ الحفاَ كما ياَر بها جداال  َةددهما م اق  صحراوي  م تهي  

ل  وهده قليدل اارت داعع والثدايي جادل َةدد الد   يًدب القتداِ بدالقرب م دهع وهده  َِ جال 
يًدددرم علددد  األرض التدددي اصدددا َ فيهدددا قدددهات الادددرفين وهددده جادددل كثيدددر الم دددالَ 

اصدد ع كمددا والًددعاب تقاعدده عدددَ و يددا  وندده بعددَّ ال فددهات التددي تصددلح اخت دداا الق 
 تحءَ بالم اق  صخهر بركايء  يصعب القتاِ فيها.

َّذ  فدأرض المعركد  ِدهل م ددتهع وهده بهد ا الهصدف يصددلح للقتداِ وجهدا لهجدهع وهدده 
بدد لَ ي ددرض يهبءدد  معي دد  مددن الف دددع ذلددَ َ  القتدداِ فددي األرض الملًددهف  يتالددب 

من عالمات  شفاع  وقَه وقدَر ورغب  في الفها  َو ااِتًها ع وه ه الص ات كايَ
 الم لمين المقاتلين.

َورض المعركددد  ي دددءار عليهدددا جادددل َةددددع ذلدددَ َيددده م اقددد  مرت عددد  تمًدددف ال دددهل 
َمامهاع ومن ه ا فإ  الفايب ال   ي ءار عل  ه ا الفال يملَ ال ءاَر علد  َرض 
المعركد ع ويلده  مهق ده َرجدح َوقدده  مدن الفايدب اْلخدرع وهدد ا هده الدداف  الد   جعددل 

ِه هللا   يهتف بالفال اهتماما بالغا ففعله تحَ ِءارته وفي يد رجاله.  ِر
وقد لعدب جادل َةدد  ورا خايدرا فدي هد ه المعركد  التدي ِدميَ باِدمهع فقدد كايدَ ك د  
المعركددد  تميدددل َّلددد  الفايدددب ااِدددالميع والفادددل تحدددَ ِدددءاَر الم دددلمينع فلمدددا فقددددوا 
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ل صددر للمغلددهب ِددءارتهف علءدده وايتقلددَ َّلدد  قدده  قددريش رجحددَ ك دد  هدد اا وصددار ا
 (.2 و  الغالب)

وقد وصدل المًدركه  قادل الم دلمين َّلد  الملدا  وع دلروا بفايدب َةددع ومد  ذلدَ لدف 
ي ت يدوا شيئا من ه ا ولف يختاروا المهق  ااِتراتءفي ال   يالئمهف .. وقد يعده  هد ا 

 َّل  هيب َفقهف الع لر  فعرب الفاهلء  لف يخههها ةرونا م ظم ..
ددِه  ا  يدددرب األمددر جيدددا لدد لَ ِددع  للهصددِه َّلدد  جاددل َةدددع وكددا  فمدد  َمددا الِر

جددءش المًددركين يحددِه بي دده ونددين الفاددل ف ددأِ عددن طريددب يدد    بددالفءش َّلدد  ه دداب 
ويفتاَ به تفم  المًدركينع فدلده َبده خيثمد  علد  طريدب مختصدر يمدر فدي ةدَر ب دي 

دد ع ولمددا مددر الفددءش فددي طريقدده بحددائَ لمرندد  الحدداْري وكددا  رجددال م افقدد ا هددرير ةاْر
البصرع قام يحثي في وجهههف التراب ويم عهف من عاهر الحائَ ويتااِو علد  ال ادي 

 ددِه َعمدد    ع فهددف بدده بعددَّ الصددحاب  لءقتلددههع فقدداِ الِر : ا تقتلددهه فهدد ا األعمدد  
َعم  البصر.  القلب 

وقددد اِددت ا  الم ددلمه  مددن عاددهرهف لهدد ا الاريددبع فهصددلها ب ددرع   و  تعددبع ولددف تددر 
ددِه قددريش عددد  قدد َمددام المبددا َر وفددرض َرض المعركدد  التددي   هاتهفع كمددا َخدد  الِر
 ت اِب جءًه.

 .التعائ 2
الْدد   ام  اِددتعد المًددركه  بفددءش كايددر بلددي ْالْدد   ام مقاتددل معهددف مائتددا فددر  ْو
بعيرع وجعلها القءا َ ألبي ِ ءا ع وعل  المءم   خالد بن الهليد وعل  المء دَر علرمد  

هاا ع دددد طلحددد  بدددن َبدددي طلحددد  مدددن ب دددي عادددد الددددارع وببدددأ بدددن َبدددي جهدددلع وكدددا  اللددد
ِه   في بدر.  المًركه  جءًهف بأِلهب الص هم ال   تعلمهه من الِر

َمددا فدددي الفايددب ااِدددالمي فقددد اِدددتعد الم دددلمه  وخرجددها للقتددداِ بفددءش قهامددده َلدددف 
بحيث ير  الفءًا   -مقاتلع وع دما وصل جءش الم لمين الًهط بين َةد والمدي   

ايًب ابن ِلِه بثلث الفءش .. وقاِ: َطاعهف وعصاييع وما يدر  عالم  -ضهمابع
يقتل َي   ا َيها ال ا  .. فتبعه عاد هللا بن عمرو بن ةرام وطلدب م ده الرجدهع فقداِ: 
َعدداا هللا  له يعلف َ  ه اب قتاا اتبع اكف .. َوب  َ  يرج  فقاِ عاد هللا: َبعدكف هللا 

 .ف ءغ ي هللا ياءلف ع مف
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ددِه  الم دددير ةتدد  وصددل َّلددد    يبقددي مددن الفدددءش ِددبعمائ  مقاتددل واصدددل بهددف الِر
شعب َةد فعبأ الفءش ص هفاع وجعل عل  المءم   علي بن َبي طالب وعل  المء َر 

ِه   رعين ظداهر   المقدا  بن عمروع وفي القلب ةمَز بن عاد المالبع ولب  الِر
د الددار وكدا  العدرم َيهدف ةملد  بي هما وَعا  اللهاا لمصعب بدن عميدر مدن ب دي عاد

 اللهاا.
 .تمتءَ المعرك 3
 .خا  َبي ِ ءا  :1

 الم اجأَ
فقد كا  يرغب بم اجأَ الم لمين في المدي   ويأخد هف علد  ةدين غدَر  و  َ  يعرفدها 

َوصددحابه ةالددَ  و    بتحددركهف ونخددروجهف و و  َ  ي ددتعدواع ولمددن يقظدد  ال اددي 
ددائل عدددَ م هددا األمددر ف ًددل هدد ا المخاددَ بعددد َ  علدد ف الم ددلمه  بخاددر التحددرب بِه

دلها ال ادي  ال  العبدا  وجماعدات ااِدتاالع التدي َِر ( 3ت دتال  خادر قدريش )  ِر
ددِه هللا  مهق ددا مضددا ا ا تتحقددب بدده الم اجددأَ فقددد َمددر علءدده ال ددالم   وقددد اتخدد  ِر

ا  بتًددليل قددَه ةراِدد  مددن خم ددين رجددال قهيددا وكل هددا بحراِدد  المدي دد  وةمايتهددا ةتدد 
 تباغَ.

ولقدددد َ رب َبددده ِددد ءا  َ  َمدددر الفدددءش قدددد عدددرمع َو  األْدددر الددد   كدددا  ي ًدددده مدددن 
َاِع فالم لمه  قد عرفها بم يرهف وعد هف واتخ وا ألي  دهف الحءاد  ومدن  الم اجأَ قد 
ه ددا فقددد فقددد األمددل فددي َّصددابتهف ااصدداب  التددي كددا  يرجههددا ع ددد خددروجهف وابددد مددن 

)اةلددف بددالل َّيهددف جددااوا محمدددا فخاددروه م دديرياع وةدد روه تغييددر الخادد ع فقدداِ لقهمدده: 
 واخاروه بعد يا فهف اْل  يلزمه  صءاصيهف فما َّ  يصب م هف شيئا في وجه ا(.

 وفمر القهم ماذا يعمله ؟ وكء  يتصرفه ؟
( عمدديا َّلد  يخدل 4وتأتي ااجاب  عل  ل ا  ص ها  بن َمء : )َّ  لدف يصدحروا ل دا )

فترك اهف وا َمهاِ لهف فال يفتارويها َبددا وإ  صدحروا َّلي دا  األو  والخزرج فقاع اهع
دالة ا َكثددر مدن ِددالةهف ول دا خيددل وا خيدل معهددف ويحددن  فعدد يا َكثددر مدن عددد هف ِو

 يقاتل عل  وتر )ْأر( وا وتر لهف ع ديا(.
 شح  الهمف والت كير بالثأر
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ب دي عادد الددار  قاِ َبه ِ ءا  ألصحاب اللهاا من ب دي عادد الددار تحريضدا لهدف: )يدا
َّيمف قد وليتف لهاايا يهم بدر فأصداب ا مدا قدد َريدتفع وإيمدا يد ت  ال دا  مدن قادل رايداتهفع 
َالددهاع فإمددا َ  تم هيددا لهاايدداع وإمددا َ  تخلددها بي  ددا وني دده ف م ءلمددهه( فهمددها بدده  َالددَ  َّذا 

وه ا مدا  وتهاعدوهع وقالها: يحن ي لف َّلءَ لهاايا ؟! ِتعلف غدا َّذا التقي ا كء  يص  .
 َرا ه َبه ِ ءا ع وقد اِتب ل ب ه عاد الدار في ةماي  اللهاا ةت  َبيدوا.

َوج َبدي  َيا َ في التحمء  للقتاِع وقد َ ت ه د  واِتصحب المًركه  معهف ال  اا 
 ِ ءا  ومعها ال  اا  ورا مهما في التحريَّ هد الم لمين.

 ااعتما  عل  التخ يل والت ريب
يدددر القالقدددل بدددين صددد هم الم دددلمين ع دددد اللقددداا بقصدددد تًدددتيَ َرا  َبددده ِددد ءا  َ  يث

تفمعهدددف ونعثدددَر جهددده هف وت رقددد  قدددهاتهف وندددث الدددههن بدددين صددد هفهف يءضدددعف شدددأيهف 
 وي هل بالتالي هرنهف.

ولقدددد فًدددل هدددد ا التخادددءَ فع ددددما التقدددد  الفمعدددا  عدددرض َبدددده ِددد ءا  علدددد  األو  
دِه هللا وعدن المهداجرين ةتد  ي  صدرم هده ورجالده عد هفع والخدزرج َ  يتخلدها عدن ِر

فقاِ لهف: يا معًر األو  والخزرج خلها بي  ا ونين ب ي عم دا وي صدرم عد مفع ولمدن 
ددِه هللا  ومددن معدده مددن المهدداجرين   األيصددار رفضددها  عهتدده َوبددها َ  يتخلددها عددن ِر

 فهف م لمه  َوا ورابا  ااِالم هي األول ع كما َيهف َصحاب بءع  العقب .
ددِه ْددف قددام َبدده عددامر ا وكددا  قاددل ذلددَ   ل اِددب وهدده ااِددف الدد   َطلقدده علءدده الِر

فقداِ: يدا  -وكدا  قادل الهفدَر كايدرا فدي قهمده -ي م  الراهب ويا   قهمه من األو  
معًدددر األو  َيدددا َبددده عدددامرع وكدددا  يأمدددل فدددي َ  يخرجدددها مدددن صددد هم الم ددددلمين 

هللا بدَ عي دا يدا وي ضمها َّلءه ةين يعرفه  َيه فدي صد هم قدريشع فقدالها لده: وا َيعدف 
 فاِبع فلما ِم  قهلهف قاِ: لقد َصاب قهمي بعد  شر.

 تص ء  القءا َ
ِه  وهف عاد هللا بن شهاب وعتب  بن َبي   وقد تعاقد َرنع  من قريش عل  قتل الِر

ددِه هللا    وقدداص وعمددرو بددن قمئدد  َوبددي بددن خلددفع وقددد اِددتااعها الهصددِه َّلدد  ِر
دِه  وإصابته َّصابات بلءغ ع ولمن قريًا   فًدلَ فدي خاتهدا هد ه فدرغف َّصداب  الِر

 ظل ي     وره كقائد للمعرك  وكمحارب م  جءًه.
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ولقددد يفددح وةًددي فددي قتددل ةمددَزع وفددي ذلددَ يقددِه وةًددي َّيددي أليظددر َّلدد  ةمددَز يهددد 
ال ا  ب ء ه هداع مدا يقدهم لده شديا يدأهللا َّيدي ألتهءدأ لده َريدده َوت دتر م ده بًدفَر َو 

َّلءده ِدباع بدن عادد العدز ع فلمدا ر ه ةمدَز هدرنه هدرن   بحفر ليديه م ديع َّذ تقددم ي
َت ةرنتدي ةتد  َّذا رهديَ ع هدا  فعتهدا علءدهع فهقعدَ فدي  كأيما اختاف َرِهع فهز

( ةتدد  خرجددَ مددن بددين رجلءددهع فأقاددل يحدده ع فغلددب فهقدد ع فأمهلتدده ةتدد  َّذا 5ْ تدده)
مدداتع جئتدده فأخدد ت ةرنتدديع ْددف ت حيددَ َّلدد  المع ددلر ولددف يلددن لددي فددي شدديا ةاجدد  

 (.6غيرهع فقد ذهب وةًي لالغتءاِ ا للقتاِ)
ِه 2  :.خا  الِر

ِه  في َةد مادَ ع لريا وهه ااقتصا  في القَه وهده يقدهم علد  َِدا    طاب الِر
اِتحال  الضرب ب    القَه في كل ملا ع وعل  َِا  عدم تهريَ جمءد  الفدءش َو 

ءد  يفدر  تعيدين مقا يرهدا معظمه في الدفاعع بل َّم اب الفاهات الثايهي  بقدهات للتغا
َعدا ها عل  ة داب قدهات االتحدام التدي  بالحد األ ي  الضرور ع وا يبالي في تقدير 

 تركز هفهمها عل  محاور معي  .
ِه  خم ين من الرماَ ووهعهف عل  تل مقابل لفال َةد وول  َمرهف   فاختار الِر

  يحتلدها المهقد  ويحمدها عادد هللا بدن جايدرع وكدا  معلمدا يهمهدا بثءداب بدءَّع َومدرهف َ
ظهددهر الم ددلمينع َوا يمل ددها العدددو مددن اقتحددام المهقدد ع َو  يرمددها الخيددل بال اددل َوا 
يارةها ملايهف في ةال  ال صر َو الهزيم  َّا بتعلءمات صريح  مدن القائددع وقداِ لهدف 
وكأيه يتهق  ما ِءحدث: َّ  َريتمهيدا تخا  دا الايدر فدال تارةدها مدن ملدايمف هد ا ةتد  

ل لمفع وإ  َريتمهيا هزم ا القهم َووطأياهف وهف قتل  فال تارةها ملايمف.  َِر
َائهع وطلدب مدن جماعد  َ  يبقدها   كما طلب  من الزنير َ  يراقب خالدا َو  يبق  بإ

َاا خيل المًركين.  بإ
وأل  المعضل  األِاِء  التدي كايدَ تهاجده الم دلمين هدي قلد  عدد هف قءاِدا َّلد  عدد  

َبااِ الصحاب  والصد ا يد فدي القدَه الضدارن  فدي مقدمد  الفدءش    المًركينع جعل
 وذلَ للتغلب عل  المثَر العد ي  لفءش العدو.

 كالتالي:  وت اصيل خاته 
 ال ءاَر عل  جال َةد
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ِه  َهمء  ه ا الفال ااِتراتءفء ع ففعل ظههر َصحابه َّلءه بحيث   لقد َ رب الِر
المدي دد  ي ددتقاله  الددها   ووهدد  الرمدداَ علدد  يحمديهف مددن خل هددف وجعددل وجددهههف َّلدد  

مء درته ةتد  ا يدتملن المًددركه  مدن ال دءاَر علد  الفاددلع ولدف يتدرب للمًددركين َ  
 ْغَر ي   و  م ها.

 القَه الهفهمء  الضارن 
ِه هللا  الفءش في وه  القتاِ عل  هيئد  صد هم وجعدل فدي مقدمد  هد ه   يظف ِر

المد م ين الد ين َبلدها بدالا ة د ا فدي بددرع الص هم األشداا َصحاب البأ  من ج دد 
الددد ين يددددكه  صددد هم المًدددركين ويهددددو  رجدددااتهف وي تحددده  الاريدددب لمدددن ورااهدددفع 

 ويزيله  الرهب  من لقاا المًركين.
 القءا َ المركزي 
ِه هللا  َيه وةده ال   يعاي َمر القتاِ ويحد  ِاع  الص رع وقدد ةداِو   َعلن ِر

َروع فدي َرض المًركه  اِت زاَ الم لم ينع ع ديا ِرةها الظهر والمدراع لترعد  فدي 
دِه  وقداِ: ا يقداتلن َةدد   الم لمينع فأرا  رجل َ  يخرج لم عها ويقاتلع فم عه الِر

ِه  َ  كلم  التعارم بين الم لمين وهي كلم    م مف ةت  يأمره بالقتاِع وَعلن الِر
 ال ر في ةروب اليهم َمَ َمَ.

 الهقَ الم اِب ل زِو الرماَ من مهاقعهف. كما َيه هه ال   يحد 
 تحريَّ الم لمين عل  القتاِ

ددِه  خابدد  ةددث فيهددا الم ددلمين علدد  الصددار ع ددد اللقدداا .. كمددا َخددرج   خادب الِر
ِء ه ويا   من يأخ  ه ا ال ء  بحقه .. وذلَ تًفءعا للم لمين عل  القتاِ وليادث 

 فيهف الت اف  الًري .
 هما  الهاا
دِه هللا رغف قل  عدد  ا رفدَّ مدا   لفدءش ااِدالمي واةتءاجده َّلد  الرجداِ َّا َ  ِر

عرهه علءده بعدَّ األيصدار مدن ااِدتعاي  بحل دائهف مدن اليهده ع فقداِ: ا ةاجد  ل دا 
فديهفع وذلددَ مد  َ  الم ددلمين كايدَ بيدد هف ونددين اليهده  معاهدددَ علد  ال صددَرع كمددا ر  

ََ ة د   الت ددلح ع ددما ِددأِ ع هدا فعددرم دِه هللا م ددر َيهدا مددن اليهده  فقدداِ: َّيددا ا  ِر
َهل الًرب.  ي تصر بأهل الم ر عل  
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 .ِير القتا4ِ
 (الص ح  األول 1

ََ يقه ها َبه عدامر ال اِدب  ومعده خم د  عًدر رجدال  -كمدا ذكريدا ِدابقا -قامَ م ر
من مًركي األو  وعايد مل  بادا القتاِ وكا  َبه عامر كايرا في قهمده وكدا  يظدن 

ةدددين يرويددده ولمددد هف صددددوه فقددداتلهف قتددداا ع ء دددا وراهدددخهف  َ  قهمددده ِي ضدددمه  َّلءددده
 بالحفاَر.

ةدداِو َبدده عددامر وعلرمدد  بددن َبددي جهددل َ  يلت ددا علدد  َج حدد  الم ددلمين .. ولم همددا 
فًال في ذلَ اِت ا  الم لمين َّل  جال َةدد وقدام الم دلمه  برشدقهف بالحفداَر ةتد  

 ر وهف.
ََ .. وكدددا  رجدددال شدددديدا شدددفاعا تقدددم رجدددل مدددن المًدددركين راكبدددا جمدددال يدددعه للمبدددا ر

دب علد  الفمدل واقدتحف بده األرض وقتلده  فأةفف ع ه ال ا  ةت  تقددم الزنيدر الد   ْو
 .. فمار الم لمه .
ِه هللا  األمر بالهفهم الًاملع فهتف ةمدَز فدي الفدءش  -قائد الفءش -  َعا  ِر

ليددددهث بللمددد  التعدددارم َمدددَ َمدددَ وايددددف  َّلددد  قلدددب جدددءش المًدددركين يقاتدددل قتددداِ ال
 المهتاج  ومعه َبااِ الم لمين في مقدم  الفءش يهدو  ص هم المًركين هدا.

 المعرك  ةِه اللهاا
ركز الم لمه  هفدهمهف علد  لدهاا المًدركين الد   كدا  يحملده طلحد  بدن َبدي طلحد  
فقتله عليع فأخد  اللدهاا َخده طلحد  عثمدا  فحمدل علءده ةمدَز فقاد  يدده وكت دهع فأخد  

عيد فرمداه ِدعد فأصداب ة فرتدهع فحملده م داف  بدن طلحد  الدد   اللدهاا َخههمدا َبده ِد
قتلده علددي فرمدداه عاصدف بددن ْابددَ فقتلددهع ْدف ةمددل اللددهاا َخدده م داف  وهدده الحددرث بددن 
طلحدد  فرمدداه عاصددف فقتلددهع فحمددل اللددهاا َخههمددا وهدده كددالب فقتلدده الزنيددر َو قزمددا ع 

َرطددأَ بددن شددرةايل  فحملدده َخددههف الفددال  فقتلدده طلحدد  بددن عايددد هللاع ْددف ةمددل اللددهاا
َيددد بددن عمددرو فقتلدده  فقتلدده علددي َو ةمددَزع فحملدده شددريح فقتلدده قزمددا ، ْددف ةملدده َبدده 
قزمددا  َيضدداع ولددف ياددب َةددد مددن ب ددي عاددد الدددار فحمددل اللددهاا صدد اب غالمهددف وكددا  
ةبًءا فقاتل قتاا ي هق قتداِ َِدءا ه ةتد  قاعدَ يدده فادرب علد  اللدهاا يم دله بع قده 
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ما  َو علي َو ِعدع ونمقتدل صد اب ِدقَ لدهاا المًدركين ولدف ةت  قتل علءه قتله قز 
 يفرؤ َةد عل  ةمله وت رق شمل العدو.

 وقتل في تلَ األْ اا َِد هللا ةمَز َّا َ  الم لمين بقها م ءارين عل  المهقف.
 تصدع قهات المًركين

ا ب قهط اللهاا ون عل الضرنات المهجع  التي تلقاها المًركه  تصدعَ قدهاتهف وندداو 
بال رار َوخ  الم لمه  ياار ويهف ةت  َبعدوهف عن مع لرهفع يقِه الزنير: وهللا لقدد 
َريت ي َيظر َّل  خدم ه د ب َ عتب  وصهاةاها مًمرات ههارب ما  و  َخ هن قليل 

 َو كثير.
دِه هللا  َووامدر قائددهف عادد هللا   وه ا ارتمب الرماَ الغلا  ال ظءع  فخال ها َوامر ِر

 فتركها مهاقعهف لءفمعها الغ ائف. -ال   َمرهف بالثبات في مهاقعهف -بن جاير 
 المباغت 

َ رب خالدددد بعبقريتددده الع دددلري  خلددده جادددل الرمددداَ مدددن الرمددداَ وكدددا  قدددد ةددداِو مدددرارا 
االت ام ف ًل فايتهز ال رصد  وقدام باالت دام واايقضداض علد  مدن بقدي مدن الرمداَ 

ن اهدارنَ صد هفهف مدن هدِه المباغتد ع َوبدا هف .. وكدر علد  مد خَر الم دلمين الد ي
ددايها  فاي مدا الم ددلمه  قدد شددغلها بال هددب واألِدر َّذ  خلددَ خيددِه المًدركين ت ددا   فِر
بًدددعارها يدددا للعدددز  يدددا لهادددلع ووهدددعها ال ددديهم فدددي الم دددلمين وهدددف  م ددده ع وت دددرق 
الم دلمه  فدي كددل وجدهع وتركدها مددا غ مدها وخَلددها مدن َِدروا واخددتلَ الم دلمه  وصددار 

عضدددهف بعضدددا مدددن غيدددر شدددعار َ   و  َ  يدددأتها بمدددا كدددايها ي دددا و  بددده فدددي يضدددرب ب
الحرب ليتعارفها بده فدي ظلمد  الليدل وع دد ااخدتالط وهده َمدَ َمدَ ممدا َصدابهف مدن 
الدهً  والحيَرع وَر  المًركه  ال ارو  مدا ةددث ولدف يدِز لدهاؤهف ملقد  ةتد  َخ تده 

صددبح الفدءش ااِددالمي ماهقدا بددين امدرََ ورفعتدده لهدف فدداجتمعها ع دده وعددا وا للقتداِ َو
 فمي كماش .

 َّشاع  مقتل ال اي
دِه هللا  قدد قتدل ذلدَ َ  ابدن قمئد  قتدل مصدعبا وهده   وفي ه ه األجدهاا َشدء  َ  ِر

وصداح قتلدَ محمددا .. َوْدر هد ا األمدر علد  كثيدر مدن الم دلمين   يظدن َيده ال ادي 
ددِه  مدد هف مددن اي ددحب َّلدد  هدده كددل شدديا بال  ددب  لهددف ف  الدد ين كددايها يعتاددرو  الِر
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المدي دد  وهددف قلدد ع ومدد هف مددن َخدد  يقاتددل علدد  غيددر هددد  يدد ب عددن ي  دده ومدد هف مددن 
ددِه هللاع وقددام الددبعَّ يحددث الم ددلمين علدد  المددهت  جلدد  ي دددب ةظدده ويقددِه قتددل ِر

ِه   فرج  كثير من الم لمين ممن جل ها ي دبه  ةظهف.  عل  ما مات علءه الِر
 صمه  ال اي والمعرك  ةهله

ِه هللا وفي ه م  ت ع  ي ر من َصحابه اْ دين مدن المهداجرين    ه المعمع  َفر  ِر
بع  من األيصار في مقدر قءا تده فدي مد خَر الفدءشع وكدا  يراقدب مدا يحددث َوخد   ِو
ي ددا   َّلددَي ببددا  هللا وكددا  يريددد بدد لَ َ  ي قدد  جءًدده الماددهق .. واةتدددم القتدداِ ةددِه 

ددِه  ددِه ةتدد  قتددل األيصددار ال ددبع  بددين ي  الِر مدد    ديدده واةدددا واةددداع ونقددي الِر
ددعد وقدداِ لهمددا: مددا َيصدد  ا َصددحاب اع يقصددد الدد ين لددف  القرشدديين فقددَ وهمددا طلحدد  ِو

ِه  في ةءاتهع واِتب دل طلحد    ي تفياها ل دائهع وكايَ َةرج لحظات واجهَ الِر
ِه  عد في الدفاع عن الِر  كما ِءأتي يءما بعد.  ِو

ه  يريدو  قتله ةت  خلصها َّلءه فرماه عتبد    ِ هللا وركز المًركه  ةملتهف عل  ِر
بن َبي وقاص بالحفاَر ةت  وق  لًقه فأصياَ رناعيته وهي ال دن التدي تلدي ال داب 
وكلمَ ش ته ال  ل ع وهرنه عاد هللا بدن شدهاب فًدفه فدي جاهتده ففعدل الددم ي ديل 
: كءد  ي لدح قدهم خضداها وجده  ياديهف عل  وجهده الًدري  فأخد  يم دح الددم وهده يقدِه

وهه يدعههف َّل  رنهفع َوصاب ابن قمئ  وج ته فدخلَ ةلقتا  من ةلب المغ ر فيهاع 
ِه هللا عل  عاتقه فحماه الدرع ولم ه وق  مدن شددَ الضدرن  فدي ة دَر مدن  وهرب ِر
 الح ر التي عملها َبه عامر لءق  فيها الم لمه  وهف ا يعلمه  فأصياَ ركاتاه.

دِه هللا ةدث ه ا كله في لحظات ْف َخ  ا فأخد  علد  بدن   لم لمه  ي يئه  َّل  ِر
دِه هللا ورفعده طلحد  بدن عايدد هللا ةتد  اِدته  قائمداع ومدص مالدَ  َبي طالدب بيدد ِر

ِه هللا  ِه هللا   بن ِ ا  الدم عن وجه ِر َ ر ه فقاِ ِر من م   مي  مه   ْف ا
ددده  ِ هللا لدددف تصدددبه ال دددارع ويدددزع َبددده عايددددَ بدددن الفدددراح َّةدددد  الحلقتدددين مدددن وجددده ِر

 ف قاَ ْ يته ْف يزع األخر  ف قاَ ْ يته األخر  فما  ِاقَ الث يتين.
ِه هللا   بمن معه َ  يًب الاريب َّل  جءًه الماهق.  واِتااع ِر

 ااي حاب َّل  َةد والتحصن يءه
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دِه  َّلدد  جءًده الماددهق وتفمد  ةهلده ْالْدده  مدن َصددحابه كلهدف يقددِه   وصدل الِر
دِه ي  ي ل   َ ال داا ووجهي لهج  هَ الهقاا وعلءدَ ال دالم غيدر مده عع وشدلل الِر

  بهدددد اا قددددَه اِددددتااعَ َ  تم ددددر الاددددهق وت ددددتح طريقددددا َّلدددد  َةددددد َوخدددد  الفددددءش
ااِدالمي بااي دحاب المد ظف َّلد  جادل َةدد واشدتد المًدركه  فدي هفدهمهف واِتب دل 
الم لمه  فدي ةمايد  اي دحاب الفدءش ةتد  وصدل َّلد  شدعب َةددع وه داب هفدف َبدي 

ِه هللا بن خلف  دِه هللا   عل  ِر بحرند    وهه يقِه يا ك اب َين ت ر فضدرنه ِر
 في ع قه.

 المحاول  األخيَر
ةاِو المًدركه  القءدام بهفدهم َخيدر علد  الم دلمين وهدف فدي الًدعب وةداولها صدعه  

دِه  قدداِ َّيهدف ا ي بغددي لهدف َ  يعلهيدداع فقاتدل عمددر بدن الخادداب   الفادل َّا َ  الِر
ََ ورشدقههف بالحفداَر ةتد  اهداروهف َّلد  ال دزِو مدن الفادلع وكدا  هد ا هده  في م در

الهفهم األخير ال   قدام بده المًدركه  ْدف َ ركهدف التعدب َوصدبحها غيدر قدا رين علد  
 المهاصل  فرهها بما ةققهه واي حاها.

 التثاَ من اي حاب العدو
ددِه هللا  َ  بعددث ِر ر علددي بددن َبددي طالددب وقدداِ لدده: اخددرج فددي  ْددا  وكددإجراا اةتددرا

القهم فايظر ماذا يص عه  وما يريدو ع فإ  كايها قد ج اها الخيل وامتاها اابدل فدإيهف 
داقها اابددل فدإيهف يريددو  المدي د ع والد   ي  دي بيددده  يريددو  ملد ع وإ  ركادها الخيدل ِو

 ا  َرا وها ألِيرَ  َّليهف فيها ْف ألياجزَيهف.
الخيل وامتاها اابدل واتفهدها قاِ علي فخرجَ في  ْارهف َيظر ماذا يص عه  فف اها 

 (.7َّل  مل )
 (ةمراا األِد3

دِه هللا  فدي اليدهم التدالي بم داوَر ع دلري    ونعد عده َ الم دلمين َّلد  المدي د  قدام ِر
اِددتعا َ الهيبدد  فددأمر كددل مددن شددارب فددي َةددد بددالخروج ْايءدد ع وةتدد  يعيددد لهددف ْقددتهف 

دددِه بأي  ددهف َمددر َ  ا يخددرج معهدددف َةددد لددف يًدداربع وذلدددَ بعدد َ    د َ  علددف الِر
قريًدددا قدددد يددددمَ علددد  عددددم مهاصدددل  القتددداِ ةتددد  القضددداا علءددده شخصدددءا .. فلملدددف 
الم ددلمه  جددراةهف وخرجددها ةتدد  وصددلها َّلدد  ةمددراا األِددد فع ددلروا ه ددابع َومددرهف 
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ِه  َ  يحدْها َصهاتا َو  يهقدا يارا ةتد  يًداهدوا مدن بعيدد فأوقددوا خم دمائ    الِر
ده  بد لَ َ  يحقدب يصدرا ِءاِدءا بعدد يم د  َةدد ويًدعر العدالف   ِ يارع وقدد َرا  الِر

بأ  الم لمين ا يزاله  قَه هارن  َو  مع هيات الم لمين ا تدزاِ مرت عد  ولمدن هد ه 
ِه  يعلف ما تعايي م ه   الم اوَر لف تمن مغامَر غير مح هن  العهاقبع فقد كا  الِر

لددف وجددراح .. لدد لَ قددام بحركدد  ِ ءاِددء  مح ددهن  .. فدددف  رجددال مددن قهاتدده مددن تعددب َو
ددِه  -خزاعدد  هدده َبدده معاددد الخزاعددي وكددا  مًددركا    وكايددَ خزاعدد  قلهنهددا مدد  الِر

للقءددددام بمهمدددد  وهدددددي تخدددد يل المًددددركين ْو دددديهف عددددن مهاجمددددد   -بم ددددلمها ومًددددركها
الم لمينع فخرج معاد ةت  لقدي َبدا ِد ءا  وجءًده وقدد َجمعدها علد  اِتئصداِ شدأف  

معاددد: محمددد خددرج فددي َصددحابه فددي جمدد  لددف َر مثلدده يتحرقدده   الم ددلمينع فقدداِ لهددف
علءلف تحرقاع وقد اجتم  له من تخلف ع ه في يهملفع ْف َيًد شعرا يصف يءده ةداِ 
جددءش الم ددلمين وقددهتهفع فث دد  ذلددَ َبددا ِدد ءا  وجءًدده عددن عزمدده وعددا وا َّلدد  ملدد ع 

تفهد  َّلد  المدي د  ولمن َبا ِ ءا  قال َ  يرةل َوعز َّل  َّةدد  القهافدل التفاريد  الم
َ  تًء  َ  جدءش قدريش يفمد  جمهعده ليهداجف الم دلمينع ف علدهاع ولمدا وصدل الخادر 

ِه  قاِ: ة ا ا هللا ويعف الهكيلع وقال الم لمه  التحد  .. ونقي الفءش   َّل  الِر
ااِالمي مع لرا في ةمراا األِد ْالْ  َيامع ي دم  بهدف العدرب ويدرو  ييدرايهف ةتد  

ِه َّ َواِ الخار ْف رج  َّل  المدي  .اطمأ  الِر  ل  
 .جرائف الحرب5

َعماِ وةًء  فدي جثدث الم دلمين يت دزه ع هدا  -بداف  الحقد –قام المًركه   بارتماب 
ااي ا  ال ه  فمثلها بالفثث وشدهههها ونقدروا الباده  وهدرنها الهجدههع وةتد  ال  دَه 

وقدددد َْدددارت هددد ه  َخددد   يفددددعن األيدددهم واْلذا  ويصددد عن م هدددا القالئدددد والخالخيدددلع
األعمدداِ اشددمئزاَ بعددَّ مددن كددايها معهددف فاِددت مروا علدديهف األمددرع وهدد ا مددا  فدد  َبدده 
ِددد ءا  فدددي ال هايددد  َّلددد  َ  يعلدددن عددددم م دددئهليته عدددن هددد ه األعمددداِ رغدددف مًددداركته 

 شخصءا ب لَ.
دِه   وكا  م ظر الفثث مريعا اغتاظ م ده ال ادي  لمدا وقدف   والم دلمه  وقداِ الِر

: مددا وق ددَ مهق ددا َغددءظ َّلددي مددن هدد اع لددن َصدداب بمثلددَ َبدددا. وقدداِ َمددام جثدد  ةمددَز
الم لمه : وهللا لدئن َظ ريدا هللا بهدف يهمدا ل مدثلن بهدف مثلد  لدف يمثلهدا َةدد مدن العدرب. 
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ف ددِز قهلدده تعددال  )وإ  عددداقاتف فعدداقاها بمثددل مدددا عددهقاتف بددهع ولدددئن صددارتف فهدده خيدددر 
ِه هللا 126للصابرين( )ال حل اْلي  :   وصار ويه  عن المثل .   ( فع ا ِر

ِه 6  يقه  المعرك   .الِر
ددِه  فددي َةددد .. َوا بمعرفتدده لمددا يدددبر لدده عدددوه واتخدداذه الخاددَ   تفلددَ قءددا َ الِر

َيعدده لقهاتدده بًددلل ا يتددرب  المضددا َع ْددف ب رهدده ميدددا  المعركدد  الدد   ي اِددبهع ْددف بته
ةلددَ الهزيمدد  كددا  رابددَ للعدددو ْغددَر .. ونإعاائدده تعلءمددات واهددح  ومباشددَرع وع دددما 

الفأش واْقا من ي  ه واِتااع بصمه ه َ  ي ق  الفءش من هالب محقب َو  يح دن 
اتخددداذ القدددرار وي  دددحب اي دددحابا م ظمدددا َّلددد  بادددن الفادددل.. ورغدددف ةددددوث المباغتددد  

% وهدد ا يعتادددر 10وال ههدد  فددي جددءش الم ددلمين َّا َ  ي ددب  الخ ددائر لددف تتفدداَو 
   ب  لفءش ماهق ا َِهل من َّبا تهع ف اقَ ببقريته معفَز في العرم الع لر  بال

  دددِه فدددي اي دددحابه   الع دددلري  ببقريددد  خالدددد .. الددد   ياددددو َيددده تدددأْر باريقددد  الِر
 الم ظف فألهمه ذلَ اي حابه الرائ  في م ت .

دِه  بددال رار وال فدداَ ب   ده بددل صدمد وقدداوم وقاتددل ب   ده مدد  جءًددهع   ولدف ي مددر الِر
ه ةت   َصبحَ شظاياع وتحمل ما تحملده ج ده ه َوصديب كمدا َصدياها ورم  عن قِه

.. وكدا  هده المحددرب لهدف وال ددهر الد   يضديا طددريقهف .. ولدها وجدده ه معهدف ايهددار 
 الفءش تماما ولمايَ الخ ائر فا ة  والهزيم  ِاةق .

دددِه  بم اورتددده فدددي ةمدددراا األِدددد اِدددتعا  هيبددد  الم دددلمين ورفددد  الدددروح   ْدددف َّ  الِر
 دده ه َوْاددَ َ  الم ددلمين ا يزالدده  مهجدده ين وقددا رين علدد  الدددفاع عددن المع هيدد  لف

َي  هفع واِتخدم فدي ذلدَ األِدلهب الددعائي وال ءاِدي  و  َّيهداب الفدءش و و  َ  
خ دددداَرع يقددددِه اللددددهاا الددددركن مصددددا   طددددال : َّ  عددددد  القددددا َ فددددي التدددداريخ الدددد ين 

اب  اليدددع لدد لَ فددإ  اِددتااعها َ  ي ددءاروا علدد  جيهشددهف بعددد الهزيمدد  يعددد علدد  َصدد
ددِه العرنددي فددي الم دداوَر الع ددلري   كبددار القددا َ الع ددلريين يح دده  هامدداتهف لعمددل الِر

( الخددرائَ الم ًددهَر م قهلدد  مددن كتدداب غددزَو َةددد 1(.)8البارعدد  لحملدد  ةمددراا األِددد)
 لًهقي َبي خليل.

ِه ص 2)  350( اللهاا محمد فرجع العبقري  الع لري  لغزوات الِر
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دِه ( وه دا يًدي3) بااِدتخبارات وجمد  المعلهمدات وتحليلهدا ومدا   ر َّلد  اهتمدام الِر
 يعرم اليهم بااي ار المبلر.

 ( يخرجها َّلي ا في الصحراا4)
 ( تحَ ال َر5)
ِه ص )6)  (354-351( اللهاا محمد فرجع العبقري  الع لري  لغزوات الِر
 .( لمعرف  ت اصيل المعرك  ي صح بالرجهع َّل  الرةيب المختهم7)
ِه العرني وفن الحرب ص 8)  173( الِر

 ْالثا: ص اع  المهت..هل ا َتق ها الم لمه  
ِه هللا   ِء ا ملتهنا في َّةد  ص حتءه:  َخرج ِر

 في الفان عار وفي ااقباِ ملرم 
 والمرا بالفان ا ي فه من القدر

 مددن يأخدد  هدد ا ال ددء  بحقدده؟ فقددام َّلءدده رجدداِع فأم ددله عدد هفع ومددن جملددتهف  وقدداِ 
علي رهي هللا ع ده قدام لءأخد هع فقداِ: اجلد ع وعمدر رهدي هللا ع دهع فدأعرض ع دهع 

ِه هللا  يعدرض ع دهع ةتد  قدام َّلءده   والزنير رهي هللا ع هع طلبه ْالث مراتع وِر
ِه هللا؟ قاِ  ماب بن َخَرش  فقاِ: وما ةقه يا ِر : َ  تضرب به العدو َبه  جاي  ِر

ددِه هللا بحقددهع فأعادداه َّيدداه. وكددا  َبدده ةتدد  ي ح ددي. فقدداِ َبدده  جايدد : َيددا   خدد ه يددا ِر
 جاي  رجال شدفاعا يختداِ ع دد الحدربع وكدا  َّذا َرا  القتداِع يخدرج عصداب  ةمدرااع 

دددِه هللا  َخدددرج   يعلدددف بهدددا ع دددد الحدددرب يعتصدددب بهددداع فلمدددا َخددد  ال دددء  مدددن يدددد ِر
ا ةددين َر  َبدد  عصددابته تلددَ فاعتصددب بهدداع ْددف جعددل يتبختددر بددين الصدد ينع فقدداِ 

 جاي  يتبختر: َّيها لمًء  يبغضها هللا َّا في مثل هد ا المدهطنع ففعدل ا يلقد  َةددا 
مددن المًدددركين َّا قتلدددهع ولدددف يدددِز يضدددرب العددددو بال دددء  ةتددد  ايح ددد  وصدددار كأيددده 

 م فل.
وكا  َةد المًركين قد شغل ي  ه بااجهاَ عل  جرة  الم لمين في المعركد ع قداِ 

لمين ي تظره وعلءه امته فمضيَ ةت  ك دَ ورااه كعب بن مالَ: وإذا رجل من الم 
 َِ ْدددف قمدددَ َقددددر المدددافر والم دددلف ببصدددر  فدددإذا المدددافر َفضدددلهما عددددَ وهيئددد ع فلدددف َ
َيتظرهمدا ةتدد  التقءددا فضددرب الم دلف المددافر علدد  ةاددل عاتقده هددرن  بال ددء  فالغددَ 
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وركدده وت ددرق فددرقتين ْددف كًددف الم ددلف عددن وجهدده وقدداِ كءدد  تددر  يددا كعددب؟ َيددا َبدده 
  جاي .

ددِه هللا  ةتدد  قتددلع وكددا  الدد   قتلدده ابددن قمئدد    موقاتددل مصددعب بددن عميددر  و  ِر
ِه هللا   فرج  َّل  قريش فقاِ: قتلَ محمدا.  الليثيع قتله وهه يظن َيه ِر

ولف يترب مصعب رهي هللا ع ه َّا بدر َ مدن صدهمع يقدِه عادد الدرةمن بدن عدهم: 
ددِه هللا : غادددها بهددا َرِدده واجعلددها علددد   َّذا غاي ددا بهددا رجلدده خدددرج َرِددهع فقدداِ ِر

رجلءددده ااذخدددر. وكدددا  مصدددعب قادددل ااِدددالم فتددد  ملددد  األِو جمددداا وشدددبابا ولباِدددا 
 وعارا.

دِه  مولف يًهد َي  بن ال ضدر بددراع فًدب علءده ذلدَع فلمدا كدا  يدهم َةدد قداِ: يدا ِر
اِ هللاع َّيددي غاددَ عددن َِو قتدداِ وقدد  قاتلددَ يءدده المًددركينع وهللا لددئن َشددهديي هللا قتدد
َعتد ر َّلءدَ  المًركين ليرين هللا ما َصد  ع فلمدا َر  تراجد  الم دلمين قداِ: اللهدف َّيدي 

دِه هللا  ع مدر برجداِ مما ص   ه ااع َوبَر َّلءدَ ممدا فعدل هد ااع ولمدا ِدم  قتدل ِر
دِه هللا  ، من المهاجرين واأليصار وقد َلقها بأيدديهفع فقداِ مدا يفل دلف؟ قدالها قتدل ِر

دِه هللا قاِ فماذا تص عه  ب ْدف   الحءداَ بعدده ؟ قهمدها فمهتدها علد  مدا مدات علءده ِر
اِددتقال المًددركينع وقدداِ ل ددعد بددن معدداذ: يددا َبددا عمددرو َيددن؟ واهددا لددريح الف دد ع ورب 
مايه   المعب  َجد ريحها  و  َةدع وقاتل رهي هللا ع ه ةت  قتلع فهجد يءه بض  ْو

 ددهفع ومثددل بدده المًددركه  جراةد ع مددن بددين هددرن  ب ددء ع َو طع دد  بددرمحع َو رمءدد  ب
 فما عرفته َخته الرنء  َّا با ايه.

موقاِ ْابدَ بدن الدةدداح: يدا معًدر األيصدار َّ  كدا  محمدد قدد قتدل فدإ  هللا ةدي ا 
يمددهت قدداتلها علدد   يدد مف فددإ  هللا مظ ددركف وياصددركفع فدد هَّ َّلءدده ي ددر مددن األيصددار 

ابع فحمددل علءدده فحمدل بهددف علدد  كتيبدد  فيهددا خالددد وعمددرو وعلرمدد  وهددرار بددن الخادد
 خالد بالرمح فقتلهع وقتل من كا  معه من األيصار.

ِه هللا  َيدا  بدن ال دلن   موقاِ ِر ةين غًءه القهم من رجل يًر  ل ا ي  ه؟ فقدام 
ددِه هللا  رجددال ْددف رجددال يقتلدده   ويددهع   فددي ي ددر ِددبع  مددن األيصددارع فقدداتلها  و  ِر
َيا  بن ال لنع فقاتل ةتد  َْادَع  ْدف فداات م ده فئد  مدن الم دلمينع ةت  كا   خرهف 
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ددِه هللا  : َ يدددهه م دديع فددأ يهه م دددهع فقدداتلها ع دده ةتددد  َجهضددها ع دده العددددوع فقدداِ ِر
ِه هللا  ده قدمهع فمات وخده عل  قدم ِر  .فِه

ِه هللا  َبه  جاي  ب   هع يق  ال ال فدي ظهدره وهده مد حن علءده ا   موتر   و  ِر
 يتحربع ةت  كثر يءه ال ال.

ددِه هللا يدددعهبع فقدداِ ِدعد: َويددن هدده؟ فأشددير َّلءدده موقيدل ل دد ع عد: يددا ِددعدع هد ا ِر
يقِه ِعد بن َبي وقاص: فقمَ وكأيده لدف يصدان شديا مدن األذ ع َوجل د ي َمامدهع 

ِه هللا  : اللهف ِهمَ فارم به عدوبع وِر : اللهدف اِدتفب   ففعلَ َرمي َوقِه يقِه
ع ةتد  َّذا فدرغ ال ادل ل عدع اللهف ِد  رميتهع َوجب  عهتهع فمدا  ِدعد م فداب الددعَه

ع قداِ ِدعد: لقدد َريت دي لدي مدا فدي ك ايتدهع وايمًدف ال دا  ع ده   من ك ايتيع يثدر 
: ارم فدداب َبدي َومديع ةتد  َّيده لي داول ي ال دهف مدا لده   وال ادي  ي داول ي ال ادل ويقدِه

: ارم به. وجاا َ  ِعدا رهي هللا ع ه رم  يهم َةد َلف ِهف ما م هد ا يصلع يءقِه
ِه هللا  : ارم فداب َبي َوميع ف داه ذلَ اليهم َلف مَر.  ِهف َّا وِر  يقِه

مورمدد  َبدده طلحدد  األيصددار ع وكددا  رجددال رامءددا شددديد الرمدديع ف ثددر ك ايتدده بددين يددد  
ِه هللا  : ي  ي ل   َ ال دااع ووجهي لهجهَ الهقااع فلف يِز يرمي ِر ع وصار يقِه

: ايثرهدا ألبدي طلحد ع وك در ذلدَ    ادل يءقدِه بهاع وكا  الرجل يمدر بالفعبد  مدن ال
ِه هللا  ين َو ْالْ ع وصار ِر يًرم لير  مهاهد  ال ادلع يءقدِه لده َبده   اليهم قِه

طلح : يا ياي هللا بأبي َيَ َوميع ا تًرم يصبَ ِهف من ِهام القهمع يحر   و  
ِه هللا   .يحربع ويتااِو َبه طلح  بصدره لءقي ِر

طالدددب قتددداا شدددديداع وةمدددل الرايددد  بعدددد مصدددعبع وشدددد علددد   موقاتدددل علدددي بدددن َبدددي
: ا ِدء  َّا ذو  م  يهم َةد م دا  فدي ال دماا يقدِه تفمعات الم ار ف رق شملهفع ِو

 ال قار وا فت  َّا علي.
مَوصيب عاد الرةمن بن عدهم فدي يءده يهمئد  فم درت ْ يتدهع وجدرح عًدرين جراةد  

 َو َكثرع َّصاب  بعضها في رجله فعرج.
قتداا شدديدا َوصدابه ِدهف شدل َّصدبعه ةتد    طلح  بن عايد هللا عن ال ادي  موقاتل

ِه هللا يهم  َعظم ا غ اا عن ِر َّ  ِعد بن َبي وقاص قاِ ع ه: يرةمه هللا َّيه كا  
يتدر  ب   دهع   وك ا يت رق ويئهب َّلءه لقد َريته يدور ةدِه ال ادي   َةد لزم ال اي 
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َهددل الف دد  فلي ظددر َّلدد  طلحدد . وقددد  : مددن َةددب َ  ي ظددر َّلدد  رجددلوقدداِ ع دده  مددن 
تلقدد  وهدده يقاتددل المًددركين هددرن  قاِددء  علدد  َرِدده مددن َةددد المًددركينع ف ددزم م دده 

دِه  ألبدي بلدر: علءدَ بدابن عمدَ ففدااه وراح ي ضدح المداا   وَغمي علءده فقداِ الِر
دِه  دل ي   عل  وجههع ولما َفاق ِدأِ مدا فعدل الِر ؟ َجابده َبده بلدر: خيدراع هده َِر

 لح  الحمد هلل كل مصيب  بعده جلل.فر  ط
َم قداِ: َريدَ يدد  الْين جرةدا وقاعدَ َصدابعهع وعدن قدء  بدن َبدي ةدا وجرح ت عا ْو

:   طلحدد  الًددالاع وقدد  بهددا ال اددي  يددهم َةددد. وكددا  َبدده بلددر َّذا ذكددر يددهم َةددد يقددِه
 ذلَ اليهم كله لالح .

قلدَ   ِدِه هللا مقاِ ةاطب بن َبي بلتع  لما َريَ ما فعل عتب  بن َبي وقاص بر 
ِه هللا  َّلد  ةيدث تهجده فمضديَ ةتد  ظ درت   : َين تهجه عتب  فأشار ال اي لِر

دِه  دء ه وجئدَ بده َّلد  ِر ده ِو به فضرنته بال ء  فارةدَ َرِده ف زلدَ َوخد ت فِر
فقدداِ لددي: رهددي هللا ع ددَ رهددي هللا ع ددَ مددرتين. وقددد كددا  ِددعد يتم دد  َ    هللا 

 به قاله. يلق  َخاه يءقتله لمن ةاطبا ظ ر
دِه هللا  ف هداه عدن قتلددهع  -َبدي عدامر ال اِدب -فدي قتدل َبءده   مواِدتأذ  ة ظلد  ِر

وخالِ المعرك  التق  ة ظل  َوبده ِد ءا ع فلمدا اِدتعاله ة ظلد ع ر ه شددا  بدن األِده  
ِه هللا  ) َّ  صاةبلف لتغ له المالئمد  فدي صدحام   فضرب ة ظل  فقتلهع فقاِ ِر

َهلده بعددد المعركد  مددا شدأيه ؟ فقالددَ ال ضد  بمداا المددز  بدين ال  ددماا واألرض( ف دألها 
وكدا  ابت د  بهدا  -َوجه جميل  ب َ َبدي بدن ِدلِه َخدَ عادد هللا بدن َبدي بدن ِدلِه 

َغلددب  -تلددَ الليلدد  فددَرت فددي ال ددهم تلددَ الليلدد  كددأ  بابددا فددي ال ددماا فددتح لدده فدخلددهع ْددف 
صددبحَ فأشددهدتهف  ويددهع فعلمددَ َيدده ميددَ مددن غدددهع فدددعَ رجدداا مددن قهمهددا ةددين َ

َوجده: خدرج وهده ج دب ِدم   عل  الدخِه بها خًء  َ  يله  فدي ذلدَ يدزاعع وقالدَ 
ددِه هللا  : )لدد لَ غ ددلته م ددا   الفهددا ع فعفددل عددن الغ ددل َّجابدد  للددداعيع فقدداِ ِر

المالئم (ع والتم  في القتلد ع فهجددوه يقادر َرِده مدااع ولدء  بقرنده مداا تصدديقا لمدا 
 .قاله 
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وقاص َيه هه وعادد هللا بدن جحدش  بءدا بددعَه فاِدتفيب لهمداع  موذكر ِعد بن َبي
ا من المًركين شديدا بأِهع شديدا ةدر هع يءقتلده ويأخد  ِدلبه  فدعا ِعد َ  يلق  فاِر

 فقاِ عاد هللا:  مين.
دا شدديدا  ْف اِتقال عادد هللا القالد  ورفد  يديده َّلد  ال دماا وقداِ: اللهدف لق دي اليدهم فاِر

ل ي ويفدع َي ي َوذيي فإذا لقيتَ غدا تقدِه لدي: يدا عادد  يدءف بأِهع شديدا ةر هع يقت
ددهلَ فتقددِه لددي: صدددقَع قددل يددا ِددعد  ْجدددع َي ددَ َوذيدداب؟ فددأقِه يءددَ يددا رب وفددي ِر
 مينع قاِ ِعد: فقلَ  مينع ْف مررت بده  خدر ال هدار قتديال مفددوع األيدف واألذيدينع 

مي  ا من المًركين فقتلتهع َوخ ت ِلبه. ِو  عاد هللا المفَدع في هللا.ولقيَ َيا فاِر
ِه هللا  ابدَ بدن وقدش فدي اْلطدام   مولما خرج ِر َّل  َةدع رف  الءمدا  بدن جدابر ْو

مددد  ال  ددداا والصددداءا ع فقددداِ َةددددهما لصددداةبهع وهمدددا شدددءخا  كايدددرا : مدددا َبالدددَع مدددا 
ت تظدر؟ يددأهللا مددا بقدي لهاةددد م ددا مددن عمدره َّا ظددفا ةمددارع َّيمدا يحددن هامدد  اليددهم َو 

ِه هللا غداع َفال دِه هللا ؟    يأخ  َِءاف اع ْف يلحب بِر َق ا شها َ م  ِر لعل هللا ير
فأخددد ا َِدددءافهما ْدددف خرجددداع ةتددد   خدددال فدددي ال دددا  ولدددف يعلدددف بهمدددا. فأمدددا ْابدددَ فقتلددده 
المًركه ع َوما الءما  فاختل َ علءده َِدءام الم دلمينع فقتلدهه وهدف ا يعرفهيده: فقداِ 

عرف داهع فقداِ ة ي د : يغ در هللا لمدف وهده َرةدف الدراةمينع ة ي  : َبيع فقدالها: وهللا َّ  
ددِه هللا  َ  يديددهع فتصدددق ة ي دد  بديتدده علدد  الم ددلمينع فددزا ه ذلددَ ع ددد   فددأرا  ِر
ِه هللا   خيرا.  ِر

دِه هللا  –موقاِ خيثمد   يدهم بددر : لقدد َخادأت ي  –  وكدا  اب ده قدد اِتًدهد مد  ِر
  ِداهمَ اب دي فدي الخدروجع فخدرج ِددهمه وقعد  بددرع وك دَ وهللا عليهدا ةريصداع ةتدد

َق الًددها َع وقددد َريددَ البارةدد  اب ددي فددي ال ددهم فددي َة ددن صددهَر ي ددرح فددي ْمددار  فددر
: الحب ب ا ترافق ا في الف  ع فقد وجددت مدا وعدديي رندي ةقدا. وقدد  الف   َويهارها يقِه
دددِه هللا َصدددبحَ مًدددتاقا َّلددد  مرافقتددده فدددي الف ددد ع وقدددد كادددرت ِددد ي ورق  وهللا يدددا ِر

َق ي الًها َع ومرافق  ِعد في ع ِه هللا َ  ير ظمي َوةااَ لقاا رنيع فا ع هللا يا ِر
ِه هللا   ب لَ فقتل بأةد شهيدا.  الف  . فدعا له ِر

موكا  ممن قتدل يدهم َةدد مخيريدبع قداِ لمدا كدا  يدهم َةدد: يدا معًدر يهده ع وهللا لقدد 
قاِ: ا ِاَ لمفع فأخ   علمتف َّ  يصر محمد علءلف لحبع قالها: َّ  اليهم يهم ِاَع



 555 

دِه هللا   ِء ه وعدته وقاِ: َّ  َصاَ فمالي لمحمد يص   يءه ما شااع ْف غدا َّل  ِر
  ِه هللا ِه هللا ، فقاتل معه ةت  قتلع فقاِ ِر   : مخيريب خير يهه . وجعل ِر

َوقافدددا بالمدي ددد  هللع فمايدددَ َِو وقدددف فدددي  -وكايدددَ ِدددب  ةدددهائَ  -َمدددهاِ مخيريدددب 
 ااِالم.
ددِه هللا م َّلدد  َةدددع   وكددا  األصدديرم رجددل يددأب  ااِددالم علدد  قهمددهع فلمددا خددرج ِر

شرح هللا صدره لإلِالم فأِلفع ْف َخ  ِء ه ورمحه وألمته فغدا ةت   خل في عرض 
ال ا ع فقاتل ةت  َْاتته الفراة ع فاي ما رجاِ من ب ي عادد األشدهل يلتم ده  قدتالهف 

 َّ  هدد ا لألصدديرمع مددا جدداا بدده؟ لقددد ترك دداه وإيدده فددي المعركدد  َّذ هددف بددهع فقددالها: وهللا
لم مر لهد ا الحدديثع ف دألهه: مدا جداا بدَ يدا َبدا عمدرو؟ َةددب علد  قهمدَ؟ َم رغبد  
ددهلهع َوِددلمَع ْددف َخدد ت  فددي ااِددالم؟ قدداِ: بددل رغبدد  فددي ااِددالمع  م ددَ بددالل وِر

دِه هللا  ادث َ  ع ْدف قاتلدَ ةتد  َصداب ي مدا َصداب يع ْدف لدف يلِء ي فغددوت مد  ِر
ِه هللا  َهدل الف د . ولدف يلدن قدد صدل  مات في َيديهفع ف كروه لِر ع فقداِ: َّيده لمدن 

 قَ
ددِه هللا  ع وكددا  ِر َهددل   وكددا  قزمددا  رجددال ذا بددأ  وقددَه : َّيدده لمددن  َّذا ذكددر يقددِه

ال ار. فلما كا  يهم َةد قاتل قزما  قتاا شديداع وكدا  يرمدي ال بداِ كأيهدا الرمداِع ْدف 
َهددل ال ددارع فددأعظف ال ددا    عيددلع ولمددا َخاددر فعددل بال ددء  األفا بدد لَ قدداِ: َّيدده مددن 

ذلددَع َوْاتتدده الفراةدد ع ففعددل رجدداِ مددن الم ددلمين يقهلدده : وهللا لقددد ابتليددَ اليددهم يددا 
: بماذا َبًرع يأهللا ما قاتلدَ َّا علد  َة داب قدهميع ولدها ذلدَ  قزما  فأبًرع يءقِه

ا مددن ك ايتدده فقتددل بدده ي  دده. وفددي مددا قاتلددَ. فلمددا اشددتدت علءدده الفراةدد ع َخدد  ِددهم
ِه هللا   : َّ  هللا ي يد ه ا الدين بالرجل ال اجر.الحديث عن ِر

َعدرج شدديد العدرجع وكدا  لده ب ده  َرنعد  مثدل األِددع  موكا  عمرو بدن الفمدهح رجدال 
ددِه هللا  المًداهد كلهدداع فلمدا كدا  يددهم َةدد َرا وا ةب ددهع وقدالها لدده:   يًدهدو  مد  ِر

ددِه هللا  َّ  هللا عددز وجددل فقدداِ: َّ  ب ددي يريدددو  َ  يحب ددهيي   قددد عدد ربع فددأت  ِر
: َما َيدَ عن الخروج معَع يأهللا َّيي ألرجه َ  َطأ بعرجتي ه ه في الف  . فقاِ 

َقدده  فقددد عدد رب هللاع فددال جهددا  علءددَع وقدداِ لا ءدده: مددا علددءلف َ  ا تم عددههع لعددل هللا ير
َق ي الًدها َ وا  الًها َع فخرج معه وقد َخ  ِالةه َوقال عل  القال  وقاِ: اللهف ار
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ِه هللاع ََريَ َّ  قاتلَ في ِايل هللا ةت  َقتدلع  َهليع وقاِ: يا ِر تر يي خائبا عل  
ددِه هللا  : كددأيي َيظددر َّلءددَ تمًددي َمًددي برجلددي هدد ه صددحءح  فددي الف دد ؟ فقدداِ ِر
 برجلَ ه ه صحءح  في الف  . واِتًهد رهي هللا ع ه.

المدي د  طلدب عادد هللا بددن َم ملتدهم األعمد  مدن الم ددلمين موقادل خدروج الفدءش مددن 
َعم ، ف لمها لي اللهاا، فإيده َّذا ايهدزم ةامدل اللدهاا  َ  يعاهه اللهاا وقاِ: )َيا رجل 
ايهددزم الفددءش، َويددا مددا َ ر  مددن يقصددديي ب ددء ه فمددا َبددرح( وهدد ا يدددِ علدد  ةرقتدده 

ن َّل  ْبات لدهاا الم دلمين وةرصه عل   ي ه واِتًعاره لم ئهليته فهه يريد َ  يامئ
 في المعرك  ولءضمن ذلَ يريد َ  يقهم بالمهم  ب   ه.

ددِه هللا  جءًدده فهجددد جمعددا مددن ال تءددا  لددف   موفددي الاريددب َّلدد  َةددد اِددتعرض ِر
َوا الرابع  عًدَر مدن عمدرهف خرجدها للفهدا  معده فدر هف مد هف عادد هللا بدن عمدر  يتفاو

َيدد والادراا بددن َيدد بدن ْابدَ َوِدام  بدن  َيدد بدن َرقدف َوِديد بدن ظهيدر َوبدده  و َب و عدا
مَر بدن ج ددبع ْدف َجداَ رافعدا لمدا قيدل لده َّيده يفيدد  ِعيد الخدر  وراف  بن خديج ِو

ِه  : َيا َشهد له يهم القءامد ع الرميع َوصيب راف  في ذلَ اليهم ب هف فقاِ له الِر
َه قدداِ ِددمَر لددزوج َمدده: َجدداَ رافعددا ور يددي َويددا َصددرعهع فتصدد ارعا َمددام وع دددما َجددا

ِه هللا  َه.  ِر  فصرع ِمَر رافعا فأجا
موخرجَ َم عماَر ي يب  ب َ كعب َِو ال هار وهدي ت ظدر مدا يصد   ال دا ع ومعهدا 

دِه هللا  ع وهده فدي َصدحابه والدولد  والدريح للم دلمينع ِقاا يءه مااع فايتهَ َّلد  ِر
ددِه هللا  َت َّلدد  ِر اِع وتدد ب ع دده ع فقامددَ تباشددر القتددفلمددا ايهددزم الم ددلمه ع ايحددا

بال ددء ع وترمددي عددن القدده ع ةتدد  خلصددَ الفددراح َّليهدداع ورئددي علدد  عاتقهددا جددرح 
َجهم له غهرع فقيل من َصابَ به ا؟ قالَ: ابن قمئ  َقمأه هللاع لما ول  ال ا  عدن 

ددِه هللا  :  لددهيي علدد  محمدددع فددال يفددهت َّ  يفدداع فاعترهددَ لدده َيددا   ِر َقاددل يقددِه
دِه هللا ومصعب بن عميرع َويا  ممن ْاد ع فضدرن ي هد ه الضدرن ع ولمدن َ مد  ِر

 فلقد هرنته عل  ذلَ هرناتع ولمن عدو هللا كا  علءه  رعا .
َيد بن عاصف واب اها خايب وعادد هللاع ولمدا جدرح َةدد  َوجها  وكايَ قد خرجَ هي و
اب يهاع وراح الددم ي دزم م ده بغدزاَرع ِدعَ َمده َّلءده ورنادَ جرةده بعصداب  كايدَ قدد 

ددِه َعدددتها لمدددا ي ا يهددا   وَا الفرةدد  ْددف قالددَ: ايهددَّ يددا ب ددي فضددارب القددهمع والِر
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دِه هللا  َهدل الايدَع ومدن يايدب مدا تاءقدين يدا َم عمداَر؟ وقداِ لهدف ِر : )رةملدف هللا 
َهل الايَ( فقالَ له َم عماَر: ا ع هللا َ  يرافقدَ فدي الف د . فقداِ    بارب هللا يءلف 

وع ددد ذلددَ قالددَ: مددا َبددالي مددا َصدداب ي مددن َمددر : )اللهددف اجعلهددف رفقددائي فددي الف دد ( 
في ةقها: ) ما الت َ يمي ا وا شماا يهم َةدد َّا وَريتهدا تقاتدل  ويدي   الديءا. وقاِ 

) 
موشاركَ َم الم م ين عائًد  َوم ِدلءف يدهم َةددع يقدِه َيد  بدن مالدَ )َريدَ عائًد  

هما ت قزا  )تحمال ( ب َ َبي بلر َوم ِلءف )َم َي ( وإيهما لمًمرتا  َر  خدم ِهق
 القرب عل  متهيهما ت رغايه في َفهاه القهمع ْف ترجعا  فتمآليها ْف تفيئا .

َوجهدددا َوخههدددا َوبههدددا   مومدددر  وفدددي روايددد   -بدددامرََ مدددن ب دددي  ي دددارع وقدددد َصددديب 
ددِه هللا  -واب هددا ددِه هللا   مدد  ِر ؟ قددالها   بأةدددع فلمددا يعددها لهددا قالددَ: فمددا فعددل ِر

 كمددا تحاددينع قالددَ: َرويءدده ةتدد  َيظددر َّلءددهع فلمددا َرتدده قالددَ: كددل خيدراع هدده بحمددد هللا
 مصيب  بعدب جلل.

مولمدا ايهدزم الم دلمه ع ايهزمددَ طائ د  مدن الم دلمين ةتدد   خلدَ المدي د  فلقيددتهف َم 
َيمن ففعلَ تحثه التراب في وجهههفع وتقِه لبعضهف هداب المغدِز فداغِز بدهع وهلدف 

 ِء َ َ  اعا ي ِء َ.
ِه هللا موفرغ ال ا : من رجل ي ظر لي ما فعل ِعد بدن الرنءد ؟   لقتالهفع فقاِ ِر

دِه هللا  في األةءاا هه َو في األمهات؟ فقاِ رجدل مدن األيصدار: َيدا َيظدر لدَ يدا ِر
ما فعل ِعد. ف ا   في القتل : يا ِعد بن الرنء  مَر بعد مَرع فلف يفب َةدع قداِ يدا 

ددِه هللا  صدد عَع فأجابدده ةي ئدد  بصددهت هددعء ع  َمريددي َ  َيظددر مددا  ِددعد َّ  ِر
دِه هللا  َمريدي َ  َيظدر   ف ظر فهجده جريحا في القتلد  ونده رمدبع فقداِ لده: َّ  ِر

ِه هللا  ع دي   في األةءاا َيَ َم في األمهات؟ قاِ ِعد: َيا في األمهاتع فأبلي ِر
عدن ال المع وقل لده: َّ  ِدعد بدن الرنءد  يقدِه لدَ: جدزاب هللا ع دا خيدر مدا جدز  ياءدا 

َمتهع َوبلدي قهمدَ ع دي ال دالمع وقدل لهدف: َّ  ِدعد بدن الرنءد  يقدِه لمدف: َّيده ا عد ر 
دِه  لمف ع د هللا َّ  خلص َّل  ياءلف وم مف عين تارمع هللا هللا ومدا عاهددتف علءده ِر

: رةمدددده هللاع يصددددح هلل   ليلدددد  العقبدددد ع يددددأهللا مددددا لمددددف ع ددددد هللا عدددد ر. فقدددداِ   هللا 
هله ةءا وميتا.  ولِر
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ال مددداذج مدددن الباهلددد  وال دددداا هدددي التدددي َةادددَ ااِدددالم فددددافعَ ع ددده بددددمائها  هددد ه
َورواةها ةت  ايتصر ااِالم ووصل َّلي ا كما وصدل ولدها تلمدف ال مداذج الرنايءد  لمدا 

 ايتًر ااِالم ولما ك ا م لمين.
لقددد َتقددن الم م دده  صدد اع  المددهتع ومددن يددتقن صدد اع  المددهت تههددب لدده الحءدداَع ومددا 

لم م ددده  بًددديا مثدددل اابدددتالا بحدددب الدددديءا وكراهءددد  المدددهتع لقدددد َري دددا كءددد  ابتلدددي ا
شاركَ األم  كلها في الفها  .. برجالهدا وي دائها .. وشديهخها وفتءايهدا .. َوصدحائها 
ومعاقيها .. وةت  غير الم لمين ممن ايضه  تحَ راي  الدول  ااِالمء ع لقد كايَ 

لتعليدب علد  تلدَ ال مداذج الباهلءد  الخالددَ َّا األم  كلها مفاهدَع ول  ا بحاج  َّلد  ا
ددِه  يهشددَ َ  تتددداعي علددءلف األمددف كمددا تتددداع  األكلدد  َّلدد  قصددعتها   بحددديث الِر

ِه هللا؟ قاِ: بل َيتف يهمئد  كثيدر، ولمد مف غثداا كغثداا  قالها َمن قل  يحن يهمئ  يا ِر
ي قلدهنلف الدههن. قدالها ال يل، ولي زعَن هللا من صدور عدوكف المهاب  م مف، ولءق فَن ف

قداِ: ةدب الدديءا  -َ  ما ِابه فإ  مع   الههن معروم وهه الضعف -وما الههن؟ 
 وكراهء  المهت.

 رابعا: الترنء  القر يء 
لف تمن الهزيم  في َةد ِااها خاأ ف ي ميدايي بايصرام الرماَ عن مهاقعهف فح دب 

دِه هللا ولمن كا  ال اب ترنهيا بالدرج  األول  متعلقا بمخال  طمعدا فدي     َوامر ِر
َائددل مددن الددديءا ونايصددرام الم ددلمين مددن المعركدد  وهددي فددي َشدددهاع ونددالههن  عددرض 

ددِه هللا  قددد قتددلع والم ددلمه  ماددالاه  بمفاهدددَ   الدد   َصددابهف ع دددما َشددء  َ  ِر
الدد    البًددري  َوطماعهددا وشددههاتهاع وماددالاه  بتصددحءح م دداهءمهف وتصددهراتهف ةددِه 

َع الم لمه  مادالاه  باايتصدار فدي معركد  الضدمير قادل اايتصدار فدي المه  والحءا
معرك  الميدا ع والقر   المريف يِز لءعالج ه ه الم ائل الترنهي ع ويعلب عل  األةداث 

 وهي ِاخ  .
ه الم لمه ع وعقب كل  فقد كايَ  يات القر   المريف تت ِز م رق  َّْر كل ةدث يماِر

قلهدداع تفرندد  يخههددهيهاع تت ددِز لمددي  تمتددزج مدد  ةيهيدد  التفرندد  المعاشدد  وواقعيتهددا ْو
ةتددد  تغددددو هددد ه اْليدددات جدددزاا مدددن كءدددا  الم دددلف متمدددثال فدددي لحمددده و مددده وعصدددبه 
ووجدايددهع َّيدده اارتبدداط الًددرطي الدد   َشددار َّلءدده علددف الدد    .. َ  القددءف والتعددالءف َّذا 
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َعمداق ال  ده   ارتباَ بحدث خاير لده فدي الد    وقد  كايدر ِدرعا  مدا ت دتقر فدي 
ع) َعاايدددا القدددر   ه دددا يمهذجدددا فددد ا للترنءددد  باألةدددداث والترنءددد  1والقلدددهب والعقدددِه (وقدددد 

 بالتعقيب عل  األةداث.
َيِز هللا ِبحايه وتعال  في غزَو َةد ِتين  ي  في ِهَر  ِ عمرا  ابتداا مدن اْليد  

 ع وقد ِئل عاد الرةمن بن عهم عن قصد  يدهم َةدد فقداِ: اقدَر العًدرين ومائد 121
َهلَ تاهئ الم م ين مقاعد للقتاِ(.  من  ِ عمرا  تفدها: )وإذ غدوت من 

وهددد ه اْليدددات تحددده  العديدددد مدددن التهجيهدددات والددددرو  المهمددد  التدددي يفدددب َ  يأخددد  
الم لمه  م هدا العادَرع ويرندها َي  دهف وفقدا لتعالءمهداع وي ظمدها صد هفهف علد  َِاِدهاع 

يها بحاجدد  َّلدد  َ  يتعلمههددا وهددف فددي هدد ه الدددرو  التددي تعلمهددا الم ددلمه  فددي َةددد كددا
َهددف بلثيددر مددن اايتصددار فددي معركدد ع وليبقدد  لألمدد   بدايدد  م دديرتهف الحضدداري  وهددي 

 الرصيد ال   ا يقدر بثمن.
ويحددن ِدد علب علدد  بعددَّ اْليددات الددهار َ فددي َةددد م ترشدددين بمددا كتبدده الًددهيد ِدديد 

 (.2قاب ةِه ه ه اْليات)
َهلَ تاهئ المد م ين م قاعدد للقتداِ وهللا ِدمء  علدءفع َّذ همدَ طائ تدا  وإذ غدوت من 

 ( 122،  121م مف َ  ت ًال وهللا وليهما وعل  هللا فليتهكل المتهكله  )  ِ عمرا  
دِه  َيد  الِر لهدف   يادَ القدر   المدريف بعدرض القصد  مدن َولهداع ويد كر الم دلمين بته

ضدعف وال ًدل التدي عل  األماكنع وفي ه ا َّشاَر َّل  ِاب الهزيم ع وي كر بحرك  ال
راو ت قلهب الم لمين وذلَ َ  ابن ِلِه لمدا اي دحب بثلدث الفدءشع همدَ طائ تدا  
بال ًل وهما ب ه ِلم  من الخزرج ون ه ةاْر  من األو  وذلَ عن هعف ووهدن ا 
عن شَ في  ي هماع وقالها بعد ذلَ: ما يحب َيا لف يهف بمدا همم دا بده لتدهلي هللا َّيايدا 

 في ذلَ.
 (123ف هللا بادر َويتف َذل  فاتقها هللا لعلمف تًلرو  ) ِ عمرا  ولقد يصرك

ويدددد كرهف القددددر   بادددددر للمقاريدددد  وتأمددددل األِددددباب وال تددددائجع ومعرفدددد  َِددددباب ال صددددر 
والهزيم ع فلقد كايها في بدر َقل عدد ا َوقدل عددَ وايتصدروا رغدف ذلدَع والقدر   يعيددهف 

 .ب لَ للحقءق  وهي َ  ال صر من ع د هللا وةده
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لقد َيد هللا الم لمين بادر بالمالئم ع كمدا َيددهف فدي غدزَو الخ ددق بدريح عاتءد  وجههدا 
ِبحايه عل  األةزاب ةت  اي حاهاع َما في َةد فلف ي دِز َ  مدد  مدن ال دماا وذلدَ 
أل  ِ   هللا تقتضي َ  يا ِ الم دلف جهددهع ويأخد  باألِدباب ة دب طاقتدهع وا يتدرب 

يِز تأييد هللا لهع َمدا َّذا لدف ي عدل ف صدر هللا ا يت دِز َّا  شيئا للصدف ع فإذا فعل ذلَ
 بعد َّعدا  العدَ ةت  له قتل الم لف ي  ه ببا َ وصالَ و عاا ..

قد خلَ من قدالمف ِد ن ف ديروا فدي األرض فدايظروا كءد  كدا  عاقبد  الملد بينع هد ا 
َّ  ك ددددتف  بءددددا  لل ددددا  وهددددد  ومهعظدددد  للمتقددددين وا ته ددددها وا تحزيددددها َويددددتف األعلدددده  

مدد م ينع َّ  يم  ددلف قددرح فقددد مدد  القددهم قددرح مثلدده وتلددَ األيددام يددداولها بددين ال ددا  
ولءعلف هللا ال ين  م ها ويتخد  مد مف شدهداا وهللا ا يحدب الظدالمينعولءمحص هللا الد ين 

 (141-137 م ها ويمحب المافرين) ِ عمرا :
ع واِددتغرنها كءدد  لقددد ظددن الم ددلمه  َيهددف ِي تصددرو   ائمددا أليهددف م ددلمه  وة ددب

تفر  معهف األمهر عل  ه ا ال حه وهف الم لمه ؟ وت االها كءد  يهدزم ويحدن ةملد  
ااِددالم؟ فيددر هف القددر   َّلدد  ِدد ن هللا فددي األرض .. ويدددعههف َّلدد  فهددف هدد ه ال دد ن 
وال ددهامء  التددي ا تتخلدددفع فهدد ه ال ددد ن هددي التددي تحلدددف الحءدداَ .. فممدددا وقعددَ فدددي 

 وهي:ال ابب ف تق   ائما.. 
ددهله   :2 ( ال صددر مددن ع ددد هللا 1) ( مداولدد    3 ( ا يصددر لمددن يعصددي هللا وِر

( امتحدا  قدَه الصدار علد  الًددائد 5( اابتالا لتمحءص ال رائر)4األيام بين ال ا  )
( الم م ه  هف الم تصرو  في ال هايد  7( هالب األمف الظالم  عل  مدار التاريخ )6)
 ( كل شيا ب اب.8)

اِدددتعراض ال ددد نع تًدددف  اْليدددات علددد  ااةتمددداِ والمهاِددداَ فدددي الًددددَ  ومدددن خدددالِ
َعددددااهف كددد لَع وهدددف  والتأِدددء  علددد  القدددرح .. الددد   لدددف يصددداهف وةددددهف َّيمدددا َصددداب 

 األعل  .. عقيدَ وهدفاع واألهد  .. طريق  وم هفاع والعاقب  في ال هاي  لهف.
لرخدددااع ل دددتعلف َِدددباب ال صددددر وهللا يرندددي بددداابتالا بالًددددَع بعدددد الترنءددد  بددداابتالا با

والهزيم  ول زيد طاع  هلل وتهكال علءهع يقِه ابن القءف رةمه هللا: )َّ  ال  ه  تمت دب 
من العايء  الدائم  وال صدر والغ د  طغءايدا وركهيدا َّلد  العاجلد  يعهقهدا عدن جددها فدي 
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لهدا مدن ِيرها َّل  هللا واْلخدَر وذلدَ مدرض، فدإذا َرا  هللا بهدا الرةمد  والمرامد  قدءَّ 
 اابتالا ما يءه  واا وش اا ل لَ المرض(.

فقداِ: هدل قداتلتمهه؟   وع دما قابل َبه ِ ءا  هرقل يءما بعد ِدأله هرقدل عدن ال ادي 
قاِ: يعفع قداِ: كءد  الحدرب بيد مف؟ قداِ: ِدفاِ يدداِ علي دا مدَر ويدداِ علءده َخدر ع 

ل تاتل  ْف تمه  العاقب  لهف.  قاِ: ك لَ الِر
َهل الاداَو ي ظدرو  َّلد   وه ا بءا  لل ا  كاف  فهه يقل  بًري  بعيدَ .. تفعل العرب 

التداريخ وعادره ويخااده  للم دتقال و فاقدده .. ويرناده  الماهدي بالحاهدر والحاهددر 
 بالم تقال.

َعقدابلف  دل َفدئن مدات َو قتدل ايقلادتف علد   ِه قد خلدَ مدن قالده الِر وما محمد َّا ِر
دددءفز  هللا الًددداكرين )  ِ عمدددرا  : ومدددن ي قلدددب علددد  عقاءددده فلدددن يضدددر هللا شددد يئا ِو

144 ) 
قد قتلع ايم دأ الم دلمه  وايقلادها صداعدين َّلد    ةين َشء  في الم لمين َ  محمدا 

بال  دب  لهدف هده   الفال َو عائدين َّل  المدي   َو جال ين م ههلينع لقد كا  ال اي 
َّا فئ  قليل  ْاتدَ كل شيا فلما ِرت ااشاع  َصياها بال هِه من هِه ه ا األمرع 

ِه   .واختارت المهت عل  ما مات علءه الِر
والم لمه  ال ين يحاه  يايهف ةبا لف تعدرم البًدري  لده يظيدرا .. وي دويده بحءداتهف َ  

َاِ الم دلمه  فدي كدل  -وقد َري دا كءد   افد  الم دلمه  عدن ياديهف -تًهكه شهك  ومدا
َمدددا  يحاددده  ياددديهف بلدددل مًددداعرهف وكءدددايهفع ما لدددهب مددد هف َ  ي رقدددها بددددين ملدددا  و

 والعقيدَ التي يالغها لل ا .  شخص محمد 
دل  َّ  البًر َّل  ف اا والعقيدَ َّل  بقاا وم هج هللا م تقل عن ال ين يحملهيده مدن الِر

 والدعاَ .. والدعاَ يفيئه  وي هاه  وتبق  الدعَه عل  مر األجءاِ والقرو .
( في َطهار كثيَر من تداريخهفع ولقد َصيب الم لمه  بمرض التف يد )َو التًخءص

ولددء  المددرض خاصددا بالم ددلمينع فمددل َمدد  معرهدد  أل  يتهقددف يمههددا ال مددر  ع ددد 
كمدا يقدِه مالدَ بدن  –مرةل  معي  ع فااي ا  يتادهر وي مده فمريدا وفدب مراةدل ْدالث 

مرةلدد  األشددءاا )اارتبدداط بالحاجددات الما يدد ( ْددف مرةلدد  األشددخاص  –ياددي رةمدده هللا 
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عددالف األشددخاص المددألهم لديدده(ع ْددف مرةلدد  األفمددار )ةددين يددرتبَ بالمبددا ئ )األبددهين و 
 والقهايين(.

وه ا المرض خاير عل  فمر األم  ويمهها .. َّذ َّيه يلال ال مر باألغالِ فال يتقدمع 
واألعظف من ذلَ َيه يعاي ال رص  للخصف للقضاا عل  العقائد واألفمار عن طريب 

 (.3التهف به َو فضح يقائضه .. فتتحاف األم ) تص ء  )األب الروةي( َو َّلصاق
دِه هللا  ع وهللا ِبحايه وتعال  ه ا يعد الم دلمين ي  دءا وفمريدا لل ظدر َّلد  مدا بعدد ِر
فقددد كددا  لهجدده ه معهددف فددي هدد ه المعركدد  وصددمه ه َْددر كايددر فددي ةمايدد  الفددءش مددن 

لددف الد   ا مثيددل لدده اابدا َع ولددها وجده ه ايهددار الفددءش تمامداع فهدد ا ال ادي القائددد المع
ءغا ركف يهما .. فماذا ِت عله  من غيره؟  لء  بمخلد معلف ِو

َعقدابلف فت قلادها خاِدرينع بدل  يا َيها ال ين  م دها َّ  تاءعدها الد ين ك دروا يدر وكف علد  
 ( 150هللا مهاكف وهه خير ال اصرين )  ِ عمرا  : 

ااةبداط والتًداؤم وال رقد  فدي  ايتهز الم ار والم افقه  واليهه  ال رص  َوخ وا يًدءعه  
ص هم الم م ين وقالها له كا  ياءا ل صره هللاع وجه الهزيم  هه الفه الم اِب للد  
والتًددلءَ والهمددز واللمددزع يءحدد ر هللا مددن طاعدد  هدد ااع ويحدد ر مددن الهزيمدد  الروةءدد  
هفع وه ا األمدر ِدي    فدي ال هايد  َّ اِو َهل الم ر وااِتماع َّل  ِو لد  بالركه  َّل  

والضددالِ بعددد الهدد ع والمدد من يفدد فددي عقيدتدده وفدي قءا تدده غ دداا  اايمدا الم در بعددد 
َعدددداا  ي دددهع وهللا وةددده هددده الفهددد  التدددي يالددب الم م ددده  م هدددا ال صدددَر  عددن مًدددهَر 

 والهاي ع ومن كا  هللا مهاه فال ةاج  له بأةد.
بده ِدلاايا ومدأواهف  ِ لقي في قلدهب الد ين ك دروا الرعدب بمدا َشدركها بدالل مدا لدف ي دِز

 ( 151ال ار ونئ  مثه  الظالمين )  ِ عمرا  : 
والهعدد مدن هللا الفليدل القدا ر بإلقداا الرعدب فددي قلدهب الد ين ك دروا ك يدل وةدده ب هايدد  

ولمن المهف َ  تهجدد  اايما المعرك ع وهه وعد قائف في كل معرك  يلتقي فيها الم ر ب
 في قلهب الم م ين. اايما ةقءق  
ع ومدد  ذلددَ كددا   وكددف مددن مددَر وقددف فيهددا الباطددل مدددجفا بال ددالح َمددام الحددب األعددِز

الباطل يحتًد اةتًا  المرعهب ويرتفف من كل ةركد  وصدهتع فأمدا َّذا َقددم الحدب 
 وهاجف فهه ال عر وال زع والًتات وااهاراب.
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َعتف فدي األمدر وعصديت ف ولقد صدقمف هللا وعده َّذ تح هيهف بإذيه ةتد  َّذا فًدلتف وت دا
مددن بعددد مددا َراكددف مددا تحادده  مدد مف مددن يريددد الددديءا ومدد مف مددن يريددد اْلخددَر ْددف صددرفمف 

 ( 152ع هف لياتلءلف ولقد ع ا ع مف وهللا ذو فضل عل  الم م ين )  ِ عمرا  : 
ت كير من هللا ِبحايه وتعال  بال صر ال   تحقب فدي بدايد  المعركد ع ْدف تقريدر لحداِ 

َع بيددد هف وندددين مدددن الرمددداَ ع ددددما هدددعف فريدددب مددد هف َمددد ام َّغدددراا الغ ءمددد  ووقددد  الت دددا
دددِه  .. فريدددب يريدددد الدددديءا وفريدددب يريدددد اْلخدددَر .. وا   يريددددو  الااعددد  المالقددد  للِر

ايتصددار فددي معركدد  الميدددا   و  اايتصددار فددي معركدد  الضددميرع َّيهددا معركدد  هللا وا 
دهف لدهع وهد ا  ر  تعلمده الم دلمه   بعدد َ  ذاقدها  ي صر هللا فيها َّا من خلصَ ي ِه

دِه  لءصدبحها بعدد ذلدَ َشدد ةد را ويقظد    ةالَو ال صدرع وذاقدها مدراَر عصدءا  الِر
 من َِباب الًءاا .

عددن عادددد هللا بددن م دددعه  رهددي هللا ع ددده قدداِ: مدددا ك ددَ َر  َ  َةددددا مددن َصدددحاب 
ِه هللا  يريد الديءا ةت  يِز في ا يهم َةد :)م مف من يريد الديءا وم مف مدن يريدد   ِر

 خَر(.اْل
 بالل وااِت الم له. اايما وع ا ع مف أليمف تخائه  وتضع ه  لمن في  ائَر 

َ  الهزيمدد  وةدددها كايءدد   -وهدده يرنددي الم ددلمين -وقددد َخدد  القددر   ه ددا فددي اعتبدداره 
دا لهدفع فترفدب بهدف وقداِ (مد مف مددن يريدد الدديءا ومد مف مدن يريدد اْلخدَر( َمددا  لتمده   ِر

الديءا وهللا يريد اْلخَر وهللا عزيز ةلءفع ولها كتاب من في بدر فقاِ )تريدو  عرض 
( فح دداب الم تصددر 68،  67هللا ِدداب لم ددلف يءمددا َخدد تف عدد اب عظددءف( )األي دداِ : 

 ( وه ه ل ت  ترنهي  مهم .4يختلف عن ة اب الم م ر )
دِه يددعهكف فدي َخدراكف فأْدابلف غمدا بغدف لمديال  َّذ تصعدو  وا تلهو  علد  َةدد والِر

 (153ا عل  ما فاتمف وا ما َصابلف وهللا خاير بما تعمله  ) ِ عمرا  : تحزيه 
ويصددعد الم ددلمه  َّلدد  الفاددل هرنددا فددي اهدداراب .. ا يلت ددَ َةددد مدد هف َّلدد  َةدددع 

ددِه  ددهف   والِر يدددعههف َّلءدده فددال يفيادده ع وه ددا يعمددب القددر   وقدد  الحا ْدد  فددي ي ِه
ف غمدا علد  الغدف الد   تركدهه فدي ي د  ويثير الخفل والحءاا من ال عل َوِبابهع فأْابه

ِه   .الِر
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يدا َيهدا الد ين  م دها ا تمهيدها كالدد ين ك دروا وقدالها اخدهايهف َّذا هدرنها فددي األرض َو 
كددايها غددز  لدده كددايها ع ددديا مددا مدداتها ومددا قتلددها لءفعددل هللا ذلددَ ة ددَر فددي قلددهنهف وهللا 

 (156يحيي ويميَ وهللا بما تعمله  بصير ) ِ عمرا  
اةب العقيددددَ مددددرب لل ددد ن ولقددددر هللا الددد   يصددديبهع َو  مدددا َصدددابه لدددف يلدددن َّ  صددد

لءخائه وما َخاأه لف يلن لءصيبهع ومفاِ التددبير والتقددير والدَر  والمًدهَر هده قادل 
فهددده راض بمدددا يقددد  مدددن يتدددائج وا  -بعدددد التددددبير –ااقددددام والحركددد ع َمدددا َّذا تحدددرب 

َما ال ارغ من العقيدَ فهه َبدا في قلب بين  يتح ر عل  َيه لف ي عل ك ا ليتقي ك ا ..
 له ولها ويا ليَ وواَِ اه !

 ولء  براج  ما فات م ي بد )لهف( وا بد )ليَ(وا)له ايي(
يبمددا رةمدد  مددن هللا ل ددَ لهددف ولدده ك ددَ فظددا غلددءظ القلددب اي ضددها مددن ةهلددَ فدداعف 

  هللا يحدددب عددد هف واِدددتغ ر لهدددف وشددداورهف فدددي األمدددر فدددإذا عزمدددَ فتهكدددل علددد  هللا َّ
 (156المتهكلين ) ِ عمرا  

تحم  القهم للخروج ْف اهارنَ ص هفهفع فرج  ْلث الفءش قادل المعركد ع وخدال ها 
َعقدابهف  بعد ذلَ َمرهع وهدع ها َمدام الغ ءمد ع ووه دها َمدام َّشداع  مقتلدهع وايقلادها علد  

هف فددي مهددزومينع َوفددر وه فددي ال  ددر القليددلع وتركددهه يددثخن بددالفراح وهدده صددامد يدددعه 
يايدددب قلبددده ويددد كره ويددد كرهف   َخدددراهف وهدددف ا يلدددهو  علددد  َةددددع فيتهجددده هللا َّلءددده 

بال عمدد  التددي هددف فيهددا المتمثلدد  فددي خلقدده المددريفع وي ددتفءش كددهامن الرةمدد  فددي قلبدده 
لتغلب عل  ما َْاره تصرفهف يءهع ْف يدعهه َ  يع ها ع هف وي تغ ر لهدف َو  يًداورهف 

ف قاددل المعركدد ع رغددف مددا َةدْتدده الًددهر  مددن ايق ددام فددي فددي األمددر كمددا كددا  يًدداوره
 الص هم في َةرج الظروم.

َّ  ي صركف هللا فال غالب لمدف وإ  يخد لمف فمدن ذا الد   ي صدركف مدن بعدده وعلد  هللا 
 (160فليتهكل الم م ه ) ِ عمرا  

علدد  الم ددلف َ  يدد هَّ بالتمددالء  ويادد ِ الفهدددع ويتهكددل بعددد هدد ا كلدده علدد  هللا وا 
م  شيئا من ع د غير هللا فدال قدَه َّا قدَه هللا وا قددَر َّا قدرتدهع ولدء  للم دلف َّا يلت

 َ  يتهكل عل  هللا وةده.
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َو لما َصابتمف مصيب  قد َصاتف مثليها قلتف َي  ه ا قل هده مدن ع دد َي  دلف َّ  هللا 
 (165عل  كل شيا قدير ) ِ عمرا  

فدي  اايمدا قيدته وهد ا بًدرط كمداِ لقد كتب هللا عل  ي  ه يصر َولءائه َوصحاب ع
لهكهف ِو   هللا ا تحابي َةدا.  قلهنهف ِو

وقددددد ت ددددااِ الم ددددلمه  كءدددد  يغلادددده  وهددددف يفاهدددددو  فددددي ِددددايل هللاع وَعددددداؤهف هددددف 
َعداا هللاع في كرهف هللا َيمدف قدد ايتصدرتف فدي بددر َوصداتف مثلدي مدا َصدابها  المًركه  

هله  خد ين بأِدباب ال صدرع م مف اْل ع وذلَ ةي ما ك تف م تقءمين ع ل  َمر هللا وِر
صابرين صامدينع ولمن َي  لف هي التي هدع َ واِدتمايَ ألمدر الدديءا ورك دَ َّلد  

 َ  ال صر قا م  و  تعبع فراجعها َي  لف وصححها م يرتمف.
وما َصابلف يدهم التقد  الفمعدا  يبدإذ  هللا ولدءعلف المد م ينع ولدءعلف الد ين يدافقها وقيدل 

قاتلها فدي ِدايل هللا َو ا فعدها قدالها لده يعلدف قتداا اتبع داكف هدف للم در يهمئد   لهف تعالها
َعلددف بمددا يلتمدده  ) ِ  َقددرب مدد هف لإليمددا  يقهلدده  بددأفهاههف مددا لددء  فددي قلددهنهف وهللا 

 (167عمرا  
ع دما اي حب ابن ِلِه بثلث الفءش لحقهف عاد هللا بن ةرام وهه يقِه تعدالها قداتلها 

و ا فعها فاةتفها بأ  القتاِ لن يق ع وهللا ي ضح ه ا الم دافقين ويعدريهف في ِايل هللا َ
عل  ةقءقتهفع وقد كا  من يتءف  المعركد  التمييدز ألِو مدَر بدين المد م ين الصدا قين 

 والم افقين ال ين  خلها في ااِالم ظاهرا بعد ايتصار الم لمين بادر.
يددهم الفمعدد  علددد    ِددِه هللا وكايددَ عددا َ عاددد هللا بددن َبددي بدددن ِددلِه َّذا جلدد  ر 

ِه هللا بين َظهدركف َكدرملف هللا تعدال  بده وَعدزكفع  الم ار قام فقاِ: َيها ال ا  ه ا ِر
فايصدروه وعدزروه واِدمعها لده َوطءعدهاع ْدف يفلد  يبعدد َةدد َرا  َ  ي عدل كد لَع فلمددا 

لَ بأهدل قام َخ  الم لمه  بثهنه من يهاةءه وقالها له: اجلد  عددو هللاع وهللا ل دَ لد 
: كدأيي َّيمدا قلدَ  وقد ص عَ ما ص عَع فخرج وهه يتخا  رقداب ال دا ع وهده يقدِه
دِه هللاع فقدداِ: وهللا مددا  بفدرا )ِددهاا(ع وقدداِ لده بعددَّ األيصددار: ارجد  ي ددتغ ر لددَ ِر

 َبتغي َ  ي تغ ر لي.
َقدده  فددرةين بمددا  وا تح ددان الدد ين قتلددها فددي ِددايل هللا َمهاتددا بددل َةءدداا ع ددد رنهددف ير

 من فضله وي تبًرو  بال ين لدف يلحقدها بهدف مدن خل هدف َا خدهم علديهف وا  تاهف هللا
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هددف يحزيدده ع ي تبًددرو  ب عمدد  مددن هللا وفضددل َو  هللا ا يضددء  َجددر المدد م ين ) ِ 
 (171 – 169عمرا  

َعي مف لء ها بدأمهات بدل َةءداا لهدف كدل  َّ  ه اا ال ين قتلها في ِايل هللا ونعدوا عن 
َقه ع وهف فرةه  بما ةصدلها علءدهع مًدغهله  بمدا ورااهدف خصائص األةءااع ف هف ير

مددن َّخدددهايهفع م تبًددرو  لهدددف لمددا علمدددهه مددن َجدددر وفضددل .. فهدددف لددف ي  صدددلها عدددن 
َّخهايهفع فما ال   بقي من خصائص الحءاَ غيدر متحقدبع فدال تتح دروا علد  فدراقهفع 

الحءاَ لت ير علءه بل افرةها لما َصابهفع وه ا تصحءح وتعديل كامل لم ههم المهت و 
 خا  المفاهدين َّل  يهم القءام .

ددِه هللا  علدد  شددهداا َةددد وقدداِ: َيددا شددهيد علدد  هدد ااع َّيدده مددا مددن   وقددد وقددف ِر
جددريح يفددرح فددي هللا َّا ويبعثدده هللا يددهم القءامدد ع يدددم  جرةددهع اللدده  لدده   مع والددريح 

 ريح م َ.
َة دد ها مدد هف واتقددها َجددر عظددءفع الدد ين اِددتفابها هلل مددن بعددد مددا َصددابهف القددرح للدد ين 

ال ين قاِ لهف ال ا  َّ  ال ا  قد جمعها لمف فاخًههف فدزا هف َّيمايدا وقدالها ة دا ا هللا 
ويعف الهكيدلع فدايقلاها ب عمد  مدن هللا وفضدل لدف يم  دهف ِدها واتبعدها رهدها  هللا وهللا 

 (174 -173ذو فضل عظءف ) ِ عمرا  
ِه  للم دلمين هده الًدعهر بالهزيمد ع فاِت هضدهف  َ  يله   خر شعهر  لف يًأ الِر

َالها َقهيدداا َو  خ دداَر معركدد  لء ددَ يهايدد  الماددام  لمتابعدد  قددريش لءًددعرهف بددأيهف مددا
ولء ددتخرج الااقددات المل هيدد  ع ددد هدد اا المفهدددينع فتحركددها وي ضددها عدد هف الضددعف 

ددِه  ب ةقءقدد  َ  يًددعر الم ددلمين َو  يًددعر الددديءا كلهددا َ  ه ددا  وال ًددلع َورا  الِر
جديدَ وجدت عل  األرض وهي َ  ه اب عقيدَ هدي كدل شديا فدي ي ده  َصدحابهاع 
وهي َكادر مدن اْلام والفدراحع َو  الم دلمين المتدهكلين علد  هللا ا يدرهاهف َ  يحًدد 

 الم ر ةًه ه ما  ام هللا معهفع بل َّ  ذلَ يزيدهف َّيمايا وتصديقا.
 خام ا: هل تهزم األم  الم م  ؟

َبدده ِدد ءا  اايصددرام بعددد اايتهدداا مددن غددزَو َةددد وقددف م تًددءا م تخددراع ع دددما َرا  
مزهها ب صره، َوخ  ي أِ: هل يءلف محمد؟ هل يءلف َبه بلر؟ هل يءلف عمر؟ َّ راكا 
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م ه َ  ه اا الثالْ  هف الرمَه األِاِء  لألم ع ف لتها ع ه ةتد  َجداب عمدر بدأيهف 
َالها َةءااع فقاِ بأعل  صهته لل رق  ال  م م   لءل ر من عزيمتهف:ا 

 َيعمَ فعاِ، الحرب ِفاِ، يهم بيهم بدرع يهم ي اا ويهم ي ر.
ِه هللا   : َا تفياهيه؟  فقاِ ِر

؟ ِه هللا ما يقِه  قالها: يا ِر
 قاِ: قهلها: ا ِهاا، قتاليا في الف   وقتالكف في ال ار.

ِه   هف..يريد ب لَ َ  يًح  من عزيم  الم لمين ويقه  َّرا ت  والِر
وه ددددا َرا  َبدددده ِدددد ءا  َ  يحددددِه اايتصددددار الع ددددلر  المددددا   َّلدددد  ايتصددددار عقددددد  

 ةضار ..
 فهتف : اعل هالع اعل هال.

ِه هللا   : َا تفياهيه؟  فقاِ ِر
؟ ِه هللا ما يقِه  قالها: يا ِر

َعل  َوجل.قاِ   : قهلها: هللا 
 فقاِ َبه ِ ءا : ل ا العز  وا عز  لمف.

ِه هللا   ا تفياهيه؟ قهلها: هللا مهايا وا مهل  لمف.: َفقاِ ِر
 وتحد  َبه ِ ءا  الم لمين وقاِ: مهعديا العام القا م.

 فقالها: هه بي  ا وني َ مهعد.
ةددث هد ا الحددهار فدي وقدَ كددا  ي تدرض َ  يلدده  يءده الم دلمه  فددي ايم دار وهددها  

 يملدن َ  ت داِ وذل ع لمن خ اَر تلَ الفهل  في ِل ل  الصراع بين الحدب والباطدل ا
مددن عددزتهف ومددن شددمهخهف بدددي هف، ومددن ْبدداتهف علدد  مبددا ئهف بددل وفددي وقددهفهف ور هددف 

 عل  عدوهف ر ا يههح مهق هف وفمرهف..
فعفبددا لهدد ا الضددعء  المهددزوم كءدد  يقددف م ددتعلءا بإيمايددهع م تخددرا بم هفددهع م تصددرا 

 ب مره !
صددر الحقءقددي هدده لقددد ةدداَ المًددركه  مددن ال صددر علدد  صددهرته ا ةقءقتددهع أل  ال 

اايتصدار علد  ي د  المهدزوم وعقلده وقلبدهع كمدا َ  الهزيمد  الحقءقءد  هدي َ  ا يقدهم 
المهددددزوم بهاجبدددده فددددي ةدددداِ الهزيمدددد  َو  ي ت ددددلف لمصدددديرهع ويضددددعف َمددددام خصددددمهع 
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وي دددتعظف شدددأيهع ويرهددد  بدددالهها ع يء دددءار الخصدددف علددد  قلبددده وفمدددرهع ويقددده ه بلدددل 
 ِههل ع وه ا َخار ما في الهزيم .

لقد تعلف الم لمه  الدر  ومضها في طريقهف يحه غايتهف بعد َ  صقلتهف تفرن  َةد 
دهف فقدامها يالغده   يد هف وهدف َصدلب  َكدَ ي ِه وقهمَ م يرهف وصححَ م اهءمهف و

ِه هللا  في   عه ا َوشد قَه .. فإ  الضرن  التي ا تقصف ظهرب تقهيَع وقد بث ِر
ِ لهدف: )لدن ي دالها مثلهدا بعدد اليدهم ةتد  ي دتح هللا رجاله روح الت اِؤ والثقد  والبًدر فقدا

 علي ا(.
وتعرض الم لمه  بعد َةد لمأِاَ ْايء  فدي ذات الرجءد  وفقددوا غددرا ِدت  مدن خءدار 

دِه هللا  دلهف ِر بعدد َ  تظداهر الغدا رو  َيهدف   الصدحاب  الددعاَ المعلمدين الد ين َِر
دل معهدف مدن يعلدف قدهمهف ااِدالمع وفد ي ي د  الًدهر الد   ةددَْ يريدو  م ده َ  يِر

يءه تلَ المأِاَ جااهف من يالب ذات الالب ول    ال اب فلف يحفف الم لمه  ولف 
تمددد عهف ق ددداَو التفرنددد  ومرارتهدددا مدددن تمدددرار المحاولددد  والت ميدددر بإيفابءددد  يحددده العمدددل 
دلها َرنعدين صدحابءا  الا ااع فالمقام مقام التضحء  وال داا ا مقام الحءا  والح رع فأِر

ه المَر بعد َ  اتخ وا اةتءاطهف و خلها فدي جدهار رجدل لده هيبد  بدين العدربع ولمدن ه 
ةدَْ مأِاَ َخر  َكار َّذ فقدوا في ه ه المَر الصحاب  األرنعين غدرا َيضا في بئر 

ِه هللا   لمحاول  اغتءاِ من قال يهه  ب ي ال ضير.  معهي . ونعد ذلَ تعرض ِر
ال  رنهدف ويًدر  عدهتهف وتحادءف العهائدب ولف تم   ه ه المآِي الم لمين من  تالءي ِر

التي تعترههف رغف َيهف كايها وةدهف في الميدا  يهاجهه  الديءا كلها وقد تفَر عليهف 
األعراب والم افقه  واليهه  وال صار ع فهجه الم لمه  هدرن  قاصدم  لا دي ال ضدير، 

ِه  ل الِر وصدلَ يدد الم دلمين ال درايا لتدر ع المترنصدين وتد  ب الغدا رينع و   َوِر
الاهيل  َّل  شماِ الفزيَر في  وم  الف دِ لتهجه هدرنتهاع فاِدتعا وا هيادتهف وايتقلدها 

 من الهزيم  َّل  ال صر.
وفقدده الم ددلمه  اْليددات المريمددات التددي يزلددَ فددي َةددد جيدددا ةتدد  امتزجددَ بدددمائهف 

ر ذلَ في غدزَو ف   وا تعلءماتها بح افيرها وتالفها جمء  َخاائهف ال ابق  كما ظهر َْ
 الخ دق.

 ويحن الم لمين علي ا َ  يدر  َِباب الهزيم  في َةد جيدا..
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 يقار  بي ها ونين ما يعايًه اْل  ..
 وي ظر كء  هزم الم لمه  ؟

 وهل َِباب الهزيم  هي ي  ها  ائما ؟
 وكء  تفاَو الم لمه  المح   ؟

 ؟وما ال   فعله الم لمه  كي ي تقلها من الهزيم  َّل  ال صر
 ول تعلف من َةد:

(َ  القدرارات المصديري  يفدب َ  تمدده  بيدد األمد  .. هدي التددي تملمهدا وهدي التددي 1م 
تتحمل يتءفتها .. ويقتضي ذلدَ َ  ي ده  جده مدن ةريد  الدَر  وتبدا ِ األفمدار وال قدد 

 الا اا للهصِه َّل  القرارات الرشيدَ .. وي تدعي ذلَ
 لحءاَ.قءام الدول  عل  َِا  شهر  في كل يهاةي ا

 مقءام مِ  ات لألبحاث والدراِات تبحث عن الحقائب وتاي ها لمتخ   القرار.
َهل العلف والخاَر مهما كايَ اتفاهاتهف.  ااِتماع َّل  

َعددداا األمدد  ومددا يليدددو  ل دداع وا  كددا  هدد ا األمددر صددعبا فددي 2 (الءقظدد  لمخااددات 
ددائلهف ال ددابب .. فإيدده لددف يعددد كدد لَ َّذ َّ  األعددداا ا يتهرعدده  عددن  َهدددافهف وِو يًددر 

 وااعال  ع ها .. وما علي ا هه قرااَ ما يلتاه  وااِتماع لما يقهله .
(العمدددددل علددددد  َ  تمتلدددددَ األمددددد  َِدددددباب القدددددَه الما يددددد  ااقتصدددددا ي  والتم هلهجءددددد  3

 والع لري  .. لتمه  را عا يم   المائدين والحاقدين من تحقيب شرورهف.
تددا هف وقهاعدددهف فدي بال يددا .. هدده َمددر محددرم وعددار (ااِدتعاي  بالم ددار ووجدده هف بع4

 خاص  َو  ه اا القهم ةاقدو  ا ي من غدرهف.  في جاين َم  محمد 
َمدددن 5 (َ  ت ددده  الرنايءددد  وي تًدددر التددددين فدددي األمددد  بددد    الدددروح التدددي ِدددا ت فدددي 

الصحاب  صل  قهي  باللع وتضحء  مدن َجدل ااِدالمع وإةءداا ل   دء  الفهدا ع وةًددا 
يل  َّل  اْلخَر ا غاي  بحد ذاتها.لاا  قات األم ع َو  تعتارالديءا ِو
(َ  ياث روح الثق  في ال    والت اِؤ في الم تقال .. فتلَ ال م ات التدي تتعدرض 6

 لها األم  يفب َ  ا ت َ في عضدها وهي لء َ يهاي  الماام فالعاقب  للمتقين.



 570 

  َمر هللا .. فدإ  هللا ِدبحايه ا يدهلي (ا ي تظر يصرا وا تملي ا َّا لمن اِتقام عل7
عهددددده الظددددالمين وا يهددددد  كيددددد الخددددائ ين وا يصددددلح عمددددل الم  دددددين .. وا يضدددد ي 

 شربء  عل  َ  يظام ا يحتمف َّل  ااِالم عقيدَ وشريع  وم هج ةءاَ.
(ا يغير هللا ِ  ه في المه  من َجل الم لمين .. بل عل  الم لمين َ  ي قهها تلَ 8

َوا عل  يصر هللا.ال  ن   جيدا .. ويغيروا ما بأي  هف وفقا لها ةت  يحه
َِ عن المبا ئ وا عن الدور الحضار  لألم  َو  يتمثل تلَ الًعارات التي 9 (ا ت ا

َعلد  َوجدل .. هللا مهايدا وا مدهل  لهدف .. قتاليدا  رفعها الم دلمه  بعدد المعركد  .. هللا 
 في الف   وقتالهف في ال ار.

ددِه هللا (الدددعا10 بعددد َةددد وقدداِ ألصددحابه: اِددتهوا ةتدد  اْ ددي   ا .. وقددد وقددف ِر
 عل  رني عز وجلع ْف  عا بدعاا جم  المعايي ال ابق  كلها فقاِ:

اللهف لَ الحمد كلهع اللهف ا قابَّ لما ب اَ وا باِدَ لمدا قبضدَع وا هدا   لمدن 
َع ايدَع وا مقدرب َهللَ وا مضل لمدن هدديَع وا معادي لمدا م عدَ وا مداي  لمدا 

لمدددا باعددددت ولمدددا مبعدددد لمدددا قرندددَ اللهدددف اب دددَ علي دددا مدددن بركاتدددَ ورةمتدددَ وفضدددلَ 
َقَ.  ور

ع اللهددف َّيددي َِددألَ ال عددءف يددهم  اللهددف َّيددي َِددلَ ال عددءف المقددءف الدد   ا يحددِه وا يددزِو
 الَعَيل  واألمن يهم الخهم.

َعايت ا وشر ما م عت ا.  اللهف َّيي عائ  بَ من شر ما 
َي ه في ي ِه ا وكره َّلي ا الم ر وال  دهق والعصدءا  واجعل دا  اايما َّلي ا اللهف ةاب  و
 من الراشدين.

 اللهف تهف ا م لمين َوةي ا م لمين والحق ا بالصالحين غير خزايا وا م تهيين.
دددلَ ويصددددو  عدددن ِدددايلَ واجعدددل علددديهف رجدددزب  اللهددف قاتدددل الم دددَر الددد ين يلددد به  ِر

 وع ابَ.
  ين َوتها المتاب .. َّله الحب.اللهف قاتل الم َر ال

 ول دع َخيرا بدعاا العز بن عاد ال الم:
َهدل معصديتَ  َهدل طاعتدَ .. ويد ِ يءده  اللهف َبرم لهد ه األمد  َمدر رشدد .. يعدز يءده 

 .. ويحلف يءه بًريعتَ.
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 المراج :
 .َصِه اا اَر / .جميل َبه العي ين1
 .الفام  ألةلام القر   /محمد بن َةمد القرطاي2
 لحرب /العقيد محمد ص ا.ا3
  . محمد روا  قلعه جي /. راِ  تحليلء  لًخصء  محمد 4
 . راِ  في ال يَر / . عما  الدين خليل5
 .الرةيب المختهم/ ص ي الرةمن المبارك هر  6
ِه العرني وفن الحرب/العما  مصا   طال 7  .الِر
ِه القائد/ اللهاا محمه  شيَ خااب8  .الِر
َا  المعا  /ابن ال9  قءف.
َيدا 10  .ال  ن االهء  / . عاد المريف 
 .ال يَر الحلاء / علي بن برها  الدين الحلاي11
 .ال يَر ال اهي / ابن هًام12
ِه 13  اللهاا محمد فرج/  .العبقري  الع لري  لغزوات الِر
 .غزَو َةد/  . شهقي َبه خليل14
 .فقه ال يَر / الًءخ محمد الغزالي15
 د قاب.في ظالِ القر   /ِي16
 .هد  ال يَر ال اهي  في التغيير ااجتماعي/ة ا  اللحام17
 167( عما  الدين خليلع  راِ  في ال يَر ص 1)
( ي صدددح بقدددرااَ مدددا كتبددده ِددديد قادددب فدددي الظدددالِ ةدددِه هددد ه اْليدددات ف يهدددا فائددددَ 2)

 عظءم .
 249( ة ا  اللحامع هد  ال يَر ال اهي  في التغيير ااجتماعي ص 3)
 265فقه ال يَر ( الغزاليع 4)

 وووووووووووووووووو
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 عوائا ودروس من غزوة أحا
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
بعدددد اايتصدددار الددد   ةققددده الم دددلمه  فدددي غدددزَو بددددر ، شددداا هللا َ  يمدددتحن ببدددا ه 
المدد م ين، لءميددز الصددا قين مددن الم ددافقين ، فمايددَ غددزَو َةددد التددي ةصددل فيهددا مددا 

ددِه  اب  ، َويددِز هللا علدد  َّْرهددا  يددات تتلدد  ومددن معدده مددن الصددح -   -ةصددل للِر
َّلدد  يددهم الدددين ، ف زلددَ ْمددا  وخم دده   يدد  مددن ِددهَر  ِ عمددرا  ، تتحدددث عددن هدد ه 
الغزَو ، ابتدَت ب كر َِو مرةلد  مدن مراةدل ااعددا  للمعركد  فدي قهلده تعدال  : }وإذ 

َهلَ تاهئ الم م ين مقاعد للقتاِ { )  ِ عمرا   ليب ( ، وايتهَ بالتع121غدوت من 
الفدام  علدد  يتددائج المعركدد  ، والحلددف التددي َرا هدا هللا م هددا فقدداِ ِددبحايه : } مددا كددا  
هللا ليدد ر المدد م ين علدد  مددا َيددتف علءدده ةتدد  يميددز الخايددث مددن الايددب ومددا كددا  هللا 

 ( . 179لءالعلف عل  الغيب { )  ِ عمرا  
دلاَ الضدها علد  خ  ايدا ال  ده  ، لقد وص َ ه ه اْليات المعرك  وص ًا  قءقدًا ، ِو

ددًا تتهاْرهدددا  َمددا  وملدددا  ، و رِو و خائددل القلدددهب ، وكددا  فيهدددا ترنءدد  لألمددد  فددي كدددل 
األجءاِ تله األجءاِ ، وه ه لمح  خاط   عن بعَّ ال هائد والحلدف الرنايءد  الم دت ا َ 

 من ه ه الغزَو العظءم  .
َع فددي تخلددف ال صددر عددن األ مدد  ، ف ددي غددزَو َةددد ظهددر َْددر المعصددء  وال ًددل والت ددا

َع وااخددتالم   يب دداب معصددء  واةدددَ خددالف فيهددا الرمدداَ َمددر ال اددي  ، ون ددب الت ددا
ةِه الغ ائف ، ذهدب ال صدر عدن الم دلمين بعدد َ  ايعقددت َِدبابه ، واةدَ بدها ره ، 
َعتف  ددهيهف بإذيدده ةتدد  َّذا فًددلتف وت ددا فقدداِ ِددبحايه : } ولقددد صدددقمف هللا وعددده َّذ تْح ر

ا َراكدف مدا تحاده  مد مف مدن يريدد الدديءا ومد مف مدن يريدد في األمر وعصديتف مدن بعدد مد
(، فمءد  ترجده  152اْلخَر ْف صرفمف عد هف لياتلدءلف ولقدد ع دا عد مف { )  ِ عمدرا  

َمدد  عصددَ رنهددا ، وخال ددَ َمددر يايهددا ، وت رقددَ كلمتهددا َ  يت ددِز عليهددا يصددر هللا 
 وتملي ه ؟. 

اْلخدَر ، َو  ذلدَ ممدا ي قدد األمد  وهد ه الغدزَو تعلم دا كد لَ خادهَر َّيثدار الدديءا علد  
دِه  عه  هللا ويصره وتأييده ، قاِ ابن م عه  :   ما ك َ َر  َةددًا مدن َصدحاب ِر
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يريد الديءا ةت  يِز في ا يهم َةد } مد مف مدن يريدد الدديءا ومد مف مدن يريدد  -   -هللا 
َّلدد  اْلخددَر {   ، وفددي ذلددَ  ر  عظددءف ياددين َ  ةددب الددديءا والتعلددب بهددا قددد يت ددلل 

َهددل  والصددالح ، ورنمددا خ دد  علديهف ذلددَ ، فآْروهددا علدد  مددا ع ددد هللا ،  اايمددا قلدهب 
ممدا يهجددب علد  المددرا َ  يت قدد ي  دده َو  ي دتش فددي خباياهدا ، َو  يزيددل كدل مددا مددن 

 شأيه َ  يحِه بي ها ونين ااِتفاب  ألوامر هللا ويهاهءه. 
َعلددد  المراتدددب ومدددن الحلدددف َّكدددرام هللا بعدددَّ ببدددا ه ب يدددل الًدددها َ ، ال تدددي هدددي مدددن 

والددددرجات ، فدددأرا  عدددز وجدددل َ  يتخددد  مدددن ببدددا ه شدددهداا تدددراق  مددداؤهف فدددي ِدددايله ، 
ددهف ، قدداِ ِددبحايه : } ويتخدد  مدد مف شددهداا { )  ِ  رو  محاتدده ورهدداه علدد  ي ِه ويددْ 

 ( .  140عمرا  : 
وفدي غدزَو َةددد تأكيدد ل د   هللا فددي الصدراع بدين الحددب والباطدل ، والهدد  والضددالِ ، 
َعدددائهف ،  دله َوتبداعهف َ  تمده  الحددرب ِدفاًا بيد هف وندين  فقدد جدرت ِد   هللا فددي ِر
فيدالها مَر ويداِ عليهف َخر  ، ْف تمه  لهف العاقب  في ال هاي  ، ولئن ايت ش الباطل 
يهمددًا وكددا  لدده صددهات وجددهات ، َّا َ  العاقبدد  للمتقددين ، والغلبدد  للمدد م ين ، فدولدد  

 لحب َّل  قءام ال اع  ، ِ   هللا ولن تفد ل    هللا تاديال .الباطل ِاع  و ول  ا
والف   عزيَز غالء  ا ْت اِ َّا عل  ج ر من المًاق والمتاعدب ، وال صدر الدرخءص 
ال دددهل ا يددددوم ، وا يددددرب ال دددا  قءمتددده ، ولددد لَ قددداِ هللا : } َم ة ددداتف َ  تددددخلها 

 ( .142لصابرين { )  ِ عمرا  الف   ولما يعلف هللا ال ين جاهدوا م مف ويعلف ا
وا بددددد َيضددددًا مددددن األخدددد  بأِددددباب ال صددددر الما يدددد  والمع هيدددد  مدددد  التهكددددل علدددد  هللا 

بين  رعدين ، ولدب  أل َمد  الحدرب ، وكدافح معده   وااعتما  علءه ، فقد ظاهر ال اي 
 الصحاب  ، وقاتل ع ه جاريل ومءلائيل َشد القتاِ ، رغف َ  هللا عصمه من القتل . 

ن فهائددد غددزَو َةددد تمحددءص المدد م ين وتمييددزهف عددن الم ددافقين ، ومحددب المددافرين ومدد
باِتحقاهف غضب هللا وعقابه ، وقد جم  هللا ذلَ كله في قهله : }وا ته ها وا تحزيدها 
َويددتف األعلدده  َّ  ك ددتف مدد م ين ، َّ  يم  ددلف قددرح فقددد مدد  القددهم قددرح مثلدده ، وتلددَ 

لف هللا الد ين  م دها ويتخد  مد مف شدهداا ، وهللا ا يحدب األيام يداولها بين ال دا  ، ولدءع
(  140 - 139الظالمين ، ولءمحص هللا ال ين  م ها ويمحب المافرين { )  ِ عمرا  
 َّل  غير ذلَ من الحلف وال هائد المثيَر التي ا يت   المقام ل كرها .
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مدن محدن وشددائد ،  فه ه الغزَو العظءم  تعد يمهذجًا ةءًا لما يمر بده الم دلمه  اليدهم
ها وعارها ، وما َةدهج األمد  وهدي تمدر  فما َةرايا َ  يقف ع دها ، وي ت يد من  رِو
به ه المرةل  الحرج  في تاريخها ، َ  تراج  ي  دها ، وت دتعيد ذاكرتهدا ، وتعدي ِديَر 

 .يايها 
000000 

 ه ما هي اْليات التي تتحدث عن غزَو َةد، وما هي َِباب هزيم  الم دلمين فدي هد
 الغزَو ؟
 ال ته  

ِه هللا وعل   له وصحبه َما بعد:   الحمد هلل والصالَ وال الم عل  ِر
فاْليددات التددي اشددتملَ علدد  ذكددر غددزَو َةددد مدد كهَر فددي ِددهَر  ِ عمددرا  مددن قهلدده 
َهلدددَ تادددهئ المدد م ين مقاعدددد للقتددداِ وهللا ِدددمء  علدددءف ( ] ِ  تعددال : )وإذ غددددوت مدددن 

  ير.[ َّل  قايل  خرها بء121عمرا :
َهدل العلدف فدي َِدباب هزيمد  الم دلمين فدي الغدزَو َ  الصدحاب  لمدا خدال ها  ومما ذكره 

دِه  َرا  هللا َ  يعددرفهف ِدها عاقبد  المعصددء  وال ًدل، َو  الد   َصددابهف   َمدر الِر
َّيما هه بً م ذلَ، كما قاِ تعال : ) ولقد صددقمف هللا وعدده َّذ تح دهيهف بإذيده ةتد  

َعتف في  األمر وعصيتف من بعد ما َراكف ما تحاه  م مف من يريد الدديءا َّذا فًلتف وت ا
وم مف من يريدد اْلخدَر ْدف صدرفمف عد هف لياتلدءلف ولقدد ع دا عد مف وهللا ذو فضدل علد  

ِه 152الم م ين( ] ِ عمرا : َلهف وفًلهف،   [، فلما ذاقها عاقب  معصيتهف للِر وت ا
ًَا من َِبا ب الخ ا ، وفي ه ا  ر  عظءف ل دا كايها بعد ذلَ َشد ة رًا ويقظ  وتحر

معاشر الم لمين في ه ه األيام، فال   يراه من ت لَ الًدر وَهلده علد  الم دلمين فدي 
 َكثر بقاع األرض، َّيما هه يتءف  للهقهع في مخال ات شربء  ة ر م ها.

وي صح األخ ال ائل بمراجع  كتب الت  ير كت  ير ابن كثير في ه ه اْليدات، َويضدًا 
ظالِ ل يد قاب، وك لَ كتدب ال ديَر كدزا  المعدا  ابدن القدءف المفلدد الثالدث، كتاب ال

َعلف.  وكتاب وق ات ترنهي  من ال يَر ال اهي  ألةمد فريد، وهللا 
 الم تدددي: مركز ال ته  بإشرام  .عادهللا ال قءه
 وووووووووووووووووو 
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 وعي غزوة أحا دروس وةبر كثيرة منه  :
 
 ي:اإليم ن لسنن ودةوتهم للعلو تذكير المؤمنين ب -*

ضر َفداي ْظْروا َكء دَ  َكداَ  َعاقرَبددْ   ديْروا فرددي اأَلر  دَ نن َف ر ِْ لرْمف   ددن َقدا  َ  مر قداِ تعدال : ) َقدد  َخَلد
بريَن  َظددد ن لَرل ْمتسقرددديَن  -ال ْمَمددد َر دددتْ  -َهدددَ ا َبَءدددا ن لَرل سدددا ر َوْهدددًد  َوَمه عر َزْيدددها َوََي  ْ دددها َوَا َتح  ْف َوَا َتهر

مر ريَن ( ] ِ عمرا :  َ  َّر   ْك  ْتف مر   َله   [.139-137اأَلع 
َّ  المتأمددل فددي هدد ه اْليددات المريمدد  يفددد َ  هللا ِددبحايه وتعددال  لددف يتددرب الم ددلمين 
او  الًءاا  في مح   غزَو بدر، بل خاطاهف به ه اْليات التي بعث بها األمدل  لِه

، ويم ح بتهجيهاتده  مدهعهف ويخ دف عد هف في قلهنهف، َورشدهف َّل  ما يقهيهف ويثاتهف
 .68  امهف

 .69 قاِ القرطاي: هه ت لء  من هللا تعال  للم م ين
ف دددي اْليدددات ال دددابق   عدددَه للتأمدددل فدددي مصدددير األمدددف ال دددابق  التدددي كددد بَ بددددعَه هللا 
تعددال ، وكءدد  جددرت فدديهف ِدد ته علدد  ة ددب عا تدده، وهددي ااهددالب والدددمار ب دداب 

لد  َمددره. وجدداا التعايدر بل ددظ كءدد  الدداِ علدد  ااِددت هام، ك درهف وظلمهددف وف ددهقهف ع
المقصه  به تصهير ةال  ه اا المل بين التي تدعه َّل  التعفب، وتثير ااِدتغراب، 
وتغر  ااعتبار وااتعاظ فدي قلدهب المد م ين؛ أل  هد اا الملد بين ملدن هللا لهدف فدي 

 ، فدأهلمهف ب داب طغءدايهفاألرض وم حهف المثير من يعمه، ولمد هف لدف يًدلروه عليهدا
70. 

مر ريَن (  عداهف َّلدد   د   دْتف مر َ  َّر   ْك   َلده  دْتْف اأَلع  َزْيدها َوََي  ْ دها َوَا َتح  وفدي قهلده تعدال : ) َوَا َتهر
ترب الضعف، ومحارن  الفان، والتخلص من الههن، وعدم الحز ؛ أليهف هف األعله  

 ب اب َّيمايهف.
  فيم  وقع يوم أحا:تسلي  المؤمنين وبي ن حكم  هللا -*

                                                
ِه )  - 68  (.1/190ايظر: ةديث القر   المريف عن غزوات الِر
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ِه ) - 70  (.1/191ايظر: ةديث القر   المريف عن غزوات الِر
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ْلَها َبدي َن ال سدا ر  ََ األيساْم ْيَداور ث ْلْه َوترل  َم َقر حن مَر ْلف  َقر حن َفَقد  َم س ال َقه     َ قاِ تعال : ) َّر  َيم 
ددالرمريَن  دددبر الظس ددد  ْمف  ْشددَهَداَا َوهللْا َا ْيحر ددَ  مر يَن  َمْ دددها َوَيتسخر َلَف هللْا السدد ر َص هللْا َولردددءْ  -َولرددَءع  َمحَر

َحَب ال َمافررريَن  يَن  َمْ ها َوَيم  يَن َجاَهدْدوا  -الس ر َلدفر هللْا السد ر ْخْلها ال َف سَ  َوَلمسا َيع  ا ْتف  ََ  َتد  ََم  َة ر
ددابررريَن  َلددَف الصس د  ْمف  َوَيع  ْه َفَقددد  رَ  -مر َقدده  ددلر ََ  َتل  ددن َقا  َت مر َ  ال َمدده  ددْتف  َتَم سدده  ددْتف  َوَلَقددد  ْك   ََي ْتْمددهْه َوََي 
 [.143-140َت  ْظْروَ  ( ] ِ عمرا : 

َداَاْكف  َقرريدبن    ََع  َم َْةٍد ، َفَقد  َََصاَب  ِن َيه  َراحن ، َوْقترَل مر  ْمف  ررَجا َّ   ْك  ْتف  َقد  َََصاَبت ْمف  جر
ْعددْدوا َوَتَتَقاَعْ ددها َعدد ددي َلْمددف  َ   َتق  ددا َََصدداَبْمف  ، َفدداَل َي  َبغر َهددا ر برَ ددَابر َمددا َََصدداَبْمف  ، مرمس نر الفر

ث َل َما َََصاَبْمف  ََي ْتف  فري َْةدٍد ، َفَلدف  َيَتَقاَعْ دها  ٍر مر َم َبد  َاَب َ   َََصاَبْهف  َيه  َِ ررْكهَ  َقد    ً َفالْم
ف   لرهر بر َوْمَباَشددَرترَها ، َوْهددف  َعَلدد  َبدداطر ددَدا ر لرل َحددر  ع  ْعددْدوا َعددنر اار ْ وَ  ، َوَلددف  َيق  ددَ  َتتَددَر س ، َفَمء 

َ نر هللار َتَعداَل  ْمَداَوَلدْ   ِْ ؟ َومرن   َرْه ، َوَجَعَل الَعاقرَبَ  َلْمف  َوََي ْتف  َعَل  َةبٍَ ، َوهللْا َوَعَدْكف  َيص 
َََعددس َلدْه ََ  لر َعَل  الَحدبَر ، ََّذا  ًَ َتْمهْ  الَغلَبْ  لرل َباطر تَداْطها ، اأَليسامر َبي َن ال سا ر ، َفَمرس ْلدْه َواة  ه 

دلر . َوَلمردنس الَعاقرَبدَ  َتْمدهْ  َ ائرمدًا  ًَ َتْمهْ  الَغَلَبْ  لرل َحبَر َعَل  الَباطر ََه ْل الَحبَر ، َوَمرس َوَتَراَخ  
دد  ْهف   قريَن مر ددا ر ددابررريَن الصس َلَف الصس مر يَن لرددَءع  لرددهر . َوهللْا َتَعدداَل  َيا َتلرددي الْمدد   ددَ   لرل َحددبَر َوََه  ، َولرَيَتخر

َهاَ َر . ًس ررْمْهف  برال َن الْم مر ريَن ررَجاًا ْيم   مر
ْهدددَر  دددَن الْمَ دددافرقريَن ، َولرَتا  قريَن ، مر دددا ر مر ريَن الصس يدددَز الْمددد   ِْ هللْا األيسددداَم َبدددي َن ال سدددا ر لرَءمر ْيدددَداور

د ْ  مر ريَن مرن ْكْدوَرترَها ، َفَتص  دا َشداَبَها َوَخاَلَاَهدا ، َوَا َيْمدهْ  ْيْ هْ  َبع َّر ْهَعَ اار الْم   َه مرمس
ايلر هللار  َِ ْب فري  َهاْ  َوالَحر  َدائردر ، َولرَءْمهَ  الفر ًس ترَحا ر برال ََ َّا برالتسَفارربر الَمثريَرَر ، َواام  َذلر

ْروا . يَن َّذا َظ رْروا َبَغها َوَنار مريرر الَمافررريَن ال ر يلً  لرَتد   َوِر
َ ددد دددَدائردر َوَا َتح  ًس َصدددْلف  فردددي ال َتاردددَرْكْف هللْا َتَعددداَل  َوْيَمحَر دددَل ََ   َيخ  ْخْلهَ  الَف سدددَ  َقا  ْاها ََيسْمدددف  تَدددد 

ِر  لردْص فردي َطاَعتردهر ، َوقرتَدا يْب هللر ، َوْيخ  دَتفر َق َّيَمدايرْمف  ، َوَيدَر  َمدن  َي   دد  َها ر لرَيَر  صر َوالفر
ارْر َعَل  مَ  َدائرهر ، َوَيص   َماررهر الْحْروبر .ًََ ع 

رًا ، َوَكدداْيها  ددَهْدوا َبددد   ً يَن َلددف  َي يَن السدد ر ددلرمر ددَن الْم   َعدد ر َْةددٍد مر َد َوق  ددْب هللْا َتَعدداَل  َمددن  َشددهر ْيَخاطر
ددهِر هللار  ِر َمددَ  َرِْ قًا لرل قرتَددا ْقددهَ  َشدده  ددها َعَلدد  َيَتَحرس ٍر ، َوَقددد  َََلحر مر َبددد    لرَءْمددهَ  َلْهددف  َيددهمن َكَيدده 

دهِر  ِْ ددْتف    الرس ِْ َتَعدداَل  لرَهد ْاار : َلَقدد  ْك   درركريَن . َوَيْقده  ً فردي الْخددْروجر ََّلد  َْةدٍد لرْءَقدداترْلها الْم
  َ دْتف  تَدَرو  َرَكد ر ، َفَهدا ََي  دَدا ر الَمع  َم فردي َمي  دَل َ   ْتاَلْقدها الَقده  داريلر هللار َقا  َِ َت فري  َ  الَمه  َتَتَم سه 
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ددددْتف   َزْيددددهَ   َمددددا ْك   ؟ َوَمددددا َبدددداْلْمف  َتح  ددددءْلف  ْت ير ددددَدَما َوَقددددَ  الَمدددده  ددددْتف  عر    ً َ  َفَمددددا َبدددداْلْمف  َ هر َتَتَم سدددده 
َ ؟ ارهَ  َوَتَتَم سه  ْعْ هَ  َعن  لرَقاار َما ْك  ْتف  ْتحر َوَتض 

71 
 ضرب المثل ب لمج هاين الس بقين:-*

دن يسارديٍَ َقاَتدَل َمَعد داريلر قاِ تعال : ) َوَكَأيَرن مَر َِ ْه ررنَريردهَ  َكثريدرن َفَمدا َوَهْ دها لرَمدا َََصداَبْهف  فردي 
َلْهف  َّراس ََ  َقدداْلها َرنسَ ددا  ددابررريَن.َوَما َكدداَ  َقدده  ددبر الصس ددَتَماْيها َوهللْا ْيحر  ِ هللار َوَمددا َهددْعْ ها َوَمددا ا

 ََ  َ ررَيا َوَْاَر َراَفَ ا فري ََم   ِ مر ال َمدافررريَن اغ  رر  َلَ ا ْذْيهَنَ ا َوإر َقده  َيا َعَلد  ال  َداَمَ ا َواي ْصدر  َفآتَداْهْف  -ق 
بر ال ْمح  ر ريَن ( ] ِ عمرا :  َرَر َوهللْا ْيحر َن ََْهابر اَْلخر ي َءا َوْة    [.148-146هللْا ََْهاَب الدر

د دا َوَقدَ  فردي ْيْ هِر مر ريَن َعمس هر اْلَيد ر ْيَ دلَري هللْا َتَعداَل  الْمد   َِ َلْهدف  : فري َه ر َم َْةدٍد ، َفَقدا ف  َيده  هر
ددن   َمْ ددها برددهر ،  ددن  َياردديٍَ ْقترددَل َوْهددَه ْيَقاترددْل ، َوَكدداَ  َمَعدده َجَماَعدداٍت َكثريددَرَن ) ررنَريرددهَ  ( مرمس َكددف  مر

دَد َقت دلر ال سارديَر ، َوَمد ْ ها ، َوَما َهدْعْ ها َبع  ِْ هللار ، َفَما َوهر ه َتَقْدوا ََيسْه َرِْ دَتَماْيها ، َوَمدا َواع   ِ ا ا
ي ردهر ، َوإريسَمدا َصدَاْروا  داَلار  ر داريلر َّرع  َِ داريلر هللار ، َوفردي  َِ َها ر فري  َتَ لرها لرَما ََصاَبْهف  فري الفر َِ ا

َتقرْدوَ  ََيسْهف  ْيَقاترْله  َباَر ، أليسْهف  َيع  ْرْنها ْمَهلَريَن اأَل   َداار ، َوَلف  َيه  ِر اأَلع  داريلر َعَل  قرَتا َِ َ  فردي 
دداررْ  نَريَريَن ، َوَتص  ََ الدرَر َتارددْروا برأوَلئرد دلرْمهَ  َ   َتع  ف  ، َفَعَلددء ْمف  َيرَهدا الْم   داريلر َيارديَرهر َِ وا هللار َا فردي 

َن . َد ِْ سَتْه فري َخل قرهر َواةر دن ، َو يَن هللار َواةر  َكَما َصَاْروا َفإ س  ر
مر ْ  َتَ َب َه ْاار الْم   دَداَاْهف  َفاة  ََع  دبر ، َوْهدف  ْيَقداترْلهَ   ترَدا ر الَخا  نَريرهَ  ( هللَا عر  َد اش  هَ  ) الرَر

ف   هر َهدا ر َعاْا ََّلد  هللار َ   َيغ  ردَر َلْهدف  برفر ٍِ عر  َد ْيْزوِر الَمدَهاررث ََّا الددر ، َوَلف  َيْمن  َلْهف  مرن  َقه 
دن  ذْيدهٍب ، َوتَ  دها بردهر مر دَداَمْهف  َعَلد  َما َكداْيها َلمر ََ َق  درائ ر ، َوَ  ْيَثاَرد ًس وا يرءدهر ْةدْدوَ  ال َفداْوََ

دَداار فردي  يَن ْمَقاَبَل ر األع  ْل ةر ًَ ْروْهْف الَ  زرَةْهف ال رَتْن ، َوَا َيع  يفر ، َةتس  ا ْتَزة  َراطر الَقهر الصَر
بر . اَة ر الَحر  َِ 

َ ددَر َعَلدد  األَ  ددَر َوالظس ََ َفآتَداْهْف هللْا ال سص  ي ءا ، َوَجَمدَ  َلْهددف  ، ََّلدد  َذلردد دَداار ، َوْهَمددا َْددَهاْب الدددر ع 
يَن  ددبر الددد ر َمتردددهر ، َوهللْا ْيحر ددَها ر هللار َوَرة  َْ برْره  دددَرَر ، َوْهددَه الَ ددده  دددَن َْددهابر اْلخر الظسَ ددرر ، ْة  

ددهر ، َوْيظ   هر دد سَتْه فرددي ََر  ِْ دْ هَ  الَعَمددَل ، أَليسْهددف  ْيقرءْمددهَ   ف  ََيسْهددف  ْيح  ر َمددالرهر ف  َوََع  ددهر ددْروَ  برَأي ْ  ر هر
اَلَف ر هللار فريَها . يْروَ  برخر  َجدر

 خطورة إيث ر الاني  ةلى اآلخرة: -*
                                                

71 - (  َ  1)ج  -َوي در الت اِدير ألِدعد ةهمدد  (1/465( ايظر: ت  ير المًام )4(. )9/14ايظر: ت  ير الرا
 (436-434ص  /



 579 

َخارفهدا   ور ت يصهص عديدَ من  يات َوةا يث تاين م زل  الديءا ع د هللا وتصدف 
يَردَن لرل سدا ر ْةدبر َوْرها عل  فت   ااي ا ، وتح ر من الحدرص عليهدا، قداِ تعدال : ) َْ 

مَ  دلر ال ْمَ دهس د ر َوال َخي  دَن الد سَهبر َوال  رضس يرر ال ْمَق  َادَرَر مر َقَ داطر دَن ال َرَ داار َوال َا رديَن َوال  َهَهاتر مر ًس  ر ال
ْن ال َمآبر ( ] ِ عمر  ي َءا َوهللْا عر  َدْه ْة   ََ َمَتاْع ال َحَءاَر الدر ثر َذلر  [.14ا : َواألي َعامر َوال َحر 

يردهر َةتسد     دهَيْهف برإرذ  دَدْه َّرذ  َتْح ر ْ َوع  َُ وقاِ تعال  في شأ  هزيمد  َةدد : }َوَلَقدد  َصدَدَقْمْف 
ي   ارهَ  مر ْمف مسن ْيرريْد الددر در َما َََراْكف مسا ْتحر رر َوَعَصي ْتف مَرن َبع  ْتف  فري اأَلم  ل ْتف  َوَتَ اََع  ًر َءا َّرَذا َف

دٍل َعَلد  َومر ْمف مس  ْ ْذو َفض  َُ دَرََ ْْدفس َصدَرَفْمف  َعد  ْهف  لرَيا َتلردَءْمف  َوَلَقدد  َعَ دا َعد ْمف  َو ن ْيرريدْد اْلخر
مر ريَن { )  ( ِهَر  ِ عمرا 152ال ْم  
ددا َرَجددَ  ال سارددير  ددن  ََ   َلمس َِ ََْيددا ن مر َرَكدد ر َْةددٍد َقددا ددَد َمع  يَ دد ر َبع  ددلرْمهَ  ََّلدد  الَمدر ددَحابر َوالْم   ص 

هر اْلَيد َ  َر؟ َفَأي َزَِ هللْا َتَعاَل  َهد ر  ال ساريَر : مرن  ََي َنَ  َََصاَبَ ا َه ا َوَقد  َوَعَدَيا هللْا َتَعاَل  ال سص 
ْتْلهَيْهف  َقت اًل ذَ  ر ، َفْم  ْتف  َتق  مر ريَن : َّريسْه َصَدَقْمف  َما َوَعَدْكف  برهر مرن  َيص  ِْ لرل ْم   رريعدًا َوفريها َيْقه

ددددَر  ددددْل ، َوَعَصددددي ْتف  َم  ًَ ْف َوالَ  ددددع  ف  ، َةتسدددد  ََّذا َََصدددداَبْمْف الضس ددددلسَاْلف  َعَلدددديهر َِ برددددإذ  ر هللار ، َو
ِْ َ   َيل َزْمددها  ده ِْ يَن َََمدَرْهْف الرس َمدداَر الد ر ددرر ، ) َوْهدَه َمدا َوَقد  لرلرر ْتف  فردي اأَلم  دهِر ، َوَتَ داََع  ِْ الرس

د  ْمف  َمدن  َمَهاقرَعْهف  َفَتخَ  ارهَيدْه ، َفَمداَ  مر لسها َع  َها ( ، َوَكاَ  هللْا َقد  َََراْكْف الظسَ َر ، َوْهَه َما ْتحر
ددرركريَن ، َفَتَرْكددها َمددَهاقرَعْهف  َعَلدد    ً ا َهزريَمددَ  الْم دديَن َرََو  ددَ فر ، ةر َمددْ  فرددي الَمغ  يءا ، َوَيا  ْيرريددْد الدددر

ََ الَفَالر ، َومر  ْمف  َمن  َكا َ  دَ فر ، َفَثَاد َْ ََّلد  الَمغ  درركريَن َا َيل َت رد  ً دَرََ فردي قرَتالردهر الْم  ْيرريْد اْلخر
َتاردددَرْكف  ،  ددرركريَن َعَلدددءْلف  ، َوَجَعدددَل َلْهددْف الَغَلَبدددَ  َعَلدددء ْمف  لرَءخ   ً َِ هللْا الْم َمَماَيددْه َوَقاَتدددَل ، ْْدددفس ََ ا

َن ََْبددداَتْمف  َعَلددد   دددَتحر دددرر ، وَ  اايمدددا َوَيم  دددَءاْ  ََم  ص  دددَل ، َوْهدددَه عر ََ ال رع  َقدددد  َغَ دددَر هللْا َلْمدددف  َذلرددد
ْتْف ال سدددَدَم ،  َهدددر  يَ َمدددا ََظ  دددْلف  ، ةر دددن  ْيْ هِر َرَكددد ر ، َوَمَحدددا َََْدددَرْه مر دددَن الَمع  دددهِر ، َوالَهدددَرْب مر ِْ الرس

دْلها .  ًَ ْتف  َوَكَأيسْمف  َلف  َتْ  ر  ْتف  ََّل  هللار ، َةتس  صر ترئ َصدالرْمف  أَليسدْه ْذو َوَرَجع   ِ دَمحر هللْا با َوَلدف  َي  
مر ريَن . ٍل َعَل  الْم    َفض 

 وليس ب ألشخ ص التعلق واالرتب ط ب لاين   -*
دْتف   داَت ََو  ْقتردَل ايَقَلا  دْل َََفدإر  مس ِْ لردهر الرر دن َقا  َ  مر ِن َقدد  َخَلد ده ددن َّراس َرِْ قاِ تعال  :}َوَمدا ْمَحمس

َقدددا ََع  ددداكررريَن{ َعَلددد   ًس ْ ال َُ زر   دددَءف  َِ َ َشدددي ًئا َو َُ دددهر َفَلدددن َيْضدددرس  برْلف  َوَمدددن َي َقلردددب  َعَلدددَ  َعقرَاء 
 ( ِهَر  ِ عمرا 144)
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َِ هللار  ده دءَ  َ س َرِْ َم َْةٍد ، َوْقترَل مر  ْهف  َمن  ْقترَل ، َْشر لرْمهَ  َيه  َقدد  ْقتردَل ،   َلمسا اي َهَزَم الْم  
هر َفَحَصددَل َهدد ِر ، َفددَأي َزَِ هللْا َتَعدداَل  َهدد ر رن َعددنر القرتَددا ددلرمريَن ، َوتَددَأخر فن فرددي ْصددْ همر الْم   ع 

دد  ْهف  َمددن  َمدداَت ،  ددلن ، مر ددَبَقْتْه ْرِْ َِ ددرن َقددد   ًَ دددًا َب يَن برددَأ س ْمَحمس ددلرمر اْليددَ  ، َوفريَهددا ْيددَ كَرْر الْم  
دَماعر َّرَشداَع ر َقت دلر  َومر  ْهف  َمن  ْقترَل ، ْْفس ْي  مرْر هللاْ  َِ ديَن  د  ْهف  ، ةر َتَعداَل  َعَلد  َمدن  َهدْعَف مر

ددْتف  َعَلدد   ْتف  َوَيَمص  دددن ، َو  ْقترددَل ، تَددَراَجع  َِ َلْهددف  : َََفددإر   َمدداَت ْمَحمس َ ْه ، َفَقددا ددهِر ، َهددع  ِْ الرس
؟ َوَمن  َيَتَراَجدْ  َوَيد  ْمص  َعَلد  َعقرَاء دهر ، َفَلدن  يَ  َقابرْلف  ْضدرس هللَا َشديئًا ، أل س هللَا َغ ردين َعدنر ََع 

دهَلْه ، َفَهد ْاار ْهدْف  ي ردهر ، َواتسَبْعدها َرِْ رر هللار ، َوَقداَتْلها َعدن   ر َتَثْلها ألم  يَن ام  الَعاَلمريَن ، ََما ال ر
. ََ ف  َرنرْهف  َعَل  َذلر زريهر َءف  َِ اكرْروَ  ، َو ًس  ال
ئب التددي ةدددَْ للم ددلمين يددهم َةددد َيهددف رناددها لقددد كددا  مددن َِددباب الدداالا والمصددا

ددِه هللا  ، فهدد ا الددرنَ َّيمددايهف وعقيدددتهف و عددهتهف َّلدد  هللا اعددالا كلمتدده بًددخص ِر
خالددًدا فددديهف   بدددالل رًنددا معاددهً ا وةدددده ونددين بقدداا شدددخص ال اددي  اايمددا بددين عقيدددَ 

دال  الخالددَ وندين ال دِه خالاده الحدب المغلدهب بالعاط د ، الدرنَ بددين الِر البًددر   ِر
مدن ال ههد   -رهي هللا ع هف-ال   يلحقه المهت كا  من َِباب ما ياِ الصحاب  

دِه  َِدا  وجدهب التأِدي بده فدي الصدار علد    والدهً  وااِتغراب، ومتابع  الِر
ال ، وتالءدي الددعَه ويصدَر الحدب، وهد ا التأِدي  الملاره، والعمل الدائب عل  يًر الِر

ددال  ااِددالم؛ أليدده الدعامدد  األولدد  فددي ب دداا  ايددبهدده الفايددب األغددَر مددن جه  مدد هج ِر
م ددديَر الددددعَه اعدددالا كلمددد  هللا ويًدددرها فدددي  فددداق األرض، وعددددم رندددَ بقددداا الددددين 

 72في ه ه الديءا .  واِتمرار الفها  في ِايله ببقاا شخص ال اي 
 وووووووووووووووووو

                                                
ِه هللا، صا ق عرجه  ) - 72  (.3/616ايظر: محمد ِر
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 غزوة حمراء األسا
 

ال ا  بدالخروج لقتداِ الم دار وتتدبعهف،   ِِه هللا وفي اليهم التالي لغزَو َةد، َمر ر 
دهلهف  ، رغدف وقاِ: )ا يخرج مع ا َّا من شهد القتاِ( فأِرع الم لمه ، َوطداعها ِر

ِه  ، فلقد تعلمدها َ  الخيدر ما بهف من  ام وجراح وخرجها للقتاِ اِتفاب  ل داا الِر
ددِه كلدده فددي طاعتدده، فمدددةهف هللا بهدد ه الااعدد  فقدداِ تعددال : } الدد ين اِددتفابها هلل والِر

 [.172من بعد ما َصابهف القرح لل ين َة  ها م هف واتقها َجر عظءف{] ِ عمرا : 
وفي ةمراا األِد عل  م اف  عدَ َمءاِ من المدي   وقف الم دلمه  ي تظدرو  جدءش 

ِه  ي م  معاد بن   المًركين فمر بهف رجل من قايل  خزاع  التي كايَ تحب الِر
ِهَبي معاد،   وكا  يهمئ  مًرًكا، فهاِ  الِر

    َ يءما ةدث للم لمين، وكا  المًركه  قد يزلها في ملا  ي م  الروةاا، ونعدد
 اِتراح الفءش بداوا ي مرو  في العه َ َّل  المدي  .

ال  يهد  فيها الم لمين في ةمراا األِد ليرعاهف، يدزعف فيهدا َيده  ل َبه ِ ءا  ِر َوِر
َا  ذلددَ الم ددلمين َّا قددَه وإيماًيددا، فقدداِ عدد هف هللا تعددال : قددا م للقضدداا علدديهف، فمدد ا 

}ال ين قاِ لهف ال ا  َّ  ال ا  قد جمعها لمف فاخًههف فزا هف َّيماًيا وقالها ة ا ا هللا 
ويعف الهكيل . فايقلاها ب عم  من هللا وفضل لدف يم  دهف ِدها واتبعدها رهدها  هللا وهللا 

 .[174-173ذو فضل عظءف{ ] ِ عمرا : 
خدرج مدن المدي د  لمادار َ المًدركين،   ووصلَ األخبار َّلد  َبدي ِد ءا  َ  ال ادي 

خددرج لماددار تهف   وتأكددت األخبددار ع دددما وصددل معاددد َوكددد ألبددي ِدد ءا  َ  ال اددي 
وقد يِز بفءًه في ةمراا األِد فخام َبه ِ ءا  وفضل ااي حاب َّل  ملد ، َوقدام 

ددا، ْددف عددا وا َّلدد  المدي دد  بعدددما الم ددلمه  فددي ةمددراا األِددد ْالْدد  َيددام ي ًً  تظددرو  قري
 َطاعها يايهف، َورعاها عدوهف واِتعا وا الثق  بأي  هف.

 وووووووووووووووووو
 

 مش ها من غزوة حمراء األسا
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 )الًبل  ااِالمء ( 
مددن الصددعب َ  يعتاددر غددزَو ةمددراا األِددد ةدددًْا م ددتقاًل عددن غددزَو َةددد ، ولمَ هددا  

َخيددرَن للمهاجهدد  التددي تَمددَ بددين قددريٍش وةل ائهددا مددن جهدد  ،  امتدددا ن طاءعدديٌّ وصدد ح ن 
ونددددين الم ددددلمين مددددن جهدددد  َخددددر  ، والتددددي ايتهددددَ بت ددددلءف الم ددددلمين رايددددَ  ال صددددر 

ِه هللا   . –   -لخصهمهف ، ْم ًا لمخال تهف َوامر ِر
اب ه ه الغزَو هه َ  ال اي  َةَ  بما يقاِءه َصدحابه مدن مدراَر الهزيمد   –   -ِو

ًددعرو  بدده مددن َّةبدداط ، فددأرا  َ  يهاِدديهف فددي ْمصددياتهف ، ويمحدده الءددأ  مددن ، ومددا ي
 قلهنهف، ويعيد َّليهف روح الت اِؤ والَثق .

بفءٍش ْمثقدل بدالفراح هده  –   -ولف يلن ذلَ هه ال اب الهةيد ، فإ  خروج ال اي 
َعدَزَ قدا رين علد  المهاجهد  ، َو  جدر  َالدها  ال  لألعداا بأ  الم لمين ا  اةهف خير ِر

و امهف ا يملن َ  تعهقهف عن مهاصل  الفها  والقتاِ ، َوَ  فرح المًركين بال صر 
َوه لن يدوم طهياًل .  ال   َةر

عل  ةتمء  المهاجه  مَرَ َخدر  ، فأصددر َوامدره فدي  –   -ل ا ، اِتقَر َر  ال اي 
ي دا   فدي ال ددا   اليدهم التدالي لمعركد  َةدٍد بااِدتعدا  لمالقداَ العددَو ، َومدر بدالًا َ 

بضددروَر التعفيددل ، ولددف يلددن األمددر عاَمددًا لفمءدد  المدد م ين ، بددل كددا  مقصددهرًا علدد  
 َولئَ ال ين شهدوا معرك  َةد ، تأكيدًا لصالبتهف وقدرتهف عل  مهاصل  القتاِ .

وكددا  جددابر بددن عادددهللا رهددي هللا ع دده قددد تخَلددف عددن غددزَو َةددد ب دداب َمددر والددده 
دِه هللا برعاي  َخهاتده ، وشدَب    -علءده َ  ت هتده ال رصد  مدَرَ َخدر  ، فدايالب َّلد  ِر

 – . ي تأذيه في الخروج معهف ، فأذ  له 
متحَملدددين فددي ذلدددَ  –   -واِددتفاب الم م دده  لددددعَه الفهددا  ، وايالقدددها مدد  ال اددي 

جراةاتهف و امهف ، ةت  ََّ  بعضهف كا  يحمل َخاه عل  ظهره َّذا عفز عن ال ير 
ددَفل القددر   ددِه مددن بعددد مددا  ، ِو لهددف ذلددَ فقدداِ ِددبحايه : } الدد ين اِددتفابها هلل والِر

 ( . 72َصابهف القرح لل ين َة  ها م هف واتقها َجر عظءف { )  ِ عمرا  : 
، يدءمن َصدديب  -   -وفدي الاريدب َقاددل معادد بددن َبدي معادد الخزاعددي فعدَز  ال اددي 
فددي َِّدددالم الرجدددل  –   -مددن َصدددحابه ، وَعلددن  خهلددده فدددي ااِددالم ، وَر  ال ادددي 
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فرصددً  ذهاءدد  ، يملددن اِددتغاللها فددي َّرهدداب قددريٍش وتخدد يلها عددن القتدداِ ، خصهصددًا 
 َويها تفهل َِّالمه ، فالب م ه َ  يله  عهيًا لهف عل  ت  ي  ه ه الخَا  .

وفدي ذلددَ الهقددَ ، كددا  َبده ِدد ءا  وقهمدده يتالومدده  يءمدا بيدد هف ، كءدد  يعدده و  َّلدد  
 ددلمين ؟ ، وني مددا هددف فددي ةددديثهف َّذ َقاددل علدديهف ذلددَ ملدد   و  َ  يقضددها علدد  الم

الخزاعي، ف دألهه عدن ةداِ الم دلمين ، فد كر َيهدف قدد خرجدها بفدءٍش عظدءف ، وي دهٍ  
غاهب  ، يريدو  اايتقام لقتالهف ، ويصدحهف بدأ  يرجعدها َّلد  مَلد  ، وةي هدا ايهدارت 

 .عزائف المًركين ، َوصابتهف ال ل  والمهاي  ، فقَرروا العه َ 
وةاِو َبه ِ ءا  َ  يغَاي اي حابه ، فايتهز فرص  مرور قافل  متهَجه  َّل  المدي   
ال  َّل  الم دلمين بدأَيهف قدد جمعدها ج ده هف وتهَيد وا لقتدالهف  ، وطلب م هف َ  ي قلها ِر
باتدًا وتصدمءمًا علد  مهاصدل  القتداِ ،  ، لمن ه ا التهديدد لدف يدز  الم دلمين َّا َّيمايدًا ْو

 بقهله : }ال ين قاِ لهف ال ا  َّ  ال ا  قدد جمعدها لمدف فاخًدههف فدزا هف فامتدةهف هللا
 ( . 173َّيمايا وقالها ة ا ا هللا ويعف الهكيل{ )  ِ عمرا  : 

ووصل الم لمه  ةمدراا األِدد، وع دلروا بدالقرب مدن جدءش المًدركين ، َوقدامها يءده 
ددِه هللا    مددن َجددل َّ خدداِ قددد َمددر بإشددعاِ يدداٍر عظءمدد -   -ْالْدد  َيددام، وكددا  ِر
 الرعب في قلهب المًركين .

ولف يحدث بين ال ريقين قتاِ ، لمن الم لمين اِدتااعها َ  يأِدروا رجدال ْيقداِ لده َبده 
ددِه   –   -عددَز الفمحددي ، وكددا  شدداعرًا َِددره الم ددلمه  يددهم بدددر ، ْددف َطلقدده الِر
تددرم الرجددل بغيددر فددداا رةمددً  با اتدده ، واشددترط علءدده َا يقددف هددد الم ددلمين ، فلددف يح
رجدداه َ   –   -العهدد ، وقاتددل مدد  المًددركين فددي َةددد ، فلمددا وقددف بددين يددد  ال اددي 

َمددر بقتلدده ، وقدداِ كلمتدده التددي صددارت مددثاًل : ) ا  –   -ْيع دده ع دده ، لمددن ال اددي 
 ْيلدغ الم من من جحر واةد مرتين ( رواه البخار  .
لدددد  المدي دددد  م تصددددرًا ، َّ –   -وهلدددد ا ايتهددددَ َةددددداث هدددد ه الغددددزَو ، وعددددا  ال اددددي 

دددمها  و  خ ددائر تْدد كر ، وصدددق هللا القائدددل : }  َهدافدده التددي ِر واِددتااع َ  يحَقددب 
فدددايقلاها ب عمددد  مدددن هللا وفضدددل لدددف يم  دددهف ِدددها واتبعدددها رهدددها  هللا وهللا ذو فضدددل 

 (.174عظءف { )  ِ عمرا  : 
 وووووووووووووووووو
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 السراي  بعا غزوة أحا
 

 ( )الًبل  ااِالمء  
بعددد َةددداث غددزَو َةددد، ومددا ةصددل فيهددا مددن ابددتالا وهزيمدد  للم ددلمين، ايتًددر بددين 
األعداا الًعهر بال خر، وةصلَ لديهف الرغب  في الميدد بالم دلمين والقضداا علديهف، 
وإظهار قهتهف وناًهف، فاِتعد المًركه  لت  ي  م امراتهف الدييئ  لضرب شهك  ال ئ  

 مدي   ال اهي .الم م   من خالِ الهفهم عل  ال
أل  هفددهم َو مبددا َر مددن قاددل األعددداا، فمددا َّ  شددعر   وفددي المقابددل، تأهددب ال اددي 

ددل بعددَّ ال ددرايا اِتمًددام األمددر والهقددهم  بهفددهم مباغددَ علدد  المدي دد  ةتدد  َِر
 عل  مخااات األعداا، فمن تلَ ال رايا: 

 ِري  َبي ِلم  
رابعدد  للهفددَر، وكددا  ِددااها ايالقددَ هدد ه ال ددري  فددي مالدد  هددالِ محددرم مددن ال دد   ال

َلم  اب ا خهيلد  َِ َعراب  ب ي َِد  في مهاجم  الم لمين، وةي ئ  شرع ْطلءح  و  طم  
فددي جمدد  الحًدده  مددن َجددل مهاجمدد  المدي دد  طمعددًا فددي خيراتهددا، وايتصددارًا لًددركهف، 

 ومظاهَر لقريش في عدوايها. 
ِه هللا  ت عليهف ال رص  َوخ  ب  َّا َ  ِر زمام المبا َر، فقام بتًدليل ِرعا  ما فهس

ِري  قهامها مائ  وخم ه  رجاًل من المهاجرين واأليصار، َوَمدر علديهف َبدا ِدلم  بدن 
عاد األِد المخزومي ، وعقد له اللهاا، َومره بال ير َّليهف وااغداَر علديهف قادل تالقدي 

 جمهعهف. 
ذ ، ةتددد  ، وم ددد  العددددوا ، ورغبددد  فدددي كددد  األاايمدددا فايالقدددَ تلدددَ ال دددري  بدددداف  

باغتها القهم وشتتههف وفرقها جمدهعهف قادل تحدركهف، وكايدَ العاقبد  للم دلمين، فرجعدها 
 َّل  المدي   ِالمين غايمين  و  ةرب َو قتاِ. 

وكدا  َبده ِدلم  رهدي هللا ع ده مدن ال دابقين َّلد  ااِدالم، وقدد عدا  مدن هد ه ال دري  
َ  تهفي عل  َّْره رهي هللا متعبًا، وقد اي فر جرةه ال   َصابه في َةد، فلف يلاث 

 ع ه َورهاه. 
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، ةيدث خادَ ومما يالةظ في هد ه ال دري : الدقد  فدي التخادءَ الحرندي ع دد ال ادي 
لمباغت  العدو في عقر  اره، كما يالةظ  ق  الم لمين في ت  يد هف لتلدَ الخاد  علد  

 َتف وجه.
تهف، ممدا يحملهدف ومن ال هائد التي ج اها الم دلمه  مدن هد ه ال دري  َّشدعار العددو بقده 

 عل  ااذعا ، ومصالح  الم لمين، وعدم ااعتداا عليهف .
 ِري  عاد هللا بن َنيء  

هددد بعدد ِددري  َبددي ِدلم  ، وكددا  الهدددم م هددا 4وكايدَ فددي الخددام  مدن المحددرم ِدد   
ل دددَ يظدددر العددددو َّلددد  قدددَه الم دددلمين، وإةبددداط مخاااتددده، ةيدددث تبدددا ر َّلددد  َِدددماع 

  الهدد لي يفمدد  المقاتلدد  مددن هدد يل فددي عرفددات مددن َجددل الم ددلمين ََ  خالددد بددن ِدد ءا
 غزو المدي  ، مظاهرًَ للمًركين، ومعا َا للم م ين، وطمعًا في خيرات المدي  .

ِه هللا  َّل  َّخما  تلَ الم امَر فدي عقدر  ارهدا، وكلدف الصدحابي الفليدل   يبا ر ِر
 ةتدد  َتدد  خالددد بددن عاددد هللا بددن َيددء  الفه ددي بالقءددام بتلددَ المهمدد ، فددايالب عاددد هللا

، ْددف َوهمدده ََيدده جدداا لاليضددمام ِدد ءا  ، وتعددرم علدد  صدد ته التددي يعتدده بهددا ال اددي 
دِه هللا  فددأخاره   َّلءده، فلمدا تملدن م دده ةمدل علءده ب ددء ه، فدأر اه قتدياًل، وعددا  َّلد  ِر

ِه هللا  ، وَعااه عصاه َّكرامًا له، ولتمه  عالم  بي ه ونين بما فعل، فأْ   علءه ِر
ه   يهم القءام .  ِ الِر

 و ي ت ا  من ه ه الحا ْ :
ددددِه َوصددددحابه، ومتابعدددد  تحركددددات العدددددو وم امراتدددده،   قدددد  الرصددددد الحرنددددي ع ددددد الِر

فددي اختءدددار الرجدداِ، وتملءددد  كددلٍَ بمدددا   وهددروَر مباغتتدده فدددي عقددر  اره، وفراِدددته 
بددات  يت اِدب وقدراتدده، فقددد اختددار عاددد هللا لهدد ه المهمدد  لمدا يتمتدد  بدده مددن قددَه قلددب، ْو

ددهخ يقددين، َّلدد  جايددب مددا يمتدداَ بدده مددن معرفدد  بمددهاطن القبائددل لمفاورتهددا  ج ددا ، وِر
 يار قهمه  جهي   .وهل ا اِتااع الم لمه  بإخالص جها هف فدي ِدايل هللا َ  ياثَدها 
دهخ عقيددتهف، ويضداروهف َّلد   الرعب في قلهب األعداا، ويًدعروهف بقدَه َّيمدايهف وِر

 الم الم ، وعدم ااعتداا.
 وووووووووووووووووو

 بعث الرجيع
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دل   جاا َّل  ال اي  َيا  من المًركين من قايلتي عضل والقاَر وطلادها م ده َ  يِر

ددل معهددف عًددَر معهددف مددن يعلمهددف الدددين ويقددرئهف القددر  ، فاِددتفاب لهددف ال اددي  ِر ، َو
لعددل هللا َ  يهددديهف، وع دددما  -رهددي هللا ع دده-مددن َصددحابه بقءددا َ عاصددف بددن ْابددَ 

عاصددف َوصددحابه مددن قايلدد  هدد يل، هفددف علدديهف هدد اا المًددركه  المخددا عه ،  اقتددرب
َيدد بدن  فاِتًهد ِبع  من الم لمين، ووق  ْالْ  في األِر، وهف: خايب بن عد ، و

 الدْ  
َوخدد هف ي ددر مددن قايلدد  هدد يل، لياءعددههف فددي  -رهددي هللا عدد هف-وعاددد هللا بددن طددارق 

َيدددًدا ملددد ، فأفلدددَ عادددد هللا بدددن طدددارق مدددن قيددده ه، ف لحدددب بددده الم دددار وقتلدددهه، ونددداعها 
َيدد،  لص ها  بن َمء  لءقتله ْأًرا ألبءه َمء  بن خلف، واجتم  ك ار ملد  لءًدهدوا قتدل 
َيددد، َتحددب َ  محمددًدا اْل  ع ددديا  فدداقترب َبدده ِدد ءا  م دده، وقدداِ لدده: َيًدددب هللا يددا 

َيدد قدائاًل: وهللا مدا َةدب َ  َهلدَ؟ فأجابده    محمدًدا  ملايَ يضرب ع قده، َويدَ فدي 
 اْل  في ملايه ال   هه يءه، تصيبه شهك 

َْ مدن ال دا  َةدًدا يحدب َةدًدا  َهلدي، فقداِ َبده ِد ءا : مدا َريد ت ذيه، َويي جال  في 
َيد.  كحب َصحاب محمٍد محمًدا، ْف ْقتل 

 َما خايب فقد اشتراه عقب  بن الحارث لءقتله؛ أليه قتل َباه الحارث بن عامر
كه  في ملا  واِ ، وص عها له صدليًبا مدن خًدب لءصدلاهه يهم بدر، وخرج به المًر 

علءه، فقاِ لهف خايب: َّ  َريتف َ  تدعهيي ةت  َرك  ركعتين فافعلها ونعد َ  صدل  
 خددر ركعتددين فددي ةءاتدده قدداِ لهددف: َمددا وهللا لددها َ  تظ ددها َيددي َّيمددا طهلددَ جزًعددا مددن 

 ددد القتددل، وع دددما القتددل اِددتمثرت مددن الصددالَ، فمددا  خايددب َِو مددن ِددن ركعتددين ع
رناهه في الخًب  تهجه َّلد  هللا تعدال ، وقداِ: اللهدف َةصدهف عددً ا، واقدتلهف بددً ا، وا 

 تغا ر م هف َةًدا.
َوما عاصف بن ْابدَ، فقدد رفدَّ َ  ي ت دلف للمًدركين، وقداتلهف ةتد  قتدل فدأرا وا َ  

يدهم َةدد  يأخ وا َرِه لياءعهها ل الف  ب َ ِعد، وكايَ قد يد رت ةدين َصداب اب يهدا
لئن قدرت عل  َر  عاصف لتًرنن فيها الخمر، لمن ال حل تفم  ةِه ج د عاصف 
فلددف يقدددروا علدد  قادد  َرِدده، فقددالها:  عددهه ةتدد  يم ددي فيدد هب ع دده الدددبر )ال حددل( 
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ف أخدد ه، يبعددث هللا ِدديال فددي الددها  ، فاةتمددل عاصددًما، فدد هب بدده، وكددا  عاصددف قددد 
  مًددرًكا َبددًدا، فح ظدده هللا بعددد مهتدده، ولددف َعادد  هللا عهددًدا َا يم دده مًددرب وا يمدد

 ي مح للمًركين بم ه.
 وووووووووووووووووو
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 عجيع  يوم الرجيع
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ددِه هللا   باريقدد  غيددر مألهفدد ، وهدده   كايددَ بعددَّ قبائددل العددرب تريددد الثددأر مددن ِر

ثددأر مددن َِددلهب الغدددر والخءايدد ، وندددا ذلددَ علدد  قايلدد  هدد يل التددي ِددعَ بفهدددها لل
ددِه هللا لءالاددها م دده مددن  دداِ قايلتددي عضددل والقدداَر َّلدد  ِر الم ددلمين، فلفددأت َّلدد  َِّر
يخددرج معهددف مددن  عدداَ ااِددالم، وجعلددَ قايلدد  هدد يل لتلددَ القايلتددين ْجعدداًل لهددف َّ  هددف 

 ةققها الهدم الم ًه  وهه الغدر والخديع .
دِه هللا  وقدالها لده:   َّ  في دا   فع دما وصلَ تلَ القايلتين َّل  المدي د  ذهادها َّلد  ِر

َِّدددالمًا، فابعدددث مع دددا ي دددرًا مدددن َصدددحابَ ي قههي دددا ويقرئهي دددا القدددر  ، ويعلمهيدددا شدددرائ  
 ااِالم   . 

ِه هللا  ل معهف عًَر من الصحاب ، َوَمر عليهف عاصف   فاِتفاب ِر لالاهف، َوِر
  وهده مههد -بن ْابَ األيصار  رهي هللا ع ه، فلما وصدل الصدحاب  َّلد  الرجءد  

، غدر القهم بهف، واجتم  عليهف ي رن مدن هد يل، يقداِ لهدف ب ده  -ماا له يل بالحفاَ 
لحءا ، وكايها يحهًا من مائتي رجل، كلهف يح ن الرمايد ، فلمدا ر هدف عاصدف َوصدحابه 
لفدد وا َّلدد  ملددا  مرت دد ، َوةدداط بهددف القددهم، فقددالها لهددف: ايزلددها وَعاهيددا بأيددديلف، ولمددف 

تدل مد مف َةددا، فقداِ عاصددف َميدر ال دري ، َمدا َيدا يدأهللا ا َيددِز العهدد والميثداق وا يق
َْ  ي َ َِو يهار ،  :   اللهف ةمي اليهم في ذم  كافر، ففعل عاصف يقاتلهف وهه يقِه
فاةفر لي لحمي  خره،! وكايها ب ه ه يل يفدر و  كدل مدن ْقتدل مدن الصدحاب ، ْدف قاتدل 

ل، واِددتفاب هللا  عدداا عاصددف رهدي هللا ع دده ةتدد  قتددل فدي ِددبع  مددن َصددحابه بال اد
بر )الزيابير وهي ةًَر َلءم   ل هللا عليهف الدس فلف يتملن المًركه  من جثته ةيث َِر

 الل  ( لءحمي جثته رهي هللا ع ه فلف يقدروا عل  شيا م ه. 
َومددا البقءدد  وهددف خايددب األيصددار  و ابددن الدْ دد  ورجددل  خددر، فقددد يزلددها َّلدديهف بالعهددد 

قددههف، ْددف قتلددها الرجددل الثالددث والميثدداق، فلمددا اِددت مل ها مدد هف، غدددروا بهددف فرناددههف َوْو
أليه َب  وامت   عن الم دير معهدف لمدا َر  الغددر والخءايد ، وايالقدها بْخايدب ، و ابدن 
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الدْ دد  ةتدد  باعههمددا بملدد ، فاشددتر  ْخايبددا ب دده الحددارث بددن عددامر بددن يهفددل بددن عاددد 
 م بدر، فلاث خايب ع دهف َِيرًا.م ام ، وكا  ْخايب قد قتل الحارث بن عامر يه 

ورو  َيدده تملددن مددن ط ددل اب دد  الحددارث ، فلدددف يصددبه بددأذ ، ةتدد  َّيهددا شددهدت لددده 
بالخيري ، فقالَ: وهللا ما َريَ َِيرًا قَ خيرًا من خايب ، وهللا لقد وجدتده يهمدا يأكدل 
ب في الحديد، وما بمل  من ْمدر، وكايدَ تقدِه َّيده  من قاف ع ب في يده، وإيه لمْه

َقدده خايبددا ، فلمددا خرجددها مددن الحدرم لءقتلددهه فددي الحددل، قدداِ لهددف خايددب لد َق مددن هللا ر ر
ذرويددي َركدد  ركعتددين، فتركددهه فركدد  ركعتددين، ْددف قدداِ: لددها َ  تظ ددها َ  مددا بددي جددزع 

 لاهلتها، اللهف َةصهف عد ا، واقتلهف بد ا وا تاب م هف َةدا، ْف قاِ:
   في هللا مصرعي ول َ َبالي ةين َقتل م لمًا عل  َ  ج ب كا

 وذلَ في ذات االه و َّ  يًدأ يبارب عل  َوصاِ شله ممددزع 
وكدددا  خايدددب َِو مدددن ِدددن الدددركعتين لمدددل امدددرئ م دددلف قتدددل صدددارا، والحا ْددد  رواهدددا 

 البخار  في صحءحه.
َيد بن الدْ   رهي هللا ع ه فاشتراه ص ها  بدن َمءد  ، فقتلده بأبءده يدهم بددر وهده  َوما 

َيدًا مدن الحدرم َّلد  الت عدءف لءقتلدهه، قدام رهدَ مدن قدريش َمء  بن خلف فع دم ا َخرجها 
َيددد :    واجتمعددها علءدده وكددا  فدديهف َبدده ِدد ءا  ، فقدداِ َبدده ِدد ءا  ع دددما َقاددل علدد  
َيدد ، َتحدب َ  محمددًا ع دديا اْل  فدي ملايدَ تضدرب ع قده، َويدَ فدي  َيًدب هللا يدا 

الددد   هددده يءددده تصددديبه شدددهك   َهلدددَ، قددداِ: وهللا مدددا َةدددب َ  محمددددًا اْل  فدددي ملايددده
َهلي، فقاِ َبه ِ ءا  : مدا َريدَ مدن ال دا  َةددًا يحدب َةددًا  ت ذيه، وإيي جال  في 

َيد رهي هللا ع ه.  كحب َصحاب محمد محمدًا  . ْف قام مهل  لص ها  بقتل 
وقددد عرفددَ هدد ه الحا ْدد  الم فعدد  بددالرجء ، ي ددب  َّلدد  مدداا الرجءدد  الدد   وقعددَ ع ددده 

 الحا ْ .
 حا ْ  م  َيها ففءع  م لم ، َّا َيه ي ت ا  م ها  رو  وعار:وه ه ال

َهددا الحدد ر مددن غدددر الغددا رين، وعدددم ااعتمددا  علدد  عهدده  المددافرين، َّهدداف  َّلدد   َبر
َهمء  الصار َوْره في ةءاَ الم من، وخاص  في المهاقف الحرج  والصعب ، فالصدار 

  تددخلها الف دد  ولمدا يعلددف هده طريدب الف دد  المهصدل َّليهددا، قداِ تعدال : } َم ة دداتف َ
(، وت يد َيضًا كء  َ  هللا 142هللا ال ين جاهدوا م مف ويعلف الصابرين { ) ِ عمرا :
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َعدائده، َو   ر فدي ي ده   ِبحايه يلرم بعَّ ببا ه بلرامات تزيدد َّيمدا  َولءائده، وتدْ 
 الدهيمف األمهر بخهاتءمها، فمن مات صابرًا محت بًا له البًاَر من هللا، قاِ تعداِ: } ول

بًدديا مددن الخددهم والفددهع ويقددص مددن األمددهاِ واألي دد  والثمددرات ونًددر الصددابرين{ 
(، وي ت ا  من الحا ْ  َ  هللا ِبحايه ياتلي عاده الم من بما شاا، وت يدد 155)البقَر:

َيضًا اِتفاب هللا  عاا الم لف وإكرامه ةءًا وميتًا، وت يدد كد لَ اللفدها َّلد  هللا تعدال  
ِه هللا  وقَ الًدَ، وفي َت المحب  لِر  والدفاع ع ه.  ه ه الحا ْ  بر

 وووووووووووووووووو
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 يوم بئر معون 
 

َاِ الم دلمه  يقددمه  َرواةهدف  رغف ما ةدث للعًَر ال ين قتلها في بعدث الرجءد ، مدا 
 في ِايل يًر الدين، فقد باعها َي  هف هلل تعال ، واشتروا بها

 ِِه هللا الف  ، فقد قدم عامر بن مالَ عل  ر 
ِه  : له بعثَ رجاا المدي  ، فعرض علءه ااِالم، فلف ي لف ولف يرفَّ، وقاِ للِر

َهل يفد، فدعههف َّل  َمرب رجهت َ  ي تفياها لدَ، فقداِ  : َّيدي من َصحابَ َّل  
َهل يفد، فقاِ عامر: َيا لهف جار )َ : ِهم َةميهف(.  َخً  عليهف 

دِه هللا  صدحابته ليدددعها قبائدل يفددد َّلد  ااِددالم، ِددبعين رجدال مددن   يبعدث معدده ِر
ف ددار الصددحاب  فددي الصددحراا، وكددايها يفمعدده  الحاددب يهدداًرا وياءعهيدده ةتدد  يل دداها 
معاشهف، وي امه  بعَّ الليل، ْف ي تءقظه  لعبا َ هللا بقءد  لديلهف، وظلدها هلد ا ةتد  

ددلها َةدددهف، ويدددع  ةددرام بددن ملحددا    رهددي هللا-وصددلها َّلدد  بئددر معهيدد ، وه دداب َِر
ِه  -ع ه ال  من الِر  يدعه فيها عامر بن الا يل َّل  ااِالم.  بِر

ولمددن هددد ا المًدددرب طعدددن ةدددرام بدددن ملحددا  بلدددل غددددر وةمدددب وجهالددد ، فصددداح ذلدددَ 
قدددائال: فددزت ورب المعبددد ، ولددف يلتدددفر  -والدددم ي ددديل مددن ج دددده الادداهر-الصددحابي 

َعهايه من الم ار، َوةاط ها بالم دلمين وهدف فدي عامر بن الا يل بما فعله، وإيما جم  
َيددد الدد   عدداش ةتدد  قتددل يددهم الخ دددق شددهيًدا،  رةددالهف، وقتلددههف جمءًعددا َّا كعددب بددن 

عمدددرو بدددن َمءددد   وكدددا  فدددي ِدددرح الددددعاَ اْ دددا  لدددف يًدددهدا المهقعددد  الغدددا َر، َةددددهما
الضدددمر  ولدددف يعدددرم ال بدددأ َّا يءمدددا بعدددد، ورجدددل مدددن األيصدددار، فدددأقاال يددددافعا  عدددن 

ار ، َوِدددر عمدددرو بدددن َمءددد ، ولمدددن عدددامر بدددن الا يدددل َطلدددب َّخهايهمدددا، فقتدددل األيصددد
 ِراةه، فرج  َّل  المدي  .

دِه  وفي الاريب لق  رجلين ظ هما من ب ي عامر فقتلهما، ْف تادين لمدا وصدل َّلد  ِر
دددِه   َيهمدددا مدددن ب دددي كدددالب، َو  ال ادددي   هللا  بددددف    قدددد َجارهمدددا، فدددالتزم الِر

ِه  دِه  وصدحابته ةزًيدا   يتهما، ةز  الِر  شدديًدا علد  هد اا الصدحاب ، وظدل الِر
   شددهًرا يق ددَ فددي صددالَ الصددبح ويدددعه علدد  قبائددل ِددلءف، مدد جال الددر  علدديهف ةتدد
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َعدددداا الم ددددلمين فدددي المدي ددد ؛ أل  خادددرهف َشددددد، َا وهدددف يهددده  ب ددددي  يدددتخلص مدددن 
 ال ضير.

 وووووووووووووووووو
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 وعي هذه الح دث  دروس وةبر وعوائا منه :
 

كرهددا ابددن ةفددر: وفددي الحددديث َ  لألِددير َ  يمت دد  مددن قاددِه األمددا  وا فهائددد ذ -1
يملددن مددن ي  دده ولدده قتددل، َي دد  مددن َ  يفددر  علءدده ةلددف كددافر، وهدد ا َّذا َرا  األخدد  
بالًدَ، فإ  َرا  األخ  بالرخص  فله َ  ي تأمن، قاِ الح ن البصر : ا بأ  ب لَع 

مًدددركين بالعهدددد، والتدددهرع عدددن قتدددل وقددداِ ِددد ءا  الثدددهر : َكدددره ذلدددَ. ويءددده الهفددداا لل
َوا هدددف، والتلادددف بمدددن َريدددد قتلددده وإْبدددات كرامددد  األولءددداا، والددددعاا علددد  المًدددركين 
بددالتعمءف، والصددالَ ع ددد القتددل ويءدده َّيًددا  الًددعر، وإيًددا ه ع ددد القتددل  الدد  علدد  قددَه 

 يقين خايب وشدته في  ي ه.
ي علمده ليثيبده، ولده شداا رندَ مدا ويءه َ  هللا ياتلي عاده الم من بما شاا كما ِاب ف

فعلهه، ويءه اِتفاب   عاا الم لف وإكرامه ةء ا وميت ا، وغير ذلَ من ال هائد مما يظهر 
بالتأمدل، وإيمددا اِددتفاب هللا لدده مدن ةمايدد  لحمدده مددن المًدركين، ولددف يمدد عهف مددن قتلدده 

 [(.42حمه)]لما َرا  من َّكرامه بالًها َع ومن كرامته ةمايته من هتَ ةرمته بقا  ل
بددين الت ددلءف والقتدداِ ةتدد  المددهت: ي ددتدِ ممددا ِدداب َ  لألِددير فددي يددد العدددو َ   -2

يمت   من قادِه األمدا  وا يملدن مدن ي  ده ولده قتدل، ترفعدا عدن َ  يفدر  علءده ةلدف 
كددافر، كمددا فعددل عاصددف، فددإ  َرا  التددرخص، فلدده َ  ي ددتأمن مترقًبددا ال رصدد  مدد ماًل 

َيددد،  ولمددن لدده قدددر األِددير علدد  الهددرب لزمدده ذلددَ فددي الخددالص كمددا فعددل خايددب و
األصح، وإ  َمل ه َّظهار  ي ه بي هفع أل  األِير فدي يدد الم دار مقهدهر مهدا ، فمدا  

 [(.43من الهاجب علءه تخلءص ي  ه من هها  األِر ورقه)]
وهدد ا الحدددث ي ددتح َمددام الم ددلمين باًبددا واِددًعا فددي التعامددل مدد  األةددداث فددي اختءددارهف 

طلاها مظلهمينع َو اختءارهف القتاِ ةت  المهتع مدا  ام الاالدب ا يالداهف األِر َّذا 
 [(.44بعدِ وما  امَ ال لا  غير َِّالمء )]

، وكءد  : وفي الحدديث يظهدر تعظدءف الصدحاب  ل د   ال ادي تعظءف ِ   ال اي  -3
َ  خايًبدا مدد  َيدده فددي َِددر المًددركين، ويعلددف َيدده ِددءقتل بددين عًددء  َو هددحاهاع ومدد  

د  لد لَ، وفدي هد ا تد كير لمدن  ذلَ كا  ةريًصا عل  ِ   ااِتحدا ، واِتعار المِه
ي ددتهين بلثيدددر مدددن ال دد ن، بدددل والهاجبدددات بحفدد  َ  ا ي بغدددي َ  ي ًدددغل الم دددلمه  
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بد لَ للظدروم التدي تمدر بهدا األمد ، وفدي الهاقد  ا م افداَ بدين تعظدءف ال د   والددخِه 
 [(.45في شرائ  ااِالم كاف )]

ددد  مدددن بعدددَّ ب دددات ااِدددال -4 م ي تدددزع الغددددر واألةقدددا : ع ددددما اِدددتعار خايدددب مِه
الحارث لء تحد بها فأعارته، قالَ المرََ: فغ لَ عن صاي لي، تدرج َّلءه ةت  َتداه، 
دد ،  فههددعه علدد  فخدد ه فلمددا َرتدده فزعددَ م دده فزعدد  عددرم ذلددَ م ددي، وفددي يددده المِه

 [(.46]فقاِ: َتخًين َ  َقتله؟ ما ك َ ألفعل ذلَ َّ  شاا هللا)
َّيه مهقف رائ  يدِ عل  ِمه الروح، وص اا ال   ، واالتزام بالم هج ااِدالمي فقدد 

َر  ( ]ااِراا:  َر َْخ   َ َرَن ور َر ْر َوا  [.15قاِ تعال : ) َوَا َتزر
َّيه الهفاا يتعلمه ال ا  ممن غدر بهف، َّ  ااِتقام  طاءع  ِلهب الم لف فدي ةدالتي 

 [(.47الرخاا والًدَ)]
ِ خايدددب ا: )مدددا ك دددَ ألفعدددل َّ  شددداا هللا( يًدددير هددد ا األِدددلهب فدددي الاءدددا  وفدددي قددده 

العرني َّل  َ  ه ا ال عل غير وار  وا متصهر وا هه في الح با ، في هد ا الظدرم 
الحاِددف، الدد   قددد يتعلددب يءدده ااِددتث اا، لمهقدد  الضددروَر، وإيقدداذ المهددج، لمددن المادددَ 

[(. 48لده هد ه ااعتبدارات المهههمد )] األصلي، الهفاا والمدف عدن الادرااا، ا تد هَّ
وهدد ا مثددل مددن عظمدد  الصددحاب  رهددي هللا عدد هف ةددين يابقدده  َخددالق ااِددالم علدد  
َعددددددائهفع وإ  كدددددايها قدددددد ظلمدددددههف، وهددددد ا  ليدددددل علددددد  وعددددديهف وكمددددداِ  َي  دددددهف مددددد  

 [(.49َّيمايهف)]
كا  َتدف َووفدرع ذلدَ   ع د الصحاب : َّ  ةظ الصحاب  من ةبه   ةب ال اي  -5
َعلدف وَعدرم مدن غيدرهف؛ يبالتدالي كدا      المحب  ْمَر المعرف  وهدف بقددره َ وم زلتده 

 ةاهف
 [(.50َشد َوكار)]  له 

َيدد بدن  ف ي ةا ْ  الرجء  يظهر ه ا الحب في الحهار الهدا ئ بدين َبدي ِد ءا  وندين 
الدْ  ، َّذ قاِ له َبه ِ ءا : َتحب َ  محمًدا اْل  ع ديا ملايَ تضرب ع قده، َويدَ 
َيددد: وهللا مددا َةددب َ  محمددًدا اْل  فددي ملايدده الدد   هدده يءدده تصدديبه  َهلددَ؟ فقدداِ  فددي 

َهلي)]  [(.51شهك ، وإيي جال  في 
، مدن اايما ْالثن من ْكنس يءه وجد فيهن ةالَو : »فقد قاِ  اايما وه ا الحب من 
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هله َةب َّلءه ممدا ِدهاهما، َو  يحدب المدرا ا يحبده َّا هللع َو   يلدره َ  كا  هللا وِر
 [(.52«)]يعه  في الم ر بعد َ  َيق ه هللا م ه كما يلره َ  يق م في ال ار

مما قالده ة دا  فدي ذم ب دي لحءدا : تدأْر الم دلمه  بمقتدل َصدحاب الرجءد  تدأًْرا  -6
بالًغددا، وكددا  ة ددا  ا بًددعره يعاددر عددن ةدداِ الم ددلمين، فمددن ي ددتحب الهفدداا هفدداه، 

 ا ب ي لحءا :ومن ي تحب المدح مدةهع فقاِ في هفا
 فأت الرجء  ف ل عن  ار لحءا  َّ  ِرب الغدر صرًفا ا مراج له
 فالملب والقر  وااي ا  مثال  قهم تهاصها بأكل الفار بي هف

 [( له ي اب التء  يهًما قام يخااهف53وكا  ذا شرم فيهف وذا شا )]
 وووووووووووووووووو
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 : من الح دثتين العبر والعظ ت
 

رتين  اات هام  يفملها يءما يل  :ف  هاتين الحا ْ  تين المْ 
يددددِ كدددل مدددن ةا ْددد  الرجءددد  ونئدددر معهيددد  علددد  َّشدددتراب الم دددلمين كلهدددف فددد   -َوًا:

م  ولء  الدعَه ال  ااِالم و تبصدير ال دا  بحقءقتده و َةلامده ' فلدء  َمدر الددعَه 
ل وةدهف َو ال  خل ائهف العلماا  و  غيره  ف .مهكهًا ال  األياءاا و الِر
دداِ ال ادد   َهمءدد  القءددام بهاجددب الدددعَه مددن َِّر َولئددَ القددراا   وإيددَ لت تًددعر مددد  

' ولمددا يمددَّ َمددد بعيددد علدد    الدد ين بلغددَ عدددتهف ِددبعين شددابًا مددن خيددَر صددحابته 
مقتل َولئَ ال  ر ال ت  ال ين كا  قد بعثهف ف  ذلَ ال دايل ي  ده .... ولقدد َِّتًدعر 

دداِ وفددد لدددعَه الخددهم علدديهف ' وذكددر ذلددَ لعددامر  ابددن مالددَ ع دددما َّقتددرح علءدده َِّر
َهف مدن كدل شد ا ' ولدئن لدف  ال ا  ال  الدين ولم ه كا  ير  َ  القءام بأبباا التالءي 
يملن تحمل م  ولء  الدعَه و ال ههض بها َّا بمثل ه ه المغدامَر وقادِه مدا قدد ي دتج 

 لقءام بأمره وتالءي  عهته .ع ها ' فلتمن المغامَر ' ولءلن ما َرا  هللا تعال  ف  ِايل ا
ك ا قد قل ا ف  الق ف األِو مدن هد ا المتداب ' َيده ا يفدَه للم دلف المقدام فد   -ْايءًا :

 ار الم ر َو الحرب َّ  لف يمل ه َّظهار  ي ه ' وي ن له ذلَ َّ  َمل ه َّظهار  ي ه ' 
قددام َيدده ي ددتث   مددن ذلددَ مددا َّذا كددا  الم  والدد   يدددِ علدد  هدد ا المًددهد مددن ِدديرته 

للم دلف فدد   ار الم ددر َّبتغدداا القءددام بهاجددب الدددعَه ااِددالمء  ه دداب ' فدد لَ مددن َيددهاع 
الفها  ال   تتعلب م  وليته بالم لمين كلهف عل  َِدا  فدرض الم ايد  الد   َّ  قدام 
 به البعَّ قءامًا تامًا ِقاَ الم  ولء  عن الباقين ' وإا َّشتركها كلهف ف  المأْف .

يددا مددا ت ادده  علءدده كددل مددن ةددا ْت  الرجءدد  ونئددر معهيدد  مددن  الدد  َّذا تفاوَ  -ْالثددًا :
واهح  عل  مد  ما كايَ ت ءَّ به َفئدَ المًركين من غل وةقد علد  المد م ين ' 
ةت  َّيهف َّرتضها ألي  هف َةَ مظاهر الخءاي  و الغدر َّبتغاا َّط داا غليدل َةقدا هف 

َيا ذلَ -عل  الم لمين  رائعد  لعلد  هد ه الااءعد  وق  ا عل  صهَر  -َقِه َّذا تفاو
لد  َولئَ الم لمين ال ين راةها هحء  تلَ الخءاي و األةقا  ' فقد َريَ كء  ةب  
خايب ره  هللا ع ه َِيرًا ف  بيَ الحارث ف  َّيتظار ِاع  قتله ' وكا  قد َِّتعار 
ش َر لءصلح بها شدأيه ويتاهدر َِّدتعدا ًا للمدهت ' وفد  الايدَ ط دل صدغير راح يددرج 
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غ لدد  مددن َمدده ' ولقددد كايددَ هدد ه اللحظدد  ' فدد  ة دداب مددن يتعلددب بالحءدداَ يحددهه فدد  
وي مددر فدد  اايتقددام ' فرصدد  رائعدد  لم دداوم  َو غدددر مقابددل غدددر ' ولقددد كددا  هدد ا هدده 
َهددل الايددَ كلهددف ' فمددا َّ  َّيتاهددَ َم الا ددل الدد  َّيصددرافه يحدده خايددب ةتدد   ة دداب 

ق دَ م دهًد  ع ددما َرت هاَ م عهَر لتخلصه من بدراْن مدهت م كدد ! ... ولم هدا و 
ط لها وقد َجل ه خايب ف  ةفره يالط ه كأيه َب ش هق ! .... ويظر َّليها وقدد َلدَف 
بما ف  ي  ها من الخهم وقاِ لها ف  هددوا المد من الحلدءف : َتخًدين ا  َقتلده ؟ مدا 

 ك َ ألفعل َّ  شاا هللا ! ....
 ا َوولئدددَ المًدددركه  فدددايظر الددد  معفدددَز الترنءددد  ااِدددالمء  لإلي دددا  ! ... خايدددب هددد

الحاقددو  الد ين راةدها يصدد عه  المدهت لده ظلمدًا وعدددوايًا ' عدرب َياتدتهف َرض واةدددَ 
َوظلتهف طبائ  وتقاليد واةدَ ' ولمن خايبًا َّعت ب ااِالم فأخرجه ااِالم َّي ايًا  خر 
' َوولئدَ عل دها علد  هداللهف ' فحب ددتهف هدالاتهف فد  طبدائعهف المتهةًد  الغددا َر ' 

 من تغيير وتحهيل.  ااي ايء  َعظف ما ي عله ااِالم ف  الااءع  ا فما
ي ددتدِ ممددا ِدداب َ  لألِددير فدد  يددد العدددو َ  يمت دد  عددن قاددِه األمددا  ' وا  -رابعددًا :

يملدن مدن ي  ده ولده قتدل ' ترفعدًا عددن َ  يفدر  علءده ةلدف كدافر ' كمدا فعدل عاصددف ' 
 رصد  مد ماًل الخدالص كمدا فعدل خايدب فإ  َرا  الترخص ' فله َ  ي تأمن ' مترقبًا ال

َيد ' ولمن له قدر األِير عل  الهرب لزمه ذلَ ف  األصح وإ  َمل ه َّظهدار  ي ده  و
بي هف ' أل  األِير ف  يد الم ار مقههر مها  ' فما  من الهاجب علءه تخلءص ي  ه 

 من هها  األِر
َيد ابن الدَْ   ألبد  ِد ءا  ' ق -خام ًا : علم دا مدد   -ايدل قتلده َّذا تأمل ا ف  جهاب 

دددِه هللا  ' وا ريدددب َ  هددد ه   المحبددد  التددد  كايدددَ ت اددده  عليهدددا َفئددددَ الصدددحاب  لِر
َهف األِباب الت  ةااَ ال  قلدهنهف كدل تضدحء  وند ِ فد  ِدايل  يدن هللا  المحب  من 
ددهله ' ومهمددا بلددي الم ددلف فدد  َّيمايدده ' فإيدده بدددو  هدد ه المحبدد   تعددال  و الدددفاع عددن ِر

ِه هللا  دِه هللا  اايما يعتار ياقص   لِر َّذ قداِ :)   ' وإيها لحقءق  صدرح بهدا ِر
 ا ي من َةدكف ةت  َكه  َةب َّلءه من ماله وولده ووالده و ال ا  َجمعين ( .

َِ ما ذكرياه من َمر خايب َيام كا  َِيرًا ف  مل  ' َ  كل مدا َملدن َ   -ِا ًِا :  
' مد  فدارق َِاِد  ا بدد م ده ' وهده َ   يله  معفَز ل ا  جاَ َ  يلده  كرامد  لدهل 
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معفددَز ال ادد  تمدده  مقرويدد  بالتحددد  و عددَه ال ادد  ' َمددا كرامدد  الهلءدداا و الصددالحين 
 فتأت  ع ها  و  َ  تقتر  بأ  يهع من التحد .

َهل ال    و الفماعد  ' وا َ ِ علءده مدن هد ا الد   َكدرم  وه ا ما جر  علءه جمههر 
وهه ْابَ كما َريَ ف  الحديث الصحءح ال   رواه البخدار  هللا به خايبًا قال القتل ' 

 وغيره .
قددد يت ددااِ الددبعَّ : فمددا الحلمدد  مددن تملددين يددد الغدددر مددن هدد اا ال تءدد   -ِددابعًا :

َعدائهف  هله ؟ وهاَل مل هف هللا من  الم م ين ال ين لف يخرجها َّا َِّتفاب  ألمر هللا وِر
 ليتغلاها عليهف ؟ .....
ذكرياه َكثر من مَر ' مدن َ  هللا تعدال  تعادد ببدا ه بتحقيدب َمدرين  و الفهاب هه كما

َّْ ددين : َّقامددد  المفتمددد  الم دددلف ' وال دددع  الددد  ذلددَ فددد  طريدددب شدددائم  غيدددر معاددددَ ' 
والحلم  من ذلَ َ  تتحقدب عاه يد  ااي دا  هلل تعدال  ' َو  يمحدص الصدا قه  عدن 

لمع   الت  ي   للمبايع  الت  جدرت الم افقين ' َو  يتخ  هللا م هف شهداا' َو  يتفل  ا
بين هللا وببا ه الم م ين و الت  صرح بها قهله تعدال  :) َّ  هللا َّشدتر  مدن المد م ين 

 َي  هف َومهالهف بأ  لهف الف   ' يقاتله  ف  ِايل هللا يءقتله  ويقتله  (
َو  مع ددد  كدددا  يبقددد  لتهقءددد  علددد  صدددَ هددد ه المعاهددددَ ' لددده َ  كدددل مدددا جددداا فددد  

ا وهددف ا يتحقددب ؟ ! بددل َو  قءمدد  تبقدد  ةي ئدد  لهدد ا التهقءدد  ةتدد  يحددَر بدده مضددمهيه
 صاةبه الف   و ال عا َ األبدي الخالدَ .

و المًلل  ف  اِاِدها ' َّيمدا تادهم فد  َر  مدن قدَدر هد ه الحءداَ العاجلد  َكثدر مدن 
قدددرها الحقءقدد  َوواهددا َكثددر ممددا ت ددتحب مددن ااهتمددام ' وهددعف تعلقدده فدد  المقابددل 

بدالل تعدال  َو هدع ه فد  الد    '  اايمدا حءاَ اْلخَر وشأيها ' وتلَ ه   ي  عددم بال
ومثدددل هددد اا ال دددا  ا ي تظدددر مددد هف َ  يغدددامروا بدددروح وا مددداِ ' َمدددا الم م ددده  ةقدددًا 
فالمًلل  غير متصهَر لديهف من َِاِها ' فل َ الحءاَ الديءا ف  يقي هف ' َقل شأيًا من 

َصغر طاع  يتقرب بها ال  خالقه ' وما التضدحء  بدالروح َ  تحب  الم لف عن َ اا 
ف  يقي هف َّا ااياالق  من ِفن الديءا ال  يعءف اْلخَر َويعف بهدا مدن غايد  هد  كدل 
َمل الم لف ف  ةءاته الت  يعءًها ' وهد ا الًدعهر يتفلد  بأوهدح صدهَر فد  األبءدات 

 الت  قالها خايب ع د مقتله ' خاص  ف   خر بيَ
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 يقِه :م ها وهه 
 ول َ بماد للعدو تخًعًا وا جزعًا َّي  ال  هللا مرجع 

 وووووووووووووووووو
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 غزوة بني النضير
 
دددِه هللا  دددِه   كدددا  بدددين يهددده  ب دددي ال ضدددير وِر ؛ عهدددد وجدددهار، فددد هب َّلددديهف الِر

لءعي ددهه فددي  يدد  الددرجلين اللدد ين قتلهمددا عمددرو بددن َمءدد  ع ددد رجهعدده مددن بئددر معهيدد ، 
 يا َبا القاِف، يعي َ عل  ما َةااَ.فقالها له: يعف 

دِه هللا    فقدد كدا  وجده ه   ْف خدال بعضدهف َّلد  بعدَّ، فتًداوروا علد  الغددر بِر
 بي هف في ذلَ الهقَ فرص  قد ا

تتمرر، فات قها َ  يصعد عمرو بن جحاش فهق بيَ من بيهتهف ْف يلقي صدخَر علد  
ِه  معده َبده بلدر وعمدر وعلد  ال   كا  يفلد  َّلد  جددار بيدَ مدن بيدهتهف و   الِر

 وطائ   من َصحابه، ولمن هللا تعال  َخار ياءه بما  بره اليهه .
دِه هللا  ي صدرم م درًعا مدن جددهار الفددار ويعده  َّلد  المدي د ، والصددحاب    وإذا بِر

يتبعهيدده، وهددف متعفادده  لمددا ةدددث، وا يعرفدده  ِدداب عه تدده بهدد ه ال ددرع ، فددأخارهف 
ِه   َ  يغدروا به، َو  هللا تعال  َخاره ب لَ. َ  اليهه  َرا وا  الِر

هف مدن غددر وخءايد ، فمدا  ابدد مدن  وهل ا يقَّ اليهه  عهدهف، َوظهروا ما في ي ِه
ِه  ل الِر  طر هف من المدي  ، فأِر

محمددد بددن م ددلم  َّلدديهف يددأمرهف بددالخروج مددن المدي دد ، وةددد  لهددف عًددَر َيددام يخرجدده  
ها ِهم يقتلده الم دلمه ، ونعدد َ  هدف اليهده  خاللها، ومن وجد في المدي   م هف بعد

ددل َّلدديهف الم ددافب عاددد هللا بددن َبددي بددن ِددلِه يًددفعهف علدد  العصددءا ،  َ  يخرجددها َِر
 ويعدهف بايضمام َل ين من ج ه ه َّليهف ليدافعها ع هف.
ددددِه هللا  : يددددا محمددددد افعددددل مددددا بدددددا لددددَ، وإذا بهددددف يدددددخله  ةصددددهيهف، ويقهلدددده  لِر

ِه  َروعهف ويخلهف ةت  يرعاهف، فق م هللا َِ   فحاصرهف الِر ، َومر بحرق  ٍِ لءا
في قلهنهف الرعب، ولف يفدوا وفاا من الم افقين، فاهاروا َّل  ااِت دالم، فصدالحها 

ددِه هللا  علدد  َ  يخرجددها مددن المدي دد ، ويأخدد وا معهددف مددا ةملتدده اابددل مددا عدددا   ِر
 ال الح.

َب دااهف، وةملدها مدا قددروا علد  ةملدده وهددم اليهده  بيدهتهف بأيدديهف، َوخرجدها ي دااهف و 
من متاعهف فهق اابل، وه ا جزاا الخائن للعهد ال   ي مر في الغدر، فخرج بعضدهف 
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َّلد  خياددر، ونعضددهف َّلد  الًددام، َوِددلف مدد هف يدامين بددن عمددرو، َوبده ِددعد بددن وهددب، 
ِه   لهما َمهالهما.  فترب الِر

 وووووووووووووووووو
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 لماين  )بني النضير(الجالء الث ني لليهود ةن ا
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
الخءايددد  والغددددر  يدددد  اليهددده  ، فهدددف ا يصدددارو  عدددن َخالقهدددف الدييئددد  ، ومددد امراتهف 
الخايث  ، التي تفلب لهف الضرر ، وتمده  ِداب لعد هف ، وطدر هف ، وإ  هددؤوا قلدياًل 

قداع ، ونعدد ف رعا  ما يعه و  َّل  ِابب عهدهف ، يبعد ما َصابهف في وقع  ب ي قي 
مقتل كعب بن األشرم ، اِتمايها والتزمها الصمَ ، َّا َيهف لف يصاروا عل  ذلدَ ، 
  يبعددد َةددٍد َخدد وا يتصددله  بالم ددافقين فددي المدي دد  ، والمًددركين فددي ملدد  ، وال اددي 

َا  شرهف بعد وقع  الرجء  ونئر معهي  ، ةيدث  صابر عل  َذاهف ، ْف ت اقف َمرهف ، و
دددِه هللا  بدددروا مددد امَر خاي ، وقتلدددده بهاِدددا  ةفددددر   ثدددد  ت دددتهدم القضدددداا علددد  ِر

 ي قاهيه علءه وهه جال  َّل  جدار َةد بيهتهف .
له من كيد المائدين ، وغددر الغدا رين ، ةيدث يدِز جاريدل بدالهةي  ولمن هللا يحمي ِر
دِه م درعًا ، ونعدث محمدد بددن  دِه بمدا  بدره اليهده  ، فقدام الِر مدن ال دماا فدأخار الِر

يهه  ب ي ال ضير ، يخارهف بأ  يخرجها من المدي د  وا ي داك ها الم دلمين  م لم  َّل 
، َومهلهددف عًددَر َيددام ، فمددن وجددد بعددد ذلددَ قتددل ، فتددأهاها للخددروج ، ولمددن الم ددافقين 
تدخلها ، فأخروهف ، َوخاروهف َيهف معهف هد الم لمين ، كمدا فضدحهف القدر   المدريف 

َهدل المتداب ، قاِ تعال : } َلف تر َّل  ال ين ياف قها يقهله  اخدهايهف الد ين ك دروا مدن 
لئن َخرجتف ل خدرجن معلدف وا ياءد  يدءلف َةددا َبددا وإ  قدهتلتف ل  صدريمف وهللا يًدهد 

 ( . 11َّيهف لماذبه  { )ِهَر الحًر : 
وه ا تراج  اليهه  ْق  بهعده  عاددهللا بدن َبدي بدن ِدلِه ، وم اصدَر قريظد  وغا دا  ، 

ددِه يخاددره وعزمددها علدد  مقاتلدد  ال م ددلمين ، ونعددث رئء ددهف ةيددي بددن َخاددب َّلدد  الِر
 بعدم الخروج . 

دددِه هللا  ، بعدددد َ  اِدددتخلف علدد  المدي ددد  ابدددن َم ملتدددهم ، وكايدددَ   ف ددار َّلددديهف ِر
غزَو ب ي ال ضير التي جرت َةداْها فدي ال د   الرابعد  للهفدَر ، ةيدث فدرض علديهف 

 . الحصار ، ولفأ اليهه  َّل  الحصه  ، واةتمها بها
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بقاد  يخديلهف وتحريقهدا ، ف زلدَ: } مدا قاعدتف مدن لي د  َو تركتمههدا   ْف َمدر ال ادي 
(، واعتدزلتهف قريظد  ، وخدايهف عاددهللا بدن 5قائم  عل  َصهلها يبإذ  هللا { )الحًدر : 

َبددي والم ددافقه  ، وةل دداؤهف مددن غا ددا  ، ونقددها فددي شددر ةدداِ ، محاصددرين َيامددًا ، 
دِه يريددو  الخدروج مدن المدي د  ، فهافدب علد  ةت  ايدةروا واِت دلمها ، و  دلها للِر َِر

ددهف وذراريهددف ، مدد  مددا ي ددتاءعه  ةملدده علدد  َّبلهددف مددن المتدداع َّا  َ  يخرجددها ب  ِه
 .   ال الح . وه ا يظهر عظم  ااِالم ، ورةمته بال ا  ، وةلف ال اي 
يهف لءحملههددا فخددرج اليهدده  يفددرو  ذيددِه الخيبدد  والهزيمدد  ، بعددد َ  خرنددها بيددهتهف بأيددد

َبهابدددًا وشدددبابءَ َووتدددا ًا، فرةدددل َكثدددرهف َّلددد  خيادددر، وطائ ددد  مددد هف َّلددد  الًدددام، َوِدددلف 
بعضددهف . وغدد ف الم ددلمه  َرهددهف و يددارهف ، َوِددلحتهف التددي بلغددَ خم ددين  رعددًا ، 

الْمائ َورنعين ِء ًا . -خهذَ الَر -وخم ين بءض   ، ْو
َهل الغدر والخءاي  ، فتف َّجالا ومن يتائج ه ه الغزَو تاهير المفتم  ااِالمي  من 

يهدده  ب ددي ال ضددير مددن المدي دد  كمددا ةصددل ألصددحابهف ب ددي قي قدداع مددن قاددل ، وذلددَ 
جزااًا بما ك اَ َيديهف ، ونه يخف الضرر عل  الم لمين ، ويقل بالمدي   َصدحاب 
القلدددهب المريضددد  ، المحملددد  بالغددددر والخءايددد  ، ومدددن يتائفهدددا وفهائددددها يدددزِو ِدددهَر 

التي جاا فيها وصف اليهه  ، وفضدح الم دافقين ، ونءدا  َةلدام ال دئ ، ونءدا   الحًر
جدهاَ القاد  والحدرق فدي َرض العددو َّذا اقتضددَ المصدلح  ذلدَ ، وفدهق ذلدَ  يددات 
بي ددات تث ددي علدد  المهدداجرين واأليصددار لتخلددد ذكددرهف فددي األرض َّلدد  قءددام ال دداع  ، 

 وهللا المهفب .
 وووووووووووووووووو
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 العظ ت العبر و 
 

وقددد َري ددا  ’وهدد ه صددهَر ْايءدد  مددن طاءعدد  الغدددر والخءايدد  المتأصددل  فدد  ي دده  اليهدده  
وتلددَ ةقءقدد   ’مددن قالهددا صددهَر َخددر  مددن خءددايتهف يءمددا اقدددم علءدده يهدده  ب دد  قي قدداع 

وذلددَ هده ِددر اللع د  االهءدد  التد  ةاقددَ  ’تاريخءد  صدددقتها الهقدائ  التدد  ا تحصد  
فله بءا  هللا تعا ل  ف  قهله :) لعدن الد ين ك دروا مدن ب د  َِّدرائيل علد  ل دا  بهف ِو
 ذلَ بما عصها وكايها يعتدو  ( . ’ او  وبء   ابن مريف 

ًا بلءغ   و اات هام  تتعلب بلثيدر مدن َةلدام الًدريع   ’ْف َّ  ف  ه ه الهاقع  لدرِو
 ااِالمء  ي كر م ها ما يل  :

ددهله الخاددر الدد   جددداا مددن هللا تعدددال  الدد   -َوا : بلًدددف مددا بيتددده اليهدده  مدددن   ِر
قادددل بعثتددده   تعدددد واةددددَ مدددن الخدددهارق المثيدددَر التددد  َكدددرم هللا بهدددا ياءددده  ’الغددددر بددده 
ب اهتده  اايمدا وه  مما ي بغ  َ  ي ترع  َّيتباه دا لءحمل دا علد  مزيدد مدن  ’َوْ ااها 
دددالته  اته وااقت ددداع بدددأ  شخصددديته ال اهيددد  تعتادددر األِدددا  األِو لهجددده ه وصدددد  ’وِر

 الًخصء  األخر  .
وقددد عاددر بعددَّ المدداتاين فدد  ال دديَر وفقههددا عددن هدد ا الخاددر االهدد  الدد   يددِز علدد  

ِه  عادر عدن ذلدَ بأيده َلهدف مدا بيتده اليهده  لده ! وكلمد   -ب ضح يهايا اليهه    الِر
عدن طريدب ااشدارات و  -االهام تدِ عل  مع   مًترب لل ا  كلهف فحاِد  االهدام 

طاءعءد  ا تخدتص بهدا فئدد  مدن ال دا   و  غيدرهف . وكلمد  ) الخاددر  ةاِد  -القدرائن 
َّيما تدِ عل  مع   هده مدن  ’االه  ( كما ي تعملها علماا ال يَر رةمهف هللا تعال  

ويحددن يعلددف َ  َ  هدد ا المع دد   و  غيددره هدده الدد    ’ِددمات ال اددَه و خصهصددءاتها 
دهله : وهللا فهه الهفاا من هللا تعدال ’يح  بالملر   جعل ال ا     بهعدده القداط  لِر

 يعصمَ من ال ا  .
ف ءف التمهيه ف  التعاير ؟ ... َما َّ  ه ا لء  َّا مظهرًا مدن  ’وإذا كا  األمر ك لَ 
وقدددد علمدددَ يءمدددا مضددد  َ  مصددددر َّيمدددار المعفدددزات  ’  مظددداهر َّيمدددار معفزاتددده 

ِه   .  ب اهته  ما اايلء  َّا صع ًا ف   -بعد ْاهتها بالقا  المتهاتر  -  للِر
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ددِه  ’ْاددَ باات دداق  ’قادد  يخيددل ب دد  ال ضددير وإةراقهددا  -ْايءددًا:   والدد   َتل دده الِر
وقددد يددِز القددر   تصددهيبًا لمددا َقدددم علءدده  ’مددن ذلددَ َّيمددا هدده الددبعَّ ْددف تددرب البدداق  

ِه  وذلَ ف  قهله تعدال  :) مدا قاعدتف مدن لي د  َو  ’من ذلَ : قاعًا و َّبقاًا   الِر
 . 5ئم  عل  َصهلها يبإذ  هللا .... ( الحًر تركتمهها قا

علد  َ  الحلدف الًدرع  فد  َشدفار العددو وإتالفهدا م ددهط  ’وقدد َِّدتدِ العلمداا بد لَ 
فالم أل  َّذًا من قايل ما يددخل  ’بما يراه اامام و القائد من مصلح  ال ماي  بأعدائهف 

د بتصدرفه هدد ا   ِه تحدَ َِّدف ال ءاِد  الًددربء  . قداِ العلمداا وإيمدا كددا  قصدد الِر
 ’تحقيددب المصددلح  وتلمدد  ال ددايل َّليهددا  -قاعددًا َو ك ددًا  -فدد  يخيددل ب دد  ال ضددير 

 َّرشا ًا وتعلءمًا لألئم  من بعده .
َمر اب  بلر ره  هللا ع ه بااةراق و القا   ’ونه ا ايضًا علل الًافع  رةمه هللا 

ددل خالدددًا الدد  طلءحدد  ون دد  تمددءف    دده عددن ذلددَ فددد  مددد  َيدده يهدد  هدده ي ’ةي مددا َِر
ويقددِه رةمدده هللا فدد  هدد ا :) ولعددل َمددر َبدد  بلددر بددأ  يل ددها عددن َ   ’ةددروب الًددام 

دِه  ’يقاعها شفرًا مثمدرًا  يخادر َ  بدال  الًدام ت دتح علد    َّيمدا هده أليده ِدم  الِر
َّختددار التددرب يظددرًا للم ددلمين ( .  ’فلمددا كددا  مباةددًا لدده َ  يقادد  ويتددرب  ’الم ددلمين 

من َّباة  قا  شفر الم ار وإةراقه َّذا َّقتضَ المصلح  هه م هب وه ا ال   قل اه 
ياف  مهل  ابن عمر ومالَ و الثهر  َوب  ة ء   و الًافع  َوةمد وإِحاق وجمهدهر 

 ال قهاا .
َه . َاع  بعدم جها  ورو  عن ليث ابن ِعد َوب  ْهر و األو

َعددائهف بددو   -ْالثًا: قتداِ ) وهده ال د ا َّت ب األئم  عل  َ  ما غ مه الم لمه  مدن 
َويده ا يفدب علءده  ’( يعه  ال ظر و التصرم يءه الد  مدا يدراه اامدام مدن المصدلح  

م دتدلين  ’تق ءمه بين الفءش كما تق ف عليهف الغ ائف التد  غ مههدا بعدد قتداِ وةدرب 
 -كمددا َريددَ  -فقددد خددص بدده  ’فدد  تق ددءف فدد ا ب دد  ال ضددير   علدد  ذلددَ ب ءاِددته 
 ر وقد يِز القر   تصهيبا ف  اايتين اللتين ذكرياهما .المهاجرين  و  األيصا

ْف َّختل ها ف  األراه  الت  غ مها الم لمه  بهاِدا  الحدرب : فد هب مالدَ الد  َ  
وإيما يله  خراجها وق ًا لصالح الم لمين َّا َ  ير  اامدام  ’األرض ا تق ف مالقًا 

 قريبًا من ه ا الم هب . وي هب الح  ء  ’َ  المصلح  تقض  الق م  فإ  له ذلَ 
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َمددا الًددافع  فدد هب الدد  َ  األرض المددأخهذَ ع ددَه تفددب ق ددمتها كمددا تفددب ق دددم  
 وهه الظاهر من م هب اامام َةمد . ’غيرها من الغ ائف 

بأمهاِ ب   ال ضدير علد  خدالم   َ  تصرم ال ا   ’و ليل ما ذهب َّلءه الًافع  
َّيمددا كددا  ب دداب عدددم وجدده  َ  قتدداِ  ’مددا تقتضددءه الق ددم  بددين الغددايمين فدد  الحددرب 

وقد يصَ اْلي  عل  ذلَ ف  معرض تعليدل  ’ت اب ع ه الحصِه عل  تلَ الغ ائف 
ددهله  ’فدد  فدد ا ب دد  ال ضددير  ’  ةلمدده  وهدد  قهلدده تعددال  :) ومددا َفدداا هللا علدد  ِر

دله علد  مدن يًداا ( وإذا  م هف فما َوج تف علءه من خيل وا ركاب ولمدن هللا ي دلَ ِر
ا هه م اط جهاَ عدم الق م  ألراه  ال  ا فمن الهاهح َيه َّذا َّرت   الحلف كا  ه 
ِهاا ف  ذلَ األراه  وغيرها  ’وعا  الحلف الم صهص علءه ف  ةب الغ ائف  ’معه 
. 

َهمهدا عمدل عمدر رهد  هللا  ’و ليدل مدا ذهدب َّلءده مالدَ َوبده ة ء د  َمدهر كثيدَر  مدن 
وجعلها وق ًا يفدر  خراجهدا ريعدًا للم دلمين  ’ع ه ةي ما َّمت   عن تق ءف ِها  العراق 

 ولء  المفاِ ه ا مت   ألكثر من ه ا العرض المفمل ف  المهههع .
هده التعليدل الد   ذكدره هللا تعدال   ’َّيما ال   ي بغ  َ  ي تبه َّلءه من ه ا البحث ه دا 

فدد  تق ددءف فدد ا ب دد  ال ضددير َّذ َّخددتص بدده   فدد  اْليتددين اللتددين َوهددحتا ِءاِددته 
فقددد ذكددر هللا تعددال  فدد  تعليددل ذلددَ بقهلدده :) لمدد  ا يلدده   ولدد   ’ًا  و   خددرين َياِدد

بين األغ ءاا م مف ( َ  كد  ا يلده  تدداِو المداِ محصدهر يءمدا بدين طبقد  األغ ءداا 
 م مف فقَ .

و التعليل به ه الغاي  ي ذ  بأ  ِءاِ  الًريع  ااِالمء  فد  شد و  المداِ قائمد  فد  
وإ  كدل مدا ت دءَّ بده كتدب الًدريع  ااِدالمء  مدن  ’ا الماددَ جملتها عل  تحقيدب هد 

األةلددام المتعلقدد  بمختلددف شدد و  ااقتصددا  و المدداِ ياتغدد  مددن ورائدده َّقامدد  مفتمدد  
عا ِ تتقارب يءه طبقدات ال دا  و فئداتهف ويقضد  يءد  علد  َِدباب الثغدرات التد  قدد 

ر عل  ِير العدال  و تااءقه ’تظهر يءما بي هف   ا .والت  قد تْ 
ولدده طبقددَ َةلددام الًددريع  ااِددالمء  َويظمتهددا الخاصدد  بالمدداِ مددن َّةءدداا لًدددريع  
الزكددداَ وم ددد  للرندددا وقضددداا علددد  جمءددد  مظددداهر ااةتمدددارات لعددداش ال دددا  كلهدددف فددد  
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َق ولمدد هف جمءعددًا ملت دده   ’بحاهةد  مددن العددءش  لددء  فدديهف كددل  ’قددد يت دداوتن فدد  الدر
 عل   خر وإ  كايها جمءعًا متعاويه  .

 ’لمهدف َ  تعلددف َ  هللا تعدال  لمددا جعدل غايدد  شدريعته فدد  الدديءا َّقامدد  هد ا المفتمدد  وا
ائل َوِبابًا معي   َلزم ا َّتباعها وعدم الخروج عليها  َ  َ  هللا تعدال   ’شرع ل لَ ِو

دديل  معددًا  فددال يفددَه َ  يقدداِ : َ  الغايدد  مددن ااِددالم  ’تعاددديا بلددل مددن الغايدد  و الِه
بددل َّ   ’فل  ددلَ الد  ذلددَ مددا يدراه مددن األِدباب و ال ددال  ’مابءد  َّقامد  العدالدد  ااجت

يل  معًا  فلن تتحقب الغايد  التد  َمريدا هللا  ’ه ا يعد خروجًا عل  كل من الغاي  و الِه
دديل  التدد  شددرعها ل ددا ِددايال الدد  تلددَ الغايدد  والتدداريخ  ’تعددال  بتحقءقهددا َّا باتبدداع الِه

 َعظف  ليل و الهقائ  َكار شاهد .
لتتأمددل التعليددب االهدد  العظددءف  ’وجدددير بددَ َ  تعدده  الدد  ِددهَر الحًددر بلاملهددا هدد ا 

ددِه  ’علدد  هدد ه الحا ْدد  بمفمهعهددا وعامدد  مالب دداتها : اليهدده  الم ددافقه   ِءاِدد  الِر
َهف ما يمل َ من الهقدهم علد   ’ف  الماِ و الحرب وغير ذلَ ...  فه ه ال هَر من 

  و  ه ه القص  وعظاتها .
 وووووووووووووووووو
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 غزوة بار الث ني 
 

ةز  الم لمه  عل  قتالهف في غزَو َْْةد ةزًيدا شدديًدا، وتم دها َ  يحددث بيد هف وندين 
ك ار قريش لقاا قريب يثأرو  يءه لًهدائهف، وكا  َبه ِ ءا  قد واعد الم لمين عل  

، وخدرج الحرب ع د بدر في العام المقال، فاِتعد الم لمه  له ا اللقاا اِدتعداً ا جيدًدا
دددِه  فدددي المهعدددد المحدددد  َّلددد  مددداا بددددر، بعدددد َ  َ بدددها اليهددده    الم دددلمه  مددد  الِر

 واألعراب، َوقامها ه اب ي تظرو  جءش المًركين.
وخددرج َبددده ِددد ءا  يقدده  جدددءش المًدددركين، ولم دده خدددام مدددن مهاجهدد  الم دددلمين فعدددا  

هقدَ غيدر بفءًه َّل  مل  بحف  َ  ه ا العدام ا مادر يءده، وقدد َجددبَ األرض، وال
م اِب للحرب، َما الم لمه  فظلدها ه داب ْمايءد  َيدام، عدا وا بعددها َّلد  المدي د  وقدد 

 ِمعَ القبائل بما ةدث من اي حاب المًركين.
 وووووووووووووووووو
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 غزوة دوم  الجنا 
 

دِه  َ  القبائدل العرنءد  التدي تقدءف ةدِه  ومد  الف ددِ تقاد    جاات َخبار َّل  الِر
يهدددا، وت هدددب َمدددهالهف، َويهدددف قدددد اةتًددددوا لمهاجمددد  المدي ددد ، فخدددرج طريددب المدددارين عل

ِه  في َلف من الم لمين َّل   ومد  الف ددِ ، وكدا  ي دير بدالفءش لديال فقدَ   الِر
ِه  َعدااه، ووصل الِر َّل  ملا  األعدداا ففدأَ، ف درت الفيدهش مدن   ةت  ي اجئ 

َهدل  ومد  الف ددِ ، َمامه، وغد ف الم دلمه  كدل مدا تركده األعدداا خل هدف، وفدر كد  لَ 
ددِه  ددل ال ددرايا فددي كددل ياةءدد ، فلددف يثاددَ َمددام الم ددلمين   فأقددام الِر ه دداب َياًمددا يِر

 َةد، ونعدها عا  الم لمه  َّل  المدي  .
 وووووووووووووووووو
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 دوم  الجنا  خطر من الشم  
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
 اهي  ، تحَققَ العديدد مدن خالِ ال  ين الخم  التي قضاها الم لمه  في المدي   ال 

َِ َ َركايها  ال تائج المهَم  ، فعل  الصعيد الداخلي تحَد ت معالف  ولتهف ال اشئ  وتأ
، وعل  الصعيد الخارجي ظَلَ ةرك  الدعَه والتهجءه م تمَرَ بين القبائدل طدهاِ تلدَ 

ي  مدن المَدَ ، في الهقدَ الد   َْادَ الم دلمه  يءده ك دااتهف الحرنءد  وقددراتهف الع دلر 
خددالِ المعددارب التددي  ارت بيدد هف ونددين المًددركين ، ةتدد  اِددتااعها فددرض ِددءارتهف 

 عل  الم اطب المحءا  بهف .
وفي ه ه الظروم ظهدر خادرن جديدد مدن جهد  الًدماِ ، فدي م اقد  قريبد  مدن الًدام 

ةددهالي  –ْيقدداِ لهددا    ومدد  الف دددِ   ، وهددي تبعددد عددن يثددرب م دديَر ِددت  عًددر يهمددا 
، وتحه  عل  ِهق كايدر يقصدده ال دا  مدن كدَل ملدا   -ين كيلهمترًا َرنعمائ  وخم 

 . 
َهمء ن كار  ، وذلَ لقرنها من  ول  الغ اِ   المهالء  للروم من جه  ،  وكا  لمهقعها 
ووقهعهدددا فدددي طريدددب القهافددددل التفاريددد  مدددن جهددد  َخددددر  ، ممدددا يتدددءح ألهلهدددا فرصدددد  

ي ظَل تدهَفر الحمايد  العرنءد  والم دايدَ الَتعَرض لقهافل الم لمين وااِتيالا عليها ، ف
َيا َ األبباا ااقتصا ي  لدول  الم لمين ال اشئ  .  الرومء  ، وما قد يترَتب علءه من 
وفدددي شدددهر رنءددد  األَوِ مدددن ال ددد   الخام ددد  للهفدددَر ، وصدددلَ األخبدددار َّلددد  المدي ددد  

القضداا علدد  و  –   –بتفَمد  القبائدل فدي تلددَ الم اقد  ، واِدتعدا هف لمحارندد  ال ادي 
باددها ر فت ددٍ  جديدددٍَ ، فمددا  ابددَد مددن َّط ائهددا مددن  –   – ولتدده ، وه ددا َةددَ  ال اددي 
 الاداي  قال َ  يعْظف خارها .

ِه هللا  ال ا  ، وةَرهدهف علد  القتداِ فدي ِدايل هللا ، مد َكرا َّيداهف  –   -ف ا   ِر
َعَده هللا تعدال  للمد م ين ، فتفَهدزوا للغدزو ، ةتد  بلدي عدد  هف َلدف مقاتدٍل، وعدَين بما 

َهلها ، وهه ِباع بن عرفا  الغ ار  رهي هللا ع ه ،  عل  المدي   رجاًل لف يلن من 
وذلدددَ لمعرفتددده علءددده الصدددالَ وال دددالم بل ااتددده وقدرتددده علددد  َّ اَر األمدددهر ، ولترنءددد  

 الصحاب  عل  ال م  والااع  لألمير ََيًا كا  شأيه وي به .
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الف دددِ   ، وم ددتعي ًا بدددليٍل مدداهٍر ْيقدداِ لدده مدد كهر ، وتحددَرب الفددءش قاصدددًا    ومدد  
 اختءار َِلف الارق َوبعدها عن مراقب  العدو . –   -وطلب م ه ال اي 

للفددءش بالم ددير طددهاِ الليددل ،  –   -وتادددو عظمدد  القءددا َ ال اهَيدد  فددي َمددر ال اددي 
 والتهَقف في ال هار ، من َجل م اجأَ األعداا وهف عل  ةين غ ل  .

هجيا المًددركه  بخاددر وصدِه الم ددلمين ، وكددا  وقعدده شدديدًا علدديهف ؛ فلددف يلهيددها وفد
بالقددددوم فدددي الهقدددَ الددد   كدددايها يخَااددده  يءددده  –   -يتصددَهرو  َ  يبدددا رهف ال ادددي 

لمهاجم  المدي   واِتباةتها ، فأصابهف الخهم الًدديد ، ونلغدَ قدهاهف المع هَيد  َ يد  
 ين ورااهف  يارهف َومتعتهف .م ته  ، مما  فعهف َّل  الهروب تارك

ولددف يفددد الم ددلمه  فيهددا َةدددًا ِدده  عدددٍ  قليددل مددن الَرعدداَ مدد  ماشدديتهف ، فأصددابهها 
 غ ءم  ِهل  
لدف يلتدف بهد ا ال صدر ، بدل بعدث ال درايا لتتَبد  القدهم ، فلدف يفددوا  –   -لمَن ال ادي 

ددِه هللا  قهمدده ،  ف ددأله عددن –   -ِدده  رجددل ، فأِددره الم ددلمه  َوةضددروه َّلدد  ِر
 ااِالم ، فأِلف وةْ ن َِّالمه . -   -فأخاره بهرونهف ، وعرض علءه 

ونقي الفءش ه اب عَدَ ََياٍم ْف عا  َّل  المدي   ، وفي طريب عه تده التقد  عيي د  بدن 
، فاِتأذيه بأ  يرع  غ مه وإبله في م داطب الم دلمين  –   -ةصن ال زار  بال اي 

 فأذ  له . 
فددي هدد ه الغددزَو ، واِددتااع َ  يحَقددب عددد ًا مددن األهدددام  –   -وهلدد ا يفددح ال اددي 

المهمدددد  ، فإهددددافً  َّلدددد  القضدددداا علدددد  شددددَر َولئددددَ األعددددراب ، وةمايدددد  المدي دددد  مددددن 
األخاار المحتمل  ، كايَ هد ه الغدزَو فرصدً  لالَطدالع علد  طاءعد  الم داطب العرنءد  

 تقالَءًا ، كما َيهدا فرصد  في الًماِ ، ومعرف  المهاطن التي يملن َ  تًَلل تهديدًا م
ك لَ لحرما  قريش من ََ  جه  قد تمَد لها يد العه  والم اعدَ اةقٍا ، َّهدافً  َّلد  
ددالٍ  واهددحٍ  َّلدد  الددروم بمددد  قددَهَ الم ددلمين وقدددرتهف  مددا تحملدده هدد ه المهاجهدد  مددن ِر

 عل  المهاجه  .
 وووووووووووووووووو
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 غزوة بني المصطلق
 

خبار للم لمين عن العدرب جمءًعدا، يراقادهيهف ةتد  ا ي داجئههف كايَ العيه  تأتي باأل
دددِه هللا  َبدددءف ب دددي المصدددالب   بحدددرب َو خءايددد ، وعلدددف ِر  -وهدددف مدددن اليهددده -َ  

دددِه هللا  مدددن هددد ه األيبددداا جهدددز   يفهدددز قهمددده للهفدددهم علددد  المدي ددد ، ولمدددا تأكدددد ِر
دبايا، وكدا  فدي ال دا ي جهيريد  ب دَ جءًده، وغدزا ب دي المصدالب، واتخد هف َِدار  ِو

دددِه هللا  -ب دددَ ِددديد ب دددي المصدددالب-الحددارث  ، وتزوجهدددا، ولمدددا ايتًدددر فأعتقهدددا ِر
دددِه هللا  الخادددر بدددين َهدددل بيدددَ مدددن ب دددي ال دددا ، قدددالها: َصدددهار ِر ، فدددأعتقها مائددد  

ِه  لهف، فمايَ َكار يعم  عليهف َّل  جايدب يعمد    المصالب َّكراًما لمصاهَر الِر
ِه   لهف.  مصاهَر الِر

:الم ا  فقه  في ه ه الغزَو
، فاي ما الم دلمه  ي دقه  مدن بئدر تدزاةف علد   ظهرت طاءع  الم افقين في ه ه الغزَو

مدد  رجددل مددن األيصددار اِددمه  -غددالم عمددر بددن الخادداب-المدداا جهفدداه بددن م ددعه  
ِ ا  بن ونَر ةلء  الخزرج، وتضارنا، وكا  الخالم يتحِه َّلد  معركد  فقدد اختلدف 

ددِه المهدداجرو  واأليصددار، فهددد فأطدداعهه، وايتهدد  الخددالم، ولمددن الم ددافب   َهف الِر
عادد هللا بددن َْبدي اتخدد  هد ه الهاقعدد  فرصدد  لتقهيد  الخددالم بدين المهدداجرين واأليصددار، 
فقاِ: َو قد فعلهها؟ قد يافرويا وكاْرويا في بال يا، وهللا ما مثل ا ومثدل محمدد َّا كمدا 

دمَرن كلبدَ يأكلدَ، َمدا وهللا لدئن َِ رجع دا َّلد  المدي د  لءخدرجن األعدز م هدا  قاِ القائل: 
 األذِ.

ددِه  والم ددلمين مددن المدي دد ، َوخدد  يحددرَرض ال ددا  علدد    َورا  ابددن ِددلِه طددر  الِر
المهاجرين، ويأمرهف بعدم التعاو  معهف َو ااة ا  َّليهف ةت  يتركها المدي   ويرةلها 

َيد غالًما صدغيرً  َيد بن َرقف كالم عاد هللا، وكا   م   دِه ع ها، ِو ا، فأِدرع َّلد  الِر
وطلدددب مدددن  -رهدددي هللا ع ددده-عاددددهللا بدددن َْبدددي، فغضدددب عمدددر  ، َوخادددره بمدددا قالددده

دِه  دِه هللا   الِر قداِ: )كءدد  يدا عمدر َّذا تحدددث   َ  يقتدل هد ا الم ددافب، لمدن ِر
 ال ا  َّ  محمًدا يقتل َصحابه( _]ابن ِعد[.
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دِه لل ادي  وع دما علف َِديد بدن ةضدير بمدا قالده عادد هللا بدن َبدي قداِ : فأيدَ يدا ِر
ددِه هللا،  -وهللا-هللا تخرجده م هددا َّ  شدئَ، هدده  الدد ليل َويدَ العزيددز، ْددف قداِ : يددا ِر

لده الخدَر )فصهًصدا  -يعددو  -ارفب به، يأهللا لقد جاايا هللا بَ، وإ  قهمه لي ظمده  
 من الفهاهر( ليتهجهه، فإيه ير  َيَ قد ِلاته ملمه.

َيددًدا ددِه  وعلددف عاددد هللا بددن َبددي َ   ددِه هللا   َخاددر الِر   بمددا قالدده، فأِددرع َّلدد  ِر
يحلف له ك ًبا َيه ما قاِ شيًئا، و اف  بعَّ الحاهرين ع ده، فقدالها: ع د  َ  يلده  
الغدالم َوهدف فدي ةديثده، ولدف يح دظ مدا قداِ الرجدل، وإذا بدالقر   ي دِز يء ضدح الم دافب 

َيد بن َرقف قاِ تعال : }هف ال ي ن يقهله  ا ت  قها عل  مدن عاد هللا بن َْبي ويصدق 
ِه هللا ةت  ي  ضها وهلل خزائن ال مهات واألرض ولمن الم افقين ا ي قهه  .  ع د ِر
هله وللم م ين  يقهله  لئن رجع ا َّل  المدي   لءخرجن األعز م ها األذِ وهلل العَز ولِر

 [.8-7ولمن الم افقين ا يعلمه { ]الم افقه : 
بي ابن م من مخلص في َّيمايه اِمه عاد هللا َيًضا، فلمدا وكا  للم افب عاد هللا بن َ

علف ب لَ تاَر من َبءه، ووقف عل  َبهاب المدي   يرف  ِء ه، ويم   َباه من  خهلهدا، 
دددِه هللا هددده العزيدددز َويدددَ الددد ليل، ولدددن تددددخل ةتددد  يدددأذ  فدددي  ويقدددِه ألبءددده: َّ  ِر

: )بدل ه، وقاِ لده ال ادي عاد هللا والد َذ  له ورفَّ َ  يقتل   خهلَ، ولمن ال اي 
 يترفب به ويح ن صحاته ما بقي مع ا(.

 ح دث  اإلعك:
بعد غزَو ب ي المصالب، وفي طريب العه َ، اِتراح الفءش بعَّ الهقَ، ونعد فتَر 
اِددتعدوا للرةيددل، ونددددَ الرجدداِ يرةلددده ، وذهددب بعدددَّ الم ددلمين َّلددد  هدده ج ال ددديدَ 

دددِه  َوج الِر عيدددر فحملدددهه علددد  بعيرهدددا، وهدددف ، وهددده خبددداا يههددد  علددد  البعائًددد  
 -رهدي هللا ع همدا-يظ ه  َيها بداخله، ولم ده كدا  خالًءدا، فقدد ذهادَ ال ديدَ عائًد  

تبحددث عددن عقددد فقدتدده، فلمددا رجعددَ وجدددت الملددا  خالءددا وقددد رةددل القددهم، ففل ددَ 
رهددي هللا -وةدددها ت تظددر، وكددا  فددي مدد خَر الفددءش الصددحابي صدد ها  بددن المعاددل 

فمدد  مددا يقدد  مددن الف دده ، فلمددا مددر بالملددا  وجددد ال دديدَ عائًدد  وكددا  يتددأخر لء -ع دده
جال دد  فقدداِ: َّيددا هلل وإيددا َّلءدده راجعدده  .. ْددف َيدداخ الفمددل، َو ار ظهددره ةتدد  ركاددَ 

 ال يدَ عائً ، وايالب يقه  الفمل ةت  لحب بالم لمين.
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ِه هللا ،  ووجد الم افقه  فرصتهف المايَر في التً ء  عل  َم الم م ين وال يل من ِر
فأشددداعها َ  صددد ها  بدددن المعادددل اعتدددد  علددد  ال ددديدَ عائًددد  واتهمههمدددا بال اةًددد ، 
وهلدد ا روسج الم ددافب عادددهللا بددن َْبددي و خددرو  معدده هدد ا المددالم الادد  ا، ةتدد  صدددقه 
ددا عملء ددا فددي عدددم  بعددَّ ال ددا ، َورا  هللا تعددال  َ  يختاددر المدد م ين، َو  يعلمهددف  رًِ

 تصديب الًائعات.
دِه فلف ي ِز ال ةزيً دا، َوبده بلدر ا   هةي به ا الًأ  شهًرا كامال، وظدل خاللده الِر

، ولزمَ ال راش، ولف  يدر  ما يص  ، َما ال يدَ عائً  فقد عا ت مريض  من الغزَو
تعلددف بمددا يقهلدده ال ددا ، فلمددا علمددَ ظلددَ تبلددي ليددل يهددار، وع دددما اشددتد بهددا المددرض 

ددِه  ددِه  وذهاددَ َّلدد  بيددَ َبيهددا  اِددتأذيَ مددن الِر يالددب م هددا َ    ففااهددا الِر
ت ددتغ ر هللا َّ  كايددَ فعلددَ ذيًبددا، وإ  كايددَ بريئدد  ف ددهم يارئهددا هللا، ف ددلتَ ال دديدَ 
عائً  عن البلاا، وقالَ: له قلَ لمف َّيي م يب  صدقتمهيي، وإ  قلدَ لمدف بريئد  لدف 
دف: }فصدار جميدل  وهللا تصدقها، وهللا يعلف َيي بريئ ، وا َقِه ِه  مدا قداِ َبده يِه

ف:   [.18الم تعا  عل  ما تص ه { ]يِه
بريئدد  مددن هدد ه التهمدد ، قدداِ  -رهددي هللا ع هددا-ويددِز الددهةي ياددين َ  ال دديدَ عائًدد  

تعال : }َّ  ال ين جااوا باافَ عصب  م مف ا تح اهه شًرا لمف بل هه خير لمدف لمدل 
ها َّذ امددرئ مدد هف مددا اكت ددب مددن ااْددف والدد   تددهل  كاددره مدد هف لدده عدد اب عظددءف . لدد

ِددمعتمهه ظددن الم م دده  والم م ددات بأي  ددهف خيددًرا وقددالها هدد ا َّفددَ ماددين . لددها جددااوا 
علءه بأرنعد  شدهداا فدإذ لدف يدأتها بالًدهداا فأولئدَ ع دد هللا هدف المداذبه  . ولدها فضدل 
هللا علددءلف ورةمتدده فدددي الددديءا واْلخدددَر لم ددلف فددي مدددا َفضددتف يءددده عدد اب عظدددءف . َّذ 

هلدده  بددأفهاهلف مددا لددء  لمددف بدده علددف وتح دداهيه هيً ددا وهدده ع ددد هللا تلقهيدده بأل دد تمف وتق
عظءف . ولها َّذ ِمعتمهه قلتف ما يله  ل ا َ  يتملف به ا ِبحايَ هد ا بهتدا  عظدءف . 

مدد م ين . وياددين هللا لمددف اْليددات وهللا علددءف  يعظلددف هللا َ  تعدده وا لمثلدده َبددًدا َّ  ك ددتف
ةًد  فدي الد ين  م دها لهدف عد اب َلدءف فدي الدديءا ةلءف . َّ  ال ين يحاه  َ  تًدء  ال ا

واْلخدددَر وهللا يعلدددف َويدددتف ا تعلمددده  . ولدددها فضدددل هللا علدددءلف ورةمتددده وإ  هللا راوم 
 [.20-11]ال هر:  رةءف{
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ددِه  ددِه   وعددا ت ال رةدد  َّلدد  الِر الدد ين اتهمددها   والم ددلمين جمءًعددا، وعاقددب الِر
 ا المدالم المداذب، فأقدام علديهف ةدد القد م ال يدَ عائً  بال اةًد ، وكدايها يروجده  هد

ْمددايين جلدددَ، وكددا  مدد هف م دداح بددن َْاْدد  ابددن خالدد  َبددي بلددر، وكددا  َبدده بلددر ي  ددب 
علءه ل قره وةاجته فأق ف َا يعاءه  رهًما واةًدا بعد ما قاله فدي ةدب اب تده، ولمدن هللا 

ددر  -تعدال - َبده بلددر عددن َرا  َ  ي ددتمر عاداا َبددي بلدر، وإة ددايه َّلدد  م داح، فم س
 يمي ه، وَعا  ابن خالته ما كا  يعاءه.

 وووووووووووووووووو
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 ح دث  اإلعك .. ومنهج المواجه   
 

 الدكتهر ِعد بن عاد هللا الحميد
َّذا َةدددبس عادددده ابدددتاله، ويختلدددْف الددداالَا مدددن شدددخٍص  -ِدددبحايه وتعدددال   -َّ س هللا   

علدد  الدداالا ْهددف األياءدداْا  ْلخددر، ويت دداوْت الصددار مددن فددرٍ  ْلخددر، َوخيددر مددن صددار
ل، وفدي القدر   المدريف ِدهرًَ كاملدً  يزلدَ ب دهرر الحقءقد ، ونءايهدا للم دلمين كافد ،  والِر

مدن  -رهي هللا ع ها -فمايَ ِهَر ال هر، وقد يزلَ ه ه ال هَر لتارَئ ال يدَ عائً 
َعداْا هللا من الم افقين، وكْل ا ِمَ  عن ةدديث اا فدَ، ورمدي التهم  التي َلصقها بها 

لهددا فددي كتابدده، َو س  -جددل وعددال  -بال اةًدد ، وتارئددَ  هللا  -رهددي هللا ع هددا -عائًدد 
ِه هللا رهي  -وَهل بيته، وص ها  -رهي هللا ع ه -وَهل بيته، َوبا بلرٍ  -   -ِر
والم دلمين جمءعدًا، عاشدها هد ا الًدهر كلدهر فدي مثدل هد ا الفده الخدايب، وفدي  -هلل ع ه

ائل ، ب ابر هد ا الحدديث.وةقًا َّ س ااي دا  لءقدْف مدتملماًل َمدام هد ه ظلر تلَ اْلام اله
دددِه ، َومدددام تلدددَ اْلام -   -الصدددهَر ال ظءعددد ، لتلدددَ ال تدددَر األلءمددد  فدددي ةءددداَ الِر

َوجتدده المقرندد ، وهددي فتدداَن صددغيَر فددي يحدده  -رهددي هللا ع هددا -العمءقدد  لعائًدد  وهددي 
تعتدددزر بدده، وهدددي اب دد  الصدددديب  ال ا ِددَ  عًددر مدددن عمرهددا، وترمددد  فددي شدددرفها الدد  

َوْج محمدد بدن عادد هللا  -ال اشئ  في العش الاداهرر الريءد ، وترمد  فدي َمايتهدا، وهدي 
، وقددد عاشددَ معددْه م ددْ  ِددنس التاِددع ، هدداهي ذ  ترمدد  وهددي -علءده الصددالَ وال ددالم 

هللا  بريئددد ، ا تحتددداْط الًددديا، وا تتهقدددْ  شددديئًا، فدددال تفدددْد مدددا يارئهدددا َّاس َ  ترجدددها مدددن
دددِه هللا رؤيدددا تارئهدددا ممدددا ْرميدددَ بددده، ولمدددن الدددهةي يتلادددْث  -   -وترقدددب َ  يدددر  ِر

ها مددن لحظدداٍت  لحلمددٍ  يريدددها هللا شددهرًا كدداماًل، وهددي فددي مثددل هدد ا العدد اب، فمددا َشدددس
ًَ مدن المدرض، فتعاو هدا الحمد  وهدي  وهدي ت اجدْأ بدالخارر مدن َمَر م داح، وهدي مهددو 

ِْ ألمها في ةزٍ  َوِ : )ِبحا  هللا، وقد تحدث ال ا  به ا؟ فتفياها َمهدا: يعدف،  تقه
دددِه هللا : وِر : وقدددد علددف بددده َبددي فتفياهدددا َمهددا: بددد عف، فتقددِه ؟ فتفياهدددا -   -وتقددِه

ك لَ: يعف(.ويالْه من ةدزٍ  ةدين تفدد يايهدا الد   تد مْن بده، ورجلهدا الد   تحبدْه يقدِه 
ددا بعددد فإيسددْه بلغ ددي عددن كدد ا وكدد ا، فددإ  ك َر بريئددً  ف دديارئَ هللا لهددا: ))َمس ، -تعددال   - دد
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وتددهني َّلءدده، فددإ س العاددَد َّذا اعتددرم -تعددال   -وإ  ك ددَ َلممددَ بدد يٍب فاِددتغ ر  هللا 
 ب يبه ْف تاب تاب هللا علءه((. 

فتعلف َيسْه شاب فيهدا، ا ي دتءقْن مدن طهارتهدا، وا يقضدي فدي تهمتهدا، ورنرده لدف يخادرْه  
فددي  -رهدي هللا ع ده -وهداهه ذا َبده بلدٍر الصدديب بعدد، ولدف يلًدف لده عدن برااتهدا،

َوج محمد -   -وقارهر، وطيبر ي  ه، يلدغْه األلف، وهه يرم  في عرهه، في اب ته 
، وصدداةبه الدد   يحبدددْه ويامددئْن َّلءدده، فدددإذا األلددْف ي ددءَّْ علددد  ل ددايه، وهدده الصدددابْر 

ي ا به ا في جاهلءد  المحت ْب القه  عل  األلف، يءقِه ةي ما ِم  الخار: )وهللا ما ْرم
َف رمدد  بدده فددي ااِددالم؟( وهددي كلمددْ  تحمددل مددن المددرارَر مددا تحمددل، ةتدد  َّذا قالددَ لددْه 

ِه هللا  (، قاِ فدي مدراَر هامددَ: )وهللا -   -اب ته المريض  المع ب : )َجب ع ي ِر
ِه هللا   (. -   -ما َ ر  ما َقِه لِر

  َْ َوج َبددي بلددر َوم عائًدد ، وهددي تتماِدد  َمددام اب تهددا الم فعدد  المريضدد  َومس رومددا  
يي علد  ي  دَ  التي تبلي، ةت  تظدنس َ س البلداَا فدالبن كاددها، فتقدِه لهدا: )يدا ب ءسد  هدهَر
الًأ ، فه هللا لقلسمدا كايدَ امدَرَن قدَ وهديئً  ع دد رجدٍل ْيحاهدا ولهدا هدرائر، َّاس َكثدر  

ِْ ةي ما قالَ لها عائًد  : )َجيادي -هللا ع هدا رهدي -عليها(، ولمن ه ا التماَِ يزو
ِه هللا  دِه هللا -   -ع ي ِر َوجهدا: )وهللا مدا َ ر  مدا َقدِه لِر (، فتقِه كما قاِ 

-   - .) 
والرجددل الم ددلْف الايددْب الادداهر، المفاهددْد فددي ِددايل هللا صدد ها  بددن المعاددل، وهدده  

َوجدده، فْيرمدد  بدد لَ فددي َِّددالمه، وفددي َمايتدده، وفدددي  -   -ْيرمدد  بخءايدد ر ياءددهر  فددي 
شرفه، وفي ةميستده، وفدي كدلَر مدا يعتدزر بده صدحابي، وهده مدن ذلدَ كلدهر بدر ا، يء اجدأ 
َْ ك ددَف َيثد  قددَ(، ويعلددْف َ س  : )ِددبحا  هللا، وهللا مدا كًدد  بهد ا ااتهددامر الظدالف، يءقددِه
َْ َ  يضددرنْه بال ددء ر علدد  َرِددهر هددرنً   ة ددا  بددن ْابددَ يددروْج لهدد ا اافددَ، فددال يملدد

عْه َّل  رف ر ِء هر عل  امرٍئ م لف وهده م هدي ع دْه َّاس َ  األلدف تما  ته   به، وما  ف
َمام ي  هر عن ما فعل.   قد تفاَو به طاقته، فلف يملَ 

ِه هللا  وهده صد هَْ الخلدب،  -   -فقل ما شئَ عدن مالدير األلدف م ده -   -َوما ِر
مدن قلبده  وفي ال روَر من ب ي هاشف، ويرم  في بيته، وفي من؟ في عائً  التي ةلسدَ

فدددي طهدددارَر فراشددده، وهددده الاددداهْر الماهدددر،  -   -محددداًل لدددء  لبقءددد ر ي دددائه، فْيرمددد 
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وْيرم  في صءاي ر ةرمته، وهه القائْف عل  الحرمات في َمته، وْيرم  فدي ةءاطد ر رنَردهر 
ِْ المعصهْم من كل ِ ، فْيرم  ه في كدلَر مدا يعتدزر بده يادي، ومدا  -   -له، وهه الِر

ددالته، ويتحدددْث يعتددزر لدده م ددلف ، ومددا يعتددزر لدده عرنددي، فْيرمدد  فددي فراشددهر وعرهددهر وِر
دِه هللا َ  يضددَ  لهدد ا كلددْه  -   -ال داْ  بدده فددي المدي د  شددهرًا كدداماًل، وا ي ددتاءْ  ِر

ْيريددد لحلمددٍ  بالغددٍ  َ  يدددع هدد ا األمددر شددهرًا كدداماًل يخددهْض  -ِددبحايه  -ةدددًا، وهللا 
ْيعددايي مددن العددارر مددا  -   - ياددين يءدده بءايددًا، وهددهال دداْ  يءدده، ا ي ددزِْ يءدده وةدديٌّ وا

يعددايي م دده، فيددز اْ  علءدده األمددر ةددين يحتفددْب ع دده الددهةي شددهرًا كدداماًل؛ يْءعددايي مددن 
الهةً ر ما ْيعايي ةين يحتفْب ع ْه ذلَ ال دهْر الد   اعتدا  َ  ي يدَر لده الاريدب، ومد  

َهله َّاس َ س ا مدن َْدرر هد ه  -   -لًَ يعمْل فدي قلبدهوجه  القرائَن المثيرَر عل  برااَر 
ال ريدد  التدددي ت دددهْح فدددي المدي ددد ، يءصدددل بددده األمدددْر َّلددد  َ  يًددداور فدددي تاليدددبر عائًدددَ  

 -   -بًدرن ي  عدْل فدي هد ه األمدهر اي عدااتر البًدر، فيبعدثْ  -   -وم ارقتهدا؛ أليسدهْ 
َيد علدي بدن َبدي  ةبَرده القريدب َّلد  قلبده، ويبعدْث َّلد -رهي هللا ع ه -َّل  َِام  بن 

 ابن عمه ِو ده، ي تًيرهما في خاص ر َمره.  -رهي هللا ع ه -طالب
، وابدن عمده وكافلده، فهده -   -فهه من عصب ر محمددٍ  -رهي هللا ع ه -َمسا عليٌّ   

دِه  َر من الفاري ر لْءامئرن قلب ِر يًيْر بأ س هللَا لف ْيضيب علءه، ويًيْر م  ه ا بالتثا
   قرار. وي تقْر عل -   -هللا
دِه هللا  مدن الده َر ألهلده، يءًديْر بمدا يعلمدْه مدن  -   -َومسا َِْام  فيدرْب مدا بقلدبر ِر

مدن ةدديثر َِدام ، ومدن  -   -طهارَر َم الم م ين وك ب الم ترين األفاكين، وي تمدْ 
شددها َر الفاريدد ر مددد ًا وقددهًَ يهاجددْه بهمددا القددهَم فددي الم ددفد، فيتعدد ْر ممددن يددالها عرهددْه 

َهلْه، ورمها رجاًل من فضالار الم لمين، ا يعلْف علءده َةددن مدن ِدها، يءقدْ  بدين ورم ها 
دِه هللا ، -   -األو  والخزرج ما يقْ  من تًاوٍر وهدٍف فدي الم دفد، وفدي ةضدرَر ِر

ذلَ الفه ال   كا  ي هْ  الم لمين في تلَ ال تَر الغريب ، يءحزر جمء  ذلَ في ي  ر 
ِه هللا  . -   -ِر

ِْ ال ددا  ع هددا، ويالددْب م هددا الاءددا  الًددافي. فيدد   هْب َّلدد  عائًدد  يصددارةها بمددا يقدده
ِدبحايه  -وع دما تصْل اْلام َّل  ذروتها عل  ه ا ال حه، ت دزِْ الرةمدَ  مدن المدهل  

َر ال ادهَر الايدبر الريءد ، -رهدي هللا ع هدا -، في زِْ الهةي بارااَر عائً - ، وندرااَر بيد
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دددف الاريددب الم دددتقءف للم ددلمين فدددي ويلًددْف الم ددافقين الددد ين ةدد اكها هددد ا اافددَ، ويِر
عدن هد ا القدر    -رهدي هللا ع هدا-مهاجه ر مثل ه ا الًأ  العظءف. وقد قالَ عائً  

دددي بريئددد ، َو س هللا  َعلدددف ةي ئدددٍ  َيَر : )َويَردددي وهللا  مارئدددي بارااتدددي، -تعدددال   -الددد   يدددِز
فددي شدأيي وةءددًا ْيتلد ، ونًددأيي فددي -  تعددال -ولم َردي وهللار مددا ك دَ َظددْن َ  ي دزَِ هللا 

ددِه  َْ َرجدده َ  يددر  ِر ي  ددي كددا  َةقددْر مددن َ  يددتملف هللْا يءدده بددأمٍر ْيتلدد ، ولمددن ك دد
 بها(. -تعال   -في ال هم رؤيا يارئ ي هللا  -   -هللا
وا قاصرًا عل  شخصها، بل لقدد  -رهي هللا ع ها -ولمن األمَر لف يلن َمر عائً  

دده  َْه َّلدد  صددلته  -   -ِ هللاتفدداَو َّلدد  شددخص ِر وملايتددهر بددين َصددحابه، بددل تفدداو
الته كلها، وما كا  ةديْث اافَ رمءً  لعائً  وةدها، وإيما رمءدً  للعقيددَ فدي  برنهر وِر

ددِه هللا مددن َجددل ذلددَ َيددِز هللا القددر   لء صددَل فددي القضددء ، ويددر   -   -شددخص ِر
ََ المدددبَر، ويتددهل  المعركدد  الدددائرََ هددد اا ددِه ااِددالم، ويلًددْف المليددد  -ِددالم، وِر

 عن الحلم  وراار ذلَ.  -ِبحايه 
يحثر  ي  ا ااِالمي َّل  َّة ا ر الظن بأي   ا وغيريا، لما في ذلَ من َبعاٍ  خايدرٍَ  

 ا تتفل  َّاس بعد فهات األوا . 
ِْ هللا    يَن  َمْ دها َّر  َجداا-تعدال   -يقده دبن برَ َبددٍأ فدي محلددف الت زيدل: ))َيدا ََيرَهدا السدد ر ِر ْكف  َفا

مريَن(( )ِددهَر الحفددرات:  ددْتف  َيددا ر ددبرْحها َعَلدد  َمددا َفَعل  ًمددا برَفَهاَلددٍ  َفْتص  دديْاها َقه  َفَتَايسْ ددها ََ  ْتصر
6 .) 
وه ا ما يفدْه واهحًا في عديٍد من القصص واْليات القر يء ، ونالرغف من َ س بعدَّ  

الخيدرر مدا يحمدْد معده األلدف، والد   ةصدل فدي الحها ث تمهْ  م لمدً ، َّاس َ س فيهدا مدن 
َر هه تقديرن مدن العزيدز الحلدءف، الد   يضدْ  األمدهَر فدي مهاهدعها، فادرغف  ةديث ااف

ِه ومن تعلدب بالحدا ث، َّاس َ س الخيدر الد   ةصدَل  -   -ما ةصَل من الاالا للِر
ي م دددتهلر فددد -ِدددبحايه  -بعددددْه َي ددداهف تلدددَ اْلام التدددي عاشدددهها، ولددد ا يقدددِه الدددرب 

َ ْاهْه َشر ا لسْمدف َبدل  ْهدَه  َب ن مَر ْمف  َا َتح  َر ْعص  ف  يَن َجاْؤوا براا ر الحديث عن اافَ: ))َّر س الس ر
ددد  ْهف  َلددْه َعدددَ ابن  ددَرْه مر ْ دددفر َوالسدد ر  تَدددَهلس  كرا  ددَن اا ر َتَ دددَب مر ددا اك  ددد  ْهف مس ددررٍئ مَر ددرن لسْمددف  لرْمدددلَر ام  َخي 

ءفن(( )ِهر   (. 11َ ال هر: َعظر
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َّيسهف لء ها فر ًا وا َفرا ًا، وإيسما هدف عصدبً  متفمعدً  ذات هددٍم واةدد، ولدف يلدن عادد  
هللا بن َبي بن ِلِه وةدْه هه ال   َطلب ذلدَ اافدَ، َّيسمدا هده الد   تدهل  معظمده، 
وهه يمثْل عصبَ  اليهه  َو الم افقين ال ين عفزوا عدن ةدرب ااِدالم جهدارًا، فتدهاروا 
خلددف ال ددتار لءليدددوا لإلِددالم خ ءددً ، وكددا  ةددديْث اافددَ َّةددد  ملائدددهف القاتلدد ، ْْددفس 
ْخدع فيها من خدع من الم لمين؛ فخاض م هف من خاض في ةديث اافَ، كحم د  
ب ددَ جحددش، وة ددا  بددن ْابددَ، وم دداح بددن َْاْدده، اعددن كيددٍد مدد هف لإلِددالم، وإيسمددا 

ع د تلَ العصب ، وعل  َرِها ابن ِدلِه الحد ر ايخداعن بتلَ الم امَر، فأصْل التدبير 
الماكر، ال   لف يظهر بًخصهر في المعرك ، ولدف يقدل عاليءد  مدا ي خدْ  بده يءقدا  َّلد  
الحدد، َّيسمددا كددا  يهمددْ  بدده بددين ملئددهر الدد ين يامددئْن َّلدديهف وا يًددهدوا علءدده، وهلدد ا بدددَ 

، لءلًدف عدن هدخام ر ِءاْق هد ه اْليدات التدي تتحددْث عدن اافدَ باءدا  تلدَ الحقءقد 
الحددا ث، وعمدددب جدد ورهر، ومدددا ورااْه مددن عصدددبٍ  تميددْد لإلِدددالم والم ددلمين هددد ا الميدددد 

 الدقيب اللئءف. 
  .)) َ ْاهْه َشر ا لسْمف َبل  ْهَه َخي رن لسْمف   ))َا َتح 

ددِه هللا وَهددل  -   -ومددن خيددر يتددهر َيسدده كًددف عددن المائدددين لإلِددالم فددي شددخص ِر
لم لمين عن هروَر تحريف القد م، َوخد  القداذفين بالحدد الد   فرهده بيته، ويلًْف ل

هللا، ونيسن مد  األخاار التي تحيْب بفماع  الم لمين له َطلقَ فيها األل   ، تق ْم 
 المحص اتر الغافالت الم م ات. 

وهدده خيددرن َ  يلًددف هللا للم ددلمين عددن المدد هج القددهيف، فددي مهاجهدد  مثددل هدد ا األمددر  
دد ددِه هللاالعظددءف، َومس وَهددل بيتددهر والم ددلمين كلهددف، فهددي  -   -ا اْلام التددي عاياهددا ِر

ْمْن التفرن ، َمسا ال ين خاهها في اافَ، فلملَر م هف بقدر يصيبه مدن تلدَ الخايئد ، 
د    دَرْه مر ْ دفر((. ))َوالسد ر  تَدَهلس  كرا  دَن اا ر َتَ دَب مر دا اك  د  ْهف مس دررٍئ مَر ْهف  َلدْه وذلَ ال يب، ))لرْمدلَر ام 

ءفن((.    َعَ ابن َعظر
ي اِْب يصيبه من ذلَ الفرم العظءف. وال   تهل  كاره، وقا  ةملته، هده عادد هللا بدن 
َبي ِلِه َر  ال  اق، وةامْل لهاار الميد، ولقد عرم الخايدْث كءد  يختدار مقدتاًل لدها 

هله  اصمًا. ع -   -َ س هللا كا  من ورائه محءاًا، وكا  لدي هر ةافظًا، ولِر



 622 

فلمسا مرس ص ها  بعائً  وابن ِلِه في قهمه، قاِ: )من ه ه؟ فقالها: عائً ، فقاِ:   
وهللا ما يفَ م ْه وا يفا م ها، وقداِ: امدرََْ يادءلف باتدَ مد  رجدٍل ةتد  َصدبحَ، ْدف 

 جاَا يقه ها(. 
دددائل   وهدددي مقهلددد ن خايثددد  راح يددد يعها عدددن طريدددب عصدددب ر ال  ددداق، بخادددٍث و هددداا، وِو
هن ، بلي من خاثها َ  تمهَج بها المدي  ، وتلهكها َل    الم دلمين غيدر متحدرجين، ملت

وإ س ااي دداَ  ليدددهْش كءدد  َملددن َ  تددروج هدد ه ال ريدد  ال دداقا  فددي الم ددلمين  يدد اب، 
بحيددْث لدده اِتًددار كددل م ددلٍف قلبدده يهمهددا ألفتدداه، ولدده عددا  َّلدد  م اددب ال اددَر لهددداه، 

مين َّلدد  هدد ا المدد هج فددي مهاجهدد  األمددهر، ))َلدده َا َّرذ  يدددِ الم ددل -ِددبحايه  -والددربر 
(( )ِدهَر ال دهر:  َن مراردينن د ف  َخي ًرا َوَقاْلها َهدَ ا َّرف  هر َ اْت برَأيْ  ر مر ْ هَ  َوال ْم   مر ْتْمهْه َظنس ال ْم   مرع  َِ

12 .) 
فمدددا  هددد ا هددده األولددد  َ  يظدددنس الم م ددده  والم م دددات بأي  دددهف خيدددرًا، َو  ي دددتبعدوا  
قهَط َي  هف في مثلر ه ه الحماق ، وامرََْ يايهف الااهَر َوخههف الصدحابي المفاهدد، ِ

ددِه  همددا مددن َي  ددهف، فظددن الخيددْر بهمددا َولدد ، فددإ س مددا ا يليددْب بهددف ا يليددب بددزوج ِر
، وا يليْب بصاةبهر ال   لف يعلف ع ده َّاس خيدرًا، وهد ا الد   يدرو  عدن َبدي -   -هللا

، َ س َبدددا َيددهب قالددَ لددده امَرتددْه َم َيدددهب: )يددا َبدددا -هللا ع همددارهدددي  -َيددهب وامَرتدده
ِْ ال ددا  فددي عائًدد  ؟ قدداِ: يعددف، وذلددَ -رهددي هللا ع هددا  -َيددهب: َمددا ت ددمْ  مددا يقدده

َْ ألفعلده، قداِ: فعائًد   الم ب، َك دَ فاعلدً  ذلدَ يدا َم َيدهب؟ قالدَ: ا وهللا، مدا ك د
 وهللا خيرن م َ. 

ََ بدِ صد ها ، ويرو : َ س َبا َيهب قاِ: أل مَر َيهب: َا ترين ما ْيقاِ؟ فقالَ: له ك 
ددددِه هللا َْ َيددددا بدددددِ  -   -َك دددَ تظددددنر بحرمددد ر ِر ِدددهاًا؟ قدددداِ: ا. قالدددَ: ولدددده ك ددد

ددِه هللا -رهددي هللا ع هددا -عائًد  َْ ِر ، فعائًد  خيددرن م ددي، وصدد ها  -   -مدا خ دد
 خيرن م َ(. 

القددر   لمهاجهدد  األمددهر، َّة دداْ   فهدد ه هددي الخاددهَْ األولدد  فددي المدد هج الدد   يعرهددهْ 
 الظنَر بالم لمين، ومراجعْ  ال    وةمْل ما يحصْل عل  َة نر المحامل. 

 هد  21/5/1426  
 م28/6/2005
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 غزوة بني المصطلق
 

 َّذاع  طريب القر  
ن ما َصابهف في غزَو َةد، تفَرت علديهف قبائدل العدرب المحءاد  لما َصاب الم لمي

ِه هللا  َ  الحارث بن هدرار المصدالقي َخد  يفمد  الفمدهع   بالمدي  ، وقد بلي ِر
َعدا  الحدارث وقايلتده  لحرب الم لمين، وي لب علديهف القبائدل المفداوَر، وقدد ِداب َ  

َ  ب دي المصدالب يفمعده    فدي غدزَو َةدد، فلمدا تأكدد لل ادي   قريًا عل  ال ادي 
لقتاله، جهز جءًه وخرج في شعبا  من ال    الخام   للهفَر وقيل ال ا ِ ، وَغار 
دا  ذراريهدف، وكدا   عليهف وهف غارو ، َويعامهف ت تق  عل  الماا، فقتل مقداتلتهف، ِو
في ال اي من ي اا المًركين: بَر ب َ الحدارث ِديد القدهم، وقدد َخد  مدن قهمهدا مئتدا 

َعددَ علدد  الم ددلمين، وه ددا يظهددر ة ددن ِءاِدد  ال اددي َهددل ب وعظددف   يددَ َِددر ، و
َعدز قبائدل العدرب فأِدر ي دائهف بهد ه الحداِ يصدعب جددًا  كرمه، فدإ  هد ه القايلد  مدن 

هف، فأرا  ال اي  َ  يفعل الم لمين يم ه  عل  ال  اا بالحري  من تلقاا   عل  ي ِه
ددددماها جهيريدددد  ، وجعددددل عتقهددددا صددددداقها، فقدددداِ َي  ددددهف، فتددددزوج بددددَر ب ددددَ الحددددارث ِو

ددِه هللا  ا ي بغدددي َِددرهف فددي َيددددي ا: فم ددها علدديهف بدددالعتب،   الم ددلمه : َصددهار ِر
فمايَ جهيري  َيمن امرََ علد  قهمهدا، تقدِه عائًد  رهدي هللا ع هدا، فمدا كايدَ امدرََ 

دِه هللا  مدن جهيريد  وإطدالق ال داي َْدر بدالي فدي   َعظف برك  م ها! وكا  لزواج ِر
  قلهنهف ، فادؤوا عهدًا جديددًا مدن المًدارك  فدي الفهدا  ذو ا عدن ااِدالم، ومدن تألء

الااعد  هلل، واايقءددا  ألةلامده، وت دداب هدد ا المدرم العظددءف، وهد ه المعاملدد  الفليلدد  َ  
 َِلف ب ه المصالب عن بلَر َبيهف.

يددر وكددا  يملددن لهدد ه الغددزَو َ  ت تهدد  بهدد ا ال صددر المء ددر ويعدده  الم ددلمه   و  كا
تعب لها ما وق  فيها من األةداث الخايَر التي ِااها خروج الم افقين مد  الم دلمين 
عل  غير عا تهف، وإيما خرجها ه ه المَر لثقتهف بايتصار الم لمين فرغاها َ  يصياها 
دا ََاْ وْكدف   من عرض الديءا، والم افقه  ش م كما وص هف هللا تعال : }َله  َخَرْجدها  يردءْلف مس

اَلَلْمددف  َيب ْغددهَيْمْف ال  رت َ  {]التهندد :َّراس  َهددْعها  خر [، فمددا  مددن ال ددتن التددي وقعددَ 47 َخَبدداًا وأَلو 
واِتغلها الم افقه  اْاَر الًقاق بين الم لمين ما رواه البخار  عن جابر بن عادد هللا 
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، قاِ:   ك   رجل من المهاجرين رجال من األيصار د يع    وهه من شهد ه ه الغزَو
رب  بدددره برجلددده َو بيدددده د فقددداِ األيصدددار : يدددا لأليصدددار، وقددداِ المهددداجر : يدددا هددد

ِه هللا  فقاِ: ما باِ  عه  الفاهلء  ؟ َويا بين َظهدركف   للمهاجرين: ف م  ذلَ ِر
ددِه هللا ك دد  رجددل مددن المهدداجرين رجددال مددن األيصددار! فقدداِ: ) عههددا  ؟ قددالها: يددا ِر

َبدي فقدداِ: فعلههدا! يع دد  المهداجرين: َمددا وهللا فإيهدا م ت د ( ! ف ددم  ذلدَ عاددد هللا بدن 
لددئن رجع ددا َّلدد  المدي دد  لءخددرجن األعددز م هددا األذِ! ف ددم  ذلددَ غددالم مددن األيصددار 

ِه هللا  ع ي َهرب ع ب ه ا الم افب فقاِ ال اي   فالي ال اي  : فقاِ عمر: يا ِر
ن الدرجلين مدن ) عه! ا يتحدث ال ا  َ  محمدًا يقتل َصحابه(  ، فه ا ال   وق  بدي

 عددددده    الخددددالم َو   َّلدددد  قهلهمددددا: يدددددا لأليصددددار ويددددا للمهددددداجرين ِددددماه ال اددددي 
الفاهلء ، رغف شرم اِف المهاجرين واأليصار، وإقرار هللا تعدال  لهد ه الت دمءه ْو ائده 

يَن اتسبَ  رريَن َواأَليَصددارر َوالسدد ر ددَن ال ْمَهدداجر ْلددهَ  مر ددابرْقهَ  اأَلوس َ دداٍ  عليهددا بقهلدده: }َوال س ْعددهْهف برإرة 
{]التهن : َي هللْا َع  ْهف  [، َّا َ  اِتغالِ الرجلين له ه الت مءات الًري   بحيث 100رسهر

ت تعمل اِتعماًا خاطئًا ي رق بدين الم دلمين ويحيد  عصداءاتهف الفاهلءد  التدي قضد  
: ) عههدددا فإيهدددا   عليهدددا ااِدددالم، هددده الددد   جعدددل ال ادددي  ي مدددر علددديهف ذلدددَ ويقدددِه

ددماها  عددَه الفاهلءدد ، وا شددَ َيدده يلتحددب بهدد ا كددل م ت دد  (: َ  قاءحدد  َو خايثدد ، ِو
 عددَه َّلدد  العصدداء  لغيددر مدد هج ااِددالم كالتعصددب لألةددزاب َو ال ددرق َو الفماعددات 
والمددددهااَ والمعددددا َا فيهددددا وفددددي َشخاصددددها علدددد  ة دددداب المدددد هج الدددد   يفتمدددد  علءدددده 

يتعصداه  َّلد  َِدماا غيدر شدري    الم لمه  َوا يت رقها، فمءد  َّذا َصدبح الم دلمه  
ومعددا  تافهددد  غيدددر محمددده َ كمدددن يتعصدداه  َّلددد  األج دددا  واألعدددراق والقهمءدددات، َو 
يتعصددداه  لم ددداهج الغدددرب التدددي صددداغها مدددن ا يرقاددده  فدددي مددد من َّا وا ذمددد ،وكل 
هله  اخل  في  عه  الفاهلء  ومن ذلَ الحمء  لمفر  اللهه  ةمء  لغير هللا و ي ه وِر

لمهااَ َوالمعا َا عل  األلعاب المختل   كالمَر وغيرها بحيث تخرج من ةدد واللعب، وا
اللعب َّل  ةد الفد، لتصبح مدن الحمءد  الفاهلءد  التدي هدي مدن ِدمات المدافرين كمدا 

{]ال تح: لرءسد ر ءسدَ  ال َفاهر ءسدَ  َةمر ْف ال َحمر يَن َكَ دْروا فردي ْقْلدهنرهر  [، وقدد26قاِ تعال : }َّرذ  َجَعَل الس ر
اِتغل َر  ال  اق عاد هللا بن َبي بن ِدلِه هد ه المخال د  التدي وقعدَ مدن الدرجلين، 

دِه هللا  َهدل المدي د  د وندين ِر والمهداجرين مدن   َورا  َ  يهق  ال ت   بين األيصار د 
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خددارج المدي دد ، فقدداِ كلمتدده الًدد عاا ) لددئن رجع ددا َّلدد  المدي دد  لءخددرجن األعددز م هددا 
لءه عارًا وشد ارا ةيدث َيدِز هللا ِدهَر الم دافقين ت ضدح َفعدالهف األذِ ( ، ففعلها هللا ع

دهله وللمد م ين، والد ِ  وتمًف يهاياهف، وتر  األمهر َّل  يصابها فتفعل العَز هلل ولِر
ِه هللا  دِه هللا   والصغار للم افقين، وا َذِ لعاد هللا بن َبي من قِه اب ه لِر يدا ِر

د قتلدده فمريددي بقتلدده، يددأهللا َّ  َمرت ددي بقتلدده بلغ ددي َيددَ تريددد قتددل َبددي، فددإ  ك ددَ تريدد
دِه هللا  قداِ لده بدر َبداب وا يدر  م دَ َّا خيدرًا،   ألقتل ه، وكا  بدارًا بأبءده، ولمدن ِر

فلما رجد  الم دلمه  َّلد  المدي د  وقدف لده ولدده علد  الاريدب وقداِ لده: وهللا ا تددخل 
ِه هللا  ِه هللا  المدي   ةت  يأذ  لَ ِر ، فأذ  ِر بدخهله، فتاين ب لَ    بالدخِه

 ِدددائ  هددد ا الم دددافب وصدددار علددد    مدددن العزيدددز ومدددن الددد ليل، وإيمدددا تحمدددل ال ادددي 
َهدددل  غدارتددده  فعدددًا وم عدددًا للم  ددددَ األكادددر، َ  يتحددددث ال دددا  د وفددديهف مدددن لدددء  مدددن 
ااِددالم ممددن لددف يالدد  علدد  ةقءقدد  ال  دداق والم ددافقين د َ  يتحدددْها َ  محمدددًا يقتدددل 

 َصحابه.
َ  ي صل للم لمين قاعدَ هام  جدًا، ما َةهج الدعاَ التي ت همهدا،   را  ال اي لقد َ

والتدأ ب بأ بهدا، فمثيدرًا مدا تتعدارض المصددالح فدي المهقدف الهاةدد، فهاجدب الدابءدد  َ  
ِه هللا  َعل  المصدلحتين يله  ةلءمًا ذا بصيَر كما كا  ِر ، يءحرص عل  تحقيب 

ا تعد ر الفمد  بي همدا، كمدا يحدرص علد   فد  َقده  الًرعيتين وله بت هيَ َّةدداهما َّذ
الم  دتين الًرعيتين وله بارتماب َ ياهما لددف  الم  ددَ األكادر، وذلدَ َّذا عفدز عدن 

 في  عهته.   فعهما معًا، َّ  ه ا مقتض  ةلم  ال اي 
ه ال   يتعلمه من ص ءعه م  الم افقين َ  يقِه :  وخالص   ِر

ي اقده وكيدده لإلِدالم، وقتْلدْه مصدلح  عظءمدد  ور ع  لقدد اِدتحب ابدن َبديٍَ القتدل ب دداب
َعظدف م هدا وهدي   ألمثاله، لمن ال ادي  َر  َ  هد ه المصدلح  ت دهت مصدلح  َخدر  

ددددِه هللا    الحاجدددد  َّلدددد  َ  يظهددددر الم ددددلمه  كالف ددددد الهاةددددد، مفتمعددددين ةددددِه ِر
ل َصدحابه ومت قين عل  م هج ااِالم، فله قتل ابَن َبيٍَ لتحدث ال ا  َ  محمدًا يقت

ولمددا  فددي هدد ا صددرم لل ددا  عددن ااِددالم وصددد لهددف عددن ِددايله، ولظهددر الم ددلمه  
َعهف وشدددقاقهف وخالفددداتهف، بي مدددا لددده تحمدددل ال ادددي  مدددراَر َفعددداِ   بصدددهَر م  دددَر لت دددا

الم ددافقين كددابن َبددي َومثالدده، وصددار علدد  ملايدددهف، وَر  ال ددا  علدده َمددر ااِددالم 
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هه المقصد الصحءح للدعاَ، ولن يضر الم افقه  َّا لدخلها في  ين هللا َفهاجا، وه ا 
مدَر َخدر  ةدين يقدِه لعائًد : )لدها َ    َي  هف، ومثل ه ا الدر  يلدرره ل دا ال ادي 

قهمددَ ةددديثه عهددد بًددرب لهدددمَ المعبدد  ولا يتهددا علدد  قهاعددد َّبددراهءف ( َ  َيدده كددا  
حصديلها ِددي    يفدب َ  يعيدد ب دداا المعبد  علد  قهاعددد َّبدراهءف وهد ه مصددلح ، لمدن ت

َّل  م  دَ َكار ةين ا يح ن ةددْاا العهدد بااِدالم فهدف هد ا المهقدف علد  ةقءقتده 
 وا يتحمله  رؤي  المعب  وهي تهدم وت   بهف الظ ه  

 وووووووووووووووووو
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 غزوة بني المصطلق )المريسيع(
 

 )الًبل  ااِالمء (  
دااها َيده لمدا جرت َةداث ه ه الغزَو في شهر شعبا  من ال    الخام    للهفَر، ِو

ِه هللا  ديد ب دي المصدالب-َ  الحدارث بدن َبدي هدرار   بلي ِر ِدار فدي  -َر  ِو
ددِه هللا  ، وقددد ابتدداعها خددياًل قهمدده ونعددَّ مددن ةال دده مددن العددرب، يريدددو  ةددرب ِر

ددِه هللا  ددالةًا، وتهَءددأوا للخددروج، ةي هددا بعددث ِر بريدددَ بددن الحصدديب األِددلمي ،   ِو
لقددهم، فأتدداهف ةتدد  ور  علدديهف مددائهف، وقددد تددألاها وجمعددها الفمددهع، لء ددتال  لدده خاددر ا

دِه  ِه هللا فأخاره خارهف، ف دب ِر ولقي الحارث بن َبي هرار وكلمه، ورج  َّل  ِر
ًا، وكا  م هف  الْه  فِر هللا ال ا ، فأِرعها في الخروج، وخرج معه ِبعمائ  مقاتل ْو

َيد  بن ةاْر  . جماع  من الم افقين، واِتعمل عل  المدي   
ددِه هللا َّلءدده، فخددافها خهفددًا شددديدًا،  ونلددي الحددارث بددن َبددي هددرار ومددن معدده م ددير ِر
دِه هللا َّلدد  المري ددء  وهدده ملددا   وت درق عدد هف مددن كددا  معهدف مددن العددرب، وايتهدد  ِر

ددِه هللا  َوصددحابه   المدداا، فضددرب علءدده قاتدده، ومعدده عائًدد  و َم ِددلم  ، وتهءددأ ِر
 لمالقاَ القهم .
المهاجرين م  َبي بلر الصديب ، وراي  األيصار م  ِعد بن ببا َ ، ْدف  وجعل راي 

دِه هللا  عمدر بدن الخاداب رهدي هللا ع ده، ف دا   فدي ال دا : قهلدها ا َّلده   َمدر ِر
 َّا هللا ، تم عها بها َي  لف َومهالمف .

 والصحءح من روايات ه ه الغزَو كما يد كر اامدام ابدن القدءف وَهدل ال دير َيده لدف يلدن
اها ذراريهف، َومهالهف، وي يد ه ا ما ْاَ  َغاروا عليهف ع د الماا، ِو بي هف قتاِ، وإيما 

 -َ  غددافله   -َغددار علدد  ب ددي المصددالب وهددف غدداَرو    فددي الصددحءح ) َ  ال اددي 
ددا  ذراريهدف، َوصدداب يهمئدد  جهيريدد  (  َويعدامهف ت ددق  علدد  المداا، فقتددل مقدداتلتهف، ِو

 رواه البخار  و م لف .
 جهيري  ب َ الحارث ، وهي ب َ خم  وعًرين ِ  .  ال اي وتزوج 
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َواجه م ها َيه لما ق ف علءه الصالَ وال الم ال بايا، وقعَ جهيري   وكا  ال اب في 
ددِه هللا َ  يقضددي ع هددا ملاتاتهددا،  فددي ِددهف ْابددَ بددن قددء  ، َورا ت جهيريدد  مددن ِر

ِه هللا وتزوجها، ون ااها فَ الم لمه  َِراهف  من قهمها  ف عل ذلَ ِر
ددِه هللا   وكايددَ رهددي هللا ع هددا ذات صددار وببددا َ، فعددن ابددن ببددا  قدداِ: ) خددرج ِر

  مدن ع دد جهيريدد  وكدا  اِدمها بددَر ، فحدِه اِددمها )َّلد  جهيريد  (، فخددرج وهدي فددي
مصالها ورج  وهي في مصالها فقاِ: لف تزالي في مصدالبر هد ا، قالدَ: يعدف، قداِ: 

َيتهن، ِدددبحا  هللا قدددد قلدددَ بعددددب َرنددد  كلمدددات ْدددالث مدددرا َيدددَ بمدددا قلدددَ لددده ت لددده و
َي  عرشه، ومدا  كلماته ( رواه َبه  او  .  ونحمده، عد  خلقه، ورها ي  ه، و

دِه هللا مدن جهيريد  ب دَ الحدارث الامد  فدي َِّدالم قهمهدا،  َواج ِر وكا  الهدم من 
 وقد تحقب ه ا الهدم ال امي، فأعز هللا الم لمين بإِالم قهمها.

َ ةقددد الم ددافقين علدد  ال ئدد  الم م دد ، فمددا َّ  علمددها بددأ  الم ددلمين وكًدد َ هدد ه الغددزو 
ايتصروا في المري ء ، ةت  ِعها في َّْاَر العصاء  بدين المهداجرين واأليصدار، ومدن 
تلددَ المهاقددف التددي اشددتهرت مددا رواه جددابر رهددي هللا ع دده، ةيددث قدداِ: )ك ددا فددي غددزَا 

هاجرين رجال من األيصار، رجل من الم -وهه هرب  بر غيره بيده َو رجله-فم   
دهله    فقاِ األيصار : يا لأليصدار، وقداِ المهداجر : يدا للمهداجرين، ف دمعها هللا ِر

قاِ: ما ه ا؟ فقالها: ك   رجل مدن المهداجرين رجدال مدن األيصدار، فقداِ األيصدار : 
:  عههدا فإيهدا م ت د ، قداِ يا لأليصدار، وقداِ المهداجر : يدا للمهداجرين، فقداِ ال ادي 

َكثر ْف كثر المهاجرو  بعدد، فقداِ عادد هللا   ر وكايَ األيصار ةين قدم ال اي جاب
بدن َبددي َو قددد فعلدها، وهللا لددئن رجع ددا َّلد  المدي دد  لءخددرجن األعدز م هددا األذِ، فقدداِ: 
ِه هللا َهرب ع ب هد ا الم دافب، قداِ  عمر بن الخااب رهي هللا ع ه:  ع ي يا ِر

محمددا يقتدل َصدحابه ( رواه البخدار  .وقدد بداات  عده ا يتحددث ال دا  َ    ال اي 
 محاولتهف الدييئ  ه ه بال ًل، فلف يتمل ها من فعل ما َرا وا.

ددِه هللا  فددي ي  دده وَهددل بيتدده، فًدد ها ةرنددًا ي  ددء  مريددَر مددن   ْددف ِددعها َّلدد  َّيدد اا ِر
دِه  َهل بيَ الِر ، وقدد تحددْ ا عدن ت اصديل خالِ ةا ْ  اافَ التي اختلقهها عل  

 الحا ْ  في مقاِ م تقل. ه ه
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دًا وعظدات، ي تخلصدها مدن الحدها ث المصداةب   ول ا َ  ي دت يد مدن هد ه الغدزَو  رِو
، وخاص  ةا ْ  اافدَ التدي َظهدرت خادر الم دافقين وجدَرتهف، ةتد  يدالها  له ه الغزَو

ددِه هللا  ، ْددف مددا ي بغددي علدد  المدد من فعلدده ع ددد ِددماع الًددائعات مددن مددن عددرض ِر
الخهض فيها ، يضام َّل  ذلَ الصار، وعدم التعفل في األمدهر ة ظ الل ا  وعدم 

، كما بدَر فدي هد ه الغدزَو خلدب الع ده والت دامح، وتف دد ع د اابتالا، ََِه بال اي 
 ذلَ في مهق ه م  اليهه  وخاص  م  َر  الم افقين َبي بن ِلِه .

َ َخبددار وممددا يًددار َّلءدده فددي َةددداث هدد ه الغددزَو يددزِو ِددهَر الم ددافقه ، التددي كًدد 
الم ددددافقين، َوشددددارت َّلدددد  بعددددَّ الحددددها ث واألقددددهاِ التددددي وقعددددَ مدددد هف، وفضددددحَ 

 َكاذياهف.
 وووووووووووووووووو
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 غزوة بني المصطلق
 

في ال    الخام   من الهفَر ال اهي  المبارك  وفدي طريدب عده َ جدءش الم دلمين مدن 
دددِه هللا  الم دددمهم  فدددي َطلدددب الم دددافقه  َل ددد تهف   غدددزَو ب دددي المصدددالب بقءدددا َ ِر

ِه هللا  دِه هللا   عرض ِر فدي   ، واتهمدها الاداهَر الماهدَر َم دا عائًد  ةايبد  ِر
 شرفها :

دددِه هللا  شدددهرًا كددداماًل لت قءددد  الصدددف الم دددلف   ومددد  ذلدددَ فقدددد تلادددث الدددهةي عدددن ِر
َاجدرًا ومتهعدددًا مدن تعددرض لف دداب  وتصد يته مددن الددخالا ، ْددف ت دَزِ الددهةي بعدد ذلددَ 

ََ القدددر   كلددده وفدددي   المصدددا    ذلدددَ يقدددِه الزمخًدددر  فدددي المًدددام : ) ولددده فَليددد
ََ عمددا َوعددد بدده الْعصدداَ لددف تددر هللا تعددال  قددد غلسددظ فددي شدديا تغلءظدده فددي َّفددَ  وفَتًدد

ددِه هللا  ... ،   عائًدد  رهددها  هللا عليهددا ... ، ومددا ذاب َّا اظهددار علدده م زلدد  ِر
 يدات اافدَ وليتأمدل كءد   ... ، فليتلب ذلدَ مدن  ومن َرا  َ  يتحقب عظم  شأيه 

 غضب هللا له في ةرمته وكء  بالي في ي ي التهم  عن ةفابه (.
افَ جديد عادر ةملد  صدلياء  م دعهَر ، ون مهد    وفي ه ه األيام يتعرض الحايب 

صدددهيهيء  واهدددح  ، ايالقدددَ شدددرارتها مدددن مملمددد  الدددديمرب ، وي كدددد ذلدددَ مدددا كًددد ه 
دددالته َّلددد  األِددتاذ فدددا   ماهددي ، رئدددء  المدد تمر ا لعرندددي ااِددالمي األورندددي فددي ِر

م ظم  الم تمر ااِالمي وم ا ها َ  رئء ي الصحء تين الديمركءد  وال رويفءد  اللتدين 
هم الدي   ، ما هما َّا عضها  في الم تمر اليهه   العدالمي  كايتا َِو من يًر الِر

ايزي تداِ ومن ممهلي ومصَدر  معلهمات ق ف الدراِات واألبحاث في معهدد ِدايمه  ف
اليهه   ال   يهد  مصالح العرب والم لمين في كدل َيحداا العدالف بحفد   فاعده عدن 

 ال امء  .
ََ م تهةدد  َشددبه  َعاددي مددن جهد  عملدده َّجدا دام الصددحء   الديمركءد   ونالم اِدب  فددإ  ِر
دددهمًا ي تقدددد فيهدددا اليهددده  ، واهدددارت  َح صدددح ءًا تحدددداه َ  ي ًدددر ِر بال صدددل أليددده مدددا

ددمءًا لليهدده  فددي صدد حتها األولدد  ب دداب قاددِه صددحء ته بعددد ذلددَ َ  ت  ًددر اعتدد ارًا ِر
امها ذلَ التحد !  ِر
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وعلد  َيد  ةداِ فدإ  هد ه الفريمدد  ا ْي دتغرب صددورها مدن َصدحاب الفحدءف . ولمددن 
ال   ي تغرب هه قءام بعدَّ َب داا األمد  الم دلم  بالتبداكي علد  الدديمرب وااِدتمات  

ددِه هللا فددي الدددفاع ع هددا والتمددا  األعدد ار لهددا وكدد غددزَو   أ  شددعاها قددد شددهد مدد  ِر
َعمهف َ  القضء   َعداايا ؟ ، و بدر َو بءع  الرهها  ، ومن ذلَ قهلهف : لماذا يمثر 
تتعلب بحري  التعاير، َو  الًعب الدديمركي مهلد  بحريد  التعايدر ، ومدن ذلدَ قدهلهف : 

العظمدد  مددن َّ  الددديمرب مددن خيددر بددال  َورنددا ت ددامحًا وةبددًا للعددرب ، مدد  َ  ال  ددب  
الًعب الديمركي ت يد الحلهم  والصحء   فدي رفضدهما ااعتد ار للم دلمين ، كمدا َ  
َكار َةزاب المعاره  يح ر من ااعت ار ويص ه بالخءاي  ، بل َوخار مدن ذلدَ مدا 
ِاب َ  صرةَ به ملم  الديمرب لصحء   الديلي تلقدرام الارياايءد  ، ةيدث تقدِه : 

يق ا ه ه ال د ين ، محلءدًا و عالمءدًا. لقدد ترك دا المههدهع  َّ   ين ااِالم عقب  في طر 
يت دداقف ألي ددا مت ددامحه  و ك ددهله . مهمددا قدداِ ع ددا ال ددا  يءفددب علي ددا مقاومدد   يددن 

 ااِالم أل  ه اب َشءاًا يفب عدم الت امح معها )َ  ااِالم( .
ن ومددن هدد اا المتدداب مددن ي ددخر بأمتدده الم دددلم  َويهددا عالدد  علدد  األمددف األخددر  ولددد
َم  َلدً  َفَ ده  دْتف  َعي  ت تاء  المضي في طريب المقاطع  ، وت اِها قهلده تعدال : } َوإر   خر  

َ َعلرءفن َةمرءفن { ) التهن  :  َُ لرهر َّر  َشاا َّر س  ْ مرن َفض  َُ  (. 28ْيغ  رءْلْف 
ويز ا  التعفب َكثر َوكثر ع دما تلهث بعَّ الصحف العرنء  والمحلء  التي ا تزاِ 

حاه في بالط الصحاف  خلف ااْاَر الرخءص  وتعيد يًر الفريمد  الديمركءد  ، التدي ت
 .  ا يفَه للم لف َّعا َ يًرها، لما فيها من اعتداا عل  ج اب المصا   

َّ  ما َقدمَ علءه تلَ األقدالم ِدءله  علديهف ة دَر ويدامد  يدهم القءامد  ع ددما يدرو  
يصدره فدي الدديءا ، ومعرهدًا عمدن تدرب يصدرته فرةًا م تبًرًا بحزنه ال     الحايب 

و ْددددر الحءدددداَ الددددديءا ، بحفدددد  ااْدددداَر الصددددح ء  ، َو التقددددرب مددددن اْلخددددر َّلدددد   رجدددد  
 اايبااح وال يلء  

تد كر غيدَر الفبدار ِدبحايه وتعدال    يءا من باسأ به قلمده عدن اللحداق بحدزب محمدد 
َمدن ااملدا  ، والحدب  في ةا ْ  اافَ َو رب ي  َ ما مدَ فدي  عل  ج اب ياءه 

َ  لرل سددا ر  اايمدا بركدب  ررَجد دٍ  َْخ  الد ين قدداِ عد هف هللا ِدبحايه وتعدال  : )ْك ددْتف  َخي دَر َْمس
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دْل ال مرتَدابر َلَمداَ  َخي دراً  ََه  ْ هَ  برالَلر َوَلده   َمدَن  مر َ  َعنر ال ْم َمرر َوْت   ْرومر َوَت  َهه   َتأ ْمْروَ  برال َمع 
ْقهَ ( )  ِ عمرا  : لسْهف مَر  ْهفْ  ِر َ ا َثْرْهْف ال  ْ هَ  َوََك  مر  (.110 ال ْم  

ْيْهف  فري ال َحَءداَر  ع  َِ يَن َهلس  واة ر َ  تمه  ممن قاِ فيهف الحب ِبحايه وتعال  : )الس ر
ْ هَ  ْص  عًا( )المهف : َ ْاهَ  ََيسْهف  ْيح  ر ي َءا َوْهف  َيح   (.104الدر

َعلف وصل  هللا لف . وهللا تعال     عل  ياي ا محمد وعل   له َوصحابه ِو
  .خالد محمد الغيث

 وووووووووووووووووو
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 غزوة الخناق
 

ِه  َعمائهف وذهاها َّل  مل ، فددعها   لما َجل  الِر يهه  ب ي ال ضير، خرج بعَّ 
ِه  ا َّل  ةرب الِر ًً ، وقالها: ِ مه  معلف ةت  ي تأصله ويقضي علءه، وقالها قري

تف علءدده خيددر مددن  يددن محمددد، وفدديهف يددِز قددِه هللا تعددال : }َلددف تددر َّلدد  لهددف َّ  مددا َيدد
ال ين َوتها يصيًبا من المتاب ي م ه  بالفادَ والاداغهت ويقهلده  للد ين ك دروا هد اا 
َهدددد  مدددن الددد ين  م دددها ِددداياًل . َولئدددَ الددد ين لعددد هف هللا ومدددن يلعدددن هللا فلدددن تفدددد لددده 

 [.52-51]ال  اا:  يصيًرا{
ال  در مدن اليهده  ةتد  جدااوا قايلد  غا دا  فددعههف َّلد  مثدل مدا  عدها ْف خرج َولئدَ 

ددا َّلءدده، ولددف يزالددها بهددف ةتدد  وافقددههف علدد  ذلددَ ْددف التقددها با ددي فددزاَر، ون ددي مددرسَ،  ًً قري
دا هدخًما يالدي عًدَر  ام مقاتدل، واتفهدها  ًً واِتااعَ قريش واليهده  َ  يفمعدها جء

 َّل  المدي   لءقضها عل  الم لمين.
ددل بعددَّ الم ددلمين لءعرفددها َخبدددار   ، فقددد كددا  األخبددار َّلدد  ال اددي ووصددلَ  يِر

الم دددلمين ليتًددداوروا فدددي األمدددر، فأشدددار الصدددحابي الفليدددل   الم دددار، ففمددد  ال ادددي 
ددِه هللا  ددي علدد  ِر بح ددر خ دددق ةددِه المدي دد  لءم دد   خددِه الم ددار   ِددلما  ال اِر

ددءله   ذلددَ م اجددأَ َمددام ك ددار ملدد  َّليهددا، فقددد كددايها ي علدده  ذلددَ فددي بددال  فددار ، ِو
 وةل ائهف؛ أليهف ا يعرفه  ه ه الحيل الحرنء .

يظددر الم ددلمه  َّلددد  مدددي تهف، فهجدددوها محاطددد  بالفبدداِ والحصدده  والددددور مددن كدددل 
جايددب مددا عدددا الفايددب الًددمالي فقددَ، وهدده الدد   ِدديدخل م دده الم ددار، فحددد وا ملددا  

يًدداركهف   دق، وكددا  ال اددي الح ددر فددي ذلددَ الفايددب، وندددَ الم ددلمه  فددي ة ددر الخ دد
العمل، وايته  الم لمه  من ة در الخ ددق قادل َ  تصدل َّلديهف جيدهش الم دار، وكدا  

ِه هللا  :  ِر  يدعه لهف، متمثال بايَ من الًعر لعاد هللا بن رواة  يقِه
َر  اللهف َّ  العءَش بءْش اْلخَر فاغ ر لأليصارر والمَهاجر

 يءفيبه الم لمه  بحما  م ًدين:
 ال ين بايعها محمًدا عل  الفها  ما بقي ا َبدايحن 
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ددِه  ي قددل التددراب معهددف مددن الخ دددق ةتدد  َْددر فددي با دده، فقدداِ بعددَّ   وكددا  الِر
 رهي هللا ع ه:-َبءات من شعر ابن رواة  

ق  ا وا َصلسي ا ََ ما اه َتديَ ا وا تَصدس  اللهفس لها َي
اَرَ األقداَم َّ  اقي   افأيزلن  ِلي ً  علي ا ْو
 َّ  األل  قد َبَغها علي ا َّذا َرا وا فت ً  َبي ا

 ]مت ب علءه[.
دِه هللا  ، َوْ اا ذلَ العمل الصعب يظر الصحابي الفليل جدابر بدن عاددهللا َّلد  ِر

فدر ه يدرنَ علد  با ده ةفدرين لءخ دف ع دده َلدف الفدهع ويعمدل، ويحمدل التدراب، فأِددرع 
َ شداَ صدغيَر ع ددها، وطح دَ جدابر َّلد  امَرتده ي دألها: َّ  كدا  ع ددها طعدام فد بح

دِه هللا  ، ونعدَّ َصدحابه، كل ما ع دها من الًعير، فمدا  مقدداًرا صدغيًرا يل دي ِر
دددِه  دددِه هللا وجددداا جدددابر َّلددد  الِر يددددعه معددده   ، يددددعهه ِدددر ا َّلددد  بيتددده، وإذا بِر

الم لمين، في هب َلف رجل َّل  بيَ جابر!! والاعام ا يل ي ِه  عدد  قليدل، فمدن 
 كل ه ا العد ؟!َين ِءأكل 

ِه هللا  يده الًري   في الاعام، يبارب هللا يءه فأكل جمء  الم دلمين،   لقد وه  ِر
ونقي طعام كثيدر ألهدل الايدَ. _]البخدار [ وهلد ا كدا  الم دلمه  يتعاده  ويصدارو ، 
هف، وني ما هف يح رو  وجدوا صخَر شديدَ لف ي تا   وع اي  هللا تعال  ت يدهف وتحِر

ِه َةد َ  يحامه ، فت اِو المعِه وهرب الصخَر هرن  فم ر ا، فلفئها َّل  الِر
َْ م دددداتءح الًددددام، وهللا َّيددددي َبصددددر قصددددهرها الحمددددر  َعايدددد ْلثهددددا، وقدددداِ: )هللا َكاددددر 
َْ م ددداتءح  َعايددد ال ددداع ( ْدددف هدددرب الثايءددد ، فم دددر الثلدددث اْلخدددر، فقددداِ: )هللا َكادددر 

الثدد  وقدداِ: )باِددف هللا( فددار ، وهللا َّيددي ألبصددر قصددر المدددائن َبددءَّ( ْددف هددرب الث
َْ م دداتءح الددءمن، وهللا َّيددي ألبصددر َبددهاب  َعايدد فقادد  بقءدد  الحفددر فقدداِ: )هللا َكاددر 

 ص عاا من ملايي ه ا ال اع (. _]َةمد وابن جرير[.
ِه  الداال ، واِدتمر العمدل  و  تدراٍخ َو  ، و خل ااِالم هد هوقد تحققَ ياهاَ الِر

ه  مدددن عملهدددف قادددل َ  يصدددل المًدددركه ، ك دددل ةتددد  تحقدددب األمدددل، وايتهددد  الم دددلم
واقترب جءش المًركين من المدي  ، ووق ها َمام الخ دق متعفاين، وصدمها بده، فهد ه 
َِو مددَر ي ددتعمل فيهددا العددرب مثددل هدد ه الحيددل الحرنءدد ، وشددعروا بالخيبدد ، فقددد ايقلاددَ 
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َعدددا هف المايددَر ا قءمدد  لهددا، وهددي تقددف َمددام الخ دددق عددداجَز  ة دداباتهف، َوصددبحَ 
 ةائَر يلا  الغءظ

 ي تَ بها، وهف يقهله : َّ  ه ه لمليدَ ما كايَ العرب تميدها.
ومددن ملددا  هدديب فددي الخ دددق ةدداِو المًددركه  َ  يقتحمددهه، ولمددن ِددهام الم ددلمين 
ايهالددددَ علدددديهف كال دددديل، فارتدددددوا خددددائاين، وخددددرج عمددددرو بددددن عاددددد و  مددددن صدددد هم 

؟ وكدا  عمدرو بدن عادد و  فا دا قهيدا شدفاًعا، ا ي دتاء  المًركين وقاِ: من يبداَر رًِ
َتده ِده  علد  بدن َبدي طالدب الد    َه؛ فلف يقف َةد لمبار َةد َ  يقف َمامه َو يبار

دِه  دِه هللا، فأعاداه الِر َه يدا ِر ِدء ه، وعمسَمده، و عدا لده، ولمدا   قام وقاِ: َيا َبدار
 شاهده عمرو اِتصغر ِ ه، وقاِ له: لرَف يابن َخي؟ يأهللا ما َةب َ  َقتلَ.

دده، وقتددل فدد ر  علددي علءدده: لم ددي وهللا َةددب َ  َقتلددَ، فغضددب عمددرو ويددِز عددن فِر
ددار الغبددار فلددف يددر َةددد م همددا، وهددرنه علدد   َا ، ْو ال ددر ، وندداَر علء ددا، وظددال يتبددار
فقتلددده، وكاسدددر، فعلدددف الم دددلمه  َ  علءدددا قتلددده، وظدددل الم دددلمه  والمًدددركه  يتراشدددقه  

 الم لمين. ركين، واِتًهد بعَّبال هام وال باِ، فقتل عد  قليل من المً
وةدث َمر خاير للم لمين لف يضدعهه فدي ة دبايهف، ف دي ج دهب المدي د  ات دب يهده  
ب دددي قريظدددد  مددد  الم ددددار َ  ي تحدددها لهددددف المدي ددد  مددددن يددداةيتهف؛ كددددي يضدددرنها ظهددددهر 
ِه  ل الِر  الم لمين ويأِروا ي ااهف َوب ااهف، وقد شعر الم لمه  به ه الخءاي ، فأِر

 لمين ليتأكدوا من الخار، ولما تأكدوا مدن صدحته َِدرعها فدي مفمهعدات بعَّ الم 
لحماي  المدي   من الداخل وةماي  األط اِ من غدر اليهه  وعدوايهف، وةاولَ قدريش 

 المدي  ، فهقف الم لمه  لهف بالمرصا . َ  تقتحف الخ دق؛ لت    م ه َّل  قلب
ِعد بن معاذ  فمر عليهما -همارهي هللا ع -وكايَ ال يدَ عائً  تقف م  َم ِعد 

وعلءه  رع ا ت تر ذرابءه كليهما، وفي يدده ةرنتده، فقالدَ لده َمده: الحدب يدا ب دي فقدد 
تدددأخرت، فقالدددَ ال ددديدَ عائًددد  لهدددا: يدددا َم ِدددعد، وهللا لددده  ت َ   رع ِدددعد  -وهللا-

ددي ِددعد بددن معدداذ ب ددهف قادد  م دده األكحددل  ( ممددا هددي علءدده، وْرمر كايددَ َِددبي )َطددِه
ددَ الدد راع( فدفعدده َّيمايدده َ  يدددعه هللا)عددرق فددي  قددائال: )اللهددف َّ  ك ددَ َبقيددَ مددن  ِو

هلَ،  ةرب قريش شيًئا فأبق ي لها، فإيه ا قهم َةب َّل  َ  َجاهدهف من قهم  ذوا ِر
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وكدد بهه، َوخرجدددهه، وإ  ك دددَ وهددعَ الحدددرب بي  دددا ونيدد هف، فاجعلهدددا لدددي شدددها َ، وا 
 علءه[. تمت ي ةت  تقر عي ي من ب ي قريظ ( _]مت ب

لقد ارتبَ الم لمه  من خءاي  ب ي قريظ  التي قد تملن الم ار م هف، َوخ وا ي ظرو  
وقد صهر القر   ذلَ المهقدف فقداِ تعدال :  -تعال -َّل  َي  هف وقلهنهف متعلق  بالل 

َاغددَ األبصددار ونلغدَ القلددهب الح دداجر  }َّذ جدااوكف مددن فدهقمف ومددن َِدد ل مد مف وإذ 
 [.10{ ]_األةزاب: وتظ ه  بالل الظ هيا

وقدددد َةددداط المًدددركه  بالم دددلمين، فحاصدددروهف قريًبدددا مدددن عًدددرين ليلددد ، َوخددد وا بلدددل 
ددِه هللا  كتيبدد  غلءظدد ، فقاتلهددا الم ددلمه  يهًمددا َّلدد    ياةءدد ، ووجهددها يحدده م ددِز ِر

وا َةدد مدن الصدحاب  َ  يصدلها   الليل، فلما ةايَ صدالَ العصدر، لدف يقددر ال ادي 
دددِه هللا : )مدددأل هللا علددديهف بيدددهتهف وقادددهرهف يددداًرا كمدددا شدددغلهيا عدددن  العصدددر فقددداِ ِر

ا  ةت  غابَ الًم ( _]م لف[.  الصالَ الِه
دددِه  َّلددد  المًدددركين، فهجددددهف كثيدددرين، فدددأرا  َ  يخ دددف الحصدددار عدددن   ويظدددر الِر

الم ددلمين، فعددرض علدد  الم ددلمين َ  يت ددب مدد  قايلدد  غا ددا  علدد  َ  يأخدد وا ْلددث 
دددِه  ْمدددار المدي ددد ؛ وي  دددحاها لقتددداِ قدددريش،   مدددن المعركددد ، ونعدددد ذلدددَ يت دددرغ الِر

عد بن معداذ، َوخارهمدا َ  ذلدَ لدء  َمدًرا  واِتًار في ذلَ األمر ِعد بن ببا َ، ِو
ددِه هللا، قددد ك ددا يحددن وهدد اا  مددن هللا تعددال  يفددب ت  يدد ه، فقدداِ ِددعد بددن معدداذ: يددا ِر

ددا  ا يعاددد هللا وا  يعرفدده، وهددف ا يامعدده  َ  القددهم علدد  الًددرب بددالل، وببددا َ األْو
يددأكلها م هدددا ْمدددَر َّا قردددًر  )هدددءاف ( َو بءًعدددا، َفحدددين َكرم دددا هللا بااِدددالم وهددددايا لددده، 
وَعزيا بَ ونه، يعاديهف َمهال دا؟! وهللا مدا ل دا بهد ا مدن ةاجد ، وا يعاديهف َّا ال دء  

 ةت  يحلف هللا بي  ا وني هف.
ددِه هللا  َصددحابه الرغبدد  فددي الصددمه  َمددام علدد  ذلددَ، بعدددما وجددد مددن   فهافددب ِر

َعدائه مهما كايدَ قدهتهف، والثقد  فدي يصدر هللا تعدال ، َوْادَ الم دلمه  وهدف فدي هد ا 
المهقف الصعب َيهف ي تحقه  يصر هللا لهف، لقد ِلمها َمرهف َّلد  رنهدف، وفعلدها كدل 

 ما يقدرو  علءه، فاِتحقها يصر هللا لهف.
 َِّالم يعءف بن م عه :
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دِه  ا اايمَلق  هللا  في قلب يعءف بن م عه  الغا ايي وكا  م  المًدركين، فدأت  ِر
وقدداِ لدده: َّيددي قددد َِددلمَ، وإ  قددهمي لددف يعلمددها بإِددالمي، فمريددي بمددا شددئَ،   هللا 

ِه  ِ ع ا َّ  اِتاعَ فدإ  الحدرب   فقاِ الِر ل عءف: )َّيما َيَ في ا رجل واةد َفَخ َر
 خدع ( _]ابن َِّحاق[.

دددِه  َ  يظدددل فدددي قهمددده وي دددتخدم ذكدددااه فدددي صدددرفهف عدددن مدددن يعدددءف   طلدددب الِر
الم ددلمين، فدد هب يعددءف َّلدد  يهدده  ب ددي قريظدد ، وكددا  صددديًقا لهددف فددي الفاهلءدد ، فقدداِ 
لهددف: يددا ب ددي قريظدد ، قددد عددرفتف و   َّيدداكف، وخاصدد  مددا بي ددي ونيدد مف. قددالها: صدددقَ، 

 ل َ ع ديا بمتهف.
ا وغا ا  لء ها كدأيتف، الالدد بلددك ًً ف، يءده َمدهالمف َوب داؤكف وي داؤكف، فقاِ لهف: َّ  قري

دا وغا دا  قدد جدااوا لحدرب محمدد  ًً ا تقدرو  عل  َ  تحهلها م ه َّل  غيره، وإ  قري
َوصدددحابه، وقدددد ظددداهرتمههف )ياصدددرتمههف( علءددده، ونلددددهف َومدددهالهف وي ددداؤهف بغيدددره، 
لها فلء ها كأيتف فإ  َروا يهَز )فرص ( َصابهها، وإ  كا  غير ذلَ لحقها باال هف، وخ
بيدد مف ونددين الرجددل بالدددكف، وا طاقدد  لمددف بدده َّ  خددال بلددف، فددال تقدداتلها مدد  القددهم ةتدد  
تأخدد وا مدد هف رهً ددا مددن َشددرافهف يلهيدده  بأيددديلف ْقدد  لمددف علدد  َ  تقدداتلها معهددف محمددًدا 

 )تقاتلهه(. فقالها له: لقد َشرت بالَر . ةت  ت اجزوه
معه من رجاِ قريش: قد عدرفتف  ْف تهجه َّل  قريش، فقاِ ألبي ِ ءا  بن ةرب ومن

دا َ  َبلغلمدهه يصدًحا لمدف،  و   لمف وفراقي محمًدا، وإيه قد بلغ ي َمدر َريدَ علد  ةق 
فدداكتمها ع ددي، فقددالها: ي عددل. قدداِ: تعلمدده  َ  معًددر يهدده  قددد يدددمها علدد  مددا صدد عها 
لها َّلءه: َّيدا قدد يددم ا علد  مدا فعل دا، فهدل يرهدءَ َ   يءما بي هف ونين محمد، وقد َِر

يأخدد  لددَ مددن القايلتددين مددن قددريش وغا ددا  رجدداا مددن َشددرافهف ف عاددءلهف، فتضددرب 
ل َّليهف: َ  يعف.  َع اقهف ْف يمه  معَ عل  من بقي م هف ةت  ي تأصلهف؟ فأِر

فددإ  بعثددَ َّلددءلف يهدده  يلتم دده  مدد مف رهً ددا مددن رجددالمف، فددال تدددفعها َّلدديهف مدد مف رجددال 
اِ: يدا معًدر غا دا ، َّيمدف َصدلي وعًدديرتي، واةدًدا، ْدف تهجده َّلد  قايلد  غا دا ، فقدد

َوةددبر ال ددا  َّلددي، وا َراكددف تتهمددهي ي. قددالها: صدددقَ، مددا َيددَ ع ددديا بمددتهف. قدداِ: 
فدداكتمها ع ددي. قددالها: ي عددل، فمددا َمددرب؟ فقدداِ لهددف مثددل مددا قدداِ لقددريش وةدد رهف ممددا 
اليهه  ة رهف. وذهب المًركه  يالاه  من اليهه  َ  يقاتلها معهف الم لمين، فالب 
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يعدددءف بدددن م ددعه  فدددي يصدددحه لهدددف،  عدددً ا مدددن الرهدددائن، وه ددا تأكدددد لمدددل مددد هف صدددق
فرفَّ الم ار َّعااا الرهائن، وامت   اليهه  عن الحدرب معهدف، وهلد ا اِدتااع م دلف 
واةددد بددإرا َ هللا تعددال  وتهيءقدده َ  يًددتَ شددمل الم ددار واليهدده  بعدددما كددايها مفتمعددين 

 هد الم لمين.
 هزيم  األةزاب:

-هللا  يعدده  َّلدد   اخددل المدي دد ، فالم ددلمه  مفتمعدده  ةددِه يادديهف، يتضددرعه  َّلدد و 
َ  يدد  هرَب عدد هف هدد اا األةددزاب الدد ين تفمعددها لهدددم  ي دده، ويقهلدده : )اللهددف  -تعددال 

اِددتر عهرات ددا، و مددن روعات ددا، اللهددف م ددِز المتدداب، ِددري  الح دداب، اهددزم األةددزاب، 
َلزلهف( _]البخار [.  اللهف اهزمهف و

اِتفاب هللا تعال  لهف، وإذا بريح شديدَ في ليل  شداتء  بدار َ تقتلد  خءدام المًدركين، ف
وتقلدددب قددددور َووايدددي الاعدددام والًدددراب، وكدددأ  المددده  كلددده يحدددارنهف فدددامتألت قلدددهنهف 

َ  يالدددد  علدددد  َةددددهاِ المًددددركين َوخبددددارهف، فالت ددددَ َّلدددد    بالرعددددب، َورا  ال اددددي 
ل ا مدا فعدل القدهم ْدف يرجد  َِدأِ هللا تعدال  َ   الم لمين وقاِ: )من رجل يقهم في ظر

يلده  ريءقدي فدي الف د ؟( فلدف يقدف َةدد مدن الم دلمين مدن شددَ الخدهم، وشددَ الفدهع، 
 وشدَ الار .

الصدحابي ة ي د  بدن الءمدا  لهد ه المهمد ، فقدام ة ي د    فلما لدف يقدف َةدد  عدا ال ادي 
دم  هله ةت   خل مع لر المًدركين، ِو َبدا ِد ءا  يددعههف َّلد   طاع  ألمر هللا وِر

الرةيل، ويقِه لهدف: يدا معًدر قدريش، لي ظدر كدل امدرئ َمدن  جلء ده؟ فأخد  ة ي د  بيدد 
الرجددل الدد   كددا  َّلدد  جايبدده، فقدداِ لدده: مددن َيددَ؟ قدداِ: فددال  بددن فددال ، ْددف قدداِ َبدده 
ِ ءا : يا معًر قريش، َّيمدف وهللا مدا َصدبحتف بددار مقدام، لقدد هلدَ الْمدَراْع )الخيدل(، 

يمددره، ولقي ددا مددن شدددَ الددريح مددا تددرو ، مددا   ا ب دده قريظدد ، ونلغ ددا عدد هف الدد  َوخل ت دد
تامددئن ل ددا قدددر ) يءدد  طعددام( وا تقددهم ل ددا يددار، وا ي تم ددَ ل ددا ب دداا، فددارتحلها فددإيي 

 مرتحل، وكا  ذلَ في شهاِ من ال    الخام   للهفَر.
ا َر ، وطلدد  يقددص علءده مد  َّلد  ال ادي  -رهدي هللا ع دده-ورجد  ة ي د  بددن الءمدا  

ال هار، وارتحلَ األةزاب، واي َ الحصار، وعا  األمن ويفدح الم دلمه  فدي الخدروج 
ب الم من ه ه المح  ، قاِ تعال : }ور  هللا ال ين ك روا بغءظهف لدف ي دالها خيدًرا وك د  
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ددِه هللا 25هللا المدد م ين القتدداِ وكددا  هللا قهًيددا عزيددًزا{ ]_األةددزاب:  : )ا [ وهتددف ِر
َعددزس ج ددده، ويصددر عاددده، غلددب األةددزاب وةددده، فددال شدديا بعددده(    هللاَّلدده َّا وةددده، 

بعدددددد ايصدددددرام األةدددددزاب: )اْل  يغدددددزوهف وا يغزوي دددددا(   _]البخدددددار [ وقددددداِ ال ادددددي 
 ]البخار [.

 وووووووووووووووووو
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 غزوة األحزاب
 

فدد  لهددف يتء  لددف ي ددب اليهدده  مددن غدديهف، ولددف يتعظددها بمددا َصددابهف مددن َّجددالا ال اددي 
غدرهف وتآمرهف، و لمهف اِدتقرار َمدر الم دلمين ون دَ ي دهذ وتهطدد ِدلاايهف، فًدرعها 
يخااه  للتآمر عل  الم لمين، َوجمعها عل  تأليب قبائل العرب هد الم لمين ك  
يرمههف عن قه  واةدَ، وقد خدرج وفدد مدن قدا َ ب دي ال ضدير َّلد  قدريش يحرهدهيهف 

ِه هللا    قتداِ محمدد ةدب ! واِئتصداله َرهد  هلل، ، وقاِ َةبدارهف َّعل  ةرب ِر
أل   ين قريش َفضل من  ي ه، وتقاليد الفاهلء  َفضل من تعالءف القر   ! مما َِدعد 
يَن َْوْتها   َا هف َّصرارًا عل  العدوا ، وفي ه ا َيِز هللا تعال : } َََلف  َتَر َّرَل  الس ر قريًًا و

ْ دهَ  برال   مر دَن ال مرتَدابر ْي   يبًا مَر دَن َيصر دَد  مر ََه  يَن َكَ دْروا  َهد ْاا  َر َوالاسداْغهتر َوَيْقهْلدهَ  لرلسد ر د ا  فر
دددارياًل * َِ يَن  َمْ دددها   ددديرًاَ   السددد ر دددَد َلدددْه َيصر ْ َفلدددن َتفر َُ ْ َوَمدددن َيل َعدددنر  َُ يَن َلَعدددَ ْهْف  ََ السددد ر َلددددئر َْو 

ةل دًا مًدابها هدد [ ْف ارتحل ه اا اليهه  َّل  غا ا  فعقدوا معهف 52-51{]ال  اا:
الم ددلمين، وهلدد ا اِددتااع َولئددَ ال  ددر مددن اليهدده  َ  يفمعددها األةددزاب المختل دد  مددن 
قددريش، وغا ددا ، وفددزاَر، َوشددف ، ون دد  مددَر، ون دد  َِددد، ون ددي ِددلءف، وتحددرب هدد اا 
جمءعددًا بعددد َ  تهاعدددوا علدد  الزمددا  والملددا  ونلددي عددد  جيهشددهف عًددَر  ام مقاتددل 

 ءا  بن ةرب القرشي.وقائدهف العام َبه ِ 
ِه هللا  ارع ِر َّل  عقد مفل  الًهر  م  َصحابه كعا ته في مهمدات األمدهر   ِو

يل  ةرنءد  لدف تمدن العدرب تعرفهدا  ي بح ر الخ دق، وهي ِو فأشار علءه ِلءما  ال اِر
قال ذلَ، وتف اات اق عل  ه ه الخا  بااجماع، ةيدث ِءًدلل الخ ددق ةداجزًا يم د  

مددد  الغدددزَا ويم ددد  اقتحدددام المدي ددد ، ويدددهفر للم دددلمين الددد ين ا يزيدددد  االتحدددام المباشدددر
عد هف عن ْالْ   ام مهقعًا  فابءًا جديدًا، يمل هف مدن رش الغدزَا بال دهام مدن وراا 

 الخ دق.
وندَ الم لمه  يح رو  الخ دق في جد بالي، وتالةف بدي ، رغف برو َ الفه والمفاع  

طغَ علد   ْدار الادر ، ولد َ  اايما َ، لمن ةراَر التي َصابَ المدي   في ذلَ الهق
الءقدين َي ددتهف َلددف الفدهع، واِددتمر الم ددلمه  يح ددرو  الخ ددق ويحملدده  األترندد ، وهددف 

َيج في غاي  الحما ، وير   معهف ال اي   شعر ابن رواة :  ير  و  األها
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 اللهف لها َيَ ما اهتدي ا وا تصدق ا وا صلي دا
اَ األقدام َّ  اقي دافأيزلدن ِدمي   علي   دا ْو

 َّ  األْل  قد بغها علي دا َّذا َرا وا فت ه َبي ددا
ِه هللا  يح ر معهف كأةدهف وي قل التراب ةت  اغار با ه ووار  التراب جلده،   وِر

وشد عل  با ه ةفرًا ل رط الفهع، ولف يلدن ة دره معهدف تمثدياًل وا مهق دًا َّعالمءدا كمدا 
 ، وإيمددا كددا  يتحمددل كأةدددهف، بددل كددا  يتحمددل َكثددر ممددا ي علدده كثيددر مددن القددا َ اْل

ددِه يء تتهددا بعددد ْددالث  َعفددزتهف صددخَر لفئددها َّلءدده يءأخددد المع  يتحملدده ، فقددد كددايها َّذا 
َعايدَ م داتءح الًدام، وهللا َّيد  ألبصدر  : هللا َكادر !  هرنات، يضرب األولد  ويقدِه

َعايدَ م داتءح فدار  !  قصهرها الحمر ال اع ، ْف يضرب الثايءد  ويقدِه هللا َكادر !
َعايدَ  وهللا َّيي ألبصدر قصدر المددائن َبدءَّ، ْدف يضدرب الثالثد  ويقدِه هللا َكادر ! 
م ددداتءح الدددءمن ! وهللا َّيدددي ألبصدددر بهابددد  صددد عاا مدددن ملدددايي هددد ه ال ددداع  ! وهلددد ا 
يبًددرهف بمددا ِددءله  مددن فتددهح لهدد ه الالدددا  ممددا َخاددره هللا بددالهةي ت ددلء  لهددف وة ددزًا 

 هف يءه من الخهم والار  والفهع. لهمهف، رغف ما
دهْلْه  ْ َوَرِْ ُس دهله: } َقداْلها َهدَ ا َمدا َوَعدَدَيا  َما الم م ه  فدال ي تدابهف شدَ فدي وعدد هللا وِر

دلرءمًا {]األةدزاب: دهْلْه َوَمدا ََاَ ْهدف  َّراس َّريَمايدًا َوَت   ْ َوَرِْ ُس [، َومدا الم دافقه  فقدد 22َوَصَدَق 
هْلْه َّراس ْغْرورًا {]األةدزاب:ِخروا من ه ه البً ْ َوَرِْ ُس [ وقدالها 12اَر وقالها:} مسا َوَعَدَيا 

ْ  َفرريبن مَر  ْهْف ال ساريس َيْقهْلهَ  َّر س ْبيْ  َتأ ذر ْعها َوَي   جر ََه َل َيث ررَب َا ْمَقاَم َلْمف  َفار  هَتَ ا َيضًا: } َيا 
َرٍَ َّر  ْيرر  َرَن َوَما هرَي برَعه  [ فما َجدان الم دافقين، ومدا َقدل 13يْدوَ  َّراس فرَرارًا {]األةزاب:َعه 

قهدف بمدا ع دد  ْقتهف برنهف وما َهعف َّيمايهف، َوما الم م ه  فما َوفر َّيمدايهف ومدا َْو
 رنهف وتصديقهف به.

 فح بلف ه ا الت اوت بي مف وكل َّياا بما يءه ي ضح
دَ الادر ، مضد  الم دلمه  فدي ورغف تخ يل الم افقين وإرجدافهف وظدروم المفاعد  وشد

َعددالم  ت  يد  مهددامهف، وإكمدداِ خادد  الدددفاع عددن المدي د ، وقددد َراهددف هللا عدددَ  يددات مددن 
هف، فمن ذلَ َ  جدابر بدن عادد هللا رهدي  ال اَه تثايتًا لهف وتأيء ًا لقلاهف وت لء  ل  ِه

َهلده  من شدَ الفدهع فلدف يتحمدل ذلدَ، فاِدتأذ  وذهدب َّلد   هللا ع ه َر  ما بال اي 
وقداِ لدده   وذبدح شدداَ صدغيَر وطح ددَ امَرتده صدداعًا مدن الًددعير ْدف عددا  َّلد  ال اددي 
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ِه هللا ورجل َو رجال ، قاِ ال اي  كف هه ؟ ف كرت   ِرًا: طعَءَف ل  فقف َيَ يا ِر
َهل الخ دق ! د وكايها َل ا د َّ  جابر صد     له، قاِ: كثير طيب ! فصاح ال اي  يا 

ولءمدد  د فحدديهال ! فلمددا  خددل جددابر علدد  امَرتدده قدداِ: ويحددَ !  ِددهارا د يع دد  مائدددَ َو
بالمهاجرين واأليصار ومن معهف ! قالَ: هل ِألَ كدف طعامدَ ؟ قداِ   جاا ال اي 

َعلدف، ففعدل ال ادي  دهله  يددخل َصدحابه فهجدًا فهجدًا ويادرب علد    يعف قالدَ: هللا وِر
كلها جمءعًا ونقيَ بقءد  ! الاعام، يل ر الخاز ويفعل علءه اللحف ويغرم لهف، ةت  َ

فقاِ: كل  ه ا وَهد ، فإ  ال ا  َصابتهف مفاعد ، قداِ جدابر: فأق دف بدالل لقدد َكلدها 
ةت  تركها، وايصرفها وإ  برمت ا لتغَ كما هي، وإ  عفي  ا لءخاز كما هه!   َخرجده 

 البخار  .
هده َقده  َوتف هللا للم لمين ة ر الخ دق ووهعها ي ائهف َوط الهف في ةصن فدار  و 

ددِه هللا  فددي ْالْدد   ام مددن َصددحابه وجعلددها ظهددهرهف   ةصدده  المدي دد ، وخددرج ِر
 َّل  ِل  فتحص ها به.

وجعلها الخ دق بي هف ونين الم ار، ال ين َقالها في كتائب م ظم ، عًَر  ام بخيلهف 
ومقدداتلهف و روعهددف علدد  َكمددل مددا يلهيدده  َِّددتعدا ًا، لمدد هف فهجئددها برؤيدد  الخ دددق ! 

اروا فدددي كء ءددد  اقتحامددده، وكلمدددا ةددداولها َمادددرهف الم دددلمه  بال دددهام، وقدددد تغدددءظ واةتددد
ا  قريش َ  يق ها ملتدهف  األيدد  َمدام الخ ددق، فاختداروا ملايدًا هدءقًا مدن  بعَّ فِر
الخ دق وتمل ها من اقتحامه، وكا  فيهف عمرو بن عادد و ، وهده فدار  شدفاع معلدف، 

ددا  الم ددلمين ل ددد هدد ه الثغدد َر وإيقدداذ المهقددف، و عددا علدد  بددن َبددي فأِددرع بعددَّ فِر
ََ فقددداِ عمدددرو: ولدددف يدددا ابدددن َخددد ؟ يدددأهللا مدددا َةدددب َ  َقتلدددَ د  طالدددب عمدددرو للمبدددار
اِتصددغارًا لًددأيه د قدداِ علدد : لم دد  وهللا َةددب َ  َقتلددَ، فحمدد  عمددرو َوقاددل علدد  

َا وتفاوا، فقتله عل  ره  هللا ع ه.  علَ  فت ا
  ةتدد  اقتحمتدده هارندد ، ونقدد  المًددركه  خرجددَ خيددل المًددركين مددن الخ دددق م هزمدد

 يحاصرو  الخ دق قريبًا من الًهر.
وقد اشدتد الخادب علد  الم دلمين ع ددما بلغهدف َ  ةل دائهف الد ين ي داك هيهف المدي د ، 
يهه  ب   قريظ ، قد يمثها العهد وغدروا بهدف، فخدافها علد  ي دائهف َوط دالهف َ  ي دالهف 

ددن  اليهدده  ب ددها، ونلددي بهددف الدداالا م تهدد قرْمف  َومر ددن َفدده  اه كمددا قدداِ تعددال : } َّرذ  َجدداْؤوْكف مَر
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 ََ َر َوَتْظ رهَ  براللسر الظرْ هَيدا * ْهَ الرد َر ال ْقْلهْب ال َحَ اجر َب َصاْر َوَنَلَغ َ  األ  َ َل مر ْمف  َوإرذ  ََاَغ  ِ ََ 
يدًا {]األةزاب: ل َزاًا َشدر ل زرْلها َر ْ هَ  َوَْ مر العميدب والترنءد   اايما [ لمن 11-10اب ْتلرَي ال ْم  

ِه هللا  جعلتهف ي زله  ةاجتهف بالل ويلفئده  َّلءده، مد    الفا َ التي رناهف عليها ِر
ةرصدددهف علددد  األخددد  باألِدددباب الًدددربء  الم دددتااع ، فمدددا  مدددن شدددأ  هللا معهدددف َ  

ددَتء َأَ  الرر   ِ ددْل َوَظ رددها  َجددر  عا تدده مدد  المدد م ين فددي مثددل هدد ه المددهاطن: } َةتسدد  َّرَذا ا ِْ
ف: ْرَيا {]يِه ْبها  َجااْهف  َيص   [. 110ََيسْهف  َقد  ْك ر

َعدائهف:  لقد َةدث هللا لهف من األقدار ما يصرهف به، وخلب لهف من ج ه ه ماهزم به 
دد َِ ر َعَلددء ْمف  َّرذ  َجدداات ْمف  ْجْ دده ن َفَأر  ُس َمددَ   ْكددْروا يرع  يَن  َمْ ددها اذ  ف  رريحددًا } َيددا ََيرَهددا السدد ر ل َ ا َعَلددي هر

َها {]األةزاب:  [.9َوْجْ ه ًا لسف  َتَرو 
لقدددد يصدددر هللا الم دددلمين بدددريح الصدددبا، التدددي جعلدددَ تقتلددد  خءدددام المًدددركين، وتم دددئ 
قدددددورهف، وتا دددد ا ييددددرايهف وتدددددفن رةددددالهف، ويصددددر هللا ج ددددده بالمالئمدددد  تقاتددددل عددددن 

َرع الًدَ فدي ي ده  المًدركين واليهده  بعضده ف مدن بعدَّ، ف دا   فديهف الم لمين، و
ل ال اي  رجال مدن َصدحابه يأتءده بخادر القدهم واشدترط لده   َبه ِ ءا  بالرةيل، َوِر
بمددا َصدداب المًددركين مددن المددرب و الت ريدددب   الف دد  ! فدد هب ورجدد  ونًددر ال اددي 

والهزيمد ، وهلد ا اي دَ الحصدار عدن المدي د ، وعدا  األمدن، وصددق هللا وعدده، ويصددر 
 وهزم األةزاب وةده !عاده، وَعز ج ده، 

  وووووووووووووووووو



 645 

 غزوة األحزاب دالئل ودروس وةبر
 

َيد المقار    الًءخ. عقيل بن محمد بن 
 الم افقه  و ورهف يهم األةزاب 

ةزب ال  اق لف يلن في المرةل  الملء ؛ أل  ااِالم لف يلن قهيًا فما  الظههر 
 ِالم. للًرب ولم ه ظهر في ال تَر المديء  لما قه  اا

 بداي  التفم :  
َّل  غزوه بدر لف يلن ال  اق قد ظهر فما  مع لر الًرب  -   -من  خِه ال اي 

بفرََ واهح   -   -واهحًا بزعام  عادهللا بن َبي ي  ه، وكا  ياالب من ال اي 
 َ  يلف عن الدعَه َّل  هللا. 

وهف في الحقءق  وكا  مع لر اليهه  واهحًا، ك لَ األفرا  م هف َظهروا ااِالم 
َ   -عز وجل  -جهاِء  عل  الم لمين وقد ذكر هللا  ه ا ال مهذج بقهله: ]َوَقاَل

َرهْ  ْ ْروا َ خر َه ال سَهارر َواك  يَن َ َمْ ها َوج  َِ َعَل  الس ر ْ ها برالس ر  َْي زر ََه لر المرَتابر َ مر َطائرَ  ن مرن  
ْعهَ [ } ِ عمرا :  جر  {. 72َلَعلسْهف  َير 

َر ال  اق بعد اايتصار الحاِف في غزَو بدر، وكا  الخزرج يعدو  لتتهيج عادهللا ب
، وكايَ عقدَ الزعام  والم صب تأكل قلبه. وما من غزَو َا وكا   بن َبي بن ِلِه

 لهف  ور في التف   والتخ يل. 
  ورهف في غزَو األةزاب 

ا )ت    يات( َّذ قء  بما ةديث القر   عن الم افقين يهم األةزاب كا  طهياًل لحد م
ِْ الْمَ افرْقهَ   ذكر عن غزوه األةزاب ومهاقف الم لمين م ها، يقِه هللا ع هف: ]َوإرذ  َيْقه

هْلْه َّراس ْغْروًرا[ }األةزاب:  ف  َمَرضن َما َوَعَدَيا هللْا َوَرِْ يَن فري ْقْلهنرهر { وله َمع ا 12َوالس ر
 ال ظر به ه اْليات يفد ما يلي: 

هله َا غرورًا؛ فهف قد ةضروا المعرك ، ا -1 : يقهله  ما وعديا هللا وِر ل ريب األِو
َومام هِه الصدم  وع ف المح   ايهار َّيمايهف، وه ا القِه م قِه في كتاب ال يَر 
ِه  عن معتب بن قًير، َّذ قاِ في ِاعات الخهم والزلزل  بعد َ  ِم  بًريات ِر

ين في َقاار األرض، وه ا القِه يهةي بأيه صدر بال تح الماين له ا الد -   -هللا 
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ممن صدر م  ةًرج  في الصدر، وتحدث بخ هت صهت وفي الخ اا وم  َيا  
هق بهف ع د المتحدث، وكايها يظ ه  َ  ه ا المالم لن يصل َّل  ال اي  علءه  -مْه

علءه  -ولمن هللا كا  لهف بالمرصا  فمًف ةالهف َّل  ال اي  -الصالَ وال الم 
 .-الَ وال الم الص
ال ريب الثايي: قهم ت كر كتب ال يَر َيهف ب ه ةاْره وه  َةد الاائ تين اللتين  -2

:  َّ  بيهت ا عهَر -علءه الصالَ وال الم  -همتا َ  ت ًال يهم َةد فلقد قالها لل اي 
ولء   ار من األيصار مثل  اريا لء  بي  ا ونين غا ا  َةد ير هف ع ا فأذ  ل ا 

، فالي ِعد بن معاذ ذلَ، -   -   وريا ل م   ذراري ا وي ائ ا  فأذ  لهف فل رج  َّل
ِه هللا ا تأذ  لهف َيا وهللا ما َصاب ا وإياهف شدَ َّا ص عها هل ا،  فقاِ: يا ِر

 فالقر   ذكر جا هف وهلعهف في َرن   يات ت كد ما قاله ِعد بن معاذ: 
تر ََور الَقت لر يريدو  ال رار من المعرك : ]ْقل  َلن  َي    -1 َن الَمه  ْتف  مر َ َعْمْف ال رَراْر َّر   َفَرر 

 {. 16َوإرًذا َا ْتَمتسْعهَ  َّراس َقلرياًل[ }األةزاب: 
له وطئ العدو َرههف ألجابهه لل ت ه عن  ي هف والتخلي عن عقيدتهف: ]َوَله   -2

ئرْلها ال رت  َ  ِْ َااررَها ْْفس  ف  مرن  ََق  َ  َعَلي هر َل يًرا[ }األةزاب: ْ خر َها َوَما َتَلاسْثها برَها َّراس َي ر َ  َْلََته 
14 .} 
 خهفهف من المهت َ  يصياهف في َرض المعرك .  -3
ِْ الْمَ افرْقهَ   -4 تزعزع عقيدتهف ووه ها هه ال   يدفعهف َّل  ه ا المهقف: ]َوإرذ  َيْقه

ف  َمَرضن َما َوَعَدَيا هللاْ  يَن فري ْقْلهنرهر هْلْه َّراس ْغْروًرا[ }األةزاب: َوالس ر  {.12 َوَرِْ
 والحقءق  َ  ال    والضر بيد هللا وال رار لن يحِه بي هف ونين المهت. 

َّ  الم من الصا ق يهقن بأ  ال صر بيد هللا وال    والضر بيد هللا والمهت والحءاَ بيد 
 هللا، وه اا لء ها من ه ا الص ف.

ف  َهْلفس ال ريب الثالث: وهف المع -3 َهايرهر خ  قريَن مر  ْمف  َوالَقائرلريَن ارر َلْف هللْا الْمَعهَر هقه : ]َقد  َيع 
ِه هللا 18َّرَلي َ ا َوَا َيأ ْتهَ  الَبأ َ  َّراس َقلرياًل[ }األةزاب:    -{، ال ين كايها يخ له  عن ِر

 - خ ايهف العاك ه  في جحهرهف في المدي   وهف جا اا مثل َِالفهف، لم هف ل
ِه هللا  َصبح مهه  قلاهف م  العدو، ل ا وص هف القر    -   -وتخاذلهف عن ِر

ًَ  َعَلء هر مرَن  ْيْ ْهف  َكالس ر  ْيغ  ََع  ََ َتْدوْر  ْم َرََي َتْهف  َي  ْظْروَ  َّرَلء  بقهله: ]َفإرَذا َجاَا الَخه 
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[ }األةزاب:  تر ْ ها {، وقد ةل  عليهف القر   بأيهف غير م  19الَمه  مر ََ َلف  ْي   م ين: ]َْوَلئر
يًرا[ }األةزاب:  ََ َعَل  هللار َي ر َماَلْهف  َوَكاَ  َذلر ََع  ََ هللْا  َب  {.19َفَأة 

َّ  مهاص ات ه ا المع لر اِتغرقَ  يات كثيَر َمام ةفمهف الضئيل، رغف َ  
َهف من َوكارهف خصهصًا ع د اشتدا  المح ه، ولء َ المًلل   ال رص  ِايح  لارو
الخهم َّيما المًلل  بهاعث ه ا الخهم، َّ  المح   تمحص القلهب وتمًف ما في 

 الصدور من َّيما  وي اق َو ك ر.
باته لمن َّيمايه ا  َ  الم من قد يتزلِز لم ه ا ي قد َّيمايه، قد ي قد شفاعته ْو

 يتزلِز َبدا، َما هعء  اايما  في هار َّيمايه َمام الحا ْات. 
 زابمن ْمار غزَو األة  

جالا يهه  ب ي قريض  يتءف  غدرهف، وذلَ هه طب  اليهه ، وكا  الدور األكار في 
ذلَ لزبءمهف الم هزم ةيي بن َخاب ِيد ب ي ال ضير ال   َجلي َّل  خيار، وعا  

في عقر  اره، ةيث خرج ِالم بن  -   -َّل  مل  يًعل ال ار فيها لتغزوا محمدا 
رجاًل َّل  مل  و عها قريًًا َّل  ةرب َبي الحقيب وةيي بن اخاب ببض  عًر 

ِه هللا  فرةاها بهف وفرةها َشد ال رح وهف ا يزاله  يت كرو  قتالهف في  -   -ِر
علءه  -خرجَ قريش وغا ا ، ففاا جاريل  -بدر َوةد مثال-المعارب ال ابق  

وقاِ: يا محمد َوقد وهعَ ِالةَ قاِ: يعف قاِ: فما وهعَ المالئم   -ال الم 
ِه هللا ِالةه من كا  ي من بالل واليهم اْلخر فال يصلين : » -   -ا، ف ا   ِر

 وكايَ الغزَو وكا  فيها ما كا . « العصر َّا في ب ي قريض  
 المح   في يهم األةزاب 

َهل تهام  وقائدهف َبه ِ ءا  في َرنعه  ام،  تحركَ قريش وك اي  وةل اؤهف من 
َ من المًرق قبائل غا ا ، واجتمعَ كلها ووافاهف ب ه ِلءف بمر الظهرا  وخرج

عل  َبهاب المدي   بعًَر  ام يقاتل ه ا الفءش العرمرم والبحر الاامي ال   يريد 
اِتئصاِ المهةدين، فله جاا ه اا بغت  ل تمها بمن في المدي   واِتأصلههف لمن 

ِارع َّل  عقد مفل  الًهر  وتًاور معهف ةِه مهههع خاه  -   -ال اي 
فاع عن المدي  ، ونعد مداوات وافب المفل  عل  اقتراح قدمه الصحابي الفليل الد

ِه هللا َّيا ك ا بأرض فار  َّذا ةهصريا خ دق ا  ي، ةيث قاِ: يا ِر ِلما  ال اِر
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علءه  -علي ا، وكايَ خا  ةلءم  لف تمن العرب تعرفها قال ذلَ، فأِرع ال اي 
-َّل  كل عًره ة ر َرنعين ذراعًا  في ت  ي  ه ه الخا  فهكل -الصالَ وال الم 

، -طِه الخ دق خم    ام ذراع وعرهه ت ع  َذرع وعمقه من ِبعه َّل  عًره
كا  ة ره في مدَ مابين َِ َيام َّل  َرنع  وعًرين، َوخ  المًركه  يدورو  
مغضاين علهف يفدو  يقا  هعء   لي حدروا م ها، َوخ  الم لمه  يراقاه  

 ال ةت  ا يفرؤا عل  ااقتراب وا اقتحام الخ دق وا  ف ه المًركين ويرشقهيهف بال
ون اا طريب للعاهر، لمن الم م ه  كافحها ملافح  مفيدَ، ورشقههف بال ال وياهلههف 
َشد ال ضاِ ةت  فًل المًركه  في محاولتهف، وألجل ااشتغاِ بمثل ه ا الم اح 

ا  فقاِ:  ِه هللا والم لمه  عن الصالَ الِه غلهيا عن الصالَ ش» شغل ِر
ا  صالَ العصر مأل هللا بيهتهف وقاهرهف يارا   «.الِه

وقد َِتمر ه ا الهه  َيامًا َّا َّ  الخ دق كا  ةائاًل بين الفءًين، وني ما كا  
الم لمه  يهاجهه  ه ه الًدائد عل  جاه  المعرك  كايَ َفاعي الدر  تتحرب، 

  كعب بن َِد القرظي ِيد فايالب كاير مفرمي ب ي ال ضير ةيي بن اخاب فأت
ِه هللا  وكا  َةرج مهقف يق ه  -   -قريظ  فلف يِز به ةت  يقَّ العهد م  ِر

الم لمه  فلف يلن يحِه بي هف ونين قريظ  شيا يم عهف من هرنهف من الخلف 
بي ما كا  َمامهف جءش عرمرم لف يلهيها ي تاءعه  اايصرام ع ه، وكايَ ي اؤهف 

تعال   -ا الغا رين من غير م ع  وة ظ، وصاروا كما قاِ هللا وذراريهف بمقرنه ه ا
َر َوَتْظ رهَ  براللر الظرْ هَيا)- َر الْقْلهْب الَحَ اجر َر اأَلب َصاْر َوَنَلَغ ََ 10: ]َوإرذ  ََاَغ ( ْهَ الر

يًدا) ل َزاًا َشدر ل زرْلها َر ْ هَ  َوَْ مر  اق فقاِ قائلهف: ([ }األةزاب{، ونَر ةي ئً  ال 11اب ْتلرَي الْم  
محمد يعديا ك َه ك ر  وقءصر َوةديا اليهم ا يأمن عل  ي  ه َ  ي هب َّل  
ِه هللا فتق   ْهنه ةين َتاه غدر ب ي قريظ  فاهاف  وملث طهياًل  الغائَ، َما ِر
: هللا َكار اِتبًروا يا  ةت  اشتد عل  ال ا  الاالا، ْف غلبه روح األمل ف هَّ يقِه

 ح هللا ويصره.معًر الم لمين ب ت
كايَ غزَو األةزاب ِ   خم  من الهفَر في شهاِ عل  َصح القهلين، َوقام 
المًركه  محاصرين للم لمين شهرًا َو قريبًا من الًهر، وكايَ المعرك  معرك  
َعصاب لف يفر فيها قتاِ مرير َّا َيها كايَ من َة ف المعارب في تاريخ ااِالم 
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َفا ت َ  َي  قَه من قهات العرب ا ت تاء  تمخضَ عن تخاذِ في المًركين و 
اِتئصاِ القَه الصغيَر التي ت مه في المدي  ؛ أل  العرب لف تمن ت تاء  َ  تأتي 

اْل  » : -علءه الصالَ وال الم  -بفم  َقه  مما َتَ به في األةزاب ل لَ قاِ 
 «.يغزوهف وا يغزويا 

 طاءع  المرةل  
ايتصار بدر واايتصارات عل  ب ي قي قاع،  كايَ للم لمين ِمع  هخم  بعد -1

ْف تدههرت ه ه ال مع  وذلَ لما تفم  العرب م  اليهه  ب لَ العد  الضخف 
 لإلجهاَ عل  الم لمين م  الحقد الدفين. 

يله من  -2 كايَ تحركات الم لمين خالِ ه ه المرةل  تعتمد عل  الهفهم كأقه  ِو
ائل الدفاع، وهه هفهم مركز مدرو  مخ اَ له مهمته َ  يضرب العدو قال َ  ِو

 يتحرب يحهه. 
كا  الم لمه  يت كرو   ائمًا َيهف الهدم األِو للعدو، ولف يلهيها يأله  جهدًا  -3

لها بالدعاَ، وما المصياتا  العظءمتا  اللتا   َّذا وجدوا فرص  ِايح  للدعَه َ  يِر
ت اب َرض جديدَ َصابتا الم لمين في الرجء  ونئر معهي  َّا ب اب ذلَ، فاك

 َويصار جد  مما يعَز قَه الم لمين. 
ِه هللا  -4  -علءه الصالَ وال الم  -كا  الهاق  العملي عل  غير ما خاَ له ِر

ِه هللا   -   -فقد غدر بالقراا جمءعًا واِتًهدوا رهها  هللا عليهف، ولف يملَ ِر
 لهف ِه  الدعاا والدعاا عل  الغا رين بهف شهرًا في صالته. 

لف يتزعزع صف الم لمين من قءا تهف وذلَ لمتاي  الترنء  خالفًا لما هه ةاصل  -5
َعزع   اليهم، فمثل ه ه ال اجع  قد ت    َّل  َ  فقدا  الثق  بالقءا َ والخروج عليها و

 الصف الم لف. 
بات الًباب عل  هِه المح   وهخامتها، يبالرغف من مرور ِ تين  -6 صار ْو

و  تحقيب يصر ما فَ في عضد الم لمين، ولف يتخلف َةد في متهاليتين بالمحن  
ت  ي  ما يهكل هللا ِهاا كا  وةده َو كا  في ِري ، بل كايَ ص   االتزام والااع  
له   -هي ال م  األِاِء  في قلب ه ه المح  ، وما قص  ة ي   ع ا بعايدَ ةين َِر

 لءأتي بخار األةزاب.  -علءه الصالَ وال الم 
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ب الع لر  خالِ ِ تين لف يرافقه مهاجه  للعدو، بل كا  فضًا لبعَّ التحر  -7
 التفمعات َو محاصَر مهق  مثل غزَو ب ي ال ضير.

يقظ  القءا َ الدائف لتحرب العداا ومراقاتهف في جمء  ااتفاهات وكا  يباغَ  -8
َعصاب.   َ  تحرب يحه المدي   قال اياالقه ومالةقته مما يفعل العدو ي قد 

يَ ه ه الغزَو يهاي  التحديد الزم ي لاليتقاِ من مهق  الدفاع َّل  مهق  كا -9
 «. اْل  يغزهف وا يغزويا » : -علءه الصالَ وال الم  -الهفهم، كما قاِ 

بمًرب م  عرض َي  هف ورغف  -   -رغف هِه المح   لف ي تعن ال اي  -10
 تتفاَو الفايب ال ءاِي.  تهقء  المعاهدات معهف َّا َ  ه ه المعاهدات لف تتعد ولف

 -علءه الصالَ وال الم  -مخابرات ال اي  
ِه هللا   -   -في غزَو الخ دق كايَ خزاع  ع دما خرجَ من مل  َت  ركاهف ِر

 في َرن  لءاِ ةت  َخاروه ف دب ال ا  َوخارهف خار عد هف. 
 الثبات يهم الخ دق  
ن المدي   َم يله  فيها، يدب ال ا  َوخارهف خار عدوهف وشاورهف َياَر م -1

 ويخ دق عليها َم يله  قريبًا والفال من ورائهف؟ 
 اِتقر الَر  عل  البقاا في المدي   وة ر الخ دق.  -2
ل الزنير، ْف بعث ِعد  -3 جاا عمر بخار م ا ه َ  ب ي قريظ  يقضها العهد َوِر

عد بن ببا َ َوِيد ابن ةضير وطلب م هف َ  يلح ها )َ  ي  لغزوا(. بن معاذ ِو
َوصحابه محصهرين بض  عًَر ليل  ةت  َشتد  -علءه الصالَ وال الم  -َقام  -4

ي اوض عيي   بن ةصن، والحارث  -علءه الصالَ وال الم  -المرب مما جعل ال اي 
َ  يفعل لها ْلث ْمار المدي   فالبا ال صف فأب   -وهما رئء ا غا ا -بن عهم 

عد بن ببا َ فاِتًارهما فقاا: وهللا ما َّا الثلث فرهءا ْف  عا ِعد بن مع اذ، ِو
 ك ا ل عايهما ذلَ ويحن في الفاهلء  وهللا ا يعايهما ويحن في ااِالم. 

ِه هللا  َ  يخ ِ  -   -َوِلف يعءف ابن م عه  وكا  صديقًا لا ي قريض  فأمره ِر
 .  ال ا  َوذ  له َ  يقِه

: وه ا لَ ْالث يقاط غيرت مفر  األةداث في ه ه   الغزَو
 ة ر الخ دق.  -1
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 ةصر خ ائر الم لمين في ِت  قتل .  - 2
 الثبات ع د خار ب ي قريظ .  -3

 ه ه األمهر رفعَ مع هيات الفءش. 
 عمارا َيه تقتله ال ئ  الباغء .   -   -وفي ه ه الغزَو َخار ال اي 

 الداات والعار 
 يدِ عل  َ  مل  الم ر واةدَ.  -1
 من كا  خارجًا عن الدين له ا الدين وَهله.  يدِ عل  ةقد كل -2
 يدِ عل  َ  ااعتصام بحال هللا والتهكل علءه قَه ا تقهر.  -3
َم  الملتزم  بأمر هللا.  -4 َهمء  القءا َ الحا  يدِ عل  
 يدِ عل  َ  ال م  والااع  له  وره الماير في وةدَ الصف والملم .  -5
َم. يدِ عل  َ  التخاءَ والتهدي  َم -6  ر هرور  ا
يدِ عل  َ  الترنء  ال لءم  تعصف األفرا  من الت مر وتحليهف بالصار عل  كل  -7

ةاِ، فالصحاب  َصابهف من الفهع الًيا المثير َوصابهف الخهم والهل  الًديد، 
 لمن الترنء  ال لءم  عصمتهف من التمر  والت مر. 

رارات وت  ي ها يلف الًمل، فلف يت مر الثق  بالقءا َ َمر مهف، والرها والت لءف بالق -8
َهل ال  اق والزيي وهف قله ا  -علءه الصالَ وال الم  -َةدهف من قرارات ال اي  َّا 

 ي كرو ، َما الم م ه  فمايها محل المًاوَر والت لءف. 
 َّ  ال رج بعد الًدَ.  -9
 َ  التحلي بالت اِؤ ب صر هللا من الخصاِ الحميدَ.  -10
 األخبار الم قهل  للقءا َ ةت  يتف التخاءَ وفب ذلَ. صح  يقل  -11
 غدر اليهه  ويقضهف للمهاْيب.  -12
 َهمءه الًهر  في ااِالم.  -13
 -َهمء  يزِو القائد الميدايي والمًارك  م  اافرا  )ة ر الخ دق ومًاركته  -14

 (. -علءه الصالَ وال الم 
 من ج د هللا.  مًارك  المالئم  في الغزَو بل الريح وهي -15
َهل ال ا   وال كاا لت  ي  المهمات الصعب .  -16  اختءار 
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َهمءه تماَِ الفماع .  -17  تدِ عل  
 تح يز الم   ين لألوامر بالقِه وغيره )َّ  لمل ياي ةهار  وةهاريي الزنير(.  -18
جهاَ اِتخدام المعاريَّ )ورائ ا عضل والقاَر( ك اي  عن غدر اليهه  كما  -19

 ضل القاَر. غدرت ع
األخبار المزعف  صحءح  كايَ َو كاذب  ِاب في اهتزاَ الص هم )َّلح ا(  -20

 وجهاَ الم ب عل  العدو. 
عد بن ببا َ َوِيد بن ةضير َ  ي ظروا  -   -وله ا َمر ال اي   ِعد بن معاذ ِو

 في َمر ب ي قريظ  ْف يأتهيه بالخار وطلب م هف التهري . 
 ِالم. َهمءه ال ري  في اا -21
ةب الًها َ في ِايل هللا، وال ظر له ه الحءاَ بأيها ةءاَ ةقيَر، قِه ِعد:  -22

)اللهف َّ  ك َ َبقيَ من ةرب قريش شيئًا فأبق ي لها فإيه ا قهم َةب َّل  َ  
هلَ وك بهه اللهف ا تمت ي ةت  تقر عي ي من ب ي قريظ (.   َجاهدهف من قهم  ذوا ِر

ا وجهاَ اايدِا  في ص هفهف للتعرم عل  ما جهاَ الم ب عل  األعدا -32
 ع دهف والتخ يل عن الم لمين بزرع الخالم بين قه  الًر. 

 جهاَ كتف الم د  اِالمه ةت  ا ي قد ْق  األعداا.  -24
 فقه الصحاب  و هاؤهف الع لر .  -25
جهاَ التعاهد م  بعَّ األعداا مرةلءًا َّذا َر  القائد هعف الم لمين وكا   -26

في ذلَ مصلح  للم لمين، مثل: خلخل  ص هم األعداا وإهعام من يتبق  م هف 
وإفقا هف الثق  بأي  هف وتقليل الفاهات المهاجه  هد الم لمين، مثل ما ةصل في 

 م  قايل  غا ا .  -علءه الصالَ وال الم  -بداي  األمر من ال اي 
َ  فرَئً  َكثريَرًَ برإرذ  ر هللار[ يدِ عل  َيه لء َ العاَر بالعد : ]َكف  مرن  فرَئ ٍ  -27  َقلريَلٍ  َغَلَا

 {، يهم بدر، يهم َةد، يهم الخ دق. 249}البقَر: 
تهالي الضرنات عل  األعداا، وتهالي اايتصارات للم لمين يهز ْق  األعداا  -28

 بأي  هف ويرعاهف رببًا شديدا َّذا تحرب الم لمه . 
يتقاِ من مقام )الدفاع( َّل  مقام )المهاجه ( بدا الم لمين للم ار بالغزو واا -29

 يرعب األعداا ويضعف شهكتهف ويًعرهف بقَه الم لمين )اْل  يغزوهف وا يغرويا(. 
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عدم الغرور وإظهار الضعف واايم ار والتهاه  بين يد هللا من َِباب ت ِز  -30
 ال صر خالفًا لما ةصل بعد في )غزَو ة ين(. 

اع  واهتمام الفماع  الم لم  ب لَ والتح ر َّذا فات شيا ملاي  العبا َ والا -31
 من ذلَ والخهم من ةصِه معصء ؛ أل  المعاصي من َِباب الهزيم . 

خار الم دِين في الص هم من م افقين ومتف  ين ومصلحيين وذلَ  -32
بالتخ يل وااي حاب وااعت ار بقصد الهروب كما قالَ ب ه ةاْر : )َّ  بيهت ا عهَر( 

ِه هللا ما َصاب ا وإياهف شدَ َّا ص عها هل ا. قاِ   ِعد بن معاذ: يا ِر
33-  :  المعفزات التي ةصلَ في ه ه الغزَو
 كا  ير  ال صر في ومضات الصخهر.  -1
 للصخَر الم تعصء .  -علءه الصالَ وال الم  -ت تيته  -2
 الريح.  -3
 طعام جابر بن عادهللا.  -4
 ك ا يار هف. قتاِ المالئم  قاِ جاريل:  -5
ير  ما ِء تح هللا  -علءه الصالَ وال الم  -ْق  القءا َ ب صر هللا ةيث كا   -34

 علءه في ومضات الصخهر. 
 َهمء  العمل الفماعي الداوب في ة ر الخ دق.  -35
َهمء  تهةيد الم هج َو  ااي ا  ا يصلح له َ  يتفه َّل  َكثر من َفب، وا  -36

 ما جعل هللا لرجل من قلاين في جهفه(. َ  يتب  َكثر من م هج )
َهل الًرب هد ااِالم وَهله.  -37  تحالف 
ا  َ  قتاِ ال اي  -38  -علءه الصالَ وال الم  -تأكيد َةبار التهرَا لعادَ األْو

ةب، َو  اِتئصاله َره  هلل، َو   ين قريش َفضل من  ين محمد، َو  تقاليد 
ليهم ي كد اليهه  والصليايه  َ  ما علءه الفاهلء  َفضل من تعالءف ااِالم، وا

العلماييه  ةب، َو  تقاليدهف َفضل من تعالءف ااِالم، َو  محارن  بل وقتل 
َر  ا  ْ هَ  برالفر مر َن المرَتابر ْي   يًبا مر يَن َْوْتها َيصر ااِالميين ةب: ]َََلف  َتَر َّرَل  الس ر

يَن َكَ ْروا  ارياًل[ }ال  اا: َوالاساْغهتر َوَيْقهْلهَ  لرلس ر َِ يَن َ َمْ ها  َن الس ر ََه َد  مر  {. 51َه َْاار 
ائل الضغَ والتركء .  -39  َهمء  الحصار واِتخدامه من ِو
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 جهاَ اايًا  والت لء  عل  ال    بالمباح َْ اا المرب والمحن.  -40
من  قِه ِعد: )اللهف َبق ي ةت  َجاهد قريًًا...... وا تمت ي ةت  تقر عي ي -41

ب ي قريض ( يظهر مالي ما اياهت علءه قلهب الم لمين من غءظ خءاي  اليهه  
 للعهه  والمهاْيب، واليهم هرول  ونلاا عليهف. 

الدعاا م  عمل األِباب: )اللهف اِتر عهرات ا و من روعات ا، اللهف م ِز  -42
 المتاب ِري  الح اب اهزم األةزاب اللهف اهزمهف وايصريا عليهف(. 

، وإ  كا  فيها المثير مما لف َذكره ه ه  بعَّ ال هائد التي اِت باتها من ه ه الغزَو
لم ها كايَ خهاطر َلقيتها في محاهَر واختصرت ِر  الغزَو اقتضاا المقام، َما 

َ  يلتب األجر والثهاب -تعال   -ال هائد فقد ةاولَ ااِتقصاا ألهمها َِأِ هللا 
لف.        َّيه ِمء  مفيب، وصل  هللا عل  يا  ي ا محمد و له وصحبه ِو

 http://olamaa-
yemen.net/olamaa/index.php?ola=akeel&baner=akeel.jpg&o=b7

&id=6 
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 غزوة الخناق ... وعبقري  التفكير
 

  ةدددف، ا ْي صدددرو    كدددا  ذلدددَ هددده شدددعار الم دددلمين فدددي غدددزوٍَ فريددددَ فدددي َةدددداْها 
م التي شاركَ فيها، وفي ال تائج التي خرجَ بها، فهي الغزَو ووقائعها، وفي األطرا

التددي اِددتخدم فيهددا الم ددلمه  خ دددقًا لحمايدد  المدي دد ، وشددهدت تحال ددًا قهَيددًا بددين الملددر 
اليهه َ  والاغءا  القرشَي، وواجه الم لمه  فيها َكار تفَمٍ  ألهل ملد  ومدن جاورهدا 

 من القبائل العرنَء .
َو فدددي شددهر ذ  القعدددَ مدددن ال دد   الخام ددد  للهفددَر، وكدددا  وقعددَ َةددداث هددد ه الغددز 

المحددَرب لهددا يهدده  ب ددي ال ضددير بعددد َّجبددار الم ددلمين لهددف علدد  الخددروج مددن المدي دد  
لء ل ها َرض خيار عقابًا علد  خءدايتهف وغددرهف، ممدا َْدار فدي قلدهنهف مًداعر الحقدد 

ين، وإيهاا ِءارتهف والغءظ، فأخ وا يحءله  الم امرات والدِائ  للقضاا عل  الم لم
 عل  المدي  . 

وكدددددا  ََوِ مدددددا خادددددر ببدددددالهف ااِدددددتعاي  بأهدددددل مَلددددد ؛ لعلمهدددددف بإملايددددداتهف الع دددددلرَي  
وعالقداتهف الهاِددع  بمددن جدداورهف مددن القبائددل، فددايالب وفدددن مدد هف بقءددا َ ِددالم بددن َبددي 
ا الحقيددب، وةيددَي بددن َخاددب، َوبددي عَمددار الددهائلي، وغيددرهف مددن قءددا ات اليهدده ، وقددامه 

، ووعدددوهف بال صددَر والم ددايدَ، ونددالغها فددي -   -بتحددريَّ قددريٍش علدد  قتدداِ ال اددي 
مدددةهف ومفدداملتهف علدد  ة دداب الدددين ةتدد  شددهدوا بددأَ  مددا علءدده قددريش مددن الًددرب 
 -والضالِ خيرن وَهد  ِاياًل مما علءه الم م ه ، ف ِز القدر   ماَي دًا َمدرهف فدي قهلده 

ها يصدديبا مددن المتدداب ي م دده  بالفاددَ والادداغهت : }َلددف تددر َّلدد  الدد ين َوتدد-ِددبحايه 
َهد  من ال ين  م ها ِايال{ )ال  اا:   (. 51ويقهله  لل ين ك روا ه اا 

َهددل مَلدد ، ورغبددً  فددي القضدداا علدد  الهجدده   ووافددب تحددريَّ اليهدده  هددهً  فددي ي دده  
ض ااِالمَي في المدي  ، والخروج من الضائق  ااقتصا َي  التي َصابتهف ب عل التعرَ 

الم تمَر لقهافلهف التفارَي  عل  يد الصحاب ، َّهدافً  َّلد  َيهدف وجددوا فدي ذلدَ فرصدً  
ِه هللا   . -   -لإلي اا بالهعد ال   قاعهه يهم َةٍد بالعه َ لقتاِ ِر
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وهل ا التقَ مصالح ال ريقين، وقامَ قريش بمراِل  ةل ائها من ب ي َِدد ون دي ِدلءف 
ءشن قهامه عًَر  ام مقاتدل، وعدا  الهفدد اليهده َ  وك اي  وغا ا  وغيرها، فاجتم  ج

 م رورًا به ه األعدا  الهائل  التي ِارت مَتفهً  صهب المدي  . 
دِه هللا  بداقتراب األةدزاب مدن المدي د ، فعقدد اجتماعدًا  -   -وجاات األخبار َّل  ِر

ات قدَ عاجاًل م  كبدار المهداجرين واأليصدار لم اقًد  مدا ي بغدي فعلده لصدَد العددوا ، ف
، لمدددَن ِدددلما    راؤهدددف علددد  هدددروَر الخدددروج َّلددد  تلدددَ القدددَهات وم عهدددا مدددن الهصدددِه

دددَي   -   -كدددا  لددده َر ن  خدددر، ةيدددث َشدددار علددد  ال ادددي  -رهدددي هللا ع ددده  -ال اِر
ب مرتده،  -   -بح ر خ دٍق كاير كما كايها ي علهيه في َرض فار ، فْأعفدب ال ادي 

َ ألَ  بقَء  الفهات كايَ محَص ً  بالايهت َومر بح ر الخ دق في شماِ المدي  ، وذل
المتقارن  واألشفار المتًابل ، واألراهي الصخرَي ، التي تحِه  و   خِه المًركين 

 وتقَدمهف. 
وتَف تق ءف الم  ولء  بين الصحاب  بحيث تهَل  كل عًرٍَ م هف ة ر َرنعين ذراعًا، ْدف 

َا  مدن ةماِددهف  بددَ العمدل بهَمد  وعزيمد  علد  الدرغف مددن بدرو َ الفدهَ  وقلد  الاعدام، و
ِه   في الح ر ويقل التراب.  -   -مًارك  الِر
يقضدده  األوقدددات بتر يددد األشدددعار المختل ددد ،  -رهددها  هللا علددديهف -وكددا  الصدددحاب  

 يًاركهف في ذلَ، فمايها يقهله :  -   -وال اي 
 يحن ال ين بايعها محمدا عل  الفها  ما بقي ا َبدًا 

 : هه يفياهف بقهله
 اللهف َّ  العءش بءش اْلخَر، فاغ ر لأليصار والمهاجَر 

 : -رهي هللا ع ه  -يرَ   َبءات عاد هللا بن َبي رواة   -   -وكا  
 اللهف لها َيَ ما اهتدي ا * * *  وا تصدق ا وا صَلي ا
َاَ األقدام َّ  اقي ا  فأيزلن ِلي   علي ا * * *   ْو

 وإ  َرا وا فت   َبي ا َّ  األل  قد بغها علي ا * * *  
بدداألمهر الغياَءدد ،  -   -وقدد شددهدت تلدَ األيددام كثيدرًا مددن المعفدزات، كإخبددار ال ادي 

وذلدددَ ع ددددما واجددده الصدددحاب  َْ ددداا الح دددر صدددخرًَ عظءمدددً  لدددف يتمَل دددها مدددن ك دددرها، 
ب أِدده وقددداِ: )ب ددف هللا(، ف ددا  م هدددا ومددءَّن قدده ٌّ وايم دددر  -   -فضددرنها ال اددي 
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َعايددَ م دداتءح الًددام، وهللا َّيددي -علءدده الصددالَ وال ددالم  - ْلثهددا، فقدداِ : )هللا َكاددر، 
ألبصر قصهرها الحمر من ملايي ه ا(، ْدف هدرنها مدَرَ َخدر  ف دا  م هدا الدهمءَّ 
َْعايددَ م دداتءح فددار ، وهللا َّيددي  مددَرًَ َخددر  وايم ددر ْلثهددا الثددايي، فقدداِ: )هللا َكاددر، 

ملدايي هد ا(، وعلد  َّْدر الضدرن  الثالد  ألبصر المدائن، وَْبصدر قصدرها األبدءَّ مدن 
ددر ال اددي  ًَ بهصددِه  عهتدده َّلدد  الددءمن،  -   -تحَهلددَ تلددَ الصددخَر َّلدد  فتددات، ون

 وجاات ََيام ال تح ااِالمي لتًهد عل  صدق تلَ البًارات ال اهَي . 
، -رهددي هللا ع دده  -بمقتددل عَمددار بددن ياِددر  -   -ومددن هدد ا البدداب َيضددًا، َّخبدداره 

قدداِ: )ويددح عَمددار؛ تقتلدده ال ئدد   -   -ءح البخددار  وغيددره َ  ال اددي فقددد ور  فددي صددح
 -ََيام خالف  َمير الم م ين علدي بدن َبدي طالدب  -رهي هللا ع ه  -الباغء (، وْقتل 
 . -رهي هللا ع ه 

ووقددف الصددحاب  رهددها  هللا علدديهف َيضددًا علدد  معفددزاٍت َخددر ، كددا  فيهددا تخ ءدد ن 
مددرور ْالْدد  ََيددام فددي الح ددر ويقددل الحفدداَر وشددَدَ  للًددَدَ والفددهع الدد   شددهدوه، يبعددد

والصددحاب  الحفدداَر علدد  باددهيهف مددن شددَدَ الفددهع،  -   -الفددهع، ةتدد  رنددَ ال اددي 
فعْظف علءه ذلَ، واِتأذيه في الد هاب َّلد   -   -َر  جابر المعاياَ في وجه ال اي 

َوجته مدا ر ه، وطلدب م هدا َ  تصد   الاعدام لضدءاف      -ال ادي الايَ، فقَص عل  
رهدي  -، فأخ ت الًعير ال   اَ خرته فاح ته وصد عَ م ده طعامدًا، وذبدح جدابر -

  -ع َز كايَ لديده وجعلهدا فدي القددر، ولمدا يضدج اللحدف ايالدب َّلد  ال ادي  -هللا ع ه 
 -  وكَلمدده ِددَرًا بالحضددهر مدد  رجددٍل َو رجلددين علدد  األكثددر يظددرًا لقَلدد  الاعددام، فددإذا

أعل  صهته  ابءًا كل من كا  في الخ دق للحضهر معه، ْف يصءح ب -   -بال اي 
 َمر جابرًا بعدم الم ا  بالاعام. 

َوجهدا، فأخارهدا َ   َوج  جابر جمهع المهاجرين واأليصار وهي مقال  فعاتاَ  وَرت 
، -رهي هللا ع ه  -هه من قام بدعهتهف، و خل الصحاب  بيَ جابر  -   -ال اي 
يل در الخادز ويفعدل علءده اللحدف ْدف يغَادي القددر،  -الم علءده الصدالَ وال د -وال اي 

ولف يِز ك لَ ةت  َكلها جمءعًا وشبعها، ونقدي شديان مدن الاعدام فدي القددر فمدا  مدن 
َهل جابر.   يصيب 
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ال  داا والصداءا  فدي  -   -واكتمل ب اا الخ ددق خدالِ عًدرين يهمدًا، ففعدل ال ادي 
ءف  ورَياٍت لحراِ  المدي   من جمء  َّةد  ةصه  ب ي ةاْر  لحمايتهف، ْف َمر بت ظ
دددي  لتدددهَلي الحراِددد  ع دددد  -رهدددي هللا ع ددده  -الفهدددات، وعدددَين ِدددلم  بدددن َِدددلف الدِو
دد   َيددد بددن ةاْر ددل مدد   ِر مددائتي رجددل لمراقبدد  الفهدد   -رهددي هللا ع دده  -الخ دددق، َو

 الف هنء . 
ذهدب وفي تلَ األْ اا كا  ةيي بن َخاب من ب ي ال ضير يقهم بمهَم  خايَر، فقدد 

َّل  ب ي قريظ  لءضَمهف َّل  مع لره هَد الم لمين، م ت يدًا من مهقعهف المتمَيز في 
  -ج هب المدي  ، واِدتااع بعدد محداوات كثيدَر َّق داعهف فدي يقدَّ عهددهف مد  ال ادي 

 - َغدددراهف بلثدددَر األةدددزاب وقَهتهدددا، ووعددددهف بالحمايددد  بعدددد ايتهددداا الحدددرب ، بعدددد َ  
 ورةيل الفيهش. 
ددل ِددعد بددن  -   -ألخبددار َّلدد  ال اددي ولمددا وصددلَ ا بدد قَّ ب ددي قريظدد  للعهددد، َِر

رهددي هللا  -معدداذ و ِددعد بددن ببددا َ ومعهمددا عاددد هللا بددن رواةدد  و خددهات بددن جايددر 
للهقهم عل  ةقءق  األمر، والتأَكدد مدن صدَح  الخادر، ولمدا  يدها مد هف وجددوا  -ع هف 

ءقدد ، وجدداهروا بال ددبَ  ، َوظهددروا اِددتعدا هف ََيهددف قددد يقضددها العهددد ومَزقددها الْه  والعددداَو
 م َكدين له غدرهف وخءايتهف.  -   -للحرب، فعا  الصحاب  َّل  ال اي 

وايتًر الخار بين الم لمين فعظف عليهف الاالا، َوصابهف المدرب الًدديد، فقدد كايدَ  
َا  مددن خددهفهف وجده  بعددَّ ال  دداا  المدي د  ملًددهفً  مددن الف دهب علدد  ب ددي قريظد ، و

تلَ اللحظات العصيب  بقهله: -تعال   -صه  اليهه ، وقد وصف هللا وال رار  في ة
َاغددَ األبصددار ونلغدَ القلددهب الح دداجر  }َّذ جدااوكف مددن فدهقمف ومددن َِدد ل مد مف وإذ 
َلددزاا شددديدا{ )األةدددزاب:  َلزلدددها   10وتظ دده  بددالل الظ هيددا، ه الدددَ ابتلددي الم م دده  و

11 .) 
َيا َ المح  ، وذ لَ بال خري  من الم م ين ونَث روح الهزمء  وكا  للم افقين  ورن في 

: }وإذ يقِه الم افقه  وال ين في قلهنهف مدرض مدا -تعال   -والتخ يل فيهف، كما قاِ 
هله َّا غرورا{ )األةزاب:  فدي  -   -(، واِتأذ  كثير م هف ال اديس 12وعديا هللا وِر

حقءقد  َّيمدا هده ال درار العه َ َّل   يارهف بحَف  َيها ملًهف  لألعداا، وغرههف فدي ال
 من َرض المعرك . 
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َ  يعقددددد مصددددالح  مدددد  غا ددددا   -   -َومدددام هدددد ه الضددددغهط المتزايدددددَ، َرا  ال اددددي 
َبءمددي األو   للعدددِو عددن الحددرب مقابددل َ  يعادديهف ْلددث ْمددار المدي دد ؛ فاِتًددار 

عد بن ببا َ  ، فقداا:   لقدد ك دا يحدن -رهدي هللا ع همدا  -والخزرج ِعد بن معاذ ِو
ا ، َفحدين َكرم دا هللا بااِدالم، وهددايا لده، وه   اا القهم عل  الًرب بالل وببا َ األْو

 -   -وَعزيددا بددَ، يعادديهف َمهال ددا؟ وهللا ا يعادديهف َّا ال ددء   ، فاِتح ددن ال اددي 
 قهلهما، وتراج  عن َريه. 

ووصدددلَ جمدددهع األةددددزاب َّلددد  المدي ددد ، لء دددداج وا بهجددده  خ ددددٍق يحددددِه بيددد هف ونددددين 
امها، فلف يلدن َمدامهف ِده  هدرب الحصدار علد  الم دلمين، والبحدث عدن فرجدٍ  اقتح

، لمددَن الم دلمين كدايها يقظدين لمحدداواتهف، فمدايها يرمدهيهف بال ددهام  تملد هف مدن الددخِه
 لم عهف من ااقتراب. 

واِدددتمَرت الم اوشدددات بدددين ال دددريقين طيلددد  َيدددام الحصدددار، تمَلدددن خاللهدددا خم ددد ن مدددن 
الخ دددددق، فْقتددددل مدددد هف اْ ددددا  وفددددَر البدددداقه ، واِْتًددددهد بعددددَّ  المًددددركين مددددن اقتحددددام

الدد   َْصدديب فددي ذراعدده،  -رهددي هللا ع دده  -الم ددلمين، كددا  مدد هف ِددعد بددن معدداذ 
َ  يايددل فددي ةءاتدده ةتدد  يقدَر عي دده فددي ب ددي قريظدد ، فاِددتفاب  -عزوجددل–فددعا هللا 

 هللا  عااه ومات بعد َ  ةلف فيهف بحلف هللا. 
هاصل  من المًركين، اهار الم دلمه  فدي بعدَّ األةءدا  َّلد  ويظرًا للضرنات المت

عليهف بقهله: )مدأل  -   -تأخير الصالَ، ورنما فاتهف وقتها بالمَلء ، ةت   عا ال اي 
هللا علددديهف بيدددهتهف وقادددهرهف يدددارا كمدددا شدددغلهيا عدددن الصدددالَ ةتددد  غابدددَ الًدددم ( رواه 

 البخار . 
يديدده َّلدد  ال ددماا وقدداِ: )اللهددف  -   -وطدداِ الحصددار، واشددتَد الدداالا، فرفدد  ال اددي 

َلددزلهف(، فاِددتفاب هللا  م ددِز المتدداب، ِددري  الح دداب، اهددزم األةددزاب، اللهددف اهددزمهف و
دداق لدده ال ددرج مددن ةيددث ا يحت ددب، فأقاددل يعددءف بددن م ددعه  الغا ددايي   عدداا ياَءدده، ِو

ِه هللا  يَ في دا : )َّيما َ-   -معل ًا َِّالمه واِتعدا ه لخدم  الم لمين، وقاِ له ِر
رجل واةد، فخَ ِ عَ ا َّ  اِتاعَ؛ فإ  الحرب خدع (، ف هب يعءف َّل  ب ي قريظ  
واِدددتااع َّق دددداعهف بضددددروَر َخددد  رهددددائن مددددن قدددريشر وةل ائهددددا تحَ ددددبًا أل  اي ددددحاٍب 
م اجيٍا م هف، ون لَ يضم ه  اِتمرار الحرب، ْف ذهب َّل  قريٍش وغا دا  َوظهدر 
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ليهدده  علدد  مددا كددا  مدد هف مددن يقددَّ للعهددد، لهددف َّخالصدده ويصددحه، َوخاددرهف ب دددم ا
بالعزم عل  َخ  رهائن مدن قدريٍش و فعهدا َّلءده َّظهدارًا لح دن  -   -وإبالغهف ال اي 

يَيتهف، وهل ا اِدتااع َ  يدزرع الًدلهب بدين األطدرام المتحال د ، ممدا ََ   َّلد  ت دَرق 
 كلمتهف، وهعف عزيمتهف. 

اقتلعَ خءام المَ ار َوط أت ييرايهف  وتف ال صر للم م ين ع دما هَاَ عهاصْف شديدَ
 -وقلاددَ قددددورهف، َويدددِز هللا المالئمددد  تزلدددزلهف، وْتلقدددي الرعدددب فدددي قلدددهنهف، كمدددا قددداِ 

دل ا علديهف -تعال   : }يا َيها ال ين  م دها اذكدروا يعمد  هللا علدءلف َّذ جدااتمف ج ده  فأِر
 . (9ريحا وج ه ا لف تروها وكا  هللا بما تعمله  بصيرا{ )األةزاب: 

دل ال ادي  ي دتال  األخبدار، فددَر   -رهدي هللا ع ده  -ة ي د  بدن الءمدا   -   -َوِر
ددر ال اددي  ًَ باي ددحاب  -   -َبددا ِدد ءا  وهدده ي ددا   ال ددا  بالرةيددل، فعددا  ة ي دد  ْيب

رَنه وقاِ: )ا َّله َّا  -   -المَ ار، ف رح الم لمه  ب لَ فرةًا عظءمًا، وةمد ال اي 
َعز ج ده، ويص  ر عاده، وهزم األةزاب وةده(. هللا وةده 

وايتهددَ المعركدد  بايتصددار الم ددلمين علدد  الددرغف مددن كثددَر عدددَوهف، و خددل الءددأ  فددي 
قلددهب كَ ددار مَلدد  مددن القضدداا علدد   ولدد  ااِددالم، وكًدد َ الغددزَو عددن ةقءقدد  اليهدده  
وةقدهف، وملر الم افقين وخاثهف، وكايَ ِابًا في تحَهِ مهقدف الم دلمين مدن الددفاع 

هفهم ةت  اِتااعها خالِ ِ ين قليل  من فتح مل ، وتهةيد العرب تحدَ رايد  َّل  ال
 ااِالم. 

 http://www.islamweb.net                        :المصدر 
 وووووووووووووووووو
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 الاروس والعبر 
 
 وعي غزوة أحا دروس وةبر كثيرة منه  :

 ي:اإليم نتذكير المؤمنين ب لسنن ودةوتهم للعلو  -*
ضر َفداي ْظْروا َكء دَ  َكداَ  َعاقرَبددْ   ديْروا فرددي اأَلر  دَ نن َف ر ِْ لرْمف   ددن َقدا  َ  مر قداِ تعدال : ) َقدد  َخَلد

بريَن  َظددد ن لَرل ْمتسقرددديَن  -ال ْمَمددد َر دددْتْف  -َهدددَ ا َبَءدددا ن لَرل سدددا ر َوْهدددًد  َوَمه عر َزْيدددها َوََي  ْ دددها َوَا َتح  َوَا َتهر
َ  َّر   ْك  ْتف  َله  مر ريَن ( ] ِ عمرا : اأَلع   [.139-137مر  

َّ  المتأمددل فددي هدد ه اْليددات المريمدد  يفددد َ  هللا ِددبحايه وتعددال  لددف يتددرب الم ددلمين 
او  الًءاا  في مح   غزَو بدر، بل خاطاهف به ه اْليات التي بعث بها األمدل  لِه

عد هف  في قلهنهف، َورشدهف َّل  ما يقهيهف ويثاتهف، ويم ح بتهجيهاتده  مدهعهف ويخ دف
 .73  امهف

 .74 قاِ القرطاي: هه ت لء  من هللا تعال  للم م ين
ف دددي اْليدددات ال دددابق   عدددَه للتأمدددل فدددي مصدددير األمدددف ال دددابق  التدددي كددد بَ بددددعَه هللا 
تعددال ، وكءدد  جددرت فدديهف ِدد ته علدد  ة ددب عا تدده، وهددي ااهددالب والدددمار ب دداب 

الدداِ علدد  ااِددت هام،  ك درهف وظلمهددف وف ددهقهف علد  َمددره. وجدداا التعايدر بل ددظ كءدد 
المقصه  به تصهير ةال  ه اا المل بين التي تدعه َّل  التعفب، وتثير ااِدتغراب، 
وتغر  ااعتبار وااتعاظ فدي قلدهب المد م ين؛ أل  هد اا الملد بين ملدن هللا لهدف فدي 
 األرض وم حهف المثير من يعمه، ولمد هف لدف يًدلروه عليهدا، فدأهلمهف ب داب طغءدايهف

75. 
مر ريَن (  عداهف َّلدد  وفدي  د   دْتف مر َ  َّر   ْك   َلده  دْتْف اأَلع  َزْيدها َوََي  ْ دها َوَا َتح  قهلده تعدال : ) َوَا َتهر

ترب الضعف، ومحارن  الفان، والتخلص من الههن، وعدم الحز ؛ أليهف هف األعله  
 ب اب َّيمايهف.

 تسلي  المؤمنين وبي ن حكم  هللا فيم  وقع يوم أحا: -*
                                                

ِه )  - 73  (.1/190ايظر: ةديث القر   المريف عن غزوات الِر

 (.4/216ايظر: ت  ير القرطاي ) - 74

ِه ) - 75  (.1/191ايظر: ةديث القر   المريف عن غزوات الِر
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ْلَها َبدي َن ال سدا ر قاِ تعال  ََ األيساْم ْيَداور ث ْلْه َوترل  َم َقر حن مَر ْلف  َقر حن َفَقد  َم س ال َقه     َ : ) َّر  َيم 
ددالرمريَن  دددبر الظس ددد  ْمف  ْشددَهَداَا َوهللْا َا ْيحر ددَ  مر يَن  َمْ دددها َوَيتسخر َلَف هللْا السدد ر َص هللْا  -َولرددَءع  َولردددْءَمحَر

يَن  َمْ ه  َحَب ال َمافررريَن الس ر يَن َجاَهدْدوا  -ا َوَيم  َلدفر هللْا السد ر ْخْلها ال َف سَ  َوَلمسا َيع  ا ْتف  ََ  َتد  ََم  َة ر
ددابررريَن  َلددَف الصس د  ْمف  َوَيع  ددْتف   -مر ْه َفَقددد  َرََي ْتْمددهْه َوََي  َقدده  ددلر ََ  َتل  ددن َقا  َت مر َ  ال َمدده  ددْتف  َتَم سدده  َوَلَقددد  ْك  

 [.143-140وَ  ( ] ِ عمرا : َت  ْظرْ 
َداَاْكف  َقرريدبن    ََع  َم َْةٍد ، َفَقد  َََصاَب  ِن َيه  َراحن ، َوْقترَل مر  ْمف  ررَجا َّ   ْك  ْتف  َقد  َََصاَبت ْمف  جر

َهددا ر برَ ددَابر َمددا َََصدد ْعددْدوا َوَتَتَقاَعْ ددها َعددنر الفر ددي َلْمددف  َ   َتق  ددا َََصدداَبْمف  ، َفدداَل َي  َبغر اَبْمف  ، مرمس
ث َل َما َََصاَبْمف  ََي ْتف  فري َْةدٍد ، َفَلدف  َيَتَقاَعْ دها  ٍر مر َم َبد  َاَب َ   َََصاَبْهف  َيه  َِ ررْكهَ  َقد    ً َفالْم
ْ وَ   ددَ  َتتَددَر س ف  ، َفَمء  لرهر بر َوْمَباَشددَرترَها ، َوْهددف  َعَلدد  َبدداطر ددَدا ر لرل َحددر  ع  ْعددْدوا َعددنر اار ، َوَلددف  َيق 

َ نر هللار َتَعداَل  ْمَداَوَلدْ  وَََ  ِْ ؟ َومرن   َرْه ، َوَجَعَل الَعاقرَبَ  َلْمف  ي ْتف  َعَل  َةبٍَ ، َوهللْا َوَعَدْكف  َيص 
تَداْطها  ْلدْه َواة  ََه  َََعددس َلدْه  لر َعَل  الَحدبَر ، ََّذا  ًَ َتْمهْ  الَغلَبْ  لرل َباطر ، اأَليسامر َبي َن ال سا ر ، َفَمرس

دلر . َوَلمردنس الَعاقرَبدَ  َتْمدهْ  َ ائرمدًا َوَتَراخَ  ًَ َتْمهْ  الَغَلَبْ  لرل َحبَر َعَل  الَباطر ََه ْل الَحبَر ، َوَمرس   
دد َ  دد  ْهف  ، َولرَيَتخر قريَن مر ددا ر ددابررريَن الصس َلَف الصس مر يَن لرددَءع  لرددهر . َوهللْا َتَعدداَل  َيا َتلرددي الْمدد    لرل َحددبَر َوََه 

َن الْم مر ر  َهاَ َر .مر ًس ررْمْهف  برال  يَن ررَجاًا ْيم 
ْهدددَر  دددَن الْمَ دددافرقريَن ، َولرَتا  قريَن ، مر دددا ر مر ريَن الصس يدددَز الْمددد   ِْ هللْا األيسددداَم َبدددي َن ال سدددا ر لرَءمر ْيدددَداور

دا َشداَبَها َوَخاَلَاَهد دْ َه مرمس مر ريَن مرن ْكْدوَرترَها ، َفَتص  ا ، َوَا َيْمدهْ  ْيْ هْ  َبع َّر ْهَعَ اار الْم  
ايلر هللار  َِ ْب فري  َهاْ  َوالَحر  َدائردر ، َولرَءْمهَ  الفر ًس ترَحا ر برال ََ َّا برالتسَفارربر الَمثريَرَر ، َواام  َذلر

ْروا . يَن َّذا َظ رْروا َبَغها َوَنار مريرر الَمافررريَن ال ر يلً  لرَتد   َوِر
ْخْلهَ  ال َ دددْاها ََيسْمدددف  تَدددد  دددَدائردر َوَا َتح  ًس َصدددْلف  فردددي ال َتاردددَرْكْف هللْا َتَعددداَل  َوْيَمحَر دددَل ََ   َيخ  َف سدددَ  َقا 

ِر  لردْص فردي َطاَعتردهر ، َوقرتَدا يْب هللر ، َوْيخ  دَتفر َق َّيَمدايرْمف  ، َوَيدَر  َمدن  َي   دد  َها ر لرَيَر  صر َوالفر
ارْر َعَل  َمَماررهر الْحْروبر . َدائرهر ، َوَيص   ًََ ع 

ددبْ  رًا ، َوَكدداْيها  ْيَخاطر ددَهْدوا َبددد   ً يَن َلددف  َي يَن السدد ر ددلرمر ددَن الْم   َعدد ر َْةددٍد مر َد َوق  هللْا َتَعدداَل  َمددن  َشددهر
ددهِر هللار  ِر َمددَ  َرِْ قًا لرل قرتَددا ْقددهَ  َشدده  ددها َعَلدد    َيَتَحرس ٍر ، َوَقددد  َََلحر مر َبددد  لرَءْمددهَ  َلْهددف  َيددهمن َكَيدده 

دهِر  ِْ ددْتف   فردي الْخددْروجر   الرس ِْ َتَعدداَل  لرَهد ْاار : َلَقدد  ْك   درركريَن . َوَيْقده  ً ََّلد  َْةدٍد لرْءَقدداترْلها الْم
  َ دْتف  تَدَرو  َرَكد ر ، َفَهدا ََي  دَدا ر الَمع  َم فردي َمي  دَل َ   ْتاَلْقدها الَقده  داريلر هللار َقا  َِ َت فري  َ  الَمه  َتَتَم سه 
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َ  َفَمددددا َبدددداْلْمف   ددددْتف  َتَتَم سدددده  َزْيددددهَ   َمددددا ْك   ؟ َوَمددددا َبدددداْلْمف  َتح  ددددءْلف  ْت ير ددددَدَما َوَقددددَ  الَمدددده  ددددْتف  عر    ً َ هر
َ ؟ ارهَ  َوَتَتَم سه  ْعْ هَ  َعن  لرَقاار َما ْك  ْتف  ْتحر َوَتض 

76 
 ضرب المثل ب لمج هاين الس بقين:-*

دن يسارديٍَ َقاَتدَل َمَعدْه ررنَريردهَ  َكثريدرن َفَمدا  داريلر قاِ تعال : ) َوَكَأيَرن مَر َِ َوَهْ دها لرَمدا َََصداَبْهف  فردي 
َلْهف  َّراس ََ  َقدداْلها َرنسَ ددا  ددابررريَن.َوَما َكدداَ  َقدده  ددبر الصس ددَتَماْيها َوهللْا ْيحر  ِ هللار َوَمددا َهددْعْ ها َوَمددا ا

َيا َعَلد   َداَمَ ا َواي ْصدر  َ  ََق  ررَيا َوَْاَر َراَفَ ا فري ََم   ِ مر ال َمدافررريَن اغ  رر  َلَ ا ْذْيهَنَ ا َوإر َقده  َفآتَداْهْف  -ال 
بر ال ْمح  ر ريَن ( ] ِ عمرا :  َرَر َوهللْا ْيحر َن ََْهابر اَْلخر ي َءا َوْة    [.148-146هللْا ََْهاَب الدر

َِ لَ  َم َْةدٍد ، َفَقدا ف  َيده  دهر دا َوَقدَ  فردي ْيْ هِر مر ريَن َعمس هر اْلَيد ر ْيَ دلَري هللْا َتَعداَل  الْمد   ْهدف  : فري َه ر
ددن   َمْ ددها برددهر ،  ددن  َياردديٍَ ْقترددَل َوْهددَه ْيَقاترددْل ، َوَكدداَ  َمَعدده َجَماَعدداٍت َكثريددَرَن ) ررنَريرددهَ  ( مرمس َكددف  مر
دَتَماْيها ، َوَمدا   ِ دَد َقت دلر ال سارديَر ، َوَمدا ا ْ ها ، َوَما َهدْعْ ها َبع  ِْ هللار ، َفَما َوهر ه َتَقْدوا ََيسْه َرِْ َواع 

َت َ  َِ ي ردهر ، َوإريسَمدا َصدَاْروا ا داَلار  ر داريلر َّرع  َِ داريلر هللار ، َوفردي  َِ َها ر فري  لرها لرَما ََصاَبْهف  فري الفر
دار  َِ َتقرْدوَ  ََيسْهف  ْيَقاترْلهَ  فردي  َباَر ، أليسْهف  َيع  ْرْنها ْمَهلَريَن اأَل   َداار ، َوَلف  َيه  ِر اأَلع  يلر َعَل  قرَتا

د َِ ددارْروا هللار َا فردي  نَريَريَن ، َوَتص  ََ الدرَر َتارددْروا برأوَلئرد دلرْمهَ  َ   َتع  ف  ، َفَعَلددء ْمف  َيرَهدا الْم   اريلر َيارديَرهر
َن . َد ِْ سَتْه فري َخل قرهر َواةر دن ، َو يَن هللار َواةر  َكَما َصَاْروا َفإ س  ر

نَريرهَ  ( هللَا عر  ْ هَ  ) الرَر مر َتَ َب َه ْاار الْم   دَداَاْهف  َفاة  ََع  دبر ، َوْهدف  ْيَقداترْلهَ   ترَدا ر الَخا    َد اش 
ف   هر َهدا ر َعاْا ََّلد  هللار َ   َيغ  ردَر َلْهدف  برفر ٍِ عر  َد ْيْزوِر الَمدَهاررث ََّا الددر ، َوَلف  َيْمن  َلْهف  مرن  َقه 

د ًس وا يرءدهر ْةدْدوَ  ال دن  ذْيدهٍب ، َوَتَفداْوََ دها بردهر مر دَداَمْهف  َعَلد  َما َكداْيها َلمر ََ َق  رائ ر ، َوَ  ْيَثاَرد
دَداار فردي  يَن ْمَقاَبَل ر األع  ْل ةر ًَ ْروْهْف الَ  زرَةْهف ال رَتْن ، َوَا َيع  يفر ، َةتس  ا ْتَزة  َراطر الَقهر الصَر

بر . اَة ر الَحر  َِ 
دَداار ، َوْهَمددا َْددَهاْب الدد َ ددَر َعَلدد  اأَلع  ددَر َوالظس ََ َفآتَداْهْف هللْا ال سص  ي ءا ، َوَجَمدَ  َلْهددف  ، ََّلدد  َذلردد در

يَن  ددبر الددد ر َمتردددهر ، َوهللْا ْيحر ددَها ر هللار َوَرة  َْ برْره  دددَرَر ، َوْهددَه الَ ددده  دددَن َْددهابر اْلخر الظسَ ددرر ، ْة  
ف  َوََع   ددهر ددْروَ  برَأي ْ  ر هر ددهر ، َوْيظ  هر دد سَتْه فرددي ََر  ِْ دْ هَ  الَعَمددَل ، أَليسْهددف  ْيقرءْمددهَ   ف  ََيسْهددف  ْيح  ر َمددالرهر

اَلَف ر هللار فريَها . يْروَ  برخر  َجدر
 خطورة إيث ر الاني  ةلى اآلخرة: -*
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َخارفهدا   ور ت يصهص عديدَ من  يات َوةا يث تاين م زل  الديءا ع د هللا وتصدف 
يَردَن لرل سدا ر ْةدبر  َوْرها عل  فت   ااي ا ، وتح ر من الحدرص عليهدا، قداِ تعدال : ) َْ

هَ  ًس َم ر ال دلر ال ْمَ دهس د ر َوال َخي  دَن الد سَهبر َوال  رضس يرر ال ْمَق  َادَرَر مر َقَ داطر دَن ال َرَ داار َوال َا رديَن َوال  َهاتر مر
ْن ال َمآبر ( ] ِ عمرا :  ي َءا َوهللْا عر  َدْه ْة   ََ َمَتاْع ال َحَءاَر الدر ثر َذلر  [.14َواألي َعامر َوال َحر 

يردهر َةتسد  وقاِ تعال  في شأ  ه   دهَيْهف برإرذ  دَدْه َّرذ  َتْح ر ْ َوع  َُ زيمد  َةدد : }َوَلَقدد  َصدَدَقْمْف 
ي   ارهَ  مر ْمف مسن ْيرريْد الددر در َما َََراْكف مسا ْتحر رر َوَعَصي ْتف مَرن َبع  ْتف  فري اأَلم  ل ْتف  َوَتَ اََع  ًر َءا َّرَذا َف

دَرََ ْْدفس َصدرَ  دٍل َعَلد  َومر ْمف مسن ْيرريدْد اْلخر ْ ْذو َفض  َُ َفْمف  َعد  ْهف  لرَيا َتلردَءْمف  َوَلَقدد  َعَ دا َعد ْمف  َو
مر ريَن { )  ( ِهَر  ِ عمرا 152ال ْم  
ددا َرَجددَ  ال سارددير  ددَحابر   َلمس ددن  ََص  َِ ََْيددا ن مر َرَكدد ر َْةددٍد َقددا ددَد َمع  يَ دد ر َبع  ددلرْمهَ  ََّلدد  الَمدر َوالْم  
هر اْلَيدَ  ال ساريَر : مرن  ََي   َر؟ َفَأي َزَِ هللْا َتَعاَل  َهد ر َنَ  َََصاَبَ ا َه ا َوَقد  َوَعَدَيا هللْا َتَعاَل  ال سص 

ْتْلهَيْهف  َقت اًل َذرر  ر ، َفْم  ْتف  َتق  مر ريَن : َّريسْه َصَدَقْمف  َما َوَعَدْكف  برهر مرن  َيص  ِْ لرل ْم   يعدًا َوفريها َيْقه
ددددلس  َِ ددددَر برددددإذ  ر هللار ، َو ددددْل ، َوَعَصددددي ْتف  َم  ًَ ْف َوالَ  ددددع  ف  ، َةتسدددد  ََّذا َََصدددداَبْمْف الضس َاْلف  َعَلدددديهر

ِْ َ   َيل َزْمددها  ده ِْ يَن َََمدَرْهْف الرس َمدداَر الد ر ددرر ، ) َوْهدَه َمدا َوَقد  لرلرر ْتف  فردي اأَلم  دهِر ، َوَتَ داََع  ِْ الرس
د  ْمف  َمدن  َمَهاقرَعْهف  َفَتَخلسها َع  َها ( ، َوَكاَ  هللاْ  ارهَيدْه ، َفَمداَ  مر  َقد  َََراْكْف الظسَ َر ، َوْهَه َما ْتحر

ددرركريَن ، َفَتَرْكددها َمددَهاقرَعْهف  َعَلدد    ً ا َهزريَمددَ  الْم دديَن َرََو  ددَ فر ، ةر َمددْ  فرددي الَمغ  يءا ، َوَيا  ْيرريددْد الدددر
دَرََ فردي قرَتالرد ََ الَفَالر ، َومر  ْمف  َمن  َكاَ  ْيرريْد اْلخر دَ فر ، َفَثَاد َْ ََّلد  الَمغ  درركريَن َا َيل َت رد  ً هر الْم

َتاردددَرْكف  ،  ددرركريَن َعَلدددءْلف  ، َوَجَعدددَل َلْهددْف الَغَلَبدددَ  َعَلدددء ْمف  لرَءخ   ً َِ هللْا الْم َمَماَيددْه َوَقاَتدددَل ، ْْدددفس ََ ا
َن ََْبددداَتْمف  َعَلددد   دددَتحر دددرر ، َوَقدددد  َغَ دددَر هللْا َلْمدددف  َذلرددد اايمدددا َوَيم  دددَءاْ  ََم  ص  دددَل ، َوْهدددَه عر ََ ال رع 

ْتْف ال سدددَدَم ،  َهدددر  يَ َمدددا ََظ  دددْلف  ، ةر دددن  ْيْ هِر َرَكددد ر ، َوَمَحدددا َََْدددَرْه مر دددَن الَمع  دددهِر ، َوالَهدددَرْب مر ِْ الرس
ترئ    ِ دَمحر هللْا با دْلها . َوَلدف  َي   ًَ ْتف  َوَكَأيسْمف  َلف  َتْ  ر  ْتف  ََّل  هللار ، َةتس  صر َصدالرْمف  أَليسدْه ْذو َوَرَجع 

مر ريَن . ٍل َعَل  الْم    َفض 
 وليس ب ألشخ ص التعلق واالرتب ط ب لاين   -*

دْتف   داَت ََو  ْقتردَل ايَقَلا  دْل َََفدإر  مس ِْ لردهر الرر دن َقا  َ  مر ِن َقدد  َخَلد ده ددن َّراس َرِْ قاِ تعال  :}َوَمدا ْمَحمس
َقدددابرْلف  َوَمدددن َي َقلردددب  َعَلدددَ   ََع  ددداكررريَن{ َعَلددد   ًس ْ ال َُ زر   دددَءف  َِ َ َشدددي ًئا َو َُ دددهر َفَلدددن َيْضدددرس  َعقرَاء 

 ( ِهَر  ِ عمرا 144)
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َِ هللار  ده دءَ  َ س َرِْ َم َْةٍد ، َوْقترَل مر  ْهف  َمن  ْقترَل ، َْشر لرْمهَ  َيه  َقدد  ْقتردَل ،   َلمسا اي َهَزَم الْم  
ددلرمرينَ  فن فرددي ْصددْ همر الْم   هر َفَحَصددَل َهددع  ِر ، َفددَأي َزَِ هللْا َتَعدداَل  َهدد ر رن َعددنر القرتَددا  ، َوتَددَأخر

دد  ْهف  َمددن  َمدداَت ،  ددلن ، مر ددَبَقْتْه ْرِْ َِ ددرن َقددد   ًَ دددًا َب يَن برددَأ س ْمَحمس ددلرمر اْليددَ  ، َوفريَهددا ْيددَ كَرْر الْم  
د دَماعر َّرَشداَع ر َقت دلر َومر  ْهف  َمن  ْقترَل ، ْْفس ْي  مرْر هللْا َتَعداَل  َعَلد  َمدن  َهدْعَف مر َِ ديَن    ْهف  ، ةر

ددْتف  َعَلدد   ْتف  َوَيَمص  دددن ، َو  ْقترددَل ، تَددَراَجع  َِ َلْهددف  : َََفددإر   َمدداَت ْمَحمس َ ْه ، َفَقددا ددهِر ، َهددع  ِْ الرس
؟ َوَمن  َيَتَراَجدْ  َوَيد  ْمص  َعَلد  َعقرَاء دهر ، َفَلدن  َيْضدرس هللَا َشديئًا ، أل س هللاَ  َقابرْلف   َغ ردين َعدنر ََع 

دهَلْه ، َفَهد ْاار ْهدْف  ي ردهر ، َواتسَبْعدها َرِْ رر هللار ، َوَقداَتْلها َعدن   ر َتَثْلها ألم  يَن ام  الَعاَلمريَن ، ََما ال ر
. ََ ف  َرنرْهف  َعَل  َذلر زريهر َءف  َِ اكرْروَ  ، َو ًس  ال

َيهددف رناددها لقددد كددا  مددن َِددباب الدداالا والمصددائب التددي ةدددَْ للم ددلمين يددهم َةددد 
ددِه هللا  ، فهدد ا الددرنَ َّيمددايهف وعقيدددتهف و عددهتهف َّلدد  هللا اعددالا كلمتدده بًددخص ِر

خالددًدا فددديهف   بدددالل رًنددا معاددهً ا وةدددده ونددين بقدداا شدددخص ال اددي  اايمددا بددين عقيدددَ 
دِه  دال  الخالددَ وندين الِر البًددر   خالاده الحدب المغلدهب بالعاط د ، الدرنَ بددين الِر

مدن ال ههد   -رهي هللا ع هف-كا  من َِباب ما ياِ الصحاب   ال   يلحقه المهت
دِه  َِدا  وجدهب التأِدي بده فدي الصدار علد    والدهً  وااِتغراب، ومتابع  الِر

ال ، وتالءدي الددعَه ويصدَر الحدب، وهد ا التأِدي  الملاره، والعمل الدائب عل  يًر الِر
ددال  ااِددالم؛ أليدده ا هدده الفايددب األغددَر مددن جهايددب لدعامدد  األولدد  فددي ب دداا مدد هج ِر

م ددديَر الددددعَه اعدددالا كلمددد  هللا ويًدددرها فدددي  فددداق األرض، وعددددم رندددَ بقددداا الددددين 
 77في ه ه الديءا .  واِتمرار الفها  في ِايله ببقاا شخص ال اي 
 وووووووووووووووووو

                                                
ِه هللا، صا ق عرجه  ) - 77  (.3/616ايظر: محمد ِر
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 غزوة األحزاب مواقف وةبر
 

 الماتب : عادالملَ القاِف
ةددز  ل قدد األةبدد  شددهداا فدي ِددايل هللا.. وخددءف  بعدد غددزَو َةدد َظلددَ المدي دد  ِدحاب 

ال له  ةي ًا عل  الفزيَر العرنءد . ولدف يلدن ذلدَ الهددوا الد   َظدل المدي د  َّا بدايد  
! فدال  لتحزب األةزاب من ملل الم ر والًرب، يتحي ده  ال درص وي دابقه  َّلد  العدداَو

ه تحدددَ َيدددديهف يه دددأ لهدددف بددداِ وا يقدددر لهدددف قدددرار ةتددد  يلددده  معقدددل ااِدددالم ومدي تددد
يدددددر  ر ال َعزريددددزر ال َحمر ْ ددددها بردددداللس مر دددد  ْهف  َّراس ََ  ْي   دددده  فيهددددا تقتددددياًل وإف ددددا ًا. َوَمددددا َيَقْمددددها مر يفِه

 [.10]الاروج:
فددددي ال دددد   الخام دددد  للهفددددَر خرجددددَ شددددرذم  مددددن اليهدددده  يحدددده ك ددددار ملدددد  لءددددأياههف 

وقتدددل محمدددد ،  ويحرهدددههف علددد  غدددزو المدي ددد ، ومحاولددد  اِتئصددداِ شدددأف  ااِدددالم،
والت ميدددل بأصدددحاب ! ْدددف خدددرج الدددرهَ يحمدددل الحقدددد والمراهءددد  للم دددلمين يحددده غا دددا  

 لءلتمل عقد األةزاب.
وتدداعَ الفمددهع َوقادل الًددر بخيلده ورجلدده، فخرجدَ مددن الف دهب قددريش وك ايد  وَهددل 
تهام ، ووافاهف ب ه ِلءف وخرجَ مدن الًدرق قبائدل غا دا  وكد لَ خرجدَ ب ده َِدد. 

ةدزاب المددافَر صدهب المدي د  ةتدد  تفمد  ةهلهدا جددءش عرمدرم يالدي عددد ه واتفهدَ األ
عًدددَر  ام مقاتدددل! جدددءش يزيدددد عدددد ه علددد  ِدددلا  المدي ددد  رجددداًا وي دددااًا، صدددغارًا 
َمهرير، وعدَ قليل ، وما ع د هللا خير َوبق !  وكبارًا! في جهع م هف شديد، ونر  و

ختل دددَ األل دددن َوَا َيَزاْلدددهَ  َّجتمددد  األةدددزاب ةدددِه المدي ددد  ل ددداب واةدددد ا غيدددر وإ  ا
َتَااْعها  ]البقَر:  ِ ي رْمف  َّر ر ا وْكف  َعن  ر  [.217ْيَقاترْلهَيْمف  َةتسَ  َيْر ر

َهل المدي   َّل  ق مين: ق ف  من بهعدد  وفي ه ا الفه المل هر والمرب الًديد َّيق ف 
َزابَ  َة  ْ هَ  األ  مر الته َوَلمسا َرََ  ال ْم   دهْلْه  هللا وصدق ب صر ِر ْ َوَرِْ ُس َقاْلها َهدَ ا َمدا َوَعدَدَيا 

لرءمًا ]األةزاب: هْلْه َوَما ََاَ ْهف  َّراس َّريَمايًا َوَت   ْ َوَرِْ ُس  [.22َوَصَدَق 
فًدوا للقتاِ وقدمها المهج واألرواح ون لها األِباب بح ر الخ دق وةراِ  المدي   ليل 

قد كا  طعام الفءش قلياًل من الًدعير يخلدَ يهار م  ما َصابهف من الفهع وال اقه، ف
بددهن ِد خ متغيدر الرائحد  لقدمده، ويادبخ يءأكلهيده رغدف طعمده المريد  ورائحتده الم ت د  
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ل درط الفدهع، َوةءايدًا ا يفددو  ِده  التمدر وقدد يلاثده  ْالْد  َيدام ا يد وقه  طعامددًا! 
  الخدهم وخءد  وكا  َشد َمدر علديهف يفدف ال  داق وفًدل ال دا  وعظدف الداالا واشدتدا

قرْمف   دن َفده  عل  ال رار  وال  اا فقد َةاطها بالفمء  وا لهف الخاب باألم  َّرذ  َجاْؤوْكف مَر
دد ْمف  ]األةدزاب: ددَ َل مر  ِ دن  ََ [، وكددا  ال اددي فدي هدد ا الهقددَ العصديب يبًددرهف بددأمر 10َومر

 عظءف! قاِ الاراا: لما كا  يهم الخ دق عرهَ ل ا في بعَّ الخ دق صخَر ا تأخ 
ِه ، ففاا َوخ  المعدِه فقداِ: } ب دف هللا، ْدف هدرب  ، فاشتمي ا ذلَ لِر م ها المعاِو
َعايددَ م داتءح الًدام، وهللا َّيدي أليظددر َّلد  قصدهرها الحمددر  هدرن ، وقداِ: هللا كادر، 
َعايدددَ فدددار ، وهللا َّيدددي  ال ددداع ، ْدددف هدددرب الثايءددد  فقاددد   خدددر، فقددداِ: هللا كادددر، 

لثالث  فقاِ: ب ف هللا فقا  بقء  الحفر، فقاِ: ألبصر قصر المدائن اْل ، ْف هرب ا
َعايَ م اتح الءمن، وهللا َّيي ألبصر ص عاا من ملايي {.  هللا َكار 

وال اي يبًر ويرف  من عدزائف الصدحاب  وكدا  َةددهف مدن شددَ الفدهع يرفد  عدن با ده 
ِه هللا عن با ه الًري  ةفرين!  الحفر فرف  ِر

َهدددل ال  ددداق وهدددع اا ال  ددده  ممدددن ََْدددر فددديهف اارجدددام فقدددد تزعزعدددَ قلدددهنهف  َومدددا 
ف  يَن فردي ْقْلدهنرهر ِْ ال ْمَ دافرْقهَ  َوالسد ر وايخلعَ صدورهف لرؤيد  الفمدهع والعدد  والعددَ َوإرذ  َيْقده

ددهْلْه َّراس ْغددْرورًا ]األةددزاب: ْ َوَرِْ ُس ددا َوَعددَدَيا  ددَرضن مس [. وقدداِ الم ددافقه  فددي مددا بًددر 13مس
قءصددر: كددا  محمددد يعددديا َ  يأكددل ك ددَه ك ددر  وقءصددر، ال اددي مددن خددزائن ك ددر  و 

َوةديا اليهم ا يأمن عل  ي  ه َ  ي هب َّل  الغائَ، وقالها ت صاًل من الفها  وهرندًا 
َرٍَ َّر  ْيرريدْدوَ  َّر  دَي برَعده  َرَن َوَمدا هر د  ْهْف ال سارديس َيْقهْلدهَ  َّر س ْبْيهَتَ دا َعده  ْ  َفرريدبن مَر َتأ ذر  اس م ه: َوَي  

 [.113فرَرارًا ]األةزاب:
واشتغل ال اي َوصحابه بمقارع  العدو َوخ  العدَ وة ر الخ دق ةت  فاتَ الم دلمين 
بعَّ الصلهات، ف ي الصحءحين َ  عمر بن الخااب جاا يهم الخ دق ففعل ي ب 
دِه هللا! مدا كددت َ  َصدلي ةتد  كدا ت الًدم  َ  تغدرب،  ك ار قريش، فقاِ: يا ِر

َهدف ال ادي فدهات الصدالَ فددعا علديهف } مدأل هللا فقاِ ال ادي : } وهللا  مدا صدليَ { وقدد 
دا  ةتد  غابدَ الًددم  {،  علديهف بيدهتهف وقادهرهف يدارًا كمدا شدغلهيا عدن الصدالَ الِه
دِه  َا ها ِها يقَّ ب ي قريظ  العهد مد  الِر ونقيَ ال اعات العصيب  َياما ولءاِ و

ددِه هللا غدددر ب ددي قريظدد  فاكتمددل عقددد األةددزاب ةددِه المدي دد  الصددامدَ! ولمددا بلدد ي ِر
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 { : تق   بثهنه واهداف  وملدث طدهيال ةتد  اشدتد علد  ال دا  الداالا ْدف يهدَّ يقدِه
ع  ال اي لمفابه  الظرم  هللا َكار، َبًروا يا معًر الم لمين ب تح هللا ويصره {! ِو
العصدديب َو  ي ددرق جمعهددف فددأرا  َ  يصددالح غا ددا  علدد  ْلددث ْمددار المدي دد  ةتدد  

 الهطأَ عل  الم لمين فيلحقها بقريش الهزيم .ي صرفها وتخف 
دِه  عد بن ببا ه رهدي هللا ع همدا فدي األمدر، فقداا: يدا ِر واِتًار ِعد بن معاذ ِو
هللا؛ َّ  كدا  هللا َمدرب بهدد ا ف دمعًا هلل وطاعدد ، وإ  كدا  شدديا تصد عه ل ددا فدال ةاجدد  

د ا  وهدف ا يامعده  ل ا يءه، لقد ك دا يحدن وهد اا القدهم علد  الًدرب بدالل وببدا َ األْو
َ  يأكلها م ها ْمَر َّا قر  َو بءعدًا، فحدين َكرم دا هللا بااِدالم وهددايا لده، وَعزيدا بدَ 
تعادديهف َمهال ددا؟ وهللا ا يعادديهف َّا ال ددء . فصددهب َريهمددا وقدداِ: } َّيمددا هدده شدديا 

 َص عه لمف، لما َريَ العرب قد رمتمف عن قه  واةدَ {.
عب  يبعددث الحدددر  َّلدد  المدي ددد  لددئال تددد ت  الددد رار  وكددا  ال ادددي فددي تلدددَ األيددام الصددد

وال  داا علدد  ةددين غدَره! فدداألمر مهددِه واألةدزاب ت ددم  َصددهاتهف، وال بداِ تصددل َّلدد  
خيل الم لمين! وقد وصف هللا عز وجل تلَ ال اعات العصيب  بهصف عفيب كأ  

ْقْلدد َر ال  َب َصدداْر َوَنَلَغدد َ  األ  ر العددين تددراهف، فقدداِ تعددال : َوإرذ  ََاَغدد َر َوَتْظ رددهَ  بردداللس هْب ال َحَ دداجر
يدًا ]األةزاب: ل َزاًا َشدر ل زرْلها َر ْ هَ  َوَْ مر ََ اب ْتلرَي ال ْم    [.11 -10الظرْ هَيا، ْهَ الر

ولمددا َمددر هللا عددز وجددل بددايفالا الغمدد  وت ددريج المرندد  صدد   َمددرًا مددن ع ددده، خدد ِ بدده 
داق يعدءف بدن  م دعه  للت ريدب بيد هف! وال ادي يرفد  العدو وهزم جمدهعهف وفدل ةددهف، ِو

يديده َّلدد  ال ددماا } اللهددف م ددِز المتدداب ِددري  الح دداب، اهددزم األةددزاب، اللهددف اهددزمهف 
َلزلهف { وكا  الم لمه  يدعه  رنهف  اللهف اِتر عهرات ا و من روعات ا .  و

ددل ج دده ًا مددن الرعددب والددريح  فاِددتفاب هللا الدددعاا ونلددي األمددل َوذ  بال صددر، و َِر
َ قلهنهف وقدورهف، وقههَ قهتهف وخءدامهف و ف دَ رةدالهف و مدالهف، فلدف تددع قددرًا قلا

َهلعته َورعاته.  َّا ك أتها وا ط بًا َّا قلعته! وا قلبًا َّا 
َفَ البًائر َوشرقَ المدي  ، بقِه ال ادي : } اْل  يغدزوهف وا  ونعد معرك  األةزاب َ

َم دد  مت رقدد  ومددرات عديدددَ يغزوي ددا، يحددن ي ددير َّلدديهف {، وفددي اجتمدداع األ ةددزاب فددي َ
خالِ العصهر، ةلم  بالغ  في الرجهع َّل  هللا، وصدق التهكل علءه، واايابد  والد ِ 
ر  َُ وإظهددار الحاجددد ، وندد ِ الغدددالي لهدد ا الددددين، قدداِ تعدددال : ْيرريددْدوَ  ََ  ْيا  ردددْ وا  ْيدددهَر 
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ْ َّراس ََ  ْيترفس ْيهرَ  َُ ف  َوَيأ َب   َهاهرهر [. قاِ ابن القءف رةمده 32ْه َوَله  َكررَه ال َمافرْروَ  ]التهن :برَأف 
َالدد  تامدد  فقددد ظددن بددالل ال ددها .  َهددل ااِددالم َّ َهددل الم ددر علدد   َالدد   هللا:  ومددن ظددن َّ
وعلدد  مددر العصددهر وتقلددب الدددههر قددِه الصددا ق } بًددر هدد ه األمدد  بال دد اا والرفعدد  

ْكف  والتملدددين {، لمدددن األمدددر مًدددروط بًدددروطه، ومقيدددد ب َ َي ْصدددر  ُس قيددده ه َّر  َت ْصدددْروا 
 [.17]محمد:

 عادالملَ القاِف
 وووووووووووووووووو
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 غزوة بني قريظ 
 

رةددددل الم ددددار بهددددزيمتهف، ونقددددي ب دددده قريظدددد  بخءددددايتهف للم ددددلمين، وقاددددل َ  ي ددددتريح 
 -علءده ال دالم-الم لمه  من غزَو األةزاب، وقال َ  يلتقاها َي اِدهف، جداا جاريدل 

دددِه هللا؟ قددداِ: يعدددف. فقددداِ ِدددِه َّلددد  الر  ، وقددداِ لددده: َو قدددد وهدددعَ ال دددالح يدددا ِر
يددأمرب يددا محمددد  -عددز وجددل-جاريددل: فمددا وهددعَ المالئمدد  ال ددالح بعددد .. وإ  هللا 

ددِه    بالم ددير َّلدد  ب ددي قريظدد ، فددإيي عامددد )ذاهددب( َّلدديهف فمزلددِز بهددف. فددأمر الِر
 َّا في ب ي قريظ ( _]البخار [.م ا ًيا ي ا   في ال ا : )ا يصلَرينس َةدن العصر 

فأِدددرع ْالْدددد   ام مقاتددددل مدددن الم ددددلمين َّلدددد  يهدددده  ب دددي قريظدددد ، وةاصددددروهف فددددي 
ةصهيهف، فلف يفد اليهه  م ر ا من الم لمين؛ ولف يفددوا مدا يعتد رو  بده عدن خءدايتهف 
التدددي كدددا ت تهلدددَ الم دددلمين، لدددها تهفيدددب هللا ل عدددءف بدددن م دددعه ، وةاصدددر الم دددلمه  

قريظد ، فمددأل الرعددب قلدهنهف، وطلاددها َبددا لبابد  بددن عاددد الم د ر لمددا بيدد هف ةصده  ب ددي 
وني دده مددن صددل ، ي تًدديرويه َي زلدده  علدد  ةلددف محمددد؟! فقدداِ لهددف: يعددف َوشددار َّلدد  
ةلقه، كأيه ي اههف َّل  َيده الد بح، ْدف َ رب َيده َفًد  ِدر ا مدن َِدرار الم دلمين، َويده 

ِه هللا  دي د ، ورندَ ي  ده َّلد  عمده  يءده، وةلدف ، فأِدرع َّلد  م دفد المقد خا  ِر
ِه   ع ه.  َا ي َ م ها ةت  يتهب هللا علءه فقال هللا تهنته؛ وع ا الِر

واِددتمر الحصددار خمً ددا وعًددرين ليلدد ، فلمددا َر  اليهدده  عددزم الم ددلمين علدد  اقتحددام 
ةصدن ب ددي قريظدد ، قدالها: يددا محمددد ي دِز علدد  ةلددف ِدعد بددن معدداذ، وكدا  ِددعد ِدديد 

ةل اا ب ي قريظ  في الفاهلء ، وقد تهقد  اليهده  َ  هد ه الصدل  تد  عهف،  األو ، وهف
َبءمهف ِهم يت اهل م  ةل ائهف ال ابقين.  وتهق  األو  َيًضا َ  

وكا  ِعد مصداًبا فدي غدزَو الخ ددق، فحملدهه راكًبدا َّلد  ب دي قريظد ، وجداا َّلءده قهمده 
د    ل دعد َا تأخد ه فدي يهصدهيه بااة دا  َّلد  ب دي قريظد ، فقداِ قهلتده الًدهيَر: لقد

هللا لهمدد  ائددف، فعلددف قهمدده َيدده ِددءأمر بقددتلهف، ف ظددر ِددعد َّلدد  اليهدده  وتدد كر خءددايتهف 
ددِه  ، فددأعلن ةلمدده علدديهف، بددأ  يقتددل رجددالهف، وت دداي للعهددد الدد   بيدد هف ونددين الِر

: )لقد ةلمَ فيهف يا ي اؤهف َوب اؤهف، وتق ف َمهالهف عل  الم لمين، فقاِ له ال اي 
 د بحلف هللا من فهق ِب  ِماوات( _]مت ب علءه[.ِع
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وهلددد ا كدددا  ةدددب ِدددعد لدي ددده وياءددده َكادددر ممدددا كدددا  بي ددده وندددين اليهددده  مدددن مددده َ فدددي 
الفاهلءدد ، وهلدد ا ايتهددَ غددزَو ب ددي قريظدد ، ويددِز قهلدده تعددال : }ور  هللا الدد ين ك ددروا 

عزيددًزا . َويددِز الدد ين  بغددءظهف لددف ي ددالها خيددًرا وك دد  هللا المدد م ين القتدداِ وكددا  هللا قهًيددا
َهدددل المتددداب مدددن صءاصددديهف وقددد م فدددي قلدددهنهف الرعدددب فريًقدددا تقتلددده   ظددداهروهف مدددن 
وتأِرو  فريًقا . َووْرمف َرهدهف و يدارهف َومدهالهف َورًهدا لدف تائهوهدا وكدا  هللا علد  

 [.27-25كل شيا قديًرا{ ]األةزاب: 
َي ب ب َ جحش(:  َواج ال اي   بال يدَ )
ددِه  َوجدده ب ددَ عمتدده  تا دد  الِر دد ، و َي ددب ب ددَ جحددش، وكددا  اابددن  َيددد بددن ةاْر

َوجته تحرم عل  َبءه ال    بالتا ي له ي   ةقهق اابن األصلي، فله ةب الميراث، و
 -ِدبحايه-تا اه، فأرا  هللا َ  يم د  تلدَ العدا َ، َو  ي  دب اابدن َّلد  َبءده، فًداا هللا 

َي د َيدد وال ديدَ  فهقعدَ بي همددا  -رهدي هللا ع همدا-ب َا ت دتمر الحءداَ الزوجءد  بدين 
َيد بتالءقها يهاه  َوجدَ.ج َه وشقاق، وكلما هف  ْدف طلقهدا  ، وقاِ له: َم َ علءَ 

ون لَ بالَ عا َ  -رهي هللا ع ها-َي ب  َ  يتزوج ال يدَ  َيد، ْف َمر هللا ياءه 
  َيعدف التا ي، وما كا  ي تج ع ها مدن َمدهر تخدالف الددين، قداِ تعدال : }َّذ تقدِه للد 

َوجددَ واتددب هللا وتخ ددي فددي ي  ددَ مددا هللا ماديدده  هللا علءده َويعمددَ علءدده َم ددَ علءددَ 
َوج اكها لمي ا يلده   َيد م ها وطًرا  وتخً  ال ا  وهللا َةب َ  تخًاه فلما قض  
َواج َ بءائهف َّذا قضها مد هن وطدًرا وكدا  َمدر هللا م عدهًا .  عل  الم م ين ةرج في َ

ةرج يءما فرض هللا له ِد   هللا فدي الد ين خلدها مدن قادل وكدا   ما كا  عل  ال اي من
داات رنهددف ويخًددهيه وا يخًدده  َةددًدا َّا هللا  َمدر هللا قدددًرا مقدددوًرا . الدد ين يالغدده  ِر
دِه هللا وخداتف ال ايدين  وك ي بالل ة يًبا . ما كا  محمدد َبدا َةدد مدن رجدالمف ولمدن ِر

 [.40-37وكا  هللا بلل شيا علءمًا{ ]األةزاب: 
 وووووووووووووووووو

 غزوة بني قريظ 
 
ع دد مفديا األةدزاب، وكايدَ  يدارهف فدي   كا  يهه  ب ي قريظ  في عهد م  ال اي 

َعددائهف، لمدن  َعهايًا للم دلمين علد   عهال  المدي  ، وكا  ه ا العهد يلزمهف َ  يلهيها 
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َبءف ب دي ال ضدير والد   ِداب وةدرض قريًدًا وقبائدل ال عدرب علد  ةي  بن األخاب 
غزو الم لمين جاا َّل  كعدب بدن َِدد القرظدي يحثده علد  يقدَّ العهدد، ويغريده بقدَه 
األةزاب، ويمَ ءه بالقضاا عل  الم لمين، ويامئ ه بأيه ِيدخل معه ةصد ه َّ  رجد  

ِه هللا  َاِ به ةت  يقضَ قريظ  عهد ِر ، ولف يتعظها مما يِز با د  األةزاب وما 
، فهدددد ه طاءعدددد  اليهددده  التددددي ا ي  مدددده  ع هددددا، وا ال ضدددير، ومددددن قددددالهف ب دددي قي قدددداع

 ي تاءعه  التخلص م ها.
َاا المعاهددددات التدددي َمضدددهها قدددديمًا وةدددديثًا يفعل دددا يفدددزم َ  القدددهم ا  َّ  م دددلمهف بدددإ
يدعه  خ تهف َبدًا، َويهف يرعه  المهاْيب متمًء  م  َطماعهف وملاِاهف وشههاتهف، 

 ها ترب اليهه  يقضهف للعهه .وله تركَ الحمير يهءقها واألفاعي لدغ
َوابَر عر َد  وقد يبه القر   َّل  ه ه الخصل  الً عاا في ب   َِّرائيل فقاِ: } َّر س َشرس الدس
َدْهف  فري ْكدلَر َمدرسٍَ  يَن َعاَهدتس مر  ْهف  ْْفس َي ْقْضهَ  َعه  ْ هَ  * الس ر مر يَن َكَ ْروا  َفْهف  َا ْي   ر الس ر َُ 

[ لمدددن هللا تعدددال  يصدددر عادددده، وَعدددز ج دددده، وهدددزم 56-55َيتسْقدددهَ  {]األي ددداِ: َوْهدددف  اَ 
بعدددد ايصدددرام األةدددزاب َّلددد  بيتددده، ووهددد  ال دددالح   األةدددزاب وةدددده، فرجددد  ال ادددي 

واغت ددل، فأتدداه جاريددل فقدداِ: قددد وهددعَ ال ددالح ! وهللا مددا وهددع اه ! فدداخرج َّلدديهف، 
دِه هللا قاِ: فإل  َين ؟ قاِ: هاه ا، َوشار َّل  قريظ  م ذيدا فدي ال دا    ، فدأمر ِر

: مددن كددا  ِدددامعا ماءعددا فددال يصدددلين العصددر َّا فددي ب دددي قريظدد ، واِددتخلف علددد  
 المدي   ابن َم ملتهم، وَعا  رايته لعل  بن َبي طالب رهي هللا ع ه. 

الصددحاب  للخددروج قاددل َ  يتحصدد ها بالحصدده  ويأخدد وا العدددَ   وإيمددا تعفددل ال اددي 
ماعددد  مدددن الصدددحاب  صدددالَ العصدددر فدددي الاريدددب، ةددداملين َمدددر لددد لَ، وقدددد َ رب ج

ِه  بعدم صالتهف عل  قصد ال رع ، ولف يصلها اْلخرو  َّا في ب ي قريظ    الِر
بعد مض  وقتها ةداملين األمدر علد  ةقءقتده، فلدف يع دف َةدد ال دريقين أل  كدال عمدل 

عه، أل  لمل مفتهد يصيب، فالحب وا  ةد ا يتعد .باجتها ه، فال يأْف وقد ب ِ ِو
وتالةددددب جددددءش الم ددددلمين الدددد   كددددا  قهامدددده ْالْدددد   ام َّلدددد   يددددار ب ددددي قريظدددد ، 
وةاصروهف في ةصهيهف خم   وعًرين ليلد ، َولقد  هللا الرعدب فدي قلدهنهف، فحداولها 
َ  ي اوهدددها الم دددلمين وطلادددها مددد هف َ  ي زلدددها علددد  مدددا يدددِز علءددده ب ددده ال ضدددير مدددن 

ددِه هللا  الفدالا بدداألمهاِ وتددرب ال دالح، فلددف ذلدَ، فالاددها الفددالا بأي  ددهف   يقاددل ِر
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من غير ماِ وا ِالح، فلف يرض َيضًا، بل قاِ: ابد من ال زِو والرهدا بمدا يحلدف 
ددل ل ددا َبددا لبابدد  ي تًدديره، وكددا  ةلء ددًا لهددف،  علدديهف، خيددرًا كددا  َو شددرًا، فقددالها لدده: َِر

رهدي هللا ع ده، فلمدا تهجده وكايَ َمهاله َووا ه في م اقتهف، وكا  من يقباا األو  
ِه هللا  ، فقاِ: يعف، َوشار بيدده َّلد  ةلقده، َّليهف اِتًاروه في ال زِو عل  ةلف ِر

دهله فمضد  علد  وجهده ولدف يرجد   يريد َيه ال بح ! ْف ايتبه من فهره َيه خدا  هللا وِر
ةءدداا وخفدداًل مددن مقابلتدده، َوتدد  الم ددفد ال ادده  ورنددَ ي  دده فددي ِدداري    َّلد  ال اددي 

دِه هللا  من ، َويده ِهار  الم فد ةتد  يقضد  هللا يءده َمدرًا، وةلدف َا يحلده َّا ِر
قدداِ: َمدددا َّيددده لددده جدددااي    ا يدددخل َرض ب دددي قريظددد  َبددددا، ولمددا بلدددي ذلدددَ ال ادددي 

ألِددتغ رت لدده َومددا وقددد فعددل مددا فعددل فأتركدده ةتدد  يقضددي هللا يءدده، وقددد يددِز بعددد َيددام 
َتَرفْ  ْ ََ  قهله تعال : } َو َخْروَ  اع  َُ ديَرئًا َعَ د   َِ ف  َخَلْادها  َعَمداًل َصدالرحًا َو َخدَر  ها  برْ ْيهنرهر

ف  {]التهن :  [102َيْتهَب َعَلي هر
ددهف وهددف فددي ةصددهيهف الم ءعدد   ْددف َّ  اليهدده  ايهددارت مع هيدداتهف و ب الرعددب فددي ي ِه

دِه هللا  دِه هللايبا روا َّل  ال زِو عل  ةلف ِر   ، وقدام رجداِ مدن األو  ي دأله  ِر
   َ يعامل قريظ  كمدا عامدل ب دي قي قداع ةل داا الخدزرج، فقداِ لهدف: َا يرهدءلف  َ

دِه هللا  دل ِر   يحلف فيهف رجل م مف ؟ فقالها: بلد ، قداِ: فد اب ِدعد بدن معداذ، فأِر
َّلددد  ِدددعد بدددن معددداذ رهدددي هللا ع ددده ، وكدددا  بالمدي ددد  ولدددف يخدددرج معهدددف للفدددرح الددد   

  ةمار قد ةمل علءه وصف به قهمده وقدالها لده يدا َصابه يهم األةزاب ، فأت  به عل
َبا عمرو ! ةل اؤب ومهالءَ وَهل ال مايد  ومدن قدد علمدَ ! فلدف يرجد  َّلديهف شديئا ولدف 
يلت َ َّليهف ، فلما َكثروا علءه قاِ : لقد    ل عد َا تأخ ه فدي هللا لهمد  ائدف ، ولمدا 

ا القدهم قدد يزلدها علد  ةلمدَ قاِ له قهمه : يا ِعد َّ  هد ا  ايته  ِعد َّل  ال اي 
، قدداِ : وةلمددي يافدد  علدديهف ؟ قددالها : يعددف ، قدداِ : وعلدد  الم ددلمين ؟ قددالها : يعددف ، 

ددِه هللا  َّجددالًا لدده   قداِ : وعلدد  مددن هاه ددا ؟ وَعددرض بهجهدده َوشددار َّلدد  ياةءدد  ِر
وتعظءمددًا قدداِ : يعدددف ، قدداِ : فدددإيي َةلددف فددديهف َ  يقتددل مقددداتلهف ، وت ددا  ذراريهدددف ، 

ِه هللا وتق دهله ! وكدا  ِدعد    ف َمهالهف ، فقاِ ِر : لقد ةلمَ فيهف بحلف هللا وِر
في غاي  اايصام. فإ  ب ي قريظ  بااهاف  لما ارتمادهه مدن الغددر الًد ء  ويقضدهف 
 ، للعهد، وما اِتقالهه به يهم األةدزاب يدهم َ  ذهدب ي اشددهف الهفداا فأفحًدها لده القدِه
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مين مدن األِدلح  مدا تعفدب الم دلمه  م ده وهدف يفمعهيده كايها قد جمعها ابا َ الم دل
بت  ي  ةلف ِعد فديهف، وهلد ا تدف اِتئصداِ   بعد يزولهف من ةص هف، ْف َمر ال اي 

َفاع  الغدر والخءاي  ال ين يقضها الميثاق، وَعايها األةزاب علد  َّبدا َ الم دلمين فدي 
ين ي دددتحقه  َةدددرج ِددداع  مدددرت علددديهف، فصددداروا مدددن َكدددابر مفرمدددي الحدددروب الددد 

المحاكم  وااعدام، وقتدل معهدف شدءاا  ب دي ال ضدير، وجْرهمد  هد ه ال دتن: ةيد  بدن 
َغددراهف بدد قَّ العهددد، ووعدددهف َ  يلدده  معهددف فددي ةصدد هف َّ  تخلدد   َخاددب، الدد   
ع هف األةزاب، وقد كا  ! والعفب من جلد ه ا المافر َّل   خدر رمدب ! ةيدث جديا 

ددِه هللا  مددا وهللا مددا لمددَ ي  دد  فددي معا اتددَ ! ولمددن مددن فقدداِ: َ  بدده لءقتددل َمددام ِر
يغالب هللا ْيغلب ! ْف قاِ: َيها ال ا  ا بأ  بدأمر هللا ! كتداب وقددر، وملحمد  كتاهدا 
هللا عل  ب   َِّرائيل، ْف جل  فضرب ع قه ! وفي ب ي قريظ  َيِز هللا عز وجل: } 

ََه لر ال مرَتابر مرد ن   يَن َظاَهْروْهف مَر دَب َفرريقدًا َوََيَزَِ الس ر ْف الررع  ف  َوَقدَ َم فردي ْقْلدهنرهر ديهر ن َصَءاصر
هًا لسف  َتَاْ وَها َوَكدا َهاَلْهف  َوََر  َياَرْهف  َوََم  َهْهف  َو ر َرَْْمف  ََر  ْروَ  َفرريقًا * َوََو  ِر ْتْلهَ  َوَتأ  ْ َتق  ُس   َ

يرًا {]األةزاب: ٍا َقدر  [.26-25َعَل  ْكلَر َشي 
ذ رهدد  هللا ع دده قددد  عددا رندده يددهم َ  َصددابه ال ددهف قاددل رةيددل وكددا  ِددعد بددن معددا

األةزاب فقاِ:   اللهف ا تمت   قال َ  تقر عي   من ب ي قريظ    فلما َقر هللا عي ده 
من ب ي قريظ ،  عا رنه فقاِ:   هللا َّ  ك َ َبقيَ عل  ياءَ مدن ةدرب قدريش شديئًا 

بضدد   َّلءددَ   ! فدداي فر جرةدده فددأبق   لهددا، وإ  ك ددَ قاعددَ الحددرب بي دده وني هددا فاق
 وكا  قد بَر فلف يلاث َ  مات رهي هللا ع ه ! 

 لقد كا   عا رنه َ  يبقءه عل  قيدد الحءداَ مدن َجدل مهاصدل  طريدب الفهدا  مد  ال ادي 
 َكددرم بهددا مددن َي دد  ! تلددَ اايمددا . َكددرم بهددا مددن َي دد  ! تلددَ التددي ا تقددر َّا ب ،

م ددئهلء  وةمددل األمايدد ، ومددا َكثددر الدد ين يتم دده  التددي ا تقددر َّا بالفهددا  ! بتحمددل ال
دْف اأَلَمدْل  هر َعي هف من اللد ات والرغبدات ! } َذر ْهدف  َيدأ ْكْلها  َوَيَتَمتسْعدها  َوْيل هر طِه الحءاَ لتقر 

َلْمددهَ  {]الحفددر: َم َيع  قرْلددهَ  َّر   ْهددف  3َفَ دده  ددَمْعهَ  ََو  َيع  ثَددَرْهف  َي   َ ددْب ََ س ََك  َّراس  [، } ََم  َتح 
ارياًل {]ال رقا : َِ َي َعامر َبل  ْهف  َََهلر   [ 44َكاأل 

َتده قدداِ  كدا  ِدعد بدن معدداذ فدي األيصدار كددأبي بلدر فدي المهداجرين، ولمددا ةملدَ ج ا
َتدده ! فقدداِ ال ادي   : َّ  المالئمدد  كايددَ تحملده ! وقدداِ ال اددي الم دافقه : مددا َخدف ج ا
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  ددرورًا لقددد اهتددز عددرش الددرةمن لمددهت ِددعد بددن معدداذ ! و َه فرةددًا واِتبًددارا ِو اهتددزا
 بقدوم روةه، لقد كا  له العزم الثابَ في جمءد  المًداهد التدي تقددمَ الخ ددق، وكدا  

  َهدددديَ لل اددي َعمالددده، وقددد  ةلددد  ةريدددر   يحبدده كثيدددرًا ويبًددره بالف ددد  علدد  عظدددءف 
ففعددل َصددحابه يم ددهيها ويعفادده  مددن لي هددا، فقدداِ َتعفادده  مددن لددين هدد ه ؟ لم ا يددل 

ْ َع  ْهف  َوَرْهها َع  ْه {]الاي  :ِع ُس َي   [8د بن معاذ في الف   خير م ها َو َلين. } رسهر
 َولئَ  بائ  ففئ   بمثلهف َّذا جمعت ا يا جرير المفام 

 وووووووووووووووووو
 



 676 

 الجالء الث لث لليهود ةن الماين  ) بني قريظ  (
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ْيب خلب مًين ، يًدأ علءده اليهده  ، فدال ي دتاءعه  فراقده الغدر ويقَّ العهه  والمها

، فهف كما وص هف هللا عز وجل: } َو كلمدا عاهددوا عهددا ياد ه فريدب مد هف بدل َكثدرهف 
(، ومن كايَ ه ه ةاله يصعب التعامل معه ، ونالتالي ا 100ا ي م ه  { )البقَر : 

 ق  المفتم  يظء ًا  م ًا .بد من اِتئصاله والتخلص م ه بالقتل َو ال  ي ، ةت  يب
ون دده قريظدد  صدد ف مددن اليهدده  كغيددرهف ممددن يقضددها العهدده  ، وخددايها الم ددلمين فددي 
َصددعب الظددروم ، وتددآمروا مدد  األةددزاب هدددهف غيددر ملتددْرين بمددا ات قددها علءدده مدد  

 الم لمين .
ددِه  َّلدد  المدي دد  ، وفددي ي دد  اليددهم يأتءدده   يبعددد ايتهدداا غددزَو األةددزاب ورجددهع الِر

من جاريل بال ير َّل  ب ي قريظ  ، وهده معهدف فدي مهكدب مدن المالئمد  لزلزلد   األمر
ةصددهيهف وقدد م الرعددب فددي قلددهنهف ، ف ددا   ال اددي فددي َصددحابه: ) ا يصددلين َةددد 

 العصر َّا في ب ي قريظ ( رواه البخار  .
دددِه الرايددد  لعلدددي بددن َبدددي طالدددب وقدمددده علدد  الفدددءش ، واِدددتخلف علددد   وَعادد  الِر

دددِه مددد  المهددداجرين واأليصدددار ، وتحدددرب الفدددءش المدي ددد  ابدددن َ م ملتدددهم وخدددرج الِر
ددًا ، وفرهددها الحصددار علدد  ب ددي  ااِددالمي وقددد بلددي ْالْدد   ام ، والخيددل ْالْددين فِر
 قريظ  في ةصهيهف . وقد جرت َةداث ه ه الغزَو في ال    الخام   من الهفَر 

ا ااِالم فلف يقالها واشتد الحصار عليهف ، ويصحهف رئء هف كعب بن َِد بأمهر م ه
ددِه هللا  يريدددو  َبددا لبابدد  رهددي هللا ع دده ي تًدديرويه ، وقددد   م دده ، ْددف بعثددها َّلدد  ِر

ِه . فاِت لمها َوذع ها وقالها بحلف  كا  ةلء ًا لهف ، ف صحهف بال زِو عل  ةلف الِر
ِه هللا  ، فدأمر باعتقداِ الرجداِ ، وجمد  ال  داا والد رار  ، ولمدا طالادَ األو    ِر

ااة دا  َّلديهف ، ةَلدف فدديهف رجداًل مد هف وهدده ِدعد بدن معداذ الدد   َصددر ةلمده بددأ  ب
ددِه  : )لقددد ةلمددَ فدديهف يقتددل الرجدداِ ، وت ددا  ال  دداا ، وتق ددف األمددهاِ ، فقدداِ الِر

 بحلف هللا ( مت ب علءه . 
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َع اقهف ، وقد  ِه هللا فحب َ ال  اا ، وة رت الخ ا ق للرجاِ ال ين ْهرنَ  َومر ِر
ن ال تمائ  َّل  ال بعمائ  ، وقتدل مدن ال  داا واةددَ لقتلهدا رجداًل مدن الم دلمين بلغها م

 ، ولف يقتل من الم لمين غيره . 
دِه  َوِلف من اليهده  ي درن قادل ال دزِو ، فحق دها  مدائهف َومدهالهف وذراريهدف . وق دف الِر

 َمهاِ ب ي قريظ  بعد َّخراج الخم  .
يختلف عن ِابقءه ، فقد تف جالؤهف ه ه المَر ون لَ تف الفالا الثالث لليهه  ، ولم ه 

َّل  الخ ا ق اِتئصاًا للغددر وَهلده ، وإبعدا ًا للخءايد  َوصدحابها ، وهلد ا تمده  يهايد  
 الظالمين الخائ ين .

وممدا ي ددت ا  مددن هد ه الغددزَو ِددرع  اِدتفاب  َصددحاب ال اددي ألمدره بددالخروج َّلدد  ب ددي 
الم َّذا كددا  الدد ص يحتمددل َكثددر مددن قريظدد  . َّهدداف  َّلدد  عدددم المعاتبدد  ع ددد ااخددت

مع دد  ؛ ةيددث َّ  بعددَّ الصددحاب  صددل  العصددر فددي الاريددب ، أليدده فهددف مددن َمددر 
رغاتدده فددي المبددا َر ا ةقءقدد  َّيقدداع صددالَ العصددر فددي ب ددي قريظدد  ، بي مددا   ال اددي 

 صل  بعَّ الصحاب  العصر في ب ي قريظ  تم لًا بظاهر ال ص ، ولف يع ف ال اي 
 ا.ه اا وا ه ا 

الر  الًافي علد  اعتدراض المغرهدين ةدِه قتدل المقاتلد  مدن يهده  ب دي قريظد  تداريخ 
 ال  اِ  2002-03-04/  1422ذو الحف   19ال ته  : 

لين.-1  ب ف هللا الرةمن الرةءف و الصالَ و ال الم عل  َشرم المِر
دِه علءد ARTEشاهدت في ق اَ تل زويء  فري ء   رتي  دائقي ةدِه ةءداَ الِر ه فديلف ْو

دددِه علءددده  الصدددالَ و ال دددالم وعدددرم مدددن َقدددهاِ بعدددَّ المحددددْين َ  فدددي ةءدددا َ الِر
يهه يا بعد ةصار وايتصار الم دلمين فدي  900الصالَ و ال الم قتل ) برف  القام( 

 وقَ واةد َوِر ي ااهف َوِر َب ااهف كغ ءم  ةرب. هل من صح  في ذلَ؟
 ال ته  

ِه هللا وع  ل   له وصحبه َما بعد: الحمد هلل والصالَ ال الم عل  ِر
يهده  ب دي قريظد ، لمد هف يقضدها العهدد وتمدال وا مد  المًدركين فدي   فقد عاهد ال ادي 

َّلدد  بيتدده، ويددزع ع دده لبددا    غددزَو الخ دددق، فلمددا ر  هللا كيددد األةددزاب ورجدد  ال اددي 
 الحرب، َتاه جاريل علءه ال الم، َومره َ  ي ير َّل  ب ي قريظ . 
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ِه هللا - ظ م لفوه ا ل-ف ي الصحءحين  من الخ دق وه  ال الح    فلما رج  ِر
فاغت ل، فأتاه جاريل وهده يد  َّ َرِده مدن الغبدار فقداِ: وهدعَ ال دالح؟! وهللا مدا 

ِه هللا  دِه وهع اه، اخرج َّليهف. فقاِ ِر : فأين؟ فأشار َّل  ب ي قريظ ، فقاتلهف ِر
ددِه هللا هللا  ددِه هللا ، ف زلددها علدد  ةلددف ِر الحلددف فدديهف َّلدد  ِددعد )بددن   ، فددر  ِر

معددداذ( قددداِ: فدددإيي َةلدددف فددديهف َ  تقتدددل المقاتلددد ، َو  ت دددا  ال ريددد  وال  ددداا، وتق دددف 
األمددهاِ  وفددي م دد د اامددام َةمددد  فحاصددرهف خم ددًا وعًددرين ليلدد   وقددد ِددار جاريددل 
علءدده ال ددالم مدد  مهكددب مددن المالئمدد  لقتدداِ ب ددي قريظدد ، كمددا فددي صددحءح البخددار  

َقاق ب ي غ ف مهكب جاريل  وغيره عن َي  قاِ: )كأيي َيظر َّل  الغبار ِاطعًا في 
ِه هللا  َّل  ب ي قريظد ( وقدد اختلدف فدي عدد  مدن   صلهات هللا علءه، ةين ِار ِر

قتل من رجاِ ب ي قريظد ، قداِ الحدافظ ابدن ةفدر فدي ال دتح: )فعدن ابدن َِّدحاق َيهدف 
ِدعد بدن معداذ، وعدن ابدن كايها ِتمائ ، ونه جزم َبه عمر )ابن عاد الار( في ترجمد  

ل قتا َ  كايها ِبعمائ  .   عائ  في مِر
: َّيهف ما بين الثمايمائ  َّل  الت عمائ . وفي ةدديث جدابر  وقاِ ال هيلي: الملثر يقِه
عن الترم  ، وال  ائي وابن ةبا  بإِ ا  صحءح َيهف كدايها َرنعمائد  مقاتدل، يءحتمدل 

باعددًا، وقددد ةلدد  ابددن َِّددحاق َيدده قيددل فددي طريددب الفمدد  َ  يقدداِ: َّ  البدداقين كددايها َت
 َّيهف كايها ت عمائ . ايته  كالم الحافظ. 

وقددد يتمددئ بعددَّ ال صددار  َو اليهدده  علدد  هدد ه الهاقعدد  ليتهمددها ااِددالم بالهةًددء  َو 
روا بما في كتابهف المقد  مدن وقدائ  تدف فيهدا قتدل  الدمهي ، فخير جهاب له اا َ  ي كس

َعدائه  ف. ب ي َِّرائيل لآلام من 
)وفددي الحددديث عددن  او  علءدده ال ددالم: )واجتدداَ يهددر  102/18ف ددي ِدد ر صددمهئيل 

األر   ةت  قدم َّل  ةيالم، فالتق  الفءًا  فدي ةدرب هدرو ، ومدا لادث اْلراميده  
َ  ايددةروا َمدام ااِدرائليين، فقتلدَ قدهات رجدداِ  او  ِدب  مائد  مركبد  َورنعدين َلددف 

تتقدمه  لمحارن  مدي   فا عهها للصدلح  )وةين 18-20/10فار ( وفي ِ ر التث ء  
َوا، فإ  َجابتمف َّل  الصلح واِت لمَ لمف، فمل الًدعب ال داكن فيهدا يصدبح عايددًا 
لمددف، وإ  َبددَ الصددلح وةددارنتمف فحاصددروها. فددإذا َِددقاها الددرب َّلهلددف فددي َيددديلف، 

 فاقتلها جمء  ذكهرها بحد ال ء . 
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المدي دد  مددن َِددالب فاغ مههددا ألي  ددلف،  َومددا ال  دداا واألط دداِ والاهددائف وكددل مددا فددي
َعدددائمف التددي وهاهددا الددرب َّلهلدف لمددف. هلدد ا ت علدده  بلددل المددد  ال ائءدد   وتمتعدها بغ ددائف 
عدد مف التددي لء ددَ مددن مددد  األمددف القاط دد  ه ددا. َمددا مددد  الًددعهب التددي يهاهددا الددرب 

، كمدددد  َّلهلدددف لمدددف ميراْدددًا فدددال ت دددتبقها فيهدددا ي دددم  ةءددد ، بدددل  مروهدددا عدددن بلدددَر َبيهدددا
ددديه   َيين والحيهيددده  والياِه ولمدددن هددد ا مدددا  …الحثيدددين واْلمدددهريين والم عددداييين وال دددر

 ت علهيه بهف: اهدمها م ابحهف، وةامها َص امهف، وقاعها ِهاريهف َوةرقها تماْيلهف. 
َهل ه ه القبائدل بمدا يزيدد  وقد قدر العالم  رةم  هللا اله د  في كتابه )َّظهار الحب( 

  صف، ب اا عل  ااةصااات الهار َ في العهد القديف.عل  المليه  وال
وممددا ا يخ دد  َ  العهددد القددديف يقدِدده اليهدده  وال صددار  معددًا، ويءدده عًددرات الهقددائ  

 المًابه  لما ذكريا. 
وعلءدده، فددال مفدداِ اعتراهددهف علدد  مددا جدداات بدده شددريع  ااِددالم مددن قتددل المددافرين 

الًدريع  ال دمح  بدالمف عدن قتدل ال  داا المعايددين وياقضدي العهده ، مد  امتءداَ هد ه 
َعلف. والصاءا  والرهبا ، ومن ا قدَر له عل  القتاِ، وا َر  له يءه.  وهللا 

 وووووووووووووووووو
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 غزوة األحزاب..م  أشبه الليل  ب لب رح 
 

 عاد العزيز بن عاد هللا الح ي ي 
 ب ف هللا الرةمن الرةءف

ضدر  وةيدي بدن َخادب وهدهذَ بدن قدء  وغيدرهف اجتم  ي ر من اليهه  م هف ِالم ال 
مددن ب ددي ال ظيددر ون ددي وائددل وخرجددها َّلدد  قددريش فددي ملدد  فدددعههف َّلدد  ةددرب ال اددي 

  ف ر قريش له ه الدعَه فاجتمعها وتهاعدوا عل  الحرب..ْف ذهب َولئَ اليهه  َّل..
 غا ا  فدعههف َّل  ةرب ال اي 

 فقَ غا ا  واجتمعَ القبائل ..َوخاروهف َيهف ِءلهيه  معهف َو  قريًا معهف فها
هللا َكاددددر َّ  هدددد ا يًددددبه اْل  مددددا فعلدددده بددددهش قاتلدددده هللا مددددن تحزيبدددده األةددددزاب فهافددددب 
الاريادداييه  ْددف وافددب ااِددتراليه  َويدددت الءابددا  وال لاددين وفتحددَ  ِو كثيددَر َراهدديها 
ووو....ةتدد  اجتمدد  عددد  مددن َةددزاب الم ددر وتهاعدددوا علدد  هددرب العددراق لءلدده  َِو 

 دددل  الاهيلددد  التدددي يريددددو  مدددن ورائهدددا تددددمير األمددد  وكادددَ الصدددحَه ااِدددالمء  ال ل
 وةماي  اليهه ..

 هللا َكار ما َشبه الليل  بالبارة ..
رجدَ قددريش وقائدددها َبده ِدد ءا  وخرجددَ غا دا  وقائدددها عيي دد  بدن ةصددن وخرجددَ 

ا بمدا َجمعدها علءده جمد  الصدحاب    ب ي مَر وخرجَ َشف ..فلما ِم  بهدف ال ادي 
َل  العظءم  وه ا الخاب الفلل..فما  كدل واةدد مدن الصدحاب   ِتًارتهف في ه ه ال ا
دي بحيلد  كدايها يصد عهيها َوقدات الحدروب  يًير بَر  ةت  َشدار علديهف ِدلما  ال اِر

 في فار  َا وهي ة ر الخ دق..فهافب ال اي 
ح دددر طدددِه ونددددَ الم دددلمه  بااِدددتعدا  والح دددر ةدددِه المدي ددد  وكدددايها يفتهددددو  فدددي ال

 ال هار ..وه ا يظهر الم افقه  
َمدات فتخل دها عدن ال ادي  ففعلدها   وهف  وما يظهرو  عل  ةقءقتهف َوقات ال تن واأل

َهليهف بغير علدف ال ادي  وا َّذ  م ده فدأيِز هللا تعدال  ))َّيمدا الم م ده    يت لله  َّل  
هله وإذا كايها معه عل  َمر جام  لف ي هاه   ا ةت  ي تأذيهه ((ال ين  م ها بالل وِر
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َوخاددر عددن الم ددافقين ))قددد يعلددف هللا الدد ين يت ددلله  مدد مف لددهاذا فلءحدد ر الدد ين يخددال ه  
 عن َمره َ  تصياهف فت   َو يصياهف ع اب َلءف((

فلمددا ايتهدد  ال اددي علءدده ال ددالم مددن ة ددر الخ دددق َقالددَ قددريش ةتدد  يزلددَ قريبددا مددن 
تهامددد  وغا دددا  يفدددد واليهددده  فايظمدددَ المدي ددد  َوقالدددَ القبائدددل مدددن ب دددي ك ايددد  وَهدددل 

 َّليهف..وكايَ جمهع األةزاب ما يقرب من عًَر  ام..
وما َشبه ه ا بقهات التحالف الصدلياء  اليدهم ةي مدا كدايها فدي ال تدَر ال دابق  يتفهدزو  

 ويفمعه  قهاتهف في الخلءج واألر   اِتعدا ا للحرب..
َيد  للمدي دد  مدن الم دلمين يع ددي ْلدث ال 3000فددي   وخدرج ال ادي  فيدهش المددافَر الغا

 فقَ..وكا  الخ دق بين الم لمين ونين الم ار ..
ْف لف يلتف الم ار بأةزابهف تلَ بل خرج ةيي بن َخاب وجاا َّل  ِعد القرظي من 

عهددد..فلما جددااه ةيددي بددن   يهدده  المدي دد  مددن ب ددي قريظدد  وكددا  بي دده ونددين ال اددي 
َغلب كعب  ويه الباب وةاِو ةيي َ  يللمه فأبي ....في قص  طهيلد  ةتد   َخاب 

فتح له كعب الباب فقاِ ةيي بن َخاب :ويحَ يا كعب لقد جئتَ بعز الدهر جئتدَ 
بقددريش ونغا ددا  ..جئتددَ بالقبائددل وقددد عاهدددويي َا يغددا روا ةتدد  ي تأصددلها محمدددا 
ومن معه..فلف يِز به ةيي بن َخاب ةت  يقَّ كعب العهدد الد   بي ده وندين ال ادي 

.. 
ومددن معدده فدداألةزاب مددن َمددامهف وهدد اا اليهدده    مهقددف عصدديب علدد  ال اددي  اْل 

 الغدَر من خل هف وا يدرو  من َين ي ته !!
يبعدث بعدَّ َصدحابه لء دتالعها صدح    فلما وصل الخار ب قَّ العهد َّل  ال ادي 

 الخار..فرجعها َوخاروه بأ  كعبا بال عل قد يقَّ العهد !!
..لقد جاا مهق ه علءه ال الم مخال ا لمل ما يتهق     اي اْل  ماذا يتهق  َ  ي عله ال

 م ه لقد جاا عل  عل  التهقعات تماما!
ع دما ِم  خادر يقدَّ كعدب للعهدد يقدِه : هللا َكار..َبًدروا يدا معًدر   َّذا بال اي 
 الم لمين..

 هللا َكار.. َبًروا يا معًر الم لمين.!!
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َعظددف صدداي  لألمددل فددي ال  ه .. َوةدد ق مددن يامددئن القلددهب..ي ظر بددأبي هدده َومددي 
الم ددلمه  َّلدد  ْباتدده ورناطدد  جأشدده فددي َةلددَ المهاقددف َوصددعب الظروم..فيددز ا و  

 ْباتا ويقي ا ب صر هللا وصدق مهعه ه بال صر لعبا ه..
لف علءه ما ذكره ال اكرو  األبرار وصل  هللا علءه ما غر ت عل  األيَ  فصل  هللا ِو

لف بارب ع  لءه ما تعاقب الليل وال هار..األطءار وصل  هللا ِو
ومددا َشددبه الليلدد  بالبارةدد  ع دددما تغدددر الدددِو مددن تركءددا وغيرهددا ويتعدداويه  مدد  قددهات 

 الصليب ويغدرو  بإخهايهف الم لمين طلبا لحظهظ من ةظهظ الديءا الزائل ..
 يعف وهللا ما َشبه الليل  بالبارة !!
 وفي األةزاب  رو  وعار
ةدزاب َوقاتدًا كايدَ غايد  فدي الًددَ، فحي مدا وصدل خادر عاش الم لمه  في غدزَو األ

تحددددَزب األةددددزاب واجتمدددداع القبائددددل العرنءدددد  لحددددرب الم ددددلمين فددددي المدي دددد ، َصدددديب 
الم دلمه  بًدديا مدن الرعددب والهلد  والخددهم وال دزع، َّذ كددا  عدد  الفددءش الد   جدداا 

ثددر فددي َك -لغددزوهف ا يقددل عددن عًددَر  ام مقاتددل، بي مددا ا يزيددد جددءش الم ددلمين 
(َهدف َّلد  ذلدَ َ  الم دلمين كدايها يمدرو  بعدام مفاعد ، 1عدن ْالْد   ام) -تقددير

َا   ةتدد  َّ  معظمهددف كددايها ا يفدددو  القددهت الضددرور  الدد   ي دددو  بدده جددهعهف، و
مصابهف وهلعهف ما تهار  َّليهف من غدر يهه  ب ي قريظ  من  اخل المدي  ، وخًيتهف 

اجهد  ذلدَ الفدءش العرمدرم، وكايدَ ذراريهدف َ  يضرنها من الخلف َْ داا ايًدغالهف بمه 
-وي دداؤهف علددد  مقرنددد  مدددن َولئدددَ الغدددا رين فدددي غيدددر م عددد  وة دددظ، وقدددد صدددهر هللا 

ذلَ المهقف الرهيب الد   عاشده الم دلمه  واجتمعدَ يءده الظدروم وتمالادَ  -تعال 
َاغددَ األبصددار  علدد  الم ددلمين بقهلدده: )َّذ جددااوكف مددن فددهقمف ومددن َِدد ل مدد مف وإذ 

َلددزاًا ونلغددَ ال َلزلددها  قلددهب الح دداجر وتظ دده  بددالل الظ هيددا ه الددَ ابتلددي الم م دده  و
 [. 11 -10شدديدًا( ]األةزاب: 

  
وفي ظل تلَ الظدروم العصديب  الًدديدَ كدا  الم دلمه  ي ابقدده  الدزمن اتمدام ة در 
دِه    -الخ دق، ولما عرهَ لهف صخَر كايَر لف ْت د معها معداولهف، اشدتمها ذلدَ للِر

 - وقدداِ:  ب ددف هللا  فضدرب هددرن  فم ددر ْلثهددا، ف ، هدبَ َّلدد  الصددخَر فأخد  المعددِه
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َْعايَ م اتءح الًام، وهللا َّيي ألبصر قصهرها الحمراا من ملدايي  وقاِ:  هللا َكار، 
َْعايددَ م دداتءح فددار ،  هدد ا . ْددف هددرب الثايءدد  فقادد  الثلددث اْلخددر فقدداِ:  هللا َكاددر، 

ْف هرب الثالثد  وقداِ:  ب دف هللا  فقاد  بقءد   وهللا َّيي ألبصر قصر المدائن َبءَّ .
َعايددَ م داتءح الدءمن، وهللا َّيدي ألبصددر َبدهاب صد عاا مددن  الحفدر فقداِ:  هللا َكادر، 

 (. 2ملايي ه ا ال اع   )
 وق ات م  المعرك :  

التي تما  ت ااب عل  واقع ا اليدهم مدن تحدزب -وما يه  َ  يقف ع ده في ه ه الغزَو 
هه ة ن الظدن وشددَ الثقد  بهعدد  -حال ها عل  ااِالم والم لميناألةزاب المافَر وت

يبالرغف من كل تلَ الظروم العصيب  الًديدَ التدي َةاطدَ بالم دلمين  -تعال -هللا 
فدي ذلدَ الهقددَ مدن ةصدار جمدداعي مدن مختلددف قبائدل العدرب، ونفددءش عرمدرم يالددي 

ومدددن خدددهم  -ارنمدددا هددده َكثدددر مدددن ِدددلا  المدي ددد  بلاملهددد-قهامددده عًدددَر  ام مقاتدددل
وخًء  من غدر يهه  ب دي قريظد  مدن خل هدف ومدن ظدروم عصديب  مختل د  مدن جدهع 

كمدا ْي دا   بعدَّ -وخهم وهل  وشدَ بر ..، وم  ه ا لف يءأ  الم لمه  وي ت لمها 
بحف  عددم التمداف  فدي كدل شديا َو  المقاومد  مدن َّلقداا اليدد َّلد   -اايهزاميين اليهم

ةتددد  َّ  الم دددلمين  -تعدددال -ولدددف ي قددددوا ْقدددتهف بدددالل  التهلمددد ..َّلخ.بل قددداومها بب دددال 
رفضها فمَر مصالح  غا دا  علد  ْْلدث ْمدار المدي د  مقابدل ايصدرافهف ةتد  يضدعف 

 الحصار ويدب التخاذِ بين بقء  التحالف العرني اليهه  . 
ولء  ه ا فح ب؛ بل َّيه بالرغف من كل تلَ الظدروم التدي تمالادَ علد  الم دلمين، 

د يعددهف ب دتح الًدام وفدار  والدءمن وهدي الددِو العظمد  فددي  -   -ِه فقدد كدا  الِر
 ذلَ الهقَ!! 

َاا تلددَ الهعدده  وتزعددزع قلددهنهف ةي مددا َروا كثددَر  وتأمددل مهقددف الم ددافقين اايهددزاميين َّ
جيهش األةزاب، ةت  قالها: محمد يعدديا بل دَه ك در  وقءصدر َوةدديا ا يدأمن علد  

 (. 3ي  ه َ  ي هب َّل  الغائَ  )
: )َّذ يقِه الم افقه  وال ين في قلهنهف مدرض مدا وعدديا هللا - ِز فيهف قِه هللا تعال ف

هله َّا غرورًا( ]األةزاب:   [. 12وِر
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ددهلهف  ْددف تأمددل مهقددف المدد م ين الصددامدين لمددا َروا األةددزاب وإيمددايهف بتحقددب وعدده  ِر
دددهله  وصددددق هللا المدددريف: )ولمدددا َر  الم م ددده  األةدددزاب قدددالها هددد ا مدددا وعدددديا هللا وِر

َا هف َّا َّيمايْا وت لءما( ]األةزاب:  هله وما   [. 22وِر
هله، لقد ك اهف هللا القتاِ بمدا  وايظر يتءف  صدق اايما  والثق  بما وعدهف هللا به وِر
ددل علدد  األةددزاب مددن الددريح، ونمددا فددرق بدده بددين قلددهنهف ةتدد  شددتَ شددملهف ور هددف  َِر

روا بغددددءظهف لددددف ي ددددالها خيددددرًا وك دددد  هللا : )ور  هللا الدددد ين ك دددد-تعددددال -بغددددءظهف، قدددداِ 
 [. 25الم م ين القتاِ وكا  هللا قهيًا عزيزًا( ]األةزاب: 

 َيعيد التاريخ ي  ه؟  
واليهم.. كف هف َولئَ ال ين قتلهف الءأ  من واق  األم ، وقالها مقال  َولئدَ الم دافقين: 

بعضدددهف:  مدددن  َّ  كدددل شددديا يملدددن َ  يددد هَّ ويتغيدددر َّا هددد ه األم   َو كمدددا قددداِ 
َعدددائها ، َو َ  ذلددَ  مددن الق ددز علدد  الهاقدد  ، َو َيدده  المحدداِ َ  ت تصددر األمدد  علدد  
 من ال باة  في غءاهب الخءاِ المحلب الحالف  ، ويحه ذلَ من األقهاِ التدي ت ضدح 

 بالءأ  والتًاؤم من قءام األم  ويهههها مَر َخر !! 
ا فددي يصددَر بعضددهف بعضددًا ب ءدد  وصددَدقه  -تعددال -ولدده َة ددن الم ددلمه  الظددن بددالل  

 -ا بلددالم ا يفدداَو اْلذا  وا بالًددفب وااِددت مار فقددَ-خالصدد  ومًدداعر صددا ق  
علد  عددوهف المعتدد  فدي فل داين والعدراق وكًدمير والًءًدا   -تعدال -ل صرهف هللا 

رغدف فدارق -َيد الم لمين ويصرهف عل  عدوهف  -تعال -وال لاين وفي كل ملا  فالل 
ددد   -ِدددبحايه  -لمفدددر  َيددده  -ااملايددات دددل علددديهف كاْر قددتهف بددده، فأِر َر  صددددقهف ْو

َعدائهف وقههَ خءامهف َوط أت يارهف وقلاَ قدورهف.  َلزلَ قلهب   طاءعء ، 
وفي ظل تحزب قه  الم ر عل  األم  ااِدالمء  اليدهم وتضديءقها علد  الم دلمين فدي 

فها لثدرواتهف.. ؛ كدف يحدن كل ملدا ، وت ميلهدا بددعاتهف، واغتصدابها ألراهديهف، واِدت زا
قت دا برن دا ويصدَر بعضد ا بعضدًا بالددعاا  بحاج  َّل  مراجع  ة ابات ا وصلت ا بددي  ا ْو
ونمددا ي ددتاء ، َو  مددا يحصددل للم ددلمين مددن الهددها  وت ددلءَ األعددداا َّيمددا هدده لحلددف 
عديدَ َوِدباب كثيدَر يدأتي فدي مقددمتها؛ هدعف اايمدا ، وتدرب الفهدا ، والركده  َّلد  

وعددددم يصدددَر بعضددد ا بعضدددًا ولددده بال ءددد  الصدددا ق ، وكددد ا اابدددتالا والتمحدددءص  الدددديءا،
 واتخداذ الًهداا واصا اا األولءاا ومعرف  العاملين من المتخاذلين.. َّلخ. 



 685 

دددءاَر األعددددداا علددد  َمت دددا واةدددتاللههف  وندددالرغف مدددن األْدددر ال ددديئ لددد لَ التضدددييب ِو
لغافلدد  ا يملددن َ  ت ددتءقظ؛ َّا بمثددل لددبعَّ بلدددايها، َّا َ  يءدده فددأًا ة دد ًا، فاألمدد  ا

ه ه الضرنات المتتابع  والصد عات المهجعد ؛ بدل َّيهدا قدد ت عدل مدا ا ت علده كثيدر مدن 
َالدددد  التًدددداةن والعدددداوات، وإشدددداع  المحبدددد  والمدددده َ والتمافددددل  قددده  المصددددلحين مددددن َّ

 والتعاهد والتقارب والهاا المتبا ِ بين َب اا الًعهب ااِالمء . 
مددا تم ددلَ -يددهم َفضددل بلثيددر مددن ِدد هات مضددَ، وهددي ت ددير ِدديرًا ة دد ًا واألمدد  ال

د   يايهدا -فدال ي بغددي اِدتبااا ال صدر واِدتعفاِ الظ در؛ فهده قددا م  -بلتداب رنهدا ِو
ددِه -بددإذ  هللا تعددال   -   -. وتأمددل كءدد  َ  الًددام وفددار  والددءمن التددي وعددد الِر

وعددد  -   - دد ين، بددل َّيدده ب -   -ب تحهددا لددف يظ ددر بهددا الم ددلمه  َّا بعددد وفاتدده 
ب ددددتح الق ددددا اي ء  ولددددف ت ددددتح َّا بعددددده بقددددرو ، وفددددي ذلددددَ  ر  للمتعفلددددين الدددد ين 

 هد8/1/1428.  -بإذ  هللا-ي تبائه  الظ ر وال صر وهه قا م 
( وقددد رَجددح الًددءخ َةمددد باشددميل قددِه ابددن ةددزم َ  عددد  الم ددلمين لددف يلددن يتفدداَو الت ددعمائ  1) 

دددهع  الغدددزوات مقاتدددل، وقدددد ايتصدددر لددد لَ  القدددِه بعددددَ اِتًدددها ات م اقءددد ، ايظدددر ذلدددَ فدددي مِه
 . 152-3/148المار ، ألةمد باشميل 

 . 7/458وقاِ ابن ةفر: َِّ ا ه ة ن، ايظر: ال تح  4/303( رواه َةمد 2)
 المصدر:   http://www.toislam.net . 2/106( الاداي  وال هاي ، ابن كثير 3)

 دددددددددددددددددد
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 قريظ  دروس وةبرغزوة بني 
 

وقعَ ه ه الغزَو بعدد غدزَو األةدزاب مباشدَر ، فدي  خدر ذ  القعددَ َوِو ذ  الحفد  
 من ال    الخام   الهفري .

وواهح من ِير األةدداث َ  ِداب الغدزَو كدا  يقدَّ ب دي قريظد  العهدد الد   بيد هف 
 ، بتحريَّ من ةيي بن َخاب ال ضر .   ونين ال اي 

دِه  ددل الِر يددر لمعرفد  ييددتهف ، ْددف َتبعده بال ددعدين وابدن رواةدد  وخددهات الزن  وقدد َِر
 ل ات الهدم ليتأكد من غدرهف.

وأل  ه ا ال قَّ وه ه الخءاي  قد جداات فدي وقدَ عصديب ، فقدد َمدر هللا تعدال  ياءده 
ددِه    بقتدالهف بعددد عه تدده مدن الخ دددق ووهددعه ال ددالح ، وامتثداًا ألمددر هللا َمددر الِر

ي قريظدد  ، وتهكيدددا لالددب ال ددرع  َوصدداهف قددائاًل : ) ا َصددحابه َ  يتهجهددها َّلدد  ب دد
يصددلين َةددد مدد مف العصددر َّا فددي ب ددي قريظدد  ( كمددا فددي روايدد  البخددار  ، َو الظهددر 

 كما في رواي  م لف.
وع دما َ ركهف الهقَ في الاريب ، قاِ بعضهف : ا يصل  ةت  يأتي قريظ  ، وقاِ 

فلدف يع دف واةددا   فد كر ذلدَ لل ادي  البعَّ اْلخر : بل يصل  ، لف ير  م ا ذلدَ ،
ِه   .م هف. وه ا اجتها  م هف في مرا  الِر

 –البخددار  وم ددلف  –وقددد جمدد  بعددَّ العلمدداا بددين الددروايتين  …قدداِ ابددن ةفددر : ) 
باةتماِ َ  يله  بعضهف قال األمر كا  صل  الظهدر ، ونعضدهف لدف يصدلها ، فقيدل 

صددالها : ا يصددلين َةددد العصددر.  لمددن لددف يصددلها : ا يصددلين َةددد الظهددر ، ولمددن
وجم  بعضدهف باةتمداِ َ  تمده  طائ د  مد هف راةدَ بعدد طائ د  فقيدل للاائ د  األولد  

 (.…الظهر وقيل للاائ   التي بعدها العصر ، وكالهما جم  ا بأ  به 
ددِه  ددًا وهددرب الحصددار   خددرج الِر الْدده  فِر فددي ْالْدد   ام مقاتددل معهددف ِددت  ْو

  وعًرين ليل  عل  األرجح ، وهديب علديهف الخ داق ةتد  عل  ب ي قريظ  لمدَ خم
دددِه  فددديهف.   عظددف علددديهف الددداالا ، فرغاددها َخيدددرا فدددي ااِت دددالم ، وقاددِه ةلدددف الِر

واِتًداروا فدي ذلددَ ةلدء هف َبدا لبابدد  بدن عاددد الم د ر رهدي هللا ع دده ، فأشدار َّلدد  َ  
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هار  الم ددفد ذلددَ يع ددي الدد بح. ويدددم علدد  هدد ه ااشدداَر، فددرنَ ي  دده َّلدد  َّةددد  ِدد
 ال اه  ، ةت  قال هللا تهنته.

دِه  داا   وع دما يزلها عل  ةلف الِر َةدب َ  يلدل الحلدف علديهف َّلد  واةدد مدن رِؤ
األو  ، أليهف كايها ةل اا ب ي قريظ  ، ففعل الحلف فديهف َّلد  ِدعد بدن معداذ ، فلمدا 

ِه  ، ْدف قداِ  لأليصار : ) قهمدها َّلد  ِديدكف َو خيدركف   يا من الم لمين قاِ الِر
: َّ  ه اا يزلها عل  ةلمدَ (. قداِ : تقتدل مقداتلتهف وت دا  ذراريهدف وتق دف َمدهالهف. 

 : ) قضيَ بحلف هللا تعال  .  فقاِ له ال اي 
ِه  ةلف هللا فيهف ، وكايها َرنعمائ  عل  األرجدح . و لدف يد ج َّا بعضدهف   وي   الِر

َوا َمددددهالهف  ، ورنمددددا يفددددا اْ ددددا   خددددرا  مدددد هف ، وهددددف ْالْدددد  ، أليهددددف َِددددلمها ، فددددأةر
بحصددهلهف علدد  األمددا  مددن بعددَّ الصددحاب  ، َو لمددا َبدددوه مددن التددزام بالعهددد َْ دداا 
َ  عددد  َفددرا  َِددَر واةدددَ ، َّذ ي هددف مددن روايدد   الحصددار. ورنمددا يفددا  خددرو  ا يتفدداو

ِه  وهب لثابَ بن قء  بن الًما  ولد الزنير بن   ع د ابن َِّحاق وغيره َ  الِر
 لقرظي ، فاِتحءاهف ، م هف عاد الرةمن بن الزنير ، ال   َِلف ، وله صحب .باطا ا

َيدد ، وة درت لهدف  وجمعَ األِر  فدي  ار ب دَ الحدارث ال فاريد  ، و ار َِدام  بدن 
َع اقهف فيها.  األخا يد في ِهق المدي   ، ف ءقها َّليها المفمهع  تله األخر  لتضرب 

  بدن ِدهيد رهدي هللا ع ده، ةيدث َلقدَ علءده ، وقتلَ امدرََ واةددَ مد هف ، لقتلهدا خدال
ددِه  َمددهالهف   جرةدد  ، ولددف يقتددل الغلمددا  ممددن لددف يالغددها ِددن الالددهغ. ْددف ق ددف الِر

 وذراريهف بين الم لمين.
 مصير بعَّ ِيي ب ي قريظ  :

ددِه هللا  َيددد األيصددار  ب ددبايا مددن   ذكددر ابددن َِّددحاق وغيددره َ  ِر بعددث ِددعد بددن 
الةا.ِبايا ب ي قريظ  َّل  يفد   ، فابتاع لهف بها خيال ِو

َ  في شأ  بء  ِبايا ب ي قريظ  قهلين  خرين َّهاف  َّل  مدا  وذكر الهاقد  في المغا
 ذكره ابن َِّحاق ، والقها  هما :

ِه هللا  -1 ِعد بدن ببدا َ َّلد  الًدام ب دبايا ليادءعهف ويًدتر  بهدف ِدالةًا   بعث ِر
 وخياًل.
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بدددن عدددهم رهددي هللا ع همدددا جملددد  مدددن  اشددتر  عثمدددا  بدددن ع دددا  وعاددد الدددرةمن -2
 َّلخ. ويملن الفم  بين ه ه األقهاِ الثالْ  بأ  ذلَ كله قد ةدث. …ال بايا 

ددِه هللا  ل   دده مدن ي ددائهف ريحايدد  ب ددَ عمدرو بددن خ افدد  ، َوِددلمَ.   واصدا   ِر
ِه هللا   وهي في ملَ يمي ه ، وكا  ذلَ باختءارها.  وقد تهفي ع ها ِر
 وعار من غزَو ب ي قريظ  :َةلام وةلف و رو  

َالَ الدِو تحلف بقتل الخهي  ال ين يتهاط و  م   -1 جهاَ قتل من يقَّ العهد. وا 
َماي ا ه ا.  األعداا ةت  

 جهاَ التحلءف في َمهر الم لمين ومهامهف. كما في تحلءف ابن معاذ. -2
د اجتهددد مًددروبء  ااجتهددا  فددي ال ددروع ، ورفدد  الحددرج َّذا وقدد  الخددالم فيهددا. فقدد -3

دِه  : )َا ا يصدلين َةدد العصدر َو الظهدر َّا فدي   الصحاب  في ت  ير قِه الِر
ِه   َةدا م هف.  ب ي قريظ ( ، ولف يخائ الِر

ِه  -4 : ) قهمها َّل  ِيدكف َو   ذكر ال هو  َ  جماهير العلماا اةتفها بقِه الِر
ن القءدام الم هدي ع ده خيركف( وغيره عل  اِتحباب القءام ألهل ال ضل ، ولء  ه ا مد

دده ، وقددد وافددب  ، وإيمدا ذلددَ يددءمن يقهمدده  علءده هدده جددال  ويمثلدده  قءامدا طددهاِ جلِه
َهدل ال ضدل م دتحب ،  ال هو  جماهير العلماا في ه ا ، ْف قاِ : ) القءام للقا م من 
وقد جاا في َةا يث ، ولف يصح في ال هي ع ده شديا صدريح. وقدد جمعدَ كدل ذلدَ 

 ه في جزا َوجاَ فيها عما تههف ال هي ع ه(.م  كالم العلماا علء
دِه هللا  -5   قاِ الدكتهر الاهطي : واعلف َ  ه ا كله ا يت اف  م  ما صح عن ِر

َيدددده قدددداِ : )مددددن َةددددب َ  يتمثددددل لدددده ال ددددا  قءامددددًا فليتاددددَه مقعددددده مددددن ال ددددار( ، أل  
بمحاتده ، مًروبء  َّكرام ال ضالا ا ت تدعي ال عي م هف َّل  ذلدَ َو تعلدب قلدهنهف 

َها ا في طلب ه ا  بل َّ  من َبَر ص ات الصالحين َ  يلهيها متهاهعين اخهايهف 
َهدددف مددا ي بغدددي َ  تعلمدده فدددي هدد ا الصدددد  َ  لهدد ا ااكدددرام  …الًدديا  )غيدددر َ  مددن 

َها ، ايقلب األمر محرمدا ، واشدترب فدي ااْدف كدل مدن مقترفد   المًروع ةدو  َّذا تفاو
تفدددده فدددي مفدددال  بعدددَّ المتصدددهف  مدددن وقدددهم وال ددداكَ علءددده. فمدددن ذلدددَ مدددا قدددد 

وم ده  …المريدين عليهف وهف جله  ، يقف الهاةد م هف َمام شءخه فدي ايم دار وذِ 
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ما ي عله بعضهف من ال فه  عل  ركب  الًءخ َو يده ع د قدومده علءده ، َو مدا ي علده 
 …من الحاه َّلءه ع دما يغً  المفل  

  الم ددلمين الخددروج عليهددا ، ولددء  بعددد فااِدالم قددد شددرح م دداهج للترنءدد  وةظددر علد 
 األِلهب ال اه  في الترنء  من َِلهب يقر(.

َق هللا ، ص  459ال يَر ال اهي  في هها المصا ر األصلء ،مهد  ر
 وووووووووووووووووو
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 دروس وةبر من غزوة الخناق وقريظ  
 

 وعي غزوة الخناق دروس كثيرة منه  :
 شت ن بين التصور  والواقع  -*
َ دَ  ب دنر ال َءَمدا ر َيدا عَ    دلر ال ْمهَفد ر لرْحَ ي  ََه  دن   َِ َفًت  مر سدا مر َِ َقا ٍب ال ْقَرظر َر َقا ن  ْمَحمسدر ب نر َكع 

ر  ُس  َِ ده ر َرََي ْتف  َرِْ ُس دْتف   --َََبا َعا در  َِ َفَمء دَ  ْك   د  . َقدا َِ َيَعدف  َيدا اب دَن ََخر ا ْتْمهْه َقدا َوَصدحر
دَ ْعهَ  َقدد دد  َعَلدد  اأَلر ضر َتص  ًر َ داْه َيم  َ دا َمددا َتَرك  َرك  ر َلدده  ََ   ُس َِ َو َهدْد. َقددا ر َلَقدد  ْك سددا َيف  ُس َِ َو ا

ر  ُس دهِر  ر َلَقد  َرََي ْتَ ا َمَ  َرِْ ُس َِ ْةَ ي َ ْ  َيا اب َن ََخر  َو َِ َفَقا َ اقرَ ا. َقا ََع   -- َوَلَفَعل َ اْه َعَل  
ر برال َخ  َدقر وَ  ُس  ِْ ه َِ  --َصلس  َرِْ ََ َّرَلي َ دا َفَقدا ي دا ْْدفس ال َتَ د َن اللسي لر َههر َمدن  َرْجدلن َيْقدهْم » مر

ْم  ر «. َفَي  ْظَر َلَ ا َما َفَعَل ال َقه  ُس  ِْ ده دَتررْط َلدْه َرِْ  ً ْ ال َف سدَ  َفَمدا  --َي ُس َخَلدْه  دْ  ََ   جر ََيسدْه َير 
ر  َقاَم َرْجلن ْْفس  ُس  ِْ ه َِ  --َصلس  َرِْ ََ َّرَلي َ ا َفَقا َن اللسي لر ْْفس ال َتَ  ي ا مر َمن  َرْجلن َيْقهْم » َههر

ددْ   جر ْم ْْددفس َير  َقده  ر «. َفَي  ْظدَر َلَ ددا َمدا َفَعددَل ال  ُس  ِْ ده دررْط َلددْه َرِْ  ً َ ََ    --َي ُس  ِْ ددَأ  ِ َعددَ  ََ الرسج 
َر ال َار  ر َيْمهَ  َريرءقر  فر  ال   دس َر ال ْفهعر َوشر دس مر َوشر َر ال َخه  دس مر َمَ  شر َن ال َقه  َف س ر َفما َقاَم َرْجلن مر

ر  ُس  ِْ ه َِ  --َفَلمسا َلف  َيْقف  َََةدن َ َعاير  َرِْ ديَن َ َعداير  َفَقدا َن ال قرَءامر ةر » َفَلف  َيْمن  لر  ْبدٌّ مر
ْخدد َهددب  َفا   َ ددْ  َفاذ  َْنس َشددي ئًا َةتسدد  َتأ ترَيَ ددا َيددا ْةَ ي  دددر َعْلددهَ  َوَا ْتح  مر َفدداي ْظر  َمددا َي   َقدده  «. ل  فردد  ال 

رن َوَا  َعدْل َا َتقردرر َلْهدف  قردد  َعْل َما َت   ر َت   ُس يْح َوْجْ هْ   مر َوالرَر َْ فر  ال َقه  َْ َفَدَخل  َِ َفَ َها  َيدارن َقا
ءَ    ِْ ْرؤن َمن  َجلرءْ ْه.َوَا برَ اان َفَقاَم ََْبه  َر ْقَري ٍش لرَي  ْظرر ام  ًَ َِ َيا َمع  ٍب َفَقا  اَ  ب ْن َةر 

َِ َََيدا ْفداَلْ  ب دْن ْفداَلٍ   ََ َقدا د َْ َمدن  ََي  د ْت برَيدر الرسْجلر الس ر  َّرَل  َج  ار  َفْقل  َِ ْةَ ي َ ْ  َفَأَخ   َفَقا
دَر ْقددَري ٍش َّر  ًَ َءاَ  َيددا َمع  د   ِْ َِ ََْبدده  ََ ال ْمددَراْع ْْدفس َقدا ْتف  برددَدارر ْمَقداٍم َلَقددد  َهَلد دَبح  ر َمددا ََص  ُس يسْمدف  َو

ر  ُس َ  َو هر الددرَريحر َمددا تَددَرو  ددن  َهدد ر ددَرْه َوَلقريَ ددا مر دد  ْهْف السدد ر  َيم  َلَ ت َ ددا َبْ دده ْقَري َظددَ  َوَنَلَغَ ددا مر َمددا  َوََخ 
رن َوَا َتْقهْم َلَ ا َيارن  َمئرنر َلَ ا قرد  . ْْفس َقاَم َّرَلد  َتا  لن َتحر ْلها َفإريَر  ْمر  َتحر َْ َلَ ا برَ اان َفار  َتم  ر  َوَا َي  

َقاَلدْه َّراس َوْهدَه  َلدَب عر ِن َفَفَلدَ  َعَلء دهر ْْدفس َهدَرَنْه َفَهَْدَب َعَلد  َْداَلٍث َفَمدا ََط  ْقه َجَملرهر َوْهَه َمع 
ر  ُس هِر  ْد َرِْ َِ اَ  --َقائرفن َوَله َا َعه  ٍف َقدا َْ َلَقَتل تْدْه برَ ده  دئ  ث  َشدي ئًا َةتسد  تَدأ ترَي ر  ْْدفس شر در  ْتح 

ر  ُس هِر  َْ َّرَل  َرِْ دٍل  --ْةَ ي َ ْ  ْْفس َرَجع  ٍط لردَبع َّر يرَ دائرهر ْمَرةس در  َوْهَه َقدائرفن ْيَصدلَر  فرد  مر
لردهر َوَطدَرَح َعَلد س َطد َخَل ر  َّرَلد  َرة  دا َفَلمسا َر ير  ََ   دَفَد َوإريَرد  َل رءدهر َفَلمس َِ طر ْْدفس َرَكدَ  َو در  َرَم ال مر
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. ف  هر ددَمْروا َّرَلدد  براَل ر ًَ َ  ْقددَري شن َواي  َ  َغَاَ دداْ  برَمددا َفَعَلدد َع ددمر َِ تْددْه ال َخَاددَر َو َار  ددلسَف ََخ  َخرجدده َِ
   78َةمد

ِه هللا  اع َ  اِدتا  ه ا تابعي يلتقي بالصحابي ة ي   ويتخيل َيه له وجد م  ِر
ي عل ما لف ي عله الصحاب  المرام، والخءاِ شيا والهاق  شيا  خر، والصحاب  رهي 
هللا ع هف بًر، لهف طاقات البًر، وقدراتهف، وقد قدمها كل من ي تاءعه ، فلف يبخلها 

خيددر »األمددهر فددي يصددابها بقهلدده:   بدداألي   فضددال عددن المدداِ والفهددد، وقددد وهدد  
 ا يعدله عمل. فاين َ  عملهف« القرو  قريي

َّ  الددد ين جدددااوا مدددن بعدددد، فهجددددوا ِدددلاا  ااِدددالم ممتدددًدا، وعاشدددها فدددي ظدددل األمدددن 
والرخداا والعدددِ، بعيدددين عددن ال ت دد  واابددتالا، هدف بحاجدد  َّلدد  يقلدد  بعيدددَ ي تًددعرو  
مددن خاللهددا َجددهاا الماهددي بلددل مددا يءدده مددن جهدداات وهددالات وك ددر، ونعددد ذلددَ 

 .79 من الصحاب  ةت  قام ااِالم في األرض يمل هف تقدير الفهد الما ِو
 من أدب الخالف:-*

دِه هللا  َِ ال سارد ر   في اخدتالم الصدحاب  فدي فهدف كدالم ِر َِ َقدا   -،فَعدنر اب دنر ْعَمدَر َقدا
 -  ددَزابر ددَن اأَلة  ددا َرَجددَ  مر ددَر َّراس فردد  َب ردد  ْقَري َظددَ  » :َلَ ددا َلمس « . َا ْيَصددلَرَينس َََةدددن ال َعص 

 َِ ْضدددْهف  َا ْيَصدددلَر  َةتسددد  َيأ ترَيَهدددا ، َوَقدددا َِ َبع  دددَر فرددد  الاسرريدددبر َفَقدددا ْضدددْهْف ال َعص  َرَب َبع  َفدددَأ  
ََ . َفْ كرَر لرل سار َر  ْضْهف  َبل  ْيَصلَر  َلف  ْيَر   مر سا َذلر ًدا مر  ْهف  . -   -َبع  َفَلف  ْيَع َرف  َواةر

80  
مددن األصدددِه الًدددربء  الماددر  وهددده تقريدددر ماددددَ ف ددي ذلدددَ  الددد  هامدد  علددد  َصدددل  

الخددالم فددي م ددائل ال ددروع، واعتبددار كددل مددن المتخددال ين معدد وًرا ومثاًبددا، كمددا َ  يءدده 
تقريًرا لمادَ ااجتهدا  فدي اِدت باط األةلدام الًدربء ، ويءده مدا يددِ علد  َ  اِتئصداِ 

  يتصددهر َو الخدالم فددي م ددائل ال دروع التددي ت بدد  مددن  اات ظ ءد  َمددر ا يملددن َ
 .81 يتف

                                                
 صحءح لغيره  5/393(24038م  د َةمد) - 78

 .291ايظر: من معين ال يَر للًامي، ص - 79
 ( 946صحءح البخار  ) - 80
 .226ايظر: فقه ال يَر ال اهي  للاهطي، ص - 81
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َّ  ال دددعي فدددي محاولددد  القضددداا علددد  الخدددالم فدددي م دددائل ال دددروع، معايددددَ للحلمددد  
الرنايءدد  والتدددبير االهددي فددي تًددريعه، عدددا َيدده هددرب مددن العاددث الباطددل، َّذ كءددد  

 تضمن ايتزاع الخالم في م أل  ما  ام  ليلها ظ ء ا محتماًل؟... 
دددِه هللا ولدده َملدددن ذلدددَ َ  يدددتف فدددي عصدددريا، لمدددا  َ ، ولددد  العصدددهر بددده عصدددر ِر

  82 ولما  َول  ال ا  بأا يختل ها هف َصحابه، فما بالهف اختل ها م  ذلَ كما َريَ؟
وفي الحديث ال ابب من ال قه َيه ا يعاب عل  مدن َخد  بظداهر ةدديث ياده  َو  يد  
مددن كتدداب هللا، كمددا ا يعدداب مددن اِددت بَ مددن الدد ص مع دد  يخصدده، ويءدده َيضددا َ  

و ب دنر ال َعداصر ََيسدْه المخت درر ل ين في ال روع من المفتهدين ا َّْف علد  المخادئ،فَعن  َعم 
ر  ُس  َِ ه َ  َرِْ مر َِ--  َِ .َوإرَذا َةَمدَف :» َقا دَرا ر َتَهدَد ْْدفس َََصداَب َفَلدْه ََج  َّرَذا َةَمَف ال َحداكرْف َفاج 

رن  َاَأ َفَلْه ََج  َتَهَد ْْفس ََخ   .83«َفاج 
 وووووووووووووووووو

                                                
 .226ايظر: فقه ال يَر ال اهي  للاهطي، ص - 82
 ( 4584صحءح م لف) - 83
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 سري  نجا
 

ب ددي  فددي شددهر المحددرم مددن العددام ال ددا   الهفددر  خرجددَ ِددري  مددن الم ددلمين َّلدد 
بلر، فهرب ب ه بلدر خهًفدا مدن الم دلمين، وتركدها َيعدامهف وإبلهدف، فأخد ها الم دلمه ، 
وني ما الم لمه  عائدو  وجدوا َمامهف ْمام  بن َْاِ، ولف يلن قدد َِدلف بعدد، فقدبَّ 

َعمدددَ الم ددفد، وع دددما َر  علءدده الم ددلمه ، و  ع دددما وصددلها المدي دد  رناددهه فددي َةددد 
ددِه  طلددب م دده َ  يالقدده مقابددل مددا يريددد مددن المدداِ، وقدداِ لدده: َّ  تقتددل   ْمامدد  الِر

ددهم يثددأرو  لدده( وإ  تدد عف تدد عف علدد   تقتددل ذا  م )َ : رجددال لدده ملايدد  فددي قهمدده ِو
 شاكر )َ  رجل يعرم لَ جميلَ ويلافئَ علءه(.

ددِه فع ددا ع دده ا ددِه لِر   ، َوطلددب ِددراةه، فايصددرم ْمامدد ، ولم دده عددا  َّلدد  الِر
دِه هللا، يدا محمدد،  وَعلن َِّالمه، وقاِ: َشهد َ  ا َّله َّا هللا، َوشدهد َ  محمدًدا ِر
وهللا ما كا  عل  األرض وجه َبغَّ َّلي من وجهَ، فقد َصبح وجهَ َةب الهجهه 

صبح  ي َ َةب الددين َّلدي، وهللا َّلي، وهللا ما كا  من  ين َبغَّ َّلي من  ي َ، فأ
مددا كددا  مددن بلددد َبغددَّ َّلددي مددن بلدددب، فأصددبح بلدددب َةددب الدداال  َّلددي، وإ  خيلددَ 
َخدد ت ي َويددا َريددد العمددَر، وذهددب ْمامدد  َّلدد  ملدد ، فلمددا عرفددها َيدده قددد َِددلف قددالها لدده: 

ددِه هللا صدداهت ،  )َ : فارقددَ  ي ددَ(؟ قدداِ: ا وهللا .. ولمددن َِددلمَ مدد  محمددد ِر
 .يأتءلف من الءمام  ةب  ة ا  )قمح( ةت  يأذ  فيها ال اي  وهللا ا

دددلها َّلددد  ال ادددي    ومدددرت األيدددام، َوةددداط الفدددهع بقدددريش، واةتاجدددَ َّلددد  القمدددح، فأِر
ددِه  ددا ةاصددرت الِر ًً دداِ القمددح َّلدد  قددريش، ورغددف َ  قري ي دألهيه َ  يددأمر ْمامدد  بإِر

عب َبي طالب ْالث ِ هات، َوذاقدههف عد اب الفدهع دِه وقهمه في شر   ، َّا َ  الِر
 قابل ااِااَ بااة ا  ورفَّ تعريَّ قريش للفهع، َومر ْمام  َ  ياء  لهف القمح.

 غزَو ب ي لحءا 
ددِه هللا  فددي شددهر شددعبا  يريددد ب ددي   لمددي ا يتفددَر الم ددار علدد  الم ددلمين خددرج ِر

لحءدددا ، وقدددد َظهدددر َيددده متهجددده َّلددد  الًدددام؛ لء ددداجئ القدددهم ولي دددتقف مدددن الددد ين غددددروا 
صددحابه يددهم الرجءدد ، فلمددا ِددمعَ هدد ه القبائددل الغددا َر بمقدمدده هرنددَ َّلدد  الفبدداِ، بأ

ددِه هللا  ددل ِر ِر ددايه قريًبددا مددن ملدد ؛ لت ددم    وملددث الم ددلمه  يددهمين، َو بعددَّ فِر
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بهف قريش، ولءعلمها بما ةددث فيدز ا وا خهًفدا وربًبدا مدن الم دلمين، ْدف عدا  الم دلمه  
 َّل  المدي  .

 وووووووووووووووووو
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 صلح الحايبي 
 

دِه هللا  مدن المدي د    في العام ال ا   من الهفَر، وفي شهر ذ  الحفد ، خدرج ِر
متهجًها َّل  بيَ هللا الحرام في مل  الملرمد ، وخدرج معده المهداجرو  واأليصدار ومدن 
لحدب بهدف مدن العدرب، ولددء  معهدف مدن ال دالح َّا ال دديهم، وقدد ِداقها معهدف الهددد  

َهدددل ملددد  َيهدددف جدددااوا ةددداجين َّلددد  الايدددَ  )الددد بائح(؛ لءظهدددروا ة دددن لرمدددها  ييدددتهف وْيع 
َائرين له، ولف يأتها لحرب َو قتاِ، بل أل اا العمَر.  و

ددِه  َّلدد  ملدد ، فددإذا بقددريش ت ددهر مددن الغضددب والغددءظ،   ووصددل الخاددر بم ددير الِر
فمء  يتفَر الم دلمه  علد  المفديا َّلديهف، و خدِه ملد  بهد ه ال دههل ؟! فدال بدد مدن 

هف و  والد ين معده، وخرجدَ   م عهف من  خهلها، وتعاهدوا عل  َا يدخلها ال اي صدَر
ِه   َوصحابه من  خِه مل .  خيلهف يقه ها خالد بن الهليد؛ لم   الِر

دددِه هللا  َيددداَر المعبددد ، فقددداِ:   وتعفدددب ِر مدددن وقدددهم قدددريش فدددي وجددده مدددن قصدددد 
ددِه هللا خرجددَ ع امددًدا لهدد ا الايددَ ا )َشدديروا علددي َيهددا ال ددا ( فقدداِ َبدده بلددر: يددا ِر
: )امضها عل  تريد قتل َةد وا ةرب َةد، فتهجه له، فمن صديا ع ه قاتل اه. فقاِ 
: )من رجل اِف هللا( وعقد العزم عل  الفها ، ولم ه لف ير  الصدام م  قريش، فقاِ 

 يخرج ب ا عل  طريب غير طريقهف التي هف بها( فقاِ رجل: َيا
ِه هللا. ف لَ بالم ل مين طريًقا غير ال   خرجَ َّلءده جيدهش المًدركين._]ابن يا ِر

 َِّحاق[.
دددِه  دددْب الِر َوصدددحابه ي دددير بدددأمر هللا تعدددال  بركدددَ ال اقددد  التدددي يركاهدددا   وني مدددا َرك 

ِه  في ملا  قريب من مل  ي م  الحدياء ، فقاِ الصحاب : خدألت القصدهاا   الِر
دِه  ألت القصدهاا ومدا ذلدَ لهدا : )مدا خد( خدألت القصدهاا .. فقداِ )اِدف ياقد  الِر

ِه هللا  َ  هللا تعال  ا يريدد   بخلب، لمن ةب ها ةاب  ال يل( _]البخار [ وعلف ِر
له  خِه مل ، وا الصدام مد  قدريش فدي ذلدَ الهقدَ، فقدرر الت داوض مد  قدريش فدي 
شأ   خِه الم لمين مل  لزياَر الايَ الحرام، وقداِ: )والد   ي  دي بيدده ا ي دألهي ي 

َعايتهف َّياها( _]ابن َِّحاق[.خا  ي  عظمه  فيها ةرمات هللا َّا 
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وقدد َصدابهف العادش، فمداا الائدر   وع د بئر الحدياءد  تفمد  الم دلمه  ةدِه ال ادي 
علد  ةافد  الائدر، وتههدأ، ْدف صدبس المداا   ، ففلد  قليل ا يل يهف، فًلها لل اي 

ركدددها الحدياءددد  ورةلدددها. فدددي الائدددر، فمثدددر المددداا وظلدددها يًدددرنه  وتًدددرب َّبلهدددف ةتددد  ت
 _]البخار [.

دلها   َما قريش فقد َصابهف ال زع بعدما تأكدوا َ  ال اي  َم عل   خِه مل ، فأِر عا
ددل بددديل بددن ورقدداا الخزاعددي، فقدداِ لدده  ددال ي تههددحه  األمددر، وكددا  َِو الِر َّلءدده ِر

ِه  لدتهف : )َّيا لف يفئ لقتداِ َةدد ولمدن جئ دا معتمدرين .. يدا ويدح قدريش، لقدد َكالِر
الحددرب، مدداذا علدديهف لدده خلددها بي ددي ونددين ِددائر العددرب، فددإ  هددف َصددابهيي كددا  ذلددَ 
الدد   َرا وا، وإ  َظهريددي هللا علدديهف  خلددها فددي ااِددالم وافددرين، وإ  لددف ي علددها قدداتلها 

، فما تظن  ونهف قَه
َاِ َجاهددد علدد  الدد   بعث ددي هللا بدده ةتدد  يظهددره هللا َو ت  ددر  هدد ه  قددريش، يددأهللا ا َ

 ال   )يقصد: المهت(( _]ابن َِّحاق[.ال 
دل عدرَو بدن م دعه  الثق دي عدف الصدحابي المغيدَر ابدن شدعب ، وإذا بده  وكا   خدر الِر

ددِه هللا  وتماِددلهف وقددَه َّيمددايهف، فعددا  َّلدد    يقددف ماهددهًرا مددن طاعدد  الم ددلمين لِر
قهمدددده يقددددِه لهددددف: َ  قددددهم، وهللا لقددددد وفدددددت علدددد  الملددددهب، علدددد  ك ددددر  وقءصددددر 

وإيي وهللا ما َريَ ملًما يعظمه َصحابه ما يعظف َصحاب محمدد محمدًدا،  وال فاشي،
ف )بصدب( يخامدد  َّا وقعدَ فددي كد  رجددل مد هف فدددلسَ بهدا وجهدده وجلددده،  وهللا مدا تَدد خس
و  ال ظدر َّلءده تعظءًمدا لده، وقدد عدرض علدءلف خاد   وإذا َمرهف ابتدروا َمدره، ومدا يحددر

 رشد فاقالهها.
ددددل ال اددددي  ِر لءًددددرح لقدددددريش مددددا يريدددددده  -رهدددددي هللا ع دددده-ن ع ددددا  عثمدددددا  بدددد  َو

الم دددلمه ، وإذا بالمًدددركين يعرهددده  علددد  عثمدددا  َ  يادددهم وةدددده بالايدددَ، ولم ددده 
رفَّ َ  ياهم وةده  و  الم لمين، فاةتب ته قريش ع دها، فلما طالَ غياته ظن 

ونددددايعهه علدددد  القتدددداِ ةتدددد    الم ددددلمه  َ  الم ددددار قتلددددهه، فدددداجتمعها ةددددِه يادددديهف 
ِتًددها  فددي ِددايل هللا، وفدديهف يددِز قهلدده تعددال : }لقددد رهددي هللا عددن المدد م ين َّذ اا

يبايعهيددَ تحددَ الًددفَر فعلددف مددا فددي قلددهنهف فددأيِز ال ددلي   علدديهف َوْددابهف فتًحددا قريًبددا{ 
 [18]ال تح: 
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 شروط الصلح:
ددلَ ِر ِددهيل بددن  وعلمددَ قددريش بهدد ه ال ءدد ، فخافددَ َوطلقددَ عثمددا  علدد  ال ددهر، َو

ددِه عمددرو، وكددا   قدداِ: قددد َرا    رجددال فصددءًحا عدداقال يفيددد الت دداوض، فلمددا ر ه الِر
ِه هللا  تملما طهيال ْف   القهم الصلح ةين بعثها ه ا الرجل، فلما جاا ِهيل َّل  ِر

ِه هللا  جر  بي هما  عل :  الصلح، فات ب م  ِر
 َ  يرج  الم لمه  ه ا العام ويعه وا في العام القا م. -
 رب بي هما لمدَ عًر ِ هات.َو  تتهقف الح-
َو  مددن َرا  َ  يتحددالف مدد  الم ددلمين فلدده ذلددَ، ومددن َرا  التحددالف مدد  قددريش فلدده -
 ذلَ.
ِه - َّذ  ولءه، وا تر  قريش مدن يأتيهدا  من جاا َّلءه من قريش  و    َو  ير  الِر

 من الم لمين.
د ِه هللا؟ قداِ: وع د ِماع عمر به ه الًروط َت  َبا بلر فقداِ: يدا َبدا بلدر َلدء  بِر

بلي. قاِ: َو ل  ا بالم لمين؟ قاِ: بل . قاِ: َو لء دها بالمًدركين؟ قداِ: بلدي. قداِ: 
دِه  َه، فإيي َشدهد َيده ِر فعالم يعاي الديء  في  ي  ا؟ قاِ َبه بلر: يا عمر الزم غر

ِه هللا. _]مت ب علءه[.  هللا. قاِ عمر: َويا َشهد َيه ِر
وقداِ لده اكتددب: ب دف هللا الدرةمن الدرةءف. فقدداِ  علدي بددن َبدي طالدب  ْدف  عدا ال ادي 

ددِه  َعدددرم هدد ا، ولمدددن اكتدددب: باِددمَ اللهدددف. فقددداِ الِر : اكتدددب باِدددمَ ِددهيل: ا 
دِه هللا ِدهيل بدن عمدرو.  اللهف. فمتاها، ْف قاِ: اكتب: ه ا ما صالح علءده محمدد ِر

ِه هللا لف َقاتلَ، ولمن اكتب اِمَ واِف َبء َ. فقاِ فقاِ ِهيل : له شهدت َيَ ِر
  َ  اكتب. هد ا مدا صدالح علءده محمدْد بدن عاددهللا، ِدهيَل بدن عمدرو. فدرفَّ علد :

ِه  ِه هللا بعد ما كتاها، فمحاها الِر  ب   ه. _]مت ب علءه[.  يمحه كلم  ِر
ونه ا الصلح  خلَ قايل  خزاع  فدي عهدد الم دلمين و خلدَ قايلد  ب دي بلدر فدي عهدد 

ِه  عل  كتاب الصلح َّذا بأبي ج دِ بن ِدهيل بدن   المًركين، وقال َ  يهق  الِر
عمرو يأتي م لًما، فلما ر ه َبهه ِهيل؛ قام َّلءه فضرب وجهده، َوخد  بثءابده، ْدف قداِ: 
 يا محمد، قد لفَ القضء  )َ  ة مَ( بي ي وني َ قال َ  يأتي ه ا. قاِ: صدقَ.
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يددا  فأخدد  ِددهيل يفددر اب دده ليددر ه َّلدد  قددريش، وجعددل َبدده ج دددِ يصددرخ بددأعل  صددهته:
: )يدددا َبدددا ج ددددِ، معًدددر الم دددلمين، ََر  َّلددد  المًدددركين ي ت دددهي ي فدددي  ي دددي؟ فقددداِ 

اصار واةت ب، فدإ  هللا جاعدل لدَ ولمدن معدَ مدن الم تضدع ين فرًجدا ومخرًجدا، َّيدا 
عل  ذلَ، وَعاهيا عهد هللا، وإيا ا يغدر  قد عقديا بي  ا ونين القهم صلًحا وَعاي اهف

َعيد هف بهف( _]ابن َِّحاق[ وغضب ال م لمه  من ه ا الصلح، فقد َبَدت الًروط في 
ددِه  ددهله، لددن َخددالف َمددره، ولددن ْيَضددءَرع ي( ظالمدد ، فقدداِ لهددف الِر : )َيددا عاددد هللا وِر

 ]البخار [.
ددِه هللا  مددن كتابدد  المعاهدددَ، قدداِ للم ددلمين: )قهمددها، فددايحروا( وقالهددا   ولمددا فددرغ ِر

ددِه  ل علدد  َم ِددلم  فدد كر لهددا مددا لقددي مددن ، و خددْالًْددا، فلددف يقددف َةددد، فغضددب الِر
ددِه هللا َتحددب ذلددَ؟ اخددرج، ْددف ا تملددف َةددًدا كلمدد  ةتدد  ت حددر  ال ددا ، فقالددَ: يددا ِر

دِه  ، وتدعه ةالقَ يءحلقَ. فقدام الِر ََ َي وخدرج فلدف يللدف َةدًدا ةتد  يحدر بديده،   ْبد 
لددب و عددا ةالقدده فحلقدده، فلمددا َر  ال ددا  ذلددَ قددامها ف حددروا َّبلهددف، وجعددل بعضددهف يح

 لبعَّ. ]َةمد[.
ولمددن هددل التددزم الم ددلمه  والمًددركه  بًددروط هدد ه المعاهدددَ؟ لقددد هدداق الم ددلمه  

ِه  والم لمين في المدي  ، ف ر م هف َبه   المع به  في مل  بمقامهف بعيًدا عن الِر
لَ  بصير عايد هللا بن َِيد، وهاجر َّل  المدي   يبغي المقام فيها م  الم لمين، فأِر

دِه قريش ورااه  : اْ ين من رجالها، لءعه ا به َّليها ت  يً ا لًروط الصدلح، فقداِ الِر
َعاي ا ه اا القهم ما قد علمَ، وا يصلح ل دا فدي  ي  دا الغددر،  )يا َبا بصير، َّيا قد 
وإ  هللا جاعددل لددَ ولمددن معددَ مددن الم تضددع ين فرًجددا ومخرًجددا، فددايالب َّلدد  قهمددَ( 

 _]ابن َِّحاق[.
ددِه هللا َتر يدي َّلدد  المًددركين لء ت ددهيي فددي  ي ددي؟ فلددف وةدز  َبدده بصددير وقدداِ:  يددا ِر

ددل َبددا بصددير مدد  القرشدديين   يددز  ال اددي  عددن تمددرار رجائدده فددي ال ددرج القريددب، ْددف َِر
دين  لءعه وا جمءًعا َّل  ملد ، فاةتداِ َبده بصدير َْ داا الاريدب علد  ِدء  َةدد الحاِر

بمددا وقدد  مددن َبددي    اددي وقتلدده بدده، ف ددر اْلخددر مدد عهًرا، ورجدد  َّلدد  المدي دد  يخاددر ال
ددِه هللا، وفددَ ذمتددَ َو    : يدا ِر بصدير، وإذا بددأبي بصددير يالد  شدداهًرا ال ددء  يقددِه
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: )ويدل َمده هللا ع َ، َِلمت ي بيد القهم وامت عَ بدي ي َ  َفتن َو يعاث بي، فقاِ 
ْر ةرب )َ  مًعل ةرب( له كا  معه رجاِ( _]َةمد[.  )كلم  مدح( ْمَ عَر

ه ا مقددام لددده فدددي المدي دد ، وا مدددأمن لددده فددي ملددد ، فدددايالب َّلددد  َو رب َبدده بصدددير َيددد
ِدداةل البحددر فددي ياةءدد  تدددعي )العددءص( وشددرع يهددد  قهافددل قددريش باريددب ال دداةل 
م  الم لمه  بمل  عن مقامه، فتالةقها به ةت  اجتم  َّلءه يحه ِبعين ْائًرا كدا   ِو

ا َهديَب علد  قدر  ًً يش فدال يظ در بأةدد م هف َبه ج دِ بن ِهيل بن عمرو، وكهيها جء
دددلَ قدددريش َّلددد  ال ادددي  ت اشدددده َ    َّا قتلددده، وا تمدددر بهدددف قافلددد  َّا اقتاعههدددا، فأِر

 ي و  َّلءه ه اا فال ةاج  لها بهف.
وندد لَ يزلددَ قددريش عددن الًددرط الدد   َملتدده تع تًددا وقالدده الم ددلمه  كددارهين، وهدد ا هدده 

دَ كايدَ لصدالحهف، َويهدا َِو ال تح عل  الم لمين، فقد تأكد لهدف بعدد ذلدَ َ  المعاهد
 َتاةَ لهف فرص  ل ًر  ي هف بعيًدا عن اايًغاِ بالحرب م  قريش.

 َِّالم َبي العاص بن الرنء :
وع دددما كددا  َبدده ج دددِ َوبدده بصددير َوصددحابهما فددي الملددا  الدد   اجتمعددها يءدده ع ددد 
َوج ال دي دَ ِاةل البحر، مرت بهف قافل  تفاري  لقريش بقءا َ َبي العاص بن الرنء  

دددِه  ، وكايدددَ قدددد فارقتددده؛ أليددده كدددا  مًدددرًكا، وهددداجرت وةددددها َّلددد  َي دددب ب دددَ الِر
 المدي  .

فهدداجف َبدده ج دددِ ومددن معدده القافلدد  َوِددروهف َوخدد وا مددا معهددف مددن َمددهاِ، ولددف يقتلددها 
مددد هف َةدددًدا َّكراًمدددا ألبدددي العددداص، َوخلدددها ِدددايله، فقددددم َبهالعددداص المدي ددد  واِدددتفار 

ِه هللا َي ب ِر  في ذلَ.   بزي ب، فملمَ 
دددِه هللا  وخادددب قدددائال: )َّيدددا صددداهريا َياِدددا، وصددداهريا َبدددا العددداص، فددد عف   فقدددام ِر

 الصهر وجدياه، وإيه َقال من الًام في َصحاب له
مددن قددريش، فأخدد هف َبدده ج دددِ َوبدده بصددير، َوخدد وا مددا كددا  معهددف، ولددف يقتلددها مدد هف 

ددِه هللا ِددألت ي َ  َجيددرهف، فهددل َي ددب ب ددَ ِر َيددتف مفيددرو  َبددا العدداص  َةددًدا، وإ  
ِه  َطلقها من   َوصحابه؟( فقاِ ال ا : يعف. فلما بلي َبا ج دِ َوصحابه قِه الِر

 كا  ع دهف من َصحاب َبي العاص ور وا َّليهف َمهالهف.
َعلن  ْف خرج َبه العاص ةت  قدم مل ، فأ   َّل  ال ا  بضائعهف، ْف 
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ددِه َِّددالمه، وعددا  َبدده العدداص َّلدد  المدي دد  م ددلًما، فدد َي ددب   ر  َّلءدده الِر -َوجتدده 
 .-رهي هللا ع ها

 وووووووووووووووووو
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 بيع  الرضوان
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ءًقا بين َةداْها ومفرياتها، القارئ ل يَر ال اي  ، وتاريخ  عَه ااِالم يفد ارتباًطا ْو

ءقددد  بصددددلح  وخيدددر مدددا يًدددهد لهدددد ه المقهلددد  بءعددد  الرهدددها ، َّذ كايددددَ ذات عالقددد  ْو
لحدياءدد ، ورنمددا كايددَ ِدداًبا مباشددًرا لهدد ا الصددلح، الدد   كددا  خيددًرا للم ددلمين، وفتًحددا ا

مايً دددا للفماعدددد  الم م دددد . ويءمددددا يلددددي شددديا مددددن ت صدددديل مفريددددات ومالب ددددات بءعدددد  
 الرهها ، ذلَ الحدث الفلل في ةءاَ الدعَه ااِالمء  وتاريخها المفيد . 

َوِ ددها  ولددتهف ال تءدد ، َوخدد ت األمددهر ذلددَ َيدده لمددا اِددتقر َمددر الم ددلمين بالمدي دد ، 
ت ددددير َّلدددد  ةددددد كايددددر لصددددالحهف، بدددددَت طالئدددد  ال ددددتح ااِددددالمي، ورايددددات الدددددعَه 
ااِالمء  تادو شيًئا فًيًئا، وندَت التمهيدات وااِتعدا ات اقرار ةدب الم دلمين فدي 
َعهام    .َ اا ببا تهف في الم فد الحرام، ال   كا  قد صد ع ه المًركه  م   ِت  

ِه هللا  قد َر  في الم ام، وهه بالمدي  ، َيه  اخل هه َوصدحابه الم دفد   وكا  ِر
الحددرام، و خدد  م تدداح المعبدد ، وطددائف بالايددَ العتيددب. فددأخار بدد لَ َصددحابه، ف رةددها 
ددهف لتلددَ ال دداع ، وة دداها َيهددف  اخلدده ملدد   قَ ي ِه بهدد ه الرؤيدد  فرًةددا شددديًدا، وتًددهس

  .خالِ وقَ لء  بالبعيد 
ِه هللا  ، وعل  َّْر تلَ الرؤيا المبًَر، َخادر َصدحابه َيده معتمدر، وطلدب ْف َّ  ِر

ددِه هللا  َهبدد  ال دد ر، فتفهددزوا لمددا َمددرهف بدده، واِددتخلف ِر علدد    مدد هف َ  يأخدد وا 
وخرج قاصًدا مل  غَر ذ  القعدَ مدن ال د   ال ا ِد  للهفدَر،  . المدي   ابن َم ملتهم

َوجتدد ه َم ِددلم  رهددي هللا ع هددا، وكددا  عددد  الدد ين خرجددها وصددحاته فددي هدد ا ال دد ر 
معه يريدو  مل  قد قارنها َلً دا َورنعمائد  رجدل، ولدف يخدرج معده َةدد ب دالح المعركد ، 

 . فح ب  بل خرج الفمء  ب الح الم افر
قددد عقدددت جل دد  طارئدد ، لبحددث المهقددف   وكايددَ قددريش لمددا ِددمعَ بخددروج ال اددي 

ل   بقرار جماعي، ةاصله صد الم لمين عن الايدَ وتدابءاته، وخرجَ من تلَ الف
 الحرام كء ما كا ، ومهما كل ها ذلَ من ْمن . 
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دداِ  ددا بدددَت خاهاتهددا الت  ي يدد ، وإجراااتهددا العملءدد  لمهاجهدد  المهقددف؛ بإِر ًً ْددف َّ  قري
ددِه هللا  ددل للم اوهدد  مدد  ِر ، ع دد  َ  تثمددر تلددَ الم اوهددات عددن ْ ءدده عددن الِر
 ايَ الحرام . عزمه وقصده من  خِه ال

َعمائهف فدي الصدلح،  ولما َر  شباب قريش الاائًه ، الاامحه  َّل  الحرب، رغب  
َمددام المبددا َر، َّذ َّ  المهقددف   -فمددروا فددي خادد  تحددِه بيدد هف ونددين الصددلح، َوخدد وا 

 -لف يلن يحتمل الم اوه ، وا يت   لألخد  والم داوَر، فقدرروا  -ة ب م اب ه اا 
ها لددياًل، ويت ددللها َّلدد  مع ددلر الم ددلمين، ويحدددْها َةددداًْا َ  يخرجدد -ة ددًما للمهقددف 

تًددعل يددار الحددرب، وتدد جج ِددعير المعركدد . وفعدداًل قددامها بت  يدد  هدد ا القددرار، واتخدد وا 
خادهات عملءد  وميدايءد  فدي هد ه ااتفدداه، فخدرج مد هف ِدبعه  َو ْمدايه  رجداًل لددياًل، 

 لم لمين .وهباها من جال الت عءف، وةاولها الت لل َّل  مع لر ا
بيددد َ  عيدده  الم ددلمين كايددَ لهددف بالمرصددا ، فحالمددا ت ددلل َولئددَ ال  ددر َّلدد  الملددا  
الدد   كددا  ي دددِز يءدده الم ددلمه  اعتقلددها جمءًعددا، وفًددلَ محدداولتهف التددي كددايها يرمدده  

ِه هللا    .لءقرر في َمرهف ما يراه م اًِبا للمهقف   َّليها، َوخ وا َّل  ِر
ألجلددده، فقدددد َطلددددب   ، وتمًدددًءا مددد  القصدددد الددد   خدددرج فدددي الصدددلح  ورغبددد  م ددده 

وهده الد   كد  َيدديهف عدد مف  } قهلدده المدريف: ِدراةهف وع دا ع ددهف، وفدي ذلدَ َيدِز هللا
 ( 24:ال تح) {َويديلف ع هف ببان مل  من بعد َ  َظ ركف عليهف 

ددِه هللا  ددا مهق دده وهدفدده وغايتدده مددن هدد ا   ْددف َّ  ِر ًً ال دد ر؛ فعددزم َرا  َ  يالددي قري
عل  َ  يبعث َّليها ِ يرًا ي كد لها مهق ده ذلدَ، فايتددب عمدر بدن الخاداب رهدي هللا 

ددله َّلدديهف، فاعتدد ر عمددر رهددي هللا ع دده قددائالً  ددِه هللا، لددء  لددي َةددد  :ع دده ليِر يددا ِر
ل  عثما  بن ع ا  ، فدإ   بمل  من ب ي عد  بن كعب ، يغضب لي َّ  َوذيَ، فأِر

ِه هللا عًيرته بها، وإيه مالَر  دله   ي ما َر ت. فدع  ِر عثمدا  رهدي هللا ع ده، َوِر
دداًرا  :َّلد  قددريش، وقدداِ َ : ياتغددي  -َخاددرهف َيددا لددف يددأتر لقتدداِ وةددرب، وإيمددا جئ ددا ْعمس

وا عهددف َّلد  ااِددالم، َومدره َ  يددأتي رجداًا بملدد  مد م ين، وي دداا م م ددات،  -العمدَر 
هددر  ي دده بملد ، ةتدد  ا ي ددتخ ي فيهددا فيبًدرهف بددال تح، ويخاددرهف َ  هللا عدز وجددل مظ

  . اايما َةد ب
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ِه هللا  هه َّلءه ِر َعمااها فايالب عثما  رهي هللا ع ه لما وجس ا، ونلسي  ًً ، َوت  قري
دِه هللا  دال  التدي ةمسلده َّياهدا ِر دالته، عرهدها علءده َ  الِر ، فلمدا فدرغ مدن َّبدالغ ِر

ِه هللا ياهم بالايَ، فرفَّ ه ا العرض، َوبي َ  ياهم َّ   .  ا م  ِر
فلمددا َرت قددريش هدد ا المهقدددف مددن عثمددا  رهدددي هللا ع دده، وهدده مهقدددف لددف َيددْرق  لهدددا 

ولعلهدا َرا ت  -بحاِ، لفأت َّل  َِدلهب الضدغَ والتهديدد، فاةتب دَ عثمدا  ع ددها 
، َ  تتًاور يءما بي ها في الهه  الراهن، وتارم َمرها. َو لعلهدا  من وراا ه ه الخاَه

تخدددد  مددددن عملءدددد  اعتقدددداِ عثمددددا  رهددددي هللا ع دددده ورقدددد  هددددغَ فددددي وجدددده َرا ت َ  ت
َوشاعَ خار ذلَ بين الم لمين، وطاِ اةتبا  عثما  رهي هللا ع ده،  -الم لمين 

دِه هللا  ا )  :، قداِةت  شاع بين الم لمين َيه قتل. فلف بلي خادر تلدَ ااشداع  ِر
 ، فثدداروا َّلءدده يبايعهيدده علدد  َا ْددف  عددا َصددحابه َّلدد  الاءعدد (ياددرح ةتدد  ي دداجز القددهم 

ي روا، ونايعته جماع  علد  المدهت، َوِو مدن بايعده َبده ِد ا  األِدد ، ونايعده ِدلم  
ِه هللا  اهف و خرهف، َوخ  ِر  بن األكهع عل  المهت ْالث مرات، في َِو ال ا  وِو

 ِمددن  ولددف يتخلددف عددن هدد ه الاءعدد  َّا رجددل .(هدد ه عددن عثمددا   ) :بيددد ي  دده وقددا
 َجدر بن َقء   .  :الم افقين يقاِ له

وقد ذكر القر   المريف خار ه ه الاءع ، ومدح َصحابها، ورها هللا ع هف، قداِ تعدال  
في ذلَ: } لقد رهي هللا عن الم م ين َّذ يبايعهيَ تحدَ الًدفَر فعلدف مدا فدي قلدهنهف 

ا ذكدر هللا، ِدميَ هد ه ( وألجدل مد18فأيِز ال لي   عليهف َوْابهف فتحا قريبا { )ال تح:
دِه هللا  هد ه الاءعد  مدن صدحابته رهدها  هللا   الاءع  ) بءع  الرهها  ( وقد َخد  ِر

قرددل بددن ي ددار  خددً ا  علدديهف تحددَ شددفَر، وكددا  عمددر رهددي هللا ع دده  خددً ا بيددده، و َمع 
ِه هللا   .   بغصن الًفَر، يرفعه عن ِر

، ونأل داظ متقارند ؛ مدن ذلدَ مدا وقد ذكرت كتب ال يَر خار هد ه الاءعد  بادرق متعدد َ
رواه الاادددر  عدددن ِدددلم  بدددن األكدددهع رهدددي هللا ع ددده، قددداِ: بي مدددا يحدددن قدددافله  مدددن 

: َيهددا ال ددا ، الاءعدد  الاءعدد  ! يددِز روح القددد . قدداِ: الحدياءدد ، يددا   م ددا   ال اددي 
ددِه هللا، وهدده تحددَ شددفَر ِددمَر، قدداِ: يبايع دداه، قدداِ: وذلددَ قددِه هللا  ف ددريا َّلدد  ِر

} لقد رهي هللا عن الم م ين َّذ يبايعهيَ تحَ الًدفَر { فدأخار ِدبحايه ياءده  تعال :
َيده قدد رهددي عدن َصدحابَ المدد م ين، لمبدايعتهف َّيداب علدد  الفهدا ، ومهاجهد  قددريش 
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فددددي مهق هددددا الع يددددد، وعلدددد  َ  ا ي ددددروا وا يهلددددههف األ بددددار، مهمددددا كل هددددف ذلددددَ مددددن 
 التضحءات . 

، فقداِ: يددا رجدل يقدداِ لده َبده ِدد ا  ، َتد  ال اددي  وكدا  َِو مدن بدداي  بءعد  الرهددها 
ِه هللا َب َ يديَ ةت  َبايعَ، فقاِ: علد  مداذا، قداِ: علد  مدا فدي ي  دَ، قداِ:  ِر
ومدا فددي ي  ددي، قدداِ: ال دتح َو الًددها َ. يبايعدده، وكددا  ال دا  يفيئدده  يءقهلدده : يبدداي  

 عل  بءع  َبي ِ ا  . 
ِه  ال ا ، ولف يتخلف ع ه َةدد مدن   هللا قاِ ابن اِحاق صاةب ال يَر: يباي  ِر

الم لمين ةضرها، َّا الفد بن قء  ، َخده ب دي ِدلم ، قداِ: كدا  جدابر بدن عادد هللا 
: لمأيي َيظر َّلءه، اصًقا بإبَ ياقته، قد هبأ ) َ : لصدب بهدا  رهي هللا ع ه، يقِه

 واختبأ ( َّليها، ي تتر بها من ال ا  . 
ددِه هللا ولمددا تمددَ الاءعدد  المرهددء ، رجدد  عث ، فقدداِ لدده مددا  رهددي هللا ع دده َّلدد  ِر

بعضهف: اشت يَ يا َبا عاد هللا من الاهام بالايَ؟ فقاِ: بئ  مدا ظ  دتف بدي، والد   
ددِه هللا  مقدددءف بالحدياءددد  مددا ط دددَ بهدددا، ةتددد    ي  ددي بيدددده لددده ملثددَ بهدددا ِددد   وِر

ددددِه هللا  ِ . ولقددددد  عت ددددي قددددريش َّلدددد  الاددددهام بالايددددَ فأبيددددَ، فقدددداياددددهم بهددددا ِر
ِه هللا  َعلم ا بالل، َوة   ا ظً ا .   الم لمه : ِر  كا  

الًددها َ بالف دد   -ياهءددَ علدد  مددا جدداا فددي القددر    -وقددد ْاددَ فددي صددحءح الحددديث 
لفمءدد  مددن شددهد بءعدد  الرهددها  عددام الحدياءدد ؛ فعددن َم مبًددر رهددي هللا ع هددا: َيهددا 

َّ  شداا هللا  -ار يقدِه ع دد ة صد  رهدي هللا ع هدا: ) ا يددخل ال د  ِدمعَ ال ادي 
دِه هللا، فايتهرهدا،  - من َصحاب الًفَر َةد، ال ين بايعها تحتها ، قالَ: بلد  يدا ِر

قددد قدداِ هللا عددز   ( فقدداِ ال اددي 71فقالددَ ة صدد  : } وإ  مدد مف َّا وار هددا { )مددريف:
( رواه م دلف ، وفدي 72وجل: } ْف ي في ال ين اتقها وي ر الظالمين فيها جثءا { )مريف:

َبي  او  : ) ا يدخل ال ار َةد ممن بداي  تحدَ الًدفَر ( وفدي  المصد ف  ِ  ِ ن  
ابددن َبددي شدديب  ،قدداِ: ال ددابقه  األولدده ، مددن َ رب بءعدد  الرهددها . وقددد وعددد ِددبحايه 
هدد اا بالف دد ، قدداِ هللا تعددال : } وال ددابقه  األولدده  مددن المهدداجرين واأليصددار والدد ين 

ع دده وَعددد لهددف ج ددات تفددر  تحتهددا األيهددار اتبعددههف بإة ددا  رهددي هللا عدد هف ورهددها 
 ( . 100خالدين فيها َبدا ذلَ ال َه العظءف { )التهن :



 705 

وعل  العمهم، فإ  وقائ  هد ه الاءعد  ت يدد العديدد مدن العادر، وْي دت تج م هدا المثيدر مدن 
 ال هائد، وهاب بعًضا من ذلَ: 

هفع َويهدف كددايها بءعد  الرهددها ، وصددق بصددائر   صدح  َّيمدا  الدد ين بدايعها ال اددي  -
مدد م ين علدد  الحقءقددد  َولءدداا هللي َّذ مددن غيدددر الفددائز َ  يخاددر هللا برهددداه عددن قدددهم 

ع وقددد َكددد ذلددَ اايمددا بأبءددايهف، َّا وندداط هف كظدداهرهف فددي صددح  البصدديَر، وصدددق 
( وهد ا 18المع   ِبحايه، بقهله: } فعلف ما في قلهنهف فأيِز ال لي   علديهف { )ال دتح:

َم لمددن َصددَدق يدددِ  الدد  واهددح   علدد  َ  التهفيددب والت ددديد والتأييددد مصدداةب ومددال
ال ء  م  هللاع وه ا الملحظ في مع   قهله تعال : } َّ  يريدا َّصالةا يهفدب هللا بي همدا 

 ( . 35{ )ال  اا:
داًبا مباشدًرا ابدرام صدلح الحدياءد ، ذلدَ الصدلح  - كايَ تلدَ الاءعد  مقدمد  وتمهيدًدا ِو

ا، وك ددًبا عظءًمددا للم ددلمين. فع دددما علمددَ قددريش بتلددَ الاءعدد ، الدد   كددا  فتًحددا مايً دد
ددِه هللا  بدداتهف مدد  ِر ، ومددد  صددالب  الم ددلمين فددي مددهق هف، وقددهتهف، وصددارهف، ْو

لَ َّل  الم لمين فريًقا للت داوض معهدف، وإبدرام الصدلح  علمَ َ  ذلَ هه الحب، فأِر
 . 
دددِه هللا وممدددا ي دددت ا  مدددن هددد ه الحا ْددد  قدددَه العالقددد  والتدددرابَ  -   والدددتالةف بدددين ِر

َوصددددحابه المددددرام؛ َّذ َّيهددددف بددددايعهه علدددد  الثبددددات والمصددددابَر وعدددددم التددددهلي، ومهاجهدددد  
المهقدددف بلددددل مددددا يقتضدددءه مددددن َّيمددددا  وإخدددالص؛ يتفلدددد  ذلددددَ فدددي ِددددرع  اِددددتفاب  

دِه هللا، وم دارعتهف لتلاءد  متالبدات وم دتحقات   اايمدا الصدحاب  لمدا  عداهف َّلءده ِر
دددال  يا ِدددايل َّلددد   اايمدددا ءددده علءددده الصدددالَ وال دددالم، َّذ َّ  الصددددق فدددي بدددالل، ونِر

تحصيل رها الدرةمن َوًا، وهده طريدب َيًضدا لحصدِه يصدره وتأييدده } ولي صدر  هللا 
 ( . 40من ي صره َّ  هللا لقه  عزيز { )الحج:

علددد  َ  مدددن الدددداات المهمددد  فدددي هددد ه الاءعددد ، والتدددي تددددِ علددد  كدددل مدددا ِددداب  -
دهلهف وتدعمه، ما ي ت ا   ، يءمدا ذكدره من مهاقف الصحاب  رهها  هللا عليهف مدن ِر

َير من َ  عرَو  َعضداا وفدد قدريش، الد ين ذهادها للم اوهد   -َصحاب ال َر وهده َةدد 
وكا  قد رجد  َّلد  َصدحابه يصدف لهدف مدا َر ، قداِ: َ  قدهم !! وهللا  -والمصالح  

مدا َريدَ ملًمدا يعظمده لقد وفدت عل  الملهب، عل  ك ر  و قءصر وال فاشي ، وهللا 
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ف يخامد ، َّا وقعدَ فدي كد   َصحابه، ما يعظف َصحاب محمدد محمدًدا، وهللا َّ  تد خس
رجل م هف، فدلَ بها وجهه وجلدده، وإذا َمدرهف ابتددروا َمدره، وإذا تههدأ كدا وا يقتتلده  
و  َّلءده ال ظددر تعظءمدا لدده.  علد  وهدهئه، وإذا تملددف خ ضدها َصددهاتهف ع دده، ومدا يحدددَر

دِه هللا وفي فعدل   الصدحاب  هد ا علد  مدا وصدف عدرَو مدا يددِ علد  َيده ا َّيمدا  بِر
  و  محبدددد  لدددده، َو  هدددد ه المحبدددد  لء ددددَ مع دددد  عقاليًءددددا مفددددرً ا، وإيمددددا هددددي َْددددر 

ددلهب مًددهه ، ي ددتحهذ علدد  القلددب، يءابدد  صدداةبه، بمثددل الادداب  الدد    ملمدده ، ِو
دددِه هللا   ا الحددددث، . وممدددا يتصدددل بهددد  وصدددف بددده عدددرَو بدددن م دددعه  َصدددحاب ِر
دِه هللا  ، وهده فدي  الصدحءحين  عدن جدابر ويحمل مدن الدالد  مدا يحمدل، ةدديث ِر

ددِه هللا  يددهم الحدياءدد : ) َيددتف خيددر   بدن عاددد هللا رهددي هللا ع همددا، قدداِ: قدداِ ل دا ِر
:ولدده ك ددَ َبصددر اليددهم، ألريددتمف -وكددا  قددد كدد س بصددره  -َهددل األرض ( قدداِ جددابر 

ه الًفَر وي ي ملايها، وكا  في ذلَ خيدر للم دلمين؛ ملا  الًفَر . وقد ْقاعَ ه 
دت َّليها الرةاِ، ولْضرنَ عليها القباب، ولظن ال ا  فيها  ًْ َّذ له بقيَ َّل  اليهم، ل
الظ هيددا، ولرنمددا كايددَ قرالدد  لددبعَّ الفهدداِ، ولمددن هللا } غالددب علدد  َمددره ولمددن َكثددر 

 ال ا  ا يعلمه  { . 
 وووووووووووووووووو
 وشروطه صلح الحايبي 
 

 )الًبل  ااِالمء (  
لف تخمد مًاعر الم لمين في المدي د  شدهقًا َّلد  ملد  ، التدي ةيدل بيد هف وني هدا ظلمدًا 
وعدوايًا ، وما برةدها ي تظدرو  اليدهم الد   ْتتداح لهدف يءده فرصد  العده َ َّليهدا والادهام 

ه لءخادرهف علد  َصدحاب  بايتها العتيب ، َّل  َ  جاا ذلَ اليهم ال   بَر يءه ال اي 
برؤيدداه التددي َر  فيهددا  خهلدده لملدد  وطهافدده بالايددَ ، فاِتبًددر الم ددلمه  بهدد ه الرؤيددا 

 لعلمهف َ  رؤيا األياءاا ةب ، وتهَي وا له ه الرةل  العظءم  .
ِه  ، يريدد العمدَر ومعده َلدف َورنعمائد  مدن الصدحاب  ،   وفي يهم ااْ ين خرج الِر

ا بالعمَر من ذ  الحلء   ، فلما اقترنها من ملد  ولء  معهف َّا ِالح ال  ر ، فأةرمه 
 بلغهف َ  قريًًا جمعَ الفمهع لمقاتلتهف وصدهف عن الايَ .
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ل عثما  رهي هللا ع ه َّلد  قدريش وقداِ لده : َخادرهف  ِه بالحدياء  َِر فلما يِز الِر
اًا َيددا لددف يددأت لقتدداِ ، وإيمددا جئ ددا عمددارًا ، وا عهددف َّلدد  ااِددالم ، وَََمددَره َ  يددأتي رجدد

بمل  م م ين وي اا م م ات ، فيبًدرهف بدال تح ، َو  هللا عدز وجدل مظهدر  ي ده بملد  
. فدايالب عثمدا  ، فمدر علدد  قدريش ، فقدالها : َّلدد   اايمددا ، ةتد  ا ي دتخ   فيهدا ب

دِه هللا  َ عدهكف َّلد  هللا وإلد  ااِدالم ، ويخادركف : َيده لدف   َين ؟ فقاِ : بعث دي ِر
 ا عمارًا . قالها : قد ِمع ا ما تقِه ، فاي   َّل  ةاجتَ .يأت لقتاِ ، وإيما جئ 

ددِه    ولمددن عثمددا  اةتب ددته قددريش فتددأخر فددي الرجددهع َّلدد  الم ددلمين ، فخددام الِر
علءدده ، وخاصدد  بعددد َ  شدداع َيدده قددد قتددل ، فدددعا َّلدد  الاءعدده ، فتبددا روا َّلءدده ، وهدده 

هها  التي َيِز هللا فيها تحَ الًفَر ، يبايعهه عل  َ  ا ي روا ، وه ه هي بءع  الر 
 ( .18قهله : } لقد رهي هللا عن الم م ين َّذ يبايعهيَ تحَ الًفَر { )ِهَر ال تح 

لَ قريش عرَو بن م عه  َّل  الم لمين فرج  َّل  َصحابه ، فقداِ : َ  قدهم ،  َوِر
وهللا ما َريَ ملمًا يعظمه  -ك ر  ، وقءصر وال فاشي-وهللا لقد وفدت عل  الملهب 

ه كما يعظف َصحاب محمد محمدًا . وهللا ما ايدتخف يخامد  َّا وقعدَ فدي كد  َصحاب
رجل م هف ، فدلَ بها وجهه وجلده، وإذا َمدر ابتددروا َمدره ، وإذا تههدأ كدا وا يقتتلده  
عل  وهدهئه ، وإذا تملدف خ ضدها َصدهاتهف ، ومدا يحددو  َّلءده ال ظدر تعظءمدًا لده ، ْدف 

 ها .قاِ : وقد عرض علءلف خا  رشد فاقاله 
اِ ِدهيل بدن عمدرو لعقدد الصدلح ، فلمدا ر ه ال ادي  قداِ :   ْف َِرعَ قريش في َِّر

قد ِهل لمف َمركف ، َرا  القهم الصلح ةين بعثها ه ا الرجل ، فتملف ِدهيل طدهياًل ْدف 
 ات قا عل  قهاعد الصلح ، وهي :

ددِه  م َوصددحابه مددن عامدده وعدددم  خددِه ملدد  ، وإذا كددا  العددا  األولدد  : رجددهع الِر
 القا م  خلها الم لمه  ب الح الراكب ، فأقامها بها ْالًْا .

 الثايء  : وه  الحرب بين الارفين عًر ِ ين ، يأمن فيها ال ا  .
الثالثدد  : مددن َةددب َ  يدددخل فددي عقددد مدد  محمددد وعهددده  خددل يءدده ، ومددن َةددب َ  

 يدخل في عقد م  قريش وعهدهف  خل يءه .
مددن غيددر َّذ  ولءده ر ه َّلدديهف ، ومددن جدداا قريًددًا  الرابعد  : مددن َتدد  محمدددًا مدن قددريش

 ممن م  محمد لف ير  َّلءه .
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ِه  وهده علدي بدن َبدي -: هات اكتب بي  ا وني َ كتابًا ، فدعا الماتدب   ْف قاِ الِر
فقدداِ : اكتددب : ب ددف هللا الددرةمن الددرةءف، فقدداِ ِددهيل : َمددا الددرةمن ، فمددا  -طالددب 

ف كما ك َ تمتب . فقاِ الم دلمه  : وهللا ا َ ر  ما هه ؟ ولمن اكتب : باِمَ الله
: اكتب : باِمَ اللهف ، ْف قداِ : اكتدب   يمتاها َّا ب ف هللا الرةمن الرةءف ، فقاِ 

دِه هللا مدا  ِه هللا، فقاِ ِهيل : وهللا له يعلدف َيدَ ِر : ه ا ما قاه  علءه محمد ِر
ددِه هللا ، وإ  صددد ياب عددن الايددَ ، ولمددن اكتددب محمددد بددن عاددد هللا، فقدداِ : َّيدد ي ِر

كدد بتمهيي اكتددب محمددد بددن عاددد هللا، ْددف تمددَ كتابدد  الصددحء   ، و خلددَ قايلدد  خزاعدد  
ِه هللا   ، و خلَ ب ه بلر في عهد قريش .  في عهد ِر

ف يمًدي -فاي ما هف ك لَ َّذ جاا َبه ج دِ بن ِهيل ، وقد خرج من َِ ل مل  يِر
م ددلمين ، فقدداِ ِددهيل : هدد ا يددا فددي قيدده ه ، ةتدد  رمدد  ب   دده بددين َظهددر ال -مقيددداً 

: َّيددا لددف يقددَّ المتدداب   محمددد! َِو مددا َقاهددءَ علءدده َ  تددر ه َّلددي ، فقدداِ ال اددي 
: فأجزه لي، قاِ : ما   بعد، فقاِ : َّذًا وهللا ا َصالحَ عل  شئ َبدًا. فقاِ ال اي 

معًدر َيا بمفيزه لَ . قاِ : بل ، فافعل، قداِ : مدا َيدا ب اعدل . قداِ َبده ج ددِ : يدا 
وكا  قدد -الم لمين ! كء  َر  َّل  المًركين وقد جئَ م لمًا؟ َا ترو  ما لقيَ ؟ 

قاِ عمدر بدن الخاداب : وهللا مدا شدلمَ م د  َِدلمَ َّا  -ع ب في هللا ع ابًا شديداً 
ِه هللا ! َل َ يادي هللا ؟ قداِ : بلد ، قلدَ :   يهمئ  . فأتيَ ال اي  ، فقلَ : يا ِر
ويا عل  الباطل ؟ قاِ : بل  . قلدَ : عدالم يعاد  الديءد  فدي َل  ا عل  الحب ، وعد

دددِه هللا ، وهددده  َعددددائ ا ؟ فقددداِ : َّيدددي ِر  ي  دددا ؟ ويرجددد  ولمدددا يحلدددف هللا بي  دددا وندددين 
َعصءه . قلَ : َل َ ك دَ تحددْ ا : َيدا يدأتي الايدَ ، ويادهم بده  ياصر  ، ول َ 

ِ : فإيدَ  تءده ومادهم بده . . قاِ : بل  ، َفاخارتَ َيَ تأتءده العدام ؟ قلدَ : ا، قدا
ددِه هللا  ، ور  علددي كمددا ر  علددي   قدداِ : فأتيددَ َبددا بلددر ، فقلددَ لدده مثلمددا قلددَ لِر

ِه هللا  َه ةت  تمهت، يأهللا َّيه لعل  الحب .   ِر َا  : فاِتم َ بغر  ِهاا ، و
ِه هللا  ألصحابه : قهمها فايحروا، ْف اةلقدها،   فلما فرغ من قضء  المتاب ، قاِ ِر

ا قام مد هف رجدل ، ةتد  قالهدا ْدالث مدرات . فلمدا لدف يقدف مد هف َةدد ، قدام ولدف يللدف وم
َةدًا م هف ةت  يحر بديه و عا ةالقه . فلمدا َروا ذلدَ قدامها ف حدروا ، وجعدل بعضدهف 
يحلب بعضًا، ةت  كا  بعضهف يقتل بعضًا . ْف جاا ي َه م م دات ، فدأيِز هللا : }يدا 
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( . 10الم م ددات مهدداجرات فددامتح ههن{ )ِددهَر الممتح دد  َيهددا الدد ين  م ددها َّذا جددااكف 
: َيِز هللا ِهَر ال تح : }َّيا فتح ا لدَ فتحدا ماي دا * لءغ در لدَ هللا مدا   وفي مرجعه 

دِه هللا ؟ قداِ : يعدف  تقدم من ذيبَ وما تأخر { اْلي  ، فقاِ عمر : َو فتح هده يدا ِر
دددِه هللا ، فمدددا ل دددا ؟ فدددأيِز هللا : } هددده الددد   َيدددِز  ، قددداِ الصدددحاب  : هددد ا لدددَ يدددا ِر

َا  ال دددلي   فدددي قلدددهب المددد م ين ليدددز ا وا َّيمايدددا مددد  َّيمدددايهف{ اْليتدددين َّلددد  قهلددده : }فددده
 ( . 5-1عظءما{ )ِهَر ال تح 

دلها فدي طلبده  -رجل مدن قدريش-ولما رج  َّل  المدي   جااه َبه بصير  م دلمًا ، فأِر
َّل  الرجلين ، فخرجا به ، ةت  بلغا رجلين ، وقالها : العهد ال   بي  ا وني َ ، فدفعه 

ذا الحلء د  . ف زلدها يدأكله  مدن تمدر لهدف . فقداِ َبده بصدير ألةددهما: َّيدي َر  ِدء َ 
ه ا جيدًا. فقاِ: َجل ، وهللا َّيه لفيد ، لقد جرنَ به ْف جرنَ ، فقداِ : َريدي َيظدر 

! قدد َوفد  هللا  َّلءه ، فقتله ب ء ه ، ورج  َبه بصير َّلد  المدي د  ، فقداِ : يدا يادي هللا
: ويددل َمدده م ددعر ةددرب ، لدده   ذمتددَ، قددد ر  ت ددي َّلدديهف فأيفددايي هللا مدد هف ، فقدداِ 

كا  له َةد . فلما ِم  ذلَ عرم َيه ِدير ه َّلديهف ، فخدرج ةتد  َتد  ِدء  البحدر، 
 -قدد َِدلف-وت لَ م هف َبه ج دِ ، فلحدب بدأبي بصدير ، فدال يخدرج مدن قدريش رجدل 

مدد هف عصدداب  . فمددا ِددمعها بعيددر لقددريش خرجددَ َّلدد  َّا لحددب بدده ، ةتدد  اجتمعددَ 
لَ قريش َّل  ال اي  ت اشده   الًام َّا اعترهها لها ، فقاتلههف َوخ وا َمهالهف ، فأِر

 هللا والرةف َ  َتاه م هف فهه  من .
وكدا  هد ا الصددلح فتحدًا عظءمدًا ، ويصددرًا ماي دًا للم ددلمين ، وذلدَ لمدا ترتددب علءده مددن 

َلددَ عددن صدددارتها م دداف  عظءمدد  ؛ ةيددث ا  عترفددَ قددريش بالم ددلمين ، وقددهتهف ، وت ا
َعامتها الدي ء  ، فال عفب َّذًا َ  ي َمءه هللا تعال  فتحا ماي ا .  الدييهي  و

 وووووووووووووووووو
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 صلح الحايبيب 
 

: َةداث الحدياء :  المبحث األِو
ددِه  مددن ال دد    َوصددحابه أل اا العمددَر فددي يددهم ااْ ددين هددالِ ذ  القعدددَ  خددرج الِر

 ال ا ِ  الهفري  .
ددِه  يخًد  َ  تعددرض لده قددريش بحدرب َو يصدددوه عدن الايددَ الحددرام ،   وكدا  الِر

َهل الاها   مدن األعدراب لءخرجدها معده ، فدأبا وا  ل لَ اِت  ر العرب ومن ةهله من 
 علءه ، فخرج بمن معه من المهاجرين واأليصار ونمن لحب به من العرب. 

ءق  يهايا األعراب، فقاِ: } ِءقِه لَ المخل ه  من األعراب وقد كًف القر   عن ةق
شددغلت ا َمهال ددا وَهلهيددا فاِددتغ ر ل ددا. يقهلدده  بأل دد تهف مددا لددء  فددي قلددهنهف ، قددل فمددن 
يملددَ لمددف مددن هللا شدديئًا َّ  َرا  بلددف هددرًا َو َر ا بلددف ي عددًا ، بددل كددا  هللا بمددا تعملدده  

ِه وال َين ذلَ في قلهنلف خايرًا. بل ظ  تف َ  لن ي قلب الِر َهليهف َبدًا و م م ه  َّل  
 وظ  تف ظن ال ها وك تف قهما بهرا(.

َعددراب جهي دد  ومزي دد  ، وذكددر  وقددد ذكددر مفاهددد َ  األعددراب الدد   ع ددتهف اْليدد  هددف 
الهاقددد  َ  األعددراب الدد   تًدداغلها بددأمهالهف َووا هددف وذراريهددف هدده ب دده بلددر ومزي دد  

 وجهي  .
َ  الم ددلمين كددايها يحملدده  َِددلحتهف اِددتعدا  للدددفاع عددن وي هددف مددن روايدد  البخددار  

 َي  هف في ةال  ااعتداا عليهف.
لقد ات ب خم   من ال ين كايها في ه ه الغزَو عل  َ  عدد  مدن خدرج فيهدا كدايها َل دا 

 َورنعمائ  رجل.
ددِه  ولقدد صدل  الم ددلمه  َوةرمدها بددالعمَر ع ددما وصددلها َّلد  ذ  الحلء دد  ، وقلدد الِر

الهددددد  َوشددددعره ، وعددددد ها ِددددبعه  بديدددد . ونعددددث بددددين يديدددده ب ددددر بددددن ِدددد ءا    هللا 
 الخزاعي المعاي عي ا له َّل  قريش لءأتءه بخارهف.

ددل َّلدديهف طائ دد  مددن  وع دددما وصددل الم ددلمه  الروةدداا جددااه يبددأ عدددو بضددءق  ، فأِر
 َصحابه ، فيهف َبه قتا َ األيصار  ، ولف يلدن محرمدًا ، فدَر  ةمدارًا وةًدءًا ، فحمدل
علءدده فاع دده ، ورفددَّ َصددحابه َ  يعي ددهه علءدده ، ولمدد هف َكلددها م دده وهددف ةددرم ، ْددف 
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ِه  فدي ال دقءا ، اِدت تهه فدي األمدر ، فدأذ    شلها في ةل ذلَ ، فع دما التقها بالِر
 ألصحابه بأكل ما جاؤوه به من بقء  اللحف ما  امها لف يعي ها عل  صيده.

دِه  وع دما وصلها ع  ا  جااهف ب ر بدن ِد ءا  المعادي بخادر قدريش فقداِ: ) يدا ِر
هللا ، هدد ه قددريش قددد ِددمعَ بم دديرب فخرجددها معهددف العددهذ الماافيددل قددد لب ددها جلدده  
ال مهر ، وقد يزلها ب   طه  يعاهدو  هللا ا تدخلها عليهف َبدًا ، وه ا خالد بن الهليد 

علد   يدار َصدحابه فدي َ  يغيدروا   فدي خديلهف قددمها كدراع الغمدءف(. فاِتًدار ال ادي 
الد ين ياصدروا قريًددًا واجتمعدها معهدا ليدددعها قريًدًا ويعده وا للدددفاع عدن  يدارهف ، فقدداِ 
ِه هللا ، خرجدَ عامددًا لهد ا الايدَ ا تريدد قتدل َةدد  َبه بلر رهي هللا ع ه: ) يا ِر

دِه هللا  : ) امضدها   وا ةرب َةدد ، فتهجده لده ، فمدن صدديا ع ده قاتل داه(. فقداِ ِر
 .عل  اِف هللا(

ددِه  بقددرب خيددل المًددركين مدد هف صددل  بأصددحابه صددالَ الخددهم   وع دددما علددف الِر
 بع  ا .

ددِه  طريقددًا وعددَر عاددر ْ ءدد  المددرار ،   ولت ددا   ااشددتباب مدد  المًددركين ، ِددلَ الِر
وهي مهبَ الحدياء  ، وقاِ ع دما وصلها : )مدن يصدعد الث ءد  ْ ءد  المدرار فإيده يحدَ 

فمدا  َِو مدن صدعدها خيدل ب دي الخدزرج ، ْدف تتدام ع ه ما ةدَ عدن ب دي َِّدرائيل( ، 
 ال ا .

وع دددما َةددد  بتغييددر الم دددلمين خددَ ِددديرهف رجدد  َّلددد  ملدد  ، وخرجدددَ قددريش للقددداا 
بقها الم لمين َّل  الماا ه ا.  الم لمين ، فع لرت بالدح ، ِو

ِه  مدن الحدياءد  بركدَ ياقتده القصدهاا ، فقداِ الصدحاب  رهدي   وع دما اقترب الِر
: )مدا خدألت القصدهاا ، ومدا ذاب لهدا   : )خدألت القصدهاا( ، فقداِ ال ادي  هللا ع هف

بخلددب ، ولمددن ةب ددها ةدداب  ال يددل(. ْددف قدداِ: والدد   ي  ددي بيددده، ا ي ددألهي ي خادد  
ادَ، ْدف عددِ عدن  خدِه  َجرهدا فْه َعايدتهف َّياهدا(، ْدف  يعظمه  فيها ةرمدات هللا َّا 

ددار ةتدد  يددِز بأقصدد  الحدياءدد  علدد  ْمددد  قليددل المدداا، مددا لاثددها َ   –ئددر ب –ملدد  ِو
ددِه هللا  العاددش، فددايتزع ِددهمًا مددن ك ايتدده ْددف َمددرهف َ    يزةددهه ْددف اشددتمها َّلدد  ِر

يفعلهه يءه، ففداش لهدف بدالر  فدارتهوا جمءعدًا ، وفدي روايد  َيده جلد  علد  شدق  الائدر 
فدعا بماا فمضمَّ ومج في الائر. ويملن الفم  بأ  يله  األمرا  معا وقعًا ، كمدا 
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دِه ذ تمضدمَّ فدي  لده   كر ابن ةفر. وي يده ما ذكره الهاقد  وعرَو من َ  الِر
 وصبه في الائر ويزع ِهمًا من ك ايته فألقاه فيها و عا ف ارت.
ددددِه  علدددد  َِّددددالمهف ،   ولخصددددائص قددددريش وملايتهددددا بددددين العددددرب ، وةددددرص الِر

عادر عدن وتح ر عل  ع ا هف وخ اَر َرواةها في الحروب م  الم دلمين ، فهدا هده ي
ه ه الح َر بقهله : ) يا ويح قريش ، َكلتهف الحرب ، ماذا عليهف له خلدها بي دي وندين 
ِددائر ال دددا  ، فدددإ  َصددابهيي كدددا  الددد   َرا وا ، وإ  َظهريددي هللا علددديهف  خلدددها فدددي 
ااِالم وهه وافرو  ، وإ  لف ي علها قاتلها ونهف قَه ، فماذا تظن قريش ، وهللا َّيدي ا 

َاِ َجاهدهف   (.…عل  ال   بعث ي هللا له ةت  يظهره هللا َو ت  ر  ه ه ال ال   َ
دِه  َيدداَر   بد ِ الِر دعه افهدام قددريش َيده ا يريدد ةرندًا معهددف، وإيمدا يريدد  مدا فددي ِو

الايددَ الحددرام وتعظءمدده، وهدده ةددب الم ددلمين، كمددا هدده ةددب لغيددرهف، وع دددما تأكدددت 
ددلَ َّلءدده مددن ي اوهدده ويتعددرم علدد  قدد َه الم ددلمين ومدددَ عددزمهف قددريش مددن ذلددَ َِر

عل  القتاِ َّذا َلفئها َّلءه، وطمعًا في صد الم لمين عدن الايدَ بدالارق ال دلءم  مدن 
 جه  ْالث .

ددِه هللا    فأتداه بددديل بدن ورقدداا فددي رجداِ مددن خزاعد ، وكايددَ خزاعدد  عيبد  يصددح ِر
َهددل تهامد ، وني ددها َ  قريًدًا تعتددزم صدد الم ددلمين عدن  خددِه ملد ، فأوهددح لهددف  مدن 

ِدداب مفيئدده وذكدددر لهددف الضددرر الدد   وقددد  علدد  قددريش مددن اِدددتمرار   ِددِه هللا ر 
الحرب، واقترح عليهف َ  تمه  بيد هف هديد  َّلد  وقدَ معلدهم ةتد  يتضدح لهدف األمدر، 
وإ  َبها فال م اص من الحرب وله كا  في ذلَ هالكه، ف قلها ذلَ َّل  قريش، وقالها 

َّ  محمددًا لدف يدأت لقتداِ وإيمدا جداا  لهف: يا معًدر قدريش، َّيمدف تعفلده  علد  محمدد،
َائرًا ه ا الايَ، فاتهمههف وخاطاههف بما يلرهه ، وقالها: وإ  كا  َّيما جداا لد لَ فدال 

 وهللا وا يدخلها علي ا ع َه َبدا وا تتحدث ب لَ العرب.
ِه  دل   َورا  الِر َ  ي كد هدفه من ه ه الزياَر ويًهد عل  ذلَ كدل العرب،لد ا َِر
ِه َّل  قريش  خراش بن َمء  الخزاعي عل  جمله) الثعلب( ولم هف عقروا به جمل ِر

 ، َورا وا قتله ، فم عته األةابءش ، أليهف من قهمه.هللا 
دِه  عمدر بدن الخاداب ليبعثده َّلد  ملد  ، فيالدي ع ده َشدرام قدريش مدا   ْف  عا الِر

ددِه هللا ، َّيددي َخددام قريًددًا علدد  ي  ددي ، و  لددء  بملدد  جدداا لدده ، فقدداِ عمددر : )يددا ِر
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مددن ب ددي عددد  بددن كعددب َةددد يم ع ددي ، وقددد عرفددَ قددريش عددداوتي َّياهددا ، وغلظتددي 
َعز بها م ي ، عثما  بن ع ا (.  عليها ، ولمن َ لَ عل  رجل 

ِه هللا  عثما  يبعثه َّليهف. ف ِز عثما  فدي ةمايد  وجدهار َبدا  بدن ِدعيد   فدعا ِر
دالته ، َوذيدها لده بدالاه  ام بالايدَ ، فقداِ : )مدا ك دَ بن العاص األمه  ةتد  َ   ِر

دِه هللا  دِه هللا ألفعل ةت  يادهم بده ِر َ    ( واةتب دته قدريش ع ددها ، فالدي ِر
دِه هللا  َصدحابه للاءعد  تحدَ شدفر ِدمَر ، يبدايعهه   عثما  قد قتل. ول لَ  عدا ِر

جمءعًا عل  المهت ، ِه  الفد بن قء  ، وذلدَ ل  اقده.و فدي روايد  َ  الاءعد  كايدَ 
صار ، وفي رواي  علد  عددم ال درار ، وا تعدارض فدي ذلدَ أل  المبايعد  علد  عل  ال

 المهت تع   الصار ع د اللقاا وعدم ال رار.
وكددا  َِو مددن بايعدده علدد  ذلددَ َبدده ِدد ا  عاددد هللا بددن وهددب األِددد  ، فخددرج ال ددا  

ددددِه  َهددددل   بعددددده يبددددايعه  علدددد  بءعتدددده ، فددددأْ   علدددديهف الِر ، فقدددداِ : ) َيددددتف خيددددر 
، وقدداِ : ) ا يدددخل ال دددار َّ  شدداا هللا ، مددن َصدددحاب الًددفَر َةددد الددد ين  األرض(

 بايعها تحتها(.
ِه هللا  َّل  يده الءم د  ، وقداِ )هد ه يدد عثمدا ( ، فضدرب بهدا علد  يدده   َوشار ِر

 الء ر  ، وقاِ : )ه ه لعثما (. ف اِ عثما  ب لَ فضل الاءع .
 ه بعد الاءع  مباشَر.وقال َ  تتاهر األمهر عا  عثما  رهي هللا ع 

وعرفددددَ هدددد ه الاءعدددد  بددددد )بءعدددد  الرهددددها ( ، أل  هللا تعددددال  َخاددددر بأيدددده رهددددي عددددن 
 َصحابها ، في قهله : } لقد رهي هللا عن الم م ين َّذ يبايعهيَ تحَ الًفَر{.

لَ قريش عد ًا من ال  راا للت داوض مد  الم دلمين ، بعدد ِد اَر بدديل بدن ورقداا.  َِر
ددلها عددرَو بددن  م ددعه  الثق ددي ، وقاددل َ  يتحددرب خًددي َ  ي الدده مددن التع ءدد  فقددد َِر

ددها المقالدد  مددا يدداِ مددن ِددبقه ، فاددين لهددف مهق دده مدد هف ، َوقددروا لدده بأيدده غيددر مددتهف  ِو
ع دهف ، وذكر لهف َ  ال   عرهه عليهف محمد هه خا  رشد. و عاهف َّل  قاهلها، 

 فهافقها عل  َريه.
ِه  ِ لادديل، فقداِ عدرَو ع دد ذلدَ: َ  محمدد ، قاِ له ما قا  وع دما جاا َّل  الِر

َهلده قالدَ؟ وإ   ََريَ َّ  اِتأصلَ َمر قهمَ ، هل ِمعَ بأةد من العدرب اجتداح 
تمدن األخدر  ، فدإيي وهللا ا َر  وجههددًا وإيدي ألر  َشدهابًا مددن ال دا  خلءقدًا َ  ي ددروا 
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 …ويدددعهب. فقدداِ لدده َبدده بلددر : امصددص بظددر الددالت ، َيحددن ي ددر ع دده ويدعدده ؟ 
ِه   ، والمغيَر بن شعب  قائف علد  َر  الا دي   وكا  كلما تملف كلم  َخ  بلحء  الِر

  ددِه هللا  …  ومعدده ال ددء  ، يءضددرنه ب عددل ال ددء  ويقددِه : ََخددر عددن لحءدد  ِر
ددِه صدددل  هللا علءددده ِددلف وةددداهف لدده وت ددداييهف فدددي  ولحددظ عدددرَو تعظددءف الصدددحاب  للِر

)َ  قدهم ، وهللا لقدد وفددت علد  الملدهب ، طاعته ، فلما رج  َّل  قريش ، قداِ لهدف : 
ووفدت عل  قءصر وك ر  وال فاشي ، وهللا ما َريَ ملمًا قدَ يعظمده َصدحابه مثدل 

 ما يعظف َصحاب محمد محمدًا(.
دِه هللا  قداِ : )َّ    ْف بعثها الحلء  بن علقم  الم ايي ِيد األةدابءش ، فلمدا ر ه ِر

هدده ةتدد  يددراه( ، فلمددا َر  الحلددء  الهددد  هدد ا مددن قددهم يتددألهه  فددابعثها الهددد  فددي وج
دِه  ي يل علءه من عرض الها   في قالئده ، رجد  َّلد  قدريش قادل َ  يصدل َّلد  ِر

، وذلَ َّعظامًا لما َر  ، وقاِ لقدريش : َريدَ الادد  قدد قلددت َوشدعرت ، فمدا   هللا 
َعرابددي ا علددف لددَ. فغضددب  َر  َ  يصدددوا عددن الايددَ ، فقددالها : اجلدد  ، َّيمددا َيددَ 
وقاِ : يا معًر قريش ، وهللا ما علد  هد ا ةال  داكف ، َيصدد عدن بيدَ هللا مدن جدااه 
معظما له !! والد   ي د  الحلدء  بيدده لدتخلن بدين محمدد وندين مدا جداا لده َو ألي در  
 باألةابءش ي َر رجل واةد، قالها : مه ، ك  ع ا ةت  يأخ  ألي   ا ما يره  به.

دِه هللا ْف بعثها َّلءه ملَر بن ة دص ، فلمدا  قداِ : ) هد ا ملدَر وهده رجدل   ر ه ِر
دِه  …فاجر(  دهًا   ففعل يللف الِر ، فاي مدا هده يللمده َّذ جداا ِدهيل بدن عمدرو ِر

مت ددائاًل : ) لقددد ِددهل لمددف َمددركف(. وقدداِ : ) قددد َرا    مددن قاددل قددريش ، فقدداِ ال اددي 
عمدرو : ائدَ القهم الصلح ةين بعثها ه ا الرجل( ، وكايَ قريش قد قالَ ل هيل بن 

محمدًا فصدالحه ، وا يلدن فدي صدلحه َّا َ  يرجد  ع دا عامده هد ا ، يدأهللا ا تحددث 
ددِه هللا  تملددف فأطدداِ   العددرب ع ددا َيدده  خلهددا علي ددا ع ددَه َبدددًا . فلمددا ايتهدد  َّلدد  ِر

 المالم ، وتراجعا ، ْف جر  بي هما الصلح. 
ددِه  َبددي طالددب ، كاتددب فددي َّمددالا شددروط الصددلح علدد  علددي بددن   وع دددما بدددَ الِر

الصحء   ، اعترض ِدهيل علد  كتابد  كلمد  )الدرةمن( فدي الب دمل  ، َورا  بددًا ع هدا 
َ  يلتددب )باِددمَ اللهددف( ، أليهددا ببدداَر الفدداهليين ، ورفددَّ الم ددلمه  ذلددَ ، ولمددن 

دِه  ددِه   الِر وافدب علد  اعتدراض ِدهيل. ْدف اعتدرض ِدهيل علد  ببداَر )محمدد ِر
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ببدددداَر : ) محمددددد بددددن عاددددد هللا( ، فهافقدددده َيضددددًا علدددد  هدددد ا هللا( ، َورا  بدددددًا ع هددددا 
 ااعتراض.

ِه  : )عل  َ  تخلها بي  ا ونين الايَ ف اهم به( اعترض ِهيل   وع دما قاِ الِر
قائاًل : ا تتحدث العرب َيا َخ يا هدغا  قهدرًا ولمدن ذلدَ فدي العدام المقادل ، ف خدرج 

ِالح الراكب ا تدخلها بغير ال يهم ع َ فتدخلها بأصحابَ فأقمَ فيها ْالًْا معَ 
ِه   عل  ه ا الًرط .  في القرب . فهافب الِر

ْف قاِ ِهيل : وعل  َ  ا يأتءَ م دا رجدل وإ  كدا  علد   ي دَ َّا ر  تده َّلي دا. قداِ 
الم لمه : ِبحا  هللا ! كء  يدر  َّلد  المًدركين وقدد جداا م دلما؟! فاي مدا هده كد لَ 

دف فدي قيده ه ، وقدد خدرج مدن َِد ل ملد  َّذ  خل َبه ج دِ بدن ِدهيل بدن  عمدرو يِر
ةتد  رمد  ب   ده بدين َظهدر الم دلمين فقدداِ ِدهيل : هد ا يدا محمدد َِو مدن َقاهددءَ 

: )َّيدا لدف يقدَّ المتداب بعدد( ، فقداِ ِدهيل : وهللا   علءه َ  تر ه َّلي ، فقاِ ال اي 
 َّذًا لف َصالحَ عل  شيا َبدًا.

ددِه  لددح الِر ا ج دددِ ، فددرفَّ علدد  الددرغف مددن مهافقدد  علدد  ِددهيل َ  ي ددتث ي َبدد  َو
ِه  ِه   ملَر عل  طلب الِر  بدًا من َّمضاا ذلَ ل هيل.  ، ولف يفد الِر

ْف بعد ه ا تف اات اق عل  بقء  الًروط وهدي : ) علد  وهد  الحدرب عًدر ِد ين ، 
يأمن فيها ال ا  ، ويلف بعضدهف عدن بعدَّ ، َو  بيد هف عيبد  مل هفد  ، فدال َِّدالِ 

، َو  مدددن َةدددب َ  يدددخل فدددي عقدددد محمدددد وعهدددده  -خءايددد  – َّغدددالِ وا -ِددرق   -
ِه هللا  وعهدده ، وتهاْادَ ب ده    خل يءه (. فتهاْاَ خزاع  فقالها : يحن م  عقد ِر

 بلر فقالها : يحن في عقد قريش وعهدهف.
لقد تارم كثيدر مدن الصدحاب  مدن معظدف هد ه الًدروط. ومدن األ لد  علد  ذلدَ َ  علءدًا 

دِه هللا( التدي اعتددرض عليهدا ِدهيل بددن عمدرو ، فقداِ لدده  اعتد ر عدن محده كلمدد  ) ِر
ِه هللا  ِه هللا   ِر . وكتب عل  ملايهدا : )َريي ملايها( ، فأراه ملايها فمحاها ِر

)ابن عاد هللا(. وغضاها لًرط ر  الم لمين ال دارين مدن قدريش َّلد  الم دلمين ، فقدالها 
ددِه هللا ، يمتددب هدد ا؟ ( قدداِ : )  يعددف َّيدده مددن ذهددب َّلدديهف فأبعددده هللا ، ومددن : ) يدا ِر
 جاايا م هف ِءفعل هللا له فرجًا ومخرجًا(.
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دِه هللا  غاهدبًا ع دد كتابد  ذلدَ الصدلح ،   ويحلي عمر بن الخااب مفيئه َّلد  ِر
قاِ : ) فأتيدَ يادي هللا ، فقلدَ : َل دَ يادي هللا ةقدًا ؟ قداِ : بلد . قلدَ: َل د ا علد  

قاِ: بل  ، قلَ: فلف يعادي الديءد  فدي  ي  دا َّذًا ؟ قداِ : الحب وعدويا عل  الباطل ؟ 
َعصدددءه وهدده ياصدددر . قلدددَ: َولددء  ك دددَ تحدددْ ا َيدددا ِددد أتي  دددِه هللا ول ددَ  َّيددي ِر
الايددَ ف اددهم بدده ؟ قدداِ: بلدد . َفأخارتددَ َيددَ تأتءدده العددام ؟ قدداِ : قلددَ : ا . قدداِ: 

ِه فإيَ  تءه وماهم به(. َوت  عمر َبا بلر وقاِ له مثل ما قاِ ل ، فقاِ له   لِر
ِه هللا  َه ، يأهللا   َبه بلر : َّيه لِر ولء  يعصي رنه وهه ياصره ، فاِتم َ بغر

َلددَ َصددهم َوتصددددق وَعتددب مددن الدد   صددد عَ  َّيدده علدد  الحددب ، وقدداِ عمدددر : مددا 
مخافدد  كالمددي الدد   تملمددَ بدده يهمئدد  ةتدد  رجددهت َ  يلدده  خيددرًا ( ولددف تاددب ي دد  

 ًرًا بال تح.عمر َّا ع دما يِز القر   مب
وع دما كا  َبه ج دِ ي ت فد بالم دلمين قدائاًل : يدا معًدر الم دلمين ، َتر وي دي َّلد  

ِه  يقِه : ) يا َبا ج دِ ، اصدار واةت دب   َهل الًرب يء ت هيي في  ي ي ؟ والِر
فإ  هللا عز وجل جاعل لَ ولمن معَ من الم تضع ين فرجا ومخرجًا( ، كدا  عمدر 

يغريدده بأبءدده ويقددرب َّلءدده ِددء ه ، لمددن َبددا ج دددِ لددف ي عددل ، يمًددي بف ددب َبددي ج دددِ 
فأعيددد َّلدد  المًددركين ، وذلددَ لحلمدد  تفلددَ لل ددا  يءمددا بعددد ، يددهم كددا  َبدده ج دددِ 
َوصدحابه ِددابًا فدي َّلغدداا شدرط ر  الم ددلمين َّلد  الم ددار ، وفدي َِّددالم ِدهيل ومهق دده 

ِه  َهل مل  َ  يرتدوا ع دما مات الِر  اِالم بلالم بلءي.فثاتهف عل  ا  يهم كا  
وقاِ ِهل بن ة ء  يهم ص ين : )اتهمها َريلف ، َريت ي يهم َبي ج دِ ولده َِدتاء  

ِه هللا   لر  ته(.  َ  َر  َمر ِر
ِه  دهف ، لدف يقدف مد هف َةدد َّلد    وع دما َمرهف الِر بأ  ي حروا الهد  ويحلقدها رؤِو

 ع هدا وةلد  لهدا مدا ذلَ ، فمرر األمر ْالث مرات ، فدخل علد  َم ِدلم  رهدي هللا
ةددث مددن الم ددلمين ، فأشدارت َّلءدده بددأ  ياددَ هدده بمددا يريدد ، ف عددل ، فقددامها ف حددروا ، 
ددِه    وجعددل بعضددهف يحلددب بعضددًا ةتدد  كددا  بعضددهف يقتددل بعضددا غمددًا ، فدددعا الِر

لمن ةلب م هف ْالًْا ولمن قصر لمَر واةدَ. وكا  عد  مدا يحدروه ِدبعين بديد  ، كدل 
 ص.بدي  عن ِبع  َشخا
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ِه هللا  يهمئد  جمداًل ألبدي جهدل مدن غ دائف بددر ، يحدره لءغدءظ بد لَ   وكا  هد  ِر
المًركين . ويحروا بعَّ الهدد  فدي الحدياءد  فدي الحدل والدبعَّ اْلخدر يحدره ياجءد  

 بن ج دب  اخل م اق  الحرم.
وا شَ َ  ه ا التصرم من عمر وغيره من الم لمين ما هه َّا اجتها  م هف ورغب  

 ِ المًركين.في َّذا
َهف خدالِ م اوهدات كتابد  الصدلح  ولف تتهقف قدريش عدن التحدرش بالم دلمين واِدت زا

ددِه  َاا هدد ه األفعدداِ.   ونعددد كتابتدده ، وقددد تصددرم الِر والصددحاب  بايضددباط شددديد َّ
فع دددما ةدداِو ْمددايه  مددن رجدداِ ملدد  مهاجمدد  مع ددلر الم ددلمين فددي غددَر ، َِددرهف 

ددِه  كددرر المحاولدد  ْالْدده   خددرو  مددن قددريش َْ دداا ، و   الم ددلمين وع ددا عدد هف الِر
ِه   َيضا ِراةهف.  َّبرام الصلح ، فأِروا ، َوطلب الِر

ونعدد َّبددرام الصددلح ةدداِو ِددبعه  مددن المًددركين اِددت زاَ الم ددلمين، فأِددروهف وقددبَّ 
دِه  ، بعدد َّبدرام الصدلح   ِلم  بن األكهع عل  َرنع  من المًركين َِااوا َّلد  الِر

ددده  . وقدددد يزلدددَ فدددي ذلددَ اْليددد  } وهددده الددد   كددد  َيدددديهف عددد مف ِ ، فع ددا عددد هف الِر
 َويديلف ع هف ببان مل  من بعد َ  َظ ركف عليهف{.

ْف رج  الم لمه  َّل  المدي   بعد َ  غابها ع ها شهرًا ويصدف الًدهر ، م هدا بضدع  
 عًر يهمًا ، ويقاِ عًرين يهمًا ، ملثهها بالحدياء .

في تمثير الاعام والماا ، مثلما ةددث فدي   اي وفي طريب العه َ تمررت معفَز ال 
طعام جابر يهم الخ دق ، وتمثير ماا بئدر الحدياءد  ، فقدد ذكدر ِدلم  بدن األكدهع َيهدف 

دِه  َوا  الفدءش ، فلدف   ع دما َصابهف الفهع وكا وا َ  ي بحها رواةلهدف  عدا الِر بدأ
جمءعًا وةًدها جدرنهف يتفاَو رنض  الع ز ، وهف َرن  عًَر مائ  ، فأكلها ةت  شبعها 

، ْدددف جددديا لددده بدددأ اَو وهدددها فيهدددا يا ددد  مددداا فأفرغهدددا فدددي قددددح ، فتههدددأ م هدددا كدددل 
 الفءش.

ويزلددَ ِددهَر ال ددتح ، وهددف فددي طريددب العدده َ : }َّيددا فتح ددا لددَ فتحددا ماي ددا{ وقدداِ ع هددا 
ِه  : ) لقد َيزلَ علي الليل  ِهَر لهي َةب َّلي مما طلعَ علءده الًدم (.   الِر

دِه وقاِ عمر مت : ) يعدف( ، فاابدَ ي  ده ورجد    عفبًا: َو فتح هه ؟ فقاِ له الِر
، وفي رواي  : ) يعف ، وال   ي  ي بيده َّيه ل دتح( وفدرح الم دلمه  بد لَ فرةدًا غدامرًا 
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، وايفلَ تلَ ال حاب  من الغف ، َو ركها قصهرهف عن َّ راب كل األِباب وال تدائج ، 
ه   له.َو  الخير في الت لءف ألمر هللا وِر

َهلهدا ع دددما  وع ددما جااتده َم كلثددهم ب دَ عقبدد  بدن َبددي معدءَ مهداجَر لددف ير هدا َّلدد  
َعلف  طلاهها لما َيِز هللا في ال  اا } َّذا جااكف الم م ات مهاجرات فامتح ههن ، هللا 

ددِه  …بإيمددايهن  لهدد ا يختاددرهن ، فددإ  كددن خددرجن   وا هددف يحلدده  لهددن( فمددا  الِر
َواجهن ، وكا  قال الصلح ا يعيد َّليهف  ب اب ااِالم اِتبقاهن م   ف  مههرهن أل

 مههر الزوجات.
وه ه اْلي  الهار َ في عدم ر  المهاجرات الم لمات َّل  الم ار هي التدي اِدتث َ مدن 

 شرط الر  وةرمَ الم لمات عل  المًركين } وا تم لها بعصف المهافر{.
 المبحث الثايي : فقه وةلف و رو  في صلح الحدياء : 
ع ددددما وجدددد ِددداب مددداي  مدددن َ اا الم دددلمين لعمدددرتهف التدددي َةرمدددها لهدددا تحللدددها ،  -1

 ون لَ شرع التحلل للمعتمر َويه ا يلزمه القضاا. 
ِه  -2 لمعب بن عفَر َ  يحلب َرِه وهه محرم ، ألذ  َصابه ، عل    َذ  الِر

ي  } فمن كدا  َ  ي بح شاَ فدي  َو يصهم ْالْ  َيام َو ياعف ِت  م اكين ويزلَ األ
 م مف مريضا َو به َذ  من َرِه ف دي  من صءام َو صدق  َو ي َ{.

َلهف ع دما يِز المار.  َّذ  ال اي  -3  للصحاب  بالصالَ في م ا
وقعدَ تااءقددات عملءد  لمادددَ الًدهر  فددي ااِدالم ، ةيددث اِتًدارهف فددي ااغدداَر  -4

م ِلم  في َمر ال ا  ع دما عل  ذرار  المًركين ال ين ي ايدو  قريًًا ، واِتًار َ
 َبا وا في التحلل ، َوخ  بَريها.

وي ت تج من مدَ الصلح َ  الحد األعل  لمها ي  الم ار عًر ِ ين ، أل  َصل  -5
 العالق  معهف الحرب ولء  الهدي .

 جهاَ مصالح  الم ار عل  ر  من جاا من قالهف م لمًا. -6
ف( وذلددَ ع دددما قدددم علدديهف ِددهيل بددن : ) ِددهل َمددرك  اِددتحباب الت دداِؤ لقهلدده  -7

 عمرو م اوهًا.
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ك ر من يقِه : ) ماريا ب ها ك ا وك ا( والصهاب َ  يقِه : ) ماريا ب ضل هللا  -8
ددِه  للصدحاب  ع ددما صدل  بهددف الصدبح َّْدر مادر هاددل   ورةمتده (. قداِ ذلدَ الِر

 لياًل.
ه خددداص بددده ، وهددد  مثدددل التههددد  بمددداا وهددد ئه   جدددهاَ التادددرب بآْدددار ال ادددي  -9

 خالفًا ْلْار الصالحين من َمته.
ال دد   لمددن يددام عددن صددالته َو ي دديها َ  يصددليها وإ  خددرج وقتهددا ، وذلددَ أل   -10

الم لمين يامها عن صالَ ال فر وهف في طريب عه تهف من الحدياء  ولدف يدهقظهف َّا 
هف بالِ ، فصلهها ةين اِتءقظها.  ةر الًم  ، ويام ةاِر

من قريش بلءا  الم لمين ألِو مَر ، فعداملتهف معاملد  ال دد  في الصلح اعترام -11
 لل د.
ذهدداب هيبدد  قددريش ، بدددليل مبددا َر خزاعدد  اايضددمام َّلدد  ةلددف الم ددلمين  و   -12

 خًء  من قريش كما كا  في ال ابب.
َتدداح الصددلح للم دددلمين الت ددرغ ليهدده  خيادددر خاصدد  ويهدده  تءمددداا وفدددب بصددد    -13
 عام .
مضاع   جهه هف ل ًر ااِالم ، وفي ذلَ قاِ الزهدر  : ) فما  َتءح للم لمين -14

َعظف م ده ، َّيمدا كدا  القتداِ ةيدث التقد  ال دا  ، فلمدا  فتح في ااِالم فتح قاله كا  
كايددَ الهديدد  ووهددعَ الحددرب ، و مددن ال ددا  بعضددهف بعضددًا ، والتقددها فت اهددها فددي 

َع  ، فلف يللدف َةدد بااِدالم يعقدل َّا   خدل يءده ، ولقدد  خدل فدي تي دَ الحديث والم ا
ال  تين مثل من كا  في ااِالم قال ذلَ( وعلب ابن هًام عل  ه ا قائاًل :)والددليل 

ددِه هللا  خددرج َّلدد  الحدياءدد  فددي َلددف َورنعمائدد  فددي قددِه   علدد  قددِه الزهددر  َ  ِر
 جابر ، ْف خرج في عام ال تح بعد ذلَ ب  تين في عًَر  ام(.

روط في مصالح الم لمين من ذلَ َ  َبا بصير ع دما جاات يتائج بعَّ الً -15
دِه  َّلديهف ع ددما طلادهه ، فعددا علد    فر من المًركين ولفأ َّل  الم لمين ر ه الِر

دِه  ءه فقتل َةدهما ، وفر اْلخر ، وعا  َبه بصير َّل  المدي د  ، وقداِ للِر   ةاِر
: )    مد هف( فقداِ ال ادي : ) قد وهللا َوف  هللا ذمتَ ، قد ر  ت ي َّليهف ْف يفايي هللا

دِه  عر ةرب له كا  له َةد( ، ف هف َبه بصدير يءد  الِر فدي ر ه َّلد    ويل َمه مر  
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المًددركين ، فلفدددأ َّلدد  ِدددء  البحدددر، وفهددف الم تضدددع ه  الم دددلمه  فددي ملددد  َّشددداَر 
ِه  : ) م عر ةرب وله كا  له َةدا( ، ف روا من مل  ولحقها بأبي بصدير ،   الِر

َبددده ج ددددِ. وتمهيدددَ مددد هف عصددداب  ، َخددد ت تتعدددرض لقهافدددل قدددريش ، وعلددد  َرِدددهف 
ِه هللا  لَ قريش َّل  ِر دل َّلديهف ،   فأِر ت اشده َ  يعاديهف األمدا  بالمدي د  ، فأِر

 وهف ب اةء  العءص ، ففاؤوا ، وكايها قريبا من ال تين َو ال بعين رجاًل.
ج يقتدد  بده فدي في قصد  َبدي بصدير َوبدي ج ددِ ورفقدائهف فدي العدءص ، يمدهذ -16

 الثبات عل  العقيدَ ون ِ الفهد في يصرتها وعدم ااِتماي  للاغاَ. 
َق هللا ، ص   488ال يَر ال اهي  في هها المصا ر األصلء  ، للدكتهر مهد  ر

 وووووووووووووووووو
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 صلح الحايبي  .. دروس وةبر .. وسي س  ..
 

) اعتمددر َرندد  عمددر كلهددن   فددي   الصددحءحين   عددن َيدد  رهددي هللا ع دده َ  ال اددي 
في ذ  القعدَ ( .. ف كر م ها عمَر الحدياءد  . والتدي اِدت  ر فيهدا العدرب ومدن ةهلده 
مدن الاددها   لءخرجددها معدده واصددحابه رهدها  هللا علدديهف يريدددو  العمددَر ع وتحركددها فددي 
اتفاه مل  ولف يخرجها ب الح اا ِالح الم افر ع وال يهم فدي القدرب ، وكدايها الدف 

 مائ  رجل ..وارنع
ِه هللا  الهد  َوشعره َوةرم بدالعمَر ونعدث بدين يديده   فلما كايها ب   الحلء   قلد ِر

عي دا لده مددن خزاعد  يخاددره عدن قدريش ةتدد  َّذا كدا  قريبددا مدن ع د ا  َتدداه عي ده فقدداِ 
َّيددي تركددَ كعددب بددن لدد   قددد جمعددها لددَ األةددابءش وجمعددها لددَ جمهعددا وهددف مقدداتلهب 

َصدحابه وقداِ َتدرو  َ  يميدل َّلد    هب واِتًدار ال ادي وصا وب عن الايدَ ومدايع
َعددايههف ف صددياهف فددإ  قعدددوا قعدددوا مهتددهرين محددرونين وإ  يفيئددها  ذرار  هدد اا الدد ين 
تمن ع قا قاعها هللا َم ترو  َ  ي م الايَ فمن صدديا ع ده قاتل داه ؟ فقداِ َبده بلدر : 

َعلددف َّيمددا جئ ددا معتمددرين ولددف يفددئ لقتدداِ َ ددهله  ةددد ولمددن مددن ةدداِ بي  ددا ونددين هللا وِر
 فروةها َّذا فراةها ةت  َّذا كايها ببعَّ الاريب قاِ ال اي   الايَ قاتل اه فقاِ ال اي 

  خالد بدن الهليدد بدالغمءف فدي خيدل لقدريش طلءعد  فخد وا ذات الءمدين   يدأهللا مدا  َّ  
دار ال اد   ي شعر بهف خالد ةت  َّذا هف بقتَر الفءش فايالب يركَّ يد يرا لقدريش ِو

ةتدد  َّذا كددا  بالث ءدد  التددي يهددبَ علدديهف م هددا بركددَ بدده راةلتدده فقدداِ ال ددا  ةددل ةددل 
ما خألت القصهاا وما   فألحَ فقالها : خألت القصهاا خألت القصهاا فقاِ ال اي 

ذاب لها بخلب ولمن ةب دها ةداب  ال يدل ْدف قداِ والد   ي  دي بيدده ا ي دألهيي خاد  
َعا ادددَ بددده فعددددِ ةتددد  يدددِز يعظمدده  فيهدددا ةرمدددات هللا َّا  َجرهددا فْه يدددتهف َّياهدددا ْدددف 

بأقص  الحدياء  عل  ْمدد قليدل المداا َّيمدا يتارهده ال دا  تارهدا فلدف يلاثده ال دا  َ  
دِه هللا  العادش فدايتزع ِدهما مدن ك ايتده ْدف َمدرهف َ  يفعلدهه   يزةهه فًدلها َّلد  ِر

َاِ يفءش لهف بالر  ةت  صدروا ع ه ..  يءه قاِ يأهللا ما 
ددِه هللا وفزعددَ قدد َ  يبعددث َّلدديهف رجددال مددن َصددحابه   ريش ل زولدده علدديهف فأةددب ِر

ددِه هللا لددء  لدي بملدد  َةددد مددن ب ددي  فددعا عمددر بددن الخادداب ليبعثدده َّلديهف فقدداِ يددا ِر
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ددل عثمددا  بددن ع دا  فددإ  عًدديرته بهدا وإيدده مالددي مددا  كعدب يغضددب لددي َّ  َوذيدَ فأِر
ِه هللا  له َّل  قر   َر ت فدعا ِر يش وقاِ َخادرهف َيدا لدف يدأت عثما  بن ع ا  فأِر

لقتاِ وإيما جئ ا عمارا وا عهف َّل  ااِالم َومدره َ  يدأتي رجداا بملد  مد م ين وي داا 
م م ددات فيدددخل علدديهف ويبًددرهف بددال تح ويخاددرهف َ  هللا عددز وجددل مظهددر  ي دده بملدد  

فايالب عثما  فمر عل  قريش بالدح فقالها : َين تريد  اايما ةت  ا ي تخ   فيها ب
دِه هللا  َ عدهكف َّلد  هللا وإلد  ااِدالم َوخادركف َيدا لدف يدأت لقتدداِ   ؟ فقداِ بعث دي ِر

وإيما جئ ا عمارا فقالها : قد ِمع ا ما تقِه فاي   لحاجتَ وقام َّلءه َبدا  بدن ِدعيد بدن 
دده فحمددل عثمددا  علدد  ال ددر  َوجدداره َور فدده َبددا  ةتدد   العدداص فرةددب بدده َوِددرج فِر

َ  يرجددد  عثمدددا  ؟ خلدددص عثمدددا  قال دددا َّلددد  الايدددَ  جددداا ملددد  وقددداِ الم دددلمه  قادددل
ِه هللا  ما َظ ه طدام بالايدَ ويحدن محصدهرو    فقدالها : ومدا   وطام به فقاِ ِر

ِه هللا وقد خلص ؟ قاِ ) ذاب ظ ي بده َا يادهم بالمعبد  ةتد  يادهم  يم عه يا ِر
 معه ( ..

يقين رجدال مدن واختلَ الم لمه  بالمًركين في َمر الصدلح فرمد  رجدل مدن َةدد ال در 
ال ريدب اْلخدر وكايدَ معركدد  وترامدها بال ادل والحفداَر وصدداح ال ريقدا  كالهمدا وارتهددن 

ِه هللا  َ  عثما  قد قتل فدعا َّلد  الاءعد    كل واةد من ال ريقين بمن فيهف ونلي ِر
ِه هللا  ِه   فثار الم لمه  َّل  ِر وهه تحَ الًفَر يبايعهه عل  َا ي روا فأخ  ِر

 يد ي  ه وقاِ ه ه عن عثما  .ب  هللا 
ولما تمدَ الاءعد  رجد  عثمدا  فقداِ لده الم دلمه  اشدت يَ يدا َبدا عادد هللا مدن الادهام 
ددِه هللا    بالايدَ فقدداِ بددئ  مددا ظ  دتف بددي والدد   ي  ددي بيددده لده ملثددَ بهددا ِدد   وِر

ددِه هللا  ولقددد  عت ددي قددريش َّلدد    مقددءف بالحدياءدد  مددا ط ددَ بهددا ةتدد  ياددهم بهددا ِر
ِه هللا  الاهام َعلم ا بالل َوة   ا ظ ا .  بالايَ فأبيَ فقاِ الم لمه  ِر  كا  

ِه هللا  للاءع  تحَ الًفَر يبايعه الم لمه  كلهف َّا الفد   وكا  عمر  خ ا بيد ِر
دِه هللا  وكددا  َِو   بدن قدء  .. وكدا  معقدل بدن ي ددار  خد ا بغصد ها يرفعده عدن ِر

ِددلم  بدن األكددهع ْدالث مددرات فدي َِو ال ددا   مدن بايعده َبدده ِد ا  األِددد  .. ونايعده
اهف و خرهف ...  َوِو
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فاي ما هف ك لَ َّذ جاا بديل بن ورقاا الخزاعي في ي ر من خزاع  وكايها عيب  يصدح 
ِه هللا  َعدا    ِر َهل تهام  فقاِ َّيي تركَ كعب بن ل   وعامر بن ل   يزلها  من 

 وصا وب عن الايَ ...مءاه الحدياء  معهف العهذ الماافيل وهف مقاتلهب 
دددِه هللا  .. ) َّيدددا لدددف يفدددئ لقتددداِ َةدددد ولمدددن جئ دددا معتمدددرين وإ  قريًدددا قدددد   قددداِ ِر

يهلتهف الحدرب َوهدرت بهدف فدإ  شدااوا مدا  تهف ويخلدها بي دي وندين ال دا  وإ  شدااوا 
َ  يدددخلها يءمددا  خددل يءدده ال ددا  فعلددها وإا فقددد جمددها وإ  هددف َبددها َّا القتدداِ فهالدد   

 ألقاتل هف عل  َمر  ه ا ةت  ت  ر  ِال تي َو لي     هللا َمره ( .. ي  ي بيده
فقاِ بديل ِأبلغهف ما تقِه فايالب ةت  َت  قريًا فقاِ َّيي قدد جئدتمف مدن ع دد هد ا 
الرجل وقد ِمعته يقِه قها فإ  شئتف عرهته علءلف . فقاِ ِ هاؤهف ا ةاج  ل ا َ  

هات ما ِمعته قاِ ِمعته يقدِه كد ا وكد ا  تحدْ ا ع ه بًيا . وقاِ ذوو الَر  م هف
.. يبعثدددَ قدددريش .. ملدددَر بدددن ة دددص .. فلمدددا َشدددرم   . فحددددْهف بمدددا قددداِ ال ادددي 

هدد ا رجددل غددا ر .. فلمددا جدداا وتملددف قدداِ لدده مثددل ماقدداِ لاددديل   علدديهف قدداِ ال اددي 
 واصحابه .

َوصدحابه   فقاِ رجل من ب ي ك اي   عهيي  ته فقالها : ائته فلما َشرم عل  ال اي 
ِه هللا  ه ا.. الحلء  بن علقمه .. وهه من قهم يعظمه  الادد  فابعثههدا   . قاِ ِر

له يبعثهها له واِتقاله القهم يلاه  فلما َر  ذلَ قاِ   ِبحا  هللا ما ي بغي له اا َ  
يصدوا عن الايَ فرج  َّل  َصحابه فقاِ َريَ الاد  قد قلدت َوشدعرت ومدا َر  َ  

َعرابدي ا يصدوا عن الا د : )اجلد  َّيمدا َيدَ  يَ ..فر ت علءه قريش بلارياا وغاِر
علف لَ( فغضب )الْحَلء  ( وقاِ: يا معًر قريش! وهللا ما عل  ه ا ةال  اكف! َْيصدر 
مًا له؟ وال   ي   الحلء  بيده! َلْتَخلرنس بين محمد ونين مدا  عن بيَ هللا من جاا معظَر

، قالها: َمه ، ْكَ  ع ا ةت  يأخ  ألي   ا « رًَ رجٍل واةدجاا له َو ألي ر س باألةابءش ي
 ما يره  به.

فقدداِ عددرَو بددن م ددعه  الثق ددي :  عددهيي  تدده فقددالها : ائتدده فأتدداه ففعددل يللمدده فقدداِ لدده 
 يحها من قهله لاديل ..  ال اي 

فرجددد  عدددرَو َّلددد  َصدددحابه فقددداِ َ  قدددهم وهللا لقدددد وفددددت علددد  الملدددهب علددد  ك دددر  
شدددي وهللا مدددا َريدددَ ملمدددا يعظمددده َصدددحابه مدددا يعظدددف َصدددحاب محمدددد وقءصدددر وال فا
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محمدا وهللا َّ  ت خف يخام  َّا وقعَ في ك  رجل م هف فددلَ بهدا وجهده وجلدده وإذا 
َمرهف ابتدروا َمدره وإذا تههدأ كدا وا يقتتلده  علد  وهدهئه وإذا تملدف خ ضدها َصدهاتهف 

 خا  رشد فاقالهها ...ع ده وما يحدو  َّلءه ال ظر تعظءما له وقد عرض علءلف 
 وعرفَ قريش هيب المهقف ، فأِرعَ ال  بعث .. ِهيل بن عمرو ..

ِه  قاِ .. ) قد ِهل لمف َمركف ( .. ارا  القهم الصلح ةدين بعثدها هد ا   فلما ر ه ِر
 الرجل ..

 ففاا ِهيل وتملف طهيال ْف ات قا عل  شروط الصلح ..
ماتب فقاِ   اكتب ب ف هللا الرةمن الدرةءف   فقاِ هات اكتب بي  ا وني مف كتابا فدعا ال

. فقاِ ِدهيل َمدا الدرةمن يدأهللا مدا يددر  مدا هده ولمدن اكتدب باِدمَ اللهدف كمدا ك دَ 
اكتدب   تمتب فقاِ الم لمه  وهللا ا يمتاهدا َّا ب دف هللا الدرةمن الدرةءف فقداِ ال ادي 

ِه هللا ف قاِ ِهيل يأهللا له باِمَ اللهف   ْف قاِ اكتب ه ا ما قاه  علءه محمد ِر
ِه هللا ما صد ياب عن الايَ وا قاتل اب ولمدن اكتدب محمدد بدن عادد  ك ا يعلف َيَ ِر

دِه هللا وإ  كد بتمهيي .ولمدن .. اكتدب محمدد بدن عادد هللا   هللا ..فقاِ ال اي  َّيدي ِر
علدد  َ  تخلددها بي  ددا ونددين الايددَ ف اددهم بدده   فقدداِ ِددهيل وهللا ا تتحدددث العددرب َيددا 

 هغا  ولمن ذلَ من العام المقال ..َخ يا 
فمتب فقاِ ِهيل عل  َ  ا يأتءَ م ا رجل وإ  كا  عل   ي َ َّا ر  تده َّلي دا فقداِ 
الم لمه  ِبحا  هللا كء  ير  َّلد  المًدركين وقدد جداا م دلما بي دا هدف كد لَ َّذ جداا 
دف فدي قيده ه قدد خددرج مدن َِد ل ملد  ةتد  رمدد   َبده ج ددِ بدن ِدهيل بدن عمددرو يِر

بين ظهدهر الم دلمين فقداِ ِدهيل هد ا يدا محمدد َِو مدا َقاهدءَ علءده َ  تدر ه  ب   ه
  َّيا لدف يقدَّ المتداب بعدد فقداِ يدأهللا َّذا ا َصدالحَ علد  شديا   َّلي فقاِ ال اي 
  فأجزه لي   قاِ ما َيا بمفيزه لَ . قاِ   بل  فافعل   قاِ مدا َيدا   َبدا فقاِ ال اي 

ر الم دلمين َر  َّلد  المًددركين وقدد جئدَ م ددلما َا ب اعدل . فقداِ َبدده ج ددِ يدا معًدد
 ترو  ما لقيَ وكا  قد ع ب في هللا ع ابا شديدا .

فقلدَ   قاِ عمر بن الخااب : وهللا ما شدلمَ م د  َِدلمَ َّا يهمئد  فأتيدَ ال ادي 
ِه هللا   َل َ ياي هللا ةقا ؟  يا ِر
 قاِ بل  .
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 بل  .قلَ َل  ا عل  الحب وعدويا عل  الباطل ؟ قاِ 
َعدائ ا ؟  فقلَ عالم يعاي الديء  في  ي  ا َّذا ويرج  ولما يحلف هللا بي  ا ونين 

َعصءه . ِه هللا وهه ياصر  ول َ   فقاِ َّيي ِر
قلَ َول َ ك َ تحدْ ا َيا ِ أتي الايَ وياهم به ؟ قاِ   بل  َفأخارتَ َيَ تأتءه 

 العام ؟  
 قلَ ا . قاِ   فإيَ  تءه وماهم به   .

دِه هللا قاِ فأ ور  علدي َبده بلدر كمدا ر  علدي   تيدَ َبدا بلدر فقلدَ لده كمدا قلدَ لِر
ِه هللا  َه ةت  تمهت يأهللا َّيه لعل  الحب .  ِر َا  فاِتم َ بغر  ِهاا ... و

وجددر  الصددلح بددين الم ددلمين وَهددل ملدد  علدد  وهدد  الحددرب عًددر ِدد ين َو  يددأمن 
كا  العام المقال قددمها  ال ا  بعضهف من بعَّ َو  يرج  ع هف عامه ذلَ ةت  َّذا

وخلددها بي دده ونددين ملدد  فأقددام بهددا ْالْددا َو  ا يدددخلها َّا ب ددالح الراكددب وال دديهم فددي 
القرب َو  من َتايا من َصحابَ لدف يدر ه علءدَ ومدن َتداب مدن َصدحاب ا ر  تده علي دا 
ددِه هللا يعادديهف  َو  بي  دا وني ددَ عيبدد  مل هفد  َويدده ا َِّددالِ وا َّغددالِ فقدالها : يددا ِر
هد ا ؟ فقداِ مددن َتداهف م ددا فأبعدده هللا ومددن َتايدا مد هف فر  يدداه َّلديهف جعددل هللا لده فرجددا 

 ومخرجا ..
دِه هللا  دِه هللا   ولما فرغ ِر قهمدها فدايحروا ْدف اةلقدها   مدن قضدء  المتداب قداِ ِر

يدأهللا مدا قددام مد هف رجددل واةدد ةتد  قدداِ ذلدَ ْددالث مدرات فلمدا لددف يقدف مدد هف َةدد قددام 
دِه هللا َتحدب فدخل عل  َ م ِلم  ف كر لهدا مدا لقدي مدن ال دا  فقالدَ َم ِدلم  يدا ِر

ذلَ ؟ اخرج ْف ا تملف َةدا م هف كلم  ةت  ت حدر بدديَ وتددعه ةالقدَ يءحلقدَ فقدام 
فخرج فلف يللف َةدا م هف ةت  فعل ذلَ يحر بديه و عا ةالقه فحلقه فلما َر  ال دا  

   كا  بعضهف يقتل بعضا غما ..ذلَ قامها ف حروا وجعل بعضهف يحلب بعضا ةت
ْف رج  َّلد  المدي د  وفدي مرجعده َيدِز هللا علءده ) َّيدا فتح دا لدَ فتحدا ماي دا لءغ در لدَ 
هللا ما تقدم من ذيبدَ ومدا تدأخر ويدتف يعمتده علءدَ ويهدديَ صدراطا م دتقءما وي صدرب 

 هللا يصرا عزيزا ( ..
ِه هللا ؟ قاِ يعف فقاِ الصحاب  ِه هللا فمدا  فقاِ عمر َوفتح هه يا ِر ه يئا لَ يا ِر

 ل ا ؟ فأيِز هللا عز وجل ) هه ال   َيِز ال لي   في قلهب الم م ين ( ..



 726 

ددلها فددي طلبدده  فلمددا وصددل َّلدد  المدي دد  جددااه َبدده بصددير رجددل مددن قددريش م ددلما فأِر
رجلددين وقددالها : العهددد الدد   جعلدددَ ل ددا فدفعدده َّلدد  الدددرجلين فخرجددا بدده ةتدد  بلغدددا ذا 

كله  من تمر لهف فقاِ َبه بصير ألةد الرجلين وهللا َّيي ألر  ِء َ الحلء   ف زلها يأ
هدد ا جيدددا فاِددتله اْلخددر فقدداِ َجددل وهللا َّيدده لفيددد لقددد جرنددَ بدده ْددف جرنددَ فقدداِ َبدده 
بصير : َريي َيظر َّلءه فأمل ه م ه فضدرنه بده ةتد  بدر  وفدر اْلخدر يعددو ةتد  بلدي 

ددِه هللا    لقددد َر  هدد ا ذعدرا   فلمددا ايتهدد   ةدين ر ه   المدي د  فدددخل الم دفد فقدداِ ِر
قاِ قتل وهللا صاةاي وإيي لمقتِه ففاا َبه بصير فقاِ يدا يادي هللا قدد   َّل  ال اي 

  ويدددل َمددده   وهللا َوفددد  هللا ذمتدددَ قدددد ر  ت دددي َّلددديهف فأيفدددايي هللا مددد هف فقددداِ ال ادددي 
  َتد  م عر ةرب له كا  له َةد   فلما ِم  ذلَ عدرم َيده ِدير ه َّلديهف فخدرج ةتد

ِء  البحر وي  لَ م هف َبه ج دِ بن ِهيل فلحب بأبي بصير فال يخرج من قدريش 
رجددل قددد َِددلف َّا لحددب بددأبي بصددير ةتدد  اجتمعددَ مدد هف عصدداب  يددأهللا ا ي ددمعه  
دلَ قدريش  بعير لقريش خرجَ َّل  الًام َّا اعترهها لها فقتلههف َوخ وا َمهالهف فأِر

ل َّليهف فمن َتاه م هف فهه  من فأيِز هللا عدز ت اشده هللا والرةف ل  َّل  ال اي  ما َِر
وجددل ) وهدده الدد   كدد  َيددديهف عدد مف َويددديلف عدد هف بددبان ملدد  مددن بعددد َ  َظ ددركف 

 عليهف ( ..
ايتهَ اهف اةداث تلَ القضء  .. وتعلف الم لمه  م ها المثير مدن الددرو  والمدهاعظ 

هيا يادين بعدَّ ماي دت ا  م هدا .. واتضح لمثيدر مدن العلمداا العديدد مدن ال هائدد .. فددع
 .. ة ب ما اقره المثير من اهل العلف ..

َمددن  ت ددرغ الم ددلمه  بعدددها لمحارندد  اليهدده  فددي خياددر ع وكدد لَ وصددلَ الدددعَه فددي 
 الهديه ال  كثير من الالدا  المفاوره .. َوم َ الم لمه  شر قريش ..

دِه هللا  .. ا  يبداغتهف وعلد    َورهاَ قَه جءش الم لمين قريًا ع ددما اِدتااع ِر
 َرِهف خالد بن الهليد ..

كمددا ايهددا  لددَ علدد  هددروَر ااةتءدداط واخدد  الحدد ر والحددرص علدد  ال ددالم  بتغييددر 
لصالَ الخهم . للحرص عل  ةءداَ   اتفاهه واتباعه م لما وطريقا وعر .. واقراره 

 الم لمين
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د الحاجد  . ويءده وك لَ بي َ َيه ابدأ  بااِدتعاي  بالمًدرب المدأمه  فدي الفهدا  ع د
 من المصلح  َيه َقرب َّل  اختالطه بالعدو َوخ ه َخبارهف

َعزعدد  صددف  وكدد لَ فددي قصدد  الحلددء  بددن علقمدد  يفددح علءدده الصددالَ وال ددالم فددي 
 العدو .. وت مءَ قهته ..

قدداِ ابددن القددءف : ومددن ال هائددد فددي صددلح الحدياءدد  َ  المًددركين وَهددل الادددع وال فددهر 
ها َمرًا يعظمه  يءه ةرمً  من ةرمات هللا د تعال  د َجيادها َّلءده والبغاَ والظلم  َّذا طلا

وَْعاددهه وَعي ددها علءدده، وإ  م عددها غيددره، يْءعددايه  علدد  مددا يءدده تعظددءف ةرمددات هللا ا 
عل  ك رهف ونغيهف، وْيم عه  مما ِه  ذلَ؛ فمدل مدن الدتم  المعاويد  علد  محادهٍب 

ٍض له َجيب َّل  ذلَ كائ اً  من كا  ما لدف يترتدب علد  ذلدَ المحادهب  هلل د تعال  د ْمر 
َعظددددف م دددده، وهدددد ا مددددن َ ق المهاهدددد  َوصددددعاها َوشددددقها علدددد  ال  دددده   مبغددددهض هلل 
..وكدددد لَ .. َ  مصددددالح  المًددددركين بددددبعَّ مددددا يءدددده هددددءف علدددد  الم ددددلمين جددددائَز 
َعل  الم  ددتين باةتمداِ َ ياهمدا  للمصلح  الراجح ، و ف  ما هه شرٌّ م ه، ف ءه  فْ  

.. 
َات تحقيب المصلح  المار ، وإ  وق  م  دَ َقل ...وهل ا ي  له  ال قه في الت ا

َهلهدددا  ولقدددد جااتددده ي ددداا م م دددات مددد هن َم كلثدددهم ب دددَ عقبددد  بدددن َبدددي معدددءَ ففددداا 
ِه هللا  بالًرط ال   كا  بي هف فلف يرجعها َّليهف . وقيل لف يق  الًرط   ي ألهيها ِر

 عممهه في الص  ين فأب  هللا ذلَ ..َّا عل  الرجاِ خاص  َورا  المًركه  َ  ي
ِه هللا »قاِ ابن هًام:  خدرج َّلد  الحدياءد  فدي  --والدليل عل  قِه الزهر  َ  ِر

َلددف َورنعمائدد  د فددي قددِه جددابر د ْددف خددرج عددام فددتح ملدد  بعددد ذلددَ ب دد تين فددي عًددَر 
 « ام

َعظدف ال تدهح؛ فدإ  »قاِ ابن القءف:  ال دا  ومن ةلف الصلح َ  ه ه الهدي  كايدَ مدن 
، َوِدمعههف القددر  ،  َمدن بعضددهف بعضدًا، واخددتلَ الم دلمه  بالم ددار وندا ؤوهف بالدددعَه

 وياظروهف عل  ااِالم جهَر  م ين، وظهر من كا  مختلاًا بااِالم ..
 ك لَ .. ايه ا ي بغي اةد ا  يغتر بقهته .. َوي تهين بضعف غيره ايضا ..
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ِه هللا )َبي ِ ءا ( ال   ْهرع َّل  المدي   ي تعا في اِتقدام َبي بصير  --ف ِر
والمددددد م ين معددددده والغددددداا هددددد ا الًدددددرط ؛ ةيدددددث َلحقدددددها بتفددددداَر قدددددريش األذ ، وهدددددَزوا 

 اقتصا ها، َوخافها َتباعها...
ددهله  َهمءدد  طاعدد  هللا وِر كمددا  لددَ قصدد  عمددر بددن الخادداب رهددي هللا ع دده ؟؟ علدد  

مدددا فدددي هددد ه القصددد  مدددن  واايقءدددا  للًدددرع وإ  خدددالف الهددده . قددداِ العلمددداا: ا يخ ددد 
وجدددهب طاعتددده واايقءدددا  ألمدددره ولددده خدددالف ظددداهر ذلدددَ مقتضددد  القءدددا ، َو كرهتددده 
ال  ه ، يءفب عل  كل مللٍف َ  يعتقدد َ  الخيدر يءمدا َمدر بده، َويده عدين الصدالح 
المتضددمن ل ددعا َ الددديءا واْلخددَر، َويدده جدداٍر علدد  َتددف الهجددهه َوكملهددا؛ غيددر َ  َكثددر 

 اب غايته وعاقب  َمرهالعقِه قصرت عن َّ ر 
كما َْ   هللا ِبحايه وتعال  عل  الم م ين ال ين بدايعها تحدَ الًدفَر )يدهم الحدياءد ( 
 ََ ددد ََ َتح  مر ريَن َّذ  ْيَبايرْعهَيددد ْ َعدددنر ال ْمددد   ُس دددَي  دددميَ بءعدددتهف )بءعددد  الرهدددها () َلَقدددد  َرهر ِو

َفَرَر ( ًس  ال
 ي صحءح البخار  من ةدديث الادراا وكا  الصحاب  ال ين شهدوها يعدويها )فتحًا(؛ ف

و  َيدتف ال دتح فدتح ملد ، وقدد كدا  فدتح ملد  فتحدًا، ويحدن  د رهي هللا ع ه د قداِ: )تعددر
 يعدر ال تح )بءع  الرهها ( يهم الحدياء (

راجعدًا، فقداِ رجدل مدن َصدحابه، مدا هد ا ب دتح؛ لقدد صددويا عدن  --فلما َقال ال اي 
دده  ْي ا، ورَ  ِر رجلددين مددن المدد م ين كايددا خرجددا َّلءدده، فالغدده  --ِ هللا الايددَ وْصدددس َهددد 

َعظف ال تهح( قد رهدي المًدركه  َ  يددفعهكف  --ذلَ  فقاِ: بئ  المالم، بل هه )
بددالراح عددن بال هددف وي ددألهيمف القضددء ، ويرغادده  َّلددءلف فددي األمددا ، وقددد َروا مدد مف مددا 

 عظف ال تهح( ..كرهها، َوظ ركف هللا عليهف، ور كف ِالمين مأجهرين؛ فهه )َ 
دو  وا تلهو  عل  َةد َويا َ عهكف في َْخراكف؟  َي يتف يهم )َْْةد( َّذ ْتصعر

َاغدددَ األبصدددار  َي ددديتف يدددهم األةدددزاب؛ َّذ جددداؤوكف مدددن فدددهقمف ومدددن َِددد ل مددد مف وإذ 
 ونلغَ القلهب الح اجر وتظ ه  بالل الظ ه ؟

َعظف ال تهح( وهللا! ي هله هه )  ا ياي هللا!فقاِ الم لمه : صدق هللا وِر
َعلف بالل ونأمره م ا.  ما فمريا يءما فمرت يءه، وأليَ 
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قاِ ابن القءف د رةمه هللا د: ومن فهائد صلح الحدياء  َ  الْمعاَهدين َّذا عاهددوا اامدام 
فخرجَ م هف طائ   فحارنتهف وغ مَ َمهالهف، ولف يتحيزوا َّل  اامام، لف يفدب علد  

ددهاان  خلددها فددي عقددد اامددام وعهددده و ي دده َو لددف  اامددام  فعهددف عدد هف، ومدد عهف مدد هف ِو
ونددين المًددركين لددف يلددن عهدددًا بددين َبددي  --يدددخلها، والعهددد الدد   كددا  بددين ال اددي 

َهدل  بصير َوصحابه وني هف، وعل  ه ا فإذا كا  بدين بعدَّ ملدهب الم دلمين ونعدَّ 
ف، ال مدد  مددن ال صددار  وغيددرهف عهدددن جدداَ لملددَ  خددر مددن ملددهب الم ددلمين َ  يغددزوه
ءد   ويغ ف َمهالهف َّذا لف يلن بي ه وني هف عهد، كما َفت  شءخ ااِالم في يصدار  َمَلا 

ايهف م تدًا بقص  َبي بصير م  المًركين ..  ِو
دل ومدا َ ر  ماي عدل بدي وابلدف ( ...  يقِه هللا تعدال  ... ) قدل ماك دَ بددعا مدن الِر

دهله علءد ه الصددالَ وال دالم ايعلددف فهدل اةدد يعددرم الغيدب غيدر هللا اذ  .. ا  كددا  ِر
 ذلَ كما بي ته ااي  المريم  ال ابق  ..

افددال يتقددي هللا اخددهتي واخددهاتي واةاتددي .. ويخافدده فددي تم يددر وت فيددر وتخددريج وتههيددد 
اخهاي ا الم لمين .. فل ت مر قليال ول تدارب اي   ا قادل فدهات ااوا  .. ولد حلف عقهل دا 

َمات .. فا  يد هللا م  الفم اع  .. ) ومن ي ت الحلم  فقد َوتدي خيدرا كثيدرا وقَ اا
َقده مدن ةيدث ايحت دب ومدن يتهكدل علد   ( ... ) ومن يتب هللا يفعل لده مخرجدا وير

 هللا فهه ة به ا  هللا بالي امره قد جعل هللا لمل شئ قدرا ( ..
مد هف والميتدين .. وصدل  هللا  ااةءدااواِتغ ر هللا لي ولهالد  ولمف ولفمء  الم دلمين 

لف ت لءما كثيرا  عل  ِيديا محمد ِو
 وووووووووووووووووو
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 الاروس والعبر من صلح الحايبي  
 

 وعي صلح الحايبي  دروس كثيرة وةبر منه  :
 حكم القي م ةلى رأس الكبير وهو ج لس: -*

بال دء ، ولدف يلدن مدن عا تده َ  يقدام   في قءدام المغيدَر بدن شدعب  علد  َر  ال ادي 
ددل العدددو مددن َّظهددار العددز  علدد  َرِدده وهدده قاعددد، وهدد ه ِدد   يقتددد  بهددا ع ددد قدددوم ِر

وال خر والتعظءف لإلمام وطاعته ووقايته بال  ه ، وهد ه هدي العدا َ الفاريد  ع دد قددوم 
ددل المددافرين علدد  المدد م ين، ولددء  هدد ا مددن  ددل المدد م ين علدد  المددافرين وقدددوم ِر ِر

َِ   ال ددهع الدد   ذمدده ال اددي  َلددٍز َقددا ف  ددنر ، فَعددن  ََبردد  مر ددرر َواب  َني  ددنر الزر َيددْ  َعَلدد  اب  َخددَرَج ْمَعاور
 َْ دمرع  َِ لرد   َفدإريَر   ٍر اج  ب دنر َعدامر َيدْ  ار َِ ْمَعاور َني رر َفَقدا ٍر َوَجَلَ  اب ْن الزر ٍر َفَقاَم اب ْن َعامر َعامر

ر  ُس  َِ ده ِْ  --َرِْ ِْ قرَءاًمدا َفل  :» َيْقده ْثدَل َلدْه الرَرَجدا دَن ال سددارر َمدن  َََةدبس ََ   َيم  َعدَدْه مر َ  َمق  َيَتَادهس
»84. 
 هل يجوز التبرك بفضالت الص لحين وآث رهم ؟ -*

ددِه هللا ةهلده قداِ: َوإرَذا َََمددَرْهْف  ف دي ةدديث عددرَو بدن م دعه  وهدده يصدف َصدحاب ِر
َتترْلددهَ  َعَلدد  َوْهددهئرهر ، َوإرَذا َتَملسدد ددَأ َكدداْ وا َيق  ددَرْه ، َوإرَذا َتَههس ددَهاَتْهف  اب تَددَدْروا ََم  َف َخَ ْضددها ََص 

مر  َِ ََ   َقده  دَحابرهر ، َفَقدا َوَْ َّرَلد  ََص  ءًما َلدْه ، َفَرَجدَ  ْعدر  ظر وَ  َّرَلء هر ال سَظَر َتع  در عر  َدْه ، َوَما ْيحر
ر  ُس د َر َو َر  َوال سَفاشر ْت َعَل  َقء َصَر َوكر   ْت َعَل  ال ْمْلهبر ، َوَوَفد  ر َلَقد  َوَفد  ُس َْ ، َو د  َّر   َرََي 

دٍد  دَحاْب ْمَحمس دْف ََص  َحاْبْه َما ْيَعظَر ْمْه ََص  َر ، ْيَعظَر َف  -   -َملرًما َق ر َّر   تَدَ خس ُس دًدا ، َو ْمَحمس
ددَدْه ، َوإرَذا َََمددَرْهْف اب تَددَدرْ  ل  َهددْه َوجر ََ برَهددا َوج  دد  ْهف  ، َفددَدَل َ  فردد  َكدد َر َرْجددٍل مر وا ْيَخاَمددً  َّراس َوَقَعدد
َهاَتْهف  عر  َدْه ، َتترْلهَ  َعَل  َوْههئرهر ، َوإرَذا َتَملسَف َخَ ْضها ََص  َأ َكاْ وا َيق  َرْه َوإرَذا َتَههس ََم 
 85. 

ر  ُس  ِْ ه َِ :َخَرَج َعَلي َ ا َرِْ دَأ  -   -وعن َبي ْجَحء َ َ  قا َرَر ، َفدْأترَ  برَهْهدهٍا َفَتَههس برال َهداجر
ددْحهَ  بردددهر ، َفَصددلس  ال سارددد ر ، َفَفَعددَل ال سددداْ   ددلر َوْهدددهئرهر َفَيَتَم س دددن  َفض   -   - َيأ ْخددْ وَ  مر

َعَتي نر ، َوَني َن َيَدي هر َعَ َزَن .  َر َرك  َعَتي نر َوال َعص  َر َرك    86الظره 
                                                

 (صحءح   5231ِ ن َبي  او ) - 84

 .2732، 2731البخار  م  ال تح، كتاب الًروط رقف  - 85
 الع َز : عصا َِ لها ةديدَ -  1/59(  187صحءح البخار  ) - 86
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ءسدَ  اأَلي َصدارريس ر و  دده  -رهد  هللا ع هددا  -َعدن  َْمَر َعار َ  َ َخدَل َعَلي َ دا َرِْ ر َقاَلد ُس  ِْ-   - 
 َِ َر اب َ ْتْه َفَقا يَن ْتْهفَرَي ََ برَمداٍا » ةر ََ َّر   َرََي ْتنس َذلر َثَر َمن  َذلر ً ا ََو  ََك  ل َ َها َْاَلًْا ََو  َخم  اغ  ر

يس ر  ْتنس َفدآذر دن  َكداْفهٍر ، َفدإرَذا َفدَرغ  دَرَر َكداْفهًرا ََو  َشدي ًئا مر َعل َن فرد  اْلخر ٍر ، َواج  د  دا « .  َوِر َفَلمس
 َِ َهْه َفَقا ق  َااَيا ةر َ ا  َذيساْه َفَأع  َيَها َّريساْه » َفَرغ  ر  عر ََاَرْه .« . ََش    87َتع  ر  َّر

ءس ر التسَاددددرربر بردددال ساريَر لَقدددد   ددددْروبر  ً دددديَرَر   اتسَ ددددَب ال ْعَلَمدددداْا َعَلددد  َم َرَ  ْعَلَمدددداْا ال َر َونرآَْدددداررهر ، َوََو 
َمائرل وَ  ًس ٍَ َوال  َ ْ َعد  ْهف  برْصدَهٍر ْمَتَعددَر ُس دَي  دَحاَب ر َرهر َب الصس َبداًرا َكثريدَرًَ ْتَمثَردل َتَادرر يثر ََخ  ال َحددر
 َو َْاررهر .  برال ساريَر 

ْ َعد  ْهف  َمدَ  ا ُس دَي  دَحاَبْ  َرهر َعْلدْه الصس ْب براْل َْدارر َّريسَمدا َكداَ  َي    ل سارديَر َقاِ اب ْن َرَجدٍب : َوالتسَادرر
  ددَحاَب ر َمددَ  ْعْلددهَر َعْلددْه التسددابرْعهَ  َمددَ  الصس ًضددا َوَا َي   ف  َبع  ددهر ضر َعْلهَيددْه َمددَ  َبع  َوَلددف  َيْمهْيددها َي  

ِه  ِْ َعل َّراس َمَ  الرس ف  َفَدِ َعَل  ََ س َهَ ا َا ْي   ررهر ث ل التسَارربر برال ْهْههار َوَغي ررهر .  َقد   مر
ََ َوَقاِ اب    . 88 ْن َةَفٍر َوال سَهور ر : ْيَقاْ  َعَلء هر َغي ْرْه فري َذلر
   
 
 
 
 
 

 89وور  جهاَ الترب بآْار الصالحين عن عدَ من ال لف والخلف 
                                                

َار ال در : شفر ال اب واةدته ِدَر   1253حءح البخار )ص - 87  ( الحقه : اا
دلف : بعثدَ بال دء  بدين يدد  ال داع  ، ابدن رجدب  - 88 الحلف الفديَر بااذاع  من قِه ال اي صل  هللا علءه ِو

/  7،  161/  5، وشدددرح صدددحءح م دددلف لل دددهو  )  144 - 131 - 130/  3، وفدددتح البدددار   46الح الدددي ص 
143 / 44 . ) 

/ ص  8و)ج  (674/ ص  4و )ج  (486/ ص  3)ج  -ايظدددددر عمددددددَ القدددددار  شدددددرح صدددددحءح البخدددددار   - 89
/  1)ج  -و شددرح ال ددهو  علدد  م ددلف  (223/ ص  15و )ج  (160/ ص  9و)ج  (111/ ص  9و)ج  (545
 5و )ج  (474/ ص  5وج  (353/ ص  3و )ج  (255/ ص  2)ج  -شدرح ال ددهو  علدد  م ددلف  و (110ص 
و عددددددددددددددددددده   (34/ ص  8و )ج  (269/ ص  7و)ج  (181/ ص  7و)ج  (145/ ص  7و )ج  (499ص  /

ومرقددددداَ  (491/ ص  1)ج  -و شدددددرح ِددددد ن ال  دددددائي  (77/ ص  9و )ج  ( 48()65/ ص  1)ج  -المعادددده  
 (241/ ص  3)ج  -وشددرح الزرقدايي علد  مهطدأ مالددَ  (128/ ص  13)ج  -الم داتءح شدرح مًدلاَ المصدابءح 



 732 

 وووووووووووووو

                                                                                                                                       
و)ج  (55/ ص  1)ج  -و شدرح ِد ن ابدن ماجده  (477/ ص  4)ج  -الحين لارق رياض الصدالحين و ليل ال 

)ج  -وفدتح البدار  ابدن ةفدر  (491/ ص  1)ج  -وشرح ِ ن ال  دائي  (254/ ص  1و )ج  (105/ ص  1
دددهع   (1198()318/ ص  4و )ج  (306/ ص  4و )ج  (280/ ص  4و)ج  ( 461()235/ ص  2 و المِه

 (135/ ص  6)ج  -( وييل األوطار 70/ ص  10)ج  -مهيتء  ال قهء  ال
َهر    التارب بآْار الصالحين (344/ ص  10)ج  -وفي فتاو  األ
 وذكر َ ل  كثيَر وفي يهايتها قاِ : 

َّ  التادرب بآْدار الصدالحين  ليددل علد  الحدب ، وا مداي  م دده مدا  ام فد  الحدد المعقددِه ، وا ي  د  فد  هد ا المقددام 
   :قِه المف ه 

 َمر عل  الديار  يار ليل  * َقاَرل ذا الفدار وذا الفدارا
 وما ةب الديار شغ ن قلا  * ولمن ةب من ِلن الديارا
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 ةمرة القض ء
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ِه هللا   د صلح الحدياءس  م  قريش في َواخر ِ   َِ للهفَر، عل  مًده  َبرم ِر

من الصحاب  رهي هللا عد هف واِدتغراب مدن بعضدهف؛ لمدا تضدم ته ب ده  ذلدَ الصدلح 
 من فقرات بدت للههل  األول  َيها لء َ في صالح الم لمين.

ِه  وكا  مما جر  في َْ اا ه ا الصلح َ  عمر بن الخااب رهي هللا ع ه ِأِ ِر
ََ تحددددْ ا َيدددا ِددد أتي الايدددَ ف ادددهم   هللا  ََ ك ددد بددده؟ فأجابددده: ) بلددد ، فقددداِ: َََو ل ددد

 َفأخارتَ َيَ تأتءه عامَ ه ا؟ قاِ: ا. قاِ: فإيَ  تءه وماَهم به( .
ددهَله بمددا وعددد بدده صددحابته، وكتددب هللا لدده ولصددحابته  خددِه  ونال عددل فقددد صدددق هللا ِر
ددهله  الايددَ والاددهام بدده، َويددِز هللا بدد لَ قر ًيددا يتلدد  فقدداِ تعددال : }لقددد صدددق هللا ِر

دلف ومقصدرين ا  الرؤيا بالحب لتدخلن الم فد الحرام َّ  شاا هللا  م ين محلقدين راِو
 (.27تخافه  فعلف ما لف تعلمها ففعل من  و  ذلَ فتحا قريبا{ )ال تح:

ددِه هللا  صددًدا خددرج فددي ذ  القعدددَ مددن ال دد   ال ددابع  قا  وتدد ْكر كتددب ال دديَر َ  ِر
ه يءدده المًددركه  عددن  خهلهددا، فدداعتمر عمددَر القضدداا،  ملدد ، وهدده الًددهر الدد   صدددس

دد وشددَ، فصدفس لده   وتحدَْ قريش يءما بي هدا َ  محمدًدا  َوصدحابه فدي ع دَر وَجه 
ِه هللا  الم فد   المًركه  ع د  ار ال دَو لي ظروا َّلءه وإل  َصحابه، فلما  خل ِر

 امدرًَ َراهدف اليدهم مدن ي  ده قدَه ( . ْدف اِدتلف الدركن اهاب  بر ائه ْف قداِ: ) رةدف هللا
 وخرج يهرِو هه َوصحابه. 
وهدي المددَ التدي تدف اات داق عليهدا مد   -ملد  ْالْد  َيدام   ولمدا مضد  علد   خهلده 

َتها علء دا رهدي هللا ع ده فقدالها: قدل لصداةبَ اخدرج ع سدا فقدد مضد  األجدل،  -قريش 
 دي  .م صرًفا َّل  الم  فخرج ال اي 

لقد كايَ عمدَر القضداا تصدديًقا َّلهء دا لمدا وعدد هللا بده ياءده علءده الصدالَ وال دالم مدن 
 خِه مل  والاهام بالايَ الحرام، وكايَ ك لَ تصديًقا لما وعد بده ال ادي صدل  هللا 
ددْد. ونءددا  ذلددَ: َ  مًدداهدَ  صددحابته المددرام. وكايددَ العمددَر تمهيدددًا ل ددتح ملدد  يءمددا َبع 

دِه هللا قريش للعد  ال فدي طدهافهف   هفير من األيصار والمهاجرين وهدف محددقه  بِر
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ددددعيهف وندددداقي م اِددددلهف، ومددددا كددددايها علءدددده مددددن ةمددددا  ويًدددداط، لددددف يلددددن يتهقعدددده  ِو
دددهف، فقدددد  اخلتهدددا الرهبددد  والهيبددد   : كدددا  لددد لَ َبلدددي األْدددر فدددي ي ِه المًدددركه ، َقدددِه

ا يتهقعدهه، ْيرشدد لهد ا المع د  للم لمين، َّذ فهجئها بدأمر لدف يلهيدها يدأل هه، بدل لدف يلهيده 
مدا رواه م ددلف فدي  صددحءحه  عدن ابددن ببدا  رهددي هللا ع همدا َ  المًددركين لمددا َروا 
رَمدل الم ددلمين )والَرَمددل هدده ااِدراع فددي المًددي مدد  مقارند  الْخاددا( ةددِه المعبدد  قدداِ 
َعمددتف َ  الحمدد  قددد وه ددتهف ؟! هدد اا َجلددد مددن كدد ا  بعضددهف لددبعَّ:  هدد اا الدد ين 

َْر بالي فدي ي ده   -بالًلل ال   تمَ به  -فال جرم َ  كا  لعمَر القضاا وك ا . 
ْد . د ل تح مل  يءما َبع   المًركين، مهس

َهمءد  َّعددا  الم دلمين فدي كدل عصدر  ومن الداات التي يخدرج بهدا مدن هد ا الحددث 
َهدا فدي اله  َم ، القَه المع هي  والقَه الما ي  عل  ةدد ِدهاا، وإبرا قدَ ومصر للقَه الال

َعدائهف المترنصين بهف.  الم اِب لءله  للم لمين هيب  ورهب  في قلهب 
 وووووووووووووووووو
 



 735 

 غزوة خيبر
 

يدها جاهد  معا يد  للم دلمين، واِدتمالها  لف يهدَ يهه  خيار عن الميد هد ااِدالم، فمهس
علد  َر    قايل  غا ا  واألعراب المفداورين لهدف فدي شدماِ المدي د ، فخدرج ال ادي 

ش لتدددأ ياهف والقضددداا علددد  خادددرهف. وكايدددَ تلدددَ المهقعددد  الرابعددد  بدددين الم دددلمين جدددء
واليهدده ، فدداألول  كايددَ مدد  يهدده  ب ددي قي قدداع، والثايءدد  مدد  ب ددي ال ضددير، والثالثدد  مدد  

 ب ي قريظ .
وني مددا كددا  الم ددلمه  ي دديرو  فددي الاريددب َّلدد  خياددر، َخدد  عددامر ابددن األكددهع ي ًددد 

:  ويقِه
 وا تصدق ا وا صلي ا ا اهتدي االلهفس لها هللا م

َر األقداَم َّ  اقي ا فاغ ر فداًا لَ ما اقت ي ا اَر  ْو
 َّيا َّذا صءح ب ا ََتي ا َوَلقين  ِلي   علي ا

لها علي ا باح َعهس  ونالصس
ددِه هللا  :  مددن هدد ا ال ددائب؟  قددالها: عددامر بددن األكددهع. قدداِ: يرةمدده هللا.   فقدداِ ِر
 ]مت ب علءه[.
دِه َ  يق ددف جاهدد  األعددداا الم ل دد  مددن اليهدده  وغا ددا ، فددأوهف غا ددا     َورا  الِر

َ  الهفددهم متفدده َّليهددا، فرجعددها َّلدد   يددارهف بعددد َ  خرجددها لي ضددمها َّلدد  اليهدده  فددي 
 في عِز اليهه  عن ةل ائهف المًركين.  خيار. وهل ا يفحَ خا  ال اي 

ددِه هللا  تضددرع َّلدد  هللا بهدد ا  علدد  خياددر قدداِ ألصددحابه: فقددها. ْددف  فلمددا َشددرم ِر
الددعاا:  اللهددفس رب ال ددماوات ومددا َظللددن، ورب األرهددين ومددا َقللددن، ورب الًددءاطين 
َهلها وخير مدا  وما َهللن، ورب الرياح وما َذرين، فإيا ي ألَ خير ه ه القري  وخير 

َهلها وشر ما فيها .  فيها، ويعهذ بَ من شرها وشر 
َعدااهف ففأَ ووصل الم لمه  َّل  ةدو  خيار لياًل،  فم عهف َّيمايهف من َ  يهاجمها 

بليددددل فددددايتظروا ةتدددد  الصددددباح، وفددددي الصددددباح خددددرج اليهدددده  َّلدددد  مددددزارعهف، ف هجئددددها 
بالم لمين يحءاه  بالدهف، فأِرعها َّل  ةصهيهف وهف يصرخه : محمد وهللا، محمد 
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ِه هللا  ب داة   :  هللا َكار خرندَ خيادر، َّيدا َّذا يزل دا  والخمء  )الفءش(. فقاِ ِر
 قهم ف اا صباح الم  رين  ]مت ب علءه[.

وشنس الم لمه  هفهًما قهي ا علد  ةصده  خيادر المًديدَ، ف دقاَ فدي َيدديهف ةصدً ا 
بعد ةصدن، ةتد  لدف يادب م هدا غيدر ةصده  قليلد  قهيد  اعتصدف بهدا اليهده ، وصدعب 

دددِه هللا  هللا :  ألعادددين الرايددد  غدددًدا رجددداًل يحدددب   فتحهدددا علددد  الم دددلمين، فقددداِ ِر
هله . هله ويحبه هللا وِر  وِر

  يبات ال ا  يت االه : َيرهف ْيعااها؟ فلما َصبحها تالعها َّل  َخد ها. فقداِ ال ادي 
لها َّلءه . ِه هللا يًتمي عي ءه. قاِ:  فأِر   َين علي بن َبي طالب؟  فقيل: هه يا ِر

ِه هللا  يلدن بده في عي دي علدي و عدا لده، فًد ي ةتد  كدأ  لدف   فأتي به، يبصب ِر
:  اي ددد  َّلددديهف ةتددد  ت دددِز ب ددداةتهف، ْدددف ا عهدددف َّلددد    وجددد ، فأعاددداه الرايددد ، فقددداِ 

ااِالم، َوخارهف بما يفب عليهف مدن ةدب هللا تعدال ، يدأهللا أل  يهدد  هللا بدَ رجداًل 
واةًدا خيرن لَ مدن ْةمدر الد عف  ]مت دب علءده[. ْدف خدرج علدين فقاتدل، فمدا  ال دتح علد  

ا ، ظددددل الم ددددلمه  يحاصددددرويهما، ةتدددد  َيقددددن مددددن فيهمددددا يديدددده ولددددف ياددددب َّا ةصدددد 
بدددالهالب، فالادددها َ  يخرجدددها ويتركدددها األمدددهاِ مقابدددل َ  يتدددركهف الم دددلمه ، فدددهافقهف 

ِه   عل  ذلَ.  الِر
دددِه هللا  َ  يبقددد  خيادددر تحدددَ َيدددديهف يعملددده  فيهدددا ويزرعددده ؛ أليهدددف   ْدددف ِدددألها ِر

ِه هللا َعرم بأراهيهف ولهف يصف ما يخرج م ها، فصالح عل  ذلَ، وقداِ   هف ِر
 لهف:  عل  َيا َّ  شئ ا َ  يخرجلف َخرج اكف  ]مت ب علءه[.فأقروا ب لَ.

دددِه هللا  َهددددت َّلءددده امدددرََ مددد هف شددداَ مًدددهي  وكايدددَ قدددد   ونعدددد َ  صدددالحهف ِر  ،:
ِه هللا  :؟ فقيل لها: ال راع. فأكثرت فيها   ِألَ: َ  عضه من الًاَ َةب َّل  ِر

ددِه هللا مددن ال ددف، ْددف    ِددمَ ِددائر الًدداَ وجدداات بهددا، فلمددا وهددعتها بددين يددد  ِر
 َّلءه بأيها م مهم . -عز وجل-ت اِو ال راع، فأوة  هللا 

اليهدده  فقدداِ لهددف:  َّيددي ِددائلمف عددن شدديا فهددل َيددتف صددا قي ع دده؟    ففمدد  ال اددي 
بدددهكف  مدددن َبدددهكف؟ . قدددالها: فدددال . فقاِ: كددد بتف، بدددل َ  فقدددالها: يعدددف. قددداِ لهدددف ال ادددي 

فال  . قالها: صدقَ. قاِ:  فهل َيتف صا قيس عن شيا َّ  ِدألَ ع ده؟  فقدالها: يعدف 
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م ا؟  قالها: يعدف. قداِ:  مدا ةملمدف علد   ِْ يا َبا القاِف. قاِ:  هل جعلتف في ه ه الًاَ 
 ذلَ ؟ قالها: َّ  ك َ كاذًبا ت تريح، وإ  ك َ ياء ا لف يْضرسب. ]البخار [.

ِه   ل يدَ ص ء  ب َ ةيي:من ا  َواج الِر
دِه  َبدءف اليهده ،   وتزوج الِر فدي هد ه الغدزَو ال ديدَ صد ء  ب دَ ةيد  بدن َخادب 

دددِه هللا  بعدددد َ  َِدددلمَ، وتزوجهدددا وجعدددل مهرهدددا   وكايدددَ مدددن األِدددر  فأعتقهدددا ِر
 عتقها.

 يهه  فدب:
ونعدددد َ  ايتصدددر الم دددلمه  علددد  اليهددده  فدددي خيادددر، بقدددي يهددده  فددددب وتءمددداا ووا   

ِه القر ، َم ل َّليهف الِر يددعههف َّلد  ااِدالم، وع ددما علمدها   ا يهه  فدب فقد َِر
ِه  َهل خيار.  بهزائف َّخهايهف في خيار صالحها الِر  عل  ما صالحه علءه 

 يهه  وا   القر :
ايالدب الم دلمه  َّلد  يهده  وا   القدر ، فتتابعددَ علديهف ال دهام مدن ةصده  اليهدده . 

ِه ب هف فقتله، دِه  فأصيب خا م الِر   فقداِ الم دلمه : ه يًئدا لده الف د . فقداِ الِر
لهف:  بل ، وال   ي  ي بيده، َّ  الًمل  التي َصابها يهم خيار من المغايف لف تصاها 
المقاِف لتًتعل علءه ياًرا  ]مت ب علءه[. فقد ِرق ذلَ الخا م قاع  قماش مدن مغدايف 

هم ْيع سب بها في قاره.  خيار، ِو
  صدد هفهف ويق دده  َمدام الحصدده ، وإذا برجددل مددن اليهدده  يخددرج ونددَ الم ددلمه  يرتادده 

ََ الم لمين، فدايالب َّلءده الزنيدر بدن العدهام  فقتلده فتتداب  بعدده  -رهدي هللا ع ده-لمبار
اليهه  وكلما خرج يهده   قتلده م دلف بتهفيدب هللا، ْدف مدا لاثدها َ  اِت دلمها، فصدالحهف 

 الم لمه  عل  صلح مثل صلح خيار.
 يهه  تءماا:

فددزع يهدده  تءمدداا مددن هددزائف اليهدده  المتتالءدد  فددي فدددب، وخياددر، ووا   القددر ، فعرهددها 
ددِه  َهددل خياددر،   علدد  الم ددلمين الصددلح  و  َيدد  مقاومدد ، فصددالحهف الِر كصددلح 

دِه  جايدب اليهده    َوخ  م هف الفزي  وتركهف في َرهدهف َومدهالهف. وند لَ َمدن الِر
 وت رغ ل ًر  ين رنه ال   َمره به.

 المهاجرين من الحبً : عه َ
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دِه  بعد خم   عًر عاًما من الغرن  وال راق الاهيل في بال  الحبًد ، والبعدد عدن ِر
:، قدم جع ر بن َبي طالب ومدن كدا  معده فدي الحبًد  َّلد  المدي د  فدي العدام   هللا 

دِه   ال اب  الهفدر ، فدامتألت قلدهنهف بال دعا َ ةي مدا َروا كثدَر الم دلمين، ويصدر الِر
   َعدائدده، وكايددَ ِددعا َ ال اددي علدد    َّ :غددامَر ةددين ر هددف واطمددأ  علدديهف، وقيددل

دددِه  مدددن فدددرط ِدددروره قددداِ:  وهللا مدددا َ ر  بأيهمدددا َفدددرح ب دددتح خيادددر َم بقددددوم   الِر
جع در  ]الحدداكف والاارايدي[. ممددا يدددِ علد  َيدده فدرح فرًةددا شددديًدا بعده َ الم ددلمين مددن 

 الحبً .
مدددن الحبًددد  األشدددعريه  الددد ين ي ت دددب َّلددديهف  وكدددا  مدددن هدددمن المهددداجرين القدددا مين

دددِه  ددد  األشدددعر  هددده ونعدددَّ قهمددده يريددددو  الِر فدددي   الصدددحابي الفليدددل َبددده مِه
المدي دد ، وركاددها ِدد ي   مددن الددءمن، لمددن الريدداح َلقددَ بهددف يحدده الحبًدد ، وه دداب التقددها 
ددل َّلدديهف هدد اا  بفع ددر بددن َبددي طالددب ومددن معدده مددن الم ددلمين، وكددأ  هللا تعددال  َِر

ا  لءلهيددها َْيً ددا لهددف فددي غددرنتهف فأقددامها ه دداب، ةتدد  عددا وا ِددهي ا وايضددمها َّلدد  ال دد
 ص هم الم لمين في المدي  

 وووووووووووووووووو
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 غزوة خبير
 

كايددَ معاهدددَ الحدياءدد  كمددا ِددماها هللا تعددال : } َفت حددًا مراري ددًا { بلددل مددا يحتملدده مع دد  
ري ، بددل واقتصددا ي  َيضددًا، وكايددَ ال ددتح مددن ملاِددب ِءاِددء  و عهيدد  َوم ءدد  وع ددل

َعدددراب البا يددد ، وتدددأمين  هديدد  الحدياءددد  فرصددد  َمددام الم دددلمين لتأ يدددب الم ددداوئين مددن 
مخدداطرهف هددد الم ددلمين، كمددا كايددَ فرصدد  َيضددًا للت ددرغ للخاددر اليهدده   الدد   ا 
يلف عن التآمر والعدوا  متمثاًل في خيار وما ةهلها، وكا  اليهه  َخار الاائ تين، 

ف يددد   الم دددلمه  َيهدددف الددد ين ةزندددها األةدددزاب هدددد الم دددلمين فدددي غدددزَو الخ ددددق، فلددد
و فعها قريظ  َّل  يقَّ العهدد فدي َةدر ج اللحظدات، وتحدال ها مد  غا دا  وغيرهدا مدن 
دايدوا الم دافقين فدي كدل مدهاق هف ومد امراتهف، َّهداف   َعراب البا ي  لقتاِ الم دلمين، ِو

  بأًِا وَعظمهدا  رند  علد  القتداِ، وكدا  قدد َو  َّل  َيهف كايها َقه  الاهائف اليهه ي
َعمددداا ب دددي ال ضدددير وغيدددرهف مدددن المبعددددين عدددن المدي ددد ، لددد لَ َقدددام ال ادددي    َّلددديهف 

بالمدي دد  بعددد عه تدد  مددن الحدياءدد  ؛ ذا الحفدد ، ونعددَّ المحددرم، ْددف خددرج َّلدد  خياددر، 
ََ غ ائمهددا وكددا  هللا قددد َيددِز علءدده فددي الحدياءدد  مددا يءدده َّشدداَر َّلدد  فددتح خياددر، وةءدد ا

  َ ددددر هر َوَكدد س ََي  دددَل َلْمددف  َهددد ر ْ َمَغدددايرَف َكثريددَرًَ َتأ ْخددْ وَيَها َفَعفس ُس وذلددَ قهلدده تعدددال : } َوَعددَدْكْف 
ددَتقرءمًا {]ال ددتح: ددَراطًا مر   َيْمف  صر دددر مر ريَن َوَيه  [ ففعددل لهددف 20ال سددا ر َعدد ْمف  َولرَتْمددهَ   َيددً  لَرل ْمدد  

 ف مغايف خيار.فتح الحدياء ، ووعده
دِه هللا  َهدل بءعد  الرهدها ، الد ين   وخدرج ِر فدي َلدف َورنعمائد  مدن َصدحاب  وهدف 

َعددراب المدي دد  الدد ين تخل ددها عددن عمددَر الحدياءدد  َورا وا  وعدددهف هللا بمغددايف خياددر، ور  
دددار الفدددءش بددروح َّيمايءددد  عالءددد  رغددف علمهدددف بم عددد   الخددروج َّلددد  خيادددر للغ ءمدد  ! ِو

ددلمها طريقددا بددين خياددر ةصدده  خياددر، وشدددَ بدد أ  رجالهددا، وقددَه عتددا هف الحرنددي، ِو
وغا ددا  لء صددلها خياددر عددن الًددام، وعددن ةل ائهددا مددن غا ددا  فددال يمدددويهف، ووصددل 

َّل  خيار لياًل، وكا  َّذا َت  قهمًا بليل لف يقرنهف ةت  يصبح، فلمدا َصدبح،   ال اي 
وهللا محمددد والخمددء  ! د خرجددَ اليهدده  بم دداةيهف وملدداتلهف، فلمددا َروه قددالها: محمددد، 

: هللا َكاددر خرجددَ خياددر! َّيددا َّذا يزل ددا ب دداة  قددهم ف دداا َ  الفددءش د فقدداِ ال اددي 
 صباح الم  رين.
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َوِددرع اليهدده  بدداللفها َّلدد  ةصددهيهف كعددا تهف فددي ةددرنهف، ةيددث يلرهدده  اللقدداا فددي 
رو  الم اح من وراا الفدرا  !!  المءا ين الملًهف ، ويْ 

َديسْهف   َرَص ال سا ر َعَل  َةَءاٍَ {]البقَر: } َوَلَتفر  [ وهل َجان من يهه  ؟!96ََة 
في ااِتيالا عل  ةصه  خيار الم ءع ، تتلخص في م اوش    وكايَ خا  ال اي 

بعضها بقهات صغيَر، وتركيز الهفهم عل  ةصن واةد بقهاته الرئء ء ، ةت  يدتف لده 
لددد  ةصددن  خدددر، وهلددد ا، وا ااِددتيالا علددد  الحصددن، ْدددف ي تقددل بهفهمددده المركددز ع

َماي دا، َِدلهنا َفضدل مدن هد ا فدي ةدرب المدد .  تعرم الخاَ الع لري  الحديث  في 
وندددَ الهفددهم وراةددَ ةصدده  خياددر الممتدددَ فددي الم اقدد  علدد  شددلل ِالِددل، والتددي 
يداف  ع ها يحه عًَر اْلم مقاتل، ت دقَ بأيدد  الم دلمين ةصد ا بعدد ةصدن ! وقدد 

ديدَ وصدددعهن  كايدددَر وقتددداًا مريدددرًا ع دددد فدددتح بعدددَّ هددد ه واجددده الم دددلمه  مقاومددد  شددد
الحصدده ، خصهصدددًا الحصددده  األولدد  كحصدددن يددداعف الدد   كدددا  خدددَ الددددفاع األِو 
لليهه ، لمهقعه المتميز وملايته الع لري ، وقد  ار القتاِ ةهله َيامدا، واِتًدهد تحتده 

دَ الحدر محمه  بن م لم  َخه محمد بن م لم  ال ار  المعروم، وكا  ذلدَ فدي شد
: ألعاين الراي  غدَ رجال يحب هللا وقد َصابَ ال ا  مخمص  شديدَ، فقاِ ال اي 

ددهله، ي ددتح هللا علدد  يديدده ! يبددات ال ددا  يت ددااله  ويختل دده   ددهله ويحبدده هللا وِر وِر
دِه هللا  ااها، فلما َصدبح ال دا  غددوا علد  ِر وكلهدف ي تبًدرو  لد لَ، ا   َيهف ْيع 

هدد ا   ه وإيمددا طمعددا فددي الهصددف الدد   وصددف بدده ال اددي رغبدد  فددي الم صددب والفددا
دِه هللا  دهله ! فددعا ِر دهله ويحبده هللا وِر علءدًا رهدي هللا   ال اتح َيه: يحب هللا وِر

ِه هللا  في عي ءه و عدا لده، فادَر ةتد  كدأ  لدف   ع ه وكا  يًتمي عي ءه، يبصب ِر
ددلَ ةتدد  َعادداه اللددهاا وقدداِ لدده: اي دد  علدد  ِر ت ددِز ب دداةتهف، ْددف  يلددن بدده وجدد ، ْددف 

ا عهف َّل  ااِالم وما يفب علديهف مدن ةدب هللا يءده، يدأهللا أل  يهدد  هللا بدَ رجداًل 
واةدددًا خيددر لددَ مددن ةمددر الدد عف ! وفددي هدد ا التهجءدده مددا ي كددد ةددرص الم ددلمين علدد  
يًر الدين وهداي  ال ا  َّل  الحب َو  هداي  رجل واةد َّل  الحدب َفضدل مدن َي  د  

َرا  َ  يصددرم ي دده  َصددحابه عددن التالدد  َّلدد  الغ ددائف     ال اددي َمددهاِ الددديءا وكددأ
 العاجل  التي تتضم ها ْروات اليهه  الهائل  يءما له هزمها.
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دهف المقددام، ونالهدف الهمدام الد   يددعي مرةبدا، يختداِ  ويخرج من ةصدن اليهده  فاِر
 في مًيته ويخار ب ء ه، ويرتفز ليهزم مع هيات الم لمين:

 ي مرةب شاكي ال الح بال مفربقد علمَ خيار َي
 َّذا ال يهم َقالَ تلددهب َطعن َةءايا وةي ا َهرب

:  فاَر َّلءه عل  رهي هللا ع ه وهه يقِه
 َيا ال   ِمت   َم  ةيدره كليث غابات كريه الم ظره

 َوفيهف بالصالح كيل ال  دره!
 فدداختلف هدده وعلدد  هددرنتين، فضددرنه علدد س علدد  َرِدده هددرن  كددا  فيهددا ةت دده! ةتدد 
َهددل المع ددلر صددهت هددرنته، ممددا َْددر ِددلاءًا علدد   ددم   عددَّ ال ددء  بأهراِدده، ِو
مع هيات اليهه ، ومدن ْدف كايدَ هدزيمتهف، وكدا  ال دتح علد  يدد علد  رهدي هللا ع ده، 
ْف تتاب  ال صر للم لمين وجعلها ي تحه  ةص ًا بعد ةصن، كلما فتحها ةصد ًا ايتقدل 

ددن اليهدده  فددرارًا َّلدد  الحصددن الدد    بعددده، ةتدد  ايهددارت مع هيدداتهف، وخمدددت َمددن يءدده مر
َرنعدد  عًددر يهمددا ةتدد    مقدداومتهف، واختائددها فددي  خددر ةصددهيهف فحاصددرهف ال اددي 

طلاددددها الصددددلح علدددد  َ  ْتحقددددن  مدددداؤهف َو  يخرجددددها مددددن َرض خياددددر بدددد ريتهف، وا 
دقاَ   يصاحب الهاةد م هف َّا ْهنه عل  ظهدره، فهافدب لهدف ال ادي  علد  ذلدَ، ِو

مين، وتتابعَ بعدها ِائر المعاقل اليهه ي  المفداوَر، وغد ف الم دلمه  خيار بيد الم ل
َ  يعملدها   المغايف المثيَر التي وعدهف هللا بهدا، ْدف جداات يهده  تعدرض علد  ال ادي 

َراعددد  األرض ولهدددف ال صدددف مدددن ْمرهدددا، فقادددل ال ادددي  لمهافقددد  ذلدددَ لمصدددالح   فدددي 
عد ، علد  َيده قداِ لهدف: )َّ  شدئ ا َ  الم لمين ال ين لف يلدن ع ددهف وقدَ للت درغ للزرا 

 يخرجلف َخرج اكف!(.
ومن الاري  َ  يقتل اليهه  وهف يدافعه  في ةصهيهف الم ءعد  ْالْد  وت دعه  رجداًل 
بي ما ي اِ الًها َ من الم لمين، وال ين يهاجمه  في ِاةات ملًهف ، خم   عًدر 

َعين الفا اا  .رجاًل ! َو عًرو  عل  َقص  تقدير !! فال يامَ 
َهدت امرََ يهه ي  شاَ م مهم  لل اي  َوكثرت ال ف في ال راع لما   وفي ه ه الغزَو 

ذراع الًدددداَ فأخارتددده َيهدددا م ددددمهم ! وهددد ا مددددن   علمدددَ َيددده يحاهددددا! فت ددداِو ال ادددي 
دألها عالمات ياهته  ، ومن ة ظ هللا له وعصمته من ال ا ، وقد  عا ال اي المدرََ ِو
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 ات بًدر بدن معدرور وكدا  قدد َكدل مدن الًداَ مد  ال ادي فاعترفَ ولف يعاقاهدا! ةتد  مد
 .فقتلها به 

وفددي هدد ه الغددزَو َيضددًا وقعددَ صدد ء  ب ددَ ةيدد  بددن َخاددب ِدديد ب ددي ال ضددير فددي 
وتزوجها وجعدل عتقهدا صدداقها، وقدد َِدلمَ وشدرفَ بأمهمد    األِر فأعتقها ال اي 

ددِه هللا  اح ألجددل، وقددد كددا  يمدداح المتعدد ، وهدده يمدد  المدد م ين، وفيهددا َيضددًا ةددرم ِر
علدد  التأبيددد،   ةددالا فددي الفاهلءدد ، واِددتعمل فددي بدددا ااِددالم ةتدد  ةرمدده ال اددي 

 وقيل بل كا  تحريمه عام ال تح، َويا ما كا ، فالمتع  محرم  ب صهص الهةي.
وع د عه َ الم دلمين مدن خيادر رجد  مدن الحبًد  المهداجرو  َّليهدا م د  عًدر ِد ين، 

ن، وجع ر بن َبي طالب د وقدم معهف األشدعريه  د قدهم َبدي وفيهف َم ةايب  َم الم م ي
ِيه  د قهم َبي هريَر د وقد عا  فتح خيار عل  الم لمين بالخير  مِه  د ونعدهف الدو 
المثير، وعَز ملايتهف ااقتصا ي ، ةت  قاِ ابن عمر رهدي هللا ع همدا:   مدا شدبع ا 

 ةت  فتح ا خيار
 وووووووووووووووووو
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 وس وةبرغزوة خيبر در 
 

َعمدداا ب ددي ال ضددير ع دددما  لددف ياددد يهدده  خياددر عددداا ِددافرًا للم ددلمين ةتدد  لحددب بهددف 
َعمدداا ب ددي ال ضددير الدد ين  َجلددها عددن المدي دد . وكمددا ِدداب َو  ذكريددا فقددد كددا  َبددَر 
غا روا المدي   ويزلها خيار : ِالم بن َبي الحقيدب وك ايد  بدن الرنءد  بدن َبدي الحقيدب 

َهلها. وةيي بن َخاب ، فلما يز   لهها  ا  لهف 
لقددددد يزلددددها بأةقددددا هف هددددد الم ددددلمين ، ولدددد ا كددددايها كلمددددا وجدددددوا فرصدددد  لاليتقددددام مددددن 
الم ددلمين ايتهزوهددا ، ووجدددوا فددي قددريش ونعددَّ قبائددل العددرب ةصددا  طددروا َ الدد   
ِددديدخله  بددده المدي ددد  مدددَر َخدددر  ، فدددألاههف هدددد الم دددلمين ، ْدددف جدددروهف َّلددد  غدددزَو 

عها في َّق اع  ب ي قريظد  لاليضدمام َّلديهف والغددر بالم دلمين. ولد ا كايدَ الخ دق ، ِو
ددل  ِر تلددَ العقهندد  الرا عدد  التددي َيزلهددا الم ددلمه  بهددف ع دددما صددرم هللا األةددزاب ، َو

ِه  دهف َفلدَ مدن العقداب   الِر ِري  عاد هللا بن عتءَ للقضاا عل  َر  مدن رؤِو
 يهم قريظ  ، وهه ِالم ابن َبي الحقيب ، فقتلهه.

  الحدياء  فرصد  َمدام الم دلمين لتصد ء  هد ا الفيدب الد   يًدلل خادهَر وكايَ هدي
علدد  َمددن الم ددلمين ، وقددد وعددد هللا الم ددلمين بمغددايف كثيددَر يأخدد ويها َّذا هزمددها يهدده  
خيار ، وإل  ذلَ َشارت ِهَر ال تح التي يزلَ في طريدب العده َ مدن الحدياءد  ) لقدد 

ًدددفَر ، فعلدددف مدددا فدددي قلدددهنهف ، فدددأيِز رهدددي هللا عدددن المددد م ين َّذ يبايعهيدددَ تحدددَ ال
ال لي   عليهف َوْابهف فتحدًا قريبدًا ، ومغدايف كثيدَر يأخد ويها ، وكدا  هللا عزيدزًا ةلءمدًا ، 
وعدكف هللا مغايف كثيَر تأخ ويها فعفدل لمدف هد ه وكد  َيدد  ال دا  عد مف ولتمده   يد  

د َةدداط هللا بهددا ، للمدد م ين ويهددديلف صددراطًا م ددتقءمًا ، َوخددر  لددف تقدددروا عليهددا ، قدد
 وكا  هللا عل  كل شيا قديرًا(.

 تاريخ الغزَو :
ذكدر ابدن َِّدحاق َيهدا كايدَ فدي المحدرم مدن ال د   ال دابع  الهفريد  ، وذكدر الهاقدد  
َيها كايَ في ص ر َو رنء  األِو من ال    ال ابع  بعد العه َ من غزَو الحدياء  ، 

ِب  ، وقاِ ااماما  الزهر  ومالَ  وذهب ابن ِعد َّل  َيها في جما   األول  ِ  
َّيهددا فددي المحددرم مددن ال دد   ال ا ِدد . وظدداهر َ  الخددالم بددين ابددن َِّددحاق والهاقددد  



 744 

ي ير ، وهه يحه الًهرين ، وك لَ فإ  الخالم بي هما ونين اامامين الزهدر  ومالدَ 
 مرجعده َّلد  ااخددتالم فدي ابتدداا ال دد   الهفريد  األولدد  كمدا ِداب ااشدداَر َّلد  ذلددَ.

 وقد رجح ابن ةفر قِه ابن َِّحاق عل  قِه الهاقد .
 َةداث الغزَو :

ِار الفءش َّل  خاير بروح َّيمايء  عالء  عل  الرغف من علمهف بم ع  ةصه  خيار 
وشددددَ وندددأ  رجالهدددا وعتدددا هف الحرندددي. وكدددايها يلادددرو  ويهللددده  بأصدددهات مرت عددد  ، 

مدددف تددددعه  ِدددمءعًا قريبدددًا وهددده َ  يرفقدددها بأي  دددهف قدددائاًل : )َّي  فالدددب مددد هف ال ادددي 
َهددل خياددر  ددلمها طريقددا بددين خياددر وغا ددا  لءحهلددها بيدد هف ونددين َ  يمدددوا  معلددف(. ِو

َعداا للم لمين.  أليهف كايها 
ويددِز الم ددلمه  ب دداة  اليهدده  قاددل بددزوغ ال فددر ، وقددد صددل  الم ددلمه  ال فددر قددرب 

َهلهدا بهدف وهد ف فدي طدريقهف َّلد  خيار ، ْف هفمدها عليهدا بعدد بدزوغ الًدم  ، وفدهجئ 
ِه  : ) هللا َكار خرنَ خيار ، َّيا   َعمالهف ، فقالها : محمد والخمء  !! فقاِ الِر

 َّذا يزل ا ب اة  قهم ف اا صباح الم  رين(.
وهرب اليهه  َّل  ةصهيهف وةاصدرهف الم دلمه . وقدد ةاولدَ غا دا  يفددَ ةل دائهف 

هالهف وَهلديهف ة دًا فظ دها َ  يهه  خيار ، ةت  َّذا ِاروا مرةلد  ِدمعها خل هدف فدي َمد
دددِه هللا  وندددين خيادددر ، فأخددد    الم دددلمين قدددد خدددال ها َّلددديهف فرجعدددها ، وخلدددها بدددين ِر

 الم لمه  في افتتاح ةصهيهف واةدًا تله اْلخر. 
وكدا  َِو مددا ِددقَ مددن ةصدهيهف يدداعف والصددعب بم اقدد  ال اداَ َوبددي ال ددزار بم اقدد  

الًدرقي مدن خيادر ، ْدف ةصدن القمدهص  الًب ، وكايَ هاتا  الم اقتا  فدي الًدماِ
الم ء  في م اق  المتيب  ، وهه ةصدن ابدن َبدي الحقيدب ، ْدف اِدقاها ةصد ي م اقد  

 الهطءح وال اللف.
وقددد واجدده الم ددلمه  مقاومدد  شددديدَ وصددعهن  كايددَر ع ددد فددتح بعددَّ هدد ه الحصدده  ، 
علءده م ها ةصن ياعف ال   اِتًهد تحته محمه  بن م لم  األيصار  ، ةيث َلقد  

َعلدد  الحصددن ، والدد   اِددتغرق فتحدده عًددَر َيددام ، فقددد ةمددل رايدد   مرةددب رةدد  مددن 
الم لمين ع د ةصاره َبه بلر الصديب ، ولدف ي دتح هللا علءده ، وع ددما جهدد ال دا  ، 
دهله ،  هله ويحدب هللا و ِر ِه هللا َّيه ِيدف  اللهاا غدًا َّل  رجل يحبه هللا وِر قاِ ِر
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بَ ي ه  الم لمين ، فلما صل  ال فر فدي اليدهم التدالي وا يرج  ةت  ي تح له ، فاا
  ف  اللهاا َّل  علي ، ف تح هللا عل  يديه.

دِه  دِه هللا   وكا  علي يًتمي من رمد في عي ءه ع دما  عداه الِر   ، يبصدب ِر
 في عي ءه و عا له ، فارئ.
ِه  ، وقاِ له  علءًا بأ  يدعه اليهه  َّل  ااِالم قال َ  يداهمهف  ولقد َوص  الِر

: ) يددأهللا أل  يهدددد  هللا بدددَ رجدداًل واةددددًا خيدددر لددَ مدددن َ  يلددده  لددَ ةمدددر الددد عف(. 
ددِه هللا ، علدد  مدداذا َقاتددل ال ددا  ؟ قدداِ : ) قدداتلهف ةتدد   وع دددما ِددأله علددي : يددا ِر
ددِه هللا ، فددإذا فعلددها ذلددَ م عددها م ددَ  مددااهف  يًددهدوا َ  ا َّلدده َّا هللا َو  محمدددًا ِر

 قها وة ابهف عل  هللا(.َومهالهف َّا بح
وع د ةصار الم لمين له ا الحصن بدَر لهدف ِديده ونالهدف مرةدب ، وكدا  ِدابًا فدي 
َه علي فقتلده ، ممدا َْدر ِدلاءًا فدي مع هيدات اليهده   اِتًها  عامر بن األكهع ، ْف بار

 ومن ْف هزيمتهف.
مدن  وقد َبل  علدي بدالا ة د ًا فدي هد ه الحدرب. ومدن  ائدل ذلدَ : رو  ابدن َِّدحاق

دِه هللا  –ةديث َبدي رافد   َ  علءدًا ع ددما  يدا مدن الحصدن خدرج َّلءده  –  مدهل  ِر
ده مدن يدده ، فت داِو علدي بابدًا كدا   َهله ، فقداتلهف ، فضدرنه رجدل مدن يهده  فادرح تِر
ع د الحصن فتر  به عن ي  ه ، فلف يِز في يده وهه يقاتل ةت  فتح هللا علءه ، ْف 

 َلقاه من يده ةين فرغ.
َبه راف  : فلقد َريت ي في ي ر ِبع  معي ، َيا ْدام هف ، يفهدد علد  َ   –راو  قاِ ال

 يقلب ذلَ الباب ، فما يقلبه.
ورو  الايهقي من طريقين مرفهعين َّل  جابر رهي هللا ع ه قص  علي والبداب ويدهم 
خيادددر. ف دددي الاريدددب األِو َ  علءدددا رهدددي هللا ع ددده ةمدددل البددداب ةتددد  صدددعد علءددده 

ههدا ، ولددف ي دتا  َرنعدده  رجداًل َ  يحملددها هد ا البدداب. وفدي الاريددب الم دلمه  فافتتح
 الثايء  َيه اجتم  علءه ِبعه  رجاًل ، فأعا وه َّل  ملايه بعد َ  َجهدهف.

وتهجده الم دلمه  َّلد  ةصدن الصدعب بدن معداذ بعدد فدتح ةصدن يداعف ، َوبلد  ةامددل 
يدام ، ووجددوا يءده المثيدر رايتهف الحباب بن الم  ر بالا ة  ًا ةت  افتتحهه بعد ْالْ  َ

مددن الاعددام والمتدداع ، يددهم كددايها فددي هددائق  مددن قلدد  الاعددام ، ْددف تهجهددها بعددده َّلدد  
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ةصن قلع  الزنير ال   اجتم  يءه ال ارو  مدن ةصدن يداعف والصدعب ونقءد  مدا فدتح 
فحاصددروه وقاعددها ع دده مفددر  المدداا الدد   يغ يدده ، فاهدداروهف  –مددن ةصدده  يهدده  
فهزمههف بعد ْالْ  َيام ، ون لَ تمَ ال ءاَر عل   خر صحه  َّل  ال زِو للقتاِ ، 

 م اق  ال ااَ التي كا  فيها َشد اليهه .
ْف تهجهها َّل  ةصه  الًب ، وندَوا بحصدن َبدَي ، فداقتحمهه ، َوفلدَ بعدَّ مقاتلتده 
َّل  ةصن يزار ، وتهجه َّليهف الم لمه  فحاصروهف ْدف افتتحدها الحصدن ، وفدر بقءد  

هيهف وتفمعها في ةصن الَقْمهص الم ء  وةصن الهطءح وةصدن َهل الًب من ةص
 ال اللف ، فحاصرهف الم لمه  لمدَ َرنع  عًر يهمًا ةت  طلاها الصلح.

 يتائج الغزَو :
وهلدد ا فتحددَ خياددر ع ددَه ، اِددت ا ًا َّلدد  ال ظددر فددي مفريددات األةددداث التددي ِددق اها ، 

ِه هللا .   وما رو  البخار  ، وم لف َوبه  او  من َ  ِر  غزا خيار وافتتحها ع َه
ِه هللا  َهل فدب فقال ذلَ مد هف.   فلما فرغ ِر من خيار ق م هللا الرعب في قلهب 

ِه هللا   خالص  أليه لف يهجف عليها بخيل وا ركاب.  فمايَ فدب لِر
ددايَ ال  دداا والدد رار  ،  وقتددل مددن اليهدده  فددي معددارب خياددر ْالْدد  وت ددعه  رجدداًل. ِو

دِه م هن ص ءه ب َ ة مدن  ةءد  ةيدث وقعدَ   يي بن َخادب ، التدي اشدتراها الِر
في ِهمه فأعتقها وتزوجهدا. وقدد  خدل عليهدا فدي طريدب العده َ َّلد  المدي د  ، وتادهع 

 لحراِته في تلَ الليل  َبه َيهب األيصار .
واِتًهد من الم لمين عًرو  رجاًل يءمدا ذكدر ابدن َِّدحاق وخم د  عًدر يءمدا ذكدر 

 الهاقد .
هد مددن الم ددلمين راعددي غدد ف َِدده  كددا  َجيددرًا لرجددل مددن يهدده . وخالصدد  وممدن اِتًدد

ددِه هللا  وهده محاصددر لددبعَّ ةصده  خياددر ومعده غدد ف يرعاهددا   قصدته َيدده َتد  ِر
دِه  َ  يعدرض علءده ااِدالم ، فعرهده علءده   لبعَّ يهه  خيار ، فالب من الِر

ددِه  ضددرب وجهههددا ، َ  ي  ، فأِددلف ، ْددف اِددت تاه فددي َمددر الغدد ف ، فالددب م دده الِر
ف ددترج  َّلدد  َصددحابها ، فأخدد  الراعددي ة  دد  مددن الحصدد  فرمدد  بهددا فددي وجهههددا ، 
فرجعَ َّل  َصحابها ، وتقدم لءقاتل فأصابه ةفر فقتله ، وما صل  هلل صالَ قدَ ، 
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ِه هللا  ِه هللا   ففيا به َّل  ِر َعرض ع ده   ف في بًمل  ، فالت َ َّلءه ِر ْف 
َوجتءه من الحهر العين(.، وع دما ِئل عن َّعراهه قاِ  :)َّ  معه اْل  

َعرابددي لدده قصدد   لددَ علدد  وجدده  يمدداذج فريدددَ مددن المفاهدددين. وخالصدد   واِتًددهد 
ددِه   قصددته َيدده جدداا َّلدد  ال اددي  . فلمددا كايددَ فأِددلف ، وطلددب َ  يهدداجر مدد  الِر

دِه هللا  –وقيدل ة دين  –غزَو خيادر  َوخدرج لده ِدهمه ، وكدا  غائبدًا ةدين   غد ف ِر
  ويرعد  ظهددرهف ، فلمدا جدداا  فعدها َّلءدده ِدهمه ، فأخدد ه وجداا بدده َّلد  ال اددي  الق دم 

: ) ق ددف ق ددمته لددَ(. قدداِ : مددا علدد  هدد ا   وقدداِ : مددا هدد ا يددا محمددد؟ ، قدداِ ال اددي 
اتبعتَ ، ولمن اتبعتَ عل  َ  َرم  ها ه ا ، َوشار َّل  ةلقده ب دهف ، فأ خدل الف د  

اددث قلددياًل ةتدد  جدديا بدده وقددد َصددابه ِددهف ، قدداِ : )َّ  تصدددق هللا يصدددقَ( ، ولددف يل
ددِه  ددِه   ةيددث َشددار ، فقدداِ الِر فددي جبدد    : )صدددق هللا فصدددقه( ، فم  دده الِر

 و ف ه.   لل اي 
دِه  َهدتده امدرََ مد هف   ونعد ال راغ من ه ه الغزَو ةاِو اليهه  قتدل الِر بال دف. فقدد 

َ َيه يحبه ، فلمدا َكدل شاَ مًهي  م مهم  ، َوكثرت ال ف في ذراع الًاَ ع دما عرف
مددددن الدددد راع َخارتدددده الدددد راع َيدددده م ددددمهم فل ددددظ اللقمدددد  ، واِددددتفهب المددددرََ ، فاعترفددددَ 
بفريمتها ، فلف يعاقاها في ةي ها ، ولم ه قتلها ع دما مات بًر بدن الادراا بدن معدرور 

ِه   .من َْر ال ف ال   ابتلعه م  الاعام ع دما َكل م  الِر
 الارفين وفب األمهر اْلتء  :وتف الصلح في ال هاي  بين 

ددِه  –بال  ددب  لألراهددي وال خيددل  - علدد  َ    َ  األمددهاِ الثابتدد  :  فعهددا لهددف الِر
 يعملها عليها ولهف شار ما يخرج م ها.

 َ  ي  قها من َمهالهف عل  خدم  األرض. -
 َما بال  ب  لههعهف القايهيي فقد تف اات اق عل  َ  بقااهف بخيادر مرهده  بمًديئ  -

 الم لمين ، فمت  شاؤوا َخرجههف م ها.
دِه  فدي   وقد َخرجهف عمر بن الخااب َّل  تءمداا َوريحداا ، اِدت ا ًا َّلد  قدِه الِر

مدددرض مهتددده : )َخرجدددها المًدددركين مدددن جزيدددَر العدددرب( وتمدددرر مددد هف ااعتدددداا علددد  
ددِه   فدي قتدل عادد هللا بدن ِدهل ، فددأيمروا  الم دلمين. ف دي المدَر األولد  اتهمهدف الِر
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ددِه هللا   –مددن ع ددده. وفددي هدد ه المددَر الثايءدد  َكدددت األولدد    فلددف يعدداقاهف ، فدده اه ِر
 َيهف اعتدوا عل  عاد هللا بن عمر ، وفدعها يديه. –كما َشار عمر 

َهل خيار لءخدرص ويقدبَّ ةصد    وات قها عل  َّي ا  مبعهث من قال ال اي  - َّل  
 الم لمين.

صدددالحهه علددد  َ  لددده الددد هب وال ضددد  وال دددالح  َمدددا بال  دددب  لألمدددهاِ الم قهلددد  ، فقدددد
والدروع ، لهف ما ةملَ ركائاهف علد  َا يلتمدها وا يغيادها شديئًا ، فدإ  فعلدهه فدال ذمد  
لهف وا عهد. فغياها م لًا لحيي بن َخاب ، وقد كا  قتل في غزَو خيار ، وكا  قد 

 اةتمله معه يهم ب ي ال ظير ةين َجليَ.
دِه  عدن الم ددَ ، قداِ : )َذهاتدده الحددروب  –عدف ةيددي  –عء  ِدد  وع ددما ِددأِ الِر
َّلد    : )العهدد قريدب المداِ َكثدر مدن ذلدَ( ، فدفعده ال ادي   وال  قات( فقاِ ال اي 

الزنيدددر فم ددده بعددد اب ، فددداعترم بأيددده َر  ةيءدددًا يادددهم فدددي خرنددد  هدددا ه دددا ، فهجددددوا 
ددا  ي دااهف وذراريهدد ف ، وقتددل محمددد الم دَ فيهددا ، فقتددل لدد لَ اب دي َبددي الحقيددب ، ِو

 بن م لم  ابن عف ك اي  ه ا ال    ِ عل  الماِ ، قتله بأخءه محمه  بن م لم .
ونال  ددب  للاعددام فقددد كددا  الرجددل يأخدد  ةاجتدده م دده  و  َ  يق ددف بددين الم دددلمين َو 
يخرج م ه الخمد  مدا  ام قلدياًل ، وكايدَ غ دائف خيادر خاصد  بمدن شدهد الحدياءد  مدن 

تعدال  : ) ِدءقِه المخل ده  َّذا ايالقدتف َّلد  مغدايف لتأخد وها الم لمين ، كما في قهله 
ذرويددا يتددبعلف ، يريدددو  َ  يادددلها كددالم هللا. قددل لددن تتبعهيددا كدد لمف قدداِ هللا مددن قاددل ، 

 ف ءقهله  بل تح دوي ا ، بل كايها ا ي قهه  َّا قلياًل (.
 ، ولف يغدب عدن فدتح خيادر مدن َصدحاب بءعد  الرهدها  َةدد ِده  جدابر بدن عادد هللا

َعاي ِهمًا مثل من ةضر الغزَو   غزَو الحدياء .  –وم  ذلَ 
َهل ال  ي   من مهاجَر الحبً  ال ين عا وا م ها َّل  المدي   ، ووصلها خيار  وَعا  
َعاداهف مدن الغ دائف. وكدايها ْالْد  وخم دين رجداًل وامدرََ بقءدا َ جع در بدن  بعد ال دتح ، 

ألةدد لدف يًدهد ال دتح ِدهاهف. وهدف الد ين فدرح َبي طالب. وتقِه الرواي  : َّيه لف يق ف 
ددِه  بقدددومهف ، وقاددل جع ددر بددين عي ءدده والتزمدده ، وقدداِ : )مددا َ ر  بأيهمددا َيددا   الِر

 َِر ، ب تح خيار َو بقدوم جع ر(.
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ورنما يرج  ِاب اِتث ائهف َّل  َيهف ةب دهف العد ر عدن شدهه  بءعد  الحدياءد  ، ولعلده 
ي ااِهام لهف ، ولعله َر  ما كايها علءه مدن اِتره  َصحاب الحب من الغايمين ف

 الصدق وما عايهه في الغرن  ، وهف َصحاب الهفرتين.
ددِه  دديين مددن الغ ددائف برهدداا الغددايمين ، ةيددث   وَعادد  الِر َبددا هريددَر ونعددَّ الدِو

 قدمها علءه بعد فتح خيار.
ددِه هللا  ي دداا م ددلمات فأعادداهن مددن ال دديا ولددف يضددرب لهددن   وشددهد خياددر مدد  ِر

 ب هف.
َعا  عميًرا ، مهل  َبي اللحدف ، شديئًا مدن  َعا  من شهدها من العايد ، فقد  وك لَ 

 األْاث.
 من ماِ خيار ل  ر من الداريين ، ِماهف ابن َِّحاق.  َووص  

ِه  م  يهه  خيار ، وي أله  الركبا  عن   وكا  ك ار قريش يتح  ه  َخبار الِر
ف الحفداج بدن عدالط ال دلمي وقداِ لهدف : َّ  يتءف  المعرك  ، وقد فرةها ع دما خددعه

دددتأتي بددده لءقتدددل بدددين  الم دددلمين قدددد هزمدددها شدددر هزيمددد  وإ  اليهددده  َِدددرت محمددددًا ، ِو
َهل مل  ْأرًا لمن كدا  َصديب مدن رجدالهف ، ومدا لاثدها قلديال ةتد  علمدها بدأ   ظهرايي 
ا األمدر خدعد  مدن الحفداج بدن عدالط لءحدَر مالده الد   بملد  ويهداجر م دلمًا. فحزيده 

 لتلَ ال تءف  التي كايها يراه ه  عل  عل ها.
ددِه هللا  يحدده وا   القددر  ، وةاصددرهف ، ْددف   ونعددد ال ددراغ مددن َمددر خياددر تهجدده ِر

َوا َمهالهف وةق ها  مااهف ، وة ابهف   عاهف َّل  ااِالم َوخارهف َيهف َّذا َِلمها َةر
خددر فاددَر َّلءدده علددي علدد  هللا ، فاددَر رجددل مدد هف ، فاددَر لدده الزنيددر فقتلدده ، ْددف بددَر  

فقتله ، ْف بَر  خر فاَر َّلءه َبه  جاي  فقتله ، ةت  قتل م هف َةد عًر رجاًل ، ْدف 
. َوقددام فيهددا ْالْدد  َيددام ،  قدداتلهف ةتدد  َم ددها ، وفددي الصددباح اِت ددلمها ، ف تحددَ ع ددَه
 وق ف ما َصاب عل  َصحابه ، وترب األرض وال خل بأيد  يهه  ، وعاملهف عليها.

دِه هللا فلما بلي يهد علد    ه  تءمداا مدا ةددث ألهدل فددب ووا   القدر  ، صدالحها ِر
الفزيدد  ، َوقددامها بأيددديهف َمددهالهف. فلمددا كددا  عهددد عمددر َخددرج يهدده  خياددر وفدددب ولددف 
َهددل تءمدداا ووا   القددر  أليهمددا  اخلتددا  فددي َرض الًددام ، ويددر  َ  مددا  و   يخددرج 

 من الًام.وا   القر  َّل  المدي   ةفاَ ، َو  ما وراا ذلَ 
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اَ في الصحءح َ  مدعمًا  ِه هللا  –ْو َصدابه ِدهف فقتلده وذلدَ ةدين  –  مهل  ِر
دددِه هللا  ع ددددما وصددلها وا   القدددر  ، فقددداِ ال ددا  : ه يئدددًا لددده   كددا  يحدددَ رةددل ِر
ِه هللا  :) كال وال   ي  ي بيده ، َّ  الًمل  التي َخ ها يهم خيار بالف   ، فقاِ ِر
لمقاِدف ، لتًدتعل علءده يدارًا . ففداا رجدل ةدين ِدم  ذلدَ مدن من المغدايف لدف تصداها ا

دِه هللا   ال اي  :   بًراب َو بًراكين ، فقداِ : هد ا شديا ك دَ َصداته ، فقداِ ِر
 ) شراب َو شراكا  من يار(.

 بعَّ فقه وةلف و رو  غزَو خيار :
ِه هللا  -1  عن الغلِه : َو  من يمدهت وهده غداِ يددخل ال دار. وقدد جداا  يه  ِر

دِه  : )كدال   ذلَ في خار الرجل ال   قاِ ع ه الصحاب  َّيه شهيد ، فقاِ لهف الِر
 وخار مدعف م  الًمل .( …! َّيي َريته في ال ار في بر َ غلها َو ببااَ 

ِه هللا  -2  عن َكل لحهم الحمر ااي ء .  يه  ِر
ِه هللا  -3  عن َكل لحهم البغاِ.  يه  ِر
 من ال باع وعن َكل كل ذ  مخلب من الاير.ال هي عن َكل كل ذ  ياب  -4
 ال هي عن وطا الحبالي من ال بايا ةت  يضعن. -5
 ال هي عن ركهب الفالل  وال هي عن َكل لحمها وشرب لا ها. -6
 ال هي عن ال هب  من الغ ءم  قال ق متها. -7
َوجدددر  هللا علددد  ياءددده بعدددَّ المعفدددزات  لدددياًل علددد  ياهتددده وعادددَر لمدددن يعتادددر ،  -8
هاف  َّل  ما ذكريا من قصد  بصدقه علد  عي دي علدي فصدحتا ، وإخبدار ذراع الًداَ فإ

الم ددمهم  َّيدداه بأيهددا م ددمهم  ، فقددد ْاددَ َيدده ي ددَ ْددالث ي ثددات فددي مههدد  هددرن  
 َصابَ ركب  ِلم  بن األكهع يهم خيار ، فما اشتم  بعدها.

الحدرب ،  وفي خار ااِهام ألهل ال د ي   َيده َّذا لحدب مدد  الفدءش بعدد ايقضداا -9
 فال ِهف لهف َّا بإذ  الفءش ورهاه.

َروع ، كمدا  -10 جهاَ الم داقاَ والمزارعد  بفدزا ممدا يخدرج مدن األرض مدن تمدر َو 
دددِه هللا  َهددل خيادددر علدد  ذلدددَ ، وهددده مددن بددداب المًددارك  ، وهددده يظيدددر   عامددل ِر

 المضارن  ، فمن َباح المضارن  ، وةرم ذلَ ، فقد فرق بين متماْلين.
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ددِه عدددم ا -11  فدد  َّلدديهف األرض   شددتراط كدده  الادد ر مددن رب األرض ، أل  الِر
 عل  َ  يعملهها من مالهف.

خددرص الثمددار علدد  رؤو  ال خيددل وق ددمتها كدد لَ ، َو  الق ددم  لء ددَ بءعددًا ،  -12
 وااكت اا بخارص واةد وقاِف واةد.

 جهاَ عقد المها ي  عقدًا جائزًا لإلمام ف خه مت  شاا. -13
ددِه هللا جدهاَ تعل -14 بًددرط   يددب عقددد الصددلح واألمددا  بالًدرط ، كمددا عقددد لهددف ِر

 َا يغياها وا يلتمها ، كما في قص  م َ ةيي.
لم ايدد  : )المدداِ كثيددر   األخدد  فددي األةلددام بددالقرائن واامددارات كمددا قدداِ ال اددي  -15

 والعهد قريب( ، فاِتدِ ب لَ عل  ك به في قهله : )َذهاته الحروب وال  ق (.
َهل ال م  مدن  ار ااِدالم َّذا اِدتغ   عد هف ، وقدد َجالهدف عمدر  -16 جهاَ َّجالا 

 .رهي هللا ع ه بعد مهت ال اي 
َهل ذم  ، بل أليها لف تمن  -17 لف يلن عدم َخ  الفزي  من يهه  خيار أليهف لء ها 

 يِز فرهها بعد.
ر ةلدف ِريا  يقَّ العهد فدي ةدب ال  داا وال ريد  ، وجعدل ةلدف ال داكَ والمقد -18

ال اقَّ والمحارب كما في ةالد  ك ايد  واب دي ابدن الحقيدب ، علد  َ  يلده  ال اقضده  
طائ   لهف شهك  وم ع  ، َم َّذا كا  ال اقَّ واةدًا من طائ   لف يهافقه بقيتهف ، فهد ا 

َوجته َووا ه.  ا ي ر  ال قَّ َّل  
َوجته بغ -19 ير َّذيها وا جهاَ عتب الرجل َمته ، وجعل عتقها صداقها ، ويفعلها 

 بص ء .  شهه  وا ولي غيره ، وا ل ظ يماح وا تزويج ، كما فعل 
جهاَ ك ب ااي ا  عل  ي  ه وعل  غيره ، َّذا لف يتضمن هرر ذلَ الغيدر ،  -20

َّذا كددا  يتهصددل بالمدد ب َّلددد  ةقدده ، كمددا كدد ب الحفددداج بددن عددالط علدد  الم دددلمين 
لحقدددَ بالم دددلمين مدددن ذلدددَ والمًدددركين ةتددد  َخددد  مالددده مدددن ملددد  مدددن غيدددر مضدددَر 

 بالم ب.
 َّ  من قتل غيره ب ف يقتل مثله قصاصًا ، كما قتلَ اليهه ي  ببًر بن الاراا. -21
َهددل المتددداب وةدددل طعدددامهف وقاددِه هدددديتهف ، كمدددا فدددي  -22 جددهاَ األكدددل مدددن ذبدددائح 

 ةا ْ  الًاَ الم مهم .
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وق هددا وإ   اامددام مخيددر فددي األرض التددي ت ددتح ع ددَه َّ  شدداا ق ددمها وإ  شدداا -23
ددِه هللا  األيددهاع الثالْدد  ،   شدداا ق ددف الددبعَّ ووقددف الددبعَّ اْلخددر ، وقددد فعددل ِر

 فق ف قريظ  وال ضير ، ولف يق ف مل  ، وق ف شارًا من خيار وترب شارها اْلخر.
َق هللا ، ص   499ال يَر ال اهي  في هها المصا ر األصلء  ، للدكتهر مهد  ر

 وووووووووووووووووو
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  ريخ ...شه دة الت
 

(1 ) 
  16/11/1426َ.  . عما  الدين خليل 

18/12/2005  
 [1 ] 

لء  من مهم  ه ا البحث متابع  المعاءات ال قهء  الخصب  والمتميَز بصد  التعامدل 
دات التاريخءد  كًدهاهد فح دب، مدن بدين  م  اْلخر، وإيما التأشير علد  بعدَّ المماِر

ءمددا ا يدددع َ  مفدداِ للًددَ فدددي َ  ِدديل مددن الهقددائ  ا يلددا  يحصدديها عددَد، ت كددد ي
َهل المتاب، وغيرهما من ال رق الدي ء  األخر ، عاشها ةءداتهف،  ال صار  واليهه  من 
ددها ةقددهقهف الدي ءدد  والمديءدد  علدد  مددداها فددي  يددار ااِددالم، يءمددا لددف تًددهده ولددن  وماِر

 تًهده َي  تفرن  تاريخء  في العالف.
مدد اهب واأل يددا  علدد  التمدداَ  مدد  الهاقدد ، َّ  التدداريخ هدده الحلددف ال صددل فددي قدددَر ال

 وتحهيل  الملم   َّل  فعل م ظهر.
ابتددداًا.. مددا الدد   َرا ت التأِء ددات القر يءدد  َ  تقهلدده فددايعل  د بالتددالي د فددي ي ددءج 

 ال عل التاريخي بين الم لف وغير الم لف؟
هده كافد  َّ  التغاير وااختالم قائما  فدي صدمءف العالقدات البًدري ، والتهَةدد فدي وجه 

ر َةددهما  َيا  ويدْ  ا ي  ي التغاير، كما َ  ه ا ا ي  ي التهَةد، َّيهما يتداخال  ويتها
فددي اْلخددر، بددل قددد يرفددده بع اصددر القددَه والخصددب وال مدداا. قددد تحدددث ةدداات تقدداط  
تقدده  َةءايددًا َّلدد  ال  ددي والتعددارض، لمددن الخددَ األكثددر عمقددًا وامتدددا ًا هدده َ  التفرندد  

ت تًدللها األولد  وةتد  يقدهم الح داب، َّيمدا هدي تفرند  تتعدد  فيهدا البًري  من لحظا
اايتمدااات وتتغيدر العالقدات وتت دهع الق اعدات، َو  هد ا التغداير فدي ةددو ه المعقهلدد ، 
ومن خدالِ تعاملده مد  الثهابدَ التهةيديد ، هده الد   يمد ح التداريخ البًدر ، لدء  فقدَ 

 روَر.ت ر ه وخصهصيته، وإيما قدرته عل  ال عل والصي
والم در،  اايمدا في الم ظهر القر يي يادو الت هع م تقابًا عار مفدراه الاهيدل بللمتدي 

َو الحب والباطل، ترفده جداِو َويهار متًابل  تفيا من ه ا الصهب َو ذاب، ومن 
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خدالِ هد ا التغدداير تتحدرب مءدداه التداريخ فددال تركدد وا تأِددن، وتح دظ بهدد ا قددرتها علدد  
 التدفب وال قاا.

اارا َ الحدَر وااختءددار الم تددهح اللدد ين ْم حددا لإلي دا  فددر ًا وجماعدد ، لاليتمدداا َّلدد  َّ  
ه ا الم هب َو ذاب، يقه ا  بالضدروَر َّلد  عددم تهةدد البًدري  وتحَهلهدا َّلد  مع دلر 
واةد.. َّ  قءمد  الحءداَ الدديءا وصديرورتها المادعد  تممدن فدي هد ا التغداير، وإ  ةلمد  

ال  ب  للمتل  َو المع لر الهاةد د َ  تًهد ايق امًا وتغدايرًا هللا ِبحايه شاات د ةت  ب
 وت َهعًا وصراعًا.

والقر   المريف يحددْ ا عدن هد ا التغداير فدي َكثدر مدن صدهَر ووفدب َشدد الصدءي واقعءد  
ووهدهةًا: ) لمدل جعل دا مدد مف شدرع  وم هاجدًا، ولده شدداا هللا لفعلمدف َمد  واةددَ ولمددن 

[ ، ) ولده شداا رندَ لفعدل ال ددا  48الخيدرات( ]المائدددَ :  ليالدهكف يءمدا  تداكف فاِدتبقها
 [ ، 119د 118َم  واةدَ، وا يزاله  مختل ين َّا من رةف رنَ ول لَ خلقهف( ]هه : 
دل فضدل ا بعضدهف علد  بعدَّ ...(]البقدَر: مدن اْليد   [، )...ولده شداا 253) تلَ الِر
ولمدن اختل دها، فمد هف مددن هللا مدا اقتتدل الد ين مدن بعددهف مدن بعددد مدا جدااتهف الاي دات، 

 من وم هف من ك ر، وله شاا هللا مدا اقتتلدها ولمدن هللا ي عدل مدا يريدد( ]البقدَر:من اْليد  
253.] 

بل َّ  القر   اياالقًا من م ظدهره الدهاقعي لحركد  التداريخ البًدر ، يادين فدي َكثدر مدن 
َّلءه ََّا القل  مهه  َ  )األكثريات( البًري  تقف  ائمًا بمهاجه  الحب ال   ا ت تمي 
 الالءعء  الرائدَ، يظرًا لما يتالبه ه ا اايتماا من جهد وتضحء  وعااا 
 [.70ا يحتملها المثيرو : )بل جااهف بالحب َوكثرهف للحب كارهه ( ]الم م ه : 
 وكثيرًا ما يله  اختالم األل    واأللها ، ال   يعقبه تغاير الثقافات وتعد  

ِاِدء  التدي تممدن وراا الت دهع التداريخي الد   هده بحدد ذاتده األعراق، َةد العهامل األ
صءغ  مدن صدءي اابدداع االهدي فدي العدالف: ) ومدن  ياتده َ  خلقمدف مدن تدراب ْدف مدن 

 [.20يا   ْف َّذا َيتف بًر ت تًرو (]الروم:
لددهايمف َّ  فددي ذلددَ ْليددات  )ومددن  ياتدده خلددب ال ددماوات واألرض واخددتالم َل دد تمف َو

 [.22م : للعالمين( ]الرو 
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َمددا عدددن الهددددم مدددن وراا هددد ا التغددداير فددإ  القدددر   يفيدددب: )...ولدددها  فددد  هللا ال دددا  
 [.251بعضهف ببعَّ ل  دت األرض، ولمن هللا ذو فضل عل  العالمين( ]البقَر: 

) ولها  ف  هللا ال دا  بعضدهف بدبعَّ لهددمَ صدهام  ونءد  وصدلهات وم داجد يد كر 
 [.40 من ي صره َّ  هللا لقه  عزيز( ]الحج: فيها اِف هللا كثيرًا، ولي صر  هللا

تلدَ هددي األمددهر األِاِدء ، َّ  هدد ا التغدداير والتدداف  المركددَه فددي جالد  ب ددي   م يقدده  
َّل  )تحريَ( الحءاَ يحه األة ن، وتخاي مهاق  ال له  وال  ا ، وم ح القدَر للقه  

لتحقيدددب المفتمددد   الراشددددَ كددي تًدددد عزائمهدددا قبالدد  التحدددديات، َو  ت ددع  ااي ددايء  ا
 الم من ال   ي    َمر هللا وكلمته في العالف.

مدد   يددات َخددر  تاددين كءدد  َ  هدد ا التغدداير الدد   يعقددب تدددافعًا وصددراعًا َّيمددا هدده  ْو
ميدا  ةيده  للمًدف عدن مهاقدف الفماعد  البًدري ، والتعدرم علد  َصدال  المد م ين. 

 ف ي جحءف 
راب، ويتميدز الايدب مدن الخايدث، القتاِ، وعل  وهفه المضيا يتضح ال هب من التد

وتتحددِه التفرندد  َّلدد  م خدداِ كايددر ي دددقَ، وهدده يتحددرب يمي ددًا وشددماًا، كددل الضدددع   
دددهم: )  والم دددافقين والعددداجزين والمتدددرَ  ين فدددي مهاصدددل  الحركددد  صدددهب المصدددير المِر

[ ، 31ول الدددهيمف ةتددد  يعلددددف المفاهددددين مددد مف والصددددابرين ويالدددها َخبددداركف( ]محمددددد: 
 الخايددث مددن الايددب، ويفعددل الخايددث بعضدده علدد  بعددَّ فيركمدده جمءعددًا )لءميددز هللا

 [.37يءفعله في جه ف، َولئَ هف الخاِرو (. ]األي اِ: 
ومدا َكثددر مددا يت ددااِ ااي ددا  عددن الحلمدد  مددن التقاتددل، ومددا َكثددر مددا تخيددل ال الِدد   

ا  امدَ والم مرو  عالمدًا ا يًدهد قتداًا وا ْت د َ فدي ِداةته الددماا، ولمدن هيهدات مد
الم أل  مرتبا  في ج ورها بالهجه  البًر  المتغاير المت هع. وا يزاِ الصراع َمرًا ا 

َ  تتحدددرب وتتقددددم وتتفددداَو مهاقددد  ال دددله   ااي دددايء  م دددر م ددده َّذا مدددا َريدددد للحءددداَ ا
وال  ددا : )كتددب علددءلف القتدداِ وهدده كددره لمددف، وع دد  َ  تمرهددها شدديئًا وهدده خيددر لمددف، 

 [.216ئًا وهه شر لمف، وهللا يعلف َويتف ا تعلمه ( ]البقَر: وع   َ  تحاها شي
َّا َ  القددر   د وهددده يتحدددث عدددن الصددراع ال دداجف عدددن التغدداير البًدددر  فددي المددد اهب 
واألج دددا  واللغدددات والمصدددالح والايئدددات الفغرايءددد  د ا يقصدددر الم دددأل  علددد  التقاتدددل 

البًر   فاقًا بعيدَ المدد ، تاددَ والتداف ، َّيما يمدها َّل  ِاة  َِو ، ويعاي للتغاير 
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بإشددهار ال ددالح، وتمتددد لمددي تصددل َّلدد  المهقددف األكثددر َّيفابءدد ، والدد   يفعددل هدد ا 
التغدداير ِددابًا لعالقددات َّي ددايء  متبا لدد  بددين األمددف واألقددهام والًددعهب للتقددارب والتعدداو  
والتعددددارم، مدددد  بقدددداا كددددل م هددددا علدددد  م هبدددده َو ج  دددده َو لهيدددده َو لغتدددده َو بيئتدددده 

فغرايء : )يا َيها ال ا  َّيا خلق اكف من ذكر َويث  وجعل اكف شعهنًا وقبائدل لتعدارفها، ال
 [. 13َّ  َكرملف ع د هللا اتقاكف، َّ  هللا علءف خاير( ]الحفرات: 

 [2 ] 
وجدداا تاريخ ددا ااِددالمي لمددي يمدد ح م دداة  واِددع  للتغدداير، وقاددِه اْلخددر، والتحدداور 

    جدًا ،ول ا ِ مت ي بالتأشير عل  بعضها.معه.. والهقائ  في ه ا ال ءاق كثء
َهدل ال مد ، يهده ًا ويصدار ، مهق دًا م  تحدًا  َاا  دال  َّ فم   بدايات مبلَر قدم عصر الِر
ددمَ مددن خاللدده تقاليددد العالقدد  بددين الم ددلمين وغيددر الم ددلمين، وْوهددعَ َصددهلها  ِر
هددا وْيَظمددَ صددءغها، وع دددما مضددَ ةركدد  التدداريخ صددهب العصددهر التالءدد  مضددَ مع
ه ه التقاليد واألصِه والصءي تعمل في مفر  العالقات ااجتمابءد ، ومدا ةددث بدين 
َ ا ت  الحين والحين من خروج عليها فإيه لدف يتفداَو َ  يلده  شد وذًا علد  القاعددَ ا

 تأكيدًا بمرور األيام.
ِه هللا  َهل المتاب؟ َّ   --ما ال   َرا  ِر َاا غير الم لمين من  َ  يقهله وي   ه َّ

قددددور القدددارئ َ  يرجددد  َّلددد  كتدددب ال ددديَر للعثدددهر علددد  الفدددهاب الًدددامل بفزئءاتددده بم
دِه 1وت اصيله)  -   -(، ولم  ا يه  َ  يًير مفر  َّشاَر َّل  العهد ال   كتبه الِر

َعقاب غزَو تاهب عام  هد ل صار  يفرا ، ذلَ العهدد الد   يمثدل قمد  مدن قمدف  9في 
علدديهف يءدده ِدده  جزيدد  عي ءدد  متهاهددع ،  العدددِ وال ددماة  والحريدد ، والدد   لددف ي ددرض

وقد جاا يءه:   ول فرا  وةاشيتهف جهار هللا ... ومدن ِدأِ مد هف ةقدًا فايد هف ال صدف 
غيدددر ظدددالمين وا مظلدددهمين... وا ْي اخددد  َةدددد مددد هف بظلدددف  خدددر. وعلددد  مدددا فدددي هددد ه 

لحها َبددًا، ةتد  يدأتي هللا بدأمره َّ  يصدحها َوصد - -الصحء   جهار هللا وذم  ال اي 
 (.3(، وقد  خل يهه  يفرا  في ه ا الصلح)2يءما عليهف )

 كما يه  َ  يًير َّل  العهه  التي كتاها لعد  من التفمعات اليهه ي  في شماِ 
هد ( وال  ين التدي تلتهدا؛ َّذ بعدث َّلد  ب دي ج بد  بمق د   7الفزيَر ، بعد غزَو خيار ) 

لمف راجعين َّل  قريتمف، القريب  من َيل  عل  خلءج العقب :  َما بعد، فقد  يِز علي ِر
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ددِه هللا غددافر  ددهله، وإ  ِر فددإذا جددااكف كتددابي هدد ا فددإيمف  م دده  لمددف ذمدد  هللا وذمدد  ِر
ِه هللا جاركف مما م   م ده  لمف ِيئاتمف وكل ذيهنلف، ا ظلف علءلف وا عد ، وإ  ِر
ي  دددده.. وإ  علددددءلف ريدددد  مددددا َخرجددددَ يخلمددددف وصددددا ت عددددروكلف )مددددراكبلف( واغتددددِز 

دِه ي  اؤكف، وإيمف برئتف بعد من كل جزي  َو ِخَر، فإ  ِمعتف َوطعدتف فدإ  علد  ِر
  - -هللا 

َهدل  َ  يلرم كريملف ويع ه عن م يئمف، َو  لء  علءلف َمير َّا من َي  دلف َو مدن 
دددِه هللا... . وكتدددب لفماعددد  َخدددر  مدددن اليهددده  تددددع  )ب دددي غا يدددا(:  ... َّ  لهدددف  ِر

اا ، كما كتب لا ي عريَّ كتابًا  خر يحد  يءه مدا علديهف ال م  وعليهف الفزي  وا عد
 (.4َ  يدفعها للم لمين لقاا ةمايتهف لهف وعدم ظلمهف َّياهف)

وكتب ألهل جرناا َوذرح من اليهه :  َّيهف  م ه  بأمدا  هللا َومدا  محمدد، َو  علديهف 
 دلمين، مائ   ي ار في كل رجب وايء  طيب ، وهللا ك يدل علديهف بال صدح وااة دا  للم

ِه 5ومن لفأ َّلءه من الم لمين ) من تحهيل ه ه التفمعدات  --( ون لَ تملن الِر
اليهه يدد  َّلدد  جماعددات مددن المددهاط ين فددي الدولدد  ااِددالمء  يدددفعه  لهددا مددا ت رهدده 
دددلاايها، ويتمتعددده  بعددددلها  علددديهف مدددن هدددرائب يقديددد  َو عي ءددد ، ويحتمددده  بقهتهدددا ِو

ماةتها. ولقد ظل اليهه د وال ص ار  بااءع  الحاِ د كمهاط ين ولء دها كدتاًل ِءاِدء  ِو
دده  ةقددهقهف فددي َّطددار الدولدد  ااِددالمء  ا يم  ددهف َةددد ب ددها،  َو ع ددلري  د يماِر

 وعا  بعضهف َّل  
َ  الهاقدد . وه داب  المدي  ، بدليل ما ور  عن عد  م هف في ِيَر ابن هًام وفي مغدا

دددِه المثيدددر مدددن الروايدددات وال صدددهص التاريخءددد  التدددي تدددد كدددا   - -ِ علددد  َ  الِر
يعامل اليهه  بعد غزَو خيار بروح الت دامح، ةتد  َّيده َوصد  عاملده معداذ بدن جادل: 
 بددأ  ا ي ددتن اليهدده  عدددن يهدده يتهف ، وعلدد  هدد ا ال حددده عهمددل يهدده  البحددرين؛ َّذ لدددف 

(. وجدداا الراشدددو  لمددي يًددهد 6ْيمَل ددها َّا بدددف  الفزيدد ، ونقددها متم ددلين بدددين  بددائهف)
بين الم لمين وغيدرهف ا يقدل ت در ًا  ااي ايء  م  ااِالمي ت  ي ًا في العالقات االمفت

ددال . فلقددد كددا  العصددر الفديددد عصددر ال تددهح واامتدددا   وتألقددًا عمددا شددهده عصددر الِر
ااِدالمي فدي مًدارق األرض ومغارنهدا، وكايدَ م داةات واِدع  مدن األراهدي التددي 

يهدده  وال صددار  والمفدده  والاهائددف الدي ءدد  بلغهددا ااِددالم تضددف ةًدده ًا كايددَر مددن ال
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األخر . لقد َصبح المفتم  ااِالمي بحرك  ال تح ه ه مفتمعًا عالمءدًا هدف ج اةءده 
َعدددددا  كايددددَر مددددن األج ددددا  واأل يددددا  واألقددددهام والفماعددددات والمدددد اهب وال ددددرق  علدددد  
ونعددد وااتفاهددات، ويريددد َ  يعددرم كءدد  تددف التعامددل معهددا عاددر عملءددات ال ددتح َوًا، 

اِتقرار الهجه  ااِالمي ْايءدًا، وهدل تملدن الم دلمه  مدن ااِدتفاب  لتحدديات الت دهع 
 الم هاي في مفتمعهف العالمي الفديد؟

يقددِه ال ددير )تهمددا  َريهلددد( الدد   ِدد عتمد علدد  عددد  مددن شددها اته بهدد ا الصددد  فددي 
من ( الد   يتضدThe Preaching to Islamكتابه المعدروم: )الددعَه َّلد  ااِدالم 

ائب وال صهص للصدءي ا التدي اتبعهدا ااِدالم فدي تعاملده  ااي دايء  تحلياًل مدعمًا بالْه
 م  َب اا الم اهب األخر .

َهل الحيَر الماِ المت ب علءه ذكروا صراة  َيهف َّيما  فعها ه ه الفزي     ... لما قدم 
َ   علددد  شدددريا   َ  يم عهيدددا َوميدددرهف البغدددي مدددن الم دددلمين وغيدددرهف ، وكددد لَ ةددددث

َهالي المد  المفداوَر للحيدَر قهلده:  فدإ  م ع داكف  ِفل خالد في المعاهدَ التي َبرمها 
فل ا الفزي  وإا فال . ويملن الحلف عل  مد  اعترام الم لمين الصدريح بهد ا الًدرط 
من تلَ الحا ْ  التي وقعَ في ةلف الخلء   عمر: لما ةًد ااماراطهر هرقدل جءًدًا 

َ  يركدزوا  -يتءفد  لمدا ةددث-مين كدا  لزامدًا علد  الم دلمينهخمًا لصد قهات الم دل
كل يًاطهف في المعرك  التي َةدقَ بهف. فلما علف ب لَ َبه عايدَ قائد العدرب كتدب 
َّلد  عمدداِ المدد  الم تهةدد  فدي الًددام يدأمرهف َ  يددر وا علءده مددا ْجادي مددن الفزيد  مددن 

:   َّيما ر  يا علءلف َ مهالمف أليه بلغ دا مدا جمد  ل دا ه ه المد ، وكتب َّل  ال ا  يقِه
مدن الفمدهع، وإيمددف قدد اشددترطتف علي دا َ  يمدد علف، وإيدا ا يقدددر علد  ذلددَ، وقدد ر  يددا 
علدءلف مدا َخد يا مد مف ويحددن لمدف علد  الًدرط، ومددا كتا دا بي  دا َّ  يصدريا هللا علدديهف ، 

داا الم  دلمين ون لَ ْرَ ت مبالي طائل  مدن مداِ الدولد ، فددعا الم دءحيه  بالاركد  لرِؤ
وقالها:  ر كف هللا علي ا ويصركف عليهف د َ  علد  الدروم د فلده كدايها هدف لدف يدر وا شديئًا 

 (.7َوخ وا كل شيا بقي ل ا )
  يلًف تاريخ ال  اطَر عن يهض  رائع  في الحءاَ الدي ء  وعن يدهاةي يًداطهف م د  

ويضاهدويها  َ  صاروا ربء  للم لمين. وكا  َكاَِر ال ر  يدلله  ه ه الاائ   تاَر
تاَر َخر ؛ َّذ كا  ال ها  األعظف من َفرا ها يقءمه  في وايدات هد اا األكاِدَر، بدل 
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مَروا بحءاَ َشد من ه ه خاهَر، وخضعها لمعامل  خً   قاِدء  ةدين جعلدتهف الحدرب 
َعددددااهف مدددن  بدددين فدددار  ونيزياددد  عرهددد  لًدددَ ال دددر  فددديهف، بدددأيهف كدددايها يمدددالئه  

ل   يعمها به في بال هف في عهد الخل داا قدد ملد هف مدن َ  الم ءحيين. ولمن األمن ا
ددلها البعدددهث الدي ءدد  َّلددد   َعمددالهف التبًددديري  فددي الخدددارج، فأِر ي دديروا قددددمًا فددي ِدددايل 
الصين واله د، وارتق  كل م هف َّل  مرتب  المارايء  في القر  الثدامن المديال  . وفدي 

خَ َقدامهف في مصر، ْف َشداع ها يءمدا بعدد العقيددَ الم دءحء  العصر ي  ه تقريبًا ِر
في  ِءا، ةتد  َّذا جداا القدر  الحدا   عًدر كدايها قدد جد بها عدد ًا كايدرًا ممدن اعت قدها 
الم ءحء  من بين التتار. وإذا كايَ الاهائف الم ءحء  األخر  قد َخ قَ في َّظهار 
مثدددل هددد ا ال ًددداط القدددده ، فلدددء  هددد ا ااخ ددداق خاددددأ الم دددلمين؛ َّذ كايدددَ الحلهمدددد  

كزي  العلءا تت امح م  جمءعهف عل  ال هاا، وكايَ فضاًل عن ذلدَ تصددهف عدن المر 
َ  يضددداهد بعضدددهف بعضدددًا. وفدددي القدددر  الخدددام  المددديال   كدددا  )برصدددهما(، وهددده 
َغدددددر  ملدددددَ ال دددددر  بدددددأ  يددددددبر اهددددداها ًا ع ء دددددًا للم ء ددددد   َِدددددقف ي ددددداهر ، قدددددد 

مبا ئدده بأيهددا  األْرهذك ددء ، وذلددَ بإظهددار ي دداهر بمظهددر الصددديب لل ددر ، وإظهددار
 َكثر مياًل َّل  مبا ئهف.
( مدن رجداِ الم ء د  األْرهذك دء  مد  عدد  هدخف مدن 7800  وْيقاِ: َّ  عدد ًا يالدي )

العلمدددداييين، قددددد ْذبحددددها فددددي هدددد ا ااهدددداها . وقددددام خ ددددرو الثددددايي باهدددداها   خددددر 
ددهذك  بعددد َ  غددزا هرقددل بددال  فددار ، وذلددَ بتحددريَّ َةددد الءعاقبدد  الدد   َق دد   لألْر

دهذك  ِدهم يظهدرو  بمظهدر العادف والميدل َّلد  الايدزيايين. ولمدن  الملَ بأ  األْر
مبا ئ الم لمين عل  خالم غيدرهف؛ َّذ يظهدر ل دا َيهدف لدف يدألها جهددًا فدي َ  يعداملها 
كل رعاياهف من الم ءحيين بالعدِ والق اا . مثداِ ذلدَ َيده بعدد فدتح مصدر اِدتغل 

ددددهذك  ك ائ ددددهف، ولمدددددن الءعاقبدددد  فرصدددد  َّقصدددداا ال ددددلاات الايزياءدددد  لء دددد لاها األْر
َعا وها َخيرًا َّل  َصحابها الًرعيين بعد َ   لل األْرهذك  علد  ملميدتهف  الم لمين 

 (.8لها )
 وممددا يدددِ علدد  َ  تحددَهِ الم ددءحيين َّلدد  ااِددالم د فددي مصددر د لددف يلددن راجعددًا َّلدد  

لهقدَ الد   ااهاها ، ما وق  دا علءده مدن الًدهاهد التاريخءد  األصدلء ، وهده َيده فدي ا
دددي الباريركءددد  تمتددد  الم دددءحيه  بالحريددد  التامددد  فدددي َّقامددد  شدددعائرهف،  شدددغر يءددده كِر
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دمح لهددف بإعددا َ ب دداا ك ائ ددهف، بددل با دداا ك ددائ  جديدددَ، وتخَلصددها مددن القيدده  التددي  وِْ
ةتمَ عليهف َ  يركاها الحميدر والبغداِ، وةهكمدها فدي محداكمهف الخاصد ، علد  ةدين 

َات معي   )َْع ي الرهبا  من  ف  الفز   (. 9ي  وْم حها امتءا
---------------- 

،  ار ال  دائ  ، بيدروت د  15( ي ظر : عما  الدين خليدل :  راِد  فدي ال ديَر ، ط1)
 م ، ال صال  الثامن والتاِ .1997
هددد ( كتدداب الابقددات الماددر  ، تحقيددب ا وار  ِددخاو  230( محمددد بددن ِددعد ) ت 2)

د  84،  1/2/36هد ) بدو  تاريخ (  1325يل د ورفاقه ، مصهر عن طبع  ليد  ، بر 
 ، َةمد بن يحي  الاالذر   85
هدددد ( ، فتدددهح الالددددا  ، تحقيدددب صدددالح الددددين الم فدددد ، ملتبددد  ال هضددد  ،  279) ت 
هدد ( ، تداريخ  282، َةمدد بدن واهدح الءعقدهني ) ت  78د  1/76م ،  1957القاهَر 

م ،  1964لتب  الحيدري  ، ال فف د الءعقهني ، تحقيب محمد صالح بحر العلهم ، الم
 .72د  71/  2
 .78/  1( الاالذر  : فتهح الالدا  3)
 .30د  1/2/28( ابن ِعد : الابقات 4)
 .38/  2/  1( المصدر ي  ه 5)
 .358( عما  الدين خليل :  راِ  في ال يَر ص 6)
ملتبدد   3( الدددعَه َّلدد  ااِددالم ، ترجمدد  وتعليددب ة ددن َّبددراهءف ة ددن ورفاقدده ، ط7)

 ال هض  ، القاهَر د 
 .79، ص  1971
 .88د  86( المرج  ي  ه ، ص 8)
 . 130( المرج  ي  ه ، ص 9)

---------------- 
 [3 ] 
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وما هي َّا لمحات فح ب مما تحَدث ع ه تهما  َريهلد فأطاِ الحدديث، ولدن تغ دي 
ءق  د ال   يفيا عل  يد باةدث  يحتدرم العلدف الًهاهد ه ا عن متابع  ه ا المتاب د الْه
 (.1بالقدر ال   لف يأل ه لد  الغرنيين في تعاملهف م  عقيدت ا وتاريخ ا َّا يا رًا)

مدا الدد   كددا  يحدددث فددي المفتمعددات األخدر  بددين َب دداا الدددين الغالددب ونددين الم تمددين 
 لأل يا  والم اهب األقل ايتًارًا؟

ددتام لهندده :  لقددد َْكرهددَ مصددر علدد  ايتحدداِ ال صددرايء ،  ولم هددا هباددَ يقددِه غِه
ب لَ َّل  ةضءَّ اايحااط ال   لف ي تًلها م ده ِده  ال دتح العرندي. وكدا  الاد   
والًقاا مما كايَ تعايءه مصر التي كايَ م رةًا لالختالفات الدي ء  المثيَر في ذلَ 
َهددل مصددر يقتتلدده  ويتالع دده  ب عددل تلددَ ااختالفددات، وكايددَ مصددر،  الددزمن. وكددا  

الدي ءدد  َويهلهددا اِددتادا  الحلددام، تحقددد علدد  ِددا تها الددروم، التددي َكلتهددا اايق ددامات 
 (. 2وت تظر ِاع  تحريرها من براْن قءاصَر الق ا اي ء  الظالمين )

ويقِه ال دو :  ْدارت ةدِه الديايد  ال صدرايء  وفدي صدمءمها مفدا ات كالمءد  شدغلَ 
 ، وقتدل فمر األم  واِتهلمَ ذكااها وتحهلَ في كثير من األةءا  َّلد  ةدروب  امءد

وتدددمير وتعدد يب ، وإغدداَر وايتهدداب واغتءدداِ، وةَهلددَ المدددار  والم ددائ  والايددهت َّلدد  
َهلءدد ، وكدددا  َشددد مظدداهر هددد ا  مع ددلرات  ي ءدد  تت ددداف ، َوقحمددَ الدداال  فدددي ةددرب 
الخالم الدي ي ما كا  بدين يصدار  الًدام والدولد  الرومءد ، وندين يصدار  مصدر، َو 

َصددح. وقددد اشددتد الخددالم بددين الحددزنين فددي القددريين  بددين الملمايءدد  والم هيء ددء  بل ددظ
ال ددا   وال دداب  ةتدد  صددار كأيدده ةددرب بددين  ي ددين مت اف ددين، َو كأيدده خددالم بددين 
اليهه  وال صار ، كل طائ   تقِه لألخر : َّيها لء َ عل  شديا... وشدهدت مصدر 

وتهقدددد  مددن ال ظدددائ  مدددا تقًدددعر م دده الفلددده ، فرجددداِ كدددايها ْيعددَ به  ْدددف ْيقتلددده  َّغراقدددًا،
 المًاعل وت لَ يارها عل  األشقءاا ةت  ي يل الدهن من الفاياين َّل  

األرض، وْيهه  ال فين في كء  مملها من الرماِ وْيرم  به فدي البحدر، َّلد  غيدر 
 (.3ذلَ من ال ظائ   )

 وةدث بين اليهه  وال صار  ما هه َشد ههًا، ف ي ال    األخيَر من ةلف فهكا  
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دل ااماراطدهر م( عل  ِايل ا610) لمثاِ، َوق  اليهه  بالم ءحيين فدي َيااكءد ، فأِر
دده  لءقضددي علدد  ْددهرتهف، فدد هب َوي دد  عملدده بق ددَه يددا َر، فقتددل ال ددا   قائددده َب ِه

 جمءعًا، 
قدتاًل بال دء ، وشدد قًا وإغراقدًا وتعد يبًا ورمءددًا للهةدهش الماِدَر. وةدددث ذلدَ بدين اليهدده  

ن يمداذج التعامدل بدين الادرفين يهر هدا المد رخ وال صار  مدَر بعدد مدَر. وهد ه واةددَ مد
المصددر  المقريددز :   فددي َيددام فهقددا ملددَ الددروم بعددث ك ددر  ملددَ فددار  جيهشدده َّلدد  
بال  الًام ومصر فخَرنها ك ائ  القد  وفل اين وعام  بال  الًام، وقتلدها ال صدار  
دداها مدد هف ِدد اءًا ا َجمعهددف، َوتددها َّلدد  مصددر فددي طلدداهف، وقتلددها مدد هف َمدد  كايددَر، ِو

اعدهف اليهه  فدي محارند  ال صدار  وتخريدب ك ائ دهف، َوقالدها  يدخل تحَ ةصر، ِو
يحه ال ر  من كل ملا  ف الها من ال صار  كل م اِ، وَعظمها ال ماي  فيهف، وخَرندها 
لهف ك ء تين في القد ، َوةرقها َماك هف َوِروا باريَ القد  وكثيرًا من َصحابه... 

م، وغلب ال ر ، ْف ِار من ق ا اي ء  لءمهدد ممالدَ الًدام وكا  هرقل قد ملَ الرو 
ومصر ويفد  ما خرنه ال ر ، فخرج َّلءه اليهه  من طاري  وغيرهدا وقددمها لده الهددايا 
الفليلد ، وطلاددها م دده َ  يد م هف ويحلددف لهددف علد  ذلددَ، فددأَم هف وةلدف لهددف، ْددف  خددل 

دي د  وك ائ دها خرابدًا، ف دااه القد  وقد تلقاه ال صدار  باألياجيدل والصدلبا ، فهجدد الم
ذلَ، وَعلمه ال صار  بما كا  من ْهَر اليهه  م  ال ر ، َويهدف كدايها اشدد يمايد  لهدف 
من ال ر ، وةثها هرقل عل  الهقءع  بهف وة  ها له ذلَ، فاةتج علديهف بمدا كدا  مدن 
لهف، تأمي ه لهدف وةل ده، فأفتداه رهبدايهف وناداركتهف وق ء دههف بأيده ا جدرم علءده فدي قدت

فمدداِ َّلدد  قددهلهف َووقدد  بدداليهه  وقءعدد  شدد عاا َبددا هف جمددءعهف فيهددا، ةتدد  لددف ياددب فددي 
 (.4ممالَ الروم بمصر والًام م هف َّا من فر واخت   )

َمددا مددا فعلدده ال صددار  بالم ددلمين ع دددما تمل ددها مدد هف، يءل ددي َ  يًددير َّلدد  مددا ي  تدده 
مددد  بقايدددا الم دددلمين فدددي  ال دددلا  والم ء ددد  ااِدددباييتين عدددن طريدددب محددداكف التحقيدددب

األيددددل  بعدددد ِدددقهط  خدددر معددداقلهف ال ءاِدددء : غرياطددد ، ممدددا قصددده علي دددا بالت صددديل 
ددب محمددد عاددد هللا ع ددا  فددي كتابدده القددءف )يهايدد  األيدددل  وتدداريخ العددرب  العلمددي المْه

(، ومددا فعلتده قدده  ااِدتعمار الصددلياي فدي  ِددءا وإفريقءد  مدد  الًددعهب 5المت صدرين()
 القرو  األخيَر، وما ت عله القءا ات اافريقء  ال صرايء  م  الم لمين. ااِالمء  عار 
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َ ا  المفتمد  ااِدالمي تعقيددًا  في العصدر األمده  والعصدهر العباِدء  التالءد ، ةدين ا
وات دداعًا، و َخدد ت م ح ءددات اابددداع الحضددار  تددز ا  صددعه ًا واطددرا ًا، وتددز ا  معهددا 

ًا، َخد  المهقدف مدن غيدر الم دلمين يتدألب بالمزيدد مدن المِ  ات اا اري  يضدفًا ويمده 
 صءي التعامل ااي ايي َخ ًا وعااا.

دًا  دلا ، صددورهف لغيدر الم دلمين يهده ًا ويصدار  ومفِه لقد فتح الم لمه ، قهاعدد ِو
وصددابئ ، َوتدداةها للع اصددر المتميدددَز مددن هدد اا وهددد اا اةددتالِ مددهاقعهف ااجتمابءددد  

تمدداف  ال دددرص، لددف تعرفدده َمددد  مددن األمدددف عاددر تددداريخ  والهظء ءدد  فددي َّطدددار مددن ماددددَ
البًري  كله: لقد ِداهف غيدر الم دلمين فدي صد   الحضداَر ااِدالمء  وإغ ائهدا،  ويمدا 
َ  عقد َو ة اِءات من ه ا الفايب َو ذاب، كما ْفتح الاريب َمامهف للهصِه َّل  

َاَر الخايدر ي  دده، َعلد  الم اصدب، بددداًا مدن المتابدد  فدي الددواوين وايتهدداا بمركدز الدده 
وَْتددءح ألب دداا األ يددا  والمدد اهب األخددر  َ  يتحركددها فددي ِدداةات ال ًدداط ااقتصددا   
والمدالي بحريدد  تمددا  تمدده  مالقدد ، ف َمددها ْددرواتهف وارت عددها بم ددتهياتهف ااجتمابءدد  بمددا 
َ  قددددراتهف علددد  العمدددل. وال ًددداط، وملددد وا بهددد ا وذاب م ددداة  واِدددع  فدددي ميددددا   يدددها

قتصددا   والمددالي ج بددًا َّلدد  ج ددب مدد  مددهاط يهف الم ددلمين، بددل َّ  بعددَّ ال ًدداط اا
َهددل المتدداب، تمامددًا كمددا  األيًددا  المالءدد  وااقتصددا ي  كددا ت تصددبح مددن اختصدداص 
كايَ الترجم  في المفاِ الثقافي مدن يصدياهف، وكمدا كايدَ بعدَّ الهظدائف اا اريد  

 والمتابء  في المفاِ اا ار  من يصياهف ك لَ.
م  تماف  ال رص، والحري  العقدَي ، وااي تاح. لقد اِتفاب الم دلمه  للتحدد  َّيه مفت

دددهلهف  بهدددف، وهددده  - -ااجتمددداعي، وكدددايها فدددي معظدددف األةءدددا  ع دددد ة دددن ظدددن ِر
 يهصيهف قال ايتقاله َّل  الرفيب األعل  َ  يلهيها رفقاا بأهل ال م !!

ة  المفتمد  ااِدالمي عادر الهقائ  كثيَر، تءار من المعاءات التاريخء  ي  ت فدي ِدا
القدددرو  الادددهاِ، ي ددد ت علددد  مختلدددف الفاهدددات ووفدددب ِدددائر ااتفاهدددات الحضددداري  
واا اريدد  وااقتصددا ي ، وااجتمابءدد  عمهمددًا.. ويلتقددي بًددها َ فيليددب ةتددي فددي كتابدده 
( فهي تحمل  التها وا ريدب كًداهد علد  معاءدات هد ا التءدار  )تاريخ العرب الماِه

َهددل ال مدد  بق ددَ مددن الحريدد  لقدداا تددأ يتهف الفزيدد  والخددراج. وارتباددَ  الهاِد :   تمتدد 
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دددائهف الددددروةيين، َّا َّذا كايددددَ  بال عدددل قضدددداياهف فدددي األمددددهر المديءددد  والف ائءدددد  برِؤ
 القضء  تمَ  الم لمين...  .

َوجدد  معاويدد  يصددرايء ، كمددا كددا  شدداعره يصددرايءًا، وكدد لَ كددا     لقددد كايددَ مء دده  
 (.6ي  ولته...  )طايبه َومير الماِ ف

َلهف الري ءدد ، وتم ددلها بتقاليدددهف الثقايءدد ، وةدددافظها   َوقددام الدد ميه  فددي مددزارعهف وم ددا
عل  لغاتهف األصلء ؛ فمايَ لهف اْلرامء  وال ريايء  لغ  في ِهريا والعراق، واايرايءد  
فددي فددار ، والقباءدد  فددي مصددر... وفددي المددد  تقلددد ال صددار  واليهدده  م اصددب هامدد  

ئدددر المددداِ والمتابددد  والمهدددن الحدددَر، وتمتعددها فدددي ظدددل الخالفددد  بق دددَ وافدددر مدددن فددي  وا
الحري ، ويالها كثيرًا من الت اهل والعاف. وشهد بالط العباِيين م اقًات كتلَ التدي 

 جرت في بالط معاوي  
م(  فاعدددًا عدددن  781وعادددد الملدددَ، وقدددد َلقددد  تءمهتددداو  باريدددَ ال  ددداطَر فدددي ِددد   )

دال  ال صرايء  َمدام المهدد  ، ا يدزاِ مح هظدًا يصده َّلد  اليدهم. كد لَ تحدَدرت َّلي دا ِر
م( فدي ةضدَر المدأمه  فدي مقابلد   819للم د  تصرح َيها بءا  لم اقً  جرت ِ   )

 بين محاِن ااِالم وال صرايء ...
  وكددا  للعهدددين القددديف والفديددد مددن المتدداب المقددد  ترجمددات عرنءدد  معروفدد ، وه دداب 

ْيدددع  )َةمددد بددن عاددد هللا بددن ِددالم( كددا  قددد تددرجف التددهرَا َّلدد  َخبددار تدد كر َ  رجدداًل 
العرنءدد  م دد  وايدد  هددارو  الرشدديد. ولدددي ا مددا يثاددَ َيضددًا َق ددامًا مددن التددهرَا كايددَ قددد 

 ْيقلَ َّل  العرنء  في الق ف األخير من القر  ال اب .
َراا يصار  قامها في الًار الثدايي مدن القدر  التاِد  مد ه ف عاددو    ْف َّي ا يعرم و

َيددر  خددر. َمددا  َيددر يصددرايي، كمددا كددا  ألةددد ب ددي بهيدده و بددن صدداعد.. وكددا  للمتقددي و
المعتضددد فقددد جعددل فددي الملتددب الحرنددي لفددءش الم ددلمين رئء ددًا يصددرايءًا. وقددد يدداِ 
َمالؤهدف الم دلمه  مدن  َمثاِ ه اا ال صار  من َصدحاب الم اصدب العالءد  مدا يالده 

َطباا الخل اا َي  هف من َب اا الم ء   ال  داهري .  ااكرام والتبفيل... وكايَ َكثري 
م ( لحماي  ال  اطَر، وهي تههح  1138وقد ْيًر َخيرًا برااَ م حها الملت ي ِ   ) 

ميين ونين رجاِ ال صرايء .  مد  العالقات اله ي  بين رجاِ ااِالم الِر
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َعفددب الظددهاهر فددي ةءدداَ ال صددرايء  فددي ظددل الخل دداا، َيدده كددا  لهدد ا مددن القددَه   ومددن 
 وال ًاط ما  ف  بها َّل  التِه  فافتتحَ لها مراكز تبًيري  في اله د والصين.. .

  ولقد لقي اليهه  من محاِن الم لمين فهق ما لقءه ال صدار  بدالرغف ممدا فدي بعدَّ 
اْليددات القر يءدد  مددن ت ديددد بهددف. وال دداب َيهددف كددايها قليلددي العددد  فلددف ْيخددش َذاهددف. وقددد 

م( َ  َكثر الصءارف  َورناب الا هب في ِهري  يهه ، َوكثدر 985) وجد المقدِي ِ  
المتب  واألطباا يصار . وير  في عهد عد  من الخل اا َوخصدهف المعتضدد َيده كدا  
لليهه  في الدول  مراكز هام . وكا  لهدف فدي بغددا  م دتعمَر كايدَر ظلدَ فيهدا مز هدَر 

َار ه ه الم تعمَر ب ءامي م( ، 1169ن التايلي ةهالي ِد   )ةت  ِقهط المدي  . وقد 
الْددد  وعًدددرين ك ء دددًا، َوفددداض ب ءدددامين فدددي  فهجدددد فيهدددا عًدددر مددددار  للحاخدددامين، ْو
وصددف الح دداَو التددي اقاهددا رئددء  اليهدده  البددابليين مددن الم ددلمين، بصدد ته ِددليل بيددَ 
 او  ال اي علءه ال الم ورئء  المل  ااِرائيلء ، وقد كدا  لدرئء  الحاخدامين هد ا مدن 

 لا  التًريعء  عل  َب اا طائ ته ما كا  للفاْليب عل  جمء  ال صار .ال 
وقددد رو  َّيددده كايدددَ لددده ْدددرَو وملايددد  َومددالب طائلددد  فيهدددا الحددددائب والايدددهت والمدددزارع 

 الخصب .
 ،ََ وكددا  َّذا خددرج َّلددد  المثددِه فدددي ةضددَر الخلء ددد  ارتددد  المالبددد  الحريريدد  المادددر

دا ، وجدر  َمامده  ِداع يصدءح بدأعل  صدهته:   َف دحها  رندًا َوةاط به رهَ من ال ِر
 (.7ل يديا ابن  او  .. )

وما ْيقاِ عن العصدرين األمده  والعباِدي، يملدن َ  ْيقداِ عدن العصدهر التدي تلتهمدا: 
 ال اطميه  واأليهنيه  والممالءَ والعثماييه ، لها بعَّ ر و  األفعاِ الغاهب  التي 

دائء  معل   اتخ تها ه ه ال ئد  َو تلدَ اعتمد فيها الع ف ألِو مَر ب اب من مهاقف ع
 من 

َهددل المتدداب، فمدداألت خصددهم الم ددلمين، ووهددعَ َيددديها بأيددد  الغددزَا الدد ين قدددمها 
َالددد  ملمهدددف مدددن األرض.  ابدددا تهف وإف دددائهف، وتدددآمرت ِدددرًا وجهدددرًا لتددددمير عقيددددتهف وإ

يصدار  الًدام  ويملن َ  ي كر المرا د ها ه ا د المهاقدف العدائءد  العديددَ التدي اتخد ها
والفزيددَر والمهصددل والعددراق عامدد ، خددالِ مح دد  الغددزو المغددهلي؛ َّذ رةاددَ جماعددات 
، وتدآمرت معهدف هددد مدهاط يهف الم دلمين، فاةتضد هف الغدزَا واِددتخدمههف  مد هف بدالغزَا
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فددي فددرض هءم ددتهف، واتخدد وهف مخالددب لتمزيددب َج ددا  الم ددلمين الدد ين عاشددها معهددف 
اِ، ويملدن َ  يتد كر كد لَ التفدارب المدَر ي  دها التدي بحري  وإخاا عار القرو  الاه 

تها جماعات من اليهه  وال صار  في العصر العثمايي، ور و  األفعاِ العثمايء   ماِر
َااها.. الخ. لمن ه ه الحاات لف تمدن فدي يهايد  التحليدل، ومدن خدالِ يظدَر شدمهلء   َّ

و يقداط ِده اا محددو َ لحرك  المفتمعات ااِالمء  عادر التداريخ، ِده  اِدتث ااات َ
عل  ص ح  واِع  تً  بءاهًا، عل  العل  تمامدًا ممدا شدهدته المفتمعدات األخدر ؛ 
ةيدددث كايدددَ ةددداات الحريددد  والعدالددد  وتمدددداف  ال دددرص بدددين َصدددحاب الددددين الحدددداكف 

 ومخال ءه يقاطًا اِتث ائء  بءضاا في ص ح  ت  ث ةقدًا و خايًا.
ا، تلدَ التدي  امدَ ةدهالي القدريين مدن ومن عفب َ  مرةلد  الحدروب الصدلياء  ي  ده

 الزمن، وكا  الغزَا فيها يحمله  الاائ ء  والمراهء  هد كل ما هه َِّالمي، والتي 
جدداات لمددي تدددمر علدد  المفتمدد  ااِددالمي َم دده واِددتقراره، وت ت دده عددن  ي دده لصددالح 
َّلدد  الم ء د  المتعصدب ، هدد ه التفرند  المدَر لددف ت دب القءدا ات والمفتمعددات ااِدالمء  

ر و  فعدل طائ ءد  تقده هف َّلد  عددم الت رقد ، وهدف يتحركده  ب ديهفهف، بدين الغدزَا ونددين 
ال صار  المحليين، رغدف َ  فئدات مدن هد اا تعاويدَ عل دًا مد  الغدزَا ووهدعَ َيدديها 

 في َيديهف، وتآمرت معهف عل  َّيزاِ الدمار بااِالم والم لمين.
ددها ولح دن الحدظ فدإ  الغدزَا الد ين ايالقددها َِاِد ًا مدن يقاد  التعصدب والم هاءد ، ماِر

َاا رفاقهف في العقيدَ ممن ي تمه  ألج ح  يصرايء  َخدر ، بدداًا مدن  الاائ ء  ي  ها َّ
الايزيايين األْرهذك ، وايتهاا بفل ال ئات ال صرايء  المحلء ، ممن لف تد  بالمد هب 

، ولدها ذلدَ امتددت  م داة  التعداو  الماْهلءلي ال   ايضه  تحَ لهائه معظدف الغدزَا
 بين الارفين، يءما كا  يملن َ  ي    َّل  يتائج َكثر وخام .

المهدددف َّي دددا لدددف يًدددهد عادددر مرةلددد  الحدددروب الصدددلياء  هددد ه، بثدددهرًا طائ ءددد ، فدددي ي دددءج 
المفتم  ااِالمي، كر  فعل لغزو وهه في َِاِه  ي ي متعصب.. لف ي م  بم بح  

بعمل ايتقامي غير م ضدبَ ي د وه هدد  ارتماها الم لمه  هد رفاقهف في األرض، وا
 مهاط يهف وَهل ذمتهف!!

َاا الع اصدر غيدر  وما من شَ فدي َ  هد ا ااي تداح الد   شدهده المفتمد  ااِدالمي َّ
ااِالمء ، وال رص الم تهة  التي م حها َّياهف، قا  بعَّ ال ئات د كما َري ا د َّل  مدا 



 767 

الم ددلمين فددي ظهددهرهف، وت  يدد  يملددن عددَده اِددتغالًا للمهقددف ال ددمح، ومحاولدد  لاعددن 
محدداوات تخرياءدد  علددد  م ددته  ال دددلا  ةي ددًا، والعقيددددَ ةي ددًا، والمفتمددد  ي  دده ةي دددًا 

 ْالثًا، 
وإي ددا ل تدد كر ه ددا د علدد  ِددايل المثدداِ كدد لَ د مددا فعلتدده الاهائددف اليهه يدد  بددداًا مددن 

وما فعلتده بعدَّ محاوات ال ائء ، وايتهاا بم امَر الدويم  اِقاط الخالف  العثمايء ، 
ء  في العصر العباِي يءما يًدلل العمده  ال قدر  للحركد  الًدعهنء ،  الاهائف المفِه

 التي اِتهدفَ العرب والم لمين عل  ال هاا.
لمن ه ه الخ ائر التي لحقدَ بالم دلمين، مدن جدراا تعداملهف ااي دايي، مد  مخدال يهف 

اهيدددل، مدددن قادددل هددد اا فدددي العقيددددَ، والمخددداطر التدددي تعرهدددها لهدددا عادددر تددداريخهف ال
دد  التخريددب والتددآمر واالت ددام، ا  ددعها َّلدد  مماِر الخصدهم الدد ين اِددتغلها ال رصدد ، ِو
ت َهغ الات ، اعتما  صءي في التعامل، غير تلدَ التدي اعتمددها الم دلمه  فدي تداريخهف 
ااجتمداعي الاهيددل .. وتقاليددد غيددر تلددَ التدي مدد حهف َّياهددا، ورندداهف عليهددا كتدداب هللا، 

 ِهله علءه ال الم، وتفارب اْلباا واألجدا .ِو   ر 
َّ  الخ ددائر الفزئءدد  د مهمددا كايددَ فددداةتها د ألهدده  بلثيددر مددن الخ دداَر الماددر  ذات 

كا  ِءخ در المثيدر، لده  -قال غيره من األ يا  -البعد ااي ايي، وإ  ااِالم ي  ه 
  التدي تفداَو ةاِو َ  ي دع  َّلد  تحصدين ي  ده بالحقدد والاائ ءد ، والدر و  المتًدَ ف

 ةدو ها المعقهل  والم َهغ .
وإ  ااي ا  ي  ه كا  ِءغدو الضحء ، له َ  المفتم  ااِدالمي خدرج علد  التقاليدد 

ِه هللا  ؛ أليه د يءما عدا التداريخ ااِدالمي د  - -ال ايل  المتألق  التي عَلمه َّياها ِر
اريخ ااِددالم اةتددرم فيهددا فإيدده لددء  ْمدد  فددي تدداريخ البًددري ، قددديمًا وةددديثًا، مرةلدد  كتدد

فمددر المخددال ين وصددي َ عقائدددهف، وْةميددَ ةقددهقهف، بددل كددايها د علدد  العلدد  تمامددًا د 
 هدفًا لالِتعبا  والهها  والضءاع، بل التص ء  وااف اا.

ددِه القائددد  وةتدد   - -لددف يلددن هدددم ال تهةددات ااِددالمء  جمءعهددا، م دد  عصددر الِر
مء  بددالقَه كمددا يتعمددد الددبعَّ َ  يصددهر َو ِددقهط العثمدداييين، فددرض العقيدددَ ااِددال

 يتصهر.
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َّيمدا يًدر ال دءا َ والمدد هج ااِدالمي فدي العددالف. َّيهدا محاولد  جددا َ لت دلف القءدا َ مددن 
األرناب والاهاغيَ، وتحهيلهدا َّلد  َيدا  ي م ده  بدالل واليدهم اْلخدر، وا يريددو  علدهًا 

 في األرض وا ف ا ًا.
قدددور ال ددا ، وقددد ْةددَرروا تمامددًا مددن َ  هددغَ َو وتحددَ ظددالِ هدد ه القءددا َ، كددا  بم

تددأْير مضددا  َ  ي تمددها للعقيدددَ التددي يًدداؤو ، ولمددا كايددَ عقيدددَ ااِددالم هددي األرقدد  
واألجدددر واألكثددر اي ددفامًا مدد  ماالددب ااي ددا  بددأ  مقءددا  مددن المقددايء ، كددا  مددن 

ل رع  التدي تاددو الااءعي َ  ت تًر بين ال ا ، َو  ي تمي َّليها األفرا  والفماعات با
للههلدد  األولدد  َمددرًا محيددرًا، ولمددن بالتهغددل فددي األمددر يتاددين مددد  م اقءدد  هدد ا ااقبدداِ 
ال ري  ال   يختِز الحيثءات، ايتماًا َّل  ااِالم وتحققًا بعقيدته.. َّيه الف ب ال َعاِ 
الدد   تملمدده هددد ه العقيدددَ، وااِدددتفاب  الحيهيدد  لحاجدددات ااي ددا  فدددي َشدددها اعتدددداًا 

َيًا واي فامًا، تلَ التي يحققها ه ا الدين.و   تها
َّ  ِددير تهمددا  َريهلددد، وهدده رجددل مددن الغددرب ِدداب وا  َشددريا َّلءدده، يت ددرغ ال دد ين 
الاددهاِ لمتابعدد  هدد ه الم ددأل ، ْددف يعل هددا فددي كتابدده المعددروم )الدددعَه َّلدد  ااِددالم( 

ويالت بههددددهح ا لددددب  يءدددده، واِددددت ا  علمددددي علدددد  الحقددددائب وةدددددها بعيدددددًا عددددن التددددأ
والتحَزنددات والميددِه واألهددهاا. ويمت ددي ه ددا بددبعَّ الًددها ات التددي قدددمها هدد ا الباةددث 
ك مددداذج ت كدددد البعدددد ااي دددايي لل دددلهكء  التدددي اعتمددددها ااِدددالم فدددي اايتًدددار. يقدددِه 
الرجدل:  يمل  ددا َ  َيحْلددف مددن الصددالت اله يد  التددي قامددَ بددين الم ددءحيين والم ددلمين 

مددن عدداماًل ةاِددمًا فددي تحهيددل ال ددا  َّلدد  ااِددالم. فمحمددد مددن العددرب بددأ  القددَه لددف ت
ي  ددده عقدددد ةل دددًا مددد  بعدددَّ القبائدددل الم دددءحء ، َوخددد  علددد  عاتقددده ةمدددايتهف ومددد حهف 
الحريددد  فدددي َّقامددد  شدددعائرهف الدي ءددد ، كمدددا َتددداح لرجددداِ الم ء ددد  َ  ي عمدددها بحقددددهقهف 

الم دءحء  مدن بدين (.  َّ  األخبار الخاص  بزواِ 8وي هذهف القديف في َمن وطمأيي   )
القبائل العرنء  ال صرايء  التي كايَ تعءش فدي بدال  العدرب الًدمالء ، ا تدزاِ بحاجد  
َّلدد  شدديا مددن الت صدديل، والظدداهر َيهددف قددد ايتهددها َّلدد  اامتددزاج بددالمفتم  ااِددالمي 
الدد   كددا  يحددءَ بهددف عددن طريددب مددا ي ددمهيه اايدددماج ال ددلمي، والدد   تددف باريقدد  لددف 

 ، وله يح  ها َةد م هف
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َ  الم دددلمين ةددداولها َّ خدددالهف فدددي ااِدددالم بدددالقَه ع ددددما ايضدددهوا بدددا ئ األمدددر تحدددَ 
الحلدددف ااِدددالمي، لمدددا كدددا  مدددن المملدددن َ  يعدددءش الم دددءحيه  بدددين ظهدددراييهف ةتددد  

( ،  ومددن هدد ه األمثلدد  التددي قدددم اها عددن ذلددَ الت ددامح 9عصددر الخل دداا العباِدديين )
عرب الم ءحيين في القدر  األِو مدن الهفدَر، ال   ب اه الم لمه  الظافرو  عل  ال

واِتمر في األجءاِ المتعاقب ، ي دتاء  َ  ي دتخلص بحدب َ  هد ه القبائدل الم دءحء  
التي اعت قدَ ااِدالم َّيمدا فعلدَ ذلدَ عدن اختءدار وإرا َ ةدَر، وإ  العدرب الم دءحيين 

( ، 10الد ين يعءًده  فدي وقت ددا هد ا بدين جماعدات م ددلم  لًداهد علد  هد ا الت ددامح )
 لمددا بلددي الفددءش ااِددالمي وا   األر   وع ددلر َبدده عايدددَ فددي فحددل، كتددب األهددالي 
الم ءحيه  في هد ه الداال  َّلد  العدرب يقهلده : )يدا معًدر العدرب َيدتف َةدب َّلي دا مدن 
الددروم وإ  كددايها علدد   ي  ددا، َيددتف َوفدد  ل ددا َوَرم ب ددا َوكددف عددن ظلم ددا َوة ددن وايدد  

َهددل ةمددص مدددي تهف  و  علي ددا. ولمدد هف غلاهيددا علدد  َ َل ددا( ، وَغلددب  مريددا وعلدد  م ا
جيددددددهش هرقددددددل، َوبلغددددددها الم ددددددلمين َ  وايددددددتهف َةددددددب َّلدددددديهف مددددددن ظلددددددف ااغريددددددب 

( ،   َمددددا وايددددات الدولدددد  الايزياءدددد  التددددي ِددددرعا  مددددا اِددددتهل  عليهددددا 11وتع دددد هف )
و  الم لمه  بب التهف، فقد وجددت َيهدا تتمتد  بحالد  مدن الت دامح لدف تعرفهدا طدهاِ قدر 

دمح لهدف َ  يد َ وا  ِْ كثيَر، ب اب مدا شداع بيد هف مدن اْلراا الءعقهنءد  وال  داهري ، فقدد 
شدددعائر  يددد هف  و  َ  يتعدددرض لهدددف َةدددد، اللهدددف َّا َّذا اِدددتث ي ا بعدددَّ القيددده  التدددي 
ْفرهددَ علدديهف م عددًا اْدداَر َ  اةتمدداب بددين َتبدداع الددديايات المت اف دد . ويملددن الحلددف 

ل   يل َ ال ظدر فدي تداريخ القدر  ال داب  د مدن هد ه العهده  عل  مد  ه ا الت امح د ا
َعااها العدرب ألهدالي المدد  التدي اِدتهلها عليهدا، وتعهددوا لهدف بحمايد  َرواةهدف  التي 

َار 12وممتلماتهف وإطالق الحري  الدي ء  لهف في مقابل ااذعا  و ف  الفزي ) (   وقد 
وقدد  -بي ما كايا في ك ء   القءام عمر األماكن المقدِ  يصحبه الباريب، وقيل: َّيه 

طلددب الباريددب َّلدد  عمددر َ  يصددلي ه دداب، ولم دده بعددد َ  فمددر  -ةددا  وقددَ الصددالَ
: َّيده َّ  فعددل ذلدَ فدإ  َتباعده قدد يدددعه  يءمدا بعدد َيده محدل لعبددا َ  اعتد ر وهده يقدِه

َهددل ال مدد  الدد ين كايددَ 13الم ددلمين ) (   وكددا  الم ددءحيه  يدد  و  الفزيدد  مدد  ِددائر 
يتهف بيدد هف وندين الخدمد  فددي الفدءش مقابددل الحمايد  التدي ك لتهددا لهدف ِدديهم تحدِه  يدا
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( ،   ولما كا  الم ءحيه  يعءًده  فدي مفتمعداتهف  م دين علد  ةءداتهف 14الم لمين )
 وممتلماتهف، ياعمين بمثل ه ا الت امح ال   م حهف 

 خاا في بحال  من الرفاهء  والر  -وخاص  في المد  -ةري  الت مير الدي ي، تمتعها
َار راهب  وم ءلايي من فلهري ا ويدع  15األيام األول  من الخالف  )    ، ) 

(Ricoldos de Monre Crucis بدال  الًدرق ةدهالي يهايد  القدر  الثالدث عًدر )
وندايدد  القددر  الرابدد  عًددر، وتحدددث عددن روح الت ددامح التددي تمتدد  بهددا ال  دداطَر َّلدد  

فدي التداريخ القدديف وفدي م ل دات للعدرب  عصره في ظل الحلدف ااِدالمي فقداِ:  قدَرت
هق بها َ  ال  اطَر َي  هف كايها َصدقاا لمحمد وةل داا لده، َو  محمددًا ي  ده قدد  مْه
َوص  خل ااه َ  يحرصها علد  صدداقتهف مد  ال  داطَر، التدي يرعاهدا العدرب َي  دهف 

علدد  ( ، وإذا يظريددا َّلدد  الت ددامح الدد   امتددد 16ةتدد  ذلددَ اليددهم بًدديا مددن الع ايدد  )
ه ا ال حه َّل  رعايا الم دلمين مدن الم دءحيين فدي صددر الحلدف ااِدالمي، ظهدر َ  
ال مَر التي شاعَ بأ  ال ء  كا  العامدل فدي تحهيدل ال دا  َّلد  ااِدالم بعيددَ عدن 

( ،  َّي دددا لدددف ي دددم  عدددن َ  محاولددد  مددددبَر ارغدددام الاهائدددف مدددن غيدددر 17التصدددديب )
اهداها  مد ظف ْقصدد م ده اِتئصداِ الددين الم لمين عل  قاِه ااِدالم، َو عدن َ  

الم ءحي. وله اختار الخل اا ت  ي  َّةد  الخاتين اكت حها الم دءحء  بتلدَ ال دههل  
التدي َقصد  بهدا فر ي ايدد وإيدزابيال  يدن ااِددالم مدن َِدبايءا، َو التدي جعدل بهدا لددهي  

َو بتلدددَ الرابددد  عًدددر المددد هب الاروت دددتايتي مددد هبًا يعاقدددب علءددده متبعدددهه فدددي فري دددا، 
الْمائد  ِد  . وكايدَ  ال ههل  التي ظل بها اليهه  مبعدين عن َّيفلتدرا مددَ خم دين ْو
الم ائ  الًرقء  في  ِءا قد ايعزلدَ ايعدزاًا تامدًا عدن ِدائر العدالف الم دءحي الد   لدف 
يهجد في جمء  َيحائه َةد يقف في جاياهف بص تهف طهائف خارج  عن الدين. وله ا 

 ئ  ةت  اْل  لءحمل في فإ  مفر  بقاا الم ا
طءاته الددليل القده  علد  مدا قامدَ علءده ِءاِد  الحلهمدات ااِدالمء  بهجده عدام مدن 

( ،   جلب ال تح ااِالمي َّل  األقباط في مصدر ةءداَ تقدهم علد  18ت امح يحههف )
الحري  الدي ء  التي لف ي عمها بها قال ذلَ بقدر  مدن الزمدا . وقدد تدركهف عمدرو َةدرارًا 

يدفعها الفزي ، وك ل لهف الحري  فدي َّقامد  شدعائرهف الدي ءد ، وخلصدهف بد لَ؛ عل  َ  
مددن التدددخل الم ددتمر الدد   عددايها مددن عاثدده الثقيددل فددي ظددل الحلددف الرومددايي.. ولددء  
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ه اب شاهد من الًهاهد يدِ عل  َ  ارتدا  األقبداط عدن  يد هف و خدهلهف فدي ااِدالم 
هددغَ يقددهم علدد  عدددم الت ددامح مددن علدد  يادداق واِدد  كددا  راجعددًا َّلدد  اهدداها  َو 

 جايب ةلامهف الحديثين. بل لقد تحِه كثير من ه اا القبَ 
َّلد  ااِددالم قاددل َ  يددتف ال ددتح، ةددين كايددَ ااِددل دري  ةاهددَر مصددر وقتئدد  ا تددزاِ 

ار كثير من القبَ عل  يهج َّخهايهف بعد ذلَ ب  ين قليل  )  (.19تقاوم ال اتحين، ِو
و َ فح ب هي العدراق والًدام، ومصدر َّلد  ةدد مدا، مدن ه ه لمحات عن م اق  محد

العالف ال   امتد َّلءه ااِالم وتعامل معه، فه الَ بال  فار  َوواَِ  ِءا، وإفريقء ، 
َوِددبايءا، وج ددهني َورونددا وشددرقيها، واله ددد والصددين، وج ددهب  ِددءا، ممددا تحدددث ع دده 

 َريهلد فأطاِ الحديث. 
 المزيد من الًهاهد.( ي ظر المرج  ي  ه لإلطالع عل  1)
َعيتر ، ط2)  ،  ار َّةءاا المتب العلمء  ، القاهَر  3( ةضاَر العرب ، ترجم  عا ِ 
 .336م ، ص  1956د 
، ملتبددد   ار العرونددد  ، القددداهَر د  5( مددداذا خ دددر العدددالف بايحاددداط الم دددلمين ، ط3)

 م ،  1964
 .30د  29ص 
 .37د  36( المرج  ي  ه ، ص 4)
 ، مابع  مصر ، القاهَر  2اب  من  ول  ااِالم في األيدل  ، ط( وهه المتاب الر 5)
 م. 1958د 
د  301 /1م ،  1965،  ار المًدددام ، بيدددروت د  4( تدداريخ العدددرب المادددِه ، ط6)

302. 
 وي ظر : ِو  يهريَ : قص  الحضاَر ، ترجم   438د  432/  2( المرج  ي  ه 7)

د  1964رجمددد  وال ًدددر ، القددداهَر د ، لف ددد  التدددألء  والت 2محمدددد بددددرا  و خدددرين ، ط
َهدددل ال مددد  فدددي ااِدددالم ، ترجمددد   131/  13م،  1967 دددر ِدددتايلي تريتددده  :  ، و ْر

 .170م ، ص  1967،  ار المعارم ، القاهَر د  2وتعليب  . ة ن ةبًي، ط
 .65( الدعَه َّل  ااِالم ، ص 8)
 .68( المرج  ي  ه ، ص 9)
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 .70د  69( المرج  ي  ه ، ص 10)
 .73المرج  ي  ه ، ص ( 11)
 .74( المرج  ي  ه ، ص 12)
 .75( المرج  ي  ه ، ص 13)
 .79( المرج  ي  ه ، ص 14)
 .81( المرج  ي  ه ، ص 15)
 .81، ص  1( المرج  ي  ه ، هامش 16)
 .88( المرج  ي  ه ، ص 17)
 .99د  98( المرج  ي  ه ، ص 18)
 .124د  123( المرج  ي  ه ، ص 19)

 وووووووووووووووووو
 



 773 

 لقط ت تربوي  من خيبر
 

 ةرب العقيدَ : 
)َوْددابهف فتحددا قريبددًا( : لددف يلددن بددين الحدياءدد  والم ددير َّلدد  خياددر َّا عًددرو  ليلدد  ، 

دِه هللا  جاياهدا ، كدا  ا بدد   ونعد َ  تمَ الهدي  بين الم لمين وقدريش ، َومدن ِر
 للمهاجه  . من التهجه يحه خيار ، فقد تفم  اليهه  ه اب وقد ببأوا َي  هف

َعمهددف َ  لددديهف عًددَر  ام مقاتدددل مدد هف ومددن ةل ددائهف ، فهدد ا يع دددي َ   وإذا صددح 
الخادر جدداْف علدد  المدي د  فددي كددل لحظد  ، والم دداف  بددين خيادر والمدي دد  هددي يصددف 
دِه هللا  لدف   الم اف  َو َقدل بدين المدي د  وملد  ، والتخادءَ الع دلر  العظدءف َ  ِر

َهدل ملد  وند لَ هدمن ي تح جاهتين في وقَ واةد ،  وما مض  لخيار َّا بعد هديد  
َّا يأتهه من ظهره ، وهف ال ين وص هف القر   بأيهف َشد عداَو لل ين  م ها ، ووصدف 

 القر   كيدهف وةقدهف.
والفديد في َمر خيار وما يختلف عن الحرب ال ابق  ، هي ةصدهيهف وقالعهدف التدي 

جهدًا هخمًا وتعائد  م اِدب  وم ويد  كايءد  َقامها بها ، فمحاول  الهفهم عليهف تتالب 
للفءش ل تَر طهيل  ، والم لمه  ا يملمه  ه ه الااقدات فدي مقابدل اليهده  الد   قيدل 
الح وطعام كثيدر ، ولده ةصدروا ل د ين  َهل الحصه  التي ا ترام ، ِو ع هف : )وهف 

 لم اهف ، وماا متهفر يًرنهيه في ةصهيهف ، وما َر  ألةد بهف من طاق (.
َهددل الحصدده  َّا مددا كددا  مددن ب ددي  والم ددلمه  لددف ي دداب لهددف مددن قاددل خاددَر فددي قتدداِ 
قريظد  يدهم ةددرنهف ، ولدئن كددا  الم دافقه  قادل الحدياءدد  والمخل ده  مددن األعدراب ظ ددها 
َيدن ذلدَ فدي قلدهنلف( ، فهدف َولد   َهلديهف َبددًا و دِه والم م ده  َّلد   )َ  لن ي قلب الِر

ير َ  ال مع  الدعائءد  الضدخم  للحدياءد  وال صدر في ه ا الم ير َ  يقهلها ذلَ ، غ
َر فيها قد فً  فدي األرض العرنءد  ، فأصدبح المخل ده  مدن األعدراب يحرصده   الم 
عل  الم ير مد  الفدءش ، بعدد َ  وعدد الفدءش بالمغدايف المثيدَر ، وهدف اْل  يصددقه  

ا َوْرهدا وكدايها مهعه  هللا تعال  لهف ب لَ ، وكايَ الدعاي  اليهه ي  تأخ  ك لَ مفراه
ا يتهايه  عن عرض العضدالت َمدام القبائدل العرنءد  المفداوَر ، ) وكدا  يهده  خيادر 

دددِه هللا  دددالةهف وعدددد هف : كدددايها   ا يظ ددده  َ  ِر يغدددزوهف لم عدددتهف وةصدددهيهف ِو
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يخرجدده  كددل يددهم عًددَر  ام مقاتددل صدد هفًا ْددف يقهلدده  : محمددد يغزويددا ؟ ! هيهددات 
دِه هيهات : وكا  من كا  بال َّلد  خيادر   مدي   من اليهه  يقهله  ةين تفهدز الِر

: مدددا َم ددد  وهللا خيادددر مددد مف ! لددده َريدددتف خيادددر وةصدددهيها ، ورجالهدددا لدددرجعتف قادددل َ  
تصلها َّليهف ، ةصه  شامخات فدي ذر  الفبداِ والمداا فيهدا واتدن ، َّ  بخيادر أللدف 

أيتف تاءقددده   ارع ، مدددا كايدددَ َِدددد وغا دددا  يمت عددده  مدددن العدددرب قاطبددد  َّا بهدددف فددد
 : قد وعد هللا ياءه َ  يغ مه َّياها(.  خيار؟! يءقِه َصحاب ال اي 

q   وكا  العرب جمءعًا يترقاه  بح ر يتائج ه ا الم ير ، ةت  ليتراهن القرشيه  عل
يصر َ  من ال ريقين ، وكا  عل  َر  المراه ين ةهياب بن عاد العز  الد   كدا  

حدياء  يقِه : ) ايصرفَ من صلح الحدياء . عضه الهفد الم اوض عن قريش في ال
ِءظهر عل  الخلب ، وتأب  ةمء  الًءاا  َّا لزوم  ي دي   َويا م تءقن َ  محمدًا 

قدد ِدار َّلد  خيادر ،   ، فقدم علي دا ببدا  بدن مدر ا  ال دلمي ، يخاريدا َ  محمددًا 
دددِه هللا  ن ، فمحمددددد ا ي لدددَ ، َّلددد  َ  قدددداِ ببدددا  بدددد  َو  خيادددر قدددد جمعددددَ لِر

مر ا  : من شاا بايعته َ  محمدًا ا ي لدَ. قلدَ : َيدا َخداطرب ، فقداِ صد ها  بدن 
َمءدد  : َيددا معددَ يددا ببددا  ، وقدداِ يهفددل بددن معاويدد  الددديلمي : َيددا معددَ يددا ببددا  ، 
وهه  َّلي ي ر مدن قدريش ، فتخاطريدا مائد  بعيدر َخماِدًا َّلد  مائد  بعيدر ، َقدِه َيدا 

  وةزنددده : تظهدددر غا دددا  ، وجددداا الخادددر ، ويقدددِه ببدددا  وةزندددي : يظهدددر محمدددد 
ِه هللا   فأخ  ةهياب وةزنه الرهن(.  بظههر ِر

َهدل  دهله ، وهدف ي  دهف  في ه ه األجهاا المعبأَ تحرب الفءش ااِالمي يرعاه هللا وِر
َهل األرض ، وهف ا يًبعه  التمر ، وا يفدو  ما يأكله .  الحدياء  ، خيَر 

q ر ال صدر َ  ااِتعراهدات الع دلري  التدي ِدبقَ وكايَ الظاهَر األول  من ظهاه
ِه   مقدم ال اي  ب داةتهف لدف   قد ايقاعَ يهم وصهله َّل  خيار. ) فلما يِز الِر

يتحركها تلَ الليل  ، ولف يصح لهف  يَ ةت  طلعَ الًم  فأصبحها َوفئدتهف تخ دب 
َين والملاتل ، فلما يظر  دِه ، وفتحها ةصهيهف غا ين معهف الم اةي والمرا وا َّل  ِر

 ولها هارنين َّل  ةصهيهف(.  هللا 
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ددِه هللا  قددالها : محمددد والخمددء ، فددأ بروا هرنددًا ، فقددداِ   وفددي روايدد  : )فلمددا َروا ِر
ددددِه هللا  : )هللا َكاددددر خرنددددَ خياددددر ، َّيددددا َّذ يزل ددددا بم دددداة  قددددهم ف دددداا صددددباح   ِر
 الم  رين(.

ف وَعدددا  مقدداتليهف َهددعام ورؤيدد  اليهدده  للفددءش ااِددالمي ، قدد فَ الرعددب فددي قلددهنه
المقدداتلين الم ددلمين وولددها هددارنين ، فمايددَ هدد ه الظدداهَر الثايءدد  ، هددي البًددر  التددي 
ددداا صدددباح  دددِه علءددده الصدددالَ وال دددالم ، )هللا َكادددر ، خرندددَ خيادددر( ، ِو َعل هدددا الِر

ِه هللا   .الم  رين ةين يِز ب اةتهف ِر
q ا  األ ب ال اه  في الحرب : وأل  الحرب ةرب عقيدَ ، وةرب تهةيد وشرب ، فم

َ  ا يغير علءه الصالَ وال الم ةت  يصبح ، فإذا ِم  َذايًا َم َ ، وإ  لف ي دم  
َغار عليهف ةت  يصبح ، واألذا  هه الميزا  ال اصل بين   والم ر. اايما َذايًا 

وعلدد  هددهئه تقددهم الحددروب ، ومددن َجلدده تددتف المهاجهدد  ، ومهمدد  القتدداِ فددي ااِددالم 
الغلبدد  ، ولء ددَ ك ددر شددهك  العدددو بهدددم ك ددر شددهكته فقددَ ، فقددد جالهددا ل ددا لء ددَ 

علي رهي هللا ع ه ع دما اِتلف الراي  بأجل  بءا  ، ةين ِأِ قائده عدن الهددم مدن 
دِه هللا ، َقداتلهف ةتد  يلهيدها مثل دا ؟ فقداِ : ) اي د  علد   قتاله ، ) فقداِ علدي : يدا ِر

لَ ةت  ت ِز ب اةتهف ، ْف ا عهف َّل   ااِالم َوخارهف بما يفب علديهف مدن ةدب ِر
دهله ، يدأهللا أل  يهدد  هللا بدَ رجداًل واةددًا خيدر لدَ مدن َ  يلده   هللا تعال  وةب ِر

 لَ ةمر ال عف(.
وفدددي روايددد  : )اذهدددب فقددداتلهف ةتددد  ي دددتح هللا علءدددَ وا تلت دددَ( ، قددداِ : عدددالم َقاتدددل 

ددهله ، ال ددا  ؟ ، قدداِ : )قدداتلهف ةتدد  يًددهدوا َ  ا َّلدده َّا هللا  َو  محمدددًا عاددده وِر
 فإذا فعلها ذلَ فقد م عها م َ  مااهف َومهالهف َّا بحقها وة ابهف عل  هللا تعال (.

وتبق  الهداي  هي الهدم األِم  واألعل  من المعرك  ، وهداي  رجل واةد خيدر مدن 
ةمددر الدد عف للدد   كتددب هللا الهدايدد  علدد  يديدده ، ومضدد  علددي رهددي هللا ع دده ، وقددد 

 هح له ولألم  من بعده عالم يقاتل ال ا .ته 
 ترنء  المفاهدين :

وةين يله  القتاِ م القًا من شدهَه القتداِ ، بعيددًا عدن الهددم ، ف دءله  ونداًا علد  
صدداةبه ، ومددا َةددهج َب دداا الدددعَه والحركدد  َ  ي قهددها هدد ه المعددايي ، َو  ي قهددها َ  
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  ةملده تهدهرًا وشدفاع  فائقد  ، ولدء  ةمل ال الح وإلقااه ، لدء  ايددفاعًا ذاتءدًا ، لدء
َّلقدداؤه جا ددًا َو هددع ًا َو تخدداذًا. َّ  ةمددل ال ددالح وإلقددااه مهمدد  شددربء  ت  دد  بقددرار 

دددِه هللا  ةدددين ايتهددد  َّلددد  ةصدددن يددداعف   األميدددر بالق اعددد  الًخصدددء  : ) وكدددا  ِر
وصف َصحابه يه  عن القتداِ ةتد  يدأذ  لهدف ، فعمدد رجدل مدن َشدف  فحمدل علد  

دِه هللا اِتًدهد فدال  ! فقداِ يهه   ، و  ةمل علءه مرةب فقتله ، فقاِ ال ا  : يا ِر
ِه هللا  دِه هللا   ِر م ا يدًا   : ) َبعد ما يهيَ عن القتاِ ؟( فقالها : يعف. فأمر ِر

ِه   في القتاِ وةث علءه(.  ي ا   : )ا تحل الف   لعاص(. ْف َذ  الِر
ولم ه قاتل بعد ال هي عدن القتداِ فحرمدَ  فه ا قاتل في ظاهر األمر وقتله اليهه   ،
 الف   علءه وهه م لف عريب في ااِالم.

َّ  التزام َمر القائد الم لف  يدن يلقد  هللا تعدال  الف دد  الم دلف علءده : )مدن َطداع ي 
فقد َطاع هللا ، ومن َطاع األمير فقد َطاع ي ، ومن عصايي فقد عصد  هللا ، ومدن 

 عص  األمير فقد عصايي(.
q لتزام األمر في كل شيا ولء  في القتاِ فقَ َو المف ع ه : ورو  الحارث بن وا

دِه هللا  قداِ   َبي َِام  عن َبي َمام  والايهقي عن ْهنا  رهدي هللا ع همدا َ  ِر
فددي غددزَو خياددر : )مددن كددا  مضددع ًا ] َ  : كددا  جملدده هددعء ًا [ َو مصددعبًا ] َ  : 

 ( َومدر بدالًا ف دا   بد لَ ، فرجد  ال دا  من كا  جمله صغيرًا لف يدرب بعد [ فليرج
وفي القهم رجل عل  صعب فمر ال دا  وفدي القدهم رجدل علد  صدعب فمدر مدن الليدل 

ِه هللا  قاِ : )ما شأ  صاةبلف ؟(   عل  ِها  ف  ر به فصرعه ، فلما جاؤوا به ِر
، فددأخاروه فقدداِ : ) يددا بددالِ مددا ك ددَ َذيددَ فددي ال ددا  مددن كددا  مضددع ًا َو مصددعبًا 

َا  الايهقددي : َومددر بددالًا ف ددا   فددي فل يرجدد ( ، قدداِ : يعددف ، فددأب  َ  يصددل  علءدده. 
 ال ا  : )الف   ا تحل لعاص( ْالًْا.

فداألمر ياداع فددي المدف عددن القتداِ َو فدي اِددتعماِ  لتده. َو فددي ااذ  يءده ، َو فددي 
مهاجهدددد  العدددددو ، َو  مخال دددد  شخصددددء  هددددي معصددددء  قددددد تحددددِه بددددين الف دددد  ونددددين 

 المفاهد.
دددِه هللا  رغدددف مدددا بهدددف مدددن الفدددهع وال اقددد  ، فهدددف ا   واِدددتفاب الم دددلمه  ل دددداا ِر

يفدو  ما يأكلهيه ، وعليهف َ  يمضدها لحدرب هدرو  ، ا يعلدف َّا هللا مدداها ، وهدف 
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ماهدده  َّلدد  مهعدده  هللا فددي َ  يعادديهف غ ددائف خياددر ، لمددن متدد  ؟ وكءدد  ؟ فعلمهددا 
 ع د هللا. 

q جددهعهف ، ويًددتد تعدداهف وإرهدداقهف ةتدد  لءضدداروا َّلدد   وهددا هددف يحاصددرو  ، ويًددتد
ددِه  ، وكددا  ااعددالم مددن َِددلف ، َوِددلف علدد  الفددءش ااِددالمي ، ومددا   َّعددالم الِر

ِه هللا  َّا الدعاا : ) وهللا ما بيد  مدا َقدهيهف بده ، قدد علمدَ ةدالهف   يملَ لهف ِر
َعظدف ةصدن ف ( ْف قاِ : ) اللهف افدتح علديهف  يهدا ، َكثرهدا طعامدًا َويهف لء َ لهف قَه

 ، َوكثرها و كًا(.
َوا  : قاِ ِهيد بدن ال عمدا  رهدي  وكايَ المحاول  األول  عل  الاريب في جم  األ

ِه هللا  صدل  العصدر  –وهدي َ يد  خيادر  –لما وصل الصدهباا   هللا ع ه : َّ  ِر
َوا  ، فلددف يد ت َّا بال دهيب ] َ  : القمدح والًددعير يغلد  ْدف ياحددن [.  ، ْدف  عدا بداأل

دددِه هللا  َوكل دددا معددده ، ْدددف قدددام َّلددد  المغدددرب فمضدددمَّ   فدددأمر بددده فثدددر  ، فأكدددل ِر
 ومضمض ا ْف صل  ولف يتههأ. البخار .

وةين ابتدَوا القتاِ لدف يلدن لدديهف مدا يأكلهيده : ) وكدا  ال دا  قدد َقدامها َيامدًا يقداتله  
تعلددل بدده قاددل لددء  ع دددهف طعامددًا َّا العلددب( ] والعلددب: القليددل مددن الًدديا ، َو مددا ي

 الغداا[.
ةدين َقالدَ غدد ف   وكايدَ المحاولد  األولدد  قادل ال دتح اطعددام الفدءش بتهجءده ال اددي 

ِه هللا  : )مدن رجدل ياعم دا مدن هد ه   لرجل من يهه  ترت  وراا ةص هف ، فقاِ ِر
دِه هللا  َعدو مثدل الظلدءف ، فلمدا يظدر َّلدي ِر مهلءدًا قداِ : )اللهدف   الغ ف( ، فخرجَ 

( ، فأ ركدددَ الغددد ف ، وقدددد  خدددل َولهدددا الحصدددن فأخددد ت شددداتين مدددن  خرهدددا متع دددا بددده
دِه  َعدو كأ  لء  معي شيا ةتد  ايتهيدَ َّلد  ِر فاةتض تهما تحَ يد  ْف َقالَ 

، فدددأمر بهمدددا فددد بحا ، ْدددف ق دددمهما ، فمدددا بقددد  َةدددد فدددي المع دددلر الددد ين معددده   هللا 
ها ؟ قداِ: كدايها عدد ًا محاصرين الحصن َّا َكدل م همدا ، فقيدل ألبدي الء در : كدف كداي

 كايرًا(.
كايددَ هدد ه المعفددَز األولدد  فددي الاعددام ، ليتقدده  القددهم علدد  الفهددا  والقتدداِ ، وكايددَ 
َِلف عل  َر  المقاتلين ، )وكايها َِو من ايته  َّل  ةصن الصعب بن معداذ ، فمدا 
غابددَ الًددم  م دد  ذلددَ اليددهم ةتدد  فددتح هللا تعددال  ، ومددا بخياددر ةصددن َكثددر طعامددًا 
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ِه هللا و ك : كلها واعل ها وا تحملها ، يقِه : ا تخرجها مدن ًا م ه. ويا   م ا   ِر
 بال كف(.

وةددين قدددمها علدد  األكددل ت دداولها التمددر وهدده َخضددر ، فأهمدددتهف الحمدد  ، فًددلها ذلددَ 
ِه هللا  دها المداا فدي الًد ا  ، فدإذا كدا  بدين األذايدين فأةددروا   َّل  ِر فقاِ : ) قِر
ًا واذكروا اِف هللا تعال ( ف علها فمأيما يًاها من عقاِ(. وكايَ ه ه الماا علءلف ةدر 

 المعفَز الثالث  بعد ال تح .
q  ْف تتالَ الحصه  ت تح ، والخيرات تغمر المقاتلين ، واشتاقها َّل  اللحف بعدد التمدر

، وكددا  َ  وجدددوا فددي بعددَّ الحصدده  ةميددرًا ، فاختدداروا عًددرين م هددا ، ويحروهددا ، 
دددلخهها ،  ووهدددعهها فدددي القددددور ، َووقددددوا تحتهدددا ال دددار ، وراةدددَ القددددور تغلدددي ، ِو

وناددهيهف تغلددي معهددا مددن الفددهع ، وةدددين يضددج اللحددف َوصددبح جدداهزًا لألكددل ، جددداا 
ددددِه هللا  : ) فددددأمر َبددددا طلحدددد  ف ددددا   : )َّ  هللا   اامتحدددا  الرنددددايي علدددد  ل ددددا  ِر

هله ي هاكف عن لحهم الحمر(.  وِر
دددِه هللا وقددداِ َبددده ْعلبددد  رهدددي هللا خيادددر ، وال دددا  جءددداع    ع ددده : غدددزوت مددد  ِر

، فددأمر عاددد الددرةمن بددن عددهم   فأصددا ا بهددا ةمددرًا َّي ددء  فدد بح اها، فددأخار ال اددي 
دِه هللا( اامدام َةمدد  ف ا   في ال ا  : ) َّ  لحهم الحمر ا تحل لمن يًدهد َيدي ِر

 والًءخا .
خ َو قاددل الاهددي ، َّيمددا جدداا ولددف يددأت األمددر قاددل ال حددر َو قاددل الدد بح َو قاددل ال ددل

َع ددر امتحددا  للدد    البًددري ،والقدور ت ددهر  األمددر الرنددايي بعددد كددل هدد ه األمددهر فددي 
 باللحف ، وي  وا األمر بدو  تر  .

ادَ  ولعل ه ا اامتحا  كا  هدروريًا لمًدف مدن بقدي فدي الصدف م افقدًا خالصدًا ، ْو
 يقاا الصف من ه ه ال ماذج.
ها َّا من يعايي َمثالها، وقد اتفده الفمءد  َّلد  الاعدام ، َّيها تفرن  ع يَر ا يح  ب

وا يعي َةد عل  َةد ، فمء  تم أ قددور اللحف،ولدف يت داِو م دلف ولده يهًد  واةددَ ، 
 ولم ه الت  ي  كاماًل من الفمء .

q  وإذا كايَ عاط د  الفدزع قهيد  ، فًدهَه ال درج ا تقدل قدَه عدن شدهَه الدبان ، وكمدا
امت دداع عددن َكددل لحددهم الحمددر األهلءدد  ، صدددر األمددر ال ادده  صدددر األمددر ال ادده  با
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َهلهدف تفداَو الًدهر واقتدرب  ك لَ، والم لمه  في جهع ج  دي كايدر بعدد غءداب عدن 
 من الًهرين ، وها هي ال  اا بين َيديهن من ال بايا.

دها الًدهَه بعدد هد ا الغءداب الاهيددل ،  وكدا  يمداح المتعد  ةدالًا. ومدا َ  جددااوا لءماِر
َرع غيدره ، فمايددَ المح دد  َّا و  جداا تحددريف المتعد  ، وجدداا ال هدي عددن َ  ي دقي َةددد 

 َشد َوق   ، وكا  االتزام كاماًل ك لَ.
َهدل األرض ، وإيده الثمدَر العظءمد  للترنءد  القر يءد  المتتالءد   َّيه جيدل الحدياءد  ، خيدر 

 والترنء  ال اهي  العظءم .
دور بدداللحف وتحريمدده واألمددر بإهراقدده وخياددر كلهددا وةصددار ةصددهيها ترنءدد  ، وغلددي القدد

ترنءد ، وال هدي عدن يمدداح المتعد  ترنءد ، وال هددي عدن َّتءدا  الحبددال  مدن ال  داا ترنءدد  ، 
والفددهع وال اقدد  ترنءدد  ، ولددء  هدد ا كلدده قتدداِ َو يددزاِ ، َّيمددا هدده لفددف لهدد ه الدد    َ  

َههائها َو  تتحمل مًاق الفها  وتمالء ه ، والصار علد  الفدهع و  العادش تمضي م  
َعلددد  َورقدد  هدده مرهددداَ هللا ِددبحايه ، وطاعتددده يءمددا َمدددر  والفدد   مددن َجدددل هدددم 

 ويه .
 هد.1423، ذ  الحف   65مفل  الم ار ، العد  

 وووووووووووووووووو
 

 الوةا من خيبر إلى القاس
 

 مقدم       
قهط القد      بين غزَو خيار ِو
 الهعد من خيار َّل  القد    
َه َ  شخص قتاِ اليهه  شرم ا     يحه
 ال صر عل  اليهه  وعد َّلهي ا يخلف   
 قتاِ اليهه  يفلب اايتعاش ااقتصا     
 قتاِ اليهه  يدعف قدرات األم  الع لري    
 قتاِ اليهه  يفلب ال صر عل  باقي األعداا   
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 ا عاَر بعد  اليهه  وعدتهف   
 قتاِ اليهه  يتالب اِت  ار كاف  طاقات   
    -ِ   م كدَ عن ال اي  قتل اليهه   
 القتاِ م  اليهه  ي تح بابًا للًهدا َ   
َخارم الديءا     قتاِ اليهه  يتالب تفر ًا وترفعًا عن 
 قتاِ اليهه  يتالب رجاًا َشداا   
 التع يب ا يله  َّا لليهه    
 ا ت اوض م  اليهه  َّا من م الب القَه   
  لمين اليهه  خدم وعايد ل ا َورههف للم  
 ْأريا من اليهه  ا يملن َ  يمح  م  مرور الزما    
 المراج    

 مقدم  
قهط القد    بين غزَو خيار ِو

  (هد 1387ص ر  -هد  7ص ر )
  (م1967ةزيرا   -م 628ةزيرا  )

قال َ  تًرع في قرااَ مضمه  ه ا المتيب قف َخي القارئ قلياًل مد  الع دها  وتأمدل 
َّيهددا لء ددَ مددن ي ددج الخءدداِ ولم هددا  ...اريخ التددي وهددع اها َِدد ل م ددهجيدددًا تلددَ التدده 

هقدد  وخرج ددا بعدددها بهدد ا ااكتًددام  ةقءقدد  َْات اهددا بعددد تحددرٍَ مددن مصددا ر عديدددَ مْه
الم هل وال   تتاابب يءه بًلل عفيب ذكدر  غدزَو خيادر مد  ذكدر  ِدقهط القدد ، 

معدده جرة ددا رع ددًا وتددز ا  قلهن ددا واشددَ َ  ذلددَ يزيددديا مضاهدد  َولمددًا وة ددَر ويددز ا  
فمءدد  يعقددل َ  يفتمدد  مثددل هدد ين ال قءضددين معددًا ألمدد ، الفهددا  فددي  ..َِدد  وةزيددًا 

  ؟؟ِايل هللا ذرَو ِ ام  ي ها 
َّي ا ي تصرخ ه ه األمد  َ  تقدف طدهياًل مد  هد ه الغدزَو عَلهدا تعيدد كتابد  التداريخ مدن 

التددي جددرت َةددداْها فددي شددهر صدد ر مددن جديددد كمددا ي بغددي لدده َ  يلدده ، فغددزَو خياددر 
ذكددر ذلددَ  ] (م628ويهافددب َيضددًا شددهر يهييدده ةزيددرا  عددام ) 1ال دد   ال ددابع  للهفددَر

مددن  -   -المقريدز  فددي َّمتدداع األِددماع َمددا ابددن َِّدحاق فقددد ذكددر َ  خددروج ال اددي 
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المدي دد  تفدداه خياددر كددا  فددي َواخددر المحددرم َ  َ  جددل وقددائ  َوةددداث الغددزَو التددي 
لرنمددا كايددَ األقددل ةظددًا مددن بددين وقدددائ   .[تمرت قرابدد  الًددهر ةصددل فددي صدد ر اِدد

دائل ااعدالم المرئءد   ال يَر ال اهي  تداوًا وت اوًا بي  ا فال يما  يفدد لهدا ةضدهرًا فدي ِو
ونالمددا  يتعددرض لهددا الخابددداا  ..َو الم ددمهع  َو المقددرواَ وا فددي الم دداهج الدراِدددء 

  !!..عل  الم ابر 
وإيه لمحز  وم لف ةقًا َ  يغ ل عن ِالح مداض بدين َيددي ا فدي وقدَ يحدن َةدهج مدا 

وكءدد  ل ددا َ  ي تصددر علدديهف وهددف َشددد ةرصددًا م سددا ..يمدده  يءدده لحفددر يقاتددل بدده يهدده 
واِددتخالص مددا يزيدددهف بغضددًا وةقدددًا علءدده وعلدد   ي دده  --علد  اِددتقراا ِدديَر ياي ددا 

لددء  َ ِ علدد  ذلددَ مددن  ..ب ددائهف علدد  مددر الزمددا  َوتباعدده وغددر  ذلددَ فددي ي دده  َ
َيددر  فدداعهف فددي باةدد  األقصدد   ، وهتافدده   هدد ا يددهم بيددهم خياددر :قهلدد  مهشددي  ايددا  و

َاِ َمام دا يثدرب َومدالب قهم دا فيهدا  :بلل ةقد  ، َمدا غهلددا  لقدد وصدل ا َورشدلءف ومدا 
َراا المءا  الصهيهيي في ذلَ ال -مائير  َّي ي َشف ي ءف   :فقد قالَ  -هقَ رئء   و

قالهها في ذلَ اليهم الحزين ال   خَءف يءه ليل ْقيل عل  قدِ ا التي  .  يثرب وخيار 
  ..يعيثه  فيها ف ا ًا وإف ا اً  ..بأق ر خلب هللا  -وا تزاِ  -تدي َ يءه 

الْدين عامدًا لددخِه والمل َ لأليظار ةقًا َيهف اختاروا ذكر  غزَو خيادر قادل ْال ْد  ْو
ذلددَ اليددهم  ..م1967هددد المهافددب يهييدده ةزيددرا  عددام 1387األقصدد  وذلددَ فددي صدد ر 

ةَادددها  ..محمدددد مدددات مدددات خَلدددف ب دددات  :الددد   تقءدددأ يءددده اليهددده  َةقدددا هف صدددائحين
يدددا  :وأليهدددف يعرفددده  خيادددر جيددددًا فقدددد ر  وا  المًدددمش عالت ددداح  يدددن محمدددد وَلددد  وراح

  .. رات خيارلثا
ولددها فتءدد   م ددها بددرنهف جددااوا بعددد ذلددَ الددزمن الددر  ا تحددَدوا َة ددا  ةيددي بددن َخاددب 

جددءش محمددد ِددهم  ..خياددر خياددر يددا يهدده    :وابددن َبددي الحقيددب وتصدددوا لهددف بهتددام
د    يعه  لقل ا َّ  األم  مقاهع  ماتهت  عن معين الخير ولم  ا ِ بق  تالمي  في مدِر
  .  الظاهَر عل  الحب المتصل  عار الزما  م  المعلف األِو والقائد القدَو  ال ئ 

َق   ص عاا  -مخلص بر
 م  2000 (ةزيرا  )يهييه 2هد1421ص ر  29الفمع  

 الهعد من خيار َّل  القد  
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فقددد كايددَ معركددد    لددف تمددن غددزَو خياددر كددأ  غددزَو َخدددر  خاهددها ياددي الملحمدد  
دد  وةاِددم ، كمددا َ   يتائفهددا المصدديري  امتدددت  ْارهددا علدد  مددد  القددرو  ال ددابق  شِر

مدن وجهد  ال ظدر الع دلري  الما يد   -من الزما ، وعل  الرغف مدن َيده لدف يلدن ه داب 
َ  عامل ما   يت هق به الفءش ااِالمي علد  اليهده  فدي تلدَ المعركد   -المفر َ 

َرًا ماي دًا قضد  َّا َ  جمء  تلَ العهامل لف تحدل  و  ايتصدار الم دلمين ايتصدا رًا مد 
  .عل  الهجه  اليهه   قضاًا مارماً 

ومددن خددالِ اِددتعراض المء ءدد  التددي تددف فيهددا تحقيددب الهعددد األِو بايتصددار هدد ه األمدد  
عل  يهه  ِهم تقا  َمت ا شدهطًا كايدرًا فدي طريقهدا لتحقيدب الهعدد اْلخدر مدن خدالِ 

ح ل دا معدالف المعركد ، اِتًرام العار والدرو  من بعَّ َةدداث غدزَو خيادر ولتتضد
وهددده مدددا ِدد عرض لددده خدددالِ ال قددداط  .بددل معدددالف َ  معركددد  تدددور بي  دددا وندددين اليهدده  

   :التالء 
َه َ  شخص   قتاِ اليهه  شرم ا يحه

ِه هللا  ا يخدرجن مع دا َّا  :الخروج َّل  خيار بعدث م ا يدًا ف دا   -   -لما َرا  ِر
 َصحاب الًفَر وهف َلف َورنعمائد  وتخلدف مدن فلف يخرج معه َّا  راغب في الفها 

ِددءقِه المخل دده  َّذا ايالقددتف َّلدد  مغددايف }تخلددف عددن الحدياءدد  كمددا َخاددر هللا تعددال  
لتأخدد وها ذرويددا يتددبعلف يريدددو  َ  يادددلها كددالم هللا قددل لددن تتبعهيددا كدد لمف قدداِ هللا مددن 

  .[15 :ال تح] {قال
ق َصحابه ويمَ يهف ل يل شرم ةمل الراي  هد  - -وفي تلَ الغزَو َخ  ال اي  ْيًهَر
دهله ويحبده هللا   :اليهه  بقهله ليل   خهله خيار ألعاينس الراي  غدًا رجداًل يحدب هللا وِر

هله وفي رواي  ي تح هللا عل  يديده لدء  ب درار دِه هللا  وِر ، فلمدا َصدبح غددوا علد  ِر
-   - وفدي روايد  م دلف َ   .ا لعلدي رهدي هللا ع دهفأعااهد..كلهف يرجه َ  يعااها

   :،قددداِ مددا َةااددَ اامددداَر َّا يهمئدد    :قددداِ  -رهددي هللا ع دده-عمددر بددن الخاددداب 
دِه هللا  .[َ  تالعَ لها ]فت اورت  علدي بدن   لهدا رجداا َ  َ عد  لهدا ، فددع  ِر

  .  َبي طالب فأعااه َّياها 
علد  ييدل شدرم مقاتلد  اليهده   -رهدي هللا عد هف  -  ومما يدِ عل  ةرص الصحاب
ومدن معده مدن مهداجر  الحبًد ، َّذ  -رهدي هللا ع ده -ما فعله جع ر بن َبي طالب 
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فلحقدهه َّلد  خيادر التدي تبعدد ِدتين َو  -   -َيهف لمسا قددمها المدي د  لدف يفددوا ال ادي 
يهه ، ولم ه كا  قدد ْمايين مياًل شماِ المدي   بغء  المًارك  في شرم الفها  هد ال
  ..فرغ من القتاِ، ول لَ فقد َشركهف في الغ ائف َوِهف لهف م ها 

َّذ َيده قددم المدي د  م دلمًا فلدف  -رهي هللا ع ده  -وهه ي   ما ةصل م  َبي هريَر 
ددِه هللا  فيهددا فتددزو  مددن فددهره للم ددير َّلدد  خياددر لقتدداِ اليهدده  ولمددن  -   -يفددد ِر

  .َيضًا في الغ ائف  -   -فأشركه ال اي المعارب كايَ قد ايتهَ 
قدد كلدف محمدد  -   -وال يَر ةافل  بمثل تلَ المهاقف فقال غزَو خيار كا  ال ادي 

بن م لم  وي رًا من األو  بقتل اليهه   كعب بدن األشدرم فلمدا رجعدها بَرِده، قالدَ 
دِه هللا ؛ فتد اكر  وهللا ا تد هاه  بهد ه فضداًل علي دا َبددًا   :الخدزرج    -وا مدن رجدل لِر

 -  ف كروا اليهه   ِالسم بدن َبدي الحقيدب، وهده بخيادر،  ؟في العداَو كابن األشرم
ددِه هللا  فخددرج َّلءدده مددن الخددزرج مددن ب ددي  .فددي قتلدده فددأذ  لهددف  -   -فاِددتأذيها ِر

ِلم  خم   ي ر م هف عاد هللا بن عتءَ وعاد هللا بن َيء  وغيرهف فقتلدهه فدي ةصد ه 
َهدددوا بهدد ا الًددرم هدد ه األيددام .ا وا وقددد  بس الرعددب فددي يهدده  وعد فددإذا كددا  ال دا  قددد 

ددْ ها  ددمَهًا ةتدد  وإ  ْوصر ِْ فددإ  ذلددَ يزيددد المفاهدددين علدد  َرض فل دداين قدددرًا ورفعدد  و
  .باارهابيين والمتارفين 

َعظف مدن َ  الد   ي دقَ شدهيدًا وهده يقاتدل اليهده  ي داِ َجدر شدهيدين كمدا رو   وهل 
اِتًدهد شداب مدن األيصدار  :ه يعل  عن قء  بدن شدما  عدن َبءده عدن جدده قداِ َب

ِه  :، قالها  َما َّ  له َجر شهيدين  :  يهم قريظ  يقاِ له خال  فقاِ ال اي  لف ياِر
َهل المتاب قتلهه  :قاِ ؟هللا  وكد لَ قداِ عدن عدامر بدن األكدهع الد   اِتًدهد  .  أل  

  ..في خيار 
 ال صر عل  اليهه  وعد َّلهي ا يخلف 

يتا   الدكتهر صالح الخالد    ةقائب قر يء  ةِه القضء  ال ل اي ء  في كتابه القءَرف 
ت  دديرًا ةددديثًا لحقءقدد  الهعددد األِو والهعددد اْلخددر وااف ددا ين المقتددريين بددالعله المايددر 

لاددراهين علدد  َ  ااف ددا  األِو يء ددهق الدددائل وا ..لا ددي َِّددرائيل فددي هدد ين الهعدددين
كددا  ف ددا ًا  لليهدده  كددا  فددي المدي دد  ومددا ةهلهددا مددن خياددر وفدددب وتءمدداا ويصدد ه بأيدده 
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عقيدديًا، فمدايها يزعمدده  َيهدف َب دداا هللا َوةبداؤه، َو  الف د  مقصددهَر علديهف، َو  عزيددرًا 
  .ابن هللا، وغير ذلَ

َخددالق العددرب مددن ةددهلهف، وكددا   كددا  ف ددا هف َخالقءددًا، فمددايها يعملدده  علدد  َّف ددا 
  .ف ا هف اجتمابءًا، ةيث عملها عل  ت مءَ وإهعام صالت العرب ااجتمابء 

وكا  ف ا هف علمءدًا، ةيدث روجدها اِدرائيلءاتهف، ويًدروها بدين العدرب، وهدي ا تعددو 
  .كهيها خرافات َوِاطير

َّذا صددددح  -ءاِددددء  وكددددا  ف ددددا هف ِءاِددددءًا، ةيددددث َف دددددوا ةءدددداَ القبائددددل العرنءدددد  ال 
ويًددروا بيد هف الخددالم وال دزاع وال رقدد ، وةرصدها علدد  رندَ هدد ه القبائدل بهددف  -التعايدر

  .في صهَر َةالم، ةيث كايَ كل قايل  عرنء  متحال   ومرتبا  بقايل  يهه ي 
لقد َف د اليهه  كل مظاهر ومرافب ومفداات الحءداَ العرنءد ، فدي م اقد  المدي د  قادل 

ها في المداِ وااقتصدا  ع دد العدرب، ويل دي َ  يعلدف َ  ِدهق الد هب ااِالم، وتحلم
للتفاَر والاء  والًراا كا  بيدهف، َو    ال هق الماير في المدي   كا  بيد اليهه ، َو  

ةقائب قر يءد  ةدِه ]كا  بيدهف، َويهف َرهقها العرب بالقروض الرنهي  الباهظ    الماِ 
  [162القضء  ال ل اي ء  ص 

وياهتده  --َما َّف ا هف في المدي   بعد البعث  فما  َبَر ِماته تم ياهف لبعث  ال ادي 
ومعا اتهف له وخهههف الحروب وتحزياهف األةزاب هده م  علمهف بأيده ال ادي الحدب 
الددد   يفدويددده ملتهندددًا ع ددددهف فدددي كتددداهف ويعرفددده  صددد اته َكثدددر مدددن َب دددائهف، بدددل َّ  

  -وقدد قدام ال ادي  ..مهلده وقال بعثته وقال هفرتده ونعددها  عداوتهف له كايَ م   ليل 
 - َالد  ذلددَ ااف ددا  وقادد   ابددره عاددر  -رهددي هللا عدد هف  -هده والصددحاب  المددرام بإ

اةتلها فيها  يار اليهده ،  اِدهها بأقددامهف، وةامدها كءدا  اليهده  عليهدا،   عدَ مراةل 
   [169المرج  ال ابب ص  ]..ْف  خلهها وجاِها خاللها، وتغلغلها فيها

ول هايتده  (هدد 2شدهاِ )وعل  ذلَ يءملن التأريخ لاداي  ت  ي  الهعد األِو بغزَو قي قاع 
والتددي اةتدددهت بددددورها علدد  وعدددد َّلهددي بال صدددر علددد  .. (هدددد 7صدد ر  )بغددزَو خيادددر 

، فقددد قدداِ [5اْليدد   :راا ِددهَر ااِدد] {وكددا  وعدددًا م عددها}اليهدده  هددمن الهعددد العددام 
وعددددكف هللا مغدددايف كثيدددَر }َّ  خيادددر كايدددَ وعددددًا وعددددها هللا تعدددال  بقهلددده  :الم  دددرو  
  .[20اْلي   :ِهَر ال تح  ]{تأخ ويها
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در الصدحابي محمدد بدن م دلم  -   -كما َ  ال اي  ًس فدي بدايد   -رهدي هللا ع ده -ب
غددًا َّ  شداا هللا تعدال  ْيقتدْل قاتدل َخءدَ،  !مدد بدن م دلم  َبًر يا مح  :الغزَو بقهله 
يْ   ا  :العا ي  ]وْتهلَري َعا ر ال  وال ِر   . يهه  [َِو من يعدو َّل  القتاِ من الرجس

ليتحقدب بده الهعدد األِو ويدتف مدن خاللده َّيهداا  -وعدد خيادر  -وقد تحقدب ذلدَ الهعدد 
لدددتخلص مدددن ملائددددهف ومددد امراتهف و ِائ دددهف، الهجددده  اليهددده   فدددي جزيدددَر العدددرب وا

وطهاِ َرنع  عًر قريًا من الزما  لف يرت   لهف بعدها علف، ولف تخ ب لهف راي ، ةت  
م التدي ِدقاَ فيهدا القدد  ون دَ فيهدا 1967كايَ معرك  الخام  من ةزيدرا  عدام 

ددي اا خددالِ ِدد ت  اليهدده  ِددءارتهف علدد  كامددل التددراب ال ل دداي ي الادداهر والفددها  ِو
َو  القدد    َرض المءعدا  وم  َيهف يحاوله  َّق اع َي  هف بأيهف ةصدلها علد  ..َيام 

فددإ  ذلددَ ا يغيددر َبدددًا مددن   األبديدد  التددي ي ددءارو  عليهددا ةالءددًا ِددتمه  عاصددمتهف 
تمه   (كهزيمتهف في خيار)ةقءق  َيهف لن يحتملها في صراعهف مع ا لهزيم  واةدَ  ِو

 يهاا وجه هف كلءًا من ه ا الهجه  وهه ما يهقن به ويخًاه كثير م هف يتءفتها َّ
َماي ا ه ا عدن قدَه اليهده  واِدتحال  مدهاجهتهف ومفدابهتهف  َّ  المقهات التي تتر   في 
ه  يددات المتدداب  وةتمءدد  ال ددالم معهددف َّيمددا هدده قددِه متهافددَ تم بدده وقددائ  التدداريخ وتددر ر

يديه وا من خل ه ف ي الصراع م  اليهه  بالد ات  العزيز ال   ا يأتءه الباطل من بين
 ..وكما ذكريا ِابقًا، َبيسن هللا تعال  يتءف  المعركد  معهدف م دبقًا ورندَ ذلدَ بهعدد م ده 

  ..وا يخلف هللا المءعا 
َه تمامددًا فدي غددزَو خياددر فالبددد َ  يتحقددب  فممدا تحقددب ذلددَ الهعددد األِو الد   تددف َّيفددا

فدإذا جداا وعدد اْلخدَر لء دهاوا }اع ا معهف عل  الم فد األقصد  الهعد اْلخر في صر 
 :ِهَر ااِراا ] {وجههلف وليدخلها الم فد كما   خلهه َِو مَر وليتاروا ما علها تتايرا

  [7اْلي  
 قتاِ اليهه  يفلب اايتعاش ااقتصا   

ليهددده  وتأْيرهدددا لدددئن كايدددَ  ول دددا ااِدددالمء  تدددتحفج بالتمدددالء  الباهظددد  للحدددرب مددد  ا
الد   تددههر َصداًل ب داب وجده  تلدَ ال ئد  الخايثد  فدي قلدب  -ال يئ عل  ااقتصا  
فدددالهاق  َ  قتدددل اليهددده  وقتدددالهف ك يدددل بإيعددداش ااقتصدددا  وجلدددب  -األمددد  ااِدددالمء  

فالفءش ااِدالمي  ..الرخاا عل  الم اق  بأِرها كما ةصل م  الم لمين في خيار 
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  شديدَ ويقص فدي العددَ والعتدا  ةتد  َيهدف اهداروا َّلد  طدبخ كا  يعايي من مفاع
َهلءدد  ِددلاهها مددن اليهدده ، ولددها يدزِو تحريمهددا فددي تلددَ ال دداع  ألكلههددا لدد لَ  ..ْةْمدر 

رنده  -   -فدعا ال اي   لقد جهديا وما بأيدي ا من شيا  :فقد اشتم  ي ر م هف فقالها
َعادديهف َّيدداه اللهددف قددد عرفددَ ةددالهف َو :قددائالً     لء ددَ بهددف قددَه َو  لددء  بيددد  شدديا 

َعظددف ةصددهيها كايددَ خياددر م ق ددم  َّلدد  شددارين، شددار فيهددا خم دد  ]فددافتح علدديهف 
ةصن ياعف وةصن الصدعب بدن معداذ وةصدن قلعد  الزنيدر وتقد  هد ه  :ةصه  هي 

الحصده  الثالْدد  فدي م اقدد  يقداِ لهددا ال اداَ، وةصددن َبدي مدد  ةصدن ال سددزار ويقعددا  
ف ءه ْالْ  ةصده   -ويعرم بالمتيب   -َما الًار الثايي  . اق  ت م  بالًب في م

وكدددا  فدددي خيادددر  .ةصدددن القمدددهص وةصدددن الدددهطءح وةصدددن ال ددداللف  :فقدددَ هدددي 
ةصه  وقالع غير هد ه الثمايءد  َّا َيهدا كايدَ صدغيَر اتالدي َّلد   رجد  هد ه القدالع 

ع هف غ داا َوكثرهدا طعامدًا  [355 - 354الرةيب المختهم ص  -في م اعتها وقهتها 
، فغدددا ال ددا ، ف ددتح هللا عددز وجددل ةصددن الصددعب بددن   [ ِددف اللحددف :الدده ب ]َوَوَ كددًا 
  ..وما بخيار ةصن كا  َكثر طعامًا وو كًا م ه  ..معاذ 

، ومدا رواه  مدا شدبع ا ةتد  فتح دا خيادر  :وعن ذلَ يرو  البخار  عن ابدن عمدر قهلده
، ولمدا  اْل  يًدب  مدن التمدر :لما فتحَ خيار قل ا  :عائً  رهي هللا ع ها قهلها عن

ددددِه هللا  َّلددد  المدي دددد  ر  المهددداجرو  َّلدددد  األيصدددار م ددددائحهف التددددي  -   -رجددد  ِر
  .م حههف َّياها من ال خيل ةين صار لهف بخيار ماِ ويخيل
الدد   تف ددد فددي اايت اهدد  َويام ددا هدد ه تًددهد علدد  ذلددَ ففهددا  الًددعب ال ل دداي ي 

المباركدد  َْمدددر عدددن ايتعددداش كايدددر لألوهدداع ااقتصدددا ي  فدددي الم ددداطب المحتلددد  َّبدددا  
 :بقهلدده  -وقددائ  َوبعددا  -اايت اهدد  َشددار َّليهددا صدداةب كتدداب اايت اهدد  المباركدد  

َْمددددرت اايت اهدددد  المباركدددد  عددددن تهةيددددد الًددددعب ال ل دددداي ي، وطمدددد  الم ددددمءات  
،  هدددد    :ِ الدددبعَّ مدددن خاللهددددا ت ريدددب الًدددعب َّلدددد  فئدددات المصدددا ع  التدددي ةدددداو 

وتف دددت هدد ه الهةدددَ فددي تضددامن جمءدد  المددد  والقددر  مدد   .  48عددرب  ،  قادداع 
َت َخالقددًا وقءمددًا رائعددً  غابددَ كثيددرًا عددن مفتمعات ددا، ولمددن  .بعضددها الددبعَّ  كمددا َبددر

َتهدددا علددد  َرض الهاقددد  مثدددل  ار، التعددداو ، الًدددهام ، الباهلددد ، اايثددد :اايت اهددد  َبر
ائل ااعالم قصصًا ووقائ  تف د المعايي الم كهَر   .وغيرها، ةيث ت اقلَ ِو
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م َّلد  يفددَ 1948ي كر عل  ِايل المثاِ م ها م ارع  ِلا  فل داين المحتلد  عدام 
  .َّخهايهف في الض   والقااع بًاة ات محمل  بمعدات ااغاْ  والمها  التمهي ء 

َهددددل القددددر  ب فدددددَ الم ددداطب المحاصددددَر كمخددددءف بالطدددد  ومخءمددددات جبالءددددا كمدددا هدددد ب 
وهددرب ال ددا  َمثلدد  رائعدد  فددي التمافددل، ةيددث بددا ر  .والًدداطئ وال صدديرات وغيرهددا 

َصحاب المتاجر َّل  فتحها َو يقلها لايدهتهف و عدَه كدل صداةب ةاجد  ألخد  ةاجتده 
األجدددَر، وقدددام الحرفيددده   وَع ددد  َصدددحاب الايدددهت المددد جَر ِددداك يها مدددن . و  مقابدددل

ص  -اايت اهددد  المباركددد  ]بتعددهيَّ متددداجر المتضددررين باألق ددداِ واألبدددهاب وغيرهددا 
405] .  

َهل فل اين بل ات عَ الدائَر لتًمل العالف العرني وااِالمي  ولف يقتصر ذلَ عل  
َر فهاَ الًعهب لددعف تلدَ اايت اهد  ويًداَ الفمعءدات الخيريد  فدي َرجداا المعمده 
َهدددل فل ددداين فدددي ايت اهدددتهف  َوفتددد  العلمددداا ب ضدددل التصددددق وإي ددداق المددداِ ل صدددَر 
ونفددهاَ َّخددراج الزكدداَ فددي هدد ا الهجدده، وايهالددَ التارعددات للمفاهدددين وألِددر الًددهداا 
والمعتقلين والماار ين، ول دائر المًداري  الخيريد  علد  َرض فل داين كمدا لدف يحددث 

َير كل ذلَ بارك  الفها..ذلَ من قال     في ِايل هللا هد َة ا  القر َ والخ ا
 قتاِ اليهه  يدعف قدرات األم  الع لري  

كلدددما َوقدددوا   أل  اليهده  جالددها علدد  ةددب َّشعدداِ ال ددتن والحددروب كمددا قداِ هللا عدد هف 
ِدددهَر ]يدددارًا للحدددرب َط أهدددا هللا وي دددعه  فدددي األرض ف ددددا ًا وهللا ا يحدددب الم  ددددين 

، فإيهف ل لَ األمر يتميزو  بمهددارتهف فدي صد   ال دالح وتادهيره  [64 اْلي  :المائدَ 
وابتمار َيهع جديدَ م ه،كمددا َيهدف لفا ددهف ا يقداتله  َّا فدي ةصده  مملدهاَ بال دالح 

  !!.. و  َ  يغ ي ذلَ ع هف شيئًا ..والعتا 
 واِع  لتادهير القددرات وفي َةداث خيار  ليل واهح عل  َ  قتاِ اليهه  ي تح  فاقاً 

الع دددلري  للم دددلمين وإمددددا هف بأِدددلح  متادددهَر لدددف تمدددن لدددديهف، وهدددي ك يلددد  بتح دددين 
  ..َِالياهف الهفهمء  وإملاياتهف القتالء 

جعلدددَ ياددددل اليهدددده  تخددددالَ ع ددددلر  لحصددددن ال ادددداَ  -   -فخدددالِ ةصددددار ال اددددي 
َه، وجعددل الم ددلمه  يلقادده  يددالهف ْددف ير  ،وهدد ه العبدداَر   ويهددا علدديهف الم ددلمين وتفدداو
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التي َور هدا كتاب ال ير تدِ علد  َ  ال بداِ التدي كدا  ي دتخدمها اليهده  متميدَز عدن 
  !!..َو  الم لمين كايها يقاتله  اليهه  ب الةهف  ..غيرها

يادهم بأصدحابه ةدِه  -رهي هللا ع ه  -وفي ةا ْ  َخر  كا  عمر بن الخااب 
رجددل مددن اليهدده  فددي جددهم الليددل، فددأمر بدده عمددر َ  يضددرب ع قدده، الع ددلر، فددْأتي ب
اذهدب بدي َّلد  يادءلف ةتد  َكلمده، فأم دله عمدر وايتهد  بده َّلد  بداب  :فقاِ اليهه   
ِه هللا  دِه هللا  -   -ِر ألهمءد  )كدالم عمدر ف دلسف  -  -فهجده يصلي، ف دم  ِر
  :لليهده   -   -ِدِه هللا َو خله علءه، و خل عمدر بداليهه  ، فقداِ ر  (ذلَ األمر

  ؟ما ورااب ومن َيَ 
خرجدددَ مدددن ةصدددن ال اددداَ مدددن ع دددد قدددهم لدددء  لهدددف يظدددام، تدددركتهف  :فقددداِ اليهددده   

  .يت لله  من الحصن ه ه الليل  
ِه هللا    ؟ فأين ي هاه    : -   -فقاِ ِر

ةتدد  َّ  َفئدددتهف لتخ ددب،  َّلدد  َذِ ممددا كددايها يءدده، َّلدد  الًددب، وقددد رعاددها م ددَ :قدداِ 
وه ا ةصن اليهه  يءه ال الح والاعام واله ب، ويءه  ل  ةصهيهف التي كايها يقاتله  

  .بها بعضهف بعضا، قد غياها ذلَ في بيَ من ةصهيهف تحَ األرض 
ِه هللا     ؟وما هه   : -   -قاِ ِر

ديهم ونعدَّ  لد  للحدرب، فدإ :قاِ  دالح ِو ذا  خلدَ الحصدن غددًا م ف يدب م ملد  ِو
 َويَ تدخله 
ِه هللا    .  َّ  شاا هللا   : -   -قاِ ِر
َّ  شاا هللا َوق َ علءه، فإيه ا يعرفده َةدد مدن اليهده  غيدر ، َوخدر   :قاِ اليهه   

!!  
  .  ؟ماهي   :قاِ 
تحددددَ ت دددتخرجه، ْدددف ت صدددب الم ف يدددب علدددد  ةصدددن الًدددب وتددددخل الرجددداِ  :قددداِ 

  .الدبابتين يءح رو  الحصن فت تحه من يهمَ وك لَ ت عل بحصن المتيب 
ِه هللا، َّيي َة به قد صدق  : -رهي هللا ع ه  -فقاِ عمر    .يا ِر
  .يا َبا القاِف، اةقن  مي  :قاِ اليهه   

  .  َيَ  من   :قاِ 
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َوج  في ةصن الَ زار فهاها لي  :قاِ    .ولي 
  .  هي لَ    : -   -قاِ 

ِه هللا    ...َيظريي َيامًا  :لإلِالم فقاِ  -   -و عاه ِر
ِه هللا  غدا بالم لمين َّلد  ال اداَ ف دتح هللا الحصدن واِدتخرج  -   -فلما َصبح ِر

بددالم ف يب َ  تصددلح وت صددب علدد   -   -مددا كددا  قدداِ اليهدده   يءدده، فددأمر ال اددي 
، فلمددا اِتعصدد  علدد  قددهات الم ددلمين قدد فهه بقدد ائف الم ف يددب فددأوقعها ةصددن الَ ددزار

وتمددرر األمددر مدد  ةصدده  المتيبدد ، غيددر َيدده  ..الخلددل فددي جدددرا  الحصددن واقتحمددهه 
  .ب صب الم ف يب عليهف َيق ها بالهلم  ف ألهه الصلح  -   -ع دما هفس ال اي 

وقدد يلده  ةتد  )م الم دلمين للم ف يدب ويتضح ل ا من قرااَ ال يَر ال اهيد  َ  اِدتخدا
ف ددي غددزَو  ..لددف يحدددث َّا خددالِ غددزَو خياددر والغددزوات التددي تلتهددا  (مفددر  معرفتدده 
الحصددار علدد  ةصددن الاددائف، ولمددا  -   -فددرض ال اددي  (هددد 8 -شددهاِ )الاددائف 

طالَ مدَ الحصار َمر ب صب الم ف يب، وق فَ به الق ائف ةت  وقعَ شدخ  فدي 
لف تمن كدبابت ا اليهم، وإيما كايَ ]ار الحصن فدخل ي ر من الم لمين تحَ  باب  جد

تصد   مدن الخًددب، وكدا  ال دا  يدددخله  فدي جهفهددا ْدف يددفعهيها فددي َصدل الحصددن 
  ...و خلها بها َّل  الفدار لءحرقهه  [لي قاهه وهف في جهفها، َو ليدخلها من ال قبات

  ددده الددد   يتمدددرر هددد ه األيدددام مددد  المفاهددددين فدددي ولعدددل مدددا ةصدددل فدددي خيادددر هددده ي
فل دددداين، َّذ َ  الف دددده  اليهدددده  يلفدددد و  َّلدددد  بءدددد  َِددددلحتهف للمفاهدددددين طمعددددًا فددددي 
الحصِه عل  الماِ يء تخدمها المفاهدو  هدهف في ةرنهف وقتالهف لهدف، كمدا َيهدف 
ا دين يحصله  عليها َيضًا من قتلهف لليهه  وااِتيالا عل  َِلحتهف و َِلح  المخت

  .م هف 
وإذا كا  اليهه  اليهم يلدِده  كدل َيدهاع ال دالح ويحصدله  علد  م داعدات ع دلري  
وتق ء  ِد هي  هائلد  مدن الهايدات المتحددَ األمريلءد ، فمدا علد  الم دلمين َّا َ  يقت دها 

في قتاله لليهه  لءحصلها عل  ه ه األِلح  المتاهَر ويلهيها ب لَ  -   -َْر يايهف 
  .ءاِا َ الدي

 قتاِ اليهه  يفلب ال صر عل  باقي األعداا 
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ِه هللا  لما َقادل َّلد  خيادر بعدث محءصد  بدن م دعه  َّلد  يهده  فددب  -   -كا  ِر
ليدعههف َّل  ااِالم فأباأوا علءه ، فلما فتح هللا خيار ق م الرعب في قلهنهف يبعثدها 

ِه هللا  َهدل يصدالحهيه علد  ال صدف مدن فددب بمثدل مدا صد -   -َّل  ِر الح علءده 
ِه هللا  .خيار فقال ذلَ م هف  خالص  أليه لدف يهجدف عليهدا  -   -فمايَ فدب لِر
ونعد ايتهائه من خيار تهجه يحه وا   القر  فاِت لمَ بعد َ  قتل  .بخيل واركاب 

َهلهدا علد  األرض  م هف َةد عًر رجاًل َوخد ها ع دَه فق دمها علد  َصدحابه وعامدل 
َه   ..ل خياروال خل كما عامل 

َهددل خياددر ْددف فدددب ووا   القددر   لددف يادددوا َ   ..ولمددا بلددي يهدده  تءمدداا خاددر اِت ددالم 
مقاوم ، بل بعثها من تلقداا َي  دهف يعرهده  الصدلح فقادل ذلدَ مد هف وصدالحهف علد  

فما  ال صر في خيار ِابًا مباشرًا في ال صر عل  باقي اليهده  فدي الفزيدَر  .الفزي  
..  

َوصددحابه كددا  مهجهددًا بدرجدد  َولدد  ل ددتح ملدد  وتحريددر  -   -َ  جهددا  ال اددي ومدد  
الم ددفد الحددرام مددن َيددد  المًددركين، َّا َ  ذلددَ لددف يت ددن لهددف ةتدد  تددف لهددف تددأمين 

فما  فتح مل  وما تاله مدن ايتصدارات َةدد ..ظههرهف بالقضاا عل  اليهه  في خيار 
فدي خيادر ةادف ي  دء  ومع هيدات -   -ادي ذلَ َ  ايتصار ال ..ْمرات غزَو خيار 

َغار علد  غا دا  فدي  -   -مًركي مل  ب قهط ةلء  قه  لهف خاص  َو  ال اي
َوصداب م هف،األمدر الد   جعدل  (ِدري  بًدير بدن ِدعد)عقر  ارها مباشدَر بعدد خيادر 

ي ضدددما  َّلددد  مع دددلر  -رهدددي هللا ع همدددا  -عمدددرو بدددن العددداص وخالدددد بدددن الهليدددد 
وفدي المقابدل  .قا َ  خدرين مدن مع دلر العددو المدافر ويعل ده  َِّدالمهف  الم لمين م 

فقدد رفد  ذلدَ ال صدر مدن مع هيدات الم دلمين و َشدعرهف بالغباد  وال درور، وقدد عَادر 
ِه هللا  هده  -رهي هللا ع ده  -ع دما قدم علءه جع ر بن َبي طالب   عن ذلَ ِر

  !!َم بقدوم جع در،..ب تح خيار ؟يا َِرر ما َ ر  بأيهما َ   :ومهاجر  الحبً  بقهله 
فر في ه ا المهقف ِروره ب تح خيار    ..فلف ْيخ 

كما َ  القضاا عل  يهه  خيار َكَ ر من شهك  الم افقين َوهعف كءايهف، فما ارت د  
  .لهف صهت بعد ذلَ واِتراح الم لمه  من شرورهف وم امراتهف 
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دائر واشَ َ  عفز األم  ا اِالمء  اليهم عن يصَر َب ائها في الاِه   والًءًا  ِو
ه َّلدد  عفزهددا وتقاع ددها عددن اِددتر ا  قالتهددا األولدد  وهزيمتهددا َمددام  بقدداع األرض مددر ر
ل  والم ل  ، ولن ت تاء  ال ههض ل صَر َ  قضء  َِّدالمء   ال ين هرنَ عليهف ال َر

  . فل اين ا ال ابَّ ةت  يت    لها القضاا عل  ال رطا  المزروع في قلاه
 معهف  -الم افب  -ا عاَر بعد  اليهه  وعدتهف وعتا هف ووقهم الَر  العام 

ددِه هللا  :جداا فدي َّمتداع األِددماع للمقريدز    -   -كدا  يهدده  خيادر ا يظ ده  َ  ِر
ددالةهف وعددد هف، كددايها يخرجدده  كددل يددهم عًددَر  ام  يغددزوهف لم عددتهف وةصددهيهف ِو

وكدايها يقهمدده  كدل ليلدد   :هيهدات هيهددات  ؟؟محمددد يغزويدا :ْددف يقهلده   مقاتدل صد هفاً 
وكددا  مددن كددا  بالمدي دد  مددن اليهدده    قاددل ال فددر فيلب دده  ال ددالح ويصدد ه  المتائددب 

لدده َريددتف  !مددا َم دد  وهللا خياددر مدد مف  :َّلدد  خياددر  -   -يقهلدده  ةددين تفهددز ال اددي
عتف قاددل َ  تصددلها َّلدديهف؛ ةصدده  شددامخات فددي ذر  خياددر وةصددهيها ورجالهددا لددرج
 : ارع]، َّ  بخياددر أللددف  ارع [المدداا المعددين الدددائف :واتددن ]الفبداِ، والمدداا فيهددا واتددن 

، مددا كايددَ َِددن وغا ددا  يمت عدده  مدن العددرب قاطبددً  َّا بهدف فددأيتف تاءقدده  [علءده  رع
  . !؟خيار 

ل َّل  يهده  خيادر  وكا  َر  الم افقين عاد هللا َ  محمددًا   :بن َبي بن ِلِه قد َِر
قصددد قصدددكف وتهجدده َّلددءلف فخدد وا ةدد ركف وا تخددافها م دده فددإ  عددد كف وعدددتمف كثيددَر، 

، َوقال عيي   بن ةصن فدي  وقهم محمد شرذم  قليله ، ْعزسِ ا ِالح معهف َّا قليل
  ؟فماذا كا   ..َرنع   ام من غا ا  مد ًا ليهه  

بعث هللا عل  غا ا  الرعب، فإيهف لما كايها بدبعَّ الاريدب ِدمعها مدن خل هدف ة دًا 
ِه هللا  َهاليهف َومهالهف فرجعها وخلها بين ِر َغاروا عل     -ولغاًا فظ ها َ  الم لمين 

 -  ،ونين خيار،فلمسا َْخار ك اي  بن َبدي الحقيدب وهده فدي ةصدن المتيبد  بايصدرافهف
ك سدا مدن هد اا األعدراب فدي باطدل، َّيسدا ِدريا    :َيقدن بالهلمد ، وقداِ َِقَ في يديه، و 

فدديهف فهعدددويا ال صددر وغَرويددا، ولعمددر  لددها مددا وعدددويا مددن يصددرهف مددا يابدد يا محمدددًا 
  .  بالحرب 
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وهل ا اِدتااع َلدف َورنعمائد  مدن المد م ين َ  يقهدروا َكثدر مدن عًدَر  ام يهده   
 -ولددف يتحددرب الم ددافقه   ..حهف وتحصدد هف وفددي عقددر  ارهددففددي قمدد  اِددتعدا هف وت ددل

  .!!ل صَر َّخهايهف اليهه   -بااءع  الحاِ
بل َّ  اليهه  َي  هف خدايها بعضدهف بعضدًا كمدا َوهدح ا ذلدَ فدي يقاد  ِدابق  شدرة ا 
فيها كء  قام ذلَ اليهه   بلًف جمءد  َِدرار اليهده  مدن تحركداتهف ويقداط هدع هف 

ال الح والعتا  ، كل ذلَ في مقابل الحصِه علد  األمدا  لده ولزوجده  ومخزويهف من
.  

لهدد ا فلددء  غريبددًا َ  تزلددِز هددرنات مفاهددد  كتائددب الق ددام  ولدد  المءددا  الصددهيهيي 
علددد  قلددد  عدددد هف وعتدددا هف كمدددا لدددف يلدددن غريبدددًا َ  تدددرغف ةركددد  المقاومددد  ااِدددالمء  

َِ عدن جمءد  مادالاهف ومدن َمريلدا ورنياتهدا  ولد  العددو علد  ال  ةما   رهدهخ والت دا
َوق .ْف اافراج عن   وهف صاغرو ، َو  ي ًل هللا م امراتهف وي في ..مِه  َبه مر

كما َ  المقاوم  اللا ايء  فدي  .خالد مًعل ويخرج الًءخ َةمد ياِين من بين براْ هف 
ةتدد  َجاددرت الف ددهب اللا ددايي اِددتااعَ َ  تاددهر مددن ي  ددها وتعددَز مددن َّملاياتهددا 

جددءش العدددو وَعهايدده مددن العمددالا علدد  التقهقددر وااي ددحاب مفرجددرين َذيدداِ الخددز  
  .والخيب  والم ل  

 قتاِ اليهه  يتالب اِت  ار كاف  طاقات األم  وفي جمء  الظروم 
لف يلن م ير الفءش ااِالمي من المدي   َّل  خيار يزه  ممتع  َو رةل  شدءَرق ، بدل 

فقدددد خدددرج الفدددءش كمددددا َِدددل  ا فدددي شدددهر يهييدددده  ..اره والمخدددداطركدددا  مح هفدددًا بالملددد
، فددي وقددَ اشددتد يءدده الحددر َوصدداب الهندداا ْمددار خياددر وت دداب فددي َّصدداب  (ةزيددرا )

دِه هللا  فدأمرهف بصدب المداا فدي  --الصحاب  بالحمس  ةتد  َيهدف شدلها ذلدَ َّلد  ِر
لألِدد ل مد  ذكددر اِددف هللا الًد ا  وتاريدددها ْدف صدداها علدديهف بدين األذايددين مدن األعلدد  

  .ف علها ذلَ فمأيما يًاها من عقاِ 
دِه هللا  صدداع يأخد  فدي  :الًدقءق  ]لمدا يدِز بخيادر َخ تده الًدقءق   -   -بل َّ  ِر

ورغف مدا َصدابهف مدن جهدد وندالا ومًدق  َّا َيهدف  . [مقدم الَر  ويص ه َوةد جاياءه
هع والعاش والمدرض، بدل َّ  ال  داا َبدين واصلها الم ير ولف يث هف عن ذلَ شدَ الف

دِه هللا  قادل تهجهده  -   -َّا المًارك  في شرم الفهدا  هدد اليهده  ففدئن َّلد  ِر
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َّل  خيار م  علمهدن ببعدد خيادر عدن المدي د  َو  جَههدا مهندهاًا يالدان م ده المًدارك  
فدددي الحملددد ، وعرهدددن علءددده َ  يدددداوين الفرةددد  ويعددداوَ  الرجددداِ بمدددا اِدددتاعن مدددن 

دِه هللاال  ورةدب بهدن َوخد هن  -   -قاي  وةراِد  الرةدل وطدبخ الاعدام، فهافدب ِر
ونلددي عددد هن عًددرو  امددرََ وهدده َكاددر تفمدد  ي دده  يفتمدد  فددي الغددزو وكددا   .معدده 

م هن َم الم م ين َم ِلم  وص ء  ب َ عاد المالدب َوم َيمدن َوم عمداَر ي ديب  ب دَ 
ددددهله ونعددددد َ  ايتهددددَ المعددددارب  .وغيددددرهن ..كعددددب خياددددر  -   -وفددددتح هللا علدددد  ِر

  .وجمعَ الغ ائف، جعل لهن ق مًا م ها وخصهن ببعَّ الحلي والثءاب والخَر
ولددء  بعيددددًا عددن ذلدددَ مددا تقدددهم بددده المددرََ ال ل ددداي ء  اليددهم مدددن مًددارك  مباشدددَر فدددي 
صد هم الفهددا  مدن خددروج فدي المظدداهرات، وإلقداا للحفدداَر علد  ج دده  العددو، وإيددهاا 

ن الماددار ين، ونددث ةددب الفهددا  فددي األجءدداِ، والمًددارك  فددي تددرجءح ك ددد  للمفاهدددي
دء  رقعد   ااِالميين في اايتخابات الفامعءد ، كدل ذلدَ كدا  لده األْدر المايدر فدي تِه
  .ااِت  ار والمهاجه  م  اليهه  تهيئ  ليهم ال صر المهعه  عليهف بإذ  هللا تعال  

    -قتل اليهه  ِ   م كدَ عن ال اي 
َعقاَ غدزَو بددر المادر ، ةاصدر ال ادي  يهده  ب دي  -  -في غزَو ب ي قي قاع التي 

قي قاع في ةصهيهف خم  عًَر ليل  َشد الحصار ةت  ق م هللا في قلهنهف الرعب، 
ِه هللا  وهده )فأمر بهف فرناها، وكت ها كتافدًا وهيئدها للقتدل  -   -ويزلها عل  ةلف ِر

ددِه  َاِ عاددد هللا بددن َبددي بددن ِددلِه يفددا ِ ال اددي عدد هف فمدد (فدديهف -   -ةلددف الِر ا 
ةت  َخل  ِايلهف َوجالهف عن المدي   الم هَر فخرجها ب  ائهف وذراريهف َّل  َذرعات 

فمددا  [(1/130معفددف الالدددا  )مدي دد  بددأطرام الًددام تفدداور الالقدداا وعمددا   :َذرعدات ]
  .لاثها قلياًل ةت  هلمها 
ر فمدد  بدايدد  ةصددارهف ةدداِو قائددد ال بالدد  َومهددرهف وهدده عددزوب َمددا يهدده  ب ددي ال ضددي

ِه هللا  وقتلده  -رهدي هللا ع ده-م  عًَر معه، فممن لده علدَي   اليهه   اغتءاِ ِر
ِه هللا  . دهل بدن ة ءد  فدي عًدَر  -   -ولف يلتف ِر ل َبا  جاي  ِو بقتله بل َِر

دهف فارةدَ فدي اْلبدار، فلدف اةقها المتيب  اليهه ي  فقتلهها عن بلَر َبيهدا َوتدها  برؤِو
يفرؤ اليهه  بعد ذلَ عل  مغا َر ةصهيهف َو رمي يبالهف وايتهد  الحصدار بفالئهدف 

  ..عن المدي  
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وأل  اليهه  ا ي تاءعه  التخلي عن طباعهف الخايث  فإ  يهه  ب ي قريظ  لف يتعظها 
مد  مدن قدالهف َا  -   -مما ةلس بإخهايهف فخايها وغدروا، فَ دَرت  علديهف ِد   ال ادي 

مددن كددا  ِددامعًا  :وهددي القتددل، بددأ  َمددر جمءدد  الم ددلمين بالتهجدده َّلدد  ةصددهيهف قددائالً 
وةاصددرهف ةتدد  يزلددها علدد  ةلمدده،   ماءعددًا فددال ْيَصددلرينس العصددر َّا فددي ب ددي قريظدد 

ف فيهف ِعد بن معاذ  وكا  قد  عا هللا تعال  ع دما َصيب في  -رهي هللا ع ه-وةلس
اللهدف اتمت دي ةتد  تقدر عي دي مدن ب دي   :َ األةزاب َ  يً ي صدره م هف بقهله غزو 
َ  تقتددل الرجددداِ  ، وهدده الددد   ةلددف فدديهف بحلدددف هللا مددن فددهق ِدددب  ِددماوات  قريظدد  

ة در لهدف خ دا ق فدي  -   -ْدف َّ  ال ادي  ..  وتق ف األمهاِ وت ا  ال رار  وال  داا
َع داقهف فدي تلدَ الخ دا ق، وكدا  مد هف ةيدي بدن َخادب وكعدب  ِهق المدي   وهرب 

والملثددر لهددف مددن ْكتسدداب ال ددير يقددِه كددايها بددين )بددن َِددد َّهدداف  ل ددتمائ  َو ِددبعمائ  
  . (!!الثمايمائ  والت عمائ  

ولددف يقتصددر قتددل ال اددي لليهدده  علدد  تلددَ العملءددات الع ددلري  الماددر  فقددد بعددث ب ددرٍق 
لت  يدد  عملءددات اغتءدداِ لزعمدداا اليهدده ،  (ب ددرق المهمايدددَو َشددبه مددا تمدده   )خاصدد  

َ  اليهه   عل  يد ِالف بدن عدهم األيصدار ، وقتدل كعدب بدن األشدرم  كقتل َبي َعَ 
اليهددده   الددد   قتلتددده ِدددري  محمدددد بدددن م دددلم ، وكقتدددل ابدددن ِددد ي   اليهددده   علددد  يدددد 

يقددِه صدداءح  مقتددل  -   -ْمَحءَرَصددَ  بددن م ددعه  والدد   قددام بقتلدده بعدددما ِددم  ال اددي 
تف بدده مددن رجدداِ يهدده  فدداقتلهه    :كعددب بددن األشددرم  وهدده َّعددال  واهددح ا   مددن َظ رددر 
وقد ك ا َور يا خار مقتل َبي رافد  ِدالسم بدن َبدي الحقيدب علد  ..لب  يءه وا غمهض
  ..يد عاد هللا بن عتءَ 

فإي دا َّذا َهد  ا  ..يهه يداً  فإذا علم ا َ  ةصيل  غزَو خيار كايدَ قتدل ْدالث وت دعين
مدن  -   -َعدا  قتل  اليهه  في ِائر الغزوات ال دابق ، ف د فد َ  مدا قدتلهف ال ادي 

وهده َمدر هدام جددًا ..اليهه  هه َهعام َهعام ما قتلهف من المًدركين طدهاِ ةءاتده
ل ددا عددن يفدددر الهقددهم ع ددده واالت ددات َّلءدده وااشدداَر َّلدد  مدلهاتدده المايددَر لمددا يلًدد ه 

ِدد   ياهيدد  راِددخ  فددي التعامددل مدد  يهدده  َّذا غدددروا، َا وهددي القتددل والدد بح وااغتءدداِ 
قددد طاددب هدد ه ال دد   عملءددًا خددالِ ةءاتدده َومددر َصددحابه َوتباعدده   ولددئن كددا  ال اددي 

بتااءقهدددا، فقدددد بدددين َ  مصدددير اليهددده  ِدددي تهي بالقتدددل التدددام واابدددا َ الماملددد  وال  ددداا 
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 ألمتدده بضددروَر عدددم التأِددف علدد  هدد ه ال ئدد  الخايثدد  التددي المدداةب، وفددي ذلددَ َّعددالمن 
ماددالاين  -بددإذ  هللا-يتددأذ  مددن وجه هددا كددل شدديا ةتدد  الحفددر والًددفر في اقددا  

بتاايب ِ   القتل عليها،كما َ  ال اع  لن تقهم ةت  ت    تلَ ال ئ  وتايد كمدا َخادر 
اليهددده ، يءقدددتلهف  اتقدددهم ال ددداع  ةتددد  يقاتدددل الم دددلمه   فدددي الحدددديث   المصدددا   

يدا  :الم لمه ، ةت  يختائ اليهه   من وراا الحفر والًفر ،يءقِه الحفدر والًدفر
 .  م لف يا عاد هللا ه ا يهه   خل ي فتعداِ فاقتلده، َّا الغرقدد، فإيده مدن شدفر اليهده 

فقدددد وعدددها بحدددب هددد ه ال ددد   وطبقههدددا  ..وهلل  ر يحيدد  بءددداش وعمدددا  عقدددل وإخدددهايهف 
  !..تاايب َجمل 

 القتاِ م  اليهه  ي تح بابًا للًهدا َ 
وقدد كايدَ ..والًها َ ا ي الها َّا مدن اصدا اه هللا تعدال  وخصده بهد ه الم زلد  العالءد 

،مد هف (وقيل ْمايءد  عًدر )ةصيل  شهداا الم لمين في تلَ الغزَو ِت  عًر شهيدًا 
هه يددًا فضددرنه ب دء ه فقادد  رجلدده ولمددن عدامر بددن األكددهع الد   اِتًددهد بعددد َ  لقدي ي

دِه هللا  ؟ةدبَ عملده  :فقاِ َِيد بن ةضدير  .ِء ه رج  علءه فَ َزم فمات  فقداِ ِر
-   -:    كد ب مددن قدداِ ذلدَ َّ  لدده ألجددرين َّيده جاهددد مفاهددد وإيده لءعددهم فددي الف دد

ع َّمتدددددا) ويبددددد  تغدددددهص فدددددي المددددداا غهصدددددًا ِدددددهاًل  :الددددددعمهص ]عدددددهم الددددددعمهص 
وقد اِتدِ البعَّ به ه الحا ْد  علد  جدهاَ العملءدات ااِتًدها ي  التدي  . [(األِماع

مدد هف الدددكتهر عفيددل جاِددف ال ًددمي عميددد كلءدد  ]يقتددل فيهددا المفاهددد ي  دده ب ددالةه 
وقددد كددا  مددن خاددر عددامر مددا رواه الًددءخا  وغيرهمددا عددن  .[الًددريع  بفامعدد  المهيددَ
َّل  خيار ف ريا لياًل ، فقاِ رجل من القهم   خرج ا م  ال اي  :ِلم  بن األكهع قاِ

ف ددِز يحدددو  -وكددا  عدامر رجدداًل شداعرًا - ؟يددا عدامر َا ت ددمع ا مدن ه يهاتددَ :لعدامر
  :بالقهم يقِه

 اللهف لها َيَ ما اهتدي ا ** وا تصدق ا وا صلي ا 
اَرَ األقدام َّ  اقي ا   فاغ ر فداًا لَ ما اتقي ا ** ْو
 َولقرَين  ِلي ً  علي ا ** َّيا َّذا صءح ب ا ََبي  ا 

لها علي ا  ءاح َعهس  ونالصَر



 796 

ددِه هللا  قدداِ  .يرةمدده هللا :قداِ  .عددامر بدن األكددهع :قددالها ؟مدن هدد ا ال دائب :فقداِ ِر
ا ي دتغ ر   وكدايها يعرفده  َيده  .وجادَ يدا يادي هللا ،لدها متعت دا بده :رجل من القهم 

وكدا  ممدن ةظدي بالًدها َ َيضدًا محمده  بدن م دلم  الد   قاتددل  .ي دا  َّا اِتًدهدا
مدد  الم ددلمين فددي ةصددارهف لل ادداَ، وكددا  يهمددًا صددائ ًا شددديد الحددر، فلمددا اشددتد الحددر 
عل  محمه  وعلءه َ اته، جلد  تحدَ ةصدن يداعف ياتغدي فيئده، وهده َِو ةصدن بددَ 

ِه هللا  يءه َةدًا مدن المقاتلد ، َّيمدا ظدن َ   ، ولف يلن يظن محمه  َ  -   -به ِر
يءدده َْاْددًا ومتاعددًا، فدددَل  علءدده مرةددب اليهدده   رةددً  فأصدداب َرِدده، فهًددمَ الاءضدد  

ِه هللا  -   -َرِه ةت  ِقاَ جلدَ جاي ه عل  وجهه، وخرجَ عي ه، وَْتي به ِر
دِه هللا..فَر س الفلدَ وعصاها بثهب فرجعَ كمدا كايدَ دا قتدل مرةدب بعدث ِر    -ولمس

فْ درس بد لَ، ومدات  .جعيل بن ِدراق  الغ دار  يبًدر محمده  بدن م دلم  بقتدل قاتلده  -
  .في اليهم ال   قتل يءه مرةب، بعد ْالث من ِقهط الرة  علءه 

وفددي تلددَ الغددزَو َيضددًا جدداا عاددد ةبًددي يرعدد  غ مددًا فددي ملددَ عددامر اليهدده   فأقاددل 
وماصدل  صدالَ قدَ  ..  قتدل شدهيدًا بالغ ف ةتد  َِدلف ور  الغد ف لصداةاها وقاتدل ةتد

ِه هللا  !! َعرهدَ ع ده  :فأعرض ع ه فقالها  -   -فْأتي به ِر دِه هللا لدف   ؟يدا ِر
َوجتءه مدن الحدهر العدين  :فقاِ  وعلدب ابدن َِّدحاق علد  تلدَ الحا ْد    َّ  معه اْل  

ا مددا َصدديب تدددلَ لدده بقهلدده َخاريددي عاددد هللا بددن َبددي يفددءح َيدده ذكددر لدده َ  الًددهيد َّذ
ندَ  :َوجتاه من الحهر العين ت  ضا  التدراب عدن وجهده وتقدها  تدرسب هللا وجده مدن ترس

  .  وقتل من قتلَ 
ومدا ..!؟فما باِ األم  تضن بًبابها عن الم دابق  لف دات عرهدها ال دماوات واألرض

هين عدهض هللا َ  هر الق ام والح ي ي و ال مروطدي و محيدي الددين الًدري  واألخد
َعرا  للًها َ    .!؟وا َروع  ..يصعدوا في 

َخارم الديءا   قتاِ اليهه  يتالب تفر ًا وترفعًا عن 
َعظددف جددءش فددي التدداريخ َّا َ  ذلددَ لددف يددز ه  َعظددف قائددد ومعدده  هدده  -   -مدد  َيدده 

َهددًا فدي الدديءا  -   -يد  ال ادي فدالمقريز  يدرو  ل دا َ  را ..وصحابته َّا تهاهدعًا و
  ؟؟كايَ ِه اا تدع  العقاب من بر  لعائً  رهي هللا ع ها 
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ددلاته فددي َ  يخددص ي  دده بًدديا مددن  و   كمددا لددف ي ددمح ألةددد َ  ي ددتغل ي ددهذه ِو
دِه هللا  َ وا   :يعلدن  -   -الم لمين مهما كا  ذلَ الًديا تافهدًا ، فهد ا م دا   ِر

وتبعدًا لد لَ فقدد امت د   .  ار ويدار يدهم القءامد الخءاط و المخءَ فإ  الغلدِه عدار و شد
ًَا ا ي او   رهمين  وع دما َصيب غدالم لده ب دهف  ؟؟عن الصالَ عل  رجل غلس خر

كدددال والددد   ي  دددي بيدددده، َّ  الًدددمل    :فقددداِ .ه يئدددًا لددده الف ددد   :طدددائش قددداِ َصدددحابه
هم خيادددر مدددن المغدددايف لدددف تصددداها التدددي َخددد ها يددد [ك ددداا غلدددءظ يلتحدددف بددده :الًدددمل  ]

وفددي تلددَ الغددزَو لددف ي ددمح للراعددي الدد   َِددلف َ  يقاتددل  . المقاِددف لتًددتعل علءدده يددارًا 
َّيددي  :-   -معهددف ةتدد  يددر  الغدد ف لصدداةاها اليهدده   ذلددَ َيدده لمدداس َِددلف قدداِ لل اددي 
   :ه فقدداِ لدد ؟ك دَ َجيددرًا لصدداةب هدد ه الغدد ف، وهددي َمايدد  ع ددد ، فمءدد  َصدد   بهددا 

ددح  بهددا وارمهددا بحصددءات،فإ  هللا عددز وجددَل ِددي    ع ددَ  َخرجهددا مددن الع ددلر ْددف صر
ف عل ذلَ، فخرجَ الغ ف مفتمعد  كدأ  ِدائقًا ي دهقها ةتد   خلدَ الحصدن  . َمايتَ 
.  

ددِه هللا  ًَا وشددمل  َيدده فددي ال ددار -   -فددإذا كددا  ِر فمدداذا  ..يق ددف علدد  مددن غددلس خددر
َي ههددات يقددِه عمددن يتخههدده    فددي َمددهاِ غيددرهف بغيددر ةددب وي  قهيهددا فددي َّقامدد  كا

  ؟القمار المحرم  والمالهي ال اجَر 
َّي ا في صراع ا الحالي م  اليهه  يهاجده عددوًا اتحلمده َيد  َخالقءدات وي دتمرئ فعدل 
ددائل لدددعف كءايدده الخايددث خاصدد   َ  شدئ فددي ِددايل تحقيددب مآرندده واِددتخدام كافد  الِه

وعلءدده، فلددن ي فدده مددن ةبددائلهف وي لددَ مددن  .ف بالمدداِ وااعددالم مدد  ِددءارتهف وتحلمهدد
َخدددارم الدددديءا ِو اِددد ها  مصدددائدهف َّا مدددن اِتم دددَ بحادددل هللا المتدددين وترفددد  عدددن 
وتحصددن مددن ملائدددهف وشددرورهف، وإا فإيدده ِدددءق  تحددَ تددأْير مدداِ و فتءددات وإغدددراا 

ه َبدًا م  مدن يد فدي    هج يهدج ال ادي اليهه  وإغهائهف وإِقاطهف وهه ماا يملن ةدْو
  .صراعه م  اليهه 

 قتاِ اليهه  يتالب رجاًا َشداا 
َولدي  وصف هللا تعال  ببا ه الد ين يبعدثهف للقضداا علد  العلده اليهده   األِو بدأيهف 

يصددرت بالرعددب   الدد   قدداِ  -   -، وقددد تحقددب ذلددَ الهصددف بددال اي  بددأ  شددديد
نصددحابته المددرام الدد ين واجهددها اليهدده  ببأِددهف وقددهتهف و  [رواه الًددءخا ]  م دديَر شددهر 
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َعزعها َركايهف و ك روا شهكتهف َوجاروهف عل   الما ي  والمع هي ، فزلزلها ةصهيهف و
  .ااِت الم والخضهع لهف في جمء  المعارب التي خاههها معهف

َت هدد ه الصدد   واهددح  جلءدد  مددن بدايدد  الغددزَو َّلدد  يهايتهددا  ..وفددي غددزَو خياددر بددر
َ   :فقدكا  شعار الم لمين في تلَ الغزَو  د َ  يدا َيهدا الم تصدر َقتدل ]  يا م صهر ََمر

َعددداا هللا ددِه هللا  [مددن َمامددَ مددن  هللا  :-   -وع ددد َِو مهاجهدد  مدد  اليهدده  قدداِ ِر
زَو ،وفي تلدَ الغد َّيسا َّذا يزل ا ب اة  قهم ف اا صباح الم  رين !خرنَ خيار  !َكار 

مدددن ةصددهيهف فددداطل  يهدده   مدددن َر   -رهددي هللا ع دده- يددا علددي بدددن َبددي طالدددب 
علدهتف  :فقاِ اليهه    .َيا علي بن َبي طالب  :فقاِ ؟من َيَ  :ةصن ياعف وقاِ 

ولما خرج مرةب البال اليهه   الد   كدا  يعدد بداأللف وهده  .وما َيِز عل  مِه  
ََ فحمددل علددد  علدددي  -رهددي هللا ع ددده -بددَر لددده علدددي ..يخاددر ب دددء ه يالددب المبدددار

وهرنه فاتقاه بالتر  فأطن تدر  علدي فت داِو بابدًا ع دد الحصدن فتدر  بده عدن ي  ده 
قداِ َبده رافد  لقدد َريت دي  .فلف يِز في يده ةتد  فدتح هللا علءده بالحصدن وقتدل مرةدب 

قداِ  ]..لبدهفي ي ر م  ِبع  َيا ْدام هف يفهدد َ  يقلدب ذلدَ البداب فمدا اِدتاع ا َ  يق
َعددف بعضددهف َ  ةمددل علددَي بدداب خياددر اَصددل لدده، َويدده َّيمددا يددرو  عددن  :المقريددز  
وهه لدء  كد لَ فقدد َخرجده ابدن َِّدحاق فدي ِديرته عدن َبدي رافد ، َو   .رعاع ال ا 
عدن َبدي علدي الحدافظ، ةددْ ا الهيدثف :َوخرجه الحداكف مدن طدرق م هدا  .ِبع  لف يقلاهه

َيدا ، ةددْ ا بن خلف الدور ،  ةدْ ا َِّماعيل بن مِه  ال زار  ، ةدْ ا المالب بن 
ليددث بددن َبددي ِددلءف، ةدددْ ا َبددهجع ر محمددد بددن علددي بددن الح ددين، عددن جددابر َ  علءددًا 

  .[ةمل الباب يهم خيار َويه ْجرَرب بعد ذلَ فلف يحمله َرنعه  رجالً 
التددي شددهدياها علدد   ولعدل ممددا يفددد  األمددل فددي ال  دده  تلدَ الصددهر الباهلءدد  الرائعدد 

األرض المباركدد  َّبدددا  اايت اهددد  ومدددا بعددددها والتدددي واجددده فيهدددا َط ددداِ بعمدددر الزهدددهر 
جءش ااةتالِ المدجج بأةدث َيهاع األِلح  َوشدها فتمًا، واجههه بصدور عزاا َّا 

وةدددب الفهدددا  فدددي ِدددايل هللا، ولدددف يثددد هف ِدددقهط الًدددهداا  اايمدددا مدددن قلدددهب م عمددد  ب
اْلام ولفددها العدددو الصدهيهيي اِددتخدام َِدداليب وةًددء  لقمعهددف والفرةد  واعتقدداِ 
  .والت ميل بهف 
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م   ذلَ الحين ويحن يًدهد بادهات فريددَ اتصددر َّا عدن رجداِ َشدداا قدراوا ِديَر 
كددا  مددد هف المفاهدددد ..فعملدددها علدد  محاكاتهدددا وال دددير علدد  يهفهدددا -  -المصددا   

م بقلددب ةافلدد  صددهيهيء  فددي واٍ  6/7/1989الباددل عاددد الهددا   غ ددءف الدد   قددام فددي 
 خددرين، َوصدددرت َّةددد   25صددهيهيءَا وجددرح 16ِددحيب وقتددل بدد لَ العمددل الباددهلي 
وهده  !!ِد   َخدر   480م نددًا بااهداف  َّلد   18محاكف العدو علءده ةلمدًا بال دفن 
  .ما يعار عن شدَ غءظهف من فعلته

لمحت دب َويدهر ماداوع اللد ين ةهصدرا ومن َولئَ األبااِ األشداا المفاهدين ةداتف ا
في بيَ مهفهر في َةد َو ي  مدي   الخليل م  ِت  عًر مفاهدًا من كتائب الًهيد 
عز الدين القَ ام، فهاجها وةددهما مدا يقدارب مدن َل دي ج دد  يهده   بلامدل َِدلحتهف 
وعتا هف بمدا فدي ذلدَ الادائرات المروةءد  والددبابات والمًدافات المضديئ  والصدهاريخ، 
وقاما بإشغالهف لعدَ ِاعات تملن فيها ال ت  عًر مفاهدًا من اافالت من الحصار 
اي  الضخم  مدن األِدلح   المضروب ةهلهف وال فاَ من الاهق الع لر ، ورغف التِر
والعتا  والف ه  َّا َ  العدو لف يدتملن طدهاِ عًدر ِداعات مدن البالدين اللد ين َوقعدا 

ألقدل فدي صد هم العددو الد   لفدأ َّلد  اِدتخدام ْالْ  قتل  َوةد عًدر جريحدًا علد  ا
  ..الصهاريخ المضا َ للدبابات لت فير الم اق  بلاملها ةيث اِتًهد الباال  

َمددا الًددهيد عمددا  عقددل فقددد ت دداب لهةددده فددي قتددل اْ ددي عًددر ج ددديًا صددهيهيءًا خددالِ 
همي ألجد ليت ي َقهم من ي :العملءات التي خاهها هدهف وجعلَ الهالَ رابين يقِه 

قدد ابتلعده البحدر، بدل َّيده اهدار للد هاب ب   ده َّلد   (عرين البادل عمدا )قااع غَز 
َهل عما  لء داومهف علد  خدروج عمدا  مدن فل داين ب دالم فدي رةلد  ي دي لمددَ ْالْد  

 ؟مداذا تريدد يدارابين َ  ت عدل   :َعهام، فما كدا  مدن عمدا  َّا َ  قداِ قهلتده المًدههَر 
ِددأبق  فددي فل دداين ةتدد  َيدداِ  ؟ دد  شددابًا يريددد المددهت فددي ِددايل هللا هددل تقدددر َ  تم

  . الًها َ َو خل الف   
َا يددا فددي  (ج دده  ااةددتالِ  )ِدد حارنهف   وهدده القائددل  ددءله   كمددا يحددارب الًددءاا  ِو

هيهدات َ  يغلدب بداب الفهدا  ..المعرك  ةب المهت فدي ِدايل هللا ولدء  ةدب الحءداَ 
ولهد ا لدف يلدن غريبدًا َ   . الفها  هه كالصالَ ل دا يأكدل ويًدرب ويفاهدد  فهه ببا َ،

   ..َّي ي فخهر به وك ايي شرفًا َ  َكه  والده   :يقِه ع ه والده 
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َمدددا َولئدددَ ااِتًدددها يه  فقدددد َذهلدددها العدددالف كلددده بإقددددامهف وشدددفاعتهف وهدددف يهاجهددده  
  فددي األعدداا، ةتدد  قدداِ َةدد قددا َ اليهدده  المدهت المحقددب طمعدًا فددي الًددها َ وااْخدا

َّ  مًللت ا هدي باألِدا  مد  َولئدَ الًدباب الم دتعدين لفعدل َي  دهف ق ابدل   :ع هف 
وهاهه الًهيد يحي   ..  ةء ، فمن الصعب جدًا مهاجه  ه ه ال هبء  من األشخاص 

لتدي َِد رت عدن بءاش يحيل ةءاتهف جحءمًا بالعملءات ااِتًها ي  التي خاَ لها وا
قتل ما ايقدل عدن ت دعين قتدياًل وجدرح مدا ايقدل عدن َرنعمائد  وت دعين جريحدًا َّهداف  
َّل  خ ائر ما ي  فا ة  جعلَ المحلل ال ءاِي في تل زيه  العدو ايهه  يعار  يقِه 

م ددد  بدايددد  الصدددراع بي  دددا وندددين ال ل ددداي يين لدددف يظهدددر َ  شدددخص َيديددده ملاخددد    :
لقدددد تحدددِه   :وذاب يهددده    خدددر يقدددِه ع ددده .. ثدددل يحيددد  بءددداشبالددددماا اليهه يددد  م

المه د  ألكثر من عامين َّلد  كدابه  ي دءار علد  َجهدَز األمدن ااِدرائيلي وتملدن 
  .  ..خاللها من يثر عًرات القتل  ااِرائيليين في طريقه 

وصداِ اليهده  ومدن بل َّ  األخ  بأِباب القَه في َ  بقع  َِّالمء  يثير الرعدب فدي َ
َةدد كبدار قدا َ العددو الصدهيهيي الد ين تهلدها -ذلَ ما صرح به م خرًا يهًهع ِداغءه 
يحدارب المقداتله   ..يحددث شديا م دزع  :بقهله  -رئاِ  جهاَ ااِتخبارات الع لري 

  .  !!الًءًا  ويعدو  َيهف ِيتهجهه  لتحرير القد  بعد ذلَ 
َير َّيها لغ  القَه الت   .ي ايصلح التخاطب َّا بها م  َة ا  القر َ والخ ا

 التع يب ا يله  َّا لليهه  
َمددر بتعدد يب َِددير لدده َّا مددا َور ه ابددن َِّددحاق مددن َمددر  -   -لددف يدد كر َ  ال اددي 

للزنيدددر بدددأ  يعددد ب الدددزبءف اليهددده   ك ايددد  بدددن الرنءددد  لخءايتددده العهدددد  -   -ال ادددي 
 -   -لتددي كايددَ مخبددأَ ع ددده وكددا  قددد قدداِ لدده ال اددي وإخ ائدده ك ددَه ب ددي ال ضددير ا

دهله َّ  كتمتمدهيي شديئًا   :ةين صالحه   :، فقداِ ك ايد   برئدَ مد مف ذمد  هللا وذمد  ِر
دِه هللا اايمدا َوكدد  !َي ق اه في ةرن ا فلف ياب م ه شديا  !يا َبا القاِف    -، فقداِ ِر

 -:  ْف قاِ  !يعف  :قاِ ؟ هله َّ  كا  ع دكف برئَ م مف ذم  هللا وذم  ِر-   -
َْ مدن  مدائمف فهده ةدلٌّ لدي واذمد  لمدف  :  :قداِ  ؟  وكل ما َخد ت مدن َمدهالمف َوصدا
ولمدا ِدأله عدن ك دَه ب دي ال ضدير  .َوشهد علءه عد ًا من الم لمين ومن يهه   !يعف 

ِددالم ابددن َبددي الحقيددب ع هددا فدلدده  ِددعء  بددن  جحددد َ  يعددرم ملايهددا ف ددأِ ال اددي 
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دِه هللا  ، فقداِ ِر  :لم ايد   -   -عل  خرن ،قاِ َّيه َر  ك اي  ياهم بها كدل غددَا
يعدف، يبعدث علءده ال دالم الزنيدر فدي ي در مد   :قداِ  ؟  ََريَ َّ  وجدياه ع دب ََقتلَ 

َر  د دَ ]ِعء  ةت  ة در، فدإذا ك دز فدي َم    [خ الدابد  َو الغد فالفلدد يلده  م دال :الَم  
دِه هللا  .جمل يءده ةلدي  ع بده ةتد     :فدفعده َّلد  الزنيدر وقداِ  -   -فدْأتي بده ِر
، فما  الزنير يقدح بزيد في صددره ةتد  جدااه بمداِ ْدف  فعده َّلد   ت تأصل ما ع ده 

محمد بن م لم  فضرب ع قه بمحمه  بن م لم  ال   قتله اليهه  في بداي  الغزَو ، 
 [قتلدده اليهدده  بال ددف] ب ابددن َبددي الحقيددب اْلخددر، ْددف ْ فردد  َّلدد  واَ بًددر بددن الاددراا وعدد

  .فْقتل به وقيل َهرب ع قه 
َمدا َ  يدزج بالًدباب فدي  ..فالمالةق  والتهديد وااعتقاِ والتع يب ا يلده  َّا لليهده 

الفهدا  فدي ِدايل  ال فه  ويهايها ويهد وا ويعد بها ا لًديا َّا َيهدف يتم دله  بخءدار
َير فدإ  ذلدَ ا يملدن َ  يصددر  هللا لتحرير األرض المقدِ  مدن َة دا  القدر َ والخ دا

  .َّا عمن باعها َي  هف ليهه  ويصاها َي  هف وكالا لهف علي ا
 ا ت اوض م  اليهه  َّا من م الب القَه 

ف و هدائهف في فتَر غءاب الهعي عن قااعات كايَر مدن األمد ، اِدتااع اليهده  بخادثه
َعددهايهف وعمالئهدف َ  ي رهددها واقعدًا شدداَذا لددف ي داب لألمدد  َ  مدرت بمثلدده مددن  داَه  ِو

َ ا  ف ا هف وإف ا هف َوصبح العالف  ..قال عال يءه شأ  اليهه  وقهيَ يءه شهكتهف وا
َجم  ةريصًا علد  خادب و هدف والتزلدف َّلديهف، بمدن فديهف جمدهع الم ت داين َّلد  َمد  

  ..ااِالم 
وصدداةب هدد ه ال تددَر بددرَو  عددهات مضددلل  للتااءدد  مدد  اليهدده  والتعددايش معهددف كثمددَر 
مددن ْمددار عملءدد  الت ددهي  التددي ةدداِو َصددحابها التددرويج لهددا وت ددهيقها علدد  الًددعهب 
ااِالمء  اِت ا ًا ل صهص شربء  اجتزئَ فقرات م ها عن يصهص كلء  وتدف تأويدل 

وإ  ج حددها لل ددلف فدداج ح لهددا وتهكددل }ت  يدد  فتصدددر ..معاييهددا بمددا ا يحتمددل التأويددل 
خاابدداتهف وكتابدداتهف وإذاعدداتهف، وتددف التغاهددي  [61اْليدد   :ِددهَر األي دداِ ] {علدد  هللا

وَعدوا لهف ما اِتاعتف من قَه ومن رناط الخيدل ترهاده  بده عددو هللا }عن  ي  ِبقتها 
و يد   [60اْليد   :ِدهَر األي داِ ] {وعدوكف و خدرو  مدن  ويهدف ا تعلمدهيهف هللا يعلمهدف

، كمدا تدف التغاهدي عدن [[65اْلي  ]] {يا َيها ال اي ةرض الم م ين عل  القتاِ}تلتها 
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تع دددي مدددالها لالدددب ال دددلف والصدددلح مدددن مهقدددف   ج حدددها  مع اهدددا الحقءقدددي َو  كلمددد  
 :ِدهَر ااِدراا ] {ةمد واخ دَّ لهمدا ج داح الد ِ مدن الر }الضعف وال ل  كمدا فدي  يد  

اْليدد   :ِددهَر الًددعراا ] {واخ ددَّ ج اةددَ لمددن اتبعددَ مددن المدد م ين}و يدد   [24اْليدد  
215]..  

يفددد تااءقددًا عملءددًا  -كمددا فددي َةددداث ال دديَر ال اهيدد  بًددلل عددام  -وفددي غددزَو خياددر 
والد   يحقدب مع د   للاريق  المثل  واألِدلهب األِدلف فدي كء ءد  الت داوض مد  اليهده ،

َعمدددالمف}اْليدد    {فددال ته ددها و تدددعها َّلدد  ال دددلف َويددتف األعلدده  وهللا معلددف ولددن يتددركف 
وقددد َور يددا طرفددًا مددن تلددَ الم اوهددات التددي تمددَ ب دداًا ..   [35اْليدد   :ِددهَر محمددد ]

ده   -   -ِ عل  رغب  اليهه  َي  هف طلبًا م هف لالِت الم والخضهع التام لحلف الِر
لحصده  المتيبد   --، ومن ذلَ ما فعله ك ايد  ابدن َبدي الحقيدب لدد  ةصدار ال ادي 

دل ك ايد  رجداًل مدن اليهده  يقداِ لده  ويصدبه الم ف يدب عليهدا تمهيددًا لضدرنها، ةيدث َِر
ِه  بال رزِو لءللمده، فدأذ  لده بد لَ وصدالحه علد   -   -شماخ لء تأذ  له من الِر
المقاتلين ، وتدرب ال ريد  لهدف، َو  يخرجدها مدن خيادر  ةقن  ماا من في ةصهيهف من

ددِه هللا  ونددين مددا كددا  لهددف مددن مدداِ َو  -   -َورهددها بدد راريهف ويخلددها مددا بددين ِر
  .وعل  َا يلتمهه شيئًا  !!َرض َو ِالح َو بز َّا ْهنًا عل  ظهر َّي ا  

ريدد  هدد ه األيددام فهددل مددن اايصددام والعدددِ مقاريدد  تلددَ الم اوهددات بالم اوهددات الفا
َِ عدن كدل شديا لليهده   مقابدل  -تقريبدًا  -بين العرب واليهده  والتدي يدتف خاللهدا الت دا

  !؟فتات يم ه  بها علي ا 
وهل يعقل َ  يقار  بين اللهف  الت اوهء  ااةت ائء  وااةت الء  التدي يقابدل بهدا يهده  

 اخددداتهف والبلددداا علددد  اليدددهم والتدددي تصدددل َّلددد   رجددد  التعظدددءف والتبفيدددل فضددداًل عدددن م
ددِه هللا  هده َوصددحابه  -   -الهدالمين مد هف، ومدد  تلدَ اللهفدد  التدي خدداطاهف بهدا ِر

في م اوهاته معهف كتلَ التي قاِ لهف فيها _ وهه مًرم عل  ةصده  ب دي قريظد  
 ]؟يا َّخها  القر َ، هل َخزاكف هللا َويِز بلف يقمته   :بعدما وصل َّلءه َيهف شتمهه  -
 (243ص )، وور ت فدددي َّمتددداع األِدددماع (245-244) ددديَر ال اهيددد  ابدددن هًدددام ال

َير وعاددَ الاهاغيدَ، َتًدتمهي ي   :بد ص وقدِه َِديد بدن  .   [؟يدا َّخدَه القدر َ والخ دا
َعددداا هللا   :ةضددير لهددف  لددن ياددرح ةصدد مف ةتدد  تمهتددها جهعددًا، َّيمددا َيددتف بم زلدد   !يددا 
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 !يددا ابددن الحضددير    :وأليدده كددا  مددن ةل ددائهف ِددابقًا فقددد قددالها لدده   .ر ْعلددب فددي ْجحدد
َِ   :فقددداِ ..وخددداروا   !يحدددن مهالءدددَ  و  الخدددزرج  َِ ]  اعهدددد بي دددي ونيدددد مف واَّ  :اا
  .   [العهد والحلف والقراب  والفهار

عادددد هللا بدددن رواةددد  خارصدددًا  -   -وعقدددب اايتهددداا مدددن غدددزَو خيادددر جعدددل ال ادددي 
َع الثمدددر بدددين اليهددده  والم دددلمين  [مقددددرا ومق دددما :خارصدددًا ] لثمدددار خيادددر، ففعدددل يددده

ْ ْهْف   م اص  ، رْصها عليهف ، ْدف يضدمَر وكا  عاد هللا بن رواة  يأتيهف في كل عاٍم يءخ 
ددهِر هللا  َر ، فًددلها َّلدد  ِر ددا  ًس ْشدد  ال ََ ةرصدده ، َورا وا َ  ير  دددس  :هْه ، فقدداِ عاددد هللاشر

ََ ، وهللا لقددد جئددتمف مددن َةددبَر ال ددا  َّلدديس ، وأليددتف َب َغددَّْ َّلدديس مددن  ددح  تاعمددهي ي ال ر
َعدِ علءلف، فقاْلها  ْل ي ْبغضي َّياكف عل  َ  ا  مر َير ، وا يح  ترْمف  من القررَ َر والخ ا عدس

ذلددَ ابدن هًددام فدي ِدديرته  َوور  .َخرجدده البخدار  ]بهد ا قامددَ ال دماوات واألرض  :
َير، وهللا مدا َةدد علد  ظهدر األرض َبغدَّ َّلديس مد مف   برواي   يا َّخدَه القدر َ والخ دا

  .[ وما يدفع ي بغضي لمف َ  َيقصلف تمَر واةدَ 
 25م ندددًا و 26وهدد ا هدده المفاهددد عمددار الددزنن الدد   ةلددف علءدده الصددهاي   بال ددفن 

ءات ت فير اِتًها ي  يقف في قاع  المحلم  شدامخًا عامًا فهقها بتهم  التخاءَ لعمل
ددفايءه قددائالً  َيددا ل ددَ مفرمددًا، َيددا م ددلف  :رافدد  الددَر  م ددتعلءًا بدي دده علدد  قضدداته ِو

َخددرج مصددح ًا مددن جيبدده ورفعدده فددي  -َوفتخددر بددأي ي م ددلف وهدد ا المتدداب هدده كتددابي 
شدعاي وخم د   َومامي محتل قتل اْلام وجرح عًدرات اْلام مدن َب داا-المحلم  

ماليين م هف خدارج فل داين واْلام  اخدل ال دفه  فالهاجدب كدهيي اي دايًا م دلمًا َ  
المقاوم  ةب شرعي وقءام ا بها مبعدث فخدر واغضاهد  مدن ذلدَ ..َِحب ه ا العدو

..  .  
 اليهه  خدم وعايد ل ا َورههف للم لمين 

دِه هللا ..للم دلمينكايَ يتءف  غزَو خيار َ   لَ َرههف و يارهف    -وع ددما َرا  ِر
 -  يا محمد  ع ا يمده  فدي هد ه األرض يصدلحها ويقدهم   :َ  يفليهف ع ها قالها له

َعلددددف بهددددا مدددد مف ددددِه هللا  عليهددددا، فدددد حن  وا ألصددددحابه غلمددددا  -   -، ولددددف يلددددن لِر
ر يعملدده  فيهددا فقاددل لهددف َ  يبقددها فددي خيادد..يقهمدده  عليهددا ولددف يلددن لهددف فددراغ لدد لَ 

علددد  َيدددا َّ  شدددئ ا َ  يخدددرجلف   :ويزرعهيهدددا ولهدددف شدددار مدددا يخدددرج م هدددا وقددداِ لهدددف 
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،وقد َخرجهف فعاًل عمر بن الخااب رهي هللا ع ه في خالفته لقتلهف َةد   َخرج اكف
  .األيصار

 وهل ا يفب َ  يعامل اليهه  عل  مد  الزما  وا ي بغي َبدًا َ  ت قلدب اْليد  فيدتحلف
هله والم م ه   ..اليهه  ب ا ونأره ا ومقدِات ا   .يأب  هللا ذلَ وِر
وكل ما َخ ت من َمهالمف َوصاَ مدن  لزبءمهف ك اي   -   -وقد َور يا قِه ال اي 

   -كمدا َيده  .َوشدهد الم دلمين واليهده  علد  ذلدَ    مائمف فهه ةل لي واذم  لمف 
َبددءمهف صدد ء  ب ددَ ة - يددي بددن َخاددب التددي كايددَ تحددَ ك ايدد  بددن َبددي ِددا  اب دد  

َعل ددَ َِّددالمها وفددي ذلددَ َّشدداَر  َعتقهددا وتزوجهددا بعددد َ   الحقيددب فددي هدد ه الغددزَو ْددف 
ملمًا  -رجاًا وي اًا َوط اًا  -واهح  عل  َ  هزيمتهف كايَ ِاةق  َويهف َصبحها 

  .للم لمين 
هدا و افعدها ع هدا وقداتلها مدن فإذا كا  ذلَ ةلف األرض التي كايَ ملمًا لهف وعاشها في

َتهف وملمهدف والد   ايفدَه الت دريَ بده َو  َجلها، َيها  لدَ للم دلمين و خلدَ فدي ةده
َِ عددن جددزا م دده فمءدد  بدداألرض المقدِدد ، َرض ااِددراا والمعددراج بم ددفدها  ..الت ددا
ددب ْراهددا  مدداا اْلام مددن الصددحاب  والتددابعين  ؟األقصدد  المبددارب  األرض التددي خضس

الحين مددن بعدددهف وت عمددَ بحلددف الم ددلمين لهددا َكثددر مددن َرنعدد  عًددر قريددًا مددن والصدد
َِ عن ذَر رمل واةددَ مدن ترابهدا الاهدهر كايدَر اتغت در ..الزما   كل ذلَ يفعل الت ا

وجريم  اتمح ، م  األخ  بعدين ااعتبدار َ  َةددًا مدن البًدر كائ دًا مدن كدا  ايملدَ 
َِ وله كا  ملمًا َو   .رئء ًا َو م ظم  َو ةزنًا َو َ  شيا كا   ةب ذلَ الت ا

 ْأريا من اليهه  ا يملن َ  يمح  م  مرور الزما  
لددئن كددا   افع ددا لحددرب اليهدده  هدد ه األيددام اغتصددابهف ألرهدد ا ومقدِددات ا فددي فل دداين 
فإ  قءامهف بهه  ال دف ل اي دا مد  يهايد  غدزَو خيادر كايدَ جريمد  ا تغت در وا يملدن 

َي دددب اب ددد  الحدددارث اليهه يددد  َخدددَ  ايهدددا َبدددد الددددهر، وت اصددديلها بدددأ  َ  يهدددا   مرتم
دددددِه هللا  ددددمستها، فلمدددددا صددددل  ِر ددددزًا وطبختهدددددا ِو المغدددددرب  -   -مرةددددب ذبحدددددَ َع  

َي ب ع دد رةلده فقددمَ لده الًداَ هديد  فدأمر بهدا فههدعَ  وايصرم َّل  م زله، وجد 
، وت داِو بًدر بدن الادراا عظمدًا بين يديه وتقدم هه َوصحابه َّليها لءأكلها فت اِو ال راع

ددِه هللا  َ ر ، وقدداِ ك ددها َيددديلف فددإ  هدد ه الدد راع تخاريددي َيهددا  -   -وايددته  ِر ْددف ا
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ِه هللا وجدت ذلَ من َكلتي التي َكلَ،  :فقاِ بًر بن الاراا  !م مهم   وهللا يا ِر
لددف ي ددارق  :يددرم لددف ]فلددف َيددررم   .فمددا م ع ددي َ  َل ظهددا َّا كراهءدد  َيغددص علءددَ طعامددَ 

َي دب وقداِ  .بًر من ملايه ةت  تغير ْدف مدات  [ملايه ولف يارةه دِه هللا   :و عدا ِر
قدداِ ومددا ةملددَ  !يعددف  :قالددَ  !الدد راع  :قدداِ  ؟مددن َخاددرب  :قالددَ  ؟ِددممَ الدد راع 
َوجدي، ويلدَ مدن قدهمي مدا يلدَ، فقلدَ  :قالدَ  ؟عل  ذلَ  َّ   :قتلدَ َبدي وعمدي و

فقيدل َمدر بهدا فقتلدَ ْدف صددلاَ !كدا  ياءدًا ف دتخاره الًداَ وإ  كدا  ملمدًا اِدترة ا م ده 
دِه هللا قتلهدا :وقيدل ع دا ع هددا، وقداِ ابدن ِددح ه   َهدل الحددديث َ  ِر َّمتدداع ]  َجمد  

وي خدد  مددن ذلددَ جددهاَ قتددل اليهه يددات المًدداركات فددي الحددرب  .[321األِددماع ص 
ًر بن الاراا لل ف مد  علمده بدأ  فدي ذلدَ مهتده يددِ علد  جدهاَ كما َو  عدم ل ظ ب.

َّتالم ال    في ِايل غاي  يايل  وهه اِدتداِ وجءده للعملءدات ااِتًدها ي  َيضدًا ، 
رهدددي هللا -ولمعرفددد  ةفدددف تلدددَ الفريمددد  التدددي ارتماهدددا اليهددده  ي دددهق ةدددديث عائًددد  

ِْ هللا   :ال   قالَ يءه -ع ها ه يدا  :ي مرهه ال   مدات يءده يقِه ف -   -كا  ِر
َْ بخياَر ، وه ا َواْ  وجدْت ايقااع َب َهدرر   ْد َََلف الاعام ال   ََكل  َاِ َجر عائً  ، ما َ

ف    .[َخرجه البخار   ] من ذلَ ال س
دِه هللا  فدي مرهده الد   مدات  -   -وكايَ َم بًر بن الاراا تقِه  خلَ عل  ِر

دَ ما  :يءه وهه محمهم فقلَ  علءدَ علد   [َ  َصدابه مدن الحمد ]وجدت مثدل مدا ْوعر
دِه هللا  .َةد  كمدا ْيضداعف ل دا األجدر كد لَ ْيضداعف ل دا الداالا،   :-   -فقاِ ِر

ِه هللا ذات الف ب   مل َو قرة  تعرض في جهم  :ذات الف ب ]َعف ال ا  َ  بِر
مدا كدا  هللا  ![فدر َّلد  خدارجااي ا  ، ت  فر َّل   اخل ، يءمدهت صداةاها ، وقدد ت  

لء لاها علَي َّيما هي ْهَمَزَن من الًءاا ، ولم ه من األكل  التدي َكلدَ َيدا واب دَ يدهم 
دددا   .خياددر  َاِ يصدديا ي م هددا عر اهتءدداج وجدد  اللددديي، وذلددَ َّذا تمددَ لدده  :العدددا  ]مددا

دِه  .  ةتد  كدا  هد ا َوا  ايقاداع َبهدر   [ِ   من يدهم لددغ هداج بده األلدف فمدات ِر
  .شهيداً - -هللا 

ول ا َ  يًير ه ا َّل  الددور الخايدر الد   تقدهم بده المدرََ اليهه يد  فدي صدراع ا معهدف 
عل  مد  التاريخ فالمءا  الصهيهيي الخايث هه الهةيد في العالف ال   ي رض تدريبًا 

يحملدن ال دالح ع لريًا عل  ال  اا ويفعدل علد  المدرََ خدمد  ع دلري  َّلزامءد ، فهدنس 
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ويتدددرنن علءدده، ويتف ددد  فددي الفددءش ويخااددن لقتددل الم ددلمين وإخددراجهف مددن  يددارهف 
 كما 

يخاَ الرجاِ كما َيهن يهظ ن في فت   َب اا الم لمين وإغرائهن ويعملن عل  َِّقاط 
الًددباب وال تءددات فددي بددراْن العمالدد  لالةددتالِ وي ًددر  اايدددَ والمخدددرات وال  ددا  مددن 

 ره خالِ الف   وغي
دِه هللا  َبًدروا قدد ترةاددَ   :لمددا قتدل مرةدب َوخدهه ياِددر قداِ -   -وختامدًا فدإ  ِر

َاَر قدد جلدب علد  قهمده شديئًا  . خيار وتء رت ولئن كا  صعه  ال تن ياهه لرئاِ  اله
من اِمه َوتداح للعدالف َ  يدر  شديئًا مدن الصدهَر البًدع  لليهده  فدإ  صدعه  اارهدابي 

 لل دقهط ورمدزًا لده،ولعل َِو تلدَ الم شدرات مدا ةددث لفءًده فدي باراب ِءله  م شراً 
ددقهط المقهلدد  الماذبدد  بأيدده  دديارب بدداراب وةزندده  ... جددءش ا يقهددر لا ددا  مدد خرًا ِو ِو

ويقهلده  متد  هده قدل ع د  َ  } .وةلهمته كمقدمد  ل دقهط كءدايهف الخايدث بدإذ  هللا 
   . [51ي  اْل :ِهَر ااِراا  ]{يله  قريبا
 المراج  

 مراج  م تخدم  
 الً و  الدي ء  بدول  قار الابع  الثايء  

 شرح محمه  شاكر  -المقريز  
 م 1990هد 1411األر   الابع  الثالث  -ملتب  الم ار 1الفزا -َّمتاع األِماع

   م ير الغضبا  الم هج الحركي لل يَر ال اهي  رابا  العالف ااِالمي الابع  الثايء
 ل د   -  فل اين الم لم  ص ي الرةمن المبارك هر  الرةيب المختهم م ًهرات 

 م 1998الابع  الثالث  
 بيروت  -صالح الخالد  ةقائب قر يء  ةِه القضء  ال ل اي ء   ار ابن ةزم  . 

 م 1997هد 1418الابع  األول  
 مهيَ ال-لليهه  ملتب  ال الح   َهير ش يب الماي غزوات ال اي 

 م 1989هد 1409الابع  األول  
 ل د   -وقائ  َوبعا  م ًهرات فل اين الم لم  -غ ا  ةمدا  اايت اه  المبارك 

 م 1997الابع  الثايء  
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 م 1997هد 1417 مًب الابع  األول   -غ ا   وعر المه د   ار ال مر 
لمددد  لل ًدددر يدددهام هايدددل تمدددرور  العملءدددات ااِتًدددها ي  فدددي الميدددزا  ال قهدددي  ار الم

َي    م 1998هد 1419مصر الابع  األول   -والته
دايل َّيقداذه ي داير  هدد العدد  األِو 1414م رجدب 1994محمد َةمد الراشد األقصد  ِو

 ال    الثايء  عًَر  -
َغ ا   ال د    -هدد العدد  الثدامن 1419م رنء  الثايي 1998مفل  فل اين الم لم  

 هد 1417رجب 15م 26/11/1996ال ا ِ  عًَر مفل  فل اين الم لم  
 ال    الثالث   - (157)العد  
 األر يء    ال ايل  صحء   

 صخر لارامج الحاِهب 
 مفمهع  العالمء  

 م 1996
 مفمهع  برامج األَِر 
  (ميال  -هفر  )محِه القءاِات 

 مفمهع  خلء   للممايهتر 
ِه   جام  األصِه في َةا يث الِر

ددهع  الًددامل  لأل ةا يددث ال اهيدد  ملتبدد  الم ددار ااِددالمء  _ المهيددَ طبعدد  َولدد  المِه
 م 1992هد 1413
 ِعد المرص ي  . 

 وووووووووووووووووو
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 التكتيك النبوي عي مواجه  اليهود
 

  . محمد مهرو
دددِه   تفددداه اليهددده  فدددي الفزيدددَر العرنءددد  فدددي  -   -اشدددَ َ   راِددد  ِءاِدددات الِر

لمثير من المعاءات الضروري  ل هدف مبدا ئ ااِدالم المرةل  المديء  بالتحديد تمًف ا
العلءدا مددن ياةءدد ، وتمًدف َيضددًا عددن جهايدب مددن األِددلهب الصدحءح لمهاجهدد  اليهدده  
َم ل ددا فددي َّطددار الصددراع مدد  العدددو الصددهيهيي الدد   يمثددل َكاددر  عمهمددًا، وهدده َمددر ا

ه اليهده  التحديات في تاريخ دا المعاصدر، ولمدي يقدف علد  طاءعد  التمتءدَ ال اده  تفدا
في تلَ الحقب  ي بغي بالاب  َ  يعرم شيئًا عدن طاءعد  الهجده  اليهده   فدي الفزيدَر 

 العرنء  في ذلَ الهقَ.
تركز الهجه  اليهه   في الفزيَر العرنء  في المدي   وشدمالها مدن ياةءد ، وفد  بعدَّ 
 م دداطب الددءمن ج هنددًا مددن ياةءدد  َخددر ، ويهم ددا بددالاب  ه ددا فددي َّطددار  راِدد  التمتءددَ
ال اه  في مهاجه  اليهه  التركيز علد  تلدَ التفمعدات اليهه يد  فدي المدي د  وشدمالها، 
وكا  ه اا يتمهيه  من ْالْ  قه  وتفمعات يهه ي   اخل المدي د  هدي: ب ده قي قداع، 
ون ه قريظ ، ون ه ال ضير، وخارج المدي   في خيار وفدب وتءماا وغيرها علد  امتددا  

  ةتد  تخدهم الفزيدَر العرنءد  الًدمالء ، وذكدر ال دمهه   كيله متر شماِ المدي  420
َ  عددددد  القبائددددل اليهه يدددد  فددددي تلددددَ الم دددداطب يزيددددد علدددد   116فددددي وفدددداا الهفددددا ص 

عًدرين، وقدد جدداا هد اا اليهدده  مهداجرين َّلد  الفزيددَر العرنءد  يتءفدد  الضدغَ البددابلي 
دددداي َكثددددرهف علدددد  يددددد ا لملددددَ واْلشددددهر  علدددديهف فددددي فل دددداين، وتخريددددب هددددءللهف، ِو

ق. م، فهدددداجر ق ددددف مدددد هف َّلدددد  الحفدددداَ، وتددددهطن فددددي رنهعهددددا  587بخت صددددر ِدددد   
ق. م، ويًدأ عدن اهداها   70الًمالء ، وك لَ عقب اةتالِ الروما  ل ل اين ِ   

الرومددا  لليهدده  َ  هدداجر عددد  مدد هف َّلدد  الحفدداَ، واِددتقر فددي يثددرب وخياددر وتءمدداا، 
ليهه يد ، َّا َ  ذلددَ ظدل َمددرًا كمدا  خدل بعددَّ العدرب عدن طريددب هد اا اليهدده  فدي ا

محدددو ًا بددالاب ، ومددن ياةءدد  َخددر  فددإ  تلددَ التفمعددات اليهه يدد  فددي يثددرب وخارجهددا 
ظلددَ متم ددل  بعصدداتها الف  ددء  والدي ءدد  رغددف َيهددف َخدد وا الصددبغ  العرنءدد  فددي اللغدد  
ب والز  واألِماا، وكايها  ائمًا ي تخرو  بف  ديتهف ااِدرائيلء ، ولدف ي ددمفها فدي العدر 
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قددَ، بددل كددايها يحتقددرويهف وي ددمهيهف َميددين كعددا َ اليهدده  فددي ال ظددر َّلدد  غيددرهف مددن 
األج ا ، وكايها يرو  َ  َمهاِ العرب مباةد  لهدف يأكلهيهدا كءد  شدااوا ))قدالها لدء  
علي ا في األميين ِايل((، ولف يلدن لهدف تحمد  فدي يًدر  يد هف، وإيمدا جدل بضداعتهف 

 .211الرةيب المختهم صد  -وغيرها  المبارك هر   هي ال أِ وال حر، وال  ث والرؤي 
َعماِ التفداَر عمهمدًا، وتفداَر الخمدر وال دالح خصهصدًا، وكدايها  ءار اليهه  عل   ِو
ه  الرنا علد  ياداق واِد ، َوْداروا  ائمدًا العددوا  والبغضداا بدين القبائدل  بالاب  يماِر

القبائدل العرنءد ، فتدروج  العرنء  لءحققها ملاِداهف المعروفد  مدن الحدروب التدي تقد  بدين
دددائل َ  يحققدددها ْدددراا  َعمددداِ الرندددا، واِددتااع اليهددده  بهددد ه الِه تفدداَر ال دددالح، وتدددروج 

 واِعًا، وي هذًا  اخل تلَ الاال .
ياددي صددا ق، َويدده جدداا  -   -كددا  مددن الااءعددي َ  يعددرم اليهدده  َ  ال اددي محمددد 

دددددِه بدددددالحب وذلدددددَ بحلدددددف معدددددرفتهف بالمتدددددب والبًدددددارات التدددددي بًدددددرت با  -   -لِر
ونعالماتدده الصددا ق ، ولمدد هف رفضددها بددالاب  اايصددءاع َّلدد  الحددب ))فلمددا جددااهف مددا 

 -   -عرفها ك روا به فلع د  هللا علد  المدافرين((، وقدد كدا  رفضدهف اايمدا  بمحمدد 
ددرائهف  يرجدد  َّلدد  تماددرهف علدد  الحددب مددن ياةءدد ، وعلدد  خددهفهف مددن هددءاع ي ددهذهف ْو

الخرياددد  الثقايءددد  وااقتصدددا ي  وال ءاِدددء  َّذا ايتصددددر ب ددداب مدددا تهقعدددهه مدددن تغييددددر 
، -   -ااِالم، وهل ا َهمر اليهده  الحقدد والمد امرات علد  ااِدالم وعلد  محمدد 

دِه  بالت دامح وفقدًا لقدءف  -   -واِتعدا ًا لحرب شِر  هده، وم  ذلَ عداملهف الِر
عليهف َّا بعد َ  قامها  ومبا ئ ااِالم العلءا في َِو عهده بالمدي  ، ولف يادَ الحرب

 بم امرات ما ي  ومع هي  هد المءا  ااِالمي الهليد في المدي   الم هَر.
  ِتهر المدي  : 

ِه  بالمدي  ، َوقدام فيهدا المفتمد  ااِدالمي الهليدد؛ قدام  -   -بمفر  َ  اِتقر الِر
ِه  ءقد  ملتهند  تد ظف العالقدات بدين مختلدف  -   -الِر القده  بعقدد ميثداق وعهدد وْو

ب ضدددل  -والاهائدددف، والتفمعدددات واألفدددرا   اخدددل هددد ا المفتمددد ، وكدددا  مدددن الااءعدددي 
ِماة  ااِالم، ون ضل ةرص ااِالم عل  ةماي  ةقهق األقلءدات الدي ءد  والعرقءد  

ِه  لليهه  في المدي   بالدخِه في ه ا العقد الد   يمثدل َرقد   -   -َ  ي مح الِر
ةقدهق األقلءدات؛ األمدر الد   يعلد  قدءف ااِدالم  ما عرفَ البًري  من عقه  لحمايد 
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ءقدددد  المدي دددد  فددددي ِدددديَر ابددددن هًددددام، وفددددي الرةيددددب المختددددهم  -العلءددددا  راجدددد  يددددص ْو
للمبدارك هر ، وكد لَ فدي الدراِد  الهامد  التددي كتاهدا الددكتهر كمداِ ال دعيد ةايدب فددي 

تحددَ ع ددها   115م، صددد1992( ال دد   األولدد  مددار  1مفلدد  م اددر الًددرق، العددد  )
ءق  المدي  ، وهد  قدرااَ شدديدَ التميدز واألهمءد ، وكد ا فدي ااعمداِ  قرااَ جديدَ في ْو

 .-المامل  للم مر عصمَ ِء  الدول  
وعلي ددا َ  يدددرب َ  مفتمدد  المدي دد  فددي ذلددَ الهقددَ كددا  يمثددل كءايددًا ِءاِددءًا متميددزًا، 

ِه  واأليصدار  يءده القائدد األعلد ، ويمثدل الم دلمه  مدن المهداجرين -   -يمثل الِر
األغلاءدد ، مدد  وجدده  َقلءددات مددن المًددركين، ومددن اليهدده  كددأفرا  َو كفماعددات، كايددَ 
ءقدددد  تدددد ص علدددد  وجدددده  ةقددددهق لليهدددده  مثددددل الم ددددلمين، وكايددددَ ترتددددب عالقددددات  الْه

 و   -وواجبدددات، وت دددمح لليهددده  بالمًدددارك  فدددي المعدددارب التدددي يخههدددها الم دددلمه  
َمددهالهف فددي الحددروب مدد  الم ددلمين ةصددلها  ، فددإذا شدداركها بأي  ددهف َو-َّلددزامهف بدد لَ 

َهددل  ءقدد  يصددَ علدد  وجددهب عدددم تعدداو   علدد  يصددياهف فددي الغ ددائف، ونددديهي َ  الْه
ءق  م  القه  المعا ي   َهدل المدي د  َو َّفًداا َِدرار -قريش مثاًل  -الْه ، وعدم خءاي  

ام المفتمددد ، َو م ددداعدَ األعدددداا علددد  ايتهددداب األمدددن الدددداخلي لهددد ا المفتمددد ، واةتدددر 
ءقدد  بمدددا  ةقددهق الدددماا واألمددهاِ وغيرهدددا، َو  َ  يقددَّ لدد لَ يترتددب علءددده خددرق الْه

 يترتب عل  ذلَ من  ْار.
ءق  المدي   َّذ ، وكا  عليهف االتزام بها بدالاب ، والد ين  خلدها فدي   خل اليهه  في ْو
ءقد  مدن اليهده  هدف يهده  المدي د  ومدا ةهلهدا مثدل ب دي قريظد ، وكدايها يعءًده   تلَ الْه
فدددي هددداةء  يثدددرب مدددن جهددد  الف دددهب الًدددرقي، ون دددي ال ضدددير وكدددايها يعءًددده  فدددي 
هاةء  يثرب جه  الغرب، ون ي قي قاع وكدايها يقءمده   اخدل المدي د  ذاتهدا مد  قبائدل 
ب ي عهم ون ي ال فار، وكا  ب ه قي قاع ةل اا للخزرج، َما ب ه ال ضير ون ه قريظ  

مدياًل  80مدي   مثل خيار التي تقد  علد  بعدد فمايها ةل اا لألو ، َما اليهه  خارج ال
شماِ المدي  ، وهي من َقه  الحصه  والمهاق  اليهه ي  في الفزيَر العرنءد  فدي ذلدَ 
الهقددَ، وكدد لَ يهدده  فدددب وتءمدداا، وكددل هدد اا لددف يلهيددها َطرافددًا فددي الحلددف والميثدداق 

ءق  المدي  .  المدو  بْه
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ددددِه  ءاِدددداته ت -   -واشددددَ َ  تعامددددل الِر فدددداه اليهدددده  تمثددددل العدددددِ المالددددب، ِو
وتعلد  قدءف ااِددالم العلءدا، فقددد ةدرص علد  التعددايش بدين الم ددلمين واليهده  وغيددرهف 
بددو  ظلددف ألةددد، وهدد ه التفرندد  فددي التعدايش تمثددل يمهذجددًا فدد ًا للتعددايش بددين األكثريدد  

ددِه  َمددا  وملددا ، وكدد لَ فددي ةددرص الِر علدد  كتابدد  يددص  -   -واألقلءدد  فددي َ  
ءقدد  ملتهندد ، وهدده َمددر يمثددل ِددابق  هامدد  علدد  م ددته  يمثددل ال حقددهق المتبا لدد  فددي ْو

ال هابب الدِتهري ، ولمدن اليهده  يقضدها العهده ، فمدا  مدن الااءعدي َ  تتغيدر ِءاِد  
ددددِه  تفدددداههف، يء ددددقَ المعاهدددددَ مدددد  المتعاهدددددين مدددد هف، ويتصددددرم مدددد   -   -الِر

علد  َكثدر مدن م دته  للميدد  الباقين عل  م ته  كل ةددث، وكدا  اليهده  قدد تحركدها
للدددعَه ااِددالمء  الهليدددَ، وكددد ا لًددن ةملدد   عائءدد  وإعالمءددد  هددد الدددين ااِدددالمي 

دددِه  ، والتدددرنص ب  ددداا المددد م ين، وإي ددداق األمدددهاِ لددددف  -   -الح ءددد ، وهدددد الِر
ِه  في المدي  ، وتحريَّ قريش  -   -القبائل العرنء  لًن الحروب عل   ول  الِر

دِه وغيرها، وتمه  يل الحرب هد الم لمين وك ا تخاءَ َكثر من م امَر اغتءداِ الِر
-   - ددِه    -، ويمل  دا َ  يق ددف ِءاِدد  المهاجهدد  هدد اليهدده  التددي خاهددها الِر
 َّل  ق مين: -

َعمدددداا  ق دددف خدددداص بت  يددد  عددددد  مددددن عملءدددات ااغتءدددداِ لمفرمددددي الحدددرب اليهدددده ، و
 الم امرات.

 ات هد تفمعات اليهه .والق ف الثايي خاص بالحروب والغزو 
َعمددداا المددد امرات ومفرمدددي الحدددرب اليهددده  مثدددل:  َمدددا الق دددف األِو الخددداص باغتءددداِ 
ددالم بددن َبدد  الحقيددب المعددروم بددأبي رافدد   اغتءدداِ كعددب بددن األشددرم، وابددن ِدد ي  ، ِو

دددِه  بالمدي ددد ،  -   -اليهددده  ، وهددد اا كدددايها مدددن ممدددهلي الحدددروب هدددد  ولددد  الِر
في تحريَّ القبائل العرنء  عل  قتاِ الم دلمين فدي المدي د ، وك لَ قامها بفهد كاير 

والتعددددريَّ بددددإعراض الم ددددلمات فددددي المدي دددد  عددددن طريددددب الًددددعر، وكدددد لَ الحددددرب 
ااعالمء  والدعائء  هد الم لمين، والمحاوات الخايَر لًب المفتم  ااِدالمي فدي 

َهلءدد   اخلهددا عددن طريددب بددث األفمددار وااشدداعات  والمهاقددف المدي دد ، وإةددداث ةددرب 
م ددتخدمين فددي ذلددَ الم ددافقين، وهلدد ا فددإ  عملءددات ااغتءدداِ تلددَ كايددَ عقهندد  علدد  
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عمل ما   قدام بده هد اا، وكد لَ عملءد  َّجهاهدء  لمد امرات تدف ي دفها وندث الرعدب 
 في ي ه  باقي َطرام تلَ الم امرات.

قدداع، َمددا الق ددف الثددايي وهدده الغددزو هددد التفمعددات اليهه يدد ؛ فحدددث َوًا مدد  ب ددي قي 
ءقدد  المدي دد ، ونددرغف اةتددرام الم ددلمين لهدد ه  فاددرغف َ  ب ددي قي قدداع كايددَ  اخلدد  فددي ْو
ءقدد  تمامددًا؛ َّا َ  ب ددي قي قدداع بدددَوا خاصدد  بعددد ايتصددار الم ددلمين فددي بدددر فددي  الْه
َهف، والتهديد بدخِه معرك  معهدف يهزمده  فيهدا الم دلمين  التحرش بالم لمين، واِت زا

مددن قددريش، َوشددف ، ولددن ي هزمددها مثددل قددريش الدد ين ا  أليهددف علدد  ةددد قددهلهف َقدده  
يعرفه  فن الحرب عل  ةد قِه ب ي قي قاع، وك لَ َّي اا الم لمين والتحرش بال  اا 
َهلءد  بدين األو  والخددزرج،  الم دلمات، ووصدل األمدر َّلد  ةدد محاولد  َّةدداث ةدرب 

شدا  بدن وه ا بالاب  َمر خايدر جددًا ي دتحب َقصد  العقهند ، ذلدَ َ  َةددهف وهده 
قددء  وكددا  شددءخًا يهه يددًا شددديد الملددر َمددر َةددد ال تءددا  اليهدده  بالدد هاب َّلدد  مفددال  
األو  والخدددزرج ةيدددث يفتمددد  شدددبابهف عدددا َ، ْدددف تددد كيرهف بأيدددام الحدددروب والعدددداوات 
بيدد هف، وتحريضددهف علدد  قتدداِ بعضددهف بعددَّ، وقددد ي دد  ال تدد  اليهدده   ذلددَ األمددر، 

، فقدددد تًددداجر بعدددَّ األو  مددد  بعدددَّ وكدددا ت تحددددث معركددد  بدددين األو  والخدددزرج
دِه  قدد  -   -الخدزرج، ْدف تهاعددوا علد  الحدرب، وت دا وا َّلد  ال دالح، ولدها َ  الِر

َ رب المهقدف ِدريعًا وذهدب َّلدديهف، وقداِ لهدف: ))يددا معًدر الم دلمين هللا هللا، َبدددعه  
 مف الفاهلءدد  َويددا بددين َظهددركف بعددد َ  هددداكف هللا لإلِددالم، َوكددرملف بدده، وقادد  بدده عدد

َمر الفاهلء ، واِت ق كف به من الم ر َولف بين قلهنلف((، فعرم القهم َيها يزغد  مدن 
الًءاا ، وكيد من عدوهف، يبلها وعايب الرجاِ من األو  والخدزرج بعضدهف بعضدًا، 

ددِه هللا  ِددامعين ماءعدين قددد َط ددأ هللا عدد هف كيددد عدددوهف،  -   -ْدف ايصددرفها مدد  ِر
 -الرةيددب المختددهم  -ليهدده   الملعدده   المبدداك هر  وعدددو هللا شددا  بددن قددء  ذلددَ ا

دددِه  278، 277صدددد كلمدددا فعدددل اليهددده  شددديئًا مدددن ذلدددَ  عددداهف  -   - ، وكدددا  الِر
 ووعظهف، وطلب م هف اةترام الميثاق بين الارفين  و  جدو .

ِه  فدي ةمايد  األمدن ااجتمداعي للدولد  الد   تهدد ه  -   -وكا  ابد َ  ي مر الِر
ه  وإشدداعاتهف َوقددهالهف َوراجددء هف، وةدددث َ  اعتددد  اليهدده  علدد  َّةددد  مدد امرات اليهدد

ال  دداا الم م ددات ةي مددا كايددَ تًددتر  بعددَّ األشددءاا مددن ال ددهق، وجل ددَ َّلدد  َةددد 
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الصاغ  اليهه ، فأرا وا كًف وجهها فأبَ المرََ ذلَ، فعمد الصائي َّل  طرم ْهنهدا 
ها، فضدحلها م هدا، فصداةَ، فعقده َّل  ظهرها وه  غافل ، فلما قامدَ ايمًد َ ِدَهت

ددب رجددل مددن الم ددلمين علدد  الصددائي اليهدده   فقتلدده، فًدددت اليهدده  علدد  الم ددلف  فْه
َهدددل الم دددلف الم دددلمين علددد  اليهددده  فهقددد  الًدددر بيددد هف وندددين ب دددي  فقتلدددهه، فاِتصدددرخ 

(، وكايددَ هدد ه الحا ْدد  ِددابًا مباشددرًا فددي يقددَّ 48، 47/  2قي قدداع  )ِدديَر بددن هًددام 
ءق  ب ِه العهد والْه َ  يغزو ب ي قي قداع بعدد  -   -ين الم لمين واليهه ، وقرر الِر

ددددِه  هددددد، فتحصدددد ها فددددي  2بفءًدددده فددددي شددددهاِ ِدددد    -   -ذلددددَ، ف ددددار َّلدددديهف الِر
ددِه  خم دد  عًددر يهمددًا، وايتهدد  األمددر بت ددلءمهف،  -   -ةصددهيهف، وةاصددرهف الِر

ِه   ا.ع هف، َومر بخروجهف من المدي   فخرجها م ه -   -فع ا الِر
 ويفب َ  يالةظ ه ا عد  من المالةظات:

َ  يهه  ب ي قي قاع هف ال ين يقضها العهد بما فعلهه م  المرََ الم لم  في ال هق،  -
َو  هد ا لددف يلددن َِو شددلل مددن َشددلاِ الدد قَّ ولم دده َكثرهددا مباشددَر ووهددهةًا، َويهددف 

ين األو  قادددل ذلدددَ قدددامها بدددالمثير مدددن األمدددهر ال اقضددد  لددد لَ العهدددد مثدددل اايقددداع بددد
والخزرج، َو َذي  الم لمين، َو التهديد بحرب الم لمين، والتهديد بحرب الم لمين له 
قصددد  معروفددد  فدددي ال ددديَر، ويدددِز بهدددا القدددر   المدددريف، ذلدددَ َيهدددف قدددالها بعدددد ايتصدددار 
َغمدددارًا ا  الم دددلمين فدددي بددددر:  يدددا محمدددد ا يغريدددَ َيدددَ قتلدددَ ي دددرًا مدددن قدددريش كدددايها 

قاتلت دا لعرفدَ َيدا يحدن ال دا ، َويدَ لدف تلدب مثل دا ، وكدا  هد ا  يعرفه  القتاِ، َّيَ له
بالاب  تهديدًا واهدحًا بدالحرب هدد الم دلمين، وكدا  ب ده قي قداع مغتدرين بقدهتهف، فقدد 

 مقاتل، وكايها معروفين بالمهاَر في فن القتاِ. 700كا  لديهف 
دددِه  - ًا، فقدددد كدددا  ي دددير معهدددف بمقتضددد  العددددِ، بدددل بالرةمددد  َيضددد -   -َ  الِر

اتهف المخال   للميثاق عدَ مرات، ولمن  اةترم الميثاق معهف تمامًا، وصار عل  مماِر
ع دما وصل األمر َّل  تهديد األمن الداخلي لمفتم  المدي   فإيده باعتبداره قائددًا عامدًا 
لهددد ه الدولددد  كدددا  علءددده َ  يفهدددَّ المددد امرات، َو  يقضددد  علددد  بددد َر ال ت ددد   اخدددل 

دِه المدي  ، فمدا  غدزوه لدف يدأمر بقدتلهف رغدف  -   -ف ْدف َّجالئهدف، ويالةدظ َ  الِر
َيهف تحصد ها بحصدهيهف ع دد الغدزو َ  بددَوا فدي معركد ، ولدف يصدمدوا ةتد  ال هايد ، 

دِه  َ  يأخد هف  -   -فاِت لمها بعد ةصار خم   عًر يهمًا، وكا  من ةب الِر
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ددمح لهددف بددالفالا عددن المد ي دد ، فحقددب بدد لَ َِددر  علدد  األقددل، ولم دده ع ددا عدد هف، ِو
األمن ااجتماعي  اخل المدي  ، وعاقب اليهه  عقابًا ط ء ًا عل  م امراتهف من ياةءد  

 َخر .
ِه  - كا  ي مح ويريد تعايش الم لمين م  اليهه  في المدي   بدو   -   -َ  الِر

مًاكل وفقًا لقءف العدِ ااِالمي، بل وقءم  العدِ المالب، بدليل َيده ع ددما يقضدَ 
قي قدداع الميثدداق عدداقاهف وةدددهف  و  بدداقي جماعددات اليهدده  فددي المدي دد  مثددل ب ددي  ب دده

 ال ضير ون ي قريظ ، واِتمر محترمًا للميثاق معهف ةت  يقضهه هف َي  هف.
َ  الت ددهي  لددف تمددن قاِددء  ولم هددا ةققددَ الهدددم َيضددًا، أل  المالددهب كددا  ةمايدد   -

 الا يهه  ب ي قي قاع.الفاه  الداخلء  لمفتم  المدي  ، وه ا تحقب بف
َما يهه  ب ي ال ضدير فدإيهف َيضدًا هدف الد ين يقضدها الميثداق، ومثدل بداقي اليهده  كدايها 
، ويمهله  ذلدَ،  ِه يضمرو  الحقد عل  ااِالم، ونحرهه  القبائل عل  ةرب الِر
َا ت  ويقهمه  بدورهف في الحرب ااعالمء  هد الم لمين، ولمن وتيَر التآمر ع دهف 

َر بعد غزَو َةد التي ايهزم فيها الم لمه  َمام قريش، فقد تفَر يهده  ب دي بصهَر كاي
ال ضددير بعددد هزيمدد  الم ددلمين فددي َةددد فماشدد ها بالعددداَو والبغضدداا، َوخدد وا يتصددله  

ددِه  عددن طريددب  -   -بالمًدركين والم ددافقين، ْددف  بددروا فددي ال هايد  مدد امَر لقتددل الِر
وض ةدِه م داهمتهف فدي  يد  بعدَّ القتلد  َّلقاا رة  علءه ع دما جل  ع دهف للت دا

ءق .  من المالبيين ال ين قتلهف عمرو بن َمء  الضمر  وفقًا لًروط الْه
فلما ايمً َ الم امَر التي شاركها فيها جمءعدًا؛ بدالتخاءَ َو الت  يد  َو المهافقد ، ذلدَ 
َعمددداؤهف، ووافقدددها  علءددده َ  محاولددد  القتدددل تلدددَ لدددف تمدددن عمددداًل فر يدددًا بدددل قدددرارًا اتخددد ه 

دِه  -تعال  -جمءعًا، ْف تف تملء  بعضهف بت  ي ه؛ َّا َ  هللا  -   -َخادر بده الِر
ددِه  َ  يالددب  -   -، فقددام قاددل ت  يدد  المدد امَر، ويفددا مددن المحاولدد ، ْددف قددرر الِر

مدد هف الرةيددل عددن المدي دد  جددزاا مددا فعلددها، َومهلهددف عًددَر َيددام َّا َيهددف رفضددها ذلددَ، 
ِه وكا  ه ا َّعال  للحرب بال   -اب ، فمن ياةء  فإيهف لف ي مروا م امراتهف لقتل الِر

 - َولمددن اعترفددها بهددا، وصددممها علدد  رفددَّ طلددب خددروجهف مددن المدي دد ، فمايدد ،
ِه  بفءًه، وةاصرهف ِت  َيدام َّلد  َ   -   -الحرب ا بد واقع ، ف ار َّليهف الِر

ِه  َ  يحملدها معهدف مدا بالخروج من المدي  ، ولهف  -   -اِت لمها، ف مح لهف الِر
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شااوا من األمهاِ واألمتع  مدا عددا ال دالح، وكايدَ هد ه عقهند  رةءمد  َيضدًا بدال ظر 
ددِه  َّلدديهف بالرةيددل فددي  -   -َّلدد  مددا فعلددها، ونددال ظر َّلدد  رفضددهف قاددِه طلددب الِر

خالِ عًَر َيام، وتم لهف بدالحرب، وتحصد هف  اخدل الحصده ، ْدف اِت دالمهف بعدد 
 ةصار  ام ِت  َيام.

دِه و  ر يقَّ كل مدن ب دي قي قداع ون دي ال ضدير للميثداق مد  الِر  -   -َيضًا لف يْ 
عل  مهقف الفماعد  اليهه يد  الهةيددَ الباقءد  فدي المدي د  وهد  ب دي قريظد  التدي ظدل 
الم لمه  يحترمه  الميثاق معها َّل  َ  يقضها ب ي قريظ  يقضًا فظءعًا َقل مدا يقداِ 

اليهه  عمهمًا في  اخل المدي   وخارجها، ومدن ب دي يءه َيه الخءاي  العظم ، ذلَ َ  
قريظ  ي  ها؛ قامها بالعمل عل  ةًد عد  كاير من القبائل العرنء  يءما ي م  بغزَو 
األةزاب، وقامها بتمهيل تلَ الحًه ، لء  ه ا فح دب بدل َّ  ب دي قريظد  ات قدَ مد  

اددد  فًدددلَ، األةدددزاب علددد   خدددِه المدي ددد  عدددن طريدددب ب دددي قريظددد ، َّا َ  تلدددَ الخ
دِه  ددل الِر والمدي د  محاصددَر  -َّلدديهف لمدي يعددرم ةقءقد  يهايدداهف  -   -وع ددما َِر
دعد  -بفيهش األةزاب  قالها لهفد الم لمين َّليهف وكا  يتمه  من ِدعد بدن ببدا َ، ِو

بن معداذ، وعادد هللا بدن رواةده: َّيده ا عهدد بي  دا وندين محمدد وا عقدد، َوخد وا ي داه  
دددِه    الم دددلمين، وكدددد لَ قامدددَ ب ددددي قريظددد  بأعمدددداِ الحددددرب ويتهعدددددو  -   -الِر

المباشددَر بمحاولدد   خددِه َةددد الحصدده  التددي كايددَ ي دداا الم ددلمين تفمعددن بهددا بعددد 
خددروج الرجدداِ َّلدد  المهاجهدد  مدد  األةددزاب وي ددم  ةصددن فددارع، َ  محاولدد  هددرب 
الم لمين في ي ائهف مدن الخلدف، ولدها شدفاع  صد ء  ب دَ عادد المالدب التدي قتلدَ 

د اليهه  ال   ةاِو ت لب الحصن، فرج  اْلخدرو  بعدد َ  ظ دها َ  ه داب ةراِد  َة
 قهي  عل  الحصن لحدَْ كاْر .

دددل ريحدددًا علددد  األةدددزاب فاهددداروا للفدددالا  ِر المهدددف َ  هللا َرا  ال صدددر للم دددلمين، َو
والرجددهع َّلدد  بال هددف، وكددا  مددن الااءعددي َ  ي دداِ يهدده  ب ددي قريظدد  العقهندد  المالئمدد  

ائف التددي ارتماههددا فددي ذلددَ الهقددَ العصدديب فددي ةددب الم ددلمين رغددف وجدده  علدد  الفددر 
الميثاق بي هما، وه ه الفرائف تمثل َبًد  َيدهاع الخءايد  العظمد ، فهدي َوًا التعداو  مد  
ايءدًا هددرب مد خَر الم دلمين بدل ومحاولد  ااعتدداا علدد   العددو َْ داا ةالد  الحدرب، ْو

ِه ال  اا، وااعترام جهرًا ب قَّ العهد، و  ، واات داق مد  األةدزاب -   -ِب الِر
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دِه  عل   خِه المدي   من طريب ب ي قريظ ، وهلد ا كدا  مدن الااءعدي َ  يعمدد الِر
-   -  َّلدد  غددزوهف بمفددر  جددالا قددهات األةددزاب، وفدد  ي دد  اليددهم الدد   رجدد  يءدده

ِه َّل  المدي   َمر بعددم الراةد ، والزةدف فدهرًا َّلد  ب دي قريظد  وقداِ: )مدن كدا   الِر
ار الفءش َّل  ب دي قريظد ،  ِامعًا ماءعًا فال يصلين العصر َّا في ب ي قريظ (، ِو
وةاصرهف في ةصهيهف َّل  َ  اِت لمها، وكايَ ب دي قريظد  مدن ةل داا األو ، فدتف 
اات اق عل  َ  يحلف فيهف ِيد األو  ِعد بن معاذ، وكا  مريضًا فدي ذلدَ الهقدَ، 

ف ةلمدًا م اِدبًا يدتالئف مد  جدرائمهف، رغدف َيده ففيا به َّل  الملدا ، فقدام بدالحلف علديه
ولمن مقتض  العددِ،  -كا  ةلء ًا لهف من قال، وا يعقل َ  يظلمهف َو يق ها عليهف 

 -وةفددف جددرائمهف لددف تمددن ت ددمح َّا بهدد ا الحلددف الدد   ةلمدده علدديهف ِددعد بددن معدداذ 
ا  ال  اا، وتق ءف األمهاِ. -رهي هللا ع ه   ةيث ةلف بقتل الرجاِ، ِو

ددددِه و  دددات الِر مددد  يهدددده  يثدددرب، فهدددده َوًا َرا   -   -هلددد ا كايددددَ تلدددَ هددددي مماِر
التعايش معهف وإعااا كل ةقهق المهاط   لهف في َّطار  ول  المدي  ، لدرج  ال دماح 
َعدائها م  َّعاائهف ةقهدف فدي الغ دائف ب داا علد  ذلدَ كمدهاط ين  لهف بالقتاِ معه هد 

َيهددف رفضددها التعددايش، وخددايها الميثدداق والعهددد  فددي  ولدد  المدي دد  َفددرا ًا وجماعددات، َّا
الملتدددهب فاِدددتحقها العقهنددد  علددد  جدددرائمهف، ويالةدددظ َ  العقهندددات  ائمدددًا كايدددَ َّمدددا 
متمافئدد  مدد  جددرائمهف، َو َقددل مددن تلدددَ الفددرائف ممددا ي كددد روح العدددِ والرةمدد  التدددي 

ِه   .-   -عاملهف بها الِر
وهدد ه لددف تمددن  اخلدد  بددالاب  فددي عهددد بقدد  بعددد ذلددَ تفمعددات يهه يدد  خددارج المدي دد ، 

َهددددل المدي دددد ، ونالتددددالي يخضددددعه  لدددد    المعددددايير التددددي خضددددعَ لهددددا  وميثدددداق مددددن 
معا ات الصراع بين الم لمين ونين مختلف القبائل العرنء  في الفزيَر العرنء ، كدا  

مدياًل شدماِ المدي د ،  80ه اب خيار وتءماا وفدب ووا   القر ، وتق  خيار عل  بعد 
، كايدَ خيادر وك َهف وَغ   تفمعات اليهه  فدي الفزيدَر العرنءد  َوكثرهدا قدَه ايَ خيار 

تددددير م ددد  بددددايات الددددعَه ااِدددالمء  المثيدددر مدددن المددد امرات علددد  ااِدددالم بالت  ددديب 
والتعاو  م  باقي يهه  الفزيَر العرنء ، كايَ خيار هي وكر الد  والتآمر فهي التي 

َة هدددا علددد  المدي ددد  فدددي غدددزو قامدددَ بالددددور األكادددر فدددي تحدددريَّ ا لقبائدددل، وتمهيدددل 
َعمداا  األةزاب، وكايَ تتصل بالم افقين في المدي  ، وكايدَ قدد َصدبحَ ملفدأ لمدل 
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َعدددت  اليهدده  وجماعدداتهف المتددآمَر بعددد هددءاع كءددايهف فددي المدي دد ، وكايددَ خياددر قددد 
ِه  ن ، وك لَ كايَ ت تعد للزةف َّل  المدي   م  عدد  مد-   -خا  اغتءاِ الِر

الفيهش والقبائل للقضاا عل  الم لمين فيها بعد َ  يفح الم لمه  في القضاا عل  
المثيدددر مدددن القددده  المعا يددد  لهدددف، َ  َيهدددا كايدددَ المحاددد  األخيدددَر لتفمءددد  كدددل فلدددِه 
الًرب في الفزيَر العرنءد ، وعمدل المد امَر المادر  علد  ااِدالم، وكدا  مدن الااءعدي 

تلدَ الاد َر، ومدا َ  فدرغ الم دلمه  مدن تهدئد  جاهد  وفقًا للتمتءَ ال اده  مدن َّجهداض 
هدددد َّلددد  خيادددر لغزوهدددا، وقدددد يفدددح  7قدددريش بصدددلح الحدياءددد  تهجددده مددد  جءًددده ِددد   

ِه بعد ذلدَ يعملده   الم لمه  في فتح خيار بعد قتاِ صعب ومرير، وقد تركهف الِر
، َّا َيدده صددا ر -   -فددي األرض مقابددل جددزًا مددن الثمددار، وهدد ا مددن رةمدد  ال اددي 

الةهف ةت  ا يصبحه  مدن جديدد قدا رين علد  ةًدد الفيدهش، َو تمهيدل  َمهالهف ِو
الحروب هد  ول  الم لمين، وةدث ي   الًيا م  يهه  وا   القر ، وصالح يهه  
ددلها مددن َي  ددهف  َهددل خياددر، َمددا يهدده  تءمدداا فقددد َِر فدددب علدد  ي دد  مددا صددالح علءدده 

ِه ب لَ ما مع اه  ِه هللا َّ  لهدف يالاه  الصلح، فمتب لهف الِر  ه ا كتاب محمد ِر
 ال م  وعليهف الفزي ، وا عدا  وا جالا الليل مد وال هار شد  طبقات ابن ِعد.

وهلدد ا كددا  التمتءددَ ال ادده  تفدداه اليهدده  هدده العدددِ والرغبدد  فددي التعددايش َوًا، فددإذا مددا 
تركهف يقضها العهد كايَ ه اب عملءات ااجهاض والحرب الهفهمء  والهقائء ، وعدم 

َمدام  ةت  تمتمل مد امراتهف، والمحافظد  علد  َمدن الدولد  ااِدالمء  الهليددَ، وامدتالب 
 المبا َر  ائمًا.

http://www.islamicnews.netالمصدر: 
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 غزوة مؤت 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
هددا مددن اَت ددمَ العالقددات بددين الم ددلمين والددروم بددالتهَتر ، فقددد  َبددَ الددروم ومددن واا

َهف بلل الارق ، وكا  مدن َظهرهدا المحداوات  العرب عل  مضايق  الم لمين واِت زا
المتمَرَر للتعَرض لتفاَر الم لمين القا م  من الًام ، والقءدام بال دلب وال هدب للقهافدل 
دهه مدن هدغهطاٍت ومضدايقاٍت طالدَ كدل م دلف  التي تمَر باريقهف ، ياهءَ عَمدا ماِر

 وق  تحَ َيديهف 
ِه هللا ونلي  دهًا َّلد  ملدَ   األذ  ذروته ةين بعث ِر َ   ِر الحارث بن عميدر األ

بصر  مدن َرض الًدام يددعهه َّلد  ااِدالم ، فمدا كدا  مدن ملدَ بصدر  شدرةايل بدن 
ِه هللا  ِه ِر دِه هللا   عمرو الغ ايي َّا َ  قتل ِر ؛ َّذ   ، فاشدتَد ذلدَ علد  ِر

هٍِ له ْيقتدل علد  خدالم مدا دل وعددم  كا  ه ا هه َِو ِر جدرت العدا َ مدن َّكدرام الِر
 التعَرض لهف .
ال ا  للخروج ومقاتل  الروم ةت  يضد  ةددًا لهد ه التصدَرفات الهمفءد    فدعا ال اي 

ددرعا  مددا اجتمدد  ع ددد ال اددي  ْالْدد   ام مقاتددل ، فعقددد الرايدد    وألجددل تددأ ياهف ، ِو
َيدد  لثالْد  مدد هف وجعددل َّمددرتهف بالت دداوب ، فقدداِ  دد  ففع ددر : ) َّ  َصدديب  د بددن ةاْر

بن َبي طالب فإ  َصيب جع ر فعادد هللا بدن رواةد  ( رواه البخدار  وم دلف ، فتفَهدز 
ال ا  وخرجها ، وكدا  ذلدَ يدهم الفمعد  مدن ال د   الثام د  للهفدَر ال اهيد  ، فلمدا وَ ع 

دددِه هللا  دددَلمها علددديهف ، بلددد  عادددد هللا بدددن رواةددد  فقدددالها : مدددا   ال دددا  َمدددراا ِر ، ِو
ابددن رواةدد  فقدداِ :   َمددا وهللا مددا بددي ةددب الددديءا وا صددباب  بلددف ، ولم ددي  يبلءددَ يددا

ِه هللا  يقَر  ي  مدن كتداب هللا يد كر فيهدا ال دار : } وإ  مد مف َّا وار هدا   ِمعَ ِر
( فل ددَ َ ر  كءدد  لددي بالصدددر بعددد  71كددا  علدد  رنددَ ةتمددا مقضددءا { ) مددريف : 

 الهرو  ؟  . 
، و فد  عد مف ، ورَ كدف َّلي دا صدالحين ، فأجدابهف عادد  فقاِ الم دلمه  :   صدحبلف هللا

 هللا بن رواة  :
 لم  ي َِأِ الرةمن مغ َر وهرن  ذات فرغ تق م الزندا
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 َو طع   بيد  ةرا  مفهَز بحرن  ت    األةًاا والمادددا
 ةت  يقاِ َّذا مروا عل  جدْي َرشده هللا من غاَ وقد رشدا 

اغدزوا باِدف هللا وفدي ِدايل هللا ، وقداتلها مدن ك در صحابته قائاًل : )   َووص  ال اي 
بالل . اغزوا وا تغدروا ، وا تغلها وا تمَثلها ، وا تقتلها وليددا وا َصدحاب الصدهام  ( 

 رواه َةمد وغيره من َصحاب ال  ن . 
ار الم لمه  ةتد  يزلدها معايدا  مدن َرض الًدام ، فدالغهف َ  هرقدل  -اِدف قريد   -ِو

َرض الالقاا في مائ  َلف من الروم ، وايضدف َّلءده مائد  َلدف َخدر  قد يِز مآب من 
مدددن القبائدددل العرنءددد  المهالءددد  لددده كلخدددف ، وجددد ام ، ونلقدددين ، ونهدددراا ، فددداجتم  لهرقدددل 
  مائتي َلف مقاتل ، فعقد الم لمه  مفل ا للتًداور ، فقداِ بعضدهف : يمتدب لل ادي 

إمدا َ  يأمريدا بدأمره ف مضدي لده ، وقداِ يخاره بعد  عدويا ، فإما َ  يمدديا بالرجداِ ، و 
ِْ العايءد  شديا . و  َهلها ، فايصرم ؛ فإيه ا يعد  ََ ََ الاال  َوخ   خرو  : قد وطئ
َيد عن َريه فقداِ : يدا قدهم وهللا َّ   عاد هللا بن رواة  رهي هللا ع ه ِاكَ ، ف أله 

، وا عددَ ، وا ال   تمرهه  لل   خرجتف له تالاه  الًها َ ، ما يقاتل ال دا  بعدد  
كثدددَر ، مدددا يقددداتلهف َّا بهددد ا الددددين الددد   َكرم دددا هللا بددده ، فدددايالقها فإيمدددا هدددي َّةدددد  
الح  يين ، َّما ظههر ، وإما شها َ ، فقاِ ال ا  : صدق وهللا ابدن رواةد  ، فمضدها 

، لقيددتهف جمددهع هرقددل مددن الددروم والعددرب  -م اقدد  بالًددام  -ةتدد  َّذا قددارنها الالقدداا 
لهددا مًددارم ، فددديا العدددو وايحدداَ الم ددلمه  َّلدد  قريدد  يقدداِ لهددا : م تدد  بقريدد  يقدداِ 

وت ددم  اليددهم بددالمرب ، فددالتق  ال ددا  ع دددها ، فتفهددز الم ددلمه  وجعلددها علدد  مءم دد  
الفءش قاب  بن قتا َ رجل من ب ي ع َر ، وعل  المء َر َيصار ٌّ يقاِ له ببا َ بدن 

 مالَ 
َيدد والتحف الفءًا  وةمي الهطء  ، واقتتل ها قتداا شدديدًا ، وقتدل َِو قدا َ الم دلمين 

بن ةاْر  رهي هللا ع ه ، مقااًل غير مدبر ، فأخ  الراي  جع ر بن َبي طالب بءمي ه 
 ، َوخ  ي ًد : 

 يا ةا ا الف   واقترابها طيب  ونار  شرابها
 والروم روم قد  يا ع ابها كافَر بعيدَ َي ابها

 علي َّ  اقيتها هرابها 
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ي ددده رهدددي هللا ع دده ، فأخددد  الرايددد  بًددماله فقاعدددَ ، فاةتضددد ها بعضدددديه فقاعددَ يم
ةتد  قتدل رهددي هللا ع ده ، فأخدد  الرايد  عاددد هللا بدن رواةدد  رهدي هللا ع دده ، ْدف تقدددم 

ه ففعل ي ت ِز ي  ه ، ويقِه :  بها عل  فِر
 َق مَ يا ي   لت زلن لت زلن َو لتمره ه

 هين الف  َّ  َجلب ال ا  وشدوا الري  ما لي َراب تمر 
 قد طاِ ما قد ك َ مامئ   هل َيَ َّا يا   في ش   

 وقاِ َيضا :
 يا ي   َّا تقتلي تمهتي ه ا ةمام المهت قد صليَ
َعايَ َّ  ت علي فعلهما هديَ   وما تم يَ فقد 

ولما يِز َتاه ابن عف له بقاع  لحف ، فقاِ : اشد  بها صلبَ ، فإيَ قد لقيدَ َيامدَ 
من يده ، ف هش م ه يهً  ، ْف ِم  تداف  ال ا  للقتاِ فقاِ : ه ه ما لقيَ ، فأخ ه 

َويَ في الديءا ! ْف َلقاه من يده ، َوخ  ِء ه ، فتقدم فقاتل ةت  ْقتل ، ْف َخ  الراي  
ْابدَ بددن َرقددف بددن ْعلبدد  األيصددار  فقدداِ : يددا معًددر الم ددلمين اصددالحها علدد  رجددل 

 اصالح ال ا  عل  خالد بن الهليد .م مف ، فقالها : َيَ فقاِ : ما َيا ب اعل ، ف
ِه هللا  بأةداث المعرك  ، فعن َي  رهي هللا ع ه   وقد ِارع الهةي َّل  َّبالغ ِر

َيدددا و جع ددرا و ابددن رواةدد  لل ددا  قاددل َ  يددأتيهف خاددرهف فقدداِ :   ، َ  ال اددي  يعدد  
َيد فأصديب ، ْدف َخد ها جع در فأصديب ، ْدف َخد  ابدن رواةد  فأصديب   -)َخ  الراي  

ةتد  َخد  الرايد  ِدء  مدن ِديهم هللا ، ةتد  فدتح هللا علديهف ( رواه  -وعي داه تد رفا  
 البخار  . 

ونعددد َ  اِدددتلف اامدددَر خالددد َرا  َ  ي قددد  الفدددءش ااِدددالمي باريقدد  تح دددظ لددده كءايددده 
وتبقددي هياتدده ، وقددَدر َ  الحددل يلمددن بااي ددحاب بعددد َّرهدداب العدددَو وإيهامدده بهصددِه 

ِ  َّمدددا ات جديدددَ ، فصددمد ةتدد  الليددل واِددتغَل الظددالم لءغَيددر مراكددز المقدداتلين ، وةددهس
المء ددددَر مءم دددد  ، والمءم دددد  مء ددددَر ، والمدددد خَر مقدمدددد  والعلدددد  ، وطلددددب مددددن خَءالدددد  
الم دددلمين اصدددا اع غبددداٍر وجلبدددد  قهَيددد  ، فظدددن الددددروم َ  الم دددلمين جدددااهف مددددد  ، 

هللا ع ددده : لقدددد فخدددارت عدددزائمهف ، واشدددتَد علددديهف الم دددلمه  ةتددد  يقدددِه خالدددد رهدددي 
ايقاعددَ فددي يددد  يددهم م تددد  ت ددع  َِددءام فمددا بقدددي فددي يددد  َّا صدد ءح  يمايءددد  ، 
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وهل ا يفح خالد في العه َ بالفءش َّل  المدي   بأقَل خ اَر ممل   ، وْقتدل مدن الدروم 
 خلبن كثير ا ْيعرم عد هف وكا  في ذلَ يصرن كاير لإلِالم والم لمين . 

، َخدد  بعددَّ الم ددلمين فددي عتدداب مددن فددَر فددي بدايدد  ولمددا وصددل خالددد َّلدد  المدي دد  
هله ةت  هَمها َ  يركاهالبحر ، ْف قالها :  المعرك  ، فخًي َولئَ من غضب هللا وِر
دِه هللا ، فدإ  كايدَ ل دا تهند  وإا ذها دا ، فدأتهه قادل صدالَ  له عره ا َي   ا علد  ِر

ِ : )ا ، بدددل َيدددتف الغددددَا فخدددرج فقددداِ : )مدددن القدددهم ( ؟ فقدددالها : يحدددن ال دددرارو  فقدددا
 المرارو  ، َيا فئتمف َويا فئ  الم لمين ( فأتهه وقالها يده الًري   . 

هد ه هدي غددزَو م تد  تمدا  تت فددر عظد  وعاددَر ، فمدا َّ  يقدَر القددارئ هد ه األةددداث َّا 
ويفددد ااعفدداب قددد عقددد ل ددايه ، فددأ  بًددر هدد اا ، يق دده  بفددءش قهامدده ْالْدد   ام 

امدده مددائتي َلددف مقاتددل ، َّ  تصددهرا ِددريعا للقددهتين لءعاددي مقاتددل َمددام جددءش هائددل قه 
يتددددائج ةاِددددم  بايتصددددار الفددددءش المايددددر علدددد  الفددددءش المقابددددل ، ومدددد  ذلددددَ يتقدددددم 

ف  َعظدف صدهر  - لد  الحدرب  -الم لمه  عل  قل  عد هف ، وهدعف ْعدَدَ هر لءضدرنها 
َعظددف مهزلدد  يتعددرض  لهددا التضددحء  وال ددداا ، بددل ولي تصددروا علدد  ذلددَ العدددو ، فددي 

جددءش ااماراطهريدد  الرومايءدد  ، َّ  غددزَو م تدد  بلددل المقددايء  الع ددلري  معفددَز مددن 
المعفدددزات ، وكرامددد  مدددن المرامدددات ، لقددددد وهدددعَ معركددد  م تددد  القاعددددَ الع ددددلري  
ااِالمء  في مهاجه  العدو ، ف حن ا يقاتدل بعدد  وا عددَ ولمدن يقاتدل بهد ا الددين ، 

بمدا َوجبده هللا علي دا مدن  -مدا اِدتاع ا  -، وقم دا  فإذا تمحدَّ قتال دا يصدَر لددين هللا
 األخ  باألِباب الظاهَر ، كا  ال صر ةلء  ا بإذ  هللا . 

َّ  ما يتمت  به الم لف من ةدب الاد ِ والتضدحء  بدال    والمداِ فدي ِدايل هد ا الددين 
يددداب  مدددن َّيمايددده بدددالل ويقي ددده بمدددا ع دددده ، فهدددل ْتحءدددا فدددي األمددد  هددد ه الب دددال  ، وهدددل 

دا  -عامد   -وتداريخ الم دلمين الفهدا    -خاصد   -تخلص من غزَو م ت  ي   رِو
 تزرع التضحء  وال داا في قلهب فتءايه ةت  يعه  لألم  ِابب مفدها وغابر عزها .

 وووووووووووووووووو
 

 غزوة مؤت 
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ِه هللا  ل ِر َ    في العام الثامن الهفر ، َِر  الحارث بن عمير األ
مير ْبصر ؛ ليدعهه وقهمه َّلد  ااِدالم، فاغد  َميدر بصدر  َّل  َ -رهي هللا ع ه-

دددِه هللا  والم دددلمه  مدددن هددد ا   َوتباعددده، وقتلدددها هددد ا الصدددحابي الفليدددل، فغضدددب ِر
ا من ْالْ   ام ج دد ؛ لتأ يدب هد اا القدهم، وجعدل  ًً الغدر وه ه الخءاي ، وجهز جء

ِه هللا  بدن َبدي طالدب، فدإ   َيد بن ةاْر  قائًدا علد  الفدءش، فدإ  قتدل ففع در  ِر
 قتل فعاد هللا بن رواة . ]البخار [

وايالب الفءش ةتد  بلدي الًدام، وفدهجئ الم دلمه  بدأ  جدءش الدروم يالدي مدائتي َلدف 
 مقاتل، فمء  يهاجههيه بثالْ   ام مقاتل ا غير؟

وقف عاد هللا بن رواة  األِد، يًف  ال ا  ويقِه لهف: يا قهم وهللا َّ  التي تمرهه  
رجتف تالاه .. الًها َ، وما يقاتل ال ا  بعد  وا قَه وا كثَر، وما يقداتلهف َّا للتي خ

بهددد ا الددددين الددد   َكرم دددا هللا بددده. فدددايالقها فإيمدددا هدددي َّةدددد  الح ددد يين: َّمدددا ظهدددهر 
 )يصر( وإما شها َ.

فقاِ ال ا : قد وهللا صددق ابدن رواةد . فمضد  ال دا ، وقدد امدتألت قلدهنهف ْقد  بدالل 
 .-ِبحايه-

ورغف ه ا ال ارق الماير في العد ، ةيث َّ س كل م لف م هف يهاجه وةده ةهالي ِبعين 
مًددركًا، فقددد  خلددها فددي معركدد  ةامءدد  وهددف مًددتاقه  َّلدد  الًددها َ، والمددهت فددي ِددايل 

 هللا.
دِه هللا  د  جدءش الم دلمين، وهده يحمدل رايد  ِر َيدد بدن ةاْر   والتق  الفءًا ، وقدا  

، فأخ  الراي  جع ر بن َبي طالب، واشتدت المعركد ، -رهي هللا ع ه-ةت  اِتًهد 
دده وعقرهددا )قادد  َرجلهددا( ةتدد  ا يأخدد ها َةددد الم ددار يءحددارب  ف ددِز جع ددر عددن فِر
عليهددددا الم ددددلمين، وةمددددل جع ددددر الرايدددد  بءمي دددده فقاعددددَ، فأخدددد ها بًددددماله فقاعددددَ، 

اة ، ، فحمل الراي  عاد هللا بن رو -رهي هللا ع ه-فاةتض ها بعضديه ةت  اِتًهد 
 ووجد في ي  ه بعَّ التر  ، فحث ي  ه عل  الفها  بقهله:

 َق مَ يا ي ْ  لت زل ه لت زلن َو لتمره ه
 َّ  َجلب ال ا  وشدوا الري  مالي َراب تمريهن الف  

 وقاتل ةت  اِتًهد في ِايل هللا.
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ع دئ  كدا  ابدد مدن َ  يبحدث الم دلمه  عدن قائدد يددير المعركد  بعدد اِتًدها  القدا َ 
 ْ ، فات ب ال ا  عل  خالد بن الهليد.الثال

َول  تفارنه الع لري  التي يخههها بعدد َِّدالمه. فهجدد  -رهي هللا ع ه-فقا  خالد 
ال رق كايًرا بين عد  المًركين وعد  الم لمين، وابدد َمامده مدن الحيلد  ةتد  ا ي  د  

ج ددهر، الم ددلمه  جمددءعهف، ويحددافظ علدد  جءًدده ِددلءًما، فمددا  يقاتددل األعددداا كأِددد 
 وكلسما ايم ر في يده ِء  َخ  ِءً ا  خر، ةت  ايم رت في يده ت ع  َِءام.

وع دما جاا الليل وتهقف القتاِ، َخ  خالد يعيدد ترتيدب جدءش، ففعدل المءم د  مء دَر، 
 والمء َر مءم  ، والمقدم  م خَر.

  وفي الصباح يظر الروم َّلد  الم دلمين، فهجددوا الهجدهه غيدر وجدهه األمد ، فظ دها َ
وا خددائ ين رغددف كثددرتهف، فلددف يتددبعهف  الم ددلمين قددد جددااهف مددد ، فخددافها وارتعدددوا، وفددرر

 الم لمه ، لم هف عا وا َّل  المدي  .
فقددابلهف الصدداء  وهددف يرمدده  التددراب فددي وجددهههف؛ أليهددف تركددها الميدددا  ورجعددها، وكددا  

 يعيرويهف قائلين: يا ْفرسار، َفررتف في ِايل هللا؟
ددِه هللا  َق الدد   كددا  يءدده جءًدده فقدداِ لهددف:  لء ددها بددال رار   ولمددن ِر كددا  يعلددف المددأ

 ولم هف المرار َّ  شاا هللا  ]ابن ِعد[.
، تقدديًرا ل كائده وة دن  َوطلب عل  خالد بن الهليد في ه ه المعرك  ِء  هللا الم دلِه

 تصرفه ال   َيق  به الم لمين من الهالب المحقب.
 ِري  ذات ال الِل:
لد بدن الهليدد وببقريتده فدي غدزَو م تد ، وهدا هده ذا عمدرو بدن العداص َري ا شفاع  خا

يخددرج علدد  َر  جددءش مددن الم ددلمين فددي جمددا   اْلخددَر مددن العددام الثددامن الهفددر ؛ 
لتأ يدب القبائدل المهالءد  للدروم قدرب بددال  الًدام، وه داب بفدهار مداا ي دم  )ال الِددل( 

دِه هللا  ا بفدءش كايدر يقادل علديهف يءده :، وإذ  َقام الم لمه  ي تظرو  المد  مدن ِر
دِه هللا  بعددم الخدالم   َبه بلر وعمر ويقه ه َبه عايدَ بن الفراح الد   َوصداه ِر

 م  عمرو بن العاص.
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ولما جاا وقَ الصالَ َرا  َبه عايدَ َ  ي م ال دا  فم عده عمدرو، وقداِ: َّيمدا قددمَ 
فدددي ال رقددد  بدددين  علددد  مددددً ا َويدددا األميدددر. فأطددداع لددده َبددده عايددددَ ةتددد  ا يلددده  ِددداًبا

 الم لمين.
وايالددب الم دددلمه  خلدددف قائددددهف تحدددَ رايددد  ااِدددالم، يادددار و  القبائدددل التدددي تًدددلل 
تهديددًدا للم دددلمين، ف دددروا م هدددزمين َمدددامهف. وقدددد َظهدددرت هددد ه المعدددارب ك دددااَ عمدددرو 

 الحرنء ، َو خلَ الرعب في ي ه  األعداا.
 وووووووووووووووووو
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 مك حرك ت جه دي  بين مؤته وعتح 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
د   عدائف  ولتده ،  خلدَ يءده بعدَّ القبائدل ، وَلَمدا   بعد َ  قهيَ شهك  ااِالم َوِر

مدددن قلهنهدددا ، ولدددف تمدددن مهءدددأَ بعدددد اةتمددداِ مًددداق الددددعَه وعقبدددات  اايمدددا يدددتملن 
الاريب ...وإ  شئَ قل : َّ   خِه تلَ القبائل في ااِالم لف يلدن مهق دًا خالءدًا مدن 

ح ال اتءددد  التدددي بددددت لهدددف ، ولددد لَ يفددددهف يتراجعددده  ع دددد َِو صددددم  ، بدددل المصدددال
ي تهزو  ال رص لاث ال هه  ، وإْاَر القالقل ، وتأليب ال ا  عل  الم لمين . وهد ا 

 ما كا  من شأ  قبائل ْقضاع  . 
دِه هللا  جءًدًا يتمدده    يبعدد عده َ الم دلمين مدن غدزَو م تد  َّلد  المدي د  ، جهدز ِر

  مدن المهداجرين واأليصدار بقءدا َ عمدرو بدن العداص َّلد   ذات ال الِدل  من ْالْمائد
بهددم تأ يدب قبائدل ْقضداع  التدي غَرهدا مدا َصداب الم دلمين فدي  -بمًارم الًدام -

 م ته ، مما  فعها َّل  التعاو  م  الروم ، والعمل عل  مهاجم  المدي   . 
ددل َّلدد  ددِه  وع دددما وصددل عمددرو َّلدد  القددهم وَر  كثددَر تفمعهددف ، َِر يخاددره   الِر

بأمرهف ، فأمَده بمائتي مفاهد بقءا َ َبي عايدَ بن الفراح ، فاتحدوا جمءعًا ، واتفهدها 
َّل  بال  ْقضاع  ، ةت  َتدها علد  َقصد  الداال  ، وفرقدها جمعهدف ، وةمدل الم دلمه  
علدد  مددن بقددي مدد هف فلددف يثاتددها َمددام المدد م ين ، وفددروا هددارنين م هددزمين ، وكتددب هللا 

لعبا ه ، ويفح الم لمه  في َّرجاع هيب  ااِالم بدأطرام الفزيدَر الًدمالء  ، ال صر 
ياةء  الًام ، مما كا  له األْر في عه َ القبائل َّل  َةالفها م  الم لمين ، وإِدالم 
دلءف وعلد  َرِدهف العبدا   ِْ المثيرين من ب ي بب  وذبءا  ومَر وفزاَر ، ْف تبعهف ب ده 

قده  شدأ  الم دلمين ، ووافدب بعدث هد ه ال دري  فدي بدن مدر ا  ، ون ده َشدف  ، ةتد  
 هد .  8جما   اْلخَر ِ   

وفي رجدب مدن العدام ي  ده لحقتهدا ِدري  الخدبَ ، بقءدا َ َبدي عايددَ بدن الفدراح ، فدي 
ِه هللا  َو هف ِر جرابدًا مدن تمدر ، فمدا  َبده   ْالْمائ  من المهاجرين واأليصار ، و

مدا  َةددهف يلهكهدا ، ويًدرب عليهدا المداا ، عايدَ يقبَّ لهف قبض  ْدف تمدَر تمدَر ، ف
، َوصدابهف جدهع شدديد ، ْدف َيعدف هللا  -ورق ال دمر -فلما ي د ما ع ددهف َكلدها الخدبَ 
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علءف بحهت هدخف ، يقداِ لده  الع ادر  ، َلقد  بده البحدر َّلديهف ميتدًا ، فدأكلها م ده ةتد  
دددِه هللا  َقدددًا   شدددبعها ، َوةضدددروا م ددده لِر َخرجددده هللا ، ، وفدددي الصدددحءح : ) كلدددها ر

 َطعمهيا َّ  كا  معلف ، فأتاه بعضهف بعضه ، فأكله ( مت ب علءه . 
وفددي شددعبا  مددن العددام ي  دده لحقتهددا ِددري    َبددي قتددا َ   ومعدده عادددهللا بددن َبددي ةدددر  
األِدلمي َّلدد  الغابد  ، لم ددر شدهك  قددء  بددن رفاعد  الدد   كدا  يريددد جمد  قددءٍ  علدد  

ددِه هللا  َبددءمهف ، ، وكددا  عددد  ال ددر   محارندد  ِر ي  خم دد  عًددر رجدداًل ، فددتف قتددل 
 وْشرَر  َتباعه ، وعا  الم لمه  َّل  المدي   م تصرين غايمين . 

مههد   -هد اتفهدَ ِدري  ألبدي قتدا َ َّلد  بادن َّرَهدف 8وفي َِو شهر رمضا  ِ   
، فدددي ْمايءددد  ي ددر ، بهددددم التمهيددده علدد  قدددريش ، لتددد هب  -مدداا بدددين ملددد  والءمامدد  
ِه هللا  متهجه َّل  تلَ ال اةء  .    األخبار َ  ِر

تلَ البعهث الفها ي  وغيرها ي خ  م ها  رو  وعار ، تتعلب بتدريب القا َ العظام ، 
وتأهيل المفاهدين األف اذ ع والترنء  عل  الصار والااع  ، والعمل عل  تأمين ةددو  
ه  ولدد  ااِددالم ، وإعددا َ هددعام القلددهب َّلددد  ااِددالم ، وإيقددام مددن ت ددِه لدده ي  ددد
الم ا  بالم لمين ع د ةده ، فأهل ااِالم قد ْياتله  في بعَّ المهاقف ، كما كا  
األمددر فددي غددزَو َةددد وم تدده ، لمدد هف ِددرعا  مددا يعدده و  َّلدد  ك ددب ال صددر والتأييددد 

 والتملين ، بتهفيب هللا لهف وإيفاَ وعده 
َ ، فهددف الخيددر وال ددعا  اي ددايء  وذلددَ أليهددف َصددحاب الدددين الخدداتف ، الدد   يحمددل ا

يهدفه  في كل تحركاتهف ي   ال ا  ، بددعهتهف َّلد  تهةيدد هللا وببا تده واتبداع  ي ده ، 
قاِ تعدال : } وقداتلههف ةتد  ا تمده  فت د  ويلده  الددين هلل فدإ  ايتهدها فدال عددوا  َّا 

 ( ، وهللا المهفب.193عل  الظالمين { )البقَر:
 وووووووووووووووووو
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لح الحدياءدد  بدددين الم ددلمين والمًددركين مدددن قددريش،  خلددَ قايلددد  بعددد َ  تددف عقدددد صدد
خزاعد  فدي ةلدف الم دلمين، و خدل ب ده بلدر فدي ةلدف قدريش، وةددث َ  اعتدد  ب دده 
ددل لهددف ال ددالح، وندد لَ خايددَ قددريش  بلددر علدد  خزاعدد ، وإذا بقددريش ت دداعدهف، وتِر

ِه هللا   :.  عهدها م  ِر
دِه هللا دِه    َوقال عمرو بن ِالف الخزاعي يًدله ِ ِر  الغددر والخءايد ، فهعدده الِر

  ،باايتصار لهف. وفي مل  يدم الم ار عل  خءدايتهف للعهدد، وشدعروا ب داةد  ْجدرمهف
ددِه هللا    َو ركددها َيهددف َصددبحها مهددد ين، فدد هب َبدده ِدد ءا  َّلدد  المدي دد  لءقابددل ِر

 ويعت ر وي كد المعاهدَ بين قريش والم لمين.
دددِه هللا َخددد  َبددده ِددد ءا  يبحدددث عمدددن يت دددل بددده َّلددد  ِر :، فددد هب َّلددد  اب تددده َم   ِه

ددِه هللا  َوجددد  ِر دددِه هللا   ةايبدد ،  :، فلمددا هدددفس بدددالفله ،   :، لتًددد   لددده ع ددد ِر
رفعَ ال يدَ َم ةايب  ال راش مدن َمامده ةتد  ا يفلد  علءده، وقالدَ لده: َيدَ رجدل 

ِه هللا   :. ]ابن َِّحاق[  مًرب يف ، وا َةب َ  تفل  عل  فراش ِر
دِه هللا  فلددف يددر  علءدده، وذهددب َّلد  َبددي بلددر لددءللف لدده   ْدف خددرج َبدده ِدد ءا  فملسددف ِر

ددِه هللا  فددرفَّ َبدده بلددر، فدد هب َبدده ِدد ءا  َّلدد  عمددر بددن الخادداب فددر  علءدده   ِر
ا غلءًظا، فلفأ َّل  علَي بن َبي طالب، ف صحه عليٌّ بدأ  يعده  َّلد  ملد  مدن  عمر ر  

خائًبددددا، وظددددل المًددددركه  ي تظددددرو  قدددددوم ةيددددث جدددداا، فرجدددد  َبدددده ِدددد ءا  َّلدددد  ملدددد  
 الم لمين َّليهف في رعب وخهم وقلب.

ي ددتعد لل ددير َّلدد  ملدد ، ولددف ْيعلددف ال ددا  بمقصددده، وقدداِ:  اللهددفس خدد    وندددَ ال اددي 
 العيه  واألخبار عن قريش ةت  يبغتها في بلدها  ]ابن َِّحاق[.
، وَعادد      اددي  وكدا  ةاطددب بددن َبددي بلتعدد  قددد كتددب َّلدد  قددريش يخاددرهف بقدددوم ال

خادر مدن ال دماا يعلمده بمدا فعدل   المتاب امرََ لمي تالغه َّلد  قدريش، ففداا ال ادي 
 ةاطب.

ِه  ل الِر علي بن َبي طالب والزنير بدن العدهام فدي طلدب المدرََ، فلحقدا بهدا،   فأِر
وقاا لها: َخرجي المتاب. فقالَ ما معي كتاب. فقاا لها: لتخرجن المتاب َو ل لقدين 
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دِه هللا ال :، فقدداِ:  يددا ةاطددب، مددا ةملددَ   ثءداب. فأخرجتدده مددن شددعرها، فأتءددا بدده ِر
 ، َْ هله ما غيدرْت وا بددل ِه هللا، َما وهللا َّيي لم من بالل وِر عل  ه ا؟  فقاِ: يا ِر
َهددل وا عًدديَر، وكددا  لياددين َظهددرهف ولددد  َْ امددرًاا لددء  لددي فددي القددهم مددن  ولم ددي ك دد

   لي جميل ع دهف(.وَهل، فصايعتهف عليهف )لءله 
ِه هللا  :  وما يدريَ يدا عمدر،   َورا  عمر بن الخااب َ  يقتل ةاطًبا، فقاِ له ِر

لعل هللا قد اطل  عل  َصحاب بددر يدهم بددر، فقداِ اعلمدها مدا شدئتف، فقدد غ درْت لمدف  
 ]مت ب علءه[.

َلَ اْليات األول  من ِهَر الممتح   في ذلَ، فقاِ هللا تعال : )يا َيها ا ل ين  م ها و
ا تتخ وا عددو  وعددوكف َولءداا تلقده  َّلديهف بدالمه َ وقدد ك دروا بمدا جدااكف مدن الحدب 
ِه وإياكف َ  ت م ها بالل رنلف َّ  ك تف خرجتف جهدا ا فدي ِدايلي وابتغداا  يخرجه  الِر
َعل ددتف ومددن ي علده مدد مف فقددد  َعلدف بمددا َخ يددتف ومدا  مرهداتي ت ددرو  َّلديهف بددالمه َ َويددا 

 ايل( ]الممتح  [.هل ِهاا ال 
دِه  ومعده الم دلمه    وفي العاشر من رمضا  في ال    الثام د  للهفدَر، خدرج الِر
 يملئه  الصحراا، في عًَر  ام مقاتل متفهين َّل  مل .

ومددن ملدد ، خددرج َبدده ِدد ءا  ومعدده بددديل بددن ورقدداا وةلددءف بددن ةددزام؛ ليتف  ددها علدد  
ِه  َّليهف. وفي جهم الليل، َروا ال يدرا    الم لمين، ولف يلهيها عل  علف بقدوم الِر

المًتعل  تمأل الصحراا.. يا للعفب! مدا كدل هد ه ال يدرا ؟ فقداِ َةددهف: هد ه خزاعد . 
 فقاِ َبه ِ ءا : خزاع  َقل َوذِ من َ  تمه  ه ه ييرايها وع لرها.

ددم  العبددا  عددف ال اددي  صددهت َبددي ِدد ءا  فددي جددهم الليددل،  -وكددا  قددد َِددلف-  ِو
ددددا ي ظددددر َّلدددد  ج دددده  ف دددا اه َوخاددددره َ ًً يهددددا ييددددرا  الم ددددلمين، ووقددددف َبددده ِدددد ءا  م ده

الم لمين وي أِ ي  ه: ما كل هد ه الف ده ؟ وكءد  تفمعدها ةدِه محمدد؟ كءد  صدار 
؟!  به ه القَه بعد َ  خرج من مل  هعءً ا ا ةِه له وا قَه

 وفي اياهار َخ  العبا  َوبه ِ ءا  يًاهدا  قَه جءش الم لمين، فقاِ
 للعبا : ما ألةد به اا قال وا طاق .َبه ِ ءا  

دِه هللا  دِه   وتهجه َبه ِد ءا  مد  العبدا  َّلد  ِر قداِ:  ويحدَ   :، فلمدا ر ه الِر
يددا َبددا ِدد ءا ، َلددف يددأ  لددَ َ  تعلددف َيدده ا َّلدده َّا هللا؟ . قدداِ: بددأبي َيددَ َومددي، مددا 



 829 

َْ َ  له كا  مد  هللا َّلده غيدره  َغ د  ع دي َةلمَ َوكرمَ َووصلَ! وهللا لقد ظ   لقدد 
 شيًئا بعد.

ِه هللا  دِه هللا؟  قداِ:   فقاِ ِر :  ويحَ يدا َبدا ِد ءا  َلدف يدأ  لدَ َ  تعلدف َيدي ِر
بأبي َيَ َومي ما َةلمَ َوكرمَ َووصدلَ، َمدا هد ه وهللا فدإ  فدي الد    م هدا ةتد  

 اْل  شيًئا.
ددِه هللا  قاددل َ  فقدداِ العبددا : ويحددَ، َِددلف َوشددهد َ  ا َّلدده َّا هللا، َو  محمدددًا ِر

 تضرب ع قَ. فًهد َبه ِ ءا  شها َ الحب َوِلف. ]ابن َِّحاق[.
ِه  والم لمه  مل  َرا  َ  يلرم َبا ِ ءا ، فقد كا  رجاًل يحب   وع دما  خل الِر
ِه  َغلدب بابده فهده   ال خر، فقاِ الِر :  من  خدل  ار َبدي ِد ءا  فهده  مدن، ومدن 

  من، ومن  خل الم فد فهه  من .
َهل مل  ال    ذوه وطر وه هه َصحابه، ونإِالمه ِهم ي دلف   ِِه وع ا الر  عن 

َهدل ملد   و  قتداِ وإراقد   مداا، فدايالب َبده ِد ءا  َّلد  قهمده ويدا   فديهف  كثير من 
بأعل  صهته: يا معًر قريش، ه ا محمد قدد جدااكف يءمدا ا قادل لمدف بده، فمدن  خدل 

َغلب بابه فهه  من،  ومن  خل الم فد فهه  من.  ار َبي ِ ءا  فهه  من، ومن 
َوِددرع ال ددا  َّلدد  بيددهتهف يختائدده ، وامددتألت شددهارع ملدد  بالم ددلمين  و  قتدداِ ِدده  

 اشتباب قليل بين خالد بن الهليد ونعَّ الم ار في ج هب مل .
دِه  المعبد ، وظهرهدا مدن األصد ام بعدد   وفي لحظد  واةددَ تغيسدر الحداِ، فددخل الِر

ددتين صدد ًما كايددَ َ  كايددَ مددن قاددل مليئدد  بهددا، وهدد ددِه والم ددلمه  ْالْمائدد  ِو م الِر دس
ِه  َهدب الباطدل َّ  الباطدل كدا    ةهلها، و الِر يقَر قهله تعال : )وقل جاا الحب و
 [.49[، )وقل جاا الحب وما يادئ الباطل وما يعيد( ]ِبأ: 81َههًقا( ]ااِراا: 

ايددَ العتيددب، وايالددب صددهت بددالِ بددن رندداح يدددو  فددي اْلفدداق ويدد ذ  للصددالَ فددهق ال
ددِه هللا    فاطمدأ  ال ددا  علد  َي  ددهف ونددَوا يخرجدده  مدن بيددهتهف، ويقالده  علدد  ِر

:، فهقددف علدد  بدداب المعبدد ، وقدداِ:  ا َّلدده َّا هللا وةددده ا شددريَ لدده، صدددق وعددده، 
 ويصر عاده، وهزم األةزاب وةده .

ف وابددن َخ ْددف قدداِ:  يددا معًددر قددريش، مددا تددرو  َيددي فاعددل بلددف؟  قددالها: خيددًرا َخ كددري
ِه  يظَر كلها ع ه ورةم ، وقاِ:  ا َقِه لمف َّا كما قداِ   كريف. ف ظر َّليهف الِر
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ددف اخهتدده: )ا تثريددب علددءلف اليددهم يغ ددر هللا لمددف وهدده َرةددف الددراةمين(. اذهاددها  يِه
 فأيتف الالقاا . ]ابن َِّحاق وابن ِعد[

ِه  دل القدا َ في مل  ت ع  عًدر يهًمدا يعلَردف ال دا  َركد  َوقام الِر ا  ااِدالم، ويِر
ا  لهدم َص ام القبائل المفاوَر.  وال ِر

 وووووووووووووووووو
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 )الًبل  ااِالمء ( 
لما كا  من ب ه  صلح الحدياء  َ  من َرا  الدخِه في ةلف الم لمين  خدل ، ومدن 

ِه  ، و خلدَ ب ده   َرا  الدخِه في ةلف قريش  خل ،  خلَ خزاع  في عهد الِر
دارات قديمد  ، فدأرا  ب ده بلدر  بلر في عهد قريش ، وقد كايدَ بدين القايلتدين ةدروب ْو
َ  يصددياها مددن خزاعدد  الثددأر القددديف ، فأغدداروا عليهددا لددياًل ، فدداقتتلها ، َوصددابها مدد هف ، 
وَعايدددَ قدددريش ب دددي بلدددر بال دددالح والرجددداِ ، فأِدددرع عمدددرو بدددن ِدددالف الخزاعدددي َّلددد  

 قريش وةل ائها .بغدر   المدي   ، َوخار ال اي 
دددلَ َبدددا ِددد ءا  َّلددد  المدي ددد  لتفديدددد الصدددلح مددد   َورا ت قدددريش ت دددا   األمدددر ، فأِر

دِه هللا  الم دلمين بدالتهئ وااِدتعدا    الم لمين ، ولمن  و  جدو  ؛ ةيث َمدر ِر
، وَعلمهف َيه ِائر َّل  مل  ، كما َمر بلتف األمر عن قريش مدن َجدل مباغتتهدا فدي 

  ارها .
ن ال    الثام   للهفَر غا ر الفءش ااِالمي المدي   َّل  ملد  ، فدي وفي رمضا  م

دِه هللا  بعدد َ  اِدتخلف علد  المدي د  َبدا ذر   عًَر  ام مدن الصدحاب  بقءدا َ ِر
 الغ ار  رهي هللا ع ه . 

ولمدا كددا  بالفح دد  لقءدده عمدده العبددا  بددن عادددالمالب ، وكددا  قددد خددرج بأهلدده وبءالدده 
 م لمًا مهاجرًا 

دِه هللا وركب  الاءضداا ، يبحدث عدن َةدد يالدي قريًدًا لمدي تالدب   العبا  بغلد  ِر
ِه هللا   قال َ  يدخل مل  .  األما  من ِر

وكدا  َبدده ِد ءا  ممددن يخدرج يتف دد  األخبدار ، فهجددده العبدا  ، ف صددحه بدأ  يددأتي 
دِه  ِه هللا ، ففاا بده راكبدًا معده ، ةتد  َ خلده علد  ِر معه لءالب له األما  من ِر

ِه : ) ويحَ يا َبا ِ ءا  ، َلف يأ  لَ َ  تعلف َ  ا َّلده َّا هللا؟ هللا  ، فقاِ له الِر
دِه هللا( ، فقداِ العبدا  : ويحدَ َِدلف ، فأِدلف وشدهد  ....َلف يأ  لَ َ  تعلف َيدي ِر
ددِه فقدداِ : )مددن  خددل  ار َبددي ِدد ءا  فهدده  مددن( رواه  شددها َ الحددب ، ْددف َكرمدده الِر

 م لف .
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دددِه هللا ولمدددا تحدددرب الفدددءش لددد العبدددا  َ  يحدددب  َبدددا ِددد ءا    دخِه ملددد  َمدددر ِر
بمضيب الها   ،ةتد  تمدر بده ج ده  هللا فيراهدا ، فمدَرت القبائدل علد  َبدي ِد ءا  ، و 

ددِه هللا  فددي كتياتدده الخضددراا ، فيهددا المهدداجرو    العبددا  يخاددره بهددا ، ةتدد  مددر ِر
قادل وا طاقد  . ْدف َِدرع  واأليصار ، فقاِ َبه ِ ءا  : ِبحا  هللا ؟ ما ألةد بهد اا

َّل  قهمه ، وصرخ بأعل  صهته : يا معًر قريش ، هد ا محمدد ، قدد جدااكف يءمدا ا 
 قال لمف به ، فت رق ال ا  َّل   ورهف ، وإل  الم فد . 

َع جءًددده َّلددد   دددِه هللا ملددد  متهاهدددعًا هلل الددد   َكرمددده بدددال تح ، وكدددا  قدددد و و خدددل ِر
 جه  .مفمهعات ، َو كتائب اةتءاطًا أل  مها

و خدل الفددءش ااِدالمي كددل ة ددب مههدعه ومهامدده ، وايهددزم مدن َرا  المقاومدد  مددن 
دِه هللا الم دفد الحدرام  قريش ، ولف ي تا  الصمه  َمام القه  الم م د  ، ْدف  خدل ِر
والصددحاب  معدده ، فأقاددل َّلدد  الحفددر األِدده  ، فاِددتلمه ، وكددا  ةددِه الايددَ ْالْمائدد  

ددته  صددد مًا ، ففعدددل ياع هدددا بقددده   فدددي يدددده ، ويل دددرها ، ويقدددِه : } جددداا الحدددب ِو
َههقًا{ ) ااِراا : َهب الباطل ، َّ  الباطل كا   ( ، } قل جاا الحدب ومدا ياددئ  81و

 ( ، واألص ام تت اقَ عل  وجههها ، ْف طام بالايَ .49الباطل وما يعيد{ )ِبأ : 
خلها فدَر  ْف  عا عثما  بن طلح  ، فأخ  م ه م تاح المعب  ، فأمر بهدا ف تحدَ ، فدد

فيهددا الصددهر فمحاهددا ، وصددل  بهددا ، ْددف خددرج وقددريش صدد هفًا ي تظددرو  مددا يصدد   ، 
فقاِ : ) يا معًر قريش ، ما ترو  َيي فاعدل بلدف ؟( قدالها : َخ كدريف وابدن َخ كدريف 
دف اخهايده : }ا تثريدب علدءلف اليدهم { اذهادها  ، قاِ : ) فدإيي َقدِه لمدف كمدا قداِ يِه

 فأيتف الالقاا ( .
  الم تدداح ِ عثمددا  بددن طلحدد  ، ْددف َمددر بددالًا َ  يصددعد المعبدد  فيدد ذ  ، وَهدددر وَعددا

ددِه هللا  يهمئددٍ   مدداا ت ددع  ي ددر مددن َكددابر المفددرمين ، َومددر بقددتلهف وإ  وجدددوا   ِر
 تحَ َِتار المعب  .

ِه هللا   ، َولق  خااته المًههَر ، وفيها :  وفي اليهم الثايي قام ِر
لب ال مهات واألرض ، فهي ةرام بحرام هللا َّل  يدهم القءامد  ) َّ  هللا ةرم مل  يهم خ

،لف تحل ألةد قالي وا تحل ألةد بعد  ، ولف تحلل لي قَ َّا ِاع  من الدهر ، ا 
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ي  ددر صدديدها ، وا يعضددد شددهكها ، وا يختلدد  خالهددا ، وا تحددل لقاتهددا َّا لم ًددد( 
 رواه البخار  .

ِدِه بملد  ، فقداِ لهدف : ) معداذ هللا ، المحءدا وخام األيصار بعد ال تح مدن َّقامد  الر 
 محءاكف ، والممات مماتمف ( رواه م لف . 

َهدل ملد  علد  ال دم  والااعد  ، َوقدام بملد  ت دع  عًدر  ْف باي  الرجاِ وال  اا مدن 
 يهمًا ، يفد  معالف ااِالم ، ويرشد ال ا  َّل  الهد  ، ويل ر األص ام .

َعز هللا ااِالم وَهله ، و ةر الم در َوصدحابه ، ونه ا ال تح ةصل خير كثير ، يبه 
وندده اِددت ق  ملدد  الملرمدد  ، والايددَ العتيددب مددن َيددد  الم ددار والمًددركين ، وندده  خددل 
ال ا  في  يدن هللا َفهاجدًا ، َوشدرقَ األرض ب دهر الهدايد  ، وهلد ا ي عدل ااِدالم فدي 

َعدائدده ، فهدده  يددن الرةمدد  ، فهددل يهجددد  يددن يماْلدده  ، فددي قءمدده ومبا ئدده َتباعدده، ومدد  
جمعداا ، وهدي تحتاجده  ااي دايء  وتعالءمه في ال لف والحرب ، َّ  ااِدالم هده  يدن ا

 اليهم َكثر من َ  وقَ مض  .
 وووووووووووووووووو 
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 السن  التي عتحت عيه  مك  المكرم 
 

 ال  اِ  2003-04-22/  1424ص ر  19تاريخ ال ته  :  
 مت  كا  فتح مل  ؟

 ال ته  
ِه هللا وعل   له وصحبه َما بعد:الحم  د هلل والصالَ وال الم عل  ِر

َا  المعددا  فددي وصدد ه ل ددتح ملدد  الملرمدد  مددا يصدده: َّيدده ال ددتح  فقددد قدداِ ابددن القددءف فددي 
ددهله وج ددده وةرمدده األمددين، واِددت ق  بدده بلددده ونيتدده  َعددز هللا بدده  ي دده وِر األعظددف الدد   

كين، وهده ال دتح الد   اِتبًدرت بده ال   جعل هد  للعالمين من َيد  الم ار والمًر 
َاا، و خددل ال ددا  فددي  يددن هللا  َهددل ال ددماا، وهددرنَ َط دداب عددزه علدد  م اكددب الفدده

 َفهاجًا، َوشرق به وجه األرض هءاا وابتهاجًا. 
َهل ال ير َ  تاريخ ه ه الغزَو كا  في ال د   الثام د  مدن الهفدَر فدي شدهر  وقد ذكر 

َعلف.   رمضا .وهللا 
 وووووووووووووووووو
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 النفر الذين أمر بقتلهم يوم الفتح
 

 ال  اِ  2005-06-05/  1426رنء  الثايي  27تاريخ ال ته  :  
دددِه  للصدددحاب  اقتلدددهه ولددده كدددا  متعلقدددا -عدددن عادددد هللا بدددن َبددد  ال دددرح -هدددل قددداِ الِر

بأِددتار المعبدد ، ولمدداذا فعددل ذلددَ مدد  َيدده القائددل مددن  خددل الايددَ فهدده  مددن، يددهم فددتح 
  خيرًا.مل ؟ وجزاكف هللا

 ال ته  
ِه هللا وعل   له وصحبه، َما بعدد:  الحمد هلل والصالَ وال الم عل  ِر

َغلدب علءده بابده، َّا َرنعد    فقد َمن ال ادي  يدهم فدتح ملد  كدل مدن  خدل الم دفد َو 
َمر بقتلهف وله وجددوا متعلقدين بأِدتار المعبد ، َخدرج ال  دائي فدي ِد  ه عدن مصدعب 

دِه هللا بن ِعد عن َبءه قاِ: لما  ال دا  َّا َرنعد  ي در   كا  يهم فدتح ملد  َمدن ِر
وامدَرتين، وقداِ اقتلدههف وإ  وجددتمههف متعلقدين بأِددتار المعبد : علرمد  بدن َبدي جهددل 
وعاد هللا بن خال ومقء  بن صباب  وعاد هللا بن ِعد بدن َبدي ال درح، فأمدا عادد هللا 

عيد بدن ةريدث وعمدار بدن بن خال فدأ رب وهده متعلدب بأِدتار المعبد  فاِدتاب َّلءده ِد
ياِددر ف دداب ِددعيد عمددارًا وكددا  َشددب الددرجلين فقتلدده، َومددا مقددء  بددن صددباب  فأ ركدده 
ال ا  في ال هق فقتلهه، َوما علرمد  فركدب البحدر فأصدابتهف عاصدف فقداِ َصدحاب 
ال دد ي   َخلصددها فددإ   لهددتمف ا تغ ددي عدد مف شدديئًا هددا ه ددا. فقدداِ علرمدد : وهللا لددئن لددف 

َّا ااخالص ا ي في ي في الار غيره، اللهدف َّ  لدَ علدي عهددًا َّ  ي ف ي من البحر 
ةتدد  َهد  يددد  فددي يدده فألجديدده ع ددها   َيدَ عددافيت ي ممدا َيددا يءدده َ   تدي محمدددًا 

كريمددًا ففدداا فأِددلف. َومددا عاددد هللا بددن ِددعد بددن َبددي ِددرح فإيدده اختبددأ ع ددد عثمددا  بددن 
ددِه هللا  ، بدده ةتدد  َوق دده علدد  ال اددي  ال ددا  َّلدد  الاءعدد  جدداا  ع ددا  فلمددا  عددا ِر

ِه هللا باي  عاد هللا قداِ فرفد  َرِده ف ظدر َّلءده ْالْدًا كدل ذلدَ يدأب  يبايعده  قاِ: يا ِر
بعد ْالث، ْف َقال عل  َصحابه فقاِ َمدا كدا  يدءلف رجدل رشديد يقدهم َّلد  هد ا ةيدث 
دِه هللا مددا فدي ي  ددَ هدد ال ر يدي ك  ددَ يدد  عددن بءعتدده يءقتلده؟ فقددالها ومدا يدددري ا يددا ِر
َعددين. قدداِ الًددءخ  َومددأت َّلي ددا بعي ددَ؟ قدداِ: َّيدده ا ي بغددي ل اددي َ  يلدده  لدده خائ دد  

 األلبايي: صحءح. 
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َعلف.  وهللا 
 الم تدددي: مركز ال ته  بإشرام  .عادهللا ال قءه
 وووووووووووووووووو
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 الحكم  من إهاار دم ء بعض المشركين يوم الفتح
 
 ال  اِ  2005-09-07/  1426شعبا   03تاريخ ال ته  :  

 ب ف هللا الرةمن الرةءف والصالَ وال الم عل  ِيديا محمد 
َمددا بعددد فأة ددن هللا َّلددءلف علدد  َجددهنتمف المهفقدد  اِت  ددارات ا، ةتدد  ا َطيددل علددءلف 
ددِه هللا علءدده الصددالَ وال ددالم بقتددل بعددَّ المًددركين  ِدد الي باختصددار لمدداذا َمددر ِر

ا  ذياهف ةت  ةرمها من الع ده هدل كدا  ع د فتح مل  كعلرم  بن َبي جهل؟ فماذا ك
 ذلَ وةءا من هللا؟

ِه هللا علءه الصالَ وال الم َرا  َ  ي دتقف ل   ده مد هف هد ا  ه  لي ي  ي كأ  ِر تِه
عل  ما يعلمه عن ةلمه وع هه َويه علءده الصدالَ وال دالم ا يغضدب ل   ده بدل هلل. 

يدرا ا ت  دهيي مدن  عدااكف َرجه َ  تمهيها ِابا لمي يلًف هللا ع ي ه ه الًاه  َوخ
 بظهر الغيب

 وفقمف هللا لمل خير
 ال ته  

ِه هللا وعل   له وصحبه، َما بعدد:   الحمد هلل والصالَ وال الم عل  ِر
فقد ذكدر ابدن ةفدر فدي ااصداب  َ  علرمد  بدن َبدي جهدل كدا  مدن َشدد ال دا  علد  

 كأبءه.  ال اي 
َةد رجاات قريش ال ين ِعها في وذكر ابن كثير وغيره من َصحاب ال ير َيه كا  

التخادءَ لمعركدد  َةدد وكلمددها َبددا ِد ءا  ومددن كايددَ لده تلددَ العيددر مدن قددريش وطلاددها 
ليدددركها م دده ْددأرهف وخددرج بزوجتدده مدد    مد هف ااعايدد  بمدداِ العيددر علدد  ةددرب ال اددي 

 من خرجها بزوجاتهف التما  الح ءظ  َو  ا ي روا.
َةددد، وكددا  مددن قددا َ المًددركين يددهم الخ دددق وكددا  علدد  مء ددَر الفددءش القرشددي يددهم 

ده الخ ددق، وكدا  يحدرض ب دي ك ايد  ون دي قريظد  علد  القتداِ، وقدد  وممن اقدتحف ب ِر
َوجتدده َم ةلددءف رهددي هللا ع هددا ْددف َِددلف،   ع ددا ع دده ال اددي  َوم دده لمددا اِددتأم ته لدده 

هح وكددا  مددن قددا َ المفاهدددين فددي الفهددا  بعددد ذلددَ ةتدد  َكرمدده هللا بالًددها َ فددي فتدد
له َ  يفتهد ويأمر بما يراه صهابا ويعتار ةلمده الد     الًام، ه ا ولءعلف َ  ال اي 
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َقره هللا علءه وةءا أليه ا يقره هللا تعال  علد  باطدل كمدا َيده ا ي ادب عدن الهده  َّ  
 هه َّا وةي يهة .

رةءمددا ريءقددا ةلءمددا وا ي تصددر ل   دده ولمددن عددداا علرمدد  َوشددباهه مددن   وقددد كددا  
فقدَ وإيمدا كدا  عدداا للددين الد   جداا بده فهده   ش لف يلن عداا لًخص ال اي قري

قد عاش بي هف محاهنا محترما َرنعين ِ   وما ياصاهه العداا َّا بعد مفيئده بدالهةي، 
وقد قداِ لده ورقد  بدن يهفدل كمدا فدي البخدار : لدف يدأت رجدل قدَ بمثدل مدا جئدَ بده َّا 

معاملدد  مدد  مددن ةددارنها الدددين َمددر مهافددب عدده  ، ون دداا علءدده فددإ  شدددته وإغالظدده ال
ف  . ْلظ  َعَلي هر در ال ْم ساَر َوال ْمَ افرقريَن َواغ   للصهاب وقد قاِ هللا تعال : َيا ََيرَها ال سارير َجاهر

ياي الرةم  وياي الملحم ، وكل من الرةم  والًدَ في وقتده الم اِدب لده   فقد كا  
 من الحلم  المحمه َ.

  ف يهما بءا  ِاب َّهدار ال ادي  63354، وال ته  رقف: 62889رقف:  وراج  ال ته  
 لدم بعَّ قريش يهم ال تح.

َعلف.   وهللا 
 الم تدددي: مركز ال ته  بإشرام  .عادهللا ال قءه
 وووووووووووووووووو
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 حتى عتح مك   الاروس والعظ ت
 

 ام .يتملف َوا عن مًروبء  القتاِ في ااِالم َوِبابه وقهاعده الع
دددِه هللا   عهتدده بالح ددد   والمهعظدد ، يتلددده علدد  قهمددده مددا يت دددِز علءدده مدددن   بدددَ ِر

ءد  وخرافد   كتاب هللا ويحدْهف من قلبه وعقله ما ي تح عيهيهف علد  مدا هدف علءده مدن ْو
وهالل  وجهل، ولمن قهمه قابلهه بالصد وال خري  َوا، ْدف بداافتراا واألذ  ْايءدا، ْدف 

ا، َّل  َ  هءأ هللا لدعهته ملايا ت تقر يءده  م د  مامئ د ، ولمدن بالتآمر عل  قتله َخير 
واجه في ملايه الفديد قهتين تترنصا  به الدوائر: قريًدا التدي َقدَّ مضدفعها هفدَر 

وصدددحابته َّلدد  المدي ددد  التددي  مدددن َصددحابها بدعهتددده َيضددا، فغددددت لدده قدددَه   ال اددي 
علد  َ  يقدءف عالقد  ِدلف   تتمزق لها مرائَر قدريش، وقدَه اليهده  التدي ةدرص ال ادي 

  معها م    اِتقراره، ولمن طاءع  اليهه  طاءع  ةاقدَ ماكَر متآمَر، فمدا كدا  ال ادي 
َعمددداا اليهددده   َعامددد  المهددداجرين واأليصدددار، ةتددد  شدددرق  ي دددتقر بالمدي ددد ، وتدددتف لددده 
ءارت عل  المدي   ِءاَر تام .  بالح د والغءظ من ه ه الزعام  التي ياف تهف ِو

ه  مدَ مقامه بالمدي   تت ِز علءه  يات القر   المريف بالصار علد  مدا   ِ هللا كا  ِر
ارر   ًرا َواه ْفر ْهف   َيْقهْله َ  َما َعَل  يقهله . }َواص  [ وكدا  المًدركه  10َجمرياًل{]المزمل:  َهف 

َ ا وا فدددي األذ  والميدددد والعددددوا ، ولدددف يلدددن  كلمدددا ت زلدددَ  يدددات الصدددار علددد  َذاهدددف ا
  مئدد  قددا رين علدد  صددد األذ  لقلددتهف واِتضددعافهف، فلمددا اِددتقر ال اددي الم ددلمه  يه 

في المدي  ، َوصبحَ للم لمين شهك  وم ع ، واجهدتف قدَه قدريش وعدداوتها، وهدغي   
اليهه  وخاثهف، باةتماِ العدوا  عليهف في كل ةين، وااِدالم  يدن واقعدي ا يغمدَّ 

َاا قدددهم ا ي م ددده  بهددد ه المثدددل، وا عي ددده عدددن الهاقددد ، ويتبددد  األوهدددام والمثدددل العلءدددا َّ
، وي دتعد لددر  العددوا ، ويقضدي علد  قددَه  يحترمهيهدا، فمدا  ا بدد لدده َ  يحتمدي بدالقَه
، وتزكي  الباطل وشهكته، لي   ح المفاِ َمام   عهته الخيَر المحرَر، تخاطب العقِه
َعالمدا يهتدد  بهدا، وم دارات تضديا الار  يدب ال  ه ، وتصدلح ال  دا ، وتفعدل للخيدر 

 لماتغي الخير والهداي  والرشا .
لهد ا كلدده ومددا يًدداهه شددرع هللا القتدداِ للمد م ين فددي ال دد   الثايءدد  للهفددَر، ةددين  

ينَ  يزلَ اْليات التالء : } َْذر َ  ف   َعَلد  ُسَ  َوإر س  ْظلرْمدها بردَأيسْهف   ْيَقاَتْله َ  لرلس ر دررهر يرن  َيص    ، َلَقددر
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ينَ  ررْجدها السد ر دن َْخ  ف   ر  مر د ْ  َوَلده اَ  ُسْ  َرنرَ دا َيْقهْلدها ََ  َّراس  َةدبٍَ  برَغي درر  َيداررهر ر  َ ف  َضدْهف ال سداَ   ُس  َبع 

َ   برَبع ٍَّ  َم دْ  َوَصدَلَهاتن  َونرَءد ن  َصَهامر ْ  لسْهدَر َكرْ  َوَمَ داجر دفْ  فريَهدا ْيد    ِ ر  ا  ُسْ  َوَلَي ْصدَر س  َكثريدًرا ُس
ينَ   ، َعزريدزن  َلَقدهر ٌّ  ُسَ  َّر س  َي ْصدْرهْ  َمدن َر ضر  فردي مسمس سداْهف   َّر  السد ر داَلََ  َََقداْمها األ   َو تَدْها الصس

َكاََ  ْرومر  َوَََمْروا الزس ا برال َمع  {]الحج:  َعاقرَب ْ  َوللرسر  ال ْم َمرر  َعنر  َوَيَهه  ْْمهرر  [.41-39األ 
اذ  يءدده، وجدددير ب ددا َ  يقددف هدد ه هددي َولدد  اْليددات التددي يزلددَ فددي شددأ  القتدداِ وا

 ع دها قليال ل تعرم م ها ةلم  ااذ  بالقتاِ وفائدته وَهدافه:

ذكر في صدر اْلي  َيه َذ  للم م ين بالقتاِ، ويالةظ َيه عار عن الم م ين  -1
المعروف  َ  تعليب الحلدف بمًدتب ي يدد  90بل ظ: ) ال ين يقاتله  ( ومن القهاعد اللغهي 

ق، فد )يقاتله ( مًدتب مدن المقاتلد ، َ  َّ  هد اا المد م ين الد ين علء  ما م ه ااشتقا
َذ  لهددف بالقتدداِ، كددايها يقدداتله  َ : يضدداهدو  ويعدد به ، ويعلددن علدديهف القتدداِ، فهدد ا 
صدددريح فدددي َ  العلددد  فدددي ااذ  لهدددف بالقتددداِ وقدددهع ااهددداها  علددديهف مدددن قادددل، فهددده 

تَدْدوا  بمثاب  ر  العدوا  ع هف، ومعاملد  المثدل بالمثدل، كمد  َعَلء دهر  ا فدي قهلده تعدال : }َفاع 

ث دلر  تَدَد  َمدا برمر { ]البقدَر:  اع  ديَرَئ ٍ  َوَجدَزاا [ وقهلده: }194َعَلدء ْمف  ديَرَئ ن  َِ ْلَهدا{ ]الًدهر :  َِ ث  مَر
40.] 
وفددي اْليددد  تصدددريح بدددأ  هددد ا القتددداِ الدد   كدددايها يقددداتله  بددده َّيمدددا كدددا  ظلمدددا   -2

ْظلرْمدها{ فدالم م ه  فدي ملد  لدف  اْليد : }بردَأيسْهف  وعدوايا ا م دهغ لده، وذلدَ فدي قهلده فدي 
يلهيددها ظدددالمين وا متع دد ين، َّيمدددا كدددايها يدددافعه  عدددن العقيددددَ، ويدددعه  قدددهمهف َّلددد  

 التحرر من األوهام والخرافات، وم اوئ األخالق.

وفدي اْليد  الثايءد  تصدريح بالحقدائب التاريخءد  التدي وقد  فيهدا ااهداها ، ذلدَ  -3
ين الدد ين َذ  لهدف بالقتدداِ كدايها قدد َخرجددها مدن  يددارهف، ولدء  ه الددَ َ  هد اا المد م 

 ظلف َشد من َّخراج ااي ا  من وط ه، وتًريده عن َرهه.

وفدددي اْليددد  ي  دددها بءدددا  لل ددداب الددد   مدددن َجلددده َخدددرج هددد اا الم م ددده  مدددن  -4
هللا  يارهف، وهه َيهف خال ها قهمهف في اعت اق الْه ءد ، وببدا َ اْللهد  الباطلد ، وعاددوا 

الهاةد األةد، فالقهم كدايها مضداهدين مدن َجدل العقيددَ، ا تريدد قدريش َ  تمده  لهدف 
 ةريتهف فيها.

                                                
 -المعروف  أنها من القواعد األصولية ال اللغوية، وأيا ما كان فال مناسبة له هنا ألن اآلية صرحت بالعلة - - 90
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وما  ام الم م ه  كايها ا يملمه  ةريد  ااعتقدا ، فالقتداِ الد   شدرع َّيمدا هده  -5
َغل  ما يعتز به ااي ا  من قءف ه ه الحءاَ.  لتأمين ه ه الحري  التي هي 

لقتاِ ال   شرعه للم م ين لء َ فائدتده فدي تدأمين الحريد  ْف بين هللا َ  ه ا ا -6
الدي ء  لهدف وةددهف، بدل ي دت يد م هدا َتبداع الدديايات ال دماوي  األخدر ، وهدي اليهه يد  
وال صرايء ، فإ  الم لمين يهمئ  كايها يقاتله  ْو يين ا  ين لهدف، فدإذا قهيدَ شدهكتهف 

صدددار  مددد  ةمدددايتهف للم ددداجد، كددديال اِدددتااعها َ  يحمدددها َمددداكن العبدددا َ لليهددده  وال 
ي ددتهلي الْه يددده  والملحددددو  يءحدددارنها الدددديايات االهءدد ، ويغلقدددها َمددداكن العبدددا َ لهدددا، 

دد ْ  وذلددَ واهددح فددي قهلدده فددي تلددَ اْليدد : }َوَلدده اَ  ر  َ ف  َضددْهف ال سدداَ   ُس  برددَبع ٍَّ  َبع 

  َ َم دْ  َوَصَلَهاتن  َونرَء ن  َصَهامر ْ  لسْهدَر فْ  فريَها َكرْ ْي    َوَمَ اجر  ِ ر  ا  َكثريًرا{ . ُس

والصهام : هي َماكن الخلَه للرهبا ، وت م  األ يدَر. والاءد : هدي م دائ  ال صدار ، 
والصلهات: هي ك ائ  اليهه . ون لَ يتاين بهههح َ  القتاِ في ااِالم لء  لمحه 

اِددتعالا  الددديايات ال ددماوي ، وهدددم معابدددها، بددل لحمايدد  هدد ه الددديايات ال ددماوي  مددن
 الملحدين والْه يين عليها، وتمل هف من تدميرها وإغالقها.

وفي اْلي  الثالث  تصريح بال تائج التدي تترتدب علد  ايتصدار المد م ين فدي هد ا  -7
القتاِ المًروع، فهي لء َ اِدتعمار الًدعهب، وا َكدل خيراتهدا، وا ايتهداب ْرواتهدا، 

، ول هائدددد المفتمعدددات، ااي دددايء  ا وا َّذاِ كراماتهدددا، وإيمدددا هدددي ت دددائج فدددي مصدددلح 
 فهي:

ََ{. فهي ل ًر ال مه الروةي في العالف عن طريب العبا َ }َََقاْمها -أ اَل  الصس

ََ{. ول ًر العدال  ااجتمابء  بين الًعهب عن طريب الزكاَ }َو َتْها -ب َكا  الزس
ْرومر  ولتحقيب التعاو  عل  خير المفتم  وكرامته ورقءه }َوَََمْروا -ج  {. برال َمع 

ا -د {. َعنر  وللتعاو  عل  ملافح  الًر والفريم  وال  ا  }َوَيَهه   ال ْم َمرر

َعددائهف، مدن َّقامد   تلَ هي ال تائج التي تترتب عل  ايتصار الم م ين فدي قتدالهف مد  
 ولدد  َِّددالمء  تعمددل علدد  ِددمه الددروح، وتمافددل المفتمدد ، ورقددي ااي ددا  عددن طريددب 

فأيد  غايد  َّي دايء  َيادل مدن هد ه الغايد  التدي  الخير،  وم   ايحداره عن طريدب الًدر،
شرع من َجلها القتاِ في ااِالم، َو  قتاِ عرفتده األمدف فدي القدديف والحدديث ي داو  
ه ه الغاي  في عمهم ال ائدَ لل ا  جمءعا ون داا المفتمعدات علد  مدا يد    َّلد  رقيهدا 
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ولدد ، مددن ااباةءدد ، وتاهرهددا تاددهرا َّي ددايءا ب دداا، ا رجددهع يءدده َّلدد  عهددد الفاهلءدد  األ
واايحالِ، واالحا  والحروب، ِو َ الدماا، كما هه شأ  التاهر ال   يتف فدي ظدل 

 ه ه الحضاَر الغرنء  الما ي .
َهدم ااِالم وغاياته من َّباة  القتاِ، عرف ا مع د  َيده فدي ِدايل   وإذا عرف ا 

 دددمه والعددددِ فدددي هللا ، فالفهدددا  فدددي ِدددايل هللا هددده جهدددا  لتحقيدددب الخيدددر وال دددالم وال
ايل هللا طريقه، والاريب َّل  هللا ا يله  َّا عن طريب الخير والحب  المفتمعات، ِو

 والتعاو  عل  الار والتقه ، ا عل  ااْف والعدوا .
َهدام ااِالم فدي مًدروبء  القتداِ واألِدباب التاريخءد    ه ه كلم  مهجَز عن 

ب ااِدالم األولد ، َ  فدي عهددد لدإلذ  بده. ْدف يدتملف عدن الددرو  والعظدات فدي معدار 
لف، وقد ك َ َو  َ  اتملف عن  رو  كل معرك  علد  ةددَ،  ِه صلىالل علءه ِو الِر
ولمددن الهقددَ هدديب وذلددَ يأخدد  عًددرات الصدد حات، ممددا ةمل ددي علدد  َ  َجمدد  هدد ه 
العظددات كلهددا فددي مددَر واةدددَ، م ددت يدا مددن كددل معركدد  َكثددر مددن  ر  واةددد، ولعلددي 

ل القِه في  رو    كل معرك  عل  ةدَ في العام المقال َّ  شاا هللا، وف ح فدي َفصَر
 األجل، وت ضل بتخ ءَّ المرض.

قدد خدرج اعتدراض قافلد  قدريش فدي   كايَ َول  المعارب بدرا، وكا  ال ادي  -1
عه تهددا مددن الًددام َّلدد  ملدد ، ولمددن القافلدد  يفددَ، وكددا  المًددركه  قددد صددممها علدد  

ه. واعتدراض قافلد  قدريش ا يددِ علد  الرغبد  القتاِ، فما  مدن َمدر المعركد  مدا ذكريدا
فددي َخدد  األمددهاِ وقادد  الاريددب، كمددا يدددعي األفدداكه  مددن الم تًددرقين، بددل كددا  مددن 
بهاعثددده ااقتصددداص مدددن قدددريش ألخددد  َمهالهدددا لقددداا مدددا َخددد ت مدددن َمدددهاِ المددد م ين 
المهاجرين، فقد َجارتهف َو َكثدرهف علد  تدرب  ورهدف َوراهديهف َومدهالهف، ومدن علمدَ 

فرتدده بعددد غءابدده عددن ملدد  باعددَ لدده  وره واِددتهلَ علدد  َمهالدده، فًددريع  المعاملدد  به
بالمثدل المعتددرم بهددا اليددهم فددي القددهايين الدولءدد  تاددءح مثددل هدد ا العمددل، كمددا هدده الًددأ  
بي  دددا وندددين َِّدددرائيل. ومدددن المهدددف َ  يالةدددظ َيددده ِدددبقَ غدددزَو بددددر ِدددب  محددداوات 

دل اعتراض عير قدريش، وكدا  الد ين يخرجده  في هدا مدن المهداجرين فح دب، ولدف يِر
فيهددا َيصددداريا واةدددا، ذلدددَ أل  هددد اا المهدداجرين َّ  اعترهدددها قافلدد  قدددريش واِدددتهلها 
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عليهدددا، فإيمدددا ي علددده  ذلدددَ عدددن ةدددب مًدددروع فدددي جمءددد  القدددهايين االهءددد ، والًدددرائ  
 الههعء ، ويًير َّل  ه ه المحاوات ال ب  وهي:
ددري  عايددَ بددن الحددارث علدد  َر  بعدث ةمددَز علدد  َر  ِددبع  َشدهر مددن الهفددر  َ، ِو

ري  ِعد بن َبي وقاص عل  َر  ت ع  َشهر م ها،  و  ْمايء  َشهر م ها، ِو
)غددددددزَو و ا ( علدددددد  َر  اْ ددددددي عًددددددر شددددددهرا م هددددددا، و )غددددددزَو بددددددهاط( علدددددد  َر  

ْالْددد  عًدددر م هدددا، و)غدددزَو بددددر األولدددد ( فدددي الًدددهر الثالدددث عًدددر َيضددددا،  
من الهفدَر. وكدل هد ه ال درايا والغدزوات كايدَ و)غزَو العًيَر( عل  َر  ِت  عًر 

 م ل   من المهاجرين فح ب، لء  فيهف َيصار  واةد، وه ا ي كد ماقل اه.
َّ  ال صر في المعارب ا يله  بلثدَر العدد ، ووفدَر ال دالح، وإيمدا يلده  بقدَه  -2

الددروح المع هيددد  لدددد  الفددءش، وقدددد كدددا  الفددءش ااِدددالمي فدددي هدد ه المعدددارب، يمثدددل 
المتقد، وال درح بااِتًدها ، والرغبد  فدي ْدهاب هللا وج تده،  كمدا  اايما ال قء  و العقيدَ 

يمثدل ال رةد  مددن اايعتداق مددن الضدالِ، وال رقد  وال  ددا ، بي مدا كددا  جدءش المًددركين 
يمثدددل ف دددا  العقيددددَ، وت  دددخ األخدددالق، وت مدددَ الدددروابَ ااجتمابءددد ، واايغمدددا  فدددي 

 يد البالء ، واْلباا الماهين، واْلله  المزي  .المل ات، والعصاء  العمءاا للتقال

ايظددر َّلدد  مددا كددا  ي علدده الفءًددا  قاددل بدددا القتدداِ، فقددد ةددرص المًددركه  قاددل بدددا 
معركددد  بددددر علددد  َ  يقءمدددها ْالْددد  َيدددام يًدددرنه  فيهدددا الخمدددهر، وتغ دددي لهدددف القءدددا ، 

ف، وكدايها وتضرب لهف الدفهم، وتًعل ع ددهف ال يدرا  لت دم  العدرب بمدا فعلدها فتهدابه
يظ ه  ذلَ ِايال َّل  ال صر، بي ما كا  الم لمه  قال بدا المعرك  يتفهه  َّلد  هللا 
دددِه  بقلددهنهف، ي ددألهيه ال صددر، ويرجهيدده الًدددها َ، ويًددمه  روائددح الف دد ، ويخددر الِر
ِاجدا ماتهال ي أِ هللا َ  ي صر ببا ه الم م ين، وكايَ ال تءف  َ  ايتصر األتقءاا 

 الالهه  العابثه . الخاشعه ، وايهزم
وال   يقار  بين َرقام الم دلمين المحدارنين، وندين َرقدام المًدركين المحدارنين فدي كدل 
معركد ، يفدد َ  المًددركين َكثدر مدن المدد م ين َهدعافا مضداع  ، ومدد  ذلدَ فقدد كددا  
ال صر للم لمين، ةتد  فدي معركتدي َةدد وة دين ةيدث ايتصدر فيهدا الم دلمه ، ولدها 

دِه هللا ما وق  من َخااا ا ، لمدا لم لمين فدي هداتين المعدركتين ومخدال تهف ألمدر ِر
 لقي الم لمه  هزيم  قَ.
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َّ  شددَ عدزائف الفددءش وايدفاعده فدي خددهض المعركد ، وفرةده بلقدداا عددوه ممددا  -3
قته بال فاح وال صر، كما ةدث في معرك  بدر.  يزيد القائد َّقداما في ت  ي  خاته، ْو

القتداِ، َّذا كدايها غيدر راغادين ومتحم دين  َّ  عل  القائدد َا يلدره جءًده علد  -4
دِه هللا  مدن اِتًداَر َصدحابه يدهم   ةت  يتأكد من رهاهف وتح  هف، كمدا فعدل ِر

 بدر قال خهض المعرك .

5-  ، َّ  اةتءاط الف ه  لحءاَ قائدهف َمر تحتمه الرغب  في يفاح المعرك  والدعَه
، وف  ي فهاتها خ اَر المعرك .وعل  القائد ا  يقال ذلَ، أل  في ةءاته ةءاَ الدعَه

با دداا العددريش لدده، وَري ددا فددي بقءدد    وقددد َري ددا فددي معركدد  بدددر كءدد  رهددي ال اددي 
المعدددارب: )َةدددد( و )ة دددين(، كءددد  كدددا  الم م ددده  الصددداقه  والم م دددات الصدددا قات 
دهلهف، ويحمهيده مدن ِدهام األعدداا، بتعدريَّ َي  دهف لهدا، ولدف  يلت ه  جمءعدا ةدِه ِر

مر ذلَ م  شفاعته وتأييد هللا له، بدل َْ د  علد  هد اا الملت دين َيه َي  يعرم ع ه 
َوجهددا  ةهلده، كمددا َري ددا فددي ْ ائدده علدد  ي دديب  َم عمداَر، و عائدده لهددا بددأ  تمدده  هددي و

 َووا ها رفقااه في الف  .
َّ  هللا تبددارب وتعددال  يحددءَ ببددا ه المدد م ين الصددا قين فددي معدداركهف بفددءش مددن  -6

ل الريح يهم األةزاب. وما ام ه اا الم م ده  ع ده، كما َيِز المالئم  يه  م بدر، َوِر
دددا يحدددارنه  فدددي ِدددايله، فمءددد  يتخلددد  عددد هف وهددده الددد   قددداِ: }َوَكدددا َ   َعَلي َ دددا َةق 

رْ  مر ريَن {  ] الروم: َيص  ينَ  َعنر  ْيَدافر ْ  ُسَ  [ وقاِ: } َّر س 47ال ْم    [. 38 َمْ ها{ ]الحج: الس ر

َعدائدده، َو  ي  ددح لهددف َّ  مدن طاءعدد  الدابءدد  ا   -7 لصدا ق َ  يحددرص علدد  هدايد  
دِه هللا  َّلد  فدداا   المفاِ لعل هللا يلقدي فدي قلدهنهف الهدايد ، ومدن ه دا ي هدف ميدل ِر

األِدر  يدهم بددر، فقدد كدا  يرجده َ  يهددديهف هللا َو  تمده  لهدف ذريد  مدن بعددهف تعاددد 
دددِه ع لددد  ذلدددَ، فدددأل  ه ددداب هللا وتددددعه َّلءددده، وإذا كدددا  القدددر   المدددريف قدددد عاتدددب الِر

مصددلح  َخددر  لإلِدددالم يهمئدد ، وهددده َّرهدداب اعددداا هللا والقضددداا علدد  رؤو  ال ت ددد  
َعمائهددل  والضدالل ، ولدده قتدل األِددر  يدهم بدددر لضددع َ مقاومد  قددريش للقضداا علدد  

 وم جفي يار ال ت   هد الم م ين.

ِه ِه َمر ال داا، وهه َ  العبا  عف الِر كا     ويلهح لي ِر  خر في قاِه الِر
ِه  قال َّعال  َِّالمه، فقدد شدهد   من بين األِر ، وللعبا  مهاقف في يصَر الِر
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دِه عدن كدل تحركدات قدريش، ممدا ي كدد  معه بءع  العقب  الثايء  ِرا، وكدا  يخادر الِر
ِه وه ا شدأيه معده؟ ولده اِدتث اه  ع د  َيه كا  م لما يلتف َِّالمه، فمء  يقتله الِر

ِه من بين األِر  لخا لف شرعته في تحريف قتل الم لف َّ  كا  العبا  م دلما، الِر
و َّ  كا  مًركا فًريعته ا ت رق بين قريب ونعيد في الهقهم مهقدف الحدزم والعدداا 
دهله، واغت مهدا المًدركه  والم دافقه  فرصد  للتًدهير بده،  من كل من يحدارب هللا وِر

ولددء  ذلددَ مددن  واهدعام الثقدد  بعدالتدده وتفددر ه عدن الهدده  فددي كددل مددا يصددر ع دده،
 مصلح  الدعَه في شيا.

َم البصدير يد    َّلد  خ داَر المعركد ، كمدا ةصدل فدي  -8 َّ  مخال   َمر القائد الحدا
دِه  خلدف جءًده ْاتدها فدي ملدايهف   وقع  َةد، فلده َ  رمداَ ال ادل الد ين َقدامهف الِر

ددِه  لمددا اِددتااع المًددركه  َ  يلت ددها مددن ةددهلهف، ويقلاددها هددزيمتهف   كمددا َمددرهف الِر
َِو المعرك  َّل  يصر في  خرها، وك لَ ي عل العصءا  في هءاع ال درص، ويصدر 
دددددهلهف، فقدددددداِ: } {  األعدددددداا، وقدددددد َيددددد ر هللا المددددد م ين بالعدددددد اب َّ  خدددددال ها َمدددددر ِر

 [63]ال هر:
والامدد  المددا   فددي المغددايف وغيرهددا يدد    َّلدد  ال ًددل فالهزيمدد ، كمددا ةصددل فددي  -9

َالغ دائف، وكمدا ةصدل فدي معركد  معرك  َةد ةي ما ترب الرماَ مهاق هف ط معا فدي َّةرا
ة ين ةين ايتصر الم لمه  في َولها، فام  بعضهف في الغ ائف، وتركها تتب  العدو، 
دِه    مما َ   َّلد  عده َ العددو وهفهمده علد  الم دلمين، فدايهزمها، ولدها ْبدات الِر
كدد لَ والمدد م ين الصددا قين ةهلدده، لمددا تحهلددَ الهزيمدد  بعددد ذلددَ َّلدد  يصددر ماددين، و 

الددددعهات  ي  ددددها وي  دددد َْرهدددا فدددي ال  ددده  طمددد  الدددداعين َّليهدددا فدددي مغدددايف الدددديءا، 
واِتمثارهف من مالها وعقارها َوراهديها. َّ  ذلدَ يحمدل ال دا  علد  الًدَ فدي صددق 
الدابءدد ، يءمددا يدددعه َّلءدده، واتهامدده بأيدده ا يقصددد مددن  عهتدده وجدده هللا عزوجددل، وإيمددا 

ين وااصالح، ومثدل هد ا ااعتقدا  فدي َذهدا  ال دا  يقصد جم  ةاام الديءا باِف الد
 صد عن  ين هللا، وإِااَ َّل  كل من يدعه َّل  ااصالح عن صدق وإخالص.

ِه هللا  -10 َوجها َووا ها ةِه ِر   وفي ْبات ي يب  َم عماَر، ووقهفها و
ةين ايمًف الم لمه  يهم َةد.  ليل من األ ل  المتعد َ عل  َِّهام المرََ الم لم  

 َ كاير من الم اح في ِايل  عَه ااِالم، وهه  ليل عل  ةاجت ا اليهم َّل  َ  بق
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اط  تحمل المرََ الم لم  عبا الدعَه َّل  هللا من جديد، لتدعه َّل  هللا في َِو
هله، وااِتم اب  ال تءات والزوجات واألمهات، ولت ًئ في َط الها ةب هللا وِر

 وصالةه. بااِالم وتعالءمه، والعمل لخير المفتم 
وما  ام ميدا  الدعَه شاغرًا من ال تاَ الم لم  الدابء ، َو غير ممتلئ بالعد  المافي 
تظل ةرك  ااصالح عرجاا ةت   م هن، ف تظل الدعَه مقصَر في خااها، ِو

 عَه الخير وي تءقظ في همائرهن وقلهنهن ةب  –ي م  يصف األم  وهن ال  اا 
ق .الخير وااقدام عل  الدين، وااِر   اع َّل  ااِتم اب بعروته الْه

ِه هللا  -11 بالفراح يهم َةد عزاان للدعاَ يءما ي الهف في ِايل   وفي َّصاب  ِر
هللا من َذ  في َج امهف، َو اهاها  لحرياتهف بال فن وااعتقاِ، َو قضاٍا عل  
  ةءاتهف بااعدام وااغتءاِ، وقد قاِ هللا تعال  في كتابه المريف: قالف، َة ب ال ا

َ  يتركها َ  يقهلها  م ا وهف ا ْي ت ه . ولقد فت ا ال ين من قالهف فلءعلمن هللا ال ين 
 [3و  2صدقها ولءعلمَن الماذبين﴾ ] الع ماهت 

ويءما فعله المًركه  يهم َةد من التمثيل بقتل  الم لمين، ونخاص  ةمَز  -12
ِه  َعداا ااِالم من كل َّي ايءعف الِر   وهمير، ،  ليل واهح عل  خلهَر 

فالتمثيل بالقتيل ا ي لف القتيل ي  ه، َّذ الًاَ الم بهة  ا تتألف من ال لخ، ولم ه 
هف، فيتفل  في تلَ األعماِ الهةًء  التي   ليل عل  الحقد األِه  ال   يمأل ي ِه

 يتألف م ها كل ذ  وجدا  ةي، وهمير َّي ايي.

وك لَ َري ا اليهه  ي عله   ك لَ َري ا المًركين ي عله  بقتل  الم لمين يهم َةد،
ٍ  واةد يابٍ  من ة ايا  بقتاليا في معارب فل اين، وكال ال ريقين يصدرو  عن ور 
هف التي ا ت من بالل واليهم اْلخر، ذلَ هه الحقد عل  الم تقءمين في ه ه  ي ِه

له واليهم اْلخر.  الحءاَ من الم م ين َّيمايًا صحءحًا صا قًا بالل وِر
َّشاَر الحباب بن الم  ر بالتحِه من م زله ال     ِِه وفي قاِه الر  -13

اختاره للمعرك  يهم بدر، وك لَ في قاِه اِتًارته يهم خيار، ما يحاف غرور 
الديلتاتهريين المت لاين عل  الًعهب بغير َّرا َ م ها وا ره ، ه اا ال ين 

لهف عل  يزعمه  ألي  هف من ال ضل في عقهلهف ونعد ال ظر في ت ميرهف ما يحم
ِه  اةتقار َّرا َ الًعب، والتعالي عن اِتًاَر عقالئه وةلمائه وم مرَريه، َّذ كا  ِر
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ااته َوكملها   هللا  َهسَله لحمل َبباا  خر ِر ال   علف هللا م ه َكمل الص ات ما 
يقال َر  َصحابه الخايرين في الً و  الع لري ، وفي طاءع  األراهي التي تتالاها 

ِه هللا، وة اي َ   مر بل ا، َويه  عن طاءع  المعرك    و  َ  يقِه لهف: َّيي ِر
ك ا، َّذ قال م هف مًهرتهف، و رااهف يءما لف ي ِز علءه وةي، فمء  بالمت لَراين 
ق عل ال ا  بعقل وا علف وا تفرن ، بل بت لراه عل   ال ين َري ا كثيرًا م هف ا يت هس

ائل الحلف بعد َ  تهاتءه الظروم في ذ لَ؟ كء  به اا ال ين هف َ ي  ْقاف  ِو
وعلمًا وتفرن  من كثير ممن يحلمهيهف، َا يفب عليهف َ  ي تًيروا ذو  اْلراا، 

 ويقالها ب صءح  ال اصحين وةلم  المفرنين.
َّ  ةها ث التاريخ القريب والبعيد  لست ا عل  َ  غرور الديلتاتهريين قض  عليهف 

در ِحيب يصعب الصعه  م ه َّا بعد عًرات وعل  َمتهف، وهه  باألم  َّل  م ح
ِه  من قاِه مًهَر الحباب في بدر وخيار قدَو   ال  ين َو مئاتها، ف ءما فعله الِر

 لمل ةاكف مخلص، ولمل قائد ةلءف، ولمل  ابء  صا ق.
وإ  من َبَر شعارات الحلف في ااِالم هه الًهر  قَومرهف ْشهر  بي ه﴾ ]الًهر : 

حاكف الم لف الخالد في التاريخ هه ال   ي تًير وا ي تاد، [ َوبَر ص ات ال38
ويتداِو الَر  م  ذو  ااختصاص في كل مهههع يهمه َرمه قوشاورهف في 

َهل ال كر َّ  ك تف ا تعلمه ﴾ ]ال حل: 159األمر﴾ ] ِ عمرا :   43[. قفاِألها 
 [.7واألياءاا: 

ا يءما يًير به وفي تقدمه الص هم في كل معرك  وخههه غمارها معهف َّ -14
َصحابه،  ليل عل  َ  ملا  القءا َ ا يحتله َّا الًفاع المتثاَ، َو  الفا اا 
خائر  القه  ا يصلحه  لرئاِ  الًعهب، وا لقءا َ الفيهش، وا لزعام  ةركات 
ااصالح و عهات الخير، فًفاع  القائد والدابء  ب عله وعمله ي يد في ج ه ه 

ف وايدفاعهف ما ا ي يده َلف خااب ةماِي يلقهيه عل  َويصاره في َّْاَر ةماِه
الفماهير. ومن عا َ الف ه  واأليصار َ  ي تمدوا قهتهف من قَه قائدهف ورائدهف، 
فإذا جان في مهاقف اللقاا، وهعف في مهاطن الًدَ، َهر بالقضء  التي يحمل 

 لهااها هررًا بالغًا.
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َم البصير في َمر يعزم عل  الف ه  َويصار الدعَه َاس يخال ها ال -15 قائد الحا
علءه، فمثل ه ا القائد وهه يحمل الم  ولء  المار ، جدير بالثق  بعد َ  يبا لهه 
الَر ، ويالعهه عل  ما يرو ، فإ  عزم بعد ذلَ عل  َمر، كا  عليهف َ  ياءعهه، 

ِه  ِه يهم صلح الحديب ، فقد اختار الِر شروط الصلح، وتاين   كما ةصل بالِر
، َو  الصلح كا  يصرًا ِءاِءًا له، َو  عد  الم م ين  َيها كايَ في مصلح  الدعَه

َ ا  في ِ تين َهعام من َِلف قاله، ه ا م  َ  الصحاب  شب  بعد ه ا الصلح ا
هله  عليهف بعَّ ه ه الًروط، ةت  خرج بعضهف عن ةدو  األ ب الالئب به م  ِر

َ، فقد كا  َر  الصحاب  وقائده وقد ةصل مثل ذلَ بأبي بلر يهم بدَت ةها  ث الرَر س
جمءعًا َا يخرجها لقتاِ المرتدين، وكا  َر  َبي بلر الخروج، ولما عزم َمره عل  
ذلَ َطاعهه، ف ًاها للقتاِ، وتاين َ  ال   عزم علءه َبه بلر من قتاِ المرتدين هه 

ن الم م ين َ  ي  اةها في َقا ار األرض ال   ْاسَ ااِالم في جزيَر العرب، وملس
 فاتحين ها ين مرشدين.

ِه  -16 ِ بين األةزاب ما   ومما طلبه الِر من ْيعءف بن م عه ، َ  يخ َر
اِتااع في  غزَو األةزاب   ليل عل  َ  الخديع  في ةرب األعداا مًروع  َّذا 
كايَ ت    َّل  ال صر، َو  كل طريب ي    ال  ال صر وإل  ااقالِ من ِ َ 

ِالم، ما عدا الغدر والخءاي ، وه ا من ةلمته ال ءاِء  الدماا مقاِه في يظر اا
، وهه ا ي افي مبا ئ األخالق ااِالمء ، فإ  المصلح  في ااقالِ والع لري  

 من عد  هحايا الحروب مصلح  َّي ايء .

والمصلح  في ايهزام الًر والم ر وال ت   مصلح  َّي ايء  َوخالقء ، فاللفها ال  
التي تر  في الحروب شرًا كايرًا،  ااي ايء  تقي م  األخالق االخدع  في المعارب يل

فإذا اقتضَ الضروَر قءامها، كا  من الهاجب َّيهاؤها عن َ  طريب كا ، أل  
الضروَر تقدر بقدرها، وهللا لف يًرع القتاِ َّا لحماي   ين َو َم  َو َرض، فالخدع  

لحب ال   يحارنه َولئَ م  األعداا بما ي    َّل  هزيمتهف، تعفيل بايتصار ا
ِه  في  غزَو األةزاب  قهله لعرَو ابن م عه :   المباله . ول لَ َْر عن الِر

  الحرب خدع   وه ا مادَ م لف به في جمء  الًرائ  والقهايين.
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َّشاَر ِلما  بح ر الخ دق، وهه َمر لف تمن تعرفه العرب   وفي قاهله  -17
عًا بااِت ا َ مما ع د األمف األخر  من من قال،  ليل عل  َ  ااِالم ا يضيب ذر 

تفارب ت يد األم  وت    المفتم  فال شَ َ  ة ر الخ دق َفا  َّفا َ كار  في  ف  
ِه هللا ه ه المًهَر،  ليل عل  مرويته  ، خار األةزاب عن المدي  ، وقاهِ ِر
ِه  مثل واِتعدا ه لقاِه ما يله  ع د األمف األخر  من َمهر ة   ، وقد فعل الِر

اا قيل له: َّ  من  ذلَ َكثر من مَر، فلما َرا  َّي ا  كتبه َّل  الملهب واألمراا والرِؤ
له، فأمر عل  ال هر ب قش  عا َ الملهب َاس يقالها كتابًا َّا َّذا كا  مختهمًا باِف مِر
ِه هللا، وصار يختف به كتبه، ولما جااته الهفه  من  خاتف له كتب علءه: محمد ِر

ِه هللا َّ  من عا َ الملهب َيحاا العرب ب عد فتح مل  تعلن َِّالمها، قيل له: يا ِر
ِه هللا  اا َ  ي تقالها الهفه  بثءاب جميل  فخم ، فأمر ِر َ  تًتر  له   والرِؤ

ةل ، قيل: َّ  ْم ها بلي َرنعمائ   رهف، وقيل: َرنعمائ  بعير، وغدا ي تقال بها 
ل بآخ ِه ال   َِر ر األ يا  َوبقاها َّل  َبد الدهر، فا  الهفه ، وه ا هه ص ء  الِر

َما  وفي كل بيئ  َ  يأخ وا بأة ن ما ع د  مما تحتمه مصلح  َتباعه في كل 
األمف األخر ، مما ي يدهف، وا يتعارض م  َةلام شريعتهف وقهاعدها العام ، 
واامت اع عن ذلَ جمه  ا تقاله طاءع  ااِالم ال   يقِه في  ِتهره الخالد: 

، ال ين ي تمعه  القِه فيتسبعه  َة  ه﴾ ]الزمر: قيبًر  [ وا طاءع  18و  17ببا ر
هله ال   َري ا َمثل  عما َخ  من األمف األخر ، وهه القائل:  الحلم  هال   ِر

ويهم غ ل الم لمه  في العصهر األخيَر، وخاص   91الم من يتلم ها َيس  وجدها 
لعظءف في ااِالم، وقاومها كل َّصالح بعد عصر ال هض  ااورونء  عن ه ا المادَ ا

مأخهذ عن غيرهف مما هف في َشد الحاج  الءه، َصياها باايهءار، وتأخروا من ةيث 
 [.41تقدم غيرهف قوهلل عاقب  األمهر﴾ ]الحج: 

ِه هللا  -18 للفءش ااِالمي في  غزَو م ت   تلم  طاب    ومن وصايا ِر
ا يقتل من ا يقاتل، وا يخرب ما يفده في قتاِ ااِالم، فهه  ااي ايء  الرةم  ا

في طريقه َّا لضروَر ماِ ، وقد التزم َصحابه من بعده والم لمه  في مختلف 
العصهر بعد ذلَ ه ه الهصايا، فمايَ ةرونهف َرةف ةروب عرفها التاريخ، وكايها 

                                                
 ا الحديث.انظر "كشف الخفاء" للعجلوني في روايات هذ  91
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هف محارنه  َ مث َخالقًا، َوشد رةم  من غيرهف وهف م المه ، والتاريخ قد ِفل 
م لمين ص حات بءضاا في ه ا الًأ ، كما ِفل لغيرهف ص حات ِه اا، وا لل

يزاِ ي فلها ةت  اليهم، ومن م ا ا يعرم الهةًء  التي فتح بها الصليايه  بيَ 
الرةءم  التي عامل بها صالح الدين ال ريف  ةين اِتر ها،  ااي ايء  المقد ، وا

ايين ةين اِتهلها عل  بعَّ ومن من ا ي كر وةًء  األمراا والف ه  الصلي
العهاصف ااِالمء ، كارابل ، والمعَر وغيرهما، م  رةم  األمراا والف ه  الم لمين 
ةين اِتر وا تلَ الاال  من َيد  محتليها الغاصاين، ويحن اليهم يعءش في عصر 

عاا الحضاَر والرةم   وةب الخير للًعهب، وهف  ااي ايء  اال  اق األوروني في ا َر
بلل  –ه  الاال ، وي  مه   ماا الْعزسِ من الًيهخ وال  اا واألط اِ، ولقد عً ا يخرن
عصر قءام َِّرائيل عل  َرض فل اين ال ليب ، وعلمَ الديءا فظائ  اليهه   –َِف 

الهمفء  الهةًء  في  ير ياِين، وقاء ، وةء ا، ويافا، وعلا، وص د، وغيرها من 
عه  ، ويعمله  عل ها، ويحن يعمل ااي ايء  ا  المد  والقر ، وم  ذلَ فهف َيدس

، وا يتًدق بها، ذلَ ََيا شعب يحمل في ي ِه ا ةقًا َجمل المبا ئ اي ايء  ا
األخالقء  في ال لف والحرب، وي   ها براة  همير واطمئ ا ، بي ما هف مفر و  من 

هف، فال يفدو  َّا الم ا َا بها ي اقًا وتخدي رًا، يحن شعب ه ه المبا ئ في  اخل ي ِه
ي من بالل القه  الرةءف، فال تمه  قهت ا َّا رةم ، وهف شعب يرو  من ال  اق َ  
َاعمين َيهف ي عتهيه بالحب والرةم ، فما كا   ي مروا علي ا وصف هللا بالقَه والباش، 
َعدائهف من َب اا ملتهف َْر له ا  لعالقتهف م  الًعهب وةرونهف م  الم لمين وم  

، فم ا َبرس ااي ايء  لرةم ، يحن شعب ما كايَ ةرون ا َّا لخير االحب وله ه ا
ال ا  بها، وهف قهم ما كايَ ةرونهف َّا للغزو وال لب والت لَ وااِتعمار، فمايها 

 َعد  ال ا  لها.

وم  ذلَ ف حن اليهم في ةرون ا معهف َّيما يداف  عن َرض وةب وكرام ، فلن يفدي ا 
، بل يفب ااي ايء  ا ي همه  مبا ئ الرةم  والًرم وا التغ َري بمبا ئ ا م  قهم

هل ا وشريعت ا  علي ا َ  ي تمر في ك اة ا لهف، متم لين في معارك ا معهف بمبا ئ ِر
 ةت  يحلف هللا بي  ا وني هف، وهه َةلف الحاكمين.
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وااخالص، بل كا   اايما َّ  الفءش َّذا كا  غير مت اٍو في الحما  و  -19
َعدائه، كما يءه المتخاذله  و  المرتزق  والمتهاويه ، ا يمل ه َ  يضمن ال صر عل  

ةصل في  غزَو ة ين ، وك لَ شأ  الدعهات ا يمل ها َ  تعتمد عل  كثَر 
 المص قين لها، بل عل  عد  الم م ين بها المضحين في ِايلها.

ِه في ةرونه ومعاركه، هه مهق ه من  -20 و ر   خر ي ت يده من ِيَر الِر
ِه َِو مقامه في المدي   اليهه ، وم هقف اليهه  م ه ومن  عهته، فلقد ةرص الِر

َ  يقءف بي ه وني هف عالئب ِلف، َو  ي مَر هف عل   ي هف َومهالهف، وكتب لهف ب لَ 
كتابًا، ولم هف قهم غدر، فما لاثها غير قليل ةت  تآمروا عل  قتله، مما كا  ِابًا في 

َشد المهاقف ةرجًا  يهم األةزاب  مما كا    غزَو ب ي ال ضير  ْف يقضها عهده في
ِابًا في  غزَو ب ي قريظ  ، ْف تفمسعها من كل جايب يهيَرئه  ال الح ويايَرته  
الدِائ ، ويتفمسعه  لءقضها في غدر وخ س  عل  المدي   والم م ين فيها، مما كا  

 ِابًا في  غزَو خيار .

لهف وعد، وا ي تقءف لهف عهد وكلما ه اا قهم ا ت    معهف الح   ، وا يصدق 
وجدوا غَر اهتالهها، فهل كا  عل  ال اي من ةرج يءما فعله بهف؟ وهل كا  علءه َ  
يتحمل  ِائ هف وخءاياتهف ويقضهف للعهه  يءعءًها َوصحابه  ائمًا في جه من القلب 

ته بحزمه معهف ةدو   ول  والح ر وايتظار ال ت   والم امرات؟ لقد همن ال اي 
الفديدَ، وايتًار  عهته في الفزيَر العرنء  كلها، ْف من بعد ذلَ َّل  َرجاا العالف 
وا يلهم ال ايس عل  ةزمه معهف َّا يهه  ٌّ َو متعصب َو اِتعمار  وها هي ِيَر 
اليهه  في التاريخ بعد ذلَ، َلف تمن كلرها م امراٍت و ِائَ  وإف ا ًا وخءايً ؟ ْف ها 

ريا الحديث هل هي غير ذلَ؟ ولقد كا  في ا قال ةرب فل اين هي ِيرتهف في عص
وقءام اِرائيل فيها من يخدع بمع ِه كالمهف فيدعها َّل  التعاو  معهف، وكا  في ا 
من ي اق َّل   عَه التعاو  معهف من قال َصدقائهف من الدِو المار ، وكايَ يتءف  

ا بعد ذلَ فال يهجد من ذلَ التخاذِ وف هل  الَر  في معالف  قضء  فل اين، َم
ِه  في   يغترر بهف، ولء  ل ا ِايل َّل  التخلص من شرهف َّا ةزم كحزم الِر

ال  ااِالم  معاملتهف ل امئن عل  بال يا ول ت رغ لدوريا الفديد المقال في ةمل ِر
 وال الم َّل  شعهب األرض قاطب .
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  َ  ي عل ما لف تلَ َماي  ي  يها بصدق وإيما  َّل  الفيل الفديد ع اه ي تاء
 ي تا  فعله جيل ا المتخاذِ.

وفي غزَو م ت  كا  َوِ لقاا بين الم لمين والروم، ولها َ  العرب  -21
هِر هللا َّل  َمير بصر ، لما  من المملن َ  ا يق   َِ ِر ه الغ اِ   قتلها ِر
هله َّل  َمير بصر  يعتار عماًل عدائءًا في جمء  الًرائ ،  الصدام، ولمن قتل ِر

عل  عدم ة ن الفهار، وعل  تثايَ الًر من ه اا عماِ الروم وص ائعهف،  ويدِ
ِه هللا  اِ جءش م ت  لءله  يءه َّي ار لهف ول ا تهف الروم بقَه   ول لَ َر  ِر َِّر

الدول  الفديدَ واِتعدا ها للدفاع عن ي  ها ةت  ا ي مروا بالعدوا  عليها، ولما 
من الروم ومن العرب المت صرَرَ الخاهع   وصل الم لمه  َّل  م ت  وجدوا جمهعاً 

لحلمهف قدسرها الم رخه  بمائتي َلف، وكا  َخه هرقل قد قا  الفءش وع لر في 
ِه م هف في تصمءمهف عل  م اجَز   مآب  قرب عَما  اليهم، مما ي كد ما تهقعه الِر
لفزيَر الدول  الفديدَ والقضاا عليها تهجر ًا من قءام  ول  عرنء  م تقل   اخل ا

العرنء  تمه  ي يرًا بايتهاا اِتعمارهف لاال هف واِتعبا هف لعرنها القاط ين عل  
 ةدو ها مما يلي الحفاَ، وهل ا بدَت المعارب بين الم لمين والروم.

الصا ق في  اايما وفي غرَو تاهب َو الع َر  يات بي ات عل  ما ي عله  -22
اع َيديهف في ب ِ الماِ ومن اِتع ابهف ي ه  الم م ين من َّْاَر عزائمهف للقتاِ وايدف

الحر والع اا والتعب الًديد في ِايل هللا ومرهاته، ول لَ لما تخلسف ْالْ  من 
ِه    الم م ين الصا قين في َّيمايهف عن ه ه الغزَو من غير ع ر، َمر الِر

َواجهف و باؤهف عن ملالمتهف فضاًل عن جمههر الم لمين، مما  بمقاطعتهف، فامت   َ
اهار بعضهف َّل  رنَ ي  ه بعمد الم فد، و خر َّل  اةتبا  ي  ه في الايَ، 
ًا بلءغًا يءمن يتخلف عن َ اا الهاجب  ةت  تاب هللا عليهف بعد َ  َخ  الم لمه   ِر
ر الراة  عل  التعب، والظل الظليل عل  ةر الًم  وشدتها.  لغير ع ر، َّا َ  يْ 

ما تضيب عن شرةه ه ه  َما فتح مل ، ف يها من الدرو  والعظات -23
ِه  الدابء  ال   ا يفد الحقد عل    الص حات القالئل، ف يها يفد طاءع  الِر

مقاومءه َّل  ي  ه ِاياًل، فقد مَن عليهف بعد ك اح اِتمر بي ه وني هف َّةد  وعًرين 
ِ   لف يتركها فيها طريقًا للقضاا علءه وعل  َتباعه وعل   عهته َّا ِلمهها، فلما تف 
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ال صر عليهف، وفتح عاصم  ْو يتهف، لف يز  عل  َ  اِتغ ر لهف، َوطلب لهف له 
ِه كريف لف ير   ةريتهف، وما ي عل مثل ه ا وا فعله في التاريخ، ولم ما ي عله ِر
 ، بدعهته ملمًا وا ِءاَر، وإيما َرا  له هللا َ  يله  ها يًا وفاتحًا للقلهب والعقِه

 ، ا يزهه كما ي عل عظماا ال اتحين.وله ا  خل مل  خاشعًا شاكرًا هلل

ِه  -24 َهل مل  ةلم  َخر ، فقد علف هللا َ  العرب   ويءما فعله الِر م  
َعماا العرب  َهل مل  وهف  الته َّل  العالف، فأبق  عل  ةءاَ  ِءلهيه  ةمل  ِر
ال  الهد  وال هر َّل  الًعهب،  ليدخلها في  ين هللا، ولي القها بعد ذلَ َّل  ةمل ِر

هف ما َيق  تلَ الًعهب من عمايتها، َوخرجها من يا له    من َرواةهف وراةتهف وي ِه
 الظلمات ال  ال هر.

ها و رو  معاركه الحرنء   -25 ، هي العاَر البالغ  و خر ما ي كره من  رِو
بما ايتهَ الءه  عَه هللا من يصر في َمد ا يتصهره العقل، وه ا من َكار األ ل  

ِه هللا  ، وعل  َ  ااِالم  عَه هللا التي تم ل ب صرها ويصر عل  َ  محمدًا ِر
 عاتها والم م ين بها والحاملين للهائها، وما كا  هللا َ  يتخل  عن  عهته وهي ةب 
عَ رةمته كل شيا، وهللا  ورةم  ويهر، وهللا هه الحب وهه الرةمن الرةءف ال   ِو

ء  يره  للباطل َ  يهر ال ماوات واألرض، فمن ي تاء  َ  يا ئ يهر هللا!. وك
ي تصر ال صر األخير عل  الحب، وللهمفء  والق َه وال  ا  َ  تمه  لها الغلب  

 ال هائء  عل  الرةم  والصالح.

ِه هللا  والم لمين جراح في معركتي َةد وة ين، وا بد في الدعَه   ولقد َصاب ِر
ه  عزيز﴾ ]الحج: من ابتالٍا وجراح وهحايا قولي صر س هللا من ي صره، َّ  هللا لق

40.] 
 وووووووووووووووووو
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 العبر والاروس من عتح مك 
 

الم عل  من ا ياي بعده، َما بعد: الَ وال س  الحمد هلل وةده، والصس
فقدددد كدددا  فدددتح ملددد  بدايددد  فدددتح عظدددءف للم دددلمين، وقدددد كدددا  ال دددا  تبعدددًا لقدددريش فدددي 

ددرب والْه ءدد ، جداهليتهف، كمددا َيهددف تبدد  لقددريٍش فددي َِّددالمهف، وكايددَ ملدد  ع ًَر اصددم  ال
ددِه هللا  مدد  قهمدده وعًدديرته، فددإ  يصددره هللا  --وكايددَ القبائددل ت تظددر مددا ي عددل ِر

علدديهف،  خلددها فددي  ي دده، وإ  ايتصددرت قددريش، يلهيددها بدد لَ قددد ك ددههف َمددره، فقددد رو  
البخددار  عددن عمددرو بددن ِدددلم ، قدداِ: ك سددا بمدداا مدددمر ال دددا  وكددا  يمددر ب ددا الركبدددا  

دله، َوةد  1ل ا ، ما لل ا ؟ ما ه ا الرجل؟ف  ألهف: ما ل ، يءقهلده : يدزعف َ س هللا َِر
م  2َّلءه َو َوة  هللا بل ا ، فم َ َة ظ ذلَ فمأيسما يقر في صدر  وكايَ العرب َتَلهس
ددا  بإِدالمهف ال ددتح، يءقهلده : اتركددهه وقهمده فإيسدده َّ  ظهدر علدديهف فهده يارددي صدا ق، فلمس

َهل ال تح با ر ك  .3ل قهٍم بإِالمهف...  الحديثكايَ وقع  
وإذا تأمل ا َةداث ه ا ال دتح األكادر ي دتاء  َ  يددرب تمامدًا قءمد  الفهدا  وااِتًدها  
والمحن التي وقعَ من قاله. َّ  شيئًا من ه ا الفها  والتعب والمحن لدف يد هب بدد ًا، 

د علم دا فدي ولف تدرق يقاد   م لم دلف هددرًا، ولدف يتحمسدل الم دلمه  كدلس مدا اقدهه ممدا قد
هفددرتهف وغددزواتهف َوِدد ارهف، أل س ريدداح المصددا ف  فاجددأتهف بهددا، ولمددن كددل ذلددَ كددا  
وفب قايهٍ  ِماو ، ونح ب ِ   هللا في خلقه فمل التضدحءات المتقدمد  كايدَ تد    
َق اطًا من ْمن ال تح وال سصر وتلَ هي ِد   هللا فدي ببدا ه... ا يصدر بددو  َِّدالٍم 

  عاه يدد  هلل، وا عاه يدد  بدددو  بدد ِ وتضددحء  وهددراع  علدد  صددحءٍح وا َِّددالم بدددو 
بابه وجهدا  فدي ِدايله، ولد لَ كدا  ال دتح مليئدًا بالددرو  والعادر وال هائدد وهد ه لمحدات 

 من ال تح وعاره وفهائده:
بءددا  عاقبدد  يمددث العهدده  َويدده وخددءف للغايدد ، َّذ يمثددَ قددريش عهدددها فحلددَ بهدددا  -1

 َ تداف  ع ه وتحمءه.الهزيم ، وخ رت كءايها ال   كاي
تفلَري ال ادَه المحمديد  والدهةي الرندايي فدي ااخبدار بدالمرََ ةاملد  خاداب ةاطدب  -2

هد   بن َبي بلتعد ؛ َّذ َخادر ع هدا وعدن الملدا  الد   ايتهدَ َّلءده فدي ِديرها وهده )َرو 
 خاخ(.
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َهل بدر، وقد تفلس  ذلَ واهحًا فدي الع ده عدن  -3 فضيل  َّقال  عثَر المرام، وفضل 
 ب بعد عتابه، واعت اره عن ذلَ، بالتهن  م ه.ةاط
 --مًروبء  ال  ر في رمضا ، وجهاَ ال ادر والصدءام يءده. فقدد ِدافر ال ادي  -4

 َّل  فتح مل  في رمضا  وكا  في ال  ر الصائف والم ار ولف يعتب عل  َةد.
مًدروبء  التعمءدد  علدد  العدددو ةتدد  ْيباغددَ، قاددل َ  يلدده  قددد جمدد  قددهاه، فت ددرع  -5
ماا البًري . َّل  ءه الهزيم  وتقل الضحايا واألمهات من الفاياين ةق ًا للدَر
 بءا  المماِ المحمد  في قءا َ الفيهشع وتحقيب اايتصارات الباهَر. -6
: -تعدددال -مًدددروبء  َّرهددداب العددددو بإظهدددار القدددَه لددده، وفدددي القدددر   المدددريف قددداِ  -7

ْتف مَرن ْقهس  َتَاع   ِ وا  َلْهف مسا ا در ْكف  َو َخرريَن }َوََعر ر َوَعْدوس َُ وس  ْاهَ  برهر َعد  َناطر ال َخي لر ْتر هر ٍَ َومرن رَر
ر ْيدَهمس َّرَلدء ْمف  َوََيد َُ داريلر  َِ ٍا فردي  دن َشدي  َلْمْهف  َوَما ْت  رْقها  مر ْ َيع  َُ َلْمهَيْهْف  ف  َا َتع  ْتف  مرن ْ ويرهر

َلْمهَ { األي اِ  .60َا ْتظ 
دِهَّيزاِ ال   -8 َلهف، وقدد تفلسد  هد ا فدي َّعاداا الِر َبدا ِد ءا  كلمداٍت  --ا  م دا

ًَا، وهي:  من  خل  ار َبي ِ ءا  فهه  من، ومن  يقهلهن، يءله  ذلَ فخرًا له واعتزا
 خدددل الم دددفد فهددده  مدددن، ومدددن  خدددل  اره وَغلدددب بابددده فهددده  مدددن  ي دددا   بهدددا بدددأعل  

 صهته.
ددِه  -9 لدد   ائدده وإيعامدده علءدده َّذ  خددل ملدد  لرندده شددلرًا لدده ع --بءددا  تهاهدد  الِر

وهه ماأطئ الَر ، ةت  َّ س لحيته لتم  رةَل ياقته تهاهعًا هلل وخًهعًا. فلدف يددخل 
َِ الظلمدد  الفبددارين ِدد اكي الدددماا الباساشددين باألبريدداا  -وهدده الظددافر الم تصددر-  خدده

 والضع اا.
د، ولف يقتدل مد هف ِده  بءا  الع ه المحمد  الماير َّذ  ع ا عن ْقريٍش العدو األل -10

 َرنع  رجاِ وامَرتين.
بءا  المماِ المحمد  في عدله ووفائه، تفلس  ذلَ في ر  م تاح المعبد  لعثمدا   -11

 -رهدي هللا ع ده-بن َبي طلح ، ولف ْيعاه َمن طلبه م ه وهه  علي بن َبدي طالدب  
 وهه صهره المريف وابن عمه.

-ل، وإبعا هدا مدن الم داجد بيدهت هللا وجهب ك در األصد ام، والصدهر، والتماْيد -12
 .-تعال 
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: )قددددد َجريددددا مددددن َجددددرت يددددا َم  - -تقريددددر مادددددَ الفددددهار فددددي ااِددددالم لقهلدددده -13
 .4هايئ(
هله َوولي األمر في المعروم  -14 وجهب الاءع  عل  ااِالم، وهي الااع  هلل وِر

 5وما ي تااع.
 والحمد هلل رب العالمين

----------------- 
 (.617 /7ع وعن ةاِ العرب معه.فتح البار  )-–أله  عن ال اي َ  ي  - 1
ب تح َوله والالمع وتًديد الهاوع َ  ت تظر ع وإةدد  التدااين مح وفد .فتح البدار   - 2
(7/ 617.) 
َ ع ةديث رقف) - 3  (.3963رواه البخار   كتاب المغا
 (.2935َخرجه البخار  كتاب الفزي  برقف)- 4
 يا محب( للًءخ َبي بلر الفزائر . ايظر: )ه ا الحايب -5

 وووووووووووووووووو
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 دروس وةبر أخرى 
 

 وعي عتح مك   وغزوة حنين حكم كثيرة منه : 
  ك ن لهذا الفتح آث ر ةظيم  ديني  وسي سي  واجتم عي  -*
وقددد بدددَت هدد ه اْلْددار بصددهَر يلم ددها كددل مددن يمعددن ال ظددر فددي هدد ا ال ددتح المبددارب،  

بال ا  وةرصه عل  األخد  بأيدديهف لءعيدد   ابء  فتمثلَ في رفقه فأما اْلْار ااجتم
َّليهف ْقتهف بأي  دهف، ونالههد  الفديدد الد   ِدءار علد  بلددهف، وتعيدين مدن يعلمهدف، 

في مل  بعدد ايصدرافه  -رهي هللا ع ه  -وي قههف في  ي هف، فقد َبق  معاذ بن جال 
ار ال ءاِددء  فقددد عددين عتدداب بددن ع هددا لءصددلي بال ددا ، وي قههددف فددي  يدد هف، َومددا اْلْدد

َِيد َميًرا عل  مل ، يحلف في ال ا  بلتاب هللا، يءأخ  لضدعء هف، وي تصدر للمظلدهم 
، َوما اْلْار الدي ء  فإ  فتح ملد  وخضدهعها ل دلاا  ااِدالم، قدد َق د  92 من الظالف

 .93 االعرب جمءًعا بأ  ااِالم هه الدين ال   ارتضاه هللا لعبا ه فدخلها يءه َفهاج
 تحقق وةا هللا ب لتمكين للمؤمنين الص دقين -*
بعدددد مدددا هدددحها بالغدددالي وال  دددء ، وةققدددها شدددروط التملدددين َوخددد وا بأِدددبابه، وقاعدددها  

مراةلدده وتعدداملها مدد  ِدد  ه ك دد   اابددتالا، والتددداف ، والتدددرج، وتغيددر ال  دده ، واألخدد  
المعبد  م ذًيدا للصدالَ  باألِباب، وا ي    تلَ الصهَر الرائع  وهي وقهم بدالِ فدهق 

َغالله وةديده، ها هه اليهم « َةد َةد»بعد َ  ع ب في باحاا مل  وهه ير  :  في 
 94.اايما قد صعد فهق المعب ، ويرف  صهته الفميل باألذا  وهه في يًَه 

 وووووووووووووووووو

                                                
، ص - 92 ِه  .266ايظر: تأمالت في ِيَر الِر
 .267المصدر ي  ه، ص - 93
 (108/ ص  4)ج  -ال يَر ال اهي  عرض وقائ  وتحليل َةداث  - 94
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 عتح مك  وةبرته لح ضر المسلمين ومستقبلهم
 

 اللهاا الركن محمه  شيث خااب
 قف العام المه 
 . الم لمه : 1

كايددَ ه دداب هديدد  الحدياءدد  خيددرًا علدد  الم ددلمين، فقددد قضددها خاللهددا علدد  يهدده  فددي 
المدي   الم هَر وخارجها ع لريا، فلف يعد لهف َ  خار ع لر  يهد  الم دلمين. كمدا 
َتاةدَ للم دلمين ال دءاَر علد  القبائدل العرنءدد  فدي شدمالي المدي د  ةتد  ةددو  الًددام 

وايتًددر ااِددالم بدين القبائددل العرنءدد  كلهددا، فأصدبح الم ددلمه  القددَه الضددارن  والعدراق، 
 األول  في شبه الفزيَر العرنء  كلها. 

ولف ياب َمام الم لمين غير فتح مل ، تلَ المدي د  المقدِد  التدي ايتًدر ااِدالم فيهدا 
 َ  َيضًا، ولف يحل  و  فتحها وعه َ الم تضع ين الد ين َخرجدها م هدا بغيدر ةدب َّا

 عل  الهفاا به.   يقهلها رن ا هللا، َّليها، غير صلح الحدياء  ال   يحرص ال اير 
 . المًركه : 2

َ   ايتًار ااِالم بين ق ف كاير من القبائل ومن هم ها قريش ونقاا الق ف اْلخدر 
عل  الًرب َّل  ت رق كلم  القبائل واِتحال  جم  تلدَ الملمد  علد  ةدرب الم دلمين. 

َبءف م ءار ي دتاء  تهجيههدا َّلد  مدا يريدد ةدين يريدد: الم دلمه  ولف ياب  في قريش 
فيهددا ا يخضددعه  َّا ألوامددر ااِددالم، والمًددركه  فيهددا بددين متاددرم يدددعه للحددرب 

 مهما تمن يتائفها، ومعتدِ يعتار الحرب كاْر  تحيب بقريش.
 َّعال  الحرب: 

زاعددد  ةل دددداا الم ددددلمين، َرا  ب ددده بلددددر ةل ددداا قددددريش َ  يأخددد وا بثدددداراتهف مدددن ب ددددي خ
وةرهددهف علدد  ذلددَ متارفدده قددريش بقءددا َ علرمدد  بددن َبددي جهددل وق ددف مددن ِددا ات 
قددريش، َومدددوهف ِددرًا بالرجدداِ وال ددالح. وقامددَ بلددر بددالهفهم المباغددَ علدد  خزاعدد  
فمادوهف خ ائر بداألرواح واألمدهاِ، والتفدأت خزاعد  َّلد  الايدَ الحدرام فادار تهف بلدر 

د  بصدلح الحدياءد ، فايتهدَ الهديد  بدين قدريش مصمم  عل  القضاا عليه ف غير ملتْر
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وةل ائهدا مددن جهدد  وندين الم ددلمين وةل ددائهف مدن جهدد  َخددر ، وكدا  الدد   يقددَّ هدد ه 
 الهدي  قريش ونلر. 

دددارع عمددددرو بددددن ِددددالف الخزاعددددي بالتهجدددده َّلدددد  المدي دددد  ةدددداماًل َيبدددداا يقددددَّ صددددلح  ِو
مدددا َصددداب     ال ادددي الحدياءددد ، فلمدددا وصدددل َّلددد  المدي ددد  قصدددد الم دددفد وقدددص علددد
يصددرَت يددا عمددرو بددن : «خزاعدد  مددن بلددر وقددريش فددي ملدد  وخارجهددا، فأجابدده ال اددي 

 » ِالف!
بمددا   وخدرج بدديل بددن ورقداا فدي ي ددر مدن خزاعد  ةتدد  قددمها المدي د ، فددأخاروا ال ادي 

 عل  فتح مل .   َصابهف فعزم ال اي 
ا الهديد  بدين قدريش والم دلمين، وقدر قا َ قريش المعتدله  وعقالؤهف ماذا يع ءه ايتهدا

 فقرروا َّي ا  َبي ِ ءا  بن ةرب َّل  المدي   للتًاث بتثايَ العهد وإطال  مدته. 
في طريقه َّل  المدي   اق  بديل بن ورق  َوصحابه » ع  ا «ولما وصل َبه ِ ءا  

َوخاددروه بمددا ةدددث بددين بلددر   عائدددين مددن المدي دد ، فخددام َ  يلهيددها جدداؤوا ال ادديس 
زاع ، مما يزيد مهمتده التدي جداا مدن َجلهدا تعقيددًا، َّا َ  بددياًل ي د  مقابلتده لل ادي وخ
  ولمن َبا ِ ءا  فحص فضالت راةل  بديل فهجد يءه يه  التمدر، فعدرم َيده كدا ،

 في المدي  . 
َوج  ال اي  ووصل َبه ِ ءا  َّل  المدي  ، فقصد  ار اب ته َم ةايب  رهي هللا ع ها 

َر بدي «ل  عل  ال راش فاهته  ويه فقاِ لها: ، فأرا  َ  يف يا ب ءد ! َمدا َ ر  َرغاد
َر به ع ي؟ ِه هللا، َويدَ مًدرب «فقالَ: » عن ه ا ال راش، َم رغا بل ه ا فراش ِر

َر بعد  شر.«فقاِ: » يف .  » وهللا لقد َصاب
فددددأب ..   واِتًدددد   َبدددده ِدددد ءا  بددددأبي بلددددر الصددددديب رهددددي هللا ع دددده لددددءللف ال ادددديس 

ََيدا َشد   لمدف «  بعمر بن الخااب رهي هللا ع ه، فأغلظ له في الدر  وقداِ: واِتً 
ِه هللا   » ؟ وهللار له لف َجد َّا ال سرس لفاهدتمف به.ع د ِر

و خددل َبدده ِدد ءا  علدد  علددي بددن َبددي طالددب كددرم هللا وجهدده وع ددده فاطمدد  رهددي هللا 
ِه هللا «ع ها، فقاِ علي:  عل  َمدر مدا ي دتاء  َ    وهللا يا َبا ِ ءا  لقد عزم ِر

 » يملمه يءه.
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َ  يفير اب هدا الح دن بدين ال دا ، فقالدَ:   واِتً   َبه ِ ءا  ب اطم  ب َ ال اي 
ِه هللا «  .» ما يفير َةد عل  ِر

واِت صددح َبدده ِدد ءا  علءددًا بعددد َ  اشددتدت علءدده األمددهر ف صددحه َ  يعدده  مددن ةيددث 
ف بمدا لقدي مدن صددو ، ولدف يادب ه داب َت ، فق دل َبده ِد ءا  عائددًا َّلد  قدريش لءخادره

 شَ في َّعال  الحرب. 
 ااِتعدا ات للحرب: 

َصحاَبه بإيفاَ اِتعدا اتهف للحركد ، ونعدث مدن يخادر قبائدل الم دلمين   َمر ال اي 
َهلده َ  يفهدزوه، ولم ده لدف  خارج المدي   بإيفاَ اِتعدا اتهف للحركد  َيضدًا، كمدا َمدر 

 باتفاهه ةركته، بدل َخ د  هد ه ال ءدات ةتد  عدن َقدرب يخار َةدًا ب ءاته الحقءقء  وا
ددل ِددري  َبدي قتددا َ األيصددار  َّلد  باددن َّهددف ليزيدد مددن اِددداِ  المقدرنين َّلءدده، ْدف َِر

 ال تار المثء  عل  يءاته الحقءقء . 
َوج ال اي  ، فقاِ لها: َ  و خل َبه بلر الصديب رهي هللا ع ه عل  اب ته عائً  

ددِه هللا  َ  تفهددزوه؟ قالددَ: يعددف، فتفهددز. فقدداِ: فددأين تري دده يريددد؟   ب ءد ! ََمددركف ِر
 قالَ: وهللا ا َ ر . 

بأيدده ِدائر َّلدد  ملدد . وندث عيهيدده لءحددِه   ولمدا اقتددرب مهعدد الحركدد ، صددرح ال ادي 
ددال    و  وصدِه َيبداا اتفداه ةركتده َّلد  قدريش، ولمددن ةاطدب بدن َبدي بلتعد  كتدب ِر

بهدد ه   هددا ب َءددات الم ددلمين، فعلددف ال اددي َعااهددا امددرََ متهجهدد  َّلدد  ملدد ، يخاددرهف في
ددال ، ونعددث علددي بددن َبددي طالددب والزنيددر بددن العددهام رهددي هللا ع همددا، فأ ركاهددا  الِر

ال  التي كايَ معها.   َوخ ا م ها تلَ الِر
ِه هللا  دِه هللا بدين َظهدرهف   و عا ِر ةاطبًا ي أله: ما ةمله عل  ذلَ؟ قاِ: يا ِر

فقدداِ عمددر بددن الخادداب:  ع ددي فألهددرب ع قدده، فددإ  ولددد وَهددل، فصددايعتهف علدديهف. 
ََما َّيه قدد صددقمف؛ ومدا يددريَ، لعدل هللا اطلد  «قاِ:   الرجل قد يافب. ولمن ال اي 

وشد   لحالادب ماهدءه الحافدل بالفهدا ، ». عل  من شدهد بددرًا فقداِ: اعملدها مدا شدئتف
 ، َومر الم لمين َ  ي كروه بأفضل ما يءه. فع ا ع ه ال اي 

 الفاياين  قهات
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ددددِه القائددددد علءدددده َفضددددل الصددددالَ  .1 الم ددددلمه : عًددددَر  ام رجددددل، بقءددددا َ الِر
 وال الم. 

 المًركه : قريش ون ه بلر، كل قايل  م هما لها قائدها الخاص.  .2
 في الاريب َّل  مل  الملرم : 

غا ر الم لمه  المدي د  الم دهَر فدي رمضدا  مدن ال د   الثام د  الهفريد  قاصددين فدتح 
ددلءف ومزي دد  وغا ددا   ملدد ، وكددا  جددءش الم ددلمين م ل ددًا مددن األيصددار والمهدداجرين ِو

وغ ار َوِلف.. وطهائدف مدن قدء  َوِدد وتمدءف وغيدرهف مدن القبائدل األخدر ، فدي عدد  
َ ا  عددد ه  وْعددد  لددف تعرفدده الفزيددَر العرنءدد  مددن قاددل، وكلمددا تقدددم الفددءش مددن هدفدده ا

الاريب َّلءه. وم  كثافد  هد ا الفدءش  بايضمام م لمي القبائل التي ت لن عل  جاياي
وقهتدده وَهميتدده، فقددد بقددي ِددر ةركتدده ملتهمددًا ا تعددرم قددريش ع دده شدديئًا. يبددالرغف مددن 

فددي ةددل مددن مهدداجمتهف، ولم هددا لددف تمددن تعددرم متدد  َويددن   اعتقددا  قددريش َ  ال اددي 
وكء  ِءفر  الهفهم المتهق . ولًعهر قريش بالخار المحددق بهدا، َِدرع كثيدر مدن 

ا بدددالخروج َّلددد  الم دددلمين اعدددال  َِّدددالمهف، فصدددا م بعدددَّ هددد اا، ومددد هف رجالهددد
 ، جءَش الم لمين في طريقه َّل  مل  الملرم . العبا  بن عاد المالب عف ال اي 

ووصل جءش الم لمين َّل  مهه  مَر الظهدرا  علد  م داف  َرنعد  فراِدخ مدن ملد ، 
فدي جءًده يدارًا، ةتد  تدر  َ  يهقد كل م دلف   فع لر الم لمه  ه اب. َومر ال اي 

ر ذلددددَ فددددي مع هياتهددددا فت ت ددددلف  قددددريش هددددخف الفددددءش  و  َ  تعددددرم ههيتدددده فيددددْ 
هدفدده ال ددلمي فددي فددتح ملدد  بدددو  َّراقدد    للم ددلمين  و  قتدداِ، وندد لَ يحقددب ال اددي 

  ماا. 
َووقددد عًددَر  ام م ددلف ييددرايهف، وَرت قددريش تلددَ ال يددرا  تمددأل األفددب البعيددد، فأِددرع 

ديل بن ورقاا وةلءف بدن ةدزام بدالخروج باتفداه ال يدرا ، لءعرفدها مصددرها َبه ِ ءا  ون
ويءات َصحابها، فلما اقترنها من مهه  مع لر الم لمين قاِ َبده ِد ءا : هد ه وهللا 
خزاع  ةمًتها ]جمعتها[ الحرْب. فلف يقت   َبه ِ ءا  به ا الفهاب، فقاِ: خزاع  َقل 

 . َوذِ من َ  تمه  ه ه ييرايها وع لرها
لءخادر   قد خرج من مع دلر الم دلمين راكبدًا بغلد  ال ادي   وكا  العبا  عف ال اي 

ر في مع هياتها  قريًًا بالفءش العظءف ال   جاا لقتالها وال   ا قال لها به، ةت  يْ 
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ويضدددارها علددد  الت دددلءف  و  قتددداِ، يدددءحقن بددد لَ  مااهدددا ويددد من لهدددا صدددلحًا شدددري ًا 
روف  ال تائج ِل ًا، ف دم  وهده فدي طريقده محداوَر َبدي ويخلصها من معرك  خاَِر مع

ِدد ءا  ونددديل بددن ورقدد ، فعددرم العبددا  صددهت َبددي ِدد ءا ، ف ددا اه َوخاددره بهصدددِه 
ِه  ةت  ي ظدر فدي َمدره قادل َ  يددخل   جءش الم لمين ويصحه بأ  يلفأ َّل  الِر

 الفءش فاتحًا صباح غد، يءحيب به ونقهمه ما ي تحقهيه من عقاب. 
وتهَجهددا يحدده مع ددلر الم ددلمين، فلمددا   عبددا  َبددا ِدد ءا  علدد  بغلدد  ال اددي َور م ال

وصال َّل  المع لر و خاله َخ ا يمدرا  ب يدرا  الفدءش فدي طريقهمدا َّلد  خءمد  ال ادي 
  فلما مَرا ي ار عمر بن الخااب رهي هللا ع ه عرم َبا ِ ءا  َو رب َ  العبدا ،

ددأله َ  يددأمره بضددرب ع ددب َبددي   يريددد َ  يفيددره، فأِددرع عمددر َّلدد  خءمدد  ال اددي  ِو
َمددر عمدده َ  ي تصددحب َبددا ِدد ءا  َّلدد  خءمتدده، ْددف يحضددره   ِدد ءا ، ولمددن ال اددي 

َِلَف لءحقن  مده،   َّلءه صباح غد، فلما كا  الصباح وجيا بأبي ِ ءا  َّل  ال اي 
ددِه هللا، َّ  َبددا ِدد ءا  رجددل يحددب هدد ا ال خددر، فاجعددل لدده شدديئًا.  فقدداِ العبددا : يددا ِر

َغلددب علءدده بابدده فهدده ل اددي فقدداِ ا : يعددف، مددن  خددل  ار َبددي ِدد ءا  فهدده  مددن، ومددن 
  من، ومن  خل الم فد فهه  من. 

ب مدددن ِددددير األمدددهر كمدددا يحدددب بعيدددددًا عدددن وقدددهع الحددددرب،   َورا  ال ادددي  َ  ي دددتْه
فأوصددد  العبدددا  باةتفددداَ َبدددي ِددد ءا  فدددي مضددديب الدددها   ةتددد  ي دددتعرض الفدددءش 

 َي  فمَر للمقاوم .  الزاةف كله، فال تبق  في ي  ه
ددِه  َْ بددأبي ِدد ءا  ةتدد  ةب ددته بمضدديب الددها   ةيددث َمريددي ِر قدداِ العبددا : خرجدد
 : هللا، ومرت القبائل عل  راياتهدا، كلمدا مدرت قايلد  قداِ: يدا ببدا ، مدن هد اا؟ فدأقِه
 : : يدا ببدا ، مدن هد اا؟ فدأقِه : مدالي ول دلءف! ْدف تمدر بده القايلد  يءقدِه ِلءف. يءقدِه

: ومالي ولمزي  ! ةت  ي دت القبائدل، مدا تمدر بده قايلد  َّا ِدأل ي ع هدا،  مزي  . يءقِه
 ِْ ده فدي كتياتده الخضدراا، وفيهدا   فإذا َخارته قاِ: مالي ول اي فال ! ةتد  مدَر الِر

المهددداجرو  واأليصدددار ا يدددر  م هدددا َّا الحددددق مدددن الحديدددد، فقددداِ: ِدددبحا  هللا، يدددا 
دِه هللا  ي المهداجرين واأليصدار. قداِ: مدا ألةدد فد  ببا ! من ه اا؟ قلَ: ه ا ِر

به اا من قال وا طاق ! وهللا يا َبا ال ضل، لقد َصبح ملَ ابن َخءَ الغدَا عظءمًا. 
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. قدداِ: يعددف َّذ . ع ددد ذلددَ قدداِ العبددا  ألبددي  قدداِ العبددا : يددا َبددا ِدد ءا ، َّيهددا ال اددَه
 ِ ءا : ال فاا َّل  قهمَ، فأِرع َبه ِ ءا  َّل  مل . 

 الملرم : قال  خِه مل  
 خددل َبدده ِدد ءا  ملدد  ماهددهرًا مدد عهرًا، وهدده يحدد  َ  مددن ورائدده َّعصددارًا َّذا ايالددب 
َهل ملمد  قدهات الم دلمين تقتدرب مد هف، ولدف يلهيدها  اجتاح قريًًا وقض  عليها. وَر  
ةتدددد  ذلددددَ الهقددددَ قددددد قددددرروا قددددرارًا ةاِددددمًا بًددددأ  القتدددداِ وا اتخدددد وا تدددددابير القتدددداِ 

ِددا اتهف ي تظددرو  الددَر  األخيددر، فددإذا بصددهت َبددي ِدد ءا  الضددروري ، فدداجتمعها َّلدد  
َمددًا: يددا معًددر قددريش، هدد ا محمددد قددد جددااكف يءمددا ا قاددل لمددف بدده،  ي الددب مفلفدداًل جا

 فمن  خل  ار َبي ِ ءا  كا   م ًا. 
َوج َبدي ِد ءا  التدي كايدَ تًداي  المتادرفين مدن  دمعَ ه دد ب دَ عتبد  بدن رنءعد   ِو

َوجهدددا، ف ادددَ َّلءددده َوخددد ت بًدددارنه وصددداةَ: اقتلدددها هددد ا مًدددركي قدددريش مدددا قالددده  ْه
 الحميَ الدِف األةم  ]َ  ه ا الزق الم ت خ[، قَبح من طلءع  قهم. 

ولف يلترث َبه ِ ءا  ب باب امَرته، فعاو  تح يره: ويلمف ا تغريمف ه ه مدن َي  دلف، 
 فإيه قد جااكف ما ا قال لمف به، فمن  خل  ار َبي ِ ءا  فهه  من. 

َغلدب علءده بابده فهده  مدن، وقالَ قري ش: قاتلَ هللا، ومدا تغ دي ع دا  ارب؟ قداِ: ومدن 
ومن  خل الم فد فهه  من. َوصحاَ مل  الملرم  ت تظر  خدِه الم دلمين: اخت د  
الرجاِ وراا األبهاب المهصدَ، واجتم  بعضهف في الم دفد الحدرام، ونقد  المتارفده  

 مصرو  عل  القتاِ.
 خا  ال تح: 

ال تح تتلخص: المء َر بقءا َ الزنير بن العهام، واجاها  خِه ملد  كايَ مفمل خا  
 من شماليها. 

والمءم   بقءا َ خالد بن الهليد، واجاها  خِه مل  من ج هنها، وقهات األيصار بقءدا َ 
ِعد بدن ببدا َ، واجاهدا  خدِه ملد  مدن غرنيهدا، وقدهات المهداجرين بقءدا َ َبدي عايددَ 

ن شماليها الغرني من اتفاه جال ه د. ومثابد  اجتمداع بن الفراح واجاها  خِه مل  م
قهات الم لمين بعد َّيفاَ ال تح فدي م اقد  جادل ه دد. وكدا  اجتمداع قدهات الم دلمين 

 بعد َّيفاَ ال تح في م اق  جال ه د. 
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لقا تددده تددد ص: بدددأا يقددداتلها َّا َّذا اهددداروا اهدددارارًا علددد    وكايدددَ َوامدددر ال ادددي 
 تح ِلمءًا وندو  قتاِ. القتاِ، لغرض َ  يتَف ال 

 ال تح: 
قاددل شددروع َرتدداِ الم ددلمين بدددخِه ملدد  الملرمدد ، ِددم  ق ددف مددن الم ددلمين ِددعد بددن 

: اليهم يهم الملحم ، اليهم ت تحل الحرم .. ل لَ َر  ال اي  ةدين بلغده   ببا َ يقِه
َهددددَ  مددا قددداِ ِددعد، َ  يأخددد  الرايدد  ويددددفعها َّلددد  اب دده قدددء  بددن ِدددعد، َّذ كددا  قدددء  

بًا مددن َبءدده َوكثددر ِددءاَر علدد  ي  دده، لمددي يحددِه علءدده الصددالَ وال ددالم  و  َعصددا
 ايدفاع ِعد اْاَر الحرب ِو َ الدماا  و  م هغ. 

و خلددَ قددهات الم ددلمين ملدد  فلددف تلددب مقاومدد ، َّا جددءش خالددد بددن الهليددد، فقددد تفمدد  
ل متارفه قريش م  بعَّ ةل ائهف من ب ي بلدر فدي م اقد  الخ دفد ، فلمدا وصدلها رتد
خالد َماروه بهابل من يبالهف، ولمن خالدًا لف يلاث َ  فدَرقهف بعدد َ  قتدل رجدال  مدن 
ددهيل بددن عمددرو  رجالدده هددال طريقهمددا واي صددال ع دده، ولددف يلاددث صدد ها  بددن َمءدد  ِو
وعلرمد  بدن َبدي جهددل ةدين َروا الددائَر تددور علدديهف َ  تركدها مهاهدعهف فدي الخ دمدد  

المقدِدد  للم ددلمين، وفتحددَ َبهابهددا لهددف، وعددا   وفددروا مدد  قددهاتهف، واِت ددلمَ المدي دد 
 الم تضع ه  ال ين َخرجها م ها بغير ةب َّ ل   يارهف َومهالهف. 

 في مل  الملرم : 
والم دددلمه  فددي م اقددد  جادددل ه دددد، بعددد َ  ِدددءار الم دددلمه  علددد    ع ددلر ال ادددي 

ار جمء  مداخل مل ، فلما اِتراح وتفمعَ َرتاِ الفءش، يهَّ والمهاجرو  واأليص
بين يديه وخل ه وةهله، ةت   خل الم فد الحرام، فأقال َّل  الحفر األِه  فاِتلمه، 
الْمائ  صد ف، ياع هدا  ْف طام بالايَ العتيب وةِه الايَ، وكا  في المعب  ِته  ْو
َههقدًا) (جداا الحدب ومدا  َهب الباطْل َّ  الباطل كدا   : (جاا الحب و بالقه  وهه يقِه

ْئ الباطددل ومددا يعيدد)  ْددف  عددا عثمددا  بدن طلحدد ، فأخدد  م ده م تدداح المعبدد  و خلهددا، ْياددر
َام، فمحدا  فَر  الصهر تمل ها، ومن بي ها صهرتا  ابراهءف وإِماعيل ي تق ما  باأل
مدا فدي المعبد  مدن صدهر، ْدف صدل  و ار فدي الايدَ يلادر، ولمدا ايتهد  تاهيدر الايددَ 

ا «يصد  ، فقداِ: من األص ام والصهر، وقف عل  بداب المعبد ، وقدريش ت ظدر مداذا 
َّلده َّا هللا وةددده ا شددريَ لده، صدددق وعددده، ويصددر عادده، وهددزم األةددزاب وةددده. َّا 
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دقاي  الحداج. يدا معًدر  كل مأَْر َو مداِ فهده تحدَ قددمي هداتين، َّا ِدداي  الايدَ ِو
قدريش، َّ  هللا قدد َذهددَب عد مف يخددَه الفاهلءد  وتعظمهدا باْلبدداا: ال دا  مددن   م، و  م 

هدا ال دا  َّيدا خلق داكف مدن ذكدر َويثد  وجعل داكف شدعهنًا وقبائدل لتعدارفها من تراب (يدا َي
َّ  َكدرملف ع دد هللار َتقداكف َّ  هللا علدءف خايدر). يدا معًدر قدريش، مدا تدرو  َيدي فاعددل 

ف اخهتده: «قالها: خيرًا، َخ كريف وابن َخ كريف. قاِ: » بلف؟ فإيي َقِه كما قاِ يِه
 » يتف الالقاا.(ا تثريب علءلف اليهم)، اذهاها فأ

بدد لَ فددي َِو يددهم مددن َيددام فددتح   طهددر الم ددلمه  الايددَ مددن األصدد ام، َوتددف ال اددي 
ملدد  مددا  عددا َّلءدده م دد  عًددرين ِدد  : َتددف تحاددءف األصدد ام والقضدداا علدد  الْه ءدد  فددي 
الايَ الحرام بمًهد من قريش، تر  َص امها التدي كايدَ تعادد ويعادد  باؤهدا، وهدي ا 

  هرًا. تملَ ل   ها ي عًا وا
َهلهددا فددي الدددين،   َوقددام ال اددي  خم دد  عًددر يهمددًا، يَظددف خاللهددا شدد و  ملدد ، وفَقدده 

ل بعَّ ال رايا للدعَه َّل  ااِالم وتحاءف األص ام، من غير ِ َ للدماا.   َوِر
 عاَر ال تح: 

 .       المتما : 1
، فدأمهرهف كل هدا ملًدهف ، ما َةهج الم دلمين اليدهم َ  يتعلمدها المتمدا  مدن هد ه الغدزَو

بددل ملًدد  ، وَعددداؤهف يعرفدده  عدد هف كددل شدديا، ا تمددا  تخ دد  علدديهف، فددال ِددر لددد  
 الم لمين يبق  ملتهمًا. 
َشدد الحدرص علىدأا يلًدف يءاتده ل دتح ملد  أل  َّي دا ، ع دددما   لقدد ةدرص ال ادي 

 اعتزم الحرك  َّل  مل  وكا  ِايله َّل  ذلَ المتما  الًديد.
به عن ي  ده: َبدي بلدر الصدديب، بدل لدف يدبح ب ءاتده ألةدب لف يبح ب ءاته ألقرب َصحا

ال  ددداا َّلءددده عائًددد  ب دددَ َبدددي بلدددر الصدددديب، ونقيدددَ يءاتددده ملتهمددد  ةتددد  َيفدددز هددده 
َوصددحابه جمءدد  اِددتعدا ات الحركدد ، وةتدد  وصددل َمددر ااِتحضددار َّلدد  الم ددلمين 
 كافددد  خدددارج المدي ددد  و اخلهدددا، ولم ددده كًدددف يءاتددده فدددي الحركددد  َّلددد  ملددد  قايدددل مهعدددد
خروجه من المدي  ، ةيث لف ياب ه اب م هغ للمتمدا ، أل  الحركد  َصدبحَ وشدءل  

 الهقهع. 
 وم  ذلَ، بث عيهيه َورصا ه، لتحِه  و  ت رب المعلهمات عن ةركته َّل  قريش. 
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َهلهددا َّلدد   بددث عيهيدده  اخددل المدي دد  لءقضددي علدد  كددل محاولدد  لت ددريب األخبددار مددن 
ددا ََ كءدد  اطلدد  علدد  َِّر ددالته َّلدد  ملدد ، قددريش، وقددد َريدد ِ ةاطددب بددن َبددي بلتعدد  بِر

ال .   فاِتااع ةفز تلَ الِر
ونددددث عيهيدددده َورصددددا ه  اخددددل المدي دددد  وخارجهددددا لءحددددرم قريًددددًا مددددن الحصددددِه علدددد  
دددداِ  المعلهمددددات عددددن يءددددات الم ددددلمين، ولءحددددرم الم ددددافقين والمددددهالين لقددددريش مددددن َِّر

 المعلهمات َّليها. 
الحدد ر، ةتدد  وصددل َّلدد  هددهاةي ملدد ،  يقظددًا كددل الءقظدد ، ةدد رًا كددل  ونقددي ال اددي 

َعظف يفاح.   ويفح بترتيباته في ةرما  قريش من معرف  يءات الم لمين 
ظددداًل كثء دددًا مدددن المتمدددا  علددد  يءاتددده، بعدددث ِدددري  َبدددي قتدددا َ   ولمدددي يلقدددي ال ادددي 

األيصددار  َّلدد  باددن َّهددف، شددمالي المدي دد  الم ددهَر، بي مددا كددا  ي ددتعد ل ددتح ملدد  فددي 
 هَر، ف ارت َخبار الم لمين بأيهف يتفهده  شدماًا لمتمدا  اتفداههف ج هب المدي   الم
 يحه الف هب. 

وله ايمً َ يءات الم لمين لقريش في وقَ مبلر، اِتااعَ ةًد ةل ائها وت ظدءف 
قهاتهددا وإعدددا  خادد  م اِددب  لمقابلدد  الم ددلمين، واِددتااعَ مقاومدد  الم ددلمين َطددِه 

وقعَ بهف خ ائر في األرواح واألمهاِ، وكايَ مدَ ممل    فاعًا عن مل  الملرم  وأل
قددريش قددد اِددتااعَ ةًددد عًددَر  ام مقاتددل فددي غددزَو األةددزاب كمددا هدده معددروم، 

 وناِتااعتها َ  تحًد مثل ه ا الحًد َوكثر  فاعًا عن مل . 
ولء  مدن ال دهل َ  يتحدرب جدءش هدخف تعددا ه عًدَر  ام مقاتدل مدن المدي د  َّلد  

م قدريش وقدَ ةركتده ومهعدد وصدهله ويءاتده، ةتد  يصدل مل  بالمراةدل  و  َ  تعدر 
ذلَ الفءش اللفب َّل  ههاةي مل  القريبد ، يء لدَ األمدر مدن قدريش، وا تعدرم مدا 

 تص   َّا اللفها َّل  ااِت الم  و  مقاوم . 
فددددي المتمددددا  ََم ددددَ لدددده مباغتدددد  كاملدددد  لقددددريش، َوجارتهددددا علدددد    َّ  تدددددابير ال اددددي 

 ِت الم. الرههخ لألمر الهاق : اا
وهد ا المتمدا  ا مثيدل لده فدي ِدائر الحدروب، مدا َةرايدا َ  يتعلمده ويقتدد  بده وي دير 

 عل  م هاله. 
 .       بعد ال ظر: 2
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القائد المتميز هده الد   يت دف ببعدد ال ظدر، بااهداف  َّلد  مزايداه األخدر ، ويتخد  لمدل 
ائر قهاتددددده َمدددددر محتمدددددل الهقدددددهع التددددددابير الضدددددروري  لمعالفتددددده،  و  َ  يتدددددرب مصددددد

 لالةتماات بدو  َّعدا  كامل. 
َعددَد  َّ  ال صددر مددن ع ددد هللا، ي تءدده مددن يًدداا، ولمددن هللا ِددبحايه وتعددال  ي صددر مددن 
عَدته واةتاط لمدل اةتمداِ كايدر َو صدغير قدد يصدا فه، لد لَ يًدد  الع دلريه  علد  

 َّ خاِ ََِه ااةتماات في ة ابهف في َي  عملء  ع لري . 
َ  يحدب  َبده ِد ءا  فدي مددخل الفادل َّلد  ملد ، ةتد  تمدر علءدده   لقدد َمدر ال ادي 

ج ه  الم لمين، يءحدث قهمه عن بي   ويقين،ولمدي ا يتمده  َِّدراعه فدي العده َ َّلد  
قريش قال َ  ت هار مع هياته تمامًا، ِابًا اةتماِ وقهع َيد  مقاومد  مدن قدريش، مهمدا 

بعددد َ  َر  قددهات الم دددلمين تمددن يهعهددا و رجدد  خاهرتهددا. وفعدداًل اقت دد  َبدده ِدد ءا  
 كلها، َ  قريًًا ا قال لها بالمقاوم . 

فددي ة دداباته َِددَه ااةتمدداات َيضددًا، ع ددد ت ظءمدده خادد  ال ددتح،   وقددد َ خددل ال اددي 
فمايَ تلَ الخا  ت من تاهيب الالد من جهاته األرن  بقهات ملت ء  بد اتها، بإملايهدا 

 ، وندد لَ ت ددتاء  القضدداا علدد  َيدد  العمددل م ددتقل  عددن القددهات األخددر  ع ددد الحاجدد
َي  قهات قريش َّل  َق دام لمقاومد   مقاوم  في َي  جه  من جهات مل ، كما ت من ته
 كل رتل من َرتاِ الم لمين عل  اي را ، فتمه  قهات قريش هعء   في كل ملا . 

هدد ه التدددابير ال اعلدد  بددالرغف مددن اعتقددا ه بددأ  اةتمدداِ مقاومدد  قددريش   واتخدد  ال اددي 
م ددلمين هددعء  جدددًا، وذلددَ لءحددِه  و  مباغتدد  قهاتدده وإيقدداع الخ ددائر لهددا، مهمددا لل

 تمن الظروم واألةهاِ. 
 فما َةر  َ  يتعلف الم لمه  ه ا الدر  ويابقهه في َّعدا  خااهف المصيري ! 

 .       العقيدَ: 3
كدددا  جدددءش ال دددتح  م ل دددًا مدددن المهددداجرين واأليصدددار وم دددلمي َكثدددر القبائدددل العرنءددد  

لمعروفدد  فدددي ةي دده، ا يهةدددد بي دده غيدددر العقيدددَ الهاةددددَ، التددي يضدددحي الفمءدد  مدددن ا
يب بيهف ِائدًا.  َجلها، وتًء  بي هف ااي فام ال مر  ال   يفعل التعاو  الْه

لقد كايدَ ايتصدارات الم دلمين األولدين ايتصدارات عقيددَ بدال مدراا، وكدا  ال صدر مدن 
 عي. َِو ْمرات ه ه العقيدَ عل  ال ااق الفما
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َوج ال ادي   فدراش ال ادي   َمدا علد  ال اداق ال در  ، فقدد َريدَ كءد  طدهت َم ةايبد  
  َعن َبيها َبي ِ ءا ، وقد جاا من ِ ر قاصد بعد غءداب طهيدل ذلدَ أليهدا رغاد

 به عن مًرب يف ، وله كا  ه ا المًرب َباها الحايب. 
ن الخادداب، فغددا ر ، ر ه عمددر بددوع دددما جدداا َبدده ِدد ءا  مدد  العبددا  ليهاجدده ال اددي 

دِه هللا!  ع دي اهدرب خءمته واشتد يحه خءم  ال اي  ، فلما وصدل َّليهدا قداِ: يدا ِر
ِه هللا! َّيدي قدد َجرتده، فلمدا َكثدر عمدر قداِ العبدا : مهداًل  ع قه. قاِ العبا : يا ِر
يا عمر، ما تص   ه ا َّا أليه من ب ي عاد م ام، ولده كدا  مدن ب دي عدد  مدا قلدَ 

ِ عمر: مهال يا ببا ، يأهللا َِّالمَ يهم َِلمَ كا  َةب لي من ه ه المقال ، فقا
َِّدالم الخاداب لده َِدلف. لقدد كدا  يمثدل عقيددَ الم دلمين األولدين، بي مدا كدا  العبدا  

 ةديث عهد بااِالم. 
وكءددد  يعلدددل َّقددددام المهددداجرين علددد  المًدددارك  فدددي غدددزَو ال دددتح، التدددي لدددف يلدددن مدددن 

 لمين وقهات قريش؟ الم تبعد َ  تصارع فيها قهات الم 
َّ  عقيدددَ الم ددلمين ا تخضدد  للمصددالح الًخصددء ، بددل هددي رهددن المصددالح العامدد  
وةدها، وقد ايتصر الم لمه  بالعقيدَ الراِخ ، وهي اليهم غائب  ع هف فد لها وهزمدها، 
فمددا َةددراهف َ  يعدده وا َّلدد  عقيدددتهف لء ددتعيدوا ملددايتهف بددين األمددف، ولي تصددروا علدد  

 ب ع هف ال صر م   غاب ع هف ااِالم. َعدائهف، فقد غا
 .       المع هيات: 4

َعلدد  َوقدده  ممددا كايددَ علءدده َيددام  لددف تمددن مع هيددات الم ددلمين فددي وقددَ مددن األوقددات 
فددتح ملدد ، الالددد المقددد  ع ددد الم ددلمين الدد ين يتهجهدده  َّلءدده فددي صددالتهف كددل يددهم، 

َهمء  مل  للمهداجرين َكثدر مدن َ يهدا بلدد مقدد ، فهدي ويحفه  بيته كل ِ  . وكايَ 
 بلدهف ال   هاجروا م ه فرارًا بدي هف وخل ها فيها َمهالهف وذويهف وكل عزيز عليهف. 

ل لَ لف يتخلف َةد من الم لمين عن ه ه الغزَو َّا القليل من ذو  األعد ار القداهَر 
 الصعب . 

مدا َْدر َما مع هيات قريش، فقد كايَ متر ي  للغاي ، فقد َْرت فيهف عمَر  القضداا، ك
فددديهف ايتًدددار ااِدددالم فدددي كدددل بيدددَ مدددن بيدددهت ملددد  تقريبدددًا، ونددد لَ فقددددت ملددد  روح 

َا  فددي ايهءددار مع هيددات قددريش، مددا اتخدد ه ال اددي  مددن   المقاومدد  وروح القتدداِ. وممددا 
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َّيقا  عًَر  ام يدار فدي ليلد  ال دتح، ومدرور الفدءش كلده بدأبي ِد ءا  قائدد قدريش َو 
  لمين في كل جهايب مل . َكار قا تها، و خِه َرتاِ الم

لقد كايَ غزَو ال تح معرك  مع هيات بالدرج  األول ، ما َةرايا َ  يتعلمهدا لحاهدريا 
 وم تقال ا. 

 .       ال لف: 5
مدددن خروجددده ل دددتح ملددد  علددد  يءاتددده ال دددلمء ، لي لدددف بددد لَ قلدددهب   ةدددرص ال ادددي 

 المًركين، ويفعلها تقال عل  ااِالم. 
ال الم َّل  قا ته ةين َمرهف َ  يدخلها مل  َا يقاتلها َّا من وقد عهد علءه الصالَ و 
مصدرًا علد  يءاتدده ال دلمء  بعددد ال دتح َيضدًا، فقددد َصددر الع دده   قداتلهف. ونقدي ال اددي 
 ». اذهاها فأيتف الالقاا«العام عن قريش قائاًل: 
الفمداعي، ةدرص كد لَ علد  ال دلف ال در  ، فم د  القتدل ةتد    وكما ةرص ال اي 

 ر  واةد من المًركين، مهما تمن األِباب واألع ار. ل 
فقد قتلَ خزاع  ةل اا الم لمين رجاًل من ه يل غدَا يهم ال تح لثأر ِابب لها ع دده، 

يا معًر خزاع ، «َشد الغضب، وقام في ال ا  خايبًا، ومما قاله:   فغضب ال اي 
 أل ي ده، فمدن قتدل بعدد مقدامي ارفعها َيديلف عن القتل فقد كثر َّ  ي  ، لقدد قتلدتف قتديالً 

، َ   يتده، ْدف و   »ه ا فأهله بخير ال ظدرين، َّ  شداؤوا قددم قاتلده، وإ  شداؤوا فعقلده
 بعد ذلَ الرجل ال   قتلَ خزاع . 

لددف يقتددل رجدداًل مددن المًددركين َرا  اغتءالدده شخصددءًا وهدده ياددهم فددي   بددل َّ  ال اددي 
ريددد َ  يفددد لدده فرصدد  لءقتلدده، الايددَ، بددل تلاددف معدده. فقددد اقتددرب فضددال  بددن عميددر ي

دأله:   ف ظر َّلءه ال ادي  مداذا ك دَ تحددث بده «يظدَر عدرم بهدا طهيتده، فاِدتدعاه ِو
َْ َذكددر هللا! فضددحَ ال اددي » ي  ددَ؟ وتلاددف معدده ووهدد  يددده   قدداِ: ا شدديا، ك دد

: مدا رفد  يدده عدن صددر  ةتد  مدا مدن خلدب  عل  صدره، فايصرم الرجل وهده يقدِه
  هللا شيا َةب َّلي م ه.

دِه   وَر  علي بن َبي طالدب رهدي هللا ع ده م تداح المعبد  بيدد ال ادي  فقداِ: يدا ِر
َيددن عثمددا  بدددن «هللا، اجمدد  ل ددا الحفابدد  مددد  ال ددقاي ، فقدداِ علءدده الصدددالَ وال ددالم: 
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يدددا ابدددن طلحددد ، هددداَب م تاةدددَ، اليدددهم يدددهم بدددر «فلمدددا جددداا عثمدددا  قددداِ لددده: » طلحددد ؟
 ».  ووفاا

يدددهم ال دددتح يتهاهددد  هلل، ةتددد  َروه يدددهم ذلدددَ وَرِددده قدددد   وقدددد َر  الم دددلمه  ال ادددي 
ايح   عل  رةله، ونددا علءده التهاهد  الفدف، ةتد  كدا ت لحيتده تمد  واِدا  راةلتده 

 خًهعًا، وترقرقَ في عي ءه الدمهع تهاهعًا هلل وشلرًا. 
تلدددَ هدددي ِدددمات الخْلدددب ااِدددالمي الريءددد  فدددي ال دددلف والهفددداا والتهاهددد ، ولم ددده ِدددلف 

 ِلف الضع اا، ووفاا القا رين ا وفاا العاجزين، وتهاهد  العدَز ا تهاهد  األقهياا ا
 ال ل . 

َّ  ِدددلف األقهيددداا القدددا رين هددده ال دددالم الددد   يدددأمر بددده ااِدددالم، َمدددا ِدددلف الضدددع اا 
 العاجزين فهه ااِت الم ال   ي ه  ع ه ااِالم. 

ف، لحاهدر َفضدل ذلَ ما ي بغي َ  يتعلمه من فتح مل ، لحاهر الم لمين وم تقاله
 وم تقال َة ، وهي عار لمن يعتار. 

 هد 1401عام  - 12العد   -مفل  األم  
 وووووووووووووووووو
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 عوائا من عتح مك 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
َهددف فددتح لإلِددالم والم ددلمين ، َكددرم هللا بدده ياءدده  خاصدد  والم ددلمين   كددا  فددتح ملدد  

 هات متهاصددل  مددن الدددعَه والفهددا  لتالءددي عامدد  ، فقددد جدداا هدد ا ال ددتح المبددارب بعددد ِدد
ددال  ااِددالم ، فتددهج مرةلدد  مهمدد  مددن مراةددل الدددعَه ااِددالمء  ، وكددا  َشددبه مددا  ِر

ِه هللا  في ه ه الدار ، ونداي  المادام لمدن بعدده اتمدام   يله  ب هاي  الماام لِر
َّ  فدتح  مهم  يًر الدعَه فدي َرجداا األرض كافد  . وا يبعدد عدن الصدهاب َّذا قل دا :

ملدد  يحمددل مددن الددداات وال هائددد والعاددر مددا ا يحددءَ بدده كتدداب فضددال َ  يحددءَ بدده 
مقاِ كه ا ، وة دا ا فدي هد ا المقدام َ  يقدف ع دد بعدَّ ال هائدد والددائل التدي ةملهدا 
َهميتده فدي تداريخ ااِدالم ، ويددرب ملايتده فدي م ديَر  ذلَ الحدث التاريخي ، ل عدرم 

َّ  مددن َولدد  فهائددد فددتح ملدد  َيدده ايتددزع تلددَ البقعدد  المباركدد  الدددعَه َّلدد  هللا ِددبحايه . 
ملد  فمدا  مدن َِو مدا   من براْن الًرب، وهمها لحم  التهةيد . فقدد  خدل ال ادي 

ر األص ام الم صهن  ةِه المعبد  المًدرف ، وهده يدر   قهلده تعدال :} وقدل  فعل َ  ك س
َههقا { ) ااِراا َهب الباطل َّ  الباطل كا   ( وقهلده: } قدل جداا  81:  جاا الحب و

( ، وصددعد بدددالِ علدد  ِددداح المعبددد  49الحددب ومدددا يادددئ الباطدددل ومددا يعيدددد { )ِددددبأ:
وصددددح بددداألذا  ، فمايدددَ كلماتددده تتدددر   فدددي َرجددداا ملددد  معل ددد  ايتهددداا عهدددد الخرافددد  

 والًرب ، وندا عصر ال هر والتهةيد . 
الم تضددع ين مددن  وقددد كددا  مددن فهائددد فددتح ملدد  رفددْ  ِددء  الم ددر الم ددلَ علدد  رقدداب

الد ين َرهداهف ِدء   -ِهاا ممن َِلف ، َو ممن كا  يرغب في ااِالم  -َهل مل  
ددَلَب ةقهددف فددي اختءددار الدددين الحددب ، ففدداا ذاب ال ددتح ليرفدد  ال ددء  عددن  قددريش ، وَِ

 رقابهف وليدخلها في  ين هللا  و  خهم َو وجل . 
َال  رهب  قد ريش مدن قلدهب قبائدل العدرب ، ومما َِ ر ع ه ه ا ال تح العظءف تحاءف وإ

التي كايَ ت خر َِّدالمها لتدر  مدا يد ِو َّلءده ةداِ قدريش مدن يصدر َو هزيمد ، رو  
ْم   -ت تظدددر  -البخددار  فددي صددحءحه عددن عمددرو بدددن ِددلم  :   َ  العددرب كايددَ َتَلددهس
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بإِالمها ال تح ، يقهله  ايظروا فإ  ظهر عليهف فهده يادي صدا ق، فلمدا جاات دا وقعد  
 ل قهم بإِالمهف   . ال تح با ر ك

َيدا َ َّيمدا  المد م ين بتحقدب وعدد رنهدف ،  خدِه  وكا  من فهائدد هد ا ال صدر المبدارب 
الايددَ والاددهام بدده ، بعددد َ  مدد عهف م دده المًددركه ، فقدداِ ِددبحايه: } لقددد صدددق هللا 
ددددلف  دددهله الرؤيدددا بددددالحب لتددددخلن الم ددددفد الحدددرام َّ  شددداا هللا  م ددددين محلقدددين راِو ِر

 ( . 27ه  { ) ال تح: من اْلي ومقصرين ا تخاف
ومدن فهائدد فدتح ملدد  اكت داب الم دلمين شددرم ةمايد  الايدَ وخدمتدده ، ممدا جعدل لهددف 

 من الملاي  ع د العرب يظير ما كا  لقريش من قال ، بل وَعظف . 
ومن فهائد فتح مل  تضعض  مركز الم ر والًرب في جزيدَر العدرب ، وتحدِه رؤو  

َ  ،  الم ر َّل  القتاِ عل  جاهات لء  لها م زلد  وا ملايد  ع دد العدرب كثقءد  وهدها
ومددددا هددددي َّا جهلدددد  َو جهلتددددا  ةتدددد  خضددددعَ جزيددددَر العددددرب للحلددددف ااِددددالمي ، 
َوصبحَ الفزيَر مركدزًا ل ًدر الددين الفديدد وايالقدَ الفيدهش الم دلم  ال اتحد  لتددب 
 .عروش ك ر  وقءصر ، ولتخض  َكار َّماراطهريات الًر لحلف الدين ااِالمي

ددِه هللا  َهددف الددداات التددي َفصددح ع هددا فدتح ملدد  مهقددف ِر َهلهددا الدد ين   ومدن  مددن 
ياصداهه العددداا م د  َ  بدددَ بتالءدي  عهتدده ، يبعددد َ  َكرمده هللا عددز وجدل بدددخِه ملدد  
َهلها لءقِه لهف ما ترو  َيي فاعل بلف ؟ قالها: َخ كدريف ، وابدن َخ كدريف ،  تهجه َّل  

ددله قداِ : ) اذهادها فدأيتف الال قدداا ( رواه الايهقدي يءدا لدده مدن مهقدف كددريف يليدب بمدن َِر
 هللا رةم  للعالمين . 

َيده فدي ملايتده وَهميتده  ه ه بعَّ فهائد فتح مل  ، ذلمف ال تح ال   لدء  ْمد  فدتح يها
، ةتدد  ِددماه العلمدداا ال ددتح العظددءف ، وذلددَ لمددا ترتددب علءدده مددن يتددائج عظءمدد  لددء  

َعظف بقع  في األرض  من براْن الًرب َّل  ةم  التهةيدد ، ولدء  َ ياهدا َقلها َّعا َ 
اقتددرا  هدد ا ال ددتح المبددارب بدددخِه ال ددا  فددي  يددن هللا َفهاجددًا ، كمددا قدداِ تعددال : } َّذا 
جاا يصر هللا وال تح * وَريَ ال ا  يدخله  في  يدن هللا َفهاجدا * ف دبح بحمدد رندَ 

 (. وهللا المهفب . 3-1واِتغ ره َّيه كا  تهابا { ) ال صر:
 وووووووووووووووووو
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 من مظ هر إنس ني  الرسو  عي عتح مك 
 

 َ. / جابر قمءح   
komeha@menanet.net 

يدددعه قهمدده َّلدد  الدددين الحددب، ولددف  - -علدد  مددد  ْالْدد  عًددر عاًمددا ظددل ال اددي    
دددل  َغلددداهف مدددن ال قدددراا والعايدددد والم تضدددع ين، وتحمس ي دددتفب َّلءددده َّا القليدددل، وكدددا  

دددِه حابه مدددن األذ  مدددا ي دددهق طاقددد  البًدددر َّلددد  َ  َذ  هللا لددده هددده َوصددد - -الِر
 ولدددً  تقدددهم علددد  الحدددب والخيدددر  - -وللم دددلمين بدددالهفَر، وفدددي المدي ددد  َقدددام ال ادددي

، وكا  بي ه ونين قريش معارب هاري ، ايتصر في ااي ايء  واألخَه والار والرةم  وا
فددَر.. ومددن يصهصدده: َغلاهددا َّلدد  َ  كددا  صددلح الحدياءدد  فددي العددام ال ددا   مددن اله

لدف َةدد الادرفين؛  قءام هدي  لعًر ِد هات، وإعاداا الحدب للقبائدل فدي الددخِه فدي ةر
لدف ال اددي  - -فددخلَ قايلد  )بلددر ) فدي ةلدف قددريش، و خلدَ قايلد  )خزاعدد ( فدي ةر

َغرت رجاِ )بلر( بد)خزاع (، وةرهتهف عليهف، واشدتركها معهدف فدي قتدل  ا  ًً ولمن قري
ددِه هللارجدداِ مددن )خزاعدد  ) غدددرً   - -ا؛ فددايالب  عمددرو بددن ِددالف الخزاعددي  َّلدد  ِر

َويًدد بدين يديده شدعًرا يًددرح يءده غددر قدريش وخءايتهددا ويقضدها لعهدد الحدياءد ، فقدداِ: 
  ْيصرت يا عمرو بن ِالف .

بددالزةف َّلدد  ملدد ، فغددا ر الفددءش ااِددالمي المدي دد  فددي العاشددر مددن  - -َومددر    
وجءًه  (الد   بلدي عًدَر  ام( ملدَ  فدي  - -هفري ، و خل ال اي 8رمضا  ِ   

 ماال  األِاهع األخير من رمضا .
دددِه     َعمدداِ الِر َوقهالددده، ف فددددها  -علءددده ال دددالم -ومددن المدي ددد  َّلددد  ملددد  يهاكدددب 
الحايءدددد ، بعيددددًدا عددددن الصددددلف والغددددرور  ااي ددددايء  تتدددددفب با - و  اِددددتث اا -جمءًعددددا

ف ال صدر، ويًدير فدي هد ه العفالد  َّلد  ومًاعر اايتًاا التي ت تاد بالقا َ في مهاق
 :ااي ايء  بعَّ المهاقف ال اهي  ا

 -لقددد كددا  هددمن الفددءش الزاةددف مددا ْي ددمس  بددد المتيب  الخضددراا  َو  كتيبدد  الحديددد  
 المتائددب المدرعدد   ، وكددا  عليهددا  ِددعد بددن ببددا َ  الدد    -وهددي كمددا ي ددميها اليددهم 

ده، فصداح:  اليدهم يدهم  الملحمد ، اليدهم ْت دتَحل الحرمد ، اليدهم َذِ َخ ه شيا مدن الزسه 
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ا ، فغضب ال اي ًً وَعا  الراي  لد علي بن َبي طالب ، وقاِ ا يا ِعد،  - -هللا قري
دا ، وني مدا كدا  الفدءش  ًً َعز هللا قري بل اليهم يهم المرةم ، اليهم ْتقَد  الحرم ، اليهم 

ها الزاة ددده   و  َ  يزةدددف َّلددد  ملددد  َر  )كلبددد ( ْترهددد  َوا هدددا، فخًددد  َ  َي دددحق
دددررض لهدددا َةددد مدددن  يًددعروا، فدددأمر  جعيددل بدددن ِددراق   َ  يقدددهم ةدد ااها ؛ ةتددد  ا يع 
الفدددددءش وا ألوا هدددددا ، َومدددددر الم دددددلمين َ  يددددددخلها ملددددد  بدددددروح المها عددددد  والرةمددددد  

 والم الم  بال قتاِ.
ه من  خل  اره فه -      -وِو  المالذ لمن يريد األما  من المًركين فأعلن     

  من، ومن  خل الايَ الحرام فهه  من، ومن  خل  ار َبي ِ ءا  فهه  من .
و خل مل  في تهاه  عفيدب؛ ةيدث كدا  يركدب ياقتده القصدهاا وقدد َة د  َرِده     

:  ا  عل  َرةله تهاهًعا، ةت  كا ت تم  لحيته الرةَل من شدَ التهاه ، وهده يقدِه
 بءش َّا بءش اْلخَر... .

َْ دداا طهافدده، فمًددف هللا  - -ن عميددر الليثددي  َ  يغتدداِ ال ادديَورا   فضددال  بدد     
َعلن َِّالمه، و عا له بالخير.  لل اي خايئته، وع ا ع ه بعد َ  

فابد  لهددف،  -كدرم هللا وجهده -ورفدَّ عدرض  علددي بدن َبد  طالددب      بددأ  تمده  الحر
فدي  ِدا يها -م تاح المعب  من  عثما  بن طلحد   -رهي هللا ع ه -وقد ايتزع  علي 

الم تاح، وَعا ه لد عثما  ، َوبق  ِداي  الايَ لده ولقهمده،  - -فأخ  ال اي -الفاهلء 
وقاِ:  هاب م تاةدَ يدا عثمدا ، فداليهم يدهم بدر ووفداا ، وَعلدن الع ده العدام عدن قدريش 

 بمقهلته المريم  المًههَر:  اذهاها فأيتف الالقاا .
َِ القءف ا   العلءا:  َيهدا ال دا ، لقدد َذهدب  يء  ااي اوَعلن في خاابه ألهل مل  َصه

هللا عدد مف يخددَه الفاهلءدد ع وتعظمهددا بآبائهددا؛ فال ددا  رجددال : َبددرٌّ تقددَي كددريف علدد  هللاع 
وفدداجر شددقي هدددين علدد  هللا، وال ددا  ب ددده   م، وخلددب هللا   م مددن تدددراب... قَيددا ََيرَهدددا 

َ اْكف مَرن َذَكٍر َوَْي َث  َوَجَعل  َ  دَرَمْمف  عر  دَد هللار ال ساْ  َّريسا َخَلق  اْكف  ْشدْعهًنا َوَقَبائردَل لرَتَعداَرْفها َّر س ََك 
..﴾ )الحفرات :   .13ََت َقاْكف 

  ااي ايء  ةق ا، لقد كا  فتح مل  فتًحا ةقءقء ا ْلفاق من الخير والحَب والار وال هر وا
 َّي ايء  شامل  َصيل :
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للادر والهفداا والع ده ع دد المقددَر، وفدتح  د مل  فاتًحا كا  مثداا  وةي ما  خل ال اي د 
صددره لفمءدد  مددن تحدددْها َّلءده، ومددن الهقددائ  الاري دد  فددي هد ا المفدداِ َ  د ِددراق  بددن 

دِه د   مالَ د ال   كا  قد وعده ال اي د  د َوبدا   د ِدهار  ك در  وهده يالةدب الِر
ءدده الصددالَ بلددر فددي طريددب الهفددَر، تحدددث َّلءدده ِددراق  مدد كًرا َّيدداه بمددا وعددد فقدداِ د عل

دِه هللا َّ   دأله: يدا ِر وال الم د :  يعف ه ا يهم وفاا ونر، َ يهه، فدأ يهه م ده فأِدلف، ِو
الضددال  مددن اابددل تغًدد  ةءدداض مدداا وقددد مألتهددا ابلددي فهددل لددي فددي ذلددَ َجددر؟ َّ  

:  يعدددف فدددي كدددل ذات كادددد ةدددر  تركتهددا تًدددرب مدددن ةءاهدددي ولء دددَ ملمدددي . فقددداِ 
 َجر .
َع اق )مفرمي الحرب( من راو  قريش، الد ين د ي تاء    وكا  د      َ  يضرب 

د كا    قتلها َصحابه، وصا روا َمهالهف، وخايها وغدروا، َولاها علءه العرب، ولم ه د 
 م اقه ااي ايي هه الحاكف والمهءمن.

ددِه هللا َّيمددا تمثددل طابًعددا متفدد ًرا َصددياًل شددامال، وم هددا  ااي ددايء  وصدد   ا    فددي ِر
قدددءف المحمديددد : فهددده رةدددءف ع وصددد ه رنددده بصددد تين مدددن صددد اته َّذ قددداِ ت بددد  قائمددد  ال

)بالم م ين راوم رةءف( ع وهه القائل  من ا يدرةف ا يدرةف ، وهده الد   َةددَرم األقدرع 
بن ةاب  َ  يهلءه عل  َمهاِ ب ي تمءف ؛ أليده اكتًدف َيده يق ده علد  َب ائده َّذ قداِ 

ِه د  دِه هللا َّ  لدي عًدَر مدن الهلدد  د يقال الح ن ابن علي:  ةي ما َر  الِر يدا ِر
ددِه هللا  :  ا تلددي ل ددا َمددرا . وكددا  رةءًمددا بددالحيها  مددا قاسلددَ واةددًدا مدد هف فقدداِ لدده ِر

فقدداِ:  َّ  هللا كتددب ااة ددا  علدد  كددل شدديا، فددإذا قتلددتف فأة دد ها القتلدد ، وإذا ذبحددتف 
 فأة  ها ال بح ، ولءحد َةدكف ش رته وليرح ذبءحته .

م اقدده  اذهاددها فددأيتف الالقدداا  و  اللهددف اغ ددر لقددهمي فددإيهف ا يعلمدده  .  وكددا  ةلءًمددا  
َوجاتده،  وكدا  ويًءدا يد كر خديفد  بعدد مهتهدا ويتحددث ع هدا بمدا يرفد  مدن شدأيها َمدام 
ويح دن لمدل مددن كايدَ تحدداهف خديفد  . وكددا  متهاهدًعا ةتدد  قداِ لرجددٍل ارتعدش فددي 

َيدا ابدن امدرََ كايدَ تأكدل القديدد . ةضرته:  هده  علءدَ، فل دَ بفبداٍر وا ملدَ، َّيمدا 
وقددد ذكريددا  ي ددا َيدده لمددا  خددل ملدد  كددا  يركددب ياقتدده القصددهاا، وقددد َة دد  َرِدده علدد  
:  ا بدءش  رةله تهاهًعا ةت  كا ت لحيته تم  الرةل  من شدَ التهاه ، وهه يقدِه
َّا بءش اْلخَر . ومن قال كا   يًارب َصحابه في ة ر الخ ددق ةتد  كدا  الغبدار 



 876 

وجهدده الًددري ، كمددا كددا  يًدداركهف رجددزهف، ويرفدد  صددهته بددالرجز معهددف، وهدده يغاددي 
يًددبه فددي وقت ددا الحاهددر األغ ءددات الع هيدد  التددي يغ يهددا الا ددااو  َْ دداا عملهددف ةتدد  

 يخ  ها عن َي  هف شدَ العمل.
ويادِه ب دا الم ددار لده رة دا ي ددتعرض قائمد  القددءف المحمديد ، ولم دا يقددِه َّيهدا طهابدد  

  األصديل  المتفد َر؛ أل  ااي دايء  وعقلء ، وروةءد  يابعد  مدن معدين  ا ي  ء  وخلقء ،
 هللا ِبحايه وتعال  َ به فأة ن تأ يبه.

 وووووووووووووووووو
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 غزوة حنين
 

َعددا  كثيدَر؛ يريددو  قتداِ  قء  التي ت لن قريًبا مدن ملد  فدي  َ  ْو تفمعَ قبائل هها
حمددل َمددهالهف َوب ددائهف وي ددائهف الم ددلمين، وكددا  قائدددهف مالددَ بددن عددهم قددد َمددرهف ب

معهف كي ا ي روا ويتركها ِاة  المعرك . َومدر مالدَ جءًده َ  يختائدها علد  مدداخل 
 وا   ة ين، فإذا ظهر الم لمه  هفمها عليهف مَر واةدَ.

ومعه اْ ا عًر َلف م دلف، واغتدرس الم دلمه  بلثدرتهف، فظ دها َيهدف لدن   َوقال ال اي 
ددا عظءًمددا، وندين لهددف َ  المثددَر وةدددها ا ْيهزمدها َبددًدا، فددأرا   هللا تعدال  َ  يعادديهف  رًِ

تحقدب ال صدر، فقدد وقعددها فدي المليددَ التددي  برهدا لهدف مالدَ بددن عدهم، وايهداِ علدديهف 
وا، وإذا ب ال اي  يثاَ َمام الم ار   المًركه  بال هام من كل ياةء ، فايهزمها، وفرس

َيا محمد بن عاد هللا، َيا ال اي ا ك ب، َيدا ابدن  وي ا   الم لمين:  َّليس يا ببا  هللا،
 عاد المالب  ]مت ب علءه[.
صدائحين:   ي ا   ال دا ، فتفمد  الم دلمه  ةدِه ال ادي   َوخ  العبا  عف ال اي 

:  اْل  ةمدي الددهطء   ]م ددلف[.   لاءدَ. لاءددَ. وايهدالها علدد  الم ددار يقتلدهيهف، فقدداِ 
رض، فرمد  بهدن وجدهه الم دار ْدف قداِ:  ايهزمدها ْف َخ  بيده الًري   ةصدءات مدن اا

ورب المعبدد   ]م ددلف[. وقدد م هللا فددي قلددهب المًددركين الرعددب، فددايهزمها، وفددر قائدددهف 
مالَ بدن عدهم تارًكدا َمهالده وَهلده، وتهجده هده ورجالده َّلد  الادائف. وغد ف الم دلمه  

ت   ام َِير، وكثيًرا من ال ض .  َرنع  وعًرين َل ا من الغ ف، ِو
ِه و  َ  بضدع  عًدر يهًمدا، رنمدا َتدَ َّلءده م دلم  معتد َر فيدر  لهدف   ايتظر الِر هها

َعهددا علدد  الم ددلمين. ْددف تهجدده الم ددلمه  َّلدد  الاددائف،  َمددهالهف، لمدد هف لددف يددأتها، فه
َ ، وةاصدددروا ةصدددهيها خمددد  عًدددَر ليلددد ،  للقضددداا علددد  ْقءددد  ومدددن فدددرس مدددن هدددها

خلددف الحصدده  عاًمدددا كدداماًل بمدددا  اكتًدد ها خاللهددا َ  المًدددركين ي ددتاءعه  الصدددمه 
لديهف من غ اا وم ي ، فأمر ) الم لمين بالرةيل، و عا لثقء  قائاًل:  اللهفس اهد ْقءً دا 

 َوت بهف م لمين  ]الترم  [.
ألهه     فاِتفاب هللا ل اءه   َ  ممن َِلمها ِو وجاا وفد ْقء  م لًما. وقدم وفد هها

دايهف، فقداِ  :  اختداروا َّةدد  الادائ تين: َّمدا ال داي وإمدا   َ  ير  علديهف َمدهالهف ِو
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ِه هللا، خيرت ا بين َة اب ا َومهال ا، فالح ب َةدب َّلي دا، فقداِ )  الماِ ، فقالها: يا ِر
للم ددلمين:  َّ  َّخددهايمف قددد جددااوا تددائاين، وإيددي َريددَ َ  َرا  ِددايهف، فددأذيها فددي ذلددَ 

َ  ِايها  ]البخار [.  فأعيدوا َّل  هها
 وووووووووووووووووو
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 غزوة حنين تااعي ته  ونت ئجه 
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
وافقَ َةداث ه ه الغزَو ال اب  من شهر شهاِ، مدن ال د   الثام د  مدن هفدَر ال ادي  

. و ارت رةاهددا فددي وا   ة ددين، وهدده واٍ  َّلدد  ج ددب ذ  المَفدداَ، بي دده المصددا   
. وكددا  عددد  الم ددلمين ونددين ملدد  ِددبع  وعًددرو  كيلدده متددًرا تقريًبددا، مددن جهدد  عرفددات

َهدل المدي د ، َول دين  ال ين اجتمعها فدي هد ه المعركد  اْ دا عًدر َلً دا؛ عًدَر  ام مدن 
َهل مل  .   من 
 * ِاب الغزَو :

دهله  :لقد كا  فتح مل  كما قاِ ابن القدءف  َعدز هللا بده  ي ده وِر   ال دتح األعظدف الد   
  جعلدده هددد  للعددالمين، مددن َيددد  وج ددده وةزندده األمدددين، واِددت ق  بدده بلددده ونيتدده الدد 

َهل ال ماا...و خل ال ا  به في  ين  الم ار والمًركين. وهه ال تح ال   اِتبًر به 
 هللا َفهاًجا، َوشرق به وجه األرض هءاا وابتهاًجا   . 

وكا  له ا ال تح األعظف ر  فعل معاك  لد  القبائل العرنء  المايَر القريب  مدن ملد ، 
ددلمها وفددي مقدددمتها قايلتدد دداا هدد ه القبائددل، ِو َا  ( و) ْقءدد  (. فقددد اجتمدد  رِؤ ا ) هدده

َا  (. َوجمعدها َمدرهف علد  الم دير لقتداِ  قءا  َمدرهف، َّلد  مالدَ بدن عدهم ِديد ) هده
 الم لمين، قال َ  تتهطد  عائف يصرهف، وت تًر طالئ  فتحهف . 

 * مفريات الغزَو ووقائعها :
يا المًهَر؛ وكا  مالَ بن عهم رجاًل شفاًعا ومقداًما ، َّا َيه كا  ِقءف الَر ، ِو

فقد خرج بقهمه َجمعين، رجاًا وي اا َوط اًا َومهاًا؛ لْءًعر كل رجل وهه يقاتدل َ  
 -ْروتده وةرمتدده ورااه فددال ي در ع هددا. وقددد اعترهده فددي مهق دده هد ا  ريددد بددن الصددم  

ا مفرًنا مح ًما، قد صقلته ال  ه ، وخارته األةدداث  ائاًل لده: وهدل يدر  قد -وكا  فارًِ
الم هددزم شدديا؟ َّ  كايددَ الددددائَر لددَ، لددف ي  عددَ َّا رجدددل ب ددء ه ورمحدده، وإ  كايدددَ 
َهلَ ومالَ. ف  سه مالَ َريه، وركب َرِده، َوصدر علد  المضدي  ََ في  علءَ: فْضح 

 في خاته، ا يث ءه عن ذلَ شيا . 
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ددِه هللا  ويعددد عدتدده  ، فأخدد  يفهددز جءًدده،وايتهدد  خاددر مالددَ ومددا عددزم علءدده َّلدد  ِر
َمدددام المبدددا َر وتهجددده َّلددد   لمهاجهدد  هددد ا المهقدددف. وكدددا  مالدددَ بدددن عدددهم قدددد اِدددتاب 
ة ددين، َو خددل جءًدده بالليددل فددي مضددائب مددن ذلددَ الددها  ، وفددرق َتباعدده فددي الاددرق 
والمدداخل، َوصدددر َّلدديهف َمددره، بددأ  يرشددقها الم ددلمين ع ددد َِو ظهددهر لهددف، ْددف يًدددوا 

 .عليهف شدَ رجل واةد 
ه  َُ وكا  ِر  ِ   ، َحر، وعقد األلهي  والرايات، وفرقها عل  ال ا قد ببأ جءًه بال س

وقال َ  يازغ ففر ذلَ اليهم، اِتقال الم دلمه  وا   ة دين، وشدرعها ي حددرو  يءده، 
وهدف ا يددرو  بمددا كدا  قددد ْ بَردر لهددف بليدل. وني مدا هددف ي حاده  علدد  ذلدَ الددها  ، َّذا 

وصدهب، وإذا بلتائدب العددو قدد شددت علديهف شددَ  بال باِ تمار عليهف من كدل ةددب
رجدل واةددد، فددايهزم الم دلمه  راجعددين، ا يلدده  َةدد علدد  َةددد، وكايدَ هزيمدد  م مددَر 

 .ل لَ الفم  الماير 
 َُ ِه  َيدددا ال ادي ا كد ب، ) َّلدي يدا ببدا  هللا،  :ذات الءمين، وهه يقِه  وايحاَ ِر
ه في مهق ه َّا عد  قليل من المهاجرين واأليصدار ولف ياب مع (َيا ابن عاد المالب 

. 
ره ل دا َ ق تصدهير،  وقد رو  ل ا العبا  رهي هللا ع ه هد ا المهقدف العصديب، وصدهس

ِه هللا  يهم ة ين، فلزمدَ َيدا و َبده ِد ءا  بدن الحدارث بدن   فقاِ: ) شهدت م  ِر
ِه هللا  ِه هللا عاد المالب ِر له بءضاا، فلما التق   عل  بغل   ، فلف ي ارقه، وِر

ددِه هللا  يددركَّ بغلتدده قرَاددَل   الم ددلمه  والم ددار، ولسدد  الم ددلمه  مدددبرين، فا ددب ِر
ددِه هللا  ددْمَرَ الم ددار، فقدداِ ِر َ : َصددحاب بءعدد   -: َ  ببددا  ! يددا ر َصددحاب ال س

َ دَتهف ةدين ِدمعها  -العقب   فقاِ ببا  : َين َصحاب ال مَر ؟ قاِ: يأهللا لمدَأ  َعا 
فقدالها: يدا لاءدَ يدا لاءدَ،  -َ : َجدابها م درعين  -ي، َعا    البقر علد  َوا هدا صهت

دددِه هللا  وهددده علددد  بغلتددده كالمتاددداِو عليهدددا َّلددد    قدداِ: فددداقتتلها والم دددار...ف ظر ِر
ِه هللا  ةصدءات، فرمد  بهدن وجدهه   قتالهف، فقاِ: ةمي الهطء  ، قاِ: ْف َخ  ِر

، قاِ: ف هاَ َيظر، يدأهللا مدا هده َّا َ  رمداهف  الم ار، ْف قاِ: ايهزمها ورب محمد
َلددَ َر  ةدددهف كلددياًل، َومددرهف مدددبًرا  يع ددي قددهتهف هددعء  ، َومددرهف  -بحصددءاته، فمددا 

( ه ه رواي  م لف فدي  صدحءحه . وقدد فدرس مالدَ بدن عدهم ومدن  -في تراج  وهزيم  
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ورااهدف مغدايف  معه من رجاات قهمه، والتف وا َّل  الاائف، وتحص ها بها، وقد تركها
ِه هللا  ل ِر عل  َْرهف فريًقا من الصحاب ، ةاصروهف، وقاتلههف ةت    كثيَر، فأِر
 ة مها األمر معهف . 

وهدد ا الحدددث ومددا رافقدده مددن مفريددات ووقددائ ، هدده الدد   َشددار َّلءدده ِددبحايه وتعددال ، 
َعفاددتمف كثددرتمف فلددف تغددن عدد مف شدديئا وهدداقَ علددءلف األ } :بقهلدده رض ويددهم ة ددين َّذ 

دهله وعلد  المد م ين َويدِز  بما رةاَ ْف وليتف مددبرين * ْدف َيدِز هللا ِدلي ته علد  ِر
 ( . 26-25:التهن ) ج ه ا لف تروها وع ب ال ين ك روا وذلَ جزاا المافرين {

باته في ه ه المعرك  م  قلد  مدن الصدحاب   لدياًل ياصدًعا،  ِه هللا ْو لقد كا  مهقف ِر
قتددده ب صدددره وتأييدددده، وتحققددده بدددأ  يتءفددد  ونرهاًيدددا ِددداطًعا علددد  عمددد ب َّيمايددده بدددالل، ْو

المعرك  ِهم تمه  َّل  جايب الحب. وإيَ لتبصر صهَر يدا َر، وجدرََ غيدر معهده َ 
الفمهع، وولها األ بدار، ا يلده  واةدد مد هف   في مثل ه ه المهاقف؛ فقد ت رقَ ع ه 

دَ ِداةات الدهغ ، ةيدث  ِه هللا ِو تحدفر بده كمدائن العددو عل  َةد، ولف ياب َّا ِر
مدن كدل جايدب، فثاددَ ْباتًدا عفيًبدا، امتددد َْدره َّلد  ي ده  َولئددَ ال دارين، فعدا ت َّلدديهف 

 من ذلَ المًهد رناط  الفأش، وقَه العزيم  . 
 * مهقف َم ِلءف :

ددلءف رهددي هللا ع هددا،  ِْ ومددن المهاقددف المًددرف  فددي هدد ه المعركدد  مهقددف الصددحابء  َم 
َوجهددا َبددي طلحد   ددَير ب دد د وكايدَ مدد   رهددي هللا ع دده. وقددد روت كتدب الحددديث وال َر

صحءح وقائ  خارهدا، فعدن َيد  رهدي هللا ع ده، َ  َم ِدلءف رهدي هللا ع هدا اتخد ت 
دِه هللا ! هد ه َم ِدلءف ،  يهم ة ين خ فًرا، فما  معهدا فر هدا َبده طلحد  ، فقداِ: يدا ِر

ددِه هللا   تدده، َّ   يددا م ددي : مددا هدد ا الخ فددر ؟ قالددَ: اتخمعهددا خ فددر، فقدداِ لهددا ِر
دِه هللا  دِه هللا   َةد من المًركين بقرت به با ه، ففعدل ِر يضدحَ، قالدَ: يدا ِر

دِه هللا  : ) يدا َم ِدلءف! َّ  هللا قدد اقتل من بعدديا مدن الالقداا، ايهزمدها بدَ، فقداِ ِر
 ك   َوة ن ( . 

 * تدابءات ه ه الغزَو : 
وقدددد غددد ف  -ق دددءف الغ دددائف ْدددف َّ  مدددن تددددابءات هددد ه المعركددد ، مدددا كدددا  مدددن م دددأل  ت

دِه هللا  -الم لمه  مغايف كثيَر في ه ه المعرك   ، ما ءد  وكايَ ه ه الق م  مدن ِر
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َ  َل ددد   شدددت  بدددااعتراض لرقددد َهدددف َِو األمدددر، فْأط  ، علددد  ِءاِددد  ةلءمددد ، لم هدددا لدددف ْت  
 والقيل والقاِ .

الخدددر   وةاصددل خاددر تدددابءات تق ددءف الغ ددائف، مددا رواه ابددن َِّددحاق عددن َبددي ِددعيد
َُ  :رهدي هللا ع ده، قداِ دِه  َعاد  ِر َعاد  مدن تلدَ العاايدا فدي قدريش لمدا  ، مدا 

وفدي قبائدل العددرب، ولدف يلدن فددي األيصدار م هدا شدديا، َوَجدَد هد ا الحددي مدن األيصددار 
ةتددد  قددداِ  -يع دددي كثددَر المدددالم بدددين ال ددا   -فددي َي  دددهف، ةتدد  كثدددرت فددديهف الَقاَلددْ  

َُ  -لقددي  :قددائلهف َُ ر  -و يددا  :قهمدده، فدددخل علءدده ِددعد بددن ببددا َ ، فقدداِ  ِددِه 
، َّ  هد ا الحدي مدن األيصدار قدد َوَجددْدوا علءدَ فدي َي  دهف، لمدا صد عَ فددي  َُ دِه  ِر
ه ا ال يا ال   َصاَ، ق مَ في قهمَ، وَعايَ عاايا عظاًما فدي قبائدل العدرب، 

؟  ين َيدَ مدن ذلدَ يدا ِدعدفدأ)  :قداِ .ولف يَ في ه ا الحي من األيصار م ها شديا
، ما َيا َّا من قهمي :قاِ ( َُ ِه   فداجم  لدي قهمدَ فدي هد ه الحظيدَر)  :قداِ .يا ِر
فخدددرج ِدددعد ، ففمددد  األيصدددار فدددي تلدددَ الحظيدددَر، ففددداا رجددداِ مدددن المهددداجرين،  .(

قدد اجتمدد  ل :وجداا  خدرو  فددر هف، فلمدا اجتمعدها لده َتدداه ِدعد ، فقداِ .فتدركهف، فددخلها
 َُ ِه  ، َوْ   علءه، ْف قداِ  لَ ه ا الحي من األيصار، فأتاهف ِر َُ يدا )  :فحمد 

َن وجدددتمهها علدديس فددي َي  ددلف ددَد َلددف  تمددف  ؟معًددر األيصددار، مددا َقاَلدد  بلغت ددي عدد مف، َوجر
 َُ َُ  ؟هالًا فهداكف  َُ بين قلهنلف  ؟وعال  فأغ اكف  َُ  :قالها (؟وَعداا فألف  بلد ، 

هلده ََمنر َوفضل. ْف قاِ بماذا يفيبَ  :قالها (؟َا تفياهيي يا معًر األيصار )  :وِر
 َُ دددِه  دددهله المدددن وال ضدددل ؟يدددا ِر ْتف   ) :قددداِ .لَل وِر َُ لددده شدددئتف لقلدددتف، فَصدددَدق  َمدددا و
ْتف   ق   وًا ف صددددرياب، وطريدددددًا فآوي دددداب، وعددددائاًل َتيت ددددا ْمَمدددد سًبا فصدددددق اب، ومخدددد :ولْصدددددَر
ددي َ اب.  َِ ْتف  يددا معًددر األيصددار فددي َي  ددلف فدديس َلَعاَعددٍ  مددن الددديءا فآ يع ددي شدديًئا  -ََوَجددد 
ددددْتمف َّلدددد  َِّددددالملف -تافًهددددا  ددددلرْمها، وَوَكل  َْ بهددددا قهًمددددا لْء   دددد َا ترهدددده  يددددا معًددددر  ؟َتأل س

َُ األيصدددار، َ  يددد هب ال ددددا  بالًددداَ والبعيدددر، و  دددِه   ؟َّلددد  رةددددالمف  ترجعددددها بِر
ًبا،  دع  فهال   ي   محمد بيده، لها الهفَر لم َ امَر من األيصدار، ولده ِدلَ ال دا  شر
دددعب األيصدددار. وإيمدددف ِددددتلقه  َْدددَر مدددن بعددددد ،  َْ شر دددلمَ األيصدددار شدددعبًا ل ددددلم ِو
 فاصدداروا ةتدد  تلقددهيي علدد  الحددهض. الَلهددف ارةددف األيصددار، َوب دداا األيصددار، َوب دداا
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دِه  :لحداهف، وقدالها -تاللَ  -( يبلي القهم ةت  اخضلَ َب اا األيصار  رهدي ا بِر
 َُ   َُ ِه  ًما وةظًا، ْف ايصرم ِر  .  ، وت رق الفم َق  

 * الدرو  والعار الم ت ا َ :
د  عملءد  ل هدف  دا عظءًمدا فدي العقيددَ ااِدالمء ، ومماِر لقد كايَ غزَو ة ين ه ه  رًِ

باب والم ابات؛ فإذا كايَ وقع  بدر قد علسمدَ الفماعد  الم دلم  َ  القلد  قايه  األِ
، و خدد َ بأِددباب ال صددر، ا تضددر شدديًئا فددي ج ددب اايمددا َّذا كايددَ م م دد  بددالل ةددب 

ا جديًدا، ةاصله َ  المثدَر  كثَر األعداا؛ فإ  غزَو ة ين قد علمَ تلَ الفماع   رًِ
ا فددي ِدداةات المعركدد ، َّذا لددف تمددن قددد ت ددلحَ المدداَْر ا تغ ددي شدديًئا، وا تفددد  ي ًعدد

، وإذا لددف تمددن قددد َخدد ت بأِددباب ال صددر وقهايي دده. فال صددر اايمددا ب ددالح العقيدددَ و 
والهزيم  ويتائج المعارب ا يح مها المثَر والقل ، وإيما ْم  َمدهر َخدر ورائهدا، ا تقدل 

َهمء  واعتباًرا، لتقرير يتءف    َ  معرك  . شأًيا ع ها، َّ  لف تمن ت هقها 
ًا، اِت ا  م ه الم لمه  غاي  ال ائدَ، وتعلمها م ه قهاعد ال صر  فمايَ ة ين به ا  ِر

 ( 7وقهايي ه، قاِ تعال : } َّ  ت صروا هللا ي صركف ويثاَ َقداملف { )محمد:
ويدِ مهقف َم ِلءف في ه ه المعرك  عل  مد  ةرص الصحابءات رهي هللا عد هن 

ِه هللا  َعدائه .   عل  مًاركتهف ِر الته، ومهاجه    في  عهته، وتالءي ِر
ومددن الدددرو  الم ددت ا َ مددن هدد ه المعركدد ، والعاددر الم تخلصدد  م هددا، ةلمدد  ِءاِدد  

َيعهدا، فقدد اخدتص فدي هد ه المعركد  الد ين َِدلمها عدام   ال اي  في تق ءف الغ ائف وته
الم دداوَا بددين ال ددتح بمزيددد مددن الغ ددائف عددن غيددرهف، ولددف يددراع فددي تلددَ الق ددم  قاعدددَ 

المقددداتلين. وفدددي هددد ا  الددد  علددد  َ  امدددام الم دددلمين َ  يتصدددرم بمدددا يدددراه األي دددب 
 واألوفب لمصلح  األم   يً ا و يءا . 
، َ  الدددداف  األِو وراا مًدددروبء    وي دددت ا  مدددن بعدددَّ تصدددرفاته  فدددي هددد ه الغدددزَو

ءف، وإرشدا هف الفها ، هه  عَه ال ا  َّل   ين ااِالم، وهدايتهف َّلد  الاريدب الم دتق
َّل  الدين القهيف، وهه الهددم األِدا  الد   جداات شدريع  ااِدالم ألجلده؛ ولدف يلدن 
َهدددام اقتصددا ي ، وا تحصدديل ملاِددب  الهدددم مددن مًددروبء  تلددَ الغددزوات تحقيددب 

وكدا  المحدرب األِدا ،  -من مالدَ بدن عدهم   ِءاِء . يًهد له ا المع   مهق ه 
، فقدالها: َّيده بالادائف   ِأِ  فقد -والمهجه األِو لمعرك  ة ين  ٍَ َصدحابه عدن مالد
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َهله وماله، وَعايته مئ   م  ْقء ، فقاِ لهف: َخاروه، َيه َّ  َت  م لًما ر  ت علءه 
دِه هللا  َهلده   من اابل، فْأخار مالَ ب لَ، ففاا يلحدب بِر ةتد  َ ركده، فدر  علءده 

 كره ابن َِّحاق . وماله، وَعااه مئ  من األبل، َوِلف فح ن َِّالمه. والخار ذ
يددددِ  الددد  واهدددح  علددد  َ  الفهدددا  فدددي َصدددله لدددء  َّا  -وغيدددره كثيدددر  -كدددل هددد ا 

ددد  لهظء ددد  األمدددر بدددالمعروم وال هدددي عدددن الم مدددر، َو  الهظء ددد  األِدددا  مدددن  مماِر
الفهدا ، والهدددم المددرام مددن تًددريعه،  عددَه ال ددا  َّلدد  الدددين الحددب، وهددما  ةددريتهف 

 في اعت اق ه ا الدين .
 وووووووووووووووووو
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 غزوة حنين
 

َعيدد هف  دا ، فدتح العدرب  دقاَ الزعامد  القرشدء ، وندا ت  ولد  األْو لمدا فتحدَ ملد ، ِو
فإذا هف َمام األمر الهاق ، ةتد  خيدل لهدف َ  ال صدر معقده  بألهيد  ااِدالم فمدا ي  دَ 
قء ددًا كايددَ َكادددر  َا  ْو ع هددا، وراح ال ددا  يدددخله  فدددي  يددن هللا َفهاجددا، غيددر َ  هددده

ائدددل العرنءددد  بعدددد قدددريش، َوقرنهدددا مدددن ملددد ، َ ركتهمدددا ةمءددد  الفاهلءددد ، َوبدددها َّا القب
المهاجه ، واجتم  َشرافهف وتًاوروا، ْف اجتمعها عل  الم ير لقتاِ الم لمين قادل َ  

 تتهطد  عائف ال تح، ويتحرب الم لمه  اِتئصاِ ما بق  من معالف الْه ء .
قء ، وما جاوره َا  ْو اا هه ا من قبائل َمل هف ةًددها علد  مالدَ بدن واجتمعَ رِؤ

ًا شفاعًا، َّا َيه كا  ِقءف الدَر ، ِديئ المًدهَر، ةيدث َمدر قهمده  عهم، وكا  فاِر
َ  يأخدد وا ي ددائهف َووا هددف َومددهالهف معهددف لء تًددعر كددل رجددل وهدده يقاتددل َ  ْروتدده 
وةرمته ورااه فدال ي در ع هدا . َوصدر مالدَ علد  خاتده ولدف يعبدأ بداعتراض َصدحاب 

لددَر  والمًددهَر، والدد ين َروا َ  َّخددراج ال  دداا واألمددهاِ عاددث ا طائددل مددن ورائدده َّا ا
ال ضددءح ، وكددأ  خادد  مالددَ بددن عددهم ممددا  بددره هللا عددز وجددل ل اءدده، وممددا َكددرم بدده 

َ  عن بلَر َبيها بظع هف   ةزنه من الغ ءم ، فقد تب ف ال اي  ةين عرم خروج هها
لم لمين غدًا َّ  شاا هللا، ونعد جمد  المعلهمدات ويعمهف وشأيهف، وقاِ : تلَ غ ءم  ا

الع دلري  المالهندد ، خددرج الم ددلمه  بفءًددهف الد   فددتح ملدد ، بااهدداف  َّلدد  الالقدداا 
َهل مل ، وكايها ةدْاا عهد بالًرب، ووصل الفءش الماير ال   بلي اْ   عًدر  من 

 اائف.َل ا َّل  وا   ة ين ال   يعرم اْل  بالًرائ  في مدخل مل  من جه  ال
ولقددد اعتدددا  الم دددلمه  َ  ْي صدددروا بإيمدددايهف، وتدددهكلهف ويقيددد هف وصدددارهف . َّيهدددا معدددا  
دددْقه   قلاءدد  تًددعرهف  ائمددًا بالحاجدد  َّلدد  رنهددف، َويدده ا ةددِه لهددف وا قددَه َّا بدده، يءص 
اللفدددها َّلءددده، ويعلقددده   مدددالهف علءددده، وي زلددده  ةددداجتهف بددده، فدددي ذِ وم دددل  ، وفقدددر 

ويدأت  ال صدر رغدف القلد  فدي العدد  والد قص فدي ال دالح،  وخضهع، فما هي َّا ِاع 
َهه وفخر، وكأيهف واْقده  بال صدر، ْدف هدف كثيدر، ةتد  قداِ  لم هف اليهم يخرجه  في 
قدائلهف : لدن يهدزم اليدهم مدن قلد  ! لقدد كدا  لهد ه الثقد  الزائددَ، والركده  َّلد  األِددباب، 

لمه  ْم هددددا، وتحملددددها ومالةظددد  الت ددددهق المددددا   والمع دددده ،  ْددددار خايدددَر  فدددد  الم دددد
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دخ  َهدل ملد  الد ين لدف يتِر  اايمدا تبعاتها، لء  هد ا فقدَ، بدل َّ  خدروج الالقداا مدن 
في قلهنهف جعلهف يالةظه  الغ ءم  َكثر من َ  شيا  خر . َّ  َكثدرهف ا يًدعرو  
َيهددف َصددحاب قضددء  َو مادددَ، بددل َّ  بعضددهف وإ  َِددلف تحددَ هددغَ الهاقدد  ا مدداي  

يدددر هددد ا الهاقددد ، وقادددل هددد ا وذاب فدددإ  َكثدددر هددد اا الالقددداا لدددف ع دددده َ  يعددده  َّذا تغ
َمايددًا، وتحلمددَ فددي  َعمدداقهف َ يتخلصددها بعددد مددن رواِددب الفاهلءدد  التددي اِددتقرت فددي 
ةءداتهف ةتد  لءصدعب علديهف ي دءايها  و  جهدد ترندده  لدف يلهيدها بدداوه بعدد، لد لَ لددف 

َيدددهاط، كدددا   يتدددر  وا وهدددف فدددي طدددريقهف َّلددد  ة دددين ةدددين مدددروا بًدددفَر تعدددرم بددد ات
ددِه هللا : اجعددل ل ددا  المًددركه  يعلقدده  عليهددا َِددلحتهف . لددف يتددر  وا َ  قددالها : يددا ِر

ذلَ وقاِ : هللا َكار ! قلتف وال     ذات َيهاط كما لهف ذات َيهاط ! فاِت مر ال اي 
َعددددل لسَ ددددا َّرَلدددددهًا َكَمددددا َلْهددددف   لرَهددددد ن  ددددد  : } اج  ي  ددددي بيددددده كمددددا قالددددَ ب دددده َِّددددرائيل لمِه

 [ وال   ي  ي بيده لتركان ِ ن من كا  قالمف.138{]األعرام:
دددهف، وعدددم تملددن العقيددددَ  َّ  مقددالتهف هدد ه تادددين عدددم وهددهح مددد هج التهةيددد فددي ي ِه
الصحءح  من قلهنهف . َّيهف بعد لف يتًرنها معايي ااِالم، ولف تخالَ قلدهنهف بًاشد  

ددلف لددف يعدداقاايمددا  ددِه هللا صددل  هلل علءدده ِو اهف وا عدد  هف، بددل عدد رهف ، علدد  َ  ِر
لحداْد  عهدددهف، ونهدد ه الفهايددب الثالْد  مددن الخلددل الدد   وقد  فددي صدد هم الم ددلمين، 

 اايمدا وهف في طريقهف َّل  لقاا المًركين خلل في األهدام والتصهرات، وخلدل فدي 
 والتهكل، وخلل في التهةيد والعقيدَ .

ن عدهم ورجالده، فداةتلها وصل الم دلمه  َّلد  وا   ة دين، الد   ِدبقهف َّلءده مالدَ بد
مضايقه واياثها فدي شدعابه، وتهيئدها اِدتقباِ الم دلمين وع دد  خدِه الم دلمين الدها   
َ  فايمً ها، فأكب الم لمه  عل  ما تركدهه مدن غ دائف ! فلمدا تمداْرت  ةملها عل  هها
فدرق الم دلمين فدي الدها   لدف يًدعروا َّا بال دهام تت داقَ علديهف مدن كدل ملدا  وكددا  

هددار بعددد لددف ي تًددر َّذ الهقددَ ففددرًا فحملددَ كتائددب العدددو علدديهف ةملدد  رجددل هددها ال 
واةددد فايتًددرت مهجدد  مددن ال ددزع، وجعددل ال ددا  ي ددرو  ا يلدده  َةددد علدد  َةددد ويظددر 
َعماا مل  َّل  هزيم  الم لمين بتًف وفرح ! ورج  بعضدهف َّلد   بعَّ الالقاا من 

دِه ادَ ِر هله، وعظمدَ ال ت د  ! ْو ادَ معده ي در مدن   هللا  َّظهار الم ر بالل وِر ْو
َصدحابه و ِ بيتدده، وكدا  علدد  بغلتده الًددهباا والعبددا  عمده َوبدده ِد ءا  بددن الحددارث 
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يم لا  بع ايهدا، وهده يددفعها ويقدِه : َيدا ال ادي ا كد ب َيدا ابدن عادد المالدب، َومدر 
عمدده العبددا  د وكددا  جهددهر  الصددهت د َ  ي ددا   علدد  ال ددا  يددا َصددحاب   ال اددي 

ل بءعدد  الرهدها  د يددا معًدر األيصددار، فأِدم  مددن فدي الددها   فتالةقددها الًدفَر د ألهد
َ ، وندددَت  يحددهه وجعلددها يقهلدده  لاءددَ لاءددَ ةتدد  صدداروا ْمددايين َو مائدد ، فقدداتلها هددها

 وة دن التهكدل، وجعدل ال ادي  اايمدا جهل  جديدَ مليئ  بالًفاع  والصدق والعزيمد  و 
 بغلته يمً  فلما َر  ال داروق ذلدَ  ي تغيث برنه، ةت  َّذا غًءه األعداا يِز عن

معها يدااات العبا  جعلها ير  و  لاءَ لاءَ واشتد القتاِ من جديد  من الم لمين ِو
اْل  ةمد  الدهطء ، َوخد  ترابدًا فرمد  بده وجدهه الم دار وقداِ : شداهَ   وقاِ ال اي 

 الهجهه، ايهزمها ورب المعب .
قءدد  طددهياًل ةتدد  فددروا تدداركين َ  ْو ورااهددف كددل شدديا ! مددن القتلدد ،  ولددف تصددمد هددها

والفرة ، وال  اا، واألوا ، والعايد، واألمهاِ واعتصدف بعدَّ الم هدزمين ب اةءد  يقداِ 
لهددا َوطددا  فتددبعهف الم ددلمه  وهزمددههف شددر هزيمدد  واِددتمر القتددل يهمئدد  بالمًددركين، 
ةت  قتل َبه طلح  وةده عًرين رجاًل م هف، وفدر كثيدر مدن الم هدزمين َّلد  الادائف 

حصددن فدددي ةصدددهيها الم ءعددد  َويدددِز هللا التهجءددده والعادددَر مدددن هددد ا المهقدددف : } َلَقدددد  للت
دددنر َعددد ْمف  َشدددي ئًا  َفَادددت ْمف  َكث دددَرْتْمف  َفَلدددف  ْتغ  ََع  َم ْةَ دددي ٍن َّرذ   َن َكثريدددَرٍَ َوَيددده  ْ فردددي َمدددَهاطر َُ َيَصدددَرْكْف 

ددتْ  َ  ْْددفس َولسي  ْض برَمددا َرْةَادد َ  َعَلددء ْمْف اأَلر  بررريَن }َوَهدداَق ددد  ددلريَ َتْه َعَلدد  25ف مر َِ  ْ َُ { ْْددفس َََيددزَِ 
ََ َجدَزاا ال َمدافرررينَ  يَن َكَ دْروا  َوَذلرد َها َوع سَب السد ر مر ريَن َوََيَزَِ ْجْ ه ًا لسف  َتَرو  هلرهر َوَعَل  ال ْم    َرِْ

 [.26-25{]التهن :
ِدلءف ةدين طلادَ ذلدَ : )  يهمئ  َةدًا ممن فر ع ده، بدل قداِ ألم  ولف يع ف ال اي 

َعهدا، وذهددب َّلد  الاددائف   َّ  هللا قدد ك دد  َوة دن !( ْددف تدرب ال اددي  الغ دائف فلددف يه
للقضاا عل  فلِه الهارنين، فهجدهف قد تحص ها في ةصهيهف الم ءع ، َو خلها معهدف 
ائل الحرب التي تم دل لهدف الصدمه  طدهياًل، فحاصدرهف  قهت ِ   كامل ، واِتعدوا بِه

َ  يل دددر   خم ددد  عًدددر يهمدددًا، وقيدددل َكثدددر مدددن ذلدددَ، وإيمدددا َرا  ال ادددي   ال ادددي 
شهكتهف ويعرفهف َيهف في قبض  الم لمين، وإا فقد كا  يحدب لهدف َ  يدأتها م دلمين، 
فقددد طلددب م دده بعددَّ الصددحاب  َ  يدددعه علدديهف ؟ فقدداِ : )اللهددف اهددد ْقء ددا( ْددف  عددا 

قافله  َّ  شاا هللا، قداِ َصدحابه  َصحابه َّل  فَ الحصارع هف، وقاِ : َّيا  ال اي 
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: اغددددوا علددد  القتددداِ، فغددددوا علءددده فأصدددابهف : يرجددد  ولدددف ي تحددده ؟ فقددداِ لهدددف ال ادددي 
جراح، وذلَ َيه قتدل مد هف اْ دا عًدر شدهيدا فدي ة دين ولدف يقتدل مدن المًدركين ِده  

َعا  ال اي  فمَر فَ الحصار فقاِ   ْالْ  ب اب امت اعهف بالحصه  واألِهار، وه ا 
دِه هللا َّ . فمدأيهف فرةدها بد لَ لمدا َروه   يا قافله  غددا ! فدأعفاهف ذلدَ، فضدحَ ِر

َبدددرب َوي ددد ،   مدددن المًدددق  الظددداهَر  و  جددددو ، ولعلهدددف فا دددها َّلددد  َ  َر  ال ادددي 
يددااًا َّلد    َوةمد عاقب ، َوصهب من َريهف، وفي َْ اا ةصار الاائف وجه ال اي 

رج َّل  الم لمين فهه ةر، فخرج ْالْد  وعًدرو  العايد َ س من ي ِز من الحصن ويخ
. 

 وووووووووووووووووو
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 غزوة الط ئف
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ددِه هللا   فددي شددهاِ   بعددد َ  كتددب هللا ال صددر للمدد م ين فددي غددزَو ة ددين ، تهجدده ِر

هدد قاصددًا الادائف يريدد فتحهدا، وايتددب لتلدَ المهمد  خالدد بدن الهليدد رهدي هللا 8عام 
 ث جعله عل  مقدم  الفءش ، وطلب م ه َ  ي ير َوًا لمحاصرتها . ع ه ؛ ةي

َهدددل الادددائف -وكايدددَ قايلددد  ْقءددد   قدددد ةصددد َ مهاقعهدددا ، وَعددددت عددددتها ،  -وهدددف 
 وتهءأت للقتاِ ، والدفاع عن َرهها. 

دِه هللا  َّلدد  الادائف يددِز قريبدًا مددن الحصدن ، َوقددام مع دلره يءدده ،   ولمدا وصددل ِر
، َوخدد ت تهجدده ِددهامها َّلدد  مع ددلر الم ددلمين ، فأصددابَ  فددايتهزت ْقءدد  ال رصدد 

م هف اْ ا عًر رجاًل ، كا  م هف : عادهللا بن َبي بلر رهدي هللا ع ده الد   اِتًدهد 
 عل  َْر رمء  َصابَ م ه مقتاًل. 
دددددِه هللا  للاددددائف قرابددددد  َرنعددددين يهمددددًا ، تخللهدددددا العديددددد مدددددن   واِددددتمر ةصددددار ِر
ركين ، ورغبدد  فددي َّهددعام مع هيددات ْقءدد  ، َخدد  الم اوشددات بددين الم ددلمين والمًدد

دِه هللا  َ  يددعها هلل وللدرةف ، فاِدتفاب   الم لمه  في تحريب يخلهف ، ف اشدوا ِر
ددِه هللا  :   َيمددا عاددد يددِز مددن الحصددن وخددرج َّلي ددا فهدده   لهددف ، ْددف يددا   م ددا   ِر

ِه هللا  رجدٍل مد هف ، و ف  كدل   ةر  ، فخرج م هف بضع  عًر رجاًل ، فأعتقهف ِر
 َّل  رجٍل من الم لمين لءقهم بًأيه واةتءاجاته. 

دِه  بعدَّ القدهم ،   ولما طاِ الحصدار ، َوصديب عدد  مدن الم دلمين اِتًدار الِر
ددِه هللا    ْدف قدرر رفدد  الحصدار والرةيدل ، فعددن عادد هللا بدن عمددرو قداِ :ةاصدر ِر

هللا ، قداِ َصدحابه :  َهل الاائف ، فلف ي ل م هف شيئا ، فقاِ : ) َّيا قدافله  َّ  شداا
ِه هللا  : اغدوا عل  القتاِ ، فغددوا علءده فأصدابهف   يرج  ولف ي تتحه ، فقاِ لهف ِر

ِه هللا  دِه هللا   جراح ، فقاِ لهف ِر  : َّيا قدافله  غددا ، فدأعفاهف ذلدَ، فضدحَ ِر
 . رواه البخار  و م لف ) 

ِه هللا وقَ ال حصار ، وقالها : يا ياي وترو  كتب ال ير َ  بعَّ الصحاب  َتها ِر
ِه هللا   : ) اللهف اهد ْقء ًا َوت بهف ( .  هللا ، ا ْع هللا عل  ْقء  ، فقاِ ِر
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ددددِه هللا بالرةيددددل ، فرةددددل الفددددءش وهددددف يقهلدددده  : )  يادددده  تددددائاه   ْدددف َذ  مدددد ذ  ِر
 عابدو  لرن ا ةامدو  ( . 

الحصددددن ، وهلدددد ا عددددا  الم ددددلمه  مددددن غددددزَو الاددددائف ، م تصددددرين وإ  لددددف ي تحددددها 
َهدل  باتهف ، وصارهف ، َّهاف  لما ةصل مدن اِت دالم بعدَّ  م تصرين بإيمايهف ، ْو

 الاائف وإِالمهف 
ددِه هللا  ، يبعددد غددزَو   وممددا ي ددت ا  مددن هدد ه الغددزَو ِددرع  اِددتفاب  الصددحاب  لِر

ِه  َّل  الاائف ل ًر  عهتهف ، ومهاجه  المعارهين   ة ين مباشَر ِاروا م  الِر
 ين في ِايلها .لها ، والهاق 

ددائل الحرنءدد  ، وااِددتراتءفء  ، والخاددَ ال افعدد  ،  وي ددت ا  َيضددًا هددروَر األخدد  بالِه
ِه   ؛ ةيث اِتخدم الم ف يب ، وكا  َِو ما رمي به في ااِالم.   كما فعل الِر

وي ددت ا  َيضددًا هددروَر التًدداور وخاصدد  وقددَ المحددن والًدددائد ، وعدددم الت ددر  باتخدداذ 
دده  َهمءدد  هدد ا المادددَ العظددءف   ِ القدرار ، فالِر شدداور فددي فددَ الحصددار ، وذلدَ لاءددا  
 مادَ الًهر  . 

ددِه  مددن رةمدد    وقاددل هدد ا وذاب ي ددت يد مددن َةددداث هدد ه الغددزَو مددا كددا  علءدده الِر
وشددد ق  بددداْلخرين ، ولددده لدددف يلهيدددها م دددلمين ، أل  مهمتددده تتمثدددل فدددي هدايددد  اْلخدددرين 

َبلددي  -ولددء  الدددعاا علدديهف-لثقءدد    ه ولددء  ال يددل مدد هف والميددد بهددف ، وفددي  عهتدد
  ليل عل  ما ذكريا.

 وووووووووووووووووو
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 دروس وةبر من حنين 
 

َم ْةَ دددي ٍن َّرذ   وعوووي غوووزوة حنوووين َن َكثريدددَرٍَ َوَيددده  قددداِ تعدددال : ) َلَقدددد  َيَصدددَرْكْف هللْا فردددي َمدددَهاطر
دددنر َعددد ْمف  َشدددي ًئا َوَهدددا َفَادددت ْمف  َكث دددَرْتْمف  َفَلدددف  ْتغ  دددْتف ََع  َ  ْْدددفس َولسي  ْض برَمدددا َرْةَاددد َ  َعَلدددء ْمْف اأَلر  َق

بررريَن  ددد  َهدددا  -مر ددَزَِ ْجْ ددهً ا لسددف  َتَرو  مر ريَن َوََي  ددهلرهر َوَعَلدد  ال ْمددد   دددلريَ َتْه َعَلدد  َرِْ َِ ددَزَِ هللْا  ْْددفس ََي 
ََ َجدَزاْا ال َمدافررريَن  يَن َكَ ْروا َوَذلر داْا ْْدفس َيتْدهْب هللاْ  -َوع سَب الس ر ًَ ََ َعَلد  َمدن َي ددر َذلرد دن َبع   مر

ءفن ( ]التهن :   [.27-25َوهللْا َغْ هرن رسةر
دررهر َّريسداْهف  فردي َمَهاقرد َ  ف  ، فردي َيص  َ دايرهر َّرَلدي هر ف  ، َوإرة  لرهر َعَليهر مر ريَن برَ ض   ْيَ كَرْر هللْا َتَعاَل  الْم  

ف  َمددد دددن  َغدددَزَواترهر َن ( مر ددددر هللار ، َكثريدددَرٍَ ) َمدددَهاطر دددن  عر   ََ ْكلسدددْه َكددداَ  مر دددهِر هللار ، َوإ س َذلرددد َ  َرِْ
ف   ترهر ف  ، َوا برْقددهس ف  ، َوَا برَعَصدداريسترهر هر ددلرمريَن ، َوَا برْعددَد ر يررهر ، َا برَعددَد ر الْم   دددر هر َوَتق  ، َوَا  َوَنَتأيريدددر

ف  ، َوَياسَهْهف  َتَعاَل  َّل  ا َهالرهر ْ  َو  َكْثَر .برَلث َرَر َم  َر ْهَه مرن  عر  در هللار ، َقلس الَفم   ل سص 
  َ بررريَن َةتسد  َهداَق ْهف  َشدي ئًا ، َفَهلسدها ْمدد  لرمرينر َكث َرْتْهف  َفَلف  ْت ردد  َر الْم   َفَا َع  مر ْةَ يٍن  َوفري َيه 

ف  ، َفَلف  َيه   هر َر َفَزعر دس َعترها مرن  شر َِ َض َعَل   ف اأَلر  َ  َعَلي هر دارياًل ، َوَلدف  َيث ْاد َِ تَدْدوا َّرَلد  ال سَفداَر 
دددهِر  ِْ ددد  ْهف  َّاس َعدددَد ن َقلريدددلن َمدددَ  الرس ف   مر دددارهر دددَن هللار َلْهدددف  َعَلددد  ْعف  دددترالًا مر ََ اب  ، َوَكددداَ  َذلرددد

دددَزَِ هللْا  ف  . ) ْْدددفس ََي  مر برَلث دددَرترهر دددهلرهر ، َوَعَلددد  الْمددد   دددَرْه َوَتأيريدددَدْه َعَلددد  َرِْ  ريَن ، لردددْءَعلَرَمْهف  ََ س َيص 
. )  ْ َدْه ، َوإر   َقلس الَفم  َر مرن  عر  در هللار َوة   ال سص 

َهدددَب  يَن ََْاتدددها َمَعدددْه ، َفأذ  مر ريَن الددد ر دددهلرهر ، َوَعَلىدددالْم   دددَزَِ هللْا َتَعددداَل  الْاَمأيريَ دددَ  َعَلددد  َرِْ َوََي 
َِ َةي َرَتْهف  ، َوَََعا َ  َعْهف  ، َوَََا ِْ َرو  ه ِْ َم الرس ف  َشَفاَعَتْهف  ، َوَلزر َمَماَيْه ، َوَمَعدْه القرلسدْ     َّرَلي هر

دَن الَمالئرَمد ر َلدف   ِْ َرنسدْه ، َفدَأي َزَِ هللْا ْجْ ده ًا مر ده ِْ َت  َصدَر الرس  ِ مر ريَن ، َوا دَن الْمد   َ  مر التري ََْاتَد
ف  ، َبددل  َوَجددْدوا  ددلرْمهَ  برَأب َصدداررهر ددن  َرَناَطددَ  َيَرهددا الْم   ف  ، برَمددا َعدداَ  َّرَلي َهددا مر ََْرهددا فرددي ْقْلددهنرهر ََ
ْل  ِْ َر َبأ ٍ  . َوَََخَ  الرس دس مر ، َفَلدف  َيا دَب   َجأ ٍش ، َوشر دهر الَقده  دن  تْدَراٍب َقدَ َفَها فردي َوج  َ ً  مر َة  

ددهر َةبسدد ن  َ  فرددي َعي  رددهر ََو  َفمر َر   َّاس َوَ َخَلدد ددن  َهددَها ِر ،  ْمَقاترددلن مر ددَغَلت ْه َعددنر القرتَددا ددن  تْددَراٍب َش  مر
ْبْه الثسدابرْتهَ  ،  َِ هللار َوَصح  ه لرمريَن ، َّرَل  َةي ْث َكاَ  َيقرْف َرِْ َن الْم   يَن َهَرْنها مر َوَتَراَجَ  ال ر

 َِ ده يَن َكَ دْروا ، َوَقدداَتْلها َرِْ َ  َفَ َصددَرْهْف هللْا ، َوَعد سَب الدد ر َر َزاْهْف  َوَةَمْلدها َعَلدد  َهدَها هللار ، َفددَأخ 
مر الَمافررريَن ، َوَجزاْؤْهف  . يْر الَقه  ا ير ، َوَهَ ا ْهَه َمصر  هللْا َوَََذلسْهف  برالَقت لر َوال س
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ف    يهر ددر َ  َفَيه  َر دن  َهدَها يبر ، َعَلد  َمدن  َبقردَي مر د ر دز  ر َوالَتع  ددر الَقت دلر َوالخر دن  َبع  ْْفس َيتْدهْب هللْا ، مر
ِْ هللار َّرَل  اار  ده ْمها َعَلد  َرِْ اَلمر ، َوَقد  َقددر  ِ    ٍْقدها بردهر فردي َممسدَ  فردي َمَمدا دلرمريَن ، َوَلحر ْم  

ِْ هللار  ده يَ ئرٍ  َخيسدَرْهف  َرِْ مًا ، َوةر رريَن َيه   ً قرَع ر برعر َد الَمه  ََ َبع  راَي ر ، َوَذلر َرْم برالفع  َبدي َن   ْيع 
َها ف  ، َوَني َن ََم  ا يرهر دَرٍَََ َِ يٍر َما َبي َن َصداريٍَ َوام  ِر تسَ   امر ََ ِر ا َيْهف  ، َوَكاْيها  َِ َتاْروا  ف  ، َفاخ  لرهر

َِ َبي َن الْمَقاترلريَن . َها َف اأَلم  ف  ، َوَق س ْهف  َعَلي هر  َفَر س
 وووووووووووووووووو
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 أحااث بين غزوة الط ئف وغزوة تبوك
 

 )الًبل  ااِالمء (  
ددَر وعمدل ، وممدا يددِ علد  ذلدَ َةدداث ال ديَر   كايَ ةءاته  وةءاَ َصحابه ةءاَ جر

َاتهدا العظءمد  التدي تددِ وا شدَ  العاَر ، التي يراها ال اظر متتابع  متالةقد  فدي َّيفا
عل  عظم  القائد ، وَجلده وصاره في تالءي الحب ال   جاا بده ، والثبدات علءده مهمدا 

 الاريب َصحابه المرام.كايَ الصعاب والعقبات ، ومعه في ذلَ 
هددد ، لحقتهدددا عدددَ َةددداث يهجزهدددا 8يبعددد غددزَو الاددائف التدددي كايددَ فددي شدددهاِ ِدد   

 -باختصار:
1-   َ  قدوم وفد هها

ةيددث َقالددها م ددلمين طددائعين مبددايعين ، وكددا  عددد هف َرنعدد  عًددر رجدداًل ، ويَرِددهف 
دِه هللا  َقدا  عدَف ِر وكدا  مدن جملد   مدن الرهداع  ،  َهير بن ْصَر  ، وفيهف َبده ْبر 

ددِه َ  يعيددد َّلدديهف ال ددبايا التددي َصددابها الم ددلمه  مدد هف ، فأجددابهف  مددا طلاددها مددن الِر
 ال اي المريف َّل  ذلَ بعد اِتًاَر َصحابه ، واِتااب  خاطرهف . 

 َ اا العمَر  -2
ددِه هللا  بق ددم  غ ددائف ة ددين فددي الفعرايدد  ، ةيددث ََخددر ق ددمتها ، َمدداًل فددي   قددام ِر
دِه هللا قددوم وفدد هدهاَ  َهدَل ِر    تدائاين ، فْتعدا  َّلديهف ، ولمدا لدف يأتده َةدد ق دمها ، ْدف 

   بددالعمَر م هددا ، ونعددد ايتهدداا العمددَر ايصددرم مددن ملدد  عائدددًا َّلدد  المدي دد  بعددد تهلءدد
 هد . 8عَتاب بن َِيد عل  مل  ، وكا   خهله المدي   َواخر ذ  القعدَ ِ   

 البعهث  -3
ِه هللا  هد في بعدث الهفده  َّلد  القبائدل 9لمدي   ، بدَ َوائل ِ   َّل  ا  بعد رجهع ِر

، يبعث عيي د  بدن ةصدن َّلد  ب دي تمدءف ، و يزيدد بدن الحصدين َّلد  َِدلف وغ دار ، و 
دلءف ومزي دد  ، و رافد  بدن مليدث َّلد  جهي د  ، و عمددرو  ِْ ببدا  بدن بًدر األشدهلي َّلد  

بًددير بددن  بددن العدداص َّلدد  ب ددي فددزاَر ، و الضددحاب بددن ِدد ءا  َّلدد  ب ددي كددالب ، و
َ   َّلدد  ب ددي ذبءددا  ، و المهدداجر بددن َبددي  ِدد ءا  َّلدد  ب ددي كعددب ، و ابددن الَلتاءدد  األ
َيا  بن لايد َّل  ةضرمهت ، و عد  بن ةاتف َّل  طيئ ون دي  َمء  َّل  ص عاا ، و 
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ن ررَقا  بن بددر و قدء  بدن عاصدف َّلد   َِد ، و مالَ بن يهيَر َّل  ب ي ة ظل  ، و الزَر
الحضرمي َّل  البحرين ، و علي بدن َبدي طالدب َّلد  يفدرا   ب ي ِعد ، و العالا بن

. 
وكايددددَ هدددد ه البعددددهث تقددددهم بالدددددعَه َّلدددد  هللا ، وتعلددددءف ال ددددا  َمددددهر  يدددد هف ، وجمدددد  

 الصدقات ، َوخ  الفزي  . 
 ال رايا  -4

ِه  دل ال درايا التدي يغلدب عليهدا   وكما بعث الِر دلمي ، َِر البعهث ذات الاداب  ال َر
فها   من َجل الهقهم بحزم م  َولئَ ال ين يثيرو  القالقل بدين الااب  الع لر  ال
 ةين و خر :

ًا .  فمايَ ِري  عيي   بن ةصن ال زار  َّل  ب ي تمءف ، في خم ين فاِر
ري  ْقاب  بن عامر َّل  ةي من خثعف ، في عًرين رجاًل .  ِو

ري  الضحاب بن ِ ءا  المالبي َّل  ب ي كالب .  ِو
ر ري  علقم  بن ْمفزَر َ ، في ْالْمائ  . ِو  الْمدلفي َّل  ِهاةل ْجدس

ري  علي بن َبي طالب َّل  ص ف لايئ من َجل هدمه ، في خم ين ومائ  .   ِو
وكايَ يتائج ه ه ال رايا ايتصار الم لمين ، وك ب الغ ائف ، م  ييل الًها َ لبعَّ 

 القا َ والمقه ين ، وذلَ فضل هللا ي تءه من يًاا . 
ي كايَ بين غزوتي الاائف وتادهب ، وهدي تددِ علد  الصدار تلَ بعَّ األةداث الت

والفلد ع د َولئَ الرجاِ العظام ، وكء  َيهف كايها يهاصله  الخير والعااا ، ويًر 
الهداي  بدين ال دا  ، والفهدا  فدي ِدايل هللا بالل دا  وال د ا   و  كلدل َو ملدل ، وفدي 

خد  بهددد  يايهدا ، ع دد  ذلدَ  ر ن عظددءف ألمد  ااِددالم كدي تدد هَّ مدن كاهتهددا ، وتأ
 هللا َ  يفعل لها من بعد ْع رها ْي را .

 وووووووووووووووووو
 

 غزوة تبوك
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فتحَ مل ، وايتًر ااِالم في جزيَر العرب، َوصبح يًلل خاًرا عل  الروم، فَر  
ا لقتاِ الم لمين. فما  ابد للم لمين من الخدروج َّلديهف، ولمدن  ًً الروم َ  يفهزوا جء

مدار المدي د  ةددا  الحدر شدديد، وا ل د ر َّلدد  َرض الدروم طهيدل، وال دا  فددي ع دَر، ْو
دِه  َعلدن الِر  وقَ ةصا ها، وفي ظدل هد ه الظدروم كلهدا، كدا  القدرار الحاِدف، فقدد 

   علددد  ال دددا  الخدددروج لقتددداِ الدددروم، وهددد ه فرصددد  لءظهدددر الم دددافقه  َمدددام المفتمددد
 الم لف، ويثاَ الم لمه  الصا قه  في َِّالمهف.

 لمه  في فعدل الخيدر، وتفهيدز الفدءش الد   ِدمي بفدءش الع دَر، ففداا وت ابب الم
ددِه هللا  -رهددي هللا ع دده-عمددر بددن الخادداب  :  مددا َبقيددَ   ب صددف مالدده، فقدداِ ِر

ألهلدددَ؟ . قددداِ: مثلددده. َوتددد  َبددده بلدددر بلدددل مدددا ع دددده. فقددداِ:  يدددا َبدددا بلدددر، مدددا َبقيدددَ 
هله. ]الترم  [، وج  ااألهلَ؟ . فقاِ:  َبقيَ لهف هللا وِر

ففعدل يقالهدا   بألف  ي ار، فههعها في ةفر ال ادي   عثما  بن ع ا  َّل  ال اي 
:  ما هر عثما  ما عمل بعد اليهم  ]الترم  [.  بيده، ويقِه

 ، وقدي الهقددَ ي  دده كددا  الم ددافقه  يختلقدده  األعد ار ةتدد  ا يًدداركها فددي هدد ه الغددزَو
ت  ددروا فددي الحددر، فددأيِز هللا تعددال  َوخدد وا يروَرجدده  ألفمددارهف يءمددا بيدد هف، ويقهلدده : ا 

[. وتحرب جءش الم لمين 81فيهف: )قل يار جه ف َشد ةر ا له كايها ي قهه ( ]التهن : 
في شهر رجب مدن العدام التاِد  الهفدر  رغدف الحدر والتعدب تداركين المدي د ، ومدا بهدا 

هله.  من ْمار وظالِ؛ طاع  هلل وِر
دل   ا ال ادي وفي الصحراا، اشتد الحدر وي دد المداا، فددع رنده، وظدل رافًعدا يديده، فأِر

هللا ِددحاب  َماددرت ةتدد  ارتدده  ال ددا ، واةتملددها ةدداجتهف مددن المدداا. ووصددل الفددءش 
ب ددالم َّلدد  تاددهب، ف ددِز الرعددب بقلددهب األعددداا، فت رقددها واي ددحاها  اخددل بال هددف، ولددف 

دِه  عادد  خالدد بدن الهليدد َّلد  َكيددر بدن  يقدروا عل  محارند  الم دلمين. يبعدث الِر
 الملَ صاةب ةصن  وم ، وقاِ له:  َّيَ ِتفده يصيد البقر .

وفددي ليلدد  مقمددَر، وق ددَ بقددَر جميلدد  تحددَ بدداب القصددر ف ددِز َّليهددا الملددَ لءصدديدها، 
دل ال ادي  َهلده، فلمدا خرجدها كايدَ ِر ه، َوخ  رمحده، وخدرج مد  بعدَّ مدن   وركب فِر

 َكيدددر َِدديرًا، فصددالحه  ت تظددره، فأخ تدده، وقتلددها َخدداه، وقدددم خالددد بددن الهليددد ومعدده
ِه   عل  الفزي ، ْف تركه وخل  ِايله وعا  َّل  قريته.  الِر
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ِه  َهدام غزوته  و  قتاِ، وني ما   وعا  الِر بالفءش مظ ًرا م تصًرا بعد َ  ةقب 
:  َّ  بالمدي د  َقهاًمدا، مدا ِدرتف م ديًرا، وا قاعدتف   هف في طريقهف َّل  المدي   قداِ 

 علف .وا ًيا َّا كايها م
ِه هللا، وهف بالمدي  ؟! قداِ:  وهدف بالمدي د ، ةب دهف العد ر  ]مت دب علءده[.  قالها: يا ِر
وخددرج هدد اا الم ددلمه  الصدددا قه  الدد ين ةب ددتهف األعدد ار عدددن الخددروج فددي الغدددزَو 

دِه  والفددءش بال رةد  الًددديد. َمدا الم دافقه  المتخل دده  عدن الفهددا ،   ي دتقاله  الِر
دددِه هللا فقدددد َخددد وا يقددددمه  األعددد :، فقادددل مددد هف عالييدددتهف، وتدددرب    ار الماذبددد  لِر
 ِرائرهف هلل تعال .

وكا  من بين ال ين تخل دها عدن الغدزَو كعدب بدن مالدَ، ومدراَر بدن الرنءد ، وهدالِ بدن 
لقتداِ الدروم، ولدف   َمء ، وهف من الم م ين الصا قين، ولمد هف لدف يخرجدها مد  ال ادي 

 يلن لهف ع ر.
تب دف المغضدب، وقدداِ:   فتب دف لده ال اددي   ِدلف علد  ال اددي جداا كعدب بدن مالددَ و 

َْ بدين يديده، فقداِ لدي:  مدا خلس دَ؟ َلدف تمدن  َِ  قاِ كعب ففئَ َمًي ةت  جل د  تعا
قد ابتعَ )اشتريَ( ظهرب ) ابتَ(؟  فقلَ: بل ، َّيي وهللا له جل َ ع د غيرب من 

 َْ َْعايد َْ َ  ِدأخرج مدن ِدخاه بعد ر، ولقدد   جددا، ولم دي وهللا لقدد َهل الديءا، لَريد
ََ علدي، ولدئن  علمَ َّ  ةدْتَْ ةديث ك ب تره  بده ع دي، ليهشدلن هللا َ  ي دخا
ةدْتَ ةديث صدق تفْد عليس يءه، َّيي ألرجه يءه ع ه هللا، ا وهللا مدا كدا  لدي مدن 
دِه هللا  :   ع ر، وهللا ما ك َ قَ َقه  وا َي در م دي ةدين تخل دَ ع دَ. فقداِ ِر

 صدق، فقف ةت  يقضي هللا يءَ .  َما ه ا فقد
دار رجداِ مدن ب ددي ِدلم ، فداتبعهيي فقدالها لددي:  وهللا مدا علم داب ك دَ َذياددَ  فقمدَ ْو

ددِه هللا  بمددا اعتدد ر َّلءدده   ذيًبددا قاددل هدد ا، ولقددد عفددزت َ  ا تمدده  اعتدد رت َّلدد  ِر
ِه هللا   لَ.  المتخل ه ، قد كا  كايءَ ذيبَ اِتغ اْر ِر

َالددها  َب ي  ددي، ْددف قلددَ لهددف: هددل قدداِ: يددأهللا مددا  ْي يَراددهي ي ةتدد  َر ت َ  َرجدد  فْأكدد َر
لقي ه ا معي َةد؟ قالها: يعف، رجال ، قاا مثل ما قلَ، فقيل لهما مثل ما قيدل لدَ. 
نءدد  القمددرَ ، وهددالِ بددن َمءدد ، فدد كروا لددي رجلددين  فقلددَ: مددن همددا؟ قددالها: ْمددرارَْ بددن الرس

. َه  ِ  صالحين قد شهدا بدًرا، فيهما َ
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ددِه هللا فم الم ددلمين عددن كالم ددا مددن بددين مددن   ضدديَ ةددين ذكروهمددا لددي، ويهدد  ِر
تخلسددف ع دده. فاجتاي ددا ال ددا ، وتغيددروا ل ددا، ةتدد  ت مددرت  فددي ي  ددي األرض، فمددا هددي 
َعرم، فلاث ا عل  ذلَ خم دين ليلد ، فأمدا صداةبا  فاِدتمايا وقعددا فدي بيهتهمدا  التي 

هف، فم َ َخرج فأشهد الصالَ م  الم لمين، يبلءا ، َوما َيا فم َ َشبس القهم َوجلد
دددِه هللا  فْأِدددلَرف علءددده، وهددده فدددي   َوطدددهم فدددي األِدددهاق، وا يللم دددي َةدددد، و تدددي ِر

مفل ه بعد الصالَ، فدأقِه فدي ي  دي: هدل ةدرب شد تءه بدر  ال دالم َم ا؟ ْدف َصدلي 
َْ عل  صالتي َقال َّلَي، وإذا  َعرض قريًبا م ه، فْأِاررْقه ال سظر، فإذا َقال الت َ يحهه 

 ع ي.
ْت جدار ةدائَ َبدي قتدا َ  ر  ةت  َّذا طاِ عليس ذلَ من ج َه ال ا ، مًيَ ةت  ت هس
َْ جدار ب تايه(، وهه ابن عمدي، َوةدب ال دا  َّلدي، ف دلمَ علءده، يدأهللا  )َ : ت لق
دهله؟  مدا ر س علديس ال دالم، فقلدَ: يدا َبدا قتدا َ، َيًددب بدالل، هدل تعلم دي َةدب هللا وِر

َعلدف. ف اهدَ ف ل دهله  َ، فعدت له، ف ًدته ف لَ، فعدْت له ف ًدته فقداِ: هللا وِر
 عي ا ، وتهليَ ةت  ت هرت الفدار.

فاي مددا َيددا َمًددي ب ددهق المدي دد ، َّذا يباددي مددن َيبدداط الًددام ممددن قدددم بالاعددام ياءعدده 
ِ علدد  كعددب بددن مالددَ؟ فا ددب ال ددا  يًدديرو  لدده، : مددن يدددر ةتدد  َّذا  بالمدي دد  يقددِه

َ  صداةبَ   ف  َّليس كتاًبا من ملَ غ ا ، فإذا يءده: َمدا بعدْد، فإيده قدد بلغ ديجاايي 
قد ج اب، ولف يفعلَ هللا بدار هها  وا مضءع ، فالحب ب ا يهاِدَ. فقلدَ لمدا قَرتهدا: 
وهدد ا َيًضددا مددن الدداالا، فتءممددَ بهددا التس رددهر )ال ددر ( ف ددفرته بهددا )ةرقتدده(. ةتدد  َّذا 

ِه هللا مضَ َرنعه  ليل  من الخم  ِْ ِر ه دِه هللا   ين، َّذا ِر  يأتي ي فقداِ: َّ  ِر
  يددأمرب َ  تعتددِز امَرتددَ. فقلددَ: َطلقهددا َم مدداذا َفعددل؟ قدداِ: ا. ولمددن اعتزلهددا وا

ل َّل  صداةاي مثدل ذلدَ، فقلدَ امَرتدي: الحقدي بأهلدَ، فتمدهيي ع ددهف  تقرنها. َوِر
 ةت  يقضي هللا في ه ا األمر.
ددِه هللا ففداات امددرََ هددالِ بددن َمءدد ددِه هللا! َّ  هددالِ بددن َمءدد     ، ِر فقالدَ: يددا ِر

شءخ هائ ، لء  له خا م فهل تمره َ  َخدمه؟ قاِ:  ا، ولمن ا يقرنَ . قالَ: َّيه 
َاِ يبلددي م دد  كددا  مددن َمددره مددا كددا  َّلدد  يهمدده  وهللا مددا بدده ةركدد  َّلدد  شدديا، وهللا مددا

ددِه هللا  َهلددي: لدده اِددتأذيَ ِر مَرتددَ، كمددا َذ  امددرََ فددي ا  هدد ا. فقدداِ لددي بعددَّ 
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دِه هللا  :، ومدا يددري ي مدا   هالِ بن َمء  َ  تخدمه. فقلَ وهللا ا َِدتأذ  فيهدا ِر
ددِه هللا  َّذا اِددتأذيته فيهددا، َويددا رجددل شدداب. فلاددث بعددد ذلددَ عًددر لءدداِ،   يقددِه ِر

ِه هللا   عن كالم ا.  ةت  كملَ ل ا خم ه  ليل  من ةين يه  ِر
بح خم دين ليلد ، َويدا علد  ظهدر بيدَ مدن بيهت دا، فاي مدا فلما صليَ صالَ ال فر ص

َيا جال  عل  الحاِ التي ذكر هللا، قد هاقَ عليس ي  ي وهاقَ عليس األرض بما 
رْةاَ، ِمعَ صهت صارخ ي ا   بأعل  صهته: يا كعب بن مالَ، َبًر. فخررت 

 ِاجًدا وعرفَ َ  قد جاا فرج.
عَ له ْهني، فم هته َّياهما ببًدراه، وهللا فلما جاايي ال   ِمعَ صهته يبًريي، يز 

دددِه هللا  :،   مددا َملدددَ غيرهمددا، يهمئددد  واِدددتعرت ْددهنين فلب دددتهما، وايالقددَ َّلددد  ِر
فيلقايي ال ا  فهًجا فهًجا، يه ئهيي بالتهن  يقهله : لَته َ تهن  هللا علءَ. ةتد   خلدَ 

ددِه هللا جددال ، وةهلدده ال ددا ، فقددام َّلدديس طلحدد  بدد ن عايددد هللا يهددرِو الم ددفد، فددإذا ِر
ةتددد  صدددافح ي وه دددأيي، وهللا مدددا قدددام َّلدددديس رجدددل مدددن المهددداجرين غيدددره، وا َي دددداها 

 لالح .
ِه هللا  ِه هللا   فلما ِلمَ عل  ِر وهه يارق وجهه من ال رور:  َبًر   قاِ ِر

ِه هللا َم مدن ع ددب هللا؟  بخير يهم مرس علءَ م   ولدتَ َمَ  قلَ: َمن ع دب يا ِر
ِه هللا قاِ: ا َّذا ِر اِت ار وجهه كأيده قاعد  قمدر،   ، بل من ع د هللا . وكا  ِر

 وك ا يعرم ذلَ م ه.
دِه هللا. َّ  مدن تدهنتي َ  َيخلد  مدن مدالي صددق   فلما جل دَ بدين يديده، قلدَ: يدا ِر
ددهله، قدداِ:  َم ددَ علءددَ بعددَّ مالددَ، فهدده خيددر لددَ . قلددَ: فددإيي  َّلدد  هللا وإلدد  ِر

دِه هللا َّ  هللا َّيمدا َيفدايي بالصددق، وإ  مدن َم َ ِهمي ال   بخيادر.  فقلدَ يدا ِر
َعلف َةدًا من الم لمين َباله هللا في  تهنتي َ  ا َةدث َّا صدًقا ما بقيَ، يأهللا ما 

ددِه هللا  َة ددن ممددا َباليددي، مددا تعمدددت م دد    صدددق الحددديث م دد  ذكددرت ذلددَ ِ ِر
ددِه هللا  رجدده َ  يح ظ ددي هللا يءمددا َّلدد  يددهمي هدد ا كدد بًا، وإيددي أل  ذكددرت ذلددَ ِ ِر

 بقيَ.
دددهله  : )لقدددد تددداب هللا علددد  ال ادددي والمهددداجرين واأليصدددار الددد     َويدددِز هللا علددد  ِر

اتبعهه في ِاع  الع َر من بعد ما كا  يزيي قلهب فريب مد هف ْدف تداب علديهف َّيده بهدف 
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راوم رةددءف. وعلدد  الثالْدد  الدد ين خل ددها ةتدد  َّذا هدداقَ علدديهف األرض بمددا رةاددَ 
َ عليهف َي  هف وظ ها َ  ا ملفأ من هللا َّا َّلءه ْف تاب علديهف لياهندها َّ  هللا وهاق

 [.118-117هه التهاب الرةءف( ]التهن : 
َعظدف فدي ي  دي مدن  -بعدد َ  هددايي لإلِدالم-يأهللا ما َيعف هللا عل  مدن يعمد  قدَ 

ِه هللا  هللا قداِ  َ  ا َكه  ك بته فأهلدَ كمدا هلدَ الد ين كد بها، فدإ   صدقي ِ ِر
لل ين ك بها ةين َيِز الهةي شرس مدا قداِ ألةدد، فقداِ تبدارب وتعدال : )ِدءحل ه  بدالل 
لمف َّذا ايقلاتف َّليهف لتعرهها ع هف فأعرهها ع هف َّيهف رج  ومأواهف جه ف جزاا بما 
كددايها يل دداه . يحل دده  لمددف لترهددها عدد هف فددإ  ترهددها عدد هف فددإ  هللا ا يرهدد  عددن 

[. وك ا تخل  ا َيها الثالْ  عدن َمدر َولئدَ الد ين قادل 96-95]التهن : القهم ال اِ ين( 
ددِه هللا  ددِه الدده ) َمريددا   مدد هف ِر ةددين ةل ددها لدده، يبددايعهف واِددتغ ر لهددف، َورجددأ ِر

ةت  قض  هللا يءه، ولء  ال   ذكر هللا ممدا خل  دا عدن الغدزو، َّيمدا هده تخلء ده َّيايدا 
 فقال م ه. ]البخار [. وإرجاؤه َمريا عمن ةلف له، واعت ر َّلءه

 هدم م فد الضرار:
يأمرهف بحرق م فد ب اه الم دافقه  ليددبروا   عا  الم لمه  من تاهب، وإذا ب ال اي 

، ولمدن هللا تعدال  يهدداه    يءده الملائدد هدد الم ددلمين، َورا وا َ  يصدلي يءده ال اددي  
يًقدددا بدددين المددد م ين عددن ذلدددَ، فقددداِ تعدددال : )والددد ين اتخددد وا م دددفًدا هدددراًرا وك دددًرا وت ر 

هله من قال لءحل ن َّ  َر يا َّا الح    وهللا يًدهد َّيهدف  وإرصاً ا لمن ةارب هللا وِر
 [.108-107لماذبه . ا تقف يءه َبًدا( ]التهن : 

 وووووووووووووووووو
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 غزوة تبوك....والمواجه  األخيرة
 

 )الًبل  ااِالمء ( الدكتهر / َكرم هءاا العمر  
ق َ  العرب ال ين كايها مفَر  قبائل مت اةَر ، لدء  لهدف كءدا ن ْيد كر ، من كا  يصدَ  

وا ََ  قددددرٍَ علددد  مهاجهددد  األخادددار الخارجَءددد  ، ِدددءأتي علددديهف يدددهمن يتَهةددددو  يءددده ، 
َعظدف قدَهٍَ فدي ذلدَ الزمدا  ، ويغزويهدا فدي عقدر  وتمه  لهف  ول  م دتقَل  ، ويفدابهه  

  ارها ؟ .
ددال  ااِددالم ، والتددي َصددبح الم ددلمه  مدددن ََّ  ذلددَ لددف يلددن ليتحَقددب َّا  فددي ظددَل ِر

خاللهددا قددهًَ يح ددب لهددا اْلخددرو  َلددف ة دداب ، ةتدد  اِددتااعها َ  يعدده وا َّلدد  مَلدد  
فاتحين خالِ ْما  ِ ين من هفرتهف ، لء تقالها َفهاج ال ا  التي َقالَ للدخِه فدي 

  ين هللا .
بددال ظر َّلدد  الخددارج  –   -ي يبعددد اِددتقرار الههدد  الددداخلَي فددي مَلدد  ، تهَجدده ال ادد

اكماِ مهَم  الدعَه والداالغ ، خصهصدًا َوَ  األيبداا كايدَ قدد وصدلَ َّلءده ََ  الدروم 
َ  يبدا رهف بدالخروج َّلديهف ،  –   -بدَت بحًد قَهاتها لغزو الم لمين ، فدأرا  ال ادي 
 في غزَو عرفها التاريخ باِف   غزَو تاهب   .

  عددين تاددهب   التددي مددَر بهددا الم ددلمه  وهددف فددي  وقددد جدداات ت ددمء  هدد ه الغددزَو مددن
دددَميَ َيضدددًا بددددد  غدددزَو الع دددَر   لمدددا اجتمددد  فيهدددا مدددن  ِْ طدددريقهف َّلددد  َرض الدددروم ، و
مظدداهر الًددَدَ والع ددَر، ةيددث ةددراَر الفددَه ، ويدددَر المدداا ، ونعددد الملددا  ، وفددهق هدد ا 

لقدر   المدريف وذاب كا  الم لمه  يعءًه  ةال  من ال قر وهيب الحاِ ، وقدد َشدار ا
َّلدد  تلددَ الحدداِ فددي قهلدده تعددال  : } لقددد تدداب هللا علدد  ال اددي والمهدداجرين واأليصددار 

 ( . 117ال ين اتبعهه في ِاع  الع َر { ) التهن  : 
عل  التصريح بفه  الغدزو  -   -ويظرًا لتلَ الظروم الصعب  ، اِتقَر َر  ال اي 
ءعدد  العدددَو وةفددف َّملاياتدده ، ممددا علدد  غيددر عا تدده ، وذلددَ ا راكدده بعددد الم دداف  وطا

ْيعاددي الفددءش ال رصدد  الماملدد  اعدددا  مددا يلددزم لهدد ا ال دد ر الاهيددل ، َّهددافً  َّلدد  َّ  
وه  الدول  ااِدالمء  قدد اختلدف عدن ال دابب ، ةيدث تمَلدن الم دلمه  مدن ال دءاَر 
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 عل  م اةاٍت كايرٍَ من الفزيَر العرنء  ، ولف يعد من الصعب معرف  وجهتهف القا م 
. 

َعلن ال اي  ال  ير ، وةث ال ا  علد  ااي داق فدي ِدايل هللا قدائاًل : )  -   -وهل ا 
مدددن جَهدددز جدددءش الع دددَر فلددده الف ددد  ( رواه البخدددار  ، فاِدددتفاب الصدددحاب  ل دائددده ، 
وهدددرنها َروع األمثلددد  فدددي الاددد ِ والعاددداا ، فأمدددا عثمدددا  بدددن ع دددا  رهدددي هللا ع ددده 

ددِه هللا فددايالب م ددرعًا َّلدد  بيتدده َوخدد  َلددف  ،  -   - ي ددار ووهددعها بددين يددد  ِر
مدن فعلده وقداِ : ) مدا  -   -وتمَ ل بثالْمائد  بعيدر بلامدل عدَدتها ، فاِتبًدر ال ادي 
 هَر عثما  ما عمل بعد اليهم ( رواه الترم   .

وةاِو عمر بن الخااب َ  ي اب َبا بلر فأت  ب صف ماله ، وإذا بدأبي بلدر رهدي 
ده  و  َ  ْيبقدي ألهلده شديئًا ، فقداِ عمدر رهدي هللا ع ده :   هللا ع ه يأتي بلل ما ع 

 وهللا ا َِابقَ َّل  شيا َبدًا   . 
وتصددَدق عاددد الددرةمن بددن عددهم رهددي هللا ع دده بددأل ي  رهددف ، َّلدد  جايددب الصدددقات 
َغ ءداا الصدحاب  كالعبدا  بدن عادد المالدب ، و طلحد  بدن عايدد  العظءم  التدي قدَدمها 

 ، و عاصف بن عد  ، رهي هللا ع هف َجمعين .هللا ، و محمد بن م لم  
وكا  ل قراا الم لمين يصيبن في الصدق  ، ةيث قَدمها كدل مدا يملمده  فدي ِدايل هللا 
م  قَل  ذات اليد ، فم هف من َت  بصاٍع من تمر ، وم هف من جداَا ب صدف صداٍع َو 

 َقَل .
َيددد رهدي هللا ع دده ي ظدر َّلدد  جمدهع الم ددلمين ، وهدي تت ددابب علدد   ووقدف علبدد  بدن 

ااي اق والصدق  ، والح َر تمأل ف ا ه ةيدث لدف يفدد مدا يتصدَدق بده ، فلمدا جداا الليدل 
وقف يصَلي ويبلي ، ْف رف  يديه َّل  ال دماا وقداِ:   اللهدف َّيدَ قدد َمدرت بالفهدا  ، 
دهلَ ، وإيددي َتصدَدق علد  كددل  ورَغادَ يءده ، ْددف لدف تفعدل ع ددد  مدا َتقدَه  بدده مد  ِر

اب ي فيهدا مددن مدداِ َو ج دد َو عددرض   ، وفدي الصددباح ِددم  م دلف بلددل مظلمد  َصدد
  -يقِه : ) َين المتصدق ه ه الليل  ؟ ( ، فلف يقدف َةدد ، فأعدا  ال ادي  -   -ال اي 

 -  ، َمدَرَ َخدر  فلدف يقدف َّلءده َةدد ، فًدعر علبد  رهدي هللا ع ده َيده المقصده  بدد ل
فهالد   ي د  محمدد بيدده لقدد  : ) َبًدر ، -   -فقام َوخادره الخادر ، فقداِ لده ال ادي 

 ْكتاَ في الزكاَ المتقال  ( .
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واِددتغَل الم ددافقه  هدد ه المهاقددف المًددَرف  لل ددخري  مددن صدددقات ال قددراا ، والتعددريَّ 
ب هايدددا األغ ءددداا ، وقدددد كًدددف القدددر   عدددن خبايددداهف فقددداِ ِدددبحايه : } الددد ين يلمدددزو  

جهددهف يء دخرو  مد هف  الماهعين من الم م ين في الصدقات ، وال ين ا يفدو  َّا
َُ م هف ولهف ع اب َلءف { ) التهن  :   ( . 79ِخر 

كما ةاولها َ  يصَدوا ال ا  عن الخدروج ، بالترهيدب مدن لقداا العددَو تدارًَ ، والترغيدب 
فددي الفلدده  وااخددال  َّلدد  الراةدد  تددارًَ َخددر  ، خصهصددًا َ  الغددزَو كايددَ فددي وقددَ 

 شَدَ الحَر وطيب الثمر .
كيددد الم دافقين ع ددد هدد ا الحددَد ، بدل قددامها با دداا م دفد فددي َطددرام المدي دد   ولدف يتهَقددف

لءلدده  مقددَرًا لهددف ، يددَدبرو  يءدده المدد امرات للقضدداا علدد  ااِددالم وَهلدده ، وطلاددها مددن 
دددِه هللا  َ  يصدددَلي يءددده ك دددهٍع مدددن التمهيددده والخدددداع ، لمدددَن هللا بدددَين ل اَءددده  -   -ِر

 في م فدهف . ةقءق  يهاياهف ، ويهاه عن الصالَ
ْالْده  َلددف مقاتددل مددن المهداجرين واأليصددار وغيددرهف مددن  -   -واجتمد  مدد  ال اددي 

َب دداا القبائدددل العرنَءدد  ، و فددد  بدداللهاا َّلددد  َبددي بلدددر الصددديب رهدددي هللا ع دده ، وقدددام 
بتق ءف الفءش َّل  عددٍ  مدن األلهيد  ، وعدَين علد  كدٍل م هدا قائددًا ، ْدف اِدتخلف علدي 

َهلده ع فًدَب علءده َ  ت هتده هد ه الغدزَو ، بن َبي طالب رهدي هللا  ع ده لءقدهم برعايد  
ي تأذيه في الخروج ، فقاِ له علءه الصدالَ وال دالم: ) َمدا  -   -ف هب َّل  ال اي 

دد  ؟ ، غيددر َيدده ا ياددي بعددد  ( رواه  ترهدد  َ  تمدده  م ددي بم زلدد  هددارو  مددن مِه
 البخار  . 

ه َ  يعيد هف بحملهدف َّلد  الفهدا  ، وال ادي يالاده  م د -   -وجاا ال قراا َّلد  ال ادي 
-   -  َيعتددد ر بأَيددده ا يفدددد مدددا يحملهدددف علءددده مدددن الددددواَب ، فايصدددرفها وقدددد فاهددد

ِه هللا  ، فخَلدد هللا ذكدرهف  -   -َعي هف َِ ًا عل  ما فاتهف من شرم الفها  م  ِر
  وا علد  َّل  يهم القءام  ، َويِز فيهف قهله: } لدء  علد  الضدع اا وا علد  المرهد

دهله مدا علد  المح د ين مدن ِدايل  ال ين ا يفدو  ما ي  قه  ةدرج َّذا يصدحها هلل وِر
وهللا غ هر رةءف ، وا عل  الد ين َّذا مدا َتدهب لدتحملهف قلدَ ا َجدد مدا َةملمدف علءده 

( ،  92 – 91تهلها وَعي هف ت ءَّ من الدم  ةزيدا َا يفددوا مدا ي  قده  { ) التهند  : 
ا ق  فدي الخدروج ِدابًا أل  يلتدب هللا لهدف األجدر كداماًل ، فقدد جداا وكايَ رغاتهف الص
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قداِ : ) َّ  بالمدي د  َقهامدا مدا ِدرتف م ديرا وا  -   -في صحءح البخار  َ  ال ادي 
 قاعتف وا يا َّا كايها معلف ؛ ةب هف الع ر ( . 

  ، فمد هف َما الم افقه  فقد تخَلف معظمهف عن الغزو ، وقامها باَ عاا األع ار الماذبد
من اعت ر بعدم القدَر عل  ال د ر ، ومد هف مدن اعتد ر بقَلد  المتداع ،ومد هف مدن اعتد ر 
بًَدَ الحدَر ، ومد هف مدن اعتد ر بإعفابده بال  داا ، وخدهم ال ت د  ب  داا الدروم ، فقادل 

َعدد ارهف ، َويددِز هللا  يدداٍت فددي ِددهَر التهندد  ت ضددح َمددرهف ، وتمًددف  -   -ال اددي 
  رهف بالع اب األلءف . ةقءق  ك بهف ، وت 

يحدده الًددماِ ، وفددي الاريددب مددَروا علدد   يددار  -   -وايالددب الفددءش بقءددا َ ال اددي 
ْمه  ، ف ارع بعَّ الم لمين ليروا م اك هف ، ويق دها علد   ْدارهف ، ونلدي ذلدَ ال ادي 

-   -   َ فددعا ال دا  ْدف قداِ لهددف : ) ا تددخلها م داكن الد ين ظلمدها َي  ددهف ، َّا
باكين ؛ ة را َ  يصيبلف مثل ما َصابهف ( ، ْف َمرهف بااِدراع فدي الخدروج ، تمهيها 

فأخاره الصحاب  َ  بعضدهف قدد تدزَو وا بالمداا للًدرب وصد   العفدين ، فدأمرهف بإراقد  
ذلدَ المدداا ، وإطعددام العفددين للددواب ، َّا َيدده اِددتث   مددا َخد وه مددن بئددر ياقدد  صددالح 

 علءه ال الم .
يقدص المءداه ، وشدَدَ الحدراَر ، وقَلد  الرواةدل ، ةتد  َّ  البعيدر  وندَت المعاياَ ب اب

الهاةددد كدددا  يت ددداوب علءددده الفماعددد  مددن الرجددداِ ، واهددداَر بعضدددهف َّلددد  َكدددل َوراق 
الًددفر ويحددر اابددل لءًددرنها مددا فددي باهيهددا ، ونعددد َ  بلددي بهددف الفهددد مالغددًا عظءمددًا 

ِه هللا  ، ولدف يلدد ي تهدي مدن  عائده  ، فدعا رَنده ب دزِو المادر -   -شلها ذلَ لِر
ةتدد  َماددرت ال ددماا وارتدده  ال ددا  ، وكايددَ هدد ه المعفددَز تثايتددًا للمدد م ين وتخ ء ددًا 

 لمعاياتهف .
وكا  َبه ذَر الغ ار  رهي هللا ع ه قد تأَخر عدن الفدءش ، يبحدث عدن راةلدٍ  تمَل ده 

تأَخر ، َخ  من اللحاق بهف ، فلف يفد ِه  راةلٍ  هزيل  ، فلما َباأت به وخًي َ  ي
متاعدده وةملدده علدد  ظهددره ، ومًدد  علدد  قدمءدده ةتدد  اقتددرب مددن الفددءش ، فددر ه َةددد 

ِه هللا ، ه ا رجلن يمًي عل  الاريب   ، فقاِ  : )  -   -الصحاب  فقاِ :   يا ِر
ددِه هللا ، هدده وهللا َبدده ذَر   ، فقددداِ  كددن َبددا ذر ( ، فلَمددا تأَملدده القددهم قددالها :   يددا ِر
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 الم: ) رةف هللا َبا ذر ، يمًي وةده ، ويمهت وةده ، وْيبعث وةده علءه الصالَ وال
 ( رواه الحاكف .

وكا  ممن تخلف عن الغزو في ََوِ األمر ، َبده خيثمد  األيصدار  رهدي هللا ع ده ، 
ةيث لف ي تا  َ  يحمل ي  ه عل  الخروج ، وفي يدهٍم مدن األيدام  خدل ب دتايًا لده ، 

َوجتءه وهما يعَدا  له ال ملا  الظليل والمداا البدار  ، فاِدتءقظ هدميره ، وعاتدب وَر  
ددِه هللا  يعددايي شددَدَ الحددَر ومًددَق   -   -ي  ده ، كءدد  يفلدد  فددي الظددَل وال عدءف وِر

فددي تاددهب ،  -   -الاريددب ؟ ، ف دددم َوخدد  ِددالةه وركددب  اَبتدده، ةتدد  َ رب ال اددي 
ع دا ع ده و عدا لدده  علد  مدا كدا  م ده ، ْدف -   -وذهدب َّلءده معتد رًا ع فعاتبده ال ادي 

 بخيٍر .
وع دددما وصددل الفددءش َّلدد  تاددهب ، لددف يفدددوا َْددرًا للددروم َو القبائددل المهالءدد  ، يبعددث 

ِرَيً  بقءا َ خالد بن الهليد رهي هللا ع ه َّلد   ومد  الف ددِ ، وغ مدها  -   -ال اي 
  ،  عددد ًا كايددرًا مددن المتدداع واأليعددام ، واِددتااعها َ  يأِددروا ملمهددا   َكيدددر بددن ك دددَ

 ، فصالحه عل   ف  الفزي  ، ْف َطلب ِراةه . -   -َوتها به َّل  ال اي 
في تاهب عًرين يهمًا ، ي دتقال الهفده  التدي جداات للمصدالح   -   -وملث ال اي 

َهددل   جرندداا َوذرح  وغيرهمددا ، وكددا  مدد هف وفددد ملددَ   َيلدد    الدد    و فدد  الفزيدد  مددن 
 . -   -فقالها ال اي بعث بهدَيٍ  من ك اا ونغل  بءضاا ، 

ونعد َ  تحَقب المقصه  من الغزو ، عا  الفءش ااِالمَي َّل  المدي   ، فلما اقتدرب 
وااطمئ ا  عل  ِالمته  -   -م ها خرجَ جمهع ال  اا واألط اِ اِتقباِ ال اي 

َّلدد  م ددفده وصددَل  يءدده ركعتددين ، ْددف جلدد  مدد  ال ددا  ،  -   -، ْددف تهَجدده ال اددي 
َعد ارهف َووكدل ِدرائرهف َّلد  هللا ، وةضدر َّلءده وجااه الم  افقه  يعت رو  َّلءه ، فقادل 

َعددد ارهف ، ويهددد  ال دددا  عدددن مخدددالاتهف  الثالْددد  الددد ين ْخَل دددها عدددن المعركددد  فلدددف يقادددل 
 والمالم معهف ، ةت  َيِز هللا تهنتهف . 
، اِتااع من خاللها َِّقاط هيبد  الدروم ،  -   -ه ه هي َةداث  خر غزَو لل اي 

دال  َّلد  قبائدل العدرب بمقددار القدَهَ  وتهطيد ِدلاا  ااِدالم فدي الفزيدَر ، وإيصداِ ِر
َعظددف األْددر فددي اِددتفابتهف لدددعَه الحددب  التدي بلغهددا الم ددلمه  ، األمددر الدد   كددا  لدده 

 وقاهلهف لإلِالم بعد ذلَ .
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 غزوة تبوك
 

َا ، وغيرهمددا مددن َخدد  ااِددالم ي ددتقر فددي الفزيددَر العرنءدد  بعددد فددتح م لدد  وإِددالم هدده
قبائدددل العدددرب، واِدددتهل  علددد  األفئددددَ ومدددألت هياتددده ال  ددده ، وهددد ا مدددا جعدددل الدددروم 
َوتباعهف من يصار  العرب يخافهيه، ويراقاهيه من بعيد في ترنص وة ر، ولمدا َيدِز 

مر  ْ دهَ  برددالَلر َوَا بردال َيه  مر يَن َا ْي   دهله: } َقدداترْلها  السد ر َم هللا علد  ِر ْمددهَ  َمدا َةددرس درر َوَا ْيَحرَر اْلخر
َيدَ  َعدن َيدٍد  ز  ْادها  ال فر يَن َْوتْدها  ال مرتَداَب َةتسد  ْيع  دَن السد ر يدَن ال َحدبَر مر يْ هَ   ر هْلْه َوَا َيدر ْ َوَرِْ َُ

ْروَ  {) ددِه هللا 1َوْهددف  َصدداغر علدد  قتدداِ الددروم، أليهددف َقددرب ال ددا  َّلءدده،   ( عددزم ِر
لدعَه َّل  الحب، لقرنهف َّلد  ااِدالم وَهلد ، وقدد قداِ تعدال : } َيدا ََيرَهدا َوول  ال ا  با

ل َظددً  {) ددءْلف  غر ددْدوا  ير ددارر َول َءفر ددَن ال ْم س يَن َيْلددهَيْمف مَر يَن  َمْ ددها  َقدداترْلها  السدد ر ( ْددف َّ  األيبدداا 2السدد ر
مين، بعددد كايددَ تترامدد  َّلدد  المدي دد  بإعدددا  الرومددا  لقءددام بغددزَو ةاِددم  هددد الم ددل

ددمع  طيبدد ،  فًددلهف الدد ري  يددهم م تدد ، والدد   خددرج م دده الم ددلمه  ب صددر عفيددب، ِو
َعفَ ال صار  ال ين ا يرةاه  بدياي  التهةيد، وفي شهر رجب من ال    التاِع   َ

دِه هللا  َهدل المدي د  ومدن ةدهلهف مدن األعدراب لقتداِ الدروم، وهدي   للهفَر، يددب ِر
كددا  ا يلددا  يخددرج بغددزَو َّا ويخ دد  مقصددده، كدديال ، وقددد  خددر غددزَو غزاهددا ب   دده 

ت دددير األيبددداا َّلددد  عددددوه لم ددده فدددي هددد ه الغدددزَو َخادددر ال دددا  بهجهتددده وقصدددده، لبعدددد 
الم داف ، وشدددَ الحددر، ويقددص ال  قدد ، فقددد كدا  عددام جدددب، َويضددًا لقددَه العدددو، فقتدداِ 

يها علد  عددَ الروم لء  قتاِ قايل  مفاوَر، وإيما مهاجه  مريَر م   ولد  تب دَ ِدلاا
قددددارات، وتملددددَ َكاددددر قددددَه ع ددددلري  فددددي ذلددددَ الهقددددَ، ولهدددد ا يزلددددَ اْليددددات ت ددددت  ر 
الم دلمين، وت ددتحث هممهدف، وتقدده  عدزائمهف لتحمددل م دئهلء  هدد ا الددين َمددام صددلف 
الصليايين، وتح رهف من الركه  َّل  الديءا، والخله  َّل  الدع  والراة  خصهصدًا وقدد 

 اشتد ةر الصء ، وطاب الثمر.
ر اْسداَقل ْتف  َّرَلد   َُ داريلر  َِ يَن  َمْ دها  َمدا َلْمدف  َّرَذا قريدَل َلْمدْف اي ردْروا  فردي  قاِ تعدال : } َيدا ََيرَهدا السد ر
ددَرَر َّراس َقلريددلن  ي َءا فرددي اْلخر ددَرَر َفَمددا َمتَدداْع ال َحَءدداَر الدددر ددَن اْلخر ي َءا مر دديْتف برال َحَءدداَر الدددر ضر َََرهر اأَلر 

ْ َعَلدد  { َّراس 38} َُ وْه َشددي ئًا َو ددَرْكف  َوَا َتْضددرر مددًا َغي  ِ  َقه  ددَتا در ب ْمف  َعددَ ابًا ََلرءمددًا َوَي    َت  رددْروا  ْيَعدد َر
يرن {) ٍا َقدر دِه هللا 3ْكلَر َشي  يعدد الفدءش الد   عدرم بفدءش الع دَر مدن   (، َوخ  ِر
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ي اق ةت  قاِ: َجل الظروم العصاء  التي صاةاَ تفهيزه، وةث َصحابه عل  اا
مددن جهددز جددءش الع ددَر فلدده الف دد  ! فقددام عثمددا  بددن ع ددا  رهددي هللا ع دده بتفهيددزه د 

دِه   وه ا من م اقبه العظءم  د وصب يهمئ  في ةفر ال اي  َلدف  ي دار، ففعدل ِر
يددر  : مددا هددر ابددن ع ددا  مددا فعددل بعددد اليددهم ! فرةددًا ب  قتدده، َوخدد  الصددحاب    هللا 

ما ي تاءعه، ةت  ال قراا، كايها يفده و  د علد  اِدتحءاا د رهي هللا ع هف يأتي كل ب
بما ي تاءعهيه من ال  ق  رغب  في ْهاب هللا، ولف ي لَ يهمئد  ال قدراا وا األغ ءداا مدن 
َل ددد   الم دددافقين! فقدددد جعلدددها ي دددخرو  مدددن ال قدددراا ويتهمددده  األغ ءددداا بالريددداا، وهددد ا 

يَن  يددديهف، الغمددز واللمددز، والتًددهير واارجددام، فددأي ِز هللا فددي فضددح َِددالياهف : } السدد ر
دَخْروَ   َدْهف  َيَء   ْدوَ  َّراس ْجه  يَن ا َيفر َدَقاتر َوالس ر مر ريَن فري الصس َن ال ْم   يَن مر ْزوَ  ال ْماسهَرعر َيل مر

ْ مر  ْهف  َوَلْهف  َعَ ابن ََلرءفن {) ُس َر  خر َِ الغدزَو (، ولف يتهقف  ور الم افقين فدي هد ه 4مر  ْهف  
َعل دها ي داقهف فدي جدرََ خ ء د ، َوخد وا يثباده  الم دلمين  ع د اللمز والغمز فقَ، بل 
ويقهلده : ا ت  دروا فدي الحدر، } َوَقدداْلها ا َت   ردْروا فردي ال َحدرَر ْقدل  َيدداْر َجَهد سَف َََشددر َةدَرًا َلدده  

َقْهدددددهَ  {) أعددددد ار كاذبددددد ، يعتددددد رو  ب  (، َوخددددد وا يتهافددددددو  علددددد  ال ادددددي 5َكددددداْيها َي  
تر َرددي ََا فرددي  ددَ    لرددي َوا َت   ِْ ائ  دد  ْهف  َمددن  َيْقدده وي ددتأذيهيه فددي التخلددف عددن الخددروج! } َومر

ءَاددد ن برال َمدددافررريَن {) دددَقْاها َوإر س َجَهددد سَف َلْمحر َِ (، ةتددد  عاتدددب هللا ياءددده علددد  ااذ  6ال  رت َ ددد ر 
ََ لَ  ي  ََ لرَف ََذر ْ َع   ُس بريَن {)له اا } َعَ ا  َلَف ال َمداذر يَن َصَدْقها َوَتع  ََ الس ر (، 7ْهف  َةتس  َيَتَايسَن َل

َعددراب الاددها  ، الددد ين  َهددل المدي ددد ، بددل تعددداهف َّلددد   ولددف يلددن ال  دداق محصدددهرًا فددي 
َلْمها ْةْدوَ  َما ََي   َدْر َََا َيع  رًا َويرَ اقًا َوََج  َراْب َََشدر ْك   َع  ْ َعَل  وص هف هللا بأيهف: } األ  ُس َزَِ 

ددهلرهر {) (، وذلددَ أليهددف جمعددها بددين ق ددَه القلددب والفهددل باألةلددام الًددربء ، وهلدد ا 8َرِْ
تهالَ اْليات تمًف ِرائر الم افقين، وتح رهف مدن كيددهف، ةتد  عرفدَ ِدهَر التهند  

 بال اهح ! التي فضحَ الم افقين.
دِه هللا َوما الم م ه  فقد كا  لهف شأ   خر، َّذ صددقَ ييدتهف فدي  ، الفهدا  مد  ِر

وت دددابقها يعرهددده  َي  دددهف علءددده، ونلدددي األمدددر بالضدددع اا المعددد ورين، ال قدددراا الددد ين 
َعفددددزتهف ال  قدددد  عددددن الخددددروج َّلدددد  َ  بلددددها شددددهقًا للفهددددا ، وتحرجددددا َ  يلهيددددها مددددن 
َعَ اار َوا َعلَ    القاعدين، وفي شأيهف يِز قهله تعال  م لءا ومهاِءًا : } َلء َ  َعَل  الضر
ددهلرهر َمددا َعَلدد   ر َوَرِْ ددْدوَ  َمددا ْي   رْقددهَ  َةددَرجن َّرَذا َيَصددْحها للرس يَن ا َيفر َهدد  َوا َعَلدد  السدد ر ال َمر 
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ءفن } ْ َغْ هرن َرةر ُس اريٍل َو َِ ََ 91ال ْمح  ر ريَن مرن   د َلْهف  ْقل  مر َب لردَتح  يَن َّرَذا َمدا ََتَده  { َوا َعَل  السد ر
مر  ددْد َمددا ََة  ددْدوا َمددا ْي   رْقددهَ  ا ََجر م  ر َةَزيددًا َََا َيفر ددَن الدددس ْيددْ ْهف  َت رددءَّْ مر ا َوََع  ددهر َتَهلسدده  ْلْمددف  َعَلء 

(}9.) 
لقددد كافددأ هللا تعددال  هدد اا الدد ين ة دد َ يهايدداهف للخيددر بددأ  َجددر  لهددف ْددهاب يءدداتهف 

 قين: ) ي كر َصحابه وهف في ِ رهف البعيدد بهد اا الصدا  الصا ق ، لقد َخ  ال اي 
دِه  َّ  بالمدي   َقهامًا، مدا ِدرتف م ديرًا، وا قاعدتف وا يدا َّا كدايها معلدف! ( قدالها يدا ِر
هللا : وهف بالمدي  ؟! قاِ: ) وهف بالمدي  ! ةب هف الع ر! ( يعف. َّ  المدرا ليالدي ب يتده 

ددِه هللا  فددي   مدداا يالددي بعملدده، ولهدد ا قددالها: يءدد  المدد من َبلددي مددن عملدده، وخددرج ِر
فدي ةءاتده، وكدا    ْين َل ا من َصدحابه َّلد  تادهب، وهده َكادر جدءش قدا ه ال ادي ْال

الرجال  عل  بعير واةد، والثالْ  عل  بعير واةد، والحر شديد، والعاش شديد ةت  
جعلددها ي حددرو  َّبلهددف لي  ضددها َكراشددها، ويًددرنها مااهددا، فمددا  ذلددَ ع ددَر فددي المدداا، 

 وع َر في ال  ق ، وع َر في الظهر.
داَع ر قا َِ يَن اتسَبْعدهْه فردي  َي َصدارر السد ر رريَن َواأل  ْ َعَلد  ال سارديَر َوال ْمَهداجر ُس ِ تعال  : } لَقدد  تَداَب 

ددَرَر {) (، ونلددي الم ددلمه  تاددهب فلددف يلقددها جمددهع الددروم ه دداب! وا وجدددوا القبائددل 10ال ْع  
مغدددامَر قدددد تمل هدددف العرنءددد  المت صدددَر، وكدددأيهف  ْدددروا ااخت ددداا  اخدددل ةددددو هف،  و  

َهدل المددد    المثيدر! وقدد َقددام ال ادي  يحددها مدن عًددرين ليلد  فدي تاددهب، هابده خاللهددا 
المفاوَر من قبائل العرب المت صَر، ففااوا يصالحهيه عل  الفزيد ، و خدل فدي عهدد 
ناا، وَهداه يهمئ  ملَ َيل  بغلد  بءضداا وندر ًا، ْدف  َهل َيل  َوذرح وجر  الم لمين يهمئ  

م صددهرًا غايمددًا، وفددي طريددب العدده َ َّلدد  المدي دد  مددر الم ددلمه  بددديار    اددي عددا  ال
ْمه  الد ين غضدب هللا علديهف لعصدءايهف ياديهف وذبحهدف ال اقد ، ولمدا ِدارع ال دا  َّلد  

َماي ا د يهاهف ال اي  وقداِ    خِه بيهتهف وم اك هف البائدَ د كما ي عل ال ائحه  في 
َي  دددهف، َ  يصدددديبلف مددددا َصددددابهف، َّا َ  تمهيددددها : ا تددددخلها م دددداكن الدددد ين ظلمددددها 

باكين، ْف ق   َرِه، َوِرع ال ير ةت  َجاَ الها  ، كما يهاهف عن شرب المداا مدن 
بئرها َو الههها م ه، وفي ه ا ت اءده لل دائحين الد ين يد هاه  َّلد   ْدار الم دار الد ين 

مدددا َكلدددها ه الدددَ غضدددب هللا علددديهف بقصدددد ال زهددد  والمًددداهدَ وااِدددتمتاع وال دددرح، ورن
َعمهدف،  وشرنها، وهدحلها ولعادها، وت داولها صدهرًا تد كرهف بهد ه اللحظدات ال دعيدَ فدي 
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يهدد  عددن ذلددَ، وقدداِ ا تدددخلها َّا َ  تمهيددها بدداكين، وعلددل ذلددَ بقهلدده:   لمددن ياي ددا 
 َ  يصيبلف ما َصابهف، يع   خًء  َ  يصيبلف ما َصابهف من الع اب.

ددِه هللا  ي دد ، وقهنددل بح دداَو بالغدد ، وجددااه الم ددافقه  المتخل دده  َّلدد  المد  ورجدد  ِر
يعت رو ، فقال م هف ظهاهرهف، ووكل َّل  هللا ِرائرهف ونايعهف واِتغ ر لهدف، ْدف جدااه 
ْالْدد  مددن المدد م ين مددن َصددحابه كددايها قددد تخل ددها، فلددف يعتدد روا كالم ددافقين بددل َقددروا 

تهنتهف جزاا صدقهف واعتدرافهف:  خم ين يهمًا ةت  َيِز هللا  بال يب، فهفرهف ال اي 
ف   َ  َعَلدي هر َ  َوَهاَق ْض برَما َرْةَا َر  ْف األ  َ  َعَلي هر يَن ْخلَرْ ها َةتس  َّرَذا َهاَق } َوَعَل  الثسالَْ ر الس ر

ف  لرَيْتهْنددها َّر  ددهر ْْددفس تَدداَب َعَلددي هر ر َّراس َّرَلء  ُس ددَن  ْ ْ ددْهف  َوَظ رددها ََ   ا َمل َفددَأ مر َ ْهددَه التسددهساْب ََي  ُس  س 
ءْف {)  (.11الرسةر

--------- 
 [.79( ]التهن :4) [.39-38( ]التهن :3) [123( ]التهن :2) [.29( ]التهن :1)
 [.97( ]التهن :8) [.43( ]التهن :7) [.49( ]التهن :6) [.81( ]التهن :5)
 [118( ]التهن :11[.)117( ]التهن :10) [.92-91( ]التهن :9)

 وووووووووووووووووو
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 دروس وةبر وعوائا-غزوة تبوك 
 
 َوًا: معالف من الم هج القر يي في الحديث عن غزَو تاهب:  

َّ  اْليات التي َيزلها هللا في كتابه المتعلق  بغزَو الع َر هي َطِه مدا يدِز فدي قتداِ 
 الم لمين وخصهمهف، وقد بدَت باِت هاض الهمف لر  هفهم الم ءحء ، وإشعارهف بأ 
هللا ا يقادددل ذَر ت دددريَ فدددي ةمايددد   ي ددده ويصدددَر ياءددده، وإ  التراجددد  َمدددام الصدددعهنات 

: )َيددا ََيرَهددا -تعددال   -( قدداِ 1الحائلدد   و  قتدداِ الددروم، يعددد مزلقدد  َّلدد  الددر َ وال  دداق)
اريلر هللار اْساَقل ْتف  َّل  األَ  َِ يَن  َمْ ها َما َلْمف  َّذا قريَل َلْمْف اي  رْروا فري  يْتف  برال َحَءداَر الس ر ضر َََرهر ر 

ب ْمف   دَرَر َّراس َقلريدلن   َّراس َت  ردْروا ْيَعد َر ي َءا فردي اَْلخر َرَر َفَما َمتَداْع ال َحَءداَر الددر ي َءا مرَن اَْلخر َعدَ اًبا  الدر
وْه َشدي ًئا َوهللْا َعَلد  ْكدلَر َشدي   دَرْكف  َوَا َتْضدرر ًمدا َغي  ِ  َقه  دَتا در ( ]التهند : ََلرءًما َوَي   يرن ، 38ٍا َقددر

39 .] 
وع ددد التأمددل فددي ِددهَر التهندد  يالةددظ القددارئ َ  لهددا معددالف فددي عرهددها لغددزَو تاددهب  

 م ها: 
عاتدددب القدددر   المدددريف مدددن تخلدددف عتاًبدددا شدددديًدا، وتميدددزت غدددزَو تادددهب عدددن ِدددائر  -1

واْليدات المريمد   -وعاتدب مدن تخلدف ع هدا-الغزوات بأ  هللا ةث عل  الخدروج فيهدا 
ددْلف  فرددي -تعددال   -جدداات بدد لَ، كقهلدده  َهالرْمف  َوََي ْ  ر ددْدوا برددَأم  َقدداًا َوَجاهر َ اًفددا َوْر : )اي  رددْروا خر

َلْمهَ ( ]التهن :  اريلر هللار َذلرْمف  َخي رن لسْمف  َّر  ْك  ْتف  َتع  َِ41  .] 
، وقد كدا  تااءقدا عملءدا لههد  الد ص ا لقر يدي وقد ختمَ الغزوات ال اهي  به ه الغزَو

( ]التهندد : -تعددال   -فددي قهلدده  ددارر ددَن ال ْم س يَن َيْلددهَيْمف مَر يَن  َمْ ددها َقدداترْلها السدد ر : )َيددا ََيرَهددا السدد ر
 (. 2[ مهه  الت  ي )123
ِداع  الع دَر، -تعدال   -ميز القر   المريف ه ه الغدزَو عدن غيرهدا، ف دماها هللا  -2 

يَن اتسَبْعددهْه فردددي  : )َلَقددد تَددداَب هللْا َعَلدد -تعددال   -قدداِ  رريَن َواأَلي َصدددارر السدد ر ال ساردديَر َوال ْمَهدداجر
َرَر( ]التهن :  اَع ر ال ْع    [ فقد كايَ غزَو ع َر بمع   الملم . 117َِ

من معالف م هج القر   في عرهه له ه الغزَو العظءم  َ  هللا ر  عل  الم افقين  -3 
ف صدداع وتصدددق بدده، فقددالها: َّ  هللا لمددزهف فقددراا الصددحاب  ع دددما جدداا َةدددهف ب صدد

يَن  دْزوَ  ال ْماسدهَرعر يَن َيل مر لغ ي عن صدق  ه ا، وما فعل ه ا َّا رياا، ف زلدَ اْليد : )السد ر
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َر هللْا  ددخر َِ دد  ْهف   ددَخْروَ  مر ددَدْهف  َيَء   ددْدوَ  َّراس ْجه  يَن َا َيفر ددَدَقاتر َوالسدد ر مر ريَن فرددي الصس ددَن ال ْمدد   مر
 [. 79ف  َعَ ابن ََلرءفن( ]التهن : مر  ْهف  َوَلهْ 

دِه هللا  -4  وعدد هف يزيدد -   -بين القر   المريف َ  الم م ين ال ين خرجدها مد  ِر
: )َوَا َعَلددد  -تعدددال   -( قددداِ 3قدددد كتدددب هللا لهدددف األجدددر العظدددءف) -عددن الثالْدددين َل دددا

ددْد َمددا ََ  ََ َا ََجر دد َلْهف  ْقل  مر َب لرددَتح  يَن َّذا َمددا ََتَدده  ددَن السدد ر ْيددْ ْهف  َت رددءَّْ مر ا َوََع  ددهر َتَهلسدده  ْلْمددف  َعَلء  مر ة 
ْدوا َما ْي   رْقهَ ( ]التهن :  م  ر َةَزًيا ََاس َيفر  [. 92الدس

  :  ْايًءا: مماِر  الًهر  في ه ه الغزَو
ِه هللا  يب وال داروق فدي  -   -مار  ِر في ه ه الغزَو الًهر  وقادرل مًدهَر الصددَر
َِ ال َِ: بعَّ ال ها  تي ةدَْ في الغزَو ومن ه ه ال ها

 قاِه مًهَر َبي بلر الصديب في الدعاا ةين تعرض الفءش لعاش شديد:  -َ
قدداِ عمددر بددن الخادداب: خرج ددا َّلدد  تاددهب فددي قددءظ شددديد ف زل ددا م ددزا َوصدداب ا يءدده 
ددده  عادددش ةتددد  ظ  دددا َ  رقاب دددا ِدددت قا ، ةتددد  َّ  الرجدددل لي حدددر بعيدددره يءعتصدددر فْر

دِه هللا، َّ  هللا قدد  يءًرنه، ْف يفعل ما بق  عل  كاده، فقاِ َبه بلر الصديب: يا ِر
قدداِ: يعددف، فرفدد  يديدده فلددف « َتحددب ذلددَ؟ »عدده ب فددي الدددعاا خيددرا، فددا ع هللا، قدداِ: 

ير همددا ةتدد  ةالددَ ال ددماا فأظلددَ ْددف ِددلاَ فمددألوا مددا معهددف، ْددف ذها ددا ي ظددر فلددف 
َت الع لر)  (. 4يفدها جاو

لخاددداب فدددي تدددرب يحدددر اابدددل ةدددين َصدددابَ الفدددءش قادددِه مًدددهَر عمدددر بدددن ا -ب 
 مفاع : 

فددي  -   -َصددابَ جددءش الع ددَر مفاعدد  َْ دداا ِدديرهف َّلدد  تاددهب، فاِددتأذيها ال اددي 
 -فدي ذلدَ جدااه عمدر  -   -يحر َّبلهف ةتد  ي ددوا جدهعتهف، فلمدا َذ  لهدف ال ادي 

ذلدَ ي ددت فأبد  مًهرته في ه ه الم أل ، وهي َ  الف د َّ  فعلها  -رهي هللا ع ه 
رهددي هللا  -رواةلهددف وهددف َةددهج مددا يلهيدده  َّليهددا فددي هدد ا الاريددب الاهيددل، ْددف ذكددر 

َوا  القدهم ْدف الددعاا لهدف بالاركد  فيهدا، فعمدل  -ع ه  ةال له ه المعضل  وهه: جمد  َ
-   -  بهددد ه المًدددهَر ةتددد  صددددر القدددهم عدددن بقءددد  مدددن هددد ا الاعدددام بعدددد َ  مدددألوا

 . َوعيتهف م ه َوكلها ةت  شبعها
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في ترب اجتءاَ ةدو  الًدام والعده َ َّلد   -رهي هللا ع ه  -قاِه مًهَر عمر  -ج 
 المدي  : 

َّلدد  م اقدد  تاددهب وجددد َ  الددروم فددروا خهًفددا مددن جددءش  -   -ع دددما وصددل ال اددي 
الم لمين، فاِتًار َصحابه في اجتءاَ ةدو  الًدام، فأشدار علءده عمدر بدن الخاداب 

فءش َّل  المدي   وعلل َريه بقهله: َّ  للروم جمهعا بأ  يرج  بال -رهي هللا ع ه  -
َهددل ااِددالم، ولقدد كايددَ مًدهَر مباركدد ؛ فدإ  القتدداِ  اخددل  كثيدَر ولددء  بهدا َةددد مدن 
بال  الروما  يعد َمًرا صدعًبا، َّذ َّيده يتالدب تمتءًلدا خاًصدا أل  الحدرب فدي الصدحراا 

الرومدا  فدي الًدام  تختلف في طاءعتها عن الحرب في المد ، بااهاف  َّل  َ  عدد 
يقرب من مدائتين وخم دين َل ددًا، وا شدَ فدي َ  تفمد  هد ا العدد  المايدر فدي تحصد ه 

 (. 5 اخل المد  يعرض جءش الم لمين للخار)
دددددد  الًدددددددهر  فدددددددي ةءددددددداَ األمددددددد  فدددددددي كدددددددل شدددددددئهيها ال ءاِدددددددء  والع دددددددلري   َّ  مماِر

فدددي  -   -وااجتمابءددد ...َّلخ مددد هج ترنددده  كدددريف ِدددار علءددده الحايدددب المصدددا   
 ةءاته.
 ْالثا: التدريب العملي الع ء :  

ِه   بأصحابه َّل  تاهب فهائد كثيَر، م ها:  -   -كا  في خروج الِر
م اف  طهيل  في ظروم جهي  صعب  ةيدث  -   -تدرياهف تدريبا ع ء ا، فقا  بهف 

كايددَ ةددراَر الصددء  الالهددب، بااهدداف  َّلدد  الظددروم المعءًددء  التددي كددايها يعددايه  
ا، فقددد كايددَ ه دداب قلدد  فددي المدداا ةتدد  كددا وا يهلمدده  مددن شدددَ العاددش، َويضددا م هدد

كايددَ ه دداب قلدد  فددي الددزا  والظهددر وا شددَ فددي َ  هدد ه األمددهر تعددد تدددريبا ع ء ددا ا 
 يتحمله َّا األقهياا من الرجاِ. 

وفددي هدد ا الدددر  يقددِه األِددتاذ محمدده  شدديَ خادداب: تعمددل الفيددهش الحديثدد  علدد   
ريبا ع ء ددا، كاجتءددداَ مهاقدد  وعراقيدددل صددعب  جددددا، وقادد  م دددافات تدددريب ج ه هددا تدددد

طهيلدد  فددي ظددروم جهيدد  مختل دد ، وةرمددا  مددن الاعددام والمدداا بعددَّ الهقددَ، وذلددَ 
اعدددا  هدد اا الف دده  لتحمددل َصددعب المهاقددف المحتمددل مصددا فتها فددي الحددرب، لقددد 

َّ  لدف -تحمل جءش الع َر مًقات ا تقل صعهن  عن مًقات هد ا التددريب الع ءد  
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دف يضدج ْمارهدا، وقاعدها م دافات  -تمن َصعب م ها بلثير لقد تركها المدي   فدي مِه
 طهيل  شاق  في صحراا الفزيَر العرنء  صءً ا، وتحملها الفهع والعاش مدَ طهيل . 

دِه   م ده َّعددا هف  -   -َّ  غزَو تادهب تددريب ع ءد  للم دلمين، كدا  غدرض الِر
ال  ةماي  ةري  يًر ااِ الم خدارج شدبه الفزيدَر العرنءد ... فقدد كايدَ هد ه لتحمل ِر

ِه  ، فالبدد مدن ااطمئ دا  َّلد  ك دااَ ج ده ه قادل َ  -   -الغزَو  خر غزوات الِر
( وقد ِاعد ه ا التدريب العملي الصحاب  في عصدر الخل داا 6يلحب بالرفيب األعل )

قتهف بخالقهف اعدهف عل  ذلَ فقامها ب تح بال  الًام ونال  ال ر  بقَه َّيمايهف، ْو ، ِو
لءدداقتهف الاديءدد  العالءدد ، ومعددرفتهف العملءدد  اِددتخدام ال دديهم والرمدداح َويددهاع األِددلح  

َمايهف.   في 
  : َهف يتائج الغزَو  رابًعا: 
َهف يتائج ه ه الغزَو وهي:  -َ  يملن للباةث َ  يالةظ 
أل   -ام دلمهف وكدافرهف علد  ال دها-َِّقاط هيب  الروم من ي ه  العرب جمءًعا  -1

قَه الروم كايَ في ة  العرب ا تقاوم، وا تغلب، ومن ْف فقد فزعها من ذكر الروم 
وغزوهف، ولعل الهزيم  التي لحقَ بالم لمين في غزَو )م ت ( كايدَ م كددَ علد  مدا 
ددخ فددي ذهددن العرنددي فددي جاهليتدده مددن َ  الددروم قددَه ا تقهددر، فمددا  ا بددد مددن هدد ا  تِر

َاة  ه ه ا  لهزيم  ال   ء  من ي ه  العرب. ال  ير العام ا
َّظهددار قددَه الدولدد  ااِددالمء  كقددَه وةيدددَ فددي الم اقدد  قددا َر علدد  تحددد  القدده   -2 

َعامددات  -العظمدد  عالمءددا ةي دد اب لددء  بددداف  عصدداي َو عرقددي، َو تحقيددب َطمدداع 
معاصددَر، وإيمددا بددداف  تحريددر ؛ ةيددث تدددعه ااي ددايء  َّلدد  تحريددر ي  ددها مددن عاه يدد  

عاه ي  رب العبا ، ولقد ةققَ ه ه الغزَو الغرض المرجه م ها بالرغف من  العبا  َّل 
عدددم ااشددتباب الحرنددي مدد  الددروم الدد ين  ْددروا ال ددرار شددماا فحققددها ايتصددارا للم ددلمين 
 و  قتاِ، ةيث َخلها مهاقعهف للدول  ااِالمء ، وترتب عل  ذلَ خضدهع ال صدرايء  

وم مثل َّمداَر  ومد  الف ددِ، وإمداَر َّيلد  )مدي د  التي كايَ تمَ بصل  الهاا لدول  الر 
ِه هللا  بي ده ونيد هف كتابدا يحدد  مدا  -   -العقب  ةالءا عل  خلءج العقب (، وكتب ِر

( َوصبحَ القبائل العرنء  الًامء  األخر  التي لدف تخضد  لل دءاَر 7لهف وما عليهف)
يددر مددن هدد ه القبائددل ااِددالمء  فددي تاددهب تتعددرض بًدددَ للتددأْير ااِددالمي، وندددَ المث
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يراج  مهق ده ويقدار  بدين جددو  ااِدتمرار فدي الدهاا للدولد  الايزياءد  َو تحهيدل هد ا 
الددهاا َّلدد  الدولدد  ااِددالمء  ال اشددئ ، ويعددد مددا ةدددث فددي تاددهب يقادد  الادايدد  العملءدد  

( وإ  كايَ ه اب محاوات قالها ولم ها لف تمن فدي قدَه 8لل تح ااِالمي لاال  الًام)
أْير كغددزَو تاددهب، فقددد كايددَ هدد ه الغددزَو بمثابدد  الم شددر لادايدد  عملءددات متهاصددل  التدد

ددِه هللا  مددن بعددده، وممددا ي كددد هدد ا َ   -   -ل ددتح الالدددا ، والتددي واصددلها خل دداا ِر
ددِه  دد  لءلدده  َر   -   -الِر َيددد بددن ةاْر قاددل مهتدده جهددز جءًددا بقءددا َ َِددام  بددن 

ِه ةرن  مهجه  صهب الروم، وطلءع  لفءش ال  تح، هف ه ا الفءش ْجلس صحاب  ِر
، وم  ه ا فقدد ةقدب الهددم المالدهب -   -هللا، ولم ه لف يقف بمهمته َّا بعد وفاته 

 . -رهي هللا ع ه  -( بإذ  هللا ع د الحديث في ِيَر الصديب 9م ه كما ِءأتي)
دددِه هللا  األِددد  األولددد  والخادددهات المثلددد  ل دددتح بدددال  الًدددام  -   -لقدددد وهددد  ِر

 ال تهةات ااِالمء . و 
ددِه  -3  ، ةيددث تددأْر مهقددف القبائددل -   -تهةيددد الفزيددَر العرنءدد  تحددَ ةلددف الِر

ِه  رات متداخلد  ك دتح ملد ، وخيادر،  -   -العرنء  من الِر والدعَه ااِدالمء  بمدْ 
وغددزَو تاددهب، يبددا ر كددل قددهم بإِددالمهف بعددد َ  امتددد ِددلاا  الم ددلمين َّلدد  خاددهط 

مصدالح  يفدرا  فدي األطدرام الف هنءد  علد  َ  يددفعها الفزيد ،  التما  مد  الدروم ْدف
فلف يعد َمام القبائل العرنء  َّا المبا َر الًدامل  َّلد  اعت داق ااِدالم واالتحداق بركدب 
ال اَه بال م  والااع ؛ ويظرا لمثدَر وفده  القبائدل العرنءد  التدي قددمَ َّلد  المدي د  مدن 

مددن غددزَو تاددهب لددتعلن َِّددالمها هددي  -   -ي َيحدداا الفزيددَر العرنءدد  بعددد عدده َ ال ادد
 (. 10ومن ورااها، فقد ِمي العام التاِ  للهفَر في المصا ر ااِالمء  بعام الهفه )

التدي قا هدا ب   ده،  -   -ونه ه الغزَو المبارك  ي تهي الحدديث عدن غدزوات ال ادي  
متدده فددي َجءالهددا فقددد كايددَ ةءاتدده المباركدد  غ ءدد  بالدددرو  والعاددر التددي تترندد  عليهددا َ

(، ومليئ  بالددرو  والعادر فدي ترنءد  األمد  وإقامد  الدولد  التدي تحلدف بًدرع 11المقال )
 هللا. 
 ---------------------- 
 . 404( ايظر: فقه ال يَر للغزالي، ص1)
 (. 2/702( ايظر: ةديث القر   المريف )2)
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 (. 2/703( ايظر: ةديث القر   المريف )3) 
 . 1707ةبا ، كتاب الفها ، باب غزَو تاهب، رقف ( َخرجه ابن 4) 
 . 177، 176( ايظر: غزَو تاهب، باشميل، ص5) 
ِه القائد، ص6)   . 282، 281( ايظر: الِر
 . 209( ايظر:  راِات في عهد ال اَه والخالف  الراشدَ، للًفاع، ص7) 
، عاد الرةمن َةمد، ص8)   . 102( ايظر: الم لمه  والروم في عصر ال اَه
، للًفاع، ص9)   . 209( ايظر:  راِات في عهد ال اَه
 (. 396، 1/395( ايظر: يضَر ال عءف )10) 
ِه هللا، صا ق عرجه ، )11)   (. 4/460( ايظر:محمد ِر
 http://www.daawa-info.net                     :المصدر 

 دددددددددددددددددد
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 مش ها من معجزات غزوة تبوك
 

  )الًبل  ااِالمء (
تأييددًا  –   –شهدت معرك  تاهب العديد من المعفزات التي َجراها هللا عل  يد ياءده 

له ، وإظهارًا لصدقه ، وتخ ء ًا للًَدَ والمعايداَ التدي لقيهدا الم دلمه  َْ داا ِديرهف َّلد  
 َرض الروم .

وقد ذكر الم َرخه  عًر معفزات ةدَْ في تلدَ المعركد  ، بعضدها يتعَلدب بااخبدار 
ٍر غياَءدد  ، والددبعَّ اْلخددر يتعَلددب بمعفددزاٍت ةَ ددء  شددهدها الصددحاب  ووق ددها عددن َمدده 

 عليها ، ومن تلَ المعفزات :
 َّماار ال حاب بارك   عائه 

خرج الم لمه  للغزو في جهٍَ شديد الحراَر ، ولف يلن معهف ما يل ي من الماا ، ممدا 
من ةهلهف ، لمد هف لدف ََ   َّل  شعهرهف بالعاش الًديد ، فايالقها يبحثه  عن الماا 

يفدوا له َْرًا ، فاهاَر كثيرن م هف َّل  ذبح راةلتده وعصدر َةًدائها اِدتخراج المداا 
الدد   بددداخلها ، فلمددا َر  َبددهنلر الصددَديب رهددي هللا ع دده ةدداِ المدد م ين َِددرع َّلدد  

ِه هللا ، َّ  هللا قد عَه ب في الدعاا خيدرًا ، فدا ع ل دا    –   -ال اي  وقاِ :   يا ِر
يدده َّلد  ال دماا  –   -فقاِ له : ) َتحب ذلَ ؟ ( ، قاِ :   يعدف   ، فرفد  ال ادي  ،

، فما كا  َ  يرجعهما ةتد  تفَمد  ال دحاب مدن كدَل ملدا  َوظلمدَ الدديءا ، ْدف هادل 
ددقها َيعددامهف ، ومددألوا مددا معهددف مددن األوبءدد  ، ولمددا  ماددرن غزيددرن ، فددارته  ال ددا  ِو

ب لف تفاَو مع لرهف ، والقَص  رواها ابدن خزيمد  غا روا الملا  وجدوا َ  تلَ ال ح
 في صحءحه . 

 َّخباره بملا  ياقته التي هَلَ 
 –   –فدي الاريدب َّلدد  تادهب يددِز جدءش الم دلمين فددي ملدا  للراةدد  ، فافتقدد ال اددي 

ل من يبحدث ع هدا ، ولَمدا لدف يفددوها ، قداِ َةدد الم دافقين:   َلدء  يدزعف  ياقته ، َوِر
عدن خادر ال دماا ، وهده ا يددر  َيدن ياقتده ؟   ، فدأوة  هللا َّلد  َيه يادي ، ويخادركف 

َصدحابه َوخادرهف الخادر ، ْدف قداِ : )  –   –ياَءه بمقهل  ذلَ الم افب ، فدعا ال اي 
َعلف َّا ما عَلم ي هللا ، وقد  َل ي هللا عليها ، وهي في الدها   فدي شدعب  َّيي وهللا ا 
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، فايالقها ةت  تأتهيي بها ( فدايالب الصدحاب  ك ا وك ا ، وقد ةب تها شفَر بزمامها 
 َّل  ذلَ المهه  ، فهجدوها َوتهه بها .

 تمثير الماا في تاهب وااخبار عن تحَهلها َّل  ج ا  
مددن معدده َيهددف ِءصددله  َّلدد  عددين مدداٍا فددي  –   -فددي طريددب الدد هاب َخاددر ال اددي 

صدلها َّلد  تلدَ العدين تاهب ، وطلب م هف َ  يتركهها عل  ةالهدا وا يمَ دهها ، فلمدا و 
غضدب مدن  –   -َِرع َّليها رجال  واغترفا م ها ، ف قص ماؤها ، ولما علف ال ادي 

فعلهمددا ، ْددف طلددب مددن الصددحاب  َ  يددأتهه مددن مدداا تلددَ العددين ، فغرفددها بأيددديهف قلددياًل 
ِه هللا  وغ ل به يديه ووجهده ، ْدف  -   -ةت  تفَم  لديهف شيا ي ير ، فأخ ه ِر

َّلد  معداذ  –   -ف الَ بماا غزير ةت  ارتده  ال دا  ، والت دَ ال ادي  َعا ه فيها ،
بدن جاددل رهددي هللا ع ده وقدداِ : ) يهشددَ يددا معداذ َّ  طالددَ بددَ ةءداَ َ  تددر  مددا هددا 

 –   -ه دددا قدددد ْملدددئ ج ايدددًا ( رواه م دددلف ، وكايدددَ معفدددزًَ عظءمدددً  ت َبدددأ فيهدددا ال ادددي 
خددالِ فتددرٍَ وجيددَز ، وقددد تحَقددب مددا بتحددَهِ تلددَ الم اقدد  القاةلدد  َّلدد  ب دداتين خضددراا 

 ، وصارت م اق  تاهب معروفً  بهفَر َشفارها وكثَر ْمارها . –   -َخار ع ه 
 تمثير الاعام 

َصدداب ال ددا  المفاعددد  يظددرًا لقَلدد  الدددزا  ، ونعددد الملددا  ، فاِدددتأذ  بعددَّ الصدددحاب  
خَاددداب فدددي ذبدددح اابدددل واألكددل م هدددا ، فدددأذ  لهدددف ، ففدداا عمدددر بدددن ال –   –ال اددي 

ونَين له َ  ذلَ ِيت َاب في قَل  الرواةل ، واقترح  –   –رهي هللا ع ه َّل  ال اي 
علءده َ  يددأمر ال دا  بفمدد  مدا لددديهف مدن طعدداٍم قليدٍل ، ْددف الددعاا لدده بالاركد  ، فمددا  
الثن بلَف ال َر ، ةت  اجتم  شيان  الرجل يأتي بلَف التمر ، و خْر يأتي بالم َر ، ْو

َ  ْيبددارب هللا لهددف فددي طعددامهف ، فأخدد وا فددي َوعيددتهف ،  –   -ل اددي ي ددير ، و عددا ا
َيدا َ ، فقداِ  ةت  ما تركها فدي المع دلر وعداا َّا مدألوه ، َوكلدها ةتد  شدبعها ونقيدَ 

ددِه هللا ، ا يلقدد  هللا بهمددا عاددد  -   –ال اددي  : ) َشددهد َ  ا َّلدده َّا هللا ، َويددي ِر
 اه م لف .غير شابٍَ فيهما َّا  خل الف   ( رو 

 الت َا  بحاِ ملَ ك دَ 
ةي ما وصل الم لمه  َّل  تاهب لف يفددوا فيهدا َْدرًا لفيدهش الدروم َو القبائدل المهالءد  

خالد بن الهليد رهدي هللا ع ده َّلد   ومد  الف ددِ ، َوخادره  -   -لها ، يبعث ال اي 



 918 

َبءمهددا َكيدددر بددن عاددد الملددَ وهدده يصدديد البقددر ، وفددي تلددَ اللي لدد  وقددف بأَيدده ِددءفد 
َوجته عل  ِاح القصر ، فإذا بالبقر تقترب من القصر ةت  ام َ َبهابه  َكيدر و
بقرويها ، فتعَفب َكيدر مما ر ه وقاِ امَرته :   هل َريَ مثل ه ا قَ ؟   قالدَ :   
َهدل بيتده، فدر ه خالدد  ه ، ْدف خدرج للصديد بصدحب  َفدراٍ  مدن  ا وهللا   ، ف ِز وهَءأ فِر

 ع دده وقددام بمالةقتدده ، ةتدد  اِددتااع َ  يأِددره ، وقدددم بدده علدد  بددن الهليددد رهددي هللا
 ، فصالحه عل  الفزي  ، وخَل  ِايله ، رواه الايهقي . -   -ال اي 

 َّخباره بالريح الًديدَ 
ددِه هللا  فددي تاددهب عددن هاددهب ريددٍح شددديدَ ، وطلددب مددن ال ددا  َخدد   –   -َخاددر ِر

رنَ الددواَب وعددم الخدروج فدي ذلدَ الحءا  والح ر ةت  ا تصياهف بدأذ  ، َومدرهف بد
الهقَ ، ولما ةَل الليدل جداات الدريح ، فقدام رجدلن مدن الم دلمين مدن ملايده ، فحملتده 

 الريح ةت  َلقته بفال طيا ، رواه م لف .
 َّخباره عن مهت َبي ذر 

كا  َبه ذَر الغ ار  رهي هللا مَمن تدأَخر عدن الفدءش فدي غدزَو تادهب ، ْدف لحدب بده 
مقااًل يحه الفءش يمًي وةده قاِ : ) رةف هللا َبا  -   –ا ر ه ال اي بعد ذلَ ، ولمَ 

ذر ؛ يمًددي وةدددده ، ويمددهت وةدددده ، ويبعددث وةدددده ( ، ومضددَ ِددد ين طهيلدد  ةتددد  
جاات خالف  عثما  بن عَ ا  رهي هللا ع ه ، فايتقل َبه ذر رهي هللا ع ده للعدءش 

ه وغالمه َ  يقهمها بتغ يله في م اق    الرن َ   ، وع دما ةضره المهت َوص  امَرت
وتم ي ه ووهعه في طريب الم لمين ع   َ  يمَر به من يقدهم بدف ده ، فأقادل عاددهللا 
َهددل المهفدد  ، ومددا َ  عرفدده ةتدد  بلدد   بددن م ددعه  رهددي هللا ع دده فددي جماعددٍ  مددن 

ِه هللا     ْف تهَل   ف ه ب   ه .   وت كر ال اهاَ وقاِ :   صدق ِر
 ن وت ا ه بركهب َصحابه لل  ن  عاؤه لرواةل الم لمي

في ه ه الغزَو َْصياَ رواةل الم لمين بااجها  والَتعدب ، فًدلا الصدحاب  ذلدَ َّلد  
علدددد  بابدددده َومددددر  –   -، ولمددددا اقترنددددها مددددن مضدددديب وقددددف ال اددددي  –  ال اددددي  -

الم ددلمين َ  يمدددَروا مدددن َمامددده ، وجعدددل يدد  خ علددد  ظهدددهر الرواةدددل ويقدددِه : )اللهدددف 
ي ِايلَ ، َّيَ تحمل عل  القه  والضعء  ، وعل  الرطب والءاب  ، اةمل عليها ف
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في الار والبحر ( ، فعا  ال ًاط َّليها وايالقَ م رعً  ، ةت  وجد الصحاب  صعهنً  
 في ال ءاَر عليها .

وفي ه ه الدعَه َيضًا َّخبدارن بدأمر غيادَي ، وهده اِدتخدام الصدحاب  لل د ن فدي الغدزو 
بدن عايدد األيصدار  رهدي هللا ع ده َّلد  ذلدَ فقداِ   فلمدا  والفها  ، وقد َشار فضدال 

  -قدم ا الًام غزويا في البحر ، فلما َريَ ال  ن وما يدخل فيها عرفدَ  عدَه ال ادي 
 - . رواه َةمد   

تلددَ هددي المعفددزات التددي شددهدتها غددزَو تاددهب ، والتددي ْتعتاددر خاتمددً  لدددائل كثيددرٍَ ، 
فدددي المعدددارب ،  –   -  مدددن َةدددهاِ ال ادددي ومعفدددزات بددداهرٍَ ، وقدددف عليهدددا الصدددحاب

الته .  ونقيَ شاهدًَ عل  صدق ياَهته ، وعظم  ِر
 وووووووووووووووووو
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 دروس من غزوة تبوك
 
 عاد المح ن بن عاد الرةمن القاهي

 ع يَز
 الخاب  األول 
 َما بعد:

َ َ  يلدده  يءدا ببددا  هللا، اتقدها هللا د تعدال  د، واعلمددها علدف الءقددين َ  ةلمد  هللا اقتضدد
الحب والباطل في خالم  ائف، وصدراع م دتمر َّلد  َ  يدرث هللا األرض ومدن عليهدا، 
كل ذلَ لءميز هللا الخايث من الايب، فم  بزغ ه ا الدين وَعدداؤه مدن يهده  ويصدار  
ومًدركين وم دافقين يحداوله  القضداا علءده، بلدل مدا ي دتاءعه ، ْيرريدْدوَ  لرْءا  رْئدها  ْيددهَر 

ر برَأ ف  َواللسْ ْمدترفر ْيدهررهر َوَلده  َكدررَه ال َمددافرْروَ  ]الصدف:اللس [، والتداريخ فدي ماهدءه 8ف هاهرهر
 وةاهره يًهد ب لَ َي  لهف َ  ي لحها ما تم ل ا بلتاب ا ِو   ياي ا محمد .
 كل العدا قد ج دوا طاقاتهف هدا الهد  وال هر، هد الرفع 

الة ا وم اريا عار   الدج  في الظلم َِّالم ا هه  رع ا ِو
َعالمه فامًي بظل لهائها يا َمتي  هه بالعقيدَ راف  
 ا العرب يقصد عزيا كال وا شرق التحلل َّيه كالحء 
 المل يقصد ذل ا وههاي ا َفغير رني م ق  من شدَ

، يددهم يقلددب المددرا صدد حات الماهددي المفيددد، ويتدددبر القددر   المددريف، ْددف اايمددا َّخددَه 
 لَ الماهددي، يتح ددر يددهم يفددد الادده  شاِددعا وال ددرق عظءمددا، ي ظددر لهاقع ددا ويقاريدده بدد

يتح ر يهم ير  تلَ األمد  التدي كايدَ قائددَ، وقدد َصدبحَ تابعد  ةي مدا ابتعددت عدن 
شرع رنها ويهج يايها، فعه ا والعه  َةمد، عه ا ِريعا َّل  الماهدي المفيدد، ل  دتلهف 

لدف يادرق العدالف  عدَه  م ه الدرو  والعادر فدي هد ا الحاهدر العداْر، عده ا ل ديَر مدن
َعظددف م دده، ولددف ت ددم  َذ  عددن  ابءدد  َكددرم  كدعهتدده، ولددف يدد رخ التدداريخ عددن مصددلح 
م ده، ومددا َةرايدا ويحددن فددي األيدام العصدديب  َ  تتفداَو المدددَ الزم ءدد  كدي يعددءش يهمددا 
من َيام محمد ، ل أخ  العار والدرو ، يعده  بلدف َّلد  شدهر رجدَب فدي ال د   التاِدع  
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ادَ فيهدا من الهفَر ل عء ش وإياكف َةدداث غدزَو الع دَر التدي ت داقَ فيهدا الم دافقه  ْو
 الم م ه  وذِ فيها المافرو  وعز فيها الصا قه .

، بلددي ال اددي َ  الددروم تتفمدد  لحرندده ولتهديددد الدولدد  ااِددالمء  فددي ذلددَ اايمددا َّخددَه 
َعلدن ال ادي ألِو  مدَر عدن الهقَ، يريدو  مبا رته بالحرب قال َ  يبا رهف، فع دد ذلدَ 

مقصده وعن تفهيدز الفدءش، فتفهدز َقدهام َوبادأ  خدرو ، تفهدز ْالْده  َلدف مقاتدل، 
ددهله، وت دداقَ الم ددافقه  فهددا هدده َةدددهف يقددِه لدده  بدداعها َي  ددهف َّلدد  هللا يصددَر هلل وِر
: يدا  ِه هللا كما رو  ابن هًام: ))هل لَ في جال  ب ي األص ر َ  الروم؛ يءقدِه ِر

ددِه هللا ائدد   لددي وا َت    ت سدد ، فدده هللا لقددد عددرم قددهمي َيدده مددا مددن رجددل َشددد عفبددا ِر
بال  دداا م ددي، وإيددي َخًدد  َّ  َريددَ ي دداا ب ددي األصدد ر َ  ا َصددار، فددأعرض ع دده 
ترَ د  ََا فرد   ِْ ائ دَ   َلدي َوَا َت   د  ْهف  مسدن َيْقده ((، ولمن هللا د جل وعال د فضحه َوذلده، َومر

دَقْاها  َوإر س َجَهد سفَ  َِ ال َمددافررريَن ]التهند :ال  رت َ د ر  ءَاد ن بر [، وتحددَْ اْليدات فدي 1[]49 َلْمحر
القددر   عمددن يمددص كدد لَ مددن هدد ه المعركدد  وتحفددج بحفددج واهءدد ، ةددين  ْددروا ظددل 
القعدده  فددي بيددهتهف وةقددهلهف علدد  ةددر الصددحراا ووعثدداا ال دد ر، مقابددل الفددالا، َفددررَح 

ر  ددهِر اللس َلددداَم َرِْ ف  خر هر َعدددر ف  فردد  ال ْمَخلسْ ددهَ  برَمق  ددهر ف  َوََي ْ  ر هالرهر ْدوا  برددَأم   َوَكررْهددها  ََ  ْيَفددداهر
َقْههَ  ، وتفلدَ  ر َوَقاْلها  َا َت  رْروا  فر  ال َحَر ْقل  َياْر َجَه سَف َََشدر َةَرا لسه  َكاْيها َي   اريلر اللس َِ

َّخددالص فدي ااعددا  لهدد ا الفدءش طهايدا ال  دده ، ومقددار مددا اِدته عَ مدن قاددل مدن 
َغ ءاا َخرجها ْرواتهف لءفهدزوا الفدءش مدن الرواةدل وال دالح  ماة  ويًاط، فه اب  ِو
دِه هللا عفدب  والخيل، م هف عثما  ابن ع ا ، ِداب فدي ب لده ِدبقا بعيددا ةتد  َّ  ِر
من كثَر ما َي دب وقداِ: ))مدا هدر عثمدا  مدا فعدل بعدد اليدهم(( رواه الحداكف وصدححه 

 [.2األلبايي]
َا  وم هف ال قراا ال ِه هللا ا  ِه هللا يقهله  يا ِر َا ا وا راةل ، فأتها ِر  ين لف يفدوا 

َا  وراةلدد  فددال يفددد مددا يحملهددف علءدده، فيرجعددها وَعيدد هف  وا راةلدد ، فيبحددث لهددف عددن 
ت ءَّ من الدم  ةزيا َا يفددوا مدا ي  قده ، َّيهدف بلداؤو  لدف يبلدها علد  فقدد متداع َو 

وقتدداِ فدي ِدداعٍ  ع ديَر، قدد تدد هب َرواةهدف فدددا فقدد  يءدا، بددل يبلده  علدد  فقدد جهدا  
َيد: َيده قدام مدن الليدل يصدلي فتهفدد مدا  له ا الدين ال    م ها به، رو  عن علب  بن 
شداا هللا ْدف بلد  وقداِ:  اللهدف َّيدَ َمدرت بالفهدا  ورغادَ يءده ْدف لدف تفعدل ع دد  مدا 
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دهلَ مدا يحمل دي علءده، وإيدي َتصددق علد   كدل م دلف َتقه  به ولف تفعل فدي يدد  ِر
بلدل مظلمد  َصداب ي فيهدا فدي مداِ َوةدد َو عدرض ، َوصدبح الرجدل علد  عا تده مدد  
ددِه هللا: ))َيددن المتصدددق هدد ه الليلدد ((، فلددف يقددف َةددد، ْددف قدداِ: ))َيددن  ال ددا  فقدداِ ِر
دِه هللا : َبًدر فهالد   ي  دي  المتصدق ه ه الليل ؟ فلءقف فقام َّلءه فأخاره، فقاِ لده ِر

 [.3َ المتقال ((، ةديث صحءح صححه األلبايي]بيده لقد كتاَ في الزكا
ويخددرج وي ددتخلف علدد  المدي دد  علءددا ويخددءف فددي ْ ءدد  الدده اع ومعدده ْالْدده  َل ددا ويددأتي 
َهدل  الم افقه  الخلهم الد ين ايتركده   ِائ دهف وإرجدافهف علد  مدر األيدام، يالةقده  

 هف د، الخيددددر وااِددددتقام ، يلمددددزو  ويهمددددزو  ويت دددددرو  وي ددددخرو ، د ِددددخر هللا مدددد
دِه هللا َّا  وي تهزئه  به، وهللا ي تهزئ بهف، يدأته  َّلد  علدي ويقهلده  لده ماخل دَ ِر
اِدتثقاا لدَ، فتددأْر بد لَ ولدب   رعدده وشدهر ِددء ه يريدد الفهدا  فددي ِدايل هللا ويصددل 
: ))كد بها يدا علدي َمدا ترهد  َ  تمده  م دي  َعمهف يءفياهف يقدِه َّل  ال اي ويقِه له 

دد  َّ ا َيدده اياددي بعددد ((، وعددا  رهددي هللا ع دده َّلدد  المدي دد  بم زلدد  هددارو  مددن مِه
 [.4راهءا]

َهلهدا، فتلدَ بيدهتهف خاويد   ويتهجه َّل  تاهب يءمر بديار ْمده ،  يدار غضدب هللا علد  
و بدددارهف معالددد  َوشدددفارهف مقاعددد ، فيددددخلها وقدددد غاددد  وجهددده وهددده يبلدددي، ويقدددِه 

 [.5ما َصابهف((] لفءًه: ))ا تدخلهها َّا باكين َو متباكين لئال يصيبلف
ايظروا يا ببا  هللا كء  فعل هللا به ه األرض وَهلها التي ِل ها الظلم ، فمءد  بمدن 
يفال  الَظَلم ، وي يد الَظَلم ، ويركن َّل  الظلم ، ويله  لهدف َيء دا ول دايا وصداةبا، 
فمء  تمه  ةاله ؟ َا يخام غضب هللا علءه ويقمته ةين يأخ ه َخد  عزيدز مقتددر، 

دْلْف ال سداْر ]هده :َوَا  يَن َظَلْمها  َفَتَم س َكْ ها  َّرَل  الس ر [، ةتد  المداا فدي هد ه األرض 113َتر 
يهدد  الم ددلمين ع دده ةي مددا اِددتقها م دده فقدداِ لهددف: ))ا تًددرنها مددن مائهددا وا تتههددئها 
[ 6م دده للصددالَ ومددا عف ددتف مددن عفددين بمائهددا فددأعاهه اابددل وا تأخدد وا م دده شدديئا((]

ددَحر واِدتمر فدي  طريقده َّلدد  تادهب، وقدد بلددي بده الفدهع والتعدب مالغددا عظءمدا، ومد  ال س
ي ام من التعدب علد   ابتده ةتد  يلدا  ي دقَ، كمدا فدي صدحءح م دلف، يءقدرب م ده َبده 
قتدا َ فيدعمدده بيدده، ةتدد  يعتدددِ، ْدف يميددل َخددر  فيدعمده، َبدده قتددا َ ةتد  يعتدددِ، ْددف 

تا َ بيده، فيرف  َرِه ، ويقدِه مدن يميل ميل  َخر  َشد ةت  كا  ي قَ فيدعمه َبه ق
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[ يقِه 7ه ا قاِ َيا َبه قتا َ فقاِ له: ))ة ظَ هللا بما ة ظَ ياي هللا يا َبا قتا َ((]
َهلدده، وذريتدده، مددا َصددابهف ِددها  َاِ َبدده قتددا َ مح هظددا بح ددظ هللا فددي  الم رخدده  فمددا 

روم تقدددي ةتدد  مددداتها.  ر  لمدددن ة دددظ َولءددداا هللا فددإ  هللا يح ظددده، و))صددد ائ  المعددد
 [.8مصارع ال ها((]

عددن عاددد هللا بددن ببددا  َيدده قيددل لعمددر بددن الخادداب ةدددْ ا عددن شددأ  ِدداع  الع ددَر؟ 
فقداِ عمددر:  خرج ددا َّلد  تاددهب فددي قددءظ شدديد ف زل ددا م ددزا، َوصداب ا يءدده عاددش ةتدد  
ظ  ا َ  رقاب ا ِت قا ، ةت  َ  الرجل لي حر بعيره، يءعتصر فْره يءًرنه، ْف يفعل 

ددِه هللا َّ  هللا عدده ب فددي الدددعاا مددا بقددي علدد  ك اددده، فقدداِ َبدده بلددر الصددديب: يددا ِر
دِه هللا يديده َّلد  ال دماا  خيرا فا ع هللا ل ا ؟ فقاِ: َو تحب ذلَ؟ قداِ: يعدف، فرفد  ِر
فلف يرجعهما ةت  َذيَ ال دماا بدالمار، فأطلدَ ْدف ِدلاَ فملد وا مدا معهدف ْدف ذها دا 

َت المع لر ، ة ن ه ا ا  [.9أللبايي]ي ظر فلف يفدها جاو
ويتددأخر عددن الفددءش َبدده ذر ببعيددره الهزيددل، فمدداذا فعددل يددا تددر ؟ لقددد تددرب بعيددره َوخدد  
َِ عل  الاريب، وي ظر َةدد الم دلمين  متاعه وةمله عل  ظهره، وي ِز في َةد الم ا
ددِه هللا رجدل يمًددي َّلد  الاريددب وةدده، متاعده علدد  ظهدره، فقدداِ د علءدده  ويقدِه يدا ِر

َبددا ذر كددن َبددا ذر فددإذا هدده َبدده ذر؛ فددأخاروا ال اددي بدد لَ،  الصددالَ وال ددالم د: ))كددن
 [.10فقاِ: رةف هللا َبا ذر يمًي وةده ويمهت وةده ويبعث وةده((]

وتمضدي األيدام واألعدهام وي دي َبده ذر َّلدد  الرند َ ويحضدره المدهت ه داب، ولدء  معدده 
الاريدب، َّا امَرته وغالمه، وقال مهته َوصداهما َ  يغ داله، ويل  داه، ويضدعاه علد  

دددِه هللا فأعي هيدددا علددد   ف ددده  َو  يقدددها ألِو ركدددب يمدددَر بهدددف هددد ا َبددده ذر صددداةب ِر
 ََ ،يدء عال  ذلددَ ويدأتي عاددد هللا بدن م ددعه  ومعدده رهدَ م ددافرو  فمدا رااهددف َّا الف ددا
علدد  قارعدد  الاريدددب فددأخارهف غالمدده فايددددف  عاددد هللا بددن م دددعه  باكءددا يقددِه صددددق 

ِه هللا: ))تمًي وةدب وتمهت   وةدب(( ْف  ف هه.ِر
دِه هللا َّلد  تادهب، ويقدءف بهدا بضد  عًدَر ليلد ، فلدف اايما َّخَه  ، وي تهي الم ير بِر

يفدوا بها كيدا َو يهاجهدها عددوا ولمد هف بد لَ َرهادها الدروم وةل دااهف، وفرهدها علديهف 
الفزي ، وةصلَ األةداث َْ اا بقائه د علءه الصالَ وال الم د فيهدا، م هدا َيده لمدا يدام 

دِه هللا قدف صدل صدالَ الغائدب ل يل  في تاهب َتاه جاريل د علءه ال الم وقداِ د: )يدا ِر



 924 

، اايمددا علد  معاويد  بدن معاويد  الليثدي، فقدد تدهفي بالمدي د (، َمدا معاويد  هد ا، َّخدَه 
أِ ع ه ال اي فأخار َيه كا  يقَر )قدل هده  فهه صالح عابد ي كر هللا قائما وقاعدا، ِو

دا وعلد  ج دب ، بالليدل وال هدار، وقدد صدلي علءده بالمدي د  وشدهد هللا َةد( قائما، وقاعد
الصددالَ علءدده صدد سا  مددن المالئمدد  فددي كددل صددٍف ِددبعه  َلددف ملددَ .. فقددام وصددل  

 [.11علءه]
دَ الليدل،  وةدث عاد هللا بن م عه  فقاِ: يم ا ليل  متعادين فدي تادهب وايتاهدَ فدي ِو

بلدر وعمدر فلدف َجددهما، وإذا ب دار  فالت َ َّل  فراش ال اي فلدف َجدده، والد  فدراش َبدي
ِه هللا ة ر قارا، ومعه َبه  َ الليل تضيا  خر المع لر، ف هاَ َتبعهما فإذا ِر ِو
ِه هللا مدن الميدَ؟ قداِ  َ القار فقلَ: يا ِر بلر وعمر، وع ده ِراج بيده قد يِز ِو
َهلدد ه هدد ا َخددهب عاددد هلل ذو البفددا ين. َّيدده َةددد الصددحاب  َِددلف، وكددا  تدداجرا، فأخدد  
وقهْمه ماَله كله ةت  لباِه ف هب فما وجد لباِا غيدر شدمل  قاعهدا َّلد  بفدا ين وفدر 
ددهله، َبدددلَ  ََ هلل ولِر ََ مالدد بدي دده يريددد هللا والدددار اْلخددَر، َوخاددر بخاددره، فقدداِ: ))تركدد

َارا ور اا في الف   َيدَ ذو البفدا ين((] [، فلقدب بد لَ .. يقدِه عادد 12هللا ببفا يَ َّ
يزله َّل  القار فهال   ا َّله َّا هه ماي يَ قهله وهده فدي القادر وقدد هللا بن م عه  َو

مددد ذرابءدده لدد   البفددا ين وهدده يقددِه ألبددي بلددر وعمددر َ يءددا َّلسددي َخاكمددا، فدددلءاه فددي 
القار، وهه يبلي و مهعه تت داقَ علد  الم دن، ْدف وقدف د علءده الصدالَ وال دالم د لمدا 

: ))اللهف َّيي َم يَ ع ه راهءا وهعه في القار رافعا يديه م تقاال القال  ، وهه يقِه
فارض ع ه، اللهف َّيي َم ديَ ع ده راهدءا فدارض ع ده(( يقدِه ابدن م دعه  يدأهللا مدا 

[، وغددزَو تاددهب مًددابه  لغددزَو 13تم يددَ َّا َ  َكدده  صدداةب الح ددَر أليدداِ  عددااه ]
 ددل األةددزاب، فددإ  بددالا الم ددلمين َولهددا كددا  شددديد ْددف جدداِ ختامهددا طمأيي دد  وعددزا. وق

ال اي عائدا َّل  المدي   مهفهرا م صهرا، ةت  قدم َّل  المدي  ، واةَ له معالمها من 
بعيددد فقدداِ هدد ه طابدد ، وهدد ا َْةددد يحا ددا ويحبدده، وت ددام  ال ددا  بمقدمدده، وفددرح ال  دداا 

 والصاءا  وهف يقهله :
 وجب الًلر علي ا ما  عا هلل  اع طل  الادر علي ا من ْ ءات اله اع

 دَر بح دداَو بالغد ، ولدف يدد   ال ادي فدي ذهابدده وإيابده َصدحاب القلددهب وقهندل جدءش الع
المايددَر الدد ين صددعب علدديهف َ  يفاهدددوا معدده فتخل ددها راغمددين والعاددرات تمددأل عيددهيهف، 
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دددِه هللا رجددد  مدددن عدددزَو تادددهب فدددديا مدددن  رو  البخدددار  عدددن َيددد  ابدددن مالدددَ : َ  ِر
وا قاعتف وا يدا َّا كدايها معلدف ؛ المدي  ، فقاِ: ))َّ  في المدي   َقهاما ماِرتف م يرا 

ِه هللا وهف بالمدي  ؟! قاِ: وهف بالمدي   ةب هف الع ر((]  [.14فقالها: يا ِر
به ه المهاِاَ الرقءقد  كدرم ال ادي الرجداِ الد ين شدءعهه بقلدهنهف، وهده ي الدب َّلد  الدروم 

َعدهذ بدالل مدن الًدءاا  الدرجءف:  اََيرَهدا  فأصلح بالهف، َوراح هما ْقديال عدن َفئددتهف، 
ديْتف  ضر َََرهر داريلر اللسر اْسداَقل ْتف  َّرَلد  األر  َِ يَن ااَمْ ها  َما َلْمف  َّرَذا قريَل َلْمْف اي ردْروا  فرد   الس ر
َرَر َّراس َقلريدلن َّراس َت  ردْروا   ي َءا فر  اْلخر َرَر َفَما َمَتاْع ال َحَءاَر الدر ي َءا مرَن اْلخر ال َحَيهاَر الدر بر

يرن يْ  ا َقددر وْه َشي ًئا َواللسْ َعَل ا ْكدَل َشد   ًما َغي َرْكف  َوَا َتْضرر ِ  َقه  َتا در َعَ ب ْمف  َعَ اًبا ََلرءًما َوَي  
 [.39، 38]التهن :

بدددارب هللا لدددي ولمدددف فدددي ال رقدددا  العظدددءف وي ع دددي وإيددداكف بمدددا يءددده مدددن اْليدددات والددد كر 
 …الحلءف

-------------- 
اًل.4/516اق )ِيَر ابن هًام [ َخرجه ابن َِّح1]  ( مِر
( وصددححه ووافقدده الدد هاي ، وايظددر فقدده ال دديَر للغزالددي 3/102[ َخرجدده الحدداكف )2]

 (.405بتعليب األلبايي )ص
( فدي ترجمد  44-7/42[ َخرجه الاارايي كما ذكر ذلَ الحافظ في ))ااصداب (( )3]

َيد رهي هللا ع ه ولف َجده فدي الماادهع مدن المعفدف  المايدر ، وذكدر غيرهدا علب  بن 
( ، وفقه ال يَر للغزالي بتعليدب األلبدايي 4/518من الروايات. وايظر ِيَر ابن هًام )

 (.405)ص
( ،  و  ذكر قِه الم افقين ، َوخرجه 2404( ، وم لف )4416[ َخرجه البخار  )4]

 (.520، 4/519تامًا ، ابن َِّحاق كما في ِيَر ابن هًام )
(  و  قهلددده : ))متبددداكين(( ، 2980( ، وم دددلف )3380 ،433[ َخرجددده البخدددار  )5]

 و و  ذكر بلائه .
ددددَ )6] ( ب حددددهه ، قدددداِ الهيثمددددي فددددي المفمدددد  3/361[ َخرجدددده الاارايددددي فددددي األِو
 ( : ويء  عاد الرةمن بن بًير الدمًقي هع ه َبه ةاتف.6/193)
 (.681[ صحءح م لف )7]
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( : َِّد ا ه ة دن ، 3/115  )( ، قداِ المفمد8014[ َخرجه الاارايي في المايدر )8]
 (.1908وصححه األلبايي في الصحءح  )

( وقددداِ : وهددد ا الحدددديث ا يعلمددده يدددرو  عدددن 1/331[ َخرجدده الادددزار فدددي م ددد ده )9]
ددَ  ال اددي بهدد ا الل ددظ َّا عددن عمددر بهدد ا ااِدد ا . َوخرجدده َيضددًا الاارايددي فددي األِو

دَ ، ( : رواه الازار 6/195(. قاِ الهيثمي في المفم  )2/323) والاارايدي فدي األِو
 (.407ورجاِ الازار ْقات. وايظر فقه ال يَر للغزالي بتعليب األلبايي )ص

اِ.51، 3/50[ َخرجه الحاكف )10]  ( وصححه ، قاِ ال هاي : يءه َِّر
َ )8/116[ َخرجه الاارايي في الماير )11] ( ، والايهقي في  ائدل 4/163( واألِو

( ، وقاِ ابن عادد الادر 2/181في المفروةين ) ( ، وهع ه ابن ةبا 5/246ال اَه )
 ( : َِاييد ه ه األةا يث لء َ بالقهَي .10/156في ااِتءعاب )

[ لف َجده به ا الل ظ في جمء  مصا ر من ترجمها ال   البفا ين رهي هللا ع ده 12]
، ورو  ابددن َِّددحاق ِدداب ت ددميته بدد   البفددا ين ، كمددا ذكددر ه ددا )ِدديَر ابددن هًددام 

 (.6/149َِّ ا ه ايقااعن ، وايظر ااصاب  ) ( وفي4/528
( ، قدداِ ابددن ةفددر فددي ااصدداب  4/527[ َخرجدده ابددن َِّددحاق )ِدديَر ابددن هًددام 13]
-5/122( : وإِ ا ه ْقات ، َّا َ  يءه ايقااعًا. َوخرجه الازار في م  ده )6/149)

 ( : رواه الادزار عدن شدءخه ببدا  بدن َةمدد9/369( ، قاِ الهيثمي فدي المفمد  )123
َةي وهه متروب.  المر

 (.1911( ، وم لف )4423[ َخرجه البخار  )14]
 الخاب  الثايء 

 الحمد هلل عل  َّة ايه والًلر له عل  تهيءقه.
 َما بعد:

يءا َيها ااخَه الم م ه ، ها قد عًدتف بعدَّ َةدداث غدزَو تادهب التدي ايتهدَ ب صدر 
ددها وعارهددا ومهاعظهددا، ف ددي كددل ةددديث م هددا  المدد م ين، ولددئن ايتهددَ فمددا ايتهددَ  رِو

قصدد ، وفددي كددل قصدد  عاددَر وعظدد ، وةدد ار َ  يلدده  يصدديا ا م هددا تغ ءددًا بالماهددي، 
ددر  الحدددديث الغددابر، فدددإ  هدد ا ا يفدددد  شدديئا، وقدددد  لددَ األمددد  َّلدد  مدددا  لددَ َّلءددده  ِو

 وتداع  األكل  َّليها.
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َوِو هدد ه الدددرو : َ  هدد ه األمدد  َمدد  جهددا  ومفاهدددَ وصددار ومصددابَر، وةتدد  مددا 
فهددا  هددرنَ عليهددا ال لدد  والم ددل  ، ولدد لَ فقددد َري ددا ةءدداَ ال اددي جهددا ًا فددي تركددَ ال

 جها ، فإذا فرغ من جها  المًركين رج  َّل  جها  ومقاوم  الم افقين ْف جها  الروم.
ايي ه ه الدرو : َ  هللا كتب العَز والقَه لهد ه األمد ، متد  مدا صددقَ َوخلصدَ،  ْو

وجده الم در كلده بقدهاه الما يد  فتهزمده وت صدره  فها هدي  ولد  ااِدالم ال اشدئ  تقدف فدي
 [.40علءه َوَلَي ْصَر س اللسْ َمن َي ْصْرْه ]الحج:

ومدن هدد ه الدددرو  َ  العدددو مددا ت ددلل ِدبعا وا خ ددا َّا مددن خددالِ صدد هم الم ددافقين 
والمددرج ين، ولددف يلددن الضددعف والت رقدد  فددي هدد ه األمدد  َّا مددن قاددل َصددحاب الم ددالَ 

َلددداَلْمف   الملتهيدد  والقلددهب َهددْعها  خر ددا ََاْ وْكددف  َّراس َخَبدداًا وَاو  ددءْلف مس ال دده اا، َلدده  َخَرْجددها  ير
مسداْعهَ  َلْهف  ]التهن : َِ  [.47َيب ْغهَيْمْف ال  رت َ َ  َويرءْلف  

ومددن الدددرو  َ  مهاجهدد  األعددداا ا يًددترط فيهددا تمدداف  القددَه ْددف يل ددي المدد م ين َ  
وا َي  ددددهف بمددددا  ددددر اِددددتااعها مددددن قددددَه ْددددف يتقددددها هللا ويتعلقددددها بدددده، ويصدددداروا وع دددددها ْيعر

:  وهللا مدا يقاتدل ال دا  بعدد  وا عددَ ومدا  ي صرو ، فهدا هده عادد هللا بدن رواةد  يقدِه
 يقاتلهف َّا به ا الدين ال   َكرم ا هللا به .

. َعدااه ةت  ا يل ي ةب بال قَه ه وترهب   وم ها َ  الحب ا بد له من قَه تحِر
 ا المصا    هرا بمل  لف ْيَفب  وقد ا  م ه جايب وخااب ع

 فلما  عا وال ء  بالمف م لا  له َِلمها واِت لمها َويابها
ومن الدرو  العظءم  من ه ه الغزَو َ  تملن العقيدَ في قلهب رجاِ ااِدالم َقده  
مدددن كدددل ِدددالح وعتدددا ، وقضددد  هللا َ  األمددد  متددد  مدددا ةدددا ث عدددن عقيددددتها وتعلقدددَ 

ا، َّا تقلاَ في ْ ايا ااهايدات وال مبدات وال م دات، ةتد  ترجد  َّلد  كتداب رنهدا بغيره
 ِو   يايها.

ها فاعتاروا بها ببا  هللا وتدبروها.  ه ه تاهب غزَو الع َر وه ه  رِو
 وووووووووووووووووو 
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 وعي غزوة تبوك ةظ ت وةبر جم  منه  :
 

 هب:*معالف من الم هج القر يي في الحديث عن غزَو تا
ر اْسداَقل ْتف   ُس داريلر  َِ يَن َ َمْ ها َما َلْمف  َّرَذا قريَل َلْمْف اي  رْروا فردي   يقِه هللا تعال  : }  َيا ََيرَها الس ر
ددَرَر َّراس  َخر ي َءا فرددي اْل  ددَرَر َفَمددا َمتَدداْع ال َحَءدداَر الدددر َخر ددَن اْل  ي َءا مر دديْتف  برال َحَءدداَر الدددر ضر َََرهر َر   َّرَلدد  األ 

ْ 38َقلريددلن ) ُس وْه َشددي ًئا َو ددَرْكف  َوَا َتْضددرر ًمددا َغي  ِ  َقه  ددَتا در ب ْمف  َعددَ اًبا ََلرءًمددا َوَي   ( َّراس َت   رددْروا ْيَعدد َر
يرن ) ٍا َقدددر يَن َكَ ددْروا َْددايرَي 39َعَلدد  ْكددلَر َشددي  َرَجددْه السدد ر ْ َّرذ  ََخ  ُس ( َّراس َت  ْصددْروْه َفَقددد  َيَصددَرْه 

دلريَ َتْه َعلَ اْ   َِ  ْ ُس َ َمَعَ دا َفدَأي َزَِ  ُس دَز   َّر س  برهر َا َتح  ِْ لرَصاةر ء دهر َ ي نر َّرذ  ْهَما فري ال َغارر َّرذ  َيْقه
ُسْ  ر هرَي ال ْعل َءدا َو ُس َل  َوَكلرَمْ   يَن َكَ ْروا ال ر   َها َوَجَعَل َكلرَمَ  الس ر  َعزريدزن َوََيسَدْه برْفْ هٍ  َلف  َتَرو 

 [40-38(  {]التهن /40َةمرءفن )
ديَن  َوَر َتْادهَب ، ةر دهِر هللار فردي َغدز  مر ريَن ، َعدن  َرِْ دَن الْمد   ْيَعاترْب هللْا َتَعداَل  َمدن  َتَخلسدَف ، مر

ِْ َتَعدداَل  َلْهددف  : َمددا َْ َةدداَرًا َقائرظددًا ، َيَءْقدده دد ِْ ، َوَكدداَ  ال َهق  دداَل َر الثَرَمدداْر َوالظَر َلْمددف  ََيرَهددا  َطاَبدد
َعدد ر  ددْتف  َّرَلدد  الدس ل  ددل ْتف  َوَتَباَطددأ ْتف  ، َومر َِ دداريلر هللار َتَما َِ َهددا ر فرددي  ددْتف  َّرَلدد  الفر ي  ْ ددهَ  َّرَذا ْ عر مر الْم  
ددد ي َءا َبدددَدًا مر ددد  ْمف  برال َحَءددداَر الددددر ََ ررهدددًا مر دددْتف  َذلرددد ؟ َََفَعل  يدددبر الثَرَمدددارر دددلر َوطر َقاَمددد ر فردددي الظَر َن َواار
درْ  دَرَر ، َّرذ  َي  َتظر دَب ر َّرَلد  اْلخر ي َءا َوَمدا َمَتاْعَهدا َّراس َقلريدلن برال َر   َرَر؟ َوَما قرءَمْ  الَحَءاَر الدر وَ  اْلخر
َماَواتر َواأَلر ضر . ضر ال س ْهَها َكَعر  َم ن ، َوَج ساتن َعر  ف  َوَرة  ها ن مرن  َرنَرهر مر ريَن رره   الْم  

ددهِر َوإرَذا َلدف  َت    ِْ ْبْمف  َعددَ ابًا    ردْروا َمدَ  الرس دْءَع َر َِ َهدا ر َفدإر س هللَا  ْرْجدها َمَعدْه َّرَلدد  الفر ، َوَلدف  َتخ 
دْعْب  َرَر فري َيارر َجَه سَف ، َوَا َيص  َم ر َوَغي ررَها َع  ْمف  ، َوفري اْلخر ِر ال َرع  ي َءا ، برَزَوا ََلرءمًا فري الدر

دددتَ  ف  َعَلددد  هللار ٍََ  َي   َهالرهر دددْدوَ  بردددَأم  دددَرَر َيارءَردددهر ، َوْيَفاهر دددهَ  لرْ ص  دددَرْكف  برْلدددف  ، َيخر ر مدددًا َغي  َِ َقه  ا در
ََ َمددا َيْضددرر هللَا ،  رن َعَلدد  ْكددلَر َشدديٍا ، َوَلددء َ  فرددي َذلردد دداريلر هللار ، َفْهددَه َقددا ر َِ ف  فرددي  ددهر َوََي ْ  ر

َبا ر ، َوال ساْ   َتاْجهَ  َّرَلء هر . أَليسْه الَغ رير َعنر العر  ْكلرْهف  ْمح 
َِ هللار   دده ْ ددهَ  َّرَذا َلددف  َت  ْصددْروا َرِْ مر ددْرْه َوْمَ يَرددْدْه َوَكايرءددهر ، َكَمددا   َيددا ََيرَهددا الْم   َفددإر س هللَا َياصر

َر ، َفَخَرَج مر  هَ  يَن َهاجر يَن َكَ ْروا مرن  َممسَ  ةر َرَجْه الس ر يَن ََخ  َرْه ةر َب ر َتَهلس  َيص  ا َهاررندًا برْصدح 
َ  ْقدَري شن  ٍر َْاَلَْدَ  ََيسداٍم ، َوَخَرَجد ٍر ، َفَلَفَأ ََّل  َغاٍر فري َجَادلر َْده  برهر ََبري َبم  يقرهر َوَصاةر َصدر
دَ   هر َِ َلْه ََْبه َبمٍر َجزرعًا : َلده  َيَظدَر َََةدْدْهف  َمه  َما َةتس  َوَقْ ها برَبابر الَغارر ، َفَقا فري  َْاررهر

 ِْ دده ِْ َِ َلددْه الرس ددهر َلَر َيددا . َفَقددا ْ َ ي نر هللْا َْالرْثْهَمددا؟ َفددَأي َزَِ هللْا ْطَمأ يريَ تَددْه   َقَدَمء  ََ برددا : َمددا َظ ردد



 929 

َهددا ( ،  ءددهر ) برْفْ ددهٍ  َلددف  َتَرو  مر َ َظددْه َوَتح  ددهلرهر ، َوََيسددَدْه برالَماَلئرَمدد ر َتح  ددَرْه َعَلدد  َرِْ َوَتأ يريددَدْه َوَيص 
َل  ، َوَجَعَل َكلرَمَ  َوجَ  َلْه ال ر   بر َوََه  ر  ًَر دَي ال ْعل َءدا ،  اايما َعَل َكلرَمَ  ال ) َا َّرلَه َّراس هللْا ( هر

هر  َوهللْا َعزريزن فري اي ترَقامرهر َواي ترَصاررهر ، َوْهَه َم رءْ  ال َفايربر َا ْيَضاْم ، َوْهدَه َةمردءفن فردي َشدر عر
بريررهر .  َوَتد 

هِر ََ  ِْ مر ريَن برال س ريرر ال َعامَر ، َوال ْخْروجر َجمرءعًا َمَ  الرس َّرَذا َ َعداْهف  َّرَلد    َمَر هللْا َتَعاَل  الْم  
درر  دَرهر ، َوال ْع   َر َوالَمم  د ًَ ٍِ فردي الَم   اريلر هللار ، َوََل َزَمْهف  برالْخْروجر َعَلد  ْكدلَر َةدا َِ َها ر فري  الفر

رر ، َفقَ  َياَا َوْهَعَ اَا ، َوال ْء   هر ًَ َوََق  ا ًَ َبايًا َوْم َ افًا َوْرَقاًا ، َوََغ  رَءاَا َوْفَقَراَا ، َوْرك  َِ اي  رْروا خر ا
َر  ََ َّراس بردددال ْقهس دددَءاَ  ِر دددزس لرأْلَمدددفر ، َوَا  ي َءا ، أَليسدددْه َا عر مر ريَن فردددي الددددر دددْر الْمددد   ََ َخي  أَل س فردددي َذلرددد

نرءسدد ر ، وَ  ََ لرَمددن  َلددف  َي  ْصددرر الَحددبس ، َوْيقرددفر الَحر  ددَعاَ  َِ ينر أَليسددْه َا  ددْرْهف  فرددي الدددَر يرءددهر ََي ضددًا َخي 
ر عر هللار . ًَ َِ براتَرَباعر ال ْهَد  َوالَعَملر بر  الَعد 

لردهر َتَعداَل  } لسدء َ  َعَلد  الضدع آا َوَا علد  المرهد  َواَ  هر اْلَيدْ  برَقه  َ  َهد ر َخ  َعَلد  َوَقد  ْي ر
هلرهر . { ر َوَرِْ ْدوَ  َما ْي  رْقهَ  َةَرجن َّرَذا َيَصْحها  للس  ال ين َا َيفر

  -مسلمهم وك عرهم ةلى السواء-إسق ط هيب  الروم من نفوس العرب جميًع   -*
أل  قَه الروم كايَ في ة  العرب ا تقاوم، وا تغلب، ومدن ْدف فقدد فزعدها مدن ذكدر 

زيمدد  التددي لحقددَ بالم ددلمين فددي غددزَو )م تدد ( كايددَ م كدددَ الددروم وغددزوهف، ولعددل اله
خ في ذهن العرني في جاهليته من َ  الروم قَه ا تقهر، فما  ا بد من  عل  ما تِر

َاة  ه ه الهزيم  ال   ء  من ي ه  العرب.  ه ا ال  ير العام ا
  إظه ر قوة الاول  اإلسالمي  كقوة وحياة عي المنطق  -*

لدء  بدداف  عصداي َو عرقدي، َو  -ةي د اب-قه  العظم  عالمءا قا َر عل  تحد  ال
َعامددات معاصددَر، وإيمددا بددداف  تحريددر ؛ ةيددث تدددعه ا َّلدد   ااي ددايء  تحقيددب َطمدداع 

تحريدددر ي  دددها مدددن عاه يددد  العبدددا  َّلددد  عاه يددد  رب العبدددا ، ولقدددد ةققدددَ هددد ه الغدددزَو 
لد ين  ْدروا ال ددرار الغدرض المرجده م هدا بدالرغف مدن عددم ااشددتباب الحرندي مد  الدروم ا

 . شماا فحققها ايتصارا للم لمين  و  قتاِ، ةيث َخلها مهاقعهف للدول  ااِالمء 
كا  ِاب ه ه الغزَو َ  الروم قد جمعَ جمهعًا كثيَر بالًام، َو  هرقل قد  -َواً 

َق َصحابه ِ  ، وايضمَ الءه من القبائل العرنء ، لخف، وج ام، وغ ا ، وعامل ،  ر
َعماِ  مًب بين الًام ووا   القر ، فلما  –الئعهف َّل  الالقاا ْف قدمها ط كهَر من 
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ِه هللا  ، يدب ال ا  للخروج َّل  تاهب، و عاهف َّل  التأهب بلي ذلَ ِر
 وااِتعدا ، و عا األغ ءاا َّل  الا ِ وااي اق.

َي ، ولم هاإلسالموه ا ي  ر ل ا طاءع  الحرب في  ا ، فهي لء َ عدوايء ، وا اِت زا
للدفاع عن الدين والاال ، ور ع المعتدين، وم عهف عن األذ  وال  ا ، وه ا ما 
صرةَ به  يات كثيَر من القر   المريف، وقد تملم ا عن َِباب مًروبء  الحرب في 

ِه هللا اإلسالم َّل    ، وَهدافه، وطرائقه، في م كرات ال    األول . وفي خروج ِر
 مهع تأييد لما قل اه ه اب.تاهب بعد تأهب الروم وجمعهف للف

وفي ايضمام بعَّ القبائل العرنء  َّل  الروم هد الم لمين،  ليل عل  َيهف كايها 
الته التحريري  لل ا  عام  وللعرب خاص ، وله كايها  اإلسالمبعيدين عن فهف  وِر

َعهايًا للروم عل  َب اا قهمهف من العرب الم لمين.  يعلمه  ذلَ ألبها َ  يلهيها 
ِه  -ْايءاً  ف لف ي   لقد كايَ  عَه الِر للتأهب في وقَ ع ر وةر ومِه

ِه غير عابئين بمًق   الثمار، فأما الم م ه  الصا قه ، فقد ِارعها َّل  تلايتهف للِر
وا ةرما ، َوما الم افقه ، فقد تخل ها، َوخ وا يعت رو  بًت  األع ار، وهل ا يتاين 

وي مًف َمر األ بءاا في َيام المحن،  المخلصه  من الم افقين في َيام الًدائد،
وقد قاِ هللا تعال : قالف. َة ب ال ا  َ  يتركها َ  يقهلها  م ا وهف ا ي ت ه ، ولقد 

 [.3-1فت ا ال ين من قالهف، فلءعلمَن هللا ال ين صدقها ولءعلمَن الماذبين﴾ ]الع ماهت: 
قين والمخا عين، وا وإيما تقهم الدعهات، وت هَّ األمف بتاهير ص هفها من الم اف

يثاَ للًدَ َّا كل صا ق العزيم ، مخلص ال ء ، ْابَ المادَ، وكثيرًا ما عهق 
الضعام والمخا عه  ِير  عهات ااصالح في األم ، وةالها بي ها ونين ال صر، 
َو َخروها وله َّل  ةين، ولقد تخلص جءش الع َر في غزَو تاهب من َمثاِ ه اا 

يمًام هعف َّيمايهف، وخهر عزائمهف، وإ  جءًًا متراص ب ضل افتضاح َمرهف، وا
وله كا  قليل  –الصف، متحد الملم ، قه  اايما ، صا ق العهد، َجد  لألم  

َو ع  اكت اب ال صر من جءش كثير العد ، مت اوت ال مَر والقَه والثبات  –العد  
 [.249]البقَر:  قكف من فئ  قليل  غلاَ فئ  كثيَر بإذ  هللا، وهللا م  الصابرين﴾

رين من الصحاب  َّل  الا ِ وااي اق، كأبي بلر،  -ْالثاً  ا  في م ارع  المِه
وعمر، وعثما ، وغيرهف،  لياًل عل  ما ي عله اايما  في ي ه  الم م ين من 
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م ارع  َّل  فعل الخير ومقاوم  ألههاا ال    وغرائزها، مما تحتاج َّلءه كل َم ، 
، لضما  ال صر عل َم  لها، وه ا ما يفد وكل  عَه َعدائها، وتأمين المهار  الال   

َمت ا اليهم َشد الحاج  َّلءه، فاألعداا كثر، واألبباا ْقيل ، والمعرك  رهيب ، والعدو 
قه  ماكر، فال ي تاء  التغلب علءه َّا بمزيد من التضحءات في األمهاِ واألي   

الم ههم عل  ةقءقته ال   يرني واألههاا والًههات، وا يحقب ذلَ َّا الدين الصحءح 
ال  ه  عل  اةت اب ااي اق والتعب في ِايل األم  جها ًا يثيب هللا علءه كما يثيب 

 المفاهدين في مءا ين ال ضاِ.
َعماا ال هضات، هه غر  الدين في ي ه  ال ا   وخير ما ي عله المصلحه  و

ًا كريمًا، وكل مقاوم  للدين، َو  عَه َّل  التحرر م ه، َو تظاهر بااِتخ ام  غِر
من شأيه، جريم  وط ء  ت    َّل  ََِه ال تائج، َوخار اْلْار، ك لَ علم ا هللا، 
وك لَ َْاَ ل ا التاريخ في الماهي، َوْاتَ التفرن  في الحاهر، وكل ايمار له ه 
هف، ولف تت تح للخير  الحقءق  مغالا  ا يلفأ اليها َّا ال ين لف تخلص للحب ي ِه

 ولف تتحل بال مه وال ال طباعهف.َفئدتهف، 
ِه هللا يالاه  َ  يأخدهف معه َّل  الفها ،  َّل وفي قص  ال ين جاؤوا  -رابعاً  ِر

فر هف أليه لف يفد ما يحملهف علءه. فهلها وَعي هف ت ءَّ من الدم  ةزيًا عل  
ِه هللا  . في ه ه القص  التي ةلاها هللا في كتابه ةرمايهف من شرم الفها  م  ِر

وع األمثل  عل  ص   اايما  للمعفزات، فااءع  ااي ا  َ  ي رح ل فاته من َر 
األخاار، وابتعا ه عن الحروب، ولمن ه اا الم م ين الصا قين بلها من َجل ذلَ، 
َّذ اعتاروا َي  هف قد فاتهف ةظ كاير من ْهاب هللا والتعرض للًها َ في ِايله، فأ  

ا  في ي ه  ه اا؟ َو  خ اَر تلحب باألم  مادَ يعمل في ال  ه  كما فعل اايم
 ةين تخله من َمثاِ ه اا؟

وفي قص  الثالْ  ال ين تخل ها عن الفها  َّيثارًا للراة  عل  التعب، والظل  -خام اً 
عل  الحر، وااقام  عل  ال  ر، م  َيهف م م ه  صا قه ،  ر  اجتماعي من 

هف بع د قليل، فعلمها َيهف ارتماها بتخل هف َعظف الدرو ، فقد اِتءقظ اايما  في ي ِه
ِه هللا والم م ه  َّْمًا كايرًا، وم  ه ا فلف يع هف ذلَ من العقهن ، وكايَ  عن ِر

ةت   –عقهنتهف قاِء  را ع ، فقد عزلها عن المفتم  عزًا تامًا، ويهي ال ا  
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م هف عن كالمهف والتحدث َّليهف، ولما علف هللا م هف صدق التهن ، ونلي  –َوجاتهف 
ال دم واأللف والح َر مداه، تاب هللا عليهف، فلما بًروا ب لَ كايَ فرةتهف ا تقدر، 

ءابه شلرًا هلل عل  يعم  الره  والغ را .  ةت  اي لخ بعضهف عن ماله ْو
َّ  مثل ه ه الدرو  تم   الم من الصا ق في َّيمايه عن َ  يتخلف عن عمل 

 ا  يتعاه ، وال عءف وال ا  ياتئ ه ، يقتضءه الهاجب َو يره  ل   ه بالراة  وال
وتلَ هي طاءع  اايما : َ  تًعر  ائمًا َوبدًا َيَ فر  من جماع ، وجزا من كل، 
َو  ما يصيب الفماع  يصيبَ، وما ي يدها ي يدب، َو  ال عءف ا مع   له م  شقاا 

ها، والراة  ا ل َ لها م  تعب ال ا  وع ائهف، َو  التخلف عن ا لهاجب األم  ونِ 
 يقص في اايما ، وخلل في الدين، وإْف ا بد يءه من التهن  وااياب .

ًا بأ  العقيدَ فهق القراب ، َو  ت  ي  ال ظام المًروع مقدم عل   كما تعاي ا القص   ِر
َاا غضب هللا ومقته قفلءح ر  طاع  الهه  والعاط  ، َو  القراب  ا تغ ي شيئًا َّ

ياهف فت   َو يصياهف ع اب َلءف﴾ ]ال هر: ال ين يخال ه  عن َمره َ  تص
 )ال باعي([.63

 وووووووووووووووووو
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 نظرات عي غزوة تبوك
 

 الحمد هلل، والصالَ وال الم عل  ياءه ومصا اه، َما بعدد،،،   
َعماًا ْتَاءَرَّ وجهه دا يدهم يلقد  هللا:}  فأوصءلف و ي  ي بتقه  هللا، و َ  يقدم ألي   ا 

َ دد َم َا َي   ِن َوَا َبْ ددهَ ]َيدده  ددلرءٍف]88ْ  َمددا َِ ددٍب  َ برَقل  ُس [{]ِددهَر الًددعراا[ . ْددف 89[َّراس َمددن  ََتَدد  
اعلمها َ  الحب و الباطل في خالم  ائف، و صراع م تمر، َّل  َ  يرث هللا األرض 
و مددن عليهددا، كددل ذلددَ لءميددز هللا الخايددث مددن الايَرددب، فم دد  َبددَزَغ يفددف هدد ا الدددين و 

هٍ  و يصددار  و مًددركين يحدداوله  القضدداا علءدده بلددل مددا ي ددتاءعه :} َعددداؤه مددن يهدد
ْ ْمترفر ْيهررهر َوَله  َكررَه ال َمافرْروَ ] ُس ف  َو َهاهرهر ر برَأف  ُس  [{]ِهَر الصف[ . 8ْيرريْدوَ  لرْءا  رْئها ْيهَر 

َعداا ه ا الدين القضاا علءه فدي عهدد ال ادي  عهدد  فمدا َفلحدها، وةداولها فدي  ةاِو 
الخل داا الراشددين فمدا َفلحدها، ْدف فدي العصدهر الْمتَدَأخَر َّلد  وقت دا هد ا و هدف يحداوله  
 ائاددين ؛ بددالع ف و الصددراع الْم ددلح تدداَر، و بددالملر والخددداع و الخاددَ و المدد امرات 
َفين ع دددما يقددِه ذلددَ ؛ فددالل يقددِه :}...َوَا َيَزاْلددهَ  ْيَقدداترْلهَيْمف   تدداَر َخددر ، ول دد ا مفددا

ددَتَااْعها...]ةَ   ِ يدد رْمف  َّر ر ا وْكف  َعددن   ر [{]ِددهَر البقددَر[ . ويقددِه ِددبحايه:}َوَلن  217تسدد  َيددْر ر
[... لسَتْهف  ََ ال َيْههْ  َوَا ال سَصاَر  َةتس  َتتسبرَ  مر َه  َع   [{]ِهَر البقَر[ . ه ه شها َ 120َتر 
َعظف م َعدائ ا بما يريدويه م ا، و ََْ  شها َ  ن شها َ هللا َوصدق . والتاريخ هللا عل  

دد س ر  ِْ ددل ا بلتاب ددا و فددي ماهددءه و ةاهددره يًددهد بدد لَ، لمددن َيسدد  لهددف َ  ي لحددها مددا تم س
 .يايَر ا محمد 

يددهم ْيقلَرددب المددرا صدد حات الماهددي المفيددد، ويتدددبر القددر   المددريف، ْددف ي ظددر لهاقع ددا، 
ددد الَادده   شاِددًعا، يت ح ددر يددهم يددر  تلددَ األمدد  وقددد ويقاريدده بماهددي ا؛ يتح ددر يددهم َيفر

دا كدا  علءده  كايَ قائدَ، وإذا بها قد َصبحَ تابع ، ْف يدرب َ  ال اب هده ْبعدديا عمس
َِددالف ا، ويت ددااِ المددرا متدد  ي ددزاح هدد ا ال ددها  الحالرددَ مددن الدد ِ والم ددل  ؟! متددد  
مدددر  ددد  َمثددداِ خالدددد وصدددالح والقعقددداع ؟! متددد  ْتحَءدددا فدددي القلدددهب  ِ عر ا ، َي  َادددرر  لأَلمس

، وَنَرااَ؟!  ِْ  واألي ا
 وإيسا ل رْجه هللَا ةتس  كأيسما   َيَر  برَفمريلر الظسنَر َما هللْا َصاير ْ 
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ف م ددده الددددرو  والعادددر فدددي هددد ا الحاهدددر  َعدددهً ا ِدددريًعا َّلددد  الماهدددي المفيدددد ل  دددتلهر
ددررق العددالف  عددَه كدعهتدده، مددا َةرايددا و يحددن فددي هدد ه  العدداْر، َعددهً ا ل دديَر مددن لددف يا 

يب  َ  يخترق َرنع  عًر قرًيا ؛ ل عءش يهًما من َيام محمد  ، بل ِاع  األيام الَعصر
اَر و الدرو  من تلَ ال اع  في ه ه ال اع  : َهي عاته الثمي  ، ل أخ  العر ِْ  من 

ْروَ  الَخددَار   من َلء َ  َيد  ددَار     َهلس َقه   اقراوا التسارريَخ َّرذ  يءه العر
ً ا بلف َّل  ا ل د   التاِدع  للهفدَر؛ ل عدءش معلدف َةدداث غدزَو الع دَر التدي ت داقَ َعه 

ِس فيها المافرو ، ما ال اب وما األةداث؟ ما  اَ فيها الم م ه ، وَذ فيها الم افقه ، ْو
  يات ال اَه فيها؟ ما الدرو  الم ت ا َ؟ َّلءلمهها فاعتاروا بما فيها.

ول  ااِالمء  في ذلَ الهقَ، يريدو  َ  الروم تتفم  لحرنه ولتهديد الد  بلي ال اي 
مبا رتدده بددالحرب قاددل َ  يبددا رهف ؛ لمهيدده قددد َذاقهددف مددراَر غددزَو م تدد  التددي جلاددها لهددا 
 مائتي  َلف، ولف يتمل ها من َّبا َ ْالْ   ام مقاتل ؛ بل وا هزيمتهف، يءا للس !! 

 ًراك ا جاداًا في الفاداِ و رنمدا    صدريا عل  مهج البحدار بحدا
َعلن ال اي  وألِو مدَر عدن مقصدده، وَعلدن التعائد  العامد ، فتفهدز َقدهام،   ع د ذلَ 

َوباأ  خرو ، تفهز ْالْه  َلف مقاتل قد باعها َي  هف من هللا، وَعل ها يصدَر ا َّلده 
َّا هللا ..ت دددداقَ الم ددددافقه ، ومددددن يددددر  هللا فت تدددده فلددددن تفددددد لدددده ِدددداياًل . هدددداهه َةددددد 

َعدرض ع دهالم افقين َفرس من  وعدَ ره، لمدن الد   يعلدف  - -المهت وفدي المدهت وقد ، 
–خائ دد  األعددين، و الدد   ا يخ دد  علءدده شدديا فددي األرض وا فددي ال ددماا َفَضددَحْه 

دددي َََا فردددي ال  رت َ ددد ر  -َوذلسددده تر َر دددَ    لردددي َوَا َت   ِْ ائ  ددد  ْهف  َمدددن  َيْقددده َويدددِز يءددده قر ًيدددا ْيتلددد :} َومر
َقْاها...]  َ التهن [ .[{]ِهر 49َِ

دهف لصدعهن  الظدرم واشدتدا  الحدرب  ويتخلف َيا   خرو  عن الخروج، غلادتهف ي ِه
َاً ا وا راةلدد ، وعددز  . ويددأتي ِددبع  رجدداِ م م دده  صددا قه ، لمدد هف فقددراا لددف يفدددوا 
َا   ِه هللا ا  ا يقهله  : يا ِر عليهف التخلف، يءاتهف صا ق  لمن لء  ه اب عدَ، فأَته 

ا   لهف وا راةل ، ويبحث  َا  و راةل ، فال يفد ما يحملهدف علءده فيرجعدها } َتَهلسده  عن 
ْدوا َما ْي   رْقهَ ] م  ر َةَزًيا ََاس َيفر َن الدس ْيْ ْهف  َت رءَّْ مر  [{]ِهَر التهن [ . 92َوََع 

  وتددددديه ْمددددار المدي دددد  ويًددددتد الحددددر، وياتلددددي هللا مددددن يًدددداا مددددن ببددددا ه، و يخددددرج 
َهدددل بيتددد فدددي ْ ءددد  الددده اع و معددده   ه علًءدددا رهدددي هللا ع ددده، ويخدددءف وي دددتخلف علددد  
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ْالْه  َلً ا، و يأتي الم دافقه  الد ين ا يتركده   ِائ دهف و َّرجدافهف علد  مدر األيدام، 
َهددل الخيددر وااِددتقام ، يلمددزو  ويهمددزو  ويت دددرو  وي ددخرو ، ِددخر هللا  يالةقدده  

 م هف، و ي تهزئه ، و هللا ي تهزئ بهف.  
تقهم فرق  للَصدَر عن ِايل هللا، ْتثبَرَ ال ا  بعد َ  اجتمعها فدي بيدَ   و قال م يره 
، تًدددلَ فددي الحدددب،  -و هدددي تزهددد فدددي الفهددا  -َةدددها، تقددِه : ا ت  ددروا فدددي الَحددرَر

ددِه الحددب، ويتددهل  الحددب الددر :} َوَقدداْلها َا َت   رددْروا فرددي ال َحددرَر ْقددل  َيدداْر َجَهدد سَف  وترجددف بِر
َقْههَ ]َََشدر َةر ا َله    [{]ِهَر التهن [ .81 َكاْيها َي  

بإةراق الايَ علديهف، وْيَ  َردْ  ذلدَ األمدر   هف في م امَر الَصدَر عن ِايل هللا، ويأمر 
َطل َحْ ، يءقتحمه  األِهار خهًفا من يار الديءا، فت م در ررجدل َةددهف، و ي ردرر البداقه ، 

زر ْج  د الحدب رغدف َيدهفهف، و يخيدب كدل م ده و َيعر و يمدر بدديار    دافب َخدهسا  . ويتهجس
َهلها، فتلَ بيهتهف خاويد ، و  بدارهف معاسلد ، و َشدفارهف  َْْمه ،  يار غضب هللا عل  
ْخْلها َعَلد  َهد َْاار  مقاسع ، فيدخلها وقد غاس  وجهه، وهده يبلدي، ويقدِه لفءًده: ]َا تَدد 

دديْبْمف  َمددا ال ْمَعدد سبريَن َّراس ََ   َتْمهْيددها َبدداكريَن َفدد ف  َا ْيصر ْخْلها َعَلددي هر إر   َلددف  َتْمهْيددها َبدداكريَن َفدداَل تَددد 
[رواه البخار  وم لف .  َََصاَبْهف 

!! هدد ه َرض ِددل ها الَظَلَمدد ، فقهلددها لددي بددالل .. يددءمن يفددال  الَظَلَمدد ، و ي يددد يددا هلل 
و ل دداًيا و صدداةًبا.. كءدد  يلددده  الَظَلَمدد ، و يددرَكن َّلدد  الَظَلَمدد ، و يلدده  لهدددف َيءً ددا 

َكْ ددها َّرَلدد   ةالدده؟! َا يخددام َ  يغضددب هللا علءدده ؛ يءأخدد ه َخدد  عزيددز مقتدددر:} َوَا َتر 
ْلْف ال ساْر...] يَن َظَلْمها َفَتَم س  [{]ِهَر هه [ .  113الس ر

َاِ  ن في طريقه َّل  َتْاهب، قد بلي بده الفدهع والتعدب واارهداق مالًغدا عظءًمدا، لمد  ا
دَحرر ي دام مدن التعدب علد   ابسترده ةتد  يلدا  ي دقَ كمدا  -في ِايل هللا يهه ، و م  ال س

َعَمدده بيددده ةتدد  يعتدددِ، ْددف يميددل َميلددً   -فددي صددحءح م ددلف يءقتددرب م دده َبدده قتددا َ، فَيد 
َخر ، فيدعمه َبه قتا َ ةت  يعتدِ، ْدف يميدل َميلد  ََشددس مدن الَميلتدين اأْلوَليدين، ةتد  

: ] َمدن  َهدَ ا[ قداِ : َيدا َبده قتدا َ،  - -دعمده بيدده، فيرفد  َرِدهكا  ي قَ، في و يقدِه
َهددل العلددف: يْءَمافرَئدده  ََ برددهر َيارءسددْه[.  يقددِه  دد ْ برَمددا َة رظ  ُس  ََ ، يددبفس كافددأه ؟ قدداِ: ] َة رَظدد

َهله وذريته ما َصدابهف ِدها ةتد  مداتها،  َاِ َبه قتا َ مح هًظا بح ظ هللا في  يأهللا ما
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 ر  عظءف، فإ  من ة ظ هللا؛ ة ظه هللا فال خهم علءه، َّ  ص ائ  المعروم  وه ا
 تقي مصارع ال ها .

َّلدددد  تاددددهب، ويقددددءف بضدددد  عًددددر ليلدددد  ويددددديه مددددن الددددروم   وي تهددددي الم ددددير بمحمددددد 
ددلهف، و ي ددرض علدديهف الفزيدد ، و هددف صدداغرو ، ولددف يلددب كيددًدا  وي ددزعهف، ويلاتددب ِر

 ديَر شدهر، فلدف يقدرب َّلءده الدروم خهًفدا وفزًعدا، وقدد م هف؛ أل  هللا قد يصدره بالرعدب م
ددددًدا] [َوََكريدددددْد 15كددددايها قاددددل قددددد عزمددددها علدددد  غددددزوه فددددي عقددددر  اره:} َّريسْهددددف  َيمريددددْدوَ  َكي 

ل ْهف  ْرَوي ًدا]16َكي ًدا] هر لر ال َمافررريَن ََم   [{]ِهَر الاارق[ . 17[َفَمهَر
دددل  ر ملدددَ  ومددد  خالدددًدا علددد  َر  َرنعمائددد  مفاهدددد فدددي ِددداي  ويِر ددددر ل هللا َّلددد  َْكي 

خالدًدا َيده ِديلقاه يصديد بقدر الدهةش، خدرج خالدد، ولمدا بلدي قريًبدا   الف دِ، و يخار 
من ةص ه، وجده قد خرج للصيد كما َخار، فتلقته خيل هللا بقءا َ خالدد، فاِتأِدرته، 
ددِه هللا قاددل قدومدده  واِددتلب خالددد م دده قمءًصددا مخهًصددا بالدد هب، و بعددث بدده َّلدد  ِر

َخددرم الددديءا -لءدده، ففعددل الم ددلمه  يتعفادده  م دده، فقدداِ ع ددًدا لهددف فددي  : ]  -ْمزهَر
دددرن مر  َهدددا[رواه البخدددار   ٍد فردددي ال َف سددد ر َخي  دددع  َِ يدددْل  هر َلَمَ ا ر دددي برَيددددر َفْادددهَ  مر  َهدددا َوالسددد ر  َي   ر َََتع 

لده و هدرب علءده الفزيد ، ولم ده مفدرم، و   وم لف. قدم خالد باألكيددر، وةقدن  مده 
علف هللا يءه خيرا ألِمعه، يقَّ العهد في عهد َبدي بلدر، فقتلده خالدد رهدي هللا ع ده 
له وببا ه في الحءاَ الديءا، وي صدرهف يدهم  َورهاه. وهل ا يصر هللا ج ده َوولءااه وِر

 يقهم األشها .
َعددداا هللا مددن يصددار  و يهدده  و مًددركين، يعدده    ويعدده   َّلدد  المدي دد ، بعددد َّرهدداب 
يخرج األط اِ في فدرح، لءصدا رها َّلد    ءج، لت تقاله المدي   يهر بصرها في يهم به

ْتف  مدددداخل المدي ددد ، وعلددد  َفدددهاه الارقدددات، و ه دددا قددداِ  دددر  ِر َهاًمدددا َمدددا  يَ ددد ر ََق  : ]َّر س برال َمدر
ر َوْهدددف   ُس  َِ ددده [ َقددداْلها َيدددا َرِْ ًيدددا َّراس َكددداْيها َمَعْمدددف  دددْتف  َوا ر ددديًرا َوَا َقَاع  : ]َوْهدددف  َم ر َِ يَ ددد ر َقدددا  برال َمدر

ْر[رواه البخار .  يَ  ر َةَبَ ْهف  ال ْع    برال َمدر
وهلدد ا ايتصددر الم ددلمه  فددي تاددهب علدد  شددههاتهف َوي  ددهف، ونالتددالي ايتصددروا علدد  

[ َ َلَقددهر ٌّ َعزريددزن ُس ْ َمددن  َي  ْصددْرْه َّر س  ُس زَو [{]ِددهَر الحددج[ هدد ه غددد40َعدائهف:}َوَلَي  ْصددَر س 
قَ تاهب قائدها محمد  ، ج ه ها صحابته رهها  هللا عليهف، عز فيها الم م ه ، ِو

الم ددافقه ، وذِ المددافرو  وايهزمددها، ونالفهددا  فددي ِددايل هللا، اعددالا كلمدد  هللا ْي َصددر 
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الم م ددده ، و الم م ددده  علددد  ع ايددد  رنهدددف يتهكلددده ، ا خدددهم ْيدددرهاهف، و ا هدددف فدددي 
 الحها ث يحزيه . 

 ار من غزَو تاهب: رو  وع
دها وعارهدا ومهاعظهدا،  ولئن ايتهَ غدزَو تادهب ، فمدا ايتهد  يهرهدا، و مدا ايتهدَ  رِو
ف ددي كددل ةددديث م هددا قصدد ، و فددي كدددل قصدد  عظدد  وعاددَر، و فددي كددل ذكددر  م هدددا 
مهعظ ، هل يل ي ِر  َةا يث الماهي، والتغ ي بال كر الغدابر؟ هدل يفدز  هد ا، و 

ةلقدات مدن المحدن، و تقاذفتهدا َمدهاج  -ه األعصدارفي هد –قد تًابلَ بأم  ااِالم 
من ال تن، وصدءح بهدف مدن كدل جايدب، و تدداع  علديهف األكلد  مدن كدل فدج . ابدد َ  

ها وعارها:  ي ت يد مما مض ، فهاكف بعَّ  رِو
َوِو ه ه الدرو : َ  ه ه األم  َم  جهدا ، و مفاهددَ، و صدار، ومصدابَر، و متد  

 ال ل  والم ل   . ما تركَ الفها ، ْهرنَ عليها 
َر الَ َف و اخاب  بال فر الثسدايري مر القايري     و َِل ر بددالدس ددا  و ِاَر   عر المر
 َفددْف المداف ر في صدرر العددَا لْه    مَن ال صاة ر مدا ْي ر  ب دحبا ر 

ومدددن هددد ه الددددرو : َ  هللا تعدددال ، كتدددب العدددَز والقدددَه لهددد ه األمددد ، متددد  مدددا صددددقَ 
ا هدددي  ولدد  ااِدددالم ال اشدددئ ، تقددف فدددي وجددده الم ددر كلددده بقدددهاه الما يددد  َوخلصددَ، فهددد

ْ َمن  َي  ْصْرْه ...] ُس  [{]ِهَر الحج[ .40فتهزمه، وت تصر علءه: }َوَلَي  ْصَر س 
ومن ه ه الدرو : َيه ما ت لل العدو ِدابًقا واةًقدا َّا مدن خدالِ الصد هم الم افقد ، 

م ، َّا من قرَال َصحاب الم دالَ الملتهيد :} َلده  ولف يلن الضعف والت رق  في ه ه األ
ددمساْعهَ   َِ ددءْلف   اَلَلْمددف  َيب ْغددهَيْمْف ال  رت َ ددَ  َوير َهددْعها خر ددءْلف  َمددا ََاْ وْكددف  َّراس َخَبدداًا َوأَلَو  َخَرْجددها ير

[...  [{]ِهَر التهن [ .47َلْهف 
القده : يل دي المد م ين ومن ه ه الدرو : َ  مهاجه  األعدداا، ا يًدترط فيهدا تمداف  

، ْف يثقها بالل، و يتعلقها به، ويثاتها، ويصداروا،  وا َي  هف بما اِتااعها من قَه َ  يعدر
:' وهللا مددا يقاتددل ال ددا  بَعددد ، وا  وع دددها ْي صددروا، فهددا هدده ِددل هف ابددن رواةدد  يقددِه

 ْعد ، و ما يقاتلهف َّا به ا الدين ال   كرم ا هللا به' .
ه، ا يل ي ةب بال قَه . ومن ه ه الدرو   :َ  الحب ابد له من قَه تحِر

 فما هه َّا الهةْي َو ةددددر ْمرَهف          تقءف ظباه َخدعي  كل مدائلر 
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 فه ا  واا الداا مدن كل جاهددل         و ه ا  واا الداا من كل عاقلر 
 ب عدا المصا    هدًرا بمل  لف ْيَفب        وقدد ا  م ه جايب وخداا
 فلما  عا و ال دء  بالمف م لَ له    َِدلمها و اِدت دلمها و َيابدها

ك ددها َّلدد  ال ددله ، و لددن يصددرفها َيظددارهف عددن  ومددن هدد ه الدددرو :َ  األعددداا لددن َير 
ْلده  ملدرهف و    ول  محمد  ِدابًقا و اةًقدا، فهدف ْيفمعده  َمدرهف و شدركااهف، و ْيعمر
  ِائ هف:

ْمددد ْمددْروَ  َوَيم  ددْر ال َمددداكررريَن]}... َوَيم  ْ َخي  ُس ْ َو ُس [{]ِددهَر األي ددداِ[ . فددي يهايددد  هددد ه 30ْر 
الغزَو هاهي م امَر  ييئ  يقهم بها َ يءاا ِ ل  عدد هف اْ دا عًدر شدقًءا م افًقدا تهاطئدها 

بمضددايقته فددي عقبدد  فددي الاريددب  -فددي تقددديرهف -. وت  يدد  الخادد  علدد  قتددل محمددد 
َعمهددف-ه فيهلددَ َّلدد  تاددهب لء ددقَ مددن علدد  راةلتدد ، و يصددل َّلدد  العقبدد  -علدد  ةددد 

َتْح ره ع اي  هللا ورعاي  هللا، ة ي    خد  بخادام ياقتده، وعمدار ي دهقها، و َّذ باألشدقءاا 
دددِه هللا  ، فيهلدددها يعترهددده  ال اقددد  لي  ددد وا مخادددَ الًدددقاا والعدددار، يءصدددرخ فددديهف ِر

لين، و ي ِز هللا قهله فدي ال دها برَمدا َلدف  مدبرين، و يح ظ هللا ِيد المِر م دافقين:}... َوَهمر
ل بعدها 74َيَ اْلها...] عليهف ِهًما َّلد  الحدي القيدهم الد   ا   [{]ِهَر التهن [ . ويِر

يخ دددد  علءدددده شدددديا فددددي األرض وا فددددي ال ددددماا ؛ َّذ يدددددعه هللَا علدددديهف َ  يهلمهددددف، 
؛ فلدف  يءصاب كل واةد م هف بْخرساج يخدرج فدي ظهدر الهاةدد مد هف، و يددخل َّلد  قلبده

 ي ْج م هف َةد ؛ فإل  جه ف، ونئ  القرار . 
دلها لمعدب بدن مالدَ رهدي هللا ع ده، يدهم َمدر ال ادي  َعدداا هللا: َيهدف َِر  ومدن  ِدائ  

   لها َّلءده يقهلده  لده: بلغ دا َ  صداةبَ ج داب، ولدف يفعلدَ هللا بددار هدها بهفره َِر
ددَ، لمددن كعًبدددا مدد من علددف َ  ِر هددد ا مددن اابددتالا، يدددءمسَف  وا مضددءع  ؛ فددال حب  ب دددا ْيها
[ ٍِ ال :}...َوَما َكي ْد ال َمافررريَن َّراس فري َهال  [{]ِهَر غافر[. 25الت هر، فأوقده بالِر

َمدا  و ملدا ، يتح  ده   َعداا ااِالم في الغابر والحاهر، فدي كدل  ه ا هه  يد  
َهله، و كف مدن َقددام فدي مثدل هد  ا ذلسدَ!، األيباا ويترصدو ، ويترنصه  بااِالم و 

رها،  وكف من َرجل في مثل ه ه األوةاِ قد ايزلقَ !، َما كعب يءمسمهدا الت دهر و ِدفس
 و كف في األم  من َمثاِ كعب !.

 فدت ي  ي و ما ملمَ يمي ي   فهار  صدقَ فيهف ظ هيي
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ومن ه ه الدرو : َّ  العقيدَ في قلهب رجالها من ذرٍَ َقه  و َلف مه دد: قضد  هللا 
ا ت األمد  عدن عقيدددتها، و تعلقدَ بهد ا َو بد اب؛ َّا وتقلادَ فدي ْ ايددا َيده متد  مدا ةد

 ااهايات وال مبات وال م ات ةت  ترج  َّل  كتاب رنها ِو   يايها . 
 من يتب هللا و ي صر  ي ه     ابد في ِاح المعارب ْي َصر

َعظف الدرو  من غزَو تاهب  و الم دلمه  يمدرو  بأةدداْهف المعاصدَر  -َا وإ  من 
َّيدده الدددر  الفددام  الدد   يلدده  مددن محددراب الفهددا  و ك دد  ..  -و متغيددراتهف الحثيثدد 

من محرابه ت الب قهافل المفاهدين  بالفها  تر  عا يات الاغءا  ؛ يءله  الدين هلل، 
مهءمً دا  -–وا تمه  فت  ، جها  بال    والمداِ والل دا  وال د ا ، ويبقد   يدن محمدد 

. 
َمدد ا  وملددا  اتقددها هللا، َوجمعددها َمددركف، وْذو وا عددن  يدد مف يءددا َمدد  ااِددالم فددي كددل 

ومحارملف ؛ فإ  من ا ي و  عدن  ي ده ومحارمده وا ي تصدر لدي ده؛ ذليدل ةقيدر، غيدر 
ةقيددب بددالعَز ؛ بددل ا تحلدده لدده الحءدداَ، اصدداروا، وصددابروا، وراباددها، و بمددا تم ددَ بدده 

لددها علدد  هللا، و ْقددها َِددالفمف تم ددلها، جاهدددوا كفهددا هف، و اصدداروا كصددارهف، وتهك
َيدددددددا  َبا ر َ  َكلرَمْتَ دددددددا لرعر دددددددَبَق َِ بدددددددالل واطمئ دددددددها، و َبًدددددددروا، و العاقبددددددد  للمتقدددددددين :} َوَلَقدددددددد  

ددددلريَن] َِ ددددَدَيا َلْهددددْف ال َغددددالرْاهَ ]172[َّريسْهددددف  َلْهددددْف ال َم  ْصددددهْروَ ]171ال ْمر  [{]ِددددهَر 173[َوإر س ْج  
 الصافات[ .

 ف في ال ار ج ات ال عءف' .'خ وا َّيما  َّبراهءف، ت اَ لم
 يا َم  ااِددالم فايت ضي . . . فدإ  الفددرح غدائدر
 والفم  ْم   فقد العقيدَ فهده . . . مضاددرب وةدائدر
 وجريح ا األقص  هده  . . . و يد  بدالحدهافددددر

 فه اب تعاث في جهايب َرهه . . . ْعدَصددب المهافدر
 ئدف فدي الحظائددروت همهف ذا وخ  دًا . . . كالاها

 يا َمتي فلت  ضي ع َ . . . الغادددار وت تعدددد 
 ولت  ر  يحه الفها  بلل . . . َّقددددام وجددددد
 َّ  الفها  به ير  َلفاجد  . . . الخدصددف األلدددددَر 
 وندويه يبق  عل  ما يحددن . . . من  َخددد  ور 
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 َيا رب َيقرظ  َمتي ةت  تعه  . . . َّل  رةدددددداب
هها . . . بهةي من ج ابددددَ  واهدر الهاَ لمي ي ِه
 َومدها بال صر لء  ال صر . . . َّا من ج ابدددددَ

ه ه بعَّ  رو  من ه ه الغزَا العظءم ، غءَّ من يءَّ، وقار من بحدر، وكتدب 
ال يَر ت ءَّ ب لَ فاتقها هللا، وعهها، وطريب َِالفمف اِدلمهها، عده وا فدالعه  َةمدد،  

َعدددز ا اِدددالم و الم دددلمين، َوذِ الًدددرب و المًدددركين، اللهدددف َصدددلح مدددن فدددي اللهدددف 
َ  مدددن فدددي هالكددده صدددالح لإلِدددالم و  َهلرددد صدددالةه صدددالح لإلِدددالم و للم دددلمين، و 

 الم لمين، اللهف َبرم له ه األم  َمر رشد ْيعز يءه ولءَ.
 من خاب :'يظرات في غزَو تاهب ' للًءخ / علي عاد الخالب القريي

 وووووووووووووووووو
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 دور المن عقين عي غزوة تبوك
 

 )الًبل  ااِالمء (  
بعددد َةددداث صددلح الحدياءدد  ، َصددبح وجدده  الم ددافقين محدددو ًا ، فلددف تعددد تقددهم لهددف  

قائم ، ولف يلن لديهف من القَه ما يل ي لمحارن  الم لمين، وفي المقابل عا  المفتم  
تح مل ، ةيدث كثدر الهافددو  َّلد  ااِالمي لءصبح َكثر قَه َوشد بأًِا ا ِءما بعد ف

 الدين الح ء  ب ضل هللا تعال  .
ف َ  َر  الم افقين عاد هللا بن َبَي كا  ا يزاِ علد  قيدد الحءداَ، والد    ومن المِ 
 ِع  بدوره لت ظءف ص هم ةزنه، وَنَ ِ جهده لا اا قَه تمل ه من مهاجه  الم لمين .

ددِه هللا فلمددا ةددا  وقددَ الخددروج لغددزو الددروم، وجدداا األ بددالخروج، بددددَ   مددر مددن ِر
الم افقه  عملهف المتمثل في تخد يل ال ئد  الم م د  ْو يهدا عمدا هدي ماهدء  َّلءده ، فقدد 
كددددا  عددددد  المتخل ددددين مددددن الم ددددافقين فددددي غددددزَو تاددددهب يحدددده ْمددددايين رجدددداًل، وكايددددَ 

 مصالحهف الدييهي  قد قعدت بهف عن الفها  في ِايل هللا.
هدد ه الغددزَو علدد  ْددالث مراةددل، مرةلدد  مددا قاددل ال  يددر، وقددد بددَر  ور الم ددافقين فددي 

ومرةلدد  ال  يددر، والمرةلدد  األخيددَر : مرةلدد  مددا بعددد ال  يددر وهددي مرةلدد  وجدده هف فددي 
 المدي  .

 المرةل  األول  
ددِه هللا  ، َمدا  ورهددف قاددل ال  يددر فقددد ايصددب علد  تخدد يل ال ددا  عددن الخددروج مدد  ِر

لهقدَ وقدَ اشددتدا  الحدر ، وقادف الثمددار، و عدهتهف َّلد  الركدده  للدديءا ، ةيدث كددا  ا
وكا  ال ا  ي يئه  َّل  ظالِ األشفار، وهه وقَ ميال  ال  ده  َّلد  الدعد  والم دل 
والراة  ، وقد وصف القر   المريف تلَ الحاِ فقاِ تعال : } وقاْلها ا ت  روا فري الحر 

 : } ولدده ََرا وا ( ، وقدداِ تعددال81قددل َيددار جهدد ف ََشددد ةددرا لدده كددايها ي قهدده  { )التهندد :
الخددروج أَلعدددوا َلدده عدددَ ولمددن كددره هللا ايبعدداْهف فثَددباهف َوقيددل اقعدددوا مدد  القاعدددين { 

( ومدددن ْدددف يدددتج عددددن ذلدددَ تخلدددف رهدددَ مددددن الم دددافقين، وعدددد  قليدددل مددددن 46)التهنددد :
ِه هللا  ، َوتهه يحل ه  له ويعت رو  َّلءه، قاِ تعال : } الصحاب ، فلف يخرجها م  ِر

دقاها وإ  جهد ف لمحءاد  بالمدافرين وم هف من َيق َِ ِه ائ   لري َوا ت ت ي ََا فردي ال تَ د  
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(، َوما البقء  من الم افقين فقدد كدايها معده فدي الم دير يقت صده  ال درص 49{ )التهن :
 للميد واارجام والتثاءَ 

 المرةل  الثايء  
وامددر، ونددث تمثددل  ور الم ددافقين فددي هدد ه المرةلدد  وهددي مرةلدد  ال  يددر فددي مخال دد  األ

َهددف  ال ت دد  وال رقدد  فددي صدد هم جددءش الم ددلمين ، والتماِددل عددن الم ددير، وكددا  مددن 
ِه هللا   -   -األةداث التي ةصلَ محاول  اغتءاِ ِر

قدداِ هللا تعددال : } يحل دده  بددالل مددا قددالها ولقددد قددالها كلمدد  الم ددر وك ددروا بعددد َِّددالمهف 
َغ اهف هله مدن فضدله فدإ  يتهندها يدَ خيدرا  وهمها بما لف ي الها َوما يقمها َّرا َ   هللا وِر

لهف وإر  يتهلها يع بهف هللا ع ابا ََلرءمدا فردي الدديَءا واْلخدَر ومدا لهدف فدي اأَلرض مدن ولدي 
(، وقدد َةدبَ هللا تعدال  مخااداتهف، بدإطالع ياءده عليهدا ةدين 74َوا يصير { )التهن :

َ عدن ة ي د  بدن الءمدا  رهدي هللا همرها بما لف ي الها، فقد رو  الايهقي في  ائل ال اده 
ِه هللا  ، َقده  بده و عمدار ي دهق ال اقد  ، َو ع ه ، قاِ : ك َ  خ ًا بخاام ياق  ِر

َيا َِهق و عمدار يقده  بده ، ةتد  َّذا ك دا بالعقبد  َّذا بداْ ي عًدر راكبدًا قدد اعترهدهه 
ِه هللا صل  هللا علءده و ِدلف ، فصدرخ بهدف فهلدها مددبرين، ف قداِ ل دا فيها ، فأياهَ ِر

دددِه هللا قددد كددايها متلثمددين ، ولم ددا قدددد  ددِه هللا: ) هددل عددرفتف القددهم ؟ قل ددا : ا ياِر ِر
عرف ددا الركدداب . قدداِ: ) هدد اا الم ددافقه  َّلدد  يددهم القءامدد  ، وهددل تدددرو  مددا َرا وا ؟ 
ددِه هللا  ددِه هللا فددي العقبدد  فيلقددهه م هددا. قل ددا: يددا ِر قل ددا: ا، قدداِ: َرا وا َ  يزةمددها ِر

بعث َّل  عًائرهف ةت  يبعث َّلءدَ كدل قدهم بدَر  صداةاهف ؟ قداِ : ) ا، َكدره َوا ت
َ  تتحدددث العددرب بي هددا َ  محمدددًا قاتددل بقهمدده، ةتدد  َّذا َظهددره هللا بهددف َقاددل علدديهف 
دِه هللا و مدا الدبيلد  ؟ قداِ: )  يقتلهف ( . ْدف قداِ: ) اللهدف ارمهدف بالدبيلد  ( قل دا: يدا ِر

 ط قلب َةدهف فيهلَ ( .هي شهاب من يار تق  عل  يءا
العظددءف تفدداه  -   -ونددالرغف مددن وهددهح هدد ه الفريمدد  الغددا َر، تفلدد  مهقددف ال اددي 

ه اا ال  ر، بالت امح والع ه ع هف، وذلَ ة اًظا عل  ِمع  ال ئد  الم م د  ، ومخافد  
 َ  يقِه ال ا : َّ  محمًدا يقتل َصحابه.

 المرةل  الثالث  
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، َّذ َ الغددزَو َرا  الم ددافقه  اِددتغالِ غءدداب ال اددي فددي المدي دد  ونعددد الرجددهع مددن تلدد
َهدل ال  داق والًدقاق، وهده م دفد  كايها يخااه  اقام  مركز خاص بهف، يدأو  َّلءده 

ِه هللا  بافتتاةه والصدالَ يءده بعدد العده َ مدن تادهب، َوطلد    الضرار، ال   وعد ِر
 ا الم دفد ، يبعدث َمدن هللا تعال  ياءه عل  مدا قصدد َّلءده الم دافقه  مدن وراا َّقامد  هد

ين اتخدد وا م ددفدا هددرارا َوك ددرا وت ريقددا بددين  يحددرق م ددفد الضددرار، قدداِ تعددال  } والدد ر
هله من قال ولدءحل ن َّ  ََر يدا َّرا الح د   َوهللا  الْم م ين وإرصا ا لمن ةارب هللا وِر

 (.107يًهد ََّيهف لماذبه  { )التهن :
زَو ، وتلَ هي شدءمهف َوخالقهدف فدي كدل ه اا هف الم افقه ، وه ا  ورهف في ه ه الغ

 َما  وملا . 
وقاددل الختددام، ا عددهب َخددي القددارئ للرجددهع َّلدد  ِددهَر بددرااَ، تلددَ ال ددهَر التددي ِددميَ 
دددَر للم ددددافقين، ةيدددث كًدددد َ جمءددد  مخااددددات الم ددددافقين  الْمخزيددد  وال اهددددح  والْمبعثَر

 وفضحَ ِلهكهف في قر   ْيتل  َّل  يهم القءام .
 وووووووووووووووووو
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 الثالث  الذين خلفوا
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
َلده التخلدف   قد يله  الفها  فرض عين عل  الم دلف، كمدا لده عي ده اامدام ، وا يفه

الم م ين للفها  يخرج كل   ع ه ةي ئ  َّا لع ر شرعي . ل لَ ع دما ي ت  ر ال اي 
َهدل ال  داق َهدل األعد ار الًدربء  َو  ، ولمدن فدي غدزَو م لف صدا ق ، وا يتخلدف َّا 

تاهب تخلف ْالْ  رجاِ كعدب بدن مالدَ و مدراَر بدن رنءد  و هدالِ ابدن َبدي َمءد  عدن 
ِه   من غير ع ر شرعي وا ي اق.  الغزو م  الِر

َمدا  الحدر والًددَ ، ولمدن رغدف فداةد  الد يب  تخلف الثالْ  عن الغزو ال   كا  في 
ها صدا قين مد  َي  دهف ومد  وعظمته تفاَو هللا ع هف وغ ر لهدف صد ءعهف ، أليهدف كداي

ِه المريف  ، لف يخا عهه ولف يأتها بأع ار كاذب  ، بدل صددقها واعترفدها بدتخل هف ، الِر
 ولف وا َّل  هللا تائاين م تغ رين فتاب هللا عليهف .

 ول دع َةدهف وهه كعب بن مالَ يقدم ِر ا ملخصا له ه المح   : 
، ةددين طابدد  قدداِ كعددب : غددزا ال اددي  ددِه هللا تلددَ الغددزَو ،   َ الثمددار، فتفهددز ِر

وتفهددز الم ددلمه  معدده ، ولددف َتفهددز َوقددِه فددي ي  ددي ِددألحب بهددف ةتدد  َّذا خرجددها 
ظ  دَ َيدي مددركهف، وليت دي فعلدَ ، فلمددا اي درط األمدر ، َصدبحَ وةدد  بالمدي دد  ا 

َو رجدداًل ممددن عدد ر هللا  -َ  مًددههرا بده  -َر  َّا رجداًل مغمهصددًا علءدده فدي ال  دداق 
دددِه هللا مدددن الضدددع عدددا  راجعدددا مدددن تادددهب ةضدددريي ال دددزع،    اا، فلمدددا بلغ دددي َ  ِر

ِه هللا ؟ واِدتعين علد  ذلدَ  ففعلَ َت كر الم ب، َوقِه : بماذا َخرج من ِخَ ِر
ددددِه هللا  َهلدددي ، فلمددددا  يدددا ِر َاِ ع دددي الباطددددل،   بلدددل ذ  َر  مددددن  مدددن المدي دددد ، 

 . وعلمَ َيي ا َيفه م ه َّا بالصدق، فأجمعَ َ  َصدقه
ِه هللا  للمدي   بدَ بالم فد وجلد  لل دا  ، ففداا المخل ده  وجعلدها   فلما وصل ِر

مدددايين  يعتدد رو  لدده ويحل ددده ، يءقاددل مدد هف ظدددهاهرهف وي ددتغ ر لهددف ، وكدددايها بضددعا ْو
رجاًلَ  ، ففئَ ف لمَ علءه، فتب ف تب ف المغضب ، فقاِ لي ، ما خل َ ؟ قلَ: يا 

ِه هللا وهللا له جل َ َّل  غي َهل الديءا ، لخرجدَ مدن ِدخاه بعد ر ولقدد ِر رب من 
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ددِه هللا  : َمددا   َعايددَ جدددًا ، وهللا مددا كددا  لددي عدد ر ةددين تخل ددَ ع ددَ، فقدداِ ِر
 ه ا فقد صدق ، فقف ةت  يقضي هللا يءَ .

َعتدد ر، وي ددتغ ر لددي  َهلددي يلهمددهيي علدد  َيددي لددف  فخرجددَ مددن ع ددده فلحق ددي بعددَّ 
ددِه هللا  صدددقي، ف ددألَ هددل قدداِ َةددد بمثددل مددا ، ةتدد  هممددَ َ  َرجدد  عددن   ِر

قلَ؟ ف كروا لي رجلين صالحين: مدراَر بدن الرنءد  و هدالِ بدن َبدي َمءد  وكدا  فيهمدا 
 لي ََِه .

دددِه هللا يهددد  عدددن محا ْت دددا يحدددن الثالْددد  ، فاجتا دددا ال دددا  ، وتغيدددروا ل دددا ،  ْدددف َّ  ِر
ما َيا فأصدل  فت مرت لي ي  ي واألرض ، َما صاةاَي فاِتمايا وقعدا في بيتيهما ، َ

 م  الم لمين َوطهم األِهاق وا يللم ي َةد ةت  َقارني .
ال  من ملَ غ ا  يقِه لي : الحب ب دا يهاِدءَ  بي ما َيا في ه ا الحاِ َّذا جاات ِر
دال  ، فلمدا مضدَ  بعد َ  هفرب صاةبَ ، قلَ: ه ا من الاالا َيضا ، فحرقَ الِر

ددِه مددن ال اددي  تزاِ امَرتددي فقلددَ : الحقددي بأهلددَ ، يددأمريي بدداع  َرنعدده  ليلدد  َّذ ِر
 وكا  األمر باعتزاِ ال  اا لصاةاَي َيضًا .

فلما مضَ خم ه  ليل  َذ  هللا بال رج وجاات التهن  ، قاِ كعب: فما َيعف هللا علي 
ِه هللا  َعظف في ي  ي من صدقي ِر َعلدف   ب عم  بعد ااِالم ،  يهمئ  ، و هللا مدا 

 ديث بمثل ما ابتاليي .َةدًا ابتاله هللا بصدق الح
واْليدات التدي يزلددَ فدي تدهنتهف هددي قهلده تعددال :} وعلد  الثالْد  الدد ين خل دها ةتدد  َّذا 
هاقَ عليهف األرض بما رةاَ وهاقَ عليهف َي  دهف وظ دها َ  املفدأ مدن هللا َّا 
َّلءدده ْددف تدداب علدديهف ليتهنددها َّ  هللا هدده التددهاب الددرةءف * يددا َيهددا الدد ين  م ددها اتقددها هللا 

 (.118،119وكهيها م  الصا قين { ) التهن :
َاح هللا ه ه الغًاَو المحزي  عدن هد اا ال  در الثالْد ، بعددما كدا وا يقعده  فدي  وهل ا َ

دددِه هللا  ، فضددداقَ علددديهف األرض رغدددف رةابتهدددا،   الهدددالب ب ددداب تخل هدددف عدددن ِر
ه، فاِتفاب هللا وهاقَ عليهف َي  هف، فعلمها َ  الملفأ من هللا ا يتف َّا بالعه َ َّلء
َلتهف، وه ه القص  اشتملَ عل  فهائد و عار كثيَر :  لهف ،وغ ر 

م هددا: َ  القعدده  عددن الفهددا  ع ددد اِددت  ار اامددام يعددد َّْمددا كايددرا فددي ااِددالم تفددب 
 التهن  م ه.
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دلف، وت  يد هف لده ،ةتد  ولده  وم ها: تعامل الصحاب  مد  َمدر ال ادي صدلي هللا علءده ِو
 ارنهف. كا  األمر يتعلب بأق

وم هددددا: واا الصددددحاب  الصددددا ق هلل ،فددددرغف فداةدددد  الحا ْدددد  وصددددعهن  المقاطعدددد  لددددف 
 ي مركعب بن مالَ في اللحاق بالمافرين ولف يلت َ َّل  عرههف . 

وم ها: قءم  الصدق في ااِالم ، وكء  َ  الصدق هد  الثالْ  َّلد  الادر ورهدها  
َق ا الصدق، واةًريا م  الصديقين.  هللا، اللهف ار

------------ 
ََ الخادددهط عدددن القاعددددَ الصدددلب   وفدددي كدددل فقدددَر م هدددا عادددَر ، وفيهدددا كلهدددا صدددهَر بدددار
للمفتمدد  ااِددالمي ، ومتايدد  ب ائهددا ، وصدد اا ع اصددرها ، ويصدداع  تصددهرها لمع دد  

 الفماع  ، ولتمالء  الدعَه ، ولقءم  األوامر ، ولضروَر الااع  .
َمددياله  -فهدد ا كعددب بددن مالددَ  ددِه هللا يتخل دده  عدد -و فددي ِدداع   -   -ن ركددب ِر

رويهدا علدد   الع دَر . يددركهف الضدعف البًدر  الد   يحادب َّلديهف الظدل والراةد  ، فيْ 
 الحر والًدَ وال  ر الاهيل والمد ال اصب .
دِه هللا  َ  يحد  مدا فعدل ، يًدعره بده كدل  -   -ولمن كعبًا ما يلادث بعدد خدروج ِر

ددِه هللا فا قددَ َّذا خرجددَ فددي ال ددا  ب» مددا ةهلدده :  يحزي ددي  -   -عددد خددروج ِر
« َي ي ا َر  لي ََِه َّا رجاًل مغمهصًا علءده فدي ال  داق ، َو رجداًل ممدن عد ر هللا 

 يع ي بمن ع ر هللا الضع اا والمره  وال ين ا يفدو  ما ي  قه  . -
دددِه هللا  َّلدد  الغدددزَو البعيددددَ  -   -فالع ددَر لدددف تقعددد بالم دددلمين عدددن تلاءدد   عدددَه ِر

. لف يقعد َّا الماعه  فيهف المظ ه  بهف ال  اق ، وإا العداجزو  الد ين عد رهف  الًق 
هللا . َمدا القاعددَ الصدلب  للفماعد  الم دلم  فمايددَ َقده  روةدًا مدن الع دَر ، َوصددلب 

 عه ًا من الًدَ . .
 ه ه واةدَ .

بعدد والثايء  هي التقده  . التقده  التدي تلفدئ المخادئ َّلد  الصددق وااقدرار . واألمدر 
َهدل الدديءا لَريدَ » ذلَ هلل :  دِه هللا ، وهللا لده جل دَ ع دد غيدرب مدن  فقلدَ : يدا ِر

َعايَ جدًا . ولم ي وهللا لقد علمَ لئن ةدْتَ  َيي ِأخرج من ِخاه بع ر . لقد 
اليدددهم ةدددديث كددد ب ترهددد  ع دددي بددده ليهشدددلن هللا َ  ي دددخاَ علدددي . ولدددئن ةددددْتَ 
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عقاد  مدن هللا . وهللا مدا كدا  لدي عد ر . بحديث صدق تفد علي يءه َّيي ألرجه يءه 
 « .وهللا ما ك َ َقه  وا َي ر م ي ةين تخل َ ع َ 

دِه هللا  فالل ةاهر في همير الم من المخائ . وم  ةرصده البدالي علد  رهد  ِر
-   -  وه ا الره  يهمئ  يعز وي ِ ويرف  ويخ َّ ويترب الم لف مرمهقًا باأليظار

َعمدددب؛  -ا  َو مهمددداًل ا ي ظدددر َّلءددده َّي ددد مددد  هددد ا فدددإ  مراقبددد  هللا َقددده  وتقددده  هللا 
ب .  والرجاا في هللا َْو

ددِه هللا »  ال ددا  عددن كالم ددا . َيهددا الثالْدد  . مددن بددين مددن تخلددف  -   -ويهدد  ِر
ةت  ت مرت لي في ي  ي األرض فمدا  -َو قاِ : تغيروا ل ا  -ع ه ، فاجت ا ا ال ا  

َعدددرم . فلاث دددا علددد   ذلدددَ خم دددين ليلددد  . فأمدددا صددداةبا  هدددي بددداألرض التدددي ك دددَ 
فاِدتمايا وقعدددا فددي بيهتهمددا؛ َومدا َيددا فم ددَ َشددد القدهم َوجلدددهف . فم ددَ َخددرج فأشددهد 
دِه هللا     -الصالَ م  الم لمين ، َوطهم باألِدهاق ، فدال يللم دي َةدد . و تدي ِر

فأِددلف علءدده فددي مفل دده بعددد الصددالَ ، َوقددِه فددي ي  ددي : هددل ةددرب شدد تءه بددر   -
م َم ا؟ ْف َصلي قريبًا م ه َوِارقه ال ظر ، فإذا َقالَ عل  صالتي يظدر َّلدي ال ال

َعرض ع ي . ةت  َّذا طاِ علي ذلَ من هفر الم دلمين مًديَ  ، فإذا الت َ يحهه 
ف ددلمَ علءدده  -وهدده ابددن عمددي َوةددب ال ددا  َّلددي  -ةتدد  ت ددهرت ةددائَ َبددي قتددا َ 
 يأهللا ما ر  علي ال الم .
ددهله؟ قدداِ : فقلددَ لدده : يددا َبددا قتددا  َ َيًدددب هللا تعددال  . هددل تعلددف َيددي َةددب هللا وِر

َعلدددف .  دددِه  ف ددلَ . قددداِ : فعددددت ف ًددددته ف دددلَ ، فعددددت ف ًددددته . قددداِ : هللا وِر
 » .ف اهَ عي ا  وتهليَ ةت  ت هرت الفدار 

علد  الدرغف مدن كدل  -هل ا كا  الضبَ ، وهل ا كايَ الااع  في الفماع  الم لم  
ددِه هللا  -عددد ال دتح ومددن بلالد  فددي ِداع  الع ددَر مدا وقد  مددن خلخلد  ب   . . يهد  ِر

عن كالم ا َيها الثالْ  . فال مخلهق ي تح فمه بللم  ، وا مخلدهق يلقد  كعبدًا بدأي  ، 
وا مخلهق يأخ  م ه َو يعاي . ةت  ابن عمده َوةدب ال دا  َّلءده ، وقدد ت دهر علءده 

. فإذا َجاب بعدد االحداح لدف يامدئن  اره ، ا ير  علءه ال الم ، وا يفيبه عن ِ اِ 
َعلف « له ته ولف ي لن قلقه ، َّيما قاِ :  هله   » .هللا وِر
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يدتلم   -وقد ت مرت له األرض فلف تعد األرض التي كدا  يعدرم  -وكعب في له ته 
ِه  ِه هللا قد َلق   -   -ةرك  من بين ش تي الِر ويخال ه ال ظر لعله يعلف َ  ِر

األمدل فيهدا ، ويامدئن َّلد  َيده لدف يقاد  مدن تلدَ الًدفَر ، ولدف َّلءه ب ظدَر يحءدا علد  
 يلتب له ال بِه والف ام!

ولددده علددد  ِدددايل  -وني مددا هددده طريدددد شدددريد ، ا يلقدددي َّلءددده مخلددهق مدددن قهمددده بللمددد  
يفيئه مدن قادل ملدَ غ دا  كتداب يم ءده بدالعَز والمرامد  والمفدد والفداه . .  -الصدق  

كله ، ومدا يزيدد علد  َ  يلقدي بالمتداب َّلد  ال دار ولم ه بحرك  واةدَ يعرض عن ه ا 
 ، ويعد ه ا بقء  من الاالا ، ويصار عل  اابتالا .

َوجدده . لتدعده فريددًا طريددًا مددن األيد  كلده ، مخل دًا بددين  وتمتدد المقاطعد  فتعدِز ع ده 
ددِه هللا  فددي امَرتدده ، أليدده ا يدددر   -   -األرض وال ددماا . يءخفددل َ  يراجدد  ِر

 فهاب .كء  يله  ال
ه ه ص ح  . والص ح  األخدر  هدي صد ح  البًدر  . بًدر  القادِه . بًدر  العده َ 

فاي دا « َّل  الصف . بًر  التهن  مدن الد يب . بًدر  البعدث والعده َ َّلد  الحءداَ . . 
َيددا جددال  علدد  الحدداِ التددي ذكددر هللا م ددا . قددد هدداقَ علددي ي  ددي ، وهدداقَ علءدده 

علدد  جاددل ِددل  يقددِه بددأعل  صددهته : يددا األرض بمددا رةاددَ ، ِددمعَ صددارخًا َوفددَ  
دِه هللا    -كعب بن مالَ َبًر . فخررت ِاجدًا وعرفَ َ  قدد جداا ال درج . فدآذ  ِر

 -  بتهن  هللا علي ا ةين صل  ال فدر ، فد هب ال دا  يبًدروي ا وذهدب قرادَل صداةاَي
ع  ِاع مدن َِدلف قرالدي َووفد  علد  الفادل ،  ًا ، ِو مبًرو  ، وركَّ َّلي رجل فِر

  الصددهت َِددرع مددن ال ددر  . فلمددا جدداا الدد   ِددمعَ صددهته يبًددريي يزعددَ لدده فمددا
ْهني فم هتهما َّياه ببًارته . وهللا ما َملَ غيرهما يهمئ  ، فاِتعرت ْهنين فلب دتهما 

ددِه هللا  يتلقددايي ال ددا  فهجددًا بعددد فددهج يه ئددهي ي بالتهندد  ،  -   -، فايالقددَ َؤم ِر
 ويقهله  : ليه َ تهن  هللا علءَ .

ِه هللا ة جال  في الم فد وةهله ، ال ا  ، فقام  -   -ت   خلَ الم فد فإذا ِر
َّلدددي طلحددد  بدددن عايدددد يهدددرِو ةتددد  صدددافح ي وه دددأيي ، وهللا مدددا قدددام َّلدددي رجدددل مدددن 

 » . .المهاجرين غيره . قاِ : فما  كعب ا ي  اها لالح  
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مقاهلد  ت دتقال  هل ا كايَ األةداث تقدر وتقَهم في ه ه الفماع  . وهل ا كايدَ تهند 
وتعظددف؛ كايددَ بًددر  يددركَّ بهددا ال ددار  َّلدد  صدداةاها ، ويهتددف بهددا راكددب الفاددل 
لءلدده  َِددرع بًدداَر . وكايددَ الته ئدد  بهددا وااةت دداا بصدداةاها جمددياًل ا ي  دداه الاريددد 
دِه هللا    -ال   ر  َّل  الفماع  واتصلَ بها وشائفه ، فهه في يهم كما قداِ ع ده ِر

 -  » : قالها » م مر علءَ م   ولدتَ َمَ َبًر بخير يه-   -  وهه يارق وجهده
من ال رور . كما قاِ كعب ، فهد ا القلدب المايدر المدريف الدرةءف قدد فداض بده ال درور 

 َ  تقال هللا تهن  ْالْ  من َصحابه ور هف ملرمين َّل  جماعته .
 تلدددَ هدددي قصددد  الثالْددد  الددد ين خل دددها ْدددف تددداب هللا علددديهف ، وهددد ه هدددي بعدددَّ لمحدددات
  التها الهاهح  عل  ةءاَ الفماع  ااِالمء  ، وعل  القءف التي كايَ تعءش بها .

 والقص  كما رواها َةد َصحابها ، تقرب َّل  ي ِه ا مع   اْلي  :
} ةت  َّذا هاقَ عليهف األرض بما رةادَ ، وهداقَ علديهف َي  دهف ، وظ دها َ  ا 

 ملفأ من هللا َّا َّلءه . . . { . .
 األرض بما رةاَ { . .} هاقَ عليهف 

فمدددددا األرض؟ َّ  هدددددي َّا بأهلهدددددا . َّ  هدددددي َّا بدددددالقءف ال دددددائدَ فيهدددددا . َّ  هدددددي َّا 
بالهشائج والعالقات بدين َصدحابها . فدالتعاير صدا ق فدي مدلهلده الدهاقعي فدهق صددقه 
دددف هددد ه األرض تضددديب بالثالْددد  المخل دددين ، وتتقاصدددر  فدددي جمالددده ال  دددي ، الددد   يِر

 عتها ، فهف م ها في ةرج وهيب .َطرافها ، وت ممش رق
 } وهاقَ عليهف َي  هف { . .

 فمأيما هي وعاا لهف تضيب بهف وا ت عهف ، وتضغاهف فيتمرب َي اِهف .
 } وظ ها َ  ا ملفأ من هللا َّا َّلءه { . .

ولدء  ه دداب ملفددأ مدن هللا ألةددد ، وهدده  خدد  بأقادار األرض وال ددماوات . ولمددن ذكددر 
 ا الفده الملدروب يخلد  علد  المًدهد ظداًل مدن المرند  والءدأ  هد ه الحقءقد  ه دا فدي هد

 والضيب ، ا مخرج م ه َّا باالتفاا َّل  هللا م رج المروب . .
 ْف يفيا ال رج . . } ْف تاب عليهف ليتهنها َّ  هللا هه التهاب الرةءف { .

 تاب عليهف من ه ا الد يب الخداص ، ليتهندها تهند  عامد  عدن كدل مدا مضد  ، ولي يادها
َّلدد  هللا َّيابدد  كاملدد  فددي كددل مددا ِددءأتي . ومصددداق هدد ا فددي قددِه كعددب : قلددَ : يددا 



 950 

دهله . قداِ :  ِه هللا ، َّ  من تهنتي َ  َيخل  مدن مدالي صددق  َّلد  هللا وإلد  ِر « ِر
قاِ فقلَ : فإيي َم َ ِهمي الد   بخيادر » َم َ علءَ بعَّ مالَ فهه خير لَ 
ِه هللا َّيما يفايي هللا ب الصدق وإ  من تهنتي َّا َةدث َّا صدقًا ما . وقلَ : يا ِر

 بقيَ .
َعلف َةدًا من الم لمين َباله هللا مدن الصددق فدي الحدديث م د  ذكدرت  قاِ : يأهللا ما 

ِه هللا  َة ن مما َباليي هللا تعال  . وهللا ما تعمدت ك ب  م   قلَ  -   -ذلَ لِر
ِه هللا  يح ظ دي هللا عدز وجدل يءمدا َّل  يهمي ه ا . وإيي ألرجه َ   -   -ذلَ لِر

 بقي .
م  ه ه القص  المهةء  وم   -في ظالِ القر    -وا يملَ َ  يمضي َكثر من ه ا 

 التعاير القر يي ال ريد فيها . فح ا ا ه ا ما وفب هللا َّلءه فيها .)الظالِ(
 وووووووووووووووووو
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 الملوك إلى اإلسالم  دةوته 
 

ددِه هللا  ددائله   بدددَ ِر َّلدد  ملددهب وةلددام العددالف يدددعههف فيهددا َّلدد  ااِددالم، يبعددث بِر
دددل ) َّلددد  ال فاشدددي ملدددَ الحبًددد  عمدددرو بدددن َمءددد  الضدددمر ، فههددد  ال فاشدددي  فأِر
دال  علد  عي ءده، ويدِز عدن ِدريره تهاهدًعا واةتراًمدا لده واعت دب ااِدالم وقداِ: لده  الِر

 ك َ َِتاء  َ   تءه ألتيته.
ل َّلد  المقدهق  ةداكف مصدر ةاطدب بدن َبدي  بلتعد ، فأة دن المقدهق  اِدتقباله، َوِر

وَعاداه هدددايا كثيدَر لل اددي ) وجداريتين، ونغلدد ، وطايًبددا، ولم ده لددف يددخل ااِددالم خهًفددا 
 عل  ملمه.

ددل  ةءدد  بددن خلء دد  الملاددي َّلدد  هرقددل ملددَ الددروم، ف ددلمه  ةءدد  كتدداب ال اددي  ِر   َو
هل ه َّل  هرقدل عظدءف ال   يقِه يءه:  ب ف هللا الرةمن الرةءف، من محمد عاد هللا وِر

الروم، ِالم عل  من اتب  الْهَد . َما بعد، فإيي َ عهب بدعاي  ااِالم، َِلف ت دلف، 
َِددلف ي تددَ هللا َجددرب مددرتين، فددإ  تهليددَ فددإ  علءددَ َّْددف األري دديين )عامدد  الًددعب(، 
َهددل المتدداب تعددالها َّلدد  كلمدد  ِددهاا بي  ددا ونيدد مف َا يعاددد َّا هللا وا يًددرب بدده  )قددل يددا 

ا وا يتخ  بعض ا بعًضا َرناًبا مدن  و  هللا فدإ  تهلدها فقهلدها اشدهدوا بأيدا م دلمه ( شيئً 
 [ ]البخار [.64] ِ عمرا : 

َرااه وةاشيته وقاِ لهف: يدا معًدر الدروم، هدل لمدف فدي ال دالح والرشدد،  ففم  هرقل و
ل ددها ؟ فثددارت الحاشددء ، ورفعددها الصددليب وَع   َو  يثاددَ ملْمْمددف فتبددايعها هدد ا ال اددي  

عصددءايهف، فلمددا َر  هرقددل ذلددَ يددئ  مددن َِّددالمهف، وخددام علدد  ي  دده وملمدده، فقددام 
بتهدددئتهف، ْددف قدداِ: َّيددي قلددَ مقددالتي  يً ددا ألختاددر بهددا شدددتمف علدد   يدد مف، فقددد َريددَ. 

 ف فدوا له، ورهها ع ه. ]البخار [.
مدن بلتداب مد  عادد هللا بدن ة افد ، و   َما ك ر  ملَ ال در ، فقدد بعدث َّلءده ال ادي 

دِه هللا َّلد  ك در  عظدءف  بالل وقدد جداا يءده:  ب دف هللا الدرةمن الدرةءف. مدن محمدد ِر
دهله، وشدهد َيده ا َّلدده َّا هللا َو   فدار ، ِدالم علد  مدن اتبد  الهدد ، و مدن بدالل وِر
دِه هللا َّلد  ال دا  كافد  أليد ر  هله، وإيي َ عهب بدعاا هللا، وإيدي ِر محمًدا عاده وِر
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قدِه علد  المدافرين، فأِدلف ت دلف، وإ  تهليدَ فإيمدا َّْدف المفده  من كا  ةء ا ويحدب ال
 علءَ  ]ابن َِّحاق[.

ددل رجلددين يأتءايدده ب  ددل ل ائبدده علدد  الددءمن يددأمره بددأ  يِر ِر ددال ، َو فمددزق ك ددر  الِر
يخاددر الدددرجلين َ  هللا   ، ووصددل الددرجال  لت  يددد  المهمدد ، وإذا ب ال اددي   محمددد 

الدرجال  َّلد  الدءمن فهجدد َ  ك در  قدد قتلده  مزق ملدَ ك در  كمدا مدزق كتابده، وعدا 
 اب ه، فدخال في ااِالم.

 وووووووووووووووووو
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 للملوك  رس ئله 
 

ددِه  ددء  يادداق الدددعَه َّلدد  ااِددالم   َتءحددَ ال رصدد  للِر بعددد صددلح الحدياءدد  لتِه
ددال  عالمءدد  غيددر محدددو َ الملددا  ،   اخددل الفزيددَر العرنءدد  وخارجهددا ، أل  ااِددالم ِر

دل اب َّا كما جا ا التصريح ب لَ في بعَّ اْليات القر يءد  المريمد  ، مثدل : )ومدا َِر
دل اب َّا  دِه هللا َّلدءلف جمءعدًا( ، )ومدا َِر كاف  لل ا ( ، و )قدل يدا َيهدا ال دا  َّيدي ِر

 رةم  للعالمين(. 
دددددِه  َعمدددداا العدددددالف   ولدددد ا كددددا  مددددن الادددددهي َ  يقددددهم الِر ددددائل َّلدددد   دددداِ الِر بإِر

 المعاصرين له.
دائل. فقدد رو  ابدن ِدعد  ه اب داِ الِر اهاراب في الروايات التي ت اولدَ تدهاريخ َِّر

ددِه  ددل َّلدد  الملددهب   َ  الِر لمددا رجدد  مددن الحدياءدد  فددي ذ  الحفدد  ِدد   ِددَ َِر
يدعههف َّل  ااِالم ، وكتب َّلديهف كتابدًا ، فخدرج ِدت  ي در فدي يدهم واةدد ، وذلدَ فدي 

 المحرم ِ   ِب .
ال  دددر ال دددَ كدددا  فدددي ذ  الحفددد . وهدددي مدددن روايددد  ويددد كر الاادددر  َ  بعدددث هددد اا 

مدددن   الهاقدددد . وواهدددح مدددن يدددص خادددر الهاقدددد  ع دددد ابدددن ِدددعد َ  رجدددهع ال ادددي 
دداِ ال  ددر ال ددت  كددا  فددي المحددرم مددن العدددام  الحدياءدد  كددا  فددي ذ  الحفدد  ، َو  َِّر
ال دداب  ، يءلدده  الددههف فددي ال قددل مددن قاددل الااددر . َمددا ابددن َِّددحاق فددال يحددد  تاريخددا 

ل ، بل جعل ذلَ مدا بدين الحدياءد  ووفاتده ، قداِ فدي روايد  : )كدا   قء اِ الِر قا اِر
ِه هللا  قد فرق رجاا من َصحابه َّلد  ملدهب العدرب والعفدف  عداَ َّلد  هللا عدز   ِر

َيا ات ال يَر قائاًل بأ   وجل يءما بين الحدياء  ووفاته(. واِتدرب علءه ابن هًام في 
ل كا  بعد عمرته اله الِر  التي صد ع ها يهم الحدياء . َِّر

ال  ك ر  قال ليل  الثالْاا لعًر مضين من جما   األول  ِد    وي رخ ابن ِعد لِر
َعقداب غدزَو تادهب فدي  ال  ك در  فدي  ِب  ، التي قتل فيها ك ر . وذكر البخار  ِر
العام التاِ  الهفر  ، لمدن مدن الهاهدح َ  البخدار  لدف يدراع ع صدر الدزمن فدي ِدر  

صددحءحه( ، أليدده يفمدد  مددا يقدد  علدد  شددرطه مددن البعددهث وال ددرايا والهفدده  محتهيددات )
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ولدده تباي ددَ تددهاريخهف ، وقددد يبدده ابددن ةفددر َّلدد  اةتمدداِ تصددرم بعددَّ روَا صددحءح 
 البخار  في تقديف وتأخير بعَّ التراجف ، مثل تقديف ةف  اله اع عل  غزَو تاهب.

ائل تفعل ال    تميل َّل    قاِه ما ذكره ابن َِّحاق.َّ  الدراِ  الت صيلء  لتلَ الِر
 َّل  ال فاشي :  المبحث األِو : كتاب ال اي 

ددِه هللا  كتددب َّلدد  ال فاشددي : ) تعدداِ َّلدد  كلمدد  ِددهاا بي  ددا وني ددَ َ    صددح َ  ِر
يعاد َّا هللا ، وا يتخ  بعض ا بعضًا َرنابا من  و  هللا ، فإ  تهلها فقهلها اشدهدوا بأيدا 

دِه هللا م لمه (. فآمن ومن كا  ع ده  ل َّل  ِر دِه   ، َوِر بهديد  ةلد  ، فقداِ ِر
 )اتركهه ما تركلف(.  هللا 

ال  َّل  ال فاشي ، عمرو بن َمء  الضمر .  وكا  ال   ةمل الِر
َّلد  ال فاشدي مد  عمدرو بدن   وذكر الزيلعي وغيره عن الهاقد  َ  ال   كتبه ال اي 

ِه هللا ، َّل  ال فاشي َمء  الضمر  صهرته : )ب ف هللا الرةمن الرةءف من محم د ِر
ملَ الحبً  ، َِلف َيَ ، فإيي َةمد َّلءَ هللا ال   ا َّله َّا هه ، الملدَ ، القددو  
، ال ددالم ، المدد من ، المهددءمن ، َوشددهد َ  بء دد  بددن مددريف روح هللا وكلمتدده ، َلقاهددا 
 َّل  مريف الاتِه الايب  الحصي   ، فحملَ بده ، فخلقده مدن روةده ، وي خده كمدا خلدب
  م بيده ، وإيي َ عهب َّل  هللا وةده ا شريَ لده والمدهااَ عدن طاعتده ، َو  تتبع دي 
ِه هللا ، وإيي َ عهب وج ه ب َّل  هللا عدز وجدل ، وقدد  وت من بال   جاايي فإيي ِر

 بلغَ ويصحَ ، فاقالها يصءحتي ، وال الم عل  من اتب  الهد (.
د  المددي ي فدي التتمد  لمتداب ابدن م  دده فدي الصدحاب  ، بإِد ا  معلدب ، وذكر َبه مِه

َوور  يصددده ، ويءددده َّقدددراره   َ  ال فاشدددي كتدددب مددد  ولدددده كتابدددًا جهابدددًا لمتددداب ال ادددي 
ِه  َ  يأتءده بالمدي د  الم دهَر ألتداه ، َويده بعدث َّلءده باب ده   بااِالم ، وإ  شاا الِر

ي تهف فدي َرها بن األصحف ، َو  اب ه خرج في ِتين ي  ًا من الحبً  فغرقَ بهدف ِد 
 البحر.

ددِه  صددل  صددالَ الغائددب ع دددما َخاددره جاريددل بهفدداَ ال فاشددي ،   وقددد ْاددَ َ  الِر
 وذلَ في العام التاِ  الهفر .
 َّل  ك ر  :  المبحث الثايي : كتاب ال اي 
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ددِه هللا  بلتابددده َّلدد  ك دددر  مددد    رو  البخددار  ب ددد ده َّلدد  ابدددن ببددا  : )بعدددث ِر
ره َ  يدفعددده َّلددد  عظدددءف البحدددرين ، فدفعددده عظدددءف عاددددهللا بدددن ة افددد  ال دددهمي ، فدددأم

: فح ددداَ َ  ابدددن  -الزهدددر   –البحدددرين َّلددد  ك دددر . فلمدددا قدددرَه مزقددده ، قددداِ الدددراو  
ِه هللا   َ  يمزقها كل ممزق(.  الم اب قاِ : ) فدعا عليهف ِر

وكتددب ك ددر  َّلدد  بدداذا  عاملدده بددالءمن َ  ابعددث مددن ع دددب رجلددين جلدددين َّلدد  هدد ا 
اِددمه بابهيدده ،  –فدداَ ، فلءأتءددايي ، بخاددره ، يبعددث بدداذا  قهرمايدده الرجددل الدد   بالح

ورجددال  خددر ، وكتددب معهمددا كتابددا ، فقدددما بالمدي دد  ، فدددفعا  -وهدده الماتددب الحاِددب 
ددِه هللا   كتدداب بدداذا  َّلدد  ال اددي  و عاهمددا َّلدد  ااِددالم وفرائصددهما   ، فتب ددف ِر

ي الغد فأخاركما بمدا َريدد(. ففداااه ترعد ، وقاِ : )ارجعا ع ي يهملما ه ا ةت  تأتءاي
مددن الغددد ، فقدداِ لهمددا : )َبلغددا صدداةبلما َ  رنددي قتددل رندده ك ددر  فددي هدد ه الليلدد ( ، 
ل ب  ِاعات مضَ م ها ، وهي ليل  الثالْاا لعًر لءاِ مضدين مدن جمدا   األولد  
  ِ   ِب  ، َو  هللا تبارب وتعال  ِلَ علءده اب ده شديرويه ، فقتلده ، فرجعدا َّلد  بداذا

 ب لَ ، فأِلف هه واألب اا ال ين بالءمن.
وي كر َ  ك ر  المع ي هه َّبرويدز بدن هرمدز ، وي كدد بتلدر َ  مدهت ك در  َّبرويدز 

ددال  قاددل مهتدده بًددههر تهكيدددًا 628ةدددث فددي مددار  عددام  م ، ممددا يفعددل وصددِه الِر
 لرواي  الهاقد .

ال  ال اي  ه  ، وغيرهمدا َّل  ك ر  ، وك لَ رواها ابن طهلد  ورو  الاار  يص ِر
ددِه هللا َّلدد  ك ددر  عظددءف فددار  ،  ، وهدده : )ب ددف هللا الددرةمن الددرةءف. مددن محمددد ِر
دددهله وشدددهد َ  ا َّلددده َّا هللا وةدددده ا  ِدددالم علددد  مدددن اتبددد  الهدددد  ، و مدددن بدددالل وِر
دِه هللا َّلدد   دهله ، َو عدهب بددعاا هللا ، فدإيي َيدا ِر شدريَ لده ، َو  محمددًا عادده وِر

ن كا  ةءا ويحب القدِه علد  المدافرين ، فأِدلف ت دلف ، فدإ  َبيدَ ال ا  كاف  ألي ر م
 ، فإ  َّْف المفه  علءَ(.
 َّل  قءصر :  المبحث الثالث : كتاب ال اي 

ددِه  قددد كتددب َّلدد  هرقددل مدد   ةءدد  بددن خلء دد  الملاددي   ْاددَ فددي الصددحءحين َ  الِر
لدد   ْاتددَ يدددعهه َّلدد  ااِددالم. وذلددَ فددي مدددَ هديدد  الحدياءدد  ، وهدده الدد ص الثددايي ا

صحته وفب شروط المحدْين من بين ِائر يصهص المتب التي وجهَ َّل  الزعمداا 
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ددهله َّلدد  هرقددل عظددءف  ، ويصدده : ) ب ددف هللا الددرةمن الددرةءف ، مددن محمددد عاددد هللا وِر
الدروم. ِددالم علدد  مددن اتبد  الهددد  ، َمددا بعددد ، فدإيي َ عددهب بدعايدد  ااِددالم ، َِددلف 

َهدل ت لف ، َوِدلف ي تدَ هللا َجدرب مدر  تين. فدإ  تهليدَ فعلءدَ َّْدف األري ديين. ) قدل يدا 
المتدداب تعددالها َّلدد  كلمدد  ِددهاا بي  ددا ونيدد مف َ  ا يعاددد َّا هللا وا يًددرب بدده شدديئا. وا 

 يتخ  بعض ا بعضا َرنابا من  و  هللا فإ  تهلها فقهلها اشهدوا بأيا م لمه (.
ددِه  صددر مددا يًددير َّلدد  َّلدد  قء  ولعددل فددي َّيددرا  البخددار  وم ددلف يددص خادداب الِر

دداِ هددد ه  ترجءحهمددا للروايددات القائلدد  بتقدددم يددزِو اْليدد  المدد كهَر ، َ  قاددل تدداريخ َِّر
ال  ، ولء  في العام التاِ  كما ور  في روايات هعء  .  الِر

ددال  ال اددي  ددل يبحددث عددن بعددَّ المتصددلين بددال اي   وع دددما قددَر قءصددر ِر ،   َِر
هجه  جماع  من التفار فيهف َبه ِ ءا  وفضل َ  يلهيها من قهمه وعًيرته ، فعلف ب

، فدعاهف لمفل ه م  الترجما  ، فقاِ : )َيلف َقرب ي با به ا الرجل الد   يدزعف َيده 
ياددي ؟( فقدداِ َبدده ِدد ءا  : )َيددا َقددرنهف ي ددبا( ، فأ يدداه م دده وقددرب َصددحابه م دده لددئال 

كمدا   ي ي تحيها َ  يهاجههه بالتم يب َّ  ك ب ، فأخ  ي دأله عدن جمءد  َةدهاِ ال اد
فددددي الحددددديث الاهيددددل المًددددههر ، ةددددديث هرقدددددل مدددد  َبددددي ِدددد ءا  ، والمددددرو  فدددددي 

ياددي ، وقددداِ فددي ختدددام   الصددحءحين ، واِددت تج مدددن َجهندد  َبدددي ِدد ءا  َ  محمددددًا 
كالمده مد  َبدي ِد ءا  : ) فدإ  كدا  مدا تقدِه ةقدًا ف دءملَ مههد  قددمي هداتين. وقدد 

َعلددف َيدده خددارج ولددف َكددن َظددن َيدده مدد مف ، ف َعلددف َيددي َخلددص لتفًددمَ ك ددَ  لدده َيددي 
 لقااه ، وله ك َ ع ده لغ لَ عن قدمه(.

ددل ، والدد   ك ددا  ددِه ) ةءدد  الملاددي( : )َّيددي ألعلددف َ  صدداةبَ ياددي مِر ْددف قدداِ للِر
ي تظددره ويفددده فددي كتاب ددا ، ولم ددي َخددام الددروم علدد  ي  ددي ولددها ذلددَ اتبع دده( ، ْددف 

َعلددف الددروم بهدد ا صددرفه َّلدد  هددغاطر ، األِددقف صدداةب ال تدده  ع دددهف بحفدد   َيدده 
 الًأ .

ورو  ابددن ةبددا  َ   ةءدد  ع دددما جدداا وافدد  قءصددر بايددَ المقددد  ، فرمدد  بالمتدداب 
علدد  ب دداطه وت حدد  ، فلمددا ايتهدد  قءصددر مددن المتدداب ، َخدد ه ، َوَمددن مددن جدداا بددده 
فظهر له  ةءد  ، فالدب مدن  ةءد  َ  يأتءده فدي عاصدمته ، فلمدا جدااه ، َمدر بدأبهاب 

مر م ا يا ي ا   : َا َّ  قءصر قد اتب  محمدًا وترب ال صرايء  ، قصره فغلقَ ، ْف َ
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دِه هللا  دِه ِر : ) قدد تدر  َيدي   فأقال ج ده وقد ت لحها ةت  َطدافها بده ، فقداِ لِر
خائف عل  مملمتدي( ، ْدف َمدر م ا يده ف دا   : )َا َّ  قءصدر قدد رهدي عد مف وإيمدا 

دِه اختاركف لي ظر كء  صداركف علد   يد مف ، فدارجعها(  ، فايصدرفها ، وكتدب َّلد  ِر
ددِه هللا   هللا  : ) كدد ب عدددو هللا ،   : َّيددي م ددلف ، ونعددث َّلءدده بددديايير ، فقدداِ ِر

 وهه عل   ين ال صرايء ( ، وق ف الديايير.
وفددي عدددم َِّددالم قءصددر  ليددل علدد  َيدده قددد شددح بالملددَ وطلددب الرئاِدد  و ْرهمددا علدد  

َالدَ عدن ااِالم ، وله َرا  هللا هدايته لهفقده كمدا  وفدب ال فاشدي ، فإيده لمدا َِدلف مدا 
 الرياِ .

 َّل  الحارث بن َبي شمر الغ ايي :  المبحث الراب  : كتاب ال اي 
ددِه هللا  كتددب كتابددًا َّلدد  الحددارث بددن َبددي شددمر الغ ددايي ، مدد    رو  الهاقددد  َ  ِر

شفاع بن وهدب ، َوور  يصده. وقدد امدتعَّ الحدارث ولدف يهافدب علد  ااِدالم وةًدد 
 بيَ المقد . –ته للزةف عل  المدي   ، ولمن هرقل تدخل و عاه َّل  َّيلءاا قها

ددِه هللا  شددفاعًا َّلءدده ةددين مرجعدده مددن الحدياءدد  ، ومددن خددالِ روايدد    وقددد بعددث ِر
شفاع في قصته معه يظهر َيه كتب َّلءه في ي   الهقدَ الد   كتدب يءده َّلد  هرقدل 

  ةء  م  القصير في َّيلءاا. م   ةء  ، أل  شفاعًا ع دما جاا َّل  الحارث وجد
َِددلف ع دددما  –وهدده رومددي اِددمه مددر   –وتقددِه روايدد  شددفاع : َّ  ةاجددب الحددارث 

ِه   وااِالم.  َخاره شفاع بالِر
َق هللا ، ص  513ال يَر ال اهي  في هها المصا ر األصلء  ، للدكتهر مهد  ر

 وووووووووووووووووو
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 سواء بينن  وبينكم  كلم 
 قاِ تعال  :

درر }  قْ   ً َ َوَا ْي ُس ْادَد َّراس  دَ ْمف  ََاس َيع  دَهاٍا َبي َ َ دا َوَني  َِ ا َّرَلد  َكلرَمدٍ   ََه َل ال مرَتابر َتَعداَله  َب بردهر ل  َيا 
د دَهْدوا برَأيسدا ْم   ا َفْقهْلدها اش  ر َفدإر   َتَهلسده  ُس دن  ْ و ر  َناًبدا مر ًضدا ََر  ْضدَ ا َبع  دَ  َبع  لرْمهَ  َشي ًئا َوَا َيتسخر

 [{ . .65، 64(  ] ِ عمرا /64)
دن  ْصد   ر  َتقردْد َ س الَعداَلَف مر دْتف  َيع  َن الَيْهده ر َوال سَصداَر  : ََيدا َوَي  ْقل  َيا ْمَحمسْد أَله لر المرَتابر مر

ْل األي ارءاَا لرْيَالَرْغها عَ  ِر ٍد ، َوْهَه َخالرْقْه َومَدبَرْرْه ، َوْهَه ال ر  ْير    ْه َمدا ْيرريدْد ، َفَتَعدالها َّلٍه َواةر
  َ ددْن َوإيسدداْكف  فريهددا ، َواتسَ َقدد ددَتهر  َيح  ددَهاٍا ( ، َي   َِ ٍِ َوإي َصدداٍم )  َلدد ر َعددد  َبدداَرٍَ ، َو  ْجم  َّلدد  بر
دددَدْه ، َلدددْه  ْادددَد َّاس هللَا َوة  دددَي َاس َيع  ف  ، َوهر َ  ََّلدددي هر َلددد دددلر َوالْمتْدددبر التردددي َي زر ِْ ءدددْ  الرر َعَليهدددا َجمر
دددررب بردددهر َشدددي ئًا ) َا َوَْ دددًا َوا   ً لريدددلر ، َوَا ْي دددرريفر َوالتسح  دددرري   َوالتسح   ً َلَقدددْ  فردددي التس دددل َاْ  الْما  ال ر
ضدًا  ْضد ا َبع  ءد  َبع  دلر ، َوا ْيار ِْ َهَْ َجمء ر الرر هر هرَي َ ع  َصَ مًا َوَا َصلريبًا َوَا َطاْغهتًا ( َوَه ر

دددَء ر هللار . َفددد صر ا َّا  َ   فردددي َمع  ا َع  َهدددا ، َوََبددده  َهَر ، َوَتَهلسددده  ع  هر الددددس دددترَفاَبَ  لرَهددد ر  ِ إ   َرَفْضدددها اا
يَن ْيَحلَرْلهَ  َوْيَحرَرْمهَ  ، َفْقهْله  َناَب ال ر َااَا َواألر  َِ َرَكاَا َوالْه ًر ْاْدوا َغي َر هللار ، َواتسَخَ وا ال ا َيع 

لرْمهَ  َمعَ  -َلْهف   ََ َوالْم   داَلمر الد ر   -ََ َي   ِ يدنر اا دَهْدوا َعليَ دا برأيسَ دا ْمقرءْمدهَ  َعَلد   ر : اش 
ْاْد َمَ  هللار َةدًا َغي َرْه . لرْصهَ  َلْه َا َيع  ْن ْمخ   َشَرَعْه هللْا َلَ ا ، َوَيح 
َ  يت ضدددل  -   -وإيهدددا لددددعَه م صددد   مدددن غيدددر شدددَ .  عدددَه ا يريدددد بهدددا ال ادددي 

م دلمين . . كلمد  ِدهاا يقدف َمامهدا الفمءد  علد  م دته  عليهف هه ومدن معده مدن ال
واةددد . ا يعلدده بعضددهف علدد  بعددَّ ، وا يتعاددد بعضددهف بعضددًا .  عددَه ا يأباهددا َّا 

 متع َ م  د ، ا يريد َ  ي يا َّل  الحب القهيف .
َّيها  عدَه َّلد  ببدا َ هللا وةدده ا يًدركه  بده شديئًا . ا بًدرًا وا ةفدرًا . و عدَه َّلد  

دهًا . فملهدف هلل عايدد . َّيمدا َا  يتخ  بعضهف بعضًا من  و  هللا َرنابًا . ا ياءدًا وا ِر
 اصا اهف هللا للتالءي ع ه ، ا لمًاركته في األلههء  والرنهنء  .

 } فإ  تهلها فقهلها : اشهدوا بأيا م لمه  { .
وهمدددددا فدددددإ  َبدددددها ببدددددا َ هللا وةدددددده  و  شدددددريَ . والعاه يددددد  هلل وةدددددده  و  شدددددريَ . 

المظهددرا  اللدد ا  يقددررا  مهقددف العايددد مددن األلههءدد  . . َّ  تهلددها فقهلددها اشددهدوا بأيددا 
 م لمه  . .
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وهددد ه المقابلددد  بدددين الم دددلمين ومدددن يتخددد  بعضدددهف بعضدددًا َرنابدددًا مدددن  و  هللا ، تقدددرر 
 بهههح ةاِف من هف الم لمه  .

-------------- 
َهددل المتدداب والمفتمدد  الم  ددلف يفددب البحددث ع هددا َوًا : فددي َّ  طاءعدد  المهقددف بددين 

ع ها ، باعتبدار َ  هد ه هدي الحقءقد  ال هائءد  التدي ا يأتيهدا  -ِبحايه  -تقريرات هللا 
ب اب كهيها رنايء   -الباطل من بين يديها وا من خل ها؛ وناعتبار َ  ه ه التقريرات 

ألخاداا . ا تتعرض لمثل ما تتعرض له ااِت باطات وااِدتداات البًدري  مدن ا -
ايءًا : في المهاقف التاريخء  المصدق  لتقريرات هللا ِبحايه!  . ْو

َهددل المتدداب مددن الم ددلمين فددي عدددَ مهاهدد  مددن  َّ  هللا ِددبحايه يقددرر طاءعدد  مهقددف 
وةدهف ، وتاَر يتحدث ع هف م   -ِبحايه  -كتابه المريف . . وهه تاَر يتحدث ع هف 
تفداه ااِدالم والم دلمين  - الَ وةدَ هدم ال ين ك روا من المًركين؛ باعتبار ََ  ه

َهل المتاب وال ين ك روا من المًدركين . وتداَر يتحددث عدن  - تفم  ال ين ك روا من 
مهاقف واقعء  لهف تمًف عن وةددَ الهددم ووةددَ التفمد  الحركدي لمهاجهد  ااِدالم 
والم دددلمين . . وال صدددهص التدددي تقدددرر هددد ه الحقدددائب مدددن الههدددهح والفدددزم بحيدددث ا 

 حتاج م ا َّل  تعليب . . وه ه يماذج م ها . .ي
َهل المتاب وا المًركين َ  ي ِز علءلف من خير مدن رنلدف  } ما يه  ال ين ك روا من 

 [ . 105{ ] البقَر : 
َهل المتاب له ير ويمف من بعد َّيمايمف ك دارًا ة ددًا مدن ع دد َي  دهف ،  } و  كثير من 

 [ . 109 من بعد ما تاين لهف الحب { } البقَر :
 [ . 120} ولن تره  ع َ اليهه  وا ال صار  ةت  تتب  ملتهف { ] البقَر : 

َهل المتاب له يضلهيمف { ]  ِ عمرا  :   [ . 69} و ت طائ   من 
َهددل المتدداب :  م ددها بالدد   َيددِز علدد  الدد ين  م ددها وجدده ال هددار  } وقالددَ طائ دد  مددن 

 - 72مددن تبدد   يدد مف { ]  ِ عمددرا  : واك ددروا  خددره لعلهددف يرجعدده  ، وا ت م ددها َّا ل
73 . ] 

} يددا َيهددا الدد ين  م دددها َّ  تاءعددها فريقددًا مدددن الدد ين َوتددها المتددداب يددر وكف بعددد َّيمدددايمف 
 [ . 100كافرين { ]  ِ عمرا  : 
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} َلددف تددر َّلدد  الدد ين َوتددها يصدديبًا مددن المتدداب يًددترو  الضددالل  ويريدددو  َ  تضددلها 
َعلف بأعدائمف . .  [ . 45 - 44. { ] ال  اا :  ال ايل ، وهللا 

} َلددف تددر َّلدد  الدد ين َوتددها يصدديبًا مددن المتدداب ي م دده  بالفاددَ والادداغهت ، ويقهلدده  
َهد  من ال ين  م ها ِاياًل {  لل ين ك روا : ه اا 

 [ . 51] ال  اا : 
َهدل المتداب مدن الم دلمين . .  وفي ه ه ال ماذج وةدها ما يل ي لتقرير ةقءق  مهقف 

لدده يرجدد  الم ددلمه  ك ددارًا ة دددًا مددن ع ددد َي  ددهف مددن بعددد مددا تاددين لهددف  . فهددف يدده و  
الحب . وهف يحد و  مهق هف ال هائي من الم لمين بااصرار عل  َ  يلهيها يهه ًا َو 
يصدددددار  ، وا يرهددددده  عددددد هف وا ي دددددالمهيهف َّا َ  يتحقدددددب هددددد ا الهددددددم ، فيتدددددرب 

َهددد  ِدداياًل مددن  الم ددلمه  عقيدددتهف يهائءددًا . وهددف يًددهدو  للمًددركين الددْه يين بددأيهف 
 الم لمين! . . . الخ .

وإذا يحن راجع ا األهدام ال هائءد  للمًدركين تفداه ااِدالم والم دلمين كمدا يقررهدا هللا 
} وا يزالددده  يقددداتلهيمف ةتددد  يدددر وكف عدددن  يددد مف َّ   فدددي قهلددده تعدددال  : -ِدددبحايه  -

تغ لدده  عددن َِددلحتمف َومتعددتمف  } و  الدد ين ك ددروا لدده [ . 217اِددتااعها { ] البقددَر : 
َعددددداا  102يءميلددده  علددددءلف ميلدددد  واةددددَ { ] ال  دددداا :  [ .} َّ  يثق ددددهكف يلهيدددها لمددددف 

 [  2ويب اها َّلءلف َيديهف َول  تهف بال ها وو وا له تم رو  { ] الممتح   : 
 [ . 8} وإ  يظهروا علءلف ا يرقاها يءلف َّرا  وا ذم  { ] التهن  : 

 [ . 10في م من َّرا  وا ذم  { ] التهن  : } ا يرقاه  
َّذا يحددن راجع ددا هدد ه التقريددرات الرنايءدد  عددن المًددركين ، وجددديا َ  األهدددام ال هائءدد  

هددي األهدددام  -وتمددا  تمدده  بأل اظهددا  -لهددف تفدداه ااِددالم والم ددلمين ، هددي بعي هددا 
طاءع  مهق هف مد   ال هائء  ألهل المتاب تفاه ااِالم والم لمين ك لَ . . مما يفعل

 ااِالم والم لمين هي ذاتها طاءع  مهقف المًركين .
وإذا يحن اةظ ا َ  التقريرات القر يء  الهار َ في ه اا وه اا تر  في صءي يهائء  ، 
تدِ بصءاغتها عل  تقرير طاءع   ائم  ، ا علد  وصدف ةالد  م قتد  ، كقهلده تعدال  

 في شأ  المًركين :
 لهيمف ةت  ير وكف عن  ي مف َّ  اِتااعها {} وا يزاله  يقات
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َهل المتاب :} ولن تره  ع َ اليهده  وا ال صدار  ةتد  تتبد   وقهله تعال  في شأ  
 ملتهف {

َّذا يحدددن اةظ دددا ذلدددَ تادددين ل دددا بغيدددر ةاجددد  َّلددد  َ  تأويدددل لل صدددهص ، َيهدددا تقدددرر 
 طاءع  َصيل   ائم  للعالقات؛ وا تصف ةال  م قت  وا عاره !

حن َلقي ا يظَر ِريع  عل  الهاق  التداريخي لهد ه العالقدات ، متمثلد  فدي مهاقدف فإذا ي
من ااِالم وَهله ، عل  مددار التداريخ ، تادين  -من اليهه  وال صار   -َهل المتاب 

ل ددا تمامددًا مدداذا تع ءدده تلددَ ال صددهص والتقريددرات االهءدد  الصددا ق ؛ وتقددرر لدددي ا َيهدددا 
، ولدددف تمدددن تصدددف ةالددد  م قتددد  عارهددد  .َّي دددا َّذا كايدددَ تقدددرر طاءعددد  مادددر َ ْابتددد  

مددن التددي تحدددث القددر   ع هددا  -َو ةدداات جماعددات قليلدد   -اِددتث ي ا ةدداات فر يدد  
دِه  وةهاها الهاق  التاريخي بدت فيها المها َ لإلِالم والم دلمين؛ وااقت داع بصددق ِر

لمين . . وصدددق هدد ا الدددين . ْددف الدددخِه يءدده واايضددمام لفماعدد  الم دد -   -هللا 
وهي الحاات التدي َشدريا َّليهدا يءمدا تقددم . . فإي دا ا يفدد وراا هد ه الحداات ال ر يد  
َو الفمابءددد  القليلددد  المحدددددو َ ، َّا تاريخدددًا مدددن العددددداا الع يدددد ، والميدددد ال اصددددب ، 

فأما اليهده  فقدد تحددَْ شدت  ِدهر ،والحرب الدائب  ، التي لف ت تر عل  مدار التاريخ 
مهاق هف َوفاعيلهف وكيدهف وملرهف وةرنهف؛ وقد وع  التداريخ مدن ذلدَ كلده القر   عن 

مددا لددف ي قادد  لحظدد  واةدددَ م دد  اليددهم األِو الدد   واجههددف ااِددالم فددي المدي دد  ةتدد  
 اللحظ  الحاهَر!

 ولء َ ه ه الظالِ مفاًا لعرض ه ا التاريخ الاهيل .
م ددعهَر التددي شدد ها اليهدده  ولم  ددا ِ ًددير فقددَ َّلدد  قليددل مددن كثيددر مددن تلددَ الحددرب ال

 عل  ااِالم وَهله عل  مدار التاريخ . .
دددِه هللا  َهدددل  يدددن  -   -لقدددد اِدددتقال اليهددده  ِر و ي ددده فدددي المدي ددد  شدددر مدددا ي دددتقال 

هًا يعرفه  صدقه ، و ي ًا يعرفه  َيه الحب . .  ِماو  ِر
فدي المدي د   اِتقالهه بالدِائ  واألكاذيب والًاهات وال تن يلقهيهدا فدي الصدف الم دلف

دِه هللا  دال  ِر    -بلاف  الارق الملتهي  الماكَر التي يتق ها اليهه  . . شلمها في ِر
وهدددف يعرفهيددده؛ واةتضددد ها الم دددافقين َومددددوهف بالًددداهات التدددي ي ًدددرويها فدددي الفددده  -

ونالتهف واألكاذيب . وما فعلهه في ةا ث تحهيل القال  ، وما فعلهه في ةا ث اافدَ ، 
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فددي كددل م اِددب  ، لددء  َّا يمدداذج مددن هدد ا الميددد اللئددءف . . وفددي مثددل هدد ه ومددا فعلددهه 
هر البقدَر و ِ عمدرا  وال  داا والمائددَ والحًدر  األفاعيل كا  يت ِز القر   المريف . ِو

} ولمدا جدااهف كتداب مدن ع دد هللا  واألةزاب والتهن  وغيرها تضم َ من هد ا المثيدر :
فلمددا جددااهف مددا  -تحه  علدد  الدد ين ك ددروا وكددايها مددن قاددل ي ددت  -مصدددق لمددا معهددف 

عرفددها ك ددروا بدده ، فلع دد  هللا علدد  المددافرين ، بئ ددما اشددتروا بدده َي  ددهف َ  يل ددروا بمددا 
يبددااوا بغضددب  -بغءددًا َ  ي ددِز هللا مددن فضددله علدد  مددن يًدداا مددن ببددا ه  -َيدِز هللا 

 [ . 90 - 89عل  غضب ، وللمافرين ع اب مهين { ] البقَر : 
ِه من ع د هللا مصددق لمدا معهدف ياد  فريدب مدن الد ين َوتدها المتداب } ولما جاا هف ِر

 [ . 101كتاب هللا وراا ظههرهف كأيهف ا يعلمه  { ] البقَر : 
} ِدددءقِه ال ددد هاا مدددن ال دددا  : مدددا واهدددف عدددن قالدددتهف التدددي كدددايها عليهدددا . قدددل : هلل 

 [ . 142المًرق والمغرب يهد  من يًاا َّل  صراط م تقءف { ] البقَر : 
َهل المتاب لف تلب ه  الحب  َهل المتاب لف تم رو  بآيات هللا َويتف تًهدو  . يا  } يا 

 [ . 71 - 70بالباطل وتمتمه  الحب َويتف تعلمه ؟ { ]  ِ عمرا  : 
َهددل المتدداب :  م ددها بالدد   َيددِز علدد  الدد ين  م ددها وجدده ال هددار  } وقالددَ طائ دد  مددن 

 [ . 72عمرا  :  واك روا  خره لعلهف يرجعه  { ]  ِ
} وإ  م هف ل ريقدًا يلدهو  َل د تهف بالمتداب لتح داهه مدن المتداب ومدا هده مدن المتداب ، 
ويقهله  هه من ع د هللا ، وما هه من ع د هللا ويقهلده  علد  هللا المد ب وهدف يعلمده  

 [ . 78{ ]  ِ عمرا  : 
َهدل المتداب لدف تم درو  بآيدات هللا وهللا شدهيد علد  مدا تع َهدل } قل : يدا  ملده ؟ قدل يدا 

المتاب لدف تصددو  عدن ِدايل هللا مدن  مدن تبغهيهدا عهجدًا َويدتف شدهداا ومدا هللا بغافدل 
 [ . 99 - 98عما تعمله  { ]  ِ عمرا  : 

َهل المتاب َ  ت ِز عليهف كتابًا من ال ماا! فقد ِألها مِه  َكار من ذلَ  } ي ألَ 
مهددف؛ ْددف اتخدد وا العفددل مددن بعددد مددا ، فقددالها : َريددا هللا جهددَر ، فأخدد تهف الصدداعق  بظل

 جااتهف الاي ات . . . {
 [ . 153] ال  اا : 
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} يريدو  َ  يا ئها يهر هللا بأفهاههف ، ويدأب  هللا َّا َ  يدتف يدهره ولده كدره المدافرو  { 
 [ . 32. . . ] التهن  : 

  ك لَ شهد التاريخ يقَّ اليهه  لعهه هف مَر بعد مَر وتحرشهف بالم لمين ، ممدا َ 
َّلدد  وقددائ  ب ددي قي قدداع ون ددي ال ضددير ون ددي قريظدد  وخياددر . كمددا شددهد تأليددب اليهدده  

 للمًركين في األةزاب ، مما هه معروم مًههر .
ْدف تدداب  اليهدده  كيددهف لإلِددالم وَهلدده م د  ذلددَ التدداريخ . . كدايها ع اصددر َِاِددء  فددي 

 -رهدي هللا ع ده  -  َّْاَر ال ت   المار  التي قتل فيها الخلء   الراشد عثما  بدن ع دا
 وايتثر بعدها شمل التفم  ااِالمي َّل  ةد كاير . .
ومعاويددد  . .  -رهدددي هللا ع ددده  -وكدددايها َر  ال ت ددد  يءمدددا وقددد  بعدددد ذلدددَ بدددين علدددي 

وقددا وا ةملدد  الههدد  فددي الحددديث وال دديَر وروايددات الت  ددير . . وكددايها مددن الممهدددين 
 ِالمء  . . .لحمل  التتار عل  بغدا  وتقهيَّ الخالف  اا

فأما في التاريخ الحديث فهف وراا كل كاْر  ةلَ بالم لمين في كدل ملدا  علد  وجده 
األرض؛ وهف وراا كل محاول  ل حب طالئد  البعدث ااِدالمي؛ وهدف ةمداَ كدل وهد  

 من األوهاع التي تتهل  ه ه المحاول  في كل َرجاا العالف ااِالمي!
َهل المتاب ، فهه ا يقل َّصرارًا عل  ذلَ شأ  اليهه  ، فأما شأ  ال ريب اْل خر من 
 العداَو والحرب من شأ  اليهه !

لقد كايَ بدين الرومدا  وال در  عدداوات عمرهدا قدرو  . . ولمدن مدا َّ  ظهدر ااِدالم 
فدي الفزيددَر؛ َوة ددَ الم ء دد  بخادهَر هدد ا الدددين الحددب علد  مددا صدد عته هددي بأيددديها 

مته  القديمد  ، واألهداليل الم  دء  ، متلب دًا  وهده ركدام مدن الْه ءدات« الم ءحء  » ِو
وتاريخدده . . ةتد  َري ددا الرومدا  وال ددر   -علءدده ال دالم  -ببقايدا مدن كلمددات الم دءح 

ددارات عمءقدد  ، ليهاجهددها هدد ا  ي  دده  مددا بيدد هف مددن يزاعددات تاريخءدده قديمدد  وعددداوات ْو
 الدين الفديد .

اِدد   لي قضددها علدد  هدد ا ولقددد َخدد  الددروم يتفمعدده  فددي الًددماِ هددف وعمددالهف مددن الغ 
دِه هللا  ددِه ِر َ   ِر َّلدد   -   -الددين . وذلددَ بعدد َ  قتلددها الحدارث بددن عميدر األ

دل ولمدن ال صدار  غددروا  -عامل بصر  من قال الروم  وكا  الم لمه  ي م ه  الِر
ِه ال اي  ِه هللا  -وقتلهه   بِر يبعث بفدءش األمدراا الًدهداا  -   -مما جعل ِر
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َيددد بدد دد  ، وجع ددر بددن َبددي طالددب ، وعاددد هللا بددن رواةدد  فددي غددزَو الثالْدد  :  » ن ةاْر
فهجدوا تفمعًا للروم تقِه الروايات ع ده : َّيده مائد  َلدف مدن الدروم ومعده مدن « م ت  

عمالئهدددف فدددي الًدددام مدددن القبائدددل العرنءددد  ال صدددرايء  مائددد  َلدددف َخدددر ؛ وكدددا  جدددءش 
جمددا   األولدد  مددن ال دد   الم ددلمين ا يتفدداَو ْالْدد   ام مقاتددل . وكددا  ذلددَ فددي 

 الثام   للهفَر .
ددءفيا ت صدديل القددِه  ْددف كايددَ غددزَو تاددهب التددي يدددور عليهددا معظددف هدد ه ال ددهَر ) ِو

 فيها في مههعه َّ  شاا هللا تعال  ( .
دددِه هللا  َعدددده ِر َيدددد الددد    قايدددل وفاتددده؛ ْدددف َي ددد ه  -   -ْدددف كدددا  جدددءش َِدددام  بدددن 

َّلدددد  َطددددرام الًددددام؛ لمهاجهدددد  تلددددَ  -رهددددي هللا ع دددده  -الخلء دددد  الراشددددد َبدددده بلددددر 
 التفمعات الرومايء  التي ت تهدم القضاا عل  ه ا الدين!

َعقاهددا اياددالق  ْددف اشددتعل مرجددل الحقددد الصددلياي م دد  مهقعدد  اليرمددهب الظددافَر ، التددي 
ااِالم لتحرير الم تعمرات ااماراطهري  الرومايء  فدي الًدام ومصدر وشدماِ َّفريقءد  

 ْف ب اا القاعدَ ااِالمء  الهطيدَ في األيدل  في ال هاي  .وجزر البحر األبءَّ . 
المعروف  به ا ااِف في التاريخ ، لف تمن هي وةدها التدي « الحروب الصلياء  » َّ  

ش تها الم ء   عل  ااِالم ، لقد كايَ ه ه الحروب مبلدَر قادل هد ا المهعدد بلثيدر . 
. . م   َ  ي ي الروما  عداواتهف م   . لقد بدَت في الحقءق  م   ذلَ التاريخ البعيد

ال ر ؛ َوخ  ال صار  يعي ه  ال ر  هد ااِدالم فدي ج دهب الفزيدَر . ْدف بعدد ذلدَ 
ْف يءما تال مهقع  اليرمهب الظدافَر . . ْدف تفلدَ هدراوتها ووةًديتها « . م ت  » في 

َة َ الصلياء  عل  القاعددَ ااِدالمء  فدي َورند  ، وارتماد َ مدن في األيدل  ع دما 
الهةًء  في تع يب ماليين الم لمين وقتلهف ه داب مدا لدف يعدرم التداريخ لده يظيدرًا مدن 
قاددل . . وكدد لَ تفلددَ فددي الحددروب الصددلياء  فددي الًددرق بمثددل هدد ه البًدداع  التددي ا 

 تتحرج وا تت مف؛ وا تراعي في الم لمين َّرا  وا ذم  .
دتام لهنده  « ةضاَر العدرب » ومما جاا في كتاب   -وهده فري دي م دءحي  - لفِه

: 
كددا  َِو مددا بدددَ بدده ريلددار و  اايفليددز  َيدده قتددل َمددام مع ددلر الم ددلمين ، ْددالث » 

 ام َِددير ِددلمها َي  ددهف َّلءدده ، بعددد َ  قادد  علدد  ي  دده العهددد بحقددن  مددائهف . ْددف 
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َطلب ل   ه الع دا  بداقترام القتدل وال دلب ، ممدا َْدار صدالح الددين األيدهني ال ايدل ، 
يصددددار  القددددد  ، فلدددف يم ددددهف بددددأذ  ، والدددد   َمدددد فيليددددب وقلددددب األِددددد  الددد   رةددددف

َوا  ، َْ اا مرههما   « .بالمرطبات واأل وي  واأل
 ك لَ كتب كاتب م ءحي  خر ) اِمه يهرجا ( يقِه :

ابتدددَ الصددليايه  ِدديرهف علدد  بيددَ المقددد  بأِددَه طددال  ، فمددا  فريددب مددن الحفدداج » 
هلها عليها . وقد َِرفها في الق َه فمايها يبقدرو  ي  مه  الدماا في القصهر التي اِت

البادده  . ويبحثدده  عددن الددديايير فددي األمعدداا! َمددا صددالح الدددين ، فلمددا اِددتر  بيددَ 
المقددد  بدد ِ األمددا  للصددليايين ، ووفدد  لهددف بفمءدد  عهدده ه ، وجددا  الم ددلمه  علدد  

، َطلدب َلدف  َعدائهف ووطأوهف مها  َرفتهف ، ةت  َ  الملَ العا ِ ، شقيب ال لاا 
َي د   رقيب من األِدر  ، ومدَن علد  جمءد  األرمدن ، َوذ  للباريدرب بحمدل الصدليب و

َواجهن   « .الم ء   ، َوبءح لألميرات والملم  بزياَر َ
عل   -وا يت   المفاِ في الظالِ اِتعراض ذلَ الخَ الاهيل للحروب الصلياء  

َارها قَ مدن جايدب  ولمن يل ي َ  يقِه : َّ  ه ه الحرب -مدار التاريخ  لف تض  َو
َيفبدار ةدديثًا . ةيدث َبيدد الم دلمه  فيهدا  الصلياء  . ويل ي َ  ي كر ماذا ةدث في 
عددن بلددَر َبدديهف ، فقتددل مدد هف اْ ددا عًددر َل ددًا َولقددي األرنعدد  اْلام البدداقه  فددي البحددر 
م  يين من الفزيَر! ويل ي َ  ي كر مداذا وقد  فدي قادرص ، ةيدث م د  الاعدام والمداا 
عن الفهات التي يقا ها بقايدا الم دلمين ه داب لءمهتدها جهعدًا وعاًدًا ، فدهق مدا ِدلَ 
علدديهف مددن التقتيددل والتدد بءح والتًددريد! ويل ددي َ  يدد كر مددا تزاولدده الحبًدد  فددي اريتريدد  
وفددي قلددب الحبًدد  ، ومددا تزاولدده كي ءددا مدد  المائدد  َلددف م ددلف الدد ين ي تمدده  َّلدد  َصددل 

لد  قدهمهف الم دلمين فدي الصدهماِ! ويل دي َ  يعلدف صهمالي ، ويريددو  َ  ي ضدمها َّ
 ماذا تحاوله الصلياء  في ال ه ا  الف هني!

ويل ددي لتصددهير يظددَر الصددليايين َّلدد  ااِددالم َ  ي قددل فقددَر مددن كتدداب لم لددف َورنددي 
 يقِه يءه؟ 1944صدر ِ   

لقددد ك دددا يخدددَهم بًدددعهب مختل ددد  ، ولم  دددا بعددد اختبدددار ، لدددف يفدددد مادددررًا لمثدددل هددد ا » 
 لخهم .ا
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. لقد ك ا يخَهم من قال بالخار اليهده   ، والخادر األصد ر ، وندالخار الالًد ي . 
َّا َ  ه ا التخهي  كله لف يت ب كما تخيل اه . َّي ا وجديا اليهده  َصددقاا ل دا ، وعلد  
ه ا يله  كل مضاهد لهف عدويا األلد! ْف َري ا َ  الاالش   ةل اا ل ا ، َما الًدعهب 

 ِو  يمقراطء  كار  تقاومها . ولمن الخار الحقءقي كامن في يظام الص راا فه الَ 
ااِالم ، وفي قهته عل  التِه  وااخضاع ، وفي ةيهيته . . َّيه الفدار الهةيد في 

 » .وجه ااِتعمار األورني 
 وووووووووووووووووو
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 بل ك ن نبي  رسوال
 

 )الًبل  ااِالمء (  
 ظريات الم حرف  لت  ير ال هض  التي قامَ بدين قَدم بعَّ الم تًرقين جمل  من ال 

العددرب وظهدددهر الدولددد  ااِدددالمء  ، وةددداولها جاهدددين َ  يلغدددها الصدددبغ  الدي ءددد  لهددد ه 
الحركدد  التاريخءدد  ، وقددد َفضدد  بهددف ذلددَ َّلدد  جعددل ااِددالم مفددَر  ْددهَر لل قددراا هددد 

  َ  يعَزَ القءف لف يلن َكثر من مصلح اجتماعي َرا  األغ ءاا ، وقالها : َّ  ال اي 
ال اهددل  فدددي المفتمددد  الددد   يًدددأ يءددده ، والدد   كدددا  يمدددهج بمظددداهر التخلدددف وال  دددا  
 –األخالقي وااجتماعي ، فلدف يفدد َفضدل مدن الددعَه َّلد   يدن جديدد ، َو  يدتقَمص 

  ور ال اي المبعهث من رب العبا . -بزعمهف 
مح َّل  الملدَ وال دءاَر كا  رجاًل يا  وقامَ يظري  َخر  مغايَر ، وهي َ  ال اي 

عل  مقاليد األمهر ، فهه  ل   ه خا  تعتمد عل  تفمء  ال ا  من ةهلده والتغريدر 
اعدته في ذلَ الظروم ااجتمابءد  التدي ْوجدد  بهف من م الب ه ا الدين الفديد ، ِو
فيهددا ، ةيددث كددا  ال ددا  فددي َمدد  الحاجدد  َّلدد  يظددام يلددَف شددتات العددرب ، ويفمعهددف 

، بعددد َ  َيهلددتهف الحدروب ، وذاقددها مددراَر ال قددر والحرمددا  ، وهلدد ا علد  كلمدد  واةدددَ 
 التَف العرب ةهله وايضَمها تحَ لهائه ، وقالها  عهته التي َت  بها . 

تًدمل مدا ذكدروه مدن جهايدب ال ءاِد    ومن المعلدهم َ  الددعَه التدي َتد  بهدا ال ادي 
ايب ويزع الاداب  ال ادهَ  وااصالح ، لمن المًلل  تممن في ااقتصار عل  ه ه الفه 

 م ها ، وإلباِها ْهنًا ما َيا مفر ًا .
ولتعريدد  هدد ه اْلراا الم حرفدد  ونءددا  بااليهددا ، ِدد قهم بعددرض هدد ه اْلراا علدد  الهاقدد  
التاريخي وفب ما يقتضءه الم هج العلمي ، ْف ل  ظر هدل ِء دع هف ذلدَ فدي الهصدِه 

 َّل  رؤيتهف الما ي  َم ا ؟ .
 مصلحًا ِءاِءًا ؟   هل كا  ال اي 

ِه هللا  َات لي  دي قاعدا   َوا : َّ  اتصام ِر بالحزم والثبات ، وعدم تقديف َيد  ت دا
مثددددل هدددد ا اا عدددداا ؛ َّذ َّ  مددددن صدددد ات ال ءاِدددديين َ  يدددددوروا فددددي فلددددَ مصددددالحهف 
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َِ عدن بعدَّ الثهابدَ  الًخصء  ، وما يقتضءه ذلَ من ااتصدام بالمرويد  فدي الت دا
 .َو شيا من المبا  ا 
ِه هللا  عل  ال قدءَّ مدن ذلدَ ، ولد لَ يفدد مهق ده واهدحًا مدن   لمن الًأ  م  ِر

األعرابي ال   قدم َّلءه ليبايعه ، كما رواه الحاكف في م تدركه والايهقي في ِ  ه عدن 
ددِه هللا  ألبايعدده علدد  ااِددالم ،   ابددن الخصاصددء  رهددي هللا ع دده قدداِ : َتيددَ ِر

دهله ، وتصدلي الخمد  فاشترط علي : ) تًهد َ  ا َّلده  َّا هللا َو  محمددا عادده وِر
وتصهم رمضا  ، وت    الزكاَ وتحج الايَ ، وتفاهدد فدي ِدايل هللا ( ، قداِ : قلدَ 
دل  ِه هللا ، َما اْ تدا  فدال َطءقهمدا : َمدا الزكداَ فمدا لدي َّا عًدر ذو  هدن ِر : يا ِر

غضدددب مدددن هللا ؛ َهلدددي وةمدددهلتهف ، َومدددا الفهدددا  فيزعمددده  َيددده مدددن تدددهَل  فقدددد بددداا ب
دِه هللا    فأخام َّذا ةضريي قتاِ كرهَ المهت وخًعَ ي  ي ، قاِ : فقدبَّ ِر

يده ْف ةركها ، ْف قاِ : ) ا صدق  وا جها  ؟ يبف تدخل الف   ؟؟ ( قداِ : ْدف قلدَ 
ِه هللا ، َبايعَ . يبايع ي عليهن كلهن  .  يا ِر

ما عن َبي واقد الليثي رهدي هللا ك لَ ي تهق  ا ما رواه اامام َةمد وابن ةبا  وغيره
ِه هللا  َّل  ة دين ، يقدِه الصدحابي الفليدل :     ع ه ، َيهف خرجها من مل  م  ِر

وكا  للم ار ِدَر يعل ه  ع دها ، ويعلقه  بها َِلحتهف ، يقداِ لهدا   ذات َيدهاط   ، 
ِه هللا ، اجعل ل ا ذات َي هاط كما قاِ : فمرريا ب دَر خضراا عظءم  ، فقل ا : يا ِر

ِه هللا  د  (   لهف ذات َيهاط ، فقاِ ِر : ) قلتف وال   ي  ي بيده كمدا قداِ قدهم مِه
 ( . 138: } اجعل ل ا َّلها كما لهف  له  { ) األعرام : 
ددِه هللا  دداء  ، َو   ويتضددح مددن ذلددَ المهقددف وغيددره َ  ِر ا يرهدد  بددالحلِه الِه

الهددم الد   ْبعدث ألجلده ، َّيده االتقاا في م تصف الاريب ، وذلَ يداب  مدن طاءعد  
دِه مددن هللا تعددال  َّلدد  ال دا  جمءعددًا ، ومهمتدده هددي تالءدي ااِددالم َّلدد  ال ددا  كمددا  ِر
هه ، فلء  فدي يدده َ  يقادل م داهج مقترةد  َو َفمدارًا بديلد  عدن الًدرع االهدي،َو َ  

 يادِ َو يغير شيئا مما َمره هللا بتالءغه، وذلَ َمر في غاي  الهههح .
َّ  ميددِه ااي ددا  ومعددالف شخصديته تتضددح فددي وقددَ مبلدر مددن ةءاتدده ، وهدد ه ْايءدا : 

الميِه تت ام  لتمَه  القالب ال   يمَيز ال ر  عن غيره ، ول ضرب مدثال فلده َ  رجدال 
َمايده ،يقي دا ِديتأْر الهلدد  َعامد  ِءاِدء  ، َوبدهه َةدد َكادر الزعمداا فدي  يًأ فدي بيدَ 
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تظهر يءده ِدمات الد    القء ا يد  ؛فااي دا  ابدن بيئتده كمدا يقهلده  .وإذا به ا الفه ِو
ِه ويًأته لهجدديا َيده قدد متهاهدعًا خ دءَّ الف داح ، رابءدًا للغد ف  يظريا في ِيَر الِر

، وايظر وتأمل هد ا ال ادي المدريف لمدا َر  رجداًل مقدااًل يرتعدد رهبد  م ده ، –ا اابل  –
ََ مدن قدريش كايدَ تأكدل فقاِ له: ) هَه  علءَ ؛ فإيي ل دَ بملدَ ، َّيمدا َيدا ابدن امدر 

 القديد ( . 
م  َمدر  خدر ، وهده َ  ال ادي  فدي شدبابه مدا كدا   ابءدًا ل   ده ، وا اشدْتهر ع ده   ْو

ديل  َّعالمءد   عائءد  فدي ذلدَ العصدر  –الًعر  َهدف ِو ، ولده كدا  مريددًا  -وال   هه 
 ابتداًا للحلف ، لهءأ َرهءً  لدعهته بالًعر ، ولدعا ال ا  َّل  ي  ه . 

ا : مددن المعلددهم َ  ملدد  ومددن ةهلهددا كايددَ ْو ءدد  مددن جهدد  ، متغلغلدد  فددي َوةدداِ ْالثدد
ال قر من جه  َخر  ، ومرجد  ال قدر الد   َلدَف بهدا َّلد  ال ءاِد  التدي ايتهفهدا اليهده  

َع اقهف .  م  العرب في َّغراقهف بالرنا ، َّل  ةدٍَ َذلها بها 
للهصدِه َّلد  الحلدف ، بدأ   َقصدر الادرق   ومن الاداه  والحاِ ه ه َ  يَتخد  ال ادي 

يعل هددا ةرنددًا علدد  اليهدده  م ددتغاًل روح المراهءدد  التددي ت امددَ فددي ي دده  الملَيددين كددرَ َ 
فعدٍل تفدداه هدد ا الظلددف وااِدتادا  ، مدد  هددروَر ال ددلهت عَمدا يثيددر قهمدده علءدده مددن ذم 

ا  واألص ام َو ال يل من ملايتها .  األْو
صعب الارق َوكثرها وعدهَر فدي ةءاتده ، اختار َ  لمن العفيب في األمر َ  ال اي 

لقد كايَ مادَ  عهته هي يا  األص ام وت  يهها ، األمر الد   ََ   َّلد  كراهءد  قهمده 
له ه الدعَه الفديدَ ، فما  التع يب له وألصحابه  –ال ين هف َول  ال ا  ب صرته  –

ملَ وال دءاَر وتًريدهف عن  يارهف ، وكل ذلَ يدَل ا َ  مقصده لف يلن له عالق  بالت
 ، َّيما هه في َّخراج ال ا  من ببا َ العبا  ، َّل  ببا َ رب العبا  .

ممددن هددف ِاِدد  لألمددف كددايها مدددركين لادداب    رابعددا : َّ  الملددهب المعاصددرين لل اددي 
ال اَه في شخصَيته ، ويتضح هد ا مدن خدالِ مدهاق هف التدي اتخد وها تفداه هد ه الددعَه 

لهها في ه ا الصد  ، َوقرب مثالين عل  ذلَ ، مهقف الفديدَ ، واعترافاتهف التي ِفَ 
كل من ال فاشي وهرقل ، َما ال فاشي ملدَ الحبًد  ، فد حن يعلدف مدا وصدل َّلءده مدن 
ة ددن ِءاِدد  لًددعبه ومددا َ اه ذلددَ مدددن تهافددَ ال ددا  ل ددل   َرهدده ، ويعلددف َيضدددًا 

الدرغف مددن  اتصداله بالديايد  الم دءحء  مدن خدالِ األِدداق   الد ين كدايها بأرهده ، وعلد 
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الرغب  في الزعام  ال ءاِء  ، بل تفاَو ذلدَ َّلد    ذلَ ، فلف ي هف من  عَه ال اي 
بدعَه ه ا ال اي ، َتراه ي عن لرجل يامح َّل  الزعام  المفر َ ، في وقَ لف  اايما 

 يلن ذلَ الرجل يملَ من َمر ي  ه وا من َمر َصحابه شيئا ؟
َبءف الحبً  ، قد اِتم  َّل  كال  م جع ر بن َبي طالب رهي هللا ع ه عن ال ادي َّ  

  وةقءق  الدين ال   جاا به ، فَر  َيهار ال اَه ت اثب مدن ِديرته العادَر ، وعلدف َيده
من ذات المًلاَ التي َت  م ها مِه  علءه ال الم ، فقاِ :   َّ  ه ا وال   جاا بده 

 مِه  لءخرج من مًلاَ واةدَ   .
وم ، والدد   اِددتال  شددأ  هدد ه الدددعَه الفديدددَ فددي كدد لَ الًددأ  فددي هرقددل عظددءف الددر 

َبدءف قدريش ، فقدد  وقَ مبلر ، من خالِ محاوَر هام   ارت بي ه ونين $َبي ِ ءا  
رو  اامام َةمدد ب د د صدحءح َ  هرقدل قداِ ألبدي ِد ءا  :   َّيد  ِدألتَ عدن ي دبه 
دألتَ  ل تبعث في ي دب قهمهدا ، ِو هدل يءلف فزعمَ َيه يءلف ذو ي ب ، وك لَ الِر

قاِ ه ا القِه َةد م مف قَ قاله ؟ ، فزعمَ َ  ا ، فقلدَ : لده كدا  َةدد مد مف قداِ 
دألتَ هدل ك ددتف تتهمهيده بالمدد ب  هد ا القدِه قالدده قلدَ : رجدل يددأتف بقدِه قيدل قالدده ، ِو
َعرم َيه لف يلن لي ر الم ب عل  ال ا   قال َ  يقِه ما قاِ ؟ فزعمَ َ  ا ، فقد 

ِدألتَ هددل كدا  مددن  بائده مددن ملدَ ؟ فزعمددَ َ  ا ، ويلد ب علدد  هللا عدز وجددل ، و 
ددألتَ َشددرام ال ددا   فقلددَ لدده كددا  مددن  بائدده ملددَ قلددَ رجددل يالددب ملددَ  بائدده ، ِو
ددألتَ  ددل ، ِو يتبعهيده َم هددع اؤهف ؟ ، فزعمددَ َ  هدع ااهف اتبعددهه ، وهددف َتبداع الِر

دألتَ ةت  يتف ،  اايما هل يزيدو  َم ي قصه  ؟ ، فزعمَ َيهف يزيدو  ، وك لَ  ِو
 اايمددا هددل يرتددد َةددد ِددخاه لدي دده بعددد َ  يدددخل يءدده ؟ ، فزعمددَ َ  ا ، وكدد لَ 

دألتَ هدل يغددر ؟ ، فزعمدَ َ  ا  ةين يخالَ بًاشته القلهب ، ا ي خاه َةدد ، ِو
دألتَ هدل قداتلتمهه وقداتلمف ؟ ، فزعمدَ َ  قدد فعدل ، َو  ةدرنلف  دل ، ِو ، وك لَ الِر

ددل تاتلدد  وةرندده يلدده   وا يددداِ علددءلف المددر  َ ، وتددداله  علءدده األخددر  ، وكدد لَ الِر
ددألتَ بمدداذا يددأمركف ؟، فزعمددَ َيدده يددأمركف َ  تعادددوا هللا عددز  ويلدده  لهددا العاقبدد  ، ِو
وجدددل وةدددده ا تًدددركها بددده شددديئا، وي هددداكف عمدددا كدددا  يعادددد  بددداؤكف، ويدددأمركف بالصددددق 

َعلددف َيدده  والصددالَ والع ددام، والهفدداا بالعهددد َو اا األمايدد ، وهدد ه صدد   ياددي قددد ك ددَ 
 خارج ولمن لف َظن َيه م مف  .
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خام ددا : لدده كددا  الملددَ غايتدده ، لمددا  فددي عددرض قددريش لدده َ  يفعلددهه ملمددا طريقددًا 
مختصددرًا لهدد ه الغايدد  ، لم دده َبدد  ذلددَ ، وتم ددَ بمادددَ ياهتدده ، ممددا ي  ددي صددح  هدد ا 

 اا عاا .
ِددابًا فددي التملددَ  ِا ِددا : َيدده يهجددد فددي التدداريخ يمددهذج لرجددل ا عدد  ال اددَه لءفعلهددا

والزعامددد  ، هددد ا الرجدددل هددده م ددديلم  بدددن ْمامددد  المعدددروم بم ددديلم  المددد اب ، ويريدددد 
بت لءَ الضها عل  ةءاَ ه ا الرجل َ  ياَين َ  اِتغالِ ال اَه للهصِه َّل  ال دلا  
َمر ا يملن َ  يخ   علد  عقدالا ال دا  ، وا َ  يلتدب  شدأيه علد  عدامتهف ، وهده 

  قَر التالء  .ما ِهم يههحه في ال
َّي ا ع دما يقَر ِيَر هد ا الرجدل ، فإي دا يفدد َ  َصدل ةركتده وا عائده لل ادَه َّيمدا كدا  

قادل َ    ما ءا عل  ةب ال لا  والتملَ ، ويلم  ه ا مبلرًا ع دما جاا َّلد  ال ادي 
يَدعي ال اَه ، فقد رو  اامام البخار  وم لف عن عادهللا بن ببا  رهي هللا ع همدا 

ددِه هللا قدداِ :  ففعددل يقددِه : َّ  جعددل لددي   قدددم   م دديلم  المدد اب   علدد  عهددد ِر
كمدا فدي  –  محمد األمدر مدن بعدده تبعتده   ، ونعدد َ  اَ عد  ال ادَه كتدب َّلد  ال ادي 

دِه هللا ، َمدا بعدد ، فدإيي  -م  د َبي عهاي   ِه هللا َّلد  محمدد ِر :   من م يلم  ِر
ض ولقدددريش يصدددف األرض ، ولمدددن َْشدددركَ فدددي األمدددر معدددَ ، وإ  ل دددا يصدددف األر 

قريًددًا يعتدددو    ، ولمددا كددا  م دديلم  طامعددًا فددي الحلددف ، اِددتغَل الددروح العصدداء  فددي 
قهمه فقام بإذكائها ةت  ْيمثر من َتباعه ، فل  ظر َّلءده ع ددما خادب ال دا  قدائال :   
ثر َريد َ  تخارويي بماذا صارت قريش َةب بال اَه واامامد  مد مف ؟ وهللا مدا هدف بدأك
م مف وا َيفد ، وإ  بال كف ألِو  من بال هدف ، َومدهالمف َكثدر مدن َمدهالهف   ، وكدا  
ك بده مددن الفددالا بحيدث َ  عمددرو بددن العداص رهددي هللا ع دده قداِ لدده قاددل َِّددالمه : 

َعلف َيَ تم ب ، وقاِ َةد َتباع م يلم    –وهه طلح  ال مر   –وهللا َّيَ لتعلف َيي 
دًا صدا ق ، ولمدن كدَ اب رنءعد  َةدب َّلي دا مدن صدا ق له : َشهد َيَ كاذب َو  محم

 مضر  .
فهددا يحددن يددر  م دديلم  قددد اتضددح قصددده مددن خددالِ مهاق دده وكالمدده ، فددأين هدد ا مددن 

ِه هللا  دالته ؟ ، َّ  ذلدَ ممدا ا يخ د  علد    ِر ال   شهد له معاصروه ب اهتده وِر
 كل م صف عاقل .
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َعمده الم تًدرقه  ةدِه ِابعا : تاالع ا كتب ال ير بحا ْ  فريددَ تمًدف ب ادال  مدا 
طاءعدد  الددددعَه ااِدددالمء  ، وذلدددَ ةي مدددا ايم ددد َ الًدددم  يدددهم مدددات َّبدددراهءف ، فقددداِ 

دِه هللا  : ) َّ  الًدم  والقمدر  يتدا    ال ا  : ايم  َ لمهت َّبدراهءف ، فأجدابهف ِر
 من  يات هللا ، ا ي م  ا  لمهت َةد وا لحءاته ( مت ب علءه .

ن ال ددو  رةمده هللا معلقددًا علد  هد ه الحا ْدد  :   لده كدا  ملددا  يقدِه الًدءخ َبده الح دد
دِه هللا  َبدءف مدن الزعمدداا ،   ِر فدي هد ه الم اِدب  الحزي د  َ   اٍع مدن الددعاَ ، َو 

َّذا لدف يهَفدب َّلد  ي ءده  –َو قائد  عَه َو ةرك  َو جماعد  ، ل دلَ علد  هد ا المدالم 
تده وةركتده ، وظددَن َيده لدف ي ددترع ظ دًا م ده َ  ذلدَ المددالم َّيمدا هده فددي صدالح  عه  –

اايتباه َّل  ه ه ال اةء  ، بل َّ  ال ا  بأي  هف فَمروا فدي ذلدَ ، وقدالها : َّ  الًدم  
ِه هللا   . َّذًا فهه لء  بمللف ب  ي ه ا الت مير .  ايم  َ لهفاَ ابن ِر

ر وذلَ هه ال رق بعي ه بين ال اي وغيره ، فإ  األةداث التي ي دتغلها َصدحاب الت ميد
يددددر  األياءدددداا المددددرام علدددديهف ال ددددالم َ   –وإ  كايددددَ ةددددها ث طاءعءدددد   –ال ءاِددددي 

اِددتغاللَها علدد  ة دداب الدددين ةددرام ، َومددر يددرا م الم ددر ، وا َ ر  َ  َةدددًا ِدده  
َعمداا ال ءاِد    محمد  قد صدق في هد ا اامتحدا  مدن غيدر مِ  دي الفماعدات و

  . ايته  كالمه بتصَرم .
علد  عددم رندَ ال دا  بًخصده َو   المدريف كءد  ةدرص ال ادي  فايظر َيها القار ا

دءخ البعدد العقائدد  فدي مثددل  تاهيد  هد ه الحا ْد  لمصدلحته ، بدل ايظدر كءدد  قدام بتِر
َبءف ِءاِي   ه ه الحها ث المهيء  ، مما ي  ي قاعًا كهيه مفر  

َلددب ْام ددا : كددل الًددعهب تددر  مددن ةددب قائدددها َ  يتمَلددَ األراهددي ويتمتَدد  بالمدداِ ويتق
الثددراا َو  يظهددر ذلددَ فددي   فددي ال عددءف ، فمددا  مددن الااءعددي َ  يًددتهر عددن ال اددي 
َهددده ، ةتدد  ََْددر   بيتدده وملب دده وم ددل ه ، لم  ددا ي اجددأ بب دداط  ةءدداَ ال اددي  ومددد  

ذلَ في َصحابه رهها  هللا عليهف ، وقد َر  عمر بن الخاداب رهدي هللا ع ده َْدر 
دِه هللا يبلد  ، فقدا  الحصير في ج ب ال ادي  : ) مدا يبلءدَ ؟ ( ، فقداِ   ِ لده ِر

دِه هللا   ، فقداِ لده : )  ِه هللا ، َّ  ك ر  وقءصر يءما همدا يءده ، َويدَ ِر :  يا ِر
َمدددا ترهددد  َ  تمددده  لهدددف الدددديءا ول دددا اْلخدددَر ؟ ( رواه البخدددار  ، فلمددداذا يدددراه ي َضدددل 
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ع دد هللا مدن ْهابده شظف العءش وق َه الحءاَ عل  رغدها له لدف يلدن متاَلعدًا َّلد  مدا 
 ويعءمه ؟ 

علد  ال دم  والااعد  فدي   تاِعا : جاات وفه  األيصار ع د العقبد  لمبايعد  ال ادي 
ر به ال ادي  ًَ   الم ًَ والملره ، وعل  الدفاع ع ه ةت  المهت ، فما المقابل ال   ب
  ، َصحاب ه ه الاءع  ؟ َّيه لدف يلدن مداًا يا لده لهدف ، َو وعده ًا علد  م اصدب قءا َيد

درهف بالف د  ،  ًَ َو َمايَي في رقاع من األرض ، لم ه ِما بهف عن كل ةاام الديءا ون
والمل ددَ لل ظددر َيهددف لددف ياددالاها بًدديا مددن هدد ه األمددهاِ ، ولمددن تدددافعها للاءعدد  وهددف 
يعلمه  َيهف قد يدفعه  َرواةهف ْم ًا له ه الاءع  ، وله كا  ه اا القهم لف يلم ها يءه 

اق ددها علدد  مثددل تلددَ الاءعدد  ، فددأَ  شدديا يغددريهف علدد  المددهت فددي صدددق  عهتدده لمددا و 
 مقابل غير معلهم ؟ ا شَ َ  ه ا يعد  لياًل عل  صدقه . 

 مصلحًا اجتمابءا ؟   هل كا  ال اي 
المثيدر مدن  ااي دايء  ْبعث ليتَمف ملارم األخالق ، ويضء  َّل  ا  ا شَ َ  ال اي 

وإ  البعددد األخالقددي فددي مبا ئدده واهددح بددال مددراا ،  المعددايي ال ددامء  ، والمثددل العلءددا ،
لمددن َ  يحلدده للددبعَّ َ  ي َ ددر  عهتدده بايتحدداِ ال اددَه ، وااةتءدداِ باِددف الدددين ، كددي 
ي دهف فدي ايتًدداِ قهمده مدن اايحددالِ الخلقدي ، ومحارند  الهءم دد  القالءد  ، فهد ا مددا ا 

 .   ال اي يقهله عاقل م صف ، عرم التاريخ ، َو اطل  عل  جزا من ةءاَ 
وال قاط التالء  تاَين تهافَ تلَ ال ري  ، َويها ا تعدوا َ  تمه  َفمارًا يابع  من ي ده  

 مغره  :
َوًا : َّ  جهايدب الحءداَ ااجتمابءد  تًدمل عددَ َبعدا  : البعدد المد َظف لعالقد  ااي ددا  

اجتمداعي  مفدَر  مصدلحٍ   ب   ه ، والبعد الم ظف لعالقته بمن ِهاه ، وله كدا  ال ادي 
لمددا  تركيددزه األعظددف علدد  هدد ين البعدددين ، بي مددا يددر  فددي الهاقدد  َ  العمددا  الحقءقددي 
َعمب مدن القضديتين ال دابقتين ، َّيده الْبعدد العقدد  ،  ال   قامَ علءه  عهته هه ْبعد 

 والمتمثل في عالق  ااي ا  بخالقه ومهاه .
َ وتهةيدد هللا جدَل وعدال ، وهد ا لقد ترَكزت الدعَه ااِالمء  في َكثر مظاهرها بالعبدا 

يددأمر ال ددا    البعددد لددء  لدده عالقدد  مباشددَر بااصددالح ااجتمدداعي ، فمددا بدداِ ال اددي 
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بعبددا َ هللا وةددده ؟ ومددا عالقدد  األخددالق بتحَمددل َببدداا تمددالء  ْتًددغل بمفملهددا ةءدداَ 
 ااي ا  اليهمء  ؟ .

يَّ الروح عل  ال ضديل  ، وه ا قد يقِه الم تًرقه  : َّ  له ه التمالء  َْرًا في ترو 
لمن ه ا ا يتماش  م  ال هي عن ببدا َ األصد ام ، وا مد  وجدهب الادرااَ مدن الم در 

 والمافرين ، مما يفعل ا يقا  بتهافَ مثل ه ا الَر  .
ْايءدًا : َّ  هد ا الت  دير ال ظدر  لءقدف عدداجزًا عدن ت  دير بلداا الصدحاب  العائددين مددن 

َ ، ويقف عاجزًا ك لَ عن ت  ير ةرصهف عل  قتداِ الغزوات َّذ لف ْتمتب لهف الًها 
ذويهددف ون ددي جلدددتهف ، ةتدد  تددر  الهالددد يقتددل ولددده ، واألخ يقتددل َخدداه ، كددل ذلددَ فددي 
ِايل ه ه الدعَه الفديددَ ، كمدا َ  هد ه ال ظريد  لتعفدز عدن ت  دير رهدا المهداجرين 

غيدر معلدهم ، لده  َ  يتركها  يارهف َومهالهف ، ويختاروا م ارقد  األوطدا  ، َّلد  مصدير
 .  لف يعلمها يقي ًا ب اهته 

ْالثددًا : َّ  المتاَلددد  َّلددد  محتهيددات الددددين ااِدددالمي يفدددد يءدده العديدددد مدددن التًدددريعات 
المختل دد  واأليظمدد  المحلمدد  الدقءقدد  ، خصهصددًا مددا يتعَلددب بفهايددب القضدداا واافتدداا 

ثيدددَر لمدددي تخدددرج والحدددو  ، والًدددأ  فدددي الم ددداهج األرهدددء  القهَيددد  َ  تفتمددد  عقدددِه ك
ب ظام متمامل كه ا ال مهذج ، ا َ  يله  م ب  ه ا الدِتهر من رجل َمدي ا يعدرم 
القرااَ وا المتاب  ، م ًغٍل بعبا ته وااجتماع بصحابته ، ومثل ه ا التصَهر يقتضدي 
َ  تمددده  هددد ه الًدددريع  مدددن مصددددر ِدددماو  ، ا اجتهدددا ات بًدددريٍ  عرهددد  للخادددأ 

 والصهاب .
 : َّ  ااصدددالح ااجتمددداعي هددده قاِدددف مًدددترب بدددين الدددديايات ال دددماوي  ويقدددِه َخيدددراً 

والدعهات األرهء  ، ك لَ يءما يتعلب بالدعهات ال ءاِء  ، فالمل ي دع  َّلد  تحقيدب 
ااِددتقرار وت ظددءف الحءدداَ ، ولم ددا ةي مددا يددتملف عددن  يددن َتدد  مددن ع ددد الخددالب الحلددءف 

َوشدمل م هفدًا ، فلدء  هده بالمقتصدر  فمن الاداه  َ  يله  َِو  يااقا َوكمل يظامداً 
 عل  جايب من جهايب الحءاَ َو يظام من يظمها .

وإذا كددا  األمددر كدد لَ ، فمددن ال دد اج  َ  يهصددف الدددور الدد   قددام بدده خدداتف األياءدداا 
دلين بأيده مفدر  عملءدات َّصدالةء  فدي المفتمد  العرندي ، َو محداوات لتصددَدر  والمِر

ف فددي جزيددَر العددرب ، فددال م دداص مددن ااعتددرام الزعامدد  وال ددءاَر علدد  مقاليددد الحلدد
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بدددالحب الهاهدددح ، وهددده مدددا عَادددر ع ددده الم تًدددرق   تريتددده    بقهلددده :   َّذا صدددَح فدددي 
العقِه َ  الت  ير الماَ   يملن َ  يله  صالحًا في تعليل بعدَّ الظدهاهر التاريخءد  

ددقهطها ، فددإ  هدد ا الت  دير المددا   ي  ًددل فًدداًل المادر  ، ونءددا  َِددباب قءددام الددِو ِو
ذريعًا ةين يرغب في َ  يعَلل وةدَ العرب وغلاتهف عل  غيدرهف ، وقءدام ةضدارتهف ، 
بدددات َقددددامهف ، فلدددف يادددب َمدددام المددد رخين َّا َ  ي ظدددروا فدددي العَلددد   وات ددداع رقعدددتهف ْو
الصددحءح  لهدد ه الظدداهَر ال ريدددَ ، فيددر  َيهددا تقدد  فددي هدد ا الًدديا الفديددد : َا وهدده 

 ااِالم   .
َهلها ، فأ  ةف  بعد ذلَ ت    ، َّذا كدا  مدا ِداب ا ْيق د  تلَ هي شه ا َ شاهد من 

.!! 
------------- 
 من مصا ر المقاِ : 

 مفل  الم ار : للًءخ محمد رشيد رها -
 شاهات التغريب : األِتاذ َيهر الف د  -

 وووووووووووووووووو
 الوس ئل النبوي  عي الاةوة إلى هللا

 
   شاهين)الًبل  ااِالمء ( ي ر  

دل هللا تعددال  ياءدده محمددًدا  بالهددد  و يددن الحددب، َومددره بددالاالغ والاءددا ، وإيصدداِ   َِر
 الدعَه َّل  كل من يمل ه َّيصالها َّلءده ، فقدام ال ادي بهد ا األمدر ةدب القءدام، ولدف يددع 

  ِددايال يملددن مددن خاللدده َ  يدددعه َّلدد  هللا َّا ِددلمه ، وا طريقددًا َّا ولفدده، فأرشددد
دديل  مهمددا تء ددرت َِددبابها وكايددَ مًددروع  ، ومددن الدددعاَ بعددده  َّلدد  اِددتعماِ كددل ِو

ائل التي اِتخدمها المصا   علءه الصالَ وال الم في الدعَه َّل  هللا :  الِه
 َوا: الدعَه ال ر ي 

فمدددا  فدددي بدايددد  الددددعَه يدددتلم  َصدددحاب العقدددِه الدددهافَر واألي ددد  الزاكءددد  واألخدددالق 
ح لهددددف َصددددهلها، ويدددددعههف لإليمددددا  بددددالل، الحميدددددَ يءعددددرض علدددديهف  عهتدددده ، ويًددددر 
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فاِدتفاب لده الدبعَّ الد ين كدايها يدهَا َمد  ااِدالم : كدأبي بلدر الصدديب ، وعلدي بددن 
 َبي طالب َوم ا الاَر خديف  ب َ خهيلد رهي هللا ع ها .

وكا  غالب اِتخدام ه ا ال هع من الدعَه في بداياتها في مل  كما ةددث مد  الا يدل 
ددددي ، َوبددددي ذر  الغ ددددار  ، وغيرهمددددا .. ولددددف ي قادددد  هدددد ا األِددددلهب فددددي الدددددعَه الدِو

بالهفَر، ولم ه بقي طريقًا من طرق الدعَه َّلءه ِبحايه ا ي قا  َبًدا، ويملن التمثيل 
لفاره اليهه   ع د بءا ته في مرهه فعرض علءده ااِدالم فأِدلف   له بدعَه ال اي 

. 
 ْايءا : الدعَه الفمابء 
ملدد  ةيددث كددا  يدددعه الددرهَ مددن قددريش ، ْددف كايددَ مدد  وفددد  وكايددَ يهاتهددا َيضددا فددي

األيصار في العقاتين األول  والثايء  ، ْف اِدتمر ذلدَ بعدد  خدِه عدد  مدن المددعهين 
دديل   فدي ااِددالم ، فمدا  يلقدداهف ال ادي فددي  ار األرقددف .. وفدي المدي دد  َخد ت هدد ه الِه

ائل الدعَه صهًرا عدَ ، م ها الخااب  ، والمهاعظ ،   وغيرها.من ِو
 ْالثا : الهعظ والت كير

وقدد كددا  المصددا   علءدده الصددالَ وال دالم يتخددِه َصددحابه بالمهعظدد  مخافدد  ال ددآم  
ددائل وعظءدد   والملددل ، وكددا  ي تهددز كددل فرصدد  مهاتءدد  تفمدد  الم ددلين ليهجدده َّلدديهف ِر
وت كيري  يافع ، م ها ما رواه الترم   مدن ةدديث العرنداض بدن ِداري  رهدي هللا ع ده 

ددِه هللا  قداِ :   َرفددَ م هددا العيدده    وعظ ددا ِر مهعظدد  بلءغدد  وجلددَ م هددا القلددهب و
فقل ا كأيها مهعظ  مه ع فأوص ا ، فقاِ : َوصءلف بال دم  والااعد  وإ  تدأمر علدءلف 
د   الخل داا الراشددين  عاد ، فإيه من يعش م مف ف ير  اختالفا كثيرا فعلءلف ب د تي ِو

ومحدددْات األمددهر فددإ  كددل محدْدد  بدعدد  وكددل  المهددديين عضددها عليهددا بال هاجدد  وإيدداكف
 بدع  هالل   . رواه الترم   وقاِ ة ن صحءح

 رابعا: القصص واألمثاِ
ديل  محابد   دمعه ، وهدي ِو ائل َوي رها عل  قلب المدعه ِو يل  من َي   الِه وه ه ِو
للمبار والصغار َوْرها يبق  في القلدب َكادر وقدَ ، واِدتخراج ال هائدد م هدا والمقاصدد 

ورائها َمر ي ير ل لَ اِتخدمها القر   المريف للتعلءف وتثايَ قلدهب المد م ين كمدا من 
قاِ تعال  :   يحن يقص علءَ َة ن القصص بما َوةي ا َّلءَ ه ا القر   وإ  ك َ 
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دل مدا يثادَ  من قاله لمن الغافلين  ، وقاِ ِبحايه :   وكال يقص علءَ من َيباا الِر
 هعظ  وذكر  للم م ين . به ف ا ب وجااب في ه ه الحب وم

وكمددا مددألت قصددص األياءدداا ال ددابقين واألمددف ال ددال   كتدداب هللا ، كدد لَ ذخددرت ِدد   
ددائل الدددعَه كمددا فددي ةددديث الثالْدد  َصددحاب الغددار ،  دديل  مددن ِو المصددا   به هالِه
وقصدد  األبددرص واألقددرع واألعمدد  ، وقصدد  صدداةاي جددَر الدد هب ، وقصدد  المتددداي ين 

رهددا مددن القصددص المليئدد  بددالعار والعظددات والتددي تعلددف م هددا مددن ب ددي َِّددرائيل .. وغي
َل ا يتعلف يحن َيضا م ها.   الصحاب  وما 

ل اِ الِر  خام ا : َِّر
ددال َّلدد  الدداال  لءعلمددههف  يددن هللا عددز وجددل ،   فمددا   ددل مددن علمدداا الصددحاب  ِر يِر

ددل مصددعب بددن عميددر َّلدد  المدي دد ، ولددف يم عدده ماةصددل  وكددا  هدد ا األمددر مبلددرًا فأِر
صحابه في بئر معهي  ونعث الرجء  من َ  ي تمر في ه ا ال هج الصدالح والاريدب أل

دد  األشددعر  وعلددي بددن َبددي طالددب كدد لَ  ددل معدداذًا َّلدد  الددءمن ، َوبددا مِه ال دداف  ، فأِر
 َّل  الءمن ، وغيرهف َّل  بلدا  َخر . 

 ِا ِا : المتاب 
دداا ،  ابءددًا َّيدداهف َّلدد  الدددخِه فددي  فماتددب ال اددي   يددن هللا ، وال فدداَ  الملددهب والرِؤ

ددل َّلدد  هرقددل عظددءف الددروم ، وإلدد  ك ددر  ملددَ ال ددر  ، وإلدد   بأي  ددهف َوقددهامهف فأِر
ال فاشددي ملددَ مصددر ، وإلدد  َكثددر الملددهب فددي عهددده، وفددي صددحءح م ددلف عددن َيدد  

( كتدب َّلد  ك در  وإلد  قءصدر وإلد  ال فاشدي، وإلد  رهدي هللا ع ده:  َ  يادي هللا )
 تعال  .. كل جبار ، يدعههف َّل  هللا 

 ِابعا : تألء  ال ا  با ِ الماِ
دِه هللا ) ( شديئًا قدَ ف ي صحءح م لف عن جدابر رهدي هللا ع ده قداِ :  مدا ِدئل ِر

 فقاِ : ا  .
دِه هللا ) ( علد  ااِدالم ويءه عن َيد  عدن مالدَ رهدي هللا ع ده قداِ:  مدا ِدئل ِر
َعااه قاِ: ففااه رجدل فأعاداه غ مدًا بدين جالدين، فرجد   َّلد  قهمده فقداِ: يدا شيئًا َّا 

قهم َِلمها فإ  محمدًا يعادي عاداًا مدن ايخًد  ال اقد  فقداِ َيد : َّ  الرجدل لء دلف 
 ما يريد َّا الديءا، فما ي لف ةت  يله  ااِالم َةب َّلءه من الديءا وما عليها  .
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َعا  ص ها  بن َمء    -يدهم ة دين  -ورو  م لف َيضا:  َيده علءه الصدالَ وال الم 
الددد عف، ْدددف مائددد ، ْدددف مائددد . قددداِ ابدددن شدددهاب ةددددْ ي ِدددعيد بدددن الم ددديب َ  مائدد  مدددن 

ِه هللا ) َعاايي ِر َعاايي وإيه ألبغَّ ال دا  َّلديس فمدا ص ها  قاِ: وهللا لقد  ( ما 
 برح يعاي ي ةت  َّيه ألةب ال ا  َّليس .
 ْام ا: الفها  في ِايل هللا عز وجل

َعظدف اله  ( فدي الدددعَه ِددائل التدي اِددتخدمها )قداِ الًدءخ ابددن بداَ يرةمدده هللا : وهده 
ددائل الدددعَه الباقءدد  َّلدد  يددهم القءامدد ، قدداِ علءدده  َعظددف ِو َّلدد  هللا عددز وجددل، وهدده مددن 
الصالَ وال الم )بعثَ بال دء  بدين يدد  ال داع ، ةتد  يعادد هللا وةدده ا شدريَ لده، 

َقدددي تحدددَ ظدددل رمحدددي( ]َةمدددد فدددي الم ددد د عدددن ابدددن عمدددر  [، 50/ 2/29وجعدددل ر
الفهددا  َّقامددد   يدددن هللا علدد  وجددده األرض وي دددي ال ت دد  والًدددرب ع هدددا  فالمقصدده  مدددن

واقددتالع جدد ور الاهاغيددَ الدد ين يحهلدده  بددين الحددب وال ددا : وقدداتلههف ةتدد  ا تمدده  
[، وقدداِ تعددال : ]وقدداتلههف ةتدد  ا تمدده  فت دد  193فت دد  ويلدده  الدددين هلل ...[]البقددَر: 
 [.  39ويله  الدين كله هلل .. ]]األي اِ: 

( كله جها ًا اعالا كلم  هللا و عدَه للخيدر، فعدن ابدن ببدا  رهدي د كا  قتاله )وق
ددِه هللا ) [، وفددي 1/231( قهمددًا ةتدد  يدددعههف  ]الم دد د هللا ع همددا قدداِ:  مددا قاتددل ِر
دددِه هللا ) ( قهمدددًا قدددَ َّا  عددداهف . وقددداِ لعلدددي رهدددي هللا ع ددده روايددد :   مدددا قاتدددل ِر

ددلَ ةتدد  ت ددِز ب دداةتهف، ْددف ا عهددف َّلدد   ع دددما بعثدده فددي غددزَو خياددر:  اي دد  علدد  ِر
دددِه هللا ) 3701ااِالم ....  ]البخار  ح:  ( َّذا َمدر [، وفي ةديث بريدَ: كا  ِر

َةدًا عل  جءش َو ِري  َوصاه في خاصته بتقه  هللا، ومن معه من الم لمين خيدرًا 
زوا واتغلدها، واتغددروا، ْف قاِ:  اغزوا باِف هللا في ِايل هللا، قاتلها مدن ك در بدالل، اغد

 -واتمثلها واتقتلها وليددًا، وإذا لقيَ عددوب مدن المًركين فدا عهف َّلد  ْدالث خصداِ 
فددأيتهن مددا َجدابهب فاقاددل مدد هف، وكد  عدد هف، ْددف ا عهدف َّلدد  ااِددالم فددإ   -َو خدالِ

 [،  1731َجابهب فاقال م هف وك  ع هف..  ]م لف ح 
ايددددَ  ار ااِددددالم  م دددد  َم مهددددد َ مددددن جيرايهددددا،  فالفهددددا  هددددروَر للدددددعَه ِددددهاًا َك

َهلهدا  فااِالم ةين ي ع  َّل  ال لف، ا يقصد َ  ي من الرقعد  الخاصد  التدي يعت دب 
العقيدَ ااِالمء ، َّيما هه يريدد ةالد  ال دلف التدي يلده  الددين فيهدا كلده هلل، َ  تمده  



 979 

ف بعضدًا َرنابدًا مدن  و  عاه ي  ال ا  كلهف فيها هلل، والتي ا يتخ  فيهدا ال دا  بعضده
 هللا..

ددلف فددي  عهتدده  ددِه هللا صددلىالل علءدده ِو وقددد كايددَ ه دداب َِدداليب َخددر  اِددتخدمها ِر
ددالمه علءده كددا  ي ددتخدم  ولمدن يءمددا ذكريداه غ ءدد  ي دتدِ بهددا علد  َيدده صدلهات هللا ِو
دائل فدي  عهتده َّلد  رنده تبدارب وتعدال  ،  كل ما َتءح له من َِباب وهيئ َّلءده مدن ِو

ا تعلءف للددعاَ بعدده لء دلمها ِدايله وي ديروا علد   رنده   قدل هد ه ِدايلي َ عده وفي ه 
بحا  هللا وما َيا من المًركين  َّل  هللا عل  بصيَر َيا ومن اتبع ي ِو

 وووووووووووووووووو
 

 أهااف الاةوة إلى هللا تع لى
 
 )الًبل  ااِالمء ( مصلح ِيد بيهمي

غمددهض فيهددا وا َّبهددام ، وظهددرت َصددِه جدداات الدددعَه ااِددالمء  واهددح  جلءدد  ا 
الدعَه فر ها ال ا  شامل  لمل فدرع مدن فدروع الحءداَ ، فأوهدحَ َصدِه الددين القدهيف 
وقهاعددد العلددف الصددحءح َوِدد  األخددالق ال اهددل  َوركددا  الدد ظف ااجتمابءدد  الرشدديدَ ، 

 ومبا ئ القهايين ال ديدَ ، والتًري  الحلءف .
األصددِه التددي كايددَ قائمدد  علدد  عهددده ، فددآمن  فتغلددب ااِددالم بأصددهله علدد  جمءدد 

ال ا  بأ  القر     مثل كامل     في كل شيا   ، وقهاعده التدي قدام عليهدا هدي َكادر 
 شاهد عل  ما يقِه 

َهدافها في َمرين َِاِين :  ه ه الدعَه َّل  هللا تعال  ت حصر 
 األِو :  عَه غير الم لمين لإلِالم
َهدل المتداب وغيدرهف  مع   هد ا األمدر هده َ  يعمدل علد  يًدر الددعَه ااِدالمء  بدين 

ممن ا  ين لهف َّا بعدَّ التقاليدد والعدا ات التدي ا تمدَ َّلد  الددين بصدل  ، وهد اا 
َغلاء  شعهب العالف ، وقد ِن ال اي  ه ه ال    الح د   وهدي  عدَه غيدر  -   -هف 

، َومددرهف َ   الم ددلمين َّلدد  الدددخِه فددي ااِددالم عددن طريددب ملاتبدد  الملددهب واألمددراا
َّلدد  هرقددل  -   -يالغددها َممهددف ، ومددن هدد ه المتددب كمددا ْاددَ فددي الصددحءحين كتابدده 
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دِه هللا ، َّلد  هرقدل عظدءف  عظدءف الدروم : )) ب دف هللا الدرةمن الدرةءف ، مدن محمدد ِر
الروم ، ِالم عل  مدن اتبد  الهدد  ، َمدا بعدد : فدإيي َ عدهب بدعايد  ااِدالم ، َِدلف 

َهدل  ت لف ، َِلف ي تَ هللا َجرب مدرتين ، فدإ  تهليدَ فدإ  علءدَ َّْدف األري ديين ، ويدا 
المتاب تعالها َّل  كلم  ِهاا بي  دا ونيد مف َا يعادد َّا هللا وا يًدرب بده شيئددًا وا يتخد  

 بعض ا بعضدًا َرنابدًا من  و  هللا ، فإ  تهلها فقهلها اشهدوا بأيا م لمه  (( .
ددل ال اددي  ر  ملددَ ال ددر  ، والمقددهق  عظددءف القددبَ كتبدده َّلدد  ك دد -   -وهلدد ا َِر

بمصر ، وملمي عما  ، وملَ الءمامد  ، كد لَ عدرض الددعَه بااِدالم المالئدف علد  
َولئدددَ الددد ين لدددف يتعرفدددها علددد  ااِدددالم ، كمدددا هددده مهجددده  فدددي َوروندددا َومريلدددا مدددن 

 الم ءحيين وغيرهف .
 ِالم وتاهر تًريعه .فإ  ايتًار العلهم والمعارم بين َولئَ القهم قد كًف مزايا اا

والدليل عل  َ  ه ا األمر من المملن َ  يصدل َّلد  م دته  َصدلي فدي يًدر الددعَه 
مدد  هددعف المفهدده  الدد   يادد ِ فددي  -لده صدددقَ ال ءددات ، مددا يددراه فددي هدد ا العصدر 

ددال  الخالددَ فددي الددداخل والخددارج ،  -َّشداع  ااِددالم  مددن َّقبدداِ المثيدر علدد  هدد ه الِر
َهدر فإذا ما اتفه ا َّل  مل تدب الًد و  الدي ءد  بمديريد  َمدن القداهَر ، وملتدب شدءخ األ

لهجديا ااعدا  الهائل  التي تعلن َِّالمها هلل تعال  ، ومن ةهالي ِدب  ِد ين تهجهدَ 
َعمل فيها  ابء  َّل  هللا تعال  َّلد   بأةد القمامص  ال   كا  في الالدَ ، التي كايَ 

َهدددر ألجدددل َ  يعلددد ن َِّدددالمه ، وتدددف ذلدددَ بعددده  هللا ملتدددب األمدددن ، وملتدددب شدددءخ األ
 وع ايته .

َما في الخارج فمثيدًرا مدا تاالع دا الصدحف والمفدالت وااذاعدات وغيرهدا تحدَ بداب   
ددال  المصددا    ، -علءدده الصددالَ وال ددالم  -لمدداذا َِددلمَ   المثيددر ممددن تًددرفها بِر

ومدددن األِدددباب التدددي َخدددرت م ددديَر الددددعَه ااِدددالمء  علددد  غيدددر مدددا ترجددده لهدددا مدددن 
مضدي َّلدد  كددل جددزا فدي هدد ه األرض ، هدده َ  َورونددا َّلد  عهددد الحددروب الصددلياء  ال

كايدَ تصددهر للعددالف بددأ  هدد اا العددرب الدد ين ةملددها رايدد  ااِددالم مددا هددف َّا مفمهعدد  
 من قااع الارق ورعاَ األغ ام ، ا قءم  لها وا ةضاَر ترف  من شأيها .

 فائدَ  عَه غير الم لمين
 هللا تعال  لغير الم لمين ت    َّل  هدفين َِاِيين : عل  ه ا فإ  الدعَه َّل 
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َعداا ااِالم من المبًرين والم تًرقين  َةدهما : محه الهاجه  ال يئ  التي َلصقها 
التهف .  وغيرهف بالم لمين وِر

واْلخددر : المًددف عددن محاِددن ااِددالم ، وكءدد  َ  العددالف كلدده لدده َخدد  بدده لهصددل 
 . بتهفيب هللا تعال  َّل  بر األما 
 الثايي :  عَه الم لمين َّل  الخير

د  ْهف  َطائرَ د ن لرَيَتَ قسْهدها فردي  َقدٍ  مر دن  ْكدلَر فرر  وه ا يله  في هها قهلده تعدال  : ) َفَلده ا َيَ دَر مر
َ ْرو َ () التهن :  ف  َلَعلسْهف  َيح  َمْهف  َّرَذا َرَجْعها َّرَلي هر ْروا َقه  ينر َولرْي   ر  (. 122الدَر

يَن  َمْ دددها وفدددي هدددها قه  دددٍر * َّاس السددد ر ي َ ددداَ  َل ردددي ْخ   دددرر * َّر س اار لددده تعدددال  : ) َوال َعص 
ا رر ( ) العصر: ا برالصس ا برال َحبَر َوَتَهاَصه  الرَحاتر َوَتَهاَصه  ْلها الصس  (3 - 1َوَعمر

ومع ددد  هددد ه الددددعَه هددده َّرجددداع الم دددلمين َّلددد  جدددههر ااِدددالم وتًدددريعه الحلدددءف ، 
ددهف ، وي ددي مددا علددب بااِددالم مددن خرافددات َووهددام ، مثددل : مددا وتعميددب ذلددَ فدد ي ي ِه

َجدر الايدر ، وقدرااَ المدف ،  ي م  بضرب اله ع ، والايَر ، والعءاف  ، والادرق ، و
وفدددتح المتددداب ، والمصدددحف ، وكتابددد  األةفبددد  والتمدددائف ، ومدددا ي دددمهيه تحهيادددات ، 

بلدددي َّلددد  قددددر معدددين مدددن  وااخبدددار بالغيدددب ، وا عددداا رفددد  الصدددالَ عدددن ااي دددا  َّذا
، َّلدد  غيددر ذلددَ مددن هدد ا ال دديل الفددارم مددن الخرافددات واألوهددام التددي علقددَ  اايمددا 

 به ا الدين الح ء  وهه م ها براا .
ولددده شدددئ ا تقصددديها مددد  األ لددد  التدددي ور ت فدددي ال هدددي ع هدددا ، لم دددا فدددي ةاجددد  علددد  

التدي ترشدديا  -   -مفلدات ، ولمن عل  ِايل المثاِ ، ي كر شيئددًا مد  َ لد  ال ادي 
: )) العءافددد  ، والايدددَر ،  -   -َّلددد  البعدددد عدددن هددد ا الضدددالِ المادددين .م هدددا قهلددده 

 والارق من الفاَ(( .
يهدد  عددن ْمددن الملددب ،  -   -: َ  ال اددي  -رهددي هللا ع دده  -وقددِه ابددن م ددعه  

 ومهر البغي ، وةلها  الماهن   .
ف ددأله عددن شدديا فصدددقه لددف تقاددل لدده : )) مددن  تدد  عرافدددًا َو كاه دددًا  -   -وقهلدده 

 صالَ َرنعين يهمدًا (( .
: )) َّ  للًدءاا  لمد  بدابن   م ، وإ  للملدَ لمد  ، فأمدا لمد  الًدءاا   -   -وقهله 

فإيعا  بالًر وتمد يب بدالحب ، َومدا لمد  الملدَ فإيعدا  بدالخير وتصدديب بدالحب ، فمدن 
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اْلخدر فلء دتع  بدالل مدن الًدءاا  وجد ذلَ فلءعلف َيه من هللا فلءحمد هللا ، ومدن وجدد 
. )) 

ولقدددد وصدددل َمدددر الخرافدددات واألوهدددام لدرجددد  َ  الم فمدددين كدددايها يتددددخله  فدددي شددد و  
الدول  في يهم من األيام ، ولمن الخل داا ال دابهين مدا كدايها ي دتمعه  َّلديهف ، بدل كدايها 

 يخال هيهف .
يد  ، فأخد وا يح رويده مدن ومن ذلَ ةا ئ  الخلء   المعتصف بالل ةي ما قام ب تح عمهر 

ِها العاقب  بأ  الح اب ال لمي والاهال  ال فهمء  قد ات قَ عل  ِاع  هد ه ال تءفد  
َعدائده ايتصداًرا عظءمددًا  المً وم  ، فلف يعبأ بما قالهه ، وخرج من فدهره وايتصدر علد  
، وفي ذلَ يقِه َبه تمام من قصيدَ ِبعين بيتدًا ةت  َخ  علد  كدل بيدَ َلدف  رهدف 

 والتي مالعها : ،
هر الحدر بين الفددَر واللعب .... في ةدَر  ال ء  َصدق َيباا من المتبر

 وفيها :
َخرم فيها ومن ك بر   َين الرواي  َم َين ال فهم وما....صاغهه من 
 يقضه  باألمر ع ها وهي غافل .... ما  ار في فلَ َو كا  في قاب

دا  والصلب له َْاتَ قَ َمًرا قال مهقع .... لف يخف ما ةل  باألْو
مددن كددل هدد ا وغيددره يعلددف َ   عددَه الم ددلمين بعضددهف بعضدددًا ابددد م هددا لتاهيددرهف مددن 

 الخرافات واألوهام ورناهف بالل الملَ الديا  .
............................ 

 من كتاب   ا ع َّل  ِايل رنَ  
 وووووووووووووووووو
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 مجيء الوعود إلى الرسو  
 

دِه في العام التاِد   الهفدر  َقالدَ وفده  العدرب مدن كدل ملدا  َّلد  المدي د  لتبداي  ِر
ِه هللا   هللا  ل م  كدل   عل   خِه ااِالم، وعل  ال م  والااع . وكا  ِر يِر

َعها عل  فقرائهف.  وفد من يعلمهف َمهر الدين، ويفم  م هف الزكاَ ويه
ددِه هللا  وجداا وفددد ْقءدد  الدد ين تددركهف الم ددلمه  فددي غددزَو الاددائف، و عددا لهددف   ِر

بالهدايدد . جددااوا بأي  دددهف مددن غيدددر قتدداِ َّلدد  المدي ددد ، بعددد َ  َروا َيددده ا طاقدد  لهدددف 
لها وفًدا م هف يَرِدهف ك ايد   بحرب من ةهلهف من الم لمين يبايعها كلهف َوِلمها، َوِر
بن عاد ياليل، فلما قرنها من المدي   قابلهف المغيَر بن شعب ، فاِتقالهف وعلمهدف كءد  

ِه   ع د  خهلهف علءه.  ْيحيره  الِر
ِه هللا  وفد ْقء  في الم فد، ون   لهف خءاًما لمي ي معها القدر   ويدروا   َويِز ِر

ددددِه هللا  :، ويدددد هب َّلدددديهف   ال دددا  َّذا صددددلها، وملددددث الهفددددد َياًمددددا يددد هاه  َّلدددد  ِر
ْهف، وكدا  لءعلمهف مبا ئ ااِالم، وكا  يأتيهف كل ليل  بعد العًاا يءقف علديهف يحدد

فددي هدد ا الهفددد عثمددا  بددن َبددي العدداص، وكددا  َصددغرهف، فمددايها َّذا ذهاددها َّلدد  مفلدد  
ِه هللا   تركهه عل  رةالهف.  ِر

دِه هللا  ف دأله عدن   فما  عثما  كلما رج  الهفد ويامها وقَ الظهيَر، ذهب َّل  ِر
ِه الدين، واِتقرَه القر  ، وذهب َّلءه عثما  عل  ذلَ مرات كثيَر، وكا  َّذ ا وجد ِر

دِه   هللا  يائًما ذهب َّل  َبدي بلدر، وكدا  يلدتف ذلدَ عدن َصدحابه، فأعفدب ذلدَ ِر
دِه هللا   هللا   َوةبه. َوخيًرا  خل ااِالم َفئدتهف، ولمن ك اي  بن عادد ياليدل قداِ لِر
  : : َفَريَ الزيا فإيا قهم يغترب وابد ل ا م ه؟. قاِ:  هه علءلف ةرام، فدإ  هللا يقدِه
اا ِاياًل( ]ااِراا: )وا   [.32تقرنها الزي  َّيه كا  فاةً  ِو

   : قالها: َفَريَ الرنا فإيده َمهال دا كلهدا؟ قداِ:  لمدف راو  َمدهالمف، َّ  هللا تعدال  يقدِه
 [.278يا َيها ال ين  م ها اتقها هللا وذروا ما بقي من الرنا َّ  ك تف م م ين( ]البقَر:

:  َّ  هللا ةرمها، قداِ   ه ا ابد ل ا م ها؟ قاِ قالها: َفَريَ الخمر، فإيه عصير َر 
َام رجدد  مدن عمددل  تعدال : )يدا َيهددا الد ين  م ددها َّيمدا الخمدر والمء ددر واأليصداب واأل
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ددددألهه َيًضددددا َ  يضدددد  عدددد هف 90الًددددءاا  فدددداجت اهه لعلمددددف ت لحدددده ( ]المائدددددَ:  [. ِو
ِه هللا   َِّحاق[.]ابن  لهف:  ا خير في  ين بال صالَ   الصالَ، فقاِ ِر

ددِه هللا  :، وقددد   وخددال بعضددهف َّلدد  بعددَّ يتًدداورو  فددي األمددر ْددف عددا وا َّلدد  ِر
دد هف )الددالت( الدد   كددايها يعادويدده  خضددعها لدد لَ كلدده، ولمدد هف ِددألهه َ  يتددرب لهددف ْو

دِه هللا  َالدها ي ددألهيه ِد   ِدد  ، ويددأب    ْدالث ِدد ين ا يهددمها، فددأب  ِر ذلددَ، فمددا 
ا بعددد مقدددمهف، فددأب  علدديهف َ  يدددعها َّلدد  َ  َجددل، علدديهف، ةتدد  ِددألهه شددهًرا واةدددً 

: فتِه َيَ َّذ  هدمها، فأما يحن فإيا ا يهدمها َبًدا. ِه  فقالها للِر
، فدأذ  لهدف، َوكدرمهف    فقاِ لهف: ِأبعث لمف من يل ءلف ذلَ . ْف اِدتأذيها ال ادي  

م، وكدا  وةءاهف، َومر عليهف عثما  بن َبي العاص لما َر  من ةرصه عل  ااِدال
 قد تعلف ِهًرا من القر   قال َ  يخرج. ]ابن َِّحاق[

ِه هللا  َّليهف وفًدا عل  َْرهف، َمسر علديهف خالدد بدن الهليدد، وفديهف المغيدَر   ونعث ِر
بددن شددعب  َوبدده ِدد ءا  بددن ةددرب، فعمدددوا َّلدد  الددالت فهدددمهها، وخرجددَ ي دداا ْقءدد  

ا المغيدَر ب أِده كدا  َبده ِد ءا  ملًهفات الَر ، يبلين عليها ويْري هدا، وكلمدا هدرنه
ًَهددا  ي دخر مددن الصد ف ويصدداي  ةددز  تلدَ ال  ددَه الالتددي ي ددبن ويبلددين علءدده واًهدا لددَ 

 لَ. ]ابن َِّحاق[
وقدددمَ وفدده  كثيددَر المدي دد ، و خلددَ فددي  يددن هللا َفهاًجددا وجماعددات، قدداِ هللا تعددال : 

فهاًجا. ف بح بحمد رندَ )َّذا جاا يصر هللا وال تح. وَريَ ال ا  يدخله  في  ين هللا َ
 واِتغ ره َّيه كا  تهابا( ]ال صر[.

اِ الهاَ واألمراا َّل  قبائل العرب:  َِّر
ددل َمددرااه وواتدده َّلدد  قبائددل العددرب يدددعهيهف، ويعلمددهيهف ااِددالم،   َخدد  ال اددي  يِر

لهف معاذ بن جال  ال   ايتًر في شبه الفزيَر العرنء . وكا  ممن َِر
َعل-رهي هللا ع ه-  ف ال ا  بالحالِ والحرام، بعثه َّل  الءمن، وقاِ له:، وهه 

   ال ادي    يا معاذ، لعلَ ا تلقايي بعد عامي ه ا . ]َةمدد[، يبلد  معداذ خًدء  فدراق
. 

 ةج َبي بلر الصديب بال ا :



 985 

ِه  ف الحج من العام التاِ  الهفر ، فأمر الِر رهي -َبا بلر الصديب   جاا مِه
يزلددَ اْليددات األولدد  مددن ِددهَر التهندد ، يعاددي هللا فيهددا َ  يحددج بال ددا ، و  -هللا ع دده

للمًركين مهل  َرنع  َشهر ليتهنها وي م دها بدالل، وإا قتلدها؛ لتدتخلص ملد  ومدا ةهلهدا 
 من الًرب البغءَّ.

َوما من كا  له عهد َطدِه مدن هد ه المددَ، وكدا  ةافًظدا لعهدده مد  الم دلمين، يدهفس  
ا للْه ء  في ه ه األرض الااهَر، قاِ تعال :  له بمدَ العهد، وهل ا وه  ااِالم ةد 

ددهله َّلدد  الدد ين عاهدددتف مددن المًددركين. ف ددءحها فددي األرض َرنعدد   )بددرااَ مددن هللا وِر
[. ويهدد  2-1َشدهر واعلمددها َيمددف غيددر معفددز  هللا َو  هللا مخددز  المددافرين( ]التهندد : 
، فقدددد كدددا  بعضدددهف ي عددد ل ذلدددَ، ولمدددن العددرب عدددن الادددهام بالايدددَ الحدددرام وهدددف عددرَا

ددِه  َمددر َ  يلدده  هدد ا العددام  خددر عددام يحددج يءدده المًددركه  مدد  الم ددلمين،   الِر
 فقاِ:  َا ا يحج بعد العام مًرب، وا ياهم بالايَ عريا  . ]البخار [.

 وووووووووووووووووو
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 حج  الوداع
 
دِه  َ مد  َمتده ةفد  الده اع؛ لدءعلف ال دا  م اِد  في العام العاشر الهفر  ةج الِر

 الحج في ااِالم.
ددددِه هللا  بددددين جمددددهع الم ددددلمين وهددددف ةددددهالي مائدددد  َلددددف م ددددلف يعظهددددف   ووقددددف ِر

دِه هللا   ويرشدهف. وه ا رنءع  بن َمء  بن خلف ذو الصهت القه  العالي يالَري عدن ِر
  ددِه هللا :  َيهددا ال ددا ، اِددمعها قددهلي،   ةتدد  ي ددم  الفمءدد ، وكددا  ممددا قالدده ِر

 َلقددداكف بعدددد عدددامي هددد ا بهددد ا المهقدددف َبدددًدا، َيهدددا ال دددا ، َّ  فدددإيي ا َ ر  لعلدددي ا
 مددااكف َومددهالمف ةددرام علددءلف كحرمدد  يددهملف هدد ا، فددي شددهركف هدد ا، فددي بلدددكف هدد ا  

 ]م لف[.
ويهدداهف عددن الرنددا، َوكددل َمددهاِ ال ددا  بالباطددل، َووصدد  الرجدداِ بال  دداا، يلرمددهيهن 

دَأْله  ع دي،  فمدا َيدتف قدائله ؟  قدالها: َّيدَ قدد بلغدَ ويح  ه  َّليهن. ْف قداِ:  َويدتف ْت  
 َو يَ ويصحَ. فقاِ ْالث مرات:  اللهفس فاشهد  ]م لف[.

دِه هللا  يتحددث َّلد  ال دا ، كدا  ه دداب رجدل يبلدي بلداا شدديًدا، َّيده َبدده   وني مدا ِر
ِه هللا  :، َوةب صحابته َّل  قلبده، فقدد َةد  بقدرب َجدل   بلر الصديب ةايب ِر

ِه هللا  ِه هللا.:، فقا  ِر  ِ: فداب َبي َومي يا ِر
 جءش َِام :

دِه  دا كايدًر لتأ يدب الدروم،   وفي شهر ص ر من العام الحا   عًر جهدز الِر ًً جء
ددِه هللا  ددا عظءًمددا فددي القءددا َ، فددهلس  علدد  الفددءش   َورا  ِر َ  ْيعلَرددف الم ددلمين  رًِ

َيد بن ةاْر   عمدره؛ لءعادي ، وهده لدف يالدي العًدرين مدن -رهي هللا ع ه-َِام  بن 
ال رص  للًباب فدي تدهلي المهدام الصدعب ، وتددرياهف علد  تحمدل الم دئهلء ، بدرغف َ  
جدددءش الم دددلمين كدددا  بددده كبدددار الصدددحاب  مثدددل: َبدددي بلدددر، وعمدددر، َوبدددي عايددددَ بدددن 

 .-رهي هللا ع هف َجمعين-الفراح، وغيرهف المثير 
دِه هللا  وهرب الفءش مع لره خارج المدي د ، ولم ده عدا  بعدد َ  علدف بمدرض   ِر
رهددي هللا -:، ْددف بهفاتدده، ْددف ِددرعا  مددا خددرج الفددءش فددي عهددد َبددي بلددر الصددديب 

 وهزم الروم. -ع ه
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 حج  الوداع
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ال  ، وْفتحدَ ملد  ، و خدل ال دا  فدي  يدن هللا َفهاجدًا   بعد َ  َتف ال اي  َّبالغ الِر

  وذلددَ فدددي َواخددر ال ددد   التاِددع  مدددن الهفددَر ، فعدددزم ، فددرض هللا الحدددج علدد  ال دددا
ددِه هللا  ددِه هللا  -   -ِر  -   -علدد  الحددج ، وَعلددن ذلددَ ، فت ددام  ال ددا  َ  ِر

دِه هللا     -يريد الحج ه ا العام ، فقدم المدي   خلب كثير كلهف يريد َ  يحج م  ِر
 َو  يأتف به. -

لقعددَ مدن ال د   العاشدَر للهفدَر ، فخدرج مدن المدي د  فدي الخدام  والعًدرين مدن ذ  ا
وايالب بعد الظهدر ةتد  بلدي ذ  الحلء د  ، فاغت دل اةرامده وا هدن وتايدب ، ولدب  
َهددل بددالحج والعمددَر وقددر  بي همددا ، وواصددل ال ددير وهدده  َاره ور ااه ، وقلددد بديدده ، ْددف  َّ
: ) لاءددَ اللهددف لاءددَ ، لاءددَ ا شددريَ لددَ لاءددَ ، َّ  الحمددد وال عمدد  لددَ  يلاددي ويقددِه
والملَ ، ا شريَ لَ ( ، فلما قرب من مل  ، يِز ب   طه  ، ونات بها ليل  األةد 
من اليهم الراب  من ذ  الحف  ، وصدل  بهدا الصدبح ، ْدف اغت دل ، و خدل ملد  يهدارًا 
ددع  بددين الصدد ا والمددرَو ،  َعالهددا ، فلمددا  خددل الم ددفد الحددرام طددام بالايددَ ، ِو مدن 

يدًا وقدد ِداق الهدد  معده ، َومدر مدن لدف يلدن معده ولف يحل من َّةرامه ، أليه كدا  قار 
هد  من َصدحابه َ  يفعلدها َّةدرامهف عمدَر ، يءاهفدها بالايدَ وندين الصد ا والمدرَو ، 

َوصحابه بمل  َرنعد  َيدام مدن يدهم األةدد  -   -ْف يحلها من َّةرامهف ، َوقام ال اي 
 َّل  يهم األرنعاا . 

ددِه هللا وفدي هددح  يددهم الخمددء  الثددامن مددن ذ  الحفدد  ته  بمددن معدده  -   -جدده ِر
من الم دلمين َّلد  م د  ، فصدل  بهدا الظهدر والعصدر والمغدرب والعًداا وال فدر ، ْدف 

وهددده  -ملدددث قلدددياًل ةتددد  طلعدددَ الًدددم  ، َومدددر بقبددد  مدددن شدددعر تضدددرب لددده ب مدددَر 
دِه هللا  -مهه  بالقرب من عرفات ولء  من عرفدات  ةتد  يدِز -   -، ف دار ِر

َالددَ الًددم  َمددر بالقصددهاا فرةلددَ لدده ، فددأت  باددن وا   عريدد  ، وقددد  ب مددَر ، ولمددا 
اجتمددد  ةهلددده األلدددهم مدددن ال دددا  ، فخادددب ال دددا  خابددد  جامعددد  ذكدددر فيهدددا َصدددِه 

: ) َّ   مااكف َومهالمف ةرام علءلف ، -  -ااِالم ، وقهاعد الدين ، وكا  مما قاله 
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الفاهلءدد   كحرمد  يددهملف هدد ا فددي شددهركف هدد ا فددي بلدددكف هدد ا ، َا كددل شدديا مددن َمددر
تحددَ قدددمي مههددهع ، و مدداا الفاهلءدد  مههددهع  ، وإ  َِو  م َهدد  مددن  مائ ددا  م 
ابددن رنءعدد  بددن الحددارث ، كددا  م ترهددعا فددي ب ددي ِددعد فقتلتدده هدد يل ، ورنددا الفاهلءدد  
مههددهع ، َوِو رنددا َهدد  رنايددا رنددا ببددا  بددن عاددد المالددب ، فإيدده مههددهع كلدده ، 

ههن بأمددا  هللا ، واِددتحللتف فددروجهن بللمدد  هللا ، فدداتقها هللا فددي ال  دداا ، فددإيمف َخدد تم
ولمددف علدديهن َ  ا يددهطئن فرشددلف َةدددًا تمرههيدده ، فددإ  فعلددن ذلددَ فاهددرنههن هددرنا 
َقهن وك هتهن بالمعروم ، وقد تركَ يءلف ما لدن تضدلها  غير مارح ، ولهن علءلف ر

  ؟ قدالها : يًدهد بعده َّ  اعتصمتف به ، كتاب هللا ، َويتف ت أله  ع ي فما َيدتف قدائله 
َيَ قد بلغَ َو يَ ويصحَ ، فقاِ بإصبعه ال باب  يرفعها َّل  ال ماا وي متهدا َّلد  

 ال ا  : اللهف اشهد ، اللهف اشهد ، ْالث مرات ( . 
ْددف َذ  المدد ذ  ْددف َقددام فصددل  بال ددا  الظهددر ، ْددف َقددام فصددل  العصددر ، ولددف يصددل 

ِه هللا  َت  مهقف عرفات ، فاِدتقال القالد  ، ةت   -   -بي هما شيئًا ، ْف ركب ِر
ولددف يددِز واق ددًا ةتدد  غرنددَ الًددم  ، وه الددَ َيددِز علءدده قهلدده تعددال : } اليددهم َكملددَ 

 ( . 3لمف  ي مف َوتممَ علءلف يعمتي ورهيَ لمف ااِالم  ي ا { ) المائدَ 
دِه هللا  َيدد خل ده ، و فد  ِر فلما غرنَ الًم  َفاض من عرفات، َوركب َِام  بن 

-   -  وهه يقِه : ) َيها ال ا  علءلف ال لي   ( ، ةت  َت  المز ل   ، فصل  بهدا
المغرب والعًاا بأذا  واةد وإقامتين ، ولف يصل بي هما شيئًا ، ْدف يدام ةتد  َصدبح ، 

وهده  -فلما طل  ال فر صالها في َِو الهقَ ، ْف ركب ، ةت  َت  المًدعر الحدرام 
، و عدا هللا وكاددره وهللده ووةددده ، ولدف يددِز واق ددًا  ، فاِدتقال القالدد  -مههد  بالمز ل دد  

ةت  َِ ر الصبح وايتًر هدها ه ، ْدف  فد  َّلد  م د  قادل َ  تالد  الًدم  ، وهده 
يلاي وا يقا  التلاء  ، َومر ابن ببا  َ  يلتقَ له ةصد  الفمدار ِدب  ةصدءات ، 
 اَ . فلما وصل َّل  م   رم  جمَر العقب  راكبًا ب ب  ةصءات ، يلار م  كل ةص

َعلمهدف فيهدا بحرمد  يدهم ال حدر وفضدله ع دد هللا وةرمدد   ْدف خادب ال دا  خابد  بلءغد  
مل  عل  غيرها ، َومرهف بال م  والااع  ، َو  يأخد وا ع ده م اِدلهف ، ويالغدها ع ده 

 ، ويهاهف َ  يرجعها بعده ك ارًا يضرب بعضهف رقاب بعَّ . 
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تين بدي  بيدد ه ، ْدف َمدر علءدًا َ  ي حدر مدا بقدي ْف ايصرم َّل  الم حر ف حر ْالًْا ِو
 من المائ  . 
يحدر الهددد  اِدتدع  الحدالق فحلدب َرِدده ، وق دف شدعره بدين مددن  -   -فلمدا َكمدل 

 ةهله من ال ا  . 
ددِه هللا  َّلدد  ملدد  راكبددًا ، وطددام بالايددَ طددهام اافاهدد  ، وصددل    ْددف َفدداض ِر

َواِ بمل  الظهر ، ْف رج  َّل  م   في ي   اليهم ، يبات بها ،  فلمدا َصدبح ايتظدر 
َالددَ و خددل وقددَ الظهددر َتدد  الفمددرات ، فادددَ بددالفمَر الصددغر  ْددف  الًددم  ، فلمددا 
ا  ْف جمَر العقب  ، يرمي كدل جمدَر ب دب  ةصدءات ، ويلادر مد  كدل ةصداَ ،  الِه

َيددام التًددريب بم دد  يدد     -   -وفعددل ذلددَ فددي بقءدد  َيددام التًددريب ، َوقددام ال اددي 
   ، وي كر هللا ، ويقءف التهةيد ، ويمحه معالف الًرب . الم اَِ ، ويعلف الًرائ

مدن م د  ، ف دِز بخءد  ب دي   وفي اليهم الثالدث عًدر مدن ذ  الحفد  ، ي در ال ادي 
ك اي  من األبادح ، َوقدام ه داب بقءد  يهمده وليلتده ، وصدل  الظهدر والعصدر والمغدرب 

ه طدهام الده اع ، ْدف والعًاا ، ويام يهم  خ ء   ، ونعدها ركب َّل  الايَ ، فاام بد
 تهجه راجعًا َّل  المدي   .
دددِه هللا  ةفددده ، بعدددد َ  بدددين للم دددلمين م اِدددلهف ، وَعلمهدددف مدددا   وهلددد ا قضددد  ِر

فرض هللا عليهف في ةفهف ، وما ةرم عليهف ، فمايدَ ةفد  الداالغ ، وةفد  ااِدالم 
ددالمه ، وةفدد  الدده اع ، ولددف يملددث بعدددها َشددهراً ةتدد  وافدداه األجددل ، فصددلهات هللا  ِو

 علءه َّل  يهم الدين.
 وووووووووووووووووو
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 تأمالت عي خطب  الوداع
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
َمتدده، بعددد َ  بلسددي مددا َْيددِز   كددا  تعلددءف م اِددَ الحددج َوةلامدده مددن  خددر مددا علمدده  

َّلءه من رنه عل  َكمدل وجده َوتمده؛ وقدد ْفرهدَ شدعيَر الحدج فدي ال د   التاِدع  مدن 
ِه هللا الهفَر، ْقايل مغ   ار الديءا لريلحب بالرفيب األعل .  ا َر ِر

وكا  من مقاصد تًري  ه ه ال ريض  غ ل ما َعلردَب بهدا مدن َ را ، ومدا خالاهدا مدن 
َوهدام، اعا تهدا يقءد  صددايء  تًد  ب دهر التهةيدد، ولتقددهم علد  َِدا  العاه يد  للهاةددد 

ا .  القهار، ويا  كل ما ِهاه من  له  َوْو
ددهلها؛ كددا   -التدي تخللددَ شددعائر الحددج  -الدده اع  لقدد كايددَ خابدد  لقداًا بددين َمدد  وِر

دددِه ألمتددده، لخدددص لهدددف يءددده َةلدددام  يددد هف ومقاصدددده  لقددداا تهصدددء  وو اع. تهصدددءَ  ِر
األِاِدددء  فدددي كلمددد  جامعددد  مايعددد ، خاطدددب بهدددا صدددحابته واألجءددداِ مدددن بعددددهف، بدددل 

دال  ويصدح  لألمد  فدي َمدر  ي هدا خاطب البًري  عام ، بعد َ  َ   األمايد  ونلسدي الِر
 و ييها.

ِه ألمته، و اعًا لهد ه الددار ال ايءد  َّلد   ار باقءد ،  وكايَ الخاب  ك لَ لقاَا و اعر ِر
 ا َيَصَب فيها وا تعب.

دله هللا رةمد  للعدالمين مد  الفمدهع  ما َروعها من ِاع  تلدَ التدي اجتمد  فيهدا مدن َِر
ت اله اع وكلمات من ا ي ادب الم ل   خاشعين متضرعين، وكلهف  ذا  صاغء  لملما
( كلمددات تفددد صددداها ع ددد كددل مددن 4عددن الهدده  } َّ  هدده َّا وةددي يددهة { )الدد فف:
 ي تم  لها، أليها تخرج من القلب َّل  القلب.

َر الديءا بأِرها  لت دم  كدالم َصددق القدائلين وهده  -بل ا  ةالها ومقالها  -لقد َيصت
: ) َيها ال ا  اِمعها قهلي فإيي ا َ ر     لعلي ا َلقاكف بعد عامي ه ا ( .يقِه

وهددده ْيلخدددص   لت دددم  قهلددده  -بل دددا  ةالهدددا ومقالهدددا  -لقدددد َيصدددتَ الدددديءا بأِدددرها 
ددي لهددا  عددائف ال ددلف ااي ددايء  مبددا ئ الرةمدد  وا -بددل للبًددري  جمعدداا  -ألمتدده  ، ويِر

، ويغددر  بأرهدها روح التدراةف والتعدداو   ؛ وال دالم، ويقدءف فيهدا َواصددر المحبد  واألخدَه
َيده ِدءأتي علد  ال دا  ةدين مدن الددهر  -بمدا َطلعده هللا علءده  -كا  يعلف   وكأيه 
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عددده  يءددده هددد ه المبدددا ئ، ويلقهيهدددا ورائهدددف ظهرًيدددا، وي ددديرو  فدددي عدددالف ت ددده  يءددده  يه َر
وْيقدددم يءدده كددل مددا هدده مددا    -ظلددف ااي ددا  ألخءدده ااي ددا   -معددايير القددَه والظلددف 
 عل  ما هه َّي ايي.

 ته خاب  اله اع من مبا ئ وتهصءات، ف قف ع د بعٍَّ م ها، يءما تبقس  َما ما تضم
 من ه ه ال اهر:

الماددَ األِو ةرمدد  ِدد َ الدددماا بغيددر ةددب، وفدي هدد ا يقددِه علءدده الصددالَ وال ددالم: ) 
َيها ال دا ، َّ   مدااكف َومدهالمف علدءلف ةدرام َّلد  َ  تلقدها رنلدف، كحرمد  يدهملف هد ا، 

َم  ااِالم اليهم من تاايب ه ا المادَ، وقد َخد  بعضدها  وةرم  شهركف ه ا..( فأين
برقداب بعدَّ، وت ددلَ القده  فيهدا علدد  الضدعء ، و ِ َمرهددا َّلد  مدا هدده غيدر خددام 

 عل  َةد، ةت  َهحَ في مهق  ا تح د علءه.
كمدا ذكدر ابدن هًدام  -وقد كرر علءه الصالَ وال الم ه ه الهصء  في خاتم  خااته 

َر ااهتمام بها بقهله: ) تعَلْمنس َ  كل م لف َخ للم لف، َو  م كًدا هرو  -في ِيرته 
َعاداه عدن طيدب م ده، فدال تظلمددن  ، فدال يحدل امدرئ مدن َخءده َّا مدا  الم دلمين َخدَه

 َي  لف..( 
: ) َا َّ  كل شيا من َمر الفاهلء  تحَ قدمي مهههع،  مداا المادَ الثايي قهله 

..( وه ا يص واهح، وتصريح صارخ َ  الفاهلء  مهههع ...ورنا الفاهلء  مهههع
كل ما كا  علءه َمر الفاهلءد  قدد َبَادل، ولدف يادَب لده َ  اعتبدار، بدل هده جء د  م تد ، 
ا يملن َ  ي هَّ بأم ، َبل َه َ  يا ي ةضاَر تمه  هد  للبًري ، بل هده َّلد  الهددم 

 والخراب َقرب. 
الددث المبددا ئ فددي خااتدده  صددها بال  دداا خيددًرا ( مددا وصدديته بال  دداا خيددًرا ) واِته   ْو

اليهم َ  تلتزم بهدا وتهتدد  بهدديها، بعدد َ   ااي ايء  َروعها من وصء ، وما َةر  با
و فعدَ بهدا َّلد  مهداو  الد ِ  -تحَ م م  ةريد  المدرََ  -َذاقَ المرََ َشد الع اب 

والرذيل ، وجر تها من كل معايي المرام  والًرم، تحَ شعارات مزي د ، ا تمدَ َّلد  
 ق  في شيا.الحقء
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لقد جهل َصحاب تلَ الًعارات بل تفاهلها ال رق بين كرام  المرََ وةقهقها الااءعء  
التددي ك لهددا لهددا شددرع هللا، ومددا يددا وا بدده مددن شددعارات تاالددب بحريدد  المددرََ، وهددي ع ددد 

ائل المختل   للتمت  بالمرََ والتلهي بها.  التحقيب والتدقيب  عَه اِتباة  الِه
ت فرم م  تءدار كاِدح  -كما ا يخ   عل  كل ذ  بصر ونصيَر  - َّ  المرََ اليهم

ق، والمظهدر الم مسدب، المعدروض  يلا  يختِز المرََ وقءمتها ووظء تها في الف د المزوس
 في كل ملا ، والما ِو لمل راغب ومريد!! 

َمدددا الماددددَ الرابددد  فمدددا  وصددديته علءددده الصدددالَ وال دددالم ألمتددده التم دددَ بلتددداب رنهدددا 
ام به، مايً ا َيه ِايل العَز وال فاح ) وقد تركَ يءلف مدا لدن تضدلها بعدده َّ  وااعتص

ََ ألمتدَ األمدا  مدن كدل شدقاا  دِه لقدد هدم  اعتصمتف به: كتداب هللا ( صددقَ يدا ِر
وهالِ َّذا هي تم لَ بهد  ه ا المتاب. وهل وصلَ َم  ااِالم َّل  ما وصدلَ 

 يصدلح َمدر هد ه األمد  َّا بمدا صدلح َّلءه َّا بهفر كتداب رنهدا وتدرب مد هج يايهدا، وا
 به َولها.

دد   ِس َّلدد   -بعددد َ  وصددلَ َّلدد  مددا وصددلَ َّلءدده  -كددف هددي البًددري  اليددهم بحاجدد  ما
له هللا رةم  للعالمين، فهل ت يا  مراجع  ي  ها وتدارب َمرها وااهتداا بهد  من َِر

 ًَيا لدين َو خلب.البًري  َّل  رشدها َم تبق  في غيَرها ا تله  عل  َةد، وا ْتقءف و 
 وووووووووووووووووو
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 عي حج  الوداع  تأمالت عي خطب  النبي 
 

 جاا في خاب  ةف  اله اع : 
َّ   مااكف َومهالمف ةرام علءلف، كحرم  يهملف ه ا في شهركف ه ا في بلدكف هد ا   -
. 
 ويحلف )َو قاِ ويلمف( ا ترجعها بعد  ك ارا يضرب بعضلف رقاب بعَّ .  -
كل شيا من َمدر الفاهلءد  تحدَ قددمي مههدهع، و مداا الفاهلءد  مههدهع ، َا   -

وكا  م ترهعا فدي ب دي ليدث -وإ  َِو  م َه  من  مايا  م ابن رنءع  بن الحارث 
، ورندا الفاهلءد  مههدهع، َوِو رندا َهد  رندا العبدا  بدن المالدب فإيده  -فقتلته ه يل
 مهههع كله .

   اعتصمتف به كتاب هللا ِو تي .وقد تركَ يءلف ما لن تضلها بعده َّ  -
 َّ  ََْمر علءلف عاد مفدع يقه كف بلتاب هللا فاِمعها له َوطءعها .  -
ا ياي بعد  وا َم  بعدكف فاعادوا رنلف َوقءمها خم لف وصهمها شدهركف َوطءعدها   -

 واَ َمركف ْف ا خلها ج   رنلف.
واِددتحللتف فددروجهن بللمدد  هللا،  اتقددها هللا فددي ال  دداا فددإيمف َخدد تمههن بأمددا  هللا    -

ولمف عليهن َ  ا يهطئن فرشلف َةد تمرههيه، فإ  فعلن ذلَ فاهرنههن غير مارح، 
َقهن وك هتهن بالمعروم .  ولهن علءلف ر

َويتف ْت أله  ع ي فما َيتف قائله  ؟ قالها يًهد َيَ قد بلغَ َو يَ ويصدحَ .     -
اا وي متها َّل  ال ا  اللهف اشهد اللهف اشدهد بأصبعه ال باب  يرفعها َّل  ال م  فقاِ 

 اللهف اشهد.
ألمتدده فددي  خددر َيددام ةءاتدده، ةددر  بلددل مدد من َ  يتأمددل فيهددا   هدد ه وصددايا ال اددي  

ويددد عف ال ظدددر، فهدددي تهجيهدددات لعمدددهم الم دددلمين .. َولهدددف و خدددرهف، ذكدددرهف َويثددداهف، 
 ةلامهف ومحلهميهف، وليالي الحاهر الغائب.

 في ه ه التهجيهات ال اهي  الًري   :وه ه بعَّ الهق ات 
 الهق   األول  : العالق  بين الم لمين 
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َّ  َشدددد المحدددارم ع دددد هللا تعدددال  هدددي ةرمددد  الم دددلف، ولاءدددا  عظمددد  ةرمتددده ع دددد هللا 
تعدال  شداهها بحرمدد  يدهم عرفدد  فدي شددهر ذ  الحفد  الحددرام فدي ملدد  الملرمد  )الالدددَ 

تقهم عل  اةترام ةقهق بعضهف بعضا، ف ي  الحرام(، فالعالق  بين الم لمين يفب َ 
الحديث:  كل الم لف عل  الم لف ةرام ماله وعرهه و مه  و   الم لف َخه الم لف ا 

 يظلمه وا يخ له   .
َّ  العالقدددات بدددين الم دددلمين ي بغدددي َ  تمددده  ما ءددد  علددد  وةددددَ المصدددير ، والتعددداو  

َروع األمثلد  فدي   ِدِه هللا والتمامل ، والت اصر والتمافل، وقد هرب ل دا صدحاب  ر 
ءق ، واألخَه الصا ق ، التي َِ ها  ذلَ، ف ي المهاجرين واأليصار يمهذج العالق  الْه

م دد  بدايدد  تأِددء  الدولدد ، لتمدده  الفاهدد  الداخلءدد  متي دد  قهيدد ، قددا َر علدد    ال اددي 
َعدائها الخارجيين والم دِين   مفابه  

 …َيها الم لمه  
 الهصء  ال اهي  ؟ َين يحن من تاايب ه ه

ها هف َّخهاي ا في فل اين المبارك  المحتلد ، ي دهمهف اليهده  المفرمده  َشدد العد اب، 
في ظل مبارك  َمريلء  َورونء ، َوةءايا عرنء  وإِالمء  )فال اكَ عن الحب شءاا  

 َخر (، َين يحن من يصرتهف وتأييدهف ؟ َين ةقهق َخَهت ا ااِالمء  ؟
ءدده الم ددلف ةرمتدده ع ددد هللا بهدد ه الًدددَ )كمددا جدداا فددي خابدد  َّ  ِدد َ  م الم ددلف ألخ

الددده اع(، فمءددد  َّذا كدددا  القاتدددل مدددن الم دددار، بدددل مدددن َشدددد الم دددار عدددداَو هلل تعدددال  
وللم م ين؟ وماذا ِدتمه  ةفت دا ع دد هللا يدهم القءامد  َّذا بقي دا مت درجين صدامتين؟ َّ  

لم عدده مددن الظلددف، فم ددد   الم ددلف َّذا ظلددف َخدداه الم ددلف وجددب علي ددا األخدد  علدد  يديدده
المدافر مددن ظلددف الم ددلف واألخدد  علدد  يديدده َوجدب مددن بدداب َولدد ، فمدداذا يحددن فدداعله  
لرفدد  الظلددف والفددرائف الصددهيهيء  اارهابءدد  البًددع  بحددب َّخهاي ددا فددي فل دداين المحتلدد  

 ل فدتهف فمن ي عل ؟ -يحن الم لمين–والتي يراها صباح م اا؟!! َّ  لف يهب 
 ي ا في فل اين يصرخ في ا :َّ  ل ا  ةاِ َّخها

 َخي هل تراب ِئمَ الم اح        َولقيَ عن كاهلءَ ال الح
 فمن للضحايا يهاِي الفراح        ويرف  راياتها  من جديد ؟

 َخي َّي ي ما ِئمَ الم اح         وا َيا َلقيَ ع ي ال الح 
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             فدددددددددددإ  َيدددددددددددا مدددددددددددَ  فدددددددددددإيي   شدددددددددددهيد         َويدددددددددددَ ِتمضدددددددددددي ب صدددددددددددر مفيدددددددددددد        
 )فهل يحن فاعله  ؟(

ي بغددي َ  يلدده  خءاريدددا اْل  هدده َّةددد  الح دد يين : ال صدددر َو  …َيهددا الم ددلمه   
الًدها َ، وإذا طلا ددا المددهت فددي ِددايل هللا ْوهاددَ ل ددا الحءدداَ المريمدد  العزيددَز ، ول ددا فددي 

 تاريخ الم لمين العظءف القدَو الح    والمثاِ ، فل ر   جمءع ا :
 ال صر فهق األيام         وإما َّل  هللا في الخالدينفإما َّل  

 الهق   الثايء  : وجهب الهةدَ ااِالمء  
 ويحلدددف )َو ويلمدددف( ا ترجعدددها بعدددد  ك دددارا يضدددرب بعضدددلف رقددداب بعدددَّ    قهلددده 

تح ير للم م ين من ال رق  والت افر وااقتتاِ الداخلي بي هف، وشبه ال رقد  بدالم ر ت  يدرا 
 ترجعها بعد وةدتمف مت رقين مختل ين مقتتلين.م ها، َ  ا 

َعتداب قمدتهف بأهمءد  الهةددَ، فدإ  تعد رت الهةددَ  ولءعلف قا َ الدِو العرنء  وهدف علد  
الفغرايء  اْل  فال َقل من اتحا  المهاقدف والدرؤ ، فمدل الددِو اليدهم ت دع  للتمدتالت 

)َّ  هدد ه َمددتمف َمدد  والتحال ددات كددي يقدده  شددأيها ويعظددف، وهللا ِددبحايه وتعددال  يقددِه 
 فإي ا يدعه قا َ الدِو العرنء  : -بيهت هللا-واةدَ(. ومن عل  م ابر الم اجد 

لتهةيدد الملمد  والمهقدف هدد العددو الصدهيهيي المتغادر ، الد   يمدار  َشدد َشددلاِ 
 ااذاِ والمهاي  لألم  العرنء  وااِالمء .

ددددددمي لإلرهدددددداب ويدددددددعههف اعددددددا َ ة دددددداباتهف وعالقدددددداتهف مدددددد  َمريلددددددا )الراعدددددد ي الِر
الصددهيهيي(، فهددي تهددد يا بم اِددب  وندددو  م اِددب  بههدد  الدددِو والحركددات ااِددالمء  
المفاهدَ بما ي م  بقائم  اارهاب األمريلءد  !! ك ريعد  بعدد ذلدَ لضدرنها كمدا يحلده 

 لها !!
  …َيها القا َ   

 َّ  َصهات شعهنلف تدعهكف للعمل قال المالم قائل  :
 ا القرطا        فمالمهف ق ائف َوقالمهف رصاصطلقها المالم و عه 

 الهق   الثالث  : وجهب تحلءف الًريع  ااِالمء  ويا  األةلام الفاهلء  
َعظددف اْليددات )اليددهم َكملددَ لمددف  يدد مف  َعظددف األيددام( يزلددَ  يدد  مددن  فددي يددهم عرفدد  )
علدد  َوتممدَ علدءلف يعمتدي ورهديَ لمدف ااِدالم  ي دا( يبلمداِ الددين تمدَ يعمد  هللا 
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المددد م ين، وإ  ااِتم ددداب بالمتدددداب وال ددد   هدددده وةدددده طريددددب ال فددداَ والهدايدددد ، وإ  
الرهدددد  بقددددهايين الفاهلءدددد  )مهمددددا كايددددَ( هدددده طريددددب الضددددالِ والغهايدددد ، َّ  َةلددددام 
َمدددا  وملدددا  صدددالح ، فمءددد  ي دددتادلها بقدددهايين بًدددري   الًدددريع  كاملددد  شدددامل ، لمدددل 

 قاصَر ؟!
يقءدا  والااعد  لًدريع  هللا تعددال ، فمدن ةَلمهدا مددن َّ  علد  الم دلمين اليدهم واجددب اا

القدددا َ وجادددَ طاعتددده، ولددده كدددا  عاددددا مفددددع األيدددف،   َّ  ََْمدددر علدددءلف عادددد مفددددع 
يقدده كف بلتدداب هللا فاِددمعها لدده َوطءعددها  ، َمددا مددن اِددتفاب ألوامددر اليهدده  وال صددار  

 ويا  َةلام الدين، فال ِم  له وا طاع .
ن ه ا يادَ، فل صلح َي   ا، ول علن تهنت ا الصا ق  ال صدهح، َّ  طريب العَز والرفع  م

ددهله، ولدده غضددب علي ددا بدد لَ العددالف بأِددره،  ول  ادد  كددل َمددر جدداهلي يغضددب هللا وِر
َعدداا  ول علن بلل قَه ووههح، َ  صلح ا يفب َ  يله  م  هللا وم  َي   ا، ا مد  

قدددده  البغددددي وااِددددتمبار. هللا وَعدددددائ ا؛ اليهدددده  الغاصدددداين المعتدددددين ومددددن والهددددف مددددن 
)ولي صددر  هللا مدددن ي صددره َّ  هللا لقددده  عزيدددز( )يددا َيهدددا الدد ين  م دددها َّ  ت صدددروا هللا 

 ي صركف ويثاَ َقداملف( .
 الهق   الرابع  : الهصء  بال  اا خيرا 

َعااهدددا ةقهقهدددا بعدددد م ددد ،  ملايددد  المدددرََ فدددي ااِدددالم معروفددد  مًدددههَر، فهددده الددد   
دِه َويص ها في كدل األمدهر بعد يدأمر المد م ين فدي يدهم الحدج   د ظلدف، وهدا هده الِر
 األكار باتقاا هللا في ال  اا .

َوج  الًهيد واب د  الًدهيد  وها هن ي اا فل اين ير  فيهن َم الًهيد َوخَ الًهيد و
وجدَ الًهيد، وفدهق ذلدَ يدر  فديهن الًدهيدات الدباالت، يدراهن صدابرات محت دبات، 

دل بداقي َوا هدا للميددا ، وهدي َمدامهن  يهدم بيتها وا يهدم َّيمايها، ي تًهد اب هدا فتِر
 ةاْ  مًفع .

 …يا معًر المتقين   
 ، وإا فمن له ه الثمل ، ومن له ه األِيَر ؟؟اِتهصها بال  اا خيرا كما قاِ ياءلف 

 َّ  لف تحَرك ا ه ه الحرمات الم تهل  فأ  شيا يحرك ا !!
 يهزيا !! َّ  لف تهزيا ه ه الصهر الم لم  فما ال  
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 َم يمه  كما قاِ الًاعر : 
 رب وا معتصماه ايالقَ            ملا َفهاه الثمال  اليتف
 ام َ َِماعهف لم ها           لف تالم  يخَه المعتصف

 تهصءات : 
ةددث األِددر القددا َر علدد  م اخدداَ َِددَر شددهيد َو معتقددل َو عدداجز ل حقددب بدد لَ   -1

كدركن متدين فدي ب داا الدولد    عه المصدا   مًروع المهداجرين واأليصدار الد   شدر 
 ااِالمء  الراشدَ.

تفديد الحث عل  مقاطع  البضائ  األمريلء  واليهه ي  التي بدَت تت رب َخيدرا   -2
َهمءددد  ذلدددَ ك دددهع مدددن الفهدددا  الددد   ي دددتاء   فدددي بعدددَّ الالددددا  ااِدددالمء ، ونءدددا  

ته كل م لف بًلل فاعل.  مماِر
لف .وصل اللهف عل  ال اي محمد    وعل   له وصحبه ِو

  . َّبراهءف مه ا
 وووووووووووووووووو
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 دروس من حج  الوداع
 

كايَ الهزيم  التي م يَ بها الروم فدي شدماِ جزيدَر العدرب، ةيدث فدروا َمدام جحافدل 
الم ددلمين يددهم تاددهب، ايم ددارًا لفدددار التحددد  الصددلياي المعلددن لدولدد  ااِددالمء ، ولددف 

ف مدددن يصددددار  العدددرب َ  يتحركدددها، َو يقهمدددها بعمددددل ي دددتا  الصدددليايه  وا ةل ددداؤه
بمحال اتدددده ومصددددالحاته مدددد  القبائددددل العرنءدددد    ع ددددلر ، اِددددءما وقددددد َقددددام ال اددددي 

ال صرايء  فدي الًدماِ جددارًا يصدد العددوا  ويلاتده . وفدي رمضدا  مدن ال د   التاِدع  
  ي مددن تاددهب، قدددم علءدده وفددد ْقءدد  م ددلمين، وقددد فددرح ال ادد  ونعددد عدده َ ال اددي 

بإِالمهف، وكا  قدد  عدا هللا َ  يهددهف يدهم َ  فدَ ةصداره عد هف، وهداهف اليدهم يدأته  
َهددل الاددائف الدد ين لقددي ال اددي  َشددد اايدد اا   م ددلمين طددائعين، َّ  وفددد ْقءدد  هددف 

مددد هف يدددهم َ  ِدددع  َّلددديهف علددد  قدمءددده، وعدددرض علددديهف ااِدددالم ورغدددب َ  يح ددد ها 
َغددروا بدده اِددتقباله، فمددا كددا  مدد هف َّا َ  ر وا ع لءدده َِددَه الددر ، وطددر وه َوبعدددوه، بددل 

صاءايهف ِو هااهف يتبعهيده بالحفداَر ةتد  َ مدها قدمءده الًدري تين، وهده يددعههف َّلد  
هللا وطالمددا َرا وا بدده الميددد، وشدد ها بإي ائدده غليددل َةقددا هف علءدده، ولم دده لددف يددر  لهددف َّا 

 .اايما يعم  ااِالم، والهداي  َّل  
قالهدددا قدددريش، تتابعدددَ وفددده  العدددرب فدددي الددددخِه فدددي  يدددن هللا ونإِدددالم ْقءددد ، ومدددن 

َفهاجا، ونا روا َّل  ااِالم طائعين، ةت  ِميَ ال    التاِع  بعام الهفه ، وقد عدد 
، وفي هد ه ال د   ِدا  ااِدالم َهل ال ير ما يزيد عل  ِتين وفدًا قدمها عل  ال اي 
دِه هللا  الفزيَر العرنء  كلها، وتهةدت تحَ رايته ألِو مَر  في تاريخها، وقد تملدن ِر

  ،مدن تحقيدب هدد ه الهةددَ فدي َقددل مدن عًدر ِدد هات، رغدف مدا واجهدده مدن صددعهنات
 تمثلَ في العصاءات الفاهلء  وال زعات القالء .

ِه هللا  د رااه يعلمده  ال دا  َةلدام ااِدالم ويًدرةه  لهدف   َوخ  ِر له ِو يبعث ِر
ل معاذًا َوبا اايما ةقءق   ل خالد بن الهليد ْف علءدًا ، كما َِر مِه  َّل  الءمن، َوِر

ِه  الدعهي  َّل  كل من ه اا األخءار مدا ي كدد   َّل  الءمن ك لَ، وفي وصايا الِر
َع ددداق الم دددلمين فدددي كدددل عصدددر وفدددي كدددل ملدددا ، ةملهدددف  َ  م ددد ولء  ااِدددالم فدددي 

ِه هللا  لهها َمن بعدهف.  ِر  ه ه األماي  َومرهف َ  ْيحمَر
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دِه هللا وفي ذ  الحف َبدا بلدر علد  الحدج، فلمدا خدرج     من ال    التاِدع  َمسدر ِر
ال ددا  مددن المدي دد ، يزلددَ ِددهَر بددرااَ، التددي َمددر هللا فيهددا بم اصددل  الْه ءدد  َوتباعهددا، 

ددف، وإعددال  الحددرب علدديهف، يبعددث ال اددي  علءددًا   وم دد  ةددج المًددركين بعددد هدد ا المِه
ددف وقدداِ : َهددل بيتددي (  يالدي َةلددام هدد ه ال ددهَر فددي المِه ) ا يالددي ع ددي َّا رجددل مددن 

تمًددءًا مدد  عددا َ العددرب فددي عهدده  الدددماا واألمددهاِ، َومددره َ  ي ادد  َّلدد  كددل ذ  عهددد 
عهدددده، ويعهدددد َّلددديهف َا يحدددج بعدددد العدددام مًدددرب، وا يادددهم بالايدددَ عريدددا ، َويددده ا 
د يدخل الف   َّا ي   م م  ، يعدف لقدد    األوا  لم اصدل  ببدا  األصد ام، ووهد  ةد
َادرر  َك  َم ال َحدجَر األ  دهلرهر َّرَلد  ال سدا ر َيده  ر َوَرِْ ُس دَن  لع ا هف وتفاهلهف لدعَه الحدب: } َوَََذا ن مر

دهْلْه {)  رركريَن َوَرِْ  ً َن ال ْم َ َبرر ان مر ُس دِه هللا  1ََ س    (، وكدأ  هات دًا خ ءدًا فدي قلدب ِر
يدده بعددد َ  علددف معدداذا كءدد  يدددعه يًددعره َ  مقامدده فددي الددديءا يهشددَ علدد  ال هايدد ، فإ

ال ا ، وكء  يعرفهف  ي هف، خرج يه عه ويهصءه، وذلَ فدي ال د   العاشدَر د ْدف قداِ 
له: يا معاذ! َّيَ ع   َا تلقايي بعد عامي ه ا ! ولعلَ تمر بم دفد  هد ا وقادر ، 

ِه هللا   َّلد  المدي د  وقداِ: َّ  َولد   ، ْدف الت دَ ال ادي يبلي معاذ خًء  ل راق ِر
 ال ا  بي المتقه ، من كايها وةيث كايها.
ِه هللا  َعلن ِر ييته بدالحج، َوشدعر ال دا  بد لَ ةتد  يصدحبه   وفي ال    العاشَر 

دِه هللا  ، من شاا من الم دلمين، فقددم المدي د  بًدر كثيدر، كلهدف يلدتم  َ  يدأتف بِر
جددابر  وخددرج مددن المدي دد  لخمدد  لءدداِ بقددين مددن ذ  القعدددَ فددي ال دد   العاشددَر، قدداِ

دِه  رهي هللا ع ه: فلما اِتهت بده ياقتده فدي الايدداا، يظدرت مدد البصدر بدين يدد  ِر
من راكب وماش، وعن يمي ه مثل ذلدَ وعدن ي داره مثدل ذلدَ، ومدن خل ده مثدل   هللا 

ددِه هللا  ددِه هللا   ذلددَ، وِر َّلدد  تلددَ   بددين َظهريددا وعلءدده ي ددِز القددر  ، ويظددر ِر
قديرها وهدي تلاد  وتت دابب َّلد  طاعد  هللا، فًدرح األلهم الم ل   التي صار يصعب ت

صدددره ايقءا هددا للحددب ، واهتددداؤها َّلدد  ااِددالم، وعددزم َ  ي تهددز هدد ا التفمدد  المددريف، 
ولءقددِه كلمددات،: هددي  خددر مددا َلقددَ الفاهلءددد  مددن مخل ددات فددي ال  دده ، وت كددد مدددا 
ه في القلهب من تهجهات و  اب َوةلام، فراح يلق   خاب  يحرص ااِالم عل  غِر

الدده اع، يلمددح فيهددا بالرةيددل: ) َيهددا ال ددا : اِددمعها لددي فددإيي ا َ ر  لعلدد  ا َلقدداكف 
بعدددد عدددامي هددد ا بهددد ا المهقدددف َبددددا، َيهدددا ال دددا : َّ   مدددائمف َومدددهالمف ةدددرام علدددءلف، 
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كحرم  يدهملف هد ا فدي شدهركف هد ا، فدي بلددكف هد ا، وإيمدف ِدتلقه  رنلدف يء دألمف عدن 
َمدددر الفاهلءددد ، تحدددَ قدددمي هددداتين مههدددهع، و مددداا  َعمددالمف، َا َّ  كدددل شددديا مددن

الفاهلءدد  مههددهع ، ورنددا الفاهلءدد  مههددهع، فدداتقها هللا فددي ال  دداا، فددإيمف َخدد تمههن 
بأمايددد  هللا، واِدددتحللتف فددددروجهن بللمددد  هللا، ولمددددف علددديهن َا وطددددئن لددديهف ا يددددهطئن 

علدددءلف  فرشدددلف َةددددًا تمرهددده ، فدددإ  فعلدددن ذلدددَ فاهدددرنههن هدددرنا غيدددر مادددرح، ولهدددن
َقهن وك هتهن بالمعروم، َويي قد تركَ يءلف ما لدن تضدلها بعدْد َّ  اعتصدمتف بده؛  ر
دداات  كتداب هللا! َويدتف ت ددأله  ع دي، فمددا َيدتف قددائله ؟ ( قدالها يًددهد َيدَ قددد بلغدَ ِر
رنددَ َو يددَ، ويصددحَ ألمتددَ وقضدديَ الدد   علءل بددالمعروم، فقدداِ بأصددبع  ال ددباب  

  ال ددا ، اللهددف اشددهد، اللهددف اشددهد، وقددد َلقدد  فددي هدد ه يرفعهددا َّلدد  ال ددماا وي متهددا َّلدد
الخاب  خابدًا َخدر  جداا فيهدا: ) َيهدا ال دا  َّ  الًدءاا  قدد يدئ  َ  يعادد بأرهدلف 
َعمدالمف، فاةد روا، َيهدا  ه ه ! ولم ه رهي َ  يااع يءما ِه  ذلَ مما تحقرو  من 

د   ياءده، َّ   ال ا : َّيي قد تركَ يءلف ما َّ  تم لتف به لن تضلها َبدا: كتداب هللا ِو
َعاداه  ، وا يحدل امدرئ مدن مداِ َخءده َّا مدا  كل م لف َخده الم دلف، الم دلمه  َخدَه
من طيب ي   ( وفي بعَّ خاب  تلَ الحف  َيضًا قداِ:) ويلمدف َو ويحلدف ايظدروا، 

دددِه هللا  يحددد ر   ا ترجعدددها بعدددد  ك دددارًا يضدددرب بعضدددلف رقددداب بعدددَّ! ( َوخددد  ِر
وي صدددل، وكأيددده يريدددد د بعدددد بدددالا طهيدددل فدددي َّبدددالغ  ويدددأمر ويهصدددي ويقدددرر، ويعدددظ

ال ، َ  ي رغ في  ذا  ال ا  وقلهنهف  خر ما لديه مدن يصدح، فقدد كدا  يحد  َ   الِر
هدد ا الركددب ِددي الب وةددده فددي بيددداا الحءدداَ، فهدده يصددرخ بدده كمددا يصددرخ الهالددد باب دده 

 ال   ايالب به القاار، يهصءه بالرشد، وي كره بما ي  عه َبدا.
ياَ  عَه َبي األياءاا َّبراهءف ةين هتف وهه يا ي الايَ العتيب: } َرنسَ ا َواب َعث  لقد َج

 ََ د ََ ََي  ف  َّريسد َمدَ  َوْيدَزكَريهر ل  ََ َوْيَعلَرْمْهْف ال مرَتاَب َوال حر ف   َياتر هًا مر  ْهف  َيت ْله َعَلي هر ف  َرِْ ال َعزريدْز فريهر
لف ياب من  عائف ااِالم وقهاعده شيا َّا وقدد  فيهف، ولما 129( لبقَر: 2ال َحمرءْف {) 

َمترددي  َْ َعَلددء ْمف  يرع  دد يددَ ْمف  َوََت َمم  َْ َلْمددف   ر دد َمل  َم ََك  بي دده، َيددِز هللا علءدده فددي يددهم عرفدد : } ال َيدده 
ي ًا {)  الَم  ر  ِ َْ َلْمْف األ ر ي (، ولما ِمعها عمر رهي هللا ع ه بل  فقيدل لده لمدا  3َوَرهر

، والحدب   لء  بعد المماِ َّا ال قصا ! وكأيه اِتًعر وفاَ ال اي بليَ ؟ قاِ َّيه 
، ومدن ذلدَ قهلده َّ  مًاعر الته ي  للحءاَ واألةءاا كايَ ت ضح بها ببارات ال ادي 
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ع د جمَر العقب  : خ وا ع ي م اِلمف فإيي ا َ ر  ! لعلي ا َةج بعد عامي هد ا، 
َ الم دداح ، َومددر بتفهيددز جددءش َّلدد  ولمددا قضدد  ي ددله عددا  َّلدد  المدي دد  لء ددتأيف ةءددا

َيددد، وكددا  فتدد  فددي  الًددام لقتدداِ الددروم الصددلياين، َومددر علدد  هدد ا الفددءش َِددام  بددن 
الثام   عًَر من عمره، وفي الفءش َبه بلر وعمر، لمن تأخر خدروج َِدام  بعدد َ  

ال   جعلهف يتريثه  ةت  يدروا مدا   اللهاا بيده ب اب مرض ال اي   عقد له ال اي 
هله قض  .  هللا به لِر

---------------------- 
 [.3(  ]التهن : 1) 
 [.129(  ]البقَر: 2) 
 [.3(  ]المائدَ: 3) 

 وووووووووووووووووو 
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 وعي حج  الوداع حكم ةظيم  منه  :
 

 * تربي  المجتمع ةلى مب دئ أس سي :
ق  التدي تدرنَ بدين جمءد  الم دلمين ) -َ ْ دهَ   األخَه في هللا هي العرَو الْه مر َّريسَمدا ال ْم  

َهَن ( ]الحفرات:  ر  -رهد  هللا ع همدا  -َعدنر اب دنر َببسداٍ  ف[  10َّرخ  ُس  َِ ده    -ََ س َرِْ
-  َِ رر َفَقا َم ال سح  ٍم َهدَ ا » َخَاَب ال ساَ  َيه  من َةدَرامن . « . َيا ََيرَهدا ال سداْ  . ََ ر َيده  َقداْلها َيده 
 َِ َِ « .  َهَ ا َفَأ ر َبَلدٍ » َقا ٍر َهدَ ا » َقاْلها َبَلدن َةَرامن . َقا رن َةدَرامن . « . َفَأ ر َشه  َقداْلها َشده 
 َِ ْكف  » َقا ْلف  َهدَ ا ، فرد  َبَلددر مر َمد ر َيده  َراَهدْلف  َعَلدء ْمف  َةدَرامن ، َكْحر  دَهاَلْمف  َوََع  َمداَاْكف  َوََم  َفإر س  ر

ررْكف  َهدَ ا  َِ َفَأ« . َهدَ ا فرد  َشده  دْه َفَقدا َِ دَراًرا ، ْْدفس َرَفدَ  َرَ  َْ اللسْهدفس » َعاَ َهدا مر د اللسْهدفس َهدل  َبلسغ 
 َْ َِ اب ْن َببساٍ  « . َهل  َبلسغ  ديسْتْه  -ره  هللا ع هما  -َقا هر َّريسَهدا َلَهصر د  برَيددر َفَهالس ر  َي   ر
ْد ال َغائرددَب ،»  -َّرَلدد  َْمسترددهر  دداهر ًس لرددير ال َقدداَب  َفل ْيا  ْضددْلف  رر ددررْب َبع  دداًرا َيض  دددر  ْك س ْعددها َبع  جر َا َتر 
 ٍَّ  95«.َبع 
الهقدددددهم بفايددددددب الضدددددعء  ةتدددددد  ا يلدددددده  هددددد ا الضددددددعف ْغدددددَر فددددددي الا دددددداا  -ب

 في خااته بالمرََ والرقيب عل  َيهما يمهذجا  عن الضدع اا  ااجتماعي، فأوص  
َووصد  خيددرا بال  دداا،  97 فدي وصدديته علد  ااة ددا  َّلد  الضددع اا  ، فقدد شددد  96

َوكد في كلم  مختصَر جامع  القضاا علد  الظلدف البائدد للمدرََ فدي الفاهلءد ، وتثايدَ 
 .98 التي تضم تها َةلام الًريع  ااِالمء  ااي ايء  همايات ةقهقها وكرامتها ا

التعاو  م  الدول  ااِالمء  عل  تاايب َةلام ااِالم، واالتزام بًرع هللا، وله  -ج
 99 الحاكف عاًدا ةبًء ا، فإ  في ذلَ الصالح وال الح، وال فداَ فدي الدديءا واْلخدَر كا 

العالقدد  بددين الحدداكف والمحلددهم بأيهددا تعتمددد علدد  ال ددم  والااعدد  مددا  ام   فقددد بددين 

                                                
  (  1739صحءح البخار ) - 95
 .304ايظر: قرااَ ِءاِء  لل يَر ال اهي ، ص - 96
ِه من التمهين َّل  التملين، ص - 97  .575ايظر:  ول  الِر
 .332ايظر: فقه ال يَر للاهطي، ص - 98
ِه من التمهين َّل  التملين، ص - 99  .576ايظر:  ول  الِر
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هله  ، فإذا ماِ ع هما فال ِم  وا طاع ، فالحداكف الرئء  يحلف بلتاب هللا ِو   ِر
 .100 ت  ي  ةلف هللا تعال  َمين من قال الم لمين عل 

دن  : »   الم اوَا بين البًر: فقد قاِ  -  َ داْكف  مر ِْ   َيدا ََيرَهدا ال سداْ  َّريسدا َخَلق  َ َيْقده ُس َّر س 
ر ََت َقدداْكف  َفَلددء َ   ُس ددَد  ددَرَمْمف  عر    لرَعَرنردديٍَ َذَكددٍر َوَْي ثَدد  َوَجَعل َ دداْكف  ْشددْعهًنا َوَقَبائرددَل لرَتَعدداَرْفها َّر س ََك 

دلن ،  دَهَ  َعَلد  ََب دَءََّ َفض   ِ َ دلن ، َوَا ألر لن ، َوَا لرَعَفمريَر َعَل  َعَرنرديٍَ َفض  َعَل  َعَفمريٍَ َفض 
َه     لن ، َّراس برالتسق  َهَ  َفض   ِ َب َءََّ َعَل  ََ   101«َوَا ألر

همءدد ، ةيددث ةددد  َ  َِددا  الت اهددل ا عاددَر يءدده لفدد  ، وا لدده ، وا وطددن، وا ق 
 وإيمدا َِدا  الت اهدل قءمد  خلقءد  راقءد  ترفد  ملايد  ااي دا  َّلد  مقامدات ريءعد  جددا

102. 
مصددر التلقدي والاريقد  المثلد  لحدل مًداكل   : وقدد ةدد  تحايا مصار التلقي -هو

الم لمين التي قد تعترض طريقهف في الرجهع َّل  مصدرين ا ْالث لهما، همن لهدف 
دهله بعد ااعتصام بهمدا األمدا  مد د   ِر ، ن كدل شدقاا وهدالِ، وهمدا: كتداب هللا ِو

وإيَ لتفده يتقدم به ا التعهدد والضدما  َّلد  جمءد  األجءداِ المتعاقبد  مدن بعدده، ليادين 
لل ا  َ  صالةء  التم َ به ين الدليلين لء َ وقً ا عل  عصر  و   خدر، َويده ا 

َم ي َ  ِلاا  َو تغل  103 ب عليهماي بغي َ  يله  أل  تاهر ةضار  َو عرم 
الداا والدواا، ووه  العالج لمل المًلالت باالتزام التام بما جاا من   لقد وصف 

دهله  د   ِر ْتف  : » َةلام من فدي كتداب هللا ِو دل  دلرها َمدا َتَم س دَري نر َلدن  َتضر َْ يردءْلف  ََم  د َتَرك 
دد سَ  َيارءَرددهر  ِْ ر َو ُس َمددا كرتَدداَب  يدددااه للبًددري    وقددد كددرر  هدد ا هدده العددالج الدددائف، 104«برهر

َم دددد  واألمل دددد ، بهجددددهب ااهتددددداا بالمتدددداب وال دددد   فددددي ةددددل جمءدددد   عامدددد ، عاددددر األ
المًددلالت التددي تهاجدده البًددري ، فددإ  ااعتصددام بهمددا يف ددب ال ددا  الضددالِ ويهددديهف 

ددِه هللا  َت تعددالءف ِر وهديدده   َّلد  التددي هددي َقددهم فددي الحاهددر والم ددتقال، لقددد اجتددا

                                                
 .333ايظر: فقه ال يَر للاهطي، ص - 100
 وهه صحءح لغيره 3/411(َوةمد14444()360/ ص  12)ج  -المعفف الماير للاارايي  - 101
هع  في ِماة  ااِالم، عرجه  ) - 102  (.2/876ايظر: المِه

 .333فقه ال يَر للاهطي، ص ايظر: - 103
 صحءح لغيره  900/2(   1628مهطأ مالَ ) - 104
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واخترقَ ةهاجز الزمن، َوِهار القرو ، وظل يتر   صدداها ةتد  يدهم  ةدو  الفزيَر،
ال ددا  هدد ا، وإلدد  َ  يددرث هللا األرض ومددن عليهددا، فلددف يلددن يخاطددب ِددامعءه يءقددِه 
لهف: َيها الم م ه ، َو َيها الم لمه ، َو َيهدا الحفداج.. بدل كدا  يقدِه لهدف: يدا َيهدا 

عددد َ  و  َ  يخصصدده بفدد   َو ال ددا ، وقددد كددرر يدددااه َّلدد  ال ددا  كافدد  مددرات مت
له رةم  للعالمين  .105 بزما  َو ملا  َو له ، فقد بعثه هللا لل ا  كاف  َوِر

ما يل َ ال ظر في ةف  اله اع ه ا الخااب القه  الحلءف ال   خاطب به  -و
الته ويفاح قءا ته،  َعل ها بعد َّتمام ِر ِه هللا ال ا  َجمعين، وتلَ المبا ئ التي  ِر

َعل ها في َِو  عهته، يهم كا  وةيدًا مضاهدًا، ويهم كا  قلياًل م كدَ للمبا  ئ التي 
م تضع ًا، مبا ئ ْابت  لف تتغير في القل  والمثَر، والحرب وال لف، والهزيم  وال صر، 
َعماا الديءا تقلبًا في  وإعراض الديءا وإقبالها، وقَه األعداا وهع هف، بي ما عرف ا في 

ائل واألهدام، يظهرو  العقيدَ والمادَ، وتباي  ، وتغيرًا في الِه ًا في الضعف والقَه
خالم ما يبا ه ، وي ا و  بغير ما يعتقدو ، ويلب ه  في الضعف لاه  الرهبا ، 
ل هللا  ل المصلح ، َوولئَ ِر وفي القَه جله  ال ئاب، وما ذلَ َّا أل  ه اا ِر

ر، شتا  بين ال ين وشتا  بين من يحهم فهق الفء ، ونين من ي بح في بحار ال ه 
يعمله  ألي  هف، ونين ال ين يعمله  اي اييتهف، شتا  بين َولءاا الًءاا  َوولءاا 
الرةمن قهللا ولي ال ين  م ها يخرجهف من الظلمات ال  ال هر، وال ين ك روا َولءاؤهف 
الااغهت يخرجهيهف من ال هر ال  الظلمات َولئَ َصحاب ال ار هف فيها خالدو ﴾ 

 )ال باعي([.257 ]البقَر:
 وووووووووووووووووو

 بعث أس م  إلى مش رف الش م
 

 )الًبل  ااِالمء ( 

                                                
، ص - 105 ِه  ، َةمد محمد باشميل.131ايظر: الفايب ال ءاِي في ةءاَ الِر
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ِه هللا   وصحبه المرام من ةف  الها ع، شد الرةاِ عائًدا َّلد  المدي د    لما فرغ ِر
الماهدددَر، واِدددتقر الركدددب ال اددده  بالمدي ددد ، ا لءأخددد  ةًظدددا مدددن الراةددد ، بدددل لء دددتأيف 

 .  وفي ِايل هللاالفها  والدعَه َّل  هللا
ِه هللا  دا لغدزو الدروم. وكدا  مدن   وكا  َِو ما قام به ِر ًً بعد عه ته، َ  جهز جء

 خار ه ه الغزَو ما يقصه علءَ في ه ه ال اهر .
ددهله،  كددا  كاريدداا  ولدد  الددروم قددد جعلهددا تددأب  ةددب الحءدداَ علدد  كددل مددن  مددن بددالل وِر

ي  دَ مدن َِدر الفاهلءد . وقدد ةملهدا هد ا وتم   كل من َرا  َ  يدين بدين ااِدالم، و 
المهقددف المتفاددر والمت عددَ علدد  قتددل كددل مددن كددا  يريددد َ  يدددخل فددي ااِددالم مددن 
َوَ بن عمرو الْف امي ، ال   كدا  والءدًا علد  َمَعدا  مدن قرَادلر  َتباعها، كما فعلَ ب َفر 

  .الروم 
دد  التددي َبدددتها  ولدد  الددروم،  ددِه هللا ويظددرًا َّلدد  هدد ه الفددرااَ والغاِر   فقددد َخدد  ِر

دتها وتحادءف جاروتهدا.  ا عظءًما للحد من كارياا ه ه الدول ، ولم ر غاِر ًً يفهز جء
فًرع في شهر ص ر من ال    الحا ي  عًَر من الهفَر، بتفهيز ه ا الفدءش، َومسدر 
د  ، َومدره َ  يتهجده يحده الالقداا مدن َرض الًدام، بقصدد  َيد بن ةاْر علءه َِام  بن 

الددروم، ومددن َْددفس َّعددا َ الثقدد  َّلدد  قلددهب العددرب المقءمددين علدد  ةدددو  تلددَ َّرهدداب  ولدد  
  .الدول  

ولما كا  َِام  شاًبا، ا يتفاَو الثام   عًر من العمر، فدإ  الم دافقين َكثدروا القدِه 
في تدأميره وتهليتده َمدر قءدا َ الفدءش ااِدالمي، وشداع بيد هف القيدل والقداِ، واعترهدها 

المبار شاب لف يالي مالي الرجاِ في مثدل ِدن َِدام  رهدي هللا عل  َ  يقه  الرجاِ 
ذلَ، فخرج علد  ال دا ، وقداِ: ) َّ  تاع دها فدي َّمارتده، فقدد ك دتف   ع ه. وقد بلغه 

تاع ه  في َّماَر َبءه من قال، َويدف هللا، َّ  كدا  لخلءًقدا لإلمداَر، وإ  كدا  لمدن َةدب 
رواه البخدار  ، وفدي روايد  َخدر ، ال ا  َّلي، وإ  هد ا لمدن َةدب ال دا  َّلدي بعدده ( 

المهقددف،   َمددر بت  يدد  بعددث َِددام  ، فقدداِ: ) فأي دد وا بعددث َِددام  ( فح ددف   َيدده 
 َومر بالمضي في ت يير جءش َِام  .

ْددددف َخدددد  ال ددددا  يلت دددده  ةددددِه َِددددام  ، وي تظمدددده  فددددي جءًدددد ، وخددددرج معدددده جمءدددد  
م (  علدد  بعددد خم دد  كيلدده متددرات المهدداجرين واأليصددار، ويزلددها ملاًيددا ي ددم  ) الْفددر 
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دِه هللا  َلدزمتهف   ويصف من المدي   الم هَر، َّا َ  األخبدار المقلقد  عدن مدرض ِر
هله   .  التريث، ةت  يعرفها ما هللا قاٍض في َمر ِر

ِه هللا  ، وكدا  وجعه، رج  َِام  من مع لره، و خل عل  ال ادي   ولما اشتد بِر
دِه م تلقًءا في فراشه، قد َخ  المدرض  م ده كدل مأخد ، فاأطدأ َِدام  َرِده، وقاسدل ِر

ِه هللا  ا يتملف، ْف جعل يرف  يديده َّلد  ال دماا ْدف يضدعهما علد  َِدام    ، والِر
ِه هللا  من مرهه،   ، قاِ َِام  : فعرفَ َيه يدعه لي. وفي اليهم التالي يًَ ِر

 وخرج َّل  مع لره .فتهجه َّل  َِام  قائاًل له: اغد عل  برك  هللا، فه عه َِام  ، 
ددِه هللا  ، َوِو وقددد قضدد  هللا ِددبحايه َ  يلدده  هدد ا البعددث  خددر بعددث فددي ةءدداَ ِر

رهددي هللا ع دده. َّذ فددي هدد ه األْ دداا، عظددف  بعددث ي  دد  فددي خالفدد  َبددي بلددر الصددديب
ِه هللا  ِه هللا الخاب واشتد الحاِ بِر . ، فأقام الفءش في ملايه، ي تظر خار ِر

 علءه الصالَ وال الم .  ْف َتاهف يبأ وفاته
ِه هللا  َّل  الرفيب األعل ، واِتقر األمر ِ َبدي بلدر رهدي هللا   ونعد َ  ايتقل ِر
ال   كا  ا يزاِ مرابًاا عل  ةددو  المدي د ، فدي ملدا  يقداِ  -ع ه، َوعز ِ َِام  
بالم ددير لهجهتدده. وكايددَ الددر َ قددد ايتًددرت فددي صدد هم بعددَّ  -لدده: ) ذو خًددب ( 
. وقددد َشددار كثيددر مددن ال ددا  علدد  الصددديب َ  ا يبعددث جددءش َِددام  ؛ قبائددل العددرب

ِر بداألقهاِ التدي كايدَ ت ضدل تفميدد  َهف. َّا َ  َبا بلر لف يبا اةتءاجه َّلءه يءما هه 
الفددءش؛ َويًضددا لددف يلتددرث بدداْلراا التددي ارتددأت َ  ي ددتادِ ب َِددام  غيددره؛ بددل َطلددب 

وقددَه عزيمتدده، قددائاًل: ) والدد   ا َّلدده قهلتدده المًددههَر، التددي تدددِ علدد  صددالب  مهق دده، 
دِه هللا، وا  هه ِر ا وجس ًً ِه هللا، ما ر  ت جء َواج ِر غيره، له جرت المالب بأرجل َ
ددِه هللا ( وفددي روايدد  َيدده قدداِ: ) لدده ظ  ددَ َ  ال ددباع تخا  ددي،  ةللدَ لددهاا عقددده ِر

ِه هللا  ألي  ته (  ، وله لف ياب في القر  غير  ألي  ت بعث َِام  ، كما َمر به ِر
ِه هللا   .  ووجه َِام  اتمام المهم  التي َوكلها َّلءه ِر

ديب يه ع الفءش َِدام  ماشدًءا. ولمدا َرا  َِدام  َ  ي دِز ليركدب َبده بلدر  وخرج الصَر
َغاسدر  . ومدا علديس َ   َْ ، وا ركاد ََ رهي هللا ع ه، اعترهه َبه بلر قائاًل: وهللا ا يزلد

َ  بلل خاَه يخاههدا ِدبعمائ  ة د   تمتدب لده،  قدمي في ِايل هللا ِاع ، فإ  للغا
ددبعمائ   رجدد  ترت دد  لدده، وْترفدد  ع دده ِددبعمائ  خايئدد . ْددف و ع َبدده بلددر الفددءش،  ِو
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َووصداهف خيدًرا يءمددا هدف مقدددمه  علءده، وقدداِ ِ َِدام  : اصدد   مدا َمددرب بده ياددي هللا 
 ِه هللا  .  ، وا تقصر  في شيا من َمر ِر

، وجعدل ْكلَرف به خير قءام، وايته  َّل  ما َمره بده ال ادي  ويهَّ َِام  لألمر ال  
ا يمر بقهم وا قايل  يريدو  اارتدا  َّا قالها: لها َ  له اا قَه وم ع  مدا خدرج مثدل 
هددد اا مدددن ع ددددهف، ولمدددن َيدددَدْعهف ةتددد  يلَقدددها الدددروم. فلقدددها الدددروم، فهزمدددههف وقتلدددههف 

 ورجعها ِالمين غايمين . 
 بهدد ا المهقددف مددن َبددي بلددر رهددي هللا ع دده َقهاًمددا كثيددَر علدد  ااِددالم، وقددد ْاسددَ هللا

وعدا  كثيدر مددن الد ين ارتدددوا َّلد  َِّددالمهف. وكدا  خدروج بعددث َِدام  فددي ذلدَ الهقددَ 
 من َكار المصالح لإلِالم والم لمين. وكا  فراغه من بعثه ه ا في َرنعين يهًما . 

و  وال هائد، يًير َّل  بعَّ من ذلدَ وقد تضمن ه ا البعث المبارب المثير من الدر 
 يءما يأتي: 

، وةرصددده علددد  الفهدددا  فدددي ِدددايل هللا، ةيدددث مدددا فتدددئ بعدددد َوًا: علددده همددد  ال ادددي 
داِ بعدث جديدد، ل ًدر  وصهله َّل  المدي   عائًدا مدن الحدج، ةتد  َخد  يعدد العددَ اِر

  عَه الحب، وةماي   ول  ااِالم .
للمهددام الصددعب ، وعدددم ااكتددراث بحداْدد  ِدد َره مدد  َةددب ال ددا  َّلءدده   ْايءددًا: اختءدداره 

تددهفر الم ددااَ يءدده، فماددر ال ددن ا يهددب األغاءدداا عقدداًل، والصددغر ا يدد قص األتقءدداا 
 فضاًل. وقد قاِ الًاعر: 

 فما الحداْ  عن ةلف بمايع  قد يهجد الحلف في الًبا  والًيب 
َيد بن ةاْر  رقءًقا، وهه والد َِام   وهه في َصدله  -عث المبارب قائد الب -لقد كا  

مددهل ، وكددا  َِددام  رهددي هللا ع دده فتدد  صددغيًرا فددي ةدددو  الثام دد  عًددر مددن عمددره. 
ددِه هللا  مددن َ  يفعلدده َميددًرا علدد    ومدد  ذلددَ فددال الصددغر وا الددرق القددديف م دد  ِر

فدي غدزَو مهمد  كايدَ  -وفيهف َصحاب الهفدَر َوصدحاب ال صدَر  -عام  الصحاب  
لعدرب، ومهمتهددا مهاجهد   ولد  عظمدد  كدولد  الددروم! ولدئن َوَجددد وجهتهدا خدارج جزيددَر ا

ِه  مثاًرا للتعفب وااِت مار،   الم افقه ، وال ين في قلهنهف مرض في تصرم الِر
ًَيددا لمقددايء  الفاهلءدد ،  فددإ  شددريع  ااِددالم ا تقددءف اعتبدداًرا لمعددايير البًددر، وا تقددءف و
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اهلءدد ، ولءقضددي علدد  تلددَ المقددايء  وهددل جدداا ااِددالم َّا لددءحاف تلددَ المعددايير الف
 البًري ، التي ي تخدمها ال ا  للم اهل  بين البًر، وقءا   رج  الت اوت بي هف . 

قد وجد في َِدام  رهدي هللا ع ده مزيد ، جعلتده َولد  مدن غيدره بقءدا َ   ولعل ال اي 
. وإذا كددا  األمددر كد لَ، فلددء  علدد  الم دلمين  والحدداِ كمددا  -الفدءش فددي هدد ه الغدزَو

در علديهف عادد ةبًدي. ولد لَ كدا  َِو عمدل قددام  -ذكريدا  َّا ال دم  والااعد ، وإ  َْمَر
، وإي داذ جدءش به َبده بلدر رهدي هللا ع ده بعدد تهليتده الخالفد ، هده ت  يد  َمدر ال ادي 

ِه علءه الصالَ وال الم. وخرج َبه بلر رهدي  َِام  َّل  وجهته التي َرا ها له الِر
و َِددام  راكًبددا، ونقددي  -وهدده خلء دد  الم ددلمين  -ماشددًءا هللا ع دده برفقدد  الفددءش ب   دده 

معده َّلد  َ  تفداَو الفدءش ةددو  المدي د . ْددف اِدتأذ  م ده فدي َّبقداا عمدر رهددي هللا 
ع دده َّلدد  جددهاره لم دداعدته فددي ت دديير َمددهر الدولدد ، فددأذ  لدده َِددام  بدد لَ. ولقددد رجدد  

 دديير ذلددَ الفددءش َِددام  رهددي هللا ع دده مددن هدد ه الغددزَو م صددهًرا ظددافًرا. وكددا  فددي ت
 ي   عظءف لإلِالم والم لمين . 

لمعالفددد  األمدددهر ب دددرع ، وعددددم التددأخر فدددي بءدددا  مدددا ْيحتددداج َّلءددده.   ْالثددًا: مبا رتددده 
ع د ِماعه كالًما ةِه َّمَر َِدام  رهدي هللا ع ده،   يظهر ذلَ في تصرم ال اي 

َهل لما َِْ د َّلءه . َهلء  َِام  ، َويه   وصعه ه الم ار، ونءايه 
َظدددف ومدددد  المحبددد  التدددي كدددا  الصدددحاب   رابعدددًا: وْي دددتخلص مدددن هددد ا البعدددث المدددريف عر

، وقددد تفلددَ هدد ه المحبدد  مددن خدددالِ رهددي هللا عدد هف يحملهيهددا فددي قلددهنهف ل ادديهف 
تريثهف في التحرب لمالقاَ الدروم ع دد اشدتدا  مرهده، وايتظدارهف لمدا ِء د ر ع ده هد ا 

 األمر . 
رهدددي هللا ع ددده ومهق ددده الصدددلب فدددي َّي ددداذ جدددءش خام ددًا: ةلمددد  َبدددي بلدددر الصدددديب 

اِ بعث َِام  َّل   َِام  ، رغف كل الصعاب والظروم التي ترافقَ وتزام َ م  َِّر
مًارم بال  الًام لمهاجه  الروم. فلف يلت َ َبه بلر لتلَ اْلراا واألقهاِ التي كايَ 

داِ جدءش َِدام  َّلد  الهجهد  التدي َرا هد دِه تريد َ  تث ءه عن المضي في َِّر ا لده ِر
دب علءده هللا   -، ةت  َّ  عمر رهي هللا ع ه ع ددما َرا  َ  يادد  َرًيدا فدي هد ا، ْو

فأخددد  بلحيتددده، وقددداِ لددده: ) ْملتدددَ َمدددَ وعددددمتَ يدددا ابدددن الخاددداب !  -وكدددا  جالً دددا 
ِه هللا   ، وتأمريي َ  َيزعه ( . اِتعمله ِر
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دِه هللا   خدر البعدهث المباركد  التدي -كمدا ذكريدا  -لقد كا  ه ا البعدث  ، وجههدا ِر
، وقال َ  ي لف راي  الفها  لصحابته المرام، وقال َ  يلحب  قال َ  يه ع ةءاَ الدعَه
دددال ، ويصدددح لألمددد  غايددد   بدددالرفيب األعلددد ، بعدددد َ  كدددا  قدددد َ   األمايددد ، ونلسدددي الِر

 ال صح، وجاهد في هللا ةب الفها  .
 وووووووووووووووووو 
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 ى كب ر الصح ب الصح بي الش ب أمير الجيش ةل
 

 ال  اِ  2003-01-18/  1423ذو القعدَ  15تاريخ ال ته  :  
دِه هللا  علد  الفدءش، مدن هده هد ا  - -شاب لف يتفاَو العًرين من عمدره َمسدره ِر

 القائد؟ وما ال اب ال   ةاِ  و  مضءه َّل  تلَ المعرك  ؟
 ال ته  

ِه هللا وعل   له و   صحبه َما بعد:الحمد هلل والصالَ وال الم عل  ِر
، جءًددًا كايددرًا كددا  مددن هددم ه عمددر بددن هددد جهددز ال اددي  11ف ددي شددهر صدد ر ِدد   

ددر علددديهف  الخادداب رهددي هللا ع ددده، وغيددره مددن كبدددار الصددحاب  رهددي هللا عددد هف، َومس
َيد رهي هللا ع ه، وكدا  عمدره ةي هدا يقدارب ْمايءد  عًدر عامدًا، َومدره َ   َِام  بن 

 اروم من َرض فل اين.يهطئ الخيل تخهم الالقاا والد
خ من المدي   ب اب مرض ال اي  ، وندَت فخرج الفءش ويزلها الفرم عل  بعد فِر

، فاهددار الفددءش َّلدد  األخبددار المقلقدد  تددر  مددن المدي دد  عددن اشددتدا  مددرض ال اددي 
 التريث ةت  يعرفها ما يقضي هللا به.
ذلَ بأيدام، ولمدا تدهفي  بالرفيب األعل  بعد  وشاا هللا تبارب وتعال  َ  يلتحب ال اي 

، عظددف الخاددب، واشددتد الحدداِ، وظهددر ال  دداق بالمدي دد ، وارتددد مددن ارتددد مددن ال اددي 
َةءاا العرب ةدِه المدي د ، وامت د   خدرو  مدن َ اا الزكداَ، وصدارت الفمعد  ا تقدام 

 في بلد ِه  مل  والمدي  .
هللا ع ده  فلما وقعَ ه ه األمهر َشار كثير من ال دا  علد  َبدي بلدر الصدديب رهدي

َهف، فامت   َبه بلدر الصدديب رهدي هللا  َ  ا ي    جءش َِام  للحاج  َّلءه يءما هه 
ِه هللا  ، وله َ  ع ه من ذلَ، َوب  َشد ااباا، وقاِ: وهللا ا َةل عقدَ عقدها ِر

الايدددر تخا  دددا وال ددددباع مدددن ةدددِه المدي دددد ، ولددده َ  المدددالب جددددرت بأرجدددل َمهددددات 
 م . الم م ين ألجهز  جءش َِا

وكا  خروج ذلَ الفءش من َكار المصالح فما مدروا علد  ةدي مدن َةءداا العدرب َّا 
َرعاددها مدد هف، وقددالها: مددا خددرج هدد ا الفددءش َّا والم ددلمه  فددي قددَه وم عدد ، وكددا  ذلددَ 
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ِددابًا فددي رجددهع كثيددر مددن القبائددل َّلدد  ااِددالم، فغددزا الفددءش بددال  الددروم وايتصددروا، 
 يمين.َوقامها مدَ ْف رجعها ِالمين غا

َعلف. الم تدددي: مركز ال ته  بإشرام  .عادهللا ال قءه  وهللا 
---------------- 

ِه هللا  ل ًر الدعَه وةمايتها، ور  غاَر المعتدين عل  الدول    َّ   خر ما فعله ِر
َيد َومره َ   الفديدَ والمترنصين بها َ  جهز جءًًا ال  الًام تحَ قءا َ َِام  بن 

لالقاا والداروم من َرض فل اين، وقد كا  في ه ا الفءش يهطئ الخيل تخهم ا
جمء  المهاجرين واأليصار، ومن كا  ةِه المدي   من الم لمين، لف يتخلف م هف 
ِه هللا    َةد، ولما كا  الفءش في ظاهر المدي   يتأهب للم ير ابتدَ مرض ِر

، و  ِه رغب  في تلقي ال   تهفي يءه، فتهقف الفءش عن ال ير ايتظارًا لً اا الِر
ِه هللا  تهفي بعد َيام، واختاره هللا َّل  جهاره بعد َ  َ     تعالءمه وهديه، ولمن ِر

ال ، وهءأ جزيَر العرب كلها لحمل لهاا  ، ويًر ةضارته اإلسالماألماي  ونلي الِر
وتعالءمه في َيحاا األرض، ونعد َ  تمه  الفءش ال   يقهم بحمل َبباا ه ه 

ألْر في التاريخ، بعد َ  تهءأ ج ه ه الصالحه  لخهض معاركها، األماي  العظءم  ا
والقا َ األك اا لقءا َ ةرونها، والرجاِ العظماا الصالحه  ا اَر  ولتها، فصل  هللا 

هله، وجزاه هللا ع ا وعن  لف عل  ِر خير الفزاا، فلهاه ولها ج ه ه  اإلنس ني ِو
 اْل  في هالِ ماين. األويءاا ال ين ََ وا األماي  من بعده لم ا

هله بما لف يلرم ياءًا من قاله، َّذ طالَ ةءاته ةت  َر  ْمَر  عهته  لقد َكرم هللا ِر
ا  تاهيرًا َبديًا، وتفعل ال ين ةامها  وك اةه تلف الفزيَر كلها، فتاهرها من األْو
ه ه األص ام بأيديهف فرةين ب عم  هللا في َّيقاذهف من الضالِ، هف ال ين عادوها من 
قال، وعَ روا لها وجهههف بال فه  لها، وطلب الزل   ع دها، ْف تفعل ه اا 

، يحمله  َّل  ال ا  يهر الهداي  التي األرضم تعدين تمام ااِتعدا  لالي ءاح في 
َيعف هللا عليهف بها، َّيه جيل واةد هه ال   كا  يعاد األص ام وي لَرهها، ويعءش في 

ا ، َوقام الدول  جاهليته هماًل مبعثرًا الم ااات  والمهاهب، ْف هه ال   ةاف األْو
ال  وتحد  هدفًا، وتقف من َقه   العرنء  األول  في تاريخ العرب كله، التي تحمل ِر
َمف األرض ةهلها مهقف المعلف الم ق ، والرائد المعتز بما يحمل من هد  ويهر 
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ِ، بي ما كا  وخير المً ب عل  ما كايَ تتر   يءه األمف من جهال  وظالم وايحال
يظر ااكبار وااعظام، ويق ه  م ها مهقف التبعء   اإلسالمالعرب يبظرو  اليها قال 

ال ءاِء  وال مري  وااجتمابء ، َّيه ةدث فريد في التاريخ قديمه وةديثه، ولء  بعث 
ال  المءمهي  المبارك .  َِام  َّا ع ها  ه ا الحدث ويتائج ه ه الِر

ِه هللا َيد وهه شاب في ِن    ْف يتفل  من جعل ِر قءا َ الفءش ألِام  بن 
العًرين وتحَ لهائه شيهخ المهاجرين واأليصار، كأبي بلر، وعمر، وعثما ، وعلي، 

، وة ن بالئهف يءه، وتقدمهف في ال ن والملاي  اإلسالم َّل وهف من هف في ِبقهف 
ق بين ال ا  في الغاا ال هار  اإلسالمفي ه ا ِ   ةميدَ من ِ ن  َ عل  َِام ، 

نٍَ وفضل، وتقديف المفا الصالح لها مهما يلن ِ َره وملايته، ْف في  من جاه ِو
ره  ه اا العظماا ال ين َْاَ التاريخ من بعد َ  التاريخ لف ي فب مثلهف في 
عظمتهف وك اااتهف، عل  َ  يلهيها تحَ َّمَر َِام  الًاب، ما يدِ عل  مد  

ِه هللا الته يب ال   ي والخلقي ال ين و  وهدايته وترنيته   صلها الءه ب ضل ِر
 وإرشا ه.

َّ  في تأمير َِام  عل  مثل َبي بلر وعمر وعثما  وعلي، ِابق  عظءم  لف 
تعهدها َم  من األمف، تدِ عل  وجهب ف ح المفاِ لم ااات الًباب وببقرياتهف، 

ه بقي وتملي هف من قءا َ األمهر ةين يلهيه  صالحين ل لَ، وه ا  ر  عظءف ل
محن وكهارث، ومن تاريخ  اإلسالمالم لمه  ي كرويه من بعد اخت َ من تاريخ 

ِه هللا  َعزعَ َركايها َوهع َ من قهتها، ف عف ما فعل ِر    ولته عهاصف وفتن 
الم يد بهةي ال ماا، المهههب من الحلم  وال دا ، ونعد ال ظر، وعظءف ال ءاِ ، 

ظءف في التاريخ من قاله ومن بعده، ورهي مالف يههب ياي قاله، ولف يعرم عن ع
ِه هللا  بل ااَ قءا ته وصدق عزيمته،   هللا عن َِام  الًاب، وه يئًا له ْق  ِر

 ) ال باعي( وة ن َِّالمه، رهي هللا ع ه وجعله قدَو لًباب ا الم م ين العاملين.
 وووووووووووووووووو
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 ووع ته  مرض الرسو  
 

دددِه  ظدددل يعدددايي م هدددا َياًمدددا، فدددأمر َبدددا بلدددر الصدددديب َ  ، و   َصدددابَ الحمددد  الِر
 يصلي بال ا ، وكا  َّذا خرج َّل  الم فد اِت د َّل  ال ضل بن العبا ،

 وعلي بن َبي طالب.
اشددتد بدده الهجدد ، وكددا  قددد شددعر بقلددب َصددحابه  -رهددي هللا ع هددا-وفددي بيددَ عائًدد  

يلًدف غااؤهدا،  وةزيهف علءه، فأمرهف َ  يصاها علءه من ِب  قرب مليئد  بالمداا لدف
َهريقها علديس مدن ِدب  قدرب لدف تحلدل َوكيدْتْهَن  لعله ي تاء  الخروج َّل  ال ا  فقاِ:  

َعهد َّل  ال ا   ]مت ب علءه[.  لعلي 
: فأجل دد اه فدددي مخضددب )الًدديا الدد   يغ ددل يءددده -رهددي هللا ع هددا-قالددَ عائًدد  

ه َ  قدددد الثءدداب(، ْددف ط ق ددا يصددب علءدده مددن تلددَ القددرب ةتدد  ط ددب يًددير َّلي ددا بيددد
 فعلتن.

ْف خرج َّل  ال ا  فصدل  بهدف وخابده، وكدا  عاصدًبا َرِده، ففلد  علد  الم ادر، ْدف 
كا  َِو ما تملف به َ  صل  عل  َصدحاب َةدد، واِدتغ ر لهدف. ْدف قداِ:  عادد َخيسدَرْه 

َهَر الديءا، ونين ما ع ده، فاختار ما ع ده .  بين َ  ي تءه 
، ويدا اه قدائاًل: فددي اب    ا يقصده ال ادي  َّذ علف م -رهي هللا ع ه-يبل  َبه بلر 

دلَ يدا َبدا بلدر. َيهدا ال دا ، َّ  َمدن ال دا  علديس   بآبائ ا َومهات دا، فقداِ  :  علد  ِر
فددي مالدده وصددحاته َبدده بلددر، ولدده ك ددَ متخددً ا خلدديال؛ اتخدد ْت َبددا بلددر خلددياًل، ولمددن 

َخددام َ  تًددركها مددن  َخددَه ااِددالم، وإ  فددرط لمددف، َويددا شددهيد علددءلف. وإيددي وهللا مددا
 بعد ، ولمن َخً  علءلف الديءا َ  ت اف ها فيها ]مت ب علءه[.

ددِه هللا  قددل علءدده مرهدده، وكددا  َّلدد  جددهاره   وعددا  ِر َّلدد  بيتدده، واشددتد بدده وجعدده، ْو
َع دي علد  ِدلرات  :  اللهفس  قدح به ماا، يغم  يءه يده، ْف يم ح وجهه بالماا ويقِه

 المهت  ]الترم   وال  ائي[.
ِه هللا و  ةدين ةضدره المدهت:  الصدالَ ومدا ملمدَ َيمدايمف . ةتد    كايَ وصء  ِر

ِه هللا   يغرغر بها صدره، وما يلا  ي ءَّ بها ل ايه. ]ابن ماج  َوةمد[  كا  ِر
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ِه هللا  فاطم  اب ته فحدْها ِر ا يبلَ، ْف ةدْها فضحلَ، فقالَ عائً    و عا ِر
ِه هللا يبليدَ، ْدف ِدارسب فضدحلَ؟ قالدَ: ِداريي    لها: ما ه ا ال   ِارسب به ِر

َهلده، فضددحلَ.  فدأخاريي بمهتدده يبليدَ، ْددف ِداريي فددأخاريي َيدي َِو مددن يتبعده مددن 
 ]مت ب علءه[.

وفددي صددالَ صددبح يددهم ااْ ددين الثددايي عًددر مددن شددهر رنءدد  األِو فددي العددام الحددا   
ف ظدر َّلد   ال تر المضروب عل  م دِز عائًد ،  عًر للهفَر، رف  الحايب محمد 

َصددحابه وهددف يصددله ، ف ددره اجتمدداعهف ووةدددَ كلمددتهف، ويظددر َّلءدده ال ددا ، فاطمددأيها 
علءددده، وظ دددها َ  صدددحته قدددد عدددا ت َّلءددده، ولم هدددا كايدددَ يظدددَر الددده اع، فمدددا َّ  ةدددل 

 الضح  ةت  خرجَ روةه الااهَر َّل  خالقها ِبحايه وتعال .
عدداه. يددا َبتدداه! ج دد  ال ددر و  : يددا َبتدداه! َجدداب رن ددا  -رهددي هللا ع هددا-فقالددَ فاطمدد  

 مأواه. يا َبتاه! َّل  جاريل ي عاه. ]البخار [
دددعدت بحءددداَ  وت دددرب ال بدددأ األلدددءف فدددي المدي ددد ، فأظلمدددَ ج باتهدددا بعدددد َ  َشدددرقَ، ِو

ِه هللا   عل  َرهها.  ِر
لدددف  -رهددي هللا ع دده-لقددد كددا  ةا ًْددا م لًمدددا م فًعددا، فهددا هددده ذا عمددر بددن الخاددداب 

دددِهيصددددق الخادددر ع ددددما  هللا  ِدددمعه، فقددداِ: َّ  رجددداًا مدددن الم دددافقين يزعمددده  َ  ِر
ددِه هللا مددا مددات، ولمددن ذهددب َّلدد  رندده كمددا ذهددب دد  بددن عمددرا ،  تددهفي، وإ  ِر مِه
 فغاب عن قهمه َرنعين ليل . ْف رج  بعد َ  قيل قد مات.

ِه هللا   :، فلءقاعن َيد  رجاِ َورجلهن يزعمه  َيه مات!.  وهللا ليرجعن ِر
بلر ةت  يِز عل  باب الم فد ةدين بلغده الخادر، وعمدر يللدف ال دا ، فلدف  َوقال َبه

ِه  في بيَ عائً  وهه مغاي في ياةءد  الايدَ،   يلت َ َّل  شيا  خل عل  الِر
فمًددف وجهدده فقالدده، ْددف قدداِ: بددأبي َيددَ َومددي.. َمددا المهتدد  التددي كتددب هللا علءددَ فقددد 

علد  وجهده، ْدف خدرج وعمدر يللدف ذقتها، ْدف لدن يصديبَ بعددها مدهت َبدًدا. ور  الثدهب 
َاِ ْائًرا، فلما ر ه َبه بلر  لَ يا عمر.. فأيصَ. لمن عمر ما  ال ا ، فقاِ: عل  ِر
كدد لَ، َقاددل علدد  ال ددا ، وشددرع يددتملف، فلمددا ِددمعه ال ددا  ايصددرفها عددن عمددر َوقالددها 

 علءه.
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  محمدًدا وةمد َبه بلر هللا َوْ   علءه ْف قاِ: َيها ال ا .. من كا  يعاد محمدًدا، فدإ
قد مات، ومن كا  يعاد هللا فإ  هللا ةي ا يمدهت، ْدف تدال هد ه اْليد : )ومدا محمدد َّا 
َعقددابلف ومددن ي قلددب  ددل َفددإ  مددات َو قتددل ايقلاددتف علدد   ددِه قددد خلددَ مددن قالدده الِر ِر

ءفز  هللا الًاكرين(  [.144] ِ عمرا :  عل  عقاءه فلن يضر هللا شيئا ِو
ددِه  ددهله بددين الم ددلمين، مددا بقيددَ ولمددن بقيددَ شدد  لقددد مددات الِر دد   ِر ريع  هللا، ِو

 ال ماوات واألرض هءاًا وهد  لمل من اِتضاا واهتد .
ِه هللا  :؟ هل يت رق الم دلمه ؟ ويعده  العدرب َّلد  ك درهف   ولمن ماذا بعد مهت ِر

دِه  د  الِر ايهف؟ ا.. لقد ت لف راي  ااِالم رجاِ ااِالم الد ين تخرجدها فدي مدِر  َوْو
  رهددي هللا ع دده-م ددفده. وكددا  َِو خلء دد  للم ددلمين َبدده بلددر الصددديب ، وفددي- 

 ال   ت لف الراي  وندَ مرةل  جديدَ في تاريخ ااِالم.
 وووووووووووووووووو
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 ب لرعيق األةلى  لحوق الرسو   
 

 )الًبل  ااِالمء ( 
ددِه     األمددر، بالترنءدد ، واِددته   لمددا َكمددل هللا الدددين، َوصددبح لدده رجدداِ تعهدددهف الِر

ِ ته الماهء  في خلقده } كدل ي د  ذائقد    واِتقامَ المحف ، َجر  هللا عل  ياءه 
 ( .185المهت وإيما تهفه  َجهركف يهم القءام  { ) ِ عمرا :

يه ع الحءاَ بأقهاِ َوفعاِ  ال  عل  ذلَ ، م ها قهله فدي ةفد  الده اع:   وندَ ال اي 
ده ) َّيي ا َ ر  لعلي ا َلقاكف بعد عام ي ه ا ( ، وم هدا َيضدا َ  جاريدل كدا  يداِر

ه في العام ال   قبَّ يءه مدرتين، وم هدا يدزِو  يد  كمداِ الددين  القر   مَر، وقد  اِر
وتمامده } اليدهم َكملددَ لمدف  يدد مف َوتممدَ علدءلف يعمتددي ورهديَ لمددف ااِدالم  ي ددا { 

وَريددَ ال ددا   ( ، وم هددا يددزِو ِددهَر ال صددر } َّذا جدداا يصددر هللا وال ددتح *3)المائدددَ:
 يدخله  في  ين هللا َفهاجا * ف بح بحمد رنَ واِتغ ره َّيه كا  تهابا{ )ال صر( .

دِه  .فمدل هد ه ااشدارات كايدَ تع د    قاِ ابن ببا  رهي هللا ع ه هي يعدي للِر
 .   يه َجله 

َه المددرض، وكددا  صددداعًا ةددا ًا  11صدد ر ِدد    19وفددي يددهم ااْ ددين  مددن الهفددَر بددد
َِو يدهم ، و كدا  فدي بيدَ َم المد م ين مءمهيده ، فلمدا اشدتد بده المدرض م عه الحرك  

َوجاته في َ  يمرض في بيَ َم الم م ين عائً  فأذر س له ، فخرج َّلد  بيدَ  اِتأذ  
عائً  ورجاله تخاا  في األرض من شدَ المرض ، ي اعده علي بدن َبدي طالدب و 

 ال ضل بن ببا  .
ه يخددرج للصددالَ، ويعدده  َّلدد  فراشدده ، وقاددل الهفدداَ فملددث َيامددًا والهجدد  ا ي ارقدده، لم دد

بخم دد  َيددام تحامددل علدد  ي  دده، وخددرج لل ددا  وخادداهف، مدد كرًا َ  المهعددد معدده علدد  
الحددهض، َويدده ي ظددر َّلدد  مقامدده ه ددداب، وةدد رهف مددن الت دداف  فددي الددديءا، َووصددداهف 

ختدار مدا ع دد هللا ( بال  اا خيرًا ، ْف قاِ : ) َّ َر عادًا خيره هللا بدين الدديءا واْلخدَر، فا
، فأخ  َبه بلر يبلي ويقِه : فدي اب بآبائ دا فددي اب بأمهات دا، فعفدب ال دا  مدن بلداا 

دِه هللا ي  ده، َبي بلر رهدي هللا ع ده، وكدا  قدد فهدف كدالم ال ادي  ، فدالْمَخيسر هده ِر
عل  َبدي بلدر رهدي هللا ع ده ويدهه ب ضدله، ْدف تحريدًا م ده للعددِ  عدا   فأْ   ال اي 
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ا  قائاًل:   من كايدَ لده مظلمد  ع دد  فلءقتصدها اْل  م دي ، ومدن كدا  لده شديا ال 
علَي فلءأخ ه اْل    ، ْف عا  َّل  فراشده فددخل علءده جمد  مدن الصدحاب  وهده يتدألف ، 
فأوصدداهف علءدده الصددالَ وال ددالم بثالْدد : َّخددراج اليهدده  وال صددار  مددن جزيددَر العددرب، 

ََ الهفه  بمثل ما كا  يفيزهف، وإ  ي اذ جءش َِام  َّل  الروم .وإجا
: ) لعدددن هللا اليهددده   ْدددف كدددا  يًدددتد علءددده األلدددف ةتددد  يغمددد  علءددده وع ددددما ي يدددب يقدددِه

 وال صار  اتخ وا قاهر َياءائهف م اجد ، ا تفعلها قار  ْو ًا يعاد( .
فلما َرت فاطم  ما به من األلف قالَ: ) واكرب َباه ( ، فقاِ لها : ) لء  علد  َبءدَ 

يهم ( ، وم  اشتدا  األلف علءه َوص  َ  يصدلي َبدي بلدر بال دا  فصدل  كرب بعد ال
 .  بهف ِب  عًَر صالَ في ةءاَ ال اي 

َعتددب غلمايدده ، وتصدددق ب ددبع   يددايير كايددَ ع ددده، ووهددب َِددلحته  وقاددل الهفدداَ بيددهم 
 للم لمين .

: ) اللهدف الرفيدب األعلد   بدل قالَ عائً  رهي هللا ع ها كا  َّذا َفداق مدن َلمده يقدِه
الرفيب األعل  ( ، فعلمَ َيده ي ارق دا وكدا  يددعه اللهدف اغ در لدي و ارةم دي َولحق دي 
بددالرفيب األعلددد  ، اللهددف مددد  ال ايددين والصدددديقين والًددهداا والصدددالحين وة ددن َولئدددَ 

 ريءقًا. 
َاح ِدتار الايدَ وال دا  فدي صدالَ ال فدر ، ف ظدر َّلديهف وتب ددف ،  وفدي اليدهم األخيدر َ

 ش ي، وكا  َخر ما قاِ : ) الصالَ الصالَ وما ملمَ َيمايمف (  وظن ال ا  َيه قد
وكددا  واهددعًا   هددد تددهفي  11رنءدد  األِو  12ْددف َّيدده فددي هددح  ي دد  اليددهم ااْ ددين 

َرِده الًدري  علدد  صددر َم المدد م ين عائًد  رهددي هللا ع هدا، فخرجددَ فدي  هًدد ، 
الصدحاب  ةتد  َّ   َوخارت ال ا  الخار، وال   يِز علديهف كالصداعق  ، وذهدل كبدار

عمددر بددن الخادداب رهددي هللا ع دده هددد  بالقتددل مددن يقددِه : َّ  محمدددًا مددات، واعتارهددا 
ءعه ، ولف ي ب الصحاب  من هِه الصدم  َّلد  َ   غيب  كغيب  مِه  علءه ال الم ِو

دِه  وقاسلده وخدرج، فخادب الصدحاب    جاا َبه بلدر رهدي هللا ع ده و خدل علد  الِر
ًا فدإ  محمدددًا قدد مدات، ومدن كدا  يعادد هللا فدإ  هللا ةددي ا قدائاًل: مدن كدا  يعادد محمدد

ددل َفددإ  مددات او قتددل ايقلاددتف  ددِه قددد خلددَ مددن قالدده الِر يمددهت ، } ومددا محمددد َّا ِر
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ءفز  هللا الًداكرين { ) ِ  َعقابلف ومن ي قلب عل  عقاءه فلن يضر هللا شيئا ِو عل  
 (، فعا  ال ا  َّل  صهابهف، واِتءق َ َي  هف .144عمرا :

ددِه  عمدده العبددا  بددن عادددالمالب و علددي بددن َبددي طالددب و   وقددد تددهل  تفهيددز ِر
َيددد   ال ضددل بددن ببددا  و قددثف بددن العبددا  ، و شددقرا  مددهل  ال اددي  ، و َِددام  بددن 

 رهي هللا ع هف .
هدد ه الددديءا َّلدد  ال عددءف المقددءف ، والرفيددب األعلدد  بعددد َ  َ     وهلدد ا غددا ر ال اددي 

ددال ،  ويصددح األمدد ، وترك ددا علدد  المحفدد  الاءضدداا، يعتصددف فيهددا األمايدد  ، ونلددي الِر
بددالقر   المح ددهظ، وال دد   الًددري   ، وعمددل الخل دداا الراشدددين المهددديين، فدداللهف صددل 
ددلف ونددارب علءدده، واجددزه ع ددا خيددر مددا جزيددَ بدده ياءددًا عددن َمتدده، وشدد عه في ددا يددا رب  ِو

 العالمين.
------------------ 

ِه هللا    قد علف من طريب الهةي بقرب َجله، فه ع ال ا  بعد َ  كا  تهفي ِر
ِه هللا   في ةف  اله اع، وكايَ قلهب الصحاب  واج   هلع  خًء  َ  يله  َجل ِر

  ِه   قد اقترب، ولمن َجل هللا َّذا جاا ا ي خر، فلما َشء  عن وفاَ الِر
َلزالها، وطاشَ عق َلزلَ المدي    ِه كثير اهارب الصحاب  جمءعًا لهِه الماْر ، و

، فم هف من عقل ل ايه، وم هف من َقعد ااِالم َّل من كبار الصحاب  وال ابقين 
ِه هللا   عن الحرك ، وم هف وهه عمر من شهر ِء ه ي ه  ال ا  َ  يقهلها: َّ  ِر

   يرج ، ولمن َبا بلر وةده هه ال   كا  ْابَ َّليهفمات، ويزعف َيه غاب، ِو
ِه هللا  ه م ف  عل  فراشه، فقاله وقاِ له: بأبي َيَ وه  الفأش، فدخل عل  ِر

ِه هللا! ما َطيبَ ةءًا وميتًا! َما المهت  التي كتب هللا علءَ فقد ذقتها، ْف  َومي يا ِر
ِه هللا اذكريا ع د رنَ.  لن تصيبَ بعدها مهت  َبدًا، يا ِر

 ال ا ، فخاب فيهف وقاِ: َيها ال ا ! من كا  يعاد محمدًا، َّل ْف خرج َبه بلر 
فا  محمدًا قد مات، ومن كا  يعاد هللا، فا  هللا ةيٌّ ا يمهت، ْف تال قهله تعال : 
ل، َفإ  مات َو قتل ايقلاتف عل   ِه قد خلَ من قاله الِر قوما محمد َّا ِر
ءفز  هللا الًاكرين﴾ ] ِ  َعقابلف، ومن ي قلب عل  عقاءه فلن يضر هللا شيئًا، ِو

َفاقها من هِه الصدم ، وكأيهف لف ي معهها من  [. فلما تالها َبه بلر144عمرا : 
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َ  ِمعَ َ  َبا بلر تالها فعقرت  َّاقال، قاِ َبه هريَر: قاِ عمر: يأهللا ما هه 
ةت  وقعَ ال  األرض وما تحمل ي رجال ، وعرفَ َ   –َ   هًَ وتحيرت  –

ِه هللا   قد مات.  ِر
ا  بالغا :  وه ا  ِر

ِه هللا  َ  الصحاب   هًها لمهت َولهما:  ، ةت  لمأ  المهت ا يملن َ  ِر
ِه هللا  ةبًا امتزج   يأتءه، م  َ  المهت يهاي  كل ةي، وما ذلَ َّا لحاهف لِر

بدمائهف وَعصابهف، والصدم  ب قد األةباب تمه  عل  قدر الحب، ويحن ير  من 
لي ةب ي قد ولدًا َو َبًا كء  يظل َيامًا ا يصدق َيه فقده، َو  ةب في الديءا يا

ِه هللا  ، وقد هداهف هللا به، َويق هف من الظلمات َّل  ه اا الصحاب  األبرار لِر
ما بهف َّل  مراتب القا َ العظماا،  ال هر، وغير ةءاتهف، وفتح عقهلهف َوبصارهف، ِو

في ال مبات، وي ترشدويه  َّلءهْف هه في ةءاته مرنيهف وقاهيهف ومرشدهف يلف و  
وتعلءمه لهف، فلما مات  َّليهفه خااب هللا لهف وةديثه في الحها ث، ويأخ و  م 

ِه هللا   ايقا  ذلَ كله، فأ  صدم  َبلي من ه ه الصدم  َوشدها َْرًا.  ِر
َ  مهقف َبي بلر  ِ عل  َيه يتمت  برناط  جأش وقَه َعصاب ع د  ْاييهما: 

ه  ، ِ هللا ال مبات ا يتمت  بها صحابي  خر. وه ا ما جعله َول  ال ا  بخالف  ِر
 ) ال باعي(وقد َْاَ ذلَ في ةرك  الر َ في جزيَر العرب.
 وووووووووووووووووو
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 وقف ت للاة ة من السيرة النبوي 
 

 األول : هروَر ااقت اع ب الم  الاريب وصحته.
 الثايء : ابد للدابء  من علف يهديه ويبصره، كل بح به.

 ااع  قال  عَه اْلخرين.الثالث : ااهتمام بتزكء  ال    َوطرها عل  ال
 الرابع : ابد من العلف بحقءق  طريب الدعَه َويه شاق طهيل.
 الخام  : الحلم  م  اْلخرين وهي ا تع ي اللين  ومًا.

.  ال ا ِ : هروَر الت هي  في َِاليب الدعَه
َهل ورةف.  ال ابع : الادا بدعَه األقرنين من 
 صر ه ا الدين ويعلي شأيه.الثام  : الدعاا واالتفاا َّل  هللا َ  ي 

الهق ددددد  التاِدددددع : ا بدددددد َ  يعلدددددف َب ددددداا األمددددد ، ممدددددن وفقدددددها ل دددددلهب طريدددددب الددددددعاَ 
المصلحين، َ  التحاقهف ب لمف الركب المبارب، وايضمامهف لتلَ القافلد  المعاداا، هده 
 شرم وعز لهف، وهف بحمل َهفَر َمتهف يًرفه  ويرت عه ، ونتركه ْي َله  ويتيهه .

ْ ددهَ  بردداللسر  ْك ددْتف   مر َ  َعددنر ال ْم  َمددرر َوْت   ْرومر َوَت  َهدده  َ  لرل سددا ر تَددأ ْمْروَ  برددال َمع  ررَجدد ددٍ  َْخ  ددَر َْمس َخي 
 [.110] ِ عمرا :

 فرتب الخيرَي  عل  قءامهف بالدعَه َمرًا ويهءًا في َي  هف َوًا، ونين ال ا  ْايءًا.
، ومدن ت مدب ع ده َوهداعه فااِالم شري  عزيز، من ةمله َّل  البًري   شدْرم وَعدزس

ذِ وايخ دد ، وتأمددل د يددا رعدداب هللا د يءمددا قصدده هللا فددي كتابدده مددن خاددر ذلمددف الاددائر 
الصغير، هدهد ِلءما ، يهم َ  َطلدب لف اةءده الع دا ، فدراح ي دبح فدي جده ال دماا، 
َق َو مأو ؟ كال، بل لء اهف في  عَه الخلب ويًر الحب. ول لَ ا  ا ليبحث عن ر
دَد الاسي دَر  غدرو وا غرابد  َ  يخلدد ذكدره فدي القدر   يقدرؤه ال دا  َّلد  قءدام ال داع : َوَتَ قس
َبَح سددْه ََو   يدًا ََو  َاذ  ددَن ال َغددائراريَن اَعَ َب سددْه َعددَ ابًا َشدددر ْهددَد ََم  َكدداَ  مر َِ َمددالرَي َا َََر  ال ْهد  َفَقددا

دَبٍإ  َلَءأ ترَيَ   برْ ل َااٍ  مرارديٍن َفَمَمدثَ  َِ دن  ََ مر ئ تْد َ  بردهر َوجر د َْ برَمدا َلدف  ْتحر َِ َََةاد يدٍد َفَقدا َغي دَر َبعر
ددءفن َوَجدددترَها  شن َعظر ا َوَلَهددا َعددر  ددن ْكددَل َشدد   َ  مر لرْمْهددف  َوَْوترَيدد ددَرًَََ َتم  برَ َبددٍإ َيقردديٍن َّرَيدد  َوَجدددتر ام 

يسنَ  ر َوََ ُس م  ر مرن ْ و ر  ًس ْفْدوَ  لرل َمَها َي   داريلر  َوَقه  ْهف  َعنر ال س َماَلْهف  َفَصدس ََع  ء َااْ   ًس َلْهْف ال
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َلددْف َمددا  ضر َوَيع  ددَماواتر َواألر  ا فردد  ال س ددررْج ال َخددب  ر السدد ر  ْيخ  ددْفْدوا  للس تَددْدوَ  ََاس َي   َفْهددف  َا َيه 
شر ال عَ  ْ َا اله َّراس ْهَه َربر ال َعر  ُس لرْ هَ   ْ هَ  َوَما ْتع  ءفر ]ال مل:ْتخ   [.26-20ظر

يعقدددد الفيدددهش واأللهيددد ، فيددد مر عليهدددا بعدددَّ الصدددحاب ، وفدددي   ولددد لَ كدددا  ال ادددي 
الفددءش َكددابرهف كددأبي بلددر وعمددر، فددال يمدد عهف ِددبقهف لإلِددالم، وخيددرتهف بًددها َ هللا 
هله من َ  يخدمها  ين هللا، وإ  كايها ةراًِا للفءش َو خدمه، وهل ا َّ  كا  في  وِر

 في ال اق ، وإ  كا  في المقدم  كا  في المقدم .ال اق  كا  
دائل ااعدالم صدباح  وإ  مما يدِ علد  غءداب هد ا الم هدهم العظدءف، مدا تاالع دا بده ِو
م دداا، فددي لقدددااات ماهلدد  وصددهر ملهيددد ، وع دداوين بَراقدد ، ومقددداات متتابعدد  تحلدددي 
لمدددف َِّددالم كدددافر مًدددههر، َو اِددتقام  فاِدددب، بدددل يايددر الدددبعَّ فرةدددًا ةددين يادددد  ذ

المغ ددي المدداجن َو الرياهددي التائدده َّعفابدده بااِددالم وتعالءمدده، فتقددهم الددديءا وا تقعددد، 
َعدزكف هللا د، َوبددت تلدَ األميدَر َّعفابهدا ب ظدام  َيج والعبارات َِدلف مايدَ د  وتادَ األها
ااِددالم، واِددتقام ذلمددف المغ ددي المايددر وهفددر ال ددن وتمضددي ِل ددل  ا ت تهددي، وكددأ  

ي دته  َّا بهد اا، ذليدل ا يعدز َّا بايت دابهف َّلءده وايتظدامهف فدي  ااِدالم هدعء  ا
 ِلمه.

يدا هد اا، ااِدالم عزيدز ظداهر، ا ي تظدر عهيددًا مدن َةدد، والد   ابدد َ  يعلدف: َيهددف 
ر  ُس دلر  هف األذاا الضدع اا، التدائهه ، ونإِدالمهف يقدهو  ويعدزو  ويظهدرو ، ْقدل  برَ ض 

 ََ َمترهر َفارَ لر َمْعدهَ  ]يدهي :َونرَرة  دا َيف  َرْةدها  ْهدَه َخي درن َممس دَلْمها  58َفل َء    ِ ََ   ََ ََ د [، َيْم ردهَ  َعَلء 
قريَن  ْ َيْمددنر َعَلددء ْمف  ََ   َهددداْكف  لرإلريَمددا ر َّرْ  ْك ددْتف  َصددا ر ُس دداَلَمْمف  َبددلر   ِ ْقددل اس َتْم رددها  َعَلدد س َّر

 [.17]الحفرات:
 الحب: الهق   العاشَر: يا  عاَ

 وإذا افترقن تم رت  ةا ا…تأب  الرماح َّذا اجتمعن تم را
َهددف الركددائز ل فدداح العمدددل ااِددالمي د َيددًا كددا  د، هدده شددعهر الم ت دداين لددده  َّ  مددن 

 بالف د الهاةد، واألم  الهاةدَ.
فدددي ملددد  كدددا  الم دددلمه  قلدددد  م تضدددع ين، ولمددد هف متماِدددله  متحدددابه ، وهدددداجروا 

َهل المدي   بهم   فهفروا الماِ والهلد بروح األم  الهاةدَ والصف الهاةد، واِتقالهف 
اروا ي تحده  الداال ، ويددعه  العبدا ، قداتلها فدي بددر، هددفهف  ااخاا ويبَّ الهفاا، ِو
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واةد وص هف واةد، تألمها في َةد َلمًا واةدًا وذاقدهه همدًا مًدتركًا، ة دروا الخ ددق فدي 
 عها يايهف علءه ال دالم بأيدٍد متماِدل  صهَر رائع ، تف د الهةدَ وصدق اايتماا، وو 

 وقلب واةد.
وإ  المتأمددل فددي واقدد  العمددل ااِددالمي اليددهم، يددر  فددي بعددَّ قااعاتدده، ومددن بعددَّ 
الم ت اين له عفبًا، تفريح وتخائ ، همز ولمز، ت  يب وتادي ، غيب  ويمءم ، شلاي  

، كءد   ووشاي ، َّيه مما ا بد َ  يترن  علءه َب اا الصحَه والعامله  في ةقل الدعَه
يختل دده  وا ي ترقدده ، َو  يتعلمددها لغدد  ال قددد الهددا م الرصددين، َا فلددءعلف َيدده ا عددز 
َيلدَ شدعارات الدهاا  لإلِالم وا ظههر َّا َّذا وةدت الفهده  واِدتثمرت الااقدات، َو
لالد َو قار َو جماع ، ورف  لهاا ا يرتض  له بديل: ))ا ي من َةددكف ةتد  يحدب 

[، ))مثل الم م ين في تها هف وتراةمهف وتعداط هف، مثدل 1(]1حب ل   ه(()ألخءه ما ي
 [.2(]2الف د الهاةد َّذا اشتم  م ه عضه تداع  له ِائر الف د بال هر والحم (()

َهدل الف دهب، ويدئَن قداط ه الًدرق لمصداب َّخدهايهف فدي  يًتمي ابن الًماِ من جدرح 
العدالمي؛ عدالمي فدي ت ميدره عددالمي الغدرب، َّ  األمد  اليدهم بحاجد  ماِد  َّلد  الدابءد  

َهدافه، عالمي في مًاعره، في َةزايه َوفراةه، في جهه ه وَعماله.  في 
ِه هللا  قاِ: ))الم من   رو  البخار  وم لف من ةديث َبي مِه  األشعر  َ  ِر

 [.3(]3للم من كالا ءا ، يًد بعضه بعضًا، وشبَ بين َصابعه(()
َهل ا  لحب، لف ْتملس ها بال تائج. الهق   الحا ي  عًَر: يا 

َعظددف اْلفددات التددي تصدديب العامددل لدددين هللا عدددم الثبددات علدد  عمددل معددين،  َّ  مددن 
 يءقدم ه ا قلياًل ْف يترب وي تقل ْف يترب وهل ا.

َهف األِباب لتلَ اْلف  وذلمف المدرض، هدي مصديب  اِدتعفاِ ال تدائج والًدره  وإ  من 
  علدد  هللا، ويريددد لمددل عمددل يقددهم بدده يتءفددً  لقاددف الثمددَر ِددريعًا، وكددأ  بعضددهف يتددألَ 
 ظاهَر َمامه، ا يقال التأخير فيها.

َعظددف الدد عف علي ددا َ  هللا لددف ياالا ددا بال تددائج، بددل َمريددا بالعمددل  َيهددا المبددارب، َّ  مددن 
ََ بر  داا َوَمدا ََيد ًَ ْ  َمدن َي مر َ ْي   ُس َهاْت َّر س  َءاا َوَا اا م  َتهر  اا ة  ٍ  مسدن فرد  فقَ َوَما َي   دمر ْم  

 [.22ال ْقْاهرر ]فاطر:
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يدددهح علءددده الصدددالَ وال دددالم يددددعه قهمددده َلدددف ِددد   َّا خم دددين عامدددًا، هدددل تدددهاي  َو 
داا 40تراخ  َو اِدتما ؟ كدال َوَمدا ااَمدَن َمَعدْه َّراس َقلريدلن ]هده : ًَ دلر َمدن َي ُسَ ْيضر [، َفدإر س 

 ََ ْ دددد دددداا َفدددداَل تَدددد  َهب  َي   ًَ دددددر  َمددددن َي ددددَ ْعهَ   َوَيه  َ َعلرددددءفن برَمددددا َيص  ُس ف  َةَ ددددراٍت َّر س  َعَلددددي هر
 [.8]فاطر:

َارعددًا يريددد قاددف الثمددَر، وهدده طهيددل ال ددهم، ِددري  التعددب، كليددل ال دداعد، فإيمددا  وإ  
يبحددث فددي خددهاا، وي ددع  خلددف ِددراب، ولهدد ا تفددد هدد ا الم ددتعفل لألرندداح وال تددائج 

َعظدددف مددن األولددد  َويمدد ، و  هدددي َ  عملدده يبقددد  للهصددِه َّلددد  ي ددقَ فددي شدددراب  فدد  
ملاِدددب ل اتددده واِدددمه، يءادددرب ةدددين ي دددم  ْ ددداًا مدددن معفدددب َو َّطدددراا مدددن ِدددام ، 
يءعمددل لءقدداِ: عمددل وندد ِ، ويقددِه لءقدداِ: متحدددث. وهلدد ا يظددن الم ددلين َيدده ي ددع  

 ورجله شالا، وير  وعي ه عمءاا، وي م  َوذيه صماا.
: )َّيدده ذِ للتدداب ، لدد ا كددا  ابددن م ددعه  رهددي هللا ع دده ياددر  تالميدد ه َّ ذا تبعددهه ويقددِه

 وفت   للمتاهع(.
وقدداِ اامددام الًددافعي: )و  ت لدده َ  ال ددا  تعلمدددها العلددف، ولددف ي  ددب للًددافعي م ددده 

 شيا(.
وإ  ِدد   الحءدداَ تحلددي َ  مددا ْمددر الددزروع مددن يخددرج فددي َيددام، وم هددا مددا يخددرج فددي 

دددقءًا شدددههر، و خدددر ا بدددد لددده مدددن ةدددِه يددددور، ونمفمهعهدددا كلمدددا اعت يدددَ بهددد ا بددد رًا ِو
 ومتابع  خرجَ الثمَر يايع  ةلَه خضَر، والعل  بالعل ، فت به.

الهق   الثايء  عًَر: َيها المبارب، يحن بحاج  َّل  عملَ د َيًا كا  د، وا تحقدر  شديئًا 
تقدمدده لدددي َ، فدددالثغهر كثيددَر والحاجددد  ماِدد ، فاألمددد  بمفمهعهددا محتاجددد  َّلدد  العدددالف 

ددددرر والخايددددب ا رري  لم ددددَهه، وهددددي بحاجدددد  َّلدددد  مددددن يقددددهم علدددد  األرامددددل والم دددداكين، ال َرح 
َين، وهددي بحاجدد  َّلدد  الاايددب والمه ددد  والمدددير والمهظددف  ويتح دد  ال قددراا والمعدده
الب ءَ، كما َيها بحاج  َّل  العامل الب ءَ فلمل  ور وعلءده م د ولء ، رو  البخدار  

[ 4(]4ِده اا كدا  يقدَف) وم لف عن َبدي هريدَر رهدي هللا ع ده َ  رجداًل َِده  َو امدرََ 
ع دده، فقددالها: مددات، فقدداِ: ))َفددال ك ددتف  ذيتمددهيي بدده،   الم ددفد فمددات، ف ددأِ ال اددي 

 [.5(]5 لهيي عل  قاره د َو قاِ د: عل  قارها((، فأت  قاره فصل  علءه)
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ومددا ذاب َّا  ليددل علدد  َ  تلمدددف المددرََ كايددَ تقددهم بددددور ا يملددن تفاهلدده َو غدددَّ 
 بأيه عمل ْايه  غير مثمر.الارم ع ه َو الزعف 

 فهل تتصهر األم  كلها علماا َو  عاَ َو كَتاب؟!
 فهل تتصهر األم  كلها َطباا َو مه دِين َو عماِ؟!

الهق   الثالث  عًَر: يا مصابءح الدج ، ما كا  لليث َ  ياِه رقا ه، كثيرًا مدا ي دم  
لقددائمين علدد   عددَه بددين الحددين واْلخددر مددن َب دداا الصددحَه والمتحملددين عددبا الترنءدد  ا

ال ددا  َّلدد  الخيددر، الحدداملين لددهاا ااصددالح بددين َفددرا  األمدد ، ي ددم  ببددارات التددأفف 
دبات قدد  وكلمات ال دآم ، و هدات التهجد  مدن الهاقد ، يعقدب هد ا كلده فتدهر عفيدب، ِو
ياددِه َمدددره، َ  يصدداب الدابءددد  بدددال تهر هدد ا َمدددر طاءعددي، بدددل هددده مددن ِدددفء  ب دددي 

اِددتمرار هدد ا ال تددهر واِت ددالمه لدده، وايصددءاعه خلددف  البًددر، ولمددن الدد   يعدداب هدده
ِدرابه، فتفددده ِددرعا  مددا يلقدي بأطرافدده لقيدده ه يءخددالج تلدَ الدد    هدداجْ  تددرب الادد ِ 

 له ا الدين َو الت مير له.
فااِتمرار َمر مهف، ومالب تحتاجه ِداةت ا ااِدالمء ، وإ  كدا  هد ا العمدل ي ديرًا، 

 ال قَ.فقديمًا قيل: َّيما ال يل اجتماع 
وإيما يأتي ااهاراب َي ا يريد فعل كل شيا مدَر واةددَ،  فعد  واةددَ، ف مدَل ويتعدب 
َع داه علد  مراةدل، لقاع دا الاريدب  ويترب العمل، وله َيا َخ يا عمل دا شديئًا فًديئًا، وو

 في هدوا، بعيدًا عن الملل وال آم ، وال تهر القاتل.
قددداِ:   ع هدددا َ  ال ادددي  رو  البخدددار  فدددي صدددحءحه مدددن ةدددديث عائًددد  رهدددي هللا

))علءلف بما تاءقه  يأهللا ا يمل هللا ةتد  تملدها، وإ  َةدب الددين َّلءده مدا  اوم علءده 
 [.6(]6صاةبه(()

وكمددددا فددددي الصددددحءح عددددن عائًدددد  رهددددي هللا ع هددددا: )َ  عملدددده علءدددده ال ددددالم كددددا  
ي َمً ()  [.7(]7 ر

 الهق   الرابع  عًَر: َلء  الصبح بقريب.
ي يعتقددها المد من ويعءًدها، َ  مديال  األمد ، وندزوغ ففرهدا قريدب، َّ  من الثهابَ الت

والصهل  القا م  هي لإلِالم وَهله المخلصين، واأليام ةال  عدزٍَ وتملدين لهد ه األمد  
الغدددراا، هدددد ا مددددا يدددد من بدددده ويفددددب َ  يدددد من بدددده كددددل م ددددلف، مهمددددا تادددداِو األعددددداا 
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غرب، وإ  قتل الرجاِ، وْيدتف واِتحلمَ قبضتهف، ااِالم قا م، وإ  ةارنه الًرق وال
لاَ األراهي.  األط اِ، ورملَ ال  اا، ِو

ااِالم قا م، ويهره ِاط ، وإ  رَ   ب ه جلدت ا من َذيداب الغدرب َ : طلقدها الرجعءد  
وايالقها َّل  فضاا المديء  والغرب الرةدب.. اتركدها التخلدف فدي البحدث عدن مخل دات 

َعمها د.  الماهي د 
هي العلءا، وإ  ك ا يدر  فئامدًا مدن ال دا  بعيددين كدل البعدد عدن  ااِالم قا م، وكلمته

دددر َمددا َقَ ْاددها   ددن َبع  ددَث مر الحددب والدددين، شدديبًا وشددبابًا، رجدداًا وي دداًا َوْهددَه السدد ر  ْيَ ددَزِْ ال َغي 
يدْد ]الًدهر : دَهلر ر ال َحمر َمَتْه َوْهدَه ال  ْر َرة  ًْ  [، فإِدالم ا هده غيث دا بعدد الق دهط، فدال28َوَي 

تحددز ، فااِدددالم  يددن هللا، وهددده ياصددره د ا محالدد  د ولمددن ابدددد لل صددر مدددن جهدددا ، 
دن  ا  مر يَن َخَله  ْخْلها  ال َف سَ  َوَلمسا َيأ ترْمف مسَثْل الس ر ا ْتف  ََ  َتد  وللفها  من صار ومصابَر ََم  َة ر

ل زرْلها  َةتس  رساا َوَْ اا َوالضس َِ ت ْهْف ال َبأ  لرْمف مس س ْر َقا  يَن ااَمْ ها  َمَعْه َمَت  َيص  ِْ َوالس ر ه ِْ َِ الرس   َيْقه
ر َقرريبن ]البقَر: ُس َر  ر ََا َّر س َيص   [.214ُس

َا فلءعلف من ا يعلف َيه كلما اشتد من الليل الظالم، فإ  ال فر قريدب الادزوغ، وكلمدا 
َا  ال صب، وقل الزا ، فإ  تباشير الهصِه ِ  تلهح من قريب.طاِ الم ير، و

ثَددددداَلْمف  دددددَرْكف  ْْدددددفس َا َيْمهْيدددددها  ََم  مدددددًا َغي  ِ  َقه  دددددَتا در ا  َي   فأبًدددددروا، َوملدددددها، واعملدددددها َوإر  َتَتَهلسددددده 
 [.38]محمد:

هع  خاب الم ار  َ  التهيفر  -( 2129/ ص  1)ج  -مِه  ما
__________ 

حدب ألخءده مدا بداب مدن اايمدا  َ  ي -( صحءح، َخرجه البخار : كتداب اايمدا  1)
باب الدليل عل  َ  مدن خصداِ  -(. وم لف: كتاب اايما  13يحب ل   ه، ةديث )
 (.45اايما  ... ةديث )

بددداب رةمددد  ال دددا  والاهدددائف، ةدددديث  -( صدددحءح، َخرجددده البخدددار : كتددداب األ ب 2)
بددداب تدددراةف المددد م ين... ةددددديث  -(، وم دددلف: كتددداب الادددر والصدددل  واْل اب 6011)
 له.( والل ظ 2586)
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بدداب تًدداءَ األصدداب  فددي الم ددفد  -( صددحءح، صددحءح البخددار : كتدداب الصددالَ 3)
بددداب تدددراةف  -(، صدددحءح م دددلف: كتددداب الادددر والصدددل  واْل اب 481وغيدددره، ةدددديث )

 (.2585الم م ين... ةديث )
 ( قفس الايَ: ك َ ه. )القامه  المحءَ، ما َ: قمف(.4)
كدددد   الم ددددفد ... ةددددديث بدددداب  -( صدددحءح، صددددحءح البخددددار : كتدددداب الصدددالَ 5)
 (.956باب الصالَ عل  القار، ةديث ) -(، صحءح م لف: كتاب الف ائز 458)
بداب َةدب الددين َّلد  هللا عدز وجددل  -( صدحءح، صدحءح البخدار : كتداب اايمدا  6)

 (.43َ ومه، ةديث )
بدداب هدددل يخدددص شددديئًا مدددن األيدددام،  -( صددحءح، َخرجددده البخدددار : كتددداب الصدددهم 7)

بددداب فضددديل  العمدددل  -لف: كتددداب صدددالَ الم دددافرين وقصدددرها (، وم ددد1987ةدددديث )
 (.783الدائف... ةديث )

  وووووووووووووووووو
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 حرك  النف ق عي السيرة النبوي ، دالالت وأبع د
 

برياايءا  -  . عاد الحلءف الصا ق ال يتهر  مدير مركز الم ار بمدي   كار م 
27/10/1424 
21/12/2003 

ع  َ  اايما  تصديب بالقلب ، وياب بالل ا  ، وعمل لقد تقرر في محلمات الًري
َم قهي  بين الظاهر والباطن ، فما وقر في القلب  بالفهارح ، َو  ه الَ عالق  تال

: ) َا َّ  في الف د مضغ  َّ  صلحَ ، صلح ظهر عل  الفهارح ، كما قاِ 
 (.1الف د كله ، وإ  ف د ف د الف د كله ، َا وهي القلب()

َ الًريع  ااِالمء  بإجراا َةلام اايما  والم را  عل  الظاهر ) بقيه ه وله ا اكت 
وشروطه المعروف  (  و  تتب  م ارب الباطن ، أل  الباطن لف يفعل هللا ل ا علءه 

ِه هللا  رائرهف َّل  هللا ( . وفي   ِايل ، فقد قاِ ِر في ذلَ: ) َمريا بالظاهر ِو
ا وا َّهدار الظهاهر وتتب  الاهاطن ، فقاِ ةديث َخر يه  بعَّ الصحاب  ع دما َر 

 لهف:) لف ي مر بًب الصدور (.
من ه ا الم الب يملن ل ا َ  يت اِو طائ   ال  اق في عهد ال اَه التي َظهرت 
اايت اب َّل  ااِالم في الظاهر َوبا َ الم ر به والحرب علءه . فما هي ةرك  

َهدافها ااِترا  تءفء  القديم  الحديث  ؟!ال  اق ، ومت  ظهرت ، وما هي 
 َوا : ةرك  ال  اق:

لقد ور  في القر   المريف  يات كثيَر جدا ، بل ِهَر بأكملها ت اولَ ةرك  ال  اق 
ماتها ، وَهدافها ااِتراتءفء  التي ت ع  لتحقءقيها في َّطار المفتم  ااِالمي .  ِو

ر من ِب  عًَر ِهَر ولقد ة ر القر   المريف من ال  اق وص ات الم افقين في َكث
مديء  من ْالْين ِهَر ، واِتغرق ذلَ قراب  ْالْمائ  َورنعين  ي  ، ةت  قاِ ابن 

( َّا َ  جل معايي اْليات 2القءف رةمه هللا :)كا  القر   َ  يله  كله في شأيهف( .)
التي ت اولَ ةرك  ال  اق كحرك  ِءاِء  قد ةد ت َبَر معالمها ال   ء  وال لهكء  

َ واجء  بين الظاهر والباطن ، والت اقضء  بين ااعتقا  وال لهب ، كما في َّطا ر اا



 1029 

قاِ تعال  محد  ذلَ ااطار المع ه  : }َّذا جااب الم افقه  ، قالها يًهد َّيَ 
هله ، وهللا يًهد َّ  الم افقين لماذبه  {!! ِه هللا ، وهللا يعلف َّيَ لِر  لِر

( َِلهنا ماكرا   ال  اق )في عهد ال اي  َما عن معالمها ال ءاِء  فقد اتخ ت ةرك 
تمثل في َّيفا  ههامش واِع  للتحرب بين َم  ااِالم وَعداا األم  لتًليل جاه  
 اخلء  معا ي  للمًروع ااِالمي في َّطار  ولته وقءف مفتمعه ، كما قاِ تعال  :} 

المء  ( ج   ةماي  ووقاي  من كًف َجهَز األم  اا3ِ…{.)اتخ وا َيمايهف ج   
لدورهف العدائي لإلِالم وقءمه }وإذا قيل لهف َم ها كما َمن ال ا  ، قالها َم ا ؟!!{ 
َيا َ في التلاء  والتدلء  لتحقيب مأرنهف المًاهه  } وإذا خلها َّل  شءاطي هف قالها 

 ََّيا معلف !!! َّيما يحن م تهزؤو { !!
ن الم ر به ا الدين ، َما َّذا خال بعضهف َّل  بعَّ َظهروا ةقءق  ما يعتقدو  ، م

َعداا األم  والم اوئين لها لتحقيب  ومعا َا قءا اته ، ومحارن   ولته ، والهقهم م  
ي ها َيهف … وإذا خلها َّل  شءاطي هف قالها َّيا معلف َّيما يحن م تهزؤو  … ذلَ 

… يخا عه  هللا … هللا ي تهزئ بهف ويمدهف في طغءايهف يعمهه  … يحارنه  هللا 
 عهف .وهللا خا 

َبءف ةرك  ال  اق األول  ؟!  فمن هه 
َبءمها  ا يخ   َ  برَو ةرك  ال  اق َّل  ةيز الهجه  كا  من خالِ شخصء  
ولء  من خالِ فمَر وم هاج ماروح لل قاش واألخ  والعااا يءه ، وهل ا ةركات 

َيها ةركات مأجهَر تقف بين ْهابَ األم   - ائما َوبدا  -ال  اق عل  مر التاريخ 
َعدائها ، فهي ةرك  مريض  مرها مزم ا في القلب } في قلهنهف ا لم لم  ونين 

مرض { محل ال هف والتدبر ، قاِ تعال  : } َفال يتدبرو  القر   َم عل  قلهب 
َق الها { !! فمرههف ه ا لء  مرها عارها ، بل هه مرض مزمن َصلي في 

ف هللا مرها { تبعا عقهن  جالتهف ، قاِ تعال  : } في قلهنهف مرض { َصال } فزا ه
 لهف !!

َبءف ةرك  ال  اق األول  كما صهرها  بيد َي ا ابد من الهقهم عل  َبعا  شخصء  
القر   المريف وق   تأمل وتحليل ، وفَ وتركيب لتعدي  ظالِ ه ه الصهَر المرهء  
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ي  عل  من ةهل ا ممن تحلها بص ات َولئَ القءا ات ال  اقء  ، وإِقاط  التها العقد
 َوبعا ها ال ءاِء  عل  ةءات ا العملء  المعاصَر .
 الملف الًخصي لزبءف ةرك  ال  اق األول :

ااِف : عادا هلل بن َبي بن ِلِه الخزرجي ، ملا  الميال  : يثرب ، م هالته 
َبءف قايل  ، يفيد فن الخااب  ، قه  الًخصء  ، ذو ماِ ، الحال   القءا ي  :

ه عدَ َوا  ون ات ، َوبَر َوا ه عاد هللا ذلَ الصحابي ااجتمابء  : متزوج ، ول
ِه هللا  قدم   الفليل رهي هللا ع ه ، ملايته ال ءاِء  : رو  ابن َِّحاق َ  ِر

َهلها عاد هللا بن َبي بن ِلِه  يد  ا يختلف في شرفه من قهمه … المدي   :)ِو
َةد ال ريقين ، ةت  اْ ا  ، لف تفتم  األو  والخزرج قاله وا بعده عل  رجل من 

َا  األمر عل  ذلَ كما جاا في َخر الرواي  : ) بأ  4جاا ااِالم غيره (.) ( بل 
األمر وصل بعاد هللا في المدي   ، َّل   رج   فعَ قهمه أل  ي ظمها له الخَر 

 (.5ليتهجهه ، ْف يملمهه عليهف()
 ِءما ااقتصا ي  ملايته ااقتصا ي  : ا يخ   َ  ملاي  ابن ِلِه ااجتمابء  وا

المتمثل  في عالقته الهطيدَ بأكار القبائل اليهه ي  غ ً  وصاةب  َهخف َِهاق 
( التي كايَ وا شَ تدعف ابن ِلِه اقتصا يا 6المدي   ، وهي قايل  ب ي قي قاع.)

من خالِ ِءاِ  المصالح المًترك  بي هما ةت  يتف ترشءحه من قال األو  
له َخ يا في ااعتبار َ  من مقهمات الزعام  والقءا َ والخزرج ملما لهف ؛ خاص  

َماي ا !!  في الايئ  العرنء  الفاهلء   ي اب الثراا وال  هذ ااقتصا   ، وك لَ في 
 ْايءا :تحليل شخصء  ابن ِلِه ال   ء :

عل  هها ما ذكر في كتب ال يَر ال اهي  ، بقرااَ اِتقرائء  لمظآ  َخبار ابن ِلِه 
الًخصء  قد تًللَ ِماتها من عدَ عهامل وراْء  ، وم ها ما كا   ، يفد َ  ه ه

مر ه َّل  الايئ  ااجتمابء  ، َو الايئ  ال ءاِء  ، َو الايئ  الفغرايء  . ويملن َ  
 يت اِو ِمات شخصيته عل  ه ا ال حه التالي:

 ال م  األول  : شخصء  قءا ي :
َبءمي  ا ريب َ  الحرب األخيَر بين األو  والخزرج يهم ْبعاث قد َو ت بقتل 

َبءف األو  كما ذكر  َبءف الخزرج ، وةضير بن ِماب  القايلتين ، عمر بن ال عما  
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( ؛ بي ما كا  عاد هللا بن َبي ابن ِلِه يرقب ه ه الحرب 7ذلَ ابن األْير )
ااِتئصالء  عن كثب ، ويقرؤها قرااَ ِءاِء  بعيه  فاةص  ت تًرم الم تقال ، 

  اجتماع القايلتين عل  شخصء  قءا ي  متزي  لف تلاخ يدها بدماا وتح ب املايء
َ  من َفرا  القايلتين َيما ة اب . ونتلَ العقلء  القءا ي  التي تفيد قرااَ الهاق  ، 
واِتًرام الم تقال لف يدخل ابن ِلِه في ه ه الحرب ااِتئصالء  ، وكا  له ما 

 قد قدر.
َارها ، وفق دت القايلتا  قءا اتهما الحرنء  وال ءاِء  ، و ب يبعد َ  وهعَ الحرب َو

الضعف والخهار بين َفرا  كل قايل  لعدم وجه  قءا ات بديل  ت هب عن تلَ القءا ات 
، فأخ ت األيظار تتهجه َّل  ذلَ الرجل صاةب الًرم وال  ب ، ذ  العقل الحلءف 

، وال   كا  والحلءف ، ال   يأ  ب   ه عن تلَ الحروب التي ا تبقي وا ت ر 
ي ا   َّل  ااتحا  وعدم ال رق  بين َب اا العمهم  ، كل ذلَ وغيره مما جعلَ 
األغلاء  ال اةق  من القالتين تت ب عل  ترشءح ابن ِلِه ، وتقدمه عل  غيره لقءا َ 

َمام األمهر !!  ه ا التحالف الفديد ، وت لمه 
عَ القالتين ) أل  ي ظمها بل وصل َمر بن ِلِه في ِلف قءا َ المدي   َّل   رج   ف

له الخَر ليتهجهه ْف يملمهه عليهف ( !! وذلَ لما له من مقهمات قءا ي  يا َر ، 
ومق ع  ، ةيث كا  ابن ِلِه ذو شخصء  مهيب  ، من ال اةء  الًللء  ، والفمالء  
، والاديء  ، كما قاِ تعال  ع هف } وإذا َريتهف تعفبَ َج امهف { ومن ال اةء  

والمالمء  ةيث َيه كا  ذو م اب وفصاة  في كالمه ، وله القدَر العالء  العلمء  
عل  َّق اع الفمههر من خالِ ةديثه ع د تا ءه لقضايا المفتم  ، قاِ تعال  : } وإ  
يقهلها ت م  لقهلهف { ، ولمن ا قءم  له ه المقهمات والخصاِ َّ  لف يلن صاةاها 

الخالب ِبحايه وتعال  } كأيهف خًب صا ق يءما يقهله ، وي تخدمها يءما يحب 
 م  سدَ { !!

 ال م  الثايي : عدم الديمهم  القءا ي :
َم ء  م اِب  في الًخصء   ا يخ   َ  عدم ْبات ه ه ) الديمهم  ( ال  اء  ل تَر 
َ واجء   القءا ي  ي    َّل  َةد َخار األمراض المتعلق  بالًخصء  ، وهي مرض اا

صل ذلَ القر   المريف وهه يتحدث عن ي  ء  الم افقين ، ، َو اايًااري  ، كما ف
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فقاِ ع هف مصهرا ه ه اايًااري  فيهف: } وإذا لقها ال ين  م ها قالها  م ا{، ه ا 
جايب . َما الفايب اْلخر } وإذا خلها َّل  شءاطي هف قالها َّيا معلف { !! وقاِ َيضا 

األخر { ، } وما هف بم م ين ،  ع هف : } ومن ال ا  من يقهلها  م ا بالل وناليهم
يخا عه  هللا ، وال ين  م ها ، وما يخدعه  َّا َي  هف { !! وقاِ ع هف : } وإذا قيل 
لهف ا ت  دوا في األرض : قالها َّيما يحن مصلحه  { ، } َا َّيهف هف الم  دو  

 ر وك روا ولمن ا يًعرو  { !! } ويحل ه  بالل ما قالها { ، } ولقد قالها : كلم  الم
 بعد َِّالمهف {!!

ِه  ولعل من الم اِب ذكر بعَّ اللقاات التاريخء  لادايات اللقاا والتعارم بين الِر
ونين َب اا يثرب من األو  والخزرج ما ي اعد عل  تحليل شخصء  ابن   المريف 

 ِلِه اايًااري  بين الم م ين واليهه  ، و المز وج  بين اايما  والم را  .
ِه ف ي اللق ونين مفمهع    اا األول  ) بءع  العقب  األول  ( ال   ايعقد بين الِر

َغلاها َو قل كلها من الخزرج قايل  ابن ِلِه ، وهف كاألتي : )  َهل يثرب التي كا  
َراَر ع عهم بن الحارث ، راف  بن مالَ ، قاب  بن عامر ، عقب  بن  َِعد بن 

 (.8رج()عامر ، جابر بن عادهللا . وكلهف من الخز 
ائله،  فلقد  ار في ه ا الم تمر يقاش هام ةِه م اهءف ه ا الدين الفديد ، وِو
وَهدافه، ولف يلن ابن ِلِه الزبءف القهمي ألهل يثرب قد  عي له ا اللقاا، بل لف 

 يخار ب تائج وتهصءات ذلَ اللقاا ا من قريب وا من بعيد!!
ِه القائد  ْف ايعقا  اللقاا الثايي ) بءع  العقب  األول   -وشباب يثرب   ( بين الِر

لمداِر  كء ء  اايتقاِ من مرةل  الفماع  َّل  مرةل  الدول  ،  -رهها  هللا عليهف 
َهل يثرب  ومن مرةل  الدعَه والتأِء  َّل  مرةل  الدول  والتملين ، فما  ةضهر 

َغلبه من قايل  الخزرج)  (.9اْ ا عًر رجال 
يدع له ا اللقاا ، ولف يخار بتهصءاته ك لَ ، وكأيه  مما ا شَ يءه َ  ابن ِلِه لف

قد وصلته بعَّ المعلهمات الملهي  عن ه ا اللقاا َّا َيه لف يلب لها باا لما يلقه 
من تأييد شعاي كاير خاص  من القءا ات الًبابء   اخل قايلته وةت  من ال ين 

مصالحه  ةضروا ه ه الم تمرات المصيري  ، فاألمر َّذ  لء  جد خاير عل 
 الًخصء !!
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ْف ايعقد اللقاا الثالث بم   ولف يدع له الزبءف القهمي ألهل يثرب رغف وجه ه بم   
ف الحج في ال    الثالث  عًر من  َهل يثرب كلها )ف ي مِه كرئء  لبعث  ةفاج 
َهل يثرب ،  بعه  ي  ا من الم لمين من  ال اَه ، ةضر أل اا م اَِ الحج بض  ِو

وهف لف  -ن المًركين ، قد ت ااِ ه اا الم لمه  يءما بي هف جاؤوا ةفاج قهمهف م
ِه هللا  -يزالها في يثرب َو كايها في الاريب  ياهم ويار    ةت  مت  يترب ِر

 (.10في جباِ مل  ويخام؟!()
َّذ  ه ا الم تمر لء  ك ابقءه من الم تمرات ، فهه يدور عل  م اقً  األِ  

َهل يثرب ، ومن ْف كء ء  تاايب التمهيدي  لقءام الدول  ااِالمء   عل  َراه  
َعمالها  ائل العملء  ايتقاِ قءا َ الدول  ااِالمء  َّل  مقرها الفديد لمباشَر  الِه
َهل يثرب  ال ءا ي  ، ون َ ي هذها ال ءاِء  ،كما جاا ذلَ عل  ل ا  َةد قءا ات 

ا الرجل ؟ قالها : ) هل تدرو  عالم تبايعه  ه  -العبا  بن ببا َ  -ةيث قاِ لهف 
 (.11…(): يعف ، قاِ : َّيمف تبايعهيه عل  ةرب األةمر واألِه  من ال ا  

ِه المريف  ايتخاب   ونعد َ  تمَ الاءع  َوشرم اللقاا عل  يهايته طلب الِر
قءا ات عريض  تمثل كاف  قااعات الًعب اليثرني وذلَ بمعِز عن القءا َ الفاهلء  

ِحبا للب اط من تحَ َقدامهف ، ونال عل قد تف اختءار  المتمثل  في ابن ِلِه وغيره
َهل يثرب يًلله  الصف األِو القءا   ألهل يثرب قاطب   َبءما من  اْ ي عًر 
.َّا َ  ه الَ معلهمات قد ت رنَ َّل  القءا َ الفاهلء  م ا ها : َيه قد تف تًليل 

ال عي اقام   ول  قءا ات َِّالمء  جديدَ بديل  عن القءا ات الفاهلء  القديم  ، و 
َِّالمء  عل  َراه  يثرب ، فلما قرع ه ا الخار  ذا  قريش وقعَ فيهف هف  

َعماا مل  … َْارت القالقل واألةزا   فما َ  َصبحها ةت  تهجه وفد كاير من 
َهل يثرب ، لءقدم اةتفاجه الًديد عل  ذلَ الم تمر  َوكابر مفرميها َّل  مخءف 

 ال ر  الخاير !!
لملي : ) يا معًر الخزرج ، َيه قد بلغ ا َيمف قد جئتف َّل  صاةا ا ه ا فقاِ الهفد ا

فقام ابن ِلِه ، ففعل يقِه … ت تخرجهيه من بين َظهريا ، وتبايعهيه عل  ةرن ا 
: ه ا باطل ، وما كا  ه ا ، وما كا  قهمي لء تاتها عل  بمثل ه ا ، له ك َ بيثرب 

 ما ص   قهمي ه ا ةت  ي امرويي ( !!
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 ا . تأكدت المعلهمات الملهي  ال ابق  في ذهن ابن ِلِه الزبءف القهمي من ه
كخاهط عريض   و  ت صيل عن ماهء  َوراق العمل التي يهقًَ خالِ جل ات 

 -َّ  صدقَ ه ه المعلهمات  -الم تمر التأِء ي ، ل لَ فقد َخ  في اعتباره 
مابء  وااقتصا ي  في خاهَر ه ه الم تمرات ومآاتها عل  ملايته القءا ي  وااجت

ال تَر القا م  ، فالبد َّذ  من َخ  الح ر وااةتءاط من تحركات القءا َ الًبابء  
َهدام وتهصءات تلَ الم تمرات ال ري  بعقلء   المًاهه  ، وااِتعدا  لمهاجه  

 اةتهائء  تح ظ المصالح ااقتصا ي  ، وترع  الملاي  ال ءاِء  وااجتمابء  .
قءا َ الدول  ااِالمء  َّل  المدي   الم هَر مقر الدول  ااِالمء  فع دما ايتقلَ 
بأ  القءا ات الًبابء  اليثرنء  قد اختارت قءا َ بديل   -ابن ِلِه  -الفديدَ ، شعر 

َه الزمن َوصبح جزاا من  َته ، َو  مًروعه ال لاه  هه األخر قد تفاو ع ه وتفاو
ض ةا  في الًخصء  ي م  في علف الماهي والتاريخ فأصيب ، والحال  ه ه بمر 

َ واجء  ، َو اايًااري  ()  (.12ال    الًخصي بمرض ) اا
ويعار ع ه في الًريع  ااِالمء  بمرض ال  اق ةيث تمه  شخصء  ه ا المريَّ 
مركب  من َمرين مز وجين غير قابلين للتعايش َّا في شخصء  قلاها مريَّ ، كما 

 فزا هف هللا مرها {!! قاِ تعال  ع هف : } في قلهنهف مرض
 ْالثا:مت  ظهرت ةرك  ال  اق عل  ال اح ؟
ِه المريف  واكتماِ ةضهر كل القءا ات ااِالمء    ا يخ   َ  بعد وصِه الِر

لمقر الدول  ااِالمء  الفديد ، وتزايد رابا  اايما  يءما بين األيصار ) األو  
َهل المدي   والخزرج ( والمهاجرين رهها  هللا عليهف ، وايتًا ر ااِالم في كل  ور 

، وظههر عالمات القَه الما ي  والمع هي  عل  ِهاعد ه ه الدول  ال تء  ، َرت القءا َ 
اايًااري  ) ابن ِلِه ( َ  تركب مهج  التدين ، َو  تظهر عالمات االتزام 
 ر به بااِالم في َّطاره ااعتقا   ، وااجتماعي ، وال ءاِي ، وتخ ي وراا ذلَ الم

ويصب العداا له ، وذلَ  و  َ  تظهر عل  ال اح كحرك  م تقل  م اوئ  للمًروع 
 ااِالمي الفديد.

فقد ِلمَ ةرك  ال  اق في َِو َمرها َِلهب العداا ال ر   للقءا َ ااِالمء  ، 
ِه  ع دما غً  مفل ا عل   اب  ونه بعَّ الصحاب  وابن   كقِه ابن ِلِه للِر
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َبءف ال  ابته   ْف ركب ال اي … م افقين وقتئ  : ) ا تغاروا علي ا !! ِلِه فقاِ 
ةت   خل عل  ِعد بن ببا َ فقاِ : َ  ِعد ، َلف ت م  ما يقِه َبه ةباب ) ابن 

ِه هللا واص ح ، فه هللا لقد … ِلِه ( ؟ قاِ ك ا وك ا  قاِ ِعد : اعف ع ه يا ِر
َعااب ولقد اصالح ألهل ه ه البحي َر ) المدي   ( َ  يتهجهه ، َعااب هللا ال   

َعااكه  يع ي يملمهه يءعصاهه بالعصاب  ، فلما ر  هللا تبارب وتعال  ذلَ بالحب ال   
ِه هللا   (. ()13 شرق ب لَ ، فل لَ فعل بَ ما َريَ ، فع ا ع ه ِر

َ  َيها قد وقعَ قال معرك  بدر ، وذلَ  وه ه الحا ْ  كما تقرر كتب التاريخ والمغا
لهفَر َّل   ار ااِالم ، ْف تمررت الحها ث المماْل  لتلَ الحا ْ  ه ا في بداي  ا

وه اب ةت  يهم َةد عل  األرجح ةين يقلَ األجهَز األم ء  ااِالمء  معلهمات 
م ا ها َ  جءش مل  عل  مقرن  من ةدو  الدول  ااِالمء  الهليدَ ) ةي ئ  عقد 

ِه هللا  َعل  ، تب  ِر ا ِ يءه الَر  اختءار المهقف ، مفل ا اِتًاريا ع لريا 
فأشار فريب من ال ا  علءه بعدم الخروج من ةصه  المدي   ، َو  يتحص ها بها ، 

وةاِو َ   -َبءف الم افقين  -فهافب عل  ه ا الَر  عاد هللا بن َبي بن ِلِه 
يتظاهر بأيه ةريص عل  ِالم  الدول  ااِالمء  ، َويه رجل جا  في تهجهه ه ا 

ا ر جماع  من فضالا الصحاب  ممن فاته الخروج يهم بدر ، فأشاروا عل  !! وقد ب
ِه هللا   ال اي  عن َريه َمام َر  األغلاء  ، واِتقر األمر   بالخروج ، ويِز ِر

 عل  الخروج من المدي   ، واللقاا في الميدا  ال افر.
ق تعدا ها قراب  وقال طلهع ال فر بقليل من يهم المعرك  تمر  ابن ِلِه في ةرك  ي ا

ْلث الع لر َ  ْالْمائ  مقاتل، قائال: ما يدر  عالم يقتل َي   ا ؟!ومتظاهرا 
ِه   (.14ترب َريه َوطاع غيره!!)  بااةتفاج بأ  الِر

َ واجء  ،  ولمن في ةقءق  األمر لء  ك لَ ، بل لمرض في ي  ه المصاب  باا
خالف تعرم ، وة دهف وةب الزعام  ، ورغاته في َ  يخالف الفمء  من باب 

ِه هللا  َت ةرك    لِر ، وكرهه للمهاجرين رهها  هللا عليهف . وم   ه ه الحا ْ  بر
ال  اق َّل  ةيز الهجه  ، كلءا  ِءاِي ، وةاولَ َ  تظهر لها قءا ات جديدَ ، 
ةت  تههف الَر  العام َيها كل شي ، وصاةب  الحب والَر  ال ديد ، َوِماا قءا ات 

صاةب ِر  -رهي هللا ع ه  -هي التي كايَ ع د ة ي   ابن الءما   ةرك  ال  اق
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ِه هللا ، وم   ذلَ التمر  وةرك  ال  اق تمرر ه ا التمر  الفماعي الم اوئ ،  ِر
 ونصهَر عل ء  للمًروع ااِالمي !!

ف ي غزَو ب ي المصالب قامَ ةرك  ال  اق بأخار محاول  اِتهدفَ وةدَ الفماع  
ت تقه ها َّل  ةرب اِت زايء  ا يعلف ةدو ها َّا هللا ، فقد كا  ااِالمء  ، وكا 

ِه هللا  بعد ال راغ من الغزو مقءما عل  المري ء  ، وور ت وار َ ال ا  ، وم    ِر
َ ةف هه ِو ا   عمر بن الخااب رهي هللا ع ه َجير يقاِ له جهفاه الغ ار  ، فا

َبءف بن ونر الفه ي عل  الماا ، فاقتتال ، فصرخ الفه  ي !! ونلي ذلَ ابن ِلِه 
ةرك  ال  اق فغضب وقاِ في رهَ من قهمه : َو قد فعلهها ، قد يافرويا ، وكاْرويا 
في بال يا ، وهللا ما يحن وهف َّا كما قاِ : األِو :ِمن كلبَ يأكلَ ، َما وهللا لئن 
ف : رجع ا َّل  المدي   لءخرجن األعز م ها األذِ .ْف َقال عل  من ةضره فقاِ له

ه ا ما فعلتف بأي  لف ، َةللتمههف بال كف ، وقاِمتمههف َمهالمف ، َما وهللا له َم لتف 
 (.15ع هف ما بأيديلف لتحهلها َّل  غير  اركف )

وتهالَ تلَ المهاقف من ةرك  ال  اق التي كايَ ملئَ بالحقد والح د ، عل  قءا َ 
، وإلقاا الرعب والدهً  في ااِالم وااِالم ذاته ، فقد َْارت القلب وااهاراب 

قلهب الم م ين يهم األةزاب كما صهر ذلَ المهل  عز وجل بقهله : } وإذ يقِه 
هله َّا غرورا   … {.الم افقه  وال ين في قلهنهف مرض ما وعديا هللا وِر

ِه هللا  ،   وقال ذلَ مهق هف من يهه  ب ي قي قاع ال ين يقضها عهدهف م  ِر
و ام الحصار خم  عًَر ليل  ، وق م هللا في قلهنهف فحاصرهف َشد الحصار ، 

ِه هللا  في رقابهف َومهالهف وي ائهف وذريتهف ، فأمر   الرعب ، ف زلها عل  ةلف ِر
 بهف فمت ها.

وةي ئ  قامَ ةرك  ال  اق بقءا َ عاد هللا بن َبي بن ِلِه بدورها المًاهه والمأجهر 
ِه هللا  ها ، فقاِ : يا محمد !! َة ن في َ  يصدر ع هف ع   ، فألح عل  ِر

ِه هللا  ، فمرر ابن َبي مقالته ، فأعرض ع ه ، فأ خل   مهالي ، فأباأ علءه ِر
ِه هللا  ل ي ، وغضب ةت  َروا لهجهه ظلال يده في جيب  رعه ، فقاِ له ِر : َِر

ل ي!!  ، ْف قاِ : ويحَ ، َِر
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لَ ةت  تح ن في  ولمن ه ا الخايث مض  عل  َّصراره ، وقاِ : ا وهللا ا َِر
الْمائ   ارع قد م عهيي من األةمر واألِه  ، تحصدهف  مهالي ، َرنعمائ  ةاِر ْو
في غدَا واةدَ ؟ َّيي وهللا امرؤ َخً  الدوائر !! قاِ تعال  : } فتر  ال ين في 
قلهنهف مرض ي ارعه  فيهف ، يقهله  يخً  َ  تصيا ا  ائَر ، فع   هللا َ  يأتي 

 (52من ع ده يءصبحها عل  ما َِروا في َي  هف يا مين {.) المائدَ :بال تح َو َمر 
 رابعا : مادَ ِءاِ  ااةتهاا والتدجين:

َهدافا اِتراتءفء  َوخر  تمتءلء  ، فاألهدام ااِتراتءفء   ا يخ   َ  لحرك  ال  اق 
َمام األمهر ، َما األهدام التمتءلء  فمايَ تمهد  كايَ تهدم َّل  اِتالم الحلف و
لتلَ األهدام ااِتراتءفء  وذلَ بمحاول  َّةءاا ال عرات القهمء  بين الم لمين ، 
وتخريب الا   اايمايء  من م اخاَ بين المهاجرين واأليصار وغيرها ، وهرب 
الحصار ااقتصا   غير المعلن م  قه  اليهه  الَرِمالء  ، ومماِر  َِاليب 

 ، والتًلءَ في مصداقء  ه ا التهجه.الحرب ال   ء  هد قءا َ الدول  ااِالمء  
َهدافها الخايث  في واق  ال ا  ، وقد  ائل عديدَ لتحقيب  وقد اتخ ت ةرك  ال  اق ِو
ائل التخرياء  التي اتخ تها ةرك  ال  اق هد  ْذكر في القر   المريف جزا من ه ه الِه

رك  باريق  المًروع ااِالمي الفديد ، وكء  اةتهت قءا َ األم  ااِالمء  ه ه الح
ِءاِء  اةتهائء  بارع  ؛ اِتااعَ من خاللها َ  تحافظ عل  وةدَ األم  ، 
وتماَِ الفاه  الداخلء  ، وت ويب قءا ات ةرك  ال  اق من خالِ ةرك  المفتم  

 ااِالمي المتحرب والمتفد  .
واْل  يملن َ  يأخ  لقاتين من م يَر ةرك  ال  اق التخرياء  بًيا من الدراِ  

حليل ة بما يقتضءه المقام ، وهاتا  اللقاتا  هما : )ةا ْ  اافَ ، وةا ْ  والت
َهدام ةرك   م فد هرار( ، ةيث َيهما يعتارا  المف ف العملي ال   تف مَ فيها 
اتها العل ء  وال ري  له ه ااِتراتءفء   ال  اق التمتءلء  وااِتراتءفء  من خالِ مماِر

ول  ااِالمء  ااةتهائء  ، وكء ء  تدجين ةرك  ، وفي المقابل يتح   ِءاِء  الد
ال  اق ، واِتءعاب ال ت   ، بدو  َ   ْار جاياءه عل  م يَر الدعَه والدول  

 ااِالمء  !!
 َبعا  وظالِ:…. خام ا :ةا ْ  اافَ 
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في العام الخام  من قءام الدول  ااِالمء  ، ةين بدَت لألعداا بأيها  ول  لء  من 
من الخارج وذلَ عل  هيئ  اجتءاح ع لر  من الخارج ، ل لَ ابد  ال هل َِّقاطها

من َّيفا  ع اصر عميل  من  اخل الدول  ااِالمء  وتقهيتها و عمها لزرع الًقاق 
بين الفاه  ااِالمء  المهةدَ ، والتًلءَ في مصداقء  القءا َ ااِالمء  ، ومحاول  

 من بعد ذلَ.اغتءالها من الداخل َّ  َملن ، وإِقاط الدول  
وكا  المرشح له ا الدور الخايث هي ) ةرك  ال  اق ( بقءا َ ابن ِلِه ، ونال عل 
فقد كا  ه ا العميل وةركته َقرب الحركات المعا ي  للمًروع ااِالمي ال   يقهم 

 بدور مخلب القَ في  اخل ج ف المفتم  ااِالمي.
تهظء ه له ه المهم  الخ ء   ، فقد تف للقَه المحارن  ااتصاِ به في ج ح الليل ، و 

َهلء  قءا َ  ةيث لفأ ه ا األخير َّل  َِاليب الخ   والحقد ، وذلَ بالاعن في 
ِه  للدول  ،كما قاِ تعال  ع هف : } وم هف ال ين ي ذو  ال اي ويقهله  هه   الِر

، وذلَ بقهلهف : } وم هف من ( والاعن في مصداقء  تهجهه 61َذ  { . )التهن  :
( والاعن في مصداقء  تهجه الفاه  ااِالمء  58في الصدقات { . )التهن  :يلمزب 

يحه ااِالم ، كما قاِ تعال  ع هف : } ال ين يلمزو  الماهعين من الم م ين في 
الصدقات ، وال ين ا يفدو  َّا جهدهف ، يء خرو  م هف ، ِخر هللا م هف ، ولهف 

ِه هللا للم م ين بال صر والف    (. وتًلءَ في79ع اب َلءف { .) التهن  : :  وعد ِر
هله  ، قاِ تعال  ع هف: }وإذ يقِه الم افقه  وال ين في قلهنهف مرض ما وعديا هللا وِر

 (.12َّا غرورا {.)األةزاب:
ولقد ْاَ اتصاِ ةرك  ال  اق بدول  ) ااِتمبار والاغءا  ( قريش الفاهلء  ، وقاِه 

َّعال  الميد والعداا للمًروع ااِالمي ، كما  ةرك  ال  اق ما َملته عليها قريش من
 ْاَ ذلَ في ِ ن َبي  او .

ومن بعد ه ا الت رق بدَت ةركتهف تعمل في ِري  وتحَ ال اح ، ْف لما … ت رقها 
َّل  ااعال  والظههر ،  -بزعمهف  -َروا من َي  هف َيهف قد وصلها مرةل  تأهلهف 

عاره  لإلِالم ( في غزَو ب ي وقد ظهرت ذلَ جلءا بصهَر جمابء  )كحرك  م
ألِباب كثيَر ا  -المصالب ع دما عرفها َ  الدول  ااِالمء  م تصَر ا محال  

، ل لَ خرجها م  الفءش ااِالمي كفماع  كايَر  -ي مح المقام ب كرها هه ا 
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َرا  لءقهمها بدورهف المأجهر ، يبعد يهاي  المعرك  وايتصار الم لمه  فيها يصرا م 
تأليب األيصار عل  المهاجرين ، وإةءاا ال عرات القهمء  ، والفههي  ، وذلَ قامها ب

 لضرب الما   اايمايء  ) الم اخاَ في الدين ( ، ومن ْم  مًروع الدول  ااِالمء .
َبءف ةرك  ال  اق  قهمه من الخزرج  -ونصهَر ِافَر ه ه المَر  -وذلَ بتحريَّ 

المهاجرو  ( ، وإعال  الحرب عليهف بلل واألو  )األيصار( هد ه اا األجايب ) 
يا معًر المهاجرين !! … َيهاعه ، ةت  تعالَ َصهات الحرب يا معًر األيصار 

ِه   يقِه لهف : َبدعه  الفاهلء  َويا بين َظهركف!!  والِر
َبءف ةرك  ال  اق بحركته ونعَّ من َفرا  قهمه في اجتماع ِر   ْف بعد ذلَ اجتم  

ِتراتءفء  العدائء  هد ه اا األجايب ، فقاِ لهف : ) قد يافرويا للغاي  ؛ ةد  يءه اا
في بال يا ، وهللا ما يحن وهف َّا كما قاِ األِو : ِمن كلبَ يأكلَ !! َما وهللا لئن 
رجع ا َّل  المدي   لءخرجن األعز م ها األذِ ، ْف َقال عل  من ةضره فقاِ لهف : 

كف ، وقاِمتمههف َمهالمف ، َما وهللا له َم لتف ه ا ما فعلتف بأي  لف ، َةللتمههف بال 
 ع هف ما بأيديلف لتحهلها َّل  غير  اركف !! (.

لقد كا  ه ا ااجتماع ال ر  ، وه ا الًعار الفاهلي ) ِمن كلب يأكلَ ( ال   
َبءف ةرك  ال  اق كافي لتحريَ يعرات القهمء  ، والفههي  ؛ ومن ْف شب  َطلقه 

ن هيهات هيهات فقد كايَ قَه اارتباط اايمايي بين وةدَ الصف الم لف ، ولم
َهل ال  اق ، ةت  قاِ هللا فيهف : } وال ين  المهاجرين واأليصار َبعد من َ  يتصهره 
تاهاوا الدار واايما  من قالهف يحاه  من هاجر َّليهف ، وا يفدو  في صدورهف 

رو  عل  َي  هف وله كا  بهف خصاص  {  (9.)الحًر : ةاج  مما َوتها ، ويْ 
َبءف ةرك  ال  اق المأجهَر ما اي َ يرصد ال هايح لتحقيب طمهةه وَهدافه  ولمن 
َه الزمن َوصبح في ِل   الخايث  خاص  ةين َ رب َ  مًروعه ال لاه  قد تفاو
المهمالت ، َو  ْم  م اف  ةقءقء  ت صل بي ه ونين القءا ات الًاب  من األو  

ِه هللا  في العقب  ؛ م اف  في َّيمايهف بااِالم ، وم اف  والخزرج ال ين بايعها ِر
ِه هللا   .َخر  في قرنهف من ِر

وله ا ةاِو ب   يته المريض  في ه ا الفه المًحه  بالعبارات الضبابء  ، وال  ه  
المتعب  من م يَر الفها  َ  يرمي ببعَّ خزعاالته م  اها : الاعن في بيَ 
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ِه المريف تًهيها له ةت  ي  َّ  ال ا  من ةهله خاص  َّذا َخ يا في ااعتبار الِر
َهمء  بالغ .  َ  َمر العرض ع د العرب كا  ذا 

وهل ا َخ ت ةرك  ال  اق بصهرتها الفمابء  م ح   المحارن  العل ء  للقءا َ 
ااِالمء  ، وتثاءَ الم لمين من ةهلها ، وإةءاا ال عرات القالء  والفههي  لت تيَ 

ء   ائَر ال لاء  ، وتًفء  الفيهب العدائء  هد الفماع  ااِالمء  جمل   ، وتِه
المفتم  والدول  ااِالمء  ، ولمن ذهب تخاءاهف َ راج الرياح ، قاِ تعال  : } َّ  
ال ين جااوا باافَ عصب  م مف ، ا تح اهه شرا لمف ، بل هه خير لمف ، لمل امرئ 

 (11ب عظءف { .)ال هر : م هف ما اكت ب من ااْف ، وال   تهل  كاره م هف له ع ا
ِه هللا  فخاب في ال ا  ، وقاِ :) يا معًر الم لمين ! من يع ريي   ْف قام ِر

َهلي َّا خيرا ، ولقد  َهل بيتي ، فه هللا ! ما علمَ عل   من رجل قد بلي َذاه في 
َهلي َّا معي(.  ذكروا رجال ما علمَ علءه َّا خيرا ، وما كا  يدخل عل  

ِه المريف وه ا يعتار َِو َّع عل ي هد ةرك  ال  اق لتحفءف  ورها ،   ال  من الِر
َق يل ر شهكتها بأيد قءا ات َيصاري  ، ْف بعد ذلَ تدخل مرةل   وإ خالها في مأ

 التدجين ال ءاِي ، وتصبح لها قابلء  التعايش وااِتءعاب وااةتهاا.
  بالقَه وااِتقرار ، والفدير بال كر َ  الدول  ااِالمء  في تلَ المرةل  كايَ تتمت

وكا  لها هيب  في ي ه   ِو الفهار في محءَ الفزيَر العرنء  ، ل لَ لف يخف 
ِه هللا  من ةرك  ال  اق بعد طر  ةل ائهف من ب ي قي قاع خارج ةدو  الدول    ِر

ااِالمء  ، وهرب قَه قريش ) رمز ااِتمبار والاغءا  ( التي تعتار الدعام  
ل  اق ، ةت  كا  يقِه ألصحابه رهها  هللا عليهف ع دما طلاها األِاِء  لحرك  ا

يقِه لهف: ) ا يقتلهف ..   م ه مرات عديدَ بتص ء  ع اصر ةرك  ال  اق ، فما  
 ةت  ا يقِه ال ا  َ  محمدا يقتل َصحابه (!!

ِه هللا  َبءف ةرك  ال  اق َ  قاِ لِر :) بلغ ي َيَ تريد قتل بل وصل األمر بابن 
هللا بن َبي يءما بلغَ ع ه ، فإ  ك َ فاعال فمريي به ، فأيا َةمل َّلءَ َرِه عاد 
!!.) 

وفي ذلَ َّشارات واهح  الدال  عل  مد  عمب عملء  الترنء  التي قد يالتها 
القاعدَ الصلب  ، وَعمدَ الدول  ؛ الترنء  بًمهليتها اايمايء  ، وال ءاِء  ، ةيث َ  
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له  المحءَ بها ؛وإملايات الهصِه َّل  مهاق  متقدم  ةرك  ال  اق ل رع  تلهيها ب
من المفتم  ااِالمي ، وإيصاِ القِه له بدو  ةهاجز فمري  وي  ءه َوم ء  ، جعل 
الصمه  هدها من الصف ااِالمي ؛ وت تيتها ،  ليل قه  ، و ي  َّيما  وترنء  ، 

 وم شر فقه ِءاِي متقدم .
ائل عدو … ِا ِا : ةا ْ  م فد هرار   ايء :ِو

يقاِ في ه ه الحا ْ  ما قد قيل في ةا ْ  اافَ من وصف ةرك  ال  اق بالخ   
والعمال  ، َويه مخلب القَ في ج ف المفتم  والدول  ااِالمء  ، َّا َ  ةرك  
ال  اق في ه ه الحا ْ  بعد َ  افتضح َمرها َمام المأل َوصبح متداوًا بين ال ا  

ملء  خايَر لها ما بعدها ، تقصد ب لَ ة ف وةديث ال اع  ، قررت القءام بع
الصراع الدائر لصالحها ؛ وذلَ بعدَ خاهات م ها : َّقام  م فد يضاهي م فد 

ِه  وهه في طريقه   ويله  بمباركته ، ْف بعد ذلَ تح ف القضء  باغتءاله   الِر
 َّل  تاهب !!

ِه قال رة يله َّل  تاهب ، وهل ا فقد َيفزت ةرك  ال  اق الم فد ) وقد ذهاها للِر
وقالها له لقد ب ي ا م فدا ل   العل  والحاج  والليل  المايَر ، ويحب َ  تأتي ا فتصل  
ل ا يءه ؟ فاعت ر لهف بأيه عل  ج اح ِ ر وةاِ شغل . فقاِ لهف : له قدم ا َّ  شاا 

 هللا َتي اكف ؛ ف صلي ا لمف يءه (.
ِه هللا فع دما فًلَ المحاول  األول  ، قرروا ت  ي  العمل   ء  الثايي ؛ فخرجها م  ِر

َّل  تاهب ةيث اِتغرق الم ير َّل  تاهب والمآب م ها َياما طهاا ، ولما بلي 
الم لمه  تاهب فلف يفدوا بها كيدا ، وا مهاجه  عدو ، وك   هللا الم م ين القتاِ ) 

فيهف :  ، قاِ تعال   وفي الاريب ةاِو اْ ا عًر رجال من الم افقين ال تَ بال اي 
 } وهمها بما لف ي الها {.

ل اْ ين   فلما  ب ال اي  بفءًه ، وتحرج مهقف الم افقين وايمً َ خباياهف ، َِر
من َصحابه َّل  ه ا الم فد َومرهف َ  يحرقهه ويهدمهه ، ويِز قهله تعال  : } 
هللا وال ين اتخ وا م فدا هرارا ، وك را ، وت ريقا بين الم م ين ، وإرصا ا لمن ةارب 

هله من قال ، ولءحل ن َّ  َر يا َّا الح    ، وهللا يًهد َّيهف لماذبه  ، ا تقف  وِر
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يءه َبدًا لم فدن َِ  عل  التقه  من َِو يهم َةب َ  تقهم يءه { . )التهن  : 
107-108) 

وهل ا ايتهَ ةرك  ال  اق كحرك  ِءاِء  عميل  مرتبا  بقه  الباطل والًر متمثل  
ركي العرب ( من خارج الاال  ، َما ما تبق  من ع اصرها بعد وفاَ في ) اليهه  ومً

َبءمهف لف يفدوا ْبدا من اايخراط في ةرك  المفتم  ااِالمي ال قء  ، ويعيدوا 
يظرهف في قاِه ااِالم كدين يًمل كاف  م اشَ الحءاَ ويرناها باْلخَر ، ويراجعها 

غيرهف من قءا ات ةرك  ال  اق  مهاق هف ال ال   التي كايَ تدور في فلَ مصالح
 والعمال .

ونه ا ت فل الدعَه والدول  ااِالمء  رقما قءاِءا في ِءاِ  ااِتءعاب وااةتهاا 
لحرك   اخلء  متمر َ عل  يظام المفتم  والدول  بدو  َِباب فمري  ، وا م هفء  

قاِ تعال  علمء  ، ولمن العمال  والحقد والح د ، واارتزاق عل  ة اب ذلَ، كما 
َهل المتاب له ير ويمف من بعد َّيمايمف ك ارا ة دا من ع د َي  هف  :} و  كثير من 

( ْف جاا التهجءه القر يي للم لمين بالع ه 109من بعد ما تاين لهف الحب {.)البقَر : 
والص ح ع هف ةت  يدج ها ، ويتف ت وياهف في ةرك  المفتم  الااهر ، فقاِ تعال  : 

ها ةت  يأتي هللا بأمره ، َّ  هللا عل  كل شيا قدير ، َوقءمها الصالَ } فاع ها واص ح
 (110َوتها الزكاَ ، وما تقدمها ألي  لف من خير تفدوه ع د هللا { . )البقَر :

َما    لحرك  ال  اق المعاصَر مراجع  ذاتها َوفمارها ، وااياب  لثهابَ … ونعد 
 عدائها !!األم  الم لم  ، وعدم اارتماا في َةضا  َ 

وهل من ِايل لقءا ات األم  الم لم  الراشدَ من اِتءعاب ةرك  ال  اق ، واةتهاا 
مخاطرها قال َ  ي هار ال د عليهف وعل  األم  الم لم  جمل  ؟!وهللا ولي 

هع  ال    ، صحءح البخار  ، كتاب اايما  ، باب )فضل من  -(1التهفيب) مِه
 1/19اِتاَر لدي ه ( المفلد األِو : 

------------------------ 
 1/347ايظر : مدارج ال المين ، ابن القءف:  -(2)
 2/166ايظر : ال يَر ال اهي  ، ابن هًام :  -(3)
 5)143 /1( ايظر : المرج  ال ابب : 4)
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 681 /1ايظر : المامل في التاريخ ، ابن األْير ؛ علي بن َبي المرم : -(5)
َا  المعا  ، ابن القءف:  122مبارك هر : ( ايظر : الرةيب المختهم ، ل6)  2/50، و
 432-1/431( راج  : ال يَر ال اهي  ، ابن هًام : 7)
 1/446ايظر : ال يَر ال اهي  ، ابن هًام :  -4 133( الرةيب المختهم : 8)
راج  : َصِه علف ال    العام ، للدكتهر : عادا لمفيد محمد الهاشمي :  -(9)

283 
َ  ال اهي  ، ابن شهاب محمد بن م لف الزهر  : راج  : ا-(10) ،  181-180لمغا

 2/9، وصحءح م لف :  2/924وراج  : صحءح البخار  : 
 229-227راج  : الرةيب المختهم :  -(11)
، وال يَر ال اهي  ، ابن هًام  2/729،  1/499راج  : صحءح البخار  :  -(12)
 :2/290 
 302هر : الرةيب المختهم ، للمبارك  -(13)
هع  ال    ، صحءح م لف ، كتاب التهن  ، باب : ) في ةديث اافَ ،  -(14) مِه

 3/2134وقاِه تهن  القاذم ( ، المفلد ال ا   : 
 2/288ت  ير القر   العظءف ، ابن كثير : -(15)

 وووووووووووووووووو
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   بعض حقوق المصطفى 
 

قدهًا وفعداًل   الصا ق به  اايما ها: ةقهق عل  َمته وهي كثيَرع م   لل اي المريف 
، ووجدددهب ع وجددهب طاعتددده والحدد ر مدددن معصدديته وتصددديقه فددي كدددل مددا جددداا بدده 

بدال غلده وا تقصديرع واتباعده واتخداذه   التحاكف َّلءه والره  بحلمدهع وإيزالده م زلتده 
  قددَو َوِددَه فددي جمءد  األمددهرع ومحاتدده َكثدر مددن الدد   ع األهدل والمدداِ والهلددد وال ددا

: » ع والصدالَ علءده؛ لقهلده جمءعًاع واةترامه وتهقيره ويصر  ي ه والد ب عدن ِد ته 
َق ْ  دع  َخدْ  َويرءدهر الصس َم ال ْفْمَع ر يرءهر ْخلرَب  َ ْم َويرءهر ْقبرََّ َويرءدهر ال س   ْلف  َيه   َّر س مرن  ََف َضلر ََيسامر

اَلَر يرءدهر َفدإر س  ثرْروا َعَل س مرَن الصس ْروَهد ن َعَلد س َفَأك  ر «. َصداَلَتْمف  َمع  ُس  َِ ده َِ َقداْلها َيدا َرِْ َقدا
 َِ . َفَقدا ََ ََ َيْقهْلدهَ  َبلريد د ََ َوَقدد  ََررم  د َرْض َصاَلْتَ ا َعَلء  َم » َوَكء َ  ْتع  َ َعدزس َوَجدلس َةدرس ُس َّر س 

َ اَ  اأَلي ارَءاار  ضر ََج   .106«.َعَل  اأَلر 
 يل واإليج ز ك لت لي:وإليك هذه الحقوق ب لتفص

دهلرهر   الصا ق به  اايما د   * ر َوَرِْ ْ ها برداللس وتصديقه يءما َت  به قاِ تعال : }َفآمر
} َمْلهَ  َخاريرن ْ برَما َتع  ُس دهلرهر ع  .8ِهَر التغدابنع اْليد :  َوال رهرر الس ر  ََيَزل َ ا َو ر َوَرِْ ْ ها  برداللس }َفدآمر

َتْدوَ {ال ساريَر اأْلمَر  ر َوَكلرَماترهر َواتسبرْعهْه َلَعلسْمف  َته  مرْن براللس يَر الس ر  ْي  
ع .158ِهَر األعرامع اْليد :  

َعدل لسْمدف   َمتردهر َوَيف  دن رسة  َلدي نر مر ترْمف  كر   ددهلرهر ْيد   ْ دها برَرِْ َ َو مر ُس يَن  َمْ دها اتسْقدها   ْيددهًرا }َيدا ََيرَهدا السد ر
هَ  بر  ًْ دءفن{َتم  ْ َغْ دهرن رسةر ُس مرن برداللسر ع  .28ِدهَر الحديددع اْليد :  هر َوَيغ  ردر  َلْمدف  َو }َوَمدن لسدف  ْيد  

يًرا{ دعر َِ َيا لرل َمدافررريَن  تَددد  ََع  دهلرهر َفإريسدا  ْت ََ   ََْقاترددَل » : وقدداِ ،13 ِددهَر ال دتحع اْليد : َوَرِْ در  َْمر
َهْدوا ََ   اَ   ً ََ َعَصدْمها  ال ساَ  َةتس  َي َْ برهر َفإرَذا َفَعْلها َذلر ئ  ْ ها بر  َونرَما جر مر ْ َوْي   ُس َّرَلَه َّراس 

ر  ُس َ اْبْهف  َعَل   َهاَلْهف  َّراس برَحقَرَها َوةر َماَاْهف  َوََم   107 «. مر َر   ر

دددله للفدددن واايددد ع وتصدددديقه فدددي   بددده  اايمدددا و  هددده تصدددديب ياهتدددهع َو  هللا َِر
دِه هللاع جمء  م ا جاا به وقالهع وماابق  تصدديب القلدب بد لَ شدها َ الل دا ع بأيده ِر

                                                
 ( صحءح َََرَم : بل    َرمَ : بليَ 1049ِ ن َب   او  ) - 106
 ( 135صحءح م لف )  - 107
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فددإذا اجتمدد  التصددديب بدده بالقلددب وال اددب بالًددها َ بالل ددا  ْددف تاايددب ذلددَ العمددل بمددا 
  108 به  اايما  جاا به تفس 

به وتصديقه يءما جاا  اايما والح ر من معصيتهع فإذا وجب   وجهب طاعته د   *
ُسَ  به وجادَ ءْعدها   يَن  َمْ دها  ََطر طاعتده؛ أل  ذلدَ ممدا َتد  بدهع قداِ تعدال : }َيدا ََيرَهدا السد ر

ددَمْعهَ { ددْه َوََيدْتف  َت   ا َع   دهَلْه َوَا َتَهلسده  }َوَمددا وقدداِ تعدال  :  ع.20ِدهَر األي دداِع اْليد :  َوَرِْ
دْه َفدايَتهْ  ِْ َفْخدْ وْه َوَمدا َيَهداْكف  َع   ده ِْ  }. وقداِ تعدال  :7ِدهَر الحًدرع اْليد :  ها{ َتاْكْف الرس

دْتف  وَ  ل  دا ْةمَر دَل َوَعَلدء ْمف مس َِ َفدإر  َتَهلسدها َفإريسَمدا َعَلء دهر َمدا ْةمَر ده ِْ ءْعدها الرس َ َوََطر ُس ءْعدها  إر  }ْقل  ََطر
تَددْدوا{ ءْعددهْه َته  يَن يْ وقدداِ تعددال  : ع .54ِددهَر ال ددهرع اْليدد :  ْتار ددَ رر السدد ر َخددالرْ هَ  َعددن  }َفل َءح 

ديَاْهف  َعدَ ابن ََلردءفن{ يَاْهف  فرت َ د ن ََو  ْيصر ررهر ََ  ْتصر  وقداِ تعدال  : ع63ِدهَر ال دهرع اْليد :  ََم 
ءًما{ ًَا َعظر هَلْه َفَقد  َفاََ َفه  َ َوَرِْ ُس وقداِ تعدال  ع  71ِدهَر األةدزابع اْليد :  }َوَمن ْيار ر 

دددهلَ  : َ َوَرِْ ُس دددصر  وقددداِ ع  36ِدددهَر األةدددزابع اْليددد :  مراريً دددا{ ْه َفَقدددد  َهدددلس َهدددالاً }َوَمدددن َيع 
يَن فريَهددا  تعددال  : ترَهددا اأَلي َهدداْر َخالردددر ددن َتح  ددرر  مر ددْه َج سدداٍت َتف  ل  خر ددهَلْه ْيد  َ َوَرِْ ُس دد ر  }َوَمددن ْيار

دءفْ  َْ ال َعظر ََ ال َ ه  دهَلْه َوَيَتَعددس  ،َوَذلر َ َوَرِْ ُس دصر  دْه َيداًرا َخالردًدا فريَهدا َوَلدْه َوَمدن َيع  ل  خر ْةدْدوَ ْه ْيد 
} ينن  ..14ع 13ِهَر ال  ااع اْليتا :  َعَ ابن مرهر

دِه هللا  َمدن  َََطداَع ر  َفَقدد  َََطدداَع »   وعدن َبدي هريدَر رهدي هللا ع ده قداِ: قداِ ِر
 َ ُس    109« ..ُسَ ، َوَمن  َعَصاير  َفَقد  َعَص  

دِه هللا وع ه رهي هللا ع ده قد ْخْلهَ  ال َف سدَ  ، َّراس َمدن  » : اِ: قداِ ِر ْكدلر َْمسترد  َيدد 
َِ « . َََب   ر َوَمن  َيأ َب  َقا ُس  َِ ه َمن  َََطاَع ر  َ َخَل ال َف سدَ  ، َوَمدن  َعَصداير  » َقاْلها َيا َرِْ

 .110 « .َفَقد  َََب  
ر  ُس  ِْ ده َِ َرِْ َِ َقدا دء  ر َةتسد  »  --وَعنر اب دنر ْعَمدَر َقدا داَع ر برال س َْ َبدي َن َيدَد ر ال س ث د ْبعر

دَغاْر َعَلد   لسدْ  َوالصس دَل ال َر حر  َوْجعر لَر ْرم  ََ ظر قر  َتح   َ َل رر ََ َلْه َوْجعر َدْه َا َشرري ْ َوة  ُس َاَد  ْيع 
ٍم َفْهَه مر  ْهف   بسَه برَقه  ًَ رر  َوَمن  َت  111 «.َمن  َخاَلَف ََم 

                                                
َلف للقاهي بءاض ايظر: الً اا بتعري  ةقهق المصا   صَل  هللا  - 108  .2/539 علءه ِو
 (7137البخار  )   - 109
 (7280البخار  )  - 110
 (صحءح لغيره5233م  د َةمد ) - 111
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ع قداِ تعدال : }ْقدل  َّر  هواتخاذه قدَو في جمء  األمهر وااقتداا بهدي  ه تباعد  ا *
ءفن { ) ْ َغْ هرن رسةر َُ ْ َوَيغ  رر  َلْمف  ْذْيهَنْمف  َو َُ ارب ْمْف  َ َفاتسبرْعهيري ْيح  َُ ارهَ   ( ِهَر 31ْك ْتف  ْتحر

ر وقاِ تعال    ِ عمرا ع  ُس دهِر  َ }َلَقدد  َكداَ  َلْمدف  فردي َرِْ ُس ْجده  دَهَن َةَ دَ  ن لَرَمدن َكداَ  َير   ِ َْ 
َ َكثريدددًرا{ ) ُس دددَر َوَذَكدددَر  خر َم اْل  قددداِ تعدددال : }َواتسبرْعدددهْه َلَعلسْمدددف  و ( ِدددهَر األةدددزابع 21َوال َيددده 

تَدْدوَ { يءفدب ال دير علدد  هديده والتدزام ِدد ته والحد ر مددن  ،158ِدهَر األعدرامع اْليدد :  َته 
ٍَ عن ةْ فمخال تهع  َ  َََيدَ  ب دَن َمالرد دمر َِ يدلر ََيسدْه  دٍد الاسهر رهد  هللا ع ده  -َمي َد ب ْن ََبر  ْةَمي 

َواجر ال سارد َر  -  َ ٍَ َّرَلد  ْبْيدهتر ََ د ِْ َجاَا َْاَلَْدْ  َره  َر ال سارد َر  -   -َيْقه َبداَ  دَأْلهَ  َعدن  بر   -َي  
 -  َارْروا َكَأيسْهف  َتَقالرهَها ف َن ال سار َر َفَلمسا َْخ  ْن مر َم  -   -َقاْلها َوََي َن َيح  َقد  ْغ رَر َلدْه َمدا َتَقددس

َِ  َخدْر َََيدا ََْصده  َل َََبًدا . َوَقدا َِ َََةْدْهف  ََمسا َََيا َفإريَر  ََْصلَر  اللسي  َر . َقا ْم مرن  َذي برهر َوَما َتَأخس
ََع   َِ  َخْر َََيا  ْر . َوَقا ه َر َوَا َْف ار ر الدس ُس  ِْ ده ِْ ال َرَ اَا َفاَل َََتَزوسْج َََبدًدا . َفَفداَا َرِْ    -َتزر

-  َِ ر َوََت َقاْكف  َلْه ، َلمر َر  ََْصدهْم » َفَقا اْكف  للرس ًَ ر َّريَر  أَلخ  ُس يَن ْقل ْتف  َكَ ا َوَكَ ا َََما َو ََي ْتْف الس ر
ْقْد َوَََتَزوس  ْر ، َوََْصلَر  َوََر  ِْ ستر  َفَلء َ  مر َر  َوَْف ار َب َعن    112 « ْج ال َرَ اَا ، َفَمن  َرغر

َكثر من األهل والهلد والهالدد وال دا  َجمعدينع قداِ هللا تعدال : }ْقدل    محاته د   *
ْتمْ  َتَرف  ِن اق  ددددَها دددديَرْتْمف  َوََم  ًر َواْجْمددددف  َوَع  َ ددددَهاْيْمف  َوََ هَهددددا َوترَفدددداَرَن َّر  َكدددداَ   َبدددداْؤْكف  َوََب َ ددددآْؤْكف  َوإرخ 

ددداريلرهر  َِ َهددداٍ  فردددي  دددهلرهر َوجر ر َوَرِْ َُ دددَن  َيَها َََةدددبس َّرَلدددء ْمف مَر َهددده  َ  َكَ ددداَ َها َوَمَ ددداكرْن َتر  ددده  ًَ َتخ 
قريَن{ ) ِر َ ا َم ال  در  ال َقه  ْ َا َيه  َُ ررهر َو ْ برَأم  َُ    ،( ِهَر التهن  24َفَتَرنسْصها  َةتس  َيأ ترَي 

َِ ال سار ر َعن  ََ  َِ َقا هر »  -   -َيٍ  َقا ْن َََةْدْكف  َةتس  ََْكهَ  َََةبس َّرَلء هر مرن  َوالرددر مر َا ْي  
يَن  َمعر هر َوال سا ر ََج   .  113 «َوَوَلدر

ددنر ََبردد   ددالرفر ب  َِ وقددد ْاددَ فددي الحددديث َ  مددن ْددهاب محاتدده ااجتمدداع معدده فددي َعددن  
ََْ ا َََيْ  ب نْ  در َةدس ٍَ  ال َفع  َِ َبي َ َما َََيا َوال سار ر  -ره  هللا ع ه  -َمالر َخاررَجدا ر  -   -َقا

َِ ال سارد ر  اَعْ  َقدا ر َمَت  ال س ُس  َِ ه َِ َيا َرِْ در َفَقا فر َر ال َم   دس ِْ در َفَلقرَيَ ا َرْجلن عر  َد  فر َن ال َم     -مر
 -  « َت َلَها َد   ََع  ْت َلَها َكاريدَر َفَمَأ س الرسْجَل « َما  َد   ََع  ر َما  ُس  َِ ه َِ َيا َرِْ َتَماَ  ْْفس َقا  ِ ا

                                                
 (5063البخار  ) - 112
 ( 15صحءح البخار  ) - 113
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 َِ هَلْه . َقا َ َوَرِْ ُس بر  َءاٍم َوَا َصاَلٍَ َوَا َصَدَقٍ  ، َوَلمر َر  َْةر ََ » صر د َاا  ََ َمدَ  َمدن  ََة  « ََي 
114.  
ر و  ُس ددهِر  َِ َجدداَا َرْجددلن َّرَلدد  َرِْ ٍَ َقددا ددنر َمالردد ر َمتَدد   -- َعددن  َََيدد ر ب  ُس  َِ دده َِ َيددا َرِْ َفَقددا

 َِ ددداَعْ  َقدددا ددداَع ر » ال س َت لرل س دددَد   ََع  َِ «. َوَمدددا  دددهلرهر َقدددا ر َوَرِْ ُس َِ ْةدددبس  ََ َمدددَ  َمدددن  » َقدددا َفإريسددد
 ََ َاا  ِر ال سار َر «. ََة  اَلمر َفَرًةا َََشدس مرن  َقه   ِ َد اار َ ا َبع  َِ َََي ن َفَما َفررة  ََ َمدَ  »  --َقا َفإريس

 ََ َاا  ْجه ََ   ََْكدهَ  َمَعْهدف  «. َمن  ََة  دٍر َوْعَمدَر َفدَأر  دهَلْه َوَََبدا َبم  َ َوَرِْ ُس دبر  َِ َََي ن َفَأَيا َْةر َقا
. ف  َمالرهر َمل  برَأع  ََع   115َوإر   َلف  

: ْك سا َمَ  ال سار َر و  َِ اٍم َقا ًَ ر ب نر هر ُس َه  خر ن برَيدر ْعَمَر ب نر ال َخاسابر َوه   -   -عن َعا در 
َِ ال سارد ر  د  . َفَقدا دن  َي   ر ٍا َّراس مر دن  ْكدلَر َشد   ََ َََةبر َّرَلد س مر ر أَلي  ُس  َِ ه َِ َلْه ْعَمْر َيا َرِْ َفَقا

-   -  «: ََ د دن  َي   ر ََ مر د هر َةتس  ََْكهَ  َََةبس َّرَلء  َِ َلدْه ْعَمدْر فَ « . َا َوالس ر  َي   ر  برَيدر َقدا
َِ ال سارددد ر  ددد  . َفَقدددا دددن  َي   ر ََ َََةدددبر َّرَلددد س مر ددد ر أَلي  ُس اْلَ  َيدددا ْعَمدددْر : » -   -َفإريسدددْه اْلَ  َو

»116 
ْعهٍ  و  ر ب ْن َم   ُس َِ َعا ْد  َِ َقا دهِر  -َعن  ََبر  َوائرٍل َقا ره  هللا ع ه َجاَا َرْجلن َّرَلد  َرِْ
ر  َِ َفَقددا -   -ُس ددف  َفَقددا ًمددا َوَلددف  َيل َحددب  برهر ِْ فردد  َرْجددٍل َََةددبس َقه  ددَ  َتْقدده ر َكء  ُس  َِ دده َِ َيددا َرِْ

ر  ُس  ِْ ه  ..117« ال َمر ْا َمَ  َمن  َََةبس »  -   -َرِْ
ر و  ُس  َِ ه َ  َرِْ مر َِ ِْ  --َعنر ال َعبسا ر ب نر َعا در ال ْماسلربر ََيسْه  فَ » :َيْقه  اايما  َذاَق َطع 

هًا  ٍد َرِْ يً ا َونرْمَحمس اَلمر  ر  ِ ر َرن ا َونراار َ  براللس  118«.َمن  َرهر
َِ  -   -َعددن  َََيددٍ  َعددنر ال ساردد َر و  ََ    اايمددا َْدداَلثن َمددن  ْكددنس يرءددهر َوَجددَد َةدداَلَوََ » َقددا

دَهاْهَما ، وَََ  ِر دا  هْلْه َََةبس َّرَلء هر مرمس ْ َوَرِْ ُس دَرَه َيْمهَ   بردْه َّراس للرسر ، َوََ   َيم  دبس ال َمدر َا َا ْيحر    ْيحر
َ َم فر  ال سارر  َرْه ََ   ْيق  رر َكَما َيم   . 119«ََ   َيْعهَ  فر  ال ْم  

                                                
(. ال ددَ : الظدالِ الم دق   ع دد بداب الم دفد وةهلده َوصدله البداب والظلد   7153)9/81صحءح البخدار   - 114

 تفعل فهقه

 ( 6881ءح م لف )صح - 115
 ( 6632صحءح البخار  ) - 116
 (. 6169)8/49صحءح البخار   - 117

 (160صحءح م لف ) - 118
   1/11( 16صحءح البخار  ) - 119
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ووجددددد ةالوتدددهع يء ددددتل   اايمدددا قدددده هللا تعدددال  لدددد لَ ذاق طعدددف واشدددَ َ  مدددن وفس 
ع وا ي ددلَ َّا مددا يهافددب ِددهله هللا عددز وجددل ور   الااعد  ويتحمددل المًدداق  فددي رهدد

دهًاع َوةبده، ومدن َةبده مدن قلبده صددقًا َطاعده شريع  محمد  ؛ ؛ أليده رهدي بده ِر
 وله ا قاِ القائل:
 هْ بسددددددهددددددر ةْ ظ  َويددددددَ تْ االدددددده تعصددددددي 

 

 بدددددددددي ْ  هدددددددد ا لعمددددددددر  فددددددددي القءددددددددا ر 
 صددددددددا قًا ألطعتدددددددده ََ بسددددددددلددددددده كددددددددا  ةْ  

 

 120 اء ْ مْ  بر حر لمن يْ  حبس َّ  المْ 

ع واتباع ِ تهع وامتثاِ َوامرهع واجت اب تظهر في ااقتداا به   اته وعالمات مح
يهاهءهع والتأ ب بآ ابهع في الًدَ والرخدااع وفدي الع در والء درع وا شدَ َ  مدن َةدب 

 121 بءاً شيئًا  ْرهع و ْر مهافقتهع وإا لف يلن صا قًا في ةبه ويله  مدَ 
ارر َر ََ س ال ساردد س  َعددن  فوا شددَ َ  مددن عالمددات محاتدده: ال صددءح  لدده؛  ددءٍف الدددس  --َتمر

 َِ ددددءَحْ  » َقددددا يْن ال سصر َِ « الدددددَر ددددلرمريَن » ْقل َ ددددا لرَمددددن  َقددددا دددد ر ال ْم   ددددهلرهر َوأَلئرمس ر َولرمرَتابرددددهر َولرَرِْ للرس
ف      .122«َوَعامسترهر

ُس  هِر  ءَح  لرَرِْ اَل  ، وَ   ََمسا ال سصر َِ يقه َعَل  الرَر در ءد ر َمدا َجداَا بردهر ،  ايما اَفَتص  برَفمر
دَرترهر َةء دا َوَميَرتًدا ، َوْمَعداَ َا َمدن  َعداَ اهْ ، َوْمدَهاَاَ َمدن  َواَاْه  ءه ، َوْيص  ررهر َوَيه  َوَطاَعته فري ََم 
ددرر َشددرريعَ   ً تدده ، َوَي دد سته ، َوَنددَث َ َعه  ِْ َءدداا َطرريَقتدده َو قريره ، َوإرة  َظددام َةَقدده ، َوتَدده  ته ، ، َوإرع 

َعاا َّرَلي َهدا ، َوالتسَلاردف  ترَثاَرَ ْعْلهمَها ، َوالتسَ قره فردي َمَعايريَهدا ، َوالددر  ِ َم  َع  َها ، َوا َوَي  ي التره 
َ دداب َعددن   م  ددد قرَراَاتَهددا ، َواا ر اَللَهددا ، َوالتسددَأ رب عر   َظامَهددا ، َوإرج  لرءمَهددا ، َوإرع  فرددي َتَعلرمَهددا َوَتع 

ب ال َمدداَل  اَلقرددهر ، َوالتسددَأ ر ف  َّرَلي َهددا ، َوالتسَخلرددب برَأخ  ي ترَ ددابرهر لَهددا ار ََه  دداَلِ  ددف ، َوإرج  ل  ددرر عر م فريَهددا برَغي 
ََةدٍد  د سته ، ََو  َتَعدرسَض ألر ِْ َحابه ، َوْمَفاَيَبد  َمدن  ارب تَدَدَع فردي  ََه ل َبي ته َوََص  برآَ ابرهر ، َوَمَحبس  

َحابه ، وَ  ََ مرن  ََص  ه َذلر  .123َيح 

                                                
َلف  - 120  .2/563و 2/549الً اا بتعري  ةقهق المصا   صَل  هللا علءه ِو
َلف  - 121  .582– 2/571ايظر: الً اا بتعري  ةقهق المصا   صَل  هللا علءه ِو
 ( 205صحءح م لف) - 122
دَلف 144/ ص  1)ج  -شرح ال هو  عل  م دلف  - 123 ( و  الًد اا بتعريد  ةقدهق المصدا ي صدَل  هللا علءده ِو

 .584- 2/582للقاهي ةءاض 
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ْروْه  * دددهلرهر َوْتَعدددزَر ر َوَرِْ ْ دددها برددداللس مر د  اةترامددده وتدددهقيره ويصدددرته كمدددا قددداِ تعدددال : }لرْت  
ياًل{ ) َرًَ َوََصر يَن  َمْ دها َا  وقاِ تعال  : ( ِهَر ال تحع9َوْتَهقَرْروْه َوْتَ بَرْحهْه ْبم  }َيا ََيرَهدا السد ر

ر  ُس ْمها َبي َن َيَد ر  دمرء ن َعلردءفن{ )ْتَقدَر َِ  َ ُس َ َّر س  ُس هلرهر َواتسْقها  وقداِ  ( ِدهَر الحفدراتع 1 َوَرِْ
يَن َيَتَ دلسْلهَ  تعال   ْ الس ر ُس َلْف  ًضا َقد  َيع  ْلف َبع  ضر هِر َبي َ ْمف  َكْدَعاا َبع  ِْ َعْلها ْ َعاا الرس }َا َتف 

يَن يْ  دَ رر السد ر ديَاْهف  َعدَ ابن ََلردءفن{ مر ْمف  لرَهاًذا َفل َءح  ديَاْهف  فرت َ د ن ََو  ْيصر دررهر ََ  ْتصر َخدالرْ هَ  َعدن  ََم 
 ( ِهَر ال ددهر.63)

َم كحددداِ ةءاتددده وذلدددَ ع دددد ذكدددر ةديثدددهع   وةرمددد  ال ادددي  بعدددد مهتدددهع وتدددهقيره ا
يرتهع وتعلف ِ تهع والدعَه َّليهاع ويصرتها ماع اِمه ِو  .124ِو تهع ِو

َ َوَماَلئرَمتَدْه ْيَصدلرهَ  َعَلد  ال سارديَر َيدا ََيرَهدا اِ هللاق  الصالَ علءه  د  * ُس  تعال : }َّر س 
لرءًما{ ) لَرْمها َت   يَن  َمْ ها َصلرها َعَلء هر َوَِ و و ( ِهَر األةزابع ع56الس ر درر ر ب نر َعم  ُس َعن  َعا در 

َ  ال سارد س  دمر َِ ِْ  --ب نر ال َعداصر ََيسدْه  ِْ ْْدفس َّر » :َيْقده ث دَل َمدا َيْقده َ  َفْقهْلدها مر ْتْف ال ْمدَ ذَر دمرع  َِ َذا 
َ لرددَ   ُس ددْلها  َِ ددًرا ْْددفس   ً ددهر برَهددا َع ْ َعَلء  ُس ًَ َصددلس   َصددلرها َعَلدد س َفإريسددْه َمددن  َصددلس  َعَلدد س َصدداَل

د  َّراس لرعَ  يَلَ  َفإريسَها َم  زرَل ن فر  ال َف س ر َا َت  َبغر ْجده ََ   ََْكدهَ  َََيدا ْهدَه ال َهِر ر َوََر  ُس َبدا ر  دن  بر دٍد مر ا 
َ اَعْ   ًس َ  َلْه ال يَلَ  َةلس َِ لرَ  ال َهِر َأ َِ  . 125«َفَمن  

َِ  --َعن  َعلر َر ب نر ْةَ ي ٍن َعن  ََبرءهر ََ س ال سار س و  دَدْه ْْدفس َلدف  » َقا ْت عر   يْل َمن  ْذكرر  ال َبخر
لَر َعَل س  يٍد . «ْيصر عر َِ َِ ََْبه   126 َكثريرًا.  « َفَلف  ْيَصلَر َعَل س » َقا

ددَرََ رهدد  هللا ع دده َعددنر ال ساردد َر و  َِ  --َعددن  ََبردد  ْهَري  لرً ددا َلددف  » َقددا من َمف  َمددا َجَلددَ  َقدده 
ف  ترددَرًَ َفددإر  ف  َّراس َكدداَ  َعَلددي هر َ يرءددهر َوَلددف  ْيَصددلرها َعَلدد  َياردديَرهر ُس ْكْروا     َشدداَا َعدد سَبْهف  َوإر   َشدداَا َيدد  

   127«.َغَ َر َلْهف  
 128 “ين في األرض يالغهيي من َمتي ال المةَّ  هلل مالئم  ِءا”: وقاِ 

                                                
 .612و 2/595الً اا  - 124
 ( 875صحءح م لف ) - 125
 ( صحءح   التَر : الح َر وال دام  3708ِ ن الترم   ) - 126
 التَر : الح َر وال دام -( صحءح 3708ِ ن الترم   )  - 127

 .1/274ع وصححه األلبايي في صحءح ال  ائي 3/43ال  ائي  - 128
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ر و  ُس  َِ ده ددَرََ : ََ س َرِْ َِ  --َعدن  ََبردد  ْهَري  َتَقدد  ال مر  َاددَر َفَقدا دديَن :» ار  دديَن  مر دديَن  مر «.  مر
ر  ُس  َِ ه َِ َفقريَل َلْه : َيا َرِْ دَ ْ  َهدَ ا؟ َفَقدا ََ َتص  د داَلْم : :»  َمدا ْك   َِ لرد  َجا َرئريدْل َعَلء دهر ال س َقدا

دٍد  دَف ََي دْف َعا  َِ : َرغر ديَن ، ْْدفس َقدا َْ  مر د َ ر  َلدْه َفْقل  َف ََي ْف َعا ٍد َ َخَل َعَلء هر َرَمَضاْ  َفَلف  ْيغ  َرغر
دد ََ َفْقل  دد ددَدْه َفَلددف  ْيَصددلَر َعَلء  َت عر   ددهر ََو  ْذكرددر  َرَب َوالرَدي  ددٍد ََ   ددْف َعا  ددَف ََي  َِ : َرغر دديَن ، ْْددفس َقددا َْ  مر
يَن  َْ  مر ْخلر ال َف سَ  َفْقل    . 129«َََةَدْهَما َفَلف  َيد 

ر و  ُس  َِ ده دَرََ ََ س َرِْ َِ  --َعن  ََبر  ْهَري  ْ َعَلد س » َقدا ُس دن  َََةدٍد ْيَ دلَرْف َعَلد س َّراس َر س  َمدا مر
اَلَم رْ   130«. وةر  َةتس  ََْر س َعَلء هر ال س

مهاطن كثيَر ذكر م ها اامام ابن القدءف رةمده هلل تعدال    وللصالَ عل  ال اي * 
ع دد  خدِه الم دفدع   واةدًا َورنعين مهط ًا م هدا علد  ِدايل المثداِ: الصدالَ علءده 

فدي  ااع وفدي التًدهدوع د الخروج م دهع ونعدد َّجابد  المد ذ ع وع دد ااقامد ع وع دد الددع
ََ، وفي الصدباح والم داا، وفدي  يدهم الفمعد ع وع دد اجتمداع الصالَ، وفي صالَ الف ا

اِمهع وفي َْ اا   القهم قال ت رقهفع وفي الخاب: كخااتي صالَ الفمع ع وع د كتاب
ع وع د الهقهم  صالَ العيدين بين التمايراتع و خر  عاا الق هتع وعل  الص ا والمرَو

وع ددد الهددف والًدددائد وطلددب المغ ددَرع وعقددب الدد يب َّذا َرا  َ  يل ددر ع ددهع علدد  قاددرهع 
 .131وغير ذلَ من المهاطن التي ذكرها رةمه هللا في كتابه

  َّا ةدديث َيد  رهدي هللا ع ده لم د   وله لف ير  في فضل الصدالَ علد  ال ادي 
ددْن َمالردد ََْ ا َََيددْ  ب  َِ َةدددس َيَف َقددا ددنر ََبردد  َمددر  دددر ب  ر َعددن  ْبَري  ُس  ِْ دده َِ َرِْ َِ َقددا َمددن  : » --ٍَ َقددا

يَئداٍت  دْر َخار  ً دْه َع َ  َع   دَر َصدَلَهاٍت َوْةاسد  ً ْ َعَلء دهر َع ُس ًَ َصدلس   دَد ًَ َواةر َصلس  َعَل س َصداَل
ْر َ َرَجاٍت   ً َ  َلْه َع  . 132«َوْرفرَع

يَن  َمْ ددها  ، قداِ هللا تعددال : }َيدا ََيرَهدد  وجدهب التحداكف َّلءدده والرهدي بحلمده  * ا السد ر
ر  َُ وْه َّرَلدد   ٍا َفددْر ر ْتف  فرددي َشددي  دد ْمف  َفددإر  َتَ دداََع  ددرر مر لرددي اأَلم  َِ َوَْو  دده ِْ ءْعددها  الرس َ َوََطر َُ ءْعددها   ََطر

                                                
 (صحءح8767()304/ ص  4ال  ن المار  للايهقي )ج  - 129

 ( صحءح 2043ِ ن َب   او  ) - 130
دَلف لإلمدام ا - 131 بدن القدءف رةمده راج  كتاب جالا األفهام في الصالَ وال الم عل  خير األيام صَل  هللا علءه ِو

 هلل تعال .
 ( صحءح1305ِ ن ال  ائ  ) - 132
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ياًل{ ) َ ددْن تَددأ ور ددرن َوََة  ََ َخي  ددرر َذلردد مر اْلخر ْ ددهَ  برددالَلر َوال َيدده  مر ددهِر َّر  ْك ددْتف  ْت   ِْ َر ( ِدده 59َوالرس
ددَ ْهف  ْْددفس َا  وقدداِ تعددال  : ال  ددااع ْ ددهَ  َةتسددَ  ْيَحمَرْمددهَب يرءَمددا َشددَفَر َبي  مر ََ َا ْي   }َفدداَل َوَرنَردد

دددلرءًما{ ) ََ َوْيَ دددلَرْمها  َت   دددا َقَضدددي  مس ف  َةَرًجدددا مَر دددهر دددْدوا  فردددي ََيْ  ر ويلددده  ،( ِدددهَر ال  ددداا 65َيفر
 .التحاكف َّل  ِ ته وشريعته بعده 

هلهع وهه َفضل األياءاا   اله ملايته د  َّيز  * بال غله وا تقصير فهه عاد هلل وِر
دددلينع وهددده ِددديد األولددددين واْلخدددرينع وهددده صدددداةب المقدددام المحمددده  والحددددهض  والمِر
المهرو ع ولم ه م  ذلَ بًر ا يملَ ل   ه وا لغيره هرًا وا ي عًا َّا ما شاا هللا كما 

ِْ َلْمد َن قاِ تعال : }ْقل اس ََْقه ِْ َلْمدف  َّريَردي َمَلد َلدْف ال َغي دَب َوا ََْقده ََع  ر َوا  ُس ف  عر ددر  َخدَز ئرْن 
} ِْ َلْمددف   .50ِددهَر األيعددامع اْليدد :  َّر   ََتسبرددْ  َّراس َمددا ْيددهَة  َّرَلدديس وقدداِ تعددال : }ْقددل اس ََْقدده

ِْ َلْمف   َلْف ال َغي َب َوا ََْقه ََع  ر َوا  َُ َن َّر   ََتسبردْ  َّراس َمدا ْيدهَة  َّرَلديس ْقدل  عر در  َخَز ئرْن   َّريَردي َمَلد
دديْر َََفدداَل َتَتَ مسددْروَ { ) َمدد  َوال َبصر ددَتهر  اأَلع  }ْقددل   وقدداِ تعددال  : ( ِددهَر األيعددامع50َهددل  َي  

َْ َلْمدف  َهدر ا َوَا َرَشدًدا ) لر ر ََ  (21َّريَري َا ََم  ُس دَن  يَريردي مر دن ْقدل  َّريَردي َلدن ْيفر دَد مر َةددن َوَلدن  ََجر
ولمدن  ي ده بداٍق َّلد  كغيره من األياءداا   ( {ِهَر الفنع وقد مات 22ْ ويرهر ْمل َتَحًدا  )
َن َوإريسْهددف مسيَرتْددهَ  { )يددهم القءددام  دد ََ َميَر }َوَمددا َجَعل َ ددا  وقدداِ تعددال  : ع( ِددهَر الزمددر30}َّريسدد

َس  ََ ال ْخل َد َََفإر  مَر لر ٍر مَرن َقا  ًَ ع ونهد ا يعلدف َيده ا ( ِدهَر األياءداا34 َفْهْف ال َخالردْدوَ { )لرَب
َءداَ  َوَمَمداتري للرسر ي تحب العبا َ َّا هللا وةده ا شريَ له  }ْقل  َّر س َصاَلتري َوْيْ لري َوَمح 

يَن  ددددلرمريَن{ 162َربَر ال َعدددداَلمر ِْ ال ْم   ْت َوَََيددددا  ََوس ددددر  ََ َْمر ََ َلددددْه َونرددددَ لر ِددددهَر األيعددددامع  َا َشددددرري
 ..163ع 162اْليتا : 

ر و  ُس  ِْ دده ددَبَح َرِْ َِ : ََص  يبر ، َقددا دددَر ددٍر الصَر ٍم َفَصددلس  ال َغددَداََ ، ْْددفس   َعدن  ََبرددي َبم  ، َذاَت َيدده 
ر  ُس  ِْ ده ََ َرِْ دَح  َهدحر ، ْْدفس َجَلدَ  َمَماَيدْه َةتسد  َصدلس    َجَلَ  َةتس  َّرَذا َكاَ  مرَن الضر

دَرََ ، ْْدفس َقداَم األْ  داَا اْلخر ًَ ََ ا َيَتَملسْف َةتسد  َصدلس  ال عر ررَب ، ْكلر َذلر َر ، َوال َمغ  وَل  ، َوال َعص 
ر  ُس  ِْ ده ل  َرِْ َِ ٍر :  َِ ال ساْ  أَلبري َبم  لرهر ، َفَقا ََه  َم َشدي ًئا َلدف    َّرَل   َمدا َشدأ ْيْه ؟ َصدَ َ  ال َيده 

َر ، َفَ دد ْه َقدد ددَ ع  ددرر َيص  ي َءا َوََم  ددرر الدددر ددن  ََم  َِ : َيَعددف  ، ْعددررَض َعَلدديس َمددا ْهددَه َكددائرنن مر َأَلْه ، َفَقددا
ََ َةتسد  اي َالرْقدها  دَ  ال سداْ  لردَ لر دٍد ، َفَ ظر يٍد َواةر ْلهَ  َواْلَخْروَ  فري َصدعر َ  اأَلوس َرَر ، َفْفمر اْلخر

ْمْهدف  ، َفَقد ْ ، َّرَل   َ َم َوال َعَرْق َكداَ  ْيل فر ُس دَاَ اَب  ََ اص  د درر َوََي  ًَ ََ ََْبده ال َب د اْلها : َيدا  َ ْم ، ََي 
دَد ََبردءْلف  َّر  ث َل الس ر  َلقريْتف  ، اي َالرْقها َّرَل  ََبرءْلف  َبع  َْ مر َِ : َقد  َلقري ََ ، َقا َ    َلَ ا َّرَل  َرنَر َلد  اش 
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 َِ دَاَ    َ َم َوْيهًةدا َو  ُسَ اص  دَراَ  َعَلد  ال َعداَلمريَن {]ِدهَر  ِ ْيهٍح : } َّر س  م  َِ عر ءَف َو  َّرب دَراهر
دَاَ اَب  33 ي   ََ اص  د ََ َوََي  دَ    َلَ دا َّرَلد  َرنَرد َِ : َفَي  َالرْقهَ  َّرَل  ْيدهٍح ، َيَءْقهْلدهَ  : اش  [ ، َقا

دَن ال َمدافر  ََ ، َوَلدف  َيدَدع  َعَلد  اأَلر ضر مر ََ فردي ْ َعائرد َتَفاَب َل  ِ ْ ، َوا ِْ : ُس رريَن َ يسداًرا ، َيَءْقده
َِ : َيَءددأ ْتهَ   َ اتسَخددَ ْه َخلرديال ، َقددا ُس ءَف ، َفددإر س  دددر  ، َوَلمردنر اي َالرْقددها َّرَلدد  َّرب دَراهر َلدء َ  َذاْكددف  عر  

ُسَ  د  ، َفدإر س  ِْ : َلء َ  َذاْكف  عر  در  ، َوَلمرنر اي َالرْقدها َّرَلد  ْمهَِ ءَف ، َيَءْقه لرءًمدا َّرب َراهر  َكلسَمدْه َتم 
َمدَه  ءَ د  ، َفإريسدْه ْيا درر ْا اأَلك  ِْ ْمهَِ  : َلدء َ  َذاْكدف  عر  ددر  ، َوَلمردنر اي َالرْقدها َّرَلد  بر ، َيَءْقه
ديَردر  َِ ءَ   : َلء َ  َذاْكف  عر  در  ، َوَلمردنر اي َالرْقدها َّرَلد   ِْ بر َت  ، َيَءْقه يري ال َمه  َواأَلب َرَص َوْيح 

دددٍد َوَلددد َم ال قرَءاَمددد ر ، اي َالرْقدددها َّرَلددد  ْمَحمس ْض َيددده  دددْه اأَلر  دددبر َع   ًَ ِْ َمدددن  َت   ،   در  َ َم ، َفإريسدددْه ََوس
ْ َلدْه  ُس  ِْ ا رريدْل ، َيَءْقده ا رريَل ، َيَءدأ تري جر َِ : َفَي  َالرْب ، َفآتري جر َ    َلْمف  َّرَل  َرنَرْمف  ، َقا  ً : َفل َء

ِْ ائ َ    َلْه وَ  َر ْجْمَعٍ  ، ْْفس َيْقده ًدا َقد  اجر َِ رر  ا رريْل ، َيَءخر َِ : َفَي  َالرْب برهر جر ر ْه برال َف س ر ، َقا ًَر َن
دْه ، َفددإرَذا  َِ َفددْ  َرَ  َِ : َفَير  دد س   ، َقدا ًَ دَ    ْت دَم   ، َواش  ََ ، َوْقددل  ْت   د َِ َفدد   َرَ  دْد ، ار  ْ : َيدا ْمَحمس ُس

ََ ، َيَظددَر َّرَلدد  َرنَردد دد َِ َفدد   َرَ  ددْد ، ار  ْ : َيددا ْمَحمس ُس  ِْ ددَر  ، َيَءْقدده َر ْجْمَعددٍ  َْخ  ًدا َقددد  دداجر َِ هر َخددرس 
ا رريدْل برَضدب َعء هر  َِ : َيَءأ ْخدْ  جر ًدا ، َقدا اجر َِ َهْب َلَءَقْ   َِ : َفَي   ًَ س   ، َقا َ    ْت َم   ، َواش  َوْقل  ْت  

َن ا ْ َعَلء هر مر ُس َتْح  ِْ : ََ   َربَر ، ، َيَء   َِ : َيَءْقده َر ، َقدا دٍر َقد  ً ْه َعَل  بر َتح  َعاار َشي ًئا َلف  َي   لدر
ددَر ،  َم ال قرَءاَمدد ر َوا َفخ  ْض َيدده  ددْه اأَلر  دبر َع   ًَ َِ َمددن  َت   ددَر ، َوََوس دديَرَد َوَلدددر  َ َم َوا َفخ  َِ َجَعل َت ردي 

َض أَلك   ْ  َعَلددديس ال َحددده  ْعدددها َةتسددد  َّريسدددْه لرَيدددرر ِْ : ا   َلدددَ  ، ْْدددفس ْيَقدددا دددا َبدددي َن َصددد  َعاَا ، َوََي  ثَدددْر مرمس
َصداَبْ  ،  ديْا ال ساردير َمَعدْه ال عر َِ : َيَءفر ْعها اأَلي ارَءاَا ، َقا ِْ : ا   َ ْعهَ  ، ْْفس ْيَقا  ً يقريَن َيَء دَر الصَر

تسْ  ، َوال سارير َلء َ   َ ْ  َوال َر َِ َوال سارير َمَعْه ال َخم  دَهَداَا ، َقدا ًر ْعدها ال ِْ : ا    َمَعدْه َََةددن ، ْْدفس ْيَقدا
َةددددْف  ْ : َََيددددا ََر  ُس  ِْ َِ : َيْقدددده ََ ، َقددددا ددددَهَداْا َذلردددد ًر َر ال ددددَ ْعهَ  لرَمددددن  َََراْ وا ، َفددددإرَذا َفَعَلدددد  ً : َيَء

ر َشي ًئا ،  ررْب براللس  ً ْخْلها َج ستري َمن  َكاَ  ا ْي مريَن ، ا   َِ : الرساةر ْخْلهَ  ال َف سدَ  ، َقدا َِ : َفَيدد  َقدا
ددْدوَ  فرددي ال سددارر  َِ : َيَءفر َر ، َقددا ددًرا َقدد ددَل َخي  ددن  َََةددٍد َعمر ِْ : اي ْظددْروا فرددي ال سددارر َهددل  مر ْْددفس َيْقدده

دامر  َِ َْ َْ د دَر ََيَردي ْك   ِْ : ا ، َغي  َر ؟ َيَءْقده دًرا َقد ََ َخي  د ل  ِْ َلْه : َهل  َعمر ْح ال سداَ  َرْجال ، َيْءَقا
ددَن ال سددارر  ررْجددهَ  مر هر َّرَلدد  َعاريدددر  ، ْْددفس ْيخ  ددَماةر  ِ دددر  َكإر ْحها لرَعا  ددمر  ِ ََ : ِْ دد ر ، َيَءْقدده فرددي ال َاء 
ْت َوَلددر  َّرَذا  ِْ : ا ، َغي َر ََيَري َََمدر  َر ؟ ، َيَءْقه ََ َخي ًرا َق ل  ِْ : َهل  َعمر َرْجال  َخَر ، َيَءْقه

ررْقهير  َر َفَأة  درر مر َهْاها َّرَلد  ال َبح  دلر ، َفداذ  ث دَل ال ْمح  َْ مر د َحْ دهيري َةتسد  َّرَذا ْك   ي برال سدارر ، ْْدفس اط 
 : َِ ََ ، َقددا ددن  َمَخاَفتردد َِ : مر ََ ؟ َقددا ََ َذلردد دد ْ : لرددَف َفَعل  ُس  َِ َِ : َفَقددا ويري فرددي الددرَريحر ، َقددا َفددَ رر
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َظفر َملرد ََع  َر  ِْ : اي ْظر  َّرَل  ْمل  ِْ : لردَف َيَءْقه َِ : َيَءْقده َثالردهر ، َقدا دَرََ ََم  ًَ َلدْه َوَع ث  ََ مر ٍَ ، َفدإر س َلد
َح  . َْ مر  ْه مرَن الضر ل  ََ الس ر  َهحر َْ ؟ َفَ لر ََ ال َملر َخْر بري َوََي   133 َت  

 وووووووووووووووووو

                                                
 صحءح ( 332م  د َبي عهاي ) - 133
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 ةلى المسلمين  حقوق النبي  
 

 صالح الدين علي بن عاد المهجه  
العددددالمين والصددددالَ وال ددددالم علدددد  ياي ددددا محمددددد وعلدددد   لدددده وصددددحبه  الحمددددد هلل رب 

 َجمعين. 
َعظف الحقهق عل  الم لمين كاف  وَهل العلف خاص  بءا  فضدل ياديهف     -فإ  من 

وع دددد َصددحابه الدد ين اتبعددهه وعاشددها معددده -تبددارب وتعددال   -وعظددءف قدددره ع ددد هللا -
ددلهب!! فمددا َةددهج الم ددلمه  وَروه، وكءدد  تددرجف هدد ا الفيددل هدد ه المحبدد  َّلدد  واقدد   ِو

علدديهف ةتدد  يحاددهه كمددا َةبدده ذلددَ الفيددل ويتبعددهه  -   -اليدهم َ  يعرفددها ةددب يادديهف 
 كما اتبعه ذلَ الفيل. 

فتأمددل هددد ا  -رهددي هللا عدد هف  -وإ  شددئَ َ  تددر  بعددَّ الملايدد  ع دددد الصددحاب   
َشدد خلدب الهصف ال   ر ه عرَو ابن م عه  الثق ي ِيد من ِا ات قريش، وهف من 

ْمدْب  -   -هللا عداَو له ةي ما جاا ي اوض ال اي  َوََ َجَعَل َير  يهم الحدياء  )ْْفس َّر س ْعر 
دددَحاَب ال سارددديَر  ر  -   -ََص  ُس  ِْ ددده َف َرِْ ر َمدددا تَدددَ خس ُس َِ َفدددَه  دددهر َقدددا ْيَخاَمدددً  َّراس  -   -برَعي َ ء 

د  ْهف  َفدَدلَ  َ  فردي َكد َر َرْجدٍل مر دَأ َوَقَع دَرْه َوإرَذا َتَههس دَدْه َوإرَذا َََمدَرْهف  اب تَدَدْروا ََم  ل  َهدْه َوجر ََ برَهدا َوج 
ددهر ال سَظددَر  وَ  َّرَلء  دددر ددَدْه َوَمدا ْيحر ددَهاَتْهف  عر   َتترْلددهَ  َعَلدد  َوْهددهئرهر َوإرَذا َتَملسدَف َخَ ْضددها ََص  َكداْ وا َيق 

َوَْ َّرَل  ََص   ءًما َلْه َفَرَجَ  ْعر  ظر ْت َتع  ْت َعَل  ال ْمْلدهبر َوَوَفدد  ر َلَقد  َوَفد  ُس مر َو َِ ََ   َقه  َحابرهر َفَقا
دددْف  دددَحاْبْه َمدددا ْيَعظَر ْمدددْه ََص  َر ْيَعظَر َْ َملرًمدددا َقددد ددد ر َّر   َرََي  ُس ددديَر َو دددَر  َوال سَفاشر َعَلددد  َقء َصدددَر َوكر  

ددٍد  ددَحاْب ْمَحمس ر َّر   تَدد َ  -   -ََص  ُس ددًدا َو دد  ْهف  ْمَحمس َ  فرددي َكدد َر َرْجددٍل مر َف ْيَخاَمددً  َّراس َوَقَعدد خس
َتترْلدهَ  َعَلد  َوْهد دَأ َكداْ وا َيق  دَرْه َوإرَذا َتَههس دَدْه َوإرَذا َََمدَرْهف  اب تَدَدْروا ََم  ل  َهْه َوجر ََ برَها َوج  هئرهر َفَدَل

وَ   در َهاَتْهف  عر  َدْه َوَما ْيحر ءًما َلْه( ]رواه البخار [. َوإرَذا َتَملسَف َخَ ْضها ََص  ظر  َّرَلء هر ال سَظَر َتع 
وا خ اا عل  من مار  شيئًا من العلف، َو خص بأ ي  لمحد  مدن فهدف، بتعظدءف هللا  
، و خصهصدددده َّيدددداه ب ضددددائل و محاِددددن و م اقددددب ا -   -قدددددر ياي ددددا -تعدددال   -

 م. ت ضبَ لزمام، و ت هيهه من عظءف قدره بما تمل ع ه األل    و األقال
فددي كتابدده، و يبدده بدده علدد  جليددل يصددابه، و َْ دد  -تعددال   -فم هددا مددا صددرح بدده هللا 

علءدده مددن َخالقدده و   ابدده، و ةددَّ العبددا  علدد  التزامدده، و تقلددد َّيفابدده، فمددا  جددل 
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َكدد ، ْددف مدددح بدد لَ و َْ دد ، ْددف َْدداب  جاللدده هدده الدد   ت ضددل و َولدد ، ْددف طهددر و 
 عه اً ، و الحمد َول  و َخر . علءه الفزاا األوف ، فله ال ضل بداًا و 

َه للعءدددا  مدددن خلقددده علددد  َتدددف وجدددهه الممددداِ و الفدددالِ، و تخصءصددده  وم هدددا مدددا َبدددر
بالمحاِددن الفميلدد  و األخددالق الحميدددَ، و المدد اهب المريمدد ، و ال ضددائل العديدددَ، و 
تأييددده بددالمعفزات البدداهَر، و الاددراهين الهاهددح ، والمرامددات الاي دد  التددي شدداهدها مددن 

ره و ر هددا مدن َ ركدده، و علمهددا علدف يقددين مددن جداا بعددده، ةتدد  ايتهد  علددف ذلددَ عاصد
 َّلي ا، و فاهَ َيهاره علي ا. 

، الباةث عن ت اصيل جمل قددره العظدءف -   -فاعلف َيها المحب له ا ال اي المريف 
َ  خصدداِ الفددالِ و الممدداِ فدددي البًددر يهعددا : هدددرور   ييدده  اقتضددته الفالددد  و 

 -ديءا، و ملت ددب  ي ددي، و هدده مددا يحمددد فاعلدده، و يقددرب َّلدد  هللا هددروَر الحءدداَ الدد
 َل  . -تعال  
فأما الضرور  المحدَّ فمدا لدء  للمدرا يءده اختءدار و ا اكت داب، مثدل مدا كدا  فدي  

جالتدده مددن كمدداِ خلقتدده، و جمدداِ صددهرته، و قددَه عقلدده، و صددح  فهمدده، و فصدداة  
َعضددائه، واعتددداِ ةركاتدده،  وشددرم ي ددبه، وعددَز قهمدده، وكددرم ل ددايه، و قددَه ةهاِدده و 

َرهددده، ويلحدددب بددده مدددا تددددعهه هدددروَر ةءاتددده َّلءددده، مدددن غ ائددده و يهمددده، و ملب ددده و 
 م ل ه، و م محه، و ما له وجاهه. 

وقدد تلحدب هدد ه الخصداِ اْلخدَر باألخرويدد  َّذا قصدد بهدا التقدده  و معهيد  الادد  علدد  
  ِلهب طريقها، و كايَ عل  ةدو  الضروَر و قهايين الًريع .

َومدددا الملت دددب  األخرويددد  ف دددائر األخدددالق العلءددد ، و اْل اب الًدددربء : مدددن الددددين و 
العلددددف، و الحلددددف، و الصددددار، و الًددددلر، والمددددرواَ، و الزهددددد، و التهاهدددد ، و الع دددده، 
والع  ، و الفه ، و الًفاع ، و الحءاا، والصمَ، و الت  َ، و الهقار، و الرةم ، و 

 ها، و هي التي جمعها ة ن الخلب. ة ن األ ب و المعاشَر، و َخهات
و قددد يلدده  مددن هدد ه األخددالق مددا هدده فددي الغريددَز و َصددل الفالدد  لددبعَّ ال ددا  وقددد 
يختلددف ال ددا  بعضددهف عددن بعددَّ فددي هدد ه ولمددن َ  تفمدد  لًددخص واةددد فهدد ا مددن 

 . -   -عظءف ال ضل له ا ال اي 
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هه ويخاددروا بدد لَ العهددد علدد  جمءدد  األياءدداا َ  َ ركددهه َ  يتبعدد -ِددبحايه  -لقددد َخدد  
 قهمهف. 
َمدٍ  ْْدفس َجدااْكف  -تعال   -قاِ   ل  دن كرتَداٍب َوةر دْتْمف مَر يثَداَق ال ساريَردي َن َلَمدا  َتي  ْ مر َُ : }َوإرذ  َََخَ  

ْتف  َعَلد  َذلر  ْتف  َوَََخد   دَرر  َِ ََََق  ْ نس بردهر َوَلَت ْصدْريسْه َقدا مر قن لَرَمدا َمَعْمدف  َلتْد   هِن مرَصددَر درر  َرِْ ْمدف  َّرص 
يَن{ ] ِ عمرا  در اهر ًس َن ال َهْدوا  َوَََيا  َمَعْمف مَر َِ َفاش  َيا َقا َرر   [ 81َقاْلها  ََق 

َمايدا لهدف ممدا ةرفده َةبدارهف وعلمداؤهف  -   -َ  محمدا  -ِبحايه وتعال   -ونين 
دهْلَ ا ْيَاديَرْن لَ -تعال   -فقاِ  دَل ال مرتَدابر َقدد  َجدااْكف  َرِْ ََه  ْ دهَ  : }َيدا  دا ْك دْتف  ْتخ  مس ْمدف  َكثريدرًا مَر

{ ]المائدَ ر ْيهرن َوكرَتابن مرارينن َُ َن  ْ ه َعن َكثريٍر َقد  َجااْكف مَر َن ال مرَتابر َوَيع   [  15مر
ها م هف ولء  ملما ةت  ا تءأ  ال    وتعفز  وامتن عل  البًري  كاف  َ  بعث ِر

: -تعددال   -بدا َ ممدا تقدهم بهدا المالئمد  قداِ عدن العبدا َ َّذ ا طاقد  لبًدر بمتابعد  ب
ْر ْْفس َا ْي َظْروَ ) َي األم  َن َوَله  ََيَزل َ ا َمَلمًا لسْقضر َِ َعَلء هر َمَل ( َوَله  َجَعل َ داْه 8}َوَقاْلها  َله ا َْيزر

ف مسا َيل برْ هَ ) َ ا َعَلي هر  [ 9 - 8({]األيعام 9َمَلمًا لسَفَعل َ اْه َرْجاًل َوَلَلَب  
َِ -تعال   -وقاِ  َهاقر َله َا َْيدزر  ِ َ ي فري األ  ًر هِر َيأ ْكْل الاسَعاَم َوَيم  ِْ ِر َهَ ا الرس : }َوَقاْلها َما

يرًا{ ]ال رقا  َن َيَءْمهَ  َمَعْه َي ر  [.7َّرَلء هر َمَل
فمددا  مددن فضددل هللا ورةمتدده اقامدد  الحفدد  كاملدد  علدد  خلقدده وببددا ه َ  بعددث فدديهف 

ها يأك  ل كما يأكله  ويًرب كما يًرنه  وي ام كما ي امه . ِر
دْلف  َعزريدزن َعَلء دهر َمدا َع ردترف  َةدرريصن َعَلددء ْمف  -تعدال   -قداِ  دن  ََي ْ  ر دهِن مر : }َلَقدد  َجداَاْكف  َرِْ

ءفن{ ]التهن  مر ريَن َرْؤومن َرةر  [ 128برال ْم  
ْ َعَل  ال ْم مر ريَن َّرذ  َبَعدثَ  َُ ف  }َلَقد  َمنس  ف   َياتردهر َوْيدَزكَريهر ف  َيت ْلده َعَلدي هر دهر دن  ََيْ  ر دهًا مَر ف  َرِْ  فرديهر

ٍِ مراريٍن{ ] ِ عمرا  ْل َل ري َهال َمَ  َوإر  َكاْيها  مرن َقا  ل   [ 164َوْيَعلَرْمْهْف ال مرَتاَب َوال حر
ْلدده َعَلدد دد  ْهف  َيت  ددهًا مَر دديَن َرِْ يَر ْمَر ف  َوْيَعلَرْمْهددْف ال مرتَدداَب }ْهددَه السدد ر  َبَعددَث فرددي األ  ف   َياترددهر َوْيددَزكَريهر ي هر
ٍِ مراريٍن{ ]الفمع  ْل َل ري َهاَل َمَ  َوإر  َكاْيها مرن َقا  ل   [ 2َوال حر

ل   ْلددده َعَلدددء ْمف   َياترَ ددا َوْيدددَزكَرءْلف  َوْيَعلَرْمْمددْف ال مرتَددداَب َوال حر دد ْمف  َيت  دددهًا مَر ددءْلف  َرِْ دددل َ ا ير َِ َمدددَ  }َكَمددا ََر 
َلْمهَ { ]البقَر  [ 151َوْيَعلَرْمْمف مسا َلف  َتْمهْيها  َتع 

قاِ جع ر ابن محمد: علف هللا عفز خلقه عن طاعته، فعرفهف ذلَ، لمي يعلمدها َيهدف 
ا ي داله  الصدد ه مددن خدمتدده، فأقددام بيدد هف و بي ده مخلهقددًا مددن ج  ددهف فددي الصددهَر، و 
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َّل  الخلب ِ يرًا صا قًا، وجعل طاعته من  َلب ه من يعمته الَرف  و الرةم ، َوخرجه
َ{ ]ال  اا-تعال   -طاعته، فقاِ  ُس َِ َفَقد  َََطاَع  ه ِْ  [ 80: }َمن  ْيار ر الرس

ْف  ََ َفدداع  لردد ددن  َةه  ددها  مر ََ َفَظددًا َغلرددءَظ ال َقل دبر َايَ ضر ََ َلْهدف  َوَلدده  ْك دد ر لر دد َُ ددَن  َمددٍ  مَر }َيبرَمدا َرة 
دددتَ   ِ دددبر َعددد  ْهف  َوا َ ْيحر َُ ر َّر س  َُ دددل  َعَلددد   ََ َفَتَهكس ددد دددرر َفدددإرَذا َعَزم  ر ْهف  فردددي اأَلم  غ  رر  َلْهدددف  َوَشددداور

 [ 159ال ْمَتَهكَرلريَن{ ] ِ عمرا 
َمً  لَرل َعاَلمريَن{ ]األياءاا ل َ اَب َّراس َرة  َِ  [ 107}َوَما ََر 

َين هللا  بزي   الرةمد ، فمدا  كهيده  -   -محمدًا -تعال   -قاِ َبه بلر بن طاهر: 
رةمدد ، و جمءدد  شددمائله و صدد اته رةمدد  علدد  الخلددب، فمددن َصددابه شدديا مددن رةمتدده 
فهده ال داجي فدي الددارين مددن كدل ملدروه، و الهاصدل فيهمددا َّلد  كدل محادهب، َا تددر  

َمً  لَرل َعاَلمريَن{، فمايَ ةءاته رةم ، و  ل َ اَب َّراس َرة  َِ : }َوَما ََر   مماته رةم . َ  هللا يقِه
يرًا) ددرًا َوَيدد ر ًَر دًا َوْمَب ددل َ اَب َشدداهر َِ ددَراجًا 45}َيددا ََيرَهددا ال سارددير َّريسددا ََر  يرددهر َوِر ر برإرذ  ُس ءددًا َّرَلدد   ( َوَ ابر

 [. 46 - 45({ ]األةزاب 46مر ريرًا)
ما  ْره به عل  باقي الخلب، و جمل   -   -في ه ه اْلي  ل اءه -تعال   -جم  هللا 

دددال ، وهدددي مدددن  مدددن َوصدددام المددددح، ففعلددده شددداهدًا علددد  َمتددده ل   ددده بدددإبالغهف الِر
، ومبًرًا ألهل طاعته، وي يرًا ألهدل معصديته، و ابءدًا َّلد  تهةيدده -   -خصائصه 

 وببا ته، و ِراجًا م يرًا يهتد  به للحب. 
َرَب)  ََ َصد  َرح  َل  ً َرَب)1}َََلف  َي  َ ََ ور َ ا َع  َرَب)( الس ر 2( َوَوَهع  ََ 3  ََيَقََّ َظه  َ ا َل ( َوَرَفع 

َرَب) ك  رًا)4ذر رر ْي   رًا)5( َفإر س َمَ  ال ْع   رر ْي   )6( َّر س َمَ  ال ْع   ََ َفايَصب  ( َوإرَل  7( َفإرَذا َفَرغ 
( ََ َفار َغب   ({ ]الًرح[ 8َرنَر

علدد  عظددءف يعمدده  -   -قداِ القاهددي بءدداض: هدد ا تقريدر مددن هللا جددل اِددمه ل اءده 
دعه ل ديه، و شري  م زلته ع ده، وكرامته علءه، بأ  شرح قلبده لإليمدا  والهدايد ، و ِو

لهع  العلف، وةمل الحلم ، ورف  ع ه ْقل َمهر الفاهلء  علءه، ونغضه ل يرها، ومدا 
ال  وال اَه لتالءغه  كايَ علءه بظههر  ي ه عل  الدين كله، وةَ ع ه عهدَ َبباا الِر

هيهه بعظءف ملايده، و جليدل رتاتده، و رفعده و ذكدره، و قرايده لل ا  ما يِز َّليهف، و ت 
 م  اِمه اِمه. 
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َهل المتاب يت اقله  ص ته تاب  عن تاب  ورغف َّخ ائهف المثيدر َّا َ  هللا   -ولقد كا  
 َظهر ما َخ هه.   -ِبحايه وتعال  

عن عااا ابن ي دار، قداِ: لقيدَ عادد هللا بدن عمدرو بدن العداص، قلدَ: َخاريدي عدن 
ددِه هللا صدد  قدداِ: َجددل، و هللا! َّيدده لمهصددهم فددي التددهرَا بددبعَّ صدد ته  -   -  ِر

ًَا لألميددين، َيددَ  ددل اب شدداهًدا ومبًددًرا ويدد يًرا، و ةددر فددي القددر  : يددا َيهددا ال اددي َّيددا َِر
هلي، ِميتَ المتهكل، لء  ب ظ و ا غلءظ وا صخاب في األِدهاق، وا  عاد  و ِر

يغ دددر، و لدددن يقبضددده هللا ةتددد  يقدددءف بددده الملددد   يددددف  بال ددديئ  ال ددديئ ، و لمدددن يع ددده و
َعي ددا عمءددًا، و  ذايددًا صددمًا، و قلهنددًا  العهجدداا، بددأ  يقهلددها: ا َّلدده َّا هللا، و ي ددتح بدده 

 غل ًا. 
ل اءدده بعددد رفعدده وعلدده شددأيه المالط دد  فددي -تعددال   -ولقددد كددا  مددن عظددءف محبدد  هللا 

ََ َلْهددف  َةتسدد  : }َعَ ددا -تعددال   -العتدداب رةمدد  بدده وفضددال وكرمددا قدداِ  يدد ََ لرددَف ََذر ْ َع دد َُ
بريَن{ ]التهن  َلَف ال َماذر يَن َصَدْقها  َوَتع  ََ الس ر  [ 43َيَتَايسَن َل

 قاِ عه  بن عاد هللا: َخاره بالع ه قال َ  يخاره بال يب. 
بقهله، لف َذيَ لهف لخء  علءده َ  ي ًدب قلبده مدن هيبد  هد ا  -   -و له بدَ ال اي 
برةمته َخاره بالع ه ةت  ِلن قلبه، ْف قداِ لده: لدف َذيدَ -تعال   -من هللا المالم، ل

 لهف بالتخلف ةت  يتاين لَ الصا ق في ع ره من الماذب. 
 وفي ه ا من عظءف م زلته ع د هللا ما ا يخ   عل  ذ  لب. 

 وكايَ معء  هللا م  ياءه بالح ظ ا ت ارقه. 
ف  َشي ئًا َقلرياًل{ ]ااِراا: }َوَله َا ََ  َْاست  -تعال   -قاِ  َكْن َّرَلي هر  [ 74َ اَب َلَقد  كردتس َتر 

علءدده  -بعددد الددزات، وعاتددب ياَي ددا  -علدديهف ال ددالم  -األياءدداا -تعددال   -عاتددب هللا 
قادل وقهعده، لءلده  بد لَ َشدد ايتهداًا ومحافظد  لًدرائَ المحبد ، وهد ه غايد   -ال الم 
 الع اي . 

المته قال ذكر ما عتبه علءه وخء  َ  يدركن َّلءده، ف دي ْف ايظر كء  بدَ بثبا  ته ِو
 َْ اا عتبه برااته، وفي طي تخهي ه تأمي ه وكرامته. 

ََ َوَلمردنس الظسدالرمريَن -تعال   -قاِ   ْبهَي ََ الس ر  َيْقهْلهَ  َفإريسْهف  َا ْيَمد َر ْزْي َلْف َّريسْه َلَءح  : }َقد  َيع 
َحْدو  ر َيف  َُ  [ 33َ { ]األيعامبرآَياتر 



 1059 

: َّيددا ا يمدد بَ و لمددن -   -: قدداِ َبدده جهددل لل اددي -رهددي هللا ع دده  -قدداِ علددي 
{ ]اْلي [ -تعال   -يم ب ما جئَ به، فأيِز هللا  ََ ْبهَي  : }َفإريسْهف  َا ْيَم َر

، و -علءدده ال ددالم  -لدده -تعددال   -ف ددي هدد ه اْليدد  م ددزع لاءدد  المأخدد ، مددن ت ددليته 
، بددأ  قددرر ع ددده َيدده صددا ق ع دددهف، و َيهددف غيددر ملدد بين لدده، َّلاافدده بدده فددي ال قددِه

معترفه  بصددقه قدهًا و اعتقداً ا، و قدد كدايها ي دمهيه د قادل ال ادَه د األمدين، فددف  بهد ا 
التقريددر مددا قددد يتددألف بدده مددن وصدد هف لددده ب ددم  المدد ب، ْددف جعددل الدد م لهددف بت دددميتهف 

 جاةدين ظالمين. 
َ  -تعدال   -قالده، و وعدده ال صدر بقهلده ْف عَزاه و  ي ه بمدا ذكدره عمدن  َب : }َوَلَقدد  ْكد َر

ر  ُس َِ لرَملرَمداتر  دْرَيا َوَا ْمَاددَر ْبها َوَْوْذوا َةتسد  ََتَداْهف  َيص  ََ َفَصدَاْروا َعَلد  َمدا ْكد َر لر لن مرن  َقا  ْرِْ
لريَن{ ]األيعام َِ  [ 34َوَلَقد  َجاَاَب مرن َيَبأر ال ْمر 

دددددَح )-تعدددددال   -بتحقيدددددب قددددددره فقددددداِ -تعدددددال   -وقدددددد َق دددددف  دددددلر َّرَذا 1: }َوالضر ( َواللسي 
دددَف ) ََ َوَمدددا َقَلددد )2َِ ََ َرنرددد َعددد ْوَلددد )3( َمدددا َو س دددَن األ  ََ مر دددرن لسددد دددَرَْ َخي  خر َم 4( َوَلآل  ( َوَلَ ددده 

َهدد ) ََ َفَتر  ََ َرنردد ءدد ار َب َيترءمددًا َفددآَو )5ْيع  ددد  ( َوَوَجددَدَب 7( َوَوَجددَدَب َهدداَاً َفَهددَد )6( َََلددف  َيفر
(  َ )8َعائراًل َفَأغ  َهدر  )9( َفَأمسا ال َيترءَف َفداَل َتق  دائرَل َفداَل َت  َهدر  دا ال س ََ 10( َوََمس َمد ر َرنَرد دا بر رع  ( َوََمس
( ث   ({ ]الضح [ 11َفَحدَر
لده، وت هيهده بده -تعدال   -قاِ القاهي بءاض: تضم َ هد ه ال دهَر مدن كرامد  هللا  

 جهه:  وتعظءمه َّياه ِت  و
: الق دف لده عمدا َخاددره بده مدن ةالده بقهلدده  دَح )-تعدال   -األِو ددلر َّرَذا 1: }َوالضر ( َواللسي 

َف ) َعظف  رجات الماَر. 2َِ  ({. َ  و رب الضح ، وه ا من 
ََ َوَمدددا -تعدددال   -الثددايي: بءدددا  ملايتددده ع دددده و ةظهتددده لديددده بقهلددده  ََ َرنرددد َعددد : }َمدددا َو س

َهملَ بعد َ  اصا اب. َقَل {، َ  ما تركَ وما َ  بغضَ. وقيل: ما 
ْوَلدد )-تعددال   -الثالددث: قهلدده  ددَن األ  ََ مر ددرن لسدد ددَرَْ َخي  خر ({، قدداِ ابددن َِّددحاق: َ  4: }َوَلآل 

َعااب من كرام  الديءا.  َعظف مما   مالَ في مرجعَ ع د هللا 
َعايتددَ  وقداِ ِدهل: َ  مدا ذخدرت لدَ مدن الًدد اع  و المقدام المحمده  خيدر لدَ ممدا 

 الديءا. في 
َه )-تعال   -الراب : قهله  ََ َفَتر  ََ َرنر ء ار َم ْيع   ({ 5: }َوَلَ ه 
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وهددد ه  يددد  جامعددد  لهجدددهه المرامددد ، و َيدددهاع ال دددعا َ، و شدددتات اايعدددام فدددي الددددارين. 
 والزيا َ. 

 قاِ ابن َِّحاق: يرهءه بال صر والتملين في الديءا، و الثهاب في اْلخَر. 
 اع . وقيل: يعاءه الحهض و الً 

علءه من يعمه، و قرره من  ائده قالده فدي بقءد  ال دهَر، -تعال   -الخام : ما عد ه 
من هدايته َّلد  مدا هدداه لده، َو هدايد  ال دا  بده علد  اخدتالم الت اِدير، وا مداِ لده، 
َغ دد  بددَ عددائاًل، و  و  بددَ يتءمددًا د ذكددره بهدد ه  فأغ دداه بمددا  تدداه، وهددد  بددَ هدداًا، و 

له في ةاِ صغره و عيلته و يتمده و قادل معرفتده بده، و ا و عده الم ن، و َيه لف يهم
 وا قاله، فمء  بعد اختصاصه و اصا ائه! 

 -ال ددا  : َمددره بإظهددار يعمتدده علءدده و شددلر مددا شددرفه ب ًددره و َّشددا َ ذكددره بقهلدده 
)-تعدال   ث  ََ َفَحددَر َمدد ر َرنَرد دا بر رع  ا ({، فددإ  مدن شدلر ال عمدد  الحدديث بهدا، و هدد 11: }َوََمس

 خاص له، عام ألمته.  
 : -   -وه ه بعَّ شمائله 

ر  ُس  ِْ دده َِ َكدداَ  َرِْ ٍَ َقددا ددنر َمالردد ددَهَ  ال سددا ر  -   -)َعددن  َََيدد ر ب  َ ددَن ال سددا ر َوَكدداَ  ََج  ََة 
َلدٍ  َفداي َاَلَب َيدا ن قرَادَل ا يَ  ر َذاَت َلي  ََه ْل ال َمدر َفَ  ال سا ر َوَلَقد  َفزرَع  داْهف  َوَكاَ  ََش  تر َفَتَلقس ده  لصس

ر  ُس  ِْ ه َبردي َطل َحدَ  ْعدر ٍ   -   -َرِْ تر َوْهدَه َعَلد  َفدَرٍ  ألر ده  دَبَقْهف  َّرَلد  الصس َِ ًعا َوَقد   َراجر
ًرا( ]رواه م لف[.  َياْه َبح  َِ َوَجد  ِْ َلف  ْتَراْعها َلف  ْتَراْعها َقا ء ْ  َوْهَه َيْقه  فري ْعْ قرهر ال س

د َِ رر َر )َعن  ََبردي  يٍد ال ْخدد  َِ َكداَ  ال ساردير  -رهدي هللا ع ده  -عر دن   -   -َقدا َََشددس َةَءداًا مر
ررَها( ]رواه البخار  وم لف[.  د  َراار فري خر  ال َع  

ددَ   ًَ و َج ال ساردديَر  -رهددي هللا ع هددا  -)َعددن  َعائر ََ-   -  ددن  ال َيْهدده ر َن مر دد َ  َ َخددَل َره  َقاَلدد
ر  ُس هِر  داْم  -   - َعَل  َرِْ َْ َوَعَلدء ْمف  ال س د ْتَهدا َفْقل  م  دْ  َفَ هر ًَ َ  َعائر داْم َعَلدء ْمف  َقاَلد َفَقاْلها ال س

ر  ُس  ِْ ه َِ َرِْ َ  َفَقا َ ْ  َقاَل درر -   -َواللسع  َم  دَب فردي األ  ف  دبر الرَر َ ْيحر ُس دْ  َّر س  ًَ داًل َيدا َعائر :  َمه 
ر  ُس  َِ ه َْ َيا َرِْ ر ْكلَرهر َفْقل  ُس  ِْ ده َِ َرِْ َم   َما َقداْلها؟ َقدا ( -   - َََوَلف  َت   َْ َوَعَلدء ْمف  د : َقدد  ْقل 
 ]رواه البخار  وم لف[. 
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َْ لرل ساردديَر  دد َ  ْقل  ددَ  َقاَلدد ًَ دن  َصدد رءسَ  َكددَ ا َوَكددَ ا  -   -)َعدن  َعائر ََ مر ددْب دديَرًَ -َة    -َتع  رددي َقصر
َر َكلرَم ً  :  َلَقد  ْقل  َِ :  َمدا  َفَقا َِ َْ َلْه َّري َ اًيا َفَقدا َ  َوَةَمي  رر َلَمَزَجت ْه  َقاَل َ  برَماار ال َبح  َله  ْمزرَج

َْ َّري َ اًيا َوََ س لري َكَ ا َوَكَ ا( ]رواه َبه  او [.  بر ََيَري َةَمي   َْةر
 . -   -ا يهاجه َةدا بما يلره بل كا  يعرض به  -   -ولقد كا  

َ  قَ  ًَ َِ ال سارير )َعن  َعائر َ  َقا َتررْطهَ  ْشْروًطا َلء َ  فري كرتَدابر -   -اَل  ً َهاٍم َي ِْ ََق  :  َما َبا
ر ( ]رواه البخار [.   ُس

َِ ال ساردير  : َقدا َِ َْْهف  َقدا ٍَ َةددس َفْعدهَ  ََب َصداَرْهف  -   -)َعن  َََي ر ب نر َمالرد دَهاٍم َير  ِْ ََق  :  َمدا َبدا
َماار  ( ]رواه البخار [. َّرَل  ال س ف   فري َصاَلترهر

: َصددَ َ  ال سارددير   َ ددَ  َقاَلدد ًَ ََ  -   -)َعددن  َعائر من َفَاَلددَي َذلردد ددْه َقدده  َص يرءددهر َفَتَ ددزسَه َع   َشددي ًئا َفددَرخس
ار  -   -ال ساريس  دي  ًس دَهاٍم َيَتَ زسْهدهَ  َعدن  ال ِْ ََق  :  َمدا َبدا َِ َ ْْدفس َقدا ُس َد  دَ ْعْه( َفَخَاَب َفَحمر  ََص 

 ]رواه البخار [. 
دَحابر ال سارديَر  َواَج ال سارديَر  -   -)َعن  َََيٍ  ََ س َيَ ًرا مرن  ََص   َ دَأْلها ََ َِ-   -  َعدن  َعَملردهر

ْضدهْ  َِ َبع  دَف َوَقدا ْضدْهف  َا  ْكدْل اللسح  َِ َبع  ْضدْهف  َا ََتَدَزوسْج ال َرَ داَا َوَقدا َِ َبع  رَر َفَقدا ف  َا فري ال َر
َهاٍم َقاْلها َكَ ا َوَكَ ا( ]رواه م لف[.  ِْ ََق  َِ َما َبا ْ َ   َعَلء هر َفَقا َ َوََ ُس َد   َََياْم َعَل  فرَراٍش َفَحمر

 وال   ي ظر َّل  ةءاته الخاص  ير  التهاه  التام وعدم اايًغاِ الزائد بالديءا.  
دددَرََ  َِ َمددد -رهدددي هللا ع ددده  -)َعدددن  ََبردددي ْهَري  َر َّر    -   -ا َعددداَب ال ساردددير َقدددا َطَعاًمدددا َقددد

َتَهاْه َََكَلْه َوإراس َتَرَكْه( ]رواه البخار  وم لف[.   اش 
 وك لَ رةمته ب  ائه ومعهيته َّياهف.  

ر  ُس  ِْ دده ددَ  َهددل  َكدداَ  َرِْ ًَ َِ َرْجددلن َعائر ددَأ َِ (-   -   ََيَعددف  َكددا  َ َمددْل فرددي َبي ترددهر َشددي ًئا َقاَلدد َيع 
ر رَ  ُس  ِْ ده ِْ-   -  َمدْل َََةددْدْكف  فرددي َمددْل فرددي َبي تردهر َكَمددا َيع  َندْه َوَيع  َْ َْه  ددء َلدْه َوَيخر ددْف َيع  صر َيخ 

 َبي ترهر( ]رواه َةمد[. 
 والًهه  بال ضل لهف.  -رهي هللا ع هف  -وك لَ شدَ محاته ألصحابه  

َ اار  ر  َْ جَ  -رهددي هللا ع دده  -)َعددن  ََبرددي الدددس دد َِ ْك   ددَد ال ساردديَر َقددا َاددَل  -   -الرً ددا عر   َّرذ  ََق 
َِ ال ساردير  َاتردهر َفَقدا نردهر َةتسد  ََب دَد  َعدن  ْرك  دً ا برَادَرمر َْه  دٍر  خر ْبْمف  -   -ََْبه َبم  دا َصداةر : ََمس
د  ِ ان َفَأ َِ َّريَري َكاَ  َبي  ري َوَني َن اب دنر ال َخاسدابر َشدي  َْ َفَقد  َغاَمَر َفَ لسَف َوَقا م  َْ َّرَلء دهر ْْدفس َيددر َرع 

دٍر َْاَلًْدا  ََ َيدا َََبدا َبم  ْ َلد ُس َِ َيغ  ردْر  ََ َفَقدا د َْ َّرَلء  د َال  ْْدفس َّر س َفَ َأل ْتْه ََ   َيغ  رَر لري َفَأَب  َعَليس َفَأق 
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ددٍر َفَقدداْلها َا  ْسددَف ََْبدده َبم  ََ َِ ددٍر َفَ ددَأ َِ ََبرددي َبم  ددزر َم َفددَأَت  َم    -   -َفددَأَت  َّرَلدد  ال ساردديَر ْعَمددَر َيدددر
ْه ال ساريَر  َِ َيدا  -   -َفَ لسَف َفَفَعَل َوج  َاَتء دهر َفَقدا ٍر َفَفثَدا َعَلد  ْرك  َ َب ََْبه َبم  ْر َةتس  ََش  َيَتَمعس

َِ ال سارددير  َتي نر َفَقددا َلددَف َمددرس َْ ََظ  دد ر َََيددا ْك   ُس ر َو ُس  َِ دده ُسَ -   -َرِْ ددْتف   : َّر س  َبَعَث رددي َّرَلددء ْمف  َفْقل 
َتي نر  اري َمدرس دْتف  تَداررْكها لردي َصداةر هر َوَمالرهر َفَهدل  ََي  ايري برَ    ر َِ ٍر َصَدَق َوَوا َِ ََْبه َبم  ََ َوَقا َكَ ب 

َدَها( ]رواه البخار [.  َ  َبع   َفَما َْوذر
َِ َما َةَفَا ردي ال ساردير  دي  ْم  د ْ  -   -)َوَعن  َجرريٍر َقا هر دَف فردي َوج  َْ َوَا َر يردي َّراس َتَب س دَلم   ِ ََ

: اللسْهدفس َْاَرت دْه  َِ رر  َوَقدا هر فردي َصدد  دلر َفَضدَرَب برَيددر َْ َعَلد  ال َخي  ْ ْاد ْت َّرَلء هر ََيَردي َا ََ َوَلَقد  َشَله 
ي ا( ]رواه البخار  وم لف[.  در ًيا َمه  َعل ْه َها ر  َواج 

.  وةت  م  خا مه كا  رمزا   لألَِه والقدَو
ر  ُس  َِ ده َْ َرِْ َِ َخدَدم  ٍَ َقدا َِ لردي َْف ددا  -   -)َعدن  َََيد ر ب دنر َمالرد ر َمدا َقدا ُس د ريَن َو ِر دَر   ً َع

ََ َكَ ا( ]رواه البخار  وم لف[.  ََ َكَ ا َوَهالس َفَعل  ٍا لرَف َفَعل  ي  ًَ َِ لري لر َر َوَا َقا  َق
 !! -   -فلن ي  َةد بحب ياي ا محمد  فمهما كتب الماتب َوفهف الخايب

ِدبحايه  -ولمن هل من بداي ؟!! والاداي  ا تمه  َّا بعلف وعمل...وقد َطلب المهل  
دَهَن -تعال   -فقاِ  -   -المتابع  ل اءه  -وتعال    ِ ر َْ ُس دهِر  : }َلَقدد  َكداَ  َلْمدف  فردي َرِْ

َ َوال يَ  ُس ْجه  َ َكثريرًا{ ]األةزابَةَ َ  ن لَرَمن َكاَ  َير  ُس َر َوَذَكَر  خر َم اْل   [ 21ه 
 اللهف  مين. -ف  أِ هللا َ  يفعل ا م هف

 http://www.saaid.net                 :المصدر 
 دددددددددددددددددد
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 حقوق النبي 
  
  خيل بن عاد هللا الدخيل 
خلقده وصد ءه، ياي دا  الحمد هلل وةده م تحب الحمد وولءده، وصدلهاته علد  خيرتده مدن 

دل، المبعددهث بأفضدل األ يددا  والملدل وعلدد   لده وصددحبه والمتم ددلين  محمدد خدداتف الِر
لف ت لءما كثيرا  ب  ته ِو

 َما بعد:
، باتهامددات ا  ليددل -   -فمددا ةدددث فددي هدد ه األيددام مددن ةملدد  شددعهاا علدد  ال اددي 

ِددتهاي  باأل يددا ، عليهددا، وا برهددا ، مدد  مخال دد  للعقددل والمددرواَ فددي يددهع القدددح، واا
بأيددددددده ِددددددداةر وكددددددداهن  -   -لتددددددد كريا بالفاهلءددددددد  الفهدددددددالا؛ فدددددددي اتهدددددددام ال ادددددددي 

 ومف ه ..وغير ذلَ.
 وفي ه ا المقام ي كر باختصار مالةظ ت تهق  ا وتدعهيا للتأمل فيها: 

َهل العلف عل  َ  مدن ِدب -   -د ةلف ِب ال اي 1 : قاِ ابن الم  ر َجم  عام  
لقتدل، وممدن قداِ ذلدَ مالدَ والليدث َوةمدد وإِدحاق وهده مد هب علءه ا -   -ال اي 

( فدددي الفدددام  ألةلدددام القدددر   وابدددن ةفدددر فدددي ال ددددتح 8/82الًدددافعي.يقله القرطادددي )
(12/281 .) 

(: ا تقال تهنتده َّ  ِدب 10/333قالها: وا تقال تهنته، قاِ المر او  في اايصام )
أليده -تعدال   -ا تقال َّ  ِدب هللا أليه ةب   مي ا يعلف َِّقاطه َويه -   -ال اي 

يقادددل التهنددد  فدددي خدددالص ةقددده، وقيدددل أل  الخدددالب م دددزه عدددن ال قدددائص فدددال يلحدددب بددده 
 بخالم المخلهق فإيه محل لها وله ا افترقا. 

، وخصدده ب ضددائل ومحاِددن وم اقددب، -   -عظسددف قدددر ياي دداً  -تعددال   -ددد َ  هللا 2
قدده و  ابدده، وةددَّس العبددا  علدد  التأِددي وَيبسده علدد  جليددل يصددابه، َوْ دد  علءدده فدي َخال

بدده، فحددر  بددالم من َ  ا يغ ددل عددن ال ظددر فددي محاِدد ه الفميلدد ، َوخالقدده الحميدددَ، 
وم اهبه المريمد ، وشدمائله العديددَ، َو  يفعلده ياراِدًا ْيقتدد  بده. ومدن المتدب المعي د  

 ل لَ: 
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ائل َّل  فهف  الًمائل ابن ةفدر َ د الًمائل المحمدي  للترم  ، وشرةها/ َشرم الِه
 الهيتمي. 

 ب د كتاب الً ا بتعري  ةقهق المصا  ، للقاهي بءاض. 
 ج د الرياض األيءق  في شرح َِماا خير الخلءق ، لل يهطي. 

د َ  يز  الم لف ي  ه بميزا  شرعي، يعرم من خالله مالي اايمدا  فدي قلبده، كمدا  3
ي عدن يادي الهدد  -ع ده رهدي هللا -جاا في صحءح البخار  مدن ةدديث َبدي هريدَر 

-   -  قدداِ: ))فهالدد   ي  ددي بيددده ا يدد من َةدددكف ةتدد  َكدده  َةددب َّلءدده مددن والددده
 وولده((. 

 (: قهله: )ا ي من( َ  َّيمايًا كاماًل. 1/80قاِ ابن ةفر في فتح البار  )
ف ي ه ه األةداث يتأمل الم لف ي  ه، وي ار اايما  فدي قلبده، ومدد  تدأْره بمدا يدالهه 

 . -   -اب ال اي من ج 
َعدااه يق ه  ةائرين َمام ةففه  4 د َّ  ه ه المهاقف، تعَز مد  قَه ه ا الدين َو  

ونراهي دده، فمددا َشددبه اليددهم بالبارةدد ، ع دددما عفددز ك ددار ملدد  عددن التصددد  لدده، َخدد وا 
بأيدده؛ ِدداةر وكدداهن وغيددر ذلددَ، وكدد لَ ةدداِ اليهدده  ع دددما  -   -يلمددزو  ال اددي 
ويقهلده : ال دام علءددَ، و كد لَ ةيلد  كدل عداجز، كمدا جدداا  -   -كدايها يمدرو  بده 

ددد   دد  قددداِ -علءدده ال ددالم  -فددي يهايدد  مفا لدد  مِه ي مدد  فرعددده  ع دددما َفحمدده مِه
ددل َّلددءلف لمف دده ((، ممددا يدددِ علدد  عفددزهف الظدداهر،  ددهلمف الدد   َِر فرعدده : ))َّ  ِر

 ونرو َ م لمهف. 
: ))وا -تعدددال   -يدددر، قددداِ هللا د ال ظدددَر الًدددامل  للدددين الحدددب، َويددده مدددن ةلددءف خا 5

 ت اها ال ين يدعه  من  و  هللا يء اها هللا عدوا بغير علف(( اْلي  
دددددهله  -ِدددددبحايه وتعدددددال   -فدددددالل  والمددددد م ين عدددددن ِدددددبَر  لهددددد   -   -قدددددد يهددددد  ِر

َعظف م هدا، وهدي مقابلد   المًركين، وإ  كا  يءه مصلح ، َّا َيه يترتب علءه م  دَ 
لمددد م ين، وهددده هللا ا َّلددده َّا هددده، وفدددي ذلدددَ تدددرب المصدددلح  المًدددركين ب دددب َّلددده ا
 لم  دَ َرجح م ها. 

 فًتا  بين الحلمتين، فأيا لهف َ  يتحلها به ه اْل اب. 
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ومددن هدد ا الم الددب ْياالدددب الم ددلمه  بصدددور قددرار  ولدددي ْيلددزم بعدددم التادداِو علددد  
له عليهف َفضل الصالَ وال الم وة ظ ةقهقهف  . ةرم  َياءاا هللا وِر

َفدَرَض   --، وتماَِ الم لمين فدي يصدرته -   -د َّ  في قَه ال ب عن ال اي  6
له ا الرمز ال   َِر قلهب الم لمين ةبه، ون لها ال    وال  ء  من َجله، َ  ْي  َظَر 
في ِيرته، وتدر  جهايدب ةءاتده، يءلده  فدي اطالعهدف عليهدا ِدابا لددخهلهف فدي هد ا 

: ))رن ددا ا تفعل ددا -تعدال   -ع دده خدالم ذلددَ. قدداِ  الددين، وفددي التخلددي عدن الدددفاع
 فت   لل ين ك روا((. 

د هبَ العاط   في مثل ه ه المهاقف، فالعاط   هي المحرب وهي الهقه  في ي د   7
الهقددَ الدد   يفعددل مهق  ددا م ددتمرًا، مدد  الحدد ر مددن عدددم هددباها ممددا ي ددتج ع دده فت دد  

ه  العمدددل فدددي مثدددل هددد ه المهاقدددف وصددددٌّ عدددن  يدددن ااِدددالم، وهددد ا يقه يدددا َّلددد  َ  يلددد
َهل الحل والعقد.   جمابءًا، م ظمًا، يقهم عل  َيٍد ييَر من 

 وْيلتف ةِه العلماا وواَ األمر وفب عمل م ظف. 
ددِه هللا  8 ، -ِددبحايه وتعددال   -وهدده المالددي عددن هللا  -   -د َّ  فددي يدديلهف مددن ِر

، ْت  َتهز يءه َِ ح الْ رص، ليدِ  ال  واهح  عل  ةقد  فين عل  ااِالم والم لمين
: ))ولددن ترهدد  ع ددَ اليهدده  وا ال صددار  ةتدد  تتبدد  ملددتهف((. فدددال -تعددال   -قدداِ 

 ي من جاياهف في صغير وا كاير. 
باارهاب، يءه  ال  قهي  عل  عدم يظرهف في ِيرته،  -   -د َّ  وصمهف لل اي  9

شيا مما يخالف ما  ومعرفتهف بًخصه، وفي ه ا الصد  يعار ه ه الص حات ب كر
َورا وهه م ه براا:  -   -اتهف به   بهتايًا و
ِه مدن َي  دلف عزيدز علءده مدا ع دتف ةدريص علدءلف -تعال   -قاِ  : ))لقد جااكف ِر

 . -ِبحايه وتعال   -بالم م ين رؤم رةءف((. فه ا ةلف هللا 
الرةمد  ، والَرفد  َشدد -   -فالرةم : العاف وااش اق والرق  وهه صحءح في ةقه 

 َوبلغها، وله ا قدمَ. 
دل اب َّا رةمد  للعدالمين(( فهد ا مدا وصد ه بده رنده -تعال   -وقاِ  عدز  -: ))وما َِر
 . -وجل 
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بأمتددده تخ ء دده وت دددهيله علدديهف وكراهتدده َشدددءاا مخافدد  َ  ت دددرض  -   -ومددن َرفتدده 
 عليهف

مد  كدل : )لها َ  َشب عل  َمتي ألمرتهف بال هاب م  كل وهدها و -   -* كقهله 
 صالَ(. َخرجه البخار  

 * وخار قءام رمضا ، وتركه لالجتماع له لئال ي رض عل  َمته. َخرجه البخار  
 * ويهءه عن الهصاِ في رمضا . َخرجه البخار  وم لف 

ولددد َّةددد  ب اتدده ت ددءَّ روةدده، يبلدد  فلمددا ِددئل عددن ذلددَ قدداِ: )هدد ه  -   -*َر  
وإيمددا يدرةف هللا مدن ببدا ه الرةمدداا(  رةمد  يضدعها هللا فدي قلدب مددن يًداا مدن ببدا ه،

 َخرجه البخار  وم لف. 
: )مددن َم مد مف ال ددا  فلءخ دف، فددإ  فديهف المايددر والصدغير والمددريَّ -   -*وقداِ 

 وذو الحاج (. َخرجه البخار  وم لف
 : )هلَ المت اعه ((. َخرجه م لف. -   -* وقهله 
َايده، -   -* وقهلده  ومدا يددزع مدن شديا َّا شددايه(. : )مدا كددا  الرفدب فدي شدديا َّا 

 َخرجه م لف 
 : )َّياكف والغله(. َخرجه َةمد وال  ائي وابن ماجه. -   -* ويقِه 
 : )َّذا َمرتمف بأمر فأتها م ه ما اِتاعتف(. َخرجه البخار  وم لف -   -* ويقِه 
عمدن ظلمده و ذه وةارنده، فقداِ لهدف يدهم فدتح ملد : مدا تدرو  َّيدي  -   -* وقد ع ا 
بلدف، قدالها: خيدرًا، َخ كدريف وابدن َخ كدريف قداِ: )اذهادها فدأيتف الالقداا(. َخرجده  صاي 

الًدددافعي فدددي األم والاايدددر  فدددي تاريخددده والايهقدددي فدددي المادددر ، وفدددي روايددد  للايهقدددي 
ف 9/118) : )ا تثريدب علدءلف اليدهم يغ در هللا -علءه ال دالم  -(: َقِه كما قاِ يِه

 لمف وهه ارةف الراةمين(. 
، ع ددما -رهدي هللا ع هدا  -بين َهدلعه، وصددقَ عائًد   -   -ب يحمله فأ  قل

 ِئلَ ع ه، قالَ: )كا  خلقه القر  (. َخرجه َبه  او 
 َ  يفعل فيها َّياَر.  -ِبحايه وتعال   -وفي ه ه المالةظ َّشاَر َِأِ هللا 

 َوختمها به ه القصيدَ التي تًير َّل  بعَّ ه ه المالةظ:
َر ما    هابر  * * * َصاَب العقَل خرمن واعتالبر َيا  يمرْب ويح
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 َر تر العز في ييلر الحايبر  * * * لقد َخاأتر فالًهْب َجَ ددابر 
َر  * * * ياْي الرةم ر الْمهد  ع دابر  َر برمن  َيَزلدد  فهال قد عرف
 بًيْربء   خاتْف الْرِلر ْك ي  * * *شمائله تترا ف ظدرْتها  وابر 

َر ع ه فددابر خليْل هللار قد فاَق األيد  دداَم * * * بال فخٍر فأم د
ٍِ هف ْشهاْظ م ابر  ٍض و  ر   ب ه ااِالمر ت ديده برَعَرٍض * * * وعر
هٍِ َّ  َر تر ْهَدابر  اجر فلء  قدةدًا * * * بًخصر ِر فر  ْمَقاَرَعْ  الحر
هابر  ْع عن غر  ََولء  في َرهلف رجلن ةصد * * * ي ن بديدنر هللار َير ر

ْب َّ   َر تر َع ددَابر ْعر  ااِالمر َهح ًَ    لها ْةماَن * * * َِه ن َتع
َر  * * * فدخيرن وإ   َتأبي ْي م  ْبَمدابر   فإ   ْعدتر لْرشٍد وايتهيد

لف عل  ياي ا محمد.  وصلَر اللهف ِو
 http://www.saaid.net                 :المصدر 
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  لثالباب الثا
 الشمائل المحمدية 

 ال أو 
 الشم ئُل الع مَّ ُ 

 
لء  ه اب َةدن من البًر ياِ مدن الحدب والتقددير مدا يالده المصدا   ، يباِدمه تلهدج 
ماليين األل د  ، ولد كره تهتدَز قلدهب الماليدين، ولمدن العادَر َ  يتحدِه هد ا الحدب َّلد  
محددَّ اتبدداع  قيدددب لمددل مدددا جدداا بددده علءدده الصددالَ وال دددالم، كمددا قددداِ الحددب تبدددارب 

ْ  }ًا معءددار المحبدد  الصددا ق :وتعددال  ماي دد ُس ارددب ْمْف  َ َفدداتسبرْعهير  ْيح  ُس ارددهَ   ْقددل  َّر  ْك ددْتف  ْتحر
ءفن ] ِ عمرا : ْ َغْ هرن رسةر ُس  [.31َوَيغ  رر  َلْمف  ْذْيهَنْمف  َو

هي الم ظهم  المتأل   والمهكبد  المتأللئد  والًدم  ال داطع  وال د ا المًدرق  ِيرته بل
الههاا الد   يادَد  ركدام الظرل دف والظرَلدف، ولدئن فدات كثيدرين رؤيتْده بأبصدارهف، والمًعل 

ده  َِ دلهايا، فدالمابقه  لًدمائله َّ  لدف يصدَحاها ي َ ده َي ا فإ  فدي تأمردلر شدمائله لعدزاًا ِو
اها.  صحر

 ي هتمف وصْ ه هاذ  شمائله…   …َّ  فاتمف َ  تروه بالعيه  فما
 وفي ص اٍت فال تحص  فضائله……بٍ ملمسل ال ات في َخل ٍب وفي ْخلْ 

ددديرته كمدددا ي ظدددر اْلخدددرو  َّلددد   يخادددئ كثيدددرو  ةي مدددا ي ظدددرو  َّلددد  المصدددا   ِو
هل ا قد جم  يدهاةي  عظمائهف في يهاٍح قاصَر، محدو َ بعلٍف َو ببقري  َو ةر م . فِر

كلهدددا فدددي ذاتددده وشدددمائله وجمءددد  َةهالددده، لم ددده مددد  ذلدددَ لدددء  رندددًا  ااي دددايء  العظمددد  
ددنر يءقَصددد،  ددِه ْيتسبدد ، خددرسج البخددار  َعددنر اب  وا َّلًهددا يْءعَاددد، وإيمددا هدده ياددي ْيادداع وِر

َ  ْعَمَر  مر َِ َْ ال سارد س  -ره  هللا ع ه  -َببساٍ   دمرع  َِ ِْ َعَل  ال مر  َادرر  ِْ  -   -َيْقه َيْقده
َيَف ، َفإريسَمدددا َََيددد: »  دددَن َمدددر  دددَرتر ال سَصددداَر  اب  ْرويرددد  َكَمدددا ََط  ر َا ْتا  ُس دددْد  دددْدْه ، َفْقهْلدددها َعا  ا َعا 

هْلْه   .  .134« َوَرِْ

                                                
 تاروي  : تمدةهي  -( 3445) البخار  صحءح  - 134
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َهددل ااِددالم  ددف ةقددًا َ  بعددَّ  ددهلهف ةددبس قدددره ةتدد  وهددف لددَّ  مددن المِ  ف يقدددروا ِر
يتهجهه  َّلءه بالحب والتعظءف، ذلَ َيه ةبٌّ ِدلاي ا صدد  لده فدي واقد  الحءداَ، وا 

 َْر له في ال لهب واامتثاِ.
 في جهايب الدين والديءا بأِرها.تأملها هديه وشمائله 

صددَدع بالتهةيددد و عددا َّلءدده ْددالث عًددَر ِدد   بملدد  وعًددرا  عفووي مجوو   توحيوواه لربووه
َءدداَ   بالمدي دد ، كءدد  ا وهدده الم ددزسِ علءدده قهلدده ِددبحايه: ْقددل  َّر س َصدداَلتر  َوْيْ ددلر  َوَمح 

 ََ ََ َلْه َونر الر دلرمريَن ]األيعدام:َوَمَماتر  للسر َرَب ال َعاَلمريَن َا َشرري ِْ ال ْم   ْت َوَََيدا  ََوس در  ، 162َْمر
[. وإ  َِو واجدب علدد  محاءدده َ  ْيعَ دها بددأمر الدددعَه َّلد  تهةيددد هللا التددي قامددَ 163

دالته علءدده الصدالَ وال دالم، ومحدداذَر كدل مدا يخدددش صدحءح المعتقدد وصدد ه  عليهدا ِر
 . المتابع 

َْ قدام مدن الليددل ةتد  ت اد وعوي مجو   ةبوديتووه لربوه ددمرع  َِ  َِ َيداٍ  َقدا َر رت قددماه،  َعددن  
يددَرََ  ِْ : َّر   َكدداَ  ال ساردد ر  -رهدد  هللا ع دده  -ال ْمغر َلَءْقددهْم لرْءَصددلَرَ  َةتسدد  تَددررْم  -   -َيْقدده

 ِْ ِْ َلْه َيَءْقه اَقاْه ، َيْءَقا َِ   135«َََفاَل ََْكهْ  َعا ًدا َشْلهًرا » َقَدَماْه ََو  
دماة  اليدد، وكد َر األذ ، تفد وعي مج   األخالق   ه مثاِ المماِ في رق  القلدب، ِو

ر فون ِ ال د ، وع   ال   ، واِتقام  ال يَر.  ُس دَد  َْ َعا  َِ : َلقري َعن  َعَااار ب نر َيَ اٍر َقا
ر  ُس هِر  َ  ر َرِْ ير  َعن  صر ارر  َْ ََخ  و ب نر ال َعاصر  َفْقل  رر َراَر َفَقدا --ب َن َعم  : َََجدل  فر  التسه  َِ

ددل َ اَب َشدداهر  َِ ْقددر   ر :)َيددا ََيرَهددا ال ساردد ر َّريسددا ََر  ددَ ترهر فردد  ال  َراَر برصر ْصددهمن فردد  التسدده  ر َّريسددْه َلَمه  ُس دًا َو
ََ برَ دد دد ددَل َل   ََ ال ْمَتَهكَر ددمسي ْت َِ ددهلر   دددر  َوَرِْ ََ َعا  دد دديَن َوََي  يَر ًَا لرأْلمَر ددر  يرًا( َوةر ددرًا َوَيدد ر ًَر ظٍَ َوَا َوْمَب

دَهاقر   ِ اٍب براأَل دخس َِ دَهاقر  -َغلرءٍظ َوَا   ِ اٍب فرد  اأَل َِ ْيدهْيْ  َوَا َصدخس ديَرَئَ   -َقدا َفْ  ال س َوَا َيدد 
َجداَا بردَأ   َيْقهْلدها اَ  لسدَ  ال َعه  برَضدْه َةتسد  ْيقردءَف بردهر ال مر ْ ده َوَيغ  ردْر َوَلدن  َيق  يَرَئ ر َوَلمردن  َيع   َّرَلدهَ  برال س

ءًا َو َذايًا ْصم ا َوْقْلهنًا ْغل  ًا. ْي ًا ْعم  ََع  َتْح برَها  ْ َيَء   ُس    136َّراس 
 ْيغر  بهن ويهَل  المرماا……َايت ه في الخلب العظءف شمائلن 
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دءف }وَعظف من ذلَ َوبلي ْ اْا رنده علءده بقهلده:  ََ َلَعَلد  ْخْلدٍب َعظر وقداِ [، 4]القلدف:{َوإريسد
ََ }َيبرَمدا رَ تعدال  : لردد دن  َةه  دها  مر ََ َفظ دا َغلردءَظ ال َقل دبر َايَ ضر ََ َلْهدف  َوَلده  ْك د ر لر د َُ دَن  َمدٍ  مَر ة 

َ ْيحربر  َُ ر َّر س  َُ ل  َعَل   ََ َفَتَهكس رر َفإرَذا َعَزم  ر ْهف  فري اأَلم  َتغ  رر  َلْهف  َوَشاور  ِ ْف َع  ْهف  َوا  َفاع 
َر َوَا و  ِ عمددرا  ، ( ِددهَر159ال ْمتَددَهكَرلريَن{ ) َْ َشددي ئًا َع  َاددرًا َقدد َِ : َمددا َشددمرم  عددن َََيددٍ  قددا

ر  ُس هِر  َيَب مرن  رريحر َرِْ َر ََط  َر َوَا َشي ئًا َق لًا َق يَباجدًا َوَا  --مر   َر  ر َْ َشدي ئًا َقد د َوَا َم ر  
ر  ُس هِر  ا مرن  َرِْ َن  --َةرريرًا ََل َيَن َم   َِ َْابر ََ َت  ْظدْر  . َقا ََ َكَأيسد د دَزََ َََل   َْ َيدا َََبدا َةم  د َفْقل 

ر  ُس دهِر  َم  --َّرَل  َرِْ َقداْه َيده  ْجده ََ   ََل  ر َّريَرد  أَلر  ُس َِ َبَلد  َو دَمْ  َّرَلد  َيَغَمتردهر َفَقدا ََ َت   َوَكَأيسد
ْتهْ  َِ َخَدم  . َقا ََ ْم ر ْخَهي در ُس  َِ ه َِ َيا َرِْ يَ د ر َوَََيدا ْغداَلمن َلدء َ   ال قرَءاَم ر َفَأْقه د ريَن برال َمدر ِر دَر   ً َع

ََ َهدَ ا  د َِ لر  لردَف َفَعل  َِ لر  فريَها َْمٍَ َوَا َقا ار  ََ   َيْمهَ  َما َقا َتهر  َصاةر  ً رر  َكَما َي ْكلر ََم 
ََ َهَ ا..  137َوَََا َفَعل 

ددمه الخصدداِ، وكددريف الًددمائل وعظددءف ال ضددائل،  تلددَ لعمددرو الحددب عراقددْ  الخددالِ ِو
ف بحا  من رف  قدره، وشرح صدره، وَعل  في العالمين ذكره. وقاِ  ة ا  بن ْابَ  

 138:رهي هللا ع ه 
َهدْ   ً ْهه ن َيْلهْح وْي  ً ر َم ُس َن  ، َعَلء هر لرل رْاهسَ ر َخاَتفن  مر  ََغرر

هَ  ْ  َش  َِ في الَخم  ر الْم ذَر  دْ وهفس االْه اَِف ال اَي َّل  اِمهر، َّذا َقا
 وشَب لْه منر اِمهر لءفلْه، ف و العرشر محمه ن، وه ا محمدْ 
ا ر في األرضر تعادْ  ، واألْو لر َد َيأٍ  َوَفت َرٍَ   مَن الِر  َيايٌّ ََتاَيا َبع 
يًا، َيْلهْح كما اَح الَصقريْل الْمَه سدْ  َت يرًا َوَها ر َراجًا ْم   ِر    َ  َفأم 

 ااِالَم، فالَل يحمدْ َوي ريا يارًا، ونًَر ج  ً ، وعلم ا 
ََ ما عمرْت يءا ل ا ر َشهدْ  ََ َّلَه الخلبر رني وخالقي، ب ل  َوي
َفدْ  َل  َوَم  َع   ََ َهاَب َّلهًا، َي  ِر ِ َمن َ عا  ََ َربس ال ا ر عن َقه   َتَعاَلي 
ْادْ  د ، وإَياَب َيع  َته  ََ الخلْب وال عماْا، واألمْر كلْه، فإَياَب َي    ل

 م ب يرته يقت ه  َْره في هديه وشمائله؟!فهل من يتغ ه  اليه 

                                                
 صحءح (13663م  د َةمد) - 137
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َوجاتده، َعدن   وه اب صد ح  َخدر   يدا رعداكف هللا، فدي معامالتده ألصدحابه وَهدل بيتده و
ر  ُس  ِْ دده َِ َرِْ َِ َقددا ددَرََ َقددا َءدداْرْكف  »  --ََبردد  ْهَري  َ ددْ ْهف  ْخْلًقددا َوخر مر ريَن َّريَماًيددا ََة  َمددْل ال ْمدد   ََك 

َءاْرْكف  لر رَ ائرهر   .139«.ف  ْخْلًقا خر
وهلدد ا فددي ِءاِدد  الدولدد  ااِددالمء  وفددي ببا تدده لرندده، وفددي ي قتدده ون لدده، وفددي قهتدده 

ال  هللا وتالءي  عَه رنه تبارب وتعال .  وجها ه، وةرصه عل  َ اا ِر
، ورفقدده بالمدددعهين ورةمتدده بال ددا ، م ددلمين  َيمددهذج وهدد ا   علدد  ةلمتدده فددي الدددعَه

يَن َومَ قاِ تعال  } وغير م لمين، َمً  َلل َعاَلمر ل َ اَب َّراس َرة  َِ [، ومراعاته 107]األياءاا:{ا ََر 
لحقدهق ااي دا ، بدل ورفقده ةتد  بدالحيها ، فددي وقدَ تتغ د  يءده ةضداَر اليدهم بدددو  

ََر ةيها ، فالل الم تعا .  كرام  ااي ا  ورعاي  َة
الم ددفد، ةددين  ويتفلد  هدد ا األيمددهذج الرائدد  فدي قصدد  األعرابددي الدد   بداِ فددي ياةءدد 

يهددره الصددحاب  رهددي هللا عدد هف، فقدداِ : )) عددهه، ا تزرمددهه((، َ : ا ت هددروه، فقدداِ 
لهدددف : ))َّيمدددا ْبعثدددتف مبًدددرين، ولدددف تبعثدددها مع دددرين(( َورشدددده برفدددب وةلمددده، وكايدددَ 
 140 ال تءف  َ  قاِ األعرابي: اللهف ارةم ي ومحمدًا، وا ترةف مع ا َةدًا. مت ب علءه

. 
ديد قهمدده وفدي قصد  ْمامد   بدن َْدداِ ةي مدا َِْدر وْرندَ ب داري  الم ددفد وهده مًدرب ِو
َِ َبَعَث ال سار ر  -رهي هللا ع ه  -عن َبي ْهَري َرََ  دٍد ، َفَفداَات   -   -َقا َخي اًل قرَاَل َيف 

دن   ٍِ ، َفَرَنْادهْه برَ داررَيٍ  مر ِْ َلدْه َْْماَمدْ  ب دْن ََْْدا در ،  برَرْجٍل مرن  َب رد  َة رءَ دَ  ْيَقدا دفر دَهارر  ال َم   َِ
َِ  -   -َفَخَرَج َّرَلء هر ال سار ر  دْد ، « . َما عر  َدَب َيا َْْماَمْ  » َفَقا َِ عر  ددر  َخي درن َيدا ْمَحمس َفَقا

َِ َفَ ل   ََ ْترريْد ال َما ف  َعَل  َشاكرٍر ، َوإر   ْك   ف  ْت  عر ْتل  َذا َ ٍم ، َوإر   ْت  عر ْتل  ر  َتق  دْه َمدا َّر   َتق  مر  
َِ َلدْه  ََ . َةتس  َكاَ  ال َغْد ْْفس َقا ئ  دَدَب َيدا َْْماَمدْ  » شر ف  « . َمدا عر   ََ َّر   تْد  عر َْ َلد د َِ َمدا ْقل  َقدا

 َِ دَد ال َغددر ، َفَقدا ف  َعَلد  َشداكرٍر . َفَتَرَكدْه َةتسد  َكداَ  َبع  دَدَب َيدا َْْماَمدْ  » ْت  عر َِ « . َمدا عر   َفَقدا
دددر  َمددا قْ  َِ عر   ََ . َفَقددا َْ َلدد دد لرْقددها َْْماَمددَ  » ل  در « ََط  ددفر ددَن ال َم   ددٍل َقرريددٍب مر ، َفدداي َاَلَب َّرَلدد  َيخ 

                                                
 صحءح ( 1195ِ ن الترم  )  - 139

( مددن ةدديث َبددي هريددَر رهدي هللا ع دده مختصددرا، وم دلف فددي الاهدداَر 220َخرجده البخددار  فدي الههددها )  - 140
قددِه األعرابددي، وإيمددا َخرجدده البخددار  فددي 215/5( مددن ةددديث َيدد  رهددي هللا ع دده، ولددء  فددي الحددديثين 285)
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ر  ُس  ِْ ده دًدا َرِْ َهْد ََ س ْمَحمس ْ ، َوََش  ُس َهْد ََ   َا َّرَلَه َّراس  َِ ََش  َد َفَقا فر َتَ َل ْْفس َ َخَل ال َم    ، َفاغ 
ر مَ  ُس ْد َو ََ َيا ْمَحمس ْهد دَبَح َوج  ََ ، َفَقدد  ََص  د هر دن  َوج  دهن ََب َغدََّ َّرَلد س مر ا َكداَ  َعَلد  اأَلر ضر َوج 

ََ َََةدبس  يْ د دَبَح  ر ََ ، َفَأص  ي رد دن   ر يدٍن ََب َغدََّ َّرَلد س مر ر َما َكاَ  مرن   ر ُس َََةبس ال ْهْجههر َّرَل س ، َو
دن  َبَلدددٍ  ر َمددا َكدداَ  مر ُس ينر َّرَلدد س ، َو دداراَل ر الددَر ددَبَح َبَلددْدَب َََةددبس ال  َب ، َفَأص  ددن  َبَلددر  ََب َغددَّْ َّرَلدد س مر

ر  ُس  ِْ ده دَرْه َرِْ ًس َرََ ، َفَمداَذا تَدَر  َيَب ََ َََخَ ت  ر  َوَََيا َْرريْد ال ْعم  َل َوَََمدَرْه  -   -َّرَل س ، َوإر س َخي 
َِ َلددهْ  ددَ  َقددا َم َممس ددا َقدددر ددَر ، َفَلمس َتمر ددٍد  ََ   َيع  َْ َمددَ  ْمَحمس ددَلم   ِ َِ َا ، َوَلمرددن  ََ َت . َقددا َقائرددلن َصددَاه 

ر  ُس هِر  دَن ال َءَماَمد ر َةبسدْ  ةر  َادٍ  َةتسد  َيدأ َذَ  فريَهدا ال سارد ر  -   -َرِْ ر َا َيأ ترءْلف  مر ُس ، َوَا َو
-   -   .141. 

م ددددالَ الع ددددف والغلظدددد  تلددددَ  ْددددار الدددددعَه بددددالرفب والرةمدددد  والح دددد  ، والبعددددد عددددن 
 وال ظاظ ، وهه  ر  بلءي للدعاَ َّل  هللا َّل  قءام ال اع .

ََ لهف من األخالق رك ًا   فخايها الركن فايهدم اهارابا……ب ي
 وَلألخالق َجدْر َ  تهابا…........…وكا  َج ابهف فيها ْمهابا 

ْع عَ  ر ا   ُس  َِ ه َِ قريَل َيا َرِْ َِ وَعن  ََبر  ْهَري َرََ َقا درركريَن َقدا  ً اًيدا :» َل  ال ْم َّريَرد  َلدف  َْب َعدث  َلعس
َمدددً   َْ َرة  ث ددد دددْه : ََ س ال سارددد س  ، و 142«.َوإريسَمددا ْبعر ْ َع   ُس ددَ   دددَرََ َرهر دددا  --َعددن  ََبرددد  ْهَري  َلمس

ََ ب دَن ال َفدرساحر  دَد َني دَر ب دَن ال َعدهسامر َوَََبدا ْعَاي  درسَح الزر َِ ددلر َ َخدَل َممسدَ    َوَخالردَد ب دَن ال َهلريددر َعَلد  ال َخي 
 َِ َِ «. َيا َََبا ْهَري َرََ اه ترف  براأَلي َصدارر :» َوَقا دررَفنس َلْمدف  :» َقدا  ً دْلْمها َهدَ ا الاسرريدَب َفداَل ْي  ِ ا

ْتْمهْه  د«. َََةدن َّراس َََيم  َِ َرِْ مر. َفَقدا دَد ال َيده  ر َفَ اَ   ْمَ ا ر  : َا ْقدَري َش َبع  ُس  ِْ َمدن  :»  --ه
اَلَح َفْهَه  مرنن  َبَ  «. َ َخَل َ اًرا َفْهَه  مرنن َوَمن  ََل َق  ال َر يْد ْقَري ٍش َفَدَخْلها ال َمع  َوَعَمَد َصَ ا ر

ددف  َوَطدداَم ال ساردد ر  ددَف ال َمَقددامر ْْددفس َََخددَ  برَفَ َاتَدد ر ال َبددابر َفَخَرْجددها  --َفَغددصس برهر َوَصددلس  َخل 
اَلمر. --َيَباَيْعها ال سار س   ِ  َعَل  اار

َبددَ   - َِ : ْْددفس ََتَدد  ال َمع  ددَ ا ر َقددا  ِ ددلريٍن َعددن  ََبرءددهر برَهددَ ا اار ددْن مر   ددالسمر ب  َِ ددْن  ددْف ب  ِر َقا ََاَ  يرءددهر ال 
 َِ َضدداَ َت ر ال َبددابر َفَقددا ددْن َقدداْلها : َيْقدد«. َمددا َتْقهْلددهَ  َوَمددا َتْظ رددهَ  :» َفَأَخددَ  برعر ددْن ٍََخ َواب  ِْ اب  ه

ر  ُس  ِْ ه َِ َرِْ ََ َْاَلًْا َفَقا َِ َوَقاْلها َذلر ءٍف َقا ْف )َا :»  --َعفٍَ َةلرءٍف َرةر َِ ْيهِْ ِْ َكَما َقا ََْقه
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مريَن(  َةْف الرساةر ْ َلْمف  َوْهَه ََر  ُس َم َيغ  رْر  َِ َفَخَرْجها َكَأيسمَ «. َتث رريَب َعَلء ْمْف ال َيه  دَن َقا ْروا مر ًر ا ْي
اَلمر   ِ  143 ال ْقْاهرر َفَدَخْلها فر  اار

قاطبددد  والبًدددري  جمعددداا هددد ه الصددد حات ال اصدددع  مدددن رةمددد   ااي دددايء  َا فلدددتعلف ا
ِه ااِالم وال الم علءه الصالَ وال الم، ال   يفدو  ذكدر شدمائله فدي  ااِالم وِر

َ مِه  وفي بًاَر بء  ، ولءعلف من يقْف وراا الحم الت المغره  هد ااِالم تهرا
ددِه ااِددالم وَهددل ااِددالم مددا يتمتدد  بدده ااِددالم مددن ملددارم وفضددائل، ومحاِددن  وِر
وشمائل، ومد  الاه  الًاِ  بين عالميته ال امء  وعهلمتهف المأفهي  في َّهدداٍر للقدءف 

َراٍا بالمثل األخالقء . ااي ايء  ا  وإ
دهلها وهل تدرب األم  ااِالمء  اليهم الاريقَ  المث ل  للدعَه َّل   ي ها وإةءاا ِ   ِر
 َّةءاًا عملءًا ةقءقءًا، ا صهريا وشللءًا؟!

 وووووووووووووووووو
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   144الشم ئل المحماي 
 

محمد بن عاد هللا علءه َفضدل الصدالَ وال دالم لدف يلدن مديال ه مدن األهمءد  كمثدل  َّ 
عاًمدا مدن مهلدده  ميال  ََ  رجل من ال ا ، فقد كايَ األرض عل  مهعدد بعدد َرنعدين

َهل األرض، وكا  الزمن عل  مهعد م  كلم ر هللا  اات هللا َّل   م  بعثٍ  هي  خر ِر
 الخاتم  َّل  الثقلين الفن وااي .

ددالته  دل، ف دتح هللا بدعهتدده القلدهب، َويدارت ِر بعدث هللا ياءده محمددًدا علد  فتدَر مددن الِر
 ي ا  من بعد الظالم.الصدور، وكا  لل ا  كال هار يأتي بعد الليل، وكال هر 

لقد ايالب يهر الدعَه من جهار المعب  بيَ هللا الحدرام، لءضديا المًدارق والمغدارب، 
َد }ولتتحقب  عَه َّبراهءف ونًاَر بء   عليهما الصالَ وال الم:  ءْف ال َقَهاعر َفْ  َّرب راهر َوإرذ  َير 

يْل َرنسَ ا َتَقاسل  مر سا َّريس  َماعر  ِ َر َوإر َن ال َاي  ءْ  ال َعلرءْف ]البقَر:مر مر ََ ال س  [، 127ََ ََي
ر َّرَلدء ْمف مرَصدَدًقا وقاِ تعال  : }   ُس  ِْ ده راايَل َّرَي  َرِْ  ِ َيَف ياَب ر  َّر ءَ   اب ْن َمر  َِ بر َوإرذ  َقا

َمددددْ  دددْمْه ََة   ِ ددددر  ا دددن َبع  دددهٍِ َيدددأ تر  مر دددًرا برَرِْ ًَ َراَر َوْمَب دددَن التسددده  دددا َجدددااْهف  َلَمدددا َبدددي َن َيدددَد س مر َفَلمس
رن مرارينن ]الصف: ح   [.6برال َاَيَ اتر َقاْلها  َهاَذا ِر

هه ااجاب  لدعَه َّبراهءف، وكا  هده التصدديب لبًداَر بء د . ََ  يادٍي    كا  محمد
ِه ؟!  كا ؟! َوَ  ِر

َّ  العباَر لت ح ي َمام شمائل ه ا ال اي وخصاله، َو  ببداَر تصدلح لترجمد  مدا كدا  
ل اددي المددريف؟! وإيدده لًددرم كايددر َ  يلدده  المددرا مددن َتباعدده والمقتدددين بدده، علءده هدد ا ا

يرن ]التحريف:} ََ َظهر َد ذالر مر ريَن َوال َمَلئرَمْ  َبع  ا رريْل َوَصالرْح ال ْم   َ ْهَه َمه َاْه َوجر ُس  [.4َفإر س 
شدها َ  بده ويصدرته جيدْل الصدحاب  المدرام، فمدايها اايما لقد تًرم برؤيته وصحاته و 

َخر  ل اهته في َّيمايهف وإِالمهف وجهدا هف، ولمدن هد ه الصدحب  لء دَ خاصد  بهدف، 
ِه هللا  في ةءاته كلها.   فمل م لف يملن َ  يصحب ِر

َّ  الصحب  به ا المع د  م تهةد  لمدل األجءداِ، فمدن فاتده َ  يدراه فدي الدديءا ويصدحبه 
   .فيها فإيه ي تاء  َ  يدرب صحاته وجهاره ورؤيته في الف
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َع دي  ه ا ميراْه بين ال ا : ))كتاب هللا ِو تي((، من َخ  بهما َ رب الصحاتين، ا 
الصددحب  الخاصدد ، فهدد ه فضدديل  ألصددحابه األولددين، ا يًدداركهف فيهددا غيددرهف، ولمددن 

 َقصد الصحب  العام  في الديءا، والفهار الدائف في اْلخَر.
ِه هللا وإ  كا  غائًبا بًخصه ع ا د أليه مث ل غيره من األياءاا وافاه َجله د َّا َّ  ِر

َيه لف يغب َبًدا بأقهاله وَعماله، فهده بي  دا فدي كدل وقدَ، ويحتداج يقظد  وايتباًهدا ل در  
يرته ةهل ا َوخالقه وفضائله عن يمي  ا وشمال ا. هِن  }هديه َمام ا ِو َوَما ْمَحمسدن َّراس َرِْ

دد ددْل ََفددإري ن مس ِْ لرددهر الرر ددن َقا  َ  مر َقددابرْلف  َوَمددن َي َقلرددب  َعَلدد  َقددد  َخَلدد ََع  ددْتف  َعَلدد   اَت ََو  ْقترددَل ايَقَلا 
اكررريَن ] ِ عمرا : ًس ْ ال ُس زر   َءف  َِ َ َشي ًئا َو ُس  [.144َعقرَاء هر َفَلن َيْضرس 

َجددل كايددَ ِدديرته ملهمدد  ومهَجهدد ، فيهددا الًدداهد لمددل مهقددف مددن مهاقددف الحءدداَ، ا 
 البحث ع ه. يحتاج الم لمه  ِه  َّل 

 ك ن ُخُلقه القرآن، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه،
 وه ه لقاات من ه ا الخلب القر يي:

    َ ًَ ر  -ره  هللا ع هدا  -َعن  َعائر ُس  ِْ ده َ  َمدا ْخيَردَر َرِْ دَري نر  -   -ََيسَهدا َقاَلد َبدي َن ََم 
ْ ًمددا ، َفدإر    ددَتَقَف َّراس َََخدَ  ََي َ ددَرْهَما ، َمدا َلددف  َيْمدن  َّر دْه ، َوَمددا اي  ْ ًمدا َكدداَ  ََب َعدَد ال سددا ر مر    َكدداَ  َّر

ر  ُس  ِْ ه ر برَها -   -َرِْ ر َفَي  َتقرَف للرس ُس َمْ   ََ ْةر  هر ، َّراس ََ   ْت  َتَه  .   145لرَ    ر
دٍرو  ر ب نر َعم  ُس َِ َلدف  َيْمدنر ال سارد ر  -رهد  هللا ع همدا  -وَعن  َعا در  دا َوَا  -   -َقدا ًً َفاةر
 ِْ ا َوَكاَ  َيْقه ًً اَلًقا » ْمَتَ حَر َ َ ْمف  ََخ  َءاررْكف  ََة   ..146« َّر س مرن  خر

َ  َكدداَ  ال ساردد ر   ددَ  رهدد  هللا ع هددا َقاَلدد ًَ ْا َلددف   --وَعددن  َعائر دد   ًس ْجددلر ال َّرَذا َبَلَغددْه َعددنر الرس
دددن  َيْقددد ِْ َوَلمر ِْ ْفددداَلٍ  َيْقددده ِْ َيْقدددل  َمدددا َبدددا دددَهاٍم َيْقهْلدددهَ  َكدددَ ا َوَكدددَ ا » ه ِْ ََق  رواه َبددده  «َمدددا َبدددا

 .147 او 
ر ب نر ْعت َبَ  ََ س اب دَن َببسداٍ   و  ُس ر ب نر َعا در  ُس َِ َكداَ   -رهد  هللا ع همدا  -َعن  ْعَاي در  َقدا

ددَهْ  َمددا َيْمدده  -   -ال سارد ر  ددَهَ  ال سددا ر برددال َخي رر ، َوَكدداَ  ََج  َقدداْه ََج  دديَن َيل  ْ  فردد  َرَمَضدداَ  ، ةر
ا رريددْل  ا رريددْل ، َوَكدداَ  جر دداَلْم  -جر ددهر ال س َلددٍ  فردد  َرَمَضدداَ  َةتسدد  َي  َ ددلرَخ ،  -َعَلء  َقدداْه ْكددلس َلي  َيل 
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ددهر ال ساردد ر  ددررْض َعَلء  ا رريددْل  -   -َيع  ْقددر  َ  ، َفددإرَذا َلقرَءددْه جر دداَلْم  -ال  ددهر ال س ددَهَ  َكدداَ  ََ  -َعَلء  ج 
َل ر .. رواه  َِ َن الرَريحر ال ْمر   .148البخار  برال َخي رر مر

ر  -ره  هللا ع ه  -َعن  َََيٍ   و  ُس  ِْ ده َِ َكداَ  َرِْ دَهَ   -   -َقا َ دَن ال سدا ر ، َوََج  ََة 
ددمرْعها َصدد َِ َلددً   يَ دد ر َلي  ددْل ال َمدر ََه  َِ َوَقددد  َفددزرَع  ددَفَ  ال سددا ر ، َقددا دداْهْف ال سددا ر ، َوََش  َِ َفَتَلقس ًتا ، َقددا ه 

َِ  -   -ال سار ر  َ ْه َفَقدا دء  َِ َلدف  ْتَراْعدها ، َلدف  » َعَل  َفَرٍ  أَلبر  َطل َحَ  ْعر ٍ  ، َوْهدَه ْمَتَقلَرددن 
ر « . ْتَراْعدددددها  ُس  ِْ ددددده َِ َرِْ دددددًرا »  -   -ْْدددددفس َقدددددا تْدددددْه َبح  َ دددددَرَ  . رواه « . َوَجد  َيع  رددددد  ال 
 .149البخار  
ر  و  ُس  َِ ه َْ َرِْ َِ َخَدم  ٍَ َقا ٍَ ال ْاَ اير َر َعن  َََي ر ب نر َمالر ر  --َعن  َْابر ُس د ريَن َو ِر دَر   ً َع

ََ َكَ ا  رواه م لف ََ َكَ ا َوَهالس َفَعل  ٍا لرَف َفَعل    ًَ َِ لر  لر َر َوَا َقا َِ لر  َْف ا. َق َما َقا
150. 

رر َر   يٍد ال ْخد  عر َِ َِ َكاَ  ال سارد ر  وَعن  ََبر   ررَها ،  -   -َقا دد  َراار فرد  خر دَن ال َعد   َََشددس َةَءداًا مر
هر .. رواه البخار   هر َ اْه فر  َوج  َرْهْه َعَرف   .151 َفإرَذا َرََ  َشي ًئا َيم 

ر   ُس  ِْ دده ددئرَل َرِْ ِْ َِ َمددا  ر َقددا ُس دددر  ددَن َعا  َ  َجددابرَر ب  ددمر َِ رر  ددنر ال ْم  َمدددر َر  --و َعددنر اب  َشددي ًئا َقدد
َِ َا. رواه   .152م لف َفَقا

َْ َخالري هر  َد ب َن ََبري َهاَلَ  التسمرءمريس  َأل  َِ  : َِ اًفا  -َوَعنر ال َحَ نر ب نر َعلريٍَ َقا  -َوَكاَ  َوصس
ر  ُس ددهِر  ددَ  ر َرِْ ددَف لرددي مر  َهددا َشدي ًئا َََتَعلسددْب بردد -   -َعدن  صر ي ََ   َيصر دَتهر َِ : َوَََيددا ََش  هر َفَقددا
ر  ُس  ِْ ده َِ  -   -َكاَ  َرِْ دَه رر ، َوََط  َلدَ  ال َادد  َقَمدرر َلي  ْهدْه َتأَل ْلدَ  ال  ًمدا ، َيدَتأَل أَلْ َوج  ًمدا ْمَ خس َفخ 

َ  َعقرءَصدْتهْ  َقد رر ، َّرَذا َتَ رس دع  ًس َل ال ءَف ال َهاَم ر ، َرجر ًَ سبر َعظر َن ال ْم َصَر مر ْنهعر ، َوََق  َن ال َمر   مر
دَ  ال َفاردينر ، ََََجس  ِر َهدَر اللسده  ر ، َوا  َ دْرْه ، ََ َمَ  َْْذَيء هر ، َّرَذا ْهدَه َوف  ْرْه َشح  َْ َشع   َفَرَق َفاَل ْيَفاور
يرينر ، َلدْه ْيدهرن  در  َ د  ال عر ررْه ال َغَضدْب ، ََق  قن ْيددر در  ٍ  َبي َ ْهَمدا عر َهابرَي مرن  َغي رر َقدر  َِ بر ،  ال َحَهاجر

ْلههْ  دَ َب  َيع  َ دفر ، ََش  ي نر ، َهدلرءَ  ال  َل ال َخددس ده  َِ َءد ر ،  ل ْه َََشفس ، َكثس اللَرح  َ ْبْه َمن  َلف  َيَتَأمس ، َيح 
 َِ تَدددر دد ر ، ْمع  َ ددٍ  فرددي َصددَ اار ال  رضس م  يددَد  ر ددَرَن ر ، َكددَأ س ْعْ َقددْه جر ددَ اَ  ، َ قريددَب ال َم    ِ َ ، ْمَ لسددَج األ 
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َ  مْ  ددددبر َبددددا ر يددددَد َمددددا َبددددي َن ال َخل  رر ، َبعر ددددد  ْر ، َعددددرريََّ الصس ددددد  ْن َوالصس ددددَبا  ددددَهاان ال  َِ  ، ََ دددد ِر َتَما
ٍر  دددع  ًَ َر بر ددرس َِ َمددا َبدددي َن اللسبسدد ر َوال ر ْصدده َ  ، َمه  دددَهَر ال ْمَتَفددرس ي ر ، ََي  َف ال َمددَرا ر ال َم  مرَاددي نر ، َهددخ 

دددَبا   َيي نر َوال  ََر ، َعددداررَ  الثسددد  ددرر  َكدددال َخ َراَعي نر َوال َم  مرَادددي نر َيف  ََ ، َََشدددَعَر الددد َر دددَه  َذلردد ِر دددا  نر مرمس
َقدَدَمي نر  دي نر َوال  ََ ال َقَصدبر ، َشدث َن ال َم س دب  َِ َب الرساَة ر ،  ي َدي نر ، َرة  يَل الزس رر َطهر د  َوَََعالرَي الصس

َقددَ  دءَح ال  َمَصدي نر ، َم ر َخ  َصداَ  األ  دَرامر ، ْخم  َط  ائرَر األ  َِ  ، َِ َمي نر َي  ْاده َع  ْهَمدا ال َمداْا ،َّرَذا ََا
ددن   َر مر دد  َكَأيسَمددا َيدد  َح ًَ ددَء ر َّرَذا َم  ً ًيددا ، َذرريددَ  ال مر ددي َهه  ًر َِ ْقَلًعددا ، َوَتَخاسدد  َتَم رء ددا ، َوَيم  ََا

ضر ََ  َر  مر ، َيَظْرْه َّرَلد  األ  ََ َمًعا ، َخافرََّ الاسر  ََ ال َتَ  دن  َيَظدررهر َصَاٍب ، َوإرَذا ال َتَ  ِْ مر دَه ط 
 : َْ د داَلمر . ْقل  َحاَبْه ، َيا ْدْر َمن  َلقرَي برال س َماار ، ْجلر َيَظررهر ال ْماَلَةَظْ  ، َيْ هْق ََص  َّرَل  ال س

ر  ُس  ِْ دده َِ : َكدداَ  َرِْ َقددْه . َقددا ددف  لرددي َم  ار ددَرَر ،  -   -صر ددَزا ر ، َ ائرددَف ال  رم  َة  ددَل األ  ْمَتَهاصر
  َ َ ددد ترْمدددْه  َلء  تَدددترْح ال َمددداَلَم َوَيخ  َر َي   دددم  يدددَل الصس دددرر َةاَجدددٍ  ، َطهر َلدددْه َراَةددد ن ، َا َيدددَتَملسْف فردددي َغي 

يرن ، َ مرثن َلء َ  برال َفافري َوَا  لن َا ْفْصهِن َوَا َتق صر َداقرهر ، َوَيَتَملسْف برَفَهامر ر ال َملرفر ، َفص  برَأش 
دددْف ال َر  دددينر ، ْيَعظَر َدْةدددْه ، َوَا ال ْمهر ان، َا َيدددْ مر َذَواًقدددا َوَا َيم  َ  َا َيدددْ مر مر  َهدددا َشدددي  ددد َمدددَ  َوإر   َ قس ع 

دْه َََةددن ، َوَلدف  َيْقدف  لرَغَضدبرهر َشدي   ررف  ي َءا َوَا َما َكاَ  َلَها ، َفإرَذا ْيهَرَع ال َحبس َلف  َيع  ْبْه الدر ان ْتغ ضر
ددَر َلددْه ، َا يَ  ددْر َلَهددا ، َّرَذا َََشدداَر َََشدداَر برَل َرددهر ْكلَرَهددا ، َةتسدد  َي  َتصر ددهر ، َوَا َي  َتصر َضددْب لرَ    ر غ 

دهر  َن َّرب َهامر َ د  َبداطر نر َراَةد ر ال ْءم  دررْب برَبداطر َث  اتسَصَل برَها َيَءض  َب َقَلَاَها ، َوإرَذا َتَحدس َوإرَذا َتَعفس
َرَض َوَََشا ََع  َب  َر  ، َوإرَذا َغضر دْف ال ْء   لرهر التسَب ر َفْه ، ْجلر َهدحر ََ َغَّس َطر  َح ، َوإرَذا َهحر

دَبَق ري  َِ تْدْه َقدد   ْ تْدْه َفَهَجد  َماًيدا ، ْْدفس َةدس ث دلر َةدبَر ال َغَمدامر . َفَمَتَمَهدا ال ْحَ دي ْن ََ تْدْر َعدن  مر ، َوَي  
 َِ دَأ َِ ْتْه َقد   َأل ْتْه َوَوَجد  َِ لرهر ،  َّرَلء هر ، َفَ َأل ْتْه َعمسا  دهر َوَشدل  َرجر دهر َوْمخ  لر ر َخلردهر َوَمف  َََبداْه َعدن  ْمد 

ر  ُس دهِر  َْ ََبرددي َعدن  ْ ْخددهِر َرِْ دَأل  َِ َِ ال ْحَ ددي ْن :  دْه َشددي ًئا . َقدا َِ :  -   -َفَلدف  َيددَدع  مر   َقددا
ََ ، َفَماَ  َّرَذا َََو  َّرَل  مَ  هر َمأ ْذو ن َلْه فري َذلر دَزاٍا َكاَ  ْ ْخهْلْه لرَ    ر َ ْه َْاَلَْدَ  ََج    زرلرهر َجزسََ َي  

 ََ َ ددْه َبي َ ددْه َوَنددي َن ال سددا ر َفَيددْر ر َذلردد ددهر . ْْددفس َجددزسََ َي   لرددهر َوْجددز ان لرَ    ر َه  ر َوْجددز ان ألر َعَلدد   : ْجددز ان للرس
د ِر دن   ْر َع  ْهف  َشدي ًئا ، َفَمداَ  مر خر دلر ال َعامس ر برال َخاصس ر ، َفاَل َيدس ََه  د ر َّريثَداْر  ْمس يَرترهر فردي ْجدز ار األ 

دد  ْهف  ْذو  دد  ْهف  ْذو ال َحاَجدد ر َومر ينر ، َفمر ف  فرددي الدددَر ددلرهر رر َفض  ددْمْه َعَلدد  َقددد  يرددهر ، َوَق   ددلر برإرذ  ال َ ض 
ددلرْحْهف  َوْياَلئر  دف  يرءَمدا ْيص  دداَغْل برهر ًَ د  ْهف  ْذو ال َحدَهائرجر ، َفَيَت اردْرْهف  برالسدد ر  ال َحداَجَتي نر َومر ْمْهدف  َوْيخ 

ءْ   دددَتار لرْغدددها فردددي َةاَجدددٍ  َمدددن  َا َي   ْد ال َغائردددَب ، َوََب  ددداهر ًس ِْ :   لرْيَالَردددير ال دددي َلْهدددف  ، َوَيْقددده َي  َبغر
ددل َاا ِْ َلددَي  ددي َةاَجتَددْه َفإريسددْه َمددن  ََب  ءْ  َّرب اَلغر ددَتار لرْغددهيري َةاَجددَ  َمددن  َا َي   ًيا َةاَجددَ  َّرب اَلَغَهددا َوََب 
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ددَدْه َّراس  َكْر عر   َم ال قرَءاَمد ر   . َا ْيد   ْ َقَدَمء دهر َيده  ُس  َْ د ءْ  َّرب اَلَغَهدا َّريسداْه ْيَثاَر دَتار َذاَب ، َمدن  َا َي  
ْرجْ  ْقهَ  َّراس َعن  َذَواٍق َوَيخ  ْخْلهَ  ْروساً ا َوَا َيَتَ رس َاْل مرن  َََةٍد َغي َرْه ، َيد  َِ َوَا َيق  لسً  . َقدا هَ  ََذر
ر  ُس  ِْ دده َِ : َكدداَ  َرِْ ددَ ْ  يرءددهر َفَقددا ددَ  َكدداَ  َيص  ددهر َكء  َرجر ْيَخددزَرْ   -   -: َفَ ددَأل ْتْه َعددن  ْمخ 

ْم َكددرريفَ  ددرر ددْرْهف  ، َيْءم  َِ : َوَا ْيَ  َر ْقْهف  ََو  َقددا ددا َيدد  َ ْعْهف  َوْيددَ لَرْ ْهف  َوَا ْيَ ددرَر ٍم  لرَ دداَيْه َّراس مرمس ْكددلَر َقدده 
رسْه َوَا ْخْلَقد ِر َتررْ  مر  ْهف  مرن  َغي رر ََ   َيا هرَ  َعن  َََةٍد  َ ْر ال ساَ  َوَيح  ف  ،َوَيح  ْه َوْيَهلَرءهر َعَلي هر
يددهر ، َوْيَقددبَر  ددْن ال َحَ ددَن َوْيَقهَر ددا فرددي ال سددا ر ، َوْيَح َر ِْ ال سدداَ  َعمس ددَأ ددَحاَبْه ، َوَي   ددْد ََص  ْح ، َيَتَ قس
يْلها ، لرْمد ْ ْلها ََو  َيمر ْ ْل َمَخاَفَ  ََ   َيغ  َتلرٍف ، َا َيغ  رر َغي ْر ْمخ  َم  ِْ األ  َتدر ْ ْه ، ْمع  لَر ال ْقب َح َوْيههر
َءدداْرْهف  ،  دَن ال سدا ر خر يَن َيْلهَيدْه مر دْر َعدنر ال َحددبَر َوَا َيْفدهَْْه ، السد ر دَدْه َعتَدا ن ، َا ْيَقصَر ٍِ عر   َةدا

َرًَ . ََف   ًَ َوْمدددَ اََ دددا َِ َ دددْ ْهف  ْمَها َلددً  ََة  دددَدْه َم  زر َظْمْهدددف  عر   ددءَحً  ، َوََع  َظْمْهدددف  َيصر ََع  دددَدْه  َضددْلْهف  عر  
ر  ُس  ِْ ه َِ : َكاَ  َرِْ هر َفَقا لر ر دٍر ،  -   -َفَ َأل ْتْه َعن  َمف  ك  لردْ  َوَا َيْقدهْم َّراس َعَلد  ذر َا َيف 

ْن األ َ  ددي برددهر َوَا ْيددَهطَر ددْث َي  َتهر ٍم َجَلددَ  َةي  َمدداكرَن َوَي  َهدد  َعددن  َّريَاايرَهددا ، َوإرَذا اي َتَهدد  َّرَلدد  َقدده 
دَرَم  َ ْب َجلرءْ دْه ََ س َََةدًدا ََك  يبرهر ، َا َيح  ي ْكلس ْجَلَ ائرهر برَ صر ار ََ ، َوْيع  لرْ  َوَيأ ْمْر برَ لر ال َمف 

َقاَوَمْه فري َةاَجٍ  َصاَبَرْه َةتسد  َيْمدهَ  ْهدَه ال ْمَتَصدرَرَم  ، َوَمدن   َعَلء هر مر  ْه ، َمن  َجاَلَ ْه ََو  
ل َق ن  َا ن َوخر َ  ال ساَ  مر  ْه َب   ِر ، َقد  َوِر َن ال َقه  ْه َّراس برَها ََو  برَمء ْ هٍر مر َأَلْه َةاَجً  َلف  َيْر س َِ ، 

ددَدْه فرددي ال َحدد ددٍف َوَةَءدداٍا َوَصددا ٍر َفَصدداَر َلْهددف  ًََبددا َوَصدداْروا عر   ل  لرددْ  ةر لرْ ددْه َمف  ددَهاًا ، َمف  َِ بَر 
لريَن  ْحدددَرْم َوَا ْت  ثَددد  َفَلَتاتْدددْه ، ْمَتَعدددا ر َنْن يرءدددهر ال  دددَهاْت ، َوَا تْددد   َص  َفدددْ  يرءدددهر األ  َوَََماَيدددٍ  ، َا ْتر 

يَن ، ْيددَهقَرْروَ  ال َماريددَر وَ  ددعر َه  ْمَتَهاهر دديَن يرءددهر برددالتسق  ْرْروَ  َذور  ْمَتَهاصر يَر َوْيدد   ددغر َةْمددهَ  الصس َير 
َِ : َكداَ   يَرْتْه فري ْجَلَ ائرهر ؟ َقا ِر   َ َْ : َكء َ  َكاَي َِ : ْقل  َ ْظهَ  ال َغرريَب . َقا ال َحاَج ر َوَيح 

ر  ُس  ِْ ده َل ال ْخْلددبر ، َلديَرَن ال َفايرددبر ، َلددء َ  برَ ددظٍَ وَ  -   -َرِْ دده  َِ ددرر ،   ً َا َغلرددءٍظ ، َ ائرددَف ال بر
ي َوَا  دَتهر  ً دا َا َي ٍش َوَا َبءسداٍب َوَا َمدزساٍح ، َيَتَغاَفدْل َعم  َهاقر ، َوَا َفاةر  ِ َ اٍب فري األ  َوَا َصخس
دا َا َيع  رءدهر  َبداْر َومرمس ك  دَراْا َواا ر َ ْه مرن  َْداَلٍث : ال مر َيْ  مر  ْه َوَا ْيَخيَرْب يرءهر ، َقد  َتَرَب َي    ، ْي  
َرتَددْه ، َوَا َيددَتَملسْف َّر  ْلددْب َعه  ددْرْه َوَا َيا  ددن  َْدداَلٍث : َكدداَ  َا َيددْ مر َََةددًدا َوَا ْيَعيَر َ ددْه مر اس َوتَددَرَب َي  
ََ َتمَ  َل َِ ْف الاسي ْر ، َوإرَذا  هر َرَق ْجَلَ اْؤْه َكَأيسَما َعَل  ْرْاوِر لسْمها يرءَما َرَجا ََْهاَبْه ، َّرَذا َتَملسَف ََط 
لريسدترهر  يْث ََوس يْثْهف  عر  َدْه َةددر ْرَغ ، َةدر ف  ، ، َوَا َيَتَ اََْعهَ  عر  َدْه ، َمن  َتَملسَف ََي َصْتها َلْه َةتس  َي  

ددارْر لرل َغرريدددبر َعَلددد   دددْه ، َوَيص  ْاددهَ  مر   دددا َيَتَعفس ددْب مرمس دددْه ، َوَيَتَعفس ددَحْمهَ  مر   دددا َيض  َْ مرمس ددَح َيض 
دد ددْتف  ال َه   ِْ :   َّرَذا َرََي  لرْاهْهف  َوَيْقدده ددَتف  ددَحاْبْه َلَء   ددَأَلترهر ، َةتسدد  َّرَذا َكدداَ  ََص  قرددهر َوَم   َهَر فرددي َم  ار
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يثَدْه  َادْ  َعَلد  َََةدٍد َةدر َاْل الثسَ اَا َّراس مرن  ْمَمدافرٍئ ، َوَا َيق  ْدوْه   . َوَا َيق  شر َطالرَب ال َحاَج ر َفَأر 
َِ : َكدداَ  َةتسدد  َيْفدد ددْلهْتْه ؟ َقددا ِْ ددَ  َكدداَ   َْ : َكء  دد َِ : ْقل  ددٍي ََو  قرَءدداٍم . َقددا َاَعددْه برَ ه  هََْه َيَءق 

ر  ُس ددهِر  ددْلهْت َرِْ ِْ-   -  ددا يرر َوالتسَ مرددرر ، َفَأمس دددر ددفر َوال َحددَ رر َوالتسق  ل  َنددٍ  : َعَلدد  ال حر َعَلدد  ََر 
َيترهر ال سَظددرَ  ددهر يْرْه َف رددي َت   دددر ددا تَددَ كرْرْه  َتق  ددترَماَع َبددي َن ال سددا ر ، َوََمس  ِ َِ : َتَ مرددْرْه  -َواار  -ََو  َقددا

دَ  َلدْه  دَت رزرْه ، َوْجمر ْبْه َوَا َي   ا رر َفَما ر َا ْيهصر ل ْف فري الصس َ  َلْه ال حر َ   ، َوْجمر َف رءَما َيب َق  َوَي  
ددَ   ددْ ْه برال ْح   َنددٍ  : ََخ  َهدداْ ْه  ال َحددَ ْر فرددي ََر  ددْه ، َوإرج  َقارددءَح لرَي  َتْهددها َع   ْكددْه ال  تَددْدوا برددهر ، َوَتر  لرَءق 

َرََ . خر ي َءا َواْل  َمْ  َلْهْف الدر لرْح َْمسَتْه ، َوال قرَءاْم يرءَما َيف   .153الرسَ َ  يرءَما ْيص 
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دهر  َمدا ال َ َخاَمد ر فردي ال َهج  ًمدا ْمَ خس ْلدْه: َفخ  : َقه  ِْ َْ َََبا ْعَاي ٍد، َيْقه ع  مر َِ  : َِ َعلرير بن َعا در ال َعزريزر ِر  َقا دترالْؤْه َمدَ  ال َفَمدا ْلدْه َوام  ْيا 
يلر وَ  ْنهْع الس ر  َبي َن الاسهر َِ َجرريدْر: َوال َمَهاَب ر. َوال َمر  ََ ْهدَه فردي ْكدلَر َشدٍئ، َقدا ، َوَكدَ لر َرْط فري الارهِر ْ وْب ال ْم    ً يرر َوال َم ال َقصر

رر الرسْجدْل السد ر  دع  ًس ْلدْه: َرْجدْل ال ِر َوَقه  َندا ر  َْ َعَلد  طر د د سْب َفَمَأيسَمدا َوْك   ًَ َر السدد ر  ا ََل دهر  برَهدا َشدَ َب ال ْعدْروقر ْم دب    َلدء َ  برال َر
ْر ال ْمع   دددع  ًس . َوال ْعَقء َصدددْ  ال ددددن َبدددي َن َهدددَ ي نر ِْ َفْهدددَه َجع  دددَهَ َر، َيْقددده يدر ال َفع  ددددر ًس َر ال ددد َ دددْر يرءدددهر َوال َقار دددَن ْتم  دددهن مر ْقدددهْص َوْهدددَه َيح 

ْلدد ددْب. َوَقه  ددهر ال َحل  ددَص ََو  َهدد سَر َفَعَلء  ِْ ْعَمددَر: َمددن  َلاسددَد ََو  َعقس ددْه َقدده  ، َومر   ددْ هرر ددَهابرين، الددزسَجْج فرددي ال َمض  َِ َاي نر  َرْج ال َحدداجر ْه ََ
ددٍر: يددْل بددن ْمَعمس : َجمر َِ ددْاهْغ فريَهددا، َقددا َرافرَهددا َوْهددَه ال ر ددبر ََ   َيْمددهَ  فريَهددا َتَقددهر ن َمددَ  َطددهٍِ فرددي ََط  َّرَذا َمددا ال َغايرَءدداْت  ال َحَهاجر

ددَب َوال ْعْيهَيددا ددَن ال َحَهاجر ف  ًمددا َوََجس َ  َيه  ِْ َفَلددء َ  ْهددَه  َبددَرَ  ددال، َيْقدده َاي نر َةتسدد  َيتسصر ْ  ال ترَقدداْا ال َحدداجر ٍ  َفددال َقر  ددرر َقددر  ْلددْه فرددي َغي  َوَقه 
، ََ س ال عَ  َمعرير َلْج، َوَذَكَر اأَلص  ََ ََب  ِْ لرلرسْجلر َّرَذا َكاَ  َكَ لر ََ َوَلمرن  َبي َ ْهَما ْفر َج ن، ْيَقا ْن َهَ اَكَ لر َتح  ر ْلدْه َبي َ ْهَمدا َرَب َت   . َوَقه 

ل ْظددْه َوَيت ددَهاَ  َاي نر ْ ْروْرْه غر ددَب َ رس ال َعددَرْق السدد ر  َبددي َن ال َحدداجر : َّرَذا َغضر ِْ ْرْه ال َغَضددْب، َيْقدده َ دد  َعددَرقن َيدددر ْلددْه ََق  ددترالْاْه. َوَقه  ْه َوام 
قسد ن  ددَف َوال َقَ ددا ََ   َيْمددهْ  يرءددهر  ر َيي نر َيع  رددي األَي  ددَهاْا اأَلَشددفر ََ   ال َعدر  ددَرَََن َق   َ دد  َوام  دْه َرْجددلن ََق  ِْ مر   ترَ دداٍع فرددي َقَصددَاترهر، ْيَقددا َمددَ  ار 

َءْ  َغي َر َ قرءَق ٍ  َء ر ال ْمْثهَْْ  ََ   َتْمهَ  اللَرح  ْلْه َكثر اللَرح  يَلٍ  َوَلمردن  فريَهدا  َيْمهَ  األَي ْف َ قرءًقا ا َقَ ا يرءهر. َوَقه  دن  َوا َطهر َكَثاَْد ن مر
د دَ ْب اأَلش  ْلدْه ََش  . َوَقه  دَ َتي نر ًس َلدً  فردي ال َ دْبْه َيع  ردي ةر ْلْه َهلرءْ  ال َ دفَر ََة  . َوَقه  ٍف َوا ْطهٍِ دَ ايرهر َغي رر َعظ   ِ َ ْب ْهدَه السد ر  فردي ََ

َرَََن َش  َباْا، َومر  هْ  َ بن َوام  ِْ مر  ْه َرْجلن ََش  ، ْيَقا د ر َوفردي اللَرثَداثر َوفردي ررقس ن َوَتَحدر ن َْ َلع  َءاْا فري َشَ َتي َها ْةدهس مس ر: َلم  ِْ ذر  الرر  َقه 
َلَبد رر الستردي َبدي َن الاس ع  ًس َنْ  ال . َوال ْمَ رس َ اْيْه َتَ ررقن  ِ درر  َكدال  ََي َءابرَها َشَ ْب َوال ْمَ لسْج ْهَه الس ر  فري ََ رن َيف  درسَر. َشدع  ،  ر َّرَلد  ال ر ََر َخ

: ًَ َِ اأَلع   َقا
َْ مرن  َيابري َعَل  َخاَتفر  َرَنتري َوَعَضض  َ  َم    اأَلَ  َلمسا اب َءَض

َتَلدَف ال سداْ  فرد ، اخ  ي ر ْف ال َمَر ر ْلْه َهخ  هَرَْ. َوَقه  َءْ  الصر م  يْد ال ْعْ ْب، َوالدر َءٍ ، ال فر يْد ْ م  ْلْه جر ْضدهْ َوَقه  َِ َبع  ، َفَقدا ي ر ف  ي ال َمدَرا ر
َظامر. َوال َمدَرا ر  يَ  ْرْؤوَ  ال عر َعْل ال َمَرا ر ْضْهف  َيف  ، َوَنع  ءْف األَل َهاحر َ اْه ََيسْه َعظر َظاْم، َوَمع  . هرَي ال عر يْ  فردي َغي درر َهدَ ا ال مرتَدابر

، َوَصد ال ر برال َم سي نر َدي نر ال ْمتسصر اعر َما ر اللسَ ا ر فري ال س ي َدا ر ال َعظ  دٍف َوالزَر ، ال َقَصدْب ْكدلر َعظ  َْ ال َقَصدبر دب  َِ  . َراعر َ ْه برْادهِر الد َر
َظدامر،  دْ ْه برْادهِر ال عر َما، َيصر هر تردَدا ر َما ام  هر دْاهطر ِْ ، َو َراَعي نر اَقي نر َوال َعْضَدي نر َوالد َر ث َل ال س د ر: ْجده َعَلديس ذر  ْمخٍَ مر مس َِ ْذو الرر َقدا

ددَداا ََ ددَّْ ال  فرددي ال َاددَر  َقَصددًبا خر َمددا َبع  ، ْيرريددْد ََ س َفيهر ددي نر َوال َقددَدَمي نر ْلددْه َشددئرْن ال َم س ددَل َوَقه  َرََ َوال خرالخر ددهر  ِ ددظر َراَ  برددال َاَر  اأْل ل  غر
دَن ال َقددَ  دْب برداأَلر ضر مر ررَها َوَعقرارَهدا َوْهدَه السد ر  ا َيل صر َن ال َقَدمر فري َباطر رَها َما َبي َن َصدد  ْمْص مر َِ اأَلخ  ، َقدا َر د َِ َمي نر فردي ال َه
َصداْ ، َيع   ْلدْه ْخم  دلن َوَقه  بر ْم  َتعر ده  ًس ْمْصدَها برال : َكدَأَ  ََخ  ديَر ًر دَرًَََ برإرب َاائرَهدا فردي ال َم دْف ام  ًَ  َيصر دَ  اأَلع  هر  ردي ََ س َذاَب ال َمه 
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َعظف م ها.  كا  عل  ه ه األخالق كلها، وعل  ما هه 
دْلف  َعزريدزن  }في كتبه العزيز: ولقد شهد له رنه به ه الخصاِ هِن َمن  ََيْ  ر َلَقد  َجااْكف  َرِْ

ءفن ]التهن : مر ريَن َراومن رسةر  [، 128َعَلء هر َما َع رترف  َةرريصن َعَلء ْمف  برال ْم  
ََ َفظ دا َغلردءَظ ال َقل دبر اَ وقاِ تعال  :   ََ َلْهدف  َوَلده  ْك د ر لر د َُ دَن  َمٍ  مَر دن  }َيبرَما َرة  دها  مر يَ ضر

ر َّر س  َُ دل  َعَلد   ََ َفَتَهكس د درر َفدإرَذا َعَزم  ر ْهف  فردي اأَلم  دَتغ  رر  َلْهدف  َوَشداور  ِ ْف َعد  ْهف  َوا ََ َفاع  لر َةه 
بر ال ْمَتَهكَرلريَن{ ) َ ْيحر  . ( ِهَر  ِ عمرا 159َُ

َهل العصاء  والقالء  والف اا والخًهي   والغلظد ؟! َعدنر  ه ا هه المبعهث في العرب، 
دددنر َببسددداٍ   ر  -رهددد  هللا ع همدددا  -اب  ُس  ِْ ددده َِ َخَادددَب َرِْ َِ  -   -َقدددا َيدددا ََيرَهدددا » َفَقدددا

ًَ ْعددَراًَ ْغددر ًا  ر ْةَ ددا ُس ددهْروَ  َّرَلدد   ًْ َِ  -ال سدداْ  َّريسْمددف  َمح  ددٍب  -ْْددفس َقددا َِ َخل  ) َكَمددا َبددَدَ َيا ََوس
دًدا َعَلي َ دا  يدْدْه َوع  درر اْلَيد ر ْيعر لريَن ( َّرَلد   خر َِ  -َّريسدا ْك سدا َفداعر َِ ال َخاَلئرددبر  -ْْدفس َقدا َََا َوإر س ََوس

ِر  دَما ًَر دف  َذاَت ال َخدْ  برهر دن  َْمسترد  َفْي   ٍِ مر ءْف ، َََا َوإريسْه ْيَفاْا برررَجدا َم ال قرَءاَم ر َّرب َراهر َ   َيه  ،  ْيم 
ِْ َيا َربَر ََْصء َحابر  دْد َفَأْقه َِ ال َعا  ِْ َكَمدا َقدا دَدَب . َفدَأْقه ْْها َبع  دَد رر  َمدا ََة  ََ َا َتد  ِْ َّريس   . َيْءَقا

ف  (  قريدَب َعَلدي هر ََ الرس د ََ ََي  د دا تَدَهفسي َت ر  ْك   ف  َفَلمس َْ فرديهر د يًدا َمدا ْ م  ف  َشهر َْ َعَلي هر الرْح ) َوْك   الصس
ِْ َّر س َه َْاار َلف  َيَزاْلها َتْهف   َيْءَقا ف  ْم  ْ  َفاَرق  َقابرهر ََع  يَن َعَل   َتدَر  .154رواه البخار  «  ْمر 

                                                                                                                                       
ترَ داعن َوْهدَه َمدأ ْخهذن  َصدا ن مرن  َقَدَمء هر يرءهر َتَفامر َعنر اأَلر ضر َوار  دْه َرْجدلن ْخم  ِْ مر   َرَن، ْيَقدا دَي ْهدم  دن  ْخْمهَصد ر ال دَبا نر َوهر مر

رن وَ  َما َتَم ر ، َيع  ري ََيسْهَما َمل َ َها ر َلء َ  فري ْظْههررهر ءْح ال َقَدَمي نر ْلْه َم ر َصاَي ن. َوَقه  َرَََن ْخم  : َي  ْاده َع  ْهَمدا ال َمداَا، َوام  َِ لرَهَ ا َقا
ْ ْن َيع  ري ََيس  َءا ال ر َءا َيع  ري التسَماْيَل َََخَ ْه مرن  َتَم س ْلْه َّرَذا َخَاا َتَم س َما. َقه  دَء ر، َيع  ردي ْه ا ْرَءاَب لرل َماار َعَلي هر  ً دْ  ال مر ْلدْه ْذَري  َوَقه 

ارددلن َعَلدد   َر فرددي َصددَاٍب، َََراهْ ْيرريددْد ََيسددْه ْمق  دَ  ال ْخَاددا. َكَأيسَمددا َيدد  َح ِر ، َوا ددَماار َفْعددْه َّرَلدد  ال س ددهر َغدداضن َبَصددَرْه ا َير  َمددا َبددي َن َيَدي 
دن  َيَظدررهر ا ثَدْر مر در مر َيَظدْرْه َّرَلد  اأَلر ضر ََك  : َخدافرَّْ الاس َِ دَرْه، َفَقدا ، ْْفس َف س َر ََ َيْمهْ  ال ْم  َح ََ َوَكَ لر ْلدْه َّرَذا ال َتَ د دَماَا. َوَقه  ل س

ءًعا، ْيرريَ  ََ َجمر ، ْهَه اللس ال َتَ  ْلْه َ مرثن . َوَقه  َّْ ال خر س ر َوالاسء شر هر، َفإر س فري َهَ ا َبع  ْل ْد ََيسْه ا َيل هر  ْعْ َقْه ْ وَ  َجَ در ده  ي ْن ال س
ْلددْه  ددٍث َوَقه  َِ َّرَلددد  َ مر ِْ َفَمددا يْث ََيسددْه َكدداَ  َّرَذا ََ   َيْادده ددْه َةددددر ، َومر   ددثن ددْه قريددَل لرل َرْجددلر َ مر ددَرَض َوَََشددداَح: َومر   ََع  ددَب  َّرَذا َغضر
د ًَر ث دلر َةدبَر ال َغَمدامر، َوااف تردَرارر ََ   ْتَم ْتْر َعدن  مر ْلْه: َوَي   َشاَةْ  ال َحدر َوَقد  َيْمهْ  ال َح سْر َوَقه  دن  َغي درر اار ًلا مر دَ اَ  َهداةر  ِ َر اأَل

َقَهً ، َوَةبر ال َغَمامر ال َادَرْ  َشدبسَه بردهر َبَءداَض  دن  ْمتْدَه ر َقه  َر مر َََغدرٍَ َكَأيسدْه َبدَر ن َتَحددس دَهاْب َعَلد   درر  ال ر : َيف  َِ َجرريدرن دَ ايرهر، َقدا  ِ ََ 
دد ددْد ا َيم  الرسائر ْلْهم  ددْه َقه  ، َومر   ددالرْاهَ  َوَََةددْدْهف  َرائردددن َواْ  الاس ْخْلهَ  ْرَواً ا، الددرر ْلددْه َيددد  ْلددْه لرْمددَغَمددامر َوَقه  ََه َلْهَهَقه  ْب  ددَدْه  ر ٍِ عر   لَر َةددا

دَرْم َّريسَمدا  دًعا ْيع  هر دهر َمه  َعدْل لرَ    ر ْن اأَلَمداكرَن، ََ  ا َيف  َََعددس َلدْه. ا ْيدهطر ًَ َوَقدد   دس ، َيع  ري عر دْه فردي َعَتا ن مر   لردْ  َةي دْث ْيم  َيف 
: َِ دَرْه، َفَقدا هر ْْدفس َف س هر ر الس ر  َيْمهْ  يرءهر َةاَجْتْه لرَ    ر دالمر  ال َمه  يثْدْه َعَلء دهر ال س دْه َةدر لردْ ، َومر   دي بردهر ال َمف  لردْ  َةي دْث َي  ترهر َيف 

ددهر ا تْدَ نَر  لر ر ْلددْه فردي َمف  يدْر. َوَقه  ْن ال َبعر در َكَمدا ْيددهطر ددفر َن الرسْجدْل ال َمَمدداَ  فردي ال َم   ِْ ا ََيسدْه َيَهد  ََ   ْيددهطر ْن يرءددهر ال َحدررْم، َيْقدده
َ  يرءهر ال َرَ اْا.ْيهَصْف يرءهر ال رر َّرَذا َْب َ  ع  ًَر لسَف ََيسْه َيَه  َعنر ال ْ َعَلء هر َوَِ ُس يْثْه َصلس     َرَ اْا َومر  ْه َةدر
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دددنر ف،  َصددحابه فالزمدده فإيدده طريدددب ال فدداَ   ايظددر مددا فددارق علءدده ال ادددي عددن َخالرددَد ب 
ٍر َقاَا َََتي   ْر ب ْن ْةف  َلمر ر َوْةف  ٍرو ال ر َمنر ب ْن َعم  َْ ر  َعا ْد الرسة  َِ َةدس َداَ  َقا َناَض َمع  ر  َ ا ال عر

ددْد َمددا  ََ َا ََجر دد َلْهف  ْقل  مر َب لرددَتح  يَن َّرَذا َمددا ََتَدده  ددن  َيددَزَِ يرءددهر )َوَا َعَلدد  السدد ر دداررَيَ  َوْهددَه مرمس َِ ددَن  ب 
َنا ر  َِ ال عر يَن. َفَقا َتبر ر يَن َوْمق  َ ا َوْقل َ ا َََتي َ اَب ََائررريَن َوَعائردر ْلْمف  َعَلء هر( َفَ لسم  مر ْض َصلس  برَ دا ََة 

ر  ُس  ِْ دده َ  مر  َهدددا ال ْعْيدددهْ   --َرِْ َظدددً  َبلرءَغددً  َذَرَفددد َاددَل َعَلي َ دددا َفَهَعَظَ دددا َمه عر ٍم ْْدددفس ََق  َذاَت َيددده 
َهدْد َّر  ٍع َفَمداَذا َتع  َظدْ  ْمدَه َر هر َمه عر ر َكدَأ س َهد ر ُس  َِ ده َِ َقائرلن َيدا َرِْ َ  مر  َها ال ْقْلهْب َفَقا َل َلي َ دا َوَوجر

 َِ ددد  ْمف  » َفَقدددا دددش  مر دددء ا َفإريسدددْه َمدددن  َيعر ًر دددًدا َةَب دددم  ر َوالاساَعددد ر َوإر   َعا  ر َوال س ُس دددَه   دددءْلف  برَتق  َْوصر
دلْ  يَن َتَم س در يَريَن الرساشر در ِْ س ر ال ْخَلَ اار ال َمه  تراَلًفا َكثريًرا َفَعَلء ْمف  برْ  ستر  َو در  َفَ َيَر  اخ  ا برَهدا ه َبع 

َعدددٍ   َعدد ن َوْكدددلس برد  َدَْدددٍ  برد  ددَدَْاتر اأْلْمدددهرر َفدددإر س ْكددلس ْمح  دد ر َوإريسددداْكف  َوْمح  ددها َعَلي َهدددا برال سَهاجر َوَعضر
 .155رواه َبه  او «. َهاَلَل ن 

َّريسددددا }ا يخ ددد  علددد  م ددددلف َ  هللا ِدددبحايه وتعددددال  َمدددر بتعظددددءف ياءددده فقدددداِ تعدددال : و 
دً  ددل َ اَب َشدداهر َِ ددَرًَ ََر  ددهلرهر َوْتَعددَزْروْه َوتْددَهَقْروْه َوْتَ ددَبْحهْه ْبم  ر َوَرِْ ْ ددها  بردداللس مر يًرا َلْت   ددًرا َوَيدد ر ًَ ا َوْمَب
ددياًل  [، وتعزيددره يصددره وتأييددده وم دد  كددل مددا ي ذيدده، وتددهقيره َّجاللدده 9، 8]ال ددتح:{َوََصر

َعادد  المددهل  ِددبحايه لهدد ا ال اددي المددريف مددن ال صدد ات العالءدد  وإكرامدده وتًددري ه، وقددد 
واألخددالق العظءمدد  مددا يدددعه كددل م ددلف َ  يحبدده ويعظمدده، فهدده محمددد َ : المحمدده  

مائه، محمه  الخصاِ والص ات. َهل َرهه ِو  ع د هللا وع د مالئمته، ع د 
مدن يظدر فدي َخالقده علدف َيهدا خيدر َخدالق الخلدب َوكدرم شدمائل البًدر، كدا  َصددق 

كً ددا، وَعظمهددف ع ددًها، َووفدداهف ذمدد ، َوشدددهف ال ددا  ةددديًثا، وَعظمهددف َمايدد ، َوجدده هف 
و ب دنر ال َعداصر  درر ر ب دَن َعم  ُس دَد  َْ َعا  َِ َلقريد رهد  هللا  -تهاهًعا. َعن  َعَااار ب دنر َيَ داٍر َقدا

ر  -ع هما  ُس هِر  َ  ر َرِْ ير  َعن  صر ارر  َْ ََخ  ر َّريسدهْ  -   -ْقل  ُس َِ َََجدل  ، َو َراَر . َقدا  فر  التسه 
د ًَر ًدا َوْمَب دل َ اَب َشداهر َِ َ ترهر فر  ال ْقر   ر َيا ََيرَها ال سار ر َّريسا ََر  َراَر برَبع َّر صر ْصهمن فر  التسه  ًرا َلَمه 
دَل ، َلدء َ  برَ دظٍَ َوَا َغلردءٍظ  ََ ال ْمَتَهكَر دمسي ْت َِ دهلر   ََ َعا ددر  َوَرِْ د يَرديَن ، ََي  ًَا لرأْلمَر ر  يًرا ، َوةر َوَي ر

ُسْ وَ  برَضدْه  ْ ه َوَيغ  رْر ، َوَلدن  َيق  يَرَئَ  َوَلمرن  َيع  يَرَئ ر ال س َفْ  برال س َهاقر ، َوَا َيد   ِ اٍب فر  اأَل خس َِ  َا 

                                                
 ال هاج  : جم  ياج  وهه َقص  األهرا - صحءح ( 4609ِ ن َب   او  ) - 155
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ًءدا ، ْيً دا ْعم  ََع  دَتْح برَهدا  ْ . َوَي   ُس َجداَا بردَأ   َيْقهْلدها َا َّرَلدَه َّراس  لسدَ  ال َعه  َو َذاًيدا  َةتس  ْيقردءَف بردهر ال مر
   156َخرجه البخار  .ْصم ا ، َوْقْلهًنا ْغل ً ا .

  وووووووووووووووووو

                                                
 ِخاب : صءساح -ن  ( الحَر : الحص 2125صحءح البخار ) - 156
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 توجيهه وتربيته وتعليمه ألصح به
 

  . يحي  بن َّبراهءف الءحي 
ِه هللا   بالفها  ومفالدَ الًرب وَهله، َّا َيه  -   -عل  الرغف من ايًغاِ ِر

ًها، ومعلَرمًا لهف عل  اختالم كا   ائمًا م  َصحابه مخالاًا ومعايًًا وْمَرنَر  ءًا ومهجَر
َةهالهف وَعمارهف، وا يترب مهط ًا من مهاطن الزلل َو جايبًا من جهايب الخاأ َّا 

 َوصلحه وني ه، وا مهط ًا من مهاطن الخير َّا ةَثهف علءه ورغاهف يءه. 
و فما  ي اكل َصحابه فرنما ةضر الاعام معه األعرابي ةديث عهد بااِالم، َ

بأيديهف ويعَلمهف  -   -الغالم والفاري  ممن ا يعرم   اب الاعام والًراب يءأخ  
 ويرنَريهف. 

ر  ُس هِر  : ))ْك سا َمَ  َرِْ َِ َرابريٌّ  -   -رو  َةمد َعن  ْةَ ي َ َ  َقا ََع  َفْأترَي برَاَعاٍم َفَفاَا 
ِْ َفَأَخَ   َرْ  َفَ َهَب َيَتَ اَو َرْ  َفَأه َهت  َفَأَخَ   -   -َكَأيسَما ْيا  هر َوَجاَات  َجاررَي ن َكَأيسَها ْتا  برَيدر

َِ ال سارير  -   -ال سارير  َها َفَقا َرابريَر  -   -برَيدر َع  ْتْمهْه َجاَا براأل  َيي  ء َااَ  َلمسا ََع  ًس َّر س ال
ر  ُس ْف   ِ َكرر ا لر الاسَعاَم َّرَذا َلف  ْي   َتحر ر ْكْلها((. َوال َفاررَي ر َي   ُس فر    َعَلء هر، بر  

هِر  رر َرِْ َْ ْغالًما فري َةف  : ))ْك   ِْ َلَمَ  َيْقه َِ ورو  البخار  وم لف عن ْعَمَر ب َن ََبري 
ر  ر  -   -ُس ُس  ِْ ه َِ لري َرِْ َ  ر َفَقا ح  ءْش فري الصس َ  َيدر  َتار : َيا ْغالْم -   -َوَكاَي

َ َوكْ  ُس فَر  ْد((. َِ َمتري َبع  ع  ََ طر َ  ترل  ، َفَما ََاَل ََ مسا َيلرء ََ َوْكل  مر ي ر  ل  برَءمر
وكا  ياَر لل ا  كلَرهف ويباي  الهفه  ب   ه وا ي يب ع ه َةدًا من َصحابه، وا 
يلت ي برئء  الهفد بل يبايعهف واةدًا واةدًا، َوةءايًا يفيا الرهَ من ال ا  ليبايعهه 

في َةدهف مظهرًا من مظاهر الًرب من بقايا الفاهلء  يءأب  َ   عل  ااِالم فير  
 يبايعه ةت  يزيله. 

ر  ُس  َِ ه : ))ََ س َرِْ ٍر ال ْفَه ريَر َبَ  ب نر َعامر َاَل َّرَلء هر  -   -رو  اامام َةمد َعن  ْعق  ََق 
 َِ ه ٍد َفَقاْلها: َيا َرِْ ََ َعن  َواةر  َ َعً  َوََم  َن َيَباَيَ  تر   :  َره  َِ ََ َهَ ا َقا َعً  َوَتَرك  ََ تر   ر َباَيع  ُس

َرَب((.  ءَمً  َفَقد  ََش  : َمن  َعلسَب َتمر َِ َخَل َيَدْه َفَقَاَعَها َيَباَيَعْه َوَقا ءَمً  َفَأ    َّر س َعَلء هر َتمر
َرَََر  ي َ َب ام   وقد َخ  به ا الم هج صحابته المرام رهي هللا ع هف ،فقد رو  َةمد َعن  ََ
َ َح َوَنَزَق  ر َّرَذا َجاَا مرن  َةاَجٍ  َفاي َتَه  َّرَل  ال َبابر َتَ ح  ُس : ))َكاَ  َعا ْد   َ ر َقاَل ُس َعا در 



 1084 

 :  َ َ َح َقاَل ٍم َفَتَ ح  : َوإريسْه َجاَا َذاَت َيه   َ َرْهْه َقاَل ٍا َيم  ْفَف مر سا َعَل  َشي  َءَ  ََ   َيه  َكَراهر
رريرر َفَدَخَل َفَفَلَ  َّرَل  َج  اري َفَرََ  َوعر  در  َعْفهَن تَ  ََ ال س َخل ْتَها َتح  َرَر َفَأ   َن ال ْحم  قري ري مر ر 

: َفَأَخَ ْه   َ قرَي لري يرءهر َقاَل َن َْر  َْ َخء  : ْقل   َ َْ َقاَل : َما َهَ ا ال َخء  َِ فري ْعْ قري َخء ًاا َقا
ر  ُس َِ َعا در  : َّر س   َِ ر َفَقَاَعْه ْْفس َقا ُس  َِ ه َْ َرِْ مرع  َِ بر  ر  ًَر :  -   - أَلغ  رَءاْا َعنر ال ِْ َيْقه

مْ  َ  َعي  ري َتق  ر ِْ َهَ ا َوَقد  َكاَي َْ َلْه: لرَف َتْقه : َفْقل   َ بن َقاَل ر  َق  َوالتسَمائرَف َوالتَرَهَلَ  شر  َّر س الرر
قريَها وَ  َتلرْف َّرَل  ْفالٍ  ال َيْهه ر َر َير  َْ ََخ  ََ َعَمْل َفْم   : َّريسَما َذلر َِ َ  َقا َلَ  َِ َكاَ  َّرَذا َرَقاَها 

 َِ َر ََ   َتْقهلري َكَما َقا هر َفإرَذا َرَقي ترَها َك س َع  َها َّريسَما َكاَ  َيم  رء ء َاا ر َكاَ  َي  ْخْ َها برَيدر ًس ال
ر  ُس  ِْ ه ََ -   -َرِْ فر ََي  َ اْؤَب  : ََذ هربر ال َبأ َ  َربس ال سا ر اش  َ اَا َّرا شر افري ا شر ًس ال

َقًما((.  َِ ْر  َ اًا ا ْيَغا ر  شر
:  -   -وكا   َِ ٍَ َقا يداعب َصحابه ويالعب َط الهف ،رو  م لف عن َََيْ  ب ْن َمالر

ر  ُس  ِْ ه َِ  -   -))َكاَ  َرِْ ِْ َلْه ََْبه ْعَمي ٍر َقا َ َن ال سا ر ْخْلًقا َوَكاَ  لري ََخن ْيَقا : ََة 
ر  ُس  ِْ ه : َفَماَ  َّرَذا َجاَا َرِْ َِ ءًما َقا : َكاَ  َفار َِ ْبْه َقا : َََبا ْعَمي ٍر َما  -   -ََة  ر َِ َفَر ْه َقا

 .)) : َفَماَ  َيل َعْب برهر َِ  َفَعَل ال رَغي ْر َقا
َما خدمه ومهالءه فلف يلن يلَل هف من العمل ما ا ياءقه ، ولف يبلتهف يهمًا ما َو 

ف فضاًل من َ  يضرنهف، بل َّيهف لف ي معها م ه مفَر  التأَفف عليهف. ف ي ي هره
ر  ُس  ِْ ه : ))َكاَ  َرِْ َِ َََي ن َل ري  -   -صحءح م لف َقا َِ َ نر ال سا ر ْخْلًقا َفَأر  مرن  ََة 

َهَب لرَما ََمَ  ي ََ   ََذ  َهْب َوفري َي   ر ر ا ََذ  ُس : َو َْ ًما لرَحاَجٍ  َفْقل  ر َيه  ُس  -   -َريري برهر َيارير 
ر  ُس  ِْ ه هقر َفإرَذا َرِْ ا َءاٍ  َوْهف  َيل َعْاهَ  فري ال ر َْ َةتس  ََْمرس َعَل  صر َقد   -   -َفَخَرج 

ََ َةي   : َيا ََْيء ْ  َََذَها  َِ َْ َفَقا َح ْت َّرَلء هر َوْهَه َيض  : َفَ َظر  َِ ْث َقَبََّ برَقَ اَ  مرن  َوَرائري َقا
ِر ريَن مَ    َ ْتْه تر   ر َلَقد  َخَدم  ُس : َو َِ َََي ن ر َقا ُس  َِ ه َْ َيَعف  َََيا ََذ َهْب َيا َرِْ : ْقل  َِ ََ َقا ْت ا َََمر 
ََ َكَ ا َوَكَ ا((.  ْتْه َهال َفَعل  ٍا َتَرك  ي  ًَ ََ َكَ ا َوَكَ ا ََو  لر ْتْه لرَف َفَعل  ٍا َصَ ع  ي  ًَ َِ لر ْتْه َقا  َعلرم 

بالتعلءف وهه عل  ةمار مر فًا ألةد َصحابه وذلَ بتمرار ال داا،  -   -ما قام ورن
َم ال ساريَر  َْ رر   َعَل   -   -وفي ه ا َّْاَر ايتباه ال ام . يقِه معاذ بن جال: ))ْك  

عديَ. ْف ِار ِاع ً  ِه هللا ِو : َيا ْمَعاْذ قلَ: لاءَ يا ِر َِ ِْ َلْه ْعَ ي رن َفَقا َماٍر ْيَقا ، ةر
عديَ. ْف ِار ِاعً  فقاِ: يامعاذ بن جال،  ِه هللا ِو فقاِ: يامعاذ، قلَ: لاءَ ِر
َبا ر  هر َوَما َةبر ال عر َبا ر ر َعَل  بر ُس رر  َةبس  عديَ. قاِ: َهل  َتد  ِه هللا ِو قلَ: لاءَ ِر
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ر  ُس : َفإر س َةبس  َِ َلْف َقا ََع  هْلْه  ْ َوَرِْ ُس  : َْ ر ْقل  ُس ررْكها برهر  َعَل    ً ْاْدوْه َوا ْي َبا ر ََ   َيع  َعَل  ال عر
ر َََفال ُس  َِ ه : َيا َرِْ َْ ررْب برهر َشي ًئا َفْقل   ً َب َمن  ا ْي ر ََ   ا ْيَع َر ُس َبا ر َعَل    َشي ًئا َوَةبس ال عر

ر ْهف  َفَيتسمرْلها(() ًَر : ا ْتَب َِ ْر برهر ال ساَ  َقا ًَر  ( .1ََْب
ف له م هج الدعَه  -   -ختار وقد ا َهل الءمن وِر معاذًا لي هب ع ه في  عَه 

ْعْهف  َّرَل   ئ َتْهف  َفا   ََه َل كرَتاٍب، َفإرَذا جر ًما  َتأ تري َقه  َِ  ََ ونماذا يادَ به ال ا  فقاِ له: ))َّريس
ر  ُس  ِْ ه ًدا َرِْ ْ َوََ س ْمَحمس ُس َهْدوا ََ   ا َّرَلَه َّرا   ً ارر ْهف  ََ   َي ََ َفَأخ  ََ برَ لر ، َفإر   ْهف  َََطاْعها َل

 ََ ََ برَ لر َلٍ ، َفإر   ْهف  َََطاْعها َل ٍم َوَلي  َ  َصَلَهاٍت فري ْكلَر َيه  ف  َخم  َ َقد  َفَرَض َعَلي هر ُس ََ س 
ََغ  رَءا ف  َصَدَقً  ْت  َخْ  مرن   َ َقد  َفَرَض َعَلي هر ُس ارر ْهف  ََ س  ، َفإر   ْهف  َفَأخ  ف  ف  َفْتَر ر َعَل  ْفَقَرائرهر ئرهر

َ ْه َوَني   ْلهمر، َفإريسْه َلء َ  َبي  َهََ ال َمظ  ، َواتسبر َ ع  ف  َهالرهر ََ َفإريساَب َوَكَرائرَف ََم  ََ برَ لر ر َََطاْعها َل ُس َن 
()) َفابن  (.2ةر

ِ، فيتعامل معها وكا  صحابته يرجعه  َّلءه في كل شيا ةت  في مخال ات األط ا
-   -   بأِلهب ترنه  عظءف بما يت اِب م  َِن الصغير ومرةل  الا هل . رو

َي َصارر  َل األ  مري َيخ  َْ ْغالًما ََر  : ))ْك   َِ َ ارر َر َقا ٍرو ال غر َبه  او  عن ََبري َرافر ر ب نر َعم 
مري ا -   -َفْأترَي بري ال سارير  : َيا ْغالْم لرَف َتر  َِ َل َفَقا مر ال سخ  : َفال َتر  َِ :  ْكْل َقا َِ َل َقا ل سخ 

َ ْه((.  وفي رواي   بر   َبا  : اللسْهفس ََش  َِ ْه َفَقا َِ َ لرَها ْْفس َمَ َح َرَ   ِ َْ فري ََ ْق َوْكل  مرمسا َي  
 للترم   قاِ: ))َشبعَ هللا َورواب((. 

ف في جمء  ةءاتهف له -   -مًارك  ال اي  -رهها  هللا عليهف  -يصف الصحاب  
ةضرها ِو رها، وت قده ألةهالهف الخاَص  والعاَم ، يءقِه َمير الم م ين عثما  بن 

ر -رهي هللا ع ه  -ع ا   ُس  َِ ه ا َ ا َرِْ ر َقد  َصحر ُس َ رر  -   -: ))َّريسا َو فري ال س
َهاَيا َوَيت َبْ  َجَ ائرَزَيا َوَيغ   (()َوال َحَضرر َوَكاَ  َيْعهْ  َمر  يَ ا برال َقلريلر َوال َمثريرر ِر  (.3ْزو َمَعَ ا َوْيَها

من َِاليب التعلءف َة  ها َوفضلها، َووقعها في ي   المخاطب  -   -وقد اختار 
َوقرنها َّل  فهمه وعقله، َوشَد تثايًتا في ي  ه، َوكثرها َّيضاةًا: فتارًَ ي َكد لهف التعلءف 

 داا، َوةءايًا بإبهام الًيا لحمل ال ام  عل  بالق ف، وتارًَ بالتمرار، َوخر  بال
َت رْاها  -   -اِتمًافه وال  اِ ع ه، كما في ةديث َبي هريَر عن ال ساريَر  : ))اج  َِ َقا

ْر، َوَقت ْل ال س   ر  ح  ْب براللسر، َوال َر ر  ًَر : ال َِ ؟ َقا ر َوَما ْهنس ُس  َِ ه ، َقاْلها: َيا َرِْ ب َ  ال ْمهنرَقاتر  ال س
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، َوَق    فر َم الزسة  ِر ال َيترءفر، َوالتسَهلَري َيه  ْل َما َنا، َوََك  ْل الرَر ، َوََك  ْ َّرا برال َحبَر ُس َم  ْم الستري َةرس
()) َ اتر ال َغافرالتر مر َصَ اتر ال ْم    (.4ال ْمح 

ا َوةءايًا يعَلمهف بأِلهب الًرح والاءا  والتههءح، وترتيب ال تائج عل  مقدماتها كم
ر  ُس  ِْ ه َِ َرِْ : َقا َِ ًَ ْْفس َيَ َث فريَها َفَقد  -   -في ةديث ََبري ْهَري َرََ َقا َد : ))َمن  َعَقَد ْعق 

َرَب، َوَمن  َتَعلسَب َشي ًئا ْوكرَل َّرَلء هر(() َحَر َفَقد  ََش  َِ َحَر، َوَمن   َِ5.) 
جل ال   ةلف بغير هللا، َوةءايًا يأتي تعلءمه بالم اِبات العاره  كما في قَص  الر  

َِ اب ْن ْعَمَر:  َب ر َفَقا : َا َوال َمع  ِْ َ  َرْجاًل َيْقه مر َِ ََ ))ََ س اب َن ْعَمَر  در ب نر ْعَاي َد ع  َِ كما رو  
ر  ُس  َِ ه َْ َرِْ مرع  َِ ر َفإريَري  ُس َلْف برَغي رر  ر َفَقد  كَ  -   -َا ْيح  ُس : َمن  َةَلَف برَغي رر  ِْ َ َر َيْقه

يثن َةَ نن .  ءَ  :  َهَ ا َةدر َِ ََْبه بر َرَب((. َقا  ََو  ََش 
 : َِ َب ر، َفَقا : َوال َمع  ِْ َ  اب ْن ْعَمَر َرْجاًل َيْقه مر َِ (( :ََ در ب نر ْعَاي َد ع  َِ ورو  اامام َةمد َعن  

ر  ُس  َِ ه َْ َرِْ مرع  َِ ر َفإريَري  ُس لرف  برَغي رر  : -   -َا َتح  ِْ ر َفَقد  َكَ َر  َيْقه ُس َمن  َةَلَف برَغي رر 
َرَب((.   َوََش 

ِه هللا  ، ورنما ي تايل بيده  -   -َوةءايًا يأتءه األعرابي الفافي يءغلظ للِر القِه
ِه هللا  ، ويفيبه َّل  -   -عل  طاءع  األعراب من الع ف والف اا، فيات ف له ِر

مَه معامل . رو  البخار  عَ  ي طلبه بح ن خلب ِو ًر َْ ََم  : ))ْك   َِ ٍَ َقا ن  َََي ر ب نر َمالر
هِر  ًَ  -   -َمَ  َرِْ َ ائرهر َجا َ  َرابريٌّ َفَفَاَ  بررر ََع  َرَكْه  َء ر َفَأ   َرايريٌّ َغلرءْظ ال َحاشر َوَعَلء هر ْبر  ن َيف 

َح ر َعاتربر ال ساريَر  ْت َّرَل  َص   : َفَ َظر  َِ َََي ن ًَ َقا يَد َءْ  َوقَ  -   -َشدر د  ََْسَرت  برَها َةاشر
ََ َّرَلء   ر الس ر  عر  َدَب َفال َتَ  ُس ِر  ن  َما : َيا ْمَحمسْد ْمر  لري مر َِ َر َجا َ ترهر ْْفس َقا دس َ اار مرن  شر هر الرَر

ََ ْْفس َََمَر َلْه برَعَااٍا((.   َفَضحر
ًَ َرَج َ  ر  وفي رواي  لم لف: ))ْْفس َجَاَ ْه َّرَلء هر َجا َ  ُس ((. -   -َيارير  َرابريَر َع  رر األ   فري َيح 

ر  ُس هِر  َيْتْه فري ْعْ بر َرِْ َ  َةاشر ْ  َوَةتس  َبقرَي بس ال ْار  ًَ يثر َهمساٍم: ))َفَفاَذَبْه َةتس  اي  َوفري َةدر
-   - .)) 

ضب ولمَ ه، لما َر  رجاًل لب  ِهارًا من يحا  يقي به مرهًا يأخ  في العضد، غ
َجره ويهره.   علءه و
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َراْ  ب ْن ْةَصي ٍن: ))ََ س ال ساريس  م  َِ  -   -فعن عر ََب َصَر َعَل  َعْضدر َرْجٍل َةل َقً ، ََْراْه َقا
ً ا  : َََما َّريسَها ا َتزريْدَب َّرا َوه  َِ َ  ر َقا َن ال َهاهر : مر َِ هر؟ َقا ََ َما َه ر : َوي َح َِ ٍر َفَقا مرن  ْص  

َها  ََ َََبًدا(()اي ار   َلح  ََ َما ََف  َي َعَلء  َس َوهر ََ َله  مر ََ َفإريس  (.6َع  
ِه هللا  ل   ه، ََما ه ا ولدَما َر  مظهرًا من مظاهر  -   -فه اب لف يغضب ِر

بعث بتمميل َ يا  الخلب ب ا   -   -، ةيث َيه -عز وجل  -الًرب غضب هلل 
ل عقهلهف ب ا  الخرافات والخزعاالت، والفَد الْه َءات والتعَلب بالمخلهقين، وعل  تممي

لرَح  لألةهاِ كلها  ي ها  ، المزَكء  لل  ه ، الْمص  في األمهر ال افع  المرَقء  للعقِه
 (.7و يءاها)

ْت  : ))َلَقد  ْقد  َِ ورنما لحقه األط اِ فأركاهف معه عل  بغلته. فعن َّرَيا ن َعن  ََبرءهر َقا
ر  ُس َرََ ال ساريَر َوال   -   -برَ اريَر  َخل ْتْهف  ْةف  َباَا َةتس  ََ   ه  ًس َلَتْه ال  -   -َحَ نر َوال ْحَ ي نر َبغ 

اَمْه َوَهَ ا َخل َ ْه(()  (.8َهَ ا ْقدس
 ََ ر ب ْن ْبَري َد ُس بل رنما يِز وترب الخاب  من الم ار وةمل األط اِ ْف َتَف خااته:َعا ْد 

َْ ََبري ْبَري   مرع  َِ ر َقاِ: )) ُس  ِْ ه : َكاَ  َرِْ ِْ ََ َيْقه ْاْاَ ا َّرذ  َجاَا ال َحَ ْن  -   -َد َيخ 
ر  ُس  ِْ ه ْثَرا ر َفَ َزَِ َرِْ َءا ر َوَيع  ًر َمَرا ر َيم  َما َقمرءَصا ر ََة  مرَن  -   -َوال ْحَ ي ْن َعَلي هر

: َِ َهاْلْمف  َوََو اْ ْكف  فرت َ  ن{  ال مر  َارر َفَحَمَلْهَما َوَوَهَعْهَما َبي َن َيَدي هر ْْفس َقا ْ: }َّريسَما ََم  ُس َصَدَق 
يثري  َْ َةدر ارر  َةتس  َقَاع  ْثَرا ر َفَلف  ََص  َءا ر َوَيع  ًر اريسي نر َيم  ْت َّرَل  َهَ ي نر الصس َفَ َظر 

ْتْهَما(()  (.9َوَرَفع 
ِه هللا  َالته، فقد بم مر ايتدب له رجاًل من صاةاته؛ لء -   -وإذا ِم  ِر قهم بإ

ِه هللا  -رهي هللا ع ه  -رو  ل ا علي بن َبي طالب  بعثه بمهَم   -   -َ  ِر
وهي ت هي  القاهر باألرض وعدم رفعها، وطم  التماْيل والصهر. رو  م لف في 

َِ لري َعلرير ب ْن ََبري َطالرٍب: ََا ََ  : ))َقا َِ در َر َقا َِ َ ََ َعَل  صحءحه َعن  ََبري ال َهءساجر األ  َعْث ب 
 ِْ ه ًفا َّرا  -   -َما َبَعَث ري َعَلء هر َرِْ رر  ً َتْه َوا َقا ًرا ْم َثاًا َّرا َطَم   ََ   ا َتَدَع ترم 

َتَها((.  : ))َوا ْصهَرًَ َّرا َطَم   َِ ي َتْه((، وفي رواي َ َقا هس َِ 
ِه هللا يخَص َةدًا من َقارنه بعلف  و  ال ا . ف ي صحءح  م لف َعن  ولف يلن ِر

ر  ُس  ِْ ه ْلف  َرِْ ئرَل َعلريٌّ َََخصس ِْ (( : َِ َ ا  -   -ََبري الارَ ي لر َقا : َما َخصس َِ ٍا؟ َفَقا ي  ًَ بر
ر  ُس  ِْ ه :  -   -َرِْ َِ ء  ري َهَ ا َقا َِ ٍا َلف  َيْعفس برهر ال ساَ  َكافسً  َّراس َما َكاَ  فري قرَرابر  ي  ًَ بر
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ءَ  ً  َرَج َصحر َرَق َمَ اَر َفَأخ  َِ ْ َمن   ُس ر َوَلَعَن  ُس ْ َمن  َذَبَح لرَغي رر  ُس ْتهبن فريَها َلَعَن   َمم 
ًْا((.  در ْ َمن   َو  ْمح  ُس ْ َمن  َلَعَن َوالرَدْه َوَلَعَن  ُس ضر َوَلَعَن  َر   األ 

ل الا ءات الصغيرات لرَيل َعا َن م  عائً   َ  -رهي هللا ع ها  -وكا  يِر ًَ . َعن  َعائر
َْ ََل َعْب برال َاَ اتر عر  َد ال ساريَر  -رهي هللا ع ها  - : ))ْك    َ َوَكاَ  لري  -   -َقاَل

ر  ُس  ِْ ه ْب َيل َعا َن َمعري َفَماَ  َرِْ ْنْهنس َّرَليس  -   -َصَهاةر ْه َيْءَ رَر َن مر   َّرَذا َ َخَل َيَتَقمسع 
ي(()  (.10َفَيل َعا َن َمعر

ََ عن التعلءف والتهجءه في ةاِ الصح  والمرض فقد كا  بعَّ  -   -كا  و  ا ي  
 ي ائه يقصصن علءه بعَّ القصص وهه في مرهه، لعَل ذلَ من َجل ت ليته.

  َ ًَ َتَم  ال سارير  -رهي هللا ع ها  -ف ي البخار  وم لف عن َعائر : ))َلمسا اش   َ    -َقاَل
َّْ يرَ ائرهر  - َلَمَ  َوَْمر َذَكَرت  َبع  َِ َ  َْمر  ِْ َلَها َماررَيْ  َوَكاَي ًَ ر ْيَقا ضر ال َحَب َك رءَ ً  َرََي َ َها برَأر 

يَر فريَها َفَرَفَ   -رهي هللا ع هما  -َةاريَبَ   ًَ ر َفَ َكَرَتا مرن  ْة   رَها َوَتَصاور َض ال َحَب َََتَتا ََر 
َر َّرَذا َماَت مر    : َْوَلئر َِ ْه َفَقا َِ ْروا يرءهر َرَ  ًدا ْْفس َصهس فر ا َعَل  َقا ررهر َم   الرْح َبَ ه  ْهْف الرسْجْل الصس

ر((.  ُس َراْر ال َخل بر عر  َد  َر شر هَرََ َْوَلئر ََ الصر  ترل 
اِتدرب عل  ي ائه ونَين هالِ َولئَ ال صار   -   -فعل  الرغف من مرهه 

وا صهرًا فيها. وقد تعامل م  ةيث اتخ وا الم اجد عل  قاهر الصالحين وصَهر 
َخااا األعراب الف اَ بالحلم  والتأيي م  الحلف والصار عليهف والص ح ع هف، 

 وة ن تهجيههف وإرشا هف وترنيتهف، م  غاي  الرةم  والَرف  بهف. 
ر  ُس هِر  در َمَ  َرِْ فر ْن فري ال َم   : ))َبي َ َما َيح  َِ ٍَ َقا ذ  َجاَا َّر  -   -فعن َََيْ  ب ْن َمالر

ر  ُس هِر  َحاْب َرِْ َِ ََص  در َفَقا فر ِْ فري ال َم   َرابريٌّ َفَقاَم َيْاه َِ -   -ََع  : َقا َِ : َمه  َمه  َقا
ر  ُس  ِْ ه َِ ْْفس َّر س -   -َرِْ ررْمهْه )َ  اتقاعها علءه بهلته( َ ْعهْه َفَتَرْكهْه َةتس  َبا : ا ْتز 
 َِ ه ِر َوا َ َعاْه َفقَ  -   -َرِْ ٍا مرن  َهَ ا ال َاه  ي  ًَ ْلْح لر َد ا َتص  هر ال َمَ اجر َِ َلْه: َّر س َه ر ا

ر  ُس رر  ك  ِْ  -عز وجل  -ال َقَ رر َّريسَما هرَي لر ر ه َِ َرِْ الَر َوقرَراَاَر ال ْقر   ر ََو  َكَما َقا   -َوالصس
 -  ٍمر َفَفاَا برَدل ه َن ال َقه  : َفَأَمَر َرْجاًل مر َِ ًَ سْه َعَلء هر(()َقا  (.11 مرن  َماٍا َف

وكا  لاء ًا رةءمًا رقءقًا في معاملته ألصحابه وفي تعامله م  َخاائهف.  يصف ل ا 
َيَ  ب نر  -كما في صحءح م لف  -ذلَ معاوي  بن الحلف ال لمي يءقِه  َعن  ْمَعاور

َ ا َََيا ََْصلَري َمَ  َرِْ  : ))َبي  َِ َلمريَر َقا ر ال َحَمفر ال ر ُس مر  -   -هِر  َن ال َقه  َّرذ  َعَاَ  َرْجلن مر
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َءاه  َما َشأ ْيْمف  َت  ْظْروَ   َل َْمَر : َوا ْْم  َْ ْم برَأب َصاررهرف  َفْقل  ْ َفَرَمايري ال َقه  ُس  ََ َةْم : َير  َْ َّرَليس َفْقل 
ف  َفَلمسا رَََ  هر َخاذر ف  َعَل  ََف  يهر ررْنهَ  برَأي در َر َفَلمسا َصلس  َفَفَعْلها َيض  َل َِ ْتهَي ري َلمر َري  ي ْتْهف  ْيَصمَر

ر  ُس  ِْ ه لرءًما مر  ْه  -   -َرِْ َ َن َتع  َدْه ََة  َلْه َوا َبع  َْ ْمَعلَرًما َقا  ي َما َرََي  َيبرَأبري ْهَه َوَْمَر
هر ا : َّر س َه ر َِ ر َما َكَهَريري َوا َهَرَن ري َوا َشَتَم ري َقا ُس ان مرن  َيَأ ْلْح فريَها َشي  الََ ا َيص  لصس

ر  ُس  ِْ ه َِ َرِْ َْ ال ْقر   ر ََو  َكَما َقا اريْر َوقرَراَا ارءْح َوالتسم   -   -َكالمر ال سا ر َّريسَما ْهَه التس  
  ِ ْ براا ر ُس لرءسٍ  َوَقد  َجاَا  ٍد برَفاهر يْث َعه  ر َّريَري َةدر ُس  َِ ه : َيا َرِْ َْ المر َوإر س مر سا ررَجاًا ْقل 

ْدوَيْه فري  ان َيفر : َذاَب َشي  َِ ِن َيَتَايسْروَ  َقا : َومر سا ررَجا َِ ف  َقا : َفال َتأ ترهر َِ اَ  َقا َيأ ْتهَ  ال ْمهس
َْ َومر سا ررَجا : ْقل  َِ ، َقا يسْمف  : َفال َيْصدس بساحر َِ اب ْن الصس ، َقا يسْهف  ِن َيْخارهَ  ْصْدوررهرف  َفال َيْصدس

َ  لري َجاررَي ن َتر َع   : َوَكاَي َِ َر َفَمن  َواَفَب َخاسْه َفَ اَب َقا َي ارَءاار َيْخ : َكاَ  َياريٌّ مرَن األ  َِ َقا
َها  اٍَ مرن  َغَ مر ًَ يْب َقد  َذَهَب بر ٍم َفإرَذا ال َر َْ َذاَت َيه  َغَ ًما لري قرَاَل َْْةٍد َوال َفهسايرءس ر َفاطسَلع 
ر  ُس  َِ ه َْ َرِْ ً  َفَأَتي  ْتَها َصلس ْ هَ  َلمر َري َصَلم  َِ ْف َكَما َيأ  َِ    -َوَََيا َرْجلن مرن  َب ري  َ َم  

َِ َلهَ  - : ائ تر ري برَها َفَأَتي ْتْه برَها َفَقا َِ ترْقَها َقا َْع  ر َََفال  ُس  َِ ه : َيا َرِْ َْ ََ َعَليس ْقل  ا: َفَعظسَف َذلر
ُسْ  َها َفإريسَها ََي َن  ترق  ََع   : َِ ر َقا ُس  ِْ ه ََ َرِْ : ََي   َ : َمن  َََيا َقاَل َِ َماار َقا : فري ال س  َ  َقاَل
َ  ن((.  مر  ْم  

ِه هللا  : ))َمن  َََت   -   -وقد ََكد ِر َِ يهءه عن َّتءا  المها  في مهطن  خر فقا
ِْ فَ  َقْه برَما َيْقه ً ا ََو  َعرساًفا َفَصدس ٍد َكاهر َِ َعَل  ْمَحمس  (  -())12  -َقد  َكَ َر برَما َْي زر

وقد بلي من َرفته ورةمته َ  يصعد الصاَي عل  ظهره وهه ِاجد يصلي بال ا   
 يءايل ال فه  كراه  َ  يعَفل الصاَي. 

ر  ُس  ِْ ه : ))َخَرَج َعَلي َ ا َرِْ َِ اٍ  َعن  ََبرءهر َقا ر ب نر َشدس ُس َد   -   -َعن  َعا در  فري َّرة 
ر  ُس  ِْ ه َم َرِْ اار َوْهَه َةامرلن َةَ ً ا ََو  ْةَ ي ً ا َفَتَقدس ًَ َفَهَهَعْه ْْفس َكاسَر  -   -َصالَتير ال عر

ي َوإرَذا  ِر َْ َرَ  َِ ََبري: َفَرَفع  ًَ َََطاَلَها َقا َد ف  َِ َراَيي  َصالترهر  الَر َفَصلس  َفَ َفَد َبي َن َظه  لرلصس
ر الصس  ُس هِر  رر َرِْ ْفه ر  َفَلمسا َقَض   -   -ارير َعَل  َظه  ِْ َْ َّرَل   دن َفَرَجع  اجر َِ َوْهَه 

ر  ُس  ِْ ه ََ  -   -َرِْ َراَيي  َصالتر َت َبي َن َظه  َفد  َِ  ََ ر َّريس ُس  َِ ه َِ ال ساْ : َيا َرِْ الََ َقا الصس
ًَ َََطل َتَها َةتس  َظَ  سا ََيسهْ  َد ف  ََ َلف  َيْمن   َِ : ْكلر َذلر َِ ََ َقا رن ََو  ََيسْه ْيهَة  َّرَلء  َقد  َةَدَث ََم 

َي َةاَجَتْه(() َلْه َةتس  َيق ضر ََْعفَر    ََ َْ َتَحَل ري َفَمرره   ( 13َوَلمرنس اب  ري ار 
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ر  ُس  َِ ه ََ: ))ََ س َرِْ َه َةامرلن ََْماَمَ  َكاَ  ْيَصلَري َوهْ  -   -رو  ال  ائي َعن  ََبري َقَتاَ 
َفَد َوَهَعَها َوإرَذا َقاَم َرَفَعَها((.  َِ  َفإرَذا 

 ًَ بل َّ  َرفته ورةمته بال ا  ةملته عل  تخ ء  الصالَ ب اب بلاا صاَي مراعا
ر  ُس  ِْ ه َِ َرِْ : َقا َِ ٍَ َقا ْخْل فري -   -لحاِ َمه. َعن  َََي ر اب نر َمالر : ))َّريَري ا  

الَر َوإريَر  در َْمَرهر الصس َلْف لرَهج  ََع  َْ فري َصالتري مرمسا  اريَر َفَأَتَفهس َمْ  ْبَماَا الصس  ِ ي َْرريْد َّرَطاَلَتَها َفَأ
())  (. 14برْبَمائرهر

َ   التي مات بها ابن ال اي  َبَ :  -   -في ال س يَرَْ اب ْن ْشع  َّبراهءف ،يقِه ال ْمغر
َم َماَت  ْ  َيه  م  ًس َر ال ِْ ))اي َمَ َ  ه َِ َرِْ ءَف َفَقا تر َّرب َراهر َ  لرَمه  َِ ال ساْ : اي َمَ َ  ءْف َفَقا   -َّرب َراهر

 - تر َََةٍد َوا لرَحَءاترهر َفإرَذا َ ا ر لرَمه  ر ا َي  َم ر ُس َ  َوال َقَمَر  َيَتا ر مرن   َياتر  م  ًس : َّر س ال
َ َوَصلرها َةتس   ُس ْعها  ِه هللا َرََي ْتْمهْهَما َفا   جمء   -   -َي  َفلرَي((. فاَد  ب لَ ِر

 األوهام والخرافات الم تًَر في الفاهلء . 
ٍَ  -   -وكا   رهي هللا ع ه  -ا يملَ عي ءه من شَدَ الرةم  ،فَعن  َََي ر ب نر َمالر
ر  - ُس هِر  : ))َ َخل َ ا َمَ  َرِْ َِ ء ٍ  ال َقي نر َوَكا َ  -   -َقا َِ ءَف  َعَل  ََبري  ب َراهر ئ ًرا ارر  -ظر

ر  -علءه ال الم  ُس  ِْ ه ََ  -   -َفَأَخَ  َرِْ َد َذلر ءَف َفَقاسَلْه َوَشمسْه ْْفس َ َخل َ ا َعَلء هر َبع  َّرب َراهر
ر  ُس هِر  َ  َعي َ ا َرِْ هر َفَفَعَل ءْف َيْفهْ  برَ    ر َِ َلْه عاد الرةم -   -َوإرب َراهر ررَفا ر َفَقا نر ب ْن َت  

ٍم  َم ن ْْفس -رهي هللا ع ه  -َعه  ٍم َّريسَها َرة  : َيا اب َن َعه  َِ ر َفَقا ُس  َِ ه ََ َيا َرِْ : َوََي 
 َِ َر  َفَقا َه  -   -ََت َبَعَها برْأخ  ِْ َّرا َما َير  َزْ  َوا َيْقه َمْ  َوال َقل َب َيح  : )َّر س ال َعي َن َتد 
 ََ ْزوْيهَ (() َرنرَ ا َوإريسا بر رَراقر ءْف َلَمح   (.15َيا َّرب َراهر

 ___________________ 
 ( رواه البخار  وم لف. 1) 
 ( البخار  وم لف.2)
 ( رواه َةمد. 3)
 ( رواه البخار  وم لف. 4)
 ( رواه ال  ائي. 5)
 ( رواه َةمد وابن ماج . 6)
 . 37( القِه ال ديد ص 7)
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 ( رواه م لف. 8)
 ( رواه الترم   وة  ه. 9)
 ( رواه البخار . 10)
 ( رواه البخار  وم لف. 11)
 ( رواه َةمد عن َبي هريَر. 12)
 ( رواه ال  ائي. 13)
 ( رواه ابن ماج . 14)
 ( رواه البخار . 15)
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 157بعُض شم ئله ووص ي ه
 

  لتيسير والرعقاألمُر ب
َِ  -   -َََيٍ  َعنر ال سار َر  َعن    ْروا َوَا ْتَ  َرْروا » َقا ًَر ْروا ، َوَن ْروا َوَا ْتَع َر  . 158«َي َر
ر و   ُس دهِر  در َمدَ  َرِْ دفر ْن فرد  ال َم   َِ َبي َ َما َيح  ٍَ  َقا َرابرد ٌّ  --عن َََيَ  ب نر َمالر ََع  َّرذ  َجداَا 

 َِ در َفَقا فر ِْ فر  ال َم   ر َفَقاَم َيْاه ُس هِر  َحاْب َرِْ ر  -- ََص  ُس  ِْ ه َِ َرِْ َِ َقا  --َمه  َمه . َقا
ررْمددهْه َ ْعددهْه »  ر «. َا ْتز  ُس  َِ دده . ْْددفس َّر س َرِْ َِ َِ َلددْه  --َفَتَرْكددهْه َةتسدد  َبددا َّر س » َ َعدداْه َفَقددا

ِر وَ  ددن  َهددَ ا ال َاده  ٍا مر دد   ًَ ددْلْح لر َد َا َتص  هر ال َمَ دداجر ر َعددزس َوَجددلس َهد ر ُس رر  ك  ددَ  لردد ر َقددَ رر َّريسَمددا هر َا ال 
اَلَر َوقرَراَاَر ال ْقر   ر  ر «. َوالصس ُس  ِْ ه َِ َرِْ مر َفَفداَا --ََو  َكَما َقا َقده  َن ال  َِ َفَأَمَر َرْجاًل مر .َقا
ًَ سْه َعَلء هر.  159برَدل ٍه مرن  َماٍا َف

َِ  --وَعن  َجرريٍر َعنر ال سار َر   َرمر ال َخي َر » َقا َب ْيح  ف  َرمر الرَر  160«.َمن  ْيح 
و جر ال سار َر و  ََ  َ ًَ ر  --َعن  َعائر ُس  َِ ه َِ  --ََ س َرِْ دبر » َقدا َ َرفريدبن ْيحر ُس دْ  َّر س  ًَ َيدا َعائر

ار  ار  َعَل  ال ْع  فر َوَما َا ْيع  ف بر َما َا ْيع  ار  َعَل  الرَر َب َوْيع  ف  َهاهْ الرَر ِر  .161«  َعَل  َما 
و جر ال سار َر  ََ  َ ًَ َِ  --َعنر ال سار َر  --وَعن  َعائر ٍا َّراس » َقدا دَب َا َيْمدهْ  فرد  َشد   ف  َّر س الرَر

ٍا َّراس َشاَيْه   .162«.ََاَيْه َوَا ْي  َزْع مرن  َش  
 ومن ذلك الحذر من الغضب
ْ دددفر قددداِ جدددل وعدددال فدددي بءدددا  بعدددَّ َوصدددام المددد م ين: }وَ  َت رْادددهَ  َكَبدددائرَر اا ر يَن َيف  السددد ر

ْاها ْهف  َيغ  رْروَ { ) َش َوإرَذا َما َغضر  .( ِهَر الًهر  37َوال َ َهاةر
دددَرََ و   ر  -رهددد  هللا ع ددده  -َعدددن  ََبرددد  ْهَري  ُس  َِ ددده َِ  -   -ََ س َرِْ يْد » َقدددا ددددر ًس َلدددء َ  ال

يْد الس ر  در ًس َرَع ر ، َّريسَما ال َ ْه عر  َد ال َغَضبر برالصر َْ َي   لر  .  .163«   َيم 
                                                

هع  خاب الم ار  - 157  (4934/ ص  1)ج  -مِه
 ( 69صحءح البخار  ) - 158
 شن : صبه صبا متقاعا -( 687صحءح م لف ) - 159
 (6763صحءح م لف ) - 160
 ( 6766صحءح م لف ) - 161
 ( 6767صحءح م لف ) - 162
 ( 6114صحءح البخار  ) - 163
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دَرََ   َِ لرل سارد َر  -رهد  هللا ع دده  -وَعدن  ََبرد  ْهَري  َِ  -   -ََ س َرْجداًل َقدا د ر  . َقددا صر » ََو 
َضب   َِ « . َا َتغ  َراًرا ، َقا َ  مر َضب  » َفَر س  .. 164«َا َتغ 

 ومنه الحلم واألن ة
لرَ دا فَعن  ََاررٍع َوَكاَ  فر    دن  َرَواةر يَ دَ  َفَفَعل َ دا َيَتَبداَ ْر مر َ ا ال َمدر م  دا َقددر َِ َلمس در َعا در ال َقء  ر َقا َوف 

ددْل َيددَد ال ساردد َر  َلددْه  --َفْ َقاَر َِ  -َوررج  ْر اأَلَشددجر َةتسدد  ََتَدد  َعي َاتَددْه َفَلددبرَ   -َقددا دد ر َواي َتَظددَر ال ْم  
َنء هر ْْفس َََت  ال سار س  َِ َلْه  --َْه  َْ » َفَقا ل ْف َواأَلَيا ْ ال حر ُس ارْهَما  ََ َخلسَتي نر ْيحر َِ َيدا «. َّر س يرء َقدا

 َِ َمددا َقددا ْ َجَاَل ردد  َعَلي هر ُس َمددا ََمر  ر َََيددا َََتَخلسددْب برهر ُس  َِ دده َمددا » َرِْ ََ َعَلي هر ْ َجَاَلدد ُس َِ «. َبددلر  َقددا
ر الس ر  َجاَ  ْد للرس هْلْه.ال َحم  ْ َوَرِْ ُس ارْهَما  َل ر  َعَل  َخلسَتي نر ْيحر

165 
 ومن ذلك الوصي  ب لج ر

ددنر ْعَمددَر   ر  -رهدد  هللا ع همددا  -َعددنر اب  ُس  ِْ دده َِ َرِْ َِ َقددا ا رريددْل :» -   -َقددا َِ جر َمددا ََا
ْْْه  ْيَهرَر َِ َْ ََيسْه  ي ر  برال َفارر َةتس  َظَ     .  166«ْيهصر

ر َعددن  ََبردد  ذَ و  ُس  ِْ دده َِ َرِْ َِ َقددا ثرر  َماَاَهدددا »  --رٍَ َقددا ََ َمَرَقددً  َفددَأك  دد َيدددا َََبددا َذرٍَ َّرَذا َطَبخ 
 ََ يَراَي  . 167«َوَتَعاَهد  جر

َِ َّر س َخلريلردد  و  َصدداير   --َعدن  ََبردد  َذرٍَ َقدا ثرر  َمداَاْه ْْددفس اي ْظددر  » ََو  ََ َمَرًقددا َفددَأك  د َّرَذا َطَبخ 
ٍَ مرن   ْروٍم  ََه َل َبي  ا ْهف  مر  َها برَمع  ََ َفَأصر يَراير  168«.جر

ر    ُس  ِْ دده َِ َرِْ َِ َقددا ددَرََ َقددا ددرر :»  -   -وَعددن  ََبردد  ْهَري  مر اْلخر ر َوال َيدده  ْن بردداللس مر َمددن  َكدداَ  ْيدد  
رر َفل ْءم ررم  َهء  َ  مر اْلخر ر َوال َيه  مرْن براللس ذر َجاَرْه ، َوَمن  َكاَ  ْي   ر َفاَل ْي   ْن برداللس مر ْه ، َوَمن  َكاَ  ْي  

  َ ْم رر َفل َءْقل  َخي ًرا ََو  لرَءص  مر اْلخر  .169« َوال َيه 
 ب ألطف    رحمال

  ٍَ ر  -رهد  هللا ع ده  -َعن  َََي ر ب نر َمالر ُس دهِر  َِ َ َخل َ دا َمدَ  َرِْ َعَلد  ََبرد   -   -َقدا
ء ٍ  ال َقي نر  ب َراهر  -َِ ئ ًرا ار داَلْم  -ءَف َوَكاَ  ظر ر  -َعَلء هر ال س ُس  ِْ ده ءَف  -   -َفَأَخدَ  َرِْ َّرب دَراهر

                                                
 ( 6116) صحءح البخار   - 164
 العيب  : م ته ع الثءاب-صحءح  ( 5227ِ ن َب   او  ) - 165

  ( 6015صحءح البخار  ) - 166
 (6855صحءح م لف ) - 167
 ( 6856صحءح م لف ) - 168
 ( 6018) صحءح البخار   - 169
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ده  َ  َعي َ ا َرِْ هر ، َفَفَعَل ءْف َيْفهْ  برَ    ر ََ ، َوإرب َراهر َد َذلر ر َفَقاسَلْه َوَشمسْه ، ْْفس َ َخل َ ا َعَلء هر َبع  ُس ِر 
-   -  َلْه َعا ْد الرس َِ ررَفا ر . َفَقا ٍم َت   َمنر ب ْن َعه  َِ  -ره  هللا ع ه  -ة  ده ََ َيدا َرِْ َوََي 

 َِ ر َفَقا َمد ن » ُس ٍم َّريسَهدا َرة  َِ « . َيدا اب دَن َعده  َر  َفَقدا َّر س ال َعدي َن »  -   -ْْدفس ََت َبَعَهدا بردْأخ 
َه  َرنرَ ا ، َوإر  ِْ َّراس َما َير  َزْ  ، َوَا َيْقه َمْ  ، َوال َقل َب َيح  ْزوْيدهَ  َتد  ءْف َلَمح  ََ َيدا َّرب دَراهر يسا بر رَراقر

  . »170. 
ٍَ و    دددنر َمالردد ر  -رهددد  هللا ع ددده  -َعددن  َََيددد ر ب  ُس  ِْ ددده َِ َرِْ َِ َقددا دددَن »  -   -َقدددا َمدددا مر

ُسْ  َخَلددْه  ددَث َّراس ََ   ْلْغددها ال حر   ددَن ال َهَلدددر َلددف  َيا  ددلرفن َيْمددهْت َلددْه َْاَلَْدد ن مر ددلر  ال سددا ر ْم   ال َف سددَ  برَ ض 
َمترهر َّريساْهف    .  171«َرة 

ددٍد  ي  ددْن ََ دداَمْ  ب  َِ َْ ر  َْ َِ َةددس َر اب َ ددْ   -رهد  هللا ع همددا  -وَعدن  ََبردد  ْعث َمدداَ  َقددا ددَل َِ َِ ََر  َقددا
داَلَم َوَيْقده  -   -ال سار َر  دررْئ ال س دَل ْيق  َِ ر َمدا » ِْ َّرَلء هر َّر س اب ً دا لرد  ْقدبرََّ َفائ ترَ دا . َفَأر  َّر س للرس

ددب   َت ر ددارر  َول َتح  ددَدْه برَأَجددٍل ْمَ ددم   ، َفل َتص  َادد  َوْكددلٌّ عر   ََع  ددهر « . َََخددَ  َوَلددْه َمددا  َ  َّرَلء  ددَل َِ َفَأر 
ََ َوْمَعاْذ ب ْن َجَاٍل َوََْب ر ب ْن َكع   ْد ب ْن ْبَباَ  ع  َِ ْف َعَلء هر َلَءأ ترَي سَها ، َفَقاَم َوَمَعْه  ي ْد ب دْن ْتق  ر ٍب َوََ

ر  ُس دهِر  ِن ، َفْرفرَ  َّرَل  َرِْ ٍَ َوررَجا َقدْ   -   -َْابر ْ دْه َتَتَقع  دار ر َوَي   دا ْتْه ََيسدْه  -الصس َِ َة ر َقدا
 َِ َِ  -َقا ر َما َهَ ا َفَقا ُس  َِ ه دن َيا َرِْ ع  َِ  َِ َ  َعي َ اْه . َفَقا َمد ن » َكَأيسَها َشنٌّ . َفَ اَه هر َرة   َه ر

هر الررَةَماَا  َبا ر ْ مرن  بر ُس َةْف  هر ، َوإريسَما َير  َبا ر ْ فر  ْقْلهبر بر ُس   172«َجَعَلَها 
َْ ال سار س    َِ َرََي  ََ اأَلي َصارر َر َقا َْ ََبرد  ال َعداصر  --وَعن  ََبر  َقَتاَ  َيْ مر ال ساَ  َوََْماَمْ  بر  

َر ا د ي َ َب بر   دْفه ر  --ل سارد َر َوه َ  اب َ ْ  ََ دَن ال ر َعَلد  َعاترقردهر َفدإرَذا َرَكدَ  َوَهدَعَها َوإرَذا َرَفدَ  مر
   173َََعاَ َها..

دَرََ و  َمنر ََ س َََبدا ْهَري  دَلَمَ  ب دْن َعا ددر الدرسة  َِ ََْ ا ََْبده  َِ  -رهد  هللا ع ده  -َعنر الزره رر َر َةدس َقدا
ر  ُس  ِْ دده دد ر َجالرً ددا . ال َحَ ددنَ  -   -َقاسددَل َرِْ ددْن َةددابرٍ  التسمرءمر ددَرْع ب  ددَدْه اأَلق  ددَن َعلردد ٍَ َوعر    ب 

                                                
َوج المرهع  غير ولدها -(1303صحءح البخار  ) - 170  القين : الحدا  والصائي -ظئر : 
 ( 1381) صحءح البخار   - 171
 تقعق  : تضارب وتتحرب -( 1284صحءح البخار  ) - 172
 (1241صحءح م لف ) - 173
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ر  ُس  ِْ ده د  ْهف  َََةدًدا . َفَ َظدَر َّرَلء دهر َرِْ َْ مر د دَن ال َهَلددر َمدا َقاسل  َرًَ مر ًَ َرْع َّر س لر  َع َِ اأَلق     -َفَقا
-  َِ َةْف » ْْفس َقا َةْف َا ْير   ..174« َمن  َا َير 
َ  عَ و  ًَ َرابرد ٌّ َّرَلد  ال سارد َر  -رهد  هللا ع هدا  -ن  َعائر ََع  َ  َجداَا  َِ ْتَقاَرْلدهَ   -   -َقاَلد َفَقدا

َِ ال سار ر  ا َءاَ  َفَما ْيَقاَرْلْهف  . َفَقا َمدَ  »  -   -الصَر ََ الرسة  ْ مرن  َقل برد ُس ََ ََ   َيَزَع  َْ َل لر َََو ََم 
»175 . 

 وووووووووووووووووو
 

                                                
 ( 5997صحءح البخار  ) - 174
 ( 5998صحءح البخار ) - 175
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 األبوة النبوي 
 
  . الًري  ةاتف بن عارم العهيي 
ََ بدنر الْحَصديب   دَ نر مدن ةدديث ْبريدد ، َيده -رهدي هللا ع ده  -تأملَ مدا َصدحس فدي ال ر

ِْ هللا  دددده ، -رهددددي هللا ع همددددا  -، فأقاددددل الَحَ ددددْن والْحَ دددديْن -   -قدددداِ: َخَاا ددددا ِر
دِه ْثرا ر ويقهما .ف ِز ِر ، فأخد هما، وصدعد -   -هللا  عليهما قمءصا  َةمرا ، َيع 

[، 15صدددق هللا  َّيمددا َمددهالمف َووا كددف فت دده  ]التغددابن: » بهمددا َّلدد  الم اددر، ْددف قدداِ: 
َْ ه ين، فلف َصار   ، ْف َخ  في الخاب .«َري

دِه  ع ها  ه ا الحدديث ال داطب: هده العاط د  األبهيد  اْلِدَر التدي كايدَ تمدأل فد اَ  ِر
 .-   -هللا 

دِه هللا  ولمي تقف عل  بعَّ -   -يهاةي عظم  تلَ الرةم  األبهي  فدي فد ا  ِر
 ، علءَ َ  تتأَمل المعايي الفليل  الْمَتَضمس   في ه ا الحديث:

ددددَر َووقددات اايهمددداب يءدده مدددن َبعددد ِددداعات العمددر عدددن  فمددن المعلدددهم َ  لحظددات الفر
و ةدا ث العهاطف، وخاص  العهاطف المعتا َ، كاِتًعار األبَهَ،  ويما ِداب قداهر َ

 غير معتا .
ددٍ  غ يددٍر، ْمل قًءددا  ولددَ َ  ت تحضددر خايًبددا مددن الْخابدداا فددي َيام ددا هدد ه، قددام فددي َجم 
دَد مهاعظده  خااته، فاأليظار بده متعلَرقد ، واألِدماْع َّلءده ْمصدغء ، وهده م دتغرقن فدي جر
ددَف لهددا، يحدداِو َ  ي ددتفم  لهددا ْقددهاه ال ه ءدد ، َو  ي تصددحاها فدد ا َ  ه، الالءغدد  التددي َتَهمس
فت ءََّ مًاعره بمعاييها، لي الب ل ايه في بءايها مترجًمدا عَمدا فدي َج ايرده، فتدتمَلف بهدا 
ه: ب ارات الصهت المختل  ، ونإشارات اليد، والت ات  الهجه، ويظدَر العدين،  َِ جمءْ  ةها
َماًكا م ه في َ اا ه ا الهاجب الماير والًغل الفليل. هل ِءفد  وةرك  الحاجب.. اي هر

ال عدن قلبده( ملايدا ل ظدَر َبهيد  فدي هد ا الخَضدفَر الهائدل مدن الًدغل؟! هدل بصره )فضد
يملددددن َ  يت ددددَلَل َّلدددد  قلبدددده ةي هددددا َ يدددد  شددددعهٍر بددددداِ الا هلدددد  وهزلهددددا ال اددددر ؟! 

َمات قد ملمَ مًاعره!!  دس قد مأل ْاْفَقه، والْمهر  والحاصل َ  الفر
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َِ هللا  ه َظدفر -   -فإذا كا  ه ا الخايْب هه ِر َببائده، التدي لدف ْيقارنهدا َةددن  : في عر
من العالمين؛ أليها َبباْا َّصدالح البًدري  وهددايتها.. َّلد  قءدام ال داع !!! فهدي َمايد  

ال  المامل  والخالدَ، والتي ََ اها   عل  َتَف وجه، َوة ن طريق .  -   -تالءي الِر
َِ هللا  ه عز وجدل  -َنه : في تمحرَّر عاه َيته لر -   -وإذا كا  ه ا الخايْب هه ِر

هر الهددده - دددْمهَر تألرددددهر ِْ ، وشدددديد َوَجلرددده، وكايدددر رجائددده، وكامدددل ْةَبددده.. -ِدددبحايه  -، و
 . -ِبحايه  -وتقَد  -تعال   -لخالقه العظءف 

َِ هللا  ددده : فددي َْهدددده البددالي فدددي الددديءا، وةقددداَر -   -وإذا كددا  هدد ا الخايدددْب هدده ِر
عدز  -مالَذهدا عدن َ َر عمدٍل يقرنده مدن رنده  َي تها في قلبه َمام اْلخَر، وتدأخير َجدلَر 

 وج ته.-تعال   -، وااعراض عن جمء  م ات ها في ِايل رهها  هللا -وجل 
َِ هللا  ه : رئءَ  الدول  ااِالمء  ال اشدئ ، والتدي -   -وإذا كا  ه ا الخايْب هه ِر

ر بهددا لتمدده  الدولددَ  الخالدددَ َّلدد  قءددام ال دداع . وهدده يِ  ددها وي ددي -   -يِ  ددها 
َهددل األرض كلهددف ةي هددا. فمددا َشددبس كددل  ك دد ي   فددي محددءَ هددا ٍر مددن األعددداا، هددف 
ٍَ هدائج مددن  د َمَهمدٍ  مدن هداتين الَمهَمتددين: تأِدء   ولد  فيهددا مقَهمدات الخلده ، وفددي ِو
ٍِ ِابٍب.. يْءحتد  ، وعلد  َ  ا يلده  بعددها  األعداا!! فهي  ول  ْت  ًأ عل  غير مثا

َن فريد: ا قاله مثله، وا يله  بعده مثله!! ما ي هق كءاَيدها الْمر   تف ، فهي َيَمد
َِ هللا  ددده : الددد   كدددا  مددد  قءامددده بتلدددَ الَمَهَمددد  -   -وإذا كدددا  هددد ا الخايدددْب هددده ِر

الخارق ، وهي تأِء  الدول  ال اهل  الخالددَ، فهده الم د ِو عدن جمءد  شد ويها: مدن 
ددل م ِر َت َجَلهددا.. َّلدد  َ قَرهددا، فمددن ةرونهددا ومعاهدددات  ها وعالقاتهددا الدولءدد  التددي تفدداو

َعظف َّماراطهريات العدالف ةي هدا، َّلد  شد ويها الداخلءد ، التدي  ةدو  جزيَر العرب َّل  
قءا مهاشي الادو،  تصل َّل   خر الت اصيل َوهعف الدقائب: كحمل هَف الضع اا، وِْ

  خر!!! وةَل يزاعات الخصهم في تهافه الديءا... َّل   خر ه ه القائم  التي لء  لها 
َِ هللا  ده : فدي كمداِ عقلده، ورجاةد  َريده، وَشدَمفر -   -وإذا كا  ه ا الخايْب هه ِر

َايتدده، ومضدداا عزمدده، وشدددَ ةزمدده، وقددَهَ بأِدده فددي مددهاطن البددأ ، واِددتقام   ِر ر جبددا
ًْا هددائاًل ي ددتهجب ال قددَل والتدددقيَب فددي  ه، ممددا جعددل ابت ددامَته ال ددخءَ  لمددل َةددٍد َةددَد دددَر جر

، َو «ةتد  بددت َيءابده» ةدو  اي راج ش تءه المدريمتين بتلدَ اابت دام : وص ه ونءا ر 
، َويده «ةتد  بددت يهاجد ه»، َو«ةت  كا ت تادو يهاجد ه»، َو «ةت  بدت َهراِه»
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-   - «مه ما ْرئيَ َلَهَهاتْده (. وما ذاب؛ َّا َيهدا ابت دام ن مدن بدين شد تي 1«)في تب ر
ِه هللا  ه وةزمه وعز  -   -ِر دَر  مه وعله شأيه في ذلَ كله!! في جر

َِ هللا  ده دهِر هللا -   -وإذا كا  ه ا الخايْب هه ِر ، -   -، والم ادْر هده م ادَر ِر
والد   هدده فدي  رجاتدده الددثالث، َشدرْم م اددٍر عرفده الخابدداا فددي تداريخ البًددر، وَعلدد  
م ار ْصَعدت َّلءه األبصار، َوِم  مههٍ  ةَ َ بده قلدهْب الم صدتين.. مدا  ام علءده 

ددِه هللا  ددِه هللا -   -ِر َّذ َر  ة يديدده يمًددءا  ويعثددرا   -   -. ْددف ا يملددَ ِر
َغر، َّا َ  يهبَ عن م اره، وهه م اره! فهه هاهطن في كل  رجد  مدن  رجاتده  من الصَر

دددِه هللا  َِ الصددداعد هددده ِر ، َوْ ددداا -   -الددثالث مدددن ال دددحاب َّلددد  األرض، وال دددا
دددِه هللا  الهادددهط والصدددعه  لهدددده كلحظدددٍ  يتهَقدددف فيهددددا !!! َّ  هدددد ا -   -خابددد  لِر

دِه هللا    -الزمن، َو ْتحتَبْ  فيها الًمْ  عن الغروب، فهي لحظْ  هادهطر وصدعه ر ِر
 -  من م ار خااته، ولحظ ن تهَق َ فيها خااته-   - !!! 
ِه هللا!!!   َعظف َبَهتَ يا ِر  هللا َكار!!! ما 

لقلدهب ل دماعه مدن خااتده، ومدا ت تَددَ مدن م ادره، ويقاد  مدا ايقاعددَ ا -   -ي دِز 
األكباْ  مَ ا ة رًَ عل  عدم ةضهره ومًاهدته.. لماذا؟ من َجل َ  يضفس ة يديه َّل  
ج اةه، ويًفس عاَب ط هلتهما، وْيا َئ ةرارََ شهقه َّليهما!! َومدام ذلدَ الفمد  الفليدل، 

نهف لدد لَ، الدد   تهَقددف الددزمن لديدده، وتفَمددد األواْ  ع ددده، ةتدد  خًددعَ يبضددات قلدده 
 .  وت َمرت َةداْقهف عل  ه ا المًهد الفليل فلف َتا ْرم 

َّيدده مهقددف ا يملددن َ  تصدد ه العبددارات، وا َ  تصددهره الخءدداات، وا َ  ت ددتفمعه 
 المًاعر. 

ددددل اب َّا رةمدددد  للعددددالمين   ددددعَ رةمتدددده العددددالمين  ومددددا َِر َّيهددددا َْْبددددَهَْ ورةمددددْ  مددددن ِو
ةم  في ه ا المهقف ال اه  األبده  المايدر، لءلده  [، ْف تتفل  ه ه الر 107]األياءاا: 

مهقً ا يتعَلف م ده البًدر َ  الرةمد  واألبدَهَ ا يفدَه َ  تغيدب فدي كدل ِداعات الحءداَ، 
ََ جدد وتها المَتقدددَ فددي  َةمد  األعمدداِ، بددل ا ي بغددي َ  تخْ د وا يصدح َ  تضددء  بددين 

م، وْخلَب ا دَر والَحز   لفدر والحزْم لها!!! َ  لحظ ، وله كايَ لحظً  ْخلقَ للفر
ونعد ه ا المهقف ال اه  األبه  الماير، هل ي تاء  َمن في قلبه محَبد  صدا ق ن لل ادي 

-   -  رهدي هللا ع همدا  -َ  ا ْيحبس ةاياءه وريحايتءه ال َيدين: الح نر والح دين



 1099 

؟! بل هل يمل ه َ  ا يخصهما في فد ا ه بم زلد  كايدَر مدن الْحدَب؟! وهمدا مدن ةداَل -
ِه هللا   تلَ الم زل  ال ات   من الْحب!!  -   -في ف ا  ِر

ددهِر هللا  ، -   -َّيهمددا الحايبددا  اب ددا الحاياددين، َّيهمددا ة يدددا َةددبَر مخلددهٍق لدددي ا: ِر
َهددل الفَ دد ؛ فْأمهمددا: ِدديدَ ي دداا هدد ه األمدد  فاطمدد  الادداهَر اب دد   َّيهمددا ِددَيدا شددباب 

دلف، َوبههمدا:  ِه هللا صل  هللا عليهما ِو علدي بدن َبدي طالدب الد   لده مد  المحبد  ِر
ددهْله، وا يحبردده َّا  ددهَله، َوةبدده هللْا وِر ددم  الًددرم، فهدده الدد   َةددبس هللَا وِر َعظددف َِو

، وا يبغضه َّا م افب.   م منن
َْ بصدددره،   دددَ  ويعلددده ذلدددَ كلددده: َيهمدددا يفدددال ِددديد األولدددين واْلخدددرين، وقاعدددْ  قلبرددده، َوخ 

ددَف بضددمَرهما وَيء َضددْ  مًدداعره! كددف طددار لهمددا ق لبدده، وكددف تلَهددَف لرؤيتهمددا فدد ا ه، وكددف َيعر
يب َيَ  هما وهه يعايقهما، وكف قَالهما ةت  كا  َمب َ دْمهما مدا  َّلءه، وكف اِت ًب من طر

دددددهِر هللا  دددددِه هللا  -   -تدددددألأل َّا ْذكدددددَر تقايدددددْل ِر  -   -لهمدددددا!! وكدددددف َِدددددعدا ِر
ددددا كددددا  قددددد َكَرَندددده، وكددددف هرهما وتقاْفزهمددددا  بابت ددددام ، وكددددف َي ددددءاه هم  تلددددَ َذ بمًدددداهدَ َلددددده 

وتصددارعهما، وكددف َر  فيهمددا فرةدد  الا هلدد  فآي دداه بهددا فددي رجهلتدده، وكددف اةددَ لدده 
لَرهمدا وْمزاةهمدا ْرَقدَل  َ د ر ظر مخايل الباهل  في تهْراهما فداعتَز ب ريتده، وكدف خَ  دا ع ده بخر

  عهته!!! 
 َ َ  ْيَحَب؟! بال عا  -   -ََوا ي تحبر من مأل قلب الحايب 
 . -رهي هللا ع هما  -ه ا  هما الح ن والح ين 

َيددا ةددديَث المًداعر، َّلدد  ةددديث الًددعائر واألةلدام وال قدده الم ددت بَ مددن  فدإذا مددا تفاو
 بقهله تعال  فت   .  -   -ه ا الخار: فأقف ع د اِتًها  ال اي 

تدي ةدَ رت اْليدْ  فدي هد ا المهقدف األبده  مدن ال ت د  ال -   -فهل ما وق  مدن ال ادي 
 م ها؟ 

 -عز وجل  -من َ  ي ت ه عن رهها  رنه  -   -ا يملن َ  يله  ه ا! وةاشاه 
  -شيان! ْف ما ال ت د  التدي وقعدَ فدي هد ا المهقدف األبده  الرائد ؟! هدل يقدص بالغده 

 - ؟! هدددل ف دددد مدددا َصدددلحه-   - َ؟! هدددل تعَالدددَ مصدددالح العبدددا ؟! هدددل خرنددد
خااتددده بدددال رجعددد ؟! كدددل ذلدددَ لدددف يلدددن!! فدددأين هدددي  -   -الددداال ؟! بدددل هدددل قاددد  

 ال ت  ؟!! 
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كءددد  يملدددن َ  ا ي هدددف مدددن هددد ا المهقدددف األبددده  الرائددد  َّا َيددده َةدددد يمددداذج القددددَو 
  -فدي ْخْلقده العظدءف وكمداِ بًدريته التدي كدا   -   -ال اهي ؟! َويه َةد  ائل ياهته 

 -  ول لَ فه ا المهقف تًري ن، ولء  -تعال   -بها َفضَل الَخل ب َوةاسهف َّل  هللا .
ظدام بأيده ا يصدحر لهدف  دَد والم د ولَءات العر فت ً  ْيَحد سْر م هدا. تًدري ن ْيد كَرْر َصدحاَب الفر
ددددَدهف ولم دددد ولءاتهف بددددأ  تقتددددل فدددديهف عددددهاطَ هف، وا َ  ْتَغيَراهددددا.. ولدددده  َ  ي ددددمحها لفر

ددَد؛ أل  عددهاط ه َعمدداق الفر ْق يفدداتهف مددن للحظدد .. ولدده كددايها غددارقين فددي  ف هددي َطدده 
َقدَدت هف َّي ددايَيَتهف، لْتل قردَيهف بعددد  دَدهف. تلددَ اللَفد  التددي لده ابتلعددتهف: ألف  الغدرق فدي ْلدددَف ر جر
ذلددَ علدد  ِدداةل الف ددام العدداط ي وفددي صددحراا ْيضددهبر المًدداعر،  لددً  بًددريً ، ا 

دد ًَ ر، فقدددراراْت ت ددتاء  الحءدداَ َّا مددد  اْلات، أليهددا لدددف َتْعددد  تعدددرْم َةاِددءَ  ب دددي الَب
دددٍَ  ددَدها َصددبحَ وندداًا عليهددا؛ أليهددا قددراراتن غابددَ ع هددا خاصددَءْ  ااي ددا ؛ ب دداب جر جر

َ  ع ه المًاعر، ون اب عقٍل لف يلت َ َّل  قلبه!!!   َعَزَن
َما هي من فت  !!    َّ  كايَ ه ه فت  .. َف رعر

ِه هللا  ت   التي ةد رت لتلَ اْلي  ا يع ي َ  ما وق  م ه هه ال  -   -َّ  تالَو ِر
َم مدن تالوتده  َرا  َ  ْي بَردَه َّلد  َ   -   -لهدا؛ ولم ده  -   -م هدا، ولدء  ذلدَ بدال

ال رق بين الْحْ هَر األبه  ال   ا ي بغي َ  ي ْضَب وال ت  ر بالهلد َّلد  ةدَد َشدَللر الت ميدر 
رَن ت صل بي هما!!   وتعارلر عمل العقل = فرقن  قيبن جَدا، هه َشع 

، -ِدبحايه  -، ولمماِ معرفته به -عز وجل  -لعظءف َّجالله لرنه  -   -كما َيه 
فدال ي دتغرب «. يا مقَلب القلهب ََْاَ قلاي عل   ي َ»كا  ْيمثر َ  يقِه في  عائه: 

من ه ا القلدب العظدءف الهجدل مدن َتَغيردرر األةدهاِ، ومدن هد ه الد    التدي لدف تثدب بغيدر 
: َ  تخًد  مددن -ِدبحايه  -ا وا قدهًَ َّا بدده ، ولدف تدَر لهددا ةده -عدز وجددل  -مهاهدا 

تلَ اْليد  م تًدعًرا تمداَم  -   -افتتايها بالهلد، َّ  لف يح ظها خالْقها ومهاها!! فتال 
تلدَ اْليد   -   -ةاجته َّل  ع اي  البار  وة ظه، في َ  َيقرَءْه من فت   الهلد. وتدال 

َعلد  ةددو  األبدَهَ الحايءد ،  و  لمي ْي كَرَر ي  ه بضروَر الهقهم بحَبده لح يديده ع  دد 
َعظف محاهٍب عل  ااطدالق، َا  َِو ةَد اافتتا ، ال   ي َ   َّل  التقصير في ةَب 

 !! -عز وجل  -وهه رنر ا 
َعظف قلبَ!!  ِه هللا!! وما  َعظمَ يا ِر  ما 
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 حن نه وشفقته ب لمريض
 

ر ب دنر ْعَمدَر   ُس د -رهدد  هللا ع همدا  -َعدن  َعا ددر  َِ اش  َه  َلددْه َقدا ََ َشدل  ْد ب دْن ْبَبداَ  ددع  َِ َتَم  
ر  -   -َفَأَتاْه ال سار ر  ُس در ب دنر ََبرد  َوقسداٍص َوَعا ددر  دع  َِ ٍم َو َمنر ب دنر َعده  َيْعهْ ْه َمَ  َعا در الرسة 
ددْعهٍ   لرددهر َفَقدد -رهدد  هللا عدد هف  -ب دنر َم   ََه  ددَء ر  ددا َ َخددَل َعَلء دهر َفَهَجددَدْه فردد  َغاشر َِ َفَلمس َقددد  » ا
ر . َيَبَمد  ال سارد ر « . َقَض   ُس  َِ ده ْم ْبَمداَا ال سارد َر  -   -َقداْلها َا َيدا َرِْ َقده  دا َرََ  ال    -َفَلمس

 -  َِ ا َفَقا ْب بردَدم  ر ال َعدي نر ، َوَا برْحدز  ر ال َقل دبر ، َوَلمردن  » َبَمه  َ َا ْيَع َر ُس َمْعهَ  َّر س  َََا َت  
ْب برَهَ ا يْ  لرهر َعَلء هر  -َوَََشاَر َّرَل  لرَ ايرهر  -َع َر ََه  ََ ْيَع سْب برْبَماار  َةْف َوإر س ال َميَر  176« .ََو  َير 

 ومن ذلك رحمته ب لنس ء والبن ت
ر    ُس  ِْ ه َِ َكاَ  َرِْ ٍَ َقا َ ٍر ، َوَكاَ  َمَعْه ْغاَلمن َلْه ََ  -   -َعن  َََي ر ب نر َمالر َِ َهْ  فر    ِ

ر  ُس  ِْ دده َِ َلددْه َرِْ ددْدو ، َفَقددا ددْ  ، َيح  ًَ ِْ َلددْه ََي َف ددَدَب »  -   -، ْيَقددا ددْ  ْرَوي  ًَ ََ َيددا ََي َف َحدد َوي 
. ؛ َّشددداَر َّلددد  مدددا فددديهن مدددن الصددد اا وال عهمددد  والرقددد ع وإشددداَر َّلددد   177«بردددال َقَهارريرر 

دَ  هع هن وقل  تحملهن، ول ا فإيهن يحتفن َّل  الرفب والصدارع  َعدن   ًَ رهد   - َعائر
دَرٍَ  -هللا ع ها  دد  عر  ددر  َشدي ًئا َغي دَر َتم  ِْ ، َفَلدف  َتفر دَأ َرَََن َمَعَها اب َ َتا ر َلَها َت   َر ام  َ  َ َخَل َقاَل

َ  ، َفدد َ  َفَخَرَجدد َاي ْتَهددا َّريساَهددا ، َفَقَ ددَمت َها َبددي َن اب َ َتي َهددا َوَلددف  َتأ ْكددل  مر  َهددا ، ْْددفس َقاَمدد َدَخَل َفَأع 
َِ  -   -ال سار ر  ْتْه َفَقدا َار  دت ًرا » َعَلي َ ا ، َفَأخ  ِر ٍا ْكدنس َلدْه  د   ًَ هر ال َاَ داتر بر دن  َهد ر َمدنر اب ْتلردَ  مر

َن ال سارر   .  178«مر
دَ   ًَ َ   -رهد  هللا ع هدا  -وكا  يحب فاطم  رهي هللا ع هدا ةًبدا جًمداع َعدن  َعائر َقاَلد

ًر  َمْ  َتم  َ  َفاطر َاَل ْ  ال سارد َر ََق   ً َيَتَها َم  ً َِ ال سارد ر  -   -  ، َكَأ س مر َةًبدا »  -   -َفَقدا َمر 
َْ « . براب َ تر   د َ  َفْقل  يًثا ، َيَبَمد درس َّرَلي َهدا َةددر َِ دَمالرهر ، ْْدفس ََ ي ردهر ََو  َعدن  شر َلَ دَها َعدن  َيمر ْْدفس ََج 

                                                
 2/106(   1304صحءح البخار ) - 176
َهله يغًهيه للخدم  وغيرها    قض  : مات-الغاشء  : جماع  من 

 ( 6161صحءح البخار  ) - 177
 ( 1418صحءح البخار ) - 178
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رس َّرَلي َها ةَ  َِ ٍ  َلَها لرَف َتب مريَن ْْفس ََ دن  ْةدز  دَرَب مر مر َفَرًةا ََق  َْ َكال َيه  َْ َما َرََي  َ  َفْقل  َل يًثا َفَضحر در
،179    .. 

َفداَرَْ  لرءْلف  َياًرا َوْقهْ َها ال سداْ  َوال حر يَن  َمْ ها ْقها ََيْ َ ْلف  َوََه  قاِ هللا جل جالله: َيا ََيرَها الس ر
َدا ن ا َيع   الظن شر َمْروَ  ]التحريف:َعَلي َها َمالئرَم ن غر َعْلهَ  َما ْي   َ َما َََمَرْهف  َوَي   ُس  [.6ْصهَ  

 خلقه عي الوع ء :
ددِه المددريف  ، مددن األخددالق ال اهددل  ، والًددمائل الايبدد ، الهفدداا   ممددا تحلدد  بدده الِر

بالعهد ، َو اا الحقدهق ألصدحابها ، وعددم الغددر ، امتثداًا ألمدر هللا فدي كتابده العزيدز 
ددَل  :ةيددث قدداِ ْفددها  ال َمي  ْه َوََو  ْلددَي ََْشدددس َ ددْن َةتسدد  َيا  ددَي ََة  َِ ال َيترددءفر َّراس برددالستري هر َرْنددها  َمددا }َوَا َتق 

َندد  َونرعَ  ْلها  َوَلدده  َكدداَ  َذا ْقر  دددر ددْتف  َفاع  ددَعَها َوإرَذا ْقل   ِ ً ددا َّراس ْو َر َا ْيَملَرددْف َي   دد يددَزاَ  برال قر   دددر َوال مر ه 
ر ََو   دداْكف برددهر َلَعلسْمددف  تَددَ كسْروَ { )َُ ددِه 152ْفددها  َذلرْمددف  َوصس   ( ِددهَر األيعددام. وتخلددب الِر

بهد ا الخلدب المددريف ظداهر بددَين ، ِدهاا فددي تعاملده مد  رندده جدل وعددال ، َو فدي تعاملدده 
َعدائه. َواجه ، َو َصحابه ، َو ةت  م    م  َ

بالااعدد  والعبددا َ خيددر قءددام ، وقددام ويءددًا َمي ددًا ، فقددام   ف ددي تعاملدده مدد  رندده كددا   
ال  رنه بلل َماي  ووفاا ، فاَين لل ا   ين هللا القدهيف ، وهدداهف َّلد  صدراطه  بتالءي ِر
 ََ ْنرر َوََيَزل َ ا َّرَلء  الم تقءف ، وفب ما جااه من هللا ، َومره به ، قاِ تعال : }برال َايَرَ اتر َوالزر

َر لرْتَايَرَن لرل سا ر َما ك  ف  َوَلَعلسْهف  َيَتَ مسْروَ  { ) ال َر َِ َّرَلي هر  ( ِهَر ال حل.44ْيزَر
َوجاتدده ، فح ددظ لخديفدد  رهددي هللا ع هددا مهاق هددا العظءمدد  ، وندد لها  وكددا  ويءددًا مدد  
ال خي ، وعقلها الراجح، وتضحءاتها المتعد َ ، ةت  َّيده لدف يتدزوج عليهدا فدي ةءاتهدا 

ل َقرنااهددا، ويح ددن َّلدد  صددديقاتها، وهدد ا ، وكددا  يدد كرها بددالخير بعددد وفاتهددا ، ويصدد
َ  َكدداَ  ال ساردد ر فكلدده وفددااًا لهددا رهددي هللا ع هددا،  ددَ  َقاَلدد ًَ يَفددَ   --َعددن  َعائر َّرَذا َذَكددَر َخدر
َ ددَن الثسَ دداَا  ْ َ دد  َعَلي َهددا َفَأة  ََ-   َ ددَراَا  -َقاَلدد ْكْرَها َةم  ثَددَر َمددا تَدد   َْ َمددا ََك  دد مددًا َفْقل  ْت َيه  ددر  َفغر

ًَر  َِ ال ْ َعزس َوَجلس برَها َخي رًا مر  َها. َقا ُس  ََ َدَل قر َقد  ََب  ْ َعزس َوَجلس َخي رًا مر  َهدا » د  ُس َما ََب َدَل ر  
دت  ر  برَمالرَهدا َّرذ  َةَرَم رد   َِ َقت  ر  َّرذ  َكد سَب ر  ال سداْ  َوَوا َ  بر  َّرذ  َكَ َر بر  ال ساْ  َوَصددس َقد   َمَ 

ْ َعزس َوَجلس َوَلَدَها َّرذ  َةَرَم ر  ََو َاَ  ال َرَ اار ال سا ُس َق ر    .180«ْ  َوَرََ
                                                

 824/4( 3623صحءح البخار  ) - 179
 {  ة ن6/118(}25606م  د َةمد) - 180
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ر و  ُس دددهِر  َ  َعَلددد  َرِْ : َ َخَلددد  َ دددَ ، َقاَلددد ًَ ر   َعدددن  َعائر ُس  ِْ ددده دددَرَََن، َفدددْأترَي َرِْ برَاَعددداٍم،   ام 
َِ َفَفَعَل َيأ ْكْل مرَن الاسَعدامر َوَيَضدْ  َبدي َن َيدَدي َها ، َفَقدا ََ ْمدر  َيدَدي  ر، ا َتغ  ُس  َِ ده : َيدا َرِْ َْ د ، َفْقل 

ر  ُس  ِْ دده ددَن َرِْ دددر مر ، ََو  َة رددَظ ال َعه  دددر ددَن ال َعه  يَفددَ ، َوإر س ْة   َ  َتأ تريَ ددا ََيسدداَم َخدر هر َكاَيدد :َّر س َهدد ر
يَفَ  َََخَ يري َما َيأ ْخْ  ال َرَ اَا مر اايما  ر، َقدد  ، َوَلمسا َذَكَر َخدر ُس  َِ ده : َيدا َرِْ َْ د دَرَر، َفْقل  َن ال َغي 

ر  ُس  ِْ ده دَب َرِْ ، َفَغضر دنَر يثَدَ  ال َر نَر َةدر ْ برَلاريَرَر ال َر ُس  ََ َدَل َقَهدا ََب  :َمدا َذي اردي ََ   َرََ َِ ، ْْدفس َقا
ََ برال   : َوالس ر  َبَعَث َْ ؟ ْقل  َر ق  َْ ْ مر َري ال َهَلَد، َوَلف  َير  َد َهَ ا َّرا برَخي ٍر.ُس ْكْرَها َبع   181َحبَر ا ََذ 

 وك ن وفيً  ألق ربه
فلف ي   مهاقف عمه َبي طالب من ترنيته وهه في الثام   من عمره ، ورعايتده لده ،  

َعدنر  فما  ةريصًا عل  هدايته قال مهته ، وي تغ ر له بعد مهته ةت  يهي عن ذلَ،
ددعر  َِ َاَريردد   َِ ََخ  ددَهاٍب َقددا ددنر شر ددا َةَضددَرت  َََبددا اب  َاددَرْه ََيسددْه َلمس ددْن ال ْمَ دديسبر َعددن  ََبرءددهر ََيسددْه ََخ  يْد ب 
ر  ُس  ِْ ده َْ َجداَاْه َرِْ ددَن  -   -َطالردٍب ال َهَفدا ر ب  ُس دَد  داٍم ، َوَعا  ًَ دلر ب دَن هر ددَدْه َََبدا َجه  َفَهَجدَد عر  

ر  ُس  ِْ ده َِ َرِْ يدَرَر ، َقدا َيدا َعدفَر ، ْقدل  َا َّرَلددَه َّراس » أَلبرد  َطالردٍب  -   - ََبرد  ََْمءسدَ  ب دنر ال ْمغر
ر  ُس ََ برَها عر  َد  َهْد َل ْ ، َكلرَمً  ََش   « .ُس

لسد ر َعا ددر ال ْماسلردبر فَ  ر ب ْن ََبر  ََْمءسَ  َيا َََبا َطالرٍب ، َََتر َغْب َعن  مر ُس ٍل َوَعا ْد  َِ ََْبه َجه  َلدف  َفَقا
ر َيزَ  ُس  ِْ ه َِ ََْبده َطالردٍب  -   -ِ  َرِْ ََ ال َمَقاَلد ر ، َةتسد  َقدا د ررْهَها َعَلء هر ، َوَيْعهَ ا ر برترل  َيع 

ده  َِ َرِْ ْ . َفَقا ُس َِ َا َّرَلَه َّراس  لس ر َعا در ال ْماسلربر ، َوَََب  ََ   َيْقه َر َما َكلسَمْهف  ْهَه َعَل  مر ِْ  خر
ر  ََ »  -   -ُس ََ ، َما َلف  َْي َه َع   َتغ  رَر س َل  ِ ر أَل ُس ْ َتَعداَل  يرءدهر :}َمدا « . َََما َو ُس َفَأي َزَِ 

ددر َمدا َتَاد دن َبع  َند  مر لردي ْقر  رركريَن َوَلده  َكداْيها  َْو   ً َتغ  رْروا  لرل ْم يَن  َمْ ها  ََ  َي   يسَن َكاَ  لرل ساريَر َوالس ر
ءفر{ )َلْهف  ََيسْهف   َحاْب ال َفحر  182( ِهَر التهن .  113 ََص 

رر َر و  يٍد ال ْخد  عر َِ ر  -ره  هللا ع ه  -َعن  ََبر   ُس  َِ ه َ  َرِْ مر َِ دَدْه  -   -ََيسْه  َوْذكردَر عر  
 َِ ددْه ََْبدده َطالرددٍب َفَقددا َضدد» َعمر َعددْل فردد  َهح  َم ال قرَءاَمدد ر َيْءف  َ ْعددْه َشددَ اَعتر  َيدده  ددَن َلَعلسددْه َت   اٍح مر

هر  َماغر لر  مر  ْه َْمر  ر َاء هر ، َيغ  ْلْي َكع   .  183« ال سارر ، َيا 
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 وفيًّ  مع أصح به
وكا  من وفائه ألصحابه مهق ه م  ةاطب بن َبي بلتع  م  ما بدر م ده ةدين َفًد  

ِه  ر ب دنر ََبرد  َرافرد ٍ   ِر الِر ُس  وصحبه المرام في َشد المهاقف خادهَر ، عدن ْعَاي ددر 
َْ َعلرء دددا  دددمرع  َِ  َِ ر  -رهددد  هللا ع ددده  -َقدددا ُس  ِْ ددده ِْ َبَعَث رددد  َرِْ دددَر  -   -َيْقددده َني  َََيدددا َوالزر

 َِ ددَه ر َقددا  ِ ددَن اأَل ددَداَ  ب  ق  يَ ددً  َوَمَعَهددا » َوال مر َهددَ  َخدداٍخ ، َفددإر س برَهددا َظعر اي َالرْقددها َةتسدد  تَددأ ْتها َرو 
َهدد ر ، َفددإرَذا فَ « . كرتَددابن ، َفْخددْ وْه مر  َهددا  و  ْلَ ددا َةتسدد  اي َتَهي َ ددا َّرَلدد  الرس َ ددا َتَعدداَ   برَ ددا َخي  اي َاَلق 

نس  دددررجر دددن  كرتَددداٍب . َفْقل َ دددا َلْتخ  ددد  مر َ  َمدددا َمعر ددد  ال مرتَددداَب . َفَقاَلددد ررجر يَ ددد ر َفْقل َ دددا ََخ  دددْن برالظسعر َيح 
َرَجت هْ  ر ال مرَتاَب ََو  َلْ ل قرَينس الثَرَءاَب . َفَأخ  ُس  َِ ه َها ، َفَأَتي َ ا برهر َرِْ َقاصر ، َفدإرَذا  -   - مرن  عر

اردْرْهف  بردَبع َّر  ََه لر َممسدَ  ، ْيخ  رركريَن مرن    ً َن ال ْم بر ب نر ََبر  َبل َتَعَ  َّرَل  ََْياٍ  مر يرءهر مرن  َةاطر
ر  ُس هِر  رر َرِْ ر  -   -ََم  ُس  ِْ ه َِ َرِْ دْب ، َمدا َهدَ ا َيد»  -   -، َفَقا َِ َيدا « . ا َةاطر َقدا

دَها ،  دن  ََي ْ  ر َرًَ ْمل َصًقا فر  ْقَري ٍش ، َوَلف  ََْكن  مر َْ ام  َفل  َعَل س ، َّريَر  ْك   ر ، َا َتع  ُس  َِ ه َرِْ
ف   لرددديهر ََه  ْمدددهَ  برَهدددا  دددَ  ، َيح  رريَن َلْهدددف  َقَراَبددداتن برَممس دددَن ال ْمَهددداجر ََ مر دددَهاَلْهف  ، َوَكددداَ  َمدددن  َمَعددد َوََم 

ْمدهَ  برَهدا َقَراَبترد  ، َوَمدا  دَدْهف  َيدًدا َيح  دَ  عر   ف  ََ   ََتسخر دَن ال سَ دبر فرديهر ََ مر َْ َّرذ  َفاَت ر  َذلرد َاا  َفَأة 
ر  ُس  ِْ دده َِ َرِْ داَلمر . َفَقددا  ِ ددَد اار رر َبع  ترددَداً ا َوَا ررًهدا برددال ْم   ددًرا َوَا ار  َْ ْك   د َقددد  لَ »  -   -َفَعل 

َِ « . َصَدَقْمف   دررب  ْعْ دَب َهدَ ا ال ْمَ دافربر . َقدا ر َ ع  رد  ََه  ُس  َِ ده َِ ْعَمْر َيا َرِْ َّريسدْه َقدد  » َقا
دئ ْتف   َمْلدها َمدا شر َِ اع  ٍر َفَقدا دلر َبدد  ََه  َ ََ   َيْمهَ  َقدر اطسَلَ  َعَل   ُس ََ َلَعلس  رري ًرا ، َوَما ْيد  َد َبد   َشهر

ْت َلْمف  ، َفَقد    . 184«َغَ ر 
 وفيًّ  مع أةاائه

َما وفاؤه ألعدائه فظاهر كما في صلح الحديب  ، ةيث كا  ملتزمًا بالًروط ويءًا مد  
ا َصاَلْحها ال سار س  ًً َِ ال سارد ر  --قريش ، فَعن  َََيٍ  ََ س ْقَري  دٍرو َفَقدا ْل ب دْن َعم  دَهي  ِْ ف   -فريهر

-  ٍَ ددفر » لرَعلردد تْددب  بر   ءفر  اك  َمنر الددرسةر ر الددرسة  رر  َمددا «. ُس ر َفَمددا َيددد  ُس ددفر   ِ ددا برا ددَهي لن ََمس ِْ  َِ َقددا
 َِ ََ اللسْهدفس َفَقدا دمر  ِ دررْم برا تْدب  َمدا َيع  ءفر َوَلمردنر اك  َمنر الدرسةر ر الدرسة  ُس فر  دٍد » بر   دن  ْمَحمس تْدب  مر اك 

ر  ُس دهِر  َ ددا ََ «. َرِْ . َقدداْلها َلده  َعلرم  ََ دَف ََبرءدد  ِ ََ َوا ددَم  ِ تْدبر ا َ داَب َوَلمرددنر اك  ر َاتسَبع  ُس  ِْ دده ََ َرِْ يسد
َِ ال ساردد ر  ر »  --َفَقددا ُس دددر  ددنر َعا  دددر ب  ددن  ْمَحمس تْددب  مر ددَتَرْطها َعَلدد  ال ساردد َر «. اك  ََ س  --َفاش 
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ْه َعَلء ْمف  َوَمن  َجاَاْكف   تْدْب َمن  َجاَا مر  ْمف  َلف  َيْر س ر َََيم  ُس  َِ ده ْتْمهْه َعَلي َ ا َفَقداْلها َيدا َرِْ مر سا َرَ   
 َِ ْ َلددْه » َهددَ ا َقددا ُس َعْل  ددَءف  َِ دد  ْهف   ْ َوَمددن  َجاَاَيددا مر ُس ف  َفَأب َعددَدْه  َيَعددف  َّريسددْه َمددن  َذَهددَب مر سددا َّرَلددي هر

َرًجا   . 185رواه م لف«. َفَرًجا َوَمخ 
َرَمدددَ   مددد  مفيئددده م دددلمًا وفدددااًا بالعهدددد. وتدددف َّرجددداع َبدددي بصدددير  دددنر َمخ  دددَهرر ب  َعدددنر ال مر  

ر  ُس  ِْ دده َِ َخددَرَج َرِْ برهر َقددا يَث َصدداةر ددٍد مر  ْهَمددا َةدددر ْق ْكددلر َواةر َواَ  ْيَصدددَر َمددَن  -   -َوَمددر  ََ
ََ مر سدا َرْجدلن  -ويءه  -ال ْحَدي ارَء ر  َهي لن َوَعَلد  ََيسدْه َا َيأ ترءد ِْ  َِ ََ ، َفَقا ي رد  ، َوإر   َكداَ  َعَلد   ر

دلرمً  درركريَن َوَقدد  َجداَا ْم    ً ر َكء دَ  ْيدَر ر َّرَلد  ال ْم ُس دب َحاَ   ِْ دلرْمهَ   َِ ال ْم   تَدْه َّرَلي َ دا . َقدا ا َّراس َرَ   
دْف فرد  قْ  ِْ دٍرو َير  دَهي لر ب دنر َعم  ِْ ِر ب ْن  ََ َّرذ  َ َخَل ََْبه َج  َد هر ، َوَقدد  َخدَرَج َفَاي َ َما ْهف  َكَ لر ْيده ر

ددْد  ددَهي لن َهدَ ا َيددا ْمَحمس ِْ  َِ يَن . َفَقدا ددلرمر ْهدرر ال ْم   ددهر َبددي َن ََظ  ددَ لر َممسدَ  ، َةتسدد  َرَمد  برَ    ر  ِ دن  ََ مر
َِ ال سارد ر  ْه َّرَلد س . َفَقدا ََ َعَلء هر ََ   تَدْر س ء ِْ َما ََْقاهر دَّر ال مرتَدابَ »  -   -ََوس دْد  َّريسدا َلدف  َيق  َبع 

َِ ال سارد ر « .  ٍا َََبًدا . َقا ََ َعَل  َش   ر َّرًذا َلف  ََْصالرح  ُس َِ َيَأ ز ْه لرد  »  -   -َقا « . َفدَأجر
 َِ ََ . َقا يزرهر َل َِ َما َََيا برْمفر َعل  » َقا دَرَن َبدل  َقدد  « . َبَل  ، َفاف  َِ مرل  ٍل . َقا َِ َما َََيا برَ اعر َقا

 ََ َياْه َل دلرًما َََجز  َْ ْم   ئ  رركريَن َوَقد  جر  ً لرمريَن ، ََْر ر َّرَل  ال ْم َر ال ْم   ًَ ٍِ ََ   َمع  َِ ََْبه َج  َد . َقا
دددْن  َِ ْعَمدددْر ب  َِ َفَقدددا ر . َقدددا ُس يًدا فرددد   َب َعدددَ اًبا َشددددر َْ َوَكددداَ  َقدددد  ْعددد َر َ  َمدددا َقدددد  َلقريددد َََا تَدددَرو 

ر  ُس َْ َيار س  َِ  -   - ال َخاسابر َفَأَتي  دا َقدا ر َةق  ُس ََ َيارد س  َْ َََل   دَ ا « . َبَلد  » َفْقل  َْ َََل   د ْقل 
 َِ دلر َقددا َيا َعَلدد  ال َباطر ي رَ ددا َّرًذا « . َبَلدد  » َعَلد  ال َحددبَر َوَعددْدور يرءسددَ  فردد   ر دد  الدس ار َْ َفلردَف ْيع  دد ْقل 

 َِ د» َقا ءهر َوه  ََع صر  َْ ر ، َوَل   ُس  ِْ ه درر  َّريَر  َرِْ َْْ ا ََيسدا « . َه َياصر ََ ْتَحددَر د َْ َََوَلدء َ  ْك   د ْقل 
 َِ ََ َفَ ْاهْم برهر َقا َ أ تر  ال َاي  ََ ََيسدا َيأ ترءدهر ال َعداَم » َِ ْت َار  َِ « . َبَل  ، َفَأخ  َْ َا . َقدا د َِ ْقل  َقدا

من برهر »  ََ  ترءهر َوْماسهَر ٍر فَ « . َفإريس َْ َََبا َبم  َِ َفَأَتي  ر َقا ُس ٍر ، َََلدء َ  َهدَ ا َيارد س  َْ َيا َََبا َبم  ْقل 
د   ار َْ َفلردَف ْيع  د َِ َبَلد  . ْقل  دلر َقدا َيا َعَلد  ال َباطر َ ا َعَل  ال َحبَر َوَعْدور َْ َََل   َِ َبَل  . ْقل  َةق ا َقا

ر  ُس  ِْ ده ْجدْل ، َّريسدْه َلَرِْ َِ ََيرَهدا الرس ي رَ ا َّرًذا َقدا يرءسَ  فر   ر دَه  -   - الدس د  َرنسدْه َوه  صر َوَلدء َ  َيع 
دَ أ تر  َِ َْْ ا ََيسدا  َْ َََلدء َ  َكداَ  ْيَحددَر د ر َّريسْه َعَلد  ال َحدبَر . ْقل  ُس َرهر ، َيَأ َ  برَغر  َتم  ر  ِ ْرْه ، َفا   َياصر

ددد ََ َتأ ترءدددهر ال َعددداَم ْقل  َاَرَب ََيسددد َِ َبَلددد  ، َََفدددَأخ  ََ َوَيْادددهْم بردددهر َقدددا ددد ََ  ترءدددهر ال َاي  َِ َفإريسددد َْ َا . َقدددا
ددءس ر  دن  َقضر ددا َفدَرَغ مر َِ َفَلمس َمداًا . َقدا ََع   ََ َْ لردَ لر دد ل  َِ ْعَمدْر َفَعمر ددرر َر َقدا َِ الزره  من بردهر . َقدا َوْماسدهَر

                                                
 ( 4732صحءح م لف ) - 185



 1107 

ر  ُس  ِْ ه َِ َرِْ َحابرهر  -   -ال مرَتابر َقا لرْقدها » أَلص  َِ « . ْقهْمها َفداي َحْروا ، ْْدفس اة  ر َقدا ُس  َيدَأ
د  ْهف  َََةددن َ َخدَل َعَلدد  َْمَر  دا َلدف  َيْقدف  مر ََ َْداَلَث َمدرساٍت ، َفَلمس َِ َذلرد د  ْهف  َرْجدلن َةتسد  َقدا َمدا َقداَم مر
درْ  ََ اخ  دبر َذلرد ر ، ََْتحر ُس دَلَمَ  َيدا َيارد س  َِ َ  َْمر  دَن ال سدا ر . َفَقاَلد َلَمَ  ، َفَ َكَر َلَها َما َلقرَ  مر ج  َِ
ََ . َفَخَرَج َفَلف   لرَق ََ َيَءح  ْعَه َةالرَق ََ ، َوَتد  َي ْيَملَردف  ْْفس َا ْتَملَرف  َََةًدا مر  ْهف  َكلرَمً  َةتس  َت  َحَر ْبد 
ََ ، َقدد ا َذلردد ددا َرََو  َيددْه ، َوَ َعددا َةالرَقددْه َفَحَلَقددْه . َفَلمس ََ َيَحددَر ْبد  دد  ْهف  ، َةتسدد  َفَعددَل َذلردد اْمها َََةددًدا مر

دا ، ْْدفس َجداَاْه  ًضدا َغم  ْتْل َبع  ْضْهف  َيق  ًضا ، َةتس  َكاَ  َبع  لرْب َبع  ْضْهف  َيح  َفَ َحْروا ، َوَجَعَل َبع 
َراتٍ  َ دداْت ْمَهدداجر مر يَن  َمْ ددها َّرَذا َجدداَاْكْف ال ْم   ْ َتَعدداَل  ) َيددا ََيرَهددا السدد ر ُس َ دداتن َفددَأي َزَِ  مر ددَهَن ْم    ير  

َتحر  ددَرَََتي نر َكاَيتَددا َلددْه فردد  َفددام  َمئرددٍ  ام  َصددفر ال َمددَهافررر ( َفَالسددَب ْعَمددْر َيه  ْ هْهنس ( َةتسدد  َبَلددَي ) برعر
َهاْ  ب ْن ََْمءسدَ  ، ْْدفس َرَجدَ   َر  َص   َءاَ  ، َواأْلخ    ِْ َيْ  ب ْن ََبر   َداْهَما ْمَعاور بر ، َفَتَزوسَج َّرة  ر  ًَر ال

ددديٍر َّر  -   -ال سارددد ر  يَ ددد ر ، َفَفددداَاْه ََْبددده َبصر دددن  ْقدددَري ٍش  -َلددد  ال َمدر دددلرفن  -َرْجدددلن مر دددَه ْم   َوه 
ْجَلي نر ، َفَخَرَجد ََ َلَ دا . َفَدَفَعدْه َّرَلد  الدرس َد الس ر  َجَعل  ْلها فر  َطَلبرهر َرْجَلي نر ، َفَقاْلها ال َعه  َِ ا َفَأر 

ْجَلي نر برهر َةتس  َبَلَغا َذا ال ْحَلء َ  ر ، َفَ زَ  ديٍر أَلَةددر الدرس َِ ََْبده َبصر ٍر َلْهدف  ، َفَقدا ْلها َيأ ْكْلهَ  مرن  َتم 
ر َّريسدْه َلَفيَرد ُس َِ َََجدل  ، َو دَتلسْه اْلَخدْر َفَقدا  ِ ََ َهَ ا َيا ْفاَلْ  َجيَردًدا . َفا  َ ء  َِ ر َّريَر  أَلَر   ُس دن ، َو

َْ . َفَقدد دد ن  َْ برددهر ْْددفس َجرس دد ن  ددْه ، َفَضددَرَنْه َلَقددد  َجرس َمَ ددْه مر   ددهر ، َفَأم  دديٍر ََرريردد  ََي ْظددر  َّرَلء  َِ ََْبدده َبصر ا
ر  ُس  ِْ ده َِ َرِْ ْدو . َفَقا َد َيع  فر يَ َ  ، َفَدَخَل ال َم     -َةتس  َبَرَ  ، َوَفرس اْلَخْر ، َةتس  َََت  ال َمدر

 -  ْديَن َر ه ددًرا » ةر ر  -   -ا اي َتَهدد  َّرَلد  ال ساردد َر َفَلمسد« . َلَقددد  َرََ  َهدَ ا ْذع  ُس َِ ْقترددَل َو َقدا
 ََ مستَد ْ ذر ُس َفد   ر ََو  ُس ر ، َقدد  َو ُس َِ َيدا َيارد س  ديٍر َفَقدا ْتهِن ، َفَفاَا ََْبه َبصر ار  َوإريَر  َلَمق  ، َصاةر

َِ ا ْ مر  ْهف  . َقدا ُس ف  ْْفس ََي َفاير   َت ر  َّرَلي هر ٍب ، »  -   -ل سارد ر َقد  َرَ    دَعَر َةدر  دهر مر   دْل َْمَر َوي 
ددءَ  « . َلده  َكداَ  َلدْه َََةددن  ِر ف  ، َفَخدَرَج َةتسد  ََتَد   ْه َّرَلدي هر ددَيْر ر َِ ََ َعدَرَم ََيسدْه  َ  َذلرد دمر َِ ددا  َفَلمس

َب بردَأبر  ٍل ، َفَلحر َهي  ِْ ِر ب ْن  َْ مر  ْهف  ََْبه َج  َد َ لر َِ َوَي   رر . َقا دْرْج ال َبح  ديٍر ، َفَفَعدَل َا َيخ    َبصر
ر  ُس َصداَب ن ، َيدَأ د  ْهف  عر َ  مر َتَمَعد ديٍر ، َةتسد  اج  َب بردَأبر  َبصر َلَف َّراس َلحر  ِ مرن  ْقَري ٍش َرْجلن َقد  ََ

َتَرْهدددها َلَهدددا ، َفَقَتْلدددهْهف  ،  دددأ مر َّراس اع  ًس َ  لرْقدددَري ٍش َّرَلددد  ال يدددٍر َخَرَجددد دددَمْعهَ  برعر َوَََخدددْ وا َمدددا َي  
َ  ْقَري شن َّرَل  ال سار َر  َل َِ َهاَلْهف  ، َفَأر  دَل ، َفَمدن  ََتَداْه  -   -ََم  َِ دا ََر  فر َلمس ر َوالدرسةر دْدْه برداللس ْتَ اشر

ددَل ال ساردد ر  َِ ددنن ، َفَأر  ددَه  مر يَ  -   -َفه  دددر ْ َتَعدداَل  ) َوْهددَه السدد ر  َكدد س ََي  ُس ف  ، َفددَأي َزَِ  ْهف  َّرَلددي هر
ءسدَ  َةمر  ف  ( َةتسد  َبَلدَي ) ال َحمر َ دَرْكف  َعَلدي هر ددر ََ   ََظ  َيْمف  َع  ْهف  برَبا نر َممسَ  مرن  َبع  ءسدَ  َع  ْمف  َوََي در
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ددفر  وا بربر   ر ، َوَلددف  ْيقرددرر ُس وا ََيسددْه َياردد ر  يسددْتْهف  ََيسْهددف  َلددف  ْيقرددرر َ  َةمر لرءسدد ر ( َوَكاَيدد َمنر ال َفاهر ر الددرسة  ُس
َر . ءفر ، َوَةاْلها َبي َ ْهف  َوَني َن ال َاي  الرسةر

186   
َِ َمددا َمَ َع ردد  ََ     ددْن ال َءَمددا ر َقددا َ ددْ  ب  ََْ ا ْةَ ي  ددلر َةدددس ََْ ا ََْبدده الارَ ي  ددٍ  َةدددس ددنر ْجَمء  وَعددنر ال َهلريدددر ب 

َْ َََيددا َوََبردد   دد ًرا َّراس ََيَردد  َخَرج  ددَهَد َبددد  دداْر ْقددَري ٍش َقدداْلها َّريسْمددف   -ْةَ ددي لن  -ََش  َِ َفَأَخددَ َيا ْك س َقددا
يَثاَقددددْه  ر َومر ُس ددددَد  يَ ددددَ . َفَأَخددددْ وا مر سددددا َعه  يددددْد َّراس ال َمدر يددددْدْه َمددددا ْيرر ددددًدا َفْقل َ ددددا َمددددا ْيرر ْترريددددْدوَ  ْمَحمس

يَ دد ر َوَا ْيَقاتردددْل َمَعددْه َفَأتَ  ر َلَ   َصددررَفنس َّرَلدد  ال َمدر ُس  َِ ددده َِ  --ي َ ددا َرِْ َيدداْه ال َخَاددَر َفَقدددا َار  » َفَأخ 
ف   َ َعَلي هر ُس يْن  َتعر ف  َوَي   هر در َفا َي ر  َلْهف  برَعه    187رواه م لف.«. اي َصرر

ددَرََ َعددنر   وعددَد  يقددَّ العهددد، وإخددالم الهعددد مددن عالمددات الم ددافقين، فَعددن  ََبردد  ْهَري 
َِ  -   -ال سارددد َر  َلدددَف ، َوإرَذا  » َقدددا َث َكدددَ َب ، َوإرَذا َوَعدددَد ََخ  َيدددْ  ال ْمَ دددافربر َْددداَلثن َّرَذا َةددددس

ْتمرَن َخاَ    . 188رواه البخار  « . اؤ 
 وووووووووووووووووو
 

                                                
 ( 2732و 2731صحءح البخار  ) - 186
 ( 4740صحءح م لف) - 187
 ( 33صحءح البخار  ) - 188
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 :  حي ؤه 
 

الحءددداا خلدددب َِّدددالمي ريءددد  يبعدددث علددد  تف دددب القبدددائح ، ويرغدددب ااي دددا  فدددي فعدددل 
الحقهق. ويل ي لاءا  م زل  ه ا الخلدب الح ن، ويم   من التقصير في ةب َصحاب 

ر مددا رو  فددي ااِددالم  ُس  ِْ دده َِ َرِْ َِ َقددا يددٍن ْخْلًقددا َوْخْلددْب »  --َعددن  َََيددٍ  َقددا َّر س لرْمددلَر  ر
اَلمر ال َحَءاْا   ِ  .   189رواه ابن ماجه«. اار

ددَرََ ف اايمددا والحءدداا مددن شددعب   -   - َر َعددنر ال ساردد -رهدد  هللا ع دده  -َعددن  ََبردد  ْهَري 
 َِ َب ن مرَن  اايما » َقا َبً  ، َوال َحَءاْا ْشع  ترهَ  ْشع   190. لبخار  ا«  اايما برض  ن َوِر

ددِه هللا  َكثددر ال ددا  ةءدداًا وَعظمهددف اتصددافًا بهدد ا الخلددب الريءدد ، فَعددن    وقددد كددا  ِر
َِ َكدداَ  ال ساردد ر  رر َر َقددا يٍد ال ْخددد  ددعر َِ ررَها ، َفددإرَذا  َََشدددس َةَءددااً  -   -ََبردد   ددد  َراار فردد  خر ددَن ال َعدد   مر
هر .   هر َ اْه فر  َوج  َرْهْه َعَرف    191.َخرجه البخار  َرََ  َشي ًئا َيم 

 ي تحي من الخالب ِبحايه وتعال  ومن الخلب.  وكا  
َِ َكاَ  ََْبه َذرٍَ  َما ةءاؤه من الخالب جَل وعال فهه َكمل الحءاا، ٍَ َقا  َعن  َََي ر ب نر َمالر

ر  ُس  َِ دده ْث ََ س َرِْ َِ  -   -ْيَحدددَر ا رريددْل » َقددا ددق فر َبي تردد  َوَََيددا برَممسددَ  ، َفَ ددَزَِ جر َِ ْفددررَج َعددن  
َمً  َوإريَماًيا ،  ل  َتلرٍئ ةر ٍَ مرن  َذَهٍب ْمم  َزَم ، ْْفس َجاَا برَا   م  رر  ، ْْفس َغَ َلْه برَماار ََ َفَ َرَج َصد 

رر  َرَغْه فر  َصد  َْ َفَأف  د ئ  دا جر ي َءا ، َفَلمس دَماار الددر َبَقْه ، ْْفس َََخَ  برَيددر  َفَعدَرَج برد  َّرَلد  ال س   ْْفس ََط 
 َِ ا رريْل . َقا َِ َهَ ا جر َِ َمن  َهَ ا َقا َتح  . َقا َماار اف  ا رريْل لرَخاَر ر ال س َِ جر ي َءا َقا َماار الدر َّرَل  ال س

َِ َيَعددف   ََ َََةدددن َقددا دددن َهددل  َمَعدد دد  ْمَحمس ددا َفددَتَح  -   -َمعر َِ َيَعددف  . َفَلمس ددهر َقددا ددَل َّرَلء  ِر َِ َْر  . َفَقددا
َن ، َّرَذا َيَظد  َ دهر  ِ َن َوَعَل  َيَ داررهر ََ  َ هر  ِ ي رهر ََ دن َعَل  َيمر ي َءا ، َفإرَذا َرْجلن َقاعر َماَا الدر َيا ال س َر َعَله 

ََ ، َوإرَذا َيَظددَر قرَاددلَ  ي رددهر َهددحر ددنر قرَاددَل َيمر ب  ددالرحر َواار َةًبددا برددال سار َر الصس َِ َمر   َيَ دداررهر َبَمدد  ، َفَقددا
دَمالرهر َيَ دْف  ي ردهر َوشر َْ َعدن  َيمر  َ دهر  ِ هر اأَل َِ َهدَ ا  َ ْم . َوَهد ر ا رريَل َمدن  َهدَ ا َقدا َْ لرفر الرحر . ْقل  الصس

ََه ْل ال َف س ر ، َواألَ  ََه ْل ال سارر ، َفإرَذا َيَظدَر َب رءهر ، َفَأه ْل ال َءمرينر مر  ْهف   َمالرهر  َْ الستر  َعن  شر  َ هر  ِ
ددَماار الثسايرَءدد ر  ددَمالرهر َبَمدد  ، َةتسدد  َعددَرَج بردد  َّرَلدد  ال س ََ ، َوإرَذا َيَظددَر قرَاددَل شر ي رددهر َهددحر َعددن  َيمر

                                                
 ( صحءح 4321ِ ن ابن ماجه) - 189

 ( 9صحءح البخار  ) - 190
 ( 6102صحءح البخار  ) - 191
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َِ اأَلوس  ث دَل َمدا َقدا ْيَهدا مر َر َِ َلْه َخا َتح  . َفَقا يرَها اف  َر َِ لرَخا َِ َََيد ن َفدَ َكَر ََيسدْه « . ِْ َفَ دَتَح َفَقا َقدا
ءَف  ءَ د  َوإرب دَراهر د  َوبر رريدَ  َوْمهَِ دَمَهاتر  َ َم َوإر   ف   -َوَجَد فر  ال س ر َعَلدي هر ُس َوَلدف   -َصدَلَهاْت 

ددَماار الدددر  ددَر ََيسددْه َذَكددَر ََيسددْه َوَجددَد  َ َم فردد  ال س ْلْهف  ، َغي  َر ددَ  َمَ ددا َ  َكء  ءَف فردد  ْيث اردد ددَراهر ي َءا ، َوإرب 
ا رريْل برال سار َر  َِ َََي ن َفَلمسا َمرس جر َِ ر . َقا ا ر َماار ال س َةًبا بردال سار َر  -   -ال س َِ َمر  رريَ  َقا برإر  

دد  فَ  ْت برْمهَِ رريددْ  . ْْددفس َمددَرر  َِ َهددَ ا َّر   َْ َمددن  َهددَ ا َقددا دد ددالرحر . َفْقل  ددالرحر َواأَلخر الصس َِ الصس َقددا
ْت  ددد  . ْْدددفس َمدددَرر  َِ َِ َهدددَ ا ْمه َْ َمدددن  َهدددَ ا َقدددا ددد دددالرحر . ْقل  دددالرحر َواأَلخر الصس َةًبددا بردددال سار َر الصس َمر 
ءَ   . ْْدفس  َِ َهَ ا بر َْ َمن  َهَ ا َقا الرحر . ْقل  الرحر َوال سار َر الصس َةًبا براأَلخر الصس َِ َمر  ءَ   َفَقا برعر

ءفَ  ْت برددإرب َراهر َِ َهددَ ا َمددَرر  َْ َمددن  َهددَ ا َقددا دد ددالرحر . ْقل  ددنر الصس ب  ددالرحر َواار َةًبددا برددال سار َر الصس َِ َمر   َفَقددا
ءْف  دددَراهر دددَن َببسددداٍ  َوَََبدددا َةبسدددَ  « .  -   -َّرب  ٍم ََ س اب  دددْن َةدددز  َاَرير  اب  دددَهاٍب َفدددَأخ  دددْن شر َِ اب  َقدددا

َِ ال سارد ر  دَمْ  »  -   -اأَلي َصارر س َكاَيا َيْقهَا ر َقا  ِ دَتًه  ََ ْت لرْم   ْْدفس ْعدررَج برد  َةتسد  َظَهدر 
داَلمر  َِ ال سارد ر « . يرءدهر َصددرريَ  اأَلق  ٍَ َقددا ددْن َمالرد ٍم َوَََيدْ  ب  َِ اب دْن َةددز  َفَ ددَرَض »  -   -َقددا

ْت َعَل  مْ  ََ َةتس  َمَرر  َْ برَ لر ًَ ، َفَرَجع  يَن َصاَل ْ َعَل  َْمستر  َخم  ر َِ َما َفدَرَض ُس هَِ  َفَقا
ََ َا  ََ ، َفددإر س َْمستَدد جر   َّرَلدد  َرنَرد َِ َفدار  ًَ . َقددا دديَن َصداَل َْ َفدَرَض َخم  ر دد ََ ْقل  ََ َعَلدد  َْمسترد ْ َلد ُس
 َِ َرَها . َفَقدا َْ َوَهَ  َشا  َْ َّرَل  ْمهَِ  ْقل  َرَها ، َفَرَجع  َْ َفَهَهَ  َشا  ََ . َفَراَجع  يْب َذلر ْتار

د    َراجر    جر َِ ار  َْ َّرَلء دهر َفَقدا د َرَها ، َفَرَجع  َْ َفَهَهدَ  َشدا  د يْب ، َفَراَجع  ََ َا ْتار ََ ، َفإر س َْمسَت َرنس
ْ دهَ  ، َا  دَ  َخم  د ن َوه  دَ  َخم  َِ هر تْدْه . َفَقدا ََ ، َفَراَجع  يدْب َذلرد ََ َا ْتار ََ ، َفدإر س َْمستَد َّرَل  َرنَر

ِْ َلَد س .  ِْ ال َقه  َْ مرن  َرنَر  . ْْفس ْيَادس َيي  َتح   ِ َْ ا ََ . َفْقل  َِ َراجر   َرنس َْ َّرَل  ْمهَِ  َفَقا َفَرَجع 
ددَ  ، ْْددفس  رر  َمددا هر ددَها ن َا ََ   ددَيَها ََل  ًر َرَر ال ْم  َتَهدد  ، َوَغ ددد  ِر اي َاَلددَب بردد  َةتسدد  اي َتَهدد  بردد  َّرَلدد  

َْ ال َف سَ  ، َفإرَذا فريَها َةَبايرلْ  ل  خر   َْ  َْ ْل ر ، َوإرَذا ْتَراْبَها ال مر    .192رواه البخار  « اللر  
َر ال سارد س  رو   َوما ةءاؤه من ال ا  فأ لتده كثيدَر م هدا مدا  دَأَل َِ دَرًَََ  دَ  ََ س ام  ًَ   -َعدن  َعائر
 -  َِ دْل َقدا َت ر دءَّر ، َفَأَمَرَهدا َكء دَ  َتغ  دَن ال َمحر دلرَها مر دن  » َعدن  ْغ   َصدً  مر ٍَ ْخد ر  فرر  دد مر  

                                                
 ( 349صحءح البخار  ) - 192
-ي  : صددهت جريايهددا بمددا تمتبدده مددن َقضددء  هللا تعددال  ووةءدده الصددر  -األِدده َ : جمدد  ِددها  وهدده الًددخص  

 ظهرت : علهت
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رر  برَها  َِ « . َفَتَاهس ْر َقا َ  َكء َ  َََتَاهس رر  برَها » َقاَل َِ « . َتَاهس َ  َكء َ  َقا دب َحاَ  » َقاَل ِْ
رر   ر َتَاهس مر . مت ب علءه.« . ُس ََْر الدس َْ َتَتبسعر  برَها ََ ْتَها َّرَل س َفْقل  َتَا    193َفاج 

عن الت صيل في ه ا األمر، ةت  تهلته َم  فايظر كء  ةمله الحءاا عل  ااعراض 
 الم م ين، لتعلقه بأمهر ال  اا الخاص .
َِ ْب رددَ  َعَلدد   -رهدد  هللا ع دده  -َعددن  َََيدٍ  رو  ومدن األ لدد  علد  ةءائدده كدد لَ مدا  َقدا

ًءد -   -ال سار َر  َْ َعَلد  الاسَعدامر َ ابر ل  ِر ٍف َفْأر  ٍش برْخا ٍز َوَلح  من برَزي َ َب اب َ  ر َجح  د ْا َقده  ا َيَءفر
ددْد َََةددًدا  ْت َةتسدد  َمددا ََجر ْرْجدهَ  ، َفددَدَعه  من َيَءددأ ْكْلهَ  َوَيخ  دد ْا َقدده  ْرْجددهَ  ، ْْددفس َيفر َيَءدأ ْكْلهَ  َوَيخ 
دد َفْعددها َطَعدداَمْمف  ، َوَنقرددَ  َْاَلَْددْ  َره  َِ ار  ْعددهْه َقددا ددْد َََةددًدا ََ   ر َمددا ََجر ُس َْ َيددا َياردد س  دد ْعدده َفْقل    ََ ٍَ

َر ، َفَخدَرَج ال سارد ر  د ْْهَ  فر  ال َاي  َِ  -   -َيَتَحدس دَ  َفَقدا ًَ دَرَر َعائر داَلْم » َفداي َاَلَب َّرَلد  ْةف  ال س
ر  ُس َمْ   َر َوَرة  ََه َل ال َاي  ََ « . َعَلء ْمف   َل ََه  َت  ر ، َكء َ  َوَجد  ُس َمْ   اَلْم َوَرة  ََ ال س َ  َوَعَلء  َفَقاَل

دَن َلدْه َكَمدا  َباَربَ  دَ  ، َوَيْقل  ًَ ِْ لرَعائر ِْ َلْهدنس َكَمدا َيْقده دنس ، َيْقده ََ َفَتَقرس  ْةَفَر يرَ دائرهر ْكلَرهر ْ َل ُس
ددْ  ، ْْددفس َرَجددَ  ال ساردد ر  ًَ َ  َعائر ْْهَ  ، َوَكدداَ   -   -َقاَلدد َر َيَتَحدددس دد ٍَ فردد  ال َاي  دد َفددإرَذا َْاَلَْددْ  َره 

يدَ  ال سار ر  اردَر ََ س  َشدر تْدْه ََو  َْخ  َار  رر   خ  َ  َفَما ََ   ًَ َرَر َعائر َه ْةف  ال َحَءاار ، َفَخَرَج ْم  َالرًقا َيح 
ددَر  َخاررَجددً   َلددً  َوَْخ  ددْل س ر ال َبددابر َ اخر  ِ َلددْه فردد  َْ َم َخَرْجددها ، َفَرَجددَ  َةتسدد  َّرَذا َوَهددَ  ررج  َقدده  ال 

ت َر َبي  ر  َوَني َ هْ  َخ  ال َر َفابر . ََر  َ   َيْ  ال حر َل  194 ، َوَْي زر
َعظف األ ل  عل  شدَ ةءائه  . فقد ةمله الحءاا عل  عدم مهاجه  وه ا الحديث من 

، قداِ َصحابه بًدأ  خدروجهف، ةتد  تدهل  هللا تعدال  بءدا  ذلدَ، َّعظامدًا لحدب ياءده 
ْخْلها ْبْيددهَت ال ساردديَر  ددَر تعددال : }َيددا ََيرَهددا الدد يَن  َمْ ددها ا تَددد  َذَ  َلْمددف  َّرَلدد  َطَعدداٍم َغي  َّراس ََ   ْيدد  

يٍث َّر س  دديَن لرَحدددر َتأ ير ر ددْروا َوا ْم   ًر ددْتف  َفاي َت م  ْخْلها َفددإرَذا َطعر يددْتف  َفددا   رريَن َّرَيدداْه َوَلمرددن  َّرَذا ْ عر  َيدداظر
يري َتح  ُسْ ا َي   يري مر  ْمف  َو َتح  ذر  ال ساريس َيَء   { ]األةزاب: َذلرْمف  َكاَ  ْي   َن ال َحبَر  [.53مر
 حسن خلقه وةشرته :

ة ن الخلب،ولين الفايب،وطيب العًَر، ص ات َجم  العقالا عل  ة  ها ، وفضل 
التخلب بها. وقد تهافرت األ ل  الًربء  عل  مدح األخالق الح   ، والحَّ عليهدا ، 

َْ َََبدا َوائردٍل َقد   من ذلَ ما رو  دمرع  َِ  َِ َلء َماَ  َقا ِْ دْد َعن   َِ َعا  َِ َقدا دْروًقا َقدا َْ َم   دمرع  َِ  َِ ا
                                                

 ال رص  : قاع  من قان َو صهم-(  774(  وم لف ) 314صحءح البخار  ) - 193
 األِل   : عتب  الباب -( 4793صحءح البخار  ) - 194
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ر  ُس  َِ ه ٍرو َّر س َرِْ ر ب ْن َعم  َِ  -   -ُس ا َوَقدا ًً ا َوَا ْمَتَ حَر ًً دن  َََةدبَرْمف  » َلف  َيْمن  َفاةر َّر س مر
اَلًقا  َ َ ْمف  ََخ    195رواه البخار .« . َّرَل س ََة 

ددلف َة ددن ا ددِه هللا صددل  علءدده ِو ل ددا  ِددمتًا، َوكملهددف ْخْلقددًا، َوطيدداهف وقددد كددا  ِر
دءٍف{ )القلدف::عًَر، وقد وص ه ِدبحايه بد لَ فقداِ  ََ َلَعَلد  ْخْلدٍب َعظر فمدا مدن ، ( 4}َوإريسد
ِه  َوفر الحظ وال صيب من التخلدب بهدا ، وقدد   خصل  من خصاِ الخير َّا ولِر

ددنر   وصددف الصددحاب  ة ددن خلقدده  ءَف ب  ددَراهر ددن  َوَلدددر  فددي َةا يددث كثيددَر فعددن َّرب  ددٍد مر ْمَحمس
َِ َكاَ  َعلر ٌّ ره  هللا ع ه َّرَذا َوَصدَف ال سارد س  َِ َلدف  َيْمدن   --َعلر َر ب نر ََبر  َطالرٍب َقا َقدا

َقَاد ددر ال  مر َوَلف  َيْمن  برال َفع  َن ال َقه  يرر ال ْمَتَر َر ر َوَكاَ  َرن َعً  مر َر َوَا برال َقصر يلر ال ْمَمغس َوَا  َر برالاسهر
يرن ََب دَءَّْ  ور دهر تَدد  فر َوَا بردال ْمَمل َثفر َوَكداَ  فرد  ال َهج  داًل َوَلدف  َيْمدن  بردال ْمَاهس ًدا َرجر َر َكاَ  َجع  بر  برال س
دددْرَنٍ  َشدددث ْن  دددَرْ  ْذو َم   ددداشر َوال َمترددددر ََج  ًَ دددَ ارر َجلريدددْل ال ْم دددَدْب اأَلش  ََه  َعدددْج ال َعي َ دددي نر  دددَربن ََ    ً ْم

دد ََ َمًعددا َبدددي َن ال َم س ََ ال َتَ دد ددد  فردد  َصددَاٍب َوإرَذا ال َتَ دد ًر دد  َتَقلسددَ  َكَأيسَمددا َيم  ًَ َقددَدَمي نر َّرَذا َم ي نر َوال 
دَدْق ال سدد ًرا َوََص  ددَرْةْهف  َصدد  دا َوََش  ددَهْ  ال سدا ر َك   َر َوْهددَه َخداَتْف ال ساريَرديَن ََج  ا ر َكترَ ء دهر َخداَتْف ال رْادهس

َفً  وَََ  ِْ َله  َفدً  َََةبسدْه َيْقده رر يَهً  َهاَبْه َوَمدن  َخاَلَادْه َمع  َرًَ َمن  َر هْ َبدر  ً َرْمْهف  عر ل َيْ ْهف  َعرريَلً  َوََك 
ث َلْه. رواه الترم   َدْه مر َلْه َوَا َبع  ْتْه َلف  َََر َقا  َياعر

196 . 

                                                
 ( 3759صحءح البخار  ) - 195
 ( وهه ة ن لغيره 3999ِ ن الترم   ) - 196

لًعر غير م ب اه  الحفهي  : ااعهجداج الحددور : ااِدراع مدن علده َّلد  ِد ل األ عدج : شدديد جعد : م قبَّ ا
ِددها  العي ددين األ عددج : شددديد ِددها  العي ددين الرنعدد  : الرجددل بددين الاهيددل والقصددير الرجددل : شددعره لددف يلددن شددديد 

ددل الفعدده َ وا شددديد ال دداهط  بددل بي همددا  المتددر   : المفتمدد  القصدديرالمتر   : المفت مدد  القصددير ال ددبَ : م تِر
دَ الصددر  َ الصدر َّل  البان الم رن  : الًعر الم دتدق ال ابدَ ِو الًعر الم رن  : الًعر الم تدق ال ابَ ِو
َّلدد  الددبان الًددثن : الضددخف الًددثن : الضددخف المًددرب : الدد   فدد  بءاهدده ةمددَر األشدد ار : َطددرام األج ددا  التدد  

 َطرام األج ا  الت  ي اَ عليها الًعر واةدها ش ري اَ عليها الًعر واةدها ش ر األش ار : 
الصاب : ال زِو من مهه  م حدر والمرا  َيده قده  الادد  الصداب : ال دزِو مدن مههد  م حددر والمدرا  َيده قده  
الاددد  الماهددف : ال ددمين ال دداةش والمدددور الهجدده  الماهددف : ال ددمين ال دداةش والمدددور الهجدده العريلدد  : الااءعدد  

ة دن الخلدب  القادَ : شدديد جعده َ شدعر الدَر  القادَ : شدديد جعده َ شدعر الدَر  تقلد  : مًد   وال    والمرا 
كأيدده ي حدددر والمددرا  قددَه مًددءه َويدده يرفدد  رجلءدده وا يمًدد  اختءدداا المتددد : مفتمدد  المت ددين مددن ااي ددا  المتددد : 

لحددف الخدددين والهجدده المًدداش : مفتمدد  المت ددين مددن ااي ددا  المللددثف : كثيددر لحددف الخدددين والهجدده المللددثف : كثيددر 
راو  العظددام كددالمرفقين والمت دددين والددركاتين  المًددداش : راو  العظددام كددالمرفقين والمت دددين والددركاتين الممغدددَ : 



 1113 

ددنَ   َمددٍ  مَر ََ َلْهددف  َوَلدده   ووصدد ه هللا تعددال  بلددين الفايددب ألصددحابه فقدداِ }َيبرَمددا َرة  ر لر دد َُ
ر ْهف  فرددي  ددَتغ  رر  َلْهددف  َوَشدداور  ِ ْف َعدد  ْهف  َوا ََ َفدداع  لردد ددن  َةه  ددها  مر َقل ددبر َايَ ضر ََ َفظ ددا َغلرددءَظ ال  ْك دد

بر ال ْمَتَهكَرلريَن{ ) َ ْيحر َُ ر َّر س  َُ ل  َعَل   ََ َفَتَهكس رر َفإرَذا َعَزم   ( ِهَر  ِ عمرا . 159اأَلم 
 ي معاشرته ألصدحابه مدن ة دن الخلدب مدا ا يخ دي، فقدد كدا  يفيدب  عدَه الدداعي ف

َّذا  عدداه، ويقاددل الهديدد  ممددن جددا ت بهددا ي  دده و يلددافئ عليهددا. وكددا  علءدده الصددالَ 
كددلس َمددن  جال دده يصدديبه مددن  يوال ددالم يدد ل هف وا ي  ددرهف، ويت قدددهف ويعدده هف، ويعادد

لدء  َةددن َكدرم م ده، وكدا  وا يهاجده َةددًا الع اي  و ااهتمام، ةتد  يظدن جلء ده َيده 
ر  ُس  َِ ده َْ َرِْ َِ َخدَدم  ٍَ َقددا ددنر َمالرد ر َمددا  --مد هف بمدا يلددره. َعدن  َََيد ر ب  ُس د ريَن َو ِر ددَر   ً َع

ََ َكَ ا  ََ َكَ ا َوَهالس َفَعل  ٍا لرَف َفَعل    ًَ َِ لر  لر َر َوَا َقا َِ لر  َْف ا. َق َقا
197.  

َِ فلده   بن جريدر البفلدي رهدي هللا ع ده معاملد  ال ادي وذكر عاد هللا   َعدن  َجرريدٍر َقدا
ر  ُس  ِْ ه ْت َّرَلء هر  --َما َةَفَا ر  َرِْ هر . َوَلَقد  َشَله  َف فر  َوج  َْ َوَا َر ير  َّراس َتَب س َلم   ِ ْم  ْ  ََ

رر  وَ  هر فردد  َصددد  ددلر َفَضددَرَب برَيدددر َْ َعَلدد  ال َخي  ْ ْادد َِ ََيَردد  َا ََ ًيددا » َقددا ددْه َها ر َعل  اللسْهددفس َْاَرت ددْه َواج 
ي ا  دددر ومع دد  قهلدده مددا ةفا ددي: َ  مددا م ع ددي الدددخِه علءدده متدد  مددا َر ت ،  198«.َمه 

  ذلَ. وه ا ال   ذكرياه من ة ن خلقه وعًرته قليل من كثير وغءَّ من يءَّ 
 عي جلوسه واتك ئه :  هايُه 

ددداَ   والب ددداط و يفلددد  علدد  األرض ، وعلددد  الحصددير  كددا   ددنر َة س ر ب  ُس ددددر  عددن َعا 
َتاَ  َصد رءسْ  َوْ َةي َبدْ  اب َ تَدا ْعَلي َبدَ   َْت  ر  َجددس َِ َةددس َمَلدَ   -ال َع  َارر َر َقدا َْ َةر  د د  بر   َِ ْمهَِ  -َقدا
َما ََيسَهدا ََ  ََ ََبريهر َ  َجدس َرَمَ  َوَكاَي َر َمخ  َلَ  بر   َاَرت ْهَمدا ََيسَهدا َرََتر ال سارد س َوَكاَيَتا َرنريَاَت   َقي   --خ 

ر  ُس  َِ ه َْ َرِْ ْفَصاَا َفَلمسا َرََي  دن ال ْقر  َ   --َوْهَه َقاعر ًر َت دَ  فرد   -ال ْمخ  ًَر َِ ْمهَِ  ال ْمَتَخ َوَقا
ل َ  ر  . -ال فر َن ال َ َرقر ْت مر د     199َْر عر

                                                                                                                                       
الاهيدل المت داه  الاددِه الممغدَ : الاهيددل المت داه  الاددِه   تمغدَ : مددد الًد ا ي ددتايله  األهددب : طهيددل َو 

 ن  األهدب : طهيل َو كثير الهدب وهه شعر َش ار العي ينكثير الهدب وهه شعر َش ار العي ي

 ( 6151صحءح م لف ) - 197
 ( 6519صحءح م لف ) - 198
 الَ رق : الخهم وال زع     -(ة ن   4849ِ ن َب   او  ) - 199
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َِ : َلمسا َقدر  و  َِ هللار َعَ    َعدر س ب َن َةاترٍف ، قا ده ْلغ  ردي ََ س َرِْ يَ دَ  َوَقدد  َكداَ  َيا  َْ ال َمدر   م 
َ  َلَ دا  َقد لردهر َوََل  َِ : َفداي َاَلَب بردي َّرَلد  َرة  ْ َيدَدْه فردي َيددر  َقدا ُس َعدَل  ْجه ََ   َيف  ِْ : َّريس  أَلر  َيْقه

 َِ دَ ا ، َفَقدا َِ : برَ داًطا َفَفَل   ًَ ، ََو  َقدا داَ  َِ َيدْ  ور ِْ هللار  ال َفارر ده َِ : َا   َرِْ : ََْت  مردْر ََ   ْيَقدا
َارْ  ْ ََك  ُس  َِ َِ : َفْت  مرْر ََ   ْيَقا َْ : َا َقا َِ : ْقل  ْ َفَهل  مرن  َّرَلٍه َغي ْر هللار ؟ َقا ُس َفَهدل   َّرَلَه َّراس 

َِ : َفددددإر س ال   َْ : َا َقددددا دددد َِ : ْقل  ددددَن هللار ؟ َقددددا َاددددْر مر ٍا ََك  ددددن  َشددددي  ف  مر ْضددددهبن َعَلددددي هر َيْهددددهَ  َمغ 
دهِر هللار  دَه َرِْ َْ َوج  د َِ : َفَرََي  دلرفن َقدا َْ : َفدإريَري ْم   د َِ : ْقل  دَر   َوال سَصاَر  َهالرهَ  َقا ًَ َتب   ِ ا

. ََ َتَ اَر لرَ لر  ِ ََ ََور ا    200لرَ لر
ر و   ُس  َِ دده دددهر ََيسددْه َرََ  َرِْ ددءٍف َعددن  َعمَر دددنر َتمر در ،  -   -َعددن  َببسددا ر ب  دددفر دددَتل قرًءا فردد  ال َم   ْم  

َر  . َلء هر َعَل  اأْلخ  َد  ررج  ًعا َّرة   201 َواهر
 عي مشيه  هاي  

ر  ُس  ِْ ده َِ َكداَ  َرِْ َءدد ر  --َعدن  َعلرد ٍَ َقددا َف الدرسَ  ر َواللَرح  ديرر َهددخ  يدلر َوَا برال َقصر َلددء َ  برالاسهر
دد  ً َقددَدَمي نر ْم ددي نر َوال  دد  َشددث َن ال َم س ًَ ي ر َّرَذا َم َف ال َمددَرا ر ددْرَن ر َهددخ  يددَل ال َم   ددَرًَ َطهر ْهددْه ْةم  َربن َوج 

ث َلْه  َدْه مر َلْه َوَا َبع  َر مرن  َصَاٍب َلف  َََر َقا   -.202-َتَم سَأ َتَم ر ًا َكَأيسَما َي  َح
ر و  ُس دهِر  َ َن مرن  َرِْ َْ َشي ئًا ََة  َِ َما َرََي  درر  فرد   -- َعن  ََبر  ْهَري َرََ َقا َ  َتف  دم  ًس َكدَأ س ال

ر  ُس دهِر  ءرهر مرن  َرِْ  ً َرَع فر  َم  ِ َْ َََةدًا ََ هر َوَما َرََي  هر دَه  َلدْه َّريسدا  --َوج  ْض ْتا  َكَأيسَمدا اأَلر 
َتررٍث.  ْد ََي ْ َ َ ا َوإريسْه َلَغي ْر ْمم  هر    203َلْ ف 

 :  ضحك النبي 
يضدحَ، يعدءش معده هداةلًا، كمدا عًد ا معده وهده بداٍب محمد علءه الصدالَ وال دالم 

. مدن الد   َهدحله ؟ َّيده هللا الهاةدد األةدد، }َوََيسدْه ْهدَه -عدز وجدل -متأْر خاش  هلل 
ََ َوََب َمددد { ) دددَح ( ِدددهَر ال فف.ومالددده ا يضددددحَ علءددده الصدددالَ وال دددالم و ي دددده 43ََه 

لصددالَ وال ددالم فددي رةمدد ، وم هفدده ِددعا َ، و ِددتهره فددالح؟. لقددد عًدد ا معدده علءدده ا
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مدددهاطن التدددأْر باكءدددًا، تددددم  عي ددداه وي فدددرح فددد ا ه، ويعدددءش معددده وهددده يهدددَش للدعابددد ، 
  ويضحَ للارف ، ويت اعل م  َصحابه في مفريات َمهرهف َوةا يثهف. 

َمنر ب نر َغ  ٍف و  دامر يْ  -َعن  َعا در الرسة  ًس َ قَردْه ال سداَ  َوْهَه الس ر  َبَعَثْه ْعَمْر ب ْن ال َخاسابر َّرَلد  ال
َْددْه َعددنر ال ساردد َر  - ددَن َجَاددٍل َةدس ِْ َلددْه  --ََ س ْمَعدداَذ ب  َمدداٍر َلددْه ْيَقددا مددًا َعَلدد  ةر ََيسددْه َركرددَب َيه 

 َِ ددن  لرءددٍ  ْْددفس َقددا ددْ ْه مر ْ ددهرن َرَِ َكددب  َيددا ْمَعدداْذ » َيع  َِ «. ار  ر. َفَقددا ُس  َِ دده ددر  َيددا َرِْ ِر  َْ دد » َفْقل 
َكب   َمداْر برَ دا َفَقداَم ال سارد ر فَ «. ار  تْدْه َفْصدررَع ال حر د   --َرَ ف  دن  َي   ر ْكدْر مر َْ ََذ  د َْ َوْقم  دَح َيض 

د َلَف َيدَدْه َفَضدَرَب َظه  َماْر َفَأخ  اَر برَ ا ال حر َِ ََ الثسايرَءَ  ْْفس الثسالرَثَ  َفَركرَب َو َِ ًا ْْفس َفَعَل َذلر رر  ََ
ٍط َمَعددْه  َِ  - ََو  َعصدداً  -برَ دده  َبددا ر » ْْددفس َقددا ر َعَلدد  ال عر ُس رر  َمددا َةددبر  «. َيددا ْمَعدداْذ َهددل  تَددد 

 َِ َلْف. َقا ََع  هْلْه  ْ َوَرِْ ُس  َْ دررْكها بردهر َشدي ئًا » َفْقل   ً ْادْدوْه َوَا ْي َبدا ر ََ   َيع  ر َعَلد  ال عر ُس َفإر س َةبس 
ْ ْْددفس «.  ُس داَر َمددا َشداَا  َِ َِ ْْددف  َِ  َقدا ددرر  َفَقدا َلدَف َيددَدْه َفَضدَرَب َظه  ددَن َْمَر » ََخ  َيددا ْمَعداْذ َيددا اب 

 ََ ر َّرَذا ْهددف  َفَعْلدها َذلردد ُس َبددا ر َعَلد   رر  َمددا َةدبر ال عر َلددْف. «. ْمَعداٍذ َهددل  تَدد  ََع  ددهْلْه  ْ َوَرِْ ُس  َْ د ْقل 
 َِ ر َّرَذا َفَعْلها» َقا ُس َبا ر َعَل   َلْهْف ال َف سَ   َفإر س َةبس ال عر خر ََ ََ   ْيد   204« ..َذلر
ْت َعلرء ددا و  د  َِ َشددهر ددنر َرنرءَعددَ  َقددا ددا  -رهدد  هللا ع دده  -َعددن  َعلردد َر ب  َكَاَهددا َفَلمس َوَْترددَ  برَدابسددٍ  لرَير 

دددْ  َِ ال َحم  ررَهددا َقدا ددَتَه  َعَلد  َظه   ِ دا ا ر َفَلمس ُس ددفر  َِ بر   َكددابر َقدا َلددْه فرد  الرَر َِ َوَهدَ  ررج  ر ْْدفس َقددا  للرس
َِ ال   َقلرْادهَ ( ْْدفس َقدا درريريَن َوإريسدا َّرَلد  َرنَرَ دا َلْم   َر َلَ ا َهَ ا َوَما ْك سا َلدْه ْمق  خس َِ ب َحاَ  الس ر   ِْ دْد ) َحم 

دد ََ َّريَر ددب َحاَي ِْ  َِ َاددْر. َْدداَلَث َمددرساٍت ْْددفس َقددا ْ ََك  ُس  َِ دد  للرسر. َْدداَلَث َمددرساٍت. ْْددفس َقددا َْ َي   ر دد   َظَلم 
ددن  ََ َر  مر ريَن مر يددَر ال ْمدد   ََ َفقريددَل َيددا ََمر . ْْددفس َهددحر ََ دد َفدداغ  رر  لردد  َفإريسددْه َا َيغ  رددْر الدد رْيهَب َّراس ََي 

َْ ال سار س  َِ َرََي  ََ َقا ل  ٍا َهحر ر مرن   --َش   ُس  َِ ه َْ َيا َرِْ ََ َفْقل  َْ ْْفس َهحر  َفَعَل َكَما َفَعل 
 َِ ََ َقا ل  ٍا َهحر َلدْف ََيسدْه » ََ َر َش   َِ اغ  ردر  لرد  ْذْيدهنر  َيع  هر َّرَذا َقدا دن  َعا ددر َفْب مر ََ َيع  َّر س َرنس
 205«. َا َيغ  رْر ال رْيهَب َغي رر  

دددْن َيزريدددَد اللسي ثرددد ر ََ س  دددْن ال ْمَ ددديسبر َوَعَاددداْا ب  يْد ب  دددعر َِ َاَريرددد   َِ ََخ  دددرر َر َقدددا دددَرََ َعدددنر الزره   َََبدددا ْهَري 
 َِ َم ال قرَءاَمد ر َقدا ر ، َهدل  َيددَر  َرنسَ دا َيده  ُس  َِ ده َاَرْهَمدا ََ س ال سداَ  َقداْلها َيدا َرِْ َهدل  ْتَمدداْروَ  » ََخ 

َحابن  َِ رر َلء َ  ْ وَيْه  َلَ  ال َاد  َِ « . فر  ال َقَمرر َلي  ر . َقا ُس  َِ ه اْروَ  َفَهل  ْتَمد» َقاْلها َا َيا َرِْ
دددَحابن  َِ دددم  ر َلدددء َ  ْ وَيَهدددا  ًس َِ « . فرددد  ال دددْر » َقددداْلها َا . َقدددا ًَ ََ ، ْيح  َيدددْه َكدددَ لر َفدددإريسْمف  َتَرو 
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 ،  َ ددم  ًس دد  ْهف  َمددن  َيتسبرددْ  ال ْاددْد َشددي ًئا َفل َيتسبردد   . َفمر ِْ َمددن  َكدداَ  َيع  َم ال قرَءاَمدد ر ، َيَءْقدده ال سدداْ  َيدده 
د  ْهف  َمدن  َيتس  ددْ  فريَهدا ْمَ افرْقهَهددا ، َومر هر اأْلمس ََ ، َوَتب َقد  َهد ر يدد د  ْهف  َمددن  َيتسبردْ  الاسَهاغر َقَمدَر َومر برددْ  ال 

ِْ َََيا َرنرْمف  َيَءْقهْلهَ  َهَ ا َمَماْيَ ا َةتسد  َيأ ترَيَ دا َرنرَ دا ، َفدإرَذا َجداَا َرنر  ْ َيَءْقه ُس ْف  َ داْه َيَءأ تريهر َ دا َعَرف 
ددَراْط َبددي َن . يَ  ددَرْب الصَر ْعهْهف  َيْءض  ََ َرنرَ ددا . َفَيددد  دد ِْ َََيددا َرنرْمددف  . َيَءْقهْلددهَ  ََي  ْ َيَءْقدده ُس ْف  َءددأ تريهر

َمئرددٍ  َََةددددن َّراس  ددلر برْأمسترددهر ، َوَا َيددَتَملسْف َيه  ِْ ددَن الرر َِ َمددن  َيْفددهَْ مر َراَيدد   َجَهدد سَف ، َفددَأْكهْ  ََوس  َظه 
 ِْ َدا ر الرر دع  بر ال س ث دْل َشده  لَرف  . َوفرد  َجَهد سَف َكاَللريدْب مر َِ لَرف   َِ َمئرٍ  اللسْهفس  لر َيه  ِْ ْل ، َوَكاَلْم الرر

َدا ر  ع  َب ال س َِ « . ، َهل  َرََي ْتف  َشه  دَر ََيسدْه » َقاْلها َيَعف  . َقا َدا ر ، َغي  ع  بر ال س ث ْل َشه  َفإريسَها مر
َلدددْف َقددد ددد  ْهف  َمدددن  ْيهَندددْب برَعَملردددهر ، َا َيع  ف  ، َفمر َمدددالرهر َادددْف ال سددداَ  برَأع  ْ ، َتخ  ُس َهدددا َّراس  َظمر َر عر د 

ُسْ  دلر ال سدارر ، َََمدَر  ََه  َمَ  َمن  َََراَ  مرن   ْ َرة  ُس ِْ ْْفس َي  ْفه ، َةتس  َّرَذا َََراَ    َ  َومر  ْهف  َمن  ْيَخر 
َم  ال َماَلئرَمَ  ََ    دْفه ر ، َوَةدرس ْفدهَيْهف  برآَْدارر ال ر رر ررْجدهَيْهف  َوَيع  َ ، َيْءخ  ُس ْادْد  ررْجها َمن  َكداَ  َيع  ْيخ 

َن ال سارر ، َفْملر اب نر  َ َم َتأ ْكْلْه ال سداْر  ْرْجهَ  مر ْفه ر َيَءخ  ََْر ال ر ْ َعَل  ال سارر ََ   َتأ ْكَل ََ َّراس ُس
فْ  ََْر ال ر ف  َمداْا ال َحَءداَر ، َفَي  ْاتْدهَ  ََ دها ، َيْءَصدبر َعَلدي هر ًْ َتَح َن ال سدارر َقددر ام  ْرْجهَ  مر ه ر ، َيَءخ 

َبدا ر ، َوَيب َقد  َرْجدلن  دَن ال َقَضداار َبدي َن ال عر ْ مر ُس دْرْغ  ي لر ، ْْفس َي   بسْ  فر  َةمريلر ال س َْ ال حر  َكَما َت  ْا
ِْ َيدا َبي َن ال َف س ر َوال س  هر قرَاَل ال سارر َيَءْقه هر ارلن برَهج  ََه لر ال سارر ْ ْخهًا ال َف سَ  ، ْمق  ْر  ارر ، َوه َه  خر

ِْ َهدددل   َرَق رددد  َذَكاْؤَهدددا . َيَءْقددده دددَا ر  رريْحَهدددا ، َوََة  ًَ ددد  َعدددنر ال سدددارر ، َقدددد  َق هر دددررم  َوج  َربَر اص 
د ََ ََ   َت   ََ برد دَل َذلرد ََ َّر   ْفعر داْا َعَ ي  ًَ َ َمدا َي ُس د   ار ََ . َيْءع  ترد زس ِْ َا َوعر ََ َيَءْقده َِ َغي دَر َذلرد َأ

َادددَل بردددهر َعَلددد  ال َف سددد ر َرََ   َهدددْه َعدددنر ال سدددارر ، َفدددإرَذا ََق  ْ َوج  ُس دددررْم  يثَددداٍق ، َيَءص  دددٍد َومر دددن  َعه  مر
 َِ ََ ، ْْفس َقدا ْل ْ ََ   َي   ُس ََ َما َشاَا  َل َِ َفَتَها  ِْ  َبه  دَد َبدابر ال َف سد ر . َيَءْقده م  ر  عر   َيدا َربَر َقددَر

ِْ َيد ََ َيَءْقده دَأل  َِ  ََ د َِ َغي َر الس ر  ْك   َأ ََ ال ْعْههَ  َوال َمَهاْريَب ََ   َا َت   َاي  ََع  ْ َلْه َََلء َ  َقد   ا ُس
َْع   ََ َّر    ِْ َفَمدددا َعَ دددي  ََ . َيَءْقددده دددَق  َخل قرددد دددَرْه َربَر َا ََْكدددهْ  ََش  َِ َغي  دددَأ ََ ََ   َا َت   ََ َذلرددد يددد ار

ْمدْه  يثَداٍق ، َيْءَقدَر دٍد َومر دن  َعه  د  َرنسدْه َمدا َشداَا مر ار ََ . َيْءع  ِْ َغي َر َذلر َأ  ِ ََ َا ََ تر زس ِْ َا َوعر َيَءْقه
دددَن ال س  َرَتَهدددا َوَمدددا فريَهدددا مر دددْرورر ، َّرَلددد  َبدددابر ال َف سددد ر ، َفدددإرَذا َبَلدددَي َباَبَهدددا ، َفدددَرََ  ََه  دددَرَر َوال ر ض 

ََ َيا اب نَ  ْ َوي َح ُس  ِْ ل  ر  ال َف سَ  . َيَءْقه خر ِْ َيا َربَر ََ   ََ ، َيَءْقه ْل ْ ََ   َي   ُس َْ َما َشاَا  ْل  َيَء  
دددَر السددد ر  َْ  َِ َغي  دددَأ يثَددداَق ََ   َا َت   دددَد َوال مر ََ ال َعه  ددد َاي  ََع  دددَدَرَب ، َََلدددء َ  َقدددد   ََغ  ََ  َ َم َمدددا  يددد ار ع 

 ْ ُس  َْ َح ََ . َيَءض  َق  َخل قر َعل  ر  ََش  ِْ َيا َربَر َا َتف  مر  ْه ، ْْفس َيدأ َذْ  َلدْه  -َعزس َوَجلس  -َيَءْقه
ْ َعدزس َوَجدلس تَ  ُس  َِ َ  َْم  ريسْتْه َقدا ِْ َتَمنس . َفَيَتَم س  َةتس  َّرَذا اي َقَاَع نس َمدفر  ْ ْخهِر ال َف س ر َيَءْقه
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ََ وَ  ََ َذلرد ْ َتَعداَل  َلد ُس  َِ َ  برهر اأَلَماير ر َقا َاَل ْيَ كَرْرْه َرنرْه ، َةتس  َّرَذا اي َتَه ْلدْه َكَ ا َوَكَ ا . ََق  ث  مر
ددَرََ « . َمَعددْه  رر ر أَلبردد  ْهَري  يٍد ال ْخددد  ددعر َِ َِ ََْبدده  ر  -رهدد  هللا ع همددا  -َقددا ُس  َِ دده   -َّر س َرِْ

 -  َِ َثالرهر  »َقا َرَْ ََم  ًَ ََ َوَع ََ َذلر ْ َل ُس  َِ ر « . َقا ُس دهِر  دن  َرِْ َ دظ  مر دَرََ َلدف  ََة  َِ ََْبه ْهَري  َقا
-   -  َلْه ْلدْه َمَعدْه » َّراس َقه  ث  ََ َومر ََ َذلرد ِْ « . َلد ْتْه َيْقده دمرع  َِ يٍد َّريَرد   دعر َِ َِ ََْبده  ََ » َقدا َذلرد

َثالرهر  َرَْ ََم  ًَ ََ َوَع  .206.« َل
دْد برَلارددر  و  َتمر َْ أَلع  د ر السد ر  َا َّرَلدَه َّراس ْهدَه َّر   ْك   ِْ  للس دَرََ َكداَ  َيْقده دَد ََ س َََبدا ْهَري  عن ْمَفاهر

ْت  َن ال ْفهعر ، َوَلَقدد  َقَعدد  َْ أَلْشدر ال َحَفَر َعَل  َبا  ر  مر َن ال ْفهعر ، َوإر   ْك   َعَل  اأَلر ضر مر
ًما َعَل  طَ  ر َيه  ُس دن  كرتَدابر  ٍر ، َفَ دَأل ْتْه َعدن   َيدٍ  مر ْرْجهَ  مر  ْه ، َفَمرس ََْبه َبم  ْف الس ر  َيخ  رريقرهر

دن  كرتَدابر  َعل  ، ْْفس َمرس بر  ْعَمدْر َفَ دَأل ْتْه َعدن   َيدٍ  مر برَع ر  ، َفَمرس َوَلف  َي    ً َأل ْتْه َّراس لرْء َِ  ، َما 
ددَأل ْتهْ  َِ ر ، َمدا  ددفر ُس ِر َقا َعددل  ، ْْدفس َمددرس بردد  ََْبده ال  ددبرَع ر  ، َفَمدرس َفَلددف  َي    ً ددَف  -   - َّراس لرْء َفَتَب س

 َِ د  ْْدفس َقدا هر د  َوَمدا فرد  َوج  يَن َر ير  َوَعَرَم ، َما فر  َي   ر درٍَ » ةر ََ َيدا « . َََبدا هر د َْ َلاسء  د ْقل 
 َِ ر . َقددا ُس  َِ دده َ  لردد  ، َفددَدَخَل َوَمَضدد« . ال َحددب  » َرِْ ددَتأ َذَ  ، َفددَأذر  ِ تْددْه ، َفددَدَخَل َفا   َفَتبرع 

 َِ َِ « . مرن  ََي َن َهَ ا اللسَاْن » َفَهَجَد َلَاً ا فر  َقَدٍح َفَقا ََ ْفداَل ن ََو  ْفاَلَيدْ  . َقدا دَداهْ َلد ََه  َقداْلها 
َِ « . َََبا هررٍَ »  ر . َقا ُس  َِ ه ََ َيا َرِْ َْ َلاسء  ْعْهف  لرد  ا» ْقل  د س ر َفدا   ََه لر الصر « . ل َحب  َّرَل  

ٍِ ، َوَا َعَلد  َََةدٍد ، َّرَذا  دٍل َوَا َمدا ََه  داَلمر ، َا َيدأ ْووَ  َّرَلد    ِ دَءاْم اار َِ َوََه ْل الصر س ر ََه  َقا
ِ  مر  َهددا َشددي ًئا ، َوإرذَ  ف  ، َوَلددف  َيَتَ دداَو ف  ، َََتت ددْه َصددَدَق ن َبَعددَث برَهددا َّرَلددي هر ددَل َّرَلددي هر َِ يسدد ن ََر  ا َََتت ددْه َهدر

 َْ د د س ر ْك   دلر الصر ََه  َْ َوَمدا َهدَ ا اللسدَاْن فرد   ََ َفْقل  َرَكْهف  فريَها ، َفَ اَاير  َذلر َوَََصاَب مر  َها َوََش 
َنً  َََتَقهس  برَها ، َفإرَذا َجاَا ََمَ  يَب مرن  َهَ ا اللسَانر َشر  ف  َََةبر َََيا ََ   َْصر يهر ار َْع  َْ َََيا  َرير  َفْم  

دهلرهر  ر َوَطاَعد ر َرِْ ُس دن  َطاَعد ر  دن  َهدَ ا اللسدَانر ، َوَلدف  َيْمدن  مر ْلَغ ر  مر    -، َوَما َعَ   ََ   َيا 
َ  َلْهف  ، َوَََخْ وا َمَفالر َ  - َتأ َذْيها َفَأذر  ِ َاْلها ، َفا ْتْهف  َفَأق  َِ ْبدٌّ ، َفَأَتي ْتْهف  َفَدَعه  َر َقدا َن ال َاي  ْهف  مر
ر .« . َيا َََبا هررٍَ »  ُس  َِ ه ََ َيا َرِْ َْ َلاسء   ْقل 
 َِ ف  » َقا هر ار َو  ، « . ْخ   َفَأع  َرْب َةتس  َير   ً ءهر الرسْجَل َيَء ار َْع   َْ ْت ال َقَدَح َفَفَعل  َِ َفَأَخ   َقا

ءهر الرسجْ  ار دَرْب ْْفس َيْر ر َعَل س ال َقَدَح ، َفْأع   ً َقدَدَح َيَء َو  ، ْْدفس َيدْر ر َعَلد س ال  َرْب َةتسد  َيدر   ً َل َيَء
َْ َّرَلدد  ال ساردد َر  دد َقددَدَح ، َةتسدد  اي َتَهي  َو  ، ْْددفس َيددْر ر َعَلدد س ال  ْم  -   -َةتسدد  َيددر  َقدده  َوَقددد  َرورَ  ال 
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هر َفَ َظدرَ  َِ  ْكلرْهف  ، َفَأَخَ  ال َقَدَح َفَهَهَعْه َعَل  َيدر دَف َفَقدا درٍَ » َّرَلد س َفَتَب س ََ « . َََبدا هر د َْ َلاسء  د ْقل 
 َِ ر . َقددا ُس  َِ دده ََ » َيددا َرِْ دد َْ َََيددا َوََي  َِ « . َبقريدد ر . َقددا ُس  َِ دده ََ َيددا َرِْ َْ َصددَدق  دد ْعددد  » ْقل  اق 

َرب   َِ « . َفاش  َْ . َفَقا ررن  ًَ ْت َف َرب  » َفَقَعد  َْ ، َفَمدا ََ « . اش  ررن  ًَ ِْ َف َِ َيْقده دَرب  » ا « اش 
 َِ دَلًما . َقدا دْد َلدْه َم   ََ بردال َحبَر ، َمدا ََجر َْ َا َوالسد ر  َبَعثَد د َاي تْدْه « . َفدَأررير  » . َةتس  ْقل  َفَأع 

َلَ  .. مس  ، َوَشررَب ال َ ض  َِ َ َو ُس َد  ال َقَدَح َفَحمر
207 

 :  مزاحه ومااةبته 
  دده  ، فهدده يبعددث علدد  ال ًدداط وااقبدداِ علدد  محاددب َّلدد  ال ياالمدزاح والمداببدد  شدد

األعماِ بفد وطاق  ، وا ةرج يءه ما  ام م ضباا بضهابَ الًرع ، وا يترتدب علءده 
هرر ، بل هه مالهب ومرغهب ، وذلَ أل  ال    يعتريهدا ال دآم  والملدل ، فدال بدد 

َهمءدد  المدزاح والحاجدد  َّلءدده ، ممدا كددا  عل ءدده ِدديد مدن فتددرات راةدد  ، ولدء  َ ِ علدد  
ددل ، فقددد كددا   َهلدده ، وكددا  يعت ددي   الخلددب وخدداتف الِر َح َصددحابه ، ويددداعب  ، يمددا

بصغار ال ن ويفعل لهف جزاًا من وقته ، ويعاملهف بما ياءقده  وي همده . فَعدن  َََيدٍ  
ر  ُس  ِْ ه َِ لر  َرِْ َِ َقا  .   208رواه َبه  او «. َيا َذا اأْلْذَيي نر »  --َقا

َِ ال سارد ر  -- س َرْجداًل ََتَد  ال سارد س َعن  َََيٍ  ََ  و ل  رد . َقدا مر ر اة  ُس  َِ ده َِ َيدا َرِْ »  --َفَقدا
ْلهَب َعَل  َوَلدر َياَقٍ   َِ ال سارد ر «. َّريسا َةامر دَ ْ  برَهَلددر ال ساَقد ر َفَقدا َِ َوَما ََص  َوَهدل  َتلردْد »  --َقا

برَل َّراس ال رهْق   209«.. اار
َِ َكدداَ  ال ساردد ر وَعددن  ََ  ِْ َلددْه ََْبدده  -   -َيددٍ  َقددا َ ددَن ال سددا ر ْخْلًقددا ، َوَكدداَ  لردد  ََخن ْيَقددا ََة 
ددٍر  ددءفن  -ْعَمي  ددْبْه َفار َِ ََة  ر َِ  -َقددا ددْر » َوَكدداَ  َّرَذا َجدداَا َقددا ددٍر َمددا َفَعددَل ال رَغي  « . َيددا َََبددا ْعَمي 

تَدْه ْيَغرن َكاَ  َيل َعْب برهر ، َفْرنسَما َةَضد ََ َوْهدَه فرد  َبي ترَ دا ، َيَءدأ ْمْر برال برَ داطر السد ر  َتح  داَل َر الصس
َ ْ  َوْي  َضْح ، ْْفس َيْقهْم َوَيْقهْم َخل َ ْه َيْءَصلَر  برَ ا     210رواه البخار  .  َيْءم 

ي در ب نر ْةَضدي ٍر و  َِ دَن اأَلي َصدارر  -َعن  َْ َِ َبي َ َمدا ْهدَه ْيَحددَر  -َرْجدٍل مر َم َوَكداَ  يرءدهر َقدا َقده  ْث ال 
ْلْهف  َفَاَعَ ددْه ال ساردد ر  ددحر ددَزاحن َبي َ ددا ْيض  َِ  --مر ير . َفَقددا ددارر  َِ ََص  ددَرترهر برْعددهٍ  َفَقددا » فردد  َخاصر
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ددَاارر   .َفَرَفددَ  ال ساردد ر «. اص  ءًصددا َوَلددء َ  َعَلدد س َقمرءصن ََ َقمر دد َِ َّر س َعَلء  ددهر  --َقددا َعددن  َقمرءصر
َتَض َ  ر.َفاة  ُس  َِ ه ْت َهَ ا َيا َرِْ َِ َّريسَما َََر   َحْه َقا  ً ْه َوَجَعَل ْيَقاَرْل َك

211 
ر و   ُس  ِْ ده َِ  َجداَا َرِْ ٍد َقدا دع  َِ لر ب نر  ه  َِ َر  --َعن   د دد  َعلرء دا فرد  ال َاي  َمدَ  َفَلدف  َيفر ََ َفاطر د َبي 

 َِ َر » َفَقا َ  َكاَ  َبي  ر  َونَ «.ََي َن اب ْن َعمَر ان َفَغاَهدَا ر  َفَخدَرَج َفَلدف  َيقردل  عر  ددر  َفَقاَل ي َ ْه َش  
ر  ُس  ِْ دده َِ َرِْ ي َ دداٍ   --َفَقددا ددَن ْهددَه » ار ر ْهددَه فردد  «. اي ْظددر  ََي  ُس  َِ دده َِ َيددا َرِْ َفَفدداَا َفَقددا

ر  ُس  ِْ ه . َفَفاَاْه َرِْ در َراقردن فر َ اؤْ  --ال َم   ََ رر دَق َِ دَافر ن َقدد   دقَرهر َفَأَصداَبْه َوْهدَه ْمض  ْه َعدن  شر
ر  ُس  ِْ ه ِْ  --ْتَرابن َفَفَعَل َرِْ َ ْحْه َع  ْه َوَيْقه  212«.ْقف  َََبا الترَرابر ْقف  َََبا الترَرابر » َيم 

َهلده ، ومداعاتدده لزوجاتدده ، ون اتده ، فمددا  لهددف يصديب وافددر مددن خلقدده  َمدا مزاةدده مدد  
ب عائً  رهي هللا ع هدا ، ويقدر لعاهدا مد  العظءف في ه ا الفايب المهف ، فما  ي اب

  َ ًَ َْ ََل َعْب برال َاَ اتر عر  َد ال سارد َر  -ره  هللا ع ها  -صهاةاها فَعن  َعائر َ  ْك      -َقاَل
ر  - ُس  ِْ ده د  ، َفَمداَ  َرِْ ْب َيل َعدا َن َمعر َن مر  دْه ،  -   -َوَكاَ  لر  َصَهاةر َّرَذا َ َخدَل َيدَتَقمسع 
ْنْهنس َّرَل س َفَيل َعا َن َمعر  .. رواه البخار  .َيْء َ   213رَر
َ  َمددَ  ال سارددد َر و    ْ َع  َهدددا ََيسَهددا َكاَيدد ُس ددَ   ددَ  َرهر ًَ ْتْه  --َعددن  َعائر َ  َفَ ددداَبق  ددَ ٍر َقاَلدد َِ فردد  

 َِ ْتْه َفَ َبَق ر  َفَقا اَبق  َِ َف  َْ اللسح  َل س َفَلمسا َةَمل  ْتْه َعَل  ررج  ب َق ر »  َفَ َبق  ََ ال س هر برترل   214«.َه ر
بهف، ومداعاته لهف ، يءظهر واهدحًا جلءدًا يءمدا ور    َما بال  ب  للصغار ، واعت ائه 

َِ َخدَرَج  اٍ  َعدن  ََبرءدهر َقدا ر ب دنر َشددس ُس م  الح دن و الح دين رهدي هللا ع همدا ، فَعدن  َعا ددر 
ر  ُس  ِْ دده ددَد  َصدد --َعَلي َ ددا َرِْ َم فردد  َّرة  ددلن َةَ ددً ا ََو  ْةَ ددي ً ا َفَتَقدددس دداار َوْهددَه َةامر ًَ اَلَت ر ال عر
ر  ُس  ِْ دده ًَ  --َرِْ َد ددف  َِ َراَيدد   َصدداَلترهر  دداَلَر َفَصددلس  َفَ ددَفَد َبددي َن َظه  َفَهَهددَعْه ْْددفس َكاسددَر لرلصس

ددرر  ددار ر َعَلدد  َظه  دد  َوإرَذا الصس ِر َْ َرَ  دد َِ ََبردد  َفَرَفع  ر  َََطاَلَهددا. َقددا ُس ددهِر  دن  --َرِْ دداجر َِ َوْهددَه 
ر  ُس  ِْ ه ْفه ر  َفَلمسا َقَض  َرِْ ِْ َْ َّرَل   ََ  --َفَرَجع  ر َّريسد ُس  َِ ه َِ ال ساْ  َيا َرِْ ََ َقا اَل الصس

درن ََو   ًَ َََطل َتَها َةتس  َظَ  سا ََيسْه َقد  َةدَدَث ََم  َد ف  َِ  ََ َراَي   َصاَلتر َت َبي َن َظه  َفد   ََيسدْه ْيدهَة  َِ
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 َِ . َقددا ََ دد ددَ  » َّرَلء  َلددْه َةتسدد  َيق ضر ََْعفَر    ََ َْ دد َتَحَل ردد  َفَمرره  ََ َلددف  َيْمددن  َوَلمرددنس اب  ردد  ار  ْكددلر َذلردد
     215رواه ال  ائي«. َةاَجَتْه 

 :  زهاه 
الزهددد فددي ةقءقتدده هدده ااعددراض عددن الًدديا ، وا يالددب هدد ا الهصددف َّا علدد  مددن 

َهددا يءده ع َومدا مدن لدف يتء در لده ذلدَ تء ر له َمر مد ن األمدهر فدأعرض ع ده وتركده 
َهدد يءده ، ولد لَ قداِ كثيدر مدن ال دلف : َّ  عمدر بدن عادد العزيدز كدا   فال يقاِ َّيده 
َهددد مددن َويدد  رةمدد  علدد  هللا الفمءدد  ، وقدداِ مالددَ بددن  ي ددار عددن ي  دده : ال ددا   َ

َاهدد ، َّيمدا الزاهدد عمدر بدن عادد العزيدز ،  َ  َّيده هده الزاهدد ةقءقد  فدإ  يقهله  مالَ 
َهد ال ا  فدي الدديءا ع َوقلهدف   الديءا كايَ بين يديه فلف يلت َ َّليها. وقد كا  ياي ا  َ

رغب  فيها ، ملت ءدًا م هدا بدالاالغ ، راهدءًا فيهدا بحءداَ الًدظف ، ممتدثاًل قدِه رنده عدز 
َ دا بردهر َََ   ََ َّرَلد  َمدا َمتسع  د تردَ ْهف  يرءدهر وجل : }َوَا َتْمدس س َعي َ ء  يَءا لرَ    دَرََ ال َحَءداَر الددر د  ْهف  ََه  َواًجدا مَر

ََ َخي رن َوََب َقد { ) ْق َرنَر  َ ( ِدهَر طدده ، مد  َ  الدديءا كايدَ بدين يديده ، ومد  َيده 131َورر
 َكرم الخلب عل  هللا ، وله شاا ألجر  هللا له الفباِ ذهبًا وفض  .

َ  يعاءدَ خدزائن األرض وم اتءحهدا مدا لدف يعدَ  : َّ  شدئَوعن َخي َثَم ؛ قيل لل اي 
ياي قالَ، وا ْيعا  َةد من بعدب، وا ي قص ذلَ مما لَ ع د هللا؟ فقداِ: اجمعههدا 
ََ َخي ًرا مرن   لي في اْلخَر، فأيِز هللا عز وجل في ذلَ: } َتَباَرَب الس ر  َّر   َشاَا َجَعَل َل

ترَها األ رر  مرن  َتح  ََ َج ساٍت َتف  ََ ْقْصهًرا { )ال رقا  َذلر َعل  َل  ، 216( 10ي َهاْر َوَيف 
َ َعددزس َوَجددلس  ُس ْث ََ س  ددْن َببسدداٍ  ْيَحدددَر َِ : َكدداَ  اب  ددنر َببسدداٍ  َقددا ر ب  ُس دددر  ددنر َعا  دددر ب  وَعددن  ْمَحمس

دَل َّرَلد  َيارءَردهر  َِ د --ََر  ا رريدْل َعَلء دهر ال س دَن ال َماَلئرَمد ر َمَعددْه جر ددهِر َمَلًمدا مر َْ لرَرِْ َِ ال َمَلد اَلْم َفَقدا
ر  ََ َيارد ر  --ُس َ ْيَخيَرْرَب َبي َن ََ   َتْمهَ  َعا ًدا َيارء ا َوَني َن ََ   َتْمهَ  َملرًما َيارء دا َفال َتَ د ُس : َّر س 
ر  ا   --ُس يرر َلْه َفَأَشاَر جر ًر َت اَلْم َكال ْم   ا رريَل َعَلء هر ال س ر َّرَل  جر ُس هِر  ََ    --رريْل َّرَل  َرِْ

ر  ُس  ِْ ه َِ َرِْ دًدا َيارء دا :»  --َتَهاَه   َفَقا ََ ال َملرَمد ر «. َبل  ََْكدهْ  َعا  د دَد ترل  َِ َفَمدا َََكدَل َبع  َقدا
.  217َطَعاًما ْمتسمرًئا َةتس  َلقرَ  َرنسْه َعزس َوَجلس
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َِ ََْبدو   َِ َقدا دٍب َقدا ي در ب دنر َوه  د  َمدَ  ال سارد َر َعن  ََ ًر َْ ََم  د يَ د ر  -   -ه َذرٍَ ْك   َر ال َمدر فرد  َةدرس
 َِ َاَلَ ا َْْةدن َفَقا َتق   ِ  « .َيا َََبا َذرٍَ » َفا

 َِ ر . َقددا ُس  َِ دده ََ َيددا َرِْ دد َْ َلاسء  دد دد  » ْقل  ددَل َْْةددٍد َهددَ ا َذَهًبددا ، َتم ضر ث  دددر  مر ير  ََ س عر   َمددا َيْ ددرر
ر  َعَلد س َْالرثَد ن  ُس َبددا ر  َِ بردهر فرد  بر دْدْه لردَدي ٍن ، َّراس ََ   ََْقدده صر يَ دارن ، َّراس َشددي ًئا َْر  دْه  ر دددر  مر   َوعر  

َِ « . َهَمدددَ ا َوَهَمدددَ ا َوَهَمدددَ ا  ددد  َفَقدددا ًَ دددن  َخل  ردددهر . ْْدددفس َم دددَمالرهر َومر ي ردددهر َوَعدددن  شر َّر س » َعدددن  َيمر
ثَددرريَن ْهددْف اأَلَقلرددهَ  َيدده   َِ َهَمددَ ا َوَهَمددَ ا َوَهَمددَ ا اأَلك  ي رددهر َوَعددن   -َم ال قرَءاَمدد ر َّراس َمددن  َقددا َعددن  َيمر
َمالرهر َومرن  َخل  رهر  َِ لر  « . َوَقلريلن َما ْهف   -شر ََ » ْْفس َقا ََ َا َتا دَرح  َةتسد   ترَءد ْْدفس « . َمَماَي

ددلر َةتسدد  تَددَهاَر  َفَ دد ددَها ر اللسي  َِ َْ ََ   َيْمددهَ  َقددد  اي َاَلددَب فردد   دد ف  َتَ ددَ  ، َفَتَخهس ًتا َقدددر ار  َْ َصدده  مرع 
َلددْه لردد   -   -َعددَرَض لرل ساردد َر  ْت َقه  ْت ََ    ترَءددْه َفددَ َكر  ََ » َفددَأَر   ددَرح  َةتسدد   ترَءدد َفَلددف  « َا َتا 

ًتا تَ  َْ َصده  دمرع  َِ ر َلَقدد   ُس  َِ ده َْ َيدا َرِْ د َِ ََب َرح  َةتسد  ََتَداير  ، ْقل  ْت َلدْه َفَقدا َْ ، َفدَ َكر  د ف  » َخهس
َتْه  ددمرع  َِ َِ « . َوَهددل   َْ َيَعددف  . َقددا دد ََ َا » ْقل  ددن  َْمستردد َِ َمددن  َمدداَت مر ا رريددْل ََتَدداير  َفَقددا َذاَب جر

ر َشي ًئا َ َخَل ال َف سَ   ررْب براللس  ً َِ « . ْي َرَق َقا َِ َي  َوإر    َْ َوإر   ََ َي  َوإر » ْقل  َرَق َوإر   ََ َِ     »
   218رواه البخار  

ر   ُس  ِْ ه َِ َرِْ َِ َقا ٍد ْقهًتا» :  --و َعن  ََبر  ْهَري َرََ َقا ِر ْمَحمس َق    َ َعل  رر    219«.اللسْهفس اج 
ر ب نر َببساٍ   و  ُس َِ ْعَمدَر  -ره  هللا ع همدا  -َعن  َعا در  دَأ  ِ ِ  َةرريًصدا ََ   ََ ََ َِ َلدف  ََ َقدا

دد ددَن ال َخاس َواجر ال ساردد َر ب   َ ددن  ََ َََتي نر مر ْ َتَعدداَل  ) َّر   َتْتهَنددا  -   -ابر َعددنر ال َمددر  ُس  َِ اللستَددي نر َقددا
َْ َمَعدْه بردإرَ اَوٍَ ،  َِ َوَعدَدل  َْ َمَعدْه ، َوَعدَد د َ  ْقْلهْنْمَمدا ( َةتسد  َةدجس َوَةَفف  ر َفَقد  َصدَغ ُس َّرَل  

ََ ، ْْفس َجاَا فَ  َََتا ر َفَتَارس مر ريَن َمنر ال َمر  يَر ال ْم   َْ َلْه َيا ََمر َأ َفْقل  َْ َعَل  َيَدي هر مر  َها َفَتَههس َ َلا 
َواجر ال سار َر   َ َ  ْقْلهْنْمَمدا  -   -مرن  ََ ر َفَقدد  َصدَغ ُس ْ َتَعداَل  ) َّر   َتْتهَندا َّرَلد   ُس  َِ اللسَتا ر َقدا

ََ َيددا َِ َواَعَفًبددا َلدد يَث  ( َقددا َاَل ْعَمددْر ال َحدددر ددَتق   ِ َصددْ  . ْْددفس ا ددْ  َوَة   ًَ ددَن َببسدداٍ  ، ْهَمددا َعائر اب 
دن  َعددَهالر   دٍد ، َوْهددف  مر ي  ددنر ََ ددَن اأَلي َصدارر فرد  َب ردد  ََْمءسدَ  ب  َْ َََيدا َوَجددارن لرد  مر دد َِ ْك   َيْ دهْقْه َقدا

َِ َعَل  ال سار  يَ  ر ، َوْك سا َيَتَ اَوْب ال رْزو َْ  -   - َر ال َمدر د ًمدا ، َفدإرَذا َيَزل  ِْ َيه  ًما َوََي دزر ِْ َيه  َفَي  زر
 ، ََ ث دَل َذلردد دَن ال دَهة  ر ََو  َغي دررهر ، َوإرَذا َيدَزَِ َفَعدَل مر مر مر ََ ال َيدده  دن  َخَادرر َذلرد ئ تْدْه برَمدا َةدَدَث مر جر

َ ا  م  دا َقددر لردْب ال َرَ داَا ، َفَلمس َر ْقَري ٍش َيغ  ًَ لردْاْهف  يرَ داْؤْهف  ، َوْك سا َمع  من َتغ  َعَلد  اأَلي َصدارر َّرَذا َقده 
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َرََترددد  َفَراَجَعت  رددد   َْ َعَلددد  ام  ا  دددن  َََ بر يرَ ددداار اأَلي َصدددارر ، َفَصدددخر َ  مر َفَا ردددَب يرَ ددداْؤَيا َيأ ْخددد  
ر َّر س  ُس ََ َيددددَأ َعدددد ددددْر ََ   ََْراجر َ  َولرددددَف ْت  مر َع ردددد  َقاَلدددد ْت ََ   ْتَراجر َواَج ال ساردددد َر َفددددَأي َمر   َ ََ-   - 

َْ َلَهدا َوَقدد  َخد د ََ َوْقل  َزَع ر  َذلرد دلر . َفدَأف  َم َةتسد  اللسي  ْفدْرْه ال َيده  َداْهنس َلَته  َ ْه ، َوإر س َّرة  ع  اَب َلْيَراجر
َصد َ  َْ َعَل  َة   َْ َفَدَخل  َْ َعَل س ْرَءابر  َفَ َزل  ََ مر  ْهنس . ْْفس َجَمع  َْ َلَهدا ََ   َمن  َفَعَل َذلر د  َفْقل 

َداْكنس ال سار س  ْب َّرة  َصْ  ََْتَغاهر َر  -   -َة   د ا  َْ َقدد  خر د َ  َيَعدف  . َفْقل  دلر َقاَلد َم َةتسد  اللسي  ال َيده 
هلرهر  ْ لرَغَضبر َرِْ ُس َضَب  تر ، َََفَتأ َم ريَن ََ   َيغ  ر  ثررر  ال سارد س  -   -َوَخ ر دَتم  لرمرد  َا َت    َفَته 

-   -    ََ َر يسددد َر ، َوَا َيْغرس دددلري ر  َمدددا َبدددَدا َلددد َِ ْفرريدددهر ، َو ٍا ، َوَا َته  ءدددهر فرددد  َشددد   عر َوَا ْتَراجر
َر ، َوَََةبس َّرَل  ال سار َر  َهَأ مر   َر ََو  َ  َجاَرْت َ   - -   -َكاَي ًَ َِ ْعَمْر َوْك سدا  -ْيرريْد َعائر َقا

ا ْ َ ا ََ س َغ س َنتردهر ، َفَرَجدَ  َقد  َتَحدس َم َيه  ار  اأَلي َصارر ر َيده  َيا ، َفَ َزَِ َصاةر ور َل لرَغز  ْل ال َخي  َ  ْت  عر
َِ َقددد   ددهر ، َفَقددا َْ َّرَلء  دد َْ َفَخَرج  د َِ َََْددفس ْهددَه َفَ زرع  يًدا َوَقددا ًنا َشدددر دداًا َفَضددَرَب َبددابر  َهدر  ًَ َّرَلي َ دا عر

 َْ ءفن . ْقل  رن َعظر َم ََم  ِْ ،  َةَدَث ال َيه  َه ََ َوََه  َظْف مرن  َذلر ََع  َِ َا َبل   اْ  َقا َما ْهَه ، َََجاَا َغ س
َْ  -   -َطلسَب ال سار ر  د َْ ََْظنر َهدَ ا ْيهشر َرت  ، َقد  ْك   َصْ  َوَخ ر َ  َة   َْ َخاَب يرَ اَاْه . َفْقل 

ََ ال  َ  َْ َصاَل َْ َعَل س ْرَءابر  َفَصلسي  درر َمدَ  ال سارد َر ََ   َيْمهَ  ، َفَفَمع  َفدَدَخَل ال سارد ر  -   -ف 
-   -  َمددا َْ دد ددَ  َتب مردد  َفْقل  َصددَ  َفددإرَذا هر َْ َعَلدد  َة   دد َتَزَِ فريَهددا ، َوَ َخل  ددْرَنً  َلددْه ، َفدداع   ً َم

َر َهَ ا َََطلسَقْمنس ال سار ر  ْت َر َََلف  ََْكن  َة سر  رر  َها هْ  -   -ْيب مرء َ  َا ََ   ِن فرد  َقاَل تَدزر َه َذا ْمع 
َْ َمَعْهدف   د ْضدْهف  ، َفَفَل   َن َيب مرد  َبع  د َلدْه َره  َْ َّرَلد  ال مر  َادرر َفدإرَذا َةه  ئ  َْ َففر ْرَن ر . َفَخَرج   ً ال َم

ْرَنَ  الستر  فريَها ال سار ر   ً َْ ال َم ئ  ْد ، َففر َْ لرْغاَلٍم لَ  -   -َقلرياًل ْْفس َغَلَا ر  َما ََجر َهَ  َفْقل   ِ ْه ََ
َتأ ذر   لرْعَمَر . َفَدَخَل ال ْغداَلْم َفَملسدَف ال سارد س   ِ َْ ال سارد س  -   -ا د َِ َكلسم   -   -ْْدفس َرَجدَ  َفَقدا

ددَد ال مر  َاددرر ، ْْددفس  يَن عر   َر السدد ر َْ َمددَ  الددرسه  دد َْ َةتسدد  َجَل   ََ . َفاي َصددَرف  ََ َلددْه ، َفَصددَم تْدد َوَذَكر 
ََ َلدْه َغَلَا ر  مَ  تْد َِ َقدد  َذَكر  دَتأ ذر   لرْعَمدَر . َفدَدَخَل ْْدفس َرَجدَ  َفَقدا  ِ َْ لرل ْغداَلمر ا د َْ َفْقل  د ئ  ْد َففر ا ََجر

 َْ دد ئ  ددْد َففر ددَد ال مر  َاددرر ، ْْددفس َغَلَا ردد  َمددا ََجر يَن عر   َر السدد ر َْ َمددَ  الددرسه  دد َْ َفَفَل   دد ََ . َفَرَجع  َفَصددَم
ددَتأ    ِ َْ ا دد ددا ال ْغدداَلَم َفْقل  ََ . َفَلمس ََ َلددْه َفَصددَم تْدد َِ َقددد  َذَكر  ذر   لرْعَمددَر . َفددَدَخَل ْْددفس َرَجددَ  َّرَلدد س َفَقددا
َْ ْم  َصددررًفا  دد َِ  -َولسي  ََ ال ساردد ر  -َقددا َ  َلدد َِ َقددد  ََذر ْعهير  َفَقددا َْ  -   -َّرَذا ال ْغدداَلْم َيددد  َفددَدَخل 
ر  ُس دددهِر  ددداَ  -   -َعَلدد  َرِْ دديٍر ، َلدددء َ  َبي َ دددْه َوَني َ دددْه َفدددإرَذا ْهددَه ْمض  ِر َةصر َمدددا فر ن َعَلددد  رر

َْ َعَلء دهر  دْهَها لرءد ن ، َفَ دلسم   ً دن  َََ ٍم َة داَ ٍَ مر َِ ِْ برَف  بردهر ْمتسمرًئدا َعَلد  ور َمدا ْسَر الرَر فرَراشن ، َقد  ََ
ََ يرَ داَاَب . َفرَ  د ر َََطلسق  ُس  َِ ده َْ َوَََيا َقائرفن َيا َرِْ َِ ْْفس ْقل  َْ « . َا » َفدَ  َّرَلد س َبَصدَرْه َفَقدا د َفْقل 
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َر ْقَري شٍ  ًَ ر َله  َرََي َت ر  ، َوْك سا َمع  ُس  َِ ه َتأ يرْ  َيا َرِْ  ِ َْ َوَََيا َقائرفن ََ َاْر . ْْفس ْقل  ْ ََك  لردْب ُس  َيغ 
لرددْاْهف  ير  من َتغ  يَ ددَ  َّرَذا َقدده  َ ا ال َمدر م  ددا َقدددر ددَف ال ساردد ر ال َرَ دداَا َفَلمس َْ َيددا  -   -َ دداْؤْهف  ، َفَتَب س دد ْْددفس ْقل 

َهدَأ  َر ََو  َ  َجاَرتْد َر ََ   َكاَيد يسد َْ َلَهدا َا َيْغرس د َصدَ  َفْقل  َْ َعَل  َة   ر َله  َرََي َت ر  َوَ َخل  ُس  َِ ه َرِْ
َر َوَََةدددبس َّرَلددد  ال سارددد َر  ددد دددَف ال -   -مر   دددَ  َفَتَب س ًَ دددَر  ،  -   - سارددد ر ْيرريدددْد َعائر دددَمً  َْخ  َتَب ر

َْ فرد  َبي تردهر َشدي ًئا َيدْر ر  د ر َما َرََي  ُس َْ َبَصرر  فر  َبي ترهر ، َيَأ َف ، َفَرَفع  يَن َرََي ْتْه َتَب س َْ ةر  َفَفَل  
د َ َفل ْيَهَِر ُس ْع  ر ا   ُس  َِ ده َْ َيدا َرِْ َََهَبٍ  َْاَلٍَْ  ، َفْقل  دا ال َبَصَر َغي َر  ًِ ََ ، َفدإر س َفارر    َعَلد  َْمسترد

َ . َفَفَلدددَ  ال سارددد ر  ُس ْادددْدوَ   ي َءا َوْهدددف  َا َيع  ْادددها الددددر ف  ، َوَْع  دددَ  َعَلدددي هر وَم َقدددد  ْوَِر  -   -َوالدددرر
 َِ من » َوَكاَ  ْمتسمرًئا . َفَقا ََ َقده  ََ َيدا اب دَن ال َخاسدابر ، َّر س َْوَلئرد د ف  َََوفر  َهَ ا ََي  ْلدها َطيَرَبداترهر  ْعفَر
ي َءا  َتَزَِ ال ساردد ر « . فرد  ال َحَءدداَر الدددر ددَتغ  رر  لردد  . َفدداع   ِ ر ا ُس  َِ ده َْ َيددا َرِْ دد يرَ دداَاْه  -   -َفْقل 

َلً  َوَكداَ  َقدا رريَن َلي   ً ًعا َوعر َ  تر   ًَ َصْ  َّرَل  َعائر ت ْه َة   ًَ يَن ََف  يثر ةر ََ ال َحدر لر َذلر » َِ مرن  ََج 
ًرا  نس َشه  ٍل َعَلي هر َ  « . َما َََيا برَداخر دا َمَضد ْ ، َفَلمس ُس ديَن َعاَتَبدْه  نس ةر َدتردهر َعَلدي هر جر َر َمه  دس مرن  شر

 ََ د ََ ْك   ر َّريسد ُس  َِ ه ْ  َيا َرِْ ًَ َ  َلْه َعائر َ  َفَاَدََ برَها َفَقاَل ًَ َلً  َ َخَل َعَل  َعائر ْروَ  َلي   ً  تر   ن َوعر
اقَ  َها َعدد  ََْعدر َلً   رريَن َلي   ً ٍ  َوعر ََ مرن  تر   َبح  ًرا ، َوإريسَما ََص  ْخَل َعَلي َ ا َشه  ََ ََ   َا َتد  َ م   د  ََق 

 َِ ددْروَ  » . َفَقددا  ً دد ن َوعر ْر تر   دده  ًس َ  « . ال َلددً  . َقاَلدد ددرريَن َلي   ً ددًعا َوعر ْر تر   دده  ًس ََ ال َفَمدداَ  َذلردد
ْ  ْْفس ََي زَ  ًَ تْدْه ، ْْدفس َخيسدَر َعائر َتر  دن  يرَ دائرهر َفاخ  دَرٍَََ مر َِ ام  ْ َتَعاَل   َيَ  التسَخيردرر َفَادَدََ برد  ََوس ُس  َِ

.  ْ ًَ َ  َعائر ث َل َما َقاَل      220يرَ اَاْه ْكلسْهنس َفْقل َن مر
ر و   ُس  َِ ده ْسدَر فرد  َ َخدَل َعَلء دهر ْعَمدْر َوْهد --َعنر اب نر َببساٍ  ََ س َرِْ ديٍر َقدد  ََ َه َعَلد  َةصر

 َِ دن  َهدَ ا َفَقدا َْدَر مر َت فرَراشدًا ََو  ر َلدهر اتسَخد   ُس َِ َيدا َيارد س  ي َءا َمدا َمَثلرد  » َج  برهر َفَقدا َمدا لرد  َولرلددر
داعَ  َِ ََ َشدَفَرٍَ  د دَتَظلس َتح   ِ ٍم َصدائرٍف َفا اَر فر  َيه  َِ ي َءا َّراس َكَراكرٍب  دن  َيَهداٍر ْْدفس َوَمَثْل الدر ً  مر

  221«.َراَح َوَتَرَكَها 
ر  ُس هِر  َ  َكاَ  فرَراْش َرِْ َ  َقاَل ًَ ْهْه مرن  لرءٍ  . -   -وَعن  َعائر  ً  222مرن  َََ ٍم ، َوَة
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ددَ  و  ًَ تردد  ، َّر   ْك سددا َلَ   ْظددْر َّرَلدد   -رهدد  هللا ع هددا  -َعددن  َعائر ددَن َْخ  َوََ اب  َ  لرْعددر  ََيسَهددا َقاَلدد
ر ال   ُس دهِر  َري نر ، َوَما َْوقردَدت  فرد  ََب َءداتر َرِْ لسٍ  فر  َشه  ََهر ِر ، َْاَلََْ   اَل ِر ْْفس ال هر اَل  -   -هر

ددْر َوال َمدداْا ، َّراس ََيسددْه َقددد  َكدداَ   ددَهَ ا ر التسم   ِ َر اأَل ددْلف  َقاَلدد ًْ ء َْ َيددا َخاَلددْ  َمددا َكدداَ  ْيعر دد َيددارن . َفْقل 
ر  ُس هِر  ر  -   - لرَرِْ ُس  َِ ده َ ْحدهَ  َرِْ َ  َلْهدف  َمَ دائرْح ، َوَكداْيها َيم  َن اأَلي َصارر َكاَي يَرا ن مر جر

-   - . قريَ ا ف  ، َيَء   مرن  ََل َبايرهر
223 

ر و  ُس  ِْ ده دَبَ  َرِْ هر َمدا ََش  َِ َوالس ر  َي   ر  برَيددر َلدْه َْاَلَْدَ  ََيسد --َعن  ََبر  ْهَري َرََ َقا اٍم ترَباًعدا ََه 
ي َءا.  224مرن  ْخا زر ةر  َاٍ  َةتس  َفاَرَق الدر

َْ ال سارد س و   د َِ َمدا َعلرم  َر ، َوَا  -   -َعن  َََيٍ  ره  هللا ع ده َقدا دْلررَجٍ  َقد ِْ َََكدَل َعَلد  
ََ َفَعَلد  َمدا َكد َهاٍ  . قريدَل لرَقتَداَ  َر ، َوَا َََكَل َعَل  خر َِ َعَلد  ْخارَز َلْه ْمَرقسبن َق اْيها َيدأ ْكْلهَ  َقدا

َ رر .   225ال ر
ر و  ُس ددهِر  ددنر ال َحداررثر َخددَتنر َرِْ و ب  ددرر َِ َمددا  -   -َعدن  َعم  َر ال َحداررثر َقددا دد َيددَ  بر   د  ْجَهي رر ََخر

ر  ُس  ِْ ددده دددًدا َوَا َََمدددً  َوَا  -   -تَدددَرَب َرِْ يَ ددداًرا َوَا َعا  ر َهًمدددا َوَا  ر تردددهر  ر دددَد َمه  َشدددي ًئا ، َّراس عر  
ًها َجَعَلَها َصَدَقً  . اَلَةْه َوََر  َلَتْه ال َاء َضاَا َوِر   226َبغ 

ر و   ُس  ِْ ده َ  تْدْهفَرَ  َرِْ َ  َقاَل ًَ ٍا َيأ ْكْلدْه ْذو َكاردٍد ،  -   -َعن  َعائر دن  َشد   َوَمدا فرد  َبي ترد  مر
َْ مر  ْه ةَ  يٍر فر  َرمٍَ لر  ، َفَأَكل  ْر َشعر َِ َعَل س ، َفمرل ْتْه َفَ  رَ  .َّراس َشا   227تس  َطا

 :  ةا  النبي 
العددددِ خلدددب كدددريف وصددد   عظءمددد  جليلددد  ، محابددد  َّلددد  ال  ددده  ، تبعدددث األمدددل لدددد  
المظلهمين ، ويح ب لها الظالمه  َلف ة اب ، فالعدِ يعيد األمدهر َّلد  يصدابها ، 

حءاَ ، مدا وجدد العددِ فدي   الحقهق ألصحابها ، به ي عد ال ا  ، وت تقءف الونه ت  س 
 . قهم َّا ِعدوا ، وما فقد ع د  خرين َّا شقها
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العدِ خلب العظماا ، وص   األتقءاا ، و َب الصالحين ، وطريدب ال دالح للمد م ين و 
 في الديءا ويهم الدين . 

َعظمهف فدي ذلدَ ،َوكثدرهف قددرًا  تحل  به األياءاا والصالحه  والقا َ والمرنه  ، وكا  
ل َجمعين ، محمد بن عادويصيبًا ِ هللا علءه َفضدل صدالَ  يد العالمين ، وخاتف الِر

َك  ت لءف. فالعدِ خلب مدن َخالقده ، هدمن شدمائله العظءمد  ، وصد اته الفليلد  ،  َو
عدِ في تعاملده مد  رنده جدل وعدال ، وعددِ فدي تعاملده مد  ي  ده ، وعددِ فدي تعاملده 

ديب ، ومدن مهافدب َو مخدالف بعيد ، ومن صاةب َو ص م  اْلخرين ، من قريب َو
، وكءدد  ا يعدددِ مددن خهطددب بقددِه   ، ةتد  العدددو الملددابر، لدده يصدديب مددن عدلده 

ددررَم سْمف  َشددَ آْ  :واهددح ماين َر َوَا َيف  دد ر ْشددَهَداا برال قر   يَن  َمْ ددها  ْكهْيددها  َقددهسامريَن للرَ }َيددا ََيرَهددا السدد ر
ْلها   ددر ْلها  اع  ددر ٍم َعَلد  ََاس َتع  َمْلددهَ { )َقده  َ َخاريدرن برَمدا َتع  َُ َ َّر س  َُ دَه  َواتسْقدها   دَرْب لرلتسق  ( 8 ْهدَه ََق 

ِهَر المائدَ ، فما  يمتثل َمر هللا عز وجل فدي كدل شدأ  مدن شد ويه ، مد  َصدحابه 
وَعدائه ،  خ ًا بالعدِ م  الفمء . يعترض علءده القدهم ويخادئ فدي ةقده َيدا  ، فدال 

 بل يع ه ويص ح ،يتخل  عن العدِ ، 
َِ َبَعددَث َعلردد ٌّ  رر َر َقددا يٍد ال ْخددد  ددعر َِ َوْهددَه برددال َءَمنر برَ َهَبددٍ  فردد   -رهدد  هللا ع دده  -َعددن  ََبردد  

ر  ُس دهِر  َنترَهدا َّرَلد  َرِْ ر  --ْتر  ُس  ِْ ده دَرْع ب دْن َةدابرٍ   --َفَقَ دَمَها َرِْ َنَعد ر َيَ دٍر اأَلق  َبدي َن ََر 
دْد ال َح  َظلر ر وَ  ي  َقَمدْ  ب دْن ْعاَلَْدَ  ال َعدامررر ر ْْدفس َََةدْد َب رد  كرداَلٍب َوََ َ دَزارر ر َوَعل  ٍر ال  ْعَيي َ ْ  ب ْن َبدد 

َِ  -ال َخي رر الاسائر ر ْْفس َََةْد َب ر  َيا َهاَ   دٍد  -َقا يَد َيف  د  َصدَ ا ر ار َ  ْقَري شن َفَقداْلها ََْتع  َا َفَغضر
َِ رَ  ر َوَتَدْعَ ا َفَقا ُس  ِْ ه ِْ--  «  أَلَتَألسَ ْهف ََ َْ َذلر َءد ر « َّريَر  َّريسَما َفَعل  َفَفاَا َرْجدلن َكدثر اللَرح 

دْد.  َ َيدا ْمَحمس ُس َِ اتسدبر  ْلدهْق الدرسَ  ر َفَقدا َ َتي نر َغائرْر ال َعي َ ي نر َيداترْئ ال َفاردينر َمح  ررْم ال َهج   ً  -ْم
 َِ ر  -َقددا ُس  ِْ دده َِ َرِْ ددلر اأَلر ضر »  -- َفَقددا ََه  َ َّر   َعَصددي ْتْه َََيددأ َمْ  ر  َعَلدد   ُس دد ر  َفَمددن  ْيار

مر فرد  َقت لردهر « َوَا َتأ َمْ هير   َقده  دَن ال  َتأ َذَ  َرْجلن مر  ِ َبَر الرسْجْل َفا َِ ْْفس ََ   َ  ََيسدْه َخالردْد  -َقا ْيدَرو 
ددْن ال َهلريدددر  ر  -ب  ُس  ِْ دده َِ َرِْ ْقددر  َ  َا »  : --َفَقددا ددَرْاوَ  ال  ًمددا َيق  ددئر َهددَ ا َقه  ئ ضر ددن  هر َّر س مر

دداَلمر َكَمددا   ِ ددَن اار ْرْقددهَ  مر َْددا ر َيم  دَل اأَلو  ََه  دداَلمر َوَيددَدْعهَ    ِ ددَل اار ََه  ْتْلددهَ   َرْهف  َيق  َْ َةَ دداجر ْيَفداور
تْ  ْتْهف  أَلق  َرك  ءس ر َلئرن  ََ   مر ْف مرَن الرس ه  ْرْق ال س  228«.َل سْهف  َقت َل َعاٍ  َيم 
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في َبه  صهَر ، ع دما يالب ممن ظن َيه َخاأ   ويظهر ه ا الخلب العظءف م ه 
ر ف في ةقه ، َ  ي تهفي ةقه ، بالقه  م ه ، ُس  ِْ ده َِ َبي َ دا َرِْ رر َر َقدا يٍد ال ْخدد  عر َِ َعن  ََبر  

--  ددهر َاددَل َرْجددلن َفَأَكددبس َعَلء  ددْف َشددي ئًا ََق  ر َيق  ر ُس  ِْ دده ْجددهٍ  َكدداَ  َمَعددْه  --َفَاَعَ ددْه َرِْ برْعر 
ر  ُس  ِْ دده َِ َلددْه َرِْ ددهر َفَقددا هر ددَتقرد  »  --َفْفددررَح برَهج   ِ َِ َفا َِ «. َتَعددا دده ْت َيددا َرِْ َِ َقددد  َعَ دده  َقددا

ر.  229ُس
َْ ال سارد س و   د َِ : َََتي  ٍرو َقا َهاْ  ب ْن َعم  َِ َْ ر   َِ َةدس َوَََيدا ْمَتَخلَردبن برَخْلدهٍق  -- َعنر ال َحَ نر َقا

َِ لرددد   دددا َر يرددد  َقدددا ؟ :» َفَلمس دددَه َعدددنر ال َخْلدددهقر ٍ  َََوَلدددف  ََي  دددٍرو َخْلدددهْق َور  دددَن َعم  دددَهاْ  ب  َِ «. َيدددا 
 َِ ر ال قرَصددداَص َقدددا ُس  َِ ددده َْ َيدددا َرِْ ددد َجَع ر  َفْقل  هر فرددد  َبا  رددد  َفدددَأو  ددديٍب فرددد  َيددددر َوَيَخَ ددد ر  برَقضر

ر َََ ْعدْه َشدَ اَعً  لرد  ال قرَصاَص  ُس  َِ ده َْ َيدا َرِْ د َْ ََْقاَرْلدْه ْْدفس ْقل  د دَف لرد  َعدن  َبا  ردهر َفَفَعل  ًَ  َفَم
َم ال قرَءاَم ر.    230َيه 

ددِه  َم للِر فددي ةلدده وترةالدده ، فهدده يلددره التميددز علدد  َصددحابه ، بددل   والعدددِ مددال
ددْعهٍ  ف ،يحددب العدددِ والم دداوَا ، وتحمددل المًدداق والمتاعددب مددثلهف  ددنر َم   ر ب  ُس دددر  َعددن  َعا 

يَلدد    مر ددْن ََبردد  َطالرددٍب ََ يددٍر َكدداَ  ََْبدده ْلَباَبددَ  َوَعلردد ر ب  ٍر ْكددلر َْاَلَْددٍ  َعَلدد  َبعر َم َبددد  َِ ْك سددا َيدده  َقددا
ر  ُس هِر  ر  --َرِْ ُس هِر  َبْ  َرِْ َ  ْعق  َِ َوَكاَي . --َقا ََ ًر  َع   ْن َيم  َِ َفَقاَا َيح  َِ  َقا » َفَقا

رر مر  ْمَما  َ   َعنر اأَلج   231«.َما ََي ْتَما برَأق َه  مر َر  َوَا َََيا برَأغ 
د  العددِ فدي ياداق   ولف ي ًغل   بالدول  وقءا تهدا ، والغدزوات وكثرتهدا ، عدن مماِر

َوجاتدده َمهددات المدد م ين ،  ددَ  ََ س ال ساردد س فاألِددَر المريمدد  ، ونددين  ًَ  َكددا َ  --َعددن  َعائر
 ِْ ِْ َوَيْقه در ْف َبي َن يرَ ائرهر َيَءع  َْ َوَا » َيق  ر لرد َْ َفداَل َتْلم  رد  يرءَمدا َتم  لر َمتر  يرءَما ََم  هر قر   اللسْهفس َه ر

 َْ لر َ   و     232«.ََم  ًَ ر  -ره  هللا ع ها  -َعن  َعائر ُس  ِْ ه َ  َكاَ  َرِْ َّرَذا  -   -َقاَل

                                                                                                                                       
الصدد ا يد : جمدد  صدد ديد وهدده كددل عظددءف شددري  رئددء  متغلددب  الضئضددئ : ال  ددل المددث : المثءدد  ال دداتئ :  

 المرت  
 (ة ن لغيره11531م  د َةمد) - 229

 اِتقد : اقتص  َكب : التزمالعرجه  : العه  األص ر ال   يءه الًماريخ َّذا يب  واعهج  
 ة ن (16442()48/ ص  8ال  ن المار  للايهقي   )ج  - 230

 صحءح (3978م  د َةمد ) - 231
 صحءح لغيره     ( 1170ِ ن الترم   ) - 232
لرهر   َ   َقه  َْ » َوَمع  لر َْ َوَا ََم  لر ل فر.َّريسَما َيع  ر  برهر ال ْحبس َوال َمَه سََ «. َا َتْلم  ر  يرءَما َتم  ََه لر ال عر  َّْ َرْه َبع    َكَ ا َف س
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َرَع َبي   َ ًرا ََق  َِ دَرٍَََ َََراَ   دْف لرْمدلَر ام  ْمَها َخَرَج برَها َمَعْه ، َوَكداَ  َيق  ر ه  َِ َن يرَ ائرهر ، َفَأيسْتْهنس َخَرَج 
و   ددَ  ََ ًَ َلَتَهددا ، لرَعائر َمَهددا َوَلي  َ  َيه  َعددَ  َوَهَادد م  ََ ََ دد ََ بر    َ دده  َِ ددَر ََ س  َلَتَهددا ، َغي  َمَهددا َوَلي  دد  ْهنس َيه  جر مر

ر َتا تَ  -   -ال سار َر  ُس هِر  ََ ررَها َرِْ  .  233رواه البخار    -   -غر  برَ لر
َواجر ال ساردد َر و   َ ددَّْ ََ ددَدت  َبع  ََه   َِ ددَعٍ   --َّرَلدد  ال ساردد َر  --َعددن  َََيددٍ  َقددا َطَعاًمددا فردد  َقص 

َِ ال سارد ر  َ  َمدا فريَهدا َفَقدا َقد َها َفَأل  دَعَ  برَيددر دْ  ال َقص  ًَ َ  َعائر َعدامن برَاَعداٍم َوإرَيداان طَ »  --َفَضَرَن
 234«.برإرَياٍا 

، بعيددًا عدن الحءد  والظلدف ، فَعدن  َةدَرامر   وفي قضائه بين المتخاصمين كا  عا ًا 
ف   َ ددَدت ْه َعَلددي هر ََ َرْجددٍل َفَأف  َ  َةددائر ٍب َ َخَلدد َر ددنر َعددا ددنر ْمَحءَرَصددَ  َعددن  ََبرءددهر ََ س َياَقددً  لرل َاددَراار ب  ب 

ر  ُس  ِْ ه َظَهدا  -- َفَقَض  َرِْ د  ةر   دلر ال َمَهاشر ََه  َظَها برال سَهدارر َوَعَلد   ِر ةر   َها ََه لر اأَلم  َعَل  
. رواه   . 235َبه  او براللسي لر
ا يره  تعايل ةدو  هللا ، التدي شدرعها ِدبحايه اقامد  العددِ بدين ال دا    وكا  

المخزومءد  التدي ِدرقَ لدف ، وله كا  الفايي من َقرنائده َوةبابده ، ف دي ةا ْد  المدرََ 
َ  فيقال ش اع  َِدام  ، دَرَق َِ ءسد ر السترد   ْزومر َََر ال َمخ  َََهمسْهدف  َشدأ ْ  ال َمدر  دا  ًً دَ  ََ س ْقَري  ًَ َعدَن َعائر

ر  ُس  َِ ه ده  --َفَقاْلها َمن  ْيَملَرْف فريَها َرِْ دبر َرِْ اَمْ  ةر َِ َتررْئ َعَلء هر َّراس َْ ر َفَقاْلها َوَمن  َيف  ُس ِر 
-- ر ُس  ِْ ده َِ َرِْ اَمْ . َفَقدا َِ ر »  --. َفَملسَمْه َْ ُس دن  ْةدْدو ر  دَ ْ  فرد  َةددٍَ مر  ً ْْدفس َقداَم «. َََت

 َِ َتَاَب َفَقا درريْ  » َفاخ  ًس ْف ال دَرَق فرديهر َِ َلْمف  ََيسْهدف  َكداْيها َّرَذا  يَن َقدا  ََ السد ر َلد ََه  ََيرَها ال ساْ  َّريسَما 
ددٍد تَ  ََ ْمَحمس دد َمددَ  بر   ر َلدده  ََ س َفاطر ُس ددْف  ددهر ال َحدددس َواي  ءْ  َََقدداْمها َعَلء  ددعر ْف الضس ددَرَق فردديهر َِ َرْكددهْه َوإرَذا 

َْ َيَدَها  َ  َلَقَاع  َرَق َِ.»236 
يأمر َصحابه بالعدِ في األمهر ، وعدم تغليدب جايدب علد  ة داب  خدر   وكا    

َي  وإعااا كل ذ  ر ب دْن فةب ةقه ،  ، وإيما المها ُس دْد  َِ َعا  َِ َقدا يَ اَا َقدا يَد ب نر مر عر َِ عن 
ر  ُس  ِْ ه َِ لر  َرِْ ٍرو َقا ََ َتْصهْم ال سَهاَر َوَتْقدهْم »  --َعم  ٍرو َبَلَغ ر  ََيس ر ب َن َعم  ُس َيا َعا َد 

ََ َةظ ددا َولرَعي  رد د َب َعَلء  َعدل  َفددإر س لرَفَ ددر دَل َفداَل َت   ََ َةظ ددا اللسي  د ََ َعَلء  د جر ََ َةظ ددا َوإر س لرَزو  د ََ َعَلء 

                                                
 ( 2593صحءح البخار  ) - 233
ءحن وهه كما قاِ . ( 1410ِ ن الترم   ) - 234 يثن َةَ نن َصحر ءَ   َهَ ا َةدر َِ ََْبه بر  و َقا
 صحءح ( 3571ِ ن َب   او  ) - 235

 ( 4505صحءح م لف ) - 236
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ه رر  ْم الددس ََ َصده  ٍر َْاَلََْ  ََيسداٍم َفدَ لر ر  ْصف  مرن  ْكلَر َشه  ر َّر س «. ْصف  َوََف ار ُس  َِ ده َْ َيدا َرِْ د ْقل 
 َِ ًَ. َقددا َم َ اْوَ  » بردد  ْقددهس دداَلْم  -َفْصددف  َصدده  ددهر ال س ًمددا وَ  -َعَلء  ًمددا ْصددف  َيه  ددر  َيه  َفَمدداَ  «. ََف ار

َص ر. رواه م لف.  ْت برالررخ  ِْ َيا َلي َت ر  َََخ    237َيْقه
، َ  يل ددددَ األيظددددار يحددددهه ،   ونهدددد ا الخلددددب العظددددءف ، واأل ب الريءدددد  ، اِددددتااع 

ددف م هاجددًا فريدددًا لخيددر َمدد   ويحددرب المًدداعر واألةاِددء  َّلدد  مبا ئدده العظءمدد  ، ويِر
 عدِ َّل  ال ا  َجمعين ، وتاد  به ظلمات القهر والظلف . َخرجَ لل ا  ، تحمل ال

 وووووووووووووووووو
 قبس ت مشرق  من ةا  النبي 

 
في ظَل األجدهاا القاتمد  التدي ِدا ت الفزيدَر العرنءد ، وايتًدار صدهر العددوا  َولدها   

َ هدد الضدع اا والم داكين، جداات الًدريع  الخاتمد  لتخدرج ال دا   الظلف التي مهِر
ددله لءقددءف مددن جدده  ر األ يددا  َّلدد  عدالدد  ااِددالم، َويددِز هللا خيددر كتبدده ونعددث خيددر ِر

دددي  عدددائف الحدددب، لتعددده  الحقدددهق َّلددد  َصدددحابها، ويًدددعر ال دددا  بددداألمن  العددددِ وْيِر
 (. 15: }َومرت ألعدِ بي مف{ )الًهر : -   -واألما ، ونه ا َْمر ال اي 

ويًدأ  -   -  التدي اَتصدف بهدا فما  العدِ من األخالق ال اهَي  والًدمائل المحمدَيد 
ِن يدددز   ددد  القريدددب والبعيدددد، والصددديب والعددددَو، والمددد من والمدددافر، عدددد ِن ِو عليهددا، عدددد
بدالحَب ويقدءف الق دَ، بدل ويح دظ ةقدهق الاهدائف والحيهايدات، َّلد   رجد  َ  يالدب مددن 
اْلخرين َ  يقتَصها م ه خًء  َ  يله  قد لحقهدف ةءد ن َو َذ ، وهده َبلدي مدا يلده  

 صهر العدِ.  من
، فعدن َبدي ِدعيد الخددر  -   -ونين يدي ا مهقفن من المهاقف التي تًهد بعظمتده  
ِه هللا  -رهي هللا ع ه  - يق ف شيئا، َقال رجل فأكَب علءه،  -   -قاِ: بي ما ِر

ِه هللا  بعرجه  وهه عه  ال خل كا  معده، فخدرج الرجدل، فقداِ لده  -   -فاع ه ِر
ِه هللا  دِه : )-   -ِر تعاِ فاِتقد َ  اقتَص م ي(، فقاِ الرجدل: قدد ع دهت يدا ِر

 هللا( رواه ال  ائي. 

                                                
 ( 2800صحءح م لف ) - 237
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ومدددن  اخدددل بيدددَ ال ادددَهَ تادددَر صدددهرن َخدددر  للعدالددد  ال اهيددد ، خصهصدددًا مددد  وجددده    
رهددي هللا  -الخددالم الااءعددي والغيددَر المعروفدد  بددين الضددرائر، فعددن َيدد  بددن مالددَ 

َواج ال اددي  -ع دده  َهدددت بعددَّ َ َّلءدده طعامددا فددي قصددع ، فضددرنَ  -   -قدداِ:   
: )طعام باعام، وإيداا بإيداا( -   -عائً  القصع  بيدها فألقَ ما فيها، فقاِ ال اي 

 رواه الترم  ، َوصله في البخار . 
َوجاتده ةي مدا قدام بتق دءف األَيدام بيد هَن، وكدا   -   -ومن صدهر عدلده   العددِ بدين 

: )اللهدف هد ا ق ددمي يءمدا َملدَ فددال تلم  دي يءمدا تملددَ وا َملدَ يع دي القلددب( رواه يقدِه
َّذا عقدد العدزم علد  ال د ر والم دير  -علءه الصالَ وال دالم  -َبه  اوو ، ك لَ كا  

:   كددا  -رهدي هللا ع هددا  -اختدار مددن تد هب معدده بالقرعد ، كمددا تددرو  ذلدَ عائًدد  
ِه هللا  ها خدرج َّذا َرا  َ  يخرج ِ را َقرع بدين ي دائه، فدأيتهَن خدرج ِدهم -   -ِر

ددهن،  بهددا   مت ددب علءدده، يقددِه اامددام الم دداو  معَلقددًا:   )َقددرع بددين ي ددائه( تاييبددا ل  ِه
 وة را من الترجءح بال مرَجح عماًل بالعدِ  . 

عددا ت الحقددهق َّلدد  َصددحابها وعلددف كددل  -   -وفددي ظددالِ المدد هج العددا ِ لل اددي  
لقضداا وعدالد  األةلدام، امرئ ما له وما علءه، وشعر ال ا  م لمهف وكافرهف ب زاهد  ا

دَ   ماهدء  تقدءف الحدَب وتقضدي بالعددِ، مد هجن  -   -بعد َ  وهد   يظامدًا ريءعدًا ِو
يءدده ال صددَر للمظلددهم، والقهددر للظددالف الغًددهم، فددال ال قيددر يخًدد  مددن فددهات ةَقدده، وا 
الغ ي يامد  فدي الحصدِه علد  مدا لدء  لده، وا الًدافعه  يامعده  فدي  را ةددٍَ مدن 

َعدِ؟ قدد  -   -، ويًهد ال اي -تعال   -ةدو  هللا  ب لَ يءقِه )ومن يعدِ َّ  لف 
َعدِ( مت ب علءه والل ظ لم لف.   خاَ وخ رت َّ  لف 

َيد كدي يًد   لهدف   َهلها بأِام  بن  ف ي قَص  المرََ المخزومء  التي ِرقَ، اِتعا  
ددِه هللا  ا ال ددا ، فلددف يقاددل شدد اعته، وقدداِ كلمدد  خَلدددها التدداريخ: )َيهدد -   -ع ددد ِر

َهلدددَ الددد ين قدددالمف َيهدددف كدددايها َّذا ِدددرق فددديهف الًدددري  تركدددهه، وإذا ِدددرق فددديهف  َّيمدددا 
الضعء  َقدامها علءده الحدد، وايددف هللا لده َ  فاطمد  ب دَ محمدد ِدرقَ لقاعدَ يددها( 

 مت ب علءه. 
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َغل  ال اي  فداا عَمه العبدا  بدن عادد المالدب ةتد  بلدي مائد   -   -وفي يهم بدٍر 
َِ األيصددار ع دده شدديئًا؛ ةتدد  ا يظددَن ظدداَ  َ  القرابدد  مددن َوقءدد ، ولددف ي قاددل َ  يت ددا
ِه هللا   ت    صاةاها.  -   -ِر

ِه هللا  -رهي هللا ع ه  -وع دما َرا  ال عما  بن بًير   علد   -   -َ  ْيًهد ِر
هبددٍ  ألةددد َوا ه قدداِ لدده: ) يددا بًددير َلددَ ولددد ِدده  هدد ا؟ ( فقدداِ لدده: يعددف، فقدداِ لدده: 

: )فدال ْتًدهديي َّذًا؛ فدإيي ا -   -هاَ له مثل ه ا(، قداِ: ا، فقداِ ال ادي )َكلهف و 
 َشهد عل  جهر( رواه م لف. 

: )َّيمدددف -   -وخهفددًا مددن ت هيددَ ةقدددهق الددبعَّ اِددءما فددي القضددداا يقددِه ال اددي  
تختصمه  َّلَي، ولعل بعضلف َلحن بحفته مدن بعدَّ َ : َقددر علد  َّظهدار ةَفتده 

خءه شيئا بقهله فإيما َقا  لده قاعد  مدن ال دار فدال يأخد ها( ، فمن قضيَ له بحب َ-
 مت ب علءه. 

: )َّخددهايمف  -   -ويقددَرر ال اددي   ةقددهق الضددع اا، ويحددَ ر ال ددا  مددن بخ ددها يءقددِه
َخَهلمف َ  من يخدمهيمف جعلهف هللا تحدَ َيدديلف، فمدن كدا  َخدهه تحدَ يدده فلءاعمده 

مددا يغلدداهف، فددإ  كَل تمددههف فددأعي ههف( رواه ممددا يأكددل، وليلب دده ممددا يلددب ، وا تمَل ددههف 
البخار  وم لف، ويقِه َيضا: )َّذا جاا خا م َةدكف باعامده فلءقعدده معده، َو لي اولده 
م ه؛ فإيه هه ال   ولي ةَره و خايه َ  ال   باشر الاباخ  مدتحَماًل األذ  الحاصدل 

 من الحراَر والدخا ( رواه ابن ماج . 
َهدددل علددد  ب -   -َوْ ددد  ال ادددي   عدددَّ المهاقدددف والملمدددات التدددي كايدددَ تصددددر مدددن 

تعدال   -الفاهلَء  عل  الرغف من ك رهف لمهافقتها للحدب الد   جداا بده، وتحقءقدًا لقهلده 
(، 8: }وا يفددرم مف شدد آ  قددهم علدد  َا تعدددلها اعدددلها هدده َقددرب للتقدده { )المائدددَ: -

قالهددا شدداعر كلمدد  علدد  لايددد بددن رنءعدد  بقهلدده: )َصدددق كلمدد   -   -فمددن ذلددَ ْ دداؤه 
َهددل  لايددد: َا كددل شدديا مددا خددال هللا باطددل( مت ددب علءدده، ْو دداؤه علدد  تحددالف بعددَّ 
الفاهلءد  علدد  يصددَر المظلددهم بقهلدده )قددد شدهدت فددي  ار عادددهللا بددن جدددعا  ةل ددًا لدده 

علءده  -ْ عيدَ بده فدي ااِدالم ألجادَ( رواه الحميدد  ب د د صدحءح، وهد ا مدن عدلده 
 . وإيصافه -الصالَ وال الم 



 1131 

وعدلدده، فعددن عاددد هللا بددن  -   -بددل ةتدد  الحيهايددات كايددَ ت دداِ ةظددًا مددن رعايتدده  
ِه هللا  -رهي هللا ع ه  -جع ر  ةائاا لرجدل مدن األيصدار،  -   -قاِ:  خل ِر

فم ددح  -   -ةددَن وذرفددَ عي دداه، فأتدداه ال اددي  -   -فددإذا جمددل، فلمددا َر  ال اددي 
ددِه علءده ف دلَ، فقدداِ: )لمدن هد ا الفمددل(، ففد اا فتد  مددن األيصدار فقداِ: لددي يدا ِر

هللا، فقاِ له: )َفال تتقي هللا في ه ه الاهءم  التي ملمَ هللا َّياها؛ فإيه شل  َّلدَي َيدَ 
 تفءعه وتدئبه َ  تتعبه( رواه َبه  اوو . 

، وهدددد ه جهايددددب مددددن ِدددديرته العاددددَر -   -هدددد ا هدددده ِددددَيد األياءدددداا وإمددددام األتقءدددداا  
 خ وفي همير البًرَي ، شاهدَن عل  ق اه وعدله.مح هظ ن في ذاكَر التاري

 http://www.islamweb.net                       :المصدر 

 وووووووووووووووووو
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 أروع قصص الحب

 
 شائ  محمد الغاءًي

َع داق َولدي ال هد  تدز ا    الحديث عن العظمداا يأخد  بمفدام  القلدهب و تًدَرب َّلءده 
األيدي  و يتهق َّل  معرفد  ِديرهف َصدحاب الهمدف  ب يرهف المفال  و تعار بأخبارهف

و عًددداق المعدددالي فمدددا بدددالمف َّخدددهتي َّذا كدددا  الحدددديث عدددن َّمدددام العظمددداا و َشدددرم 
الًدددرفاا و ِددديد ال ددداالا مدددا بدددالمف َّذا كدددا  الحدددديث عدددن الاددددر ي دددر  بضدددهئه متعددد  
و  لل امرين و  لياًل للحائرين بل هه الًم  تهدد  يهرهدا وجده األرض فيدتألأل هدءاا

 يهرًا 
 ولد الهد  فالمائ ات هءاا *** وفف الزما  تب ف و ْ اا
 الروح و المأل المالئَ ةهله *** للدين و الديءا به بًراا

 و الهةي يقار ِل اًل من ِل ل *** و اللهح و القلف الادي  رواا
 يهم يتءه عل  الزما  صباةه *** و م ااه بمحمد وهاا

 تضهعَ م لًا بَ الغاراا بَ بًر هللا ال ماا فزي َ *** و
 يا من له األخالق ما تهه العال *** م ها و ما يتعًب الماراا
 َايتَ في الخلب العظءف شمائل *** يغر  بهن و يهل  المرماا

ةددديث ا عددن الًددم  التددي َشددرقَ فعمددَ ب هرهددا المدده  كلدده و لمددن الادده  بي هددا ونددين 
م يدَر َّلد  قءدام ال داع  قداِ  تبقد  -   -شم  ا شاِ  جدًا فًم  ا تغرب و شم ه 

يرددهر -تعددال   - ر برإرذ  ُس ءددًا َّرَلدد   يرًا *َوَ ابر ددرًا َوَيدد ر ًَر دًا َوْمَب ددل َ اَب َشدداهر َِ : )َيددا ََيرَهددا ال سارددير َّريسددا ََر 
َراجًا مر ريرًا(األةزاب   46َوِر

هْلَ ا ْيَاديَر -تعال   -و قاِ  ََه َل ال مرَتابر َقد  َجااْكف  َرِْ ْ دهَ  : )َيا  دا ْك دْتف  ْتخ  مس ْن َلْمدف  َكثريدرًا مَر
(المائدَ ر ْيهرن َوكرَتابن مرارينن َُ َن  ْ ه َعن َكثريٍر َقد  َجااْكف مَر َن ال مرَتابر َوَيع    15مر

الد    -   -: ]}من هللا يهر{ يع دي بدال هر محمددا -رةمه هللا  -قاِ اامام الاار  
الم ومحددب بده الًددرب فهده يددهر لمدن اِددت ار بدده...[ َيدار هللا بدده الحدب َوظهددر بده ااِدد

 د 501صد4ت  ير الاار  ج
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ددِه هللا  : ايددي عاددد هللا وخدداتف  -   -عددن عرندداض بددن ِدداري  قدداِ ِددمعَ ِر يقددِه
ِه هللا  َرت ةين وهعته يهرا َهداات م ده قصدهر  -   -ال ايين ف كريءه َّ  َم ِر

: -رهددي هللا ع دده  -جدابر الًدام( قدداِ: شدعيب األريدد وط: ةددديث صدحءح لغيددره قدداِ 
ِه هللا في ليل  َهحءا  د َ  ليل  مضديئ  ا غدءف فيهدا د ففعلدَ َيظدر َّلد   )َريَ ِر

ِه هللا  و َّل  القمر و علءه ةل  ةمراا فإذا هه َة ن ع د  مدن القمدر(  -   -ِر
 رواه الترم   

ددِه هللا   دد  المدي -   -عددن َيدد  بددن مالددَ قدداِ: لمددا كددا  اليددهم الدد    خددل يءدده ِر
َهاا م ها كل شيا فلما كا  اليهم ال   مات يءه َظلدف م هدا كدل شديا ولمدا ي ضد ا 

ِه هللا  األيد  وإيا ل ي  ف ده ةتد  َيمريدا قلهن دا( رواه الترمد   و قداِ  -   -عن ِر
 األلبايي: صحءح 

ةديث ا َيها المرام عن ال راج الم ير ال   امتن هللا به علي ا فأيار القلهب بعد ظلمتهدا 
دددقهتها فمدددا   و  -   -َةءاهدددا بعدددد مهاتهدددا و هدددداها بعدددد هددداللتها و َِدددعدها بعدددد شر

 الصباح بعد ليل طهيل مظلف بهءف: 
 بزغ الصباح ب هر وجهَ بعدما *** غًَ الاري  ظلم  ِه اا
 فت تقَ بال هر َركا  الدج  *** و ِع  عل  المه  ال  ءح هءاا

 به ال ءحاا و الفر ااو مض  ال الم عل  الب ءا  صايءًا *** ترو  
َعظف شرع  *** فاهَ بفه  ِخائها األيحاا  ةت  ص َ للمه  
 يا ِيد الثقلين يا يب  الهد  *** يا خير من ِعدت به األرجاا

ةديث ا عن الرةمد  المهددَا و ال عمد  الم ددَا ك دا علد  شد ا ة دَر مدن ال دار فأيقد يا هللا 
ر -تعدال   -به قاِ  ُس دلر  دْمها برَحا  َتصر ر َعَلدء ْمف  َّرذ  )َواع  ُس  ََ َمد ْكدْروا يرع  ْقدها َواذ  ءعدًا َوا َتَ رس  َجمر

دَن ا دَرٍَ مر دْتف  َعَلد  َشدَ ا ْة   َهايدًا َوْك   َمتردهر َّرخ  ْتف  بر رع  دَبح  َداًا َفَألسَف َبي َن ْقْلدهنرْلف  َفَأص  ََع  ل سدارر ْك  ْتف  
ُسْ  ََ ْيَايَرْن  َقَ ْكف  مر  َها َكَ لر َتْدوَ ( ) ِ عمرا : َفَأي   ( 103 َلْمف   َياترهر َلَعلسْمف  َته 

 ةديثا عن َروع قصص الحب و لمن من الْمحب؟ و من المحاهب؟ و ما يهع الحب؟ 
َما الْمحب فالًفر و الحفر و والفال و ال هل و الحيها  و الاير، و الحديث عن 

َعدين ا كتحلدَ بدال ظر َّلدد  ةدب البًدر لده فًديا  خدر و ةدديث  خددر مدا بدالمف بحدب 
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   -وجهه المريف و  ذا  تل ذت ب دماح ةديثده مدا بدالمف بحدب مدن جال ده و عاشدره 
 ا شَ َيه ةبن لف ْيًهد مثله عل  وجه الب ءا . -

َما المحادهب فهده خيدر مدن مًد  علد  األرض و خيدر مدن طلعدَ علءده الًدم  بدل 
شد اا و عرقده َطيدب  هه شم  الديءا و هءاؤها بهفتهدا و ِدرورها ريقده  واا و ي ثده

الايب َجمل البًر و َبه  من الدرر يأِر القلهب و يفتد ب األفئددَ متعد  ال ظدر و 
ش اا البصر َّذا تملف َِداخَ لده لقلدهب قادل األِدماع فدال ت دل عمدا يحصدل لهدا مدن 
ال دددعا َ و اامتدددداع كددددف شدددد   قلبددددًا ملتاعددددًا و كددددف هددددد  مددددن َوشددددَ علدددد  الهددددالب و 

 الضءاع. 
  َ في وصد ه: ]مدن تحركدَ لعظمتده ال دهاكن فحدن َّلءده  -رةمه هللا  -قاِ ابن الفه

الفدد ع، و كلمدده الدد ئب، و ِددبح فددي ك دده الحصدد ، و تزلددِز لدده الفاددل كددلن ك دد  عددن 
َي د  الددهر تزيددد  شدهقه بل دايه يدا جملد  الفمدداِ، يدا كدل الممداِ، َيدَ واِددا  العقدد و 

َيا َ الًم  عل  الادر، و البحر عل  القار  و ال دماا علد  األرض. عل  األياءاا 
َيدددَ صددددرهف و بددددرهف و علءدددَ يددددور َمدددرهف، َيدددَ قادددب فلمهدددف، و عدددين كتددداهف و 

 واِا  قال تهف، و يقش فصهف و بيَ قصدهف. 
 ليل  المعراج ظ َ المالئم  َ  اْليات تختص بال ماا فإذا  ي  األرض قد علَ. 

اع ج ددف طبعدده لددء  العفددب ارت دداع صددعه هف أليهددف ذوو َج حدد ، َّيمددا العفددب ارت دد
 الهاهط بال ج اح ج دايي... [. 
 . -   -المحاهب هه محمد بن عاد هللا 

َما يهع الحب يءل ي َيه ةب َياب الحفر و ةرب الًدفر و َبلد  الفد ع و َِدلب 
  م  البعير فما بالَ بإي ا  له ج ا  ي ءَّ بالحب و الح ا ؟ 

الحدددب َروعهدددا و  فهءدددا َخدددي المبدددارب يتفدددِه فدددي ب دددتا  المحبددد  يختدددار مدددن قصدددص
َهار و َببقها:   يقتاف باق  عاَر من ذلَ الب تا  ال   ْملئ بأجمل األ

 القص  األول : الف ع يحن: 
قداِ: )كدا  الم دفد م دقهفا علد  جد وع  -رهدي هللا ع همدا  -عن جابر بن عاد هللا 
َّذا خاددب يقددهم َّلدد  جدد ع م هددا فلمددا صدد   لدده الم اددر  -   -مددن يخددل فمددا  ال اددي 
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 -   -ءددده ف دددمع ا لددد لَ الفددد ع صدددهتا كصدددهت العًدددار ةتددد  جددداا ال ادددي وكدددا  عل
 فهه  يده عليها ف ل َ( رواه البخار  

كا  يقدهم يدهم الفمعد   -   -َ  ال اي  -رهي هللا ع هما  -عن جابر بن عاد هللا 
ِه هللا َا يفعدل لدَ م ادرا  َّل  شفَر َو يخل  فقالَ امرََ من األيصار َو رجل يا ِر

ئتف ففعلدها لده م ادرا فلمدا كدا  يدهم الفمعد   فد  َّلد  الم ادر فصداةَ ال خلدد  قداِ َّ  شد
فضدمها َّلءده تدئن َيدين الصداي الد   ي دلن قداِ  -   -صءاح الصاي ْف يِز ال اي 

 كايَ تبلي عل  ما كايَ ت م  من ال كر ع دها( رواه البخار  
َا  في ِ ن الدارمي ب  د صحءح قاِ: )َما و ال   ي   محمد بيدد ه لده لدف التزمده و 

ِه هللا  َاِ هل ا َّل  يهم القءام  ةزيًا عل  ِر  ( فأمر به فدفن. -   -لما 
 كء  ترق  رقءَ األولءاا *** يا ِماا ما طاولتها ِماا
 َّيما مثلها ص اتَ لل ا  *** كما مَثَل ال فهَم المااْ 
 ةن ج ع َّلءَ و هه جما  *** فعفيب َ  يفمد األةءاا

دِه هللا  - رةمه هللا -كا  الح ن  : يا معًدر الم دلمين الخًدب  تحدن َّلد  ِر   -يقِه
 -  .شهقًا َّل  لقائه فأيتف َةب َ  تًتاقها َّلءه 

َعاد  محمددًا -رةمه هللا  -عن عمرو بن ِها  عن الًافعي  َعا  هللا ياءًا مدا  : ما 
َعاددي محمدددًا ة دددين الفدد ع ةتدد  ِدددم   َعادد  بء ددد  َّةءدداا المددهت . قددداِ:  فقلددَ: 

 َكار من ذلَ.  صهته فه ا
 يحن الف ع من شهق َّلءَ **** و ي رم  معه ةزيًا علءَ
 و يفهش بالبلاا و بال حيب **** ل قد ةديثمف و ك ا يديَ
 فمالي ا يحن َّلءَ قلاي **** و ةلمي َ  َقال مقلتءَ
 و َ  َلقاب في يهم المعا  **** و ي عف ياظر  من وج تءَ

 مهفتي  ومًا فداب فداب قرابتي و جمء  مالي **** و َب ِ
 تدوم ِعا تي و يعءف روةي **** َّذا ب لَ ةءاتي في رهاب
 ةايب القلب ع ر ا تلم ي **** فحاي ا يحب في ِماب
 ذيهني َقعدت ي عن عله **** و َطمح َ  َْقرب من عالب
 لعل محاتي ت مه بروةي **** فتفار ما تصدع من ههاب
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 القص  الثايء : الحمام  تًتمي: 
ددِه هللا  -رهددي هللا ع دده  -بددن م ددعه  عددن َبءدده  عاددد هللا  -   -قدداِ: )ك ددا مدد  ِر

دِه هللا  في ِ ر ومرريا بًفَر فيها فرخا ةمَر فأخ ياهما قداِ ففداات الحمدَر َّلد  ِر
-   -  وهدي تصددءح فقدداِ ال اددي-   -  ِمدن ففدد  هدد ه ب رخيهددا قداِ فقل ددا يحددن قددا

 يث صحءح ااِ ا  ولف يخرجاه فر وهما( رواه َبه  او  والحاكف و قاِ: ه ا ةد
 جاات َّلءَ ةمام  مًتاق  *** تًله َّلءَ بقلب صب واجف
 من َخار الهرقاا َ  مقاملف *** ةرم و َيَ م ِز للخائف

 القص  الثالث : الفمل يبلي: 
دِه هللا  خل ده ذات يدهم فأِدر َّلدي ةدديثا  -   -عن عاد بن جع ر قاِ: )َر ف دي ِر

ِه هللا ا َةدث به َةدا من ال ا   لحاجته هدفا  -   -وكا  َةب ما اِتتر به ِر
  -َو ةايش يخل فدخل ةائاا لرجل من األيصار فإذا يءه ياهدح لده فلمدا َر  ال ادي 

 -  دِه هللا دراته ف دلن فقداِ مدن  -   -ةن وذرفَ عي داه ف دِز ِر فم دح ذفدراه ِو
فدي هد ه الاهءمد   رب ه ا الفمل ففاا شداب مدن األيصدار فقداِ َيدا فقداِ َا تتقد  هللا

َعدف َيدَ تفءعده وتدئبده( رواه اامدام َةمدد قداِ  التدي ملمدَ هللا َّياهدا فإيده شدلاب َّلد  و
 شعيب األري وط: َِّ ا ه صحءح عل  شرط م لف. 

دِه -تعال   -عن يعل  بن مَر الثق ي رهي هللا  ع ه قاِ: ْالْ  َشءاا َريتهدا مدن ِر
ر ي ددد   علءددده قددداِ فلمدددا ر ه البعيدددر بي دددا يحدددن ي دددير معددده َّذ مرريدددا ببعيددد -   -هللا 

فقددداِ: )َيدددن صدداةب هددد ا البعيدددر(  -   -جرجددر فههددد  جرايدده فهقدددف علءددده ال اددي 
: )بع ءده( قداِ: بدل يهبدده لدَ وإيده ألهدل بيدَ مدآلهف معءًدد  -   -ففدااه فقداِ ال ادي 

غيره قاِ: )َما َّذ ذكرت ه ا من َمره فإيه شلا كثَر العمل وقل  العلف فأة د ها َّلءده( 
ففداات شدفَر تًدب األرض ةتدد   -   -ِ: ْدف ِدريا ةتد  يزل دا م دزا ف دام ال ادي قدا

ددِه هللا  ذكددرت لدده فقدداِ: )هددي  -   -غًدديته ْددف رجعددَ َّلدد  ملايهددا فلمددا اِددتءقظ ِر
ِه هللا فدأذ  لهدا( قداِ ْدف ِدريا فمرريدا بمداا  شفَر اِتأذيَ رنها في َ  ت لف عل  ِر

بم خددره ْددف قدداِ: )اخددرج َّيددي محمددد  -   -ي فأتتدده امددرََ بددابن لهددا بدده ج دد  فأخدد  ال ادد
دِه هللا( قدداِ ْدف ِددريا فلمدا رجع ددا مدن م دديريا مرريدا بدد لَ المداا فأتتدده المدرََ بفددزر  ِر
ولددان فأمرهددا َ  تددر  الفددزر َومددر َصددحابه فًددرنها اللددان ف ددألها عددن الصدداي فقالددَ 



 1137 

إِددد ا ين والددد   بعثدددَ بدددالحب مدددا َري دددا م ددده ريبدددا بعددددب(. قددداِ الهيثمدددي: رواه َةمدددد ب
 والاارايي ب حهه َوةد َِّ ا   َةمد رجاله رجاِ الصحءح و صححه األلبايي. 

 القص  الثالث : الحفر والًفر ي لف من فرط الحب: 
ِه هللا  َعرم ةفر بمل  كا  ي لف -   -عن جابر بن ِمَر قاِ قاِ ِر : )َّيي ا 

 ام َةمد علي قال َ  َبعث َّيي ألعرفه اْل ( رواه م لف و الترم   و اام
بملد  فخرج ددا فددي  -   -ع ده قدداِ ك ددَ مد  ال اددي -تعددال   -وعدن علددي رهدي هللا 

ِه هللا.   بعَّ يهاةيها فما اِتقاله جال وا شفر َّا وهه يقِه ال الم علءَ يا ِر
 القص  الرابع : الاعام و الحفر ي بح: 

علدد  عهددد رو  علقمدد  عددن عاددد هللا قدداِ َّيمددف تعدددو  اْليددات عدد ابا وإيددا ك ددا يعدددها 
ِه هللا  ويحدن ي دم  ت داءح  -   -برك  لقدد ك دا يأكدل الاعدام مد  ال ادي  -   -ِر

بإيددداا فههددد  يدددده يءددده ففعدددل المددداا ي بددد  مدددن بدددين  -   -الاعدددام قددداِ َوتدددي ال ادددي 
ةددي علدد  الههدددها المبددارب والاركدد  مددن ال ددماا ةتددد   -   -َصددابعه فقدداِ ال اددي 

 ا ةديث ة ن صحءح تههأيا كل ا(رواه الترم   و قاِ: ه 
ِه هللا في ةلقد  وفدي يدده  -رهي هللا ع ه  -عن َبي ذر  قاِ:   َّيي لًاهد ع د ِر

ةصد  ف دبحن فدي يدده وفي دا َبده بلدر وعمدر وعثمدا  وعلدي ف دم  ت داءحهن مدن فددي 
دددَ مفمددد  البحدددرين، والادددزار واِددد ا  الاارايدددي  الحلقددد   . َخرجددده الاارايدددي فدددي األِو

 صحءح رجاله ْقات. 
 َ صدف لفباِ مفيادده *** لداو  َو ا  الحديد المص دحلئن ِبح

 فإ  الصخهر الْصدددفس ايَ بل ه *** و َّ  الحصا في ك ده لء اَردح
 وإ  كا  مِه  َيب  الماا من العصدا *** فمن ك ه قد َصبح الماا يا دح

 القص  الخام  : الحفر و الًفر ي فد: 
كأيده يدداو  ويعدالج  -   -ل  ال ادي عن ابن ببا  قاِ: جاا رجل من ب ي عامر َّ

ددِه هللا   -   -فقداِ: يددا محمدد َّيددَ تقدِه َشددءاا هدل لددَ َ  َ اويدَ؟ قدداِ: فددعاه ِر
دِه هللا   -   -َّل  هللا ْف قاِ: )هل لَ َ  َريدَ  يد (؟ وع دده يخدل وشدفر فددعا ِر

  -ع قا م ها قأقال َّلءده وهده ي دفد ويرفد  َرِده وي دفد ويرفد  َرِده ةتد  ايتهد  َّلءده 
 -  دِه هللا : )ارجد  َّلد  ملايدَ( فقداِ العدامر : -   -فقام بين يديه ْف قاِ لده ِر



 1138 

وهللا ا َكدد بَ بًدديا تقهلددده َبدددا ْدددف قدداِ: يدددا  ِ عددامر بدددن صعصددع  وهللا ا َك بددده 
 بًيا( رواه ابن ةبا  و قاِ شعيب األري وط: َِّ ا ه صحءح 

رمد   و صدححها األلبدايي قداِ و في قص  رةلتده صدل  هللا َّلد  الًدام التدي رواهدا الت
الراهددب: )هدد ا ِدديد العددالمين بعثدده هللا رةمدد  للعددالمين. فقدداِ لدده َشددءاخ مددن قددريش مددا 
علمَ؟ فقاِ: َّيمف ةيث َشرفتف م ف العقب  لف ياب شفر و ا ةفر َّا خر ِاجدا و 
 ا ي فدو  َّا ل اي و َّيي ألعرفه بخاتف ال اَه َِ ل من غضروم كت ه... الحديث 

َايه ْخْلب *** بالحب مًتمٍل بالبًر ْمَت فر َكرم   َبَخلب ياي 
َمفر   كالزهر في ترٍم والادر في شرٍم *** والبحر في كرم والدهر في هر
 جاات لدعهته األشفار ِاجدَ *** تمًي َّلءه عل  ِاٍق بال قدمر 
َك  صالٍَ م َ  ائم  *** عل  ال اي بم َهل  وم  ففر   يارَب َ

 ريح صبا *** َوطرنَ يغمات اْل  من َْمفما رَيحَ ع بات البا  
ِه هللا صل  هللا.   القص  ال ا ِ : الفال يهتز فرةًا بِر

جادل َةدد و معده َبده بلدر و  -   -قاِ صدعد ال ادي  -رهي هللا ع ه  -عن َي  
فرجف بهف الفال، فقاِ: )اْاَ َةد فإيما علءدَ  -رهي هللا ع هف  -عمر و عثما  

 واه البخار  ياي و صديب و شهيدا ( ر 
ِه   و صحبه  -   -قاِ بعَّ الدعاَ و َّيما اهتز فرةًا و طرنًا و شهقًا للقاا ِر

 ا تلهمها ْاةدًا اهاراب *** َّذ عاله فالهجد  ااْ 
 َْةد ا يالم فهده محبن *** ولمف َطرب المحب لقااْ 

دِه هللا -رهدي هللا ع ده  -وعدن َيد  بدن مالدَ   طلد  لده َةدد فقدداِ: -   -: َ  ِر
)هدد ا جاددل يحا ددا ويحبدده اللهددف َّ  َّبددراهءف ةددرم ملدد  وإيددي َةددرم مددا بددين ابتيهددا( رواه 

 البخار  
 ال ابع : الًفر ياء  ال اي و ي ارع َّل  َّجابته و ي تأذ  في ال الم علءه: 

ددِه هللا  فَريددَ م دده شدديئًا  -   -وعددن يعلدد  بددن مددَر عددن َبءدده قدداِ: ِددافرت مدد  ِر
ِه هللا عفبًا، يزل ا م زًا، فقاِ ا يقِه  -   -يالب َّل  هاتين الًفرتين، فقل َّ  ِر

لممددا َ  تفتمعددا، فايالقددَ فقلددَ لهمددا ذلددَ، فايتزعددَ كددل واةدددَ م همددا مددن َصددلها 
دِه هللا ةاجتده مدن ورائهدا ْدف  فمرت كل واةدَ َّل  صاةاتها فالتقءا جمءعًا، فقض  ِر
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فقلدَ ذلدَ لهمدا، فعدا ت  قاِ: ايالب فقل لهمدا: لتعدد كدل واةددَ َّلد  ملايهدا، فأتيتهمدا
كل واةدَ َّل  ملايها، و َتته امرََ، فقالَ َّ  اب ي ه ا به لمف د مد  مدن الفدن د م د  

ددِه هللا  : )َ يءده( فأ يتدده م ده فت ددل -   -ِدب  ِد ين يأخدد ه كدل يددهم مدرتين، فقداِ ِر
ِه هللا َّذا رجع دا فأعلم ِه هللا ْف قاِ لها ِر ي دا في يءه، و قاِ: َخرج عدو هللا َيا ِر

دددِه هللا اِدددتقالته و معهدددا كبًدددا  و َقدددَ و ِدددمن، فقددداِ لدددي  مدددا صددد  ، فلمدددا رجددد  ِر
ددِه هللا  : خدد  هدد ا المددبش و اتخدد  م دده مددا َر ت، قالددَ و الدد   َكرمددَ مددا -   -ِر

َري ددا شدديئًا م دد  فارقت ددا، ْددف َتدداه بعيددر، فقددام بددين يديدده، فددَر  عي دداه تدددمعا ، فعددث َّلدد  
ا البعير يًلهكف؟ فقالها: ك ا يعمل علءه، فلما كادر و َصحابه، فقاِ: ما البعير كف ه 

دِه هللا  : )ا ت حدروه، و اجعلدهه -   -ذهب عمله تهاعديا علءده ل  حدره غددًا فقداِ ِر
 في اابل يله  معها( صححه الحاكف و وافب ال هاي و صححه األرياؤط. 

ِد ر فأقادل فدي  -   -قداِ ك دا مد  ال ادي  -رهدي هللا ع همدا  -وعاد هللا بدن عمدر 
دِه هللا  َهلدي قداِ: )هدل لدَ -   -َعرابي فلما  يدا قداِ لده ِر : )َيدن تريدد( قداِ َّلد  

في خير؟ ( قاِ: ما هه؟ قاِ )تًهد َ  ا َّله َّا هللا وةده ا شريَ لده و َ  محمددًا 
ِه هللا  ؟ قاِ )ه ه الًفَر( فدعاها ِر هله( قاِ: من شاهدن عل  ما تقِه   -عاده و ِر

 - طئ الها   فأقالَ تخد األرض خدًا ةت  جاات بين يديه فاِتًهدها و هي بًا
ْالْدًا فًدهدت َيدده كمدا قداِ ْددف رجعدَ َّلدد  م اتهدا و رجد  األعرابددي فقداِ َّ  يبددايعهيي 

  تَ بهف و َّا رجعَ َّلءَ فم َ معَ( رواه الدارمي. 
ِه هللا:   القص  الثام  : األِد يه ع مهل  ِر

ددددِه هللا  عددددن محمددددد بددددن الم مدددددر: َ  ِدددد ي   قدددداِ: ركاددددَ البحددددر  -   -مددددهل  ِر
فايم ددرت ِدد ي تي التددي ك ددَ فيهددا لهةددا مددن َلهاةهددا فارة ددي اللددهح فددي َجمدد  فيهددا 

ددِه هللا  فاأطددأ  -   -األِددد فأقاددل َّلددي يريددديي فقلددَ: يددا َبددا الحددارث َيددا مددهل  ِر
 َرِه و َقال َّلي فدفع ي بم مبه ةت  َخرج ي من األجم  و وهع ي عل  الاريب و
همهف فظ  َ َيه يه ع ي فما  ذلَ  خر عهدد  بده( رواه الحداكف و قداِ: هد ا ةدديث 

 صحءح عل  شرط م لف و لف يخرجاه 
 و وافقه ال هاي 
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ددِه هللا فمددا َّ  ِددم  َِددف  فتأمددل َخددي َّلدد  تعظددءف هدد ا المخلددهق وتددهقيره و محاتدده لِر
ِه هللا ةت  طأطأ َرِه و بدِ من َ  يهف بمهاه  له عل  الاريب   و و عه. ِر

 يماذج من ةب البًر: 
 القص  األول : َبه بلر الصديب 

-تعددال   -عدن عدرَو بدن الزنيدر قدداِ قلدَ لعادد هللا بدن عمددرو بدن العداص رهدي هللا 
دِه هللا صدل  هللا  دلف -تعدال   -ع هما َخاريي بأشد ما ص عه المًدركه  بِر علءده ِو

ِه هللا صل  هللا  لف يصدلي -تعال   -قاِ بي ا ِر ب  داا المعبد  َّذ َقادل عقبد  علءه ِو
ِه هللا صل  هللا  دلف ولده  ْهنده فدي -تعال   -بن َبي معءَ فأخ  بم مب ِر علءده ِو

دِه هللا صدل  هللا  ع قه فخ قه به خ قا شديدا فأقال َبه بلر فأخ  بم مبه و فد  عدن ِر
ددلف وقداِ َتقتلدده  رجدال َ  يقدِه رنددي هللا وقدد جددااكف بالاي دات مددن -تعدال   - علءده ِو
 لف( رواه البخار  رن

 القص  الثايء : الصديب يبلي فرةًا: 
: )فَريَ َبدا بلدر يبلدي و مدا ك دَ َة دب َ  َةددًا -رهي هللا ع ها  -قالَ عائً  

 يبلي من ال رح( 
 القص  الثالث : خًيَ َا َراب
 -   -قالدَ: جداا رجدل َّلد  ال ادي  -رهدي هللا ع هدا  -رو  الاارايي عن عائً  

ددِه هللا  َّيددَ ألةددب َّلددي مددن ي  ددي و َّيددَ ألةددب َّلددي مددن ولددد  و َّيددي فقدداِ يددا ِر
ألكه  في الايَ فإذكرب فما اصار ةت  َتي فأيظر َّلءَ و َّذا ذكرت مهتي و مهتَ 
عرفَ َيدَ َّذا  خلدَ الف د  رفعدَ مد  ال ايدين و َيدي َّذا  خلدَ الف د  خًديَ َ  ا 

ل لف بهد ه اْليد : )َوَمدن  شيئًا ةت  يِز جاريل علءه ا -   -َراب فلف ير  علءه ال اي 
دد ًر يقريَن َوال دددَر دديَن َوالصَر ددَن ال ساريَر ف  مر ْ َعَلددي هر ُس يَن ََي َعددَف  ََ َمددَ  السدد ر َِ َفْأوَلئردد دده ِْ َ َوالرس ُس دد ر  َهَداار ْيار

ََ َريرءقًا( )ال  اا:  يَن َوَةْ َن َْوَلئر الرحر ( قاِ الهيثمدي رجالده رجداِ الصدحءح َّا 69َوالصس
  بن عمرا  و هه ْق . عاد هللا

 القص  الرابع : َِألَ مرافقتَ في الف  : 
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ددِه هللا -رهددي هللا ع دده  -عددن رنءدد  بددن كعددب  فأتيتدده  -   -: )ك ددَ َبيددَ مدد  ِر
بهههئه، و ةاجته، فقاِ لي: )ِل( فقلَ: َِألَ مرافقتَ في الف د . قداِ: )َو غيدر 

 ذلَ( 
 فه ( رواه م لف. قلَ: هه ذاب قاِ: )فأع ي عل  ي  َ بلثَر ال 

 القص  الخام  : كل مصيب  بعد جلل 
 -رهددي هللا ع دده  -رو  ابددن جريددر الااددر  فددي التدداريخ عددن ِددعد بددن َبددي وقدداص 

ِه هللا  َوجهدا َوخههدا َوبههدا  -   -قاِ: مَر ِر بدامرََ مدن ب دي  ي دار، وقدد َصديب 
ِه هللا  دِه هللا -   -م  ِر ؟ قدالها: -   - بْأةد، فلما ْيعها لها قالدَ: فمدا فعدل ِر

خيددرا يددا َم فددال . هدده بحمددد هللا كمددا تحاددين قالددَ: َريءدده ةتدد  َيظددر َّلءدده، فأشددير لهددا 
 َّلءه ةت  َّذا َرته قالَ: كل مصيب  بعدب جلل. تريد صغيَر. 

 القص  ال ا ِ : ا َره  َ  يًاب بًهك  
دِه هللا  -رهدي هللا ع ده  -عدن َبدي هريدَر  ي  عًدَر رهدَ ِدر  -   -قداِ: بعدث ِر

عي دددا َومدددر علددديهف عاصدددف بدددن ْابدددَ األيصدددار  جدددد عاصدددف بدددن عمدددر بدددن الخاددداب 
ََ وهه بين ع  ا  وملد  ذكدروا لحدي مدن هد يل يقداِ لهدف  فايالقها ةت  َّذا كايها بالهد
ب دده لحءددا  ف  ددروا لهددف قريبدددا مددن مددائتي رجددل كلهدددف رام فاقتصددها  ْددارهف ةتدد  وجددددوا 

ا تمر يثرب فاقتصدها  ْدارهف فلمدا ر هدف عاصدف مأكلهف تمرا تزو وه من المدي   فقالها ه 
َوصحابه لف ا َّل  فدفد َوةاط بهف القهم فقالها لهف: ايزلها وَعاهيا بأيديلف ولمف العهد 
والميثاق وا يقتل مد مف َةددا قداِ عاصدف بدن ْابدَ َميدر ال دري  َمدا َيدا يدأهللا ا َيدِز 

فقتلدها عاصدما فدي ِدبع  ف دِز  اليهم في ذم  كافر اللهف َخار ع ا ياءَ فرمههف بال ادل
َّلدديهف ْالْدد  رهددَ بالعهددد والميثدداق مدد هف خايددب األيصددار  وابددن  ْ دد  ورجددل  خددر فلمددا 
قههف فقاِ الرجل الثالث ه ا َِو الغددر وهللا ا  اِتمل ها م هف َطلقها َوتار ق يهف فأْو
َصددحبلف َّ  فددي هدد اا ألِددَه يريددد القتلدد  ففددرروه وعددالفهه علدد  َ  يصددحاهف فددأب  
فقتلهه فايالقها بخايب وابدن  ْ د  ةتد  باعههمدا بملد  بعدد وقعده بددر فابتداع خايبدا ب ده 
الحارث بن عامر بن يهفل بن عاد م ام وكا  خايب هه قتل الحارث بن عدامر يدهم 
بدر فلاث خايب ع دهف َِديرا فدأخاريي عايدد هللا بدن بءداض َ  ب دَ الحدارث َخارتده 

دد  ي ددتحد بهددا فأعارتدده فأخدد  اب ددا لددي َويددا غافلدد   َيهددف ةددين اجتمعددها اِددتعار م هددا مِه
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د  بيدده ف زعدَ فزعد  عرفهدا خايدب  ةين َتداه قالدَ فهجدتده مفل ده علد  فخد ه والمِه
في وجهي فقاِ تخًين َ  َقتله ما ك َ ألفعل ذلَ وهللا ما َريَ َِيرا قدَ خيدرا مدن 

دب فدي الح ديدد ومدا خايب وهللا لقد وجدته يهما يأكل من قاف ع دب فدي يدده وإيده لمْه
َقه خايبا فلما خرجها مدن الحدرم لءقتلدهه  َق من هللا ر بمل  من ْمر وكايَ تقِه َّيه لر
في الحل قداِ لهدف خايدب ذرويدي َركد  ركعتدين فتركدهه فركد  ركعتدين ْدف قداِ لده ا َ  

 تظ ها َ  ما بي جزع لاهلتها اللهف َةصهف عد ا 
 رعيول َ َبالي ةين َقتل م لما *** عل  َ  شب كا  هلل مص

 وذلَ في ذات االه وإ  يًأ *** يبارب عل  َوصاِ شله ممزع
فقتله بن الحارث فما  خايب هه ِن الركعتين لمل امدرئ م دلف قتدل صدارا فاِدتفاب 

َصددحابه خاددرهف ومددا َصددياها  -   -هللا لعاصددف بددن ْابددَ يددهم َصدديب فددأخار ال اددي 
ا بًديا م ده يعدرم ونعث يا  من ك ار قريش َّلد  عاصدف ةدين ةددْها َيده قتدل لي تده 

وكدا  قددد قتدل رجددال مددن عظمدائهف يددهم بددر يبعددث علدد  عاصدف مثددل الظلد  مددن الدددبر 
ددهلهف فلددف يقدددروا علدد  َ  يقاعددها مددن لحمدده شدديئا  . َخرجدده البخددار  و  فحمتده مددن ِر

 ال  ائي و َبه  او  
و في بعَّ الروايات: فقاِ له َبه ِ ءا )َي رب َ  محمدا ع ديا يضرب ع قه وإيدَ 

َه َهلدي َو  محمددا فدي ملايده الد   هده يءده في  لَ؟ فقاِ ا وهللا مدا ي دريي َّيدي فدي 
 تصيبه شهك  ت ذيه( 

 القص  ال ابع : الصديب يتم   ِرع  اللحاق 
لمدا ةضدرته الهفداَ  -رهي هللا ع ه  -عن عائً  رهي اله ع ها قالَ: َّ  َبا بلر 

ن ليلتي فال ت تظروا بي الغدد قاِ: )َ  يهم ه ا؟ ( قالها يهم ااْ ين( قاِ: )فإ  مَ م
ددِه هللا  ( رواه َةمددد و صددححه -   -فددإ  َةددب األيددام و اللءددالي َّلددَي َقرنهددا مددن ِر

 َةمد شاكر. 
ِه   ويءلف عين تارم  -   -القص  الثام  : ا يخلص َّل  ِر

َيددد بددن ْابددَ  ددِه هللا )) -رهددي هللا ع دده  -عددن  (( يددهم َةددد -   -قدداِ: بعث ددي ِر
ِه هللا َطلب ِعد بن ال رنء  فقاِ لي َّ  َريته فأقرئه م ي ال الم وقل له يقِه لَ ِر

((-   - كء  تفدب؟ قاِ ففعلَ َطهم بدين القتلد  فأتيتده وهده بدآخر رمدب ونده ))
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دِه  ِبعه  هرن  ما بين طع   برمح وهرن  ب ء  ورمء  ب هف فقلَ يا ِعد َّ  ِر
ددِه  ( يقددَر علءددَ ال ددالم ويقددِه لددَ َخاريددي كءدد -   -هللا ) يفدددب؟ فقدداِ وعلدد  ِر
ددِه هللا َجددد ريددح الف دد . وقددل لقددهمي األيصددار ا -   -هللا ) ( ال ددالم قددل لدده يددا ِر

دددِه ) ( ويدددءلف عدددين تادددرم، وفاهدددَ -   -عددد ر لمدددف ع دددد هللا َ  يخلدددص َّلددد  ِر
 . 3408، وم لف 844روةه من وقته( رواه البخار ، 
 القص  التاِع : غدًا َلق  األةب  

قالددَ امَرتدده: واةزيدداه فقدداِ: )بددل وا طرندداه  -رهددي هللا ع دده  -ِ ع دددما اةتضددر بددال
 . -   -غدا يلق  األةب  محمدا وصحبه( فمزج مراَر المهت بحالَو الًهق َّلءه 

 القص  العاشَر: َطيب الايب 
فقددداِ ع ددددها )َ  مدددن  -   -:  خدددل علي دددا ال ادددي -رهدددي هللا ع ددده  -عدددن َيددد  

َر، ففعلدَ ت دلَ العدرق فيهدا فاِدتءقظ فقداِ: يدا َم القيلهل ( فعرق وجداات َمدي بقدارو 
ِددلءف مددا هددد ا الدد   تصددد عين؟ قالددَ: هددد ا عرقددَ يفعلدده فدددي طيا ددا وهددده مددن َطيدددب 

 الايب  . رواه م لف. 
 القص  الحا ي  عًر: ابن الزنير يًرب الدم 

قد اةتفف في ط َ فأعااه عاد هللا بن الزنير ليريقه فًرنه فقداِ  -   -كا  ال اي 
  . (ا تم َ ال ار َّا تحل  الق ف، وويل لَ من ال ا ، وويل لل ا  م َ)  :له

 (يدا عادد هللا اذهدب بهد ا الددم فأهريقده ةيدث ا يدراب َةدد ) : َيه قداِ لده : وفي رواي 
َّيدي  : قداِ (؟ مدا صد عَ بالددم) : فلما بْعد عمد َّل  ذلَ الدم فًدرنه، فلمدا رجد  قداِ

ِه هللا ش َ ا  به علمًا وإيمايًا، ولءله  شيا من ج د ِر في ج دد ،  -   -رنته أل
ابًر ا تم َ ال دار َبددًا، وويدل لدَ مدن ال دا  ) : فقاِ وج د  َول  به من األرض

رواه الحاكف و الاارايي وقاِ الهيثمدي: رجالده رجداِ الصدحءح غيدر  (وويل لل ا  م َ
  . ق ه يد بن القاِف و هه ْ

 القص  الثايء  عًر: يحر   و  يحرب 
ددِه هللا  -رهددي هللا ع دده  -كددا  َبدده طلحدد  األيصددار   فددي غددزَو  -   -يحمددي ِر

ددِه هللا ا تًددرم يصدديبَ  َةددد و يرمددي بددين يديدده، و يقددِه )بددأبي َيددَ و َمددي يددا ِر
 ِهف من ِهام القهم يحر   و  يحرب( رواه البخار  
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َم قدداِ: )ر  يددهم  -   -َيددَ يددد طلحدد  شددالا، وقدد  بهددا ال اددي وعددن قددء  بددن َبددي ةددا
 َةد( رواه البخار . 

 القص  الثالث  عًر:  خر العهد بَ َ  يم  جلد  جلدب 
ِه هللا  عدِ ص هم َصحابه يهم بدر وفي يده قدح  -   -رو  ابن اِحاق َ  ِر

يعدددِ بدده القددهم فمددر ب ددها  بددن غزيدد  ةلءدد  ب ددي علددي ابددن ال فددار وهدده م ددت تل مددن 
ددِه هللا َوجعت دي وقددد الصد ف فاعددن فدي با دده بالقددح وقدداِ اِدته يددا ِدها  فقدداِ يدا ِر

دِه هللا  عدن با ده فقداِ اِدتقد قداِ  -   -بعثَ هللا بالحب والعدِ فاقديي فمًدف ِر
دِه هللا ةضدر مدا تدر   فاعت قه فقال با ه فقاِ ما ةملَ عل  ه ا يا ِدها  قداِ يدا ِر

ددِه هللا فددار ت َ  يلدده   خددر العهددد بددَ َ  يمدد  جلدد  -   -د  جلدددب فدددعا لدده ِر
 بخير[ رواه ابن اِحاق و قاِ الهيثمي في المفم  رواه الاارايي و رجاله ْقات. 

 القص  الرابع  عًر: وما ك َ َطيب َ  َمأل عي ي 
دِه -رهي هللا ع ه  -عن عمرو بن العاص  : )... ومدا كدا  َةدد َةدب َّلدي مدن ِر

ك َ َطيب َ  َمأل عي ي م ه َّجدالا لده ولده  وا َجل في عي ي م ه وما -   -هللا 
 ِئلَ َ  َص ه ما َطقَ أليي لف َكن َمأل عي ي م ه... ( رواه م لف 

ِه هللا ق ما وةظا   القص  الخام  : رهي ا بِر
ِه هللا  َعاي ِر َعادي مدن تلدَ العاايدا  -   -عن َبي ِعيد الخدر  قاِ: لما  ما 
صدددار م هدددا شددديا وجدددد هددد ا الحدددي مدددن فدددي قدددريش وقبائدددل العدددرب ولدددف يلدددن فدددي األي

دِه هللا   -   -األيصار في َي  هف ةت  كثرت فديهف القالد  ةتد  قداِ قدائلهف لقدي ِر
ِه هللا ا  هد ا الحدي قدد وجددوا علءدَ فدي  قهمه فدخل علءه ِعد بن ببا َ فقاِ يا ِر
َي  ددهف لمددا صدد عَ فددي هدد ا ال دديا الدد   َصدداَ ق ددمَ فددي قهمددَ وَعايددَ عاايددا 

ئل العرب ولف يلن في ه ا الحي من األيصار شيا قاِ فأين َيدَ مدن عظاما في قبا
ِه هللا ما َيا اا امرؤ من قهمي وما َيدا قداِ فداجم  لدي قهمدَ  ذلَ يا ِعد قاِ يا ِر
في ه ه الحظيَر قاِ فخدرج ِدعد ففمد  ال دا  فدي تلدَ الحظيدَر قداِ ففداا رجداِ مدن 

جتمعدها َتداه ِدعد فقداِ قدد اجتمد  المهاجرين فتركهف فدخلها وجاا  خرو  فدر هف فلمدا ا
ِه هللا  فحمد هللا َوْ   علءه بال    -   -لَ ه ا الحي من األيصار قاِ فأتاهف ِر

َهل ْف قاِ يا معًر األيصار ما قال  بلغت ي ع مف وجدَ وجدتمهها في َي  لف  هه له 
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لف قالها بدل هللا َلف  تمف هالا فهداكف هللا وعال  فأغ اكف هللا وَعداا فألف هللا بين قلهن
دِه  هله َمن َوفضل قاِ َا تفياهي ي يا معًر األيصار قالها ونماذا يفيبَ يا ِر وِر
ددهله المددن وال ضددل قدداِ َمددا وهللا لدده شددئتف لقلددتف فلصدددقتف وصدددقتف َتيت ددا  هللا وهلل ولِر
ملددد با فصددددق اب ومخددد وا ف صدددرياب وطريددددا فآوي ددداب وعدددائال فأغ ي ددداب َوجددددتف فدددي 

عًدر األيصدار فدي لعاعد  مدن الدديءا تأل دَ بهدا قهمدا لء دلمها ووكلدتمف َّلد  َي  لف يا م
َِّددالملف َفددال ترهدده  يددا معًددر األيصددار ا  يدد هب ال ددا  بالًدداَ والبعيددر وترجعدده  

ددِه هللا  فددي رةددالمف فهالدد   ي دد  محمددد بيددده لددها الهفددَر لم ددَ امددَر مددن  -   -بِر
دلمَ األيصدار شدعب ا ل دلمَ شدعب األيصدار اللهدف األيصار وله ِلَ ال ا  شعبا ِو

ارةددف األيصددار َوب دداا األيصددار َوب دداا َب دداا األيصددار قدداِ يبلدد  القددهم ةتدد  َخضددلها 
ددِه هللا  ددِه هللا ق ددما وةظدا ْددف ايصددرم ِر وت رق ددا(  -   -لحداهف وقددالها رهددي ا بِر

 رواه اامام َةمد وقاِ شعيب األري وط: َِّ ا ه ة ن 
ِه هللا ق مًا تأمل َّل  بلاا ال رح و فتأمل َخي المبارب َّل  فرح األيص َهف بِر ار ب ه

ِه هللا ق ما وةظا(   هف يقهله  بقلهنهف قال َل  تهف )رهي ا بِر
 ط ح ال هر علي ةت  َي ي *** من كثر ما قد ِريي َبلايي

 القص  ال ا ِ  عًر: عًر َّليهف يحن قلاي 
اش َّا و هده يد كر عن عادَ ب َ خالد بن معددا  قالدَ: ]مدا كدا  خالدد يدأو  َّلد  فدر 

ِه هللا  و َّل  َصدحابه مدن المهداجرين و األيصدار ي دميهف  -   -من شهقه َّل  ِر
: هف َصلي و فصلي و َّليهف يحن قلاي طاِ شهقي َّلديهف فعفدل رندي قبضدي  و يقِه

 َّلءَ ةت  يغلبه ال هم[ 
 : -   -القص  ال ابع  عًر: البلاا ع د ذكر ال اي 

بعدددده ا ي كرويددده َّا خًدددعها و  -   -اب ال ادددي قددداِ َِّدددحاق التفيادددي: كدددا  َصدددح
 اقًعرت جله هف و بلها 

وقاِ مالَ د وقد ِئل عن َيهب ال ختءايي: ]مدا ةددْتمف عدن َةدد َّا و َيدهب َفضدل 
 م ه: 

 -   -وقاِ: وةج ةفتين فم َ َرمقه و ا َِم  م ه غير َيه كا  َّذا ذكدر ال ادي 
 بل  ةت  َرةمه[. 
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يتغيددر لهيدده و ي ح ددي  -   -: ]كددا  مالددَ َّذا ذكددر ال اددي وقدداِ مصددعب بددن عاددد هللا
ةتدد  يصددعب ذلددَ علدد  جل ددائه فقيددل لدده يهمددا فددي ذلددَ فقدداِ لدده َريددتف مددا َريددَ لمددا 
َيمددرتف علددي مددا تددرو  و لقددد ك ددَ َر  محمددد بددن الم مدددر وكددا  ِدديد القددراا ا يمددا  

  32صد2ي أله عن ةديث َبدا َّا يبلي ةت  يرةمه[. الً ا ج
َعا ي عي ءَ َقالها القص    الثام   عًر: 

َعا ي عي ءَ التي َريدَ بهمدا -رهي هللا ع ه  -قاِ ْابَ الا ايي ألي  بن مالَ   :
ِه هللا   ةت  َقالها.  -   -ِر

 ْةب له َ  ْيحب 
لماذا كل ه ا الحدب؟ ِد اِ يادرح و يلدرر فإيده ةدب لدف يًدهد المده  علهيده و ِد لءه 

 مثله. 
ه ال دماا بمددن فيهددا و األرض بمدن عليهددا كددل يحبدده و رجدل كددل شدديا فدي المدده  يحبدد

ِه  َعزه من ِر َعظمه من رجل و ما َجله من ياي و   . -   -يًتاق َّلءه فما 
عر  و في وجهه القمرْ  ًَر  كأ  الثريا علقَ في جاي ه *** و في جيده ال
 علءه جالِ المفد له َ  وجهه *** َهاا بليٍل هلسل الادو و الحضرْ 

كل ه ا الحدب و هده قليدل فدي ةقده أليده جمد  خصداِ و صد ات لدف  -   -لقد ياِ 
ولن تفتم  في غيره من ب ي البًر و لعلي َلمح في ال اهر القا م  َّل  بعَّ ذلدَ 
م  عفز  عن ذكر ْعًرر المعًار من عظءف ما ةباه هللا َّيداه مدن جميدل الصد ات و 

 كريف الخصاِ صلهات رني و ِالمه علءه. 
 عل  جمء  المخلهقات:  -   -خيره َوًا: عظف بركته و 
بًاَر خير و يهر و بلَر و هدءاا للمده  بأِدره فقدد َرت َمده  -   -فقد كا  مهلده 

بالددين الدد   َّذا َقددءف  -   -ةدين وهددعته يدهرًا َهدداات م ده قصددهر الًدام، و جدداا 
د ََه  َل ال ْقدَر  واقعًا في الحءاَ صاَ ال ماا بركاتها و َخرجَ األرض خيراتها )َوَلده  ََ س 

َياْهف برَمدا َكدا ضر َوَلددمرن َكد سْبها  َفَأَخد   دَماار َواأَلر  دَن ال س ف َبَرَكداٍت مَر َ ا َعَلدي هر ْيها   َمْ ها  َواتسَقها  َلَ َتح 
ْاهَ ( األعرام   96َيم  ر
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َعظددف بركاتددده  بركدددات يدد عف بهدددا الايددر و الحيدددها  و  -علءدده الصدددالَ وال ددالم  -فمددا 
الحدب  -   -و ااي ا . فأقل ما تهبه هد ه المخلهقدات لهد ا ال ادي الدواب و ال بات 

 الصا ق فهل جزاا ااة ا  َّا ااة ا . 
 بفمء  المخلهقات:  -   -ْايءًا: عظءف رةمته 

َمدً  لَرل َعداَلمريَن( األياءداا-تعال   -يقِه هللا  ل َ اَب َّراس َرة  َِ تعدال   -و قداِ  107: )َوَما ََر 
ها ( ِ عمرا  : )}َيبرَما- ََ َفَظًا َغلرءَظ ال َقل بر َايَ ضر ََ َلْهف  َوَله  ْك  ر لر  َُ َن  َمٍ  مَر   159َرة 

رةءمدا  -   -]فهي رةم  هللا التدي يالتده ويدالتهف ي ففعلتده  -رةمه هللا  -يقِه ِيد 
بهف، لي ا معهف. وله كا  فظا غلءظ القلدب مدا تأل دَ ةهلده القلدهب، وا تفمعدَ ةهلده 

لمًاعر. فال ا  في ةاج  َّل  ك ف رةدءف، وإلد  رعايد  فائقد ، وإلد  بًاشد  ِدمح ، ا
وإلدد  و  ي ددعهف، وةلددف ا يضدديب بفهلهددف وهددع هف ويقصددهف.. فددي ةاجدد  َّلدد  قلددب 
كاير يعايهف وا يحتاج م هف َّل  عااا ي ويحمل همهمهف وا يع يهف بهمه ي ويفددو  

اة  والدده  والرهدداا.. وهلدد ا كددا  قلددب ع ددده  ائمددا ااهتمددام والرعايدد  والعاددف وال ددم
ددِه هللا علءدده  وهلدد ا كايددَ ةءاتدده مدد  ال ددا . مددا غضددب ل   دده قددَ. وا  -   -ِر

َعددراض هدد ه الحءدداَ، بددل  هدداق صدددره بضددع هف البًددر . وا اةتفددز ل   دده شدديئا مددن 
دعهف ةلمده وندره وعا ده وو ه المدريف.  َعااهف كل ما ملمَ يداه في ِماة  يديد . وِو

 -   -ةد م هف عاشره َو ر ه َّا امتأل قلبه بحبه ي يتءف  لما َفاض علءه وما من وا
 صد. 1من ي  ه المايَر الرةيب [ الظالِ ج
كدددل شددديا الايدددر و الحيدددها  وال مدددل و  -   -وقدددد عمدددَ رةمتددده و شدددمل َّة دددايه 

كتدب ااة دا  علد  كدل  -عدز وجدل  -: )َّ  هللا -   -الًفر و ااي ا  َلف يقدل 
قتلتف فأة  ها القتل . وإذا ذبحتف فأة  ها ال بح. ولءحد َةدكف ش رته وليرح شيا. فإذا 

  -رةمه هللا  -ذبءحته( رواه ابن ماجه و صححه األلبايي 
 -   -)فدددي كدددل ذات كادددد رطدددب َجدددر( رواه م دددلف َلدددف يهصددددي  -   -َلدددف يقدددل 

 و  بالاهائف فقاِ: )اتقها هللا في ه ه الاهائف المعفم ... ( رواه َبه  ا
قري  من ال مل قد ةرقَ قاِ: )من ةرق ه ه؟ ( فقل ا يحن قاِ: )َّيه  -   -و َر  

 ا ي بغي ألةد َ  يع ب بال ار َّا رب ال ار( رواه َبه  او  و َةمد. 
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دها -( :-   - )  -َلف يقدل  : َّ  قامدَ علد  َةددكف القءامد  وفدي يدده ف دل  فلءغِر
 قاِ شعيب األري وط: َِّ ا ه صحءح 

َهل األرض يرةملف من في ال ماا( رواه َلف ي قل: )الراةمه  يرةمهف الرةمن ارةمها 
 َبه  او  و صححه األلبايي. 

َعظف رةمته   فقد كا  َرةف ب ا من اْلباا و األمهات وصدق من قاِ:  -   -فما 
 وإذا رةمَ فأيَ َم َو َبن *** ه ا  في الديءا هف الرةماا

 * و فعلَ ما لف ت عل األيهااوإذا ِخهت بلغَ بالفه  المد  **
( رواه الحاكف و صححه.  -   -وصدق   ةين قاِ: )َّيما َيا رةم  مهدَا

 ْالثًا: عظءف ةرصه عل  هداي  َمته: 
دْلف  َعزريدزن َعَلء دهر َمدا َع ردترف  َةدرريصن َعَلدء ْمف -تعال   -وقاِ  دن  ََيْ  ر هِن مَر : )َلَقد  َجااْكف  َرِْ

مر ريَن َرؤْ  ءفن( التهن  برال ْم     128ومن رسةر
: ]هد ه الم د  التدي امدتن هللا بهدا علد  ببدا ه -رةمده هللا تعدال   -قاِ اامام ال دعد  

ِه المدريف الد   َيقد هف هللا بده  هي اكار ال عف بل اجلها وهي اامت ا  عليهف به ا الِر
 من الضالل  وعصمهف به من التهلم [ ا. هد 

ِه هللا تال ه ه اْلي : )رب َّيهن َهللن كثيرًا مدن  ورو  م لف عن ابن عمرو: َ  ِر
ال ددا  فمددن تبع ددي فإيدده م ددي ومددن عصددايي فإيددَ غ ددهر رةددءف( و )َّ  تعدد بهف فددإيهف 

 ببا ب وإ  تغ ر لهف فإيَ َيَ العزيز الحلءف(. 
فرف  يديه وقاِ: )اللهف َمتي َمتي ونل ، فقاِ هللا يا جاريل: اذهدب َّلد  محمدد ورندَ 

َعلدف، فقداِ هللا يدا جاريدل: اذهدب َعلف ف له فأتاه ج اريل ف دأله، فدأخاره بمدا قداِ: وهده 
 َّل  محمد فقاِ: َّيا ِ رهءَ في َمتَ وا ي هاب(. 

ورو  البخددار  عددن َبددي هريددَر مرفهعددًا: )لمددل ياددي  عددَه م ددتفاب ، فتعفددل كددل ياددي 
 عهته، وإيي اختبأت  عهتي شد اع  ألمتدي يدهم القءامد ، فهدي شدامل  َّ  شداا هللا مدن 

 مات من َمتي ا يًرب بالل شيئًا(. 
َّلد  َ  اِدتهلَ علءده الح دَر و كدا  يقتدل ي  ده ةرصدًا  -   -لقد وصدل بده األمدر 

ف  َّر  لسددف  -تعددال   -علد  َمتده ةتد  عاتبده رنده فقداِ  ََ َعَلد   َْداررهر َ د ََ َبداخر ن يس   : )َفَلَعلسد
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دد ًا( المهددف َِ يثر ََ ْ ددها برَهددَ ا ال َحدددر مر ََ ََاس -عددز وجددل  -و قدداِ  6ْي   َ دد ََ َبدداخر ن يس   : )َلَعلسدد
مر ريَن(الًعراا   3َيْمهْيها ْم  

ََ -ِددبحايه  -و قدداِ  ْ دد دداْا َفدداَل تَدد  َهب  َي   ًَ دددر  َمددن َي دداْا َوَيه  ًَ ددلر َمددن َي ُسَ ْيضر : )َفددإر س 
َ ْعهَ ( فاطر َ َعلرءفن برَما َيص  ُس ف  َةَ َراٍت َّر س    8َعَلي هر

رهدي هللا  -فدي عظدءف شد قته بأمتده ةدين يضدرب هد ا المثدل عدن َبدي هريدَر  و تأمدل
ِه هللا  -ع ه  يقِه )َّيما مثلدي ومثدل ال دا  كمثدل رجدل اِدتهقد  -   -َيه ِم  ِر

يدارا فلمدا َهدداات مدا ةهلدده جعدل ال ددراش وهد ه الدددواب التدي تقدد  فدي ال ددار يقعدن فيهددا 
حفدزكف عدن ال دار َويدتف تقحمده  فيهدا( ففعل ي زعهن ويغلا ه يءقتحمن فيها فأيا  خد  ب

 رواه البخار  
: ]َمدا َّة دايه و َيعامده علد  َمتده فمد لَ قدد مدر -رةمه هللا  -قاِ القاهي بءاض 
لددده مددن َرفتدده بهدددف و رةمتدده لهدددف و هدايتدده َّيددداهف و -تعددال   -م دده فددي َوصدددام هللا 

رةم  للعالمين  ش قته عليهف و اِت  اذهف به من ال ار و َيه بالم م ين رؤوم رةءف و
و مبًرا و ي يرا و  ابءا َّل  هللا بإذيه و ِراجا م يرا و يتلدها علديهف  ياتده و يدزكيهف و 

 يعلهف المتاب و الحلم  و يهديهف َّل  صراط م تقءف 
َعظف خارا مدن َّة دايه َّلد  جمءد  المد م ين؟ و َ  َّفضداِ  فأ  َّة ا  َجل قدرا و 

افد  الم دلمين َّذ كدا  ذريعدتهف َّلد  الهدايد  َعف م  ع  و َكثر فائدَ مدن َّيعامده علد  ك
يلتهف َّلد  رنهدف و شد ءعهف و المدتملف  و م ق هف من العماي  و  اعيهف َّل  ال الح و ِو

 ع هف و الًاهد لهف و المهجب لهف البقاا الدائف و ال عءف ال رمد 
م دتهجب للمحبد  الحقءقءد  شدرعا بمدا قددم اه مدن صدحءح  -   -فقد اِتبا  لدَ َيده 

ار و عا َ و جال  بما ذكرياه  ي ا ألفاهته ااة دا  و عمهمده ااجمداِ فدإذا كدا  اْلْ
ااي دددا  يحدددب مدددن م حددده فدددي  يءددداه مدددَر َو مدددرتين معروفدددأ َو اِدددت ق ه مدددن هلمددد  َو 
مضددَر مدددَ التددأذ  بهددا قليددل م قادد  د فمددن م حدده مددا ا يايددد مددن ال عددءف و وقدداه مددا ا 

 ي    من ع اب الفحءف َول  بالحب 
ر مددن قددهام طريقتدده َو و َّ ذا كددا  يحددب بددالاب  ملددَ لح ددن ِدديرته َو ةدداكف لمددا يددْ 

قداص بعيددد الددار لمددا يًددا  مدن علمدده َو كدرم شددءمته د فمدن جمدد  هد ه الخصدداِ علدد  
  24صد 2غاي  مراتب المماِ َةب بالحب و َول  بالميل[ الً ا ج
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 : ْالثًا: عظف تضحيته و شدَ األذ  ال   لحقه في ِايل تالءي الدين
ةدْتددده َيهدددا قالدددَ:  -   -َوج ال ادددي  -رهدددي هللا ع هدددا  -عدددن عدددرَو َ  عائًددد  

هددل َتدد  علءددَ يددهم َشددد مددن يددهم َةددد؟ قدداِ )لقددد لقيددَ مددن قهمددَ مددا  -   -لل اددي 
لقيَ وكا  َشد ما لقيدَ مد هف يدهم العقبد  َّذ عرهدَ ي  دي علد  ابدن عادد ياليدل بدن 

ا مهمددهم علد  وجهددي فلددف َِددت ب َّا عادد كددالِ فلددف يفا دي َّلدد  مددا َر ت فايالقدَ َويدد
َويا بقدر  الثعالدب فرفعدَ َرِدي فدإذا َيدا ب دحاب  قدد َظلت دي ف ظدرت فدإذا فيهدا جاريدل 
ف دا ايي فقدداِ َّ  هللا قددد ِددم  قددِه قهمددَ لددَ ومددا ر وا علءددَ وقددد بعددث هللا َّلءددَ ملددَ 

اِ ذلَ الفباِ لتأمره بما شئَ فيهف ف ا ايي ملَ الفباِ ف لف علي ْف قاِ يا محمد فق
بددل َرجددده َ   -   -يءمددا شددئَ َّ  شددئَ َ  َطاددب علددديهف األخًدداين؟ فقدداِ ال اددي 

 يخرج هللا من َصالبهف من يعاد هللا وةده ا يًرب به شيئا( رواه البخار  
دِه هللا  ِداجد وةهلده يدا   -   -و عن عمرو بن مءمه  عن عاد هللا قاِ بي ما ِر

دِه هللا صدل : هللا علءده َّذ جاا عقب  بن َبي معءَ ب ل  جزور فق  فه عل  ظهر ِر
ددلف فلددف يرفدد  َرِدده ففدداات فاطمدد  فأخ تدده مددن ظهددره و عددَ علدد  مددن صدد   ذلددَ  ِو
وقاِ: )اللهف علءَ المأل من قريش: َبا جهل بن هًدام و عتبد  بدن رنءعد  و شديب  بدن 
رنءعد  و عقبد  بدن َبدي معدءَ و َمءد  بدن خلدف َو َبدي بدن خلدف د شدَ شدعب  د قداِ: 

هف يدهم بددر َولقدها فدي بئدر غيدر َ  َمءد  تقاعدَ َوصداله فلدف يلدب فدي الائدر( فلقد َريت
 رواه ابن ةبا  

 رابعًا: كماِ يصحه لألم . 
َف د  عمدره  عدَه و يصدحًا و بءدا  و  -   -صا ق ال صح ألمتده  -   -لقد كا  

َعظدف ال صددح و بلدي غايدد  الداالغ مددن قداِ هللا لدده: )َيدا ََيرَهددا ال ْمد َْرْر *ْقددف  بالغدًا ف صددح  دس
{المدددْر ر  )ْقددف( فددي ِددهَر المزمددل: ]َّيهددا -تعددال   -يقددِه ِدديد معلقددًا علدد  قهلدده  2َفَأي ر

 عَه ال ماا، وصهت الماير المتعاِ.. قف... قدف... قدف لألمدر العظدءف الد   ي تظدرب، 
والعددبا الثقيددل المهءددأ لددَ... قددف للفهددد وال صددب والمددد والتعددب. قددف فقددد مضدد  وقددَ 

 .. قف فتهءأ له ا األمر واِتعد.. ال هم والراة 
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مدددن  ما ال ددددراش، فدددي الايدددَ الهددددا ئ  -   -وإيهدددا لملمددد  عظءمددد  رهيبدددد  ت تزعددده 
َع واأليدهاا، وندين الًدد والفد ب فدي  والحضن الدافئ. لتدف  به في الخضف، بين الزعا

 همائر ال ا  وفي واق  الحءاَ ِهاا. 
عدءش صدغيرا ويمدهت صدغيرا. فأمدا َّ  ال   يعءش ل   ده قدد يعدءش م دتريحا، ولم ده ي

الماير ال   يحمل ه ا العبا الماير.. فماله وال هم ا وماله والراة  ا وماله وال راش 
 الدافئ، والعءش الها ئ ا والمتاع المريح ا! 

ِه هللا   -رهي هللا ع ها  -ةقءق  األمر وقدره، فقاِ لخديف   -   -ولقد عرم ِر
ض  عهد ال هم يا خديف   ! َجدل مضد  عهدد ال دهم وهي تدعهه َ  يامئن وي ام:   م

 6ومدددددا عدددددا  م ددددد  اليدددددهم َّا ال دددددهر والتعدددددب والفهدددددا  الاهيدددددل الًددددداق! [ الظدددددالِ ج
  3744ص

بل بلي به األمر َ  يعفز عن الصالَ قائما فعن عاد هللا بن شقيب قاِ قلَ لعائً : 
شددددعيب  )... َكددددا  يصددددلي جال ددددا قالددددَ بعددددد مددددا ةامدددده ال ددددا ( رواه َةمددددد و قدددداِ

 األري وط َِّ ا ه صحءح. 
َعظددف الم دد  بمبعثدده  ْ َعَلدد   -علءدده الصددالَ وال ددالم  -فمددا  َُ و صدددق هللا: )َلَقددد  َمددنس 

ف  َوْيَعلَرْمْهددْف ال مر  ف   َياترددهر َوْيددَزكَريهر ْلدده َعَلددي هر ف  َيت  ددهر ددن  ََيْ  ر ددهًا مَر ف  َرِْ تَدداَب ال ْمدد مر ريَن َّرذ  َبَعددَث فردديهر
مَ  ل  ٍِ مراريٍن(  ِ عمرا َوال حر ْل َل ري َهال : )َلَقدد  -تعدال   -و قداِ 164َ  َوإر  َكاْيها  مرن َقا 

ف   ف   َياتردددهر َوْيدددَزكَريهر ْلددده َعَلدددي هر ف  َيت  دددهر دددن  ََيْ  ر دددهًا مَر ف  َرِْ ْ َعَلددد  ال ْمددد مر ريَن َّرذ  َبَعدددَث فرددديهر َُ َمدددنس 
َمَ  َوإر  ل  ٍِ مراريٍن(  ِ عمرا َوْيَعلَرْمْهْف ال مرَتاَب َوال حر ْل َل ري َهال   164  َكاْيها  مرن َقا 
 خام ًا: عظءف َخالقه 

ءٍف( القلف-تعال   -قاِ  ََ َلَعل  ْخْلٍب َعظر  . 4: )َوإريس
دددِه هللا -رهدددي هللا ع ددده  -و عدددن َبدددي هريدددَر  قددداِ: )بعثدددَ ألتمدددف  -   -: َ  ِر

 ف و وافقه ال هاي. ملارم األخالق( رواه الحاكف و قاِ صحءح عل  شرط م ل
ددءٍف{ -تعددال   -ع ددد قهلدده  -رةمدده هللا  -قدداِ اامددام ال ددعد   ََ َلَعلدد  ْخْلددٍب َعظر : }َوإريسدد

َ : عالًءددا بدده، م دددتعلًءا بخلقددَ الددد   مددن هللا علءددَ بددده، وةاصددل خلقددده العظددءف، مدددا 
[ لمددن ِددألها ع دده، فقالددَ:  كددا  -رهددي هللا ع هددا-ف ددرته بدده َم المدد م ين، ]عائًدد  

دررض  َعدنر -تعدال   -القدر   ، وذلدَ يحده قهلده  خلقه مر َوََع  دَه َوَ ْمدر  بردال ْعر  لده: }ْخد ر ال َع  
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دْلف  َعزريدزن  دن  ََي ْ  ر هِن مر { ]اْلي [، }َلَقد  َجاَاْكف  َرِْ ََ َلْهف  ر لر   ُس َن  َمٍ  مر لريَن{ }َيبرَما َرة  ال َفاهر
دددهر َمدددا َع ردددترف  َةدددررْيْص َعَلدددء ْمف برددد دددءفن{ ومدددا َشدددبه ذلدددَ مدددن اْليدددات َعَلء  ْ مر ريَن َرْؤومن رسةر الم 

بملدددارم األخددددالق، ]واْليدددات[ الحاْدددات علددد  الخلددددب  -   -الدددداات علددد  اتصدددافه 
العظءف فما  له م ها َكملها َوجلها، وهه في كل خصل  م ها، في ال رَو العلءا، فما  

-   -  عددداه، قاهدددًءا لحاجددد  مدددن ِدددهاًل لي دددا، قريًبدددا مدددن ال دددا ، مفيًبدددا لددددعَه مدددن 
اِتقضاه، جابًرا لقلب من ِأله، ا يحرمه، وا ير ه خائًبا، وإذا َرا  َصحابه م ه َمدًرا 
وافقهددف علءدده، وتددابعهف يءدده َّذا لددف يلددن يءدده محدد ور، وإ  عددزم علدد  َمددر لددف ي ددتاد بدده 
 ويهف، بل يًاورهف وي امرهف، وكا  يقال من مح د هف، ويع ده عدن م ديئهف، ولدف يلدن 

عاشر جلءً ا له َّا َتف عًَر َوة  ها، فما  ا يعب  في وجهه، وا يغلدظ علءده فدي ي
مقاله، وا ياه  ع ه بًره، وا يم دَ علءده فلتدات ل دايه، وا ي اخد ه بمدا يصددر م ده 

، بل يح ن َّلي عًيره غاي  ااة ا ، ويحتمله غاي  ااةتماِ   [. -   -من ج َه
]وممدددا يحمدددد علءددده مدددا جالددده هللا علءددده مدددن ملدددارم  :-رةمددده هللا  -و قددداِ ابدددن القدددءف 

األخالق وكرائف الًدءف فدإ  مدن يظدر فدي َخالقده وشدءمه علدف َيهدا خيدر َخدالق الخلدب 
َعلددف الخلددب وَعظمهددف َمايدد  َوصدددقهف ةددديثا َوةلمهددف  َوكددرم شددمائل الخلددب فإيدده كددا  

شددَ الفهدل َوجه هف َوِخاهف َوشدهف اةتمداا وَعظمهدف ع دها ومغ دَر وكدا  ا يزيدده 
 علءه َّا ةلما 

َيده قداِ  -رهي هللا ع هما  -كما رو  البخار  في صحءحه عن عاد هللا بن عمرو 
دهلي ِدميته المتهكدل لدء  ب دظ وا  : )محمدد عادد  وِر دِه هللا فدي التدهرَا في ص   ِر
غلءظ وا صخاب باألِهاق وا يفز  بال يئ  ال يئ  ولمدن يع ده ويصد ح ولدن َقبضده 

َعي دا عمءدا و ذايدا صدما ةت  َقءف به ا لمل  العهجداا بدأ  يقهلدها ا َّلده َّا هللا َوفدتح بده 
 وقلهنا غل ا( 

َورةف الخلدب َوَرفهدف بهدف وَعظدف الخلدب ي عدا لهدف فدي  يد هف و يءداهف َوفصدح خلدب هللا 
َوة  هف تعايدرا عدن المعدايي المثيدَر باألل داظ الدهجيَز الدالد  علد  المدرا  َوصدارهف فدي 

صدددقهف فددي مددهاطن اللقدداا َووفدداهف بالعهددد وال مدد  وَعظمهددف ملافددأَ مددهاطن الصددار َو
َعظمهددف َّيثدارا علد  ي  ده َوشدد الخلدب ذبددا  علد  الفميدل بأهدعافه َوشددهف تهاهدعا و 
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عددن َصددحابه وةمايدد  لهددف و فاعددا عدد هف َوقددهم الخلددب بمددا يددأمر بدده َوتددركهف لمددا ي هدد  
 ع ه َووصل الخلب لرةمه فهه َةب بقِه القائل: 

   األ ي  ومرةم ... وعل  األعا   مار ن جلد[ بر  عل
 : -علءه الصالَ وال الم  -ِا ًِا: جماِ خلقته 

َجمدل ال دا  خلقدًا و لد ا فقدد  -   -ال  ه  مفاهل  عل  ةب كل جميل و قد كدا  
علءه َفضل الصالَ و  -َةبه ال ا  ةبًا عظءمًا فقد جم  بين جماِ الخلق  و الخلب 

  -ال الم 
ددِه هللا  فتأمدل َخددي  -   -المبددارب فددي وصدف َصددحابه لدده عددن َيد  قدداِ: كددا  ِر

َهر الله  كأ  عرقه الل ل  َّذا مً  تم أ وا م  َ  يباج  وا ةريَر َلين من ك   َ
ِه هللا  دِه هللا  -   -ِر ( -   -وا شدممَ م دل  وا ع ادَر َطيدب مدن رائحد  ِر

َهر الله ( هه األبءَّ الم ت ي  ر وهه َة ن األلها  رواه م لف و مع   )َ
دِه هللا  وجمتده  -   -عن الادراا قداِ: مدا َريدَ َةددا َة دن فدي ةلد  ةمدراا مدن ِر

 تضرب م ماءه( رواه ال  ائي وصححه األلبايي 
دِه هللا    -عن كعب بن مالَ يحدث ةدين تخلدف عدن تادهب قداِ فلمدا ِدلمَ علد  ِر

 -  ددِه هللا ِددر اِددت ار وجهدده َّذا  -   -وهدده ياددرق وجهدده مددن ال ددرور وكددا  ِر
 ةت  كأيه قاع  قمر وك ا يعرم ذلَ م ه( رواه البخار  

ِه هللا  بالهاجَر َّل  الباحاا فتههأ ْدف صدل   -   -عن َبي جحء   قاِ: خرج ِر
َا  يءدده عدده  عددن َبءدده عددن َبددي  الظهددر ركعتددين والعصددر ركعتددين ونددين يديدده ع ددَز. و

ففعلها يأخ و  يديه يءم دحه  بهمدا جحء   قاِ كا  يمر من ورائها المرََ وقام ال ا  
وجهههف قاِ فأخ ت بيده فههعتها عل  وجهي فإذا هي َبر  من الدثلج َوطيدب رائحد  

 من الم َ( رواه البخار  
ددِه هللا  : كددا  ِر َة دددن ال ددا  وجهددا َوة ددد هف خلقددا لدددء   -   -عددن الاددراا يقدددِه

 بالاهيل البائن وا بالقصير( رواه البخار  
ِه هللا عن علي قاِ: لف  بالاهيل وا بالقصير شئن الم دين والقددمين  -   -يلن ِر

هددخف الددَر  هددخف المددرا ي  طهيددل الم ددرن  َّذا مًدد  تم ددأ تم دد ا كأيمددا ايحددَ مددن 
 صاب لف َر قاله وا بعده مثله( رواه الترم   و صححه األلبايي 
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دِه هللا عن ابن عمر: ما َريَ َةدا َيفد وا َجه  وا َشف  وا َهَه َووهأ من  ِر
-   - .رواه الدارمي ب  د صحءح ) 

 فهه ال   تف مع اه وصهرته *** ْف اصا اه ةايبًا بارْئ ال َر فر 
َايه خلبن *** بالح ن مًتمل بالبًر مت ف  َكررم بخلب ياي 
َمفر   كالزهر في ترم والادر في شرم *** والبحر في كرم والدهر في هر

ةددب لدده َ  ْيحددب و َ  تتعلددب بدده القلددهب و تحددن َّ  ياءددًا بهدد ه الصدد   و هدد ه المثابدد  
َّلءددده األفئددددَ و تحلدددف برؤيتددده و تفعدددل هددددفها األعظدددف الدددهرو  علددد  ةههددده وعادددهر 
ف   يهر دددر ددَع  َبددي َن ََي  يَن  َمْ ددها َمَعددْه ْيددهْرْهف  َي   ْ ال ساردديس َوالسدد ر ُس ددزر   َم َا ْيخ  الصددراط بمعيتدده )يدده 

ف  َيْقهْلهَ  رَ  (التحريفَونرَأي َمايرهر يرن ٍا َقدر ََ َعَل  ْكلَر َشي  ف  َلَ ا ْيهَرَيا َواغ  رر  َلَ ا َّريس   8نسَ ا ََت مر
: محبددد  ال ادددي  دددِه  -واجبددد  علددد  كدددل م دددلف و م دددلم  قددداِ  -   -ةلدددف محبددد  الِر

ديَرْتْمف  -تعال   ًر َواْجْمدف  َوَع  َ دَهاْيْمف  َوََ ْتْمهَهدا )ْقل  َّر  َكداَ   َبداْؤْكف  َوََب َ دآْؤْكف  َوإرخ  َتَرف  ِن اق  دَها  َوََم 
َهددداٍ  فردددي  ددهلرهر َوجر ر َوَرِْ َُ دددَن  َيَها َََةدددبس َّرَلددء ْمف مَر َهدده  َ  َكَ دداَ َها َوَمَ ددداكرْن َتر  ددده  ًَ َوترَفدداَرَن َتخ 

دددقريَن{الت ِر َ ا َم ال  َقددده  ددددر  ال  ْ َا َيه  َُ ررهر َو ْ بردددَأم  َُ ددداريلرهر َفَتَرنسْصدددها  َةتسددد  َيدددأ ترَي  . وفدددي 24هن َِ
ةددديث البخددار  عددن َبددي هريددَر مرفهعددًا: ))فهالدد   ي  ددي بيددده ا يدد من َةدددكف ةتدد  
َكدده  َةددب َّلءدده مددن والددده وولددده وال ددا  َجمعددين((. ورو  البخددار  عددن عاددد هللا بددن 
ِه هللا أليَ َةب َّلي مدن  هًام: ك ا م  ال اي وهه  خ  بيده عمر فقاِ عمر: يا ِر

))ا والددد   ي  دددي بيدددده ةتدد  َكددده  َةدددب َّلءدددَ مدددن  كددل شددديا َّا مدددن ي  دددي فقدداِ:
 ي  َ، قاِ عمر: فإيه اْل ، أليَ َةب َّلي من ي  ي، فقاِ: اْل  يا عمر((. 

ِه    : -   -مظاهر محاته للِر
دَ ْهف  ْْدفس -تعال   -طاعته: قاِ  -1 ْ هَ  َةتسدَ  ْيَحمَرْمدهَب يرءَمدا َشدَفَر َبي  مر ََ َا ْي   )َفاَل َوَرنَر
لرءمًا( ال  ااَا يَ  ََ َوْيَ لَرْمها  َت   مسا َقَضي  ف  َةَرجًا مَر هر ْدوا  فري ََيْ  ر -تعدال   -. و قاِ 65فر

يَاْهف  َعَ ابن ََلردءفن( ال دهر يَاْهف  فرت َ  ن ََو  ْيصر ررهر ََ  ْتصر يَن ْيَخالرْ هَ  َعن  ََم  َ رر الس ر . 63: )ل َءح 
ددرًا ََ  َيْمددهَ  : )َوَمددا َكدداَ  لرْمدد   -تعددال   -و قدداِ  ددهْلْه ََم  ْ َوَرِْ ُس َ ددٍ  َّرَذا َقَضدد   مر مرٍن َوَا ْم  

هَلْه َفَقد  َهلس َهاَلًا مراري ًا(األةزاب َ َوَرِْ ُس ف  َوَمن َيع صر  ررهر َيَرَْ مرن  ََم    36َلْهْف ال خر
 ااقتداا و التأِي به و المتابع  له  -2
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َم )َلَقددد  َكدداَ  َلْمددف  -تعددال   -قدداِ  َ َوال َيدده  ُس ْجدده  ددَهَن َةَ ددَ  ن لَرَمددن َكدداَ  َير   ِ ر َْ ُس ددهِر   فرددي َرِْ
َ َكثريرًا( األةزاب ُس َر َوَذَكَر  خر   21اْل 

: ]هددد ه اايددد  المريمددد  َصدددل كايدددر فدددي التأِدددي -رةمددده هللا  -قددداِ اامدددام ابدددن كثيدددر 
ِه هللا   في َقهاله َوفعاله َوةهاله[  -   -بِر
ِه هللا -رةمه هللا  -لقءف قاِ ابن ا َعلف َ  في ِر [ :-   -  َِدَه ة د   ةءدا وميتدا

وفعددال وقددها وجمءدد  َةهالدده عاددَر لل دداظرين تبصددَر للم تبصددرين َّذ لددف يلددن َةددد َكددرم 
دددهله وياءددده[. َّعدددالم  علددد  هللا م ددده َّذ كدددا  خليدددل هللا وةايبددده ويفءددده وكدددا  صددد ءه وِر

  468ص 4المهقعين ج
ْ َوَيغ  رددر  َلْمددف  ْذْيددهَنْمف  : )ْقدد-تعددال   -و قدداِ  َُ ارددب ْمْف  َ َفدداتسبرْعهيري ْيح  َُ ارددهَ   ل  َّر  ْك ددْتف  ْتحر

ءفن(  ِ عمرا  ْ َغْ هرن رسةر َُ   31َو
ففددب علدد  المحددب الصددا ق َ  يبددا ر َّلدد  متابعدد  ةايبدده و التأِددي ب دد ته و الًددعهر 

 علءه الصالَ وال الم  -البًر  بال خر و العَز و العله و الرفع  و َيَ تتأِ  بخير
َا يي شرفًا و فخرًا *** و كدت بأخمصي َطأ الثريا  ومما 
  خهلي تحَ قهلَ يا ببا   *** و َ  ِيرت َةمد لي ياءاً 

َعظف ما تعايي م ه َمد  ااِدالم اليدهم تغيدب هدد  ال ادي  و ِديرته و  -   -َّ  من 
ددلين فتدداه فددي َخالقدده و   ابدده عددن َجءالهددا فعدداش الفيددل بعيدددًا عددن  هددد  خيددر المِر

ظلمددات الًدداهات و الًددههات و غددرق فددي بحارهددا و هدده فددي َمدد  الحاجدد  َّلدد  مددن 
يقتب  له ج َو من ال راج ال اده  ت يدر لده طريدب الحدب و تادد  ظلمدات الباطدل يءفدد 
 الدواا ال اج  لمل ما يعايءه من همهم و غمهم و قلب و ةيَر و تخبَ و ايحرام. 

َر ال اهي  العاَر عل  َجءال دا؟ و هدل يتمثلهدا واقعدًا ةءدًا مًداهدًا فهل يعيد عرض ال ي
قهتها؟   تراه األجءاِ ماْاًل َمامها فتدرب َيه المخرج من شر

 د تعظءف ال اي وتهقيره: 3
ْتهندًا عر دَدهْ -تعال   -قاِ  ْدوَيدْه َمم  ديس السد ر  َيفر َِ ال ساريس اأْلمَر ه ِْ يَن َيتسبرْعهَ  الرس ف  فردي : )الس ر

مْ  ددلر َلْهددْف الاسيَرَبدداتر َوْيَحددرَر ْرومر َوَي  َهدداْهف  َعددنر ال ْم َمددرر َوْيحر يددلر َيددأ ْمْرْهف برددال َمع  ي فر َراَر َواار  التسدده 
يَن  َمْ ددها  بردددهر  ف  َفالسدد ر َ  َعَلدددي هر َِ السترددي َكاَيدد ددداَل ددَرْهف  َواأَلغ  ْف ال َخَبآئرددَث َوَيَضدددْ  َعدد  ْهف  َّرص  َعَلددي هر

لرْحهَ {األعراموَ  ََ ْهْف ال ْم   َلدئر َِ َمَعْه َْو  َ  َْيزر ْروْه َوَيَصْروْه َواتسَبْعها  ال رهَر الس ر   157َعزس
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َهدْروا -تعال   -قاِ  تر ال سارديَر َوَا َتف  َق َصه  َهاَتْمف  َفه  َفْعها ََص  يَن  َمْ ها َا َتر  : )يا ََيرَها الس ر
رر  ِر َكَفه  ْعْروَ (الحفرات َلْه برال َقه   ً َماْلْمف  َوََيْتف  َا َت ََع   ََ َب ٍَّ ََ  َتح  ْلف  لرَبع  ضر   2َبع 

ْروْه -تعددال   -قدداِ  ددهلرهر َوْتَعددزَر ر َوَرِْ ْ ددها بردداللس مر يًرا * لرْت   ددًرا َوَيدد ر ًَر ًدا َوْمَب ددل َ اَب َشدداهر َِ : )َّريسددا ََر 
ياًل( َرًَ َوََصر   9ال تح  َوْتَهقَرْروْه َوْتَ بَرْحهْه ْبم 

ددددِه -رةمدددده هللا  -قدددداِ ال ددددعد   ْروْه َوتْددددَهقَرْروْه{ َ : تعددددزروا الِر  -   -: ]}وَ ْتَعددددزَر
 وتهقروه َ : تعظمهه وتفلهه، وتقهمها بحقهقه، كما كايَ له الم   العظءم  برقابلف[ 

: و التعزيدر: ]اِدف جدام  ل صدره و تأييدده -رةمده هللا  -قاِ شدءخ ااِدالم ابدن تءمءد  
مددن كددل مددا ي ذيدده و التددهقير: اِددف جددام  لمددل مددا يءدده ِددلي   و طمأيي دد  مددن  وم عدده

ااجالِ و ااكرام و َ  يعامل من التًري  و التمريف و التعظءف بما يصهيه عن كل 
  208ما يخرجه عن ةد الهقار[ الهاِا  بين هللا و خلقه صد
يرةمدده  بلدد  ةتدد  -   -قددل القاهددي بءدداض: ]كددا  محمددد بددن الم مدددر َّذا ذكددره 

 الفال ه . وكا  ابن مهد  َّذا قَر ةديث ال اي َمر الحاهرين بال لهت. 
في ظر َّل  لهيده كأيده يدزم م ده  -   -ولقد كا  عاد الرةمن بن القاِف ي كر ال اي 
ِه هللا    -   -الدم و قد جف ل ايه في فمه هيب  لِر

بلد  ةتد   -   -ادي ولقد ك َ  تي عامر بن عاد هللا بدن الزنيدر فدإذا ذكدر ع دده ال 
 ا يبق  في عي ءه  مهع 

َه ددأ ال ددا  و َقددرنهف فددإذا ذكددر ع ددده ال اددي   -   -ولقددد َريددَ الزهددر  د و كددا  مددن 
 فمأيه ما عرفَ و ا عرفته 

  -ولقدد ك دَ  تدي صد ها  بددن ِدلءف و كدا  مدن المتعادددين المفتهددين فدإذا ذكدر ال اددي 
 - و يتركهه  بل  فال يزاِ يبلي ةت  يقهم ال ا  ع ه 

 -و لمددا كثددر علدد  مالددَ ال ددا  قيددل لدده: لدده جعلددَ م ددتملءا ي ددمعهف؟ فقدداِ: قدداِ هللا 
: }يأيهددا الدد ين  م ددها ا ترفعددها َصددهاتمف فددهق صددهت ال اددي{ و ةرمتدده ةءددا و -تعددال  

  32صد 2ميتا ِهاا[ الً ا ج
  -   -د الصالَ و ال الم علءه  4
َ َوَمالئر -تعال   -قاِ  ُس يَن  َمْ دها َصدلرها َعَلء دهر : )َّر س  َمَتْه ْيَصلرهَ  َعَل  ال ساريَر َيا ََيرَهدا السد ر

لرءمًا( )األةزاب:  لَرْمها َت    ( 56َوَِ
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دلرءًما{ اقتدداا -رةمه هللا  -قاِ ال عد   دلَرْمها َت   َِ يَن  َمْ دها َصدلرها َعَلء دهر َو : ]}َيدا ََيرَهدا السد ر
  -عل  بعَّ ةقهقده علدءلف، وتممدياًل ايمدايمف، وتعظءًمدا لده بالَل ومالئمته، وجزاا له 

 - ََيا َ في ة  اتمف، وتم يًرا من ِيئاتمف َوفضل هيئات الصال ، ومحب  وإكراًما، و
، ما علف به َصدحابه:  الَلهدف صدل علد  محمدد وعلد  -علءه الصالَ وال الم  -علءه 

ارب علد  محمدد وعلد   ِ  ِ محمد كما صليَ عل   ِ َّبراهءف َّيدَ ةميدد مفيدد، وند
محمد كما باركَ عل   ِ َّبراهءف َّيَ ةميد مفيد  وه ا األمر بالصالَ وال الم علءده 

 مًروع في جمء  األوقات، َووجبه كثير من العلماا في الصالَ[ 
ِه هللا  قداِ مدن صدل  علدي واةددَ صدل  هللا علءده  -   -عن َبي هريَر: ): َ  ِر

 عًرا( رواه م لف 
شدد اع  لدده فددإ  مثل ددا ا  -   -ال ددالم: ]لء ددَ صددالت ا علدد  ال اددي  قدداِ ابددن عاددد

يًد   لمثلدده ولمدن هللا َمريددا بملافدأَ مددن َة دن َّلي ددا فدإ  عفزيددا ع هدا كافأيدداه بالدددعاا 
 فأرشديا هللا لما علف عفزيا عن ملافأَ ياي ا َّل  الصالَ علءه[ ال تح 

دِه هللا تأمل َخي المبارب عظدف الثدهاب الد   يحصدل علءده مدن صدل    -  علد  ِر
ومددن مالئمتدده -تبددارب وتعددال   -: ]فهدد ه الصددالَ م دده-رةمدده هللا  -قدداِ ابددن القددءف  -

َّيما هي ِاب ااخراج لهف من الظلمات َّل  ال هر فأ  خير لف يحصل لهف َو  شدر 
لددف ي دددف  عددد هف؟ يءددا ة دددَر الغددافلين عدددن رنهددف مدداذا ةرمدددها مددن خيدددره وفضددله وندددالل 

 الصيب  التهفيب[ الهابل
د كثَر ت كره وتم ي رؤيته والًهق َّل  لقائه ِو اِ هللا اللحاق بده علد  اايمدا  َو   5

بأيدده ِدديهجد فددي هدد ه  -   -يفمدد  بي دده ونددين ةايبدده فددي م ددتقر رةمتدده وقددد َخاددر 
األمدد  مددن يددهَ  رؤيتدده بلددل مددا يملمدده  فددأخرج م ددلف فددي صددحءحه عددن َبددي هريددَر َ  

ِه هللا  شدد َمتدي لدي ةبدا، يدا  يلهيده  بعدد  يده  َةددهف لده قاِ: )مدن َ -   -ِر
 ر يي بأهله ومله( 

: ))يقدددم علدءلف غددًا َقدهام هددف َرق -   -ورو  َةمدد عدن َيد  بددن مالدَ قداِ: قداِ 
د  األشدعر ، فلمدا  يده مدن  قلهنًا لإلِدالم مد مف(( قداِ: فقددم األشدعريه  فديهف َبده مِه

 المدي   جعلها يرتفزو  يقهله : 
 ةب  محمدًا وةزنه غدًا يلق  األ
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 فلما َ  قدمها تصافحها فمايها هف َِو من َةدث المصافح . 
دِه هللا  تأمل َخي المبارب يءما ِاب من شهق الصدحاب  المدرام و ال دلف الصدالح لِر
ددِه هللا َّيدَ ألةددب َّلددي مدن ي  ددي و َّيددَ ألةددب  و تأمدل قددِه هدد ا الصدحابي: )يددا ِر

ب فما اصار ةت  َتي فأيظر َّلءدَ و َّذا َّلي من ولد  و َّيي ألكه  في الايَ فإذكر 
ذكرت مهتي و مهتَ عرفَ َيَ َّذا  خلَ الف   رفعَ م  ال ايدين و َيدي َّذا  خلدَ 

 الف   خًيَ َ  ا َراب... ( 
عظءما يحلمه  بلقءاه  -علءه الصالَ وال الم  -لقد كا  شهق ال لف الصالح ل ايهف 

: )بددل وا -رهددي هللا ع دده  - ةتدد  لدده كددا  ال ددايل َّلدد  ذلددَ المددهت ةتدد  قدداِ بددالِ
 طرناه غدا يلق  األةب  محمدا وصحبه( 

َكريدا كدا  يقدِه لده خيددرت  وعدن عادد الدرةمن بدن يزيددد بدن جدابر َ  عادد هللا بدن َبددي 
َعمر مائ  ِ   في طاع  هللا َو َ  َقبَّ في يهمي ه ا َو في ِداعتي هد ه  بين َ  

هله و   إل  الصالحين من ببا ه اخترت َ  َقبَّ شهقا َّل  هللا عزوجل و َّل  ِر
عددن جايددر بددن ي يددر عددن َبءدده قدداِ جل دد ا َّلدد  المقدددا  بددن األِدده  يهمددا فمددر بدده رجددل 

ددِه هللا  وهللا له  يددا ايددا َري ددا مدددا  -   -فقدداِ: طددهن  لهدداتين العي ددين اللتددين َرتدددا ِر
َريددَ وشددهديا مددا شددهدت( رواه اامددام َةمددد وقدداِ شددعيب األريدد وط: َِّدد ا ه صددحءح 

 رجاِ الصحءح غير يعمر بن بًر وهه ْق   رجاله ْقات
ددِه هللا يًددتاق  ددِه هللا و تدد كر َ  ِر َخددي المبددارب ِددائل ي  ددَ مددا مقدددار شددهقي لِر

: )و  ت َ  قدددد َري دددا َّخهاي دددا( قدددالها: َل ددد ا َّخهايدددَ؟ قددداِ: )َيدددتف -   -َّلءدددَ قددداِ 
 َصحابي، و َّخهايي قهم يأته  من بعد  ي م ه  بي و لف يرويي( رواه م لف 

و هل تحدث ي  َ برؤيته هل َقالَ  -   -خي هل يحملَ الًهق َّل  لقاا ال اي َ
عل  ِ ته و اقت يدَ  ْداره طمد  فدي الظ در بدالهرو  علد  ةههده و شدهق لرؤيتده هدل 

 تر   ما قاله ه ا المًتاق: 
َغل  ما لدي ا  ي ي ا في و ا ب كل غاِ *** فأيَ اليهم 

 م وما علي ايالم عل  محاتمف ويل ي *** ل ا شرم يال
 ولما يلقمف لمن شهقًا *** ي كريا فمء  َّذا التقي ا
 ت ل  ال ا  بالديءا وإَيا *** لعمر هللا بعدب ما ِلهيا
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َواجه: 6  د محب  قرابته و ِ بيته َو
( األةزاب-تعال   -قاِ  َواْجْه َْمسَهاْتْهف   َ ف  َوََ هر مر ريَن مرن  ََيْ  ر َل  برال ْم     6: )ال سارير ََو 

َيد بن َرقف مرفهعدًا: ))َا َيهدا ال دا  فإيمدا َيدا بًدر يهشدَ َ  يدأتي  ورو  م لف عن 
ِه رني فأجيب، َويا تارب يدءلف ْقلدين: َولهمدا كتداب هللا يءده الهدد  وال دهر، فخد وا  ِر

َهل بيتي((.   بلتاب هللا، ْف قاِ: وَهل بيتي اذكركف هللا في 
َهدددل ال ددد   والفماعددد  د َيهدددف د...  : ]ومدددن َصدددِه-رةمددده هللا  -قددداِ شدددءخ ااِدددالم 

دِه هللا  ِه هللا ويتهلهيهف ويح ظه  فيهف وصدء  ِر َهل بيَ ِر ةيدث  -   -يحاه  
َهدددل بيتددي وقدداِ َيضددا للعبددا  عمدده وقدددد 1قدداِ يددهم ) ( غدددير خددف: )َذكددركف هللا فددي 

اشددتم  َّلءدده َ  بعددَّ قددريش يف دده ب ددي هاشددف فقدداِ: )والدد   ي  ددي بيددده ا ي م دده  
هلل ولقرابتددي( وقدداِ: )َّ  هللا اصددا   ب ددي َِّددماعيل واصددا   مددن ب ددي  ةتد  يحاددهكف

َِّماعيل ك اي  واصا   من ك اي  قريًا واصا   من قدريش ب دي هاشدف واصدا ايي 
ددِه هللا  َواج ِر َمهددات المدد م ين وي م دده  بددأيهن  -   -مددن ب ددي هاشددف( ويتهلدده  َ
َواجه في اْلخَر خصهصا خديف   ثر َوا ه َِو من  من َم َك -رهي هللا ع ها  -َ

رهدي  -به وعاهده عل  َمره وكا  لها م ه الم زل  العالء  والصدديق  ب دَ الصدديب 
: )فضدل عائًد  علد  ال  داا ك ضدل الثريدد علد  -   -التي قداِ ال ادي  -هللا ع ها 

 ِائر الاعام([الهاِاء  
 د محب  صحابته 7

ددددنَ -تعددددال   -قدددداِ  ْلددددهَ  مر ددددابرْقهَ  اأَلوس يَن اتسَبْعددددهْهف  : )َوال س رريَن َواأَليَصددددارر َوالسدددد ر ال ْمَهدددداجر
َ ددداٍ   َتَهدددا اأَلي َهددداْر  -رهدددي هللا عددد هف  -برإرة  دددرر  َتح  دددْه َوَََعددددس َلْهدددف  َج سددداٍت َتف  َوَرْهدددها  َع  

ءْف(التهن  َْ ال َعظر ََ ال َ ه  يَن فريَها َََبدًا َذلر   100َخالردر
َهل ال    والفماعد  ِدالم  - رةمه هللا -قاِ شءخ ااِالم بن تءمء   : ]ومن َصِه 

ِه هللا  -تعال   -كما وص هف هللا به في قهله  -   -قلهنهف َول  تهف ألصحاب ِر
: )والد ين جدااوا مددن بعددهف يقهلده  رن ددا اغ در ل دا واخهاي ددا الد ين ِدبقهيا باايمددا  وا 

فددي  -   -ال اددي تفعددل فددي قلهن ددا غددال للدد ين  م ددها رن ددا َّيددَ رؤوم رةددءف( وطاعدد  
قهله: )ا ت اها َصحابي فهال   ي  ي بيده له َ  َةدكف َي ب مثدل َةدد ذهبدا مدا بلدي 
مددد َةدددهف وا يصددء ه(. ويقهلدده  مددا جدداا بدده المتدداب وال دد   وااجمدداع مددن فضددائلهف 
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ومراتاهف وي ضله  من َي ب من قادل ال دتح وهده صدلح الحدياءد  وقاتدل علد  مدن َي دب 
مه  المهدداجرين علدد  األيصددار وي م دده  بددأ  هللا قدداِ ألهددل بدددر مددن بعددد وقاتددل ويقددد

 وكايها ْالْمائ  ونضع  عًر: )اعملها ما شئتف فقد غ رت لمف([الهاِاء  
 محب  ِ ته والداعين َّليها و العمل بها:  -8

دددِه هللا  -رهدددي هللا ع ددده  -عدددن العرنددداض بدددن ِددداري   : )... -   -قددداِ قددداِ ِر
دد   الخل ددا ا المهددديين الراشدددين تم ددلها بهددا وعضددها عليهددا بال هاجدد  علددءلف ب دد تي ِو

وإيدداكف ومحدددْات األمددهر فددإ  كددل محدْدد  بدعدد  وكددل بدعدد  هددالل ( رواو َبدده  او  و 
  -رةمه هللا  -صححه األلبايي 

عن ياف  عن بن عمر َيده كدا  فدي طريدب ملد  يقدِه بدَر  راةلتده يث يهدا ويقدِه لعدل 
  -   - اي خ ا يق  عل  خف يع ي خف راةل  ال

ددِه هللا  فلي ظددر َّلدد  هددد   -   -عددن عمددر قدداِ: مددن ِددره َ  ي ظددر َّلدد  هددد  ِر
 عمرو بن األِه [ رواه َةمد بإِ ا  جيد 

 -   -قاِ اامام َةمد: ]ما كتاَ ةديثًا َّا و قد عملَ به ةتد  مدر بدي َ  ال ادي 
َعا  َبا طيب   ي ارًا فأعايَ الحفام  ي ارًا ةين اةتفمَ[   اةتفف و 

: ]َّ  اِتاعَ َا تحَ شعَر َّا بأْر[ و قاِ: ]َّيي ألر  الرجل -رةمه هللا  -وقاِ 
 يحي شياًا من ال    فأفرح به[ قاِ الزهر : ااعتصام بال    يفاَ 

 ْمرات المحب  
 ال َه بمحب  هللا  /1
 : )قل َّ  ك تف تحاه  هللا فاتبعهيي يحادبلف هللا ويغ در لمدف ذيدهنلف وهللا-تعال   -قاِ 

 غ هر رةءف( 
: ]هدد ه اايد  المريمد  ةاكمد  علدد  كدل مدن ا عد  محبدد  -رةمده هللا  -قداِ ابدن كثيدر 

هللا ولء  هه عل  الاريق  المحمدي  فإيه كاذب في  عهاه فدي ي د  األمدر ةتد  يتبد  
 الًرع المحمد  والدين ال اه  في جمء  َقهاله َوفعاله َوةهاله[. 

َعددف قددهم َيهددف يحادده  هللا فددابتالهف هللا بهدد ه قدداِ الح ددن البصددر  وغيددره مددن ال ددلف  :
 ااي  فقاِ }قل َّ  ك تف تحاه  هللا فاتبعهيي يحابلف هللا{ 
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قاِ ابن القءف: ]لما كثر المدعه  للمحب  طهلاها بإقام  الاي   عل  صح  الددعه  فلده 
يعا  ال ا  بدعهاهف ا عد  الخلدي ةرفد  الًدفي فت دهع المددعه  فدي الًدهه  فقيدل: 

تثادددَ هددد ه الددددعه  َّا باي ددد  }قدددل َّ  ك دددتف تحاددده  هللا فددداتبعهيي يحادددبلف هللا{ ) ِ ا 
ِه في َفعاله َوقهاله وهديه َوخالقه[ 31عمرا :  اَ َتباع الِر  ( فتأخر الخلب كلهف ْو

 ةالَو اايما  و ال عا َ و اله اا:  /2
يلده  هللا  قاِ )ْالث من كن يءه وجد ةالَو اايمدا  َ  -   -عن َي  عن ال اي 

هله َةدب َّلءده ممدا ِدهاهما َو  يحدب المدرا ا يحبده َّا هلل َو  يلدره َ  يعده  فدي  وِر
 الم ر كما يلره َ  يق م في ال ار( رواه البخار  

ِه وال صَر لمن يصره وال عا َ لمن  قاِ شءخ ااِالم: ]فالثهاب عل  ما جاا به الِر
المعلمين لل ا   ي ه والحب يدور معه اتبعه وصلهات هللا ومالئمته عل  الم م ين به و 

َعملهدف ب د ته َوتدبعهف لها[م هداج ال د   ج  5ةيثما  ار وَعلف الخلب بالحب َوتبعهف لده 
233  

: ]ا ِايل َّل  ال عا َ و ال الح في الديءا و اْلخَر َّا -رةمه هللا  -يقِه ابن القءف 
ددل و ا ِددايل َّلدد  معرفدد  الايددب مددن الخايددث علدد  الت صدديل َّا مددن  علدد  َيددد  الِر

جهددتهف و ا ي دداِ رهدد  هللا الاتدد  َّا علدد  َيددديهف فالايددب مددن األعمدداِ و األقددهاِ و 
َعظدف مدن هدروَر الادد  َّلد   األخالق لء  َّا هديهف و ما جاؤوا به فالضدروَر َّلديهف 
روةده و العدين َّلد  يهرهدا و الدروح َّلد  ةءاتهدا فدأ  هدروَر وةاجد  فرهدَ فضدروَر 

ل فهقها بلثير وما ظ َ بمن َّذا غاب ع َ هديده ومدا جداا بده العاد وةاجته َّل  ال ِر
طرف  عين ف د قلبَ وصدار كدالحهت َّذا فدارق المداا ووهد  فدي المقدالَ فحداِ العادد 
َعظف ولمن ا يح  بهد ا َّا قلدب  ل كه ه الحاِ بل  ع د م ارق  قلبه لما جاا به الِر

 ةي و ما لفرح بميَ َّيالم. 
يءفددب علد  كددل مددن  -   -الددارين معلقدد  بهددد  ال ادي وإذا كايدَ ِددعا َ العادد فددي 

دديرته وشدأيه مدا يخدرج بدده  ددعا تها َ  يعدرم مدن هديده ِو يصدح ي  ده َوةدب يفاتهدا ِو
عددن الفدداهلين بدده ويدددخل بدده فددي عدددا  َتباعدده وشددءعته وةزندده وال ددا  فددي هدد ا بددين 
م ددددددتقل وم ددددددتمثر ومحددددددروم وال ضددددددل بيددددددد هللا ي تءدددددده مددددددن يًدددددداا وهللا ذو ال ضددددددل 

  68ص 1َا  المعا  ج0ظءف[الع
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 مغ َر ال يهب وذهاب الهمهم  /3
ددِه هللا  َّذا ذهددب ْلثددا  -   -عددن الا يددل بددن َبددي بددن كعددب عددن َبءدده قدداِ: كددا  ِر

الليل قام فقاِ: )يا َيها ال ا  َذكروا هللا اذكروا هللا جاات الراج   تتبعها الرا فد  جداا 
ددِه هللا: َّيددي َكثددر الصددالَ  المدهت بمددا يءدده جدداا المددهت بمددا يءدده( قدداِ َبددي قلددَ يددا ِر

علءدَ فمدف َجعددل لدَ مددن صدالتي؟ فقداِ: )مددا شدئَ( قدداِ قلدَ الرند  قدداِ: )مدا شددئَ 
َ ت فهده خيددر لدَ( قدداِ  َ ت فهده خيددر لدَ( قلددَ ال صدف قدداِ: )مدا شدئَ فددإ   فدإ  
َ ت فهدده خيددر لددَ( قلددَ َجعددل لددَ صددالتي كلهددا  قلددَ فددالثلثين قدداِ: )مددا شددئَ فددإ  

الرةمدد  و  /4يغ در لدَ ذيبدَ( رواه الترمد   و ة د ه األلبدايي قداِ: )َّذا تم د  همدَ و 
 ال هر في الديءا و اْلخَر: 

َمتردهر -تعال   -قاِ  دن رسة  َلدي نر مر ترْمف  كر   دهلرهر ْيد   ْ دها برَرِْ َ َو مر ُس يَن  َمْ دها اتسْقدها  : )َيا ََيرَهدا السد ر
هَ  برهر َوَيغ  رر   ًْ َعل لسْمف  ْيهرًا َتم  ءفن(الحديد َوَيف  ْ َغْ هرن رسةر ُس   28َلْمف  َو

لين و الصديقن و الًهداا:  /4  مرافق  األياءاا و المِر
دَن ال ساريَرديَن -تعال   -قاِ  ف مَر ْ َعَلدي هر َُ يَن ََي َعَف  ََ َمَ  الس ر َلدئر َِ َفْأو  ه ِْ َ َوالرس َُ : }َوَمن ْيار ر 

َهَداا َوال ًر يقريَن َوال دَر ََ َريرءقًا{ال  ااَوالصَر يَن َوَةْ َن َْوَلدئر الرحر   69صس
 الً اع  يهم القءام :  /5

دِه هللا  قداِ )مدن ققداِ ةدين ي دم  ال دداا اللهدف  -   -عن جدابر بدن عادد هللا َ  ِر
ددديل  وال ضددديل  وابعثددده مقامدددا  رب هددد ه الددددعَه التامددد  والصدددالَ القائمددد   ت محمدددد الِه

 ي يهم القءام (رواه البخار . محمه ا ال   وعدته ةلَ له ش اعت
 صالَ هللا عل  العاد عًرًا  /6

: )َّذا ِدمعتف المد ذ   -   -عن عادهللا بن عمرو بدن العداص َيده ِدم  ال ادي  يقدِه
فقهلددها مثددل مددا يقددِه ْددف صددلها علددي فإيدده مددن صددل  علددي صددالَ صددل  هللا علءدده بهددا 

دديل  فإيهددا م زلدد  فددي الف دد  ا ت  بغددي َّا لعاددد مددن ببددا  هللا عًددرا ْددف ِددلها هللا لددي الِه
يل  ةلَ له الً اع ( رواه م لف   َورجه َ  َكه  َيا هه فمن ِأِ لي الِه

 ورو  الحهض  /7
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ِه هللا  قاِ )ير  علي يدهم القءامد  رهدَ  -   -عن َبي هريَر َيه كا  يحدث َ  ِر
من َصحابي يءفله  عن الحهض فأقِه يا رب َصحابي؟ يءقِه َّيَ ا علف لَ بمدا 

 دْها بعدب َّيهف ارتدوا عل  َ بارهف القهقر ( رواه البخار  َة
ِه هللا  قاِ: بين ةههي كمدا بدين َيلد  ومضدر  ييتده َكثدر  -   -عن ة ي   َ  ِر

َو قاِ مثل عد  يفهم ال ماا ماؤه َةل  من الع ل َوشد بءاهدا مدن اللدان َوبدر  مدن 
يب األريد وط: ةدديث الثلج َوطيب من الم َ مدن شدرب م ده لدف يظمدأ بعدده( قداِ شدع

 صحءح 
 يضاَر الهجه  /8
: )يضددر هللا امددراًا ِددم  مقددالتي فهعاهددا فأ اهددا كمددا ِددمعها، فددرب مالددي -   -قدداِ 

 َوع  من ِام ( رواه َةمد والترم   
قاِ الخاابي: مع داه الددعاا لده بال ضداَر و هدي ال عدءف و الاهفد ... و قداِ ال ديهطي 

محمد بن َّةمد بدن جدابر: )َّ  َلب ده هللا يضدَرً  و  : )قاِ َبه عاد هللا-رةمه هللا  -
َي ددد  و جمددداًا، َوصدددله ل ضدددَر الف ددد  يعءمدددًا و يضدددارًَ قددداِ  ة ددد ًا و خلدددهص لددده  و 

ءفر( )الما  ين:  َرََ ال سعر ف  َيض  ررْم فري ْوْجههرهر َرَ(: )َتع   ( 24تعال )وَ َلقساْهف  َيض 
هفد  و الح دن الد   يل داه الهجده مدن : )فدإ  ال ضدَر الا-رةمده هللا  -قاِ ابن القءف 

 ْددار اايمددا  و ابتهدداج البدداطن بدده و فددرح القلددب و ِددروره و التلدد اذه بدده فتظهددر هدد ه 
بددين  -ِددبحايه  -الاهفدد  و ال ددرور و ال رةدد  يضدداَر علدد  الهجدده و لهدد ا يفمدد  لدده 

 د 89الاهف  و ال رور و ال ضَر( م تاح  ار ال عا َ صد
: يضر هللا َمَر: المع   خصه هللا بالاهف  و ال رور - رةمه هللا -قاِ المبارك هر  

َق بعلمه و معرفته من القدر و الم زل  بين ال ا  في الدديءا و يَعمده فدي اْلخدَر  لما ر
 دددد 2025ةت  ير  علءه رويب الرخاا و ال عم  تح   األةهذ  صدد 

ذا ِددم  ةددديثًا  عددا لإلي ددا  َّ -   -قدداِ الًددءخ بددن عثءمددين: المددرا  بدد لَ َ  ال اددي 
ِه هللا فالغه َ  يح ن هللا وجهه يهم القءام . شرح رياض ج    517صد  4عن ِر

في داِ مدن ال ضداَر و ال عدءف  -عدز وجدل  -و تمام ذلَ َ  ي َه بال ظر َّلد  وجده هلل 
ما ا عين َرت و ا َذ  ِمعَ و ا خار عل  قلب بًر، فاهن  لَ َيهدا الدابءد  



 1164 

دءفر( )الما  دين:  يهم َ  تمه  ممن قاِ هللا َرََ ال سعر ف  َيض  ررْم فري ْوْجههرهر ( 24ع هف: )َتع 
َرَن( )القءام :  -ِبحايه  -و قاِ  َرَن * َّرَل  َرنَرَها َياظر َمئرٍ  َياهر  ( 23)ْوْجههن َيه 

َرَن{ َ : ة    بهء ، لها رويب ويدهر، -رةمه هللا  -قاِ ال عد   َمئرٍ  َياهر : ]}ْوْجههن َيه 
َرَن{ َ : ممدا هددف يءدد ه مددن يعددءف القلددهب، ونهفد  ال  دده ، ولدد َ األرواح، }َّرَلدد  َرنَرَهددا َيدداظر

ت ظر َّل  رنها عل  ة ب مراتاهف: م هف مدن ي ظدره كدل يدهم بلدَر وعًدءا، ومد هف مدن 
ي ظره كل جمع  مَر واةدَ، فيتمتعه  بال ظر َّل  وجهه المريف، وجماله الباهر، الد   

ا ما هف يءه من ال عءف وةصل لهدف مدن اللد َ وال درور لء  كمثله شيا، فإذا َروه ي ه 
َ ا وا جمدداا َّلدد  جمددالهف، ف  ددأِ هللا  مددا ا يملددن التعايددر ع دده، ويضددرت وجددهههف فددا

  900د899المريف َ  يفعل ا معهف[ تء ير المريف الرةمن صد 
َق دا محبده  َِأِ هللا المريف الفدها  الادر الدرةءف بم ده و كرمده و جده ه و َّة دايه َ  ير

ددهله  َعظددف  -   -ِر َمرتدده و َ  يفعددل محات ددا لدده  و تبدداع ِدد ته و َ  يحًددريا فددي 
َوجات دا و ذريات دا و َمهال دا و َ  يعمدر ظاهريدا  من ةا ا ألي  د ا و َبائ دا و َمهات دا و 

 و باط  ا بمتابع  ِ ته و صل  هللا و ِلف عل  ياي ا محمد. 
http://www.emanway.com/printmsg.php?cid=9&id=851 

 وووووووووووووووووو
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 المنهج النبوي عي بن ء األخالق
 

 مروا  محمد َبه بلر
مددن َ َر  -َّ س وهددهح الغايددات واألهدددام مددن َقدده  عهامددل ال فدداح؛ بددل كددل مًددروع  

َهدام ومرام، وا ْيتصهر مًروع بغير ذلَ، ونقدر وههح  -هرب كا   ابد له من 
ائل، التي ت ضي بمن َة   ن اِتعمالها َّل  ال فاح. األهدام تتضح الِه

ددائل؛ كمددا َخاددر هللا  -   -وقددد ات ددف مدد هج ال اددي   -بههددهح الغايددات وشددرم الِه
ديَرٍَ َََيدا َوَمدنر اتسَبَع ردي  -تعال   ر َعَلد  َبصر ُس ْعده َّرَلد   داريلري ََ   َِ هر  عن ذلَ بقهله: }ْقل  َهد ر

رركريَن{   ً َن ال ْم ر َوَما َََيا مر ُس ب َحاَ   ِْ ف: َو  [. 108]يِه
:  فهه علد  بصديَر ممدا هده علءده ويقدين بت دهير الحدب فدي -رةمه هللا  -قاِ الاار  

 [. 1قلبه، فهه ل لَ ألمر هللا متب ، وعما يهاه ع ه م ته ]
 [. 2وقاِ ابن كثير:   َ  عل  بصيَر يءما َ عه َّلءه ]

)َّيمددا ْبعثددَ غايدد   عهتدده بههددهح تددام ونءددا  مددهجز؛ فقدداِ: ) -   -وقددد ةددد  ال اددي 
[. قداِ ابدن عادد الادر معلقدًا علد  هد ا الحدديث:  ويددخل فدي 3ألتمف ملارم األخالق((]

هدد ا المع دد  الصددالح والخيددر كلدده، والدددين، وال ضددل، والمددرواَ، وااة ددا ، والعدددِ. 
  -[ 4.]  -فا لَ ْبعث ليتممه 

فاع ، كددايها علدد  جايددب مددن األخددالق ال اهددل ؛ مددن يفدددَ، وشدد -   -وقددهم ال اددي 
وكدددرم، وإبددداا هدددءف..وغير ذلدددَ؛ ولمدددنس هددد ه األخدددالق كايدددَ ياقصدددً ، َو مًدددهنً  بمدددا 

لْيدددتف مدددا يقدددص  -   -يلددددرها ويددد هب رويقهدددا مدددن األخدددالق ال مءمددد ، يْبعدددث ال ادددي 
؛ كمددا يقددل ال دديهطي عددن البدداجي قهلدده:  كايددَ العددرب َة ددن  م هددا، ويقددهم مددا اعددهجس

يع  َّبراهءف، وكايها هلرها بدالم ر عدن كثيدر م هدا، ال ا  َخالقًا بما بقي ع دهف من شر 
ف محاِدددن األخدددالق؛ باءدددا  مدددا هدددلرها ع ددده، ونمدددا ْخدددصس بددده فدددي  -   -يْبعدددث  ليدددتمَر
 [. 5شريعته ]

وقدد كدا  المد هج ال اده  فدي تحقيدب هد ه الغايد  م هفدًا متمداماًل، جدديرًا بدالهقهم معده، 
  في ترنيتهف ال اَ  عل  ملارم األخدالق، والتأمل يءه؛ لء ت يد الدعاَ من الهد  ال اه 

ددامي القدددءف؛ فدددإ  الترنءدد  مدددن َشدددبَر األمددهر؛ اةتءاجهدددا المتابعددد   وفاهددل ال دددلهب، ِو
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َمدد ، وقاددل ذلددَ المدد هج الهاهددح ال ددلءف الدد   ِددلمه ال اددي  فددأخرج ل ددا  -   -والمال
  جياًل مت رَر ًا ب مهَر َخالقه، وعلهَر همسته، ويفاةه في كل المءا ين.

 اايما  َِا  األخالق:  
َهل شرب بالل  َعظف األخالق التي كدا   -   -فأوجد ال اي  -تعال   -كا  العرب 

ي تقدها ذلَ المفتم ، وهه اايما ، فإ  اايما  هه َِا  األخالق، وقد بين للعدرب 
َ  المددرم وغيددره مددن األخددالق التددي بهددا ي دداخرو ، مددا هددي َّا ب دداا ا َِددا  لدده مدد  

لد  بداألخالق ممددن َطعدف الفددائ  َو ايت دا ا اايمدا ، َو  مددن َتد  باايمدا  الصددا ق َو 
ددَقاَيَ  -تعددال   -ك دد  العريددا  وقلبدده غددارقن فددي الًددرب ورج دده؛ قدداِ هللا  ِر ددْتف   : }َََجَعل 

ددرر َوَجاَهددَد  مر اَْلخر ر َوال َيدده  در ال َحددَرامر َكَمددن  َ َمددَن بردداللس ددفر َمدداَرََ ال َم   ر ا ال َحدداجَر َوعر ُس دداريلر  َِ فرددي 
يَن{ ]التهن :  َم الظسالرمر در  ال َقه  ُسْ ا َيه  ر َو ُس َتْهوَ  عر  َد   [. 19َي  

تظدل ياقصدً   -التي تهاطأت ال رَار ال لءم  علد  قاهلهدا  -وكما َ  األخالق الح    
ًس  الا اا َّذا فقدت ْخْلدب اايمدا ؛ فإيهدا كد لَ ا ت  د  صداةاه ا فدي اْلخدَر، مًههً  ه

ددِه هللا، ابددن  -رهددي هللا ع هددا  -وا ْيثدداب عليهددا؛ فعددن عائًدد   : يددا ِر َْ قالددَ:  قلدد
جددعا  كددا  فدي الفاهلءدد  يصددل الدرةف وياعددف الم ددلين؛ فهدل ذاب يافرْعددْه؟ قدداِ: ))ا 

 [. 6ي  عه؛ َّيه لف يقل يهمًا: ربَر اغ ر لي خايئتي يهم الدين((]
َا  معدددِ َ  األخددال -   -وقددد َوهددح ال اددي  ق تت اِددب طر َيددًا مدد  اايمددا ؛ فملمددا 

 اايما  في القلب؛ ِمَ األخالق، والعل  بالعل . 
: ))َكمدددددل المددددد م ين َّيمايدددددًا َة ددددد هف -علءددددده الصدددددالَ وال دددددالم  -وفدددددي هددددد ا يقدددددِه 

 [. 7خلقًا((]
: ))ا يددد من َةددددكف ةتددد  يحدددب ألخءددده مدددا يحدددب -علءددده الصدددالَ وال دددالم  -وقددداِ 
 [. 8ل   ه((]
دِه هللا وق : ))الم دلف مدن ِدلف الم دلمه  مدن ل دايه ويدده، والمد من مدن -   -اِ ِر

 [. 9َم ه ال ا  عل   مائهف َومهالهف((]
: ))وهللا ا يد من، وهللا ا يد من، وهللا ا يد من((!! قيدل: َوَمدن  يدا -   -وقاِ ال اي 

ِه هللا؟! قاِ: ))ال   ا يأمن جاره بهائقه((]  [. 10ِر
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ددددها الخلددددب؛ فقددددد َخاددددر هللا ونالمقابددددل  عددددن  -تعددددال   -: كددددا  الددددرنَ بددددين الم ددددر ِو
دَن ال ْمَصدلَريَن * َوَلدف   َْ مر دَقَر * َقداْلها َلدف  َيد َِ َلَمْمف  فري  َِ المافرين وهف في ال ار فقاِ: }َما 

ْب برَيه   يَن * َوْك سا ْيَم َر لريَن * َوْك سا َيْخهْض َمَ  ال َخائرضر ْف ال مر   َْ ْيا عر { ]المددْر: َي ينر مر الددَر
42-46 .] 

دءفر * َوا َيْحدَّر  -تعال   -وقاِ هللا  ر ال َعظر ْن برداللس مر مخارًا ع هف ك لَ: }َّريسدْه َكداَ  ا ْيد  
ددءفن{ ]الحاقدد :  َم َهاْهَ دا َةمر ددلرينر * َفَلدء َ  َلددْه ال َيدده   -[، وقدداِ هللا 35-33َعَلد  َطَعددامر ال مر  

ََ السددد-تعددال   ددد ََ السددد ر  َيدددْدعر ال َيتردددءَف * َوا َيْحدددَّر َعَلددد  : }َََرََي  ينر * َفددَ لر ْب برالددددَر  ر  ْيَمددد َر
لرين{ ]الماعه :   [. 3-1َطَعامر ال مر  

فغءاب األخالق ع دد المدافرين كدا  تبعدًا لغءداب اايمدا  عدن قلدهنهف، كمدا يتضدح جلءدًا 
 من اْليات ال ابق . 

 األخالق ْهابَ، غير قابل  للتالعب:  
َيهددا كايددَ قابلدد   -   -ومددن مًدداكل األخددالق فددي المفتمدد  الدد   ْبعددث يءدده ال اددي 

للتالعب والتحايل من َولئَ المت   ين يءه، ومن َوهح األمثلد  علد  هد ا: َيهدف كدايها 
يحرَرمده  القتداِ فدي األشدهر الْحدْرم، ولمد هف كثيدرًا مدا يحتداله  علد  هد ا القدرار ال ايدل، 

حرب، َو َّذا راق لهف تركه، ْف يعههده  هد ه األشدهر الْحدْرم فيتركهيه لحاجتهف َّل  ال
التددي تخلددها فيهددا عددن التم ددَ بعدددم القتدداِ بأشددهر َخددر  مددن ال دد  ، يحرمدده  القتدداِ 

درر ْيَضدلر بردهر  -تعدال   -فيها؛ كما َخادر هللا  َن فردي ال ْم   َيداَ  َر ديْا  عد هف بقهلده: }َّريسَمدا ال س ر
لرهيَ  يَن َكَ ْروا ْيحر ْ الس ر ُس َم  لردها َمدا َةدرس ْ َيْءحر ُس َم  ََ َمدا َةدرس ددس ْئها عر ْمهَيْه َعاًما لرْيَهاطر ْه َعاًما َوْيَحرَر

َم ال َمددافررريَن{ ]التهندد :  َقدده  دددر  ال  ْ ا َيه  ُس ف  َو َمددالرهر ََع  ددهْا  ِْ يَرددَن َلْهددف   [؛ فعدددس القددر   مددن 37َْ
  -ب ال ايل، كما في اْلي  ال ابق ، وقد َْاَ ال اي الزيا َ في الم ر تالعاهف به ا الْخلْ 

 -  م مددا شددهسه تحددريف األشددهر المعظسمدد  األرنعدد ، كمددا كايددَ ت عددل قددريش، ولم دده ةددرس
يالها من ه ا التالعب؛ فقاِ: ))َّ  الزمدا  قدد اِدتدار كهيئتده يدهم خلدب هللا ال دماوات 

: ذو القعدددَ، وذو واألرض، ال دد   اْ ددا عًددر شددهًرا، م هددا َرنعدد ن ْةددْرم، ْدد الثن متهالءدداتن
 [. 11الحف ، والمحرم، ورجب مضر ال   بين جما   وشعبا ((]

  
 التخلء  والتحلء : 



 1168 

َّل  َِلهب بدي  في َّصالح َخالق قهمه، وهه ما يصح َ   -   -ولقد عمد ال اي 
دور يالب علءه )التخلءد  والتحلءد (؛ ةيدث كدا  يخلَردي وي درَرغ األمثداِ والعبدارات التدي تد

علددد  َل ددد   ال دددا  مدددن مضدددامي ها ال اِددددَ؛ ْدددف يقدددهم بتحليتهدددا بددداألخالق ااِدددالمء  
الح   ، ومن َمثل  ذلَ: تغييره مضمه  العباَر  ايصر َخاب ظالمًا َو مظلهمًا ؛ فقد 
كايَ العرب تع ي بها الهقهم َّل  جايب القريب، وله كا  عل  الباطل؛ فأفرغ ال ادي 

-   - ه ال اِدددد، وةدددالسه بمع ددد  صدددحءح ة دددن، فعدددن َيددد  هددد ا الل دددظ مدددن مع دددا- 
دِه هللا  -رهي هللا ع ده  : ))ايصدر َخداب ظالمدًا َو مظلهمدًا((؛ -   -قداِ: قداِ ِر

دددِه هللا، َيْصدددْره َّذا كدددا  مظلهمدددًا، َفَريدددَ َّذا كدددا  ظالمدددًا؛ كءددد   فقددداِ رجدددل: يدددا ِر
َرَ((] -َيصره؟! قاِ: ))تحفزه َو: تم عه   [. 12من الظلف، فإ  ذلَ ْيص 

القاَلددب َوبقدد  عددل القالرددب، وكدد ا فددي قهلدده: ))لددء  الًددديد  -   -ونهدد ا غيسددر ال اددي 
َرَع ، َّيما الًديد ال   يملَ ي  ه ع د الغضب((]  [. 13بالصر

م اهءمًا طالما كايَ له  ْارها المدمَر فدي  -   -به ه العبارات المهجَز غيسر ال اي  
فالرغبد  فدي ااتَرصدام بدالقَه وشددَ البدأ  كايدَ ذلَ المفتم ، من الحدروب وغيرهدا، 

ِ ال اددي  رهف َويددامهف َكاددر  ليددل علدد  ذلددَ، يءحددهَر ددع   -   -طاغءدد  ع ددد العددرب، وشر
، الد   يددعه للدباش  َ، هده العلد  تمامدًا للم هدهم األِو َيظارهف َّل  مع    خر للًدس

، وت اخرًا ب رع  الغضب.   باْلخرين؛ َّظهارًا للقَه
فدددي ترنيتددده المفتمددد  علددد  األخدددالق  -   -ق دددات مددد  مددد هج ال ادددي فهددد ه بعدددَّ اله  

دددا ْره فدددي مثدددل هددد ا المقددداِ، وألهمءددد  هددد ا  َِ ااِدددالمء  ال اهدددل ، وهددده مددد هجن ا يملدددن 
 المهههع يفدر بالباةثين َ  يعاهه ما ي تحب من ااهتمام،، وهللا المهفب. 

 ددددددددددددددددددددددد
 (. 10/627[ )جام  الاءا : 1]
 (2/599[ )ت  ير القرا  العظءف: 2]
(. قاِ ال هاي في  التلخءص :  عل  شرط م لف . 2/670، 4221[  الم تدرب : )3]

حه األلبايي في  ال ل ل   )  (. 1/112، 45وصحس
 . 24/334[ التمهيد، 4]
 . 1/211[ ت هير الحهالَ، 5]
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 . 1/196(، 214[ رواه م لف، )6]
، صدددددددددححه 3/466(، 1162، والترمددددددددد  ، )2/632(، 4682[ رواه َبددددددددده  او ، )7]

 (. 1230األلبايي في صحءح الفام ، )
 . 1/67(، 45، وم لف )1/14(، 13[ رواه البخار ، )8]
، وابدددددددن ماجددددددد  8/104(، 4995، وال  دددددددائي، )5/17(، 2627[ رواه الترمددددددد  ، )9]
 . 1/116(، 6658واأللبايي في صحءح الفام ، ) 2/1298(، 3934)
 . 1/68(، 46، وم لف، )5/2240(، 5670ر ، )[ رواه البخا10]
 . 3/1305(، 1679، وم لف: )5/2110(، 5230[ رواه البخار : )11]
 . 4/1998(، 2584، وم لف، )6/2550(، 6552[ رواه البخار ، )12]
 . 4/1998(، 2584، وم لف، )6/2550(، 6552[ رواه البخار ، )13]
 هفر   28/3/1428 

 ميال    16/04/2007
 http://www.alukah.net                :المصدر 
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 اإلبااع عي الحب عي بيت الرسو  
 
َّ  ص اع  الحب فن يحتاج َّل  َّبداع، يحتاج َّل  امرََ ماتمَر تعرم كء  تتصرم  

ِه هللا وجدد علدي  تصرم عائً  يهم َ  جااتها ص ء  َم الم م ين فقالَ لها: َّ  ِر
ِه هللا )َ  غضب علي( ف  َوجعل لَ يهمي ؟  -   -هل َّل  ِايل َ  ترهي ِر

فأخدد ت َم المدد م ين عائًدد  خمددارًا لهددا مصدداهغًا بزع ددرا  فرشددته بالمدداا ةتدد  تظهددر  
فددي يددهم صدد ء  ففل ددَ َّلدد  ج بدده، فقدداِ  -    -رائحتدده ْددف اختمددرت فدددخلَ علءدده

ِه هللا  ي تءده مدن يًداا  : َّلءَ يدا عائًد  فلدء  بيهمدَ!! فقالدَ: فضدل هللا-   -ِر
 وقصَ علءه القص . 

هد ا اابدداع الد   جعدل َّةدد  ال  داا  -   -َّيها مادع  في ص اع  الحب لحاياهدا 
: ما تقهلين يا َم الم م ين في الح اا؟   ت ألها عن الح اا وتقِه

يعفبه لهيه ويلره ريحه.. َّيها تدتملف وتتعامدل بلغد  الحدب  -   -فقالَ كا  ةاياي  
رائعدد  فدي فددن التعامددل مدد  الدزوج.. ول  ظددر َّلدد  الفايدب اْلخددر، فقددد كددا  تلدَ اللغدد  ال
ددددِه هللا  َيضددددا يفيددددد ف دددده  صدددد اع  الحددددب: التددددزين والتفمددددل والتايددددب  -   -ِر
 للزوج .. 

دئلَ عائًد : بدأ  شدديا كدا  ياددَ ال ادي    ِْ-   -  .َّذا  خددل بيتده؟ قالدَ: بال ددهاب
َهدل العلدف فا ئددَ ويمتد  علمءد   قءقد  ةيدث قدالها: والحديث َخرجه م لف، وذكدر بعدَّ 

َوجاته بالتقايل.  -   -فلعل ال اي   كا  ي عل ذلَ لء تقال 
بأطيددب مددا َجددد ةتدد   -   -وع ددد البخددار  َ  عائًدد  قالددَ: ك ددَ َطيددب ال اددي   

َجد ونءص الايب في َرِه ولحيته، وفي البخار  َيضًا َ  عائً  قالَ: ك َ َرجل 
دِه هللا  ددِه هللا يع دد -   -َر  ِر َويددا  -   -ي َِدرح شددعره. ك ددَ َرجدل َر  ِر
 ةائَّ. 

مددن التفمددل والتددزين  -   -فددي هدد ه األةا يددث وغيرهددا بءددا  مددا كددا  علءدده ال اددي  
الًددرعي الدد   يحبدده هللا بخددالم مددا علءدده بعددَّ الرجدداِ اليددهم مددن َّفددراط وت ددريَ فددي 

َيدَ والتفمدل َيهدا األخ  قضء  الزي   والتفمل للمرََ، ْف تًف م ه رائحد  التددخين فدأين
 الحايب؟ 
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ونعَّ  خر وقد  فدي ت دريَ عظدءف وتقصدير عفيدب فدي اللبدا  وإهمداِ الًدعر وتدرب 
األظافر والًهارب واْلباط.. مما ي اب الروائح المريه ، فالخير كل الخير في امتثداِ 
داب َكيدد فددي  المد هج ال اده  فدي التدزين وااهتمدام بدالمظهر وهده ةدب شدرعي للمدرََ ِو

، فمءد  كدايها فدي -رهدها  هللا علديهف-قلاها وةاها، وه ا ما كا  علءه ال دلف ك ب 
 ه ا الباب. 

: َّيي ألتزين امَرتي كما تتدزين لدي ومدا َةدب َ  -رهي هللا ع ه  -قاِ ابن ببا  
-تعدال   -َِتاف كل ةقي ال   لي عليها فت تهجب ةقها الد   لهدا علدَي أل  هللا 

: )ولهن مثل الد   علديهن بد َوج َشدعَ يقِه المعروم( وقدد  خدل علد  الخلء د  عمدر 
: ا َيددا وا هد ا ا تريدده، ا َيددا وا هد ا، مدا ال دداب؟...  َغادر ومعده امَرتدده وهدي تقدِه
ل الدزوج لء دتحف ويأخد  مدن شدعر َرِده ويقلدف َظدافره  فعرم كراهء  المرََ لزوجها فأِر

َوجتددده فاِدددتغرنته وي دددرت م ددده ْدددف عر  فتددده فقالدددَ بددده فلمدددا ةضدددر َمدددره َ  يتقددددم مدددن 
ورجعَ عن  عهاها، رجعَ َّذ  عن طلب الاالق، فقاِ عمر: وهل ا فاصد عها لهدن 
يددأهللا َّيهددن لءحاددان َ  تتزي ددها لهددن كمددا تحادده  َ  يتددزين لمددف، وقدداِ يحيددي بددن عاددد 

فخدرج َّلد  فدي ملح د  ةمدراا ولحيتده تقادر مدن  -رهدي هللا ع ده  -الرةمن الح ظل 
طءاب بل خلءَ َفضل األطءاب، يقدِه يحيد  فقلدَ لده: الغالء ، والغالء  هي خلءَ األ

مدددا هددد ا؟ قددداِ محمدددد: َّ  هددد ه الملح ددد  َلقتهدددا علدددي امَرتدددي و ه ت دددي بالايدددب وإيهدددن 
 يًتهين م ا ما يًتهءه م هن، ذكر ذلَ القرطاي في ت  يره الفام  ألةلام القر  . 

تعلف ف ده  صد اع  َّذ  فدالمرََ تريدد م دَ كمدا تريدد َيدَ م هدا فدي التفمدل والتدزين..فل  
َوجاته وصحابته والتابعين. هل ا الحايب ومن   الحب من ِر

 http://www.osrty.com                :المصدر 
 دددددددددددددددددد
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 الب ب الرابع
 خص ئصه 

 
 رعع هللا ذكره عي الاارين

 
َرَب{ )قاِ تعال  :  ك  ََ ذر َ ا َل  ( ِهَر الًرح4}َوَرَفع 

َهدل األرض جمءعدًا ب ديديا محمدد  ما َّذ بعثده   َعظف الم   علي ه ه األم  بل علدي 
دداات ون اهتددده  دددالته الِر دددراجًا م يددرًا وخددتف بِر هللا ياءددًا وها يددًا و ابءدددًا َّلددي هللا بإذيدده ِو
ال اهات َويِز علءه  خر المتب قر يًا يتلد  كتابدًا ا يأتءده الباطدل مدن بدين يديده وا مدن 

ةلءف ةميد ع َويِز علءه  خر الًرائ  شريع  االهء  كامل  جعلهدا هللا  خل ه ت زيل من
ياراًِا لل ا  ي تضيئه  بها في ةءاتهف ويصلحه  بها ش ويهف َوةهالهف فإذا ما فعلدها 
ذلَ اِتقامها عل  الاريبع طريب ال عا َ في الدارين الديءا واْلخَر وندو  ذلَ كء  

ع ك دا يصدير كاأليعدام بدل و  بعث  ِديديا محمدد كايَ تصير ةءاَ ال ا  َوةهالهف بد
ددهًا مددن َي  ددهف  ك ددا يصددير َهددل ِدداياًل: لقددد مددن هللا علدد  المدد م ين َّذ بعددث فدديهف ِر
يتلدده علدديهف  ياتدده ويددزكيهف ويعلمهددف المتدداب والحلمدد  وإ  كددايها مددن قاددل ل ددي هددالِ 

علد  هد ه الم د  [ع فالحمد هلل عل  ه ه الم   المار  والحمدد هلل 164ماين ] ِ عمرا :
العظمدد ع مدد ن هللا علددد  ببددا ه كثيدددَر لمددن هددد ه هددي الم ددد  العظمدد  وهددد ه هددي الم ددد  
المار  التي يفب عل  كل م لف َ  يًلر هللا تعال  عليهاع فدي ع دب كدل م دلف ةدب 

َّذ كدا  ِداب   الًلر علدي هد ه ال عمد ع فدي ع دب كدل م دلف ةدب لل ادي المصدا   
ن جمءعددًاع وللمصددا   علي ددا ةقددهق كثيددَر م هددا َ  هدايتدده وهدايدد  المدد م ين والم ددلمي

قاِ هللا تعال  في كتابه العظءف: َّ  هللا ومالئمته يصدله  علد    ي لف ويصلي علءه 
ددلمها ت ددلءمًا ]األةدزاب: [. قدداِ َبدده العالءدد  56ال ادي يددا َيهددا الد ين  م ددها صددلها علءده ِو
ْو دداؤه علءدده ع ددد مالئمتددهع  رةمده هللا: صددالَ هللا علدد  ياءدده ذكدره لدده فددي المددأل األعلد 

. وقددداِ ِددد ءا  الثدددهر  رةمددده هللا: الصدددالَ مدددن هللا وصدددالَ المالئمددد   عاؤهدددا لل ادددي 
الرةم  ومن المالئم  ااِتغ ار. َّذ  فأخار رن ا عز وجل في ه ه اْلي  بعظدف ملايد  

فهددده يددد كره فدددي المدددأل األعلددد  ع دددد   عادددده وياءددده وخليلددده ومصدددا اه ِددديديا محمدددد 
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العظددام يدد كره بالث دداا وتلهددج المالئمدد  لدده بااِددتغ ار والدددعااع وقددد َمريددا رن ددا مالئمتدده 
َهل العالف ال  لي بالصالَ والت دلءف علءده ةتد   عز وجل بالصالَ والت لءف علءهع َمر 

َهددل العددالمين العلدده  وال دد لي جمءعددًا. و لددَ   يفتمدد  الث دداا علدد  ِدديديا محمددد  فددي 
َ علءه علد  كدل م دلف لدء  مدَر واةددَ فدي العمدر ه ه اْلي  َيضًا عل  وجهب الصال

فح ددب كمددا قدداِ بعضددهف بددل هددي واجبدد  علدد  الم ددلف فددي مهاهدد  كثيددَر وم اِددبات 
فددي الصددلهات قدداِ اامددام الًددافعي رةمدده هللا:   عديدددَع تفددب الصددالَ علدد  ال اددي 

واجب  في التًهد في الصالَ ومدن تركهدا بالدَ صدالتهع وهد ا   الصالَ عل  ال اي 
م هب جماع  من الصحاب  والتابعين وهه الروايد  األخيدَر عدن اامدام َةمدد وإلد   هه

ه ا ذهب َِّحاق بن راههيه رةمهف هللا جمءعدًا وتفدب الصدالَ علد  ال ادي المصدا   
دِه هللا 1َيضًا في الدعاا فعن فضال  بدن عايدد)   ( رهدي هللا ع ده قداِ: ))ِدم  ِر
: عفل ه ا ع ل  ولف يصل عل  ال اي فقاِ رجاًل يدعه في صالته فلف يمفد هللا تعا

َ  َّذا  عددددهت فالصددددالَ ه ددددا بمع دددد   -ْددددف  عددددا بدددده فقدددداِ لدددده َو لغيددددره: َّذا صددددليَ 
فابدَ بتمفيد هللا تعال  وصل عل  ال ادي ْدف ا ع بمدا شدئَ((. وتفدب الصدالَ -الدعاا

فددإذا ذكددر ال اددي المصددا   والخليددل المفتادد  فصددل علءدده   علءدده َيضددًا ع ددد ذكددره 
دد لف َّ  لددف ت عددل فأيددَ فددي خاددر عظددءف أل  ال اددي  عددا علدد  مددن ي عددل ذلددَ فقدداِ: ِو

ددلف ونددارب علدد  2))رغددف َيددف رجددل ذكددرت ع ددده فلددف يصددل علددَي(() (. اللهددف صددل ِو
دماه البخيدل فقداِ  : ))البخيددل مدن ذكدرت ع دده فلدف يصدل علددَي(( ِديديا محمدد بدل ِو

لف ونارب عل  ِيديا وياي ا محمد.  اللهف صل ِو
لصالَ علءه َيضًا في مهاهد  َخدر اِدتحبابًا بعددما ت دم  اْلذا  ع فعدن عادد وتًرع ا

قاِ: ))َّذا ِمعتف الم ذ  فقهلدها مثلمدا يقدِه ْدف   هللا بن عمرو بن العاص َ  ال اي 
ديل   صلها علَي فمن صل  علَي صدالَ صدل  هللا بهدا علءده عًدرًا ْدف ِدلها هللا لدي الِه

لعاد من ببا  هللا وإيي َرجه َ  َكه  َيدا هده فمدن  فإيها م زل  في الف   ا ت بغي َّا
دديل  ةلددَ علءدده الًدد اع (() قدداِ: ))مددن صددل    ( َيدده 4(وفددي روايدد )3ِددأِ لددي الِه

علدددَي ْدددف قددداِ اللهدددف َيزلددده المقعدددد المقدددرب ع ددددب يدددهم القءامددد  ةلدددَ لددده شددد اعتي((ع 
صدحاب  ( عاد هللا بن ببا  ةار ه ه األمد  رهدي هللا ع ده وعدن َبءده وعدن ال5ِم )

: اللهف تقال ش اع  محمد المار  وارف   رجته العلءا وَعاه  َجمعين ِم  يدعه ويقِه
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ِ له في اْلخَر واألول  كما  تيَ َّبراهءف ومِه  عليهمدا وعلد  ياي دا َفضدل الصدالَ 
 َوتف الت لءف.

َّذا  خلَ الم دفدع ا خدل برجلدَ الءم د    ومما يًرع يءه َيضًا الصالَ عل  ال اي 
دِه هللا ع اللهدف اغ در لدي وافدتح لدي َبدهاب رةمتدَ ع ْف قل: ب  دف هللا والصدالَ علدي ِر

دددلف علددد  َبيهدددا 6فعدددن فاطمددد ) دددِه هللا رهدددي هللا ع هدددا َورهددداها وصدددل  ِو (ب دددَ ِر
ِه هللا  يصلي عل  ال اي وي لف ع د الم فد ْف يقدِه اللهدف اغ در   قالَ: ))كا  ِر

 لي ذيهني وافتح لي َبهاب رةمتَ((.
فددي مهاهدد  َخددر  كثيددَر هددي فددي بعضددها واجبدد  وفددي   َ علدد  ال اددي تًددرع الصددال

فدي معظدف َوقاتده َو   بعضها م تحب  وإ  شغل الم لف ل دايه بالصدالَ علد  ال ادي 
ع فعدن   في كل َوقاته فإ  له من األجر العظءف ما بًره به ال اي المصا   ب   ده 

ِه هللا7َبي بن كعب) َّيي َكثدر مدن الصدالَ علءدَ  ( رهي هللا ع ه َيه قاِ: ))يا ِر
: مدا شدئَ. فقداِ: الرند . قداِ: َّ  شدئَ فمف َجعل لَ من صدالتي. فقداِ لده ال ادي 

فدددز ت فهددده خيدددر لدددَ. قددداِ: فال صدددف. قددداِ: َّ  شدددئَ فدددز ت فهددده خيدددر لدددَ. قددداِ: 
َ ت فهده خيدر لدَ. قداِ: َجعدل لدَ صدالتي كلهدا. قداِ:  فالثلثين. قاِ: َّ  شئَ فإ  

يبدَ((. فدإذا مدا شدغلَ َيهدا الم دلف وقتدَ كلده الد   تد كر َّذ  تم   همَ ويغ ر لَ ذ
 فإ  لَ ه ه البًاَر العظءم .  هللا عز وجل يءه بالصالَ علي ال اي 

يددا َيهددا الم ددلمه  اشددلروا هللا تبددارب وتعددال  علدد  هدد ه ال عمدد  المهدددَا وهدد ه الرةمدد   
 ددا  بغيرهددا مددن الم دددَا فإيهددا هددي ال عمدد  الحقءقءدد  التددي ا يفددَه َ  ي ًددغل ع هددا ال

ش و   يءاهفع وش و   يءاهف كما ير  ويًاهد َكثرها َوهام َوكاذيب وي اق وترهدات ع 
َّلددد  ةقددده علدددءلف يب دددابه اهتدددديتف واِدددتقمتف علددد    فدددايتاهها يدددا َتبددداع ِددديديا محمدددد 

الصدددراط الم دددتقءف ون دددابه ةلدددَ علدددءلف كدددل هددد ه الاركدددات الم زلددد  مدددن رب األرض 
علي ا َ  يصلي علءده فدي كدل مفلد  جل د ا يءده    ي وال ماوات ع من ةب المصا

ع فعلدد  ال ددا  َّذا جل ددها َ  مفلدد  َ  ا ي  ددها يءدده ذكددر هللا والصددالَ علدد  ِدديديا 
ِه هللا: ))من ي دي  الصدالَ علدَي َخادأ طريدب الف د (()محمد  : (وقداِ 8ع قاِ ِر

كدا  علديهف ة دَر ))ما جل  قهم مفل ًا لف يد كروا هللا يءده ولدف يصدلها علد  ياديهف َّا 
(، واعلمدها َيهدا الم م ده  َ  مددن 9يدهم القءامد  فدإ  شداا عد بهف وإ  شدداا غ در لهدف(()
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ليل  الفمع  ويهم الفمع  فقدد رو    المهاه  التي ي تحب فيها الصالَ عل  ال اي 
( وعدددن َبددده 11( وعدددن َبدددي م دددعه )10ذلدددَ فدددي الحدددديث الح دددن عدددن َبدددي َمامددد )

َمددر بااكثددار مددن الصددالَ علءدده   َجمعددين َ  ال اددي ( رهددي هللا عدد هف 12الدددر اا)
ليل  الفمع  ويهم الفمع  وقاِ في ةديث َبي الدر اا: ))َكثروا علَي من الصالَ يدهم 
الفمع  فإيه يهم مًهه  تًدهده المالئمد  ومدا مدن َةدد يصدلي علدَي َّا عرهدَ علدَي 

: َّ  هللا فقداِ  صالته ةت  ي درغ م هدا قداِ َبده الددر اا: فقلدَ لده ةتد  بعدد المدهت.
ةدددرم علددد  األرض َ  تأكدددل َج دددا  األياءددداا((ع َوفضدددل صدددءي الصدددالَ علددد  ال ادددي 

دِه هللا قدد   المصا    هي الصءغ  التي علمها َصحابه المرام لمدا قدالها لده : يدا ِر
علم ا كء  ي لف علءَ فمء  يصلي علءَ؟ فقاِ: ))اللهف صل عل  محمد وعل   ِ 

وعل   ِ َّبدراهءف َّيدَ ةميدد مفيددع وندارب علد  محمدد  محمد كما صليَ عل  َّبراهءف
 (.13وعل   ِ محمد كما باركَ عل  َّبراهءف وعل   ِ َّبراهءف َّيَ ةميد مفيد(()

أليهدا الصدءغ  ال اهيد  َو  صدءغ    فه ه هي َفضل صءغ  يصدل  بهدا علد  ال ادي  
بًدددددرط َ  تخلددددده مدددددن الاددددددبءات   صدددددل  بهدددددا المحدددددب علددددد  الخليدددددل المصدددددا   

 كءات فإيا يرجه له القاِه واألجر العظءف.والًر 
الد   َشدار َّلءده الصدحاب  فدي هد ا الحدديث فهده قدِه القائدل فدي   َوما ال الم علءده 

: ))ال ددددالم علءددددَ َيهددددا ال اددددي ورةمدددد  هللا التًددددهد فددددي الصددددالَ كمددددا علم ددددا ياي ددددا 
ددِه هللا ورةمد  هللا ونركاتدده وصددل  هللا ع لءدده وعلدد  ونركاتده((ع فال ددالم علدد  ِدديديا ِر

  له كما صل  عل   ِ َّبراهءف ايه ةميد مفيد.
هع  خاب الم ار    عاد العزيز بن عاد ال تاح قار  -( 760/ ص  1)ج  -مِه

__________ 
ددد ده 1481( وال  دددائي َوبددده  او  )3477( والترمددد   )6/18( َخرجددده َةمدددد )1) ( ِو

 صحءح، والحديث صححه الترم   وابن خزيم  وابن ةبا  والحاكف.
( 18( َخرجدددده َِّددددماعيل بددددن اِددددحاق القاهددددي فددددي فضددددل الصددددالَ علدددد  ال اددددي )2)

 ( والحديث صحءح.1888( وابن خزيم  )646والبخار  في األ ب الم ر  )
( رقف 289-1/288( َخرجه م لف في صحءحه في الصالَ باب اِتحباب القِه )3)

384. 



 1176 

 (.2/26( والاارايي في الماير )4/108( َخرجه َةمد )4)
َاق في مص  ه )( َخر 5) ( وإِماعيل القاهدي 3104( رقف 212-2/211جه عاد الر

 ( ِو ده صحءح.52برقف )
دددددد ده هددددددعء  6/282( َوةمددددددد )315و314( َخرجدددددده الترمدددددد   )6) ( وغيرهمددددددا ِو

 لاليقااع.
 ( وغيرهما وفي ِ ده هعف.5/136( َوةمد )2457( َخرجه الترم   برقف )7)
 (.81( َخرجه ابن شاهين في اافرا  رقف )8)
 (وغيره.527و515و389و495و2/453( َوةمد )3380( َخرجه الترم   )9)
( 3/249( وفدي ال د ن المادر  )2770( َخرجه الايهقي فدي شدعب اايمدا  رقدف )10)

 ِو ده هعء .
( وفددي ِدد ده 64( َخرجدده ابددن َبددي عاصددف فددي فضددل الصددالَ علدد  ال اددي رقددف )11)

 هعف.
 ( وغيره.1637( َخرجه ابن ماجه )12)
( بددرقف 3/1233( َخرجدده البخددار  فددي صددحءحه فددي كتدداب األياءدداا بدداب يزَفدده  )13)

3370. 
 وووووووووووووووووو
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 ومع نيه   أسم ء النبي 
 
، ت دتهجب الحمدد والمددح والممداِ. َّيهدا لء دَ َِماؤه مًتق  من ص ات قائمد  بده  

َعدددالم للتعريددد  بدددل َِدددماا مًدددتق  مدددن صددد ات قائمددد  بددده  د ت دددتهجب الحمددد  مفدددر  
والمدددح والممدداِ وهددي بهدد ه المثابدد  ترندده علدد  المددائتين َوِددماؤه هدد ه علدد  يددهعين يددهع 

لين. محمد َةمد والعاقب   مختص به  ا يًاركه يءه غيره من َّخهايه األياءاا المِر
دلين ولمدن  والحاشر وياي الملحم . وال دهع الثدايي يًداركه يءده غيدره مدن األياءداا والمِر

دددِه هللا ويادددي هللا وعادددد هللا لددده م هدددا الممددداِ فهددده مخدددت ص بلمالهدددا  و  َصدددلها كِر
َوشددهرها محمددد   والًدداهد والبًددير وال دد ير وياددي الرةمدد  وياددي التهندد  فددأِو َِددمائه 

وه ا اِف مًتب مدن الحمدد يقداِ فدي لغد  العدرب: ةمدد. محمدد. ةمددًا. ومحمدد يحمدد 
 ةمدًا فهه محمه .

اِددف مع دداه َيدده متصددف بصدد ات ومحمددد مضدداعف للمبالغدد  فددي هدد ه الصدد  . وهدد ا ا
الخير وخصداِ الخيدر التدي يحمدد عليهدا َ  َةدد مدن البًدر. ولهد ا ِدمي بهد ا ااِدف 

هده و ي ده َومتده ةتد  تم د    في التهرَا لمثَر مدا مددح فدي التدهرَا بخصداله وصد اته 
 مِه  علءه ال الم َ  يله  من َمته لما ِم  تلَ الص ات وقرَها في التهرَا صد اته 

  دد  علءدده ال ددالم َ  يلدده  مددن َمتدده ف دديديا وصدد ات  ي دده وصدد ات َمتدده تم دد  مِه
ددلف هدده المحمدده  ع ددد هللا والمحمدده  ع ددد مالئمتدده والمحمدده   محمددد صددلي هللا علءدده ِو
َهددددل األرض قاطبدددد   ددددلين والمحمدددده  ع ددددد العقددددالا مددددن  ع ددددد َّخهايدددده األياءدددداا والمِر

َهدل الدديءا واْلخدَر ةيدث يبعثده هللا ت عدال  المقدام المحمده  فداختص مدن والمحمه  ع دد 
ص ات الحمد ما لف يفتم  لغيره. ولد لَ ِدمي َيضدا َةمدد وهده ااِدف الد   بًدر بده 
بء دد  علءدده ال ددالم َمتدده قدداِ تعددال : وإذ قدداِ بء دد  ابددن مددريف يددا ب ددي َِّددرائيل َّيددي 
دِه يدأتي مدن بعدد  اِدمه  ِه هللا َّلءلف مصدقًا لما بين يد  من التدهرَا ومبًدرًا بِر ِر

َ  َفعددل الت ضدديل ومع دداه َيدده َةمدد د وهدد ا ااِددف َيضددا مًددتب مددن الحمددد فهدده علدد  و
  األولدد  بالحمدددد َيدده األولددد  مددن غيدددره مدددن ال ددا  بالحمدددد واألةددب بالحمدددد والمددددح 

وال ددرق بي دده ونددين محمددد َ  محمدددًا مع دداه الدد   اتصددف بالصدد ات التددي يحمددد عليهددا. 
َعظددف ممددا يحمددد غيددره ف محمددد مع دداه متعلددب بددالمثَر والممءدد  َوةمددد مع دداه الدد   يحمددد 
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َوةمد مع اه متعلب بالص   والمء ء . وفي الصحءحين عن جاير بن ماعف رهدي هللا 
لف ي  ه َِماا فقاِ: ))َيا محمد َويدا  ِه هللا صلي هللا علءه ِو ع ه قاِ: ِم  ل ا ِر
 ددا  َةمددد َويددا المدداةي الدد   يمحدده بدده هللا تعددال  الم ددر َويددا الحاشددر الدد   يحًددر ال

علدد  قدمءدده َو  العاقددب فددال ياددي بعددد (( فمددن َِددمائه َّذ  المدداةي. كمددا ف ددر فددي 
الحددديث مع دداه الدد   يمحدده بدده هللا الم ددر مددا لددف يمددح بغيددره. محدد  هللا بدده الم ددر مددا لددف 

َهددل   يمددح بددأ  َةددد مددن الخلددب بعددث  وَهددل األرض كلهددف ك ددار َّا بقايددا قالئددل مددن 
دا  وإمدا يهده  مغضدهب علديهف وإمدا يصددار  المتداب ونعدث وَهدل األرض َّمدا ببدا   َْو

هدداله  وإمددا خددائاه  جدداهليه  ا يعرفدده  رنددًا وا معددا ًا وإمددا ببددا  كهاكددب وإمددا ببددا  
 ال ار وإما فالِ   ا يعرفه  شرائ  األياءاا وا يقرو  بها.

مدن كدل ذلدَ الم در مدا لدف يمدح بدأ  َةدد   فمح  هللا تبارب وتعال  ب اءده ومصدا اه 
دله بده علد  الددين كلده ونلدي بده مدا بلدي الليدل وال هدار من الخل ب فأظهر  ي ده الد   َِر

دديتف هللا هد ا الددين ةتد  ا يبقد  بيدَ مدددر  دار  ي ده م دار الًدم  فدي األقادار ِو ِو
الحاشر ومع اه كما ف در فدي   وا ونر َّا  خله بحِه هللا تعال  وقهته ومن َِمائه 

لء دهق ال دا    كأيما بعث ِديديا محمدد  الحديث ال   يحًر ال ا  عل  قدمءه َ 
دلف  َّل  المحًر لءحًر ال ا  وفي ه ا ت هيه وإشداَر َّلد  َ  بعثتده صدلي هللا علءده ِو

: ))بعثدَ قريب  جدًا من قءام ال اع . بل تما  تمه  مقتري  بقءدام ال داع  ةتد  قداِ 
عاقدب والعاقدب ومن َِمائه الًدري   َيضدًا ال  َيا وال اع  كهاتين(( َوشار بأصبعءه 

لين من قاله وجداا مدن بعددهف متدأخرًا عد هف فهده  مع اه ال   جاا عقب األياءاا والمِر
ِه من بعده ما بعده َّا   بمع   اْلخر أليه  لين فال ياي وا ِر خاتف األياءاا والمِر

المق د  وهدد ا   قءدام ال داع  َو  يحًددر ال دا  َّلد  رب العددالمين ومدن َِدمائه َيضددًا 
جاا عل  َْر األياءاا مدن قالده   من ق   يق ه َّذا جاا عل  األْر فهه  مع اه مًتب

 َ  جاا من بعدهف متأخرًا ع هف.
فمع دداه قريددب مددن مع دد  العاقددب وهدد ا كمددا قدداِ هللا تعددال  فددي ياءدده بء دد  بددن مددريف 
وق ي ا عل   ْارهف بعء   بن مريف َ  جاا من بعدهف مقت ءًا َّياهف ِدائرًا علد   ْدارهف 

التي ِمي بها في الت زيل المتهكدل ف دي صدحءح   لهف. ومن َِمائه الًري   مصدقًا 
البخددار : عددن عاددد هللا عمددرو بددن العدداص رهددي هللا ع همددا قدداِ: قددَرت صدد   ال اددي 
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دهلي ِدميته المتهكدل وهد ا مع داه  دِه هللا وِر لف في التدهرَا محمدد ِر صلي هللا علءه ِو
  قدام بهد ا الددين متدهكاًل علدد  رب الد   َيده الم دتحب بهد ا الهصدف مدن غيدره فهده 

العدالمين بالغددًا فدي التهكددل مددن الممداِ مددا لدف يالغدده غيددره بدل اخددتص بد لَ الممدداِ فددي 
فمددل َِددمائه الًددري   وهدد ا م هددا تدددِ علدد  َوصددام جليلدد  عظءمدد  قائمدد    التهكددل 
 .بًخصيته 

هع  خاب الم ار   عاد العزيز بن عاد ال تاح قار   -( 902/ ص  1)ج  -مِه
 وووووووووووووووووو
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 خ تم األنبي ء والمرسلين رحم  من رب الع لمين
 

ك َ »قاِ:  -رهي هللا ع ه  -َخرج البخار  في صحءحه عن َي  بن مالَ 
ِه هللا  َعرابي ففا ه  -   -َمًي م  ِر وعلءه ْبر  ن يفرايي غلءظ الحاشء ، فأ ركه 

ِه هللا قد َْرت بها  -   - بر ائه جا َ شديدَ، ةت  يظرت َّل  ص ح  عاتب ِر
ُس ال   ع دب،  ةاشء  الار  من شدَ جا ته، ْف قاِ: يا محمد، ْمر  لي من ماِ 

ِه هللا  لف  -   -، فهه ه ا «ْف هحَ، ْف َمر له بعااا -   -فالت َ َّلءه ِر
َا  عل   يقابل ج اا األعرابي وشدته وق هته علءه بما فعل، بل الت َ َّلءه وهحَ، و

 عااه شيًئا من الماِ. ذلَ َ  َ 
ُس  قاِ: غزويا  -رهي هللا ع هما  -وفي صحءح البخار  وم لف عن جابر بن عاد 

ِه هللا  ِه هللا  -   -م  ِر ك ا ِر في واٍ  كثير  -   -غزَو قرَاَل يفد، فَأر 
ِه هللا 1الَعَضاَ) َغصايها.  -   -(، ف ِز ِر تحَ شفَر فعلب ِء ه بغصن من 

ُس قاِ: وت رق ا ِه  َّ  : »-   -ل ا  في الها   ي تظله  بالًفر. قاِ: فقاِ ِر
رجاًل َتايي َويا يائف فأخ  ال ء  فاِتءقظَ وهه قائف عل  َرِي فلف َشعر َّا 

، ْف قاِ في 3وال ء  َصل ًتا) ُس ( في يده، فقاِ لي: من يم عَ م ي؟ قاِ: قلَ: 
 . ُس ، ْف «(، فها هه جال 4قاِ: فًام ال ء )الثايء : من يم عَ م ي؟ قاِ: قلَ: 

ِه هللا  (، وم  ه ا الع ه والص ح كا  من َشف  ال ا ، 5) -   -لف يعرض له ِر
بل َّيه قد بلي فيها ملاي  عظءم  لف يصل َّليها َف اذ األبااِ كخالد بن الهليد وعلي 
م لف  بن َبي طالب وغيرهما ممن عرفها بالباهات والًفاعات ال ا َر، ف ي صحءح

عن َبي َِّحاق قاِ: جاا رجل َّل  الاراا فقاِ: َك تف وليتف يهم ة ين يا َبا عماَر؟ 
ُس  ) -   -فقاِ: َشهد عل  ياي  رن ، ولم ه ايالب ََخر ساْا من ال ا  وْة س ( 6ما ول س

لن من  ب من يال، كأيها ررج  َ  وهف قهم رماَ، فرمههف برَرش  من ه ا الحي من هها
ِه هللا ( فاي7جرا ) َوبه ِ ءا  بن الحارث يقه   -   -مً ها، فأقال القهم َّل  ِر

 : َيا ال اي ا ك ب، َيا ابن عاد المالب. »به بغلته، ف ِز و عا واِت صر وهه يقِه
ِ  يصرب قاِ الاراا: ك ا وهللا َّذا اةمر البأ  يتقي به، وإ  الًفاع م ا «. اللهف َيزَر

رهي  -، وه ا الفهاب ال   َجاب به الاراا -   -لل   ْيَحاذر  به، يع ي ال اي 
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   -من بدي  األ ب، أل  تقدير المالم: َفررتف كلمف؟ يءقتضي َ  ال اي  -هللا ع ه 
ِه هللا  - ، ولمن جماع  من -   -وافقهف في ذلَ، فقاِ الاراا: ا وهللا ما فر ِر

عن ي  ه: َيا ابن في الحديث  -   -(، وقِه ال اي 8الصحاب  جر  لهف ك ا وك ا)
عاد المالب، وي ب ي  ه َّل  جده  و  َبءه؛ أل  شهرته بفده َكثر، وقد تهف  عاد 
ُس شاًبا في ةءاَ َبءه عاد المالب، وكا  عاد المالب مًههًرا شهَر ظاهَر شائع ، 

م  َيه ا يفَه َ  « َيا ابن عاد المالب: »-   -فإ  قيل: كء  يقِه ال اي 
؟ فالفهاب: َّ  ه ا لء  َّيًاًا، بل هه خار، -عز وجل  -ُس يضام عادن َّا 

، وا يعد ه ا َّقراًرا ولم ه خار عن َمر -   -فاِمه عاد المالب ولف ي مه ال اي 
ْاَ في الميدا  شفاًعا قهًيا، ةت  ْاب َّلءه  -   -واق ، والحديث ي يد َ  ال اي 

َعدائه، َوم ها في قبضته، وله ا  َصحابه، وقاتل بهف ةت  ايتصر يصًرا ِاةًقا عل 
المهقف يظيره في َةد َيًضا، ومثل ه ه المهاقف تدعه َصحاب البصائر َّل  وجهب 
الته واتباع  ي ه تهخًءا للحب، وطلًبا لل فاَ من الع اب، وفهًَا بال عءف  اايما  بِر

ل ق واتب  خاتف األياءاا والمِر َعده رب العالمين لمن  من وصدس    -ين المقءف ال   
لين َ  ي م ها بال اي - ُس العهد الميثاق عل  جمء  األياءاا والمِر    -، ولقد َخ  
َّذا بعث فيهف، َو  ه ا شرع شرعه َووجبه عل  جمء  من مض  من األياءاا  -

: وإذ َخ  هللا ميثاق ال ايين لما  تيتمف من كتاب وةلم  ْف -تعال   -واألمف. قاِ 
ِه مصدق لما معلف لت م ن به ولت صريه قاِ ََقررتف َوخ تف عل  ذلمف  جااكف ِر

[. قاِ 81َّصر  قالها َقرريا قاِ فاشهدوا َويا معلف من الًاهدين ] ِ عمرا : 
اعلف َ  المقصه  من ه ه اْليات تعديد تقرير األشءاا »: -رةمه هللا  -القاِمي 

َهل المتاب مما يدِ عل  ياَه محمد  ا لع رهف وإظهاًرا قاعً  -   -المعروف  ع د 
ُس  َخ  -تعال   -في ه ه اْلي ، وهه َيه -تعال   -لع ا هف، ومن جملتها ما ذكره 

ِه مصدق لما  الميثاق من األياءاا ال ين  تاهف المتاب والحلم  بأيهف كلما جااهف ِر
معهف، وإ  كا  ياًِخا لبعَّ َةلامهف بما  لَ الحلم  عل  اقتضاا الزما  ذلَ، 

ويصروه َيًضا، وا يم عهف ما هف يءه من العلف وال اَه من اتباع شرعه  م ها به 
ويصره، َوخار َيهف قالها ذلَ، وةلف بأ  من رج  عن ذلَ كا  من ال اِقين...، 

ُس -رهي هللا ع هما  -وقد رو  عن علي بن َبي طالب وابن ببا   : ما بعث 
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ُس محمًدا وهه ةي لي م ن به ياًءا من األياءاا َّا َخ  علءه الميثاق لئن بعث 
   -ولي صريه، ومن َْر علي ه ا فهف بعَّ العلماا اختصاص ه ا الميثاق ياي ا 

ُس  -  -كما يقل القاهي بءاض في الً اا عن َبي الح ن القاب ي قاِ: اختص 
ب ضل لف ي ته غيره َبايه به، وهه ما ذكره في ه ه  -   -محمًدا -تعال  
 (.9«)اْلي 
 -رهي هللا ع ه  -ةي ما َر  في يد عمر بن الخااب  -   -د غضب ال اي وق

 -   -بعد بعثته  -علءه ال الم  -َوراًقا من التهرَا َوخار َيه له اتب  َةد مِه  
ُس بن ْابَ  قاِ:  -رهي هللا ع ه  -لما  من الضالين.ف ي م  د َةمد عن عاد 

،  -   -  ال اي َّل -رهي هللا ع ه  -جاا عمر بن الخااب  ُس ِه  فقاِ: يا ِر
َعرهها علءَ؟  َّيي مررت بأٍخ لي من ب ي قريظ  فمتب لي جهام  من التهرَا َا 

ِه هللا  ُس -   -قاِ: فتغير وجه ِر فقلَ: َا  -يع ي ابن ْابَ  -، قاِ عاد 
ِه هللا  ِالم رًنا وناا-تعال   -؟ فقاِ عمر: رهي ا بالل -   -تر  ما بهجه ِر

هًا. قاِ: ف ر  عن ال اي  -   - يً ا ونمحمد  وال   ي  ي »وقاِ:  -   -ِر
بيده له َصبح يءلف مِه  ْف اتبعتمهه وتركتمهيي لضللتف، َّيمف ةظي من األمف َويا 

 (.10«)ةظلف من ال ايين
ِه  ًَّذا هه ال اي الخاتف ال   له وجد في َ  عصر لما  هه الهاجب  -   -فالِر
لين، وكا  َّمامهف لما الااع  و  ااتباع المقدم عل  غيره من جمء  األياءاا والمِر

َهل المتاب  ُس في كتابه َ  علماا  اجتمعها بايَ المقد  ليل  ااِراا، وقد َخار 
ِه  كما يعرم َةدهف ولده ولم هف يلتمه   -   -يعرفه  صح  ما جاا به الِر

اهف المتاب يعرفهيه كما يعرفه  : ال ين  تي -تعال   -الحب م  وههةه، قاِ 
[، وقد شهد بعَّ 146َب ااهف وإ  فريقا م هف لءلتمه  الحب وهف يعلمه  ]البقَر: 
ِه الهد  والرةم   ال  لِر َهل المتابين بال اَه والِر واتبعهه و خلها في  -   -علماا 

 رهي هللا - ي ه، َوكت   ه ا ب كر شها َ بعضهف، ف ي البخار  عن َي  بن مالَ 
ُس بن ِالم مقدم ال اي  -ع ه  فأتاه فقاِ: َّيي ِائلَ عن  -   -قاِ: بلي عاد 

َهل  ْالث ا يعلمهن َّا ياي، قاِ: ما َِو َشراط ال اع ؟ وما َِو طعام يأكله 
الف  ؟ ومن َ  شيا ي زع الهلد َّل  َبءه ومن َ  شيا ي زع َّل  َخهاله؟ فقاِ 
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ِه هللا  : ذاب عدو اليهه  من «. ل  يً اخاريي بهن جاري: »-   -ِر ُس فقاِ عاد 
ِه هللا  َما َِو َشراط ال اع  ف ار تحًر ال ا  من : »-   -المالئم ، فقاِ ِر

َهل الف   فزيا َ كاد الحهت، َوما الًبه  المًرق َّل  المغرب، َوما َِو طعام يأكله 
وإذا ِاب ماؤها كا   في الهلد فإ  الرجل َّذا غًي المرََ ف بقها ماؤه كا  الًبه له،

، َّ  اليهه  قهم بهَ َّ  «. الًبه لها ُس ِه  ، ْف قاِ: يا ِر ُس ِه  قاِ: َشهد َيَ ِر
ُس الايَ،  علمها بإِالمي قال َ  ت ألهف بهتهيي ع دب، ففاات اليهه  و خل عاد 

ِه هللا  َعلم ا وابن َ -   -فقاِ ِر ُس بن ِالم؟ قالها:  علم ا : َ  رجل يءلف عاد 
ِه هللا  َعاذه -   -َوخيريا وابن َخيريا، فقاِ ِر ؟ قالها:  ُس : َفَريتف َّ  َِلف عاد 

ُس َوشهد َ  محمًدا  ُس َّليهف، فقاِ: َشهد َ  ا َّله َّا  ُس من ذلَ، فخرج عاد 
ُس  ِه   (. 11، فقالها: شريا وابن شريا ووقعها يءه)-   -ِر

ُس ب َعظف الًها ات وشها َ عاد  َعالم اليهه  قال َِّالمه لمن  ن ِالم وهه من 
ال ، وقد بي َ ه ه الًها َ َ  اليهه  قهم بهَ َوصحاب  -   -ل اي ا  بال اَه والِر

ُس عليهف، يعهذ بالل من الخ ا . وللحديث  هالات وايحرافات اِتحقها بها غضب 
. ُس  صل  َّ  شاا 

000000000000000000000 
 (.10/275البخار  كتاب اللبا  )ج (1)
 ( هي كل شفَر ذات شهب.2)
 ( صلتا: ب تح الصا  وهمها، َ : م لهًا.3)
 ( فًام ال ء  يع ي: غمده ور ه في غمده.4)
، وم لف في كتاب ال ضائل 6/96جد 84( َخرجه البخار  في كتاب الفها  باب 5)

 ( والل ظ له.5/1786)ج 4باب 
ر: ف ر في رواي  َخر  بأيهف شباب خرجها م تعفلين ( َخ اا من ال ا  وة 6)

 لء  عليهف ِالح وا معهف  روع، وقد واجهها قهًما رماَ من المًركين.
 ( يع ي كأيها قاع  من جرا . قاِ في ال هاي : الرجل بالم ر: الفرا  المثير.7)
 .12/117( ايظر شرح ال هو  عل  م لف جد8)
 .876 - 875/ 4( محاِن التأويل جد9)
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 .266، 4/265( م  د َةمد جد10)
 .6/362جد 1( َخرجه البخار  في صحءحه كتاب َةا يث األياءاا باب 11)

  . عاد هللا شاكر الف يد  
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 -   -إثب ت نبوة النبي محما 
 

، فأقِه ونالل - -ته من خالِ الًها ات المثيَر الدال  عل  صح  ياهته ونعث
التهفيب وال دا : قد جاا في التهرَا َيًضا في ال صل العًرين من ال  ر الخام : 

قاِ مِه : َقال هللا من ِي ا، وتفل  من ِاعير، وظهر من جباِ فارا ، معه »
 -هه الفال ال   كلف هللا يءه مِه  « ف ي اا»(، 1«)رنهات األطهار عن يمي ه

 -علءه ال الم  -هه جال الخليل بالًام، وكا  الم ءح « اعيرِ»، و-علءه ال الم 
ِه هللا 2«)فارا »يتح ث يءه ويتعاد، و  -   -( جال ب ي هاشف ال   كا  ِر

بزيا َ عل  مِه   -   -يتح ث يءه ويتعاد، وقد خصَ التهرَا ياي ا محمًدا 
ِه هللا  معه رنهات األطهار عن يمي ه، وذلَ ك اي  عن َصحاب»وبء   فقالَ:  ِر

-   - ؛ أل  مع   الرنهات الفماعات من األكابر والمعظمين في الدين، قاِ َبه
ويحتمل َ  يله  َرا  بالرنهات جماع  المالئم  وهه »البقاا صالح الهاشمي: 

، قاِ  او  في المزمهر الثالث:  الرب ياصر  ا »األقرب، أل  الرنهات واةدها رنَه
، يءله  ذلَ ك اي  عن تأييد هللا ياءه «اين بيَخام من رنهات الًعهب المحء

بالمالئم  في ةرونه وغزواته وتر  هف َّلءه بالهةي والت زيل، وفي  -   -محمًدا 
التهرَا َ  َِّماعيل ِلن بري  فارا  ويًأ بها وتعلف الرمي، وذلَ كله بمل ، وإذا كا  

َعالمه ذلَ ك لَ فلف يأت من جباِ فارا  من  عا َّل  هللا َوظهر َةلا مه ويًر 
ِه هللا  -   -وشرع الدين القهيف ويهج لألم  الاريب الم تقءف...ِه  محمد ِر

(3.) 
َهل العلف: َّ  مفيا هللا من طهر ِي ا مع اه َّيزاله التهرَا عل   وقد قاِ كثير من 
َهل المتاب وع ديا، وك لَ يفب َ  يله   مِه  من طهر ِي ا، كال   هه ع د 

اه َّيزاله اايفيل عل  الم ءح، وكا  الم ءح من ِاعير َرض َّشراقه من ِاعير مع 
، وناِمها ِمي من اتبعه يصار ، وكما وجب َ  «ياصَر»الخليل بقري  تدع  

يله  َّشراقه من ِاعير بالم ءح، فم لَ يفب َ  يله  اِتعاليه من جباِ فارا ، 
ء  بين ، وجباِ فارا  هي جباِ مل ، ول-   -َ : َّيزاله القر   عل  محمد 

الم لمين وَهل المتاب خالم في َ  فارا  هي مل ، فإ  ا عها َيها غير مل ، فه ا 
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من التحري  واافَ ال   اصا عهه، وفي التهرَا َ  َّبراهءف َِلن هاجر وإِماعيل 
 . -علءه الصالَ وال الم  -فارا ، وم ها اِتعلن وظهر  ين ال اي 

يءله  ذكر الفباِ الثالْ  ةًقا، جال ةراا وعل  ه ا »: -رةمه هللا  -قاِ ابن تءمء  
َعل  م ه، ويءه كا  يزِو الهةي عل  ال اي  ، -   -ال   لء  ةِه مل  جال 

وةهله من الفباِ جباِ كثيَر ةت  قيل: َّ  بمل  اْ   عًر َلف جال وذلَ الملا  
  ي م  فارا  َّل  ه ا اليهم، ويءه كا  ابتداا يزِو القر  ، والاري  التي بين مل

يِز  -بعد الم ءح  -وطهر ِي ا ت م  بري  فارا ، وا يملن َةًدا َ  يدعي َيه 
كتاب في شيا من تلَ األرض وا بعث ياي، وكا  مفيا التهرَا مثل طلهع ال فر، 
َ ا  به ال هر والهد ،  َو ما هه َظهر من ذلَ، ويزِو اايفيل مثل َّشراق الًم  ا

الًم  في ال ماا، وله ا قاِ: واِتعلن من َوما يزِو القر  ، فهه بم زل  ظههر 
ظهر به يهر هللا وهداه في مًرق األرض ومغرنها  - -جباِ فارا ، فإ  ال اي 

َعظف مما ظهر بالمتابين المتقدمين كما يظهر يهر الًم  َّذا اِتعل َ في مًارق 
م  الًم  ِراًجا وهاًجا،  والخلب األرض ومغارنها، وله ا ِماه هللا ِراًجا م يًرا، ِو

َعظف من ةاجتهف َّل  ال راج الههاج، وقد قاِ ال اي   -محتاجه  َّل  ال راج الم ير 
- « : َو  لي يالي ملَ َمتي ما  َويَ لي األرض فَريَ مًارقها ومغارنها، ِو
 (. 4«)م ها

: والتين والزيته  -تعال   -وه ه األماكن َق ف هللا بها في القر   المريف في قهله 
[، فأق ف بالتين والزيته  3 -1( وه ا الالد األمين>> ]التين: 2ن )( وطهر ِي ي1)

وهه األرض المقدِ  التي ي اَ فيها ذلَ وم ها بعث الم ءح، َويِز علءه يءه 
اايفيل، َوق ف باهر ِي اا، وهه الفال ال   كلف هللا يءه مِه ، ويا اه من وا يه 

الد األمين، وهي مل ، وهه ال   األيمن في البقع  المبارك  من الًفَر، َوق ف بال
جعله هللا ةرما  م ا ويتخاف ال ا  من ةهلهف، وجعله  م ا خلقا َومرا، قدرا وشرعا، 
َرع  فإ  َّبراهءف ةرمه و عا ألهله فقاِ: رن ا َّيي َِل َ من ذريتي بها  غير ذ  
َقه ف من ع د بيتَ المحرم رن ا لءقءمها الصالَ فاجعل َفئدَ من ال ا  تهه  َّليهف وار

  -[، ومن البًارات الم يدَ لصح  بعث  ياي ا 37الثمرات لعلهف يًلرو >> ]َّبراهءف: 
 -  ةين ِأله بخت صر عن تأويل رؤيا ر ها  -علءه ال الم  -ما ذكره  ايءاِ ال اي
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َريَ َيها الملَ ص ما عظءما قائما بين يديَ َرِه من ذهب، »ْف ي يها فقاِ: 
اعداه من ال ض ، ونا ه وف اقاه من ةديد، ورجاله من ِو خ اه من ال حا ، ِو

خزم، وَريَ ةفرا لف يقاعه يد َّي ا  قد جاا وصَ ذلَ الص ف فت تَ وتالش  
وعا  رفاتا، ْف ي  ته الرياح ف هب وتحِه ذلَ الحفر فصار جاال عظءما ةت  مأل 

ه ا ما َريَ َيها الملَ، فقاِ بخت صر: صدقَ، فما تأويلها؟ قاِ  -األرض كلها 
 ايءاِ: َيَ الَر  ال   َريته من ال هب، ويقهم بعدب ولداب الل ا  َريَ من ال ض  
وهما  ويَ، ويقهم بعدهما مملم  َخر  وهي  ويهما وهي التي تًبه ال حا ، 
والمملم  الرابع  تمه  قهي  مثل الحديد ال   يدق كل شيا، َوما الرجال  اللتا  

تت ، َوما الحفر ال   َريَ قد صَ ذلَ َريَ من خزم فمملم  هعء   وكلمتها متً
الص ف العظءف ف تته، فهه ياي يقءمه هللا َّله ال ماا واألرض من قايل  شري   قهي  
فيدق جمء  ملهب األرض َوممها ةت  تمتلئ م ه األرض ومن َمته، ويدوم ِلاا  

 (. 5«)ذلَ ال اي َّل  ايقضاا الديءا، فه ا تعاير رؤياب َيها الملَ
هه خاتف األياءاا و ولته خاتم   -   -َ  ياي ا -تعال   -ايءاِ عن هللا فقد َخار  

. وقد وهح األِتاذ َّبراهءف خليل  ال   كا  ق ء ا فأِلف في القر  الماهي  -الدِو
 تحقب ه ه ال اهاَ التي َخار بها  ايءاِ عل  ال حه التالي:  -
 في عهد بخت صر.  ق. م مملم  بابل، ويرمز لها بالَر  من ال هب 701ِ    -1
 ق. م مملم  الملداييين في عهد ميدا  ويرمز لها بال ض .  612ِ    -2
ق. م المملم  ااغريقء  في عهد ااِل در المقدويي ويرمز لها  326ِ    -3

 بال حا . 
 ق. م ااماراطهري  الرومايء  في عهد بهمبا ، ويرمز لها بالحديد.  53ِ    -4
ي  الايزياء  في الغرب، وااماراطهري  ال اِايء  في م ااماراطهر 612ِ    -5

 الًرق. 
ِه 637ِ    -6 َّل  الملهب يدعههف َّل  ااِالم  -   -م ااِالم، وكتب الِر

ء .   وتقهيَّ ااماراطهري  الايزياء  وال اِر
:  -رةمه هللا  -ويعقب ابن تءمء   قلَ: »عل  كالم  ايءاِ ه ا بعد َ  ِاقه يءقِه
ا بعث الم ءح، فهه ال   بعث بًريع  قهي   و  جمء   -   -مد فه ا بعث مح
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ملهب األرض َوممها، ةت  امتألت األرض م ه ومن َمته، في مًارق األرض 
َاِ ملَ  َاِ ملَ اليهه ، و لاايهف قائف ا يقدر َةد َ  يزيله، كما  ومغارنها، ِو

لاايها ةب واهح لمن  -رةمه هللا  -(. وما قاله 6«)ال صار  عن خءار األرض ِو
تمام  -   -تأمله، فمالم  يءاِ م ااب عل  ياي ه ه األم  محمد بن عاد هللا 

ااياباق، ا عل  الم ءح وا عل  ياي ِهاه، ولمن اليهه  قهم بهَ ك بها عل  هللا 
له، وي اها َّل  هللا ما ا يليب بفالله وكماله، كما ةدْ ا القر    وعل  َياءاا هللا وِر

لين، وما يزاله  َّل  اليهم ي  دو  المريف عن  ذلَ، وك لَ فعلها م  األياءاا والمِر
في األرض بأشد َيهاع الظلف وال  ا ، وي تخدمه  َِاليب القتل والتدمير واارهاب، 
والدعهات االحا ي  التي ظهرت في العالف كا  ورااها ه اا المفرمه ، فح ا ا هللا 

 ويعف الهكيل. 
في كتاهف اْل  َّيما يريد َّقام  الحف  عليهف بما ِارته َيديهف ويحن ةي ما ي كر ما 

تمه   َّ   -لعلهف يرجعه  وي قهه ، َو ي تمرو  في الع ا  والتم يب فيهلمه ، ِو
 الدول  والعاقب  للمتقين، والحمد هلل رب العالمين.  -شاا هللا 

00000000000000000000 
، 199َعالم ال اَه للماور   ص ( ور ت ه ه البًاَر في كثير من المتب مثل:1)

، والفهاب الصحءح 2/654وتخفيل من ةرم التهرَا واايفيل لصالح الهاشمي ج
، 53، وهداي  الحءار  ابن القءف ص3/300لمن بدِ  ين الم ءح ابن تءمء  ج

 وغير ذلَ. 
( فارا  كلم  عارايء  معرن ، وهي من َِماا مل ، وقيل اِف لفباِ مل . ايظر 2)

 . 6/407لالدا  لءاقهت الحمه  جمعفف ا
 . 656، 2/655( تخفيل من ةرم التهرَا واايفيل ج3)
 . 4/2215( َخرجه م لف في كتاب ال تن، باب هالب ه ه األم  بعضهف ببعَّ جد4)
، وتخفيل من 45 -31( ايظر ه ه البًاَر في ِ ر  ايءاِ، ااصحاح الثايي من 5)

، 4، 4/3والفهاب الصحءح ابن تءمء  جد، 698، 2/697ةرم التهرَا واايفيل جد
 . 82وهداي  الحءار  ابن القءف ص

 . 4/4( الفهاب الصحءح لمن بدِ  ين الم ءح جد6)
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، من خالِ ما ِاروه هف في كتاهف، الحديث م  ال صار  في َّْبات ياَه ال اي  
َّ  ك تف تحاهي ي فاة ظها وصايا ، »قِه ونالل التهفيب: جاا في َّيفيل يهة ا: فأ

 خر لءملث معلف َّل  األبد، روح الحب « فارقلءَ»َويا َطلب من األب يءعاءلف 
ال   لف ياب العالف َ  يقالهه أليهف لف يعرفهه، ول َ َ علف َيتاًما أليي ِآتءلف عن 

 (. 1«)قريب
يدِ عل  « فارقلءَ  خر»؛ أل  قهله: -   -ح  بال اي وه ه بًاَر واهح  وصري

َيه ْا  ألوٍِ يله  قاله، ولف يلن معهف في ةءاَ الم ءح َّا هه، فعلف َ  ال   يأتي 
يملث معلف َّل  »بعده يظير له، لء  َمًرا معتاً ا يأتي ال ا ، َويًضا فإيه قاِ: 

الدهر، وه ا ياين َ  الثايي ، وه ا َّيما يله  لمن يدوم ويبق  معهف َّل   خر «األبد
، وه ه شريع  ياي ا    -   -صاةب شرع ا ي  خ بخالم األِو

باقء  ظاهَر عل  ََْ ر قهيف وم هج من الحب م تقءف، ا ت قضي بهفاته وا ت قرض، 
: َما -تعال   -وا يتخللها يقص وا يتريها خلل وا يعترض، وذلَ يظير قِه هللا 

ر َوَخاَتَف ال ساريَريَن ]األةزاب: َكاَ  ْمَحمسدن َََبا  ُس  َِ ه [، وقِه 40َََةٍد مرن  ررَجالرْمف  َوَلمرن  َرِْ
ِه هللا  هف األياءاا، كلما هلَ ياي خل ه ياي، : »-   -ِر كايَ ب ه َِّرائيل ت ِه

 (. 2«)وإيه ا ياي بعد 
َ  يقهلها: َّ  ، وإما -   -فال صار  في ذلَ بين َمرين: َّما َ  يقهلها: َّيه محمد 

الم ءح َخلف قهله ولف ي ر بهعده وتَرَكهف َيتاًما بغير ياي يتم ل بأمهرهف ولف يأتهف 
يريد َيه « بأيه لف ياب العالف َ  يقالهه أليهف لف يعرفهه»عن قريب كما وعد، وقهله: 

ا  وتعظءف الصلبا ، وكا  ه ا هه الهاق   َهله ببا َ األْو َمن الغالب عل   يأتي في 
، ولما جاا بالتهةيد ال   لف يعرفهه تم لها بما كا  علءه -   -بعث  ال اي ع د 

، وقالها كما ةل  القر   ع هف: َََجَعَل -تعال   - باؤهف َوجدا هف من ببا َ غير هللا 
ان ْعَفابن ]ص:  ي  ًَ ًدا َّر س َهَ ا َل علءه ال الم  -[، وقد َطلب بء   50اْللرَهَ  َّرَلًها َواةر

، ومع اه المالي عن هللا الحب ال   َيِز -   -ح الحب ه ا عل  ال اي كلم  رو  -
: -تعال   -روح القد  في قهله  -علءه ال الم  -علءه، كلما َطلب هللا عل  جاريل 
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لرمر  َر  لرل ْم    ً يَن  َمْ ها َوْهًد  َوْن ََ الس ر ََ برال َحبَر لرْيَثاَر َلْه ْروْح ال ْقْد ر مرن  َرنَر يَن]ال حل: ْقل  َيزس
102] 

(، وه ا ي يد َ  القر   لء  م تر ، وإيما هه 3ومع اه: الااهر من كل ما ا يليب)
ِه هللا  ، كما قاِ تعال : َوإريسْه -   -من ع د هللا يِز به الروح األمين عل  ِر

وْح اأَلمريْن )192َلَت  زريْل َربَر ال َعاَلمريَن ) َن ( َعَل  َقل  193( َيَزَِ برهر الرر ََ لرَتْمهَ  مر بر
رريَن )  [. 195 -192( برلرَ اٍ  َعَرنريٍَ ْماريٍن ]الًعراا: 194ال ْم   ر

، َوبدلَ «فارقلءَ»ت اءه: الابعات الحديث  لألياجيل المهههع  ا تهجد فيها كلم   
، وفي ال  خ  «المخلص»، «المعين»، «المحامي»، «المعز  »بأل اظ َخر  مثل: 
« ال ارقلءَ»، علًما بأ  كلم  «ال ارقلءَ»بدًا من « المعز  »ا التي ع د  كتب فيه

، وقد ذكر 1831، 1821كايَ مهجه َ في الترجم  العرنء  المااهع  في ل د  ِ   
 الدكتهر 

محمه  قدح في تعلءقه عل  كتاب َبي البقاا القاهي َيه وقف عل  مخاهط  
(، 7عاطف َف د  تحَ رقف ) لترجم  التهرَا والزنهر واايفيل في اِا اِه بملتب 

 (. 4«)ال ارقلءَ»وفيها ذكرت كلم  
   -ومن المعلهم لدي ا َ  اليهه  وال صار  ي عه  بًدَ َّل  َّخ اا البًارات بال اي 

يَن -تعال   -م  َيهف يعرفه  صح  ياهته وصدقه وصدق ما جاا به، قاِ  - : الس ر
ررْفهَيْه َكَما يَ  ْتْمهَ  ال َحبس َوْهف   َتي َ اْهْف ال مرَتاَب َيع  ررْفهَ  ََب َ اَاْهف  َوإر س َفرريًقا مر  ْهف  َلَءم  ع 

َلْمهَ  ]البقَر:  [، كما ونخهف رب العالمين عل  تحري هف وكتمايهف للحب الم ِز 146َيع 
ََه َل ال مرَتابر لرَف َتل برْ هَ  ال َحبس برال َباطر -تعال   -، فقاِ -ِبحايه  -من ع ده  لر : َيا 

َلْمهَ  ] ِ عمرا :  ْتْمهَ  ال َحبس َوََي ْتف  َتع  في  -رةمه هللا  -[، قاِ القاِمي 71َوَتم 
َلْمهَ   ْتْمهَ  ال َحبس َوََي ْتف  َتع  لر َوَتم  ََه َل ال مرَتابر لرَف َتل برْ هَ  ال َحبس برال َباطر ت  يره لآلي : َيا 

َ : ال   ا يقال « وتمتمه  الحب» ، َ : ت ترو  الحب الم ِز بتمهيهاتمف الباطل
، َ : عالمين بما تمتمهيه من ةقيته، وقد كايها «َويتف تعلمه  »تمهيًها، وا تحريً ا، 

ِه هللا  وياهته، ويلب ه  عل   -   -يعلمه  ما في التهرَا واايفيل من البًاَر بِر
لحب، فيدخل في ال ا  في ذاب، كدَبهف في غيره، وفي اْلي   ال  عل  قبح كتما  ا
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ذلَ َصِه الدين وفروعه وال تءا والًها َ، وعل  قبح التلاء ، يءفب ةل الًاه  
 (. 5«)وإباالها

ْتْمهَ  َما  يَن َيم  وقد تهعد هللا ه اا بال ار ونئ  القرار عل  ه ا المتما  فقاِ: َّر س الس ر
َتْروَ  برهر ََْمً ا قَ   ً َن ال مرَتابر َوَي ْ مر ُس ف  َّراس ال ساَر َوَا ََي َزَِ  ََ َما َيأ ْكْلهَ  فري ْبْاهيرهر لرياًل َْوَلئر

ف  َوَلْهف  َعَ ابن ََلرءفن ]البقَر:  َم ال قرَءاَم ر َوَا ْيَزكَريهر ْ َيه  ُس َهل المتاب 174ْيَملَرْمْهْف  [، وكتما  
َّ للحب ال   جاا من ع د هللا ِفء  لهف معروف  ا ت مر، وقد  ف  ذلَ بع

اات  المافرين َّل  َّيمار َ  يله  هللا قد َيِز عل  بًر شيًئا، فم بها َويمروا بِر
لين كما قاِ هللا  ررهر َّرذ  َقاْلها َما -تعال   -جمء  األياءاا والمِر ُسَ َةبس َقد  : َوَما َقَدْروا 

ٍا ْقل  َمن  ََي َزَِ ال مرَتاَب ا ٍر مرن  َشي  ًَ ْ َعَل  َب ُس لس ر  َجاَا برهر ْمهَِ  ْيهًرا َوْهًد  ََي َزَِ 
َلْمها ََي ْتف  َوَا  َباْؤكْ  ْتف  َما َلف  َتع  ْ هَ  َكثريًرا َوْعلَرم  ءَ  ْتا ْدوَيَها َوْتخ  َعْلهَيْه َقَراطر ف  ْقلر لرل سا ر َتف 

ف  َيل َعْاهَ  ]األيعام:  هر هر ْ ْْفس َذر ْهف  فري َخه   [.  91ُس
وما عظمهه ةب تعظءمه، َّذ ك بها »: -تعال   -: يقِه -رةمه هللا  -قاِ ابن كثير 

له َّليهف، قاِ ابن ببا  ومفاهد وعاد هللا بن كثير: يزلَ في قريش. واختاره ابن  ِر
 (. 6«)جرير، وقيل: يزلَ في طائ   من اليهه 

 َوَلير الل ا  بالمتاب ل ح به من المتاب عا َ مرذول  ع د ه اا، وقد وصف القر  
َ َتْهف  برال مرَتابر -تعال   -المريف بها ه اا المًركين فقاِ  : َوإر س مر  ْهف  َلَ رريًقا َيل ْهوَ  ََل  ر

ر  ُس ر َوَما ْهَه مرن  عر  در  ُس َن ال مرَتابر َوَيْقهْلهَ  ْهَه مرن  عر  در  َن ال مرَتابر َوَما ْهَه مر َ ْاهْه مر  لرَتح 
ر  ُس َلْمهَ  ] ِ عمرا : َوَيْقهْلهَ  َعَل   َب َوْهف  َيع  [، وفي قِه الم ءح في البًاَر 78 ال َم ر

علءه  -، ما ي يد َ  بء   «ول َ َ علف َيتاًما أليي ِآتءلف عن قريب»ال ابق : 
ِيرج  في يهاي  الزما ، وه ا ياابب تماًما ما َخار به الصا ق المصدوق  -ال الم 
-   - وال   ي  ي بيده »: -رهي هللا ع ه -ه هريَر في الحديث ال   رواه َب

ليهشلن َ  ي ِز يءلف ابن مريف ةلًما عدًا، يءل ر الصليب، ويقتل الخ زير، ويض  
الفزي ، وي ءَّ الماِ ةت  ا يقاله َةد، ةت  تمه  ال فدَ الهاةدَ خيًرا من الديءا 

ََه لر : اقَروا َّ  شئت-رهي هللا ع ه  -ْف يقِه َبه هريَر «. وما فيها ف: َوإر   مرن  
( ترهر َل َمه  َ نس برهر َقا  مر  (. 7ال مرَتابر َّراس َلْي  
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قاِ العلماا: الحلم  في يزِو بء    و  غيره من األياءاا الر  عل  اليهه  في 
َعمهف َيهف قتلهه، فاين هللا ك بهف َويه ال   يقتلهف، َو يزوله لديه َجله ليدفن في 

 -التراب َ  يمهت في غيرها، وقيل: َّيه  عا هللا  األرض، َّذ لء  لمخلهق من
َومته َ  يفعله م هف فاِتفاب هللا  عااه  -   -لما َر  ص   محمد –تعال  

َوبقاه ةت  ي ِز في  خر الزما  مفدً ا ألمر ااِالم، فيهافب خروج الدجاِ يءقتله، 
 (. 8«)واألِو َوجه»قاِ ابن ةفر بعد ذكره له ه األقهاِ: 

ت من ب لَ وتصدق به وتعلف َ  بء   ابن مريف علءه ال الم  -   -ل اي َوم  ا 
ل، َويه لف يقتل ولف يصلب  ِه من ع د رب العالمين، ومن َولي العزم من الِر ِر
َعف اليهه  وال صار ، َويه ِي ِز من ال ماا في  خر الزما  ويتاب  ال اي  كما 

َمته َ  ت لَ ِايله َّ  كايها  ، وه ا يهجب عل -علءه الصالَ وال الم  -محمًدا 
م م ين به ويدخلها في  ين ااِالم ال   ارتضاه هللا لعبا ه، ويًهدوا هلل بالهةدايء  

ال ، وا شَ َ  ال صار  له كايها متبعين لعء    -   -ول اءه  علءه ال الم  -بالِر
 . وهللا الها   َّل  ِهاا ال ايل.  -   -اتبعها محمًدا  -

--------------------- 
 (. 16، 14/15( َّيفيل يهة ا )1)
(، وم لف في 6/495جد 50( َخرجه البخار  في كتاب َةا يث األياءاا باب )2)

 (. 3/1471جد 10كتاب ااماَر باب )
، َوههاا الاءا  14/188( ايظر جام  الاءا  في ت  ير القر   للاار  جد3)

 (. 3/369للً قءاي )جد
 (. 2/703تخفيل من ةرم التهرَا واايفيل )جد ( ايظر تعلءقه عل  كتاب4)
 (. 4/865( محاِن التأويل لفماِ الدين القاِمي )جد5)
 (. 2/293( ت  ير القر   العظءف ابن كثير )جد6)
(، وكتاب َةا يث األياءاا 5/121جد31( َخرجه البخار  في كتاب المظالف باب )7)

 (. 1/135جد71(، وم لف في كتاب اايما  باب )6/491جد 49باب)
 (.6/493( فتح البار  شرح صحءح البخار  )جد8)
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ك َ »قاِ:  -رهي هللا ع ه  -َخرج البخار  في صحءحه عن َي  بن مالَ  
ِه هللا  َعرابي ففا ه  -   -َمًي م  ِر وعلءه ْبر  ن يفرايي غلءظ الحاشء ، فأ ركه 

ِه هللا  قد َْرت بها  -   -بر ائه جا َ شديدَ، ةت  يظرت َّل  ص ح  عاتب ِر
ُس ال   ع دب،  ةاشء  الار  من شدَ جا ته، ْف قاِ: يا محمد، ْمر  لي من ماِ 

ِه هللا  لف  -   -، فهه ه ا «ْف هحَ، ْف َمر له بعااا -   -فالت َ َّلءه ِر
َا  عل   يقابل ج اا األعرابي وشدته وق هته علءه بما فعل، بل الت َ َّلءه وهحَ، و

َعااه شيئً   ا من الماِ. ذلَ َ  
ُس  قاِ: غزويا  -رهي هللا ع هما  -وفي صحءح البخار  وم لف عن جابر بن عاد 

ِه هللا  ِه هللا  -   -م  ِر ك ا ِر في واٍ  كثير  -   -غزَو قرَاَل يفد، فَأر 
ِه هللا 1الَعَضاَ) َغصايها.  -   -(، ف ِز ِر تحَ شفَر فعلب ِء ه بغصن من 

ُس قاِ: وت رق ال ا  في  ِه  َّ  : »-   -الها   ي تظله  بالًفر. قاِ: فقاِ ِر
رجاًل َتايي َويا يائف فأخ  ال ء  فاِتءقظَ وهه قائف عل  َرِي فلف َشعر َّا 

، ْف قاِ في 3وال ء  َصل ًتا) ُس ( في يده، فقاِ لي: من يم عَ م ي؟ قاِ: قلَ: 
. قاِ: فًا ُس ، ْف «(، فها هه جال 4م ال ء )الثايء : من يم عَ م ي؟ قاِ: قلَ: 

ِه هللا  (، وم  ه ا الع ه والص ح كا  من َشف  ال ا ، 5) -   -لف يعرض له ِر
بل َّيه قد بلي فيها ملاي  عظءم  لف يصل َّليها َف اذ األبااِ كخالد بن الهليد وعلي 
بن َبي طالب وغيرهما ممن عرفها بالباهات والًفاعات ال ا َر، ف ي صحءح م لف 

َبي َِّحاق قاِ: جاا رجل َّل  الاراا فقاِ: َك تف وليتف يهم ة ين يا َبا عماَر؟  عن
ُس  ) -   -فقاِ: َشهد عل  ياي  رن ، ولم ه ايالب ََخر ساْا من ال ا  وْة س ( 6ما ول س

لن من  ب من يال، كأيها ررج  َ  وهف قهم رماَ، فرمههف برَرش  من ه ا الحي من هها
ِه هللا ( فايمً ها، ف7جرا ) َوبه ِ ءا  بن الحارث يقه   -   -أقال القهم َّل  ِر

 : َيا ال اي ا ك ب، َيا ابن عاد المالب. »به بغلته، ف ِز و عا واِت صر وهه يقِه
ِ  يصرب قاِ الاراا: ك ا وهللا َّذا اةمر البأ  يتقي به، وإ  الًفاع م ا «. اللهف َيزَر

رهي  - ا الفهاب ال   َجاب به الاراا ، وه-   -لل   ْيَحاذر  به، يع ي ال اي 
   -من بدي  األ ب، أل  تقدير المالم: َفررتف كلمف؟ يءقتضي َ  ال اي  -هللا ع ه 
ِه هللا  - ، ولمن جماع  من -   -وافقهف في ذلَ، فقاِ الاراا: ا وهللا ما فر ِر
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َيا ابن  في الحديث عن ي  ه: -   -(، وقِه ال اي 8الصحاب  جر  لهف ك ا وك ا)
عاد المالب، وي ب ي  ه َّل  جده  و  َبءه؛ أل  شهرته بفده َكثر، وقد تهف  عاد 
ُس شاًبا في ةءاَ َبءه عاد المالب، وكا  عاد المالب مًههًرا شهَر ظاهَر شائع ، 

م  َيه ا يفَه َ  « َيا ابن عاد المالب: »-   -فإ  قيل: كء  يقِه ال اي 
ُس  ؟ فالفهاب: َّ  ه ا لء  َّيًاًا، بل هه خار، -عز وجل  -يضام عادن َّا 

، وا يعد ه ا َّقراًرا ولم ه خار عن َمر -   -فاِمه عاد المالب ولف ي مه ال اي 
ْاَ في الميدا  شفاًعا قهًيا، ةت  ْاب َّلءه  -   -واق ، والحديث ي يد َ  ال اي 

َعدائه، َوم ها في قبضته، وله ا  َصحابه، وقاتل بهف ةت  ايتصر يصًرا ِاةًقا عل  
المهقف يظيره في َةد َيًضا، ومثل ه ه المهاقف تدعه َصحاب البصائر َّل  وجهب 
الته واتباع  ي ه تهخًءا للحب، وطلًبا لل فاَ من الع اب، وفهًَا بال عءف  اايما  بِر
لين  ق واتب  خاتف األياءاا والمِر َعده رب العالمين لمن  من وصدس    -المقءف ال   

لين َ  ي م ها بال اي - ُس العهد الميثاق عل  جمء  األياءاا والمِر    -، ولقد َخ  
َّذا بعث فيهف، َو  ه ا شرع شرعه َووجبه عل  جمء  من مض  من األياءاا  -

: وإذ َخ  هللا ميثاق ال ايين لما  تيتمف من كتاب وةلم  ْف -تعال   -واألمف. قاِ 
ِه مصدق لما معلف لت  م ن به ولت صريه قاِ ََقررتف َوخ تف عل  ذلمف جااكف ِر

[. قاِ 81َّصر  قالها َقرريا قاِ فاشهدوا َويا معلف من الًاهدين ] ِ عمرا : 
اعلف َ  المقصه  من ه ه اْليات تعديد تقرير األشءاا »: -رةمه هللا  -القاِمي 

َهل المتاب مما يدِ عل  ياَه محمد  وإظهاًرا  قاًعا لع رهف -   -المعروف  ع د 
ُس  َخ  -تعال   -في ه ه اْلي ، وهه َيه -تعال   -لع ا هف، ومن جملتها ما ذكره 

ِه مصدق لما  الميثاق من األياءاا ال ين  تاهف المتاب والحلم  بأيهف كلما جااهف ِر
معهف، وإ  كا  ياًِخا لبعَّ َةلامهف بما  لَ الحلم  عل  اقتضاا الزما  ذلَ، 

يًضا، وا يم عهف ما هف يءه من العلف وال اَه من اتباع شرعه  م ها به ويصروه َ
ويصره، َوخار َيهف قالها ذلَ، وةلف بأ  من رج  عن ذلَ كا  من ال اِقين...، 

ُس -رهي هللا ع هما  -وقد رو  عن علي بن َبي طالب وابن ببا   : ما بعث 
ُس م حمًدا وهه ةي لي م ن به ياًءا من األياءاا َّا َخ  علءه الميثاق لئن بعث 

   -ولي صريه، ومن َْر علي ه ا فهف بعَّ العلماا اختصاص ه ا الميثاق ياي ا 
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ُس  -  -كما يقل القاهي بءاض في الً اا عن َبي الح ن القاب ي قاِ: اختص 
ب ضل لف ي ته غيره َبايه به، وهه ما ذكره في ه ه  -   -محمًدا -تعال  
 (.9«)اْلي 

 -رهي هللا ع ه  -ةي ما َر  في يد عمر بن الخااب  -   - اي وقد غضب ال
 -   -بعد بعثته  -علءه ال الم  -َوراًقا من التهرَا َوخار َيه له اتب  َةد مِه  

ُس بن ْابَ  قاِ:  -رهي هللا ع ه  -لما  من الضالين.ف ي م  د َةمد عن عاد 
،  -   -َّل  ال اي  -رهي هللا ع ه  -جاا عمر بن الخااب  ُس ِه  فقاِ: يا ِر

َعرهها علءَ؟  َّيي مررت بأٍخ لي من ب ي قريظ  فمتب لي جهام  من التهرَا َا 
ِه هللا  ُس -   -قاِ: فتغير وجه ِر فقلَ: َا  -يع ي ابن ْابَ  -، قاِ عاد 
ِه هللا  رًنا ونااِالم -تعال   -؟ فقاِ عمر: رهي ا بالل -   -تر  ما بهجه ِر

هًا. قاِ: ف ر  عن ال اي  -   -ا ونمحمد  ي ً  وال   ي  ي »وقاِ:  -   -ِر
بيده له َصبح يءلف مِه  ْف اتبعتمهه وتركتمهيي لضللتف، َّيمف ةظي من األمف َويا 

 (.10«)ةظلف من ال ايين
ِه  ًَّذا هه ال اي الخاتف ال   له وجد في َ  عصر لما  هه الهاجب  -   -فالِر

لين، وكا  َّمامهف لما الااع  وااتباع  المقدم عل  غيره من جمء  األياءاا والمِر
َهل المتاب  ُس في كتابه َ  علماا  اجتمعها بايَ المقد  ليل  ااِراا، وقد َخار 

ِه  كما يعرم َةدهف ولده ولم هف يلتمه   -   -يعرفه  صح  ما جاا به الِر
اب يعرفهيه كما يعرفه  : ال ين  تي اهف المت-تعال   -الحب م  وههةه، قاِ 

[، وقد شهد بعَّ 146َب ااهف وإ  فريقا م هف لءلتمه  الحب وهف يعلمه  ]البقَر: 
ِه الهد  والرةم   ال  لِر َهل المتابين بال اَه والِر واتبعهه و خلها في  -   -علماا 

رهي هللا  - ي ه، َوكت   ه ا ب كر شها َ بعضهف، ف ي البخار  عن َي  بن مالَ 
ُس بن ِالم مقدم ال اي  -ع ه  فأتاه فقاِ: َّيي ِائلَ عن  -   -قاِ: بلي عاد 

َهل  ْالث ا يعلمهن َّا ياي، قاِ: ما َِو َشراط ال اع ؟ وما َِو طعام يأكله 
الف  ؟ ومن َ  شيا ي زع الهلد َّل  َبءه ومن َ  شيا ي زع َّل  َخهاله؟ فقاِ 

ِه هللا  : ذاب عدو اليهه  من . «خاريي بهن جاريل  يً ا: »-   -ِر ُس فقاِ عاد 
ِه هللا  َما َِو َشراط ال اع  ف ار تحًر ال ا  من : »-   -المالئم ، فقاِ ِر
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َهل الف   فزيا َ كاد الحهت، َوما الًبه  المًرق َّل  المغرب، َوما َِو طعام يأكله 
ب ماؤها كا  في الهلد فإ  الرجل َّذا غًي المرََ ف بقها ماؤه كا  الًبه له، وإذا ِا

، َّ  اليهه  قهم بهَ َّ  «. الًبه لها ُس ِه  ، ْف قاِ: يا ِر ُس ِه  قاِ: َشهد َيَ ِر
ُس الايَ،  علمها بإِالمي قال َ  ت ألهف بهتهيي ع دب، ففاات اليهه  و خل عاد 

ِه هللا  َعلم ا -   -فقاِ ِر َعلم ا وابن  ُس بن ِالم؟ قالها:  : َ  رجل يءلف عاد 
ِه هللا َو َعاذه -   -خيريا وابن َخيريا، فقاِ ِر ؟ قالها:  ُس : َفَريتف َّ  َِلف عاد 

ُس َوشهد َ  محمًدا  ُس َّليهف، فقاِ: َشهد َ  ا َّله َّا  ُس من ذلَ، فخرج عاد 
ُس  ِه   (. 11، فقالها: شريا وابن شريا ووقعها يءه)-   -ِر

ُس بن ِالم و  َعظف الًها ات وشها َ عاد  َعالم اليهه  قال َِّالمه لمن  هه من 
ال ، وقد بي َ ه ه الًها َ َ  اليهه  قهم بهَ َوصحاب  -   -ل اي ا  بال اَه والِر

ُس عليهف، يعهذ بالل من الخ ا . وللحديث  هالات وايحرافات اِتحقها بها غضب 
. ُس  صل  َّ  شاا 

000000000000000000000 
 (.10/275كتاب اللبا  )ج ( البخار  1)
 ( هي كل شفَر ذات شهب.2)
 ( صلتا: ب تح الصا  وهمها، َ : م لهًا.3)
 ( فًام ال ء  يع ي: غمده ور ه في غمده.4)
، وم لف في كتاب ال ضائل 6/96جد 84( َخرجه البخار  في كتاب الفها  باب 5)

 ( والل ظ له.5/1786)ج 4باب 
ي رواي  َخر  بأيهف شباب خرجها م تعفلين ( َخ اا من ال ا  وة ر: ف ر ف6)

 لء  عليهف ِالح وا معهف  روع، وقد واجهها قهًما رماَ من المًركين.
 ( يع ي كأيها قاع  من جرا . قاِ في ال هاي : الرجل بالم ر: الفرا  المثير.7)
 .12/117( ايظر شرح ال هو  عل  م لف جد8)
 .876 - 875/ 4( محاِن التأويل جد9)
 .266، 4/265م  د َةمد جد( 10)
 .6/362جد 1( َخرجه البخار  في صحءحه كتاب َةا يث األياءاا باب 11)
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 ب لمسنين  رحم  الرسو  
 
 محمد م عد ياقهت 
ا بالم ددد ين، وقددد شدددهد المفتمددد  يًددهد العدددالف فددي ال ددد هات األخيدددَر اهتماًمددا ملحهًظددد  

الدولي َكثر من فعالء   ولء ، مدن مد تمرات ويددوات عالمءد ، لت داِو قضدايا الم د ين، 
َعل َ األمف  1982وشهد عام  َِو َّشاَر من العالف المتحضر لرعاي  الم  ين، ةيث 

 ولدد ، َ  العقددد التاِدد  مددن القددر  العًددرين عقددد  124المتحدددَ، فددي اجتمدداع لم دددوني 
شددعار  فل ضدددف الحءدداَ َّلددد   1983 دد ين، ورفعددَ م ظمددد  الصددح  العالمءددد  عددام الم

خاد   2002ِ ين العمر ، وقد تا   م تمر األمف المتحدَ ال   ايعقد في مدريد عدام 
 عمل لمعالف  مًاكل الم  ين في مختلف بلدا  العالف..

يااددب لهددا والحددب َ  هدد ه المدد تمرات كايددَ شددايه  بالملتقءددات ال مريدد  ال ظريدد ، فلددف 
 قراًرا، ولف ْت عل لها خا ! 

، -   -وكدددا  األولددد  لهددد ه ال عالءدددات والمددد تمرات َ  تقدددَر فدددي مددد هج يادددي ااِدددالم 
ف الم هج العملي في رعاي  الم  ين.  وتتعلف كء  ِر

ددددا فددددي هدددد ا  -   -ولقددددد كددددا  ياددددي الرةمدددد   ِددددَباًقا فددددي هدددد ا الميدددددا ، ومرجًعددددا مهم 
 ه، لمل فعالء  َو يًاط يهدم َّل  رعاي  الم  ين.المضمار، ي بغي َ  ْي خ  ب
مددن م الددب َّي ددايي ِددامب، بعيددًدا عددن  -فددي ااِددالم-وي الددب مدد هج رعايدد  الم دد ين 

التمييز بين فئدات الم د ين علد  َِدا  الفد   َو اللده  َو الددين. فااِدالم ا يقدرر 
َّ  ِو قهاعد الرعاي  للم  ين مدن م الدب ع صدر  َو عرقدي كمدا هده الحداِ فدي بعد

 العالف  المتحضر  في الهقَ الراهن. 
يءدددا ليدددَ هددد ا العدددالف  المتحضدددر  ي ظدددر َّلددد  مددد هج يادددي ااِدددالم مددد  الم ددد ين، كدددل 

 الم  ين، الاءَّ وال ه ، العرب وغير العرب، الم لمين وغير الم لمين! 
 في رعاي  الم  ين..  -   -وإلءلف بعَّ تعالءمه 

  ين: َوًا: م اشدَ الًباب اكرام الم  
 ٍَ ر  -رهي هللا ع ه  -فَعن  َََي ر ب نر َمالر ُس  ِْ ده َِ َرِْ : َقا َِ دَرَم َشدابٌّ -   -َقا :  َمدا ََك 

ِر َرهر )] ررْمْه عر  َد  ْ َلْه َمن  ْيم  ُس  [(. 1َشء ًخا لر ر َرهر َّراس َقءسََّ 
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الهصدء  وهل ا َوصد  شدباب المفتمد  بًديهخه، وشدباب اليدهم هدف شديهخ الغدد، وتبقد  
المحمدي  متهاصل  ومتالةق  م  ةقب الزمن، تهصدي األجءداِ بعضدها بدبعَّ، ويءده 
بًدداَر باددِه العمددر ونددالقرين الصددالح الدد   يلددرم مددن َكددرم شددءًخا، والفددزاا مددن جدد   

 العمل. 
َرَم َشابٌّ َشء ًخا لر ر َرهر .. َ  شءخ م ن، مهما كا  لهيه،  وايظر َّل  ه ا التعمءف:  َما ََك 

كددا   ي دده، فالم ددلف ماالددب بددإكرام الم ددن  و  ال ظددر َّلدد  عقيدتدده َو بلددده َو ومهمددا 
ددِه هللا -رهددي هللا ع دده  -لهيدده... كمددا فددي ةددديث َيدد  بددن مالددَ   -   -، َ  ِر

دِه هللا: كل دا  قاِ:  وال   ي  ي بيده، ا يضد  هللا رةمتده َّا علد  رةدءف ، قدالها يدا ِر
[(.. فالم ددلف يددرةف 2يددرةف ال ددا  كافدد  )]يددرةف، قدداِ:  لددء  برةمدد  َةدددكف صدداةبه.. 

ال ددددا  كافدددد ، واألط دددداِ كافدددد ، والم دددد ين كافدددد ، بعفددددرهف ونفددددرهف، م ددددلمهف وغيددددر 
 م لمهف. 

 ْايًءا: َّكرام الم ن من َّجالِ هللا:  
ددَعرر َر  َش  دد  األ  ر  -رهددي هللا ع دده  -فَعددن  ََبرددي ْمهَِ ُس  ِْ دده ددن   -   -َ  َرِْ قدداِ:  َّر س مر

ر  ُس ِر  ددال ددْه، َّرج  ددرر ال َغددالري يرءددهر َوال َفددافري َع   ْقددر   ر َغي  ددلر ال  ددلرفر، َوَةامر ددي َب ر ال ْم   ًس ددَراَم ذر  ال  َّرك 
َر )] ل َاا ر ال ْمق  ر َراَم ذر  ال ر  [(.  3َوإرك 

ففعدددل َّكدددرام الم ددد ين مدددن َّجدددالِ هللا.. ورَندددَ بدددين تدددهقير الخدددالب وتدددهقير المخلدددهق، 
وإجددددالِ الم ددددن الضددددعء ، وذكددددر عالمدددد ، ْيمددددرم بهددددا  -ِددددبحايه  -وإجددددالِ القدددده  

صاةاها، هي الًيب، فما  ةق ا عل  كل مدن َر  هد ه العالمد  فدي َّي دا  َ  يلرمده 
 ويفله. 

ْف ايظر كء  جم  بين الم ن وةامل القر   وال لاا ، وقَدم الم ن، كأيده يقدِه لدَ 
ددف ا لم دددن كمددا تعظدددف ةامدددل وقَرددر  الم دددن كمددا تدددهقر ال ددلاا  والدددرئء  والحددداكف، وعظَر

 القر   الحاذق. 
وتحدددَ ل دددظ  َّكدددرام ذ  الًددديب  الم دددلف ، تدددأتي كدددل صدددهر الرعايددد  وااكدددرام للم ددد ين، 
كالرعاي  الصحء ، والرعاي  ال   ء ، والرعاي  ااجتمابء  وااقتصا ي ، ومحده األمءد ، 

 ولي اْل . والتعلءف والتثقء ، وغيرها من صهر الع اي  التي ي ا   بها المفتم  الد
 ْالًثا: لء  من الم لمين من ا يهقر الم ن:  
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ر -رهددي هللا ع دده  -فعدن عاددد هللا بددن عمددرو  ُس  ِْ دده قدداِ:  َلددء َ  مر سددا  -   -: َ  َرِْ
يَرَيا وْيَهقَرر  َكاريَرَيا )] َةف  َصغر  [(. 4َمن  َلف  َير 

فتمد  الم دلمين، بدل ففعل من ال ين ا يهقرو  الماراا والم  ين ع اصر شاذَ فدي م
تاددَر مدد هف! َّذ لددء  مددن الم ددلمين مددن ا يحتددرم كايددرهف، ولددء  مددن المفتمدد  مددن لددف 
يهقر مًايخه َوكابره من الم  ين. ول تأمل ل ظد  ال ادي  يدهقر كايريدا ، ولدف يقدل  يدهقر 
الماير ؛ لءقدرر َ  ااعتدداا علد  المايدر بدالقِه َو ال عدل َو ااشداَر هده اعتدداا علد  

 ال   ي ب الم ن َّلءه وايت ب َّلءه، بقهله..  كايريا .  -   -ِه هللا ج اب ِر
 رابًعا: ت لءف الصغير عل  الماير:  

دددَرََ  يْر َعَلددد   -   -َ   ال سارددديَر  -رهدددي هللا ع ددده  -فَعدددن  ََبردددي ْهَري  دددغر :  ْيَ دددلَرْف الصس َِ َقدددا
، َوال َقلريْل عَ  در ، َوال َمارر َعَل  ال َقاعر  [(. 5َل  ال َمثريرر )]ال َماريرر

فقرر ال ماذج العملء  الب ءا ، يءما يتعلب بفهايب ال وقءات ااجتمابء  العامد ، ونددَ 
بأهف ه ه المظاهر األخالقء  وال وقء ، وهه مظهر تهقير المايدر واةتدرام الم دن، فهده 
 الا ددد األِو فددي  ااتءليددَ ااِددالمي .. ولمددا كددا  الصددغير هدده المبددا ر فددي مثددل هدد ه
األةهاِ، كا  علءه يءما  و  ذلدَ، فياددَ بالم داعدَ، وياددَ بالمالط د ، وياددَ بالزيداَر، 

 ويادَ بال صءح ، ويادَ بااتصاِ... َّلخ.  
 خامً ا: تقديف الم ن في وجهه ااكرام عام : 

 [.. 6:  َمريي جاريل َ  َقدم األكابر  ))]-   -فقد قاِ ال اي 
 اير والم ن في وجهه ااكرام والتًري  عام .. وه ه قاعدَ عام  في تقديف الم

َ  ْياددَ المايدر بتقدديف الًدراب ويحدهه لألكدابر.. فقداِ:  ابدداوا  -   -وقد َمدر ال ادي 
 [( 7باألكابر  )] -َو قاِ-بالماراا 

ي ددتن وع ددده رجدددال ،  -   -ولقددد مددار  هدد ا الخلددب عملء ددا، فتقدددِه عائًدد :  كددا  
َعَ ال ه   [(.. 8اب َكارهما!   )]فْأوةي َّلءه: َ  

َعادد  ال ددهاب األكاددر، وإذا شددرب  -   -وعددن عاددد هللا بددن كعددب:  كددا   َّذا اِددتن 
 [(. 9َعا  ال   عن يمي ه )]

قاِ ابن بااِ: يءه تقديف ذ  ال ن في ال هاب، و يلتحب به الاعام والًراب والمًدي 
 [(، ومن َْف كل وجهه ااكرام. 10والمالم )]
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 قديف الم ن في اامام : بت -   -كما َمر 
قداِ:  .. َفدإرَذا َةَضدَرت   -   -ف ي الصحءح من ةديث مالَ ب نر ال ْحَهي ررثر َ  ال ساريَر 

َاْرْكف  )] ، َول َيْ مسْمف  ََك  َْ َفل ْيَ ذَر   َلْمف  َََةْدْكف  اَل  [(. 11الصس
 . بتقديف األة ظ لمتاب هللا -   -وهه ا يتعارض م  تصريح ال اي 

ر  ُس  ِْ دده َي َصددارر َر ةددين َقدداِ َرِْ ددْعهٍ  األ  :   -   -وجددد جمدد  بي همددا فددي ةددديث ََبرددي َم  
ددَهاًا َفل َيدْ مسْهف   َِ َ  قردَراَاْتْهف   ددَدْمْهف  قردَراَاَ، َفدإر   َكاَيدد ر َوََق  ُس ددَرْؤْهف  لرمرتَدابر  َم ََق  َقده  ددَدْمْهف  َيدْ مر ال   ََق 

َرًَ، َفإر   َكاْيه  ِر  ا...   )]هرف  َاْرْهف   َهاًا َفل َيْ مسْهف  ََك  َِ َرَر  ف   [(. 12ا فري ال هر
ََ فدي المدالم، والحدهار، فَعدن  َرافرد ر ب دنر  -في الهد  ال اه  -كما َ  الماير  َةب بالمبدا 

عْ  ٍل َوْمَحءَرَصَ  ب َن َم   ه  َِ ر ب َن  ُس لر ب نر ََبري َةث َمَ  ََ س َعا َد  ه  َِ يٍج َو َقا َخدر هٍ  َََتَءا َخي َاَر َفَتَ رس
ٍل َوْةَهيَرَصْ  َوْمَحءَرَصْ  اب َ ا  ه  َِ َمنر ب ْن  ٍل َفَفاَا َعا ْد الرسة  ه  َِ ر ب ْن  ُس ل، َفْقترَل َعا ْد  فري ال سخ 

ْعهٍ  َّرَل  ال ساريَر  َمنر  -   -َم   دْد الدرسة  ف، َفَادَدََ َعا  ارهر درر َصداةر دَغَر  َفَتَملسْمها فري ََم  َوَكداَ  ََص 
َِ َلْه ال سارير  مر، َفَقا  :  َكاَرر  ال ْما َر .. -   -ال َقه 

َاْر.. الحديث ))] َك  َي  َيع  ري لرَيلرَي ال َماَلَم األ  َِ َيح   [ 13َقا
ا: التخ ء  عن الم  ين في األةلام الًربء :   ًِ  ِا 

مادددَ التخ ءدد  عددن صدداةب فاألةلددام الًددربء  فددي ااِددالم  ائًمددا تأخدد  فددي ااعتبددار 
الحرج، كالم ن.. ير  ذلَ بهههح في جل التًريعات ااِالمء .. فقد خ دف الًدرع 

 عن الم ن في الم ارات وال رائَّ والهاجبات.. 
فدددي -َمدددا التخ ءددد  عدددن الم دددن فدددي الم دددارات، فقصددد  المفا لددد  )خهلددد  ب دددَ ْعلبددد ( 

َوجها )َو  بن الصامَ(  -القر   في  -وهه الًءخ الم ن -خير  ليل، ع دما وق  
ف  ْْدفس َيْعدهْ وَ   دن  يرَ دائرهر ْروَ  مر يَن ْيَظداهر جريم  الظهار، ويِز الحلف الًرعي العام:  َوالسد ر
َمْلهَ  َخاريرن  ْ برَما َتع  ُس ا َذلرْمف  ْتهَعْظهَ  برهر َو ِس رريْر َرَقَبٍ  مرن  َقا لر ََ   َيَتَما ( 3)لرَما َقاْلها َفَتح 

دتَريَن َفَمن   ِر َعداْم  دَتار   َفإرط  ا َفَمن  َلدف  َي   ِس َري نر ْمَتَتابرَعي نر مرن  َقا لر ََ   َيَتَما َءاْم َشه  د  َفصر َلف  َيفر
ر َولرل َمافررريَن َعَ ابن ََلرءفن ) ُس ََ ْةْدوْ   هلرهر َوترل  ر َوَرِْ ْ ها براللس مر ََ لرْت   لريً ا َذلر (  ]المفا ل : 4مر  

3 ،4..]  
دِه هللا  لخهلد  المفا لد :  ْمريده فلءعتدب رقبد  ، ف دألَ التخ ءد  عدن  -   -وقداِ ِر

َوجهدددا. فقددداِ:  فلءصدددف شدددهرين متتدددابعين . فقالدددَ: وهللا َّيددده شدددءخ كايدددر، مدددا بددده مدددن 
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ددِه هللا، مدددا ذاب  دددًقا مددن َتمدددر . فقلددَ: يدددا ِر صددءام. قددداِ:  فلددءاعف ِدددتين م ددليً ا ِو
ِه الفليل واألب ع ده! فقاِ ياي الرةم :  فإيا ِ  عي ه بَعَرٍق من تمر ! ولف ي   الِر

الدددددرةءف َ  يهصدددددي المدددددرََ الًددددداب  بزوجهدددددا الًدددددءخ فقددددداِ:  اِتهصدددددي بدددددابن عمدددددَ 
 [(. 14خيًرا )]

َّذا شددب علءددده  -وياعدددف-وفددي ال ددرائَّ: َجددداَ للم ددن َ  ي ادددر فددي يهدددار رمضددا  
َّذا شدددب علءددده  الصدددءام، َو  يصدددلي جالً دددا َّذا شدددب علءددده القءدددام، َو  يصدددلي راقدددًدا

 الفله .. وهل ا... 
ددِه  معدداذ بددن جاددل، ذات يددهم، لمددا صددَل  َّماًمددا فأطدداِ فًددب  -   -ولقددد عَ ددف الِر

 ََ دَف َرنَرد  ِ ََ برَ دبَرحر ا َراٍر[! َفَله َا َصدلسي  ! ]َْاَلَث مر ََ عل  المأمهم، قائاًل:  َيا ْمَعاْذ! َََفتسا ن ََي 
ددددلر  ددددم  ر َوْهددددَحاَها َواللسي  ًس ءْ  َوْذو َوال ددددعر دددد ، َفإريسددددْه ْيَصددددلَري َوَراَاَب ال َماريددددْر َوالضس ًَ َّرَذا َيغ 

 [( 15ال َحاَج ر!  )]
ديل  ال قدل. فَعدن   دل مدن يحدج ع ده َّ  لدف ي دتا  َ  يمتاد  ِو ورخص للم دن َ  يِر

ر، َّر س ََبرددي َشددء خن كَ  ُس  َِ ده : َيددا َرِْ  َ ددن  َخددث َعَف َقاَلدد ددَرًَََ مر دلر ََ س ام  ر ال َ ض  ُس ددهر َفرريَضددْ   اريددرن َعَلء 
َِ لهددا ال ساردددير  يددررهر، َفَقددا ددرر َبعر ددَتهرَ  َعَلددد  َظه  ءْ  ََ   َي   ددَتار ، َوْهددَه َا َي   : -   -فرددي ال َحددجَر

ي َع  ْه  )]  [(. 16 َفْحفَر
 ِابًعا: تف يب الم  ين ويالت الحروب وم   قتلهف  

  -  الًدريع  ال دمحاا كدا  ال ادي وفي َّشاَر َخر  َّل  َِدا  َخالقدي  خدر مدن َِد
 -  .دِه هللا يهصي َصحابه وقائد  الفءش:  ايالقها باِف هللا، ونالل، وعل  مل  ِر

ا تقتلها شءًخا فايًءا، وا ط اًل وا صغيًرا، وا امرََ. وا تغلدها، َوصدلحها َوة د ها، فدإ  
ددِه هللا  رض لمبددار ال ددن بعدددم التعدد -   -هللا يحددب المح دد ين . وهدد ا َمددر مددن ِر

وال  دداا واألط دداِ باعتبددارهف غيددر محددارنين، وا يقددهو  علدد  ةمددل ال ددالح، فدداعتارهف 
من غير المًمهلين بالحرب والقتل.. وه ا ما وصلَ َّلءه اات اقءدات الدولءد  وخاصد  

ةاددًرا -وهدده ك ددابقه َصددبح  1949َغ ددا   12ات اقءدد  ج ءدد  لحمايدد  المدددييين فددي 
م مدددن تعدددرض المددددييين شددديهًخا وي ددداًا َوط ددداًا َّلددد  القتدددل لمدددا يدددراه اليددده  -علددد  ورق 

والددددمار ونلافددد  َيدددهاع األِدددلح ، وةتددد  المحرمددد   ولء دددا، كاألِدددلح  ال دددمء ، كءماويددد  
ونيهلهجءدد ، ياهءدددَ عدددن َِدددلح  الددددمار الًددامل.. فتدددراهف مدددن جهددد  يصدددرةه  بات ددداق 
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هف َو َفعددداِ معدددين لخدمددد  البًدددري  وال دددالم، ومدددن جهددد  َخدددر  يتغاهددده  عدددن َفعدددال
ائل َكثر وةًء .   بعضهف في تدمير المفتمعات بِه

 للم  ين:  -   -يماذج رةمته  
، تاددين كءدد  كددا  تعاملدده مدد  الم دد ين.. -   -وهدد ه يمدداذج عملءدد  مددن ِدديَر ال اددي 

ف راه ي صَ لًءخ مًرب بلل ذوق َو ب، وي ع  ل َ َِر شءخ كاير َِرته قدريش، 
َِ عن بعَّ ةقهقه اطالق ه ا األِير، ويراه يلرم الم ن ويتلاف معه ويأمر  ويت ا
 بتغيير هيئته َّل  هيئ  ة    طيب . 

 َوًا: َّيصاته لعتب  وتلا ه معه:  
، -   -يتحدددث َّلدد  ال اددي  -َةددد شدديهخ المًددركين َيددام ملدد -جدداا عتبدد  بددن رنءعدد  

 بحديث طهيل يريد َ  يث ءه عن  عهته، وكا  من بين ما قاِ: 
هللا؟ َيدَ خيددر َم عادد المالدب؟ ف ددلَ ال ادي، تأ ًبددا وإعراًهدا عددن  َيدَ خيدر َم عاددد
 الفاهلين! 

فهاصل عتب  قائاًل: َّ  ك دَ تدزعف َ  هد اا خيدر م دَ فقدد عاددوا اْللهد  التدي عادَ، 
وإ  ك َ تزعف َيَ خير م هف فقدل ي دم  لقهلدَ، لقدد َفضدحت ا فدي العدرب ةتد  طدار 

هً دا، مدا تريدد َّا َ  يقدهم بعضد ا لدبعَّ فيهف َ  فدي قدريش ِداةًرا، َو  فدي قدريش كا
 [(.. 17بال يهم ةت  يت اي  )]

ِه هللا، خ ف من ةدَ الحديث، وقاِ: يا ابن  فلما عاين عتبْ  ه ا األ ب الفف من ِر
َخي.. َّ  ك َ َّيما تريد بما جئَ به من ه ا األمر ماًا جمع ا لدَ مدن َمهال دا ةتد  

رًفا ِدده ياب علي ددا ةتدد  ا يقادد  َمددًرا  ويددَ، تمدده  َكثريددا مدداًا، وإ  ك ددَ تريددد بدده شدد
وإ  ك َ تريد بده ملًمدا ملم داب علي دا، وإ  كدا  هد ا الد   يأتءدَ رئًءدا ]يع دي ج ده  َو 
مد [ تدراه ا ت دتاء  ر ه عدن ي  دَ؛ طلا دا لدَ الادب وند ل ا يءده َمهال دا ةتد  يارئددَ 

 م ه، فإيه رنما غلب التاب  عل  الرجل ةت  يتداو  م ه. 
َاِ ، بهد ا الحدديث الد   ا يخلدها مدن التعدريَّ -   -عتب  يتحدث َّلد  ال ادي  وما 

ِه هللا   في َّيصات واِتماع بلل اةترام للًءخ..  -   -َو من التفريح، وِر
:  َفرغددَ يددا َبددا الهليددد؟   -فددي َ ب ورفددب-   -ةتدد  َّذا فددرغ عتبدد ، قدداِ لدده ال اددي 

 قاِ: يعف. 
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 قاِ:  اِم  م ي . 
 قاِ: افعل. 

 [(. 18َ علءه ال اي َِو ِهَر فصلَ )]فقر 
 ْايًءا: ِعءه ل َ َِر شءخ كاير:  

دِه  فلما َِْر عمرو بن َبي ِ ءا  بن ةرب، فدي معركد  بددر، ووقد  َِديًرا فدي يدد ِر
فقيدل ألبدي ِد ءا : افددر عمدًرا اب دَ! قداِ: َيفمد  علدي  مدي ومدالي، قتلدها  -   -هللا 

  لهه ما بدا لهف. ة ظل  َوفد  عمًرا،  عهه في َيديهف يم
ددِه هللا  ؛ َّذ خددرج شددءخ كايددر م ددلف -   -فاي ددا هدده كدد لَ محادده  بالمدي دد  ع ددد ِر

َخدده ب دي عمددرو بددن -َّلد  ملدد  أل اا العمدَر، وكددا  اِدمه ِددعد بددن ال عمدا  بددن َكداِ 
فخددرج معتمددًرا، رغددف َ  الظددروم ال ءاِددء  عصدديب ، ا ِددءما بعددد بدددر.. ولددف  -عددهم

دددا َو يظدددن َيددده يحدددب  بملددد ، وقدددد  دددا ا يعرهددده  ألةدددد جددداا ةاج  ًً كدددا  عهدددد َ  قري
 معتمًرا َّا بخير، فعدا علءه َبه ِ ءا  بن ةرب بمل ، فحب ه باب ه عمرو.. 

ِه هللا  دألهه َ  يعاديهف  -   -ومً  ب ه عمرو بن عهم َّل  ِر فأخاروا خادره، ِو
ِه هللا  عن ابن َبدي ، َوفرج -   -عمرو بن َبي ِ ءا ، يء مها به الًءخ، ف عل ِر

 [(. 19ِ ءا  عل  ال هر،  و  فداا، يبعثها به َّل  َبي ِ ءا  فخل  ِايل الًءخ )]
 ْالًثا: رفقه بأبي قحاف  وتهقيره له:  

دددِه هللا  م(، و خدددل 630هدددد/ ي ددداير 8ملددد  فاتًحدددا )فدددي رمضدددا   -   -لمدددا  خدددل ِر
ليبدداي  وي ددلف. ، -   -الم ددفد الحددرام، َتدد  َبدده بلددر بأبءدده يقدده ه َّلدد  ةضددَر ال اددي 

ددِه هللا  قدداِ صدداةب الخلددب العظددءف:  هددال تركددَ الًددءخ فددي بيتدده  -   -فلمددا ر ه ِر
 ةت  َكه  َيا  تءه يءه؟!   

ددِه هللا، هدده َةددب َ  يمًدد  َّلءددَ مددن َ  -رهددي هللا ع دده  -قدداِ َبدده بلددر  : يددا ِر
 تمً  َيَ َّلءه!! 
دره، ْف قاِ:  َِدلف  بين يديه، َوكرمه، ْف م ح عل  ص -   -فأجل ه ِيديا محمد 

 فأِلف. 
 [ بءاًها من شدَ الًيب. 20و خل به َبه بلر وكا  َرِه كالثغام  ]

ِه هللا   [(. 21:  غَيروا ه ا من شعره!  )]-في تلاف جف وذوق ريء -   -فقاِ ِر
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وإذا كددددا  الًددددرع ااِددددالمي ال ددددمح قددددد َخدددد  علدددد  كاهلدددده مهمدددد  الرعايدددد  للم دددد ين، 
َريَ، كا  عل  القهايين والدِاتير في المفتمعات والددِو  والتخ ء  عن الم ن، كما

َ  تح و ه ا الح و، َو  ترتًف من يبد  هد ا الد هج، فدال قءمد  لدِداتير َو قدهايين ا 
تتم ددل بحقدددهق الم دد ين ورعدددايتهف، وهددل ت صدددر المفتمعددات والًدددعهب َّا بضدددع ائهف 

 ومًايخهف؟! 
 مل م  الم  ين في عدَ يقاط هي: َوخيًرا، يملن َ  يفمل الهد  ال اه  في التعا

عن شيهخه وم  ءه، علًما بدأ  رعايد   -خاص  الًباب-م ئهلء  المفتم  بلامله  -1
الم  ين واجب عي ي عل  األيظمد  والحلهمدات والًدعهب. ويتمدد  الهاجدب َّلد  ةًدد 

مء  لرعاي  الم  ين.  مء  وغير الِر  الفهه  ال ر ي  والفمابء  والِر
  والًددامل  للم ددن، صددحء ا وي  ددء ا وعقلء ددا واجتمابء ددا، وغيرهددا مددن الرعايدد  الماملدد -2

 صهر الع اي ، وقد جمعها الل ظ ال اه  في جمل   َّكرام ذ  الًيب  .. 
 تهقير الم  ين في المعامالت ااجتمابء  اليهمء  المختل  .  -3
 تقديف الم  ين في وجهه ااكرام عام ، كاامام  والاعام والًراب.  -4
 التخ ء  عن الم  ين في األةلام الًربء ، ومراعاَ ال ته  الًربء  لهف.  -5
 -------------------------- 

 ااةاات: 
، وة ددد ه 1945رواه الترمددد  ، بددداب مدددا جددداا فدددي َّجدددالِ المايدددر، رقدددف  -[ ة دددن 1]

(، وهع ه المثير 543/ ص  5)ج  -صاةب الفام  الصغير، ايظر: يءَّ القدير 
َهل الع  لف. من 

، َوور ه األلبددددددايي فددددددي ال ل ددددددل  4145رواه َبدددددده يعلدددددد  المهصددددددلي  -[ صددددددحءح 2]
  167الصحءح ، برقف 

َلهف، رقددف  -[ ة ددن 3] ، وابددن َبددي 4203رواه َبدده  او ، بدداب فددي ت زيددل ال ددا  م ددا
، وة د ه األلبددايي فددي مًددلاَ المصددابءح، 2573، والايهقددي، رقددف 224 \5شديب ، بددرقف 

3\ 78  
/  5، وهه في ال ل ل  الصحءح  )6643الترم   ورواه َةمد، برقف [ صحءح رواه 4]

230 ) 
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  5763[ صحءح رواه البخار ، باب ت لءف القليل عل  المثير، رقف 5]
(، وهه في ال ل ل  1/  97/  9رواه َبه بلر الًافعي في   ال هائد   ) -[ صحءح 6]

  1555الصحءح ، برقف 
  1778، وهه في ال ل ل  الصحءح ، ح: (638/  2[ صحءح َخرجه َبه يعل  )7]
دَهابر َغي دررهر ح:  -[ صحءح 8] دَتاْب بر ر رواه َبه  او ، كرَتاب الاسَهاَرَر، َبداب فردي الرسْجدلر َي  

  1555، وهه في ال ل ل  الصحءح ، ح: 46
 . 8797صحءح وهعء  الفام  الصغير، ح:  -[ صحءح 9]
 ( 129/ ص  4ج ) -[ ايظر: األلبايي ال ل ل  الصحءح  10]
، ح: 11] َادْرْهف  ا فردي ال قردَراَاَر َفل َيدْ مسْهف  ََك  َتَهو   ِ ، َباب َّرَذا ا ََذا ر [ صحءح البخار ، كرَتاب األ 
(595 ) 
َماَمدد ر، ح: 12] دداَلَر، َبدداب َمددن  َََةددبر براا ر دد ر الصس در َوَمَهاهر [ صددحءح م ددلف، كرتَدداب ال َمَ دداجر
(1079 ) 
، [ صحءح البخار ، كر 13] ِر دَ ا َاْر بردال َماَلمر َوال ر َك  َرامر ال َماريرر َوَيا َدَْ األ  ، َباب َّرك  ََ بر َتاب األ 

َقَ دداَم ر، 5677ح: ) ، َبداب ال  َياتر َقَ داَم ر َوال ْمَحدداررنريَن َوال قرَصداصر َوالدددَر (، وم دلف، كرتَدداب ال 
 (. 3157ح: )
 ( 36/ ص  8)ج  -[ ت  ير ابن كثير 14]
ددي ٍد [ صددحءح الب15] َِ َِ ََْبدده َْ َِ َوَقددا ، َبدداب َمددن  َشددَلا َّرَماَمددْه َّرَذا َطددهس ََذا ر خددار ، كرتَدداب األ 

، ح: ) ََ برَ ا َيا ْبَ يس ل   ( 664َطهس
 ( 2376[ صحءح م لف، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز، ح: )16]
  1/456[ ال يَر الحلاء  17]
  1/504[ ايظر: ابن كثير: ال يَر ال اهي  18]
ف الصالحي الًامي: ِال الهد  والرشا  19]  ( 70/ ص  4)ج  -[ محمد بن يِه
[ واةدددَ الثغددام، وهدده ياددَ َبددءَّ، َو كال ددحاب  الاءضدداا  الدد  علدد  شدددَ بءدداض 20]

 شعره 
 ( 558/ ص  3[ ايظر: ابن كثير: ال يَر ال اهي  )ج 21]

000000000000000000 
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ةدددث مًدددارب فدددي َّعددددا  بعدددَّ **األِدددتاذ محمدددد م دددعد يددداقهت  ابءددد  مصدددر ، ونا
المًددداري  العلمءددد  الهامددد ، وْمعدددد ومقددددم بدددرامج فدددي التل زيددده  المصدددر  وال ضدددائءات 

 العرنء ، وعضه لف   المتاب األفارق  واْلِيهيين. 
 http://www.saaid.net                 :المصدر 
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 بذوي االحتي ج ت الخ ص   رحم  النبي 
 
 م عد ياقهت**محمد  
ددِه هللا     عددَه لحريدد  ااي ددا ، والقضدداا علدد  عاه يدد   -   -لقددد كايددَ  عددَه ِر

البًر للبًر، فقرر الحري  ااي ايء  وجعلها من  ائل تمدريف الخدالب لإلي دا ، َوولد  
دددا للعايدددد، فضددديب  ددد  م افددد  التحريدددر،  -   -اهتماًمدددا خاص  مصدددا ر ااِدددترقاق وِو
َعتددب هللا لدده بلددل عضدده ورغددب ال ددا  فددي تحريددر  َعتددب عاددًدا  العايددد، َوخاددر َ  مددن 

َعضائه من ع اب ال ار يهم القءام .   1عضًها من 
 : وقد بَين الم تًرق األلمايي    م متز  َ  العتب ْيَعَد مادَ من مبا ئ ااِالم، يءقِه
 كددا  فددي ااِددالم مادددَ فددي مصددلح  الرقيددب، وذلددَ َ  الهاةددد مدد هف كددا  ي ددتاء  َ  

  ةريتدده بدددف  قدددر مددن المدداِ، وقددد كددا  للعاددد َو الفاريدد  الحددب فددي َ  يًددتغل يًددتر 
م دددتقاًل بالعمدددل الددد   يريده..وكددد لَ كدددا  مدددن الادددر والعدددا ات المحمددده َ َ  يهصدددي 

مددن شددأ   -   -..بددل رفدد  2ااي ددا  قاددل مماتدده بعتددب بعددَّ العايددد الدد ين يملمهددف 
: -مدددر ال صدددرايي يظمدددي لهقددداكمدددا يقدددِه الم -   -العايددد ةتددد  جعدددل ِددديديا محمدددد 

 . 3 العادا  واألةابءش ِهاِء  وملهب قريش!  
ددتقراطء  فددي وجدده الدددعَه التددي تريدده َّلدد  تحريددر  ومددن ه ددا وق ددَ قءددا ات قددريش األِر
العايد وت ا   بالم اوَا التام  بي هف ونين ال دا َ، ولقدد كايدَ قءدا ات ملد  ت داوم قائدد 

قرار قءا ات مل  بااِدالم، ومدن َْدف يدِز القدر   الدعَه عل  طر  ه اا العايد مقابل َّ
ددددِه هللا َ  يتددددرب العايددددد َو َ  ياددددر هف، وهددددف الدددد   بدددد لها الغددددالي  المددددريف محدددد ًرا ِر
، ويدعه  رنهف الهاةد األةد صدباًةا وم داًا، يريددو  باد لهف  وال  ء  في ِايل الدعَه

لاءد  ال دا َ.. فقداِ هللا ، ا ياتغده  م صدًبا َو جاًهدا كمدا ياتغدي غا-تعال   -وجه هللا 
َهدْه َوَا -تعال   - ديَر ْيرريدْدوَ  َوج  ًر ْعهَ  َرنسْهدف برال َغدَداَر َوال َع يَن َيدد  ََ َمدَ  السد ر َ د ارر  َي   : }َواص 

َيد رر ك  َ ل َ دا َقل َبدْه َعدن ذر ََغ  د   َمدن   ي َءا َوَا ْتار يَ َ  ال َحَءاَر الدر ْد َعي َ اَب َع  ْهف  ْترريْد َر ا َواتسَبدَ  َهدَهاهْ َتع 
ْرْه ْفْرطًا{ ]المهف:  هدف  -فدي الًدرع ااِدالمي ال دمح-[، َّ  هد اا العايدد 28َوَكاَ  ََم 

َعظددف قءمدد  َوكثددر بركدد  َورق َفئدددَ َوطهددر ي ً ددا، مددن هدد اا ال ددا َ الدد ين ي ددتعادو  
ال ددا ، ويتفاددرو  فددي األرض بغيددر الحددب.. هدد اا العايددد يددِز مددن َجلهددف األمددر مددن 
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بددأ  يضددعهف فددي عي ءدده! بددل يددِز التحدد ير مددن هللا  -   -ماا َّلدد  رائددد الدددعَه ال دد
ددهله  َي دد  الماددراا، َو َ  يتلهدد  عددن العاددد  -   -لِر مددن َ  يلت ددَ عددن العايددد َّلدد  

 وياء  ال يد المارق. 
َما العايد فقد وجدوا المرام  والحري ، في تعالءف ااِالم ااصالةء ، وفَ رقدابهف مدن 

ءاط ال ا َ. بل جعل م هف ِدا ات  طهق ال قر وال ِ، وخلصهف من ببا َ الحفاَر ِو
تعلءًقددا علدد  ةا ْدد   -رهددي هللا ع دده  -الم ددلمين، ةتدد  َْْددر عددن عمددر بددن الخادداب 

لءعتقدده مددن الددرق فقدداِ:  ِدديديا  -رهددي هللا ع همددا  -شددراا َبدده بلددر لدداالِ بددن رندداح 
 وَعتب ِيديا!  . 

 لعايدتعالءف ياهي  في تح ين َوهاع ا 
َّ  المتأمل في التهجيهات ال اهي  يفدها تًي بالفهد الفهيد ال   ب له ياي ااي دايء  
في ِدايل تح دين َوهداع العايدد واامداا ويعدرم بحدب كءد  كايدَ ملرمد  العايدد فدي 
ااِالم. وه ه بعَّ التهجيهدات ال اهيد  التدي يد كر بعًضدا م هدا علد  ِدايل المثداِ ا 

 الحصر: 
 بالعايد وااماا:  -   -َوًا: وصيته 

وهددده يفددده  بروةددده الًدددري  ، وقدددد ةضدددره المدددهت،  -   -كدددا   خدددر كلمدددات ال ادددي 
قدداِ: كددا   -رهددي هللا ع دده  -الهصددء  بالعايددد واامدداا.. فعددن علددَي بددن َبددي طالددب 

ددِه هللا  ! َّيدده 4:  الصددالَ الصددالَ، اتقددها هللا يءمددا ملمددَ َيمددايمف - - خددر كددالم ِر
في ِدلرات المدهت! فهده الد   اةتضد هف ةء دا، َووصد  بهدف بعدد يهصي بالعايد، وهه 

 مماته خيًرا، فما  خير معلف لهف وخير َب وخير محرر. 
 من َّي اا العايد وااماا:  -   -ْايًءا: تح يره 

فما  يغضب َشدد الغضدب مدن هدرب العايدد َو َّيد ائهف فعدن َبدي م دعه  األيصدار  
َلدف  ، قاِ: ك َ َهرب غال-رهي هللا ع ه  - دن  َخل  ردي صدهًتا:  اع  َْ مر ًمدا لدي؛ ف دمع

دِه هللا،  َْ فدإذا هده ال ادي! فقلدَ: يدا ِر ََ َعَلء دهر ! فالت د د ََ مر   د َدْر َعَلء  ْ ََق  ْعهٍ .. للَس َََبا َم  
ََ -تعدددال   -هددده ةدددر لهجددده هللا  دددت  َلَم س ََ ال سددداْر ََو  َعدددل  َلَلَ َعت ددد ََ َلددده  َلدددف  َت   :  َََمدددا َّريسددد َِ . َقدددا

 5ل ساْر ا
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دِه هللا يرندي تالميد ه، وي قده شدعبه، علد  اةتدرام   مءد  ال دا ، وخاصد   هل ا كا  ِر
 الضع اا م هف والعايد والخدم واألجراا. 

َمددا  وملددا ؛ فيلددزمهف بحمايدد   ويمتددد هدد ا ال ددداا األبدده  َّلدد  ةلددام الم ددلمين فددي كددل 
 رهف. العايد من التع يب َو ااهاها ، فضاًل عن ال عي الفا  لتحري

 بااة ا  َّل  العايد وااماا:  -   -ْالًثا: َمره 
ددِه هللا   -َلاددف ال ددا  بالعايددد، َورفددب ال ددا  باامدداا، فعددن َيدد   -   -وكددا  ِر
ددِه هللا  -رهددي هللا ع دده  مددن َشددد ال ددا  لاً ددا! وهللا مددا كددا   -   -قدداِ: كددا  ِر

ه بالمدداا يءغ ددل وجهدده يمت دد  فددي غدددَا بددار َ مددن عاددد وا مددن َمدد  وا صدداي َ  يأتءدد
وذرابءه!! وما ِأله ِائل قَ َّا َصغ  َّلءه َذيه فلدف ي صدرم ةتد  يلده  هده الد   
ي صددرم ع دده، ومددا ت دداِو َةددد بيددده َّا ياولددده َّياهددا فلددف ي ددزع ةتدد  يلدده  هدده الددد   

 . 6ي زعها م ه 
وعددن المعددرور بددن ِددهيد قدداِ: لقيددَ َبدددا ذر بالرندددَ، وعلءدده ةلدد  وعلدد  غالمدده ةلددد  

من ي   الثدهب[ ف دألته عدن ذلدَ. فقداِ: َّيدي ِداباَ رجداًل، فعيرتده بأمده ]قداِ  ]يع ي
َعيرتده بأمده!؟ َّيدَ امددرؤ -   -لعادد: يدا ابدن ال ده اا[ فقداِ لدي ال ادي  :  يدا َبدا ذر! 

يءَ جاهلء ! َّخهايمف خهلمف ]العايد وااماا هف َّخهايمف في الدين وااي دايء [، جعلهدف 
خدهه تحدَ يددده: فلءاعمده ممدا يأكدل، وليلب ده ممدا يلددب ، هللا تحدَ َيدديلف، فمدن كدا  َ

 . 7وا تمل ههف ما يغلاهف، فإ  كل تمههف فأعي ههف 
فحرم ال خري  من العايد َو ااِتهزاا بألهايهف َو َي ابهف، كمدا ةدرم َّجهدا  العادد فدي 
الخدم ، َووجب م اعدته َّذا ْكَلف ما يغلبه.. وة ر ال قهاا من اِتعماِ العايد علد  
الددددوام ليدددل يهدددار، فقدددالها: َّذا اِدددتعمل ال ددديْد العادددَد يهددداًرا َراةددده لدددياًل، وكددد ا بدددالعل ، 
وقالها: يريحه بالَصدء  فدي وقدَ القيلهلد ، ويم حده ق داه مدن الَ دهم، وفرصد  للَصدالَ 
الم روهدد . وإذا ِددافر بدده يفددب علءدده َ  يحملدده معدده علدد  الدابدد  َو يتعاقبددا  علدد  

 البعير ويحهه. 
 َّ  كا  العادد ذَمء دا فقدد ذكدر بعدَّ ال قهداا َيده ا يم د  مدن َّتءدا  الم ء د ، بل قالها: 

ٍَ فدي  َو شرب الخمر، َو َكل لحف الخ زير؛ أل  ذلَ  ي ه، يقله الا ايَي عن قِه مال
 8المدَوي  
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لمن عَير العاد:  َّيَ امرؤ يءَ جاهلء  ..  ال  عل   -   -وتأمل معي قِه ال اي 
لعايدددد ويدد ذويهف بددالقِه َو ال عدددل، فهصدد هف بالفهددل، ورناهدددف َ  صدد   مددن يهي دده  ا

 بعصهر الفاهلء ، وعهه  التخلف. 
 رابًعا: تحريَ الفهه  الًعاء  لملافح  ااِترقاق:  

ي  ةيً ا من الزمن.. فقدد كدا  مدهل  ع دد  -رهي هللا ع ه  -شغل الرْق ِلماَ  ال اِر
دِه المدريف َةد الهجهاا، ةت  فات ِلما  عددً ا مدن المًداهد مد ، م هدا -   -  الِر

 بدر َوةد. 
َ  يلاتدب ِديده، فماتبده  -   -. فأشار علءه ال ادي -   -ف هب َّل  ِيديا محمد 

ها له َورنعين َوقء  من ذهب.   عل  ْالْمائ  يخل  يغِر
وشددارب الم ددلمه  فددي َ اا هدد ا الدددين عددن ِددلما ، فأةضددروا لدده ال خددل وة ددروا معدده 

ِه هللا  ووهعه بيده الًري   وْعتب ِلما .  -   - َماك ها، وقدم ِر
وكايَ َِو مًاهْده غزَو األةزاب، وكا  هه صاةب فمَر َّيًاا خ ددق عظدءف ةدِه 
َا  تقدددير ال ددا  ل ددلما ؛ يظددًرا  .. ولمددا يفحددَ ال مددَر،  المدي دد  لتحصددي ها مددن الغددزَا

ر: ِدلما  لرجاة  عقله، وجهدده فدي خدمد   ولد  ااِدالم ب مدَر الخ ددق، فقداِ األيصدا
 م ا! وقاِ المهاجرو : ِلما  م ا!. 

َهل الايَ!!  -   -فقاِ ِيديا محمد   9:  ِلما  م ا 
وهلددد ا ارت ددد  شدددأ  العايدددد فدددي  ولددد  ااِدددالم بفهددددهف وخددددمتهف للمفتمددد ، ولدددف تمدددن 

 عاه يتهف َيما يهم من األيام تًي هف بين َّخهايهف الم لمين. 
جهده  شدعبه مدن َجدل  -   -ةًدد يءده ال ادي وفي ذلَ َيًضا ال مهذج العملي ال   

تحريدر عاددد. وهده بدد لَ يلدزم المفتمدد  بضددروَر تضدافر الفهدده  الًدعاء  ل ددَ ااي ددا  
 من الرق. 

 خامً ا: ِن قاعدَ  ك اَر هرب العاد عتقه :  
شددرع ااِددالم م  ددً ا لتحريددر العايددد عددن طريددب ِددن قاعدددَ  ك دداَر هددرب العاددد عتقدده  

 ا َيام الفاهلء ، فم ح ةب الحري  للعاد َّذا هرنه ِيده. وال   لف يلن مهجه ً 
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َعتدب مملهًكدا لده، فأخد   َْ ابدن عمدر، وقدد  دَهاَ  عدن ََاَذاَ  قداِ: َتيد فعن َبدي صدالح َذك 
دِه  َْ ِر دَه  هد ا.. ِدمع من األرض عهً ا َو شيًئا، فقاِ: مالي يءه من األجدر َمدا َي  

ْلهَكْه  -   -هللا  :  َمن  َلَاَف َمم  ترَقْه يقِه  10َو َهَرَنْه َفَم ساَرْتْه ََ   ْيع 
ا: ك ال  الدول  ااِالمء  للعاد المعاق َو المريَّ:  ًِ  ِا 

ددَن  -َةددد الصددحاب -رهددي هللا ع دده  -فلقددد كددا  لرزري َبدداٍع َبدده روح  دد  َدَر ب  َِ دددن ْيَ ددمس   َعا 
َفدَ َكَر  -   -َت  ال َعا ْد ال اي َِ  َدٍر، فهجده يقال جاري  له، فقا  َذَكَرْه َوَجَدَع ََي َ ْه، فَأ

. فقاِ ال اي  ََ : َفَعَل َكَ ا َوَكدَ ا.  -   -َلْه َذلر َِ لزيباع:  َما َةَمَلَ َعَل  َما َفَعل َ؟   َقا
 ف كر له ما فعل بالفاري !. 

ِه هللا فمهل  مدن َيدا؟  -   -فقاِ ال اي  ََ ْةرٌّ  فقاِ العاد: يا ِر للعاد:  اذ َهب  َفَأي 
هله .. فأوص  به الم لمين؛ فلما ْقبَّ جاا العاد َّلد  َبدي بلدر ف قاِ:  مهل  هللا وِر
ِه هللا  -رهي هللا ع ه  - ، فقاِ: يعدف، تفدر  علءدَ ال  قد  -   -فقاِ: وصء  ِر

 -رهددي هللا ع دده  -وعلدد  بءالددَ، فأجراهددا علءدده ةتدد  قددبَّ.. فلمددا اِددتخلف عمددر 
ِه هللا  يعدف، َيدن تريدد؟ قداِ: مصدر، قداِ: فمتدب  قاِ: -   -جااه فقاِ: وصء  ِر

 . 11عمر َّل  صاةب مصر َ  يعاءه َرًها يأكل م ها!! 
 -كمددا َريددَ-تم ددل َصددحاب ااعاقددات مددن العايددد،  -فددي الًددرع ااِددالمي-فالدولدد  

كددالمهاط ين األةددرار، وقددرر لهددف الراتددب المددالي الدددور  الدد   يغ دديهف عددن الت ددِه َو 
 ِ اِ ال ا  
 قاق! فري  ِن ااِتر 

َعمددها َ   -   -ورغددف جهدده  ِدديديا محمددد  فددي تحريددر العايددد فددإ  بعددَّ الحاقدددين 
ِددن ااِددترقاق! ويحددن يتددرب العالمدد   ايت ددر  يددر  علدد  هدد ه ال ريدد ،  -   -محمددًدا 

:  .. َّيددا يددر  األغاءدداا مددن ال صددار  ي اخدد و   يددن ااِددالم كأيدده هدده الدد   قددد  يءقددِه
قددد ةددََّ علدد  عتددب الرقدداب، وهدد ه َِددم   -   -ِددَن ااِددترقاق، مدد  َ  محمددًدا 

 .. 12واِا  ابااله ةقءق  
 : كدد لَ يتحدددث الماتددب ال ري ددي  فاي ددا  مهيتيءدده ، م ددت مًرا هدد ه اافتددرااات، يءقددِه
ددَدت  قاددل ااِددالم ولددء  بعددده، بددل ةددين   َّيهددف يتهمدده  ااِددالم بظدداهَر الددَرَق التددي ْوجر

ددارات  ايتًددر ااِددالم وْطبقددَ تعالءمدده كددا  ي ددع  الغدداا الددَرق، بددل َّ  كثيددًرا مددن الم س
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ه ااِددالم تقرًنددا وطاعدد   للدد يهب التددي يقدددم عليهددا المددرا هدده تحريددر الرقدداب الدد   َعدددس
 .. 13هلل 

َعمها  ويتحدث الم مر اايفليز   كهيلءام  عن ه ه الروايات التي اختلقها الحاقدو ، و
 ِ: ، ِن ااِترقاق والخ اِ .. يءقه -   -َ  محمًدا 

.. 14 َّ  روايات كه ه مفر َ بالمَر عن الحقءق ، ا يملن تصديقها وتصهر وقهعهدا 
لددده ال ضدددل فدددي القضددداا علددد  ال خاِددد  فدددي  -   -ويددددلل علددد  ةقءقددد  َ  محمدددًدا 

دَ َّفريقءدا التدي ت ًدَ فيهدا مظداهر  الفزيَر العرنء ، يءضرب مثاًا بم اطب شدرق وِو
فدي ت ًدي هد ه المظداهر فدي هد ه الم داطب هده ال خاِ  وااِترقاق، وياين َ  ال اب 

 أل  ااِالم لف يدخل فيها!! ونرها  ذلَ َ  ااِدالم مدن خصائصده َّباداِ ال خاِد  
كددايها  -كمددا يقددِه َّ وار بددرو  - .. رغددف َ  تفددار ال خاِدد  والددرق 15َّبادداًا  ائًمددا!! 
قء [ عل  َْر .. ومن َْف..  تهق َ ةرك  التاهر في الالدا  ]اافري16 من األورونيين 

 . 17العاث ال ري  ال   َةدْه في تلَ األرجاا تفار ال خاِ  والرق من األورونيين ! 
وإذا قيل: َّ  ااِالم لف يلير الدرق وااتفدار بالبًدر َّلغداًا كداماًل رغدف عظدف مفهده ات 

فدددي ملافحددد  ااِدددترقاق.. ففدددهاب ذلدددَ َ  الدولددد  ااِدددالمء   -   -يادددي ااي دددايء  
تاء  َ  تقضي تماًما عل  عا َ ااِترقاق وااتفار بالبًر، وذلَ لعددَ وةدها ا ت 

 َِاب وجيه  وم اقء .. 
: َ  مظددداهر ااِدددترقاق وااتفدددار بالبًدددر كايدددَ متأصدددل  وم تًدددَر فدددي  ال ددداب األِو
المفتمعدددات ااي دددايء ، العرنءددد  وغيدددر العرنءددد ، م ددد  قدددديف الدددزمن، فمدددا  علددد  الًدددرع 

تخدم التدرج في القضاا عل  الم مرات واألعرام ال اِدَ، َ  ي  -كعا ته-ااِالمي 
 فضَيب م اف  ااِترقاق وِو  َبهاب العتب. 

ال اب الثايي: َ  ه ه العا ات كايَ قال ظههر ااِالم بمثاب  األعرام الدولء ، فقد 
تمدددار  ااِدددترقاق وااتفدددار  - و  اِدددتث اا  -كايدددَ جمءددد  الددددِو وااماراطهريدددات 

َْددف فددإ  القضدداا علدد  الددرق يحتدداج َّلدد  ات دداق  ولددي عددام، يلددزم الفمءدد   بالبًددر، ومددن
  -بم   ااِترقاق َو ااتفار بالبًر.. ومعلهم َ  الدول  ااِالمء  َيام ةضَر ال اي 

 -  .لف تمن من القَه واايتًار بالقدر ال   ي مح لها بم   ه ه العا ات 
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ِدالم، وإذا َصددرت الدولد  قدراًرا بم د  ال اب الثالث: َ  ال ا  كايها ةدديثي عهدد باا
الرق؛ ف هم يق  ةرج شديد عل  ه اا ال ا  ال ين َصبحَ تفاراتهف وَعمالهف تقهم 
عل  كاهل ه اا العايد.. فما  عل  ال ظام ااِالمي َ  يأخد  بماددَ التددرج فدي م د  

 ااِترقاق وااتفار بالبًر. 
ن تمتلدَ مدن ااملايءدات ااقتصدا ي  والمالءد  ال اب الراب : َ  الدول  ااِالمء  لف تم

بحيددث تددتملن مددن ك الدد  هدد اا العايددد بعددد تحريددرهف، َو ةتدد  تددهفير فددرص عمددل لهددف 
جمءًعا، فمن المعروم َ  العايدد كدايها فدي ك الد  َِدءا هف، ياعمده  مدن مداِ ال دا َ، 

 ويحترفه  لهف في مه هف
 تحريف ااتفار بالبًر 

قاق فددي الًددرع ااِددالمي، تحريمدده لمافدد  صددهر ومظدداهر ومددن  ائددل ملافحدد  ااِددتر 
رهي هللا ع ه  -ااتفار بالبًر، وخاص  ال  اا واألط اِ األةرار.. فعن َبي هريَر 

َاد  بردي  -   -عن ال اي  - ََع  َم ال قرَءاَمد ر: َرْجدلن  دْمْهف  َيده  ْ: َْاَلَْ ن َََيا َخص  ُس  َِ قاِ:  َقا
َر ْْددفس َغددَدَر، َوَرْجددلن َبددا دد ددْه َوَلددف  ْيع  َف  مر   ددَته   ِ يددًرا َفا ددَتأ َجَر ََجر  ِ َع ْةددر ا َفَأَكددَل ََْمَ ددْه، َوَرْجددلن ا

َرْه   . 18ََج 
خصددف  -عدز وجدل  -ففعدل ااتفدار بالبًدر مدن َبدهاب الخءايد  والغددر والظلدف، وهللا 

ا لفمءدد  الغددا رين َّا َيدده َرا  التًددديد علدد  هدد ه األصدد ام الثالْدد ، فقددد ارتماددها جرًمدد
ش ءًعا يتعلب بحقهق ااي ا ، فأةدهف غدر بأخءه ااي ا ، فعاهده عهًدا وةلدف علءده 
بدددالل ْدددف يقضددده، والثدددايي بددداع َخددداه ااي دددا  الحدددر، والثالدددث َكدددل مددداِ َخءددده ااي دددا  
األجير، وهه  اخل في َّْف المتاجَر بالبًر كالثايي؛ أليه اِتخدمه بغير ةب، وخالف 

َر األ َ  ََع  َل ََ   َيفرفس َعَرْقْه األمر ال اه :   َرْه َقا  يَر ََج   . 19جر
تت دددرنل بصدددهر  -التدددي ةرمهدددا الًدددرع ااِدددالمي ال ضددديل-وجريمددد  ااتفدددار بالبًدددر 

دددتها قبائدددل العدددرب  دددتها المفتمعدددات الفاهلءددد  فدددي القددديف والحدددديث.. فماِر عديدددَ ماِر
ه  الادرق علد  ، فمدايها يقاعد-   -و ِو ال ر  والروما  قال بعث  ال ادي األعظدف 

األةدددرار، يء دددرقه  َمدددهالهف وياءعدددهيهف فدددي َِدددهاق ال خاِددد  علددد  َيهدددف عايدددد.. وفدددي 
العصر الحديث مار  األمريلا  ه ا ال لهب الفاهلي م  الزيهج، فخصصها الهيئات 
دددها َبًددد  صددهر التمييدددز الع صدددر  فدددي  التددي تاءددد  وتًدددتر  فددديهف، وهددف َةدددرار، وماِر
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المتدداجَر باألط دداِ وال  دداا؛ لغددرض ااِددتغالِ ةقهددف. َّهدداف  َّلدد  ظهددهر جماعددات 
الف  ددي التفددار ، ياهءددَ عددن اِددتغالِ هدد ه الفماعددات للمددهارث الااءعءدد  والحددروب 
َعل تده الصدحف عدن  د  ت دهيامي ومدا  لمماِر  يًاطها، وخير شاهد ما ةدث في كاْر
ايء ، َرقدام م زعد  لل  داا واألط داِ الد ين تدف ااتفدار بهدف فدي ظدل هد ه الماْرءد  ااي دد

َعمدل يءده  دَ بعدد مدا  د   والهِر األمر ي  ه ةدث م  هحايا الًعب الم دلف فدي الاِه
الفءش الصرني ال بح، فتف بء   ام ال تءات واألط اِ عل  مَر  وم دم  مدن العدالف 
)المتحضر(.. وتحهلَ الالدا  األورونء  والهايات المتحدَ األمريلء  َّل  مراكز كار  

 10و 8العصددابات الم ظمدد  التددي تحصددد ِدد هي ا مددا بددين لالتفددار بالبًددر مددن جايددب 
َاَر العددددِ  ملءدددارات  وار مدددن ااتفدددار باألط ددداِ وال  ددداا، وذلدددَ وفًقدددا اةصدددائءات و
األمريلء ... بيد َ  الًرع ااِدالمي المدريف ةدَرم بءد  األةدرار، ويداهَّ تفداَر البًدر 

دد  البغددداا فقددداِ الًدددا ررْهدددها بالبًددر، وةدددرم َّكدددراه ال تءدددات علددد  مماِر رع الحلدددءف:  َوَا ْتم 
ي َءا{ ]ال هر:  َ  َتَحصر ًا لَرَتا َتْغها َعَرَض ال َحَءاَر الدر  [. 33َفَتَءاترْمف  َعَل  ال برَغاا َّر   َََر  

َّل  جايب َ  جريم  ااتفار بالبًدر ت تهدَ ةدب ااي دا  فدي الحريد ، وت تهدَ ةقدهق 
ح ، فهدي ت دزعهف مدن َِدرهف ومدن بدين األط اِ وال  اا في العءش في بيئ   م د  صدال

 بائهف َومهاتهف َّل  جحءف ااِدتغالِ الف  دي وال دخَر والتعد يب ال   دي والف دد .. 
 . -   -وكلها مظاهر ةرمها ااِالم وةارنها ياي ااِالم 

هل ا كا  الم هج ال اه  في التعامل م  مظداهر ااِدترقاق وااتفدار بالبًدر؛ لء دفل 
ْددف التدداريخ َ  ال ظددام ااِددالمي هدده َِو يظددام فددي تدداريخ البًددري  - تعددال  -َمددام هللا 

 ياهَّ ااِترقاق وةارب المتاجَر بالبًر.
 000000000000000 

** األِددتاذ محمدددد م ددعد يددداقهت  ابءددد  مصددر ، وناةدددث مًدددارب فددي َّعددددا  بعدددَّ 
دددد ومقددددم بدددرامج فدددي التل زيددده  المصدددر  وال ضدددائءات  المًددداري  العلمءددد  الهامددد ، وْمعر

 yakoote@gmail.comلعرنء ، وعضه لف   المتاب األفارق  واْلِيهيين. ا
َعتددب 1509( ةدديث َبدي هريدَر فدي صدحءح م دلف، بداب فضدل العتدب، ح: 1) :  مدن 

َعتب هللا بلل َّرب م ها َّرًنا م ه من ال ار  )اارب هه العضه(  رقب  م م   
 . 290 /1(   م متز: الحضاَر ااِالمء  في القر  الراب  الهفر ، 2)
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، ص 3) ِه ال  والِر  185( يظمي لهقا: محمد الِر
 585، َةمد، ح: 5156َبه  او ، ح:  -( صحءح 4)
 (. 4492َبه  او ، باب ةب المملهب، ح: ) -( صحءح 5)
(، َبدده ة ء دد  فددي م دد ده 116َبدده يعددءف األصدداهايي فددي  ائدل ال اددَه ) -( صدحءح 6)
فدر الع دقاليي فدي الماالدب العالءد  (، وذكدره ابدن ة939(، الحارث في م د ده )40)
(3931 .) 
، م دلف، كتداب اايمدا  وال د ور، بداب: 30( صحءح البخار ، كتاب اايمدا ، بدرقف 7)

 1661َّطعام المملهب مما يأكل، رقف: 
َاَر األوقددام والًددئه  ااِددالمء  بدولدد  المهيددَ، بدداب 8) ددهع  ال قهءدد ، و ( عددن المِه
  رَق 
، 6040، الاارايدددددي: المعفدددددف المايدددددر، ح: 6541 ( الحددددداكف فدددددي الم دددددتدرب، ح:9)

 والقص  م تًَر في كتب ال يَر، في ْ ايا َةداث الخ دق. 
 . 4500ِ ن َبي  او ، ح:  -( صحءح 10)
 (. 2680( ابن ماجه )4519(، َبه  او  )182 /2َةمد ) -( ة ن 11)
 7( ايت ر:  ين ااِالم، ص 12)
 231 اا َِلمها، ( ايظر: عرفات كامل العًي: رجاِ وي13)
 26( عاد هللا كهيلءام: العقيدَ ااِالمء ، ص14)
 ( المصدر ال ابب15)
 ( المصدر ال ابب17) 564 /3( َّ وار برو : تاريخ الحضارات العام 16)
 2075رواه البخار ، كتاب الايهع، باب َّْف من باع ةًرا، ح:  -( صحءح 18)
 َ.(، عن َب  هرير 11439الايهقي، ح: ) -( ة ن 19)
 http://www.saaid.net                 :المصدر 

 وووووووووووووووووو
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 رس ل  من رسو  هللا .. إلى كل مسلم
 

 محمد بن شعبا  َبه قر  
ِه هللا، محمٍد بن عادد هللا، وعلد   لده وصدحبه    الحمد هلل، والصالَ وال الم عل  ِر

 ومن وااه.. َما بعد: 
ال :   لمن ه ه الِر
ال   عدز  -ت ا   كل م دلف ةدي علد  وجده األرض.. ي دتظل ب دماا المدهل  ه ه الِر

َقه، ويًرب من مااه، ويد عف ب دمٍ  ونصدٍر وعقدٍل مدن خلدب هللا -وجل  ، ويأكل من ر
 جل شأيه..  -ِبحايه  -العلي القدير 

ال  ت ا   الفمء ..   ه ه الِر
ِه هللا   .. -   -من كا  قريًبا.. َو بعيًدا من ِر

ِه هللا فلء م  الفمء .  .. -   -. ولي صَ المل لِر
 َخي الحايب..  

قد تقَر ه ه الملمات، ْف ا تلقي لها باًا.. وكأيها خدهاطر عارهد  مدرت علد  عي ءدَ 
  و  تدبر َو وعين م َ لها.. 

 وقد تقَر ه ه الملمات فتت مر فيها، وفي معاييها؛ فت ت   بما هه م يد م ها.. 
 قد تمه  ه ا َو ذاب.. 

 َخالَ َوة بَ من الص ف الثايي.. وإيي 
ِه هللا   .. -   -ذاب الص ف المحب لِر

واجت داب  -عدز وجدل  -الحريص كل الحرص عل  طاعته والتي هدي مدن طاعد  هللا 
َجر..   كل ما يه  ع ه و

 المهف.. 
ِه هللا   يهم تلقاه ع د رب العالمين..  -   -ه ه الملمات هي ةف  علءَ َمام ِر

 فتعاِ مع ا.. 
 افتح َذيءَ، وعي ءَ، وك لَ عقلَ وقلبَ.. 
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هلَ  ال  ِر َر  لرَمدن َكداَ  َلدْه َقل دبن ََو  ََل َقد   -   -ةت  ت م  ِر ك  ََ َلد ر فد: )َّر س فري َذلر
يدن( ِهَر ق اْلي   َ  َوْهَه َشهر م   . 37ال س

 يا َمتي... َطءعهيي:  
د ر ال -تعددال   -يقدِه هللا  ددن  ْيار َ َوَمدن تَددَهلس  فدي محلددف الت زيدل: )مس َُ َِ َفَقدد  َََطدداَع  دده ِْ رس

ف  َة رءًظددا( ِددهَر ال  دداا اْليدد   ددل َ اَب َعَلددي هر َِ . ويقددِه عددز مددن قائددل فددي ِددهَر 80َفَمددا ََر 
يْد  َ َشدددر ُس َ َّر س  ُس ددْه َفددايَتْهها َواتسْقددها  ِْ َفْخددْ وْه َوَمددا َيَهدداْكف  َع   دده ِْ الحًددر: ).. َوَمددا  تَدداْكْف الرس

( اْلي   َقابر  . 7ال عر
 هل من عاقل يريد الف  .. ؟!!! 

 هل من لايب يرغب في ِعا َ الديءا واْلخَر؟!! 
ددهله   -، قدداِ -   -َمدد  محمددد.. اعلمددها َ  ال ددعا َ كددل ال ددعا َ فددي طاعدد  هللا وِر

َُْ -تعدددال   يَن ََي َعدددَف  ََ َمدددَ  السددد ر َلددددئر َِ َفْأو  ددده ِْ َ َوالرس َُ ددد ر  ددديَن : )َوَمدددن ْيار دددَن ال ساريَر ف مَر  َعَلدددي هر
ََ َريرءًقا( ِهَر ال  اا اْلي  يَن َوَةْ َن َْوَلدئر الرحر َهَداا َوالصس ًر يقريَن َوال دَر  . 69َوالصَر

دهله  ددصر -تعدال   -، قداِ -   -والًدقاا كدل الًدقاا فدي معصدء  هللا وِر : )َوَمدن َيع 
ل   خر هَلْه َوَيَتَعدس ْةْدوَ ْه ْيد  َ َوَرِْ ( ِدهَر ال  داا، اْليد  َُ دينن ْه َياًرا َخالردًدا فريَهدا َوَلدْه َعدَ ابن مرهر

14 . 
َهددل ال دد    كددْل مددن يريددد الف دد  ِددي الها.. لددن يحددرم م هددا ةتًمددا.. !! وهدد ا هدده مدد هج 

 به.. ولمن ه ا لن يتحقب َّا بًرط.. !!  -عز وجل  -والفماع  ال   يدين هللا 
دهله - جدل وعدال -وه ا الًرط هه؛ طاعد  هللا  فدي كدل مدا َمدر  -   -، وطاعد  ِر

َهدل ال د    َجدر، كمدا ذكدر ذلدَ علمداا األصدِه مدن  به، واجت داب كدل مدا يهد  ع ده و
 والفماع ، وكما هه مقرر في  ين هللا تبارب وتعال .. 

ددهله  ، ويددرفَّ تاايددب م هفدده، وا يددداف  عددن -   -َمددا مددن يددرفَّ طاعدد  هللا وِر
 ي مأواه والعءاذ بالل.. ِ ته.. فمن الم كد ََ  ال ار ه

ِه هللا  :   كل َمتدي يددخله  الف د  َّا مدن َبد .. قدالها: ومدن يدأب  يدا -   -قاِ ِر
ِه هللا؟!!   ِر

دِه  قاِ: من َطاع ي  خل الف د ، ومدن عصدايي فقدد َبد  .. صددقَ يدا ةايادي يدا ِر
المه علءَ..   هللا.. يا من ا ت اب ع ه الهه .. صلهات رني ِو
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 ن َخالقي: يا َمتي.. َي 
 األةب  في هللا.. 

دِه هللا  دال  ِر .. وة دن الخلدب هده ِدمته طيلد  ةءاتده، وهده -   -األخالق هدي ِر
الته   .. -   -جههر ِر

 -:   َّيمددا بعثددَ ألتمددف ملددارم األخددالق .. وتحلددي عائًدد  َم المدد م ين -   -قدداِ 
:   كا  قر ًيا يمًي  -   -ةاِ ياي هللا  -رهي هللا ع ها   عل  األرض .. فتقِه

هله.. وكدل معصدء  َو خلدب  َ  َيه: كل فعل ة ن، وخلب قهيف كريف.. يحبه هللا وِر
هله..   ِيئ.. يبغضه هللا وِر

 لحظ  من فضلَ..  
دددِه  يدددأمرب.. بالصددددق .. باألمايددد .. بالهفددداا بالعهدددد.. بح دددن الفدددهار..  -   -الِر

 بغَّ البصر.. 
ًءا.. َو فاِددًدا م  ددًدا.. َو ظالًمددا.. َو مالًقددا وكدد لَ يددأمر بددأَا تمدده  كدد اًبا.. َو مرتًدد

 لبصرب في الحرام.. 
 وال ائدَ وال تءف :  

   َّ  الرجل ليدرب بح ن خلقه  رج  الصائف القائف  صحءح. 
 يا َمتي:  

دال  األخيدَر.. َيدتف خيدر َمد  َخرجدَ لل دا ..  َيتف األم  الخاتمد .. َيدتف َصدحاب الِر
فها وتعلها في الديءا واْلخدَر وْت  َصدروا وإا.. َّ  تدركتف ؛ ت -   -اِتم لها بأخالقي 
 َخالقي ِو تي: 

 فالهالب الهالب.. الحيَر الحيَر.. الهزيم  الهزيم 
 يا َمتي.. َصلحها وكهيها من المصلحين:  

ددِه هللا  .. ِءمضددي الزمددا  ويمددر.. وتتعاقددب األجءدداِ جيددل صددالح -   -يددا َمدد  ِر
   والم  دو .. والفزاا من ج   العمل.. يصلح.. وجيل يلثر يءه ال  ا

 يا َمتي:  
 له عاصرتف الم  دين في األرض.. ا تصمتها.. 
 له عاصرتف من ي رق َمهاِ األم .. ا تصمتها.. 
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لددده عاصدددرتف مدددن ياعملدددف َطعمددد  م دددرط   )َ  ت ددداب ال دددرطا  واألمدددراض(.. ا 
 تصمتها.. 

 كال.. ا تصمتها وإا تمهيها مثلهف.. !! 
 ا ت علها؟!!! فماذ

 ارفضها كل َشلاِ الظلف والظالمين.. 
ا تخضعها للظلف وترهها به،، بدل قهلدها الحدب ولده كدا  مدًرا.. ولده كدا  ع دد ِدلاا  

 جائر.. 
ْه َّر  ْك ددْتف  دده  ًَ َهددل الحددب.. وا تخًددها فددي هللا لهمدد  ائددف.. )َفددالَلْ َََةددبر ََ  َتخ  ددايدوا  ِو

 . 13مرْ مر ريَن( التهن  
يددهم َ   -ع دده َورهدداه-تعددال   -ايتصددرت األمدد  بددأبي بلددر الصددديب رهددي هللا فلقددد 

 وقف في وجه المرتدين.. 
 وناامام َةمد يهم مح   خلب القر  .. 

فمايها رجااً  الهاةد م هف يز  َم  بأكملها.. كما كا  ةاِ َجددا يا الصدحاب  رهدها  
 .. -   -حايب محمد عليهف.. الفيل الرنايي.. خريج مدِر  ال-تعال   -هللا 

دِه هللا  :   َّ  ال ددا  َّذا َروا الظلدف )َو الظددالف( فلدف يأخدد وا علد  يديدده -   -قداِ ِر
 َوشَ هللا َ  يعمهف بعقاب  صحءح. 

 يا َمتي.. َبًر :  
معلدف وهده ياصددركف  -عدز وجدل  -يدا َمتدي ا تحزيدي.. يدا َمتدي ا تخضددعي.. فدالل 

( محمد  يد  َّ  يصرتمهه.. )َيا ََيرَها الس ر  َداَمْمف  َ  ََق  ْكف  َوْيَثاَر َ َي ْصر  ُس يَن  َمْ ها َّر  َت ْصْروا 
7 . 
 يا َم  ااِالم..  

 كل ه ا الهها  والضعف ِيتغير ويتادِ.. َّل  عز ويصَر وتملين.. 
فقددَ.. اْاتددها علدد  الحددب.. و افعددها ع دده ةتدد  ال هايدد .. واعلمددها َيدده  ائًمددا.. الغلبدد  هلل 

هله و   : -تعال   -للم م ين.. قاِولِر
ْ ْمترفر ْيدهررهر َوَلده  َكدررَه ال َمدافرْروَ  * ْهدَه السد ر  ََ  ُس ف  َو َهاهرهر ر برَأف  ُس دَل )ْيرريْدوَ  لرْءا  رْ وا ْيهَر  َِ ر 

درر   ً ينر ْكلَرهر َوَله  َكررَه ال ْم َرْه َعَل  الدَر ينر ال َحبَر لرْءظ هر هَلْه برال ْهَد  َو ر ْكهَ ( الصدف اْليدات َرِْ
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8 ،9 . 
َلْمدددهَ (  دددنس ال ْمَ دددافرقريَن َا َيع  مر ريَن َوَلمر دددهلرهر َولرل ْمددد   َْ َولرَرِْ دددزس ر ال عر وقددداِ عدددز مدددن قائدددل: )..َوللرس

 .8الم افقه  
 وال الم علءلف ورةم  هللا ونركاته. 

 http://www.saaid.net                 :المصدر 
 وووووووووووووووووو
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 مع المخ لفين المح ربين  تع مل النبي 
 

  . محمد بن َّبراهءف الحمد
َّلدد  خءددار الحددرب؛ فهددل يع ددي ذلددَ َ  يتفددر   -علءدده الصددالَ وال ددالم  -وإذا جدد ح  

ََ الدماار  و  مراعاَ لعهد َو ةرم ؟  ِْ واألخير ِ   من الرةم ، ويله  هدْفه األو
ددددِه هللا   اب، َوةلددددام مح هفدددد  بددددالرفب، لهددددا   -   -ا، َّ  الحددددرب فددددي شددددرع  ِر

 والرةم . 
فمن الرفب ال   َقام علءه ااِالم ِءاِته الحرنء  َيه م   من التعدرض بداألذ  لمدن 
لددف ي صددداها َي  ددهف للقتددداِ كالرهبددا ، وال الةدددين، وال  دداا، واألط ددداِ، والًددءخ الهدددرم، 

 واألجير، والمعتهه، واألعم ، والزسمرن. 
 تل األعم ، والزسمرن وله كايا ذو  َر  في الحرب وتدبير. ومن ال قهاا من ا يفيز ق

وا يفدَه قتدْل ال  داار وإ  اِدتعملن لحراِد  الحصده  َو رمدين ب حده الحفداَر، و ليددل 
تَددْدوا( )البقددَر: -تعددال -هدد ا قهلدده  يَن ْيَقدداترْلهَيْمف  َوا َتع  ر السدد ر ُس دداريلر  َِ ( 190: )َوَقدداترْلها فرددي 

 مقابل  القتاِ. ففعل القتاِ في 
عل  َ  من ا يقاتل ا يقتل، ةين وجد امرََ في بعدَّ الغدزوات  -   -ويبه ال اي 

 [1قتيل ؛ فأيمر ذلَ، وقاِ:  ما كايَ ه ه لتقاتل!   ]
د وا  وإذا وه  المحارنه  األط اِ وال  اا َمامهف، وجب المف عن قتالهف، َّا َ  َيتسخر

 مه   ائَر ال ها عل  ج ديا. ذلَ ذريع  لل صر علي ا، ويخً  َ  ت
 [. 2:  وا تمثلها، وا تقتلها وليدًا ]-   -وا يفيز ااِالْم التمثيَل بالمحارب، قاِ 

َعددفر  -   -وخددرج َبدده  او  وابددن ماجدده مددن ةددديث ابددن م ددعه  عددن ال اددي  قدداِ:  
َهْل اايما  ]  [. 3ال ا  قرتلً  

ملهددا َّلدد  الددهاَ، وقددد َيمددر َبدده بلددر ويم دد  مددن ةمددل الددرؤو  مددن بلددد َّلدد  بلددد، َو ة
هدد ا؛ فقددد رو  الايهقددي عددن عقبدد  بددن عددامر الفه ددي َ   -رهددي هللا ع دده-الصددديب 

يب  -عمددرو ابددن العدداص، وشددرةايل بددن ة دد   بعثددا عقبدد  بريدددًا َّلدد  َبددي بلددر الصدددَر
بَر  ي اق باريب الًام؛ فلما قدم عل  َبي بلر َيمر ذلَ، فقداِ لده  -رهي هللا ع ه

ِه هللا فإيهف يص عه  ذلَ. عقب :   يا خلء   ِر
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تر ا ن ب ار  والروم؟   ِ  قاِ َبه بلر: ََفا
، وإيما يل ي المتاب والخار. ]  [4ا يحمل َّلَيَ َ  َر ن

مَر بن ج دب َ  ال اي     -َوخرج َةمد َوبه  او  من ةديث عمرا  بن ةصين ِو
 [5كا  ي ه  عن الْمث ل . ] -

َعضددائه، وتًددهيه خلقدده قاددل َ  ْيقتددل َو بعددده، وذلددَ  والمثلدد : تعدد يب المقتددِه بقادد 
َعضائه. ]  [6كأ  يفدع َيْ ه، َو تصلف َذْيه، َو ت قأ عيْ ه، وما َشبه ذلَ من 

ولف يًرعر ااِالْم لألِير ةلمدًا واةددًا، بدل جعدل َمدره مهكدهًا َّلد  األميدر الد   يقددر 
 مصلح  الحرب، وله َ  يخلي ِايله ب داا َو بغير فداا. 

َعاد  َةدْد الف دد األمدا  و  من َ ب الحرب في ااِالم الهفداْا بتدأمين المحدارب؛ فدإذا 
ألةد المحارنين، وجب اةترام ه ا التأمين، وا يفَه ألةد َ  يتعرض ل لَ المحارب 

 بأذ . 
 [7:  وي ع  ب متهف َ ياهف . ]-صلهات هللا علءه-وإل  ه ا يًير قهله 
ايئ ب َ َبي طالب لرجل مدن المًدركين، وقداِ تأمين َم ه -   -وقد َمض  ال اي 

 [8لها:  قد َجريا من َجرت يا َم هايئ . ]
َهدل بلدد بدالعراق، فمتدب قائدد الفدءش  وةدث في عهد عمر بن الخااب َ  عاددًا ََمسدن 
وهه َبه عايدَ َّلد  عمدر يأخد  َريده فدي هد ا التدأمين، فمتدب َّلءده عمدر:  َّ  هللا عَظدف 

 [.9ا ةت  ت ها؛ فهفها لهف وايصرفها ع هف . ]الهفاا، فال تمهيه  َويءا
ل العدو،  ومن   اب الحرب في ااِالم، ومما ْيَفلَري مع   الرفب والرةم  مفاملْ  ِر
ددِه العدددو فددي شددأ  الصددلح َو غيددره ممددا يءدده  وتددرب التعددرض لهددف بددأذ ؛ فقددد يددأتي ِر

ددل بددأذ ، َو   يلهيددها فددي تخ ءدد  شددر الحددرب؛ فمددن ة ددن الددَر  َ  ا ْيَتَعددرسض للِر
دددال  بدددين  َمدددن ةتددد  يعددده وا َّلددد  قدددهمهف؛ فدددإ  التعدددرض لهدددف بدددأذ  يقاددد  صدددل  الِر
دل بهدا َّلد  عددم الددخِه فدي الحدرب، َو  ال ريقين، وي د طريب الم اوهات التدي ْيَتهِس

 َّيهائها َّذا كايَ ياشب . 
ددله قهمدده ابددالغ مددا عزمددها  ددِه بددأذً  ولدده َِر وملددارم األخددالق تددأب  َ  ْيَتَعددرسض لِر
علءدددده مددددن محارنت ددددا، َو صدددددر م دددده كددددالم فددددي تعظددددءف َمددددر قهمدددده بقصددددد ال خددددر َو 

 اارهاب. 
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[ .  [10وقد جر  يظام ااِالم في الحرب عل  ه ا األ ب المقاِه
ددِه هللا  ددِه هللا َلقردَي فددي  -   -قددم َبده رافدد  بلتداب مددن قدريش َّلد  ِر فلمدا َر  ِر

ِه هللا: َّيي  دِه هللا  -وهللا-قلبه ااِالم، فقاِ: يا ِر   -ا َرج  َّلديهف َبددًا، فقداِ ِر
 -   َما َيي ا َخء  بالعهد، وا َةبْ  الْاْرَ ، ولمن ارج  فإ  كا  في قلبَ الد  :

 في قلبَ اْل ، فارج  . 
ِه هللا   [11، َوِلمَ. ]-   -قاِ: فرجعَ، ْف َقالَ َّل  ِر

رونددده، تلدددَ فدددي ة -   -هددد ه ياددد َ مدددن خلدددب الرةمددد  التدددي كايدددَ تصددداةب ال ادددي 
الرةمدد  التددي َغيسددرت يظددرََ ال ددا  مددن بعددده للحددرب؛ َّذ يظددرتهف تع ددي َ  مادددَ الًدد ق  

 م اقَّ للحرب التي تع ي الْملهَح، والعاه ، والق َه بلل ةاِ. 
ونخاصد  مدا يددراه اليدهم مدن ةددروب هد ا العصددر التدي تأكدل األخضددر والءداب ، وتت ددف 

 وا بعد يهايتها.  بالهةًء ، وا تعرم الرةم  ا في َْ ائها
ددديَر ياي دددا األعظدددف يفدددد هددد ا المع ددد  ائحدددًا  غيدددر َ  ال ددداظر فدددي تاريخ دددا المفيدددد، ِو

، وتمل دده مددن األعددداا الدد ين -   -بعددد يصددره  -كدد لَ-ويددراه  -كمددا مددر-واهددحًا 
لمهه.  ، ولف َيَدعها طريقًا في ِايل َّي ائه َّا ِو  ياصاهه العداَو

يدهم  -علءده الصدالَ وال دالم  -يظر َّلد  مدا كدا  م ده وإذا َر ت مثاًا يثاَ ف ا ب فدا
َوصدحابه مددا  -   -فدتح ملد  الد   ةصدل بعدد صددراع مريدر، ونعدد َ  فعلدها بدال اي 

 فعلها. 
صددف، وظ ددَ قددريش الظ دده ؛  ددهار بالمرع  فع دددما ايتصددر علدديهف، َوةدداط بهددف َّةاطدد  ال َر

بدابَر والاغداَ مزهدهًا لعلمهف ب ها ص ءعهف ال ابب، وة اها َيه ِيدخل مل   خِه الف
فاجددأهف بددأ  جدداا متهاهددعًا متخًدددعًا لرندده، غيددر َمز هددهٍَ ب صددره، وا شدددامَ  -م تقمددًا 
 بأعدائه. 

وع دما َر  قريًًا وهف يتهقعه  ااجهاَ عليهف، وَر  جمهع الصحاب  وعيهيهف َتَتَلمسْظ 
دوا خضدراا قدريش ةتد  يايد -   -َتَلمرَظ الحءسات وهف ي تظرو  َ ي  َّشاَر من ال اي 

 مخاطبًا قريش:  ما تظ ه  َيي فاعل بلف؟   -علءه الصالَ وال الم  -قاِ ال اي  -
 قالها: َخ كريف وابن ٍَخ كريف. 
 [12قاِ:  فاذهاها فأيتف الالقاا . ]
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ولقددد كددا  لتحلَرددي الم ددلمين بددأ ب الحددرب مددن الرةمدد  وال ددماة  َْددر بددالي فددي ي دده  
َعفاه  َعدائهف؛ ةيث  َهله، وة نر معاملتهف. كثير من   ا بدين ااِالم، وياءَره، ورةم ر 

بددل لقددد وجدددوا عدددًا ورةمدد  لددف يفدددوها ع ددد ب ددي ملددتهف، ممددا ةدددا بلثيددر مدد هف َّلدد  
 الدخِه في ااِالمر، والحها ْث في ه ا ال ءاق ا تما  تحص . 

عن  وإ  تعفب بعد ه ا كله فأعفب من ص ء  كثير من الظالمين البعيدين كل البعد
العدددِ، وةقددائب التدداريخ، ممددن يصدد ه   يددن ااِددالم وياءدده وَهلدده بالق ددَه والهمفءدد ، 
والتاددرم واارهدداب َّلدد  غيددر ذلددَ ممددا هدده محددَّ افتددراا، ومحاولدد  للصددد عددن  يددن 

 ااِالم. 
والحقءق  الماْل  للعءا  تقِه بأ  ااِالم  يدن الرةمد ، والرفدب، والت دامح؛ فمداذا فعدل 

وا علددد  خصدددهمهف؟ هدددل تماسدددروا، وت دددلاها، واِدددتادوا؟ وهدددل الم دددلمه  ةدددين ايتصدددر 
 ايتهلها األعراض، وقتلها الًيهخ، وال  اا، واألط اِ؟ 

ع دما ايتصر عل  خصهمه ال ين كدايها ي ذويده َشدد األذ ؟  -   -ماذا فعل ال اي 
 َلف يلن يص ح ع هف؟ ويمنس عليهف بال اي واألمهاِ؟ 

روا علدد  ك ددر  وقءصددر؟ هددل خددايها وغدددروا؟ هددل ومدداذا فعددل الم ددلمه  ع دددما ايتصدد
تعرسهها لل  اا؟ وهل َِاؤوا للرهبا  في األ يَر؟ وهدل عداْها فدي األرض ف دا ًا؟ وهدل 

َِ، وقاعها األشفار؟   هدمها الم ا
وماذا فعل صالح الدين لما ايتصر عل  الصليايين الد ين فعلدها بالم دلمين األفاعيدل، 

ماذا فعل بهف صالح الدين لما ايتصر عليهف؟ َلف يص ح عن ويمسلها بهف َيسما ت ميل؟ ف
 قائدهف؟ ويعالفه؟ ويالب ِراةه؟ 

َهدل ال مد  فدي بدال  الم دلمين عادر العصدهر المتااولد  َّلد  يهم دا  وماذا كايَ َةدهاِ 
 ه ا؟ َلف يلهيها ي عمه  باألما ، والعدِ، وااة ا ؟ 
 من ب ي جلدتهف؟  َلف يفدوا من عدِ الم لمين وإة ايهف ما لف يفدوه

فهدد ه المهاقددف ال ايلدد  َومثالهددا كثيددر فددي تدداريخ الم ددلمين، ممددا كددا  لدده َبلددي األْددر فددي 
 محب  ال ا  لإلِالم، والدخِه يءه عن ق اع  ويقين. 

 َفغير الم لمين يقهم به ا؟  لغرب يقدم مثل ه ه ال ماذج؟ 
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دددهلي ي، ولي ددددتالين، الفدددهاب مددددا تدددراه، وت ددددمعه؛ فمدددن َيددددن خدددرج هتلددددر، ومِه  ددددين، ِو
ومفرمه الصرب؟ َلء َ َورنا هي التي َخرجَ ه اا َومثدالهف مدن الًدءاطين الد ين 

 قتلها الماليين من البًر، واقَ م هف البًري  الهيالت َّْر الهيالت؟ 
 َا يعد َولئَ هف طالئ  ةضاَر َورنا؟ َفَمنر الهمج الق اَ العتاَ َّذًا؟ 

  وَمنر المتارفه  اارهابيه  ةقءق ؟
ْف َمنر ال ين ص عها الق ابل ال هويد ، والع قه يد ، وال ريد ، والفْرهمءد ، َوِدلح  الددمار 

 الًامل؟ 
ْها الههاا بالعها م، واأليهار بالمايدات؟   ومن ال ين لهس

ومن ال ين ي دلمه  الادرق القد َر التدي ا تمدَ َّلد  العددِ، وا َّلد  شدرم الخصدهم  
 بًيا؟ 

ا؟ وي ددرقه  َمددهاِ الًددعهب وةريدداتهف؟ ومددن الدد ين ي ًددرو  مددن الدد ين ْيَعقَرمدده  ال  ددا
 اايدَ؟ 

 َلء  الغرب، ومن ي ير في ركابهف؟ 
 ومن ال   يدعف اليهه  وهف في قم  الت لَ واارهاب؟ 

 وماذا ةصل في محاكف الت تءش، وما َ راب ما محاكف الت تءش؟ 
 ين؟ وماذا ةصل في بعَّ ال فه  كأبي غريب وغيره مما ي د  له الفا

 ه ه هي الحقءق  الهاهح ، وه ا هه اارهاب والت لَ. 
د س  واةددَ مدن الظلدف  ِْ وا يع ي ذلَ بحاِ من األةهاِ َ  يلده  غيدر الم دلمين علد  

 والت لَ والفاروت، ا بل َّ  فيهف من هه قائف بالعدِ، بعيد عن الظلف. 
هف، َوي  دددهف َمدددا جهدددا  الم دددلمين اةقددداق الحدددب، وقمددد  الباطدددل، و فددداعهف عدددن  يددد 

 ونال هف فلء  َّرهابًا، وإيما هه العدِ بعي ه. 
ومددا يحصددل مددن بعددَّ الم ددلمين مددن الخاددأ فددي ِددلهب ِددايل الحلمدد  فقليددل ا يلددا  
ي كر بفايب وةًء  الغرب، وتبعته تعه  عل  من َخاأ ال ايل وا تعه  عل  الدين، 

َهد ل ااِدالم ي مدرو  مثدل ذلدَ وا عل  الم لمين، وا ْيَقرر عليها من قدام بهدا، بدل َّ  
 َشد اايمار. 
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وهلددد ا ي بغدددي للعاقدددل الم صدددف؛ َ  ي ظدددر َّلددد  األمدددهر كمدددا هدددي بعيددددًا عدددن الظلدددف 
 والتزوير وال ظَر القاصَر. 

ونعددد هددد ا فدددإ  كدددا  لإلي دددا  مدددن عفددٍب فإيددده مدددن األورنيدددين، واألمريلدددا ؛ ةيدددث لدددف 
ًدد هه، وهددده َجددلر مدددن كددل مدددا يلتًدد ها ةقءقدد  الددددين ااِددالمي وعظمددد  ياءَردده يءمدددا اكت

اكتً هه، َوهمن لل عا َ الحقءقء  مدن كدل مدا وصدلها َّلءده؛ فهدل هدف جداهله  بحقءقد  
 ااِالم ةقًا؟ َو َيهف يتعامه  ويصدو  ع ه؟! 

 َّ  كايَ األول ، فهي مصيب ، وإ  كايَ الثايء  فمصياتا ! 
 هد17/10/1428 
 --------------- 
 (. 4791( وابن ةبا  في صحءحه )2669)[ َخرجه َبه  او  في ِ  ه 1]
 (. 1731[ رواه م لف )2]
 (. 2681( وابن ماجه )2666[ َبه  او  )3]
 . 9/132[ ِ ن الايهقي 4]
 (. 2667، َوبه  او  )460و  440و  4/439[ الم  د 5]
 . 392-1/390[ ايظر جام  العلهم والحلف ابن رجب 6]
 (. 4530خرجه َبه  او  في ِ  ه )( َو2623[ َخرجه الحاكف في م تدركه )7]
 (. 336( وم لف )5806و  3000و  350[ َخرجه البخار  )8]
 . 3/188[ تاريخ الاار  9]
ائل ااصالح 10] ، و  اب الحرب في ااِالم للًءخ محمدد 118-1/117[ ايظر ِر

 . 45الخضر ة ين ص
ةمددد فددي ( َو2758( َبدده  او  فددي ِدد  ه )6538[ َخرجدده الحدداكف فددي م ددتدركه )11]

 (. 23908م  ده )
 . 8/18، وفتح البار  ابن ةفر 9/118[ ايظر ِ ن الايهقي المار  12]

ومدا مضد  مدن َةلدام الحدرب و  ابهدا َّيمددا هده يدزر ي دير مفمدل، َمدا ت اصديل ذلددَ، 
واِتث اااته َوةلامه فهي ماثْه  في الت اِير، وكتب ال قده، وشدروح الحدديث، والمتدب 

 الفها  وما َّل  ذلَ. التي َفر ت في الحرب، و 
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، والمغ ي ابن 4/90، وشرح فتح القدير ابن الهمام 10/5ايظر المب هط لل رخ ي 
، و  اب الحددددرب للًددددءخ محمددددد 10/150، وروهدددد  الاددددالاين لل ددددهو  9/326قدامدددد  

 الخضر ة ين، وقهاعد الحرب في الًريع  ااِالمء  للًءخ عهاض الهذي ايي.
 http://www.toislam.netالمصدر: 

  وووووووووووووووووو

http://www.toislam.netالمصدر/
http://www.toislam.netالمصدر/
http://www.toislam.netالمصدر/
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 الخال  النبوي 
 

 الًءخ َّبراهءف الحقيل
ل اب َّا رةم  للعالمين )َ(   وما َِر

ددله،  الحمددد هلل؛ رةددف هدد ه األمدد  الخاتمدد  فأكرمهددا بأفضددل خلقدده، ونعددث فيهددا خدداتف ِر
 ددده، َوشدددهد َا َّلددده َّا هللا وةدددده ا يحمدددده علددد  عظدددءف يعمددده، ويًدددلره علددد  تعدددد  م 

شريَ له }كتب عل  ي  ه الرةم  لءفمعد مف َّلد  يدهم القءامد  ا ريدب يءده( َوشدهد َ  
؛ كا  َرةف يادي ألمتده، َوشددهف  ، وال عم  الم دَا هله، الرةم  المهدَا محمدا عاده وِر

لف ونارب علءه وعل   له و  َصحابه ش ق  ويصحا، َوكثرهف ع ها وص حا، صل  هللا ِو
َواجه َوتباعه َّل  يهم الدين.   َو

؛ فال م فداَ للعبدا  -عز وجل  -وي  ي بتقه  هللا  -َيها ال ا -َما بعد: فأوصءلف  
َتهف ا يم هف ال ها وا هف يحزيه (.   يهم القءام  َّا بها }وي ف  هللا ال ين اتقها بم ا

عددز  -هف كايددَر، وهدده بعبددا ه عظءمدد ، وم تدده علددي-تعددال   -َيهددا ال ددا : رةمدد  هللا  
ذو الرةمدد  الماملدد  التددي ا يعتريهددا يقددص بهجدده مددن الهجددهه، ولددء  العفدددز  -وجددل 

د   والضعف باعثا عليها بحاِ من األةهاِ؛ وإيما هي رةم  الرةءف الدرةمن، الد   ِو
 كل شيا رةم  وعلما. 

وَعظف رةم  ةظيَ بها ه ه األم  من الدرب جدل جاللده: اختصاصدها ب ادي الرةمد ، 
بدده ال اددهات، َوخددرج العبددا  بدده مددن الظلمددات، َويددِز باركتدده -تعددال   -   خددتف هللا الدد

َيددهاع الرةمددات، فأهددل األرض يتراةمدده  بهددا َّلدد  يددهم القءامدد ، وصدددق هللا المددريف َّذ 
ل اب َّا رةم  للعالمين(.  : }وما َِر  يقِه

الته  اهَ عل  التي بلغها عن رنه جل في عاله قد َف -علءه الصالَ وال الم  -فِر
اايد  والفدن،  -علءده الصدالَ وال دالم  -العبا  بأيهاع الرةمات، وشملَ الرةم  بده 

والايددر والحيددها ، والمدد من والمددافر، والاددر وال دداجر، ومددا مددن َةددد علدد  األرض م دد  
َّل  يهم ا ه ا وإل  يهم القءام  َّا َصابه شديا مدن  -علءه الصالَ وال الم  -بعثته 

واصدل  للعدالمين كلهدف؛ ولد لَ جداا فدي ةدديث -تعدال   -ا هللا تلَ الرةم  التي جعلهد
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ل َيه  (( رواه  -علءه الصالَ وال الم  -مِر قاِ: ))يا َيها ال ا  َّيما َيا رةم  مهدَا
 الدارمي وصححه الحاكف. 

َوخددص العددالمين بتلددَ الرةمدد ، َوكثددرهف ةظددا م هددا: مددن  م ددها بدده وعددزروه ويصددروه  
عده َولئدَ هدف الم لحده ، وفالةهدف يلده  فدي الدديءا واْلخدَر، واتبعها ال هر ال   َيِز م

ِه  رةم  للعالمين جاا ك لَ بال ص علد   -   -وكما جاا ال ص القر يي بأ  الِر
}يد من بدالل ويد من -تعال   -رةم  للم م ين في قهله  -علءه الصالَ وال الم  -َيه 

 للم م ين ورةم  لل ين  م ها م مف{. 
لمن  من به، و ا  بدي ه:  عاؤه لهف؛ َّذ كا   -الصالَ وال الم  علءه -ومن رةمته  

يلثددر مددن ذلددَ، وا ِددءما َّذا تدد كر ةدداِ األياءدداا ال ددابقين مدد  َممهددف، فتغلبدده رةمتدده 
: -رهددي هللا ع همددا  -ألمتدده فيدددعه لهددف؛ كمددا رو  عاددد هللا بددن عمددرو بددن العدداص 

ءف }رب َّيهن َهللن كثيرا من في َّبراه -عز وجل  -تال قِه هللا  -   -)َ  ال اي 
}َّ  تعد بهف فدإيهف ببدا ب  -علءه ال الم  -ال ا  فمن تبع ي فإيه م ي{ وقاِ بء   

يديده وقداِ:  -علءده الصدالَ وال دالم  -وإ  تغ ر لهف فإيَ َيَ العزيدز الحلدءف{ فرفد  
-: يددا جاريددل، اذهددب َّلدد  محمددد -عددز وجددل  -اللهددف َمتددي َمتددي، ونلدد ، فقدداِ هللا 

َع دِه هللا  -علءه ال الم  -ف له: ما يبلءَ؟ فأتاه جاريل  -لفورنَ  ف أله، فدأخاره ِر
-   -  َِعلف-بما قا : يا جاريل، اذهب َّل  محمد فقل: -تعال   -فقاِ هللا  -وهه 

 َّيا ِ رهءَ في َمتَ وا ي هاب( رواه م لف. 
ِدب  فدي يهما فقاِ: ))َيما رجدل مدن َمتدي ِدااته  -علءه الصالَ وال الم  -وخاب  

غضا ، َو لع ته لع   فإيما َيا من ولد   م َغضب كمدا يغضداه  وإيمدا بعث دي رةمد  
 للعالمين فاجعلها صالَ علءه يهم القءام (( رواه َةمد. 

بأمتدده َيدده قدددمهف علدد  ي  دده فددي  عددَه  -علءدده الصددالَ وال ددالم  -ونلددي مددن رةمتدده  
َعادداه هللا  َعادد  األياءدداا -تعددال   -مفابدد   قالدده، فلددف يخصددها ل   دده بددل َّياهددا كمددا 

قدداِ: ))لمددل  -   -عددن ال اددي  -رهددي هللا ع دده  -ا خرهددا ألمتدده؛ كمددا رو  َيدد  
ياددي  عددَه قددد  عددا بهددا فاِددتفيب ففعلددَ  عددهتي شدد اع  ألمتددي يددهم القءامدد (( رواه 

قداِ: قداِ  -رهي هللا ع ده  -الًءخا ، وفي رواي  لهما والل ظ لم لف عن َبي هريَر 
دِه هللا  : ))لمدل يادي  عدَه م دتفاب  فتعفدل كدل يادي  عهتده وإيدي اختبددأت -   -ِر
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 عهتي ش اع  ألمتي يهم القءام  فهي يائل  َّ  شداا هللا مدن مدات مدن َمتدي ا يًدرب 
َعظف رةمته ب ا، وما َشد ةرصده علي دا!!  المه علءه، ما  بالل شيئا(( صلهات رني ِو

قدددد  ْدددرهف علدددد  ي  ددده، وخصددددهف ََْيددداَلْم الم م ددده  بدددده َ  َةادددهه وعدددزروه ويصددددروه، و 
بدعهته، في مهقف يا له من مهقف؟! وهللا ا يلهمهف عل  ذلَ َّا كافر لف ي من بده، 

ِه   . -   -َو م افب يخ ي ك ره، َو جاهل لف يعرم فضل الِر
رةمددد  للعدددالمين َّا وقدددد شدددملَ رةمتددده  -   -َ  ال ادددي -تعدددال   -ومدددا َخادددر هللا  

ذلَ َ  المًركين  عها عل  َي  هف بالع اب فقالها }اللهف َّ  الم ار والم افقين، ونءا  
كدا  هدد ا هده الحددب مدن ع دددب فددأمار علي دا ةفدداَر مدن ال ددماا َو ائت دا بعدد اب َلددءف{ 

في ةءاته }وما كا  هللا لءع بهف َويدَ  -   -ع هف بارك  ال اي -تعال   -فرفعه هللا 
ااِدتغ ار الد   شدرعه لهدف، و لهدف يب -علءده الصدالَ وال دالم  -فيهف{ َوما بعد مهته 

 علءه }وما كا  هللا مع بهف وهف ي تغ رو {. 
ولما اشتد به َذ  المًركين، وصددوا عدن  عهتده، وعد بها َصدحابه، ولحقده مدن الهدف  

مددا لحقدده؛ اِددتأذيه ملددَ الفبدداِ َ  يهلددَ المًددركين، وي ددحقهف بددين جالددين عظءمددين؛ 
َذاهددف لدده، َومهلهددف مددَر بعددد مددَر، ولددف  رغددف شدددَ -علءدده الصددالَ وال ددالم  -فددرةمهف 

علءده  -ي تصر ل   ه لما جااه ال صير، بل غلاَ رةمته لقهمه ايتقامده ل   ده؛ فقداِ 
: ))بدددل َرجددده َ  يخدددرج هللا مدددن -علءددده ال دددالم  -لملدددَ الفبددداِ  -الصدددالَ وال دددالم 

 َصالبهف من يعاد هللا وةده ا يًرب به شيئا(( مت ب علءه. 
دداب ذلددَ َيدده مددا  َرا  عدد اب َمتدده، بددل ابتغدد  َ  يلدده  ذخددرا لهددف، وخيددرا متقدددما  ِو

   -عن ال ادي  -رهي هللا ع ه  -يفدويه َمامهف بعد وفاتهف؛ كما رو  َبه مِه  
َّذا َرا  رةمدد  َمدد  مددن ببددا ه قددبَّ يايهددا قالهددا  -عددز وجددل  -َيدده قدداِ: ))َّ  هللا  -

دل ا بدين يدديها، وإذا َرا  هلمد  َمد  عد بها ويايهدا ةدي فأهلمهدا وهده  ففعله لها فرطا ِو
 ي ظر فأقر عي ه بهلمتها ةين ك بهه وعصها َمره(( رواه م لف. 

علءددده  -ولمدددا  عدددا علددد  المًدددركين بدددالفهع فأصدددابهف شدددلها َّلءددده مدددا وجددددوا فدددرةمهف  
رهدي هللا  -فعا  يددعه لهدف بالغيدث ف دقها؛ كمدا رو  ابدن م دعه   -الصالَ وال الم 

َع َردي  -   -عدن ااِدالم فددعا علديهف ال ادي : )َ  قريًا َبا وا -ع ه  فقداِ: اللهدف 
ف، فأخ تهف ِ   ةت  هلمها فيها َوكلها الميتد  والعظدام، ويدر   عليهف ب ب  ك ب  يِه
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الرجل ما بين ال ماا واألرض كهيئ  الدخا ، ففااه َبه ِ ءا  فقاِ: يا محمد، جئَ 
اه الًدءخا ، وفدي روايد  للايهقدي: تأمريا بصل  الرةف وإ  قهمَ قدد هلمدها فدا ع هللا( رو 

َهل مل  فقالها: يا محمد َّيَ تزعف َّيَ بعثَ رةم  وإ   )ففااه َبه ِ ءا  ويا  من 
ِه هللا   ف قها الغيث(.  -   -قهمَ قد هلمها فا ع هللا لهف، فدعا ِر

، هللا ا ع علد  المًدركين، -رهي هللا ع هف  -ولما قاِ له َةد َصحابه  دِه : )يدا ِر
 لف َبعث لعايا وإيما بعثَ رةم ( رواه م لف.  قاِ: َّيي

شدديد األِد ، كثيدر الحدز  علد  مدن لدف يد من مدن  -علءده الصدالَ وال دالم  -وكا   
 -قهمه، ا يه دأ بعدءش وهده يدراهف علد  الم در؛ رةمد  بهدف، وشد ق  علديهف، فعاتبده هللا 

يث َِ ا{ َ : في ذلَ }فلعلَ باخ  ي  َ عل   ْارهف َّ  لف ي م ها به ا الحد-تعال  
لعلَ مهلَ ي  َ َو قاتلها َِ ا علديهف َّذ لدف ي م دها، وفدي اْليد  األخدر  }لعلدَ بداخ  

بقهلده -تعدال   -ي  َ َا يلهيها م م ين{ واشتدت به الح َر عليهف ةتد  خاطبده هللا 
}فددإ  هللا يضددل مددن يًدداا ويهددد  مددن يًدداا فددال تدد هب ي  ددَ علدديهف ة ددرات َّ  هللا 

ه رنه علءف بما يص عه { و  }قد يعلف -تعال   -في ةزيه ه ا بقهله  -عز وجل  -ِالس
 َّيه لءحزيَ ال   يقهله  فإيهف ا يل بهيَ ولمن الظالمين بآيات هللا يفحدو {. 

لقددهٍم كدد بهه واِددتهزاوا بدده  -علءدده الصددالَ وال ددالم  -َّيهددا وهللا لرةمدد  عفيبدد  م دده  
ده، وقتلددها َصددحابه، وةدداولها قتلدده وندي دده، و ذوا َتباعدده، واهدداروه َّلدد  الهفددَر عددن بلدد

غير مَر، وجمعها الفمهع لحرنه، وجرةهه في َةد، وك روا رناعيتده، وهًدمها الاءضد  
عل  َرِه، وم  ذلدَ كلده يدرةمهف ويأِد  علديهف، ويحدز  ألجلهدف، وي دتغ ر لهدف قادل 
َ  ي هد  عدن ذلدَ يءقدِه ))اللهدف اغ در لقدهمي فدإيهف ا يعلمده (( ولدف يلدن َشددس فرةددا 

فقدداِ:  -رهددي هللا ع دده  -بًدديا فرةدده بهاةددد مدد هف يدددخل فددي ااِددالم؛ رو  َيدد  
يعده ه فقعدد ع دد  -   -فمدرض فأتداه ال ادي  -   -)كا  غالم يهه   يخدم ال ادي 

، -   -َرِدده فقدداِ لدده: َِددلف، ف ظددر َّلدد  َبءدده وهدده ع ددده فقدداِ لدده: َطدد  َبددا القاِددف 
: الحمد -   -فأِلف فخرج ال اي   هلل ال   َيق ه من ال ار( رواه البخار .  وهه يقِه

المًددددركين فرفدددد  عدددد هف العدددد اب بحلمدددده  -   -قددددد رةددددف بددددال اي -تعددددال   -َّ  هللا  
علددديهف، وع دددهه عدددد هف، وطلبددده َّمهدددالهف، واِت ددددقائه لهدددف، ورةدددف بدددده الم دددافقين بقاددددِه 

ةدالهف، معاذيرهف َّذا اعت روا، وتصديقهف َّذا ةل ها، وةقدن  مدائهف، ومعداملتهف بظداهر 
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ةتد   -علءده الصدالَ وال دالم  -، واشدتهر ذلدَ ع ده -تعال   -ور  ِرائرهف َّل  هللا 
لمزه به الم افقه  }وم هف ال ين ي ذو  ال اي ويقهله  هه َذ { َ : ي دتم  ل دا، ويقادل 

دد قِه مدا شددئ ا ْدف يحلددف لده يءصدددق ا، فمدا  ر  هللا  علديهف }قددل -تعددال   -َعد اريا، ِو
َ  ي دددم  مددد مف ويصددددقمف خيدددر لمدددف مدددن َ  يلددد بلف وا يقادددل  َذ  خيدددر لمدددف{ يع دددي:

 قهلمف. 
ددل اب َّا رةمدد  للعددالمين{ قدداِ ابددن ببددا   -عددز وجددل  -وفددي قددِه هللا   -}ومددا َِر
: )من  من بدالل واليدهم اْلخدر كتدب لده الرةمد  فدي الدديءا واْلخدَر، -رهي هللا ع هما 

هله عهفي مما َصاب األمف من  الخ ف والق م(.  ومن لف ي من بالل وِر
لل ددا  َجمعددين، بدددل ةتدد  للحيدددها  ا  -علءددده الصددالَ وال دددالم  -ومظدداهر رةمتدده  

ها كلهددددا، فضددددال عددددن عرهددددها بحها ْهددددا وت صدددديالتها...ومن  يت دددد  هدددد ا المقددددام لعدددددَر
فيلفدددأ َّلءددده  -   -المعفدددزات ال اهيددد  َ  بعدددَّ الحيدددها  كدددا  يحددد  برةمددد  ال ادددي 

َ   -رهددي هللا ع همددا  -واه عاددد هللا بددن جع ددر يًددتمي رهددب مالمدده، ومددن ذلددَ مددا ر 
 -   -: )) خل ةائاا لرجل من األيصار فإذا جمل، فلما َر  ال ادي -   -ال اي 

فم دددح ذفدددراه ف دددلَ، فقددداِ: مدددن رب هددد ا  -   -ةدددَن وذرفدددَ عي ددداه، فأتددداه ال ادددي 
دِه هللا، فقداِ : َفدال الفمل؟ لمن ه ا الفمل؟ ففاا فت  من األيصار، فقاِ: لي يا ِر

تتقي هللا في ه ه الاهءم  التي ملمَ هللا َّياها فإيه شل  َّلي َيَ تفءعه وتدئبده(( َ : 
 ترهقه في العمل.رواه َةمد َوبه  او  وصححه الحاكف. 

ددِه مددن َي  ددلف عزيددز علءدده مددا ع ددتف  َعددهذ بددالل مددن الًددءاا  الددرجءف }لقددد جددااكف ِر
 ةريص علءلف بالم م ين راوم رةءف{. 

 لي ولمف في القر   العظءف.... بارب هللا 
 الخاب  الثايء  

الحمد هلل ةمدا طيبا كثيرا مباركا يءه كما يحب رن ا ويره ، َوشدهد َ  ا َّلده َّا هللا 
لف ونارب علءه وعل   هله، صل  هللا ِو وةده ا شريَ له، َوشهد َ  محمدا عاده وِر

  له َوصحابه ومن اهتد  بهداهف َّل  يهم الدين. 
 َوطءعهه. -تعال   -فاتقها هللا  َما بعد:
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مهاقف كثيَر َظهدرت رةمتده بالعدالمين؛  -   -َيها ال ا : كما ة ظَ ِيَر ال اي  
فإيها ة ظَ ك لَ مهاقف َخر  َوق  فيها العقهن  الًديدَ عل  مدن ي دتحقها، ولدء  
ذلددَ ممددا يتعددارض مدد  صدد   الرةمدد  التددي امددتأل قلبدده بهددا، بددل َّ  وهدد  الرةمدد  فددي 

ههعها مما ي م وا يحمد؛ وذلَ كتعايل الحدو  والتعزيرات رةم  بدالمفرمين، غير م
َهل ال  ا  وااجرام.  َم ذلَ ِلب الرةم  عن عمهم ال ا  لح اب   وا

لبعَّ المًركين بالهداي ، واِت دق  لهدف؛  -علءه الصالَ وال الم  -وكما  عا ال اي 
ف َ  الدددعاا للمًددركين بالهدايدد   عددا كدد لَ علدد   خددرين بالعدد اب والزلزلدد  وال ددار، فعلدد
 جائز كما َ  الدعاا عليهف بالع اب جائز ك لَ. 

   -ولما عدا يهه   عل  جاري  فأخ  ذهاها، ورهخ َرِها بالحفداَر؛ رهدخ ال ادي 
 َر  اليهه   بين ةفرين.  -
بإبددل الصدددق  لءًددرنها  -علءدده الصددالَ وال ددالم  -َوِددلف يددا  مددن العددرييين فددألحقهف  

يها، ويتداووا بأبهالها، فلمدا صدحها وتعدافها؛ ارتددوا عدن ااِدالم، وقتلدها الراعدي، من َلبا
دداقها اابددل، يبعدددث ال اددي  فددي  ْدددارهف ))فددأت  بهددف فقاددد  َيددديهف َورجلهدددف،  -   -ِو

َعيددد هف، ْدددف لدددف يح دددمهف ةتددد  مددداتها((. وفدددي روايددد : )فدددأمر  دددمل  علءددده الصدددالَ  -ِو
ا  َيديهف َورجلهف، وما ة مهف، ْف َلقها في بم امير فأةميَ فمحلهف، وق -وال الم 

: )فَريدَ الرجدل -رهدي هللا ع ده  -الحَر ي ت قه  فما ِقها ةتد  مداتها(. قداِ َيد  
: -رهددي هللا ع دده  -مدد هف يلدددم األرض بل ددايه ةتدد  يمددهت( وفددي روايدد  قدداِ َيدد  

دَ( )فلقد َريَ َةدهف فاغرا فاه يعَّ األرض لءفد من بر ها مما يفد من الحر والًد
 وقصتهف مخرج  في الصحءحين. 

رهددي هللا  -ِددعد بددن معدداذ  -   -ويقددَّ يهدده  قريظدد  العهددد، وةَلددف فدديهف ال اددي  
: ))قضدديَ -   -فحلدف فديهف َ  تقتدل مقدداتلتهف، وت دا  ذراريهدف فقداِ ال ادي  -ع ده 

 بحلف هللا((. 
َع دداق رجددالهف فيهددا، وكددايها يقددارنه    ِددَ فخدددت لهددف خ ددا ق فددي األرض، وهددرنَ 

دايَ ي داؤهف وذراريهدف، وغ مدَ َمدهالهف. وكدا  هد ا الفدزاا العدا ِ ةلدف  مئ  رجل، ِو
يددددءمن يقضددددها العهددددد، َورا وا ال ددددها بالم ددددلمين وقصددددتهف َيضددددا فددددي -تعددددال   -هللا 

 الصحءحين. 
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ِه   ، -   -كل ه ه الحها ث ومثيالتها تًري  من رب العالمين، َوة  به َّل  الِر
ةلمدده، -تعددال   -هدد اا المفددرمين بمددا ِددمعتف، َوقددرس هللا  فددي -   -َو ةلدف ال اددي 

هل ا  ا ي اب عن الهه  َّ  هه َّا وةي يهة ، فعلف  -   -فما  ذلَ تًريعا، وِر
 ةب ا باطل يءه َبدا.  -وإ  بدت للبعَّ قاِء   -   -َ  ه ه األةلام م ه 

َاا هددد ه الحدددها ث ومثيالتهدددا فدددي ال ددديَر ال اهيددد  اختل دددَ مهاقددد  ف ال دددا  فدددي هددد ا وإ
العصددر، وهددلس فيهددا طائ تددا  مددن ال ددا : فالم ددار والم ددافقه ، ومددن فددي قلددهنهف ةقددد 
َوها كدليل عل   مهي  الم لمين، والقدح بها في ال اي    -عل  ااِالم والم لمين َبر

 - واختزلدددها ال ددديَر ال اهيددد  فدددي ذلدددَ، مددد  تعددداميهف عدددن الفدددرم الددد   ارتمبددده مدددن ،
هندددات، وإخ دددائهف للحدددها ث المثيدددَر التدددي تددددِ علددد  الع ددده والصددد ح اِدددتحقها تلدددَ العق

 . -   -والرةم  من ِيَر ال اي 
وا واجتهدددوا فددي الدد ب عددن ااِددالم، لمدد هف   والاائ دد  األخددر : قددهم قددابلها هدد اا، ففدددس

َخائددها الاريددب، ولددف يهفقددها فددي المعالفددد ؛ َّذ َةررْجددها مددن مثددل تلددَ المهاقددف، فدددراح 
ولدده كايددَ ْابتدد ، َو يتملددف فددي تأويلهددا بمددا يضددعف ةفتدده، ويدد قص بعضددهف ي مرهددا 

عقله، وكثير ممدن ِدلمها تلدَ الاريدب الدهعَر هدف ممدن ِدلسمها بدبعَّ المبدا ئ الغرنءد  
االحا ي ، ويدعه  َّل  ةري  الَر  وةري  التدين التي م ها جهاَ تغييدر الددين ة دب 

الر َ... وإذا تحدْها عن ااِالم  الم هج الغرني، يءضارو  ألجل ذلَ َّل  َّلغاا ةدَر 
اختزلدددهه فدددي صدددهر ال دددماة  والع ددده، وا يعرهددده  العقهندددات فدددي ااِدددالم َّا علددد  

 اِتحءاا ونخ َّ صهت، ويعللهيها بتعليالت ِامف  بار َ. 
اب ذلَ َ  ه اا   قد ْبهروا بما في القهايين الدولء  من مها   -هدايا هللا وإياهف  -ِو

وجعلههددا ةقددا ا يأتءدده الباطددل مددن بددين يديدده وا مددن خل دده، ْددف ة ددظ ةقددهق ااي ددا ، 
ةاكمها شريع  ااِالم َّليها، فما وافقها رفعها عقيرتهف مثاتين َ  ااِدالم ِداب َّليهدا، 
وما خال ها َخ هه َو ِدلتها ع ده، فدإ  جهنهدها بده مدن قادل األعدداا َيمدروه، َو تدأولهه، 

را لء  له من الدليل َّا َيه مهافدب للقدايه  َو اِتخرجها له م هبا شاذا، َو قها مهفه 
المحلم  بًرائ  البًدر ال اِددَ، -تعال   -الااغهتي الههعي، فهف قاِها شريع  هللا 

دددداب  وةاكمههددددا َّلدددد  مددددا يعارهددددها وي اقضددددها وهددددي الحاكمدددد ، وهدددد ا َْ ر الخاددددأ، ِو
 الضالِ واايحرام. 
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َعدددائ ا بأةلددام  ي  ددا، فددإ   م ددها ومددا علددف هدد اا الم تهيدده  َي ددا ل دد ا ملددزمين بإق دداع  
فلهدف، وإ  ك ددروا فعلدديهف. لم  ددا ملزمدده  بتعظددءف شددريع  رن ددا، واألخدد  بفمءدد  َةلامهددا، 
 وعدم الحرج من شيا م ها، وله كا  يزعج األعداا، ويخالف قهايي هف الههعء . 

ألجلهدف َيهدف لدن يرهدها ع ده ةتد  يخدرج -تعدال   -ولءعلف كل مدن يدزور شدريع  هللا  
َعدائده، وشدريع  هللا م ن  ي ه، ويتبعهف في َّلحا هف؛ فأول  له ِدالم   ي ده مدن مراعداَ 
فددهق يقددد ال اقدددين، ويفددب َا ْتضدداه  بتخباددات القددايهييين، وهددي شددريع  -تعددال   -

خالددَ باقءد  علدد  رغدف َيددهم الحاقددين والمدارهين مددن الم دار والم ددافقين؛ فمدن رهدديها 
لسف بها فهه ي    ي  ه، ومدن  -ر هدا َو عارهدها فهده يضدر ي  ده، ولدن يضدر هللا  ِو

شيئا }وله شاا رنَ ْلمن من في األرض كلهف جمءعا َفأيَ تمره ال ا  ةت  -تعال  
يلهيددها مدد م ين، ومددا كددا  لدد    َ  تدد من َّا بددإذ  هللا ويفعددل الددرج  علدد  الدد ين ا 

 يعقله {. 
لمها عل  رنلف....   وصلها ِو

 هفر   10/4/1428 
 ميال    28/04/2007
 http://www.alukah.net                :المصدر 

 وووووووووووووووووو
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 الرسو  الرحيم
  

 محمد عالا الدين ة ن
لدددف ا   َّ س ال دددا  فدددي ةاجددد  َّلددد  بًاشددد  ِدددمح ..ال ا  بحاجددد  َّلددد  و ٍَ ي دددعهف، وةر

يضدديب بهف..بحاجدد  َّلدد  قلددب كايددر يحمددل همددهمهف. وااي ددا  بغيددر قلددب َشددبه بآلدد  
صددمساا، وهدده بغيددر روح َقددرب َّلدد  الحفددر الصددلب.. ااي ددا  يتميددز بقلبدده وروةددده، 

 ونهما يرةف ااي ا . 
: -تعدال   -والرةم  مدن صد ات هللا، هده الدرةمن الدرةءف، وهده َرةدف الدراةمين. قداِ 

ٍا{. األعرام:  َ  ْكلس َشي  َع َمتري َوِر  . 56}َوَرة 
بددائ  وا محددروم.. لدده تددراةف ال ددا  لمددا  ولدده تددراةف ال ددا  لمددا كددا  بيدد هف مظلددهم وا

اقتتلها وا ِ مها الدماا.. له تراةف ال ا  لما تخاصدمها ولمدا لفد وا َّلد  المحداكف لحدل 
 ال زاعات يءما بي هف.. له تراةف ال ا  ل ل َ ال  ه . 

 : ))َّيما يرةف هللا من ببا ه الرةماا(( مت ب علءه. -علءه الصالَ وال الم  -قاِ 
  ْت َزع الرةم  َّا من شقي((. رواه َبه  او  والترم  . وقاِ: ))ا

قهلدده فددي عظدد  الفاددل:   طددهن  للرةمدداا فددإيهف  -علءدده ال ددالم  -وْيقددل عددن الم ددءح 
 ْيرَةمه   . 

دلين، وتمثلدَ بأِدم  معاييهدا َوروع صدهرها فدي شدخص  والرةم   عَه األياءداا والمِر
ددِه هللا  مين، يحدددو بهددف يحدده طريددب ال ددالح، ، فمددا  الرةمدد  المهدددَا للعددال-   -ِر

ويضدد  خاددَ التغييددر وااصددالح، محاطددًا برعايدد  هللا، م ددت يرًا بهديدده، ا يأخدد  ال ددا  
فددي  عهتدده بددالملر والخددداع، وا بددالع ف وااكددراه؛ بددل يترفددب بهددف، ويلددين ل ظدداظتهف، 

َمد ً -تعال   -ويخاطاهف بما ي همه . قاِ  دل َ اَب َّراس َرة  َِ لرل َعداَلمريَن{. األياءداا:  : }َوَمدا ََر 
107 . 
دا فدي الددين: فأليده ْبعدث وال دا  فدي جاهلءد   -   -كا   رةمد  فدي الددين والدديءا، َمس

دا فددي  وهدالل ، فددعاهف َّلد  الحددب، ونديسن لهدف األةلددام، وميسدز الحدالِ مددن الحدرام. َومس
ال  المحمدي  رةم  للبًري ، وما  الديءا: فأليهف تخلَصها ببعثته من ال ِ والهها ، فالِر

 تزاِ ه ه الرةم  وارف  لمن يريد َ  ي تظل بها. 



 1238 

والبًري  اليهم في م ء  الحاجد  َّلد  هد ه الرةمد ، وهدي ةدائَر فدي متاهدات الما يد ، 
 وجحءف الحروب، وج اا األرواح والقلهب. 
ددالته  ددلف  -وع صددر الرةمدد  يظهددر فددي ِر فددي مادددَ التهةيددد  -صددل  هللا علءدده و لدده ِو

 ق  ال دا  مدن الضدالِ َوْقداِ الْه ءد  والدههف والخرافد ، فدال ت ح دي الدرؤو  َّا ال   ي
 هلل الهاةد القهار. 

ر هللا عقهنتهف، فلف ي تأصلهف بالع اب، -   -وةت  الم ار ْرةمها ببعثته  ؛ ةيث َخس
علءده الصدالَ وال دالم  -كالخ ف والم خ والغرق كما ةدث لألمف ال ابق ، َّكرامًا له 

{ األي اِ: : }وَ - ف  ََ فريهر َبْهف  َوََي  ْ لرْءَع َر ُس  . 33َما َكاَ  
دِه هللا   -رو  الترم   ب د د ة دن عدن عادد هللا بدن عمدرو بدن العداص قداِ: قداِ ِر

دددلف  َهددددل األرض -صدددل  هللا علءددده و لددده ِو : ))الراةمددده  يدددرةمهف الدددرةمن، ارةمدددها 
َهل ال ماا((.   يرةملف 

َيده ِدم   -رهي هللا ع ده  -لصحءح عن َبي مِه  ورو  الاارايي ورجاله رجاِ ا
دلف  -ال اي  : ))لدن ت م دها ةتد  تراةمدها((. قدالها: كل دا  -صدل  هللا علءده و لده ِو يقدِه

 رةءف. قاِ: ))َّيه لء  برةم  َةدكف صاةبه ولمن رةم  العام ((. 
 ولما ك رت رناعيته قاِ: ))اللهف اهد قهمي فإيهف ا يعلمه ((. وجاا في بعَّ كتدب

َهد {. الضدح : -تعدال   -الت  ير في قهلده  ََ َفَتر  ََ َرنرد ءد ار َم ْيع  . َيده لمدا 5: }َوَلَ ده 
 يزلَ علءه ه ه اْلي  قاِ: ))اللهف ا َره  يهم القءام  وواةد من َمستي في ال ار((. 

دِه هللا ا ع علد   -رهي هللا ع ه  -ورو  م لف عن َبي هريَر  َيده قداِ: قيدل يدا ِر
ايًا وإيما ْبعثَ رةم ((. المًركين. قا  ِ: ))َّيي لف َْبعث لعس

ددِه هللا  -رهددي هللا ع هددا  -ورو  البخددار  عددن عائًدد    -َيهددا قالددَ:   مددا ْخيَرددر ِر
لف  بين َمدرين َّا اختدار َي درهما مدا لدف يلدن َّْمدًا، فدإ  كدا   -صل  هللا علءه و له ِو

ددلف صددل  هللا علءدده و  -َّْمددًا كددا  َبعددد ال ددا  م دده، ومددا ايددتقف  ل   دده َّا َ   -لدده ِو
 ْت َتَهَ ةرم  هللا في تقف هلل بها  .  

ِه هللا  -رهي هللا ع ه  -وعن ال عما  بن بًير  صدل  هللا علءده  -قاِ: ِمعَ ِر
لف  : ))مَثدل المد م ين فدي تبدا لهف وتدها هف وتدراةمهف كمثدل ااي دا  َّذا  -و له ِو يقِه

 وال هر((. اشتم  م ه عضه تداع  له ِائر الف د بالحَم  
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دن  -تعال   -قاِ  ها مر ََ َفظ ا َغلرءَظ ال َقل بر َاي َ ضر ََ َلْهف  َوَله  ْك   ر لر   ُس َن  َمٍ  مر : }َيبرَما َرة 
{.  ِ عمددرا :  ََ لردد ددْلف  َعزريددزن -تعددال   -. وقدداِ 159َةه  ددن  ََي ْ  ر ددهِن مر : }َلَقددد  َجدداَاْكف  َرِْ

ءفن{. التهن : َعَلء هر َما َع رترف  َةرريصن َعلَ  مر ريَن َرْؤومن َرةر  . 128ء ْمف  برال ْم  
 -رهدي هللا ع ده  -ورو  الترم   ب  د صحءح عن عادد هللا بدن عمدرو بدن العداص 

ِه هللا  لف  -قاِ: قاِ ِر : ))لء  م دا َمدن لدف يدرةف صدغيريا -صل  هللا علءه و له ِو
 ويهقَرر كايريا((. 
ددِه هللا  ددلف صددل  هللا علءدده و  -ومددرس بِر ََ فقدداِ: ))م ددتريح َو م ددتراح  - لدده ِو ج ددا

م ه((. قالها: ما الم تريح وما الم تراح م ه؟ قاِ: ))العاد الم من ي تريح مدن يصدب 
الددددديءا َوذاهددددا َّلدددد  رةمدددد  هللا، والعاددددد ال دددداجر ي ددددتريح م دددده العبددددا  والدددداال  والًددددفر 

 والدواب((. 
دلف  -ومدن جهايدب رةمتده   -رواه البخدار  عدن عائًدد  ، مدا -صدل  هللا علءده و لده ِو
َعرابي َّل  ال اي  -رهي هللا ع ها  لف  -قالَ: جاا  فقداِ:  -صل  هللا علءه و له ِو

دلف  -تقاَرله  الصاءا  فمدا يقداَرلهف. فقداِ  : ))ََو َملدَ لدَ َ  -صدل  هللا علءده و لده ِو
 يزع هللا من قلبَ الرةم ؟!((. 
دِه هللا  -رهدي هللا ع ده  -ورو  البخار  عدن َبدي هريدَر  صدل  هللا  -قداِ: قاسدل ِر

ددلف  الح ددن بددن علددي وع ددده األقددرع بددن ةدداب  التمءمددي جال ددا، فقدداِ  -علءدده و لدده ِو
دِه هللا  صدل  هللا  -األقرع: َّ  لي عًَر من الهلد ما قاسلَ م هف َةدا. ف ظر َّلءده ِر

لف   ْف قاِ: ))َمن ا َيرةف ا ْيرةف((.  -علءه و له ِو
ِه هللا دلف  - وجاا رجل َّل  ِر يًدله ق دَه قلبده، فقداِ لده:  -صل  هللا علءه و لده ِو

))ََتحدددب َ  يلدددين قلبدددَ وتددددرب ةاجتدددَ؟ ارةددددف اليتدددءف، وام دددح َرِددده، َوطعمددده مددددن 
 طعامَ((. 

يحددْ ا كءد  كدا  تعامدل ال ادي معده  -رهي هللا ع ه  -وهاهه خا مه َي  بن مالَ 
ددِه هللا  : خدددمَ ِر ددلف  -يءقددِه عًددر ِدد ين، ا وهللا مدددا  -صددل  هللا علءدده و لدده ِو

َْ لردَف فعلتَده، وا لًديا  ِاس ي ِبس  قَ، وا قاِ لي َم قَ، وا قاِ لدي فدي شديا فعلد
 لف َفعله ََا فعلَته. 
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دِه هللا  -رهددي هللا ع ده  -ورو  َبده  او  عدن َبدي هريدَر  صددل  هللا  -قداِ: قدام ِر
ددلف  َعرابددي فدي ا -علءده و لدده ِو لصددالَ: اللهددف ارةم ددي َّلد  الصددالَ وقم ددا معده، فقدداِ 

ددلف  -ومحمدددا، وا تددرةف مع ددا َةدددا. فلمددا ِددلسف ال اددي  قدداِ  -صددل  هللا علءدده و لدده ِو
 لألعرابي: ))لقد تحَفرت واِعا((. يريد رةم  هللا. 

ددِه هللا  -رهددي هللا ع دده  -وعددن َيدد  بددن مالددَ  ، -   -قدداِ: ك ددَ َمًددي مدد  ِر
َعرا بدددي ففاددد ه بر ائددده جاددد َ ةتددد  َريدددَ وعلءددده بدددر  يفرايدددي غلدددءظ الحاشدددء ، فأ ركددده 

ددِه هللا قددد َْسددرت بهددا ةاشددء  الادر  مددن شدددَ جا تدده، فقدداِ: يددا محمددد،  صد ح  ع ددب ِر
 َعا ي من ماِ هللا ال   ع دب. فالت َ َّلءه فضحَ، ْف َمر له بعااا. 

ورو  البخار : )) خلَ امرََ ال ار في هَر رناتها، فلف تاعمها، ولف تدعها تأكل من 
 ض((. خًاش األر 

دِه هللا، َّيدي ألرةدف الًداَ َ  َذبحهدا. فقداِ  ورو  معاوي  بن قَر َ  رجداًل قداِ: يدا ِر
: ))َّ  رةمتهدددا رةمدددَ هللا((. يع دددي: َّذا ذبحتهدددا فاذبحهدددا -علءددده الصدددالَ وال دددالم  -

 َويَ راةف لها. 
دددلف  -وعدددن عادددد هللا بدددن جع دددر قددداِ: ركدددب ال ادددي  بغلتددده  -صدددل  هللا علءددده و لددده ِو

 دده، فدددخل ةائاددًا ب ددتايًا لرجددل مددن األيصددار، فددإذا يءدده جمددل، فلمددا َر  َور ف ددي خل
لف  -ال ايس  صدل  هللا علءده و لده  -ةنس وذرفَ عي اه، ف دِز  -صل  هللا علءه و له ِو
لف  دراته ف دلن فقداِ: ))َمدن صداةب هد ا الفمدل؟((. ففداا شداب  -ِو فم دح ذفدراه ِو

 فددي هدد ه الاهءمد  التددي ملسمددَ هللا َّياهددا، مدن األيصددار وقدداِ: َيددا. فقداِ: ))ََا تتقددي هللا
 فإيه شلاب َّلَي َيَ تفءعه وتدئبه((. 
صدل  هللا علءده  -َ  ال اي  -رهي هللا ع ه  -ورو  البخار  وم لف عن َبي هريَر 

ددلف  قدداِ: ))بي مددا رجددل يمًددي باريددب اشددتد علءدده العاددش، فهجددد بئددرًا ف ددِز  -و لدده ِو
ل الثدر  مدن العادش، فقداِ الرجدل: لقدد بلدي هد ا فًرب، ْف خرج، فإذا كلب يلهث يأكد

ده، ْدف َم دله ب ءده، ف دق   الملب من العاش مثل ال   كدا  بلدي م دي، ف دِز فمدأل خ س
 الملب، فًلر هللا له، فغ ر له((. 

يايب َ  ير   اب  تحمل فدهق طاقتهدا، ويهد  َ   -علءه الصالَ وال الم  -ولف يلن 
كحدداِ مددا ْيعددَرم بمصددارع  الثيددرا ، ويهدد  عددن  ْيتخددَ  َمددن يءدده روح غرهددًا للت ددلء ،
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َهددل الفاهلءدد  شددب  ذا  األيعددام. َومددر ع ددد ذبددح  التحددريش بددين الاهددائف. َويمددر علدد  
الحيددها  َ  يحددد المددرا شدد رته، َوا يدد بح ذبءحدد  و ابدد  َخددر  ت ظددر َّليهددا، َوا يحددد 

دلف صدل  هللا علءد -ال ابح ش رته بحضَر ال بءح . وع دما كارت بغل  ال ادي  ه و لده ِو
 كا  ياحن لها الًعير، وياعهمها بيديه الًري تين.  -

علءدده الصددالَ  -ومددا ةصددل ويحصددل مددن تمالددب األعددداا علدد  ياددي الرةمدد  محمددد 
دد  قاطبدد  بالحلمدد  المعهدده َ، فهةدددت صدد هفها علدد  اخددتالم -وال ددالم  ، قابلتدده األمس

ل  خيري  ه ه األمد ، م اهاها، وجمعَ كلمتها في يصَر يايها، وذلَ  ال  واهح  ع
، فل من عل  الدوام  عاَ الخير والهدد ، ول لتدزم -علءه الصالَ وال الم  -َم  محمد 

الته لل ا  كاف . والحمد هلل رب العالمين. -   -هد  ال اي المصا     ، ول  ًر ِر
 ميال   12/10/2006 

 هفر   19/9/1427
 http://www.alukah.net                :المصدر 

  وووووووووووووووووو
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 الرائا األو  لحقوق اإلنس ن
 

َيد  َةمد محمه  َبه 
َعقددداب الحركددد  العالمءددد  الثايءددد ،   َّذا كايدددَ ةركددد  ةقدددهق ااي دددا  قدددد يًددداَ فدددي 

وتهجدددَ بإصددددار ااعدددال  العدددالمي لحقدددهق ااي دددا  فدددي العاشدددر مدددن  ي دددمار عدددام 
دائب الدولءد  الخاصد  ب1948 هد ا الًدأ ، فدأ  ااِدالم قددد م، ْدف بالعدد  الدهفير مدن الْه

شرع ه ه الحقهق م   َرنع  عًر قريا من الزما  َوةاطهدا بضدمايات كايءده لحمايتهدا 
 وصاغ مفتمعه عل  َصِه ومبا ئ تملن له ه الحقهق وتدعمها. 

ددِه  ددالته التدددي  -   -فالِر يعددد الرائددد األِو والراعددي األعظدددف لحقددهق ااي ددا ، وِر
دددال   َّي دددايء ، شدددملَ برعايتهدددا جمءددد  الحقدددهق التدددي تتعلدددب ةملهدددا للعدددالمين جمءعدددا ِر

بااي دا  كإي دا ، بغدَّ ال ظددر عدن  يايتده َو ج  ده، وقددد تارقدَ هد ه الحقدهق َّلدد  
جهايددب  قءقدده مددن ةءدداَ ااي ددا ، لددف يتاددرق َّليهددا ااعددال  العددالمي لحقددهق ااي ددا ، 

تحدَ قائمد  ولف يخار علد  بداِ واهدعي هد ا ااعدال  َ  يتحددْها ع هدا َو يددرجهها 
 الحقهق التي تضم ها َّعاليهف .

ََ يهدده   اةترامددا لدده كاي ددا  ويفعددل مددن ي  دده  ددِه ااي ددايء  الدد   يقددف لف ددا َّ  ِر
خصءما لمل من يد ذ  ذمءدا لفددير بدأ  يترند  علد  عدرش ةقدهق ااي دا ، َو  يقدف 
مهه وإي اييته، ولعل ءق  العالمء  لحقهق ااي ا  صاغرين َمام عظمته ِو  واهعه الْه

دِه  علد  قمد  عظمداا  -   -ذلَ ما جعل العالف الم ءحي مايلل هدارت يضد  الِر
َعظمهددف محمدد   ويقدِه ع دده:  َّ  محمددا هدده  -   -الدديءا فدي كتابدده  العظمداا مائد  

 ااي ا  الهةيد ال   يفح يفاةا مالقا عل  الم ته  الدي ي والدييه  . 
دِه وةقهق ااي ا  التي قررها ااِالم م   َرنع  عً فدي  -   -ر قريا َوكدها الِر

دد ته لء ددَ م حدد  مددن ملددَ َو ةدداكف، َو قددرار صددا ر عددن ِددلاه محلءدد  َو  ِدديرته ِو
م ظمدد   ولءدد ، وإيمددا هددي ةقددهق ملزمدد  بحلددف مصدددرها االهددي، ا تقاددل الحدد م وا 

َِ ع ها.   ال  خ وا التعايل، وا ي مح بااعتداا عليها وا يفَه الت ا
في كتابه القءف  ةقهق ااي ا  بين  -يرةمه هللا  -محمد الغزاِ وفي ذلَ يقِه الًءخ

تعددالءف ااِددالم وإعددال  األمددف المتحدددَ :  َّ   خددر مددا َملددَ يءدده ااي ددايء  مددن قهاعددد 
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وهددددمايات لمرامدددد  الفدددد   البًددددر  كددددا  مددددن َبفددددديات ااِددددالم، وا  َّعددددال  األمددددف 
التددي تلقاهددا الم ددلمه  عددن المتحدددَ عددن ةقددهق ااي ددا  تر يددد عددا   للهصددايا ال ايلدد  

ِه الخاتف محمد بن عاد هللا    . -   -ااي ا  الماير والِر
:  ومن العفدب َ  مبدا ئ ةقدهق ااي دا  التدي طالمدا صددرها ااِدالم لل دا   ْف يقِه

 يعا  تصديرها َّلي ا علي َيها كًف َّي ايي ما عرف اه يهما وا عً ا به  هرا 
ايداع الثهَر ال ري ء  شديئا جديددا فدي ةءداَ الغدرب،  لقد كا  ظههر ه ه المبا ئ م   

ولم  ا كم دلمين يملدَ م د  َرنعد  عًدر قريدا مدن الزمدا  تراْدا عدامر الخدزائن بالمبدا ئ 
الريءعدد  والمثدددل العلءددا، ويخًددد  َ  يفددئ يدددهم يصددددر الغددرب َّلي دددا يءدده غ دددل الهجدددهه 

ذلدَ هده الههدها الدد   واأليدد  واألقددام علد  َيده يظافد  َّي دايء  لألبددا ، فدإذا قلدَ: 
يعرفه، قاِ لَ المتح لقه  الم تهيه : لماذا ا يعترم بتأخرب وتقدمه وفقدرب وغ داه؟! 

  
َّ  مبا ئ ةقهق ااي ا  التي ايتًرت في الغرب واي فمَ م  فاَر هللا التي فادر  

د  ل دا د   -يحدن الم دلمين -ال ا  عليها لء دَ مخترعدات ةديثد  ولم هدا مأيِه ومدرِو
   قرو ، فااِالم هه َِو من قدرر المبدا ئ الخاصد  بحقدهق ااي دا  فدي في  ي  ا م

دد  ياداق، وهدد ه المبدا ئ والحقددهق التدي ور ت فددي ااعدال  العددالمي  ِو َكمدل صدهَر َو
م   يصف قر  فقَ مدوي  ووار َ في القر   المريف وال    الماهَر م   ففر ااِالم، 

دِه  داا الراشددين مددن بعدده، كايدَ َِدداب والخل -   -واألمدف ااِدالمء  فدي عهددد الِر
 األمف في ال ير عليها. 

ِه وةقهق ااي ا :    * الِر
ةريصا علد  تأكيدد هد ه الحقدهق ةتد  قادل وفاتده فقدد جداات  -   -ولقد كا  ال اي 

خاب  اله اع التي خااها يهم عرفه بمثاب  تقرير شامل لحقهق ااي ا ، ونءا  واهح 
َها  لعالقات الم لف ومعامالته م  بقهلده:  ..َّ   مدااكف  -   -غيَر مدن البًدر، وندد

َومهالمف وَعراهلف ةرام علءلف كحرم  يهملف ه ا في شدهركف هد ا فدي بلددكف هد ا َّلد  
َ  تلقهيه...   ومدن الحقدهق التدي َكددتها هد ه الخابد  ال اهيد : ةرمد  الددماا واألمدهاِ 

ا األمايدددد  ونءددددا  ةقددددهق واألعدددراض وإقددددرار العدددددِ والم دددداوَا وال هددددي عددددن الظلددددف َو ا
 0الزوج 
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ءقتدددين،   وتأكيددددا لحقدددهق ااي دددا  فدددي ااِدددالم َصددددر المفلددد  ااِدددالمي الددددولي ْو
م باِددددف الاءا  ااِددددالمي العددددالمي  عددددن ال ظددددام ااِددددالمي 1980األولدددد  فددددي َّبريددددل 

م عدددن ةقدددهق ااي دددا  فدددي 1981واألطدددر العامددد  لهددد ا ال ظدددام، والثايءددد  فدددي ِددداتمار
اءا  العدددالمي عدددن ةقدددهق ااي دددا  فدددي ااِدددالم ، وقدددد تضدددم َ هددد ه ااِدددالم باِدددف ال

ءقدد  عًدددرات الحقددهق التدددي قررهددا ااِدددالم م هددا: ةدددب الحءدداَ وةدددب الحريدد  وةدددب  الْه
الم ددداوَا وةدددب العدالددد ، وةدددب ال دددر  فدددي محاكمددد  عا لددده، وةدددب الحمايددد  مدددن تع دددف 

ددمع ته، وةددب ال ددلا ، وةددب الحمايدد  مددن التعدد يب، وةددب ال ددر  فددي ةمايدد  عرهدده ِو
اللفدددها، وةقدددهق األقلءدددات، وةدددب المًدددارك  فدددي الحءددداَ العامددد ، وةدددب ةريددد  الت ميدددر 
وااعتقا  والتعاير، والحقهق ااقتصا ي ، وةب ةمايد  الملمءد ، وةدب ال در  فدي ك ايتده 
مددن مقهمددات الحءدداَ، وةقددهق الددزوج وةقددهق الزوجدد ، وةددب اارتحدداِ وااقامدد ، وةددب 

 ال ر  في ةماي  خصهصءاته. 
دِه  هم يتعرض فدي َّيفداَ لمهقدف الِر مدن ةقدهق ااي دا ، وهدي مفدر   -   -ِو

َمثل  فقَ للحقهق التي صايها ااِالم، وقررها لا   البًر م د  َرنعد  عًدر قريدا مدن 
هله المريف محمد  الرائدد األِو والراعدي األعظدف لحقدهق  -   -الزما ، َوكد عليها ِر

 ااي ا : 
 * ةب الحءاَ:  

َع ظف ةقدهق ااي دا  علد  ااطدالق: ةدب الحءداَ لمدل فدر  َيدا كايدَ  يايتده ولعل من 
َو ج  دديته، وهدده ةددب مقددد  ا يفددَه ااعتددداا علءدده فددي ظددل ااِددالم َّا ب ددلاا  
الًريع  الممثل فدي الحددو  والقصداص، وقدد يهد  ااِدالم عدن قتدل الد    التدي ةدرم 

، وجعدل القدرا  33بدالحب   ااِدراا /هللا َّا بالحب  وا تقتلها ال    التي ةدرم هللا َّا 
َهدداق الددروح جريمدد  هددد ااي ددايء  كلهددا، قدداِ تعال  ايدده مددن قتددل ي  ددا بغيددر  المددريف َّ
ي د  َو ف ددا  فددي األرض فمأيمددا قتددل ال ددا  جمءعدا، ومددن َةءاهددا فمأيمددا َةءددا ال ددا  

  32جمءعا   المائدَ /
ِه  لف صل  هللا علء   -والحب ال   تزهب به ال    بي ه الِر في الحديث ال    -ِو
 ا يحدل  م امدرئ م دلف َّا  -رهدي هللا ع ده -رواه البخار  وم لف عدن ابدن م دعه  

 بإةد  ْالث: القاتل، والثيب الزايي، والتارب لدي ه الم ارق للفماع   
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وقد ة لَ ال    ال اهي  الماهَر بالعديد من األةا يث التي ت كد ةرمد  الد    يءقدِه 
-   - َهددده  علددد  هللا مدددن قتدددل رجدددل  فددي الحدددديث الددد   رواه م دددلف:  لدددزواِ الدددديءا 

رهددي هللا  -م ددلف ، ويقددِه فددي الحددديث الدد   رواه الترمدد   عددن َبدد  ِددعيد الخدددر  
َهل ال ماا وَهل األرض اشتركها في  م م من ألكاهف هللا في ال دار ، -ع ه  :  له َ  

َعدا   - ع همدا رهدي هللا -ويقِه في الحديث ال   رواه الايهقي عن ابن عمر   مدن 
 عل   م امرئ م لف بًار كلم  كتب بين عي ءه يهم القءام   ي  من رةم  هللا  . 
وااِددالم يحمددي ةددب الحءدداَ لإلي ددا  مددن ي  دده، كمددا يحمءدده مددن غيددره، ف فددده يحددرم 

:  وا تقتلددها َي  ددلف َّ  -تعددال -اايتحددار ويعتاددره جريمدد  كاددر  فددي ةددب الدد   ، قدداِ 
: وا تلقدددها بأيدددديلف َّلددد  التهلمددد   -تعدددال   -، وقددداِ 29رةءمدددا  ال  ددداا/هللا كدددا  بلدددف 

  195البقَر/
ددِه هللا  -رهددي هللا ع دده  -وعددن َبددي هريددَر  قدداِ:  مددن تددر   مددن جاددل  --َ  ِر

فقتددل ي  دده فهدده فددي يددار جهدد ف يتددر   فيهددا خالدددا مخلدددا فيهددا َبدددا، ومددن تح دد  ِددما 
ه ف خالدا مخلدا فيهدا َبددا، ومدن قتدل ي  ده فقتل ي  ه ف مه في يده يتح اه في يار ج

بحديدَ فحديدته في يده يتهجأ بهدا فدي يدار جهد ف خالددا مخلددا فيهدا َبددا  رواه البخدار  
 وم لف. 

ومدن ةدرص ااِددالم علد  ةرمدد  الد    يفددده يحدرم َِّددقاط الف دين بعددد َ  تددب يءدده 
ار فدي رمضدا  الحءاَ، ويض  الضمايات التي تح ظ لده ةءاتده، فيدرخص امده باافاد

 َْ اا الحمل ةت  ا يتأْر ه ا الف ين بصهمها. 
ويًددرع ااِددالم القصدداص فددي القتددل ة اظددا علدد  ةءدداَ ال ددا ، وةتدد  ا ي دده  القتددل 

، والقصاص 179بي هف  ولمف في القصاص ةءاَ يا َولي األلباب لعلمف تتقه   البقَر /
:  وكتا دا علديهف فيهدا -تعدال   -عقهن  مقرَر في جمء  الًرائ  االهء  المتقدم ، قداِ 

َ  ال    بال    والعين بالعين واأليف بداأليف واألذ  بداألذ  وال دن بال دن والفدروح 
 45قصاص  المائدَ /

والم ددددلف وغيددددر الم ددددلف ِددددهاا فددددي ةرمدددد  الدددددم واِددددتحقاق الحءدددداَ، وااعتددددداا علدددد  
َهل المتداب هده فدي يمدره وفحًده كااعتدداا علد  الم دلمي ن، ولده ِدها الم المين من 
ددِه هللا  قدداِ:  مددن  -   -الفددزاا فددي الددديءا واْلخددَر، فعددن عمددرو بددن العدداص َ  ِر
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قتل معاهدا لف يرح رائح  الف    رواه البخار ، وفدي روايد  َخدر :  مدن قتدل قتديال مدن 
 َهل ال م  ةرم هللا علءه الف    رواه ال  ائي 

كدا  هد ا العمدل تخهي دا َو وقد ةرم ااِالم كل عمل ي تقص من ةدب الحءداَ، ِدهاا َ
َّهاي  َو هرنا َو اعتقاا َو تع يبا َو تااوا َو طع ا فدي العدرض فدإ  ةءداَ ااي دا  
ِه هللا  الما ي  واأل بء  مهه  الرعاي  وااةترام، فعن هًام بن ةلءف قاِ: ِمعَ ِر

-   -  هللا يع ب ال ين يع به  ال ا  في الديءا  رواه م لف  َّ  :  يقِه
دِه فحب الح  -   -ءاَ وةرمتها ي تتب  تهافر ال الم  واألما ، ومن ه ا َوصد الِر

األبهاب َمام كل من ي دتهي ه  بأقددار اْلخدرين وةقدهقهف، خصهصدا الحلدام الد ين قدد 
ددددِه  ال ظددددَر  -   -يدددددهمه  الايددددهت لت تءًددددها َو يعتقلدددده  خصددددهمهف، واعتاددددر الِر

فقداِ فددي الحدديث الدد   رواه َةمددد المفدر َ  اخددل بيدَ ااي ددا  اعتدداا علدد  ةرمتدده، 
عن َبي ذر َيما رجل كًف ِترا فأ خل بصره قال َ  ي ذ  له فقد َت  ةددا ا يحدل 

 لهدرت  َ  ا يأخ  عليها  ي .  -ب اب ذلَ -له يأتءه، وله َ  رجال فقأ عي ه 
عددن ترويدد  الم ددلف فقدداِ:  ا يحددل لم ددلف َ  يددروع م ددلما   رواه َبدده  -   -ويهدد  
 ف  رواي  َخر :  ا تروعها الم لف فإ  روع  الم لف ظلف عظءف  رواه الازار.  او ، و 

وقاِ في ةديث  خر:  ا يق ن َةدكف مهق دا يضدرب يءده رجدل ظلمدا فدإ  اللع د  ت دِز 
 عل  من ةضره ةين لف يدفعها ع ه   رواه الاارايي. 

مظددالف ابددد فتعددريَّ ااي ددا  أل  فددزع جريمدد ، وةددب الحءدداَ اْلم دد  مددن المخدداوم وال
 من َّيباته في ةءاَ الفماع . 
ددِه  الرائدد األِو واألعظددف لحقدهق ااي ددا ، ةدين يح ددظ  -   -وتصدل العظمد  بالِر

لإلي ددا  كرامتددده بعدددد مهتددده، فقدددد قددداِ لمددن َرا  َ  يل دددر عظدددف ميدددَ  ا تم دددره فدددإ  
 ك رب َّياه ميتا كل رب َّياه ةءا رواه مالَ وابن ماجه َوبه  او . 

ب بالميددَ فقدداِ  َّذا ك ددن َةددكف َخدداه فلءح ددن ك  دده  رواه م ددلف َوبدده  او  َومدر بددالترف
والترمدد   وال  ددائي، و عددا َّلدد  ِددتر ِددهََ الميددَ وعيهندده الًخصددء ، فقدداِ:  ا ت دداها 

ََ  -   -األمددهات فددإيهف َفضددها َّلدد  مددا قدددمها  رواه البخددار ، وقددد ور  ايدده  قددام لف ددا
اههف َّلدد  َ  ذلددَ التمددريف لمحددَّ يهدده  ، ولمددا عفددب بعددَّ الصددحاب  مددن ذلددَ يدد

   ميته ولمفر  َّي اييته. 
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دددال  والهدددد   دددال  المحمديدد ، وفدددي غءددداب هددد ه الِر فحددب الحءددداَ مصددده  فدددي ظدددل الِر
َر الفمابء  ويصبح قتل الد    كًدرن  مداا، ومدا  ال اه  المريف ت تًر الم ابح والمفا

 يحدث في العديد من م اطب الصراع اليهم خير شاهد عل  ذلَ. 
  :  * ةب الم اوَا

ِه  ، وهه من الحقهق التي َكدها الِر فقد  -   -ونعد ةب الحءاَ يأتي ةب الم اوَا
ددال  المحمديدد  بددين ال ددا  جمءعددا م دداوَا مالقدد ، بددين األفددرا  والفماعددات،  ِدداوت الِر
ونين األج ا  والًعهب، ونين الحلام والمحلهمين، ونين الهاَ والربءد ، فدال قيده  وا 

، وا فدرق فدي التًدري  بدين عرندي وعفمدي، وا بدين َبدءَّ َوِده ، وا بددين اِدتث ااات
ةددداكف ومحلدددهم، وإيمدددا الت اهدددل بدددين ال دددا  بدددالتقه ، والتقددده  جمددداع اايمدددا  والعلدددف 

 13وال ضائل  َّ  َكرملف ع د هللا َتقاكف  الحفرات /
ددِه  َّ  رنلددف هد ه الم دداوَا فددي خابد  الدده اع فقدداِ:  َيهدا ال ددا   -   -وقدد َكددد الِر

واةدد وا  َبداكف واةدد، َا ا فضدل لعرنددي علد  عفمدي، وا لعفمدي علد  عرنددي، وا 
 ألةمر عل  َِه  وا ألِه  عل  َةمر َّا بالتقه ، َّ  َكرملف ع د هللا اتقاكف . 

يحاف كل المعايير الزائ   للت اهل بين ال ا ، كمعءار الف   َو العرق  -   -َّيه 
  - قر، ويحارب كافد  صدهر الت رقد  الع صدري ، وقدد بلغدَ بده َو الله  َو الغ   َو ال

 -  َالم اوَا بين ال ا  َقصاها ةين قاِ:  له َ  فاطم  ب دَ محمدد ِدرقَ لقاعد
 يدها  رواه البخار  وم لف. 

فالت رقددد  بدددين ال دددا  علددد  َِدددا  الفددد   َو العدددرق َو اللددده  َو اللغددد  َو الددددين َو 
 مصا َر مباشَر لمادَ الم اوَا ال   َقره ااِالم.  ال لا  َو القراب  َو الفاه، هي

 * ةب العدال :  
ددِه   -   -ويددرتبَ بحددب الم دداوَا ةددب  خددر وهدده العدالدد  بددين ال ددا ، وقددد كددا  الِر

َهلدده وعلدد  ِددائر الم ددلمين، وكددا   َعدددِ ال ددا ، وكددا  يتحددر  العدددِ ويابقدده علدد  
رهددي هللا  -، فعددن عائًدد  ةريصددا علدد  تحقيددب العدالدد   و  يظددر َّلدد  جدداه َو قرابدد 

َهمهددف شدددأ  المددرََ المخزومءددد  التددي ِدددرقَ، فقددالها: مدددن يللددف فيهدددا  -ع هددا َ  قريًدددا 
ِه هللا  دِه هللا  -   -ِر َيدد ةدب ِر    -فقالها: ومدن يفتدرئ علءده َّا َِدام  بدن 

، ْددف قددام فخاددب ْددف -تعددال   -فملمدده َِددام ، فقدداِ: َتًدد   فددي ةددد مددن ةدددو  هللا  -
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َه لدَ الدد ين مددن قدالمف كددايها َّذا ِدرق فدديهف الًددري  تركدهه، وإذا ِددرق فدديهف قداِ: َّيمددا 
الضعء  َقامها علءه الحدد، والد   ي د  محمدد بيدده لده َ  فاطمد  ب دَ محمدد ِدرقَ 

 لقاعَ يدها  َخرجه الخم  . 
صعدا الم ار في مرض وفاتده فقداِ:  َيهدا  -   -وعن ال ضل بن العبا  َ  ال اي 

ظهدرا فهد ا ظهدر  فلء دتقد م ده، ومدن ك دَ َخد ت لده مداا  ال ا  من ك دَ جلددت لده
فهدد ا مددالي فلء ددتقد م دده، ومددن ك ددَ شددتمَ لدده عرهددا فهدد ا عرهددي فلء ددتقد م دده، ا 

دِه هللا  َا وإ  الًددح اا لء ددَ  -   -يقدهلن رجددل َيدي َخًدد  الًددح اا مدن قاددل ِر
ل دي، فلقيدَ من طاءعتي وا من شأيي، َا وإ  َةبلف َّل  من َخ  ةقدا كدا  لده َو ةل

 هللا َويا طيب ال    
ي هددد  عددن مصدددا َر ةددب ال دددر  فدددي الدددفاع عدددن ي  دده تحريدددا للعدالددد ،  -   -وكددا  

:  َّ  لصاةب الحب مقاا  رواه الخم  ، ويقِه لمن يتهل  الحلف والقضاا بدين  يءقِه
ال ا :  َّذا جل  بين يديَ الخصما  فال تقضين ةت  ت م  من اْلخر كما ِدمعَ 

،  فإيه َةر  َ  يتاين لَ القضاا  رواه َبه  او  والترم  .  من األِو
 * ةرم  الحءاَ الخاص :  

وع دما ي ظر َّل  جايب  خر من جهايب ةقهق ااي دا ، وهده ةرمد  الحءداَ الخاصد  
لمدددل َّي دددا ، يفدددد َ  للحءددداَ الخاصددد  ةرمتهدددا فدددي ااِدددالم، فدددال يفدددَه ايتهاكهدددا َو 

ايتها جددددداا العديدددددد مدددددن َةلدددددام الًدددددريع  التعددددد  عليهدددددا، ومدددددن َجدددددل ةمايتهدددددا وصدددددء
ااِالمء ، فقد ةرم ااِالم الزيا واعتاره كايدَر مدن المبدائر لمدا يءده مدن هتدَ للعدرض 

 وايتهاب للًرم وهدم لألَِر وتضيء  لألخالق. 
َومددر بغددَّ البصددر ويهدد  عددن خلددَه الرجددل بددالمرََ األج اءدد  َّا مدد  ذ  محددرم، كمددا 

بالرجدداِ، ووهدد  َ بددا للح دداظ علدد  ةرمدد  الايددهت يهدد  عددن تاددرج ال  دداا واخددتالطهن 
: يددا َيهددا الدد ين -تعددال   -الخاصدد  وهدده َ ب ااِددتئ ا  الدد   ت ددر  بدده ااِددالم، قدداِ 

َهلها   ال هر /   27 م ها ا تدخلها بيهتا غير بيهتمف ةت  ت تأي ها وت لمها عل  
دِه هللا  ل بدن ِددعد: فدي الحدديث الد   رواه البخددار  وم دلف عدن ِده -   -وقداِ ِر

 َّيمدا جعدل ااِدتئ ا  مدن َجددل البصدر ، وقداِ فدي ةددديث  خدر:  ا تدأتها الايدهت مددن 
ولمن ائتهها مدن جهاياهدا،  -يع ي مهاجه  تفعل القا م بلًف ما في الايَ  -َبهابها 
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فاِددتأذيها فددإ  َذ  لمددف فددا خلها وإا فددارجعها  رواه الاارايددي. فددال ظَر المفددر َ  اخددل 
ِه بيَ ااي ا  يعتا  اعتداا عل  ةرمته وةءاته الخاص .  -   -رها الِر

 * ةري  ااعتقا :  
ويددأتي َّلدد  ةددب  خددر مددن ةقددهق ااي ددا ، وهدده: ةريدد  العقيدددَ وااعتقددا ، ف فددد هدد ه 
الحري  مصهي  في ااِالم، فالدين من الضروريات التي يح ظها ااِالم لا ي البًر 

-تعدال   -ةد عل  اعت اق عقيدَ معي  ، قداِ َيا كايَ  يايتهف وعقيدتهف، فال َّكراه أل
، وقدد فدتح الم دلمه  الداال  156:  ا َّكراه في الدين قد تاين الرشد من الغي  البقَر /

واألمصار، ولدف ي دفل علديهف التداريخ ةا ْده َّكدراه واةددَ مدن َجدل تغييدر العقيددَ، بدل 
ها فيه َهل ال م  قد عاشها في ظل ااِالم ةءاَ ِعيدَ وماِر ا ةريتهف المامل  فدي َّ  

 ااعتقا  وإقام  شعائرهف. 
ددِه  ددمه الِر ددار علءدده، وهدده مدد هج يقددهم  -   -وهدد ا هدده المدد هج الدد   ِر لألمدد ، ِو

عل  الحري  الدي ء  في َرةب م اهءمها، فما علءده َّا بءدا  الحدب لل دا  وتد كيرهف بده 
فليد من ومدن  ومن شاا م هف فلي من ومن شاا فلءل ر،  وقل الحب من رنلف فمن شداا

 29شاا فلءل ر  المهف /
وةري  ااعتقا  ه ه التي صايها ااِالم لف تصد ها الًدرائ  الههدعء  التدي تغتداِ فدي 
ظلهدددا الحريددد  الدي ءددد ، وتحدددرم الدددددعَه َّلددد  األ يدددا ، وتهددددم الم ددداجد و ور العبددددا َ، 

 وت رض فيها العقائد والم اهب. 
 * ةقهق األقلءات:  

ةدددب  خدددر مدددن الحقدددهق التدددي صدددايها ااِدددالم، وهددده ةقدددهق  ويدددرتبَ بحريددد  ااعتقدددا 
األقلءات، فمدا  ام ااِدالم قدد اةتدرم ةريد  العقيددَ فالبدد َ  يحمدي َصدحاب الدديايات 

دِه  علد   -   -األخر  ال ين يعءًه  في ك  ه، وقد تحقيب ذلَ بال عدل، َوكدد الِر
َهددل المتدداب والاددر بهددف والت ددامح معهددف ومراعدداَ ةقددهق هف، ومددن ه ددا فقددد ة ددن معاملدد  

كما ذكريا، الم لف وغير الم لف ِهاا فدي ةرمد  الددم واِدتحقاق الحءداَ، -   -جعل 
فقاِ في الحديث ال   رواه البخار  عن عمرو بن العداص:  مدن قتدل معاهددا لدف يدرح 
َهدل ال مدد  ةددرم هللا علءدده الف دد    رائحد  الف دد  ، وفددي روايدد  َخدر   مددن قتددل قتدديال مددن 
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َهدل ال مد  بقهلده:  َّ  رواه ال  ائي، و  قد شهد َةد الباارق  علد  ِدماة  ااِدالم مد  
 العرب ال ين مل هف الزمن من ال ءاَر عل  العالف يعاملهي ا بعدال  ا ةدو  لها   

واعد الم تًار ا وار  غال  ال هاي رئء  مفل  الدولد  المصدر  األِداب بحثدا ةدِه 
وهده م دءحي مصدر  َوكدد فدي هد ا  معاملد  غيدر الم دلمين فدي المفتمد  ااِدالمي   

البحث عظم  ااِالم في معامل  غير الم لمين، ونره بهف، وهه ما لف يتحقب في َ  
 ياي  من الديايات. وقاِ َ  ااِالم قد بلدي شدأوا عظءمدا فدي ة دن معاملد  األقلءدات، 
قددم واتب  القاعدَ ال هاء  الحلءم   لهف مال ا وعليهف ما علي ا  وهي التي تضعهف عل  

 الم اوَا م  الم لمين. 
 * ةري  الَر  والت مير:  

وتمتددد قائمددد  ةقددهق ااي دددا  فددي ااِدددالم، ف فددد ةريددد  الددَر  والتعايدددر، والحريدد  فدددي 
ااِالم َصل عدام يمتدد َّلد  كدل مفداات الحءداَ، وخاصد  ةريد  الت ميدر والدَر ، فقدد 

دِه يحتددرم ةريدد   -   - فدتح ااِددالم مفداا رةبددا للت ميدر وإعمدداِ العقدل، وكددا  الِر
الدَر  ويًدف  عليهددا وكدا  ةدين يددر  الدَر  ويددر  بعدَّ َصدحابه خالفدده، يرجد  عددن 
َريه َّل  َر  من يخال ه، بعد َ  يتاين وجه المصلح  يءه، وخيدر مثداِ علد  ذلدَ مدا 

م دزا َوشدار الحبداب بدن الم د ر بغيدره، فقداِ:  -   -ةدث في غزَو بدر ةدين يدِز 
ر بت  يد  مدا َشدار بده الحبداب، ولدف ي دتاد بَريده رغدف َيده ال ديد لقد َشدرت بدالَر ، وندا 

 المااع واامام المقتد  به. 
َّ  هدد ا المهقددف لءعددين علدد  يًددر الحريدد  ورفدد  رايتهددا وإعددالا صددهرتها ومددد جدد ورها 

 ويًف  عل  اْلراا ال اهف  كي ت اَ وتترعرع. 
 ةب الم اي  من مقهمات الحءاَ:   

قهمدات الحءداَ، وةدب الم ايد  فدي ااِدالم مدن الحقدهق التدي ْف يأتي ةب الم ايد  مدن م
اختص بها ااِدالم، ولدف تتادرق َّليهدا األيظمد  الههدعء  وا مهاْيدب ةقدهق ااي دا ، 
وهدددده ةددددب َِّددددالمي مقددددد ، ويع ددددي َ  يحصددددل كددددل فددددر  يعددددءش فددددي ك ددددف الدولدددد  
ااِددالمء  علدد  ك ايتدده مددن مقهمددات الحءدداَ بحيددث يعددءش بءًدد  كريمدد  ويتحقددب لدده 
الم دددته  الالئدددب للمعءًددد ، وهددده يختلدددف عدددن ةدددد الم دددام الددد   تحددددَْ ع ددده الددد ظف 

 الههءع ، وال   يع   الحد األ ي  لمعءً  ااي ا . 
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وةب الم اي  ه ا يتحقب بالعمل، فإذا عفز ال ر  فالزكاَ، فإذا عفدزت الزكداَ عدن ِدد 
ددِه  ك ايدد  المحتدداجين تددأت  ميزايءدد  الدولدد  ل دددا  هدد ه الم ايدد ، وقددد عاددر  -   -الِر

عن ذلَ بقهله:  من ترب  ي ا َو هدءاعا َ  َوا ا صدغارا هدائعين ا مداِ لهدف فدإل  
 وعل   رواه البخار  وم لف. 

وقداِ م كددا هد ا الحدب:  لدء  بمد من مدن بدات شدبعايا وجداره جدائ  َّلد  ج بده وهدده ا 
َهل عرص  َصدبح فديهف امدرؤ جائعدا فقدد  يعلف  َخرجه الاارايي والايهقي. وقهله  َيما 

هله  َخرجه َةمد في م  ده.   برئَ م هف ذمه هللا وِر
وقهلده:  َّ  ااشدعرين َّذا َرملدها فددي الغدزو َو قدل طعدام بءددالهف فدي المدي د  ةملدها مددا 
كا  ع دهف في ْهب واةد ْف اقت مهه بي هف بال هي  فهف م ي َويدا مد هف  رواه البخدار  

 وم لف.  
 الحروب: * ةقهق المدييين واألِر  َْ اا 

وتصدددل ةقدددهق ااي دددا  فدددي ااِدددالم َّلددد  َوج عظمتهدددا يءمدددا يتعلدددب بحقدددهق المددددييين 
واألِر  َْ اا الحروب، فالًأ  في الحدروب َيهدا يغلدب عليهدا روح اايتقدام والت ميدل، 

ددِه  كددا  يضدد  لقددا َ الفيددهش م هفددا  -   -ا روح ااي ددايء  والرةمدد ، ولمددن الِر
عدن قتدل مدن ا شدأ  لهدف فدي القتداِ كاألط داِ وال  داا  َّي ايءا تحلمه الرةم ، في هد 

:  ا تغدددددروا وا تغلددددها وا تمثلددددها وا تقتلددددها  والًدددديهخ والعفددددَز وببددددا  الصددددهام  يءقددددِه
الهلدا  وا َصحاب الصهام   رواه َةمد والازار والاارايي، وجاا في رواي  َخر   ا 

 تقتلها وليدا وا امرََ وا شءخا  
ل :  َا ا يفهز  عل  جدريح وا يتدبعن مددبر، وا يقدتلن َِدير، ومدن وقاِ يهم فتح م

َق والايهقددي عددن عايددد هللا بددن عاددد هللا بددن  َغلددب علءدده بابدده فهدده  من َخرجدده عاددد الددرا
 عتبه. 
يهصددي َصددحابه باألِددر  ويحضددهف علدد  َّكددرامهف وة ددن معدداملتهف،  -   -وكددا  

تًدددن هدددد الم دددلمين ويددد هب  فدددأين هددد ه األخدددالق ال دددامء  مدددن ةدددروب اليدددهم التدددي
هحاياها األط اِ وال  اا والًيهخ، فقد بلي هحايا الحروب من األط اِ خالِ العقد 

مليده  مًدر ، وارت عدَ ي دب  هدحايا  12ماليين معدهق و 5مليه  قتيل و 2الماهي 
 % من الضحايا. 90الحروب من المدييين خالِ ه ا القر  َّل  
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 أعضل الخلق منقذ البشري 
 
  . محمد بن ياجي مًرح 
ءٍف )  ََ َلَعَل  ْخْلٍب َعظر  ({ ِهَر القلف 4}َوإريس

ددل َّلدد  البًددري  كافدد ، وجدداا بمدد هج شددامل كامددل -   -َ  م قدد  للبًددري  مثلدده  ، َِر
لخيددر، تددأَلف ألِددلهنه القلددهب للحءدداَ واألةءدداا َّلدد  َ  تقددهم ال دداع ...َةب للفمءدد  ا

المق َر، وتحبه ال  ده  الفامحد  بعدد َ  تعرفده وم هفده، بلدي مدن ةرصده علد  هدايد  
ف   -كددددل ال ددددا   -ال ددددا  ََ َعَلددددي هر ْ دددد َ  يهدددده  علءدددده رب العددددَز بقهلدددده }َفددددال تَدددد  َهب  َي  

دهْا َعَملردهر َفدَر هْ ةَ -تعدال   -َةَ َراٍت{ في قهلده  ِْ يَردَن َلدْه  دلر َمدن  }َََفَمدن  َْ ُسَ ْيضر َ د ًا َفدإر س 
ددَ ْعهَ   َ َعلرددءفن برَمددا َيص  ُس ف  َةَ ددَراٍت َّر س  ََ َعَلددي هر ْ دد دداْا َفددال تَدد  َهب  َي   ًَ دددر  َمددن  َي دداْا َوَيه  ًَ َي

(8[})1 ] 
لًدددَ ةرصدده علدد  هدددايتهف، وجمددهح بعضددهف عددن الهددد  ؛ فيتددألف لدد لَ؛ ولددء  تألمدده 

و ِلع  تفاري  راجَ ع ده، لف ير  مدن َةدد َجدرا علد  لعرض من الديءا فات علءه، َ
دَن ال ْمَتَملَر رديَن ) دٍر َوَمدا َََيدا مر دن  ََج  دَأْلْمف  َعَلء دهر مر  ِ ( َّر   ْهدَه َّراس 86ب ِ الهدد  لده }ْقدل  َمدا ََ

رن لرل َعاَلمريَن ) ك  يٍن )87ذر َد ةر َلْمنس َيَبَأْه َبع   [2({ ]88( َوَلَتع 
يءلرهددده َشدددد المدددره، ب ددداب الدعايددد  المضدددا َ لدعهتددده مدددن  كدددا  الرجدددل ي دددم  ع ددده 

مغرض؛ فإذا ر ه َةبه َشد الحب؛ لما يلم ه م ه من ة ن اِتقباِ، وةالَو َِلهب، 
َما  وملا .  وعله خلب، وطيب تعامل وم هج ِاٍم كامل شامل صالح لمل 

 بدده طالمددا َِدداا َّلءدده اْلخددرو  يءع دده عدد هف ويصدد ح؛ مهمددا كايددَ ااِددااَ بالغدد ؛ ك 
َعلدد   قهمدده وةددارنهه وقتلددها مددن َقرنائدده َوصددحابه مددن هددف فددي ال ددهيداا مددن قلبدده وفددي 
الص َه في األمد ؛ ولمدا ايتصدر علديهف َوهدحها َِدر  بدين يديده قداِ لهدف }مداذا تدرو  

 [. 3َيي فاعل بلف{؟ قالها َخ كريف وابن َخ كريف! قاِ لهف: }َذهاها فأيتف الالقاا{]
َعتددد  الرجددداِ يحارنددده  َشدددد الحدددرب َوق ددداها فدددإذا َتددد  َّلءددده تائبدددا م دددلما فدددرح  وكدددا  

بمفيئده، وع ددا ع ده، وةلددف علءده. وة ددب تتبد  الفددامحين عدن الهددد  فدي بدايدد  األمددر 
فقددد كايددَ َ ِددباب جمددهةهف ا تخددرج عددن كهيهددا ياتفدد  عددن تقليددد للماددراا، َو يظددَر 
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متأمدل  ِاحء  غير متعمق ، َو كادر وة دد مد  وهدهح الحدب والحقءقد  وجالئهدا لمدل
 م صف. 

جداا مدن ع ددد هللا بميدزا  ت اهدل لمددل البًدر؛ ي ددتاء  الهصدِه َّلءده كددل َةدد، ومددن  
َ اْكف  مرن  َذَكدٍر َوَْي ثَد  َوَجَعل َ داْكف  ْشدْعهنًا  َ  ملا  كا  ميزا  التقه }َيا ََيرَها ال ساْ  َّريسا َخَلق 

ر  ُس َرَمْمف  عر  َد  َ َعلرءفن َخاريرن )َوَقَبائرَل لرَتَعاَرْفها َّر س ََك  ُس  [ 4({]13 ََت َقاْكف  َّر س 
َين الفددائَر القاصدَر المتع صددَر، ب دَ الخيددر والهدد  مدد  َتباعدده   وذابدَ تفاهدده المدها

َم دددد ، وتحهلدددَ الددداال  الم ددددتقال  َّلددد  متبعددد  وم اصددددَر،  بأقدددل الخ دددائر، َوقصدددر األ
لقددددَو فدددي َتباعددده؛ الددد ين واِدددتفابَ بدددال  شاِدددع  بأهلهدددا لددده، ةبدددا واقت اعدددا بدددداعي ا

 صاغتهف ترنيته المت ل ل  عظءما عن عظءف. 
جاا بدين صالح متهافب م  ال اَر؛ ا يصادم معها الات ، َرةف ال داتحين بمدن فدتح  

هف تبعا.    َرههف، ف تحَ ي ِه
ايصهر بأمته، َوهح  مثلهف؛ له ما لهف وعلءه مدا  -   -من  خل في  ين محمد  

بغءددد  ِدددعا َ يف هيهدددا فدددي الدددديءا واْلخدددَر، لدددف ي دددرق بدددين جددد    علددديهف. يددددعه ال دددا 
وج  ، وا بلد  و  بلدد، بدل فدتح البداب للفمءد  بددو  اِدتث اا، ولدف يلدن ذلدَ لغدرض 
َ ي  ي ع  له، لحب بالرفيب األعل  وهده مددين، لدف يددع ألقرنائده عرهدا  ييهيدا، ولدف 

لقلددهب وال  دده ؛ لل ددير َّلدد  هللا يدهْرهف مدداا، بددل ورث العلددف والمعرفدد  والدددعَه ايدداَر ا
 بهعي ونصيَر؛ لي ت   الفمء  ي عا يخصهف، لف ير  م هف جزاا وا شلهرا. 

ِن في عاائه وقضائه؛لف يظلف َةدا، ولف يغضب ل   ه قَ َّا َ  ت تهَ ةرمدات   عد
َعظف الًفعا  في ةماه َّذا ةمي الدهطء ، قدا   هللا في تصر لها. َشف  ال ا ؛ يلتاذ 

َعظددف َب عرفتدده ال ريدد  ب ددين ون ددات، الفيددهش بح  مدد  و رايدد  َذهلددَ القددها  األفدد اذ، 
َوج شدددهد لددده بددده الزوجدددات، وَعظدددف مدددرب ومصدددلح فدددي العدددالمين عدددرم ذلدددَ  وَعظدددف 

 المختصه  مرنين ومرنءات.  
َ  قءا تدده   َر  الدولد  فلدف تعدرم الدديءا َكمددل َوتدف وَعددِ م ده. وقددا  الفيدهش فلدف يدها

باال شفاعا ةلءما قاله وا بعده مثله، ايار  للعلف والترنء  فلدف  فيها َةد َبدا ولف تر  
يصددل َّلدد  َِددلهب تعلءمدده وترنيتدد  مددرب مهمددا بلددي. فددتح البدداب علدد  مصددرابءه؛ ْيددر  
ال دددا  الصدددراط ال ددده ، ويقددده هف َّلددد  خدددالقف ونددداريهف بأمايددد  و رايددد  ووعدددي، اعت ددد  
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ب اْلبداا واألمهدات؛ ت دابقها بالا هل  والًايب  ةت  َةاهه َشد الحب وَعظمه؛ فاق ةد
في تقديف َرواةهف الغض  فدي ِدايل هللا هدد مدن يلدره الخيدر والحدب والادر الد   جداا 

هله   به ةبا هلل وِر
 : -علءه الصالَ وال الم  -وكا  الًاعر يعي ما قاله يهم َ  قاِ يص ه  

 وإذا رةمَ فأيَ َم َو َب *** ه ا  في الديءا هف الرةماا 
؛ ِددعا َ البًددري  بددين  فتءدده؛ فددي َ  عصددر -ِددبحايه  -ع ددد هللا جدداا بلتدداب مددن  

ومصددددددر؛ قَعددددددد لمددددددل جايددددددب مددددددن جهايددددددب الحءدددددداَ َّ  لددددددف يتعمددددددب فددددددي الت اصدددددديل 
دائل َوِداليب مضداع    والدقائب؛كتق ءف الماِ المدهروث، وعدرض الحقدائب المهمد  بِه

 ومت هع  ةت  تتف د في ال    صهَر مح ِه  كامل  الهههح.  
 دده  بمدد هج هللا بعلددف و رايدد  مرابءددا طاءعتهددا كمددا هددي؛ لددف يرفعهددا َّلدد  تعامددل مدد  ال 

مصددام الدد   ا يخاددئ قددَ ْفددتح بدداب التهندد  فددي الليددل ليتددهب م دديا ال هددار، وفددي 
بددل ي ددرح هللا بتهندد  عاددده َّذا هدده تدداب،  -لددء  ة ددب  -ال هددار ليتددهب م دديا الليددل؛ 

ن الصراط، لتبق  بءضداا وم  ذلَ َةاط ال    ب ءاج متين يح ظها من اايحرام ع
 يقء ، ِالم  قهي ؛ بعيدَ عن الخاأ واايحرام ال   ي ه ها ويًقيها.  

جاهد بلل َيهاع الفها  من َجل َِّعا  الفمء   يءا َوخر ، وفتح باب الثهاب والفزاا 
 للمفتهد َّل  الدرج  التي تحِه األعماِ جمءعها َّل  ببا َ َّذا ْاِتحضرت ال ء . 

الدددم والمدداِ والعددرض فددي خابدد  الحددج تتهيفددا لهرو هددا كثيددرا فددي  َعلدد  شددأ  ةرمدد   
القددر   وال دد  ؛ فعددن عاددد الددرةمن بددن َبددي بلددَر عددن َبءدده ذكددر ال اددي قعددد علدد  بعيددره 
َوم ددَ َّي ددا  بخاامدده َو بزمامدده قدداِ }َ  يددهم هدد ا ف ددلت ا ةتدد  ظ  ددا َيدده ِء ددمءه 

ف دلت ا ةتد  ظ  دا َيده ِده  اِدمه قداِ َلدء  يدهم ال حدر قل دا بلد  قداِ فدأ  شدهر هد ا 
ِء دددمءه بغيدددر اِدددمه فقددداِ َلدددء  بددد   الحفددد  قل دددا بلددد  قددداِ فدددإ   مدددااكف َومدددهالمف 
وَعراهلف بي مف ةرام كحرم  يهملف هد ا فدي شدهركف هد ا فدي بلددكف هد ا ليالدي الًداهد 

 [5الغائب فإ  الًاهد ع   َ  يالي من هه َوع  له م ه{]
َيا َ تددِ علد   كرمده وتعظءمده للًدعائر التدي يددعه َّليهدا وع ه في رواي  َخر  وفيها 

تااءقا عملءا لما جاا به قاِ: لما كا  ذلَ اليهم قعد عل  بعيره َوخ  َّي دا  بخاامده 
َعلددف ةتدد  ظ  ددا َيدده ِء ددمءه ِدده  اِددمه  ددهله  فقدداِ َتدددرو  َ  يددهم هدد ا قددالها هللا وِر



 1256 

دِه هللا قداِ فدأ  شدهر هد ا قل دا هللا َعلدف فقاِ َلء  بيهم ال حر قل ا بل  يا ِر دهله   وِر
َعلف قاِ  هله  ِه هللا قاِ فأ  بلد ه ا قل ا هللا وِر قاِ َلء  ب   الحف  قل ا بل  يا ِر
ددِه هللا قداِ فددإ   ةتد  ظ  دا َيدده ِء دمءه ِدده  اِدمه قدداِ َلدء  بالالدددَ قل دا بلدد  يدا ِر
 مااكف َومهالمف وَعراهلف علءلف ةدرام كحرمد  يدهملف هد ا فدي شدهركف هد ا فدي بلددكف 

الي الًاهد الغائب قداِ ْدف ايم دأ َّلد  كبًدين َملحدين فد بحهما وإلد  جزيعد  مدن ه ا فلي
 [ 6الغ ف فق مها بي  ا{]

وةدد ْ ددا جع ددر بدن محمددد عددن َبءده قدداِ  خل ددا علد  جددابر بددن عادد هللا فدد كر الحددديث 
ِه هللا  َاغَ الًم  َمر بالقصدهاا  -   -وقاِ فأجاَ ِر ةت  َت  عرف  ةت  َّذا 
َتدد  بادددن الدددها   فخاددب ال دددا  فقدداِ َّ   مدددااكف َومدددهالمف  فرةلددَ لددده فركددب ةتددد 

علءلف ةدرام كحرمد  يدهملف هد ا فدي شدهركف هد ا فدي بلددكف هد ا َا وإ  كدل شديا مدن 
َهددل الفاهلءدد  مههددهع تحددَ قدددمي هدداتين و مدداا الفاهلءدد  مههددهع  َوِو  م َهددعه 
رندددا  ماايدددا  م بدددن رنءعددد  بدددن الحدددارث كدددا  م ترهدددعا فدددي ب دددي ِدددعد فقتلتددده هددد يل و 

الفاهلء  مهههع َوِو رنا َهعه رنايا رنا العبا  بن عاد المالب فإيده مههدهع كلده 
اتقها هللا في ال  داا فدإيمف َخد تمههن بأمايد  هللا واِدتحللتف فدروجهن بللمد  هللا وإ  لمدف 
علدديهن َ  ا يددهطئن فرشددلف َةدددا تمرههيدده فددإ  فعلددن فاهددرنههن هددرنا غيددر ماددرح 

َقهدن وك دهتهن بدالمعروم وإيدي قدد تركدَ يدءلف مدا لدن تضدلها بعدده َّ   ولهن علءلف ر
اعتصمتف به كتاب هللا َويدتف م د ولين ع دي مدا َيدتف قدائله  فقدالها يًدهد َّيدَ قدد بلغدَ 
اات رنَ ويصحَ ألمتَ وقضيَ الد   علءدَ فقداِ بأصدبعه ال دباب  يرفعهدا َّلد   ِر

د بي دَ فددي كتدداب ال دماا وي م ددها َّلد  ال ددا  اللهدف َشددهد اللهدف َشددهد قداِ َبدده بلدر قدد
ال مداح َ  قهلده ا يددهطئن فرشدلف َةددا تمرههيدده َّيمدا َرا  وطد ا ال ددراش باألقددام كمددا 

ِه هللا  ا تفل  عل  تمرمته َّا بأذيه وفراش الرجل تمرمتده ولدف يدر   -   -قاِ ِر
 [7ما يتههمه الفهاِ َّيما َرا  وطأ ال روج{]

مددن هددف َقددرب َّلءدده فددي تاايددب ذلددَ؛ َبادل َمددهرا كايددَ فددي الفاهلءدد ؛ فادددَ ب   دده ون  
وهه  ليل علد  م داواته بدين الفمءد  وعددم مراعداَ ي  ده َوقرنائده فدي َةلدَ الظدروم؛ 
دهاها ويلده   كما قدم َقرب ال ا  َّلءه يءما يله  طريقا َّل  المدهت باددر واألةدزاب ِو
 في مهاجه  الخار لء  بي ه ونين العدو َةد كيهم ة ين؛ ما يارهن َةقء  ما جاا بده
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هقدده م دده، ومددن وعددد هللا لدده بال صددر والتأييددد ا محالدد . مدد  تهاهددعه  مددن ع ددد هللا، وْو
َخرم الديءا  وقد عرهَ بين يديده تخييدرا فدأب ، واكت د   -   -الفف وإعراهه عن 

. وا يعددارض ةثدده فدي المدد هج الدد   جداا بدده مددن  مدن الددديءا بمددا ي دد رمقدده ومددن يعدِه
ها بحيث ا تًغل عن اْلخَر وقد قَال يدا باتَ ع د هللا عل  اِتغالِ األرض وعمارت

 كال  من العمل ووعد بأ  يم ي صاةاها مغ هرا له. 
َوص  باليتءف واألرمل  وال قير والم دلين وابدن ال دايل؛ وفدرض لهدف مدن المداِ فرهدا  

 عل  األغ ءاا بحيث يأْف من لف ي ب ذلَ الماِ الم روض في الزكاَ لهف. 
 دددده ونددددين ال ددددا  فات ددددعَ ةتدددد  طبقددددَ األرض لمتايتهددددا، وطددددد العالقددددات الخيددددَر بي

المتها مما يعرقلها؛ َّيها رنايء  جاات من علءف خاير   . -ِبحايه وتعال   -ِو
صدددا  ةدددب األِدددير وةدددث علددد  َّطعامددده ومراعددداَ ةقهقددده بددد ص القدددر  ، وةدددرم قتدددل  

 المعاهد، بل غير الم لمين عل  ااطالق ما لف يلن محارنا. 
   والعقه  والمهاعيد والمهاْيب ورتب عل  الت ريَ فيها عقهنات. وةث عل  ة ظ العهه 

فرض عل  ي  ه ومن تبعه هداي  اْلخرين. وةث عل  ةب الهد  لهف وال رح ع دد   
تحقب هدايتهف. بل ةث عل  ةب الخير لآلخرين مثل ةب الخير لل   ، فدأ  تقعيدد 

 وتأِء  لتمتين العالقات الخيَر َكثر من ه ا؟ 
فءاه من المثدَر مدا ا يحصد  ولده رؤو  َقدالم؛ أليهدا مضدمه   ومزاياه   وشمائله ِو

 القر   بلامله وال    بلاملها فخلقه القر   يأتمر بأوامره ويفت ب يهاهءه 
 -   -فأ  المصلحين َو  األمدف جداا بهد ا وطبقده عملءدا ةقءقد . فمدن يلدره محمددا 

 غير جاهل بحقه، َو ةاقد علءه بدو  مارر. 
 ------------------- 
 ِهَر فاطر  -[ 1]
 ِهَر ص  -[ 2]
 . 18055رقف  118 /9ِ ن الاءقي  -[ 3]
 ِهَر الحفرات  -[ 4]
 . 67. رقف 1/37البخار   -[ 5]
 . 1679رقف  1306 /3م لف  -[ 6]
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 . 2809رقف  4/451صحءح ابن خزيم   -[ 7]
 http://www.saaid.net                 :المصدر 

  وووووووووووووووووو
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 والفكر العسكري الحايث  قي دة الرسو  
 
 بء   َمين محمد  

دَر{ ]األةدزاب:  َم اْلخر َ َوال َيده  ُس ْجده  َهَن َةَ َ  ن لَرددَمن َكداَ  َير   ِ ر َْ ُس هِر  }َلَقد  َكاَ  َلْمف  فري َرِْ
دِه21 ا مدن يدهَا قهيد . وعظدف كءايهد -   -[. ب يَ الدول  ااِالمء  فدي عصدر الِر

دِه هللا رهدي هللا  -َوصدحابه الادرَر  -   -وات عَ َرجاؤها ب ضدل القائدد األِو ِر
مَ بالعقيدَ -ع هف  َ هرت باايما  ِو . وإذا يظدريدا َّل  الدول  ااِالمء  يفدها قد ا

قائدددًا بددال اَر ا  -علءده الصددالَ وال ددالم  -ال دمح  العظءمدد  ال ددامء ، وكددا  محمددد  
 يدايءه قائد. 
دددِهالددددين ا وات ددد  بعدددد وفاتددده ةتددد  َصدددبح  -   -اِدددالمي ايتصدددر فدددي عهدددد الِر

الم لمه  اليهم َكثر من ملءار ي م  ي تدًرو  فدي جمدء  َيحداا العدالف، ذلَ َيده قدائدد 
دِه هللا اِدتمر َْدره  -   -ع لر  ِءاِي  ي ي. ونعد َرنع  عًدر قريدًا مدن وفداَ ِر

يَر َص  َورهاهف.   -رهي هللا ع هف  -حابه صامدًا قهيًا متفد ًا في ِيرته ِو
ونااِددت ا  َّلدد  التدداريخ المعاصددر يفددد َ  )ال يلددد مارشدداِ روميددل( والدد   يالددب علءدده 

اِدددتخدامه الملدددر والخديعددد  فددد  معاركددده، ولمهارتددده فدددي ةدددرب « ْعلدددب الصدددحراا»
الصحراا، وقدد َبهدر القدا َ الع دلريين ب  ده  قتالده َوِداليبه المميدَز فدي المعدارب؛ مدن 
خَ   الحرك  والخداع والقتاِ التعايلي واالت ام والتاهيب...َّلخ؛ ه ا القائدد الع دلر  

لقد َخ ت م اهءمي عن ةدرب الصدحراا وخ د  الحركد  واالت دام »كتب في م كراته: 
 «.والتاهيب عن خالد بن الهليد في معرك  اليرمهب

دِه   لع لريد  بااِدالم، وتحصن صدقل معدرفتده ا -   -ومدا خدالد َّا َةدد قدا َ الِر
 . -تعال   -بعقيدَ الفدها  في ِاديل هللا 

 ][ الا اا الع لر  للدول  ااِالمء :  
ِه ال الم محمد بتأِدء  الدولد  ااِدالمء  األولد  فدي المدي د  الم دهَر  -   -قام ِر

َهدام:   بعد هفرته َّليها، ووَجه الم لمين َّل  ْالْ  
 َوًا: ب اا الرجاِ. 

 ءًا: فن القتاِ. ْاي
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 «. عقيدَ ريءع  الم ته  »ْالثًا: الفها  في ِايل هللا 
ِه  بأيه يفب َ  ت ير األهدام الثالْ  في ق اَ واةددَ: رجدل  -   -وقد يصح الِر

 قه ، يفيد فن القتاِ، ذو روح مع هي  عالء . 
دددِه  ددد  الريا -   -ولددد ا َوصددد  الِر هددد  رجالددده بااهتمدددام بدددالقَه الف دددمايء  ومماِر

الاديء ، وةثهف عل  َّتقا  اِتخدام ال دالح بمداومد  التددريب علءده؛ ةتد  يلهيدها ذو  
بأ  شديد، وكما هه واهح َ  القَه الف مايء  ت    َّل  قَه التحمل والتدريب الفيد 

 عل  ال الح ال   يهفر الدعف في الحرب. 
دِه هللا  دد: -تعدال   -دهلدده د بالتددريب الفيدد للرمايد  ةيدد ما فدد ر ق -   -وقد َمر ِر

ٍَ{ ]األي دداِ:  ددن ْقددهس ْتف مَر ددَتَاع   ِ ددا ا وا َلْهددف مس دددر َا َّ  القددَه الرمدددي، َا َّ  القدددَه [: »60}َوََعر
 (. 1«)الرمي، َا َّ  القَه الرمي

علَرمها َوا كدف ال دباة  والرمايد  وركدهب »قهله: -رهي هللا ع ه  -وقد َْر عن عمر 
ددِه هللا«. الخيددل علدد  اقت دداا الخيددل وهدده ال ددالح الدد   يتميددز  -   -وقددد ةددَّس ِر

بخ دد  الحركدد  والم دداوَر والهفددهم فددي العمددب، َويدده ال ددالح الحاِددف فددي المعركدد ، وقددد 
 تاهر ه ا ال الح َّل  َ  َصبح ةديثًا يالب علءه ِالح الدروع والمف زرات.  

لتددي ت ددتخدمها وا -   -وقددد تاددهرت ال  دده  القتالءدد  وال مددر الع ددلر  علدد  يددد ال اددي
اْل  َقه  الفيهش الع لري ، وذلَ من: ااعدا  للمعرك ،  فد  ع اصدر ااِدتاالع، 
ددِه القائددد علدد  ااِددتعدا  القتددالي  َّصدددار َمددر القتدداِ، ت ظددءف التعدداو ، وإشددرام الِر

 للمعرك  وإصدار تعلءمات القتاِ ْف يقهم بإ اَر المعرك . 
  التدي ت  دب َّلد  الددِو العظمد  وصدايعها ما هد ه العظمد ؟! َّيهدا التمتءلدات الحديثد 

دِه هللا القائدد الع دلر  الد   ت د ن فدي َِداليب  هل ا العظءف، ذلدَ هده ِر األِو هه ِر
 القتاِ وقهايي ه وف هيه قال خم   عًر قريًا. 

َهدددف األمدددهر الفهدددا  المقدددد  فدددي ِدددايل هللا   َمدددا مدددن جهددد  الهددددم الثالدددث وهددده مدددن 
هللا علءدده بددأ  ذلدددَ هدده َةدددب األعمدداِ َّلددد  هللا، والترغيددب يءدده، وقدددد َظهددر صدددلهات 

ددءخ العقيدددَ فدددي ال  دده ، وقددد يالدددب علدد  ذلددَ فدددي  ويلتمددل ذلددَ باايمددا  بدددالل وتِر
 الت مء  الحديث  )رف  الروح المع هي (. 

 د تًليل الم ير:  1
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ِه   : -   -د ف ه  القتاِ لد  الِر
ل م ددير للمعركدد  ع دددما ، وكددا  َِو تًددلي«غددزَو بدددر»َِو ف دده  المعددارب كددا  فددي 

خددرج الم ددلمه  مدددن المدي دد  فددي تًدددليل ْيعددَد قمددد  فددي تاددهر ف ددده  القتدداِ؛ ةيدددث ا 
ِه قهاته َّل  ةر  مقدم ،  -   -يختلف كثيرًا عن التمتءلات الحديث ، فقد ق ف الِر

قددهات رئء ددء ، ةددر  جهايددب، وةددر  مدد خَر، وذلددَ التًددليل للم ددير هدده ةالءددًا مددن 
 م ير في الحرب الحديث . َةدث ف ه  تًليل ال

ويالةظ َ  التحرب كا  ب هاصل تمتءلء  فدي مدأمن مدن الم اجدأَ والهقدهع فدي كمدين،  
وقدد تددف  فدد   وريدات اِددتاالع َمددام القدهات وعلدد  جهاياهددا، ومهمد  تلددَ القددهات رصددد 
َخبددار العدددو وإعادداا اايدد ار المبلددر فددي الهقددَ الم اِددب ةتدد  يت دد   للقددهات فددتح 

 عدا  لالشتباب. التًليل لالِت
يفدددد َ  تًدددليل الم دددير المادددين هددده تًدددليل الم دددير ي  ددده الماادددب ةالءدددًا، َ : فدددي  

العصددر الحدددديث: َ  تدددف  القدددهات بع صددر اِدددتاالع َمددام القدددهات المتقدمدد  لإليددد ار 
المبلددر، ْددف يلددي التًددليل ةددر  مقدمدد  لالِددتعدا  لالشددتباب مدد  قددهات العدددو ويعمددل 

 وإعااا الهقَ الم اِب ل تح تًليل المعرك . عل  تأمين القَه الرئء ء  
 -ويفددد َ  كتيبددد  المهدداجرين كايدددَ بقءددا َ علدددي بددن َبدددي طالددب وعميدددر بددن هاشدددف  

، -رهددي هللا ع ددده  -، وكتيبدد  األيصدددار بقءددا َ ِددعد بدددن معدداذ  -رهددي هللا ع همددا 
 وكلتا المتياتين ْتعَدا  القَه الرئء ء ، ْف يفد عل  الفهايب ةر  الفهايب. 

 . -رهي هللا ع ه  -َما الم خَر ف يها ةر  م خَر بقءا َ قء  بن َبي ة ص   
ِه  خيدِه  3مفاهدين، معهدف  305في غزَو بدر، وكايَ قهاته  -   -ايتصر الِر
 بعيرًا.  70و

فر  وعد  كاير من اابل للركهب وةمدل  200مقاتاًل و  950وكا  تعدا  المًركين 
 لاعامهف.  المتاع وَعدا  كايَر من الماشء 

دِه  ، وولدددت الدولدد  ااِددالمء  يددهم ايتصددر -   -لقدد وطددد ااِددالم يددهم مبعددث الِر
 الم لمه  يهم بدر. 

 د الً و  اا اري  في المعرك :  2 
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وذلَ ااختءدار الصدحءح للد قَ والم داطب اا اريد  بحيدث تمده  فدي م دأ  عدن العددو. 
رهدي هللا  -الحبداب بدن الم د رفع دما ع لر الم لمه  في َ ي  من بئر بدر، َشار 

ِه هللا-ع ه  َ  يفعل مصدر المءاه خلف خاهط الم لمين، ون لَ  -   -عل  ِر
تف تأمين ال قا  اا اريد ، ةيدث ي دتخدم المداا فدي الًدرب والاهدي وتضدميد الفدراح، 
َالدَ تلدَ الم داطب اا اريد  ةتد  يهم دا  وةت  يقهم ي اا الم دلمين بتلدَ المهدام، ومدا 

 الخاهط. ه ا خلف 
 د ه دِ  الميدا :  3 

مدن َيفدح المعدارب الدفابءد ، َّذ تمل دَ قددَه صدغيددَر « األةدزاب»كايَ غزَو الخ ددق 
مدن الدفداع عن المدي   هد قهات مت هق  عدد ًا وعددَدَ، ويرجدد  ذلدَ َّلد  َّشداَر ِدلما  

ددي ددِه هللا-رهددي هللا ع دده  -ال اِر  بددأ  الْ ددر   ي ددتخدمه  الخ ددا ق -   -علدد  ِر
ددِه هللا ددف اله دِددي للخ دددق  -   -مايعددًا صدد ابءًا، فمددا كددا  مددن ِر َّا َ  طددهر الِر

 8ةتدد  يلدده  مايعددًا ه دِددءًا م ءعددًا يخدددم الخادد  الدفابءدد ، وقددام بح ددر خ دددق طهلدده 
ددِه هللا 5َمتددار وعمقدده  6كيلددهمترات وعرهدده  فددي تمددهين  -   -َمتددار، وقددد بددرع ِر

مي لددفاعات الم دلمين، فقدد ارتمدزت جهايدب ذلدَ ذلَ الماي  اله دِي َمام الحد األما
 الخ دق عل  مهاي  طاءعء  من الصخهر والتي ا يملن للعدو التقدم من قرَالها. 

وكدددا  لح دددر الخ دددا ق تادددهر كايدددر فدددي تمتءلدددات المعركددد  الدفابءددد ؛ ةيدددث لدددف يلدددن  
يدد  معروفددًا فددي شددبه الفزيددَر العرنءدد ، وقددد كددا  هدد ا الخ دددق َِو تفهيددز ه دِددي لمها

َعظددف التفهيددزات الدفابءدد  فددي العصددر  ع ددلري  فددي ذلددَ العصددر، ْددف َصددبح َّةددد  
الحديث، وخاصد  َ  ذلدَ الخ ددق تدف اختءدار مهقعده فدي عدد ب المهاجدده  علد  طددريب 

دِه هللا ال ضل لء  في عمل الخ دق وإيما  -   -ااقتراب َّل  المدي  . وقد كا  لِر
ديدد  التددي َمدددر بهدا بحدديث ا ي تاددء  ا األفدرا  وا في اختءار الملدا  واألبعددا  الهد ددِ
ا  اختراق ذلَ الخ دق.   ال ِر

 د اختءار ال قَ الحاكم  وم اطب ال ءاَر، ويقا  القائد:  4 
ددِه ااِددتخدام الفيددد لددألرض وااِددت ا َ ممددا قددد تددهفره بعددَّ  -   -لقددد َجددا  الِر

ار جادل عي دين ملايدًا للرمدداَ، اختدد« َةدد»التضداري  مدن مميدزات تمتءلءدد ؛ ف دي غدزَو 
 ةيث َّيه يقا  م ءاَر عل  ميدا  المعرك ، ونإملايه تأمين م خَر جءش الم لمين. 
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 د يقا  القائد: 
وهددي ال قادد  التددي تحددد  ايضددمام قددَه متمركددَز علدد  األرض َّلدد  القددَه الرئء ددء  فددي 

 تًليل الم ير. 
ِه هللا  ها بل دااَ عاليد  جددًا، وقدد ظهر تلَ ال قَ، وقد تف اختءار  -   -وقد ةد  ِر

ددِه«ال ددتح»ذلددَ فددي غددزَو  المتفهدد   -   -؛ ةيددث كايددَ القبائددل ت ضددف لقددهات الِر
  -صدهب ملد  الملرمد  ع دد يقداط معي د  ةدد ها القائدد العظدءف ياي دا محمدد بدن عاددد هللا

 -   بحلم  ةت  َصبحَ اْل  من َةدث األِاليب في تًدليل الم دير فدي المعركد
 . الحديث 
 د َِاليب القتاِ:  5 

ددِه َِددلهب القتدداِ مددن َِددلهب المددر وال ددر َّلدد  َِددلهب القتدداِ  -   -لقددد طددهر الِر
بالص هم، واِتخدم األي اق القتالءد ، واتخداذ اةتءداطي خ ءد  الحركد  فدي يدد القائدد؛ 

 ، وماار َ العدو. «االت ام والتاهيب»وذلَ لتاهير الهفهم، وهرب الفهايب 
دددِه  اِدددتخدم َِددداليب القتددداِ التعايلدددي، ورتدددل الم دددير والتحدددرب  -   -كمدددا َ  الِر

دددِه فدددي غدددزَو ال دددتح ي دددير فدددي الليدددل ويلمدددن بال هدددار؛  -   -الليلدددي، فقدددد كدددا  الِر
لتحقيددب عامددل الم اجددأَ. كمددا اِددتخدم الحددرب ال   ددء  لزعزعدد  صدد هم العدددو قاددل َ  

 يادَ قتاله. 
 د مبا ئ القتاِ:  6 

دِه هللا عصدره؛ فدقددد طاددب فدي غزواتده مبدا ئ الحدرب التدي ْياادب  -   -لدقد فاق ِر
بعضدددها فدددي العصدددر الحدددديث، َّ  لدددف يلدددن كلهدددا، وكدددا  ذاب التاايدددب بدددال اَر،  و  

ددِه َِدد  ومدددبا ئ  -   - راِدد  فددي َكا يمددءات َو معاهددد ع ددلري ، فقدد وهدد  الِر
قادل يدابليه  بهيدابرت القدتاِ قال َ  تضددعها وتابقهدا األكا يمءدات الع دلري  الحديثد  و 

 ومهيتفمر  َو َ  قائد ع لر  ذكره التاريخ. « ْعلب الصحراا»وروميل 
ِه   : -   -مبا ئ القتاِ الحديث  وتااءقاتها في عهد الِر
 د المحافظ  عل  الغرض:  1

ِه  (، فغرض 2«)َمرت َ  َقاتل ال ا  ةت  يقهلها ا َّله َّا هللا: »-   -قداِ الِر
ِه َم ر ه -   -الِر ل  ددحر ََ برال  داريلر َرنَرد َِ ْع ََّلد   ه يا  الًرب بالملم  الايبد  وااق داع }ا  
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َظ ر ال دَحَ َ  ر{ ]ال حل:  [، وقد يصل َّل  الفها  فدي ِدايل َّعدالا كلمد  هللا، 125َوال دَمه عر
ومن ْف كا  الفها  في ِايل هللا َفضل مدن التادهع للحدج والعمدَر َوفضدل مدن تادهع 

 (. 3«)علءَ بالفها  فإيه رهبايء  َمتي»فقد جاا في الحديث:  الصالَ والصدهم؛
 د الحًد وااقتصا  في القه :  2 

ا يًترط لتحقيب ال صر في المعرك  الت هق العدد   العدام، ولمدن القائدد ال داجح يددف  
العدددو َّلدد  تثايددَ قهاتدده، بي مددا يقددهم هدده بتهجءدده الحًددد األكاددر مددن قهاتدده َّلدد  ااتفدداه 

 ضرن  الم اِب . الم اِب لل
ددِه هللا  هدد ا المادددَ فددي جمءدد  غزواتدده عدددا غددزَو بدددر، ةيددث َّيدده لددف  -   -طاسددب ِر

 يلن خارجًا للقتاِ. 
ددِه  َهمءدد  ل قادد  القائددد ةتدد   -   -واقتصددا ًا للقدده  كددا  الِر يحًددد قهاتدده ووهدد  

ددِه « قددَه تلددي األخددر  »ت ضددف القددهات  ، -   -َّلدد  القددَه الرئء ددء  التددي يقه هددا الِر
ددِه ددل للقبائددل التددي  خلددَ  -   -وظهددر ذلددَ جلءددًا فددي غددزَو ال ددتح؛ فمددا  الِر يِر

ااِالم يأمرهف باايضمام َّل  جءش الم لمين فدي َمداكن َووقدات محدد َ  و  َّعدال  
هدفدده؛ محافظددًا علدد  ال ددرَري ، فمددا كددا  يتحددرب علدد  َر  الفددءش مددن المدي دد  قاصدددًا 

 لم لمين من قبائل غا ا  وغيرها. مل  ةت  اِتمر اايضمام َّل  الفيهش ا
ددداروا معهدددف يحملددده   روع الحديدددد، وكلمدددا تقددددمها ايضدددف َّلددديهف ع دددد  يقاددد  القائدددد »ِو

مدددن ِدددائر القبائدددل، ةددددت  بلدددي الفددددءش قدددرب ملدددد ، فضدددرنَ الخءدددام، َومدددر « التالءددد 
ددِه بإشددعاِ ال ددار؛ ةتدد  يلقددي ال ددزع والخددهم والرعدددب فددي قلدددهب قريدددش،  -   -الِر
دَب -تعدال   -ال َ  يادددَ القتداِ. قداِ د وذلدَ قدد يَن َكَ دْروا الررع  دْ ل قري فردي ْقْلدهبر السد ر َِ دد: }

يَن{.  ل َااًيا َوَمأ َواْهْف ال ساْر َونرئ َ  َمث َه  الظسالردمر ِْ ِ  برهر  ر َما َلف  ْيَ زَر َرْكها براللس  برَما ََش 
 [ 151] ِ عمرا : 

ح عًدددَر  ام مقاتددل، َمددا تاددهب فددي العددام التاِدد  مددن وكدددا  الحًددددد فدد  غدددزَو ال دددت 
 الهفَر فما  العد  ْالْين َلف مقاتل من الم لمين. 

دِه  القدهات  -   -َما ا خار القه  فخير مثاِ عل  ذلَ غزَو َةد، فقد وهد  الِر
مقداتاًل مددن  50مقدداتاًل لمفابهد  القددهات الرئء دء  لقدريش، وتمركددز  713الرئء دء  وهدي 
اَ عل  ال قا  الحاكم  َ : عل  الفال، والرمداَ هدف بمثابد  قدهات اةتءاطءد  َمهر الرم
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ِه  د، وتلَ  -رهي هللا ع ه  -، وكايها بقءا َ عاد هللا بن جاير د -   -في يد الِر
ايه.  م العدو وخاص  فِر  القَه كايَ ملل   بحماي  ظهر الفءش وم   تقدر

ِه هللا  ل ال ا يأتهيا من خل  ا، وإ  كايدَ ل دا ايضح الخيل ع ا با: »-   -وقاِ ِر
 «. َو علي ا، فاْاَ في ملايَ ا ت تين من قالَ

 د ع صر الم اجأَ:  3 
وذلَ بم دداجأَ العدددو فدي الزمددا  والملدا  غيدر المعتدا ين َو المتدهقعين ونأِدلح  وقدَه 

 غير متهقع . 
َهمء  ه ا الع صر في العمل علد  شدلَر ةركد  وت ميدر العددو وندث الد عر بدين  وتتمثل 

 قهاته. 
دددِه  (، َ : َ  4«)يصدددرت بالرعدددب م ددديَر شددددهر»بقهلدددده:  -   -وقدددد اشدددتهر الِر

 َعدااه ْيهزمه  قال َ  يصلهف بمقدار م يَر شهر كامل. 
 ومن َمثل  اِتخدام ه ا الع صر:  

قريًددًا باخدتيددار  -   -َ د في الهفَر َّل  المدي  : وهي َصغر عملء  ع دلري ، فاجدأ
 غديدر مدألدهم للهفدَر، ل ا اختار طريقًا غير مألهم لل  ر َّل  المدي  .  وقدَ

َِلهنًا جديدًا للقتاِ، وهه القتاِ بالصف، وقد َصدبح  -   -ب د غزَو بدر: اِتخدم
 من َةدث األِاليب القتالء  الحديث . 

 ج د غزَو َةد: وهي يظَر اِتراتءفء ، وذلَ بالتقدم اةتالِ ال قا  الحاكم . 
  د غدزَو األةدزاب: وكايدَ الم اجدأَ للعددو؛ ةيدث قدام الم دلمه  بتقدديف تمتءدَ ةدديث 

 وذلَ بح ر الخ دق، وكا  مايعًا ه دِءًا عظءمًا، ول لَ ِميَ بغزَو الخ دق. 
فددي تلدَ  -   -هد د فتح مل : وذلَ بم اجأَ المًركين بعًَر  ام مقداتل، واِتدخدم

َعدظف تًدليل مدد ير واِدت خدام الد قَ الحاكمد  ويقدَ القائدد َْ داا الم دير، وهد ا الغدزَو 
وكددد ا براعتددده فددي فدددد ه  التحددددرب وكيد ددددء   -   -التمدددتءَ الم تددددحدث الددد   اِتدددحدْه

تأمدين القدهات؛ كل ذلَ هه ذاتده الد   ي دتخدم فدي العصددر الحددديث، ولدف ي  دب َّلد  
ِه البًري    . -   -ف ه  القتاِ ع د ِر
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لياًل َو  يلمن يهارًا كدا  ذلدَ عامدل م اجدأَ للعددو، وكد ا اِدتخدام  واِتخدام الم ير 
َِداليب الحدرب ال   دء  والتدي ت دتخدم َيضدًا فدي عصدريا الحدديث، َّيهدا فعداًل َلعبقريد  

 ِبقَ عمالق  التمتءَ الحديث. 
 د ت ظءف التعاو :  4

د المهدددام هدددد ا القدائددددد ا يدددددايءه قائدددد ع دددلر  فدددي العصدددر الحدددديث، كدددا  يقدددهم بتحديددد
ددِه  َعدديدددا ال ظدددر َّلدد  تعلدددءمات القتدداِ لِر للقددهات َوِددلهب التعدداو  مددد  الفدددهار، ولددده 

دددِه هللا -   -هللا بخدددهاص  -   -فدددي غدددزَو َةدددد فإيددده يتضدددح ل دددا مدددد  َّلمدددام ِر
ا  التي تمثدل خ د   األِلح  المًترك  في المعرك  والمتء َر له في ذلَ الهقَ؛ فال ِر

باالت ام عل  َةد الفهايب والتاهيب ما هه َّا ِدالح المددرعات  الحدرك  والقءام بها
في عصريا ه ا، َما ال باِ َ : الرماَ؛ وهدعها َويددن تمدركدزهددا َوِددلهب تدراشددقها هدده 

 ما يماْل في يهم ا َّ اَر ال يرا . 
َهدددا ونالغتهددددا تمثدددل يظددددام التعددداو  بددددين القدددهات الم ددددلسح   تلدددَ التعلءمدددات علدددد  َّيفا

 رك  في المعرك .  المًت
 د الهفهم:  5

دديل  للدددفاع( تلددَ الفملدد  م ددتخدم  ةالءددًا فددي كتددب ومراجدد  التمتءددَ  )الهفددهم خيددر ِو
ددِه القائددد  ، والتددي اِددتخدمها فددي -   -الحددديث، َّا َيهددا كايددَ َّةددد  مبددا ئ الِر

دِه   -جمء  غزواته، عدا غزَو الخ ددق، ةيدث كدا  العددو مت هقدًا جددًا، ممدا ةددا بالِر
 -  َّل  َخ  َوهاع  فابء  غير متهقع  بإيًاا الماي  اله دِي الفبدار الد   َذهدل

 المًركين. 
دددددِه  فدددددي المعركدددددد  ة دددددمها، وا تح دددددف المعركددددد  َّا بددددددالهفهم،  -   -وماددددددَ الِر

 َوصبحَ اْل  َّةد  المبا ئ الحديث  في قايه  القتاِ. 
 د ال رع  وخ   الحرك :  6 

ا  في العصه  دا  ْيهصف ِالح ال ِر ر القديمد  وصددر ااِدالم ةتد  العصدهر الِه
دددا  علددد  االت دددام  بال دددالح الددد   يتميدددز بال دددرع  وخ ددد  الحركددد  وقددددَر فريدددب ال ِر

دِه  -   -والتاهيب وتاهير الهفدهم بالمادار َ وة دف المعركد . وكايدَ وصداي  الِر
بدددأ  يددددتقن الم ددددلف ركهنهددددا وال دددباق بهددددا والتدددددريب علدددد  َِدددلهب القتدددداِ بهددددا وكء ءدددد  
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اِتخدامها في تاهير الهفهم. وه ا ال الح تادهر اِدمه و اتده، َوصدبح فدي العصدر 
 الحديث ْيعرم ب الح المف زرات َو المدرعات. 

 د تأمين الفهايب وكء ء  الدفاع عن الثغرات:  7 
دِه  َعااها الِر ؛ وخاصد  تلدَ التدي -   -وقدد وهدح ذلَ في تعلءمات القتاِ التي 

  وهددد  الرمددداَ علدد  يقدددا  ةاكدددم ؛ وذلددَ لتدددأمين الفهايددب كايددَ فددي غددزَو َةددد، بدددأ
دا  العددو مدن االت دام لضدرب مد خَر الم دلمين  وم خَر القهات ااِالمء ، وم   فِر

ِه   . -   -وتاهيب قهات الِر
َهمء  ال قا  الحاكم  ع دد تدرب الرمداَ لمدهاقعهف لحصدر الغ دائف، فمدا   َت  ومن ه ا بر

لددف يلددن م م ددًا  يدد اب د َّا َ  اِددتغل تددرب معظددف الرمدداَ  كددا  مددن خالددد بددن الهليددد د
لل قادد  الحاكمدد  وقددام بعملءدد  االت ددام والتاهيددب وايقددَّس علدد  قددهات الم ددلمين، رغددف 

ِه للرجاِ من ترب تلَ ال قا  الحاكم ؛ أليهدا كايدَ عداماًل علد   -   -تح ير الِر
 ةماي  جهايب وم خَر القهات الم لم . 

م العدددو وفددي غددزَو الخ دددق   تددف عمددل مدداي  ه دِددي جبددار فددي الم اقدد  المحتمددل تقدددر
فيهدددا، وقدددد اِدددت د ذلدددَ المددداي  َّلددد  مهايددد  طاءعءددد  يمي دددًا وي دددارًا، وكايدددَ تلدددَ المهايددد  

 الم ت د َّليها جباًا صخري  يصعب للعدو التقدم عارها. 
ائل التحلف وال ءاَر:  8   د ِو

دِ علدددد  عظمدددد  قءا تدددده للفددددءش َِدددداليب ع ددددلري  بارعدددد  تدددد -   -لقددددد كددددا  لل اددددي
ائل ال دءاَر الحديثد ،  ااِالمي، وخصهصًا في تلَ الظروم التي لف تتهاجد فيها ِو
ددددداِ والدددددرا ار واألقمدددددار الصددددد ابء  َوجهدددددَز  مثدددددل: األجهدددددَز الالِدددددلمء  َوجهدددددَز ااِر
دِه هللا   -ااِتًعار عن بعد، كل ذلَ يدِ علد  فدن َّ اَر عظءمد  للمعركد . وكدا  ِر

 -  ًع ددلريًا ببقريددًا ا يدايءدده قائددد. وقددد اِددتااع َّلدد  جايددب شددفاعته َ  يددز   قائدددا
ةفف المعرك  ويختار م اخها و راِ  األرض  راِ  جيدَ من جايب القدهات الصدديق  
ومددن جايددب العدددو... وكددا  ي تًددير َصددحابه، ويختددار القددا َ بمددا ي اِددب المعركدد ، 

القدهات والت تدءش عليهدا، َّلدد   ويد ظف الصد هم وي تعرهدها، ويقدهم بدالمرور علدد  تلدَ
جايدب عمدل خادد  الهفدهم وخادد  الددفاع ة دب يددهع المعركد ، ويقددهم بت ظدءف المهاقدد . 
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دداله ع اصددر ااِددتاالع،  وَهددف تلددَ الخاددَ خادد  اامدددا  والتمددهين، عددالوًَ علدد  َِّر
 وتأكيد المهام لمل وةدَ، ْف يتهل  ملايه في القءا َ ويأمر بالم ير والقتاِ. 

هه المثل األعل  في القءدا َ والًدفاع  وببقريد  الدَر  الحلدءف، عدالوًَ  -   -محمد 
د ال ظر والحلم  لديه   . -   -عل  ْبع 

 http://www.albayan-magazine.com                     :المصدر 
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    إلى الذين ال يعرعون محماا 
 

 الماتب: َبه ِعد بهشعيب 
: }وإذ قددداِ رندددَ للمالئمددد  َّيدددي جاعدددل فدددي األرض خلء ددد  قدددالها -ال  تعددد -قددداِ هللا  

َتفعدل فيهدا مدن ي  دد فيهدا وي د َ الددماا ويحدن ي دبح بحمددب ويقدد  لدَ، قداِ َّيددي 
 [. 30َعلف ما ا تعلمه { ]البقَر: 
،   م ااي دا ، خلقده وجعلده فدي األرض -علءده ال دالم  -وكا  هد ا الخلء د  هده   م 
تمددده  ميدددايا اختبددار ب ءددده، فددي صددراعهف مددد  الًددءاا  وقايلددده، لءعمرهددا ويصددلحها، ل

جدديال بعددد جيددل وقريددا بعددد قر ..ويعتددر  الضددعف البًددر  ب ددي   م، وي تصددر َّبلددء  
وج دددددده ه، فت  ددددددد العقيدددددددَ، وْياددددددر  اايمددددددا  مددددددن القلددددددهب، لتحددددددل محلدددددده، ال ددددددزوات 

عهدا وهدارها، والًههات..فتقصر العقِه عن التمييز بين ة ن األفعداِ وقاءحهدا، وياف
وتضددددل الاريددددب، وتتءدددده فددددي الظلمددددات، فتقدددد  ااصددددادامات َّذ تعارهددددَ المصددددالح 
واألغددراض، واختل ددَ ال زعددات واألهددهاا، وتضددارنَ العقائددد ال اِدددَ واْلراا الضددال ، 
وكل ذلَ َفضي َّل  ِد َ الددماا، ويهدب األمدهاِ، وهتدَ األعدراض، وااعتدداا علد  

ير وإف ا ، بدا عن الا اا وااعمار وااصدالح.. الحرمات، ونالتالي َّل  تخريب وتدم
: }َتفعدل فيهدا مدن ي  ددد -جدل وعدال  -وهد ا مدا تهقعتده مالئمد  الدرةمن ةدين َجابتدده 

، ِاب في علمه ما ِدءله ، ومدا ِدء عله -ِبحايه  -فيها وي  َ الدماا... {، ولم ه 
َعلدددف مددا ا تعلمددده {. َّيددده  َعلدددف  -وعدددال جددل  -لمعالفدد  األمدددهر، لددد ا َجددابهف: }َّيدددي 

مدن  -خلدب   م، وهده يعلدف مدا ِدءاَر علءده وعلد  ب ءده  -ِدبحايه  -بخلقه.. لقد قدرر
مددن هددعف وايم ددار َمددام تحددديات َّبلددء  وج ددده، ونمددا ِدديالقهيه مددن كيددده  -بعددده 

َعلددف بحدداجتهف َّلدد  مددن ي قدد هف، ويلًددف لهددف ةفددب الضددالل   وتدلء دده، ونالتددالي فهدده 
ات َّلدد  ال ددهر، ويلملهددف بمعرفدد  مددا قصددرت علءدده ب ددهر الهدايدد ، ويخددرجهف مددن الظلمدد

مددداركهف، ويددهق هف علدد  ةقءقدد  مددا عفددزوا ع دده، فيدددف  عدد هف الحيددَر واأللددف، ويددالغهف 
 شاطئ الامأيي   وال عا َ واألما ، ومن جه  َخر ، لءقءف عليهف الحف  والارها .. 

ددل، رةمدد-ِددبحايه  -لدد ا اقتضددَ ةلمتدده  ددل الِر   بعبددا ه، ، َ  يبعددث األياءدداا، ويِر
ويحده  -عدز وجدل  -وإقام  للعدِ بيد هف، وتبصديرا بمدا يفدب علديهف مدن ةقدهق يحدهه 
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َي  هف، ويحه غيرهف من ِائر البًر، وإع ارًا َّليهف، فال َةد َةب َّلءه الع ر من هللا 
دددال تعدددد 124000َياءددداا تعدددد بددداْلام ) -ِدددبحايه  -العزيدددز القددددير.. بعدددث  (، وِر

ددها(، مبًدد 315بالمئددات ) ددل ا -تعددال   -رين وم دد رين، كمددا قدداِ ِر ددل ا ِر : }لقددد َِر
 [. 35بالاي ات َويزل ا معهف المتاب والميزا  لءقهم ال ا  بالق َ{ ]الحديد: 

ددال مبًددرين وم دد رين لددئال يلدده  لل ددا  علدد  هللا ةفدد  بعددد  وقدداِ جددل فددي عدداله: }ِر
ل{]ال  اا:  ل، محمدا 165الِر  . -   -[. وكا   خر ه اا األياءاا والِر
، وال ا  في ظلمات الم در والًدرب -علءه َفضل الصالَ وال الم  -بعث هللا محمدا 

.. ولددف تمددن تلددَ -علءدده ال ددالم  -والادددع والضددالات، التددي غيددروا بهددا ملدد  َّبددراهءف 
َم دد  قاددل البعثدد  خالءددد  مددن فمددر وفل ددد  .. بددل كددا  ه ددداب م مددرو  وفالِدد   مدددن  األ

فددي األمددهر العقلءدد : فددي الرياهددءات والااءعءددات..  ااغريددب والرومددا  وال ددر ، بحثددها
وكدد لَ فددي االهءددات، لمددن كددل تلددَ المعددارم وال ل دد ات كايددَ ظلمددات ا تغ ددي مددن 
ددِه مددن هللا العلددي  الحددب شدديئا، وا تغ ددي ال ددا  عددن الددهةي، وا تغ دديهف عددن بعثدد  ِر

َّلد  معرفتده الحلءف، يأتيهف بالحب الماين، ويددعه َّلءده الخلدب جمءعدا، ويفعدل الاريدب 
، فددال ي دد  َةدددا كائ ددا مددن كددا ، َ  يخددرج عددن  ددِه وإلدد  ج تدده، هددي طريددب هدد ا الِر

ِه هه محمدا    -   -شريعته َومره ويهءه.. وكا  ه ا الِر
 ؟ ونما جاا؟ -علءه َفضل الصالَ وال الم  -َّذ .. فمن هه محمد، 

دال  الخاتمد ، التدي تًدمل كدل مد دل، جداا بالِر ا جداا يءمدا قالهدا َّيه خداتف األياءداا والِر
اات، وتزيد عليها علما وفقها وي خًا وت صياًل وإيضاةًا..   من ِر

ددِه للبًددري  جمعدداا، كمددا جدداا فددي محلددف الت زيددل:  ددِه الخدداتف، َّذ : فهدده ِر َّيدده الِر
ددل اب َّا كافدد  لل ددا  بًدديرا ويدد يرا.. { ]ِددبأ:  [. }قددل يددا َيهددا ال ددا  َّيددي 28}ومددا َِر

ِه هللا َّلءلف جمءعًا{ ]ا [. }تبارب ال   يِز ال رقا  عل  عاده لءله  158ألعرام: ِر
شاهدا عل  ال ا  جمءعا، ومبًرا  -ِبحايه  -[. بعثه هللا 1للعالمين ي يرا{ ]ال رقا : 

ب عا َ الدارين، لمدن اتبعده واقتدد  بده، وم د را مدن اتبد  هده  ي  ده وايصداع ابلدء ، 
 بالتعاِ  والًقاا في الديءا واْلخَر. 

بخيدر الددارين، جداا بمقهمدات الحءداَ ال دعيدَ فدي  -علءه الصالَ وال دالم  -لقد جاا 
هددد ه الددددار ال ايءددد ، وااعددددا  لحءددداَ َِدددعد فدددي الددددار الباقءددد .. جددداا بمقهمدددات القدددَه 
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والتملدددين فدددي األرض، اعمارهدددا وإصدددالةها، وإقامددد  ةضددداَر راقءددد  مز هدددَر عليهدددا، 
 ا.. وكء  يتأت  ذلَ؟ جديرا بااِتخالم فيه -ةقا  -لءله  ااي ا  

َهدل ةضداَر، وت عمده  بالتقددم  َهل الغدرب، تعرفده  الفدهاب، أليمدف اْل   َّيمف معاشر 
ددر لمددف التمتدد  بددالعءش الرغيددد، والحءدداَ المرفهدد .. ولمددن هدد ا  العلمددي والتق ددي، الدد   ي ن
  التقدم العلمي والتق ي لف يحقب لمف ال عا َ المالهند ، بمدا فيهدا راةد  البداِ والامأيي د

 واألمن وااِتقرار.. لماذا؟ أليمف تعءًه  فراغا روةءا رهيبا.. 
يعف، َّيه ال راغ الروةي، ال   وهعتف َي  لف يءه، فم   َ  قمتف بالثهَر الماِح  عل  

ف رقتف بين الدين والديءا، وجعلتف الدين هلل،  -ويحن ا ي مر مارراتمف ل لَ  -الم ء   
ن هدد ا ال دراغ الروةدي، فْحدرمتف الامأيي د ، وااِددتقرار والدديءا للقءصدر، َويدتف تعدايه  مد

واألمدددن وراةددد  البددداِ.. ونالتدددالي ْةدددرمتف ال دددعا َ التدددي يًدددق  مدددن َجلهدددا كدددل َّي دددا ، 
َوصددددبحتف يهبددددا للقلددددب والحيددددَر وااكتئدددداب.. َّلدددد  غيددددر ذلددددَ مددددن األمددددراض ال   ددددء  

َاِ بعضددها م تعصددءا علدد  العددالج، األمددر الدد    فدد   والعصدداء  والعضددهي ، التددي ا
المثير م مف َّل  الءدأ  وااةبداط، ف دارع َّلد  الدتخلص مدن ةءاتده.. هد ا رغدف تقددملف 
العلمدددي والتم هلدددهجي فدددي مفددداات الحءددداَ المختل ددد ، هددد ا التقددددم الددد   لدددف يلدددن  ائمدددا 
َّيفابءا، فقد كا  ِلاءا َيضا، أليه كما َ   َّل  الخير، فقد َ   َّل  الًر معا.. أل  

ايدب واةدد، هده الفايدب العقلدي المدا  ، وَهملدَ الفايدب األهددف، ةضدارتمف اهتمدَ بف
َهملددَ جايددب األخددالق التددي هددي يتءفدد  ةتمءدد  مددن  وهدده الفايددب الروةددي، ونالتددالي 

 طائر ذو ج اةين: ج اح العقل -الدين. فالحضاَر بال  ب  للع صر البًر  
ةدد! خصهصدا و الما َ، وج اح الروح واألخالق، وا يملدن لادائر َ  يايدر بف داح وا

 َّذا كا  الف اح الم قه  هه الف اح األقه .. 
َ ،  -   -لدد ا بعددث هللا العلددي القدددير محمدددا  للبًددري  بهدد ا الدددين العظددءف،  يددن التددها

ال   يحقب ألتباعه ال عا َ المرجَه في ه ه الحءداَ الدديءا ال ايءد ، وفدي الحءداَ األبديد  
ديءاهف كدأيهف يعءًده  َبددا، ويعملدها ْلخدرتهف الخالدَ.. فقد تعلف م ه َتباعه َ  يعملها ل

كددأيهف يمهتدده  غدددا.. وتعلددف م دده َتباعدده َيضددا َ  األخددالق صدد ات هددروري ، تختددل 
َين الحءاَ لد  ااي ا ، وا يصلح المفتم  َّا بها، وتعلمها م ه َ  ماهءد   ب قدها مها
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لألخددالق. َو  ااي ددا  تتحددد  بدداألخالق َوا ولددء  بالعقددل، بحيددث يلدده  العقددل تابعددا 
 الهم  األخالقء  لإلي ا  َقه  من األمر الهاق ، ونها ي تاء  َ  يغير واقعه. 

َاهءدد   َّ  الم ددلمين ع دددما كددايها يعءًدده  هدد ه الحقددائب، ملمددها الددديءا، َوقددامها ةضدداَر 
مز هَر، ِاعَ شم ها عل  العالف بأِره، ون هرهدا خدرجتف مدن الظدالم الددام  الد   

 أقمتف ةضارتمف وتقدملف.. كا  مخءما علءلف، ف
َّذ ، فالحضاَر والتقددم وال هضد  لمدي تضدمن البقداا وااِدتمرار، وتحقدب هددفها الد   
هه راة  ااي ا ، وطمأيي ته واِتقراره ورفاهيتده... ونالتدالي ِدعا ته، يفدب َ  ترتمدز 
عل   عامتي ال مر واألخالق، ومعلهم َ  مصدر ال مر هه العقل، ومصدر األخالق 

ال  التي جاا بها محمد هه ال  . -   -دين. وه ا  المصدرا  هما مهههع الِر
وم ده: فدالعالج الًدافي والمددافي لمختلدف األمدراض ال   ددء  والعصداء  والعضدهي  التددي 

الد   ا  -   -تعايي م ها البًري ، تفدويده فدي صديدلء  الحايدب المصدا   محمدد 
 ؟ -   -قءقته. فمن هه محمد تعرفهيه، وإذا عرفتمهه، فإيمف لف تعرفهه عل  ة

ِه العقل وال مر:   َيه ِر
هله محمد  ، يحث البًر علد  -   -َّ  الهةي ال   َيزله هللا الحلءف العلءف عل  ِر

التددبر والت مدر واِدتعماِ العقدل الد   وهبده َّيداهف. ويفدد ذلدَ فدي يصدهص كثيدَر مددن 
ما يِز َّليهف ولعلهدف يت مدرو { }َويزل ا َّلءَ ال كر لتاين لل ا   -القر   المريف، م ها: 
 [44]ال حل: من اْلي 

}وهدده الدد   مددد األرض وجعددل فيهددا رواِدددي َويهددارا ومددن كددل الثمددرات جعددل فيهدددا  -
 [3َوجين اْ ين يغًي الليل ال هار َّ  في ذلَ ْليات لقهم يت مرو { ]الرعد: 

 [46ي  }َفلف ي يروا في األرض فتمه  لهف قلهب يعقله  بها... { ]الحج: من اْل -
 [68}ومن يعمره ي م ه في الخلب َفال يعقله { ]ي :  -
}َّ  فددي خلددب ال ددماوات واألرض واخددتالم الليددل وال هددار وال لددَ التددي تفددر  فددي  -

البحر بما ي    ال دا  ومدا َيدِز هللا مدن ال دماا مدن مداا فددأةءا بده األرض بعدد مهتهدا 
بدددين ال دددماا واألرض وندددث فيهدددا مدددن كدددل  ابددد  وتصدددري  الريددداح وال دددحاب الم دددخر 

 [164ْليات لقهم يعقله { ]البقَر: 
 [179}ولمف في القصاص ةءاَ يا َولي األلباب لعلمف تتقه { ]البقَر:  -
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}َّ  في خلب ال ماوات واألرض واختالم الليل وال هار ْليات ألولي األلباب ال ين  -
واألرض. رن ددا يد كرو  هللا قءامدا وقعدده ا وعلد  ج ددهنهف ويت مدرو  فدي خلددب ال دماوات 

 [190ما خلقَ ه ا باطال ِبحايَ فق ا ع اب ال ار... { ] ِ عمرا : 
ف:  -  [111}لقد كا  في قصصهف عاَر ألولي األلباب... { ]يِه

ددِه  ركددز علدد  ذلددَ، وةددث األمدد  علدد  الت مددر واِددتعماِ العقددل  -   -كمددا َ  الِر
 -   -ِددِه هللا ، َ  ر -رهددي هللا ع همددا  - و  شدداَ. فعددن عاددد هللا ابددن عمددر، 

 ( ]ة ن[. -عز وجل  -قاِ: )ت مروا في  ِ هللا، وا ت مروا في هللا 
ِه العلف:    َّيه ِر

عل  العلدف والدتعلف، فمايدَ َِو  يد  يزلدَ  -   -لقد ةث الهةي الم ِز عل  محمد 
هي: }اقَر باِف رنَ ال   خلب * خلب ااي ا  من علب * اقَر ورنَ األكرم * ال   

 [5-1ف * علف ااي ا  ما لف يعلف{ ]العلب: علف بالقل
ولددئال ي هددف ال ددا  َ  المقصدده  مددن العلددف هدده العلددف الًددرعي فح ددب: علددف العبددا ات 
والم اِدَ، ةدث القدر   المدريف فدي كثيدر مدن  ياتده علد  تددبر وتتبد  علدهم المده  كلدده، 

}َولدف ي ظدروا واِت باط َِراره، واكتًام قهايي ه، وااِت ا َ من يظامه و ق  يهامء ده: 
 [185في ملمهت ال ماوات واألرض وما خلب هللا من شيا{ ]األعرام: 

َ  غاي  تعلف وتدبر البًر، هي معرف  هللا العظدءف ةدب  -ِبحايه وتعال   -وقد قرر 
المعرفدد ، يءقدرويدده ةددب قدددره، ويقدددرو  قدرتدده وعظمتدده، يءخًددهيه، ويلتزمدده  باتبدداع 

 [. 28خً  هللا من ببا ه العلماا{ ]فاطر: األوامر واجت اب ال هاهي: }َّيما ي
َعلد  هللا مدن  -   -لءحققها الغايد  مدن بعثد  محمدد  بتعدالءف هد ا الددين العظدءف. ولقدد 
: }... يرفد  هللا الد ين  م دها مد مف والد ين َوتدها -تعدال   -شأ  َصحاب العلهم، فقداِ 

 [11العلف  رجات وهللا بما تعمله  خاير{ ]المفا ل : 
دِه هللا َمدا بال  ، فقددد ةدث بدددوره علدد  طلدب العلددف، بدل جعلدده فريضدد  -   - ددب  لِر

: )طلب العلف فريض  عل  كل م لف وم دلم ( ]صدحءح[، -   -من ال رائَّ. فقاِ 
: )لددء  م ددي َّا عددالف َو مددتعلف(، -   -رواه ابددن ماجدد . وتاددَر مددن كددل جاهددل فقدداِ 

  ال ددءاق: )ال ددا  رجددال : َيضدا فددي ي دد -   -رواه الدديلمي عددن ابددن عمددر. وقدداِ 
عددالف َو مدددتعلف، وا خيددر فدددي ِددهاهما(، رواه الاادددر  عددن ابدددن م ددعه . وجعدددل العلدددف 
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: )مدن ِدلَ طريقدا يالدب يءده علمدا، ِدلَ هللا -   -طريقا َّل  ال دَه بالف د ، فقداِ 
بدده طريقددا َّلدد  الف دد (، رواه م ددلف. وجعددل طالددب العلددف ةايبددا َّلدد  المالئمدد ، يقهمدده  

: )َّ  المالئم  لتض  َج حتها لاالدب العلدف رهداا بمدا -   -عهيته، فقاِ بتأييده وم
َ  القليل م ده، خيدر مدن كثيدر  -   -يص  (، رواه َبه  او  عن َبي الدر اا. ونين 

: )أل  تغددددو فتدددتعلف بابدددا مدددن العلدددف خيدددر مدددن َ  تصدددلي مائددد  -   -العبدددا َ، فقددداِ 
  -ل طلبده جهدا ا فدي ِدايل هللا فقداِ ركعد (، رواه ابدن عدد الدرةمن عدن َبدي ذر. وجعد

 - مددن خددرج فددي طلددب العلددف فهدده فددي ِددايل هللا ةتدد  يرجدد (، رواه الترمدد   عددن( :
هابددًا جاريددًا فددي  َيدد . وجعددل َْددره بعددد مددهت صدداةبه عمددال م ددتمرا لدده، َوجددرًا باقءددًا ْو

: )َّذا مات ابن   م ايقا  عمله َّا من ْدالث: صددق  جاريد ، -   -صحء ته فقاِ 
 علف ي ت   به، َو ولد صالح يدعه له(، رواه م لف عن َبي هريَر.  َو
ِه العمل:    َّيه ِر

َّ  العمدددل فدددي ااِدددالم شددديا مقدددد . بددده ْيثادددَ ااي دددا  جدارتددده بااِدددتخالم فدددي 
َاق التددي كتاهددا هللا  األرض، اصددالةها وإعمارهددا.. وندده تقددهم األِددباب لتحصدديل األر

كما جاا في الحديث القدِي: )عاد ، لي علءَ لعبا ه وهف َج   في باه  َمهاتهف. 
َقدددَ(. وفدددي  َق، فدددإ  خدددال ت ي فدددي فريضدددتي لدددن َخال دددَ فدددي ر فريضددد  ولدددَ علدددي ر

ددِه هللا  -رهددي هللا ع ده  -الصدحءحين عدن ابددن م دعه   : )َّ  -   -قدداِ: قداِ ِر
خلددب َةدددكف يفمدد  فددي باددن َمدده َرنعددين يهمددا، ْددف يلدده  علقدد  مثددل ذلددَ، ْددف يلدده  

َقدده وعمددره مضددغ  مثددل ذلدد َ، ْددف يبعددث هللا َّلءدده ملمددا فيدد مر بددأرن  كلمددات: بلتددب ر
وعملدده وشددقي َو ِددعيد(. ومدد  ذلددَ فددال بددد مددن العمددل لتهيئدد  األِددباب للهصددِه َّلدد  

َق الملتهب.. يقِه  مخاطبا مريف: }.. وهز  َّلءَ بف ع ال خلد  ت داقَ -تعال   -الر
 [24يف: علءَ رطبًا ج ءًا * فملي واشرني وقر  عي ا... { ]مر 

وكلن مء ر لما  -وااي ا  في ةاله الااءعء ، وهه قا ر عل  العمل، يفب َ  يعمل 
دددِه  -خلدددب لددده  ، -   -ةتددد  ي ددداِ رهدددا هللا والِر ، وةتددد  يلددده  م دددتفاب الددددعَه

وةت  يلتب له ْهاب المفاهد في ِدايل هللا، وةتد  يلده  مدن ببدا  هللا القالئدل الد ين 
لر عددن طريددب عملهددف، وةتدد  يحءددا َوِددرته فددي قهمدده يتهجهدده  َّلدد  هللا العظددءف بالًدد

 عزيزا كريما مرفهع الهام ، عالي الهم .. واْليات واألةا يث في ذلَ كثيَر.. م ها: 
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ددِه هللا  : )َّ  َطيددب مددا َكددل الرجددل مددن عمددل يددده، وإ  ياددي هللا  او  -   -قدداِ ِر
 كا  يأكل من عمل يده(، َخرجه البخار . 

 [. 80ص ع  لاه  لمف{]األياءاا: وفي الت زيل: }وعلم اه 
: }يعمله  له ما يًداا مدن محاريدب وتماْيدل وج دا  كدالفهاب وقددور -تعال   -وقاِ 

 [. 13راِءات اعملها  ِ  اوو  شلرا وقليل من ببا   الًلهر{ ]ِبأ: 
رجدل، فدَر   -   -، قداِ: مدر علد  ال ادي -رهي هللا ع ه  -وعن كعب بن عفَر 
ِه هللا  ِه هللا، لده كدا  هد ا فدي  -   -َصحاب ِر من جلده ويًاطه، فقالها: يا ِر
: )َّ  كا  خرج ي دع  علد  ولدده صدغارا فهده فدي ِدايل هللا، -   -ِايل هللا! فقاِ 

وإ  كدا  خدرج ي دع  علد  َبدهين شددءخين كايدرين، فهده فدي ِدايل هللا، وإ  كدا  خددرج 
ريداا وم داخَر، فهده ي ع  عل  ي  ه يع ها، فهه في ِايل هللا، وإ  كا  خدرج ي دع  
رهدي هللا ع ده  -في ِايل الًءاا (، رواه الاارايي، وهده صدحءح. وعدن َبدي هريدَر 

ددِه هللا - : )أل  يغدددو َةدددكف يحتاددب علدد  ظهددره،  -   -، قدداِ: ِددمعَ ِر يقددِه
َعاداه َو م عده، ذلدَ  فيتصدق به، يء تغ ي بده عدن ال دا ، خيدر لده مدن ي دأِ رجدال 

(  فإ  اليد العلءا خير من اليد  ال  ل ، وابدَ بمن تعِه
ب غير مًروع ةصل علءه ااي ا  من غيدر عمدل فهده ِدحَ، ال دار َولد   وكل ك  
بدده، وهدده ةددرام، ِددهاا كددا  قمددارا َو خددداعا َو ِددرق  َو رنددا.. فمددف مددن بيددهت خرنددَ، 

 وكف من مِ  ات َفل َ ب اب الام  والفً  واللفها َّل  الم ب الحرام. 
ولده ْدهاب ا يقدل عدن ْدهاب ِدائر العبدا ات، وفدي القدر   والعمدل فدي ااِدالم ببدا َ، 

دل الصدالحين الد ين هدرنها َروع  المريف وال د   الماهدَر َمثداِ مدن ِدير األياءداا والِر
ددد  مختلدددف األعمددداِ ال افعددد  لهدددف وألِدددرهف ولصدددالح األمددد ، ورغدددف  األمثلددد  فدددي مماِر

ددال ، فلددف ياتعدددوا عددن مفدداات ال ًدداط ااي دداي ي، بددل َّ  خدداتمهف تحملهددف َببدداا الِر
محمدددا علءدده وعلدديهف ال ددالم ، كددا  مثدداا يحتدد   فددي مفدداِ العمددل، قاددل البعثدد ، فددي 
ميدددددا  الرعددددي والتفدددداَر، ونعددددد البعثدددد  فددددي مختلددددف المءددددا ين التددددي تدددددعه الضددددروَر 

 اقتحامها، وخير مثاِ عل  ذلَ: ب اا الم فد، وة ر الخ دق.. 
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َر  ب ءدد  ااعمددار وااصددالح، بحيددث ولمدي تتحقددب العاه يدد  فددي العمددل، يفددب َ  يمددا
يله  همن ةدو  الًرع، َو  يله  خالصا لهجه هللا، َو  ا يًغل عدن القءدام بمدا َ 

 وجب هللا. َو  يراع  يءه ااتقا  وااة ا .. 
ولقد جاا في الت زيل: }فإذا قضيَ الصالَ فايتًروا في األرض وابتغها من فضدل هللا 

[. }ولقد مل اكف فدي األرض وجعل دا لمدف 10حه { ]الفمع : واذكروا هللا كثيرا لعلمف ت ل
[. }هدده الدد   جعددل لمددف األرض ذلددِه 10فيهددا معددايش قلدديال مددا تًددلرو { ]األعددرام: 
َقددده{ ]الملدددَ:  -[؛ أليددده لا ددداا ةضددداَر، فدددال بدددد 12فامًدددها فدددي م اكاهدددا وكلدددها مدددن ر

َ  عليهما ع صر ال -بااهاف  َّل  الع صر البًر   زمن، كمدا من ع صر األرض، 
 ةد  ذلَ مالَ ابن ياي: َّي ا  + تراب + وقَ = ةضاَر

 ااِالم وعامل الزمن: 
وةيددث َ  الددزمن هدده الع صددر الثالددث لا دداا الحضدداَر، فددإ  ااِددالم لددف يغ لدده وجعددل 

 -   -الهعي به في  ائَر اهتماماته.فقد وجهَ تعالءف ااِدالم التدي جداا بهدا محمدد 
َعمالده، مدن شدعائر العبدا َ َّلد  مدا يعادد هللا بده الم لف َّل  التزام ااطدار ال زم دي لمدل 

لهكا، ت ا يا لهدر الزمن وإهاعته.   من َقهاِ وَعماِ، ةت  يصبح ال ظام عا َ له ِو
َم ددددد   فقددددد خصصددددَ هددددد ه التعددددالءف لفمءددددد  العبددددا ات واألةلدددددام التددددي يزلدددددَ بهددددا، َ

تها:   لمماِر
َ علدد  المدداِ لمددي تصددبح واجبدد ، فالصددلهات لهددا َوقاتهددا المحددد َ والمضدداهط ، والزكددا

َم دده ومدتدده المعلهمدد ، وهددي شددهر  يفددب َ  يالددي يصددابه َجدداًل معلهمددًا. والصددءام لدده 
 رمضا . والحج ك لَ، له وقَ محد : بعد رمضا  َّل  َيام التًريب. 

َمدن. بحيدث  َمدن. ولإلةدرام والحدل فدي الحدج  ك لَ لاهر المرََ من ةءضها وي اِها 
 يت   المفاِ ل كرها.. يترتب عل  ذلَ َمهر ا 

َم دد  تضددباها ويترتددب عليهددا  كدد لَ فددي المعددامالت: كددالاء  وااجدداَر والهكالدد ، لهددا َ
 َةلام خايَر. 

 وللزمن اعتبار في الاالق واايالا والظهار واللعا  واأَليما  وفي الًها ات.. 
لهكه.   وقد تتابعَ اْليات واألةا يث التي تثاَ ذلَ في وعي الم لف ِو



 1277 

، َّ  ا  اِالم هه الدين ال   اعت   بالهقَ ع ايد  بالغد ، ول دَ َّلءده األيظدار والعقدِه
في ِهر شت  ي تعمل الهقَ -تعال   -ورن  األم  عل  اةترام الهقَ. ف فد َ  هللا 

َوجددزااه فددي الق ددف: }والليددل َّذا يغًدد  *وال هددار َّذا تفلدد ..{ . }والضددح  والليددل َّذا 
َّذا  -جدل وعدال  -ولءاِ عًدر.. {. ويعلدف َ  هللا ِف .. {. }والعصر.. {. }وال فر 

َهميته وخاهرته. ويقِه  خر لمدف الليدل -تعال   -َق ف بًيا، فإيما ليل ت ا َّل   : }ِو
وال هدددددار... {. َ  ِدددددخر لمدددددف الدددددزمن لت دددددت يدوا م ددددده، ولتهظ دددددهه وت دددددتغلهه َة دددددن 

 دد  لمددن َيضددا: }وهدده الدد   جعددل الليددل وال هددار خل -عددز وجددل  -ااِددتغالِ. ويقددِه 
جعدل الليدل يخلدف ال هدار، وال هدار -تعدال   -َرا  َ  ي كر َو َرا  شلهرا{. يع ي َيده 

يخلف الليل. فمن فاته العمل في ال هار، تداركه في الليدل، ومدن فاتده شديا فدي الليدل 
تداركه في ال هار. المهف هده َ  الهقدَ ا يضدء .. وكدل يدهم بليلده ويهداره يًدهد علد  

قاِ: )لدء  مدن يدهم يدأتي  -   - . فعن معقل بن ي ار َ  ال اي ابن   م يهم القءام
علدد  العاددد َّا ي ددا   يءدده: يددا ابددن   م، َيددا خلددب جديددد، َويددا يءمددا تعمددل علءددَ شددهيد، 
فاعمل فين خيرا َشهد لَ به غدا، فإيي له قد مضيَ لف تريي َبدا، ويقدِه الليدل مثدل 

ددِه هللا قدداِ:  -رهددي هللا ع دده  -ذلددَ(. وعددن معدداذ بددن جاددل  : )لددن -   -قدداِ ِر
تزِو قدما عاد يهم القءام ، ةتد  ي دأِ عدن َرند : عدن عمدره يءمدا َف داه، وعدن شدبابه 
يءما َبداله، وعدن مالده مدن َيدن اكت دبه ويءمدا َي قده، وعدن علمده مداذا عمدل بده(. وعدن 

دددِه هللا  -رهدددي هللا ع ددده  -َيددد   : )َّ  قامدددَ ال ددداع  ونيدددد -   -قددداِ: قددداِ ِر
ها فلء عل(. َةدكف ف يل   ، فإ  اِتااع َ  ا تقهم ةت  يغِر

:   الهقَ هه الحءاَ  . َّذ : من هء  وقته فقدد  -رةمه هللا  -وكا  ة ن الا ا  يقِه
 هء  ةءاته. 

وقد كا  ال لف الصالح يعتارو  َ  هللا يمقَ عادده، َّذا هدء  وقتده، يءقهلده :   مدن 
َ كال دددء ، َّ  لدددف تقاعددده عالمددد  المقدددَ، َّهددداع  الهقدددَ . ويقهلددده  َيضدددا:  الهقددد

 قاعَ . ويقهله :  ا ت خر عمل اليهم َّل  الغد، فإ  لغد عمله...  . 
الهقددَ هدده الع صددر  -كمددا ِدداب ذكددره  -ولهدد ه األهمءدد  للهقددَ، جعددل مالددَ ابددن ياددي

َعاددد  الم ددلمه  م دد  ْمايءددد  قددرو  للهقدددَ  الثالددث لا دداا الحضددداَر. ونال عددل، فع دددما 
ِو فدددي العدددالف، ولدددء  العدددالف الثالدددث علددد  ةدددد تعايدددر : َهميتددده، ك دددا يحدددن العدددالف األ
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الدكتهر القرهاو  ألي ا ك ا في مهه  القءدا َ، وكدا  العدالف  يد اب يدتعلف م دا.. كايدَ 
َِماا العلماا الم دلمين َشدهر األِدماا، وكايدَ المراجد  العلمءد  الملتهند  فدي الادب 

وقددد ترجمددَ َّلدد  اللغدد  والرياهددءات وفددي مختلددف العلددهم... هددي المراجدد  األِاِددء ، 
 الالتي ء ، فما  َّشعاع الحضاَر ااِالمء  يعف َصقاع الديءا.. 

َّ  الا دداا الحضددار  يحتدداج َّلدد  وعددي بددالزمن، وطاقدد   ي امءدد ، تمددأل الددزمن بالحركدد  
الحءددددد  المتفدددددد َ التدددددي تتبددددداين مفااتهدددددا َوِدددددالياها وفقدددددا لظدددددروم الهاقددددد  المتغيدددددر، 

م وتعالءمده. والددين ااِدالمي قدا ر علد  َّطدالق واةتءاجات عل  هد  مبدا ئ ااِدال
د  اْلفداق علد  مدد  الدزمن، َّذا طادب هد ا  طاقد  ااي دا  مدن َبعدد األعمداق، َّلد  َِو

ِه قدوته..   ااي ا  تعالءف ه ا الدين، وجعل محمدا الِر
هددد ا يءمدددا يتعلدددب بااقددد  ااي دددا  الدي امءددد : فمددداذا عدددن الااقددد  األخالقءددد ؟ التدددي هدددي 

َاهءددد  مز هددددَر، تحقددددب لإلي ددددا  صدددمام األمددددا  ، والضددددامن اِدددتمرار ةضدددداَر راقءدددد  
ال عا َ المالهن  في الدارين، هل يقدر ااِدالم الد   جداا بده محمدد علد  تهليدد هد ه 

 الااق ؟ 
صدد   مفتمعددا فريدددا مددن يهعدده، مفتمعددا مثالءددًا،  -   -لقددد ِدداب القددِه َ  محمدددًا 

امخا شددددمهخ الفبدددداِ، َو  َصددددحابه َقددددرب َّلدددد  المالئمدددد  م دددده َّلدددد  البًددددر، وقهيددددا شدددد
وتالم ته اِتااعها َ  يقءمها ةضداَر اِدتمرت ْمايءد  قدرو .. َّذ ، فدالفهاب واهدح، 

بصد اته ال اتءد ، ومددا جداا بده مدن تعددالءف، يقددر علد  ذلدَ. يل ددي َ   -   -ومحمدد 
مدن جديدد  -يفعله ااي ا  قدوتده الح د  ، ويتبعده.. وه دا، وفدي هد ا المفداِ، يتبدا ر 

: َّل -    ذه مف ال  اِ: من هه محمد؟ فأقِه
ِه المحب  وال الم:    َّيه ِر

َّ  ال ددالم فددي ااِددالم شددأ  عظددءف، َومددر خايددر. رفدد  لددهااه الدددائف مدد  بقءدد  المثددل 
العلءا التي  عا َّليها. وما كدا  ال دالم فدي ااِدالم َمدرًا شخصدءًا، وا هددفًا قهمءدًا، وا 

ل في تًييد صدرح مالبًا وط ءًا، بل كا  عالمءًا وشمهل ءًا. لقد شارب كل األياءاا والِر
دِه األعظدف الخداتف محمدد  ال  الِر ال الم، لمن لف يلتمل ب اؤه م هفءا ولف يتف، َّا بِر

-   - دداات  -، الدد   كْمددل بدده التخاددءَ االهددي لتحقيددب  -ع دددما ختمددَ بدده الِر
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، مددن َجددل ِددعا َ ِدالم ااي ددا  األبددد ، وندداألةر  لتحقيددب ااخداا والتعدداو  العددالمي
 كل البًر.. 
ََ  -   -لقدد كدا  محمدد  َوصدحابه وتالم تده األبددرار مدن بعدده، القددَو الح د   والبددار

فددي َّقامدد  ال ددالم، والمثدداِ الحددي فددي تعمددءف ااة ددا  والحددب وااخدداا فددي المفتمددد  
ددائل بدائءدد ، َ  يهةدددوا  َمددن قءاِددي، ونِه العددالمي ااِددالمي؛ واِددتااعها بدد لَ فددي 

الف القددديف، مددن ةدددو  فري ددا َّلدد  الصددين، فددي ظددالِ مددن العلددف والحضدداَر يصددف العدد
واألخدددَه الروةءددد  والم ددداوَا بدددين الًدددعهب علددد  اخدددتالم َلهايهدددا َو يايهدددا وقهمءاتهدددا. 
 -واِددتااعها َ  يمحددها الحدددو  ال ءاِددء  والفغرايءدد ، وإ  يابقددها العدالدد  ااجتمابءدد 

َو  يعيدددوا لإلي ددا   -طءدد  الحقدد  الصددايء  ومددا ت ددمهيه اليددهم الديمهقراطءدد  الديمهقرا
عملءا ةقهقه المغتصب .. ومن الااءعي َ  ي بي في ه ا الم اخ ال قي الصدافي ببداقَر 

 العلماا والقا َ.. 
كدد لَ عددف الرخدداا واألمددن علدد  الًددعهب، ةتدد  صددارت المددرََ تفتدداَ صددحراا العددراق 

ا قلددَ: ةتدد  صددار الدد ئب المخء دد ، َّلدد  ملدد  الملرمدد ، ا تخددام َةدددا، وا َبددالي َّذ
 يحر  الغ ف، كما جاا في األْر.. 

َعادد  الم ددلمه  هدد ه األهمءدد  البالغدد  لل ددالم، ب دداا علدد  مددا جدداا فددي مصدددر   لقددد 
التًدري  األولددين: القدر   المددريف وال د   الماهددَر. ف ظددرا لمدا تتضددم ه كلمد  ال ددالم مددن 

كلمدد  التحءدد  ألهددل  -ايه ِددبح -معددايي ال ددالم  واألمددن والامأيي دد ، فقددد جعلهددا هللا 
الف  . يحييهف هللا والمالئم  بال الم، وهف ك لَ يحيه  هللا والمالئم ، ويحيي بعضدهف 

 البعَّ بال الم: 
 [85}ِالم قها من رب رةءف{ ]ي : 

 [23}والمالئم  يدخله  عليهف من كل باب * ِالم علءلف{ ]الرعد: 
لمدات َّلد  ال دهر وكدا  بدالم م ين }هه ال   يصلي علءلف ومالئمته لءخرجهكف مدن الظ

 [. 44-43رةءما * تحيتهف يهم يلقهيه ِالم وَعد لهف َجرا عظءما{ ]األةزاب: 
}َّ  ال ين  م ها وعملها الصالحات يهديهف رنهف بإيمايهف تفر  من تحدتهف األيهدار فدي 
ج ات ال عءف*  عهاهف فيها ِبحايَ اللهف وتحيتهف فيها ِالم و خر  عدهاهف َ  الحمدد 

 [. 9هلل رب العالمين{ ]يهي : 
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يفعددددل ال ددددالم اِددددما مددددن َِددددمائه  -ِددددبحايه وتعددددال   -ولدددد    األهمءدددد ، يفددددد هللا 
: }هده هللا الد   ا َّلده َّا هده الملدَ القددو  ال دالم المد من المهدءمن  الح   ، يءقِه

 [23العزيز الفبار المتمار. ِبحا  هللا عما يًركه { ]الحًر: 
المدد م ين قددائال: }وببددا  الددرةمن الدد ين يمًدده  ههيددا وإذا  ببددا ه -ِددبحايه  -ويمدددح 

ملافئدا مدن يهدج  -جل وعال  -[. ويقِه 63خاطاهف الفاهله  قالها ِالما{ ]ال رقا : 
طريددب ال ددالم: }يهددد  بدده هللا مددن اتبدد  رهددهايه ِددال ال ددالم ويخددرجهف مددن الظلمددات 

وللترغيددب فددي ال ددالم  [.16َّلدد  ال ددهر بإذيدده ويهددديهف َّلدد  صددراط م ددتقءف{ ]المائدددَ: 
الف دد :  ار ال دالم، فقدداِ عددز مددن قائددل: }لهددف  ار  -ِددبحايه  -والحدث علءدده، ِددم  

[. }وهللا يددعه َّلد   ار 127ال الم ع د رنهف وهه وليهف بمدا كدايها يعملده { ]األيعدام: 
 [25ال الم ويهد  من يًاا َّل  صراط م تقءف{ ]يهي : 

يقددرر َ  تمدده   -لدد    الغددرض  -   -ِددِه َمددا فددي ال دد   الماهددَر، فإي ددا يفددد الر 
كلمددد  ال دددالم هدددي تحءددد  ااِدددالم، وفدددرض َِو مدددا فدددرض علددد  الم دددلمين، َ  تمددده  
التحء  بي هف هي ال الم، ةت  يًعروا باألمن وال دالم  وااطمئ دا ، ويدأمن كدل مد هف 

ِه محمد  ، ع دما  خل المدي   الم دهَر -   -جايب اْلخر.. فما  َِو خااب للِر
اجرا يحددث علدد  ال ددالم، َّذ خاطددب الم ددلمين قددائال: )َيهددا ال ددا ، َفًددها ال ددالم، مهدد

َوطعمددها الاعددام، وصددلها األرةددام، وصددلها بالليددل وال ددا  يءددام، تدددخلها الف دد  ب ددالم( 
خ ه ه المعايي وتثاَ، ي رض هللا  ر  هد ه التحءد   -عز وجل  -]صحءح[. ولمي تِر

: }وإذا ة ييدتف بتحءد  فحيدها بأة دن م هدا َو ر وهدا َّ  هللا بمثلها َو بأة ن م هدا يءقدِه
دِه 86كا  عل  كل شيا ة يبا{]ال  اا:  : -   -[. ومن بداب التأكيدد يصدرح الِر
ددخ -تعددال   -)َّ  ال ددالم اِددف مددن َِددماا هللا  ، فأفًددهه بيدد مف( ]صددحءح[. وةتدد  يِر

ت دد   م هددهم ال ددالم لددد  َتباعدده، فقددد جعددل كلمدد  ال ددالم تتددر   علدد  َل دد   المصددلين
مددرات فددي الصددالَ الملتهندد  وةدددها ع ددد التًددهد، ويدددعه بهددا عقددب كددل صددالَ: اللهددف 
َيددَ ال ددالم، وم ددَ ال ددالم، فحي ددا رن ددا بال ددالم، َو خل ددا الف دد   ار ال ددالم، تباركددَ 
وتعاليَ يا ذا الفالِ وااكرام. وجعل ر  ال الم ةقا من ةقدهق الم دلف علد  الم دلف، 

ل  الم لف خمد : ر  ال دالم، وبءدا َ المدريَّ، واتبداع : )ةب الم لف ع-   -فقاِ 
يل  للمحب   ، وتًميَ العاط ( ]صحءح[. كما جعل ال الم ِو الف ائز، وإجاب  الدعَه
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: )... َفددال َياددئمف بًدديا َّذا فعلتمددهه تحدداباتف: َفًددها ال ددالم -   -بددين ال ددا  فقدداِ 
 بي مف( ]ة ن[

َهمء  ال دالم بال  دب  لدروح ا اي دا ، لدف يد   األمدهات، فمدا  يهدد  وةت  يدلل عل  
: )ال دالم علدءلف -   -َرواةهف ال الم كلما  خل المقادَر، َومريدا بد لَ، فمدا  يقدِه 
  ار قهم م م ين، وإيا َّ  شاا هللا بلف اةقه ... ( ]صحءح[

َما مهههع المحبد ، فقدد مدرت ااشداَر َّلءده، والحدديث علءده يحتداج َّلد  كتداب، ولمدن 
عدرم فدي هد ا الصددد ، َ  ااِدالم جعدل المحبد  واألخدَه فدي هللا مددن الد   يفدب َ  يْ 

َل د ، ونالمحافظد   َعظف القرنات، ونالقءام بحقهقهما يتقرب ااخَه المتحدابه  َّلد  هللا 
 عليهما ت اِ الدرجات. 

دددِه  ، وةدددب خلدددب هللا. -   -والمحبددد  فدددي ااِدددالم مقامدددات: ةدددب هللا، وةدددب الِر
هله فرض َوجبه : }قل -تعال   -هللا عل  كل م لف وم لم . يقِه هللا  وةب هللا وِر

َواجلددددف وعًدددديرتمف َومددددهاِ اقترفتمههددددا وتفدددداَر  َّ  كددددا   بدددداؤكف َوب دددداؤكف وإخددددهايمف َو
دددهله وجهدددا  فدددي ِدددايله  تخًددده  ك دددا ها وم ددداكن ترهدددهيها َةدددب َّلدددءلف مدددن هللا وِر

 [42هن : فترنصها ةت  يأذ  هللا بأمره وهللا ا يهد  القهم ال اِقين{ ]الت
 -   -: )ا يددد من َةددددكف ةتددد  َكددده  َةدددب َّلءددده مدددن ي  ددده(. قالهدددا -   -وقددداِ 
دِه هللا، وهللا أليدَ َةدب َّلدي مدن -رهدي هللا ع ده  -لعمر  ، لمدا َخادره بقهلده: يدا ِر

، لمدددا َجابددده -رهدددي هللا ع ددده  -كدددل شددديا َّا ي  دددي. وقدددد يبددده هددد ا الحدددديث عمدددر 
ِه     -  َةب َّلي من ي  ي. فأجابه الحايب به، فاِتدرب: فأيَ اْل -   -الِر
 : )اْل  يا عمر(. َ  اْل  فقَ، بلغَ  رج  اايما . -

هله: العمدل بداألوامر، واجت داب ال دهاهي. وجعدْل المصدا      -ومن تمام محب  هللا وِر
 -  قل َّ  ك تف تحاده  هللا فداتبعهيي يحدبلف هللا -تعال   -القدَو الح   . قاِ هللا{ :

 [13مف ذيهنلف.. { ] ِ عمرا : ويغ ر ل
َعظددف مثددداِ للمحبدد  وااخدداا، ةدددين  خدد  بددين األيصدددار  دددِه العظددءف  َعادد  الِر وقددد 
والمهدداجرين، هدد ه الحركدد  التددي لددف يًددهد لهددا التدداريخ مثدديال لحددد اْل . فمايددَ ال تءفدد  
َت مفتمعدددا جديددددا هددده َّلددد  المالئمددد  َقدددرب م ددده َّلددد  البًدددر َبهدددر العدددالف  رائعدد ، َفدددر

دِه هللا والد ين معده َشدداا  بأخالقه َاته، ةيث يقِه يءه العلي القدير: }محمد ِر وإيفا
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[. وقدداِ فدديهف َيضددا: }لل قددراا المهددداجرين 92علدد  الم ددار رةمدداا بيدد هف... { ]ال ددتح: 
الددد ين َخرجدددها مدددن  يدددارهف َومدددهالهف ياتغددده  فضدددال مدددن هللا ورهدددهايا وي صدددرو  هللا 

ددهله َولئددَ هددف الصددا قه  * والدد ين ت اددهاوا الدددار واايمددا  مددن قددالهف يحادده  مددن وِر
رو  علد  َي  دهف ولده كدا   هاجر َّليهف وا يفدو  في صدورهف ةاجد  ممدا َوتدها ويدْ 

 [9-8بهف خصاص  ومن يهق شح ي  ه فأولئَ هف الم لحه ... { ]الحًر: 
ِه ملارم األخالق:    َّيه ِر

الددد   بعثددده:  - تعدددال  -كءددد  ذلدددَ؟ الفدددهاب يدددتلخص بصددد   َّجمالءددد  فدددي قهلددده هللا 
عن َبي هريدَر: )َّيمدا بعثدَ  -   -[. وفي ةديثه 4}وإيَ لعل  خلب عظءف{ ]القلف: 

دِه  -رهي هللا ع ده   -ألتمف ملارم األخالق(. وعن َبي َمام  الباهلي قداِ: قداِ ِر
َبدءف بيدَ فدي رندَّ الف د  لمدن تدرب المدراا وإ  كدا  محقدا، ونيدَ -   -هللا  : )َيا 

دَ الف دد  لمدن تدد َعلد  الف دد  لمدن ة ددن فدي ِو َةدا، ونيدَ فددي  رب المد ب وإ  كددا  ما
علدددد  الدددددوام: )اللهددددف اهددددديي  -   -خلقددده(، صددددحءح، رواه َبدددده  او . وكددددا   عددداؤه 

ألة دن الخدالق، ا يهددد  ألة د ها َّا َيددَ، واصدرم ع دي ِدديئها، ا يصدرم ع ددي 
عديَ، والخير كله في يديَ، والًر لء  َّلءَ، َي ا بَ وإلءَ، ِيئها َّا َيَ، لاءَ ِو

 تباركَ وتعاليَ(، رواه م لف. 
، ي كد باِتمرار عل  َ  ملارم األخالق هي -   -َّ  ااِالم ال   جاا به محمد 

ددتها َّلدد   دد  مختلددف العبددا ات والم اِددَ، فمددل ببددا َ تدد    مماِر يتءفد  ةتمءدد  لمماِر
خالقددا اكت دداب يددهع َو َيددهاع مددن الصدد ات الحميدددَ، التددي بتمرارهددا وتااءقهددا تصددبح َ

د  تقدهم علد  ترنءد   ةميدَ مألهف  م ت اغ  ا غ   ع ها. بمع   َ  كل ببدا َ، مدِر
الم ددددلف الترنءدددد  المالهندددد ، لتفعددددل م دددده الع صددددر األِو واألِاِددددي لا دددداا الحضددددداَر 
الم ًه َ. فالترنء  الح    هي القَه ال عالد  التدي تفعدل العمدل الصدالح الا داا، ي الدب 

َ ا ت تج هد ه الترنءد .. ولد لَ فدإ  الًدءخ محمدد الغزالدي من ال ات، وا خير في ببا 
َهددف مددن العبددا ات . واِددتدِ علدد  ذلددَ بالحددديث -رةمدده هللا  - ، يددر  َ : األخددالق 

َعف َيه م لف: َّذا  الصحءح ال   رواه البخار : ) ي  ال افب ْالث، وإ  صام وصل  و
فمل  ااعتراهء  في ةدث ك ب، وإذا وعد َخلف، وإذا اؤتمن خا (. وهه ير  َ   ال
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الحديث: )وإ  صام وصل .. (، تدِ عل  َ  ببا َ الم افب لف تًد   لده فدي َّخراجده 
َمَر الم افقين، لما يعيب شخصيته من م اِد األخالق، َوخالق ال ها  .   من 

( من ِهَر 45في اْلي  )-تعال   -و ليل ا عل  اِت باط األخالق من العبا ات، قهله 
َوةي َّلءَ من المتاب َوقف الصالَ َّ  الصالَ ت ه  عن ال حًاا  الع ماهت: }اتل ما

والم مددر ولدد كر هللا َكاددر وهللا يعلددف مددا تصدد عه {. وكدد لَ الزكدداَ، فهددي طهددر ألمددهاِ 
المزكي، وطهر ل   ه من األيايء  والام  والًح وعدم المبااَ بالغير.. ونالتالي فهدي 

رم ومراعداَ ةاجءدات اْلخدرين.. وهدي طهدر تعلف الملتزم بهدا، وترنءده علد  الق اعد  والمد
َيا َ  ك لَ ل    ال قير من الح د والغيَر والمراهء  لآلخرين.. ون لَ فهي ت    َّل  
تماِدددَ المفتمددد ، وتمافدددل َفدددرا ه، والقضددداا علددد  ال قدددر ومدددا يدددرتبَ بددده مدددن مًددداكل 
هاِ اجتمابءدد  َوخالقءدد  واقتصددا ي  وعراقيددل وهدددر للااقددات، َّذا َة ددن اِددتغالِ األمدد

 ال اتف  ع ها، وصرفها في مفااتها ولم تحقيها. 
 [103: }خ  من َمهالهف صدق  تاهرهف وتزكيهف بها{ ]التهن : -تعال   -يقِه 
: }الدددد ين َّ  مل دددداهف فددددي األرض َقددددامها الصددددالَ و تددددها الزكدددداَ{ -ِددددبحايه  -ويقددددِه 
 [41]الحج: 

 واْليات واألةا يث في ه ا المهههع َيضا كثيَر... 
لحج: فهه َيضا مدِر ، يلت ب م ها الم لف الص ات الخلقءد  الحميددَ والم داف . َما ا
: }َوذ  فددي ال ددا  بددالحج يددأتهب رجداا وعلدد  كددل هددامر يددأتين مددن -تعددال   -يقدِه 

[. وهدد ه الم دداف  ببا يدد ، واقتصددا ي ، 26كددل فددج عميددب لءًددهدوا م دداف  لهددف{ ]الحددج: 
ءاِددء ، واجتمابءدد .. ويقددرر الح ةقءقدد  خايددَر،  -   -ايددب المصددا   وترنهيدد ، ِو

م ا هددا َ  الحدداج الدد   َ   هدد ه ال ريضدد  بأركايهددا وواجباتهددا َوخالقهددا، ِددءخلب مددن 
ِه هللا  : )من ةج هلل فلف يرفث ولدف ي  دب -   -جديد. فعن َبي هريَر قاِ: قاِ ِر

 رج  كيهم ولدته َمه(. 
ددد  للترنءدد  الاديءدد  واألخالقءدد  : }يددا َيهدددا -تعددال   -، يقدددِه َمددا ببددا َ الصددءام، فمدِر

ال ين  م ها كتب علءلف الصءام كمدا كتدب علد  الد ين مدن قدالمف لعلمدف تتقده { ]البقدَر: 
ددر 184: }َو  تصددهمها خيددر لمددف{ ]البقددَر: -جددل وعددال  -[. ويقددِه َيضددا 183 [. ِو

خيريددد  الصدددءام، اكتًددد ه الادددب الحدددديث فدددي ترنءددد  الصدددءام الصدددحء ، فثادددَ لديددده َ  



 1284 

ددها، ةتدد  يددتملن مددن  الصددءام واجددب مددن الهاجبددات التددي يفددب علدد  الف ددف َ  يماِر
َ اا وظائ ده بل دااَ عالءد ، َويدده هدرور  جددا لصدح  ااي ددا .. وي كدد هد ا المع دد ، 

ِه هللا   ال   رواه الاارايي: )صهمها تصحها(.  -   -ةديث ِر
وجها هدا فدي َما بال  ب  للترنء  الخلقء : فالصءام يعه  الصائف عل  مصارع  ال   ، 

   -تحليل الحالِ وتحريف الحرام، وما َ راب ما جها  ال   ! َّيده كمدا قدرر الحايدب 
َا عظءمدا.. ويداِ ةظده - : الفها  األكار. وال   ي تصر في جها  ال   ، فقد فاَ فده

 من األخالق وفيرا.. 
ا َّذ  فمل العبا ات مدار ، تعلف وترني الم لف عل  ملارم األخالق، التي لخص فيه

بعثتده المباركد  َّلد  ال دا  كافد ، فدي ببداَر واةددَ: )َّيمددا  -   -الحايدب المصدا   
فدي َوائدل  -عدز وجدل  -بعثَ ألتمف ملارم األخدالق(. وا عفدب َّذا َْ د  علءده رنده 

ما َيِز علءه من ال هر: }وإيَ لعل  خلب عظءف{. وا عفدب َيضدا َّذا لخصدَ َم دا 
َعلف -رهي هللا ع ها -عائً   الخلب بده خلقده العظدءف فدي ببداَر واةددَ:    وهي من 

 كا  خلقه القر   . وك   ب لَ عظم .. 
وملارم األخالق قءف، تفعل من يتحل  بها في المقام الريءد ، وةيدث َ  األخدالق مدن 
الدين، فال غراب  َ  تمه  القءف من الدين، بل َّي ا يفد القر   المريف يفعلهدا بددا مدن 

ريمدد :}قل َّي ددي هدددايي رنددي َّلدد  صددراط م ددتقءف  ي ددا قءمددا{ الدددين ي  دده فددي اْليدد  الم
[. فمهقدد  كلمدد  )قءمددا( مددن ااعددراب: َيهددا بدددِ من) ي ددا(، ليل ددَ َيظددار 16]األيعددام: 

َهمء  القءف في ااِالم..  البًري  َّل  
 http://islameiat.com                   :المصدر 

  وووووووووووووووووو
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 خب رالشم ئل النبوي  آث ر وأ
 

  . محمد عمر  ول 
هِر هللا األمين، وعل   لره وصحبره    الحمد هلل ربَر العالمين، والصالَ وال الم عل  ِر

 ، َجمعددين، ونعددد، فلء ددَ الًددمائْل ال اهيدد  مفددرَ  قصددٍص َوخبددار، وإيمددا ي حدداتن و ْددارن
َاِ  َْب الصالحين تتبر   ْار ال اي  لمء  والَعَملء .  -   -وما   العر

: العقيدْب -   -في كتداب الحدج )بداب قدِه ال ادي  -رةمه هللا  -َخرَج البخار  وقد 
: )قدد َيداخ ب دا ِدالف -رهدي هللا عد هف  -واٍ  ْمباَرب( عن ِدالف بدن عادد هللا بدن عمدر 

دهِر هللا  َ  ِر وهده َِد ل  -   -يتهخس  بالْم اخر ال   كدا  عادد هللا ْي ردءْخ يتحدرس  ْمَعدرس
 ان الها  (. من الم فد ال   بب

َس مزاْرْه   َذكَر العقيَب فهاَجه َت كاْرْه ***َصبٌّ عن األةبابر َش
َْع قلبرهر *** فَتَضرسَمَ بين الفهايرحر ياْرْه  لٍ  يها َِ  وَهَ َ َّل  
َر وَري ْدْه وَعراْرْه!  فا َعااَفْه ***باْ  ال حر  لها ههاهْ َلما َْ َ 

ددف هللا المحددبس الااددر  مددا َة ددَن ق دددر َْمَر القددر (:  ي بغددي لرَمددن وَرةر هَلدده فددي )القرددر  لقاصر
َر َ  َيْعفس برَصالترهر األماكَن التي هي َمظر سْ  َصالترهر  فيها؛ رجداَا  -   -َقَصَد  ْاَر ال راهس

َ َر برْمَصلس  ال ساريَر   مرن كلَر ملاٍ :  -   -َ  َيظ 
قرال *** َقْلهَصء   َر خليليس ه ا َرنْ  َعزََ فاع   ْمما ْف ايزرا ةيْث َةلس

َر  َ  وَظلس اًل ةيْث باَت ا ترابًا طيَربًا َم س ذيلدَها *** وني تًا وظر  وْم س
َر ]  [ 1وا تء أِا َ  يع َه هللا ع  مما*** َّذا َيْتما صلسي ْتما ةيْث َصلس

دده ال -   -فهدد ه األرْض قددد َوطئتهددا َقدددداْم ال ادديَر  ِْ اددداهَر، وفاَةددَ فدددي َرجائهددا َي ا
ار في َج باترها َبه بلر وعمر وعثما  وعلي وطلح  والزنيدر   -رهدي هللا عد هف  -ِو

 َجمعين. 
فر  ِر يارها َمرر الرَرياحر الَ ها  َوِتًرْم األعالَم ةت  يدلس ري *** عل  طر
َن  والمعالرفر!   وما َي دْف األرواَح َّا أليسها *** َتْمرر عل  تلَ الرر

ف هللا ابنَ    قيب العيد ةيث قاِ:  وَرةر
ر   ير َوفري ال ر َهد  َفَدي تَْ فري ال َم ر رًا *** اج   يا ِائرًا يحَه الحفاَ ْمًمَر
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را  َر الَحايبر ْمَمرس ك  د  َلَها ذر َر ال رفْب الركائْب تارًَ *** فأعر  َّ   َكلس
م  َمَر ال َِر والَم اهرلر مرن َلْد   *** وا   قباَا َّرَل  ةر  ْقَر  قرف  بالم ا
ر الثسَر   ََ فري َع   ي فًا َخدس  وتَهخس  ْاَر ال ساي َفَض   برَها *** ْمَتًرَر
َرا  رت  َعَل  اْلفاق ْيهرًا َيهس ًَ ََ الهةير الستري *** َي ََ َمهابر  َوإَذا َرَي

ََ فري ماهَي الزسما  وا ْير   ََ َشاريَهَها *** ْم   ْك  ََ َما َرَي  فاعَلف  بأيس
ا ريْل عن ربَر ال ماار ْمَخاَررا َشرفًا  َِ َبي َ ها *** جر  ألمل ٍ  َتَ زس

َِ ْم ْسرًا وْمَ َْررا   َفَتَأْسَرت  ع ْه بأة نر َبهفٍ  *** ََفدر  الَفما
َرا  يًا ْمَتَحضَر َها *** وَقرريارها ْمَتادَر يدر َ  ال ْمختاْر َبي َن َبعر  فتر س

َ  َّلءددَ -هللا  رةمدده -وهلل  رر ابددنر قدامدد  ةيددث قدداِ  :  َمددا المدي دد  الًددري  ، فددإذا اةدد
َْ التي اختارها هللا ل اءَرهر محمد  ر  َيها الالد وشرع َّليها هفرته وجعدل فيهدا  -   -فت كس

ددهِر هللا  ددَ مهاهددَ  َقدددامر ِر ر   -   -ْترنتَدده، ْددف مثَرددل  فددي ي  ر هر فيهددا وتصددهس ع ددد تددر ر ر
َيدارََ  ددلي َته؛ فددإذا قصدددَت  دهر والهيبدد ر لدده، ومثَرددل  خًدهَعه ِو ددر  قلَبددَ لتعظءمر ضر  القاددرر فأة 

دلَرف  علءده، واعلدف   َِ در  عظدءَف مرتاتردهر فدي قلبردَ، ْدف  ْصهرَتْه المريم  فدي خءالردَ، واِتحضر
ََ كما ورَ  في الحديث . ]  [ 2َيه عالرفن بحضهررب وت لءمر

ف هللا ابَن الصباغ ةيث قاِ:    وَرةر
َ  فيها  َْ ال ْخل اْا واألبراْر! يا رنَ   اٍر ةلس مْد *** وال ا   َة 

راْر!  د  ها مر حر َِ  َمن لي برَخدٍَ في َْراب ْمَمرسٍغ *** وْ ْمهعر َعيٍن 
 َمن لري برَلمح ر يظرٍَ ْياَ   بها *** من َل حر َملْههبر الفهايحر ياْر! 
ْ ه *** ْيًَ   به َصبٌّ َبراه َْواْر!   من لري برَمهر ر َع بر ماٍا َبر 
 َمن لري بأ   َةَظ  بزورَر َم  زٍِ *** لرلَهةير في َجَ باتره  ْاْر! 

وقددد كددا  علمدداْا الم ددلمين وْفضددالؤهف يتحملدده  َع دداَا األخاددارر وَوعثدداَا األِدد ار، وا 
َيارَر ال اي  هف عن  َر  -   -يرغاه  بأيْ  ر رةمهمدا  -. كمدا يقدَل الحاداب عدن المدا

ددَل مفلددْ  شددءخر -هللا  مددي بصدد اقص]:  لقددد ْعمر [ وةهَلدده جمدد ن مددن 3 ا َبددي الح ددن اللسخ 
َع فيهددا:  ددن تالم تردده وهددف يتملسمدده  علدد  هدد ه الم ددأل  فددأكثروا القددِه والت ددا َهددل العلددف مر

، والًءْخ  ٍَ ا يتملسْف، وكدا  مع دا  -رةمه هللا  -فمن قائٍل بااِقاطر ومرن ْمتهقَرٍف صام
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دده فددي الحلقدد ، فددي المفلدد ر الًددءخ َبدده الايَرددب الددهاعظ، وكْ  َِ ياه. فأ خددَل َر  ددا مددا َبَصددر 
 وخاطَب الًءَخ اللسخمي، وقاِ: يا مها  الًءخ 

َر  مي!  َ  يظرَن م هف برَ   هف *** فما َغَل َْ  مي َقَص  ْمرا ر  َِ  َّ   كا  
 [ 4فاَِتح َن اللسخمي ه ه ااشاَر . ]
ددها ِدد َ  َرنددٍ  َ س وفدددًا مددن ا -رةمدده هللا  -ومددا َلاددَف مددا رواه ابددْن كثيددر  لعددراقيَرين َةفر

الْمائدد  وكددايها يخددافه  ْقاسدداَع الاريددب، ومعهمددا قارئددا  مددن َة ددنر ال ددا   وت ددعين ْو
َصددهتًا،  وقددد كددا  َميددْر العددراقر َعددزَم علدد  الَعدده ر ِددريعًا َّلدد  بغدددا  علدد  طددريقرهف التددي 

...فًدبس ذلدَ علد  جاؤوا م ها، َوٍ  ا ي ديروا َّلد  المدي د  ال اهيسد ؛ خهفدًا مدن األعراب
ِْ َّلد  المدي د   َ الاريبر التدي م هدا ْيعدَد ال ا ، فهقَف ه ا  الرجال  القارئا  عل  جا س
دهِر  ِْ دَرابر ََ  َيَتَخلسْ دها  َعدن رس دَن اأَلع  َلْهف مَر يَ  ر َوَمدن  َةده  َه لر ال َمدر ال اهيس ، وقراا: َما َكاَ  ألر

ف   ددهر ر َوَا َير َغْاددها  برَأيْ  ر َمَصدد ن  َُ دديْاْهف  َظَمددأن َوَا َيَصددبن َوَا َمخ  ََ برددَأيسْهف  َا ْيصر ددهر َذلردد َعددن يس   ر
ءْظ ال ْم ساَر َوَا َيَ اْلهَ  مرن  َعْدوٍَ يسدي اًل َّراس ْكتردَب َلْهدف برد ئًا َيغر طر ر َوَا َيَاْ وَ  َمه  َُ اريلر  َِ هر فري 

دددءْ   َ َا ْيضر َُ ددد ريَن اْليدددات )التهنددد  َعَمدددلن َصدددالرحن َّر س  دددَر ال ْمح  ر (.فضدددجس ال ددداْ  120ََج 
َع اقهددا يحههمددا؛ فمدداِ ال دداْ  بددأجمعهف واألميددر َّلدد  المدي دد   بالبلدداا، َومالددَ ال ددهْق 

 [ 5ال اهَي ، فزاروا وعا وا ِالمين َّل  بال هف . ]
ير ا   الداْر؟ ََةباَب ا َهل لر اب الَعهدر َت كاْر *** ْيديري ََّلءْلف َّرذا َلف ْتد 

ْكف جاْر!  در َلنن *** َيهمًا َوا راَق ا مرن َبع  َِ ْلف   بر ْتف َفَلف ْيغ  ر ا مرن َْي  ر
َ ملر ََوطاْر  رريا*** َوما َلها َغيْر َجم ر الشس  َتفر  ال ْمَ   ِايرحاٍت في َخهاطر

َ  *** في الَقلبر مر ْمف ََةا يثن َوََِر   اْر َقد َقاس  الْبعْد َيفهايا َوما َبررَة
َ م ر ََمااْر  َ  َرنَعمف لرلدس َق َِ قي الَغماَم َلْمف *** َوَقد  ن ر َي َت   َْ في الرس  َياي

وساْر؟  يارْتْه *** َفَهل  َيراْكف  َوََيْتف يءهر َْ اْتف ََ  َةبٌّ َعَلي ا َوإر  غر
َ يلر ََ  َِ َّرذا ** واَرت ْه مرن ْظْلماتر اللس  ِتاْر ََمسا الَمر  َفَ ْلها َع ْه الَخءا

 َياهْم مرن َةهلر ا َةت  َيعه  َوَقد *** ََصاَبْه مرن َرشاشر الَدم ر  ْاْر! 
َيارَر َطي ب  الايَرب ؛ فإ س ذلَ مدن عالمداتر ْةدبَر ال ارديَر  نر َّل     -وليَ شعر  من ا َيحر

 - ومددن َّعظامدده وإكبددارره َّعظدداْم جمءدد ر -رةمدده هللا  -، كمددا قدداِ القاهددي بءدداض  :
َ ددده  َِدددبابره، ه ومدددا َلمر ددد  والمدي ددد  وَمعاهددددر دددن ملس مرَ ترددده مر ه وََم  در َو  -   -وإكدددراْم َمًددداهر
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َائدرًا وقدرب مدن  َْ َ  َبدا ال ضدل ال ضدل الفدههر  لمدا ور  المدي د   ْ ْعرم به... وْةدَر
دًا:  ًر َل ومً  باكءًا ْم   بيهترها ترجس

َف َمن َلف َيَدع  ل ا*** ْف ا ًا لرعر  همر وا ْلبا ! وَلمسا َري ا َرِ  ِْ فا ر الرر  ر 
با!  ي كرامً *** لرَمن باَ  ع ه َ  ْيلرفس برهر َرك   يَزل  ا عن األك هارر َيمًر

  َ ددَرت  بددالَهةير والت  زريددل، وتددر س  بهددا جاريددْل ومءلائيددل، وعَرجدد َن ْعمَر يرن لرَمددهاطر ... وَجدددر
وح، وَهددفسَ َعَرصدداْتها بالتقدددي ر و  َنْتهددا علدد  م هددا المالئمددْ  والددرر َ  ْتر  الت دداءح، واشددتَمَل

ددر! مددداررْ   يددات،  ًَ ددهلره مددا ايت دد س ر ِر ِْ ددن  يددنر هللا و َجَ دددر ِدديَردر البًددر، وايَتًددَر ع هددا مر
 َْ ِر زات، وَم ا ْد الاراهينر والمعفر ْد ال ضائلر والخيرات، وَمعاهر ْد وَصَلهات، وَمًاهر وم اجر

ْر الم ددددلمين، ومهاقددددْف ِدددديَر  ين، وَمًدددداعر ددددين! ةيددددْث الدددددَر ددددلرين، وْمتاددددهسَ خدددداَتفر ال ايَر در المرَِ
ِْ َرٍض مددد س جلدددَد  دددال ، َوو َر الِر ْن َمهدددب ايَ فددَرت ال رادددهسَ، َويدددن فددداَض ْبباْبهدددا، وَمددهاطر
ف ي حاْتها، وْتقاسَل ْرْنهْعها وْجْدراْيها:   المصا   تراْبها: َ  ْتعظسف عرصاتها، وْتتَ  س

لرين ومَ  َ  األياْم وْخصس باْلياتر يا  اَر َخيرر المرَِ  ن به *** ْهدر
 ! قن ْمتَهقَرْد الفَمراتر هر ًَ  ع د  ألجلرَ َله ع ن وَصباب ن *** وَت

 ! رر  *** مرن ترلْمْف ال ْفْدرا ر والَعَرصاتر دن َّ   َمألْت َمحاجر  وَعَليس َعه 
شَ  ! أْلَع َرَر س َمْصهَ  َشي اري بيَ ها *** مرن َكثرَر التقاريلر والرس   اتر

 ! بًا عل  الَهَج اتر ح  َِ رْتها *** َبدًا وله   لها الَعها   واألعا   َْ
ينر تلَ الدارر وال ْحْفراتر  َر ر   ِْأه در  من َة ريلر تحيستري *** لرَقار  َل
ِر والْبْمراتر ] َر الم تسبر ي حً  *** تغًاْه باْلصا َك  من ال مر    ََ6 ] 

دددرًَ علددد  الح دددينر واألشدددهاق واْلْدددارر واألخبدددار، بدددل وا يخ ددد  َ س الًدددمائَل لء دددَ ق اصر
ََُ -عز وجل  -تًمْل ااتَرباَع واكت اب األخالق، كما قاِ هللا  اردهَ   : ْقل  َّر  ْك دْتف  ْتحر

ءفن ) ِ عمرا   ْ َغْ هرن رسةر َُ ْ َوَيغ  رر  َلْمف  ْذْيهَنْمف  َو َُ ارب ْمْف  د هلل (.. والحم31َفاتسبرْعهيري ْيح 
ِه هللا، وعل   لره وصحبره وَمن وااه.   والصالَ وال الم عل  ِر

 --------------  
 . 350[ القر  لقاصد َم القر  ص 1]
 . 50[ مختصر م هاج القاصدين ص2]
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[ مدي   من مد  تهي ، ْي َ ب َّليها علي ال هر  الص اقصي صاةب )غيث ال  د  3]
 في القرااات ال ب (. 

 . 1398. 2.  ار ال مر بيروت. ط498-2/497ل للحااب [ مهاهب الفلي4]
هددد. وقددد 1419 -4.  ار المعرفدد  بيددروت. ط6/406[ الادايدد  وال هايدد  ابددن كثيددر 5]

رتهدددا ه دددا فدددي )الًدددمائل  ْدددارن  ذكددرْت هددد ه القصددد  فدددي )الًدددمائل ة دددين َوشددهاق(، وكرس
 َوخبار(؛ لم اِب  القص  للمقالتين. 

 . 262-260[ الً ا ص6]
 http://www.meshkat.net :المصدر 

  وووووووووووووووووو
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 المق وم  اآلمن 
 

ف   . محمد ب ام يِه
mbyousof@hotmail.com 

 مدخل 
 -رواه البخار  -  َبلَرْغها َع َري وَله   يً ..   

الم اعدد  التددي يتمتدد  بهددا الف ددف الحددَي ال ددلءف، هددي ةالدد  مددن القددَهَ والحصدداي ، التددي  
لهددد ا الف دددف، لء دددتاء  الثبدددات َمدددام كدددل األخادددار ويعدددءش  - ِدددبحايه -يم حهدددا هللا 

ٍَ قدددهٍ  متأهدددٍب  بأمددداٍ  مدددن كدددَل ملدددروه، بامتالكددده لقدددَهٍَ ذاتءدددٍ  فَعالدددٍ ، عدددن طريدددب جهدددا
باِددتمراٍر للحمايدد  والدددفاع، هددَد َ  ج ددٍف غريددٍب مددن جددراْءف وط يلءددات، وغيرهددا مددن 

نه ا يتف الح اظ عل  ةال  الع اصر التي تعمل عل  َّهعافه َو ت    َّل  هالكه.. و 
 القَهَ وااِتقرار اْلمن للف ف الحَي ال لءف.  

َّذا كددددا  الف ددددف الحددددَي هدددده )الحركدددد  َو الفماعدددد  َو التًددددليالت َو الت ظءمددددات َو 
(، الد   ي بغدي  َه الم داعَي هده )يظامهدا األم دير م (، فإَ  جهدا دَ المقاور المءايات المفاهر

 ملَهياتها عل  َفضل صهرٍَ ممل  .. وإ س  رجد  قدَهَ َ  يأخ   وره المامل، لحماي  كلَر 
ءقًا بمد  فاعلء  )يظامهدا األم دَي(، الد   يددَر ع هدا  م ، ترتبَ ارتباطًا ْو الحرك  المقاور
األخاار واألههاِ، بح مٍ  وذكاٍا و هاا، في كلَر الظروم واألةهاِ، ا ِءما في هد ا 

اِالمء ، فأعدداا الم دلمين مهجده و  فدي العصر وه ه المرةل  التي تمَر بها األم  ا
ده   َما ، وهف يعتدو  عل  بال يا، وي تاءحه  َوطاي ا وْةْرماتر دا و ماايدا، ويماِر كل 
َبًدد  اايتهاكددات بحددب شددعهن ا.. واِددتمرار وجدده هف يقتضددي اِددتمرار فاعلَءدد  )ال ظددام 

م !..    األم ي( للحركات المقاور
ِه هللا  ريدًا، ون   ََمً  ا مثيل لها، متخاءدًا كدَل العقبدات، جياًل ف -   -لقد رَن  ِر

ْابتًا َمام كَل َيهاع األخاار، شامخًا بهجه كَل األههاِ.. وذلَ في كل مراةدل الددعَه 
 التي ةمل لهااها م   ففرها األَوِ!.. 

كءدددد  تددددَف ذلددددَ؟.. ومددددا ِددددرر ال فدددداح المايددددر فددددي تحقيددددب مددددا لددددف يتحقددددب فددددي تدددداريخ  
 البًرَي ؟!.. 



 1291 

 ال يَر ال اهَي  الماَهَر، الفهاب الًافي!..  في 
هددل اَطلعددتف علدد  ال دديَر ال اهيدد  بعمددب؟.. وهددل تددأَملتف فددي ْ اياهددا، ومددا اةتهتدده مددن  

 مهاقف َوةداٍث وواقعات؟!.. 
ِه هللا   دِه  -   -ل قَر ِيَر ِر بعيٍن )َم ءدٍ ( مبصدَر، وإ  فعل دا، ف  متًدف َ س ِر
 َم ءددًا كدداماًل متمدداماًل فددي كددل مراةددل الدددعَه ااِددالمء ، ، كددا  يَتبدد  يهفدداً -   -هللا 

ٍَ َم ءدددٍ   فلمدددَل مرةلدددٍ  ظروفهدددا َوِدددلهنها فدددي التعامدددل مددد  الهاقددد  المحدددءَ، وفدددب خاددد
َ  ورااهددا عقلءدد ن َم ءدد  متمَل دد ، واْقدد  ب صددر هللا وتأييددده، ِددابء  بًددلٍل  واهددح ، َوَقَ دد

 ال صر والتأييد الَرنايَي!..    ائٍف اتخاذ كَل األِباب الممل   اِتحقاق ذلَ
 في ظالِ ال يَر ال اهَي  الًري  ، يظراتن وإهااات

ِه هللا  َخرت ِيَر ِر ِر عل  ََيْه ) -   -لقد  -علءه الصدالَ وال دالم  -بلَل ما يد
َهددَف َركددا  التخاددءَ  ( امتلددَ عقلءددً  َم ءددً  عددَز يظيرهددا، َّذ كايددَ تلددَ العقلءدد  األم ءدد  

الهاهددح  علدد  طريقدد  تعاملدده مدد  كددَل ظددرٍم، َو ةدددٍث، َو َمددٍر الدد   َلقدد  بظاللدده 
، تضع ا َمام ةقدائب ا يملدن تفاهلهدا، َو -   -طارئ!.. و راِ  ِيَر المصا   

التقليددل مدددن شدددأيها.. وةدددر ٌّ بأب ددداا الددددعَه ااِدددالمَء  َ  ي دددت يدوا م هدددا، وي هلدددها مدددن 
دددوا ِدديرهف، م ددها وْيرشَر َارهددا، ويتعَلمددها مددن  رِو َهف علدد  َرهددءٍ  عر امئرَ ددين َّلدد  ارتمددا

 ََ صدددلبٍ  مدددن األِدددا  الًدددرعَي العملدددَي الحقءقدددَي، الددد   ي بغدددي َ  يلددده  ال ددداظف لخددد
َهدام ااِالم في األرض.. ه ه الحقائب تتمثل يءما يلي:   ِيرهف باتفاه تحقيب 

دِه هللا   دَ  لدف يتخدلس عدن يهفده األم ديَر ال -   -َوًا: َولد  هد ه الحقدائب، هدي َ  ِر
فدددددي كدددددَل مراةدددددل الددددددعَه الَرنايَءددددد ، ال دددددلمء  والحرنءددددد ، العل ءددددد  وال دددددري ، الدفابءددددد  

 والهفهمء !.. 
فاألِددلهب األم ددير فددي تعاملدده مدد  الظددروم المحءادد  لددف يلددن مهَمددًا فح ددب، بددل كددا  
َعددددااها  ، ألَ   ، م ددد  ففرهدددا األِو ةاجدددً  ا يملدددن ال دددير بغيرهدددا فدددي طريدددب الددددعَه

 ةلٍ  من مراةلها!..  مهجه و  في كل مر 
(، كدا  َةدد العهامدل المهمد  -   -ْايءًا: ََّ  ااهتمدام ال دائب بدأمن الددعَه مدن قرَالده )

ِبحايه وتعدال   -اتخاذه األِباب الًربء ، التي تماملَ م  َركا  الَتهكلر عل  هللا 



 1292 

فدي وعهيده(،  -عز وجل  -، ما َ   َّل  تحقيب ال فاةات واايتصارات )بإذ  هللار -
 كلَر الظروم، ومهما كايَ األوهاع واألةهاِ!.. 

ددِه   َهدف العهامدل التدي مَل دَ ِر ْالثدًا: التادهير الم دتمر لألِداليب األم ءد ، كددا  مدن 
 ، من مهاكب  المرةل  التي ت تقل َّليها الدعَه ااِالمء !.. -   -هللا 
ددِه هللا   اِددب )طددر ًا( مدد  ، تت -   -رابعددًا: كايددَ  رجدد  ااهتمددام األم ددَي ع ددد ِر

اشتدا  المح   َو الظروم مدن ةهلده، فمَلمدا اشدتدت الظدروم هدراوًَ، ارت عدَ  رجد  
َم  للتعامل األمثل معها!..   ااهتمام األم َي، التي ت تهجب اتخاذ ااجرااات الحا

دددهل ا وةايا دددا   ، كايدددَ -   -خام دددًا: ََّ  الرؤيددد  األم َءددد  المتمَيدددَز التدددي امتلمهدددا ِر
 -عدز وجدل  -ِا  ال   تحققَ به ةماي  الدَدعَه الفديددَ، بعدد فضدل هللا الَركن األ

ِه هللا  دَي علد   عهتده  -   -وتأييده!.. وله لف يتقن ِر َِاليب العمل األم ي، لْقضر
َّ  -فددي مهدددها، َو فددي ََ  مرةلددٍ  مددن مراةلهددا!.. ِو  َصددل هدد ه القضددَء  بإِددهاٍب 

ر ه دددا بااةتءاطدددات األم ءددد  المايدددَر التدددي فدددي ةلقات دددا القا مددد ، لم  دددا يددد كَ  -شددداا هللا
، كمدددا ةصدددل  -   -اتخدد ها  فدددي مهاقددد  مهمددٍ  ومراةدددل مصددديرَيٍ  مدددن تدداريخ الددددعَه

في)بءع  العقب  الثايء (، َو َْ اا )هفرته َّل  يثرب(، َو فدي غدزَو )الخ ددق(، َو فدي 
غيددرهف.. غددزَو )الحدياءدد (، َو ع دددما تددآمر )يهدده  ب ددي قريظدد ( َو )ب ددي ال ضددير( َو 

 علءه وعل  الَدعَه ااِالمَء !.. 
َوًا، ْددف ب ضددل التخاددءَ والدددهاا  -عددز وجددل  -فاِددتمرار الدددعَه كددا  ب ضددل هللا  

دددِه هللا  ،  -   -األم دددَي الددد   تمَيدددز بددده ِر ْايءدددًا، مدددا ََ   َّلددد  ةمايددد  هددد ه الددددعَه
َهدددافها ب ًددر  ااِددالم فددي وةمايدد  مِ  دداتها وَهلهددا ورجااتهددا، َّلدد  َ  تحققددَ كددلر 

 األرض!..  
َهدفس ةلقدات )الحمايد  األم َءد (، وذلدَ ع ددما كدا  يخدرج  ِا ًِا: كايدَ الع ايد  االهءد  

يحمددي الددَدعَه ورجالهدددا  -ِددبحايه وتعددال   -األمددر عددن ةدددو  القدددَر البًددرَي ، فددالل 
ددِه هللا  ( فددي الظددروم الَصددعب  الًددديدَ األكاددر مددن قدددَر ااي ددا  -   -)َوَولهددف ِر

طاقته، وه ا التأييد الَرنايي لف يلن في الحقءق  َّا ْمرًَ مدن ْمدرات االتدزام التدام ع دد و 
ددِه هللا  ، َومددن ع اصددرها، -   -ِر ، باتخدداذه األِددباب الماملدد  لتحقيددب َمددن الددَدعَه

 وكلَر جهاياها!.. واألمثل  عل  ذلَ كثيَر، ي كر م ها: 
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رار، ال   ب اه الم افقه  لءله  وكرًا بحقءق  م فد الَض  -   -الهةي ال   َخاره  -
 للم امرات عل  الَدعَه ااِالمء !.. 

َعددَدها يهددده  ب ددي ال ضدددير  -   -الددهةي الدد   َخادددره  - َيضددًا، عددن المددد امَر التددي 
 اغتءاله!.. 

 (!.. -   -ةا ْ  )ِراق  بن مالَ( َْ اا هفرته ) -
، قايدل خروجده م ده مهداجرًا َّلد  ع دد بداب بيتده -بدإذ  هللا-ةا ْ  يهم فتءدا  قدريٍش  -

 يثرب!..  
 ، وممدددا يفددددر ذكدددره َيضدددًا، ََ  هددد ه الع ايددد  الرنايءددد ، يملدددن َ  تتحقدددب ألب ددداا الددددعَه
َما ، َو  عصٍر مدن العصدهر.. بًدرط َ  يمتلدَ  َمٍن من األ وللدعَه ذاتها، في َ  

عدا ، َِو ذلدَ ه اا األب اا عهامل اِتحقاقها، بلل ما يع ءه هد ا المدالم مدن مع دً  َوب
اتخدداذ التددددابير واألِدددباب الماملددد ، لحمايددد   عددهتهف وجهدددا هف بلدددل َيهاعددده ومقددداومتهف 

 بًت  َص افها!.. 
 ال يَر ال اهَي  الماَهَر، َوبعا ها األم ء  

مراةدددل ال ددديَر ال اهَيددد  متداخلددد  يءمدددا بي هدددا، ا ي  صدددل بعضدددها عدددن بعدددٍَّ اي صددداًا 
رةلدد  التدي تليهددا، ْددف تتًددابَ كلهددا فتًددَلل وةدددًَ واهدحًا، وكددل مرةلددٍ  تحمددل بدد ور الم

ددِه هللا  َّلددد  مراةدددل،  -   -تاريخءددً  م  دددفمً  متماملددد ، وا يع ددي تق دددءم ا ِددديَر ِر
ِه  ت هيل الدراِ  وااِت باط، ورنَ ذلَ بالااب  العدام الد   يمَيدز كدل مرةلدٍ  عدن 

 ددءمها َّلدد  المراةددل غيرهددا بههددهح.. ون دداًا علدد  ذلددَ، فددإَ  ال دديَر الماَهددَر يملددن تق
 التالء :  

 َوًا: المرةل  المَلء : 
هدددي مرةلددد  تمدددهين اايمدددا ، وتأِدددء  الا ءدددا  اايمدددايَي الددد   ِدددءحمل َببددداا الددددعَه 
المقال  ويمضي بها، ةت  يتحقب هدم ااِالم في األرض.. وه ه المرةلد  )الملءد ( 

 يملن تفزئتها َّل  جَزين: 
1-  :  المرةل  الَ ري  للدعَه
َري  الت ظءف )كما يقِه الدكتهر محمد َبه فدار  فدي كتابده: وت ، ِو ميزت ب َري  الدعَه

ال يَر ال اهي (.. َ  ََ  الدعَه َّلد  الددين الفديدد )ااِدالم( كايدَ تأخد  طابعدًا ِدَريًا، 
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َي  المهمات، وترتيب األعماِ وال ًاطات، و.. كا  َِريًا َيضًا ا يَالد  علءده  َوَ  ته
ه  بدد لَ، وا يَالدد  فددر  م ددلف علدد  مهمدد  َخءدده الم ددلف اْلخددر، والمددَل َةددد َّا المع َيدد

ِه هللا  ، ال   هه ِر ، وهه الرجل -   -يتحرب يحه الهدم تحَ َّمَر الرجل األِو
، وفدددب ال ددداظف -ِدددبحايه وتعدددال   -الددد   ا يتحدددرب وا يعمدددل َّا بمدددا يدددأمره بددده هللا 
يددددٍ  فددددي الحركدددد  اليهمءدددد  واتخدددداذ األِددددا ، الدددد   هدددده تعددددالءف الدددددين الفديددددد، مدددد  ةرَ 

ااجرااات والقرارات والترتيبات، التي تم ل ةمايد  هد ا الا داا وهد ا الاريدب مدن جهد ، 
َهدافه الرنايء  من جهٍ  ْايء !..   ويفاةه في تحقيب 

هل ا امتَدت ه ه المرةل  َّلد  ْدالث ِد هاٍت مدن العمدل الًداَق الد   ا يعلدف بده َةدد، 
 َوب اا الَدعَه ال ين ايضَمها َّليها، وايخرطها في ص هفها!.. ، -عز وجل  -َّا هللا 
 2-  :  المرةل  العل َء  للَدعَه

وهي )طبعًا( جدزان مهدفن مدن المرةلد  الملَءد ، امتدَدت َّلد  مدا يقدرب مدن عًدر ِد هات، 
َّل  يثرب، علمًا بأَ  بدايتها كايَ في اللحظ  التي يِز فيهدا  -   -وايتهَ بهفرته 

رركريَن( )الحفدر: -ز وجل ع -قِه هللا   ً َمْر َوََع ررض  َعنر ال ْم َدع  برَما ْت   (.. 94: )َفاص 
َرنريَن( )الًعراا:  َق  ََ األ  يَرَت ًر ر  َع  (. 214)َوََي  ر

، لمدن ببقدداا الَت ظدءف ِددَريًا!.. فالدَدعَه َّلدد  هللا   وقدد تمَيدزت هدد ه المرةلد  بعل َءدد  الدَدعَه
عًدديَر كددا  عل َءددًا، عرفدده كددَل الَ ددا  فددي مفتمدد  مَلدد ، بددين الَ ددا  والقبائددل واألهددل وال

(، فددإَ   ورنمددا فددي غيددر مَلدد .. لمددن )علدد  الددَرغف مددن ذلددَ األِددلهب العل دديَر فددي الددَدعَه
، َومداكن الَتفمد  واللقدااات الث ائءد  َو  المهمات وااتصاات وطرقها بين َب داا الدَدعَه

دف ِدال األِو  من ذلَ، والخاَ التمتءلَء  لمعالف  كَل م هقدٍف َو ظدرٍم طدارٍئ، وِر
َ  للَدخِه في ااِالم، و.. كَل ذلَ  َعه  ، واختءار األفرا  ال ين ِْيد  ء   ائَر الَدعَه تِه
.. ونمع ددً   كددا  ِددَريًا ا يعرفدده َةدددن مددن الَ ددا  َّا َصددحاب العالقدد  مددن َب دداا الددَدعَه

ِدالم َصدبحَ عل ءد ،  خر: َّ س الَت ظءف كا  َِريًا، عل  الدرغف مدن َ  الددعَه َّلد  اا
يبقدي كددلر مدا يتعَلددب بدالت ظءف علدد  ةالدده كمدا كددا  فدي مرةلدد  ال د هات الددثالث األولدد  

اِددتمرارًا للمرةلدد  التدددي  -مدددن هدد ه الَ اةءدد -)المرةلدد  ال ددَري (، فمايددَ هدد ه المرةلدد  
 …ِبقتها! 

 ْايءًا: مرةل  الهفَر:  
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بددالَتخاءَ األم ددَي الَ اددهَ  هددي مرةلدد  قصدديَر ت صددل بددين مددرةلتين مهمتددين، وتمَيددزت 
البارع، والت  ي  المدتقن المح دهب، كمدا تمَيدزت بالدَدهاا فدي اتخداذ ااةتءاطدات األم َءد  

َي  األ وار!..    وته
لقد بدَت َّرهاصات ه ه المرةل  بااعدا  لهدا فدي بءعتدَي العقبد  )األولد  والثايءد (، ْدف 

( مد  -علءه الصالَ وال الم  -، وايتهَ بهفرته )-   -امتَدت َّل  هفَر َصحابه 
َديب رهها  هللا علءه!..   صاةبه الحايب َبي بلٍر الصَر

 ْالثًا: المرةل  المديء :  
هدددي مرةلددد  تأِدددء  الَدولددد  القهَيددد ، ورفددد  ب ءايهدددا، وتًدددليل م َِ ددداتها، لتمددده  المقدددَر 
  -تده القهَ  المتين لاليادالق واايتًدار فدي األرض!.. وامتدَدت هد ه المرةلد  ةتد  وفا

 - ..!ما يقرب من عًر ِ هاٍت من التهَِ  واايتصارات  َ ، 
وأل  اهتمام ددا ِي صددَب علدد   راِدد  الفايددب األم ددَي فددي ال دديَر الماَهددَر، فإي ددا يق ددف  

 ه ه المرةل  المديء  َّل  ْالث مراةل: 
 مرةل  الا اا الَداخلَي المتين:  -1

 يلددد  بتحقيدددب األمدددن مدددن اليهددده  َوًا، التدددي تمَيدددزت باتخددداذ ااجدددرااات والترتيبدددات الم
ين في ص هم الم لمين ْايءًا!..  َِ  واألمن من الم افقين الم د

 مرةل  الحرب الَدفابَء :  -2 
دددِه هللا  : )اْلَ  يغدددزوْهف وا -   -وتمتدددَد ةتددد  يهايددد  غدددزَو الخ ددددق، ةدددين قددداِ ِر

 رةل  بما يلي: .. وتمَيزت ه ه الم-رواه البخار  -يغزوي ا، يحْن ي يْر َّليهف( 
 كثَر ال رايا، والغزوات الصغيَر، ونَث العيه  في القبائل!..  -َ
 وقهع الغزوات المار  مثل: بدر، َوةد، والخ دق!..  -ب 
الَصددراع مدد  اليهددده ، مددن مثدددل: ب ددي ال ضدددير، ون ددي قي قددداع، ون ددي المصدددالب،  -ج 

 ون ي قريظ !.. 
 مرةل  الحرب الهفهمَء :  -3 

 ، وتمَيزت بما يلي: -علءه الصالَ وال الم  -  وفاته التي امتَدت ةتَ 
الَصراع م  المًركين في ْعقر  ارهدف: الحدياءد ، عمدَر القضداا، فدتح مَلد ، غدزَو  -َ 

 ة ين،.. !.. 
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 الَصراع م  اليهه  وتص ء   خر معاقلهف: غزَو خيار!..  -ب 
 الَصراع م  الَ صار : في م ت ، وتاهب!..  -ج 

هل ا وةايا دا  -ِو در  بإذ  هللا بالتحليل والتعليل والتههءح، َمثلً  مهَمً  من ِيَر ِر
َهمءددد  )العمدددل األم دددَي( هدددمن -   -محمدددٍد ) (، يختارهدددا مدددن كدددل المراةدددل، ل ادددَين 

م، ول ظهر ََ  الاراع  فدي ب داا )يظداٍم َم دٍي(  م ظهم  العمل ااِالمي الحركي والمقاور
ٍِ متادددَهٍر للمقاومددد  َو الددددعَه  ااِدددالمء .. هدددروَر ا يملدددن ال دددير بغيرهدددا، َو فَعدددا

َعدداا يترَنصده  بهدا شدَرًا، فددي  التحدَرب ال دلءف مدن غيدر ب ائهدا ورعايتهدا، مددا  ام ه داب 
َما !..   كل الظروم واألةهاِ واأل

ِْ هللا  شددا ، َو  يع ددَه عددن األخاددداا -ِددبحايه  -ي ددأ ، َ  يلهم ددا الخيددر والَ ددددا  والرس
ر َبصداريا ونصدائريا لمددَل والدَزات، ويًدرح صددوري ا للخيدر والعمدل الفدداَ  الم دتج، وي دهَر

 َمٍر ِديٍد م يٍد له ه األم !..
ََ ال َههسدداْب( ) ِ  دد ََ ََي  َمددً  َّريسدد ََ َرة  ددن  َلددْدي  ددَد َّرذ  َهددَدي َتَ ا َوَهددب  َلَ ددا مر )َرنسَ ددا ا تْددزرغ  ْقْلهَنَ ددا َبع 

 (8عمرا :
 http://www.odabasham.net                    :المصدر 

 وووووووووووووووووو



 1297 

 الزوجي   الج نب الع طفي عي حي ة الرسو  
 

َيه الخليه    فه
 fozia87@gawab.com  
ِه   الزوجء . َّ  ال اظر َّل  ِيَر المصا    -   -الفايب العاط ي في ةءاَ الِر
-   -   ددِه ااي ددايء هددا ع ايدد  كددا  يقدددر المددرََ )الزوجدد ( ويهلي -   -يفددد َ  ِر

فائق ...ومحبد  ائقدد . ولقدد هددرب َمثلدد  رائعد  مددن خددالِ ةءاتده اليهمءدد .. فتفددده َِو 
مدددددن يهاِددددديها.. يل مدددددف  مهعهدددددا... يقددددددر مًددددداعرها... ا يهدددددَز بللماتهدددددا... ي دددددم  
شددلهاها... ويخ ددف َةزايهددا... ولعددل المثيددر يت قدده  معددي َ  المتددب األج اءدد  الحديثدد  

ء ، تخله من األمثل  الحقءقء ، وا تعدو َ  تمه  شدعارات التي تع   في الحءاَ الزوج
  -عل  الهرق!! وتعفز َكثر المتب ماءعًا في ه ا الًأ  َ  تالي ما بلغه ياي الرةمد  

 - : فهاب شيئًا من ه ه الدرار ، 
   -الًرب واألكل في مهه  واةدد: لحدديث عائًد : ك دَ َشدرب فأياولده ال ادي •  
 فَي، َوتعرق العرق يءض  فاه عل  مهه  فَي. رواه م لف  يءض  فاه عل  مهه  -
دِه هللا •  يتمدئ فددي ةفدر  َويددا  -   -ااتمداا علد  الزوجدد : لقدِه عائًد : كددا  ِر

 ةائَّ. رواه م لف 
دِه -رهي هللا ع ها  -تمًءَ شعره، وتقلءف َظافره: لقِه عائً  •  : ليدخل علدَ  ِر
 . رواه م لف َرِه وهه في الم فد فأرَجله -   -هللا 
َّذا كدا  بالليدل ِدار مد  عائًد  يتحددث.  -   -الت زه م  الزوج  لياًل: كا  ال اي • 

 رواه البخار .
دِه  -الضحَ من يماتها وفماهتها: وعن عائً  رهدي هللا ع هدا•  : يدا ِر َْ قالدَ: قلد

َيهدا هللا! ََريَ له يزلَ وا يًا ويءه شفَر َْكل م ها، ووجدت شفرًا لف ي كل م ها، في َ
ددِه هللا لددف يتددزوج بلددرًا  تدد   فيهددا: تع ددي َ  ِر ترددْ  بعيددرب؟ قدداِ:  فددي التددي لددف ْير  ك ددَ ْتر 

 غيرها. َخرجه البخار . 
: ِئلَ عائً  ما كا  ال ادي •   يصد   فدي بيتده؟  -   -م اعدتها في َبباا الم ِز

َهله. رواه البخار    قالَ: كا  في مه   
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ِه هللا •   لها بدها َّل  َصدقاا  -   -يهد  ألةاتها: كا  ِر : َِر َّذا ذبح شاَ يقِه
 خديف . رواه م لف. 

يمتدددةها: لقهلدده: َّ  فضددل عائًدد  علدد  ال  دداا ك ضددل الثريددد علدد  ِددائر الاعددام. • 
 رواه م لف 

ي دَر َّذا اجتمعددَ بصدهيحباتها: قالددَ عائًد : كايددَ تدأتي ي صددهاةاي فمدن يدد قمعن • 
ِه هللا  لهن َّلي(. رواه م لف فما  ْي  -   -)يتغيان( من ِر  رندهن َّل )يِر

َقَ ْةاها  . رواه م لف -   -يعلن ةاها: قهله •   عن خديف   َي  ر
 ا ي رب م من م م   َّ  كره م ها خلقا رهي  -   -ي ظر َّل  محاِ ها: لقهله •  

 م ها  خر. رواه م لف 
َهله لير  ما في ي  ه: لقهله   َّذا َبصر َةدك•  َهلده َّذا َر  امرََ يأت  ف امدرََ فلءدأت 

 فا  ذلَ ير  ما في ي  ه  رواه م لف 
: َّ  من َشر ال ا  ع د هللا م زله يدهم القءامد  -   -ا ي ًر خصهصءاتها: قاِ • 

 الرجل ي ض  َّل  امَرته وت ضي َّلءه ْف ي ًر ِرها. رواه م لف 
ِه هللا •   يقال وهه صائف. رواه م لف  -   -التقايل: كا  ِر
قالددَ: كددأيي ايظددر َّلدد   -رهددي هللا ع هددا  -ي كددل ةدداِ: عددن عائًدد  التايددب فدد• 

ِه هللا   وهه محرم. رواه م لف  -   -ونءص الم َ في م رق ِر
قالددددَ: َّ  ال ددددا  كددددايها  -رهددددي هللا ع هددددا  -يرهدددد  لهددددا بالهدددددايا: عددددن عائًدددد  • 

ِه هللا   . رواه م لف -   -يتحرو  بدهداياهف يهم عائً  ياتغه  ب لَ مرهاَ ِر
ددِه هللا •  قدداِ لعائًدد : َيدد  ألعلددف َّذا ك ددَ ع دد   -   -يعددرم مًدداعرها: عددن ِر

راهدددء  وإذا ك دددَ ع ددد  غضدددا .. َمدددا َّذا ك دددَ ع ددد  راهدددء  فايدددَ تقدددهلين ا ورب 
 محمد.، وإذا ك َ ع   غضا  قلَ: ا ورب ابراهءف؟؟ رواه م لف 

ت دددي، يحتمددل صدددو ها: عدددن عمددر بددن الخاددداب قدداِ: صددخاَ علدددَي امَرتددي فراجع• 
َواج ال اددي   -   -فددأيمرت َ  تراجع ددي! قالددَ: ولددف ت مددر َ  َراجعددَ؟ فددها هلل َّ  َ

 ليراجع ه، وإ  َةداهن لتهفره اليهم ةت  الليل. رواه البخار  
دِه هللا -رهي هللا ع هدا  -ا يضرنها: قالَ عائً  •  امدرََ  -   -: مدا هدرب ِر

 له قَ  رواه ال  ائي 
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دددِه هللا يهاِددديها ع دددد بلائهدددا: ك•  فدددي ِددد ر، وكدددا  ذلدددَ  -   -ايدددَ صددد ء  مددد  ِر
دِه هللا  وهد  تبلد ، وتقدِه ةملت دي  -   -يهمها، فأباَ فدي الم دير، فاِدتقالها ِر

ِه هللا يم ح بيديه عي يها، وي لتها،..  رواه ال  ائي   عل  بعير بايا، ففعل ِر
دِه هللا •    َّا َجدرت عليهدا : ايدَ لدن ت  دب ي قد-   -يرف  اللقم  َّل  فمها: قداِ ِر

 ةت  اللقم  ترفعها َّل  في امَرتَ  رواه البخار  
ِه •  : َطعف َّذا طعمَ َوك  َّذا اكت يَ  رواه -   -َّةضار متالباتها: قاِ الِر

 الحاكف وصححه األلبايي 
دددِه هللا •  َهلددده لدددياًل، َ  يخهيددددهف، َو  -   -الثقددد  بهدددا: يدددده  ِر َ  يادددرق الرجدددل 

 ه م لف يلتم  عثراتدهف. روا 
دِه هللا •  ا يدرخص فدي شديا  -   -المبالغ  في ةدديث المًداعر: للحدديث َ  ِر

َوجهدددا. رواه  مدددن المددد ب َّا فدددي ْدددالث م هدددا: الرجدددل يحددددث امَرتددده، والمدددرََ تحددددث 
 ال  ائي 
العدِ م  ي ااه: من كا  له امَرتا  يميل اةداهما عل  األخر ، جاا يهم القءام  • 

 الترم   وصححه األلبايي َةد شقءه مائل  رواه 
يددور  -   -قاِ   كدا   -رهي هللا ع ه  -يت قد الزوج  في كل ةين: عن َي  • 

 عل  ي ائه في ال اع  الهاةدَ من الليل وال هار. رواه البخار  
َوجته َْ اا الحءَّ: عن مءمهي  •     -قالدَ: كدا   -رهدي هللا ع هدا  -ا يهفر 
َار وه - . رواه البخار  يباشر ي ااه فهق اا  ن ْةَءَّن
َي ددب وهددد  غضدددا  فقددداِ •  َوجاتددده: قالددَ عائًددد :  خلدددَ علدددَ   يت مدده مدددن خصدددام 

ِه هللا  ويَ فايتصر ، فأقالدَ عليهدا ةتد  َريتهدا قدد يب دَ ريقهدا فدي فيهدا فَريدَ  ِر
ِه هللا   يتهلل  رواه ابن ماجه  -   -وجه ِر

ِه هللا •  َوجته في ال  ر: كا  ِر َرا  ِ رًا َقرع بدين ي دائه،  َّذا -   -يصاحب 
 فآيتهن خرج ِهمها خرج بدها. مت ب علءه 

ددِه هللا •  َِددابقَ، -تعددال   -قدداِ لددي:  -   -م ددابقته لزوجدده: عددن عائًدد  َ  ِر
ددابق ي بعددد ا  ةملددَ اللحددف ونددديَ ف ددبق ي وجعددل  ف ددابقته، ف ددبقته علدد  رجلددي   ِو

 يضحَ وقاِ ه ه بتلَ! رواه َبه  او  
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ِه هللا  تم يته لها:•  كل ي ائَ لها ك ءد  غيدر  فم اهدا  -   -َّ  عائً  قالَ يا ِر
  َم عاد هللا  رواه اةمد 

َرع. رواه البخار  •   يرو  لها القصص: كحديث َم 
دِه هللا  -رهي هللا ع ها  -يًاركها الم اِبات ال عيدَ: قالَ عائً  •    مررت وِر
-   -  ِددِه هللا بقددهم مددن الحبًدد  يلعادده  بددالحراب، فهقددف ر-   -  ،ي ظددر َّلدديهف

ِه هللا. َخرجه البخار   َعييَ جل َ، وإذا قمَ َتقي بِر  ووق َ خل ه فم َ َّذا 
ِه هللا عًر  -رهي هللا ع ه  -ا ي تخدم األل اظ الفارة : وقاِ َي  •  خدمَ ِر

 ِ هات، فما قاِ لي لًئ فعلته، لَف فعلته. رواه الدارم  
  ك ددَ -رهددي هللا ع هددا  -ليددل مددن شددأيها: عددن عائًدد  اةتددرام ههاياتهددا وعدددم التق• 

   -وكدا  لدي صدهاةب يلعدان معدي، فمدا  ال ادي  -   -َلعب بالا دات ع دد ال ادي 
 َّذا  خل ي قمعن م ه يء ر بدهن فيلعان معي   األ ب الم ر   -
َارت ددا  -رهددي هللا ع هددا  -َّهد اا روح المددرح فددي جدده األِددَر: عدن عائًدد  •  قالددَ: 

ددِه هللا بي ددي وني هدددا، َّةددد  رجلءدده فددي ةفددر ، واألخددر  فدددي ِدده ه يهًمدد ا ففلدد  ِر
ةفرها، فعملَ لها ةريَر فقلَ: كل ! فأبَ فقلَ: لتأكلي، َو أللاخن وجهَ، فأبَ 

دددِه هللا  رجلددده مدددن  -   -فأخددد ت مدددن القصدددع  شددديئًا فلاخدددَ بددده وجههدددا، فرفددد  ِر
دِه هللا ةفرها لت تقيد م  ، فأخ ت من القصع  شديئًا فلاخدَ بده وجهد    -ي، وِر

 يضحَ. رواه ال  ائي -
ددِه هللا •  قدَل يددهم َّا وهدده ياددهم  -   -َّشداع  الدددما: عددن عائًد  قالددَ كددا  ِر

َهلدده يءضدد  يددده، ويقاددل كددل امددرََ مددن ي ددائه ةتدد  يددأتي علدد   علدد  ي ددائه فيددديه مددن 
  170/  8 خرهن فإ  كا  يهمها قعد ع دها. طبقات ابن ِعد ج 

تحلددد  عدددن ةا ْددد   -رهدددي هللا ع هدددا  -المًدددلل : عدددن عائًددد   ا ي تقصدددها َْ ددداا• 
ددِه هللا  بعددَّ لا دده بددي، ك ددَ َّذا  -   -اافددَ قالددَ: َّا َيددي قددد َيمددرت مددن ِر

اشتميَ رةم ي، ولاف بي، فلف ي عل ذلَ بي في شلها  تلَ فأيمرت ذلَ م ه كا  
ه َّذا  خدددل علددددي وع ددددد  َمددددي تمرهدددد ي قددداِ: كءدددد  تددددءلف! ا يزيددددد علدددد  ذلددددَ. روا 

 البخار  
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َّذا  -   -قالدَ: كدا   -رهدي هللا ع هدا  -يرقيها في ةاِ مرهدها: عدن عائًد  • 
َهل بيته ي ث علءه بالمعهذات. رواه م لف   مرض َةدن من 

دددِه •  : خءددداركف خءددداْركف ل  ددددائهف. رواه -   -يمتددددح مدددن يح دددن ألهلددده: قدددداِ الِر
 الترم   وصححه األلبايي 

دِه هللا يمهلها ةت  تتدزين لده: عدن جد•  فدي ِد ر، فلمدا  -   -ابر قداِ   ك دا مد  ِر
رجع ا ذها ا ل دخل، فقاِ:   َمهلها ةت  يددخل لديال َ :عًداا  ةتد  تمتًدَ الًدعث ، 

 وت تحد المغيب   رواه ال  ائي
 http://www.islamselect.com                    :المصدر 

   وووووووووووووووووو
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 الرؤي  المحماي 
 

  علي الراجحي
الحمدددد هلل لددده الحمدددد وال ضدددل والصدددالَ وال دددالم علددد  َّمدددام ال ضدددل وااة دددا  ياي دددا  

وةايا ددا محمددد ِدديد ولددد عددديا  فقددد ْاددَ فددي الحددديث الصددحءح عددن ِددمَر بددن ج دددب 
دِه هللا  ممدا يلثدر َ  يقدِه ألصدحابه:  هدل َر   -   -رهي هللا ع ه قاِ: كدا  ِر

 هللا َ  يقص.  َةد م مف من رؤيا ، قاِ: يءقص علءه من شاا
:  َّيدده َتددايي الليلدد   تءددا ، وإيهمددا ابتعثددايي، وإيهمددا قدداا لددي:   وإيدده قدداِ ل ددا ذات غدددَا

ايالددب، وإيددي ايالقددَ معهمددا، وإيددا َتي ددا علدد  رجددل مضدداف ، وإذا  خددر قددائف علءدده 
بصدددخَر، وإذا هددده يهددده  بالصدددخَر لَرِددده فيثلدددي َرِددده فيتدهدددده الحفدددر هاه دددا، فيتبددد  

يرج  َّلءه ةت  يصح َرِه كما كا ، ْف يعه  علءه يء عدل بده مثدل  الحفر يءأخ ه فال
ما فعل به المَر األول ، قاِ: قلَ لهما: ِبحا  هللا ما ه ا ؟ قاِ: قداا لدي: ايالدب، 

 ايالب، فايالق ا. 
فأتي ا علد  رجدل م دتلب لق داه، وإذا  خدر قدائف علءده بللدهب مدن ةديدد، وإذا هده يدأتي  

ه َّلدد  ق دداه، وم خددره َّلدد  ق دداه، وعي دده َّلدد  ق دداه، قدداِ: َةددد شددقي وجهدده يءًرشددر شدددق
ورنما قاِ َبه رجاا: يءًب، قاِ: ْف يتحِه َّل  الفايب اْلخر يء عل به مثل ما فعل 
، فما ي رغ من ذلَ الفايب ةت  يصح ذلَ الف دب كمدا كدا ، ْدف يعده   بالفايب األِو

مدا هد ا؟ قداِ: قداا لدي:  علءه يء عل مثل ما فعل المَر األول ، قاِ: قلدَ: ِدبحا  هللا
 ايالب، ايالب، فايالق ا. 

: فدإذا يءده لغدَ َوصدهات، قداِ:   فأتي ا عل  مثدل الت دهر، قداِ: َوة دب َيده كدا  يقدِه
، وإذا هددف يددأتيهف لهددب مددن َِدد ل مدد هف، فددإذا  فاطلع ددا يءدده فددإذا يءدده رجدداِ وي دداا عددرَا

لدي ايالدب ايالدب،  َتاهف ذلَ اللهب هههدها، قداِ: قلدَ لهمدا: مدا هد اا؟ قداِ: قداا
: َةمدر مثدل الددم وإذا فدي ال هدر  قاِ: فايالق ا. فأتي ا عل  يهر ة داَ ايده كدا  يقدِه
رجددل ِددابح ي ددبح، وإذا علدد  شددَ ال هددر رجددل قددد جمدد  ع ددده ةفدداَر كثيددَر، وإذا ذلددَ 
ال ابح ي بح ما ي بح، ْف يأتي ذلَ ال   قد جم  ع ده الحفاَر يءغ ر له فاه، فيلقمه 



 1303 

ي بح، ْدف يرجد  َّلءده، كلمدا رجد  َّلءده فغدر لده فداه، فألقمده ةفدرا، قداِ:  ةفرا، في الب
 قلَ لهما: ماه ا ؟ قاِ: قاا لي: ايالب ايالب، قاِ: فايالق ا. 

، وإذا ع ددده يددار يحًددها،   ، كددأكره مددا َيددَ راا رجددال مددرَ  فأتي ددا علدد  رجددل كريدده المددرَ 
الددب ايالددب، فايالق دددا.  وي ددع  ةهلهددا، قدداِ: قلددَ: لهمددا مددا هدد ا؟ قدداِ: قدداا لددي: اي

فأتي ددا علدد  روهدد  معتمدد ، فيهددا مددن كددل لدده  الرنءدد ، وإذا بددين ظهددر  الروهدد  رجددل 
طهيددل ا َكددا  َر  َرِدده طددها فددي ال ددماا، وإذا ةددِه الرجددل مددن َكثددر ولدددا  َريددتهف 
قدددَ، قددداِ: قلدددَ لهمدددا: مدددا هددد ا؟ مدددا هددد اا؟ قددداِ: قددداا لدددي: ايالدددب ايالدددب فايالق دددا.  

َعظدف م هددا وا َة ددن، قداِ: قدداا لددي: فايتهي دا َّلدد  رو  هد  عظءمدد  لددف َر روهد  قددَ 
ارق، فارتقيدددَ فيهدددا، قددداِ: فارتقي دددا فيهدددا، فايتهي دددا َّلددد  مدي ددد  ما ءددد  بلدددان ذهدددب ولدددان 
فض ، فأتي ا باب المدي د ، فاِدت تح ا ف دتح ل دا، فددخل اها، فتلقايدا فيهدا رجدل شدار مدن 

اا، قاِ: قاا لهف: اذهادها فقعدها فدي خلقهف كأة ن ما َيَ راا وشار كأقبح ما َيَ ر 
ذلددَ ال هددر، قدداِ: وإذ َيهددر معتددرض يفددر  كددأ  مددااه المحددَّ مددن الاءدداض، فدد هاها 
فهقعها يءه، ْف رجعها َّلي ا قد ذهب ذلَ ال ها ع هف، فصاروا في َة ن صهَر، قاِ: 
قدداا لددي: هدد ه ج دد  عددد ، وهدد اب م زلددَ، قدداِ: ف ددما بصددر صددعدا، فددإذا قصددر مثددل 

الاءضاا، قاِ: قاا لي: ه اب م زلَ، قاِ: قلدَ لهمدا: بدارب هللا يءلمدا، ذرايدي الرناب  
فأ خلدده، قدداا، َمددا اْل  فددال، َويددَ  اخلدده، قدداِ: قلددَ لهمددا: فددإيي قددد َريددَ م دد  الليلدد  

 عفبا، فما ه ا ال   َريَ؟ 
 قاِ: قاا لي: َما َّيا ِ خارب، َما الرجل األِو ال   َتيَ علءه يثلدي َرِده بدالحفر 

فإيدده الرجددل يأخدد  القددر   فيرفضدده وي ددام عددن الصددالَ الملتهندد ، َومددا الدد   الدد   َتيددَ 
علءه يًرشر شدقه َّل  ق اه، وم خره َّل  ق اه، وعي ه َّلد  ق داه، فإيده الرجدل يغددو مدن 
بيتددده يءلددد ب الم بددد  تالدددي اْلفددداق.  َومدددا الرجددداِ وال  ددداا العدددرَا الددد ين فدددي مثدددل ب ددداا 

ايي، َوما الرجل ال   َتيَ علءه ي بح في ال هر ويلقف الحفدر الت هر، فهف الزياَ والزو 
فإيده  كدل الرندا. َومددا الرجدل المريده المددرَ  الد   ع دد ال دار يحًددها وي دع  ةهلهدا فإيدده 

َ  جه ف، َومدا الرجدل الاهيدل الد   فدي الروهد  فإيده َّبدراهءف  . َومدا -   -مالَ خا
، قدداِ: فقدداِ بعددَّ الم ددلمين: يددا الهلددا  اللدد ا  ةهلدده، فمددل مهلدده  مددات علد  ال اددَر
ددِه هللا  ددِه هللا، َووا  المًددركين؟ فقددداِ ِر : َووا  المًدددركين، َومددا القدددهم -   -ِر
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ال ين كدايها شدار مد هف ة د ا وشدار قاءحدا، فدإيهف خلادها عمدال صدالحا و خدر ِديئا، 
تفدداَو هللا عدد هف(. )َخرجددده البخددار ، كتددداب التعايددر، بددداب تعايددر الرؤيدددا بعددد صدددالَ 

، وقددد رو  م ددلف طرفدده األِو فقددَ، ولددف يدد كر قصدد  7047، بددرقف 12/438صددبح، ال
 (. 2257برقف  - 4/9  -ايظر: كتاب الرؤيا، باب رؤيا ال اي  -   -رؤيا ال اي 

ِه   ، والرؤيا الصالح  هدي َِو مدا -   -ه ا الحديث قص  عظءم  لرؤيا ر ها الِر
ِه  ب لَ عائً  رهدي هللا ع هدا قالدَ: من الهةي، كما َخارت  -   -بدئ به الِر

دِه هللا  مدن الدهةي: الرؤيدا الصدالح  فدي ال دهم، فمدا  ا  -   -  َِو ما بدئ به ِر
يددر  رؤيددا َّا جدداات مثددل فلددب الصددبح   َ : مًدداه  هددءاا الصددبح. )رواه البخددار ، 

دِه هللا  ، 3بدرقف   - 1/22  -كتاب بدا الهةي، باب كء  كا  بدا الدهةي َّلد  ِر
ِه هللا  وم لف،  (. 160برقف   - 1/139  -كتاب اايما ، باب بدا الهةي َّل  ِر
 ويتلخص المالم في الرؤيا ما يلي:  

َوا: الرؤيددا هددي: مددا يددراه الًددخص فددي م امدده، وتختلددف عددن الرؤيدد  التددي هددي: َّ راب 
 المرا بحاِ  البصر، وتالب الرؤيا عل  ما يدرب بالتخيل. 

 والرؤيا ْالْ  َيهاع: 
 لرؤيا الصا ق ، مثل رؤي  األياءاا. َ د ا

ب د رؤيدددا فيهدددا تههيدددل وتالعدددب مدددن الًدددءاا  بدددالمرا، كدددأ  يدددر  ايددده ي دددقَ فدددي وا  
 ِحيب، ويحه ذلَ، ويالب عليها غالبا: الحلف. 

ج د رؤيا ما يحدث به األمر ي  ه َو يتم اه. )فتح البار ، كتاب التعاير، باب التعاير 
 (. 2263ي َِو كتاب الرؤيا، رقف ، وم لف، ف404 /12في الم ام 

 ْايءا: مهقف الرائي مما ير  في م امه: 
 ، ولءحدث بها من يحب. -تعال   -َّما َ  ير  ما ي ره وي رةه، فلءحمد هللا  -1
 وإما َ  ير  ما يلره، وةي ئ  يله  مهق ه ما يلي:  -2
 ي  ث عن شماله ْالث مرات.  -َ
 يتعهذ بالل من الًءاا  الرجءف.  -ب
 ا ي كرها ألةد، فإيها ا تضره؛ أليها من تالعب الًءاا .  -جد
 َ  يتحِه عن ج به ال   كا  علءه.  - 
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َا  المعا   -هد  (. 6985وفتح البار  برقف  458 /2َ  يقهم يصلي. )
ِه هللا   : )َّذا َر  َةددكف -   -وعن َبي ِعيد الخدر  رهي هللا ع ه قاِ قاِ ِر

هللا، فلءحمددد هللا عليهددا، وإذا َر  غيددر ذلددَ ممددا يلددره فإيمددا  رؤيددا يحاهددا فإيمددا هددي مددن
هددددي مددددن الًددددءاا ، فلء ددددتع  مددددن شددددرها، وا يدددد كرها ألةددددد، فإيهددددا اتضددددره(. )رواه 

 (. 6985برقف  369 /12البخار ، كتاب التعاير، باب الرؤيا من هللا 
مددن هللا،  : )الرؤيددا الصددالح -   -وعددن َبددي قتددا َ رهددي هللا ع دده قدداِ: قدداِ ال اددي 

والحلددف مدددن الًدددءاا ، فمدددن َر  شدديئا يلرهددده فلي  دددث عدددن شددماله ْالْدددا، وليتعدددهذ مدددن 
الًددءاا ، فإيهددا اتضددره، وإ  الًددءاا  يتددراا  بددي  (. )رواه البخددار  فددي صددحءحه، 

، وم دلف، كتدداب 3292، بدرقف 338/  6كتداب بددا الخلدب، بداب صد   َّبلدء  وج ده ه 
 (. 2261برقف  4/1771َِو الرؤيا، 

ْالثا: ا يفَه لمن لف ي هف تعاير الرؤيا َ  يعارها، فقد يعارها خاأ ْف تق ، وقد قاِ  
:  )الرؤيا عل  رجل طائر ما لف تعار، فإذا عارت وقعدَ(. َخرجده َبده -   -ال اي 

، َوخرجده الترمد  ، 5020بدرقف  2/723 او ، كتاب األ ب، باب مدا جداا فدي الرؤيدا 
 (. 2261برقف  4/1771تعاير الرؤيا  كتاب الرؤيا، باب ما جاا في

رهدي  -رابعا: ا يفَه الم ب في الرؤيا يءحدث ال ا  بما لف ير، عن ابدن ببدا   
َيدده قدداِ: )مدن تحلددف بحلدف لددف يددره كلدف َ  يعقددد بددين  -   -عددن ال ادي  -هللا ع همدا 

شددعيرتين، ولددن ي عددل( وتملء دده بدد لَ يددهع مددن التعدد يب. )رواه البخددار  فددي صددحءحه، 
 (. 7042برقف  42/  12اب التعاير، باب من ك ب في ةلمه كت
َهددل العلددف تعايددر الرؤيددا بعددد صددالَ الصددبح َولدد  مددن غيددره مددن   خام ددا: قدداِ بعددَّ 

األوقات، لح ظ صاةاها لها لقدرب عهدده بده، وقادل َ  يعدرض لده ي دءايها، ولحضدهر 
مددا يعددرض لدده ذهددن المعاددر، وقلدد  شددغله بددال مَر يءمددا يتعلددب بمعاشدده، ولءعددرم الرائددي 

ب اب رؤياه يء تبًر بالخير، ويحد ر مدن الًدر، ويتأهدب لد لَ فرنمدا كدا  فدي الرؤيدا 
تحدد ير عددن معصددء  يءلددف ع هددا، ورنمددا كايددَ َّيدد ارا ألمددر يءلدده  لدده مترقبددا، ولدد لَ 

ِه هللا   /12ي أِ َصحابه بعد صالَ الصبح عما َروا. )فتح البدار   -   -كا  ِر
439 ،440  .) 
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الم ددِز -تعددال   -مددريف رنءدد  المدد من، وروهددته ال اهددَر، وهدده كددالم هللا القددر   ال -2
ددهله  ، لقارئدده فضددل عظددءف، ولحافظدده َجددر جزيددل فددي الددديءا واْلخددَر، -   -علدد  ِر

ْمددداره عاجلددد  و جلددد ، ويل دددي َ  لقارئددده بلدددل ةدددرم م ددده عًدددر ة ددد ات، َويددده يًددد   
، وطددار  لًددءاطين لصدداةبه يددهم القءامدد ، وا يفتمدد  فددي قلددب مدد من مدد  لهدده وعاددث

 ااي  والفن. 
فالددد   يضدددءعه َو ا يبدددالي يءددده، َو يهفدددره وا يعمدددل بددده، يعاقدددب بتلدددَ العقهنددد  التدددي 
ذكددرت فددي الحددديث. وكدد ا ذلددَ الًدددخص الدد   ي ددام عددن الصددالَ الملتهندد  متعمددددا، 
ر يهمدده وراةتدده ومتعدد  ج ددده، ويتصددف بصدد ات الم ددافقين، ي ددتحب تلددَ العقهندد   فيددْ 

 َيضا. 
ن خصاِ المد من الصددق، والصددق يلده  فدي القدِه والعمدل، والصددق يلده  م -3 

َيضددا مدد  هللا ومدد  ال ددا ، ويتءفتدده َ  يهددد  َّلدد  الاددر، والاددر يهددد  َّلدد  الف دد ، ومددا 
يدددزاِ الرجدددل يصددددق ويتحدددر  الصددددق، ةتددد  يلتدددب ع دددد هللا صدددديقا، وخدددالم ذلدددَ 

 الم ب، وصاةبه ي تحب العقهن  العاجل  واْلجل . 
يدددِ علءدده الحددديث الت  يددر الًددديد مددن تلددَ الفريمدد  البًددع : جريمدد  الزيددا،  ممددا -4 

التي ةرمها الًرع الماهر تحريما قاعءا، ورتب علءه العقهند  فدي الدديءا، وهدي الحدد، 
والعقهند  فدي اْلخدَر، وهدي العد اب األلدءف، لمددا يد    َّلءده مدن  ْدار خايدَر علد  ال ددر  

ي دداب، وايهءددار األخددالق، وهتددَ األعددراض، ي  دده، والمفتمدد  بأِددره، مددن اخددتالط األ
 وغيرها. 

الماِ في ااِالم له ةرم  عظءم ، ي دير يءده الم دلف علد  مد هج ْابدَ معلدهم،  -5 
ةدددد ه ااِدددالم، وندددين ظهاباددده، فدددي مدددهار ه ومصدددارفه، فدددالحالِ بدددين، والحدددرام بدددين، 

ةددرم: مددا وجعددل َصددل التعامددل ةددالا َّا َّذا  ِ الدددليل علدد  ةرمتدده، ومددن َبًدد  مددا 
الحدددرب علءددده فدددي كتابددده وهددده: التعامدددل بالرندددا، فالمتعامدددل يءددده -تعدددال   -َعلدددن هللا 
دددهله -تعدددال   -محدددارب هلل  ،  كدددل للمددداِ بالباطدددل، فالرندددا ي ددد  مدددن غيدددر -   -وِر

عمل، وك ب بدو  جهد، وهءاع للمعروم بين ال ا ، فصاةبه ي تحب العقهن  فدي 
 الديءا واْلخَر. 
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ما : اايمدا  بالمالئمد  علد  وجده ااجمداِ، وعلد  وجده الت صديل من َركا  ااي -6 
لمن ذكر م هف في القر   َو ال    م صال، فقد خلقهف هللا من يهر، ووكل َّلديهف كثيدرا 

 من ش و  ببا ه، وهف ي بحه  هللا ا ي ترو . 
الفدزاا مدن جد   العمدل، ومراعداَ م اِددب  العقهند  لف ايتهدا َوقد  فدي الد    َوشددد  -7
ْيرا، وه ا المع   ظاهر فدي الحدديث: فالد   يدرفَّ القدر   مدثال وي دام عدن الصدالَ تأ

الملتهن ، كايَ عقهنته بًدخ َرِه بالحفر، فدإذا التدأم شددخ مدَر َخدر ، وهلد ا، ا  
 ال هم مههعه الَر . 

َخءدد  )وهددي التددي بعددد  -8 فددي الحددديث  ليددل علدد  َ  العصدداَ يعدد به  فددي الحءدداَ الار
ال دددداع ( بددددألها  مددددن العدددد اب، فلءحدددد ر المدددد من مددددن الهقددددهع فددددي المددددهت َّلدددد  قءددددام 

 المعاصي، فإ  الفزاا عظءف. 
يدِ الحديث عل  َ  ال ين اختلاَ ِيئاتهف بح  اتهف، ولف تغلب ِديئاتهف فدإيهف  -9

عدد هف، وهدد ا ا يع ددي َ  ااي ددا  يت دداهل فددي بعددَّ -تعددال   -معرهدده  لع دده هللا 
-تعدال   -، فهد ا كالم دتهزئ بدأوامر هللا -تعدال   -المعاصي اعتمدا ا علد  ع ده هللا 

َل  في غمَر ة  اته يرج  له ع ه هللا  َِ الم من    -تعال   -ويهاهءه، ولمن َّذا 
د  ِ الحديث عل  َ  اامام ي تقال َصحابه بعد اايتهاا من الصالَ، وا ي تقال 10

 القال . 
قال ِدن التملءد  يلهيده  فدي َ  األط اِ ال ين يمهته  -تعال   -د من رةم  هللا 11

 . -علءه الصالَ وال الم  -ك ال  َبي ا َّبراهءف 
 19/1/1428   http://www.almoslim.net                         
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 الحب ةنا الحبيب 
 

م  ةاياته عائًد   -علءه الصالَ وال الم  -َيها المحب َلف تتأمل في محب  الحايب 
  -رهي هللا ع ها -يبب َ الصد

َوجته عائً  التي يحاهدا كثيدرًا، يراهدا تًدرب مدن المدأ  يءحدرص كدل الحدرص علد  
َ  يًددرب مددن الفهدد  التدددي شددرنَ م هددا، ةددب ةقءقدددي ا يعددرم مع دد  الزيددد ، أل  
َماي ا اليهم صار شعارًا ي ا   به وكلمات تق م ه ا وه اب فإيهدا فدي ي د   الحب في 

 ذات وق  وذات مع   قل من يدركه وي عد ب عءمه.  -م علءه الصالَ وال ال -محمد 
وهده ي ددابقها فددي وقدَ الحددرب، يالددب مدن الفددءش التقدددم لي  در  بددأم المدد م ين عائًدد  
لء ابقها ويعءش معها ذكر  الحب في جه َرا  لها المغرهه  َ  تعدءش جده الحدرب 

 َو  تتلاخ به الدماا. 
 جل الحرب. ا ي    َيه الزوج المحب في وقَ ال   هه ر 

وفي المرض، ةين تقترب ِاع  اللقاا برنه وروةه تال  َّل  لقاا الرفيدب األعلد ، ا 
َوجاتده َ  يملدث ِداع  اةتضداره ) علءده الصدالَ وال دالم  -يفد ي  ده َّا طالبدًا مدن 

( َّا فدي بيددَ عائًد ، لمدداذا؟ لءمددهت بدين ِددحرها ويحرهددا، ذاب ةدب َِددم  وَعظددف -
 ش به مًاعر كاتب. من َ  تص ه الملمات َو تفء

ذاب رجل َرا  ل ا َ  يعرم َ  ااِالم لء   ين َةلدام و يدن َخدالق وعقائدد فح دب 
بل  ين ةب َيضدًا،  يدن يرتقدي بمًداعرب ةتد  تحد  بدالمرََ التدي تقتدر  بهدا وتحد  
بالصددديب الدد   صددحبَ ةددين مددن الدددهر ونلددل مددن َِددد  لددَ معروفددًا َو فددي ي  ددَ 

ِه هللا(.  ارتباط معه وله بللم  )ا اله  َّا هللا، محمد ِر
ةددب ا تدد قَّ صددرةه األكدددار، ةددب ب تددده لحظددات و قددات قلاددين عرفددا للحءدداَ ةبدددا 

 ي يرو  في  رنه. 
هددي عائًدد  التددي قدداِ فددي فضددلها بددأ  فضددلها علدد  ال  دداا ك ضددل الثريددد علدد  ِددائر 
لين.   الاعام، وهي ب َ َبي بلر رفيب الدرب وصاةب الغار وةايب ِيد المِر

َعااها َّياه، ةت  الغيَر التدي ت تابهدا علءده، علد  ةاياهدا هي عائ ً  بلل الحب ال   
، غددارت يهمددا مددن جاريدد  طرقددَ البدداب وقدددمَ لهددا طاددب -علءدده الصددالَ وال ددالم  -
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دددِه هللا مدددن صدددحابته، فقددداِ للفاريددد  ممدددن هددد ه، قالدددَ: مدددن َم  َوار لِر وفدددي الايدددَ 
ده  صدل  هللا علءده و لدده  -ِ هللا ِدلم ، فأخد ت الاادب ورمتده علدد  األرض، فابت دف ِر

دددلف  وقددداِ لصدددحابته، غدددارت َملدددف! ويأمرهدددا بإعاددداا الفاريددد  طبقدددا بددددِ الددد    -ِو
 ك رته. 

َةددب فيهددا كددل شدديا ةتدد  غيرتهددا لمدد  فيهددا ةبددا عمءقددا لدده، وكءدد  ا تحددب رجددال 
 . -علءه الصالَ وال الم -كمثل محمد 

َوجين يحدْها عن ي اا اجتمعن ليتح َواجهدن ويد كر في لحظ  ص اا بين  دْن عدن َ
َوجته َوةاها  َرع التي َةاته   لها قص  َبه 

َرع وتعددد  محاِدد ه ولحظاتهددا الفميلدد  معدده وةاهمددا ْددف  وكايددَ تلددَ المددرََ تمتدددح َبدده 
دِه هللا: )ك دَ لدَ كدابي  ذكرت بعد ذلَ طلقها م ه ب اب فت   امدرََ، ْدف يقدِه لهدا ِر

ددِه هللا هدده َرع، غيددر َّيددي ا َطلددب( فِر ذاب المحددب لمددن يحددب غيددر َيدده  َرع ألم 
 . -علءه الصالَ وال الم  -لء  من ال هع ال   ي فرم وراا ال ت   فهه المعصهم 

لمددن هدد ا الحددب ا يفعلدده ي  دد  َو يت اِدد  ةبددا خالدددًا لزوجدد  قدددمَ لدده المثيددر وهددي 
َواجه َّل  ي  ه، ا ي  ءه خديف .   َةب َ

َر فدي ي  دها، الرجدل الد   تحدب ف ي لحظ  ص اا ي كر لعائً  خديف ، فتتحرب الغي
َا َبددلَ هللا  يت كر َخر  وإ  كايدَ لهدا ال ضدل مدا لهدا، فتقدِه لده: مدا لدَ تد كر عفده
َوجددا خيددرا م هددا، يغضددب  خيددرا م هددا )تع ددي ي  ددها(، يءقددِه لهددا، ا وهللا مددا َبدددل ي 

 امرََ فارقَ الحءاَ، لم ها ما فارقَ روةه وما فارقَ ةءاته طرف  عين. 
لمدن قلبده َةبده خديفد  َيضدا، قلبده ات د  ألكثدر مدن ةدب شخصدين، قدد  َةب عائًد 

يحددار فددي العقددل َّذا مددا علمددَ رجددال َةددب جمدداهيرا مددن ال ددا  ا تحصدديهف مخليتددَ، 
َفددده لل دددا  ةبدددا ةملتددده اكدددف َيدددد  وقدمتددده لألمدددف، وهلل  ر الصدددحابي  فالحدددب الددد   

َّلدد  ببددا َ رب العبددا ،  القائددل: )يحددن قددهم ابتعث ددا هللا ل خددرج ال ددا  مددن ببددا َ العبددا 
 ومن جهر األ يا  َّل  عدِ ااِالم( 

ثلدي! فل َءْ دس ملايي ؟!  * * * َو كا  مر َما ر لمي في مد  األ  َمن ةاََ عر
 هللْا رندس  بالع داي ر َةمددًا  * * * ومحَمددن فدي ظلَرده رندَايي
َهرت  في  وةهر َ  َوْج المصا   * * *  قد َ  غصداييفأيا اب ْ  ااِالمر، 
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 َيا َمن َت  جاريْل يحمل صهرتي  * * * فاختاريي المختداْر ةيدن ر يي
َوْجْه.. َويا التي كايَ لدْه  * * * َ ي  لْه من خ قد ر الهجددا ر   َيا 
 َمن ذا ي اخْريي بقدرب محَمدٍد * * * ومحمدَدن في قلادهر  وايدي؟!

 ْمحَلدف القدر  ر هللْا ربر العرش َيدزَِ ْةَفدتي  * * *ونرااتدي في 
َْ بيتدي.. والملاْ  ملايي  يا من َتد  قاَر ال اديَر ْم لَرمًا * * * الاي
 في ةفرتي يثه  ْه ا بدْر الَ  دا * * * في ةفدرتي بفدهارهر قَمدرا ر 

.. وهه الحايْب الثَدايي ِن بر ر المصا د   * * * َيا ََو َديب ةر  َيا ارب ْ  الصَر
َب ال ايس به  فدرٍَ  * * *عصمداَا تحلي قصَ  اايمدا ر ذاب ال   صحر

؟! ، فهل  له من ْا ر َِ ، ال    * * * فا   الَرِه  هه ْايَي ااْ يدنر في الغارر
َ َ الْعرندا ر   وهه ال   لف يخَش لهمَ  ائدٍف * * * ا.. لف يلردن  في رر
رهف   * * * في ييل َوج ر الخيرر وااة د  ِ حاْب بأ  ا ر وهللار ما اِتاَب الصَر
َِ ِابدٍب  * * * فحرصاْ   عادر هللا ر  خيْر ةصا ر  َديدْب ََو  ََّا بدا الصَر
حداَبْه بل دا ر  َِ محَمدٍد * * * َّذ يالهدف  وصر  ويلن لمن  قد خداَ   

 لرلَاَيايدَن الَاياداْت.. َا تر  * * * َّذ صار في قلبر الَرِهِر ملايي؟!
هدف  *   * * هد ا قضداْا هللار في القدر  ر َّيَدي   أَلمر الم م يدَن  جمءعر

 http://www.gafelh.com               :المصدر 
  وووووووووووووووووو
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 م  أطيب ذكر الحبيب 
 

  . محمد عمر  ول  * 
الحمددد هلل الددرةءف الدده و ر القريددبر المفيددب، والصددالَ وال ددالم علدد  الحايددب، وعلدد   لدده 

 . وصحبره ومن تبَعه من كلَر لايٍب َرريب
كْر األةب ر ْةلهًا عل  الل ا ر ةايبًا َّل  القلهب؛ كما قاِ الًاعر:   ونعد، فإذا كا  ذر

يْدوا   ََعر يْدوه َفَديْتْمْف  ََعر رر َليل  **  ك   ََعيْدوا لي ال َحديَث ب ر
ررها بءًي الَرغيْد   ك   َجر  قلْف الَ عا َر باِفر َليل  ** َفااَب ب ر
كرر الحايبر    ؟! -   -فمء  بر ر
كْرْه ما َكرستر ال ْحْقْب   رًا ذر اْتف َفااَب َةديثن تهَص هَ  برهر ** ْمَمرس  طر
َءمره    ؟ -   -فما مً  عل  األرضر َمن كا  له مثْل َشمائلره** وشر
َءفن َمت  ْذكرَرت برَمحَ لر ِا ٍَ** َخضَعَ َويا يها ال سدر ر َتَعاسرا    شر
ْر َةمَده ْمَتل  را َوَلَقد َْكرَر ْد َلاْف ما َيمه  ْممرس ه  ًس ذًا ** َوال   َر
وهدده َةددبر الخلددبر َّلدد  الحددبَر وَعظددْف  -   -فمءدد  ا يايددْب الحددديْث عددن الحايددبر  

 ال ا ر َكماا وَجماا وَجالًا. 
ر    َِ رٌّ ََرقر مَن ال  ءفر َّذا  ْت م  الَحايب وَني َ َ ا ** ِر  ولقد َخَله 
َْ بيَن َجمالرهر    ً اررا  َفْدهر ِر ع َري ْمخ   وَجاللرهر ** وغدا لر اْ  الحا
را   نر يءه ْمَصهس هه** َتل َب َجمءَ  الْح   نر َوج  ِر ََ في َمحا ر  لرَحاَظ  فَأ ر
نر َيمْمْل ْصهرًَ ** ور هْ كا  ْمَهلَراًل وْمَماَررا    له َ س ْكلس ال ْح  
كدرر الحايدبر   دماعر ةديثرده، كمد -   -فال َة َن من ذر رةمده هللا  -ا قداِ ابدْن َفدَرح وَِ
-  : 

لن وْمَ لَ ْل   غرامي صحءحن والرجا يءَ ْمعَضْل ** وْةزيي و معي ْمرَِ
ماْع ةديثرمف** ْمًاَفهً  ْيمَل  عليس فأيقْل   َِ  وا َة نن َّا 
َف هللا َمن قاِ:    وَرةر
ر  بف احر الًهقر خ  كْرْكْف ** فلف َيار ن هللْا قلبًا َعنس ذر لس َِ   ساقا! ا 
لري ي ءْف الرَريح ةين ه ا** وافاْكْف ب ًت  َه  اْه ما اق     له شاا َةم 
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 وهلل َ رر ابنر  قيبر العيد ةيث قاِ:  
ر    ير َوفري ال ر َهد  َفَدي تَْ فري ال َم ر رًا ** اج   يا ِائرًا يحَه الحفاَ ْمًمَر
د  َلَها   َر ال رفْب الركائْب تارًَ ** فأعر را َّ   َكلس كر الَحايب ْمَمرس  ذر
 وما َة َن ما قيل:  
   ْ َ  ََقالْم ا َوالَقراطر اَح َيظْف صر اترهر ** َفَقد َف رَي ََعَفَز الْمدس  َفتً  
كررهر ** َفَتعَاْب َع َري مرن َْ اْه الَمفالْ    يبر ذر يْب مرن طر  َكريفن َي هْح الاَر
 وما َلاَف ما قيل:  
راهْ لها ْ اؤب ما تضهسع َيً  نا َم   رس الرر َِ  ْرها ** ََرجًا وا 
 ترل ْمف برضاَعْتمف ْتَر ر َّلءْلْف ** والًيْا قد ْيهَد  َّل  مهاْه  
كَر شمائلر الحايبر ي  ْ  القلب ويزيْد ال ْحب، كما قاِ ابْن  قيدب العيدد    -وا ريَب َ س ذر

 :  -رةمه هللا 
َر  ** ا يَ  ََ َوَصل  ا ال ر ررْم الَغمََّ وا َي َترريح  كف ليلٍ  يء  ع 

حاب َماَذا الس ر ** ْيزريْل مرن َشلهاْهْف ََو  ْيرريح     واختَلَف اأَلص 
ءح    حر راب وهَه الصس ك  َْ بل  ذر اَعً  ** وقل َِ رريْ ْهف    َفقريَل َتع 
ِه هللا، وعل   له وصحبه ومن وااه.   والحمد هلل والصالَ وال الم عل  ِر
 http://www.meshkat.net             :المصدر 
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 مف خر الكرم النبوي 
 
   -عدن شخصدَء  ال ادي  -رهي هللا ع ده  -  َجه  ال ا    هل ا عَار ابن بَبا  

وجده ه، وا  -علءده الصدالَ وال دالم  -، لتمه  كلماته تلَ شاهدًَ عل  مد  كرمده -
دهخًا مدن عفب في ذلَ، فقد كايَ تلَ الخصل  ْخلقاً  َ ا  ِر  َصدياًل ْجاردل علءده، ْدف ا

خدددالِ الايئددد  العرنءددد  التدددي يًدددأ فيهدددا وترَنددد  فدددي َةضدددايها، والًدددهيَر بدددألها  الفددده  
 والعااا.  

بهد ه الخصدل  قادل  -   -تحَلءده  -رهي هللا ع هدا  -وتاَين ل ا َم الم م ين خديف  
تم ددب المعدددوم، وتقددر  بعثتدده بقهلهددا الًددهير:   َّيددَ لتصددل الددرةف، وتحمددل المددَل، و 

 الضء   ، وكلها ص ات تحمل في طَءاتها معايي المرم والفه . 
، -   -وع دما ي ت اب ذاكَر األيام ِتحلي ل ا عن جهايب العظم  في كرم ال اي  

ي ددته  فددي ذلددَ ع ددده ةالدد  ال قددر والغ دد ، وهدد ا الادد ِ والعادداا كددا  يتضدداعف فددي 
َم د  ال اهدل  كًدهر  رهدي هللا  -رمضدا ، فعدن عاددهللا بدن ببدا  مهاِف الخير واأل

َجددددددده  ال دددددددا ، َوجددددددده  مدددددددا يلددددددده  فدددددددي  -   -قددددددداِ:   كدددددددا  ال ادددددددي  -ع همدددددددا 
ِه هللا  ل    مت ب علءه. -   -رمضا ...فلِر  َجه  بالخير من الريح المِر

َهدل المدرم والفده ؛ فلدف  -   -ولقد ياِ ال اي    َِ َوشدرفها فدي صد هم  َعظدف الم دا
 َو محتاجددًا، وكددا  ْيعاددي ب ددخاٍا قددَل َ  ْيهجددد مثلدده، وقددد عَاددر َةددد يلددن يددرَ  ِددائالً 

فَر  قاءعًا من األغ ام مألت وا يًا  -   -األعراب عن ذلَ ةي ما ذهب َّل  ال اي 
ف ددأله َ  يعاءدده كددَل مددا فددي الددها  ، فأعادداه  -   -بأكملدده، فامدد  فددي كددرم ال اددي 

  يا قهم! َِلمها؛ يأهللا َّ  محمددا لءعادي  َّياه، فعا  الرجل م تبًرًا َّل  قهمه، وقاِ:
 عااا من ا يخام ال قر   رواه م لف. 

  -وكا  لمثل ه ه المهاقف َْرن بالين في ي ه  األعراب، ال ين كايها يأته  َّل  ال اي  
 -  قاصدين با ئ األمر العه َ بالًاَ والبعير، والدي ار والدرهف، ف درعا  مدا ت ًدرح

معَلقددًا  -رهددي هللا ع دده  -م والتمَ ددَ بدده، ولدد لَ يقددِه َيدد  صدددورهف لقاددِه ااِددال
عل  المهقف ال ابب:   َّ  كا  الرجل لء لف ما يريدد َّا الدديءا، فمدا ي دلف ةتد  يلده  

 ااِالم َةب َّلءه من الديءا وما عليها  . 



 1314 

يمدد ح العاايددا يتددأَلف بهددا قلددهب الم ددلمين الفددد ، ف ددي  -   -وكثيدرًا مددا كددا  ال اددي  
َعا  كدال  مدن عيي د  بدن ةصدن واألقدرع بدن ةداب  والعبدا  بدن مدر ا  غزو  َ ة ين 

عدد ًا كايدرًا مدن اابدل،  -رهدي هللا عد هف  -َوبي ِ ءا  بن ةرب وص ها  بدن َمءد  
من تلَ الغزَو تبعه بعَّ األعدراب ي دألهيه،  -علءه الصالَ وال الم  -وع د عه ته 

كا  لمف بعد  شفر تهام  َيَعمًا َ : َيعام  فقاِ لهف: )َتخًه  علَي البخل؟ فه هللا له
 لق مته بي مف، ْف ا ا تفدويي بخياًل وا جبايًا وا ك ونًا( رواه َةمد.  -
: -رهدي هللا ع ده  -ةديث َيد  بدن مالدَ  -   -ومن المهاقف الدال  عل  كرمه  

ثدر مداِ بماِ من البحرين، فقاِ: )ايثدروه فدي الم دفد(، وكدا  َك -   -  َتي ال اي 
ددِه هللا  ددِه هللا -   -َتددي بدده ِر َّلدد  الصددالَ ولددف يلت ددَ َّلءدده،  -   -، فخددرج ِر

دِه هللا  َعااه، ومدا قدام ِر فلما قض  الصالَ جاا ففل  َّلءه، فما كا  ير  َةدا َّا 
-   -  . َف م ها  رهف   رواه البخار  ْو
ه ْبر  َ : ر اا وعلء -   -قاِ:   ك َ َمًي م  ال اي  -رهي هللا ع ه  -وع ه  
َعرابي فف به ج به شديدَ ةت  يظرت َّلد  صد ح   - يفرايي غلءظ الحاشء ، فأ ركه 

قدد ََْدرت بده ةاشدء  الدر اا مدن شددَ ج بتده، ْدف قداِ لده: ْمدر لدي  -   -عاتب ال اي 
 من ماِ هللا ال   ع دب، فالت َ َّلءه فضحَ، ْف َمر له بعااا   مت ب علءه.  

بحاج  َةدٍد مدن َصدحابه وعدرم ذلدَ فدي وجهده، فيهصدل  -   -ورنما َةَ  ال اي 
َّلءه العااا باريق  ا تفرح مًاعره، وا ْتهقعده فدي ااةدراج، كمدا فعدل مد  جدابر بدن 

   -ةي ما كايا عائدين من َةد األِ ار، وقد علف ال اي  -رهي هللا ع ه  -عادهللا 
بعيره بأرنع   يايير،  ، فعرض علءه َ  يًتر  م ه-رهي هللا ع ه  -بزواج جابر  -

بالا َ  يعيد الديايير َّل  جدابر ويزيدده، َو  يدرَ   -   -ولما قدم المدي   َمر ال اي 
 علءه بعيره، مت ب علءه. 

الفدددهع، فتبَ دددف  -رهدددي هللا ع ددده  -فدددي وجددده َبدددي هريدددَر  -   -ومدددرًَ َر  ال ادددي  
  -رتده ، وظدَل ال ادي و عاه َّل  َّياا يءده لدان، ْدف َمدره َ  يًدرب م ده، فًدرب ةتد  ا

 -  وال   بعثَ بدالحب مدا -رهي هللا ع ه  -يعيد له ااياا ةت  قاِ َبه هريَر   :
 َجد له م لما   رواه البخار . 
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بظاللهددا علدد  كددَل مددن ةهلدده، ةتدد  شددملَ  -   -وقددد َلقددَ ِددحائب جدده  ال اددي  
، جداا    -ولدده َّلد  ال ادي َعدااه، فحي ما مات َر  الم افقين عادهللا بن َبَي بن ِدلِه

 -  ،  َعا دددي قمءصددَ َكَ  دده يءدده، وصدددَل علءدده واِددتغ ر لددده ددِه هللا  فقدداِ:   يددا ِر
 قمءصه، رواه البخار .  -   -فأعااه ال اي 

يرَندددي َصدددحابه، فقدددد قددداِ ألةدددد  -   -وعلددد  مثدددل هددد ا الخلدددب ال ايدددل كدددا  ال ادددي  
 َبه يعل  في م  ده. َصحابه يهما: )َي ب وا تخف من ذ  العرش َّقالا( رواه 

برهايا عل  شرفه، وعله ملايته، َوصدال  معديده، وطهداَر  -   -وهل ا كا  ِخاؤه  
 :  ي  ه، وصدق الًاعر َّذ يقِه

 هه البحر من َ  ال هاةي َتيته *** فلفته المعروم والفه  ِاةله
 تدراه َّذا ما جئتده متهدلاًل *** كأيَ تعاءه ال   َيَ ِائله

 04/04/2007 
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 ك ن أكرم زوج وأحن ه  الرسو  
 

 محمد جالِ كًَ رةمه هللا
ِه    َوجًا:  -   -الِر
َوج .. ون تًا.. وشريل  في الحءاَ.  -  كا  يحب المرََ..َّي اياً ..وََْماً .. و
 ي؟ قاِ: ]َمَ، ْف َمَ، ْف َمَ، ْف َبهب[. ِئل: من َةب ال ا  بح ن صحابت -

 وقاِ: ]من َ رب َبهيه َو َةدهما فلف يارهما فمات فدخل ال ار فأبعده هللا[. 
 َومر ال ين ِألهه.. َ  يزوجها اب تهف لل قير ال   تحبه، ا للغ ي ال   يريدويه. 

فمدده فددي  وكددا  صددلهات هللا علءدده يقَاددل عائًدد ، وإذا شددرنَ مددن اايدداا َخدد ه فههدد  
مههد  فمهدا وشدرب.. وكدا  يتمدئ فدي ةفرهدا، ويقدَر القدر   وَرِده فدي ةفرهدا وكدا  

 . َاةمته عل  الخروج من باب الم ِز  يقالها وهه صائف.. و
وغضدب مدَر مد  عائًد  فقداِ لهدا: هدل ترهدين َ  يحلدف بي  دا َبهعايددَ بدن الفددراح؟  

مددر؟ قالددَ: ا.. َيددا فقالدَ: ا.. هدد ا رجددل لددن يحلددف علءددَ لدي، قدداِ: هددل ترهددين بع
 َخام من عمر.. قاِ: هل ترهين بأبي بلر )َبيها(؟ قالَ: يعف.. 

ِه هللا َ  يحلف بي هما.. و هش َبه بلر وقاِ:   ففاا َبه بلر، فالب م ه ِر
ِه هللا يحلي َصل الخالم.. فقاطعته عائً  قائل :  ِه هللا؟ ْف بدَ ِر  َيا يا ِر

ددِه هللا( َ  قددل الحددب..  فضددرنها َبدده بلددر علدد  وجههددا ف ددِز الدددم مددن )اقصددد يددا ِر
ِه وقاِ: ما ه ا َر يدا..  ِه هللا، فاِتاا الِر َي ها، وقاِ: فمن يقصد َّذا لف يقصد ِر

هنها بيده.   وقام فغ ل لها الدم من وجهها ْو
َوجتده وهد  يدده علد  كت ددها وقداِ: ]اللهدف اغ در لهدا ذياددها َوذهدب  وكا  َّذا غضاَ 

 ل تن[. غءظ قلاها، وَع ها من ا
َوجته: )لماذا ت مر   َوجته، فتراجعه، فأيمر َ  تعارهه، فقالَ  وتغضب عمر عل  

َوجات ال اي   ليراجع ه، وتهفره َّةداهن َّل  الليل(.  -   -َ  َراجعَ، فه هللا َّ  
َهله لياًل ِلف ت لءمًا ا يهقظ ال ائف وي م  الءقظا .   وكا  َّذا  خل عل  

َوجتدده  َّذا عددا  مددن ال دد ر ففددأَ.. بددل يبعددث لهددا مددن يالغدددها وكددره َ  ي دداجئ الرجددل 
 بهصهله. 
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 خل َبه بلر علءه وهده مغاسد  بثهنده، وفتاتدا  تضدرنا  بالددم َمدام عائًد  فاِدت مر 
 ذلَ، فرف  ال اي الغااا عن وجهه وقاِ:  عهما يا َبا بلر، فإيها َيام عيد. 

دِه هللا واتمأت عائً  عل  كت ه تت رج علد  لعدب الحبًد  بدالحراب فد    -ي م دفد ِر
 -  .َةت  ِئم 
: ]مددن عدداِ جاريتدددين جدداا يددهم القيدددام  َيددا وهدده كهدداتين[ وهددف -   -وهدده القائددل  

 َصابعه َ  مت اويين َو متفاورين. 
رفَّ َ  يعِز َّا بمهافق  المدرََ، فلدء  مدن ةدب الرجدل َ  يتخد  هد ا القدرار بم در ه، 

اع رغاتدده الف  ددء ، ولددء  َْمدد  َّهايدد  امددرََ وا لدده َ  يتصدددهر المددرََ مفددر  َ َا اشددب
 َكار من رجل ا يريدها َ  تحمل م ه وهي تريد. 

و قدداِ: ]الددديءا متدداع.. وخيددر متدداع الددديءا المددرََ الصددالح [ وقدداِ: ]َّ  َشددر ال ددا   - 
 ع د هللا م زل  يهم القءام : الرجل ي ضي َّل  امَرته، وت ضي اَّلءه ْف ي ًر ِرها[. 

 01/01/2002 
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 الجا  رسو  هللا 
 
 تمهيد 

دِه هللا  َوجدًا وياءدًا، وقائددًا  -خيدر َِدَه  -   -لقدد كدا  ِر بأبددي هده  -َبدًا وجددًا، و
ددديرته  تمثدددل يمهذجدددًا  -رهدددي هللا ع همدددا  -مددد  الح دددن والح دددين  -   -َومدددي، ِو

دد عرض لت اصدديل تلددَ ال دديَر ْيحتدد    لمددا يفددب َ  يلدده  علءدده الفددد فددي ااِددالم. ِو
 يءما يأتي بداًا من وا َ الهلد.  -   -لل اي 
 . َذايه في َذ  الح ين: 1 

قداِ:  -رهي هللا ع ه  -األذا  في َذ  الح ين. فعن َبي راف   -   -تهل  ال اي 
دددِه هللا  رهدددي هللا  -ن، ةدددين ولدتددده فاطمددد  َذس  فدددي َذ  الح دددي -   -  َريدددَ ِر

  )رواه الحدداكف( وندد لَ تمدده  َِو كلمدد  ي ددمعها الصدداي فددي الددديءا هددي كلمدد   -ع هددا 
 التهةيد. 

 ت مء  َة ا ه، وكا  له  ور مهف في ذلَ.  -   -. ت مء  المهله : وتهل  َيضًا 2
 -   -ي قاِ: لما ْولد الح دن ِدميته ةرندًا ففداا ال اد -رهي هللا ع ه  -فعن علي 

فقددداِ: ]َرويدددي اب دددي، مدددا ِدددميتمهه؟ [ قلدددَ: ةرندددًا. قددداِ: ]بدددل هددده ة دددن[. فلمدددا ولدددد 
فقداِ: ]َرويدي اب دي، مدا ِدميتمهه؟ [ قلدَ:  -   -الح ين ِميته ةرندًا، ففداا ال ادي 

 ةرنًا. قاِ: ]هه ة ين[ )رواه: َةمد والازار(. 
 . العقءق  للح يد: 3

 ن بص ته جدهما )رواه ال  ائي(. عَب عن الح ن والح ي -   -كما َيه 
 . تأ يب الح يد وم عه عن الحرام: 4 

ِه هللا  األب الحدايي علد  وَلدَد  اب تده ي  بهمدا ويعلمهمدا ويحفزهمدا  -   -وكا  ِر
درام ال خدل يءفديا هد ا مدن تمدره  عما ا يحل م   الصغر، فمدا  يد ت  بدالتمر ع دد صر

رهدي هللا  -ففعدل الح ددن والح يدددن وه ا من تمره ةت  يصير ع ده كهمدًا مدن تمدر 
دِه هللا  -ع هما  يلعبا  ب لَ التمدر فأخد  َةددهما تمدَر ففعلهدا فدي يءده ف ظدر َّلءده ِر
-   -  :ِفأخرجها من يءه فقا 

 ا يأكله  الصدق [ )رواه البخار  -   -]َما علمَ َ   ِ محمد 
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 األسري   ةالق ت الرسو  
 

  . َةمد قاِف الحدا 
 ويملن ت اولها من خالِ المباةث التالء :  
 العًَر بالمعروم.  -1 
 اايصام وااة ا  ع د ااختالم.  -2 
 معامل  ذو  القرن  واألرةام.  -3 
 . -   -تمثل خلب العًَر بالمعروم ع د ال اي  -1 
َوجء  بدالمعروم، كمدا تع ءده هد ه العًدَر مدن كمداِ ألةدد مدن   لف تعرم المرََ عًَر 

ِه هللا   ، الماين للقر   بحاله وقاله َوفعاله. -   -البًر كما عرفته لِر
َهلده  -   -ةيث   كا  من َخالقه   معهدن َيده جميدل العًدَر،  ائدف البًدر، يدداعب 

دددعهف ي قتددده، ويضددداةَ ي دددا اه، ةتددد  َيددده كدددا  ي دددابب عائًددد  َم ويتلادددف بهدددف، ويِه
في الاري  في بعَّ ِ راته يته   َّليهدا بد لَ، قالدَ:    -رهي هللا ع ها  -الم م ين 

ِه هللا ف بقته وذلدَ قادل َ  َةمدل اللحدف، ْدف ِدابقته بعدد مدا ةملدَ اللحدف  ِابق ي ِر
 ف ددبق ي فقدداِ:   هدد ه بتلددَ   وكددا  يفمدد  ي ددااه كددل ليلدد  فددي بيددَ التددي يايددَ ع دددها

ِه هللا  يءأكل معهن العًاا في بعَّ األةءا  ْف ت صرم كل واةدَ َّل   -   -ِر
م زلها، وكا  ي ام م  المدرََ مدن ي دائه فدي شدعار واةدد يضد  عدن كت ءده الدر اا وي دام 
َهله قلياًل قادل َ  ي دام ي ي دهف  َار، وكا  َّذا صل  العًاا يدخل م زله ي مر م   باا

  -رةمه هللا تعال   -ن كثير   قاله الحافظ اب -   -ب لَ 
معءددار خيريدد  الرجدداِ فددي ة ددن عًددَر الزوجددات فقدداِ:    -   -ولقددد جعددل ال اددي  

 خيركف خيركف ألهله، َويا خيركف ألهلي   الترم  . 
وذلددَ أل  التسصدد ر  والتظدداهر بملددارم األخددالق يضددعف ةددين يًددعر ااي ددا  بددأ  لدده  

ِه معاشدرته لمدن لده علءده ال دلا ، فدإذا ظدل ِلا  وي هذًا، ْف يًدتد هدع ًا ةي مدا تاد
ااي ددا  محافًظددا علدد  كمالدده الْخلقددي فددي مفتمدد  لدده علءدده ِددلا ، ولدده معدده معاشددَر 

  ائم  ومعامل  ما ي  َو بء ، ف لَ من خءار ال ا  َخالًقا. 
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فددإ  كددا  ال اددي صددل  هللا علءدده ِددلف خيددر ال ددا  ألهلدده، فددإ  معاشددرته لهددف ا بددد َ   
ددلهب، والتسعامددل تمدده  مثالءدد  ة ًقددا، فددي كددل مددا تع ءدده الخيريدد  مددن كمدداِ ْخْلقددي فددي ال  

األ بي، والتعاملي؛ من محب  ومالبب ، وعدِ ورةم ، ووفاا، وغير ذلَ مما تقتضدءه 
الحءدداَ الزوجءدد  فددي جمءدد  َةهالهددا َويامهددا، كمددا َوهددحَ ذلددَ كتددب ال دد   والًددمائل 

 -   -  بأةا يثهدا المثيدَر مدن ِدلهكه وال يَر، وذلَ هه ما  لَ علءده ال د   المًدرف
 معهن ومعاملته لهن. 

ث َي  بن مالَ   :  -رهي هللا ع ه  -)َ( فعن محاته لهن يحدَر  يءقِه
دِه هللا  -1 ْةاَردَب َّلديس مدن الددديءا: ال  داا والايدب وجعدل قدَر عي ددي  -   -  قداِ ِر

 فدددددي الصالَ   َةمد وغيره. 
ددأله عمددرو بددن العدداص  -2 ددِه هللا مددن َةدددددددددبس  -هللا ع دده  رهددي -ِو قددائاًل:   يددا ِر

 ال ا  َّلءَ؟ قاِ:   عائً    قاِ: من الرجاِ؟ قاِ:   َبهها   الترم  . 
َهله فتحدْ ا ع ها عائً    :  -رهي هللا ع ها  -)ب( َوما مالعاته   فتقِه
وكدددا  لدددي صدددهاةْب يلعدددان معدددي فمدددا   -   -ك دددَ َلعدددب بالا دددات ع دددد ال ادددي  -1
ْنهن َّلي فيلعدان معدي    -َ  يتغيسان  -َّذا  خل ي قمعن  -   -ِه هللا ِر م ه يْء رَر

 البخار  في األ ب. 
ي دتريي َويددا َيظدر َّلدد   -   -َريددَ ال ادي  -رهددي هللا ع هدا  -وقالدَ عائًد   -2

   -، فقاِ ال اي -رهي هللا ع ه  -الحبً  وهف يلعاه  في الم فد، فزجرهف عمر 
 ً ا ب ي َرفردَ   يع ي من األمن. البخار .    عهف، َم -
ِه هللا   فرتي،  -   -وفي ل ظ قالَ:   لقد َريَ ِر والحبً   -يقهم علددددددددد  باب ةر

ِه هللا  رابهف، في م فد ِر ي تريي بر ائه، لمي َيظر َّلد  لعداهف،  -   -يلعاه  برحر
در الفاريد  الحديثد  ال دن، ْف يقهم من َجلدي ةتد  َكدهَ  َيدا الستدي َيصدرم، فاقددروا قد

 الحريص  عل  اللهه  . 
  -الداِ علد  لعبده  -رهي هللا ع ها  -لعائً   -   -وقد مر ةديث م ابقته  -3
 -  ددا بهددن، وتأيءً ددا لهددن، لمددريف عًددرته وعظددءف َرفتدده ً مدد  ي ددائه ب   دده الًددري   تلار

 ورةمته. 
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رهددي هللا  - دديدَ عائًدد  مددا َفا تدده ال -   -ومددن ة ددن عًددرته وكددريف ْخلقدده  -4
َْ َشددرب َويددا ةددائَّ ْددف َياولدده ال اددي  -ع هددا  يءضدد  فدداه علدد   -   -بقهلهددا:   ك دد

َق َويدا ةدائَّ، ْدف َياولده ال ادي  يءضد  فداه  -   -مههد  فديس يءًدرب، واتعدرق الَعدر 
. م لف.   عل  مهه  فريس

دِه هللا   ق َويا ةائَّ فأعاءه ِر يءضد  فمده  -   -وفي رواي :   ك َ َتعرق الَعر 
في المهه  ال   وهعَ فمي يءه، وك َ َشدرب مدن القددح فأياولده َّيداه يءضد  فمده 

 في المهه  ال   ك َ َشرب. َبه  او . 
عدددن َِّدددااتهن وصددداره علددد  َذيدددتهن فهددده فدددي ذلدددَ المثدددل  -   -)ج( َومدددا ةلمددده  

دِه هللا  البًر  األعل ، بحيث لف ي م  بأةد كدا  َةلدف عدن ي دائه كمدا كدا  علءده ِر
-   - دمهَر م زلتده ع دد هللا وع دد -تعدال   -، وذلَ م  عظءف ج ابه، وريء  قددره، وِْ

ال ا ، ولقد مدرس بدَ مدن الددائل علد  ذلدَ فدي مبحثدي الصدار والحلدف مدا يءده الم ايد  
َيدددد ه دددا مدددا هددده َمددد  فدددي الدالددد  علددد   لالِدددتداِ علددد  مدددا قلدددَ عمهًمدددا، لم دددي َ

 المهههع فمن ذلَ ما يلي: 
قددداِ:   ك دددا معًدددر قدددريش يغلدددْب  -رهدددي هللا ع ددده  -عمدددر بدددن الخاددداب  عدددن -1

دا قدددم ا علد  األيصدار، َّذا قددهم تغلداهف ي داؤهف، فا ددب ي داؤيا يأخد   مددن  ال  داا، فلمس
َْ علدد  امَرتددي فراجعت ددي، فددأيمرت َ  تراجع ددي،  َ ب ي دداا األيصددار، قدداِ: فصددَخا

َواج ال اددي  ليراجع دده، وإ  َّةددداهن  -   -قالددَ: ولددف ت مددر َ  َراجعددَ؟ يددأهللا َّ  َ
لتهفره اليهم َّلددد  الليل، قاِ: فأفزع ي ذلَ وقلَ لهدا: قدد خداب مدن فعدل ذلدَ مد هن، 
قددداِ: ْدددف جمعدددَ علددديس ْءدددابي ف زلدددَ فددددخلَ علددد  ة صددد  فقلدددَ لهدددا: َ  ة صددد ، 

َر  -   -َتغاهب َّةداْكنس ال اي  اليهم ةتد  الليدل؟ قالدَ: يعدف، قداِ: فقلدَ: قدد خاد
دددهله وخ ددرت، َ  -فتهلمدددي؟...  الحدددديث  -   -فتدددأم ين َ  يغضدددب هللا لغضدددب ِر
 البخار . 

مدددن مراجعددد  ب دددءا  راجعتددده بهدددا  -رهدددي هللا ع ددده  -فدددايظر كءددد  ايدددزعج عمدددر  
يقال مراجع  ي ائه، بل ويتحمل غضاهن علءه، ةت  َيهفريه  -   -َوجته، وال اي 

  -ذلَ َّا لعظءف ةلمه ونالي صاره  من المالم، وهه ال اي المريف واامام العظءف، وما
 - . 
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، وكأيه لف  -   -واألعفب من ذلَ َيه  -2 كا  م  ذلَ الحاِ يالط هن في القِه
دِه  -رهدي هللا ع هدا  -يصدر م هن شديا ذو بداِ، فعدن عائًد   قالدَ: قداِ لدي ِر

دددي راهدددء ، وإذا ك دددَ علدددي غضدددا    قالدددَ: -   -هللا  َر ع َر :   َّيدددي ألعلدددف َّذا ك ددد
َر ع َرددي راهددء  فإيددَ تقددهلين: ا ورب فق لددَ: مددن َيددن تعددرم ذلددَ؟ فقدداِ: ]َمددا َّذا ك دد

دددددِه هللا،  َْ َجل وهللا يا ِر محمد، وإذا ك َ غضا  قلَ: ا ورب َّبراهءف   قالَ: قل
َهفر َّا اِمَ   البخار .   ما 

ع دددد بعدددَّ ي ددددائه  -   -قددداِ: كدددا  ال اددددي  -رهدددي هللا ع دددده  -وعدددن َيددد   -3
لَ َّ فدي  -   -ةد  َمرهات الم م ين بصح   فيها طعام، فضرنَ التدي ال ادي فأِر

فرلددب الصددح  ، ْددف  -   -بيتهددا يددد الخددا م، ف ددقاَ الصددح  ، فاي لقددَ ففمدد  ال اددي 
:   غددارت َمرمددف   ْددف ةددب   جعددل يفمدد  فيهددا الاعددام الدد   كددا  فددي الصددح  ، ويقددِه

دف  الصدح   الصدحءح  َّلد  الخا م ةت  َت  بصدح   مدن ع دد التدي هده فدي بيتهدا، فد
 التي ك رت صح تها، َوم َ المل هَر في بيَ التي ك رت. البخار . 

َواجه، ةيث تظلر َّةداهن هاجَر له اليهم كلده  -   -فايظر َّل  مالي ةلمه   عل  َ
ةت  تهفر اِمه الًري ، وت تايل َّةداهن بيدها بين يديه عل  ما يخدالف الهاجدب 

، ومد  ذلدَ فهده ْيغضدي عدن ذلدَ ويحلدف ويصدار - دالم علءه الصدالَ وال -في ةقه 
ويصددد ح، وهددده القدددا ر علددد  َ  ي دددارقهن، فيادلددده رنددده خيدددًرا مددد هن م دددلمات م م دددات 

َّ  هده طلسقهددن،  -ِدبحايه  -قايتدات عابددات ِدائحات ْيبددات َوبلدارًا، كمدا وعدده رندده 
 ةلًما.  ولم ه كا  رؤوًفا رةءًما، يع ه ويص ح وا يزيده كثَر الفهل علءه َّا

 -   -)ح( َوما الهفاا لهن فلعله قد علف مما تقدم عن خلب الهفاا، وتاايدب ال ادي  
َوجده خديفد   ، ةتد  بلدي مدن وفائده َ  -رهدي هللا ع هدا  -له في بابه، ا ِءما م  

 -1وهي لف تدركها ولف تضارها ةتد  قالدَ:  -رهي هللا ع ها  -غارت م ها عائً  
ه  َ لِر رت عل  امَر ِه هللا  -   -ِ هللا   ما غر كما غرت عل  خديف  لمثَر ذكر ِر

-   -  . َّياها ْو ائه عليها   البخار 
لمدددا يزلدددَ  يددد  التخييدددر )يأيهدددا ال ادددي قدددل  -   -ومدددن صدددهر وفائددده معهدددن َيددده  -2

َي تها فتعالين َمتعلن َوِرةلن ِددراًةا جمدياًل(  َواجَ َّ  ك تن تر   الحءاَ الديءا و أل
بدَ بعائً  وقاِ لها:   َّيي ذاكر لدَ َمدًرا فدال علءدَ َ  ا ت دتعفلي  (21)األةزاب: 
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َي د  الحءداَ الدديءا لصدغر  ةت  ت تأمر  َبهيَ...   )البخدار (. خًدء  م ده َ  تختدار 
ِ ها، فتخ ر الخير المثير في الدديءا واْلخدَر، لم هدا كايدَ َةدرص علد  خيدر ي  دها 

ددهله :   َفددي هدد ا -   -مددن َبهيهددا، فقالددَ لل اددي  ؟! فددإيي َريددد هللا وِر َِددتأمر َبدده س
 والدار اْلخَر  . 

رهدي هللا ع هدا  -ْف اِتقَر الْحَفر )الايهت( يخادر ي دااه ويقدِه لهدن:   َّ  عائًد   
 -رهددي هللا عدد هن  -قالددَ: كدد ا وكدد ا فقلددن: ويحددن يقددِه مثددل مددا قالددَ عائًدد   -
 كلهن
دهله: َوِدألَ قد قالَ له بعد ما  -رهي هللا ع ها  -وكايَ عائً    َختدارت هللا وِر

:   َّ  هللا لدف يبعث دي ْمَع َرتدًا وا -   -َ  ا ت كر امرََ من ي ائَ ما اخترْت، فقداِ 
 متع تًا، ولمن بعث ي معلمًا مء رًا، ا ت أل ي امرََ م هن َّا َخارتها   مت ب علءه. 

دهله والددار اْلخدَر، وذلدَ يددِ علد  َيهدن   كدنس  - عد هن رهدي هللا -فاختر  هللا وِر
، فأصددبحن يختددر  مددا اختدداره  ل   دده مددن الزهددا َ فددي  -   -قدد تخلسقددن بددأخالق ال اددَه

دِه هللا  التدي كايدَ  -   -الديءا، والرغب  في اْلخَر، وذلَ لبدالي تدأْرهن بدأخالق ِر
 محل العظم  والمماِ. 

َواجه، فهه عل  يحه ما قلَ من ةبه ومالعا -   -) ( َما عدله   ته وةلمده بين َ
لدده علدد  -تعددال   -ووفائدده، وعدددِ ياشدد ا عددن الًددعهر بالم دد ولء ، ومددن فراددَر هللا 

 الحب والعدِ ونعثه بهما: 
دددل بعضددد ا -رهدددي هللا ع هدددا  -كمدددا قالدددَ عائًددد   -   -فقدددد كدددا   -1 :   ا ي ضَر

علدد  بعددَّ فددي الق ددف مددن ملثدده ع ددديا، وكددا  قددلس يددهم يددأتي َّا وهدده ياددهم علي ددا 
يه من كل امرََ من غير م ء  ةت  يبي َّل  التي هه يهْمها فيايَ ع ددها جمءًعا فيد
   َبه او . 

في العددِ تبًعدا لتغيدر َةهالده ِد ًرا وةضدًرا، بدل لقدد  -   -ولف يلن يتغير ةاله  -2
:   -رهدي هللا ع هدا  -كا  يعدِ في ِ ره كما يعددِ فدي ةَضدره، كمدا قالدَ عائًد  

ددِه هللا    ِدد ًرا َقددرع بددين ي ددائه فددأيستْهن خددرج ِددهْمها خددرج بهددا َّذا َرا -   -كددا  ِر
َمعدد   معدده، قالددَ: وكددا  يق ددف لمددل امددرََ مدد هن يهمهددا وليلتهددا، غيددر َ  ِدده َ ب ددَ 
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تاتغدددي بددد لَ  -   -َوج ال ادددي  -رهدددي هللا ع هدددا  -وهادددَ يهمهدددا وليلتهدددا لعائًددد  
ِه هللا     البخار .  -   -رها ِر

 َ ا َّرن  لها في الرجاِ. تع ي ب لَ لمسا كارت، َوهح 
بي هن َيه كدا  َّذا تدزوج ْيَرًبدا َقدام ع ددها ْالًْدا اي اِدها،  -   -وكا  من عدله  -3

دِه هللا -رهدي هللا ع هدا  -ْف يق ف لها ك ائر ي ائه، كما روت َم ِدلم     -، َ  ِر
 -  َر ِبس َهلَ هها ، َّ  شئ عَ لَ َقام ع دها ْالًْا، وقاِ لها:   َّيه لء  بَ عل  
 وإ  ِبسعَ لَ ِبسعَ ل  ائي   قالَ:   ْلَرث   م لف.  -َ : َقمَ ع دب ِبعًا  -
َيدده لدف ي درَرط يءدده ةتد  فددددددددي مدرض مهتدده،  -   -ولقدد بلدي بدده الحداِ فددي عدلده  -4

ةيددث كددا  ْيادددام بدده علددديهن فددي بيدددهتهن كددل واةددددَ فددي يهنتهدددا، قالددَ َم المددد م ين 
دددا ْْقدددل ال ادددي : -رهدددي هللا ع هدددا  -عائًددد   ، واشدددتد بددده وجعددده اِدددتأذ  -   -  لمس

َواجه في َ  يمرسض في بيتي فأذ س له...   الحديث   البخار .  -َ
ِه هللا  -5 كا  ي أِ في مرهده الد   مدات يءده:  -   -وفي رواي  قالَ:   َّ  ِر

َواجده َ  يلده  ةيدث شداا، فمدا  فد ي َين َيا غًدا؟ يريد يهم عائً ، قالَ: فأذ  لده َ
بيَ عائً  ةتد  مدات ع ددها، قالدَ: فمدات فدي اليدهم الد   كدا  يددور علديس يءده فدي 

ر  وخالَ ريقه ريقي   البخار .  ح  ر  وَِ  بيتي، فقبضه هللا وإ  َرِه لاين َيح 
من كماِ العدِ بين ي ائه في كل مدا يقددر علءده ممدا  -   -وم  ما كا  علءه  -6

يءمددا ا يقدددر علءدده ممددا -تعددال   -َّلدد  هللا هدده )فدد  يددده / فإيدده مدد  ذلددَ كددا  يعتدد ر 
:   كدا  -رهدي هللا ع هدا  -هه( خارج عن يااق التملء ، كما قالَ ال يدَ عائً  

ِه هللا  :   اللسهف ه ا ق مي يءمدا َملدَ، فدال تلم دي يءمدا  -   -ِر يق ف يءعدِ ويقِه
ره به َب ه  او ، وقيل: يع دي تملَ وا َملَ   )َبه  او ( وهه يع ي ب لَ القلب كما ف س

دددء  قدددد كدددا    -   -الحدددب والمددده َ، كمدددا ف دددره الترمددد  ، والمع ددد : َ  الق دددم  الح َر
يددهفَري بهددا علدد  الهجدده األكمدددل أليهددا بيددده، لمددن القلددب بيدددد هللا، وقددد جعددل يءدده ةدددب 

 عائً  َكثر من غيرها، وذلَ خارج عن قدرته وإرا ته. 
عل  ما لء  بيده، مد  َ  األمدر القلادي ا  وم  ذلَ فهه يضرع َّل  هللا َ  ا يلهمه 

تعدال   -يفب العدِ يءه، وإيما العدِ في المايَ وال  ق ، ولمن ه ا من باب قِه هللا 
 . 60: )وال ين ي ته  ما  تها وقلهنهف وجل  َيهف َّل  رنهف راجعه ( الم م ه : -
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ةدديث  خدر فدي  -   -مما يدِ عل  َ  َمر العدِ بين الزوجات خاير كما بي ه  
ةيدث قداِ:   مدن كايدَ لده امَرتدا  فلدف يعددِ بي همدا جداا يدهم القءامد  وشدددرقه ِداقَ  . 

 وفي رواي  )مائل( َبه  او  وغيره. 
ِه هللا   ه ه ََِه للم م ين، وعليهف معرفتها والتأِي بها لقِه  -   -وفي عًَر ِر
ددِه هللا َِددَه ة دد   لمددن كدد-تعددال   -هللا  ا  يرجدده هللا واليددهم : )لقددد كددا  لمددف فددي ِر

كقهلددده وتقريدددره، تًدددري   -   -( أل  فعلددده 21اْلخدددر وذكدددر هللا كثيدددرا( )األةدددزاب: 
 ألمته، وهد  لهف، يفب عليهف ااقتداا به ما لف يلن ال عل خاصًا به.  

َواجهف:  -   -ةثه   الرجاِ عل  ة ن معاشَر َ
ه  علءده العًدَر الزوجءد  َمتده َّلد  مدا ت بغدي َ  تمد -   -وم  ذلدَ فقدد  ِ ال ادي  

فدي هد ا البداب َةا يدث كثيدَر  -   -بقهله، كما  لهف عل  ذلَ ب علده، والثابدَ ع ده 
 َقتاف م ها ما يأتي من ذلَ: 

ددِه هللا  -رهددي هللا ع دده  -مددا َخرجدده الًددءخا  مددن ةددديث َبددي هريددَر  -1   -َ  ِر
 - ، ددَل َعددهج مددا فددي  قدداِ:   اِتهصددها بال  دداا خيددًرا فددإ  المددرََ خلقددَ مددن هر وإ  

َعدهج، فاِتهصدها بال  داا  َعاله، فإذا ذهادَ ْتقءمده ك درته، وإ  تركتده لدف يدِز  َل   الضَر
 خيرًا  . 
 وفي رواي  ع د م لف:   وإ  ذهاَ تقءمها ك رتها وك رها طالقها    
بدددين الهصدددء  بهدددنس ونءدددا  ةقءقدددتهن، لءلددده  ذلدددَ  -   -فدددايظر كءددد  جمددد  ال ادددي  

ته، أليه َّذا كا  طبعها العهج، فإ  مدن الهاجدب علد  الرجدل َ  َ ع  َّل  قاِه وصي
يصدار عليهدا وا ي مددل َ  تمده  م ددتقءم  علد  الصدراط، فإيهددا تصدير َّلدد  مدا ْجارلددَ 
علءدده وا بددد، ولدد لَ كددا  طلددب اِددتقامتهن علدد  ال حدده األعدددِ مثددار تعفددب الًددعراا 

 ةت  قاِ بعضهف: 
َلْ  العهجاا ل َ ْتقءمها***  َ لهع ايم اْرها هي الضَر  ا َّ س تقهيف الضر

َعف م ه:    وقاِ  خر يءما هه 
 ومللَرف األشءاا غير طباعهدا***  مَتَالَرب في الماا َج َو يددار 

َاِ ال اي  -2 يلرر ه ه الهصء  كلما ةايَ ال رص ، ف دي خابد  ةفد   -   -وما 
  َا واِتهصددها  -   -الدده اع َفددر  لهددا جايًبددا كايددًرا مددن ْخااتدده العظءمدد  ةيددث قدداِ 
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ع دكف، لء  تملمه  شيئًا غير ذلَ، َّا  -َ : َِيرات  -بال  اا خيًرا، فإيهن عهاْ  
َ  يأتين ب اةً  ماي د ، فدإ  فعلدن ذلدَ فداهفروهن فدي المضداج ، واهدرنههن هدرنًا 
غيدددر مادددرَرح، فدددإ  َطعددد مف فدددال تبغدددها علددديهن ِددداياًل، َا وإ  لمدددف علددد  ي دددائمف ةقدددًا، 

لءلف ةقًا، فأما ةقرمف عل  ي ائمف فال يهطئن ْفْرشلف من تمرهه ، وا يأذ س ول  ائمف ع
فددددي بيددددهتمف لمددددن تمرهدددده ، َا وإ  ةقسهددددن علددددءلف َ  تح دددد ها َّلدددديهن فددددي ك ددددهتهن 

 وطعامهن. م لف. 
يلرر وصيته بال  اا، لما يعلمده مدن ةدالهن الد   بي ده فدي  -   -وإيما كا  ال اي  

لدده بعددَّ الرجدداِ الدد ين ا الحددديث ال ددابب، وهدده ال حدداِ الدد   قددد ا يقدددر علدد  تحمر
يملمددده  َي  ددددهف ع دددد الغضددددب يءحملددده عددددهج المدددرََ َّلدددد  َ  ي ارقهدددا فيت ددددرسق شددددمله، 

َْ َِرته وَهله.   وَتَتًتس
َواج في ةديث  خر َّل  ما يءه صالح ةاله م  َِدرته  -   -ول ا َرشد ال اي   األ

 بقهله: 
م من م م  ، َّ  كره م هدا ْخْلقدًا رهدي م هدا  خدر  -غَّ َ : ا يب -  ا ي رب  -3

   م لف. 
وقدداِ لهددف َيضددًا:   َّ  مددن َكمددل المدد م ين َّيمايددًا َة دد هف ْخلقددًا َولا هددف بأهلدده    -4

 الترم   وغيره. 
 وقاِ:   خيركف خيركف ألهله َويا خيركف ألهلي  .  -5
، َو ِدهه، َّا َرند  فهده لهده -عدز وجدل  -وقاِ:   كل شيا لء  من ذكر هللا  -6

َهلده، وتعلدءف ال دباة     ه، ومالعاته  خصاِ: مًي الرجل بين الَغرهين، وتأ يبه فِر
 ال  ائ . 

َّلد  غيدر ذلددَ مدن األةا يدث المثيددَر المعلهمد  الحاْد  علدد  ايتهداج األخدالق الحميدددَ  
 م  األهل والعًيَر. 

 ي ااه َّذا اقتض  األمر ذلَ.  -   -تأ يبه 
َهلدده َمهددات المدد م ين  -   -اشددَر التددي كددا  ال اددي ومدد  تلددَ المع   -ي تهفهددا مدد  

: رةم  وَرف  وعا ًا وتلا ًا، َّا َيها لف تمدن علد  ذلدَ الحداِ فدي -رهي هللا ع هن 
كددا  ةلءًمددا يضدد  كددل تصددرم فددي ملايدده الالئددب  -   -جمءدد  األةددهاِ؛ أل  ال اددي 
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كدا  التأ يدب والزجدر والهفدَر  به، فحيث كايَ تلَ العًَر َجد  َوول  ايتهفهدا، وإذا
 هه األجدر اتخ ه أليه كما قيل: 

را      وا خير في ةلف َّذا لف يلن له بها ر تحمي ص هه َ  ًيمدس
فال  دداا بمدددا فادددر  علءددده مدددن ااعهجددداج، وةددددَ العاط ددد ، يحدددتفن ةتمدددًا َّلددد  تقدددهيف  

ِ هللا    ةيددث قدداِ: الرجدداِ هدد ه الم دد ولء-تعددال   -وترنءدد  وتأ يددب، وألجددل هدد ا خددهس
)الرجاِ قهامه  عل  ال  اا بما فضل هللا بعضهف عل  بعَّ ونما َي قها من َمدهالهف 
َهن فعظددههن  فالصدالحات قايتددات ةافظددات للغيددب بمددا ة ددظ هللا والالتددي تخددافه  يًدده
واهفروهن في المضاج  واهرنههن فدإ  َطعد مف فدال تبغدها علديهن ِدايال َّ  هللا كدا  

  .34علءا كايرا( ال  اا: 
َهلده لدف ي دتغن عدن اتخداذ هد ا األِدلهب لءلده  َِدَه  -   -وال اي   في عًرته م  

 ألمته في الترنء  والتأ يب. 
لمدددا ِددأله ي ددداؤه ال  قدد  الخارجددد  عددن ةدددده، َور    -علءدده الصدددالَ وال ددالم  -فإيدده  

دد  فددي الددديءا ولدد ساتها، خددالم مددا اختدداره ل   دده م هددا، هفددرْهنس و لدد  مددن الدددخِه  التِه
َواجَ َّ  ك تن تدر   -تعال   -عليهن شهرًا، ةت  َيِز هللا  علءه: )يأيها ال اي قل أل

َي تهددا فتعددالين َمددتعلن واِددرةلن ِددراةا جمدديال * وإ  ك ددتن تددر   هللا  الحءدداَ الددديءا و
َعددد للمح د ات مدد من َجددرًا عظءمددا( )األةددزاب:  دهله والدددار ااخددَر فددإ  هللا   - 28وِر

فدددي البقددداا معددده علددد  الم دددام، َوالم ارقددد  فددداختر  هللا  -   -(، فخيسدددرهن ال ادددي 29
هله  كما تقدمَ ااشاَر َّل  ذلدَ مدن ةدديث َيد  َوم ِدلم  وابدن ببدا   -   -وِر

 في الصحءحين وغيرهما. 
َّذا جددد الفددد فددي معاملتدده لهددن، بددأ  َخاددأ   -علءدده الصددالَ وال ددالم  -وهلدد ا كددا   

 ي ءدًا، فإيده ا تأخد ه فدي اايمدار علديهن  خاأ ا يملن التغاهي ع ه، وذلَ بأ  كدا 
دده، ويخددهم، ويغضددب،.. بح ددب مقددام  َجددرهن فددي هللا لهمدد  ائددف، فمددا  يعددظ، ويهجَر و

 كل قضء  مما هه معلهم وا يخ   َمره. 
َيها، ةيث يضد  كدل َمدر فدي يصدابه  -   -وه ا مما يدِ عل  تماف  َخالقه   وتها

 ومحله الالئب ال   ا ي بغي غيره. 
 01/01/2002 



 1329 

 http://www.islamweb.net                       :المصدر 
  وووووووووووووووووو



 1330 

 مع األمي العظيم الق ئا والمربي 
 

 الًءخ/ محمد عادهللا الخايب
 الع صر األخالقي:  

دهله  ، يفدد الع صدر األخالقدي -   -َّ  ال اظر في ه ا الدين، كال اظر في ِيَر ِر
 اًل، تقهم علءه َصهله التًريعء  َوصهله الته ياء  عل  ال هاا. بارًَا، يفده َصي

َمدد  َّلدد  ع صددر الاهدداَر وال ظافدد ، واألمايدد   والدددعَه الماددر  فددي عقيدتدده صددريح  وةا
والصددق، والع ددام والعدددِ، والرةمدد  والاددر وة دظ العهدده ، ورعايدد  المهاْيددب والحقددهق، 

لضددمير، كمددا ياددَر يءدده تحددريف الغددش وماابقدد  القددِه لل عددل، وماابقتهمددا مًعددا لل ءدد  وا
والمددد ب والفدددهر، والظلدددف والخدددداع، والتزويدددر وااعتدددداا علددد  الحرمدددات واألعدددراض، 
وتحددريف ال ددهاةش مددا ظهددر م هددا ومددا باددن، وصددءاي  الع صددر األخالقددي فددي الًددعهر 
َعماق الضمير، وفي واق  المفتم ، وفي العالقدات ال ر يد  والفمابءد   وال لهب، وفي 

علددد  ال دددهاا، وإ  مدددن الخادددأ الادديَرن َ  يتصدددهر الدددبعَّ َ  هددد ه األخدددالق،  والدولءدد 
ص ات فر ي ، كل فر  ي تاء  َ  يفتهد في اكت ابها وك  ؛ َّيما هدي مد هج متمامدل 
ي اثب من عقيدَ التهةيد، تتعداو  يءده الترنءد  والتهد يب، مد  الًدرائ  الت ظءمءد ، وتقدهم 

ءًعا، وت تهي في خاتمد  المادام َّلد  هللا وةدده، عليها فمَر الحءاَ كلها، واتفاهاتها جم
 ا َّل  َ  اعتبار  خر من اعتبارات ه ه الحءاَ. 

ولددف تددِز البًددري  فددي جمءدد  مراةلهددا تعتاددر اتبدداع األهددهاا والغددرور وااِددتمبار وتددرب  
الحددب والعدددِ بددين ال ددا  مددن األمددهر المحرمدد  والم مهمدد ، وهدد ا م اددب العقددل والعلددف 

ا يعددرم َيدده لدده ةقددب كددل َّي ددا  هددهاه، ويدداِ كددل َطماعدده وةصددل َيًضددا، فمددن م ددا 
َور وكد ب  عل  الماِ والفاه والم صب ال   يريدده بدأ  طريدب، فظلدف ونغدي وغدش و
ددرق واتبدد  الًددءاا ، لدده تددف هدد ا لتحددِه العددالف َّلدد  غابدد ؛ بددل َّلدد  خددراب  واعتددد  ِو

ََ : )-تعدال   -و مار، واِتحالَ الحءاَ َّل  جحءف وشقاا، قاِ هللا  لرد َيدا ََ  يره  َوإرَذا َََر  
يًرا( )ااِراا:  مر َياَها َتد  ِْ َفَدمسر  َيا ْمت َرفريَها َفَ َ ْقها فريَها َفَحبس َعَلي َها ال َقه  َيً  َََمر   (. 16َقر 

ل عليهف َفضل الصدالَ وال دالم لضدبَ األهدهاا،   ول لَ جاات  عهات األياءاا والِر
َين الصدددحءح  التدددي ت ح دددظ ااي دددا ، وتحدددافظ علددد  األمدددف مدددن الهدددالب ووهددد  المدددها
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ًمددا -تعددال   -والضددءاع، قدداِ  ددَدَها َقه  ددأ َيا َبع  ًَ َ  َظالرَمددً  َوََي َيددٍ  َكاَيدد ددن َقر  َ ا مر : )َوَكددف  َقَصددم 
ََ -ِددبحايه وتعددال   -(، وقدداِ 11 َخددرريَن( )األياءدداا:  ددا َمددن َطَغدد * َو َْددَر ال َحَءددا : )َفَأمس
ي َءا* َفإر س ال   َ  َعدنر ال َهدَه * الدر دا َمدن  َخداَم َمَقداَم َرنَردهر َوَيَهد  الد س   دَي ال َمدأ َو * َوََمس ءَف هر َفحر

َعات:   (. 41 -37َفإر س ال َف سَ  هرَي ال َمأ َو ( )ال ا
َاِ ألهددل كددل هدده  فددي كددل عصددر مدد اقهف المعددهج، وغددرورهف فددي   ولقددد كددا  ومددا 

َع تهد ا، وإذا بااي دا  المتدأْر بهد ا الباطدل ياهدره فل    اايحرام وإطالق األههاا من 
، وي  خه الغرور، وي الب في متاهات التدمير والضالِ، والضءاع، ومن  َخرم القِه
َهلهدا وهداللهف، فأصدبح  َهدهاا  ْف ظهرت مهجات من التءارات الباطل  التي تعار عن 

الهابادد  الددبعَّ يعلددن َيهددف عايددد للًددءاا ، َوصددبح ع دددهف اايت دداب َّلدد  الحيهايءدد  
م خَر، َوصبح ال قص كماًا، والمماِ يقًصا؛ ول لَ ة ر ااِالم من هد ه المهلمدات 

فددي صددراة  ووهددهح: َيددا َ اْوْ  َّريسددا َجَعل َ دداَب  -علءدده ال ددالم  -بًدددَ، فقدداِ ل دديديا  او 
ْمف  َبدي َن ال سدا ر بردال َحبَر َوَا َتتسبرد ر ال َهدَه  يَ  ضر َفاة  داريلر هللار َّر س َخلرءَ ً  فري اأَلر  َِ ََ َعدن  دلس ْءضر

َ ابر )ِهَر ص:  َم ال حر يْد برَما َيْ ها َيه  اريلر هللار َلْهف  َعَ ابن َشدر َِ لرهَ  َعن  يَن َيضر  (. 26الس ر
 يماذج مرفهه :  

وه دداب يمدداذج ا َخددالق لهددا، مثددل يقادد  الزيددَ، ا تريددد َّا َ  تا دده علدد  ال دداح، 
اا، ووراا كددل يدداعب، فهددف الهط يدده  َّ  كددا  للددهط يين يمدداذج الم بدد بين تحددَ كددل لدده 

ِهق، وهف القهميه  َّ  كا  للقهمءد  ملدا ، وهدف ااشدتراكيه  فدي  يءدا األ بءداا، وإذا 
كايددَ الددريح رخدداا ه ددا َو ه دداب فهدددف مددن ال ددابقين، وإذا َروا شدددائد ت ددِز بدددالم م ين 

 و وًا، َِدرعها يد رفه  الددمهع ِارعها بال  خ في ال ار، َوخيًرا َّذا وجددوا لإلِدالم مدااً 
ويقالددده  األيدددا  ، وتلدددَ هدددي الثمدددرات المدددَر التدددي َوجددددتها العقائدددد ال اِددددَ، وا يقي دددا 
 شرها، وا ير  كيدها َّا قيهم ال ماوات واألرض، ويعهذ بالل من ال  اق والم افقين. 

 يماذج رائع  للعدِ:  
يائًما في ظدل  -رهي هللا ع ه  - َر  الهرمزا  الخلء   الثايي عمر بن الخااب -1

شفَر بال ةراِ  من ع دلر َو ج دد، فقداِ قهلتده الًدهيَر:  ةلمدَ، فعددلَ، فآم دَ، 
ف مَ يا عمر ، وير  في القص  يمهذًجا عظءًما للعدِ ال   يقه  َّل  األمن واألما ، 

 وإيه مثاِ لما يفب َ  يله  علءه ولي األمر العا ِ. 
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، تهه  بلاملهدا َمدام ِديديا عمدر علد  الحصدير فدي وهاهي ك َه ك ر  وتاجه -2 
الم ددفد، وي ظددر َّليهددا وي ددرح بالرجدداِ األم دداا الدد ين رندداهف ااِددالم، وقددد ايتقلددَ هدد ه 
الم َه مدن يدد َّلد  يدد ةتد  وصدلَ َّلد  المدي د  مدن غيدر َ  يد قص م هدا َ  شديا؛ 

يءقدددِه َةدددد  أليهدددا فدددي َيدددد َمي ددد ، يقدددِه عمدددر:  َّ  قهًمدددا َ وا هددد ا ألميدددرهف ألم ددداا ،
 الصحاب :  لقد ع  َ فع ها، وله رتعَ لرتعها . 

صددهَر  -رهددي هللا ع دده -ولعددل فددي مهقددف الخلء دد  الرابدد  علددي بددن َبددي طالددب -3 
عفيبدد  مددن هددبَ الدد    واالتددزام بددالحب، ةتدد  فددي َةددرج األوقددات َوشددد الظددروم، 

ي الخاِر وهه ي ا   لصالَ الصبح، َوص  ب ءه فقاِ:  َة د ها  فحين طع ه المفِه
َعش فأيا َول  بدمه قصاًصدا َو ع دًها، وإ  مدَ فدألحقهه بدي،  يزله، َوكرمها مثهاه، َّ  
يَن )البقدددَر:  تَددددر دددبر ال ْمع  َخاصدددمه ع دددد رب العدددالمين، وا تقتلدددها بدددي ِدددهاه  َّر س هللَا َا ْيحر

قددائاًل:  يددا ب دددي عاددد المالدددب، ا  -رهددي هللا ع همدددا -(، َووصدد  اب دده الح دددن190
مف تخههدددده  فددددي  مدددداا الم ددددلمين تقهلدددده : قتددددل َميددددر المدددد م ين، قتددددل َميددددر َل يدددد 

المد م ين، َا ا يقددتلن َةددد َّا قدداتلي، ايظددر يددا ة ددن، َّذا َيددا مددَ مددن هددرنته هدد ه، 
 فاهرنه هرن  بضرن ، وا تمثل بالرجل  )راج  الخل اا الراشدين(.  

دِه هللا  -4 قادل َ  يبعدث يبقيدَ  -   -ويقِه عاد هللا بن َبي الحم اا: بايعَ ِر
له بقء ، فهعدته َ   تءه بها في ملايه، ف  يَ، ْف ذكرت بعد ْدالث، ففئدَ فدإذا هده 

، َيددا ه ددا م دد  ْددالث َيتظددرب»فددي ملايدده، فقدداِ:  )رواه َبدده « يددا فتدد ، لقددد شددققَ علدديس
  او (. 
ددِه هللا  -5  جددابر بددن عاددد هللا بعادداا مددن مدداِ البحددرين، ْددف  -   -ولقددد وعددد ِر
رهددي هللا  -فتدده الهفدداَ قاددل األ اا، فلمددا جدداا مدداِ البحددرين َّلدد  خلء تدده َبددي بلددرعال
ددِه هللا عدددَ َو  يددن  -ع دده :  َا مددن كددا  لدده علدد  ِر َطلددب م ا ًيددا فددي ال ددا  يقددِه

 فلءأت ا  )البخار (. 
ايظدددر َّلددد  الحددداكف الددد   يرنءددده ااِدددالم، َّيددده يفعدددل مدددن كلمتددده قايهًيدددا ي تم دددَ بددده  

ل مصالح ال ا ؛ بل يتحر  الصدق في مهاق ه كلهدا، وهد ه قددوات ويحترمه، فال يعا
 في العدال  ااِتقام ، قا ت َم  ااِالم َّل  العَز وال مه والمرام  بين َمف األرض. 
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َّ   ور الدول  فدي ااِدالم  ور خايدر،  ور اايقداذ،  ور ت دأِ ع ده بدين يدد  هللا؛  
ا  والم  ددين، والعمدل علد  المعدروم، وهه َّقامد  العددِ، ور  المظدالف، ومحارند  ال  د

ومادددددار َ الم مدددددر، واةتدددددرام ةقدددددهق ااي دددددا  األِاِدددددء ، وتاايدددددب َةلدددددام الًدددددريع  
ااِددالمء ، اخددراج ال ددا  مددن الظلمددات َّلدد  ال ددهر،  ورهددا صددءاي  األخددالق، ورعايدد  
األم داا، وتقددديف المدفا يءلددل ميددا ، والحددرص علد  الًددهر  علد  كافدد  الم ددتهيات، 

دد  مًددارك  جماهيريدد  فددي صدد اع  القددرار، ورفدد  الظلددف عددن المظلددهمين، وتحقيددب َ ِو
ماع شلهاهف، والح ر من عقاب هللا، وااةترا  من ال يهب.   ِو

دددلرْحهَ  )هددده : -تعدددال   -قددداِ هللا   ْلَهدددا ْمص  دددٍف َوََه  ْقدددَر  برْظل  ََ ال  لرددد ََ لرْيه  : َوَمدددا َكددداَ  َرنرددد
ِر فر -ِددبحايه  -(، وقدداِ 117 ف  َكدد سْبها برآَياترَ ددا َفَأَخددَ ْهْف : َكددَدَ بر   لرهر ددن َقددا  يَن مر َ  َوالسدد ر ر َعدده 

َقابر ) ِ عمرا :  يْد ال عر ف  َوهللْا َشدر  (. 11هللْا برْ ْيهنرهر
بددأقهام -تعددال   -هدد ه بعددَّ اْليددات المريمدد  المحلمدد  التددي ت كددد يددزِو عقدداب هللا  

  ددقه  َو يغًدده ، ويلدد به ؛ بددل بأِددرها، ا بال  ددب  لألفددرا  فقددَ، ةددين يظلمدده  َو ي
 الع اب يعف الفمء  من ارتمب الم مر، ومن ِلَ ولف يغيره. 

ددنر -تعددال   -قدداِ   ءَ دد  اب  ددَرائريَل َعَلدد  لرَ ددا ر َ اْوَ  َوبر  ِ ددن َب رددي َّر يَن َكَ ددْروا مر ددَن السدد ر : ْلعر
تَددْدو َ  ا َوَكدداْيها َيع  ََ برَمددا َعَصدده  َيَف َذلردد َ  َعددن مر َمددٍر َفَعْلددهْه َلارددئ َ  َمددا . َكدداْيها َا َيتَ 79َمددر  َ دداَهه 

َعْلهَ  )المائددَ:  (، كمدا َ  ه داب المثيدر مدن اْلْدار التدي ت كدد المع د  79، 78َكاْيها َي  
َ  -تعدددال   -المقابدددل، قددداِ هللا  ددد ْكف  َوْيَثاَر يَن  َمْ دددها َّر  َت  ْصدددْروا هللَا َي  ْصدددر  : َيدددا ََيرَهدددا السددد ر
َداَمْمف  )محمد لسد ن َفداتسْقها هللَا -ِدبحايه  -(، وقهلده 7: ََق  دْتف  ََذر ٍر َوََي  : َوَلَقدد  َيَصدَرْكْف هللْا برَادد 

ددْلْروَ  ) ِ عمددرا :   ً ْكْف هللْا َفدداَل َغالرددَب َلْمددف  123َلَعلسْمدف  َت (، وقدداِ جددل شدأيه: َّر  َي  ْصددر 
ددر  ن  َبع  ْ ل ْمف  َفَمن َذا الس ر  َي  ْصْرْكف مَر ْ دهَ  ) ِ عمدرا : َوإر  َيخ  مر دلر ال ْم   هر َوَعَلد  هللار َفل َيَتَهكس

: َوَلَي ْصدددَر س هللْا َمدددن َي ْصدددْرْه َّر س هللَا َلَقدددهر ٌّ َعزريدددزن )الحدددج: -ِدددبحايه  -(، وقهلددده 160
40 .) 
َّ  األخالق المريم  والًلر هلل والصالح والعدِ، واايما  والعمدل هدي طريدب ال دَه  

 ما َ  يقءَّ ه ه الحقائب هه طريب ال ِ والضءاع والهالب. وال صر وال الح، ك
 الخاتم   

 : -   -جهايب من ةءاته 
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 : دددا وا لعاًيدددا، َويددده كدددا  يقدددِه ًً دددا وا مت ح ًً دددِه هللا فاة َّ  مدددن خءددداركف »لدددف يلدددن ِر
، وكدا   ائًمدا ي دع  لتأِدء  األخدَه الحقءقءد  والمحبد ، وكدا  يحددب «َة دايمف َخالًقدا
، وكددا  «ا هددرر وا هددرار»والباط دد ، وا يريددد َهددراًرا بالفماعدد :  ال ظافدد  الظدداهَر

يحب ال ادَر والب داط ، يدأمر َصدحابه  ائًمدا بالزهدد فدي الدديءا لءلهيدها فيهدا كغريدب َو 
 عابر ِايل. 

 ببا ته:  
يهصدددي المددد م ين بال هافدددل والددد كر والتهنددد  َّلددد  هللا، فمدددا  يحدددب  -   -كدددا  ال ادددي 

: صددددالَ الليددددل َكثددددر مددددن  علددددءلف بقءددددام الليددددل، فإيدددده  َب »كددددل شدددديا، فمددددا  يقددددِه
 «. الصالحين قالمف، وهه قرن  َّل  رنلف، ومل َر لل يهب، وماهر لآلْام

 كف ركع  كا  يصلي من ال هافل؟  
ْدددالث عًدددَر  -   -:  كايدددَ صدددالَ ال ادددي -رهدددي هللا ع همدددا  -قددداِ ابدددن ببدددا 

ئلَ عائًد  عدن صدالَ ال ادي  ل فقالدَ:  ِدب  وت د ، وإةدد  بالليد -   -ركع  ، ِو
عددن كء ءدد  صددالته  -رهددي هللا ع هددا -عًددر، ِدده  ركعتددي ال فددر ، َوخاددرت عائًدد 

بالليددل بقهلهددا:  كددا  ي ددام َولدده، ويقددهم  خددره يءصددلي، ْددف يرجدد  َّلدد  فراشدده، فددإذا َذ  
ب، فإ  كا  به ةاج  اغت ل، وإا تههدأ وخدرج، وكدا  َّذا قدام للتهفدد مدن  الم ذ  ْو

 اه بال هاب . الليل يًهص ف
 اعتمافه في رمضا :  

ددِه هللا  يعتمددف فددي العًددر األواخددر مددن رمضددا  ةتدد  تهفدداه هللا، ْددف  -   -كددا  ِر
َواجده مدن بعدده، واعتمدف ال اددي  فدي العدام الد   قدبَّ يءده عًددرين  -   -اعتمدف َ

: صدءام ْالْد  َيدام -   -:  َوصدايي خليلدي -رهي هللا ع ه -يهًما. وقاِ َبه هريَر
 ل شهر، وركعتي الضح ، َو  َوتر قال َ  َيام .  من ك

 َهد صحابته: 
َهددا  الصددحاب ، يقددهم  -رهددي هللا ع همددا -وكددا  عادددهللا بددن عمددرو بددن العدداص مددن 

ددِه هللا  يددا عادددهللا، َلددف َخاددر : »-   -الليددل ويصددهم ال هددار، يقددِه عادددهللا: قدداِ ِر
ددِه هللا«َيددَ تقددهم الليددل وتصددهم ال هددار فددال ت عددل، صددف »، قدداِ: ، فقلددَ: بلدد  يددا ِر
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َوفار، وقف ويف، فإ  لف دب علءَ ةق ا، وإ  لزوجَ علءَ ةق ا، ونح دبَ َ  تصدهم 
 «. كل شهر ْالْ  َيام، فإ  ذلَ صءام الدهر كله

 : -   -َ عيته  
ِه هللا  يرف  يديه فدي الددعاا ةتد  يدر  بءداض  -   -)َ(   ابه في الدعاا: كا  ِر

 في الدعاا لف يحاهما ةت  يم ح بهما وجهه. َّباءه، وإذا رف  يديه 
دِه هللا   :  -   -وكدا  ِر َعددهذ بدَ مدن قلدب ا يخًد ، و عدداا ا »يقدِه اللهدف َّيدي 

َعهذ بَ من ه اا األرن   «.  ي م ، ومن ي   ا تًب ، ومن علف ا ي   ، 
ع دددد هللا م دددتفاًبا؛ أليددده يادددي الرةمددد   -   -)ب( قادددِه  عائددده: كدددا   عددداا ال ادددي 

هله، فيدعهه يءفيبه، وقاِ و  ةايب الرةمن، فإذا َرا  هللا َمًرا َ  ْيقَض  ةرب ل ا  ِر
اللهدددف َيًددددب عهددددب »وهددده فدددي قاتددده يدددهم )بددددر(:  -   -ابدددن ببدددا :  قددداِ ال ادددي 

دِه «ووعدب، اللهف َّ  شئَ لف تعاد بعد اليهم ، فأخ  َبه بلر بيده فقاِ: ة بَ يا ِر
دْ  َوْيَهلردهَ  هللا، فقد َلححَ عل  رندَ، وهده فد َزْم ال َفم  دْيه  َِ  : ي الددرع، فخدرج وهده يقدِه

َه  َوَََمرر )القمر:  اَعْ  ََ   ْدْهف  َوال س اَعْ  َمه عر ْبَر* َبلر ال س  (. 46 -45الدر
ددِه هللا   يدددعه فددي الصددالَ ع ددد القعدددَ:  -   -)جددد( َ عيتدده فددي الصددالَ: كددا  ِر
َعهذ بَ من ع اب القار، وَع» هذ بَ من فت د  المحءدا وفت د  الممدات، اللهدف اللهف َّيي 

َعهذ بَ من المأْف والمغرم َعا ي »، وةي ما ي رغ من صالته كا  يدعه: «َّيي  اللهف 
َّيماًيا ويقيً ا لء  بعدده ك در، ورةمد  َيداِ بهدا شدرم كرامتدَ فدي الدديءا واْلخدَر، اللهدف 

 صددددر علدددد  َّيددددي َِددددألَ ال ددددَه فددددي العادددداا، ويددددِز الًددددهداا، وبددددءش ال ددددعداا، وال
 «. األعداا
بالدعاا ةي ما َرا  ال هم كما يلي:  -   -) ( َ عيته في ليله ويهاره: ووص  ال اي  
َّذا َتيَ مضفعَ فتههأ وههاب للصالَ، ْف اهاف  عل  شقَ األيمن، ْف قل: »

اللهددف َِددلمَ وجهددي َّلءددَ ا ملفددأ وا م فددا م ددَ َّا َّلءددَ، اللهددف  م ددَ بلتابددَ الدد   
لَ، فدإ  مدَ مدن ليلتدَ فأيدَ علد  ال ادَر، واجعلهدف  خدر مدا َيزلَ ون اءَ  ال   َِر
 «.  تتملف به
 اِتغ اره وت اءحه:  
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:  -   -كا  ال اي  َّيدي ألِدتغ ر هللا َوتدهب فدي اليدهم َكثدر »يلثر ااِدتغ ار ويقدِه
 «. من ِبعين مَر

، عدد  ِدبحا  هللا»يلثر من ال كر والت اءح بقهلده:  -علءه الصالَ وال الم  -وكا   
َي  عرشه، ِبحا  هللا مدا  كلماته  «. خلقه، ِبحا  هللا رها ي  ه، ِبحا  هللا 

ِه   َّذا »يعلف ااِتخاَر في األمهر كلها كال هر من القر  ، قاِ:  -   -وكا  الِر
: اللهددف َّيدي َِددتخيرب بعلمدَ، َوِددتقدرب  هدفس َةدددكف بداألمر، فليركدد  ركعتدين، ْددف يقدِه

َعلدف، َويدَ عدالم بقدرتَ، َوِألَ من فضل َ العظءف، فإيَ تقددر وا َقددر، وتعلدف وا 
الغيهب، اللهف َّ  ك َ تعلدف َ  هد ا األمدر خيدر لدي فدي  ي دي ومعاشدي وعاقبد  َمدر  
)َو قداِ فددي عاجدل َمددر  و جلدده( فاقددره لددي، وي ددره لدي، ْددف بددارب لدي يءدده، وإ  ك ددَ 

قداِ فدي عاجدل َمدر   تعلف َ  ه ا األمر شر لي في  ي ي ومعاشي وعاقبد  َمدر  )َو
و جلدده(، فاصددرفه ع ددي واصددرف ي ع دده، واقدددر لددي الخيددر ةيددث كددا ، ْددف َرهدد ي بدده، 

 «. وي م  ةاجته
   اب األذا :  

َّذا ِدددمعتف ال دددداا »بقدددِه مدددا يقدددِه المددد ذ  ع دددد األذا ، فقددداِ:  -   -َومدددر ال ادددي 
 «. فقهلها مثل ما يقِه الم ذ 

اِ ةين ي م  األذا  اللهدف رب هد ه الددعَه من ق»: -علءه الصالَ وال الم  -وقاِ  
ددديل  وال ضددديل  َوبعثددده مقاًمدددا محمدددهً ا الددد    التامددد  والصدددالَ القائمددد   ت محمدددًدا الِه

 «. وعدته، ةلَ له ش اعتي يهم القءام 
  عاؤه بالهداي  ألعدائه:  

دددِه هللا  ل   ددده؛ أليددده بعدددث رةمددد  للعدددالمين، َويددده لمدددا ك دددرت  -   -ومدددا ايدددتقف ِر
ه وشج وجهه يهم َةد شب ذلَ علد  َصدحابه فقدالها: لده  عدهت علديهف، فقداِ: رناعيت
اللهدف اهدد »، و عا ألعدائه: «َّيي لف َبعث لعاًيا، ولم ي بعثَ  ابًءا ورةم  للعالمين»

 «.  قهمي فإيهف ا يعلمه  
 القدَو الح    في األمهر كلها:  

دِه هللا  ر والقدرااَ والددعاا والًدغل مليئد  بالعبدا َ والد ك -   -هل ا كايَ َوقدات ِر
َعمدداق بديدده وروةدده، فعلدد  ااي ددا  َ  يرجدد   بددأمهر الم ددلمين، وةددب هللا قددد ي دد  فددي 
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دددِه المدددريف، ويلفدددأ َّلددد  هللا ويتدددهب َّلءددده، وا يتقيدددد بدددالعالئب الدييهيددد   َّلددد  طريدددب الِر
 ونأوامر ال    األماَر بال ها.

 http://www.alkhateeb.net                       :المصدر 
  وووووووووووووووووو
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  -النموذج الحض ري اإلسالمي عي االقتااء ب لنبي محما 
 

  .هاشف األهدِ
 -   -ال مهذج الحضار  ااِالمي في ااقتداا بال اي محمد  

دل واألياءداا بحدب هدف روا  الحضدارات وصد َه الخلدب أليهدف جدااوا بدالم هج  يعتادر الِر
ًَ لدد لَ الدد   يل ددل ال ددعا َ فددي الحءددا َ األولدد  واْلخددَر، وكددايها تااءقددًا عملءددًا وقدددوًَ فدد 

له جمدءعهف بددو   الم هج. ومن المقتضءات العقدي  والترنهي  لإليما  بالل، اايما  بِر
ر -تعددال   -اِددتث اا. قدداِ  ُس ْقددها َبددي َن  ددلرهر َوْيرريددْدوَ  ََ   ْيَ رَر ر َوْرِْ ْ ددْروَ  بردداللس يَن َيم   : }َّر س السدد ر

 ََ ارياًل. َْوَلئرد َِ  ََ ْ وا َبي َن َذلر ٍَّ َوْيرريْدوَ  ََ   َيتسخر ْ ْر برَبع  ٍَّ َوَيم  ْن برَبع  مر لرهر َوَيْقهْلهَ  ْي    َوْرِْ
ي ًا{ ال  اا ) َيا لرل َمافررريَن َعَ ابًا ْمهر َتد   (. 151-150ْهْف ال َمافرْروَ  َةَقًا َوََع 

دهله فالفماع  صغيرًَ كايَ َو كايرًَ َّذا ل ف تهتد بم هج الهداي  الم ِز من هللا عل  ِر
فقددد ك ددرت، والم ددر يع ددي الفحدده  ويددأتي بمع دد  ااخ دداا والتغاءدد  وهدد اا المددافرو  
غاددها مدد هج الهدايدد  وال ددعا َ عددن َي  ددهف وعددن غيددرهف، وجعلددها بيدد هف وني دده ةدداجزًا 

يحصدلها ال دعا َ  وةفرًا محفهرًا، واِتحقها بالتالي ةفب ال عا َ األخروي  ع هف ولف
 الدييهي  َيضًا. 

ددار َةددهاِ األمدددف والحضددارات يددر  َ  َّملايءدد  التقدددم بم ههمددده  ومددن تتبدد  التدداريخ ِو
الًامل ولء  الفزئي هده الد   يتحقدب، وي دتمر َّذا كدا  مهجده ًا مدن قادل ع دد تدهفر 
شددرط واةددد و هدد ا الًددرط هدده االتددزام بالمبددا ئ الروةءدد  و األخالقءدد  التددي جدداا بهددا 

ولئدَ األياءداا. وهدد ه الحضدارات وتلدَ األمددف ِديبق  كءايهدا الحضددار  ْابتدًا مدا  امددَ َ
ددل، وإذا ايحرفددَ وةددا ت فقددد ةلمددَ علدد  ي  ددها بال  دداا  ملتزمددً  بمدد هج األياءدداا والِر

ددف  مَ -تعددال   -والدددمار. قدداِ  لرمرهر ددا َظَلْمددها َوَجَعل َ ددا لرَمه  َ دداْهف  َلمس َلم  ََه  ْقددَر   ََ ال  دد دددًا{ : }َوترل  ه عر
 (. 59)المهف: 

وعن طريب ه اا األياءاا ي تمر الهةي االهي يمد تلَ البًري  الضعء   بمدا يرفعهدا 
َّلدد  م دددتهيات ِددامق  ويفلدددب لهدددا ال مدداا والخيدددر وال دددالح والت ددهق الحضدددار . يقدددِه 

 (: 1408تهفيب الهاعي )
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ه مالمدددح   لقدددد كدددا  الدددهةي االهدددي فدددي كدددل ةضددداَر يهرهدددا الهدددا   الددد   ت بعدددث م ددد
المفتمدد  الفديددد بعددد صددراع مريددر مدد  قدده  الاغءددا  ةتدد  َّذا اكتملددَ مقهمددات هدد ا 
ال  واكتمداِ الاالغد ، جدد هد ا المفتمد  فدي الا داا والتقددم ْدف  المفتم  الهليد بتمام الِر
َ هددددارًا لءغددددر  ااي ددددايء  بددددالف هح َّلدددد  ي ددددءا  ذاتهددددا  ا يلاددددث َ  يلدددده  بعددددد ذلددددَ ا

خالف  الم هط  بها، ْف يتاهر ال  ءا  َّلد  جحده  ويمدرا  وال مهص عن ةمل َماي  ال
ْدددف َّلددد  ايحدددرام يددد    َّلددد  ايحدددالِ ةضدددار  ا م دددر م ددده. ومدددن ه دددا ت ًدددأ ةاجددد  
ددال  جديدددَ و مالددي  خددر يحمددل وةددي ال ددماا لءحددي بهددا األرض بعددد  المفتمدد  َّلدد  ِر

 (. 334مهتها   )ص
  المددا   والهقدد  الروةددي، ا يهجددد ْمدد  اي صدداِ فددي ةءدداَ البًددر األِددهياا بددين الهاقدد

ددله، وهددف المالغدده  عددن هللا واألكثددر  فمالهمددا متحدددا . وناِددتقراا ِدديَر َياءدداا هللا وِر
اتصاًا به، ا يفدد مدا يدهةي بال دلاء  و الغءداب عدن الهاقد  المعءًدي َو ايعدزالهف فدي 
ي َبددراج عاجءدد . وكددايها مددن َِو المبددا رين َّلدد  العمددل بددالقءف والمبددا ئ الحضدداري  التدد
ي ددا و  بهددا وتدددعه َّليهدددا ال اددر ال ددلءم . وممدددا يدددِ علدد  ت ددداعلهف مدد  بيئدداتهف َيهدددف 

(:   َوصددق 1407ِاهمها في المفاات المديءد  القائمد   يد اب. يقدِه َكدرم الْعمدر  )
الًدددهه  هدددف َياءددداا هللا اتصدددالهف بدددالهةي وتلقددديهف ع ددده، وهدددف المثدددل العلءدددا فدددي يظدددر 

يهيده ، لدف تدد   يقظد  َرواةهدف َّلدد  غءدابهف عدن العددالف ااِدالم، وهدف قدا َ روةيدده  و ي
 (. 100الما   ، )ص

والقر   المريف وال    ال اهي  يحهيدا  العديدد مدن المهاقدف والقصدص التدي تمًدف عدن 
ددددها  ددددلين. وقددددد ماِر  -علدددديهف ال ددددالم  -الًددددهه  المددددديي والحضددددار  لألياءدددداا والمِر

  وااجتمدداعي َّهددافً  َّلدد  جهدده هف بأي  دهف ونمددن معهددف َلهايددًا مددن ال ًدداط ااقتصددا 
الدعهيدد  والترنهيدد ، وابددد َّذ  للترنءدد  َ  تْدددر  المتعلمددين ِدديرتهف اِددتخالص ِدد ن 

 التغيير، وم ها ي ت بَ الم ظرو  معالف.
 وم ها ي ت بَ الم ظرو  معالف الترنء  الحضاري  َوِالياها.  

 َهف َِاليب الترنء  عل  تحقيب ه ا الهدم: 
َم  لا اا الحضاَر واِتمرارها: فهف ِ ن ال 1  تغيير الال
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وصددراع اب ءدده قابيددل وهابيددل مددا ياددين ِدد   الصددراع  -علءدده ال ددالم  -ف ددي قصدد    م 
 -الحضار  بين الخير والًر ال   لف ت لف م ده المفتمعدات الغدابَر والمعاصدَر. قداِ 

د-تعدال   ءدهر َفَقَتَلددْه َفَأص  ددَل ََخر ْ دْه َقت  َ  َلددْه َي   درريَن{ )المائدددَ: : }َفَاهسَعد ِر ددَن ال َخا (. 30َبَح مر
ٍم َةتسدد  ْيَغيَردْروا َمددا -تعدال   -وقداِ  َمدً  ََي َعَمَهدا َعَلدد  َقده  َْ ْمَغيَرددرًا يرع  َ َلددف  َيد ُس ََ بردَأ س  : }َذلردد

مرء ن َعلرءفن{)األي اِ:  َِ  َ ُس ف  َوََ س  هر  (. 53برَأي ْ  ر
الديءا والزخارم الما يد  التدي تصدرم المتدرنين  تمهين روح مقاوم  اغرااات الحءاَ 2 

 عن الفدي  في ب اا الحضاَر: 
وذلددَ أل  هدد ه المغريددات بزخرفهددا ومباهفهددا تصددرم المتددرنين عددن الفديدد  فددي ب دداا 
الحضداَر. وقددد ذكددر ل دا القددر   ِددهَر كاملد  تحلددي قصدد  يمدهذج ةضددار  فريددد عاشدده 

ددف  ث َْخدد  ق ددرًا مددن بددين َةضددا  . ةيدد-علءدده ال ددالم  -ياددي مددن األياءدداا هدده يِه
والديه ونء  كالرقيب ْف عاش فترًَ من عمدره فدي قصدر َةدد ال راع د ، فايتقدل مدن  يداره 
َّل  بال  ذات ةضداَر مغدايَر وجداور قهمدًا ذو  قدءف مختل د  لدف يعرفهدا فدي م ًدئه ولدف 
يتدرب عليهدا فدي بيدَ ال ادَه الد   خددرج م ده. وتعدرض اغدراات ما يد  وج  دء ، ومدد  

افظ علدد   ي دده وعقيدتدده َوخالقدده وقءمدده ولددف يتخددل لحظددً  واةدددًَ عددن ِددلهكه ذلددَ ةدد
الدي ي. وةين تعرهَ له امرََ ذلَ الملَ وقف َمام ه ه المح   كالاه  األشدف. قداِ 

ََ -تعدال   - ََ َلدد دد َ  َهي  ددَهاَب َوَقاَلد َب  َر األ  ددهر َوَغلسَقد : }َوَراَوَ ت ددْه الستردي ْهددَه فردي َبي ترَهددا َعدن  َي   ر
َ  بردهر َوَهدفس برَهد لرْح الظسالرْمهَ . َوَلَقد  َهمس َ َن َمث َهاَ  َّريسْه ا ْي   ر َّريسْه َرنَري ََة  ُس َِ َمَعاَذ  ا َلده ا َقا

دديَن{  َلصر َيددا ال ْمخ  َبا ر ددن  بر دداَا َّريسددْه مر ًَ ددهَا َوال َ ح  ددْه ال ر ددررَم َع   ََ لرَ ص  ََ   َرَ  ْبر َهدداَ  َرنَرددهر َكددَ لر
( مصدهرًا الحالد  ال   دء  751)ت -رةمده هللا  -(. يقِه ابدن القدءف 24-23ِف: )يه 

ف  ف  -علءه ال الم  -التي عاشها يِه م  امرََ العزيز:   وله ا كا  بين ابتالا يِه
الصدديب بمددا فعددل بدده َّخهتدده مددن األذ  واالقدداا فددي الفددب ونءعدده بءدد  العايددد والت ريددب 

المدرََ وهده شداب عدزب غريدب بم زلد  العادد لهدا وهدي بي ه ونين َبءه، وابتالئده بمدراو َ 
الدابءد  َّلدد  ذلددَ، فددرق عظددءف ا يعرفدده َّا مدن عددرم مراتددب الدداالا فددإ  الًددباب  اع 
َهله ومعارفه من قضاا وطره فإذا صدار فدي  ار  . والًاب قد ي تحي من  َّل  الًهَه

َاِ ذلددَ ااِددتحءاا وااةتًددام. وإذا كددا  عزنددًا كددا  َشددد لًددههت ه، وإذا كايددَ الغرندد  
َعظددف، فددإ  كايددَ ذات م صددب  المددرََ هددي الاالبدد  كددا  َشددد، وإذا كايددَ جميلدد  كددا  
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، فدددإ  كدددا  ذلدددَ فدددي  ارهدددا وتحدددَ ةلمهدددا بحيدددث ا يخدددام  كدددا  َقددده  فدددي الًدددهَه
قَ بتغليددب األبددهاب وااةت دداظ مددن الددداخل  ال ضددءح  وا الًددهَر كددا  َبلددي، فددإ  اِددتْه

لرجل كمملهكها وهي كالحاكم  علءه اْلمَر ال اهءد  كا  َقه  َيضًا للالب، فإ  كا  ا
َ شديدَ العًب والمحب  للرجل قد امتأل قلاها من  كا  َبلي في الداعي، فإذا كايَ المَر
ةبدده فهدد ا اابددتالا الدد   صددار معدده مثددل المددريف ابددن المددريف ابددن المددريف ابددن المدددريف 

 (. 227صلهات هللا عليهف َجمعين  ، )ص
 ير األياءاا في تمهين البصيَر اا اري : ااِت ا َ من ِ 3 

َهمءد  البصديَر اا اريد  الهابءد  وال ءاِد  الحلءمد  المح مد  لقءدام الحضداَر  وقد تفلَ 
ددف  علءدده  -وت دديير َمهرهددا و فعهددا للت ددهق بددين األمددف فددي مهقددف ةضددار   خددر ليِه

د  المءدا  -ال الم  َت مهاهبه اا اري  وقدراته التخاءاء  والتدي تِ  الحضدار  . ونر
د  اقتصدا ي   ةين َشار بمًهَر ْمي د  وقددم يصدءح  غالءد  َيقد ت بدال  مصدر مدن كاْر

د  ْالرهر -تعال   -فا ة . قاِ  ِْ ْتف  َفدَ ْروْه فردي  د ريَن َ ََبدًا َفَمدا َةَصدد  ِر دب َ   َِ َرْعدهَ   َِ َتز  : }َقدا
د َِ  ََ ددر َذلرد دن  َبع  ْتف  َلْهدنس َّراس َقلردياًل َّراس َقلرياًل مرمسا تَدأ ْكْلهَ . ْْدفس َيدأ تري مر م  دَدا ن َيدأ ْكل َن َمدا َقددس ب  ن شر

ف:  ْ هَ {)يِه صر  (. 48-47مرمسا ْتح 
 تبصير المترنين بهد  األياءاا في ت خير المعاءات الااءعء  والمهار  المتاة :  4 

ددلءما   مددن َياءدداا هللا الدد ين َتق ددها ف دده   -عليهمددا ال ددالم  -ويعتاددر كددل مددن  او  ِو
خروا القدرات الما ي  والعي ء  كالريح والفن من َجل عماَر ا لص اعات واابتمارات ِو

األرض واختدددراق الم دددافات ويقددددل األغدددراض ب ددددرع  فائقددد  تزيدددد عددددن قددددَر ااي ددددا  
َ  يرءدهر َغدَ ْف -تعال   -الحديث. قاِ  د ًَ ثر َّرذ  َيَ  ْمَما ر فردي ال َحدر  َلء َماَ  َّرذ  َيح  ِْ : }َوَ اْوَ  َو

يَن{ )ااياءداا: ال   در دف  َشداهر مر َوْك سا لرْحم مرهر دَلء َماْ  َ اْوَ  -تعدال   -(، وقداِ 78َقه  ِْ : }َوَوررَث 
ددْل  ٍا َّر س َهددَ ا َلْهددَه ال َ ض  ددن  ْكددلَر َشددي  ددرر َوَْوتريَ ددا مر ددَب الاسي  َ ددا َم  ار َِ َيددا ََيرَهددا ال سدداْ  ْعلَرم  َوَقددا

 (. 16ال ْماريْن{ )ال مل: 
: }َيدددا َ اْوْ  َّريسدددا -تعدددال   -قاهدددءًا بدددين الخالئدددب، قددداِ  -علءددده ال دددالم  -و  فمدددا   ا 

داريلر  َِ ََ َعدن   دلس ْمف  َبي َن ال سا ر برال َحبَر َوا َتتسبر ر ال َهَه  َيْءضر ضر َفاة  َر  َجَعل َ اَب َخلرءَ ً  فري األ 
ر َلْهدد ُس دداريلر  َِ ددلرهَ  َعددن   يَن َيضر ر َّر س السدد ر { )َص: ُس َ ددابر َم ال حر يدن برَمددا َيْ ددها َيدده  ف  َعددَ ابن َشدددر

خر له هللا 26 الفباِ والاير تتفاوب م  ت داءحه وببا تده، قداِ  -عز وجل  -(. ِو
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لريَن{)األياءددداا: مدددن -تعدددال   - دددَر َوْك سدددا َفاعر َن َوالاسي  َِ ْيَ دددبَرح  َبدددا َيا َمدددَ  َ اْوَ  ال فر ر  دددخس َِ : }َو
 (. 79اْلي 
مدددن المعدددا   المتدددهفَر فدددي بيئتددده فاِدددتخدمها لصددد    -علءددده ال دددالم  - او  واِددت ا   

ددر ها وةلقهددا وكايددَ مددن قاددل صدد ائح، قدداِ   -الدددروع، وقيددل َيدده َِو مددن صدد عها ِو
ددددْتف  َشدددداكرْروَ { -تعددددال   ددددْلف  َفَهددددل  ََي  ِر ددددن  َبأ  ددددَ ْمف  مر صر َ دددداْه َصدددد  َعَ  َلْاددددهٍ  َلْمددددف  لرْتح  : }َوَعلسم 
ددَر 80)ااياءدداا:  نرددي َمَعددْه َوالاسي  ِْ ََوَر َبددا دداًل َيددا جر (. وقدداِ َيضددًا: }َوَلَقددد   َتي َ ددا َ اْوَ  مر سددا َفض 

َمْلددهَ   َمْلددها َصددالرحًا َّريَرددي برَمددا َتع  ددر  ر َواع  ر  فرددي ال س ددابرَغاٍت َوَقدددَر َِ َمددل   يددَد. ََ ر اع  َوَََل سددا َلددْه ال َحدر
{)ِبأ  يرن  (. 11-10َبصر

ِ  الهظائف الدييهي  والص ائ  المه ء  هدي مدن صدمءف العبدا َ التدي وا شَ َ  ممار  
َخداه  او   -   -ي جر عليها الم من َّذا قام بهدا لهجده هللا، ولد ا امتددح ياي دا محمدد 

َعاد البًر(، صححه األلبايي فدي الصدحءح   -علءه ال الم  - فقاِ ع ه: )كا   او  
 . 707برقف 
 ألياءاا في الهظائف المه ء : تمهين الرغب  في ااقتداا با 5 

فال بد من ااهتمام بالهظائف المه ء  وتًفء  األجءداِ لاليخدراط فيهدا وذلدَ ألهميتهدا 
َروع األمثدداِ فددي ذلددَ.  -علدديهف ال ددالم  -فددي صدد   الحضدداَر. وقددد هددرب األياءدداا 

رائدددًا فددي صدد اع  ال دد ن ون ائهددا ولدده خاددَر فددي  -علءدده ال ددالم  -فمددا  ياددي هللا يددهح 
تعدال   -قاء  الخًب والضرب بالحديد واِتخدام القار وغيره اةلدام صد عته. قداِ ت
دَ ْ  - َرْقدهَ . َوَيص  يَن َظَلْمها َّريسْهدف  ْمغ  ا  ري فري الس ر يرَ ا َوا ْتَخاطر ْي رَ ا َوَوة  ََ برَأع  ْ ل  َ  ر ال  : }َواص 

د َِ مرهر  ََ َوْكلسَما َمرس َعَلء هر َمأَلن مرن  َقه  ْ ل  د  ْمف  ال  دَخْر مر دَخْروا مر سدا َفإريسدا َي   َِ َّر   َت   دْه َقدا ْروا مر   خر
َخْروَ { )هه :  دٍر{ -تعال   -(. وقاِ 38-37َكَما َت   ِْ دَهاٍح َوْ  : }َوَةَمل َ اْه َعَلد  َذاتر ََل 

 (. 13)القمر: 
ا كايددا مدداهرين فددي فددن التًددييد والعمددرا  ع دددم -عليهمددا ال ددالم  -وإبددراهءف وإِددماعيل 
با دداا الايددَ الحددرام، فههددعا َِ دده وقهاعددده ون ءدددا  -عددز وجددل  -اِددتفابا ألمددر هللا 
يْل َرنسَ دا َتَقاسدل  مر سدا -تعال   -جدرايه.قاِ  دَماعر  ِ َر َوإر د دَن ال َاي  دَد مر ءْف ال َقَهاعر َفْ  َّرب دَراهر : }َوإرذ  َير 

ءْ  ال َعلرءْف{ )البقَر:  مر ََ ال س ََ ََي   (.127َّريس
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ل فقد اةترم رعدي الغد ف لمددَ  -علءه ال الم  -ِه  َما م  َةد َولي العزم من الِر
علءده  -عًر ِ هات وكا  ذلَ صداقًا لزواجه مدن َّةدد  ب دات األياءداا وهده شدعيب 

ددَد  اب َ تَدديس َهدداَتي نر َعَلدد  ََ   -تعددال   -، قدداِ -ال ددالم  ََ َّرة  َِ َّريَرددي َْرريددْد ََ   َْي مرَحدد : }َقددا
ْديري َتأ ْجَريري َْ  دَتفر َِ  ََ د َب َوَمدا َْرريدْد ََ   ََْشدبس َعَلء  دن  عر  ددر درًا َفمر  ً ََ َع د َفٍج َفدإر   ََت َمم  َمايرَي ةر

َواَ   َْ َفددال ْعددد  ََجَلددي نر َقَضددي  ََ ََيسَمددا األ  ََ َبي  رددي َوَني َ دد َِ َذلردد يَن. َقددا ددالرحر ددَن الصس ْ مر ُس َّر   َشدداَا 
ْ َعَل  َما َيقْ  ُس {)القصص: َعَليس َو ِْ َوكريلن  (. 28-27ه

ورعي الغ ف يعتار اليهم ع د البعَّ من الهظائف المه ءد  الههدءع  التدي يترفد  ع هدا 
المثيدر مددن المتددرنين، ولمددن الحضدداَر ا ت دتغ ي عددن َ  وظء دد  مه ءدد  صددغيرًَ كايددَ 

بالقدددرات وة ددن  -علءدده ال ددالم  -َو كايددَر. وفددي هدد ه القصدد  يظهددر معرفدد  شددعيب 
َهمء  اختءار الرجل الم اِب للملا  الم اِدب فدي اختءاره  وتهظء ه للااقات مما ياين 

مًددروع الا ددداا الحضددار . ومدددن مهاصددد ات الرجددل المه دددي كمدددا تاددين مدددن القصددد  َ  
 يله  قهيًا َمي ًا لمهاصل  العمل والح اظ عل  األماي . 
 ومن الفهايب المهم  في ااقتداا باألياءاا في ما يلي: 

 باألياءاا في التركيز عل  الص اعات الخ ء   والثقيل .  ااقتداا -َ
علءدده  -وذلددَ لحاجدد  األمدد  َّليهددا فددي عملءدد  ال هددهض الحضددار . ف اددي هللا ِددلءما  

َْوتي قدَر التحلف في الههاا، وكا  ِباقًا في اكتًام واِتغالِ يعم  الدريح  -ال الم 
َغراهدددده واِددددت ا  م هددددا هدددده ومفتمعدددده. قدددداِ  : }َولرْ ددددَلء َماَ  الددددرَريَح -تعددددال   -لخدمدددد  

ٍا َعالرمريَن{)ااياءدداا:  َ دا فريَهدا َوْك سددا برْلدلَر َشدي  ضر الستردي َباَرك  َر  ررهر َّرَلدد  األ  درر  بردَأم  دَ ً  َتف  َعاصر
َيا َ المهار  المالء  81 (. وكا  للًءاطين  ور باَر في ت ًءَ الحرك  ااقتصا ي  و 

َعمالهف والماءعدين ، ف-علءه ال الم  -لدول  ِلءما   مايها يعف المهظ ين الفا ين في 
ََ -تعال   -لرئء هف. قاِ  َمْلدهَ  َعَمداًل ْ وَ  َذلرد ينر َمن  َيْغهْصهَ  َلْه َوَيع  َءاطر ًس َن ال : }َومر

يَن{ )األياءداا:  رن -تعدال   -(. وقدداِ 82َوْك سدا َلْهدف  َةدافرظر يَح ْغدْدورَها َشدده  : }َولرْ دَلء َماَ  الدرَر
َمْل َبي َن َيَدي هر برإرذ  ر َرنَرهر َوَمن  َيدزر وَ  نَر َمن  َيع  َن ال فر ل َ ا َلْه َعي َن ال قرا رر َومر َِ رن َوََ غ  َرَواْةَها َشه 

ددن  َمَحارريددَب َوَتَماْريددَل  دداْا مر ًَ َمْلددهَ  َلددْه َمددا َي . َيع  يرر ددعر ددن  َعددَ ابر ال س ددْه مر ق  َيددا ْي ر رر دد  ْهف  َعددن  ََم  مر
َ اٍ  كَ  دْلهْر{ )ِدبأ َوجر ًس َ  ال َبا ر رًا َوَقلريلن مرن  بر َِ َ اْوَ  ْشل  َمْلها   َءاٍت اع  ِر ال َفَهابر َوْقْدوٍر َرا

12-13 .) 
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   َ ( اْليددات ال ددابق ، ويءمددا يلددي 1404، 597)ت-رةمدده هللا  -وقددد ف ددر ابددن الفدده
 بعَّ الًهاهد الحضاري  م ها: 

قرار وهده ال حدا  المد اب ةتد  صد   عين ال -علءه ال الم  -َجر  هللا ل لءما   -
الحديدد بغيدر يدار. يبقيدَ  -علءده ال دالم  -م ها ما َرا  من غير يار كما َلدين لدداو  

َْعادددي  تفدددر  ْالْددد  َيدددام و لءددداليهن كفدددر  المددداا، وإ  مدددا يعمدددل ال دددا  اليدددهم ممدددا 
 ِلءما . 

اوي  َ  الفن كايَ تا ي له الم اجد والقصهر، وقيل كايَ تص   لده صدهر الاده  -
ددءه و رجددات ِددريره مبالغددً  فددي األْبهدد  والعظمدد ،  والعقبددا  وال  ددهر وتضددعها علدد  كِر

 وه ا التصهير لف يلن محرمًا يهمئ . 
كايَ الفن تص   له قدورًا هخمً  ا ْي تااع تحريلها لثباتها ةت  َّيده لءأكدل مدن  -

 (. 438ص 6القدر الهاةد َلف رجل )ج
يث يتددءقن َ  مظدداهر األبهدد  والعظمدد  والددتحلف فدددي ومددن اِددتقَر التدداريخ القددديف والحددد

الفددن وركددهب الب دداط الريدداةي لددف تتء ددر أل  مددن الملددهب والعظمدداا فددي الحضددارات 
تعدال   -المختل   ولف تتهءأ ألرناب الحضاَر المعاصَر الممتلئ  غرورًا وع فهءدً . قداِ 

َِ َربَر اغ  ردر  لرددي وَ -علءده ال ددالم  -ةاكءدًا عددن ِددلءما  - ددي : }َقددا َهددب  لردي ْمل مددًا ا َي  َبغر
ََ ال َههسدداْب{ )ص:  دد ََ ََي  دددر  َّريسدد ددن  َبع  ََةددٍد مر (. قدداِ البخددار  ع ددد ت  ددير هدد ه اْليدد  35ألر

: )َّ  ع ريتدًا مدن الفدن ت لدَ -   -قداِ: قداِ:  -رهدي هللا ع ده  -عن َبي هريدَر 
م دده -ب وتعددال  تبددار  -علدي البارةدد  َو كلمدد  يحههدا لءقادد  علددي الصددالَ فدأمل  ي هللا

فددأر ت َ  َرنادده َّلدد  ِدداري  مددن ِددهار  الم ددفد ةتدد  تصددبحها وت ظددروا َّلءدده كلمددف 
}َربَر اغ  رر  لري َوَهدب  لردي ْمل مدًا ا  -علءه الصالَ وال الم  -ف كرت قِه َخي ِلءما  

دددر { )َص: مددن اْليدد  ددن  َبع  ََةددٍد مر ددي ألر  1( رواه البخددار  فددي كتدداب الصددالَ )ج35َي  َبغر
 .(82ص
 ااقتداا باألياءاا في مماِر  المهن التي تحتاج َّل  مهارات عقلء  عالء : -ب 

فه اب من المهن التي تحتاج َّعدا ًا خاصدًا وياهغدًا متميدزًا كالادب واله دِد  وهدي مدن 
صدد اع  ال دد ن،  -علءدده ال ددالم  -َعمدداِ األياءدداا التددي قددامها بها.وقددد علددف هللا يهةددًا 

 -طايبًا بًريًا يً ي المره  ذو  العاهدات بدإذ  هللا  -علءه ال الم  -وكا  بء   
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 -، ونلددي مددن معفزاتدده التددي  تدداه هللا َّياهددا َ  َةءددا األمددهات مددن قاهرهف.قدداِ -تعددال  
ََ -تعال   ْت ََ َّرذ  ََيسدد  ََ َوَعَلد  َوالردَدتر د َمتردي َعَلء  ْكدر  يرع  َيَف اذ  ءَ د  اب دَن َمدر  ْ َيدا بر ُس  َِ : }َّرذ  َقدا
يدلَ  برْروحر  ي فر َراََ َواا ر َمَ  َوالتسه  ل  ََ ال مرَتاَب َوال حر ْت اًل َوإرذ  َعلسم  در َوَكه   ال ْقْد ر ْتَملَرْف ال ساَ  فري ال َمه 

َك   يري َوْتا دررْئ األ  يري َفتَد  ْ ْخ فريَهدا َفَتْمدهْ  َطي درًا بردإرذ  ينر َكَهي َئ ر الاسي درر بردإرذ  ْلْب مرَن الاَر  َمدهَ َوإرذ  َتخ 
ددددَتْهف   ئ  ََ َّرذ  جر ددد ددددرائيَل َع    ِ َْ َب ردددي َّر دددد يري َوإرذ  َكَ    َت  بردددإرذ  دددررْج ال َمدددده  يري َوإرذ  ْتخ  دددَرَص برددددإرذ  َب  َواأل 

{ )المائدَ:  رن ْمارينن ح  يَن َكَ ْروا مر  ْهف  َّر   َهَ ا َّراس ِر َِ الس ر  (. 110برال َايَرَ اتر َفَقا
فقددد عمددل فتددَر ط هلتدده فددي رعددي الغدد ف،  -الم علءدده الصددالَ وال دد -َمددا ياي ددا محمددد  

 -ولمدا شدب عددن الادهق َوصدبح رجدداًل تهظدف فددي عمدل تفدار  فددي مِ  د  خديحدد  
. ولمددا  تدداه هللا ال اددَه كددا  مصدددره المعءًددي مددن الفهددا  فددي ِددايل -رهددي هللا ع هددا 

 هللا.
 )الفزا الراب ( - -ال مهذج الحضار  ااِالمي في ااقتداا بال اي محمد 

ال  خاتف األياءاا محمد ال  : - -معالف الترنهي  في ِر
ل وخداتف  -علءه َفضل الصالَ وال الم  -ول اي ا محمد  مزي  خاص  فهه َفضل الِر

الته الحضاري  بعَّ المعالف الترنهي  وهي:   ال ايين، وي ت بَ من ِر
َم  ألجءاِ الحضاَر 1   اتصافه باألخالق الال

ددددِه الحضدددداَر وةضددددا - -فمحمددددد  َهددددف مميزاتهددددا َيهددددا ةضدددداَر ِر َر ااِددددالم مددددن 
َخالقءددد ، وهددد ا خدددالم مدددا اكت دددف الحضدددارات الغدددابَر والمعاصدددَر مدددن ِدددلهكءات ا 

دِه الحضداَر ي  دده ، فدالم هج األخالقدي فددي - -َخالقءد . وخيدر شداهد علدد  ذلدَ ِر
 -لف يالغه بًر ولف يحصل علءه مخلهق، ويل ي شها َ خير الًداهدين  - -ةءاته 
دءٍف{ )القلدف:  -وتعال  ِبحايه  ََ َلَعَلد  ْخْلدٍب َعظر : }َوإريسد (. فقدد كدا  م هفده 4ةدين يقدِه
- -  الم هج األِ   ال   ب   خيدر ةضداَر َوخدرج َفضدل َمد ، فدال بدد مدن  راِدته

(:   وذلَ لما للهعي بهد ا المد هج مدن 1415وتأمله وفهف  قائقه. يقِه برغهث مبارب)
د ل دددد ن الدددددعهات وقددددهايين ال هضددددات وم دددداهج فقددده بصددددير وإ راب عميددددب وفهددددف ِدددددي

الاالغات ومقاصد الديايات َوخالق ال ءاِات وةاجات ال   ءات ومتالبات العقلءات 
لهكات األمف ال اجءات وشرائ  الرةم   قافات الفماعات ِو واِتعدا ات الًخصءات ْو

ألقددهاِ المء درات. ف دي المدد هج ال اده  ِددايل لهدايد  ال ددا  َّلد  األعمدداِ الصدالحات وا
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الصدددددددددددددددائبات والعبدددددددددددددددا ات الصدددددددددددددددحءحات والمعدددددددددددددددامالت ال افقدددددددددددددددات والمهاقدددددددددددددددف 
المرهءات...والم هج ال اه  له قدرته عل  تركيدب ةضداَر عالمءد  يمهذجءد  ت دتفيب 

دددِه 38لقدددايه  ال ادددَر العدددالمي  )ص هددده رائدددد األخدددالق فدددي هددد ه  - -(.فمدددا  الِر
علدديهف، ونهددد ه األخدددالق الحضدداَر، وعلددد  يهفدده َوِدددلهنه ترنددد  َصددحابه رهدددها  هللا 

َْددروا فددي األمددف والًددعهب التددي التقددها بهددا فددي ال ددلف والحددرب، فددي ال ددلف مددن خددالِ 
 التبا ِ التفار  وااقتصا   والم اكح ، وفي الحرب َْ اا المعارب والحروب. 

َه  2  َهدام الحضاَر - -َّبرا  لل ماذج واألمثل  التي تضحي من َجل 
تددرنين األوائددل فددي ملدد  وإعدددا هف للم ددتقال، والترنءدد  وذلددَ كمددا ةصددل مددن اختءدداره للم

الحضددداري  ت دددع  لا ددداا رجددداِ َقهيددداا يتحملددده  َببددداا الحءددداَ ويهاجهددده  المًدددلالت 
بم اقءددد  وشدددفاع ، وا يضدددع ه  َمامهدددا فيهرنددده  َّلددد  المخددددرات َو اايتحدددار كمدددا 

هدا مدن مهاقدف يحصل فدي الحضدارات الما يد . والدراِد  الترنهيد  لل ديَر ال اهيد  بمدا في
دِه َوفضدل صدداق   َوةداث ي بغي َ  تعا  الع ايد  الرائددَ أليهدا تمثدل ِديَر َكدرم ِر

ددِه هللا  بللمدد  التهةيددد، كايددَ  - -ومددن خاللهددا ْب يددَ َيددزه ةضدداَر. ولمددا صدددع ِر
َلددزاًا صدددع ب ءددا  الههدد  الفدداهلي الدد   عاشددته قددريش ومددن ةهلهددا مددن  تلددَ الملمدد  

رب مددن تلددَ الملمدد  َيهددا جدداات لتا ددي مدد هج ةءدداَ جديدددَ قبائددل العددرب، وقددد فهددف العدد
تعتمد في قهايي ها ولهائحها عل  غير ما اعتا وه من قءف ومبا  ا. وعلد  م داهءف هد ه 

دددِه هللا  ءاِددد  مدددن  - -الملمددد  ترندددَ الفماعددد  األولددد  مدددن صدددحاب  ِر بتهجءددده ِو
يَ َِ  عقدي  تً- -المرني الحضار  محمد  ب  بها الثل  . وفي العهد الملي َِْر

الم م د  وصدارت عليهددا وتحملدَ األذ  فدي ِددايلها. وفدي ملد  كددا  األِدلهب القر يددي 
والتاايب ال اه  يهددم َّلد  التم دَ بدالم هج والصدار علءده، ولدف تمدن األوامدر االهءد  
ددهف لهدد ه المرةلدد ، وفددي هدد ا مراعدداَ  قددد جدداات بالمهاجهدد  الع ددلري  فهددف لددف تتهءددأ ي ِه

-تعدال   -يمايء  وترنء  عل  الثبات والءقين. وفي مل  يِز قهلده للظروم الايئء  واا
َهددا ًا َكاريددرًا{ )ال رقددا :  ْهف  برددهر جر ددد  دد ر ال َمددافررريَن َوَجاهر  3(. قدداِ ابددن كثيددر )ج52: }فددال ْتار

(:  به َ  بالقر   . وةيث َّ  القر   كتداب هدايد  وعلدف ويءده األةلدام الدي ءد  321ص
  الفها  بالقر   هه يدهع مدن الفهدا  ال مدر  الد   يرندي األجءداِ والًرائ  الدييهي ، فإ

 عل  التال  للمقاصد العالء  والمراتب ال ايل . 
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 ااِت ا َ من مراةل ال يَر ال اهي  في وه  م اهج الترنء  الحضاري  3
َهدافددده الخاصددد  الم القددد  مدددن عقيدتددده ومبا ئددده، وهددد ا  فللمددد هج الحضدددار  ااِدددالمي 

  ْترندد  علءدده األجءدداِ. ومددا َجدددر َ  ي ددت يد الم ددئهله  عددن العملءدد  المدد هج هدده الدد 
الترنهيددد  مدددن المرةلددد  الملءددد  يءمدددا يتعلدددب بالم ددداهج واألِددداليب الترنهيددد . ومدددن ذلدددَ 
هدددروَر مخاطبددد  المتعلمدددين بمدددا ي اِددداهف ومراعددداَ َةدددهالهف خاصددد  ع دددد اابتدددداا فدددي 

 تقدر علءه اِتعدا اتهف. الالب فال يلل ههف ما اتحتمله َذهايهف َو ما ا 
وع دما ْفتحَ المِ    الترنهي  األول  فدي ااِدالم وهدي  ار األرقدف بدن األرقدف ةيدث 
تلقدَ الفماعد  الم دلم  األِدد  ال مريد  لتعدالءف الددين الفديددد، تًدرنها التحدرر الثقددافي 
في ظل م اخ فمر  َِّالمي خاِ من شهائب الم اخ الفاهلي المهنها. وهد ا التأِدء  

  المخلصين من َب اا الحضاَر َّل  ااِت ا َ من ه ه المِ    َّل  َّيفا  صروح يدف
ْقايء  ترنهي  معزول  في م اهفها َوِالياها عن محاهن العلمايءد  المداكَر، وذلدَ فدي 

 غير عزل  عن العلف واكتًافاته المتفد َ واختراعاته الم يدَ. 
 ف الحضاَرالع اي  بال ابغين والمهههنين ال ين تقهم عليه 4 

َهدددام الترنءدد  فددي العهددد الملددي خاصددً  ايتقدداا الع اصددر الفيدددَ َو مددا  وقددد كددا  مددن 
ي ددددم  فددددي العصددددر الحددددديث بددددالمهههنين َمثدددداِ َبددددي بلددددر وعثمددددا  وعلددددي وطلحدددد ، 
والحرص عل  َِّالم ص ا يد قريش كعمدر بدن الخاداب وعمدرو بدن العداص وغيدرهف. 

ملد  وكدا  لهدا  ور عظدءف يءمدا بعدد فدي وكايَ تلَ المهكب  يفهمًا تألألت فدي ِدماا 
َّقام  صرح الحضاَر ااِالمء  في المدي د ، وكدا  لهدف  ور فدي ترنءد  القدا َ والعلمداا 

ِه   َّل  الرفيب األعل .  - -ال ين ِاهمها في تأِء  الحضاَر بعد ايتقاِ الِر
 َرااِت ا َ من الم هج ال اه  في تقهي  الروابَ ااجتمابء  لثبات الحضا - 5 

فددالمفتم  الحضددار  ا يملددن َ  يقددهم َو يبقدد  َّذا كايددَ العالقددات بددين َفددرا ه تقددهم 
علدد  الصددراع والح ددد والبغضدداا. وفددي المدي دد  ال اهيدد  ْوهددعَ اللا دد  األولدد  للدولدد  
ااِددددالمء  الهليدددددَ فتحقددددب للم ددددلمين كءددددا  مصددددغر عاشددددها يءدددده  م ددددين علدددد   يدددد هف 

قَ بين الم َهليهف، وتْه ، تلَ الرابا  التي لف تعرفهدا مامئ ين بين   م ين رابا  األخَه
ولددن تصدددل َّلدد  م دددتهاها َ  مددن المفتمعدددات الحضدداري  ال دددابق  َو الالةقدد ، وكددده  
دهلهف وقددوتهف مفتمعدًا َّيمايءدًا يقدهم علد  الدهاا للمد م ين والادراا مدن المدافرين  م هف ِر
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  التحدرر ااقتصدا   ولمل م هف  وره في الا اا الحضار . وياِ الم لمه  في المدي د
ةيث عاشها في مفتم  خاِ من الرندا والمعدامالت المالءد  المحرمد  رغدف وجده  الثدرَو 

 اليهه ي  بفهارهف.
ددِه هللا  ددِه هللا  –وكددا  ِر ددًا للتاايددب المامددل للمًددروع  -ِر بتأييددد مددن الددهةي ةاِر

ه. يقددِه ااِددالمي فمددا  يهجدده وي صددح و يرشددد ويقددهم وي ددد  بأقهالدده َوفعالدده وتقريراتدد
 (: 1415برغهث مبارب )

ددِه   عامددًا هددي فددي جههرهددا  راِدد  فددي  23وةركتدده فددي   -–  َّ   راِدد  ِدديَر الِر
ددِه هللا( فأقهالدده  تًدليل ةضدداَر ون داا يمددهذج ةءدداتي جديدد بددد )ا َّلدده َّا هللا محمدد ِر

  هي القهاعد التي عليها ب   المفتم -–َوفعاله وتقريراته وشمائله وفضائله َوخالقه 
بههددد  مخاادددات  -علءددده الصدددالَ وال دددالم  -ااِدددالمي وعقدددد لا اتددده، فلدددف يلتدددف 

التغيير ونرامفه وم اهفه وكء ءاته ومهجباته، بل ِاهف في الا اا ةتد  وصدل بده َّلد  
-عددز وجددل  -المرةلدد  التددي َكمددل فيهددا مهمدد  الدداالغ الماددين التددي َمددره بهددا الخددالب 

صدددددلح  بخدددددالم الحضدددددارات التدددددي ..فمايدددددَ الحضددددداَر ااِدددددالمء  هدددددي ةضددددداَر الم
 (.43عاصرتها والتي يعاصرها يحن اليهم بعد َرنع  عًر قريًا من الزما    )ص

الته الخالدَ:  - 6  تبصير األجءاِ بخصائص ياي الحضاَر وِر
لف ي فل التاريخ أل  من المرنين َو العظماا ت صيالت ةءاتده و  قائقهدا كمدا ِدفل  

لدن أل  مًدههر، قادل َ  يادَر علد  م درح التداريخ ، ولدف ي - –لمحمد بن عاد هللا 
مهاقددددددف كايددددددَر، تدددددددِ علدددددد  َ  هدددددد ا ااي ددددددا  ِددددددءله  مددددددن الصدددددد َه ذو  التددددددأْير 
الحضدددار .ولف يلدددن ْيعلدددف َ  هدددد ا ااي دددا  ِدددهم يأتءددده يددددهم ي دددتحب يءددده ااهتمددددام 
 -وي دددتحب َ  ْتتددداب  تحركاتددده َو  ت ددداِ تصدددرفاته ااشدددا َ والتقددددير. وةتددد  األياءددداا 

ءقدد  ت اصدديل ال دد هات التددي عاشددهها قاددل  -هف ال ددالم علددي لددف ترصددد ل ددا المصددا ر الْه
 مبعثهف، ولف تتهفر معلهمات َكيدَ ت اعد عل  عرض ِيرتهف م   الها َ َّل  الهفاَ. 

دددفلتها كتدددب   - –َمدددا ياي دددا محمدددد  فلدددف تمدددن شدددار َن وا وار َن َّا وصدددلت ا ع ددده، ِو
ب علده الحضدار    - –قال البعث  َو بعدها. وتادَه  التاريخ وال ير ِهاًا م ها ما كا 

َعظددددف عظمدددداا التدددداريخ، وا عفددددب فددددي ذلددددَ فقددددد اختدددداره هللا  فددددي البًددددري  َ  يلدددده  
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دددمهه البًدددر    - –واصدددا اه وفضدددله علددد  العدددالمين. َوخدددرج  بعبا تددده َوخالقددده ِو
 يمهذج ال ر  الحضار  ال   َِ  الحضاَر المامل  الراقء . 

هه رائد الحضاَر ومرني رجالها في القديف والحديث، فالبد مدن   - –َّ  ياي ا محمد 
دديرته كددي تتعلددب بدده قلددهب  ذكددر صدد اته وشددمائله، وا بددد مددن تددر ا  َقهالدده َوفعالدده ِو

. ومددن ال ددال للهصددِه َّلدد  هدد ا الهدددم  - –األجءدداِ وتمتلدد ا ةبددًا بدد كر محاِدد ه 
مدن المدآْر والملدارم التددي    - –هده َ  يتعدرم المرندي والمترندي علد  مدا تحلد  بده 

َكرمه هللا بها، َو  يت كر ال ضائل التدي فضدله بهدا علد  العدالمين مدن الفدن واايد . 
: )َيددا ِدديد ولددد   م وا فخددر( رواه م ددلف فددي كتدداب ال ضددائل بدداب  - –وم هددا قهلدده 
 : )َيا ِيد ولد   م يهم القءامد  وا فخدر( رواه  - –. وم ها قهله  - –ت ضيل ياي ا 

(:   فددال يفدددَه 1405) -رةمدده هللا  -البخددار  فددي كتدداب األياءدداا. يقددِه ابددن القددءف 
ددددديد المدددددل َو ِددددديد ولدددددد   م    ألةدددددد قدددددَ َ  يقدددددِه عدددددن غيدددددره َيددددده ِددددديد ال دددددا  ِو

(. َومدا مدا ور  مدن ال هدي عدن الت ضدديل بي ده وندين األياءداا مدن َةا يددث 341ص2)ج
ت دددب علءددده، فقدددد قددداِ ابدددن ةفدددر : )ا ت ضدددلها بدددين األياءددداا( م - –مدددن يحددده قهلددده 

(:   قاِ العلماا في يهءه عدن الت ضديل بدين األياءداا: َّيمدا يهد  عدن ذلدَ مدن 1404)
يقهلدده بَريدده ا مددن يقهلدده بدددليل َو مددن يقهلدده بحيددث يدد    َّلدد  ت قددءص الم ضددِه َو 
َع، َو المددرا  ا ت ضددلها بفمءدد  َيددهاع ال ضددائل بحيددث ا  يدد    َّلدد  الخصددهم  والت ددا

دل َ ا  -تعال   -(. وهللا 446ص6م ضِه فضيال    )جْيترب لل دْل َفضس ِْ ََ الرر د : }ترل  يقدِه
َضْهف  َ َرَجات{)البقَر: من اْلي  ْ َوَرَفَ  َبع  ُس ٍَّ مر  ْهف  َمن  َكلسَف  َضْهف  َعَل  َبع   (. 253َبع 
قًا وةبدًا وا شَ َ  َّ راج هد ه المحتهيدات المعريءد  تزيدد المعلدف والمدتعلف َّيمايدًا وتصددي

، وا يدددزاِ المترندددي ي دددتزيد معرفدددً  فيزيدددد اتباعدددًا َّلددد  َ    - –واتباعدددًا ل اي دددا محمدددد 
َةدب َّلءده مدن كدل عزيدز وةايدب.    - –يرتقي في المحب  و يصدير خليدل الدرةمن 

وإذا ِددءار الحددب الهجدددايي قددددم َقددهاِ المصددا   َوفعالددده و رااه علدد  كددل مرغدددهب 
ا ي من َةدكف ةت  َكه  َةب َّلءه من والده وولده : ) - –مًته  ومحاهب. قاِ 

 ( كتاب اايما . 54ص1وال ا  َجمعين( رواه البخار  )ج
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ياءدده المددريف بخصددائص لددف يلددرم بهددا َةدددًا ا ملمددًا  -ِددبحايه وتعددال  -وقددد خددص هللا 
اًل. قاِ  ََ ال مرَتاَب َوا-تعال   -مقرنًا وا ياءًا مِر ْ َعَلء  ُس ََ َما َلدف  : }َوََي َزَِ  َمَ  َوَعلسَم ل  ل حر

ءمًا{)ال  اا: من اْلي  ََ َعظر ر َعَلء  ُس ْل  َلْف َوَكاَ  َفض   (. 113َتْمن  َتع 
( َ  هدد ه اْليدد  صددريح  فددي الم اهددل ، َو  هللا 660ذكددر العددز بددن عاددد ال ددالم )ت

(. ْددف ذكددر العديددد مددن الخصددائص التددي 33مددن وجددهه كثيددَر )ص   - –فضددل ياي ددا 
 وشرم ملايته وتميزه عل  جمء  الخلب، وم ها:   - –عل  عله مرتاته تدِ 
 َيه ِيد ولد   م، َوفضل الخلب، ونيده لهاا الحمد يهم القءام .  -
َّخباره َ  هللا غ ر له ما تقدم من ذيبه وما تأخر، ولف ْيخار َةد مدن األياءداا بمثدل  -

 ذلَ. 
يادي  عدَه م دتفاب  فمدل مد هف تعفدل َمته علد  ي  ده َّذ ْجعدل لمدل    - –َّيثاره  -

  عهته ش اعً  ألمته يهم القءام .    - – عهته في الديءا واختبأ 
وهدي    - –معفَز كل ياي تصرمَ وايقرهدَ، ومعفدَز ِديد األولدين واْلخدرين  -

 باقء  َّل  يهم القءام .  -القر   العظءف 
ا من بين يديه، ولف يثاَ ، وة ين الف ع َّلءه ويب  الما  - –ت لءف الحفر علءه  -

 ألةد من األياءاا مثل ذلَ. 
األمددهات الدد ين َةءدداهف مددن الم ددر باايمددا  َكثددر عددد ًا ممددن َةءدداهف بء دد  ةءدداَ  -

 األبدا . 
دددل ياي دددا محمددددًا  -تعدددال   -َ  هللا  - ِر دددل كدددل يادددي َّلددد  قهمددده خاصدددً  َو    - –َِر

 َّل  ال ا  كاف . 
بالاهر ونالها   المقد  )وهي في  -ءه ال الم عل -كلف مِه  -تعال   -َ  هللا  -

 ع د ِدَر الم ته  )وهي في ال ماا(.   - –األرض( وكلف ياي ا محمدًا 
دددله رةمدددً  للعدددالمين فأمهدددل عصددداَ َمتددده ولدددف يعددداجلهف َّبقددداًا -تعدددال   -َ  هللا  - َِر

  (.65-33عليهف بخالم من تقدمه من األياءاا فإيهف لما ْك بها عهجل مل بهف. )ص
ال  الحضاري  التدي قدام بهدا المصدا    ل دا َ     - –ونعد ه ا العرض المهجز للِر

يت دددااِ مدددا يصددديب ال ددديَر ال اهيددد  فدددي الم ددداهج الترنهيددد  اليدددهم؟ ومدددا المقددددار الممدددي 
والمء ي ال   تت اوله المتب الدراِء  في فصِه ومدار  العالف ااِالمي؟ ْدف مدا َْدر 
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متدددرنين علددد  ال دددهاا؟ ومدددا َْرهدددا فدددي ةءددداَ المعلمدددين معرفتهدددا فدددي ِدددلهب المدددرنين وال
 والمرشدين العاملين في مءا ين الدعَه والترنء  والتعلءف؟ 

َّ  مدددن واجدددب الم ددددئهلين والمدددرنين خاصددددً  َ  يح ددد ها التعامدددل مدددد  ال ددديَر ال اهيدددد  
وخصهصددًا فددي هدد ه المرةلدد  العصدديب  مددن ةءدداَ األمدد ، وإ  مددن المهمددات الهاجبدد  مددا 

 يلي: 
ومدا يفدب لده مدن ااجدالِ والتدهقير والتعظدءف بددو  غلده    - –رف  ةب ال اي مع -

 َو مبالغ . 
وصدحَ مدن   - –ب ِ الفهه  لتحليل المهاقف واألةداث التي مرت علد  ال ادي  -

 ِيرته ألخ  الدرو  والعار م ها. 
 وهديه في مختلف جهايب الحءاَ.    - –تايين م هج المصا    -
اقتدداا العملدي مدن جمءد  فئدات المفتمد  وخاصدً  المع يدين بالعملءدد  التركيدز علد  ا -

 الترنهي . 
رنددددَ ال دددديَر ال اهيدددد  جملددددً  وت صددددياًل بال دددد ن الرنايءدددد  لالِددددت ا َ م هددددا فددددي ةركدددد  -

 ااصالح والتغيير الحضار . 
ِه  - تدريب َصحابه علد  الا داا والتعميدر، وكءد     - –َّبراَ كء ء  مماِر  الِر

الفهددا  والم دداح، ومددن األمثلدد  علدد  ذلددَ ع ددد ب دداا الم ددفد َوْ دداا ة ددر   رنهددف علدد 
الخ دددق، ومهاق دده الًددفاع  وال ايلدد  َْ دداا الغددزوات كمددا ةصددل فددي غددزَو ة ددين َوةددد 

 وفتح مل . 
 http://www.propheteducation.com           

  وووووووووووووووووو
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 والسالمجوانب الخصوصي  عي زواجه وزوج ته ةليه الصالة 
 
علدد  غيددره مددن البًددر، -   -كثيدرَن هددي الخصددائص التددي مَيددز هللا بهددا ياَءده محمدددًا  

َّظهارًا لقدره وملايته، وإعالًا لمرتاته وشأيه، وم  جايب مهف من تلَ الخصهصدءات، 
وةاجتده َّلد  الدزواج مدن ال  داا وال دلن َّلديهَن  -   -وهه الفايب المتعَلب ببًدرَيته 

 ًر، تلاءً  ل داا ال اَر، وتحقءقًا للراة  ال   ء  والامأيي   القلاء . كغيره من ب ي الب
دهم ي ددتظف ةددديث ا عددن هد ا الفايددب فددي َرنعدد  محدداور، يت داِو فددي كددل واةددد م هددا  ِو

 وةهله وقَهته. -تعال   -َّةد  تلَ الخصهصَءات، م تعي ين بالل 
 الزواج بأكثر من َرن   

بأكثر من َرن ، وذلَ َيه معصهم مدن الفدهر ، َّباة  الزواج -   -فمن خصائصه 
َيفاتده المتعدَد َ مدن مصدالح  ال   قد يق  يءه غيره في جايب ال  اا، َّهافً  لمدا فدي 
، وفددي ظَلهددا تحَققددَ المثيددر مددن  عامدد   عددَ َّليهددا الحاجدد  واقتضددتها ظددروم الدددعَه
ه األهددددام المهمددد ، والتدددي كدددا  م هدددا: يًدددر الددددعَه ااِدددالمء ، ويقدددل جهايدددب ةءاتددد
الخاصد   اخدل َّطددار بيتده َّلدد  األمد  مددن بعدده، ونءددا  بادال  الحقددهق المقدَرَر للتاَ ددي 

َواجه بزي ب ب َ جحش  ، واارتباط بعد  من القبائدل -رهي هللا ع ها  -من خالِ 
ورجالهدا بالمصداهَر ممدا يعادي الددعَه قدَه وم عد ، وقدد تدَف ب دَ هد ه المعدايي وغيرهددا 

َواج ال اي في مهههٍع بع ها :   شاهات ةه   ِ-   -   
دِه هللا  تدزَوج َّةدد  عًدَر امدرََ، تدهفي عدن ت دٍ  مد هَن:  -   -ومن المعلدهم َ  ِر

دده َ  َي ددب ب ددَ جحددش، َوم ِددلم  وصدد ء  َوم ةايبدد ، ومءمهيدد  ِو عائًدد  وة صدد  و
َا  المعا  .   وجهيري ، كما ذكر ابن ةفر في  فتح البار   وابن القءف في  

  قاِه الهاهب  ي  ها له 
َبدداح ل اَءده َ  يتدزَوج بمددن تهدب ي  دها لدده -تعدال   -َ  هللا  -   -ومدن خصائصده 

: }وامرََ م م   َّ  وهاَ ي  دها لل ادي َّ  -تعال   -من غير صداٍق، وذلَ في قهله 
(، وقهلددده: 50َرا  ال ادددي َ  ي دددت محها خالصددد  لدددَ مدددن  و  المددد م ين{ )األةدددزاب: 

 (. 51ًاا{ )األةزاب: }ترجي من تًاا م هن وت و  َّلءَ من ت



 1353 

َورا هددا ل   دده فدددال يفددب علءدده َ  يعايهدددا  -   -فددإذا فَههددَ المددرََ ي  دددها لل اددي 
صددداقًا، بخددالم مددا لدده فَههددَ ي  ددها َّلدد  رجددل  خددر فإيدده متدد   خددل بهددا وجددب لهددا 

ِه هللا  رهدي هللا  -في بروع ب َ واشدب األشدفعء   -   -مهر مثلها، كما ةلف ِر
 اًل فتهفي قال َ  يدخل بها. لما فَههَ رج -ع ها 

َم شددريَ خهلدد  ب ددَ ةلددءف بددن َمءدد   -   -ومددن ال  دداا الالتددي وهددان َي  ددهَن لدده 
فقالَ: يا  -كما في صحءح البخار   -، َّذ جاات َّلءه -رهي هللا ع ها  -ال لمء  

ِه هللا، جئَ ألهب لَ ي  ي، ف ظر َّليها  فصَعد ال ظر َّليها وصَهنه، ْدف -   -ِر
 ها ولف يقالها. ايصرم ع 

دِه  -   -وم ها تلَ المرََ التي جاات َمها َّل  ال اي  تعرهها علءه، فقالَ: يا ِر
فآْرتدَ بهدا، ولدف تدِز  -وذكدرت مدن ة د ها وجمالهدا -هللا، اب   لي ص اتها ك ا وكد ا 

تمدةها ةت  ذكرت َيها لف تمرض ولدف تًدتَ شديئا قدَ، فقداِ لهدا: )ا ةاجد  لدي فدي 
 د. اب تَ( رواه َةم
في قادِه الهاهبدات َو رَ هدن، وجعدل مدرَ  ذلدَ َّلد  مًديئته  -   -وم  تخيير ال اي 

:   لف -رهي هللا ع هما  -ورغاته، َّا َيه لف يقال واةدَ م هَن، كما قاِ ابن ببا  
امرََ وهادَ ي  دها لده، ولدف يلدن ع دده امدرََ َّا بعقدد ال مداح  ، -   -يلن ع د ال اي 

َي ب ب َ خزيمد  الهاللءد  َّةدد  تلدَ الهاهبدات، فدإ  صدَحَ  ِه  ما ْي كر من كه  
 َوج  له.  -   -تلَ الرواي  فتمه  هي الهةيدَ من الهاهبات التي قالها ال اي 

َواجه من بعده   تحريف َ
ددِه هللا  مددن  -   -َجمدد  العلمدداا قاطبدد  علدد  تحددريف الددزواج ممددن تددهفي عدد هن ِر

َواجده  َواجه تحريمًا م نددًا، أليهدن َ  -فدي الدديءا واْلخدَر، وفدي ذلدَ تاييدبن لخداطره َ
، وصددءاي ن لف ابده ومقامدده، وةمايد ن لدده مدن األذ  فددي عرهدده -علءده الصددالَ وال دالم 
َواجده -تعدال   -بعد مهتده، قداِ  دِه هللا وا َ  ت محدها َ : }ومدا كدا  لمدف َ  تد ذوا ِر

 (. 53من بعده َبدا َّ  ذلمف كا  ع د هللا عظءما{ )األةزاب: 
َوجاتدده فددي مقددام األمهددات للمدد م ين، فقدداِ  -ِددبحايه وتعددال   -  هللا ْددف َّ  -جعددل 

َواجدده َمهدداتهف{ )األةددزاب: -ِددبحايه  (، فاقتضدد  ذلددَ َ  يلدده  الددزواج مدد هَن 6: }َو
 بم زل  الزواج من األمهات. 
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ون لَ تفب لهدَن بمهجدب هد ه األمهمد  جملد  مدن الحقدهق كدااةترام والااعد ، ولدزوم 
فيل،  و  َ  يع ي ه ا الهصف ْاهت َةلام َمهم  ال  دب ومدا ت دتلزمه التهقير والتب

مدن جدهاَ الخلدَه بهددَن، َو ايعقدا  المحرمَءد  َو تحدريف الددزواج مدن َخدهاتهن وغيدر ذلددَ 
 من األةلام. 

َواجه من غير الم لمات    تحريف 
َيهددا : }يددا -تعددال   -ةدَرم هللا علدد  ياَءدده الددزواج مددن غيددر الم دلمات، وذلددَ لقددِه هللا 

َواجَ الالتي  تيَ َجهرهن وما ملمَ يمي َ مما َفداا هللا علءدَ  ال اي َّيا َةلل ا لَ َ
ون ددات عمددَ ون ددات عماتددَ ون ددات خالددَ ون ددات خااتددَ الالتددي هدداجر  معددَ وامددرََ 
م م دددد  َّ  وهاددددَ ي  ددددها لل اددددي َّ  َرا  ال اددددي َ  ي ددددت محها خالصدددد  لددددَ مددددن  و  

فدي ت  دير اْليد :  -رهي هللا ع همدا  -ببا   (، وقاِ ابن50الم م ين{ )األةزاب: 
   ةرم علءه كل ذات  ين غير ااِالم  . رواه الترم  . 

َوجات ال اي  في الديءا يرافق ه في الفَ  ، وذلَ ا يله  َّا لمن كايدَ -   -ْف َّ  
هًا. -   -م م   بالل رَنا ونااِالم  ي ا ونمحمد   ياَءا وِر

َواج ال اددي مددن َمهددات المدد م ين قددد اكت  تدده اختصاصددات ا  -   - وهلد ا يددر  َ  
ت بغي ألةد من بعده، ولعل هللا يء ر ل ا وق ات َخر  يدتَمف فيهدا هد ا المههدهع، وهللا 

 المهَفب.
 16/11/2006 
 http://www.islamweb.net        :المصدر 

 وووووووووووووووووو 
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 خصوصي ت الرسو  
 
بخصددائص كثيددَر ، فهدده ِدديد ولددد   م، وخدداتف  -   -خددص هللا تعددال  ياءدده محمدددًا  

ددِه هللا  دل َّلد  ال دا  َجمعددين، قداِ تعدال : } قدل يددا َيهدا ال دا  َّيدي ِر ال ايدين، ومِر
 (158َّلءلف جمءعا { )األعرام :

واجبدات كثيددَر، يفدب القءددام بهددا  -   -وممدا ا شددَ يءده، َّ  علي ددا تفداه هدد ا ال اددي 
مدا َخادر، وطاعتده يءمدا َمدر، واجت داب مدا يهد  ع ده وتحقءقها، فدال بدد مدن تصدديقه يء

َجر .  و
دهل ا  َ  يحقدب محاتده اعتقدا ًا وقدهًا وعمداًل ،  -   -وك لَ ممدا يفدب علي دا تفداه ِر

دِه هللا  ) ايد من َةددكف ةتد   - -ويقدمها عل  محب  ال    والهلد والهالد، قداِ ِر
 البخار  و م لف . َكه  َةب َّلءه من ولده ووالده وال ا  َجمعين ( رواه 

ومن المعلهم َ  مدن َةدب شديئًا  ْدره و ْدر مهافقتده وإا لدف يلدن صدا قًا فدي ةبده وكدا  
 تظهر عالم  ذلَ علءه.  – –مدبءًا لمحاته، فالصا ق في محب  ال اي

 :-   -وإلءَ َخي القارئ بءا  تلَ العالمات الدال  عل  محاته 
والتم ددَ ب دد ته ، واتبدداع َقهالدده َوفعالدده ،  -   -* َِو تلددَ العالمددات ااقتددداا بدده 

وطاعتدده، واجت دداب يهاهيءدده ، والتددأ ب بآ ابدده فددي ع ددره وي ددره ، وم ًدداه وملرهدده ، 
فمن المتاب، قهله ِبحايه: } قدل َّ   –   –وشاهد ه ا من كتاب هللا ومن ِ   ياءه 

لقدد كددا  لمددف ( وقداِ تعددال : } 31ك دتف تحادده  هللا فداتبعهيي يحاددبلف هللا { ) ِ عمددرا :
دددِه هللا َِدددَه ة دددد   لمدددن كدددا    يرجددده هللا واليددددهم اْلخدددر وذكدددر هللا كثيددددرا {  فدددي ِر

) اي من َةدكف ةت  يله  ههاه تبعدًا لمدا جئدَ   ( ، ومن ال    قهله 21)األةزاب:
 به ( صححه ال هو  في األرنعين وهع ه  خرو . 

شديئًا َكثدر مدن ذكدره َوةدب * وم ها ااكثار من ذكره ، والتًدهق لرؤيتده ، فمدن َةدب 
لقائه ، قاِ ابن القءف رةمه هللا :   كلما َكثر من ذكر المحاهب واِتحضداره فدي قلبده 
، واِتحضددار محاِدد ه ومعايءدده الفالبدد  لحبدده ، تضدداعف ةبدده لدده ، وتزايددد شددهقه َّلءدده 

 واِتهل  عل  جمء  قلبه   . 
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َهلده ، و  –   –* ومن عالمات محاتده  َبلدي ذلدَ مدا َْ د  علءده الث داا علءده بمدا هده 
رنه جل وعال به ، وما َْ   به هه عل  ي  ه ، َوفضل ذلَ : الصالَ وال الم علءده 
، ألمدر هللا عزوجدل ، وتهكيدده ، قداِ ِدبحايه: } َّ  هللا ومالئمتده يصدله  علد  ال ادي 

دلمها ت دلءما { )األةدزاب: ( ف دي هد ه اْليد  َمدر 56يا َيها   ال ين  م ها صلها علءده ِو
البخيدل مدن ْذكردرت ع دده فلدف ْيصدلر علدي ( )   –   –صالَ علءه، له ا قاِ ال ادي بال

 رواه الترم   .
قددداِ هللا تعدددال : } فدددال ورندددَ ا ي م ددده  ةتددد   –   –* وم هدددا التحددداكف َّلددد  ِددد ته 

يحلمهب يءما شفر بي هف  ْف ا يفدوا في َي  دهف ةرجدا ممدا قضديَ وي دلمها ت دلءما 
 (.65{ )ال  اا:
من  ِ بيته وصدحابته مدن  -صل  هللا علءه و ِلف  -ها محب  من َةب ال اي * وم 

دداهف، والدددفاع  المهدداجرين واأليصددار ، وعددداَو مددن عددا اهف ، ونغددَّ مددن َبغضددهف ِو
 ع هف، وااهتداا بهديهف وااقتداا ب  تهف .

وذلددَ بحمايتهددا مددن ايتحدداِ  –   –* ومددن تلددَ العالمددات الدد سبر والدددفاع عددن ِدد ته 
مبالددين، وتحريدد  الغددالين وتأويددل الفدداهلين، ور  شدداهات الزيا قدد  والادداغين ونءددا  ال

 َكاذياهف. 
فدددال يددد كر اِدددمه مفدددر ًا بدددل يهصدددف بدددال اَه َو  –   –* وم هدددا التدددأ ب ع دددد ذكدددره 

ددددِه هللا، ويحدددده ذلددددَ ، والصددددالَ علءدددده ع ددددد ذكددددره ،  ددددال  ، يءقدددداِ : ياددددي هللا، ِر الِر
 الم تحب  .  وااكثار من ذلَ في المهاه 

بلغددها : )  –   –وتالءغهددا وتعلءمهددا لل ددا  ، فقددد قدداِ  –   –* وم هددا يًددر ِدد ته 
 ع ي وله  ي  ( رواه البخار  و م لف .  

فتأمددل َخددي القددارئ تلددَ العالمددات ، واةددرص علدد  تحقءقهددا وتعظءمهددا ، واعلددف َ    
، ولم هددا طاعددد  هلل المحبدد  لء ددَ تددرايءف تغ دد  ، وا قصددائد ت ًددد ، وا كلمددات تقدداِ 

هله  ،  وعمل واتباع ، وتم َ واقتداا، ي أِ هللا َ  يعي  ا وإخهاي ا علد  التدزام   وِر
 ما ةيي ا .  ِ   ياي ا 

غيددر مددا ذكريددا َيدده َِو مددن ت ًددب ع دده األرض يددهم القءامدد ،  - -فمددن خصائصدده 
 ف ي الحديث ) فأكه  َِو من ت ًب ع ه األرض ( رواه البخار . 
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َيددده َكثددر ال دددا  تبعددًا يددهم القءامددد  ، فعددن َيددد  بددن مالدددَ  - -خصائصدده  ومددن   
ددِه هللا  : ) َيددا َكثددر األياءدداا تبعددًا يددهم القءامدد  ( رواه   رهددي هللا ع دده قدداِ: قدداِ ِر

 م لف .  
دِه هللا  : ) َرجدده َ    وعدن جدابر بدن عادد هللا رهدي هللا ع دده قداِ: ِدمعَ ِر يقدِه

َهدل الف د ، قداِ: فماريدا، قداِ: َرجده َ  يله  مدن يتبع دي مدن َمتدي يدهم ا لقءامد  رند  
َهددل الف دد ، قدداِ: فماريددا ،قدداِ: َرجدده َ  تمهيددها الًددار ( ، رواه اامددام  يلهيددها ْلددث 

 َةمد ، وصححه شعيب األري وط .
يهم القءام ، وهه ِيد ولد   م،  --ْف ََّ  األياءاا عليهف الصالَ وال الم تحَ لهائه 

دِه هللا  ونيده لهاا الحمد، كما  صح في ةديث َبي ِعيد رهدي هللا ع ده قداِ: قداِ ِر
  ، َيا ِيد ولد   م يدهم القءامد ، ونيدد  لدهاا الحمدد وا فخدر، ومدا مدن يادي يهمئد ( :

رواه    م فمددددن ِددددهاه َّا تحددددَ لددددهائي، َويددددا َِو مددددن ت ًددددب ع دددده األرض وا فخددددر (
 الترم   ، وقاِ:ةديث ة ن صحءح، وصححه األلبايي . 

: ) َويا َيه َِو من ي تح له باب الف   فيدخلها، كما قاِ  - -ن خصائصه وم   
 َِو من يقرع باب الف   ( رواه م لف .

َِو مددن يًدد   ، ويًددَ   فددي الف دد  ، فعددن َيدد  بددن مالددَ رهددي هللا ع دده   وهدده    
ددِه هللا   : ) َيددا َِو ال ددا  يًدد   فددي الف دد ، َويددا َكثددر األياءدداا تبعددا (قدداِ : قدداِ ِر

 رواه م لف. 
التي اختصه هللا بها  و  غيره مدن األياءداا، ذكرياهدا  --تلَ هي بعَّ خصائصه 

عل  وجه ااجماِ لتمه  عل  بي د  مدن َمرهدا، ويحيدل ت صديل القدِه فيهدا َّلد  شدراح 
الحددديث. وفق ددا هللا جمءعددًا لمعرفدد  قدددر هدد ا ال اددي، وملايتدده التددي َكرمدده هللا بهددا بددين 

يه ااقتداا بدهديه، وال دير علد  يهفده، ف دي ذلدَ ال دالح وال فداح} خلقه، َولهم ا ِبحا
 ( والحمد هلل رب العالمين .54وإ  تاءعهه تهتدوا { )ال هر :

 وووووووووووووووووو 
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  التشريعي   خص ئص الرسو  
 

ددهله المددريف  ددِه التًددريعء ، الخصددائص التددي اخددتص هللا بهددا ِر  يع ددي بخصددائص الِر
 يددب األةلددام والتًددري ؛ وهدد ه الخصددائص م هددا مددا اخددتص هللا بهددا والتددي تتعلددب بفا

ياءه  و  غيره من األياءداا، كمًدروبء  الصدالَ فدي كدل ملدا ؛ وم هدا مدا اختصده هللا 
 بها  و  َمته، كمًروبء  الزواج بأكثر من َرن  .

، َ  هللا تعدال  َةدل لده فمن الخصائص التًريعء  التي اختص هللا بها ياءده محمدًدا 
قتدداِ فددي ملدد  ِدداع  مددن يهددار، ولددف يحددل القتدداِ فيهددا ألةددد قالدده وا بعددده؛ جدداا فددي ال

الحديث: ) فإ  ه ا بلد ةرمه هللا يهم خلب ال دماوات واألرض، وهده ةدرام بحرمد  هللا 
َّل  يهم القءام ، وإيه لف يحل القتاِ يءه ألةد قالي، ولف يحل لي َّا ِاع  من يهدار، 

 م القءام  ( رواه البخار  و م لف .   فهه ةرام بحرم  هللا َّل  يه 
َواجه  هل ا المريف؛ مًروبء   .   ومن الخصائص التًريعء  لِر بأكثر من َرن  ي َه

 وه ا َمر  لَ علءه األةا يث، َوجمعَ األم  عل  ْاهته ووقهعه . 
 َما الخصائص التًريعء  التي اختص هللا بها ياءه مد  َمتده، ف د كر م هدا اختصاصده 

  بفدددهاَ الصدددالَ فدددي َ  ملدددا  مدددن األرض، ولدددف تفدددز الصدددالَ فدددي الًدددرائ  َومتددده
ال ابق  َّا في َماكن محد َ ومعي  ؛ فالم لف َّذا َ ركته الصالَ في ملدا  مدا، َمل ده 
َ  يصددلي فددي ذلددَ الملددا ، وا يًددترط لصددح  صددالته َ  يصددليها فددي ملددا  محددد ، 

فًدا وطههًرا، فأيمدا رجدل مدن وقد قاِ علءه الصالَ وال الم: ) وْجعلَ لي األرض م 
 َمتي َ ركته الصالَ فلءصلَر ( رواه البخار  و م لف .  

وألمتدده الغ ددائف التددي يل دداهيها ةدداِ الفهددا ، ولددف يحددل هللا   وكدد لَ َةددل هللا ل اءدده  
ِه هللا  : ) وَْةلدَ ؛ وفي ه ا المع   يقِه ال ادي الغ ائف ألةد من األياءاا غير ِر

 حل ألةد قالي ( رواه البخار  و م لف .  لي المغايف، ولف ت
  وهدده َيًضددا خصهصددء  ألمتدده، َ  َجددر الصددالَ فددي م ددفده   وممددا اخددتص بدده 

يح دب بدأجر َلدف صدالَ فدي غيدره مدن الم داجد، عددا الم دفد الحدرام؛ ْادَ هد ا فدي 
ددِه هللا  ، عددَ َةا يدث، م هددا ةدديث ابددن ببدا  رهددي هللا ع همدا، قدداِ: ِدمعَ ِر
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: ) صالَ يءه َفضل من َلف صالَ يءما ِهاه من الم اجد، َّا م فد المعب  (  يقِه
 رواه م لف .

َومته، يهم الفمع ، فإ  هد ه   ومن الخصائص التًريعء  التي اختص هللا بها ياي ا 
الخصهصء  لف تمن ألةد قاله مدن األياءداا؛ يقدِه علءده الصدالَ وال دالم: ) َهدل هللا 

لليهه  يهم ال اَ، وكا  لل صار  يدهم األةدد، ففداا عن الفمع  من كا  قال ا، فما  
هللا ب ا فهدايا هللا ليهم الفمع ، ففعل الفمع  وال اَ واألةدد، وكد لَ هدف تبد  ل دا يدهم 
َهدددل الدددديءا، واألولددده  يدددهم القءامددد ، المقضدددي لهدددف قادددل  القءامددد ، يحدددن اْلخدددرو  مدددن 

 الخالئب ( رواه م لف . 
ددَ فددي تًددري  األةلددام؛ هللا بهددا ياءدده  ومددن الخصددائص التًددريعء  التددي َكددرم ، التِه

لء دددَ باألةلدددام الًددداق  التدددي يًدددب فعلهدددا علددد  ال  ددده ،   فأةلدددام شدددريع  محمدددد 
وتم عها من ااِتمرار فيهدا، والددوام عليهدا؛ وهدي َيًضدا لء دَ باألةلدام الخ ء د  التدي 

دًاا، بدين هد ه وتلدَ؛  ا ت من وا تغ ي في شديا، بدل جداات َةلدام هد ه الًدريع  ِو
فهي َةلام تلاي ةاجدات الدروح والف دد، وت دتفيب لمتالبدات الدديءا واْلخدَر، وتفمد  
داا {  بين خصهصدء  ال در  وعمهمءد  المفتمد ؛ قداِ تعدال : } وكد لَ جعل داكف َمد  ِو

 (؛ وذلَ بخالم ما علءه األمر في َةلام الًرائ  ال ابق  .143)البقَر:
 ِدبحايه قدد َةدل لهد ه األمد  كثيدًرا ممدا وقد وهح ه ه الخصهصء  التًدريعء ، َ  هللا

ةرمدده علدد  األمددف قددالهف؛ قدداِ تعددال : } ويحددل لهددف الايبددات ويحددرم علدديهف الخبائددث 
 ( . 157ويض  ع هف َّصرهف واألغالِ التي كايَ عليهف { )األعرام:

ولف يفعل هللا عل  ه ه األم  في تمالء  الًرع ةرًجا ومًق ، بدل جعدل تمدالء  هد ا 
  علدد  الء ددر والتء ددير، ولددء  علدد  الع ددر والتع ددير، قدداِ تعددال : } ومددا الدددين قائمدد

( وقدداِ: } يريددد هللا بلددف الء ددر وا يريددد 78جعددل علددءلف فددي الدددين مددن ةددرج { )الحددج:
 ( .185بلف الع ر { )البقَر:

ْدف كددا  مددن خصددائص شددريع  ياي ددا علءدده الصددالَ وال ددالم، َيهددا لددف تحاِددب الملل ددين 
َخااا وقعَ م هف عل  ِايل الخاأ وال  ءا  وااكراه؛ َويًضا لف عل  ما ارتماهه من 

؛ بدل َكثدر مدن ذلدَ، فدإ  مدن  تحاِاهف عل  ما  ار في َي  هف من ِدها فعدل َو قدِه
يددده  فعدددل ِددديئ ، لم ددده لدددف ي علهدددا، لدددف يلتاهدددا هللا علءددده ِددديئ ، بدددل كتاهدددا لددده ة ددد  ؛ 
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ا هللا لده ة د  ، فدإ  عملهدا ونالمقابل فإ  من يده  مد هف فعدل ة د   ولدف يعملهدا، كتاهد
 كتاها له عًر ة  ات، وهللا يضاعف لمن يًاا . 

تخ ء  الصالَ الم روه  من خم ين صدالَ َّلد  خمد    ومن خصائص شريعته 
صلهات فقَ في اليهم والليل ، وقدد كايدَ فدي األمدف ال دابق  َكثدر مدن ذلدَ، كمدا ي يدده 

ددد  علءددده ال دددالم ب اي دددا محمدددد  اا صدددعه ه َّلددد  ال دددماا ليلددد  ، َْ دددةدددديث لقددداا مِه
 ااِراا، ولقائه بعد  من األياءاا . 

فهدد ه الخصددائص التًددريعء  التددي َكددرم هللا بهددا هدد ه األمدد ، َّيمددا ةصددلَ لهددا لملايدد  
، وم دزلته ع دد هللا ِدبحايه، فمدا  َّكدرام هللا ِدبحايه ل اءده محمدًدا َّكراًمدا ألمتده، يايها 

، ولعددل فددي قهلدده تعددال : } هللا لهدد ا ال اددي وكددا  َّكددرام هدد ه األمدد  مددن جملدد  َّكددرام 
 ( ما يًير َّل  ه ا المع   .5ول هم يعاءَ رنَ فتره  { )الضح :

 وووووووووووووووووو
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 خص ئص الرسو  الجساي 
 
تقَدم الحديث في مهاه  ِابق  عن جملد  مدن الخصدائص ال اهَيد  الًدري   فدي شدَت   

الدالدد  عليهددا والمهَهددح  لحقءقتهددا، ونددين الفهايددب، َوور يددا فيهددا مددن اْلْددار واألخبددار 
، والمتعَلقد  بف دده الًدري  ومدا امتداَ بده -   -يدي ا جايدبن  خدر مدن خصهصدَءاته 

 في خلقته عن غيره، ويَتضح ذلَ من خالِ الهق ات التالء : 
 ات اع مدارب الحَ  لديه  

د  مدد   -   -من المملن القِه َ  مقدام ال ادَه يقتضدي َ  تمده  مددارب ال ادي  َِو
مما هي علءه في المعتا ، وذلدَ ةتد  يدتمَلن مدن التعامدل مد  عدالف الغيدب، ومدن ه دا 

علءده  -َّعددا ًا خاَصدًا يتدءح لده تلَقدي الدهةي مدن جاريدل  -ِبحايه وتعال   -َعَده هللا 
ورؤيتده وال دماع م ده، ومدا يتبعده مدن رؤيد  مدا ِدهاه مدن الغياَءدات كالمالئمد   -ال الم 

ن، َو ِماعه لع اب القار ويحهه، فمدا  مدن الااءعدي َ  ي دم  مدا ا والفَن والًءاطي
 ي معه غيره، َو يبصر ما ا يبصره ِهاه. 

 -علءده ال دالم  -لفاريدل  -   -وعلد  هد ا األِدا  جداات الروايدات لتقدَرر رؤيتده 
علديهف ال دالم  -، ورؤيتده للمالئمد  -َْ اا تلَقي الهةي ِدهاا ع دد مبعثده َو بعدد ذلدَ 

ت ايد الم م ين يهم بدر، ورؤيتده ابلدء  لع ده هللا ةدين تعدَرض لده فدي صدالَ  وهي -
 الم هم، وغيرها من المهاه . 

كا  ير  ال ين يق ه  خل ه فدي  -   -وقد  َلَ األةا يث الصحءح  عل  َ  ال اي 
َ س ال ادي  -رهدي هللا ع ده  -الصالَ، كما َخرج الًءخا  من ةديث َيد  بدن مالدَ 

-   - :َِتمددها الركددهع وال ددفه ، يددأهللا َّيددي َراكددف مددن خلددف ظهددر ، َّذا ركعددتف قددا(
فدتف(.   ِو

دِه هللا  -رهدي هللا ع ده  -و لم لف من ةديث َبي هريدَر     -قداِ: )صدل  ب دا ِر
يهمدًا ْدفس ايصددرم، فقداِ: يددا فدال  َا تح ددن صدالتَ؟ َا ي ظددر المصدلي َّذا صددل  -

ألبصدر مدن ورائدي كمدا َبصدر مدن بددين  كءد  يصدلي؟، فإيمدا يصدلي ل   ده، َّيدي وهللا
 يد (. 
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والظداهر مدن ِدءاق الحدديثين ال دابقين َ  الرؤيد  ه دا رؤيد  بصدري  ا مفدَر  َّلهددام َو 
: )َّيددي وهللا -   -، بددليل قهلده -وةدي كمدا قدَرر ذلددَ الحدافظ ابدن ةفدر فددي ال دتح 

 -ل ددالم علءدده الصددالَ وا -ألبصددر(، ولدده كددا  مقصددده مفددَر  العلددف لمددا كددا  لتقييددده 
 بالرؤي  من وراا ظهره َي  فائدَ. 

وهددل الرؤيدد  خاصدد  بحدداِ الصددالَ َم َيهددا عاَمدد  فددي جمءدد  األوقددات؟، كددال األمددرين 
 محتمل، وإ  كا  ظاهر الحديث ياَين اختصاص ذلَ بالصالَ. 

بت َهق ِماعه ما رواه َةمد والترمد   وابدن -   -ومن األ َل  عل  اختصاص ال اي 
دِه هللا  -رهدي هللا ع ده  -ر ماج ، عدن َبدي ذ : )َّيدي َر  مدا -   -قداِ: قداِ ِر

ا ترو ، َوِم  ما ا ت معه ، ََطَ ال ماا وْةَب لها َ  تئَ، ما فيها مهه  َرند  
َعلددف لضددحلتف قلدديال،  َصدداب  َّا وملددَ واهدد  جاهتدده ِدداجدا هلل، وهللا لدده تعلمدده  مددا 

لخدرجتف َّلد  الصدعدات تفدأرو  َّلد  ولبليتف كثيرا، وما تلد ذتف بال  داا علد  ال درش، و 
 هللا(. 
 ت ام عي ه وا ي ام قلبه  

عدن عائًد   -رةمده هللا  -جاات ب لَ األةا يث الصحءح ، وم ها مدا رواه البخدار  
دِه هللا ت دام قادل َ  تدهتر؟ فأجابهدا: ت دام عي دي وا  -رهي هللا ع ها  - قالَ: )يا ِر

ااِددراا: )وال اددي يائمدد  عي دداه وا ي ددام ي ددام قلاددي(، وفددي روايدد  َيدد  بددن مالددَ لحددديث 
َعي هف وا ت ام قلهنهف(.   قلبه، وك لَ األياءاا ت ام 

 طيب عرقه وريحه ولين م ه:  
بايب رائحته وعرقه، ولين ملم ه، َّة ايًا فدي خلقتده وإكمداًا -   -اختَص هللا ياَءه 

المزَيد ، وم هدا مدا  لمحاِ ه، يفد ذلَ من خالِ عدٍ  من األةا يث التي ْتثاَ له ه ه
قدداِ: ) خددل علي ددا  -رهددي هللا ع دده  -رواه اامددام م ددلف مددن ةددديث َيدد  بددن مالددَ 

ففلدد  ع ددديا َفَعددررق، وجدداات َمددي بقدداروَر ففعلددَ ت ًددف ذلددَ العددرق -   -ال اددي 
فقدددداِ: يددددا َمس ِددددلءف مددددا هدددد ا الدددد    -   -فتعصددددره فددددي القدددداروَر، فاِددددتءقظ ال اددددي 

يفعلده فدي طيا دا، وهده مدن َطيدب الايدب، يقدِه َيدد : تصد عين؟، قالدَ: هد ا عرقدَ 
ِه هللا   (. -   -وما شممَ م ل  وا عايرًا َطيب رائح  من رائح  ِر
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قداِ:   مدا ِدلَ  -رهدي هللا ع همدا  -ورو  الدارمي بإِد ا ه عدن جدابر بدن عادد هللا 
 . طريقًا فتبعه َةد َّا علف َيه قد ِلمه؛ من طيب عرقه ورائحته   -   -ال اي 

رهددي هللا  -، ةدديث َيد  بدن مالدَ -   -ومدن األةا يدث الدالد  علد  لدين ملم دده 
ِه هللا  -ع ه    -ال   رواه م لف، ويءه  ..وا م  َ خَز وا ةريَر َلين من ك  ِر

 -  دِه هللا -رهدي هللا ع ده  - ، وقِه جابر بن ِمَر ، -   -:   صدليَ مد  ِر
َْ معدده، فاِددتقال َهلدده وخرجدد ، ففعددل يم ددح خدددس   َةدددهف واةدددا ْددف خددرج َّلدد   ه غلمددا ن

واةدا، قاِ: َوما َيدا فم دح خدَد ، فهجددت ليدده بدر ا َو ريحدا كأيمدا َخرجهدا مدن ع دد 
 عاار   رواه م لف.

 اشتدا  المرض علءه  
عل  قدر الملاي  والم زل  يله  اابتالا، فملمدا عظمدَ ملايد  ااي دا  ع دد رنده كدا  

َيدا ًَ  -علديهف ال دالم  -ه  األياءاا الاالا علءه َشَد، وعلءه يل هدف َشدد ال دا  بدالًا، 
 .-علءه الصالَ وال الم  -لح  اتهف، ومضاع ً  ألجهرهف، َوشَدهف في ذلَ ياي ا 

وصدددهر اابدددتالا عديددددَ، م هدددا اابدددتالا بددداألمراض واألِدددقام، وندددين يددددي ا جملددد  مدددن 
َِ عل  شَدَ المرض ال   كا  يلحب بال اي  ، فقد َخرج الًءخا  -   -األةا يث تد

 -   -قداِ: ) خلدَ علد  ال ادي  -رهي هللا ع ه  -من ةديث عاد هللا بن م عه  
دِه هللا، َّيدَ لتهعدَ وعلدًا شدديدًا، قداِ: َجدل  وهه يهعَ، فم   ته بيدَ ، فقلَ: يا ِر
كما يهعَ رجدال  مد مف. قلدَ: ذلدَ بدأ س لدَ َجدرين. قداِ: يعدف، مدا مدن م دلف يصديبه 

 فما ِهاه، َّا ةَ هللا ِيئاته، كما تحَ الًفَر ورقها(. َذ  من مرٍض 
قهلهددا: )مددا َريددَ َةدددًا َشددد  -رهددي هللا ع هددا  -َوخددرج البخددار  مددن ةددديث عائًدد  

ِه هللا   (. -   -علءه الهج  من ِر
دِه هللا  -رهدي هللا ع هدا  -وتصف فاطم   :   َتي دا ِر يعده ه  -   -مرهده فتقدِه

 يحهه، يقار ماؤه علءه من شدَ ما يفد من ةَر الحم   .  في ي اا، فإذا ِقاا معَلب
 التارب بآْاره كهههئه وريقه وشعراته  

ََ َ  صددد َه الخلدددب  علءددده الصدددالَ  -الاركددد  كلمددد  تددددِ علددد  المثدددَر وال مددداا، وا شددد
معددد  الخيددر ومددهطن الاركدد ، ونركتدده فددي ذاتدده و ْدداره، فضدداًل عددن َفعالدده  -وال ددالم 

ِه هللا َوقهاله، ولء  ذلَ أل  . -   -ةٍد ِه  ِر
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وقدددد كايددددَ هددد ه القضددددَء  مثدددار اهتمددددام الصدددحاب  رهددددها  هللا علددديهف، فمايددددَ َِددددعد 
لحظدداتهف ةددين يظ ددرو  بًدديا مددن  ْدداره الًددري   رجدداا الاركدد ، ووقددائ  ال دديَر خيددر 

قهلده  -رهدي هللا ع ده  -شاهد عل  ذلَ، فقد رو  البخار  عن الم هر بن مخرمد  
ددِه هللا  عددن يددهم الحدياءدد : يخامددً  َّا وقعددَ فددي كددَ   -   - .. يددأهللا مددا تدد خف ِر

 رجل م هف فدلَ بها وجهه وجلده، وإذا تهَهأ كا وا يقتتله  عل  وههئه  . 
ددِه هللا  -رهددي هللا ع دده  -وعددن َيدد  بددن مالددَ  َّذا صددل   -   -قدداِ:   كددا  ِر

َّا غمد  يدده، فيهدا فرنمدا  الغدَا جاا خدم المدي   بدآييتهف فيهدا المداا، فمدا ْيد ت  بإيداا
 جااوه في الغدَا البار َ يءغم  يده فيها  . رواه م لف 

دِه  -رهي هللا ع هما  -ورو  الًءخا  عن جابر بن عاد هللا  قاِ:    خل علدي ِر
َعقل، فتههأ فصَاها علي من وههئه فعقلَ  .  -   -هللا   َويا مريَّ ا 

َيده  -رهدي هللا ع ده  -مدا  بدن عادد هللا ومن التادَرب بًدعره مدا رواه البخدار  عدن عث
َهلي َّلد  َم ِدلم   ل ي  بقددح مدن مداا، فأخرجدَ لدي  -رهدي هللا ع هدا  -قاِ:   َِر
فحَركت ددده فددي المددداا، فًددرنَ م ددده، وكدددا  َّذا  -   -وعدداًا يءددده ْددالث شدددعرات لل اددي 

 اشتم  َةد َوصابته عين جااها بإياا  . 
اب  كدايها يت دابقه  علد  شدعره كمدا رو  َ  الصدح -رهي هللا ع ه  -وقد ذكر َي  

 ذلَ اامام م لف. 
  -قداِ: )اكت د  ال ادي  -رهدي هللا ع ده  -ومن التاَرب بلباِه ةديث ِدهل بدن ِدعد 

 -  ددددِه هللا مدددا َة دددن هدددد ه بادددر َ، فر هدددا علءدددده رجدددل مدددن الصددددحاب ، فقددداِ: يدددا ِر
: مددا َة دد َ ةددين امدده َصددحابه وقددالها-   -فاك دد يها، فقدداِ: يعددف، فلمددا قددام ال اددي 

َخ ها محتاجا َّليها ْف ِألته َّياها، وقد عرفَ َيه ا ي دأِ شديئا  -   -َريَ ال اي 
 ؛ لعلي َك ن فيها( -   -يءم عه، فقاِ لهف: رجهت بركتها ةين لب ها ال اي 

َال  ةظ الًءاا  م ه   شب صدره وإ
ال ، وعصم  ل   ا ه، وتاهيرًا لف ايه، مدن تعَد ه ه الحا ْ  َّرهاصًا لل اَهَ، وإعدا ًا للِر

 في ذلَ. -   -عهالب الديءا وم ات ها، وا يعلف َةدًا شارب ال اي 
ددِه هللا  وهدده يلعددب  -علءدده ال ددالم  -َتدداه جاريددل  -   -فعددن َيدد  بددن مالددَ َ  ِر

مد  الغلمدا ، فأخد ه فصددرعه علد  األرض فًدَب عدن قلبدده، فاِدتخرج م ده علقد  فقدداِ: 
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َعدا  القلدب فدي ه ا ةظ الًءاا  م َ، ْف  َمدزم، ْدف  غ له في ط َ من ذهب بماا 
 ملايه، يقِه َي :وقد ك َ َر  َْر ذلَ المخءَ في صدره. 

ٍَ اةدددٍب فدددي  هددد ا مدددا تءَ دددر جمعددده فدددي هددد ا البددداب، ولعدددل الحدددديث ْي دددتممل فدددي وقددد
 الحديث عن جهايب َخر  من خصهصَءاته. 

21/11/2006 
 http://www.islamweb.net                       :المصدر 

 وووووووووووووووووو



 1366 

 ةالم ت محب  النبي 
 

 )َِّالم ويب( 
بخصددائص كثيددَر ، فهدده ِدديد ولددد   م، وخدداتف  -   -خددص هللا تعددال  ياءدده محمدددًا  

ددِه هللا  دل َّلد  ال دا  َجمعددين، قداِ تعدال : } قدل يددا َيهدا ال دا  َّيدي ِر ال ايدين، ومِر
 (158َّلءلف جمءعا { )األعرام :

واجبدات كثيددَر، يفدب القءددام بهددا  -   -َ يءده، َّ  علي ددا تفداه هدد ا ال اددي وممدا ا شدد
وتحقءقها، فدال بدد مدن تصدديقه يءمدا َخادر، وطاعتده يءمدا َمدر، واجت داب مدا يهد  ع ده 

َجر .  و
دهل ا  َ  يحقدب محاتده اعتقدا ًا وقدهًا وعمداًل ،  -   -وك لَ ممدا يفدب علي دا تفداه ِر
دِه هللا ويقدمها عل  محب  ال    والهلد  ) ايد من َةددكف ةتد   - -والهالد، قداِ ِر

 َكه  َةب َّلءه من ولده ووالده وال ا  َجمعين ( رواه البخار  و م لف .
ومن المعلهم َ  مدن َةدب شديئًا  ْدره و ْدر مهافقتده وإا لدف يلدن صدا قًا فدي ةبده وكدا  

 تظهر عالم  ذلَ علءه.  – –مدبءًا لمحاته، فالصا ق في محب  ال اي
 :-   -لءَ َخي القارئ بءا  تلَ العالمات الدال  عل  محاته وإ

والتم ددَ ب دد ته ، واتبدداع َقهالدده َوفعالدده ،  -   -* َِو تلددَ العالمددات ااقتددداا بدده 
وطاعتدده، واجت دداب يهاهيءدده ، والتددأ ب بآ ابدده فددي ع ددره وي ددره ، وم ًدداه وملرهدده ، 

المتاب، قهله ِبحايه: } قدل َّ  فمن  –   –وشاهد ه ا من كتاب هللا ومن ِ   ياءه 
( وقداِ تعددال : } لقدد كددا  لمددف 31ك دتف تحادده  هللا فداتبعهيي يحاددبلف هللا { ) ِ عمددرا :

دددِه هللا َِدددَه ة دددد   لمدددن كدددا    يرجددده هللا واليددددهم اْلخدددر وذكدددر هللا كثيددددرا {  فدددي ِر
َ ) اي من َةدكف ةت  يله  ههاه تبعدًا لمدا جئد  ( ، ومن ال    قهله 21)األةزاب:

 به ( صححه ال هو  في األرنعين وهع ه  خرو . 
* وم ها ااكثار من ذكره ، والتًدهق لرؤيتده ، فمدن َةدب شديئًا َكثدر مدن ذكدره َوةدب 
لقائه ، قاِ ابن القءف رةمه هللا :   كلما َكثر من ذكر المحاهب واِتحضداره فدي قلبده 

تزايددد شددهقه َّلءدده ، واِتحضددار محاِدد ه ومعايءدده الفالبدد  لحبدده ، تضدداعف ةبدده لدده ، و 
 واِتهل  عل  جمء  قلبه   . 
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َهلده ، َوبلدي ذلدَ مدا َْ د  علءده  –   –* ومن عالمات محاتده  الث داا علءده بمدا هده 
رنه جل وعال به ، وما َْ   به هه عل  ي  ه ، َوفضل ذلَ : الصالَ وال الم علءده 

له  علد  ال ادي ، ألمدر هللا عزوجدل ، وتهكيدده ، قداِ ِدبحايه: } َّ  هللا ومالئمتده يصد
دلمها ت دلءما { )األةدزاب: ( ف دي هد ه اْليد  َمدر 56يا َيها   ال ين  م ها صلها علءده ِو

البخيدل مدن ْذكردرت ع دده فلدف ْيصدلر علدي ( )   –   –بالصالَ علءه، له ا قاِ ال ادي 
 رواه الترم   .

  قددداِ هللا تعدددال : } فدددال ورندددَ ا ي م ددده  ةتددد –   –* وم هدددا التحددداكف َّلددد  ِددد ته 
يحلمهب يءما شفر بي هف  ْف ا يفدوا في َي  دهف ةرجدا ممدا قضديَ وي دلمها ت دلءما 

 (.65{ )ال  اا:
من  ِ بيته وصدحابته مدن  -صل  هللا علءه و ِلف  -* وم ها محب  من َةب ال اي 

دداهف، والدددفاع  المهدداجرين واأليصددار ، وعددداَو مددن عددا اهف ، ونغددَّ مددن َبغضددهف ِو
 وااقتداا ب  تهف .ع هف، وااهتداا بهديهف 

وذلددَ بحمايتهددا مددن ايتحدداِ  –   –* ومددن تلددَ العالمددات الدد سبر والدددفاع عددن ِدد ته 
المبالددين، وتحريدد  الغددالين وتأويددل الفدداهلين، ور  شدداهات الزيا قدد  والادداغين ونءددا  

 َكاذياهف. 
فدددال يددد كر اِدددمه مفدددر ًا بدددل يهصدددف بدددال اَه َو  –   –* وم هدددا التدددأ ب ع دددد ذكدددره 

دددد ددددِه هللا، ويحدددده ذلددددَ ، والصددددالَ علءدددده ع ددددد ذكددددره ، الِر ال  ، يءقدددداِ : ياددددي هللا، ِر
 وااكثار من ذلَ في المهاه  الم تحب  . 

بلغددها : )  –   –وتالءغهددا وتعلءمهددا لل ددا  ، فقددد قدداِ  –   –* وم هددا يًددر ِدد ته 
 ع ي وله  ي  ( رواه البخار  و م لف .  

واةددرص علدد  تحقءقهددا وتعظءمهددا ، واعلددف َ  فتأمددل َخددي القددارئ تلددَ العالمددات ،   
المحبدد  لء ددَ تددرايءف تغ دد  ، وا قصددائد ت ًددد ، وا كلمددات تقدداِ ، ولم هددا طاعددد  هلل 

هله  ،  وعمل واتباع ، وتم َ واقتداا، ي أِ هللا َ  يعي  ا وإخهاي ا علد  التدزام   وِر
 ما ةيي ا .  ِ   ياي ا 

 وووووووووووووووووو
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 ومنتقصه ومؤذيه قتل س به وش تمه 
 

ملايدد  عظءمدد  بددين العبددا ، وم زلدد  ريءعدد  فددي شددريع  ااِددالم، وا   جعددل هللا ل اءدده 
  َّا جاةدددد َومدددبغَّ، فتعظءمددده  -فضددداًل عدددن َ  ي مدددره  -يخدددالف فدددي ذلدددَ َةدددد 

ِه هللا َّل  ال ا   وتهقيره جزا من عقيدَ ااِالم ...وركن من َركايه العظام؛ فهه ِر
لين.َجمعين، وهه خات  ف األياءاا والمِر

ويظدددرًا لهددد ه المهمددد  وتلدددَ الملايددد  اختصددده هللا عدددز وجدددل بأةلدددام لدددف تمدددن لغيدددره مدددن 
البًر؛ كحرم  ِبه وشتمه، وةرم  اايتقاص من قدره وملايته، وةرمد  َّي ائده بدالقِه 
َو ال عددل، َو مددا شددابهه ممددا ي ددافي م زلتدده التددي َيزلدده هللا بهددا، ويعددارض ملايتدده التددي 

 هللا عليها...َقامه 
َهددل العلددف كافدد  علدد  ةرمدد  ِددبه  ، َو وصدد ه بصدد   ا تليددب بدده، علءدده وقددد َجمدد  

الصددالَ وال دددالم، مددن َّلحددداق عيدددب َو يقددص بددده، فدددي ي  دده، َو ي دددبه، َو  ي ددده، َو 
َ رائددده، َو التعدددريَّ بددده، َو لع ددده، َو عيبددده، َو ق فددده، َو  خصدددل  مدددن خصددداله، َو ا

ر َ فاعددل ذلددَ، ووجددهب قتلدده، واختل ددها فددي قاددِه  ااِددتخ ام بدده، وات قددها كدد لَ علدد 
تهنته، فحين ير  البعَّ قاهلها َّ  ظهر صالةه وة  َ تهنته، ير  اْلخدرو  عددم 
قاددِه تهندد  مددن َقدددم علدد  ذلددَ ال عددل الًدد ء ، ِددهاان َكايددَ تهنتدده قاددل القدددَر علءدده َم 

هله و  ِع  فدي األرض بعدها... أليه كما ذكر ابن القءف  ب عله ذلَ قد ةارب هللا وِر
ف ددا ا، ووقدد  فددي الزيدقدد ، ولدده ْقالددَ تهنتدده لمددا  ت ددلءاًا لدده علدد  بقدداا ي  دده بالزيدقدد  
واالحا ، وكلما ْقدر علءه َظهر ااِالم، وعدا  َّلد  مدا كدا  علءده، وا ِدءما وقدد علدف 
َيه َمن بإظهدار ااِدالم مدن القتدل، فدال يم عده خهفده مدن المفداهَر بالزيدقد ، والاعدن 

هله، فال ي مف عدوايه عن ااِالم َّا بقتله .في الدين  ، وم ب  هللا وِر
َيدده قضدد  بإهدددار  م َم ولدد األعمدد  لمددا قتلهددا مهاهددا ب دداب ِدداها   وقدد ْاددَ ع دده 
ِه هللا   . ِر

وقتددل كدد لَ جماعدد  مددن اليهدده  علدد  ِددبه َوذاه، َوَمددن ال ددا  يددهم ال ددتح َّا ي ددرًا ممددن 
ِ وامَرتا ، َويه قاِ: من لمعب بدن األشدرم، فإيده كا  ي ذيه ويهفره، وهف َرنع  رجا

هله، وَهدر  مه و م َبي راف  .   قد  ذ  هللا وِر
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مدا قالده َبده بلدر الصدديب رهدي هللا   ومما يدِ عل  خصهصء  ه ا الحلدف بدال اي 
ددِه هللا  ََ األِدلمي ، وقددد َرا  قتدل مددن ِدبه: لددء  هد ا ألةددد بعدد ِر ، ع ده ألبدي بددر

 اا خل ائه من بعده، وا مخالف لهف من الصحاب .وقض  فه ا قضاؤه 
وقدد ور ت عدددَ َةا يددث مددا بدين صددحاح وة ددا  تدددِ علد  ذلددَ، ياهءددَ عددن َّجمدداع 

َا  المعا  .   الصحاب  رهي هللا ع هف، كما ذكر ذلَ ابن القءف في 
َا  المعا  عن مفاهد َيه قاِ : َْتي عمر رهي هللا ع ده برجدل ِدب ال ادي   وجاا في 

  ددهله ، َو ِددب َةدددًا مددن فقتلدده ، ْددف قدداِ عمددر رهددي هللا ع دده : مددن ِددب هللا وِر
 األياءاا فاقتلهه.

ورو  اامام َةمد عدن ابدن عمدر رهدي هللا ع همدا َيده مدر بده راهدب، فقيدل لده : هد ا 
، فقاِ ابن عمر رهي هللا ع ده: لده ِدمعته لقتلتده، َّيدا لدف يعاهدف ال مد  ي ب ال اي 

 عل  َ  ي اها ياي ا . 
قتل من قدح في عدله بقهلده: اعددِ فإيدَ لدف تعددِ، وفد  ةلمده بقهلده :   تركه  َوما

َّ  كددا  ابددن عمتددَ، وفددي قصددده بقهلدده: َّ  هدد ه ق ددم  مددا َريددد بهددا وجدده هللا، وغيددر 
 ذلَ، فتعليل ذلَ َ  يقاِ: 

 .، فله َ  ي تهيءه، َو يتركه، ولء  ألةد ترب اِتء اا ةقه َّ  الحب له  -1
عددن ةقدده لمصددلح  تددألء  القلددهب وجمدد  الملمدد ، لددئال ي  ددر ال ددا   َّيدده كددا  يع دده -2

 .يقتل َصحابه، وكل ه ا يختص بحءاته   ع ه، ولئال يتحدْها َيه 
وفدددي الختدددام يقدددِه َ  ال دددبس والًدددتف واايددد اا مدددن األخدددالق الم مهمددد ، التدددي ا تليدددب 

لهف، فمءد  بهدا بأصحاب ال ار ال دلءم ، وا م دهغ لهدا بدين األشدرام المدرام فدي تعدام
ل هللا عليهف ال الم، بل كء  بها م  َفضلهف وخداتمهف، فدالهقهع فدي مثدل ذلدَ  م  ِر

  ليل عل  الخلل في الدين واايحرام في ال اَر، وهللا الم تعا .
 وووووووووووووووووو
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 عي الحرب -   -خصوصي ت النبي 
 

 )َِّالم ويب( 
ر مقتصددَر علدد  مددن ملددَ القددَهَ فددي الهقددَ الدد   يظددَن يءدده الددبعَّ َ  َِددباب ال صدد

والعتددا ، فددي األِددلح  والرجدداِ ، وغيرهددا مددن األِددباب الحَ ددء  ، تددأتي ال ددَ   لتمًددف 
عدددن جايدددب  خدددر مدددن َِدددباب ال صدددر ، َا وهددده ال صدددر بددداألمهر المع هيددد  كالرعدددب 

، َوِدهمَ بًدلٍل  -   –والهيب  ، وهي َّةدد  الخصهصدَءات التدي م حهدا هللا ل اَءده 
 ر الدعَه ، والدفاع عن المَل  ، وق م الرعب في قلهب األعداا فَعاِ في يً

قداِ  -   -فقد رو  اامام البخار  عن جابر بن عادد هللا رهدي هللا ع ده َ  ال ادي 
َعايَ خم ا لف يعاهَن َةد قالي : يصرت بالرعب م يَر شهر... (     ( : 

، فأمددا ال در   فقددد  ويظهدر َْدر هدد ه الهيبد  بفددالا علد  الصدعيدين ال ددر   والفمداعي
مددن ال دا  ، ووقايد ن لدده مدن ملائدددهف ، تحقءقدًا لقهلدده  -   -كدا  فيهدا عصددم ن لل ادي 

 ( . 67تعال  : } وهللا يعصمَ من ال ا  { ) المائدَ : 
وله اِتعره ا ِيرته علءه الصالَ وال الم لهجديا عد ًا من الحدها ث التدي ت َكدد هد ه 

عل  الرغف من صهل  قريٍش وجاروتها ، وق دهتها القضَء  عل  الم ته  الًخصي ، ف
المهيبدد ، والتددي  –   –وطغءايهددا ، َّا َ  ذلددَ لددف يلددن لءقددف َمددام شخصددَء  ال اددي 

َهل الم ر والع ا  َشَد من وق  األَِ   والرماح ، فقدد اجتمعدَ قدريش  كا  وقعها عل  
ِه هللا  معًدر قدريش  وت تهز ا به ، فقاِ لهف : ) ت معه  يدا -   -ت خر من ِر

: َمددا والدد   ي دد  محمددد بيددده ، لقددد جئددتمف بالدد بح ( فالددي بهددف الرعددب مالغددًا عظءمددًا ، 
هف الاير ، ةت  َ  َشَدهف جرََ علءده  ووقعَ ه ه الملم  في قلهنهف وكأَ  عل  رؤِو
يحداِو َ  ي ترهدءه بأة ددن مدا يفدده مددن القدِه ، يءقددِه لده   ايصدرم يددا َبدا القاِددف 

 ك َ جههًا   رواه َةمد . راشدًا ؛ يأهللا ما
َعرهها فقل َي رتمف  -   -ولَما ِم  عتب  بن رنءع  ال ايس  يقَر قهله تعال  : } فإ  

مدده { ) فصددلَ :  ( َصددابه الرعددب وقدداِ : ة ددبَ  13صدداعق  مثددل صدداعق  عددا  ْو
 ة بَ  . 
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فددي واٍ  كثيددر الًددفر ، وت ددَرق  –   -وفددي غددزَو ذات الرقدداع  ، يددِز جددءش ال اددي 
 ا  يبحثه  عن الظَل ، واي ر  علءه الصالَ وال الم  بًدفَر ليرتداح تحتهدا ، فعَلدب ال

َعرابدديٌّ يريددد قتلدده ، فأخدد  ال ددء   بهددا ِددء ه وافتددرش األرض ، وني مددا هدده يددائف جددااه 
: مدددن يم عدددَ م دددي ؟ فأجابددده بقهلددده : ) هللا ( ، فارتعدددد  -   -المعَلدددب وقددداِ لل ادددي 

دددقَ ال دددء  مدددن يدددده ، و  دددل الرجدددل ِو ِدددرعا  مدددا تحدددَهِ ااِدددتمبار والتهديدددد َّلددد  تهَِ
ال ددء  وقدداِ لدده : ) مددن يم عددَ م ددي ؟ ( ، والقَصدد   –   -ورجداا ةددين َخدد  ال اددي 
 في صحءح البخار  .

و عهتده  –   –وةين  ار الحهار المًههر بين هرقل ونين َبي ِد ءا  ، عدن ال ادي 
ِدددم  ذلدددَ َبددده ِددد ءا  قددداِ  ، قددداِ هرقدددل :   ليدددالغَن ملمددده مدددا تحدددَ قددددمَي   ، فلمدددا

 ألصحابه بعد خروجهف :   َّيه لءخافه ملَ ب ي األص ر   . 
فدي غدزَو بددر بعدد َ  قد م  –   -َوما عل  الصعيد الفماعي ، فقد ايتصر ال ادي 

َعدائه ، كما قاِ هللا تعال  : } َّذ يدهةي رندَ َّلد  المالئمد  َيدي  هللا الرعب في قلهب 
 ( . 12قي في قلهب ال ين ك روا الرعب { ) األي اِ : معلف فثاتها ال ين  م ها ِأل

ولمددا ايتهددَ غددزَو َةددد ، وتهَجدده المًددركه  َّلدد  مَلدد  ، يدددمها ةددين لددف يقضددها علدد  
الم ددلمين قضدداًا تاَمددًا ، وتالومددها يءمددا بيدد هف ، فلمددا عزمددها علدد  العدده َ َلقدد  هللا فددي 

هب الد ين ك دروا الرعدب { قلهنهف الرعب ، ويِز في ذلَ قهله تعال  : } ِ لقي في قلد
 ( َخرجه ابن َبي ةاتف . 151)  ِ عمرا  : 

وتحددَدث القددر   المددريف فددي ِددهَر كاملدد  ، عددن الهزيمدد  الماددر  التددي لحقددَ بيهدده  ب ددي 
عدن َراهديهف ، فمايدَ الددائَر علديهف وتخريدب  -   -ال ضير، ع دما َجالهف ال اي 

 عد هف : } فأتداهف هللا مدن ةيدث لدف بيهتهف ب اب ما َصابهف من الرعب ، كمدا قداِ هللا
يحت اها وق م في قلهنهف الرعدب يخرنده  بيدهتهف بأيدديهف َويدد  المد م ين { ) الحًدر 

 :2 . ) 
َهلهددا بااِت ددالم ، وفتحددها  ولمدا هددرب الم م دده  الحصدار علدد  ب ددي قريظدد  ، ِدارع 

ددددِه هللا   فدددديهف ، بعددددد َ  ايهددددارت –   –َبددددهاب ةصددددهيهف ، ويزلددددها علدددد  ةلددددف ِر
مع هَياتهف وق م هللا الرعدب فدي قلدهنهف ، قداِ ِدبحايه : } َويدِز الد ين ظداهروهف مدن 
َهددل المتدداب مددن صءاصدديهف وقدد م فددي قلددهنهف الرعددب فريقددا تقتلدده  وتأِددرو  فريقددا ، 
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َووْرمف َرههف و يارهف َومهالهف َورها لف تائهها وكا  هللا عل  كدل شديا قدديرا { ) 
 ( . 27 – 26األةزاب : 
َهل الروم ومن معهف من القبائدل العرنءد  المهالءد  بقددوم ال ادي وفي غز  َو تاهب ت ام  
-   -  ددهف َومددهالهف لقتددالهف ، فت َرقددها مددن بعددد اجتمدداعهف ، و ْددروا ال ددالم  فددي ي ِه

و فدد  الفزيدد  ، علدد  الددرغف مددن  -   -َوراهدديهف ، ممددا  فعهددف َّلدد  مصددالح  ال اددي 
َعدائه .  ت َهقهف العد   والحرني ، وهه جزان   من الرعب الل   يق فه هللا في قلهب 

الحرنَءددد  ، فقددد كايددَ لددده  –   -ولددف يلددن هددد ا األمددر هدده الهةيدددد مددن خصهصددَءاته 
خصهصَءاتن َخر  تتعَلب به ا الفايب ، م ها : َّةالِ الغ دائف لده  و  مدن ِدبقه مدن 

ا َْخددد ت مدددن األمدددف ، فقدددد كدددا  ال دددا  فدددي ال دددابب يعتادددرو  الغ دددائف ك دددبًا خايثدددًا أليهددد
العدو، وكا  مصيرها َ  ْتفم  ْف ت ِز يارن من ال ماا فتحرقها ، كما فدي قصد  يادي 

 هللا يهش  علءه ال الم التي رواها البخار    .
َمددا األمدد  المحَمديدد  ، فقددد َبدداح هللا لهددا الغ ددائف رةمدد  بهددا ، وتخ ء ددًا ع هددا ، وكرامددً  

: ) ... ذلدَ بدأ  هللا تبدارب وتعدال  َر   ، قداِ علءده الصدالَ وال دالم  –   -ل اَيها 
 هع  ا وعفزيا فاَياها ل ا ( رواه م لف   .

الحرنءدد  ، َ  هللا تعددال  َةددَل لدده ملدد  ِدداعً  مددن يهددار ،  –   -ومددن خصهصددَءاته 
وذلَ يهم ال تح ، فأباح له القتاِ فيها ، ولدف يدبح ذلدَ ألةدد قالده وا ألةدٍد بعدده ، فقدد 

يدددهم خلدددب ال دددماوات واألرض ، فهددده ةدددرام بحرمددد  هللا َّلددد  يدددهم ةدددَرم هللا هددد ا الالدددد 
 القءام ، كما في ةديث البخار  .

وندد لَ يَتضدددح كءددد  كدددا  لخصهصدددَءاته علءددده الصدددالَ وال دددالم َْدددرن بدددالين فدددي تملدددين 
 الم م ين ويصرتهف من جه  ، وهيب  جاياهف من جه  َخر  .

 وووووووووووووووووو
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 األخروي   خص ئص النبي 
 
 ِالم ويب( )َّ

بفملد  مدن الخصدائص األخرويد  ، اظهدار  –   -اختَص هللا عَزوجدل ياءده محمددًا 
ملايته وعلَه م زلته من جه  ، ونءا  شرم ه ه األم  عل  غيرها من األمف من جهد  

 َخر  . 
َيدده َِو مددن ت ًددَب ع دده األرض يددهم القءامدد  ، فقددد رو   - -فمددن خصائصدده     

دددِه هللا  البخدددار  عدددن َبدددي ِدددعيد ا قدددداِ : )  -   -لخددددر  رهدددي هللا ع ددده َ  ِر
 ...فأكه  َِو من ت ًب ع ه األرض ( . 

ومن خصائصده علءده الصدالَ وال دالم ، َّعاداؤه ال دءا َ علد  البًدرَي  ، وجعلده قائددًا 
لهدف وةامددل لددهائهف يددهم القءامدد  ، كمددا فددي ةدديث َبددي ِددعيد رهددي هللا ع دده ََيدده ِددم  

َيدا ِديد ولدد   م يدهم القءامد  ، ونيدد  لدهاا الحمدد وا فخدر ، يقِه : )  -   -ال اي 
 وما من ياي يهمئ  ،   م فمن ِهاه َّا تحَ لهائي ( رواه الترم   . 

ومن جمل  خصائصه علءه الصالَ وال الم ، تًري ه بالمقام المحمه  ، وهي شد اعته 
–   –  فدي بددا الح دداب والفدزاا ، ف دي صددحءح البخدار  َ  ال ادي–   –   َ بعددد

ذكددر مهقددف الح دداب وشدد اعته للخلددب قدداِ : ) .. وهدد ا المقددام المحمدده  الدد   وعددده 
 ( .  ياءلف 

وهه َكثر األياءاا تبعًا يهم القءامد  ، َوَوِ مدن يقدرع بداب الفَ د  ، َوَوِ مدن يًد   لهدف 
في  خهلها ، بل صَح الحديث في اختصداص ِدبعين َلدف رجدل مدن ََمتده فدي  خدِه 

ر ِدابق  ة داٍب َو عد اب ، فقدد رو  البخدار  و م دلف عدن عاددهللا بدن الفَ   مدن غيد
قاِ : ) ْعرهَ عليس األمف ، ففعل ال اي  –   -ببا  رهي هللا ع هما َ  ال اي 

وال اءا  يمرو  معهف الرهَ ، وال اَي لء  معه َةدد ، وَريدَ ِدها ا كثيدرًا ِدَد األفدب ، 
وقهمه   ، قيل :   ايظر َّلد  األفدب   ،  فرجهْت َ  يله  َمتي ، فقيل :   ه ا مِه 

فإذا ِها  يمأل األفب ، ْف قيدل لدي :   ايظدر هدا ه دا وهدا ه دا فدي  فداق ال دماا ، فدإذا 
ِها  قد مأل األفب ، فقيل : ) ه ه َمتَ ، ويدخل الف د  مدن هد اا ِدبعه  َل دا بغيدر 

ي َمامد  ة اب ، تضيا وجهههف َّهااَ القمر ( ، وجاا ع د الترم   من ةديث َبد
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َا  ياَءدده مدد  كددل َلددٍف ِددبعين َل ددًا ، وذلددَ مددن  رهددي هللا ع دده َ  هللا ِددبحايه وتعددال  
 فضل هللا عل  ه ه األَم  . 

األخروَيد  شدها ته مد  ََمتده علد  األمدف بتالءدي َياءدائهف وقءددام  –   –ومدن خصائصده 
دداا لتمهيددها شددهد اا علدد  الحَفدد  علدديهف ، كمددا قدداِ تعددال  : } وكدد لَ جعل دداكف َمدد  ِو

دِه علدءلف شدهيدا { ) البقدَر :  ( ، وفدي صدحءح البخدار  عدن  143ال ا  ويلده  الِر
دددِه هللا  قددداِ : ) ْيددددع  يدددهح يدددهم  –   -َبدددي ِدددعيد الخددددر  رهدددي هللا ع ددده َ  ِر

دددعديَ يددا رب ، يءقددِه لدده : هدددل بلغددَ ، يءقددِه : يعدددف ،  القءامدد  ، يءقددِه : لاءددَ ِو
له  : ما َتايا من يد ير ، يءقدِه هللا : مدن يًدهد لدَ يْءقاِ ألمته : هل بَلغلف ؟ ، يءقه 

 ؟ ، يءقِه : محمد َومته ، يءًهدو  َيه قد بلي ( . 
ددل بأَمتدده ، ف ددي ةددديث َبددي هريددَر  –   –كمددا ََيدده  ََوِ مددن يعاددر الصددراط مددن الِر

دددِه هللا  قددداِ : ) ... يْءضدددرب الصدددراط بدددين ظهرايدددي  -   -رهدددي هللا ع ددده َ  ِر
ل بأمته( رواه البخار  و م لف . جه ف ، فأكه  َو   ِ من يفَه من الِر

ر ، وهده ال هدر العظددءف الد   وعددده هللا  –   –ومدن خصدائص ال اددي  األخروَيد  المددْه
به في الف د  ، ْي دق  م ده َتباعده مدن َمتده  و  غيدرهف ، رو  البخدار  عدن َيد  بدن 

ب هددر ةافتدداه قبدداب  قدداِ : ) بي مددا َيددا َِددير فددي الف دد  َّذا َيددا -   -مالددَ َ  ال اددي 
َعااب رنَ ( . ر ال     الدر المفهم ، قلَ : ما ه ا يا جاريل ؟ ، قاِ : ه ا المْه
دديل  ، وقددد جدداا ت  دديرها فددي ةددديث عاددد هللا بددن عمددرو بددن  وم هددا كدد لَ ، م زلدد  الِه

يل  ، فإيها م زل  فدي الف د  ا   العاص َيه ِم  ال اي  يقِه : ) ..ِلها هللا لي الِه
  لعاد من ببا  هللا ، َورجه َ  َكه  َيا هه ( رواه م لف .ت بغي َّا

َهدل الفَ د  ، فعدن عادد هللا بدن م دعه  رهدي  ومن تمريف هللا له َ  جعدل ََمتده يصدف 
َهددل  –   –هللا ع ده قدداِ : ك دا مدد  ال ادي  فددي قَبد  فقدداِ : ) َترهده  َ  تمهيددها رند  

َهددل الف دد  ؟ ، قل ددا : يعددف ، الف دد  ؟ ، قل ددا : يعددف، فقدداِ : َترهدده  َ  تمهيددها ْلدد ث 
َهدددل الف ددد  ؟ ، قل دددا : يعدددف ، فقددداِ : والددد   ي ددد   فقددداِ : َترهددده  َ  تمهيدددها شدددار 

َهل الف   ( رواه البخار  .  محمد بيده ، َّيي ألرجه َ  تمهيها يصف 
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التدي اختَصده هللا بهدا  و  غيدره مدن األياءداا فدي  --تلَ هي بعَّ خصائصده     
صهرًَ ةقءقَء  عن ملايته ع د رَنه وكرامته علءده ، فصدلهات هللا اْلخَر ، وهي ْتعاي ا 
المه علءه .  ِو

 وووووووووووووووووو



 1376 

 ص حب الكوثر 
 

 )َِّالم ويب( 
ر ، مد كرا  ر { ، بهد ه اْليد  المريمد  ، افتدتح هللا تعدال  ِدهَر المدْه َعاي اب المْه } َّيا 

علدده هللا عددز وجددل كرامدد  ب عمدد  عظءمدد  ، وم دد  كريمدد  ، ومهعده  َخددرو  ، ج  ياءده 
ل اءه ، ونًاَر له وألمته من بعده ، ْف رتب عل  ذلَ الهعد العظدءف ، األمدر بالصدالَ 

 والعبا َ ، والهعد بال صر والتأييد } فصل لرنَ وايحر َّ  شايئَ هه األبتر { 
ر هه ال هر ال   وعده هللا تعال  ياءه  ر يددِ   والمْه فدي الف د  ، َوصدل كلمد  المدْه

المثَر والزيا َ ، ف ءه َّشاَر َّل  كماِ الخيرات التي ي عف هللا تعال  بها عل  ياءه عل  
لف في الديءا واْلخَر .   صل  هللا ِو

ر  ميزابا  ، يصبا  في ةهض ، وهه الحهض ال    -ال   في الف    -ول هر المْه
ر فددي الف دد  ، والحدد  يلده  ل اي ددا  هض فددي َرض المحًددر يددهم القءامدد  ، ف هددر المددْه

ر يصدب فدي ذلدَ الحدهض ، ولهد ا يالدب علد   في َرض المحًدر ، ومداا يهدر المدْه
ر ( ، باعتبدار َ  مااهمدا واةدد ، وإ  كدا  األصدل هده  كل من ال هر والحهض ) كْه

 ال هر ال   في الف   . 
ر ، تفعدل المد من فدي شدهق َّلد   وقد ور  فدي األةا يدث جملد  مدن صد ات يهدر المدْه

ر يفدر  مددن ورو  ذلدَ ال هدر ، واارتد هاا م ده ، وااهداالع مدن معي ده ، ف هدر المدْه
غير شب بقدَر هللا تعال  ، وةافاتاه قباب الددر المفدهم ، وترابده الم دَ ، وةصدباؤه 
 اللهل  ، فما ظ َ بفماِ ذلَ ال هر وجالله ، وما ظ َ بال عءف ال   ةا  هللا به ياءده 

  . والم م ين من َمته 
ر جماا وجالا عن ال هر ي  ه ، فقد ْاَ في َةا يدث وا تقل ص ات ماا يهر الم ْه

ر َشدددد بءاهدددا مدددن اللدددان ، َوةلددد  مددد اقا مدددن الع دددل ،   لل ادددي  َ  مددداا يهدددر المدددْه
َوطيب ريحا من الم َ ، ةت  َّ  عمر بدن الخاداب رهدي هللا ع ده لمدا اِدتم  َّلد  

دِه هللا ، فقداِ ال  تلَ  األوصام ، قاِ لل اي  )  كلههدا    ادي : َّيها ل اعم  يا ِر
َّل  َ  تلَ الص ات العظمء  ، وتلدَ الد عف الفليلد  ،   َيعف م ها ( ، في َّشاَر م ه 

َهل  ار كرامته ، وم تقر رةمته .  ما هي َّا جزا ي ير مما يمن هللا به عل  
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ر َيضا ، بأ  من شرب م ه لف يظمأ بعددها َبددا  وجاا الهصف ال اه  لماا يهر المْه
َبدددا ، فمءدد  لدددَ َ  تتخيددل ج دد  الخلددد ، َّذا كددا  يهرهددا وماؤهدددا  ، ولددف ي دده  وجهدده

 ك لَ !!
َما الحهض ال   يلده  فدي َرض المحًدر ، فاهلده م ديَر شدهر ، وعرهده كد لَ ، 

َوايدداه ِددهاا ( ،   ولهد ا جدداا فدي الحددديث َ  ال ادي  قدداِ ) ةههدي م دديَر شدهر ، و
يتدده َكثددر مددن عددد  َ  َ  َطرافدده مت دداوي  ، وجدداا فددي وصددف الحددهض َيضددا َ   ي

 يفهم ال ماا وكهاكاها .
ر كمددا ِدداب ، فصدد ات المدداا واةدددَ ،  َمددا مدداا الحددهض فهدده م ددتمد مددن يهددر المددْه
كرام  من هللا تعال  ل اءه والم م ين من َمتده ، ةيدث يتمتعده  بًديا مدن يعدءف الف د  
قال  خهلها ، وهف في َرض المحًر ، وعرصات القءام  ، في مقام عصديب ، وةدر 

 د ، وكرب عظءف . شدي
ر فددي الف ددد  ، ونددين ةدددهض ال اددي  فدددي   والميزابددا  اللدد ا  يصدددال  بددين يهدددر المددْه

َرض المحًددر ، ا يقددال  شددأيا عددن ال هددر والحددهض ، فالميزابددا  َةدددهما مددن فضدد  
واْلخدر مددن ذهددب ، فالمدداا مددن َطيددب مدا يلدده  ، ومقددره مددن َرق مددا يلدده  ، وم دداره 

َغل  ما يله  .  وم يله من 
د جاات األةا يث ال اهي  تاين َ  لمل ياي من األياءاا ةهها فدي َرض المحًدر وق

قداِ :) َّ  لمدل  -   -وعرصات القءام  ، فقد ْاَ عن ِمَر ابدن ج ددب َ  ال ادي 
يادددي ةههدددا تدددر ه َمتددده ، وإيهدددف ليتبددداهه  َيهدددف َكثدددر وار َ ، وإيدددي ألرجددده َ  َكددده  

المهقف قد شملَ المد م ين مدن كدل األمدف  َكثرهف وار َ ( ، فرةم  هللا تعال  في ذلَ
يتميدز بثالْد    ، فلمل ياي ةدهض ، يدر ه الم م ده  مدن َمتده ، َّا َ  ةدهض ياي دا 

 َمهر : 
ر ، فماؤه َطيب المءاه ، وه ا ا يثادَ لحدهض  األِو : َ  مااه م تمد من يهر المْه

المه .   غيره من األياءاا ، عليهف جمءعا صلهات هللا ِو
 َكار األةهاض .   َ  ةههه الثايي : 

َكثر األةهاض وار َ ، َ  ير  علءه من الم م ين من َمتده ،   الثالث : َ  ةههه 
 َكثر ممن ير  عل  ِائر َةهاض األياءاا من الم م ين من َمتهف . 
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مددن َمتدده فقددراا المهدداجرين ، فعددن   ويحظدد  بًددرم ال دداب فددي ورو  ةددهض ال اددي 
َيدده قدداِ : ) َِو ال ددا  ورو ا علدد   -   -ِددِه هللا ْهنددا  رهددي هللا ع دده مددهل  ر 

دددددا ، الددددددي  ْءابدددددا ، الددددد ين ا ي محددددده   الحدددددهض فقدددددراا المهددددداجرين ، الًدددددعث رؤِو
الم عسمدات ، وا ت دتح لهدف َبددهاب ال دد  ( ، وال دد  هددي القصدهر الخاصد  بددالمترفين ، 

شدأيا ، مد  مدا كددايها فممدا َيهدف كدايها َفقدر ال دا  فدي الددديءا ، َوقلهدف م صدبا ، َو يداهف 
علءه من قَه الءقين ، وصدق اايمدا  ، وعظدءف الاد ِ والتضدحء  فدي ِدايل هللا تعدال  
 .   ، فقد يالها كرامتهف في َرض المحًر ، بهرو هف َِو ال ا  عل  ةهض ال اي 

ر ، وعظدءف يعمتده   ولقد َ رب ال اي  عظءف م   هللا تعال  علءه في يزِو ِهَر المْه
دِه هللا  في تمريمه ر ، فعن َي  بن مالَ رهي هللا ع ده قداِ : ) بي مدا ِر  ب هر المْه

  َغ   َّغ ااَ ، ْف رف  َرِده متب دما ، فقل دا مدا َهدحلَ يدا ذات يهم بين َظهريا َّذ 
َعاي داب  ِه هللا ؟ قاِ : َيزلدَ علدي  ي دا ِدهَر فقدَر } ب دف هللا الدرةمن الدرةءف َّيدا  ِر

ر فصل لرنَ وايحر َّ  شايئَ ر ؟ فقل ا :  المْه هه األبتر { ، ْف قاِ َتدرو  ما المْه
َعلف ، قاِ : فإيه يهر وعديءه رني عز وجل في الف   ، علءه ةهض تر   هله  هللا وِر

يع ددي يبعددد ع دده  –علءدده َمتددي يددهم القءامدد  ،  ييتدده عددد  ال فددهم ، يءخددتلج العاددد مدد هف 
ا َةدَْ بعدب ( رواه ، فأقِه رب َّيه من َمتي ، يءقِه : ما تدر  م -بعَّ ال ا  
 م لف .

ِه هللا  ، الهار ين ةههه ، فهف ال ائزو  يهم يخ ر الخاِرو    فه يئا للمتبعين لِر
 ، وهف المقرنه  يهم يبعد المادله  والمحدْه  .
 وووووووووووووووووو
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 الرس لي   خص ئص الرسو  
 )َِّالم ويب( 

دالء  هددي األمدهر التددي اخدتص هللا بهددا ر  ددالته،   ِدهله محمددًدا الخصدائص الِر فدي ِر
 َوفر ه بها عن غيره من األياءاا . 

ويأتي عل  َر  ه ه الخصائص القر   المدريف؛ فقدد كايدَ معفدَز القدر   المدريف علد  
الء  التي َكرم هللا بها ياءه  ، قاِ تعال : } وكد لَ َوةي دا َّلءدَ َر  الخصائص الِر
يمدا  ولمدن جعل داه يدهًرا يهدد  بده مدن روًةا من َمريا مدا ك دَ تددر  مدا المتداب وا اا

َعادددي مدددن (، وقددداِ 52يًددداا مدددن ببا يدددا { )الًدددهر : : ) مدددا مدددن األياءددداا يادددي َّا 
؛ فدأرجه  اْليات ما مثلده  مدن علءده البًدر، وإيمدا كدا  الد   َوتيتده وةًءدا َوةداه هللا َّلديس

 َ  َكه  َكثرهف تابعًا يهم القءام  ( رواه البخار  و م لف .  
دِه هللا وإذا كا الء  التي َكرم هللا بها ِر ،   القر   المريف في مقدم  الخصائص الِر

فإ  ة ظ هللا ِبحايه له ا المتاب من التاديل والتحري  خصهصدء  َخدر  لهد ا ال ادي 
المريف، فقد َخار ِبحايه بأيه تهل  وتعهد ب   ه ة ظ القدر  ، قداِ تعدال : } َّيدا يحدن 

(. في ةين َ  المتدب ال دماوي  األخدر ، لدف 9{ )الحفر:يزل ا ال كر وإيا له لحافظه  
َهلهددا، قدداِ تعددال : } َّيددا َيزل ددا  يتعهددد ِددبحايه ب   دده َمددر ة ظهددا، بددل تددرب ذلددَ َّلدد  
التهرَا فيها هد  ويهر يحلف بها ال ايه  ال ين َِلمها لل ين هدا وا والرنداييه  واألةبدار 

رب ِدددبحايه َمدددر ة دددظ التدددهرَا ( ولمدددا تددد44بمدددا اِدددتح ظها مدددن كتددداب هللا { )المائددددَ:
واايفيددل لألةبددار مددن اليهدده ، والرندداييين مددن ال صددار ، صددار ةالهددا َّلدد  مددا صددارت 

 َّلءه، من التغيير والتاديل والتحري  .
ويتبدد  خصهصددء  القددر   المددريف، اشددتماِ هدد ا المتدداب علدد  مددا اشددتملَ علءدده المتددب 

فقدد اشدتمل القدر   المدريف علد  ال ابق ، وت ضيله عليها بالم صل من ال هر واْليدات؛ 
ددا ، وال ددهر القصددار؛ قدداِ  َْعايددَ ملددا  التددهرَا ال ددهر الاددهاِ، وال ددهر المتِه  ( :

دددلَ  ال دددب ، وَْعايدددَ ملدددا  الزندددهر المئدددين، وَْعايدددَ ملدددا  اايفيدددل المثدددايي، وْفضَر
ل ( رواه َةمد ؛ فما  علف المتب ال ماوي  ال ابق  علًما خاًصا مفماًل، وكدا   بالم صس

 علف القر   علًما عاًما م صاًل . 
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خهاتءف ِهَر البقَر، ولدف تعدَ ل ادي قالده؛   ويلحب بخصهصء  القر   المريف، َّعااؤه 
قاِ علءه الصالَ وال الم: ) َّيي َوتيتهما من ك دز من بيَ تحَ العرش، ولف ي تهمدا 

 ياي قالي ( رواه َةمد ، يع ي اْليتين األخيرتين من ِهَر البقَر . 
ددالء  علءدده الصددالَ وال ددالم ذكددره فددي المتددب ال ددابق ، والتبًددير ومدد ن خصائصدده الِر

ِه ال اي األمي ال   يفدويه  بقدومه، قاِ تعال  مخاًرا عن ذلَ: } ال ين يتبعه  الِر
(، وقاِ تعدال : } وإذ قداِ بء د  157ملتهًنا ع دهف في التهرَا واايفيل { )األعرام:

ِِه هللا َّلءلف مصدًقا لمدا بدين يدد  مدن التدهرَا ومبًدًرا ابن مريف يا ب ي َِّرائيل َّيي ر 
ِه يأتي من بعد  اِمه َةمد { )الصف:  ( . 6بِر

َوخددرج البخددار  عددن عادداا بددن ي ددار ، قدداِ: لقيددَ عاددد هللا بددن عمددرو بددن العدداص 
دِه هللا  ، قداِ: يعدف، وهللا   رهي هللا ع هما، قلدَ: َخاريدي عدن صد   ِر فدي التدهرَا

دل اب شداهًدا َّيه لمهصهم في ال تهرَا ببعَّ ص ته في القر  : } يدا َيهدا ال ادي َّيدا َِر
 ( . 8ومبًًرا وي يًرا { )ال تح:
ددالته  ددل اب َّا   ومددن خصددائص ِر ددال  عامدد  لل ددا ، قدداِ تعددال : } ومددا َِر َيهددا ِر
ددها { )ال  دداا:28كافد  لل ددا  { )ِددبأ: دل اب لل ددا  ِر ِر (. فددي 79(، وقدداِ َيًضددا: } َو
اات : ) األياءاا ال ابقين خاص  بأقهامهف، كمدا َخادر عدن ذلدَ قهلده  ةين كايَ ِر

وكا  ال اي يبعث َّل  قهمه خاص ، ونعثَ َّلد  ال دا  عامد  ( رواه البخدار  و م دلف 
  . 

دالته؛ فدي ةدين َ  األياءداا   وقد َخار  َيه اختص بلثَر األتباع، وكثَر المد م ين بِر
باع، ولف يصدقهف َّا القليل من األيصار، بدل ال ابقين لف ي من بهف َّا القليل من األت

: ) لف يصدق ياي من َّ  بعَّ األياءاا لف ي من به َّا الرجل والرجال  فقَ؛ يقِه 
األياءدداا مددا صدددقَ، وإ  مددن األياءدداا ياًءددا مددا يصدددقه مددن َمتدده َّا رجددل واةددد ( رواه 

 م لف . 
  َجمعدين؛ قداِ ِدبحايه: َ  هللا بعثه رةم  للعالمين، وهداي  لل ا  ومن خصائصه 

ددل اب َّا رةمدد  للعددالمين { )األياءدداا: (، وقددد ْاددَ َ  بعددَّ الصددحاب  107} ومددا َِر
ددِه  َ  يدددعه علدد  المًددركين، فأجددابهف قددائاًل: )   رهددي هللا عدد هف، طلددب مددن الِر

َّيددي لدددف َبعدددث لعاًيدددا، وإيمددا بعثدددَ رةمددد  ( رواه م دددلف، َوخاددر َيًضدددا َيددده جددداا رةمددد  
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معين، ا كما يص ه بعَّ الظدالمين بالق دَه واارهداب؛ وكدا  شدعاره وهداي  لل ا  َج
 ال   رفعه عار ِ هات جها ه: ) َّيما َيا رةم  مهدَا ( رواه الدارمي وغيره .  

ددالته    دلين، فددال ياددي   َوخيدًرا، فددإ  مددن خصدائص ِر َيدده خداتف ال ايددين، و خددر المِر
دداات ال ددماوي ، ونًددرعه َتدد ف هللا  ي دده؛ قدداِ تعددال : } مددا كددا  بعددده، يبدده خددتف هللا الِر

دِه هللا وخداتف ال ايدين { )األةدزاب: (، وجداا فدي 40محمد َبا َةد من رجالمف ولمن ِر
 الحديث: ) وْختف بي ال ايه  ( رواه م لف . 

دداات األياءدداا، برجددل ب دد  بيتًددا علدد   ددالته بددين ِر وقددد شددبه علءدده الصددالَ وال ددالم ِر
ددالته َة ددن مددا يلدده  الا دداا، لم دده تددرب  خدداتف   م دده مههددًعا لددف يلملدده، فدداعتار ِر

اات ال دماوي  علد  الهجده األكمدل واألفضدل؛  اات التي ِيتف بها َّتمام ب اا الِر الِر
يقِه علءه الصالَ وال الم: ) َّ  مثلي ومثدل األياءداا مدن قالدي، كمثدل رجدل ب د  بيتًدا 

َاويد ، ففعدل ال دا  ياهفده   بده، ويعفاده  لده، فأة  ه َوجملده، َّا مههد  لا د  مدن 
ويقهله : هال ْوهعَ ه ه اللا  ! قاِ: فأيا اللا  ، َويا خاتف ال ايين ( رواه البخدار  و 

 م لف .  
دِه ااِدالم علءده الصدالَ  الء  التي اخدتص هللا بهدا ِر ه ه جمل  من الخصائص الِر
دل، وتادين كد لَ م دد ِه المدريف بدين الِر زل  وال الم، وهي وا شَ تاين ملاي  ه ا الِر

شدريع  ااِدالم بدين الًدرائ  ال دماوي ، وهدي فدي الهقدَ ي  ده تلقدي مزيدًدا مدن الضددها 
علددد  قهلددده تعدددال : } اليدددهم َكملدددَ لمدددف  يددد مف َوتممدددَ علدددءلف يعمتدددي ورهددديَ لمدددف 

 ( .   3ااِالم  ي ا { )المائدَ:
 وووووووووووووووووو
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 التكريمي   خص ئص الرسو  
 

 )َِّالم ويب( 
حمًدا بفمل  من الخصائص، لدف يخدص بهدا َةدًدا قالده مدن األياءداا؛ اختص هللا ياءه م

ددل، كءد  ا وهدده خدداتف األياءدداا  تمريًمدا لمقامدده بددين األياءدداا، وتًدريً ا لملايتدده بددين الِر
ل، وهه خير الخلب عل  هللا .   والِر

والخصدددائص التمريمءددد  هدددي ال ضدددائل والتًدددري ات التدددي َكدددرم هللا بهدددا ياءددده محمدددًدا، 
 ا عل  غيره من األياءاا . وفضله به

دال ، وهد ا  الهصد ا  مدن  فمن تلَ الخصائص َ  هللا تعال  يا اه بهصف ال اَه والِر
َهددف األوصددام التددي اتصددف بهددا ياي ددا، قدداِ تعددال : } يددا َيهددا ال اددي { وقددد ور  ال ددداا 
بهدد ا الل ددظ فددي ْالْدد  عًددر مههددًعا مددن القددر  ؛ ويقددِه ِددبحايه مخاطًبددا ياءدده بصدد ته 

هاً  ِه { وقد ور  ال داا بهد ا الل دظ فدي مههدعين فدي ِدهَر المائددَ؛ ِر : } يا َيها الِر
 ف ا اه رنه ِبحايه في ه ه المهاه  بأكمل َوصافه، َورف  مقاماته 

وه ه الخصهصء  لف تثاَ لغيره من األياءاا، فمل ياي يا اه هللا باِمه، قداِ تعدال : } 
( 110قدداِ هللا يدا بء د  ابدن مدريف { )المائدددَ: (، وقداِ: } َّذ35وقل دا يدا   م { )البقدَر:

( وقاِ: } يا مِه  { وقداِ: } ويا ي داه َ  يدا َّبدراهءف { 48وقاِ: } قيل يا يهح { )يهح:
 ( .104)الصافات:

َما اْليات التي ذكر هللا فيها ياءه باِمه، فإيما جداا ذلدَ علد  ِدايل ااخبدار، كقهلده 
ِه هللا { )األةزاب:تعال : } ما كا  محمد َبا َةد من رجال ( وقدد ور  40مف ولمن ِر

 اِمه به ا الل ظ في َرنع  مهاه  في القر   المريف . 
ومما يتعلب به ه الخصهصء ، َ  هللا ِبحايه يه  ببا ه عن يداا ياءه محمًدا باِمه 
دِه بيد مف كددعاا بعضدلف بعًضدا {  ال   ِمي به؛ قداِ تعدال : } ا تفعلدها  عداا الِر

ه  ِبحايه الم م ين عن يداا يايهف كما ي ا   بعضدهف بعًضدا، وطلدب ( ف 63)ال هر:
ددال ؛ تًددريً ا لقدددره، ونءاًيددا لم دددزلته، وخصدده  مدد هف م ددا َا ياءدده المددريف بصدد   ال اددَه والِر

له َوياءائه .   ِبحايه به ه ال ضيل  من بين ِر
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ددلهف وفددي المقابددل، فقددد َخاددر تعددال  عددن ِددائر األمددف ال ددابق  َيهددف كددايها يخدداطاه    ِر
دددد  اجعددددل ل ددددا َّلًهددددا {  دددد  لدددده: } قددددالها يددددا مِه َوياءددددااهف بأِددددمائهف؛ كقددددِه قددددهم مِه

( وقددددِه قددددهم بء دددد  : } َّذ قدددداِ الحهاريددده  يددددا بء دددد  ابددددن مددددريف { 138)األعدددرام:
 ( . 53( وقِه قهم هه  : } قالها يا هه  ما جئت ا باي   { )هه :112)المائدَ:

، فقداِ تعدال : } لعمدرب ه َق ف بحءاَ ياءده ومن الخصائص التمريمء ، َ  هللا ِبحاي
(؛ والق دف بحءاتده علءده الصدالَ وال دالم يددِ 72َّيهف ل ي ِلرتهف يعمهده  { )الحفدر:

بهددد ه الملايددد    علددد  علددده شدددرفه، وعظدددءف ملايتددده ع دددد هللا ِدددبحايه، فلددده لدددف يلدددن 
هد ا التمدريف الريءع ، والم دزل  العظءم ، لما كدا  لإلق دام بحءاتده َ  مع د . ولدف يثادَ 

 .   لغيره 
، َ  هللا ِبحايه وتعال  قدمه علد  جمءد  َياءائده فدي وكا  من خصائصه التمريمء  

َغلدددب  يددات القدددر  ؛ قدداِ تعدددال : } َّيددا َوةي ددا َّلءدددَ كمددا َوةي دددا َّلدد  يدددهح  الدد كر فددي 
وال ايدين مددن بعددده َووةي ددا َّلدد  َّبددراهءف وإِددماعيل وإِددحاق ويعقددهب واألِددباط وبء دد  

دددلءما  { )ال  ددداا:َويدددهب و  (، وقددداِ ِدددبحايه: } وإذ َخددد يا مدددن 163يدددهي  وهدددارو  ِو
دد  وبء دد  ابددن مددريف { )األةددزاب: (، 7ال ايددين ميثدداقهف وم ددَ ومددن يددهح وإبددراهءف ومِه

لين لًرفه وملايته .   فادَ ِبحايه بخاتف المِر
قد ومن خصائصه التمريمء  علءه الصالَ وال الم، َّمامته األياءاا في بيَ المقد ؛ ف
جم  هللا تعال  له جماع  مد هف فصدل  بهدف َّماًمدا؛ وذلدَ تأكيدًدا ل ضدله، وت ايًهدا علد  

فدي ةددديث ااِدراا، َيده اجتمد  بعددد  مدن األياءداا، مد هف َّبددراهءف   شدرفه؛ وقدد َخادر 
دد  وبء دد  وغيددرهف علدديهف ال ددالم، وصددل  بهددف َّماًمددا، واامامدد  بال ددا  لهددا مددن  ومِه

 كايَ اامام  باألياءاا ؟! الدال  ما لها، فمء  َّذا 
، َ  هللا َخدددد  لدددده الميثدددداق مددددن جمءدددد  األياءدددداا، ومددددن جملدددد  خصائصدددده التمريمءدددد  

باايمددا  بدده ويصددرته؛ قدداِ تعددال : } وإذ َخدد  هللا ميثدداق ال ايددين لمددا  تيددتمف مددن كتدداب 
دِه مصددق لمدا معلدف لتد م ن بده ولت صدريه قداِ ََقدررتف َوخدد تف  وةلمد  ْدف جدااكف ِر

(، فددأخار ِددبحايه َياءددااه َ  علدديهف 81َّصددر  قددالها َقرريددا { ) ِ عمددرا : علدد  ذلمددف
اايما  بمحمد وقَ مفيئه، َو  عليهف يصرته وتأييده، وقد َقر األياءداا بد لَ، فدآم ها 
الته، َوقروا ببعثته. وه ه الخصهصء  لء َ ألةد م هف ِهاه. وقدد رو  عدن علدي  بِر
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، َيهما قاا: ما بعث هللا ياًءا مدن األياءداا بن َبي طالب و ابن ببا  رهي هللا ع هف
َّا َخد  هللا علءده الميثداق، لدئن بعدث هللا محمددًا وهده ةدي ليد م ن بده وي صدريه، َومددره 
 َ  يأخ  الميثاق عل  َمته، لئن ْبعث محمد وهف َةءاا لي م ن به ولي صريه .  

َعدائده الرعدب  ومما اختص به علءه الصالَ وال الم، َ  هللا ِدبحايه قد م فدي قلدهب
والخهم م ه، ةت  له كايها عل  م اف  بعيدَ م ه، ولف يحصل ه ا ألةدد قالده، يقدِه 

 . ْيصرت بالرعب م يَر شهر ( رواه البخار  و م لف ( : 
ومددن خصائصدده التمريمءدد  علءدده الصددالَ وال ددالم َ  َمتدده خيددر األمددف، قدداِ تعددال : } 

، وجدداا فددي الحددديث، قهلدده علءدده (110ك ددتف خيددر َمدد  َخرجددَ لل ددا  { ) ِ عمددرا :
الصدددالَ وال دددالم: ) َّيمدددف تتمددده  ِدددبعين َمددد ، َيدددتف خيرهدددا، َوكرمهدددا علددد  هللا ( رواه 
الترم   . وإيما يالَ ه ه األم  ه ه الخيري  ب ايها محمد علءه الصدالَ وال دالم، فإيده 

ل علءه ِبحايه .    َشرم مخلهق عل  هللا، َوكرم الِر
لءدده الصددالَ وال ددالم، َ  الادداعه  والدددجاِ ا يدددخال  ومددن خصائصدده التمريمءدد  ع

: ) علددد  َبددهاب المدي ددد  مالئمدد ، ا يددددخلها الادداعه ، وا الددددجاِ ( مدي تدده؛ يقددِه 
 رواه البخار  و م لف .  
وجدددهب محاتددده، وتقدددديمها علددد  محبددد  الددد    واألهدددل   ومدددن خصائصددده التمريمءددد  

َواجلدف وعًديرتمف والماِ والهلد، قاِ تعال : } قل َّ  كا   ب اؤكف َوب اؤكف وإخدهايمف َو
َومدددهاِ اقترفتمههدددا وتفددداَر تخًددده  ك دددا ها وم ددداكن ترهدددهيها َةدددب َّلدددءلف مدددن هللا 

ددهله وجهددا  فددي ِددايله فترنصددها ةتدد  يددأتي هللا بددأمره { )التهندد : : ) ا ( وقدداِ 24وِر
بخدار  و ي من َةدكف ةت  َكه  َةب َّلءده مدن والدده وولدده وال دا  َجمعدين ( رواه ال
 م لف ، وفي ةديث ع د البخار  : ) ةت  َكه  َةب َّلءَ من ي  َ ( .

، َيدددددده َِو مددددددن ت ًددددددب ع دددددده األرض يددددددهم القءامدددددد ؛ ومددددددن خصائصدددددده التمريمءدددددد  
َيًضدا بأيده َِو مدن يددخل الف د  يدهم   واختصاصه بحمل لهاا الحمدد؛ واختصاصده 

لقءامد ، ونيدد  لدهاا الحمدد وا : ) َيدا ِديد ولدد   م يدهم االقءام ؛ ياين كدل هد ا قهلده 
فخددر، ومددا مددن ياددي يهمئدد ،   م فمددن ِددهاه َّا تحددَ لددهائي، َويددا َِو مددن ت ًددب ع دده 
األرض وا فخر ( رواه الترم   وفي رواي  ع د الدارمي : ) َويا َِو من يدخل الف   

 يهم القءام ، وا فخر ( . 
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عثدده هللا يددهم القءامدد  مقاًمددا يب  وي دددرج فددي هدد ا ال ددهع مددن الخصددائص التمريمءدد ، َيدده 
( والمقددام 79محمددهً ا؛ قدداِ تعددال : } ع دد  َ  يبعثددَ رنددَ مقامددا محمدده ا { )ااِددراا:

ددهل ا هدده مقددام الًدد اع ، وهدده مقددام لددف ي لدده َةددد غيددره؛  المحمدده  الدد   اخددتص بدده ِر
فال ا  يلهيه  يهم القءام  جال ين عل  ركاهف، كل َم  تتب  يايهدا، يقهلده : يدا فدال  

، فد لَ يدهم يبعثده هللا المقدام    ! يا فال  اش   ! ةت  ت تهي الً اع  َّلد  ال ادي اش
 المحمه . والحديث رواه البخار  .
يله  يهم القءام  َكثر األياءاا َتباًعا؛ وقد جاا فدي   ومن الخصائص التمريمء  َيه 

مددر ال اددي ، يءمددر ال اددي ولددء  معدده َةددد، ويالخاددر َ  األمددف يددهم القءامدد  تمددر علءدده 
ومعددده الهاةدددد فقدددَ، ويمدددر ال ادددي ومعددده ااْ دددا  والثالْددد ...، ْدددف ي ظدددر علءددده الصدددالَ 
وال الم َّل  األفدب، فيدر  جمًعدا عظءًمدا مدن ال دا ، يء دأِ: َتبداع مدن هد اا ؟ يءقداِ 

 له: ه ه َمتَ . 
ددِه ااِددالم  و  غيددره  هدد ه جملدد  مددن الخصددائص التمريمءدد  التددي اخددتص هللا بهددا ِر

اا، وهدي بمفمهعهدا تظهدر ملايد  هد ا ال ادي، وم زلتده ع دد هللا ِدبحايه، فهده من األياء
 الم ضل من ال ايين، وهه المختار عل  غيره من الخلب َجمعين .  

 وووووووووووووووووو
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 جوانب الخصوصي  عي زواجه وزوج ته ةليه الصالة والسالم
 

 )َِّالم ويب( 
علد  غيدره مدن البًدر ، -    -محمددًا  كثيرَن هي الخصائص التدي مَيدز هللا بهدا ياَءده

َّظهارًا لقدره وملايته ، وإعالًا لمرتاته وشأيه، وم  جايب مهف من تلَ الخصهصدءات 
وةاجتددده َّلددد  الددزواج مدددن ال  ددداا وال دددلن  -    -، وهدده الفايدددب المتعَلدددب ببًددرَيته 

 دء  والامأيي د  َّليهَن كغيره مدن ب دي البًدر ، تلاءدً  ل دداا ال ادَر ، وتحقءقدًا للراةد  ال  
 القلاء  .

هم ي تظف ةديث ا عدن هد ا الفايدب فدي َرنعد  محداور ، يت داِو فدي كدل واةدد م هدا  ِو
 َّةد  تلَ الخصهصَءات  ، م تعي ين بالل تعال  وةهله وقَهته .

 الزواج بأكثر من َرن  
، َّباةدد  الددزواج بددأكثر مددن َرندد  ، وذلددَ َيدده معصددهم مددن  -    -فمددن خصائصدده 
َيفاتده المتعدَد َ  مدن  الفهر ال   قد يق  يءه غيره في جايب ال  اا ، َّهافً  لما في 

مصالح عام   عَ َّليها الحاج  واقتضتها ظروم الدعَه ، وفي ظَلها تحَققَ المثير 
من األهدام المهم  ، والتي كا  م ها : يًر الدعَه ااِالمء  ، ويقل جهايدب ةءاتده 

بعدده ، ونءدا  بادال  الحقدهق المقدَرَر للتاَ دي الخاص   اخل َّطار بيته َّلد  األمد  مدن 
َواجددده بزي دددب ب دددَ جحدددش رهدددي هللا ع هدددا  – ،  واارتبددداط بعدددد  مدددن  -مددن خدددالِ 

القبائل ورجالها بالمصاهَر مما يعادي الددعَه قدَه وم عد  ، وقدد تدَف ب دَ هد ه المعدايي 
َواج ال اي     -    -وغيرها في مهههٍع بع ها  :   شاهات ةِه 

ِه هللا ومن المعل تزَوج  َّةد  عًَر امرََ ، تهفي عن ت دٍ  مد هَن  -    -هم َ  ِر
ده َ  َي ب ب َ جحش ، َوم ِلم  وص ء  َوم ةايب  ، ومءمهي  ِو : عائً  وة ص  و

َا  المعا   .  وجهيري  ، كما ذكر ابن ةفر في  فتح البار   وابن القءف في  
 قاِه الهاهب  ي  ها له 
 تعال  َبداح ل اَءده َ  يتدزَوج بمدن تهدب ي  دها لده مدن َ  هللا -    -ومن خصائصه 

غيدر صدداٍق ، وذلدَ فدي قهلده تعدال  : } وامدرََ م م د  َّ  وهادَ ي  دها لل اددي َّ  َرا  
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( ، وقهلده : }  50ال ادي َ  ي دت محها خالصد  لدَ مدن  و  المد م ين { ) األةدزاب : 
 (. 51ترجي من تًاا م هن وت و  َّلءَ من تًاا { ) األةزاب : 

َورا هددا ل   ددده فددال يفدددب علءدده َ  يعايهدددا  –   –فددإذا فَههددَ المدددرََ ي  ددها لل ادددي 
صداقًا ، بخدالم مدا لده فَههدَ ي  دها َّلد  رجدل  خدر فإيده متد   خدل بهدا وجدب لهدا 

دِه هللا  فدي بدروع ب دَ واشدب األشدفعء  رهدي هللا  -   -مهر مثلهدا ، كمدا ةلدف ِر
 ل بها .ع ها لما فَههَ رجاًل فتهفي قال َ  يدخ
َم شددريَ خهلدد  ب ددَ ةلددءف بددن َمءدد     -   -ومددن ال  دداا الالتددي وهددان َي  ددهَن لدده 

فقالددَ : يددا  -كمددا فددي صددحءح البخددار   -ال ددلمء  رهددي هللا ع هددا ، َّذ جدداات َّلءدده 
ِه هللا ، جئَ ألهب لَ ي  ي ، ف ظر َّليها  فصدَعد ال ظدر َّليهدا وصدَهنه -    -ِر

 ، ْف ايصرم ع ها ولف يقالها .
تعرهددها علءدده ، فقالددَ : يددا -    -وم هددا تلددَ المددرََ التددي جدداات َمهددا َّلدد  ال اددي 

ِه هللا ، اب   لي ص اتها كد ا وكد ا  فآْرتدَ بهدا ،  -وذكدرت مدن ة د ها وجمالهدا -ِر
ولددف تددِز تمدددةها ةتدد  ذكددرت َيهددا لددف تمددرض ولددف تًددتَ شدديئا قددَ ، فقدداِ لهددا : ) ا 

 ةاج  لي في اب تَ ( رواه َةمد .
في قاِه الهاهبات َو رَ هن ، وجعل مرَ  ذلدَ َّلد  مًديئته -    -تخيير ال اي وم  

ورغاته ، َّا َيه لف يقادل واةددَ مد هَن ، كمدا قداِ ابدن ببدا  رهدي هللا ع همدا :   لدف 
امرََ وهاَ ي  ها له ، ولف يلن ع دده امدرََ َّا بعقدد ال مداح   -    -يلن ع د ال اي 

َي ددب ب دددَ خزيمدد  الهاللءددد  َّةددد  تلدددَ الهاهبددات ، فدددإ   ، ِدده  مددا ْيددد كر مددن كددده  
َوجد   -    -صَحَ تلَ الرواي  فتمه  هي الهةيدَ من الهاهبات التي قالها ال ادي 

 له .
َواجه من بعده     تحريف َ

ددِه هللا  مددن  -    -َجمدد  العلمدداا قاطبدد  علدد  تحددريف الددزواج ممددن تددهفي عدد هن ِر
َواجده َواجده تحريمددًا م ندددًا ، أليهددن َ فددي الددديءا واْلخددَر ، وفدي ذلددَ تاييددبن لخدداطره  َ

علءدده الصددالَ وال ددالم ، وصددءاي ن لف ابدده ومقامدده ، وةمايدد ن لدده مددن األذ  فددي عرهدده 
َواجده مدن  دِه هللا وا َ  ت محدها َ بعد مهته ، قاِ تعال : } وما كدا  لمدف َ  تد ذوا ِر

 ( . 53بعده َبدا َّ  ذلمف كا  ع د هللا عظءما { ) األةزاب:
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َوجاتده فدي مقدام األمهدات للمد م ين ، فقداِ ِدبحايه : ْف َّ   هللا ِبحايه وتعال  جعل 
َواجه َمهاتهف { ) األةزاب :  ( ، فاقتضد  ذلدَ َ  يلده  الدزواج مد هَن بم زلد   6} َو

 الزواج من األمهات . 
جملد  مدن الحقدهق كدااةترام والااعد  ،  –بمهجدب هد ه األمهمد   –وند لَ تفدب لهدَن 
والتبفيل ،  و  َ  يع دي هد ا الهصدف ْادهت َةلدام َمهمد  ال  دب ومدا  ولزوم التهقير

ت ددتلزمه مددن جددهاَ الخلددَه بهددَن ، َو ايعقددا  المحرمَءدد   َو تحددريف الددزواج مددن َخددهاتهن 
 وغير ذلَ من األةلام .

َواجه من غير الم لمات   تحريف 
:} يدا َيهدا ال ادي ةَرم هللا عل  ياَءه الزواج من غير الم لمات ، وذلَ لقِه هللا تعال  

َواجددَ الالتددي  تيددَ َجدددهرهن ومددا ملمددَ يمي ددَ ممددا َفدداا هللا علءدددَ  َّيددا َةلل ددا لددَ َ
ون ددات عمددَ ون ددات عماتددَ ون ددات خالددَ ون ددات خااتددَ الالتددي هدداجر  معددَ وامددرََ 
م م دددد  َّ  وهاددددَ ي  ددددها لل اددددي َّ  َرا  ال اددددي َ  ي ددددت محها خالصدددد  لددددَ مددددن  و  

، وقاِ ابن ببا  رهي هللا ع هما في ت  ير اْليد  :  ( 50الم م ين { ) األةزاب : 
   ةرم علءه كل ذات  ين غير ااِالم   . رواه الترم   .  

َوجددات ال اددي  فددي الددديءا يرافق دده فددي الفَ دد  ، وذلددَ ا يلدده  َّا لمددن -    -ْددف َّ  
هًا  . -    -كايَ م م   بالل رَنا ونااِالم  ي ا ونمحمد   ياَءا وِر

َواج ال اي وهل ا ي مدن َمهدات المد م ين قدد اكت  تده اختصاصدات ا  -    -ر  َ  
ت بغددي ألةددد مددن بعددده ، ولعددل هللا يء ددر ل ددا وق ددات َخددر  يددتَمف فيهددا هدد ا المههددهع ، 

 وهللا المهَفب .
   وووووووووووووووووو
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 معجزة النبوة عي شف ء المرضى
 
، ةصددِه الًدد اا علدد  يديدده -   -مددن المعفددزات التددي َكددرم هللا بهددا ياءدده محمدددا  

َيدا َ  دهف، و للمثير من َصحابه باركته و عائه، مما كا  له كاير األْر في تثايَ ي ِه
 َّيمايهف. 

رهدي هللا  -فمن تلَ المهاقدف مدا ةصدل مد  الصدحابي الفليدل علدي بدن َبدي طالدب 
  : )ألعاين هد ه الرايد  رجداًل ي دتح هللا علد-   -يهم خيار، ةين قاِ ال اي  -ع ه 

ددهله(، يبددات ال ددا  تلددَ الليلدد  يت ددااله  عددن  ددهله، ويحبدده هللا وِر يديدده، يحددب هللا وِر
دددِه هللا  لمعرفددد  ال دددائز بهددد ا  -   -صددداةب الرايددد ، وفدددي الصدددباح ايالقدددها َّلددد  ِر

، -رهددي هللا ع دده  -ي ددأِ عددن علددي بددن َبددي طالددب  -   -ال ضددل، فددإذا بددال اي 
ل  في طلبه، ولمدا ةضدر ع دده بصدب فدي  -   -ف كروا له َيه مصاب بالرسمد، فأِر
، واِدتلف الرايد ، ْدف قاتدل ةتد  فدتح هللا -   -عي ءه و عا له، فًد اه هللا باركد  ال ادي 

 عل  يديه، والحديث بتمامه في الصحءحين. 
 -رهدي هللا ع ده  -واألعفب من ذلَ ما رواه اامام الاارايي عن قتا َ بن ال عمدا  

  -ِدهفن َخدرج َّةدد  عي ءده مدن ملايهدا، ف دع  َّلد  ال ادي  َيه قاتل يهم َةدد، فأصدابه
 -  وهدده يحملهددا فددي يددده، فأخدد ها-   -  وَعا هددا َّلدد  مههددعها و عددا لدده، فعددا ت

 َّل  طاءعتها، وكايَ َجمل عي ءه َوقهاهما َّبصارًا. 
شدد اا المصدداب باركدد  ي ثدده علءدده، كمددا ةدددث مدد  الصددحابي  -   -ومددن معفزاتدده 
، فعن يزيد بن َبي عايد قاِ:   َريَ َْدر هدرن  -هي هللا ع ه ر  -ِلم  بن األكهع 

في ِاق ِلم ، فقلَ: يا َبدا م دلف مدا هد ه الضدرن ؟ فقداِ: هد ه هدرن  َصدابت ي يدهم 
ف  دث يءده ْدالث ي ثدات، فمدا  -   -خيار، فقاِ ال ا : َصديب ِدلم ، فأتيدَ ال ادي 

 اشتميتها ةت  ال اع    رواه البخار . 
ع ددد هدد ا الحددد، بددل كددا  يم ددح علدد  الم ددر يءفاددر، كمددا  -   -ولددف تقددف معفزاتدده 

دله ال ادي  -رهي هللا ع ه  -ةصل م  الصحابي عاد هللا بن عتءَ     -ةي ما َِر
   -لقتل َبي راف  اليهه  ، فايم رت ِاقه َْ داا تلدَ المهَمد ، فالدب م ده ال ادي  -



 1390 

تااع َ  يمًدي عليهدا َ  يب َ قدمه، فم ح عليها، ففار الم ر ال   َصابه واِد -
 من لحظته، والقص  رواها اامام البخار . 

كدا   -رهدي هللا ع ده  -، مدا رواه البخدار  َ  ال دائب بدن يزيدد -   -ومن بركاته 
علد  َرِده و عدا لده بالاركد ، ْدف تهَهدأ فًدرب  -   -يًله من وجد ، فم دح ال ادي 

ال ائب بن يزيد طاِ عمره ال ائب من وههئه، فزاِ ع ه األلف، وي كر الم َرخه  َ  
َا  عددن الت ددعين عامددًا وهدده محددت ظ بصددَحته ولددف تظهددر علءدده  ْددار الًددءخهخ ،  ةتدد  

 .-   -وذلَ بارك   عاا ال اي 
َيدده مددرض مرهددًا شددديدًا َلزمدده ال ددراش  -رهددي هللا ع دده  -وعددن جددابر بددن عاددد هللا 

رهدي  -لصدديب بصحب  َبي بلر ا -   -ةت  لف يعد يميز من ةهله، فزاره ال اي 
بمدداا فتههددأ م دده ْددف رش علءدده، فأفدداق  -علءدده الصددالَ وال ددالم  -، و عددا -هللا ع دده 

 من مرهه، رواه البخار  و م لف.
تدأْيرن فدي عدالج األمددراض  -   -وإلد  جايدب عدالج األمدراض الحَ دء ، كددا  لل ادي 
فههد  ي دتأذيه فدي الزيدا،  -   -المع هي ، ومن ذلَ قصد  الًداب الد   َتد  ال ادي 

يده عل  صدره وقداِ: )وقداِ اللهدف اغ در ذيبده وطهدر  -علءه الصالَ وال الم -ال اي 
َاِ هللا مدن قلبده طغءدا  الًدهَه فلدف يعدد يلت دَ َّلد   قلبه وةصن فرجه( رواه َةمدد، فدأ

 ال  اا.
دددهله  -عزوجدددل –تلدددَ المهاقدددف وغيرهدددا تددددِ علددد  مدددا َكدددرم هللا  مدددن  -   -بددده ِر

 ح المثيَر، تأييدًا لدعهته، وتصديقا ل اهته. المرامات العظءم ، والم 
 07/11/2006 
 http://www.islamweb.net                       :المصدر 

   وووووووووووووووووو
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 الزوج الكريم 
 خيركف خيركف ألهله: 

وهد  المدرََ قاددل ااِدالم بللمددات قليلد ، فيهددا  -رهدي هللا ع دده  -يلخدص ل دا عمددر  
: )وهللا مدا ك دا يعدد لل  داا َمدرا ةتد  َيدِز هللا فديهن مدا َيدِز الاالغ  واايفا َ، يءقدِه

 وق ف لهن ما ق ف( ]مت ب علءه[. 
 وهل ا يزلَ  يات القر   المريف لت رض لهن، وتاين ما لهن..

الاءا  العملدي فدي َّعاداا الصدهَر الحقد  التدي يريددها ااِدالم  -   -وكايَ ِيرته  
 من الرجل تفاههن.

لمددن لددف يددتح لدده الهقددهم  -   -اءددا  القددهلي الدد   يلخددص ِدديرته العملءدد  ْددف كددا  ال
: )خيركف خيركف ألهله، َويا خيركف ألهله( ]الترم   وقاِ: ة ن -   -عليها، فقاِ 
 صحءح[.
الميدددزا  الحدددب الددد   تقدددا  بددده فضددديل  الرجدددل وخيريتددده. وهددده ة دددن  -   -ويضددد  

يرت د  هد ا الم دته  مدن الح دن بمقددار معاشرته ألهله ومصاةاته َّياهف، ونمقدار مدا 
 ما يرت   ع صر الخير يءه. 

 واألهل ه ا: الزوج 
والحدددديث ه دددا وإ  كدددا  بصدددءغ  الخادددر، ولم ددده فدددي ةقءقددد  مع ددداه تهجءددده كدددريف وةدددث 
َوجتدده، وة ددن  للم ددلف علدد  الهصددِه َّلدد  هدد ا الم ددته  مددن الخيددر، بااة ددا  َّلدد  

 ي  المريم  )وجعل بي مف مه َ ورةم (. معاملتها. األمر ال   يحقب بدوره مع   اْل
َواجه األمهر التالء :  -   -ومن ه ه الصهر التي تاين جهايب من ةءاته   م  َ

 العدِ: 
يق ددف بيدد هن فددي المايددَ واايددهاا وال  قدد . َومددا المحبدد   -   -قدداِ ابددن القددءف: وكددا  

: )اللهدف هد ا ق دمي يءمدا َملدَ فدال تلم دي يءمدا ا َملدَ ( ]َخرجده َصددحاب فمدا  يقدِه
 ال  ن وغيرهف. وصححه الحاكف ووافقه ال هاي[. 

ددِه هللا  ا ي ضددل بعضدد ا علدد  بعددَّ فددي الق ددف مددن  -   -وقالدَ عائًدد : كددا  ِر
 ملثه ع ديا ]َبه  او [. 

 ولما كا  في مرهه اِتأذيهن َ  يمرض في بيَ ال يدَ عائً  فأذ  له. 
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َواجده -   -وكدا   ددِه َّذا َرا  ِد را َقدرع بدين َ ، فدأيتهن خدرج ِدهمها، خدرج بهدا ِر
 معه ]مت ب علءه[ -   -هللا 

َع علديهن بالت داو . فقدد َخدرج اامدام َةمدد عدن َيد : َ   وكايَ الهدي  َّذا جااتده و
دددِه هللا  بق ددداع )وهدده الاادددب الددد   ي كددل علءددده( علءددده  -   -َم ِددلءف بعثتددده َّلدد  ِر

َواجده، و  يقددبَّ القبضد  فيبعددث رطدب، ففعدل يقددبَّ قبضد  فيبعددث بهدا َّلد  بعددَّ َ
َواجدده.. ْددف جلدد  فأكددل بقيتدده، َكددل رجددل ْيعلددف َيدده يًددتهءه. ]ال ددتح  بهددا َّلدد  بعددَّ َ
الرنايي للا ا وقداِ فدي تخريفده: صدحءح ورجالده رجداِ الصدحءحين، وهده مدن ْالْءدات 

 اامام َةمد، ولف َقف علءه لغيره[. 
َيد ، ولدف يادب لده َّا القليد َوجاته عل  ي  ده فدي الته ل الد   لده َكلده المدرا وهل ا قدم 

َاِ في ي  ه رغب  َّلءه.   ايته  م ه وما 
 كما ِه  بي هن فما  لمل م هن قبض . 

 الحب: 
بعثدده  -   -: َ  ال ادي -رهدي هللا ع دده  -َخدرج الًدءخا  عددن عمدرو بددن العداص 

علددد  جدددءش ذات ال الِدددل، فأتيتددده فقلدددَ: َ  ال دددا  َةدددب غلءدددَ؟ فقددداِ: )عائًددد ( 
 قاِ: )َبهها(.. ]مت ب علءه[. فقلَ: من الرجاِ؟ ف
 بحبه، ةت  ايتًر ذلَ بين الصحاب .  -   -وهل ا يصرح 

َّذا هدهت شديئا ا محد ور يءده تابعهدا علءده، وكايدَ َّذا  -   -قاِ ابدن القدءف: وكدا  
قدًا وهده  ر  شرنَ من ااياا َخد ه فههد  فمده مههد  فمهدا وشدرب، وكدا  َّذا تعرقدَ عر

َا  العظدف الد   علءدده لحدف َخدد ه فه  هد  فمدده مههد  فمهددا، وكدا  يتمددئ فدي ةفرهددا. ]
( الددد   يدددص علددد  الًدددرب 300( وايظدددر ةدددديث م دددلف ذ  الدددرقف )1/152المعدددا  )
 والتعرق[. 

دمها َفعالده وتصدرفاته  ، َةاا دا َ  -   -َّيها صهَر الحب فدي كمالهدا ااي دايي، تِر
 م قص . ي هقها مختصَر ألولئَ ال ين باتها يرو  في ذكر شيا من ذلَ عيبا و 

 -ِددبحايه وتعددال   -هدده الممدداِ والفمدداِ والخيددر والصددهاب بًددها ته  -   -وفعلدده 
دِه هللا َِدَه ة د  ( ومدن َر  غيدر ذلدَ فليراجد  ة داب  بقهله: )لقد كدا  لمدف فدي ِر
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َوجته عهَر، فال ي بغي ألةد َ   َّيمايه، ةيث وصل األمر ببعضهف َيه َر  في اِف 
 يعرفه. 

َواجده ةدديث َيد   -   -ومن ة ن معاشرته  ، والد   ي قدل -رهدي هللا ع ده  -أل
: ْددف يفلدد  ع ددد  -   -ل ددا صددهرته  وهدده ي دداعد صدد ء  علدد  ركددهب الراةلدد  يءقددِه

 بعيره، يءض  ركاته، فتض  ص ء  رجلها عل  ركاته ةت  تركب.. ]البخار [. 
، وكدا  َبده طلحد  قريبدا -رهدي هللا ع هدا  -ووقعَ معده صد ء   -   -وةين وق  

هددل َصددابَ مددن شدديا؟ فقدداِ: )ا، ولمددن  -همددا فقدداِ: يددا ياددي هللا جعل ددي هللا فدددابم 
علءددَ بددالمرََ( فددألق  َبدده طلحدد  ْهندده علددد  وجهدده فقصددد قصدددها فددألق  ْهندده عليهدددا 

 فقامَ المرََ ]البخار [. 
َكثددر مددن اهتمامدده ب   دده، فهجدده َبددا طلحدد  للع ايدد   -   -ََريددَ كءدد  كددا  اهتمامدده 

 بها. 
مددا َِددرع بديهتدده ومددا َة ددن تصددرفه، كءدد   -رهددي هللا ع دده  -بددي طلحدد  وايظددر أل

َلق  ْهنه علد  وجهده ا يبصدر المدرََ ْدف قصدد تفاههدا فدألق  الثدهب عليهدا، ومدا هد ا 
دِه  د  ال ادَه والرةمد ، رهدي هللا علد  صدحاب  ِر بم تغرب علد  مدن تتلمد  فدي مدِر

 هللا َجمعين. 
مدن رمضدا ، فتدزوره صد ء  فدي اعتمافده،  يعتمف فدي العًدر األواخدر -   -ْف تراه 

وتتحدث ع ده ِاع  ْف تقدهم لترجد  َّلد  بيتهدا، يءقدهم معهدا ةتد  يهصدلها َّلءده ]مت دب 
 علءه[. 

بمن تمرض م هن، ف دي ةدديث اافدَ تقدِه عائًد : ويريا دي  -   -ويز ا  اهتمامه 
ددِه هللا  َعددرم مددن ِر  اللاددف الدد   ك ددَ َر  م دده ةددين -   -فددي وجعددي َيددي ا 

 َشتمي ]مت ب علءه[. 
َ  تدددأتي بدددالعمَر بعدددد الحدددج  -رهدددي هللا ع هدددا  -وفدددي ةفددد  الددده اع رغادددَ عائًددد  

ددِه هللا رجددال  ددلها مدد  َخيهددا عاددد الددرةمن تلاءدد  لرغاتهددا.. يقددِه جددابر: وكددا  ِر فأِر
 ِهاًل َّذا ههت الًيا تابعها علءه]م لف[. 
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: مددا هدددرب  -   -جايبدددا مددن ِددلهكه  -رهددي هللا ع هددا  -وتصددف عائًدد   فتقددِه
دددِه هللا  شددديئا قدددَ بيدددده، وا امدددرََ وا خا مدددا َّا َ  يفاهدددد فدددي ِدددايل هللا  -   -ِر
 ]م لف[. 

َوجاته وة دن معاشدرته لهدن وصداره  -   -وله َخ يا يعد  صهر كريف َخالقه  م  
 عليهن ألخ  ذلَ الص حات الاهاِ. 

----------------------------- 
 [. 84 -62] المرج :من معين الًمائل 
 http://www.alsoufia.com       
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 المفترى ةليه   شخصي  الرسو  
 
ددددِه   تددددزوج  -   -بددددأمهر، م هددددا َيدددده  -   -يددددتملف ال صددددار  علدددد  شددددخص الِر

 بت ع ٍ من ال  اا. ويقهله  قهل  اليهه    له كا  ياءا ما رغب في ال  اا  
َواجدده ب ددَ الصددديب  -   - ويرمدده  بالًدداهات ةددِه  بالادداهرَر الماهَر...الصددديق  ر

وهددي ب ددَ فددي التاِددع  مددن  -رهددي هللا ع هددا  -ةايبدد  الحايددب َم المدد م ين عائًدد  
 عمرها.
َواجه   َيدد بدن  -   -وك ا يتملمه  عل   َوجد ر  َي َب ب َ جحدش  من َم الم م ين 

دد   َواجدده  -رهددي هللا ع دده  -ةاْر مددن جهيريدد  ب ددَ  -   -اب دده مددن التا ددي. وكدد ا 
الحدارث الخزابءدد . وصد ء  ب ددَ ةيدي بددن َخاددب وكايتدا مددن ِدباياه، لءخرجددها ب تءفدد  

كددددا  شددددههايءا ا هددددفس لدددده َّا ال  دددداا، َو  غزواتدددده كايددددَ  -   -م ا هددددا َ  محمدددددا 
 يزوات َرا  بها ااكثار من ال  اا. دد ه ا يص كالمهف ددد. وهه قِه معتدليهف. 

 هف ةديث ا يرو  ل حًه ون ااَ ل ظه. َما المتًد و  م هف فل
ونددأ ي  مفهدده  يتاددين لمددل مددن يتدداب  الفهدده  الت صدديري  الما ولدد  علدد  َرض الهاقدد   

ِه    -   -وفي البالتهب َيهف يركزو  في ةملتهف الت صيري  عل  شخص الِر
وهف يفدو  من ي م  ومن يصدق من الم دلمين... مدن المت بد بين الًداكين فدي َمدر 

ال ين لء  لهف مدن ااِدالم َّا اايت داب فقدَ. فدالهاق  الد   ا شدَ يءده هده   ي هف..
َيه تهجد ةاات َتَت صر، َويه يفل  علد  شدبل  اايتريدَ فدي غدرم البدالتهب بالق دف 
ددَ فقددَ  مددا ا يقددل بحدداِ عددن َلددف شددخص... يتهاجدددو   العرنددي وق ددف الًددرق األِو

 مر َّذا جد. بص   م تمَر عل  مدار ال اع  ه ا ةديثهف. فاأل
ِه      -ل ا يحتاج َّل  طرح جديد لل يَر ال اهي  ي ر  ه ا الفايب من شخصء  الِر
وكءددد  َيهدددا كايدددَ شخصدددء  جدددا َ، بعيددددَ كدددل البعدددد عمدددا يتحددددث بددده ال صدددار   -

 والم افقين. 
َوذكددر َ  ب تددا دددد فتدداَ ددددد ممددن ت صددروا جلدد  َّليهددا بعددَّ الدددعاَ يللمهيهددا يءمددا َشددلل 

ر الدين وجعلها ترتد عن ااِالم، ونعد َيام من الحهار معها قالدَ: َيدا عليها من َمه 
ها.   َشهد َ  ا َّله َّا هللا، َما محمدا ه ا فال َريده لي ِر
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ِه  عَ من ك ب وقلٍب للحقائب عل  شخص الِر  . -   -ه ا من كثَر ما َِف ر
  بالالئمد  وةاورْت عدَ شخصءات من ه اا ال ين ت صروا ْف عا وا، كدا  المدل يضد

عل  )الًيهخ( ددد يع ده  َئمد  الم داجد، ةيدث َيهدف ةدين كايدَ تعدرض علديهف شداهات 
َجددرا ويهءددا عددن  ال صدار  كددايها َّلدديهف لء دألههف يءمددا َشددلل علديهف فددال يفدددو  ر ا بدل 

 الخهض في األمر، معللين بأيه يهع من ال ءاِ  وإْاَر ال ت   الاائ ء . 
ه  عن ال ًاط الت صير  في مصر وقاِ َيده جيدد وقد تملف م ئِه ك  ي ريء  الم ت

 َو  ال تائج مرهء  للغاي . 
ِه هللا     -وَعرض اْل  ر ا ِريعا ملخصا للًاهات التي يتملف بها ال صار  عل  ِر
 -  َملد  فدي كددل مدا عدرض مددن ال ديَر ال اهيد ، وخاصدد ، لءعدرم قهم دا كءد  َيهددا ْمه 

َعدرض هد ا الم مهع  التي تصل َّل  العهام، وهدف مدن ي درو ، َويضدا   دتهدفهف الم صَر
ِه دد   ددد محت با األجر عل  هللا.  -   -الر  يصَر للِر

: َ  التعدد  لدف يدأت بده ااِدالم ابتدداًا وإيمدا هده المعمدِه بده فدي   با ئ ذ  بدا َقِه
علءه ال الم  -، وك ا كا  يعقهب -علءه ال الم  -األمف من قال... ك ا كا  َّبراهءف 

مدددددن  -علءدددده ال ددددالم  -كدددد لَ، وكددددا  ل ددددلءما   -علءدددده ال ددددالم  -و  ، وكددددا   ا-
ِه هللا ددد   ددددد،  -   -الزوجات والفهار  ما لف يلن لِر

كما كا  تعد  الزوجات م تًرا ع د ال راع  ، وع د العرب قادل ااِدالم، وع دد شدعهب 
َ وشرق وج هب شرق َِءا، وع د الًعهب الْه ءد  فدي َّفريقءدا، بدل ظلدَ ال م ء د  ِو

ةتدد  القددر  ال دداب  عًددر تعتددرم بالتعددد ، وا يهجددد يددص صددريح فددي العهددد الفديددد 
ددائل بعددَّ األياءدداا(  )اايفيددل( يم دد  التعددد ، َمددا العهددد القددديف )التددهرَا والمزاميددر وِر

 ف يها يصهص كثيَر صريح  تاين شربء  التعد . 
دل. وااِدالم فدي َّباةتده للتعد -   -فمحمد  د  ولدف يدأت بفديدٍد لف يلن بدعا من الِر

 ْم مر بل َت  بما هه معروم معمِه به بين جمء  ال ا . 
ددد  -   -كا  كمدا يقدِه ال صدار  ددد وةاشداه  -   -ْف له افتره ا جدا َ  ال اي  

فه ا لء  بعيب ع دد ال صدار ، فع ددهف األياءداا يزيده ، ولدء  فقدَ يغتصداه  ال  داا 
 -، وراجدد  مددا يقهلهيدده عددن يددهح  -   - ويتزوجددهيهف كمددا يدددعه  علدد  ال اددي محمددد

َي  با اته، ومدا يقهلهيده عدن  او   -علءه ال الم  وكء  َيه شرب الم لر وتمًف، و
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َيددد  بزوجددد  قائدددده َويفدددب م هدددا ِدددلءما   مدددن الزيددد   -علءددده ال دددالم  -وكءددد  َيددده 
لءما  وكء  َ  ي ائه َملن قلبه للم ر فم ر وإبراهءف  كء  َيه  -عليهما ال الم  -ِو
دد  وهددارو   -علءدده ال ددالم  -تددزوج بأختدده ب ددَ َبءدده وكددا  محرمددا علءدده، ولددهط  ومِه

  -َمر عفب، فإذا كا  ه ا اعتقا هف فدي األياءداا فدال َ ر  عدالم العيدب علد  محمدد 
 -  !وهه بعيد من ه ا كله؟ 

ه ا الًخص ال   تأخ ه ال ظَر، ويفر  وراا ال  اا ه دا  -   -ْف لف يلن الحايب 
يرته شاهد عل  ذلَ. وه اب، ك  ما ي ترو ، ِو

ددِه هللا   خديفدد  ب ددَ خهيلددد وهدده ا بددن َرنعددٍ  وعًددرين عامددا  -   -دددد فقددد تددزوج ِر
وهي ب َ َرنعين عاما. وكايَ متزوج ً  من رجلين قاله. وظل معهدا خم دً  وعًدرين 

، َ  ةتدد  بلددي عمددره الخم ددين، وكايددَ -رهددي هللا ع هددا  -عامدا... َّلدد  َ  ْتهفيددَ 
 ي الخام   وال تين. هي ف
دد َ  َيه قض  معها فتَر الًباب، ولف يلن يهمها  ينن يم  ، بل كايَ ه اب الرايدات  

الحمر ت صب علد  الايدهت، وهدي رايدات البغايدا ت دا   الرجداِ، ولدفْ ي دم  َ  محمددا  
-   -   كايَ له يزوات الًباب التي لف تمن محرم  في ذلَ اليهم. بل كا  الداعي

  َيمل ال داا. َّليها ا
ِه هللا  -رهي هللا ع ه  -ددد ْف ماتَ خديف    ويءسا لها بعد وفاتها   -   -ونقي ِر

دِه هللا -رهي هللا ع ها  -ي كرها بخير، ةت  قالَ َم الم م ين عائًْ    -: كدا  ِر
ددلف  ا يلددا  يخددرج مددن الايددَ ةتدد  يدد كر خديفدد ، يءح ددن  -صددل  هللا علءدده و لدده ِو

َا قدد  الث اا عليها، فد كرها يهمدا مدن األيدام، فأخد ت ي الغيدَر فقلدَ: هدل كايدَ َّا عفده
َبدلَ هللا خيرا م ها، فغضب ْف قاِ: ا وهللا مدا َبددل ي هللا خيدرا م هدا،  م دَ َّذ ك در 
َق ددي م هددا  ال ددا ، وصدددقت ي َّذ كدد ب ي ال ددا ، وواِددت ي بمالهددا َّذ ةرم ددي ال ددا ، ور

ددلف  -ا  يقددِه هللا الهلددد  و  غيرهددا مددن ال  دداا. وكدد خيددر  -صددل  هللا علءدده و لدده ِو
 ي ائها خديف  ب َ خهيلد، وخير ي ائها مريف ب َ عمرا . 

ددَ   ًَ ددن  يرَ دداار  -رهددي هللا ع هددا  -وفددي البخددار  َعددن  َعائر ْت َعَلدد  َََةددٍد مر ددر  َ  َمددا غر َقاَلدد
يَفَ  َوَما َرََي ْتَها َوَلمرن  كَ  -   -ال ساريَر  ْت َعَل  َخدر ر  َرَهدا  -   -اَ  ال ساردير َما غر ك  ثردْر ذر ْيم 
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َْ َلدْه َكَأ د يَفدَ  َفْرنسَمدا ْقل  َضاًا ْْدفس َيب َعْثَهدا فردي َصدَدائربر َخدر ََع  ْعَها  ََ ْْفس ْيَقاَر ا ًس يسدْه َوْرنسَما َذَبَح ال
َ  وَ  ِْ َّريسَها َكاَي يَفْ  َيَءْقه َرَََن َّراس َخدر ي َءا ام  َ  َوَكاَ  لري مر  َها َوَلدن َلف  َيْمن  فري الدر  َكاَي

؟  َه ا ةاِ من يبحث عن الًهَه  َت ائل: 
 كف كا  عمر خديف  يهم ماتَ؟ 

ته  عاما.   خم  ِو
ِه هللا   ؟ -   -فعلف يبلي ِر

 َعل  شهَه كا  يقضيها معها؟ 
 وما ْيًته  في امرََ قارنَ ال بعين من عمرها. 

 بل وهللا عل  َل   وعًَر؟ 
لرجاِ.. َخه الخ ا... ا يقر له قرار، وا يعرم األل   والعًدَر، وإيمدا يدهم وتلَ شءف ا

 ه ا ويهم ه اب. 
، ِتً  من األب اا... َرنعد  ب دات مد هن مدن قدارب -   -ماتَ خديف  وتركَ لل اي 

 ِن الزواج، وولدا  صغيرا .... 
َواج ةتد   من تلقاا ي  ه في الزواج، بدل ظدل فتدَر مدن الدزمن بدال -   -ولف ي مر 

َوجدد  عثمددا  بددن مظعدده  وعرهددَ  -رهددي هللا ع هددا  -جااتدده خهلدد  ب ددَ ةلددءف 
ِه هللا  َع   -   -عل  ِر م  ... هي ِه َ ب َ ََ رهي هللا  -الزواج من ْيب عفَه

 -الددزواج مددن عائًدد   -   -َورهدداها لتمدده  َمددا ألوا ه، وعرهددَ علءدده  -ع هددا 
. -رهددي هللا ع دده  -صدداةبه َبددي بلددر  لتهطددد العالقدد  بي دده ويددن -رهددي هللا ع هددا 

  -رهي هللا ع ها  -فتزوج بعد ذلَ ب ه َ 
وكايدددَ امدددرََ هدددخم  ْباددد  )بايئددد  الحركددد ( ْمصددداء  )ذات َوا ( ا ةاجددد  لهدددا فدددي 
الرجاِ. هل ا يص هيها. ولء  ه ا ةاِ من يبحث عن شههته، وإيما ةاِ من يبحدث 

 . -رهي هللا ع ها  -عن َم ألوا ه ال َ ال ين تركتهف له خديف  
، ولددف يلددن الددزواج فددي هدد ا ال ددن )التاِددع ( -رهددي هللا ع هددا  -وتددزوج مددن عائًدد  

جايدر بدن الماعدف بدن عدد   -رهدي هللا ع هدا  -عيب، فقد كا  تملف لخابد  عائًد  
ِه هللا  َواج الماير من الصغيَر َمر عا   في ه ه  -   -قال ِر وكا  ه ا األمر 

لمالب م  اب ه عاد هللا با َ عف  م   ب َ وهب التي في ي د  األيام فقد تزوج عاد ا
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ِدد ها فددي ليلدد  واةدددَ، وكددا  يهمهددا قددد تفدداَو المائدد  عددام. وتددزوج عمددرو بددن العدداص 
 َويفب وهه بن اْ ا عًر عاما. 

دِه هللا  وهدف  -   -وله كا  في ه ا األمر عيب لف تمن قريش واليهده  ليتركهيده لِر
 . -   -كاذيب لل يل م ه ال ين كايها ي تعله  األ

وهددي فددي الثايءدد  عًددر مددن عمرهددا،  -علءدده ال ددالم  -ومددريف العدد راا َيفاددَ الم ددءح 
دددهع  الماْهلءلءددد ، َ  َيهدددا ةملدددَ وهدددي فدددي الحا يددد  عًدددر، وكايدددَ  كمدددا تقدددِه المِه

ف ال فار خاياها قد تفاَو الثمايين من عمره.   مخاهن  قال ذلَ، وكا  يِه
دِه هللا  هد ا المهدل محددو ب الظهدر الد   ا يقدهم مدن مفل ده  -   -ْف لدف يلدن ِر
فتءدا مدن َشدد الرجداِ، ْيَفدامر  ةتد  يل دل، ويركدب الخيدل  -   -َّا بغيره، بل كدا  

دءما ق دءما َِده  الًدعر واللحءد . بدأبي  ويلب  الحديد، ويثاَ ةين ي در األباداِ... ِو
  -   -هه َومي 

 ءه ملرهه لما َةاته ه ا الحب . َفَ َّل -رهي هللا ع ها  -وله َ  عائً  
ْدددف هدددف فدددي  عدددهاهف هددد ه ي تأي ددده  بدددالعلف التفريادددي، ْمددددعين علددد  ل دددا  العلدددف َ   

ال ضهج له عالق  بدرج  الحراَر، َو   رج  الحدراَر اليدهم فدي الحفداَ ةيدث كايدَ َم 
الم م ين عائً  َشد مما كايَ علءه قادل َلدف َورنعمائد  عدام، وهد ا ي دتلزم َ  يلده  

 ل ضهج اليهم في ِن ال ا ِ  َو الخام  ؟ ا
 وهه ةب ْخلَ بباطل! 

فدددالعلف التفرياددددي يظريددددات يلددد ب بعضددددها بعددددَّ، ف ظريدددات اليددددهم تمدددد ب يظريددددات  
األم ، َوذكر َيه ةين اكتً َ ال َر، خرج علي ا العلف التفرياي يقِه َّ  ال َر بباَر 

مدددار بده عدد  ْابدَ مددن  عدن يدهَا تددور ةهلهدا االمترويددات فدي مددارات محدد َ، وكدل
 االمترويات. 

ومددا كددا  يمددر عقددد مددن الددزمن ةتدد  خددرج علي ددا العلددف التفرياددي، ب ظريدد  َخددر  تمدد ب 
األولدد ، ويقددِه ل ددا َّيدده ا مدددارات َو  االمترويءددات ت ددير فددي شددلل ِددحاب ، ونعدددها 

 خرجَ يظريات ويظريات. 
 ءا يحتج به. والًاهد َ  العلف التفرياي، ا يملن َ  يله   ليال قاع
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ْف َّيه يدخل الف د مدن األطعمد  المح هظد  واألشدرن  المب دتَر، وال هاكده ذات التلقدءح 
الص اعي في هد ه األيدام مدا ْيعفدل بهرمده، ويد خر يضدهجه، فرجدل فدي الخم دين مدن 

 رجاِ األم  كًباب في الثالْين من شباب اليهم. 
 فالقءا  َّذا فاِد... فاِد.  

هد ه الا لد  الغافلد  التدي ا ت قده شديئا، رمد  بهدا َبههدا َومهدا  د ولف تمن ال ديدَ عائًد 
َعقدددل ال  ددداا، وهددد ا َمدددر  دددف لمدددف الخءددداِ.. بدددل كايدددَ مدددن  َّلددد  رجدددل عفدددَه كمدددا يِر

 معروم مًههر. 
لدددء  المقدددام مقدددام ت صددديل فدددي الدددر  علددد  شددداهات ال صدددار  وإيمدددا َهدددرب مثددداا لمدددا 

 تفد ويحتاج َّل  معالف  خاص ، َقترةه عل  من يعرض ال يَر ال اهي . فه ا َمر مْ 
 وقد شرةَ يمهذجا وشرةَ الر  علءه. 

: ا بد من الهقهم م  هد ه القضدء  ونءدا  َ  ال ادي ددد  كدا  بًدرا يعتريده  -   -َقِه
ما يعتر  البًر من ةب ال  داا والهلدد، ومدن الحاجد  َّلد  الاعدام والًدراب، ومدا َّلد  

 ذلَ. 
 http://www.almoslim.net      

  وووووووووووووووووو
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 اإلبااع عي التخطيط الحربي
 

َمي  َ.  . خالد بن ةامد الحا
َهمءددد  عدددن قدددَه العتدددا ، بدددل رنمدددا ي دددهق قدددَه   َّ  اابدددداع التخاءادددي الحرندددي ا يقدددل 

ِه  اي  الحرنء  من ةيث التأْير في م ار المعرك . والِر لدف يهمدل هد ا  -   -التِر
رهددي هللا  -ِ المادددعين مددن الصددحاب  الفايددب، بددل كددا  يأخدد  بمددا تت تددب ع دده عقدده 

دِه هللا -ع هف  بدأ ي  مداا مدن بددر،  -   -، ومن ذلَ َيده فدي معركد  بددر يدِز ِر
؟ َم ددزًا َيزلمده  دِه هللا، ََريدَ هد ا الم ددِز فقاِ الْحَباب بدن الم د ر بدن الفمدهح: يدا ِر

: -   -قداِ هللا لء  ل ا َ  يتقدمه وا يتأخر ع ده؟ َم هده الدَر  والحدرب والمليددَ؟ 
، فددايهَّ  ددِه هللا، فددإ  هدد ا لددء  بم دددِز بددل هدده الددَر  والحددرب والمليدددَ، فقدداِ: يددا ِر
ر مدا ورااه مدن الْقْلدب، ْدف يا دي  بال ا  ةت  تأتي َ ي  ماا مدن القدهم، ف ددزله، ْدف ْيَغدهَر

دِه هللا  -   -علءه ةههًا ف مل ه ماا، ْف يقاتل القهم، ف ًرب وا يًرنه ، فقاِ ِر
ددِه هللا : لقددد َ ومددن معدده مددن ال ددا ، ةتدد  َّذا َتدد   -   -شددرت بددالَر ، فدد هَّ ِر

رت، ون   ةهها عل  القليب الد    َ ي  ماا من القهم يِز علءه، ْف َمر بالْقْلب َفْغهَر
 يِز علءه، فمل ا ماا ْف ق فها يءه اْليء . 

علدد   ويالةدظ فددي هدد ه المًددهَر اابدابءدد ، ع ايد  الصددحاب  بددالحلف الًددرعي وتقديمدده 
ِه هللا ََريَ ه ا الم ددِز َم ددزا َيزلمده هللا  العقل، ةيث قاِ الْحباب بن الم  ر: يا ِر

َهف مدن -تعال   - ، لء  ل ا َ  يتقدمه وا يتأخره، َم هه الدَر  والحدرب والمليددَ؟ َيدْء  
ذلددَ، َّ  كددا  األمددر وةءددًا فالعقددل تدداب  لدده، ولددء  للددَر  ملددا ، َومددا َّ  كددا  األمددر 

 لءًا تخاءاءًا فع د  في األمر َر . جهدًا عق
دِه هللا   ومن اللاائف التي يملن اِت تاجها، َيه لف ياين َريه َّا بعد َ  ِم  مدن ِر
-   -   القدِه ال صددل، بددأ  األمدر لددء  وةءددًا، بدل َريددًا، وهلدد ا يريدد َ  تمدده  الترنءدد

وي ددير تحددَ  العقلءدد  اابدابءدد  تهددتف بالفايددب الت ميددر  العقلددي، ولمددن تفعلدده ي ددتظل
 مظل  الًرع الح ء ، ا في مقدمته.  
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ي بح ر الخ دق فدي  َويضًا يتفل  اابداع التخاءاي الحرني في مًهَر ِلما  ال اِر
غزَو األةزاب )الخ ددق( فمدا  ة در الخ ددق عمداًل َّبددابءًا لدف تعرفده العدرب مدن قادل، 

 ويصره. -ال  تع -فما  ذلَ َةد األِباب في صد ع اكر المًركين، بتهفيب هللا 
يعادددي لدد و  العقددِه المادعددده  -   -فهدد ه الًددهاهد ت كددد ةقءقددد  م  اهددا َ  ال اددي  

ةقهدا مدن ال ظدر والتًددفء  الا داا، ومدن ْددف ااِدت ا َ ممدا يتهلدد عددن َولئدَ مدن َفمددار 
تخاءاءدددد  ت ددددهف فددددي َِددددباب ال صددددر، بمددددا ي كددددد َ  الترنءدددد  ااِددددالمء  تعاددددي فددددي 

قدددب للايئدددات الترنهيددد  قهاعدددد َوِددد  م هفءددد  عملءددد  مضدددامي ها الترنهيددد  معاءدددات تح
 للم اهج الدراِء . 

كمددا َ  مفدداِ العددرض والحددهار الترندده  يخدددرج ويلًددف عددن تلددَ المهاهددب، ويادددَر  
يل  ترنهي  لتحقيب ذلَ.   مل هيها اابداعي، وما األيًا  الص ء  وغير الص ء  َّا ِو

بغدددي َ  ت الدددب مدددن مثدددل هددد ه ومدددن ه دددا فدددإ  الم هددداج الدراِدددي وطرائدددب التددددري  ي  
 األِاليب ال اهي  الترنهي  العظءم .

 http://www.propheteducation.com   
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 1075 ................................................ كا  ْخلْقه القر  ، يأتمر بأمره وي تهي ب هءه،

 1083 ................................................................. ألصحابه وتعلءمه وترنيته تهجيهه

 1092 ............................................................................. ووصاياه شمائله بعَّْ 

 1092 ........................................................................... مْر بالتء ير والرفباأل

 1092 .................................................................. ومن ذلَ الح ر من الغضب

 1093 ................................................................................ وم ه الحلف واألياَ
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 1093 ....................................................................... ومن ذلَ الهصء  بالفار

 1093 ................................................................................. الرةم  باألط اِ

 1096 ......................................................................................... ال اهي  األبَه

 1102 ............................................................................. بالمريَّ وش قته ة ايه

 1102 .............................................................. ومن ذلَ رةمته بال  اا والا ات

 1103 ................................................................................ خلقه في الهفاا :

 1104 ................................................................................ وكا  ويءًا ألقارنه

 1105 ................................................................................. ويء ا م  َصحابه

 1105 ................................................................................... ويء ا م  َعدائه

  : ....................................................................................... 1109ةءاؤه  

 1111 ........................................................................... ة ن خلقه وعًرته :

ه واتمائه : هديهْ    1113 ..................................................................في جلِه

 1114 ............................................................................... في مًءه هدي   

  : ............................................................................... 1114هحَ ال اي  

  : ........................................................................... 1118مزاةه ومداعاته  

  : ........................................................................................ 1120َهده  

  : ................................................................................. 1124عدِ ال اي  

  .............................................................. 1128قب ات مًرق  من عدِ ال اي 

 1132 ................................................................................. الحب قصص َروع

 1165 .................................................................... األخالق ب اا في ال اه   الم هج

ِه َبي في الحب في اابداع   .............................................................. 1170 الِر

 1172 ............................................................................ الدارين في ذكره هللا رف 

 1177 ............................................................................ ومعاييها   ال اي َِماا

لين األياءاا خاتف  1180 .................................................. العالمين رب من رةم  والمِر

  - .................................................................... 1185  - محمد ال اي ياَه َّْبات

ِه رةم   1198 ......................................................................... بالم  ين   الِر

 1208 ....................................................... الخاص  ااةتءاجات ب و     ال اي رةم 

ال  ِه من ِر  1217 ............................................................. م لف كل َّل  .. هللا ِر

 1222 .......................................................... المحارنين المخال ين م    ال اي تعامل

 1229 ....................................................................................... ال اهي  الخالِ
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ِه  1237 ....................................................................................... الرةءف الِر

 1242 ........................................................................ ااي ا  لحقهق  األِو الرائد

 1253 .......................................................................... البًري  م ق  الخلب َفضل

ِه قءا َ  1259 ........................................................ الحديث الع لر   وال مر   الِر

  ..................................................................... 1269  محمدا يعرفه   ا ال ين َّل 

 1285 ........................................................................ َوخبار  ْار ال اهي  الًمائل

 1290 ...................................................................................... اْلم   المقاوم 

ِه ةءاَ في العاط ي الفايب  1297 .................................................... الزوجء    الِر

 1302 ...................................................................................... المحمدي  الرؤيا

  ................................................................................ 1308 الحايب ع د الحب

  ............................................................................ 1311 الحايب ذكر َطيب ما

 1313 ................................................................................. ال اه   المرم م اخر

ِه  1316 ................................................................... َوة اه َوج َكرم كا    الِر

ِه  1318 ................................................................................... الفد   هللا ِر

ِه عالقات  1320 ........................................................................ األِري    الِر

  ................................................................. 1330 والمرني القائد العظءف األمي م 

  ................................... 1338 - محمد بال اي ااقتداا في ااِالمي الحضار   ال مهذج

َوجاته َواجه في الخصهصء  جهايب  1352 ................................. وال الم الصالَ علءه و

ِه خصهصءات   ............................................................................. 1355 الِر

ِه    1358 ............................................................... التًريعء  خصائص الِر

ِه الف دي   1361 .....................................................................خصائص الِر

  ......................................................................... 1366عالمات محب  ال اي 

  ........................................................ 1368قتل ِابه وشاتمه وم تقصه وم ذيه 

 1370 ...................................................... في الحرب -   -خصهصءات ال اي 

 1373 .................................................................. األخروي  خصائص ال اي  

  ................................................................................ 1376صاةب المهْر 

ِه   الء  خصائص الِر  1379 ................................................................. الِر

ِه    1382 ................................................................ التمريمء  خصائص الِر

َوجاته علءه الصالَ وال الم َواجه و  1386 ............................ جهايب الخصهصء  في 

 1389 .................................................................... المره  ش اا في ال اَه معفَز
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  ....................................................................................... 1391 المريف الزوج

ِه شخصء   1395 ................................................................ عليها الم تر     الِر

 1401 ........................................................................الحرني التخاءَ في اابداع

 1407 ............................................................................................ ال هر  العام

 

 

 
 

 

 


