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الجزء األول

ﭑ ﭒﭓﭔ
قال اهلل ــ تعاىل ــ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ) [األحزاب].
قال اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ) [آل عمران].

احلمــهلل هلل ب ااعــاال الااوــسال الااىــسر عاــب اءــرمل األني ــا الاار ــال
هللنيا حممهلل بن ع هللاهلل العاب آاه الصح ه المن الااله ،البعهلل:
فــرتع مل بــرتن ااتايفــاس ة ااىــيال ااري  ،ــجل وــعيال ،الاومــ ،ع مــجل ،المــا
ـ
صــهلل مريمــا ة ا مــان جَايفــجل يُ ـى ،ان هحوــب ،الفدــاما و ـ ي ،القــهلل
ااىــيال االــا وال ال أــا الا بأــا العامأــا ،ءــا م ة تاــأ ال ـ مــن وَ ـ الاا ـ
ف ما ،ح ث يرى حت ما اىل اارياس العرضما برت اا جَايفجل الاغاس مَعهلل ال
المىَ ،اس ءَب.
الم اع اة الءكري ال عائي اكى هتال ااىابقل اي ــ ة جمال ااىيال
ااري  ،ــجل ــــ فقــهلل ا س ان انيدــف اىل صــيف،فمف ،اعاّــي ايــهلل اــي ف مــا م،ضـ قــهللرٍ
ومن ق خا امامه ة ااوسال (امار اار ال .)
ال ا ان ااكَابجل ة يال ااو يفب  حتقق عا الو آمى مريما ان اوـ،ن
ضــمن تاــأ ااوــيف،مل اا  ،اــجل خا ـ ااو ـ يفب  ،اعاّــي انيــال بمــا ءــيفاعَه
الاح ب باقائه الانيي أل ي ،من اهلل تاأ.
المما ايف ااري ـر عريـهلل م ااعـجل ااىـيال ااري  ،ـجل اال ااكَابـجل ف مـا انيمـا تـت ي
اىل حم َــه  ،ة وــى اح،ااــه الاعمااــه حَــب ة ءــكاه اا ــاهر ،فرتنيــ
ح ريمــا تقــرا االصــافه اله َــه  تشــعر باحل ـ َدــاع ة قا ــأ ،البــاارال
اإلمياني ــجل تــز ا قــ،ال ال ق ريأــا ،القــهلل ــيته قر ــجل مــن اإلنيىــان ــماجل ااَريــاالل
الااَ ق ىَ ان قَهللي بما وى اارياس ،فمي ا ى خاصجل بيف جل مع ريـجل اال
ق،ر الن آخر ن اال ط قجل حمهلل ال من ط قاس اجملَم .
الانيي ألع مل الاعان ان اهف ما فعين ااكَابجل ة ااىيال ه ،حم جل اار ـ،ل
 الااَقرب اىل اهلل بـلاأ ،الهـلا ءـرمل افَبـر بـه الاتوـره الا ـهلله الا ه،

الاطمـ مـن تاـأ ة حم ــجل اهلل الحم ـ سجل مـن
اهلل ال محَه ــ.

ـ،اه  حــل ِا ُ ه ح،ضـه ـــ بـ تن

الال ا عف انيي عااِفٌ اال انيـي آتـي يهلل ـهلل ،اكـين اطمـ ة ان اف ـهلل مـن قـرا
ة ااىيال ااري  ،جل ،القهلل حاالا يمهللي ان ا اأ مريمجأا مع ريأا ة هلا ااكَـاب
الاضــعأا امــار عــ ين ان اخــهللر ااقــا يب اىــيال ااــري  مــن عامــجل ااىــامل،
باحلقائق الن ا ال.
ي ــ بيفدى اهلل ــ القهلل قمـ الهلل
الااكَابجل ة ااىيال ااري  ،جل ا ى صع جل عا ،
احلمهلل بَهلل ىما ما ز هلل عاب اخلمىجل العشر ن عامأا ة يامعجل اإلمـار حممـهلل
ا بـــن ـــع ،اإل ـــسم جل ة اار ـــان ،الة يهـــا مـــن اوامعـــاس الااراوـــز
اإل ــسم جل ة ءــَب ااــا ااعــا باااغــجل ااعرب ــجل الاالما ز ــجل ،الا عــف ان اــهللي،
اطِّسعأا عاب موـا ها المريـاها ااكَابـجل ف مـا ،المـا ـرت ذ بـلاأ مـن عاـ،ر،
القهلل اير عهلل أا من األحباث الااهلل ا ـاس ح،اـا الاامـ دوـا ها ،الاـلاأ
ى ٌر اي بيفدى اهلل الم ُِّريهِ الورمه.
ف ن هلا األمر ــ الهلل احلمهلل ــ مه ُ ،
القهلل اخ س مريمجأا الا ااكَاب ق،ر عاب اال َيفا ال من موـا ااىنـريجل ة
اارالا ـــاس اارت ـــجل بااىـــيال التقـــهللميما عاـــب يهـــا ،الخو،صأـــا مـــا ـــرت ذ
برتحكــار ءــرع جل ،ال ــرتتي ة مقهللمــجل تاــأ صــح ك اا بــا ي ،بكَ ــه الاب،ابــه
ااَيفرقـجل العرياال ريمـا اام ــزال ،ال ـيه مــن موـا احلـهلل ث ،ومــا ا ـَيفهللس مــن
ااكَ ااَبووجل ة ااىيال ااري  ،جل التيفا يها ،الااوا ااَا خي جل اابَايفـجل
ال يها ،البعض ااكَ احلهلل عجل ااَبووجل ،وما انيين ا َيفهللس وعيأا مـن
ااراي ـ الاألحبــاث احلهلل عــجل ة جمــال ااىــيال ااري  ،ــجل ،ممــا وــع حوــره،
الاءرس اا ه بااَيفوـ ى ة م،اضـعه ة هـ،امل ااكَـاب الة قائمـجل ااوـا ،
اايت قا ب األ بعمائجل ما بل موهلل المري .

القــهلل حاالاـ ص ـ ا جل األحــهللاث برت ــا،بي اخلــاب ،ممزاليأــا بااشــ،اههلل مــن
اآل اس ااقرآني جل الاألحا ث ااري  ،جل ،اايت اال س نيو،صما واما ا مريا ـ جلو
اــلاأ ،الحاالا ـ ااــهللما بــل توــر احلــهللث الفقمــه الاال ــَيفا ال مــن ال ــه ة
ح اال اارياس عامَمف الخاصَمف ،الابر س او،انيـ احلدـا جل ااعاا ـجل الااَري ـ ف
الاإل ا ال ة ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،الترالــ ألوعـــر ااريـــاس معا شـــجل اار ـــ،ل ،
البعــض مــا ــرت ذ بَاــأ ااعا شــجل مــن احــهللاث ،باني أــا تاــأ عاــب مــا وــك مــن
اارالا اس ،القهلل يعا ااكَاب ءامسو اـا ق ـى مـ س اار ـ،ل  ،المـا َعاـق
بــرتح،ال ااعــا اابَايفــجل ق ــى اإل ــسر ،الانيَ ــا اا شــر جل خلــا األني ــا ،
الخو،صأا اهى ااكَاب مريمف.
الحاالا ـ ا َقوــا ااشــ،اههلل مــن موــا هف مــن خــسل نيهىُ ـبِما ااعاصــرال
ااع مل بما من ق ـى عامـائمف حاا أـا ،الوـلاأ مـن خـسل متايفـاتمف احلهلل عـجل،
الاق،ال ااىَشرقل عن ااري .
القهلل فوا ة اح،ال ااعا ااعاصر ااري  ،الحتهللث عن احـ،ال ااعمـهلل
ااكي يم احهللاثه الالقائعه ،الولاأ اارحاجل ااهللني ـجل مـن ااىـيال حب،ا ثمـا
اابَايفجل مهللني ما العىـكر ما ،الت رقـ ااـري ف اإل ـسم جل ة ااعوـر ااري ـ،ي،
الترت ىــه  اهللالاــجل اإل ــسر ،الااقـ ف ااَريم ،ــجل الااهللني ــجل ااــيت بعمــا ة اجملَمـ
اا شـــري  ،الا ا هـــا بريجـــا المت ـــز ،الصـــا س نيلا أـــا اا شـــر جل ،الاـ ـ ا ال
اإلنيىاني جل ااشاماجل.
ومــا حتــهللث عــن ب عــجل ابــي بكــر ااوــهلل ق  ــ،ر الفــاال اار ــ،ل ،
الماحه ة ق ا ال األمجل بعهلل ،ل اهلل .
الترالـ بااَيفوـ ى ااشبوـ اس ااعا شــجل اــه  مــن ااــتمريل بــه مــن اهــى
اا المريمف امماس ااتمريل ،البرياته ،الاصما ه ،المن عاش ة ب َه مـن خهللمـه

الم،اا ه المـن ة حكممـف ااـتثر ن ة األمـجل ،الايَمـهللس ة هـلا ااـربذ ب ـريمف
البل ح اال اار ،ل  ،الترتثي اا ب ـجل ااري  ،ـجل عاـب ح ـاتمف ة ا امـه  البعـهلل
الفاته.
الاِ ـ ِنمل

انيــى ءــرمل

َــه  ف ـ نيي آمــى اال يفــ،تين ءــرمل صــح جل ــيته

الح اتـه ،عـل ا ـيفا ااكَـ النيـ ض ااقاـف ،الف دـان احلـ الااشـاعر ،النيقــى
تاأ ألح ابه ااتمريل به ،المن ر

ااَعرمل عا ه .

القــهلل ءــعرس بااىــعا ال الااَ ىــي الاالوــجل ة اا،ق ـ مريــل اا ــ،ر األالل مــن
عماي اوا ة هلا ااكَاب ،فكريـ الانيـا اوَـ احـقن بقـربس اىل احل ـ
ااو يفب  الاترييفق عور ااري ااو يفب  الاع ل احهللاثه.
المـ بهعــهلل اازمــان ،فقــهلل وريـ احـقن بقربــي مريــه الا ت ــاطي بــاازمن ااــلي
س ة ت،ح ـهلل اهلل ـــ تعـاىل ـــ
اع َِ ِق مل ف ه اإلنيىـاني جل مـن بـال اا،ثري ـجل ال خـى ااريـا ه
الاخلد،ع اه الع َ ،ه ،الا س ان هللخى معي ااقا يب ااكر ف ة هلا ااشع،
الاإلحىاس.
ومـا ان ة االءـَغال بااىــيال تق،ميأـا ااـرييفق الحما ـ وجل المرايعـجلو اـا ف مــا
قـــهللم  ،ة ضـــ ،مـــا عهـــرمل مـــن ـــيال اابَـــا تـــهللف اإلنيىـــان اىل ااشـــع،
بااَقوــي الوعــرال اال ــَغيفا  ،الحماالاــجل تقــ ،ف ااــلاس ،الترب َمــا ،عاــب ات ــاع
مريما ااو يفب  ة ااىا،م الاحل اال.
وما انيي اعَل عماي بملا ااكَـاب مـن اال ـَعهللا ا يابـجل ـ،ر ااق امـجل ـــ
ب تن اهلل ــ ح ريما ا رتل عريه  ما ِعاْ همأِ بـه فرتي ـ دـا

ـ بـه ااتمريـ،ن،

الاقــهللر وَــابي هــلا بــل ــهللي اوــ،اب ،الاوــ،ن ــــ بـ تن اهلل ــــ ع،نيأــا ا خــر ن
عاب اإليابجل ااوح حجل.

ال ــف ان بعــض اصــحابي ااباوــل ااــك اا ـي ،انيــي دــا ال آتــي يهلل ـهللس ة
وَابجلس عامجلس عن ااىـيال ااري  ،ـجل ،اال انيـي ا ـ ان هـله ااكَابـجل ـَرتت ين انيـا
يهلل هلل ،ال َههللخِىه ب تن اهلل عا ال عاب قا  ،وما آمىه ان ايهللها عريهلل بي،
س اهلل ان قــربين ارضــاه ،عائـلأا
الان شــا وين ف مــا ااقــا يب ااكــر ف ،ــائ و
ب ه ،ا أا بااع،ن من اهلل الااَ،ف ق.
ىِ
باهلل من عمى ه مل
الايــهلل هريــا ان مــن اا،اي ـ عاــي ان اقــهللر يز ــى ااشــكر الااعرفــان اعــااي
ااهللوَ ،عاي بن ابراه ف بن محهلل ااريماجل ،ااـلي ءـجعين عاـب ااعمـى ة هـلا
ااتاـ ـ التكـــرر درايعَـــه الا ـــَيفهللس مـــن مسح اتـــه يـــزاه اهلل عـــين خـــي
اوزا  ،الا ع ،اكى من وان ع،نيأا اي ة اما ه النيشره.
التــرتتي هــله اا عــجل ااعاني ـجل اــلا ااكَــاب بعــهلل نييفــات اا عــجل األالىل ،القــهلل
اير ـ عا مــا بعــض ااَوــ ،اس الاارايعــاس ااــيت ا ـ اصــسحما المــا القعـ
عا ه من اخ ا ة اا عجل األالىل الما افا نيي به األح اب ممـن قـراالا ااكَـاب
الافـــا النيي دسح ـــاتمف مشـــك ،ن مـــرتي ،ن ،مـ ـ اعـــا ال اإلحااـــجل اـ ـ عض
ااوــا ة ط عــاس اوعــر تــ،فرأا الانيَشــا أا خو،صأــا بعــض وَـ ااوــحا ،
وما ا ما األيزا اخلمىجل ة اا عـجل ااىـابقجل ة يـزئل ا ىـمى اقريائـه
م بقا تاأ األقىار من اارياح جل ااعام جل عاب ما هي عا ه.
ا رتل اهلل اـي الااجم ـ ااعاـف ااريـاف الااعمـى ااوـاو انيـه الاـي تاـأ الااقـا
عا ه.

اار ان
تال احلججل 4114هـ

القسم األول

علم السيرة النبوية
العالم والمصطفى
والوحي

ان اي عمــى قــ،ر بــه اإلنيىـــان ال بــ ،هلل ان كــ،ن اـــه هــهللمل الاضــك ،ال ـــرال
مَ،قعــجل تهللفعــه ااق ــار بــه ،الاعــى ا ــجل ااىــيال ااري  ،ــجل مــن ااعاــ،ر اإل ــسم جل
الاإلنيىاني جل الاضحجل األههللامل الااعا  ،مَحققجل اايف،ائـهلل الااعمـراس ،فـااري 
اح ن اخلاق اىل اهلل ،اص يفاه مـن خاقـه ،المحّاـه ـااَه ،فمح ـجل اهلل الح ريـا
اه تهللف اعرفَه ال ا جل يته.
الهلا يز من حقه عا ريا  العسمجل حق ق جل حمل َه الحم جل اهلل  ( :ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [آل
عمران].
ومــا ان ا ــجل ــيال ااو ـ يفب  ف مــا معرفــجل م ـا وــان عا ــه  مــن
قىـ هللس حـيٍ ا ــسر ،ح ــث عــاش  ع ـهللأا هلل الـ بــل ااــهللني ا الاآلخــرال،
الهـلا ماثـىٌ ة ـا،وه  ة ت ـق عماـي ا ـسر الاشـر عَه الاحكامـه،
البُلملل اارييفق الااال ة ى اهلل.
وما ان يال ـ،ل اهلل  ف مـا ا ـجل اَـا اع ـف اا شـر الافدـامف،
الاارياس ف رالا عاب ا ـجل ِـ ُ ُر ااع مـا عاـب اليـه ااعمـ،ر ،المعرفـجل ِـ ُرُهف
الح اتمف القوومف ،الاــلاأ فكـى امـجل مـن األمـف حتـاالل ان تـل ع ما هـا،
التغـــزال بمـــف البىِـ ـ ُرُهف ااعـــا  ،بـــى ال هامِّعـــ،نيمف ال ريىـــج،ن حـــ،اف ااقوـ ـ
ااكاتبــجل اح انيأـــا ،ا مــرالا ااريـــاس ان اــهلل مف مـــن يفَبــرالن بـــه مــن األعـــسر
الااريال.
اما ان ااىام،ن فح ريا ال ع مريـا القائـهللنيا  هـ ،احىـن الافدـى اا شـر
ـ هلل الُاِ ـ ِهلل آ ر ،الاـــلاأ ف نيريــا بهلل ا ــجل ــيال ااو ـ يفب  نيا ـ ه ـله احلايــجل
اا،يــ ،ال ط ع أــا عريــهلل ااريــاس ،بــرتن نيغ ــي ه ـله احلايــجل بااعا،مــاس ااوــا قجل

ااوح حجل ،اايت حيرب اارياس ب عـَمف عاـب االطـسع عا مـا ،النيغ مـا دـن
عا ريا ان نيهلل س ح اته ال يته اكي نيَعاق بـه ،الهريـا ال بهـهلل ،مـن ااَرتو ـهلل
عاــب ان ــي ااىــامل يعاــ،ا ااــري  ابــر اا شــر ،فك ـ بريــا اــن ات ــاع
،ل اهلل  ،ااـل ن ري غـي ان ال نيقـهللر اي انيىـان عا ـه الال نيـَعاف ـيال احـهلل
اال تــا بشــر ق اــه ،ال ماكوــا الال ال ـرأا الال عااوــا الال ع مأــا الال وائريأــا مــن
وان ق ى ،ل اهلل .
الما كى ها س ( )Michael Hartمـت امر كـي عـف انيـه ـت ا نيىـاني جل
اا شـر جل "The011 Aranking of the
ة وَابـه :اع ـف مائـجل يـى ة تـا
ـ،ل اهلل  االل انيىـان ة تـا
” most inflential persons in historyالضـ
اا شر جل ،ح ـث قـال مـا نيوـه( :اقـهلل اخـ س حممـهللأا ا كـ،ن ة االل ااقائمـجل،
الال بهلل ان ريهللهل وعيالن اـلا االخَ ـا المعمـف حـق ة تاـأ ،اكـن حممـهللأا
هـــ ،اإلنيىـــان اا،ح ـــهلل ة ااَـــا ااـــلي مـــك ماحأـــا عاـــب ااىـــَ،ى ااـــهلل ين
الااــهللني ،ي ،هــ ،قائــهلل عــا اىل اإل ــسر النيشــره و،احــهلل مــن اع ــف ااــهلل انياس،
الاص ك قائهللأا ا أا العىكر أا ال ري أا ،البعهلل مرال ( )41قرنيأا من الفاته فـ ن
اِ ُثرُ حممهلل  ما زال ق ،أا مَجهلل أا) )4(،الهلا ـلورنيا بقـ،ل اهلل ـــ تعـاىل ـــ:
(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) [ااشر ].
القــهلل قــال عريــه ي ،ــَامل ا،بــ،ن ( )Gustave Le Bonة وَابــه" :حدــا ال
ااعرب"( :اتا ق ى ق مجل ااريال يا ى اعمااف وان حممهلل اع ف من عرفـه
()4
ااَا ).
 ،ترالــجل اني ـ ق مريوــ ،ــــ ااقــاهرال :ااكَ ـ

( )4ما كــى هــا س ،اع ــف م ــجل يــى ة ااَــا
ااوري ،ب .41
( )4يَ ،امل ،ا،ب،ن ،حدا ال ااعرب ،ترالجل عـا ل عـ
4111هـ ،ب .41

ـــ بـيالس :ا اح ـا ااـ اث ااعربـي

القهلل قال عريه الا ف م ،ر (( :)William Muirممما نيهلل س ح اتـه مـهللها عاـب
ااهللالار وَاجل فدائى جمىـمجل ،مـ نيقـا

ـر رال ،الخاـق ع ـ ف ،ال ـَ قب تاـأ
()4

اايفدائى عهللميجل ااري ي عاب اإلطسق ة ال األ مان).

ان اهلل  تع هلل األمجل اإل سم جل بهلل ا جل ح اال األني ا ااىابقل ال رين اهلل
ة األمف اااض جل ت عأا ا،قيفمف من اني ائمف ال ع،تمف هلل ،القهلل يعامف نيلا أا
هحَلى التورأا َاب ،القهللالال التع َأا ار ،اه  ،البااَااي فقو
ال يته تع

ااري



ان َعامما من ااىامل ،خو،صأا انيما مرت جل بكَاب اهلل

ال ريجل ني ه ال ،اه  من اال ن يعامف اهلل نيلا أا ،قال ــ تعاىل ــ( :ﮰ

ﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ) [ ،

].

قال ــ تعاىل ــ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ) [ ،

].

القال ــ تعاىل ــ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ) [ه.] ،

القال ــ تعاىل ــ ( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ) [األعرامل].

القال ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ) [طه].

( )4حممهلل خي ااهلل ع ،ني اإل سر ءبو َه ح اته

ااَه ة عرن يهلل هلل ،ب .6

وى هله اآل اس ال يها تتوهلل ان ا جل ما يرى األني ـا ااىـابقل يـز
من ااقرآن الااـهلل ن الااعاـف ااشـرعي ،ااـلي ،يـه ح ـاال حممـهلل  الح ـاال امَـه
معــه ،البااَــااي فـ ن ة ا ـجل ح اتــه ترب ــجل األمــجل ،العاــف ال ريـبأ عريــه اىل ــ،ر
ااق امجل.
وما ان ا جل يال ااري  تعاف اإلنيىان ااعقـجل بـاهلل الان هلل ـريريأا ثابَـجل
ريور ف ما احلق الخيلل اا اطى ،الان ااعاق جل اامـَقل الان العـهلل اهلل ـــ تعـاىل ـــ
اري ه  قهلل حتقق حبما َه النيوـره المتك ريـه عاـب مـن اعَـهللى عا ـه ال امـه،
الان مكر اهلل  اري ه النيوره اري ه قائف اىل ق ار ااىاعجل.
وما ان ة ا جل يته امَعاالو ألمر اهلل  الع  ،جل اه ،قال ــ تعاىل ــ:
(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ) [األحزاب] ،معامريا األالل  برتمر اهلل (ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [اا قرال] ،الباا ف ن ااَرت ي ال ك،ن اال
بعاف ريَه ،ال يته المشائاه يز من ريَه ،ف ما قهللالال اامتمريل به ة ائر
اح،ااف ،فم ،قهللالال ااهللعاال ة محى ااف الااعمى اوا المس ،األههللامل
الااغا اس ،الح اخلي اارياس الاارمحجل بمف.
الاأل الاج ة ااَعامى الاارمحجل الااع

الاحلريان الاحل احلق قي.

الاازعما الااقا ال قـهللالال ة اإل ا ال التقـهلل ف موـاحجل األمـجل ،الاارمحـجل بااريـاس
الاا عهلل عن األنياني جل ،الاألمانيجل الاإلخسب الااى ا جل دا رضي اهلل ،الا ـَعمال
األصاك اارياس ة اعمااف.
الااجيان قهللالال ة معرفجل حق،قمف ،الحىن ااَعامى م ييانيمف الاارفق بمـف
الااهللا جل اف الحيفظ حق،قمف الحىن ااواجل بمف.

الاامواحل قهللالال ة ااول الااَحمى ،المسـ ،األهـهللامل الترت ـ األالا ،ـاس،
الااَغ ي االيَماعي األصاك بمـــهللال الفعــــاا جل ،ـعي اَريم ـجل اإلنيىـان ،الحيفـظ
حق،قه.
فم ،ا با قهللالال ة ااع  ،الاا ب جل الاارمحـجل ،الاحلـ احلق قـي الااـَعاف،
الاايفقــرا قــهللالال ة ااوــل عاــب اوــ،ع الااعيفــجل الاألمانيــجل ،الاأل ري ــا قـــهللالال ة
ااوـــهللقجل الااَ،اضـ ـ  ،الاإل عـــا الاألمانيـــجل الاا،فـــا بااعمـــهلل ،العـــهللر اإل ـــرامل،
الاامر ض قهللالال ة االحَىاب ،الطا األير الاا حث عن ااهللالا ف ما احى اهلل
العهللر اإلثقال عاب اآلخر ن.
العاب ااعمـ،ر فمـ ،قـهللالال اـن وـان ريـ ،اهلل الاا ـ،ر اآلخـر مـن ـائر األمـجل
()4
النيهلوِّر انيه بهللالن عاف ال ميكن ااَرت ي.


()4

فمح َـــه مهقهللمـ ـجل عاـــب ااـــرييفق الحم َـــه حم ـــجل ألخسقـــه الفدـــائاه ،حم ـــجل
ااحملىُن اا ه اا همحملىِن بااعريا الاإليسل الااَقهلل ر ،و

ال الاحىـانيه  قـائف

اامىامل الا نيىـاني جل ال عأـا اىل ـ،ر ااق امـجل ،دـا محـى اـف مـن ههللا ـجل اهلل،
فمح َه اع ف الامسب مراتـ احمل ـجل ،فمـ ،اع ـف ااريـاس تـرتثيأا ة ح اتريـا 
( )4اني ـــر :حممـــهلل بـــن حممـــهلل عـــ،ايي ،اهم ـــجل ا ـــجل ااىـــيال ااري  ،ـــجل الااعريا ـــجل بمـــا ة ح ـــاال
ااىامل ،حبث ة نيهللالال عريا جل ااماكـجل ااعرب ـجل ااىـع ،جل بااىـريجل الااىـيال ااري  ،ـجل ـــ ااهلل ريـجل
ااري ،ال :جمم اااأ فمهلل ا اعجل ااوح ااشر 4141هـ.
( )4اني ر :اىاجل وَاب اا ان ،حق،ق ااري  بل اإليسل الاإلخسل تقهلل ف صاو بن ف ،ان
اايف ،ان الآخر ن ،ل 44ــ اار ان :ا اا ان 4146هـ؛
بن صاو احلىـن ،حم ـجل ااـري  التع مـه،
الع هللاهلل بن صاو اخلديي الع هللااا
ل 4ــ اار ان :ا اا ان 4141هـ؛
العوار حممهلل ع جل ،ااتا ا حممهللأا ،ل 4ــ اار ان :ا ا ال ااهلل ا ـاس الاألحبـاث ااريـهللالال
ااعاا جل ااش اب اإل سمي 4141هـ.

اريت ي بعض حقه عا ريا النيقهللمـه عاـب انييفىـريا ،العاـب وـى ءـي آخـر ،اريرتخـل

عريــه النيقــهللر االامــره عاــب ــيه ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮰ ) [احلشــر]،
القهلل قال (( :الاالي نييفىي ب هلله ال تمن احهللوف حَب او،ن اح اا ه من
()4

الااهلله الالاهلله)) الة الا جل(( :الاارياس االعل)).

وان  آخلأا ب هلل عمر بن اخل اب  ،فقـال عمـر :ـا

ـ،ل اهلل ألنيـ

احـ ااــي مــن وــى ءــي اال مــن نييفىــي ،فقــال ااــري (( :ال الااــلي نييفىــي
ب ــهلله حَــب اوــ،ن احـ اا ــأ مــن نييفىــأ)) ،فقــال عمــر :ف نيــه اآلن الاهلل انيـ
()4

اح ااي من نييفىي ،فقال (( :اآلن ا عمر)).

قــال ــــ تعــاىل ــــ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ) [آل عمران].

القال ــ تعاىل ــ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ) [ااَ،بجل].
القــال ــــ تعــاىل ــــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) [األحزاب].

البهلل ا جل يته  معرفجل ايفداه ( ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [آل عمران].
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اإلميان ،باب الح اار ،ل  من اإلميان ،ج.1/4
( )4اني ر :ابن حجر ،فَك اا ا ي ،وَاب اإلميان ،ءرحه (باب ح اار ،ل  من اإلميان).

النيقهلل اه  وف بـلل مـن نييفىـه ـــ ة ـ ى اهلل ـــ المـن مااـه ،المـن مـه،
المن اح ابه الاقا به الاهاه المن الطريه.
الولاأ َ ل اريا فدى اهلل عاب ني ه  الفداه ــ

حانيه ــ عا ريا.

قال ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ )
[ااش ،ى].
المــن ااعــرالمل اامىــامل ال عأــا ،بــى الاــن ـ قمف مــن األمــف اهم ــجل ا ــجل
تا

األني ا :
الحممهلل  خـا األني ـا قـال ـــ تعـاىل ـــ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ) [األحــــزاب] .القــــهلل
ترت ب  باألني ا ق اه .الق

عا ه ااقرآن ااكر ف تورهف.

قال ــ تعاىل ــ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂﰃ) [ ،

].

القال ــ تعاىل ــ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ) [األعرامل].
ة معرفَريا بىيال اار ،ل  نيعرمل األمف اابَايفجل الاألني مجل اايت حكمـ
ااعا ال ا س ق ى اإل سر،

ا أا اال فكر أا اال ري أـا اال اخسق أـا ،النيعـرمل

ااريعمجل اايت احـهللثما اإل ـسر ة ح ـاال ااريـاس ،ومـا قـال عمـر ( :ال عـرمل
اإل سر من ال عرمل اواها جل).

البعاف ااىيال نيعرمل ما واني عا ه اح،ال األمف عامجل الااعرب ق ى اإل ـسر
خاصجل ،اايت ميكن ا ا ها ة ق،ل بعي بن عامر ح ريما
ااقا

عاـب

ـَف ـ،ر

جل قال( :اهلل ابَععريا الاهلل يا بريا اريبـرج مـن ءـا مـن ع ـا ال ااع ـا اىل

ع ا ال اهلل ،المن ض ق ااهللني ا اىل عَما ،المن ي ،األ ان اىل عهللل اإل ـسر،
فرت ُـاِريا بهلل ريـه اىل خا قـه اريـهللع،هف اا ـه ،فمـن ِق ِـ ُى مريـا تاـأ ِق ِ ْاريُـا تاـأ مريـه،
ال يعريا عريه ،الترورياه الا ضه ا ما النيريا ،المن ابب قاتارياه ابهللأا ،حَب نييفدـي
اىل م،عهلل اهلل ،قـال :المـا م،عـ ،اهلل ،قـــال :اوريـجل اـن مـــاس عـــاب قَـال مـن
()4

ابب ،الاا يفر ان بقي).

اقــهلل فمــف بعــي و ـ وانيـ حااــه الحــال ااريــاس الو ـ صــا س د عــث

حممــهلل  ،انيمــا اواها ــجل ااــيت اءــا اا مــا ااقــرآن ة ق،اــه ــــ تعــاىل ــــ ( :ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) [اايفــــَك :مــــن اآل ــــجل ،]46
()4

الحل مريما  بق،اه(( :ابِهللُع،ى اواها جل الانيا بل ا مروف)).

الاــن ري غــي ان نيــهلل م ااَغ ـ ي ااـــلي يــا بــه  الااريعمــجل الاارمحــجل ااــيت
محاما اا شر جل العا  .الهلا هعرمل بهلل ا جل يال ااو يفب .
ان ااوهللق ة يال ااوـ يفب  ال قاباـه اي طـر ٍ تـا خيي عـن ءبوـ جل
اخرى ممما واني تاأ ااشبو جل.
فـــــريحن بهلل ا ـــــجل ااىـــــيال نيـــــَعاف صـــــهللقوا ال ال أا ومـــــا حيـــــهللث اـــ ـ عض
ااشبو اس ،وما انيريا نيوى اىل تيفو سس الحقائق ال تَ،فر اغيه .
ح ــث ان بعــض ااشبو ـ اس ااــيت

ــما ااعــا الاالاعــ،ا باحلــهلل ث عريمــا

( )4اا لي :تا خيه ،ج.441/1
( )4اني ر :اا با ي ة صح حه ،وَاب اارياق  ،باب ما ريمب من ع،ال اواها جل ،ج.464/1

ممى ااكعي من ي،اني ح اتمف ،فااريوا ى ا ق عريهللهف تيفوـ سس حق ق ـجل
عن ني مف ع ىـب  ،الاعـى مـن عـرمل تـا ع ىـب  ال عـرمل مـا وَ ـه
ااريوا ى عريه ،هلل م ان ي،اني ح اته  تهرصهلل ال تهىـجى ال تهكَـ
ال تههلل س بشكى صح ك ،فرتت اعه هف ايمى اارياس بما.
امــا ااىــام،ن فعريــهللهف مشــ،ل احلــهلل ث عــن ــيال ااوــ يفب  ال قــائق
األم ،ة ح اته  الهلا ا هى عاب حم جل األمجل اري ما .
الال هعُهلل من معرفجل ان توره  ابق ازمانيه ،ح ث ان احلهلل ث عريه 
وان ة من األمف ااىابقجل ،فيفي من ع ىب  ق،ل اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [ااو ].
وما حتهللث م ،ب  ة مريه ،قال ــ تعاىل ــ( :ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ) [األعرامل].
ان اخ ا حممهلل  الصيفاته هع ُر ِف ق ى الال ته بقـرالن ،ح ـث وـان عامـا
اهــى ااكَــاب ريَ ــرالن م ععــه ،المــا تــزال ة بعــض وَـ ااريوــا ى اءــا اس
()4
ق ،جل الالاضحجل ار ،ل اهلل  ني آخر اازمان.
بهلل ا ـــجل ااىـــيال نيَعـــرمل عاـــب وَـــاب اهلل )4(،فح ـــاال اار ـــ،ل  ما ـــجل
( )4اني ر :اا،ض،ع ااَعاق بـ(ااعا الانيَ ا اار ،ل  ،)من هلا ااكَاب.
( )4اني ر :صاو امحهلل ااشامي ،اض،ا عاب ا جل ااىيال ،ل 4ـــ بـيالس :ااكَـ اإل ـسمي
4144هـ ،ب .44

باألحهللاث اايت نيزا ف ما آ اس من وَاب اهلل  ة مريا اس جَايفجل.
وما ان بعض امسا

 ،ااقرآن ااكر ف ا ت

برتحهللاث ااىيال ،ومـا

ة األنييفال ،الااَ،بجل ،الاإل را  ،الطه ،الاألحزاب ،الااشر  ،الااعاق ،الاامـزال،
الاايف ى ،القر ل ،الااك،ثر ،الااكافرالن ،الااريور ،الاايفاق.
م ـ ان بق ــجل ااىــ ،ال

اــ ،مــن آ ــاس مرت ــجل برتحــهللاث ااىــيال ومــا ة

حــريل ال ــزالال ت ــ،م ال يهــا مــن
حــهلل الاألحــزاب الفــَك مكــجل ه
ــزالاس ُب ـ ملهلل ٍ الا ه
ااغزالاس اايت ال ف ما آ اس من وَاب اهلل  ة ثريا ا ااعهلل هلل من ااى. ،
بــى مــهلل احــهللاثأا اخــرى خاصــجل وعسقَــه  بريىــائه ال الايــه مــن بعدــمن
وز ريـ بريـ يحــل  ،الاحلــهلل ث عــن آل اا ـ العــن ااوــحابجل  العــن
اح،ال األمـجل الت  ،اتمـا ال س ف مـا آ ـاس ة وَـاب اهلل  البااَـااي فهلل ا ـجل
يته تع ي اإلنيىـان توـ ،أا صـح حأا عـن مـا ال ة وَـاب اهلل مـن ا ـ اب
ااريــــزالل ،التع ــــه اني اعأــــا خاصأــــا الورتنيــــه عــ ـ ل عوــــر تريــــزل ااقــــرآن،
الااَحــهلل اس ااــيت تعــرن اــا

ــ،ل اهلل  ،المعــه األمــجل الاجملَم ـ ااىــاف،

الو ـ ث ،ـ اهلل اميـانيمف دـا ءـاههللاله مـن احـهللاث عرف،هـا ة ااقـرآن ااريــزل
عا مف ة تاأ اايف ال ،المـن َـهللبر ااىـيال عـ ل ومـا عاءـ،ا عـن عاـف ال ز ـهلل
اميانيه دا عرفه ال ـَعاف ،البااَـااي حي ـب ة عوـرهف الان بعهـهلل مانيأـا المكانيأـا
عريمف ،ال رى برييفىـه ااَجىـ هلل احلـي ا

ـسر الاهاـه ة مع ـجل

ـ،ل اهلل ،

الاصحابه ال ع ل تريزل اآل اس ت عأا األحهللاث.
ان اإلنيىـــان ا عجــ و ـ ـ

ـــر بعـــض ااىَشـــرقل عاـــب تريا ـــي هـــله

احلق قـــجل ،ال ـــزعف بعدـــمف انيـــه تعاـــف ااقـــرآن ة اثريـــا حاَـــه اىل ااشـــار الهـــ،

ص  )4(،اي عقا جل تاأ اايت تَجاهى هله احلقائق البرتي مري ق تَحهللث؟!
ان ة ا جل ااىيال معرفجل و ى ااوحابجل الفدامف التريم جل حم َمف المعرفجل

ياتمف اايت اءا اهلل اا ما ة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ)
[احلهلل هلل].
ف عـــرمل ااىـــابقل اىل اإل ـــسر مـــن هـــتال ااوـــحابجل ،الاا ش،ـــر ن باوريـــجل
مــريمف ،الاصــحاب بــهلل ٍ الب عــجل اارضــ،ان الفدــامف ،ال ــربذ ا ــسممف الاعمــااف
بااىــيال ااري  ،ــجل الاحــهللاثما ،القــهلل الضــك اا بــا ي ال ــيه ة وَابــه ااوــح ك
()4

مرياق هتال ااوحابجل.

ال ـــهلل م ااىـــاف ان تزو ـــجل

ـــ،ل اهلل  اـــتال البشـــا ال مـــن بهشِّــرُ مـــريمف

باوريجل وان عـن الحـي ـ،حب ،الانيـه ال ري ـق عـن ااـ،ى حـل قـال(( :اعـى اهلل
اطاـ عاــب اهــى بــهلل فقــال اعماــ،ا مــا ءـ َف فقــهلل الي ـ اكــف اوريــجل اال فقــهلل
()1

يفرس اكف)).

الان بشا ته باوريجل ااعشرال الاغيهف تعريـب خامتـجل حىـريجل اـف ،الانيمـف بااَـااي
اق،ا اهلل اله ،ان عريمف ،فَز هلل حم جل هتال ان عرمل م،اقيفمف ،ال قـ امـار
( )4اني ـرR. Gottheil. " Achristion Bahira legened " Zeits Chrift für ( :
41:41 (4111). Pp. 441-461. 41 ، (4111). pp. 411-414، 41،Assqriologie
 )(4144) pp. 16-444; 41 (4141( pp. 441-466نيقـسو عـن ،فـا س اوم ـى ،حاـجل
اار ،ل اىل ااشار المقاباجل حبيا ااراه  ،جماجل اومع جل ااَا خي جل ااىع ،ي 4141هـ.
( )4اني ـر :صـح ك اا بـا ي ،وَـاب اارياقـ  ،بـاب فدـائى اصـحاب ااـري  ،... ج 411/1ــــ
.444
( )1من حهلل ث الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب ااغا ي ،باب فدى من ءمهلل بهلل أا ،ج.44/1

ــ،ل اهلل ااــل ن طعريــ،ا فـ مف ا شــكك،ا ة اار ــ،ل

ااكــا هل ألصــحاب

نييفىه الف ما قااه ف مف ،وما انيريا نيعرمل اا،اقـ ااـيت قـار بمـا وـى مـريمف مـ
ــ،ل اهلل ة ابــسد ع،تــه الااــهللفاع عريــه ،فمــريمف ءــعرا اار ــ،ل :حىــان بــن
ثاب الوع بن مااأ الوع بن هي الع ـهللاهلل بـن الاحـه العاصـف بـن ثابـ
.
المــريمف خ ــا اار ــ،ل  ،وعابـ بــن قـ ق بــن ااشــماس ،الابــي بكــر
العاي بن ابي طاا  ال يهف.
المريمف امرا اار ،ل :اب ،بكر العمـر العاـي بـن ابـي طااـ المعـات بـن ي ـى
ال عهلل بن معات الخااهلل بـن اا،ا ـهلل الع ـهللاهلل بـن يحـل ال ـهلل بـن حا ثـجل الابـن ار
مكَ،ر ،الاب ،ع هللال بن اورا ال يهف ــ ضي اهلل عريمف االعل ــ.
ومــا نيعــرمل ااشــمهللا مــن ااــهللعاال اار ــ،ل مــن اصــحابه ،العاــب ا ــمف
اصــحاب ااري ـ  ،الب ــر مع،نيــجل ال يهــف ،الءــمهللا ااغــزالاس اابَايفــجل ،النيعــرمل
األ ري ا مريمف و

بلا،ا الانييفق،ا وععمان الع هللاارمحن بن ع،مل ،الاايفقرا

و ــ صـــلالا التعيفيفـــ،ا ،ااَزاليـــ،ن مـــريمف الااعـــزاب ااوُـــا قل الااوـــا قاس
الااقِانيَل الااقانيَاس الاحلِاف ل فراليمف الاحلاف اس.
هلا ااكسر عن
مــا ز ــهلل عاــب ااـ

،ل اهلل الاصـحابه ،اخـل بـه م ،ـب بـين ا ـرائ ى ق ـى

ــريجل مــن م ععــه ( ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)

[األعرامل :من اآل جل .]411
االا ـــأ تسم ـــل حممـــهلل  ااـــل ن وـــان مـــريمف خايفـــا اءـــهللالن ،القـــا ال
حمريك،ن ال ا ،ن الاب ال فاحت،ن العاما قا الا ااعا الا مرالا ف ه ااعـهللل

الااَ،ح هلل الاارمحجل.
انيمــف اارع ــى األالل ااــل ن ـ ق،ا اىل ااــهللخ،ل ة اإل ــسر المحــى

ــااَه

ااعـــا فاـــمف فدـــى وـــ ي عا ريـــا ،ف،اي ريـــا ااـــهللفاع عـــريمف ضـــهلل اعـــهللائمف
الوا ه مف ،ممما ا ى،ا من ا ـاس الا مـرالا مـن تقـ،ى ،االا ـأ ااـل ن حـاالا،ا
ابعا نيا عن ي ى حممهلل  الاصحابه ،ة الق قهلل ـ،ا ف ـه عامـائمف ،النيز،هـ،ا
اصـــحاب عامـــائمف ،القهلل ـــ،ا تسم ـــل عامـــائمف ،ال ضـــ،ا بـــاا عن ة تسم ـــل
حممهلل  الاصحابه.
البهلل ا جل ااىيال نيعرمل اخلوائ

ااري  ،جل( )4ااـيت انيعـف اهلل بمـا عاـب

ـ،اه

ااو يفب الالي،ب ات اعه الما اه من حق،ق  الان ما يا به احلـق ،الان امـره
مقهللر عاب امَه العاب اارياس العا الهلا امر من اهلل  ة وَابه ااعز ز.
قال ــ تعاىل ــ ( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) [ااريىا ].

فم  ،معاف األمجل القائهللها ائمأا الابهللأا ة األفرا الاجملَمعاس الااهللالل ما
بقي اازمان ،فمحمهلل ائفٌ ة ح اال اارياس ،اه عا مف حق،ق ،ة حال اادع

لورالنيه ،الة حال ااق،ال لورالنيه ،توره ائف ،قال ــ تعاىل ــ( :ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ) [ااشر ].

()4

خوائوه مَعهلل ال ،االاا اارمحجل ااعاال ،قال ــ تعاىل ــ( :ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [األني ا ].

( )4از ـــهلل مـــن ااَ ،ـ ـ اني ـــر :وَـــاب اخلوـــائ ااري  ،ـــجل ا مـــار ااىـ ـ ،طي ؛ الابـــ،بكر
اوزائري ،هلا احل حممهلل ،ل اهلل  ا حم .
( )4اني ر :وَاب اخلوائ ااري  ،جل ،اإلمار ااى ،طي ؛ الاب ،بكر اوزائري ،هلا احل ـ
حممهلل ،ل اهلل  ا حم .

قال ــ تعاىل ــ ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) [األنيعار].
فم ،اع ف اا شر ،عاّمه الا به ب ااعاال وما قال (( :ا بين بي
فرتحىن ترت

)).

()4

اخَا ه الاص يفاه ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)
[اومعجل].
خــا األني ــا  ،الا حــف ااريــاس ،الاوــرر ااريــاس ،الاصــهللق ااريــاس ،الاني ـ
اارياس ،الاطمر اارياس.

ا ِّـ ـهللُ بـــااعجزاس الاا ريـــاس الااـــلاهل الااكرامـــاس ،ءـــاههللها معاصـــراله
الا وما ااعاما الحم ،ه ،عس توره عاب ائر اخلاق دا اه مـن حـق ،الدـا
العهلله احلق .
صاب اهلل عا ه الااسئكجل الامر ااع ا بلاأ ،قال ــ تعاىل ــ( :ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)
[األحزاب].

( )4حىريه عهلل من ااعاما  ،الاه ء،اههلل؛
اني ـــر ر ـــه عريـــهلل :امحـــهلل ع ـــهللااعز ز احلـــهللا ة اخـــسق ااـــري ة ااقـــرآن الااىـــريجل،
ج.4411/4

فَك اهلل اه النيوره ال يفر اه ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ )
[اايفَك].

ان ا ــجل ااىــيال ااري  ،ــجل تقــ،ي عــزائف ااــتمريل التعاممــف ااوــل التيفــَك اــف
األمى بانيَوا احلق عاـب اا اطـى ،البغا ـجل ـن اهلل عاـب مـا ـ،اه البـااق،ال بعـهلل
اادع البرتن اهلل نياصر ريه الني ه الامَه اىل ،ر ااهلل ن.
ان ااىيال ااري  ،جل عافٌ بلاته الميفَا اعا،ر مَعهلل ال ،فمن خساا َعاف ااىـاف
األخسق الت قما الااعق ـهللال الاصـ،اا ،الاألحكـار ااشـرع جل الاآل اب اارع ـجل،
الااعهللل الااري ف اإل سم جل ال ا اتما ااشرع جل الوى اارياس اهلل ن اهلل.
الا ــَ ما احلقــائق ااكــعيال عــن ح ــاال اار ــ،ل  ال
المعرفجل هلا ااعاف بع هللأا عن ااغرضل اليمااجل ااع،ار.

ااش ـ ماس عريمــا

وما َعرمل ا  ،ااىيال عاب وعي من احلقائق اوغراف جل ا س ااعرب
عم،مأــا الاحلجــا خو،صأــا ال ــائر ااعــا اجملــاال ااــلي ا ت ـ بــه احــهللاث
ااىيال ،معى :احل شجل ،البس فا س ،الااـرالر ،الموـر ،ال يهـا ف مـا اـه صـاجل
حب اال األمجل اإل سم جل األالىل ة عور ااري ،ال ،الا ت اطما برتحهللاث ااىـيال مـن
ااري  ،فقهلل وان ابن عمر  ََ آثا ااري  ة مريا اه ااـيت مـر بمـا
()4
ة زالاته الا يفا ه.
الااهللا س احلق قي ااىيال ع ل بعامه العقاه ال الحه الاليهللانيه الءع ،ه مـن
ااــري  ،ــرى حجراتــه المىــجهلله الو يف ــجل بريائمــا ،شــاههلل جمااىــه المــن
حيـ بـه مـن ااوــحابجل ،ىـم آ ـاس اهلل مـن ف ــه  ،ـرى ع يفـه الءــيفقَه،
َو ،ه حامسو يفه ة بهلل ٍ الاحه سهلل الحهريل ءجاعأا مقهللامأا.
( )4ابن عهلل ،اا قاس ،ج.411/1

الة اا،ق نييفىه رى بكا ه اله ،ىم ااقرآن من اصحابه فرحأـا دـا آتـاه
اهلل ،البــَعاف ااوــحابجل اــه ،ع ،فوــا عاــب اايفقــرا ح مأــا بااريــاس االعــل ،ة
مريه الاىل ان رث اهلل األ ن المن عا ما.
ومــا ان ااــهللا س ااــَعاف اىــيال ااــري  الموــا ها ااوــح حجل ــَعاف مــا
صك من اارالا اس ف ما ريب عا ه عاف الحكمجل.
ال ــهلل م اإلنيىــان مراحــى ح ــاال اار ــ،ل  اابَايفــجل التهلل يــه ة ع،تــه الة
اخَ ا ااريا ل ال َق ااا الق ،اا من اارياس ،ال عرمل ااهللا س ااراحـى اخـى
ااراحى الاا،اق ة اا،اق  ،ال ىَيف هلل من تاأ ة ت

قما ة ح اتريا ااعاصـرال

الخو،صأا ااهللعاال حاماي هُ ،ف ع،ال اار ،ل  ال ريه ال محَه اارياس.
*****

ان اي باحـــث اال قـــا يب ااىـــيال ااري  ،ـــجل ري غـــي عا ـــه ان ىَشـــعر ءبوــ جل
اار ،ل  ، المـا اـه مـن حقـ،ق الخوـائ

ح ـاه اهلل ا اهـا ،اصـ يفاه ا،ح ـه

ال ــااَه مــن بــل خاقــه ،الاع ــاه عوــمجل ثابَــجل ال َ ــرق اا مــا ءــأ ة ااــهلل ن
الاألخــسق ة ت،ح ــهلله اخلــاا

هلل  العوــمَه مــن ااشــرم ،الااكــلب ق ــى

اا ععجل البعهللها ،ة عهللاه الانيوافه الامانيَه ال محَه باارياس ق ى اا ععجل البعـهللها،
ة عريا ــجل اهلل بــه الحيف ــه الترت ــه اــه ق ــى اا ععــجل البعــهللها مريــل م،اــهلله  الانيــه
اـ ق ألحــهلل ان خي ِّـ

ــ،ل اهلل  اال مــا توــره بــه  ة معــرن ترت ــه

اه ،وما ة قوجل األعمب ة  ،ال ع ق ،اال ة ا ملـرى بـهلل  ،اال ف مـا توـره
ه  ،الال ق ى من احهلل من اا شر ي تاأ.
البااَااي ف ن عاب ا س ااىيال ان اَزر األ ب مـ ااـري  حـل احلـهلل ث
عريه  العـن ـيته الحقـه الحم َـه  المـا اـه ة انييفىـريا القا،بريـا ،ال ـ ان
نيــرت ذ باأل اــجل ااشــرع جل ،النيَــلور مــا يــا ة وَــاب اهلل  المــا اخــل بــه
،ل اهلل  من انيه ع ٌهلل هلل ال ـ،اه ،الانيـه بشـ ٌر مـن اا شـر ،اكريـه افدـى
اا شــر ومــا قــال (( :انيــا ـ هلل الا ـهللِ آ ر ــ،ر ااق امــجل الال فبــر الب ــهللي اــ،ا
احلمهلل الال فبر ،الما من ني

،م ل آ ر فمن ،اه اال حت ا،ائي الانيا االل مـن

()4

تريشق عريه األ ن)).

( )4الاه اا مـــلي ة صـــح حه ،وَـــاب اارياقـ ـ  ،بـــاب فدـــى ااـــري  ،بـ ـرقف،1641 :
ج111/1؛ ال الى اا بـــا ي ايـــزا أ مريـــه ة صـــح حه ،وَـــاب ااَيفىـــي ،ـــ ،ال اإل ـــرا ،
ج441/1؛
اني ر :تيفاص ى ر ه عريهلل :امحهلل احلهللا ة وَاب اخـسق ااـري  ة ااقـرآن الااىـريجل،
(ج)164/4؛
الاني ر :ابن وعي ،تيفىي  ،ال اإل را  ،ج.4411/4

فيفي موامل ااع ما ه ،األالل ال ى قه احهلل ،اكريه صا،اس بي ال سمه
عا ه اوهلل انيه ع هلل من ع ا اهلل ــ تعاىل ــ القهلل ال تاأ ة آ اس عهلل هللال من

وَاب اهلل وما ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ) [اإل را ].
ال رتتي ااَرتو هلل عاب ع َ ،ه ة معرن احلهلل ث عن فعه الاإل را به،
حَب ال رتتي من ىي عاب خ ب ااريوا ى الخيريه عن بشر َه ف غا،ا ف ه
وما ا،ا ة ع ىب  ،فم تور هله ااكرامجل اايفر هللال ار ،ل اهلل 
رتتي ااَرتو هلل عاب ع َ ،ه هلل ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ) [اإل را ] .م انيه ا ،تورس اآل جل ا رى بر ،اه اكاني
حقوا ،اكريما تتوهلل عاب مقار ااع  ،جل االي ه ،تكر ف اه الاىائر اا شر،

وما يا ق،اه ــ التعاىل ــ ( :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ) [ااكم ].

ملورأا بع َ ،ه  هلل الم تاأ ف ن مقامه ال وى اا ه احهللٌ من اا شر،
فس هقهللر ااىاف احهللأا من اا شر ال من األهى الال من اا،اهلل الال يهف عاب
حم جل

،ل اهلل .

القهلل اورمه اهلل بااع  ،جل م اص يفائه بـاا،حي الاار ـااجل ،الاـ ق ة هـلا
ضع الاهانيجل ار ،ل اهلل  بى من ومـال

ـ،ل اهلل  ان كـ،ن ع ـهللأا،

الا ق وكى ااع هلل ح ث وـان  ع ـهللأا ءـك ،أا ومـا قـال صـا،اس بـي
ال سمه عا ه ألر ااـتمريل عائشـجل  ح ريمـا اتـه قـ مـن ااا ـى وـاي حَـب
تَيف ر قهللماه فكرتنيمـا اءـا س عاـب اار ـ،ل  ان كيف ـه بعـض تاـأ فقـال
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(( :افـــس اوـــ،ن ع ـ ـهللأا ءـــك ،أا))،

قـــى ني أـــا ءـــك ،أا الال

ـــ،الو

ءـــك ،أا ،ألنيـــه ـــرى ان مـــن ومـــال ني ،تـــه  ان كـــ،ن ع ـــهللاهلل ،التاـــأ
توهلل قوا اق،اه ــ تعاىل ــ( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [اازمر].
اكريه

هلل اا شر  اله ،قهللالال اارياس ،يا ا ق ،هف ااع  ،جل احلقجل هلل ـــ

تعاىل ــ الحهلله ،فكان  ة مقهللمَمف الاماممف ة امر اهلل.
الوان  ع ل ح اال اا شر ،رتوى ال ريـار ال َـزالج ال ـ ال شـ ي وـا ق

ال عـا ي وــى تاــأ اخــى ع َ ،ــه هلل ،قــال ــــ تعــاىل ــــ ( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ) [األنيعار].

ان اي ا س ااىيال ااري  ،جل الاحهللاثما ري غي عا ما ان ىَشعر ااعوـر ااـلي
عاءــه ااــري  الامكانياتــه ال رالفــه ،ا ــهلل م ااوــع،باس ااــيت الايممــا 
الاصــحابه ،ــهلل م ااريــا ال يــجل احلــرا ال ،الحجــف اإلنيَــاج ااز اعــي الاحل ــ،انيي
الاالقَوــا ي ة مري قَــه الحمهللال ــجل اإلمكانيــاس ااا ــجل الاا شــر جل الااعــرالاس
اا

ع جل ة ب َه مقا نيجل بغيها.
ومــا ــهلل م اا ــرالمل اوغراف ــجل الااعــا اس الااَقاا ــهلل الاحــ،ال ااعــرب ق ــى

اإل سر ،مما

عاـه رتخـل توـ ،أا صـح حأا عـن اا،ضـ ااـلي عاءـه اار ـ،ل

 ا ع ه حقه من ااَقهلل ر الحق اصحابه .
وما ان عا ه ايرا ااقا نياس االهري جل ااس مـجل ب ريـه البـل اعهللائـه المعانيهلل ـه
من مشروي ااعرب ال م ،ها ة تاأ اارحاجل.
( )4من حهلل ث اا با ي ة صح حه ،وَاب ااَمجهلل ،باب ق ار ااري  حَـب تـرر قـهللماه ،...
ج11/4؛ المىــاف ة صــح حه ،وَــاب صــيفجل ااق امــجل ،بــاب اوعــا األعمــال الااليَمــا ة
ااع ا ال ،ج.414/1

العا ــه ان ــهلل م ااراحــى اابَايفــجل اىــيال ااــري  الاهللع،تــه ،المــن تاــأ
بااهلل يجل األالىل ما ق ى اا ععجل الما بعهلل اا ععجل ،الما ق ى ااجرال الما بعـهللها ،المـا
ق ى بهلل الما بعهللها ،اىل ي تاأ من األحهللاث احلامسجل ة ح ـاال اار ـ،ل 
الح اال امجل اإل سر ة ا امه ،الااعا اال .
وما ان عاب ااهللا س ان ـربذ احـهللاث ااىـيال دـا ال ة وَـاب اهلل 
الان ري اىل وَ ااَيفىي الاىل ا اب ااريزالل ان احَاج األمر اىل تاأ.
الان د اإلنيىان ة تهريـه األهـهللامل ااعامـجل اهلل ا ـجل ااىـيال ااري  ،ـجل الان مـا
()4

كَ ه اال ق،ر به ة عماه ااعامي حيقق هله األههللامل اال ءي مريما.

ومـــا ري غـــي بـــذ ااىـــيال بـــاحل،ا ث ااعاصـــرال ة اجملَمعـــاس اإل ـــسم جل
الاإلنيىــاني جل )4(،التــرتثي ااعوــر ااري ــ،ي عا ريــا ة مانيريــا ،المعرفــجل ــرين اهلل ة
اخلاق.
ومــا ري غــي ان ــهلل م انيــه امــار ءــب

اص ـ يفاه اهلل  الحــرر ااكــلب

عا ه ال َلور ق،ل اار ،ل (( :من ولب عاـي مَعمـهللأا فا َ ـ،ا مقعـهلله مـن
()1

ااريا )).

البااَااي ف نيه  ا ق حبايجل ان هكلب عا ه اال هكلب اه، ،ا حبىـن
ني ــجل ار بىــ ،ني ــجل ،فقــهلل

ــن ااـ عض بــهللالاف عاطيف ــجل ان اضــافجل حــ،ا ث ــي

( )4اني ــر :ــا مان محــهلل ااعــ ،ال ،قدــا ا الم احــث ة ااىــيال ااري  ،ــجل ،ــــ اار ــان :ا ااىــاف
4146هـ ،ب .41
( )4اني ر :ر اخلَف ععمان عاي ،تهلل ق ااىيال ااري  ،جل ة مرياها ااَـا ااهلل ـ جل ـــ اار ـان:
ا ااعا،ر 4144هــ ،ب .11
( )1مَيفق عا ه :من الا جل اا با ي ة صح حه ،وَاب ااعاف ،باب اثف من ولب عاب اار ـ،ل
 ،ج.16/4

صح حجل قا احمل جل ااري  ،الهلا باا
ااــهللالاف ال

ما نيمب عريه ااري  مممـا وانيـ

ــ ،ااكــلب عم،مأــا ،فمــا بااــأ عاــب

ــ،ل اهلل  ،ومــا ان

هلا بع هلل عن خاق ااعامـا الااعقـس  ،العـن طاـ احلق قـجل العـن ااـريما ااعامـي
اإل سمي الاإلنيىانيي عم،مأا.
ال كيف ريــــا مــــــــــا صــــك عــــن
عا مـــا ،الهــــــلا بـــاا

ــــ،ل اهلل  الاىــــريا حبايــــــــــجل إلضــــافاس

ال ميريـ ـ ااهلل ا ـــجل الااَحا ـــى الا ـــَبراج اايفقـــه ممـــا

صــــك حهللالثــــه ،فمـــــــلا م اــ ـ عامــــي الفقمــــي صــــح ك وــ ـ ة اهـــــــهللامل
ا جل ااىيال.
ومــا ان ااريقــهلل ااعامــي اامــح مــريما صــح ك ميكــن ت

قــه ة مرال ــاس

ااىيال ااري  ،جل.
الاا احــث ااعماــي ة ــيال ااــري 

ــهلل انيمــا

ـ بــهللقائق األحــهللاث

التيفو ستما.
القهلل عـ ،هلل وـعي مـن ااعامـا عاـف ااىـيال عامأـا قائمأـا بلاتـه ،الوـاني،ا رالنيـه
قىمأا من ااىريجل اا ري  ،جل ،اكن مريـاها ااـتايفل ف ـه اخـ مـن مـريما احملـهللِّثل
ة ءرالل ق ،ل اارالا جل احلهلل عجل اا ريب عاب احلهلل ث من احكار ءرع جل.
الالاأ مهللهف ف ما َعاق بااىيال اوعر مرالنيجل ف ما ال َ عـه حكـف ،معـى
ترت ـ األحــهللاث اال اعــهللا ااقــاتال اال ااىــس  .مـ ا ــرا ااكــعي مــريمف اىــريهلل
الا َه ة مع ف األح ان ،الحرصمف عاب نيقهلل اارالا ـجل با ـَمرا  ،الا ـَ عا هف
اادع

مريما.

المـ ـ هـــلا فـ ـ ن احملـــهللثل ااـــل ن ا يـــ،ا ة وَـ ـ مف اقىـــامأا ة ااىـــيال
واا بـــا ي ة وَـــاب ااغـــا ي مـــن صـــح حه ،المىـــاف ة وَـــاب اومـــا

الااىِ ـ ُرُ ،ال يهــف عــن اصــحاب ااىــرين ط قــ،ا ق،اعــهللهف ااعامــجل ة متح ـ
األحا ث ااريى،بجل ااري  ال

ىَعري،ا مرال اس ااىيال من هله ااق،اعهلل.

القــهلل اهــَف اات خــ،ن ااىــام،ن عم،مأـــا الاالائاــمف بااــلاس ة الــ الا ـــاس
ااىــيال ااري  ،ــجل ،ب ــر قَمف الحىــ تــرت مف األحــهللاث التوــرالا ا ــاني هللهف
بهللقجل ،الحاالا،ا تو ،ر اا،قائ الاألحهللاث الترت ما مري أا دـريما تـا خيي المت ـز
()4

الاضك الاثرا ة األ ا،ب الا را ااىريهلل ومريما احملهللِّثل.

القــهلل انيو ـ  ،يمــهلل اات خــ،ن ة ااقــرالن ااعسثــجل األالىل عاــب ال ـ اارالا ــاس
اخلاصجل بااىيال التـهللال ريما الااليَمـا ة انيَقـا مـا ـراه ااتاـ وـابن ا ـحاق
()4

ة يته الءا حه ابن هشار الولاأ اا لي.

القهلل قار ااَرتخرالن بعـهلل تاـأ يمـ ،خاصـجل ،اَمحـ

اارالا ـاس الااَـهللق ق

ف مــا النيقــهلل مَ،نيمــا ب ر قــجل عام ــجل اوعــر قــجل )1(.حَــب ــهللا عاــف ااىــيال قائمأــا
بلاتــه ،عاــف ال ــذ

مـ عاــف ااىنــريجل (احلــهلل ث ااري ــ،ي) العاــف ااَــا

،

ــق

عا ه مرياها ااريقهلل اابَايفجل ال ىي ال وا بل هل ن ااريمجل.
الاع ى ااكـعي مـن ااىـا عرفـ،ا هـلا ااعاـف بامسـه اا،اضـك عاـف ااىـيال اال
عاف مغا ي

()1

،ل اهلل .

القهلل بلا األمجل يم ،أا جَايفجل عل عو ،ها ااَا خي جل ااَعهلل ال ة ااَـرتا
ة هــلا اايفــن ال قائقــه ،ح ــث ااِّيفــ وَــ ءــاماجل ة مرال ــاس ااىــيال معــى
( . )4اورر ض ا ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ب .44
( . )4اورر ض ا ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ب .46
( . )1اورر ض ا ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ب .46
( )1اني ــر :اايفمــرس ااشــامى اا ـ اث ااعربــي اإل ــسمي ،ااب ــ،ل ،ااىــيال الااــهللائك ااري  ،ــجل ــــ
عمان :مت ىجل آل اا 4116ر.

مرال ـــاس عـــرالال بـــن ااـــزبي (س11 ،هــــ) )4(،الم ،ـــب بـــن عق ـــجل (س414،هــــ)
ال يهف.
ومـــا اءـــَمرس متايفـــاس بع ريمـــا وـ ــ"ااىيال ااري  ،ـــجل" البـــن ا ـــحاق (س،
414هـ)( )4الءرحما البن هشار( )1اله ،اوعر وَ ااىيال انيَشا أا التهللاالالو بـل
ااريـــاس ف مـــا ا ـــن ،المـــا ت عمـــا مـــن ءـــرال جَايفـــجل )1(،الوَـــاب "ااغـــا ي"
()6

اا،اقهللي )1(،الوَاب "ااغا ي" البن ابي ء جل.

وما عمى اا عض حـهلل عأا عاـب ا ـَبراج اقىـار ااىـيال مـن وَـ ااَـا
ااعار ،اال من وَـ اا قـاس ،الاعـى مـن تاـأ مـا يـرى مـن ا ـَبراج ااىـيال
ااري  ،جل من وَاب "اا قاس ااكلى" البن عهلل( )1الااىيال ااري  ،ـجل مـن "تـا
( )4اني ر :ا،ى مر ي اا اهر ،بهللا اس ااكَابجل ااَا خي جل عريهلل ااعرب ،االل ـيال ة اإل ـسر
عرالال بن اازبي ،ل4ــ بيالس :اات ىجل ااعرب جل ااهلل ا اس 4111ر.
( ) 4ـــيال ابـــن ا ـــحاق ااىـــماال اا َـــهللا الاا عـــث الااغـــا ي ،حملمـــهلل بـــن ا ـــحاق بـــن ىـــا (11
ــــ414هـــ) ،حتق ــق التعا ــق حممــهلل مح ــهلل اهلل ــــ ااغــرب :معمــهلل ااهلل ا ــاس الاألحبــاث ،فــاس
4116هـ.
( )1ااىيال ااري  ،جل البن هشار بن حممهلل بن ع ـهللاااأ بـن هشـار ااعـافري (س441 ،هــ) ،تقـهلل ف
التعا ق طه ع هللاار المل عهلل ــ ااقاهرال :مكَ جل ااكا اس األ هر جل 4111ر.
( ) 1اءمرها (اارالن األني ) ة تيفىي ااىـيال ااري  ،ـجل البـن هشـار ،اايفق ـه احملـهللث ابـ ،ااقا ـف
ع هللاارمحن بـن ع ـهللاهلل بـن امحـهلل ااىـم اي (س114 ،هــ) ـــ ،بـيالس :ا ااعرفـجل4111هــ؛
الوَاب ءر ااىيال الا جل ابن هشار ااحـافظ ابـي ت بـن حممـهلل بـن مىـع ،اخلشـين (س،
641هـ) ،صححه ب،اق برالتاه ــ ،بيالس :ا ااكَ ااعام جل.
( )1ااغا ي ،اا،اقهللي ،حممهلل بن عمر (س441 ،هــ) ،حتق ـق ما ـهللن يـ،نيق ـــ بـيالس :عـا
ااكَ (بهللالن تا ).
( )6اب ،بكر بن ابي ء جل ،وَاب ااغا ي ،حتق ق ال ر ا ع هللااعز ز ااعهمـري ـــ اار ـان :ا
اء ا ا 4144هـ.
( )1ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ااكلى ،البن عهلل ،ل4ــ ،ااقاهرال :اازهـرا ا عـسر ااعربـي
4141هـ ،جماهلل ن؛ ال زالاس اار ،ل ال را اه البن عهلل ،اخريما امحهلل ع هللااغيف ،ع ا ـــ
بيالس :ا ااعاف 4144هـ.

اا لي" )4(،الااىيال ااري  ،جل من "تا

اإل سر" االه  )4(،ااىـيال ااري  ،ـجل مـن

وَــاب "اا هللا ـــجل الااريما ـــجل" البــن وـــعي )1(،ال دـــامل اــلاأ ااتايفـــاس ااعهلل ـــهللال
اابَايفــجل ة ااشــمائى الاخلوــائ

ااري  ،ــجل ،الااــهللالئى الااعجــزاس ااــيت وــع

حوـــرها ة معـــى هـــله ااعجااـــجل باإلضـــافجل اىل اا ،ـــ،عاس األخـــرى ااشـــاماجل
()1

ااىيال المريما " :ا ااعا ة ههللي خي ااع ا " البن ق ف او ،جل.

الوــلاأ " ــ ى ااــهللى الاارءــا ة ــيال خــي ااع ــا " ا مــار حممــهلل بــن
،

()1

ااواحلي ااشامي (س114 ،هـ) ف ما ز هلل عاب عشر جماهللاس.

الااــــهللالئى الااشــــمائى ،المــــن تاــــأ " الئــــى ااري ــــ،ال" ،ااحىــــن بــــن ع ــــهللاهلل
األص مانيي.
ال"اخلوــائ

ااكــلى" وــسل ااــهلل ن ااى ـ ،طي( ،س144 ،هـــ) الوَــاب

"اعـــسر ااري ـــ،ال" ،اامـــاال ي ابـــي احلىـــن عاـــي بـــن حممـــهلل بـــن ح ـ ـ ( ،س،
()6

114هـ).

( )4ااىيال ااري  ،جل البن ير ر اا لي ،حتق ـق الـال بـهلل ان ـــ ااقـاهرال :ااـهللا ااوـر جل ااا رياني ـجل
4141هـ.
( )4تا اإل سر الالف اس ااشاهي الاألعسر ،ااحافظ اات مشق ااهلل ن حممـهلل بـن امحـهلل بـن
ععمــان ااــله  ،حتق ــق عمــر ع هللااىــسر ااَــهللمري يــز خــاب بااغــا ي ،اليــز خــاب
بااىيال ااري  ،جل ،ل 4ــ بيالس :ا ااكَاب ااعربي 4141هـ.
( )1مشق ااهلل ن ابي ع هللاهلل حممهلل بن ابي بكر ااز عـي ااهللمشـقي ،حتق ـق ءـع األ نيـا ل
الع هللااقا األ نيا ل ة مخق جماهللاس الفما س مت ىجل اار ااجل ــ بيالس4146 :هـ.
( )1ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ااكلى ،البـن ـعهلل ،ل4ـــ ااقـاهرال :اازهـرا ا عـسر ااعربـي
4141هـ ،جماهلل ن؛ ال زالاس اار ،ل ال را اه البن عهلل ،اخريما امحهلل ع هللااغيف ،ع ا ـــ
بيالس :ا ااعاف 4144هـ.
( )1حققمـا الاخريمـا عـهلل مـن ااعامـا  ،اجملاـق األعاـب ااشـتالن اإل ـسم جل ،ااقـاهرال ،تــ،ا
جَايفجل حَب 4141هـ.
( )6ا ااكَ ااعام جل ،بيالس (بهللالن تا ).

ال"ااشـــمائى ااري  ،ـــجل" اا مـــلي ،ال"ااشـــمائى ااشـــر يفجل" ااىـ ـ ،طي ،ال" الئـــى
ااري ـــ،ال" ال"معرفـــجل احـــ،ال صـــاح ااشـــر عجل" ألبـــي بكـــر امحـــهلل بـــن احلىـــل
()4

اا مقي.

ال"ااشيفا اَعر

حق،ق ااو يفب" ااقاضي ابـي اايفدـى ع ـان اا حوـ ،
()1

(س111 ،هـ) )4(.الابن حجر اا عمي ة "اءرمل اار ائى اىل فمف ااشمائى".

وما انيه ااِّيف وَ مَبووجل ة فقه ااىيال ،الهـي ميف ـهللال يـهللأا ااقـا يب
ااعا ي الااهللاع جل ىَقي ال أا الا بأا ال ا،و اس من ح،ا ث ااىـيال التقـهللمما
()1

برت ا،ب اق.

القـــهلل ايَمـــهلل متايف،هـــا الوَابمـــا ،النيقاـــ،ا عاـــف ااىـــيال اىل مرحاـــجل يهلل ـــهللال
نيىَ

ان نيىم ما "فقه ااىيال" ،وما مساها االا أ ااعاما اال ن وان اـف

مريما الاضك ة وَاباتمف،

ف عما اس ااَوح ك الااَق ،ف ااـيت تعرضـ اـا

وَ مف من قِ ُـىُ عامـا آخـر ن الخو،صأـا ة توـح ك اارالا ـاس ااـيت اال الهـا
()1

ة ااكَ .

اكـــريمف البكـــى ا حي ـــجل الا عاـــب مريَقـــهلل مف الاح مـــ،هف الابـــهللالا اليمـــجل
()6

ني رهف ف ما ق ى عن تاأ ااتايفاس.

( )4حتق ق ااهللوَ ،ع هللااع ي قاعجي ،ل 4ــ بيالس :ا ااكَ ااعام جل 4141هـ.
( )4ا ااكَ ااعام جل ،بيالس (بهللالن تا ).
( )1حتق ق امحهلل فر هلل ااز هللي ،ل 4ــ بيالس :ا ااكَ ااعام جل 4141هـ.
( )1من هتال حممهلل ااغزااي ة فقه ااىـيال ،الحممـهلل ـع هلل مدـان اا ـ،طي ،ة فقـه ااىـيال.
المريي ااغد ان ال يهف( .اني ر :قائمجل ااوا ).
( )1اني ر :فقه ااىيال ،حملمهلل ااغزااي ،خرج احا عه حممهلل نياصر ااهلل ن األا انيي.
( )6اني ر :حممهلل ااغزااي ة فقه ااىيال ،ب  ،44مقهللمجل بعري،ان :ح،ل احا ث هلا ااكَاب.

وما ان بعض ااتايفل وَ ،ا ة قدا ا حمهلل ال واحلـهلل ث عـن ءبوـ جل
اار ،ل  ،الههلل ه ة ااَغ ي االيَماعي اال ة ني ار ااهللالاجل اإل ـسم جل )4(،اال
ة زالاتــه بشــكى عــار ،اال ة مرحاــجل مع ريــجل وااعمــهلل ااكــي ،اال اارحاــجل
ااهللني جل ،اىل ي تاأ من ااريماتج الاا رق ة ااَرتا ة ااىيال ،اايت ال َىـ
اجملال ا رحما الاإلاـار بمـا ال عأـا ،ح ـث ترتت ريـا ااتايفـاس احلهلل عـجل ة ااىـيال
وى ،ر يهلل هلل.
الاما ااكَابجل ة ااعور احلهلل ث فقهلل اخلس اءكاالو مَعهلل ال.
مريمــا مــا وّــز عاــب حا ثــجل مع ريــجل الال ـ الا اتمــا ال ــما الحكــف عا مــا
الاخرج ح،اا حبعأا وامسو هعهلل مريعأا ة تام احلهللث ال الا اتـه المـا ال ح،اـه
الاحلكف عا ما من ح ث ااوحجل مـن عـهللمما .القـهلل ت،يـه اـلا األمـر عـهلل مـن
األقىـــار ااعام ـــجل ة اوامعـــاس اإل ـــسم جل ة مقـــهللمَما اوامعـــجل اإل ـــسم جل
بااهلل ريجل ااري ،ال ال يها من اوامعاس ااىع ،جل الااور جل ال يها.
وما ااِّيف وَ الاحباث جَايفجل تعهلل ءاماجل ااىيال ااري  ،جل.
المن امعاجل تاأ:
* مرال اس زالال بـين ااوـ اق ،ابـراه ف قـر
ااري ،ال.

 ،اوامعـجل اإل ـسم جل بااهلل ريـجل

* مرال ــاس ــزالال احلهلل ــجل ،حــافظ حكمــي ،اوامعــجل اإل ــسم جل بااهلل ريــجل
ااري ،ال.
( )4مــن تاــأ ــر ا ااــهللالالس ااىــمع جل عاــب مــا وــان ة عمــهلل ــ،ل اهلل  مــن احلِــرُملِ
الااوــريائ الااعمــاالس ااشــرع جل ،حتق ــق امحــهلل حممــ ،ــسمه ــــ ااقــاهرال :اجملاــق األعاــب
ااشـتالن اإل ـسم جل  4144هــ ،المـن تاـأ ني ـار احلك،مـجل ااري  ،ـجل ااىـمب اا ات ـ اإل ا ـجل
اع هللاحلي ااكَانيي.

* مرال اس زالال بهلل  ،امحهلل حممهلل ااعا مي باال ر،

ااجل عام جل من اوامعـجل

اإل سم جل ة ااهلل ريجل ،ل 4ــ اار ان :مكَ جل ط جل 4144هـ.
* زالال متتجل الااىرا ا الاا ع،ث ااري  ،جل ااشـماا جل ،ا ـجل نيقهلل ـجل . ،بر ـأ بـن
حممهلل بر أ اب ،ما اجل ااعهمري ،ل4ــ مروـز اا حـ،ث ،اوامعـجل اإل ـسم جل
بااهلل ريجل 4141هـ.
* ع هللااقا ح

ااىريهللي ،االه ااى ،م ة حتق ق الا اس زالال ت ،م ـــ

ااك : ،مكَ جل ااعس 4146هـ.
* ااىــرا ا الاا عــ،ث ااري  ،ــجل حــ،ل ااهلل ريــجل المكــجل . ،حممــهلل بر ــأ ابــ ،ما اــجل
ااعهمري ــ ااهللمار :ا ابن او ،ي 4141هـ.
* زالال احهلل ،ا جل ع ،جل ،حممهلل ع جل بن ع هلل با مـلحا ـــ اار ـان :ا
اء ا ا 4141هـ.
* ـــزالال األحـــزاب ة ضـــ ،ااقـــرآن ااكـــر ف ،عـــرن الحتا ـــى  .ـــع ،بـــن
ع هللاهلل اايفري ىان ــ اار ان :ا اء ا ا 4141هـ.
* ااىـــيال ااري  ،ـــجل ة ااوـــح حل العريـــهلل ابـــن ا ـــحاق . ،ـــا مان بـــن محـــهلل
ااع ،ال ،ل4ــ اار ان :يامعجل اإلمار 4141هـ.
المــن ااتايفــاس اا ــ،ل ااشــامى( )4المريمــا اابَوــر ااروــز ،الاكــى ءــ
طر قَــه ،الال عمــا ميف ــهللال ،فمريمــا مــا اعــهلل ااعــا ااَعمــق ااَبوـ

ة عاــف

ااىــيال ،المريمــا مــا اعــهلل ااقــا ي ااعــا ي ،المريمــا مــا اعــهلل ااوــغا اال ااش ـ اب،
( )4المن تاأ م، ،عجل نيدـرال ااريعـ ف ،ة مكـا ر اخـسق اار ـ،ل ااكـر ف ،تـرتا صـاو بـن
ع ــهللاهلل بــن مح ــهلل الع ــهللاارمحن حممــهلل ماــ ، ،ة ( )44جماــهلل ،ل 1ــــ يــهللال :ا اا ،ـ اجل
4114هـ.

المريما ما يعى حبعه ر أا األحهللاث ،المريما ما ال بل احلـهللث الفقـه احلـهللث
الهي األنييف اقا يب ااىيال ،الخيَا بعدما عن بعـض ة صـع،بجل األ ـا،ب مـن
ــم،اَه ،اءــَمر بعــض مريمــا اح انيأــا ،الانيَشــر اوعــر مــن ــيه ،مـ ان هريــام
اح انيأـا مـا هـ ،افدـى مريـه ،اعَمـهلل بعدـما عاـب مـريما الاضـك ميكـن تامىـه،
الصهلل بعدما بعيف ،جل من متايفه.
الة ا ي ان وى تاأ ااتايفـاس ااَري،عـجل الااَعـهلل ال

ـهللر ااىـيال المىـا اتما

اابَايفجل ،التو ال عأا ة نيشر عاف ااىيال ما ام حتقق اههللامل ا ـَما،
الال

رج عن ااوح ك من اارالا اس.
الاعــى مــن ابر هــا مــا ااِّـ عــن ااىــيال ااري  ،ــجل ة ااقــرآن ااكــر ف )4(،اال مــا
()4

ا َبرج من وَ حهلل عجل اال ءرالحاتما م اءرال.
*****

( )4اني ر :حممهلل عزه ال ال ،يال اار ،ل  مقَ ىجل من ااقـرآن ااكـر ف ـــ بـيالس :ااكَ ـجل
ااعور جل؛ الع هللااو  ،مر الق ،ااىيال ااري  ،جل ة ااقرآن ااكر ف ــ مكجل ااكرمـجل :اب ـجل
ااعا اإل سمي (بهللالن تا ).
( )4اني ر :حممهلل ااشريق ي ،ااىيال ااري  ،جل عريهلل ابن حجر ة فَك اا ا ي ،ااك4141 ،هـ.

ال ءأ ان يال ااري  عاف ع ـ ف عـن ءبوـ جل موـ يفاالس مـن ااـرب 
الاحهللاث ءمهلل عا ما ااقرآن ف ما تريزل من آ ـاس تَاـب اىل ـ،ر ااق امـجل البااَـااي
مت زس خبوائ مريما:
* ان صاح ما افدى اا شر ،ف اهلل اه توره ،الا بـه فكـان ـ هلل الاـهلل آ ر
عاب اإلطسق ،مريل اليهلل اإلنيىان اىل ان رث اهلل األ ن المن عا ما.
* عاــ ،ااوــهلل ة هــله ااىــيال ااري  ،ــجل اات ــهللال بــيي ااقــرآن ااكــر ف ة ا اـ
ح،ا ثما العامجل مغا ي ااو يفب  الخاقه ال جا اه.
* انيمـــا ا ق ـــي األني ـــا الااوـــاحلل تيفوــ سو ال قـــجل ،ح ـــث تـــاب ااوـــحابجل
وافجل ي،اني ح اته اخلاصجل الااعامجل النيقا،هـا اريـا بهللقـجل مَرياه ـجل ،ومـا
تريقى يال بشر آخر من ق اه .
* انيمــا اصــك ــيال عرفَمــا اا شــر جل ،صــاح ما ااوــا ق األمــل  ،نيقاــما
ااوا ق،ن من اصحابه ،هعرُملُ نياقا،ها ،الصح ا اني هللها.
* انيمــا الع ـ ة ثريا اهــا اعمــال اار ــ،ل  ااَع هلل ــجل الااهللني  ،ــجل ،ال ا ــَه
ااشرع جل اليما ه المغا ه ،المن عاصره من اصحاب الامف الاق،ار.
* ا ت ـــال ااىـــيال الاحـــهللاثما دعـــا يغراف ـــجل حمـــهلل ال المعرالفـــجل ،تـــهللعمما
التتوهلل موهللاق َما المتكريريا من مَابعجل احهللاثما ،الامـاون الق،عمـا بهللقـجل
الالاقع جل ،التريا ق التريا ف عج .
* انيما ما جل بااهلل الس الااعِ ُرُ اايت ميكن اامىـاف خو،صأـا الا نيىـان عم،مأـا
ممما واني حااه المكانيَه الال يفَه ان ىـَيف هلل مريمـا ،ا وـى اىل ا ـ اب
ااريجا  ،الااىعا ال ااهللني  ،جل الاألخرال جل.

* ان ة ح اال اار ،ل  الا ،ا اهلل اه ة َمه الحيف ه العومَه من ااريـاس،
معجــزال تشــاههلل ال هتحُ ـقن مــن خــسل ااىــيال ااري  ،ــجل ،المــن خــسل نيوــر اهلل
الحيف ه ريه الانيَشا ه المراحى ح اته ال ع،ته ،صهللق اهلل ف ما ما العهلل ني ـه
الما العهلل ع ا ه ااواحلل ة ا امه.
* انيمــا نيااـ اهَمامأــا ع مأــا مــن فقمــا األمــجل العامائمــا الحمــهللث ما ،فقـى :،ان
،يــهلل عـــا بـــا اال القـــهلل ضـــرب بىـــمف ة ااكَابـــجل ة ااىـــيال ااري  ،ـــجل،
فا َيفا مريما الافا ما اهف ة ترب جل األمجل عل األي ـال ،الترق ـجل األخـسق
الااق ف.
* ان ف ما ت قوا ح ًّا اعرفجل رين اهلل ة ااك،ن الاحل اال النيور اهلل اري ه،
قال ــ تعاىل ــ ( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ) [ افر].
* ان ااىيال تعاجل وافجل ي،انيـ ح ـاال اار ـ،ل  ،قـال ـــ تعـاىل ـــ ( :ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ) [األنيعـــار] .التغ ـــي ح اتـــه
الصيفاته المشائاه التربذ تاأ بر ااَه الني ،ته الاص يفا اهلل اه.
* امكاني جل اخَ ا م،ض،عاس حمهلل ال بلاتما من ااىيال تشكى حهللثأا يـهلل رأا
بااهلل ا جل ا،حهللها بَيفو سس ا ق ال الس امشى.
* وعرال ااتايفاس ف ما الاخَسمل مىَ ،اتما المش،اا ،فمريمـا مـا وـاك ااعـااِ ُف
المريمـــا مـــا وـــاك ااعـــامي المريمـــا مـــا وـــاك ااوـــغا الااشـ ـ اب اال ااريـــال
الااريىــا  ،ال ــي تاــأ مــن ااىــَ ،اس ،ومــا انيــه وَـ عريمــا باغــاس ااعــا
قاط ــجل الن ا ــَعريا  )4(،الوَـ عريمــا ة جَاـ ااعوــ ،الال ــزال هكَـ
عريما اىل ،ر ااهلل ن ،الوى تاأ ااكَاباس ترتتي يهلل هلل.
( )4اني ــر . :عاــي ااريماــجل ،ااىَشــرق،ن الااىــريجل الااىــيال ة ااراي ـ ااعرب ــجل ــــ بــيالس :مكَ ــجل
ب ىان 4114هـ.

* انيما تت اعور انيقسب عااي التغي ة ح اال اا شر جل ،نيهقى ف مـا ااريـاس مـن
اا،ثري جل اىل ااَ،ح ـهلل ،المـن ااشِّـرم اىل ع ـا ال اهلل الحـهلله المـن اواها ـجل اىل
اإل سر.
* تــرتثي ااىــيال ااع ـ ف ة نييفــ،س اا اعــل عا مــا ،المىــاهمَما ااكــلى ة
ااَــرتثي عاــب ااىـــا،م التق،ميــه التزو ـــجل ااــرييفق الاألخـــسق الترب َمــا عاـــب
اازهــهلل ة ااــهللني ا الاار ــجل ف مــا عريــهلل اهلل ،الءــع ،ها بااىــعا ال ،ومــا انيمــا
تز هلل اإلميان دا تعي ة اارييف،س من ح اار ،ل .
* انيه من خسل ااىيال ميكن ااَعـرمل عاـب احـ،ال ااعـرب الباـهللانيمف الق ائاـمف
الوعي من ااعرياصر اإلنيىاني جل الااعمراني جل الاألعـراق الااعـا اس ااىـائهللال عريـهلل
ااعرب المن ياال هف ،الاحَأ بمف ق ـى اإل ـسر البعـهلله ،الت اـ عاـب االضـاع
ااعا قاط جل الحدا اته ة مرحاجل حىا جل من تا اا شر جل.
* من خساا َف ااَعرمل عاب ااهللال ااع ف ألصـحاب ااـري  النيوـرتمف اـه
باارييفق الااال الاألهى ،الحم ـَمف عريـهلل اهلل العريـهلل ـ،اه الات اعـه ،البااَـااي
ااـــهللفاع عـــريمف امـــار اعـــهللائمف ااىَريقوـــل اـــف ،الهـــف اح ـــا ـــ،ل اهلل
الاصما ه ،من امعال ابي بكـر العمـر الععمـان العاـي  الاممـاس ااـتمريل
البق جل اآلل الااوحابجل اال ن ــ ضي اهلل عريمف ال ض،ا عريه ــ.
* الال ااىيال الحق قَما الومااا الالاقع َما الط

ح اال صاح ما .

* ان ااىيال ااري  ،جل ااهللخى ااوح ك ايفمف ااقرآن ااكر ف ،الما تريـزل ف ـه مـن
آ اس عاب ،ل اهلل  ة جَا مراحى ح اته.
*****

مــرس ااىــيال ااري  ،ــجل المــا ــرت ذ بمــا مــن احــهللاث الح ــاال ااــري  دراحــى
مَعــهلل ال ،القىــم حى ـ اص ـ س عامــا ااىــيال اىل اقىــار مري ــجل م اب ــجل
المَىاىــاجل ،ري غــي ان ــهلل وما اا احــث ة ااىــيال ،المــن ااعاــ،ر ان م،اق ـ
ااــري  تــرت ذ بــ،حي مــن اهلل الاتن مريــه  ة وــعي مــن اح،ااــه ،ترت ،ـ
عا ما نيزالل ااشرع الاحكامه مـ حتروـاس ااـري  المراحاـما ،اضـافجل اىل
قاــجل الضــع ات اعــه ة اا هللا ــجل ،الوعــرتمف القــ،تمف ة آخــر ح اتــه الخو،صأــا
بعــهلل فــَك مكــجل ،المــن هريــا فـ ن ااعامــا قىــم،ا ااىــيال العوــرها اىل قىــمل
ئ ىل:
ااقىف األالل :ااعمهلل ااكي ،الااقىف ااعانيي :ااعمهلل ااهللنيي:
القىف ااعمهلل ااكي اىل قىمل (ما ق ى اا ععجل) ال(ما بعهلل اا ععجل).
ااقىــف األالل مــن ااعمــهلل ااكــي :الحيــ،ي األالضــاع ة مكــجل الااعــا ق ــى
ااــ،ال ال ،الح ــاال ااــري  مــن ااــ،ال ال اىل اا ععــجل ااري  ،ــجل ،الهــي تغ ــي ا بعــل
ريجل من ح اال اار ،ل  ،الما

قما.

القـــهلل احَايــ هـــله اارحاـــجل اىل مز ـــهلل مـــن ااعريا ـــجل ة متحــ

اارالا ـــاس

اخلاصجل بما المعرفجل طرقما ،الااَرتوهلل من صـحَما المـا توـر مـن اخ ا هـا ات
انيــه مــن ااعاب ـ نيق ـسو العق ـسو ان اار ــ،ل  حــل نيــزل عا ـه ااــ،حي
ريَ ره ال

كــن

كن هللع ه ،الال َحهللث عن ءي من تاأ عاب اإلطـسق ق ـى ان

ريزل عا ه يل ى بـ((اقرا )) ،بى انيه  احَا ف ما اى حَـب اتدـك اـه األمـر
التكر عا ه اا،حي.

الالاأ فمن ااعاب انيه

كن عاف بري ،ته ق ى ان ريزل عا ـه ااـ،حي ،ال

كن احهلل من اارياس عاـف انيـه  بلاتـه هـ ،نيـ آخـر اازمـان ق ـى ان ه عـث،
الان وـــان اهـــى ااكَـــاب ريَ رالنيـــه ال قـــرالن حبدـــ ،مريـــه ،فاـــف ك،نيـــ،ا
َ،قـــ ااكعي الخو،صأا اا مـــ ،انيـه

حيهلل النيه ءبو أا الا األمر ،ال دا
مــــــن خا يمف.

الال عين هلا ان ااري  وان عا أا وىائر اارياس .حاءا الوـس ،فقـهلل
وــان موـ يفب  مــن اهلل ــــ تعــاىل ــــ ق ــى الال تــه ،الاكــن ااريــاس

عامــ،ا

بري ،ته ،الال ه ،عاف بلاأ الال قال به اال بعهلل اا ععجل.
المـ اصـ يفا اهلل اــه فقــهلل محــاه اهلل ق ــى ااــ،ال ال البعــهللها ،الا بــه اهلل مريــل
صــغره الاتو ـ برتفدــى ااوــيفاس الا واهــا الآالاه اهلل ة َمــه ،العوــمه مــن
اخل رت الااشِّـرم ال فـ عريـه ءـر اإلنيـق الاوـن ،الوـان ااريـاس ـرالن مت ـزه ة
األخـسق الااوــيفاس ،ال ــرالن ف ــه ومــاالو الامانيــجل ا ىـ ة ــيه ،الوــان يــهلله
ع ـــهللاا ا

َ،قــ اـــه ءـــرتنيأا ،اكريـــه

قـــى عاـــب اإلطـــسق ال هـــ ،الال ـــيه

بري ،ته ،البااَااي ف ن احهللاث ااىيال من ااـ،ال ال اىل اا ععـجل ري غـي ان تـهلل س ة
اطا هـلا ااَوـ ،اازوـي ااريقـي ااموـ يفب  الن معرفـجل احـهلل مـن اخلاـق
برتنيه ني  ،البع هللأا عن اي تور مريـه  اري ،تـه ،مـ معرفـجل ومااـه الاصـ يفا
اهلل اه الن عاف اارياس بملا ة هله اارحاجل.
ااقىف ااعانيي من ااعمهلل ااكي :القهلل امَهلل قرابجل ثسثجل عشر عامأا ،ال َـهلليب
بريزالل اا،حي عاب

،ل اهلل  ال ريَمي ب،ص،ل اار ،ل  اىل ااهلل ريجل.

الهلا ااقىف من ااعمهلل ااكي

تمر ف ه اار ،ل  بقَال ااعانيهلل ن اه.

الامر بااهللع،ال رأا ة االل اارحاجل ثف امر باومر بااهللع،ال الااوهللع بما.

العاش خساا  مرحاـجل مـن األتى ااشـهلل هلل ااـلي اصـابه مـن طغـاال قـر ل
المشرو ما ،وما عاش تاأ ااىَدعيف،ن من اصحابه ،حَب امـرهف ـ،ل
اهلل  بااجرال اىل احل شجل ة مرحاَل جَايفَل ،ال فعَل مَيفرقَل.
ءمهللس هله اارحاجل الي ،مهللافعل عن اار ،ل  مـريمف عمـه ابـ ،طااـ ،
ال

كن مىامأا ،ال اليَه خهلل جل  الهي االل ااـتمريل بـه البرياتـه الاصـحابه

ااك ا اب ،بكر الامعااه ،الءـمهللس الفـاال اهـف ااـهللافعل عريـه عمـه ابـي طااـ
ال اليَــه خهلل ــجل  ،الحزنيــه عاــ مف ،ومــا ءــمهللس حمــاالالس اار ــ،ل 
ااجرال اىل اا ائ الاا حث عن ق ائى خا ج مكجل الة ا ،اق ااعـرب اجملـاال ال
اا اعاما تتال ه التريوره.
ومـــا ءـــمهللس ا ـــسر األالائـــى مـــن ااوـــحابجل ة مكـــجل الا ـــسر اءـــباب
مع ريل من خا يما صهللتمف وَ ااىيال العري،ني الاأ وعسمـاس بـا ال ة
احهللاث هله اارحاجل.
وما ءمهللس حا ثـجل اإل ـرا الااعـراج ،الهـي مـن اهـف األحـهللاث ،ة مكـجل
اايت عزس ااري  ال فع مريزاَـه ،ح ـث وشـ اهلل ار ـ،اه  ف مـا مـن
ااعجزاس الاا،قائ احلاضرال الااىَق ا جل ما

عامه ق ى تاأ اارحاجل.

الة نيما جل هـله اارحاـجل يـا س ب عـجل ااعق ـجل األالىل الااعاني ـجل ،الهـاير اار ـ،ل
 بعهللها اىل ااهلل ريجل ،ال قه الحلقه اصحابه  من مكجل المن خا يما.
الالاأ ف ن مساس اارحاجل ااك جل الاضحجل ،الخو،صأـا ف مـا تريـزل ف مـا مـن
آ ـاس ة وَــاب اهلل المـن احكــار ءــرع جل ،المـن طر قــجل ااَعامـى مـ األعــهللا
الجما اَمف الاحلـ،ا معمـف
اىل ااهلل ريجل.

َاـ اىل حـهلل مـا عـن ااراحـى ااَاا ـجل بعـهلل ااجـرال

ح ــث القع ـ حــ،ا ث مع ريــجل الاخــل ااوــراع ف مــا م ـ ااشــرول الااكيفــا
مريحب آخر الخو،صأا بعهلل اإلتن بقَال ااشرول.
الة اا،ق االي تهعهلل ف ه هله اارحاجل ة مع ف احهللاثما مرحاجل يما القَـال
المعـــا م ضـــهلل اعـــهللا اهلل ال ـــ،اه ف نيمـــا تعـــهلل ة اا،قـ ـ نييفىـــه مرحاـــجل بريـــا
اامجَم ـ ااىــاف اوهلل ــهلل ة ااهلل ريــجل ااري ـ ،ال ،بريــا أ ءــرع أا ني ام أــا ،بــهللا دعاهــهللال
ااهلل ريــجل ااــيت ا ىـ اَكــ ،ن جمَمـ مــهللنيي مشـ م مـ

ــي ااىــامل ان ا ا الا

ااىـــسر ،ههللفـــه ااعـــهللل الحيفـــظ احلقـــ،ق اإلنيىـــاني جل الااـــهللفاع عـــن ااهلل ريـــجل ،البريـــا
اقَوا تريم،ي عار ،وز عاـب تشـج اإلنيَـاج الااعمـى الاوهلل ـجل ،ـ،ا بَشـج
ااز اعــجل الا َوــس األ اضــي عــن طر ــق ااَشــر اال اإلق ــاع ،ار ااعريــا ااري ــ،ي
عاب ااريَجل الااهللعا اف ار ااعمى عاـب اا ريـا بـس م ااغـجل ااـلي بـهللاه اار ـ،ل 
برييفىه ب ريا مىجهلل ق ا الااىجهلل ااري ،ي الحجراس امماس ااتمريل ،المـا تـسه مـن
بريــا ال المــزا ع اامــاير ن ،الااَشــج ااعــار عاــب اإلنيَــاج حَــب ة االحَ ــاب،
التشــج ااَجــا ال الت ــا ل ااوــاو م ـ ااريــاطق األخــرى اخــى اوز ــرال ااعرب ــجل،
ال اخى ااهلل ريجل الترت ىه ، ق ااهلل ريـجل ،الاخلـرالج مـن حوـا مـ ،االقَوـا ي
()4

اامىامل ة ،ق بين ق ريقاع.

وما ءمهللس هله اارحاجل تري مأا ا ا أا اامهلل ريجل.
وان  م مريزاـجل ااري ـ،ال اس ااهللالاـجل القائـهللها ،اـه مىـاعهللالن مـن و ـا
ااوحابجل .الوان  حر وأا عاب اقامجل ااعهللل الاإلنيوامل بل ااريـاس مىـاممف
الوافرهف ،تمُنُ وى مىَق ف مق ف ي معَهلل الال آثف.
( )4اني ر :ع هللااعز ز ااعهمري ،احلِرُملِ الااوـرياعاس ة احلجـا ة عوـر اار ـ،ل  ،اا عـجل
األالىل ــ ااهللالحجل ،ق ر :مروز اا اث ااشع اهللالل اخلا ا ااعربي 4111ر.

الالاأ مرحاجل ااهلل ريجل ا ى يما أا المغا ي فقذ ،وما ريما ااـ عض ،بـى
هــــي بريــــا الني ــــار الترت ــ ـ ايَمــــاعي الاقَوــــا ي ،مــ ـ او،انيــ ـ األخــــرى
ـ ذ ق ــق حك ـ ف
ااعىــكر جل .النيى ـَ ااقــ،ل ان تاــأ واــه صــح ه
()4
مو من ااو يفب .
الاعى اـلا ااعمـهلل ااـهللنيي حم ـاس مع ريـجل تيفوـاه اىل اقىـار حمـهلل ال ،فاـهلل ريا
( زالال بهلل ) حم جل ولى خيَا ف ما الض األمجل اإل سم جل ما بعـهلل بـهلل عم،ـا
ق اما.
الوــلاأ ــزالال األحــزاب تعــهلل حم ــجل اخــرى ،ح ــث بــهللا اا ــزان َــرت يك
اواو ااىامل ،ات انيه بعهلل األحزاب اصـ ك ااىـام،ن هـف اامـاالل اقـر ل
بعهلل ان واني هي ااغا جل اامهلل ريجل.
الترتتي ( زالال احلهلل جل) الصاحما اَيفـَك اا ر ـق ااـهللع،ال اإل ـسم جل ة وـى
اوز رال ااعرب جل الخا يما ،الا ري اق ف ما عاال اار ،ل  اىل ااق ائـى وافـجل
الن خ،مل اال اليى.
الاَري اــق ــائى اار ــ،ل  بعــهللها اىل ماــ،م ااعــا ة وــى اقــاه اىل
()4
اارالر الاايفرس الااق ذ الاحل شجل ال يها.
اي تاأ اايفَك األول ،فَك مكجل ،ح ـث ـقذ اوـل عـهللال اار ـ،ل 
الاايف ـــجل ااتمريـــجل ،الت،يـــه ـــ،ل اهلل  بعـــهلل تاـــأ اَرتو ـــهلل عـــائف اإل ـــسر
الترت االضاع اوز رال ااعرب جل اايت اني واما اه ،فري ممـا البـث ف مـا ااعاـف
( )4اني ــر :ع ــهللااعز ز ااعهمــري ،م ــا يب ااَب ـ ذ الاإل ا ال ة ااىــيال ااري  ،ــجل ،اا عــجل األالىل ــــ
اار ان :م عجل يفي 4141هـ.
( )4اني ر :حممهلل بن ع هللاهلل ان ،مرال اس اا،ثـائق ااكَ،بـجل مـن ااـري  ،ـااجل وَـ ،اه
مقهللمجل اىل قىف ااَا الاحلدا ال ة اوامعجل اإل سم جل ،ااهلل ريجل ااري ،ال؛
الاني ر :ع،ن ااشر قا ف ،نيشـرتال ااهللالاـجل اإل ـسم جل عاـب عمـهلل ـ،ل اهلل  ،ا ـجل ة
الثائق ااعمهلل ااري ،ي؛ الحممهلل مح هلل اهلل ،ة وَابه الثائق ااعمهلل ااري ،ي الاخلسفجل ااراءهللال.

الااعـــهللل الال ع األمـــرا الااقدـــاال الااعامـــل )4(،ا ـــَعهللا أا اسني سقـــجل ااعاا ـــجل
ااكلى ة وافجل ااا األ ن.
الترتتي احمل جل األخيال ،حجـجل ااـ ،اع )4(،ا ـ ل اار ـ،ل  اا شـر جل العـا
احلاضر مريما الااغائ انيـه ا ى ـااجل بـه الاَج ـه الـ،ع احلاضـر ن( :نيشـمهلل
انيـأ باغـ اار ـااجل الا ـ األمانيـجل) صـا،اس بـي ال ـسمه عا ـه ،الا ىـَعهلل 
ااقا به بعهلل ان يا ه نيور اهلل الاايفَك ،الا اقب اارف ـق األعاـب بعـهلل تاـأ الهـ،
حجملــر عائشــجل  الحهجرتمــا ا قــ،ل ااوــهلل ق  وامــجل احلــق ة اا،ق ـ
ة ِ
ااوع (( :مـن وـان ع ـهلله حممـهللأا فـ ن حممـهللأا قـهلل مـاس المـن وـان ع ـهللاهلل
فـ ن اهلل حــي ال ميــ،س)) )1(،الا ىــاهف ااوـهلل ق  المعــه اصــحاب ــ،ل اهلل
 ة ت،ص ى ااجل ااري  اارياس وافجل بَ،ح ـهلل اهلل الاخـسب ااع ـا ال اـه
الااقدا عاب اارتهلل ن الاالني ـسق ة ا ن اهلل فـاحتل حـامال ا ـجل ال ااـه اال
اهلل حممهلل ـ،ل اهلل ،اىل األاـا وافـجل ،الاَىـعهلل امـجل اإل ـسر حَـب اا ـ،ر
بَاـــأ اومـــ ،اا ا وـــجل ألصـــحاب حممـــهلل  التسم ـــله ،الاَىـــعهلل التشـــمهلل
اا شر جل بلاأ اىل ان رث اهلل األ ن المن عا ما.
تاــأ ابــر مسمـــك ااىــيال ااري  ،ـــجل الحم اتمــا ااـــيت ري غــي ان خيـــرج ا س
ااىيال بَو ،عريما ،الال ءأ انيه اخى تاـأ تـرتتي الاـجل احـهللاث جَايفـجل ف مـا
الس الم،اقــ اس ـــَيفا ال الااقـــهللالال الااـــ،عي حتمـــى اخلـــي الاارمحـــجل اام اــ
عا ما.
( )4اني ر اايفوى اخلاب بــ (اا،ال ـجل عاـب اا اـهللان ة ااعوـر ااري ـ،ي) ،مـن وَـاب اا،ال ـجل عاـب
اا اهللان ة عور اخلايفا ااراءهلل ن اـع هللااعز ز ااعهمري ،ب .11
( )4اني ر :حججل اا ،اع ..ا جل يامعجل األحا ث الاآلثا اا،ا ال ة حججل ااري  الاوم ب ريما
عاــب طر قــجل اهــى احلــهلل ث الاايفقمــا ا مــار عمــا ااــهلل ن ابــي اايفــهللا امساع ــى بــن وــعي،
حتق ق :خااهلل اب ،صاو ــ اار ان :ا اا،طن 4146هـ.
( )1اني ر :م،ض،ع (الفاال اار ،ل  ،)من هلا ااكَاب.

المن ااعرالمل ان اجملَم ااهللنيي ة ااعمهلل ااري ،ي مر دراحى وعر ف ه عـهلل
ااوــحابجل الا ا الا بااَــهلل ج ،تري،ع ـ ق ائاــمف المريــاطقمف ،الاخَايف ـ اعمــا هف
التري،ع مشا واتمف ،مريمف من ءـمهلل ااشـاههلل واـما ،المـريمف مـن ءـمهلل بـهلل أا
الا َشمهلل ف ما ،المريمف من ا اف ق ى اايفَك المريمف من ا اف بعـهلل اايفـَك ،اكـى
مريمف م،ق الحهلل ث الاكى حا ثجل يال اكى مريمف ال ه ،ح ـث بـهللاس ـزالال
بهلل بعس ائجل الا بعجل عشر يسو الالصى ااعـهلل اىل ثسثـل ااـ مقاتـى ة ـزالال
ت ،م.
وــان ة مسمــك هــلا ااعمــهلل بريــا ٌ جملَمـ ال الاــجل امَــهللس مي ريأــا المشــاالو حَــب
اوز رال ااعرب جل الءا ف عاب اخلرالج مريما ،الا َعهللس اَاـأ االني سقـجل
ااعاا جل بعهلل اقى من ريَل من الفاته .
ءمهلل هلا ااعمهلل تـهلل يأا ة احكـار ااشـر عجل ـ،ا ة ااَحـر ف معـى اخلمـر
الااربا ار ة اا،اي اس معى ص ار مدان الاحلا ال يها ار ة ااَري ف الترت
الال اس ااهللالاجل اإل سم جل العمااا الم ،يف ما.
وما ءمهللس صراعأا م ق،ى معا جل وانيـ ة االاـا مـ قـر ل الااريـافقل
ال مــ ،ااهلل ريــجل الخ ــل ،الم ـ ق ائــى جَايفــجل ،الة آخرهــا احَكــام م ـ ااــرالر
الاايفرس اع ف ق،تل ة ااعا ة ا امه.
وـــى هـــلا ااَوـــ ،ة ااَـــهلل نج الااَغـــ ي الاا ريـــا ااى ا ـــي الااليَمـــاعي
الاالقَوا ي الااعىكري الما شماه من مسمك ح اال اار ،ل  الاألمجل معه،
ري غي ان ك،ن حاضرأا ة تهن اا ا عاب ااىـيال ااري  ،ـجل العا،ممـا ،ا ـهلل م
اا رالمل اابَايفجل الاحمل جل برتحهللاث ااىيال ااع رال.
*****

ان ــيال ااــري  حــهلل ث عــن اخ ــا ماضـ جل ،مــن بــاب اارالا ــجل ااــيت اــزر
اإلنيىان ااَحقق مريمـا ،باأل ـاا

ااعام ـجل ااوـح حجل ،الهـي الا ـجل عـن افدـى

اخلاق الاح اارياس ،فس بهلل من معرفجل موهلل اخلل المن ا ن يا .
الال ءــأ ان ااوــا برتقىــامما اابَايفــجل تري،ع ـ  ،الهــي ااــيت ا ــَقب مريمــا
ااتايف،ن ة ااىيال اخ ا هف ال الا اتمف.
الاهم ـــجل اخلـــل تقـ ـ ن دوـــا ه ،الامانيـــجل ة نيقاـــه ،الحـــل احلـــهلل ث عـــن
موـــا

ـــيال ااـــري  َ ـــا اىل ااـــلهن ،ان قىــمأا وــ يأا مريمـــا مَيفـــرق

رت ذ بااقرآن البعا،ر ءرع جل الا ب جل جَايفجل ،مريما:
ااقرآن وسر اهلل االي ال رتت ه اا اطى من بل هلل ه الال من خايفـه ،اءـَمى
ة ااعهلل هلل من  ،ه الآ اتـه اخ ـا أا عـن

ـ،ل اهلل ،البعـض احـهللاث ـيته 

الاخ ا أا وعيال عن عوره ،العم،ـا ق اـه ابَـهللا مـن آ ر  ،مـهلل ف ـه حـهلل عأا
عن اواها جل الاالضاعما ،الااعرب الاصريامما ،الاادساجل الامَهللا ها ،العن حال
ااعا عامجل الاح،ال قر ل خاصجل ،الما ف ما من يمااجل الضسل ،تدـمن حـ،ا
،ل اهلل  م قر ل ،الح،ا ه  م اا م ،الااريوـا ى ،القوـ
وانيـ ـ حتـــهللث بـــل

وـعيال

ـــ،ل اهلل  الانيـــاس جـ ـَايفل مـــن اصـــحابه ،اال مـــن

اعهللائه ،تريزا بما آ اس من ااقرآن ب رياس.
وما مهلل ا ت اطوـا ألمسـا بعـض ـ ،ااقـرآن ااكـر ف حب ـاال اار ـ،ل 
ال يته.

ال ا ــجل ا ـ اب ااريــزالل مــن اهــف مــا خيــهللر ااــَعاِّف اىــيال اار ــ،ل  ،الاــ،
ا َعرضـريا امسـا ااىــ ،ة ااقـرآن ااكــر ف ا،يـهللنيا ا ت اطوـا بــل امسـا تاــأ
ااى ،البـل ح اتـه  ،فريجـهلل ة ـ ،ال األنييفـال ا ت اطوـا برتحـهللاث ـزالال بـهلل ،
وما مهلل ة  ،ال ااَ،بجل حهلل عأا عن زالال ت ،م ( زالال ااعىرال) العن ااـتمريل
الااريــافقل ،الاحلــهلل ث عــن االل مىــجهلل بــين ة اإل ــسر (مىــجهلل ق ــا ) ،الة
ــ ،ال اإل ــرا احلــهلل ث عــن اإل ــرا بر ــ،ل اهلل  مــن ااىــجهلل احلــرار اىل
ااىجهلل األقوب.
ال ــ ،ال (األحــزاب) مس ـ بَاــأ ااغــزالال ،مــهلل الصـيفوا ق قوــا حلــال ااــتمريل
التكاا األعهللا عا مف ،الا

ااري ،ال الاالضاع امماس ااتمريل ،مـ ااَرتو ـهلل

ف مـــا عاـــب ااَرت ـــي باار ـــ،ل  ( :ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) [األحزاب].

وما تر ف ااىَق ى اهللال امماس ااتمريل  ة تعاف ما َاب ة ب ،تمن

( ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ) [األحزاب] ،حَب قمن بملا ااهللال بعهلل الفاال اار ،ل .
 ،ال (حممهلل) مس

بامسـه  ،القـهلل ااـ عامـا األمـجل وَ أـا ة امسائـه
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 المعاني ما.

الة  ،ال (اايفَك) رتتي احلهلل ث عـن صـاك احلهلل ـجل ال زالتمـا ،الو ـ ان
اهلل ــ

حانيه التعاىل ــ يعامما فَحأا ،ة الق

اآل اس ااع مجل ااَعاقجل بويفاس

ن اا عض انيمـا هزميـجل ،الف مـا

،ل اهلل  الاصحابه اال ن معه ،فاع مـن

اهلل عريمف اىل ،ر ااهلل ن الال بل ااوحابجل الني مف :
( )4اني ر :اا،ض،ع اخلاب برتمسائه  ،من هلا ااكَاب.

( ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)
[اايفَك].
 ،ال (احلجراس) ا ت

ااَىـم جل حبا ثـجل الفـهلل بـين متـ ف ،ح ريمـا يـا الا

ار ـــ،ل اهلل  ضـــمن الفـــ ،ق ائـــى ااعـــرب فكـــاني،ا ريا النيــه  بشـــي مـــن
اويفا النيهللا

ي مريد ذ ،وما ري غي ار ،ل اهلل .
ــ،ل اهلل ،

ــ ،ال (اجملا اــجل) ف مــا حــهلل ث عــن امــراال واني ـ قــا ل
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الوما قاا عائشجل  وريا ة ااهللا قهلل يف،تريا بعض وسمما.
الة  ،ال ااريافقل فدك اهلل  ما قاا،ا ة

،ل اهلل ( :ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [ااريافق،ن] .ال اهلل  عا مف الفدحمف.
الة  ،ال (ااَحر ف) حا ثجل مرت جل ب

ااري ،ال بر ،ل اهلل  البرتمماس

ااتمريل( ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)
[ااَحر ف].
( )4ابن وعي ،وَاب ااَيفىي ،ج.4111/4

الة  ،ال (اازمِّى) ال(ااـهللثِّر) ا ت ـال باحلـهلل ث عـن م عـث ـ،ل اهلل ،
العــن خ،اــه اىل ا ه مرقيفوــا الحهلل عــه خلهلل ــجل  :مِّاــ،نيي مِّاــ،نيي ثِّرالنيــي
ثِّرالنيــي ف ـ تا باآل ــاس تَريــزل عاــب ــ،ل اهلل  ( ﭑ ﭒ ﭓ) [اازمــى].
(ﮬ ﮭ ﮮ) [ااهللثر] .اىل آخر ما ال ة تاأ ااى. ،
ـ،ل اهلل
ورٌ األعمب (ابن ار مكَـ،ر) الحا ثَـه مـ
الة  ،ال (ع ق) ِت ْ
 ،الو ـــ ان اهلل  ا ب ــــ،اه  ،الاــــلاأ قــــ،ل(( ا بــــين بــــي
()4
فرتحىن ترت )).
الة  ،ال (ااعاق ) ا ت ال باحلهلل ث عن بهلل نيزالل اا،حي عاب ،ل اهلل
( ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ) [ااعاق].
الة ــ ،ال (اايف ــى) حــهلل ث عــن حا ثــجل اايف ــى ق ــى اإل ــسر ،الي ـ ل ابرهــجل
احل شي الحماالاَه ههللر ااكع ـجل ااشـرفجل ة مكـجل ااكرمـجل ،ة ااعـار ااـلي
()4
الاهلل ف ه اار ،ل  ،ال ،افق ريجل 114ر.
الاحلهلل ث عن قا ال قـر ل الاحسفمـا ري اـق مـن ـ ،ال (قـر ل) ( ﭑ
ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [قــر ل] .الف مــا ترو ــز عاــب
األحــ،ال االقَوــا جل الااليَماع ــجل الاحلا ـ بــل قــر ل الااق ائــى ق ــى م عــث
اار ــ،ل  البعــهلله ــرت ذ بــرتح،ال ااعــرب ق ــى اا ععــجل ،الاهــف األحــهللاث ااــيت
يرس ح ريلام.
ال رتتي اار عاب ااكيفا ة  ،ال (ااكافرالن) ح ريما فاالض،ا اار ـ،ل 
القاا،ا نيع هللاهلل عامأا التع هللااَريا عامأا ،ف رتتي ااـر عا ممـا تكـرا أا الترتو ـهللأا
( )4ق ر ه.
( )4اني ر :م،ض،ع (م،اهلل اار ،ل  ،)من هلا ااكَاب.

ا ــهللا ااَ،ح ــهلل عريــهلل اار ــ،ل التلئَــه مــن ااشــرم ة هــله ااىــ ،ال ( ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ) [ااكافرالن].
الااَرتو هلل عاب اايفرق بل ااكيفـر الاإلميـان ،الان ااىـاف ال شـرم بـاهلل ة
،ر الال اعجل الال حل ـجل الال ثاني ـجل ،الان ااشـرم اـ ق ف ـه ميفاالضـجل اال انيوـامل
حا،ل.
الاألمعاجل وعيال وع حورها ،ح ث ـي احلـهلل ث عم،ـا ال ة ااقـرآن
ااكر ف من آ اس م ح،ا ث ااىيال ااري  ،جل ة م،ضعه.
"الااقــرآن الهــ ،عــرن بعــض آ اتــه ااحــهلل ث عــن اار ــ،ل  عــرن اــأ
عرضأــــا حتــــق معــــه احىا أــــا حق ق أــــا ان وــــى الاــــجل مــــن آ اتــــه تيفــ ـ ض
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باحلروجل".

الال بـــهلل مـــن ااَرتو ـــهلل ائمأـــا عاـــب ان موـــهلل نيا األالل ة ا ـــَريا اىـــيال
ااو يفب  ه ،ااقرآن ااكر ف االي مهلله ىي معريا من ق ى م عـث

ـ،ل

اهلل  معــى ــ ،ال [ااشــر ] الاحلــهلل ث عــن هـ ملَف اار ــ،ل  اىل ان تــرتتي الفــاال
ـــ،ل اهلل  ،ح ـــث اءـ ـيُ اـــا ة ثريا ـــا آ ـــاس مَيفرقـــجل )4(،اال ـــ ،مس ـ ـ
حبــا ثجل مرت جل بىيال اار ،ل .
القهلل ا ت

بااقرآن عا،ر خاصـجل

هللمـه ،التقربـه ألفمـار ااريـاس ،الاكـي

نييفمف اآل اس الا ـ اب نيزالاـا الا ت اطمـا حب ـاال اار ـ،ل  ال بـهلل ان نيَـاب تاـأ
( )4ءقرال ،حممهلل ابراه ف ،ااىيال ااري  ،جل ااع رال ة اآل اس ااقرآني جل ااىـ رال ،ل4ـــ اار ـان:
مكَ جل ااعا مل 4141هـ.
( )4اني ر :م،ض،ع (الفاال اار ،ل  ،)من هلا ااكَاب.

من خـسل وَـ ااَيفىـي اابَايفـجل ،ـ،ا مريمـا مـا وّـز عاـب ااعـانيي ،ار مـا
وّز عاب اآلثا الا اب ااريزالل ،ار ما ال ب ريمما.
المن اهف ما هريُ اا ه ة تيفىي اآل اس باألثر ،تيفىـي اإلمـار اا ـلي ،
اال تيفىـــي ابـــن وـــعي  اال يهمـــا ،ومـــا ان وَــ ا ــ اب ااريـــزالل تعـــهلل
موهلل أا مممأا ال ريب عريه اا احث ة ااىيال.
()4

ـيال ااـري  ،ال ـرتتي ة مقـهللمَما
تعهلل وَـ احلـهلل ث مـن اهـف موـا
(صح ك اا با ي) ،االي حي،ي وعيأا من اخ ا ااىيال جمم،عجل ة (وَـاب
ااغا ي) من اوام ااوح ك ،وما حي،ي اخ ا أا مَيفرقـجل تاس صـاجل برتحـهللاث
ااىيال ،ة اب،اب ااوح ك ااَيفرقجل اايت مر من عرياال ريما م،ضـ،عاس اخـرى
وااع ا اس الااعامسس ال يها ،اكريما تاس صاجل برتحهللاث ااىـيال ،ومـا ان
(وَاب اارياق ) عريهلل اا با ي حي،ي مرياق جَايفجل ألصـحاب ـ،ل اهلل 
الألمماس ااتمريل الآل اا  ،الا عض ااق ائى الاجملم،عاس اايت عاصرس ااـري
 ،الال هىَغريب عن تاأ اارالا اس ة معرن احلهلل ث عـن اارالا ـاس اارت ـجل
بما.
المن األمعاجل عاب اهم جل الا اس صح ك اا با ي مهلل ف ما َعاـق بغـزالال بـهلل
معسو( :باب توـر ااـري  مـن قَـى ب ـهلل ) ،تدـمن احا ـث عمـن قَـى مـن
ااشــرول ،قااــا ق ــى ااعروــجل الالقعــ،ا القَاــ،ا ومــا اخــل اار ــ،ل  ،ثــف
لور اا با ي (باب قوجل زالال بـهلل )( ،بـاب ات تىـَغ ع،ن بكـف فا ـَجاب
اكف) ،الهريـا ـربذ اا بـا ي بـل اآل ـاس الاألحا ـث التيفىـي تاـأ اآل ـاس مـن
خسل احا ث صح حجل (باب عـهللال اصـحاب بـهلل )( ،بـاب عـا ااـري  عاـب
()4

رتتي تور ااش،اههلل اا،ا ال ة م،اقعما من ااكَاب.

ويفا بهلل )( ،باب قَى ابي يمى)( ،بـاب فدـى مـن ءـمهلل بـهلل أا)( ،بـاب ءـم،
ااسئكجل بهلل أا) (باب تىم جل من مسب من اهى بـهلل ) ،ومـا دـ بابأـا ة ـزال
اخلريهللق ال ي تاأ من األمعاجل اايت وع حوـرها ،فمـله بعـض ابـ،اب اخـى
وَــاب ااغــا ي ة اوــام ااوــح ك تابعــجل ااحــهلل ث عــن ــزالال بــهلل المــا ال
ف ما ،ت ل اريا اهم جل الا اس اا با ي ة اوام ااوح ك ألحهللاث ااىيال.
المــن ااعــرالمل ان فقــه اا بــا ي ة صــح حه ال قــى عــن عماــه ة اومــ
الاارالا ــجل ،فاا بــا ي اهلل ــه فقــه خــاب األحا ــث َمعــى ة عريــاال ن اب،ابــه ة
وَ ه هىَكشُ مريما مقهللا عاف اا با ي  الفقمه ااحهلل ث.
حجُر ة فَك اا ا ي ال يه ءر احا ث اا با ي ،الت ،ـ ة
وما ان ابن ُ
س ة جماــهلل ن
احلــهلل ث عــن ااىــي ،القــهلل ا ــَبرج ااشــريق ي وَابأــا الــ و
()4

عري،انيه "ااىيال ااري  ،جل ة فَك اا ا ي".

وما زالِّ نيا "وَاب اومـا الااىِّـي" عريـهلل اإلمـار مىـاف ة صـح حه بعـرالال
وـــلى مـــن اارالا ـــاس اخلاصـــجل بااىـــيال ااري  ،ـــجل ة وَـ ـ مَيفرقـــجل ة ثريا ـــا
صــح حه ،تاس عسقــجل بىــيال ااــري  العمــا ة وَاب ـه ،الة هــلا ااقىــف
احا ث ال الا اس عن مع ـف ـزالاس اار ـ،ل  الااكـعي مـن احلـ،ا ث ااـيت
ءـــمهللها ااـــري  ،الال ىـــَغين ا س ااىـــيال ااري  ،ـــجل الااكاتـ ـ ف مـــا عـــن
االطـسع عاـب معـى هـله األبـ،اب اخــى صـح ك مىـاف ،المـن األمعاـجل عاـب تاــأ
(بُــاب وَه ـ ِ ااــري  اىل مهاــ،مِ ااْكيفــا ُ ُ ـهللملعه،هه ملف اىل ااا ـهِ ( )4(،)بُــاب ة

( )4اني ــر . :حممــهلل األمــل حممــهلل ااشــريق ي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ة فــَك اا ــا ي ــــ ااك ،ــ :
4141هـ.
( )4صح ك مىاف ،وَاب اومـا الااىـي ،بـاب وَـ ااـري  اىل ماـ،م ااكيفـا ـهللع،عف
اىل اهلل  ،ج.466/1

ِزملالُالِ حهريُ ملنٍ) )4(،الاألمعاجل وعيال وع حورها.
الاالطــسع عاــب "ءــر ااريــ،الي اوــح ك مىــاف" يف ــهلل ااقــا يب الاا احــث ة
ااىــيال ،وـــلاأ فــ ن بق ـــجل وَــ احلـــهلل ث الموـــا ه اابَايفـــجل تاس ابـــ،اب
خاصجل بااىيال الح اال ااـري ،ح ـث ت،يـهلل ة وَـ ااىـرين اابَايفـجل ابـ،اب
ة مرياق اار ،ل  ،المرياق اصحابه.
الوَ ااىاني هلل ثر جل باارالا اس تاس ااعسقـجل بااىـيال الاحـهللاثما ،المـن تاـأ
"مىريهلل اإلمار امحهلل" ،االي حيـ،ي ا ـز مـا ال ة ااىـيال ااري  ،ـجل ،ح ـث ـ،
اارالا ــــجل مرت ــــجل بــــااراالي مــــن ااوــــحابجل ،الا ىــ ـ الا اتــــه م ،بــــجل حىــ ـ
اا،ض،عاس الاألحهللاث وغيه ،الهـتال ااـرالاال هـف ءـم ،األحـهللاث برتنييفىـمف،
مما ع ما ق مجل تا خي جل عام جل مممجل.
البعض تاـأ اارالا ـاس ة ااىـاني هلل الوَـ ااىـرين حتَـاج اىل طر قـجل خاصـجل
اعرفــجل ااوــح ك مــن اادــع مريمــا ،الااعامــا مريــاهجمف ااــيت ط ق،هــا ف مــا
وَ ،ا عن يال اار ،ل .
الاعى من ااكَـ ااممـجل ة هـلا اوانيـ مـا اايفـه اا عمـي (س141 ،هــ) ة
()4
وَابه "جمم اازالائهلل المري اايف،ائهلل".
خهــهللم ــيال اار ــ،ل  بكَ ـ مَبووــجل مريــل ااقــرن األالل ااجــري،
ف ما هعرُملُ بعاـف ااىـيال الااغـا ي ،الط اـجل ااعوـ ،اااضـ جل َ،قّـ ااَـرتا
ة ح ــاال اار ــ،ل  ااــلي بــهللا مريــل ا ــار ااوــحابجل الااَــابعل  ة مــهللالنياس
جَورال ألحا ث تاس عسقجل بااىيال ااري  ،جل.
( )4صح ك مىاف ،وَاب اوما الااىي ،باب ة زالال حريل ،ج.66/1
( )4اا عمي :احلافظ ني ،ااهلل ن عاي بن ابي بكر ،جمم اازالائـهلل المري ـ اايف،ائـهلل ـــ بـيالس :ا
ااكَ ااعام جل 4141هـ.

المن اقهللر من وَ ة يال ااـري  عـرالال بـن ااـزبي بـن ااعـ،ار  امـه
امسا بري ابي بكر الخااَه ار ااتمريل عائشجل  ترتهى بل ب ااري ،ال الب ـ
ابي بكر ااوهلل ق  ،ة ب اازبي بن ااع،ار احهلل ااعشرال اا شر ن باوريـجل
،ل اهلل  الا َقب األحهللاث الوعيٌ من الا َـه مـن
ممن ءمهلل ااشاههلل م
خااَـه ار ااـتمريل عائشـجل  المــن امـه امسـا بريـ ابــي بكـر ،الوانيـ الفــاال
()4
عرالال بن اازبي  ريجل 14هــ.
الممن اا ة ااىيال من عاما ااقـرن األالل ااجـري ـع هلل بـن ااىـ 
(س14 ،هــ) ااـلي عمـى عاـب الـ مرال ـاس ااىـيال ،ومـا فعـى ااشـي نييفىـه
اله بن مري ه (س441 ،هـ) الولاأ اب ،ااعَمر ااَم مي (س411 ،هـ))4(،الابـن
()1
ءماب اازهري (س441 ،هـ) )1(،الم ،ب بن عق جل (س414،هـ).
ال عهلل حممـهلل بـن ا ـحاق (س414 ،هــ)( )1مـن اءـمر مـن وَـ ة ـيال ااـري
 .الالصاريا مع ف وَ ه القهلل عاش يز أا من ااقرن األالل ااجـري اليـز أا مـن
ااقرن ااعانيي ااجري ،القهلل ءه ُر ُ وَابه عهللال ءـرالحاس مريمـا ءـر ابـن هشـار
( )4اني ر :االه  ،ي اعسر ااريـ س  ،ج144/1؛ القـهلل قامـ ـا،ى مر ـي اا ـاهر ،ب صـهللا
وَــاب بعريــ،ان" :بــهللا اس ااكَابــجل ااَا خي ــجل عريــهلل ااعــرب االل ــيال ة اإل ــسر ،عــرالال بــن
اازبي ــ بيالس :اصهلل تما اات ىجل ااعرب جل ااهلل ا اس الااريشر 4111ر ،العـ ف مـا ااكـعي
من مرال اس عرالال بن اازبي ة ااىيال من ااوا اابَايفجل.
( )4اني ر :ابـ ،ااعَمـر ااَم مـي المرال اتـه ة ااىـيال ،ـااجل مايىـَي مقهللمـجل اىل قىـف ااَـا
الاحلدـا ال يامعـجل اإلمـار حممـهلل بـن ـع ،اإل ـسم جل ،مـن اا احـث ع ـهللااعز ز بـن حممـهلل
ااعجسن ،ااعار اوامعي 4144هـ ،اءرف ه عا ما ة ح ريه.
( )1يُمُ ـ ُ  .حممــهلل عــ،ايي مرال ــاس اإلمــار اازهــري ة ااغــا ي ة جماــهلل ن ،ة ط عــجل االىل ــــ
نيشرتما عما ال اا حث ااعامي باوامعجل اإل سم جل بااهلل ريجل ااري ،ال 4141هـ.
( )1االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.441/6
( )1حممهلل بن ا حاق بن ىا  ،اني ر ترالَه ة :تمل ااَمل  ،ج .11/1القهلل اخـرج وَابـه
الحققه حممهلل مح هلل اهلل ،ل 4ــ ق،ني جل ،ترو ا :مت ىجل اا،ق اخلي جل 4144هـ.

(س441 ،هـ) ااشم ،بىـيال ابـن هشـار )4(،ااـلي عـهلل اوعـر وَـ ااىـريجل ءـمر وال
عل ااعوـ ،اإل ـسم جل ،الاوعرهـا انيَشـا أا ،ـ،ا بشـكى ج ـ،ل ار م ـ،ع
الءهرُ ُ عـهللال ءـرالحاس اهممـا ااىـم اي (س114،هــ) ( )4ة وَـاب "ااـرالن األنيـ
ة ءر ااىيال ااري  ،ـجل البـن هشـار" ،ومـا ان اا،اقـهللي (س414 ،هــ) اـه وَـاب
ي هلل الهار ة ااغا ي عهلل ثر ًّا يهللأا ف ما احَ،ى من معا،ماس.
وما الن عمر بن ء جل (س464 ،هـ) ( )1ة وَابه "تا
،ل اهلل  العن ح اال اخلايفا ااراءهلل ن.

ااهلل ريجل" عن ح ـاال

الولاأ ال اب ،بكر بن ابي ء ه (س411 ،هـ) اله ،من ء  ،اا بـا ي
()1
ة وَــاب "ااغــا ي" مــن موــرييفه قى ـمأا و ـ يأا المممأــا مــن اخ ــا ااىــيال،
الهلا مما توـهلل ان ااكَابـجل ة ااىـيال ااري  ،ـجل وانيـ موـاحِ وجل ااَـرتا ة
مل دتايفـاس مىـَقاجل الم ،ـ،عاس
ااىريجل ااري  ،ـجل ،الان وـان وـى فـن مريمـا عهـ ُر ُ
وعيال وع حورها.
ال عهلل وَاب ااواحلي ااشامي (س114،هـ) " )1(،ـ ى ااـهللى الاارءـا " مـن
( )4هــ ،حممــهلل بــن ع ــهللاااأ بــن هشــار احلمــيي ،الاني ــر :مقهللمــجل ااَحق ــق ،ب  ،41بقاــف
مو يفب ااىقا الآخرالن.
( )4ابــ ،ااقا ــف ع ــهللاارمحن بــن ع ــهللاهلل بــن امحــهلل اخلععمــي .اني ــر :ترالَــه ،ب  ،1بقاــف
احملقق طه ع هللاار المل عهلل ــ بيالس :ا ااعرفجل 4111هـ.
( )1هــ ،عمــر بــن ء ـ جل ااــريميي اا وــري؛ اني ــر :ترالَــه ،بقاــف حمقــق وَابــه :فم ـ ف حممــهلل
ءاَ،س ،ة مقهللمجل ااكَاب.
( )1اني ــر :ااغــا ي البــن ابــي ء ـ ه ،ابــي بكــر ع ــهللاهلل بــن حممــهلل ،ا ــجل الحتق ــق ال ــر ا
ااــهللوَ ،ع ــهللااعز ز بــن ابــراه ف ااعهمــري ،ل 4ــــ اار ــان :ا اء ـ ا ا ااريشــر الااَ ،ــ
4141هـ.
ااوـاحلي ااشـامي ،القـهلل ط ـ ة عشـرال ايـزا  ،حققـه عـهلل مـن ااعامـا
( )1حممهلل بن ،
ب ءـــرامل النيشـــر وريـــجل اح ـــا ااـ ـ اث اإل ـــسمي ة اجملاـــق األعاـــب ااشـــتالن اإل ـــسم جل
بااقاهرال ،اله ،من افدى ما نيشره اجملاق.

اال ـ مــا وَـ عــن ااىــيال ،القــهلل اءـا ة مقهللمَــه اىل انيــه ا ــَيفا مـن ااـ
وَــاب ة ااىــيال ال يهــا وموــا اكَابــه ،القــهلل اايفــه ة ااقــرن ااعاءــر
ااجري ،البااَااي تم رتس اه اال َيفا ال من متايفاس وعيال
القهلل ااِّيف وَ مَعهلل ال ة اخَوا

قَه.

يال اار ،ل  من تاأ ـيال ااـري

 اابَوـرال ،ألبــي احلىـل بــن ور ـا ،الجمــااق ة ـيال ااــري  البــن
ي احلري اي ،الي،ام ااىـيال البـن حـزر األنيهللاىـي ،الاار ـااجل ااكاما ـجل ة
ااىــيال ااري  ،ــجل البــن اارييفـ ق ،الجَوــر ــيال ااــري  اامقهلل ــي ،الااقَيفــب
من يال ااو يفب ااحىن بن ح
الال اجل اإل سر بااري

()4

.

()4

عا ه ااىسر البن قرييفل ااقى،ري ين.

القــهلل صــرييف متايفــاس ق قــجل ة قدــا ا مع ريــجل ـ ااىــيال معــى وَــاب
ااقر ــــزي "امَــــاع األمســــاع دـــــــا ال اار ــــ،ل  مـــــــن األبريــــا الاحليفــــــــــهللال
( )4ابن ح  ،احلىن بن عمر (س 111 ،هـ( ،ااقَيفب مـن ـيال ااوـ يفب ،حتق ـق موـ يفب
االه ــ ااقاهرال :ا احلهلل ث 4146هـ؛
ابـن حــزر ،ابــ ،حممـهلل عاــي بــن امحــهلل بـن ــع هلل ( 111ــــ  116هــ) .المــرال انيىــاب ااعــرب،
ايعه وريجل من ااعاما  ،ل 4ــ بيالس :ا ااكَ ااعام جل 4141هـ؛
ابن ي  ،اب ،اايفـرج ع ـهللاارمحن احلري اـي (س 111 ،هــ) جمـااق ة ـيال ااـري  ،حتق ـق
ا ل حممهلل ااى،اس الحمم ،األنيا الل ،ل 4ــ مشق :ا ابن وعي 4141هـ؛
ابــن ور ــا ،ابــي احلىــل امحــهلل بــن فــا س ،ــيال ااــري  اابَوــرال ،حتق ــق حممــهلل
ومال ااهلل ن عز ااهلل ن ،ل 4ــ بيالس :عا ااكَ 4141هـ؛
ابــن اارييف ـ ق ،عاــي عــس ااــهلل ن بــن ابــي احلــزر ااقرءــي ،اار ــااجل ااكاما ــجل ة ااىــيال
ااري  ،جل ،حتق ق ع هللااريعف عامر الامحهلل هر هللي ــ ااقاهرال :ال ا ال األالقامل ااور جل 4141هـ؛
ااقهلل ي ،ع هللااغين بن ع هللاا،احهلل اوماع اي احلري اي (س 644 ،هـ) (ااهلل ال جَور ـيال
ااري ال يال اصحابه ااعشرال ،حققه خااهلل ع هللاارمحن ااشا  ،ل  4ــ ا باريى جل 4144هـ.
( )4ااقى،ــري ين :ابــي ااع ــاس امحــهلل بــن اخل ـ ااشــمي بــابن قرييفــل ،ال ـ اجل اإل ــسر بــااري
 ،تعا ق ا مان ااو هلل احملامي ،ل4ــ بيالس :ا ااغرب اإل سمي 4141هــ.

الااَـــاع" )4(،ال(ااقرماني ـــجل) قاعـــهللال ة توـــر مسبـــق ااـــري  ال ـــسحه البـــن
ت م ــجل )4(،ومــا الهضــع وَ ـ ة احل ــجل اار ــ،ل ،الة ءُ ـعملر اار ــ،ل ،الة
وَ،ـــاب اار ـــ،ل الة ءـ ـعرا اار ـــ،ل الة عمـــ ،ه الة عمااـــه الة ـــاه الة
تروَـــه )1(،المـــن تاـــأ اار ـــان األني قـــجل ة ءـــر امســـا خـــي اخلا قـــجل 
()6
ااى ،طي )1(،الوَاب اا،فاال ااريىائي( )1ال ي تاأ.
ومــــا تعــــهلل س ااتايفــــاس الاألحبــــاث عــــن وَــــاب ااىــــيال المريمج ــــَمف ة
()1
تهللال ريما.
وعــرس ااتايفــاس احلهلل عــجل ة ــيال ااو ـ يفب  باغــاس ااعــا اابَايفــجل
البا َمرا الن ت،ق  ،الال ءـأ ان هريـام مـن تاـ ة هـله ااىـاعجل ة ـيال
ااري  الي،اني مريما ،المن ااتايفاس احلهلل عـجل ااـيت ميكـن ان ىـَيف هلل مريمـا
( )4تقــي ااــهلل ن امحــهلل بــن عاــي .اني ــر :حتق ــق حممــ ،حممــهلل ءــاور ااكَــاب ،نيشــر وريــجل
ااَرتا الاا الجل بااقاهرال (  .س).
( )4ابــن ت م ــجل :امحــهلل بــن ع ــهللاحلا ف( ،ااقرماني ــجل) قاعــهللال تَدــمن توــر مسبــق ااــري 
ال سحه ال الابه ،ل4ــ اار ان :ا اض،ا ااىا 4144هـــ.
( )1مـن تاـأ مـا وَ ـه محــا بـن ا ـحاق ،تروـجل ااــري  ،ا ـجل الحتق ـق  .اوـرر ضـ ا
ااعهمري ،ل4ــ ااهلل ريجل ااري ،ال4141 :هـ.
( )1ااى ـ ،طي :احلــافظ يــسل ااــهلل ن ع ــهللاارمحن ،اار ــان األني قــجل ة امســا خــي اخلا قــجل،
حتق ــق :ابــ ،هــاير حممــهلل ااىــع هلل بــن بى ـ ،نيي اــ،ل ،ل4ــــ بــيالس :ا ااكَ ـ ااعام ــجل
4141هـ.
( )1ااريىائي :امحهلل بن عاي بن ءع  ،وَاب اا،فاال الفاال ااـري  ،حتق ـق ا اايفـَك ،ل4ـــ
ااشا قجل4141 :هــ.
( )6اامز هلل من ااَيفاص ى ايـ  :فـا الق محـا ال ،موـا ااىـيال ااري  ،ـجل التق،ميمـا ـــ مشـق :ا
ااقاف 4141هـ.
( )1اامز هلل من ااَيفاص ى اني ر :ع هللاارمحن ااىري هللي ،ااىيال ااري  ،جل عريهلل اا مقي ــ مـ ا ـجل
مقا نيجل ألبر مت خي ااىيال ااعاصر ن اه ة ااشرق خسل ااقرن اخلـامق ااجـري ،ل 4ـــ
اار ان :عما ال اا حث ااعامي يامعجل اإلمار 4146هـ.

()4

ااقــا يب ااشــاب وَــاب "مــن معــل ااىــيال ااري  ،ــجل" ااش ـ صــاو ااشــامي،

الوَـاب ااــهللوَ ،اوــرر ااعهمــري "ااىــيال ااري  ،ــجل ااوــح حجل"( )4الهــ ،وَــاب
مم ز هقعِّهلل ااكَابجل ة ااىيال ال ت اا ال عَمهلل عاب ما صـك مـن اارالا ـاس ة
()1

العــــه اــــا الحتا اــــه ،الوَــــاب" ااىــــيال ااري  ،ــــجل" ألبــــي احلىــــن ااريــ ـهللملالي
الم،ضــ،عاته الحتا ستــه الترت ــه نييف ـ ق ي ـهللأا الهــ ،وَــاب ءــامى ة جَا ـ

ي،اني ااىيال ،ال" ا اس ة ااىيال" ااهللوَ ،عما ااـهلل ن خا ـى )1(،ال َريـاالل
ي،انيــ حمـــهلل ال الهـــ ،ـــي ءـــامى ،ال"ااىـــيال ااري  ،ـــجل الس العـــل" اوــ يفب
ااىــ اعي( )1الهـــ ،حمـــهلل الة ااـــهلل الس الاايفقـــه جَوـــر نيـــاف  ،ال عـــهلل وَـــاب
()6

ااـــهللوَ ،ممــــهللي ق اهلل "ااىــــيال ااري  ،ــــجل ة ضــــ ،ااوــــا األصـــا جل"،

م ،ـــ،ع أا ءـــامسو ال ريـــب اعامـــي ااىـــيال ااري  ،ـــجل عريـــه الاخَوـــا ه "صـــيف،ال
ااىيال" )1(،الهريام وَاب مشـم ،تهللاالاَـه األ ـهللي الانيَشـر بكعـرال التـريف اىل
عهللال اغاس ،اله ،وَاب اا ا ويف ،ي "اارح ق اابَ،ر" )1(.ي هلل ،الة توـ ،ي
ان ما ـ ق توـره مـن وَـ افدـى مريـه ة جمااـه ،الان وـان مـن اوعرهـا
( )4صــاو امحــهلل ااشــامي ،مــن معــل ااىــيال ،اا عــجل األالىل ــــ بــيالس :ااكَــ اإل ــسمي
4141هـ.
( . )4اوــرر ضـ ا ااعهمــري ،ااىــيال ااري  ،ــجل ااوــح حجل ،ل 1ــــ ااهلل ريــجل ااريــ ،ال :مكَ ــجل ااعاــ،ر
الاحلكف 4141هـ.
( )1اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ل44ــ ااقاهرال :ا ااشرالق 4141هـ.
( . )1عما ااهلل ن خا ى ،ا اس ة ااىيال ،ل41ــ بيالس :مت ىجل اار ااجل 4144هـ.
( )1موــ يفب ااىــ اعي ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،الس العـــل ،ل 1ـــــ بـــيالس :ااكَــ اإل ـــسمي
4146هـ.
( )6ممــهللي ق اهلل امحــهلل ،ااىــيال ااري  ،ــجل ة ضــ ،ااوــا األصــا جل ،ل4ــــ اار ــان :مروــز
اااأ ف وى 4144هـ.
( )1ممهللي ق اهلل امحهلل ،صيف،ال ااىيال ااري  ،جل ،ل4ــ اار ان :ا امار ااهللع،ال 4141هـ.
( )1صيفي اارمحن اا ا ويف ،ي ،اارح ق اابَ،ر ــ ااريو ،ال :ا اا،فا ( الن تا ).

انيَشــا أا ،المــا وَ ــه ااــهللوَ ،حممــهلل ابــ ،ءــم جل" ،ااىــيال ااري  ،ــجل ة ضــ،
ااقــرآن الااىــريجل" )4(،المــا وَ ــه ااــهللوَ ،ممــهللي ق اهلل ة وَابــه "صــيف،ال
ااىيال ااري  ،جل" ،الما وَ ه حممهلل ااو ،انيي ة وَابه " ااىـيال ااري  ،ـجل ومـا
()4

يا س ة األحا ث ااوح حجل".

()1

الولاأ وَاب ااوا ق األمل حملمهلل اقمان ااىايفي.

ومـــا اليـــهللس مابوـــاس حهلل عـــجل جَايفـــجل ااىـــيال مريمـــا :خسصـــجل ااىـــيال
احملمهلل ــجل حملمــهلل ءـ هلل ضــا )1(،الم،وـ ااىــيال ااري  ،ــجل حملمــهلل اابَــا الاــهلل
()1

اباه.

ال رتت ريــا اا ــاحع،ن وــى ــ،ر بكَ ـ يهلل ــهللال ة جمــال ااىــيال ،القــهلل وَ ـ
بعض اا احعل ة قدا ا مع ريجل معى :الث قـجل ااهلل ريـجل ألمحـهلل ااشـع

 ،الوَـاب

ااري حملمهلل مو يفب األع مي ،الوَاب اا،حي ألمحهلل ع هللاارمحن ع ىب،
الءعرا ح،ل اار ،ل اع ـهللاهلل حممــــهلل ابـ ،اهـل ،الحمــــاالالس ا َ ـال ااـري
 اع ــهللااريعف ااــامشي ،ال ــي تاــأ مــن اا،ضــ،عاس ااــيت وــع حوــرها،
ومــا وَ ـ عــهلل مــن ااىَشــرقل ة ااىــيال الال ا َحىــن قرا تمــا اعامــجل
( )4ععمان حممهلل اخلم ق ،وري ،ااىريجل ،ل 4ــ ااك : ،راس 4141هـ.
( )4حممهلل ااو ،انيي ،ااىيال ااري  ،جل وما يا س ة األحا ث ااوح حجل ،قـرا ال يهلل ـهللال ،ل1
ــ اار ان :ااع كان ااريشر 4114هـ.
وما ان اامتا نييفىه وَاب بعري،ان" :ااقوـ م جل" ا ـجل نيقهلل ـجل اريوـ،ب ااىـيال ااري  ،ـجل،
وَ ه ة بهللا جل عماه ة ااىيال ،الاقَور عاب مرال اس يز من ااعمـهلل ااكـي حَـب ااجـرال
ااعاني جل اىل احل شجل ــ (اار ان :ا ط جل 4141هـ).
( )1ااىايفي ،حممهلل اقمان ،ااوا ق األمل ،ل4ــ اار ان :ا ااهللاعي 4141هـ.
( )1الاهلل اباه ،حممهلل اابَا  ،م،و ااىيال ااري  ،جل ،ل4ــ ااهللالحجل :ا اح ا اا اث 4141هــ.
( )1ااىايفي ،حممهلل اقمان ،ااوا ق األمل ،ل4ــ اار ان :ا ااهللاعي 4141هـ.

ااريـاس( )4فكـعي مـريمف الان وَـ ب ر قـجل حىـريجل اال ان قوـ ،ني ـرهف العـهللر
اعَقا هف بري ،ال حممهلل قعامف ي قـ قل ة حـهلل عمف ومـا ان وـعيأا مـريمف
بع هلل ن عـن ااـريما ااعامـي ،ال ىـ تالن األ ب ة حـق ااـري  ،ومـا ا ـا الا
األ ب م اني ائمف ق ى تاأ.
وما ان هريـام وَ أـا مَبووـجل ة حـ،ا ث مع ريـجل مـن ااىـيال ااري  ،ـجل ،اال
ة مرال ـــاس حلا ثـــجل اال ـــزالال بـــلاتما ،القـــهلل اخريـ ـ جمم،عـــجل وـ ـ يال مـــن
األحباث ح،ل مرال اس ااىيال ور ائى عام جل من ق ـى اوامعـجل اإل ـسم جل ة
ااهلل ريـــجل ااريـــ ،ال ،ال يهـــا المـــن تاـــأ مـــا اخريـــه عـــهلل مـــن اا ـــاحعل ،حـــ،ل
م،ضــ،عاس مع ريــجل ـ ق توــر عــهلل مريمــا عاــب ءــكى

ــائى الاحبــاث عام ــجل

()4

ضمن احلهلل ث عن و يف جل ا جل ااىيال ااري  ،جل.

التكعــر ااتايفــاس اخلاصــجل حبــ،ا ث مع ريــجل ،فيفــي وــى ــزالال ااعهلل ــهلل مــن
ااكَ اايت وع حورها ،الهريام عهلل من ااتايفاس ة او،اني ااى ا ـجل
الااليَماع ـــجل الاالقَوـــا جل مـــن ااىـــيال ،معـــى تاـــأ ،الة احلـــ،ا ث األخـــرى
وااجرال اال اإل را الااعراج اال ااغزالاس اال حججل اا ،اع اال اا،فاال ،مـا وـع
حوره ،ا مريما ما ااِّ قهللميأا ار حهلل عأا.

( )4اي ـ وَــاب اار ــ،ل ة وَابــاس ااىَشــرقل ،نيــل ر محــهللان ،ل 4ــــ يــهللال :ا ااريــا ال
4146هـ؛
العما ااهلل ن خا ى ،ااىَشرق،ن الااىيال ااري  ،جل ــ ااهللالحجل :ا ااعقافجل 4144هـ؛
الع ــهللااَعال اوــلي ،ااىــيال ااري  ،ــجل الاالهــار ااىَشــرق،ن ،ل4ــــ ااقــاهرال :مكَ ــجل اله ــجل
4141هـ؛
اليَ ،امل بيفامن،اار ( Gustave Pfannmullerمىَشرق ااانيي) يال اار ـ،ل ة توـ ،اس
ااغرب ل ،ترالجل حمم ،محهللي قريهلل ى ،ل 4ــ اا حر ن :مكَ جل ابن ت م جل  4146هـ.
( )4اني ر م،ض،ع و يف جل ا جل ااىيال القائمجل ااوا الااراي من هلا ااكَاب.

القــهلل ت ـ تاــأ عــهلل مــن ااتايفــاس ة فقــه ااىــيال ة مقــهللمَما فقــه ااىــيال
()4
ااش حممهلل ااغزااي )4(،الفقه ااىيال ااش حممـهلل ـع هلل مدـان اا ـ،طي
الفقــــه ااىــــيال حملمــــهلل مــــريي ااغدـــ ان( )1الفقــــه ااىــــيال ااــــهللوَ ،ــــهلل بــــن
ع ـــهللااكر ف ااز ـــهلل )1(،الهـــ ،مـــن احـــهللثما ال ـــى ة بابـــه الا ــ ة حمَـــ،اه،
ال يها من ااتايفاس ة فقه ااىيال مما وع حوره.
صــا
ومـا ان يغراف ـجل ااىـيال ،ح ـ ب حـ،ث ال ا ـاس جَايفـجل ،الخو ،أ
احلــهلل ث مريمــا اعرفــجل األمــاون اارت ــجل بااىــيال الح،ا ثمــا ،مريمــا مــا وَ ــه
عـاتق ااـ س ي ة معجـف األمـاون ااــ،ا ال ة ااىـيال ااري  ،ـجل الة اال ـجل مكــجل
ااكرمــجل ،الوــلاأ مــا وَ ــه حممــهلل اا ــاس ع ــهللااغين عــن ب ــ،س ااوــحابجل
ح،ل ااىجهلل ااري ،ي ،الولاأ ما ره عمـا ااـهلل ن خا ـى ة اطاـق ااىـيال
()1
ااري  ،جل ،الما مسه امي ااغا،ث ة األطاق ااَا خيي اىيال ااري .
*****

( )4حممهلل ااغزااي ،فقه ااىيال ،ل 1ــ ااقاهرال :ا ااكَ احلهلل عجل 4116ر.
( )4حممهلل ع هلل مدان اا ،طي ،فقه ااىيال ااري  ،جل ــ مشق :ا اايفكر 4441ر.
( )1حممهلل مريي ااغد ان ،فقه ااىيال ااري  ،جل ،معمهلل اا ح،ث ااعام جل ،يامعجل ار ااقـرى ،مكـجل
ااكرمجل.
( . )1هلل بن ع هللااكر ف ااز هلل ،فقه ااىيال ،ل 1ــ اار ان :ا ااَهللمر جل 4141هـ.
( )1ااغا،ث ،امي بن ع هللاهلل بن امحهلل ،األطاق ااَا خيي اىـيال ااـري  ،ل 4ـــ اار ـان:
مكَ جل ااع كان 4141هـ

مـــن ااعـــرالمل ان هريـــام م،ضـــ،عاس ة مشائـــى اار ـــ،ل  اخـــى وَــ
احلهلل ث ،الوَ ااىيال م ع،ثجل ف ما.
وما انيـه قـهلل افـر س متايفـاس خاصـجل ة ااشـمائى الااـهللالئى بعدـما ا ـَها
من اا، ،عاس احلهلل ع جل البعدما اا اصسو ة هلا اا اب.
المن اوعر ااتايفاس عن ااشمائى ااري  ،جل انيَشـا أا وَـاب "ااشـمائى ااري  ،ـجل"
اا مــلي ،القــهلل حققــه الخــرج احا عــه نياصــر ااــهلل ن األا ــانيي  )4(،الوَــاب
"األنيــ،ا عاــب مشائــى ااــري اابَــا  "،اا غــ،ي (س146 ،هـــ) )4(،الوَــاب ابــن
ح ان (س" )161 ،اخـسق ااـري " )1(،الوَـاب ابـن حجـر اا عمـي (س111 ،هــ)
"اءــرمل اار ــائى اىل فمــف ااشــمائى" )1(.الوَــاب "االصــامل ااــري  "ا مــار
اا ملي )1(،ال يها من وَ ااشمائى اايت دا ا ـَبرج بعدـما مـن وَـ
ااىرين الاألحا ث.
القــهلل ت عمــا عــهلل ضــبف مــن ااتايفــاس احلهلل عــجل ة هــلا اا ــاب اوعــر ترت أــا
( )4اا مــلي ،ابــ ،ع ىــب حممــهلل بــن ع ىــب بــن ــ ،ال ،جَوــر مشائــى ااــري  ،اخَوــا
الحتق ق نياصر ااهلل ن األا انيي ،ل 4ــ ااكَ جل اإل سم جل باأل ن المكَ جل ااعا مل باار ـان
4146هـ ،الولاأ ط عجل اخرى ااشمائى ااري  ،جل ،حتق ق ماهر ا ل فحـى ،ل 4ـــ بـيالس:
ا ااغرب اإل سمي 4144هـ.
( )4اا غ،ي ،احلىل بن مىع ، ،األني،ا ة مشائى اابَا  ،حتق ق ابراه ف اا عق،بي.
( )1اا مقي ،اب ،بكـر امحـهلل بـن حىـل ،ااـهللالئى ااري  ،ـجل ،حتق ـق ع ـهللااع ي قاعجـي ،ل4ـــ
بيالس :ا ااكَ ااعام جل 4141هـ.
( )1حتق ق التعا ق مس ك ع اس ،ل 4ــ بيالس :ا او ى (  .س).
( )1ءماب ااـهلل ن بـن حجـر اا عمـي ،اءـرمل اا ،ـائى اىل فمـف ااشـمائى ،حتق ـق ابـ ،اايفـ،ا س
امحهلل بن فر هلل ااز هللي ،ل4ــ بيالس :ا ااكَ ااعام جل 4141هـ.

الحتق قوــا )4(،مــن تاــأ مــا َعاــق بشبو ـ جل اار ــ،ل  معــى مــا وَ ــه بىــار
ع جل امحهلل فرج "ني ريا  اي ااعل" ــ ا جل مىـَمهللال مــــن ااقـرآن الصـح ك
ااىــريجل ااري  ،ــجل ــــ( )4الوــلاأ مــا وَ ــه حممــهلل عاــي ااــامشي عــن ءبوــ جل
اار ،ل  ال ع،ته ة ااقرآن ااكر ف )1(،الما وَ ـه عق ـى بـن حىـل عق ـى
()1

بعري،ان "حممهلل  من الحي ااقرآن".

الهريام وَ مَعاقجل بهللالئى ااري ،ال( )1المعجزاس اار ـ،ل  ،مريمـا مـا اايفـه
اا مقـــي ة " الئــــــى ااري ـــ،ال" ،الف ـــه احــــــا ث وـــعيال حتَـــاج اىل ءـــي مـــن
ااَحق ـــق الااَبـــر ا ال" الئـــى ااري ـــ،ال" ألبـــي نيعـ ـ ف األصـ ـ مانيي (س114 ،هــــ)
ال" الئــــى ااري ــــ،ال" البــــن ابــــي ااــــهللني ا (س414 ،هـــــ) ،ال"اخلوــــائ

()6

ااكــــلى"

ااىــــ ،طي ،ال"ااشـــــيفا تعر ــــ حقـــــ،ق ااوــــ يفب" ااقاضـــــي ع ـــــان (س،
111هـ) )1(،الوَـاب "خوـائ

ااـري  "اىـراج ااـهلل ن ابـي حيفـ

عمـر بـن

( )4اني ــر :صــاو ااشــامي مــن معــل ااشــمائى ،ل4ــــ بــيالس :ااكَ ـ اإل ــسمي 4141هـــ،
الوــلاأ اخــسق ااــري ة ااقــرآن الااىــريجل ،امحــهلل ع ــهللااعز ز احلــهللا  ،ل4ــــ بــيالس :ا
ااغرب اإل سمي 4146هـ؛
الولاأ حممهلل ال ى ري ،،ااشمائى احملمهلل جل ،ل44ــ مكجل ااكرمجل . ( :س)
( )4فــرج ،بىــار ع ــجل امحــهلل ،ني ريــا اي ااعــل ــــ ا ــجل مىــَمهللال مــن ااقــرآن الصــح ك ااىــريجل
ااري  ،جل المز ريجل ب عض اايف،ائهلل ااعام جل الاا ب ،جل ،ل4ــ عمان :ا اايفا الق 4114هـ.
( )1ااــامشي ،حممــهلل عاــي ءبو ـ جل اار ــ،ل ال ع،تــه ة ااقــرآن ااكــر ف ،ل 1ــــ بــيالس :ا
اا شائر اإل سم جل 4141هـ.
( )1عق ى ،عق ى حىل ،حممهلل من الحي ااقرآن ،ل4ــ مشق :ا ابن وعي 4114هـ.
( )1اب ،نيع ف ،امحهلل بن ع هللاهلل األص مانيي ،الئى ااري ،ال ،حتق ق ع هللاال ع اس الحممهلل الاس
قاعجل يي ،ل4ــ بيالس :ا اس ابن وعي 4114ر.
( )6يــسل ااــهلل ن ع ــهللاارمحن بــن ابــي بكــر ااى ـ ،طي ،اخلوــائ ااكــلى ــــ بــيالس :ا
ااكَ ااعام جل.
( )1اا حو  ،ااقاضي ابي اايفدى ع ان اا حو ــ بيالس :ا ااكَ ااعام جل (  .س).

()4

عاي ااشم ،بابن اااقن ااشافعي (س141 ،هـ).
الوَــــاب "ااايفــــظ ااكــــرر خبوــــائ
()4
اخل دري.

ااــــري  "حملمــــهلل بــــن ع ــــهللاهلل

الهي متايفـاس ءـاماجل حتَـاج اىل مز ـهلل مـن ااهلل ا ـجل الااَحق ـق الااَبـر ا اـا
هريى اار ،ل .
التعهلل وَ ط قاس ااوحابجل خو،صأا الوَ اا قاس عم،مأا من اهف موا
ااىيال ،المريما "اا قاس ااكلى" البن عهلل (س414 ،هـ) )1(،ح ث حيَـ،ي اوـز
األالل من هلا ااكَاب يال ااري  .الة هلا ااقىـف الا ـاس ة ااشـمائى انييفـر
بمــا ابــن ــعهلل ومــا ت،يــهلل الا ــاس مرت ــجل برتصــحاب اار ــ،ل  الط قــاتمف ة
اا الجل اف رييفر بما ااتا ؛ ح ث وان ابن عهلل مَقهللمأا ة ااَـرتا
اصحاب

ة ط قـاس

ـ،ل اهلل  ، ومـا عـهلل وَـاب اإلمـار امحـهلل بـن حري ـى (س414 ،هــ)

"فدائى ااوحابجل"( )1من وَ اا ايف ااغري جل باارالا اس ااَعاقجل بااىيال ،ال"وَـاب
( )4ابن اااقن ااشافعي ،راج ااهلل ن ابي حيف عمـر بـن عاـي ،خوـائ ااـري  ،حتق ـق
ابي ع هللاارمحن عا ل بن عهلل ،ل4ــ ااقاهرال :مكَ جل ابي حل يفجل ااىايفي 4144هـ؛
ـ هلل اار ـال مريـل
الاني ر من ااتايفاس احلهلل عجل :ااع ا ي ،ع هللاهلل ع ـهللاارح ف ،خوـائ
م ععه اىل ،ر ااهلل ن ،ل4ــ ااهللالحجل :ا ااعقافجل 4141هـ.
( )4اخل دري ،حممهلل بـن حممـهلل بـن ع ـهللاهلل ،ااايفـظ ااكـرر خبوـائ ااـري  ،حتق ـق
حممــهلل األمــل بــن حممــهلل حممــ ،بــن امحــهلل اوكــين ،ل4ــــ ااهلل ريــجل ااريــ ،ال البر ــهللال :ا
اا با ي 4141هـ؛
ـ هلل اار ـال مريـل
الاني ر من ااتايفاس احلهلل عجل :ااع ا ي ،ع هللاهلل ع ـهللاارح ف ،خوـائ
م ععه اىل ،ر ااهلل ن ،ل4ــ ااهللالحجل :ا ااعقافجل 4141هـ.
( )1حممهلل بن عهلل ،وات اا،اقهللي ،اا قاس ااكلى ـــ بيالس :ا صا .
( )1اإلمار اب ،ع هللاهلل امحهلل بن حممهلل بن حري ى ،فدائى ااوحابجل ،حتق ـق الصـي اهلل ع ـاس،
ل4ــ مكجل :يامعجل ار ااقرى 4111ر.

ااَــا

" ا ح ــب بــن معــل (س411 ،هـــ) )4(،الوَــاب ابــن ع ــهللاال (س161 ،هـــ)

"اال ـــَ عاب ة معرفـــجل األصـــحاب"( )4الوـــلاأ وَـــاب "ا ـــهلل ااغابـــجل ة معرفـــجل
ااوحابجل" البن األثي (س614 ،هـ) من ااوا ااعر جل ة ااىـيال ،ومـا ان وَـاب
"اإلصـــابجل ة مت ـــز ااوـــحابجل" البـ ـن حجـــر ااعىـــقسنيب (س114 ،هــــ)( )1وَـــاب
م، ،عي ة ا جل ااىيال من خسل ح اال ااوحابجل .

باإلضـافجل اىل وَـ األعــسر اابَايفـجل المريمـا " ــي اعـسر ااريـ س " ااــله (س،
111هـ)( )1ال"تا
معى "تمل

مشق" البـن عىـاور (س114 ،هــ) )1(،الوَـ

ااَمل " البن حجر (س114 ،هــ) )6(،ال"تمـل

يـال احلـهلل ث

ااكمـال" اامـزي (س،

111هـ) )1(،الجَوراتما ،ال ي تاأ من وَ اا ايف اابَايفجل.

 ،ل 4ـــ مكـجل:

( )4حي ب بن معل بن ع،مل بن ا بن بى ار ،حي ب بن معل الوَابه ااَـا
مروز اا حث ااعامي ،يامعجل ار ااقرى 4111هـ.
( )4ابــ ،عمــر  ،ـ بــن ع ــهللاهلل بــن حممــهلل ،اال ــَ عاب ة امســا األصــحاب ،حاء ـ جل عاــي
اإلصابجل ــ ااقاهرال4141 :هـ.
( )1ءــماب ااــهلل ن ابــي اايفدــى امحــهلل بــن عاــي بــن حممــهلل ،اإلصــابجل ة مت ــز ااوــحابجل ،ل 4ــــ
ااقاهرال :ا ااىعا ال 4141هـ.
( )1احلافظ اب ،ع هللاهلل حممهلل بن امحهلل بن ععمـان ،ـي اعـسر ااريـ س ـــ بـيالس :ا اار ـااجل
4144هـ.
( )1ابــن عىــاور ،ابــي ااقا ــف عاــي بــن حىــن ،صــ ،ال مــن نيىــبجل ااكَــاب ة ( )41جماــهلل،
اصــهلل تما مكَ ــجل ااــهللا بااهلل ريــجل مــن ااب ــ،ل األصــاي ة ااكَ ــجل اا اهر ــجل بهللمشــق،
4141هـ.
( )6ءــماب ااــهلل ن ابــي اايفدــى امحــهلل بــن عاــي ،تمــل ااَمــل ــــ ح ــهلل آبــا  :ا ااكَــاب
ااععماني جل 4141هـ.
( )1الــال ااــهلل ن ابــي احلجــاج ااــزي ،تمــل ااكمــال ة امســا ااريــال ،ل4ــــ مشــق :ا
اارتم،ن اا اث 4144هـ.

ان مـــتايفي وَــ ااَـــا

ااعـــار ب ــ،ا قاـــ،ب األمـــجل العامائمـــا مـــن خـــسل

م ،ــ،عاتمف ااَا خي ــجل بااَ،ح ــهلل اابــااق  المــن امعــال هــتال اا ــلي (س،
144هــــ) ة وَابـــه "تـــا

األمـــف الاااـــ،م" )4(،الابـــن األثـــي (س614 ،هــــ) ة

"ااكامى" )4(،الابن وعي (س111 ،هـ) ة "اا هللا جل الااريما جل" )1(،الااـله (س،
111هـ) ة "تا

اإل سر ( )1الابن خاهللالن (س141 ،هــ) ة "ااعـل"( )1ال يهـف،

ح ــث ت ــهللا تاــأ ااتايفــاس ة ااغااـ باحلــهلل ث عــن بــهلل اخلاــق العــن خاــق آ ر
العــن األني ــا ااىــابقل ،ثــف ترتخــل ة احلــهلل ث عــن

ــ،ل اهلل  الاحــهللاث

عوــره مىاىــاجل حى ـ ااىــري،اس ااجر ــجل .القــهلل ا ــَبري مــن بعــض هــله
ااكَ ـ اقىــار الوَ ـ واماــجل ة ااىــيال ااري  ،ــجل معــى ااىــيال ااري  ،ــجل عريــهلل
اا ــلي)6(،الااىــيال ااري  ،ــجل البــن وــعي )1(،الوــلاأ ااىــيال ااري  ،ــجل ااــله
ال يهف.
األمـف الاااـ،م ،تـا

اا ـلي ،ل4ـــ ااقـاهرال:

( )4اب ،يعيفـر حممـهلل بـن ير ـر اا ـلي ،تـا
اا عجل احلى ري جل.
( )4اب ،احلىن عاي بن ابي ااكرر ،ااكامى ة ااَا ــ بيالس :ا صا 4111هـ.
( )1عما ااهلل ن اب ،اايفهللا امساع ى ،اا هللا جل الااريما جل ،اا عجل ااعااعجل ــ بـيالس :مكَ ـجل ااعـا مل
4111ر.
( )1اب ،ااع اس امحهلل بن عاي ،ص ك األعشب ة صرياعجل اإلنيشا ــ ااقاهرال :ال ا ال ااعقافجل.
( )1ع هللاارمحن بن حممهلل احلدرمي ،تا ابن خاهللالن ،ااعل ال ،ان اا َهللا الاخلـل ـــ بـيالس:
مت ىجل األعامي 4114هـ.
( )6اإلمار حممهلل بن ير ر اا لي ،ااىيال ااري  ،ـجل البـن ير ـر اا ـلي ،حتق ـق الـال بـهلل ان،
ل4ــ ااقاهرال :ااهللا ااور جل ااا رياني جل 4141هـ.
( )1اإلمــار ابــ ،اايفــهللا امساع ــى ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،حتق ــق مو ـ يفب ع هللاا،احــهلل ــــ بــيالس :ا
ااعرفجل 4116هـ.

وَ األ ب ااعربي حت،ي الاـجل مـن اخ ـا ااىـيال ااري  ،ـجل ،الخو،صأـا مـا
ــرت ذ بمــا مــن ءــعر اال خ ـ اال امعــال اال حكــف ،اال ــي تاــأ ممــا َوــى
بااىيال ة ياني اااغجل الاأل ب الاا س جل الاحلكمجل ،فيفي جمـال اخل ـ مـعسو
مهللها االل ما تقهللر خ أا من خ اار ،ل  ا س َـه الحكمَـه المت زهـا
عن بق جل اخل .
وما انيما تلور األمعال الاحلكف اايت ال س عن ،ل اهلل  اله ،اباـ
ااريــاس  ،البعدأــا مريمــا اال قووأــا حمــهلل ال اخــلس مــن ــيال ااــري  ة
جمــال ا َشــما معــل بــااكرر اال اارمحــجل اال احلكمــجل اال ااى ا ــجل اال ــي
تاأ.
الوـــــلاأ ة م ،ـــــ،عاس ااشـــــعر مـــــهلل قوـــــائهلل اشـــــعرا اار ـــــ،ل 
المريا اتما ،الاعى من اءمر ااكَـ ة هـلا اجملـال ،مـا وَ ـه ابـن ع ـهلل بـه
(س141 ،هــــــ) ة "ااعقـــــهلل اايفر ـــــهلل" )4(،الااريـــــ ،ري (س111 ،هــــــ) ة "نيما ـــــجل
.
األ ب" )4(،الااقاقشريهللى ة ص ك األعشب (س144 ،هـ) ال يهف.
وما تعهلل الاال ن ااشعرا الخو،صأـا ءـعرا اار ـ،ل  وـهلل ،ان حىـان
ابن ثاب ال يه موا مممجل ااىيال.
هــي مــن ااكَ ـ ااممــجل ة اايفقــه ااشــرعي ،الخو،صأــا مــا ــرت ذ ب ـ ا ال
ااهللالاـــجل ال ا ـــجل األمـــجل ،الءـــ،اههللها ة ااغااـ ـ مـــن احـــهللاث ااىـــيال ااري  ،ـــجل
( )4اايفق ه امحهلل بن حممهلل بن ع هلل به األنيهللاىي ،ااعقهلل اايفر هلل ،حتق ق حممهلل ع هلل ااعر ان ــ
بيالس :ا اايفكر.
( )4ءماب ااهلل ن امحهلل بن ع هللاهلل ،نيما جل األ ب ة فري،ن األ ب ،حتق ـق ابـ ،اايفدـى ابـراه ف ـــ
ااقاهرال :اا جل ااور جل ااعامجل ااكَاب 4111هـ.

الااق اس عا ما ،المن ح،ا ث عور ااراءهلل ن ،الامعاَمـا وـعيال ف مـا ااِّـ ة
األحكـــار ااىـــا اني جل ،معـــى مـــا وَ ـــه ااـــاال ي (س114 ،هــــ) ة وَـــاب
"األحكـــــار ااىـــــا اني جل" )4(،الابـــــي عاـــــب اايفـــــرا (س111 ،هــــــ) ة وَابـــــه
"األحكــار ااىــا اني جل" )4(،المــا وَ ــه ابــن ت م ــجل (س141 ،ه ــ) )1(،ال يهــا،
الاعى من اهف ااكَ ة جمال ااى ا جل ااشرع جل من خسل ااىيال ااري  ،ـجل مـا
()1

وَ ـ ـه اخلزاعـــي (س114 ،هــــ) ة وَابـــه " ـــر ا ااـــهللالالس ااىـــمع جل"،

الءـــــرحه ااكَـــــانيي ة وَابـــــه ااشـــــم" ،اا ات ــــ اإل ا ـــــجل" )1(،اال ني ـــــار
احلك،مــجل ااري  ،ـــجل ،امــا ااتايفـــاس احلهلل عــجل ة ااى ا ـــجل الاإل ا ال ة اإل ـــسر
فَح،ي ما ال ثر جل ة هلا اواني .
الميكــــن ان احــــق بمــــا وَــ ـ األمــــ،ال معــــى وَــــاب "األمــــ،ال" ألبــــي
ع هللااقا ـــــف بـــــن ـــــسر (س441 ،هــــــ) )6(،ال"اخلـــــراج" ألبـــــي  ،ــــ (س،
414هـ) )1(،الوَاب "األم،ال" البن م ،جل (س414 ،هــ) )1(،ال"اخلـراج" ا ح ـب
( )4اب ،احلىن عاي بن حممهلل بن ح  ،األحكار ااىا اني جل ــ بيالس :ا اايفكر.
( )4حممهلل بن احلىل اايفرا  ،األحكار ااىا اني جل ،حتق ق حممهلل حامهلل اايفقي ،ل 1ـــ ا ريـان:
ا اايفكر 4111هـ.
( )1امحهلل بن ع هللااىسر احلرانيي ،ااى ا جل ااشرع جل ة اصس ااراعي الاارع جل ،ج 1ــ بيالس:
ا ااعرفجل 4161ر.
( )1ابـ ،احلىــن عاـي بــن حممــهلل ااَامىـانيي ،ــر ا ااـهللالالس ااىــمع جل عاــب مـا وــان ة عمــهلل
،ل اهلل  من احلرمل الااوـريائ الااعمـاالس ااشـرع جل ،حتق ـق امحـهلل حممـ ،ـسمجل ـــ
ااقاهرال :اجملاق األعاب ااشتالن اإل سم جل 4144هـ.
( )1ع ــهللاحلي بــن ع ــهللااك ي ااكَــانيي اايفا ــي ،ني ــار احلك،مــجل ااري  ،ــجل ،ااىــمب اا ات ـ
اإل ا جل :بيالس :ا ااكَاب ااعامي.
( )6اب ،ع هللااقا ف بن ـسر ،وَـاب األمـ،ال ،حتق ـق حممـهلل خا ـى هـراس ،ل 4ـــ ااقـاهرال:
ا اايفكر 4111هـ.
عقـ،ب بـن ابـراه ف ،وَـاب اخلـراج ،ل 1ـــ ااقـاهرال :اا عـجل ااىـايف جل
( )1ااقاضي اب، ،
4116هـ.
( )1ااري ااىابق.

ابن آ ر (س141 ،هــ) ،ال"اال ـَبراج ة احكـار اخلـراج" البـن يـ احلري اـي
(س444 ،هـــ) .ال يهــا مــن ااكَ ـ ااَبووــجل ااــيت اعَمــهللس ءــ،اههللها ة
اإل ا ال اااا جل ااهللالاجل اإل سم جل من ااىيال ااري  ،جل.
عرف ـ وَ ـ األنيىــاب وموــا مىــَقاجل ة م،ضــ،عما الاعــى مــن اءــمرها
"انيىـــاب األءـــرامل" ااـ ـ ست ي (س411 ،هـ ــ)( )4ااـــلي حـــ،ى وـــعيأا مـــن اخ ـــا
ااوحابجل الابريائمف المشا وَمف م اار ـ،ل  ة ح اتـه ،الوـلاأ الياتـه 
العسقاس ااواهرال ف ما ب ريمف البل اار ـ،ل  المـ بعدـمف ،الوـلاأ وَـاب
"نيى ـ قــر ل" اوــع ااــزبيي (س416 ،ه ــ) )4(،المــن وَ ـ األنيىــاب األخــرى
اايت تعرض ااعرب عم،مأـا ،المـن خـسل تاـأ ااممـاير ن الاألنيوـا ال يهـف مـن
()1

اصـــحاب ااـــري  معـــى "المـــرال انيىـــاب ااعـــرب" البـــن حـــزر (س116 ،هـــ)،
ال"األنيىاب" ااىمعانيي (س164 ،هـ) )1(،ال يهما مما وع حوره.

الهي وَـ حاال ـجل العـ اخ ـا أا مَيفرقـجل ،ف مـا مـا يف ـهلل اا احـث ة عاـف
ااىيال الما لوره حبهللث معـل اال نيىـ تا صـاجل بااىـيال ال يااـا ،الاعـى مـن
( )4اب ،احلىن محهلل بن حي ب بـن عـامر ،انيىـاب األءـرامل ،اوـز األالل حتق ـق حممـهلل ضـمر
اهلل ــ ااقاهرال :ا ااعا مل 4111ر.
( )4ابـ ،ع ــهللاهلل ااوــع بــن ع ـهللاهلل ااــزبيي ،مــن انيىــاب قـر ل ،حتق ــق ا يفــي برالفريىــال ــــ
ااقاهرال :ا ااعا مل 4114ر.
( )1ابي حممهلل عاي بـن امحـهلل بـن ـع هلل ،المـرال انيىـاب ااعـرب ،حتق ـق ع هللااىـسر هـا الن،
ل 1ــ ااقاهرال :ا ااعا مل.
( )1اب ،عهلل ع هللااكر ف بن حممهلل بن مريو ، ،األنيىاب ،حتق ق ع هللاارمحن حي ـب ااعامـي،
ل4ــ بيالس :نيشر حممهلل امل ما 4144هـ.

اءـــمرها ااعـــا مل البـــن قَ ـــجل (س416 ،هــــ) )4(،ال"احمل ،ـــر " البـــن ح ــ (س،
411هـ) )4(،المقهللمجل ابن خاهللالن ال يها من م، ،عاس ااعا مل ااعامجل.
القهلل تك،ن وَ أا اايف اصسو ة تا

اا اـهللان ،الاهممـا مـا ااـ ة تـا

مكــجل ااكرمــجل الااهلل ريــجل ااريــ ،ال ،فقــهلل تعرض ـ ألي ـزا و ـ يال مــن ااىــيال،
الاعـــى مـــن اءـــمرها "الفـــا اا،فـــا ة تـــا
144هـــ) )1(،ال"تــا

ا ااوـ ـ يفب" ااىـــمم ،ي (س،

ااهلل ريــجل" اعمــر بــن ءـ جل ااــريميي (س464 ،هـــ) )1(،ال"ااــهلل ال

ااعم ريـجل ة اخ ــا ااهلل ريــجل" )1(،البــن ااريجـا (س611 ،هـــ) ،الااع ا ــي ة "عمــهللال
األخ ــا ة مهلل ريــجل اابَــا " )6(،الاارا ــي (س146 ،هـــ) ة "حتق ــق ااريوــرال ة
تاب ـ

معــا

ااجرال من معا

ا ااجــرال" )1(،الاا ــري (س114 ،هـــ) "ااَعر ـ دــا اِنيِىُ ـ
ا ااجرال" ،الاايفيال ابا ي (س141 ،هـ) "ااغامن اا ابـجل ة

معا طابجل" )1(،الااىباالي (س144 ،هــ) ة "ااَحيفـجل ااا يفـجل ة تـا

ااهلل ريـجل

( )4اب ،حممهلل ع هللاهلل بن مىاف ،ااعا مل ،حتق ق ثرالس عكاءجل ،ل 4ــ ااقاهرال.
( )4اب ،يعيفر حممهلل بن ح بن ام جل ،وَاب احمل ،ر ،حتق ـق ا اـزه ،اـ بح ءـَا ن ـــ بـيالس:
ا اآلفاق.
( )1ع هللاارمحن بن حممهلل احلدرمي ،مقهللمجل ابن خاهللالن ،ل 1ــ بيالس :ا ااسل 4111هـ.
( )1نيــ ،ااــهلل ن عاــي بــن امحــهلل ،الفــا اا،فــا  ،ب خ ــا ا ااوــ يفب ،حتق ــق حم ــي ااــهلل ن
ع هللاحلم هلل ،ل 1ــ بيالس :ا اح ا اا اث ااعربي 4144هـ.
( )1اب ،هلل عمر بن ء جل ااريميي اا وري ،تا ااهلل ريجل ااري ،ال ،حتق ق فمـ ف حممـهلل ءـاَ،س،
نيشر ااى هلل ح حمم ،امحهلل ،ااهلل ريجل ااري ،ال.
( )6اإلمار احلافظ حممهلل بن حمم ، ،اخ ا مهلل ريجل اار ـ،ل  ،حتق ـق صـاو الـال ،ل 1ـــ
مكجل :ا ااعقافجل 4144هـ.
( )1امحهلل بـن ع هللاحلم ـهلل ،عمـهللال األخ ـا ة مهلل ريـجل اابَـا  ،حتق ـق حممـهلل اا ـ األنيوـا ي
المحهلل اوا ر.
( )1ن ااهلل ن اب ،بكر بـن احلىـل بـن عمـر ،حتق ـق ااريوـرال ة تابـ معـا ا ااجـرال،
حتق ق حممهلل ع هللاو،ا  ،ل 4ــ ااهلل ريجل ااري ،ال :ااكَ جل ااعام جل 4144هـ.

()4

ااشر يفجل" الابن بااجل (س411 ،هـ) ة "اخ ا ااهلل ريجل".

الوــــلاأ األ قــــي (س414 ،هـــــ) ة "اخ ــــا مكــــجل" )4(،الاايفا ــــي (س،
114هـ) ،ة "وَاب ااعقهلل ااعمل ة تا

اا اـهلل األمـل" )1(،الاايفـاومي (س،

414هـ) "اخ ا مكجل ة قهلل ف ااـهللهر الحهلل عـه" )1(،الابـن فمـهلل (س111 ،هــ) ة
"احتــامل ااــ ،ى ة اخ ــا ار ااقــرى" )1(،الابــن فمــهلل ااــامشي (س144 ،هـــ) ة
ا جل اارار برتخ ا

()6

ا ريجل اا اهلل احلرار.

ال ــهللخى ة هــلا ااىــ اق ااعــايف اوغراف ــجل ااعامــجل معــى "معجــف اا اــهللان"
ا اق،س احلم،ي (س646 ،هــ) )1(،الاحلمـيي (س114 ،هــ تقر أـا) ة "ااـرالن
ااع ـــا ة خـــل األق ـــا " ال يهـــا( )1مـــن وَــ اا اـــهللاني اس المعـــايف ااعـــا
اوغراف جل.
دا اِنيِىُ ااجرال من معا

ا ااجرال ــ ااهلل ريجل ااريـ ،ال :ااكَ ـجل

( )4حممهلل بن امحهلل ،ااَعر
ااعام جل 4144هـ.
( )4اب ،اا،ا ـهلل حممـهلل بـن ع ـهللاهلل بـن امحـهلل ،اخ ـا مكـجل ،حتق ـق ءـهللي ااوـاو ماحـق ـــ
بيالس :ا ااعقافجل 4111هـ.
ااَقي حممـهلل بـن امحـهلل احلىـين ،ااعقـهلل ااـعمل ة تـا اا اـهلل األمـل ،حتق ـق
( )1اب ،اا
حممهلل حمم ،اا رياحي ــ ااقاهرال :نيشر حممهلل رال ااو ان 4111هـ.
( )1اب ،ع هللاهلل حممهلل بن ا حاق ،اخ ـا مكـجل ة قـهلل ف ااـهللهر الحهلل عـه ،ا ـجل الحتق ـق. ،
ع هللاااأ بن ع هللاهلل بن ه ل ،ل 4ــ مكجل :مكَ جل ااريمدجل 4141هـ.
( )1حممهلل بن حممهلل بن حممهلل بن حممـهلل بـن فمـهلل ،احتـامل ااـ ،ى ة اخ ـا ار ااقـرى ،حتق ـق
فم ف حممهلل ءاَ،س ،مروز اا حث ااعامي ،يامعجل ار ااقرى 4111ر.
( )6عــز ااــهلل ن ع ــهللااعز ز بــن عمــر بــن حممــهلل بــن فمــهلل ااــامشي ااقرءــي ،ا ــجل ااــرار ب خ ــا
ا ريجل اا اهلل احلـرار ،حتق ـق فمـ ف حممـهلل ءـاَ،س ،مروـز اا حـث ااعامـي ،ل 4ـــ مكـجل
ااكرمجل :يامعجل ار ااقرى 4146هـ.
( )1اق،س ءماب ااهلل ن ابي ع هللاهلل ،معجف اا اهللان ــ بيالس :ا اح ا اا اث ااعربي.
( )1حممهلل ع هللااريعف ،اارالن ة خل األق ا  ،ل 4ــ بيالس :مكَ جل ا ريان 4111ر.

ال رتتي ة مقهللمَما "فَـ ،اا اـهللان" ااـ ست ي (س411 ،هــ)( )4ال"فَـ ،ااشـار"
اــــأل ي (س414 ،هـــــ) )4(،الان وانيــ ـ بعــــض ااكَــ ـ ااتايفــــجل ة اايفَــــ،
وو ـ دري قــجل بع ريمــا اال انيمــا مــن خــسل احلــهلل ث عــن ااشــا ول ف مــا
تقــ،ر باحلــهلل ث عــن مشــا وجل هــتال ااوــحابجل ة ح ــاال اار ــ،ل  اح انيأــا،
ومــا انيمــا تَحــهللث عــن اخ ــا اار ــ،ل  بيفَــ ،تاــأ اا اــهللان ة ااىــَق ى،
المريا جل حهلل عه ،الاا،قائ ااواح جل الاأ احلهلل ث االي شر به اار ـ،ل 
األمجل ة الق م كر من ح اته.
الة خَار احلهلل ث عـن موـا ااىـيال ااري  ،ـجل ال بـهلل مـن اإلءـا ال اىل اليـ،
ا اس مىَقاجل عن هله ااوا الاعى من افداما ما وَ ه ااـهللوَ ،فـا الق
()1
محــا ال ــــ اثابــه اهلل ــــ ة وَابــه ااعريــ،ن "موــا ااىــيال ااري  ،ــجل التق،ميمــا"،
الخو،صأـــا اا عـــجل األخـــيال مـــن ااكَـــاب ااـــيت احَـــ،س عاـــب ـــا اس مممـــجل
الميف هللال ،الاعى ااقا يب ا عا ما از هلل من ااعرفجل بااتايفاس ة ااىيال الااىـريجل
عاــب اليــه اخلوــ،ب الة احــهللاث ااىــيال الاخلوــائ ااري  ،ــجل ال يهــا المــا
ا َجهلل مريما.
وما ان من اايف هلل ان نيلور ان موـا ااىـيال
ة حتري ااهللقجل ة الا اتما الا ا،بما ة ااَوـري

َاـ بعدـما عـن اآلخـر

الاا ت ـ األحـهللاث ،ومـا

ان ااَقهللر من ااتايفل اتا عرمل ـريهلله االىل مـن ـيه ،عامأـا ان ااَـرتخر ن مـن
( )4اب ،احلىن امحهلل بن حي ب بن يابر ،فَ ،اا اهللان ــ بيالس :ا ااكَ ااعام جل 4111هـ.
( )4حممهلل بن ع هللاهلل ،تا فَـ ،ااشـار ،حتق ـق ع ـهللااريعف عـامر ـــ ااقـاهرال :مت ىـجل ـجى
ااعرب 4114ر.
( )1اني ر . :فا الق محا ال ،موا ااىيال ااري  ،جل التق،ميما ،ل 4ــ مشق :ا ااقاـف 4141هــ/
4441ر؛ الاني ر . :اورر ض ا ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ج.11/4

ااتايفل ة ااغاا عااجل عاب من
اومـ الااَوــري
برت ــاا

قمف ،اال ان ااكعي مـن ااَـرتخر ن ايـا الا

الاا ت ـ الااشــر الاألخـل عم،ــن ـ قمف الطــر اا،ضــ،عاس

معاصــرال الطــرق عــرن حهلل عــه ،ال ا ــجل ايفقــه احلــهللث الااــربذ ب ريــه

البل اا،اق .
*****

ااري ،الانيقش اا سر ال ـا ااَ،ح ـهلل الااعاـف الااعرفـجل،
ب ععجل ااري 
الاحلــق الااعــهللل ،الاــلاأ عــرمل مــا ق ــى اإل ــسر بااعوــر اوــاهاي مت ـزأا اــه.
الاعرفــجل فدــى اإل ــسر عاــب ااعــا عامــجل الااعــرب خاصــجل ،ال بــهلل مــن معرفــجل
األحــ،ال ق ــى اإل ــسر ة اجملــاالس وافــجل ،ات ان اإل ــسر يــا مم مريأــا عاــب
احل ـاال اـ ق عاــب ااىـا ااـهلل ين فحىـ  ،بـى عاـب ااىــا ااـهللني ،ي ،برتخسقــه
المعامسته العا اته ال ائر تشر عاته ال ا،و اته ،الاا واني اوز ـرال ااعرب ـجل
عامجل هي مىر احهللاث ااىيال بااهلل يـجل األالىل ،ف نيـه ال بـهلل مـن االطـسع عاـب
االضــاعما ،المعرفــجل اح،ااــا ق ــى م عــث ااــري  ،فـ س ااعــرب مــن اارياح ــجل
اوغراف جل ء ه يز رال ولى ،حت ذ بما اا حا من يماتمـا ااـعسث ،ااغرب ـجل
الاوري،ب ـــجل الااشـــرق جل ،ال ــ ما صـــحرا قاحاـــجل حمـــهللال ال اا ـــاه الااـــ،ا  ،الان
اليــــهللس مريــــاطق حدــــر جل اخاــــما فمــــي يِـــ نهلل حمــــهللال ال ،مقا نيــــجل دىــــاحَما
ااكلى ،اال انيما تعـهلل مريـاطق الاحـاس اع ـجل مريَجـجل ،ومـا اليـهلل ة يري،بمـا
مري قــجل ااـ من العهمــان الهمــا مريــاطق ي ا ــجل اع ــجل معَهللاــجل اىل حــهلل مــا ،صــع جل
ااَدا ق وع يفجل ااىكان الاهف مرياطقما الاقاا مما ما اي:
الهي مري قجل ي ا جل متَهلل مـن يريـ،ب بـس ااشـار اىل اطـرامل ااـ من ،مس ـ
بلاأ حلجزها بل تمامجل المهلل قراهـا قا اـجل ااـز ع الااـا  ،ـ،ى مـا عـرمل عـن
اا ــائ  ،اهــف مــهللنيما مكــجل ااكرمــجل ثــف اا ــائ  ،ال ا مــا عــرب ،الخ ــل،
الت ما  ،الالا ي ااقرى ،الفِهللُم ال يها.
التق اىل ااشـرق مـن احلجـا  ،المتَـهلل يري،بأـا اىل اطـرامل ااـ من المشـا وال اىل
صــحرا ااىــماالال البا ــجل ااشــار المتَــهلل ءــرقوا اىل اا حــر ن مري قــجل األحىــا ،

الهي م،طن ئ ىي اعهلل من ااق ائـى ااعرب ـجل ااشـم ،ال الااشر ـجل ،ااـيت تعَمـهلل
عاب اارعي الاايفرال جل ،التعهلل من اقىب بس ااعـرب صـ يفوا ،الاحىـريما ب عأـا،
الاقىاها ءَا أ ،ال ـرى ااـ عض ان ي اـي طـي المـا قـ اىل ااشـمال مريمـا تَم ـز
()4

عن بق جل مهلل ،الترتتي مري قجل ااقو ف حاا أا ة ال ذ مهلل.

يريــ،بي مــهلل ،هــ ،مــا عــرمل حاا أــا دري قــجل ااعــا ن التشــمى اار ــان المــا
ح،اا من مري قجل اا مامجل ،ال ههللملخِاما ااكعي من اوغـراف ل ة مـهلل ال عـهللالنيما
ت عأا اا الهلا ه ،ااوح ك )4(،المتَهلل اىل ني،احي حدرم،س العمان.
التق اىل اوري،ب من احلجا  ،ال عهلل ااقهللما ما وان يري،ب اا ائ ميريأا،
حبكــف االقــاه الان وــان اـ ق وــلاأ حبكــف اوغراف ــا الاإل ا ال ،التوــى
اىل حـهللال اا حــر ة نياح ـجل اوريــ،ب ،التَوـى بَمامــجل ة ااغـرب ،الحبدــرم،س
العهمان ة ااشرق ،واني من ا ريب بس ااعرب ة ااز اعجل الاإلنيَـاج الاوعيفمـا
ــكانيأا ،تاس ام ــا ز ــرال المريــاف مَيفرقــجل التاس مــهللن القمعــاس حدــر جل،
()1
اءمرها صريعا المرت ب العهللن ال يها.
الهــي األ ن ااىــاحا جل ااريبيفدــجل ربــي احلجــا الاا ـ من ،التشــمى مريــاطق
م،ل احا جل اءَمرس بشهللال احلر القاجل ااا م الي ،ءي من ااز اعجل التق ف
( )4اني ر :حممهلل بن نياصر ااع  ،ي ،معجف ااقو ف ،ج.41/4
( )4اا كري ،معجف ما ا َعجف ،ج144/4؛ اني ر :ع هللاهلل بن مخ ق ،معجف اا مامـجل ،حـهللال
اا مامجل ،ج.41/4
( )1اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.111/1

بما بعض ااق ائى اارعي الااز اعجل احملهللال ال ،التشمى مهللنيأا احا جل مريمـا يـا ان
حاا أا الما ق مشااا اليري،بما عاب ااىاحى.
التشــمى مريــاطق اا،احــاس ااز اع ــجل ءــرقي ااعــا ن المــهلل ،المشــال عمــان
المتَهلل بااقرب من ااى،احى ااشرق جل اابا ا ،ف مـا عـهلل مـن احل،اضـر اهممـا
هجر ،الهـي وع يفـجل اا ـاه تىـ ،ها ااز اعـجل ال َـ،افر ف مـا اإلنيَـاج ،اضـافجل اىل
الي ـ ،ق اــي ح،اــا ،عمــى عاــب اارعــي الترب ــجل األنيعــار ،تاس صــاجل بيفــا س ة
()4
وعي من م،ا ها الاقَوا ها الثقافَما.
ة اوماــجل صــع ءــهلل هلل احلــرا ال ،ــ،ى اارتيفعــاس او ا ــجل ،قا ــى اإلنيَــاج
،ى ما عرمل ة اا من الاا ائ الاا حر ن ،الاا مامجل ،الاا،احاس ااقا اجل.
عما ح اتما االقَوا جل عاب اارعي االي قى ة ااو  ،التى ،مع مـه
ق ائى عرب جل الن اي تري ف ا ي معما اال ،حـهللها ،اغَمـا ااعرب ـجل الاحـهللال
الثقافَما مَري،عجل الاعرافما مَقا بجل.
عرب عاب اليه اإلالال، ،ى اخسل قا اجل مـن ااغربـا ة ااـهللن بااهلل يـجل
األالىل ،ال كعــر اايفــرس ة اا حــر ن ،الة اا ـ من هريــام اخــسل حمــهللال ال مــن
اايفرس الاحل شجل واني،ا َريا ع،ن ااىـا جل ة ح،اضـرها ق ـى م عـث اار ـ،ل
()4
.
( )4اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب144؛ اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.111/4
( )4اني ر :ع هللاارمحن ااشجاع ،اا من ة صهلل اإل سر ،ب .41

واني ااك انياس ااق ا جل تشكى ااكَى اا شر جل المريما ااقـ،ال ااعىـكر جل
تىــ ،ب ــريمف ااوــسس احلىــريجل اح ا أنيــا ،الااريزاعــاس ااق ،ــجل الاحلــرالب اح ا أنيــا
اخرى.
عو َمف ف ما ب ريمف ق ،جل الءهلل هللالَ ،يفاخرالن برتص،اف الانيىابمف.
التريـ ـ ق ائـــى ااعـــرب اىل قىـــمل ئ ىـــل ب عـــجل المدـــر ،الهـــف ااعـــرب
(ااعهللنياني ــجل) ،المــن اءــمر ق ائاــما قــر ل الوريانيــجل الا ــهلل القـ ق المتـ ف الهــ،ا ن
ال

يفان ،المن اءمر ق ائى ب عجل (ااقح اني ـجل) بكـر التغاـ الاألالس الاخلـز ج
()4

اليم ريجل ال ا ف ،الق ائى اا من الخزاعجل.

بعــض ااك انيــاس ااق ا ــجل واني ـ تىــكن احل،اضــر ،ال اا َمــا تع ـ ل ح ــاال
اا ا جل الاا حال .واني األم جل الاومى تى ،ان بس ااعـرب وافـجل الن ا ـَعريا ،
ال

كــن اهاــما يــهلل ر ن ب،ضــعمف اا

عــي ة تام اازمــان بــرتي مريافىــجل مــ

جمــاال مف مــن اصــحاب احلدــا اس األخــرى وــاايفرس الااــرالر ،الخو،صأــا ة
جمــاالس ااَعا ـ ف الاحلدــا ال واا ـ الااعمــا ال ال يهــا مــن مق،مــاس احلدــا ال
ااا ـــجل اا شـــر جل ،الوـــلاأ ة او،انيـ ـ االقَوـــا جل الااعىـــكر جل الااى ا ـ ـ جل
الي،اني ااق،ال اابَايفجل.
وــان مع ـــف ااعــرب الثريــ ل تريَشـــر ب ــريمف ع ـــا ال األصــريار الاـــا مراوـــز
مشــم ،ال ة بــس ااعــرب وافــجل ،يفِــهللالن اا مــا ا قــهللم،ا اــا ااع ــا ال الااقــرابل
ال ا ،ن مريما ااع،ن الااىاعهللال وى حى طر قَه ،ال تىاف مريما مري قـجل ة
بس ااعرب عاب اإلطـسق حَـب مكـجل مـ،طن احلري يف ـجل ،القـهلل اءـَمرس اصـريار
( )4ابن حزر األنيهللاىي ،المرال انيىاب ااعرب ،ب .1

مع ريجل اهلل مف ،ال تورها ة ااقرآن ااكر ف ،قال ـــ تعـاىل ـــ ( :ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ) [ااريجف].

القـــال ـــــ تعـــاىل ـــــ( :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ) [ني.] ،
الهيِهللُس جمم،عاس من م ، ،تروزالا ة مري قجل ااهلل ريـجل ااريـ ،ال ( عـرب) الة
خ ل ،الهي ق ائى م ،ـجل مشـم ،ال مـريمف بريـ ،ق ريقـاع البريـ ،ااريدـي البريـ ،قر ـجل
الواني،ا ىكري،ن ااهلل ريجل ،اضافجل اىل م ،خ ل الت ما الفِهللُم الالا ي ااقـرى،
()4
اال ن شكا،ن قمعأا ال ىَمان به.
وما اليـهلل بعـض افـرا الجمم،عـاس عرفـ،ا بـاا،ااي ،عـ ،الن ألصـ،ل ـي
عرب ــجل ــــ ة ااغاا ـ ــــ ة جَا ـ ااراوــز احلدــر جل ،القــهلل ءــا و اايف ــاس
اابَايفجل من عرب ال م ،الم،الٍس ة احهللاث ااىيال ااري  ،جل الن ا َعريا .
القهلل انيَشرس ااريوراني جل بل بعض ااق ائى ااعرب جل ،الواني مران من اهـف
()4
مراوزها ة بس ااعرب.
ومــا عمـ ااريوــراني جل ق ائــى مع ريــجل معــى قدــاعجل حبكــف قربمــا مــن بــس
()1
اارالر ،المت ف التغا ال يها.
واني ااريوراني جل بل ااعرب وغيهف قهلل تعرض ااَحر

الحت،ا اىل

( )4صابر طع مجل ،ااَا اا م ،ي ااعار ،ج41/4؛
الاني ـــر :حممـــ ،ءـــاور ،ااَـــا اإل ـــسمي " 4ق ـــى اا ععـــجل" ،ل 1ـــــ بـــيالس :ااكَـ ـ
اإل سمي 4141هـ.
( )4ايــ  :حممـــهلل بـــن عـــ،ن ااعَـ ـ  ،مـــران ة عوـــر ااري ـــ،ال الاخلسفـــجل ااراءـــهللال ،ـــااجل
مايىَي مقهللمجل اقىف ااَا الاحلدا ال ،يامعجل اإلمار حممهلل بن ع ،اإل سم جل ،ااعـار
اوامعي 4114هـ ،ي مريش ،ال.
( )1عمر ضا وحااجل ،معجف ق ائى ااعرب ااقهللميجل الاحلهلل عجل ،ج.111/1

ىمف ال ه انيمف ال قهللم،ن
الثري جل ،ع هللالن ف ما ع ىب ابن مر ف ال قهلل ،ن قىه ُ
االامرهف عاب االامر اهلل ،قال ــ تعاىل ــ( :ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [ااَ،بجل].
القهلل عهرمل نيوـا ى ااعـرب بشـي مـن ااعاـف الااعقافـجل اوعـر مـن يهـف مـن
اجملم،عاس الت ا ا،ا ثقافَمف م اارالر العرب ااشار الااعراق الخو،صأا ااريـات ال
()4

الااغىا ريجل.

التَــرتثر وــعيأا باحل ــاال ااهلل ري ــجل الااعَقــهللاس ااىــائهللال ،القــهلل ــا بــل ااعــرب
الن ا َعريا ءرب اخلمـر الاعـ اا ىـر الاوـى ااربـا ،ومـا وـان ااريـال ال
()4

َ ،ع،ن عن اازنيا ،االي واني احلرائر تكرهه.

الوان بعض مريمف قَى االال ه خش جل امسق ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ )
[اإل را ] )1(.الة بعدمف نيزل ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ )
[ااَك ،ر].

()1

ومــا وــاني،ا كرهــ،ن اا ريــاس ،قــال ــــ تعــاىل ــــ( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
( )4ي،ا عاي ،اايفوى ة تا

ااعرب ق ى اإل سر ،ج.111 ،411/1

( )4اي  :حمم ،ءكري األا ،ي ،با،د اإل ب ة معرفجل اح،ال ااعرب ،ج.1/4
( )1اني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4446/4
( )1اني ر :ابن وعي التيفىيه ،ج.4161/4

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ) [ااريحى].

()4

الال  ،ث،نيمن( )4وما واني،ا عهلل الن اازالياس بس حـهللال بـى البعـض ااريىـا
()1

تعهلل األ الاج.

وما وان بعدمف اجرت اىل اال َ داع اله ،ان وـ
ة طمـر

ااريـى امـراال ـيه

قــام ف ـه حَــب حتمـى مريــه الاـهللأا م أــا )1(.الهـ ،مــا عـرمل عريــهللهف

بريكا ااـرهذ الهـي ااـراال ااـيت قـ عا مـا الاعـجل مـن ااريـال ،فـ تا محاـ
()1

احلق الاهللها برتحهللهف.

وما وان بعدمف َزالج امراال اب ه و أا عريما الواني،ا

مع،ن بل

األخَل )6(.فجا ااَ،ي ه ااقرآنيي ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ) [ااريىا ].
القهلل اليهللس بعض األخسق الااعا اس احلىريجل عريـهلل ااعـرب ة اواها ـجل مريمـا
اورار ااد

()1

الااشجاعجل الاايفرال جل الق،ال اا هلل مجل الاالوا الح احلر جل.

اما ة جمـال اااغـجل فكانيـ ااعرب ـجل ة االج ق،تمـا الفوـاحَما البس َمـا مـ
( )4اني ر :ابن وعي التيفىيه ،ج.4416/4
( )4ابن وعي ،تيفىي ،ج.4446/4
( )1اني ــر :يــ،ا عاــي اايفوــى ،ج111/1؛ الاني ــر :حــهلل ث عائشــجل عريــهلل اا بــا ي ة صــح حه،
وَاب ااريكا  ،باب ال نيكا اال ب،اي ،ج.414/6
( )1ي،ا عاي ،اايفوى ،ج111/1؛ الاني ر :حـهلل ث عائشـجل عريـهلل اا بـا ي ة صـح حه ،وَـاب
ااريكا  ،باب ال نيكا اال ب،اي ،ج.414/6
( )1اني ر :حمم ،ءكري األا ،ي ،با،د األ ب ،ج.1/4
( )6اني ر :ابن وعي تيفىيه ،ج111/4؛ ي،ا عاي ،اايفوى ،ج.141/1
( )1اني ر :ي،ا عاي ،اايفوى ،ج144/1؛ حمم ،ءكري األا ،ي ،با،د اارار ،ج.16/4

()4

اخَسمل حمهللال ة ااامجاس.

الوان اا ان الاا س جل ءهلل هللال عريهللهف.
وــان اقــ،ى ااشــعرا الاخ ـ اخل ــا الاباـ اا اغــا تالي ءــرمل ة وــى
ااق ائى بس ا َعريا َ ،يفاخرالن بشعرهف ال َريافى،ن بريعرهف ،اغَمف احىن اغـجل
الاباغمــا الافوــحما المــن تاــأ يــا س معجــزال

ــ،ل اهلل  ة وَــاب اهلل،

مَحهلل ــجل اــف ة اقــ،ى يانيـ عريــهللهف ،ومــا وانيـ بس ــجل

ــ،ل اهلل  ة

حهلل عـه ا الع اا س ـجل ،عجــزالا عـن جما اتمــا اال اإلت ـان دعاــما نياه ـأ ان ــرتت،ا

دعــى هــلا ااقــرآن ،قــال ــــ تعــاىل ــــ( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ) [اإل را ].

الما تزال معاقاتمف القوائهللهف الخ مف( )4من ا الع ما ءـمهللته اااغـجل ااعرب ـجل
()1

الابهللعما.

*****

( )4ء،قي ض  ،تا األ ب ااعربي ،ااعور اواهاي ،ب .441
( )4اني ر :امحهلل وي صيف،س ،المرال خ ااعرب ة عو ،ااعرب جل اازاهرال ،اوز األالل.
( )1اني ــر :امحــهلل ااــامشي ،يــ،اهر األ ب ،ج41/4؛ ءــ،قي ضــ  ،تــا األ ب ااعربــي ة
ااعور اواهاي ،الي،ا عاي ،اايفوى ،ج.414/1

ال ءــأ ان ااعــا و ـ ي الالا ـ ال وــع اإلحاطــجل بــه عاــب اليــه ااعمــ،ر،
البااهلل يــجل األالىل ميكــن احلــهلل ث عــن ااريــاطق ااَامخــجل ا ـ س ااعــرب الااــيت
اثــرس التــرتثرس ة عوــر ااىــيال ااري  ،ــجل القــهلل االضــك ااقــرآن ااكــر ف الب

ــا

األالضـــاع ااعامـــجل ااعـــا ة ق،اـــه ـــــ تعـــاىل ـــــ( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ) [اارالر].

الة اارياح جل ااهلل ري جل ،الهي األ اس ااَحكف اا أا ة تورفاس اارياس وانيـ
()4

ااهلل انيَان ااىماال َان اا م ،جل الااريوراني جل تاالتي عاف الوَاب التراث.

انيجل محاما ات اع م ،ب  من ت جل عق،ب ــ ا ـرائ ى ـــ ح ـث انيزاـ عا ـه
ااَــ ،اال ،الوــاني،ا عاــب ااَ،ح ــهلل ،الهيِ ـهللُ ف ـ مف اني ــا ة االقــاس مَيفرقــجل .القــهلل
حرف،ا ااَـ ،اال القَاـ،ا اني ـا هف بغـي حـق ،اءـَمر مـن ماـ،ومف اال ال ـا مان
ااري ل ااواحلل.
تيفرق،ا ة األ ن بعهلل ق،ل الاف ،ح ث اقار قىف مريمف ة عرب الخ ل
انيَ ا أا ا عث ااري

 ،اكريمف يحهللالا العانيهللالا التكلالا الويفرالا العا الا

،ل اهلل اا ع،ث ااعاال ،الخاايف،ا الص جل اني ائمف،

 ،األ ب م اهلل،

اءَمرالا برتنيمــف اهى وَاب ،ح ث اهلل مف ااَ ،اال الاأل يفا اابَايفجل ،اقــرب
اىل احلق مــ ن اا،ثري ل ،الم تاأ ا َحق،ا د اهلل بى ،ا بمف م اهلل
الاتماممف هلل باايفقر الاا بــى ،قال ــ تعاىل ــ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

( )4مت اإلءا ال اىل اا،ثري جل عريهلل ااعرب ،من خسل احلهلل ث عن اح،ال ااعرب ق ـى اإل ـسر مـن
هلا ااكَاب ،الولاأ عريهلل احلهلل ث عن م،طن اار ،ل  ،من هلا ااكَاب.

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﰙ) [ااائهللال]  ،القال ــ تعاىل

ــ ( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ) [ااَ،بجل].
وما انيمف قَا،ا اني ا هف الويفرالا بي اس اهلل الحرف،ها ،قال ــ تعاىل ــ:

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ) [اا قرال].
واني،ا ـــتتالن اارياس بغي حـــق ال ىَ ح،ن ما هف الام،ااف ،قال ــ تعاىل

ــ ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ) [آل عمران].
وما انيمف قهلل ،ا اح ا هف القهللم،ا اق،ااف عاب اهلل الاالامره ،قال ــ تعاىل

ــ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ) [ااَ،بجل].
وما حرف،ا ااَ ،اال عمهللأا ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ) [اا قرال].

الم تاأ فقهلل واني،ا زعم،ن انيَ ا ني آخر اازمان ا َ ع،ه ال عرف،ا
احلق االي بعث به حممهلل  ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [اا قرال].
انيــجل مــن ــزعف ات ــاع ع ىــب  ،مــن اوعــر ااــهلل انياس انيَشــا أا ة ااعوــر
احلاضـــر ،الهـــف فـــرق مَعـــهلل ال ،وانيـ ـ ـــائهللال ة ااشـــار الااعـــراق الموـــر
الاحل شــــجل الاال البــــا اوري،ب ــــجل الااشــــرق جل ،المهللع،مــــجل بقــــ،ال ااــــرالر ااى ا ـــ جل
()4
الااعىكر جل الاااا جل.
الا ى خ،ل اارالر ف ما اىل ت،ث ريمـا الا خـال ااشـرم ف مـا مريـل ااقـرن اارابـ
اا ـ س ي عاــب ــهلل [قى ـ ري ل األوــل] ،ح ــث خري ـ عــن ااَ،ح ــهلل البــهللاس
بـــَرتا ه ااى ـ ك الاص ـ ك مــن ال ع هللااى ـ ك عــهلل خا يأــا عاــب ااعق ــهللال اارمس ــجل
ااكري ىــجل ،الق،تمــا ااى ا ـ جل الاــجل ااــرالر ،الخــهللمما مــن ىا ــريجل ااعــرب اال
ما،م احل شجل ،ال خى ااوراع بل ااريوا ى ة تيفو سس جَايفجل حـ،ل ط عـجل
ااىـ ك ،الاخــل كيفـر بعدـمف بعدأــا الحيــا ب بعدـمف بعدأــا ،ف،قـ ااوــهللار
()4
بل نيوا ى اارالر النيوا ى مور القار ااعهللا ب ريمف.
الوان نيوا ى ااعرب ة اواها جل اا أا من اا عاق جل( )1اال ن رالن ــ
الااع ات باهلل ــ ان اهلل ه ،ااى ك الا ق ابريأا ،الهف اال ن عا مف ااقرآن،
قال ــ تعاىل ــ ( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
( )4اني ر :فا الق ااهللما،يي ،تا األ ان ،ب .111
( )4از هلل من ااعا،ماس اني ر :اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .46
( )1اني ــر :اا ،ــ،عجل اا ىــرال ة األ ــان الااــلاه ااعاصــرال ــــ اار ــان :ااريــهللالال ااعاا ــجل ااشـ اب
اإل سمي ،ب .141

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ) [ ااائهللال].
ومــــا وــــان يــــز مــــن نيوــــا ى فــــا س الااعــــرب الخو،صأــــا ة ااعــــراق
نيىاطرال )4(،الخيَايف،ن عن نيوا ى اارالر الهف ال عأا ومـا قـال اهلل ـــ تعـاىل ـــ:
( ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ) [ااائهللال].
الالاــجل ااقــ،ل ة وــى ات ــاع ااريوــراني جل ة ااعوــر اوــاهاي انيمــف خاــ،ا
اا،ثري جل من اال اب،ابما ق ى بععـجل ااـري  ،وحـااف اا ـ،ر ة ع ـا ال ااىـ ك
الترتا مه.
تقــ،ر انيَمــا عاــب ع ــا ال ااريــا بااهلل يــجل األالىل ،اضــافجل اىل بعــض م ــاهر
اا عــجل وااك،او ـ الااشــمق ال يهــا )4(.واني ـ اــف معابــهللهف اخلاصــجل
ااريَشرال ة ا ران ال ائر بس فـا س ،ح ـث تقـ معمـا الاـجل اايفـرس الحتم مـا
التريشــرها ة وــى ااــا اإلملاط ،ــجل اايفا ـ جل المــا خيدـ اــا ،القــهلل خاـ
بـــس ااعـــرب الانيَشـــرس بااهلل يـــجل األالىل ة مري قـــجل اا حـــر ن ءـــرقي اوز ـــرال
ااعرب ـــجل ،ح ـــث اليـــهلل الاعـــجل مـــن اايفـــرس اثـــرس عاـــب ااىـــكان احملاــ ل،
الانيَشرس معابهللها الما َ عما من ا اطي الومان.
الوانيــ ااز ا ءـــَ جل انيـــجل ـــابقجل اامج ،ـ ـ جل ق ـــى ان اجمل ،ـ ـ جل ت ـــ ،س
()4
عريما.
( )4اني ر :اا، ،عجل اا ىرال ة األ ان الاالاه ااعاصرال ،ب .144
( )4اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .46
( )4ممهللي ق اهلل ،صيف،ال ااىيال ااري  ،جل ،ب .14

انيـــجل الثري ــجل تعَمـــهلل عاـــب ع ـــا ال األصـــريار التقــ ف اـــلاأ اا اوـــى الااعابـــهلل
الخيهللمما ااكمريجل الااىحرال الااشع،ت ن )4(،الواني تريَشر ة ااريهلل الما ال ائمـا
من يري،ب الءرق آ ا اىل ااول.
التقــ،ر هــله ااهلل انيـجل ة عممــف عاــب تعــهلل اآلاــجل الااوــراع ،قــال ــــ تعــاىل ــــ:

(ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [األني ـــا ].
القهلل صاح ما ة م،طريما ااهلل انيجل ااريهللال جل ،اايت ا رقـ ة عـف تعـهلل اآلاـجل
()1

الوعرتما حَب الصا اىل ااس ل عريهللهف.

التهع نهلل اا،ثري جل ااعرب ـجل الع ـا ال األصـريار ـائهللال ة ءـَب اصـقاع بـس ااعـرب،
الخو،صأا ة مكجل ااكرمجل ،اال ان اا عهلل اايفاىيفي

كن بعمـق اا،ثري ـاس

األخــرى ،فاــف تكــن اــهللى ااعــرب ثقافــجل مكَ،بــجل حــ،ل آاــَمف اازع،مــجل الامنــا
وان ة اا ه تقا هللأا اعمب ال عف برتنيما تقرب اىل اهلل.
قال ــ تعاىل ــ ( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [اازمر] ،الاصرالا عاب ااَمىأ

برتصرياممف ،قال ــ تعاىل ــ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ) [ني ،] ،الا رق،ا ة ااَقرب ألصرياممف الاإلءرام

بما ،قال ــ تعاىل ــ( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ

( )4اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .41
( )1اني ر :اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .41

ﮯ ﮰ ) [األنيعار].
الوــاني،ا ريكــرالن اا عــث ،قــال ــــ تعــاىل ــــ ( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ) [اواث جل].
*****

من ااعا،ر اكـى تي عقـى ،ان اار ـ،ل  يـا بـهلل ن ااَ،ح ـهلل ،الاخـسب
ااع ا ال هلل ،الانيه اقار الاجل؛ ا ،ق اا ني امأـا ا ـما بااشـرع الااـهلل ن ،الاقاممـا
بااعهللل ،حَب صا س ة آخر ح اته تاس و ان ق،ي ،متكري بعـهلل الفاتـه 
مــن ان تهىــقذ ااــهللالل اجملــاال ال اــا ،التهدــع بعدــما ،التهى ـ ر عاــب مريــاطق
ءا ــعجل مريمــا؛ اَريشــر ااَ،ح ــهلل ،التهح ــي ااريــاس عاــب ع ــا ال خــااقمف ،بعــهلل ان
رقمف اا غاال الاضا،هف ،البااَااي فسبهلل من ااامـجل ـر عجل باا،ضـ ااى ا ـي
ا س ااعرب الما ياال ها ،ق ى م عث ،ل اهلل .
ق ى ان ني هللا احلهلل ث عن ااهللع،ال اإل سم جل ،الما ت عما مـن ق ـار ااهللالاـجل ،ال
بـــهلل اريـــا ان نياــ ،ف ااامـــجل ـــر عجل بشـــي عـــن احلك،مـــاس الااـــري ف ااـــيت ــ ق
اإل سر، ،ا ة مم ذ اإل سر اوز رال ااعرب جل ،ار ة اا س ااـيت ا ـَ اع
ااىــام،ن فَحمــا النيشــر اإل ــسر ف مــا التري ـ ف ام ،هــا ااهللاخا ــجل خــسل عوــر
اخلايفـــا ااراءـــهلل ن ة فـــا س الااعـــراق ،ار ة ااشـــار الموـــر ال يهـــا؛ حَـــب
نيىَ ان نيهلل م اايفرق بل هله ااري ف اايت واني قائمجل ق ى اإل سر ،البـل
ااَري ف اوهلل هلل اله اا اهللان الاألقاا ف خسل عمهلل اار ،ل  الما تسه.
كــن هريــام ني ــار الاضــك حمــهلل ة اوز ــرال ااعرب ــجل ،الخو،صأــا ة
ال ــ ما ،ال تكـــن هريـــام الاـــجل شـــا اـــا باا ريـــان ،ح ـــث ـــا س األني مـــجل
الاألعـــرامل ااق ا ـــجل ،المــ تاـــأ فقـــهلل عـــرمل ة ال ــ ما اليـــ ،مماكـــجل اــ ين
ـــ،ل اهلل 
حري يفـــجل ،الان وانيــ امس ـــجل ال َدـــك اـــا ني ـــار القـــهلل وَــ
()4
ااكما ه،تال بن عاب احلرييفي.
( )4اني ر :وَ اار ،ل  اا،م ااعا (وَابه ا،ته بن عاي احلرييفي) ،من هلا ااكَاب.

ومــا عهرف ـ مماكــجل ة اا حــر ن ــي الاضــحجل ااعــا ا دأــا ،الان وــان
األ يك انيما خاضـعجل اايفـرس النييفـ،تهف اىل حـهلل وـ ي )4(،القـهلل وَـ اار ـ،ل
 ااكما ااشم[ ،ااريل بن االي ااع هللي] )4(،ااـلي ا ـاف الا ـاف معـه الـ
()1
من ااعرب الاايفرس من اهى اا حر ن.
الال ميكريريــا ــــ ة هــلا ااري ــاق ــــ معاوــجل حــال بــس ااعــرب ااى ا ــ جل اال
ني مما اإل ا جل الن ان نييفرق بل ممااأ واني قائمجل ــ وما ة ااـ من ـــ البـل
مـــهللن تاس طـــاب ا ـــي اقـــى تري مأـــا الا ا ال ومـــا ة مكـــجل الااهلل ريـــجل ق ـــى
اإل ــسر .الال بــهلل اريــا مــن معاوــجل الي ــزال ااحــال ااى ا ـ جل الاإل ا ــجل ااق ائــى
اا هللال جل ااريَشرال ة جَا ااا اوز رال ااعرب جل.
ت،يــهلل ة بــس ااعــرب ااكــعي مــن ااق ائــى ااريَشــرال ،الواني ـ وــى ق اــجل
تريقىف اىل عهللال افبات الب ـ،ن معمـا ابـذ ا ا ـي هـ ،ابـذ ااـهللر الااقرابـجل
بااهلل يجل األالىل ،ال يفرقما هلا اارابذ ا دأا.
الوانيـ وــى ق اــجل تــهلل ر ءـ ،نيما برييفىــما ،الحتــى مشــكستما عــن طر ــق
عمــا ااق اــجل الحكاممــا .الهــله ااق ائــى ة ااعــا ال تــرفض اخلدــ،ع اَري ـ ف
ا ي معل ،اال انيه ،يهلل ة وى ق اجل ع ف مع ،ن تم اا ه عريـهلل احلايـجل،
ف َشاال الن ف ما ب ريمف ،ال َبلالن قرا أا الاع أا ة جماق تاأ ااش )1(،المـ
( )4اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب .11
( )4اني ــر :وَــ اار ــ،ل  ااــ،م ااعــا (وَابــه اامريــل بــن ــاالي ااع ــهللي) ،مــن هــلا
ااكَاب.
( )1اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب  11ــ .14
( . )1صــاو امحــهلل ااعاــي ،حماضــراس ة تــا ااعــرب ،اوــز األالل "ااهللالاــجل ااعرب ــجل ق ــى
اإل سر" ،ج ،411/4بهللالن مكان اا 4164 :ر؛
 .ص حي ااواو ،ااري ف اإل سم جل نيشرتتما الت  ،ها ،ل 1ــ بيالس4114 :ر ،ب .14

تاأ ف نيه تكن هريام يماس مس ـجل ترييف ل ـجل تقـ،ر برتع ـا اإل ا ال الااَري ـ ف
المَابعــجل األالامــر ،ات كــن هريـــام م ،يفــ،ن مع ريــ،ن اال الاال ــن اال مـــا اىل
تاأ )4(،اال انيه ة حال تعرن ااق اجل اج،ر معا من احهللى ااق ائـى األخـرى،
وعــا ال ااعــرب ة ااعوــر اوــاهاي ،ف ـ ن ااق اــجل بكاماــما تم ـ ااــهللفاع عــن
نييفىما التىَعهلل ا ـَعهللا أا وـامسو اعـى هـله األمـ ، ،الهكـلا ف نيريـا ال ميكـن
ان نيامق ني امأا ا أا مع ريأا اـهللى هـله ااق ائـى ميكـن ان ،يـه فـجل األمـ،
بهللقجل ة ء ،ن ااق اجل.
القـــهلل يـــرس ة اوز ـــرال ااعرب ـــجل عـــهللال حمـــاالالس ة بعـــض ااق ائـــى إلقامـــجل
مماكجل اال ني ار ماكي ،عـن طر ـق تَـ ،ا احـهلل افـرا ااق اـجل ماكوـا ،اال ان
مع ف هله احملاالالس

()4

تريجك ،وما حهللث ة بين حري يفجل.

ال بهلل اريـا مـن اإلاـار دـا وانيـ عا ـه األحـ،ال ااى ا ـ جل ة مكـجل الااهلل ريـجل
ق ى اإل ـسر ،الوـان هريـام تـرتثي اـله األحـ،ال عاـب بعـض ت

قـاس ااـري ف

اإل سم جل ف ما بعهلل ،خو،صأا ان مكجل الااهلل ريجل ا ن اإل سر األالىل.
و انيــ تعــ ل ة مكــجل المــا ح،اــا ق ــى اإل ــسر بعــض ااق ائــى اهممــا
قــر ل )1(.المكــجل مريــل ااقــهللر وانيـ مقهلل ــجل اــهللى ااعــرب عم،مأــا ،يفِــهلل اا مــا
احلجاج من جَاـ بـس ااعـرب ،ال بـلاأ فمـي تاس مكانيـجل الحرمـجل خاصـجل،
وما ان اهى مكجل واني،ا قا أا حاتقل ريَقا،ن ااَجا ال بل ااـ من الاحلجـا
( )4م،اــ،ي :س .ا .ق .حىــ ين ،اإل ا ال ااعرب ــجل ،ترالــجل  .ابــراه ف امحــهلل ااعــهللالي ،مرايعــجل
ع هللااعز ز ع هللاخلااق ،مكَ جل ااقاهرال (بهللالن تا ) ،ب .41
( . )4صاو امحهلل ااعاي ،ااري ااىابق ،ج.464/4
( )1ااىــع ،ي :ابــ ،احلىــن عاــي بــن احلىــل ،مــرالج ااــله المعــا ن اوــ،هر ،ترت ـ الضـ ذ
ا عهلل ا ر ،ل 4ــ بيالس :ا األنيهللاق 4111هـ4111/ر ،ج.11/4
،

الااشــار الااعــراق ال يهــا ،ف مــا عــرمل برحاــجل ااشــَا الااو ـ  )4(،ااــيت اءــا

اا ما ااقـرآن ااكـر ف ة ق،اـه ـــ تعـاىل ـــ( :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ) [قر ل] .

الهــف بــلاأ كَى ـ ،ن خــلاس
األخرى،

ا ـ جل الايَماع ــجل مت ــزهف عــن ااق ائــى

ف ان اا اب ااعـار ة مكـجل وـان شـ ه ااري ـار ااق اـي ،ح ـث ال

ت،يهلل حك،مجل مروز جل مع ريجل مى ،اجل عـن ا ا ال اا اـهلل التري ممـا ،الهريـام مـا
عرمل بـ( ا ااريهللالال)

َم ف ما و ـا ااقـ،ر مـن قـر ل َ ـاحع،ن ف مـا حـ،ل

اهــف ء ـ ،نيمف احلرب ــجل الااليَماع ــجل الااَجا ــجل )4(،ومــا ان هريــام ايَماعــاس
اخــرى ياني ــجل تريــاقِل ف مــا هــله األمــ ، ،تعقــهلل ة ااغااــ ة حاقــاس حــ،ل
ااكع جل )1(،اال انيه

تكن هريـام ا ا ال ترييف ل ـجل تقـ،ر باامـار ااَيفـق عا مـا اال

ة األحـــ،ال ااريـــا ال ،فمـــعسو ة حـــال احلـــرب ع ـــ،ن اارا ـــجل اىل ءـــب

اال

اءــباب مع ــريل ،الة حــال ااَيفــاالن م ـ ق ائــى مع ريــجل اعقــهلل حا ـ  ،هبَــا
اءباب مع ري،ن ق،م،ن بَرييف ـل ااممـجل )1(،ومـا وـان هريـام قـ،ا جَوـ،ن
بق ا ال ااق،افـى ااَجا ـجل ،امـا مـا عـهللا تاـأ فـس نيكـا نيامـق ني امأـا

ا ـ أا

مع ريأا ـهلل ر ءـ ،ن اا اـهلل ا ا ال واماـجل ،ومـا ة بعـض اامااـأ اجملـاال ال اـ س
س
ااعرب ،بى عاب ااعكـق نيـرى اهـى مكـجل رفدـ،ن ان مياكـ،ا عاـ مف يـ و
( ) 4اني ر :اا، ،ي ،حممهلل بن ع ـهللاهلل ااعـرالمل بــــ(ول ) ،حاـجل ااشـَا الااوـ  ،حتق ـق
حممهلل ع هلل اا ري االي ،ل 4ــ بيالس :ااكَ اإل سمي اا اعجل الااريشر 4111هـ؛
احلا ىي :ني،امل بن صاو ،حاجل ااشَا الااو ــ قر ل المريمجما ااَجا ي الاالقَوـا ي ـــ
ل4141 ،4هـ . ،ر.
( )4ي،ا عاي :اايفوى ة تا ااعرب ق ى اإل سر ،ج.11/1
( )1م،ا،ي .س .ا .حى ين :اإل ا ال ااعرب جل ،ب .41
( )1ص حي ااواو :ااري ف اإل سم جل ،ب .16

()4

مريمف ا اه (ق ور اارالر) ال َمكم،ن به.

()4

الاعى تاأ مما اعهلل عاب الي ،اا اف الاايفىا ة اجملَم ااكي.

اما ة ااهلل ريجل ااري ،ال ،فكان اا،ض جَايفوا عـن مكـجل اىل حـهلل مـا ،ح ـث
وان ىكن ااهلل ريجل خا ذ من ااعرب من األالس الاخلـز ج الالاعـاس جَايفـجل
مــن اا مــ )1(، ،عاــب ا ــمف بريــ ،ق ريقــاع البريــ ،ااريدــي البريــ ،قر ــجل ،القــهلل وــان
اــلا ااَريــ،ع ة ااىــكان ال وـ ي ة اض ـ راب األمــ ،ف مــا ،العــهللر اليــ،
ني ــار

ا ــي حيكــف ااهلل ريــجل ق ــى اإل ــسر ،فمريــام اض ـ راباس مَكــر ال
()1

ني ـرأا ااحــرالب ااــيت وانيـ تقــ،ر بــل األالس الاخلــز ج بــل احلــل الاآلخــر،
بَحر ض من م ،ااهلل ريجل.

امــا مــ ،ااهلل ريــجل انييفىــمف فكــان اــهلل مف ءــي مــن ااَري ـ ف ااــهللاخاي ف مــا
ب ــريمف ،ــهللل عاــب تاــأ انيَشــا حوــ،نيمف التري ممــا ،الاليــ ،عمــا حمــهلل ن
َحهللث،ن بامسمف.
البااريى ـ جل ااعــرب ة ااهلل ريــجل مــن األالس الاخلــز ج ،فقــهلل وــاني،ا ة ااغاا ـ
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،ـجل ،ج ،411/4حاءـ جل ()4؛ الابـن ح ـ  ،ااريمـق ة اخ ـا قـر ل،
ب 411؛ الاازبيي ،نيى قر ل ،ب 444؛
ءـــا  :ال مل ،اجملَمــ ااعربـــي ق ـــى اإل ـــسر ـــــ ااقـــاهرال :ا ااكَــ احلهلل عـــجل 4111ر،
ب.411
( )4حمم ،ءاور ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .11
( )1يــ،ا عاــي ،اايفوــى ،ج414/1؛ حممــهلل ااع ــهلل اخل ــراالي ،ااهلل ريــجل ة ااعوــر اوــاهاي،
ب.61 ،11
( )1ي،ا عاي ،اايفوى ،ج411/1؛ ص حي ااوـاو ،ااـري ف اإل ـسم جل ،ب 11؛ حممـهلل ااع ـهلل
اخل راالي ،ااهلل ريجل ة ااعور اواهاي ،ب .416

عَمــهللالن عاــب ااَري ـ ف ااق اــي ااىــائهلل عريــهلل األعــراب ة اا ــ،ا ي،

ــف انيمــف

كان مهللن القرى اال انيمف تري م أا و غ،ن بااو غجل ااق ا جل ،البـلاأ ـمى
عاب اا م ،ااى رال عا مف )4(،الا قـاع ااشـكسس ب ـريمف ،الا ـَمر اا،ضـ ة
ااهلل ريـجل الن ا ا ال اال تري ـ ف مىـ ،ل عـن ءـ ،ن اا اـهلل الموـاحلما اابَايفـجل حَــب
م ،اإل سر.
*****

( . )4حممــهلل عمــا ال ،اإل ــسر الفاىــيفجل احلكــف ،ل 4ــــ بــيالس :اات ىــجل ااعرب ــجل ااهلل ا ــاس
الااريشر 4111ر ،ب .14

واني قائمجل ق ى اإل سر ة مهلل ريجل احلـيال ة ااعـراق ة ااريـاطق اجملـاال ال
اايفــــراس ،ىــــكريما ااعــــرب اضــــافجل اىل بعــــض اايفــــرس الاألني ــــال )4(،اال ان
ااى رال ف ما واني اامريات ال الما،ومف ،الواني،ا خيدع،ن اكىرى فـا س
خد،عأا تامأا ،حَب انيه ميكريريا ان ني اق عا مف تىم جل (عـرب اايفـرس) .اال ان
كان احليال ة ااغاا من ااريوـا ى )4(،البمـلا خيـاايف،ن اايفـرس ة ااهلل انيـجل.
ال ميري هلا مـن ت ع ـَمف اايفـرس ،المـن اءـمر ماـ،ومف (ااريعمـان بـن ااريـل )
ااـــلي قـــار وىـــرى فـــا س ب عهللامـــه حتــ اقـــهللار اايف اـــجل ح ريمـــا قـــرا عاـــب
جاايفَــه )1(،الهــلا ع ريــا الاــجل ق ،ــجل عاــب حتكــف اايفــرس بمــتال اااــ،م،
ال عَقــهلل وــعي مــن ااــت خل ان مماكــجل احلــيال قامـ بغــرن محا ــجل احلــهللال
ااغرب ـجل ا ملاط ،ـجل اايفا ـ جل مـن هجمـاس األعـراب ،بـى ان اوعـر ااوــا
ااعرب جل تىمي ماأ احليال اح انيأا عامى وىرى عاب احليال( )1التعهلله الاا أـا مـن
ق ى وىرى عاب هله اا س .
( )4ي ،يي هللان ،ااعرب ق ى اإل سر ،مرايعجل التعا ق  .حىل متنيق ــ ااقـاهرال :ا ااـسل
(بهللالن تا ) ،ب .441
( . )4ص حي ااواو ،ااري ف اإل سم جل ،ب 1؛
ي ،يي هللان ،ااري ااىابق ،ب .441
( )1ااىع ،ي ،مرالج االه  ،ج.11/4
ااى ـ هلل ع ــهللااعز ز ااىــا  ،تــا ااعــرب ق ــى اإل ــسر ــــ اإل ــكريهلل جل :مت ىــجل ء ـ اب
اوامعجل (بهللالن تا ) ،ب 411؛ ي،ا عاي ،اايفوى ،ج.411/1
( )1اب : ، ،عق،ب بن ابراه ف ،وَاب اخلراج ،نيشره قوي حمـ ااـهلل ن اخل ـ  ،ل 1ـــ
ااقــاهرال :اا عــجل ااىــايف جل 4116هـــ ،ب 411؛ الاا ـ ست ي :اب،احلىــن امحــهلل بــن حي ــب بــن
يابر ،فَ ،اا اهللان ــ بيالس :ا ااكَ ااعام جل 4111هـ ،ب .411

القــهلل اءــَ أ ااىــام،ن مـ مماكــجل احلــيال اثريــا اايفــَك اإل ــسمي ااعــراق،
الا َ اع خااهلل بـن اا،ا ـهلل  ان ـهللخى احلـيال بعـهلل ان صـاو الاا مـا مـن ق ـى
وىــرى (ا ــاس بــن ق وــجل اا ــائي) )4(،القــهلل واني ـ هــله ااماكــجل مىــرحأا
ااعهلل ـهلل مــن ااعما ــاس احلرب ــجل ااــيت القعـ ة بهللا ــجل اا ععــجل ااري  ،ــجل بــل اايفــرس
الاارالر )4(،ني رأا اقربما من احلهللال بل ااهللالاَل.
اما ااَري ف اإل ا ي ة هله ااماكـجل فـس ءـأ انيـه وـان قائمأـا ،اال انيـه ال
ميكريريا حتهلل هلل هلا ااري ار بهللقجل ،عاـب ااـر ف مـن معرفَريـا بـرتن هريـام ماكوـا
مع ريأــا ــهلل ر ءـ ،ن هــله ااـ س  ،عاالنيــه بعــض ااقــ،ا الجمم،عــاس وـ يال مــن
()1

اوري، ،

ىَعل بمف ماـأ احلـيال ة حرالبـه ااـيت وانيـ ة ااغااـ م،يمـجل
()1

اواو مماكجل اايفرس.

اليهللس مماكجل ااغىا ريجل ة ااشار ق ى اإل سر بيف ال ط ،اـجل )1(،القـهلل تـر
ا ــف هــله ااماكــجل ااعرب ــجل وــعيأا ة ااوــا اإل ــسم جل؛ ني ـرأا ال ت اطمــا
ااشــهلل هلل باألحــهللاث ااع مــجل ااــيت صــاح

اايفــَك اإل ــسمي ة بــس ااشــار،
 ،اخلراج ،ب .411

( )4اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب  ،411اب، ،
( )4ي ،يي هللان ،ااوهلل ااىابق ،ب 414؛
الاني ر :الاهلل ا ه حممهلل ،يز رال ااعـرب موـي ا ن الامـجل (ق ـى اإل ـسر) ،ل 4ـــ اار ـان:
م اب اايفر ق 4141هـ ،ب .461
( . )1صاو امحهلل ااعاي ،حماضراس ة تا ااعرب ،ج.16/4
( ) 1ني ريا فكَ ،ب غ،ايف ىك ا ،ااعرب عاب حـهللال ب زني ـجل الا ـران مـن ااقـرن اارابـ اىل ااقـرن
ااىا س اا س ي ،نيقاه عن اارال جل صس ااهلل ن ععمان هاءف ،ااك : ،اجملاق اا،طين
اايفري،ن الاآل اب 4141هـ4111 /ر ،ب.11
( )1حممهلل امحهلل بامش ى ،ااعرب ة ااشـار ق ـى اإل ـسر ،اا عـجل األالىل ـــ بـيالس :ا اايفكـر
4111هـ4111/ر ،ب .416

ح ــث ان ا ت ــال هــله ااماكــجل بــاارالر ،يعــى ااــرالر ــهللفع،ن بمــف عــهللال مــراس
ا،ايمجل اوـ ل اإل ـسمي اايفـاتك ة معـا م عهلل ـهللال ،مرييفـر ن اال مشـا ول
اارالر (حبكف انيَمف) ة تاأ ااعا م ،واايم،م ال يها.
القهلل وان ااغىا ـريجل حكامأـا عاـب مريـاطق حمـهلل ال ة ااشـار ءـ ه مىـَقاجل
مروزهــا مشــق ،اال انيمــف وــاني،ا خيدــع،ن ااــ،م ااــرالر خدــ،عأا وــامسو،
()4

ال عهللالن يز أا من مماكجل اارالر ،ال عل ما،ومف من ق ى ماأ اارالر نييفىـه،

ال ىـــَيف هلل مـــريمف ااـــرالر عىـــكر أا ،ح ـــث ىـــَبهللم،نيمف بااهلل يـــجل األالىل ة
م،ايمـــجل ااريـــات ال ة احلـــيال ااـــل ن وـــاني،ا وـــعيأا مـــا عَـــهللالن عاـــب احلـــهللال
()4

ااشرق جل اارالر.

ال قــهلل اني ـ مماكــجل ااغىا ــريجل بااريوــراني جل ،الهــي ااــهلل ن اارمســي ااهللالاــجل
اا زني ـــجل ،اال انيـــه وـــان هريـــام خـــسمل مـــله ب ريممـــا )1(،المــ تاـــأ فقـــهلل
ا َيفا مريمف ااـرالر ة ضـ ذ احلـهللال ااشـرق جل الاوري،ب ـجل إلملاطـَ ،مف ممـا
اي بس ااعـرب الااىا ـاني ل )1(،ومـا اءـ و،ا مـ ااـرالر ة صـهلل هجمـاس
ااىامل عاب ااشار اثريا اايفَ،حاس اإل سم جل اَاأ اا س .
( )4ااىع ،ي ،مرالج االه  ،ج11/4؛ حممهلل امحهلل بامش ى ،ااري ااىابق ،ب .411
( )4ابــن خاــهللالن :ع ــهللاارمحن بــن حممــهلل احلدــرمي ااغربــي ،تــا ابــن خاــهللالن ااىــمب ااعــل
ال ـــ،ان اا َـــهللا الاخلـــل ـــــ بـــيالس :مت ىـــجل األعامـــي 4114هــــ4114 /ر ،ج411/4؛ ااىــ هلل
ع هللااعز ز ا  ،ا اس ة تا ااعرب ق ى اإل سر ،ب 411؛ حممـهلل امحـهلل بامش ـى،
ااري ااىابق ،ب 444؛ ي،ا عاي ،اايفوى ،ج.111/1
( . )1صـ حي ااوــاو ،ااــري ف اإل ــسم جل ،ب 14؛ الحممــهلل امحــهلل بامش ــى ،ااريـ ااىــابق،
ب .446
( )1ني ريا فكَ ،ب غ،ا يفى ك ا ،ااري ااىابق ،ب 441؛
 .صاو امحهلل ااعاي ،حماضراس ة تا ااعرب ،ج.16/4

القــهلل تــر ااكــعي مــن ااشــعرا ااعــرب عاــب ماــ،م ااغىا ــريجل ة ااشــار،
ما حل ،الحيف

بعض قوـائهللهف ءـ أا مـن تـا

()4

هـتال اااـ،م،

ـي انيـه

وــع عا ريــا معرفــجل احلــال اإل ا ــجل اــله ااهللالاــجل ،اال انيــه ميكريريــا ان نيعــهللها
يــز أا مــن املاط ،ــجل ااــرالر ،التري ممــا ااعــار ،الني اــق عا ـ مف تىــم جل (عــرب
اارالر) ،ال هللال ان ااراوز اارئ ى جل احملوريجل ة بس ااشار اايت تق ة ني ـاق
مماكـــجل ااغىا ـــريجل وانيــ تـــهللا بوـــيفجل م اءـــرال مـــن ق ـــى مـــ ،يفل تـــابعل
()4

ااقى ري ري جل.

()1

القهلل وان آخر ماـ،م ااغىا ـريجل ة ااشـار هـ[ ،يُ ُاـجل بـن األ مـف ااغىـانيي]

االي قاالر ااىامل الاء م اىل ياني اارالر ة معروجل اايم،م ال يها ،ثف
اعاـن ا ــسمه ف مـا بعــهلل ،اال انيــه ا تـهلل حــل ا ا عمــر ان قـَ

مريــه ألعرابــي

بـا مه ،فمرب اىل ااقى ري ري جل العا اىل ااريوراني جل البقي عا مـا حَـب مـاس،
ريجل ثسث المخىل من ااجرال( )1الوانيـ نيما ـجل مماكـجل ااغىا ـريجل ة اا،قـ
االي انيَمـ ف ـه ـ رال ااـرالر عاـب ااشـار بعـهلل اايفـَك اإل ـسمي ااع ـ ف ا ـار
عمر بن اخل اب .
قام ة اا من ة اواها جل ممااأ عرب جل اءَمرس بق،تمـا التعـهلل س ما،ومـا،
اال ان األحــ،ال ة اا ـ من ق ــى اإل ــسر قــهلل تغــيس ،ات ا ــَ،ىل عا مــا األح ــاش
( . )4ااى هلل ع هللااعز ز ااىا  ،ااوهلل ااىابق ،ب .444
( . )4صــاو امحــهلل ااعاــي ،حماضــراس ة تــا ااعــرب ،ج16/4؛  .يــ،ا عاــي ،اايفوــى،
ج.141/1
( )1اني ر :تيفاصـ ى قوـَه عريـهلل توـر وَـاب اار ـ،ل اا ـه  ة م،ضـ،ع وَـ اار ـ،ل 
اا،م ااعا  ،من هلا ااكَاب.
( )1ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج61/1؛ ااى هلل ع هللااعز ز ااىا  ،ااري ااىابق ،ب .446

بَحــر ض مــن ااــرالر ،النيــا ع،ا اهــى اا ـ س مــن ااعــرب ،اضــافجل اىل اايفــرس المــن
ري،ب عريمف ،الوان الا ااَريا ع ال و ي ة اض راب األح،ال ة هـله ااري قـجل
بعهلل ق،ل حكف احلمي ل عاب هلل األح اش )4(،المن ثف ت،ىل األح ـاش حكـف
ااـ من اـهلل،ال مــن ااــزمن ،ا ــَ اع،ا خساــا ان ميــهللالا ــا انيمف اىل مريــاطق تمامــجل
اجملاال ال اا من ،الحاالا،ا اا،ص،ل اىل مكجل اـ،ال حا ثـجل اايف ـى( )4ااـيت ال س ة
ااقرآن ااكر ف.
واني معاماجل األح اش ااَعىيف جل ألهى ااـ من افعأـا اـف ا اـ ااريجـهللال مـن
فا س اامىاعهللال عاـب طـر األح ـاش مـن ااـ من )1(.القـهلل قـار وىـرى ب ـال
جمم،عــجل و ـ يال مــن ااىــايل اايفــرس اىل بــس اا ـ من ا ــَ اع،ا دىــاعهللال
ااىــكان احملاـ ل طــر األح ــاش مــن ااـ من الاقامــجل حك،مــجل مشـ وجل بــل
ااعــرب مــن اهــى ااـ من الاايفــرس ااــل ن ا ــامف وىــرى ،يعاــ،ا ئا ــَما اىل
ــ بـــن تي ـــزن احلمـــيي ااـــلي ا ـــث اال قاــ سو حَـــب ا ـــَ اع بعـــض
األح ــاش قَاــه اــجل )1(،الانيقدــب بــلاأ ماــأ محــي ،الصــا س اا ـ من برت ــهللي
عمــال مــن اايفــرس( )1ا ــَمرالا عا مـــا حَــب هــاير اار ــ،ل  ،فرت ـــى اىل
حاوف اا من [باتان] فرت اف ،الا اف من وان معه من األبريـا ( )6ال خاـ ااـ من
( . )4ااى ـ هلل ع ــهللااعز ز ااىــا  ،ااري ـ ااىــابق ،ب 414؛  .صــاو امحــهلل ااعاــي ،ااري ـ
ااىابق ،ب .41
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.14/4
( )1ااىـ هلل ع ــهللااعز ز ــا  ،ااريـ ااىــابق ،ب 416؛  .يــ،ا عاــي ،اايفوــى ،ج146/1؛ .
صاو امحهلل ااعاي ،ااري ااىابق ،ب .14
( )1يـ،ا عاــي ،اايفوــى ،ب 141؛  .صــاو امحـهلل ااعاــي ،ااريـ ااىــابق ،ب14؛  .ااىـ هلل
ع هللااعز ز ااىا  ،ااري ااىابق ،ب.414
( )1ااىـع ،ي ،مـرالج ااـله  ،ج11/4؛  .صـاو امحـهلل ااعاـي ،ااريـ ااىـابق ،ب14؛ يــ،ا
عاي ،اايفوى ،ب .141
( )6ابن هشار ،ااوهلل ااىابق ،ج.61/4

ة اإل سر ،الاص ك اا ال هـا اارئ ىـي ،ثـف حـهللث نيكىـجل اثريـا ااـر ال حـل
خــرج األ ــ ،ااعريىــي ااكــلاب مَري أــا ،اال ان ااىــامل مــن اايفــرس البعــض
ااق ائى األخرى ممن بقي مـريمف عاـب ا ـسمه ا ـَ اع،ا ااقدـا عاـب األ ـ،
ااعريىي ااكلاب )4(،الاعا ال اا من اىل اإل سر.
قامـ ف مــا الاــجل ق ،ــجل مريــل ااقــهللر مــرس دراحــى حدــا جل مَ ــ ،ال ة تاــأ
األ ار ،اال ان ما ممريا معرفَـه عـن مماكـجل فـا س هـ ،ااىـري،اس األخـيال ااـيت
ـ ق احَكــام هــله ااهللالاــجل باإل ــسر عــن طر ــق اايفَــ ، ،الحماالاــجل معرفــجل
ط عجل هله ااهللالاجل الااري ف ااىائهللال ف ما باخَوا ءهلل هلل.
قار ني ار احلكف ة فا س عاب تري ف ماكي ا َ هللا ي ط قـي مي ـز بـل
اارياس ،فاااأ ااىا انيي ة ني رهف صـاح حـق ااـي ىـَ

ان يفـرن مـا

ر ــهلل مــن ني ــار الان ،قـ مــا شــا مــن عق،بــاس ة حــق جاايف ــه )4(،ومــا ان
اااــأ اايفا ــي شــرمل برييفىــه عاــب بقــا ااَيفرقــجل بــل ااريــاس الاأل ــر حى ـ
ااري ــار اا قــي اا،ضــ،ع ،الوــى مــن حيــاالل جاايفــجل تاــأ َعــرن اعق،بــاس
خ ــيال قــهلل توــى اىل ااقَــى ،المــن ريَمــي اىل األ ــرال اااك ــجل ال ميكريــه ان
َــزالج مـــن ااعامـــجل الاال تعــرن اَاـــأ ااعق،بـــاس ااوــا مجل )1( .البريـــا عاـــب هـــله
األمف الااا،م ،ج 4ــ ج ،461/1ااقاهرال :اا عـجل

( )4اا لي ،اب ،يعيفر حممهلل بن ير ر ،تا
احلى ري جل (بهللالن تا ).
( )4ص ـ حي ااوــاو ،ااــري ف اإل ــسم جل ،ب14؛ حممــهلل عمــا ال ،اإل ــسر الفاىــيفجل احلكــف،
ب14؛ الل  ،اني قوجل احلدا ال ،ج 4ر  ،4ااشرق األ نيب ،ترالجل حممهلل بهلل ان ،اا عـجل
ااعااعجل ــ ااقاهرال4164 :ر ،ب .14
( . )1حي ب اخلشاب ،تيفىـي اقـهللر نيـ عـن ااـري ف اايفا ـ جل ق ـى اإل ـسر ـــ ااقـاهرال( :بـهللالن
تا ) ،ب 14؛ ص حي ااواو ،ااري ف اإل سم جل ،ب .14

اا َيفرقجل اا ق جل ،وان ااكـعي مـن اا اـف قـ عاـب عا ـا ااهللالاـجل اايفا ـ جل،
العاب اليه اخلو،ب عامجل ااشع .
القــهلل وانيـ ااهللالاــجل تعَمــهلل عاــب يـ ل قــ،ى مــري ف َم ــز افــرا ه عــن بق ــجل
ااريــاس ة ااا ــاس ،الااــزر ااعامــجل ان ــت الا ااَح ــجل اريــال او ـ ل بااىــج،
اــف )4(،ومــا ان اوريــ ،مازمــ،ن بــاح ار قــ،ا هف الاح ـ ار األءــرامل األعاــب
مريمف يجل ،وان اااأ هلل ر فجل ااماكجل برييفىـه ،ىـاعهلله حكـار اا،ال ـاس
الهف ااىم،ن باارا بجل )4(،اضافجل اىل بعض األمرا ة األقـاا ف الهـف مـن مـسم
األ اضــي اا،ا ــعجل ،ال ىــم،ن ااــهللهاقل ،الااــل ن ــ

توــرهف وــعيأا ة

ااوــا اإل ــسم جل اثريــا احلــهلل ث عــن اايفَــ ،ة فــا س ،الال ءــأ ان هــتال
ااهللهاقل واني،ا ت الن امـ ،أا ا ا ـجل

ـهللر موـاحجل ااهللالاـجل ،ال ق،مـ،ن ي ا ـجل
()1

اادرائ من اايفسحل الااعمال الا ااا اىل خز ريجل ااهللالاجل ة ااعاصمجل.
وـي خيــهللم،ا اااــأ الحاءـ َه ة تــرفمف ااع ـ ف ااـلي

كــن اــه ني ــي،

ح ث اءَمر عن ماـ،م اايفـرس العمـف ااكريـ ،الااـلخائر الا ـرافمف ااشـهلل هلل
ة ااسبق الاألطعمجل حَب وان درب بمف ااعى )1(،بـى ان ااـهللهاقل انييفىـمف
واني،ا رييفق،ن اارييفقاس اا ائاجل عاب الاتمف الءم،اتمف.
الوــان هــلا ااـ مل ااشــهلل هلل اــهللى اااــأ نييفىــه الامــرا األقــاا ف ــهللفعمف اىل
فــرن اادــرائ اا اه ــجل عاــب ااــزا عل الااعامــجل ،البااَــااي وــان ااشــع،
( . )4حي ب اخلشاب ،ااوهلل ااىابق ،ب 11؛ الل  ،اني  ،ااري ااىابق ،ب .141
( ) 4آ ثـــر ور ىَريىـــن ،ا ـــران ة عمـــهلل ااىا ـــاني ل ،ترالـــجل  .حي ـــب اخلشـــاب ،مرايعـــجل
ع هللاا،هاب عزار ــ ااقاهرال4111 :ر ،ب .11
( . )1ص حي ااواو ،ااري ف اإل سم جل11،؛ الل  ،اني  ،ااري ااىـابق ،ج 4ر ،4ب 144؛
آ ثر ور ىَريىن ،ااري ااىابق ،ب .444
( )1ااىع ،ي ،مرالج االه  ،ج.141 ،411 ،411/4

بـــاا اف اـــهللى اارعا ـــا ءـــهلل هللأا نيَ جـــجل مـــا هللفع،نيـــه مـــن ضـــرائ عـــن جَاــ
احملاص ى ااز اع جل ،اضافجل اىل مـا ـهللف مـن ضـرائ عـن ااريشـال ااَجـا ي،
المـــا شـ ـ ه اوز ـــجل عاـــب ااـــر الس ـــهللفعما عامـــجل ااشـــع عـــهللا يـــال ااـــهلل ن
الاألءرامل الاوري ،فمف معيف،ن من اوز ـجل )4(.الال ءـأ ان ا ا ال هـله اادـرائ
الضـ ما وانيـ حتَــاج اىل جمم،عــجل مــن ااــ ،يفل ،الاىل عــهلل مــن ااــهللالاال ن
ادـ ذ هــله األمــ ،الحىــن توــر يفما ،ومــا ان هريــام بعــض اايفَشــل ااــل ن
()4

تر امف ااعاصمجل اىل األقاا ف ا يفحو،ا جستما الء ،نيما اإل ا ـجل الاااا ـجل،
ال د ،ا ما هللفعه اارياس من ضرائ .

القــهلل عاني ـ ااهللالاــجل اايفا ـ جل ة االاخــر ا اممــا الق ــى اايفــَك اإل ــسمي مــن
حــرالب ءــهلل هللال القا ـ جل م ـ ااــرالر اثــرس عا مــا ،مــا فعمــا ايفــرن ااز ــهلل مــن
اادـــرائ عاـــب عا اهـــا )1(،البااَـــااي ا ااىـــبذ مـــن اارع ـــجل عاـــب ااري ـــار
اايفا ي ،الممهلل اهللخ،ل اإل سر ة بس فا س.
()1

مـــن ااعــــرالمل ان موــــر الااشــــار المشــــال افر ق ــــا وانيـــ الال ــــاس تابعــــجل
إلملاط ،جل اارالر ،المروزها ااقى ري ري جل المتَهلل ءرق الال ذ اال البا ،القـهلل
وــان ااىـ ر اايفعاــي عاــب احلكــف ة هــله ااماكــجل هــ ،اإلملاطــ ،نييفىــه
االي وان اه احلق ة ا ات ااقرا اس ،ىـاعهلله ة عماـه وريـجل فرع ـجل تعمـى
( . )4ص حي ااواو ،ااري ف اإل سم جل ،ب .16
( )4الل  ،اني  ،قوجل احلدا ال ،ج 4ر 4ب .14
( )1آ ثر ور ىَريىن ،ااري ااىابق ،ب .444
 ،ال من  ،ااقرآن ااكر ف با ف اارالر ،الاءا س اىل احلرالب ااهللائرال ب ريمف البل
( )1مس
اعهللائمف من اايفرس.

معــه )4(،الامــا حكــف ااقاطعــاس فكــان عىــكر أا ة ااغاا ـ  ،ح ــث تَــ ،ع
معىــكراس اوريــ ،عاــب اا،ال ــاس اابَايفــجل ،اــف معىــكراتمف الق،اعــهللهف
ااعىكر جل اخلاصجل ،ال ميري هلا مـن اليـ ،مـ ،يفل ق،مـ،ن بـااكعي مـن
األعمال )4(.ال قهلل حهللث حـرالب وـعيال بـل اايفـرس الااـرالر ق ـى اإل ـسر قـ،،س
ااري ــار ااعىــكري ال ا س مــن احلايــجل اا ــه )1(،البااَــااي اضـ رب األمــ ،ة
وعي من اا،ال اس ة ااشـار الموـر الاوز ـرال ال يهـا ،ت عأـا اامـهلل الاوـز ة
هــله احلــرالب اايفا ـ جل اارالم ــجل ااــيت ا ــَمرس م ـهلل،ال ط ،اــجل مــن ااــزمن ق ــى

اإل سر ،الهي اايت اءا اا ما ااقرآن ااكـر ف ة ق،اـه ـــ تعـاىل ـــ( :ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [ااــــــرالر]،
ومــا ان ني ــار اادــرائ اايفــرالن ة اا،ال ــاس اارالم ــجل وــان شــعر ااريــاس
باإل هــــاق ،فمريــــام ضــــرائ عاــــب األ اضــــي ،الضــــرائ عاــــب احل ،انيــــاس،
الضـــرائ عاـــب اامَاكـــاس اابَايفـــجل ،اضـــافجل اىل اادـــرائ اا،ضـــ،عجل عاـــب
اار الس )1(،القهلل تى

احلرالب االو ،ال م اايفرس ة افسس ااهللالاجل ،ممـا

فعما ة عمهلل هرقى اىل اال َهللانيجل من اصحاب ااعرالاس ،البااهلل يجل األالىل من
ااكريــائق ااــيت متَاــأ األمــ،ال اا ائاــجل .اضــافجل اىل تاــأ ف ـ ن هــله اا ــرالمل
()1

احلرب جل فع ااهللالاجل اىل فرن ااز هلل من اادرائ عاب اارياس.

( َ )4يفن نيىـ مان ،احلدـا ال اا زني ـجل ،ترالـجل ع ـهللااعز ز ت،ف ـق ياال ـهلل ،مرايعـجل وـي
عاي ــ ااقاهرال :مكَ جل ااريمدجل ااور جل 4164ر ،ب .1
( )4ااري ااىابق.
( )1نيى مان ،ااري ااىابق ،ب .11
( )1نيى مان ،ااري ااىابق ،ب 444؛  .ص حي ااواو ،ااري ف اإل سم جل ،ب .46 ،41
( )1ني ،مان ب َز ،ااري ااىابق ،ب  . .414ص حي ااواو ،ااري ف اإل سم جل ،ب .41

التقَدــــي هــــله اادــــرائ ب

عــــجل احلــــال اليــــ ،ااعهلل ــــهلل مــــن ااــــ ،يفل

الااكَ جل ،اضـافجل اىل ااـهللالاال ن ااـيت حتيفـظ ف مـا ـجسس اادـرائ ال يهـا
التد ما ،وما الهيهلل اهللى اارالر ماَزم،ن ق،م،ن ي ا ـجل اادـرائ الاخلـراج
ألنييفىمف ،مقابـى ااَـزار د ـاا مع ريـجل ـهللفع،نيما اىل خز ريـجل ااهللالاـجل ،الهـف بمـلا
،قع،ن اا اف عاب اارياس ،حَب ىَ ع،ا االاَزار بمـله اا ـاا ااـيت ضـمري،ها
()4

ااهللالاجل.

الدــا ان ااهلل انيــجل ااعامــجل ااهللالاــجل هــي (ااريوــراني جل) فقــهلل وــان اريــال ااــهلل ن
مكانيجل خاصجل ة ااهللالاجل ،وما ان ااكعي من اادرائ واني تيفـرن عاـب
اارياس اوـاو ااكري ىـجل ،اضـافجل اىل ان ااكري ىـجل ال يااـا ق،مـ،ن دعاق ـجل
وى من تى،ل اـه نييفىـه جاايفـجل االامـرهف )4(،التكعـر اخلسفـاس ااقائمـجل بـل
ااكريائق بعدما م بعض ،التـت ي اىل ااريا عـاس الاخلسفـاس ااعقائهلل ـجل ااـيت
توــى اىل مراحــى ق ،ــجل مــن ااعــهللا بــل بعــض اا،ال ــاس البعدــما ،نيَ جــجل ات ــاع
مـــلاه جَايفـــجل ،القـــهلل حاالاــ ااهللالاـــجل فـــرن ااـــله ااسهـــ،تي ااىـــائهلل ة
ااقى ري ري جل( )1عاـب بـاقي اا،ال ـاس( )1الخو،صأـا ة موـر ،ممـا االيـهلل عـهللا أ
ءهلل هللأا بل األق ال الاارالر.
( )4ني ،مان ب َز ،ااري ااىابق ،ب 411؛ مرا حممـهلل عاـي ،األ ـاا

اإل ا ـجل ة اإل ـسر،

ب 11؛  .ص حي ااواو ،ااري ف اإل سم جل ،ب .11
( . )4ا هلل

َف ،ااري ااىابق ،ج.411/4

( ) 1وان االه ااىائهلل ة ااقى ري ري جل ه ،االه ااري،فىيت ـــ اا،نيـ،ف زي ـــ الااـلي خيَاـ
م األ ث،توق ة تيفىي ط عجل ااى ك .القهلل القب هلا االه

عمأا من هرقى ة م،ايمـجل

االاه األخرى خو،صأا ة مور الااشار ضهلل اا عق،ب جل الااق

جل الاأل مري جل (  .ع ـهللااقا

امحهلل اا ،

 ،اإلملاط ،جل اا زني جل ــ بيالس ،4166 :ب .)11

( )1ني ،مان بريز ،ااري ااىابق ،ب 444؛ نيى مان ،ااري ااىابق ،ب .441

الهكلا نيرى ان مع ف اا،ال اس ة ااهللالاجل اا زني جل ق ـى اايفـَك اإل ـسمي
واني تع ل تري مأا عىكر أا خاصأا الصا مأا ،الال ـ ما مـ بـهلل اايفَ،حـاس
اإل سم جل.
هلا باإلضافجل اىل ان وعيأا من اارياس ة ااهللالاجل اا زني جل واني،ا حيىـ،ن
باالض ما الاا اف ،نيَ ججل اري ار اادـرائ التـهللخى ااهللالاـجل ة ااشـ ،ن ااهلل ري ـجل
الترت ـهللها اـ عض ااـلاه ااهلل ري ــجل عاــب حىـاب بعــض ااـلاه األخــرى ،وــى
هلا االيهلل مرياخأا خاصأا

ق اايفَ ،اإل سم جل اله اا س الممهلل اا.
*****

وـــان ابـــراه ف  الابريـــا ه مـــن بعـــهلله م،حـــهلل ن ،ال عـــا اهلل ان ـــهلل
ااَ،ح ــهلل ة بري ــه ،الة ــاوين اا ــ احلــرار ،فكانيــ ع،تــه ة ااقــرآن
ااكـــــر ف قـــــال ـــــــ تعـــــاىل ـــــــ ( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [اا قـــــــــــــــــــرال].
الالاأ وان األحريامل ريَ رالن ا َجابجل ع،ته.
وان اا جل ااعرب ة احلجـا خو،صأـا الثريـ ل ال صـاجل اـف بعاـ،ر ااىـما
الوَـ اهلل ااىــابقجل اىل األني ــا اال قاـ سو مــريمف عرفــ،ا تاــأ ،ال اـ اءــا اس
عـث،
جَايفجل ا عض من وان مريمف عاب احلري يف جل دعرفَمف بقرب مـن نيـ
المن هتال ال قجل بن ني،فى االي عرمل ما نيزل عاـب اار ـ،ل  ح ريمـا عرضـ
خهلل جل خله عا ه فقال(( :هلا ااريام،س االي انيـزل عاـب م ،ـب ا ـَين ،ف مـا
()4
يـــلعأا ات خيريـــأ ق،مـــأ)) )4(،الوـــان كَـ ـ مـــن اإلم ـــى بااعلاني ـــجل،
الوان من اقرب اارياس ة مكجل اىل ـن ابـراه ف الاخسقـه ،اءـَمر باارمحـجل
الااَ،ح هلل الاح ا اا ،ال.
الولاأ وان هلل بن عمرال بن نييف ى االي وان عاب احلري يف ـجل ع ـ عاـب
قر ل ع ا ال األصريار ،الال رتوى ممـا تبـك عاـب ااريوـ  ،القـهلل س اا م ،ـجل
الااريوــــراني جل ال قَريـــ بمــــا ،القــــال( :اااــــمف انيــــي اءــــمهللم انيــــي عاــــب ــــن
ابراه ف))1(،الال ىَ عهلل ان ك،ن عريهلله عاف بقرب م عـث ااـري  خو،صأـا
( )4اني ر :م،ض،ع نيزالل اا،حي عاب اار ،ل  ،من هلا ااكَاب.
( )4حممـــــهلل ابــ ،ءــم جل ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج461/4؛ الاني ـــــر :صــح ك اا بــــــــا ي ،بــاب و ـ
بــــــهلل اا،حي ،ج.4/4
( )1اني ر :حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج11/4؛ الصح ك اا با ي ،باب ـهلل بـن عمـرال بـن
نييف ى ،ج.411/1

انيه ااَقب بعاما اهى ااكَاب ة ااشار ال يهـا ،ومـا وـان مريقـلأا اـ ،اس
من اا رياس َكيفى بمن الميري اهامن من الا هـن )4(،الهـ ،ءـاعر اـه اب ـاس تـهللل
عاب ت،ح هلله هلل ق،ل ف ما:
ا ب الاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل ار ااـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ب
ا ـــــــــــــــــــــــن اتا تقىـــــــــــــــــــــــم األمـــــــــــــــــــــــــــــــ،
عزاــــــــــــــــ ااـــــــــــــــــسس الااعـــــــــــــــــزى ال عأـــــــــــــــــا
وـــــــــــــــلاأ يفعـــــــــــــــى اواـــــــــــــــهلل ااوـ ـــــــــــــــــــ ،ه
فــــــــــــــــس عــــــــــــــــزى ا ـــــــــــــــــــــــن الال ابريَ مــــــــــــــــا
()4
الال صـــــــــــــــــــــريمي بـــــــــــــــــــــين عمـــــــــــــــــــــرال ا ال ه
المــريمف قــق بــن ــاعهللال األ ــا ي ،ااــلي آه اار ــ،ل  ة ــ،ق عكــا
ال ــرتل عريــه القــهلل حتــهللث عــن ااقــق مـ ق،مــه ح ريمــا يــا الا اىل ااهلل ريــجل ،ال اـ
اارالا اس عاب انيه وان شي اىل قرب م عث ني  ،ال اـ مـن ااريـاس اإلميـان
به التوهلل قه حل عث )1(،اله ،ءاعر اءَمر برتب اته اا،ع جل ،المريما:
ة ااــــــلاه ل األالاــــــل مــــــن ااقــــــرالن اريــــــا بوــــــائر
اــــــا ا ــــــ مــــــ،ا أا اامــــــ،س اــــــ ق اــــــا موــــــا
ال ا ــ ـ قــــ،مي ا،هــــا ميدــــي األصــــا ر الاألوــــابر
ا قريــــ انيـــــي ال حمااـــــجل ح ـــــث صـــــا ااقـــــ،ر صـــــائر

القهلل تهور ءي من تاـأ عـن ام ـجل بـن ابـي ااوـا  ،اال انيـه مـاس وـافرأا،
القهلل عاش ري،اس ة ح اال ااـري  الالصـاه خـله ال

مـر مريـه ا ـسر

ـف

( )4اني ر :صح ك اا با ي ،باب حهلل ث هلل بن عمرال بن نييف ى ،ج.414/1
( )4ااىيال ااري  ،جل ،البن وعي ،ج.414/4
( )1اني ــر :حممــهلل ابــ ،ءــم جل ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج14/4؛ اني ــر ممــهللي ق اهلل ،صــيف،ال ااىــيال،
ب.16

()4

قربه من مكجل ،ح ث ق ف ة اا ائ الما ح،اا.

الولاأ ااشاعر ااشـم ،ا ـهلل بـن ب عـجل تهوـر عريـه ءـي مـن تاـأ ،المريـه
اميانيه باهلل الباا عث اله ،ااقائى:
اال وـــــــــــى ءـــــــــــي مـــــــــــا خـــــــــــس اهلل باطـــــــــــى
الوــــــــــــــــــى نيعــــــــــــــــ ـ ف ال حمااــــــــــــــــــجل ائــــــــــــــــــى
ة اب ــاس مشــم ،ال ،القــهلل ا ــاف ،الا م مــن ععمــان ،المــاس معمــرأا بعــهلل
()4

تاأ.

()1

القــهلل نيقاـ بعــض ااكَ ـ الااوــا اخ ــا أا وــعيال عــن ومــان ااعــرب،

تَحهللث عـن م عـث ااـري  ا ى اإلعـران عريمـا العـهللر تورهـا ،فقـهلل نيم ريـا
عن مَابعجل اق،ااف ،الااىيال ا ى حبايجل ألي ء،اههلل من هلا ااري،ع.
البااَــااي ميكــن ااقــ،ل ان الثري ــي ااعــرب الخو،صأــا مري قــجل احلجــا  ،مــا
واني،ا تمري،ن باألني ا  ق ى حممهلل  ،البااَااي ما واني،ا تمري،ن بقـرب
م عــث ني ـ آخــر اازمــان ،اال لورالنيــه اال ريَ رالنيــه ،ــ،ى مــن تورنيــا مــن
افــرا قسئــى ،تروــ،ا مــا عا ــه ااقــ،ر العرفــ،ا هــلا ااعاــف مــن وَ ـ اا مــ،
الااريوا ى ،الهتال األحريامل اال ن واني،ا عاب ت،ح هلل ابراه ف .
اقار م ،ة ااهلل ريجل الخ ل انيَ ا أا ا عث اار ،ل  )1(فاما مر من
( )4حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/4
( )4ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.146/1
( )1ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ر :ابن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج444/4؛ الاني ـر :اا ـلي ،تيفىـيه ا ـجل  11مـن ـ ،ال
اا قرال.

يهف ويفرالا به .القهلل اءا س اآل اس اىل تاأ ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ
ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)
[اا قرال].
اليــا س اخ ــا وــعيال عــن مــ ،العامــائمف مــن ااــري  ت ـ ل معــرفَمف
ااَامــجل بوــيفاته  )4(.القــهلل ا س هــله ااعرفــجل ااىــابقجل اىل ا ــسر عــهلل مــريمف،
عاــب ا ــمف [ع ــهللاهلل بــن ــسر  )4(]الثعا ــجل بــن ــع ريجل ااقر ــي ة نييفــر مــن
م ،ااهلل ريجل )1(.الاهلل ـــ ـ حانيه ـــ الق،اـه احلـق توـهلل اليـ ،ه مكَ،بأـا عريـهللهف
م اإلءا ال ا،ي،ب ات اعه  م معرفجل صيفَه الما رتمر به.
قال ــ تعاىل ــ( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ) [األعرامل].
وما اوهلل  معرفَمف ااري  بق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)
[اا قرال].
القــهلل وــان ويفــا مــ ،ااعانيــهللالن اــه عرفــ،ن حقوــا انيــه نيـ  ،العاــب ا ــمف
( )4اني ر :ااىقا ،امحهلل حجا ي ،ني ،ال حممهلل ة ااكَاب ااقـهللس ،ل4ـــ ااقـاهرال :ا ااعقافـجل
ااعرب جل 4111هـ.
( )4اني ر :ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.144/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/4؛
ابن حجر ،اإلصابجل ،ج11/4؛ الابن األثي ،ا هلل ااغابجل ج.414/4

[ح ي بن اخ

] ال ـيه مـن عمـا مـ ،ااهلل ريـجل ااـل ن عرفـ،ا انيـه صـا ق الانيـه
()4

ني هلا اازمان الا لالا ااعهللا م،قيفوا.

الاال َشــما بريوــ،ب ااَــ ،اال الاإلم ــى ة هــلا اا،ضــ،ع حمــى ني ــر عريــهلل
اا ـ عض ،اال انيــين ا ى ان اال َشــما ب ـ عض مــا بقــي مريمــا مــن احلــق عريــهللهف
خيهللر يال اار ،ل  م ا َشعا ااهللقجل الااريما ااعامي الاحلهللال ااشرع جل.
العريــهللهف مــا ،افــق مــا يــا ة ااقــرآن ااكــر ف مــن توــر مكــجل دىــمب

بكـــــجل ة ق،اـــــه ـــــــ تعـــــاىل ـــــــ ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ) [آل عمران].

حَب اآلن اءا اس ة ااَـ ،اال اىل ب ـ اهلل البعـث حممـهلل الات اعـه

القهلل بق

ف ه ة اازامي ( 1 :11ــ  6ــ .)1
(ط،بب ألنياس عزهف بكه ،طِ ب َأ ة قا،بـه عـابر ن ة الا ي اا كـ ل
علالنيه ري ،عأا).
الااري

وما

مر شي اىل مكجل الاا

احلرار الاا ،امل به.

“Blessed is the man whose strength is in thee in whose Heart are: the
”ways of them passing through the valley of (Baca) make it well
) (Psalms 98 -5 -67

()4

القهلل ا نيو،ب ة ااَ ،اال ااعرب جل مما بقي ف ما من احلق عاب اليـ ،نيـ
من بين امساع ى ،فيفي يفر ااَك ،ن ( 41ــ  )44ما نيوه:
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.444/4
( )4اني ر :اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب  14نيقسو عن:
.Jewish Encyclopedia. Y. 11 P. 514.

(الامـا امساع ــى فىــمع الهــا انيــا ابا وـه الامن ــه الاوعــره يـهللأا ال اــهلل اثــين
()4
عشر ئ ىأا الايعى نيىاه امجل ع مجل).
الة ــيفر ااَعري ــجل  41ــــ  ( 41قـ ف اكــف ااــرب ااكــف ني أــا مــن ب ــريكف مــن
اخــ،تكف بــين قــ،مكف فــامسع،ا اــه "  .....ــرتق ف اــف ني أــا مــن بــل اخــ،تمف
معاأ ،الااقي وسمي ة فمه ف ريقى اكف ااـ مف ال ـ مـا اوامـه بـه .الوـى
من ال ىم وسمي ااـلي ـَكاف بـه بـامسي احا ـ ه عا ـه)( )4الااقوـ ،مـن
ت ــجل امساع ــى ،فمــ ،اخــ ،ا ــحاق ،الاا مــ ،ع فــ،ن انيمــف حيماــ،ن وَا أبــا
()1
حمرفوا الانيمف ق،م،ن بَعهلل اه وما زعم،ن حبكمَمف الا اقَمف.
وما ال ة ا يفا اا م" : ،ال ،مل ا ازل وى األمف ال ،مل رتتي (محـهلله)
اكى األمف ال ،مل امأل هـلا اا ـ باجملـهلل وـلاأ قـال ب اومـ،ع" ــ ( ـيفر
()1
حجي  /1ــ 1ــ.)1
القـــهلل قـــال اهلل عـــريمف ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ) [اا قرال].
الفــ ـ مف ال ق،اــــه ــــــ تعــــاىل ــــــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ
( )4اني ر :ب  ،41ااكَاب ااقهللس ،ااعمهلل ااقهلل ف.
( )4اني ــر :ب  ،411ااكَــاب ااقــهللس؛ الاني ــر :ابــ ،احلىــن ااريــهللالي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ب 11؛
القهلل قا نيـ مـا نيقاـه ااريـهللالي بريوـ،ب ااعمـهلل ااقـهلل ف ف،يـهللس تيفاالتأـا ة بعـض األايفـا ممـا
،حي ب خَسمل وى ط عجل عن األخرى ،حى اا الجل اال اا،ى التعمهلل ااَحر .
( )1اني ر :اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب  11نيقسو عن:
Jewish Encyclopedia. Vol. 1P. 111.

( )1اني ر ااريو،ب واماجل عريهلل ع هللاألحـهلل اال ة :حممـهلل  ومـا ال ة وَابـاس اا مـ، ،
القــهلل اءــا اىل اليــ ،اال ــف محــهلله ال عــين حممــهلل ة ااريىـ الاىل حتر يفمــا اىل (األمهري ــجل) ة
بعض ااريى اوهلل هللال ،ب .11

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [آل عمران].
واني ـ اــف ااى ـ رال ة موــر الااشــار العامــجل بــس ااــرالر ،الانيَشــرس بــل
ااعــرب خو،صأــا ة مشــال اوز ــرال ااعرب ــجل متــ ف القدــاعجل ال يهــا )4(،الة
مــران مروــز ااريوــراني جل يريــ،ب اوز ــرال ااعرب ــجل ،القــهلل ل ااقــرآن ااكــر ف
عاب ان ع ىب  حهللث ات اعه عن حممهلل  ف ا مريمف ات اعه وما يا

ة ق،اـــه ـــــ تعـــاىل ـــــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ) [ااو ].

)4(4

المــن ااعــرالمل ة قوــجل ا ــسر ــامان اايفا ــي ااــيت الاهــا اا بــا ي ة
صح حه ان امان  قهلل اخله احهلل عاما ااريوـا ى ة ااشـار بقـرب م عـث
ني آخر اازمان ،الاالصاه بات اعه ،الانيه  ا هَرُ ،ق حَـب صـا ة هماْـأِ مـ ،يٍ
ة ااهلل ريجل ،الاا مس وسر ااري  ال اى عسمجل ااري ،ال اايت اخـله بمـا عامـا
()1

ااريوا ى آمن باار ،ل  الات عه.

القهلل عمـى عـهلل ممـن اهَـهللى مـن ااريوـا ى ة ااعوـر احلـهلل ث فـب اا حـث
عــن مــا توــر عــن حممــهلل  ،مــن وَ ـ ااريوــا ى ،الوــان معمــف ااقــق
ااوــري ــابقوا [ابــراه ف خا ــى امحــهلل] ااــلي نيشــر وَابأــا بعريــ،ان "حممــهلل ة
ااَـ ،اال الاإلم ــى" ،الاعَمـهلل ف ــه عاــب ااكَـاب ااقــهللس يزا ـه ااعمــهلل ااقــهلل ف
الااعمــهلل اوهلل ــهلل ،الممــا قــال" :حيَــ،ي ااكَــاب ااقــهللس عاــب نيوــ،ب ءــهلل هللال
( )4اني ر :م،ض،ع احلااجل ااهلل ري جل ق ى م عث اار ،ل  ،من هلا ااكَاب.
( )4اني ر :ممهللي ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ج.414/4
( )1اني ر قوجل ا سر امان اايفا ي ،ة م،ض،ع ااعا ش،ن اار ،ل  ،من هلا ااكَاب.

اا،ض ،ح،ل

()4

ااجل الءبو جل اار ،ل األمي  الض،حأا ب ريأا ال ا ق ف ه".

الميكن اال ـَهللالل باآل ـاس ااـ،ا ال عـن اهـى ااكَـاب ة اا مـ ،ومـا ة
ااريوــا ى ومــا ة ق،اــه ــــ تعــاىل ــــ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ) [اا قرال].
القــهلل وَــ ع هللاألحــهلل اال ااىــمب [ يف ــهلل بريجــامل واــهللانيي] ،الوــان
قى ىأا نيوراني أا فرت اف ،وَابأا حـ،ل اا،ضـ،ع بعريـ،ان" :حممـهلل  ومـا ال
()4
ة وَاب اا م ،الااريوا ى".
القــهلل وَ ـ عــهلل مــن ااىــامل عــن اا،ضــ،ع مــريمف اارحــ،ر ااش ـ امحــهلل
هللاس ة وَابه ماتا ق،ل ااكَاب ااقهللس عن حممهلل  ،القهلل نيشرس مريـه
مس ل ااريى باااغجل االما ز جل الااعرب جل )1(،المن ااريوـ،ب اا اق ـجل اىل اآلن مـا
ال ة ام ى ،حريا (" :)46 :1فرتنيا تاه اىل االي ا ـاين ،الال احـهلل مـريكف
ىـــرتاين :اىل ا ـــن انيـ ـ تاهـ ـ ؟ الاآلن قاـ ـ اكـــف ،فمـــأل احلـــزن قاـــ،بكف
صـــهللق،نيي ،مـــن اخلـــي اكـــف ان اتهــ  ،فــ ن وريــ ال اتهــ ال ــ كف
ااعزي".
الوــــلاأ مــــا ال ة ام ــــى مَــــب ( )14 :44ال(" :)11 ،11امــــا قــــرا ة
ااكَ ـ ااقهلل ــجل :احلجــر ااــلي فدــه اا ريــا الن صــا اس اازاال ــجل؟ هــلا م ـا
صريعه اارب ،ف ا ااعج !
( )4ابراه ف خا ى امحهلل ،حممهلل ة ااَ ،اال الاإلم ى ،ا ااريا 4141هـ ،ب .14
( )4االالفىــ ،ع هللاألحــهلل اال  ،حممــهلل  ومــا ال ة وَــاب اا مــ ،الااريوــا ى ،ترالــجل
محهلل فا الق ااز ن ،ل 4ــ اار ان :مكَ جل ااع كان 4141هـ.
( )1مــاتا قــ،ل ااكَــاب ااقــهللس عــن حممــهلل ،وَ ـ نيشــر باااغــجل اإلما ز ــجل عشــراس ااــراس
الترالجل ابراه ف خا ى امحهلل اىل اااغجل ااعرب جل ،الميكن ألي ءب ان هلل نيـ ااكَـاب
الحيماـــه مـــن م،اقـ ـ اإلني نيـ ـ ح ـــث ،يـــهلل ة ااكـــعي مـــن اا،اقـ ـ ااعرب ـــجل الاإلما ز ـــجل
(.)www.1shared.com

الاأ اقـ،ل اكـف :ـ رتخل اهلل ماك،تـه مـريكف ال ىـامه اىل ءـع
عمر ،من الق عاب هلا احلجر تمشف .المن الق هلا احلجر عا ه حقه.

عاـه

القهلل ال عن ابي هر رال  ان ،ل اهلل  قال(( :ان معاي المعى األني ـا
من ق اي ومعى يى بريب ب َأا فرتحىريه الاالاه اال م،ض ا ريجل من اال جل فجعـى
اارياس ،ف،ن به ال عج ،ن اه ال ق،ا،ن هس الضع هـلا ااا ريـجل فقـال انيـا ااا ريـجل
()4
الانيا خا ااري ل)).
ال ة ام ى ،حريـا (( )1 ،1 :46صـهللق،نيي ،مـن اخلـي اكـف ان اتهـ ،
كف ااعـزي .ام،ـا اتا ته ـ فرت ـاه ااـ كف .المَـب
ف ن وري ال اته ال
يا الب ُ ااعا عاب اخل جل الااـل الااهلل ري،نيـجل) ،القـهلل ال ة نيىـبجل اخـرى مـن
ام ــى مَــب" :قا ـ اكــف حَــب مَــب يــا الق ـ حهللالثــه تــلورس انيــه ـ ق ان
اخــلتكف بــه .ال اقــى اكــف هــلا مريــل اا هللا ــجل ألنيــي وريـ معكــف امــا اآلن
عائهلل اىل االي ا اين الال احهلل مريكف ىرتاين ا ن تـله ؟ عريـهللما اخـلتكف
بملا مأل احلزن قا،بكف ،الاكين اق،ل اكـف احلـق ،مـن األفدـى ان اتهـ
()4
ألنيي ان وري ال اته ال رتت كف ااعل".
المــن ااغر ـ ان ااكَــاب ااــلي ايعَــه وَــاب تيفىــي األنياي ــى الااعمــهلل
ااقــهلل ف اــا يــا عريــهلل ااــري ااــلو ،قــاال ه ال يفىــر ااعــل ااــلو ،ة
ااري  ،القاهاه الحتهللث عن م،ض،ع آخر اله ،م،س ااىـ ك ااـَكيفي الا محـ،
()1
خ ا ا اارياس.
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اارياق  ،باب خا ااري ل  ،ج.464/1
( )4ااــــري ة " ااَيفىــــي ااَ قــــي ااكَــــاب ااقــــهللس" ،ءــــر ام ــــى ،حريــــا (،)1 ،6 :46
ب.4411 ،4416
( )1اني ر :ب  ،4416من ااَيفىي ااَ قي ااكَاب ااقهللس ،الاامز هلل من ااَ،ض ك ح،ل هـلا
ااري ال يه اي  :ع هللاألحهلل اال  ،االي وان قى ىأا فرت اف ة وَابه حممـهلل  ومـا
ال ة وَ اا م ،الااريوا ى ،ب .41

التتوهلل األحبـاث ان ااايف ـجل األصـا جل ة ام ـى ،حريـا وانيـ ()Periglytos
اي امحــهلل اال حممــهلل الانيمــا حرف ـ عم ـهللأا ة ااست ري ــجل اىل ( )Paracletcااعــزي
()4

إلبعا اارياس عمهللأا عـن امحـهلل األصـا جل ة اإلم ـى الصـرفمف عـن احلق قـجل،

وما ال ة ااري " :فمَب يا ال احلـق ا ءـهللوف اىل احلـق واـه ،ألنيـه ال
ــَكاف بشــي مــن عريــهلله ،ــى ــَكاف ممــا ىــم الخيــلوف دــا ــ حهللث
مجهللنيي ألنيه رتخل وسمي ال ق،اه اكف"(، ( )4حريا.)41 :46 :
الاعــى هــلا ممــا ،افــق ق،اــه ــــ تعــاىل ــــ( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥ) [  ،ال ااريجف].

الة اإلم ــى مــا ،افــق احلــهلل ث عــن بععــجل ااــري  ،الممــا ال ة ام ــى
،حريا (" :)41 :41المَب يا ااعزي ااـلي ا ـاه ااـ كف مـن األب ،ال احلـق
ااري عق مـن األب ،فمـ ،شـمهلل اـي ،الانيـَف ا دأـا َشـمهللالن ،ألنيكـف مـن اا ـهلل
معـــي" ،الوـــلاأ ة ( ،حريـــا  :)41 :46فمَـــب يـــا ال احلـــق ا ءـــهللوف اىل
احلق واه ،ألنيه ال َكاف بشي من عريهلله ،بى ـَكاف دـا ىـم الخيـلوف
دا

حهللث".

( )4ع هللاألحهلل اال  ،ب .414
القهلل اال ع هللاا،هاب ااريجا ة وَابه قو األني ا انيه ة ريجل 4111ر نياقل ااىَشـرق
اإل ااي وا ا ،ني اري ،ــ اايف،نيى( ،س4111 :ر) ــ عن معريب بي كا َ،س" فرتياب ان ااقىق
ق،ا،ن :ان هله ااكامجل معرياها ااعـزي .فقاـ  :انيـا ا ـرتل ااـهللوَ ،وـا ا ،ني اريـ ،احلاصـى
عاب ااهللوَ ،اه ة آ اب اااغجل اا ،نياني جل ااقهللميجل الاىـ ا ـرتل قى ىأـا؟ .فقـال :معريـاه (ااـلي
اــه محــهلل وــعي) .فقاـ  :هــى تاــأ ،افــق افعــى ااَيفدـ ى مــن محــهلل؟ فقــال :نيعــف؛ فقاـ  :ان
،ل اهلل  من امسائه امحهلل .فقال :ا اخي اني حتيفظ وعيأا ،ثـف اف قريـا القـهلل ا س
بلاأ تع َأا ة معريب ق،اه ــ تعاىل ـــ حكا ـجل عـن ااىـ ك:س ((الم شـرأا بر ـ،ل ـرتتي مـن بعـهللي
امسه امحهلل))؛
اني ر :ااريجا  ،قو األني ا ــ ااقاهرال :ا اا اث (  .س) ،ب .111
( )4ااكَاب ااقهللس ،ااعمهلل اوهلل هلل ،ب .461

القهلل اوهلل ااقرآن ااكر ف ان صيفجل اار ،ل  الاصحابه ممعاجل ة ااَ ،اال
الاإلم ى معرالفجل اهللى اهى ااكَاب من اا م ،الااريوا ى التاأ ة ق،اه ــ

تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ) [  ،ال اايفَك].
المن ااريو،ب ااعابَجل ة يفر اءع ا ( )41 :44عريـ،ان" :عاـب ااعـرب" الف ـه:
"ب َ،ا ة صحرا ااعرب ا ق،افى ااـهللا اني ل ،هـات،ا مـا ااع شـان ـا ـكان
ت مــا ،ا ــَق ا،ا ااــا ب اوــائ بــاخل ز ،هــف هــا ب،ن مــن امــار ااىـ ،مل ،مــن
امار ااى

()4

ااىا،ل الااق،س ااشهللال ال الال سس احلرب".

الاعى هلا ااري

شي اىل اا،حي االي نيزل عاب ااري ااعربي األمل حممـهلل

 ــ الاألمر ة ني ري هـلا ـــ حمـى ايَمـا  ،ف ـه اءـا ال اىل هـرالب اا مـ ،مـن
بـــس ااعـــرب امـــار ــ

ااـــري  ال ــ ،مل اصـــحابه مـــن بعـــهلله ،اءـــا ال اىل

ـــق،طمف الخـــراليمف بعـــهلل تاـــأ مـــن خ ـــل مـــن عمـــر باقـــاه ااشـــار مـــرال أا
بَ ما  )4(،ق ى اايفَك اإل ـسمي مـن ااىـ
(اايفَك اإل سمي) الهلا ا َشعا ااري

ااىـا،ل الااقـ،س ااشـهللال ال مـن

قهلل ك،ن حمى ني ر .الاهلل اعاف.

الولاأ ميكن ا َشعا احلهلل ث عن

رال ااىامل عاب ب ـ ااقـهللس

مــن عمــر بــن اخل ــاب  الاعــى مــن تا ـأ مــا ال ة ام ــى مَــب (:)1 :44
( )4ااكَاب ااقهللس ،ب .111
( )4اني ر :م،ض،ع فَك خ ل ،من هلا ااكَاب؛ الاا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب .11

"ق،ا،ا البريه صم ،ن ه ،تا ما كأ رتت أ ال عأا او أا عاب اتان ال يحـل بـن
اتان" ،المن ااعرالمل من عما ااريوراني جل ف ما ان عمر وان مَ،اضعأا او أـا
عاب محا ه ،القهلل تور عامـا هف ة ح ريمـا انيمـف
فاعى هلا ما شي اا ه ااري

()4

ـهللالن صـيفَه ة وَـ مف

ااىابق ــ الهلا ايَما مين ــ.

القـــهلل الح ـــ ان بعـــض مـــن حااـــ،ا ااـــري  ،المـــريمف ع هللاألحـــهلل اال ،
َ رقــ،ا اىل ب ــه بيفــَك ب ـ ااقــهللس ا ــار عمــر بــن اخل ــاب )4(.بــى دــا
بعدمف ب ه بمجـرال اار ـ،ل  مـن مكـجل اىل ااهلل ريـجل مشـاالو ،الهـلا ايَمـا
حمى ني ر ة تو ،ي.
الما من ءأ عاب اإلطسق ب ،ال ءي من احلهلل ث عن فَك ااىامل اا س
ة ااكَ ااىابقجل عريهلل اا م ،الااريوا ى ،الاعى ما وهللق تاأ ق،اه ــ تعاىل

ــ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ) [األني ا ] ،الاازب ،من ااكَ ااىابقجل ااري

 نيزل عاب االال التسه

م. ،
القهلل ال ة صح ك اا با ي ءي من صـيفجل

ـ،ل اهلل  ة ااَـ ،اال ف مـا

الى ع ــهللاهلل بــن عمــر " :انيــه ق ــى اع ــهللاهلل بــن عمــرال ،اخلنيــا بعــض صــيفجل
،ل اهلل ة ااَ ،اال ،فقـال انيـه ا،صـ،مل ة ااَـ ،اال بـ عض صـيفَه ة ااقـرآن:
" ا ا ما ااري انيا ا اريام ءاههللأا الم شرأا النيل رأا الحر أا األمـ ل ،انيـ ع ـهللي
ال ،اي ،مس َـأ ااَ،وـى ،اىـ بيفـظ الال اـ ظ الال ـباب باأل ـ،اق ،الال
قــزي بااىـ جل ااىـ جل ،الاكــن قــزي بااىـ جل احلىــريجل ،التعيفــ ،التغيفــر ،الاــن
( )4اني ر :اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب 411؛ الاا لي ،تا خيه ،ج.411/1
( )4ع هللاألحهلل االال  ،حممهلل  وما ال ة وَاب اا م ،الااريوا ى ،ب .14 ،11

اق ده حَب اق ف اه اااجل ااع،يا  ،فرتفَك به اع ريأا عم أا ،الآتانيأـا صـمأا ،القا،بأـا
()4

ايفوا ،برتن ق،ا،ا ال ااه اال اهلل".

الاعى هلا احلهلل ث قاباـه ف مـا ت قـب مـن بعـض احلـق عريـهلل مـ ،مـا ال ة
يفر اءع أا.
ع هللاارب " يفر اءع أا"  4 :14ــ :1
"ها ع هللي ااـلي ا ـانيهلله ،الااـلي اخ تـه ال ضـ

بـه! يعاـ

الحـي عا ـه،

ف ــــرتتي األمــــف بااعــــهللل ،ال وــ ـ ك الال رفـــ صــــ،ته ،الال ىــــم ة ااشــــا ع
صراخه ،قو جل مرض،ضجل ال كىر الءـعاجل خامـهللال ال

يفـ  ،برتمانيـجل قدـي

بااعــهللل ،ال اــ،ي الال ريكىــر ،حَــب قـ ف ااعــهللل ة األ ن ،فشــر عَه يــا
ااشــع،ب ،هــلا مــا قــال ااــرب خــااق ااىــماالاس النياءــرها با ــذ األ ن م ـ
خياتما ،الالاه ءع ما نيىمجل احل اال الحأا ااىائر ن ف ما".
" انيا اارب ع،تأ ة صهللق الاخلس ب هللم الحيف َأ .يعاَأ عمهللأا ااشـع،ب
النيــ ،أا اهللا ــجل األمــف ،فَيفــَك ااع ـــ،ن ااعم ــا  ،ال ــرج األ ــرى مــن ااىـــج،ن
الاوااىل ة اا امجل من احل ،س انيا اارب ،الهلا امسي".
القــهلل ال هــلا ااــري

ة ام ــى مَــب ( )41 :44مريىــ،بأا اىل ااــري اءــع ا،
()4

الحاالا،ا بذ ااويفاس اا،ا ال بااى ك .

الاعـــى ف مـــا اءـــا اس وـــعيال اـــا ال عـــن ااـــري  ة ااقـــرآن مـــن انيـــه
ااو يفب الااىراج ااريي.
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اا ،ع ،باب وراه جل ااىب باأل ،اق ،ج.44/1
( )4اني ر :ااكَاب ااقهللس ،ام ى مَب بعري،ان" :اهلل اابَا " ،41 :44 ،ب .44

القهلل ال ني

ة ا يفا اا مـ،

ـيفر ااَعري ـجل  .11يـا ف ـه" :الهـله هـي االوـجل

اايت با م ف ما م ،ب يى اهلل نيـ ا ـرائ ى ق ـى م،تـه فقـال " :اق ـى ااـرب مـن
ريا  ،الاءرق اف من ي ـى ـعي القاـب مـن فـا ان" ،الااـري

مـا ـزال ة ااعمـهلل

ااقــهلل ف ااَــهللاالل الفــا ان هــي مري قــجل مكــجل ااكرمــجل )4(،ح ــث نيــزل ااــ،حي عاــب
ــ،ل اهلل  ،الاعــى هــلا ااــري

م ـ مــا ف ــه مــن حتر ـ ميكــن حــل قرا تــه

تلور ما ال ة ااقرآن ااكر ف ة ق،اه ـ ـ تعـاىل ـ ـ(:ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ) [ ــ ،ال ااــَل] ،الة ــيفر ااَكــ ،ن  1 :44ــــ 44مــا
توــهلل عاــب ان فــا ان هــي مــ،طن هــاير الابريمــا امساع ــى بعــهلل ان اخــلهما
ابــراه ف اىل صـــحرا فــا ان .الة ااـــري

اءــا ال اىل ب ـــر مــزر الءـــرب هـــاير

الطيفاما مريه.
طر هاير الامساع ى  1 :44ــ :44
"الول ااو الف ف ،الاقـار ابـراه ف الا مـجل ع مـجل ة ـ،ر ف ـار ا ـحق،
ال اس ـا ال ابـن هـاير ااوـر جل ااـلي الاهللتـه إلبـراه ف اعـ مـ ابريمـا ا ـحق،
فقاا إلبراه ف :اطر هله اوا جل الابريما! فابن هله اوا جل ال ـرث مـ ابـين
ا حق" .ال ا ابراه ف هلا ااكسر ،ألن امساع ى ،وان ا دأا ابريه .فقال اـه
اهلل :ال ى ،م هلا ااكسر عاب ااو العاب يا َأ .امس اكى ما تق،اـه
اأ ا ال ،ألن ب حق ك،ن اأ نيىى .الابن اوا جل ا دأا ايعاه امـجل ألنيـه مـن
صا أ".
( )4اني ــــر :احلمـــــ،ي ،معجـــــف اا اـــــهللان ،ج 441/1؛ الاني ــــر :م ،ـــــ،عجل ال ك ـــــهلل ا ااعاا ـــــجل
االاك الني جل ،اايت الصيف فا ان برتنيه ي ى حرا دكجل ااكرمجل.
).(www.ar.wikipedoa.com

ف كر ابراه ف ة ااغـهلل الاخـل خ ـزأا القربـجل مـا س ،فرتع اهمـا اـاير الالضـ
ااو عاب وَيفما الصرفما ،فمد تم ف عاب اليممـا ة صـحرا ب ـر ـ .
النييفــهلل ااــا مــن ااقربــجل ،فرتاق ـ هــاير ااو ـ حت ـ احــهللى األءــجا المد ـ
فجاىـ ق ااَـه عاــب بعـهلل مـ يت قـ،س الهـي تقــ،ل ة نييفىـما" :ال ا ــهلل ان ا ى
اا،اــهلل ميــ،س" .الف مــا هــي يااىــجل فع ـ صــ،تما باا كــا  ،المس ـ اهلل صــ،س
ااوـ  ،فريــا ى مــسم اهلل هــاير مــن ااىــما القــال اــا" :مــا اــأ ــا هــاير؟ ال
اة .مس اهلل ص،س ااو ح ـث هـ .،قـ،مي امحاـي ااوـ الخـلي ب ـهلله،
فىرتيعاه امجل ع مجل " ،الفـَك اهلل بوـيتما فـراس ب ـر مـا  ،فمدـ اىل اا ـر
المألس ااقربجل ما ال ق ااو ".
الوان اهلل م ااو حَب ول ،فرتقار بااوحرا  ،وـان ام أـا بـااق،س.
الحل اقار بوحرا فِا ُان ،اليَه امه بامراال من ا ن مور.
الال ءأ ان هلا ااري

تعرن اَحر يفاس وـعيال ،المـ تاـأ بق ـ اءـا اس

توهللق ما ال عن امساع ى الني ااا اه ة فـا ان (مكـجل) التتوـهلل مـا توـره
اار ،ل  عن امساع ى ة ق،اـــه(( :ا مـ،ا بـين امساع ـى فـ ن ابـاوف وـان
()4

ام أا)).

المن ااتوهلل انيـه

هعـرمل ا عـا ٌ بري ـ ،سال ألي انيىـان ة فـا ان مري قـجل مكـجل ة

اي مــن بعـــهلل ع ىـــب  ،بــى ان اهلل محـــب هـــلا ااكــان مـــن مـــ ،اي مـــهللِّعٍ
ااري ،ال ،فم

م ،مَري ل بعهلل اار ـ،ل ة ااـ من المـهلل الاا مامـجل ،ف نيـه

مـر

اي مهللِّعٍ ااري ،ال ة مكجل ال ق ى اار ،ل  الال بعهلله ،الهلا من محا جل اهلل اه.
القهلل ال ة يفر ح ق،ق ( ،)6 :1اله ،من ا يفا ااعمهلل ااقهلل ف (ااَـ ،اال) مـا
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اوما الااىي ،باب ااَحر ض عاب اارمي ،ج.441/1

نيوه" :اهلل

ي من ت مان ،ااقهللالس من ي ى فا ان،

الامــَألس األ ن مــن ااَماــى اــه.

ب يساه ااىـماالاس

ــي وامعــان ااــلق المــن ــهلله ى ـ

ااريــ،

الف مـا تىــَ عزتـه .قــهللار اليمــه ىـي اا،بــا الال ا قهللم ــه ااـ،س ،قـ فَمَــز
األ ن ،ال ري ــر ف تعــهلل األمــف تــَح ف ي ــال ااــهللهر ،التريبى ـ تــسل األ ل،
()4

ح ث ا ة قهلل ف اازمان".

القــهلل حتــهللث وــعي مــن ااوــا عــن تغـ ي اصــاب هــلا ااىــيفر ة ط عاتــه
األخـيال ،الانيـه اخَهـزل ة اصــاه اا ـ،ع ة بـيالس ــريجل 4111ر عاـب نيـ يــا
ف ه" :الامَألس األ ن من حتم هلل امحهلل ماأ ب م ريه قاب األمـف" .الة ااريىـبجل
اا ،عــجل ة اريــهللن 4111ر ،النيىــبجل بــيالس 4111ر" :اقــهلل اضــا س ااىــما مــن
بما حممهلل الامَألس األ ن مـن محـهلل يـرم ة األنيمـا  ،الاحَـهللار صـ،تأ ة
اا حــا  ،ــا حممــهلل ا ن اقــهلل اتــأ او ــال فا تاع ـ " )4(.اعــى ة هــلا توــهلل قوا
()1
اق،اه (( :نيورس باارع مىيال عار)).
ومـا ال ة ام ـى مَـب ( )41 :44بشـا ال مـن ع ىـب بااقـا ر مـن بعـهلله ة
ان تق ا،ا فملا ه ،ا ا ا اازم ان رتتي".
ق،اه" :الان ا
الة ام ــــى ا،قــــا (" :)41 :4اجملــــهلل هلل ة األعــــااي العاــــب األ ن ااىــــسر
البااريــاس ااىــرال" ال توــهلل ااعامــا  ،عاــب ان اا الــجل حمرفــجل الانيمــا ة األصــى:
()1
"اق ب ااىسر األ ن الت ىيه بل اارياس حممهلل".
( )4ب  ،4411من ااعمهلل ااقهلل ف.
( )4اني ر :جماجل اا شا اس ،ااعهلل األالل .نيقسو عن:
( http://www.hurras.orgبَا .)4444/44/41
( )1الاه اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب اومــا الااىــي ،بــاب هنيوِــرسه باارع ـ مىــيال ءــمر،
(ج.)44/1
( )1اني ر :ع هللاألحهلل اال  ،ب 411؛
الامحهلل امحهلل عاب ااىقا ،ون اارب ة يفر اءع ا ااري  ،ب .11

الضمن األنياي ى ااعرالفجل ام ى برنيابا ()4(،)Gospel of Barnabaاله ،ام ـى
()4
مشــم ،اوَشـ ة اايفات كــان ة االائــى ااقــرن ااىــا س عشــر ااـ س ي،
القهلل ط بعهلل تاأ باااغـاس اإل اا ـجل الاأل ـ اني جل الاإلما ز ـجل ة ااقـرن ااىـاب
()1
عشر الااعامن عشر اا س ي.
التشي بعض ااهلل ا اس اىل ان اا ابا يس ،س ـريجل 114ر ق ـى بعـث ااـري
()1
 قهلل اءا اىل ام ى برنيابا الالضعه ضمن قائمجل ااكَ ااريمي عريما.
ال ور وعي مـن ااريـَمل ااكري ىـجل عاـب انيكـا هف اـلا اإلم ـى المـا ال
ف ه ــ ا،ض ،ما ف ه من اخ ا عن اار ـ،ل  ومـا ـ رتتي ـــ مـ ان ط عاتـه
األالىل واني ـ ق ــى قرابــجل  144ــريجل باااغــاس األال الب ــجل :األ ـ اني جل الاإل اا ــجل
الاإلما ز ــجل ،ال عــرمل ة ااعــا ااعربــي البــل ااىــامل اال مــن خــسل تاــأ
اا عاس األال الب جل مريل قرابجل م جل ريجل تقر أا.
الااسحــظ اــن ــاا هــلا اإلم ــى تشــابه بعــض مــا ال ف ــه دــا ال ة
ااقرآن من ااَ،ح ـهلل الااريمـي عـن ااشـرم المـن بشـر جل ااىـ ك  ،ال فدـه ان
ى ُ ابمل ٌن هلل ال توهلل عاب انيـه ـ،ل بشـر ابـن اـر ف  مـن حلـف
ه ملع ُ ُهلل اال ان ه ملري ُ
ال ر.
القـــهلل ال س اءـــا اس الاضـــحجل حملمـــهلل  ة ام ـــى برنيابـــا ،مــ ااَوـــر ك
( )4ام ــى برنيابــا ( )Gospel of Barnabaترالــه مــن اإلما ز ــجل اىل ااعرب ــجل ااــهللوَ ،خا ــى
ــعا ال4141 ،ر ،نيق ـسو عــن ااريىــبجل اإلم از ــجل ااــيت ترالمــا ا،نيىــهللال اد الاــ ،ا اد مــن
ااريىبجل اإل اا ـجل األصـا جل ااـيت ـرب مـن مكَ ـجل اايفات كـان ،القـهلل قـهللر اا الـجل العاـق
عا مــا ااــهللوَ ،امحــهلل حجــا ي ااىــقا ــــ ا بــهلل .األ ن :نيشــرتما ا األمــى 4441ر ،القــهلل
اا الجل بعريا جل خاصجل من ااش حممهلل ء هلل ضا ة ااريا ريجل 4146هـ.
ح
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( )1اني ر :ام ى برنيابا ،ترالجل ااهللوَ ،خا ى عا ال ،ب .11

بامسه وما ه ،حممـهلل ،المـن تاـأ مـا ال ة اإلصـحا ااعااـث الااىـَل بعـهلل
اا جل:
"التهـ ـ ىـــ،ع مـ ـ تسم ـــله اىل اال ـــجل ال ا األ ن ،فامـــا انيقدـ ـ صـــسال
اا مــيال ياــق ياني ـ لاــجل الياــق تسم ــله حت ـ ــى ااريباــجل ،ح ري ــل قــال
ى،ع :ا ما اإلخ،ال ان ق االص يفا اىر ع ف حَب انيي اقـ،ل اكـف احلـق:
انيــه ال عامــه يا أــا اال انيىــان الاحــهلل فقــذ ،الهــ ،ااــلي تَ اـ اا ــه األمــف ااــلي
تَجاب اه ا را اهلل قا أا ،ف ،بب اال ن و ب،ن ااىم اىل وسمه مَـب
يا اىل ااعـا  ،ألن اهلل ـ اامف ومـا ت ااريـا هـله ااريباـجل ،باـب :انيـه ومـا
تق ريــا هــله ااشــجرال حــرا ال ااشــمق ااَا ــجل هكــلا تقــي محــجل اهلل ااــتمريل
بلاأ اال ف من ااش ان.
اياب ااَسم ل :ا معاف من عىب ان ك،ن تاأ ااريى ااـلي تـَكاف عريـه
ااــلي ـ رتتي اىل ااعــا ؟ ايــاب ىــ،ع بابَمــاج قا ـ  :انيــه حممــهلل

ــ،ل اهلل،

المَب يا اىل ااعا فى ك،ن ت عـجل األعمـال ااوـاحلجل بـل اا شـر باارمحـجل
ااغز ــرال ااــيت ــرتتي بمــا ،ومــا

عــى اا ــر األ ن تع ــي ـرأا بعــهلل انيق ــاع

اا ر مريأا ط ،سو فم ،مامجل ب دا مألى برمحـجل اهلل الهـي محـجل ريعرهـا اهلل
()4

تاتأا عاب ااتمريل وااغ ث".

الاعى هلا ااكسر لورنيا بق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ) [األني ا ] البق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ) [ااو ]
وما يا ة اإلصحا ااراب الااعشر ن بعـهلل ااائـجل مـا نيوـه" :اـا وـان اهلل
( )4ام ى برنيابا ،ب .411

الاحهللأا وان احلق الاحهللأا ،ف ريَا من تاأ :ان ااَعاـ ف الاحـهلل الان معريـب ااَعاـ ف
الاحهلل فاإلميان اتأا الاحهلل ،احلق اق،ل اكـف :انيـه اـ،
م ،ب اا اع ب اهلل اال ابانيا ااكَاب ااعانيي ،الا،

ميـك احلـق مـن وَـاب
يفىهلل وَـاب اال

عمــهلل اهلل ب م اــه ااــي ،ألن ااــرب ااريــا ــي مــَغي الاقــهلل ني ــق
اكـى اا شـر ،فمَــب يـا

ـ،ل اهلل

ــااجل الاحــهللال

ـ ا مـر وـى مــا افىـهلل اايفجـا مــن

وَــابي ح ري ــل ايــاب مــن كَ ـ  :ــا معاــف مــاتا

ـ عاــب ااــر فعاــه مَــب

فىــهللس ااشــر عجل التكاــف ااــري ااــهللعي؟ ايــاب ىــ،ع :ان ــتااأ اع ـ ف ــا
برنيابا ،الاأ اف هللم ان اال ن خياو،ن ة معى تاـأ اا،قـ قا اـ،ن ألن ااريـاس
ال يفكــرالن ة ــا َمف ااــيت هــي اهلل ،اعمــر اهلل ااــلي تق ـ ة حدــرته ان
وــى تعاـ ف حيــ،ل اإلنيىــان عــن ا َــه ااــيت هــي اهلل اشــر تعاـ ف ،اــلاأ

ـ

عا أ مسح ـجل ثسثـجل امـ ،ة ااَعاـ ف :اي احمل ـجل هلل الع ـ ااـر عاـب قر ـه
البغدــأ ارييفىــأ ااــيت ا د ـ

اهلل التغد ـ ه وــى ــ،ر ،فَجري ـ وــى تعا ـ ف
()4

مدا اله اار الس ااعسثجل ألنيه ءر ر يهللأا".

المن ااش،اههلل ة ام ى برنيابا ة اإلصحا ااعامن بعهلل ااائَل:

()4

"فقى اه :من وان ابن ابراه ف هـلا؟ ايـاب ىـ،ع :ان ـيال ءـرفأ ـا اهلل
تتيجين الال اقهلل ان ا ك  ،احلق اق،ل :ان ابن ابراه ف ه ،امساع ى االي
ان رت تي من ـساَه مىـ ا اا،عـ ،بـه ابـراه ف ان بـه تَ ـا م وـى ق ائـى
األ ن".
القهلل ال ة ام ى برنيابا ءي من خوـائ

اار ـ،ل  المـن تاـأ م،قيفـه

ة ااشــيفاعجل ااكــلى ااباــق ــ،ر ااق امــجل ،المـ انيــه مــن اا،اضــك ان ة ااــري
( )4ام ى برنيابا ،ب .414
( )4ام ى برنيابا ،ب .141

حتر ـ فيف ــه وــسر مــن بقا ــا احلــق ني اـ عا ــه ،عاــب اال نيَجــاال مــا ال ة
األحا ث ااوح حجل من خوائ

اار ،ل .

و ـ برنيابــا هــلا اا،ق ـ اار ــ،ل  نيق ـسو عــن وــسر ع ىــب  ة
ط ،ـــى َيفـــق ة

اإلصـــحا اارابــ الاخلمىـــل الاخلـــامق الاخلمىـــل ة نيــ

مدـم،نيه مـ حـهلل ث ااشــيفاعجل ،الخيَاـ ة بعــض اايفا ـه ،الهــي حمـى ني ــر،
الما ال

توهلل معرفجل تسم ل ع ىـب  البرنيابـا الاحـهلل مـريمف بمـله ااكرمـجل

الاخلاص جل اامو يفب  ،القهلل يا ف ما ((( ،)11 :44 :11ثف حي ب اهلل بعـهلل
تاأ ائر األصيف ا اال ن ورخ،ن :اتورنيا ا حممهلل ،فََحـرم اارمحـجل ة
،ل اهلل اوراخمف ،ال ري ر ف ما فعاه خائيفوا أليى خسصـمف ،ثـف حي ـب اهلل
بعــهلل تاــأ وــى جاــ،ق فَعـ ،اىل الي ،هــا األالل ،ال ـ ك،ن اكــى مريمــا قــ،ال
ااري ــق عــسالال ،ثــف حي ــب اهلل بعــهلل تاــأ ااري ــ،ت ن واــمف ااــل ن عريــهلل ق ــامَمف
خيــامل ــائر خاــق اهلل بى ـ

ق ـ ك مري ــرهف ،ال وــرخ،ن :ا مــا ااــرب ااريــا ال

تهللعريا من محَأ ،البعهلل هـلا قـ ف اهلل ااشـ ان ااـلي
عريهلل ااري ر اا ه وم

وـي وـى جاـ،ق

خ،فوا من ه جل مري ره اار  ،ثف قال ىـ،ع :ا يـ ،اهلل

ان ال ا ى هله اا،اجل ة تاأ اا ،ر ،ان

،ل اهلل الحهلله ال َم

هـله ااريـا ر

ألنيه ال خيامل اال اهلل الحهلله.
ال ــله

ــ،ل اهلل ا جم ـ وــى األني ــا ااــل ن كاممــف ا أــا اا ـ مف ان

له ،ا معه ا درع،ا اىل اهلل أليى ااتمريل ،ف عَـل وـى احـهلل خ،فوـا الاعمـر
اهلل انيي انيا ا دأا ال اته اىل هريام ،ألنيي اعرمل ما اعـرمل العريـهللما ـرى اهلل
تاــأ ــلور

ــ،اه و ـ انيــه خاــق وــى األء ـ ا حم ــجل اــه ،ف ــله خ،فــه

ال َقــهللر اىل ااعــرن البــاح ار الااسئكــجل تــرمن :ت ــا م امســأ ااقــهللالس ــا اهلل
ااريا ،المَب صا عاب مقربـجل مـن ااعـرن يفـَك اهلل ار ـ،اه وبا ـى ،خلا اـه

بعــهلل طــ،ل األمــهلل عاــب اااقــا  ،ال ــهللا

ــ،ل اهلل بــااكسر اال وال ف قــ،ل :انيــي

اع ــهللم الاح ــأ ــا ااــي ،الاءـــكرم مــن وــى قاــ النييفىــي ،ألنيـــأ ا س
فباقَين ألو،ن ع هللم ،الخاق وى ءـي ح أـا ة ألح ـأ أليـى وـى ءـي
الة وــى ءــي الفــ،ق وــى ءــي  ،فا حمــهللم وــى خسئقــأ ــا ااــي ،ح ري ــل
تقــ،ل وــى جا،قــاس اهلل :نيشــكرم ــا ب الت ــا م امســأ ااقــهللالس ،احلــق
اقــ،ل اكــف :ان ااشـ اطل الااري ــ،ت ن مـ ااشـ ان كــ،ن ح ري ــل :حَــب انيــه
ا جــري مــن ااــا مــن عــل اا،احــهلل مــريمف اوعــر ممــا ة األ ن ،المـ هــلا فــس
رالن اهلل ،ال كاف اهلل

،اه قائسو :مرح أا بأ ـا ع ـهللي األمـل ،فاطاـ مـا

تر هلل ،تريى وى ءي  ،ف ج
انيأ ا س ان

،ل اهلل :ا ب اتور انيأ اـا خاقـَين قاـ :

اق ااعا الاوريجل الااسئكجل الاارياس ح أا ةِّ ا مجهللالم بـي .انيـا

ع هللم ،اـلاأ اضـرع اا ـأ ا مـا ااـرب اإلاـه ااـرح ف ااعـا ل ان تـلور العـهللم
اع هللم ،ف ج

اهلل وبا ى ميا خا اه ،ال ق،ل :اعريهللم ءم ،عاب هـلا ـا

خا اــي حمم ـهللأا؟ ف قــ،ل بــاح ار :نيعــف ــا ب ،ف قــ،ل اهلل :اته ـ الا عمــف ــا
يل ــى ،ف ــرتتي يل ــى اىل
ف ج ــ

ــ،ل اهلل ال قــ،ل :مــن هــف ءــم ،م ا مــا ااى ـ هلل؟

ــ،ل اهلل :هـــف آ ر الابــراه ف الامساع ــى الم ،ـــب ال اال ال ىــ،ع بـــن

مر ف ،ف ريورمل ااسم ال ريا ي ااشم ،االو ،ن اال ن حيدرالن اىل هريـام
خائيفل.
فمَــب حدــرالا قــ،ل اــف اهلل :اتــلورالن مــا اث َــه

ــ،اي؟ ف ج ــ،ن :اين

ءـــي ـــا ب؟ ف قـــ،ل اهلل :انيـــي خاقـ ـ وـــى ءـــي ح أـــا ة ا حمـــهللنيي وـــى
اخلسئــق بــه ،ف ج ــ وــى مــريمف :عريــهللنيا ثسثــجل ءــم ،افدــــى مريــا ــا ب،
ف ج ـ اهلل :المــن هــف هــتال ااعسثــجل؟ ف قــ،ل م ،ــب :األالل ااكَــاب ااــلي
اع َري ــــه .ال قــــ،ل اال  :ااعــــانيي ااكَــــاب ااــــلي اع َري ــــه ،ال قــــ،ل ااــــلي

()4

كامكــف :ــا ب ان ااعــا واــه ا ــره ااشـ ان فقــال :انيــي وريـ ابريــأ

الءــر كأ ،الاكــن ااكَــاب ااــلي اع َري ــه قــال ح وقــا :انيــي انيــا ع ــهللم،
ـ،اأ ،ف ـَكاف ح ري ـل

ال ع مل تاأ ااكَاب دـا اث َـه

ـ،ل اهلل ال قـ،ل:

هكلا ق،ل ااكَـاب ااـلي اع َري ـه ـا ب ،فعريـهللما قـ،ل

ـ،ل اهلل هـلا

َكاف اهلل قائسو :ان ما فعا اآلن امنا فعاَه ا عاف وى احهلل م ا حـ اـأ،
البعــهلل ان ــَكاف هكــلا ع ــي اهلل

ــ،اه وَابأــا مكَ،بأــا ف ــه امســا وــى

جَــا ي اهلل ،اــلاأ ىــجهلل وــى جاــ،ق هلل قــائسو :اــأ الحــهللم اااــمف اجملــهلل
()4

الاإلورار ألنيأ اله َريا ار ،اأ)).

الاعى هلا م حتر يفه ،افق ة بعض معرياه ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ) [ااائهللال]
الهلا احل،ا ااربانيي م ع ىب  ك،ن ،ر ااق امجل.
ومــا ت،يــهلل ءــ،اههلل وــعيال مــن ام ــى برنيابــا ف مــا احا ــث اامىـ ك 
ء مجل برتحا ث

،ل اهلل  ،المن تاـأ الصـ اوريـجل ة اإلصـحا ااَا ـ

الااىَل بعهلل اا جل ،من تاأ الص اوريجل " :تـرُ ع ريـا انيىـان ال تىـم اتنيـاه
( )4هلا توهلل برا ال ع ىب من ااشرم به الان تاأ من ااش ان ال توهلل ع َ ،ه هلل تعاىل.
( )4اني ر :ام ى برنيابا ،ب .416 ،411 ،411

ال

()4

هلل م قا بشر ما اعهلله اهلل اال ن حي ،نيه".

الهلا م،افق اقـ،ل اهلل ـــ تعـاىل ـــ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [ ااىجهللال] ،الهلا موهللاق اق،ل ااو يفب  عن اهلل ــ
تعاىل ــ(( :اعهلل س اع ا ي ااواحلل ،ما ال عل اس الال اتن مسع الال خ ـر
()4

عاب قا بشر)).

وما َيفق ام ى برنيابا م ما عريهلل ااىامل ة ااقـرآن الااىـريجل عم،مأـا الن
ااَيفوـ ى ف مــا ــرت ذ بااىـ ك نييفىــه ال فعــه اىل ااىــما  ،التاــأ ة اإلصــحا
ااىا س عشر بعهلل ااائَل ف ما نيوه" :فجا ااسئكـجل األطمـا الاخـلالا ىـ،ع
مــن ااريافــلال ااشــرفجل عاــب اوريــ،ب ،فحماــ،ه الالضــع،ه ة ااىــما ااعااعــجل ة
()1

صح جل ااسئكجل اايت تى ك اهلل اىل األبهلل".

الهـــلا ،افـــق ق،اـــه ـــــ تعـــاىل ـــــ( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [ااريىا ].
الان ال نيشأ ان ااَحر الق ة وَ اا م ،الااريوا ى األصا جل الما
تيفرع مريما باع افمف هف ،الم تاأ ف ن احلق الاضك عريهلل بعدمف ،خو،صأا
ان اار ،ل  امنا عاهف اَ،ح هلل اهلل الاح ار األني ا ااىابقل التقهلل رهف
الااىي عاب م ا ئمف من تقهلل ر اهلل التع مه ،الاا،صا جل بشرعه االي يــا به
اني ا ه ااىابق،ن( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ) [ آل عمران].
( )4ام ى برنيابا ،ب .411
( )4مَيفق عا ه .اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب ااَيفىي ، ،ال ااىجهللال ،ج.44/6
( )1ام ى برنيابا ،ب .111

القهلل وان األمر الاضحأا عريهلل
عما ااريوا ى ة مانيه.

،ل اهلل  ة مكات َـه ارقـى ال ـيه مـن
*****



سحــظ ان عــهلل أا و ـ يأا مــن ااــعقيفل ااغــرب ل خــسل ااقــرنيل اااضــ ل
ءمهللالا بوهللق اار ،ل  اال اءا الا اىل ءي من تاـأ ة وـسر مريوـ اىل
حهلل مـا ،الان اخَايفريـا معمـف ة ااريوـ،ب الاادـم،ن اح انيأـا .القـهلل وـان وـعي
من ااهللا ل األال ب ل اشبو جل اار ،ل  ي مريوـيفل )4(،قـ،ل مـريغف:
حقوا ان باا هتال ااَبوول ة ااريقهلل اح انيأا فاـف تـزل وَـ مف
"من اات
()4
مسأا ،الواني وَ مف عامى ههللر عاب اخلو،ب".
()1

القهلل اهَم عهلل من ااتايفاس بملا اا،ض،ع الاال س ء،اههلل اه.

الاعــى ااقــرن ااعــامن عشــر اوعــر ااقــرالن بهللا ــجل ا مــ ،حقــائق عام ــجل ة
ااغــــرب تريوــ ـ اار ــــ،ل  ة ع ــــ،ن األال بــ ـ ل ،ومــــا توــــر ال نيىــــن
مكى ف )Rudensn Maxim( :ة ق،اه" :ب مـ ،عـهلل مـن ااـت خل األال البـ ل
ااىــَريي ن ة ااقــرن ااعــامن عشــر بــهللاس تكَمــى معــا صــ ،ال ،هــي صــ ،ال
()1

حممهلل احلاوف ااَىامك الاحلك ف الااشرع".

( )4ااكر ي :ايك ع هللاحلم هلل ،ءعاع من ااىـيال ااري  ،ـجل ة ااعمـهلل ااكـي ،ل4ـــ عمـان :ا
اايفرقان 4146هـ ،ب 41؛
اني ر :حممهلل ء هلل ضا ،اا،حي احملمهللي ،ل 1ـــ ااقاهرال :ا ااريا 4161هـ.
( )4مــريغف :ام ــى ،ح ــاال حممــهلل ،ترالــجل عــا ل عــ  ،ل 4ــــ اات ىــجل ااعرب ــجل ااهلل ا ــاس
4111ر.
( )1اني ر :احلى ين احلىـ ين معـهللي ،اار ـ،ل  ،ة ع ـ،ن رب ـجل مريوـيفجل ،ل 4ـــ ااقـاهرال:
ا ااكَاب ااعربي 4446ر؛
الاني ـــر :عمـــا ااـــهلل ن خا ـــى ،ا ـــجل ة ااىـــيال ،ب 441؛ الاني ـــر :امحـــهلل بـــن حجـــر آل
ب،طامي ،اإل سر ة ني ر مريويفي ااشرق الااغرب العهللنيان ااريح،ي ،ااري ااع ف الاارمحـجل
اامهللاال.
( )1احلى ين معهللي ،ب .441

ال شـي ااكاتـ اإلما ـزي يـ ،ج برنيـا ءـ،)Gerorge Bernard shaw( :،
اىل بهللا ــجل تيفمــف اال البــا حملمــهلل 

ــف حماالاــجل تشــ ،ه صــ ،ته ة ق،اــه" :ان

اال البــا اآلن ابَــهللاس حتــق حبكمــجل حممــهلل ،البــهللاس تع ـ ل ريــه ،ومــا انيمــا
َليب ااعق هللال اإل سم جل مما اتممما به من ا اي
اا،

يـال اال البـا ة ااعوـ،

()4

ب".

وما شي ما ى ب ،ا ( )Marcel Pourzarاىل م ،احلق حـ،ل حممـهلل
 ال ريـه ـف ااَشـ ،جل ف قــ،ل " :ـ ق ان وَـ وـى ءــي عـن نيـ اإل ــسر
 فرتني،ا ااَا تى عاب ح اته ااـيت نيعرفمـا ة ا ق تيفاصـ اما ،الااوـ ،ال
اايت خايفما حممهلل  عن نييفىه ت هللال ،حَب الان عهمهلل اىل تش ،مما ،عام ـجل ة
احلهللال اايت تكش ف ما الهي تريهللما ة ـاهرال اإل ـسر عـن م مـر اايفمـ،ر
ااهلل ين التَ ك ا ام ع مَه احلق ق جل".
" كــن حممــهلل  عاــب ااوــع هلل ااَــا خيي م ش ـرأا بــهلل ن الحى ـ  ،بــى
وان ولاأ مت ق ا جل ـرس جمـرى ااَـا  ،الاثـرس ة ت ـ ،انيَشـا
()4
اإل سر ف ما بعهلل عاب اال ني اق".
ا جل ح اال اار ،ل  متثرأا و يأا عاب بعض ااغرب ل ـف
اقهلل واني
حمهللال جل موا هف ااهلل ا اس التشـ ،ه بعدـما ااحقـائق ،اال ان المـ ض احلـق
بل األ ر اع ب بعدأـا مريمـا اني اعأـا ق ،أـا صـا قوا اثـر عاـب جمـرى ح ـاتمف
بق،ال ،فملا اايف،نيق الما تل ( )Alphonse de lamartineق،ل ما نيوه:
ـ ح ــاال ــ،ل اهلل حممــهلل ا ــجل
"اع ــف حــهللث ة ح ــاتي هــ ،انيــين
الاع جل ،الا و مـا ف مـا مـن ع مـجل الخاـ ، ،مـن تا ااـلي ـر عاـب تشـ ه
( )4احلى ين معهللي ،اار ،ل  ة ع ،ن رب جل مريويفجل ،ب .441
( )4احلى ين معهللي ،اار ،ل  ة ع ،ن رب جل مريويفجل ،ب .441

يى من يال ااَا دحمهلل؟! المن هـ ،ااريـى ااـلي مـر اع ـف مريـه ،عريـهلل
ااري ر اىل ال ـ ااقـا ق ااـيت تهقـاس بمـا ع مـجل اإلنيىـان؟! ان ـا،وه عريـهلل
ااريوـــر الطم،حـــه ااـــلي وـــان مكر أـــا اَ ا ـ ـ اار ـــااجل الصـــا،اته ا وـــان
الااشرع الاايفاتك الموـاك ااعقائـهلل األخـرى ااـلي
ااعق هللال .ان اار ،ل الاخل
ا ــق ع ــا ال ــي قائمــجل عاــب تقــهلل ق ااوــ ،هــ ،حممــهلل ،اقــهلل هــهللر اار ــ،ل
()4
ااعَقهللاس اايت تَبل الا جل بل اخلااق الاابا،ق".
ال توـــهلل ا الا

بـــرالي (Perroy

 )Eduardعاـــب ان حممـ ـهللأا  هـــ ،خـــا

األني ا الان ءر عَه اا جل ءاماجل الني ار ايَماعي خسق ف ق،ل" :يا حممهلل بـن
ع هللاهلل  ،ااري ااعربي الخا ااري ل ،شر ااعرب الاارياس االعـل بـهلل ن
يهلل ــهلل ،ال ــهللع ،ااقــ،ل بــاهلل اا،احــهلل األحــهلل ،واني ـ ااشــر عجل "ة ع،تــه" ال
َا عن ااعق هللال اال اإلميان ،التَمَ معاما بىا جل اا جل مازمجل ،تد ذ اـ ق
األمـــ ،ااهلل ري ـــجل فحىــ  ،بـــى ا دأـــا األمـــ ،ااهللني  ،ـــجل ،فَيفـــرن عاـــب ااىـــاف
اازوــاال ،الاومــا ضــهلل اعــهللا ااىــامل  ..النيشــر ااــهلل ن احلري ـ  ..العريــهللما
ق ض ااري ااعربي  ،عار 614ر ،وان قهلل انيَمب من ع،تـه ،ومـا انيَمـب
من الض ني ـار ايَمـاعي ىـم ،وـعيأا فـ،ق ااري ـار ااق اـي ااـلي وـان عا ـه
ااعرب ق ـى اإل ـسر ،الصـمرهف ة الحـهللال ق ،ـجل ،الهكـلا
الحهللال ري جل مَما كجل،

ااجز ـرال ااعرب ـجل

()4

تعرمل معاما من ق ى".

ومـا ـهللاف ال ريَـز  Leibnizعـن اار ـ،ل  العـن ااـ،حي ااريـزل ال توـهلل
عاب الي ،ااكـعي مـن ااعسمـاس ااهللااـجل عاـب صـهللق ني ،تـه ة ق،اـه" :بقـهلل مـا
اعرمل من ريُيمل اا م ،الااريوا ى اق،ل برتن ما عامه حممهلل  ا ق اقَ ا أـا،
( )4ااوهلل ااىابق ،ب .14
( )4احلى ين معهللي ،موهلل ابق ،ب .444

بى قهلل االحب اا ه به الال

بلاأ ،طااا نيـتمن برتنيـه قـهلل يا نيـا الحـي مـن اـهللن

عز ــز عا ـ ف .الانيــي بكــى اح ـ ار الخشــ،ع اقــ،ل :اتا وــان تدــح جل ااوــاو
ااــلاتي ،الامانيــجل ااقوــهلل ،الاإلميــان ااقا ـ ااعاب ـ  ،الااري ــر ااوــا ق ااعاق ـ
بـــهللقائق الخيفا ـــا اخل

ـــجل الاادـــسل ،الا ـــَعمال احىـــن اا ،ـــائذ إل ااَمـــا،

فلاأ من ااعسماس اا اهرال ااهللااجل عاب ني ،ال حممهلل  الانيه قهلل االحب اا ه".
ان ااهلل انيجل ااريوراني جل اايت ال حممـهلل  اعا تمـا ألصـاما ااريقـي ومـا بشـر
بما ااى ك  ـاا ااَعـاا ف ااىـر جل ااـيت اتاعمـا بـ،اق ( )Paulالاأل ـسل
اايف عــجل ااــيت ا خاــما عا مــا ء ـ ااريوــا ى .الاقــهلل واني ـ آمــال حممــهلل 
الاماني ه ان ال و بروجل ن ابراه ف  اق،مـه خاصـجل ،بـى تعـف ااريـاس
ال عأــا ،الاقــهلل صــا ريــه اا،ا ـ جل إل ءــا المتــهللن ااس ــل مــن اا شــر ،الاــ،ال
هــلا ااــهلل ن اا عــ،ا رقــب ة ااَــ،حل الاامج ــجل ،الاــا وــان اــف هــلا اإلخــا
()4
ااعم،ل به ة ن اإل سر.
الاعــى مــن اهــف مــا ايفـ ني ــر بعــض عقــس ااغــرب ل قدـ جل ااَ،ح ــهلل ،الهــي
ي،هر ااهلل ن االي عا اا ه اار ،ل  الاخل  انيمـا عـ،ال األني ـا ال عأـا،
وما يا تاأ ة آ اس قرآني جل مَعهلل ال الاحا ث ني  ،جل.
قــ،ل فــ،اَي (" :)Voltaireان عق ــهللال حممــهلل خاا ــجل مــن ااشــأ الااغمــ،ن،
()4
الااقرآن ءما ال جم هللال عاب الحهللاني جل اهلل".
ال ق،ل الر النيـهللال ( .." :)Rom Landauريىـ حممـهلل  ة ا مـا ـ،ر مـن
األ ــار اىل نييفىــه صــيفجل اا،ه ــجل اال قــ،ى اعج،ب ــجل؛ عاــب ااعكــق ،اقــهلل وــان
،ل اص ريعه اهلل إلبسد اا،حي اارياس".
حر وأا عاب ااري عاب انيه جمر
( )4احلى ين معهللي ،اار ،ل  ة ع ،ن رب جل مريويفجل ،موهلل
( )4احلى ين معهللي ،موهلل ابق ،ب .461

ابق ،ب .414

وــان حممــهلل  تق أــا بــاايف رال ،الوــان مــن ــي ـ مم أــا حلمــى ــااجل
اإل سر اايت تاقاهـا ..الباإلضـافجل اىل ط عَـه اارالح ـجل ،وـان ة ـره اليمـره
يسو عما أا عرمل م،اطن اادع الم،اطن ااق،ال ة اخلاـق ااعربـي ،الا م ان
اإلصــسحاس اادــرال جل ري غــي ان تقــهللر اىل اا ــهللال ااــل ن ال عرفــ،ن انيد ـ اطوا
الاىل ااــهللني ل ااــ،ثري ل ،الة آن معأــا ،عاــب اــ ،تــهلل ي  ..الة اا،ق ـ نييفىــه
وــان حممـهللأا  مياــأ اميانيأــا ال اــل بيفكــرال اإلاــه اا،احــهلل ..العزمأــا ا ـبأا
عاــب ا َ وــال وــى اثــر مــن آثــا ع ــا ال األصــريار ااــيت واني ـ ــائهللال بــل
اا،ثري ل ااعرب.
وانيـ مممــجل حممــهلل  هائاــجل ،وانيـ مممــجل اـ ق ة م ىــ ،يــال حتــهللاله
الاف ـ انياني ــجل "الهــ ،اا،ص ـ ااــلي مــب بــه بعــض ااكَــاب ااغــرب ل اا كــر ن
اار ـــ،ل ااعربـــي  ،"ان ريـــ ،ااريجـــا ة حتق قمـــا دجمـــ ،ه ااشبوـــي ،ان
اإلخسب االي تكش عريه حممهلل  ة ا ا ـااَه ،المـا وـان ألت اعـه مـن
اميان وامى ف ما انيزل عا ـه مـن الحـي ،الاخَ ـا األي ـال الااقـرالن ،وـى االا ـأ
عــى مــن ــي ااعقــ،ل اتمــار حممــهلل  برتنيــه ضــرب مــن اخلــهللاع ااَعمــهلل ،ال
عرمل ااَا قذ اي تايف ـق " ـين" مَعمـهلل ا ـَ اع ان عمـر طـ ،سو .الاإل ـسر
عمــر حَـــب اآلن مـــا ريــ،مل عاـــب ااــ الثس ائــجل ـــريجل الحىــ  ،بــى انيـــه ال ـــزال
س
كَى ـ ة وــى عــار ،ات ا أعــا يــهلل أا ،الصــيفحاس ااَــا ال تقــهللر اا ريــا مــع و
()4
الاحهللأا.
ال توـهلل تـ ،ري ( :)Arnold J. Toyubeeعاـب قدـ جل ااَ،ح ـهلل عريـهلل اار ــ،ل
الما رت ذ بلاأ من ااَشر الني ار ت عما ا جل ترييف ل جل اال اق،ال الاقامجل ااعـهللل
ف قـــ،ل" :اقـــهلل وــر،س حممـــهلل  ح اتـــه اَحق ـــق ـــااَه ة ويفااـــجل هـــل ن
اا مر ن ة اا جل االيَماع جل ااعرب ـجل (الهمـا اا،حهللاني ـجل ة اايفكـرال ااهلل ري ـجل،
( )4احلى ين معهللي ،اار ،ل  ة ع ،ن رب جل مريويفجل ،ب .414

الااقــاني،ن الااري ــار ة احلكــف) ،ال تاــأ فعـسو بيفدــى ني ــف اإل ــسر ااشــامى
ااــلي ضــف بــل مراني ــه اا،حهللاني ــجل الااىــا جل ااَرييف ل ــجل معأــا  ..فغــهللس ا ــسر
بيفدى تاأ ق،ال افعجل ي ا ال تقَور عاب ويفااـجل احَ ايـاس ااعـرب النيقاـمف
من امجل يمااجل اىل امجل مَحدرال ،بى تـهللفق اإل ـسر مـن حـهللال ءـ ه اوز ـرال،
الا ـــَ،ىل عاـــب ااعـــا برت ـــرال مـــن ـــ،احى األطاىـــي اىل ءـــ،اط ااىـــم
()4
األال ا ي."..
ال ىَشـــمهلل الاءـــريجَ،ن ا ـــرفري

(Irving

 )washingtonحبا ثـــجل فـــَك مكـــجل

ا توهلل ان حممهللأا  خا األني ا ف قـ،ل مـا نيوـه" :وـان حممـهلل  خـا
ااري ل الاع ف اار ى اال ن بععمف اهلل ا هللع ،اارياس اىل ع ا ال اهلل".
وانيـ توــرفاس اار ــ،ل  ة" :اعقــاب فــَك " مكــجل تــهللل عاــب انيــه نيـ ٌ
مر ىٌ ال عاب انيه قائهلل م يفر .فقهلل ابهللى محجل الءيفقجل عاب م،اطري ه بر ف انيـه
اص ك ة مروز ق،ي ،الاكريه ت،ج ماحه الانيَوا ه باارمحجل الااعيف."،
" اقـــي اار ـــ،ل مـــن ايـــى نيشـــر اإل ـــسر وـــعيأا مـــن ااعريـــا  ،البـــلل عـــهللال
تدح اس ،فقهلل ءأ ااكعي ة صهللق ع،ته ،ال ى عهللال ـري،اس الن ان ريـال
ماحأـــا وـ ـ يأا ،التعـــرن خـــسل ابـــسد ااـــ،حي اىل اإلهانيـــاس الاالعَـــهللا اس
الاالض ما اس ،بى اض ر اىل ان

م الطريه ال حـث عـن مكـان مـاير اا ـه

هريا الهريام ال اب عن وى مَ احل اال العن ااىـعي ال ا ااعـرا مـن ايـى نيشـر
()4

ااعق هللال".

ال توـــــهلل ا الا

مىــي

()Edward Ramsay

ااــــــــجل ااــري  الترو ــزه

عاــب ااَ،ح ــهلل ف قــ،ل" :يــا حممــهلل ااعــا بر ــااجل اا،احــهلل ااقمــا  ،ا بـــــرج
( )4احلى ين ااعهللي ،موهلل ابق ،ب .446
()4احلى ين معهللي ،اار ،ل  ة ع ،ن رب جل مريويفجل ،ب .444

ااريــاس مــن اا امــاس اىل ااريــ ، ،ف ــزد فجــر يهلل ــهلل وــان هــرى ة األفــق ،الة
اا ،ر االي اعا س ف ـه ـهلل ااوـاك ااع ـ ف حممـهلل مـا فقـهلل مـن ااعـهللل الاحلر ـجل
ـ،ل وـر ف ،فيفَحـ حججـه ااعقا ـجل ااىـهلل هللال

اتب اا،حي من عريـهلل اهلل اىل

اعــل امــجل ياهاــجل ،فانيَ ــه ااعــرب ،الحتققــ،ا انيمــف وــاني،ا نيــائمل ة احدــان
()4

ااع  ،جل".

التقـ،ل وـا ن ا مىـ النيا

(Armserong

" :)Karenالعاـب هـلا ،فـ ن وـان

تاــأ ااريوــر ااى ا ــي هــ ،اإلمــا اا،ح ــهلل حملمــهلل فمــن حقــه عا ريــا ان حيــ،
اعجابريــا اكــن مــا حممــهلل اعَمــهلل عاــب اار ــجل ااهلل ري ــجل ااــيت نيقاــما ااعــرب،
الااــيت اعَريقَمــا بــهللال ها اارع ــجل مــن ءــع،ب اإلملاط ،ــجل ،التاــأ ألنيمــا ا ـ
حايــــجل الحاني ــــجل اــــهلل مف ،ــــي ان حممــ ـهللأا الااىــــامل األالائــــى

حيققــــ،ا

انيَوــا اتمف بىــم،اجل ومــا حياــ ،اا ـ عض ان َب ــى ،الاكــريمف اءــَ ك،ا ة
معــا م ءر ــجل ائىــجل ،الاــ،ال ان االعَ ــا األالل ااــري ال فاقــه ااقــربل وــان
()4

ااهلل ن ،ما وَ اف اا قا ".

الوــــعي مــــن ااغــــرب ل وـــ اار ــــ،ل  بااوــــاك البوــــاح اار ــــجل،
الميَهللحه الان

تمن به ،ق،ل ي،اهلل تىمي  ..." :Goldziherاحلـق ان حممـهللأا

وــان بــس ءــأ االل موــاك حق قــي ة ااشــع ااعربــي مــن اومــجل ااَا خي ــجل،
فيفـــي هـــلا ااعوـــر نيـــرى ااـــري

ىـــَبهللر حريكَـــه اايفكـــرال ال ال َـــه ااهللق قـــجل

الت وـــره ااعـــااي ،ة مقاالمـــجل خوـــ،مه ااـــل ن ءـــرع،ا ة معا ضـــجل مقاصـــهلله
()1

ال ا اته ة اخى م،طريه الخا يه".

( )4ااوهلل ااىابق ،ب .441
( )4وا ن ا مى النيا ،يال ااري حممهلل ،ب .11
( )1احلى ين ااعهللي ،موهلل ابق ،ب .411

القهلل ضاق بعدمف ت عأا بعهللر اميان ااغـرب ل بري ـ،ال اار ـ،ل الاعَـل تاـأ
عا أا عا مف ،ق،ل ت،ماس وا ا ـى (" :)Tomas Carlyleاقـهلل اصـ ك مـن اوـل
ااعــا عاــب اي فــر مَحــهللث هــلا ااعوــر ان وــغب اىل مــا قــال مــن ان ــن
()4

اإل سر ولب ،الان حممهللأا خهللاع مزال ".

الهـلا ااـت األمر كـي ااشـم ،الل  ،انيـ ( :)Will Durantااـلي عـرمل
ق،ل " :هللال ان احهللأا هعنُ بَعا ف حممـهلل  ااقـرا ال
عريهللهف برتنيه اب ،ااَا
الااكَابجل ..ال هعرمل عريه انيه وَـ ءـ أا برييفىـه ..الاكـن هـلا هحـىمل ب ريـه
البــل قهلل تــه عاــب تعــرمل ءــتالن ااريــاس تعر وفــا قاّمــا وــى اا ــه ا قــب ااريــاس
تعا مأـــا ،وـــان ااـــري مـــن ممـــرال ااقـــ،ا  ..الاكريـــه وـــان اىل هـــلا ا ـ ـ أا
حمريكوا ،عرمل و ،اصى احلـرب ب ر ـق ااىـاف ،الاتا مـا حكمريـا عاـب
()4
ااع مجل ..وان حممهلل من اع ف ع ما ااَا ".
ال شي بعدمف اىل معاا جل اار ،ل  الومااـه الاىل قوـر اال البـا عمـا يـا
به .
قــ،ل األ ـ األاــانيي ي،تــه (" :)Johann Wolfgang von Goetheانيريــا اهــى
اال البــجل يم ـ ميفاه مريــا ،نيوــى بعــهلل اىل مــا الصــى اا ــه حممــهلل ،ال ــ،مل ال
َقــهللر عا ــه احــهلل  ،...الاقــهلل حبع ـ ة ااَــا عــن معــى اعاــب اــلا اإلنيىــان،
ف،يهللته ة ااري حممـهلل  ...الهكـلا اليـ ان مـر احلـق ال عاـ ،،ومـا مـك
()1
حممهلل االي اخد ااعا واه بكامجل ااَ،ح هلل".
ال شي برنيا ء )Bernard Shaw( ،ااكاتـ اإلما ـزي ااشـمي اىل مريا ـ جل
تعــاا ف اار ــ،ل  ااعوــر احلاضــر ،الة هــلا اميــان بشــر عَه الصــسح َما
( )4ااوهلل ااىابق ،ب .416
( )4احلى ين معهللي ،اار ،ل  ة ع ،ن رب جل مريويفجل ،ب .441
( )1احلى ين ااعهللي ،موهلل ابق ،ب .411

اكـى األ مريـجل ،القـهلل اني اقـ ق ـى  4144ـريجل ف قـ،ل " :ـ ان هىُـم،ب مريقـل
اإلنيىــاني جل ،الانيــي اعَقــهلل اــ ،ان ءبوأــا معاــه تــ،ىل احلكــف اا اــق ة ااعــا
ااعاصر ،اريجك ة حى مشاواه ب ر قجل قا به ما ه ،ة اءهلل احلايـجل اا ـه
()4
من سر ال عا ال".
ال شــي  ،ــَامل ا،بــ،ن ( )Gustave Le Bonاا ـ الااــت اايفرنيىــي اىل
بــهللا اس اــهللى ااغــرب إلنيوــامل ااــري  ف قــ،ل" :اتا مــا ق ىـ ق مــجل ااريــال
يا ى اعمااف وان حممـهلل مـن اع ـف مـن عـرفمف ااَـا  ،القـهلل اخـل عامـا
ااغـرب ريوـيف،ن حممـهللأا مـ ان ااَعوـ ااـهلل ين اعمـب بوــائر مـت خل وعــر
عن االع امل بيفداه"...
"ا َ اع حممهلل  ان هللع معسو عاا أـا ق ،أـا ااشـع،ب ااعرب ـجل ااـيت ال عمـهلل
اا بااعى ااعا ا ،الة تاـأ اإلبـهللاع تَجاـب ع مـجل حممـهلل عاـب اخلوـ،ب ..ال
ات اعه ة ااَدح جل برتنييفىمف ة ى هلا ااعى األعاب"...
"ال ءي اص،ب من ال حممهلل وم ااىا اس ااهللني جل الاحلرب ـجل الااهلل ري ـجل
ة هلل الاحهللال ا ار واني يز رال ااعرب جمزاال .ما ا َ عريا ان نيقهلل ق مـجل تاـأ
بريَائجه ،فقهلل فَك ااعرب ااعا ة قرن الاحهلل بعهلل ان واني،ا ق ائـى مـن اءـ اه
()4
االابرال ااَحا بل ق ى م ،حممهلل".
الميَــهلل ا ــَل ري ــه
ف ق،ل:

(Dinet

 )Etienneــ،ل اهلل  الءبو ـ َه المت زهــا

"ان ااشبوــ جل ااـــيت محاـــما حممـــهلل  بـــل بر ـــه وانيــ خا قـــجل ااعـــا ال
الواني تاس اثر ع ف يهللأا حَب انيما ط ع ءر عَه ب اب ق،ي يعى اـا ال

( )4ااوهلل ااىابق ،ب .461
( )4احلى ين ااعهللي ،موهلل ابق ،ب .411

()4

اإلبهللاع الاع اها صيفجل ااشي اوهلل هلل."...

ال عل وَاب اال الب ،ن بعمق عن اعجابمف باار ،ل  المـريمف :يـام بـيم
( ،)Jacques Augustin Berqueف ق،ل" :ال ءأ ان اإل سر االي اخَـا اخلـااق
()4
اه حممهللأا وان يهلل رأا دحمهلل الوان حممهلل يهلل رأا به".
(Brockelmann

األاـــانيي وـــا ل برالوامـــان

 )Carlقـــ،ل" :يعـــى

ـــ،ل

اإل سر اوز رال ااعرب جل نيق جل اني ـسق ار ـااَه ااع مـجل ااـيت ح ،بـ وـعيأا
المــــا ااــ ـ  ،اكــــن االنيَوــــا ائمأــــا ااحــــق ،المــــا يــــا حممــــهلل اال بــــاحلق
()1

الاحلق قجل".

ال روــز هريــري ــيالي ( )Henri François Serruysعاــب ءبوـ جل اار ــ،ل
 التع هلله هلل ،ف ق،ل" :الحممـهلل

يفـرن ة نييفـ،س األعـراب م ـهللا ااَ،ح ـهلل

فقذ ،بى رس ف ما ا دأا ااهللني جل الاأل ب".
"حممهلل ءبو جل تا خي جل حقجل ،فا،اله ما ا َ اع اإل سر ان ميَهلل ال ز ا ،
ال

َــ،ان ة تر ــهلل انيــه بشــر معــى اآلخــر ن مياــه ااــ،س ،البرتنيــه

الااغيفــرال مــن اهلل  الق ــى مماتــه ا ا ان

ا ـ ااعيفــ،

مــر ضــميه مــن وــى هيفــ،ال اتاهــا

ف،ق عاب ااريل جاط أا :ا ما ااىام،ن ،اتا وري قهلل ضرب احـهللأا فمـاوف
مري ا رتخل ثرت ه ،اال ا َه ماالو فمااي ماكـه ... ،الهـلا ااَـلالق الاإلحىـاس
()1

اا اا ايفمف حممهلل اهللال ه وري ".

ال توـهلل هريـري ي وـا ـ ي

(De Castrie

( )4ااوهلل ااىابق ،ب .441
( )4ااوهلل ااىابق ،ب .414
( )1ااوهلل ااىابق ،ب.414
( )1احلى ين ااعهللي ،موهلل ابق ،ب .414

 )Henryتوـهلل قه ار ـ،ل اهلل

 بعهلل حبث ق ق ح،ل ءبو جل اار ،ل  ف ق،ل:
" ان اءــهلل مــا نيَ اــ اا ــه بــااري ر اىل ااهلل انيــجل اإل ــسم جل مــا اخــَ
بشـــب

مريمــا

ااـــري الاـــلاأ قوـــهللس ان كـــ،ن حبعـــي االالو ة حتق ـــق ءبوــ َه

س يهلل ـهللأا عاــب صــهللقه
التقر ــر حق قَــه األ ب ــجل عاّــين ايــهلل ة هــلا اا حــث اـ و
الامانيَــه ااَيفــق عا مــا بــل ال ـ مــت خي ااــهلل انياس الاوــل ااَش ـ عل ااــهلل ن
ااى حي".
"ث

اتن ان حممهللأا

قـرا وَابأـا مقهلل أـا ال

ى ءـهلل ة ريـه دـله

()4

مَقهللر عا ه."..

امــا اارال ــي

ت،اىــَ،ي (Tolstoy

 )Leoف ــهللي قرياعَــه بااــهللي ااــلي محاــه

اار ،ل  ال هللي اح امه ف هللي ة مقااجل اه بعريـ،ان" :مـن هـ ،حممـهلل؟"" :ان
حممهللأا ه ،مت ق ال ،ل ،وـان مـن ع مـا ااريـال ااـل ن خـهللم،ا اجملَمـ
اإلنيىــانيي خهللمــجل يا اــجل ،ال كيف ــه فب ـرأا انيــه هــهللى امــجل برمَمــا اىل نيــ ،احلــق
يعاــما قــريك اىل ااىــك ريجل الااىــسر ،التــتثر ع شــجل اازهــهلل المريعمــا مــن ــيفأ
ااهللما التقهلل ف اادحا ا اا شر جل ،الفـَك اـا طر ـق اارقـي الااهللني ـجل ،الهـ ،عمـى
ع ـ ـ ف ال قـــهللر عا ـــه اال ءـــب

االتـــي قـــ،ال ،ال يـــى معاـــه يـــهلل ر بـــاالح ار

()4

الاإليسل".

ال توـــهلل الاـ ـ ف مـــ،

ر (muir

 )Willaimمت نـــز اار ـــ،ل  فعأـــا ايفدـ ـ اَه

الاخسقه ،ف ق،ل:
"اقهلل امَا حممـهلل ب،ضـ ،وسمـه ،ال ىـر ريـه ،القـهلل ا مـن األعمـال مـا
( )4ااوهلل ااىابق ،ب .441
( )4احلى ين ااعهللي ،موهلل ابق ،موهلل

ابق ،ب .444

هللهل ااعق،ل ،ال

عمهلل ااَا

مواحأا ا قظ اارييفـ،س الاح ـا األخـسق ال فـ
()4

ءرتن اايفد اجل ة من قوي وما فعى ني اإل سر حممهلل".
الت مر اهللى بعض ااغـرب ل قرياعـجل بري ـ،ال

ـ،ل اهلل ،بـى توـهلل بعدـمف

انيــه خــا األني ــا الانيــه يــهلل ر بمــلا ااشــرمل ااع ـ ف ،قــ،ل ااعــا اايفرنيىــي
وا مان ه،ا س (:)Clément Huart
" كن حممهلل ني أا عا أا ،بى ا َحق عن يهللا ال ان ك،ن خا األني ـا
()4
الا ،ان ااىامل ا لالا ،اف قهللالال ة نيشر ااهللع،ال ألص ك ااعا مىامأا".
القــهلل امَــهلل وــعي مــن ااغــرب ل م،ق ـ ااــري حممــهلل  مــن ااريوــراني جل
الااــهلل انياس ااىــماال جل األخــرى ،الانيوــافه ألهاــما الاح امــه اامى ـ ك  فمــلا
ي ،ج برنيا ال ء ،)George Bernard show( ،ق،ل:
ـ حممـهللأا باعَ ــا ه يـسو مهللهشأــا ،فرا َــه بع ـهللأا عــن جاصــمجل
"اقــهلل
ان هللعب مريقـل اإلنيىـاني جل ،الاال البـجل بـهللاس ة ااعوـر ااـراهن
ااى ك ،بى
تيفمــف عق ــهللال ااَ،ح ــهلل ،ال دــا ته ـ اىل ابعــهلل مــن تاــأ ،فــَع مل بقــهلل ال هــله
ااعق هللال عاـب حـى مشـكستما ب ر قـجل قاـ ااىـسر الااىـعا ال! ف مـله ااـرال
ان تيفمم،ا ني  ،تي".
"الاتا حكمريــا عاــب ااع مــجل دــا وــان ااع ـ ف مــن اثــر ة ااريــاس ،قاريــا ان
حمم ـهللأا ــ،ل ااىــامل اع ــف ع مــا ااَــا  ،فقــهلل و ـ ك الــا ااَعو ـ
الاخلرافــاس ،الاقــار فــ،ق اا م ،ــجل الااىـ ح جل ال ــن بــس ه ااقــهلل ف ريأــا الاضـحأا
ق ،أا ،ا َ اع ان قب اىل ،مريا هلا ق،ال تاس خ ر ع ف".
"

ىــجى ااَــا

س الاح ـهللأا ــ،ى حممــهلل ،وــان صــاح
ان ي ـ و

( )4ااوهلل ااىابق ،ب .446
( )4ااوهلل ااىابق ،ب .414

ــااجل

البـانيي امــجل ،المت ــق الاـجل ..هــله ااعسثــجل ااـيت قــار بمــا حممـهلل ،وانيـ الحــهللال
()4
مَسمحجل ،الوان ااهلل ن ه ،ااق،ال اايت ت،حهللها عاب مهللى ااَا ".
ومــا توــهلل آخــرالن انيوــامل اار ــ،ل ااــهلل انياس األخــرى فَقــ،ل ااكات ــجل
اإل اا جل ا ،ا ف ش ا فا ايي ( )Laura Veccia Vaglieriما نيوه:
"وان حممهلل ااَمىأ ائمأا باا ا يب اإلا جل ءهلل هلل ااَىامك ،الخباصجل اـ،
ات اع األ ان اا،حهللال ،اقهلل عرمل و َل ع بااول مـ ااـ،ثري ل ،موـ ريعأا
األنيــاال ائ أمــا اعَقــا أا مريــه بــرتن ااــزمن ــ،مل ــَف عماــه ااــا مل اىل هــهللا َمف
الاخرايمف من اا سر اىل ااريـ .. ،اقـهلل عـرمل ي ـهللأا ان اهلل البـهلل ان ـهللخى آخـر
()4
األمر اىل ااقا اا شري".
الاءـا بعـض ااريوـا ى اىل م،قـ اار ـ،ل  مـن ع ىـب  ،الاح امـه
اــه ة ااىــريجل الااقــرآن ااريــزل عا ــه ،قــ،ل ااىَشــرق اايفرنيىــي اــ ،ق ـ هلل ،
( :)Louis Pierre
"اقهلل حى اا،ق ااـلي ت،يـه ف ـه األني ـا اىل تـا تاـأ األمـجل ااـيت وانيـ
جمم،اجل األمر ة اال جل مـن آ ـ جل فا تقـ اىل اعاـب مقـار ،ف ـق امسمـا آفـاق
ااهللني ا مهللال عجل قرالن ،الموهلل هله ااعجزال ه ،يى الاحهلل ،ه ،حممهلل".
" ...عهلل حممهلل نييفىه ي خـا ألني ـا اهلل  الهـ ،قـهلل اعاـن ان ع ىـب
ابن مـر ف وـان تا م،ه ـجل ة اإلت ـان بـااعجزاس ،مـ ان حممـهللأا عـذ معـى
هـله اا،ه ـجل ،المــا اوعـر مــا وـان عـ ن حمَجأـا عاــب بعـض مــا عـزاله اا ــه
()1
اءهلل ات اعه محا جل من األعمال اخلا قجل ااعا ال".
ابق ،ب .411

( )4احلى ين ااعهللي ،موهلل
( )4ااوهلل ااىابق ،ب 411؛
الاني ر http://www.islam-love.com :بَا
( )1احلى ين معهللي ،موهلل ابق ،ب .411

4444/44/41ر.

الهريام آ ا وعيال اـ عض مـن اهَـهللى مـن نيوـا ى ااغـرب بعـهلل حبـث ط ،ـى
حتــهللث،ا عمــا تعرفــ،ا عا ــه مــن حق قــجل ااــري  ممــا فعمــف اىل اإلميــان بــه
التوهلل قه الهي ء،اههلل وعيال وع حورها.
الة تــ،قعي انيــه بى ـ

االتوــاالس احلهلل عــجل الاا ابــذ بــل ااعــا ال ــرعجل

الص،ل ااعا،مجل ـ ك،ن امعـال هـتال اامَـهلل ن اا اعـل عاـب حق قـجل اار ـ،ل
 وعــر ،ال وــع تدــا ى ااريــاس ومــا وــان يفعــى تاــأ ــابقوا ،بى ـ
اا ،ـائى احلهلل عــجل ااــيت اتاحـ ااعــا االـ االطــسع عـن وعـ عاــب موــا
اوعر صهللقوا عن ح اال اار ،ل .
الاعـى مـن هـتال اامَـهلل ن ااىـ هللال ا يفاـل

و،ب،اـهلل (Cobold

 )Lady E.ااـيت

ا ام ال ا س ااهلل ريجل ال جا اني اعما ة ق،اا:
" ..هله هي مهلل ريجل اار ،ل  .. تع هلل اىل نييفىي تورى يم ،ه ة ـ ى ال
ااــه اال اهلل ،التاقــب ة العــي صــله عاــب ااكــا ه الاحَمااــه اــألتى ة ـ ى
اا،حهللاني جل اإلا جل".
"وـــان ااعـــرب ق ـــى حممـــهلل  امـــجل ال ءـــرتن اـــا الال اهم ـــجل اق ائاـــما الال
وماعَما ،فاما يا حممهلل  بعـث هـله األمـجل بععأـا يهلل ـهللأا وـك ان كـ،ن
اقرب اىل ااعجزاس فغا
المـن هـتال  .ال

()4

ااعا الحكم ف ه آياالو الآياالو ."...

ان (M. H. Durran

 ،)Dr.ااـلي وـان قى ىأـا فرت ـاف،

ح ث ق،ل:
"ا ــَ

ان اقــ،ل بكــى قــ،ال انيــه ال ،يــهلل مىــاف يهلل ــهلل الاحــهلل ال حيمــى ة

نييفىه ااعرفان باوم ى اى هللنيا حممهلل  ،اا مره به من ح العـ،ن الههللا ـجل
( )4احلى ين معهللي ،موهلل

ابق ،ب.411

الااار فم ،ااقهللالال اا

جل اايت ا اما اهلل محجل اريا الح أا بريا حَب نيقَيفي اثره".

" ...الاخيأا اخلس ا س ح اال ااري حممهلل  فرت قريـ ان مـن اع ـف اآلثـار
ان نيَريكر الاأ ااريى ااربانيي ،االي اقار مماكجل هلل بـل اقـ،ار وـاني،ا مـن
ق ى مَحـا بل ،ال حيكممـف قـاني،ن ،ع ـهللالن ااـ،ثن ،ال ق فـ،ن وـى األفعـال
ااش ريجل ،فغي طرق تيفكيهف ،ال بى بهللل عا اتمف الاخسقمـف ،الالعمـف حتـ
ا ـــجل الاحـــهللال القـــاني،ن الاحـــهلل ال ـــن الاحـ ـهلل الثقافـــجل الاحـــهللال الحك،مـــجل الاحـــهللال،
الاص ح تاأ األمجل ،اايت

تريج

يسو ع مأا الاحهللأا ىـَحق ااـلور مريـل

عــهللال قــرالن ،اص ـ ح حت ـ تــرتثيه الههلل ــه اا،فوــا مــن اارييفــ،س ااكرميــجل ااــيت
اني اق اىل اقوـب ا يـا ااعمـ ،ال تـهللع ،اىل م ـا يب اإل ـسر الاخسقـه الني ـار
()4

احل اال اإل سم جل التعاف اارياس ام ،ااهلل ن اوهلل هلل".

ال عهلل ااكىريهلل ال  ،)Alexander Russell webb( :احهلل مـن س اإل ـسر
الءبوـ جل ني ــه  ،التــرتثر بــلاأ اا حــث ال خــى ة اإل ــسر عــن قرياعــجل ،بعــهلل
ا اس مقا نيجل فهللعا ااغرب ل اعى هله ااهلل ا اس ااعام جل احملا هللال فقال:
" ايـــهلل ة األني ـــا ال عأـــا اع ـــف الال اومـــى مـــن حممـــهلل  التعـــاا،ا
انياقشــكف ة تاــأ ،اال اقــراالا وــى ءــي عريــه العــن ريــه القــا ني،ا ب ريــه البــل
ابق ه البل

ااَه ااع مجل ال االتمف".

"اقراالا بيفمـف الحما ـهللال ،ـَجهللالنيه اع ـف

ـ،ل ،ـَجهللالن

()4

اار االس ال عأا".

*****
( )4احلى ين معهللي ،اار ،ل  ة ع ،ن رب جل مريويفجل ،ب .444
( )4احلى ين معهللي ،موهلل ابق ،ب .414

ـااَه اع ـف



ان احلــهلل ث عــن ــيال اار ــ،ل  َ اـ مريــا حتهلل ــهلل عوــره ااــلي عــاش
ف ه بهللقجل ،اله ،ما عرمل عريهلل اا احعل بزمن ااهلل ا جل اال اإلطـا اازمـانيي ،الان
وان ما رت ذ بعاف ااىـيال ااري  ،ـجل ـهللا ق ـى الال ال اار ـ،ل  ،الاـلاأ فـ ن
اا هللا جل اازمري جل اعور اار ،ل  ق ى الال ته بيف ال وع حتهلل ـهللها؛ ال ت ـال
تاأ حب اال قر ل ة مكجل ،الب،ااهللي ،ل اهلل  اليهلله الق،مه ،الما يـرى
اــف مــن حــ،ا ث ،اضــافجل اىل بعــض اإل هاصــاس األخــرى ااــيت ـ ق م عــث
ااري  ،الآتني بقرب ااَه الم ععه محجل ااعاال.
ال ـــرى ااكـــعيالن ان م،اـــهلله هـــ ،بهللا ـــجل عوـــره  ،الهـــلا هـــ ،األ يـــك
خو،صأا ما َعاق حب اته ال يته  ،م ااعاف ان عمهلل اار ااجل اال ااري ،ال عـهلل
من بهللا جل بععَه ،الهلا ال ريَيفي م األالل ات ان ااَا حل اتـه اـ ق خاصأـا دـا
بعــهلل اا ععــجل ،بــى شــمى مــا ق ــى الال ال ااوـ يفب  ،ومــا ان ااَــا عم،مأــا
الاحلدـــا ي مريـــه خو،صأـــا وـــع حتهلل ـــهلله حبـــهللث الاحـــهلل ،فااليَمـــا اس
الاحل،ا ث م اب جل.
الم،اهلله  ة ،ر اثريل من عار اايف ى ،الهلا ثاب بـري حـهلل ث ني ـ،ي قـال
ف ه ، (( ر االثريل ،ر الاهللس ف ـه)) )4(،التوـر وـعي مـن ااعامـا ان م،اـهلله
وان ة  44من ب األالل عار اايف ى ال ،افق ريجل 114ر.
الال ءــأ ان ااَحهلل ــهلل ااــزمين ااــهللق ق ال ري ــق اح انيأــا عاــب عوــر معــل
كـــــ،ن امَـــــهللا ه ف مـــــا ق اـــــه ،الخو،صأـــــا ة معـــــى ااهلل ا ـــــاس ااَا خي ـــــجل
الاحلدا جل ،فكى ءب رت ذ باا جل احمل جل ،الان امكن حتهلل ـهلل عوـر
( )4اني ر :مىاف ة صح حه ،وَاب ااوـ،ر ،بـاب ا ـَح اب صـ ار ثسثـجل ا ـار مـن وـى ءـمر
الص،ر ،ر عرفجل العاء ،ا الاالثريل الاخلم ق ،ج.461/1

اار ،ل  بهللقجل من م س ه اىل الفاته فس ميكن عزاه عن ما

()4

قه.

اما نيما جل عوـر اار ـ،ل  فمـ ،م،ضـ االـاع تـار ،ح ـث وانيـ ب،فاتـه
 ضــحب ــ،ر االثــريل ااعــانيي عشــر مــن ب ـ األالل اا،افــق  1حز ــران، /ني ــ،
()4
ريجل611ر.
الاعــى ال ــذ هــلا ااعوــر العقــهلله حا ثــجل ااجــرال ااــيت قىــمَه اىل قىــمل
()1
ئ ىل الواني ة ااىريجل األالىل من ااجرال الت،افق ريجل 644ر.
الوـان اار ـ،ل  ط اــجل عوـره حمرووـا ألحــهللاث ـيس اليـه ااعــا اىل
،مريـــا احلاضـــر ،هـــلا ااَـــرتثي ة تـــا اا شـــر جل كـــن اـــه مع ـــى عاـــب
اإلطــسق ،فمع ــف ااشبو ـ اس قَوــر ترتثيهــا عاــب مانيمــا الا ــار احــهللاثما
المتَهلل اح انيأـا ايفـ اس مَيفاالتـجل .امـا عوـر اار ـ،ل  العمـهلله فمـ ،ااـتثر عاـب
وافـــجل اصـــقاع األ ن الن ا ـــَعريا التوـــره مىـــَمر الحـــي اىل ان ـــرث اهلل
األ ن المن عا ما.
الال ءــأ ان مريــه القرنيــه الي اــه  افدــى ااقــرالن ال(األي ــال) ،فقــهلل صــك
عريه  انيه قـال(( :بععـ مـن خـي قـرالن بـين آ ر قرنيأـا فقـرن حَـب وريـ مـن
()1
ااقرن االي وري ف ه)).
*****

( )4اني ر . :ع ـهللااعز ز ااعهمـري ،احلـرمل الااوـرياعاس ة احلجـا ة ااعوـر ااري ـ،ي ،ب 11؛
الحممهلل عزال ال ال ،عور ااري ــ بيالس :ا اا ق جل 4111هـ.
( )4ع هللااىسر اا ما ين ،ا مريجل ااَا اإل سمي ،ج.41/4
( )1ع هللااىسر اا ما ين ،ا مريجل ااَا اإل سمي ،ج.111/4
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اارياق  ،باب صيفجل ااري  ،ج466/1؛ الابن ابـي ءـ جل
ة مورييفه ،وَاب اايفدائى ،ما تور ة ااك عن ااوحابجل.



مكجل اال ار ااقرى( )4هي م،طن ااري  بما الاهلل ،البمـا بعـث ،الف مـا تربـب
الترعرع التزالج ،العمى العاش مع ف ح اته ،ال بب ت َه ،الاخَا اصحابه.
تق مكجل ة ب ن الا س ،ح ث الض ابراه ف اليَه هاير الابريما امساع ى،
قال ــ تعاىل ــ ( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ) [ابراه ف].
واني مكجل م،طن ااَ،ح هلل األالل ة بس ااعرب مريل ا ـار ـ هللنيا ابـراه ف
الابريــه امساع ــى  ،ح ــث عــا ابــراه ف اــا الألهاــه ،البريــب ااكع ــجل ،الحــا
األني ا من بعهلله الا اا الاحلرر.
قال اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ) [اا قرال].
امــا ط عَمــا اوغراف ــجل فَبَا ـ عــن وــعي مــن ايــزا اوز ــرال ااعرب ــجل،
ح ث حت ذ او ال باا،ا ي من وى مكان.
( )4اءمر من ان تعرمل ،الوَ ف ما الة م،قعما اليغراف َما متايفاس عهلل هللال ،مريما :األ قـي:
اخ ــا مكــجل ،الاايفــاومي :اخ ــا مكــجل ،الابــن فمــهلل ااقرءــي :ا ــجل ااــرار برتخ ــا اا اــهلل
احلرار ،الولاأ احتامل اا ،ى برتخ ا ار ااقرى ،الاايفا ي :ءيفا ااغرار ،اضافجل اىل عـهلل
و ي من ااتايفاس ااقهللميجل الاحلهلل عجل وع حورها.

التىكن قر ل الاحسفما مكجل الهي ق اجل مَحدـرال تاس ا ـيفا القـا ال،
العسقاس خا ي جل ي ـهللال مقا نيـجل ب ق ـجل ااق ائـى الاا اـهللان )4(،ال اال هـا بـااقرب
مــن مكــجل وريانيــجل الاألحــاب ل ع شــ،ن ة األال ــجل ااقر ــجل مريمــا ،الهــف حايفــا
اقر ل ،ال عما،ن معما ة حرا جل ق،افاما ااَجا جل ،اايت واني تـربذ ااشـار
باا من ال ق،ر عا ما اقَوا مكجل ،م عمى بى ذ ة احلرمل األخـرى ،ـرتتي
ة مقهللمَما اارعي البعض ااورياعاس اا ى جل ،ومـا ،يـهلل بعـض ااـ،ااي ة
مكجل ،ا من اص،ل افر ق جل ار الم جل ار عرب جل اح انيأا.
الترت ذ مكجل برتحسمل جَايفجل تتمن ق،افاما ااَجا ـجل ،ومـا ال ة ق،اـه
ـــــ تعـ ـاىل ـــــ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ) [قر ل].
الواني ـ قا تمــا موــهلل ق ال خــا  ،ح ــث تعــهلل الا ـ جل ة ااَجــا ال بــل
ااــا ااعــرب ،الواني ـ قــر ل حتــاالل اا،قــ،مل عاــب احل ــا ة ااوــراعاس
ااقائمـــجل بـــل ق ائـــى ااعـــرب ،المــ تاـــأ خاــ ة حـــرالب مــ بعـــض ااق ائـــى
اجملاال ال.
اءَمرس مكجل ب،ي ،ااكع جل اايت برياها ابراه ف  قال ــ تعاىل ــ:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ) [اا قرال] ،الواني ااعرب م الثري َما حتا اا ما.
الوانيـ ااكع ــجل مـزأا ااَ،ح ــهلل ا ــَمر قرالنيأــا عهلل ــهللال ،الق ــى م عــث ااــري
 نيى ـ ااكع ــجل مــن ااــهللاخى الاخلــا ج ومــا نيــق حم ـ ذ مكــجل عم،مأــا
برتصــريار جَايفــجل ،تع ــهلل مــن الن اهلل ــــ تعــاىل ــــ حَــب اص ـ ك ااشــرم الاا،ثري ــجل
ائهللأا ة مكجل بل اهاما .ال عرمل ااَ،ح هلل اال ة نييفـر قا ـى مـن (األحريـامل)
( )4طاا  :امحهلل ابـراه ف ااشـر  ،مكـجل الااهلل ريـجل ة اواها ـجل العمـهلل اار ـ،ل ـــ ااقـاهرال :ا
اايفكر ااعربي (بهللالن تا ).

ــ وما مر ،توره ــ احَيف ،ا بااَ،ح هلل ألنييفىمف ،الانيكرالا عاـب ااريـاس ع ـا ال
()4
األصريار ،ال ىم اف احهلل من اهى مكجل.
وان ااعرب م ءرومف ري رالن اكجل م،طن احلرر ني رال خاصجل،
قهلل ،نيما الحيرم،ن االعَهللا ف ما ،ال رالنيما آمريجل الن يها قال ــ تعاىل ــ:
( ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ) [ااعريك ،س].
وما اعَلس ار ااقرى مروزأا اا ح،اا ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) [ااش ،ى].
القـــال ـــــ تعـــاىل ـــــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)
[ااَل].
وــان الح ـ ار مكــجل الااكع ــجل ال و ـ ي ة اثــا ال ــيال ابرهــجل احل شــي
الحيف َه ،ح ث وان حيكف اا من الاقار ألهاما ب (ااقاـ ق) )4(،فكـاني،ا
ىبرالن مريه الميجهللالن ااكع جل ف،صى ة محاَه ااشم ،ال ريجل 114ر .
اله ،ااعار االي الاهلل ف ه ااري  ،قاصهللأا مكجل اهللر ااكع جل ،ح ث
()1
ب حيم ه".
قاباه ع هللاا ا يهلل ااري  القال وامَه ااشم ،ال "اا
ب مريعه" وما رتتي )1(،الم ابرهجل ق،ال ع مجل،
الة الا جل "اا
تَقهللمما اايف ُاجل فىاذ اهلل عا مف اا ي األباب ى( )1وما تور ــ تعاىل ــ( :ﮍ
( )4اني ر :اا،ض،ع اخلاب حبال ااعرب ق ى اإل سر ،من هلا ااكَاب؛
الاني ر :ي،ا عاي ،اايفوى ،ج.111/6
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج11/4؛ ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.14/4
( )1اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.14/4
( )1اني ر :م س ااو يفب احل  ،من هلا ااكَاب.
( )1ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .14

ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ)
[اايف ى].
واني ـ مكــجل مقىــمجل اىل ا بــاع بــل اقىــار قــر ل الافباتهــا اابَايفــجل،
ميكن من خساـا حتهلل ـهلل مـ،اطريمف الب ـ،تمف القمعـاتمف اخـى مكـجل ،ومـا
واني اهللى هله اايفوائى ال ائ حمهلل ال ة ااق اجل ،مريما ااىقا جل الاارفـا ال،
الاارا ــجل )4(،ومــا واني ـ تيفــرن ااعشــ ،وريــ،ع مــن اادــر جل عاــب ااَجــا
ااقا مل اكجل.
الاءَمرس مكجل بهللا ااريـهللالال )4(،ااـيت

َمـ ف مـا اهـى ااـراي ااعـرالفل ة

قر ل بـ(ااأل) الهف اازعما اال ن واني،ا ىع،ن اق،ال قر ل الالحهللتما.
تكن عشيال ااري الهف بري ،هاءف من اوعر اارياس ثرا ة مكجل ،المـ
تاأ فمي اعسها نيى أا الاوعرها خهللمجل ازائـري مكـجل مـن احلجـاج ال يهـف،
فكاني اف ااىقا جل ( قا جل احلجـاج) الاارفـا ال (اطعـاممف) حَـب اـ ،اضـ رالا
()1

اس َهللانيجل ة بعض األح ان ااق ار بمله األم. ،

الة وــى ب ــ،ن قــر ل اليــهلل عمــا الاصــحاب اي القــا ال اءــهللا  ،وــان
()1

بعدمف ءهلل هلل اخلو،مجل الاخلسمل ااري  عريهللما ا مر ع،ته.

( )4اني ر :اازبيي ،نيى قر ل؛ الابن ح  ،احملل.
( )4األ قي ،تا مكجل ،ب 444 ،441؛ ابن ح  ،ااريمق ة اخ ا قر ل ،ب .11
( )1اني ر :اا ست ي ،انيىاب األءرامل ،ج11/4؛ الاأل قي ،تا مكجل ،ب .444
( )1اني ر :م،ض،ع اتى ااشرو،ن اار ،ل  ،من هلا ااكَاب؛
الاني ـر از ــهلل مـن ااَيفوـ سس :ااىـ ،ك ؛ ــا مان بـن ع ــهللاهلل ،حمريـجل ااىــامل ة ااعمــهلل
ااكي ،ل 4ــ اار ان :مكَ جل ااَ،بجل 4144هـ.

وما واني،ا مَمىكل ياها َمف مـهللافعل عـن ضـسالس قـر ل حيفا وـا
عاــب مــ ،الثمف مــن ع ــا ال األصــريار ال يهــا ،ومــا

ريــ،ن بكــى يمــى العُمــب

بع هللأا عن احلق عو جل باطاجل ،قال ـــ تعـاىل ـــ( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) [اازخرمل].

البلاأ وان تيفكيهف ضع يفوا م ،الثأا بـس عقـى ،قاـهللالن مىـائى حمـهللال ال
التغ

()4

عريمف ااىائى احلامسجل.

وانيـ مكــجل متــ،ج بااشــم،اس ،فيفــي القـ وانيـ قــر ل احــرب ااريــاس
عاــب اعــران احلرائــر مــن ااريىــا  )4(،وــان ــا ااريــال وــى ءــي  ،ح ــث
َشـــا و،ن ة اوا ـــجل اا،احـــهللال ،ـــرتت،ن خ ـــار ااـــهللعا ال ااـــيت عرفـ ـ ف مـــا
صــاح اس اخل ــار مــن ااــهللاعراس ااستــي هــن ة ااغاا ـ مــن اإلمــا َــايرالن
()1

بيفراليمن ،ال ىَحاان ما رتت من من مال اازنيا.

شرب،ن اخلمر ال رتوا،ن ااربا ال رتت،ن ااعا مل الااراق

الوى ا اب

اا،ى ،تغا مف ااشم،اس حبكف عهللر اميانيمف باا عث الاحلىاب )1(.قال ــ تعاىل

ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ) [ااائهللال].

الاعى توـ ،ر يعيفـر بـن ابـي طااـ ااريجاءـي حـااف ق ـى اا ععـجل اباـ الصـ
ريقاــه ءــاههلل ع ــان معاصــر معــا ل اــف( :ا مــا اااــأ وريــا ق،مأــا اهــى ياها ــجل
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج ،11/4الاني ر :تيفىي ابن وعي ، ،ال ااري ، ،ج.4611/4
( )4اني ر :اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .11
( )1حممــ ،ءــكري األا ،ــي ،باــ،د األ ب ة احــ،ال ااعــرب ،ج ،14/4الاني ــر :ابــن وــعي،
تيفىيه ، ،ال ااري ، ،ج.4114/4
( )1اني ر :تيفىي ابن وعي ، ،ال اواث جل ،اآل جل ،41 :ج4611/4؛
الاني ر :م،طن اار ،ل  ،من هلا ااكَاب.

نيع هللاألصــريار ،النيرتوـــى اا َـــجل ،النيـــرتتي اايفـــ،احل ،النيق ــ األ حـــار ،النيىـــي
()4
او،ا ال رتوى ااق،ي مريا اادع ).
وان ااشِّرم درب برتطريابه ة مكجل ،فااكع جل ما ـجل باألصـريار الااوـ،
ال احجل احلرر ولاأ ،ال كا ،يـهلل ب ـ مـن ب ـ،س مكـجل اال الاـه اصـريامه
()4
اخلاصجل.
*****

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/4



ه ،حممهلل بن ع هللاهلل بـن ع ـهللاا ا (ءـ جل) بـن هاءـف بـن ع ـهلل مريـامل بـن
مدـر بــن وـسب بــن مـرال بــن وعـ بــن اـتي بــن ااـ بــن فمـر بــن مااـأ بــن
ااريدر بن وريانيجل بن خزميجل بن مهلل وجل بـن اا ـاس بـن مدـر بـن نيـزا بـن معـهلل
ابن عهللنيان بن آ بن مق،ر بن نياح ،بن تي بن عرب بن شج بـن ثابـ بـن
()4

امساع ى بن ابراه ف .

المــــا بعــــهلل عــــهللنيان حمــــــى ني ــــر عريــــهلل وــــعي مــــن ااعامــــا

ــــ،ى اتوــــااه

()4

ب مساع ى.

القـــهلل ال انيـــه  قـــال(( :ان اهلل اصـ ـ يفب مـــن الاـــهلل ابـــراه ف امساع ـــى،
الاص يفب من امساع ى وريانيجل ،الاصـ يفب مـن وريانيـجل قـر ل ،الاصـ يفب مـن
قــر ل بــين هاءــف ،الاص ـ يفانيي مــن بــين هاءــف ،فرتنيــا خ ــا مــن خ ــا مــن
خ ا )).

()1

القهلل واني قر ل واما تقر بعا ،نيى
يف ان ارقى حل رتاه :و

،ل اهلل  ،الهـلا مـا قااـه ابـ،

نيى ه ف كف؟ قـال :هـ ،ف ريـا تال نيىـ  ،فقـال
()1

هرقى :فكلاأ اار ى ت عث ة نيى ق،مما.
الال ءأ ان اهلل  قهلل وب ااريى
فزا هف ااري

ااشر

باص يفا حممهلل 

ءـــرفوا ال فعـــه اىل ،ر ااق امـــــــــجل ،الا ق ااعكق ،قال ــ

( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج .411/4الاا با ي حيلمل بعض اآلبـا ال ،صـاه اىل عـهللنيان بـن
ابراه ف  ،ج.411/1
( )4ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.14/4
( )1صح ك مىاف ،ءر ااري،الي ،ج.46/41
( )1صح ك اا با ي ،وَاب بهلل اا،حي ،ج.1/4

تعاىل ــ ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ) [األنيعار].
*****



هـــ ،ابـــ ،اار ـــ،ل  ،وـــان عاءـــر عشـــرال مـــن ابريـــا ع ـــهللاا ا مـــن
اال

مف ،وان ورميأا عاب الااهلله ،فزاليه من آمريجل بري اله مـن بـين هـرال

مــن افدــى قــر ل نيىـ أا ،عمــى مىــاعهللأا ألب ــه ة قا تــه تــ،فب ة بااهلل ريــجل ة
احــهلل حستــه اىل ااشــار ،الآمريــجل حامــى بر ــ،ل اهلل  الق ــى ان عمــره حــل
()4

الفاته مخق العشرالن ريجل.


آمريجل بري اله بن ع هلل مريامل بـن هـرال بـن وـسب بـن مـرال )4(.افدـى امـراال
ة قــر ل نيى ـ أا ،مــن امتمــن عق ـسو ،وــان الااــهللها ـ هلل بــين هــرال ،تزاليمــا
ع هللاهلل بكرأا بعهلل ان خ ما الااهلله ع هللاا ا من اب ما ،البريب بما البقب عريـهلل
اهاما ثسثجل ا ار ثف ا حتا اىل ا ه ،المحا بر ـ،ل اهلل  ة ا اممـا األالىل
مــن ااــزالاج ااــلي

ىــَمر طــ ،سو اىــيفر ع ــهللاهلل ة قــا ال الااــهلله اىل ااشــار

ح ث ت،فب ،الترما آمريجل الهي ءابجل فيفر ـ نييفىـما بعـهلل تاـأ ااعريا ـجل بر ـ،ل
اهلل  االي الاهللته َ مأا ،القهلل ـافرس بـه اىل ااهلل ريـجل ة ااىا ـجل مـن عمـره
اَزال اخ،ال يهلله ع هللاا ا من بين ااريجا  ،الاَزال قل اليما ع ـهللاهلل ،الة
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/4؛ ابن ـعهلل ،اا قـاس ااكـلى ،ج11/4؛ ابـن وـعي،
ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج411/4؛ ااــزبيي ،نيىـ قــر ل ،ب 44؛ ااـ ست ي ،انيىــاب األءــرامل،
ج.14/4
( )4اامز هلل من ااَيفاص ى اي ار ااري ااهللوَ ،ال عائشجل ع هللاارمحن؛
الاني ر :ااامشي ،حىل بن ح هلل حم ،ب ،المرال انيىاب اممـاس ااـري  ،ل4ـــ ااهلل ريـجل
ااري ،ال البر هللال :ا اا با ي 4141هـ ،ب.14

طر ق ااع ،ال مات باألبمل،ا )4(،ال ا  قلها.
الى مىــاف ة صــح حه عــن

ــ،ل اهلل  انيــه قــال(( :ا ــَرتتني

بــي ة

ـا ال قــل امـي فــرتتن اـي ،الا ــَرتتنيَه ة اال ــَغيفا اـا فاــف ـرتتن اــي ،فــزال الا
()4

ااق  ،تلوروف اا،س)).
يهلل

،ل اهلل  ألب ه ،وان اءرمل قر ل ة مانيه ،من اوعرها

ماالو ،عرمل دكانيجل خاصجل عريهللهف ،فم ،االي اعا حيفر ب ر مزر بريا أ عاب
ا آها ،النيا عَه قر ل عا ما،

()1

اكن امر ااى رال عا ما وان من

نيو ه؛ ح ث وان ه ،الابريا ه ق،م،ن عاب قا جل احلاج ،وان ميفاالضأا
ألبرهجل ح ريما قهللر اهللر ااكع جل ،عرن عاب ابرهجل ااال الما ر هلل اعاه ري
عن عزمه زالته تاأ ،اكن ابرهجل فض تاأ الاعان انيه يا اهللر ااكع جل،
فقال ق،اَه ااشم ،ال "اا

ب

مريعه"،

()1

ال  ،اهلل و هلل ابرهجل باا ي

األباب ى ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ) [اايف ى].
( )4األبــ،ا  :قر ــجل مــن اعمــال ااهلل ريــجل ة اا ر ــق ااقــهلل ف اىل مكــجل بمــا قــل آمريــجل ار ااــري ،
الف ما الا س مشم ،من اال جل احلجا ىمب اآلن اخلر ـجل ( .ـاق،س احلمـ،ي ،معجـف اا اـهللان،
ج)11/4؛ عاتق ث اا س ي ،معجف األماون اا،ا ال ة ااىيال ،ب .41
( )4صح ك مىاف بشر ااري،الي ،ج.16 /1
( )1اني ر :اازبيي ،نيى قـر ل ،ب 41؛ ابـن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج414/4؛ ابـن وـعي،
ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج14/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/4

القــهلل مســب ع ــهللاا ا ااــري  بعــهلل الال تــه حمم ـهللأا ال عــاه ،ح ــث الاــهلل
الحين عا ه اوعر مما حيـن عاـب االال ه
َ مأا ،فكان يهلله ع هللاا ا ع
اآلخر ن ،مَلورأا ابريه ااَ،فب ع هللاهلل ائ أا ة حممـهلل  مـا كـن ـراه
ة ااوــغا اآلخــر ن ،قربــه اا ــه ال هللني ــه مريــه ال عج ـ مريــه المــن حىــن ا بــه
()4
الحكمَه ة ااَورمل ،ال ق،ل( :ان البين هلا ءرتنيأا).
وان َيفقهلله ال َابعه الاا حدـرس ع ـهللاا ا اا،فـاال االصـب ابريـه ابـا طااـ
بـه خـيأا ،الطاـ مريـه ان دــمه اىل ابريائـه ال رعـاه ،التــ،فب العمـر اار ــ،ل 
قرابــجل ااعمــانيي ــري،اس ،فكيفاــه بعــهلل تاــأ عمــه ابــ ،طاا ـ  ،الهــ ،الااــهلل امــي
()4
ااتمريل عاي بن ابي طاا  الوان من اورر قر ل الاءرفما.
فرتح ـ ابــ ،طاا ـ ااــري  اوعــر مــن االال ه ،فكــان َيفقــهلله ة ني،مــه،
ال وـــح ه معـــه ة ،مـــه ،ال قهللمـــه عاـــب االال ه ة اا عـــار الااشـــراب الاااـ ـ ق
الاوا،س الااكسر ال ي تاأ ،القهلل اثر تاأ ة نييفق ااري  ،فكـان الف أـا
اعمه بعهلل تاأ الألبريائه الخو،صأا عاي بن ابي طاا .
ومـــا وـــان اار ـــ،ل  مـــن يـــهلله ع ـــهللاا ا عـــهللال اعمـــار )1(،اءـــمرهف
ااع اس ،ا اف الهاير بعـهلل اايفـَك )1(،الابـ ،اـ وـان وـافرأا معانيـهللأا اار ـ،ل
 ،المحزال هلل ااشمهللا  )1(،اله ،اخ ،اار ،ل  من اارضاعجل ،ا ضـعَمما
()6
ث ،جل ،م،الال ابي ا اضافجل اىل اعمار آخر ن شمهللالا اإل سر.
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.461/4
( )4اني ر ترالَه ة اازبيي :نيى قر ل ،ب .11
( )1اازبيي ،نيى قر ل ،ب ( 41ر).
( )1اني ر ترالَه عريهلل :ابن حجر ة اإلصابجل ،ج414/4؛
الاني ر :ترالجل ااع اس ،من هلا ااكَاب.
( )1ابن حجر ،اإلصابجل ،ج111/4؛
الاني ر ترالجل محزال ،من هلا ااكَاب.
( )6ااوهلل ااىابق.

ومـــا وـــان اار ـــ،ل عمـــاس ،اءـــمرهن صـــيف جل  )4(،ا ـــام م كـــرال
الهايرس اىل ااهلل ريجل ،الهي ار اازبي بن ااع،ار  ،المريمن ار حكـ ف ،الا الى
()4
العاتكجل ال يهن ،عرمل ا سممن.

الامسه عمرال ،النيع بماءف ألنيه مشـف ااعر ـهلل ااحجـاج ،ال قهللمـه مـ اااحـف
ازالا احلرر ،قال عريه ااشاعر:
عمــــــــــــرال ااــــــــــــلي هشــــــــــــف ااعر ــــــــــــهلل اق،مــــــــــــه
ال يـــــــــــــــال مكـــــــــــــــجل مىـــــــــــــــريَل عجــــــــــــــــامل
ال ــــــــــــــري اا ــــــــــــــه اارحاَــــــــــــــان وـــــــــــــــــــسهما
ــــــــــــــــيفر ااشــــــــــــــــَا ال حاــــــــــــــــجل األصــــــــــــــ ـ امل
اقـر ل ،تـزالج مـن بـين ااريجـا ة

اله ،االل من ني ف حاـجل ااشـَا الااوـ

ااهلل ريجل ،فكان اه مريمف ع هللاا ا يـهلل ااـري  ،ومـا وـان اـه ا بعـجل مـن
األالال  ،الة عوره ق،

مكانيـجل مكـجل حَـب صـا س اهـف مـهللن ااعـرب ري أـا
()1

القا أا ،القهلل ماس ة زال من ا ن ااشار.

وــان اءــرمل ابريــا قوــي بــن وــسب الاوعــرهف مكانيــجل ة قــر ل ،القــهلل
تريــافق ابريــا ه مـ ع هللااــهللا الوــا س ان تقـ ب ــريمف حــرب ،ف وــ،ا ااىــقا جل
( )4ابن حجر ،اإلصابجل ،ج111/1؛ الاني ر ترالَما ة :ااعا ش،ن اار ،ل ،من هلا ااكَاب.
( )4اني ر اازبيي ،نيى قر ل ،ب .41
( )1ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4

الاارفــا ال ا ـ ين ع ــهلل مريــامل الاحلجابــجل الاااــ،ا الااريــهللالال ا ـ ين ع هللااــهللا  ،ال ــا
()4
ااىاف ب ريمف.
()4

عرمل عريه اوهلل الااراي ااىهلل هلل الواني اه هللانيجل ااكع ـجل دكـجل ،وـان
صــاح يــاه ة قــر ل( )1مــن اوعــرهف مــاالو الالا ـهللأا ،الواني ـ خزاعــجل قــاال
قر شأــا ة مكــجل فجم ـ قوــي قر شأــا الاحسفمــف معمــف ،الخــان حربأــا ضــهلل
خزاعجل ،فرتخريمف من ب ن مكجل ،ثف اطاعه ق،مـه حَـب صـا ورتنيـه ماكوـا
اــف ،الهــ ،االل مــن اقــار ا ااريــهللالال )1(،الهــ ،االل مــن ــن اارفــا ال ة قــر ل،
الوان كرر احلجاج باا عار الااشراب ،الآا اا ه احلجابجل الاااـ،ا  )1(،النيقـى
()6
ابن هشار ء أا وعيأا من ااشعر عريه العن ءرفه.


()1

اءــمر امسائــه ( حممــهلل) القــهلل ال ة ااقــرآن ااكــر ف ة ا بعــجل م،اضـ
المس بامسه  ،ال من  ،ااقرآن:
ق،ل ــ تعاىل ــ ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،اا قاس ،ج.66/4
( )1األ قي ،اخ ا مكجل ،ج.41/4
( )1األ قي ،اخ ا مكجل ،ج.441/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/4
( )6ااوهلل ااىابق ،ج11/4؛ الاني ر :اا ست ي ،انيىاب األءرامل ،ج.11/4
( )1اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج441/4؛ الما وَ ه ااوـاحلي ااشـامي ،ة
ـ ى ااــهللى الاارءــا بعريــ،ان اا ــاب ااعااــث ة توــر مــا القيف ـ عا ــه مــن امسائــه ااشــر يفجل
الءرحما الما َعاق بما من اايف،ائهلل ،ج.144/4

ﮐ ﮑ ) [آل عمران].
الق،اــه ــــ تعــاىل ــــ ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ) [األحزاب].
الق،اـــه ـــــ تعـــاىل ـــــ ( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ) [حممهلل].
الق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ) [اايفَك].
القهلل الض اا با ي ة صح حه ة وَـاب اارياقـ بابأـا مسـاه (بـاب مـا يـا
ة امسا ،ل اهلل) اال ف ه حهلل عأا عن ،ل اهلل  انيه قال(( :اـي مخىـجل
امسا انيا حممهلل الامحهلل الانيا اااحي االي ميح ،اهلل به ااكيفـر ،الانيـا احلاءـر
االي حيشر اارياس عاب قهللمي ،الانيا ااعاق )) )4(،القـهلل اايفـ وَـ ة امسـا
()4
،ل اهلل.
( )4صح ك اا با ي ،وَاب اارياق  ،باب ما يا ة امسا ،ل اهلل  ،ج.464/1
( )4مريما :امسا ااري ة ااقرآن الااىريجل ،عاط قا ف امل ااا جي .الامسا اار ،ل ااوـ يفب
 الااقابه الورياه ،ألمحهلل بن فا س اله ،مريش ،مشم ،؛
الااى ،طي اار ان األني قجل ة ءر امسا خي اخلا قجل ،اله ،مريش ،مَهللاالل؛
الالبن ااق ف فوى نييف ق ة وَابه يس األفمار ،عرج ف ه عاب ءي من هلا؛
اني ر http://www.ahlalhdeeth.com :بَا  4444/44/41ر؛
وما ت ،ة تاأ ااواحلي ااشامي ،ة ى ااهللى الاارءا ج144/4؛
اني ــر از ــهلل مــن ااَ ،ـ  :اايفمــرس ااشــامى اا ـ اث ااعربــي اإل ــسمي ااب ــ،ل ،ااىــيال
الااهللائك ااري  ،جل ،ج ،14/4من قف  414اىل  ،411ل 4ــ عمان :مت ىجل آل اا 4141هـ؛
الاني ر :صح ك اا با ي ،وَاب اارياق  ،باب ما يا ة امسا ،ل اهلل  ،ج.464/1

وما مسب امحهلل ة ااقرآن ااكر ف ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [ااو ].

الة ااعمهلل ااقـهلل ف مـا وـهللق تاـأ " ـ،مل ـرتتي محـهلله اكـى األمـف ال ـ،مل
امأل هلا اا

()4

باجملهلل".

القهلل عرف اه صيفاس وـعيال( )4اءـَمرس ورتمسـا اـه ،اكريـه قـهلل شـ م
مـ

ــيه ة اا،صــ اح ا أنيــا ،واا شــر الااريــل ر الااــا ي الاارمحــجل الاألمــل

الااَ،وى الاازمى الااهللثر الااو يفب الاابَا الااوا ق الااشيف .
المعريــب حممــهلل الامحــهلل صــاح احملامــهلل الاايفدــائى .الال ــزال حيمــهلل ال عريــب

عا ــه ة وــى مــان ،قــال ــــ تعــاىل ــــ ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ) [اإل را ].

القهلل عرمل بامسه اهللى اهـى ااكَـ  ،ومـا ءـمهلل بـلاأ ااقـرآن ااكـر ف،
()1

الوما ءمهلل بلاأ بعض عاما ااريوا ى.

القـــهلل وـــان  كريـــب بـــرتبي ااقا ـــف القـــهلل نيمـــب  ااريـــاس ان َكريـــ،ا
()1

بكري َــه ة ح اتــه )1(،ال كريــب وــلاأ بــرتبي ابــراه ف ،وريــاه بــه يل ــى،
الاعى تاأ ة آخر ح اته بعهلل الال ال ابريه ابراه ف.

( )4اني ر :ع هللاألحهلل اال  ،حممهلل  وما ال ة وَاباس اا م ،الااريوا ى ،ب .16
( )4اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب اارياق  ،باب صيفجل ااري  ،ج 461/1ــ .461
( )1اني ر :م،ض،ع ااعا الانيَ ا اار ،ل ،من هلا ااكَاب.
( )1اني ــر :صــح ك اا بــا ي ،فــَك اا ــا يب ،ج ،114/44الصــح ك مىــاف ،وَــاب اآل اب ،بــاب
ااريمي عن ااَكين برتبي ااقا ف الب ان ما ىَح من األمسا  ،ج.461/6
( )1ممهللي ق اهلل ،صيف،ال ااىيال ،ب .11


تـــزالج ع ـــهللاهلل بـــن ع ـــهللاا ا الااـــهلل اار ـــ،ل  مـــن آمريـــجل بريــ الهــ ار
اار ـــ،ل  ،البقـــي معمـــا فـ ـ ال مـــن اا،قـ ـ ال مـــر محاـــما بر ـــ،ل اهلل 
التقهللم بمـا اءـمر احلمـى فـ تا بع ـهللاهلل الااـهلل اار ـ،ل اهلل  ميـ،س ق ـى ان
تــَف احلمــى( )4الاتن اهلل ااجــريل ان ،اــهلل ة بــ،ع مكــجل ،اس امــه ق ــى م،اــهلله


ـــا ومـــا ال عـــن ااـــري (( :انيـــي عريـــهلل اهلل خلـــا ااري ـ ـ ل الان آ ر

جملريهللل ة ط ريَه ال رتخلوف عن تاأ انيا ع،ال ابراه ف البشـا ال ع ىـب ال ـا
()4

امي اايت اس الولاأ امماس ااري ل ر ن)).
الق ــى ان امــه اس عريــهلل م،اــهلله

ــا الورتنيــه خــرج مريمــا نيــ ،اضــا س مريــه

()1

بورى من ا ن ااشار.

الق ى ان قاباَه اايت الاهللس امه هي ااشيفا ار ع هللاارمحن بن ع،مل .
حيـهلل بهللقـجل( )1مـ انيـه ث ـ عريـه  انيـه قـال:

المن ااريك ان ـ،ر م،اـهلله
()1

(( ،ر االثريل ،ر الاهللس ف ه)).

الب رالمل اا،اهلل وان وع

ااَحهلل هلل ،ح ث وان عريهلل اارياس م،ا ،أا

( )4ابــن ــعهلل ،ااىــيال ااري  ،ــجل مــن اا قــاس ااكــلى ،ج11/4؛ ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل،
ج.411/4
( )4ابن وعي ،تيفىي ،ج444/4؛ ال اي صح ك اا با ي ،وَاب اارياق  ،باب خا ااري ل،
ج464/1؛ الءر ابن حجر عاب اا اب.
( )1ابن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج411/4؛ ابـن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج411/4؛ ابـن وـعي،
ااىيال ااري  ،جل ،ج446/4؛ اني ر . :اورر ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ج.444/4
( )1اني ر :تيفو سس اخلسمل عريهلل ابن وعي ة ااىيال ااري  ،جل ،ج444/4؛
العريهلل اا ره،نيي ة صح ك ااىيال ،ج.414/4
( )1اني ر :صح ك مىاف ،باب ا َح اب ص ار ثسثجل ا ار من وى ءمر  ،...ج.461/1

عا أا َ مأا اكريه عريهلل اهلل ااو يفب من اا شر ،الآخر اني ائه الافدى
ع ا ه ،الما وان احهلل من اخلاق عاف تاأ اعجل الال ته اال اثريا محاه ،الاال
اىعب ء اطل اإلنيق الاون اىل اتاه ،فرتخيفب اهلل ره ،ال
تاأ حَب

ا احهلل عاب

،ل اهلل  نييفىه ،قال ـ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ) [ااش ،ى].
القهلل ايَمهلل ااعامـا ة حتهلل ـهلل ـ،ر مـ س ه فقـال بعدـمف انيـه الاـهلل ة ااعـانيي
عشــر مــن ب ـ األالل مــن عــار اايف ــى )4(،ال ،افــق ــريجل  114اام ـ س  )4(،الهــلا
االخَسمل ة ،ر م س ه ال ريق
ال

من قـهلل ه  ،فمـ ،ـ هلل الاـهلل آ ر الال ءـأ،

ـلور انيـه  انيشـغى بَحهلل ــهلل هـلا اا ـ،ر،

 ،ال

ــف وعـرال ت،ي ماتـه ال ــريريه

ر ة حهلل ث مريى،ب اه وما اعاف اي تور اَحهلل هلل ق ـق اـ س ه

 .المن ااتوهلل ان الفاته  واني

،ر االثريل ااعـانيي عشـر مـن ب ـ األالل

ــريجل44هـــ ،ال ،افــق ااعــامن مــن ءــمر حز ــران ــريجل 614ر ،الاي احَيفــال بمــلا
اا ،ر ف ه تلوي باا،فاال الحزن األمجل الموابما ف ه .
الامــا مكــان مــ س ه  فكانيــ ة ا عمــه ابـــي طااــ ة ءــع بـــين
هاءف ،الواني ط،ال قرني ل وـامال ضـمن ااـهللال اجملـاال ال ااحـرر ،انيَقاـ
مــن مااــأ اىل آخــر ،حَــب حجـ اخل ــز ان ار هــا الن اارءـ هلل مــن خسفَــه،
فجعا مريما مىجهللأا ،الهي قر جل من احلرر معرالمل م،ضـ،عما حاا أـا ،ح ـث
( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج411/4؛ حممــهلل ابــ ،ءــم جل ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج411/4؛ ابــ،
احلىــن ااريــهللالي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ب 11؛ امحــهلل ااعىــيي ،مــ،يز ااَــا اإل ـــسمي،
ب.11
( )4اني ر :ترماني ين؛ ا مريجل ااَا اإل سمي ،ب .44

ت،يهلل بما مكَ ـجل مكـجل ااكرمـجل اىل ااشـرق مـن ااىـاحجل ااسصـقجل اامىـعب
اله ،امر مَ،اتر اهللى عاما مكجل الاهاما.
البعهلل الال ته م اءرال ا ضعَه ث ،جل يا جل عمه ابـي اـ  )4(،الحدـريَه بروـجل
احل شـ جل (ار اميــن) ،يا ــجل الااــهلله ع ــهللاهلل ،الوــان بمــا بــا أا طــ،ال عمرهــا،
()4

ح ث ا ام الهايرس اىل ااهلل ريجل ،الءمهللس الفاته وما ءـمهللس الال تـه .
فرتتاهــا ابــ،بكر العمــر ا عز اهــا ة

ــ،ل اهلل  ،فامــا ات ــا اا مــا بك ـ

فقــاال :مــا ك ــأ ،قااـ  :ال ابكــي ان ال اوــ،ن اعاــف ان مــا عريــهلل اهلل خــي
ار ـــ،اه  ،الاكـــن ابكـــي ألن ااـــ،حي قـــهلل انيق ـ ـ مـــن ااىـــما فجمشـــا
()1

باا كا .

القــهلل اال ااـ عض امــا اس خا قــجل ااعــا ال حــل الال تــه  وــعي مريمــا حمــى
ني ــر .المــن حم ــجل اار ــ،ل  احلق ق ــجل ااَع ـ مريمــا ،العــهللر ا را هــا اال اتا
ث َ صحَما ،الهلا ال ريق

من قهلل احل

 ،الا ،عاـف ااريـاس ءـ أا مـن

ني ،تــه الاص ـ يفا اهلل اــه مريــل اا ـ س اريااــه مــن ءــرا هف اتىأ و ـ يأا ،الاكــن
اخيفا امره محجل به الحيف وا اه ،م ان اهلل اص يفاه مريل آ ر  اليعاه ـ هلل
الاهلل آ ر.
ال ري غــي حمل ـ اار ــ،ل  ان عرضــ،ا عــن مــا توــره بعــض اومــال مــن
ه،ات اوان الااش اطل الااكمان ـ،ر م،اـهلله ،فحاءـا هلل ان ـربذ احل ـ
( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج441/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.441/4
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري ،ال ،ج441/4؛ الاني ر ترالَما عريـهلل :ابـن حجـر ،اإلصـابجل ،ج411/1؛
الاني ر تيفو سس عن ار امين ة م،ض،ع ااعا ش،ن ااري  ،من هلا ااكَاب.
( )1اني ـــر :صـــح ك مىـــاف ،وَـــاب فدـــائى ااوـــحابجل  ،بـــاب مـــن فدـــائى ار اميـــن ،
ج 411/1ــ .411

()4

ااو يفب الم،اهلله دعى هله اخلرافاس.

االل ما فعاَه امه المن معما من ااريىـا بعـهلل الال ال احل ـ ااوـ يفب  ان
ا ا اىل يهلله ع هللاا ا ت شره بلاأ اا،ا ،اا َ ف ،البريه ااعز ز ع ـهللاهلل،
فرتق ى ع هللاا ا مىـرعأا مىـرال أا الضـف احل ـ اىل صـهلل ه ،مَـلورأا َمـه
الفقـــهلل الااـــهلله ع ـــهللاهلل ،فحماـــه اىل ااكع ـــجل الءـــكر اهلل ال عـــاه( )4المســـاه
حمم ـهللأا ،الهــ ،ا ــف نيــا بــى ء ـ ه معــهللالر ة ح ريــه عريــهلل ااعــرب ،اكريــه ا ــف
اخَا ه اهلل حل ه الههللى اا ه يهلله ع هللاا ا  ،الق ـى ان امـه مسَـه امحـهلل الال
تعا ن بـل االمسـل .فـر اعمـار ااـري  المـريمف ابـ ،اـ ااـلي اعَـق ث ،ـجل
ح ريما بشرته د،اهلل ااري  )1(،وما فر عمـه ابـ ،طااـ الفـر ااع ـاس بـن
()1
ع هللاا ا .
ق ى احلهلل ث عن ـَف اار ـ،ل  َ ـا اىل ااـلهن عريا ـجل اهلل ال عا َـه اـه
ة َمه ،قال ــ تعاىل ــ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ) [اادحب] البااَااي فقـهلل
ــبر اهلل اــه مــن اا شــر مــن اعانيــه ة َمــه ،فكاني ـ امــه آمريــجل بري ـ اله ـ
تع ــ الحتـــن عا ـــه ،ح ـــث الاهللتـــه بعـــهلل الفـــاال الااـــهلله ع ـــهللاهلل ،الوـــان يـــهلله
ع هللاا ا حمى الااهلله كيفاه ال َيفقهلله ال شيفق عا ه مـا بقـي مـن ح اتـه ،حَـب
الصى عمر اار ،ل  انيي ري،اس اى تاأ ضاعَه ة بين عهلل.
وان ع ـهللاا ا هقـرب حممـهللأا  ال هللني ـه مريـه ال اىـه اىل ياني ـه،

( )4اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج441/4؛ حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .411
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج441/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج 444/4ال.441
( )1ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.441/4
( )1ااوهلل ااىابق ،ج441/4؛ الابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ااكلى ،ج.441/4

ـف

()4

صغر ريه خيوه بلام اجملاق وما خيوه باا عار ة حدرته.

ان ة َف اار ،ل  من اا هللا جل ترب جل من اهلل اه الترت أا ،ال افعأا اـه ااجـهلل
الااعمى ال محجل من اهلل اه اعاب الامشى من محجل اا،ااهلل ن ب،اهللهما.
القهلل انيدامل اىل َمه من اب ه َمه من امه ،ح ث ت،ف ـ الااهللتـه آمريـجل بريـ
الهـ عريــهللما با ـ ااــري  ـ

ــريل ،الواني ـ ة حاــجل اىل ااهلل ريــجل عرفمــا

اار ،ل  الالعاها ،الوـان حيـهللث عـن تاـأ اارحاـجل .العريـهلل ااعـ ،ال ت،ف ـ ة
األبمل،ا ال فري هريـام .القـهلل ا ااـري  قلهـا بـ تن بـه النيهمـب عـن اال ـَغيفا
()4

اا.

المحاَــه م،التــه الحاضــريَه ار اميــن ،الالاصــا اا ر ــق اىل مكــجل ،ح ــث
االصـــاَه اىل يـــهلله ع ـــهللاا ا  ،فـــزا ع يفـــه عا ـــه ال عا َـــه اـــه ،الا ـــَمرس
حاضريَه ار امين تَاب الضـعه التقـ،ر عاـب حااـه دَابعـجل مـن يـهلله ع ـهللاا ا ،
واني حم جل اار ،ل  الحري،نيجل عا ـه عـرمل اـا  تاـأ ،الوـان وـاما ة
ااهلل ريــجل بعــهلل ااجــرال )1(،ال قــ،ل عريمــا (هــي امــي بعــهلل امــي) .وــان ع ــهللاا ا
اىه معه عاب فراءه ح،ل ااكع ـجل المي ـزه عـن ااوـغا  ،القـهلل حـاالل بعـض
اعمامه ان

اى،ه م ااوغا بع هللأا عـن جماـق ع ـهللاا ا اخلـاب ،ف قـ،ل

اــف ع ــهللاا ا  ( :عــ،ا ابــين فــ،اهلل ان اــه اشــرتنيأا)( )1ثــف

اىــه يــ،ا ه ،الاــا

حدرس ع هللاا ا اا،فـاال االصـب ابريـه ابـا طااـ الااـهلل امـي ااـتمريل عاـب 
بكيفااجل ااري  ،الان دمه اىل ابريائه فيفعى فكـان نيعـف ااعـف النيعـف ااراعـي
( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج461/4؛ ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج411/4؛ ابــن ــعهلل،
ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4
( )4اني ر :صح ك مىاف بشر ااري،الي ،ج16 /1؛ الابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج.441 /4
( )1ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.114/1
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.461/4

()4

احلانيي ااري .

وــان ابــ ،طااـ مــن اءــرمل قــر ل الان كــن وــعي ااــال اكريــه وــر ف
اارييفق ع ،فوا ،اح حممهللأا  ،الاعى حكمجل اار ،ل  الحىـن خاقـه الا بـه
ة صغره اع ابا طاا مز هللأا من ااَقـهلل ر ار ـ،ل اهلل  ة صـغره ،فكـان
َيفقــهلله ة ني،مــه الة طعامــه الخيــرج بــه معــه ة جمااىــه ،القــهلل احــق ابــ ،طاا ـ
بلوـــجل ااـــري  ة ب َـــه ،الوـــان تا ع ـــال ـــرى مت ـــزه مـــن ب ـــريمف ة ااشـــرب
الاألوــى الاواــ،س الااري ــق الحىــن األ ب الااري افــجل ،ممــا ف ــر عا ــه ااــري 
ف ز ا ابا طاا ح أا ااري .
وــان اار ــ،ل  مرضــعاس مريــل الال تــه ،االالهــن امــه آمريــجل بريــ الهــ
ا ضعَه عهللال ا ار )4(.ثـف ا ضـعَه ث ،ـجل يا ـجل ابـي اـ ( )1الوـان اـه مريمـا اخـ،ال
مـــن اارضـــاعجل هـــف عمـــه محـــزال بـــن ع ـــهللاا ا  ،الابـــن عمَـــه ابـــ ،ـــامجل
()1
اابزالمي.
القــهلل اعَــا ااعــرب عاــب ان ى ضــع،ا ألبريــائمف مــن اا ا ــجل ح ــث ااــ،ا
اا اق ،الاا جل ااري يفجل الاااغجل ااىـا مجل ،اضـافجل اىل احلايـجل ،الخو،صأـا عريـهلل
األمماس ااستي ك ،ن قـا اس عاـب ا ضـاع االال هـن وحـال آمريـجل ار ااـري
 عاــب مــا ــهللال ،ااــيت ق ــى انيمــا تىــَ ا ضــاعه  اوعــر مــن تىــعجل
()1
ا ار.
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.441/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج441/4؛ ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4
( )1ااوهلل ااىابق.
( )1اني ر :حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .414

ضاع ابريائمف ة ااق ائى فـ ال

الوان اءرامل ااعرب ااقا الن خيَا الن ال

اارضاعجل ،ا ما ري،اس اخرى من احلدانيجل الاا ب جل ،الخو،صأا مراحـى تاقـي
اااغجل حَب ااىا جل من ااعمر اال ف،ق تاأ بقا ى.
الواني ـ ق اــجل بــين ــعهلل مــن هــ،ا ن تق ـ ف بــااقرب مــن اا ــائ  ،التــرتتي
نيىا ها اىل مكجل طا أا اا،اهلل من قر ل ،ا قمن ب ضاعمف مقابـى ااـال ،القـهلل
يــا س حا مــجل بري ـ ابــي ت ـ اىل مكــجل حبعأــا عم،ــن ترضــعه اعا ــجل ااقــ،ر مــن
قر ل ،ف هعرُنُ عا ما

،ل اهلل  العاب يها من نيىا بـين ـعهلل ،فكـن

رفدريه اتا عامن انيه َ ف األب خش جل اال حيوان عاب وـعي مـن ااـال مقابـى
ا ضــاعه ،ات ال اب اــه ،فامــا

قــهلل حا مــجل ااىــعهلل جل ــيه عــا س الاخلتــه،

الهــي وا هــجل ان تري ـ الن مــن ترضــعه ،اَحوــى الاــ ،عاــب ااقا ــى مــن ااــال
مقابى تاأ.
فاما اخلته الق ح ه ة قا ما ،الا ضعَه ،ف،يهللس مريـه بروـجل ع مـجل مـل
اخلته من امه ،حَب قال اليما اقهلل صح

()4

نيىمجل م ا وجل.

الاحى باالوجل ة ريمما الة طعامما الة ائر اح،ااا ،الهي تز ـهلل ح أـا
اه ال محـجل بـه ،حَـب ا

ـريَل فيف مَـه مـن اااـب القـهلل ءـ  الهـي مَعاقـجل

به )4(.فريع به اىل امه ة مكجل الهي وا هـجل اـلاأ ،التـ ،اـ ،قـب عريـهللها
 ف ال اط،ل .الاـا اتـه امـه احَدـريَه الفرحـ بـه البقـب عريـهللها ا امأـا ،ال اس
مــن حم ــجل حا مــجل الءــيفقَما عا ــه مــا يعاــما حتــق باألمــان الاالطم ريــان عا ــه
عريهللها.
( )4ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج446/4؛ ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج464/4؛ ابــن ــعهلل،
ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج461/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.441/4

الامــار احلــا حا مــجل ااىــعهلل جل ة ان تريعــه معمــا ا ىــَكمى القَأــا آخــر ة
بــين ــعهلل ،الافقـ آمريــجل ار ااــري  عاــب تاــأ ،فريـ اىل ــا بـين ــعهلل،
الاقار ب ريمف بعهلل تاأ قرابـجل ااىـريَل ،الة م ـهللا اخلامىـجل مـن عمـره عـا س بـه
()4

حا مجل اىل الااهللته ة مكجل اَكمى عا َه العريا َما به.

()4

القهلل وان اه اخ،ال من اارضاعجل من حا مجل ااىعهلل جل تور مريمف ااش ما .

القهلل اوى َه هـله ااـهلل،ال اغـجل ـا مجل حَـب ال انيـه قـال(( :انيـا اعـربكف انيـا
()1

قرءي الا َهرضع ة بين عهلل بن بكر)).
القهلل ءا م اخ،انيه من اارضاعجل ء

ع ل اا ا ـجل ،ومـا انيـه ءـا م ة

عـــي ااغـــريف ة مرحاـــجل م كـــرال مـــن عمـــره ،الان

تـــر ااريوـــ،ب بـــلاأ،

خو،صأــا انيــه قــهلل قــا ب اخلامىــجل مــن ااعمــر ة مدــا ب اا ا ــجل ف ـ ن امعااــه
ق،مــ،ن بشــي مــن تاــأ ،الان وــان حبــهللال البــااقرب مــن ااريــزل ،القــهلل ا ـ
اارالا اس عاب اخَسطـه بااوـغا مـن امعااـه ة مدـا ب اا ا ـجل ،الال ءـأ انيـه
حوــا اــه م،اق ـ ا ــَيفا مريمــا  ال ــاعهللس ة نيشــرتته ،القــهلل عــرمل عريــه
األ ب مريــل صــغره ة هــله اارحاــجل  الاعَمــا ه عاــب ااــرييفق ،الال ءــأ ان ة
هله ا َمرا أا اَرت

اهلل اه ح ث قال (( :ا بين بي فرتحىـن تـرت

()1

)).

القهلل قال الفهلل ه،ا ن ااـري  بعـهلل ـزالال حـريل القـهلل ا ـرس نيىـا هف (امنـا ة
()1

احل ائر ــ اي األ ر ــ عماتأ الخاالتأ الح،اضريأ ااسئـي وـن كيفاريـأ)،

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج461/4؛ ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.144/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج461/4؛ الاني ر :اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،ـجل ،ب441؛
ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4
( )1ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج.144 /4

مشــي ن بــلاأ اىل جمم،عــجل مــن نيىــا تالاس عسقــجل بــه مــن اارضــاعجل ،ح ريمــا
وــان ة بــين ــعهلل ،الوــان ف ـ من ااش ـ ما بري ـ حا مــجل ااىــعهلل جل اخَــه مــن
()4

اارضاعجل.

اثريــا اليــ ،اار ــ،ل  ة ــا بــين ــعهلل ق ــى اعا تــه اىل امــه ،الاعاــه ة
ن اارابعجل  ،وان اع م ااو ان ،فحهللث اه حا ثجل ءق ااوـهلل ااـيت
ال س ب رق جَايفجل البرتايفا بعدما امشى الاال

من بعض ،الاعى اصـحما مـا

ال ة صح ك مىاف عـن انيـق بـن مااـأ (( :ان

ـ،ل اهلل  اتـاه يل ـى

 اله ،اع م ااغامان فرتخله فورعه فشق عن قا ه فرت ـَبرج مريـه عاقـجل
فقال هلا حظ ااش ان مريأ ،ثـف ىـاه ة طىـ مـن تهـ دـا مـزر ،ثـف
ِألمُه ،الاعا ه ة مكانيه .اليا ااغامان ىع،ن اىل امه ( عين مرضعَه) فقـاا،ا
ان حممهللأا قهلل قَى فا َق ا،ه اله ،مريَق ااا،ن ،قال انيق :القهلل وريـ ا ى اثـر
()4

تاأ ااب ذ ة صهلل ه)).

()1

القــهلل ال س الا ــاس اخــرى عــن ءــق صــهلل اار ــ،ل  عريــهلل اإل ــرا بــه،

الهــله ال تعــا ن تاــأ فقــهلل تكــ،ن حااــجل اخــرى ،المــا امـ اارالا ــجل نيقاـ عــن
اار ــ،ل  بىــريهلل صــح ك فريــتمن ب،ق،عمــا ،الهــي مــن وراماتــه المعجزاتــه
اخلاصجل  ،الاتا واني قهلل ال اا شر اوراح ـجل ة اا،قـ احلاضـر ميكريمـا
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج464/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.441/4
( )4الاه مىاف ة صـح حه ،وَـاب اإلميـان ،بـاب اإل ـرا بر ـ،ل اهلل  ،ج 444/4ـــ 444؛
الاني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4
( )1اني ــر :اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب مرياقـ األنيوــا  ،...بــاب ااعــراج ،ج411/1؛ الاني ــر:
ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.441/4

ءق ااوهلل فاهلل  اعاف الاقهلل الاق،ى الاا
الق

 ،القهلل آمن ااىـا باارالا ـجل ة

ك،ني،ا َب ا،ن ان ع ل اإلنيىان بعهلل ءق صهلل ه.

القـــهلل تور بعض ااعاما ان هـــله احلــــــا ثجل هي ااشـــا اا ما ة ق،اه ــ
تعاىل ــ ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
()4
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ) [ااشر ].
المــا احىــن قــ،ل ابــن حجــر ة هــله احلا ثــجل( :ان ال ـ مــا ال مــن ءــق
ااوــهلل الا ــَبراج ااقا ـ ال ــي تاــأ مــن األمــ ،اخلا قــجل ااعــا ال ممــا ـ
ااَىــا ف بــه الن ااَعــرن اوــرفه عــن حق قَــه اوــسح جل ااقــهلل فــس ىــَح ى
()4
ءي من تاأ).
واني هله احلا ثجل من خوائ ااـري  ة صـ اه الق ـى م ععـه الاعـهللا أا
اه اار ااجل ،القهلل ث َ صحجل الق،عما العاـف اار ـ،ل  بمـا الالع مـا ومـا انيـه
ريقى احلهلل ث عريما دكجل ،بى نيقى حهلل عه عريما من انيق بن مااأ  اله،
خا مه ة ااهلل ريجل ااري ،ال.
الة هــله احلا ث ـجل ت مــي ااــي اقا ـ اار ــ،ل  مــن حــظ ااش ـ ان مريــل
()1
صغره  المحا جل الاعهللا م كر حلمى األمانيجل الاار ااجل.
ااهلل ريجل ااري ،ال باار ـ،ل ة ح اتـه البقـله  بعـهلل الفاتـه ،ممـايره العاصـمجل
الاَه ،الجممَ اصحابه من ااماير ن الاألنيوا  ،اه معما قوه ة ص اه .
تام انيه حل با ااىا ـجل مـن ااعمـر

ـ امـه ان تـزال اخـ،ال الااـهلله مـن

( )4اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج.441/4
( )4فَك اا ا ي ،ج.14/41
( )1اني ر :ر ا ما ال ح،اا من الا اس عريهلل ابن وعي ة ااىيال ااري  ،جل ،ج.441/4

بــين ااريجــا ة ااهلل ريــجل تالي ااقربــب مــن اليمــا البااَــااي ابريمــا ااوــغي حممــهلل
 ،الاعاما ة اا،ق نييفىه

ة ا ال قل اليما ع ـهللاهلل بـن ع ـهللاا ا

الااهلل اار ،ل  ،الوان قهلل ماس ة ااهلل ريجل ق ى الال ال اار ،ل  اثريـا حاـجل
اه اىل ااشار الواني آمريجل حتق بشي من ااعسقجل بل حممهلل  البل اخـ،ال
اب ه من بين ااريجا .
الة عــرب قدــب  الهــ ،ص ـ القَأــا بــل اخــ،ال اب ــه ااكرمــا مــن بــين
()4

ااريجا  ،وان ف ما خيااذ ااوغا ممن قا به ة ااىن ميـر ال اعـ معمـف،

الوان  لور تاأ بعهلل هجرته اىل ااهلل ريجل فقـهلل ال ان ااـري  ني ـر اىل
ا بين ااريجا بعهلل ااجرال قائسو(( :هريا نيزا بي امي ،الة هله ااهللا قـل ابـي
()4

ع هللاهلل ،الاحىري ااع،ر ة ب ر بين عهللي بن ااريجا )).

الو،ن اار ،ل  تعاف ااع،ر عريهللهف فقهلل ت ا األمر ا امأـا عهلل ـهللال الفـ ال
واف جل الاأ ،بق ما ة ااهلل ريجل م امه.
الة طر ـــق ااعـــ ،ال مـــن ااهلل ريـــجل ت،ف ـ ـ الااـــهللال ااوـ ـ يفب ( بـــاألبمل،ا ) ة
اا ر ق بل مكجل الااهلل ريجل ــ وما تورنيا ابقوا ــ.
ت،ف ـ األر احلاني ــجل (آمريــجل بري ـ اله ـ ) ار ااــري  ال فري ـ هريــام العــرمل
اار ،ل  قلها )1(،القهلل مـر بقلهـا بعـهلل ااجـرال ف كـب ،فيفـي حـهلل ث الاه
مىـاف عـن ابـي هر ـرال  قـال (( :ا ااــري  قـل امـه ف كـب الابكـب مــن
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج461/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4ءر اا،اه اااهللني جل ،ج461/4؛ الاني ر حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب 446؛ الاني ـر:
ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.446/4
( )1ابن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج461/4؛ ابـن ـعهلل ،ااىـيال ااري  ،ـجل مـن اا قـاس ،ج446/4؛
ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج416/4؛
الاني ر ترالَما ة :آبا ااو يفب ،من هلا ااكَاب.

ح،اـــه ثـــف قـــال :ا ـــَرتتني بـــي ة ـــا ال قـــل امـــي فـــرتتن اـــي ،الا ـــَرتتنيَه ة
()4
اال َغيفا اا فاف رتتن اي ،فزال الا ااق  ،تلوِّروف اا،س)).
وان  ق قوا باو أا عاب امه ،القهلل ال س الا اس ف ما :انيَمـب ااـري 
اىل ف قل فجاق الياق اارياس ح،اه فجعـى حيـرم ا ـه وااباطـ  ،ثـف
بكــب فا ــَق اه عمــر  فقــال مــا ك ــأ ــا ــ،ل اهلل فقــال(( :هــلا قــل
آمريــــجل بريـــ الهـــ ا ــــَرتتني بــــي ة ان ا ال قلهــــا فــــرتتن اــــي ،الا ــــَرتتنيَه
اال َغيفا ا ا فرتبب عاـي ،الا وـَين قَمـا ف ك ـ  ،قـال :فمـا ا َـه ـاعجل
()4
اوعر باو أا من تاأ ااىاعجل)).

نيشــرت

ــ،ل اهلل  ة عا ــجل يــهلله ع ــهللاا ا فمــاس الاــه مــن ااعمــر ــان

ــري،اس ،فرعــاه الويفاــه عمــه ابــ ،طاا ـ  ،العريــهلله عــاش  بق ــجل صــ اه ثــف
ء ابه ،وان اب ،طاا مَعاقوا بـه حم أـا اـه .القـهلل اـ اارالا ـاس اابَايفـجل عاـب
اص حاب ابي طاا اه ة احهللى حستـه اىل ااشـار )1(.القـهلل اال بعـض ااـرالاال
قوــجل حبــيا ااراه ـ ة حاــجل ألبــي طاا ـ اىل ااشــار ،الهــي الا ــجل ا ــق ما
وــعي مــن ااعامــا م ـ انيمــا ال س برت ــاني هلل مق ،اــجل عريــهلل اا مــلي ال ــيه القــهلل
ءــكأ ف مــا ااــله ( )1الابــن ااقـ ف ة ا ااعــا ( )1ال يهــف مــن عامــا ااىــيال
( )4الاه مىاف ة صح حه ،ءر ااري،الي ،ج.16/1
( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج446/4؛ ابـن وـعي ،اا هللا ـجل الااريما ـجل ،ب ،441
.441
( )1ابن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج414/4؛ ابـن ـعهلل ،ااىـيال ااري  ،ـجل مـن اا قـاس ،ج444/4؛
ااريــهللالي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ب 441؛ اني ــر :ااغــا ي ،ابــن ابــي ء ـ جل ،ب  .14الاني ــر تعا ــق
احملقق.
( )1ااىيال ااري  ،جل ،ب .11
( )1ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.16/4

ااعاصــر ن )4(،القــهلل ا ــَغاما وــعي مــن ااىَشــرقل ة حماالاــجل نيى ـ جل عــ،ال
اار ،ل اىل اإل سر اا تاقاه من ااراه  ،الحماالاجل نيىـ جل ااقـرآن اـا تعامـه مـن
حبــيا ،مَجــاهال ابىــذ ااق،اعــهلل ااعام ــجل ة ااعقــى الااق ــاس ،الصــغر ــن
ااــري اــ ،صــح اارحاــجل الاارالا ــجل ،فــرت ن هــف مــن تــ،اتر نيــزالل ااقــرآن حى ـ
األحــهللاث ااــيت تورتمــا اآل ــاس ط اــجل ح اتــه  اىل آخــر ا ــار اار ــ،ل ؟
اكن ااعمب عن احلـق الااكـره ااـري  يعـى هـتال َمىـك،ن دعـى هـله
()4

اارالا جل مَجاهال ابىذ ااق،اعهلل ااعام جل ت عأا ا،اهف.

وــان  ىَشــعر ااىــتالا جل اااقــاال عاــب عمــه ابــي طااـ الحيــاالل يهلل ــجل
تقهلل ف ما ميكريـه اىـاعهللته ة اعااـجل االال ه الاـلاأ اءـَغى  ة عـي ااغـريف
ة ن م كرال ،الوان ىـاعهلل عمـه دـا حيوـى عا ـه مـن مـال يـرا اارعـي
قال (( :ما بعث اهلل ني أا اال عب ااغريف ،فقال اصحابه الانيـ

ـا

ـ،ل اهلل

()1

 قال :نيعف وري ا عاها عاب قرا ذ( )1ألهى مكجل)).

الال ءأ ان ة ع ه ااغريف حكمجل باني ـجل ءـا وه ف مـا األني ـا ق اـه ،فمـف
عاال اا شر ،المرالا دراحى ترت

جل باهف اهلل ف ما ،المريما عـي ااغـريف ،الهـي

تعاــف ااشــيفقجل الااع ـ عاــب اادــع  ،الااَيفقــهلل الااَابعــجل الاالهَمــار الااوــل،
( . )4اورر ااعهمري ،ااىيال ااوح حجل ،ج444/4؛ الااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .441
( )4اني ر :فريىريأ الآخر ن ،ائرال ااعا مل اإل سم جل ،ج111/1؛
(، “Achri stristian Bahira legencl. " Zcits Chrift Fur Assyriologie،R. Goltheril
16 ، 141800. pp. 46-102،11 (1181) pp. 118-252: 15 (1181) pp. 201-261
 )(1801) pp. 441-466؛ نيقسو عن حممهلل فا س اوم ـى ،حاـه ااـري  اىل ااشـار ،قـرا ال

نيقهلل جل ،ب  ،1حبث ي مريش ،ة ح ريه.
( )1ال قـيال الهـ ،يـز مـن ااـهلل ريا (ابـن حجـر ،فـَك اا ـا ي ،ج)1/44؛ الاني ـر :ابـن ـعهلل،
ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،ج.11/1

الة توره  الا األمـر ت،اضـ هلل المقا نيـجل حلااـه مـ األني ـا ق اـه ،ااـل ن
ما ،ا هله اامريجل ق اه.
وما ان هلا ااعمى مـن ابـ،اب ااكىـ ااـلي ـ ،ث عـزال ااـرييفق ،الااغريـب
عن اآلخر ن ،المىاعهللال من هـ ،حبايـجل ااـري  مـ عمـه ف مـا حيوـى عا ـه
من مال اارعي ،القهلل وان اار ،ل  يا أا عاـف ااوـحابجل ااعمـى الااكىـ
()4

الاإلنيَاج الاال َغريا عن اآلخر ن ،الح اال ااكهلل .

وــان  مريــل العــب وا هأــا األصــريار ،م غدأــا اــا،

شــمهلل ء ـ أا مــن

مشــاههللها ااــيت واني ـ قــر ل حر وــجل عا مــا ،ال شــمهللها اعمامــه اكريــه ال
شمهلل معمف ،وما

هعرمل انيه مق صريمأا ب هلله قذ اال اقىف بما ،القهلل حا

هلل بن ثاب انيه ما مق ب هلله صريمأا قذ )4(،القهلل فكر مـرال ة ان شـمهلل مسـرأا
اش اب قر ل فمريعه اهلل من تاأ العوـمه ،ح ـث اخلتـه ِـريجل مـن نيـ،ر مريعَـه
()1

من احلد. ،

العوــمه اهلل مــن ااعاصــي ق ــى بععَــه  ة ص ـ اه الء ـ ابه ال ي،اَــه المــن
()1

وى ق ك.

ال انيه وان ريقى حجا ال م ص ان قـر ل فرفـ ا ا ه ا دـ ف ـه احلجـر
فىم من رتمره بشهلل ا ا ه )1(.الهلا عين

ع ،ته  ،م ان هلا ما وـان

مىَريكرأا عريهلل ااعرب .ح ث ث ـ برالا ـاس جَايفـجل ان ااعهـراال وـاني،ا
( )4اني ر ما وَ ه ااش حممهلل ااغزااي ة فقه ااىيال ح،ل (ح اال ااكهلل ) ،ب .11
( )4االه  ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .14
( )1ابن ا حاق ،ااىي الااغا ي ،ب 11؛ ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج.144/4
( )1اني ر :الال ما وَ ه ااريهللالي ة ااىيال ااري  ،جل بعري،ان" :اا ب جل اإلا جل" ،ب .441
( )1ابن ا حاق ،ااىي الااغا ي ،ب .11

،فـ،ن

باا

()4

 ،الالاأ نيمب ق ى حججل اا ،اع عن تاأ.

وان  حيـ ااشـعر ال َلالقـه ة ءـ ابه ،ال هعـرمل انيـه قـال ءـعرأا عاـب
اإلطسق ،الهلا توهلل ق،ل اهلل ــ تعاىل ـــ ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) [ ـــق] ،الهـــلا شـــمى مرحاـــجل مـــا ق ـــى اا ععـــجل ،المـــا
بعهللها.
وما انيه  وان كره اخلمر ،ال ف انيَشا ها ة مكجل فاف عـرمل انيـه
ءربما قذ.
وما انيه يفح بااريىا وما يفح ااشـ اب عـا ال ،مـ مـا وـان ف ـه مـن
نيشال الق،ال ،حيفظ اهلل ر زته من اا،ى.
ااوهللق الاألمانيجل واني من صيفاس اار ،ل  ة ص اه الء ابه )4(،الوـان
ع ،فوا ح مأا ف صغر ريه  الحقوا ومـا قـال (( :ا بـين بـي فرتحىـن
()1
ترت )).
الوما قال اهلل ــ تعاىل ــ عريه ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ) [األنيعار].
حقوــا اقــهلل اص ـ يفاه اهلل الحيف ــه ال عــاه ق ــى اا ععــجل البعــهللها )1(،انيمــا محا ــجل
اا جل تكن اال حملمهلل  ،الترب ـجل باني ـجل الترت ـ مـن اا ـا ي ـــ يـى العـس ـــ
قال ــ تعاىل ــ ( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [األنيعار].
( )4اني ر :صح ك اا با ي ،باب ال ،مل باا
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )1ق ر ه.
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4

عهر ان ،ج.411 /4



اــا باـ اار ــ،ل  م اـ ااريــال وــان حمــى ثقــجل ااريــاس الاح اممــف ،فاــف
عرمل من ه ،اصهللق مريه دكجل الال اوعر امانيجل مريه حَـب انيـه عهـرُملُ بااوـا ق
()4

األمل.

عـرمل  بوـاَه ااــرحف ،الع يفـه عاـب اايفقــرا الاهـى احلايـجل الميكــن ان
نياب

اهف صيفاته ف ما قااَه عريه خهلل ـجل  القـهلل خلتـه عـن قـرب(( :وـس

الاهلل ما خيز أ اهلل ابـهللأا انيـأ اَوـى ااـرحف الحتمـى ااكِـ ،ى التهكىِـ ااعـهللالر
التقريب ااد

()4

التعل عاب ني،ائ احلق)).

وـــان حيمـــى صـــيفاس اإلنيىـــاني جل الاارمحـــجل الاايفدـــائى ،اطمـــر ااريـــاس الاِبــرن
اارياس ،الاعهللل اارياس الامساهف خهاقوا .
مريــل ءـ ابه ال ي،اَــه ق ــى م ععــه البعــهلله وــان همــه ااعــهللل الاإلنيوــامل ،الاال
اـف احـهللأا مـن ااريــاس ،الاـلاأ ءـا م العمـره عشــرالن ـريجل( )1ة معاهـهللال مـ
بعض يال قـر ل عرفـ (حباـ اايفدـ،ل))1(،ح ـث تعاقـهللالا ة ا ع ـهللاهلل
ابـن يــهللعان ،الوـان مــن اءـرامل مكــجل ،ان ك،نيـ،ا ـهللأا الاحـهللال مـ اا اــ،ر
عاـب اا ــا حَــب ــت ي حقــه ،التاــأ بعـهلل تعــرن احــهلل قــا ااـ من مــن ب ــهلل
ا اف من ااعاب بن الائى ااىـممي ،ح ـث اءـ ى مريـه بدـاعجل ال
الوـان نيَ جـجل هـلا احلاـ

ع ـه حقـه

حـق اازب ـهللي اا ـه المريـ اا اـف دكـجل )1(،الاـ،ال

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4من الا جل اا با ي ة صح حه ،وَاب بهلل اا،حي ،باب و وان بهلل اا،حي ،ج.1/4
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ب .441
( )1اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ب .441
( )1ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/4؛ ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .444

مكانيجل

،ل اهلل المريزاَه اا هعي اعى هـلا االيَمـاع اعا ،ـجل ااقـ،ر ،القـهلل اثريـب

اار ــ،ل  عاــب هـلا احلاـ الااعاهــهللال بق،اــه (( :ءــمهللس ة ا ع ــهللاهلل
ا بــن يــهللعان حا ويفــا مــا اح ـ ان اــي بــه حهمــر اا ـريُعف الاــ ،ا عــب بــه ة اإل ــسر
()4

ألي ))( )4حممهلل  االىل اارياس خبو،مه اا اِمجل المريعمف من اا اف،

ـ،ا

وان اا ا،ر مىامأا ار وافرأا.
وــان  اــه اصــهللقا مم ــزالن عرفــ،ا بوــهللقمف العا ـ ،اخسقمــف ة هــله
اارحاــجل ،عاــب ا ــمف ابــ ،بكــر ااوــهلل ق  )1(،ااــلي وــان قر أــا مــن ــن
ــ،ل اهلل  مرتا،فوــا ة قــر ل اضــافجل اىل اصــهللقا آخــر ن امريــا ال ثريــا
اار ،ل  عا مف.
وان  حيا ق ى بععَه عاب ريجل ابراه ف ،ح ث اامـه اهلل  ان يفـ ض
مــن عرفــاس ة القـ وــان ف ــه اهــى احلــرر مــن قــر ل ال يهــا ممــن عرفــ،ن
بــاحلمملق مــن ــاوين احلــرر ،يف دــ،ن مــن مز ايفــجل اكــن

ــ،ل اهلل 

()1

وان خياايفمف ال يف ض من عرفاس.

ومــا ال انيــه ءــمهلل حــرب اايفِجــا بــل قــر ل العمــره اقــى مــن ااعشــر ن
ريجل )1(،الانيه وان رياالل ااري ى ألعمامـه ،ال

ـلور انيـه قاتـى ب ـهلله م اءـرال،

( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،ـجل مـن اا قـاس ،ج441/4؛ مىـريهلل اإلمـار امحـهلل ،ج414/4؛ الاني ـر:
ااىــيال ااري  ،ــجل البــن وــعي ،ج411/4؛ الاوــرر ااعهمــري ،صــح ك ااىــيال ،ب 14؛ الاني ــر:
حممهلل بن ق طره،نيي ،صح ك ااىيال ،ب .141 ،461
( )4اني ر :حممهلل ااغزااي ،فقه ااىيال ،ب .61
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/4؛ ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.446/4

م ان ريه ح ريلام واني تتهاه اـلاأ ،ال ـرى بعـض اا ـاحعل انيمـا حـرب ة
()4

ااهللفاع عن احملا ر الهلا من ااق ف اايت اهَف بما األني ا .

واني امانيجل حممهلل  الفَجل ااري ر الة قر ل من ر

ة تشغ ى ام،ااـه

جعملـ ٍى معــل ،الوانيـ خهلل ــجل بريـ خ ،اــهلل  مــن
المــن عمــى اــه ة ااَجــا ال ِب ه
ي احــهلل ان َــاير دااــا ،ح ــث ر ـ وــعي مــن
اثر ــا قــر ل ،ال تــرتمن ا ،
ااريال ة تاأ ،الم هـلا تىـرتل التَحىـق الت حـث عـن اوعـر ااريـال امانيـجل
ا عمى ة مااا ،م الي ،خلال ة هلا اجملـال ،فىـمع دحمـهلل  الصـهللقه
الامانيَه ،فحرص عاب ان تىَرتيره ا عمى ة مااا بشي قعاه اـه مـن ااـربك
ف،افق  عاب ااعمى ة مااا بعهلل ان ا َشا عمه ابا طاا  ،فكانيـ ت عـث
معه سمأا اا ىمب م ىرال راق ه ال ىَ،ثق من عماه ،ات

قربه من ق ى،

فىافر اار ـ،ل  ة قا تمـا اىل عـهلل مـن األ ـ،اق اجملـاال ال اكـجل ة بـس
ااعرب ،مريما ـ،ق حه اءـجل()4ال ـ،ق عكـا )1(،ح ـث اءـ ى اار ـ،ل  ـهلل
ابن حا ثجل ألر ااتمريل خهلل جل  الاعى تاأ بعهلل الايه  من خهلل جل.
مسع ـ خهلل ــجل  مــن م،الهــا م ىــرال مــا توــهلل اــا صــهللق اار ــ،ل 
الامانيَه اليربَه الخلتـه ،فقـهلل وـان مَىـاحموا حىـن ااعاماـجل ،حماف وـا عاـب
حقــ،ق اآلخــر ن ،الوانيـ عمــهللس ااريــال الخــلتمف الم ــزتمف .الااَعامــى بااــال
كشـ ااريــال ،فرتعج ـ خهلل ــجل  بــرتخسق ااــري  الامانيَــه التقهللميــه
( )4اني ر :ممهللي ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ج.11/4
( )4حه اءجل :مكان ة تمامجل عهلل عـن مكـجل ـ ا ـال اىل اوريـ،ب عاـب طر ـق ااـ من ،اني ـر:
ــاق،س احلمــ،ي ،معجــف اا اــهللان ،ج444/4؛ ال ــع هلل األفغــانيي ،ا ــ،اق ااعــرب ،ب 411؛
اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج( .444/4القهلل القيف عاب آثا بقرب احهلل ف هللال ة عىي
ريجل 4141هـ تور اريا مرافق،نيا من اهى ااري قجل انيما م،ق ،ق حه اءجل).
( )1احلا  ،ااىيال احلا جل ،ج411/4؛ الاني ر :ااىم اي ،اارالن األني  ،ج.416/4

األ ب الاألخسق عاب ااال ،التتوهلل األخ ا من ،مال خهلل جل بلوجل ااري 
العماه اا برتمانيجل.
ال ءـــأ ان ا ـــيفا ااـــري  ة قـــا ال خهلل ـــجل ال خ،اـــه ا ـــ،اق ااعـــرب
الاحَكاوه باارياس ال عما ااعرب الاءرامل ااق ائى قهلل افـا ه وـعيأا ،المنـب
خلتــه المعرفَــه بااريــاس الااق ائــى الاا اــهللان الاخ ا هــا ،الاــلاأ وــان ــلور
بعض مـا مسعـه ة ا ـ،اق ااعـرب بـل احلـل الاآلخـر معـى توـره ال ـتااه عـن
()4

ققن بن اعهللال الما مسعه مريه.

*****

( )4ااقاقشريهللي ،نيما جل األ ب ،ب .11

()4



()4

خهلل جل بري خ ،اهلل بـن ا ـهلل بـن ع ـهللااعزى بـن قوـي بـن وـسب،

ـ هللال

ءــر يفجل عاقاــجل حك مــجل ،الااــهللها خ ،اــهلل بــن ا ــهلل مــن اءــرامل مكــجل ،قَــى ة
حــرب اايفِجــا  ،تزاليـ ق ــى

ــ،ل اهلل  ثــف ا ــَقاّ  ،صــاح جل مــال الفــي،

عهــهللس مــن اثر ــا مكــجل واني ـ تىــَرتير ااَجــا اامدــا بجل ة مااــا ،الوــان
ممن ا َرتيرتمف

،ل اهلل  ،فاخَلته فكان ام ريأا البعع معـه ة ااىـيفر

مــن رقـ حااــه فجا تمــا األخ ــا برتمانيَــه الصــهللقه الحكمَــه الويفــب بااىــيفر
الااال اخَ ا أا ااريال.
ومـــا انيمـــا نياقشــ ااـــري  المسعــ مريـــه التعاماــ معـــه ،فراتـــه ف ــ
األخسق مح هلل ااىجا ا فرتح َه الاعج ـ بـه البىـجا اه ،الوانيـ تىـمب عريـهلل
()1

ق،مما (اا اهرال ااعيف يفجل).

وانيـ ة األ بعــل مــن عمرهــا ،القــهلل حــرب اءــرامل ااريــال مــن قــر ل
عاب خ َما الاازالاج بمـا اكريمـا تـر اخل ـاب بـرت ب )1(،الوانيـ تعاـف الافـ
بعدمف ااا جل ال يها فمي صاح جل مال وى
المــن خــسل عمــى اار ــ،ل  اــا عرفـ

م ف ما.
هــهلله ة ااــال مـ عيفَــه النيزاهَــه

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/4؛ ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.414/4
( )4الضــ اا بـــا ي ة صـــح حه ،وَـــاب اارياقــ  ،بـــاب تـــزالج ااـــري  خهلل ـــجل الفدـــاما،
ج414/1؛
عاـي بـهلل ،ي ـــ بـيالس:
الاني ر :معمر بن ااعريب ،ابي ع هللال ،ا الاج ااري  ،حتق ق ،
ا مكَ جل اا ب جل 4144هـ ،ب .11
مشـق ،ب 441؛
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قـاس ،ج414/4؛ ابـن عىـاور ،تـا
ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.461/4
( )1اني ر :حممهلل اا ره،نيي ،صح ك ااىيال ،ب .461

()4

ة اازالاج مريه.

الطما ته المس ،اخسقه فر

الال ءأ ان اهلل  قهلل ه رت اري ه اخلي ،الاص يفب اـه ااـراال ااوـاحلجل ااـيت
ة اازالاج مريه د ا ال مريما ،الحبكمجل اا جل.
المن ح ائما

تىَ

ان تيفاتك ااـري  بمـلا األمـر ،اكريمـا بكـى ا ب

بععـ اا ــه مــن صــ،حي اتما مــن تيفاحتــه ة تاــأ التامــك اــه ة األمــر ،فيفاحتَــه
الب ري اه

جل خهلل جل ة اازالاج مريـه ،مـ ءـرفما المكانيَمـا ة ااريىـ  ،الان

َما مريه حلىن خاقه الصهللق حهلل عـه ،الق ـى ان نييف ىـجل بريـ مري ـجل يـا س اىل
ااري  الهي اخلاط جل فقاا  :ما ميريعأ ان تَزالج ،فقال مـا ب ـهللي مـا اتـزالج
به .قاا  :ف ن ويف ُ تاـأ ال ع ـ اىل اومـال الااـال الااشـرمل الااكيفـا ال اال
ق ـ ؟ فىــرتل  المــن هــي؟ قااـ  :خهلل ــجل ،قــال  :مــن اــي بــلاأ فقااـ
نييف ىجل عاِي )4(،،فر

اار ،ل  ة اازالاج ااعيف

ااوح ك ممن

ف ـه

()1

الممن ه رتها اهلل اه الاخَا ها.

فىــا ع اىل اعمامــه فــله معــه عُمــاه محــزال الابــ ،طاا ـ البعــض اءــرامل
قــر ل اىل عــف خهلل ــجل عمــرال بــن ا ــهلل الخ ــ،ا ااــري  ،الخ ـ عمــه ابــ،
طاا ة ااريا جل فرتثريب عاب اار ،ل  الابهللى اار ـجل ،فرتيابـه عممـا عمـرال
ابــن ا ــهلل هــ ،اايفحــى ال هقــهلل انييفــه ،المتـ اا،افقــجل القــهللر اامــر بعــهلل تاــأ مــن
()1
اط ـ عــر ق ألط ـ عــرالس ة تــا اإلنيىــاني جل عشــر ن نياقــجل مــن اإلبــى،
( )4ابن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج411/4؛ ابـن ـعهلل ،ااىـيال ااري  ،ـجل مـن اا قـاس ،ج414/4؛
اني ر :اا ره،نيي ،صح ك ااىيال ،ج.461/4
( )4اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.414/4
( )1از ــهلل مــن ااَيفو ـ سس اني ــر اىل م،ضــ،ع" :خ ــجل م ا وــجل" عريــهلل :ااــامشي ع ــهللااريعف ،ة
وَابه "ا الاج ااري  ،"ب .11
( )1اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.461/4

واني ااريىا اوم سس وعياس الءاباس قر ل مَعهلل اس امـار اار ـ،ل 
اكن اهلل اخَا اـه افدـى ااريىـا  ،ال الاج حممـهلل بـن ع ـهللاهلل  خبهلل ـجل
بري خ ،اهلل  اَو ك ار ااتمريل ح ـجل ـ،ل اهلل ار االال ه البرياتـه ـــ ضـ،ان
اهلل عا مف ــ اليجل ة ااهللني ا الة اوريجل.
ابَــهللاس ح ــاال ااــري  اازالي ــجل مـ امــراال عيف يفــجل عاقاــجل نياضــججل حك مــجل
تقــهلل احل ـ حممــهلل  التقــ،ر ب،اي ــه ،تَ ــا ل معــه ااــ ،ال الاا،فــا  ،وــان
ـلور فدــاما ائمأـا بعــهلل الفاتمــا بـزمن ممــا ــعي ـيال ار ااــتمريل عائشــجل 
س عاـب احـهلل مـن نيىـا ااـري  مـا ـرس عاـب
فعن عائشجل  قاا " :مـا ِـ ملر ه
خهلل ــجل المــا ا َمــا الاكــن وــان ااــري  ــلورها ال دــا تبــك ااشــاال ثــف
ق عما اعدا ثف ععما ة صهللائق خهلل جل ،فردـا قاـ اـه ورتنيـه كـن
()4
ة ااهللني ا اال خهلل جل ف ق،ل انيما واني الواني الوان اي مريما الاهلل".
وــان عمــر ااو ـ يفب  مخىــجل العشــر ن عامأــا )4(،قدــب معمــا  مــا
قا ب األ بعجل العشر ن ريجل ،القهلل الي عن عاي  ان ،ل اهلل قال(( :خـي
نيىـــائما مـــر ف الخـــي نيىـــائما خهلل ـــجل)) )1(،الام ـــ اـــه ال ـــ االال ه عـــهللا
ابــراه ف ،ح ــث ق مريمــا بااقا ــف الوــان هكري،ــب بــه ثــف ري ـ ثــف ق ــجل فــرتر
ـق اىل بععَـه ـ،ى ق ـجل الار واعـ،ر ال ريـ
واع،ر فيفاطمجل فع هللاهلل ،ثـف
الفاطمجل )1(،الهـي ااـيت عاءـ بعـهلله بدـعه اءـمر ،القـهلل ا ـام ال ـ اا ريـاس
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،باب تزال ا اار ،ل  خبهلل جل ،ج.414/1
( )4ااقر زي ،امَاع األمساع ،ب .44
( )1الاه اا با ي ،باب تزالج ااري  خهلل جل الفداما ،ج.41/1
( )1ابن بااجل ،حممهلل بن احلىن ،مريَب من ا الاج ااري  ــ الا جل اازبي بن بكا ـــ ،حتق ـق
اورر ض ا ااعهمري ،ل 4ــ ااهلل ريجل ااريـ ،ال :اجملاـق ااعامـي باوامعـجل اإل ـسم جل  4144هـــ.
ب 41؛
الاني ر :ترالاس برياس ااري  ،ة م،ض،ع ااعا ش،ن ااري  ،من هلا ااكَاب.

،ل اهلل  اىل ااهلل ريجل الا اف ا الايمن ااَرتخرالن فكاني
 الهايرن م
ق جل بعهلل فراقما البن ابي اـ مـ ععمـان بـن عيفـان  )4(،الوانيـ ريـ مـ
ابي ااعاب بن اارب االي ا اف مَرتخرأا )4(،الواني ار واع،ر مـ ععمـان بـن
عيفان  اليما ا اه ااـري  بعـهلل الفـاال ق ـجل)1(،الوانيـ ق اـه مـ احـهلل ابريـا
()1
ابي ا فا قَه اكيفره العريا ه.
الوعرال حهلل ث األم،جلِ عن فاطمجل  الهي اءمر برياس ااري  مـن خهلل ـجل
 )1(،اــ ق تيفدــ سو عـــن بـــاقي بريـــاس ااـــري  اكـــن ا قائمـــا مـــن بعـــهلله،
الو،نيمـــا ار احلىـــن الاحلىـــل ـ ـ ي

ـــ،ل اهلل  ال ــ هللي ءـ ـ اب اهـــى

اوريــجل )6(،الاال فكــى بريــاس ااــري  خ ــا مــن خ ــا مــن آل ب َــه األطمــا مــن
اهى اوريجل .
وان  حي خهلل جل  ال قهللمما عاب ائر نيىائه ،حَب ان عائشـجل 
واني تغا من تورهـا فقااـ ااـري  :هـى وانيـ اال عجـ ،أا ابـهللاأ اهلل
خ ـيأا مريمــا فرتيابمــا (( :ال الاهلل مــا ابــهللاين اهلل خــيأا مريمــا ،آمري ـ بــي ات
ويفــر ااريــاس الصــهللقَين ات وــلبين ااريــاس الالا ــَين دااــا ات حــرمين ااريــاس
()1

ال قين اهلل مريما اا،اهلل الن يها من ااريىا )).

القهلل مات  الاا من ااعمر مخق ال َ،ن ريجل ،الحقق هلا اازالاج ار ،ل
( )4اني ر :ترالجل ععمان بن عيفان  ة م،ض،ع ااعا ش،ن اار ،ل  ،من هلا ااكَاب.
( )4اني ر ترالَما ة م،ض،ع :ااعا ش،ن ااري  ،من هلا ااكَاب.
( )1اني ر ترالَما ة م،ض،ع :ااعا ش،ن ااري  ،من هلا ااكَاب.
( )1ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.461/4
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،باب تزال ا اار ،ل  ،ب .414
( )6اني ر تيفو ى احلهلل ث عريما ة م،ض،ع :ااعا ش،ن ااري  ،من هلا ااكَاب.
( )1الاه اإلمار امحهلل ة مىريهلله ،ج441/6؛ الاني ر :االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.441/4

اهلل  ااراحـــجل اارييفىـ ـ جل الاحلدـــن ااعاقـــى اام ـــز اار ـــ،ل  المكانيَـــه،
،اه  اا من بل ائر ااريـال ق ـى م ععـه،

اخَا ها اهلل ــ تعاىل ــ الاخَا

القيف برتمر اهلل ال محَه م اار ،ل  اعجل نيـزالل ااـ،حي ،ا ـَعما عقاـما
الاح َه اا تعرمل من خاق الصـيفاس ف ـه ،ال محـجل اهلل بااوـاحلل الحىـن ريمـا
بــاهلل ،الانيــه ال خيــزي األخ ــا  ،ايعـ اهــى ااعاــف ة مانيمــا [ال قــجل بــن ني،فــى]
ح ث اخلس ااري  ان عاف ال ع  ،وى هـلا وـان ـرال مـن ـراس هـلا
ااـزالاج اا ـا م اـ ق عاـب

ـ،ل اهلل  فحىـ  ،بـى عاـب ال ـ امـجل حممـهلل

 ،الال ني ــاا ان قاريــا انيــه ابــرم الاج عاــب مىــَ،ى اإلنيىــاني جل .ضــي اهلل عــن
امريا خهلل جل اايت اورمريا اهلل بما ،الب ق جل امماس ااتمريل اا اهراس.
مكــجل باــهلل ااَ،ح ــهلل ،الااكع ــجل مــز تاــأ مريــل ا ــار ابــراه ف  اىل ان
نيىما مشرو ،ااعرب باألصريار الاألالثان اابَايفجل.
القــهلل تعرضـ ااكع ــجل ق ــى اا ععــجل ااري  ،ــجل بقرابــجل مخــق ــري،اس حلــا ثَل
ا ــا اىل توــهللعما ،ح ــث وانيـ قــر ل تغ ــي ااكع ــجل بــاوا ،الااوــ،مل،
تشــكى مريمــا ا ــَا ااكع ــجل، ،صــى بعدــما بـ عض ،الوــان مــن عــا تمف ة
اواها جل ان

مرالا ااكع جل بشي من اا ب ، ،فعاـق بعـض اومـر برت ـَا ها

فاح ق التوهللع  ،ثف تعرض اىل ُ مل ٍى ههللر ي،انيـ مريمـا ،فقـر س قـر ل
()4

اعا ال بريائما من يهلل هلل.

وـان ا ــا،ب اا ريــا ة مكــجل بىـ وا عمــا ه احلجــا ال الاا ــل ال ــق مــن
اخلش اا ى ذ ،القهلل مرس يف ريجل قا مجل من بس اارالر مَجمـجل اىل احل شـجل،
( )4األ قي ،اخ ا مكجل ،ج.464/4

الاــا الصــا ق اا ـجل ااشــع جل( )4اا،اقعــجل ــرب مكــجل الهــي م ريا هــا ة ااعوــر
اوــاهاي حت مـ ااىــيف ريجل ،الوانيـ حمماــجل باألخشــاب ،المعمــا يــى امســه
"بــاق،ر" مشــم ،بااريجــا ال فجــا س قــر ل الاخــلس هــله األخشــاب ،الا ــَهللع
تاأ ااريجا ااق ي ا ق،ر بعمى ـق ااكع ـجل ،البـهللاس قـر ل تمـهلل مـا ت قـب
مــن ااكع ــجل اَع ــهلل بريا هــا()4حَــب الصــا،ا اىل ا ــق مع ريــجل معرالفــجل عريــهللهف ال
()1

َجاال النيما الال ميى،نيما.

الق ى اعا ال بريا ااكع ـجل اتيفقـ قـر ل عاـب ان ال ىـَع ري،ا دـال حـرار ة
اا ريا  )1(،الواني،ا ق ـى اا ععـجل مي ـزالن األءـ ا احملرمـجل واازنيـا الااربـا الاوـى
امــ،ال ااريــاس باا اطــى الهــلا ءــي ف ــري مــا ــزال ااريــاس اىل اا ــ،ر عرفــ،ن
حرمَه حَب عريهلل ي ااىامل.
()1

انييفق قر ل عاب اا ريا من ااال احلـسل ،الا ـَعاني،ا بـااق ي (بـاق،ر)،
التقامسـ ب ــ،ن قــر ل ا وــان ااكع ــجل ال الا اهــا ،ح ــث اخــَ

وــى قــ،ر

يمــجل مــن اا ريــا اــا ــرالن ة تاــأ مــن ااشــرمل الاايفبــر الحَــب ال تــله بــلاأ
()6

ق اجل الن اخرى اال ب ن من قر ل الن آخر.

الح ريما امت،ا اا ريا اخَايف،ا ة الض احلجر األ ـ ،مكانيـه ،فكـى فر ـق
من قر ل ر هلل ان له بيفبر الض احلجر األ ـ ،ة مكانيـه حَـب وـا الا
( )4م ريا عاب اا حر األمحر مقابى مكجل عرمل بملا اال ف اىل اا ،ر ،األ قي ،اخ ا مكـجل،
ج464/4؛ اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.114/1
( )4األ قي ،اخ ا مكجل ،ج411/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.441/4
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.411/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج411/4؛ ااىم اي ،اارالن األني  ،ج.441/4
( )6ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4

()4

ان قََا،ا.

ثــف اتيفقــ،ا ان حيكِّمــ،ا االل اخــى ااحــرر ،فكــان االل اخــى ااحــرر هــ،
ااوــ يفب  فامـــا االه صـــاح،ا ال عأــا" :هـــلا األمـــل هـــلا حممـــهلل ضــ ريا
()4

باألمل" ،الهله ءما ال م اءرال من ق،مه اه حَب من عا اه بعهلل تاأ.
فما وـان مريـه  اال ان الضـ

ا ه ،المحـى احلجـر األ ـ ،الالضـعه عاـب

اار ا  ،الامر وى ق اجل ان ترتخـل ب ـرمل مـن اطرافـه المحاـ،ه ،حَـب اتا الا ى
م،ضعه ة ااكع جل الضـعه اار ـ،ل  ب ـهلله ااشـر يفجل ،فرضـي ااقـ،ر الطابـ
نييف ،ـمف( )1الوانيـ ورامـجل ار ــ،ل اهلل  مـن بــل ـائر قــر ل ق ـى م ععـه
 ة الق وان ف ه عاب ف رال ابراه ف .
القهلل ا ءرفوا المكانيجل بل اهـى مكـجل  بمـلا ااعمـى الاحلكمـجل الااعقـى
الااهللي اإلاـي الهـ ،اا،حِّـهلل اا،ح ـهلل مـن ب ـريمف ،ااعوـ،ر مـن ااشـرم ااـلي
متق هلله األصريار قذ ،م ورهـه ااشـهلل هلل اـا ،الاـا تيفعاـه قـر ل مـن ءـرم
المعابٍ؛ فم ،ال شمهلل مشاههللهف ال كره م،امسمف ااشرو جل ااَعهلل ال ،اال ان
هــلا ااشــمهلل ااــرت ذ بااكع ــجل الاحلجــر األ ــ،
الورامجل ار ،ل اهلل الااحجر األ  ،الب

يفَــه ،اــا ف ــه مــن خــي

اهلل احلرار.

القهلل يزر اصحاب ااىي عاب ان عمر اار ،ل  حل اعا ال بريـا ااكع ـجل
()1

وان مخىجل الثسثل عامأا.

اقهلل وان بريا قر ل ااكع ـجل ة هـله اارحاـجل مشـم ،أا ،القـهلل قوـرس بمـف
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/4؛ مىريهلل اإلمار امحهلل ،ج.141/1
( )1ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج141/4؛ االه  ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .11

اارييفقجل الاوهلل عن ا َكمال بريائما عاب ق،اعهلل ابراه ف ال ى هلا األمـر شـغى
بــال ااكــعي ن حَــب ان عائشــجل  بعــهلل فــَك مكــجل ،قاا ـ ار ــ،ل اهلل :
((" ِا تـرُ ان ق،مــأ حــل بريــ،ا ااكع ــجل اقَوــرالا عــن ق،اعــهلل ابــراه ف ؟"،
فقا ـ  :ــا

ــ،ل اهلل ،افــس تر هــا عاــب ق،اعــهلل ابــراه ف؟ قــال" :اــ،ال حــهللثان
()4

ق،مأ بااكيفر ار تما عاب ما واني عا ه")).

اصــ يفب اهلل  ني ــه الا بــه ال بــاه العامــه ق ــى اا ععــجل ،بــى الق ــى ااــ،ال ال
البعهللها )4(،ال عاف احـهلل مـن اا شـر بـلاأ حلكمـجل عاممـا اهلل ،الان وانيـ
اا شر جل قاط جل الاهى ااهلل انياس ااىماال جل خو،صأا بانيَ ـا ه  ،الق ـى اا ععـجل
حهللث ار ،ل اهلل  بعـض األمـ ،ااـيت تـهللل عاـب قـرب م ععـه ،ومـا ـاأ
 بعض ااىا،و اس اايت ف ما مز هلل تقرب اىل اهلل التيفكر ة ماك،ته.
فيفــي حــهلل ث اإلمــار مىــاف  انيــه  قــال(( :انيــي ألعــرمل حج ـرأا دكــجل
()1
وان ىاف عاي ،ق ى ان ابعث)).
ثف وان من هله اإل هاصاس اار ا ااوـاحلجل ومـا ال ة حـهلل ث عائشـجل
(( :ان االل ما بـهللا بـه ـ،ل اهلل  مـن ااـ،حي اار ـا ااوـا قجل ة ااريـ،ر،
()1
فكان ال رى ا اال يا س معى فاق ااو ك)).
( )4حـهلل ث صـح ك الاه اا بــا ي ،وَـاب ااَيفىــي ،بـاب الا ــلالا مـن مقــار ابـراه ف موــاب،
ج411/1؛ الاني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج.441/4
( )4اني ــر :ابــ ،احلىــن ااريــهللالي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ب 441؛ الحممــهلل عاــي ااوــسبي ،ااىــيال
ااري  ،جل ،ج.16/4
( )1الاه مىــاف ،ة صــح حه ،وَــاب اايفدــائى ،بــاب انيــي ألعــرمل حجـرأا دكــجل وــان ىــاف
عاي ،ج.11/6
( )1من الا جل اا با ي ،وَاب بهلل اا،حي ،باب و وان بـهلل ه احلـي اىل ـ،ل اهلل ،...
وَاب اارياق  ،ج1/4؛ الابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4

ثف وان
اهلل،

ـ،ل اهلل  خيـرج ة ءـعاب مكـجل الاال َمـا مَيفكـرأا ة خاـق

س مَيفكـرأا تاوـرأا اهلل ــــ تعــاىل ــــ م،حـهللأا
ــ،ي اا ــ،ن الاألال ــجل مَــرتم و
()4

عاب ماجل ابراه ف.

م ما مدب من عمر اار ،ل  ق ى اا،حي ،ف ن اا،حي

كن عريهلله

الال دش َه ،وما قال اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)

[ ،نيق].
ثــف انيــه حه ِّـ اا ــه اخلــس  ،ح ــث وــان  م،حِّـهللأا عاــب ماــجل ابــراه ف
 ،وا هأــا اــا عا ــه قــر ل ،متمريأــا بــاهلل الحــهلله ،مَيفكــرأا ة ماكــه،
فح

اا ه اخلاـ،ال ،الاخَـا اـلاأ ـا حِـرا ( )4ة ي ـى اىل ااشـرق مـن مكـجل

عرمل اا ،ر ي ى ااري ،عاب ىا اخلا ج اىل اا ائ من طر ق ااى ى ــ اا ـ،ر
ــ فكان  و،ر الخيا ،ة ااغا األ ار الااا ـااي تالاس ااعـهلل تقربأـا اىل اهلل ـــ
تعاىل ــ ح ث هههللِيُ اىل تاأ ،ال

رتته به امر ،اكريه ا،م ف ري قـرب اىل

اهلل ـــ تعــاىل ــــ ـاكه ااوـ يفب  ،حَــب ق ـى انيــه ميكــث ءـمرأا مــن وــى
ريجل القهلل ح

اا ه تاأ وما ال ة حهلل ث عائشجل  قاا (( :ثف ح

اا ـه

اخلس فكان خيا ،بغا حرا َحريث ـــ َع ـهلل ـــ ف ـه ااا ـااي تالاس ااعـهلل ق ـى
ان ري اىل اهاه ال َزال الاأ ثف ري اىل خهلل جل ف َـزال اعاـما حَـب فايـرته
()1

احلق اله ،ة ا حرا )).

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )1اا با ي ،اايفَك ،ج411/46؛ الصح ك مىاف ،وَـاب اإلميـان ،بـاب بـهلل ااـ،حي اىل
اهلل  ،ج.11/4

ـ،ل

الوــان  ة هــله اارحاــجل

عــث بعــهلل ومــا قــال ــــ تعــاىل ــــ( :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ) [ااش ،ى].

وان ءمر مدان احـ ااشـم ،اىل ااـري  خاـ،ال الصـ امأا ق ـى م ععـه،
الواني خهلل جل  تول عاب بهعهلل ااري عريما ة خا،ته ،التعاف انيـه يـى خـي
اــن و ـ ه مــن اهلل اال وــى خــي ،الت،ا ـ ه التشــجعه ،الوــان  اتا قدــب
خا،ته ال ي اىل مكجل بهللا باحلرر( )4الطامل ح،ل ااكع جل مَجري أا األصريار.
وــان ااغــا ب،ضــعه اوغــراة ع ــي فرصــجل ق ،ــجل اسطــسع عاــب اايفدــا
()4

ال جل األ ن من عا ،المعرفجلِ ع فُ خاق اهلل تعاىل.

الوان  مريل ان العب ورميأا مع ـا أ القـهلل ا ع ـا ه الورمـه الوعـرس
مىاعهللته اامحَايل عريهللما قا ب األ بعل من عمره ،حَـب صـا س صـيفجل مـن
صــيفاته ااــيت مت ــز بمــا  ،التوّرتــه بمــا خهلل ــجل عريــهلل نيــزالل ااــ،حي ،الاعــى
صهللقاته واني تكعر ة ءمر مدـان ق ـى ان ـ،حي اهلل اـه ،ومـا وانيـ
()1

ولاأ بعهلل م ععه (( :ح ث وان اي ،ما ك،ن ة مدان .))
*****

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .416
( )1اني ر :اا با ي ة صح حه ،وَـاب بـهلل ااـ،حي ،بـاب و ـ وـان بـهلل ه احلـي اىل
اهلل  ،...ج.1/4

ـ،ل

اا،حي ديفم،مه ااشرعي( :اعـسر اهلل اني ائـه ال ـاه دـا اغـه ااـ،حي اـف
من ءـرع اال وَـاب)( )4ب،ا ـ جل اال م اءـرال ال عـين مـا انيزاـه اهلل عاـب اني ائـه،
()4
الاه معريب اغ،ي عين اإلعسر اخليفي الااىر .
هعرمل عن ااري  ق ى نيزالل اا،حي اي تور اه ،اال حهلل ث عريه م
انيه وان  هوري بعل اهلل اعهللا أا الا اا ،ر وما فعى اهلل د ،ب 
االي قال اهلل ــ تعاىل ــ ف ه (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ )
[طه].
َق،ل بشي من عريهلله اال َحهللث عريه  اال َعاف ء أا من
الم هلا
اا،حي ااريزل عاب األني ا ااىابقل ،اال اءكااه ق ى بععَه  قال ــ تعاىل:
( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [ااش ،ى]،
،ل اهلل  األ بعل من عمره نيزل
الم تاأ فيفي ءمر مدان بعهلل ان با
عا ه اا،حي ألالل مرال بغا حرا  ،ة ي ى ااري ،دكجل ااكرمجل ،قال ــ تعاىل
ــ ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
( )4ص حي ااواو ،م احث ة عا،ر ااقرآن ،ب .41
( )4ابــ ،ءــم جل ،ااــهللخى اهلل ا ــجل ااقــرآن ااكــر ف ،ب 11؛ حممــهلل ابــ ،ءــم جل ،ااىــيال ااري  ،ــجل،
ج.461/4

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [اا قرال].
القــال ــــ تعــاىل ــــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ) [ااقــهلل ] ،القــال ــــ تعــاىل ــــ:
(ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ) [ااــــــهللخان] ،ة تاــــــأ ااا اــــــجل
اا ا وـــجل يـــا ااـــ،حي اىل ـــ،ل اهلل  الهـــ ،ومـــا االضـــح ار ااـــتمريل
عائشــجل  ة حــهلل عما ااشــم ،ااــلي الاه اا بــا ي عــن عــرالال بــن ااــزبي عــن
خااَه عائشجل ار ااـتمريل  انيمـا قااـ (( :االل مـا بـهلليب بـه ـ،ل اهلل  مـن
ااــ،حي اار ـا ااوــاحلجل ة ااريــ،ر ،فكــان ال ــرى ــا اال يــا س معــى فاــق
ااو ك ،ثف ح اا ه اخلس  ،الوان خياـ ،بغـا حـرا  ،ف َحريـث ف ـه ـــ الهـ،
ااَع هلل ــ ااا ااي تالاس ااعـهلل  ،ق ـى ان ريـزع اىل اهاـه ال َـزال اـلاأ ،ثـف ريـ
اىل خهلل ـجل ،ف َـزال اعاـما حَـب يـا ه احلـق الهـ ،ة ـا حـرا  ،فجـا ه اااـأ
فقال اقرا قال ما انيا بقـا يب ،قـال :فرتخـلنيي فغ ـين حَـب باـ مـين اومـهلل ثـف
ا اين فقال :اقرا ،قا  :ما انيا بقا يب فرتخلنيي فغ ـين ااعاني ـجل حَـب باـ مـين
اومهلل ثف ا اين فقال :اقـرا فقاـ مـا انيـا بقـا يب فرتخـلنيي فغ ـين ااعااعـجل ثـف
ا اين فقـال( :ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ)
()4
[ااعاق].
فري بما

،ل اهلل  ري فتا ه فـهللخى عاـب خهلل ـجل بريـ خ ،اـهلل 

فقال :مِّا،نيي ،مِّا،نيي فزما،ه حَب ته عريه ااـرالع ،فـلور خلهلل ـجل مـا آه
المــا مسـ  ،الاخلهــا القــال :اقــهلل خشـ

عاــب نييفىــي فقااـ  ،خهلل ــجل" :وــس

الاهلل ما خيز أ اهلل ابهللأا انيأ اَوى اارحف الحتمـى ااكِـى ،التهكىِـ ااعـهللالر
التقرى اادـ

التعـل عاـب ني،ائـ احلـق" ،فاني اقـ بـه خهلل ـجل حَـب اتـ بـه

ال قجل بن ني،فى بن ا هلل بن ع هللااعزى ابن عف خهلل جل الوان امر أا قهلل تريوـر ة
( )4صح ك اا بـا ي ،وَـاب بـهلل ااـ،حي ،بـاب و ـ وـان بـهلل ااـ،حي اىل ـ،ل اهلل ،
ج1/4؛ الاني ر :ءر ابن حجر اه ة فَك اا ا ي؛ الاني ر :ابن وعي ة تيفىيه ،ج.4444/4

اواها جل ،الوان كَ ااكَاب ااعلانيي ف كَ من اإلم ى بااعلاني جل ما
ءا اهلل ان كَ  ،الوان ء بأا و يأا قهلل عمي فقااـ اـه خهلل ـجل :ـا ابـن
عف امس من ابن اخ أ ،فقال اه ال قـجل :ـا ابـن اخـي مـاتا تـرى فـرتخله

ـ،ل

اهلل  خل ما اى فقال اه ال قـجل :هـلا ااريـام،س ااـلي نيـزل اهلل عاـب م ،ـب
ــا ا ــَين ف مــا يُ ـ ُل أعا؛ ات خيريــأ ق،مــأ ،فقــال
هــف؟ قــال :نيعــف

ــ،ل اهلل  :اال جريــي

ــرتس يــى قــذ دعــى مــا ي ـ بــه اال عــ ،ي ،الان ــهلل وين
ريش ال قجل ان ت،ة الف اا،حي)).

،مأ انيورم نيورأا مت أا ،ثف

()4

الال انيــه  قــال(( :ب ريمــا انيــا امشــي ات مسعـ صــ،تأا مــن ااىــما فرفعـ
بوــري ،ف ـ تا ااِاِ ـأ ااــلي يــا نيي حبِ ـرا يــااق عاــب ور ــي بــل ااىــما
الاأل ن ،فرع

مريـه فريعـ فقاـ

(ﮬ ﮭ ﮮ ) [  ،ال ااهللثر])).

ماـ،نيي ماـ،نيي فـرتنيزل اهلل ـــ تعـااي ـــ:

()4

اقهلل ه رت اهلل اري ه  امراال صاحلجل اعى هلا اا،قـ احلىـاس ااَريـاهي ة
ااع مــجل ،ح ــث مــرس حكمَمــا( )1الف رتمــا الثقَمــا بــاهلل ــــ تعــاىل ــــ ح ــث
تلورس محَه بع ا ه ااواحلل ،التوـرس صـس ااـري  فقااـ " :وـس
الاهلل ال خيز ــأ اهلل ابـهللأا انيــأ اَوــى ااــرحف الحتمــى ااكــى التكىـ ااعــهللالر
التقــري اادـ

التعــل عاــب ني،ائـ احلــق"( )1هكــلا وانيـ اخــسق ااــري 

اايت عرفَما الاوى َما ثقجل بعهلل ثقَمـا بـاهلل  الق ـى ان ال قـجل االصـب خهلل ـجل
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .441
( )4ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4111/4
( )1ااوسبي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج441/4؛
الاني ر :احلربي عاي بن يابر ،مريما ااهللع،ال اإل ـسم جل ة اارحاـجل ااك ـجل ،ل 4ـــ اازهـرا
ا عسر ااعربي 4146هـ ،ب .411
( )1من حهلل ث اا با ي ،ق ر ه.

()4

القال اا :ان اليأ ني ال و ه من امَه بس .

وان هلا ااش عااوا حبـال األني ـا  ،الدـا َعرضـ،ن اـه مـن اتى قـ،ممف،
بى البمجرتمف الاخـرايمف مـن بس هـف ،فرت ـرع باحلـهلل ث عـن مسمـك مىـَق ى
ـــ،ل اهلل  المـــا وـ ـ ه مـــن اتى ق،مـــه ،الابـــهللى ا ـــَعهللا ه ارياصـــرته
الاا،قــ،مل معــه ،القــهلل ا ــَهللل وــعي مــن ااعامــا بــلاأ عاــب ان ال قــجل عــهلل مــن
االائـــى ااـــتمريل بر ـــ،ل اهلل  )4(،ومـــا وانيـــ خهلل ـــجل ار ااــــتمريل االل
()1
ااىامل من ائر اا شر ياالو النيىا أ الن خسمل.
ان االل اآل اس نيزالالو عاب ،ل اهلل  الوى اآل اس ولاأ محجل من
اهلل ــ تعاىل ــ تيفَك ااعاف اإلاي اا شر جل ال ائر اني،اع ااعا،ر (انيما ااقرا ال اقرا)
الاي قرا ال با ف بأ المن بأ ،انيه اخلااق اأ الااباق ،الاألعاف بكف الدا
خاقكف مريه الألياه ،انيه األورر االي عاّف بااقاف اله ،اع ف س  ،ا اال
عاف ،ا حان
ااكَابجل ،المن ق،ل هلا؟ انيه اهلل االي عاف اإلنيىان ما
اهلل هله اآل اس البمله ااعانيي الاايفاه ف ااع مب تَريزل عاب ني امي ال قرا
الال كَ  ،الال عرمل ااشعر ال عامه بشر ،ال َق،ل من عريهلله ء أا ق ى
 ،الاا،عا اازوي اا اهر ااعهلل حلمى
تاأ ،انيه اا ما ال الااقا ااري
هللنيق ،ىَق ى اا،حي اإلاي برتمر اهلل ،الا ق من تاقا
اار ااجل االي
نييفىه ،انيه اا،حي االي نيزل عاب من ق اه من األني ا  ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ) [ااريىا ] ،القهلل تَاب ااقرآن بعهلل تاأ الاتدك اا،حي الاني،اعه
( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .441
( )4ابن هشار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج441/4؛ ابـن حجـر ،اإلصـابجل ،ج611/1؛ ابـن وـعي ،ااىـيال
ااري  ،جل ،ج 461/4ال.111
( )1اني ر :اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب444؛ ااوسبي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.446/4

الاح،ااه ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ) [ااش ،ى] .القال ــ تعاىل ــ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ) [ ،نيق] ،الق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ) [ااعريك ،س] ،الق،اه ــ تعاىل ــ:
(ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [ااشعرا ]  ،الق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [ااريمى] ،الق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [ااَك ،ر] ،الق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ
ﭴ) [ااشعرا ] ،الق،اه ــ تعااي ــ ( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ) [ااريجف].
اقهلل صح نيزالل اا،حي عاب ،اه  تغياس و،ني جل ،فقهلل حهر
ااىما المري اون الااش اطل من ا اق ااىم وما قال ــ تعااي ــ عريمف:
(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ) [اون] ،ق،ل ابن وعي ح،ل تيفىي اآل اس:
(حل بعث اهلل ني ه حممهلل  الانيزل عا ه ااقرآن ،الوان من حيف ه اه ان
ااىما ما حر أا ءهلل هللأا الحيف من ائر ا يائما الطر س ااش اطل من
مقاعهللها اايت واني تقعهلل ف ما ق ى تاأ ،ا س ىرق،ا ء أا من ااقرآن

ف اق،ه عاب ااىريجل ااكمريجل ف اَ ق األمر الخيَاذ الال ههلل ى من ااوا ق،
اهلل خباقه ال محَه بع ا ه الحيف ه اكَابه ااعز ز المن ر ان
الهلا من ا
ى ق ااىم اا ،ر هلل اه ءمابأا مرصهللأا اه ال َب اه ال ال َعهللاه بى ميحقه
()4
ال ماكه).
اقهلل وان ن فعى ،ل اهلل  ف ر أا ،ح ريما ق ـى اـه اقـرا فقـال :مـا انيـا
بقــا يب ،انيــه كــن قا ئأــا  قــرا ق ــى تاــأ ،ال ــهلل مــا قــرا اىل ان
ه يل ـى ، الهـلا يـز مـن ترب ـجل باني ـجل ،فمـا وـان ا يفعـى اال مـا امـره
اهلل به م ح ه ااو يفي  ،القهلل امَعى قرا ال ما عامه اهلل  الانيزل عا ـه
مــن اآل ــاس ااقرآني ــجل اا ا وــجل التعــرمل عاــب بــه الخااقــه ،النيــزل عا ــه الح ــه
العامه ،اله ،االي عاف بااقاف عاف اإلنيىان ما عاف.
وما واني ن فعى ،ل اهلل  ح ريما خى ا ه ة مكـجل عاـب اليَـه
احلريــ،ن ،ة تام اوــ ،احلــا الهــ ،ا ـ ااغ ــا ثرالنيــي ثرالنيــي ،ماــ،نيي
ماــ،نيي ،حَــب اصـ ح مــن امسائــه  ااــهللثر الاازمــى()4النيزاـ آ ــاس ااقــرآن
تَحهللث عن هلا اا،ق ااتثر االي اق ـه ااـرب  الهـ ،عـَين بع ـهلله الح ـه
حممهلل  ،المس بامسما  ،تَاب اىل ،ر ااق امجل.
()1

ان اا،حي االي انيزل عاب
الا َمرا ه

،ل اهلل 

كن باخَ ا ه ،الولاأ ت،قيفه

كن باخَ ا ه ،الا ق هلا نيقوأا ة ااو يفي  ،بى ه ،من

( )4تيفىي ابن وعي ،ج 4141/4ــ .4146
( )4اني ر :م،ض،ع امسا اار ،ل  ،من هلا ااكَاب.
( )1اني ر :حهلل ث اا با ي ة صح حه ،وَاب بهلل اا،حي ،باب و ـ وـان بـهلل ااـ،حي اىل
،ل اهلل  ،ج1/4؛ الاني ر :ابن ـعهلل ،ااىـيال ااري  ،ـجل مـن اا قـاس ،ج416/4؛ الاني ـر:
ابراه ف ااعاي ،صح ك ااىيال ،ب.14

ومال ني ،ته الصهللقه انيه  ىي برتمر اهلل ،الاهلل ال ر هلل به اال خيأا ،قال ــ
تعاىل ــ( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ) [األحقامل] .القهلل ت،ق

حمهلل ال )4(،الممما اخَا

اا،حي عن ااري

 ف ال

ااعاما ة حتهلل هللها ف ن تاأ حلكمجل عامما اهلل،

وان رعب ف ما ح ه حممهلل  ،بغض ااري ر عن تقهلل رها د زان اا شر
اازمين ،اايت ا ى عهللر اايفائهللال من حتهلل هللها بهللقجل .الاعى ة اخلسمل ح،اا
محجل.
ة هله اايف ال وان ااري  َ اـ اىل ا ـَمرا ااـ،حي الاتوـااه يل ـى
عاب ـا
الا َمرا نيع ف اآل اس اايت احق مريما اارمحجل الااهللى ،فكان
حرا الما ياال ه ،ـهللال ة اا ،ـان البـل او ـال الاثقوـا بـاهلل مَ اعأـا ال ـَمرا
ااواجل به  التكرا اا،حي ،وـان االنيَ ـا قا ـ أا الااشـ،ق آل ـاس اهلل ق ،أـا
الاخل،مل من اهلل الابَغا ضاه يعاه خيشب ال ق ال َـ،يق ،الوـان اهلل 
م ّاعأا عا ه ح مأا به مت بأا اه بقهلل ته العامه الحكمَه اإلا جل.
الوان من االائى ما نيزل عاب ،ل اهلل  بعهلل تاأ ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝ
( )4
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ) [ااهللثر].
ثف وان من ما نيزل عا ه  ،ال اادحب( )4ة ق،اه ــ تعااي ــ( :ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.144/4
( )4ابن وعي ،وَاب ااَيفىي ،ج.4111/4
( )4حممــهلل ابــ ،ءــم جل ،اإلتقــان ة عاــ،ر ااقــرآن ،ج44/4؛ حممــهلل ابــ ،ءــم جل ،ااىــيال ااري  ،ــجل،
ج.414/4

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
( )1
ﮢ ﮣ ﮤ) [اادحب].
الاعــى اهــف مــا ف مــا ان نيعــف اهلل العريا َــه بر ــ،اه  واني ـ معــه مريــل بهللا ــجل
ح اتــه الق اــما ،الان فدــى اهلل عا ــه ة ااــهللني ا ع ـ ف الة اآلخــرال ع ـ ف ،الوــى
ا س اــله اآل ــاس بهللقــجل ة ــى معرفَــه بااىــيال ،ــهلل م مــا ف مــا مــن ورامــاس
الخوائ ااـري  مرت ـجل حب اتـه مـن االاـا اىل اخرهـا ،الدـا بعـهلل ح اتـه 
الان اهلل ِّ ،عـــه ال مجـــره اال ُقْا ـــه ،الان اهلل ـــ ع ه ال ـــريعف عا ـــه حَــــب
رضــب ،الواني ـ نيعمــجل وــلى عاــب ح ــه  با ــَمرا ااــ،حي التَابعــه عاــب
اار ،ل .
وان ءـ،ق اار ـ،ل  ااقـرآن الاَعامـه الحيف ـه ءـهلل هللأا ة بهللا ـجل ااـ،حي،
الة وى ح اته ،فريزل قـ،ل اهلل ـــ تعـااي ـــ ( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) [ااق امــــــــــجل]
الق،اــه ــــ تعــااي ــــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) [طه].
الااعجــ ممــن حيــاالل يــا أا ان حـــث عــن ــ تــرتخر ااــ،حي ،الوـــرتن
اار ،ل  اتب معو جل اال اخ رت مَريا أا نييفي اآل اس اجـر اار ـ،ل ،الان اهلل
 ى ِّره برضاه ،الان هـلا ااَـرتخي ة حـهلل تاتـه ترب ـجل المز ـ ههلل اعـهللا س ار ـ،اه
 الا ق عق،بجل ،وما حياالل بعض من وَ برت ا،ب ف ه ءي مـن اويفـا
م حال ااو يفب  .ال ري غي اكى من طرق اا،ض،ع ااَعمـق ة احلـهللث مـن
خسل اآل اس ااقرآني جل.
*****
( )1ابن وعي ،وَاب ااَيفىي ،ج4441/4؛ الااىيال ااري  ،جل ،ج.144/4

حل نيزالل  ،ال ااهللثر واني الاضحجل ة امر اار ،ل  بااـهللع،ال اىل اهلل
الانيــلا اخلاــق ااــل ن بعــث ااـ مف ،قــال ــــ تعــاىل ــــ ( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ) [ااهللثر] .انيما اار ااجل الااهللع،ال ،الما تَ ا ه من يهلل العمـى الانيـلا الصـل
الطما ال انيه انيـلا اخلاـق الق ـا تمف اىل اهلل الت،ح ـهلله ،الاخلاـ،ب مـن ااشـرم،
الاال َعهللا الاأ باا ما ال الااريقـا الاا عـهلل عـن ااشـر ،الحـ اخلـي ااريـاس انيـه
ااق ار برتمر اهلل (ﮯ ﮰ ﮱ) [ااهللثر] ،انيه امر اهلل ار ،اه بَكـ ي اهلل مـ
ااع ا .
المن اا عي ان امر اإلنيىان باخلي الان وان اىائر ااع ا ف نيـه ري غـي ان
ك،ن م ا أا الن ترتخي ألالل من اي اإلنيىـان ،الاالل الاالىل ااريـاس بـلاأ هـي
ار ااتمريل خهلل جل  اايت واني الاضحجل ة توـهلل قما ار ـ،ل اهلل  مريـل
بهللا جل اا،حي النيـزالل (اقـرا) ،المـ تاـأ فقـهلل اوـهللس ا ـسمما مـرال اخـرى بعـهلل
األمر اار ،ل  باإلنيلا  ،البااَااي فـ ن ار ااـتمريل خهلل ـجل  هـي االل مـن
ا اف الآمن باار ،ل  )4( ى قما بلاأ ال تور الال انيعي ،ومـا انيمـا 
()4
،ل اهلل .
هي االل من صاب م
وما ا ع اىل اإل سر برياس ااري  ،الاـلاأ فـ نيمن ا ـامن م اءـرال مـ
اممـــن خهلل ـــجل  ،الخو،صأـــا ااك ـــا مـــريمن ،اقَـــهللا بـــرتممن التوـــهلل قوا
برتب من ،الاعى األر اا ال ة ع،تمن  القهلل ني بعض ااعاما عاـب انيـه (اـا
()1
اورر اهلل ني ه بااري ،ال ا ام خهلل جل البرياتما).
وما وان ة ب

ااري ،ال عاي بن ابي طاا  االي انيَقى اىل ب

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج414/4؛ الابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.146/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/ 4؛ ااوسبي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.446/4
( )1اني ر :حممهلل اب ،ءم جل ،ج.411/4

ااـري

 ا كــ،ن ة عا ــجل ااو ـ يفي  ،يف يفوــا عاــب الااــهلله ة ع ـ اارييفقــجل،
فرتورمــه اهلل بــلاأ ،الوــان مــن ااىــَج ل م اءــرال اــهللع،ال ااــري ،
وى عمره عشُر ري،اس فكان االل من ا اف مـن ااوـ ان الاقـار ااوـسال مـ
()4
اار ،ل  الخهلل جل البرياس ااو يفب .
البقــا عا ـي  ة ب ـ ااري ــ،ال نيــال بــه ءــرمل احل ــاال م ـ ــ،ل اهلل  ق ــى
م ععه ،الاطا من ام ،ه عاب ما ره يه الهريام يـى آخـر نيـال ءـرمل ااعشـرال
الااَعامــى مـ اار ــ،ل  الهــ ،مــ،اله ــهلل بــن حا ثــجل  )4(،ااــلي آثــر اا قــا مـ
،ل اهلل  عاب ااع ،ال اىل اهاه القال ألهاه :ءمهللس مريـه مـا عاـين ال ا عـه،
ح ريمــا ــ،ا ة ف ـ ــن اــه الاخــله معمــف الوــان مــ،ىل ق قوــا ار ــ،ل اهلل 
ف ا اار ،ل  بعَقه ال عاه بامسه ،فوا ىمب هلل بـن حممـهلل ،اىل ان حهـرِّر
تاأ بعهلل ااجرال فعا امسه " هلل بن حا ثه" )1(،اقـهلل آمـن بر ـ،ل اهلل  الصـهللقه
ــ،ل اهلل  متمريأــا بــه ،اازاليــجل
الن تــر  ،فرتص ـ ك وــى مــن هــ ،اخــى ب ـ
الاا ريـــاس الابـــن ااعـــف الااـــ،ىل ،فكـــاني،ا وـ ـ يف،ن ال ا امـــاممف ـــ،ل اهلل 
موــال موــهللقل مــتمريل )1(،الهــلا مــن محــجل اهلل ار ــ،اه المــن صــهللقه ،ح ــث
الا ة تاأ.
آمن به من ة ب َه ال عأا ،القهلل عرف،ه حق ااعرفجل ال
()1

الم ـ وعــرال ااكــسر بــل ااعامــا حــ،ل حماالاــجل ترت ـ ااىــامل األالائــى
فـ نيي ال اءــأ ان وــى مــن ة ب ـ اار ــ،ل  ا ــام،ا الآمريــ،ا ق ــى يهــف،
الاالاف خهلل جل  ق ى نيزالل  ،ال ااهللثر عا ه ،الال ىَ عهلل ا سر بق جل مـن ة

( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 414؛ حممهلل ابـ ،ءـم جل ،ااىـيال ،ج411/4؛ الااوـسبي،
ااىيال ،ج.411/4
( )4ابن ابي ء جل ااغا ي ،ب .411
( )1ترالَه ة م،ض،ع ااعا ش،ن ااري  ،من هلا ااكَاب.
( )1اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ر :ابراه ف ااعاي ،صح ك ااىيال ،ب .11

ب ـ ااري ــ،ال ة القـ الاحــهلل ،فمــن ااــرايك انيــه عهرضـ عاـ مف ااــهللع،ال ة القـ
الاحهلل ،بعهلل خهلل جل الال ازر ااعرن عا مف مرييفر ن عاب حهللال.
()4

الاالل من ا اف الآمن بر ،ل اهلل  من ااريال اب ،بكر ااوهلل ق ،
،ل اهلل  مريل الق م كر ،ب َمما عسقجل خاصجل ،عرمل
اله ،صاح
()4
وى مريمما صهللق اآلخر اليربه العرمل امانيَه ،الورتن ااوهلل ق ريَ ر معى
هلا األمر من ،ل اهلل  ،القهلل ا َعهلل نييفى أا اق ،ل ع،ال اار ،ل  الن
اي تاكت وما قال (( :ما ع،س احهللأا اىل اإل سر اال واني عريهلله
و ،ال التر الني ر اال ابا بكر ما عكف حل ع،ته الال تر ف ه))( )1انيه
،ل اهلل  بري ااقرآن هاير معه بعهلل تاأ النيزل ف ه ق،اه ــ
صاح
تعااي ــ ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
()1
ﯲ ﯳ ﯴ) [ااَ،بجل].
الوــرتنيي بمــله اآل ــجل ال ـ ااجــرال الحــهللها ،انيــه ثــانيي اثــريل ة اإلميــان
()1
بر ،ل اهلل  التوهلل قه الات اعه .ال كن ا سر ابي بكـر ااوـهلل ق 
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .414
( )4اني ــر :فدــائى ااوــحابجل عريــهلل اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب فدــائى اصــحاب ااــري ،
باب ق،ل ااري  ا ،وري مَبلأا خا سو ،ج.414/1
( )1اني ر :االه  ،ااىيال ااري  ،جل ،ب 416؛ ابن هلل اارياس ،ع ،ن األثر ،ج.11/4
( )1اني ر فدـى ااوـهلل ق ،عريـهلل اا بـا ي ة صـح حه ،وَـاب فدـائى اصـحاب ااـري ،... 
بــاب فدــى ابــي بكــر  ،...ج 414/1ــــ 411؛ العريــهلل مىــاف ة صــح حه ،الاني ــر :تيفىــي ابــن
وعي ،ج.111/4
( )1اني ــر :اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب مرياقــ األنيوــا  ،...بــاب ا ــسر ابــي بكــر ،
ج.414/1

وــا حتــرم مريــل
سما و
ا ــسمأا عا أــا َ،ق ـ عريــهلل صــاح ه ،بــى وــان ي ـ و
ا ــسمه اع ــجل ا ــسر الار ــ،ل اهلل  ،وــان ريَقــب ااريــال ااوــا قل
ااعقس ا هللع،هف اىل اإلميـان بر ـ،ل اهلل  ،القـهلل ا ـاف عاـب ـهلل ابـي بكـر
 مع ف ااعشرال اا شر ن باوريجل المريمف ععمان بن عيفان ،الاازبي بن ااع،ار،
الع ــهللاارمحن بــن عــ،مل ،ال ــعهلل ابــي القــاب ،الااقــهللا بــن األ ــ ،الطاحــجل بــن
()4
ع هللاهلل ،الاب ،ع هللال بن اورا  ،ال ع هلل بن هلل بن عمرال بن نييف ى 
القهلل اخل اإل سر ريَشر رأا بل قر ل ،ال ا عهلل ااىامل الوـان بعـض
ااىــامل ال عــرمل ب ــسر اآلخــر ،الوــى مــن ا ــاف عمــى اع ــجل هلل ال ــ،اه
 ،ال عــرن اإل ــسر عاــب مــن عــق بــه ممــن ح،اــه )4(،القــهلل بــهللا خــل ا ــسر
هــتال ال عــ،ال اار ــ،ل َ ىــرب اىل يــاالس قــر ل )1(،اكــن عــهللر يمــر
اار ،ل  باألمر العهللر ع ه اصـرياممف ة هـله اارحاـجل يعـى عمـا ااكيفـر
ة قر ل ىكَ،ن ال َغاض،ن ،ف خرالج اخ ا ااهللع،ال حبهللال .
وــان ااىــام،ن األالائــى مــن اءــرامل مكــجل( )1الف ـ مف مــن ااىَدــعيفل مــن
امعال بسل بـن بـا العمـا بـن ا ـر الخ ـاب بـن األ س الع ـهللاهلل بـن مىـع، ،
الوان مع ف ااىامل من ااش اب.
وما وان ف مف عهلل من ااريىـا  ،مـريمن امسـا بريـ ابـي بكـر ااوـهلل ق،
الفاطمجل بري اخل ّاب ،الفاطمجل بري احملاى ،الفك مجل بريـ ىـا  ،ال ماـجل بريـ
ابي ع،مل ،الام ريجل بري خا اليجل خااهلل بن ع هلل بن ااعاب ،المس جل ار عمـا
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 441ــ 411؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4
( )4صاو ااشامي ،من معل ااىيال ،ج.411/4
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ب .411
( )1اني ــر :احوــائ جل حممــهلل ءــاور ة عــهلل ااىــام،ن األالائــى( ،ااَــا اإل ــسمي ،ااىــيال
ااري  ،ـجل) ح ــث اـ األءــرامل عاــب ااىَدــعيفل ة اإل ــسر ،ب 11؛ المــن معــل ااىــيال،
صاو ااشامي ،ب .11

 ال يهـــن )4(،المـــن ااسحـــظ ان مع ـــف هـــتال ااىـــاماس تـــرتثرن ب ـــسر
ا الايمن ،البااَااي تك،ني ب ،س الا ر مىامجل ال ذ جمَم مكجل ااك ي.
الخــسل ــري،اس ثــسث مــن ااــهللع،ال ا ــاف مــا قــا ب األ بعــل مــن ااريــال
الااريىــا اءــرافوا المىَدــعيفل ،احــرا أا الا قــا  )4(،الميكــن ان كــ،ن ااعــهلل
اول من تاأ ا،ي ،مىامل ال عرمل بعدمف بعدأا ،الااغاا جل مـريمف وـاني،ا
()1
من اءرامل اهى مكجل الء ابما التالي ااريى ف مف.
وـــان اار ـــ،ل  مـــن اا هللا ـــجل َ،قــ ءــرأا مـــن ااشـــرول الءـــهلل هلل اتى
ألت اعه الاه  ،الالاأ وان حتروه حل أا ،الوان ااوـحابجل العاـب ا ـمف
ابــ ،بكــر ااوــهلل ق  حر وـــل عاــب ان يفــهللالا ــ،ل اهلل  برتنييفىـــمف،
ـ،ل اهلل  اال
الالاأ واني،ا اءرالن ااهللع،ال برتنييفىمف الن ان ازر مـ،
عريــهلل احلايــجل الااقرياعــجل مــن ااــهللع ،،ف ــتتب بــه ار ــ،ل اهلل  )1(،م ـ انيــه
َ،ق برييفىه عن ااهللع،ال فكان ااعمـى مشـ ووا )1(.الوـان ااىـام،ن األالائـى
شــا و،ن بعدــمف ة تــسالال ااقــرآن الااوــا،اس جــَيفل ة ااشــعاب الاألال ــجل
الاا ،س )6(،القهلل عرف،ا من خسل تسالال ااقرآن الااىماع من ااـري  ان ات ـاع
األني ا َعرض،ن األتى الااقَى.
وان اار ،ل  ربب اصحابه عاب ااَ،ح ـهلل الاخـسب ااع ـا ال هلل ـ ـ تعـاىل ـ ـ
( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج416/4؛ الاني ــر :ابــراه ف ااعاــي ،صــح ك ااىــيال ،ب 11؛
الصاو ااشامي ،من معل ااىيال ،ب .11
( )4مــن الا ــجل مىــاف ة صــح حه ،وَــاب صــسال ااىــافر ن القوــرها ،بــاب ا ــسر عمــرال بــن
ع ىــجل ،ج 441/4ــــ 444؛ الاني ــر ر ــه عريــهلل :ابــراه ف ااعاــي ،صــح ك ااىــيال ،ب 11؛
الاني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116/4
( )1صاو ااشامي ،من معل ااىيال ،ب .14
( )1اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.411/4
( )6ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج ،416/4ج.461/4

المحـــى هـــف اا شـــر جل ال ب مـــا خبااقمـــا الانيقاتهـــا مـــن ااشـــرم )4(،الاال ـــَجابجل
ااكاماجل هلل ـ تعـاىل ـ ـ النيزاهـجل ااقاـ،ب ،الحـ اخلـي ااريـاس ،التقـ،ى اهلل الاار ـجل
ف ما عريهلله ،الابَغا ااهللا اآلخرال ،الا ات األ اب الااَ،وى عاب اهلل.
الة هله اارحاجل وان ضمن ااهللاخال ة اإل سر األ قف بن ابي األ قف،
فكاني

ا ه ماَقب اامتمريل بر ،ل اهلل  البعدمف ب عض ،ف ما ريما،ن

من ني

اارمحجل م اءرال ،وان ااري ر اىل اار ،ل  الاوا،س معه

الاال َماع اا ه نيعمجل ع مجل صع جل ااَحق ق ،ان

تكن ة مكان حمهلل

بع هللأا عن اعل قر ل ،الخ رها احملهللق باار ،ل  ،انيه ااربي االي
حيَاج اىل ي ،خاب ا َا ،عا مف وَاب اهلل ــ تعاىل ــ الايالا برتنييفىمف اح انيأا
نيزالل اا،حي عا ه  ،فكان هتال ني،اال امجل اإل سر ااكلى اايت ضرب
ة وافجل ااا األ ن حَب اا ،ر احلاضر ،انيمف عاال اخلي المحاَه

اا شر جل .قال ــ تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [ااكم ].
ا ــَمرس مرحاــجل ااــهللع،ال األالىل ثــسث ــري،اس القــهلل عرفـ درحاــجل ااــهللع،ال
ااىــر جل( )4وــان ااــتمريل ال عأــا ريَ ــرالن مراحــى قا مــجل ة ااــهللع،ال ،تَ ا ـ
مريمف اال َعهللا اا لل الااَدح جل باارييفق الااال ة ـ ى اهلل ،القـهلل عرفـ،ا ان
تاأ من رين اهلل م األني ا الات اعمف ،التربـ،ا عاـب االائـى مـا نيـزل مـن ااىـ،
ااك جل من ااقـرآن ااكـر ف ،ومـا وـان اار ـ،ل  رعـاهف الحيـن عاـ مف

قال ــ تعاىل( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [ااشعرا ].
( )4اني ر :عاي ااوسبي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.464/4

بعهلل مدي ما قرب ااعسث ري،اس من ااهللع،ال اىل اإل سر الانيَشا ه بل
ب ،ن قر ل الءهللال تكَف ااىامل حَب ان بعدمف ال عرمل بعدأا )4(4،نيزل

عا ه  ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖ) [ااشعرا ] ،يا امر اهلل ــ تعاىل ــ اري ه  ب ما

ع،ته

الانيلا ق،مه ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ) [احلجر].
فبــرج

)4(4

ــ،ل اهلل  اىل احلــرر الهــ ،مري قــجل فدــا  ،الصــعهلل عاــب ااوــيفا

ح ــث ا تيف ـ عاــب ااوــبرال الاءــرمل عاــب ااكــان ،الاخــل ريــا ي ااريــاس (الا
صـــ احاه) )1(.الوـــان هـــلا األ ـــا،ب مَ عأـــا عريـــهلل ااعـــرب ااـــهللع،ال اسيَمـــاع
الاال َماع اَحهللث ة امر هار الخ ي عريهلل اإلحىاس بلاأ ،الاخل  ريـا ي
ة قر ل (( :ا بين فمر ،ا بين ع هلل مريامل ،ا بين ع هللاا ا  ،ا بين فـسن،
ا بين فسن ،حَب ايَم ااق،ر فقال ا ا ـَف ان اخـلتكف ان خـ سو

ـرج مـن

يفك هلا او ى اوريَف موهللقي،؟ فقاا،ا ما يربريا عا أ ولبأا ،اقهلل وانيـ
تاأ ءما ال عامجل من اوم ـ بوـهللق اار ـ،ل  فقـال  :فـ نيي نيـل ر اكـف
بــل ــهللي عــلاب ع ـ ف ،فكــان ة احلدــ ،عمــه ابــ ،ا ـ فــر عا ــه بعري ـ
( )4اني ر :اورر ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ج .414/4
( )4اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج.4411/4
( )1مــن الا ــجل اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب ااَيفىــي ،بــاب ــ ،ال ت ـ
ج.11/6

ــهللا ابــي ا ـ الت ـ ،

()4

القى،ال القل :ت أا اأ ائر هلا اا ،ر! االا العَريا)).

،ل اهلل  القهلل با عاريأا امار اهى مكجل العا امر به ،الوان

فريزل

ابي ا اله ،عمه المن اقرب اارياس اا ه أا قا أا عري يفوا صع أا الانيزل اهلل
عاب

،اه  الف ه آ اس تَاب اىل ،ر ااق امجل ،قال اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ)
[ااىهلل].

كن م،ق ااعريا خاصًّا برتبي ا  ،بى ءا وه ف ه امراته اايت

ا َمر اتاها اار ،ل .

()4

وما انيه  قال ة تاأ ااهللع،ال األالىل (( :ـا معشـر قـر ل اءـ الا انييفىـكف
ال ا ريــب عــريكف مــن اهلل ءـ أا ،ــا ع ــاس بــن ع ــهللاا ا ال ا ريــب عريــأ مــن اهلل
ء أا ،ال ا صيف جل عمجل

،ل اهلل  ال ا ريب عريأ من اهلل ء أا ،ال ا فاطمـجل بريـ

حممـهلل ـا ين مـا ءـ ِ مـن مـااي ال ا ريـب عريـأ مـن اهلل ءـ أا)) )1(.وـان وــسر
ــ،ل اهلل  الاض ـحأا الق ،أــا الهــ ،ــهللع ،اىل اهلل الانيــه نيــل ر الاــن رييف ـ احــهلل اال
ااواجل باهلل الطا
 ء أا ان

ضاه ،الان قرابَمف اه ان تـرييفعمف الحـهللها الال مياـأ
ا

ـ،ل اهلل

ضا اهلل باإلميان الااَ،ح هلل الااَوهلل ق.

اقهلل واني هله ااهللع،ال ق ،جل مريل اا هللا جل ،تاس صهللى عال ،الصـا امسـاع
ااقــ،ر ااــل ن وــان ا اـ مف معانيــهلل ن مريــل اا هللا ــجل ،ال دــا مسعــ،ا بمــله ااــهللع،ال
( )4اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج444/4؛ الابـراه ف ااعاـي ،صـح ك ااىـيال،
ب .16
( )4اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4
( )1اني ــر :صــح ك اا بــا ي ،تيفىــي ــ ،ال ااشــعرا  ،بــاب الانيــل عشــيتأ األقــربل ،ج46/6؛
الاني ر :ااَبر ا عريهلل ابراه ف ااعاي ،صح ك ااىيال ،ب .16

ابقوا الق ى م،قـ

ـ،ر ااوـيفا ،اكـريمف تر عـ،ا ة ااـر  ،القـهلل وانيـ ءـما ال

ااقــ،ر بوــهللق اار ــ،ل  الانيمــف مــا عامــ،ا عا ــه وــلبأا قــذ مقهللمــجل حق قــجل
الالاقع جل تيف هلل برتن ما يـا بـه صـهللق الامَـهللا اَـا

صـا ق

ـرب عا ـه الال

َ،ق مريه ولب قذ ،البااَااي ف ن ااعانيهلل ن اال ن تقـهللممف ابـ ،اـ ة ااـر
ــ،ل اهلل  وــاني،ا عرفــ،ن صــهللقه الال شــك،ن ف مــا قــال ،اكــريمف

عاــب

اخَــا الا طــرق ااَكــل الااكيفــر الااعريــا  ،الاصـ ح،ا خوــ،مأا ار ــ،ل اهلل 
مريل اا هللا جل ،الاهللع،ته ااوا قجل اله ،ااوا ق األمـل ،ومـا عرفـ،ه ق ـى تاـأ.
القهلل مرس من وعي مريمف عسماس ااَمهلل هلل الان

تريقى اريا صراحجل ،اكريما

مَ،قعجل ة معى هلا اا،ق .
الما نيقى عن ابي ا ال رييفـي حـاالس اخـرى ـي مىـَ عهللال آلخـر ن ة هـلا
اا،ق ـ  ،ومــا ان هــلا اإلعــسن عــن ااــهللع،ال

َ،ق ـ عريــهلل حــهللال مكــجل،

ح ــث ترياقــى اارو ــان اخلــل ،الوــان اــه اثــره خــا ج مكــجل ة اا ــاحعل عــن
احلق.
القهلل ال س الا اس اخرى ميفا هـا ان اار ـ،ل  الـ عـهلل أا مـن اهـى ب َـه
قرابجل ااعسثل مريمف ،الصري اف طعامأا فامـا اواـ،ا الءـرب،ا حـهللثمف ااـري 
قائسو :انيي هبعِع ه اكـف خاصـجل الاىل ااريـاس بعامـجل القـهلل ا ـَف مـا ا ـَف فـرت كف
ا عين عاب ان ك،ن اخي الصاح  ،فاف قف اا ه احهلل مـريمف ـ،ى عاـي بـن
س الاوعــرهف عامأــا
ابــي طاا ـ  الوــان اصــغر ااقــ،ر ـريأا الا يحمــف عقــ و
()4

الاميانيأا.

القـــهلل كـــ،ن حـــهللالث هـــله اا،اقعـــجل بعـــهلل ع،تـــه ااعامـــجل ة ااوـــيفا ،الهـــي
( )4اني ر :ابن ا حاق ،ااىيال ااري  ،جل ،ب 441؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116/4

األ يــك ،القــهلل تكــ،ن ق اــما م اءــرال ،العاــب وــى فهللع،تــه اعشــيته األقــربل
الصهللعه اقـر ل الوافـجل ااريـاس وانيـا مَقـا بل ال دـا ال يفوـى ب ريممـا ـ،ى
ا ار.
البملا ريَمي اوز األالل من هله ااكَاب ،ال ا ه ب تن اهلل ــ تعاىل ــ اوـز
ااعانيي االي بهللا َه اتى ااشرول اار ،ل  ،الما اقي مريمف.
*****

القسم الثاني

االضطهاد
والهجرة والتنمية

قال ــ تعاىل ــ ( :ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ )
[آل عمران].



()4

واني بهللا جل األتى من ابـي اـ الامراتـه ،الاخـل ق،مـه الخو،صأـا اازعمـا
ااعَــاال ااعانيــهللالن ة ااشــا وجل ة اتى

ــ،ل اهلل  الاصــحابه ،وــان عاــب

اس هتال عمرال بن هشار (اب ،يمـى) ومـا امسـاه اار ـ،ل  بعـهللما اصـر
()4

عاب ااكيفر الااعريا  ،الوان كريب عريهلل اواها ل ابا احلكف.

ــُ ،ل اهلل  مــن ااريىــا فكاني ـ امــراال ابــي ا ـ ،

الامــا ع مــجل ااــتت ن

()1

التىمب ال اجل بري حرب.
ان اتى

ــ،ل اهلل  ا ــَمر ،بعــهلل اومــر بااــهللع،ال عشــر ــري،اس ،دــامل

اا مــا ــان ــري،اس بعــهلل ااجــرال حَــب فــَك مكــجل ،وــان حيمــى ا،ا هــا عَــاال
ااق،ر ،ف تا قذ بعدـمف ومـا حـهللث ة بـهلل محاـما آخـرالن ،حَـب اتن اهلل
بيفَك مكجل الااقدا نيمائ ًّا عاب ق،تما ،واني ة بهللا جل اومر بااهللع،ال ال اـجل
اليجل ابي ا من اءـهلل ااريـاس اتى ار ـ،ل اهلل  ،الاـا مسعـ بريـزالل ـ ،ال
"ااِىُهلل" ات اار ،ل  اله ،يااق ة ااىجهلل عريـهلل ااكع ـجل المعـه ابـ ،بكـر
ااوــهلل ق ،الة ــهللها حجــا ال ف،قيف ـ عا ممــا ،الهــب ال تــرى

ــ،ل اهلل ،

ف،يمـ حــهلل عما ألبــي بكـر ااوــهلل ق ،القــهلل اخـل اهلل بوــرها عــن

ــ،ل اهلل

 . فقاا ـ  :ــا ابــا بكــر ا ــن صــاح أ؟ فقــهلل باغــين انيــه مجــ،نيي ،الاهلل اــ،
( )4اني ــر :ابــن ابــي ء ـ جل ،ااغــا ي ،بــاب مــا يــا ة اتى قــر ل ااــري  المــا اقــي مــريمف،
ب441؛ الاني ـر :اا بـا ي ة صـح حه ،بــاب مـا اقـي ااــري  مـن ااشـرول ة مكــجل،
ج411/1؛
الاني ر :ـا مان بـن ع ـهللاهلل بـن مهلل ـهلل ااىـ ،ك  ،حمريـجل ااىـامل ة ااعمـهلل ااكـي ،ل4ـــ
اار ان :مكَ جل ااَ،بجل 4144هـ.
( )4اني ر :ابن ح  ،ااريمق ة اخ ا قر ل ،ب .166 ،114
( )1تيفىي ابن وعي ،ج.4411/4

اليهللتــه ادــربَه بمــلا اايفمــر ،ثــف انيوــرف الهــي تــر ( هم ـ ُل ،م ُمأا ِا ُب مل ُريــا ال ِا ملم ـ ُره
عُوُ ملريُا ال ملريُه ِقاِ ملريُا) ،فقال اب ،بكر ا

،ل اهلل  اما تراهـا اتـأ؟ فقـال:

مـــا اتـــين اقـــهلل اخـــل اهلل بوـــرها عـــين( ،فكـــان

ـــ،ل اهلل  قـــ،ل :اال
()4

تعج ،ن اا هورُمل عريب من اتى قر ل ى ،ن ال مج،ن ملم،مأا الانيا حمم،هلل).

القهلل آتى اب ،ا الامراته ار ال ـى اار ـ،ل  بق ـجل ح اتممـا حَـب هاكـا
عاب ااكيفر.
واني ـ قــر ل الويفا هــا وــ ،ن ءــَب انيــ،اع األتى عاــب

ــ،ل اهلل 

ال ىــَمهللف،ن ثُريمل ُ ـهه المــن معــه عــن اإل ــسر ،ومــا وــاني،ا وــهللالن ااريــاس عــن
ااىــــماع ار ــــ،ل اهلل  بعــــهلل ان انيَشــــرس ع،تــــه ،ال عقــــهللالن االيَماعــــاس
الحي كــ،ن ااـــتامراس؛ اريــ ااريـــاس مــن ااىـــماع اــلا ااـــهلل ن ،ومــا وـــاني،ا
،يم،ن اءهلل اني،اع األتى اوىـهللي الااعريـ،ي ار ـ،ل اهلل  ة حماالاـجل مـريمف
ااوهلل عن

()4

ى اهلل.

عن عمرال بن ااعاب  قال :ما ا

قر شأا ا ا الا قَى ااري  اال ،مأـا

ائَمرالا به ،الهف يا،س ة ى ااكع ـجل ،ال ـ،ل اهلل  وـاي عريـهلل ااقـار،
فقــار اا ــه عق ــجل بــن ابــي معـ ذ ،فجعــى ا ه ة عريقــه ثـف يلبــه حَــب الوـ
ارو َه اق وا ،التوا ك اارياس ،ف ري،ا انيـه مقَـ،ل ،فرتق ـى ابـ ،بكـر شـَهلل
حَــب اخــل بد ـ عي

ــ،ل اهلل  مــن ال ائــه ،الهــ ،قــ،ل( :اتقَاــ،ن ي ـسو ان

ق،ل بي اهلل) ،ثف انيورف،ا عن ااري  فقـار

ـ،ل اهلل  فوـاب ،فامـا

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج116/4؛
الاني ر :اورر ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ب .411
( )4اني ــر :اايفوــى اخلــاب د،قـ عمــا قــر ل مــن عــ،ال اار ــ،ل الاتاهــف اــه الاامىــامل ة
وَاب حممهلل ااشريق ي( .ااىيال ااري  ،جل البن حجر ة فَك اا ا ي) ،ج.111/4

قدب صسته مر بمف الهف يا،س ة ـى ااكع ـجل ،فقـال (( :ـا معشـر قـر ل!
اما الاالي نييفق حممهلل ب هلله! ما ا ـا ااـ كف اال بااـلبك)) ،الاءـا ب ـهلله اىل
حاقه ،قال :فقال اه اب ،يمى :ا حممهلل! مـا وريـ يمـ،الو ،قـال :فقـال

ـ،ل

()4

اهلل  :اني مريمف.

عن ابن ع اس  قال :مـر ابـ ،يمـى ،فقـال :ا انيمـأِ ،فـانيَمر ااـري 
فقال اه اب ،يمىِ :ا ُف تريَمرنيـي ـا حممـهلل؟ الاهلل اقـهلل عامـ مـا بمـا يـى اوعـر
نيا أا مين ،قال فقال يل ىِ :فاْ ُهللملعه نيا ه .قال :فقال ابـن ع ـاس :الاهلل اـ ،عـا
()4

نيا ه ألخلته باني جل ااعلاب.

العن ع هللاهلل بن مىع  ،قال :وان ااـري  وـاي ة ـى ااكع ـجل،
قال :فقال اب ،يمـى النيـاس مـن قـر ل ،قـال :ال هنيحِـرُسمل يُـزهال ٌ ة نياح ـجل مكـجل،
حمِمـا] ف رحـ،ه عا ـه ،قـال :فجـا س
ياْـ ِهلل ُ ِ
قال :فرت ا،ا فجـا الا مـن ُـسها [ ِ
فاطمــجل  حَــب ااقَــه عريــه ،قــال :فكــان ريَحـ ثسثأــا ،قــ،ل :اااــمف عا ــأ
بقــر ل ،اااــمف عا ــأ بقــر ل ،اااــمف عا ــأ بــرتبي يمــى بــن هشـار ،العَ ــجل بــن
ب عــجل ،الءـ جل بــن ب عــجل ،الاا،ا ــهلل بــن عَ ــجل ،الام ــجل بــن خاـ  ،العق ــجل بــن ابــي
مع ـ ذ .قــال :قــال ع ــهللاهلل :فاقــهلل ا ــَمف قَاــب ة قِا ـ [ب ــر] بــهلل  ،قــال ابــ،
ا حاق :النيى

()1

ااىاب .

( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 441؛ الااله  ،ااىيال ااري  ،ـجل ،ب 461؛ ابـن هشـار ،ااىـيال
ااري  ،جل ،ج.414/4
( )4ابـــن ابـــي ءـ ـ جل ،ااغـــا ي ،ب 441؛ ال الاه اا ـــلي ة تيفىـــيه ،ج611/44؛ الاني ـــر :ابـــن
ا حاق ،ااىيال ااري  ،جل ،ب 441؛ الااله  ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .411
( )1اني ــر :الا ــجل اا ب ـا ي ة صــح حه ،وَــاب مرياق ـ األنيوــا  ،...بــاب مــا اقــي ااــري 
الاصحابه من ااشرول دكجل ،ج411/1؛
اني ر :زالال بهلل  ،من هلا ااكَاب.

،ل اهلل  بلاته مـن اتى ق،مـه فقـهلل وـان عمـه ابـ ،طااـ

الم ما اقي

ميري ـ عريــه األتى دــا ىــَ

 ،الوــان ال ــزال عاــب ــن قــر ل حيى ـ ،ن اــه

حىابأا ،الخو،صأا ة بهللا جل ااهللع،ال امسو مريمف ان ك،ن ع،نيأـا اـف عاـب ااـري
 وحـال ابــي اـ  ،اكريــه وـان ع،نيأــا ااـري  المــهللافعأا عريـه )4(،ف،صــاه
 من األتى ااشي ااك ي م فاع عمه عريه.
الة مراحى مَقهللمجل قر ااعانيهللالن من قـر ل قَـى ااـري  ،فىـعب يـال
مريمف اىل ابي طاا ف مف اب ،يمـى ال ـيه ،القـاا،ا :ـا ابـا طااـ ان ابـن اخ ـأ
آاَريا العاب ريريا ال يفّه احسمريا ،الضاّى ابريا نيـا ،ف مـا ان تكيفـه عريـا

قهلل
الاما ان

اي ب ريريـا الب ريـه عاـب مـا اـن عا ـه فريكيف ـأ ،فقـال اـف ابـ ،طااـ

ق،الو ق قوا ال هف.
الا َمر

،ل اهلل  ة ع،ته ،ثف يا الا ابا طاا مرال اخرى التوراله

بَحل رهف األالل ،الءهلل الا عا ه القاا،ا :ا ابا طاا ان اأ ف ريا ريًّا الءرفوا
المريزاجل ،القهلل ني مريام عن ابن اخ أ فاف تريَه .الانيا ال نيول عاب ءَف آاَريا
التىيف ه احسمريا الع

آاَريا ،ف ما ان تكيفه عريا اال نيريا اه الا ام حَب ماأ

احهلل اايفر قل الانيورف،ا ،فع ف األمر عاب ابي طاا
ق،مه اه ،ال ت

نييفىه ان خيلل ااري

الخشي من عهللالان

 الم تاأ فقهلل واف

،ل اهلل

 فقال اه :ابن اخي ان ق،مأ قهلل يا النيي فلور اه ما قاا،ا ،فِرتِبملقُِ عاي،
العاب نييفىأ الال حتماين ما ال اط ق ،ف ن
ف ه بهللا  ،الانيه دا خاتاه اال ضع

،ل اهلل  انيه قهلل بهللا اعمه

عن نيورته ،فكان

،ل اهلل 

الاضحأا ة ااع اس عاب ريه ،فرت مر عمه اال َمرا ة ااهللفاع عريه القال:
( )4ابن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج461/4؛ ابـن ـعهلل ،ااىـيال ااري  ،ـجل مـن اا قـاس ،ج444/4؛
ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.161/4

ابن اخي افعى ما اح َه ف ،اهلل ال ا امأ اشي ابهللأا )4(،ثف يا س قر ل
مرال اخرى اىل ابي طاا

المعمف (عما ال بن اا،ا هلل) احهلل ء اب قر ل،

فقاا،ا :ا ابا طاا هلا عما ال بن اا،ا هلل انيمهلل ــ اءهلل الاق،ى ــ فَب ة قر ل
الاالاه فبله فاأ عقاه النيوره ،الا له الاهللأا فم ،اأ ،الا اف اا ريا ابن
اخ أ هلا االي خاا

ريأ ال ن آبائأ الفرق الاعجل ق،مأ ال يفه احسمأ

فريقَاه ،فقال اب ،طاا  :الاهلل ب ق ما رتاَم،نيي! اتع ،نيين ابريكف ا لاله
اكف ،الاع كف ابين تقَا،نيه؟ هلا الاهلل ان ك،ن ابهللأا )4(،الاءَهللس
ااق عجل بل ابي طاا البل ق،مه ،ثف ورتس قر ل اىل حماالاجل ا را

،ل

اهلل  بااشم،اس الاحل اال ااهللني ا ،تاأ ان عَ جل بن ب عجل ،الوان من ا اس
قر ل اى ااري

 يااىأا ة ااىجهلل احلرار فقال اىا ال قر ل :ا معشر

قر ل اال اق،ر اىل هلا ( عين اار ،ل  )فرتعرن ام ،أا اعاه ق ى بعدما
ال ك

عريا؟ قاا،ا :باب ا ابا اا،ا هلل ،فقار حَب ياق اىل

فحهللثه القال :ا ابن اخي انيأ مريا ح ث قهلل عام
الااريى  ،الانيأ قهلل ات
احسممف الع

،ل اهلل 

ة ااعشيال الااكان

ق،مأ برتمر ع ف ،فرق به الاعَمف ال يفم به

به آاَمف ال ريمف الويفرس به من مدب من آبائمف فامس مين

اعرن عا أ ام ،أا تري ر ف ما اعاأ تق ى مريما بعدما فقال (( :قىمل ا ابا
اا،ا هلل ِا ملمُ ه)) قال :ا بن اخي ان وري تر هلل دا ي

به من هلا األمر ماالو

العريا اأ من ام،ااريا حَب تك،ن اوعرنيا ماالو ،الان وري تر هلل به ءرفوا
 ،نيام عا ريا حَب ال نيق

امرأا النيأ ،الان وري تر هلل به مهاكوا ماكريام

عا ريا ،الان وان هلا االي رتت أ ئ أا [عمسو من اوِن] تراه ال تىَ
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.466/4
( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4

ه

عن نييفىأ طا ريا اأ اا

البلاريا ف ه ام،ااريا حَب نيلئأ مريه ،ف نيه دا ا

عا أ ااَاب عاب ااريى حَب هللاالى مريه ..حَب اتا فرد عَ جل بن ب عجل من
حهلل عه الاار ،ل  ىم اا ه بكى ا ب نيا اه برتح األاقاب اا ه قائسو:
((ِا ِفرُ ْ ُ ا ابا اا،ا هلل؟)) قال :نيعف ،قال :فا َم مين قال :افعى ،فقرا عا ه
،ل اهلل من  ،ال فوا (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ) [فوا ] المدب

،ل اهلل  حَب الصى اىل( ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ) [فوا ] حَب اتا اتب اار ،ل

 ااىجهللال ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ

ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ) [فوا ] ال جهلل

،ل اهلل  فانيهللهل عَ جل مما مس من

،ل اهلل  المن ج ،ه ،الق ى انيه اا الصى اار ،ل  اق،اه ــ تعاىل ــ:

(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [فوا ] امىأ
عَ جل بيفف

،ل اهلل  الاخل رياءهلله ال و ك :انيشهللم باهلل الاار،حِف ،ثف

ا َريهلل اىل هلل ه الاخل غرق ة ااَرتمى الااَيفكي ،ثف عا اىل ااأل من قر ل
س عا مف قال بعدمف ا عض :اا باهلل اقهلل يا وف اب ،اا،ا هلل
فاما االه مق و
بغي اا،يه االي ته به.
فجاق اا مف م رقوا ،قاا،ا :ما ال ا م ا ابا اا،ا هلل؟ قال :مسع قـ،الو الاهلل
ما مسع معاه قذ ،الاهلل ما ه ،بااشعر الال بااىحر الال بااكمانيـجل ،ـا معشـر
قر ل اط ع،نيي الايعا،ها بي ،الخاّ،ا بل ااريى البـل مـا هـ ،ف ـه!! فـاعَزا،ه؟
ف ،اهلل ا ك،ن اق،اه االي مسع مريه ني رت ،فـ ن تهوِـ ملهه ااعـرب فقـهلل ويف َمـ،ه
بغيوف ،الان

مر عاب ااعرب فمهاكـه مهاككـف ،العـزه عـزوف ،الوريـَف

ا عهلل اارياس بـه .قـاا،ا :ـحرم ـا ابـا اا،ا ـهلل باىـانيه! قـال :ا ـي فاصـريع،ا مـا
()4

بهللا اكف.
الااغر

ان عَ جل بن ب عجل ت قن صهللق

،ل اهلل  ،العرمل ااقـرآن ااـلي

يا به المسعه مريـه م اءـرال ،المـ تاـأ فقـهلل قَـى معانيـهللأا مشـرووا ة صـيف،مل
()4

قر ل ،ر بهلل ،
الهلا اا،ق

ف حتـل ره اق،مـه ،الان حممـهللأا

ن صهللق

الاااأ الال ااريىا  ،الاكريه

ريَوـر عاـب مـن عـا اه.

،ل اهلل  ة ع،تـه ،الانيـه مـا يـا

اـ ااـهللني ا

،ل من عريهلل اهلل.

وان اب ،يمى (عمرال بـن هشـار) مـن اءـهلل ااريـاس ا ـلا أ اار ـ،ل  ـ،ا
برييفىه ار بهللفعـه ا خـر ن الحتـر كمف إل ـلا ااـري  ،توـر ان اا،ا ـهلل بـن
ااغيال الهـ ،الااـهلل خااـهلل بـن اا،ا ـهلل مسـ ااقـرآن مـن ااـري  فـرق ،الالن قا ـه،
فعاــف بــلاأ ابــ ،يمــى ،فــرت ا ان عــهلله مــن اخلــي الحيروــه ة اقــاه معــا اال
ااري  الاتاه ،فَ،يه اىل اا،ا هلل بن ااغيال القال اه اب ،يمى :ا عف ـا عـف ان
ق،مــأ ر ــهللالن ان

معــ،ا اــأ مــا وال قــال :؟ قــال :ا ع ،وــه ف نيــأ ات ــ

حممهللأا اَعرن ما قِ اه.
فغد القال :اقهلل عام قر ل انيي من اوعرها ماالو ،فقال ابـ ،يمـى بعـهلل
ان ا َعا ه :فقى ة ااقرآن ق ،وال ا ق،مـأ انيـأ مريكـر اـه قـال :المـاتا اقـ،ل؟
فــ ،اهلل مــا مــريكف يــى اعاــف باألءــعا مــين ،الال اعاــف بريــزه الال بقو ـ هلله
مــين ،الال برتءــعا اوــن ،الاهلل مــا شـ ه ااــلي قــ،ل ءـ أا مــن هــلا ،الاهلل ان
( )4اني ــر ااقوــجل مـ اخــَسمل ة تيفوـ ستما عريــهلل :ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج411/4؛ ابــن
وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج11/1؛
الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 441؛ االه  ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.614/4

اق،اه االي ق،ل حلسالال ،الان عا ه ا سالال ،الانيه اعمر اعـسه ،مغـهللق ا ـيفاه،
الانيه ا عا ،الال عاب عا ه ،الانيه ا ح ف ما حتَه!!
ال
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عج هلا ااكسر ابا يمى فحروه مىَعيأا قال :ال رضب عريأ

ق،مأ حَب تق،ل ف ه ،قال عين افكر ف ه ،البعهلل يمهلل التيفكي التقهلل ر
قال :انمل هلا اال حر تثر ،ا تراله يفرق بل ااريى الاهاه ،الاا،اهلل الالااهلله.

الة اا،ا هلل نيزل ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ) [ااهللثر] )4(.الاا مس اب ،يمى بق،اه ــ تعاىل ــ:

(ﮆ ﮇ ﮈ ) ،اله ،احملرم اا،ا هلل تمكف اب ،يمى القال :زعف حممهللأا

ان يري ،ه اال ن علب،نيكف ة ااريا الحي ى،نيكف تىعجل عشر الانيَف اوعر
اارياس عهلل أا ،اف عجز وى يى مريكف عن يى مريمف؟( )1فرتنيزل اهلل ــ تعاىل

ــ ( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ) [ااهللثر] .الهكلا َريزل ااقرآن حُ ًّا عاب
،ل اهلل  ة حال هتال ااعانيهلل ن ،رصهلل ما قاا،ا ال ا هف بر من اهللن
( )4الاه احلــاوف ة ااىــَهلل م ،ج146/4؛ الاني ــر :ممــهللي ق اهلل ،ااىــيال ااري  ،ــجل ة ضــ،
ااوا األصا جل ،ب .411
( )4ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4111/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج141/4؛ التيفىي ابن وعي ،ج.4111/4

حك ف عا ف ،اتا ا َشعر اإلنيىان ااقوجل الاار اإلاي عاب هتال عاف انيه
قرآن حمكف مريزل عاب

،اه  ،مريج،ف حى احل،ا ث ،آ اس تَاب اىل

،ر ااق امجل ،القهلل وان اب ،يمى ال يه من عَاال ااكيفر الا ا مكجل
ااَكل ن،َ ،اص،ن بعهللر ااىماع اكَاب اهلل ف ريزل عاب

،اه ق،اه ــ

تعاىل ــ ( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ )
[فوا ].

وما انيمف اتا مسع،ا تكلالا فريزل ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ)

[فوا ] .الحاالا،ا ان ىبرالا من اار ،ل  ال ىَريقو،نيه ب شر َه الفعاه ما
يفعى اارياس فكان

ااقرآن عا مف الاضحأا ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ) [اايفرقان] ،الق،اه ــ تعاىل ــ( :ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)
[اايفرقان] ،الق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ) [فوا ] ،الق،اه ــ تعاىل

ــ ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ)

[األني ا ] .وما انيكر بعدمف ان عث اهلل بشرأا ،القاا،ا ا ،وان ماكوا فر

عا مف ااقرآن ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﭚ) [األنيعار] .الطاا بعدمف ان ك،ن معه ماأ،

فجا ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ) [األنيعار] .الطا االا أ ااعانيهللالن آ اس العسماس،ا ق حبعأا عن
احلق الاكن عريا أا المكابرالو ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ)
[ااعريك ،س] ،الة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ) [طه].

()4

وما اتمف اار ،ل  برتنيه َعاف ااقرآن من بعض ااريوا ى ة مكجل اال

من امانيمف )4(،فر عا مف ااقرآن ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ) [ااريحى] ،القهلل حاالا،ا تيفر ق ال ااىامل فاتمم،ا
ات اع اار ،ل  برتنيمف اادعيفا الا الا مريه فراقمف ا جاى،ا معه ،فريماه
ااقرآن عن تاأ الامرهف بااع اس ،الامر اار ،ل  بااول معمف قال ــ تعاىل

ــ ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋﰌ) [األنيعار] .الاوهلل ااقرآن عاب ان ااهللعاال هلل الاحهللال ،الامر

اار ،ل  بااول معمف قال ــ تعاىل ــ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
( )4اي تيفىي اآل اس عريهلل ابن وعي ،ج.4414/4
( )4اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج.4411/4

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ) [ااكم ].
الهكلا َريزل ااقرآن حُ ًّا ة وى مريا جل ر عا مف.
ال

كَ ويفا قر ل باخ اع ااع،ائق الااعق اس امـار اار ـ،ل  ،بـى

ا َعاني،ا ب م ،الخلتمف ،اال ن اص ح،ا اعهللا

،ل اهلل  اله ،ة مكجل،

ب عانيَمف قر شأا ق ى ااجرال البعهللها ،الطا ،ا مريمف ان ىـرتا،ه عـن ثسثـجل اءـ ا
معجـزال ،عــن اصــحاب ااكمـ  ،العـن تي ااقــرنيل ،العــن ااــرال  ،ة حماالاــجل
من م ،القر ل تعج ـز ااـري  ،فريزاـ اآل ـاس عاـب اار ـ،ل  ة ـ ،ال

ااكمــ ي،ابأــا عاــب ا ــ اَمف ة ق،اــه ــــ تعــاىل ــــ ( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ) [ااكمـــ ] .الة ق،اــــه ــــــ تعــــاىل ــــــ:

(ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)

[اإل را ] .الة ق،اه ــ تعـاىل ـــ( :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ) [ااكم ].
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الوان ااقرآن َريزل عاب اار ،ل  ة تاأ اا،اق

اي عا مف ،وما

عم،ا ان ا ،وان نيُ ِيٌّ اا وان حممهللأا ،الاكان يال آخرالن هف بما االىل

وما عم،ا ،قال ــ تعاىل ــ( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ) [اازخرمل].
الاتمم،ا اار ،ل  برتنيه يا برت اطي األالال ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
( )4اني ر :تيفو ى ابن هشار ة ااىيال ،ج 144/4ــ .141

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ) [اايفرقان]،
الاتمم،ه باجملري،ن ة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ) [احلجر] ،الق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [ااقاف] ،ال ااقرآن عا مف ة ق،اه ــ تعاىل ــ:
(ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ) [ااقاف] ،الاتمم،ه برتنيه احر ة
ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ)
[ب] ،الطاا ،ا برتم ،جَايفجل اخرى ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ) [اايفرقان] ،الاتمم،ه برتنيه واهن ال رتتي بااقرآن من عريهلله اله،
من جعه ،فَحهللاهف اهلل  ان رتت،ا دعى هلا ااقرآن اال  ،ال ة ق،اه ــ
تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ) [ه ،] ،الاتمم،ه بااشعر الق،ل
األحسر ة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ) [األني ا ] ،وما اف ااقرآن عريه العن
ا َمزائمف بااري التوره باألني ا ق اه ة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)
[األنيعار] ،الوان ااقرآن ااكر ف لور اار ،ل  برتن من ق اه من األني ا
نيااف ح مف من األتى الا َمزيب بمف من اق،اممف.
الوان من اجملا ال اار ،ل  الااتت ن اه (ابُـي بن خا ) االي اخل
ع مأا باا أا الاخل يفَه امار اار ،ل  ال ق،ل :ا حممهلل اني تزعف ان اهلل
عث هلا بعهللما ِا ُرُ( )4ف ريزل عاب اار ،ل ًّ ا عا ه العاب امعااه ة ق،اه
( )4اِ ُِرُ :اي باي الحتاىٍُ.

ــ تعاىل ــ ( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ) [ ق] ،الوان ابين بن خا شَهلل ة اتى اار ،ل ،
الخو،صأا اتا طا مريه ااشرو،ن تاأ ،الحيرو،نيه القهلل ت،يه عق جل بن ابي
مع ذ اىل ابيُ بن خا  ،القهلل آه ىم من ااري  ،فاءَهلل عا ه الطا مريه
اتى ااري  ،الاال ف نيه قاطعه ،فله ابُين بن خا اىل ااري 
الآتاه( )4فريزل عاب اار ،ل  ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ )
[اايفرقان] ،القهلل قَى ابي ابن خا عاب هلل اار ،ل  ة زالال احهلل اله،
او ٌ فر أا وان رو ه ة مكجل ال َ،عهلل اار ،ل بقَاه عاب اايفرس،
فرتخله  انيه قاتاه عاب نييفق اايفرس ،فكان م،س ابي بن خا عاب
()4
اايفرس نييفىه وما العهلل اار ،ل .
الوان ام جل بن خا اتا اى ااري

 ا خايفه البهللا ى ه ال امزه فريزل

عاب اار ،ل  ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ) [اامزال].
( )4اني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4111/4
( )4اني ر :زالال احهلل ،من هلا ااكَاب.

الة حماالاجل من ااشرول حلى ال ذ م اار ،ل  وما زعم،ن
ايَم نييفر من اءرافمف فقاا،ا اار ،ل  :ا حممهلل (هاف نيع هلل ما تع هلل،
التع هلل ما نيع هلل ،فريشرم ان الاني ة األمر ،ف ن وان االي تع هلل خيأا مما
نيع هلل اخلنيا مريه حب ريا ،الان وان ما نيع هلل خيأا مما تع هلل وري قهلل اخلس
حب أ مريه) )4(.الهلا ااعرن هللل عاب ءكمف ف ما ع هللالن الا َمانيَمف
بقد جل ااَ،ح هلل ،اايت يا بما حممهلل  الااري ،ن من ق اه ،فريزل عاب
اار ،ل  ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ) [ااكافرالن].
الم وى األتى ااعري،ي ف ن اار ،ل  تعرن اَمهلل هلل قر ل اوىهللي
فقهلل اال

ابن هشار( :قال اب ،يمى :هى عيفِّر حممهلل اليمه بل ا مهروف؟

قال :فق ى :نيعف .فقال :الااسس الااعزى ا ن ا َه يفعى تاأ ألطِ ِرتن ،عاب ق َه
اال ألعيفِّرن اليمه ة اا اب ،قال :فرتتب

،ل اهلل  اله ،واي عف ا رت

عاب ق َه ،قال :فما فِجُ ِرتههفمل مريه اال اله ،ريك

عاب عق ه ال َقي ب هلل ه،

قال :فق ى اه :ما اأ فقال ان ب ين الب ريه خلريهللقوا من نيا ُالهُ،ملالو الايريحجل ،فقال
،ل اهلل  :ا ،نيا مين الخَ يفَه ااسئكجل عد،أا عد،أا) )4(.فرتنيزل اهلل

 ( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯷ ) [ااعاق].
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.164/4
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/44
( )1اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج.4444/4

()1

الة الا جل اا با ي ان عرالال بن اازبي رتل ع ـهللاهلل بـن عمـرال  عـن اءـهلل
مـا صــري ااشــرو،ن بر ــ،ل  قــال (( :ا ـ عق ــجل بــن ابــي معـ ذ ،يــا اىل
ااــري  الهــ ،وــاي ف،ضـ

ا ه ة عريقــه فبريقــه خريقوــا ءــهلل هللأا ،فجــا ابــ،

بكر حَب فعه عريه  فقال :اتقَا،ن يـسو ان قـ،ل بـي اهلل القـهلل يـا وف
باا ريــاس مــن بكــف)) )4(.ال الى اا بــا ي المىــاف مــن حــهلل ث ابــن مىــع ،
قــال(( :ب ريمــا

ــ،ل اهلل  عريــهلل اا ـ الابــ ،يمــى الاصــحاب اــه ياــ،س القــهلل

اــرس يــزال بــاألمق فقــال ابــ ،يمــى :ا كــف قــ،ر اىل ــس يــزال بــين فــسن
ف رتخــله ف دــعه ة وَيفــي حممــهلل اتا ــجهلل ،فاني عــث اءــقب ااقــ،ر فرتخــله،
فاما جهلل ااـري  الضـعه بـل وَيف ـه .قـال :فا َدـحك،ا اليعـى بعدـمف
مي ى عاب بعض الانيا قائف اني ر ا ،واني اي مريعجل طرحَه عن مر

،ل اهلل

 الااري  ايهلل ما رف ا ـه ،حَـب اني اـق انيىـان فـرتخل فاطمـجل ،
فجــا س الهــي ي ،ر ــجل ف رحَــه عريــه ،ثــف اق اـ عاـ مف تشــَممف ،فامــا قدــب
ااري  صـسته ،فـ صـ،ته ثـف عـا عاـ مف ،الوـان اتا عـا عـا ثسثأـا الاتا
رتل رتل ثسثأا ،ثف قال ااامف عا أ بقر ل ثـسث مـراس ،فامـا مسعـ،ا صـ،ته
ته عريمف اادحأ الخاف،ا ع،ته ثف قال :ااامف عا أ بـرتبي يمـى بـن هشـار،
العَ جل بن ب عجل ،الء جل بن ب عجل ،الاا،ا هلل بـن عق ـجل ،الام ـجل بـن خاـ  ،الهعق ـجل
ابـن ابـي معـ ذ التوـر ااىـاب ال احيف ــه فـ ،ااـلي بعــث حممـهللأا  بــاحلق
اقهلل ا

اال ن مسب صرعب ،ر بهلل  ،ثف هح ،ا اىل ااقا

قا

()4

بهلل )).

*****
( )4الاه اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب فدــائى اصــحاب ااــري  ،بــاب قــ،ل ااــري  اــ،
وري مَبلأا خا سو  ،ج 411/1ــ 411؛ الاني ر ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4
( )4مـــن الا ـــجل اا بـــا ي ة صـــح حه ،وَـــاب مرياقــ األنيوـــا  ،...بـــاب مـــا اقـــي ااـــري 
الاصحابه من ااشرول دكجل ،ج411/1؛ الاني ر :زالال بهلل  ،من هلا ااكَاب.

كَــ ااشـــرو،ن بـــرتتى اار ـــ،ل  بـــى صــ ،ا يـــار دــ مف عاـــب
اصحابه ة حماالاجل مريمف إل ياعمف عن اإل سر الصهللهف عن ن اهلل الترت ـ
بق ــجل قــر ل الخو،صأــا ااش ـ اب ،ال ــ ،يفمف دــا ميكــن ان حيوــى اــف اــ،
ا ام،ا وما حوى اامتمريل الار ،ل اهلل  ،فكان األتى اا هللنيي اـن ات ـ
اار ــ،ل  يــزا أ ة ااوــهلل عــن ـ ى اهلل الابعــا ااريــاس عــن ــريمف ،اكــن
هــلا

ــتثر ف ـ مف ،الصــمهلل األب ــال مــريمف ،فكــاني،ا امعاــجل اامىــامل عــل

اازمان تهحَلى ة ااول الااَحمى الااشـما ال ة ـ ى اهلل الااوـل عاـب ريـه،
الاألمعاجل عاب هتال األب ال ياالو النيىا أ وعيال المريما:

واني مس جل بري خ ال اليجل ا ر الار عما  ،اليما ا ر من عريق
باا من ،وان حا يفوا ألبي حل يفجل بن ااغيال اابزالمي ،فزاليه من يا َه
مس جل ،ف،اهللس اه عما أا ،ثف اعَقما حل يفجل الماس بعهلل تاأ .الوان ا ر
الاخ،ه ع هللاهلل ال اليَه مس جل الابريه عما من االائى ااهللاخال ة اإل سر من
ااىَدعيفل )4(،الوان اب ،يمى قهلل تىاذ عاب آل ا ر :ا ر ال اليه مس جل
الابريمما عما  ،الوان شَهلل عا مف بااعلاب ال هغملرى بمف ااىيفما ه الااش ان،
الح ث وان م،اا مف من بين جزالر قهلل د ،ا إل سممف ،فقهلل واني،ا
شا و،ن ة تعل مف ،ح ث هبري،ن ة حر اا ميال اىل ب حا مكجل
ف علب،نيمف ة مدائما ،ال اهللالنيمف امار اارياس ا ال ة ااريكال التمهلل هللأا
ا ق جل ااىامل ،فكان ،ل اهلل  مير بمف الهف عاب تاأ احلال فس
خسصمف ف عز مف بق،اه " :صلأا آل ا ر ف ن م،عهللوف
ىَ
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج464/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4

اوريجل" )4(،القهلل اءَهلل ااعلاب ،مأا بيل ا ر ال عأا الحاالل اب ،يمى ااكسر
مس جل اه ااق،ل ،فرتخل احلربجل الطعريما ة م،ض
عاب ااري  فرت ا
عيفَما امار اليما الابريما فا َشمهللس ة ى اهلل .الواني هله ااراال االل
و،او ءمهللا امجل حممهلل  ال ابقَمف المقهللمَمف )4(،اَ قب معاالو اامراال
ااىامجل اىل ،ر ااق امجل ،القهلل ال ة حهلل ث اععمان بن عيفان  قال" :اق ا
،ل اهلل  آخلأا ب هللي نيَمشب باا حا حَب اتب عاب آل عما بن
م
ا ر فقال اب ،عما  :ا ،ل اهلل ااهللهر هكلا فقال اه ااري (( :اصل،
ااامف ا يفر آلل ا ر القهلل فعا )) )1(.ثف ماس ا ر حت ااَعل  ،القهلل عاش
عما بعهلل تاأ حت ااَعل  .القهلل علبه ااشرو،ن ة احهلل األ ار الايلاله ان
ريال من ااري  ،الان لور آاَمف خبي اله ،حت ااَعل  ،فاما افاَ،ه
ته ااري  حز ريأا فقال اه :و قهلل قا أ؟ قال :م م ريًّا باإلميان قال:
ف ن عا الا فعهلل ،النيزل ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ
()1
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ) [ااريحى].


بــسل  مــن اصــى ح شــي ،امــه محامــجل ،الوــان مــ،ىل ألم ــجل بــن خا ـ
اومحـــي احـــهلل عَـــاال قـــر ل الي ابرتمـــا ،مـــن اءـــهللهف اتى ار ـــ،ل اهلل 
الألصــحابه )1(،ا ــاف بــسل م كـرأا ،الآمــن بر ــ،ل اهلل  فامــا عاــف ام ــجل بــن
خا ب سمه آتاه اءهلل األتى ،العلبه ،الاتن ا ق جل مشروي مكجل بَعل ـه،
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.144/4
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )1ااوسبي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.144/4
( )1اني ر :تيفىي اا لي ،ج.614/1
( )1اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4

فكان ام جل بن خا خيرج بسالو  اىل ااشمق ة ب حـا مكـجل ال مدـائما
الحرهــا ااشــهلل هلل ف دـ بــس وال جمــر اا مــر الااـ ن عاــب احلوـ ا  ،ثــف دـ
احلجــا ال ااعق اــجل عاــب صــهلل ه ،ال مــهلل ه برتنيمــا ال ته ـزُاله عريــه حَــب كيفــر بــاهلل
الدحمهلل  ،ال ع هللااسس الااعزى ،الاكن بـسالو اصـر عاـب ااَمىـأ بااـهلل ن،
الااوــل عاــب األتى ،فــي  :احــهلل احــهلل! ف ز ــهلل ـ ظ ااقــ،ر عا ــه ال َشــهلل الن
بااعـلاب ،الوـان قـ،ل (اـ ،اعاـف وامـجل هـي ا ـ ظ اكـف اقاَمـا) )4(،وــاني،ا
س ة عريقـــه ال ـــهللفع،ن بـــه اىل ااوـــ ان ا جـــراله عاـــب ااشـــ،م
رب ـــ،ن حـــ و
الاحلجــا ال ة مكــجل ،فــس ــز ا اال اميانيأــا المتى ـكوا بــهلل ن اهلل( ،مــر بــه ابــ،
بكر ااوهلل ق  ،الام جل بن خا علبه علابأا ءهلل هللأا فقـال ألم ـجل بـن خاـ :
اال تَقــي اهلل ة هــلا ااىــكل؟ حَــب مَــب؟ فقــال ام ــجل اني ـ ااــلي افىــهللته
فرتنيقله مما ترى ،فقال ااوـهلل ق  : افعـى .فع،ضـه ابـ ،بكـر ـــ فـ اـه مـا وال
ريأا اه ــ الوان عمـر قـ،ل( :ابـ ،بكـر ـ هللنيا الاعَـق ـ هللنيا) )4( .الصـا بـسل
 بعهلل عَقه من اوعر اارياس ااَواقوا بر ـ،ل اهلل  .القـهلل قـال (( :اقـهلل
خ ِيف ه ة اهلل الما ُبُامله احـهللٌ الاقـهلل اتـ عاـي،
االت ة اهلل الما تتى احهلل ،الا مل
ثسثــ،ن مــن ــ،ر الا اــجل المــا اــي الاـ سل مــا رتواـ هه تال و ــهلل اال مــا ،ا ــه ابــذ
بـــسل)) )1(.البعـــهلل ااجـــرال اصــ ك مـــتتن ـــ،ل اهلل  الاءـــَمر بمـــلا اااقــ ،
البشــره اار ــ،ل  باوريــجل ،ومــا ءــا م ة ي ــ،ش فــَك ااشــار الاصـ ك مــن
امرائمـــا ة خسفـــجل عمـــر بـــن اخل ـــاب  )1(الوـــان مـــن صـــاحلي ااىـــامل
المعام مف ضي اهلل عريه الا ضاه.
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )4الاه اا بــا ي ة صــح حه ،بــاب مرياقــ بــسل بــن بــا مــ،ىل ابــي بكــر ااوــهلل ق ،
ج.441/1
( )1الاه امحهلل ة مىريهلله ،ج.444/4
( )1عمر بن ء جل ،تا ااهلل ريجل ،ج146/1؛ ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.461/4



وــان ق قوــا ألر امنــا اخلزاع ــجل ،حــهللا أا كىـ مــن عــرق ي ريــه ،القــهلل
خى اإل سر م األالائى ،فكـان صـابرأا حمَىـ أا ،القـهلل بـهللا مشـرو ،مكـجل
بكافـجل اادـغ،ل عا ــه اعاـه ريـ عـن اإل ــسر ،ـرالي خ ــاب( :وريـ يـسو
ق ريأا ،الوان اي عاب ااعاب بن الائى ن فرتت َه اطا ه فقـال :الاهلل ال اقدـ أ
حَب تكيفر دحمهلل ،قا  :الاهلل ال اويفر به ابهللأا حَـب متـ،س ثـف ت عـث ،قـال
ااعاب :ف نيي ان بعع وان اي مال ،ثف مال الالاهلل ،فَـرتت ين فرتقدـ أ فـرتنيزل
اهلل ـــــــ تعـــــاىل ـــــــ ق،اـــــه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ) [مــر ف] )4(،الاصــر خ ــاب عاــب ا ــسمه ،فرتخــل ااعــاب بــن الائــى البق ــجل
ويفا قـر ل علب،نيـه بـرتمر مـن مااكَـه ،فكـاني،ا دـجع،نيه عاـب احلجـا ال
احملماال حَب َرتثر حلمه العو ه ،القهلل اثرس ءهللال ااعلاب ة ااكعي ن اال ة
خ اب  ( كن احهلل اال اع ب ما رتا،ه ،ر علبمف ااشرو،ن اال خ ابأا
واني،ا دجع،نيه عاـب اارضـ فاـف ىـَ ق،ا مريـه ءـ أا) )4(،اي حيوـا،ا عاـب
ءي  ،ال رالي خ اب ق،ل( :االقهللالا اي نيا أا فما اطيفرتها اال مـري)( )1بقـي اثـر
ااعلاب ة مر خ اب اليىهلله القهلل آه اصحابه بعهلل تقهللمه ة ااعمر .
القــهلل اءــَكب خ ــاب ار ــ،ل اهلل  ة ــ،ر مــن األ ــار ءــهللال مــا اقــب مــن
مااكَه المن مشروي مكجل ال ،ل اهلل  مَ ،هلل ة ى ااكع جل ،فقال:
ا ،ل اهلل  اال تىَريور اريا؟ اال تهللع ،اهلل اريا؟ فقـال ـ،ل اهلل  الهـ،
حممــر اا،يــه(( :وــان ااريــى فـ من قـ اكف هحيفــر اــه ة األ ن ف جعــى ف ــه
( )4من الا جل اا با ي ة صح حه ،باب تور ااقل الاحلهللا  ،ج41/1؛
الاني ر :تيفىي ابن وعي ا جل ،ج.4444/4
( )4حممهلل ااو ،انيي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب  ،61ال(اارض ) احلجا ال احملماال.
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4

فِ هجــا ه بااريشــا فَ،ض ـ عاــب ا ــه ف شــق بــاثريَل مــا وــهلله تاــأ عــن ريــه،
الميشذ برتمشال احلهلل هلل ما الن حلمجل من ع ف اال عو  ،المـا وـرفه تاـأ
عـــن ريـــهُ ،ال ِا هـ ـ َِ ُم ،ن اهلل هـــلا األمـــر حَـــب ىـــي ااراوـ ـ مـــن صـــريعا اىل
حدــرم،س ال خيــامل اال اهلل الااــلئ عاــب ريمــه)) )4(،القــهلل اخــلس م،التــه ار
امنــا اخلزاع ــجل ،مأــا حهلل ــهللال فرتمحَمــا ف،ضــعَما عاــب ا ــه حَــب ءــف مريمــا
ائحــجل ااشــ،ا  ،فشــكا تاــأ اىل ــ،ل اهلل  فــهللعا اــه فقــال :اااــمف انيوــر
خ ا أبــا ،فاءــَك م،التــه ا ــما فكاني ـ تعــ،ي م ـ ااكــسب ،فق ــى اــا:
اوَ،ي ،فجا س اىل خ ـاب ا ك ،مـا )4(،فكـان رتخـل احلهلل ـهللال قـهلل امحاهـا
ف ك،ي بما ا ما بريا أ عاب طا مـا ـــ ح ـث وانيـ ت اـ تاـأ ااشـيفا ـــ اقـهلل
عاش خ اب  فراى بع ريه و ىـي ااراوـ مـن صـريعا اىل حدـرم،س
الو اص ح تاأ اارياطق يز أا من ااهللالاجل اإل سم جل.
وما وان هريام عهلل من اإلمـا نيـاان عـلاب مـ،اا من مـن قـر ل ،مـريمن
محامــه ار بــسل بــن بــا  ،الار عري ـ ق ،ال نيــيال ،اليا ــجل بــين ااتمــى الااريمهلل ــجل
الابريَما ،الوانيَا يا َل المراال من بين ع هللااهللا من قـر ل )1(،القـهلل تعرضـن
ال عمن األتى الحماالاجل حرفمن عن ريمن القهلل وان ألبي بكر ااوـهلل ق 
()1
ال ة انيقاتهن برتن اء اهن من اهامن الاعَقمن ة ى اهلل.


وان عهلل بن ابي القاب من االائى ااتمريل بر ،ل اهلل  ،الواني
عريهلله ارٌّ ه ،ابر اارياس بما ق ى ا سمه ،فاما ا اف ا ة بره بما ال
( )4صح ك اا با ي ،مرياق األنيوا  ،باب ما اقي ااري  ،ج.411/1
( )4اني ر :ااوسبي ،ااىيال ااري،ب جل ،ج.146 /4
( )1حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116 /4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4

ريق ،

ب سمه ــ الوان م عأا اا ــ ا ا س حبكف معرفَما بله

فاما عام

الا َجابَه ألمرها ان تعري ه عن اإل سر الت،قعه ة حيال ،فقاا

ا عهلل:

اَُِهللُعُن ،هلا ااهلل ن اال ال آوى الال اءرب حَب ام،س ،فقال اا :ال تيفعاي ا ا ،مهمل
ف نيي ال ا ع

ين اشي  ،فاما اس اصرا ه بهللاس اضرابأا عن اا عار

الااشراب ،فمكع

،مأا الا اجل

تاأ اىل اا ،ر ااعااث الهي

ترتوى فرتص ح ياههللال ،فا َمرس عاب
ترتوى ،فرتص ح تر ه حااا اليمهللها اعاه

م ريه ،فاما اى تاأ قال :ا امه تعامل ــ الاهلل ــ ا ،واني اأ م جل نييفق
فبري
ء

نييفىأا نييفىأا ما ترو

ين الا ااشي  ،ف ن ء ِ فكاي الان

فس ترتواي )4(،الواني تلوره برتمر ريه بل اا،ااهلل ن ،اله ،هلل م ان

ااهلل ن ال ه م أليى تاأ ،النيزل ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ) [اقمان].

()4

الة آخر ااى ،ال ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ) [اقمان] ،اقهلل
واني قوجل عهلل م امه مدرب معى األمجل ة األالا اس ،فم ما اا،ااهلل ن
عم،مأا الاا،ااهللال خو،صأا من الصا ا ة آ اس اهلل الاالامر

،اه  ،اال انيما

ال تَعهللى اىل ااكيفر ،الال تك،ن ال اجل ضغذ الاأ ،القهلل عاش عهلل بعهلل
( )4االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج441/4؛ ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4146/4
( )4اني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4164/4

تاأ م

،ل اهلل  ة وى مغا ه فكان يفَبر به ال ق،ل اه(( :هلا
()4

وما قال اه ة زالال احههلل اله ،هللاف عن

خااي فا هرنيي ا ملمره ٌ خااه))،

اار ،ل (( :ا ملرُ ُعملهلله فهللام ابي الامي)) )4(.القهلل عاش  حَب قا ي ،ش
ااىامل ة ااقا

جل الفَك ااهللائن عاصمجل اايفرس.

()1



وـــان مـــن هـــل ى ال قـ ـ ف ة مكـــجل ،الوـــان سمأـــا رعـــب ااغـــريف ألحـــهلل
ياالتمــا ،الحــهللث اقــا ه باار ــ،ل  ومــا الص ـ ة ق،اــه( :وري ـ
افعأــا ا عــب ريمأــا اعق ــجل بــن ابــي معـ ذ ،فمــر بــي

سمأــا

ــ،ل اهلل  الابــ ،بكــر

ااوـهلل ق  ،فقـال :ـا ـسر هـى مـن اـب؟ قاـ  :نيعـف الاكـين مـت ُت ُم ٌن ،قــال:
فمى من ءاالس

ُ ملريزه عا ما فحى؟ فرتت َه بشاال فمىـك ضـرعما فريـزل اـب فحا ـه

ة انيا فشرب ال قب ابا بكر ،ثف قـال اادـرع :اقاـ مل فقاـ
بعهلل فقا  :ا

قـال :ثـف ات َـه

،ل اهلل  عامـين مـن هـلا ااقـ،ل قـال :فمىـك ا ـي القـال:
()1

" رمحأ اهلل ف نيأ عا ف معاف").

فكان من االائى ااىامل اله ،مىَدـع ايـي اعق ـجل بـن ابـي معـ ذ احـهلل
اءهلل ويفا مكـجل ،المـن اوعرهـا عـهللا ار ـ،ل اهلل  ،الوـان قـ،ل :اقـهلل
( )4اني ر :االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.11/4
( )4اني ــر :صــح ك اا بــا ي ،وَــاب فدــائى اصــحاب ااــري  ،بــاب مرياق ـ ــعهلل بــن ابــي
القاب ،ج444/1؛ الوَاب ااغا ي ،باب اتا همـ طائيفَريـان مـريكف ان تيفشـس ،...ج14/1؛
الاني ر :زالال احهلل ،من هلا ااكَاب.
( )1اني ـــر :ااـــ ست ي ،فَـــ ،اا اـــهللان ،ب 461؛ اا ـــلي ،تا خيـــه ،ج411/1؛ ابـــن األثـــي،
ااكامى ،ج.441/4
( )1االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.161 /4

()4

ا َهين ا سُ َجلس ما عاب مر األ ن مىاف ينيا.

القــهلل وــان عــهلل ااىــامل اوعــر مــن تاــأ بكــعي ،اال ان وــعيأا مــريمف ال
عرمل بعدمف بعدأا ني رأا اىر جل ااهللع،ال ،الااكَمان ة هله اارحاجل.
وان ع هلل اهلل بن مىع  ،ضع

اا هللن ،الوان اعـهللا

ـ،ل اهلل 

َجر الن عاب ابن مىع  ،ال تتالنيه ،الم تاأ فم ،صابر ءجاع حمَى .
القــهلل ايَم ـ ااوــحابجل ، مأــا ة مكــجل فقــاا،ا :الاهلل مــا مسع ـ قــر ل
هلا ااقرآن هجملمُر به قذ ،منمل ُيهىٌ هىمعمف؟ فقال ابـن مىـع : ،انيـا! قـاا،ا انيـا
س اـه عشـيال ميريع،نيـه مـن ااقـ،ر ان ا ا اله قـال
لشاهف عا أ ،امنـا نير ـهلل يـ و
ابــن مىــع : ،عــ،نيي ف ـ ن اهلل ميــريعين ،فغــهللا ابــن مىــع ،حَــب اتــب ااقــار ة
اادحب القر ل ة انيهلل َما حَب صا عريهلل ااقار ،فقرا افعأا ص،ته مـن ـ ،ال
اارمحن الا َمر ة قرا تما ،فقاا،ا ماتا قـال ابـن ار ع ـهلل؟ فقـال بعدـمف :انيـه
َا ،بعض ما يا به حممـهلل  فقـام،ا اا ـه دـرب،نيه ة اليمـه اليىـمه حَـب
با ـ مــا ءــا اهلل اىل ان ا ـ ة تسالتــه ،ثــف انيوــرمل اىل اصــحابه القــهلل تــرتثر
اليمه بدربمف ،فقـاا،ا اـه :هـلا ااـلي خشـ ريا عا ـأ ،فقـال :مـا وـان اعـهللا
اهلل اه،ن عاي مريمف اآلن ،الألن ء َف ألعاال نيمف قاا،ا :ال حُىمل هأ قهلل امسعـَمف
مــا وــاني،ا كرهــ،ن )4(،البــلاأ كــ،ن ع ــهللاهلل بــن مىــع ،االل مــن يمــر
()1

بااقرآن دكجل عسني جل امار قر ل.

( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )1ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 411؛ الااله  ،ي اعسر ااري س  ،ج.161/4



()4

وــان مــن انيعــف امــان مكــجل ،امــه مــن األثر ــا  ،الالااــهلله تال مــال الفــي،
الوانيا حي انيه ح ًّا ءهلل هللأا ال هللاسنيه حَب الص اار ،ل  حااـه تاـأ بق،اـه:
( (ما ا

دكـجل احـهللأا احىـن اـجل الال ا ق حهاـ وجل الال انيعـف نيعمـجل مـن موـع بـن

عمي)) )4(،الاِهللُالاِه واني امه تد اا عـار الااشـراب عريـهلل ا ـه عريـهلل ااريـ،ر،
فـ تا ا ــَ قظ اوــى الءــرب ،العريــهللما عاــف بــهللع،ال اار ــ،ل  اىل اإل ــسر ــــ
الوان مىَبيف أا ة ا األ قـف ـــ خـى عا ـه الا ـاف الوـَف ا ـسمه خ،فوـا مـن
عاــب

امــه ،فكــان ـ

ــ،ل اهلل  ف ــَعاف مريــه ،فــرآه ععمــان بــن طاحــجل

وا ي رًّا فـرتخل امـه ،فرتخـلاله الح ىـ،ه الايـاع،ه الضـ ق،ا عا ـه ة ح ىـه،
()1

حَب خرج ممايرأا اىل احل شجل ة ااجرال األالىل.

ح ـ ق ،الم ـ تاــأ فدــى 
يــ،ع ال ه
اقــهلل االتي المري ـ ممــا وــان ــريعف بــه ال ه
اإل ــسر عاــب

ــهلل ااع ـ ل ،الآثــر اآلخــرال عاــب ااــهللني ا ،الاــا بــا اهــى ااهلل ريــجل

اار ــ،ل  ب عــجل ااعق ـجل األالىل بعــث معمــف

ــ،ل اهلل موــع بــن عمــي االل

يفي ة اإل سر فكان نيعف ااهللاع جل الااعاف ألهـى ااهلل ريـجل ،القـهلل قـهللر بمـف ق ـى
ب عجل ااعق جل ااعاني جل( )1اايت با ع،ا ف ما اار ،ل  عاب ااجرال الاحلما جل.
القهلل ءمهلل احهللأا م

،ل اهلل  ،المحى ا جل

ـ،ل اهلل ،الا َشـمهلل الهـ،

حيماما الف ـه نيـزل ق،اـه ـــ تعـاىل ـــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
( )4الض اا با ي ة صح حه ،وَاب اارياق  ،باب تور موع بن عمي ،ج.446/1
( )4ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج.446/1
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج161/4؛ االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.44/1
( )1اني ــر :ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج114/4؛ ابــن ــعهلل ،ااىــيال مــن اا قــاس ااكــلى،
ج444/4؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ) [األحـــــــزاب] .الوـــــــان
مَزاليأا محريـجل بريـ يحـل اخـ ار ااـتمريل ريـ بريـ يحـل  الابريـجل عمـجل
()4

،ل اهلل .

*****

( )4اني ر :اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،...باب هجرال ااري  الاصحابه اىل
ااهلل ريجل ،ج414/1؛ الابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 44؛ الابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4

()4

اءَهلل األتى عاب ،ل اهلل  العاب اصحابه ،الوان اار ،ل 
،ا ي اصحابه ال رتمرهف بااول ال درب اف األمعاجل ة ات اع األني ا
ااىابقل ،الوان ااقرآن َ،اىل نيزالالو عاب ،ل اهلل  بقو األمف
ااىابقجل النيور اهلل اامتمريل ،الوان عز مف ال يفَك اماممف باب األمى
الا عأا،ة الق وان اار ،ل  توهلل ألت اعه انيمف مريَورالن ،الان اهلل
 ريشر هلا ااهلل ن ة وى مكان ،الوان ههللفمف ة هله اارحاجل
احملاف جل عاب ااهلل ن التقهللميه عاب وى ءي  ،الا ،ا ى األمر ا م مكجل
(فرا أا بهلل ريمف من بس اايفَريجل اىل بس األمان) )4(.الوان اار ،ل  عاب
معرفجل باامااأ اجملاال ال ا س ااعرب ،البرتالضاعما ااهلل ري جل الااى ا جل المهللى
ااعهللل بل ما،ومف الاني مَما الاح امما ا نيىان الحق،قه ،الم ا ت ال
اار ،ل  باهلل الثقَه به الت،واه عا ه ،فقهلل وان رتخل باأل اب ال رتمر
بما ،الهلا يز من ااهلل ن االي يا به ،الالاأ فكر اار ،ل  ة ماجرت
حيَمي به ااىام،ن ،ال ا هجرال حتم ه ،ا ا ااجرال ااتقَجل اال ااهللائمجل
بوح َه  ،القهلل واني اآل اس ااقرآني جل تريزل عاب اار ،ل  تشي اىل
عجل ا ن اهلل ،الاىل ااول التاأ ة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ) [اازمر] )1(،الة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
( )4اني ر :ااع ،ال ،ا مان بن محهلل ،ااجرال األالىل ة اإل سر (فقه اارال اس) ،ل 4ــ اار ـان:
ا ط جل 4141هـ؛
اب ،بكر ،عاي ااش امحهلل ،معا ااجرتل اىل ا ن احل شـجل ،ل 4ـــ اار ـان :مكَ ـجل
ااَ،بجل 4141هـ.
( )4اني ر :اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،...باب هجرال احل شجل ،ج.411/1
( )1اني ر :ابن وعي تيفىيه ،ج.4646/4

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [ااعريك ،س] )4(،وما اءي اىل ااجرال ة
الق مَرتخر )4(،الة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [ااريىا ].
القهلل اءا اار ،ل  اىل هـلا اااجـرت الاابـرج دـا عامـه مـن احـ،ال األمـف
فقال  ألصحابه(( :ا ،خريَف أل ن احل شجل ف ن بمـا ماكوـا ال اـف عريـهلله
()1
احهلل الهي ا ن صهللق حَب عى اهلل اكف فريأا مما انيَف ف ه)).
وان الاضـحأا ة ت،ي ـه اار ـ،ل  ان هـلا اااجـرت متقـ  ،الاـ ق ائمأـا،
الانيه ان وـح مف ،بـى ت كـ،ن صـح َه ة اامجـر الااقـر ااـهللائف ،ومـا وـان
الاضحأا انيه  وان حث عن األمان ألصحابه ،الانيه اخلهف حبال احل شـجل
الماكمــا ،الانيــه عــا ل ال اــف عريــهلله احــهلل ،الان ااعــهللل ق مــجل عريــهلله ،الاــ ق
وحــال اهــى مكــجل ،القــهلل وانيـ هــله معجــزال اار ــ،ل  ومــا اخــل :فاــف
اــف مــريمف احــهلل عريــهلل ااريجاءــي ،ــف حمــاالالس قــر ل ااَكــر ال ،الوانيـ
احل شــجل معرالفــجل ااقرءـ ل ،ح ــث ىــافرالن اا مــا ااَجــا ال الاءــا ــ،ل اهلل
 عاب اصحابه ــ القهلل وعرالا ال ا عا مف األتى ــ برتن مـايرالا اىل احل شـجل،
الوان هلا ااَ،ي ه اعامجل ااىامل ااقـا ن خ،فوـا عاـ مف مـن اايفَريـجل ،الوـان
االل مـــا ري ـــق عا ـــه امـــره آل ب َـــه مـــن ااىـــامل  ،فكـــان مـــن هـــتال
ااماير ن األالائى ابريَه ق جل  ال اليما ععمان بن عيفـان  )1(،ال يهمـا مـن
ااىــامل .ال ك،نيــ،ا مــن ااىَدــعيفل الحــهللهف ،بــى األءــرامل هــف األالائــى.
( )4اني ر :ابن وعي تيفىيه ،ج.4114/4
( )4ابن وعي ،تيفىيه ،ج.144/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.14/4
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4

فبري،ا مَىاال رًّا الهف من وافجل اا قاس ،ف مف اايفقي الااغين الااوـغي
الااشــاب ،ااريــى الااــراال ،الوــان عــهلل هف ا بعــجل عشــر يـسو الامــراال )4( ،مــريمف
اازبي بن ااع،ار ،الع هللاارمحن بن ع،مل ،الموع بن عمـي ،الابـ ،حل يفـجل بـن
عَ ـجل ،الابـ ،ـامه ع ـهللاهلل بـن ع هللاأل ــهلل ال اليَـه ار ـامجل ،العـامر بـن ب عــجل
الععمــان بــن م عــ،ن ،ال ــم ى بــن ب دــا  ،الابــ ،مســرال ابــي هــف ،ال ــماجل بريـ
م ى بن عمرال ،الا اب بري ابي خعمجل ال يهف )4(.القـهلل الصـى هـتال اامـايرالن
اىل احل شـجل الاقـ،ا مـن ماكمـا ااريجاءــي اصـحمجل وـى اوـرار ،المسـ مــريمف
المحاهف ،المريـ األتى عـريمف ،القـهلل ا ـاف  الصـاب عا ـه اار ـ،ل  )1(عريـهلل
م،ته.
الوان ق ى تاأ من عاما ااريوا ى ،الال ءأ انيه نياقل ااىامل عمـا يـا
بــه ــ،ل اهلل  العــن ع،تــه ،الانيــه نيَ جــجل تاــأ خــى ة اإل ــسر الآمــن بــه
الصهللقه .القهلل قـرن اا بـا ي بـاب ااجـرال اىل احل شـجل ة وَـاب ااغـا ي ب ـاب
آخــر امســاه بــاب مــ،س ااريجاءــي توــر ف ــه مخىــجل احا ــث واــما تــهللل عاــب
ا سر ااريجاءـي ،المريمـا ان ااـري  حـل مـاس ااريجاءـي قـال(( :مـاس اا ـ،ر
يــى صــاو فق،مــ،ا فوــا،ا عاــب اخ ـ كف)) )1(،الانيــه  قــال(( :ا ــَغيفرالا
ألخ كف)) )1(،الة اا ،ر االي ماس ف ه صـ  ااىـامل ة ااوـاب فوـاب
عا ه الو ،ر ا بعأا )6(،القـهلل قااـ ار ـامجل( :اـا نيزاريـا ا ن احل شـجل ياال ملنيـا بمـا
( )4اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .414 ،414
( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4
( )1صح ك اا با ي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب مـ،س ااريجاءـي ،ج416/1؛ الاني ـر :مـا يـا
ة امر احل شجل ،الامر ااريجاءي القوجل ا سمه عريهلل ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .461
( )1اا با ي صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب م،س ااريجاءي ،ج.416/4
( )1اا با ي صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب م،س ااريجاءي ج.416/1
( )6اا با ي صح حه ،وَاب مرياق األنيوـا  ،بـاب مـ،س ااريجاءـي ،ج416/1؛ مىـريهلل اإلمـار
امحهلل ،ج.444/4

خــي يــا ــــ ااريجاءــي ــــ امريــا عاــب ريريــا الع ــهللنيا اهلل ال نيهــتتى الال نيىــم ء ـ أا
()4
نيكرهه).
الواني هجرال ااىامل األالائـى اىل احل شـجل ة ااىـريجل اخلامىـجل مـن اا ععـجل
ااري  ،جل )4(.القهلل ا ـَمرس بدـعجل اءـمر ،الصـا ة نيما َمـا اخ ـا

ـي صـح حجل

بـــرتن قر شأـــا قـــهلل ا ـــام  ،فعـــا وـــعي مـــريمف اىل مكـــجل ،العريـــهلل الصـــا،هف
اوَشـــيف،ا ان اخلـــل ـــي صـــح ك ،الاعـــى اشـــروي مكـ ـجل ال أا ة ا وـــال
األخ ا

ي ااوـح حجل اىل اامـاير ن ة حماالاـجل ال ـَهلل ايمف ،الهريـام ـ

آخر اله ،ا ال عهلل ااىامل ال خ،ل عهلل من اءرامل مكجل ة اإل ـسر مـريمف
محــزال  عــف

ــ،ل اهلل  العمــر بــن اخل ــاب  )1( ال يهــف مــن اءــرامل

مكــجل الاعــى هــله األخ ــا االيــهللس اــهللى اامــاير ن قرياعــجل بـرتن اهــى مكــجل اــن
رياا،ا من ااىامل ،الانيمـف قـهلل عـزالا ة مكـجل ،الان عـهلل ااىـامل صـا قًّ ،ـا
دا ميري األتى عريمف )1(،فقر الا ااع ،ال اىل مكجل ،ة ءع ،مـريمف ان األالضـاع
قهلل حتىـري  ،الح ريمـا عـا الا اىل مكـجل

ـهللخا،ها اال مىـَبيفل اال ة يـ،ا
()1

يال من قر ل القهلل عا بعدمف مرال اخرى اىل احل شجل.
*****

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/4؛ ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4
( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.446/4
( )1اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 411؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )1اني ر :ااوسبي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج161/4؛ ابــن ــعهلل ،ااىــيال ااري  ،ــجل مــن اا قــاس ااكــلى،
ج.441/4

اـــا اوَشـــ ااىـــام،ن اصـــرا قـــر ل عاـــب معانيـــهللال اار ـــ،ل  الاتى
اصــحابه الانيــه ال صــحجل اــا مــر مــن اخ ــا ا ــسر قــر ل ،بــر س احلايــجل اىل
خــرالج عــهلل آخــر مــن ااىــامل ااــل ن ا عــهلل هف ة مكــجل ،خو،صأــا بعــهلل
مساعمف بـرتمن اصـحابمف اامـاير ن األالائـى ،فبـرج يعيفـر بـن ابـي طااـ 
ابــن عــف ــ،ل اهلل  ة عــهلل مــن ااىــامل حَــب الصــى عــهلل هف اىل ثسثــجل
ال انيل يسو الاحهللى عشرال امراال )4(،الق ى اوعر من تاأ.
القــهلل الصــى االا ــأ اىل احل شــجل الامِريــ،ا الااَقــ،ا بااريجاءــي اوعــر مــن مــرال
ال مر اف صهللقه ،المحاهف الآالاهف ،بى تهور انيه ا اف عاب هلل يعيفـر بـن ابـي
طاا  البا عه ني ابجل عن ااري  )4(،ال رق األمر اقر ل الوانيـ ترب ـه
بــ عض عمـــائمف بعـــض ااعسقـــاس ،فـــرت ا الا ان احقـــ،ا األتى باامـــاير ن اىل
احل شجل فرتعهللالا ههلل جل خاصجل ااريجاءي ،الاخَا الا الفهللأا مريمف اله ااممجل وـان
فـ مف عمــرال بــن ااعــاب الع ــهللاهلل بــن ابــي ب عــجل )1(،التــرالي ار ــامجل الهــي مــن
ااماير ن م اليما ابي امجل )1(،فَق،ل( :اـا نيزاريـا ا ن احل شـجل ياال نيـا بمـا
خي يـا ـــ ااريجاءـي ـــ امِري،ـا عاـب ريريـا الع ـهللنيا اهلل تعـاىل ،ال نيهـتتى الال نيىـم
ء أا نيكرهه)( )1(،فاما با تاأ قر شأا ائَمرالا ب ريمف ان ععـ،ا اىل ااريجاءـي
ف مف يال مريمف ياهلل ن ،الان مهللالا ااريجاءي ههللا ا ممـا ىـَ رمل مـن مَـاع
مكــجل ،الوــان مــن اعج ـ مــا رتت ــه مريمــا األ ر (اواــ ) ،فجمعــ،ا اــه ا مأــا
وــ،ا مــن ب ا قَــه ب ر قوــا اال اهــهللالا اــه ههلل ــجل ــــ الهــي ءــ،ال
وــعيأا ،ال
( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.446/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1من الا جل ابن ا حاق ،ااغا ي ،ب .411
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الاضــحجل ة حماالاــجل اكى ـ مف ااَــرتثي عاــب قــرا ااريجاءــي ــــ ثــف بععــ،ا بــلاأ
ع ــهللاهلل بــن ابــي ب عــجل العمــرال بــن ااعــاب الامرالهمــا بــرتمرهف ،القــاا،ا :امــا
ا فع،ا اىل ااريجاءـي هـهللا اه ثـف ـسه ان ىـاممف اا كمـا ق ـى ان كاممـف،
فبريا حَـب قـهللما عاـب ااريجاءـي الاـن عريـهلله خبـي ا عريـهلل خـي يـا  ،فاـف
ق من ب ا قَه ب ر ق اال فعـا اا ـه ههلل َـه ق ـى ان كامـا ااريجاءـي ،القـاال
اكى ب ر ق مريمف انيه قهلل ضـ،ى [وـرت]اىل باـهلل اااـأ مريـا امـان ـيفما فـا ق،ا
ــن قــ،ممف ،ال ــهللخا،ا ة ريــأ ،اليــا الا بــهلل ن م َــهللع ال نيعرفــه اــن الال
انيــَف ،القــهلل بععريــا اىل اااــأ ف ـ مف اءــرامل قــ،ممف اي هــف اا مف،ف ـ تا وامريــا
اااأ ف مف ،فرتءيالا عا ه بـرتن ىـاممف اا ريـا الال كّاممـف ،فـ ن قـ،ممف اعاـب
بمف ع ريا ،الاعاف دا عاب،ا عا مف ،فقاا،ا اما :نيعف .ثـف انيممـا قـهللما هـهللا اهما
اىل ااريجاءي فق اما مريمما ،ثف واماه فقـاال اـه :ا مـا اااـأ انيـه قـهلل ضـ،ى اىل
باــهللم امــان ــيفما فــا ق،ا ــن قــ،ممف ال ــهللخا،ا ة ريــأ اليــا الا بــهلل ن
ابَــهللع،ه ال نيعرفــه اــن الال اني ـ  ،القــهلل بععريــا اا ــأ ف ـ مف اءــرامل قــ،ممف مــن
آبائمف الاعماممف العشـائرهف ا هـف ااـ مف ،فمـف اعاـب بمـف ع ريـا ،الاعاـف دـا
عاب،ا عا مف العات ،هف ف ه ،قاا  :ال كن ءي ابغض اىل ع هللاهلل بن ابـي
ب عـــجل العمـــرال بـــن ااعـــاب مـــن ان ىـــم وسممـــف ااريجاءـــي ،قااــ  :فقـــال
ب ا قَــه ح،اــه :صــهللقا ا مــا اااــأ قــ،ممف اعاــب بمــف ع ريــا ،الاعاــف دــا عــاب،ا
عاـــ مف فرت ــــاممف اا ممــــا فاي اهــــف اىل بس هــــف القــــ،ممف ،قااـــ  :فغدـــ
ااريجاءـــي ،ثـــف قـــال :ال هـــا اهلل ،اتن ال ا ـــاممف اا ممـــا ،الال كـــا قـــ،ر
ياال النيي النيزا،ا بـ س ي ،الاخَـا النيي عاـب مـن ـ،اي ،حَـب ا عـ،هف فرت ـرتاف
عمـــا قـــ،ل هـــلان ة امـــرهف ،فــ ن وـــاني،ا ومـــا قـــ،الن ا ـــامَمف اا ممـــا،
ال تمــف اىل قــ،ممف ،الان وــاني،ا عاــب ــي تاــأ مريعــَمف مريممــا ،الاحىــري
ي،ا هف ما ياال النيي.

قاا  :ثف ا ى اىل اصحاب ـ،ل اهلل  فـهللعاهف ،فامـا يـا هف ـ،اه
ايَمع ،ا ،ثف قال بعدمف اـ عض :مـا تق،اـ،ن ااريـى اتا ي َمـ،ه؟ قـاا،ا :نيقـ،ل:
الاهلل مــا عامريــا ،المــا امرنيــا بــه ني ريــا  وائريأــا ة تاــأ مــا هــ ،وــائن ،فامــا
يا الا القهلل عا ااريجاءي ا اقيفَه ،فريشرالا مواحيفمف ح،اه رتاف فقال اـف:
ما هلا ااهلل ن ااـلي قـهلل فـا قَف بـه قـ،مكف ،ال تـهللخا،ا بـه ة ـين ،الال ة
ن احهلل من هله اااـى؟ قااـ  :فكـان ااـلي وامـه يعيفـر بـن ابـي طااـ 
فقال اه :وريا ق،مأا اهـى ياها ـجل نيع هللاألصـريار النيرتوـى اا َـجل النيـرتتي اايفـ،احل
النيق األ حار النيىي ااج،ا ال رتوى ااق،ي مريا اادـع  ،فكريـا عاـب تاـأ
حَب بعث اهلل اا ريا ،الو مريا ،نيعرمل نيى ه الصهللقه الامانيَه العيفافـه ،فـهللعانيا
اىل اهلل اري،حــهلله النيع ـــهلله ،اللاــ مـــا وريــا نيع ـــهلل اــن الآبا نيـــا مــن النيـــه مـــن
احلجا ال الاألالثان الامرنيا بوهللق احلهلل ث الا ا األمانيجل ،الصاجل ااـرحف ،الحىـن
اوــ،ا  ،الااك ـ ع ـن احملــا ر الااــهللما  ،النيمانيــا عــن اايفــ،احل القــ،ل ااــزال
الاوى مـال اا َـ ف القـلمل احملوـرياس ،الامرنيـا ان نيع ـهللاهلل الحـهلله ال نيشـرم بـه
ء أا ،الامرنيا بااوسال الاازوـاال الااوـ ار ،قااـ  :فعـهلل عا ـه امـ ،اإل ـسر،
فوــهللقرياه الآمريــا بــه الات عريــاه عاــب مــا يــا بــه مــن اهلل ،فع ــهللنيا اهلل الحــهلله فاــف
نيشرم به ء أا الحرمريا ما حرر عا ريا ،الاحااريا ما احـى اريـا ،فعـهللا عا ريـا ق،مريـا
فعلب،نيا الفَري،نيا عن ريريا ،اي النيا اىل ع ا ال األالثان من ع ـا ال اهلل ـــ تعـاىل ـــ،
الان نيىــَحى مــا وريــا نيىــَحى مــن اخل ائــث ،فامــا قمرالنيــا ال ام،نيــا الض ـ ق،ا
عا ريا الحاا،ا ب ريريـا البـل ريريـا خريريـا ااـي بـس م الاخ نيـام عاـب مـن ـ،ام،
ال ريـــا ة يـــ،ا م ال ي،نيـــا ان ال ني اـــف عريـــهللم ا مـــا اااـــأ ،قااــ  :فقـــال اـــه
ااريجاءـــي :فـــاقراه عاـــي ،قااــ  :فقـــرا عا ـــه صـــهلل أا مـــن (ومــ ع ) قااــ :
ف كب الاهلل ااريجاءي حَب اخدـا حل َـه ،البكـ ا ـاقيفَه حَـب اخدـا،ا
مواحيفمف حـل مسعـ،ا مـا تـس عاـ مف ،ثـف قـال اـف ااريجاءـي :ان هـلا الااـلي
يــا بـــه ع ىــب خيـــرج مـــن مشــكاال الاحـــهللال ،اني اقــا ،فـــس الاهلل ال ا ـــاممف

اا كما الال كـا الن ،قااـ  :فامـا خريـا مـن عريـهلله ،قـال عمـرال بـن ااعـاب:
الاهلل آلت ريه هللأا عـريمف دـا ا َرتصـى بـه خدـرا هف ،قااـ  :فقـال ع ـهللاهلل بـن
ابي ب عجل الوان اتقب ااريال ف ريا :ال نييفعى ،ف ن اف ا حامأـا الان وـاني،ا قـهلل
خاايف،نيا قال :الاهلل ألخلنيه انيمف زعم،ن ان ع ىب ابـن مـر ف ع ـهلل ،قااـ  :ثـف
هللا عا ه من ااغهلل فقال اـه :ا مـا اااـأ انيمـف ق،اـ،ن ة ع ىـب ابـن مـر ف قـ ،وال
ع مأا ،فرت ى اا مف فىامف عما ق،اـ،ن ف ـه؟ قااـ  :فرت ـى ااـ مف ا ىـرتاف
عريه ،قااـ  :ال ريـ زل بريـا معاـما قـذ ،فـايَم ااقـ،ر ثـف قـال بعدـمف اـ عض:
ماتا تق،ا،ن ة ع ىب ابـن مـر ف اتا ـرتاكف عريـه؟ قـاا،ا :نيقـ،ل الاهلل مـا قـال
اهلل ،الما يا به ني ريا ،وائريأا ة تاأ ما ه ،وائن ،قاا  :فاما خاـ،ا عا ـه
قال اف ماتا تق،اـ،ن ة ع ىـب ابـن مـر ف؟ قااـ  :فقـال يعيفـر بـن ابـي طااـ :
نيق،ل ف ه االي يا نيا به ني ريا  ق،ل :هـ ،ع ـهللاهلل ال ـ،اه ال الحـه الوامَـه
ااقاهــا اىل مــر ف ااعــل ا اا َــ،ل ،قااـ  :فدــرب ااريجاءــي ب ــهلله اىل األ ن،
فرتخل مريما ع ،أا ،ثف قال :الاهلل ما عهللا ع ىب ابـن مـر ف مـا قاـ هـلا ااعـ، ،
قااـ  :فَريــاخرس ب ا قَــه ح،اــه حــل قــال مــا قــال ،فقــال :الان لــر الاهلل،
اته ،ا فرتنيَف ء ،ر برت ضـي ـــ الااشـ ن،ر :اآلمريـ،ن ـــ مـن ـ ،كف ـرر ،ثـف قـال:
من ،كف رر ،ثف قال :من ،كف ـرر ،مـا احـ ان اـي بـرأا مـن تهـ ،
س مريكف قال ابـن هشـار :ال قـال بـرأا مـن تهـ  ،ال قـال :فـرتنيَف
الانيب آت ي و
ء ،ر الااهللبر( :باىان احل شجل) :او ى ـ الا عا مما ههللا اهما ،فس حايجل اـي
بمــا ،فــ ،اهلل مــا اخــل اهلل مــين اارءــ،ال حــل عاــي ماكــي ،فيخــل اارءــ،ال
ف ــه ،المــا اطــاع ااريــاس ة فــرتط عمف ف ــه ،قااـ  :فبريــا مــن عريــهلله مق ــ،حُل
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اـه؛ الاني ـر :ابـن ابـي ءـ جل ،ااغـا ي،



()4

ة ااىــريجل ااىا ــجل مــن اا ععــجل وانيـ اعــهللا ااىــامل قــهلل ا س ة مكــجل
الانيَشرس ،الوان األتى مىَمرًّا من ويفا قـر ل ار ـ،ل اهلل  الألت اعـه،
الوان محزال بن ع هللاا ا ال زال عاب ن ق،مه ،اال انيه

هعـرمل عريـه اتى

ار ـــ،ل اهلل  ،ومـــا وـــان يفعـــى ابـــ ،اــ الامراتـــه ،الوـــان ف ـــه مح ـــجل
اار ،ل  فم ،عمه ،اضافجل اىل انيه اخ،ه من اارضـاعجل )4(.القـهلل مـر ابـ ،يمـى
بر ــ،ل اهلل  الءــَمه النيــال مريــه الآتاه دــا كــره فاــف ــر عا ــه

ــ،ل اهلل

 ،الواني يا جل م،الال اع هللاهلل بن يهللعان ترقـ اا،قـ التىـم مـا قـ،ل
اب ،يمى ،البعهلل ان انيورمل اق ى محزال بن ع ـهللاا ا عـف ااـري  مـن حاـجل
صـ هلل معــه ـ يفه الق ،ــه ،الوــان مــن اءــج قــر ل الاعــز فَ انيمــا ،فامــا مــر
د،الال ع هللاهلل بن يهللعان قاا اـه :ـا ابـا عمـا ال اـ ،ا ـ مـا اقـي ابـن اخ ـأ
حممــهلل مــن ابــي احلكــف بــن هشــار (ابـ ،يمــى) ،القو،ـ عا ــه مــا فعــى بــااري
 )1(فغد

د أا ءهلل هللأا ،الاني اق حث عن ابي يمى فرتق ى ا،ه فدـرب

ا ه بااق،س فشجه ثف قال اه :اتشَمه الانيا عاب ريه اق،ل ما ق،ل فـر عاـب
تاأ ان ا ـَ ع ـــ قوـهلل اادـربجل ـــ فقـار يـال ا ريوـرالا ابـا يمـى فريمـاهف،
القال :ع،ا ابا عما ال ف ،اهلل قهلل ـ
يمــى

ابـن اخ ـه ـ ًّا ق حأـا( )1(،الوـان ابـ،

م ـ ة تراي ـ محــزال عــن ا ــسمه) ال ي ـ محــزال اىل ب َــه ،الوــان ال

( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج414/4؛ ال اي تيفو سته حت عريـ،ان "ا ـسر محـزال"،
ج.414/4
( )4ال تاأ ة حهلل ث اا بـا ي ،بـاب عمـرال ااقدـا  ،ج11/1؛ ابـن ـعهلل ،ااىـيال ااري  ،ـجل مـن
اا قاس ،ج441/4؛ الاني ر :حججل اا ،اع ،من هلا ااكَاب.
( )1اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ااكلى ،ج.1/1
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج ،414/4حت عري،ان (ا سر محزال).

زال مـ

أا ة مـا قـال الة ااغـهلل ت،يـه اىل

ـ،ل اهلل  ا ىـم مريـه فىـم

من ااري  ما انيا قا ه ،الث َه عاب اإلميان ،ال عـا اـه اار ـ،ل  فقـال :ـا
،ل اهلل اءمهلل انيأ اوـا ق فرت مـــر ريـأ فـ ،اهلل مـا احـ ان اـي مـا ا اَـه
ااىـــما الانيـــا عاـــب ـــين األالل )4(،الوـــان ا ـــسمه عـــزال ا

ـــسر الااىـــامل

()4

النيورأا المريعجل.

*****

( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116/4
( )4ابن ا حاق ،ااىي الااغا ي ،ب 414؛ حممهلل اب ،ءم جل ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج144/4؛ ممـهللي
ق ،ااىيال ااري  ،جل من ااوا األصا جل ،ب .444



هعهلل ا سر عمـر بـن اخل ـاب مرحاـجل مم ـزال ة ااـهللع،ال ااك ـجل ،الة ـيال
ااو يفب  ،الالاأ خو،ما اصحاب ااىي بعري،ان مم ز اا رالنيه مـن اهم ـجل
()4
احلهللث.
القوجل ا ـسمه ف مـا اوعـر مـن الا ـجل ،الااـلي مـر ان تاـأ اارالا ـاس ـي
مَرياقدجل ،بى دا كمى بعدما بعدأا ،من تاأ القـ،ع اإل ـسر ة قا ـه ق ـى
ا سمه بيفـ ال ،تاـأ ان عمـر قـ،ل( :خريـ ،مأـا اىل اا ـ فـهللخا ة ـ
ااكع ــجل الااــري  قــائف وــاب القــهلل ا ــَيفَك ــ ،ال احلاقــجل فجعــى ااــري 
قــرا الانيــا ا ــَم الاعجـ مــن ترتا يفــه فقاـ ة نييفىــي هــلا الاهلل ءــاعر ومــا
قاا قر ل فقرا ق،اه ــ تعاىل ـــ( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ) [احلاقجل] .فقا ة نييفىي وـاهن فقـرا ( ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [احلاقــجل]) )4(،ال مــر ان هــلا احلــهللث قــهلل اثــر ة
قا عمر الاقريعه بوهللق ،ل اهلل .
الحهللث حا ثجل اخرى الاها ابن ا حاق عن ار ع هللاهلل بري ابي حعمجل اليـجل
عامر بن ب عجل قاا ( :الاهلل انيا اري حـى اىل ا ن احل شـجل القـهلل تهـ عـامر ة
بعض حايَريا ،ات اق ى عمر بن اخل اب حَـب القـ عاـي الهـ ،عاـب ءِـرملوه،
قاا  :الوريا نياقب مريه اا س اتى اريـا الءـهللال عا ريـا قااـ  :فقـال :انيـه اسني ـسق
ــا ار ع ــهللاهلل؟ قاا ـ  :نيعــف الاهلل اريبــرين ة ا ن اهلل ،آت َم،نيــا القمرمت،نيــا
حَــب عــى اهلل اريــا جريأــا قاا ـ  :فقــال :صُ ـحِ ُكفمل اهلل ،ال ا ـ اــه ق ـجلو
اون ا اها ،ثف انيورمل القهلل احزنيـه ـــ ف مـا ا ى ـــ خراليريـا قااـ فجـا عـامر
حلايَــه تاــأ ،فقا ـ اــه :ــا ابــا ع ــهللاهلل اــ ،ا ـ عمــر ــاايفوا ال قَــه الحزنيــه
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 411؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )4اني ر :بعض اخلل عريهلل ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .416

عا ريا ،قال :اطمع ة ا ـسمه؟ قاـ  :نيعـف ،قـال فـس هىملـِا هف ااـلي ا ـ ِ حَـب
هىاِفُ محا اخل اب) )4(،قاا  :ائىأا مريه اا وان رى من ا َه القى،ته.
القــهلل اال ابــن ا ــحاق( :ان اخَــه فاطمــجل بريـ اخل ــاب ،الوانيـ عريــهلل ــع هلل
ابــن ــهلل بــن عمــرال بــن نييف ــى ،القــهلل ا ــام الا ــاف بعاــما ــع هلل بــن ــهلل ،الهمــا
مىَبيف ان ب سممما من عمر ،الوان نيع ف بن ع هللاهلل ااريحار يـى مـن ق،مـه،
دــا ىــَبيفي ب ــسمه فِرُقوــا مــن
مــن بــين عــهللى بــن وعـ قــهلل ا ــاف ،الوــان ا أ
ق،مه ،الوان خ ،اب بـن األ س خيَاـ اىل فاطمـجل بريـ اخل ـاب هقرئمـا ااقـرآن،
فبــرج عمــر ،مأــا مَ،ء ـحأا ـ يفه ر ــهلل ــ،ل اهلل  ال ه وــا مــن اصــحابه قــهلل
تورالا اه انيمف قهلل ايَمع،ا ة ب ـ عريـهلل ااوـيفا ،الهـف قر ـ مـن ا بعـل مـا بـل
يال النيىا  ،الم ـ،ل اهلل  عمـه محـزال بـن ع ـهللاا ا الابـ ،بكـر بـن ابـي
قحافجل ااوهلل ق ،العاي بن ابـي طااـ  ،ة يـال مـن ااىـامل ،ممـن وـان
اقـار مـ ــ،ل اهلل  دكــجل ،ال خيــرج فـ من خــرج اىل ا ن احل شــجل فاق ــه
نيعـ ف بــن ع ــهللاهلل فقــال اــه :ا ــن تر ــهلل ــا عمــر؟ فقــال :ا ــهلل حممـهللأا هــلا ااوــاب
االي فرق امر قر ل ال يفّه احسمما العاب ريما ال ـ آاَمـا ،فرتقَاـه ،فقـال اـه
نيع ف :الاهلل اقهلل رتأ نييفىهأ من نييفىِأ ا عمر ،اتـرى بـين ع ـهلل مريـامل تا و ـأِ
متشب عاب األ ن القـهلل قَاـ حممـهللأا! افـس تريـ اىل اهـى ب َـأ فَقـ ف امـرهف؟
قــال :الاي اهــى بـ يت؟ قــال :خَُُريهـأِ [صِـمملرهم] الابــن عمــأ ــع هلل بــن ــهلل بــن عمــرال
الاخَأ فاطمجل بري اخل اب ،فقهلل ـ الاهلل ـ ا اما التابعا حممهللأا عاب ريـه العا ـأ
بممــا قــال :فريـ عمــر عامـهللأا اىل اخَــه الُخَُُريِـهِ ،العريــهللهما خ ــاب بــن األ س معــه
صح يفجل ف ما (طه) قرئمما ا اها ،فاما مسع،ا حِـق عمـر تغ ،ـ خ ـاب ة جـهللع
اــف اال ة بعــض اا ـ  ،الاخــلس فاطمــجل بريـ اخل ــاب ااوــح يفجل فجعاَمــا حتـ
فبلها ،القهلل مس عمر حل نيا اىل اا قرا ال خ اب عا ممـا ،فامـا خـى قـال:
( )4ابن ا حاق ،ااىي الااغا ي ،ب 414؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/1

ما هله اا ريمجل اايت مسع ؟ قاال اه :ما مسع ء أا ،قـال :باـب الاهلل اقـهلل اخـلس
انيكما تابعَما حممهللأا عاب ريه ،الب ل خبَريه ع هلل بن هلل ،فقام اا ـه اخَـه
فاطمجل بري اخل اب اَكيفه عـن اليمـا فدـربما فشـجما ،فامـا فعـى تاـأ قااـ
اه اخَه الخَريه :نيعف قهلل ا امريا الآمريـا بـاهلل ال ـ،اه فاصـري مـا بـهللا اـأ ،فامـا اى
عمر ما برتخَـه مـن ااـهللر نيـهللر عاـب مـا صـري فـا ع،ى ،القـال ألخَـه :اع ـ ين هـله
ااوح يفجل اايت مسعَكف تقراالن آنييفوا اني ر ما هلا ااـلي يـا بـه حممـهلل ،الوـان
عمـر وات أــا فامــا قـال تاــأ قااـ اـه اخَــه :انيــا لشـام عا مــا ،قــال :ال ــاة،
الحا اا بياَه اي نيما اتا قراها ،فاما قال تاأ ،طمع ة ا ـسمه فقااـ اـه:
ق عاــب ءِــرملوأ ،الانيــه ال ميىــما اال اا ــاهر ،فقــار عمــر
ــا اخــي ،انيــأ ُنيجِــ ٌ
فا َىى فرتع َه ااوـح يفجل الف مـا (طـه) فقراهـا فامـا قـرا مريمـا صـهلل أا ،قـال :مـا
احىن هلا ااكسر الاورمه! فاما مس تاأ خ اب خـرج اا ـه فقـال اـه :ـا عمـر
الاهلل انيــي أل يــ ،ان كــ،ن اهلل قــهلل خوــأ بــهللع،ال ني ــه فـ نيي مسعَــه امــق الهــ،
ق،ل :ااامف ا ِّهلل اإل سر برتبي احلكف بن هشار اال بعمـر بـن اخل ـاب ،فـاهللِ اهلل
ا عمر فقال اه عريهلل تاـأ عمـر :فـهللاين ـا خ ـاب عاـب حممـهلل حَـب آت ـه فرت ـاف،
فقال اه خ اب :ه ،ة ب عريهلل ااويفا معه نييفـر مـن اصـحابه ،فرتخـل عمـر ـ يفه
فَ،ءــحه ،ثــف عمــهلل اىل ــ،ل اهلل  الاصــحابه ،فدــرب عا ـ مف اا ــاب ،فامــا
مسع،ا ص،ته ،قـار يـى مـن اصـحاب ـ،ل اهلل  فري ـر مـن خاـى اا ـاب فـرآه
مَ،ءحأا يفه فري اىل ،ل اهلل  اله ،فـزع ،فقـال ـا ـ،ل اهلل  :هـلا
عمر بن اخل ـاب مَ،ءـحأا ااىـ  ،فقـال محـزال بـن ع ـهللاا ا  :فِـرت ُت ملن اـه ،فـ ن
وــان يــا ر ــهلل خـيأا بــلارياه اــه الان وــان يــا ر ــهلل ءــرًّا قَاريــاه بىـ يفه ،فقــال
،ل اهلل  :ائلن اه فرتتن اه ااريـى النيمـض اا ـه ـ،ل اهلل  حَـب اق ـه ة
احلجرال فرتخل حجزته اال دجمـ ائـه ثـف ي له[يُلُبُـه] بـه ي ـلال ءـهلل هللال ،القـال:
ما يا بـأ ـا بـن اخل ـاب؟ فـ،اهلل مـا ا ى ان تريَمـي حَـب ريـزل اهلل بـأ قا عـجل،

فقال عمر :ا ،ل اهلل ي أل من باهلل البر ،اه الدا يا مـن عريـهلل اهلل ،قـال:
فك ،ر ،ل اهلل  تك يال عـرمل اهـى اا ـ مـن اصـحاب ـ،ل اهلل  ان
()4
عمُر قهلل ا اف).
المريــل ا ــسر عمــر وــان حر وأــا عاــب نيوــرال ااــري  الا ا ــجل قــر ل .القــهلل
واني اه ءبو جل ق ،جل مم زال ق ،ـجل فاعاـجل ،فقـهلل الى ابريـه ع ـهللاهلل بـن عمـر 
ي قـر ل انيقـ هى ااحـهلل ث؟ فق ـى اـه :ال ـى بـن معمـر
انيه (اا ا اف ابي عمـر قـال :ا ن
اومحي ،قال :فغهللا عا ه قال ع هللاهلل بن عمر :فغهللالس ات اثره الاني ر مـا يفعـى
الانيــا ــسر اعقِ ـىه وــى مــا ا ـ حَــب يــا ه فقــال اــه :اعام ـ ــا ال ــى انيــب قــهلل
ا ام ال خا ة ن حممهلل؟ قال :ف ،اهلل ما ايعه حَـب قـار ـر ا ه الات عـه
عمــر الت عـ ابــي حَــب اتا قــار عاــب بــاب ااىــجهلل صــر بــرتعاب صــ،ته :ــا معشــر
قــر ل الهــف ة انيــهلل َمف حــ،ل ااكع ــجل اال ان عمــر بــن اخل ــاب قــهلل ص ـ ا ،قــال:
ال ق،ل عمر من خايفه ولب ،الاكريـب قـهلل ا ـام الءـمهللس ان ال ااـه اال اهلل الان
حممهللأا ع هلله ال ،اه ،الثا الا اا ه فما بر قاتامف ال قاتا،نيـه حَـب قامـ ااشـمق
عاــب ال ــمف ،قــال :الطاــك(( )4حَــب تع ـ ) فقعــهلل القــام،ا عاــب ا ــه الهــ ،قــ،ل
افعا،ا ما بهللا اكف ،فرتحا باهلل ان ا ،وريا ثس ائجل يـى اقـهلل ترورياهـا اكـف
اال تروَم،ها اريا ،قـال ف ريمـا هـف عاـب تاـأ ات اق ـى ءـ مـن قـر ل عا ـه حاـجل
ح ملرال القم م،ءـب ،حَـب القـ عاـ مف فقـال :مـا ءـرتنيكف؟ قـاا،ا صـ ا عمـر،
ُ
فقال :فِمُهمل ،يى اخَـا ارييفىـه امـرأا فمـاتا تر ـهللالن؟ اتـرالن بـين عـهللي بـن وعـ
ىـام،ن اكـف صـاح مف هكـلا؟ خاّـ،ا عـن ااريـى قـال :فـ ،اهلل ورتمنـا وــاني،ا
ث،بأـا وشــذ عريــه ،قـال :قاـ  :فقاـ ألبـي بعــهلل ان هــاير اىل ااهلل ريـجل :ــا ابـ ِ مــن
ااريى :ااـلي يـر ااقـ،ر عريـأ دكـجل ـ،ر ا ـام الهـف قاتا،نيـأ؟ قـال :تام اي
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج 111/4ــ 111؛ الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )4طاك :اع ا التع .

()4

بهريُي (ااعاب بن الائى ااىممي).
القهلل ث

ة الا ـاس عريـهلل اا بـا ي وـان ـتتي خَريـه ـع هلل بـن ـهلل الاخَـه

فاطمــجل ق ــى ا ــسمه فىــع هلل بــن ــهلل قــ،ل( :اقــهلل ا ــَين مــ،ثقي عمــر عاــب
()4

اإل سر انيا الاخَه الما ا اف).

الوان ا سر عمر عزال اامىامل ق،ل ابن مىع( : ،ما اريا اعـزال مريـل
ا اف عمر) )1(،ال ق،ل ا دأـا( :اقـهلل ا َريـا المـا نيىـَ ان نيوـاي باا ـ حَـب
()1
ا اف عمر فاما ا اف قاتامف حَب ترو،نيا نيواي).
الق ى ان ااشرول ايَمع،ا عاب عمر عريهلل ا ه ر هللالن قَاه ،فاـف َعـهللالا
()1
عريه اال بعهلل ان ايا ه ااعاب بن الائى.
ال ف ءهللال عمـر  الق،تـه اال ان ااَمهلل ـهلل اوـا مل يعاـه خيشـب ااقَـى ،فيفـي
الا جل ع هللاهلل بن عمر  قال :ب ريما ه ،ة ااهللا خائيفوا ات يا ه (ااعـاب بـن الائـى
ح ملـرال القمـ مكيفـ،مل حبر ـر الهـ،
ااىممي) اب ،عمرال بن ااعاب ،العا ـه حاـجل ُ
من بين مف الهف حايفا نيا ة اواها جل فقال اه :مـا بااـأ؟ قـال :عـف ق،مـأ انيمـف
ـ قَا،نيين ان ا ــام قــال :ال ـ ى اا ــأ ،بعــهلل ان قااــا امري ـ  ،فبــرج ااعــاب
فاقــي ااريــاس قــهلل ــال بمــف ااــ،ا ي فقــال( :ا ــن تر ــهللالن فقــاا،ا :نير ــهلل هــلا ابــن
()6
اخل اب االي ص رت ،قال :ال ى اا ه فِكِر ،اارياس).
*****
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111 ،111/4؛ القهلل ال ة اا با ي ما ت هلل ايزا مريما ،القهلل
يرس عهللال احباث عن ا سر عمر بن اخل اب الاارالا اس اا،ا ال ف ما.
( )4من الا جل اا با ي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب ا سر عمر بن اخل اب ،ج.411/1
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،فَك اا ا ي ،ج.416/41
( )1ابن عهلل ،اا قاس ،ج.114/1
( )1اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب ا سر عمر ،ج.414/1
( )6اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب ا سر عمر ،ج.414/1

()4

مــن عريــا قــر ل ار ــ،ل اهلل  فقــهلل طا ــ،ا مريــه آ ــجل حــهلل الها اــه ،ح ــث
ـــ،ل اهلل  ان ـــر مف آ ـــجل فـــرت اهف ااقمـــر ءـــقل حَـــب االا حِــرُا

( ـــرتا،ا
()4

ب ريمما).

القهلل الض اا بـا ي ة صـح حه ة وَـاب ااغـا ي (بـاب انيشـقاق ااقمـر)،
الاال ف ه عهللال احا ـث عـن انيشـقاق ااقمـر ،المريمـا الا ـجل ع ـهللاهلل بـن مىـع،
 قال( :انيشق ااقمر الان مـ ااـري  دريـب فقـال :اءـمهللالا الته ـ فرقـجل
()1

اــ ،او ــى))1(،القــال بعــض ااعامــا انيمــا احــهللى اآل ــاس عاــب قــرب ااىــاعجل،
القهلل حهللث ة من ااري .
ال رى اايفىرالن ان تاأ احلهللث ه ،اا،ا

ة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [ااقمر].
المــ اليــــــ ،هــــــله اآل ـــجل اا،اضـــحجل فــ ن مشـــروي مكـــجل ا ـــَمرالا عاـــب
عريا هف.
القهلل تور

ا،ل ااريجا ان عاما اايفاأ خو،صأا بعهلل اوَشامل ااقمـر ة

حــسس فدــائ جل اوــهللالا( :ان ااقمــر وــان قــهلل انيشــق ة ــ،ر مــن األ ــار ثــف
( )4الض اا با ي ة صح حه ،وَاب اارياق  ،باب تال ااشرول ان ـر مف ااـري  آ ـجل
فرت اهف انيشقاق ااقمر ،ج.416/1
( )4الاه اا با ي ،صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب انيشقاق ااقمر ،ج.411/1
( )1الاه اا با ي ،صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب انيشقاق ااقمر ،ج.411/1
( )1تيفىي ابن وعي ،ج.4111/4

ااَحف ،بهللا ى متزقاس ط ،اجل يـهللًّا ال ـائرال ،اي عم قـجل ة يىـف ااقمـر تـ اال
اعماقمــا بــل عــهللال م ــاس مــن األمَــا اىل اوعــر مــن ااك اــ ،م ـ  ،ال ــ اال
عرضما بل نيو و ا ،م المخىجل و ا ،م اس ،المتَهلل ا ـاس مـن ااك اـ،
()4

م اس ة خ ،ل مىَق مجل اال مَعريجل).

الهـله معجـزال اا ـجل حىـ جل خا قـجل ااىـرين الااقـ،انيل )4(،حـهللث بـرتمر اهلل ة
عمهلل ،ل اهلل  ة هله اارحاجل ااك جل وغيها من ااعجزاس.
*****

( . )4اــ،ل ااريجــا  ،خــ،اطر ة مع ــجل خــا األني ــا حممــهلل  ،ب  ،444ل  1ــــ ااقــاهرال:
نيمدجل مور 4441ر.
( )4ااوهلل ااىابق.

()4

واني قر ل متا س اقىب اني،اع ااعق،بـجل الاإل ـلا اار ـ،ل  الاـن ـتمن
به اال هللاف عريه العن ات اعه ،القهلل يرب وى انيـ،اع األتى ،المـ تاـأ وانيـ
ااـــهللع،ال تريَشـــر بـــل ااقرءـــ ل ،الخريـــ خـــا ج مكـــجل ،بـــى قـــاال س اىل
()4
احل شجل ،ح ث ث ا سر ااريجاءي البعض ات اعه الاميانيمف بااري .
القهلل عزم قر ل عاب قَى ااري  ،فحرب عمه اب ،طاا عاـب ااـهللفاع
عريه ،الءا وه ة تاأ بري ،هاءف البري ،اا ا .
القــهلل الض ـ اا بــا ي بابأــا مســاه (بــاب تقا ــف ااشــرول عاــب ااــري ،)
التور ف ه حهلل عأا الاحهللأا توهلل احلا ثجل المكان الق،عما ،ح ث الى عن ابـي
هر رال  ،ان ااـري  قـال حـل ا ا حهري ريأـا(( :مريزاريـا ـهللأا ـــ ان ءـا اهلل ـــ
()1
خُ مل ُ بين وريانيجل ح ث تقامس،ا عاب ااكيفر)).
ال هللال انيه نيَ ججل اادغ،ل الااب،مل عاب اار ،ل  فقـهلل اضـ ر ااـهللافع،ن
عريـــه اىل ااَجمـــ ة ءِـــ ملع بـــين هاءــــف )1(.الة هــــله األثريـــا ايَمـــ عمــــا
ااشــرول ة مكــجل ،التاــأ ة ااىــريجل ااعاءــرال مــن اا ععــجل )1(،الائَمــرالا ف مــا
ب ـريمف عاــب ان كَ ـ،ا ب ــريمف عقـهللأاَ ،عاهـهللالن ف ــه عاــب مقاطعـجل بــين هاءــف
الاا اـ ـ المـــن قـ ـ معمـــف ة ااـــهللفاع عـــن اار ـــ،ل  ،الوـــان ف ـــه ان ال
ـ،ل اهلل  ة ااشـع ،

( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،ـجل مـن اا قـاس ،التوـر حوـا قـر ل
ج441/4؛ الابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج ،11/4خل ااوح يفجل.
( )4اني ر :ااجرال اىل احل شجل ،من هلا ااكَاب.
( )1اا با ي ،صـح حه ،وَـاب مرياقـ األنيوـا  ،...بـاب تقا ـف ااشـرول عاـب ااـري ،
الاخل ما ااذ من عاب او ى الا تيف عن مى ى ااا  ،ج.416/1
الخ بين وريانيجل :ه ،خ مريب البـه مىـجهلل مريـب ااشـم( ،حممـهلل ءـراب ،ااعـا األثـيال
ة ااىريجل الااىيال) ،ب .444
( )1ااىم اي ،اارالن األني  ،ج.441/4
( )1اني ر  .اورر ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .414

ريكح،ا اا مف الال هريكحـ،هف ،الال
مريمف صاحأا ابهللأا حَب ىام،ا

عـ،ا مـريمف ءـ أا الال َـاع،ا ،الال ق اـ،ا

،ل اهلل  اا مف ا قَاـ،ه ،القـهلل وَ ـ،ا تاـأ

ة صــح يفجل عاق،هــا ة يــ،مل ااكع ــجل ،ة حماالاــجل مــريمف إلوىــابما ءــرع جل
الاع ائما ق،ال ترييف ل جل بل قـر ل الاحسفمـا القـهلل تهوـر ان تاـأ ة القـ خـرج
ف ه ااىام،ن اىل احل شجل ،ال ا س اعهللا هف بعهلل ااوح يفجل .القهلل ا ـَمرس هـله
ااقاطعــجل ثــسث ــري،اس )4(.الاءــَهلل اوــ،ع الاألتى ،ال ا س احلايــجل ة ااىــامل
التالي حف اار ،ل  الااهللافعل عريه.
القهلل اض ر احملاصُرالن ااقاطِع،ن اىل اوى ال ق ااشجر الاواـ ،مـن ءـهللال
احلايــجل ،الوــان ة بــين اا ا ـ الهاءــف مح ــجل فعــَمف ااــهللخ،ل م ـ اار ــ،ل
الااــتمريل ة هــلا احلوــا الهــله ااقاطعــجل عــهللا ابــا ا ـ  )4(،ااــلي وــان م ـ
ااشــرول مشــا ووا ة اتى ااــري  ،بــى دــا قَاــه اــ ،ا ــَ اع ،الوــان
اخل،مل عاب ح اال اار ،ل  خـسل احلوـا قائمأـا ،الاـلاأ حـرب عمـه ابـ،
طاا عاب مَابعجل ـسمَه برييفىـه ،فكـان اتا نيـار اار ـ،ل ، ق ـه اح انيأـا
()1

ال ا مريه تغ ي مكانيه خش جلو ،عا ه من ااغِ اجل من قر ل.
القهلل عا

،ل اهلل  عاب قـر ل ،فحـهللث فـ مف جماعـجل حَـب اضـ رالا

اام َجل ،الواني قر ل عاـب قرياعـجل ان مـا اصـابمف وـان بـهللعا اار ـ،ل ،
فجا اب ،يف ان رياءهلل اار ،ل  ،فهللعا

،ل اهلل  بـه ،فكشـ اهلل

()1

عن قر ل ااعلاب.

( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )1اني ر :ععمان اخلم ق ،وري ،ااىيال ،ب .11
( )1اني ر . :اورر ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ج.411/4

الاثريا احلوا وـان افـرا مـن قـر ل مـن تالي حـف احملاصُـر ن ترتخـلهف
اارمحجل ف ق،م،ن بَمر

اا عار اامحاصُـر ن اـ سو بشـكى ـري .الوـان مـن

هــتال حك ـ ف بــن حــزار بــن خ ،اــهلل ،ح ــث واني ـ ار ااــتمريل خهلل ــجل 
عمَه ،اضافجل اىل آخر ن واني،ا هحما،ن اإلبى اح انيأا باا عار ف رتت،ن بما اـ سو
ة فـــف ااشِّـــع ف باعـــ،ن اخل ـــار ال ـــهللفع،ن ااـ ـ عي حممـ ـسو باا عـــار اخـــى
ااشِّـــع  ،القـــهلل وـــان هـــتال اا،اصـــا،ن ـــهللخا،ن ة نيـــزاع مــ ااوـــر ن عاـــب
ااقاطعــجل ،فيفــي ــ،ر مــن األ ــار تريــا ع حك ـ ف بــن حــزار م ـ ابــي يمــى بى ـ
()4

ا ال حك ف ء أا من ااقمك اىل عمَه خهلل جل .

البعهلل ثسث ريل م ن احلوـا تـسالر بعـض عقـس قـر ل ،الاتيفـق جمم،عـجل
مريمف عاب اومر ب اغا ااقاطعجل ،الم اا جل قـر ل بَمز ـق ااوـح يفجل ،الااعـ ،ال
عن مقاطعجل بـين هاءـف الات ـاع ااـري  ،الوـان عاـب اس هـتال اارافدـل
اامقاطعــجل اا ــاا ل ب اغائمــا هشــار بــن عمــرال بــن ب عــجل ،الوــان مــن اءــرامل
ااقـــ،ر ،فمشـــب اىل يـــال مـــن قـــر ل انيِــقُ مـــريمف ااىـــانيهللال الوـــره ااقاطعـــجل
(فا ــَعا مح ــَمف الانيىــاني َمف اــريقض ااوــح يفجل ،الاخلــرالج مــن هــلا ااَعاقــهلل
اا ا  ،الاا وـاني،ا مخىـجل ايَمعـ،ا التعاقـهللالا عاـب نيقـض ااوـح يفجل) )4(.القـار
هــي بــن ام ــجل الامــه عاتكــجل بريـ ع ــهللاا ا ة نيــا ي قــر ل القــال ( :ــا اهــى
مكــجل انيرتوــى اا عــار النيا ـ ق ااع ــاب البريــ ،هاءــف هاكــب ،ال ه ــاع الال هَــاع
()1

مريمف ،الاهلل ال اقعهلل حَب تشق هله ااوح يفجل اا ااجل).

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/4؛ حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.164/4
( )4اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .411
( )1اني ـــر :عريـــ،ان ااىـــم اي ة ااـــرالن األنيـ ـ  ،ج441/4؛ الابـــن ـــعهلل ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل مـــن
اا قاس ،ج.44/4

الحــاالل ابــ ،يمــى ياه ـهللأا مري ـ نيقــض ااوــح يفجل ،اكــن اصــحاب اايفكــرال
()4

ا ،ا ة احلهلل ث ،فقال اب ،يمى ق،اَه ااشـم ،ال(( :انيـه ألمـر قدـي با ـى)).

القار اا عف بن عـهللي بـ خراج ااوـح يفجل مـن ااكع ـجل ا شـقما ،ف،يـهلل ا ِأل ُضُـ ِجل
قــهلل اواَمــا اال (بامســأ اااــمف) )4(.الوــان ااــري  اخــل ابــا طاا ـ  ،بــلاأ
الب ا ااوح يفجل الما ف ما مـن اـف ،العـا اار ـ،ل  المـن معـه اىل ح ـاتمف
ااعا ــجل ال ــذ اجملَم ـ ااكــي ،النيش ـ ،ا ة ااَجــا ال ب عأــا الءــرا أ ،الا ــَغري،ا
بــلاأ بعــهلل ان وــاني،ا مهريعــ،ا مريــه ،الم ،ـ عا ـ مف ايــرا اس صــا مجل اعــزاف
()1

اقَوا ًّا الايَماع ًّا المعريًّ ،ا من اهى مكجل.

*****

( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/4
( )4اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4

()4



واني ار ااتمريل خهلل جل  نيعف اازاليجل الااواح جل الاا،ا جل الااع ريجل
ااري  ،الا َه دااا ،الاعانيَه برييفىما ،االل من آمن به الصهللقه ،نيعف
اازاليجل خلي اخلاق  .القهلل ضرب اهلل معسو ة ااقرآن ااكر ف ا عض
الياس األني ا خهن ا الايمن ــ دىاعهللال اعهللائمف الاا،ق،مل م ااشرول،
الا ق خب انيجل الي جل ــ ،وما قال ــ تعاىل ــ ( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ) [ااَحر ف] .اما
خهلل جل  فمي نيعف اازاليجل ،اثريب عا ما ،ل اهلل  فقال ة احلهلل ث
االي الاه عاي بن ابي طاا (( :خي نيىائما مر ف بري عمران الخي
نيىائما خهلل جل بري خ ،اهلل)) )4(.العن عائشجل  قاا ( :ما رس عاب امراال
ااري  ما رس عاب خهلل جل ،هاك ق ى ان َزاليين ،اا وري امسعه
من قو  ،الان وان ا لبك ااشاال
لورها ،الامره اهلل ان شرها ب
ف مهللي ة خسئاما مريما ما ىعمن) )1(.وما الى اب ،هر رال  قال( :اتب
يل ى ااري  فقال :ا ،ل اهلل هله خهلل جل قهلل اتَأ معما انيا ف ه ا ار
اال طعار اال ءراب ،ف تا هي اتَأ فاقرا عا ما ااىسر من بما المين،
()1
البشرها ب ة اوريجل من قو ال صب ف ه ال ال نيو ).
واني

اليَه اا،ح هللال حَب مات  ،الار االال ه البرياتـه ،احىـن ااريىـا خهاقوـا

الاح ـ من ار ــ،ل اهلل  ،فع ـ عريــه وــعيأا مــن األتى برييفىــما ،البَ،ي ممــا
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج( ،141/4الفاال ابي طاا الخهلل جل).
( )4صح ك اا با ي ،وَاب اارياق  ،باب تزال ا ااري  خهلل جل الفداما  ،ج.414/1
( )1صح ك اا بـا ي ،وَـاب اارياقـ  ،بـاب تـزال ا ااـري  خهلل ـجل الفدـاما  ،ج 414/1ـ ـ
.414
( )1صح ك اا با ي ،وَاب اارياق  ،باب تزال ا ااري  خهلل جل الفداما  ،ج.414/1

ا رياتمــا  ،ومــا ءــا م اقا بهمــا ة ااــهللفاع عــن ااــري  ،ا ضــا أ اــا ،الاــا
()4

عرف،نيه مريما عن صهللق ااري الحىن عشرته.

الة ااعــار ااعاءــر مــن اا ععــجل ااري  ،ــجل )4(،ت،ف ــ ار ااــتمريل خهلل ــجل بريــ
خ ،اهلل  ،الوان  اض أا عريما حم ًّـا اـا ،مه شـرها باوريـجل ة اوعـر مـن
م،ض القهلل واني الفاتما ة ااعار االي ت،ة ف ه عمه اب ،طااـ  .الوـان خـي
()1
مهللاف عن ،ل اهلل  ،الالاأ مسي هلا ااعار عار احلزن.
()1

القهلل االع األمجل عاب ان خهلل جل  خي نيىا ااري  الة وىِّ خـي.
القهلل وان اار ،ل  الف ًّا اـا بعـهلل الفاتمـا ،فقـهلل وـان ـهللع ،اـا ال ـلورها
خبي ال وى تالي قرابَما الص،حي اتما ،الح ريما ا ر اب ،ااعاب بـن اارب ـ الج
ري بري ااري ة زالال بهلل ا ا ري قس ال اههللتما اا امما خهلل ـجل فـهللا أ
ازاليمــا ،فامــا اى ااــري  ااقــس ال تــلورها ال ق اــا قــجل ءــهلل هللال ،القــال
()1
ألصحابه(( :ان ا َف ان ت اق،ا اا ا يها التر الا عا ما قس تما فـافعا،ا))،
الا ـــَجاب ااوـــحابجل  .الوـــان  ا ـــجل ة األ ب ال ،يـــه امـــرأا ،اىل
اصحابه اال ن فعا،ا ما هح الان كن طا تاأ.
القــهلل ال ان امــراال مــن صــ،حي اتما يــا س اىل ااــري  ة ااهلل ريــجل ،فرتق ــى
عا ما الاحىن اقا ها ال رتل عن اح،ااا ،فاما خري قاا عائشـجل  ،القـهلل
عرف ااى الاحى بشي من ااغـيال :تق ـى عاـب هـله ااعجـ ،هـلا اإلق ـال
()6
فقال (( :انيما واني ترتت ريا مان خهلل جل الان حهىن ااعمهلل من اإلميان)).
( )4اني ر :الاج اار ،ل  من خهلل جل  ،من هلا ااكَاب.
( )4اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4
( )1ااوسبي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.161/4
( )1حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.611/4
( )6الاه احلـــاوف الاا مقـــي ،حممـــهلل ابـــ ،ءـــم جل ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج144/4؛ الاني ـــر :ترالـــجل
خهلل جل ،من هلا ااكَاب.

انيَم ااقاطعجل الااغَما قر ل بيفعى تالي اادمائر مريمف ،العـا اار ـ،ل 
المن معه من ق،مه اىل احل ـاال اا

ع ـجل ة جمَمـ مكـجل ،الاطمـرتن ابـ ،طااـ

اله ،ااهللاف اارئ ق عن ااري  وعيأا بعهلل ااغا ااقاطعـجل ،الاكـن ااَمهلل ـهلل
حل اال اار ،ل 

َ،ق .
()4

ق ى الفاال ابي طاا مرن الاءَكب ة ااىريجل ااعاءرال من اا ععجل،
الوان اار ،ل  مشيفقوا عا ه اع أا ا اه ا سر الاخلي ،مريل م ععه،
َ،ق عن مىانيهللال
تمن ال عان ا سمه .الة اا،ق نييفىه
الاكريه
اار ،ل  ال عمه الاا،ق،مل معه المحا َه الى اا با ي ((ان ابا طاا اا
حدرته اا،فاال خى عا ه ااري  العريهلله اب ،يمى فقال :ايمل عُفِّ قى :ال ااه اال
اهلل وامجل احاجن اأ بما عريهلل اهلل)) ،فقال اب ،يمى الع هللاهلل بن ابي ام جل :ا
ابا طاا اتر عن ماجل ع هللاا ا  ،فاف زاال كامانيه حَب قال آخر ءي
واممف به ه ،عاب ماجل ع هللاا ا فقال ااري (( :أل َغيفرن اأ ما انيه
عريه)) )4(،فريزل ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ) [ااَ،بجل] ،النيزا  ( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
()1
ﮛ ﮜ ﮝ) [ااقو ].
التهور ان ابا طاا

عا ااري

 اليَماع م مشروي مكجل ،فقال :ا

ا بن اخي ان هتال اءرامل ق،مأ ايَمع،ا اأ ا ع ،م الا رتخلالا مريأ ،فقال
( )4اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4
( )4اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب اارياق  ،باب قوجل ابي طاا  ،ج.416/1
( )1اني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4144/4

،ل (( :نيعف وامجل تع ،ني ما متاك،ا بما ااعرب التهلل ن اكف بما
ااعجف)) ،فقال اب ،يمى :نيعف الاب أ العشر واماس قال (( :تق،ا،ن ال ااه
اال اهلل ال اع،ن ما تع هللالن من النيه)) ،فويفق،ا برت هلل مف ثف قاا،ا :اتر هلل ا
حممهلل ان قعى اآلاجل ااوا الاحهللأا؟ ان هلا اشي عهجاب ،ثف قال بعدمف
ا عض :انيه الاهلل ما هلا ااريى دع كف ء أا مما تر هللالن ،فاني اق،ا
الامد،ا عاب ن آبائكف حَب حيكف اهلل ب ريكف الب ريه ،ثف تيفرق،ا فقال
اب ،طاا ار ،ل اهلل  :الاهلل ا بن اخي ما ا َأ رتاَمف ء وا )4(،النيزل

ة تاأ ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ) [ب].

()4

القــهلل وــان ااــري  حم ًّــا اعمــه مشــيفقوا عا ــه ،ــرى معرالفــه ال شــكر اــه
الق،فه اىل ياني ه ،ال ـهلل م ان ال مريقـل مـن ااريـا ألي وـان اال ءـما ال ان ال ااـه
اال اهلل ،الوان  حر وأا اءـهلل احلـرب عاـب ان ق،اـا ابـ ،طااـ  ،الاكـن
حد ،ابي يمى الامعااه من ء اطل اون الترتو هللهف عاـب ماـجل ع ـهللاا ا ،
ح ـــث

ـــزاال كامانيـــه حَـــب قـــال آخـــر ءـــي واممـــف بـــه هـــ ،عاـــب ماـــجل
()1

ع هللاا ا .

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج141/4؛ الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .444
( )4اني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4644/4
( )1من حهلل ث اا با ي ،باب قوجل ابي طاا  ،ج.411/1

الماس عاب تاأ فحزن ااري

 حزنيأا ءهلل هللأا ،القال(( :أل َغيفرن اأ ما

انيه عن تاأ)) فريزل ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [ااقو ] ،الق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ) [ااَ،بجل] ،القهلل اى بعض ااعاما ان
اآل جل

تكن ة ابي طاا  ،الان صك تاأ فم ،نيمي عار عن اال َغيفا ان

ماس عاب ي اإل سر ،الا ،واني،ا االىل قرابجل اار ،ل  ،الهلا الاضك من
اآل جل.
الحيــاالل اا ـ عض اث ــاس ا ــسر ابــي طاا ـ حم ــجل ة عا ـي  ومــا ــرالن.
الحم جل عاي الاي جل عاب األمجل ال عأا الحم جل اار ،ل  مقهللمجل عاـب تاـأ ،الال
تدا ب ريمما ،الم تاأ ف نيريا نيعاف بس ءأ ان ابا اـ عـهللال هلل الار ـ،اه ،ال
در اار ،ل  تاأ ،ال

در عاي بن ابي طاا  ،فم ،عمه ،ومـا ان ابـا

طااـ عـف اار ـ،ل  ،الاليـ ،احا ـث صـح حجل اـهللى اا بـا ي ال ـيه تت ـهلل
عهللر ا سر ابي طاا ال دي امي ااتمريل عاي  الما اـه مـن مكانيـجل عريـهلل
اهلل العريهلل ااىامل اىل ،ر ااق امجل.
فااشـــرم حـــهلل فاصـــى ة ااقرابـــجل ،ال مـــهلل عا ًّـــا  قـــ،ل ـــي تاـــأ اال
لور ا سر اب ه .ال فـاع ابـي طااـ عـن ااـري  ـي جمحـ ،الال مريكـر،
اكــن ايــر اآلخــرال مقــرالن باإلميــان بمــا الاإلميــان بــاهلل ال ــ،اه ،الان وــان
هريام ما هللل عاب توهلل ق ابي طااـ بـااري  ،اال ان عـهللر ني قـه بااشـما ال
الاصرا ه عاب ماجل ع هللاا ا الهي ااشرم حَـب آخـر حل ـجل ة ح اتـه دَابعـجل
من األءرا  ،الء اطل اإلنيـق العاـب ا ـمف ـــ ابـ ،يمـى ـــ قعـى ابـا طااـ ة
ص ع هللاا ا وما قال ،الاعى ااع اس بن ع هللاا ا  ،اله ،عف

ـ،ل اهلل

 الاخ ،ابي طاا ا م هلا األمـر الاليـه ـتاالو ار ـ،ل اهلل  ،فقـهلل الى
اا بــا ي عــن ااع ــاس  قــال :ااــري ( :مــا ا ري ـ عــن عمــأ ف نيــه وــان
حي،طأ ال غد اأ ،قال :ه ،ة ضحدا من نيا الا،ال انيا اكان ة ااـهلل م
()4

األ يفى من ااريا ).

القهلل نياقل ابن حجر اا،ض،ع ة اايفَك الة اإلصابجل ،الا َيفان ة تاأ.
الهريا البهلل من ااَرتو هلل مرال اخرى ان مريزاجل عاي  ة قا،ب ااتمريل

ع مجل العريهلل اهلل اه من ااكانيجل ما ان ز هلله اال ريقوه عهللر اميان اب ه ( ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ) [ااهللثر] .المن ااعرالمل ان ااقرآن ااكر ف حتهللث عن
الااهلل ابراه ف  انيه وان من عَاال ااكيفر ة مانيه ال

دره ء أا ،فعاي

 معاه معى ابراه ف  ة هلا اا،ق االي قال اهلل ف ه ( :ﭸ ﭹ
ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [ااَ،بجل] ،الاحلهلل ث ااعامي عن م،ق ابي
طاا الالفاته ال رياقض حم َريا آلل اا

الااري  العاي  ،الهي يز من

ريريا الح ريا اف.
اقــهلل وــان ابــ ،طاا ـ مىــانيهللأا اار ــ،ل  ،الد،تــه خ ـ

عــف ااــري 
()4

الضع مرياصراله التزامن تاأ م الفاال خهلل جل فىمي عار احلزن.
*****

( )4اا با ي ،صح حه ،باب قوجل ابي طاا  ،ج.411/1
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج146/4؛ ععمان اخلم ق ،وري ،ااىيال ،ب .14 ،14



اا ائ ثانيي مهلل ريـجل حجا ـجل ،الاحـهللى ااقـر َل اااـَل اءـا اا ممـا ااقـرآن

ااكر ف ة ق،اه ــ تعاىل ـــ( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ) [اازخرمل] ،اقرب ااهللن اىل مكجل الاوعرها اتواالو بما.

وــان اهــى مكــجل مريــل ااعوــر اوــاهاي َماكــ،ن بمــا ااــزا ع الاا ىــاتل
ال َ،يمـــ،ن اا مـــا ة ااوـ ـ  ،ـــرت ذ اهاـــما برتهـــى مكـــجل بـــرالابذ ااريىـ ـ
الااواهرال العسقاس ااقربب اضافجل اىل ااَ ا ل ااَجا ي طـ،ال ااىـريجل )4(،ال قـ
بقربما ،ق عكا  ،ح ث وان اار ،ل 

عا ه ق ى اا ععجل البعهللها،

الوــان عــرن ف مــا ع،تــه النييفىــه عاــب ااق ائــى مريــل اومــر بااـهللع،ال )4(.البعــهلل
ــ،ل اهلل  حَــب

الفــاال خهلل ــجل  العمــه ابــي طااــ  ،اءــَهلل األتى عاــب

ضـــاق عا ـــه مكـــجل .القـــهلل فقـــهلل ااىـــريهلل الاازاليـــجل ،ومـــا وـــان وـــعي مـــن
()1

ااوحابجل قهلل هايرالا اىل احل شـجل ،فـ مف اار ـ،ل  اليمـه اـ ،اا ـائ ،

ح ــث ق اــجل ثق ـ  ،حتـ ذ بمــا هــ،ا ن .القــهلل صــاح ه ة هــله اارحاــجل ــهلل بــن
حا ثجل م،ىل
الاــا الصــى

()1

،ل اهلل  الصاح ه الااوق اارياس به .

ــ،ل اهلل  اىل اا ــائ وــان ههللفــه ااــهللع،ال ،فقابــى ثسثــجل

يـــال مـــن اءـــرامل ثق ـ ـ

عـــاهف اىل اهلل ،العـــرن عاـ ـ مف اإل ـــسر ،الان

رياصــراله  ،امــا األالل فمــ ،ع ــهلل ــا ا ــى بــن عمــرال بــن عمــي فــر  ،عا ــه ًّا
ق حأــا ،الوــان ممــا قــال اــه :هــ ،ميــرل (ميــزق) ث ــاب ااكع ــجل ان وــان اهلل
( )4اني ر :اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.1/1
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .441
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4
( )1ااوهلل ااىابق ،ب .4414

ا ــاأ .الااعــانيي اخــ،ه مىــع ،قــال :مــا اليــهلل اهلل اح ـهللأا ــيم ر ــاه؟! الامــا
فقال :الاهلل ال اوامأ ابـهللأا ،اـ ن وريـ

ااعااث فم ،اخ،هف ح

ـ،ل اهلل

 ألني ـ اع ــف خ ـرأا مــن ان ا عا ــأ ،الا ـ ن وري ـ تكــلب عاــب اهلل مــا
ــ،ل اهلل  مــريمف المــن مرياصــرتمف ،الوــره ان

ري غــي ان اوامــأ ،ف ـ ق

ا ـ ااريــاس هــف ف قاــهللالهف ة اتى ااــري  ،القــال اــف(( :اتا فعاــَف تاــأ
فاوَم،ا عريب)) ،خش جل مـن اتى اآلخـر ن ،اكـريمف
ال

كَيفــ،ا بــاار ااى ـ

ااـــل ن اخـــلالا َ عـــ،ن
باحلجا ال ،حَب م

وـلالا ال

كَمـ،ا

فــرت رالا باار ــ،ل  ااىــيفما الااو ـ ان الااع ــهلل
ـــ،ل اهلل  ىـ ـ ،نيه ،ال رمـــ،ن قهللم ـــه ااشـــر يفَل

قهللما

،ل اهلل  ،ال ال ااهللر عاب نيعا ه ،المعه هلل

ابن حا ثجل هللف عريه ال ىَق ى احلجا ال برييفىه ،حَب ءهـا ،اليمـه  ،الاضـ ر
اار ،ل  الص اح ه ان اجرت اىل حـائذ ـــ مز عـجل ـــ اعَ ـجل الءـ جل ابـين ب عـجل،
الهما من مشروي مكجل ااتت ن ار ـ،ل اهلل  ،الاعاـه ُـ ،رههما مـا ا ـا مـن
اصابجل اار ،ل  ،الما الق من اتى اهى اا ائ .
الياق

،ل اهلل  المعه هلل بـن حا ثـجل حتـ

ـى ءـجرال ىـ حيان مـن

عريا ما حهللث اما ،الت،يه اار ،ل  بهللعائه ااشـم(( ،اااـمف اا ـأ اءـك،
ضع ق،تي ،القاجل حـ ايت ،الهـ،انيي عاـب ااريـاس ،ـا ا حـف ااـرامحل انيـ

ب

ااىَدـــعيفل الانيـ ـ

بـــي اىل مـــن تُكِاـــين؟ اىل بع ـــهلل ـــَجممين؟ ار اىل عـــهللال

ماكَه امري؟! ان

كن بأ عاي د فـس ابـااي الاكـن عاف َـأ اال ـ

اــي ،اعــ،ت بريــ ،اليمــأ ااــلي اءــرق اــه اا امــاس ،الصــاك عا ــه امــر ااــهللني ا
الاآلخــرال مــن ان تريــزل بــي د ـ أ ،اال حيــى عاــي ــب أ ،اــأ ااعَ ــب حَــب
()4

ترضب الال ح،ل الال ق،ال اال باهلل)).
( )4اني ر:

ر ا ااهللعا الاحلكف عا ه عريهلل ااوسبي ،ة ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4

القهلل يا سر نيورانيي عمـى البريُـيمل ءـ جل ة ااز عـجل ـــ ال ىـمب (عـهلل،اس) ـــ
من عريـ اىل اار ـ،ل  ف،ضـعه بـل ـهللي ـ،ل اهلل  فقـال
يا بق
اار ،ل (( :بىف اهلل اارمحن اارح ف)) ثـف اوـى ،فانيـهللهل عـهللاس الني ـر
اىل ااري  القال الاهلل ان هلا ااكسر ما ق،اـه اهـى هـله ااـ س  ،فقـال اـه
،ل اهلل  :المن اي اا س اني ؟ الما ريـأ؟ قـال عـهلل،اس نيوـرانيي مـن اهـى
ني ري،ى ،فقال (( :من قر جل ااريى ااواو ،نيق بن مَب؟ فقال عهللاس :المـا
هلل أ ما ،نيق بن مَب؟ فقال  :تام اخي وان ني ًّـا الانيـا نيـ ٌّ)) ،فرتوـ
عهللاس ق ى اس ،ل اهلل .
وــان ابريــا ب عــجل راق ــان اا،قـ فقــال احــهللهما ا خــر :امــا سمــأ فقــهلل
افىهلله عا أ ،فاما يا هما عهللاس قاال اـه :ـا عـهللاس مـا اـأ تق ـى اس هـلا
ااريى ال هلل ه القهللم ه؟ قال عهللاس :ا هللي ما ة األ ن خـي مـن هـلا ،اقـهلل
اخلنيــي بــرتمر ال عامــه اال نيـ  ،فقــاال اــه :الحيــأ ــا عــهللاس! ال وــرفريأ عــن
()4
ريأ ف ن ريأ خي من ريه.
القــهلل اخــل  اا ر ــق عائـهللأا اىل مكــجل ،الة قــرن ااععااـ فـ  ا ــه
فراى حابجل ا اَه ف تا يل ـى  ريا ـه ((ان اهلل قـهلل مسـ قـ،ل ق،مـأ اـأ
الما الا عا أ ،القهلل بعث اا أ ماأ او ال ال ـاف عاـي ،ثـف قـال :ـا حممـهلل ان
اهلل قــهلل بعــعين اا ــأ الانيــا ماــأ او ــال اَــرتمرنيي بــرتمرم ممــا ء ـ ان ء ـ
اط ق ـ عا ـ مف األخشُ ـ ملن)) ،فقــال (( :ا يــ ،ان خي ـرهج مــن اصــسبمف مــن
ع ــهللاهلل الحــهلله الال شــرم بــه ء ـ أا)) )4(،اقــهلل وــان  ح مأــا برتمَــه ريَ ــر
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج144/4؛ ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4
( )4اني ــر :صــح ك اا بــا ي ،وَــاب بــهلل اخلاــق ،بــاب اتا قــال احــهللوف :آمــل الااسئكــجل ة
ااىــما ف،افق ـ احــهللاهما األخــرى يفــر اــه مــا تقــهللر مــن تني ــه ،ج11/1؛ الصــح ك مىــاف،
وَاب اوما الااىي ،باب ما اقب ااري من اتى ااشرول الااريافقل ،ج.414/1

ت،بَمف اال اي االو اخرى موهللقجل من اصسبمف.
الاـــا الصـــى

ـــ،ل اهلل  اىل مكـــجل حـــاالل ااشـــرو،ن مريعـــه مـــن خ،اـــا،

الت،يق  مريمف ءرًّا ،ف عث اىل اا عف بن عهللي ان

يه ،فقـال :نيعـف .فـله

اار ــ،ل  اىل ب َـــه النيــار عريـــهلله الخــرج معـــه ة ااوــ ا  ،المعـــه بريــ،ه ،مَقاـــهللال
ااى ،مل ،القال اا عف ااق،ر :انيا جمي حممـهللأا ف ـامل اار ـ،ل  الهـ ،ة يـ،ا
اا عــف الااقــ،ر ال ىــَ ع،ن ان خييفــرالا تمَــه ،الاــلاأ اثريــب اار ــ،ل  عا ــه
خـيأا ،اــا يــا ابريــه يـ ي ة فــهللا ا ــرى بــهلل القــال(( :اــ ،وــان اا عــف ح ًّــا ثــف
()4

وامين ة هتال ا وَمف اه)).

الة ع ،ال اار ،ل  من اا ائ مر بريباجل ،الهي الا س بل مكجل الاا ائ
عاب مىيال ،ر من مكجل ة تاأ اازمان اما اا ،ر فمي اقى بكعي الال تكا
تز هلل عن عشر ن ق قجل ـ بااى ا ال ـ الاهلل اعاف ،فقار  من ااا ى َمجهلل
وعا ته ،فمر به نييفر من اون فىمع،ا مريه ااقرآن فاما انيورف،ا الاّ،ا اىل

ق،ممف مريل ن القهلل آمري،ا الاياب،ا )4(.الف مف نيزل ق،ل اهلل ـ تعاىل ـ ( :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ) [األحقامل].

()1

الهلا ال رييفـي ا ـَماع اوـن اار ـ،ل  ق ـى هـله احلا ثـجل اال بعـهللها .المـن
( )4اني ر :اا ست ي ،انيىاب األءرامل ،ج411/4؛ الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .446
( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.444/4
( )1اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج 4141/4؛ تيفىي اا لي ،ج.411/44

َحـهللث عـريمف ،الال عـن مسـاعمف ااقـرآن اال بعـهلل ان

اارايك ان اار ،ل 
()4

نيزا عا ه هله اآل اس.

*****

( )4اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج .4141/4

اإل را الااعراج( )4من األحـهللاث اامم،ـجل الااكرامـاس اخلاصـجل بري ريـا حممـهلل
 .الاعى تىم جل  ،ال من  ،ااقرآن ااكر ف (باإل را ) ،الال ال وف هائـى
مـــن األحا ـــث حـــ،ل احلا ثـــجل ا ـــى عاـــب اهم ـــجل احلـــهللث المكانيَـــه ة ح ـــاال
اار ،ل  ،الة ااري ،ال الاار ااجل.
فاإل را هـ ،تهـاب اار ـ،ل  مـن ااىـجهلل احلـرار دكـجل ااكرمـجل اىل
ااقهللس ة يز مـن ا اـجل ،ال ي،عـه ،ة ااا اـجل نييفىـما

ااىجهلل األقوب ة ب

()4

ب ر قجل معجزال الحمهلل ال.

الااعــراج هــ ،ااوــع ،بــه  مــن ب ـ ااقــهللس ،الااعــرالج بــه اىل ااىــم،اس
ااى ـ  ،ال َــه مــن آ ــاس اهلل ااكــلى ال ي،عــه اىل ب ـ ااقــهللس ة ااا اــجل
()1

نييفىما.

الاإل را ف ه بذ بل ب

اهلل احلرار ة مكجل الااىـجهلل األقوـب ة ب ـ

ااقهللس الا ت ـال ااـري  دـن ـ قه مـن األني ـا  الا ت ـال عـ،ال ااَ،ح ـهلل
اايت يا بما بهللع،اس من

قه  ،فاارب الاحهلل الااهلل ن الاحـهلل الاصـى اا شـر

الاحهلل ،قال ـــ تعـاىل ـــ ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ )

( )4اايفِّ ـ ااعهلل ــهلل مــن ااكَ ـ الاار ــائى حــ،ل احلــهللث قــهللميأا الحــهلل عأا ،الال ال ااكــعي مريمــا
ج ،طوا.
اني ــر :اايفمــرس ااشــامى اا ـ اث ااعربــي اإل ــسمي ،ااب ــ،ل ااىــيال الااــهللائك ااري  ،ــجل ــــ
عمان ،األ ن :مت ىجل آل اا .
( )4اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج11/4؛ ابن حجـر ،فـَك اا ـا ي ،ج11/41؛ الممـهللي ق
اهلل ،ب 411؛ ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4
( )1اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 444؛ ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.441/4

[اإل ــرا ] الااــهللمل الاحــهلل ،قــال ــــ تعــاىل ــــ( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) [األعرامل].

القهلل نيو اآل اس عاب اإل را ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ) [اإل را ].
المــن اا،اضــك ان اإل ــرا يىــهلله ال الحــه  ،الاــ ،وــان بــاارال فقــذ اــا
احَــاج األمــر اىل يــهللال م ـ ااشــرول الااريكــر ن ،بــى هــ ،باوىــهلل الااــرال
اري ه ااو يفب  ،المن محجل اهلل ـــ تعـاىل ـــ ان اآل ـاس بـهللاس باحلـهلل ث عـن
تىـ ك اهلل الع  ،ــجل اار ــ،ل  هلل حَــب ال ــرتتي مَقِّــ،ل ا وــرمل األمــر عــن
م،ضعه )4(،اال خيرج ااري  عن بشر َه الع َ ،ه هلل اايت هي تكر ف عَـز
بــه ــــ صــا،اس بــي ال ــسمه عا ــه ــــ فمــ ،مــا يــا اال ا قــ ،ااريــاس اىل ع  ،ــجل
اا،احهلل األحهلل،ال ع

نييفىه الاارياس عاب تاأ .

بهللا ــجل اإل ــرا ح ريمــا وــان

ــ،ل اهلل  نيائمأــا ة ب َــه دكــجل ،فرتتــاه

يل ـــى  فرتخـــله اىل ب ـــر مـــزر فشـــق صـــهلل ه الطمـــر قا ـــه الحشـــي اميانيأـــا
الحكمجل )4(.الهلا ااشق ال رياة ءـقه ة مـراس يهـا )1(،الاحدـر اـه ااـلاق،
ابجل اا رعجل الحروجل جو،صجل ال عامما اال اهلل تعاىل.

( )4اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.441/4
( )4اني ر :صح ك اا بـا ي ،وَـاب مرياقـ األنيوـا  ،بـاب ااعـراج ،ج411/1؛ صـح ك مىـاف،
وَاب اإلميان ،باب اإل ـرا بر ـ،ل اهلل  ،... ج444/4؛ الابـن وـعي ،ااىـيال ااري  ،ـجل،
ج.11/4
( )1اني ر :حا ثجل ءق ااوهلل ة بين عهلل اثريا حدانيَه ف مف ال ر ا الا جل انيـق بـن مااـأ ،ة
ضاعجل ااري  ،من هلا ااكَاب.

ال و ه اار ،ل  ،المـا ان وـ
ب

ـ،ل اهلل  حَـب الصـى ـر عأا اىل

()4

ااقهللس.

الحل الصـى اار ـ،ل  اىل ااىـجهلل األقوـب بـذ ااـلاق ة احلاقـجل ااـيت
واني تربذ به األني ا  )4(.الهلا يز من عمى األ اب مـ ااَ،وـى عاـب اهلل
الاال فاالاق حت امر
الصاب

،ل اهلل .

،ل اهلل  وعَل ،ثف اتاه يل ى ب نيـا ن ة احـهللهما اـب الة

اآلخر مخر ،فاخَا  اااب ،فقال يل ـى (( :ههـهلل

اايف ـرال اال اصـ

()1

اايف رال ،اما انيأ ا ،اخلس اخلمر ،س امَأ)).

القهلل اال ابن ا ـحاق انيـه  اليـهلل نييفـرأا مـن األني ـا فـ مف ابـراه ف اخلا ـى
()1

الم ،ب الع ىب ة نييفر من األني ا قهلل الع،ا اه فواب بمف .

انيما ااوسال ة ح اال ااـري  ،الاهم َمـا اهلل ـه ،الة ح ـاال امَـه ،ح ـث ار،
األني ا بما ،وما ان فرضما التشر عما مخق مراس ة اا ،ر الااا اجل وـان ة
معرايــه  )1(،ال

ــَغي مــن الضــعما ءــي ة ااشــر عجل )6(،فا ــَمرس عاــب

( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )4من حهلل ث مىاف ة صح حه ،وَاب اإلميان ،بـاب اإل ـرا  ،...ج444/4؛ المـن الا ـجل ابـن
ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .444
( )1من الا جل مىاف ة صح حه ،وَاب اإلميان ،باب اإل را 441/4 ،؛ الاني ـر :ابـن هشـار،
ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/4
( )1اني ر :الا جل اا بـا ي ة صـح حه ،وَـاب مرياقـ األنيوـا  ،بـاب ااعـراج ،ج411/1؛ الابـن
ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .441
( )6ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/4؛ ابــن ابــي ء ـ جل ،ااغــا ي ،ب 441؛ الاني ــر :الا ــجل
اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب ااعراج ،ج411/1؛ ابـن وـعي ،ااىـيال
ااري  ،جل ،ج.444/4

تاــأ ال حيوــى ألي وــن مــن ا وــان اإل ــسر اال فرائدــه معامــا حوــى
ااوسال من هلا ااَشر .
ثـف عهــرج بر ــ،ل اهلل  اىل ااىــما  .القـهلل الضـ اا بــا ي ة صــح حه بابأــا
مساه باب ااعراج( )4اال ف ه حهلل عأا م ،الو عن انيـق بـن مااـأ  ،توـر ف ـه
معا،ماس جَوـرال عـن حاـجل اإل ـرا الااعـراج ،مـ ان تيفوـ ستما ة الا ـاس
اخرى وعيال.
((فقهلل الى اا با ي عن انيـق بـن مااـأ  :ان ااـري  حـهللثمف عـن ا اـجل
حلجملـر ،همدملـ ِجعا ات
حل ِـ ف ،ال دـا قـال :ة ا ِ
ا ريُ بـه ،قـال :ب ريمـا انيـا ة ا ِ
اتــانيي آسس فقِ ـهلل ،،قــال :المسعَــه قــ،ل :فش ـق ،،مــا بــل هــله اىل هــله ،فقا ـ
ااجا ال اله ،اىل يري  :ما عين به؟ قال :مـن ثغـرال اـره اىل ءـعرته ،المسعَـه
ق،ل من قوه اىل ءعرته ،فا َبرج قا  ،ثف ات ب ى من تهـ مماـ ،ال
اميا أنيــا فغىــى قا ـ  ،ثــف حهشــي ،ثــف اع ــهلل ،ثــف ات ـ بهللابــجل الن اا غــى الفــ،ق
احلما اب ض ،فقال اه اوا ال  :اله ،االاق ،فقال :ـا ابـا محـزال فقـال انيـق:
خ ْـ،ه عريـهلل اقوـب طرفـهِ ،فحهماـ عا ـه ،فـاني اق بـي يل ـى حَـب
نيعف دـ ُ
اتب ااىما ااهللني ا ف ا َيفَك ،فق ى :مـن هـلا؟ قـال :يل ـى ،ق ـى :المـن معـأ،
قال :حممـهلل ،ق ـى :القـهلل ا ـى اا ـه؟ قـال :نيعـف ،ق ـى :مرح أـا بـه فـريعف اجملـي
يــا  ،فيفــَك فامــا خاوــ فــ تا ف مــا آ ر فقــال :هــلا ابــ،م آ ر فىــاِّف عا ــه
فىام عا ه ،فر  ،ااىسر ثف قال :مرح أا باالبن ااواو الااـري ااوـاو ،ثـف
صعهلل حَب اتب ااىما ااعاني جل ،فا َيفَك ق ى :من هلا؟ قال :يل ى ،ق ى :مـن
معأ؟ قال حممـهلل ،ق ـى :القـهلل ا ـى اا ـه ،قـال :نيعـف ،ق ـى :مرح أـا بـه ،فـريعف
اجملــي يــا فيفــَك ،فامــا خاوـ اتا حي ــب الع ىــب الهمــا ابريــا اخلااــجل ،قــال:
( )4صح ك اا با ي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب ااعراج ،ج.411/1

هلا حي ب الع ىب فىاِّف عا ما فىـام فـر ،ا ،ثـف قـاال :مرح أـا بـاأل ااوـاو
الااــري ااوــاو ثــف صــعهلل بــي اىل ااىــما ااعااعــجل فا ــَيفَك ق ــى مــن هــلا قــال:
يل ى ق ى المن معأ ؟ قـال :حممـهلل ،ق ـى :القـهلل ا ـى اا ـه؟ قـال :نيعـف ،ق ـى:
مرح أا به فريعف اجملي يا فيفَك ،فاما خاوـ اتا  ،ـ  ،قـال :هـلا  ،ـ
فىاِّف عا ه ،فىام عا ه ،فر  ،قال :مرح أـا بـاأل ااوـاو الااـري  ،ثـف صـعهلل
بي حَب اتب ااىما اارابعجل فا َيفَك ،ق ى :من هلا؟ قال :يل ـى ،ق ـى :المـن
معــأ؟ قــال :حممــهلل ،ق ــى :القــهلل ا ــى اا ــه؟ قــال :نيعــف ،ق ــى :مرح أــا بــه فــريعف
اجملي  ،فيفَك فاما خاو اىل ا ق ،قال :هلا ا ق فىـاِّف عا ـه فىـام
عا ه ،فر  ،ثف قال :مرح أا باأل ااواو الااري ااوـاو ،ثـف صـعهلل بـي ،حَـب
اتب ااىما اخلامىجل فا َيفَك ،ق ى :من هلا؟ قال :يل ى ،ق ى المن معـأ؟،
قال :حممهلل  ،ق ى :القهلل ا ى اا ه؟ قال :نيعف ،ق ى :مرح أا به فريعف اجملـي
يا  ،فاما خاو ف تا هـا الن ،قـال :هـلا هـا الن فىـاِّف عا ـه ،فىـام عا ـه
فر  ، ،ثـف قـال :مرح أـا بـاأل ااوـاو الااـري ااوـاو ،ثـف صـعهلل بـي حَـب اتـب
ااىما ااىا ـجل ،فا ـَيفَك ،ق ـى :المـن هـلا ؟ قـال :يل ـى ،ق ـى مـن معـأ؟
قال :حممـهلل ،ق ـى :القـهلل ا ـى اا ـه؟ قـال :نيعـف ،قـال :مرح أـا بـه فـريعف اجملـي
يا فاما خاو ف تا م ،ب ،قـال :هـلا م ،ـب فىـاِّف عا ـه ،فىـام عا ـه،
فر  ،ثف قال :مرح أا بـاأل ااوـاو الااـري ااوـاو ،فامـا قـاال س بكـب ق ـى
اه :ما ك أ قال ابكي ألن سمأا بعث هللخى من امَه اوعر ممن هللخاـما
من اميت ،ثف صعهلل بـي اىل ااىـما ااىـابعجل فا ـَيفَك يل ـى ،ق ـى :مـن هـلا؟
قال :يل ى ،ق ى :المن معأ؟ قـال :حممـهلل ،ق ـى :القـهلل بعـث اا ـه؟ قـال :نيعـف،
قال :مرح أا بـه فـريعف اجملـي يـا فامـا خاوـ فـ تا ابـراه ف قـال :هـلا ابـ،م
فى ـاِّف عا ــه ،قــال :فىــام عا ــه فــر ااىــسر ،قــال :مرح أــا بــاالبن ااوــاو
الااري ااواو ،ثف هفع اي ِ ملهلل ال ااريَمب ،ف تا ني قما معـى قـسل هجـر ،الاتا

ال قمــا معــى آتان اايف اــجل قــال :هــله ــهلل ال ااريَمــب ،الاتا ا بعــجل انيمــا  ،نيمــران
باطريان النيمران اهران ،فقا  :ما هلان ا يل ـى قـال :امـا اا اطريـان فريمـران
ة اوريجل ،الاما اا اهران فااري ى الاايفراس ،ثف ف اي اا ااعم ، ،ثـف ات ـ
ب نيا من مخر الانيا من اب الانيا من عىـى فرتِخـلس اااـب ،فقـال :هـي اا ِيف ْـرال
ي ااوــا،اس مخىــل صــسال وــى ــ،ر،
انيــ عا مــا الامَــأ ،ثــف فرضــ ُعاِــ ،
فريعـ فمــر س عاــب م ،ــب فقــال :دــا امــرس؟ فقاـ  :خبمىــل صــسال وــى
،ر ،قال :ان امَأ ال تىَ مخىل صسال ،وى ،ر الانيي الاهلل قـهلل يربـ
ااريــاس ق اــأ العاو ـ بــين ا ــرائ ى اءــهلل ااعاوــجل ،فــا ي اىل بــأ فا ــرتاه
ااَبيف ـ ألمَــأ فريع ـ  ،ف،ض ـ عــين عش ـرأا ،فريع ـ اىل م ،ــب ،فقــال:
معاه ،فريع  ،ف،ض عين عشرأا ،فريع اىل م ،ـب فقـال :معاـه ،فريعـ
ف،ضـ عــين عشـرأا ،فريعـ اىل م ،ــب فقــال معاــه ،فريعـ فــرتمرس بعشــر
صا،اس وى ،ر ،فريع فقال معاه ،فريعـ فـرتمرس خبمـق صـا،اس وـى
،ر ،فريع اىل م ،ب فقال :دا امـرس ،قاـ  :امـرس خبمـق صـا،اس وـى
ــ،ر ،قــال :ان امَــأ ال تىــَ مخــق صــا،اس وــى ــ،ر ،الانيــي قــهلل يرب ـ
ااريــاس ق اــأ العاو ـ بــين ا ــرائ ى اءــهلل ااعاوــجل فــا ي اىل بــأ فا ــرتاه
ااَبيف ـ ألمَــأ ،قــال :ــرتا بــي حَــب ا ــَح  ،الاكــن ا ضــب الا ــاف،
()4
قال ،فاما ياال س ،نيا انيي مريا س امد ه فر ديت الخيفيف ه عن ع ا ي)).
الهـلا احلـهلل ث عـن ااعـراج ف ـه ءـي مـن االخَوـا  ،ات ان

ـ،ل اهلل 

وان حيهللث عم،ا اى اثريا ااعراج ة احا ث وـعيال نيقاـ عريـه ،ـ،ا مريمـا
الصــ اوريـــجل ار الصــ ااريـــا  ،القـــهلل اع ــي  وريـــ ،أا ع مـــجل مـــن ااعاـــف
الاآل اس ءاههللها اثريا ااعراج ،فكان حيهللث عريما األمجل بق جل ح اته ة االقـاس
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب ااعـراج ،ج 411/1ـــ 414؛ الاني ـر:
ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .441

مَيفاالتــجل ،ممــا وــع معــه احلــهلل ث عم،ــا اى

ــ،ل اهلل  ة معرايــه ة

()4

حهلل ث الاحهلل.

القهلل ا َشمهلل وعي من ااعاما دا ال

ة  ،ال ااريجف من آ اس ال بذ

ب ريما البل ااعراج بر ،ل اهلل  ق،ل اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ

ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ
ﮬ) [ااريجف].
القهلل الض اا با ي ة صح حه بابأا مساه باب (الما يعاريا اار ا اايت

ا ريام اال فَريجل اارياس) ،اال ف ه حهلل عأا عن ابن ع اس ( :ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ) )4(.قال هي
الااشجرال اااع،نيجل ءجرال اازق،ر.
ثف اع هلل

ا عل ا ما اار ،ل  ا اجل ا ري به

()1

،ل اهلل  من معرايه اىل ب

ااقـهللس المريمـا يـ اىل مكـجل

ة ا اَه.
الحهللث  اهى مكجل عن احلهللث ة ص ا اا ،ر ااَـااي ،الاثـا ا ـَغرابمف
الا َريكا هف .الى ابن ع اس  قال ،ل اهلل (( :اـا وـان ا اـجل ا ـري
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج414/4؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .444
( )4من اآل جل ( ،)64من  ،ال اإل را .
( )1اا با ي ة صح حه ،وَاب تيفىـي ااقـرآن ،ـ ،ال اإل ـرا  ،بـاب المـا يعاريـا اار ـا ااـيت
ا ريام اال فَريجل اارياس ،ج.441/1

بي اص ح دكجل ،قـال :ق عـ بـرتمري العرفـ ان ااريـاس مهكِـلبِي ،،فقعـهلل
،ل اهلل  معَز وال حز ريأا ،فمر به اب ،يمى ،فجـا حَـب ياـق اا ـه ،فقـال
وااىــَمزيب :هــى وــان مــن ءــي ؟ قــال نيعــف ،قــال :المــا هــ،؟ قــال ا ــري بــي
ااا اجل .قال :اىل ا ن؟ قال :اىل ب ااقهللس .قال :ثف اص ح بل ا مرنيا؟ قـال:
نيعف ،فاف هره انيه كلبه جافـجل ان حـهلل احلـهلل ث ان عـا ق،مـه اا ـه ،قـال:
احتـهللث ق،مــأ مـا حــهللثَين ان عـ،تمف اا ــأ؟ قـال :نيعــف .قـال :ه ــا معشـر بــين
وع بن اـتي هُاـف ،قـال :فَرييفدـ اجملـااق ،فجـا الا حَـب ياىـ،ا اا ممـا،
فقال :حهللث ق،مأ ما حهللثَين ،قال ،ل اهلل :انيـي ا ـري بـي ااا اـجل ،قـاا،ا:
اىل ا ن؟ قال :اىل ب ااقـهللس ،قـاا،ا :ثـف اصـ ح بـل مراني ريـا؟! قـال :نيعـف
قــال :فمــن بــل موــيفق المــن بــل الاض ـ ــهلله عاــب ا ــه مَعج أــا ااــلي عــف،
القاا،ا :اتىَ ان تريع اريا ااىجهلل؟ قال :الة ااق،ر من افر اىل تاأ اا اـهلل
ال اى ااىــجهلل ،قــال ــ،ل اهلل  فــله انيعـ اــف ،فمــا ا ـ انيعـ حَــب
ااَ ق عاي بعض ااريعـ  ،فجـي بااىـجهلل الانيـا اني ـر اا ـه حَـب الضـ الن ا
عق ى اال ا عقال ،فريعَنه الانيا اني ر اا ه ،فقـال ااقـ،ر :امـا ااريعـ فـ،اهلل اقـهلل
()4
اصاب)).
اقهلل وش اهلل ار ـ،اه ة احلـال م اءـرال عـن ااىـجهلل األقوـب ،فكـان
وـ اــف وامــا ــرتا،ا عريــه ،الهــله معجــزال اار ــ،ل  ،ح ــث ه ــرت اــه مــا
وهللق ق،اه عن اإل را .
وما ان هريام ءاههللأا آخر مما ميكـن ان كـ،ن ءـاههللأا ااعقـس  ،ح ـث
س بعـي بـين فـسن بـ،ا ي وـلا الوـلا فـرت ملني ِيفرُهف
قال اف(( :الآ جل تاأ انيـي مـر ه
( )4الاه ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 441؛ ال الاه مىاف ة صح حه عـن ابـن ابـي ءـ جل؛ الاني ـر:
ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج144/4؛ الابـن ـعهلل ،ااىـيال ااري  ،ـجل مـن اا قـاس ،ج441/4؛
ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/4

حقن ااهللابجل فريهلل ،اف بعي فهللااَمف عا ه الانيا مَ،يـه اىل ااشـارُ ،ثـف اق اـ حَـب
دجُريان ( )4مر س بعي بين فسن ف،يهللس ااقـ،ر ني امأـا الاـف انيـا ف ـه
اتا وري ب ُ
ما قهلل

ـا ه الءـرب مـا ف ـه ثـف

ـ،ا عا ـه بشـي فكشـيف

ـ عا ـه

وما وان ،الآ جل تاأ ان عيهف تهوِّ،ب اآلن من ثُريِ ،جل ااَ،ريملع ف اا دا قْـهللهمما
()4

الى ا ملال ُقٌ عا ه ِرا تان احهللاهما  ،ا الاألخرى ُبرملقا )).

فابَهلل ااق،ر ااعري جل اايت تور ،ال رتا،هف عن اإلنيا فرتخلالهف دـا اخـلهف
به .
ال ـرتا،ا بعــهلل تاــأ اصــحاب ااـ عي ااــلي الصـ اــف فقـاا،ا :نيعــف قــهلل مسعريــا
()1

ص،س يى هللع،نيا اا ه حَب اخلنياه.

القهلل مت ز اب ،بكر ااوهلل ق  ة ص حجل اإل را د،قيفه مـن

ـ،ل اهلل

 فقـــهلل فـــر ااشـــرو،ن بـــاخلل الهـــف عرفـــ،ن عقـــى ابـــي بكـــر ااوـــهلل ق
المتح وــه األخ ــا  ،اكــريمف ال ق ىــ،ن بــرييفق مقا ــه البعــهلل ني ــره الني رتــه
اار ،ل .
فىا ع انياس من مشروي مكجل اىل ابـي بكـر ااوـهلل ق  فـرتخلاله دـا
قال اار ،ل  من ااعراج فقال ( :الاهلل اـ ن وـان قااـه اقـهلل صـهللق ،المـا
عج كف من تاأ؟! ف،اهلل انيه ا بلنيي باخلل رتت ه من ااىما ة ـاعجل ا ـى
اال نيما فملا ابعهلل مما تعج ،ن مريه) )1(.ثف ان ااوهلل ق  اق ى عاـب ااـري 
( )4ضجريان ،ي ى نياح جل تمامجل؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/4
( )4ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج414/1؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )1اني ــر :ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/4؛ الابــن ــعهلل ،ااىــيال ااري  ،ــجل مــن اا قــاس،
ج.441/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/4

ىــرتاه امــار ااقــ،ر ا وــهللقه ،فكامــا حتــهللث ااــري  التوــر ءـ أا قــال اــه:
صهللق  ،ف ق،ل اه ااري (( :الاني

()4

ا ابا بكر ااوهلل ق)).

انيــه م،ق ـ ااعقــى الاإلميــان البعــهلل ااري ــر .اقــهلل توــر ااوــهلل ق  ان امــر
ااري ــ،ال الااوــاجل بااىــما الاأل ن النيــزالل ااــ،حي اع ــف مــن ان خيــلهف برحاــجل
ا ا جل ق
اث

ااىافجل ف ما من مكجل اىل ب

ااقهللس العا ة ا اجل الاحهللال.

ااوهلل ق من هـلا احلـا ث مت ـز مقا ىـه ،الان اميانيـه بـاا،حي اع ـف

مــن هــلا احلــا ث الاث ـ  ،الان اار ــ،ل  ال كــلب ،الان وــى مــا ق،اــه
صهللق اتا ث

عريه ،المن هريا ا َحق اااقـ ااـلي اطاقـه عا ـه

ـ،ل اهلل 

(ااوهلل ق).
ال مــن اإل ــرا بهللقــجل جَِا ـ ف ــه ،فمــريمف مــن ــراه ة ءــمر ب ـ األالل،
()4

المريمف من راه ة ي ال ي تاأ.

الااعلال ا ى باازمن تاتـه ،الاكريمـا ة احلـهللث التشـر

اار ـ،ل بـلاأ،

الااهلل الس ااىَيفا ال مريه المعرفجل رالفه النيَائجه.
*****

( )4احلاوف ،ااىَهلل م ،ج61/1؛ الصححه االه ؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )4اني ــر :ابــن ــعهلل ،ااىــيال ااري  ،ـجل مــن اا قــاس ،ج441/4؛ ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل،
ج441/4؛ حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4

()4

اقهلل وان من محجل اهلل اري ه  الما صريعه اه الترب َـه التعا مـه ان ه ـرت اـه مـا
يعاــه َعــرمل عاــب ااق ائــى الم،اطريمــا ،فقــهلل عمــى اار ــ،ل  ة قــا ال خهلل ــجل
 ،الوانيـ اــه مكانيــجل عريــهلل اهــى مكــجل ،فكــان خيــااذ ااقــا مل اا مــا مــن
جَا ااق ائى ،ومـا وـان  مـن اا

ـن عاـب ا ـ،اق ااعـرب ااـيت كـ،ن

وعيأا مريما ك،ن م،مس ًّـا ،المريمـا مـا هـ ،جمـاال اكـجل مـرت ذ د ،ـف احلـا،
ح ــث تعَــل مكــجل مــن اوعــر بــس ااعــرب قــا ال الثــرا فكانيـ ا ــ،اقما قائمــجل
ط،ال ااعار ،ح ث قهللر ااعرب اىل ،ق عكا قـرب اا ـائ  )4(،ثـف ريوـرف،ن
()1

مريه ااحا اقرب مريه ثف تَوى األ ،اق اىل جمريجل التي اجملا .
الوــان اار ــ،ل  م ـ
حاالل ويفا قر ل ااَريق

أا عاــب تاــأ األ ــ،اق ق ــى اا ععــجل البعــهللها ،القــهلل

من اار ،ل  ما يا ة ق،اه ـــ تعـاىل ـــ( :ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ) [اايفرقان].

فر عا مف ااقرآن ااكر ف ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ) [اايفرقان].
المن هله اآل اس َ ل اريا ان مشي اار ،ل  ة األ ـ،اق اـ ق ع أـا ،بـى
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ة ااري  حل عرن نييفىه عاب ااعرب ،ب .441
( )4اني ر :نياصر اارء هلل، ،ق عكا ة اواها جل الاإل سر ..تا خيه النيشرتته الم،قعـه ،ل 4ـــ
ااقاهرال :ا األنيوا 4111هـ.
( )1اي ـ  :ــع هلل األفغــانيي ،ا ــ،اق ااعــرب ة اواها ــجل الاإل ــسر ،ل 1ــــ بــيالس :ا اايفكــر
4111هـ.

مــن األمــ ،ااــيت افـ عريمــا ااقــرآن ااكــر ف )4(،الوــان ف مــا َعــرمل ال ــاا
المي ز ااق ائى الااريال الاءرافمف ال ىم ال هىم ق ى اا ععجل البعهللها.
الح ريما بعث اار ،ل  ال مرس ع،ته حا به ق،مه مريل اا هللا جل ،الوانيـ
ع،تــه عاا ــجل ا ى ـ حموــ ،ال دكــجل الاهاــما ،بــى هــي ااباــق مــن انييفىــمف
الف مف.
التريزل عا ه من اآل اس من االل اا ععـجل مـا توـهلل عاا ـجل

ـااَه الانيمـا ومـا

ة ق،اــه ــــ تعــاىل ــــ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [األني ــا ] .الان اهلل
 قال ( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [اايفاحتجل].

الاـــلاأ وانيـ ـ اليمَـــه  ااعـــا واـــه ،المـــا وـــان ا حوـــر نييفىـــه ة
مكـــجل ،المريـــل اا هللا ـــجل وـــان ـــهللع ،ة األ ـــ،اق ،البـــل ااقـــا مل اكـــجل مـــن
خا يمـــا ،المـــا قوـ ـ

ا ـــسر ااكـــعي ن مـــن خـــا ج مكـــجل اال نيَ جـــجل اـــلا

ااعرن.
ومــا وــان  غشــب قمعــاس ااق ائــى ة م ،ــف احلــا ،ف عــرن عــ،ال
اإل سر عا مف الوان َ عه اب ،ا  ،حماال وال ابعا ااريـاس عـن ااىـماع اـه .
الوــان ااــري  قــ،ل (( :ــا بــين فــسن انيــي
تع ـــهللالا اهلل الال تشـــرو،ا بـــه ءــ أا الان

ــ،ل اهلل اا ـ كف ــرتمروف ان

اعـــ،ا مـــا تع ـــهللالن ،النيـــه مـــن هـــله

األنيهللا  ،الان تتمري،ا بـي التوـهللق،ا بـي المتريعـ،نيي ،حَـب ابـل عـن اهلل مـا بععـي
بــه)) ،فكــان ابــ ،ا ـ

وــهلل ااريــاس عريــه الحيو ـ ه ال قــ،ل اــف انيــه جمريــ،ن،

فكــان بعدــمف ــر عا ــه ًّا ق حأــا ،ال قــ،ل اار ــ،ل  ق،مــأ اعاــف بــأ

( )4اني ر :اا لي ،تيفىيه ،ج111/1؛ ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4111/4

()4

ال ر الن عا ه ًّا ق حأا.

القهلل ال عن ءاههلل ع ان قال :ا

،ل اهلل  بـلي اجملـا َ ـ ااريـاس

ة مريا اف هللع،هف اىل اهلل  ،الوان ال ا ه يى حيوـ ه ،الهـ ،قـ،ل :ا مـا
اارياس ال غرنيكف هلا عن ريكف ال ن آبائكف( )4وان هلا ااريى عم،ـه ابـا
و المن وحُ .
ا ُال ِفرملقٌ بل من حي ِ
الوان اب ،بكر ااوـهلل ق  وـح ااـري  ح ريمـا وـان
ااق ائــى الخو،صأــا ة م ،ــف احلــا ،ف د ـ

ـ،مل عاـب

خــلال اخــرى اعرفَــه بااق ائــى

الم،اطريمــا العــهلل ها الق،تمــا ،الوــان ابــ ،بكــر ىــرتل اح انيأــا ((و ـ ااعــهلل
ف كف؟ الو

()1

ااريعجل؟)).

القهلل ث ـ ان اار ـ،ل  ة ااىـريجل ااعاءـرال مـن اا ععـجل الااىـريجل ااـيت تاَمـا،
اوعر من عرن نييفىه عاب ااق ائـى الخو،صأـا بعـهلل ع ،تـه مـن حاـجل اا ـائ
الممن عرن نييفىه عا مف ( ىان ،الفـزا ال ،المـرال ،البريـ ،حري يفـجل ،البريـ ،هـا ف،
العــ ق ،الثعا ـــجل ،الوريــهلله ،الواــ  ،البريـــ ،احلــا ث بـــن واــ البريـــ ،عهـــل ال،
الق ق) )1(،القهلل نيقا ااوا بعض ااَيفو سس عن تاأ اااقا اس.
الممن عرن اار ،ل  نييفىـه عاـ مف بريـ ،عـامر بـن صعوـعجل ،فقـال احـهلل
اءــرافمف الهــ ،حبــيال بــن فــراس :الاهلل اــ ،انيــي اخــلس هــلا اايفَــب مــن قــر ل
( )4اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/4؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )1مىــريهلل اإلمــار امحــهلل ،ج114/1؛ ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج466/4؛ اني ــر :ااوــسبي،
ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )1اني ــر اىل امســا هــله ااق ائــى القوــجل عــرن اار ــ،ل  نييفىــه عا ممــا عريــهلل ابــن هشــار،
ااىيال ااري  ،جل ،ج141/4؛ ال اي ااىمعانيي ة وَابه األنيىاب.

ألوا به ااعـرب ،ثـف ـرتل ااـري  ا ا ـ ان اـن با عريـام عاـب امـرم ثـف
ا مــرم اهلل عاــب مــن خاايفــأ ا كــ،ن اريــا األمــر مــن بعــهللم؟ قــال(( :األمــر هلل
دعه ح ث شا )) ،فقـال :افريمـهللمل ا ،نيـا ااعـرب النيـأ ،فـ ن ا مـرم اهلل
()4

وان األمر اغينيا ،ال حايجل اريا برتمرم.
المما خاط به

ـ،ل اهلل  ااريـاس ة اا،اقـ (( :هـى مـن يـى حيماـين

اىل ق،مه ف ن قر شأا مريعـ،نيي ان اباـ وـسر بـي  ،فرتتـاه يـى مـن همـهللان
فقــال  ااريــى :مــن اني ـ ؟ قــال :مــن همــهللان قــال  :فمــى عريــهلل ق،مــأ مــن
مريعــجل؟ قــال :نيعــف ،ثــف ان ااريــى خشــي ان خييفــره ق،مــه ،فــرتتب اىل ااــري 
()4

فقال اه :آت مف ( عين ق،مه همهللان) ،ثف آت أ من عار قابى الاني اق ااريـى))
()1

اكن الفهلل األنيوا يا ة ي ق ى اا ،ف االي ا ه القابى اار ،ل .

الممن قابى اار ،ل  من ااق ائى بري ،ء ان بن ثعا جل من بين بكر بن الائى.
فيفي الا جل عاي بن ابي طاا  قال :اا امر اهلل  ني ه ان عرن نييفىه
عاب ق ائى ااعرب خرج الانيا معه  ..اىل ان قال :ثف فعريا اىل جماق آخر عا ه
ااىك ريجل الاا،قا فَقهللر اب ،بكر فىاف ،فقال :من ااق،ر؟ قاا،ا :ء ان بن
ثعا جل ،فااَيف

اب ،بكر اىل

،ل اهلل  القال :برتبي الامي هتال

ر

اارياس ،الف مف ميفرالق القهلل ا مف اىانيأا الالاالو ،الوان اه هلل رتان تىق ان
عاب ُت ُر َه ،الوان ا نيب ااق،ر جماىأا من ابي بكر ،فقال اب ،بكر :و
ااعهلل ف كف؟ فقال ميفرالق :انيا ال نيز هلل عاب األا

الان تغا اا ٌ من قاِّجل،

( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج141/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4
( )4اني ر :مىريهلل اإلمار امحهلل ،ج114/1؛ الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .441
( )1ابـن ابــي ءـ جل ،ااغـا ي ،ب 441؛ الاني ــر :ابــن هشـار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/4؛ الاني ــر:
ب عجل ااعق جل ااعاني جل ،من هلا ااكَاب.

فقال اب ،بكر  :الو

ااريعجل ف كف؟ فقال ميفرالق :انيا ألءهلله ما نيك،ن

د أا حل نيُاقب ،الاءهلل ما نيك،ن اقا أ حل نيغد  ،الانيا اريتثر او ا عاب
األالال  ،الااىس عاب اااقا  ،الااريور من عريهلل اهلل هلل اريا مرال ال هلل ى عا ريا
اخرى اعاأ اخا قر ل؟ فقال اب ،بكر :ان وان باغكف انيه
ه ،تا .فقال :ميفرالق االر تهللع،نيا ا اخا قر ل؟ فقال

،ل اهلل فما
،ل اهلل :

((ا ع،وف اىل ءما ال ان ال ااه اال اهلل الحهلله ال ءر أ اه ،الانيي ع هللاهلل
ال ،اه ،الاىل ان تتالالنيي التريورالنيي ،ف ن قر شأا قهلل ت اهرس عاب اهلل،
الولب

،اه ،الا َغري

باا اطى عن احلق ،الاهلل ه ،ااغين احلم هلل))

فقال ميفرالق :الاالر تهللع ،ا دأا ا اخا قر ل؟ ف،اهلل ما مسع وسمأا احىن
من هلا ،فقال

،ل اهلل  :قال ــ تعاىل ــ ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ )

[األنيعار].
فقال ميفرالق :ع،س الاهلل اىل مكا ر األخسق الحما ن األعمال ،الاقـهلل اِفِـأِ
ق،ر ولب،م ال اهرالا عا أ ،ثف

األمر اىل هاني فقال :قهلل مسعـ مقااَـأ ـا

اخــا قــر ل الانيــي ا ى تُرملوِريــا ريريــا الات اعريــا ريــأ جملاــق ياىـ اا ريــا ال االل اــه
الال آخر الاأ ة ااراي ،القاجل ني ـر ة ااعاق ـجل ،ان االاـجل مـ ااعجاـجل ،الانيـا نيكـره
ان نيعقهلل عاب من ال ا نيا عقـهللأا ،الاكـن نيريـ التريـ النيري ـر ،ثـف ورتنيـه احـ ان
شروه ااعريب بن حا ثجل ،فقال :الهلا ااعريب ءـ بريا الصـاح حربريـا فقـال ااعريـب
ـ الا اف بعهلل تاأ ــ :قهلل مسعـ مقااَـأ ـا اخـا قـر ل الاوـ،اب ف ـه يـ،اب هـاني
ابن ق وجل ة تروريـا ريريـا المَابعَريـا ريـأ ،الانيـا دـا نيزاريـا بـل صِـر ن احـهللهما

اا مامــجل الاآلخــر ااىــمامجل فقــال اــه

ــ،ل اهلل (( :مــا هــلان ااوــر ان)) قــال:

انيما وىرى الم اه ااعرب ،فرتما ما وان من انيما وىرى فـلني صـاح ه ـي
مغيفـ ،العــل ه ـي مق ــ،ل ،الانيـا امنــا نيزاريـا عاــب عمـهلل اخــله عا ريـا وىــرى ان ال
اــهللث حــهللثأا الال نيــتالي حمــهللثأا ،الانيــي ا ى هــلا األمــر ااــلي تــهللع،نيا اا ــه ــا اخــا
قــر ل ممــا تكــره اااــ،م فـ ن اح ـ ان نيتال ــأ النيريوــرم ممــا اــي م ــاه ااعــرب
فعاريا ،فقال

،ل اهلل (( :مـا ا ـرت ة ااـر ات افوـحَف بااوـهللق ،الان ـن

اهلل  ان ريوره اال مـن حاطـه مـن ال ـ ي،اني ـه ،ا ا ـَف ان

تا عـ،ا اال قاـ سو

حَب  ،ثكف اهلل ـ تعاىل ـ ا ضمف ال ا هف ال عرِّءـكف نيىـا هف ،اتىـ ح،ن اهلل
التقهلل ــ،نيه؟ فقــال ااريعمــان اااــمف فاــأ تاــأ ــا اخــا قــر ل فــَس عاـ مف
( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ) [األحزاب] ثف نيمض)).

ــ،ل اهلل

()4

اقــهلل وــان اار ــ،ل  عاا ًّــا ة ااــهللع،ال،

ق ــى مــن حيــهلل مــن ع،تــه

يغراف ًّا اال بشر ًّا اال ماني ًّا ،الالاأ

ق ـى مـن بـين ءـ ان اال ايابـجل هم ْاِقـجلو

الن ان حتهللهف حهللال فا س باهللأا اال

ا حـث اار ـ،ل 

ا ـجل ،التاـأ ـ

عـــن ماجـــرت آخـــر ااـــهللع،ال مــ تدــ ق قـــر ل عا ـــه العاـــب ع،تـــه المريعمـــا مـــن
االنيَشــا  ،ومــا ان اار ــ،ل  وــان صــا قوا الف ًّــا ااعمــهلل ،ال ر ــهلل ان ق ــى
ءرطوا ثف ريقوه ،وما وان ت ق اهللالاجل ا سم جل اا قاعهللتما ااـيت تري اـق
مريما اىل ااعا وافجل ال حيهللها كان الال تق

معاههللال اال

اايفما ابَـهللا ،

وما انيه ال ر هلل ءرالطوا قعى ااىا جل من بعهلله اق اـجل مع ريـجل ،اال عـ ف معـل
فمــي عــ،ال ال الاــجل عاا ــجل ،اإلخــسب الاال ــَجابجل ف مــا هلل ــــ تعــاىل ــــ الحــهلله،
الورتنيه  عاف ان هله ااهللع،ال َب،ن حربأا م وىرى فا س ة ـ،ر مـن
( )4اني ــر :ابــن وــعي ،اا هللا ــجل الااريما ــجل ،ج461 ،461/4؛ الااوــاحلي ااشــامي ،ـ ى ااــهللى
الاارءا  ،ج 116/4ــ 111؛ الااوسبي ،ااىيال ،ج.111 ،111/4

األ ار الالاأ
اكريــه

ق ى ا َعريا ء ان ،القهلل وـان م،قـ بـين ءـ ان الاضـحأا،

كــن واف أــا ااــري  .الم ـ تاــأ فقــهلل اثــرس ف ـ مف عــ،ال ااــري

الا ـــام،ا بعـــهلل فـــَك مكـــجل ،الوـــاني،ا مـــن االائـــى ااشـــا ول ة فَـــ ،فـــا س
الااعراق ا ار ابي بكر بق ا ال ااعريب بن حا ثجل ااش انيي بعهلل ح،ااي ثسثجل عشـر
عامأا من هلا اااقا .
وان األالس الاخلز ج من كان ااهلل ريجل ااري ،ال )4(،القهلل حهللث ب ريمف بعـض
احلرالب اءمرها ،ر بهعاث )4(،القهلل وـان وـى مـريمف حـث عـن مـن حياايفـه،
ال عدــهلله ال ىــاعهلله ة هــله احلــرب فكــان االل مســاع اــف باإل ــسر فقــهلل الى
اا با ي عن عائشـجل  انيمـا قااـ ( :وـان ـ،ر بهعـاث ،مأـا قهللمـه اهلل ار ـ،ل
اهلل  ،فقــهللر

ــ،ل اهلل  القــهلل افــ ق ماــتهف القَاــ

ــراتمف اليرحــ،ا

()1

فقهللمه اهلل ار ،اه  ة خ،اف اىل اإل سر).

واني ـ هــله احلــرب باععأــا اــف عاــب ااىــماع مــن ااــري  ح ريمــا قــهللم،ا
اكــجل ا اـ ااىــاعهللال ،ومــا وانيـ ممــا فعمــف اسحتــا خاـ ااــري ،
القهلل عدَمف احلرب الاواَمف ف،يهللالا بعهلل تاأ ة م ا ئه اا،حهللال الااىسر.
الوــان مــ ،ع شــ،ن ة ااهلل ريــجل م ـ األالس الاخلــز ج ،الحيــهللث،نيمف بقــرب
م عث ني آخر اازمان ال مهلل النيمف به ،فقهلل تور ان م ،أا اتا الق ب ـريمف البـل
( )4اني ر :ابن قَ جل ،ااعا مل ،ب 441؛ الااري ،ري ،نيما جل األ ب ،ج144/4؛ ابن هشار ،ااىـيال
ااري  ،جل ،ج141/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4
( )4احــهلل اءــمر ا ــار احلــرالب بــل األالس الاخلــز ج ة ااعوــر اوــاهاي .اني ــر :يــ،ا عاــي،
اايفوى ،ج.414/1
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب مرياق األنيوا  ،ج.444/1

ييانيمــف مــن األالس الاخلــز ج قَــال هــهلل هف مــ ،القــاا،ا اــف( :ان ني ًّــا م ع،ثأــا
اآلن قــهلل اطــى مانيــه ــريَ عه النيقــَاكف معــه قَــى عــا الا ر) .فامــا قابــى األالس
الاخلز ج

،ل اهلل  اثريـا عرضـه نييفىُـ هه عاـب ااق ائـى قـال بعدـمف اـ عض:

(تعام،ن الاهلل انيـه ااـري ااـلي ت،اعـهللوف بـه مـ ،فـس ىـ هقريكف اا ـه))4(.الة
()4

الا جل البن ا حاق تور ف ما هله ااَيفو سس ال يها.
قال ابن ا ـحاق :فامـا ا ا اهلل  ا مـا
العهلله اه ،خـرج

ريـه ،الاعـزا ني ـه  ،الامـا

ـ،ل اهلل  ة اا ،ـف ااـلي اق ـه ف ـه اارييفـر مـن األنيوـا ،

فعرن نييفىه عاب ق ائى ااعرب ،وما وري ة وى م ،ف ،ف ريمـا هـ ،عريـهلل
ااعق جل اقي ه وا من اخلز ج ا ا اهلل بمف خيأا.
العريهللما اق مف

،ل اهلل  ،قال اف :مـن انيـَف؟ قـاا،ا :نييفـر مـن اخلـز ج،

قال :امن م،ااي م ،؟ قاا،ا :نيعف ،قال :افس قاى،ن اوامكـف؟ قـاا،ا :باـب.
فجاىـــ،ا معـــه ،فـــهللعاهف اىل اهلل  العـــرن عاــ مف اإل ـــسر ،التـــس عاـ ـ مف
ااقرآن ،قال :الوان مما صري اهلل بـه ة اإل ـسر ،ان مـ ،أا وـاني،ا معمـف ة
بس هف ،الواني،ا اهى وَاب العاف ،الواني،ا هف اهـى ءـرم اصـحاب االثـان،
الوــاني،ا قــهلل ــزالهف ب ـ س هف ،فكــاني،ا اتا ب ــريمف ءــي قــاا،ا اــف :ان ني ًّــا
م ع،ثأـا اآلن قـهلل اطـى مانيـه ،نيَ عـه فريقــَاكف معـه قَـى عـا الا ر ،فامـا واــف
،ل اهلل  االا ـأ اارييفـر ،ال عـاهف اىل اهلل ،قـال بعدـمف اـ عض :ـا قـ،ر،
تعام،ن الاهلل انيه ااري االي ت،عهللوف به م ، ،فس ى قريكف اا ـه ،فرتيـاب،ه
ف ما عاهف اا ه برتن صهللق،ه الق ا،ا مريه ما عرن عاـ مف مـن اإل ـسر ،القـاا،ا
اه :انيا قهلل تروريا ق،مريا ،الال ق،ر ب ريمف من ااعـهللاالال الااشـر مـا ب ـريمف ،العىـب
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )4اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.416/4

ان

معمــف اهلل بــأ ،فىــريقهللر عاـ مف ،فريــهللع،هف اىل امــرم ،النيعـرن عاـ مف

ااــلي اي ريــام اا ــه مــن هــلا ااــهلل ن ،ف ـ ن
مريـــأ ،ثـــف انيوـــرف،ا عـــن

معمــف اهلل عا ــأ فــس يــى اعــز

ـــ،ل اهلل  ايعـــل اىل بس هـــف ،القـــهلل آمريـــ،ا

()4

الصهللق،ا.

فامــا قــهللم،ا ااهلل ريــجل توــرالا اقــ،ممف اقْ ُــاهف

ــُ ،ل اهلل  ،ال عــ،هف اىل

اإل ــسر حَــب انيَشــر ب ــريمف ،فاــف ت ــق ا مــن ال األنيوــا اال الصــاما توــر
()4

،ل اهلل .

*****

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )4ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج416/4؛ ممــهللي ق اهلل ،ااىــيال ااري  ،ــجل ة ضــ ،ااوــا
األصا جل ،ج.411/4

وــان اار ــ،ل  خيــل اصــحابه بقــرب حتهلل ــهلل مكــان معــل اجــرتمف،
س اىل احل شـجل
َم ف ه معمف ة تام ااماير ،الوان بعدمف قـهلل هـاير فعـ و
ق ى تاأ ،الما اا،ا هريام ،اكن اوم وان بانيَ ا ااكان اا،حـهلل ااـلي
رتتن به اهلل ار ،اه  بااجرال ا احق،ا به اال ى ق،ه .القـهلل ا ضـغذ قـر ل
إلخـــــــراج اار ـــــــ،ل  مـــــــن مكـــــــجل ( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [اإل را ].
القهلل اخل اار ،ل  انيه اى تاأ ااكان ،ال ـا األني ـا حـق ،فقـهلل الى
اا با ي ة صح حه عن ابـي م ،ـب عـن ااـري  انيـه قـال (( :ا ـ ة ااريـار
انيــي اهــاير مــن مكــجل اىل ا ن بمــا لــى فــله ُال ملهاِــي( )4اىل انيمــا اا مامــجل اال
()4
هجر ف تا هي ااهلل ريجل عرب)).
الث ان اخَ ا ااهلل ريجل وان برتمر اهلل التقهلل ره ،ال عن ابن ع ـاس  ة
اا با ي قال( :بعث ،ل اهلل  أل بعل ريجل فمكـث دكـجل ثـسث عشـرال
ــريجل ــ،حب اا ــه ،ثــف امــر بــااجرال فمــاير عشــر ــريل المــاس الهــ ،ابــن ثــسث
()1
ال َل).
وما ان م ،قـهلل ا ـَ،طري،ا ااهلل ريـجل المـا ح،اـا مـن ل ـى الحُـر،اس اعـرفَمف
دـــ،طن ممــايره  ،الانيَ ـــا أا اـــه اكـــريمف يحـــهللالا ح ريمـــا عامـــ،ا بـــه ،
فعاق مف اهلل عاب هلل ه.
( )4الهملاِي :دعريب الهمي اال ين.
( )4الاه اا بـــا ي ،وَـــاب مرياقـ ـ األنيوـــا  ،بـــاب هجـــرال ااـــري  الاصـــحابه اىل ااهلل ريـــجل،
ج.414/1
( )1صــح ك اا بــا ي ،وَــاب مرياق ـ األنيوــا  ،بــاب هجــرال ااــري  الاصــحابه اىل ااهلل ريــجل،
ج.411/6

الة ااعــار ااعــانيي عشــر مــن اا ععــجل ااري  ،ــجل اتيفــق جمم،عــجل ممــن ا ــاف مــن
األنيوـا  ،الوـاني،ا قـهلل عرفــ،ه العامـ،ا بهللع،تـه ق ـى تاــأ ااَـا
عاب ان رت ،ا ااقا خاب م

بعـهللال اءــمر،

،ل اهلل .

وـاني،ا اثـين عشـر يـسو )4(،عشــرال مـن اخلـز ج الاثريـان مـن األالس )4(،ف مــا
عرمل ب عجل ااعق جل األالىل.
القهلل الى ءاههلل ع ان من اصحاب ا اجل ااعق جل اله ،ع ـا ال بـن ااوـام :
((ان

،ل اهلل  قال الح،اه عوابجل من اصحابه" :تعاا،ا با ع،نيي عاـب ان ال

تشــرو،ا بــاهلل ءــ أا الال تىــرق،ا الال تزنيــ،ا الال تقَاــ،ا االال وــف ،الال تــرتت،ن
ب مَــان تيف النيــه بــل ا ــهلل كف الا ياكــف الال تعوــ،نيي ة معــرالمل ،فمــن الفــب
مريكف فرتيره عاب اهلل ،المن اصاب مـن تاـأ ءـ أا فع،قـ بـه ة ااـهللني ا فمـ،
اــه ويفــا ال ،المــن اصــاب مــن تاــأ ء ـ أا فى ـ ه اهلل فــرتمره اىل اهلل ان ءــا
()1

عاق ه ،الان ءا عيفا عريه" ف ا عريا عاب تاأ)).

واني هله اا عجل ب عجل ع،ال ام جل عما ها ااَ،ح ـهلل الاا اعـجل،

ـلور

ف مـا قَــال الاـلاأ مساهــا بعــض ااوـحابجل ب عــجل ااريىــا مقا نيـجل ب عــجل اار ــ،ل
 ااريىا اايت

ر ف ما ااقَال الال ااريورال.

الالاأ ف ن هله اا عجل وـزس عاـب ااـهللع،ال الاألمانيـجل الطاعـجل اهلل ال ـ،اه،
(فامــا انيوــرمل عريــه ااقــ،ر بعــث

ــ،ل اهلل  معمــف موــع بــن عمــي ،

الامره ان قرئمف ااقـرآن ال عاممـف اإل ـسر ال يفقممـف ة ااـهلل ن ،فكـان ىـمب
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،امر ااعق جل األالىل ،ج.414/4
( . )4اورر ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ج411/4
( )1الاه اا با ي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب الف ،األنيوا  ،ج.414/1

()4

ااقريب بااهلل ريجل موع ) )4(.الوما وان اماممف ة ااوسال .

الوان ءابًّا صغيأا تعاف ااقـرآن ،الصـل عاـب اإل ـسر الث ـ عا ـه ،الوـان
اخَ ــا

ــ،ل اهلل  اــه عــين ااعقــجل ااَامــجل ف ــه أل ا هــله ااممــجل بــل اهــى

ااهلل ريجل ،الهـي مممـجل ااري ابـجل عـن

ـ،ل اهلل ة ااـهللع،ال ة ااهلل ريـجل ال ا ـَق ااه

 ة ااهلل ريجل النيورته الااهللفاع عريه من ق ى ااىامل األالائى من األنيوا .
اقهلل واني اوع  يم ،وـلى دىـاعهللال يـال مـن األنيوـا  ،اريشـر
اإل ــسر ة ااهلل ريــجل باحلىــريب ،الخو،صأــا بــل األءــرامل الاازعمــا ااــل ن اــف
ترتثيهف عاب اا ق جل .الى ابن هشار عن ابن ا حاق بىريهلله (ان ا ملـعهلل بـن ه ا ال
 خرج دهوع بن عهمي  ر هلل به ا ُ بـين ع هللاألءـمى ،ال ا ُ بـين ِيفِـر،
الوان عهلله بن مهعات بن ااريعمـان بـن امـريب ااقـ ق بـن ُ ملـهلل بـن ع هللاألءـمى بـن
خااجلِ ا عهلل بن ه ا ال ،فهللخ ُى بـه حائ وـا مـن حُـ،ائذ بـين ِيفـر ،عاـب ب ـر قـال
اا :ب ر ُمرُق ،فجاىا ة احلائذ ،الايَم اا مما يال ممن ا ملاف ،ال عهلل بـن
معات ،الا ُ ملهلل بن حهدُي، ،م ل

هللُا ق،مما من بـين ع هللاألءـمى ،الوسهمـا

مهشملرم عاب ن ق،مه ،فام،ا مسعا به قال عهلله بن معـات أل ـ هلل بـن حهدُـي :ال
ابــا اــأ ،اني اــق اىل هــل ن ااــريال اااــل ن قــهلل ات ــا ا نيــا ا ىــيفِّما ضهــعيفا نيا،
فا يهرهما الانيمُمهما عن ان ُرتت ا ا ُ ملريا ،ف نيه ا،ال ان ا عهلل بن ا ال مـين ح ـث
قهلل عام ويف َهأ تاأ ،هـ ،ابـن خـاايت ،الال ايـهلل عا ـه مقـهللما ،قـال :فرتخـل
حرملبَه ثـف اق ـى اا مـا ،فامـا آه ا ـعهلله بـن ا ال ،قـال اوـع
ا هلل بن حهدُي ُ
ابــن عمــي ،هــلا ـ ِّهلل ق،مــه قــهلل يــا م ،فاص ـهللهق اهلل ف ــه قــال موــع  :ان
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/4؛ الاني ر :حهلل ث اا با ي ة صح حه ،وَـاب مرياقـ
األنيوا  ،باب مقهللر ااري  الاصحابه اىل ااهلل ريجل ،ج 461 /1ــ .461
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4

ا ـقمل اوامــه .قــال :ف،قــ عا ممــا مهَشــمَأا ،فقــال :مــا يــا بكمــا اا ريــا
تىــيفِّمان ضــعيفا نيا؟ اعَزالنيــا ان واني ـ اكمــا برتنييفىــكما حايــجل ،فقــال اــه
ق فَىم ُ ،ف ن ضـ ُ امـرأا ق اَُـه ،الان ورهَهـه وـ عريـأ
موع  :اال قا ه
مــا تكــره؟ قــال :انيوــيف ُ ،ثــف ُوِــز حربَــه الياــق اا مــا ،فكامــه مهوملــع
باإل ــسر ،القــرا عا ــه ااقــرآن ،فقــاال :ف مــا ــلور عريممــا :الاهلل اعرفريــا ة
اليمــه اإل ـسرُ ق ــى ان ــَكاف ة اءــراقه التىـمناه ،ثــف قــال :مــا احىـنُ هــلا
ااكسرُ الاالِاه! و

توريع،ن اتا ا

تغَىى فََ م،ر الت م،ر ث،بأ،

ان تهللخا،ا ة هلا ااـهلل ن؟ قـاال اـه:

تُشمهلل ءما ال احلق ،ثف تواي .فقار فا َىـى

الطمر ث،ب ه ،التشمهلل ءما ال احلق ،ثف قار فروـ وعـَل ،ثـف قـال امـا :ان
س ان ات عكمـا
ال ائي يـ و

َباّـ عريـه احـهلل مـن ق،مـه ،ال رت ـاه اا كمـا

حرملبَه الانيورمل اىل عهلل الق،مه الهـف ياـ،س ة
اآلن ،عهلل بن معات ،ثف اخل ُ
نيا مف ،فاما ني ر اا ه ُـعملهلله بـن معـات مهقْـ سو ،قـال :احاـ بـاهلل اقـهلل يـا وف
ا ُ ملهلله بغي اا،يه االي ته به مـن عريـهللوف ،فامـا القِـ عاـب ااريـا ي قـال اـه
عهلل :ما فعاـ ؟ وامـ ااـريال ،فـ،اهلل مـا ا ـ بممـا با أـا القـهلل نيم َهممـا،
فقاال :نييفعـى مـا اح ـ ُ ،القـهلل حهـهللث ان بـين حا ثـجل قـهلل خريـ،ا اىل ا ـعهلل بـن
ه ا ال ا قَاــ،ه ،التاــأ انيمــف قــهلل عرفــ،ا انيــه ابــن خااَــأ ،ا هبمليفــرالم .قــال :فقــار
عهلل همغملدُ أا م ا أا،

،فوا االي تهور اه من بـين حا ثـجل ،فرتخـل احلربـجل مـن

ــهلله ،ثــف قــال :الاهلل مــا ا ام ا ري ـ ءـ أا ثــف خــرج اا ممــا ،فامــا آهمــا ــعهللٌ
م م ريل ،عرمل عهلل ان ا هللأا امنا ا ا مريه ان ىم مريمما ،ف،ق عا ممـا
مَشمَِّأا ،ثف قال أل عهلل بن ه ا ال :ا ابا امامجل( ،اما الاهلل) ا،ال ما بـ ين الب ريـأ
من ااقرابجل ما هممل هلا مين ،ا ُتغملشانيا ة ا نيا دا نيكره ــ القهلل قال ا عهلله بـن
ا ال اوع بن عهمي ،اي مهوملع  ،يا م الاهلل ِّهلل من ال ا ُه مـن ق،مـه ،ان

َ عأ ال َبا عريـأ مـريمف اثريـان ـــ قـال :فقـال اـه موـع  :اال تقعـهلل فَُىـم ،
ف ن ض ُ امرأا ال ُ

ف ه قِ ِاَُْه ،الان ورهَه ُعزُ اْريُـا عريـأ مـا تكـره؟ قـال

ــعهلل :انيوـ ْيف ثــف وــز احلربـ ِجل الياــق ،فعــرن عا ــه اإل ــسرُ ،القــرا عا ــه
ااقـــرآن ،قـــاال :فعرفريـــا الاهلل ة اليمـــه اإل ـــسر ق ـــى ان ـــَكاف ،إلءـــراقه
التىمناه ،ثف قال اما :و

تُومل ُريعه،ن اتا انيَف ا امَف ال خاـَف ة هـلا ااـهلل ن؟

قـــاال :تغَىـــى فَ م،ـــر الت مـــر ث،ب ـــأ ،ثـــف تشـــمهلل ءـــما ال احلـــق ،ثـــف توـــاي
وعــَلمل ،قــال :فقــار فا َىــى الطمــر ث،ب ــه ،التشــمهلل ءــما ال احلــق ثــف و ـ
وعــَل ،ثــف اخـــــل حربَــه فرتق ــى عـــــامهللأا اىل نيــا ي ق،مــه المعــه ا ـ هلل بــن
حهدُي.
قال :فاما آه ق،مه مق سو ،قاا،ا :اا بـاهلل اقـهلل يـ ااـ كف ـعهلل بغـي
اا،يه االي ته به من عريهللوف ،فاما الق عا مف قال :ا بـين ع هللاألءـمى،
و تعام،ن امري ف كف؟ قـاا،ا :ـ هللنيا (الاالصـاريا) الافدـاريا ا أـا ،الاميريريـا
نيق ـجلو ،قــال :فـ ن وــسر يــااكف النيىــائكف عاــي حــرار حَــب تتمريــ،ا بــاهلل
البر ،اه.
قــاال :فــ،اهلل مــا امملىــب ة ا بــين ع هللاألءــمى يــى الال امــراال اال مىــامأا
المىامجل ،ال ي ا ملعهلل المهوملـع اىل مريـزل ا ـعهلل بـن ه ا ال ،فرتقـار عريـهلله ـهللع،
اارياس اىل اإل سر ،حَـب ت ـق ا مـن ال األنيوـا اال الف مـا يـال النيىـا
()4
مىام،ن).
س ا ـاف ف ـه عاـب
اقهلل ايَمهلل موع بن عمي  اميـا ايَمـا عامأـا وـام و
هلل ــه عــهلل و ـ ي مــن األنيوــا  ،الاعــهللهف ااقــا ــ،ل اهلل  ة مكــجل ة
م ،ف حا ريجل ثسث عشرال من اا ععجل ااري  ،جل.
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116/4

اقهلل صهللق موع بن عمي  ة هلا ااعمى الة يه اله ،من ااـل ن قـال
اهلل ـــ تعــاىل ـــ فـ مف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
()4
ﭝ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [األحزاب].
*****

( )4تيفىي اا لي ،ج414/44؛ تيفىي ابن وعي ،ج.4111/4

ق ااق،ل ان ،ل اهلل  قهلل بعث موع بـن عمـي  ااـهللع،ال التعاـ ف
اإل ــسر ة ااهلل ريــجل فعمــى يــهلل ــريجل واماــجل ،حَــب انيَشــر اإل ــسر ة ب ــ،س
األنيوــــا ة ااهلل ريــــجل ،فكــــاني،ا َهللا ــــ،ن ااقــــرآن ال وــــا،ن خاـــ موــــع
ال ريَ رالن اقا ااري  .المن ااَ،ق ان هريام تريى قوا بل موع البل ـ،ل
اهلل  اِ ُقْ ُهللرُ بمتال ااتمريل ،ح ث وـاني،ا اءـهلل ءـ،قوا ااقـا ـ،ل اهلل 
ريَ رالن تاأ ال عهللالن اه.
وما وان ،ل اهلل  ريَ ـر امعـال هـتال ااوـهللقل ااـتمريل .ال مـر
انيه خسل اقا اس مىامي األنيوا ة ااهلل ريجل وـان قـ،ل بعدـمف اـ عض ومـا
الى يــابر بــن ع ــهللاهلل ( مَــب ني ـ م ــ،ل اهلل  ــر ة ي ــال مكــجل
()4
الخيامل؟!).
القهلل اال ابن ا حاق الا جل م ،اجل الالاف ـجل ة ـيته عـن ءـاههلل ع ـان ا عـجل
ااعق ــجل ااعاني ــجل بَيفو ـ سس ق ق ـجل ح ــث الى عــن وع ـ بــن مااــأ  قــال:
((خريريا اىل احلا الالاعهللنيا ،ل اهلل  من اال ذ ا ار ااَشـر ق قـال :فامـا
فر ريـــا مـــن احلـــا ،الوانيــ ااا اـــجل ااـــيت الاعـــهللنيا ـــ،ل اهلل  اـــا ،المعريـــا
ع هللهاهلل بن عمرال بن حُرار اب ،يابرِّ ،هلل من ا اتريا الءـر مـن اءـرافريا،
اخـــلنياه معريـــا ،الوري،ـــا نيكـــَف مُـــن معريـــا مـــن ق،مريـــا مـــن ااشـــرول امرُنيـــا،
فكامرياه القاريا اه :ا ابا يابر ،انيأ ِّهلل مـن ـا تريا ،الءـر مـن اءـرافريا،
ح أــا ااريــا ـهللأا ،ثــف ُعُ،ملنيــاه اىل
الا ،نيــا نير ـ بــأ عمــا اني ـ ف ــه ان تكــ،ن ُ
،ل اهلل  ا انيا ااعق جل ،قال :فرت ملاف الءُمهلل معريا
اإل سر ،الاخلنياه د عا
ااعُق جل ،الوان نيق أا.
( )4اني ر . :اورر ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ج.411/4

قــال :فريِمملريــا تاــأ ااا اــجل م ـ ق،مريــا ة ُحااريــا ،حَــب اتا مد ـبُ ثا ـثه ااا ــى
خرُيريا من حااريا ا عا
ُ

،ل اهلل  ،نيَىاى تىاُّ ُى اا ِق ـا مهىملـَبيف ِن ،حَـب

ااش ملع عريهلل ااعق جل ،الان ثسثجل ال ع،ن يسو ،معريـا امراتـان مـن
ايَمعريا ةُ ِّ
نيىــائريا :نيهىُ ـ جل بري ـ وع ـ  ،ار عمــا ال ،احــهللى نيىــا بــين مــا ن بــن ااريج،ــا ،
الامسا بري عمرال بن عهللي ،احهللى نيىا بين امجل ،الهي ار مري .
قـال فايَمعريــا ة ااشِّــع نيريَ ــر

ـُ ،ل اهلل  ،حَــب يا نيــا المعــه (عمــه)

ااع ،اس بـن ع ـهللاا ا  ،الهـ، ،م ـل عاـب ـن ق،مـه ،اال انيـه احُـ ان حيدهـر
امـــرُ ابـــن اخ ـــه ال َ،ث،ــــق اـــه ،فامـــا ياـــقُ وــــان االل مـــَكاِّف ااع ،ـــاس بــــن
ع هللاا ا  ،فقال :ا معشر اخلز ج ،قـال :الوانيـ ااعـرب امنـا ىـمن،ن هـلا
احلــي ،مـــن األنيوـــا  :اخلـــز ج ،خز يمـــا الا ملال ـــما :ان حممــهللأا مري،ـــا ح ـــث قـــهلل
عامَف ،القهلل مريعرياه من ق،مريا ،ممـن هـ ،عاـب معـى ا ريـا ف ـه ،فمـ ،ة عـز مـن
ق،مه المُريعجل ة باهلله ،الانيه قهلل ابـب اال االا ـا ُ ااـ كف ،الاااحـ،ق بكـف ،فـ ن
وريَف ترُالملن انيكف الافـ،ن اـه دـا ع،متـ،ه اا ـه ،المـانيع،ه ممـن خاايفـه ،فـرتنيَف
الما حتماَف من تاأ ،الان وريَف ترالملن انيكف مهىملام،ه الخاتِا،ه بعهلل اخلـرالج اـه
اا كف ،فمن اآلن فِهللُعه،ه ،ف نيه ة عز المُريُعجل مـن ق،مـه الباـهلله .قـال :فقاريـا اـه:
قهلل ُمِعريا ما قا  ،فَكافمل ا
قـــال :فـــَكاف

،ل اهلل  ،فبلمل ارييفىأ الاربأ ما اح ُ.

ـــ ،هل اهلل  ،فـــَس ااقـــرآن ،ال عـــا اىل اهلل ،ال ـ ـ ة

اإل ـــسر ،ثـــف قـــال ابـــا عكف عاـــب ان تُمملريعـــ،نيي ممـــا متريعـــ،ن مريـــه نيىـــا وف
الابريــا وف .قــال :فرتخــل ااِــلا بــن ُمعملــرال ب ــهلله ،ثــف قــال :نيعــف ،الااــلي بععــأ
أ ممـا نيُمملريـ مريــه ا ه ُنيــا ف ا عملريــا
بــاحلق (ني ًّــا) ،اِريُممل ُريعُري،ـ ِ

ــُ ،ل اهلل ،فــريحن الاهلل

حلاْقــجلُ ،ال ثرياهــا وــابرأا عــن وــابر .قــال :فــاع ن
ابريــا احلــرالب ،الاهــى ا ِ
ااق،لُ ،الااـلُا ه كاّـف

ـُ ،ل اهلل  ،ابـ ،اا ـعف بـن ااَِّ ،مـان ،قـال :ـا

ـ،ل

اهلل ان ب ريريا البل ااريال ح االو ،ــ عين اا م ،ــ الاني،ا قاطع،هـا فمـى عىـ

ان

اــن ِف ُعاْريُــا تاــأ ثــف ا مــرم اهلل ان تري ـ اىل ق،مــأ التــهللعريا؟ قــال :فَ ىــف
،له اهلل  ،ثف قال :بى ااهللر ااهللر ،الااِهللملر ااِـهللملر ،انيـا مـريكف الانيـَف مـين،
()4

احا ب مُ ملن حا بَف ،الا ااِف من ااَف)).

اقــهلل وــان حدــ ،ااع ــاس بــن ع ــهللاا ا اـ سو قًّ ،ــا عاــب الق،فــه  مـ
،ل اهلل  المعرفَـه بىـر هـلا اااقـا  ،الهـلا ـهللعف اي ااقـائال ب ـسمه
م كرأا  )4(،الانيه وان كَف األمر عن قر ل.
وما وان اا ا ع،ن مـن األنيوـا  ـهلل و،ن متامأـا خ ـ ،ال اا عـجل المـا
ت عا ما ،ح ث َا ءرالطما عن ب عجل ااعق جل األالىل ،فقهلل وانيـ ب عـجل
حرب َا عن ب عجل ااريىا  )1(.الوان هلا الاضحأا ،الم تاأ ف ن ااع اس بـن
ع ا ال األنيوا ي ا ا ااقـ،ر ان عـ،ا مـا ق،مـ،ن بـه ،فقـال ( :ـا معشـر اخلـز ج
هى تهلل الن عسر ت ـا ع،ن هـلا ااريـى؟ قـاا،ا :نيعـف ،قـال :انيكـف ت ا ع،نيـه عاـب
حـــرب األمحـــر الاأل ـــ ،مـــن ااريـــاس ،فــ ن وريـــَف تـــرالن انيكـــف اتا نيهمكـ ـ
ام،ااكف مو جل الاءـرافكف قَاـب ا ـامَم،ه ،فمـن اآلن فمـ ،الاهلل ان فعاـَف
خزي ااهللني ا الاآلخرال ،الان وريَف ترالن انيكف الاف،ن اه دا ع،متـ،ه اا ـه عاـب
نيُمكــجل األمــ،ال القَــى األءــرامل فبــلاله فمــ ،الاهلل خــي ااــهللني ا الاآلخــرال؟ قــاا،ا:
ف نيا نيرتخله عاب مو جل األم،ال القَى األءرامل فما اريـا بـلاأ ـا ـ،ل اهلل ان
()1
ان الف ريا؟ قال :اوريجل ،قاا،ا :ابىذ هللم ،ف ىذ هلله ف ا ع،ه).
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج 114/4ــ .114
( )4اني ــر :ابــن حجــر ،اإلصــابجل ،ج414/4؛ الاني ــر ا ــسر ااع ــاس بــن ع ــهلل اا ا ـ ة ااقىــف
اخلامق من هلا ااكَاب.
( )1اني ر :ااغزااي ،فقه ااىيال ،ب .464
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116/4

اقهلل واني،ا صا قل ة اا عجل ،فقاا،ا ار ـ،ل اهلل  الااـلي بععـأ بـاحلق
ان ءـ اريمـ ا ،ن عاــب اهـى مِريأــب ـهللأا برت ـ افريا ،فقــال  (( :نيهـتملمُر بــلاأ،
الاكن ا يع،ا اىل حااكف)) )4(،فريع،ا اىل حااف .القهلل طاـ مـريمف ـ،ل
اهلل  ان خيري،ا اه اثريب عشر نيق أا من ب ريمف ،فرتخري،ا تىعجل من اخلـز ج
()4
الثسثجل من األالس ،واني،ا عاب ق،ممف.
التلور الا جل اخرى عن وع بن مااأ (( :فامـا با عريـا ـ،ل اهلل 
صــر ااشـ ان مــن اس ااعق ــجل برتنييفــل صــ،س مسعَــه قــذ :ــا اهــى او ايـ
(ااريا ل)! هى اكف ة ملمف الااوـ اال معـه ،قـهلل ايَمعـ،ا عاـب حـربكف قـال:
فقــال ــ،ل اهلل  :هــلا ا ب ااعق ــجل ،هــلا ابــن ا ـ  ،اتىــم اي عــهللال اهلل
()1
اما الاهلل ألفر ن اأ)).
واني ـ اا عــجل تاس معريــب عريــهلل قــر ل ،الان تعاــف بَيفو ـ ستما ،اكريمــا
احى ـ بمــا فامــا اص ـ ك ااقــ،ر يــا س الاعــجل مــن قــر ل اىل األنيوــا الهــف
شــك،ن ة األمــر فحــهللث،ا ااشــرول مــن اهــى ااهلل ريــجل ،ااــل ن وــان األمــر
خاف أــا عاـ مف فقــاا،ا ( :ــا معشــر اخلــز ج ،انيــه قــهلل باغريــا انيكــف قــهلل ي ــَف اىل
صاح ريا هلا تىَبري،نيه من بل ا مرنيا الت ا ع،نيه عاب حربريـا ،الانيـه الاهلل مـا
من حـي مـن ااعـرب ابغـض اا ريـا ان تريشـ احلـرب ب ريريـا الب ـريمف مـريكف ،قـال:
فاني عث من هريام من مشـروي ق،مريـا حيايفـ،ن بـاهلل مـا وـان مـن هـلا ءـي
الما عامرياه ،قـال الصـهللق،ا عامـ،ه قـال :البعدـريا ري ـر اىل بعـض ،قـال :ثـف
()1
قار ااق،ر).
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116/4
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4

ثف انيمف ات،ا ع هللاهلل بن ابُي بن ا،ل ع ف ااريافقل ،الوان مـا ـزال عاـب
ءروه الوان حمى ثقَمف فىرتا،ه الما وان عاف باألمر ،فقال :ان هلا ألمـر
يى ف ،ما وان ق،مي ا َيف،ت،ا عاي دعى هـلا ،المـا عامَـه وـان فانيوـرف،ا
()4
عريه.
البعـــهلل انيوـــرامل ااريـــاس مـــن مريـــب ت قريـ ـ قـــر ل مـــن اخلـــل ،فحـــاالا،ا ان
ميىك،ا برتنياس من األنيوا فَمكري،ا من ااق ض عاـب ـعهلل بـن ع ـا ال ،
ال ب ـــ،ا هلل ـــه اىل عريقـــه اليـــراله اىل مكـــجل الاخـــلالا دـــرب،نيه  ال تتالنيـــه
ال ىـ ،نيه ،فقــال اــه يــى مــن قــر ل

مــر انيــه مىــاف ،اال ممــن ع يفــ،ن عاــب

ااىامل( :الحيأ اما ب ريأ البل احهلل من قر ل ي،ا الال عمهلل ،قال :باـب اقـهلل
وري اييه و ي بـن م عـف بـن عـهللي ،الااحـا ث بـن حـرب بـن ام ـجل ،قـال اـه
ااريـــى الحيـــأ فـــاهَ با ـــف ااـــريال ،فيفعـــى ـــعهلل ،الخـــرج ااريـــى اا ممـــا
ف،يهللهما عريهلل ااكع جل فقال اما :ان يـسو مـن اخلـز ج دـرب اآلن بـاألب ك
الانيه ا مَ بامسكما ال لور ان ب ريه الب ريكما ي،ا أا ،قـال :المـن هـ،؟ قـال:
ــعهلل بــن ع ــا ال ،قــال :صــهللق الاهلل ان وــان ا ـ جي اريــا قا تريــا الميــريعمف ان
ام،ا ب اهلله ،قال :فجا فبا

()4

عهللأا من بل ا هلل مف فاني اق).

وانيـ اا عــجل ا ــَعهللا أا ااَدــح جل بااــال الااــرييفق ال فاعأــا عــن اهلل ال ــ،اه
()1

 ال ع،ته.

وما انيما احَاي اىل تري ف الترت
المن آمن من األنيوا .
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )1اني ر :ع هللااكر ف ااز هلل ،فقه ااىيال ،ب .414

قما عاب هلل موـع بـن عمـي 

وما وان األمر الاضحأا عريهلل اار ،ل  ،فم،

ق معمف ومـا القيفـ،ا

()4

معه(( :ااهللر ااهللر الااهللر ااهللر)).

وما انيه ان هللعمف ال قب معمف القهلل الفب اف بملا األمر بعـهلل فـَك مكـجل
ال ــزالال حــريل ،ح ــث قــال (( :ــا معشــر األنيوــا اال ترضــ،ن ان ري ـ ااريــاس
()4
بااشاال الاا عي ،التريع،ن بر ،ل اهلل اىل حااكف)).
القــهلل عاممــف اار ــ،ل  اا ت ــ الااري ــار الااىــتالا جل الااشــ ،ى ة القــ
الاحهلل برتن طا مريمف ان خيريـ،ا اـف ـــ برتنييفىـمف ـــ اثـين عشـر نيق أـا ك،نيـ،ن
مىــتالال عــن قــ،ممف ،فاارحاــجل ااقا مــجل ــي اااضــ جل ،الاا ت ــ الااَري ــ ف
()1
الحتهلل هلل ااىتالا اس الا َشا ال اآلخر ن من ريَه .
الهكلا وـان األنيوـا مـري مل المىـَعهللِّ ن ال ـَق ال اار ـ،ل  ة ا
ااجرال مهلل ريجل اابَا ا األنيوا ال يااا.
الال ءأ ان األنيوا واني،ا مرت ل ب ر قجل ي هللال ،ح ث وَم،ا األمـر عـن
بق جل ق،ممف ،ال عاف باا عجل اال ااىام،ن ااوا ق،ن ،وما انيمف  واني،ا
ـَعهلل ن اَقــهلل ف امــ،ااف الانييفىــمف ة ـ ى اهلل ،ح ــث
صــا قل ة ب عــَمف مىـ ِّ
م ـهلل ان مــا ز ــهلل عاــب اخلمىــل ي ـسو مــن اا ــا عل ءــمهللالا بــهلل أا م ـ ااــري
 )1(،م انيما معروجل عاياجل عه ِل ُ من خيرج ف مـا مـ ااـري  .الة هـلا
ال ــيه مــا ب ـ ،ن فدــى هــتال اا ــا عل عاــب اإل ــسر الاهاــه اىل ــ،ر ااــهلل ن دــا
نيورالا ني ه الح ه .
( )4اني
( )4اني
( )1اني
( )1اني

ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
ر :احهللاث زالال حريل الت ،ااغريائف ،من هلا ااكَاب.
ر :حممهلل ااغزااي ،فقه ااىيال ،ب .411
ر :صاو ااشامي ،من معل ااىيال ،ب .411

وــان اار ــ،ل  حر وأــا وــى احلــرب عاــب ااىــر جل الاالحَ ــال الا ــات
وافجل األ اب ااهللني  ،جل ،م انيه  اع ف ااَ،وال عاب اهلل ،ح ـث اخيفـب
اا،عــهلل المكــان االيَمــاع ،ال عاــف بــه اال قاــجل ،وــى مــريمف وــان اــه ال ه،
فعمه ااع اس يا معه ا وح ه الا ىَ،ثق اه ،الوـان عاـي بـن ابـي طااـ 
ع ريأا ااري  عاب فـف ااشـع  ،الابـ ،بكـر ااوـهلل ق  ع ريأـا عاـب اا ر ـق،
ومــا انيــه  وــان حر وأــا عاــب اخَوــا ااكــسر الحيفــظ اا،ق ـ الخيفــض
ااو،س )4(،الم اهم جل اا،ض،ع الخ  ،ته ،فىـرعجل اإلمـا ف ـه وانيـ مممـجل
م ااىر جل ،ال َدك من حماالالس اعَهللا قر ل الويفا ها عاب ـعهلل بـن معـات
ال ــيه مــن األنيوــا  ،ان قر شأــا واني ـ مىــَعهللال إل ــلا وــى مــن ــتمن بــاهلل
الاار ،ل، ،ا من قر ل ار من خا يما ،الانيما مىَعهللال حملا بجل اار ـ،ل 
حَــب اــ ،خــرج التــرم مكــجل ،القــهلل وــان األنيوــا ة حــ،ا هف ــهلل و،ن هــلا
ال هلل و،ن ان ااعرب القر ل م مف عن ق،س الاحهللال.
الوان ة ب عَمف اال َعهللا ااقَال المحا جل اار ،ل  ال ع،ته ،الان وـان
تمر بعهلل بااقَال ال تتن اه ،الوان  ل ان هـلا األمـر ـ رتتي ال ه
ب تن من اهلل.
القهلل واني هله اا عـجل اعسنيأـا بيفـَك بـاب ااجـرال ار ـ،ل اهلل  مىـَق و
س
الة ايــى قر ـ ــــ بــ تن اهلل ــــ الة اا،ق ـ نييفىــه فــَك بــاب ااجــرال اامــتمريل
ا ى ـ ق،ا اار ــ،ل  اىل ااهلل ريــجل اَرت ـ ق اجملَم ـ ااىــاف ،ال الاَــه ااري  ،ــجل،
الني امه ااهللنيي الااعىكري.
الالاأ ف ن مشروي مكـجل ءـهلل الا ق دـَمف عاـب ااىـامل بعـهلل ان عرفـ،ا
تيفاص ى اا عجل ،فد ق،ا عاب ااوحابجل من مىامي قر ل ال يهف ة مكـجل،
( )4اني ر :ااوسبي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.161/4

فكاني،ا شك،ن ار ،ل اهلل  ف رتمرهف بااجرال ،ال ق،ل(( :ان اهلل  قـهلل
()4
يعى اكف اخ،انيأا ال ا أا ترتمري،ن بما)).


ااجرال ة اااغجل ااعرب جل :اخلرالج من ا ن اىل اخرى)4(.الة ااو اك
ىاِف ف ه
ااشرملم اىل باهلل اإل سر ،الاا اهلل االي ُ مل
ااشرعي :هي ترم باهلل ِّ

بهلل ريه )1(،اني سقوا من ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [ااريىا ].
اما

ما فم ،احليفا عاـب ااـهلل ن الت

قـه النيوـرته الااَجمـ مـ اار ـ،ل

 الاصـــحابه الاال ـــَعهللا اريشـــر ااـــهلل ن البـــلل ااـــال الااـــرييفق ة ــ ى اهلل،
التىــم ى ع  ،ــجل اهلل اع ــا ه ب قامــجل ني ــار َـ ك اــف تاــأ .الوانيـ ب عــجل ااعق ــجل
ثانيي ا ار ااَشر ق من ااىريجل ااعااعجل عشرال من اا ععجل ااري  ،جل.
القهلل امر اار ،ل  ااوحابجل ة مكجل الخا يما برتن احق،ا ب خ،انيمف ة
ااهلل ريجل ،المن ااتوهلل انيه ا،ال مدا قجل قر ل اا خرج اامايرالن ،البااَااي
فاامايرالن اخري،ا من ا هف وما ق،ل اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [حلشر].
( )4اني ر :صاو ااشامي ،من معل ااىيال ،ب .411
( )4اازب هللي ،تاج ااعرالس ،ج.644/1
( )1اني ر :اازب هللي ،تاج ااعرالس ،ج644/1؛
ابــ ،فــا س ،حممـــهلل ع ــهللااقا  ،ة ــسل ااىـــيال"ااجرال اىل ااري  ،ــجل ،ل 4ــــ عمـــان :ا
اايفرقان 4144هـ.

وما وان األنيوا  حم ل اتال ااماير ن م،ا ل اف ،قائمل

حبقمف فامَهللحمف اهلل بلاأ ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ) [حلشر].
القهلل ته

اامايرالن األالائى المن نياصرهف بيفدى ااى ق عاب يهف،

الاءا ااقرآن ااكر ف اىل تاأ ة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ) [اَ،بجل].
وــان ااوــحابي اوا ــى ابــ ،ــامجل بــن ع هللاأل ــهلل  االل اامــاير ن مــن
مكــجل اىل ااهلل ريــجل )4(،فقــهلل هــاير برتهاــه اىل احل شــجل العــا ق ــى ب عــجل ااعق ــجل،
ح ــث آتتــه قــر ل الضـ ق عا ــه ،فعــزر عاــب ااجــرال مــرال اخــرى الاكــن اىل
ااهلل ريــجل ،فمريعَــه قــر ل مــن اص ـ حاب اليَــه الالاــهلله ،فقو ـ ار ــامه 
قوجل هجرال هلا اا

من ااتمريل تق،ل ( :اا اال ابـ ،ـامجل اخلـرالج اىل

ااهلل ريجل ح،ـىُ بعـيه ثـف حُمُاـين عا ـه ،المحـى معـي ابـين ـامجل بـن ابـي ـامجل ة
حجري ،ثف خرج بي ق ،ه بي بعيه ،فاما اته ياله بين ااغيال بن ع ـهللاهلل بـن
عمر بن جزالر قام،ا اا ه ،فقاا،ا هله نييفىأ ا َريا عا مـا ،ا ا ـ صـاح َأ
هله؟ عسرُ ني وأ تىي بما ة اا س ؟ قاا  :فريزع،ا خ ـار ااـ عي مـن ـهلله،
( )4ه :،ااوحابي اوا ى ع هللاهلل بن ع هللاأل هلل اابزالمي من االائـى ااىـامل ،الج ار ااـتمريل
ار امجل ،ق ى ااري  ابن عمـجل ااـري  بـرال بريـ ع ـهللاا ا  ،مـن االائـى اامـاير ن اىل
احل شجل ،تـ،ة ة ااهلل ريـجل بعـهلل ـزالال بـهلل فَـزالج اار ـ،ل  مـن بعـهلله ار ـامجل .اني ـر :ابـن
حجر ،اإلصابجل ،ج111/4؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.161/4

فرتخــلالنيي مريــه .قاا ـ  :ال د ـ عريــهلل تاــأ بريــ ،ع هللاأل ــهلل ،هملــذ ابــي ــامجل،
فقـــاا،ا :ال الاهلل ،ال نيـ ـ م ابريريـــا عريـــهللها ات نيزعَم،هـــا مـــن صـــاح ريا .قااـ ـ :
فَجـــاتب،ا بهريُــي ،ـــامُجل ب ـــريمف حَـــب خاعـــ،ا ـــهلله ،الاني اـــق بـــه بريـــ ،ع هللاأل ـــهلل،
الح ىين بري ،ااغيال عريهللهف ،الاني اق اليي اب ،ـامجل اىل ااهلل ريـجل .قااـ  :فيفـرق
ب ين البل اليي البل ابين .قاا  :فكري اخرج وى هللاال فـرتياق بـاألب ك،
فما ا ال ابكي ،حَب امىب ـري وجل اال قر أـا مريمـا ،حَـب مـر بـي يـ ٌى مـن بـين
برُيـ،ن
عمِّي ،احهلله بين ااغيال ،فراى ما بي فرمحين ،فقال ا ين ااغيال :اال هت مل
هــله ااىــك ريجل ،فــرقَف ب ريمــا البــل اليمــا البــل الُاــهللها! قاا ـ  :فقــاا،ا اــي:
ا حلقي بزاليأ ان ء  .قااـ  :ال بريـ ،ع هللاأل ـهلل ااـي عريـهلل تاـأ ابـين .قااـ
فا حتا بعيي ،ثف اخلس ابين ف،ضعَه ة حجـري ،ثـف خريـ ا ـهلل اليـي
خاْق اهلل .قاا  :فقا  :ات ا دـن اق ـ ه حَـب
بااهلل ريجل .قاا  :الما معي احهلل من ُ
طاْحــجل بــن ابــي
اقْ ـهللُر عاــب اليــي ،حَــب اتا وري ـ بــااَ،ريملع ف اِق ـ ه ععمــان بــن ِ
طاحجل ،اخـا بـين ع هللااـهللا فقـال اـي :اىل ا ـن ـا بريـ ابـي ام ـجل؟ قااـ  :فقاـ
ا هلل اليي بااهلل ريجل .قال اال ما معأ احهلل؟ قااـ  :فقاـ  :ال الاهلل ،اال اهلل الهبُـين
هلا .قال :الاهلل ما اـأ مـن مَُملـرم ،فرتخـل خب ـار ااـ عي ،فـاني اق معـي ُمملـُ،ي
بــي ،فــ،اهلل مــا صــح

ي ـسو مــن ااعــرب قــذُّ ،ا ى انيــه وــان اوــرر مريــه،

وــان اتا باــ ااريــزل انيــا بــي ،ثـــف ا ــَرتخر عــين ،حَــب اتا نيزاــ ا ـــَرتخر
بــ عيي ،فحــذّ عريــه ،ثــف ق ـــهلله ة ااشــجرال ،ثــف تريح،ــب (عــين) اىل ءـــجرال،
فاضج حتَما ،ف تا نيـا ااـر،الا  ،قـار اىل بعـيي فقهللمـه فرُحاـه ،ثـف ا ـَرتخر
عين ،القال :ا و  .ف تا و

الا َ ،ه عاـب بعـيي اتـب فرتخـل خب امـه،

فقا ه ،حَب ريزل بي .فاف زل وري تاأ بي حَب اقْـهللمين ااهلل ريـجل ،فامـا ني ـر
اىل قر جل بين عمرال بن ع،مل بق ـا  ،قـال :اليـأ ة هـله ااقر ـجل ـــ الوـان ابـ،

امجل بما نيا الو ــ فا خها ما عاب بروجل اهلل ،ثف انيورمل ايعأا اىل مكجل).

()4

وما وان ع ـهللاهلل بـن ار مكَـ،ر  مـن االائـى اامـاير ن)4(.الال ءـأ ان
اعهللا ااماير ن ت،اا التكاثرس بااَهلل نج.
القهلل نيقى اارالاال من واني اه حا ثجل تىَحق من اليمجل ني رهف ااريقـى ،البعـهلل
ابي امجل الصى اىل ااهلل ريجل ممـايرأا عـامر بـن ب عـجل مـ امراتـه (ا اـي بريـ ابـي
()1

حعمجل بن امن) ،ثف ع هللاهلل بـن يحـل برتهاـه البرتخ ـه ااكيف ـ ابـي امحـهلل
ال اليَــه ،حَــب ا اقـ

ا بــين يحــل ال

ــق بمــا احــهلل( )1حَــب ااريىــا مــريمف

هايرن اىل ااهلل ريجل ،مـريمن ريـ بريـ يحـل الار ح ـ الار قـ ق بريـ يحـل
ال يهن )1(.الوان اب ،امحهلل ااكيف

ءـاعرأا قـال اب ـاس ة هجـرتمف ،المريمـا

ق،اه:
اىل اهلل نيغـــــــــــــــهللال بـــــــــــــــل معريـــــــــــــــب الالاحـــــــــــــــهلل
()6
ال ــــــــــــــن ــــــــــــــ،ل اهلل بــــــــــــــاحلق ريمــــــــــــــا
ومــا هــاير عمــر بــن اخل ــاب ،المعــه ع ــاش بــن ابــي ب عــجل ،الهشــار بــن
ااعاب بـن الائـى ااىـممي  ،ال قـ

عمـر ااقوـجل ف قـ،ل( :ات،عـهللسهاـا ا نيـا

ااجــرالِ اىل ااهلل ريــجل ،انيــا الع ،ــاش بــن ابــي ُب عــجل ،الهشــار بــن ااعاصــي بــن الائــى
ااىـممي ااَ،رياضـ مـن اضـاال بـين يفـا  ،فـ،ق ُـرُمل )1(،القاريـا :ا ريـا
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.161/4
( )4االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.16/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )6اني ر :ااوهلل ااىابق ة اب اس ط ،اجل.
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4

وـ ِك
ه مل

عريهللها فقهلل حه ِق ِفاْ ُمملضُ صاح اه ،قال :فرتص ح انيا الع ،ـاش بـن ابـي ب عـجل
عريهلل ااَ،رياض  ،الحه ق عريا هشار الفح فافَح.
الاا قهللمريا ااهلل ريـ ِجل نيزاريـا ة بـين عمـرال بـن عـ،مل بق ـا  ،الخـرج ابـ ،يمـى بـن
هشـــار الاحلـــا ثه بـــن هشـــار اىل ع ،ـــاش بـــن ابـــي ب عـــجل ،الوـــان ابــنُ عمممـــا
الاخاهما ألممما ،حَب قِهللِما عا ريا ااهلل ريجلِ ،ال ـ،له اهلل  دكـجل ،فكامـاه
القاال :ان ام،أ قهلل نيل س ان ال ميق ا ُما مهشذ حَـب تـرام ،الال تىـَ ى مـن
مشق حَب ترام ،فرق اا ،فقا اه :ا ع اش ،انيه الاهلل ان ر هللم ااقـ،ر اال
ا يفَري،م عن ريأ فاحل ملهف ،فـ،اهلل اـ ،قـهلل آتى ام،ـأ ااقمـىه المَشـ  ،الاـ،
قهلل اءَهلل عا ما حرن مكجل ال ـَ ا  ،قـال :فقـال :ابـر قىـفُ امِّـي ،الاـي هريـام
مــالٌ فيخــله ،قــال :فقاـ  :الاهلل انيــأ اــَعاف انيــي اــن اوعــر قــر ل مــاالو ،فاــأ
نيو ه مااي الال تله مل معممـا .قـال :فـرتبب عاـي اال ان خيـرج معممـا ،فامـا ابـب
اال تاأ ،قال :قا اه :اِمُا ات قهلل فعا ُ ما فعا  ،فبهلمل نياقيت هله ،ف نيما نياقـجل
م جل تُا،ل فاا ُزرمل مرها ،ف ن ابأ من ااق،ر ٌ فانياه عا ما.
فبرج عا ما معمما حَب اتا واني،ا ب عض اا ر ق ،قال اه اب ،يمى :ا ابن
اخي ،الاهلل اقـهلل ا ـَغا ه بعـيي هـلا ،افـس هتعملقـ ين عاـب نياقَـأ هـله؟ قـال:
باـب ،قـال :فرتنيــا  ،الانياخـا ا َحــ،ل عا مـا ،فامــا ا ـَُُ،الملا بــاأل ن عـهللُالُا عا ــه،
فرتالثقاه ال ب اه ،ثف خس به مكجل ،الفَرياه فافَح.
قــال ابــن ا ــحاق :فحــهللثين بــه بعــض آل ع ،ــاش بــن ابــي ب عــجل :انيممــا حــل
خس به مكجل خس به نيما ا م،ثقوا ،ثف قـاال :ـا اهـى مكـجل ،هكـلا فـافعا،ا
()4
بىهيفمائكف ،وما فعاريا بىيف مريا هلا.
ق،ل ع هلل اهلل بن عمر  عن عمر  :فكري،ا نيق،ل :ما اهلل بقابىٍ ممن
افَح صُ ملرفوا الال عُ ملهللالو الال ت،بجل ،ق،ر عُرف،ا اهلل ،ثف يع،ا اىل ااكيفر ا س س
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج 111/4ــ .111

اصابمف! قال :الواني،ا ق،ا،ن تاأ ألنييفىمف ،فاما قِهللر

،له اهلل 

ااهلل ريجلِ ،انيزل اهلل ــ تعاىل ــ ف مف ،الة ق،اريا الق،اف ألنييفىمف (ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ) [اازمر].
قــال عمــر بــن اخل ــاب  :فكَ َمــا ب ــهللي ة صــح يفجل ،البعــث بمــا اىل
هشار بن ااعاصي ،قال :فقال هشـار بـن ااعاصـي ،فامـا اتـَين يعاـ اقر هـا
بــلي طــ،ى ،اصـع،هلل بمــا ف ــه الاصــ،ب الال افمممــا ،حَــب قاـ  :اااــمف فِمِّمري مــا.
قال :فرتاقب اهلل ــ تعاىل ــ ة قا انيما امنـا انيزاـ ف ريـا ،الف مـا وري،ـا نيقـ،ل ة
انييفىريا ال قال ف ريا .قـال :فريعـ اىل بعـيي ،فجاىـ عا ـه ،فاحقـ ه بر ـ،ل
()4

اهلل  اله ،بااهلل ريجل.

ثف تَاب اامايرالن المريمف طاحجل بن ع ـهللاهلل ،العمـا بـن ا ـر ،ال ـعهلل بـن
ابي القاب الع هللاهلل بن مىع ، ،البسل بن با  ،ال ـهلل بـن حا ثـجل ،المحـزال بـن
ع ــهللاا ا  ،الع ــهللاارمحن بــن عــ،مل ،الابــ ،و شــجل ،الع ــهللال بــن احلــا ث بــن
ع ــهللاا ا  ،الااــزبي بــن ااعــ،ار الابــ ،حل يفــجل بــن عَ ــجل بــن ب عــجل ،العَ ــجل بــن
()4

زالان ،الععمان بن عيفان  ،ال يهف .
المـن اءــمر قوـ

اامـاير ن قوــجل صــم

بـن ــريان اارالمــي  )1(،فقــهلل

وان ة مكجل عمى باحلـهللا ال ،فكـ،ن مـاالو نيَ جـجل يمـهلله العرقـه ،القـهلل آمـن
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116/4
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114 ،141/4
( )1اني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج.466/4

بر ،ل اهلل  الصهللقه ال خى اإل سر م كرأا.
فاما ا ا  ااجرال يا ه ويفا مكجل القـاا،ا اـه( :ات َريـا صـعا،ووا فقـيأا
فكعر مااأ عريهللنيا الباغ ما باغ ثـف تري اـق برييفىـأ ،المااـأ الاهلل ال كـ،ن
تاــأ ،فقــال اــف :ا ا ــَف ان ترو ـ اكــف مــااي ا اــ،ن ـ اي؟ قــاا،ا :نيعــف.
()4

اه).

ف،ص اف مكان مااه فبا،ا

الق ى :انيه حلقه مريمف الاعجل من ااريال فرتخرج من وريانيَه ا بعل ـممأا،
الوــان ي ـسو ام أــا فقــال( :ال توــا،ن اىل حَــب اض ـ ة وــى يــى مــريكف
ممأا ،ثف اصي بعهلل اىل ااى

فَعام،ن انيي يى ،القهلل خاّيف دكجل ق ريـَل

()4

فمي اكف).

ثــف الاصــى طر قــه اىل ااهلل ريــجل ،القــهلل قــال اار ــ،ل  عريــه (( :بــك اا ـ ابــا
()1

ُحمل ُب)).

الق ــى انيــه نيزاـ ف ــه ( ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [ا قرال].

()1

القهلل حتهللث

ااوا

عن مريا ل هتال ااماير ن عاب اصحابمف من

األنيوـــا اال ن قـــال اهلل عريمـــف ( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ)
[حلشر].
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )4االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.44/4
( )1اا،احهللي ااري ىاب ،ي ،ا اب ااريزالل ،ب 11؛ اا لي ،تيفىيه ،ج.114/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج114/4؛ الااله  ،ي اعسر ااري س  ،ج.44/4

نيـــزل بعـــض ااعـــزاب عاـــب عـــزاب معاـــمف وريـــزالاف عاـــب ـــعهلل بـــن خ عمـــجل
األنيوا ي .
القهلل وان األنيوا َريافى،ن عاب ا ،ا ااماير ن ال كرياهف الم،ا اتمف،
حَب انيمف واني،ا ق ع،ن عاب كريب من وامف من ااماير ن )4(،الواني
اآل اس تَريزل عاب اار ،ل  ة ااعريا عاب ااماير ن الاا،عهلل بريورهف .ق،ل
ــ تعاىل ــ( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ)
[ااريحى] .الة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)
()4
[ااريحى].
()1

القهلل حتهللث ااكعي من اآل اس عن ااماير ن .

البعـهلل هجـرال اار ــ،ل  وـان عـهلل مــن ااىَدـعيفل ااـرا ل ة ااجــرال
َعرض،ن ااحـ ق الاإل ـلا فكـان اار ـ،ل  ـهللع ،اـف ،فقـهلل ال عـن ابـي
هر ـــرال  ان ااـــري  وـــان اتا فـ ـ ا ـــه مـــن ااروعـــجل األخـــيال قـــ،ل:
((ااامف اِنياُ ع اش بن ابي ب عجل ،ااامف انيا ـامجل بـن هشـار ،اااـمف اِنيـاُ اا،ا ـهلل
ابــن اا،ا ــهلل ،اااــمف اِني ـاُ ااىَدــعيفل مــن ااــتمريل ،اااــمف اءــهلل مل الطرتتــأ عاــب
()1
مدر ااامف ايعاما ريل وِىِريِي .)) ،
( )4ع هللاحلم هلل طمما  ،يال ااري  ،ب .416
( )4اني ر :االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.44/4
( )1اني ر :اومى ،امحهلل ع هللااغين ااريج،اي ،هجرال اار ،ل  الصـحابَه ة ااقـرآن الااىـريجل،
ل 4ــ ااريو ،ال :ا اا،فا 4141هــ.
( )1الاه اا بــا ي ،وَــاب اال َىــقا  ،بــاب العــا ااــري  :ايعاــما عاــ مف ــريل وىــين
 ، ،ج.41/4

القهلل وان ا َق ال األنيوا اامماير ن ائعأا المح م ًّا ،ح ث ت ،ع
اامايرالن عاب ب ،س األنيوا  ،الالا ،هف ة ااىكن الاا عار الااال،
الضرب،ا ا الع األمعاجل ة اإل عا القهللم،هف عاب انييفىمف فرتثريب اهلل  عا مف ة
ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ) [احلشر].
القهلل الض اا بـا ي ة صـح حه بابأـا مسـاه (بـاب مرياقـ األنيوـا القـ،ل 
الاال ن ت  ،ا ااهللا الاإلميـان مـن ق اـمف حي ـ،ن مـن هـاير ااـ مف الال ـهللالن ة
صهللال هف حاي وجل مما االتـ،ا) )4(.الاألمعاـجل عاـب تاـأ وـعيال مريمـا :مـا حـهللث ق ـى
هجــرال اار ــ،ل  مــن تريــافق األنيوــا عاــب ا َدــافجل اامــاير ن ،المريمــا مــا
حهللث بعهلل الص،ل اار ،ل  الق امه بااتاخـاال بـل اامـاير ن الاألنيوـا  .الاعـى
مــن افدــى األمعاــجل ة تاــأ قوــجل ع ــهللاارمحن بــن عــ،مل مـ ــعهلل بــن اارب ـ ،
ح ث آخب ب ريمما ااري  فجا عهلل بن اارب اع هللاارمحن بن عـ،مل فقـال:
ــا ع ــهللاارمحن انيــي مــن اوعــر األنيوــا مــاالو ،فرتِقى ـفه مــااي نيوــيفل ،الاــي
امراتـــان فـــاني ر اعج ممـــا اا ـــأ فىـــمِّما اـــي اطاقمـــا فـ ـ تا انيقدـ ـ عـــهللتما
فَزاليمــا .قــال ع ــهللاارمحن :بــا م اهلل اــأ ة مااــأ الاهاــأ ،ا ــن ــ،قكف؟
فهللا،ه عاـب ـ،ق بـين ق ريقـاع ،فمـا انيقاـ اال المعـه فدـى مـن اقـذ المسـن ثـف
ال ش ي.
تاب ااغهللال
( )4اا بـا ي ة صــح حه ،وَــاب مرياقـ األنيوــا  ،بــاب مرياقـ األنيوــا القــ،ل اهلل عــز اليــى
الااــل ن آالالا النيوــرالا الااــل ن ت ــ ،ا ااــهللا الاإلميــان مــن ق اــمف حي نــ،ن مــن هــاير اا ـ مف الال
هللالن ة صهللال هف حايجل ممّا االت،ا ،ج.444/1

ثــف يــا ،مأــا البــه اثــر صــيفرال( )4فقــال ااــري (( :ممـ ف؟)) قــال :تزاليـ ،
قـال(( :وــف ــق اا مــا؟)) قـال :نيــ،اال مــن تهـ  ،اال ال ن نيـ،اال مــن تهـ قــال:
()4

((اِ ملالاِفمل الا ،بشاال)).

القهلل الى امحهلل بن حري ى  عن انيق بن مااأ  قال :قال اامـايرالن :ـا
،ل اهلل ما ا ريـا معـى قـ،ر قـهللمريا عاـ مف احىـن م،ا ـاال ة قا ـى الال احىـن
بلالو ة وعي ،اقهلل ويف،نيا ااتالنيجل ،الاءرو،نيا ة اامريرت حَـب اقـهلل خشـ ريا ان
()1

له ،ا باألير واه قال(( :ال ما اثري َف عا مف ال ع ،اهلل اف)).

القهلل الض اا با ي ة صح حه ة وَاب مرياق األنيوا بابأـا مسـاه( :بـاب
ق،ل اهلل ــ تعاىل ــ ال تثرالن عاب انييفىمف الا ،وان بمف خواصجل) الى ف ـه عـن
ابــي هر ــرال  ان ي ـسو اتــب ااــري  ف عــث اىل نيىــائه فقاــن :مــا معريــا اال
ااــا  ،فقــال

ــ،ل اهلل (( :مــن ُدهــفن اال دــ

هــلا))؟ فقــال يــى مــن

األنيوــا  :انيــا فــاني اق بــه اىل امراتــه ،فقــال :اورمــي ض ـ

ــ،ل اهلل 

فقاا  :ما عريـهللنيا اال قـ،س صـ انيي ،فقـال :ه ـي طعامـأ الاصـ حي ـرايأ
الني،مي صـ انيأ اتا ا ا الا عشـا  ،فم ـرتس طعاممـا الاصـ ح

ـرايما الني،مـ

ص ـ انيما ،ثــف قام ـ ورتنيمــا توــاك ــرايما فرتطيفرتتــه ،فجعــس ر انيــه انيممــا
رتوسن ،ف اتا طاال ل ،فاما اصـ ك ـهللا اىل

ـ،ل اهلل  فقـال(( :ضـحأ

اهلل ااا اجل اال عج مـن فعا كمـا)) فـرتنيزل اهلل ( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

( )4ااويفرال ني،ع من األط اب ااويفرا من اازعيفران ال يه مر اثره عاب اا،يه.
( )4الاه اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب مرياق ـ األنيوــا  ،بــاب اخــا ااــري  بــل اامــاير ن
الاألنيوا  ،ج.444/1
( )1ابن وعي ،تيفىيه ،ج ،4114/4تيفىي اآل جل ( 1ــ  ، )44ال احلشر؛ مىـريهلل اإلمـار امحـهلل،
ج.444/1

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﰅﰆ)
()4

[احلشر].

وـــان األنيوـــا حر وـــل عاـــب جاا ـــجل اامـــاير ن الموـــاهرتمف ،فمـــلا
(محزال بن ع هللاا ا ) عـف ااـري  خي ـ خ،اـجل بريـ قـ ق مـن بـين ااريجـا
من األنيوـا ف َزاليمـا ،ال ق مـان ب َأـا متمريأـا عمـا ه ممـاير الانيوـا جل ،وـان
ب

عف

،ل اهلل  ،الوـان ـزال ه ة اا ـ التريقـى عريـه خ،اـجل األحا ـث،

القهلل الس ان

،ل اهلل  خـى عاـب عمـه محـزال فىـمعَه قـ،ل(( :ان ااـهللني ا

خُدِــرال حاــ،ال فمــن اخــلها حبقمــا بــ ،م اــه ف مــا ،ال هب مهَبــِّ،ن ة مــال اهلل
المال

()4

،اه اه ااريا ،ر اقب اهلل)).

الهف عهلل من ااماير ن ـكري،ا حجـرال ة مىـجهلل
برتهى ااونيفجل ،واني،ا عزابأا فقرا ال

ـ،ل اهلل  ،عرفـ،ا

هللالن ما رتوا،ن )1(،الوان

ـ،ل اهلل

 اتا اتَــه صــهللقجل بعــث اا ـ مف (اهــى ااوــيفجل اض ـ امل اإل ــسر ال ــرتالالن عاــب
َريــاالل مريمــا ءـ أا ،الاتا

اهــى الال مــال اتا اتَــه  صــهللقجل بعــث بمــا ااـ مف ال

()1

اتَه ههلل جل ا ى اا مف الاصاب مريما الاءرومف ف ما)).

( )4الاه اا بـــا ي ،وَـــاب مرياقـ ـ األنيوـــا  ،بـــاب ال ـــتثرالن عاـــب انييفىـــمف الاـــ ،وـــان بمـــف
خواصجل ،ج.446/1
( )4الاه اإلمـــار امحـــهلل ة مىـــريهلله ،ج161/6؛ الاني ـــر :حممـــهلل ااوـــ ،انيي ،ااىـــيال ااري  ،ــــجل،
ج.411/4
( )1اب ،تراب اا اهري ،اصحاب ااويفجل ــ يهللال :ا ااق اجل 4141هـ
( )1الاه اإلمار امحهلل ة مىريهلله ،ج411/1؛ الاني ر :ااو ،انيي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج41/4؛ الاني ر:
مــا وَ ــه  .اوــرر ااعهمــري عــن اهــى ااوــيفجل ة اجملَمـ ااــهللنيي ة عمــهلل ااري ــ،ال خوائوــه
التري ماته األالىل ،ب .11

()4

الوان  هجري عا مف وى ،ر ((مههللًّا من متر بل يال)).
الوــان

ــ،ل اهلل 

ا ـ مــن تالي ااعــائسس مــن ااوــحابجل اطعــاممف،

فكــــان األنيوــــا  رتخــــلالن بعدأــــا مــــن اصــــحاب ااوــــيفجل اىل مريــــا اف
ف عم،نيمف ال ،ا ،نيمف(( :ان اصـحاب ااوـيفجل وـاني،ا انيا أـا فقـرا الان

ـ،ل

اهلل  قــال :مــن وــان عريــهلله طعــار اثــريل فا ــله بعااــث المــن وــان عريــهلله
طعــار ا بعــجل فا ــله خبــامق ،بىــا س ،الان ابــا بكــر يــا بعسثــجل الاني اــق
()4

ااري  بعشرال)).

الوان بعض هتال حياالل ااعمى ة ااى،ق حُم،االو ،اال حيَ ـ اال ـت ي اي
ءي ممكـن مـن اا ـ اال ااشـرا اا ىـ ذ ،المـا وانيـ

ـرالفمف تىـاعهللهف
()1

الم تاأ ف ن ااريى اتا باع ح أا اال ي تاأ يا ب عار ألصحابه.
*****

( )4الاه اإلمار امحهلل ة مىريهلله ،ج.411/1
( )4اب ،نيع ف ،حا جل األالا ا  ،ج 44/4ـ 11؛ ااو ،انيي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.14/4
( )1اب ،نيع ف ،حا جل األالا ا  ،ج111/4؛ القهلل اير احباث وعيال ح،ل اهى ااويفجل.




كــن

ــ،ل اهلل  االل مــن هــاير مــن األني ــا  ،فقــهلل ـ قه ابــراه ف

 ة ااجــرال ،قــال ــــ تعــاىل ــــ ( :ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ) [ااعريك ،س].

وما ان اعَهللا اس ااشـرول الا ـَيفزا هف الحمـاالاَمف ح ىـه اال قَاـه 
واني ال ا هجرته من مكجل ،الهي احـ بـس اهلل اىل اهلل الاىل

ـ،اه .قـال

ــــــ تعــــاىل ــــــ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ) [األنييفال] ،القال ــ تعـاىل ـــ ( :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)

[اإل را ].
الال ءــأ ان قــ،ر اار ــ،ل  مــن ويفــا قــر ل تدــامري،ا عاــب اخرايــه،

وما عل اهلل عن تاأ ة ق،اه ــ تعاىل ـــ ( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ) [حممهلل].

التتوهلل آ جل ااجرال الااوح جل اخراج اال ن ويفرالا اار ،ل  النيور اهلل

ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ) [ااَ،بجل].
ومــا تتوــهلل األحا ــث انيــه  اخــرج مــن مكــجل ،الوــان ــهللع ،عاــب مــن

اخريه .المن تاأ ما الاه اا با ي انيه  وان قـ،ل(( :ااامهـف ،ا ْاعُـنمل ءُـ جلِ بـنُ
ن
خ ُريه،نيُـا مِـن ا ملضِـريُا اىل ا مل ُ
خاِـ س ومـا ا مل
ُ ِب ُعجلِ ،ال هع ملَ ُ ِجل ب ُن ُ ِب عُـجلِ ،الا ُم ،ـ ِجل بـ ُن ُ
()4

ااُ،بُا ِ).

ال ــ،ل اهلل  حي ـ مكــجل اءــهلل احل ـ  ،بمــا الاــهلل الترعــرع التــزالج ال ق،
اضافجل اىل ما عامـه اار ـ،ل  ال عامـه ااريـاس مـن حرمـجل مكـجل ،المكانيَمـا
عريهلل اهلل ،فمي افدى ا ن اهلل البما وان االل مىجهلل الضـ ة األ ن ،قـال

ــــ تعــاىل ــــ ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ) [آل
عمران].
الاعى ما شمهلل الاأ ق،ل اار ،ل  ح ريما ااَيفـ اىل مكـجل عريـهلل هجرتـه
ي الانيـــأ ألحـ ـ ا ن اهلل اىل اهلل ،الاـــ،ال ان
((الاهلل انيـــأ ألحـ ـ ا ن اهلل ااـ ـ ،
()4

اهاأ اخري،نيي ما خري مريأ)).
هاير عهلل من اصحاب

،ل اهلل  ة اايف ال من ب عجل ااعق جل اايت القع

ة اا ،ر ااعانيي عشر من ءمر تي احلججل ريجل 41هــ مـن اا ععـجل ااري  ،ـجل ،األالىل
ق ى ااجرال ،ال ا س اعهللا هف بااَهلل ج ،الوان اب ،بكر ااوهلل ق  مىـَعهللًّا
ااـــمجرال ترييف ــلأا ألمـــر
وان

ـــ،ل اهلل  ااوـــحابجل بـــااجرال ،اال ان اار ـــ،ل 

ا اا ث من ابي بكر ااوهلل ق ألمر عامه اهلل ال ـ،اه ،الال عامـه

ااوهلل ق نييفىه.
الوان اار ،ل  ريَ ر األمر من اهلل ــ تعاىل ــ الاإلتن اه بااجرال بَهللبيه
( )4صح ك اا با ي ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،باب ( ،)41ج .441/4الاا،با االي وـان مريَشـرأا
ة مكجل هي احلمب.
( )4ااز قــانيي ،اا،اهــ  ،ج141/4؛ اني ــر :ابــن مايــه ،ــريريه ،وَــاب ااريا ــأ ،بــاب فدــى
مكجل ،برقف ،1441 :ج.4411/4

 اله ،االي ميكر ار ،ل اهلل ال م

اه  ( ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)

[األنييفال].
الوــــان ااوــــهلل ق  ىــــَعهلل حلايــــجل

ــــ،ل اهلل ة ااجــــرال الخو،صأــــا

اارالاحى الما ازمما ،ق ى ان عاف انيه ف قه ة ااجرال.
القهلل احى قر ل بعهلل ب عجل ااعق ـجل دـا عـزر عا ـه اار ـ،ل  مـن ااجـرال
اىل ااهلل ريــجل ،الخشـ

مــن تاــأ خو،صأــا بعــهلل ان ـ قه عــهلل مــن اامــاير ن،

الاـلاأ ايَمعــ،ا اامكــر باار ــ،ل  )4(،ومـا اءــا س اآل ــجل ااكرميــجل .القــهلل
اال ابن ا حاق الا جل م ،اجل ُعم،ا يـرى ة هـلا االيَمـاع النيَائجـه المـا حـهللث
بعــهلله( :الاــا اس قــر ل ان اار ــ،ل  قــهلل واني ـ اــه ءــ عجل الاصــحاب مــن
يهف بغي باهللهف ،ال االا خرالجُ اصحابه من ااماير ن اا مف ،عُرف،ا انيمف قـهلل
نيزا،ا ا أا ،الاصاب،ا مريمف مُريُعجل ،فحُ ِل هالا خرالجُ

،ل اهلل  اا مف ،العُرفـ،ا

حلرملبمف .فايَمع،ا اه ة ا ااري،هللالال ــ الهـي ا قوـي بـن وـسب
انيه قهلل اال ِ
ااــيت وانيـ قــر ل ال تُقْدــي امـرأا اال ف مــا ــــ َشــاال الن ف مــا مــا وــريع،ن ة
امر

،ل اهلل  ،حل خاف،ه).

القــهلل ايَمــهللالا ة الض ـ اخل ــذ ا ح،اــ،ا الن هجــرال اار ــ،ل  حَــب اــ،
ا ى تاأ اقَاه .
قــال ابــن ا ــحاق :عــن ع ــهللاهلل بــن ع ــاس  قــال( :اــا االعــ،ا اــلاأ،
الات،عهللالا ان هللخا،ا ة ا ااري،هللالال ا َشاال الا ف ما ة امر

ـ،ل اهلل ِ ،ـهللالملا

ة اا ،ر االي اتعـهللالا اـه ،الوـان تاـأ اا ـ،ر ىـمب ـ،رُ ااز،حملمـجل ،فاع ضـمف
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج114/4؛ ابن وعي ،ااىيال ،ج.111/4

اباـ ق ة ه ــجل ءـ يا ــى ،عا ــه بَاــجل )4(،ف،قـ عاــب بــاب ااــهللا  ،فامــا االه
الاقيفوــا عاــب بابمــا ،قــاا،ا :مُــن ااش ـ  ،قــال :ء ـ مــن اهــى مــهلل مس ـ بااــلي
اتعهلل اه ،فحدر معكف ا ىم ما تق،ا،ن ،العىب ان ال هعملهللمكف مريه ا أـا
النيهوحأا ،قاا،ا :ايى ،فا خى ،فهللخى معمف ،القهلل ايَم ف ما اءرامله ق ُر ل.
فقال بعدمف ا عض :ان هلا ااريى قهلل وان من امره مـا قـهلل ا ـَمف ،ف نيـا
الاهلل مــا نيرتمريــه عاــب اا،ثــ،ب عا ريــا ف ـ من قــهلل ات عــه مــن ينيــا ،فــرتالع،ا ف ــه
ا أا ،قـال :فَشـاال الا ثـف قـال قائـى مـريمف :اح ىـ،ه ة احلهلل ـهلل ،الا اقـ،ا عا ـه
بابأا ،ثف ترب،و،ا به ما اصاب اء اهُه من ااشـعرا ااـل ن وـاني،ا ق اـه ،ههـيأا
الااريابغجل ،المن مدب مـريمف ،مـن هـلا ااـ،س ،حَـب هوـ ه مـا اصـابمف ،فقـال
ااشــ ااريجـــهللي :ال الاهلل ،مـــا هـــلا اكـــف بـــراي .الاهلل اــ ن ح ىـــَم،ه ومـــا
تق،اـــ،ن ا بـــرين امـــره مـــن ال ا اا ـــاب ااـــلي ا اقـــَف النيـــه اىل اصـــحابه،
فألالءــك،ا ان ع ــ،ا عاـ كف ،ف ريزعــ،ه مــن ا ــهلل كف ،ثــف هكــاثرالوف بــه،
حَـــب غا ـــ،وف عاـــب امـــروف ،مـــا هـــلا اكـــف بـــراي ،فـــاني رالا ة ـــيه،
فَشـاال الا ،ثـف قــال قائـى مــريمف :نيهبريـه مـن بــل ا مرنيـا ،فريريمليف ــه مـن بس نيــا،
ف تا اخرج عري،ا ف،اهلل ما نيه ااي ا ن ته  ،الال ح ث الق  ،اتا اب عريا الفر ريـا
مريه ،فرتصاحريا امرنيا الاايفَْريا وما واني  .فقال ااشـ ااريجـهللي :ال الاهلل ،مـا
هلا اكف بـراي ،ا تُـرُالملا حهىملـن حهلل عـه الحـسالال مري قـه ،ال ا َـه عاـب قاـ،ب
ااريــال دــا ــرتتي بــه؟ الاهلل اــ ،فعاــَف تاــأ مــا امريــَف ان حيــى عاــب حــي مــن
ااعرب ،ف غا عا مف بلاأ من ق،اه الحهلل عه حَب َابع،ه عا ـه ،ثـف ىـي بمـف
عاـ كف حَــب

ــرتوف بمــف ة بس وــف ،ف رتخــل امــروف مــن ا ــهلل كف ،ثــف

يفعى بكف ما ا ا  ،بِّرالا ف ه ا أـا ـي هـلا .قـال :فقـال ابـ ،يمـى بـن هشـار:
( )4اا َاجل :ااكىا ااغا ظ .ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج ،114/4حاء جل قف (.)4

الاهلل ان اــي ف ــه ارا أــا مــا ا اوــف القعــَف عا ــه بع ـهلله ،قــاا،ا :المــا هــ ،ــا ابــا
احلكــف؟ قــال :ا ى ان نيرتخــل مــن وــى ق اــجل فَــب ءــابًّا يا ـهللأا نيىـ أا ال ـ وا
ف ريا ،ثف نيع ي وى فَب مريمف ـ يفوا صـا مأا ،ثـف عمـهللالا اا ـه ،ف دـرب،ه بمـا
ضرملبجلِ يى الاحهلل ،ف قَا،ه ،فريى ك مريه .فـ نيمف اتا فعاـ،ا تاـأ تيفـرق مـه ة
ُ
ااق ائى ال عأا ،فاف قـهلل بريـ ،ع ـهلل مريـامل عاـب حـرب قـ،ممف ال عأـا ،فرضـ،ا
مريـا بااعُقْــى ،فعقاريــاه اــف .قــال :فقــال ااشـ ااريجــهللي :ااقــ،ل مــا قــال ااريــى،
هلا ااراي االي ال اي يه ،فَيفرق ااق،ر عاب تاأ الهف جممع،ن اه.
فــرتتي يل ـىه 
االي وري ت

ــ،ل اهلل  ،فقــال :ال تُ ِ ـ مل هــله ااا اــجل عاــب فراءــأ

عا ـه .قـال :فام،ـا وانيـ ُعَملمـجل مـن ااا ـى ايَمعـ،ا عاـب بابـه

رصــهللالنيه مَــب ريــار ،ف ع ــ،ن عا ــه ،فامــا اى

ــ،ل اهلل  مكــانيمف ،قــال

حلدملـرمي األخدـر،
من عاـب فراءـي التُىـا ِب هـ ملر ي هـلا ا ِ
اعاي بن ابي طااـ  :ملُ
فِريُفمل ف ـه ،ف نيـه اـن خياـ

اا ـأ ءـي تكرهـه مـريمف ،الوـان

ـ،ل اهلل 

ريار ة هبرمل ه تاأ اتا نيار.
الاا ايَمع،ا اه ،الف مف اب ،يمى بن هشار ،قـال الهـف عاـب بابـه :ان حممـهللأا
زعف انيكف ان تابعَم،ه عاب امره ،وريَف ما،م ااعرب الااعجف ،ثف بهععَف مـن
بعــهلل مــ،تكف ،فجهعاـ اكــف يريــان وجريــان األ ن ،الان

تيفعاــ،ا وــان اــه

ف كف تبك ،ثف بهععَف من بعهلل م،تكف ،ثف يعا اكف نيا تهحرق،ن ف ما.
قال :الخرج عا مف

حيفْريجل من تراب ة هلله ،ثف قال:
،ل اهلل  ،فاخل ُ

انيا اق،ل تاأ ،اني احهللههف الاخل اهلل ــ تعاىل ــ عاب ابوا هف عريه ،فس
ُرُالملنيه ،فجعى ريعر تاأ اا اب عاب ال مف الهَ ،ا ،تاأ اآل اس ( :ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ)
[ ق] .حَب فرد

،له اهلل  من هله اآل اس ،ال

ق مريمف يى اال قهلل

الض عاب ا ه ترابأا ،ثف انيورمل اىل ح ث ا ا ان له  ،فرتتاهف آس ممن
كن معمف ،فقال :ما تُريَ رالن هاهريا؟ قاا،ا :حممهللأا ،قال :خ  ،كف
اهلل! قهلل الاهلل خرج عا كف حممهلل ،ثف ما ترم مريكف يسو اال القهلل الض
عاب ا ه ترابأا ،الاني اق حلايَه ،افما ترالن ما بكف .قال :ف،ض وى يى
مريمف هلله عاب ا ه ،ف تا عا ه تراب ،ثف يعا،ا َ اّع،ن فِيُالملن ُعاِ ًّا عاب
اايفراش مهَُىُجِّ أا بِ هرمل ال

،ل اهلل  ،ف ق،ا،ن :الاهلل ان هلا حملمهللٌ نيائمأا،

عا ه بهر ه .فاف لح،ا ولاأ حَب اص ح،ا فقار عاي  عن اايفراش
فقاا،ا :الاهلل اقهلل وان صهللقريا االي حهللثريا.
قال ابن ا حاق :الوـان ممـا انيـزل اهلل  مـن ااقـرآن ة تاـأ اا ـ،ر ،المـا

وــــاني،ا االعــــ،ا اــــه( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ) [األنييفـــــال] .القـــــ،ل اهلل ( :ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ)
()4

[اا .)] ،

الاعــى عائشــجل  ،ابريــجل ااوــهلل ق ثــانيي اثــريل ات همــا ة ااغــا  ،الار ااــتمريل
اليجل ااو يفب الءاههللال ع ان ا هللا جل احهللاث ااجـرال ،خـي مـن ريقـى احلـهلل ث
عن حا ثجل ااجرال البرالا جل اا با ي ،الما نيقاَه  عهلل مـن اال ـ األحا ـث ة
تيفو سس ااجرال م ما حلقه من الا اس اخرى.
( )4ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج 114/4ـــــ 111؛ الاني ـــر :ابـــن ـــعهلل ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل مـــن
اا قاس ،ج441/4؛ الاني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج.111/4

عن عرالال بن اازبي ان عائشجل  الج ااري  قاا  ( :اعقـى ابـ،ي ،قـذ
اال الهمــا ــهلل ريان ااــهلل ن ال ميــر عا ريــا ــ،ر اال رتت ريــا ف ــه ــ،ل اهلل  ،طــرة
ااريمــا  ،بكــرال العشـ جل ،فامــا ابَاــي ااىــام،ن خــرج ابــ ،بكــر ممــايرأا اــ،
ا ن احل شجل ،حَب اتا باـ بـرم ااغمـا اق ـه ابـن ااهلل ريـجل الهـ ،ـ هلل ااقـا ال،
فقال :ا ن تر هلل ا ابا بكر فقـال ابـ ،بكـر :اخـريين قـ،مي فرت ـهلل ان ا ـ ك
ة األ ن الاع هلل بي ،قـال ابـن ااهلل ريـجل :فـ ن معاـأ ـا ابـا بكـر ال ُبـرج الال
هبــرج ،انيــأ تهكْىِ ـ ااعــهللالر التوــى ااــرحف الحتمــى ااكِ ـى ،التقــري ااد ـ
التعــل عاــب ني،ائ ـ احلــق ،فرتنيــا اــأ يــا  ،ا ي ـ الاع ــهلل بــأ ب اــهللم ،فري ـ
الا حتــى معــه ابــن ااهلل ريــجل ،ف ــامل ابــن ااهلل ريــجل عشـ جل ة اءــرامل قــر ل فقــال
برُيـ،ن يـسو كىـ ااعـهللالر
برُجه معاـه الال ُبملـرهجه ،اِ هت مل
اف :ان ابا بكر ،ال ه مل
ال وــى ااــرحف الحيمــى ااكِـى ،ال قــري اادـ ال عــل عاــب ني،ائـ احلــق ،فاــف
تكلب قر ل ي،ا ابن ااهلل ريجل :القاا،ا البن ااهلل ريجل همرمل ابا بكر فا ع هلل بـه
ة ا ه فاْ وــىِّ ف مــا الا قــرا مــا ءــا الال تت ريــا بــلاأ الال ىــَعان بــه ،ف نيــا
لشب ان يفح نيىا نيا الابريا نيا ،فقال تاأ ابن ااهلل ريجل ألبي بكـر ،فا ـث ابـ،
بكر بلاأ ع هلل به ة ا ه الال ىَعان بوسته الال قرا ة ي ا ه ،ثف بـهللا
ألبــي بكــر فــابَريب مىــجهللأا بيفريــا ا ه ،الوــان وــاي ف ــه ال قــرا ااقــرآن،
ف َقــلمل عا ــه نيىــا ااشــرول الابريــا هف الهــف عج ــ،ن مريــه ال ري ــرالن اا ــه،
الوــان ابــ ،بكــر ي ـسو بُكّــا أ ال مياــأ ع ري ــه اتا قــرا ااقــرآن ،الافــزع تاــأ
اءرامل قر ل من ااشرول ،فرت ا،ا اىل ابن ااهلل ريجل ،فقهللر عاـ مف فقـاا،ا:
يرملنيا ابا بكر يـ،ا م عاـب ان ع ـهلل بـه ة ا ه فقـهلل يـاال تاـأ،
انيا وريا ا ُ
فابَريب مىـجهللأا بيفريـا ا ه؛ فـرتعان بااوـسال الااقـرا ال ف ـه ،الانيـا قـهلل خشـ ريا ان
يفــح نيىــا نيا الابريا نيــا فانيملمُ ـهه ،ف ـ ن اح ـ ان قَوــر عاــب ان ع ــهلل بــه ة ا ه
فعى ،الان ابب اال ان عان بلاأ فىاه ان ر اا أ تمَأ ،ف نيا قهلل ورهريـا ان

ليفــرم ،الاىــريا مقــر ن ألبــي بكــر اال ــَعسن ،قااــ عائشــجل :فــرتتب ابــن
ااهلل ريجل اىل ابي بكر فقال :قهلل عام االي عاقهللس اأ عا ه ،ف ما ان تقَور
عاــب تاــأ ،الامــا ان تري ـ ااــي تمــيت ،ف ـ نيي ال اح ـ ان تىــم ااعــرب انيــي
اخيفرس ة يى عقهللس اه ،فقـال ابـ ،بكـر :فـ نيي ا اا ـأ يـ،ا م الا ضـب
ي،ا ــ اهلل  ــ الااري ، م ـل دكـجل ،فقـال ااـري  اامىـامل :انيـي
ا هجرتكف تاس لى بـل البـَل ،الهمـا احلرتـان ،فمـاير مـن هـاير
ا
ق ى ااهلل ريجل ال ي عامجل من وان هاير برت ن احل شجل اىل ااهلل ريجل القمـز
اب ،بكر ِق ـى ااهلل ريـجل ،فقـال اـه ـ،ل اهلل  :عاـب ـاأ فـ نيي ا يـ ،ان
تتن اي ،فقال اب ،بكـر :الهـى تريـ ،تاـأ؟ بـرتبي انيـ قـال :نيعـف فحـ ق ابـ،
احاَل وانيَـا عريـهلله ال ق
بكر نييفىه عاب ،ل اهلل  ا وح ه ،العا
ااىمر ،اله ،اخل ذ ا بعجل اءمر ،قال :عرالال قاا عائشجل :ف ريما اـن ،مأـا
يا،س ة ب ابي بكـر ة اـر اا مـيال قـال قائـى ألبـي بكـر :هـلا ـ،ل
اهلل  مَقريعأا ة اعجل كن رتت ريـا ف مـا ،فقـال ابـ ،بكـر :فـهللا اـه ابـي
الامــي الاهلل مــا يــا بــه ة هــله ااىــاعجل اال امــر ،قااـ  :فجــا ــ،ل اهلل 
فا ــَرتتن ،فــرتتن اــه ،فــهللخى فقــال ااــري  ألبــي بكــر :اخــرج مــن عريــهللم،
فقال اب ،بكر :امنا هف اهاأ برتبي اني ا ،ل اهلل قـال :فـ نيي قـهلل اتن اـي
ة اخلرالج فقال اب ،بكر :ااوح جل برتبي اني ا ـ،ل اهلل؟ قـال ـ،ل اهلل
 :نيعف قال اب ،بكر :فبل برتبي اني ا ،ل اهلل احـهللى احاـيت ،هـاتل،
قال ،ل اهلل  :بااعمن قاا  ،عائشجل فجمزنياهمـا احـث اومـا الصـريعريا
امــا ــيفرال ة يــراب ،فق ع ـ امســا بري ـ ابــي بكــر ق عــجل مــن ني اقمــا
فرب به عاب فف اوراب ،ف لاأ مس (تاس ااري اقل) ،قاا  :ثـف حلـق
ــ،ل اهلل  الابــ ،بكــر بغــا ة ي ــى ثــ ،فكمريــا ف ــه ثــسث ا ــال ـ
عريــهللهما ع ــهللاهلل بــن ابــي بكــر ،الهــ ،ــسر ءــاب ثُقِ ـ ٌ اِقِـنٌ ،ف ــهللجل مــن

عريــهللهما بىــحر ،ف وــ ك مــ قــر ل دكــجل و ائــ  ،فــس ىــم امــرأا
هكَا ان به اال العاه ،حَب رتت مما خبل تاـأ حـل خيـَاذ اا ـسر .ال رعـب
عا مما عامر بن فميال م،ىل ابي بكر مريحجل من ريف فيحيما عا مما حـل
تــله ــاعجل مــن ااعشــا  ،ف َــان ة ــى الهــ ،اــب مريحَممــا ال ضـ يفمما،
حَب ريعق بما عامر بن فميال بغاق يفعى تاأ ة وى ا اجل من تاأ ااا ـااي
ااعسث ،الا َرتير ،ل اهلل  الاب ،بكـر يـسو مـن بـين ااـهلل ى ،الهـ ،مـن
بين ع هلل بن عهللي ها أا خر َأا ،الاخلر اااهر بااهللا جل ،قهلل مق حايفوا ة
آل ااعاب بـن الائـى ااىـممي الهـ ،عاـب ـن ويفـا قـر ل فرتمريـاه ،فـهللفعا
اا ــه احاَ ممــا الالاعــهللاه ــا ثــ ،بعــهلل ثــسث ا ــال ،براحاَ ممــا صه ـ ملكُ ثــسثس
()4
الاني اق معمما عامر بن فميال الااهللا ى فرتخل بمف طر ق ااى،احى).
المــن الا ــجل عائشــجل  ال يهــا َ ـ ل اريــا ال ااوــهلل ق  الاهــى ب َــه ة
ااشــا وجل ة ااجــرال .انيمــا مشــا وجل م اءــرال مــن ابــي بكــر ااوــهلل ق برييفىــه
المااه الاهاه.
فمــن هــله اارالا ــجل اا بــا ي المــا ــهللعمما مــن الا ــاس مــهلل ان ااوــهلل ق 
وان صا قوا ح ريما قال ار ،ل اهلل ( :امنـا هـف اهاـأ بـرتبي انيـ

ـا

ـ،ل

()4

اهلل).

ان فر ابي بكر ااوـهلل ق بوـح جل اار ـ،ل  وـان ع مأـا الاي صـح جل

وَاــأ ااوــح جل ااــ،ا ال ة ااقــرآن ااكــر ف (ﮮﮯ) )1(،ح ــث نيــال
ااوــهلل ق مــن ااشــرمل مــا

رياــه احــهلل مــن اا شــر بَاــأ ااوــح جل اا ا وــجل

( )4صح ك اا با ي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب هجرال ااري  ،ج 411/1ــ .416
( )4من الا جل اا با ي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب هجرال ااري  ،ج.411/1
( ، )1ال ااَ،بجل ،من اآل جل .14

ااريو،ب عا ما ة ااقرآن ااكر ف (ﯕﯖﯗﯘﯙ).

()4

تاأ اايفرحجل عل عريمـا ااوـهلل ق  ح ريمـا قـال اار ـ،ل (( :قـهلل اتِن اـي
باخلرالج)) ف ق،ل ااوهلل ق  :ااوح جل برتبي اني الامي ـا

ـ،ل اهلل ،وـان

مىَشرفوا مَش،قوا اوح جل خـي اا شـر ،ة حاـجل م ا وـجل يـاهز اـ م األهـى
،ل اهلل  ،فقال

الاا،ااهلل ن الااال المرافقجل

،ل اهلل (( :نيعف)).

واني ـ مرافقــجل الم،افقــجل ني  ،ــجل م ا وــجل ،الال ءــأ ان اار ــ،ل  ال ري ــق
عن اا،ى ،الالاأ ف ن هله ااوـح جل وانيـ بعاـف اهلل ال ضـاه اري ـه خبـي ف ـق
الصاح .
وان ااوهلل ق  مَ،قعأا هـله ااوـح جل ،الان وـان

عاـف بمـا اال ـاعجل

الافــق اــه ااــري  عاــب تاــأ .العريــهللها بكــب ابــ ،بكــر ااوــهلل ق مــن ءــهللال
اايفر ( )4الم هلا فقهلل وان ااوهلل ق حمَاطوا األمـر ،قـهلل اءـ ى احاـَل مـن
خاصـجل مااـه اعـى هـلا اا،قـ فقــال :ـا نيـ اهلل ان هـاتل احاَـان قـهلل وريـ
اعهلل تما الا ،الوان اب ،بكر  يسو تا مـال فكـان حـل ا ـَرتتن
اهلل  ة ااجرال فقال اه
قــهلل طمـ بــرتن كــ،ن

،ل اهلل  :ال تعجى اعى اهلل

ـ،ل

هلل اأ صـاح أا،

ــ،ل اهلل  ،امنــا عــين نييفىــه ،حــل قــال اــه تاــأ،
()1

فابَاع احاَل فاحَ ىمما ة ا ه عايفما اعهللا أا الاأ.
القهلل خرج

،ل اهلل  المعه اب ،بكر ااـمجرال مـن خ،خـه [بـاب صـغي] ة

مــر ب ـ ابــي بكــر مىــَبيف أا عــن ااريــاس ااــل ن دــا وــان بعدــمف رق ـ
اا اب اارئ ق ا

ابي بكر م ريجل اليـ ،اار ـ،ل  ف ـه بعـهلل ب ـ اار ـ،ل

( ، )4ال ااَ،بجل ،من اآل جل .14
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4

 الهله هي احلق قجل ،ح ث اني اقا مريه اىل ي ى ث ،الاخَيف ا ة ا ف ه.
الحــل خــرالج اار ــ،ل  ااــمجرال قــهللر ااوــهلل ق ااراحاــجل ههلل ــجل ااموـ يفب
 االي قهلل يمهلل ابي بكـر الحيـ ر بـلاأ ع ـا ه ،اكريـه فـض ان رتخـل
ااراحاجل اال بعمريما )4(.انيه  ااكر ف عز ز اارييفق االي كـن ة ـ،ر مـن
األ ار عااجل عاب احهلل ،وما ان ابا بكـر  قـهلل ا ـَرتير ع ـهللاهلل بـن ا قـذ
ا كــ،ن ا ـ سو امــا عاــب طر ــق جمم،اــجل اقــر ل ال َ،قعمــا ااريــاس ،ات انيممــا
وانيــا ري ،ــان جاايفــجل اا ر ــق ااشــم ،ال ،حَــب ال ــَف ااععــ ،عا ممــا ،الهــلا
ب ت ااوهلل ق م ااريى االي وان حمى ثقجل المرتم،نيأا الان وـان ـي مىـاف
()4
ة ح ريما.
الاعــى نيقــى عائشــجل  ار ااــتمريل ااوــهلل قجل بري ـ ااوــهلل ق اــله اارالا ــاس
ااهللق قـجل عـن حا ثـجل ااجـرال التيفوـ ستما ااـيت الاهـا اا بـا ي  ة صــح حه
من اثر آل ابـي بكـر عاـب ااـهللع،ال ،ح ـث وانيـ عائشـجل  افدـى مـن نيقـى
احلهلل ث بَيفو سته.
ومــا وــان ابــ ،بكــر ا دأــا  خــي ف ــق ار ــ،ل اهلل ة تاــأ اارحاــجل،
ال مر مريه م،اق جَايفجل وان يفهللي ،ل اهلل  برييفىه مريما:
ان اار ،ل  اا اق ـى عاـب ـا ي ـى ثـ ،ا هللخاـه طاـ مريـه ااوـهلل ق 
االنيَ ا حَب َرتوهلل من ااغا ال سمَه اار ،ل .
الاثريــا يا ،ــمما ة ااغــا اتا يحــر فرتاقمــه ابــ ،بكــر ااوــهلل ق  ياــه،
()1
القال ا ،ل اهلل ان واني اهلل جل اال اىعجل واني بي.
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/4؛ اني ر :حممهلل ااغزااي ،فقه ااىيال ،ب .414
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1الاه ابن ابي ء جل ،ة ااغا ي ،ب .414

وان  خائيفوا مشيفقوا عاب ،ل اهلل  اثريا الي ،همـا ة ااغـا  ،فيفـي
حهلل ث انيـق بـن مااـأ  عـن ابـي بكـر ااوـهلل ق  قـال :وريـ مـ ااـري
 ة ااغــا فرفع ـ ا ــي ف ـ تا انيــا برتقــهللار ااقــ،ر فقا ـ  :ــا ني ـ اهلل اــ ،ان
بعدـــمف طرتطـــرت بوـــره آنيـــا ،فقـــال (( :ا ـــك ـــا ابـــا بكـــر اثريـــان اهلل
()4
ثااعمما)).
ان هلا اا ق الاخلش جل الثقجل ،ل اهلل  باهلل الت،ث قه ابا بكر
الطمرتنيَه تور ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ) [ااَ،بجل] .نيعف انيزل اهلل ك ريَه عاب
،اه.
القهلل خـهللر ابـ ،بكـر ـ،ل اهلل  اثريـا اا ر ـق ،فقـهلل ال ة الا ـجل البـن
س
ابي ء جل عن ااـلا بـن عـا ب  ،قـال( :اءـ ى ابـ ،بكـر مـن عـا ب حـ و
بعسثــجل عشــر همأــا ،فقــال ابــ ،بكــر اعــا ب :مــر ااــلا فا حماــه اىل حاــي،
فقــال اــه عــا ب :ال حَــب حتــهللثين و ـ صــريع انيـ ال ــ،ل اهلل  ،ح ــث
خريَمــا ،الااشــرو،ن ا ،نيكمــا ،قــال :حاريــا مــن مكــجل فرتح ريــا ا اَريــا
ال ،مأــا حَــب ا مرنيــا ،القــار قــائف اا مــيال ،فرم ـ ب وــري هــى ا ى مــن ــى
نيــرتالي اا ــه ،ف ـ تا انيــا بوــبرال فانيَم ريــا اا مــا ،فري ــرس بق ــجل ــى فىــَ ،ه ثــف
فرء ار ،ل اهلل  فرالال ،ثـف قاـ  :اضـ ج ـا ـ،ل اهلل! فاضـ ج ثـف
ته انييفض ما ح،اي هى ا ى مـن اا اـ احـهللأا ،فـ تا انيـا براعـي ـريف ىـ،ق
ريمــه اىل ااوــبرال ر ــهلل مريمــا ااــلي ا ــهلل ،فىــرتاَه فقا ـ اــن اني ـ ــا ــسر؟
( )4الاه اا با ي ،باب هجرال ااري

 الاصحابه اىل ااهلل ريجل ،ج.461/1

فقال :اريى من قر ل ،قال :فىماه فعرفَـه ،فقاـ  :هـى ة ريمـأ مـن اـب؟
قال :نيعف ،قا  :هى اني حاا اي؟ قـال :نيعـف ،قـال :فرتمرتـه فاعَقـى ءـاال مـن
ريمه فرتمرته ان رييفض ضرعما من ااغ ا  ،ثف امرتـه ان ـرييفض ويف ـه ،فقـال
هكلا فدـرب احـهللى هلل ـه بـاألخرى ،فحاـ وع ـجل مـن اـب ،المعـي ار ـ،ل
اهلل  ا االال عاب فمما خرقـجل ،فوـ عاـب اااـب حَـب بـر ا ـيفاه ،فرتت ـ
ــ،ل اهلل  ف،افقَــه قــهلل ا ــَ قظ ،فقا ـ  :اءــرب ــا ــ،ل اهلل ،فشــرب
ــ،ل اهلل  حَــب ضـ  ،ثــف قاـ  :اتــب اارح ــى ــا ــ،ل اهلل ،فا حتاريــا
الااق،ر ا ،نيريا ،فاف هلل وريا احهلل مريمف ي راقجل بن مااـأ بـن يعشـف عاـب
فــرس اــه ،فقا ـ  :هــلا اا ا ـ قــهلل حلقريــا ــا ــ،ل اهلل البك ـ  ،فقــال :مــا
ك أ؟ فقا  :اما الاهلل ما عاب نييفىي ابكي ،الاكـين ابكـي عا ـأ قـال:
فهللعا عا ـه ـ،ل اهلل  فقـال :اااـمف اويفريـاه دـا ءـ  ،قـال :فىـاخ بـه
فر ــه ة األ ن اىل ب ريمــا ،ف،ثـ عريمــا ،ثــف قــال :ــا حممــهلل ،قــهلل عامـ ان
هلا عماأ فا ع اهلل ان ريج ين مما انيـا ف ـه ،فـ ،اهلل ألعمـ ن عاـب مـن ال ائـي
مــن اا اـ  ،الهــله وريــانييت فبــل ــممأا مريمــا ف نيــأ ــَمر عاــب اباــي ال ريمــي
دكان ولا الولا ،فبل مريما حايَأ ،فقال ـ،ل اهلل  :ال حايـجل اريـا
ة اباأ ،الانيورمل عن ،ل اهلل  ال عا اه ،ل اهلل  ،الاني اـق ايعأـا
اىل اصـــحابه ،المدـــب ـــ،ل اهلل  الانيـــا معـــه حَـــب قـــهللمريا ااهلل ريـــجل اـ ـ سو،
()4
فَريا عه ااق،ر ا مف ريزل عا ه).
القهلل وـان ابـ ،بكـر  ـ ااـري  ،الوـان معرالفوـا ااريـاس اكعـرال
تر ه عاب ااشار ،فكـان عمـ مف عـن معرفـجل اار ـ،ل  الهـ ،م ـا  ،الى
ابن ابي ء جل :عن انيق  ان ابا بكر وان ـ ااـري  مـن مكـجل اىل
( )4ابــن ابــي ء ـ جل ،ااغــا ي ،ب  . 411الاني ــر :يــز مــن اارالا ــجل عريــهلل اا بــا ي ة صــح حه،
وَاب مرياق األنيوا  ،باب هجرال ااري  ،ج.411/1

ااهلل ريجل ،الوان اب ،بكر خيَا اىل ااشار ،فكان هعرمل ،الوـان ااـري 
ال هعرمل ،فكاني،ا ق،ا،ن :ا ابا بكر! من هلا ااغـسر بـل ـهلل أ؟ قـال :هـا س
مـهلل ين ااىـ ى ،قــال :فامــا ُنيُــ،ا مــن ااهلل ريــجل نيزاــ،ا احلــرال البععــا اىل األنيوــا ،
فجــا الا ،قــال :فشــمهللته ــ،ر خــى ااهلل ريــجل ،فمــا ا ـ ،مأــا وــان احىــن الال
اض ،من ،ر خـى عا ريـا ف ـه ،الءـمهللته ـ،ر مـاس ،فمـا ا ـ وـان اقـ ك الال
()4
ا اف من ،ر ماس ف ه .
العريهلل خرالج ابي بكر ااوهلل ق  اامجرال محـى مااـه واـه ،مخىـجل آالمل
ي الته بوره ،فقال ألمسـا
هف اال تز هلل فهللخى الااهلله اب ،قحافجل الوان عُمِ ُ
ابريــجل ابــي بكــر :انيــي أل اه قــهلل فجعكــف دااــه مـ نييفىــه فقاا ـ اــه :وــس ــا
اب ـ  ،انيــه قــهلل تــرم اريــا خ ـيأا وــعيأا ،الالضــع حجــا ال ة وــ،ال مــن اا ـ
الالضــع عا مــا ث،بأــا الالضــع

ــهلله عا مــا ،فقــال :ال بــرتس .الوانيـ اايفدــجل ة

تاــأ ااــزمن وــَسو واحلجــا ال تــ ،ن الال تعــهلل )4(.ال ــك ااش ـ الوــان
()1

ىاِفمل بعهلل ،ح ث وان ا سمه عار اايفَك.
ه مل

واني ـ بريــاس ابــي بكــر م ـن ااىــاهماس ة حاــجل ااجــرال ،فقــهلل ال عــن
امســـا  قااــ  :يمـــزس ـــيفرال ااـــري  ة ب ــ ابـــي بكـــر حـــل ا ا ان
ماير اىل ااهلل ريـجل ،فاـف مـهلل اىـيفرته الال ـقائه مـا نيرب ممـا بـه ،فقاـ ألبـي
بكــر :الاهلل مــا ايــهلل ء ـ أا ا ب ــه بــه اال ني ــاقي قاا ـ  :فقــال :ءــق ه بــاثريل
فا ب ي ب،احهلل ااىقا الباآلخر ااىيفرال ،فالاأ مس

()1

تاس ااري اقل.

( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 411؛ حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )4اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب .114
( )1ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.164/4
( )1ابن ابي ء جل ،ب 411؛ ال الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياقـ األنيوـا  ،بـاب هجـرال
ااري  الاصحابه ،ج.411/1

القهلل تعرض امسا نييفىما األتى مـن مشـروي مكـجل بعـهلل خـرالج اار ـ،ل
 اامجرال ،تق،ل امسا ( :اـا خـرج

ـ،ل اهلل  اتانيـا نييفـر مـن قـر ل فـ مف

اب ،يمى بن هشار ،ف،قيف،ا عاب بـاب ابـي بكـر ،فبريـ ااـ مف فقـاا،ا :ا ـن
ابــ،م ــا بريـ ابــي بكــر؟ قااـ  :قاـ ال ا ي الاهلل ا ــن ابــي؟ قااـ فرفـ ابــ،
()4

يمى هلله الوان فاحشأا خ عأا فا ف خهللي ا مجل طر مريما قرطي).

الواني امسـا بريـ ابـي بكـر اليـجل ااـزبي بـن ااعـ،ار هـايرس اىل ااهلل ريـجل
 بعهلل اار ،ل الاب ما (الهي ح اب بع ـهللاهلل بـن ااـزبي  ف،ضـعَه ة ق ـا ،
فاــف ترضــعه حَــب اتـ بــه ااــري  فرتخــله ف،ضــعه ة حجــره ،ف ا ــ،ا متـرأا
ا حريك،ه حَب اليهللالها فحريك،ه فكان االل ءي خى ب ريه ق

ـ،ل اهلل

()4

 المساه ع هللاهلل).

وما وان ع هللاهلل بن ابي بكر ااوهلل ق  خيَا باا عار ار ـ،ل اهلل
 الا،ااهلله ااوهلل ق الهف ة ااغا  )1(،ق ى اخلهما طر ق ااهلل ريجل ،وما وـان
رتت مما باألخ ا .
وما وان عامر بن فميال م،ىل ابي بكـر ااوـهلل ق  ـرال عاـ مف بغـريف
ااوـــهلل ق ا رتخـــلالا مـــن حا مـــا ،القـــهلل صـــح اار ـــ،ل الااوـــهلل ق ة حاـــجل
()1

ااجرال.

( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )4ابــن ابــي ءـ جل ،ااغــا ي ،ب 414؛ ال الاه اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب مرياقـ األنيوــا ،
باب هجرال ااري  الاصحابه ،ج.411/1
( )1ابــن ابــي ءـ جل ،ااغــا ي ،ب 414؛ ال الاه اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب مرياقـ األنيوــا ،
باب هجرال ااري  الاصحابه ،ج.416/1
( )1ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .414





ح ريما تشاال س قر ل ا اجل ااجرال ف ما يفعا،نيه بر ،ل اهلل  الاتيفق،ا
عاب
عاب قَاه جمَمعل اطا اهلل ني ه عاب تاأ ،الامره يل ى ان ال
عاب فراءه،
فراءه ،فهللعا ُ عاِي ،بن ابي طاا  الامره ان
التىجب عاي  بل ه األخدر ،الخرج ااري  عاب ااق،ر الهف عريهلل اا اب
فاف راله ،الاعمب اهلل ابوا هف عريه فرتخل حيفريجل من تراب الضعما عاب
ال مف اله ،قرا من  ،ال ق ( ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [ ق].
القهلل بقي ااشرو،ن رق ـ،ن ب ـ ااـري  ،الوـان بعدـمف ـرى اايفـراش
العاي  ف ه مىـجب ،ف ري،نيـه ااـري  ال ريَ ـرالن ،ممـا اع ـب ااـري 
()4
فرصجل اابرالج م ابي بكر ااوهلل ق  اىل ااغا .
الهلا ااعمى اا ،اي من عاي  الا َعهللا ه ايفهللا اار ،ل  رتتي ضـمن
اعمــال يا اــجل الع مــجل قــار بمــا ابــن عــف ــ،ل اهلل  الصــمره اا ش،ــر باوريــجل
ــ،ل اهلل  .القــهلل
ااــري ال ع،تــه ،الهــ ،ااــلي تربــب عاــب اإلميــان ة ب ـ
تدـــافرس يمـــ ،عاـــي مـ ـ يمـــ ،ابـــي بكـــر الاهاـــه خلهللمـــجل اار ـــ،ل  ة
ااجرال ،الاومـى بعدـما بعدأـا .الال تريـاقض ة تاـأ فمـ ،تكامـى التريـافق ة
عمى اخلي ،الحم جل اار ،ل  الخهللمَه المحا َه.
القهلل ترتخر عاي  عن ااجرال قاـ سو بـرتمر مـن اار ـ،ل  ـت ي األمانيـاس
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4

الاا ،ائ ـ ااــيت واني ـ عريــهلل ــ،ل اهلل  اقــر ل ،دــن ف ـ مف ااشــرو،ن،
الوــان عاــي  اهــسو أل ا األمانيــجل الحمــى ثقــجل ــ،ل اهلل  )4(،الااــتمريل
الاارياس ال عأا.
ـــ،ل اهلل  ة مكـــجل ا ى ف مـــا

القـــهلل بقـــي عاـــي  ثسثـــجل ا ـــار بعـــهلل
()4
األمانياس ثف حلق بر ،ل اهلل  ة ااهلل ريجل.

ال َدــك ان قر شأــا ال تشــأ ة امانيــجل اار ــ،ل  التعــق بــه عاــب ام،ااــا،
الوــان  ام ريأــا حــق امــل ،ــف ــرالمل خراليــه اايفاي ــجل ااــمجرال ،ال ــف
عــهللائمف اــــه الحمــاالاَمف قَاــه الصــاح ه .فقــهلل ا ى امانيــاتمف  الاخَــا اقــرب
اارياس اا ه الاالثقمف عريهلله اامممجل.
()1

مكث ،ل اهلل  الاب ،بكر ااوهلل ق ثسثجل ا ـار ة ـا حـرا ة ي ـى
ثــ ،يريــ،ب ــرب مكــجل عكــق اقــاه اا ر ــق اىل ااهلل ريــجل ــا ال ة ااىــر جل
البع هللأا عن اا ا .
ل يائزال مقـهللا ها مائـجل مـن اإلبـى اـن ـرتتي بر ـ،ل اهلل 
القهلل يعا قر ٌ
ح ًّا اال م َأا )1(،مما ف ااكعي ن اا حـث عـن ـ،ل اهلل  يهلل ـجل تامـجل ة
وى اقاه الطر ق قر أا من مكجل.
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ر :حهلل ث عائشجل اا ،ل عريهلل اا با ي ة صح حه ،اله ،اوعر األحا ـث تيفوـ سو عـن
ااجرال برالا جل عرالال بن اازبي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب هجرال ااـري  الاصـحابه اىل
ااهلل ريجل ،ج 411/1ــ .411
( )1اني ـــر :صـــح ك اا بـــا ي ،وَـــاب مرياقـ ـ األنيوـــا  ،بـــاب هجـــرال ااـــري  الاصـــحابه،
ج416/1؛ اورر ااعهمري ،صح ك ااىيال ،ج.444/4

الم الص،ل ااشرول اىل ااغا اوعر من مرال ف ن اهلل محب ني ه .
فامــا هــهللا حب ـثه ااشــرول الطا ـ مف ،خــرج

ــ،ل اهلل  ا ـ سو مــن ااغــا

المعه اب ،بكر ااوهلل ق الااَق ـا بع ـهللاهلل بـن ا قـذ ا اـمما المعـه ااراحاَـان،
فىـاأ بممـا اا ر ـق مــن ا ـيفى مكـجل ثــف عـا ن بممـا ااىــاحى ،ثـف مـر بممــا
()4

عاب جما اس الطرق الاال جل ما وان اارياس ىاك،نيما اىل ااهلل ريـجل،

ـا ال ة

ااَعم ــجل عاــب اا ــا ن .المــا واني ـ تاــأ ااىــااأ م ــان ان علهــا ااىــافر
ااعا ي ،الوان

،ل اهلل  مىَبيف أا ،الالاأ ا َرتير مـ ابـي بكـر هـلا

اخل ي باا ر ق اخلِرِّ مل  ،وما الصيفَه ار ااـتمريل عائشـجل  )4(.الة اا ر ـق
حــهللث اــف عــهللال حــ،ا ث ،المريمــا مــا الاه ابــ ،بكــر  قــال :اخــلنيا عا ريــا
()1

باارصهلل فبريريا ا سو فرتحععريا ا اَريا ال ،مريا حَب قار قائف اا ميال.
من ااقو

ااشم ،ال ة طر ق حاجل ااجرال قوجل ار مع ـهلل صـاح جل اخل مـجل

ااــــيت مــــر بمــــا اار ــــ،ل  .القــــهلل ضــ ـع ُ ،اوــــرر ااعهمــــري مع ــــف اا ــــرق
الااَيفوـ سس ااــ،ا ال ة ااقوــجل ،ــ،ى طر ــق الاحــهلل جَوــر يــا ة الا َــه:
((اــا اني اــق

ــ،ل اهلل  الابــ ،بكــر ىــَبيف ان ،نيــزال بــرتبي مع ــهلل فقاا ـ :

الاهلل ما اريا ءاال الان ء اهريا حل،امى فما بقي اريا اـب ـــ القـهلل نيىـ اخلـل ألبـي
مع ــهلل ة الا ــجل صــح حجل ــــ فقــال
فرتتي بما فهللعا

ــ،ل اهلل (( :احىـ ه ــــ فمــا تاــأ ااشــاال؟

ـ،ل اهلل  باالوـجل عا مـا ثـف حاـ عهىًّـا[انيا أ] فىـقاه ،ثـف

ءرب،ا فقـال :انيـ ااـلي ـزعف قـر ل انيـأ صـاب ؟ قـال :انيمـف ا ق،اـ،ن ،قـال:
اءـــمهلل ان مـــا ي ــ بـــه حـــق ،ثـــف قـــال :ات عـــأ؟ قـــال :ال حَـــب تىـــم انيـــا قـــهلل
( )4اايف عهللال احباث ال ا اس الالقع عهللال خـرائذ عـن اا ر ـق ااـيت ـاكما اار ـ،ل  ة
هجرته اىل ااهلل ريجل.
( )4اني ر :حهلل ث اا با ي اا،ا ة ااجرال ،من هلا ااكَاب.
( )1من الا جل اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب هجرال ااري  ،ج.464/1

()4

مرنيا)).

الاارالا ــاس تيفوــ سس اخــرى )4(،القــهلل يــا اــا ءــ،اههلل مــن اب ــاس ءــعر جل
مسع دكجل اال ها ابن ا حاق الف ما:
يــــــــــــــزى اهلل ب ااريــــــــــــــاس خــــــــــــــي يزائــــــــــــــه
فــــــــــــــ ـ قل حــــــــــــــــس خــــــــــــــ ـ ميت ار مع ــــــــــــــــهلل
همـــــــــــــا نيـــــــــــــزال بـــــــــــــاال ثـــــــــــــف ترالحــــــــــــــــــــــــــا
فــــــــــــرتفاك مــــــــــــن امىــــــــــــب ف ــــــــــــق حممــــــــــــهلل
اــــــــــ مملنُ بـــــــــــين وعــــــــــ مكـــــــــــان فَاتـــــــــــــــمف
المقعـــــــــــــــــــــهللها اامـــــــــــــــــــــتمريل درصـــــــــــــــــــــــهلل
()1

الار مع هلل بري وع من خزاعجل.

وما ان من اءمر ااقو اا،ا ال ة طر ق اار ـ،ل  اىل ااهلل ريـجل قوـجل
راقجل بن مااأ  اايت ال س بعهللال طرق عريهلل اا با ي ال يه ،المن اوعرهـا
تيفو سو ما ال برالا جل ع هللاار،حملمُنُ بملنه مُااِـأس ااـ ملهلل ِاجِينُ ،الههـ ُ،ابملـنه اِخِـي هـرُاقِجلِ
يعملشهـفٍ ُقـ،له(( :يُا ُنيُـا
يعملشهفٍِ ،ان ،اِبُا ه اِخمل ُرُ ه اِ ،نيهه ُمِ ُ هرُاقِجلِ بملـنُ ه
ابملنُ مُا ِاأِ بملنُ ه
جعُا،نُ فِي ُ هـ،لُ اااـهِ  الُاِبِـي بُكْـرٍُ ِ ،ـجلِ وـىِّ الُاحِـهللس
ه هىه ويفا ُ قرُ مللٍ ُ ،مل
جاِقٍ مِنمل ُمجُااِقُ قِـ،ملمِي بُريِـي
مِريملمهمُا ،مُنمل قِ َُِاهه اِالمل ِا ُرُهه ،فِ ُ ملريُمُا اِنيُا يُااِقٌ فِي ُم مل
حَ،ب قِـا ُر ُعِا ملريُـا ُال ُنيحملـ هن يهاـ،سٌِ ،فقِـا ُل ُـا هـرُاقِجل :اُنيِّـي
ي ٌى ِم ملري همفملُ ،
هم ملهلل ِااٍِ ،ا ْق ُ ُى ُ ه
قِهللمل ُاِ مل ه آ ِنييفوا ِا ملُ ُ،الو بِااى،احِىُ ،ا ُاهُا همحُم،هللأا الُاِصملـحُا ُبهه ،قِـالُ هـرُاقِجلِ :ف ُع ُرفْـ ه
ر ـه اارالا ـجل ااـيت يـك

( )4اني ر . :اورر ااعهمري ،ااىيال ااوـح حجل ،ج .441/4الاني ـر:
صحَما ة نييفق اا،ض .
( )4اني ــر از ــهلل مــن ااَيفو ـ سس ،ااوــسبي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/4؛ ابــن وــعي ،اا هللا ــجل
الااريما جل ،ج.411/1
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4

سنيأـا ،ا ملني ِاِقـ،ا
سنيأـا الُف ِ
أ ُ ِا ملـ ُ ف ِ
كري،ـ ِ
ِا ،ني هم ملف ههـفمل ،فِقاْـ ه اِـههُ :ا ،نيمهـ ملف ِا ملىهـ،ا ِبمُـفملُ ،ال ِا ِ
س يُــا ُ َُِي ِانمل
خ ْا ه فِ ـرتِ ُمرمل ه
جاِ ـقُ ُــاعُجلو ،ثه ـف ،قممل ـ ه فِ ـهللُ ُ
بِرتِعمل هريِريُــا ،ثه ـف ،اِ ِعمل ـ ه فِــي ا ِا مل
ُتبملــرهجُ ِب ِيف ُر ِـــيُ ،الهِــيُ مِــنمل ُال ُا ِ ِاوِمُــجلس ،فِ َُحمل ِىُـ ـمُا ُعاِــي ،،الُاِخُــلملسه ه ملمحِـــي،
خيفِدملـ ه عُااِ ُـهه ،حَُ،ـب
ح ِ ْـ ه ِبزهيِّـهِ ا ِأل ملنُ ،الُ ُ
ي ه ِبهِ مِنمل ِ ملمرُ اا ُ ملـ ِِ ،ف ُ
برُ مل
ِف ُ
اِتُ ملـ ه ِف ُر ِـي ِف ُروِ ملَهمُــاِ ،ف ُر ِفعملَهمُــا تهقِــرِّبه بِــي ،حَُ،ــب ُنيُـ،ملسه مِـريملمهفملِ ،فعُعُـرُسمل بِــي
ي ه مِريملمُـا
برُ مل
ب ُر ملسه عُريملمُا ،فِق ملم ه فِ ِرتهمل ُ،مل ه ُهللِي ُااِـب وِريُـانيَُِي ،فِا ملـ َُ مل
ِف ُر ِيِ ،ف ُ
ورُههِ ،ف ُروِ مل ه ِف ُر ِـي،
برُجُ االِي ِا ْ
ض نرههفمل ِارمل الِِ ،ف ُ
ا ِأل مل ِالرُ فِا ملَُقْىُ ملم ه بِمُا :اِ ه
الُعُوُ ـ مل ه ا ِأل مل ِالرُ ،تهقِــرِّبه بِــي حَُ،ــب اُتُا ُ ـ ِم ملع ه قِ ـرُا ُالِ ُ هــ،لُ ااا ـهِ ُ ،الهه ـ ُ،الِ
خ مل ُهللُا ِف ُر ِي فِي ا ِأل ملنُ ،حَُ،ب ُبِاغَُُـا
كرٍ هكْ ِعره االاْ َِيفِاسُُ ،ا ُ
ُاْ َُ ِيف ه ،الُاِبه ،بُ ْ
برُجه ُهللُ ملمُاِ ،فاِم،ـا
د ملِ ،فاِفمل تُكِهللمل هت مل
يرملتهمُا فِريُمُ ُ
ب ُر ملسه عُريملمُا ،ثهفُ ُ ،
اا نروْ َُُ ملنُ ،فِ ُ
ط ٌ فِـــي ااى،ـــمُا ِ ِمعملـــ هى ااـــ نهللخُانُ،
ا ملـــَُُ،سمل قِائِمُـــجلو ،اُتُا ألِ ثُـــ ُر ُـــ ُهلل ملمُا هععُـــا ٌن ُـــا ِ
ورُهه ،فِريُا ُ ملَهمهفمل بِاألِمُانُ فِ ُ،قِيف،اِ ،ف ُروِ ملـ ه
برُجُ االِي ِا ْ
فِا ملَُقْىُ ملم ه بِا ِأل مل ِالرُِ ،ف ُ
ق عُـ ملري همفمل،
ل ِا ِق ـ ه مُـا ِا ِق ـ ه مِـ ُن احلِـ مل ُ
ي مل هَ همفملُ ،ال ُال ِق ُ فِي ُني ْيفىِي حِـ ُ
حَ،ب ِ
ِف ُر ِي ُ
يعُاــ،ا فِ ـأِ ااهللِّ ُ ـجلِ،
ِانمل ُ ـ ُ ْ ُمره اِممل ـره ُ هــ،لُ ااا ـهِ  .فِقاْ ـ ه اِ ـههُ :ان ،قِ،ملمُ ـأِ قِ ـ ملهلل ُ
ض ـ ه ُعِا ـ مل ُم هف اا ـز،ا ُ الُا ِا َُــاعُِ ،فِا ـ ملف
س ِب ُم ـفملُ ،ال ُع ُر مل
خ ُــا ُ ُمــا ه ُر ـ ههلل اا ،ريــا ه
الُاِخمل ُ ـرملتهمهفمل ِا مل
ُ ملر ُآنيِي ُالاِفمل ُىمل ِرتالِنيِي ،اُال ِانمل قِـالُ« :اِخملـ ِ عُري،ـا» .فِىُـ ِرتاْ هَهه ِانمل ُكَْهـ ُ اِـي وَُِـابُ
اِمملنٍ ،فِرتِ ُمرُ عُا ِمرُ بملنُ فمُ ملرُالِ فِكَُِـ ُ فِـي ه ْقعُـجلس مِـنمل اِ ِ ـفٍ ،ثهـف ،مُدُـب ُ هـ،له اااـهِ
()4
.))
القهلل ال ما يف هلل ان اار ،ل  اخله بىق،ل ماـأ وىـرى الانيـه ـ ا ق
()4
،ا ه.
( )4اني ـــر :الا ـــجل اا بـــا ي ة صـــح حه ،وَـــاب مرياقـ ـ األنيوـــا  ،بـــاب هجـــرال ااـــري
الاصحابه ،ج416/1؛ الابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .416
( )4اني ر :ابن حجر ،اإلصابجل ج.41/4



التتوهلل اارالا اس الفا

راقجل دا طا مريه اار ،ل  ،الانيـه قـار بوـرمل
()4

بعض اا احعل عن ااري  عن ااكان االي ىي ف ه.

ان اإلنيىان ا عجـ ان تـرتتي هـله اا شـا ال بىـ،ا ي وىـرى ة القـ وـان
اار ـ،ل  م ـا أا مـن ااشـرول م ا،بأـا مـريمف ح ًّـا اال م ًَّـا ،ح ـث يعاـ
اع ف او،ائز ان رتتي به.
المــ تاــأ فمــ ،حيــهللث هــرا ِق ِجل عــن فــَك فــا س بــس وىــرى ،الان هــلا
اإلعرابـــي ـ ـ ا ق ـــ ،اي وىـــرى ااـــيت مـــا وـــان

ـــر األعـــراب عاـــب

مشاههللتما بـرتع ريمف اال اا،صـ،ل اىل ااـهللائن عاصـمجل وىـرى ااـيت حتَدـريما،
فك

ـ،ل اهلل  مريعـه مـن

براعي اإلبى هلا ا ىما .القهلل قابى راقجل

حــريل الاا ــائ ة اوعرانيــجل فرتطاعــه عاــب ااكَــاب ،ف قــ،ل

ــ،ل اهلل :

()4

اا ،ر ،ر بر الالفا ا نه فهللنيا من اار ،ل  الا اف.

القـــهلل حـــهللث باايفعـــى مـــا اخـــل بـــه  ،فكانيــ معجـــزال ضـــمن عـــهلل مـــن
ااعجــزاس ااري  ،ــجل .فيفــي خسفــجل عمــر  فَح ـ ااــهللائن الاتــي بااغريــائف الف مــا
،ا ا وىرى التايه البىاطه الي،اهره ااغاا جل.
ال َــلور عمــر  اا،عــهلل ااري ــ،ي ال ىــَهللعي ــراقجل بــن مااــأ الة مىــجهلل
ــ،ل اهلل  ف ا ىــه ــ،ا ي وىــرى ،ال قــ،ل اــه قــى(( :اهلل اوــل احلمــهلل
هلل االي ا ما وىرى بن هرمز الاا ىمما راقجل بن يعشف اعراب ًّا مـن بـين
()1

مهللجل)).

( )4اني ـــر :الا ـــجل اا بـــا ي ة صـــح حه ،وَـــاب مرياقـ ـ األنيوـــا  ،بـــاب هجـــرال ااـــري
الاصحابه ،ج411/1؛ الابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .416
( )4اا م قي ،الئى ااري ،ال ،ج111/4؛ ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.41/4
( )1اني ر :ابن حجر ،اإلصابجل ،ج41/4؛ ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج.61/1



ال ف بما عمر صـ،ته ،ثـف ا وـ ـراقجل الط ـ بـه ا ـ،اق ااهلل ريـجل الااريـاس
ح،اــه ،الهــ ،كــل ال ــر قــ،ل عمــر ،حَــب ءــمهلل اهــى ااهلل ريــجل تاــأ ااعجــزال
تَحقق بعهلل قرابجل مخىجل عشر عامأا من العهلل ،ل اهلل  اىراقجل.
المن األحهللاث األخرى ة اا ر ق اىل ااهلل ريجل ان و أا من ااىـامل وـاني،ا
ة طر قمف من ااشار المعمف اازبي بن ااع،ار  اقـ،ا ـ،ل اهلل  فكىـا
()4
اازبي ، ل اهلل  الابا بكر ث ابأا ب دأا.
ـ،ل
المن ااعرالمل ان اازبي مَزالج من امسا بري ابي بكر .القهلل خـهللم
اهلل  ة اعهللا ما حيَايه اارحاجل وما انيه ابن اويف جل عمجل ـ،ل اهلل .
القهلل ا اف م كرأا وما ال ان طاحجل بن ع هللاهلل اق مـا ا دأـا الهـ ،عائـهلل مـن
ااشار فكىاهما )4(.الاعاه وان ة ااقافاجل نييفىما.
ومــا ال ان ــ،ل اهلل  مــر ب بــى اريــى ا ــامي باوحيفــجل الف مــا ــسر
اعٍ فقال ان هله؟ قال ااغسر :اريى من ا ـاف ،فااَيفـ اىل ابـي بكـر القـال:
(( ام ان ءا اهلل)) ،ثـف قـال اـه :مـا امسـأ قـال :مىـع ، ،فااَيفـ  اىل
()1
ابي بكر القال (( :عهللس ان ءا اهلل)) )1(.الوان  حي ااَيفا ل.
القــهلل ال ان اار ــ،ل  حــل الصــى اوحيفــجل( )1ا وــه احلــريل اىل مكــجل
الااش،ق اا ،فرتنيزل اهلل عا ه ق،اه ـــ تعـاىل ـــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ) [ااقو ].
( )4صح ك اا با ي ،فَك اا ا ي ،ابن حجر ،ج.4116/1
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .414
( )1اني ر :حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.416/4
( )1اوحيفجل :قر جل بل مكجل الااهلل ريجل ،الهي م قاس اهى مور .اق،س احلم،ي ،معجف اا اـهللان،
ج( .444/4بااقرب من اب حاا أا مشال يهللال).

()4

قال ابن ع اس :اىل مكجل.

فمكجل هي اايت اعَا ها اار ،ل ااري  الاءَاق اا ر عأا .الهـله بشـا ال
م كرال بيفَك مكجل ،وان خرالج اار ،ل  من مكجل متقَأـا؛ ح ـث ـ ع،
ب ـ تن اهلل فاحتوــا مريَو ـرأا ،بعــهلل ان هبــزي اهلل ااكــافر ن ،ااــل ن مريعــ،ه مــن
نيشـــر اإل ـــسر ف مـــا ،الانيـــا اوَـ ـ هـــله األحـــرمل ة ـــاحجل احلـــرر ااكـــي
ااشر

االاخر ءمر الا ى اآلخرال 4114هـ ة هله اااح ـاس اتـلور صـهللق

ما العهلل اهلل ،الو

عس توـر اار ـ،ل  الاصـ ك توـر ااعانيـهلل ن اـه ءـر

تور ،ال احجل احلرر اصجل باا،حهلل ن ات اع حممهلل  رف امسه بعهلل توـر
اهلل ة األتان الاإلقامجل ،ال واِّب عا ه ة وى مكان ة احلرر ال ـيه ،الت قـب
قا،ب ااىامل معاقجل بر ،اه  بعهلل اهلل ،م غدجل اكى من عا اه من قر ل
العريجل اف الان ا عاب طر قمف ة عهللا اار ،ل  اىل ،ر ااهلل ن.
ل خهــرالج اار ـــ،ل ( فكـــاني،ا
الصــى اامـــايرالن الاألنيوــا ة ااهلل ريـــجل خــ ه
غــهللالن وــى ــهللاال اىل احلــرال ف ريَ رالنيــه حَــب ــر هف حــر اا مــيال ،فــانيقا ،ا
،مأــا بعــهللما طــال انيَ ــا هف ،فامــا االالا اىل ب ــ،تمف ،اطــى يــى مــن مــ ،عاــب
اطف [حوـن اال ب ـ مرتيفـ ] مـن آطـاممف ألمـر ري ـر اا ـه ،ف وـر بر ـ،ل اهلل
 الابي بكر م دل زالل بمف ااىراب ،فاف مياـأ اا مـ ،ي ان قـال بـرتعاب
صــ،ته :ــا معشــر ااعــرب هــلا يــهللوف ااــلي تريَ ــرالن ،فعــا ااىــام،ن اىل
ااىــس فَاقــ،ا

ــ،ل اهلل  فعــهللل بمــف تاس اا ـ مل حَــب نيــزل بمــف ة بــين

( )4صح ك اا با ي ،وَاب تيفىي ااقرآن ،باب ان االي فـرن عا ـأ ااقـرآن ،ج41/6؛ الابـن
وعي ،تيفىيه ،ج.4141/4

عمـرال بــن عــ،مل ،التاــأ ــ،ر اإلثــريل ااعــامن مــن ءــمر ب ـ األالل( )4اا،افــق 44
ــ َمل ـــريجل 644ر )4(،فقـــار ابـــ ،بكـــر ااريـــاس الياـــق

ـــ،ل اهلل  حَـــب

اصابَه ااشمق ،فرتق ى اب ،بكر حَب اى عا ه بر ائه ،فعرمل اارياس

ـ،ل

اهلل  عريـهلل تاــأ) )1(.القــهلل توــرس بعـض اارالا ــاس ان ااــل ن ا ــَق ا،ا

ــ،ل

اهلل  عريــهلل خــ،ل ااهلل ريــجل وــاني،ا مخىــمائجل مــن األنيوــا  )1(،البااَــااي ف ـ ن
ااــل ن حدــرالا اىل ق ــا بعــهلل الصــ،ل اار ــ،ل  ااقائــه دــا وــاني،ا ااعــهلل
نييفىــه اال قر أــا مــن تاــأ ،م ـ اعــهللا اخــرى مــن اامــاير ن قــهلل ال قاــ،ن عــن
ااائجل ،وما تيف هلل اارالا اس .القهلل با عه اامايرالن عريهلل تاأ ىَشعرالن اخل ـر
الااَمهلل ــهلل ااــلي حيــ ذ باار ــ،ل  مـــن اعهللائــه ،البااَــااي فمــف مىـــَعهللالن
حلما َه الطاعَه الااَدح جل ألياه ،القهلل با عه األنيوا مـرال اخـرى بعـهلل الصـ،اه
()1

ااهلل ريجل ،وما تيف هلل الا جل اا با ي عن ابن عمر .

الة الا جل اخرى عن انيـق بـن مااـأ  ة اا بـا ي مـن افدـى مـا ة هـلا
األمر قال( :اا قهللر

،ل اهلل  ااهلل ريجل نيزل ة عاـ ،ااهلل ريـجل ة حـي قـال اـف

بريــ ،عمــرال بــن عــ،مل ،قــال :فرتقــار ف مــا ا ب ـ عشــرال ا اــجل ،ثــف ا ــى اىل بــين
ااريجا قال فجا الا مَقاـهللي ـ ،فمف ،قـال :الوـرتنيي اني ـر اىل

ـ،ل اهلل 

( )4اني ر :الا جل اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب هجرال ااـري  الاصـحابه
اىل ااهلل ريـــجل ،ج411/1؛ الممـــهللي ق اهلل ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ة ضـــ ،ااوـــا األصـــا جل،
ج.116/4
( )4اني ر :اا ماني ين ،ا مريجل ااَا اإل سمي ،ب .41
( )1مــن الا ــجل اا بــا ي ،بــاب هجــرال ااــري  الاصــحابه ،ج411/1؛ الااايفــظ اــه .الاني ــر :ابــن
هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( . )1اورر ااعهمري ،ااىيال ااوح حجل ،ج.441/4
( )1اني ـــر :حـــهلل ث اا بـــا ي ة صـــح حه ،وَـــاب مرياقـ ـ األنيوـــا  ،بـــاب هجـــرال ااـــري 
الاصحابه اىل ااهلل ريجل ،ج.464/1

()4

عاب احاَه الاب ،بكر فه المأل بين ااريجا ح،اه).
القهلل وان نيزالل

،ل اهلل  ة ق ا عاب واع،ر بن ااـهللر مـن بـين عمـر

ابن ع،مل ،العاب عهلل بن خ عمجل ،الوان ىَق ى اارياس ة مريـزل ـعهلل ،الهـ،
()4

مكان اىكريب عهلل من ااعزاب من ااماير ن .

اقـــهلل وـــان الصـــ،ل اار ـــ،ل  اىل ق ـــا ة ااهلل ريـــجل ،مأـــا مم ـ ـزأا ا ـــله
ااىام،ن بهللا جل ااَرت

()1

ااجري اا رالن من اهم َه.

القهلل ال تور هلا اا ،ر بلاته ة ااقرآن ااكر ف مرب،طوا باحلهلل ث عن

بريا مىجهلل ق ا ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ) [ااَ،بجل].
انيــه اءــا ال اىل هــلا اا ــ،ر بلاتــه .الاعــى تاــأ مــن ا ـ اب ا ــات ااىــامل
ااَرت

ااجري ،ح ث تورالا ان ااقرآن ااكر ف اءا اىل هلا اا ،ر بلاتـه،

الالاأ االا ا ات ااَا

ااجري ،ال يحـ،ه عاـب ـيه مـن اآل ا  ،ومـا قـال

عمـــر  :ااجـــرال فرقــ بـــل احلـــق الاا اطـــى ،فا ضـــ،ا بمـــا )1(،الاـــلاأ اى
ااوحابجل انيه االل اازمن االي عز ف ه اإل سر.

( )4من الا ـجل اا بـا ي ة صـح حه ،وَـاب مرياقـ األنيوـا  ،بـاب مقـهللر ااـري  الاصـحابه
ااهلل ريجل ،ج.466/1
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ر :عمر بن ء جل ،تا ااهلل ريجل ،ج111/4؛ الاني ر :اا با ي ة صح حه ،وَـاب مرياقـ
خ،ا ااَا  ،ج.461/1
األنيوا  ،باب من ا ن ِا  ،ه
( )1صح ك اا بـا ي ،وَـاب مرياقـ األنيوـا  ،بـاب مـن ا ـن ِا ،خهـ،ا ااَـا  ،ج461/1؛ اني ـر:
اا هللا جل الااريما جل ،ج411/4؛ العمر بن ء جل ،تا ااهلل ريجل ،ج.111/4

بقي  ة ق ا اقار ــ ا ب عشرال ا اجل ــ( )4قار ف مـا بـ عض األعمـال ،وـان
اهمما بريـا مىـجهلل ق ـا ـــ ومـا تورنيـا ـــ الهـ ،االل مىـجهلل بـين ة اإل ـسر،
ءــــا م ة تاــــأ ــــ،ل اهلل  برييفىــــه .الال ءــــأ ان ــــ،ل اهلل  صــــاب
بااىـامل ف ــه .الوــان  حيــث عاــب ااوـسال ف ــه فقــال(( :صــسال ة مىــجهلل
()4
ق ا وعمرال)).
الال عــين بــذ مىــجهلل ق ــا بمــله اآل ــجل تيفد ـ اه عاــب مىــجهلل ااــري ،
فكسهما ا ق عاب ااَقـ،ى ،المىـجهلل ق ـا هـ ،ااعـين بمـله اآل ـجل ،الصـيفاس
اا مــر ن ال س ة احا ــث وــعيال عــن اهــى ق ــا مــن األنيوــا الانيمــف وــاني،ا
()1
َ ع،ن احلجا ال بااا ة اا ما ال.
()1

القهلل ال س تيفو سس اوعر عن بريا مىجهلل ق ا .

الال ءأ ان اهَمار اار ،ل  ب ريا ااىجهلل ة ق ا البعهلل تاـأ مىـجهلله ة
ااهلل ريــجل ــهللل عاــب مكانيــجل ااىــايهلل عريــهلل ــ،ل اهلل  بــرتمر اهلل  الهــي
جووــــــجل اع ــــــا ال اهلل الحــــــهلله( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ )
[اون] .فس فى،ق ف ما الال ب ـ الال ءـرا  ،الال اعَـهللا  ،الامنـا هـي اـلور اهلل
الااوـــسال القـــرا ال ااقـــرآن ،الاـــلاأ صـــا س تـــت ي خـــهللماس تعا م ـــجل ال ا ــ جل
الا ا ـجل ة عوــر اار ـ،ل  تــربذ ااع ـا بــاهلل  التز ـهلل تعــاالنيمف عاـب ااــل
الااَق،ى َم ف ما ااىام،ن ااوـسال الااَـيا الاحمل ـجل )1(،الاـلاأ فـرتالل عمـى
( )4من الا ـجل اا بـا ي ة صـح حه ،وَـاب مرياقـ األنيوـا  ،بـاب مقـهللر ااـري  الاصـحابه
ااهلل ريجل ،ج.466/1
( )4مَيفق عا ه ،اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج.141/4
( )1اني ر :حبث م ،ل عن اا،ض،ع عريهلل ابن وعي ة تيفىيه ،ج.141/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411/4؛ ااىم اي ،اارالن األني  ،ج.414/4
( )1اني ر . :ع هللااعز ز ااامـ اف ،ـااجل ااىـجهلل ة اإل ـسر ،مـرييال ع ـهللاااأ بـن هـ ل ،ال
ااىـــجهلل ة ااقـــرن األالل ااجـــري ،حممــ ،ءــ خ ـــاب اا ،ــ ذ ة ـــااجل ااىـــجهلل ة
اإل سر.

قــار بــه ــ،ل اهلل  ة ق ــا بريــا مىــجهللها،
ني ًّ ،ا ،الامنا بين هلل مىجهللأا.

ــب ا أا اال قوـرأا اال ءــرتنيأا

القهلل صاب ،ل اهلل  االل العجل ة بين ا بن عـ،مل ق ـى الصـ،اه اىل
ااهلل ريــجل الواني ـ االل العــجل ة اإل ــسر )4(.المــا ــزال ااىــجهلل ح ــث صــاب 
()4
مشم ،أا ة ااهلل ريجل اله ،احهلل معااما اارئ ى جل.
كن بري ،ااريجا الحهللهف ة اارو الاحلما جل الا ما ااق،ال م اار ـ،ل
 بى وان بق جل األنيوا الااماير ن ة اا،و اام ـ  ،ااـلي قـاال عـهلل ه
()1
مخىمائجل يى.
وان اا،ص،ل اامهلل ريجل بهللا جل ا َقرا اار ،ل  المن معه مـن اامـاير ن،
البهللا جل فر ال رال الني ،ألهاما اال ن خـى اإل ـسر مع ـف ب ـ،تمف ،القـهلل خـرج
اهى ااهلل ريـجل حَـب ان ااع،اتـق فـ،ق اا ـ،س

ا ـن قاـن ا مـف حممـهلل فمـا ا ـن

مري رأا ء مأا به.
القهلل خري ي،ا ي بين ااريجا رحب بر ،ل اهلل  مر اس:
اــــــن يــــــ،ا مــــــن بــــــين ااريجــــــا

ـــــــا ح ـــــــلا حممـــــــهلل مـــــــن يـــــــا
()1

ال الي انيه قال احت ريين؟ فقان :اي الاهلل قال(( :الانيا الاهلل احِ كن)).

انيه احلري ،احلق قي الاا ،ااوـا ق ااـري  مـن األنيوـا صـغا أا الو ـا أا،
( )4ابن هشار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج111/4؛ ابـن وـعي ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج414/4؛ ممـهللي ق،
ااىيال ااري  ،جل ،ة ض ،ااوا األصا جل ،ب .416
( )4اني ر :ع هللااعز ز وعكي ،اجملم،عجل ااو ،ال ألءمر معا ااهلل ريجل ااري ،ال ،ج.411/4
( )1الاه امحهلل ة مىريهلله؛ اني ر :حممهلل ابـ ،ءـم جل ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج41/4؛ الممـهللي ق اهلل،
ااىيال ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ب .411
( )1ابـــن حجـــر ،فـــَك اا ـــا ي ،ج441/41؛ الاني ـــر :ممـــهللي ق اهلل ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ة ضـــ،
ااوا األصا جل ،ب .416

مــر فــرحمف حــل قــهللر ااهلل ريــجل ة اا ــرق العاــب اا ــ،س الااغامــان الاخلــهللر:
(( ق،ا،ن اهلل اول يا

،ل اهلل ،اهلل اول يا

الة الا جل انيه عريهللما خى

،ل اهلل)).

،ل اهلل  ااهلل ريجل صعهلل ااريال الااريىـا فـ،ق

اا ،س التيفرق ااغامان الاخلهللر ة اا ـرق ريـا الن (( :ـا حممـهلل ـا
حممهلل ا

()4

ـ،ل اهلل ـا

()4

،ل اهلل)).

()1

البعدمف ر ( :يا ني اهلل يا ني اهلل).

القهلل ءمهلل االا بن عا ب  ــ الهـ ،مـن عامـا األنيوـا ـــ خـ،ل ااـري 
اامهلل ريجل فريقى مشاعر اهاما بق،اه( :ما ا اهى ااهلل ريـجل فرحـ،ا بشـي فـرحمف
بر ــ،ل اهلل  )1()الحــل خــ،ل اار ــ،ل  ااهلل ريــجل تريــافق األنيوــا  ة
ا َدــافَه النيزالاــه عريــهللهف ،وــى ر ــهلل ءــرمل نيزالاــه  عريــهلله ،ف ىــَ،قيف،نيه
ال ا ،ن ان ريزل ب ريمف ،الوى هللي َه القهلل ته عاب اورامه الااهللفاع عريه
 ،ف ق،اــ،ن :هاــف اىل ااعــهلل الااعــهللال الااىــس الااريعــجل ،ر ــهلل وــى مــريمف ان
رتخــل خب ــار نياقــجل اار ــ،ل  .ف قــ،ل :ع،هــا ف نيمــا مــرتم ،ال ،ال ا س اارياقــجل
عهللال مـراس حَـب بروـ ة م،ضـ مىـجهلله  الوـان ِمرملبُـهللأا [ ِمحملـ ُقه اإلبـى
المـا ءـاواما] اغسمـل مــن بـين ااريجـا  ،الوـان بعــض ااوـحابجل وـاي ح،اــه
()1
ق ى الص،ل ،ل اهلل .
الاكعرال ااـرا ل ة ا َدـافجل اار ـ،ل  فقـهلل وـان حمريأـا ر ـ ة
( )4اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.41/4
( )4صح ك مىاف ،وَاب اازههلل الاارقائق ،باب حهلل ث ااجرال ،ج.411/1
( )1صح ك اا با ي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب مقهللر ااري  الاصحابه ،ج.461/1
( )1ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 411؛ ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.114/1
( )1مــن الا ــجل اا بــا ي ،وَــاب مرياق ـ األنيوــا  ،بــاب مقــهللر ااــري  الاصــحابه ،ج466/1؛
الاني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4

ا ــعا اوم ـ  ،الة اا،ق ـ نييفىــه اهلل ــه اار ــجل ة ااريــزالل عاــب بــين ااريجــا
اخ،ال يهلله ع هللاا ا .
ف تا بـرتبي ا ـ،ب األنيوـا ي  ـا حبمـى حـى ااـري  مـن عاـب نياقَـه
()4
ال هللخاه ا ه ف ق،ل اار ،ل (( :اار م حاه)).
ال ا ا ـعهلل بـن ا ال ف رتخـل احاـجل ااـري  )4(،اقـهلل وانيـ مريافىـجل ة
()1

اورار الا َدافجل افدى اخلاق ته بما اب ،ا ،ب األنيوا ي .
*****

( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج114/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4اني ر :ممهللي ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ب .411
( )1ابــن ــعهلل ،ااىــيال ااري  ،ــجل مــن اا قــاس ااكــلى ،ج411/4؛ اني ــر :ابــن وــعي ،ااىــيال
ااري  ،جل ،ج.414/4

واني ااهلل ريجل ة ااعور اواهاي تعرمل بل ااعرب بـ( عرب) )4(.القهلل ال س
ة ااقرآن ااكر ف بملا اال ف (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ) [األحزاب].
الح ريما يا اار ،ل  اىل ااهلل ريجل ي امسما ا و ك ااهلل ريجل القهلل مس
بلاأ ة ااقرآن ااكر ف ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ) [ااَ،بجل] .الة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭻ
ﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ) [ااَ،بجل].
الاامهلل ريجل ااريـ ،ال امسـا جَايفـجل فمـي ط ـجل الطابـجل الاا ا وـجل الااشـرفجل ال ا
()4
ااجرال .القهلل اايف وَ خاصجل عريما العن ما ال ف ما ال فدائاما.
القهلل ءرف بمجـرال اار ـ،ل  اا مـا ال عائـه اـا ،المريـه ق،اـه (( :ااامهـف،
()1
وحه ِّريُا مُكجلِ اِالمل ِاءُهلل.))،
حُ ِّ مل ُااِ ملريُا ااْمُهللِ ريُجلِ ِ
الق،اــه (( :اااــمف بــا م اريــا ة رنيــا الة مــهلل ريَريا البــا م اريــا ة صــاعريا
البا م اريا ة مهللنيا ،ااامف ان ابراه ف ع هللم الخا اأ الني أ الانيي ع هللم الني أ
( )4اني ر :حبث م ،ل عن اا،ض،ع عن ابن وعي ة تيفىيه ،ج.141/4
( )4اني ـر :األحا ـث ااـ،ا ال ة فدـائى ااهلل ريـجل ال أعــا ال ا ـجل . ،صـاو بـن حامـهلل اارفــاعي،
مروز خهللمجل ااىريجل باوامعجل اإل سم جل بااهلل ريجل ،ل4141 ،4هـ.
( )1اا با ي ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،باب ،44 :ج.441/4

الانيــــه عــــام اكــــجل الانيــــي ا عــــ،م اامهلل ريــــجل دعــــى مــــا عــــام اكــــجل المعاــــه
معـــه)))4(.القـــهلل اح مـــا اار ـــ،ل  اليعـــى اـــا  حرمـــجل الحِمـــب ،فقـــهلل الى
اا با ي عن انيق بن مااأ  ان ااري  قال(( :ااهلل ريجل حـرر مـن وـلا اىل
وـلا ال ق ـ ءـجرها الال حيــهللث ف مــا حـهللث ،مــن احــهللث ف مـا حــهللثأا فعا ــه
()4
اعريجل اهلل الااسئكجل الاارياس االعل)).
الومـا قــال (( :حهـرِّر مــا بـل ال بَُُــي ااهلل ريـجل عاــب اىـانيي)) )1( .القــهلل الضـ
()1
اا با ي ة صح حه وَابأا مساه( :فدائى ااهلل ريجل).
ا وَىــ ااهلل ريــجل ااريــ ،ال صــيفجل عاصــمجل ااهللالاــجل اإل ــسم جل مريــل ــكريما
ــ،ل اهلل  ،الا ــَمر تاــأ ة عوــر خايفائــه ااراءــهلل ن ،فوــا س اع ــف
ااهللن ترتثيأا عاب ااعا قاط ـجل خـسل تاـأ اايفـ ال المـا بعـهللها ،ال دـا اىل ،مريـا
احلاضر دا تريزل ف ما من قـرآن ال ـريجل ،الاليـهلل مـن تري ـ ف ال ـا ال حَـب اصـ ك
ااقرآن اما مهللنيي نيى جل اا ما اال مكي نيى جل اىل مكجل.
التق ااهلل ريجل مشال مكجل حب،ااي ( )144واف باقاه (ااشـار) .الهـي مري قـجل
تكعــر بمــا احلــراس االواني ــجل ،ال ،يــهلل بمــا ااعهلل ــهلل مــن األال ــجل ،التقــ،ر عاــب
ااز اعجل بااهلل يـجل األالىل ة ااعوـر ااري ـ،ي ،التشـَمر بريب اـما الاني،اعـه اابَايفـجل
ال ق ف بما عهلل من ق ائى ااعرب ،اضافجل اىل م ،البعض األخسل ،وـان بمـا
حروــجل قا ــجل معق،اــجل ة تاــأ اايف ـ ال )1(.الهــي عاــب طر ــق قــا ال قــر ل اىل
( )4صح ك مىاف ،وَاب احلا ،باب فدائى ااهلل ريجل ،ج 446/4ــ 441
( )4صح ك اا با ي ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،باب حرر ااهلل ريجل ،ج.444/4
( )1صح ك اا با ي ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،باب حرر ااهلل ريجل ،ج.444/4
( )1اني ر :صـح ك اا بـا ي ،وَـاب فدـائى ااهلل ريـجل ،بـاب فدـائى ااهلل ريـجل الانيمـا ترييفـي ااريـاس،
ج.444/4
( )1اني ر :ع هللااعز ز ااعهمري ،احلرمل الااورياعاس ة احلجا ة ااعور ااري ،ي ،ب .44

ااشار ،الاهف كانيما حل قهللر اار ،ل  اا ما هف األالس الاخلـز ج ،الهـي
ق ائى عرب جل مَحدرال من األ اا ماني جل )4(،اف صستمف ااق ،ـجل بـ عض ااق ائـى
()4
ااعرب جل اجملاال ال .المتَهلل تاأ ااوسس اىل ىا ريجل ااشار المريات ال احليال.
()1

ال ق ف األالس الاخلز ج ة قمعاس كري جل تشكى ب ،ن هله ااق ائى.

ال ى ،ااىسر ة ااغاا عسقاس هاتل ااق اَل ،وما ت،يهلل موـاهراس
ب ريمما ،ي انيه اليهللس ب ريممـا احلـرالب اح انيأـا و ـ،ر "بهعـاث" ااشـم ،ب ريمـا،
ااــلي الى ف ــه اا بــا ي عــن ار ااــتمريل عائشــجل  قاا ـ ( :وــان ــ،ر بهعــاث
()1
،مأا قهللمه اهلل  ار ،اه القهلل اف ق ماتهف القَا راتمف).
وما ان من اهف ااعرياصر ااىكاني جل ة ااهلل ريجل ااري ،ال حل قـهللمما اار ـ،ل
 قمعــاس الق ائــى م ،ــجل ،ال تقــى قــ،ال النييفــ،تأا عــن األالس الاخلــز ج ،القــهلل
تك،ن اق،ى من اارياح جل االقَوا جل الااعام جل ،حـاال هف اار ـ،ل  النياقشـمف
()1
برتحىن األ اا الا قاها.
الاءمر ق ائى اا م ،ة ااهلل ريجل.
الهف من االائـى اا مـ ،ااـل ن ـكري،ا احلجـا  ،الوـاني،ا ق مـ،ن ة ااهلل ريـجل
ااريـــ ،ال حيـــاايف،ن األالس الاخلـــز ج ،الوانيـ ـ اـــف حوـــ،ن الا ان ز ع،نيمـــا
( )4ااري ،ري ،نيما جل األ ب ة فري،ن األ ب ،ج144/4؛ الابن قَ جل ،ااعا مل ،ب .441
( )4اني ر :حممهلل ااع هلل اخل راالي ،ااهلل ريجل ة ااعور اواهاي ،ب .441
( )1ااري ،ري ،نيما جل األ ب ة فري،ن األ ب ،ج.144/4
( )1صـــح ك اا بـــا ي ،وَـــاب مرياقـ ـ األنيوـــا  ،بـــاب مقـــهللر ااـــري  الاصـــحابه ااهلل ريـــجل،
ج.461/1
( )1اني ـــر :احلمـــهلل ،حممـــهلل ابـــراه ف ،احلـــ،ا ة ااىـــيال ااري  ،ـــجل ـــــ ااك ،ــ  :ال ا ال األالقـــامل
4141هـ ،ب .411

فكــاني،ا ىــكري،ن قــرب الا ي (ب حــان) )4(،الهــ ،مــن اخو ـ اال ــجل ااهلل ريــجل
ااري ،ال ،الاف ف ه مزا ع الحو،ن وعيال.
الوـــاني،ا مياكـــ،ن اءـــمر ـــ،ق قـــا ي ة ااهلل ريـــجل ق ـــى ااجـــرال ااري  ،ـــجل،
ال ىمب ( ،ق بين ق ريقاع) )4(،الواني،ا ى رالن عا ه ،الهريام افرا من هله
ااق اــجل عماــ،ن بااَجــا ال ،البعدــمف عمــى دمريــجل ااو ـ ا جل البعــض ااوــرياعاس
اا هللال جل األخرى ،الآخرالن عما،ن بااز اعجل.
البريــ ،ق ريقــاع هــف االل ق ائــى اا مــ ،ااــيت نيا عــ اار ــ،ل  ة ااهلل ريــجل،
الالاأ وـاني،ا االل قـ،ر مـن مـ ،ايسهـف اار ـ،ل  مـن ااهلل ريـجل ااريـ ،ال ،ة
ااىــريجل ااعاني ــجل مــن ااجــرال ،بىـ اعَــهللا احــهللهف عاــب احــهللى نيىــا ااىــامل
()1
الت،عهللهف اار ،ل .
هي احهللى ق ائى اا م ،اال ن كري،ا ااهلل ريجل ااري ،ال ،الواني،ا ق م،ن ة
اوري،ب ااشرقي من ااهلل ريجل عاب الا ي (مل ري ) )1(.الميَاك،ن عهللال مزا ع
الحو،ن ة ااهلل ريجل ،المن اءمر حو،نيمف حون( :وع بن األءرمل) ااريى
االي آتى

،ل اهلل  ،فانيَهللب اار ،ل  الاعجل من ااىامل اقَاه
ابــجل .اني ــر:

( )4الا ي مَ ،ــذ ريحــهلل مــن اومــجل اوري،ب ــجل ،ال و ـ ة الا ي ااعق ــق نياح ــجل
امحهلل ا ل اخل ا ي ،تا المعا ااهلل ريجل ااري ،ال قهللميأا الحهلل عأا ،ب .411
( )4عمر بن ء جل ،تا ااهلل ريجل ،ج141/4؛ ااىمم ،ي ،الفا اا،فا  ،ج.4411/1
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج11/1؛ ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج6/1؛  .ع ــهللااعز ز
ااعهمــري ،احلــرمل الااوــرياعاس ة احلجــا  ،ب 14؛ الاني ــر :ــزالال بــين ق ريقــاع ،مــن هــلا
ااكَاب.
( )1مــل ري  :مى ـ ى و ـ ة الا ي ب حــان احــهلل الافــهلل ااعق ــق نياح ــجل ابــجل ،اني ــر :امحــهلل
اخل ـــا ي ،تـــا معـــا ااهلل ريـــجل ،ب 411؛ ااىـــمم ،ي ،الفـــا اا،فـــا  ،ج16/1؛ ابـــراه ف
ااع اءي ،ااهلل ريجل بل اااضي الاحلاضر ،ب .41

فقَا،ه )4(،القهلل حاالل م ،بين ااريدي قَى اار ،ل  ب اقا حجا ال عا ه من
عاب احهلل ب ،تمف ،ح ريما يا هف

ا مريمف االء ام ة ف قَ ال قَس

خ رت ،التاأ حى معاههللال اار ،ل  معمف ة ااهلل اس الااَعاالن م اا م،
ة تاأ ،فرت ا الا قَاه ،فحاصرهف اار ،ل  ،الايسهف عن ااهلل ريجل ،ال ريف
ام،ااف المزا عمف )4(،القهلل انيزل اهلل ــ تعاىل ــ ف مف آ اس وعيال من  ،ال

احلشر مريما ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ) [احلشر] )1(،القهلل ال عن ابن ع اس  انيه قال
عن  ،ال احلشر (  ،ال ااريدي).

()1

احــهللى ااق ائــى اا م ،ــجل اارئ ىــجل ااــيت عاصــرس اار ــ،ل  ة ااهلل ريــجل،
الواني قهلل ا َقرس ة ااهلل ريجل ق ى ف ال ط ،اجل ،الامَاكـ احلوـ،ن الااـزا ع
العما بااَجا ال الااز اعجل ،الواني،ا اهى ثـرالال وغيهـف مـن اا مـ ، ،اءـَمرالا
حبو،نيمف ااري عجل.
الوــان مــ ،بــين قر ــجل آخــر اا مــ ،ة ااهلل ريــجل حربأــا اار ــ،ل  ،فيفــي
زالال األحزاب وان ااىام،ن ة ااهلل ريجل حماصر ن مـن ق ـى األحـزاب .الا مـر
بري ،قر جل ااغهلل من اخى ااهلل ريجل ،الماا،ا حلرب ااىـامل مـ األحـزاب ،ممـا
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.14/1
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/1
( )1اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج4111/4؛ الاني ر :صح ك اا با ي ،وَاب ااَيفىي ،بـاب ـ ،ال
احلشر ،ج.11/6
( )1من الا جل اا با ي ة صح حه ،وَاب ااَيفىي ،باب  ،ال احلشر ،ج.11/6

يعى ااىامل بل عهللال ن ،عهللال حياصرهف مـن اخلـا ج( :قـر ل الاألحـزاب)،
العــهللال مــهلل هف مــن ااــهللاخى( :بريــ ،قر ــجل) ،فامــا حــى األحــزاب عــن ااهلل ريــجل
حاصر اار ،ل  بين قر جل حَب نيزاـ،ا عاـب حكـف ( ـعهلل بـن معـات) ااـلي
حكــف بقَــى ااريــال ال ـ ااريىــا الموــا ال األمــ،ال )4(،فانيَمـ بــلاأ آخــر
()4

ق ائى اا م ،تاس ااك ان ااىَقى ة ااهلل ريجل ااري ،ال.

وــان اا مــ ،يــز أا مــن ااعــرب ة اااغــجل ااعامــجل المع ــف ااعــا اس ،اكــريمف
()1

حاف ،ا عاب ااَعامى بااعل جل ف ما ب ريمف ة ع ا اتمف المهللا مف.

دــــامل اىل هــــله ااعرياصــــر اارئ ىــــجل جمم،عــــجل مــــن األفــــرا اجملــــاال ن
الاحملاايفل من عرب ال مـ ،القـهلل وعـر اامـايرالن مـن خـا ج ااهلل ريـجل ممـا االيـهلل
()1

مز هللأا من ااَري،ع ة ااىكان.

واني ـ ااعو ـ جل ــائهللال بــل ق ائــى ااهلل ريــجل اابَايفــجل ،الوــان بعدــمف حيــاا
بعدأــا الخو،صأــا بــل مــ ،الاألالس الاخلــز ج ،الوانيــ اخلسفــاس الااريزاعــاس
قائمــجل با ــَمرا بــل هــتال ااىــكان ،الاــلاأ فـ ن اار ــ،ل  تعامــى مـ هــلا
اا،اق برتفدى ااو ،ا حوـى عاـب افدـى ااريَـائا ال ت ـق جملَمـ مـهللنيي ِـامي
ى اوم ان ا ا احل اال ااكرميجل ،وما يعا اب ـجل ااعق ـهللال بـل ااىـامل
هي األ اس ة اا،ال  ،الة اا،ق نييفىه مـهللس يىـ ،ااَعـا ل الااىـسر مـ بق ـجل
()1
ااىكان دُن ف مف م ،ف ما عرمل بعهلل تاأ بـ(الث قجل ااهلل ريجل).
( )4اني ر :زالال بين قر جل ،من هلا ااكَاب.
( . )4ع هللااعز ز ااعهمري ،احلرمل الااورياعاس ة احلجا  ،ب .11 ،14
( )1ا رائ ى الايفريى،ن ،تا اا م ،ة بس ااعرب ،ب .14
( . )1اورر ااعهمري ،اجملم ااهللنيي ة عمهلل ااري ،ال ،خوائوه التري ماته األالىل ،ب .14
( )1ااشــع  ،امحــهلل قائــهلل ،الث قــجل ااهلل ريــجل اادــم،ن الااهللالاــجل ،وَــاب األمــجل ،ااعــهلل ( )444ـ ــ
ااهللالحجل :ال ا ال األالقامل 4146هــ ،ب 41؛
ال ي اا مز هلل من ااَيفو سس ة هلا ااكَاب.

عريهللما محى ابـ ،ا ـ،ب األنيوـا ي ُحملـىُ ااـري  تشـرمل بىـكريب اار ـ،ل
 عريهلله قرابجل تىعجل اءمر نيال اب ،ا ،ب ح ه من خهللمـجل ااـري  ال ـيه مـن
ااوحابجل ،الواني،ا َريافى،ن ة بعـث اا عـار اىل ااـري  .الوـان ابـ ،ا ـ،ب
ة اا،ق االي قـهللر ف ـه اا عـار اار ـ،ل  ،رتوـى مـ اهاـه مـا ت قـب مـن
طعار ااري  ،الان واني،ا هف اال ن اعهللاله ال اـَمق م،ضـ اوـى ااـري 
ا َ ــا م ة م،ضـ ــهلله ااشــر يفجل )4(.الة ــ،ر مــن األ ــار صــري ااــري  طعامأــا
ف ه ث،ر البععه اا ه ،فاما يي به اا ه ،رتل عن م،ض اصاب ااري  فق ـى
اـــه:

رتوـــى فيفـــزع الصـــعهلل اا ـــه فقـــال :اِحُــرُارٌ هـــ،؟ فقـــال ااـــري (( :ال

الاكــين اورهــه)) ،قــال :ف ـ نيي اوــره مــا تكــره )4(.الوــان ااــري  ترتت ــه
ااسئكجل ال ق،ل :انيي انيايي من ال تريـايي(( ،الان ااسئكـجل تَـرتتى ممـا َـرتتي
()1

مريه بري ،آ ر)).

القهلل ال عن ابي ا ،ب األنيوا ي  انيه قال( :اـا نيـزل عاـي ،ـ،ل اهلل 
ة ب يت نيزل ة ااىيفى ،الانيا الار ا ،ب ة ااعا ،،فقا اه ا ني اهلل بـرتبي انيـ
الامي انيي اوره الاع ف ان او،ن ف،قأ التكـ،ن حتـيت ،فـرت مر انيـ فكـن
ة ااعاـ ،،النيريـزل فريكــ،ن ة ااىـيفى ،فقـال (( :ــا ابـا ا ـ،ب ان ا فـقمل بريـا الدــن
غشــانيا ان نيكــ،ن ة ــيفى اا ــ )) .قــال فكــان ــ،ل اهلل  ة ــيفاه،
الوريــا ف،قــــه ة ااىــكن ،فاقــهلل انيكىــر ح ـ [انيــا مــن فبــا ] اريــا ف ــه مــا
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4الاني ر :ابن هشار ،ااىيال ،ج111/4؛ الاني ر :الا جل مىـاف ة صـح حه ،وَـاب ااىـايهلل،
باب نيمي من اوى ث،مأا اال بوسو اال وراثأا اال ا،ها ،ج.11/4
س اال وراثأـا اال
( )1الاه مىاف ة صح حه ،وَاب ااىايهلل ،بـاب نيمـي مـن اوـى ث،مأـا اال بوـ و
ا،ها ،ج.11/4

فقم انيا الار ا ـ،ب بق يفـجل اريـا مـا اريـا حلـامل ـيه نيريشـ بمـا ااـا
()4
ق ر عاب ،ل اهلل  مريه ءي ف تت ه).
القهلل اقار

،فوـا ان

،ل اهلل  ة ا ابي ا ،ب حَب بريب مىجهلله الحجراته .

القهلل ته اب ،ا ـ،ب بمـلا اايفبـر الااريق ـجل اىل ـ،ر ااق امـجل ،وـان ااوـحابجل
 غ ،نيه عاب تاأ ح ـث صـا س ا ه مقـر

ـ،ل اهلل  الممـ ذ ااـ،حي

الماَقب ااتمريل بر ،ل اهلل  اعهللال اءمر.
ال ــرالن ألبــي ا ــ،ب مريزاــجل خاصــجل بمــلا األمــر ،الاــلاأ فقــهلل قــهللر ابــ ،ا ــ،ب
األنيوـا ي اىل ااعــراق ،الوــان بمــا ع ــهللاهلل بـن ع ــاس  الاا أــا عاــب اا وــرال
اعاي بن ابي طاا  ، فقهللر عا ه ابـ ،ا ـ،ب األنيوـا ي فبـرج اـه ابـن ع ـاس
 عن ا ه ،الانيزاه ف ما وما انيزل

()4

،ل اهلل  ة ا ه.

ان اورار ابـي ا ـ،ب  الاألنيوـا ار ـ،ل اهلل  الاامـاير ن معـه وـان
محجل مـن اهلل التع ،دأـا عم،ـا فعاــــه مشـرو ،مكـجل مــــن طـر اامـاير ن مـن
ق ـــى قـــر ل الااىـ ـ رال عاـــب ال هـــف الامـــ،ااف ة مكـــجل ،فمـــاهف األنيوـــا
حيىري،ن ا َق ال اار ،ل  المن معه من اامـاير ن ال قـهللم،ن اا،ا ـاال اـف،
الهــا هـــي األمـــجل اىل ــ،ر ااق امـــجل تـــعين عاـــب ابــي ا ـــ،ب األنيوـــا ي ب ورامـــه
()1

اار ،ل .

*****

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج 111/4ــ .111
( )4ابن وعي :ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4
( )1اني ـر :ابــن ــعهلل ،ااىــيال ااري  ،ــجل مــن اا قــاس ااكــلى ،ج411/4؛ ابــن حجــر ،اإلصــابجل،
ج144/4؛ االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.144/4

مـــن االائـــى اعمـــال ـــ،ل اهلل  حـــل الصـــ،اه ااهلل ريـــجل حتهلل ـــهلل م،ضـــ
مىجهلله ،فقهلل برو نياقَه ااقو،ا عريـهلل م،ضـ مىـجهلله  )4(ح ـث وـان
( واي به ،م ل يال من ااىامل الوان مربهللأا ااَمر اىم ى ال مى سمـل
َ ـ مل ة حجــر ا ــعهلل بــن ا ال ،فقــال ــ،ل اهلل  حــل برو ـ احاَــه
هـــلا ـــــ ان ءـــا اهلل ـــــ ااريـــزل ،ثـــف عـــا ـــ،ل اهلل  ااغسمـــل فيفاالضـــمما
بااربهلل ،ا َبـله مىـجهللأا فقـاال :بـى نيم ـه اـأ ـا ـ،ل اهلل ،فـرتبب ـ،ل اهلل
()4
 ان ق اه مريمما ه جل حَب ابَاعه مريمما ثف برياه مىجهللأا).
اقهلل وان هـف ـ،ل اهلل  ا ـا مىـجهلل ع ـهلل ف ـه اهلل الحـهلله ال ءـر أ
اه )1(،الان ال رتخـل ءـ أا مـن مـال هـتال األ َـار الال مـن مـال يهـف .ال ـف ان
ق اـما ،بـى امـر 
اار ،ل  رتخل اا جل الااهلل ـجل ،ف نيـه ة هـلا اا،ضـ
بهللف ااعمن من مااه الالاأ قهلل ق مَمـا ال فـ ااـعمن امـا ،ال هعـهلل هـلا ااىـجهلل
االل الق ة اإل سر الاا،ق ه ،ااو يفب .
وان االل عمى قار به اار ـ،ل  اخَ ـا م،قـ مىـجهلله ،الاالل بريـا عماـه
اار ،ل الاامايرالن الاألنيوا معه ه ،بريـا مىـجهلل ق ـا ة طر ـق اار ـ،ل 
اىل ااهلل ريــجل ،ثــف بريــا مىــجهلل اار ــ،ل  ة ااهلل ريــجل ،القــهلل يــرى بريــا ااىــجهلل
ااري ــ،ي مــن اار ــ،ل  مــرتل ،احــهللهما ة ااىــريجل األالىل مــن ااجــرال ،فــ،
الصــ،اه اىل ااهلل ريــجل ،الاألخــرى ة ااىــريجل ااىــابعجل مــن ااجــرال ،الوــان اا ريــا
األالل اقــى مــن ااعــانيي مــن ح ــث ااىــاحجل ،المــن ح ــث قــ،ال اا ريــا  .القــهلل وــان
( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.411/4
( )4من الا جل اا با ي ة صح حه الااايفـظ اـه ،وَـاب مرياقـ األنيوـا  ،بـاب هجـرال ااـري 
الاصحابه ،ج.411/1
( )1اايفـ  .ـعا مـاهر وَـاب "مىـايهلل ة ااىـيال ااري  ،ـجل" ـــ ااقـاهرال :اا ـجل ااوـر جل ااعامـجل
ااكَاب 4111ر.

اا ريــا األالل اىــجهلل اار ــ،ل  بعــهلل اخَ ــا اار ــ،ل  اام،قـ ال فـ ريــه،
الواني األ ن ي مىَ ،جل ،الف مـا لـى الخرائـ الق ـ ،البعـض اا ـاه ،ف ـهللا
اار ،ل  بق ااريبى الا ـَيفا مريـه ة اا ريـا  ،ومـا امـر بَىـ ،جل اخلرائـ
التوـــيف جل ااـــا حَـــب تريشــ األ ن التري يفمـــا ،ثـــف امـــر بـــااق  ،فري شـ ـ
الواني ـ ق ــ ،مشــرول )4(،ثــف امــر بَىــ ،جل األ ن حَــب اص ـ ح صــاحلجل
اا ريــا  ،القــهلل ءــا م  برييفىــه ة بريــا ااىــجهلل ،الوــان رقــز مـ ااوــحابجل
اثريا اا ريا الااوـحابجل شـا و،نيه ة اا ريـا  .القـهلل الى ابـ ،ـع هلل اخلـهلل ي 
قال :وريا امى ا ريجل ا ريـجل العمـا ا ريـَل ا ريـَل فـراه ااـري  ف ـرييفض ااغ ـا
عن عما  ،ال ق،ل(( :ال مل ُك عما هللع،هف اىل اوريجل ال هللع،نيـه اىل ااريـا )) )4(،الة
عمــا ال اار ــ،ل  اامىــجهلل يعــى مىــاحَه ( )14ت اعأــا طــ،الو ة ( )64ت اعأــا
عرضأــا )1(،القــهلل ا ــب ح ــان ااىــجهلل باحلجــا ال ،ثــف بريــب اوــهلل ان بِــااا ِن،
اليعــى عــرن احلــائذ ا ريــجل ،القــهلل طا ـ ااىــام،ن مــن اار ــ،ل  ان اِّ ـىُ
ااىــجهلل جافــجل ااشــمق فــ،افقمف عاــب تاــأ ،فرتقــار ااىــ،ا ي (األعمــهللال) مــن
يــلالع ااريبــى ،ثــف طرحـ عا مــا ااعــ،ا ن اخلشـ جل ،ثــف الضـ عاــب ااىــق
س ط ـ اارائحـجل ــــ اليعــى ال ـ ه ح ــجل خاا ــجل،
خوـ اور ــهلل الاألتخــر ــــ ني ــا ٌ
القــهلل اصــاب ااىــامل األم ــا  ،فجعــى ااىــق هريــزل اا ــر عاــب ااوــال،
فاءَك،ا اىل اار ـ،ل  مـن تاـأ الطا ـ،ا مريـه ( ت ـ ل) ااىـق حلجـز
اا ر عن ااوال ،فقال (( :نيعف ابري،ا اي عر شأا وعر ل م ،ـب ثهمامـاس
ـ ــ نيُ مل ـ ٌ ضــع قوــي ــــ الخش ـ اس ،ال ِاّــجل و اــجل م ،ــب ،الاألمــر اعجــى مــن
()1
تاأ)) ،ق ى فما ِاّجل م ،ب قـال(( :وـان اتا قـار اصـاب ا ـه ااىـق ))،
( )4من الا جل اا با ي ة صح حه ،وَاب ااوسال ،باب ااَعاالن ة بريا ااىجهلل  ،...ج.441/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1الت اـــ مىــــاحجل اا ريــــا ااري ــــ،ي األالل اامىــــجهلل ( )4464مـــ أا مربعأــــا( .اني ــــر :ع ــــهللااعز ز
وعكي ،اجملم،عجل ااو ،ال ألءمر معا ااهلل ريجل ااري ،ال ،ج.)441/4
( )1ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.116/1

فقــار اار ــ،ل الاصــحابه (بَ ـ ل) ااىــق العمــى اار ــ،ل  معمــف ،اليعــى
ــ،ل اهلل  ق اَــه نياح ــجل ب ـ ااقــهللس ة هــلا اا ريــا األالل ااــلي بــين ق ــى
()4
حت ،ى ااق اجل.
القهلل يعى اار ،ل  اامىجهلل ثسثـجل ابـ،اب .احـهللها بـاب ابـي بكـر ،الهـ،
ة احلائذ اوري،بي يمجل ااق اجل ــ احلاا جل ــ التاأ ألن ااق اجل وانيـ نياح ـجل ب ـ
ااقهللس ،الباب عاتكجل ال قال اه باب اارمحجل ،الاا ـاب ااـلي وـان ـهللخى مريـه
اار ــ،ل  ة اومــجل ااشــرق جل .العريــهللما ِّــرس ااق اــجل ـهلل ،ااــري  اا ــاب
اوريـــ،بي .القـــهلل وـــان ا تيفـــاع ااىـــق ة هـــله ااعمـــا ال مخىـــجل ات ع []4241
()1
م أا) )4(،القهلل اع هلل بريا ااىجهلل م ءي من ااَ ،عجل بعهلل زالال خ ل.
الما تزال حهللال ااىجهلل ااري ـ،ي مـن اار ـ،ل  معرالفـجل المعامـجل بعسمـاس
ائـر ااىـجهلل ااري ـ،ي َمــا
خدـرا مكَـ،ب عا مـا بشـكى الاضـك ىـَ
القرا ال ما ه ،مكَ،ب عا ما.
( )4وَ ـ عــهللال متايفــاس حــ،ل عمــا ال ااىــجهلل ااري ــ،ي ت رق ـ ااعمــا ال األالىل ،مريمــا :عمــا ال
الت ،عجل ااىجهلل ااري ،ي عل ااَا  ،ااشـ نيـايي حممـهلل حىـن األنيوـا ي ،مـن اصـهللا اس
ااريا ي األ بي بااهلل ريجل ااري ،ال ،ل 4ــ  4146هــ؛ التـا معـا ااهلل ريـجل قـهللميأا الحـهلل عأا ،امحـهلل
ا ل اخل ا ي ،ااريـا ي األ بـي بااهلل ريـجل ااريـ ،ال 4144هــ؛ الااهلل ريـجل ااريـ ،ال ت  ،هـا ااعمرانيـي
التراثما ااعما ي ،صاو اعي ــ بيالس :ا ااريمدجل 4114ر؛ الاني ـر :ااـهلل ال ااعم ريـجل ة اخ ـا
ااهلل ريجل ،حممـهلل بـن حممـ ،ااريجـا (س611 ،هــ) ،ا ـجل الحتق ـق  .صـس ااـهلل ن ع ـاس،
ل 4ــ مروز حب،ث ااهلل ريجل 4141هـ؛ الحتق ق ااريورال بَاب معا ا ااجـرال ،احلىـل
ابـن عمــر اارا ــي (س146 ،هـــ) ،حتق ــق ع ـهللاهلل عىـ سن ،ل 4ــــ 4144هـــ ،الوــلاأ مــا
وَ ه ع هللااعز ز وعكي ة اوز األالل من م ،ـ،عَه (اجملم،عـجل ااوـ ،ال ألءـمر معـا
ااهلل ريجل ااري ،ال) ،ب .441
( )4اني ر تيفو سس تاأ عريهلل :ع هللااعز ز ااعهمري ،احلرمل الااوـرياعاس ة احلجـا  ،ب 411ـــ
.414
القــهلل باغ ـ مىــاحجل ااىــجهلل بعــهلل هــله ااَ ،ــعجل )4141( ،م ـ أا مربعأــا( .اني ــر :ع ــهللااعز ز
وعكي ،اجملم،عجل ااو ،ال ألءمر معا ااهلل ريجل ااري ،ال ،ج.)441/4
( )1ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/1؛ اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج.616/4

ااوسال اا مكانيَما عريهلل ااـهلل انياس ااىـماال جل ،الاكـى ف مـا مكـان خـاب
َم ف ه ااوا،ن الم،اع هلل خاصجل الاأ ،الال اجل مع ريجل ااـهللع،ال اـا ،الوـان
فرن ااوا،اس اخلمق ة ااىما حـل عـرج باار ـ،ل  اىل ااىـما  ،القـهلل
نياقشه ة عهلل ها الحماالاـجل ااَبيف ـ عـن امـجل حممـهلل  نيـ اهلل م ،ـب 
االي خُ ِرُ بين ا ـرائ ى الصـع،بجل ااوـسال عاـ مف ،اىل ان ا ـَقر امـر اهلل عاـب
()4
مخــق صــا،اس ة اا ـــ،ر الااا اــجل تكــ،ن بـــرتير مخىــل ألمــجل حممـــهلل ،
الوان اصحابه  وا،ن ة ءعاب مكـجل مىـَبيفل عـن ااشـرول ،الاـا
هاير  اىل ااهللني جل وان االل عمى اه ة ق ا بريا مىـجهلل ق ـا  ،الوـان االل
عمى اه ة ااهلل ريجل بريا ااىجهلل ااري ،ي ا ك،ن مكانيأا اوسال ااىامل الاعـجل
ة االقاتما.
ال كن ة اا هللا جل جل ال اجل اال نيـهللا معـل اليَمـاعمف ااوـسال ،مـ انيـه
عاب ما ـهللال ث َـ م،اع ـهللها ااعرالفـجل وم ـ ااىـامل ،ـي انيـه وـان ف مـا
ءي من ااىعجل ة بهللا جل اا،ق النيما َه اكـى صـسال مـن ااوـا،اس .القـهلل الضـ
()4
اا با ي ة صح حه باب بهلل األتان.
القهلل الى اا بـا ي عـن ابـن عمـر ( :وـان ااىـام،ن حـل قـهللم،ا ااهلل ريـجل
()1
َمع،ن ف َح ري،ن الق ااوسال ا ق ريا ى اا).
القهلل وان ااىام،ن يا ن ة اا حث عن ال اجل مع ريجل ااريـهللا اىل ااوـسال،
المـ ان ااــ،حي وــان ريــزل عاــب اار ــ،ل  ف نيــه ة اا هللا ــجل

ــتمر بشــي

( )4اني ر :م،ض،ع اإل را الااعراج ،من هلا ااكَاب.
( )4اني ر :وَاب األتان ،االل اب،اب ااكَـاب ،بـاب بـهلل األتان الق،اـه ـــ تعـاىل ـــ(( :الاتا نيـا َف
اىل ااوسال)) ،ج.414/4
( )1من حهلل ث الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب األتان ،باب بهلل األتان ،ج.414/4

حمهلل ة هلا األمر ،الالا وـان شـاال ااوـحابجل ح،اـه( :فَكامـ،ا ،مأـا ة
تاــأ فقــال بعدــمف :ا ــلالا نياق ،أــا معــى نيــاق،س ااريوــا ى ،القــال بعدــمف بــى
ب،قوا معى قرن اا م ، ،فقال عمر افس ت عع،ن يسو مريكف ريـا ي بااوـسال؟)،
فقال

()4

،ل اهلل (( :قف ا بسل فريا ِ بااوسال)).

القهلل ال س الا اس تهللل عاب ان ع هللاهلل بن هلل األنيوا ي  )4(،العمـر بـن
اخل ـــاب  وـــى مريممـــا اى مـــن اقريـــه األتان باألايفـــا نييفىـــما القـــال :
()1
((انيما اار ا)).
القهلل الى ابن ا حاق( :فامـا اطمـرتن ـ،له اهلل  بااهلل ريـجل ،الايَمـ اا ـه
اخ،انيهه من ااماير ن الايَم امره األنيوـا  ،ا ـَحكف امـره اإل ـسر ،فقامـ
ااوــــسال الفرضــ ـ اازوــــاال الااوــ ـ ار ،القامـــ احلــ ـهللهال  ،الفــــرن احلــــسله
الاحلــرار ،الت ــ،ا اإل ــسر بــل ا ْمــرهف ،الوــان هــلا احلــي مــن األنيوــا هــف
االي تُ ُ ُ،هالا ااهللا الاإلميان .القهلل وان  ،هل اهلل  حـل قِـهللمما امنـا َمـ
س اا ــه ااوــسال حلــل مُ،اق َمــا ،البغــي ُعملــ،ال ،فمــف ــ،ل اهلل  حــل
ااريــا ه
قِهللمما ان عى به،قوا و ه،ق م ،اال ن هللع،ن بـه اوـستمف ،ثـف ورهـه ،ثـف
ح ا هدرب به اامىامل ااوسال.
امر باارياق،س ف هري ِ
ف ريما هـف عاـب تاـأ ،ات اى ع ـهللهاهلل بـن ـهلل بـن ُثعملا ـجل ،اخـُ ،باْحـا ث بـن
خل ملز ج ،ااريهللا ُ ،فرتتب ،لُ اهلل  ،فقال اه :ـا ـ،ل اهلل ،انيـه طـامل بـي
ا ِ
هله ااا اجل طائ  :مر بـي يـىٌ عا ـه ثُ،ملبـان اخدـران ،حيمـى نياق ،أـا ة ـهلله،
( )4من حهلل ث الاه اا بـا ي ة صـح حه ،وَـاب األتان ،بـاب بـهلل األتان ،ج414/4؛ الاني ـر:
ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )4اني ر :ترالجل ع هللاهلل بن هلل عريهلل ابن حجر ة اإلصابجل ،ج.141/4
( )1اني ــر :ااــهللا مي ة ــريريه ،ج114/4؛ مىــريهلل اإلمــار امحــهلل ،ج11/1؛ الابــن هشــار ،ااىــيال
ااري  ،جل ،ج141/4؛ القهلل صححه عهلل من ااعاما  .ابراه ف ااعاي ،صح ك ااىيال ،ب .414

فقاـ اــه :ــا ع ــهللاهلل ،اتُ ـ هــلا ااريــاق،س؟ قــال :المــا توــري بــه؟ قــال :قاـ :
نيهللع ،به اىل ااوسال ،قال :افس ا اأ عاب خي من تاـأ :قـال :قاـ  :المـا هـ،؟
قال تقـ،ل :اهلل اوـل اهلل اوـل ،اهلل اوـل اهلل اوـل ،اءـمهلل ان ال ااـه اال
اهلل ،اءمهلل ان ال ااه اال اهلل ،اءمهلل ان حممـهللأا ـ،ل اهلل ،اءـمهلل ان حممـهللأا
،ل اهلل ،حي عاب ااوسال ،حي عاب ااوسال ،حي عاـب اايفـس  ،حـي عاـب
اايفس  ...اىل آخر األتان.
فاما اخمل ُرُ بما ،لُ اهلل  ،قال :انيما ار ـا حـق ،ان ءـا اهلل ،فقـف مـ
بــسل فرتاْقمــا عا ــه ،فا ــتتن بمــا ،ف نيــه انيمل ـهللُى صــ،تأا مريــأ .فامــا اتن بمــا بــسلٌ
ُمعما عمره بن اخل اب ،اله ،ة ب َه ،فبـرج اىل ـ،ل اهلل  ،الهـ ،ـر
ا ه ،اله ،ق،ل :ا ني اهلل ،الاالي بععأ باحلق ،اقهلل ا معـى ااـلي اى،
()4
فقال ،له اهلل (( :فااه احلمهلل عاب تاأ)).
اقهلل وان اخَ ا بسل الا األمر بى
ان ق،ر بااعمى األفدى الاألحىن أل ائه.

حىن ص،ته

أا األمـجل واـما ة

اص ـ ك األتان ءــعا أا خاصًّــا بااىــامل اىل اا ــ،ر ،اتا مسعــه ااىــاف ال ــيه
اقشعرس اه اوا ،الهرب مريـه ااشـ اطل ،واـه توـر التكـ ي الت،ح ـهلل هلل
 دــا ال حيــق بق مَــه اال مــن فقــهلله ة ــيفر اال فقــهلل مساعــه ،تــل مل معــجل
ااىاف اه اتا مسعه بعهلل افَقا ه ،ال َم الخيش اه قا ااكافر اتا مسعـه ة
بس ااىامل.
َىابق ااىام،ن ف ه بَحىل ااو،س ال فعـه ،القـهلل اثريـب اار ـ،ل  عاـب
ااــتتنيل ة ق،اــه(( :بــسل ـ هلل ااــتتنيل ،الااتتنيــ،ن اطــ،ل ااريــاس اعرياقوــا ــ،ر
ااق امجل)) )4(.فرتص ك م،ض تريافق ب ريمف ،وى ر هلل ان رفعه .
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )4الاه ابن ابي ء جل ة ااوري  ،ج411/4؛ الاني ر :االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.111/4

النيال بسل بن با  ءرمل اق متتن ،ل اهلل  ،ح ـث وـان رفـ
األتان ة مىـــجهلل اار ـــ،ل  ة ااهلل ريـــجل الة ـــيفره معـــه ،القـــهلل فعـــه فـــ،ق
ااكع ــجل ــ،ر فــَك مكــجل القــهلل ت،ق ـ عــن األتان بعــهلل الفــاال اار ــ،ل  ،الة
ايَماع اواب جل ا ار اايفَ ،ة ااشار طا مريه ااوحابجل ان تتن ف مف حبدرال
عمــر ،ومــا وــان ــتتن ار ــ،ل اهلل  فامــا مسعــ،ا اتانيــه بكــ،ا ال عأــا
()4
الاخدا حلاهف.
الاءــَمر مــن ااــتتنيل ة مــن اار ــ،ل  ،ع ــهللاهلل بــن ار مكَــ،ر ال ــيه.
القــهلل ال عــن ــ،ل اهلل (( :ان بــسل ــتتن با ــى ،فكاــ،ا الاءــرب،ا حَــب
()4
ريا ي ابن ار مكَ،ر)).
القهلل صا األتان ءعا أا ا سم ًّا ال ة ااقرآن ااكر ف ة ق،اه ــ تعاىل ــ:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [اومعجل].
ان هـلا األتان بااوـ،س اا شــري الدعـان ميفم،مــجل ـام جل عاا ــجل ف مـا توــر
هلل ال ف ـ توــر اري ــه  ،ممــا مي ــز ااىــامل عاــب يهــف مــن األمــف عــل
ااعوــ ،ة ءــَب اصــقاع األ ن ،فمــ ،ءــعيال مــن ءــعائر ااىــامل ة وــى
مكــان ،عــرمل بــه ا ــسممف ،الال عــل الن بـ م األتان الهــف ىــَ ع،ن ،بــى
ال ان اار ــ،ل  امــر بــرتن ــتتن ااراعــي الهــ ،ة ريمــه ،فقــهلل ال ان ابــا
ـــع هلل اخلـــهلل ي  قـــال :ألبـــي صعوـــعجل ااـــا نيي(( :انيـــي ا ام حتـ ـ ااغـــريف
الاا ا ــجل ،ف ـ تا وري ـ ة ريمــأ اال با َــأ ،فرتتني ـ بااوــسال فــا ف صــ،تأ
بااريهللا ف نيه ال ىم مهللى ص،س ااتتن ين الال انيق الال ءي اال ءـمهلل اـه ـ،ر
()1
ااق امجل ،قال :اب ،ع هلل مسعَه من ،ل اهلل .))
( )4االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج111/4؛ الاني ر :ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.461/4
( )4اا با ي ة صح حه ،وَاب األتان ،باب اتان األعمب اتا وان اه من خييه ،ج.411/4
( )1اا با ي ة صح حه ،وَاب األتان ،باب ف ااو،س بااريهللا  ،ج.414/4

()4

وــان اار ــ،ل  حر وأــا عاــب اقامــجل الابــذ خاصــجل بــل ااىــامل ،ا ــي
بعدمف بعدأا ،ال َيفقهلل بعدمف بعدأـا ،ال عـ،ن بعدـمف بعدأـا مـا فقـهلله مـن ااـال
الاألهــى الاألصـــحاب نيَ جـــجل ا ـــسمه اال هجرتــه ،الاـــلاأ ال ان ااتاخـــاال االل مـــا
واني ـ ة مكــجل ق ــى ااجــرال بــل عــهلل مــن ااىــامل ،مــريمف عمــر الابــ ،بكــر
الطاحجل بن ع ـهللاهلل الااـزبي بـن ااعـ،ار الع ـهللاارمحن بـن عـ،مل الععمـان بـن عيفـان
 ،الان عُاِ ًّا  قال ااري  ح ريمـا ة مكـجل :ـا ـ،ل اهلل انيـأ آخ ـ بـل
()4
اصحابأ فمن اخي ،قال(( :انيا اخ،م)).
الاـــا ا ـــَقر ااىـــام،ن ة ااهلل ريـــجل بهع ـــهلل ااجـــرال عقـــهلل  بـــل اامـــاير ن
الاألنيوــا اخــ،ال ،القــهلل مســب ااــرالاال وــى صــحابي المــن آخــب ــ،ل اهلل 
معه ،الواني ااتاخاال ة ااغاا بل انيوا ي الممـاير )1(.الاليـهللس حـاالس مـن
ااتاخـــاال بـــل بعـــض اامـــاير ن الممـــاير ن آخـــر ن الاعاـــما يـــا س ة مراحـــى
مَــرتخرال اال ا ــرالمل خاصــجل الاال فــاارايك انيمــا واني ـ بــل ممــاير الانيوــا ي.
القهلل توـر ابـن ـعهلل (ان ـ،ل اهلل  قـهلل آخـب بـل مخىـل مـن اامـاير ن
المخىل من األنيوا ) )1(،الهله عاب ما هللال فعجل مـن ااتاخـاال حلقمـا فعـاس
اخرى حى الص،ل ااماير ن.
الواني هله اإلخ،ال اس تيفاق الااىاعهللال الااَيفقهلل الااَعا ف ،الااَعاالن عاب
اخلي ،الاعى تاأ ااتاخاال هي ما اءا س اا ه اآل اس ااكرميجل ة ق،اه ــ تعاىل
( )4الض اا با ي ة صح حه ،باب و آخب اار ،ل  بل اصحابه ،ج.461/1
( )4اني ر :حممهلل ابـ ،ءـم جل ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج14/4؛ ااـ ست ي ،انيىـاب األءـرامل ،ج414/4؛
اي  . :اورر ااعهمري ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ج.414/4
الاز هلل من ااَ،
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.411/4

ــ( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ) [األنييفال].
القهلل الض اا با ي ة صح حه بابأا مساه باب( :و

آخـب ااـري  بـل

()4

اصحابه).

القهلل واني هله ااتاخاال ة االل امرها هللخى ف ما ااَ،ا ث ،ح ث ميكن

ان رث بعدمف بعدأا .القهلل نيهى ااَ،ا ث بعهلل تاأ بق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ) [األنييفال].

()4

القــهلل طاب ـ نييفــ،س األنيوــا بعــ،ن اخــ،انيمف اامــاير ن ،الوــان وــعي مــن
األنيوـــا ر ــ ان قىـــف امسوـــه مــ اخ ـــه اامـــاير ،الخو،صأـــا األصـــ،ل
وااريب ى الاا ـ،س ال يهـا ،اال ان اامـاير ن مـ وـرر األنيوـا وـاني،ا تالي
عـــزال ،فقـــهلل قـــال وـــعي مـــن األنيوـــا (نيكيفـــ كف اا ،نيـــجل التشـــرو،نيا ة
ااعمرال) )1(،الهلا عين ان عما،ا معمف ة اازا ع مقابى يز من اإلنيَاج.
القــهلل ا ــَمرس هــله ااتاخــاال ط اــجل عمــهلل

ــ،ل اهلل  فكــان وــى مــن

ااوحابجل شعر ا ،من آخب اار ،ل  معه بشـع ،خـاب ،فكـان بعدـمف
( )4اني ــر :اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب مرياق ـ األنيوــا  ،بــاب و ـ آخــب ااــري  بــل
اصحابه ،ج 461/1ــ .461
( )4اني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج .111 ،111/4
( )1اني ــر :ابــن ــعهلل ،ااىــيال ااري  ،ــجل مــن اا قــاس ،ج411/4؛ ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل،
ج.141/4

دــا االصــب بشــي مــن مااــه ا خــر ة ح اتــه العريــهلل الفاتــه ،ات ان ااَــ،ا ث
نيهى  )4(،وما وان بعدمف بعهلل الفاال اار ،ل  البعهلل اايفَـ ،الانيىـ احمف ة
األ ن

ا ا،ن ال َيفقهلل بعدمف بعدأا ما بل فا س الااشار ال يهـا ا ـَمرا أا

اله ااتاخاال( )4اايت يعى

،ل اهلل  ا ا ما ااعق ـهللال الم،ا ـاال األ ااىـاف

ألخ ه ااىاف اابو،ب.
*****

( )4اني ر :ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل من اا قاس ،ج.411/4
( )4اني ر :ااجل ابي ااهلل ا اىل امان اايفا ي الااعكق عريهلل االه  ،ـي اعـسر ااريـ س ،
ج 111/4ــ .111





وان اخَ ا الياس ااري  من اهلل محجل به الباألمـجل ،فكانيـ خهلل ـجل
 اول مريه ريًّا ،ة القـ وـان حبايـجل اـلاأ ،حَـب اتا نيـزل ااـ،حي عا ـه
واني خي معل المىانيهلل ،آمري به الالا َه الاعانيَـه ،الاءـا س عا ـه بـرتحكف
اآل ا الاوعرهــا ع،نيأــا اار ــ،ل  ،الال ءــأ ان هــلا مــن عريا ــجل اهلل بر ــ،اه
.
اما عائشجل  فكاني ااراال اا،ح هللال اا كر من نيىائه ،الواني
اصغرهن ريًّا الاوعرهن حيف وا ،ه رتها اهلل اري ه الامرها ال يها من امماس
ااتمريل برتمر ع ف ،اله ،حيفظ ااشر عجل من ني ه  الت ا غما األمجل قال ــ
تعاىل ــ ( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [األحزاب].
القهلل اى ااري  ة مريامه عائشـجل مـرتل  ،ال قـال هـله امراتـأ ،فعـن
عائشــجل  قاا ـ  :قــال اــا ااــري (( :ا َه ـأِ ة ااريــار مــرتل ،ا ى انيــأ ة
ُرقجل من حر ر ال قال هله امراتأ ،فرتوش عريما فـ تا هـي انيـ فـرتق،ل :ان
()4
ُأ هلا من عريهلل اهلل همملدِه)).
الوانيـ خ ــجل عائشــجل  بعــهلل الفــاال خهلل ــجل بيفـ ال قوــيال ،الق ــى ااجــرال
بىــريَل تقر أــا ،الى اا بــا ي( :ت،ف ـ خهلل ــجل ق ــى جــرج ااــري  بــعسث
ريل ،ثف بريـب بمـا الهـي
ريَل اال قر أا من تاأ النيكك عائشجل الهي بري
ريل الااـهللخ،ل
بري تى ريل) )4(.الهلا عين ان اخل جل الااعقهلل العمرها
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،بـاب تـزال ا ااـري  عائشـجل القـهللالمما
ااهلل ريجل البريائه بما ،ج.414/1
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،بـاب تـزال ا ااـري  عائشـجل القـهللالمما
ااهلل ريجل البريائه بما ،ج.414/1

بما العمرها تى
الوــان عقــهلل

ريل.
ــ،ل اهلل  ة ءــ،ال مــن ااىــريجل ااعاءــرال مــن اا ععــجل ،ال
()4

هللخى بما اال ة ء،ال من ااىريجل األالىل من ااجرال )4(،الق ى بعهلل تاأ.

الاوــغر عائشـــجل  ال ة تك يفمــا مــ ط ـــائ ااــري  الترب َـــه اـــا ة
ـ ان مترضـه عائشـجل،

ي،اني وعيال ،حَب انيه ة مرضـه ااـلي مـاس ف ـه

()1

الان قب عريهللها حَب ت،فب  ال ا ه ة حجرها .

واني حتيفظ التعي ااعاف عريه  اوعر مـن يهـا  ،الامَـهلل بمـا ااعمـر
حَب عام اي االو وعيال من األمجل ،ياالو النيىا  ،هري،جلِ

،ل اهلل .

الواني اح نيىائه اا ـه ،ال تـر ق ب،اـهلل ،مس ـ ار ع ـهللاهلل بـابن اخَمـا
ع ـهللاهلل بـن ااـزبي  الو،نيمـا بريـ ااوـهلل ق  اع اهـا فرصـجل األخـل مــن
،ل اهلل  المن اب ما  ة الق الاحهلل ،ومـا اع ـب فرصـجل الاَقـا ابـي
بكر بر ،ل اهلل ة ب َما عريهللها الة ااىيفر.
حهللث اا عهللال ح،ا ث اع

ال أا األمـجل الابانيـ فدـاما  ،المـن تاـأ

حا ثجل اإلفأ ،النيزالل آ جل ااَ مف ( )1ال ي تاأ من األحهللاث.
القــهلل الض ـ اا بــا ي ة صــح حه با أبــا مســاه( :بــاب تــزال ا ااــري  عائشــجل
القهللالمه ااهلل ريجل البريائه بما) الى ف ه عن عائشجل  قاا ( :تـزاليين ااـري  الانيـا
بريـ

ـ

ــريل ،فقــهللمريا ااهلل ريــجل فريزاريــا ة بــين احلــا ث بــن اخلــز ج ،ف،عكـ

( )4اا لي ،تا خيه ،ج.114/4
( )4اني ر :الفاال اار ،ل  ،من هلا ااكَاب.
( )1اني ر :الفاال اار ،ل  الترالجل عائشجل ،من هلا ااكَاب.
( )1اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج111/4؛ ال الا جل اا با ي ة صح حه ،وَاب ااَيفىي ،باب الان
وريَف عاب يفر ،ج.414/1

فَمــزق ءــعري فِــ،قي يهم مــجل ،فــرتتَين امــي ار المــان ،الانيــي ايفــي ا ي،حــجل المعــي
صــ،اح اــي فوــرخ بــي فرتت َمــا ال ا ي مــا تر ــهلل بــي ،فرتخــلس ب ــهللي حَــب
االقيفَين عاب باب ااهللا الانيي ألنيما حَب كن بعض نييفىـي ثـف اخـلس ءـ أا مـن
مـا فمىـح بــه اليمــي ال ا ـي ،ثــف ا خاــَين ااــهللا  ،فـ تا نيىــ،ال مــن األنيوــا ة
اا

 ،فقان عاب اخلي الاالوجل العاب خـي طـائر ،فرت ـامَين ااـ من ،فرتصـاحن

من ءرتنيي ،فاف ُرهعملين اال
تى

،ل اهلل  ضحب ،فرت امَين اا ـه الانيـا ،م ـل بريـ

()4

ريل).

القوــجل خ ــجل عائشــجل  ق ــى ااجــرال ال س ف مــا الا ــاس عــهللال ،مريمــا انيمــا
واني ج ،بجل ألحهلل ابريا اا عف بن عهللي )4(،الان امه عات ـجل عاـب ابـي بكـر
ت ع َه اار ،ل  ،الا مرس ورهما ازالاج ابريما مـن عائشـجل جافـجل ان هىـاف
()1

ابريما ،مما يعى ااوهلل ق ة حى من تاأ اخل جل.
الم األ

ف ن بعض ااىَشرقل المن رتخـلالن مـريمف ريَقـهللالن الايـه 

بما م صغر ريما.
المُــن هــتال ؟!! حَــب ق ىــ،ا عمــى اار ــ،ل  ال ــرالن صــ،ابه مــن عهللمــه؟
عِامأا ان الايه  برتمر اهلل الا ،وان ـي تاـأ ألتـي مـا ،يمـه مـن اهلل فمـ،
ااقهللالال  .وما ان اجملَمعاس اا شر جل ال عمـا الن ا ـَعريا ة تاـأ اايفـ ال،
الال ال بعدما عاب تاأ ــ اىل اا ،ر ــ تزالج ااوغا ااماثسس اىريما .
الهلا األمر حيهللث ة هلا اازمن ة عـهلل مـن ااـهللالل ة ااعـا  ،الان وـان
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوا  ،بـاب تـزال ا ااـري  عائشـجل القـهللالمما
ااهلل ريجل البريائه بما ،ج.414/1
( )4اني ر :االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.411/4
( )1االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.411/4

ري غي اال قاس عا ه الخَسمل اا رالمل الااعا اس.
وما ان ااغرب ال يه عرمل ط ًّا ان ااراال ة ـن ااَا ـعجل الااعاءـرال تعَـل
ة وعي من األح ـان نياضـججل يىـهلل ًّا النييفىـ ًّا ااـزالاج ااوـح ك .الهـلا خاضـ
ااعــرمل حى ـ ااكــان الاازمــان( .الحاا أــا ت،يــهلل حــاالس وــعيال ااحمــى ــي
ااشرعي برتعهللا و يال ة ااغرب ان هف ة هلا ااىـن الاصـغر مريـه اح انيأـا)،
العاــب وــى فــااج،ر ة ااغااــ مري اق ـه هــ،ى العــهللا اار ــ،ل  الحماالاــجل
انيَقاصـــه  ،الاخ ـــا اآلخـــر ن ال ري غـــي ان حتمـــى هـــله احلا ثـــجل ،مـ ـ ان
ا َغسل ااريىا

،ا ون قورأا ار و ا أا ال

 ،األ ـران ااا ـجل ،ومـا

هــ ،حــا ث ة مع ــف حــاالس ااــزالاج مــن ااقوــر ة ااعوــر احلاضــر ،الااــيت
خي

ف ما ااكعي ممن هف بع هللالن عن ااىريجل اصسو الحياالا،ن تل ر اعمااف

ال اممف اايفَ اس.
المن ااعـرالمل ان عائشـجل  بـى الآل ابـي بكـر ااوـهلل ق  تشـرف،ا بمـلا
ااريىـ ومــا انيمــا  ( اليــجل ــ،ل اهلل  ة ااــهللني ا الاآلخــرال ومــا ال ة
()4
احلهلل ث ااشر ).
*****

( )4اني ر :تيفو سس وعيال عن احلهللث ال يه عريـهلل ااـله ة ـي اعـسر ااريـ س  ،ج،411/4
ة ترالَه اعائشجل .

يــا اإل ــسر اىل اجملَمعــاس اا شــر جل ا ح مــا ب اعــجل اهلل الت،ح ــهلله االالو،
الايف من مىَ،ى ورامَما ،الا عـز ااري ـار ،الايفـ اإلنيَـاج ،الحيمـي اا ـجل
الاأل ن من اايفىا  ،ال عمرها دا وـاك ا نيىـاني جل ،الوانيـ ااهلل ريـجل من،تيأـا
اـــلا األمـــر ،ح ـــث ني ممـــا  بااَشـــر عاس اابَايفـــجل ،الاا،صـــا ا الاألعمـــال
ااَري م جل الااَرييف ل جل ااهللني جل ،اايت يعا اوم ـ َىـابق،ن ا نيَـاج الااع ـا ،
بهللالو من ااكىى الاالعَما عاب اآلخر ن اال ااَشا ر الااىـا جل .ال ـ،ا وانيـ
تاأ األم ،عامـجل ة اإل ـسر ار خاصـجل بااهلل ريـجل اال ان اثرهـا بـهللا الاضـحأا عاـب
ااهلل ريجل ااري ،ال اايت من التغيس حااا بعهلل ااجرال ااري  ،جل اا ا وجل.
التكمن اا هللا جل ة اء ا معري ،جل ة اا اهر اا اهم جل ولى ،فرتالاا:
واني ااهلل ريجل تعرمل عريهلل ااعرب ق ى اإل سر بـ( عرب) ،المعرياه ءي من
ااَعر اال ااا،ر ،القهلل ال اال ف ة ااقرآن ااكر ف ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ) [األحزاب].
القهلل وره اار ،ل  هلا اال ف الامـر بَغـ يه اىل ااهلل ريـجل )4(،المعـرالمل ان
اال ــف عــين ااَمــهللن الاحلدــا ال الاال ــَقرا المــا َ عــه مــن عاــف العمــى الني ــار
العهللل ال ي تاأ ممـا ـرت ذ بااهللني ـجل .القـهلل مساهـا اار ـ،ل  برتمسـا اخـرى
معــى طابــجل الط ــجل الاا ا وــجل الااشــرفجل ،ال ا اإلميــان ،الاحلوــ ريجل ،الواــما
()4
امسا تهللع ،اىل ااَيفا ل الااري رال احلىريجل الالال اال ف.
( )4اي اارفاعي ،األحا ث اا،ا ال ة فدائى ااهلل ريجل ،ب .144
( )4صاو اارفاعي ،األحا ث اا،ا ال ة فدائى ااهلل ريجل ،ب .141

اقهلل حرب اار ،ل  عاـب يعـى حرمـجل اامهلل ريـجل ،الحـهلل اـا حـهللال أا ال عـا
اا  ،وما ال عريهلل اا با ي ة صـح حه انيـه  قـال(( :ان ابـراه ف حـرر
مكــجل ال عــا ألهاــما الانيــي حرم ـ ااهلل ريــجل مــا بــل البَ مــا)) )4(.ومــا عــا :
وحه ِّريُـــا مُكــجلِ اِالمل ِاءُــهلل)4(،))،الال ءـــأ ان حم ـــجل
((ااامهــ ،ف حُ ِّــ مل ُااِ ملريُـــا ااْمُهللِ ريُــجلِ ِ
ااكان اع ااحيفا عا ه ال عا َه ال الار اإلقامجل ف ه.
وما وان من ااَشـر عاس ااـيت اصـهلل ها ااـري  حليفـظ اا ـجل الاحل ـاال
اا

ع ــجل ة ااهلل ريــجل ق،اــه (( :ان ابــراه ف حــرر مكــجل الانيــي احــرر ااهلل ريــجل

حر،تُ ملمــا المحاهــا واــه ال خيَاــب خسهــا الال رييفــر ص ـ هللها الال
حــرار مــا ب ـل ُ
تاَقذ اق َما اال ان اءا بما ،الال تق

مريما ءـجرال اال ان هعاـ

يـى بعـيه

()1

الال حيمى ف ما ااىس اقَال)).

وما ال عن انيق  عن ااري  قال(( :ااهلل ريجل حرر من ولا ال ق ـ
ءـــجرها الال حيـــهللث ف مـــا حـــهللث ،مـــن احـــهللث ف مـــا حـــهللثأا فعا ـــه اعريـــجل اهلل
()1

الااسئكجل الاارياس االعل)).

ي ااهلل ريـجل عاـب اىـانيي)) قـال :الاتـب ااـري
هر ُر ما بـل ال ُبَُـ مل
وما قال (( : ح ِّ
 بين حا ثجل فقال(( :ا اوف ا بين حا ثـجل قـهلل خـريَف مـن احلـرر ثـف ااَيفـ
( )4صح ك اا با ي ،وَاب ااغا ي ،باب احهلل حي ريا الا ه ،ج14/1؛ صـح ك مىـاف ،وَـاب
احلا ،باب فدى ااهلل ريجل ،ج.444/1
( )4اني ر :اا با ي ة صح حه ،وَاب فدائى ااهلل ريـجل ،بـاب البـيت ااهلل ريـجل ،ج444/4؛ المىـاف
ة صـــح حه ،وَـــاب احلـــا ،بـــاب اا ـ ـ ة ـــكريب ااهلل ريـــجل الااوـــل عاـــب ألالائمـــا،
ج441/1؛ الاني ر :ر ه عريهلل اارفاعي ،األحا ث اا،ا ال ة فدائى ااهلل ريجل ،ب .416
( )1من الا جل اإلمار امحهلل ة مىريهلله ،ج.441/4
( )1اني ر :اا با ي ة صح حه ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،باب حرر ااهلل ريجل ،ج.444/4

()4

فقال بى انيَف ف ه)).

اقهلل يعا هـــله األالامر ااري  ،جل ااهلل ريجل ااري ،ال تاس محـــا جل خاصـجل مـا َعاـق
باا ـــجل الاحلمـــب الق ـ ـ األءـــجا الااوـ ـ هلل ،القـــهلل ـــاهم تاـــأ ااَشـــر عاس
الاألالامـــر ااري  ،ـــجل عاـــب محا ـــجل اا ـــجل اا

ع ـــجل اامهلل ريـــجل ،ة ضـــ ،ااز ـــا ال

ااىكاني جل اامهلل ريجل ااري ،ال نيَ ججل ااجرال ااَزا هللال اا ما ،الخو،صأـا ة ااىـريَل
األالا ل من ااجرال ااري  ،جل.
القـــهلل اثريـــب اار ـــ،ل  عاـــب اهـــى ااهلل ريـــجل الااقـ ـ مل بمـــا الاآلال ـــن اا مـــا
الاامــاير ن ،ومــا قــال (( :ان اإلميــان ا ــرت اىل ااهلل ريــجل ومــا تــرت احل ــجل
()4

اىل يحرها)).

القـهلل الضـ اإلمـار مىـاف  بابأـا مســاه( :بـاب اا

ـ ة ااهلل ريـجل عريـهلل فــَك

األموـــا ) ،الاعـــى اءـــمرها مـــا تهللاالاـــه ااريـــاس باخَوـــا مـــن حـــهلل ث ط ،ـــى:
()1

((الااهلل ريجل خي اف ا ،واني،ا عام،ن)).

فعن يف ان بن ابي هي  انيه قـال :مسعـ

ـ،ل اهلل  قـ،ل(( :تيفـَك

اا من ،ف رتتي ق،ر ى،ن ،ف َحما،ن برتها مف المن اطاعمف ،الااهلل ريجل خـي اـف
اــ ،وــاني،ا عامــ،ن ،التيفــَك ااشــار ف ــرتتي قــ،ر ىــ،ن ف َحماــ،ن بــرتها مف المــن
اطــاعمف ،الااهلل ريــجل خــي اــف اــ ،وــاني،ا عامــ،ن ،التيفــَك ااعــراق ،ف ــرتتي قــ،ر
( )4الاه اا با ي ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،باب حرر ااهلل ريجل ،ج.444/4
( )4الاه اا با ي المىاف ،الاني ر :ر ه عريهلل اارفاعي ،األحا ث اا،ا ال ة فدائى ااهلل ريـجل،
ب .14
( )1اني ر :اا با ي ة صح حه ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،بـاب مـن ـ عـن ااهلل ريـجل ،ج444/4؛
المىاف ة صح حه ،وَاب احلا ،باب اا ـ ة ااهلل ريـجل عريـهلل فـَك األموـا  ،ج444/1؛
الاإلمــار مااــأ ،ة اا،طـــرتج111/4؛ ال يهــف .اني ــر :ر ـــه عريــهلل اارفــاعي ،األحا ـــث
اا،ا ال ة فدى ااهلل ريجل ،ب .414

ىـــ،ن ف َحماـــ،ن بـــرتها مف المـــن اطـــاعمف ،الااهلل ريـــجل خـــي اـــف اـــ ،وـــاني،ا
()4

عام،ن)).

القهلل ال س احا ث وـعيال ة ااـهللعا اامهلل ريـجل باالوـجل ،مـن تاـأ مـا الاه
اا بــا ي المىــاف(( :ان ابــراه ف حــرر مكــجل ال عــا اــا ،الحرمـ ااهلل ريــجل ومــا
حـــرر ابـــراه ف مكـــجل ال عـــ،س اـــا ة منـــهللها الصـــاعما معـــى مـــا عـــا ابـــراه ف
وحه ِّريُــا مُكـجلِ اِالمل ِاءُـهلل،
 )4(،))ومــا قــال (( :ااامهـ ،ف حُ ِّـ مل ُااِ ملريُــا ااْمُهللِ ريُـجلِ ِ
ـححملمُا اِريُـــا الُانيملقـ ـ ملى حهم،اهُـــا ُااِـــب
ااامهـ ـف ،بُـــا ُمْ اِريُـــا فِـــي صُـــاعِريُا ُالفِـــي مهـــهللِّنيُا الُصُــ ِّ
()1
حيفِجلِ)).
ج مل
ا ْا ه
الة حهلل ث آخر ،ح ث الى ابـ ،هر ـرال  قـال :وـان ااريـاس اتا االا االل
ــ،ل اهلل  قــال(( :اااــمف بــا م اريــا ة

ااعمــر يــا الا اىل ااــري  فرتخــله

رنيا ،البا م اريا ة مهلل ريَريا ،البا م اريا ة صـاعريا البـا م اريـا ة مـهللنيا ،اااـمف
ان ابــراه ف ع ــهللم الخا اــأ الني ــأ ،الانيــي ع ــهللم الني ــأ الانيــه عــام اكــجل،
الانيــي ا عــ،م اامهلل ريــجل دعــى مــا عــام بــه اكــجل المعاــه معــه)) .قــال :ثــف ــهللع،
()1

اصغر الا هلل راه ف ع ه تاأ ااعمر.

( )4اني ر :اا با ي ة صح حه ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،بـاب مـن ـ عـن ااهلل ريـجل ،ج444/4؛
المىاف ة صح حه ،وَاب احلا ،باب اا ـ ة ااهلل ريـجل عريـهلل فـَك األموـا  ،ج444/1؛
الاإلمــار مااــأ ،ة اا،طــرت ،ج111/4؛ ال يهــف .اني ــر :ر ــه عريــهلل اارفــاعي ،األحا ــث
اا،ا ال ة فدى ااهلل ريجل ،ب.414
( )4اني ر :اا با ي ة صـح حه ،وَـاب فدـائى ااهلل ريـجل ،بـاب ( ،)44ج441/4؛ الاني ـر :مىـاف
ة صـــح حه ،وَـــاب احلـــا ،بـــاب اا ـ ـ ة ـــكين ااهلل ريـــجل الااوـــل عاـــب ألالائمـــا،
ج441/1؛ الاني ر :ر ه عريهلل اارفاعي ،األحا ث اا،ا ال ف ه ،ب .441
( )1الاه اا با ي ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،ج ،441/4اني ر :ر ه عريهلل اارفـاعي ،األحا ـث
اا،ا ال ة فدائى ااهلل ريجل ،العأا ال ا جل ،ب .441
( )1الاه مىاف ة صح حه ،وَاب احلا ،باب فدـى ااهلل ريـجل  ،...ج 446/1ـــ 441؛ الاا مـلي،
ج146/1؛ اارفاعي ،األحا ث اا،ا ال ة فدائى ااهلل ريجل العأا ال ا جل ،ب .446

وــان  حر وأــا عاــب ــا ال ااىــكان ة ااهلل ريــجل الااَ،ااــهلل بــل ااــتمريل،
الالاأ فقهلل فر  الفـر ااىـام،ن معـه بـرتالل م،اـ ،ااممـاير ن بعـهلل ااجـرال
ااري  ،ــجل ،فقــهلل الى اا بــا ي عـــن امســا بريــ ابـــي بكــر  ،قااــ محاــ
بع ــهللاهلل بــن ااــزبي فبري ـ الانيــا مه ـَِفٌ فرتت ـ ااهلل ريــجل ،فريزا ـ بق ــا ف،اهللتــه
بق ا  ،ثف ات

به ااـري  ف،ضـعَه ة حجـره ،ثـف عـا بَمـرال فمدـغما ،ثـف

تيفــى ة ف ــه ،فكــان االل ءــي خــى ي،فــه ــق

ــ،ل اهلل  ،ثــف حريكــه

بَمــرال ،ثــف عــا اــه البــرم عا ــه ،الوــان االل م،اــ ،الاــهلل ة اإل ــسر )4(.القــهلل
يا س اآل اس ااقرآني جل ترتمر باحملاف جل عاب اا،اهلل الااَرتو ـهلل عاـب ق اهلل اـف

م آبائمف ة ق،اه ـــ تعـاىل ـــ ( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [اإل را ].

وما يا س األالامر ااري  ،جل اابَايفجل ،تتوـهلل عاـب اهم ـجل تكـاثر ااىـامل
م حىن ترب َمف الاعهللا هف المن تاأ ق،اه (( :تزالي،ا اا ،ال اا،اـ ،فـ نيي
()4

مكاثر بكف األمف ،ر ااق امجل)).
الاالل احوا

كانيي عرمل ة اإل ـسر وـان ة عمـهلل اار ـ،ل  ،فقـهلل

ال ان اار ،ل  قـال(( :اوَ ـ،ا اـي مـن تايفـظ باإل ـسر مـن ااريـاس ،قـ،ل
حل يفــجل بــن اا مــان فكَ ريــا اــه اايفوــا المخىــمائجل يــى)) )1(.وــان هــلا اهَمامأــا
م اءرأا اعرفجل اا اقاس اا شر جل الوان ، يه وى فر اا واك اه.
( )4صــح ك اا بــا ي ،وَــاب مرياق ـ األنيوــا  ،بــاب هجــرال ااــري  الاصــحابه اىل ااهلل ريــجل،
ج411/1؛ الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .414
( )4الاه اإلمار امحهلل ة مىريهلله ،ج.411/1
( )1اخلزاعي ،ر ا ااهللالالس ااىمع جل ،ب .414

المــن ااعــرالمل حــث اار ــ،ل  عاــب ااجــرال اىل ااهلل ريــجل ،الم ـ تاــأ فقــهلل
وــا عاــب ض ـ ذ األمــ ،الان ال ــرج عــن احلــهللال التربــأ ااهلل ريــجل
وــان حر أ
التري ممــا ،الت،قــ اخلاــى ة ترو َمــا ااىــكاني جل ،الاــلاأ ح ريمــا ا ــام
بعـــض ااق ائـــى الا ا س ااجـــرال بكاماـــما اىل ااهلل ريـــجل امـــرهف اار ـــ،ل  ان
()4
ازم،ا ا هف ،ال َعاف بعدمف من بعض ،ال ك،ني،ا مىَعهلل ن ألالامره.
ومــا االقيفــ ااجــرال بعــهلل فــَك مكــجل )4(،ممــا عــين اإلبقــا عاــب تــ،ا ن
()1
كانيي ة ااهلل ريجل الة يها.
مممــا،
ا ـ ق هــلا فحى ـ بــى ان ااَ ،ـ ااىــكانيي اخــى ااهلل ريــجل وــان ًّ
الاــلاأ اــا بريــب اار ــ،ل  مىــجهلله ااري ــ،ي ،العاــف األنيوــا بيفدــاه الااوــسال
ف ه ا ا بري ،امجل ان و،ا مريا اف ة اطـرامل ااهلل ريـجل ال ق بـ،ا دىـاوريمف
من ااىجهلل ااري ،ي فاف حي ِّل اار ،ل  تاأ مـريمف ،ومـا ة الا ـجل انيـق بـن
مااأ  :ا ا بري ،امجل ان َح،اـ،ا اىل قـرب ااىـجهلل فكـره ـ،ل اهلل 
()1
ان تهعرى ااهلل ريجل ،القال (( :ا بين امجل اال حتَى ،ن آثا وف ،فرتقام،ا)).
ان ا ال عهلل ااىكان الن االهَمار بااري،ع ـجل الااَم ـز ال ق مـجل اـه ،الاـلاأ
فـ ـ ن ـــ،ل اهلل  وـــان حر وأـــا عاـــب وـــى فـــر مىـــاف ان حيـــق بَم ـــزه
المكانيَـــه الن تكـــل ،مقرالنيأـــا تاـــأ باخلشـــ،ع هلل الاخلدـــ،ع اـــه الاااـــل مـ ـ
ااىامل الاارمحجل ااعاال ،التاأ ازر تغل جل اارال ااعري ،ـجل التقَ ،مـا اـهللى ال ـ
األفرا  ،البريا ااعقجل ة نييفق اإلنيىان مريـل ا امـه األالىل ة احل ـاال ،التق ،ـجل حااـه
( )4اني ر :عمر بن ء جل ،تا ااهلل ريجل ،ج 114/4ــ .111
( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 111؛ عمر بن ء جل ،تا ااهلل ريجل ،ج.111/4
( )1اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب ااغا ي ،باب ( ،)11ج 11/1ــ .11
( )1الاه اا با ي ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،باب وراه جل ااري  ان تعرى ااهلل ريجل ،ج.441/4

اارييفى جل ،ابَهللا أ بامسه االي ريا ى به ،ح ث حـرب اار ـ،ل  عاـب ااَىـم جل
برتفدـــى األمســـا  )4(،فدــسو عـــن تغــ ي األمســـا ااق حـــجل اىل حىـــريجل الااكريـــب
ااى جل اىل ط جل ،الاـلاأ ف نيـه ءـا م ة تىـم جل عـهلل مـن اا،اا ـهلل ة ا امـه 
مــن امعــال ع ــهللاهلل بــن ااــزبي )4(،الاحلىــن الاحلىــل ابريــا عاــي بــن ابــي طاا ـ
 )1(،ال يهف من اا،اا هلل ة ااهلل ريجل بعهلل ااجرال.
ومـا ـر امســا بعــض اامــاير ن ،فقـهلل وــان يــى ــهللعب يهع ــى فىــماه
عمــرال )1(،ومــا وــان  ع ــي ااش ـ اب العامــجل ااريــاس فعــاس معري ،ــجل مــن
خــسل مريــا اتمف برتحـ األمســا الاألاقــاب الااكريــب ااـ مف ،ف ريــا ي ااوــغي ــا
بهــين ال ريــا مف بكريــاهف ،ف ريــا ي اخأــا ألنيــق بــن مااــأ صــغي ف قــ،ل :ــا ابــا
عمي ،هلا واه ة احا اارياس الافرا هف .اما عم،ر امـه حممـهلل  فـ ن اهلل
 قـــال عريمـــا ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [آل عمـــران] .فمـــى بعـــهلل هـــلا
ااريــهللا مــن تاــه اال قعــ ،؟ انيــه ف ـ اشــرتن امــجل حممــهلل  مــن بــل ــائر األمــف
افـــرا أا الالاعـــاس .ومـــا عاـــف األمـــجل واـــما احمل ـــجل ا عدـــمف الااعـــا واـــه
الاارمحجل بكى تي و هلل ط جل الوى وائن حي.
يا اإل سر مريل نيـزالل ااقـرآن الاالل آ اتـه عاـب اار ـ،ل  األمـي ا ـلور
()1
بااعاف الااقاف ( ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ) [ااعاق].
( )4اني ر . :عهللنيان اا ،ان ،م، ،عجل حق،ق اإلنيىان ة اإل سر ،ج.11/1
( )4الاه ابن ابي ء جل ة ااغا ي ،ب 411؛ الاني ر :الا جل اا با ي ة فَك اا ا ي ،ج.441/41
( )1اني ر :تيفو سس عريمما ة م،ض،ع "ااعا ش،ن اار ،ل  ،"من هلا ااكَاب.
( )1ابن عهلل ،اا قاس ،ج411/1؛ ترالجل يهعال بن راقجل اادمري.
اي وَاب ،احلربـي ،حممـهلل بـن امحـهلل ،اقـرا با ـف بـأ ،ل 4ـــ نيـا ي
( )1از هلل من ااَ،
يا ان األ بي 4144هــ.

ة الق وان ااعـرب ىـ ،هف اومـى الاألم ـجل الاخلرافـاس الاأل ـاطي ،مـ
الي ،نيز بى ذ مـن ااَعاـ ف ة ااراوـز احلدـر جل ،الال ميكـن مقا نيَمـا مـ
يهــا مــن اا اــهللان الااشــع،ب اجملــاال ال ،الال مقا نيَمــا م ـ اجملَمعــاس اا م ،ــجل
الااريوراني جل ة بس ااعرب.
القهلل هاير اار ،ل  اىل ااهلل ريجل اله ،حيث عاب ااعاف الااَعا ف )4(،الااـَعاف
ال رفـ مــن مكانيَــه ة نييفــ،س ااىــامل .الال ءــأ ان اــلاأ األمــر تــرتثيه عاــب
جمَم ااهلل ريجل ة تريم َه من اارياح جل ااعام جل ،فكاني جمااىه جمااق عاف.
القهلل وان ااوحابجل قراالن ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ) [اجملا اجل].
ف ــهلل و،ن ا ـ اب اارقــي الاارفعــجل ة ااــهللني ا الاآلخــرال الوــان اار ــ،ل 
ااعاــف األالل ة ااهلل ريــجل عاــف ااريــاس ااقــرآن الامــ ،ااــهلل ن ااــيت هــي ني ــار عــار
القاني،ن الءر عجل ااح اال.
القهلل الض اا با ي ة صح حه وَابأا مساه( :وَاب ااعاف) )4(،اال ف ه
ثسثجل المخىل بابأا ،ة احا ث عهلل هللال الءر آ اس جَايفجل معى ق،اه ــ تعاىل

ــ ( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ) [اازمر].

الق،اــه ــــ تعــاىل ــــ( :ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ) [اإل را ].

( )4از ــهلل مــن ااَ ،ــ ايــ وَــاب ،اا،و ــى؛ حممــهلل ااىــ هلل ،احلروــجل ااعام ــجل ة عوــر
اار ،ل  الخايفائه ااراءهللالن  ،ل 4ــ يهللال :ا اجملَم 4146هــ.
( )4اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب ااعاف ،الف ه ( )11بابأا ،ج 44/4ــ .14

الق،اــه ـــــ تعــاىل ـــــ ( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ) [فاطر].

القهلل قال اار ـ،ل (( :ال حىـهلل اال ة اثريـَل :يـى آتـاه اهلل مـاالو فىـا ه
()4

عاب هاكَه ة احلق ،ال يى آتاه اهلل احلكمجل فم ،قدي بما ال عامما)).

الوان اار ،ل  رتمر ااَعاف بَعاـ ف اآلخـر ن ،فقـهلل حـث ااـري  الفـهلل
()4

ع هللااق ق عاب تعا ف ق،ممف ،فقال اف(( :ا يع،ا اىل اهاكف فعام،هف)).

عن ابـي م ،ـب  عـن ااـري  قـالُ (( :م ُعهـى مـا بعـعين اهلل بـه مـن ااـهللى
الااعاــف ومعــى ااغ ــث ااكــعي اصــاب ا ضأــا ،فكــان مريمــا نيق ــجل ق ا ـ ااــا
فرتني َ ااكأل الااعش ااكـعي ،الوانيـ مريمـا ايـا ب امىـك ااـا فرييفـ
اهلل بمـا ااريـاس فشـرب،ا ال ـق،ا ال عـ،ا ،الاصـاب مريمـا طائيفـجل اخـرى امنـا هــي
ق عان ال متىأ ما أ الال تري

وأل ،فلاأ معى من فقـه ة ـن اهلل النييفعـه مـا

بععين اهلل بـه ِف ُعاِـفُ العُاـف ،المعـى مـن

رفـ بـلاأ ا أـا ال

ق ـى هـهللى اهلل

()1

االي ا ا به)).

الااكَابــجل ة ااهلل ريــجل واني ـ ت وــز بااهلل يــجل األالىل اــهللى اا مــ ، ،ااــل ن
()1

واني،ا عرف،ن ااكَابجل الااقـرا ال ال عاِّم،نيمـا ابريـا هف ف مـا عـرمل بااـهللا س،

الوان ترو زهف عاب احلرالمل ااعل ـجل كَ ـ،ن بمـا اااغـجل ااعرب ـجل .القـهلل تعاـف
عاب م ،بعض األالس الاخلز ج ،المريمف عهلل بـن ع ـا ال الابـي بـن وعـ ال ـهلل
( )4الاه صح ك اا با ي ،وَاب ااعاف ،باب اال َ ال ة ااعاف الاحلكمجل ،ج.46/4
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب ااعاف ،بـاب حتـر ض ااـري  الفـهلل ع ـهللااق ق عاـب ان
حييف ،ا اإلميان الااعاف الخيلالا من ال ا هف ،ج.14/4
( )1الاه صح ك اا با ي ،وَاب ااعاف ،باب فدى من عُاِفُ العُافُ ،ج.41/4
( )1اي حممهلل ااع هلل اخل راالي ،ااهلل ريجل ة ااعور اواهاي ،ب .11

ابـن ثابـ  ال يهـف ممـن عـرمل مـن وَ،ـاب ااـري  مـن األنيوـا  )4(.القــهلل
عـــرمل ااىـــام،ن ق مـــجل ااكَابـــجل ق ـــى ااجـــرال ،ح ـــث مـــهلل ان فاطمـــجل بريـ ـ
اخل اب ال اليما ع هلل بن ـهلل ة مكـجل وانيـا قـرآن ـ ،ال طـه مـن صـح يفجل
بــل ا ــهلل مف م ـ خ ــاب بــن األ س،التاــأ حــل خــى عا ـ مف عمــر بــن اخل ــاب
()4

الاوَش ا سممف.

القهلل وان تعاف ااقرا ال الااكَابجل من اههللامل وعي من ااوحابجل ة ااهلل ريـجل
بعهلل ااجـرال .القـهلل وـان ع ـا ال بـن ااوـام  هعاـف اصـحاب ااوـيفجل ااقـرا ال
()1
الااكَابجل.
البعــهلل نيما ــجل ــزالال بــهلل وــان هريــام جمم،عــجل مــن األ ــرى مــن مشــروي
قـــر ل ممـــن حيىـــري،ن ااكَابـــجل الااقـــرا ال ال مـــال اـــهلل مف ايفـــهللا انييفىـــمف مـــن
األ ــر ،فق ــى اار ــ،ل  ان عاــف اا،احــهلل مــريمف عشــرال مــن امــان ااهلل ريــجل
ااكَابجل الااقرا ال ،مقابى ان اق راحه )1(،فـَعاف ،م ـل ااكَابـجل الااقـرا ال
الاعـــجل مـــن امـــان األنيوـــا  .الوـــان هـــلا األمـــر ـ ـ أا ة وعـــرال ااقـــرا ال
الااكَابجل ة جمَم ااهلل ريجل ،الال ءأ ان هتال ااَعامل ـاهم،ا بعـهلل تاـأ ة
تعا ف يهف.
الاعــى احلــرب بعــهلل تاــأ عاــب وَابــجل ااقــرآن الااىــريجل ااــيت بــهللاس ة ا ــار
اار ،ل  تهعهلل من اهف ا اب اتقان اهـى ااهلل ريـجل ااكَابـجل ،الوـلاأ احلـال
ة وَ،اب ااري  ،اال ن اهم،ا ة وَابـجل ـائاه اىل امرائـه الاىل ماـ،م
( )4اني ر :مو يفب األع مي ،وَ،اب ااري  ،ل 4ــ بيالس :ااكَ اإل سمي 4144هـ.
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/4؛
الاني ر :ا سر عمر بن اخل اب  ،من هلا ااكَاب.
( . )1اورر ااعهمري ،اجملَم ااهللنيي ة عمهلل ااري ،ال ،ااقىف األالل ،ب .16
( )1اني ر :زالال بهلل  ،من هلا ااكَاب.

()4

ااعا اال ن الصى عهلل هف بعهلل تاأ اىل قرابجل َل وات أا.

الاعى اهم جل حق،ق اآلخر ن الضرال ال ت،ث قما تعهلل افعأا ئ ىأا ااكَابجل.
الهلا ما اءا س اا ه اط،ل آ جل ة ااقرآن ااكر ف اايت عرف بي جل ااهلل ن ة

ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) [اا قرال].
الايفـظ وَـ المشـَقاتما المــا ــرت ذ بمـا ال س ة اآل ــجل تىـعجل مــراس الهــلا
ا ى الاضك عاب األهم جل.
العهــرمل ان بعــض ااريىــا وــن هجــهللن ااكَابــجل ال عاِّمريمــا بعــض ااريىــا ة
عوــر اار ــ،ل  ،الاعــى تاــأ وــان بَشــج مــن ااــري  ،الال ءــأ انيــه
( )4اني ر :وَ،اب ااري  مو يفب األع مـي ،ب 411؛ الاني ـر :حممـهلل مح ـهلل اهلل ،اا،ثـائق
ااى ا جل ااعمـهلل ااري ـ،ي الاخلسفـجل ااراءـهللال؛ الامحـهلل ع ـهللاارمحن ع ىـب ،وَـاب ااـ،حي،
ل 4ــــ اار ــان :ا اااــ،ا 4144هـــ؛ الالــال ااــهلل ن ابــي ع ــهللاهلل حممــهلل بــن ابــي حهلل ــهللال،
ااو ا اادي ة وَاب ااري .

ب قرا مريه ،فقـهلل ال ان اار ـ،ل  قـال ااشـيفا بريـ ع ـهللاهلل الهـي مـن بـين
عهللي بـن وعـ مـن قـر ل ا ـام الهـايرس اىل ااهلل ريـجل ((اال تعامـل حيفوـجل
()4

هقْ ُجل ااريماجل وما عامَما ااكَابجل)).

الاتا واني ااشيفا قهلل عامـ ار ااـتمريل حيفوـجل ااكَابـجل ف نيـه ال ىـَ عهلل
انيمــا عُام ـ

يهــا مــن ااريىــا  ،ومــا انيــه اليــهلل يهــا مــن معامــاس ااريىــا

ااقــرا ال الااكَابــجل ة ااهلل ريــجل ة ااعوــر ااري ــ،ي )4(.الاــن نيعاــف ان احلــث عاــب
ااعاــف الااــَعاف ااــ،ا ة ااىــريجل ااري  ،ــجل الق اــه ة ااقــرآن ااكــر ف اـ ق خاصًّــا
بااريال الن ااريىا  ،بى عارٌّ األمجل بكافجل ايريا ما الاعما ها الف اتما.
الاعى تو ،عهلل ااكَ،اب ة ااهلل ريـجل ق ـى هجـرال ااـري  الا تيفـاع عـهلل هف
بعهلل ااجرال حب،ااي ا بـ

ـري،اس ،ع ريـا اني اعأـا عـن مـهللى انيَشـا ااكَابـجل

ة ااهلل ريــجل بعــهلل ااجــرال ،البَــرتثي م اءــر مــن اار ــ،ل  الاحكــار ااشــر عجل
الت

قما ،ح ث مـن ااَ،قـ ان ااعـهلل تدـاع ثـسث اال ا بـ مـراس .الال ءـأ

ان ااقرا ال الااقاف األ اال األالىل ااعاف هي مـا اءـي اا ـه ة االل آ ـاس نيزاـ عاـب

ااوــــــــــــ يفب  ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ) [ااعاق].

م ااَرتو هلل ــ ة اا،قـ نييفىـه ـــ عاـب حـال ااـري  الان ام َـه معجـزال ة

حقـــه قـــال ـــــ تعـــاىل ـــــ ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ) [ااعريك ،س].

( )4ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.41/1
( )4اني ــر :ع ــهللااعز ز ااعهمــري ،احلــرمل الااوــرياعاس ة احلجــا ة ااعوــر ااري ــ،ي ،ااقــرا ال
الااكَابجل ،ب .11

وــان جمَمـ ااهلل ريــجل ق ــى اإل ــسر الهجــرال ااــري  وــرتي جمَمـ عربــي
ياهاي تى ،ه اعرامل ياها جل العا اس ق ا جل ،ف ما ااكـعي مـن اومـى البعـض
من تاأ ااعا اس وان مىَحىريأا.
الا ريمـا حــى اار ــ،ل  ،الهــ ،اا عــ،ث محــجل ااعــاال ،حاـ معــه األخــسق
ااعاا ـــجل الااوـــيفاس احلم ـــهللال ااـــيت يـــا بمـــا ،الا ا اهلل نيشـــرها بـــل ااريـــاس،
البااَااي بهللاس متَهلل هلل ااَغ ي االيَماعي ة جمَم ااهلل ريجل.
الاعــــى مــــن اهــــف ااقدــــا ا ااىــــاهمجل ة ااــــَسحف االيَمــــاعي الحتهلل ــــهلل
ااىتالا جل )4(،النيشر ااوهللقجل الاازواال الم،ا ـاال احملَـايل مـن اايفقـرا  ،ح ـث
عــف ااَكافــى االيَمــاعي ،ــ،ا مــا حوــى بــل اامــاير ن الاألنيوــا  ،ار مــا
حوـــى اامحَـــايل مـــن عامـــجل ااىـــامل ،بـــى ااوـــهللقجل الاإلحىـــان عاـــب ـــي
ااىامل ،اضافجل اىل ااَ،ي ماس ااري  ،جل بااعيفجل الاال َغريا عـن اآلخـر ن قـال ـــ

تعاىل ــ( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ) [ااعا ج].

الواني ـ هريــام موــا ااــهللخى تــت ي ايفىــا اخسقــي الايَمــاعي حا بمــا
اار ــ،ل  ،مــن تاــأ اِعملمُــالٌ فا ــهللال تَعاــق بــاو،ا ي تالاس اارا ــاس ااستــي
نيزل ف من ق،اـه ـــ تعـاىل ـــ ( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ) [ااري.] ،
الاما اازنيا فقهلل يا اإل سر حامسأا ة حترميه التشهلل هلل ااعق،بجل عا ـه ،الهـ،
من اهف اب،اب اايفىا االيَماعي ،الض اع األنيىاب الاخـَسل اارين ـ التيفشـي
األمران اارييفى جل ،الض اع ااىتالا اس الق عجل األ حار اليا ااَشهلل هلل ة تاأ
( )4حروــاس :ابــراه ف ااى ا ــجل الاجملَمــ ة ااعوــر ااري ــ،ي ــــ ااغــرب :ا اآلفــاق اوهلل ــهللال
4141هـ4111 /ر ،ب .411

قــــــــــــــــــــــ،ل اهلل  ( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [ااتمري،ن].
وما يعى األ الاج حق،قوا حمـهلل ال ،الامـر بـاالح ار الحىـن ااعسقـجل ب ريممـا
الااــ ،ال الاارمحــجل الاإلحىــان ااَ ــا ل ،الط ــق  تاــأ ة تعاماــه م ـ الياتــه
()4

فكان معاالو ح ًّا ة هلا اواني .

اليــا حتــر ف اازنيــا ا ،قــ اضــرا أا ايَماع ــجل ،الفىــا أا ا ــر ًّا الااــسالو
األالاصر االيَماع جل حيهللثما اازنيا ،ومـا ان ة مريعـه مريعأـا النيَشـا األمـران
اوريى جل اايت تو

مما

ه التريَقى مـن ان آلخـر المـن اني ـجل ألخـرى ،الاعـى

انيَشــا اإل ــهلل ال ــيه مــن األمــران اوريى ـ جل ة هــله األ ــار ــلور برتهم ــجل
حتر ف اازنيا الفائهللال هلا ااَحر ف عاب اإلنيىاني جل العا .
وما واني اخلم ،تشكى ع أا و يأا عاب اجملَمـ  ،التعـهلل مـن موـا
اايفبـــر اـــهللى ااعـــرب ،مـ ـ انيمـــا قاـ ـ ااشـــاوى اابَايفـــجل ،فجـــا اإل ـــسر
ا حرممما تهلل يأا حَب اص ح من ااك ائر )4(،فَغي ا،م وعي من ااريـاس
بَحرميما.
القهلل يا اإل سر از ا ال اارالابذ االيَماع جل فجعى صاجل اارحف من اع ف
ااقرباس اىل اهلل ــ تعاىل ــ التيفقهلل تالي األ حار الاإلحىان اا مف الاارييفقجل عا مف
من اب،اب ااع،اب ااع مجل مقرالنيجل بااَ،ح هلل الااعهللل ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ

( )4ااكمـــهللانيي :ا ـ ـ  ،فـــن تعامـــى ااـــري ة احل ـــاال اازالي ـــجل ،ل 4ـــــ مشـــق :ا اا شـــائر
اإل سم جل 4141هــ ،ب .41
( )4اني ــر :صــح ك اا بــا ي ،وَــاب األءــربجل ،بــاب امنــا اخلمــر الاا ىــر الاألنيوــاب الاأل الر
يق من عمى ااش ان ،ج.414/6

ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ) [ااريحى].
وما يعى بر اا،ااهلل ن الاي أا ءرع ًّا مقرالنيأا ب اعجل اهلل ــ تعاىل ــ الااَقرب

اا ه ،قال ــ تعاىل ــ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ) [اإل را ].
اليعى حىن ااعسقجل باوا الاي أا ءرع ًّا ،قال ــ تعاىل ــ( :ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ) [ااريىا ].
اليعى ااَعاالن عاب اال الااَق،ى مسجل ايَماع جل عامجل ،قال ــ تعاىل ــ:

(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)
[ااائهللال].
وى هلا عمى عاـب ـا ال ااـَسحف االيَمـاعي الاصـس اجملَمـ ة ااهلل ريـجل
بعهلل ااجرال ،الاارقي به التيفقهلل بعده بعدأا العيف ،اا عض عن اآلخر ن )4(.قـال ـــ
( )4وَ عهللال متايفاس ح،ل ااَغي االيَماعي من خسل ااىيال ااري  ،جل مـن تاـأ وَـاب حريـان
اااحــار ،هــهللي ااىــيال ااري  ،ــجل ة ااَغـ ي االيَمــاعي ،ل 4ــــ بــيالس ،ال مشــق :ا اايفكــر
4141هـ.

تعــــاىل ــــــ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [ااش ،ى].

نياه ــأ عــن اا،صــا ا ااعامــجل ة األخــسق الحىــن ااَعامــى الاإلعــران عــن

اوـــاهال ،قـــال ـــــ تعـــاىل ـــــ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ) [اايفرقان].

القـــــال ـــــــ تعـــــاىل ـــــــ ( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ) [اايفرقان].

وما امر بااهللف باحلىريب عريهلل اادرال ال ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ) [فوا ].
اليعى األخسق ااعاا جل ههللفوا ام أا اايفر الاجملَم .
قال ــ تعاىل ــ ( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) [احلجراس].
اليعى اارياس ،ا جل ورت ريان ااشذ ،ال

يفرق ب ريمف ،الاعان ااقرآن ان

اصى اا شر جل الاحهلل قال ــ تعاىل ــ ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ )

[احلجراس].
الحــرر ااَكــل الاال ــَعس عاــب اآلخــر ن ة ق،اــه ــــ تعــاىل ــــ ( :ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ) [اقمان].
اليعى صس اجملَمعاس الاأل ن عم،مأا ههللفوا عامًّا اامىاف ة ق،اه ــ تعاىل
ــ( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [األعرامل].
اليعى ااَ،اصي باحلق الااول عا ه امرأا انيىاني ًّا الاي أا ة ق،اه ــ تعاىل ــ:
(ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [ااعور].
هله ااق ف االيَماع جل حا ة مهلل ريجل اار ،ل  م اار ،ل بعهلل ااجرال،
عرمل تا اإلنيىاني جل اا مع سو ،ال َ،ق
الاحهللث تريم جل ايَماع جل
اثرها ة ااهلل ريجل الحهللها الة عوره  ،بى ان ااهلل ريجل واني مهلل ريجل ط جل
وما مساها اار ،ل  امَهلل اثرها اىل ااعا قاط جل بمله ااعانيي اايت نيقاما
ااوحابجل الات اعمف ي سو بعهلل ي ى ،فرتنيا س ااعا فكاني ااهلل ريجل وااشجرال
اا جل ،قال ــ تعاىل ــ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ) [ابراه ف].
وما ان ااع ا اس اإل سم جل واما اف ااىا،م الااق ف نياه جل عن اايفحشا

الااريكر المريما ااوسال ،قال ــ تعاىل ــ( :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ) [ااعريك ،س].

واني ااهلل ريجل ق ى الص،ل اار ـ،ل  تعـانيي عـهلل أا مـن ااشـاوى ااوـح جل
اهللى ااىكان ،مريما ما رت ذ باا جل ،الخو،صأا احلمـب ااريَشـرال بـل اهاـما

بى اازا ع الما رت ذ بما من مىَريقعاس ،فهللعا اا ،ل اهلل (( :ااامهـ ،ف
وحه ِّريُا مُكجلِ اِالمل ِاءُهلل ،ااامهف ،بُا ُمْ اِريُا فِي صُـاعِريُا ُالفِـي مهـهللِّنيُا
حُ ِّ مل ُااِ ملريُا ااْمُهللِ ريُجلِ ِ
حيفِـجلِ)) )4(.المـن اا،اضـك مـن ااـهللعا اهَمـار
ج مل
ُححملمُا اِريُا الُانيملقىمل حهم،اهُا ُااِب ا ْا ه
الُص ِّ
اار ،ل  بوحجل ااهلل ريجل الاهاما.
ومـــا ان اار ـــ،ل  مـــرن وغـــيه مـــن اا شـــر )4(،الءـــج ااريـــاس عاـــب
ااَــهللاالي )1(،الاا حــث عــن ااعــسج ة ق،اــه(( :مــا انيــزل اهلل مــن ا اال انيــزل اــه
()1
ءيفا )).
ال االر عاـب ااَ ـ  .الوــان توــهلل عاــب ااعــسج اا عــي وااعىــى ال ــيه
فقــهلل ال عريــه  انيــه قــال(( :ااشــيفا ة ثسثــجل :ءــربجل عىــى الءُ ـرملطجل مِحجُــف
()1
الو ،جل نيا  ،الانيمب اميت عن ااكي)).
وما الق  م،قيفوا حا مأا من اخلرافاس ااـيت تىـ األمـران اارييفىـ جل
الاوىـهلل جل مــن اا ِّ ُـرُال الااَشــا ر ،الاث ـ ااريــاس اايفــرتل احلىــن ،الوــان ــرتمر
()6
با َعمال بعض ااري اتاس واحل جل ااى ،ا ال يها.
امـا ة جمــال اا ـ اا،قـائي فقــهلل الضـ  ا ا ـه ة ق،اــه(( :اتا مسعــَف
( )4الاه اا با ي ،وَاب فدائى ااهلل ريجل ،باب ،44 :ج.441/4
( )4اني ــر :مــتنيق ،حىــل ،ااَــا ااوــحي اار ــ،ل  اىــاجل اقــرا ــــ ااقــاهرال :ا ااعــا مل
4444ر.
( )1اني ر :اايفيال آبا ي ،ابـ ،طـاهر جمـهلل ااـهلل ن حممـهلل بـن عقـ،ب ،حتق ـق امحـهلل ع ـهللاارح ف
ااىــا ك العمــر محــزال ،مــن هــهللي ااــري ااىــمب " ــيفر ااىــعا ال" ،ل 4ــــ مروــز ااكَــاب
4141هـ ،ب .441
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،فَك اا ا ي ،ج.414/44
( )1الاه اا بـا ي ة صـح حه ،وَـاب اا ـ  ،بـاب مـا ـلور ة اا ـاع،ن ،ج ،44/1الاني ـر
ءرحه عريهلل :ابن حجر ،فَك اا ا ي ،ج.114/44
( )6اني ر :ابن ااق ف ،اا ااري ،ي ،ب .441

باا ــاع،ن ة ا ن فــس تــهللخا،ها ،الاتا الق ـ بــرت ن الانيــَف بمــا فــس

ريــ،ا

()4

مريما)).

ومــا انيــه الضـ ق،اعــهلل ممم،ــجل ة ااوــحجل الاا ـ اا،قــائي الااعسيــي ،مــن
خسل احلم جل العهللر اإل رامل ة األوى الص ار اايفر دجل الااَ ـ،ع ،المـن تاـأ
س ه ِق ملمــن
ق،اـه(( :مـا مــأل ابـن آ ر العــا ءـرًّا مـن ب ريــه ،حبىـ ابــن آ ر اق مـا س
()4
صاْ ُه ،ف ن وان ال بهلل فاعسو فعاثٌ ا عامه الثاث اشرابه الثاث ارييفىه)).
ه
الوان  هقرن ع،ال األط ا اامرضب ،وما حوـى اىـعهلل بـن ابـي القـاب
()1
حل مرن ة حججل اا ،اع.
القــــهلل حــــا ب  ااشــــع،تال الات ــــان ااكمــــان ااعــــسج ،الاقــــر  اارق ــــجل
ااوح حجل من ااقرآن الااهللعا .
،ل اهلل  ــ ضي اهلل عريما ــ ة ـزالال احـهلل تعـاجل
الواني فاطمجل بري
يرال ااري  باارما حَب انيق ااهللر.
الة ا امــــه  اقــ ـ ف االل مىَشــــيفب ة اإل ــــسر ،ح ــــث اقامــ ـ هف ــــهللال
األ ــام جل  ة ــزالال اخلريــهللق خ مــجل ة مىــجهلل
اورحب )1(،القهلل الض ف ما

ــ،ل اهلل  تــهللاالي ف مــا

،ل اهلل  عهلل بن معـات بعـهلل يرحـه ة ـزالال

اخلريــهللق ،فقــال(( :ايعاــ،ه ة خ مــجل هف ــهللال حَــب اعــ ،ه مــن قر ـ )) )1(.ومــا
( )4صح ك اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.141/44
( )4ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.61/1
( )1اني ر :ابـن ـعهلل ،اا قـاس ااكـلى ،ج411/1؛ الاا بـا ي ة صـح حه ،وَـاب ااغـا ي،
باب حججل اا ،اع ،ج 441/1ــ .441
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،ـجل ،ج411/1؛ الابـن حجـر ،اإلصـابجل ،ج141/1؛ اا ـلي ،تا خيـه،
ج.611/1
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/1

ــاهم االامــر اار ــ،ل  بااري افــجل الاحلــرب عاــب اال َىــال ة احلــهلل مــن
األمران الانيَشا ها.
الوــــان ا،صــــا اه  ة ني افــــجل األوــــى الطــــرق حيف ــــه التغ َــــه ال ة
احملاف جل عاب ااوحجل ااعامجل ا نيىان.
الحــث اار ــ،ل  عاــب اخلَــان البعــض األعمــال اوىــهلل جل ااــيت تىــاهف ة
احلـــهلل مـــن األمـــران الاوـــراث ف ة ق،اـــه(( :خُمـ ـقٌ مـــن اايف ـــرال ،اخلَـــان،
الاال َحهللا  ،التقا ف األ افر ،النيَ اإلبذ ،الق

()4

ااشا ب)).

القــهلل اايف ـ وَ ـ مَعــهلل ال ة اا ـ ااري ــ،ي واــما م ري ــجل عاــب مــا ال عــن
اار ــ،ل  ة ــريَه )4(،ومــا عقــهللس عــهللال مــتمتراس عام ــجل معاصــرال عــن
اا

ااري ،ي ،تتوهلل ااَ،يه ااعاصر اا

اا هلل ى.

القـــهلل اثـــرس تاـــأ ااَعا مـــاس عم،مأـــا ة ااهلل ريـــجل ااريـــ ،ال ،التـــرتثر بمـــا اهاـــما
الط ق،ها ة ح اتمف ااعامجل الاخلاصجل ،الان واني م،يمـجل اعامـجل األمـجل ،اال ان
جمَمــ ااهلل ريــجل ة ا ــار اار ـــ،ل  تــرتثر بمــا الاحــهللث ف ـــه نيقاــجل ق ــى ـــيه
ال اهم ة ت  ،ره صح ًّا تاـأ ااَ ـ ،ااـلي بـهللا حل ـجل الصـ،ل اار ـ،ل 
اىل ااهلل ريجل ،الما زال اثره اىل اا ،ر الاىل ان رث اهلل األ ن المن عا ما.
وان

،ل اهلل  مريَجأا مريل ص اه ،فقهلل عب ااغريف عاـب قـرا ذ ألهـى

مكــجل ،اكــي كىـ ال ىــاعهلل عمــه ابــا طااـ ة اعاءــجل االال ه ،القــهلل قــال
( )4صح ك مىاف ،وَاب اا ما ال ،باب مخق من اايف رال ،ج.411/4
( )4اني ر :ابن ااق ف ،اا ااري ،ي؛ االه  ،اا ـ ااري ـ،ي؛ ابـن ياجـى ،ط قـاس األط ـا ؛ ابـن
ابي اص عجل ،ط قاس األط ا .

(( :ما بعث اهلل ني ًّـا اال ال عـب ااغـريف قـاا،ا :الانيـ

ـا

ـ،ل اهلل؟ قـال :الانيـا

وري ـ ا عاهــا عاــب قــرا ذ( )4ألهــى مكــجل)) )4(.الحــل با ـ  م ا ـ ااريــال
ا ـَرتيرته خهلل ــجل ا َــاير اـا ة مااــا )1(،فكانيـ اـه حــسس مَعــهلل ال أليــى
ااَجا ال.
المن اق،ااه  ة احلث عاـب ااعمـى الاإلنيَـاج ((مـا اوـى احـهلل طعامأـا قـذ
خــي مــن ان رتوــى مــن عمــى ــهلله ،الان ني ـ اهلل اال وــان رتوــى مــن عمــى
()1
هلله)).
الوــان  دــرب األمعاــجل ااوــحابجل باألني ــا ااعــامال احلــرف ل ااريــَجل
()1
فقال(( :وان ور ا ما أا)).
القهلل ال س عريهلل احملهللثل اب،اب جَايفجل ما جل باألحا ث ااري  ،ـجل ااـيت حتـث
عاب ااكى الاإلنيَـاج الااعمـى ،مريمـا عريـهلل اا بـا ي (بـاب وىـ ااريـى مـن
()6
عمى هلله).
العريهلل ابن مايه (باب ة احلث عاب ااكا ـ ) ( )1العريـهلل ااـهللا مي (بـاب ة
()1
ااكى العمى ااريى ب هلله).
الوان ـا،م اار ـ،ل  مـ اصـحاب اامـن الااعـامال ة ااهلل ريـجل مشـجعأا
( )4ال قيال ،اله ،اوز من ااهلل ريا  .ابن حجر ،فَك اا ا ي ،ج.1/44
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اإليا ال ،باب عي ااغريف عاب قيال ،ج.11/1
( )1اني ر :الاج اار ،ل  من خهلل جل الترالَما ،من هلا ااكَاب.
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اا ،ع ،باب وى ااريى من عمى هلله ،ج 1/1ــ .1
( )1رين ابن مايه ،وَاب ااَجا اس ،باب ااورياعاس ،برقف ،4414 :ج141/4
( )6صح ك اا با ي ،وَاب اا ،ع )441( ،بابأا ،ج 4/1ــ .11
( )1رين ابن مايه ،وَاب ااَجا اس ،باب احلث عاب ااكا  ،ج141/4
( )1ااهللا مي ،ريريه ،ج.411/4

اف ،فما ه ،ىَج

اهللع،ال خ ال اىل طعار )4(،ال  ،ع ابريه ابـراه ف اارضـاعجل

()4

عريهلل امراال حهللا .

الوان اله ااَورفاس ال يها ال ة تغ ي ني رال اهـى ااهلل ريـجل ال يهـف مـن
()1

ااعرب اال ن واني،ا حيَقرالن بعض اامن واحلهللا ال ،ال يها.
الوان ا ثا ااري  ،جل ة هـلا اوانيـ

ال هـا ة مـا اايفـه ااعامـا ااىـام،ن،
()1

ح،ل ااكى الااعمى الاإلنيَاج عل ااعو. ،

القهلل اهم تشر عاس اإل سر اابَايفجل اايت ط قما  ة ا ال اإلنيَـاج ة
ااهلل ريجل ،المن،ها االقَوا ي ة اجملاالس وافجل المريما:
ح ريمـا الصـى اار ــ،ل  اىل ااهلل ريـجل وانيـ ااَجـا ال ت وــز ة ـهلل مــ، ،
اف ااى رال عاب ا ،اقما ،الخو،صأا ـ،ق بـين ق ريقـاع( )1ااعـرالمل بـامسمف،
اله ،اءمر ا ،اق ااهلل ريجل ،حل هاير اار ـ،ل  اا مـا ،الوـان اار ـ،ل 
حر وأا عاب ان ال هغا ااىام،ن عاب األ ،اق الاقَوا اس ااهلل ريجل.
المـــن ااعـــرالمل ان ااهلل ريـــجل ااريـــ ،ال باـــهلل اعـــي بااهلل يـــجل األالىل ق ـــى ااجـــرال
( )4اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب اا ،ع ،باب تور اخل ال ،ج.41/1
( )4ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.11/1
( )1اني ــر :ع ــهللااعز ز ااعهمــري ،احلــرمل الااوــرياعاس ة احلجــا ة ااعوــر ااري ــ،ي( ،م،ق ـ
اإل سر من احلرمل الااورياعاس) ،ب .11
( )1اني ر :اخلزاعي ،ر ا ااهللالالس ااىمع جل ،عاب ما وان ة عمهلل اار ،ل  مـن احلـرمل
الااوــــريا الااعمــــاالس ااشــــرع جل؛ الابــــي بكــــر امحــــهلل بــــن حممــــهلل بــــن هــــا الن اخلــــسمل
(س144،هـ) ،احلث عاب ااَجا ال الااورياعجل الااعمى.
( )1عمر بن ء جل ،تا ااهلل ريجل ،ج.141/4

ااري  ،جل البعهلل ااجرال ،ال ميري تاأ من الي ،من شَغى ة ااَجا ال.
الااَجا ال ق ى ااجرال ااري  ،ـجل وانيـ م وـزال ة ا ـهللي مـ ،ااهلل ريـجل اوعـر
من يهف الالاأ مسـي بــ( ،ق بـين ق ريقـاع) بـامسمف )4(،ألنيمـف وـاني،ا اوعـر
ااشَغال به الااىـ ر ن عا ـه .التهعـهلل ـ،ق بـين ق ريقـاع اهـف ا ـ،اق ااهلل ريـجل ة
ااعوـــر اوـــاهاي ،الوـــان ااريـــاس رتت،نيمـــا مـــن وـــى مكـــان التـــز حف بمـــف
با َمرا  ،الوان اارياس َ ا ع،ن ف ما ال اَقي ف ما ااشـعرا الاأل بـا  ،الوـان
ا عض ااعرب من األالس الاخلز ج نيشال قا ي ف ما ،م الي ،ا ،اق صغيال
خاصجل بمف ،معى ،ق (مزاحف) )4(،اال ان ا ،اق ااهلل ريجل القا تما بوـيفجل عامـجل
واني اقى من مكجل بكعي.
المتَا ااهلل ريجل عن مكجل دريَجاتما ااز اع جل مـن ااَمـ ،ال يهـا ،ممـا يعـى
األعراب قهللم،ن اا ما اشرا هله ااَم ، ،وما ان اهى مكجل ال يهـف ـرتت،ن
اىل ااهلل ريــجل اشــرا ااَمــ ،الااريَجـــاس ااز اع ــجل األخــرى ،البعــض ااوـــري،عاس
اا ىـ جل ،التاــأ ممــا االيــهلل نيشــاطوا قا ًّــا مام ،أــا ة ااهلل ريــجل االاخــر ااعوــر
اواهاي ،الوـان اا مـ ،ة ااهلل ريـجل ىـ رالن عاـب الس األمـ،ال ال قرضـ،ن
اارياس بااربا الواني األم،ال تىاعهللهف ة ااى رال الاارييف،ت اخى ااهلل ريجل.
الاألالس الاخلز ج ال ة اقَوا اس ااهلل ريجل ،اال ان ال هـف ااز اعـي وـان
اق،ي من ااَجا ال.
الح ريمـــا هـــاير اار ـــ،ل  الاصـــحابه اىل ااهلل ريـــجل ااريـــ ،ال وـــان مع ـــف
ااماير ن معـه مـن قـر ل الفـ مف نيزعـجل ااَجـا ال ،فكـان ااكـعي مـريمف مـا ان
وــى اىل ااهلل ريــجل حَــب ىــرتل عــن ااىــ،ق ،ف ش ـ ي ال ـ حبعأــا عــن ااــر ق،
( )4عمر بن ء جل ،تا ااهلل ريجل ،ج.141/4
( )4ااىمم ،ي ،الفا اا،فا  ،ج.4146/1

فع هللاارمحن بن ع،مل  اا قهللر ااهلل ريجل آخب اار ،ل  ب ريه البل ( عهلل بـن
اارب ) فقال عهلل بن اارب  :انيي من اوعر األنيوا ماالو ،ال ،مل اقىف مااي
ي َُمُـا،
ب ين الب ريـأ ،الاني ـر اي اليَ،ـي ه ،ـ نيزاـ اـأ عريمـا ،فـ تا حاّـ تزال مل
فقال اه ع هللاارمحن بن ع،مل :ال حايجل اـي بـلاأ ،الاكـن هـى مـن ـ،ق ف ـه
قا ال؟ قال :ـ،ق بـين ق ريقـاع ،ثـف ان ع ـهللاارمحن بـن عـ،مل اخـل ـ عاـب
()4
ااى،ق حَب ال ماالو و يأا ثف تزالج.
الوان عمر  ممـن َـاير ة األ ـ،اق بعـهلل ااجـرال ،حَـب انيـه حـل فاتـه
()4
حهلل ث ،ل اهلل قال حملهللث ه( :ااانيـي ااويفق باأل ،اق).
الح ريما رتمر اار ـ،ل  اصـحابه بااوـهللقجل وـاني،ا ري اقـ،ن اىل األ ـ،اق
ااعمى الا ،ايرا  ،ق،ل احهلل ااوحابجل (وان ،ل اهلل  اتا امـر بااوـهللقجل
()1
اني اق احهللنيا اىل ااى،ق ف حامى ف و ااهلل الان ا عدمف اائجل اا ).
القهلل احـق اار ـ،ل  بىـ رال اا مـ ،عاـب ااَجـا ال ة ااهلل ريـجل عـن طر ـق
رتمف عاب ،ق بين ق ريقاع ،فرت ا  ان عى اامهلل ريجل ،قوا آخـر بع ـهللأا
رال اا م ، ،فدـرب ـ،ل اهلل  ق ـا ة م،ضـ (بق ـ ابـن ااـزبي)
عن
فقــال(( :هــلا ــ،قكف)) ،فرت ــا هــلا ااعمــى اا مــ ،الاحىــ،ا خب ــر هــلا
ااى،ق المريافىَه اف ،فجا وع بـن األءـرمل فـهللخى ااق ـجل الق ـ اطريابمـا،
فقال ،ل اهلل (( :ال يرر ألنيقاما اىل م،ض ه ،ا ظ من هلا)) ،فريقاما
( )4اني ر :الا جل اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياقـ األنيوـا  ،...بـاب و ـ آخـب ااـري 
بل اصحابه ،ج.461/1
( )4صح ك اا با ي ،وَاب اا ،ع ،باب ما تور ة األ ،اق ،ج.41/1
( )1صح ك اا با ي ،وَاب اا ،ع ،باب من آير نييفىه ا حمى عاب مره ثف توهللق به الايـرال
احلم،ال ،ج ،14/1ال يفمف من احلهلل ث انيمف ا َري،ا بعهلل تاأ حَب الصى بعدمف اىل م ـجل ااـ
هف اال ريا .

اىل م،ضــ ـــ،ق ااهلل ريـــجل ،ثـــف قـــال(( :هـــلا ـــ،قكف؛ فـــس ـــريق
()4
دربن عا ه خراج)).

مريـــه ،الال

مريـ اار ــ،ل  ان تخــل عاــب احــهلل وــرا ة ــ،ق ااهلل ريــجل اوهلل ــهلل ممــا
ا هـا ه الوعـرال اا،افـهلل ن اا ـه ،وـان اخَ ـا اار ـ،ل  اـلا ااىـ،ق
م،فقوــا ،ح ــث وــان دعابــجل ااــهللخى اامهلل ريــجل ااقــا مل مــن يمــجل ااشــار اال مــن
مكجل الاا من اال من م،اطن ااق ائى اجملاال ال األخرى ،مما يعى ،ق ااىامل
َاقــب اا،فــ ،الااَجــا حــال الصــ،اف اىل ااهلل ريــجل ،الق ــى الصــ،اف ــ،ق بــين
ق ريقاع ،مما ا دـ اا مـ ، ،الال ءـأ ان اـلا ااعمـى ال ه ة ا هـا ااَجـا ال
الاا الااشرا بل ااىامل ال يهف الحتر أ اواني االقَوا ي اهلل مف.
ال ا س ااَجــا ال ة ــ،ق ااىــامل بااهلل ريــجل تــهلل ،يأا؛ نيَ جــجل نيشــال اامــاير ن
اال ن وان ا ا مف من قر ل الااَجا ال قري ة عـرالقمف ،فكـان ابـ ،بكـر
العمر الععمان  ممن عما،ن ة اا ـ الااشـرا  ،الوـان ععمـان  الطاحـجل
ابن ع هللاهلل ممن ع،ن (اا هـر) ة ،ق ااهلل ريجل.
الوــان اار ــ،ل  ميــر عاــب اىل اا ــائعل ة ــ،ق ااهلل ريــجل ال ش ـ ي مــريمف
الحيل هف من ااغل ،القهلل عهرمل اازبي بن ااع،ار  تايرأا الاءـَمر ة ا ـ،اق
ااهلل ريــجل بــلاأ ،الق ــى اــه ،مأــا ا ا و ـ ة ااَجــا ال مــا ا و ـ ؟ فقــال:
اء مع أا ال ِا ه مل حبوا الاهلل ا م اـن شـا م )4(.القـهلل وـان ااـزبي شـا م
ة حــسس قا ــجل مــن ااهلل ريــجل اىل ااشــار ا ــار اار ــ،ل  ،فقــهلل اقــي ااــزبي
ــ،ل اهلل  اثريــا حاــجل ااجــرال ة وـ مــن ااىــامل وــان ااــزبي معمــف
الهف قـا قـافا،ن مـن ااشـار ،فكىـا ااـزبي ـ،ل اهلل  الابـا بكـر ث ابأـا
( )4ااىمم ،ي ،الفا اا،فا  ،ج111/4؛ عمر بن ء جل ،تا
اا اهللان ،ب .41
( )4اخلزاعي ،ر ا ااهللالالس ااىمع جل ،ب .611

ااهلل ريجل ،ج141/4؛ اا ست ي ،فَ،

ب دا  )4(.القهلل وان ااكعي من ااوحابجل رحا،ن ة ق،افـى قا ـجل اىل ااشـار
بعهلل ااجرال ااري  ،جل.
الحهللث ان قهللم اىل ااهلل ريجل قا ال من ااشار الاار ،ل  قائف خي
عاب ااريل ،ر اومعجل ،فانيورمل اارياس عن اار ،ل  الته ،ا اىل ااعي
ق م ااري  اال اثريا عشر يسو فريزل ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭸ ﭹ
حَب
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
()4
ﮎ ﮏ) [اومعجل].
القــهلل وــان بعــض ااوــحابجل المــريمف طاحــجل بــن ع ــهللاهلل ائ أــا ة قــا ال اىل
ااشار ،فقهللم،ا بعـهلل ان يـ اار ـ،ل  مـن ـزالال بـهلل  ،فدـرب اـف بىـمف مـن
ريــائف ــزالال بــهلل  )1(،ومــا انيــه اهــهللى مــن قا تــه ث ابأــا ب دأــا ااــري  الهــ ،ة
طر ــق ااجــرال ،فــهللخى بمــا ــ،ل اهلل  ااهلل ريــجل )1(.الوــان وــعي مــن األعــراب
ف ما ح،ل ااهلل ريجل قهللم،ن اا ما اشـرا ااَمـ ،الب ـ مـا اـهلل مف مـن انيَـاج وااىـمن
الاألقــذ ـــ اي اوـ ملن ـــ الاأل ريــار الاإلبــى ،فكــان األعــراب ف مــا حــ،ل ااهلل ريــجل ال
()1
و ي ة تريش ذ ااَجا ال ف ما.
القهلل واني ا ،اق ااهلل ريجل وغيها من ا ،اق احلجا تعرن ف مـا جَاـ
انيــ،اع ااىــا ــ،ا مريمــا ااريَجــجل حما ًّــا ار ااىــَ ،ال مــن بــس اخــرى وااشــار
ال يها.
المتَا ا ،اق ااهلل ريجل عن يها بكعرال ما عرن ف ما من انيَاج اعي مـن
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج( .411/4الاني ر م،ض،ع ااجرال ااري  ،جل).
( )4اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب اا ،ع باب ف تا قد ااوسال فانيَشرالا ة األ ن الابَغ،ا
من فدى اهلل ،ج.1/4
( )1اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/4
( )1ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .414
( )1اني ر :ع هللااعز ز ااعهمري ،احلرمل الااورياعاس ة احلجا ة عور ااري  ،ب .446

متــر الح ــ،ب ال يهــا مــن انيَــاج ااهلل ريــجل ،باإلضــافجل اىل ــا اخــرى وــاوا،
الااىس الجَا اني،اع اا عار ،التعرن ف ه اإلبى الااغريف الاخل ى اا ـ ال ـائر
األنيعار ،الاا اماون جووجل من ااىـ،ق ،فقـهلل وـان ع ـهللاهلل بـن عمـر 
ممن ع،ن اإلبى ة (اا ق ).
القهلل عرف ااىمىرال ة ااهلل ريجل ا ار اار ،ل  ،الهي ااـهللخ،ل بـل اا ـائ
الااشـ ي ،الوــاني،ا ة ــ،ق ااهلل ريــجل ىــم،ن ااىما ــرال ،فقــهلل ال ة حــهلل ث
عن احهلل ااوـحابجل قـال (خـرج عا ريـا

ـ،ل اهلل  الاـن نيىـمب ااىما ـرال،

فقــال ــا معشــر ااَجــا ان ااش ـ ان الاإلثــف حيدــران اا ـ فشــ،ب،ا ب ـ عكف
بااوــهللقجل) )4(،فــهللل عاــب تاــأ تىــم َمف بااىما ــرال الان اار ــ،ل  مســاهف
ااَجا .
الاار ،ل 

ف انيشغااه باوما ة

ى اهلل اال انيه اخل راقـ ا ـ،اق

ااهلل ريجل برييفىه ال وهلل ت،ي ماته ان رتا ااى،ق ،فقـهلل ا ااىـ،ق مـرال (الاليـهلل
عريهلل احهلل اا ائعل طعامأا فرتعج ه حىـريه فرت خـى

ـ،ل اهلل  ـهلله ة ي،فـه

فــرتخرج ء ـ أا ا ـ ق باا ــاهر فــرتف اوــاح اا عــار ثــف قــال(( :ال ــل بــل
()4

ااىامل ،من شريا فا ق مريا)).

الوانيـ اار ــ،ل  ت،ي مــاس وــعيال ــا عا مــا احملَىـ ،ن ف مــا بعــهلل،
الوانيــ ـ ا ا أــــا اا ــــ،ع ة اإل ــــسر ومــــا هــــ ،الا ة وَــ ـ احلــــهلل ث
الاايفقه )1(،القهلل اخل اخلايفا ااراءهللالن الااىام،ن من بعهللهف احكامأا وـعيال
( )4الاه اا ملي ة ريريه ،ج.411/4
( )4الاه اا ملي ة ريريه ،ج646/1؛ ال الاه ااهللا مي ة ريريه ،ج.411/4
( )1اي  :ابن قهللامجل ،ااغين( ،ج 1ال 1ال)6؛ فَاالى ابن ت م جل ،اجملاـهلل ااَا ـ الااعشـرالن ،اايفقـه
(اا ).

مــن ـــا اس اار ـــ،ل  األ ـــ،اق ،فكــان ابـــ ،بكـــر  راقــ األ ـــ،اق
برييفىه ،الوان عمر  راق األ ،اق ،ال ع ن من راق معه ة حدـ ،ه اال
ة

()4

ابه.

ااز اعجل من اهـف احلـرمل ااـيت عرفمـا اإلنيىـان الاقـهللمما ،التاـأ ألنيمـا تىـهلل
حايــجل ط ع ــجل اــهللى اإلنيىــان فمــي اهــف ااوــا األ ا ـ جل ،ــَف عــن طر قمــا
تــرتمل ااغــلا ا نيىــان ،ومــا انيــه عــن طر قمــا ــَف تــرتمل بعــض احلايــاس
ااس مجل ا نيىان ة صرياعاس اخرى ضـرال جل ،تعَمـهلل ة خاماتمـا األالا ـجل عاـب
ااز اعـجل ،المــن ااعــرالمل ان ااز اعــجل ة اي مكـان اال مــان تَــرتثر بعــهللال ع،امــى
مريما ع،امى بشـر جل المريمـا ط ع ـجل ،اضـافجل اىل األني مـجل الااَشـر عاس اارع ـجل،
ال مري قجل احلجا ومـا هـ ،معـرالمل مري قـجل حمـهللال ال ااز اعـجل الا ـعجل ىـكريما
ااعـــرب بااهلل يـــجل األالىل ومـــا تىـــكريما عرياصـــر اخـــرى وـــاا م ،الااـــ،ااي
ال يهف.
الواني ني رال ااعرب ااز اعجل ق ى اإل سر الة احلجا خاصجل

َا

بل

األعراب اا ا جل الاحلاضرال ،فااعرب ااَحدرالن ة اا ائ الة ااهلل ريجل واني،ا
عما،ن بااز اعجل الال رتنييف،ن مريما ،اما اهى اا ا جل فكاني،ا حيَقرالن ااز اعجل
ال ىبرالن من اازا عل .الاعى هريام بعض اا رالمل الاايفاه ف اايت عَمف الاأ
الوعي مريما خاط  .الح ريما يا اإل سر اخل شج عاب ااز اعجل الااعمى ف ما
الة يها من احلرمل ،اليعاما ع ا ال ءر جل ان ال تورمل ااىاف عن ااع ا اس
األخرى العن اوما  ،القهلل ال س عهللال آ اس قرآني جل ف ما تور ااز اعجل المريما ق،اه
( . )4ع ــهللااعز ز ااعهمــري ،احلــرمل الااوــرياعاس ة احلجــا ة عوــر ااــري  ،ب  446ــــ
.414

ـ تعاىل ـ ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ )

[األنيعار].
فــااقرآن هريــا ــلور بااز اعــجل ،ومــا ــهللع ،اإل ــسر ااــزا عل اىل ف ـ
واال ما خيرج اهلل مف من ع.
ال ق،ل اهلل ـــ تعـاىل ـــ ة ـ ،ال اخـرى ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) [اا،اقعجل].

الوـــان اصـــحاب اار ـــ،ل  عماـــ،ن بااز اعـــجل ة ااهلل ريـــجل ،ح ـــث وـــان
األنيوــا اصــحاب مــزا ع فامــا قــهللر عاـ مف اامــايرالن  قــال األنيوــا ااــري
 (( : ــا

ــ،ل اهلل اقىــف ب ريريــا البــل اخ،انيريــا ااريبــى ،قــاا،ا( :ال) .فقــاا،ا:
()4

تكيف،نيا اا ،نيجل النيشروكف ة ااعمرال قاا،ا :مسعريا)).

الوــــان اار ــــ،ل  ميــــريك اق اعــــاس اـــ عض ااوــــحابجل ال يهــــف وــــي
ىَغا،ها ة ااز اعجل )4(،فقهلل اق

اازبي بـن ااعـ،ار ا ضأـا بااهلل ريـجل ا ـَعمرها

( )4اني ر :هجرال اار ،ل  اىل ااهلل ريجل ،من هلا ااكَاب؛
الصح ك اا با ي ،وَاب ما يا ة احلرث الاازا عجل ،باب اتا قال اويفين متنيجل ااريبى اال
يه التشروين ة ااعمر ،ج.61/1
( )4اني ر :مىع ،حي ب اآل ا ،اإلق ـاع اإل ـسمي ة ااعوـر ااري ـ،ي ،ا ـجل مقا نيـجل مـ وـى
من اإلق اعل اواهاي الاألال البي ة ااعو ،اا ،ب ،اإلصهللا ااعانيي ــ اار ـان :اىـاجل
اومع جل ااَا خي جل ااىع ،جل 4141هـ؛
ااعهمــري :اوــرر ض ـ ا  ،احل ــاال االقَوــا جل الااليَماع ــجل ة عوــر ااري ــ،ال ــــ اار ــان :ا
اء ا ا 4141هـ ،ب .41

()4

ة ااز اعجل ة ح اال اار ،ل .
وما اق

عاـي بـن ابـي طااـ  ع ،نيأـا نيـ،احي ري ـ اءـَمرس ف مـا بعـهلل
()4

بكعرال انيَايما العمى ف ما عاي  برييفىه.

وــلاأ فـ ن اار ــ،ل  امــر ااوــحابجل  با ــَغسل األ اضــي ااز اع ــجل
الءج عاب تاأ فقال (( :من اح ا ا ضأا م َجلو فاه ف ما ع ا ال ،المـا اواـ
ااعاني جل مريما فاه مريما صهللقجل)) )1( .الهلا عين ان تاأ ني،ع من ااع ا ال.
ولاأ حض اار ،ل  مسّم األ اضي عاب ا ـَغساا اال فعمـا اىل مـن
ىــَغاما ،فقــال (( :مــن واني ـ اــه ا ن فا حرثمــا ف ـ ن وــره ان حيرثمــا
فا مريحما اخاه ف ن وره ان ميريحما اخاه فا هللعما)) )1(.القهلل ءج اار ـ،ل 
عاب ا َغسل األ اضي الالضـ قاعـهللال ءـرع جل ـا س عا مـا األمـجل مـن بعـهلله ة
متّاأ األ اضي ح ث قال (( من اح ا ا ن م َجلو فمي اه)) )1(،ومـا ال ة
حــهلل ث آخــر عــن ار ااــتمريل عائشــجل  قاا ـ  :قــال

ــ،ل (( :مــن اعمــر

()6

ا ضأا ا ى ألحهلل فم ،احق)).

القــهلل ال ااكــعي مــن األحا ــث ممــا ر ّ ـ ااىــامل ة ااــز ع ،حَــب ان
اا با ي  يعى بابأا ة وَاب اازا عجل مساه (بـاب فدـى ااـز ع الااغـرس اتا
اوى مريه).
( )4اني ــر :ني ـ اإلق ــاع ال ر ــه عريــهلل حممــهلل مح ــهلل اهلل ،اا،ثــائق ااى ا ـ جل ااعمــهلل ااري ــ،ي
الاخلسفجل ااراءهللال ،ب .141
( )4عمر بن ء جل ،تا ااهلل ريجل ،ج.444/4
( )1رين ااهللا مي ،ج461/4؛ الااعاني جل :اا ي ال يه مما اه ال .
( )1رين ااهللا مي ،ج.414/4
( )1صح ك اا با ي ،وَاب ما يا ة احلرث الاازا عجل ،باب من اح ا ا ضأا م،اتأا ،ج.14/1
( )6صح ك اا با ي ،وَاب ما يا ة احلرث الاازا عجل ،باب من اح ا ا ضأا م،اتأا ،ج.14/1

القهلل ال عن انيق بن مااأ  قال :قال

،ل (( :مـا مـن مىـاف غـرس

ر أــا اال ــز ع عأــا ف رتوــى مريــه طــي اال انيىــان اال بم مــجل ا ّال وــان اــه بــه
صهللقجل)) )4(،وما الى انيق بـن مااـأ  ان

ـ،ل اهلل  قـال(( :اـ ،قامـ

ااىــــاعجل الب ــــهلل احــــهللوف فىــ ـ اجل فــ ـ ن ا ــــَ اع ان ال قــــ،ر حَــــب غر ــــما
()4

فا يفعى)).

ااَعــهلل ن هــ ،ااَريق ــ الا ــَبراج ااعــا ن اخلــار مــن مرياالمــا الاال ــَيفا ال
مريما ،الح ث ان بس احلجا ال

ا ،مـن ااعـا ن ،فـ ن ااَعـهلل ن قــهلل عـرمل ة

ااعور اواهاي ثف ااري ،ي .ال َ ل اريا تاأ من ااريو،ب ،ح ـث توـر ان (ابـا
احلول ااىهامي) قهللر بله مـن معـهللن ،فـرتتب بـه ااـري  )1(.الهـف

اقـ،ن

ايف جل (معهللن) ال ر هللالن به ااريجف اال ما تخل مريه ااعهللن.
()1

ومــا ان اار ــ،ل  اق ـ (بــسل بــن احلــا ث اازنيــي) معــا ن ااق اــجل،
الهي من اعمـال اايفـرع بااهلل ريـجل الهـي ي ـال بـل ااهلل ريـجل ُال ُ ملري هـ ُ .الوَـ اار ـ،ل
 وَابأــا ا ـ سل بــلاأ ،الوــان مــن ااعــا ن ااعرالفــجل الااىــَغاجل مريــل ااقــهللر
معهللن (فِـر،ان) )1(،الهـ ،اـ ين ـا ف ،الهـ ،ف مـا بـل مـهلل الاحلجـا  .الهـ ،مـريجف
االه ال ىمب عريهلل اات خل معـهللن بـين ـا ف ال ىـمب حاا أـا (ممـهلل ااـله )،

( )4صح ك اا با ي ،وَاب ما يا ة احلرث الاازا عجل ،باب فدـى ااـز ع الااغـرس اتا اوـى
مريه ،ج.66/1
( )4الاه اإلمار امحهلل ة مىريهلله ،ج414/1؛ الاني ر . :ع هللااعز ز ااعهمري ،احلرمل الااوـرياعاس
ة احلجا  ،ب  11ــ .11
( )1ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.11/1
( )1ابن سر ،األم،ال ،ب .111
( )1اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.111/1

الهي مري قجل مشم ،ال حاا أا درياالمـا ءـرق ااهلل ريـجل دـا ز ـهلل عاـب مائـجل و اـ،
م  ،الوـان معرالفوـا ة ااعوـر ااري ـ،ي ،الوـان هريـام معـهللن برياح ـجل وـسب
قرب ااهلل ريجل قال اه (األحىن))4(،الهريام معـهللن برياح ـجل اايفِـرملع عاـب مقربـجل مـن
ااهلل ريــجل قــال اــه ( ُبحمل ـرُان) )4(،القــهلل ال توــر اــه مــن خــسل نيوــ،ب ااىــيال
ااري  ،ــجل ممــا ــهللل عاــب انيــه وــان معرالفوــا برتنيــه معــهللن القــهلل الصــاه اار ــ،ل .
ق،ل ابن هشار( :ثف زا ،ل اهلل  ر هلل قر شأا  ..حَـب باـ حبـران معـهللن
باحلجــا مــن نياح ــجل اايفــرع) )1(.ومــا ال توــر عــن معــهللن قــ بــل مكــجل
الاا ائ قال اا (ااعهللن) معهللن (االر) )1(،التشـ م قـر ل الثق ـ ة معـهللن
االر ،ال دا ا َغساه ،البعهلل اايفـَك ااري ـ،ي اكـجل الا ـسر اا ـائ  ،عهـرمل ان
هلا ااعهللن ا َمر ة ااع ا الا َيفا مريه ااىام،ن ة اا ائ ال يها.
المن ااعرالمل ان ا ـَغسل تاـأ ااعـا ن وـان بـهللائ ًّا ني ـرأا إلمكانيـاس اهـى
ااري قجل ااقا اـجل ،الصـع،بجل احليفـر الااَريق ـ ة تاـأ األ ـار ،ألن األعمـال واـما
هللال ــجل الاخلــلاس قا اــجل )1(،الممــا ال ءــأ ف مــا ان تعامــى اار ــ،ل  مـ بعــض
اصحاب تاأ ااريايف (ااعـا ن) ف ـه ءـي مـن ااَشـج  ،بـهللا ى اق اعـه بعـض
ااعـــا ن ،الاإلق ـــاع مـــهللمل ال ـــَعما ها الااعمـــى ف مـــا التريم َمـــا الا ـــَبراج
معا نيما .وما وان ااَشر عاس اارت جل برتنيوـ جل اازوـاال ة ااروـا التـهللخى
ف ما ااريايف (ااعـا ن) ،ال ة تق ،ـجل ال هـا االقَوـا ي ة ح ـاال األمـجل التم ـجل
ااىامل ال َغساا الا ايما ة مري ،مجل اازواال الاألنيش جل االقَوا جل.
( )4اايفيال آبا ي ،ااغامن اا ابجل ،ب .111
( )4اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.114/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.16/1
( )1اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج411/4؛ الاني ر :ع هللاو ا  ،مريىـي ااع ـهللي ،اا ـائ ،
ب.44
( . )1ع هللااعز ز ااعهمري ،احلرمل الااورياعاس ة احلجا  ،ب  411ــ .414

واني ـ ااهلل ريــجل وغيهــا مــن مــهللن احلجــا حتَــ،ي عاــب بعــض ااوــرياعاس
اا ى جل الخو،صأا ااَح ،ا جل ،الوان ااعرب حيَقرالن بعدأـا مريمـا ،ف مَمريمـا
اا،ااي الاا م ،بااهلل يجل األالىل المن تاأ احلهللا ال.
الح ريما يا اإل سر حـاالل اار ـ،ل  ان غـي مـن تاـأ ااري ـرال ،فمـ ،
و ور ا برتنيه ما  ،ال ،ص اال  ة ااقرآن ااكر ف بعمـى ااـهلل الع
الصرياعجل احلهلل هلل ،قال ـــ تعـاىل ـــ( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) [األني ــا ] ،ثــف قــ،ل اار ــ،ل  قا نيأــا حبهلل عــه
عن اال (( : ما اوى احهلل طعامأـا قـذ خـي مـن ان رتوـى مـن عمـى ـهلله،
()4
الان ني اهلل اال وان رتوى من عمى هلله)).
القــهلل وــان خ ــاب بــن األ س حــهللا أا ة مكــجل ق ــى ااجــرال ،ال
اار ،ل  ،الاعاه بعهلل هجرته اىل ااهلل ريجل ا َمر ة اامريجل نييفىما.

عـ عا ــه

القهلل ا ض اار ،ل  البريه ابراه ف من امراال ابي ـ الوـان حـهللا أا
الوان رييف ة ويه القهلل امَأل
ة ااهلل ريجل الحهللث انيه (( اتب اىل ابي
()4
خانيأا)).
اا
القهلل اهَف اار ،ل  بااَىا ك الاعهللا ااقـ،ال بعـهلل ااجـرال ،الخو،صأـا بعـهلل
فــرن اومــا  ،الهــلا األمــر ــاعهلل ة ا هــا احلــهللا ال اضــافجل ،اىل ا هــا
ااز اعجل برت الاس يهلل هللال واحملراث ال يه.
الاعى مما ايف

ااري ر تىم جل

 ،ال من

 ،ااقرآن ااكر ف بى ،ال

( )4الاه اا با ي ،ة صح حه ،وَاب اا ،ع ،باب وى ااريى العماه ب هلله ،ج.1/1
( )4اني ر :ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.11/1

احلهلل هلل ،مما هللل عاب اهم جل توري عه الاال َيفا ال مريه ،الف ما ق،اه ــ تعاىل ــ:

( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ) [احلهلل هلل].
القهلل تغيس ني رال اارياس اىل هله اامريجل ،ممـا ـاعهلل ة ا ها هـا ة ااهلل ريـجل
()4

ااري ،ال بعهلل هجرال اار ،ل  التغي جمَم ااهلل ريجل ة من،ه الحدا َه.

اءــَمرس ة ااهلل ريــجل ،الهــي ااعمــى ة ــ أ ااــله الاايفدــجل ال يهــا مــن
ااعــا ن ااعم ريــجل الحت ،اــما اىل حاــي ال يهــا .الوــان بعــض ااعــرب حيَقــر هــله
ااورياعجل البااَااي
تور ة

و

بما اا م ،الاا،ااي ،الاثرالا مريما ثرا أ فاحشأـا ،القـهلل

زالال بين ق ريقاع (ان امراال من ااىـامل ياىـ اىل صـائ مـن

بين ق ريقاع فجعا،ا ر هللالنيما عاب وش اليمما فعمهلل ااوـائ اىل بـذ ث،بمـا
()4

اىل مرها فاما قام انيكشيف ع ،تما).

القــهلل ا ـ نيوــ،ب وــعيال عاــب ـ رال مــ ،بــين ق ريقــاع عاــب ااو ـ ا جل
الصرياعجل احلاي بااهلل ريجل ،حَب ان بعض اارياس واني،ا عما،ن اف .القهلل ال عـن
عاي ( اا ا س ان ابَين بيفاطمجل بريـ

ـ،ل اهلل  الاعـهللس يـسو صـ،ا وا

مـن بــين ق ريقـاع ان رحتــى معــي فريـرتتي بــرتتخر ا س ان اب عـه مــن ااوــ،ا ل،
()1

الا َعل به ة الا مجل عرس).

( )4اني ر :ع هللااعز ز ااعهمري ،احلرمل الااورياعاس ة احلجا ة عور اار ،ل  ،ب.411
( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج11/1؛ الاني ــر . :اوــرر ااعهمــري ،اجملَم ـ ااــهللنيي ة عمــهلل
ااري ،ال ،ااقىف األالل ،ب .411
و،،اد ،ج.41 ،44/1
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اا ،ع ،باب ما ق ى ة اا ،

الواني اهللى نيىا األنيوا حاي معق،اـجل ،وـعيأا مـا َوـهللقن بشـي مريمـا
،ل اهلل  ااوهللقجل.

حل هللع،هن

التعهلل احلاي من ااـ مل ،الا ىـ مـن احلايـاس اادـرال جل ،الاـلاأ

مـهلل

ح ًّا عا ما ،بى دا ال ءي من ااَحل ر عـن ااز ـا ال ة احلاـي الاقَريائمـا اال
()4

ا َبهللار االه الاايفدجل ة آني جل اا عار.

()4

الم تاأ ف ن اار ،ل  صـري خامتوـا مـن فدـجل وـان خيـَف بـه وَ ـه،
الهــلا بــاا

مــــن عمــــى صــ،اد ااهلل ريــجل .القــــهلل اقَــهللى بــه بعــض ااوــحابجل ة
()1

ااَبَف باايفدجل.

تقــ،ر ااهللبا ــجل عاــب اصــس ياــ ،احل ،انيــاس المعاوَمــا ب ـ عض ااري اتــاس
الااوب ، ،النيزع ااو،مل الااشعر مريما التري يفمـا التا ريمـا الت ـهلل ى ائحَمـا دـا
عاـــما ياـــ ،أا صـــاحلجل ااَح ،ـــى أل الاس مع ريـــجل ،الهـــلا مـــا عـــرمل بااهللبا ـــجل،
الصــــرياعجل األحل ــــجل الااقــــرب ال يهــــا تــــَف مــــن اواــــ ،اخلــــار ف مــــا ىــــمب
()1

باخلرا ال.

ال ىــَعمى ــر ءــجر ااقــرن ال ــيه ااهللبا ــجل ،القــهلل عــرمل احــهلل ااوــحابجل
دىمب عهلل ااقرن ،التور انيه وان ربك من الـ ااقـرن الب عـه ،فـرتمره
( )4مااأ ،اا،طرت ،ب .111
( )4وَاب ااا اس ،الض اا با ي ف ه َجل اب،اب مريما :باب ا ات اخلا ا بََف بـه ااشـي اال
ا كَ به اىل اهى ااكَاب ،الباب ال ريقل عاب نيقل خامته ،ج 11/1ــ .11
و،،اد ،ج41 ،44/1؛ عمر بن ء جل،
( )1اا با ي ة صح حه ،وَاب اا ،ع ،باب ما ق ى ة اا ،
تا ااهلل ريجل ،ج.4411/1
( )1اازبيي ،تاج ااعرالس ،ج.141/1

()4

اار ،ل  بازالر تاأ اا اصابه من اار ق فىمب عهلل ااقرن.

ومـــا عرفـــ عـــهلل مـــن ااريىـــا ااىـــاماس ة ااهلل ريـــجل ميا ـــن ااهللبا ـــجل
الاخلـرا ال ،فمـله امســا بريـ عمـ ق اليــجل يعيفـر بـن ابــي طااـ ـهللخى عا مــا
ــ،ل اهلل  اغمــا با َشــما يعيفــر القــهلل ( تق ـ ا بعــل مريًّــا) [اي ا بعــل
()4
ياهللأا مهللب ،وا].
القـهلل توـر عـن ار ااـتمريل ـ ،ال بريـ معـجل  :انيمـا وانيـ تعمـى األ ــف
اا ــائيفي ،ومــا ان ار ااــتمريل ري ـ بري ـ يحــل  واني ـ تــهللب اواــ،
()1
ال ر ها التَوهللق بعمريما عاب اايفقرا .
الوانيـ  ممــن

ــهلل اخلـرا ال فَريــَا التَوــهللق مــن تاــأ )1(،القــهلل خاـ

اواــ ،ة صــرياعجل ااىــرج الوــار اخل ــى البعــض احملــا ر اارت ــجل بااىــس مـ
خ،اــا ة حايــاس ااــزا عل ،وااــهللال الااىــقا ال يهــا ،المــن ااعــرالمل ة
من ااري  ا ال االحَ اج اا رت ذ بااىس الاخل ى الااز اعجل ،بعـهلل هجـرال
ااــري  .الهـــلا ا ى اىل ا هـــا صــرياعجل ااهللبا ـــجل الاخلـــرا ال ،اضـــافجل اىل ان
عمـــى عـــهلل مـــن نيىـــا اهـــى اا ــ ة هـــله ااوـــرياعجل ءـــج ااكـــعي ن عاـــب
مزاالاَما التعامما .الو،ن نيىا من امماس ااـتمريل ريـَجن ال ىـاهمن بـهللال الاـ،
بىـ ذ ة اإلنيَــاج دعرفــجل اار ــ،ل  الاقــرا ه ا ى اىل تشــج اآلخــر ن عاــب
اإلنيَـــاج الااعمـــى الااَرت ـــي برتممـــاس ااـــتمريل ــ هللاس اجملَمــ ااىـــاف .الوـــان
اار ،ل  وما ه ،معرالمل ة ممريـجل اهـى ب َـه رقـ ث،بـه الخيوـ نيعاـه الال
ف عن ااعمى ااشر .
( )4ابن ع هللاال ،اال َ عاب ،ج ،11/4حاء جل عاب اإلصابجل.
( )4ابن حجر ،اإلصابجل ،ج ،116/1ج141/1؛ ااكَانيي ،اا ات اإل ا جل ،ج.11/4
( )1ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.141/1
( . )1ع هللااعز ز ااعهمري ،احلرمل الااورياعاس ة احلجا  ،ب  446ــ .414

ااريى ا الاخل اطجل حرفَان مَكاماَان تهللعف احـهللاهما األخـرى ،فاخل اطـجل
البهلل اا من نيى ا مى ق الااريى ا ال تَف اايفائـهللال مريـه اال باخل اطـجل ة ااغااـ ،
قــ،ل ابــن خاــهللالن( :هاتــان ااوــرياعَان ضــرال َان ة ااعمــران اــا حيَــاج اا ــه
اا شر مـن اارفِـه) )4(،ثـف قـ،ل( :الهاتـان ااوـريعَان قـهللميَان ة اخلا قـجل اـا ان
ااهللمل ضرال ي اا شر ة ااعمران ااعَهللل .الاما ااريحرمل اىل اا حر فـس حيَـاج
()4
اهاه اىل مل ).
الااريى ــــا حرفـــجل ضـــرال جل اح فمـــا ااريـــاس مريـــل ااقـــهللر إل ـــا األقمشـــجل
اخلاصــجل بــااسبق ،ومــا انيمــا ضــرال جل ا،يــ ،حاي ــاس اخــرى مــن األثــاث
و ــ،س األعــراب (اخل ــار) ،اال اا ىــذ المــا اىل تاــأ مــن اادــرال اس .العريــهلل
ا ــَريا ااغــزل الااريىـ ا ة ا ــار اار ــ،ل  فــس بــهلل مــن معرفــجل إلمكاني ــاس
تاـأ ااـ س مــن تـ،فر ااـ،ا اخلــار ااريىـ ا ة ب َمـا ،التــ،افر األ ـهللي ااعاماــجل،
ااــيت تقــ،ر بعمــى ااريىـ ا ،مـ اخلــلال اايفري ــجل الاامــا ال ااس مــجل اــله اامريــجل ،الان
واني حمهللال ال مقا نيجل بغيها.
وان (ااو،مل) مَ،فرأا بكعرال ني رأا ا،فرال ااعرالال احل ،اني جل ،التَف اال َيفا ال
من هلا ااو،مل الااق ار بغزاه ،الواني ااريىا قمن بااريى ا ة ااهلل ريجل من
اار ،ل  ،فقهلل ال ة حهلل ث الاه اا با ي عن مى بن عهلل  قال:
((يا س امراال بل ال .قال :اتهلل الن ما اال ال؟ فق ى اه :نيعف هي ااشماجل مريى،ج ة
حاء َما قاا  :ا

،ل اهلل انيي نيىج هله ب هللي اِوْىه،وِما ،فرتخلها ااري

 حمَايأا اا ما فبرج اا ريا الانيما ا ا ه ،فقال يى من ااق،ر :ا
( )4ابن خاهللالن ،ااقهللمجل ،ب .144
( )4موهلل ابق ،ب .144

،ل اهلل

اوىري ما ،فقال :نيعف ،فجاق ااري  ة اجملاق ثف ي ف ،اها ،ثف ا ى
بما اا ه فقال اه ااق،ر :ما احىري

رتاَما ا اه ،اقهلل عام انيه ال ر

ائسو،
()4

فقال ااريى الاهلل ما رتاَه اال اَك،ن ويفين ،ر ام،س ،فكاني ويفريه)).

القهلل الض اا با ي بابأا الا احلهلل ث مساه( :باب تور ااريهىاج) )4(.ال هللل هلا
احلهلل ث عاب ايا ال بعض ااريىا ااريى ا ة ااهلل ريجل ،الانيمن ون قمن بلاأ
ال ريَجن بعض ااا  ،اس ااريى،يجل ،الق ،ل اار ،ل  ههلل جل ااراال ااريىايجل فبر
التشج اا ،الان زاالل معى ممريَما ة جمَم ااهلل ريجل .القهلل اءا ااقرآن اىل

اال َيفا ال من األص،امل ،ة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ) [ااريحى].
ال(ا ِاغملزُل) ه :،ما يفَى به ااو،مل حب ث حي،ل اىل خ ،ل ص،ف جل ثف تريىا
ف ما بعهلل ،القهلل ال

تور (اا ُغزملل) ة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ) [ااريحى].
القهلل اليهلل يـال

()1

ـهللالن احل اوـجل الااريىـ ا ،بـهللا ى مـا ال عـن ـريان بـن

ك ه ااري  يه جل من ص،مل اليعا حاء َما  ،ا فامـا
عهلل  قال( :ح ْ
ا ىما قال :اني رالا ما احىريما الما ابمجمـا فقـار اا ـه اعرابـي فقـال :ـا
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اا ،ع ،باب تور ااري،ى،اج ،ج.41 ،41/1
( )4صح ك اا با ي ،وَاب اا ،ع ،باب تور ااري،ى،اج ،ج.41/1
( )1ابن وعي ،تيفىي ااقرآن ،ج4414/4؛ ااش،وانيي ة فَك ااقهلل ر ،ج.414/1

ـ،ل

بــى بــه فــهللفعما اا ــه الامــر ان

اهلل ه مــا اــي ،قــال :فكــان اتا هـ ى ءـ أا
()4

حتام اه ي جل اخرى فماس الهي ة احملاوجل).

القهلل ال س بعض اآلثا تهللل عاب ان بعـض ااوـحابجل وـان عمـى اخلـز الهـ،
نيى ا عمى من (ابر ىف) الص،مل التور من هتال اازبي بن ااع،ار العمرال بـن
ااعاب.
الاعى مما ـهللل عاـب تشـج هـله اامريـجل ال ال عـهللال آثـا عـن اممـاس ااـتمريل
تر ّ ااىامل ة تعاـ ف فَ ـاتمف النيىـائمف ااغـزل ح ـث وانيـ ار ااـتمريل ار
امجل  تغزل با َمرا فق ى اا عن تاـأ فقااـ  :ان ااغـزل ـر ااشـ ان
ال له حبهلل ث اارييفق )4(.الة هلا ــ ا دأـا ـــ انيَـاج ميف ـهلل اوـاح ه الاامجَمـ ،
الامماس ااتمريل ترب جل اار ،ل .
الواني اعمال ااريى ا ة ااهلل ريجل تىهلل احلايجل ا عض ااا  ،ـاس اا ىـ جل،
الوان ااو،مل ي ااوري ىَيفا مريه ة اء ا اخرى وـاايفرش الاا ،ـائهلل،
فقــهلل بععـ امــراال مــن األنيوــا اىل ااــري  بيفــراش حمشــ ،بااوــ،مل ،فقــال
ااري  اعائشـجل  ـه (جافـجل ان ريـار عـن صـسال ااا ـى) )1(،نيَ جـجل اا ،نيـجل
اايفراش.
ومــا ان احل ــال ضــرال جل ة احلــىِّ الااىــيفر ،الوانيـ توــري مــن ااوــ،مل
الاوا ، ،التىَبهللر بعض األءجا الااري اتاس اورياعجل احل ال ،الهي ما ىـمب

(ااِىُـــهلل) القـــهلل ال س ة ـــ ،ال ااىـــهلل ة ق،اـــه ـــــ تعـــاىل ـــــ ( :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ) [ااىهلل].

( )4ااكَانيي ،اا ات اإل ا جل ،ج.11/4
( )4ااكَانيي ،اا ات اإل ا جل ،ج 441/4ــ .444
( )1االه  ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .114

()4

الااىهلل( :ءجر هللق وما هللق ااكَان فَيفَى مريه احل ال).

ااريبـى ،القـهلل اءـَمر عـن بعدـمف

الوان بعض ااوحابجل وريع،نيما من ا

ااَلع بما ة ااغزالاس ،وما انيمـف وـاني،ا وـريع،ن بعـض األثـاث مـن ااوـ،مل
واا ىذ الااىجاي هلل ،الواني بهللائ جل بى جل تريىا ممـا َـ،فر مـن اصـ،امل
اااعز ال يها من األص،امل اخلشريجل.
الواني اا ىذ معرالفجل ة ااهلل ريـجل ا ـار اار ـ،ل  ،الوـان  دـ ج
عاــب حوــي ف ــتثر ة ياــهلله ،فقــال اــه عمــر بــن اخل ــاب  :بــرتبي الامــي ــا
()4

،ل اهلل اال آتنيَريا فري ىذ اأ ،اي نيد اا ىذ فقال  ما اي الااهللني ا.

حرفـــجل اءـــَمرس ة ااهلل ريـــجل ة مـــن اار ـــ،ل  ،الهـــي نيىـــا بعـــض األ الاس
الاألثــاث مــن خــ،ب ااريب ــى ،الوانيـ ااهلل ريــجل باـهللأا اع ًّـا اءــَمر بااريب ــى ،القــهلل
ا ــَيف هلل مــن ير ــهلل ااريب ــى ة عمــى اخلــ،ب ،فكــان اخلــ،ب ريىــا مريــه بعــض
األء ا واحلور اايت وـان اار ـ،ل  ىـَعماما ة ب َـه ال ريـار عا مـا ،حَـب
اثرس ة ياهلله )1(،الوان األنيوا ة ااهلل ريجل عماـ،ن اخلـ،ب ،ال ـامان اايفا ـي
 ا ّــلها حرفــجل رتوــى مريمــا ،القــهلل ا ــَمر ــامان اايفا ــي  ة اخل،اصــجل
بعــهلل ان اص ـ ك ام ـيأا عاــب ااــهللائن ،فكــان قــ،ل :انيــي اح ـ ان آوــى مــن عمــى
()1

هللي ،التاأ امَعاالو اا اخل به اار ،ل .

( )4ابن وعي ،تيفىي ااقرآن ،ج4411/4؛ ااش،وانيي ،فَك ااقهلل ر ،ج.144/1
( )4االه  ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .141
( )1اني ر :االه  ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .141
( )1اني ر :ع هللااعز ز ااعهمري ،اا،ال ـجل عاـب اا اـهللان ة عوـر ااراءـهلل ن ،ب 411؛ ابـن ـعهلل،
اا قاس ،ج.41/1

الواني بعض ااريىا ة عمهلل اار ـ،ل  دـا تغـزل اخلـ،ب التريىـجه ة
ااىجهلل ،مما هللل عاب تشج هلا ااري،ع مـن اإلنيَـاج ،الخو،صأـا حـل نيعـرمل
ني افجل اخل،ب الط
القهلل ا َيف هلل من ا

ائحَه.
ااريبى ة صري احل ال ،فقهلل ال عن اار ـ،ل  انيـه
()4

وان ة خ ل عاب محا خ امه من ا .
الا َيف هلل من ااا
مد

م

ة حشـ ،اا ،ـائهلل الاايفـرش ،قـ،ل عـهللي بـن حـا  :انيـي

،ل اهلل  حَب خا ب َه فَرياالل ال ـا ال مـن ا ر حمشـ،ال ا يفوـا

فقلفما ااي ،فقال اياق عاب هله )4(.ال لور انيق انيـه خـى عاـب اار ـ،ل 
الحت

()1

ا ه مرفقجل حش،ها ا .

وى هله األني،اع من انيَاج ااريى،ياس من خاماس مَري،عجل ال س ف مـا ءـ،اههلل
من ريجل اار ،ل  ،ممـا ـهللل عاـب انيمـا انيَجـ ة القـ ح ـ بَشـج مـن
اار ،ل  وهللعف مـا ي األفـرا  ،الحايـاس الاقع ـجل التريم ـجل اقَوـا جل جملَمـ
ااهلل ريجل ااىاف.
()1

هي تيفو ى األقمشجل الااريى،ياس التق عما ق عأا مريا جل اا ـهللن ،ثـف الصـى
تاأ ااق

بعدما ب عض ب،ا

جل اخل اطجل باإلبرال اال يها.

الاحلاضرال مَم،ن بااسبق الءكاما اوعر من يهف ،ق،ل ابن خاـهللالن:
( )4اخلراعي ،ر ا ااهللالالس ااىمع جل ،ب .111
( )4اني ر :الفا ال عهللي بن حا ضمن اا،ف ، ،من هلا ااكَاب.
( )1االه  ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .141
( )1الض اا با ي ة صح حه ،ة وَاب اا ،ع ،باب تور اخل ال ،ج.41/1

(الهله ااوـرياعجل جَوـجل بـااعمران احلدـري اـا ان اهـى اا ـهللال ىـَغري،ن عريمـا
الامنــا شــَما،ن األثــ،اب اءــَماالو ،الامنــا تيفو ـ ى ااع ــاب التقــهلل رها الاحلاممــا
()4

باخل اطجل اا اس من ملاه احلدا ال الفري،نيما).

القــهلل وانيـ اخل اطــجل معرالفــجل المشــَمرال ة ااهلل ريــجل مــن ااــري  ،الاليــهلل
انيـــاس َبـــلالن مـــن اخل اطـــجل صـــريعجل اـــف كَىــ ،ن مـــن ال ائمـــا القـــهلل الضــ
اا با ي  ة صح حه بابأا مساه( :باب تور اخل اطجل) ،ال الى عن انيـق بـن
مااــأ  قــال( :ان خ اطوــا عــا
مااــأ  فــله

مـ

ــ،ل اهلل  ا عــار صــريعه ،قــال انيــق بــن

ــ،ل اهلل  اىل اا عــار) )4( .احلــهلل ث ،ال ىــَهللل مــن

هــلا احلــهلل ث عاــب اليــ ،خ ــال عمــى بمــله احلرفــجل ا ــار اار ــ،ل ،ومــا ال
يف،تريـــا ان هريـــا ت،ي مأـــا ني ًّ ،ـ ـا ورميأـ ـا ،ح ـــث وـــان ااعـــرب حيَقـــرالن اهـــى
ااوريا المريمف اخل ال ،فا َجاب اار ،ل  اهللع،تهِ ،ا ه ملل ِه ُ ما ة نييفـ،س
ااريـاس مـن احَقـا ألهـى ااوـريا عم،مأـا ،التشـج اـف عاـب األعمـال ااريَجــجل
اايت تىهلل يز أا من حايجل اجملَم .
الوان اار ،ل  وعيأا ما ق،ر برق ث،به برييفىه فقهلل ه ا عائشـجل 
عــن

ــ،ل اهلل  فقااـ ( :وــان

ــ،ل اهلل  اتا وــان ة ب َــه خيوـ
()1

نيعاه الخي ذ ث،به ال عمى ة ب َه وما عمى احهللوف ة ب َه).

الهلا تشج عاـب ااعمـى الاالوَيفـا الق ـار اإلنيىـان حباياتـه ترب ـجل ااـلاس
عاب اإلنيَاج العهللر ااكىى.
( )4ابن خاهللالن ،مري ابق ،ب .144
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،فَك اا ا ي ،ج.64/4
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اا ،ع ،باب توـر اخل ـال ،ج41/1؛ الاني ـر :ااـله ،
ااىيال ااري  ،جل ،ب .141

ق،ل اهلل ــ تعاىل ــ ة  ،ال ااريحى( :ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ )
[ااريحى].
هله اآل اس ااكرميـجل ااـيت ال س ة ااقـرآن ااكـر ف ة ـ ،ال ااريحـى تـهللل
عاب ف،ائهلل اإلنيىان من ترب جل احل ،انياس اال (األنيعار) ،الان اإل سر اعـب وـى
ما يف هلل اإلنيىان من األنيش جل االقَوا جل.
المن ااتوهلل ان مـن تاـأ االعَريـا ب ب ـجل األنيعـار ال ع مـا التريم َمـا ،الوـان
من احلرمل اايت عرفَما ااهلل ريجل ة عور اار ،ل .
عَــل عــي ااغــريف مــن احلــرمل اارئ ى ـ جل ة ح ــاال ااريــاس مريــل ااقــهللر .القــهلل
ا ت ذ عي ااغريف ة اتهان اارياس بااري ،ال الاألني ا  ،ح ـث وـان األني ـا عـاال
ا ريار ق ى ان ر امف اهلل اارياس ،المرالا بَجربجل عي ااغريف الا َيفا الا مريما.
فقهلل ال ة صح ك اا با ي عـن ابـي هر ـرال  قـال :قـال ـ،ل اهلل :
((ما بعث اهلل ني ًّا االّ ال عب ااغريف)) ،فقال اصـحابه الانيـ ـا ـ،ل اهلل؟ قـال
(( :وري ا عاها عاب قـرا ذ ألهـى مكـجل)) )4(.المـن هـلا احلـهلل ث َـ ل
اريــا ان ــ،ل اهلل  حــل وــان دكــجل ق ــى اا ععــجل اءــَغى ايفـ ال مــن ااــزمن
اع أا ااغريف ،وما انيـه اخـل ان ـيه مـن األني ـا ا دأـا قـهلل عـ،ا ااغـريف ،القـهلل
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب اإليا ال ،باب عي ااغريف عاب قرا ذ ،ج.11/1

يعــى ااريــاس ري ــرالن اــله اامريــجل بــاح ار خــاب ،ال عــهللالنيما مــن اءــرمل اامــن
الانيزهما.
القهلل اعَريب اإل سر بَري ف واال بم مجل األنيعار التق ممـا الحتهلل ـهلل انيوـ َما
مما عين انيما احهلل اهف م،ا االقَوا .
واني هريام جمم،عاس من األ ريار رج من ااهلل ريجل اارعي ،ثف تع ،اا مـا
ة آخر ااريما  ،ح ث ىَيف هلل اهاما من اا انيما ة ااىا  ،ثف تعـ ،اارعـي مـرال
(ااىرُا ) ،الوان اامهلل ريـجل
اخرى ة ااو ا  ،الواني هله اجملم،عاس تىمي ِّ
ة عوــر اار ــ،ل  الاثريــا اليــ ،ه بمــا ــر خيــرج اارعــي خــا ج ااهلل ريــجل ثــف
ع ،ة آخر ااريما اا ما ،الواني هله األ ريـار تىـاهف ة تـرتمل األا ـان ااـيت
ال س احا ث وعيال ة فداما ،الااَشج عا مـا ،البااَـااي ا االهَمـار بـه
الانيَايه الا َمسوه.
الحــهللث انيــه حــل قــهللر اار ــ،ل  مــن ــزالال ااعشــيال ة ااىــريجل ااعاني ــجل مــن
ااجرال ا ا ور بن يـابر اايفمـري عاـب ـر ااهلل ريـجل ،فبـرج ـ،ل اهلل 
ة طا ـه حَـب باـ الا أـا قـال اــه ( ُـيفْ،ان) )4(،مــن نياح ـجل بـهلل الفاتــه وـر بــن
يابر ال هلل وه ،القهلل مس بغزالال (بهلل األالىل).
فيفي ااقرآن ق،ل اهلل ــ تعاىل ـــ ( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [ااريحــــى] ،الوــــان اار ـــــ،ل 
()4
مريائك من ااغريف الاااعز رعاهن امين ابن ار امين ،ىَيف هلل من اا انيما.
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج644/4؛ ااىماي ،اارالن األني  ،ج44/1؛ ابن وعي ،ااىـيال
ااري  ،جل ،ج161/4؛ الاني ر :اازب هللي ،تـاج ااعـرالس ،ج ( .461/4ـيف،ان :األ يـك انيـه الا بـل
ااهلل ريجل البهلل حيهلل بهللقجل ،اني ر :عاتق ث اا س ي ،معجف األماون اا،ا ال ة ااىـيال،
ب .)411
( )4اا لي ،تا خيه ،ج.411/1

القهلل نيمب ،ل اهلل  ان حيا احهلل ماءـ جل ـيه االّ ب تنيـه حماف ـجل عاـب
هله ااعرالال ألصحابما ،فقهلل الي عن ع ـهللاهلل بـن عمـر  ا ن ـ،ل اهلل 
قـــال(( :ال حياـــب احـــهلل ماءـ ـ جل امـــريبٍ بغـــي اتنيـــه ،احيـ ـ احـــهللوف ان تـــتتب
مشربَه ،فَكىـر خزانيَـه ف ريقـى طعامـه ،ف منـا ـزن اـف ضـرالع م،اءـ مف
()4
اطعمَمف ،فس حياب احهلل ماء جل احهلل االّ ب تنيه)).
الوـــان اارعـــاال وـ ـ ح ،ن معمـــف ااكـــسب ااـــيت تىـــاعهللهف ة محا ـــجل
ا رياممف من االئاب ،وما تىاعهللهف عاب قم هله األ ريـار عريـهلل احلايـجل،
القــهلل ال ة احلــهلل ث ااوــح ك ااــلي الاه اا بــا ي عــن ابــي هر ــرال  قــال:
قال

،ل اهلل (( :من امىأ وا أا ف نيه ريق

االّ وا حرث اال ماء جل ،الة الا جل االّ وا

وى ـ،ر مـن عماـه قـيال
ريف اال حـرث اال صـ هلل)) )4(.الة

هلا خوجل اربي األ ريار.
الاالهَمار بااعرالال احل ،اني جل التريم َما الحث اار ،ل  عاب اال َيفا ال مريما
المن انيَايما من اهف ااـهللالاف اامجَمـ ااـهللنيي بعـهلل ااجـرال از ـهلل مـن االهَمـار
بمله ااعرالال االقَوا جل اايت تىاهف ة هلل حايجل اجملَم من اا عار باح،ممـا
الاا انيمــا ،المــن ااا ــاس الااَــاع يا ،هــا الاصــ،افما الاالبا هــا ،ت عأــا ا ءــا اس
ااــ،ا ال ة آ ــاس ااقــرآن ااكــر ف ،ومــا ان تىــم جل ــ ،ال مــن ــ ،ااقــرآن
بى ،ال (األنيعار) ل اهم َما ة احل اال اإلنيىاني جل.
وان عاب اس األء ا اايت قم ال ىَيفا مريما (احل

) ،الوان ال اجل

( )4الاه اا بـــا ي ة صـــح حه ،وَـــاب ة اااق ـــجل ،بـــاب ال حتَاـ ـ ماءـ ـ جل احـــهلل بغـــي اتن،
ج.11/1
( )4اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.14/44

ق ا ـ عض ااريــاس ،حَــب ان اار ــ،ل  قــال(( :ألن رتخــل احــهللوف اح ـ ه و
س
ف رتخل حزمجل من ح ف ف ك اهلل بما اليمه خي مـن ان ىـرتل ااريـاس
اع ــي ار مريـ )) )4(.الهــلا ااريــ،ع مــن االحـ امل ال َ اـ اليــ ،اس مــال ،الال
حيَاج ااريى ف ه اىل اوعر من فرتس الح ى ،القـهلل ال حيَـاج اىل هـله ة بعـض
ق هعــز
األنيــ،اع مــن اومـ  ،الهــله احلرفــجل مــن ابىــذ احلــرمل إل ــا مــ،
اإلنيىان ال غري ه عن اارياس اله ،ههللمل ءرعي.
وما ان ال ااعش الب عـه ااوـا جل وـان ـائهللأا ة ااهلل ريـجل مـن اار ـ،ل
 ،الوان هريام من ااوحابجل من

م (األتخِر) ال عه.
()4

القهلل الض اا با ي بابأا ة صح حه مسـاه( :بـاب ب ـ احل ـ الااكـأل)،

الوان الاعجل من األنيوا حيَ ،ن احل ـ ال ع،نيـه ال شـ الن بعمريـه طعامأـا
َوــهللق،ن بــه عاــب اهــى ااونــيفجل )1(،الوــان  ــرتمر احملَــايل باالحَ ــاب
الاا ـ فمــ ،خــي مــن ااىــرتاجل ،فقــهلل يــا ه احــهلل األنيوــا فشــكب اا ــه احلايــجل
فقال اه اار ،ل (( :اني اق الاحدـر مـا قـهلله ة ب َـأ)) ،فجـا األنيوـا ي
ب ىــال القــهلل ف اعممــا اار ــ،ل  بــهلل همل الاع ــاه ا اهمــا القــال اــه اء ـ ُ
بهلل هف طعامأا ألهاأ البهلل هف فرت أا ثف ائَين فيفعى تاأ ثف يا ااـري  فقـال
اــه(( :اني اــق اىل ااــ،ا ي الاحَ ـ ثــف ائــَين بعــهلل عشــرال ا ــار) ،ثــف اتــي هــلا
األنيوا ي بعهلل ااعشرال ،القهلل ا َغريب ،فقال اه ااري  :هلا خـي اـأ مـن ان
()1

ترتتي ،ر ااق امجل ة اليمأ نيكَجل من ااىرتاجل.

الهله ااَ،ي ماس ااري  ،جل الا احملَاج ،هي ت،ي ه اعامجل ااريـاس ة األمـجل اىل
( )4الاه اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج441/44؛ المااأ ة اا،طرت ،ب .11
( )4اني ر :فَك اا ا ي ،ج.441/44
( . )1اورر ااعهمري ،اجملَم ااهللنيي ة عمهلل ااري ،ال ،ااقىف األالل ،ب .444
( )1اني ر :اخلزاعي ،ر ا ااهللالالس ااىمع جل ،ب .146

ــ،ر ااق امــجل ،بعــزال ااــرييفق الااغريــب عــن ااريــاس الااعيفــامل عــن ااىــرتاجل ،الااىــعي
ا نيَاج ،دا ىهلل حايَه ال غري ه عن اخلاق ،الهلا عين ف اإلنيىان ا نيَـاج ـــ
دا ىـَ ـــ الاال كـ،ن عااـجل عاـب اآلخـر ن ،الال ،يـهلل ة اي امـجل مـن امـف
األ ن ي ااىامل معى هله ااَعا ماس ااري  ،جل ااشرع جل اإلا جل اهللف اإلنيىـان
ا نيَاج الااعمى.
مــن ااعــرالمل ان األيــي هــ ،ااشــب ااىــَرتير اابهللمــجل الااعمــى ،ال َا ـ
ني،ع ــجل ااعمــى ااــلي َيفـــق األيــي مــ صــاح ه عا ـــه مــن خهللمــجل اال محااـــه اال
ـــقا جل ،اال ـــي تاـــأ مـــن األعمـــال ااشـــائعجل ااـــيت اــ اصـــحابما األيـــرا
ا ق،م،ا عريمف بااعمى.
القهلل واني اإليا ال معرالفجل ة ااهلل ريجل ا ار اار ،ل  .القهلل الضـع وَـ
احلــهلل ث اب،ابأــا ا يــا ال ،التوــرس مــا ال ف مــا مــن احا ــث عــن األيــي ة
()4
ااعور ااري ،ي.
الوــان بعــض ااوــحابجل  حيماــ،ن ااريــاس األء ـ ا عاــب مــ ،هف مقابــى
اير حمهلل  ،فمريمف من رتوى من األير المريمف من َوهللق به.
الوان بعـض ااوـحابجل حيـ ان ـت ي صـهللقجل ح ريمـا ـهللع،هف اار ـ،ل 
الاأ ،فس هلل ماالو ف له اىل ااى،ق حيمى ااريـاس مقابـى ايـر ،ف ـرتت،ن بـه
اىل ااـري  ال َوــهللق،ن بـه ،فقــهلل ال ة حــهلل ث الاه ابـ ،مىــع ،األنيوــا ي
 قــال( :وــان ــ،ل اهلل  اتا امرنيــا بااوــهللقجل اني اــق احــهللنيا اىل ااىــ،ق
ف حامى ،ف و ااهلل الان ا عدمف اائجل ااـ ) )4(،ال قوـهلل انيمـف وـاني،ا فقـرا
( )4اني ر :صح ك اا با ي ،فَك اا ا ي ،وَاب اإليا ال الما تدمريه من اب،اب ،ج.1/4
( )4صح ك اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.46/44

ثف اص ح،ا من اصحاب م اس األا،مل بعهلل تاأ.
القهلل وان من ااوحابجل يى فقي هللعب (ابا عق ى) الامسه حهشملمُان ،الق ى
ي تاأ ،ال اّق بواح ااواع ،ات وان ريقى ااا عاب مره ال َوهللق
بريو األيرال .القهلل عا ،ل اهلل  اارياس اىل ااوهللقجل فجا ه اب ،عق ى
بواع من متر فرتفر ه ة ااوهللقجل القال اار ،ل  :اقهلل محا ااا عاب
مري بواعل احهللهما اي الاع ااي ،الاآلخر ي به صهللقجل ،فَداحأ
ااريافق،ن القاا،ا :ان اهلل اغين عن صهللقجل هلا ،فريزل ق،اه ــ تعاىل ــ:
(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)
[ااَ،بجل] )4(،القهلل حث ،ل اهلل  عاب اع ا األيي ايره فقال ااري :
( (قال اهلل تعاىل :ثسثجل انيا خوممف ،ر ااق امجل ،يى اع ي بي ثف هلل ،
ال يى باع حرًّا فرتوى ريه ،ال يى ا َرتير اييأا فا َ،فب مريه ال ع ه
ايره)).
الهلا تمهلل هلل من اهلل ال ـ،اه الالع ـهلل ااريـاس اـن ال ع ـ،ن األيـرا ايـ ،هف
الان بى،ن مريما ء أا.
البــاب ااــر ق مــن خــسل ااعمــى ة اإليــا ال بــاب ءــر  ،اقــره اار ــ،ل 
الط قه ااوحابجل  ة ح اتمف بَشج من ااري  ،الة تاأ تريم ـجل ااـلاس
()4
العز الورامجل ا نيىان.
****
( )4ااشـــ،وانيي ،فـــَك ااقـــهلل ر ،ج116/4؛ ابـــن ع ـــهللاال ،اال ـــَ عاب ،ج414/1؛ ابـــن حجـــر،
األصااجل ،ج416/1؛ ابن وعي ،تيفىي ااقرآن ،ج.411/4
( . )4ع هللااعز ز ااعهمري ،احلرمل الااورياعاس ة احلجا  ،ب  411ــ .411

القسم الثالث

إنا فتحنا لك فتحا ً مبينا ً

قال اهلل ــ تعاىل ــ( :ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮ
ﭯ) [ااَ،بجل].

يــا اار ــ،ل  ا قــ ف جمَمعأــا انيىــاني أا عــا الو ،حييفــظ حقــ،ق اإلنيىــان

الورامَــه الامريــه ،اليــا بااــهلل ن ااوــح ك ،قــال ــــ تعــاىل ــــ ( :ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ) [آل عمران].

الم هلا فقهلل وان اارياس باخل ا ة ان هللخا،ا اإل سر ،ال كره احهلل

من اارياس عاب تاأ ،قال ــ تعاىل ــ ( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ

ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ) [اا قرال] .فاارياس ة تاأ احرا  ،بعهلل ان اغمف األمر.
اال ان ،ضمان ااري ار الح اال اارياس الامريمف الااعهللل ف مـا ب ـريمف الحيفـظ حقـ،ق
اوم ال خ ا ف ه ،فمي مازمـجل ااجم ـ  ،الاـلاأ فـ ن اار ـ،ل  حـل يـا
ااهلل ريـــجل وـــان ااىـــام،ن ف مـــا اقا ـــجل مقا نيـــجل مـ ـ

يهـــف مـــن مـــ ،ااهلل ريـــجل

المشــرو ما ،المـ تاــأ حــرب  عاــب ااَيفــاهف مـ اوم ـ  ،الوَابــجل عقــهلل
ب ريمف ادمان احلق،ق المحا َما ،الق ار ح اال آمريجل مش وجل ة ااهلل ريجل.
الم ـ ان اار ــ،ل  يعــى ا ــاس ااعسقــجل ااــ،ال الااــلا  ،اال ان ااَعــا ل م ـ
اآلخـــر ن الاالهَمـــار بااوـــاو ااشــ وجل ال ميريــ ااـــ،ال الااـــلا الااعسقـــجل عاـــب
ا ـــــاس ااعق ـــــهللال( :ﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ
ﯧ ) [احلجراس].

الاــلاأ ــعب اار ــ،ل  اَري ــ ف ااعسقــجل بــل ااىــكان مىــامل ال ــي
مىامل ،الوَ ة مرحاجل م كرال معاههللال عاب تاأ(( )4(،الوان

ـ،ل اهلل

( )4اني ر :ابن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج144/4؛ اهلل ا ـجل م ،ـعجل عـن ـر ا اارالا ـاس ااـ،ا ال
عن اا،ث قجل اني ر . :اورر ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ج=.416/4

 عريهلل قهللالمه ااهلل ريجل الا عُ م ُ ،الوَ ب ريه الب ـريمف وَابأـا ،الاءـ ل عاـ مف
ان ال مياا ،ا عهللاله ،الان ريوـراله عاـب مـن همـه)) )4(،الهـي مـا عرفـ ب،ث قـجل
ااهلل ريجل ،اال م،ا عجل ااهلل ريجل.
ان هــله اا،ث قــجل اال ااوــح يفجل ومــا مساهــا ااــ عض اال ااهلل ــَ ،ااشــ م
وما مساها آخرالن )4(،ثاب وَابَما ة بهللا جل هجـرال اار ـ،ل  الق ـى بععـه
ااىرا ا ال زالاته ،الال ال الا اس اخرى ا،ثائق الوَ حـهللث بـل اار ـ،ل 
المن معه من ااىامل البـل مـ ،ال يهـف مـن ـكان ااهلل ريـجل ال رييفـي اا،ث قـجل
األالىل اال رياقدما.
الة هــلا ايابــجل عاــب تىــا ل اا ـ عض هــى واني ـ صــح يفجل الاحــهللال ار انيمــا
()1
اوعر من صح يفجل؟.
فمــله ااكَ ـ الاا،ثــائق اوهلل ــهللال بعدــما ترتو ــهلل اا،ث قــجل األالىل دريا ـ جل
خاصــجل ،البعدــما الثـــائق يهلل ــهللال تتوــهلل األصـــى األالل ثابَــجل برالا ــاس عدـــهلل
بعدما بعدأا.
الاعى الي ،ب،ا نيقض ا عض بري ،اا،ث قجل من ق ـى الاعـاس مـن مـ ،ممـا
عا اَجهلل هللها اح انيأا من بعدمف اال انيشا عمهلل يهلل هلل.
=القــهلل ضــع احــهلل اا ــاحعل ااقــ،ل باا،ث قــجل (اني ــر :اا ــامي ضــ هللان ع ــهللاارمحن ،ب ــان
احلق قجل ة احلكف عاب اا،ث قجل"،الث قجل ااهلل ريجل" ــ اار ان :مكَ جل ااعـا مل 4141هــ .ال ا ـه
حمــى ني ــر ،فشــ،اههللها وــعيال الثابَــجل ب ــرق عهلل ــهللال الان اخَايفـ الا اتمــا اكــن بعدــما
عدهلل بعدأا ة اث اس اليـ ،اا،ث قـجل مـ ااَيفـاالس ة اايفا مـا الحمَ،اهـا الااشـا و،ن ف مـا
من الا جل ألخرى.
( )4اا ست ي ،انيىاب األءرامل ،ج.16/4
( )4اني ر :صاو ااشامي ،من معل ااىيال ،ب .414
( )1اوم ى :حممهلل بـن فـا س ،ااـري  ال مـ ،ااهلل ريـجل ،ل 4ـــ اار ـان :مروـز اااـأ ف وـى
اا ح،ث الااهلل ا اس 4144هـ ،ب .11

اقــهلل وانيـ اا،ث قــجل (وَــاب موــاحلجل الحىــن يــ،ا عاــب ان ىــاا،ه ،الال
ع ريــ،ا عا ــه عــهللاله ،الان قيفــ،ا ياني ــه ة اليــه مــن عا ــه ال مــهلل امــن ااهلل ريــجل
()4
ااري ،ال).
ان هله ااعاههللال تعين اقامجل ني ار عاب ا ـه ااـري  الحتهلل ـهلل مىـتالا اس
امري جل ال فاع مش م عاب ال ـ ااىـكان ،مـ عـهللر اوـراه احـهلل عاـب ريـه،
عامأا انيه ة هله اارحاجل وان تمهلل هلل ااهلل ريجل عم،مأا الااـري  خو،صأـا قـائف
بقــ،ال ،ح ــث ان مشــروي مكــجل وــهلل الن ااَمهلل ــهللاس اا،احــهلل تاــ ،اآلخــر،
ال ري غي ااَري ه اىل انيه ة هله اارحاجل اا كرال من ااجرال

تكـن ااَشـر عاس

قهلل اوَما ف ما َعاق دعاماجل اهى االمجل من اوز جل ال يهـا ،المـن اازوـاال
ألهــى اإل ــسر ،مــ حيفــظ احلقــ،ق اــف ال عأــا ،فاارحاــجل م كــرال ال ــابقجل
ااَشــر عاس اااا ــجل اابَايفــجل ااــيت حتــهلل س ة مراحــى الحقــجل ،ب،اي ــاس ماا ــجل
مع ريجل وىٌّ حى حااه.
ال

كــــن ال ا أا ة هــــله ااعاهــــهللال الال ة يهــــا ابعــــا اي مــــن مــــ ،اال

ـــكان ااهلل ريـــجل مـــن ـــي ااىـــامل ،مـــا امـــ،ا ماَـــزمل بشـــرالل ااع شـــجل
ااش وجل ،الااىسر االيَماعي ااعـار اكـى ـكان ااهلل ريـجل ،المـا ميكـن ان
كــ،ن ءـ مأا باا،اطريــجل ااشـ وجل ااعاصــرال ،مـ حيفــظ وــى ف ــجل حلقمــا ة
االعَقا الااهلل انيجل ،الن اوراه عاب اإل سر.
ان هــله ااعاهــهللال ااهللني ــجل تعــهلل ،معــا وال اَري ــ ف عــا ل المىــتالا جل ايَماع ــجل
المريع جل ني ام جل مكَ،بـجل ااَحـاوف ريـ اا مـا ،الهـي تشـ ه بعـض األني مـجل
ة ااــهللالل احلهلل عــجل ااــيت تَـ ك حر ــجل ااــهلل ن العــهللر اإلوــراه عا ــه ،مـ االاَــزار
باألمن الااري ار ااش م الااىتالا جل اوماع جل ،الهـله ااعاهـهللال اعَـلس ا ا أـا
( )4ع هللاحلم هلل طمما  ،يال ااري  ،ب .411

ة ق ار الاجل ااهلل ريجل ااري  ،جل الترو ز ااىتالا جل ف مـا ب ـهلل اار ـ،ل  ،متم ـهللأا
اَ

ق ااشر عجل حى نيزالاا ،الترتو هللأا اامىتالا جل ب هلل اعهللل اارياس .
*****

مــن ااعــرالمل ان

ــ،ل اهلل  وــان َاقــب األمــر الاإلتن مــن اهلل  ة

وى ءتالنيه الاعمااه اارت جل بااهلل ن الااَشر  .الااقَال با ف ااهلل ن من اخ ـر
األم ، ،القهلل تعرن اار ،ل  الاصحابه مريل اني سق ع،تـه ة مكـجل ألءـهلل
انيــ،اع األتى ،فقــهلل االتالا ة اهلل ،ال ــا

امــ،ااف الا ــق ر بعدــمف ،الح ـ ق

ااكعي مريمف الءر آخرالن الاض رالا ا م ب ،تمف الام،ااف ة مكجل الااجـرال
()4

اىل احل شجل اال ااهلل ريجل ة آخر األمر.

الم ـ وــى هــله األحــ،ال ف ـ ن اار ــ،ل  وــان ة مكــجل ــهللع ،اصــحابه
ااول الااَحمـى ،الاحَىـاب األيـر عريـهلل اهلل ،ال ـلورهف بـااتمريل مـن األمـف
ااىابقجل ،ما فعى بمف من اتى القَى ،الة اا،ق نييفىه يفَك قا،بمف عاـب األمـى
الم شراس اني َشـا اإل ـسر الامتـار األمـر اـه ة وـى آفـاق ااـهللني ا ال خ،اـه ((ة
وــى ب ـ حجــر المــهلل ))( )4قــا ر .الان األمــن اامــتمريل قــا ر ((ا ــَم ،ن اهلل هــلا
()1

األمر حَب ىي ااراو من صريعا اىل حدرم،س ما خيامل اال اهلل)).

الان اامااأ اا ا جل ة مانيه ائاجل ال غريف ااىام،ن وري ،وىرى.

()1

الهلا عين ان اهلل  نياصر ريه الع ا ه ااواحلل ،قال ــ تعاىل ــ( :ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ) [ااَ،بجل].
( )4اني ر :ااجرال اىل ااهلل ريجل ،من هلا ااكَاب.
( )4اني ر :اتى ااشرول اار ،ل الألصحابه ،من هلا ااكَاب.
( )1الاه اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج411/1؛ ال الاه امحهلل ة ااىريهلل ،ج.444/1
( )1ابــن ا ــحاق ،ااىــيال ااري  ،ــجل الااغــا ي ،ب 414؛ المىــريهلل اإلمــار امحــهلل ،ج444 ،11/1؛
اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب 41؛
الاني ر :ع هللااعز ز ااعهمري ،اايفَ ،اإل سم جل عل ااعو ، ،ب .44

البعــهلل هجــرال اار ــ،ل  اىل ااهلل ريــجل الا ــَقرا ه بمــا هللعــه ااشــرو،ن
عاــب حااــه ،بــى وــاني،ا مهلل النيــه ال ــا الن اصــحابه اامــاير ن ،نياه ــأ عــن
ا َمرا االعَهللا عاب من ة مكجل ممن بقي من ااىـامل المـن زال هـا مـريمف
،ا من ااقرء ل ار من يهف.
الوانيــ ـ ااجــــرال اىل ااهلل ريــــجل مرحاــــجل يهلل ــــهللال ة ا ــــا قــــ،ال اامىــــامل
القري هللهف ااهللفاع عن اإل سر الاهاه.
الالاأ ف ن من ءرالل ب عجل ااعق جل ااعاني جل ((ابا عكف عاـب ان متريعـ،نيي ممـا
متريع،ن مريه نيىا وف الابريا وف)) ،انيما ب عجل ااهللفاع الاـ ،ا ى األمـر اىل قَـال،
الاــلاأ ا م ا ــعهلل بــن ا ال هــلا األمــر فحــهللث األنيوــا قــائسو اــف( :انيكــف
()4
ت ا ع،نيه عاب حرب األمحر الاأل  ،من اارياس).
وان األمر الاضـحأا ة مت ـز اارحاـجل اوهلل ـهللال بعـهلل ااجـرال ،الاـلاأ وـان
اامايرالن الاألنيوا عاب ا َعهللا تار ااَدح جل الاايفـهللا الاومـا ق ـى فرضـه،
هلل و،ن ااَ عاس عاب ع،اتقمف الامـ،ااف ،ومـا وانيـ قـر ل تـهلل م ت عـاس
اارحاجل ،ح ث انيزعا مشرو،ها وعيأا عريهللما عام،ا ب عـجل ااعق ـجل ،الحـاالا،ا
مري اار ،ل  من ااجرال ،ألنيما ة ااريما جل تعين ااوـهللار مـ هـتال ااـتمريل
اا اـــ،مل بعـــهلل تكـــ ،ن قـــ،تمف ،قـــال ـــــ تعـــاىل ـــــ ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ )
[األنييفــال] .الإل اومــف اامرحاــجل ااقا مــجل ة امــجل اإل ــسر المنــ ،قــ،ال ااىــامل
الااَب ذ اهللف األتى قال ـــ تعـاىل ـــ( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ) [احلا].
وـــان ااشـــرو،ن عامـــ،ن ان اار ـــ،ل 
( )4اني ر :ب عجل ااعق جل ااعاني جل ،من هلا ااكَاب.

قاتـــى ة مكـــجل ال

ـــرتمر

اصحابه بلاأ ،الان وان ة بعدـمف قـهلل ال ،الخو،صأـا بعـهلل ا ـسر عمـر 
ال ا ال اعـهللا هف ،الق،اـه(( :احاـ بـاهلل اـ ،قـهلل وريـا ثس ائـجل يـى ترورياهـا
()4
اكف اال تروَم،ها اريا)).
اإلتن بقَال ااشـرول اال (اومـا ) ومـا هـ ،موـ اك ءـرعي هـ ،تشـر
بانيي بري ااقرآن ،من اههللافه ااهللفاع عن اا اـ،مل ،الامسـاع ااريـاس وامـجل
احلق الااهلل ن يما من عَهللي عاب عاال اار ،ل  ،الميري عامـجل ااريـاس مـن
مســـاع وامـــجل ال ااـــه اال اهلل ،اال عَـــهللي عاـــب االطـــان ااىـــامل الحرمـــاتمف،
الاوما ا ت ذ بك،نيه ة ى اهلل الإلعس وامجل اهلل الة اه قهللر ااـال
الاارييفق الوى ءي .
قـــال ـــــ تعـــاىل ـــــ ( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ) [ااريىا ].
البعــهلل م ـهلل،ال مــن اال ــَقرا ة ااهلل ريــجل ،العريا ــجل اهلل بع ــا ه ااــتمريل ،الصــل
مــريمف الااَــزار بــرتمر اهلل الااكـ عــن ااقَــال ،نيــزل عاــب ــ،ل اهلل  آ ــاس
قرآني ـــجل ـــرتتن اهلل ف مـــا بااقَـــال قـــال ـــــ تعـــاىل ـــــ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
()4
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ) [احلا].
المن خسل اآل جل َدك ان اإلتن يا بعهلل مري  ،الان اإلتن ا ق ف ه فرن
الال اي ا  ،امنا ه ،مسا من اهلل  التَحهللث اآل جل ب،ض ،برتنيمف ام،ا،
وما تَدمن العهللأا صرحيوا من اهلل  بريورهف اله ،ااقا عاب تاأ ،اما
اني،اع اا اف االي تعرض،ا اه فمريه وما قال ــ تعاىل ــ( :ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
( )4اني ر :ا سر عمر بن اخل اب ،من هلا ااكَاب.
( )4الض ابن هشار ة ااىيال عري،انيأا خاصأا مساه :بهلل قَال ااشرول ،ج.114/4

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
اخرايمف الاف اا اف
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ) [احلا] ان
الااعهللا اايت يعا قر شأا المن تابعما يفعا،ن بااتمريل ما فعا،ا.
الماتا

ريَا عن هلا األمر؟ فمي ريجل ااَهللاف اا شري اايت عامما اهلل 

ة بين آ ر مريل اليهللالا عاب هله األ ن ،الهي حق قجل قائمجل اىل ان رث اهلل

األ ن المن عا ما قال ــ تعاىل ــ ( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)

[اا قرال].
التَ،اىل اآل اس عاب ني ه اَتوهلل ااَمكل اامتمريل الان اه معريأب الههللفوا

ه ،وما يا ة ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ )
[احلا].
وـــان اار ـــ،ل  عاـــف ان ااـــَمكل الاومـــا حيَايـــان اىل قـــ،ال ،الاىل
اعهللا ااريال بااهلل يجل األالىل ثف ااعَا الما رت ذ به.

القهلل نيزل بعهلل تاأ ق،اـه ـــ تعـاىل ـــ ( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ) [اا قرال].
الة هله اآل اس امر من اهلل  بقَال اال ن يفَري،ن اارياس عن ن اهلل.
اقهلل وان ااقَال اري اا اف الا ق االعَهللا  ،المن هريا نيزل ق،اه ــ تعاىل ــ:

(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ) [اا قرال].

الة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ) [ااريىا ].
اقهلل اص ح ح اال ،ل اهلل  مقاالمجل ااشـرم ،ما ـجل باومـا ديفم،مـه
ااشــامى العاــب ا ــه ااقَــال اامشــرول بعــهلل مرحاــجل اإلتن بااقَــال ،حَــب ان
وعيأا ممن اا ة ح اال اار ،ل  الة يته عري،ن اـلاأ دـا ـ،حي بغا ـجل
()4
اوما الااغا ي عاب ااىيال ااري  ،جل.
اقهلل وان ااشرو،ن قاتا،ن ااري  ،فاماتا ال قاتامف؟ قال ـــ تعاىل ــ:
(ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ) [ااَ،بجل].
الاــلاأ فقــهلل باغـ ــزالاس اار ــ،ل  ال ــرا اه مــا ز ــهلل عاــب ( )64ــَل
()1( )4
زالال ال ُر ِجل ،مريما ان عشرال زالال قا ها برييفىه ،قاتى ة ان مريما.
الهريــــام اخــــَسمل بــــل ااعامــــا ة ااعــــهلل ــــرتتي ة ااَيفر ــــق بــــل ااغــــزالال
الااىـــر جل )1(،اح انيأـــا ،اال احَىـــاب احلا ثـــجل ـــر ه اال ـــزالال ال اـ ـ ق ة القـــ،ع
احلهللث اصسو.
ان اوما الااغا ي ة ا ار اار ،ل  من اع ف ا اب ااَمكل ار ،ل
( )4ممــن اا ـ بمــلا ااعريــ،ان :ابــن ا ــحاق ،وَــاب ااغــا ي الااىــي؛ ابــن ابــي ء ـ جل ،وَــاب
ااغا ي؛ اا،اقهللي ،وَاب ااغا ي ،الاا با ي ة صـح حه( ،وَـاب ااغـا ي) ،الم ،ـب بـن
عرالال ،العرالال بن اازبي ال يهف.
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ــر :مرياقشــجل ااعــهلل مــن خــسل ااوــا اابَايفــجل عريــهلل :بر ــأ ابــ ،ما اــجل ااعمــري ،ااىــرا ا
الاا ع،ث ااري  ،جل ح،ل ااهلل ريجل المكجل ..ا جل نيقهلل جل ،ب .11
( )1بر ــأ ابــ ،ما ا ـجل ااعمــري ،ااىــرا ا الاا عــ،ث ااري  ،ــجل حــ،ل ااهلل ريــجل المكــجل ،ب 11؛ الاني ــر:
الا اس ابن ابـي ءـ جل ة وَابـه ااغـا ي ،حتـ عريـ،ان" :ة ـزالاس ااـري  وـف ـزا"،
ب.461

اهلل  ة ا امه الا اب ااقدا عاب ااشرم الاواها جل ،وما واني
اعهللا أا اسني سقجل ااكلى اايفَ ،اإل سم جل اايت وان اهف اههللافما مري
اا اف عن اارياس الاتاحجل اايفرصجل اف اىماع وامجل احلق م ااَرتو هلل عاب انيه
((ال اوراه ة ااهلل ن))

()4

الاا،عهلل برتنيه وما يا ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭡ

ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ) [ااَ،بجل].
القال ــ تعاىل ــ ( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [ااقو ].

القـــــال ـــــــ تعـــــاىل ـــــــ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ) [ااائهللال].

اله ،تشر ويفب به انيـه اقـر مـن ب ااعـاال ،التهوـر ة ااقـرآن ااكـر ف
دا

اال ااعشر ن مرال ،النيزا ف ـه احكـار حمـهلل ال

ـما اايفقمـا ال ـا س

عا ــه األمــجل ،القــهلل مت ــز اار ــ،ل  عــن مع ــف األني ــا ااىــابقل باومــا
الااغـــزالاس ال خ،اـــه برييفىـــه معـــا م جَايفـــجل التري مـــه الق ا تـــه اـــا بكافـــجل
ي،اني مــا )4(،الت

قــه ااجمــا ومــا ة ااشــر عجل اإل ــسم جل مُــنمل قــ،الس ال محــجلس
()1

العهللل الحر جل ة الق الاحهلل.

وما وان اا تدح اس الءمهللا بلا،ا انييفىمف الام،ااف ة

()1

ى اهلل.

( )4اني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج.144/4
( )4اني ر :خ اب ،حمم ،ء  ،اار ،ل ااقائهلل ،ل 4ــ بغهللا  :مكَ جل احل اال  ،4164ب .6
( )1وــ،ان :فــَك اهلل ،اار ــ،ل  قائ ـهللأا ااَــري ي الااَ ــق ،ترالــجل اال خــان حممــهلل عاــي ــــ
ااقاهرال :ا ااري ى 4141هـ ،ب .44
( )1اني ر :ق  ،حممهلل؛ زالاس ،ل اهلل  ال جى ااشمهللا  ،ااكَ جل ااعور جل 4141هـ.

الان ا ا بعض ااب ل ممن عَهللالن عاب ااىامل الا َبهللم،ا هلا
ااو اك ألعمال ايرام جل ،ف ن هلا اخل رت مريمف الحت ،ر اايفاه ف اال خ رت
ا َبهللامما ال عين قاهى اوما اإل سمي احلق قي عل ااعو،

الن

ا َعريا  ،الان تك،ن األمجل ياهزال ااهللفاع عن نييفىما مىَعهللال الاأ ،الفق ما
امر اهلل  الاال ه،ال الا َدعيف األمجل من ق ى اعهللائما ،اال ن ا ريا ة
ااعور احلاضر و

فعا،ا بااىامل ة وى مكان ،ان ااهللفاع عن ااهلل ن

المحا جل اا،طن ال باه امار األعهللا يز مما ءرع اهلل  ة ق،اه ــ تعاىل ــ:

( ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ) [احلا].
ف ري غــي اال نيريىــب هــلا اايفمــ،ر الانيــه ال هــر ع األعــهللا اال بــااق،ال الاومــا ،
فمجر توره رع اعهللا اإل سر.
ان ااكــعي ن حيــاالا،ن تشــ ،ه اايفمــ،ر اإل ــسمي ااجمــا الااوــاقه برتعمــال
ور،هــ،ا ف ــه ابريــا
خا يــجل عريــه ا ىــاب،ا هــلا اايفمــ،ر عــن األمــجل ،بــى دــا ِ
ااىـــامل دـــا ىـــمع،ن مـــن ال ـــائى اإلعـــسر مـــن بـــذ ب ريـــه البـــل االعَـــهللا
اال(اإل هاب).
ــ،ا ة تاــأ اإلعــسر ااعــااي ااــلي ب ــهلل انيوــا ا ــرائ ى ار بعــض ال ــائى
اإلعسر ااما،وجل بـرتم،ال مىـامل الت،يماتمـا
طــرق هــلا اا،ضــ،ع ب ر قــجل

ـهللر اعـهللا ه ،فقـهلل اوعـر مـن

ــهللر األعــهللا  ،ــاعهللهف ة تاــأ اعمــال بعــض

اايفَ،نيل اال ن عَهللالن عاب اارياس با ف ااهلل ن.
*****

عــرمل ااو ـ ار عريــهلل اهــى ااكَــاب ق ــى اإل ــسر ،المــا ــزال وــلاأ عريــهلل
بعدمف م حتر يفمف ة و يف َه المهللته عن مـا يـا هف مـن ءـر عجل اصـسو ،مـ
الي ،بق جل من بعض ااشعائر اارت جل بااو ار ((اـا قِـ ِهللرُ ااـري  اىل ااهلل ريـجل
اليهلل اا م ،وـ،م،ن عاءـ ،ا فىـ ا،ا عـن تاـأ فقـاا،ا :هـلا هـ ،اا ـ،ر ااـلي
ا مــر اهلل ف ــه م ،ــب البــين ا ــرائ ى عا ـب فرعــ،ن الاــن نيوــ،مه تع مأــا اــه
فقال

()4

،ل اهلل  ان االىل د ،ب مريكف ثف امر بو،مه)).

الة ءع ان من ااىريجل ااعاني جل من هجرال ااو يفب  نيزل فرن ااو ار

عاب ااىامل ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ) [اا قرال]،
فرتص ك اارون ااراب من ا وان اإل سر.
الا ت

احكار وعيال بااو،ر التشر عاته ،بعهلل ان صا

ا وان اإل سر ،النيزا

وريأا من

عهلل من اآل اس عن ااو ار مريما ق،اه ــ تعاىل ــ:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب مرياق األنيوـا  ،بـاب ات ـان اا مـ ،ااـري  حـل قـهللر
ااهلل ريجل ،ج.461/1

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ) [اا قرال].
وما ت تاأ تشر عاس ة خ،ل ااشمر الخراليـه ،الت عـه ع ـهلل اايف ـر الاـه
احكامــه ،الاصـ ك حتــري ااشــمر الصـ امه عــل ااعوــ ،اإل ــسم جل اىل اا ــ،ر
احلاضــر مــن اهَمامــاس ااىــامل ،الاص ـ ك ااوــغا الااك ــا مَمــ،ن بمــلا
ااشمر ااكر ف ال ق م،ن اـه ءـعائره اخلاصـجل ،مـن ااوـ ار الااق ـار ال كعـرالن
ف ـــه اعمـــال ااـــل الاا اعـــاس الااوـــهللقجل ،الاايفـ ـ ف ـــه ااكـــعي مـــن ااكَـ ـ
الااهلل الس الاألعمال ااعام جل الااهلل ا اس اابَايفجل اىل اا ،ر احلاضر.
القهلل اق ن ءـمر ااوـ،ر بريـزالل ااقـرآن قـال ـــ تعـاىل ـــ ( :ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ) [اا قـــــــرال]،
الالاأ وان اار ،ل  كعر من تسالال ااقرآن خو،صأا ة مدان ،ومـا
وان  عَكـ ف ـه ،اليـا س ة االعَكـامل احكـار التشـر عاس جَايفـجل
ات

()4

به.

ومــــا اقــ ـ ن ب،يــــ ،ا اــــجل ااقــــهلل  )4(،ف ــــه ( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)
[ااقــهلل ] ،فكانيــ األمـــجل تَحــرى هـــله ااا اـــجل باألعمــال ااوـــاحلجل مـــن ااق ـــار
الااوهللقجل الااواجل الاالعَكامل.

( )4اني ر :صح ك اا با ي ،اب،اب االعَكامل ،باب االعَكامل ة ااعشر األالاخر ،ج.411/4
( )4ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4441/4

البااَــااي وــان ااو ـ ار قر ريأــا ااق ــار التــسالال ااقــرآن ،الصــا مدــان ءــمر
اا اعاس الااقرباس الااوهللقاس ال ائر اعمال ااـل اخلـياس ،ال ـ ى وـلاأ
عريهلل امجل اإل سر اىل ان رث األ ن المن عا ما.
المــن راق ـ حــال ااىــامل ة مدــان ،المــا

ــرا عا ـ مف ف ــه مــن تغ ـ ي

الصس فر ي الالاعي الع ا البلل هلل م اهم جل هله ااشعيال ة ح اال األمجل.
*****

واني ق اجل ااىامل ق ى ااجرال البعهللها م اءرال قاه ب

ااقهللس .الة

ءع ان من ااىريجل ااعاني جل من ااجرال صرمل اهلل ق اجل ااىامل من ااىجهلل

األقوب اىل ااىجهلل احلرار )4(،ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ) [اا قرال].
القهلل حاالل م ،المن عاب ءاواَمف فَريجل ااىامل عريهلل حت ،ى ااق اجل،

فىماهف اهلل  ااىيفما  ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [اا قرال].

القهلل اءا  اىل امَحان مير به ااىام،ن ،اله ،ات اع اار ،ل  من

عهللمه ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ) [اا قرال].
القهلل مك ااىام،ن بيفدـى اهلل ،فقـهلل ال ان االل صـسال صـسها

ـ،ل اهلل

اىل ااىجهلل احلرار دكجل هـي صـسال ااعوـر ،الصـاب معـه قـ،ر ،فبـرج يـى
ممــن وــان صــاب م ـ اار ــ،ل  قــاه مىــجهلل األنيوــا  ،فمــر عاــب اهــى
ااىجهلل الهف اوع،ن فقال :اءمهلل باهلل اقهلل صا

م ااري  قِ ُـىُ مكـجل،

( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،عريــ،ان" :صــرمل ااق اــجل اىل ااكع ــجل" ،ج646/4؛ الابــن وـعي،
عري،ان "حت ،ى ااق اجل" ،ج.114/4

فــهللا الا وم ـا هــف قِ ُ ـ ُى اا ـ )) )4(،العــرمل مىــجهللهف ،المــا ــزال اىل اا ــ،ر
()4

احلاضر ،دىجهلل ااق اَل ،اله ،احهلل اءمر مىايهلل ااهلل ريجل اا ،ر.

القهلل حاالل م ،اثا ال اايفَريجل بَىا اف عم،ن ماس ق ى حت ،ى ااق اجل الصسته
واما اىل ااىجهلل األقوب ،فجا اار ة ااقرآن وما تورنيا

ابقوا:

(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ) [اا قرال].
ال

تكَ

اآل اس بلاأ ،بى اءا س اىل عاف اا م ،بملا األمر ،الانيما

ق اجل اامىامل برتمر اهلل الم عاممف بلاأ ،فقهلل عانيهللالا الولب،ا ( :ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ) [اا قرال].
وما اوهللس اآل اس خسمل م ،ااىَمر اامىامل ة ااق اجل الة يها،

ممما واني األ اجل( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖ) [اا قرال] .الاوهللس اآل اس عاب ااَ،يه بااق اجل اا

احلرار

ة وى مكان.
( )4اني ــر :اا بــا ي ،صــح حه ،وَــاب ااوــسال ،بــاب ااَ،يــه اــ ،ااكع ــجل ح ــث وــان،
برقف111 ،111 :؛ تيفىي ابن وعي ،ج.446/4
( )4اني ر :ع هللااعز ز وعكي ،اجملم،عجل ااو ،ال ألءمر معا ااهلل ريجل ااري ،ال ،ج.414/4

الامر ااق اجل ا ق ه ريأا عريهلل ااىامل ،فعل ااعو ،الاألماون

َمهللالن ة

مَابعَما المعرفجل اليمَما ق ى اي صسال ،الااىافر ة اا اهللان اابَايفجل
حما

هلل

ااوسال ة ااىايهلل م،يمجل اىل ااق اجل اايت امر اهلل بما ( ،ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ) [اا قرال].
الالاأ فيفي ااعور احلاضـر مـهلل اإلءـا ال اـا ة ـرمل بعـض اايفريـا ق البعـض
اا ــــا اس ال يهــــا ،ة ااعــــا اإل ــــسمي الخا يــــه ،الصــــا س ااق اــــجل ءــــعا أا
اامىامل الم ا أا اـف ة وـى مكـان الااىـافر اىل ـي ااـ س اإل ـسم جل قـهلله
حيمــى ب،صــاجل خاصــجل اَحهلل ــهلل ااق اــجل ،اال ىــرتل عــن االقاهــاس ،حَــب صــا س
بعض اايفريا ق ة اا س

ي اإل سم جل حتهلل ااق اجل اامىامل ة ااغـرمل بعسمـاس

خاصجل ،الاءَمر ااىام،ن ة ااعا بمـلا األمـر حَـب صـا س ااكع ـجل ءـعا أا اـف
المت زالا ب،حهللال ااق اجل من اي مكان ة ااعا  ،فكاني مَابعـجل اا،اق ـ ااوـسال
الاا،يمـــجل (ااق اـــجل) مم ـــزال اامىـــامل عـــن يهـــف فعريـــهلل ااىـــاف اا،قـ ـ الاومـــجل
مرت ان بااوسال اما مكان ة ااقا .
*****

تَ،قــ قــر ل عــن اتى ااىــامل بعــهلل هجــرتمف اىل ااهلل ريــجل ،فكانيــ
حتـ ق بعدــمف ة مكــجل ،التمــهلل األنيوــا المتــريعمف مــن اا،صــ،ل اىل مكــجل،
التتتي من ق ة ا هلل مف ،الالصا تمهلل هللاتمف اامماير ن ة ااهلل ريجل ،ح ـث
اخَ ــامل بعــض ممــايري مكــجل مــن ااهلل ريــجل )4(،الوــاني،ا عاريــ،ن البا ــَمرا
تمهلل هللهف اار ،ل  ،الوى من َ عه.
الة هله اا رالمل نيزل اإلتن بااقَال ،الت ا األمر اإلعهللا دا ة تاأ مـن
قم ــز ااــرييفق الااىــس الااــهللالاب الااَــهلل

الااعا،مــجل .ثــف بــهللاس االني سقــجل اــا

()4

عرمل بااىرا ا الااغزالاس ااري  ،جل.

ال اق ا ف ااغزالال عاب اوـ ل ااـلي قـ ،ه اار ـ،ل  برييفىـه ،الااىـر جل
()1

عاب او ل ااري ،ي االي ىيه ااري  ال ق ،ه احهلل ااوحابجل .

الوــان ااعــهللا الاض ـحأا مــن قــر ل اامىــامل ،البااَــااي ف ـ ن ااىــامل
قيف،ا مكَ،ة األ هللي ،وما اضرس قر ل بااىامل المواحلمف فقهلل ـعب
ااىام،ن بعهلل اإلتن بقَااف اىل ضرب موـاو قـر ل ،ح ـث وانيـ قا تمـا
متــر بــااقرب مــن ااهلل ريــجل ،فاخَــا ااىــام،ن تمهلل ــهلل طــرق قــا تمف الااَد ـ ق
عاــ مف ،الاءـــعا قـــر ل بقـــهلل ال ااىـــامل عاـــب ااَوـــهللي الااريـــاال ال الاإلضـــرا
برتعهللائمف.
( )4اني ر :قوجل اخَ امل ع اش بن ابي ب عجل ،ة م،ض،ع ااجرال من هلا ااكَاب.
( )4الض ـ اا بــا ي ة صــح حه بابأــا مســاه "بــاب وــف ــزا ااــري  ،"التاــأ ة آخــر وَــاب
ااغا ي ،ج.411/1
( )1اني ــر :بر ــأ ابــ ،ما اــجل ااعمــري ،ااىــرا ا الاا عــ،ث ااري  ،ــجل ،ب 11؛ ااز قــانيي ،اا،اهــ
اااهللني جل ،ج.111/4

الواني ـ ااىــرا ا اعــهللا أا عىــكر ًّا المريــاال اس تهلل

ــجل وريــهلل اار ــ،ل 

اضافجل اىل اههللافما احملهلل ال ة ح ريما.
ومــا وانيـ ة اا،قـ نييفىــه اءــغاالو عما ًّــا ااشـ اب الااريــال الطــاقَمف،
الخو،صأا ااماير ن اال ن الصا،ا ااهلل ريجل الا ق ا عدمف عمى حمهلل شغامف،
اضــافجل اىل تــهلل

ااقــا ال مــريمف الااعامــجل عاــب األعمــال ااعىــكر جل ،الااوــل

الااىيفر الااَحمى الااقَال الاال َعهللا اه.
*****

()4

تعــهلل ااىــرا ا الااغــزالاس ااىــابقجل اغــزالال بــهلل ااكــلى ــرا ا االا ــجل اعق ـ
اإلتن بااقَـــال ،ال
الحترواس حمهللال ال

َدـــك ف مـــا تيفـــ،ق ااىـــامل الوانيـ ـ مريـــاال اس تهلل
ق

ـــجل

زالال بهلل  ،المن اهمما:


حهللث ة ءمر ء،ال من ااىريجل األالىل مـن ااجـرال ااري  ،ـجل بعـهلل ـ عجل اءـمر
مــن هجــرال ااــري  ،عقــهلل

ــ،ل اهلل  االل اــ،ا و ـ ل ا ــسمي بق ــا ال

محزال بن ع هللاا ا  الوان ق،امه ااماير ن  )4(،القهلل ء

ـ،ل اهلل

 او ـ ل برييفىــه ،الوــان هــهللمل او ـ ل اع ـ ان عــي اقــر ل قا مــجل مــن
ااشار اىل مكـجل ،ف مـا ثس ائـجل يـى مـن قـر ل ،مـريمف ابـ ،يمـى (عمـرال بـن
هشــار) ،الق ــى وــاني،ا اقــى مــن تاــأ ،القــهلل ت،يــه محــزال ي شــه اىل نياح ــجل
ااعــ

مريـــاطق يم ريـــجل ،ال تقــ اي معروـــجل بـــل اا ـــرفل ،ح ـــث حـــرب

(جمــهللي بــن عمــرال اومــين) احــهلل عمــا يم ريــجل عاــب احلجــز بــل اايفــر قل،
الوان حر وأا عاب حايفه م قر ل العاب م،ا عجل ااري  ،الانيوـرمل محـزال
بن ع هللاا ا  ال

قاتى ،الاعى ة عهللر الي ،قَال بـل اا ـرفل موـاحجل

اامىــامل ،ح ــث توــر ان جمــهللي بــن عمــرال اومــين قــهللر عاــب ااــري  ة
()1

ااهلل ريجل فرتيا ه.

( )4اني ر :بر أ اب ،ما اجل ااعمري ،ااىرا ا الاا ع،ث ااري  ،ـجل حـ،ل ااهلل ريـجل المكـجل ..ا ـجل نيقهلل ـجل
حتا ا جل ــ ااهللمار :ا ابن او ،ي 4141هـ؛ عما ااهلل ن خا ى ،ا جل ة ااىيال ،ب.411
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ــر :اا ــلي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ب 441؛ ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج414/4؛ الاني ــر:
امحهلل بن حممهلل األمل ااشريق ي ،اا ع،ث الااغزالاس ااري  ،جل ،ب .41

الهلا ا ى عاب حىن تعامى ااىـامل التقـهلل رهف ازعمـا ااري قـجل ،التقـهلل ر
م،قيفه ة احلجز بل اا رفل المري ااقَال ،الاعـى اا،قـ اث ـ اـه اايفـرق بـل
ا،م ااىامل ال يهف.


ابن عفِّ

،ل اهلل  احهلل ءمهللا بـهلل بعـهلل تاـأ )4(.وانيـ ة ءـمر ءـ،ال

من ااىريجل األالىل من ااجرال ااري  ،جل.
ا ـــاه  عاـــب اس يــ ل ق،امـــه ـــاني،ن يــسو واـــمف مـــن اامـــاير ن
 )4(،العقـــهلل اـــه  اـــ،ا أ ابــ ض ،الوانيــ اليمَـــه نيـــ،احي ابــ  )1(،اق ــ
اا ر ق عاب عي اقر ل وـان ق ،هـا ابـ ،ـيف ان بـن حـرب ،المعـه عكرمـجل
ابــن ابــي يمــى ،عاــب مــا قــا ب ااــائَل مــن يــال قــر ل ،التريــاالش اا رفــان
الترام،ا بااري ال ،ال

ق قَال م اءر بل اا ـرفل ،القـهلل وـان ـعهلل بـن ابـي

القاب رمـي ا ـممه بلاعـجل ممـا يعاـه وـ
فكان االل من مب ممأا الا اق مأا ة

عـهلل أا مـن ااشـرول يـرا ،
()1

ى اهلل.

الوان ة قافاجل ااشـرول عَ ـجل بـن ـزالان ااـا نيي ،الااقـهللا بـن عمـرال،
الوانيا مىامل ،فيفرا من قر ل الااَحقا برتصحاب

()1

،ل اهلل .

( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.146/4
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )1توــر ابــن هشــار ان اليمــَمف ثري ــجل ااــرال مــا باحلجــا  ،ج114/4؛ الاني ــر :ــاق،س احلمــ،ي،
معجف اا اهللان ،ج11/4؛ العري،ان اا  .بر أ اب ،ما اـجل ،ـر جل ع ـهللال بـن احلـا ث اىل ابـ ،
اني ر :ااىرا ا الاا ع،ث ااري  ،جل ح،ل ااهلل ريجل المكجل ،ب .11
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )1اني ر :ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج.1/4



يف ءــمر تي ااقعــهللال مــن ااىــريجل األالىل مــن ااجــرال عقــهلل

ــ،ل اهلل  اــ،ا

اىعهلل بن ابي القاب  ة عشر ن يسو محى ا،ا ه ااقـهللا بـن عمـرال حا ـ
بــين هــرال )4(.القــهلل حــهلل اــف  هــهللفوا قافاــجل اقــر ل ،الامــرهف ان ال َجــاال الا
اخلــرا الهــ ،الا س و ـ ة اوحيفــجل )4(،فامــا الصــا،ها اليــهللالا ان قافاــجل قــر ل
اال الا ما امرهف

قَمف ،فاف

،ل اهلل  ،الوـان ـعهلل بـن ابـي القـاب
()1

المن معه ىيالن بااا ى ال كمري،ن بااريما امعانيأا ة ااىر جل الااَبيفِّي.


بعث

()1

،ل اهلل  ع هللاهلل بن يحل  ة ر جل اىل لاـجل المعـه ـاني،ن
()1

من ااماير ن.

الحهلل اه اليمـجلو ،الاع ـاه وَابأـا ،الامـره اال يفَحـه اال بعـهلل ان ىـي ـ،مل
ة اا،يمجل اايت حهلل ها اه .البعهلل مىيال ،مل ني ـر ع ـهللاهلل بـن يحـل  ة
وَــاب ااــري  ف ـ تا ف ــه(( :اتا ني ــرس ة وَــابي هــلا فــامض حَــب تريــزل
()6

لاجل بل مكجل الاا ائ ف صهلل بما قر شأا التعاف من اخ ا ها)).
فاما قرا ااكَاب قال :مسعأا الطاعـجل ـا

ـ،ل اهلل ،ثـف اخـل اصـحابه دـا

( )4اني ر :ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج.1/4
( )4ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.41/6
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج644/4؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج44/4؛ ابــن ــعهلل ،اا قــاس
ااكلى ،ج 1/4؛ بر أ ابـ ،ما اـجل ااعمـري ،ااىـرا ا الاا عـ،ث ااري  ،ـجل حـ،ل مكـجل الااهلل ريـجل،
ب.411
( )1لاــجل :اا ماني ــجل م،ضـ عاــب بعــهلل ا اــجل مــن مكــجل .اني ــر :بر ــأ ابــ ،ما اــجل ،ااىــرا ا الاا عــ،ث
ااري  ،جل ،القهلل الض ص ،ال اا،ا ي ،ح ث القع احهللاث ااىر جل ،ب .11
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.644/4
( )6ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.644/4

امـــر بـــه

ـــ،ل اهلل  ة وَابـــه ،التوـــر اـــف ان

ـــ،ل اهلل  نيمـــاه ان

ىَكره احهللأا من اصحابه ة ااىي معه القال اف(( :من وـان مـريكف ر ـهلل
ااشما ال ال ر

ن ألمـر
بما ف ري اق ،المن وـره تاـأ فاييـ  ،فرتمـا انيـا فمـا ٍ

،ل اهلل  ،فمدب المدب معه اصحابه

()4

َبا مريمف احهلل)).

الالاصى ع هللاهلل بن يحل  المـن معـه مـن اامـاير ن اا ر ـق اىل لاـجل،
عهللا عَ جل بن زالان ال عهلل بن ابـي القـاب اااـل ن اضـس بعـيأا امـا ،فانييفوـس
()4

عن او ل ،حبعأا عن اا عي.

الالصى ع هللاهلل بن يحل  لاجل ااكان ااىَمهللمل برتمر اار ،ل ،
فمرس بمف عِيه اقر ل حتمى ا مأا ال ب أا ،القا ال اقر ل من اا ائ  ،ف ما
عمرال بن احلدرمي الععمان الني،فى الابريا ع هللاهلل بن ااغيال ،الاحلكف بن
و ىان من م،ااي ااغيال ،الواني،ا ة آخر ،ر من ي  ،اله ،احهلل األءمر
احلرر عريهلل ااعرب .التشاال س ااىر جل ة قَااف من عهللمه خش جل ااقَال ة
األءمر احلرر ،الة اا،ق نييفىه خش،ا ان تهللخى ااعي ة حهللال احلرر الهف
بااقرب من مكجل ،اال ان تقابامف قر ل بمج،ر معاوق ،فا َقر امرهف
عاب مقاتاجل قافاجل قر ل ،الاالع،ا ااقَال ،فَمكري،ا من قَى ع هللاهلل بن
احلدرمي )1(،ال ِا ملرُ يالُ ،الفِر ،ااراب ه ،فا َاق،ا ااعي الاأل ي ن اىل
ااهلل ريجل ااري ،ال ،فاما الصا،ا ااهلل ريجل تكاف اارياس عن قَااف ة ااشمر احلرار
فقال (( :ما امرتكف بقَال ة ااشمر احلرار)) فرت قِذ ة هلل ع هللاهلل بن
يحل المن معه من ااىر جل ال ري،ا انيمف هاك،ا ،الاءَهلل تعري اخ،انيمف من
ااوحابجل  اف ،الاخل ااريافق،ن الااشرو،ن رالي،ن الاأ ،الءري،ا محاجل
( )4ااوهلل ااىابق.
( )4ابن هشار ،ج644/4؛ ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج.411/1
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج641/4؛ حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.441/4

عاب ااىامل ،الانيمف ا َحا،ا األءمر احلرر .الة هلا اا رالمل ااوع جل عاب
اصحاب ااىر جل نيزل عاب اار ،ل  ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [اا قرال].
القهلل نر، ،ل اهلل  ال ر ااوحابجل بمله اآل اس الانيكشـ عـن ع ـهللاهلل
ابــن يحــل الاصــحابه مــا وــاني،ا شــعرالن بــه مــن ــف )4(،فقـ ض اار ــ،ل 
ااغري مــجل الصــرفما ة موــرفما ،الامىــأ باأل ــي ن حَــب عــا ــعهلل بــن ابــي
()4
القاب العَ جل بن زالان اىل ااهلل ريجل فق ى فهللا األ ي ن من قر ل.
الوانيـ ااغري مــجل الفــهللا األ ــي ن مــن االل مــا وىـ ه ااىــام،ن مــن ريــائف
قــر ل ،وانيـ هــله ااىــر جل مــن اخ ــر ااىــرا ا عاــب قــر ل ،ح ــث ق عـ
الهــهلل س اا ر ــق ب ــريمف البــل اا ــائ الهــي اقــرب ااــهللن اىل مكــجل ،البااَــااي
ءــعرالا بقــ،ال ااىــامل الخ ــرهف عاــب قــا تمف ة حم ـ ذ مكــجل نياه ــأ عــن
طر ق ااشار.
من ااسحظ ان تاأ ااىرا ا األالىل وان عما يريهللها ااماير ن المع ممف
من قر ل القا تما يال من قر ل مـن اقـرب ااريـاس اىل ااـري  ،الت،يمـ
ا ضرا بق،افى قر ل ااَجا جل الااَد ق عاب قا هـا ال يااـا ،الهـف ااـل ن
آتالا ااماير ن الاخري،هف من ا هف بغي حق ال
( )4ابن وعي ،تيفىيه ،ج.414/4
( )4ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.416/4

،ا عاب امـ،ااف ال ال هـف،

()4

ف ا اامايرالن بااشا وجل ،الواني،ا عما تاأ ااىرا ا.

ان ااــل ن ءــا و،ا مــن ااىــامل ف مــا وــان باخَ ــا هف ،ال
مــريمف عاــب ااشــا وجل ،باإلضــافجل اىل ان األنيوــا

ــل احــهلل

ش ـ و،ا ف مــا ة هــله

اارحاــجل ،الاعــى اار ــ،ل  ا ا اءــغال اامــاير ن ااــل ن تزا ــهللس اعــهللا هف،
الة اا،ق نييفىه تهلل مف التعر يفمف باا رق الاارياطق احمل ـجل بااهلل ريـجل ااريـ ،ال،
الاايت دا واني يهلل هللال عاب بعدمف.
ومـا ان األنيوــا مشــغ،ا،ن دــزا عمف الاهاـ مف ،الة اا،قـ نييفىــه َ،اــ،ن
ااــهللفاع عــن ااهلل ريــجل العــن

ــ،ل اهلل  ف مــا ،ترييف ـلأا اعمــهلله معمــف ة ب عــجل

ااعق جل ااعاني جل.
الال ءـــأ ان هـــله ااىـــرا ا قـــهلل اوىـ ـ

ااشـــا ول ف مـــا قـــ،ال التـــهلل أا

الحتم ـسو ،المعرفــجل بــاا رق الااق ائــى الا ــَعهللا أا نييفى ـ ًّا العىــكر ًّا اشــا وجل
اار ،ل  ة زالاته.
القهلل حقق ماحأا ة ا َمهللامل ق،افى قر ل ،الاءعا ها باخل ر االي
ت،ايمه البقهلل ال ااىامل عاب ااَعرن اف وما تَعرن قر ل اامىامل
الااق مل دكجل الاال ن ميرالن بما ،الحتاالل فَريَمف عن ريمف ،وما اءا س
اآل اس ااقرآني جل قال ــ تعاىل ــ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ)
( )4اني ر :عما ااـهلل ن خا ـى ،ا ـجل ة ااىـيال ،ب 411؛ بر ـأ ابـ ،ما اـجل ،ااىـرا ا الاا عـ،ث
ااري  ،جل ح،ل مكجل الااهلل ريجل ،ب .64

[اا قرال].
القــهلل حوــا بعدــما قــرب مكــجل ف مــا ب ريمــا البــل اا ــائ البعدــما اىل
ااىاحى رب المشال مكجل ،الة وى تاأ تمهلل هلل م اءر اكجل الاخملـلٌ اا ـرق
ااَجا جل اايت تىاكما ،الاحاطجل دكـجل مـن وـى مكـان ،الخو،صأـا مشـاالو
الءرقوا ال ربأا.
*****

ق ــى ــزالال بــهلل ااــيت تعــهلل فرقانيأــا الفاصـسو بــل وــعي مــن األحــهللاث ة ااىــيال
ااري  ،ـــجل ،بـــى ة ااَـــا

ااعـــااي واـــه قـــار اار ـــ،ل  بغـــزالاس مَعـــهلل ال قا هـــا

برييفىه ،باإلضـافجل اىل ااىـرا ا ااـيت بعـث عاـب ا ـما مـن قا هـا ااوـحابجل ،
الواني اههللافما ة هله اارحاجل مَقا بجل ،ح ـث تروـز عاـب ق ـ قـا ال قـر ل
اىل اخلــا ج الااَعــرن اق،افاــما ااَجا ــجل ال يااــا ،الاءــعا قــر ل بقــ،ال ااىــامل
القهلل تمف عاب ااهللفاع عن انييفىمف ،بى ا َعا ال ما اخل من ام،ااف ة مكجل.
()4

التىــمب (بــ،ال)( )4ة ءــمر صــيفر مــن ااىــريجل ااعاني ــجل مــن ااجــرال بعــهلل قرابــجل
اثـــين عشـــر ءـــمرأا مـــن هجـــرال اار ـــ،ل  .القـــهلل محـــى اـــ،ا ه  محـــزال بـــن
()1

ع هللاا ا .

القهلل عل  عهلل بن ع ا ال اميأا عاب ااهلل ريجل اثريا

ابه.

الخــرج باامــاير ن ،الوانيـ اليمَــه  اعـ ان عــي اقــر ل ،الهــي متــر
نياح جل ي ى ض،ى( )1من ا يم ريجل.
( )4األب،ا  :قر جل من اعمال اايفرع بااهلل ريجل ،ت عهلل عريما ثسثـجل العشـرالن مـ سو؛ اني ـر :ابـن هشـار،
ااىيال ااري  ،جل ،ب  ،114هامل قف.4 :
( )4ي ـــى وم ريـــجل نياح ـــجل ي ـــى ضـــ،ى ااشـــم ،قـــرب ري ــ (اا كـــري ،معجـــف مـــا ا ـــَعجف،
ج)411/4؛
اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.141/4
( )1اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116/4
( )1ض،ى :ي ى ة تمامجل احلجا ني،احي ري عاب ا اجل مريما الا ا َل من اا حـر ال ـ ا ـال مـن
ااهلل ريجل( ،اا كري ،معجف ما ا َعجف ،ج.)611/4

الوان قائهلله عي قر ل ام جل بن خا  ،اله ،من اوعر قر ل عـهللا ار ـ،ل
.
ال اق اار ،ل  و هللأا الال قَاالو ،الاثريا ااغزال اقـي  بـين ضـمرال مـن
بين ع هلل مرياال العقهلل معمف عمهللأا يـا ف ـه(( :بىـف اهلل هـلا وَـاب مـن حممـهلل
،ل اهلل  ا ين ضمرال برتنيمف آمري،ن عاب ام،ااف الانييفىمف الان اـف ااريوـرال
عاب من اممف ،اال ان حيا ب،ا ة ن اهلل عا مف بـلاأ تمـجل اهلل التمـجل ـ،اه
()4
الاف ااريور عاب من بر مريمف الاتقب)).
الهريام من رى ان األب،ا الب،ال زالتان مرييفواَان ة من مَقا ب )4(.القـهلل
ي اار ،ل  ااوا بعهللها اق و هللأا.
()1

اله ،م،ضـ ة نياح ـجل ري ـ ـرب ااهلل ريـجل ،مـ،طن اـ ين مـهللجل ،الخـرج اا مـا
،ل اهلل  ة م َل من اصحابه ،المحى ا َـه عمـه محـزال بـن ع ـهللاا ا
 ،الوــان خراليــه ة الــا ى األالىل مــن ااىــريجل ااعاني ــجل مــن ااجــرال )1(،ال
كرُهمل احهللأا اابرالج معه.
ه ْ
الوان ههللمل ااغزالال عي ضبمجل اقر ل ،العـ ف مـا ااكـعي مـن ام،ااـا
الوانيـ مَ،يمــجل اىل ااشــار ،القــهلل اال ابــن هشــار تيفاصـ ى ق قــجل عــن طر ــق
ااغزالال ،الما مر به ،ل اهلل  مـن م ـاه )1(،القـهلل فاتَـه  ااقافاـجل ،الالصـى
( )4حممهلل مح هلل اهلل؛ اا،ثائق ااى ا جل ااعمهلل ااري ،ي الاخلسفـجل ااراءـهللال ،ب  464الث قـجل قـف:
411؛
الاني ر :امحهلل ااشريق ي ،اا ع،ث الااغزالاس ،ب .14
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111 ،114/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4

مرياطق بين مهللجل الهف حايفـا بـين ضـمرال فـ،ا عمف  القـهلل ال توـر ااغـزالال
ة صــح ك اا بــا ي )4(.الاعــى هــله ااغــزالال مَهللاخاــجل م ـ ــزالال بــ،ال اال األبــ،ا
()4
مقرالنيجل احهللهما باألخرى.
()1

عريهلل قهللالر اار ،ل  من زالال ااعشيال برت ار ا ا ور بـن يـابر اايفمـري
عاــب اا،اءــي ااــيت
النيم مــا ،فبــرج

()1

ــرج مــن ااهلل ريــجل اارعــي خا يمــا ،التىــمب ( ُــرحأا)،

ــ،ل اهلل  ــر عأا ة اثــره المعــه الاعــجل مــن ااىــامل،

المحى ا،ا ه عاي بن ابي طاا  ،الحلق  بكر بن يابر اايفمـري اكريـه
فاته ،الالصى  اىل يف،ان نياح جل بهلل ثـف يـ اىل ااهلل ريـجل ،القـهلل ا ـاف وـر
()1

بعهلل تاأ الحىن ا سمه الياههلل م اار ،ل  ،الا َشمهلل ة فَك مكجل.

القهلل تورس بعض ااَيفو سس اارت ـجل بمـا ،المريمـا مـا ال  ،عـن ـعهلل بـن
ابي القاب  ،قال :اا قهللر

،ل اهلل  اىل ااهلل ريجل يا س يم ريجل ،فقااـ :

انيــأ قــهلل نيزاـ بــل ا مرنيــا ،فــرتالثق اريــا حَــب نيرتمريــأ الترتمريريــا ،فــرتالثق اــف الاــ،
ىام،ا ،ف ععريا

،ل اهلل  ة ي الال نيك،ن مائـجل ،الامرنيـا ان هنيغِـيُ عاـب

حي من وريانيجل اىل يري يم ريجل ،قال :فرت رنيا عا مف الوـاني،ا وـعيأا ،فاجرتنيـا
اىل يم ريجل فمريع،نيا القاا،ا :اِفُ تقاتا،ن ة ااشمر احلرار؟ فقاريـا :امنـا نيقاتـى مـن
اخريريا من اا اـهلل احلـرار ة ااشـمر احلـرار ،فقـال :بعدـريا اـ عض :مـا تـرالن؟
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/4
( )4اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.164/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج644/4؛ ابن عهلل ،ج .1/4ال يف،ان الا ي معرالمل ني،احي بهلل .
( )1ااىُر  :اااء جل اايت رج اامرعب( .اازب هللي ،تاج ااعرالس ،ج.)461/4
( )1اني ر :ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.414/1

فقاا،ا :نيرتتي

،ل اهلل  فريبله ،القال ق،ر :ال ،بى نيقـ ف هاهريـا ،القاـ انيـا

ة انيــاس معــي :ال بــى نيــرتتي عــي قــر ل هــله فريوــ ما ،فاني اقريــا اىل ااعــي
الوــان اايفــي ات تام (مــن اخــل ء ـ أا فمــ ،اــه) فاني اقريــا نياــي ااعــي ،الاني اــق
اصــحابريا اىل ااــري  فــرتخلاله اخلــل ،فقــار د ـ انيأا حممــرًّا ا،نيــه الاليــه،
فقال" :ته َف من عريهللي ال عأا الي َف مَيفرقل ،امنا اهاأ من وـان قـ اكف
اايفرقـــجل ،ألبعـــعن عاـ ـ كف يـ ـسو اـ ـ ق خبيوـــف ،اصملـ ـ ُرُوف عاـــب اوـــ،ع
الااع ــل" ،ف عــث عا ريــا ع ــهللاهلل بــن يحــل األ ــهللي ،فكــان االل امــي ة
()4

اإل سر.

*****

( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب  414ــ 411؛ القهلل احلق خل عهلل بن ابي القـاب ،بعريـ،ان ـزالال
بهلل األالىل.

()4

تعهلل هله ااعروجل اءمر ااعا م ة ااَا اإل سمي عاب اإلطسق ،ح ث
مساها اهلل ، ر اايفرقان ،ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ) [األنييفال].
الال انيما االو ،ال ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ) [ااهللخان].
المن ا ابما ان ،ل اهلل  وان ََ اخ ا قر ل ال ب بمف ،القـهلل
آتاله الاخريــ،ه الاصــحابه مــن ــا هف ،ال ـ ،ا عاــب امــ،ااف ال ــجري،ا بعدــمف
العــلب،هف ،فعاــف  ان ع ـيأا اقــر ل قــهلل قــهللم مــن ااشــار ة طر قمــا اىل
مكــجل ،الهــي بــااقرب مــن ااهلل ريــجل ،فريــهللب اار ــ،ل  مــن وــان حاضـرأا مــن
ااوـــحابجل اابـــرالج معـــه" )4(،الخـــرج معمـــف عاـــب عجـــى الن ا ـــَعهللا مىــ ق،
الوــان وــح ه ( بدــعجل عشــر الثس ائــجل)( )1ي ـسو اوعــرهف اياــجل ،ا ـ ق
معمـــف ـــ،ى فر ـــل ال ـ ـ عل بعـ ـيأا )1(،وـــاني،ا ريـــ،ن انيمـــف ـ ـ اق،ن ااعـــي
(ااقافاجل) الانيمف ان اق،ا قَاالو ،الالاأ ف نيمف ك،نيـ،ا مىـَعهلل ن اال ـَعهللا
ااكامى اامعروجل.
( )4از هلل من ااَ ،ـ حـ،ل احـهللاث هـله ااغـزالال المرال اتمـا ال ـر ا تاـأ اارالا ـاس اني ـر :امحـهلل
حممهلل ااعا مي باال ر :مرال اس زالال بهلل  ،اا عجل األالىل ــ اار ان :مكَ جل ط ـجل 4144هــ؛
ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،زالال بهلل ااكلى مَب واني  ،ب .411
( )4اني ر :حهلل ث اا بـا ي( ،فـَك اا ـا ي) ،ج411/41؛ الاني ـر :ءـر ابـن حجـر ااحـهلل ث؛ ابـن
هشار ااىيال ااري  ،جل ج.646/4
( )1من حهلل ث اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج.416/41
( )1اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج41/4؛ ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج.44/4

وان قائهلل قافاجل قر ل ه ،اب ،يف ان بـن حـرب ،حـل أا خائيفوـا عاـب امـ،ال
ااقافاــجل ااــيت معــه ،الاــلاأ وــان َحىــق األخ ــا عاــب اليــى مــن ااىــامل،
فعاــف ان اار ــ،ل  قــهلل خــرج ة طا ــه الااعــي ااــيت معــه ،فغــي اا ر ــق ااــيت
وان ىاكما ال ا بااعي بااقرب من ااىـاحى ة طر ـق كـن ااىـام،ن
َ،قع،نيمـــا ،الة اا،قــ نييفىـــه ا ـــى اىل قـــر ل ة مكـــجل ىـــَرييفرها اَريقـــل
قافاَما من ااىامل ،الخريـ قـ،اس قـر ل مىـرعجل اَريقـل ااعـي ـــ بزعممـا ـــ
ا ـــما [ ابـــ ،يمـــى عمـــرال بـــن هشـــار] ،الخـــرج معـــه و ـــا يـــاالس قـــر ل
الءجعانيما ال الس ااكيفـر مـن اهاـما )4(،المـك ابـ ،ـيف ان ة انيقـات ااعـي مـن
ااىــامل ،الاقــ ب مــن مكـــجل الامـــن عاــب قافاَـــه ،الا ــى مريـــهللالبأا اىل اهـــى
مكجل ،اغمف بريجاال ااعي ،ال ا مريمف ااع ،ال اىل مكجل.
الاكن ابا يمى ع ف ويفا قر ل اصر عاب ااَحهللي الااكل الاخل س ،
الاعان انيه ان ري حَب ُرُ ُ ما بهلل  ،ال ريحر اإلبى ال عف اا عار ال شرب
اخلمر ،التعزمل ااق ان ،التىم ااعرب دىيهف ،فَك،ن ه جل اف ط،ل
ااهللهر ،الهلا ما اءا اا ه ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)
()4
[األنييفال] ،الباايفعى الاصا،ا مىيتمف اىل بهلل ههللفمف ااريش." ،
الوان اب ،يمى عاف صهللق ،ل اهلل  فقهلل قـال اـه اصـحابه الهـ ،ىـي
اىل ،ل اهلل ، ر بهلل " :ا ا مىيم اىل حممهلل اتعاف انيه ني  .قال :نيعـف.
()1
الاكن مَب وريا ت عأا اع هلل مريامل".
( )4اني ر :صح ك اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج411/41؛ ابن هشار ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج641/4؛ ابـن
عهلل :اا قاس ااكلى ،ج.41/4
( )4اني ر :ابن هشار :ااىيال ااري  ،جل ،ج641 /4؛ ابن عهلل اا قاس ااكلى ج41/4؛ اا،اقـهللي:
ااغا ي ،ج14/4؛ ممهللي ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ب .114
( )1ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411

عاـــف  بَحـــرم قـــر ل فجمـ ـ ااوـــحابجل ىَشـــيهف ،الوـــان  الهـــ،
ااعوــ،ر ااىــهلل ىَشــي اصــحابه ائمأــا ألمــ ،مممــجل ،مريمــا امــران ئ ىــان:
األالل ت،ح ـــهلل صـــيف،مل ااىـــامل الت ــ خـــ،اطرهف ،الهـــ ،امـــر ممـــف يـــهللًّا،
خو،صأا م األنيوا ة هـله اارحاـجل ،الهـف اهـى ااـهللا  ،الااعـانيي اا،صـ،ل اىل
ااقرا األص،ب الاألحكف.
الطر  األمر عاب ال،ع صحابَه اارافقل اه قـائسو اـف(( :اءـيالا عاـي
ا ما اارياس)) ،التكاف ال من ااماير ن فـ مف ابـ ،بكـر العمـر  ،الوـان
من ااَكامل ااقهللا بـن عمـرال ااـلي قـال (( :ـا ـ،ل اهلل الاهلل ال نيقـ،ل اـأ
وما قاا بري ،ا رائ ى ا ،ـب (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ) [ااائهللال] ،الاكن اته اني ال بأ فقاتس انيا معكما مقاتا،ن ،ف،ااـلي
بععـــأ بـــاحلق اـــ ،ـــرس بريـــا اىل بـــرم ااغمـــا وااـــهللنيا معـــأ مـــن النيـــه حَـــب
ت اغه)) )4(.فهللعا اه اار ،ل ثـف قـال مـرال اخـرى(( :اءـيالا عاـي ا مـا ااريـاس))،
الوــان  ر ــهلل اي األنيوــا فمــف اهــى ااــهللا  ،الهــف األوعر ــجل ال ر ــهلل  ان
كى ـ قا ـ،بمف الال َوــرمل اال بقرياعــجل مــريمف حتــافظ عاــب ااو ـ ااىــاف،
الهلا االل اقا بـل اار ـ،ل  اليريـهلله مـن اامـاير ن الاألنيوـا  ،البـل قـر ل
ــعهلل بــن معــات 
ال الس ااكيفــر ف مــا ،اــ ،ف مــا ااقَــال الااــ،س ،ف ــا
ق،ل(( :اكرتنيأ تر ـهللنيا ـا ـ،ل اهلل ؟ فرتيـاب  :ايـى ،فـر ـعهلل بااعريـا
عاب ،ل اهلل  ،التور اف انيمف عاب عمهلله القال :ـا ـ،ل اهلل امـض اـا
ا س ف،االي بععأ باحلق ا ،ا َعرض بريا اا حـر فبدـَه خلدـرياه معـأ مـا
ا ـ مريــا يــى الاحــهلل ،المــا نيكــره ان تاقــب بريــا عــهللالنيا ـهللأا الانيــا اوــل ة
احلــرب ،صــهللق عريــهلل اااقــا اعــى اهلل ر ــأ مريــا مــا تقــر بــه ع ريـأ ،فِىِـ ملر عاــب
( )4اني ر :ح،ل هله ااشاال ال :ابن هشار ااىيال ااري  ،جل ج441/4؛ القا ن حبـهلل ث اا بـا ي (فـَك
اا ا ي) ،ج.414/41

()4

بروجل اهلل)).

فِىهـر ،ــ،ل  بقــ،ل ــعهلل ال عــا اــه الااممــاير ن الاألنيوــا  ،الاطمــرتن اىل
م،ق يريهلله من اااقا .
فىا المعه ااوحابجل ،اله ،ق،ل اف :يالا الابشرالا ف ن اهلل قهلل العهللنيي
احهللى اا ائيفَل التاأ موهللاق اق،اه ــ تعاىل ــ( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ) [األنييفال] ،ال ا اار ،ل  المن
معه باقاه بهلل  ،الهف م،قري،ن انيمف رياا،ن عي قر ل اال ي شما.
النيزل ااىام،ن قرب بهلل الهف َحىى،ن األخ ا عن األعهللا  ،العاـف  ان
ااق،ر ما بل ااَىعمائجل اىل األا  ،العرمل مـن ة اوـ ل مـن صـريا هلل قـر ل
فقال (( :هله مكـجل قـهلل ااقـ ااـ كف افـست او ا هـا)) ،التـ قن اار ـ،ل
 المــــن معــــه ان اا،ايمــــجل ــــَك،ن مــ ـ تاس ااشــــ،وجل ءــــجعان مكــــجل
الفر انيما ،الان ااعي قهلل فاتَمف.
اليا احل اب بن ااريل اىل ـ،ل اهلل  الوـان نيـزالل ااىـامل ا نيـب مـا
بــهلل  ،فقــال مَرت بأــا مـ اار ــ،ل  عــرن عا ــه ا أــا صــائ أا (( :ــا ــ،ل اهلل
ا ا هلا ااريزل اانيزاكه اهلل ار ه ،ااراي الاحلرب الااك هللال؟ فقال  :بـى
هـ ،ااـراي الاحلــرب الااك ـهللال ،فقـال :ــا ـ،ل اهلل ،فـ ن هــلا اـ ق دريــزل،
فــانيمض بااريــاس حَــب تــرتتي ا نيــب مــا مــن ااقــ،ر فَريزاــه ثــف نيغـ ِّـ ،مــا ال ا ه مــن
ااقا الني ين عا ـه ح،ضأـا المناـته مـا فريشـرب الال شـرب،ن ،فـهللعا اـه اار ـ،ل
 القال :اقهلل اءرس بـااراي)) )4(.الوـان هـلا اا،قـ مـن اار ـ،ل ااقائـهلل 
( )4ابن هشار :ااىيال ااري  ،جل ج641/4؛ الابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 411؛ الاني ر :ـر ا هـله
احلا ثجل بااَيفو ى عريهلل  .اوـرر ااعهمـري :ااىـيال ااوـح حجل ج111/4؛  .ممـهللي ق اهلل،
ااىيال ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ب .114
( )4من الا ـجل ابـن ا ـحاق( ،ابـن هشـار) :ااىـيال ااري  ،ـجل ج644/4؛ اني ـر :ـر ا هـله احلا ثـجل
عريهلل  .ق اهلل :ااىيال ااري  ،جل ،القهلل حكف عا ما برتنيما الا جل حىريجل اغيها ،ب .111

أا ع مأا ة ا ـَماع ااقائـهلل اىل اي يريـهلله ،اا،صـ،ل اىل اا،قـ األ ـاف،
الا ات األ اب ااهللني  ،جل الااا جل م ااَ،وى عاب اهلل ،اله ،األ ـاس ة وـى
حترواته .
الوان اار ،ل  هبل دورع عهلل مـن عمـا مشـروي قـر ل ،ال هـري
ااوحابجلِ األماونُ اايت

ورع،ن بما )4(،مما ا من ق ريمف بريور اهلل اف.

البريب ااوحابجل  عر شأا ار ،ل اهلل  ،خيا ،ف ه بعـض اا،قـ ااـهللعا
الااوـــسال )4(،مـ ـ بقائـــه ة مقهللمـــجل ااوـــيف،مل ة ااقَـــال فقـــهلل وـــان اءـــج
ااشجعان .
الصا قر ل ق ى ااعروجل ،فامـا اق اـ قـال (( :اااـمف هـله قـر ل قـهلل
اق اـ خب سئمــا الفبرهــا حتــا م التكــلب

ــ،اأ فريوــرم ااــلي العــهللتين،

()1

ااامف احريمف ااغهللاال)).

حاالل بعض حهكما قر ل ان عري،ا ق،ممف عن احلـرب ال قريعـ،هف بـااري،ع
اىل مكجل ،اكن ابا يمى الامعااه من الس ااكيفر ،افىهللالا عاـ مف الاقريعـ،ا
()1

قر شأا بااعريا الاجملابمجل ا قدي اهلل امرأا وان ميفع،الو.

باس ااىام،ن ا اجل بهلل هللع،ن اهلل ال َدرع،ن اا ه بااريور الاايف ،عاب
األعهللا  ،الانيزل اهلل ك ريَه عا مف فكاني،ا ها ئل الاصابمف ااريعاس ،الة
( )4اني ر :اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج11/4؛ ابـن هشـار ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج641/4؛ الاني ـر اىل ـر ا
تاـــأ عريـــهلل . :اوـــرر ااعهمـــري :ااىـــيال ااوـــح حجل ،ج111/4؛ ق اهلل :ااىـــيال ااري  ،ـــجل،
ب111؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .446
( )4من حهلل ث اا با ي( ،فـَك اا ـا ي) ،ج411/41؛ اا،اقـهللي ،ااغـا ي ،ج11/4؛ اني ـر ـر ا
تاأ عريهلل . :اورر ااعهمري ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .116
( )1اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج11/4؛ اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .41
( )1ابن هشار ،ااىيال ،ج644/4؛ اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج.61/4

تاأ ق،ل اهلل ــ تعاىل ــ( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ) [األنييفال].
الوان اار ،ل  تاأ ااا اجل واي ال كـي مَدـرعأا اىل اهلل بااـهللعا ان
ريور ااتمريل .الوان مما قال ة عائـه  ة ااعـر ل ة تاـأ ااا اـجل اال مـن
ص حَما(( :ااامف انيشهللم عمهللم الالعهللم ،اااـمف ان ءـ
ابهللأا)) فرتخل اب ،بكـر ب ـهلله القـال :حىـ أ ـا

تع ـهلل بعـهلل اا ـ،ر

ـ،ل اهلل احلحـ عاـب بـأ،

فبـــرج الهـــ ،ة ااـــهلل ع قـــ،ل ( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [ااقمر].

()4

اما مشرو ،قر ل فقهلل بات،ا رتوا،ن ال شرب،ن اخلمر التعزمل اف ااق ان،
ال يفاخرالن بق،تمف الما االت،ا من ااا اس ،ال ورالن عاب ويفرهف الءرومف
المعانيهللتمف هلل ال ،اه ،الوان اب ،يمى هللع ،عاب نييفىه ف ق،ل :ااامف اق عهريا
اارحف الاتانيا دا ال عرمل فاحريه ااغهللاال ،فكان تاأ ا َيفَاحأا مريه فريزا :

(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋ) [األنييفال].

()4

الة صـ ـ حجل ـــ،ر ااعروـــجل صـــاب ااىـــام،ن خاـ ـ

ـــ،ل اهلل  ،البعـــهلل

()1

ااوسال خ مف الحدمف عاب ااقَال الااول.

ثــف اءــرمل اار ــ،ل  برييفىــه عاــب تري ـ ف صــيف،مل ااىــامل التــ،ي ممف،
الوــان ممــا قــال اــف (( :اتا وع ــ،وف ــــ عــين اوعــرالوف ــــ فــا م،هف
( )4الاه اا با ي( ،فَك اا ا ي) ،ج.411/41
( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )1من الا جل اعاي بن ابي طاا  ،عريهلل ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411

الا ــَ ق،ا نيـ اكف)) )4(،الوــان  عج ــه اارمــي الحيــث عا ــه .الب ريمــا

ــ،ل

اهلل  ى،ي ااويف،مل ات بـ ( ،ا بن ِز جل)  )4(قهلل نيهلل من ااو ف ىـ ،ه
اار ،ل  بىمف وان ة هلله ال قـ،ل اـه ا ـَ ،ـا ـ،ا  ،ف قـ،ل االيعـَين ـا
ــ،ل اهلل فــهللعين اقَ ـهلل مريــأ ،ف كش ـ اــه  عــن ب ريــه ااشــر
ارييفىه ،ف هق ـى ب ـن

ا قَــا

ـ،ل اهلل  .. ف قـ،ل اـه اار ـ،ل  :مـا محاـأ عاـب

هلا ا ،ا ؟ ف ق،ل :ا

،ل اهلل قـهلل حدـر مـا تـرى فـرت س ان كـ،ن آخـر
()1

ااعمهلل بأ ان ميق ياهللي ياهللم فهللعا اه .

الانيَ ر ااق،ر امر اار ،ل  ب هلل ااقَال ،ال ي اار ،ل  اىل ااعر ل
الاخل هللع ،به(( :ااامف ان تماأ هله ااعوابجل اا ،ر ال تع هلل ،ااامف امر اي
ما العهللتين)) )1(،ال
اه :ا ني

زل هللع ،الي،ا ه اب ،بكر  حَب اءيفق عا ه فقال

اهلل بعض مرياءهللتأ بأ ،ف نيه مريجز اأ ما العهللم ثف ا يفب

ا يفا ال ثف قال :ابشر ا ابا بكر اتام نيور اهلل ،هلا يل ى آخل بعريان
فر ه ق ،ه )1(،فا َ شر ااىام،ن بعهلل ان خرج اا مف  ،اله ،قرا ق،اه ــ

تعاىل ــ( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ) [ااقمر] )6(.الاخل  هللع،ه ال شج اارياس عاب ااقَال ال لورهف
باوريجل ال شرهف بريزالل ااسئكجل معمف .الهف اال ن ال

تورهف ة ق،اه ــ

( )4من حهلل ث اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج.411/41
( )4ابن حجر ،اإلصابجل ،ج11/4؛ ابن األثي ،ا هلل ااغابجل ،ج.111/4
( )1اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج 16/4ــ 11؛ ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.11/4
( )1اني ر :ابن حجر (فَك اا ا ي) ،ج.411/41
( )1ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب.414
( )6اني ــر :حــهلل ث اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب ااَيفىــي ،ــ ،ال ااقمــر ،بــاب ق،اــه ـ مزر
اوم ال ،ا،ن ااهللبر ،ج11/1؛ ابن حجر ،فَك اا ـا ي ،ج41/46؛ ابـن ابـي ءـ جل ،ااغـا ي،
ب.414

تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ) [األنييفال] ،الق،اه تعاىل ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ) [األنييفال].
الة اا،ق ـ نييفىــه اعــهللس قــر ل صــيف،فما الا ــَعهللس ااقَــال ،الني ــر اا ـ مف
ـ،ل اهلل  عىـب ان كـ،ن فـ مف احـهلل تال عقـى ،الوـان فـ مف يـى عاـب
الـــى امحـــر ريـــاقل ق،مـــه فقـــال (( :ان كـــن ة ااقـــ،ر احـــهلل فعىـــب ان
ك،ن صاح اومى األمحر)) ،فقال محزال  :ه ،عَ ـجل بـن ب عـجل ،وـان
()4
نيماهف عن ااقَال فيفشى ة تاأ.
القــهلل حــاالل احــهلل ااقرء ـ ل ااشــرب مــن ااــا ج وقــا صــيف،مل ااىــامل،
()4
فَوهللى اه محزال بن ع هللاا ا  فقَاه.
ثف بهللاس االل م ا ال ة ااعروجل بل عَ جل بل ب عـجل الابـن اخ ـه ءـ جل الابريـه
اا،ا ــهلل بــن عَ ــجل مــن ااـــشرول ،البــل محــزال بــن ع ــهللاا ا  ،العاــي بــن ابــي
طاا الع هللال بن احلا ث من ااىامل  الوامف من آل ااـري  ،الانيَمـ
تاـــأ اا ـــا ال دقَـــى ااشـــرول ااعسثـــجل اليـــر ع ـــهللال بـــن احلـــا ث  ثـــف
ا َشما ه )1(.اقهلل وان آل اا االل ااقاتال المريمف االل ااشمهللا .
ثف ااَحف اومعان البهللاس ااعروجل الاخل اار ،ل  حيفريجل من احلوب
ال ماها عاب ااق،ر القال ((ءاه اا،ي،ه)) )1(.الة هلا انيزل ق،اه ــ تعاىل ــ:
( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج641/4؛ اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج.61/4
( )1اني ر :حهلل ث اا با ي عن عاي بن ابي طاا ( ،فَك اا ا ي) ،ج.464/41
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.146/4

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [األنييفال] ،الاءَهلل ااقَال
بل اا رفل ،الوان اار ،ل  ة مقهللمجل ااويف،مل حَب ان ااوحابجل
واني،ا حيَم،ن به  ،الوان اكعي من ااوحابجل م،اق ب ،ا جل ة هله
ااعروجل.
الالح بشائر ااريور اامىـامل ،الانيمـزر ااشـرو،ن القَـى صـريا هلل قـر ل
امعــال "ابــي يمــى"( )4ال"عَ ــجل بــن ب عــجل" ال"ام ــجل بــن خا ـ " ال يهــف مــن ويفــا
قر ل اال ن با عهلل هف

عل يسو ،الالىل األح ا مـريمف األ بـا مريمـزمل ال

()4

ا،الن عاب ءي .

((الاقار ااىام،ن م

،ل اهلل  ثسثجل ا ار ة بهلل بعـهلل ااعروـجل ،فريـ،ا

ف ما ءمهللا هف ،اال ن باغ،ا ا بعجل عشر ءم هللأا )1(،الاما قَاـب ااشـرول فقـهلل
ااق،ا ة قا

بهلل  ،الالق عا مف

ـ،ل اهلل  حَـب قـار عاـب ءـيفجل ااروـب

فجعـى ريــا مف برتمســائمف الامســا آبـائمف " ــا فــسن بــن فـسن ــا فــسن بــن فــسن
ا ىروف انيكف اطعَف اهلل ال ،اه؟ ف نيا قهلل اليـهللنيا مـا العـهللنيا بريـا حقًّـا فمـى
اليــهلل مــا العــهللوف بكــف حقوــا؟" فقــال عمــر :ــا

ــ،ل اهلل مــا تكاــف مــن

( )4اني ر اىل مقَى ابي يمى من حهلل ث ع هللاهلل بن مىـع ،عريـهلل :اا بـا ي (فـَك اا ـا ي) ،بـاب
قَى ابي يمى ،ج411/41؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411 ،411
( )4اني ر :حهلل ث انيـق بـن مااـأ عريـهلل اا بـا ي (فـَك اا ـا ي) ،ج461/41؛ ابـن هشـار ،ااىـيال
ااري  ،ـــجل ،ج611،611 ،614 ،614/4؛ (الاني ـــر ااعريـــ،ان ااـــلي الضـــعه اـــلاأ ،ب )141؛
اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج.444 ،14 ،11 ،11 ،14/4
( )1اني ــر امســا ءــمهللا ااىــامل ة بــهلل عريــهلل :ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141 ،146/4؛
الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 446 ،441؛
الاني ر :ااو حي ،حممهللبن ع هللاهلل ان ،ءمهللا زالال بـهلل ااكـلى ،اإلصـهللا اخلـامق
عشر ــ اار ان :اومع جل ااَا خي جل ااىع ،جل ،اىاجل حب،ث تا خي جل ،ب األالل 4141هـ.

،ل اهلل " :الاالي نييفـق حممـهلل ب ـهلله ،مـا انيـَف

ايىا ال ا الا اا ،فقال

بــرتمس اــا اقــ،ل مــريمف" ،قــال قَــا ال :اح ــاهف اهلل حَــب امسعمــف ق،اــه ت،ب بأــا
()4

التوغيأا الحزنيأا النيهللمأا)).
القــهلل بعــث

ــ،ل اهلل  ــهلل بــن حا ثــه عاــب نياقــجل

ألهــى ااهلل ريــجل ،ف،صــاما الهــف ــهللفري،ن ق ــجل بري ـ

ــ،ل اهلل  م ش ـرأا

ــ،ل اهلل  ااــيت ت،ف ـ

الاار ،ل  ة ااغزالال ،فىر ااىام،ن بـاخلل الا َـا اا مـ ،الااريـافق،ن ال
()4

وهللق،ه.

البعهلل تاأ عا اار ،ل  المن معه من اجملاهـهلل ن اىل ااهلل ريـجل ـااوا امنوـا
فا ـــَق اه ااىــــام،ن ة ااهلل ريــــجل بااىـــرال ااع ـــ ف اىــــسمَه  ،الالنيَوــــا
()1

ااىامل هلا ااريور اا ل.
الوان معمف
بمف ،فقاا،ا :ا

ع،ن من ا رى قر ل ،القهلل ا َشا  اصحابه مـا وـري
،ل اهلل نيرتخل اايفـهللا نيَقـ،ى بـه ة ـ ى اهلل )1(،فقـال :
()1

"انيَف عااجل فس يفاح احهلل مريمف اال بيفهللا اال ضربجل عريق".

القــهلل احىــن ااىـــام،ن اىل ا ــراهف ة ااعاماــجل ،فكـــاني،ا

عمــ،نيمف مـــن

اواــمف ال ا ىــ،نيمف مــن مسبىــمف ،القــهلل قــهللر اقــا بمف مــن مكــجل بعــهلل تاــأ
هللفع،ن األم،ال مقابى اطسق راحمف )6(،القهلل ترتثر هتال األ رى ب قـائمف ة
( )4اا با ي ،ااغا ي( ،فَك اا ا ي) ،ج.461/41
( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .414
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج611/4؛ اا،اقهللي ،ااغا ي ج.411/4
( )1ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )1ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .416
( )6ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .446

ااهلل ريجل الءما تمف صهللق ااىامل الحىن اإل ـسر ،فرت ـاف مع ممـف ة فـ اس
الحقجل.
القهلل نيزا بعض اآل اس ة احهللاث زالال بهلل المريما ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ) [األنييفال].

ال ق،ل اهلل  عن احهللاث هله ااغزالال ة م،ض آخر من ااى ،ال نييفىما
(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ) [األنييفال].
الت،اصــى بق ــجل ــ ،ال األنييفــال احلــهلل ث عــن بعــض ااقدــا ا ااَعاقــجل باومــا
عم،مأــا البغــزالال بــهلل خو،صأــا ،الاصـ ح تاــأ ااىــ ،ال تىــمب ــ ،ال اومــا ،
ال االر ااىـام،ن عاــب قرا تمــا ة صـيف،مل ااقَــال ق ــى ااعـا م ة وــى ــزالاس
اايفــَك ،الخو،صأــا ة عمــهلل ااراءــهلل ن ح ــث وــاني،ا ع ريــ،ن ااقــرا ة وــى
ي ل اَسالتما ني رأا ألهم جل تعاف القرا ال هله ااى ،ال اا ف ما من معانيي اومـا
()4
الق،اعهلله.
الواني زالال بهلل هـي االل انيَوـا اامىـامل عاـب مشـروي مكـجل ،القـهلل
ترياقــى ااعــرب اخ ا هــا ،العاــف ااريــاس بعــهللها ان ااىــامل اص ـ ح اــف قــ،ال
()4
حيى اا حىابما.
*****
( )4اني ــر :األ ي ،فَــ ،ااشــار ،ب 441؛ اا ــلي ،تا خيــه ،ج11/1؛ ع ــهللااعز ز ااعهمــري،
اايفَ ،اإل سم جل عل ااعو ، ،ب .441
( )4اإلءا ال ألهى بهلل الفدامف من اا با ي ،ج.44/1

ــيس نيَــائا ــزالال بــهلل وــعي مــن األالضــاع ة حاقــجل ااوــراع بــل قــر ل
الحايفائمــا البــل اار ــ،ل  ،ااــلي وــان حر وأــا عاــب امــن ااهلل ريــجل الاهاــما،
العاـــب ان تىـــَمر األالضـــاع ة صـــاو ااىـــامل ،ومـــا وـــان حر وأـــا عاـــب
ا ــَ عاب

فعــى قــر ل ال يهــا مــن األعــهللا عاــب انيَوــا ااىــامل ة بــهلل ،

الان ال ك،ن هريام ترا ٍ اال ضع  ،القهلل وان الاضحأا ان قر شأا اـن تىـك
عاــب اازميــجل القَــى يااــا الا ــرهف ،ال ُت ِاــ ُ هــلا األم ـ هر مَابعــ وجل ائمــ وجل مــن
اار ـــ،ل  الا ـــَمرا األعمــــال ااعىـــكر جل المــــا ـــرت ذ بمــــا مـــن ــــرا ا
ال زالاس ،حليفظ ااهلل ريجل الاهاما الاءمر تاأ األعمال بعـهلل ـزالال بـهلل الق ـى احـهلل
هي:
وــان مــ ،بــين ق ريقــاع ضــمن ق ائــى الالاعــاس م ،ــجل تق ـ ف بااهلل ريــجل ق ــى
الصــ،ل

ــ،ل اهلل  اا مــا .العريــهلل هجرتــه الا عمــف م ـ

يهــف مــن مــ ،ة

صــح يفجل ااهلل ريــجل )4(،الوــان ضــمن اا،ا عــجل ااشــا وجل ة ااــهللفاع عــن ااهلل ريــجل
ااري ،ال الترتمل اهاما.
الوــان مــ ،عامــ،ن بوــهللق
الااىــ ،عاــب

ــ،ل اهلل  ،التريزا ـ ااكــعي مــن اآل ــاس

ــ،ل اهلل  ة ااهلل ريــجل تريــاقل مــ ،أا التَحــهللث عــن اني ــائمف

التا خيمف الاارافمف.
الوـــان  وـــعيأا مـــا ريـــاقل عامـــا هف ال ـــزال هف ة مهللا ـــمف الحيـــاالل
اقرياعمف بهلل ن اهلل ،ال

ىـاف اال عـهلل قا ـى مـريمف اعقاـمف الاءـمرهف ع ـهللاهلل

( )4اني ر :م،ض،ع الث قجل ااهلل ريجل ،من هلا ااكَاب.

()4

ابن سر .

البعهلل زالال بهلل اص ك األمر الاضحأا بَيف،ق ااىامل عاب قر ل .الهلا عـين
ق،ال ااىامل ة ااهلل ريجل .موهللاق ا،عـهلل اهلل بريوـر ع ـا ه ااـتمريل ،الوـان 
ح مأا باا م ،حر وأا عاب ههللا َمف ،الهف اهى وَاب عرف،ن احلق.
الولاأ بعهلل ع ،ته من زالال بهلل ف ن

ـ،ل اهلل  العمـف ة ـ،ق بـين

ق ريقــاع ،ثــف قــال (( :ــا معشــر مــ ،احــل الا مــن اهلل معــى مــا نيــزل بقــر ل مــن
ااريقمجل ،الا ام،ا ف نيكف قهلل عرفَف انيـي نيـ مر ـى ،قـهللالن تاـأ العمـهلل اهلل
اا كف)) قـاا،ا :ـا حممـ ههلل انيـأ تـرى انيـا ق،مـأ ،ال غرنيـأ انيـأ اق ـ ق،مأـا ال
عاف اف باحلرب ،فرتص

مريمف فرصجل ،انيا ــ الاهلل ـــ اـ ن حا بريـام اـَعامن انيـا

()4

انه اارياس.

الة اا،ق االي وان  حيمى ا ين ق ريقـاع اارمحـجل الااهللا ـجل ال ـلورهف
دا القـ اقـر ل وـاني،ا ـر الن عا ـه بَمهلل ـهلل الاضـك الصـر ك الا ـَعهللا اقَااـه
أــا فمــف اهــى احلــرب الااريــال ــــ ومــا عمــ،ا ــــ القـهلل ال عــن ابــن

التاق ريــه

ع ــاس  ان اهلل انيـــزل فــ مف الة تمهلل ـــهللهف ار ــ،ل اهلل  ق،اـــه ــــ تعـــاىل:

(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ) [آل
()1

عمران].

هلا ااَمهلل هلل اا،اضـك مـريمف عـهلل نيقدأـا صـرحيوا اعمـهللهف مـ

ـ،ل اهلل 

( )4ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج114/4؛ ابن األثي ،ا ـهلل ااغابـجل ،ج461/1؛ ااـله  ،ـي
اعسر ااري س  ،ج.141/4
( )4ابراه ف ااعاي ،صح ك ااىيال ،ب .411
( )1اخريه اب ،اال ة ريريه ،وَاب اخلراج ،باب و ـ وـان اخـراج اا مـ ،مـن ااهلل ريـجل،
برقف ،1444 :ب 111؛ اني ر يال ابن هشار ،ج.11/1

(فكاني،ا االل م ،نيقد،ا ما ب ريمف البل

()4

،ل اهلل .)

الحهللث الاقعجل اءعا ااعهللا بل اا رفل ،تاأ ان امراال من ااعرب قـهللم
جاْـ ـ س اـــا ،ف اعَـــه بىـــ،ق بـــين ق ريقـــاع ،الياىـ ـ اىل صـــائ بمـــا ،فجعاـــ،ا
ِب ُ
ر هللالنيما عاب وشـ اليممـا ،فرتبـ  ،فعمـهلل ااوـائ اىل طـرمل ث،بمـا فعقـهلله
اىل مرها ،فاما قام انيكشيف ُ،مل ُتهمُا ،فدحك،ا بما ،فوـاح  .ف،ثـ
يــى مــن ااىــامل عاــب ااوــائ فقَاــه ،الوــان مًّ ،ــا ،الءــهللس اا مــ ،عاــب
ااىــــاف فقَاــــ،ه ،فا َوــــر اهــــى ااىــــاف ااىــــامل عاــــب اا مــــ ، ،فغدـــ
()4
ااىام،ن ،ف،ق ااشر ب ريمف البل بين ق ريقاع.
الق ــى انيمــا نيزا ـ ف ـ مف .قــال ــــ تعــاىل ــــ ( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
()1
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ) [األنييفال].
القهلل بـا اار ـ،ل  يمـ يريـهلل ااىـامل الحوـا بـين ق ريقـاع ة حوـ،نيمف
مخق عشـرال ا اـجل )1(،انيـزل اهلل ف مـا اارعـ ة قاـ،بمف ،فا َىـام،ا ألمـر ـ،ل
اهلل  النيزاــ،ا عاــب حكمــه ،الوــاني،ا حايفــا ا ـ عض األنيوــا  ،فَــلا ااىــام،ن
مريمف ،العاب ا مف ع ا ال بن ااوام  االي تـلا اىل اهلل الاىل ـ،اه مـريمف،
الخشي ااريافق،ن عاب م ،الهـف مىـاعهللالهف ة اتى ـ،ل اهلل  ،الاـلاأ قـار
ع ــهللاهلل بــن ابهُــي بــن ــا،ل ،حــل امكــن اهلل مــريمف ــ،ل اهلل  فقــال :ــا
حممهلل ،احىن ة م،ااي ،الواني،ا حايفا اخلـز ج ،قـال :فرتب ـرت عا ـه ـ،ل اهلل
 ،فقال :ا حممهلل احىن ة م،ااي ،،قال :فـرتعرن عريـه .فرت خـى ـهلله ة ي ـ
ع ،ل اهلل  .قال ابن هشار :الوان قال اا :تاس اايفد،ل.
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج11/1؛ صاو ااشامي ،من معل ااىيال ،ب .411
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/1
( )1ابن عهلل ،ااىيال من اا قاس ،ج.41/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/1

ـ،ل
قال ابن ا حاق :فقال اـه ـ،ل اهلل  :ا ِـ ْاين [متم،ـى] ،ال دـ
اهلل  حَــب االا ا،يمــه ا ـسو ،ثــف قــال :الحيــأ! ا ــاين ،قــال :ال الاهلل ال
ا ــاأ حَــب تهحىِـن ة مــ،ااي ،ا بعمائــجل حا ــر الثس ائــجل ا ع ،قــهلل مريعــ،نيي
مــن األمحــر الاأل ــ ، ،حتوــهللهف ة ــهللاال الاحــهللال ،انيــي الاهلل امــر اخشــب
()4
ااهللالائر ،قال :فقال ،ل اهلل  ،ههف اأ).
الوانيــ ااريَ جـــجل ااعيفـــ ،عـــن قَاـــمف ،الهـــف مىـــَحق،ن اـــه الايس هـــف عـــن
ااهلل ريــجل ،ح ــث ــريف ااىــام،ن امــ،ااف ال ــا هف ،الخريــ،ا خــسل ثسثــجل ا ــار
الت،يم،ا اىل بس ااشار.
الة م،ق ع هللاهلل بن ابي نيزل ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ) [ااائهللال].
القــهلل وــان ايــس بــين ق ريقــاع ضــربجل ق ،ــجل ا مــ ،ااهلل ريــجل ،ااــل ن القيفــ،ا
عايز ن ة هله اارحاجل عن نيورال اخ،انيمف من م ،ح ـث ضـربمف اهلل باالاـجل
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.11/1

()4

الاخل،مل.

وما ان ما ريمه ااىام،ن من بين ق ريقاع ف ه س وعي الا الاس صـ ا جل
الامــ،ال جَايفــجل ،انيَيفـ بمــا ااىــام،ن ،القــهلل قىــمه اار ــ،ل  بــل ااىــامل
الاص يفب اخلمهق( )4الا َيفا من سحمف ة ااغزالاس اايت تا .
بري ،ها ف ق اجل قاال ااهلل ريجل ،مىاوريمف ة نيـ،احي مـهلل ال ـاال هف يفـان،
القـهلل اعـهللالا قم أعــا اَمهلل ـهلل ااهلل ريـجل عاــب مـا قـال اــه ااكِـهلل  )1(،فعاـف ــ،ل اهلل
 بلاأ ،فبرج اا مف ة االاخر ءمر مدان مـن ااىـريجل ااعاني ـجل مـن ااجـرال بعـهلل
ع ،ته من ـزالال بـهلل  ،القـهلل عـل امـيأا عاـب ااهلل ريـجل عريـهلل خراليـه ،الاـا باـ هـاِ ملمأا
المن معمف خرالجه اار ،ل  هرب،ا الترو،ا انيعـاممف ،ف يفـر بمـا ـ،ل اهلل 
ال اق و ـهللأا )1(،العـا اىل ااهلل ريـجل ال اـق و ـهللأا وـ يأا ،الوـان اـله ااغـزالال
ال ة حتــل ر ااق ائــى اابَايفــجل ااقر ــجل مــن ااهلل ريــجل ،الافماممــا ق ــجل اار ــ،ل 
المــن معــه مــن يريــهلل ااوــحابجل ،الانيمــف مىــَعهللالن ألي طــا يب ،الاــلاأ بــا بمــله
ااجمجل اال َ اق جل ق ى ا َعهللا اعهللائه مما اض رهف اامرب.
وان اب ،يف ان بن حرب من عما ااشرول ة مكـجل ،ال شـا ومف
ة زالال بهلل ا،ي ،ه ة ااقافاـجل .الاـا اصـ قـر ل ة بـهلل  ،الهزمـ اليـا س
اخ ا تاأ ألبي يف ان نيل ان ال ميق ا ه ما من يريابـجل حَـب غـزال حممـهللأا
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج11/1؛ ابن وعي ،تيفىيه ،ج.641/4
( )4ابن عهلل ،ااىيال من اا قاس ،ج41/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.1/1
( )1ااكهلل  :ما مشـم ،اـ ين ـا ف قـ ءـرق ااهلل ريـجل عاـب بعـهلل ـانيل بهـر ( ـاق،س احلمـ،ي،
معجف اا اهللان ،ج.)114/1
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج61/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4

 ، ال ريـَقف اقَاـب قـر ل الا ـراهف ة بــهلل  ،فبـرج ة تي احلجـجل مـن ااىــريجل
ااعاني ـــجل مـــن ااجـــرال ،المعـــه م َـــان مقاتـــى مـــن قـــر ل ،الاقــ ب مـــن ااهلل ريـــجل،
المتكــن مــن اا،صــ،ل اىل " ــسر بــن مشــكف" ،الهــ ،مــن عمــا مــ ،بــين
ااريدي ا سو ،فىقاه الم،نيـه الاع ـاه اخ ـا ااهلل ريـجل ال ـ،ل اهلل  الاصـحابه،
س مـن األنيوـا الحا يفوـا اـه،
ثف خرج من ا اَه البعـث بعـض اصـحابه فقَاـ،ا يـ و
الحرقــ،ا ااريب ــى ة اطــرامل ااهلل ريــجل ،الفــرالا ــر عأا ،فامــا عاــف ــ،ل اهلل 
بمف ا َعمى عاب ااهلل ريجل "ابا ا ابجل بشي بن ع هللااريل " ،الخرج ر عأا ة اثـرهف
فيفر اب ،يف ان المن معه اىل مكجل ،الاضـ رالا ااَباـي عـن بعـض مـا حيما،نيـه
مـــن طعـــار ال ـــيه حَـــب ىـــرع،ا ة اايفـــرا  ،الوـــان مـــن الاـــجل تاـــأ ـــ ،ق
()4
وعي )4(،القهلل اليهللها اار ،ل  المن معه فىم ااغزالال بااى ،ق.
ال ــَمكن ابــ ،ــيف ان مــن حتق ــق اههللافــه الاث َ ـ ااغــزالال ان ااىــامل
بق ــا ال اار ــ،ل  باارصــا ألعــهللائمف الانيمــف حيمــ،ن ااهلل ريــجل مــن وــى معَ ـهللس
ال ا الن من تى،ل اه نييفىه اتى ااىامل ف ما.
()1

ة ءــمر حمــرر مــن ااىــريجل ااعااعــجل مــن ااجــرال ااري  ،ــجل .ح ــث ان العأــا مــن
يفان من بـين ثعا ـجل المـن بـين حمـا ب اعـهللالا العأـا اماالـجل ااهلل ريـجل ،ف اغـ
،ل اهلل  فبرج المعه ا بعمائجل المخى،ن مقاتسو الت،يه اىل قمـ
األخ ا
ااق ائــى ااعا ــجل ،فمربــ،ا ة الس او ــال ،فرتقــار اار ــ،ل  ة نيــ،اح مف
قر أـا مــن ااشــمر عاــب مــا قــال اـه تال امــر العىــكر مـ اصــحابه ،ال يفــان
م ااا  ،اال ااز ـ ،

( )4ااى ،ق :طعار من ااشعي اال احلري جل احملم ،جل ،تتوى يافجل اال ت
الال زال معرالفوا ة احلجا ال يها برييفق اال ف.
( )4اني ـــر :ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج1/1؛ اا،اقـــهللي ،ااغـــا ي ،ج414/4؛ ابـــن ـــعهلل،
اا قاس ،ج.14/4
يفان ( اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.)414/4
( )1تال امر :ما نياح جل مهلل ة ا

فا ِّ ن ة الس او ال.
ف عث ااشرو،ن يسو ءجاعأا مريمف قال اه " ِ مل ،ث بن احلا ث" اال هعملعـ،
ابن احلا ث فقاا،ا :قهلل امملكِريأ اهلل مِن قَِملى حممهلل .فله تاـأ ااريـى المعـه
صق ى ،حَب قار عاب اس ـ،ل اهلل  بااىـ مشـم ،أا ،فقـال :ـا
حممهلل ما ميريعأ مين اا ،ر؟ قال :اهلل .ال ف يل ى ة صهلل ه ف،ق ااى مـن
هلله .فرتخله ،ل اهلل  ،فقال :من ُمملريعأ مريِّـي؟ قـال :ال احـهللُ ،الانيـا اءـمهلل
ان ال ااــه اال اهلل الان حمم ـهللأا ــ،ل اهلل ،الاهلل ال اوِعِّ ـره عا ــأ العأ ـا اب ـهللأا،
()4
فرتع اه ،ل اهلل  يفه.
فاما يـ اىل اصـحابه قـاا،ا :ال اـأ ،مـا اـأ؟ قـال :ني ـرسه اىل يـى ط ،ـى
فهللف ة صهلل ي ف،قع ا مري فعرف انيـه ُماِـأ ،الءـمهللس ان حممـهللأا ـ،ل
وعره عا ه العأا ،اليعى هللع ،ق،مُه اىل اإل سر.
اهلل  ،الاهلل ال ا ِّ
قال :النيزل ة تاأ ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) [ااائهللال] )4(.القهلل ال ان اآل اس
نيزا ة بين ااريدي حل هم،ا بقَى اار ،ل .
()1

ا َعهلل ال من ها ف اماالـجل ااهلل ريـجل ،ف اـ تاـأ ـ،ل اهلل  فبـرج ة
ي ل من اصـحابه ق،امـه ثس ائـجل مقاتـى ،فَ،يـه اىل قمـ هـا ف ة بهحـران
من ني،احي اايفرع بااقرب من ااهلل ريجل ،فيفرالا التيفرق،ا ق ى ان وامف ااري .
( )4اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج11/4؛ ابن عهلل اا قاس ،ج11/4؛ ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.411/1
( )4اني ر :ابن وعي ،تيفىي ااقرآن ،ج.111/4
( )1بهحملرُان :ما عاب طر ق مكجل اىل ااشار ،نياح جل اايفرع ،بل ااهلل ريجل ال ابـ (ااـ ست ي ،معجـف
معا ااىيال ،ب .)14

فعىكر ا امأا ة مرياطقمف ،ثف عا اىل ااهلل ريجل مرال اخرى )4(،بعـهلل ان اث ـ
األعــهللا حزمــه الق،تــه ة مــ،ايمَمف الحيفــظ ه ــجل ااىــامل ،الوــان تاــأ ة
ب اآلخر ريجل 1هـ.
الة ترت ـ ااغــزالاس ااىــابقجل الض ـ اا بــا ي ة صــح حه بابأــا مســاه بــاب
زالال ااعشيال اال ف ه ق،ل ابن ا حاق :االل ما زا ااري  األب،ا ثف بـ،ال
()4

ثف ااعشيال.

()1



وان من

ا جل

،ل اهلل  اال َمرا ة حرب اقَوـا اس مشـروي

مكـــجل التمهلل ـــهلل ق،افاـــمف الااَعـــرن اـــا ممـــا يعـــى قر شأـــا تغـــي طر قمـــا اىل
ااشــار )1(،الحتــاالل ااَ،يــه اىل ااعــراق عــن طر ــق مــهلل ،المــن هريــام اىل ااشــار
فبري احهللى ق،افاما ة ءمر الا ى اآلخرال من ااىـريجل ااعااعـجل مـن ااجـرال،
()6

ف مــا ابــ ،ــيف ان بــن حــرب )1(،الصــيف،ان بــن ام ــجل ،الع ــهللاهلل بــن ابــي ب عــجل،
ال يهف من عما قر ل.

الواني ـ معمــف امــ،ال ع مــجل مــن اايفدــجل الاألالانيــي الااىــا الاخــلالا طر ــق
مهلل قاصهلل ن ااعراق.
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج11/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري ،ال ،ج1/1؛
اني ر :صاو ااشامي ،من معل ااىيال ،ب .411
( )4صح ك اا با ي ،وَاب ااغا ي ،باب تور ااري  من هق َُىه ب هلل  ،ج.4/1
( )1ااقِ ـرُ ال :ة اطــرامل مــهلل نياح ــجل ااهلل ريــجل مــن اطــرامل ااقو ـ ف ااغرب ــجل نياح ــجل اارمــجل ( ــاق،س
احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.)144/1
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.14/1
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.14/1
( )6ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،من اا قاس ااكلى ،ج.16/4

فك،،ن  ي شأـا عـ ُ ،ن عا ـه صـاح ه المـ،اله ـهلل بـن حا ثـجل ،البععـه ااحـاق
بااقافاجل مَ،يمأا اىل نياح جل ااربلال )4(،من ا ن مهلل الاع ض،هف عريهلل ااقِـرُ ال،
فرتصاب،ا ااعي ال ريم،ها الما ف ما ،الفر ااريـال هـا بل اىل مكـجل ،القـهللر ـهلل
المـــن معـــه بـــااعي عاـــب

ـــ،ل اهلل  فقىـــمه

القهلل س ااق مجل دا قا ب ااائجل اا

ـــ،ل اهلل  ة موـــا فه،

()4

هف.

القــهلل ا ــَيفا مريمــا ااىــام،ن وــعيأا ،القــهلل ا ــر ة ااغــزالال فــراس بــن ح ــان
ااعجاي ا ى ااقافاجل ،فعرن عا ه

،ل اهلل  اإل سر فرت اف.

()1

*****

( )4اار،بلال :ة اطرامل مهلل نياح جل ااهلل ريجل من اطرامل ااقو ف ااغرب ـجل حاا أـا مشـال ممـهلل ااـله
حاا أا (اا س ي ،معجف ااعا اوغراف جل ة ااىيال ،ب )411؛
وَـ،
اني ر وَاب :ااربلال ص ،ال ااحدا ال اإل سم جل اا كرال ة ااهلل ريـجل ااريـ ،ال ،تـرتا
اآلثا عهللبن ع هللااعز ز ااراءهلل ،ل 4ــ اار ان :يامعجل اااأ ع4146 ،هـ
( )4ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،من اا قاس ااكلى ،ج16/4؛
الاني ر :ممهللي ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ب .111
( )1ابن عهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،من اا قاس ااكلى ،ج.16/4

()4



ــــ،ل اهلل ،قــــال عريمــــا (( :فاطمــــجل ـــ هللال نيىــــا اهــــى
فاطمــــجل بريــ ـ
()1
اوريجل)) )4(،القال عريما (( :فاطمجل بدملعجل مين فمن ا د ما ا د ين)).
واني اصغر برياس ااري  الاح من اا ه م ح ـه  ااجم ـ مـريمن ،
فمي اا،ح هللال اا اق جل من برياس ااري آخر ح اته الاقرب اارياس اا ه ،البق مـن
بعهلله عهللال اءمر ،ال الس عريـه احا ـث ،الاـلاأ تعاقـ اتهـان األمـجل بمـا اوعـر
من يهـا مـن بريـاس اار ـ،ل  ،ومـا ان انيق ـاع نيىـى اار ـ،ل  اال مـن
فاطمجل يعاما اوعر ِتوْرأا من يها.
الهاهللس  ق ى اا ععجل حب،ااي ريَل )1(،واني ممن هللاف عـن اار ـ،ل 
ة مكجل عريهلل اتى ق،مه اه ،محا ُس اوزال االي طرحه ااق،ر عاـب ا ـه
()1
ال َمف الابعهللتمف عن ،ل اهلل .
ال س الا ــاس مرياقــ فاطمــجل  عــن ار ااــتمريل عائشــجل  ة احا ــث
مَيفرقجل الواني عائشجل  تق،ل( :ما ا احـهللأا قـذ افدـى مـن فاطمـجل ـي
()6
اب ما).
( )4الض اا با ي ة صح حه ،وَـاب فدـائى اصـحاب ااـري  ،بـاب مرياقـ قرابـجل ـ،ل
اهلل  المريق ــجل فاطمــجل  ،ج441/1؛ الالضـ ابــن ا ــحاق ،ة ااىــيال عريــ،ان الاج فاطمــجل
 ،ب .414
( )4الاه اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب فدــائى اصــحاب ااــري  ،بــاب مرياقـ قرابــجل ــ،ل
اهلل  المريق جل فاطمجل  ،ج.441/1
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب فدائى اصحاب ااري  ،باب مرياق قرابجل ،ل اهلل
 المريق جل فاطمجل  ،ج.444/1
( )1االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج441/4؛ ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج41/1؛ ابـن حجـر،
اإلصابجل ،ج.111/1
( )1اني ر :ر ا احلهلل ث ب ،اه ة الفاال ااري  ،من هلا ااكَاب.
( )6ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.111/1

الولاأ ما الته عائشجل ( :ان فاطمجل اق اـ متشـي وـرتن مشـ ما مشـي
ـ،ل اهلل  ، فقـال مرح أـا ـا بـرييت ،ثـف اياىـما عـن مي ريـه ،ثـف ا ـر اا مــا
حــهلل عأا ف كـ  ،ثــف ا ــر اا مــا حــهلل عأا فدــحك  ،فقاـ  :مــا ا ـ وــاا ،ر
اقــرب فرحأــا مــن حــزن ،فىــرتاَما عمــا قــال؟ فقاا ـ  :مــا وري ـ ألفشــي عاــب
ــ،ل اهلل  ــره فامــا مــاس ــرتاَما؟ فــرتخلتين انيــه قــال :ان يل ــى وــان
عا ضين ااقرآن ة وـى ـريجل مـرال ،الانيـه عا ضـين ااعـار مـرتل ،المـا ا اه اال
قــهلل حدــر اياــي ،الانيــأ االل اهاــي حل،قوــا بــي النيعــف ااىــا انيــا اــأ ،ف ك ـ
()4
فقال :اِال ترضل ان تك،نيي هللال نيىا ااعاال فدحك ).
()4

القهلل حلق فاطمجل بر ،ل اهلل  ممايرال اىل ااهلل ريجل الواني ءابجل.

ــ،ل اهلل  اىل ااهلل ريــجل ،الهــ ،اقــرب
الوــان عاــي  ءــابًّا هــاير م ـ
ـ،ل اهلل
اارياس اىل ـ،ل اهلل  نيىـ أا ال الحأـا الاميانيأـا ،القـهلل تربـب ة ب ـ
 ،الوـــان االل ااـــتمريل بـــه مـــن ااشــ اب ،الاعـــرمل ااريـــاس بوـــهللقه ،فـــهللاه
برييفىه ،ر ااجرال ،اه من ااكانيجل عريهلل ،ل اهلل  العريهلل ااىامل ما اـ ق
ألحهلل يه.
الة مهحـرر مـن ااىـريجل ااعاني ـجل مـن ااجـرال ،وـان عاـي  ر ـ ة خ ــجل
فاطمجل من ،ل اهلل  ،اال انيه وان ح أا ال ماب اار ـ،ل  ،اضـافجل اىل
و،نيه ءابًّا ال قربجل اه ة معى هلا األمر.
القــهلل حــاالل بعــض ااوــحابجل خ ــجل فاطمــجل  ،اال ان اار ــ،ل  هــف
( )4اخريه اا با ي ة صح حه ،وَاب اال َ لان ،باب من نيايب بل هللي اارياس ،ال خيل
بىر صاح ه ،ج41/1؛ وَاب ااغا ي ،باب مرن ااري  الالفاته ،ج411/1؛ الاني ر :ابن
حجر ،اإلصابجل ،ج.111/1
( )4اني ــر :ترالَمــا  ،عريــهلل ابــن ــعهلل ،اا قــاس ااكــلى ،ج41/4؛ ابــن حجــر ،اإلصــابجل،
ج111/4؛ االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج441/4؛
(ال اي ترالَما ة :ااعا ش،ن ااري  ،من هلا ااكَاب).

با ـ  ،الورتنيــه ريَ ــر ان َقــهللر عاــي  خل َمــا ،القــهلل ءــجع عا ًّــا 
()4
بعضه ي،ا ي األنيوا عاب تاأ.
قال عاي (( :فاما قعهللس بل هلل ه افحم ف،اهلل ما ا ـَ ان اتكاـف
ـ فاطمـجل؟ قاـ  :نيعـف،
فقال :ما يـا بـأ؟ فىـك  ،فقـال :اعاـأ ي ـ
قال :الهى عريهللم من ءـي تىـَحاما بـه؟ فقاـ  :ال الاهلل ـا ـ،ل اهلل ،فقـال:
()4
ما فعا بااهلل ع اايت ُّاحملَهكِما ،فقا  :هي عريهللي قال :فرتع ما ا اه)).
الق ى ان ،ل اهلل  خـى عاـب فاطمـجل الاخلهـا ب اـ عاـي فىـكَ ،
فعاف  ان تاأ اقرا ٌ مريما.
القهلل وان الايأا بى وا مَ،اضعأا انييفق ف ه عاي  مما

هلل.

القهلل ال انيه حامُىُ اليا ح أا ألحهلل صـِّ،ا ي ااهلل ريـجل قـ،ل عاـي (( :اـا
ــ،ل اهلل  الاعــهللس يــسو صــ،،ا وا مــن بــين
ا س ان ابــَين بيفاطمــجل بريــ
ق ريقاع ان رحتى معي فريرتتي برتتخر ا س ان اب عه من ااوـ،،ا ل الا ـَعل بـه
ة الا مــجل عر ــي)) )1(.القــهلل ــاهف بعــض األنيوــا الاامــاير ن ة هــله اا،ا مــجل
ااَ،اضعجل اا ا وجل.
القهلل يمزها ،ل اهلل  يما بى ذ اليرتل ااما  )1(،القـهلل ال انيـه 
قــال اعاــي ا اــجل خاَــه بيفاطمــجل(( :ال حتــهللث ء ـ أا حَــب تاقــانيي)) ،فــهللعا دــا
فَ،ضرت مريه ثف افر ه عا مما ،القال(( :ااامف با م ف مما البا م عا مما البـا م
()1
اما ة نيىامما)).
القــهلل حــرب اار ــ،ل  ان ُىــكن فاطمــجل العاــي  يــ،ا ه ،القــهلل عاــف
( )4اني ر :ابن عهلل ،اا قاس ،ج41/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )4ابن عهلل ،اا قاس ،ج44/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1صح ك اا با ي ،وَاب اا ،ع ،باب ما ق ى ة ااو،اد ،ج.41/1
( )1ابن عهلل ،اا قاس ،ج.41/1
( )1اني ر :ابن عهلل ،اا قاس ،ج.41/1

حا ثــجل بــن ااريعمــان األنيوــا ي بــلاأ ،فَحــ،ل عــن حجــرال اــه جمــاال ال اىــجهلل
اار ،ل  تق مشال حجرال عائشـجل  ،الطاـ مـن اار ـ،ل  ان رتخـلها
اعاــي الفاطمــجل القــال :الاهلل ااــلي رتخــل احــ ن ااــي مــن ااــلي ــهللع ،قــال 
صهللق  ،فَح،ل ال كن عاي الفاطمجل مكانيـه .فكانيـا جمـاال ن ار ـ،ل اهلل
()4
مير عا مما ال ىـَرتنيق بمما ال هللع ،اما ال ،يممما.
القهلل ال احا ث وعيال عن هله ااز ا اس اا ا وجل اا ـ اا ـا م ااـلي
خــرج مريــه ـ هللا ء ـ اب اهــى اوريــجل احلىــن الاحلىــل  الار واعــ،ر ال ري ـ
()4
برياس عاي من فاطمجل .
مـن ااعـ ل الءـهللال مريـه ،ال
القهلل واني  تع ل مـ عاـي  ة ءـ
تكن ااهللني ا هممما ،المـ تاـأ وانيـا َرتاـان مـن وعـرال ااعمـى القـهلل ال عريـهلل
س حَــب اقــهلل
امحــهلل ة مىــريهلله (قــال عاــي ايفاطمــجل تاس ــ،ر :الاهلل اقــهلل ُــ ُري مل ،ه
اءَك صهلل ي ،قال :اليا اهلل ابـام بِىُـ مليٍ فـاته فا ـَبهللم ه .فقااـ :
انيا الاهلل قهلل طحري حَب حما هللي :فرتت ااري  فقال(( :ما يـا بـأ اي
بري ــجل؟)) قااـ  :ي ـ أل ــاف عا ــأ الا ــَح ان ا ــرتاه .فرتت ريــا ال عأــا .فقــال
عاي :ا ،ل اهلل .الاهلل اقهلل ري،س حَـب اءـَك صـهلل ي ،القااـ فاطمـجل:
قــهلل طحريـ حَــب حماـ ــهللاي القــهلل يــا م اهلل بىـ ال ــعجل فرتخــهللمريا ،فقــال
،ل اهلل (( :الاهلل ال اع كما الا ع اهـى ااونـيفجل ت ـ،ي ب ـ،نيمف ال ايـهلل
مــا انييفــق عا ـ مف الاكــين اب ـ عمف الانييفــق عا ـ مف ا ــانيمف)) )1(،فريعــا .فرتتاهمــا
ااــري  القــهلل خــس ة ق يفَممــا اتا ـ ا ـ مما تكشــيف اقــهللاممما،
( )4ابن عهلل ،اا قاس ،ج111/1؛ الااله  ،ي اعسر ااري س  ،ج.114/4
( )4االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج444 ،411/4؛ الاني ر :احلهلل ث عـن احلىـن الاحلىـل ،
ة م،ض،ع ااعا ش،ن اار ،ل  ،من هلا ااكَاب؛
ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج111/4؛ الاني ــر :تيفو ـ ى احلــهلل ث عــن فاطمــجل  ،ة م،ضــ،ع
ااعا ش،ن اار ،ل  ،من هلا ااكَاب.
( )1ابن عهلل ،اا قاس ،ج.41/1

ــا اقــهللاممما تكشــيف ا ــاهما ،فعــا ا ،فقــال( :مكانيكمــا) .ثــف
الاتا
قـــال(( :اال اخلومـــا خبـــي ممـــا ـــرتاَمانيي؟)) قـــاال :باـــب فقـــال(( :وامـــاس
عامري ـ من يل ــى  فقــال :تى ـ حان ة به ـره وــى صــسال عش ـرأا ،الحتمــهللان
عش ـرأا ،التكــلان عش ـرأا ،الاتا اال َمــا اىل فراءــكما فى ـ حا ثسثأــا الثسثــل
()4
الامحهللا ثسثأا الثسثل الو را ا بعجل الثسثل)).
الوغيهمــا مــن اا شــر حيــهللث ب ريممــا ــــ اح انيأــا ــــ مــا حيــهللث بــل األ الاج،
فكــان اار ــ،ل  وــاك ب ريممــا ،حَــب ان عا أــا قــال اــا :الاهلل ال آتــي ء ـ أا
تكره ريــه .الى ابــن حجــر قــال :وــان بــل عاــي الفاطمــجل  وــسر ،فــهللخى
،ل اهلل  الآاه فاف زل حَب اصاك ب ريمما ،ثف خرج فق ى اه :خا الانيـ
عاــب حــال الخري ـ الاــن نيــرى اا ِشملــر ة اليمــأ ،فقــال(( :المــا ميــريعين القــهلل
()4
اصاح بل اح اثريل ااي.))،
القهلل ال عن ار امجل انيما قاا  :ة ب يت نيزا اآل جل ااكرميجل ة ق،اه ــ
تعاىل ــ ( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [األحزاب].
قااـ  :فرت ــى ــ،ل اهلل  اىل فاطمــجل العاــي الاحلىــن الاحلىــل فقــال:
((هــتال اهــى ب ـ يت)) )1(.الم ـ هــلا فاآل ــجل ة عامــجل اهــى اا ـ المــريمن اممــاس
ااتمريل ،ااستي بهللاس اآل جل باحلـهلل ث عـريمن ،الال عقـى ان هجـزِّيب ااكـا ه،ن
ألممـــاس ااـــتمريل اآل ـــجل ،ال رالنيمـــا خاصـــجل ة عاـــي الفاطمـــجل الابريائممـــا ،
ف ث اتمف ال رييفي يهف ،فزالياس ااري من اهى اا وغيه من ااريـاس فـس
رج اازالياس من اآل جل ،فاآل جل نيو ة االاا عا من ،بى هي م،يمجل ان.
( )4ابن عهلل ،اا قاس ،ج.41/1
( )4ابن حجر ،اإلصابجل ،ج111/1؛ ابن عهلل ،اا قاس ،ج.46/1
( )1اني ر :ابن وعي ،تيفىيه ،ج.4111/4

الاعــى عمــى

ــ،ل اهلل  مـ عاــي الفاطمــجل الابري ممــا ا ق ـ اا ر ــق عاــب

ااشــككل ة خــ،اف ضــمن اهــى اا ـ الاال فــــاآل جل اث َ ـ ان نيىــا ه 
مريمف.
*****

()4

تىك قر ل بعهلل هزميَما ة بهلل  ،فرتخلس تعهلل ااعهللال اغزال ااىامل
ة ااهلل ريجل ،القار وى مريمف بهللال ه ،فاال ن قَى آبا هف اال ابريا هف اال احهلل من
اها مف واني،ا ىيالن ة اارياس حيرض،هف عاب
ااىامل،

()4

الوان اا م،

،ل اهلل  المن معه من

هللال الن ة مكجل ال ش و،ن ة حتر ض

عمائما ،الااريافق،ن ة ااهلل ريجل ُ ِعهللالن قر شأا الميري،نيمف بااىاعهللال ان قِ ِهللم،ا
ال َ وال حممهلل المن معه من ااىامل ال َحما،ن اإلعهللا ااعري،ي الااا ي

الاأ ،الف مف نيزل ق،ل اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ) [األنييفال].

()1

الا ــَعهللس قــر ل المــن حاايفمــا مــن ق ائــى تمامــجل ال يهــف ،الت،يــه ي شــما
حبهلل هلله ال يااه الع هلله ،البعض نيىائه قوـهللالن ااهلل ريـجل ،القـهلل باـ عـهلل هف مـا
()1

ز هلل عاب ثسثجل آالمل مقاتى.

ة هله األثريا واني األخ ا ترتتي ار ،ل اهلل  من ع ،نيه ة مكجل عـن
()1

حترواس ااق،ر بااَيفو ى.

( )4ابن ا حاق ،ااىيال ،ب 144؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج64/1؛
الاني ر :بامهللحا ،زالال احهلل " ا جل ع ،جل" ،ل 4ــ اار ان :ا اء ا ا 4144هـ.
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/1
( )1اني ـــر :ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج64/ 1؛ اا،اقـــهللي ،ااغـــا ي ج411/4؛ ااوـــاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.414/1
( )1ابــن ا ــحاق :ااىــيال ،ب 144؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج441 ،444/4؛ ااوــاحلي ااشــامي،
ى ااهللى الاارءا  ،ج.411 /1
( )1اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج441 /4؛ ابن عهلل ،اا قاس ااكـلى ،ج11/4؛ ااوـاحلي ااشـامي،
ى ااهللى الاارءا  ،ج.411/1

الـ ـ اار ـــ،ل  ااىـــامل الا َشـــا هف ة األمـــر وعا تـــه ،الاخَايفـ ـ
آ ا هــــف ،فمــــريمف مــــن اى اخلــــرالج ااقــــا األعــــهللا خــــا ج ااهلل ريــــجل الوــــاني،ا
األوعر جل ،المريمف من اى اا قا ة ااهلل ريـجل ،القَـال ااشـرول مـن اخاـما ان
هــف قــهللم،ها ،الوــان اار ــ،ل  مي ــى اىل ااــراي ااعــانيي الهــ ،اا قــا اخــى
ااهلل ريــجل )4(.الوــان اصــحاب ااــراي ااقائـــى بــاخلرالج ااقــا ااقــ،ر مــن ءـــجعان
ااىــامل الاوعــرالا عاــب اار ــ،ل  ،فــهللخى ا ه ثــف خــرج اا ـ مف القــهلل ا ـ ق
عـــه ال ـــسحه الا ـــَعهلل ااقَـــال ،فريـــهللر ااـــل ن اوعـــرالا عاـــب اار ـــ،ل 
ـ،ل اهلل ا ـَكرهريام ال

باخلرالج ،القـاا،ا :ـا

كـن اريـا تاـأ فـ ن ءـ
()4

فاقعهلل .فقال (( :ا ق اري اتا ا ق المَه ان دعما حَب قاتى)).
وــان  قــهلل اى
ق،اه  (( : ا
اص

ــا قوــما عاــب اصــحابه ،المريمــا ومــا الى اا بــا ي
اي هله انيي هـز س ـ يفوا فـانيق

ة

صـهلل ه فـ تا هـ ،مـا

من ااتمريل ،ر احههللس .ثف هز ته بيخر فعا احىن ما وان فـ تا هـ ،مـا

يا اهلل بـه مـن اايفـَك الايَمـاع ااـتمريل ،ال ا ـ ف مـا بقـرأا ،الاهلل خـي ،فـ تا
()1

هف ااتمري،ن ،ر احهلل)).

الواني قر ل قهلل نيزا اِحُهللُ األال جل بااقرب من ااهلل ريجل فبرج اار ـ،ل 
المعه اا من اهى ااهلل ريجل ،الة اا ر ق اىل احههلل يـ عـ ف ااريـافقل ع ـهللاهلل
( )4ابــن ا ــحاق ،ااىــيال ،ب 144؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج144/4؛ ااوــاحلي ااشــامي ،ـ ى
ااهللى الاارءا  ،ج.411/1
( )4اإلمار امحهلل بن حري ـى ،ااىـريهلل ،ج114/1؛ الاني ـر :ـر ا احلـهلل ث عريـهلل ق اهلل ،ااىـيال
ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ب .114
( )1الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب ااغا ي ،بـاب مـن قَـى مـن ااىـامل ـ،ر احـهلل ،ج11/1؛
الاني ر :اارالا اس األخرى عريهلل ااواحلي ااشامي ،ـ ى ااـهللى الاارءـا  ،ج411/1؛ الاني ـر:
ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .414

ابن ابي بن ا،ل ،المعه ثاث او ل خاتال ار ـ،ل اهلل  ،ال عـف ابـن ابـي
انيه ما فعى تاأ اال ألنيه وان رى اا قا ة ااهلل ريجل المدب ااتمريـ،ن مـ

ـ،ل

()4

اهلل .

واني احهـهلل مريـزل

ـ،ل اهلل  المـن معـه مـن ااـتمريل ،الاخَـا اار ـ،ل

اا،قــ برييفىـــه ،الني ـــف صــيف،مل ااىـــامل ف ـــه ،ح ــث يعـــى مروـــز اوــ ل
س صـغيأا امـار ااقـ،ر العـل
ااشِّع  ،اليعى ي ى احهـهلل مـن خايفمـف ،الاخَـا يـ و
ف ه اارماال الامر عا مف ع هللاهلل بن ي ي  الاالصاهف ان ع َـ،ا ة مكـانيمف،
حَب ـرتت مف امـر اار ـ،ل  .الان ريدـح،ا ااشـرول عـن ااىـامل بااري ـى،
حَــب ال ــرتت،هف مــن اخلاـ  .الاالصــاهف بااع ــاس مممــا وانيـ نيَ جــجل ااعروــجل
الانيَ ا مـا وـهلل اـف مـن االامـر اار ـ،ل  .الى اا بـا ي ة صـح حه عـن
ياِـقُ ااـري  ي شأـا
االا بـن عـا ب  قـال(( :اق ريـا ااشـرول ،م ـل الاِ مل
من اارماال ،الامر عا مف ع هللاهلل ،القال :ال تلح،ا ،الان ا َم،نيا ِ ُمرملنيُـا عاـ مف
()4

فس تلح،ا ،الان ا َم،هف مرالا عا ريا فس تع ري،نيا)) .احلهلل ث.

الاخَا اار ،ل  موـع بـن عمـي  حلمـى اـ،ا ااىـامل ،التـ،ىل 
ترت

صـيف،مل اصـحابه اجملاهـهلل ن معـه ،التوـرهف د،عـ ،اهلل مـن اوريـجل،

البااول الااع اس عريهلل اااقا  ،ثف

()1

بعض ااوغا اىل ااهلل ريجل.

( )4اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج441/4؛ ابن عهلل ،اا قاس ،ج11/4؛ الاني ر :اا با ي ،فَك اا ـا ي،
ج.414/41
( )4اني ر :الا جل اا با ي ة صح حه ،وَاب ااغا ي ،باب زالال احـهلل ،ج14/1؛ ابـن ا ـحاق،
يال ابن ا حاق ،ب 141؛ اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج441/4؛ ااواحلي ااشـامي ،ـ ى ااـهللى
الاارءا  ،ج.414/1
( )1ابن ا حاق ،يال ابن ا حاق ،ب 141 ،441؛
اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج ،444/4ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.414،411 /1

المــن يمــجل ااشــرول قــار عـ ممف ابــ ،ــيف ان بــن حــرب بَع ــجل ااقــاتال،
الوــــاني،ا قرابــــجل ثسثــــجل آالمل مقاتــــى اوعــــر مــــن ا بعــــجل اضــــعامل ااىــــامل،
القىممف ،اليعى عاب اا مريجل خااهلل بن اا،ا هلل الاخل تالال ااو

الااوـ،س مـريمف

حيرضــ،ن ااريــاس عاــب ااقَــال الا َ وــال حممــهلل  المــن معــه مــن ااىــامل،
القامـ نيىــا قــر ل بَحــر ض ااريــال عاــب ااقَــال ،التوــرنيمف دــن قَــى مــن
()4

اهامف ة بهلل ااعار اااضي.

يفوا وـان معـه

بهللاس ااعروجل القهلل اخل وى م،قعه ،الاخرج اار ،ل 

فقال من رتخل هلا حبقه ،فقار اا ه اب ،يانيجل مسام بن خرءجل  القـال :ـا
ـ،ل اهلل المــا حقـه؟ فقــال  :ان تدـرب بــه هـار ااشــرول حَـب ــريحين،
فرتخله اب ،يانيجل ،الاخرج مـن ي ـه عوـابجل محـرا فرب مـا عاـب ا ـه الاخـل
خيَــال بااىـ  ،فقــال (( :ان هــله مشـ جل غدــما اهلل ال ــ،اه اال ة معــى
هــلا ااــ،طن)) )4(.البــهللا ااقَــال ،القاتــى ابــ ،يانيــجل بى ـ

ــ،ل اهلل  قَــال

األب ــال )1(،ومــا قاتــى محــزال  بشــجاعجل ال ني ــي اــا ،القاتــى يهــف مــن
ءــجعان ااىــامل ،حَــب الحـ اازميــجل ة صــيف،مل ااشــرول ،البــهللا ااريوــر
الاض ـحأا اامــتمريل ،الالىل ااشــرو،ن مــن اا ــهللان ،التــ عمف ااىــام،ن قَاــ،ن
مريمف ،الاخل ااىام،ن

مع،ن ااغريائف ،فاما اى اارماال تاأ من عاـب او ـال

حترو،ا من اماوريمف ،الحاالل ع ـهللاهلل بـن يـ ي  ان ميـريعمف مـن ااغـا ال
ملورأا ا اهف برتمر اار ،ل  ،الاكـريمف عوـ،ه الانيوـرف،ا ال

ع ـ معــــه

( )4ابــــن ا ــــحاق ،ااىــــيال ،ب 146؛ اا،اقــــهللي ،ااغــــا ي ،ج444/4؛ ابــــن ــــعهلل ،اا قــــاس
ااكلى ،ج14/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.411/1
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .416
( )1ابـــن ا ـــحاق ،ـــيال ابـــن ا ـــحاق ،ب 141؛ اا،اقـــهللي ،ج414/4؛ الاني ـــر :ابـــن حجـــر،
اإلصابجل ،ج.11/1

()4

اال نييفر ىي الن ااعشرال.

وان خااهلل بن اا،ا هلل  المعـه الاعـجل مـن فر ـان قـر ل رق ـ،ن اا،قـ
عن وع  ،فاما اى خااهلل ان اارماال قاجل ال ىَ ع،ن مري اخل ى حُمُىُ عاـ مف
فقَامف القائهللهف ،ثـف نيـزل باايفر ـان اىل ااىـامل ،الهـف مكشـ،ف،ن فـرتت،هف
من اخلا  ،ال ي يريهلل قر ل اىل احجل ااعروـجل دىـاعهللال اايفر ـان ،التغـي
()4

مىي ااقَال الاص ك ة صاو مشروي قر ل.
الحــاالا،ا ان وــا،ا اىل

ــ،ل اهلل  ءبوــ ًّا ا قَاــ،ه ،الت ــا ى ة تاــأ

ءجعانيمف.
الصمهلل

،ل اهلل  القاتى قَال األب ال ،القَى ب هلله (ابي بن خا ) ااـلي

س ان
وـان معانيـهللأا الحر وأـا عاـب قَـى اار ـ،ل  ال ـر  :حممـهلل  !!...ال مــ ،ه
جا ،فرفض اار ،ل  ان ا اا ه احهلل من ااوـحابجل ـيه ،ح ـث الايمـه
ُني ُ
()1
 برييفىه حبربجل اصابَه ة عريقه فماس مريما ف ما بعهلل.
ثـــف انيـــه  القــ ة احـــهلل احليفـــر فشهــ ،ا ُ ْا هــهه هالوِىُــرُسمل باع َهــهه الءهـــق
ــ،ل اهلل  الا ــَمات،ا ة ااــهللفاع
ءُ ـيفِ هَهه )1(.الصــمهلل نييفــر مــن ااوــحابجل م ـ
( )4اني ـــر :اا بـــا ي (فـــَك اا ـــا ي) ،ج441/41؛ ابـــن ا ـــحاق ،ااىـــيال ،ب  ،146اا،اقـــهللي،
ااغا ي ،ج.441/4
( )4اا بــا ي (فــَك اا ــا ي) ،ج441/41؛ ابــن ا ــحاق ،ااىــيال ،ب 141؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي،
ج411/4؛ ابن عهلل ،اا قاس ،ج.14/4
( )1ابـــن ا ـــحاق ،ـــيال ابــــن ا ـــحاق ،ب 144؛ اا،اقـــهللي ،ااغـــا ي ،ج414/4؛ ااوــــاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج141/1؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )1اني ـــر :صـــح ك اا بـــا ي (فـــَك اا ـــا ي) ،ج ،411/41ابـــن ا ـــحاق ،ـــيال ابـــن ا ـــحاق،
ب144؛ اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج411/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءـا  ،ج144/1؛
اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411

عريه ،مريمف اب ،طاحجل األنيوا ي  ،ال مى بن حري  ،المريمف موع بن عمـي
حامى اـ،ا ااىـامل ـ ـ ااـلي ا َشـمهلل بـل ـهللي ااـري  ـــ المـريمف عاـي بـن ابـي
طاا الاب ،يانيجل ال عهلل بن ابي القـاب  ،ح ـث قـال ـ،ل اهلل  اىـعهلل
اله ،رمي فاعأا عريه(( :ا ر فهللام ابي الامي)) )4(.وما وان معمف ة ااـهللفاع
()4
عن اار ،ل  ار عما ال .
الاءاع ااشرو،ن انيمف قَا،ا ،ل اهلل ِ ،ف ِيف ِّ تاأ ة عدـهلل ااىـامل
جاِىهــكفمل؟ قـاا،ا :قَـى حممــهلل
فقـار ااوـحابي انيـق بــن ااريدـر  فقـال :مـا ه مل
ــ،ل اهلل قــال :فمــا توــريع،ن باحل ــاال بعــهلل ق،مــ،ا فم،تــ،ا عاــب مــا مــاس عا ــه
ــ،ل اهلل  ،ثــف ا ــَق ى ااقــ،ر فقاتــى حَــب قَــى  ،فِ،هيِــهللُ بــه ،م ـــل
()1
ع،ن طعريجل فما عرفه اال اخَه ب ريانيه.
الا َشمهلل الاعجل مـــن اصـحاب ـ،ل اهلل  الصـى عـهلل هف اىل ااىـ عل
يــسو ،مـــريمف عمـــه محـــزال بـــن ع ـــهللاا ا  ،قَاـــه الحشـــي الهــــــ ،ـــــــــسر
ح شــــي )1(،ال عــــــــــهلل بــــن اارب ـــ  )1(،الموــــع بــــن عمــــي )6(،الع ــــهللاهلل بــــن
يحــل )1(،الحري اــجل ااغىــ ى ال يهــف ــــ ضــي اهلل عــريمف االعــل ــــ .الااَجــرت
( )4اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج441/41؛ اني ر :ابن ابي ء جل ،ب .411
( )4اني ر :صح ك اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج411/41؛ ابن ا حاق ،يال ابن ا ـحاق ،ب141؛
اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج.411 ،411 ،414/4
( )1ابن ا حاق ،ااىيال ااري  ،جل ،ب 141؛ اا لي ،تا خيه ،ج.41/1
( )1اني ــر :بــاب مقَــى محــزال عريــهلل اا بــا ي (فــَك اا ــا ي) ،ج411/41؛ ابــن ا ــحاق ،ااىــيال
ااري  ،ــجل ،ب 141؛ ااوــاحلي ااشــامي ،ـ ى ااــهللى الاارءــا  ،ج141/1؛ ابــن ابــي ء ـ جل،
ااغا ي ،ب .414
( )1اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج411/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.146/1
( )6اني ر :اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج.441/41
( )1ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.144/1

اار ،ل  المن معه ،من ااوحابجل اىل ااشِّع  ،العس اب ،يف ان او ـى عاـب
اار ــ،ل  المــن معــه ،فقــال ــ،ل اهلل  :اااــمف ال ري غــي اــف ان عا،نيــا،
فقاتــى عمــر بــن اخل ــاب  البعــض ااوــحابجل  ال مــ،هف باحلجــا ال حَــب
انيزا،هف ،فقال ابـ ،ـيف ان :اة ااقـ،ر حممـهلل؟ فقـال  :ال ق ـ،ه ،ثـف قـال:
اة ااق،ر ابن ابي قحافجل؟ ثف قال :اة ااق،ر عمـر بـن اخل ـاب؟  ...ثـف قـال ابـ،
ــيف ان :ان هــتال قــهلل قَاــ،ا الاــ ،وــاني،ا اح ــا أليــاب،ا ،فاــف َمااــأ عمــر بــن
اخل اب  نييفىـه فقـال :وـلب ـا عـهللال اهلل ابقـب اهلل اـأ مـا خيز ـأ ،ثـف
قال اب ،يف ان :اعملىه هه ى ،فقال  :اي ـ،ه قـاا،ا :مـا نيقـ،ل .قـال :ق،اـ،ا اهلل
اعاب الايىن ،فقـال ابـ ،ـيف ان :اريـا ااعهـز،ى الال عهـزى اكـف ،فقـال  :اي ـ،ه
قال :ما نيق،ل؟ قال :ق،ا،ا اهلل م،النيا الال مـ،ىل اكـف .ثـف قـال ابـ ،ـيف ان :ـ،ر
ب ــ،ر بــهلل فرتيــاب،ه ،القــاا،ا :ال ــ،ا قَسنيــا ة اوريــجل القــَسوف ة ااريــا  ،ثــف
()4
قال اب ،يف ان :ان م،عهللوف بهلل ااعار ااقا ر.
جمُـ ملزن
القهلل ءا و نيىـا ااىـامل ة ااعروـجل( :وـن ااريىـا ـ،ر احهـهلل ه مل
()4
عاب اورحب ،ال ىقل ااا ال هللاال ن اورحب).
ال ا س قر ل ا ن ااعروجل ،بعـهلل ان هاـأ مـريمف ا بعـجل العشـرالن قَـ سو،
ال االى ااىــام،ن يرحــاهف ،الف ـ مف ــ،ل اهلل  ،الصــاب اار ــ،ل  عاــب
()1
ااشمهللا اال ن باغ،ا عل ءم هللأا ال فري،هف.

( )4اني ر :صح ك اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج441/41؛ ابن ا حاق ،ااىـيال ،ب 141؛ اا،اقـهللي
ااغا ي ،ج411/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.141/1
( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .414
( )1اني ـــر اا بـــا ي (فـــَك اا ـــا ي) ،ج441/41؛ ابـــن ا ـــحاق ،ـــيال ابـــن ا ـــحاق ،ب 141؛
اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج144 ،144 /4؛ ااواحلي ااشـامي ،ـ ى ااـهللى الاارءـا  ،ج،114/1
ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411

ثف ي اار ،ل  المن معه اىل ااهلل ريجل ال خا،هـا الااريىـا ت كـي ااقَاـب،
()4
فَرتثر ،ل اهلل  الت ف ع رياه.
الوــان  حــل أا فبشــي مــن عــ ،ال قــر ل اىل ااهلل ريــجل ،فبــرج عا ـ مف ة
اا ــ،ر ااَــااي ا ا ـ ااعــهللال الا هابــه حَــب ال عــ ،اىل ااهلل ريــجل ،القــال (( :ال
()4

خيرج معريا اال من حدر معريا باألمق)).

الالصى ااىام،ن اىل محرا األ هلل )1(،عاب مىيال عشرال ام ال مـن ااهلل ريـجل،
البق،ا ف ما ما ز هلل عاب ثسثجل ا ار ،الالصا اخ ا هف اىل قر ل ،الوـاني،ا قـهلل
فكرالا بااع ،ال اامج،ر عاب ااهلل ريجل مـرال اخـرى الثريـاهف عـن تاـأ تَ ـ اار ـ،ل
()1

 اف ،اليعامف ىرع،ن بااع ،ال اىل مكجل.

القهلل نيزا آ اس من ااقرآن ااكر ف تَحهللث عما يرى عاب ااىامل ة

احهلل المريما ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
( )4اني ر :اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج146 ،141 ،144 /4؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،ـجل ،ج11/1؛ ابـن
حجـــر( :فـــَك اا ـــا ي) ،ج416 ،411 /41؛ ااوـــاحلي ااشـــامي ،ـ ـ ى ااـــهللى الاارءـــا ،
ج.111/1
( )4اني ـــر :اا بـــا ي (فـــَك اا ـــا ي) ،ج( ،411 /41الاني ـــر ءـــر ابـــن حجـــر عاـــب احلـــهلل ث)؛
اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج111 /4؛ ابن ـعهلل ،اا قـاس ااكـلى ،ج11/4؛ ابـن هشـار ،ااىـيال
ااري  ،جل ،ج.444/1
( )1محرا األ هلل :مري قجل يري،ب رب ااهلل ريجل اص ح ح ًّا من اح ا ااهلل ريجل حاا أا.
( )1اني ـــر :اا بـــا ي (فـــَك اا ـــا ي) ،ج( ،411/41الاني ـــر :ءـــر ابـــن حجـــر عاـــب احلـــهلل ث)؛
اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج111/4؛ ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج441/1؛ ااوـاحلي ااشـامي،
ى ااهللى الاارءا  ،ج 111/1ــ 114؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.14/1

ﮩﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ) [آل عمران].
ثف ق،ل اهلل  ة م،ض آخر من ااى ،ال نييفىما ( :ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒﰓ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯙﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)
[آل عمران].
الهكلا واني هله ااغـزالال ابـَس اوـ ااـتمريل المتح وأـا اخَـا اهلل ف مـا
بعــض ااشــمهللا  ،الفدــك ف مــا ااريــافقل ،التــاب عاــب ااــتمريل ،فكانيـ مــن اهــف
ـــزالاس اار ـــ،ل  ،ءـــمهللها برييفىـــه الاصـــابه الاصـــاب ااـــتمريل ااكـــعي مـــن
اوــرا الاا ـ س  ،الاخَــا اهلل ف مــا اوــل عــهلل مــن ااشــمهللا ة ح ــاال ااو ـ يفب
.
()4

ااري ـ ا ــف م،ض ـ مــن بــس ههــل ى بــل مكــجل العهىــيفان )4(.ة صــيفر مــن
ااىريجل اارابعجل من ااجرال قهللر هذ من عدى الااقا ال من اا،ن من مدـر عاـب
،ل اهلل  ة ااهلل ريـجل ،القـاا،ا :ـا ـ،ل اهلل ان ف ريـا ا ـسمأا فرتبعـث نييفـرأا
مــن اصــحابأ يفقم،نيــا ة ااــهلل ن ال عام،نيريــا ءــرائ اإل ــسر ((ف عــث ااــري 
ـــر جل عُ ملريأـــا الام،ـــر عاـ ـ مف عاصـــف بـــن ثابـ ـ الهـــ ،يـــهلل عاصـــف بـــن عمـــر بـــن
اخل اب )1(،فاني اق،ا حَـب اتا وـاني،ا بـل عىـيفان المكـجل تهوـرالا حلـب مـن
هل ى قال اف بري ،حل ان ،فَ ع،هف بقر من مائجل ار فاقَو،ا آثا هف حَـب
اتــ،ا مريــزالو نيزاــ،ه ف،يــ ،ا ف ــه نيــ،ى متــر تــزال اله مــن ااهلل ريــجل فقــاا،ا :هــلا متــر
عرب ،فَ ع،ا آثا هف حَـب حلقـ،هف ،فامـا انيَمـب عاصـف الاصـحابه و هـ،ا اىل
( )4اني ر :عري،ان زالال بين حل ان ،عريهلل ابن ابي ءـ جل ،ااغـا ي ،ب 411؛ الصـح ك اا بـا ي،
وَاب ااغا ي ،باب زالال ااري  ،ال عـى التوـ،ان ،ج( .14/1الااري ـ مـا اـل ى برياح ـجل
اا،ط ــجل اا ــ،ر عاــب اــ ،ـ عل و اــ ،م ـ أا مشــال ءــرق مكــجل ااكرمــجل) اني ــر :بر ــأ
ااعهمري ،ااىرا ا الاا ع،ث ااري  ،جل ح،ل ااهلل ريجل المكجل ــ ا جل نيقهلل جل حتا ا جل ،ب .441
( )4اا كري ،معجف ما ا َعجف ،ج.614/4
( )1اني ر :ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.411/4

(فهللفهلل) )4(.اليا ااق،ر فرتحاط،ا بمف فقاا،ا :اف اكف ااعمـهلل الاا عـاق ان نيـزاَف
اا ريا ان ال نيقَى مريكف يسو ،فقال عاصف :اما انيا فـس انيـزل ة تمـجل وـافر،
ااامف اخل عريا ني أ ،فقاتا،هف حَب قَا،ا عاصمأا ة عجل نييفر بااري ـى ،البقـب
خ ـ ال ــهلل ال يــى آخــر )4(،فــرتع ،هف ااعمــهلل الاا عــاق فامــا اع ــ،هف ااعمــهلل
الاا عاق نيزا،ا اا مف فاما ا ـَمكري،ا مـريمف حاـ،ا االتـا ُ ِقىِـ ِّمف فرب ـ،هف بمـا،
فقال ااريى ااعااـث ااـلي معممـا :هـلا االل ااغـهلل فـرتبب ان وـح مف فعـاو،ه
فجــر اله عاــب ان وــح مف فاــف يفعــى فقَاــ،ه ،الاني اقــ،ا خب ـ ال ــهلل حَــب
باع،هما دكجل ،فاء ى خ أا بري ،احلا ث بن عامر بن ني،فى ،الوان خ ـ ٌ
ه ،قَى احلا ث ،ر بهلل فمكث عريهللهف ا يأا ،حَب اتا االع،ا قَاه ا ـَعا
م ،ب [ ِكِّل] من بعـض بريـاس احلـا ث ا ـَحهلل بمـا فرتعا تـه ،قااـ  :فغيفاـ
عن ص اي فهلل ج اا ه حَب اتاه ف،ضعه عاب فبله ،فاما ا َـه فزعـ فزعـجل
عرمل تاأ مين الة هلله اا ،ب ،فقال :ا شل ان اقَاه ما وري ألفعى تاـأ
ــ ان ءا اهلل تعاىل ــ الواني تق،ل ما ا ا ـيأا قـذ خـيأا مـن خ ـ  ،اقـهلل
عري  ،الما دكجل ،م ل رال ،الانيـه ا،ثـق ة احلهلل ـهلل،
ا َه رتوى من ق
المــا وــان اال ق قــه اهلل فبري ـ،ا بــه مــن احلــرر ا قَاــ،ه ،فقــال :عــ،نيي
اصــاب وعــَل ،ثــف انيوــرمل ااـ مف ،فقــال :اــ،ال ان تــرالا ان مــا بــي يُـ ُز ٌع مــن
اا،س اـز س ،فكـان االل مـن ـن ااـروعَل عريـهلل ااقَـى هـ ،،ثـف قـال :اااـمف
احومف عهلل أا ثف قال:
الاىــــــــــ ـ ابــــــــــــاىل حــــــــــــل اقَــــــــــــى مىاـــــــــــــــــــمأا
عاـــــــــــــب اي ءـــــــــــــق وـــــــــــــان ة اهلل موـــــــــــــرعي
( )4فهللفهلل :اال فهللافهلل ما معرالمل بااقرب من ا هل ى .اني ـر :اا كـري ،معجـف مـا ا ـَعجف،
ج.4441/4
( )4هـــ :،ع ـــهللاهلل بـــن طـــا ق  ،اني ـــر :ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج411/1؛ اا،اقـــهللي،
ااغا ي ،ج.111/4

التاــــــــــــــــــــــــأ ة تاس اإلاــــــــــــــــــــــــه الان شــــــــــــــــــــــــرت
ـــــــــــــا م عاـــــــــــــب االصـــــــــــــال ءِـــــــــــــا ٍ،ممـــــــــــــــــــزع

ثف قار اا ه عق جل بن احلا ث فقَاه ،البعع قـر ل اىل عاصـف ا ـتتي بشـي
من يىهلله عرف،نيه ،الوان عاصف قَى ع مأا من ع مائمف ـ،ر بـهلل  ،ف عـث
اهلل عا ــه معــى اا ُّّاــجل مــن ااــهللبر فحمَــه مــن

ــامف ،فاــف قــهلل الا مريــه عاــب

()4

ءي )).

اقــــهلل مــــاس هــــتال ااوــــحابجل عاــــب حهـــ

ــــ،ل اهلل  الفــــهللا اإل ــــسر

برت الاحمف ،الاحليفـا عا ـه مممـا وـان ااـعمن ،فقـهلل ال ان ـهللأا اـا يـا الا بـه
ا قَا،ه ،قال اه اب ،يف ان بن حرب الوان عاب ااشرم :ا هلل احتـ حممـهللأا
اآلن؟ عريهللنيا مكانيأ تدـرب عريقـه الانيـ ة اهاـأ ،فـر عا ـه ـهلل  :الاهلل
ما اح ان حممهللأا اآلن ة مكانيه االي ف ه تو ه ء،وجل تتت ه الانيـا يـااق
ة اهاــي!! فقــال ابــ ،ــيف ان :مــا ا ـ اح ـهللأا مــن ااريــاس حي ـ اح ـهللأا وح ـ
اصحاب حممهلل حممهللأا!!( )4وما ان م،ق خ

بن عـهللي  عريـهللما تى،ـرب

اا ــه اا يفــى الوــان ة حجــره المعــه اا ،ــب الاض ـحأا ة حقــن مــا األبر ــا ،
ح ث خش

األر عاـب طيفاـما الا ت كـ ال ع ـ فمـا وـان مـن خ ـ اال ان

با بىتااا :ا شل ان اقَاه الاياب ة اا،ق نييفىه ،ما وريـ ألفعـى تاـأ
ان ءا اهلل! وان صاح م هللا ال عـ،ال المـا وـان صـاح انيَقـار الاـلاأ فـ ن
( )4مــن الا ــجل اا بــا ي مــن حــهلل ث ابــي هر ـرال ،وَــاب ااغــا ي ،بــاب ــزالال ااري ـ ال عــى
التو،ان الب ر مع،نيجل الحـهلل ث عدـى الااقـا ال العاصـف بـن ثابـ الخ ـ بـن عـهللي ،ج،14/1
14؛ الاني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج441/1؛ الابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج411/1؛ ابــن وــعي ،اا هللا ــجل الااريما ــجل ،ج16/1؛ ابــن حجــر،
اإلصــابجل ،ج141/4؛ الااــله  ،ــي اعــسر ااري ـ س  ،ج411/4؛ الاني ــر :حممــهلل ابــ ،ء ـ مجل،
ااىيال ،ج.411/4

م،قيفه هلا اثر عاب هله األر ،البقي ة نييفىما حتهللث اارياس به.
وــان هــلا ااوــاب اواــى صــع أا عاــب

ــ،ل اهلل  الاصــحابه ،الاكريمــا

ااهللع،ال الهتال قافاجل من ءمهللائما .
ة ءمر صيفر من ااىريجل اارابعجل من ااجرال قهللر الفـهلل مـن بـين عـامر
اب ،برا عامر بن مااأ (مهس ِع األ ريجل) ،فعرن عا ه
(فاف ىاف ال

ا ـه

،ل اهلل  اإل سر

عهلل) الطا بـرا ان ر ـى اار ـ،ل اهلل  معـه بعـض ااقـرا

من ااوحابجل اهللع،ال اهى مهلل اىل اإل سر ،فبشي  عا مف الاكن ابـا بـرا
قال انيا يا ٌ اف ،فرتمن  الوَ وَابأا اىل عامر بن اا يف ـى ،البعـث حـرار
ابــن ماحــان خــال انيــق بــن مااــأ  ة ـ عل مــن األنيوــا الاامــاير ن فـ مف
()4

عامر بن فميال.

فىا الا حَب نيزا،ا ب ر مع،نيـجل نياح ـجل مـهلل القابـى حـرار بـن ماحـان عـامر بـن
اا يف ى ال امه وَـاب ـ،ل اهلل  ،الق ـى ان قـراه عـامر ،االعـز اىل احـهلل
يااه فرتنييفل اارمك ة مـر حـرار ،فرتصـابه ة مقَـى فقـال حـرار :فـزس ال ب
ااكع جل! ثف ان عامر بن اا يف ى ا َور بين عامر فرفد،ا ان خييفرالا يـ،ا
ابــي بــرا ااــلي ايــا هف ،الهــ ،مــن قــ،ممف ،فا َوــر عاـ مف جمــاال مف بــين
ا ف ( هعى التو،ان العهو جل) ،فبري،ا معـه مىـرعل حَـب احـال عـامر بـن
اا يف ــى المــن معــه مــن فاــ،ل ااق ائــى برتصــحاب ــ،ل اهلل  ،فحاصــرالهف
القَا،هف ال ىاف مريمف اال يسن وانيا ة ر ااقـ،ر ،همـا عمـرال بـن ام ـجل
اادمري الااريل بن حممهلل بن عق جل ،ثف قَى ااريل بـن حممـهلل الاخـل عمـرال بـن
( )4اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب ااغا ي ،بـاب ـزالال ااري ـ ال عـى التوـ،ان ،ج14/1؛ ابـن
هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.444/1

ام جل ا ـيأا .فامـا عاـف ااقـ،ر انيـه مهدـري اطاقـه عـامر بـن اا يف ـى بعـهلل ان يـز
نياص َه ،فَ،يه اىل ،ل اهلل  ة ااهلل ريجل الة اا ر ق اقـي ياـل مـن بـين
عــامر معممــا عمــهلل مــن ــ،ل اهلل  فقَاــمما ،الهــ ،ال عاــف عمــهللهما ثــرت أا
ألصحاب ب ر مع،نيجل .فاما قهللر عاب ااري  اخله دـا يـرى ااوـحابجل ااقـرا
الاخله بقَى ااريال فقال (( :اِقِهللمل قِ َُ ْا ُ قَِِ اِ ملنُ ألِ ِ ُريُمهمُا)) )4(.الاما ابـ ،بـرا
االي ايا اصحاب ،ل اهلل  ،فقهلل ءـق عا ـه فعـى ابـن اخ ـه عـامر دـن
ايا هف من اصـحاب ـ،ل اهلل  فَ،يـه ابريـه ب عـجل اسنيَقـار مـن عـامر بـن
اا يف ى االي خيفـر تمـجل الايـا ال اب ـه ،ف عريـه بـاارمك ال ـَمكن مريـه فقَاـه.
القهلل عا اار ،ل  عاب هتال ااغا ن ءـمرأا وـامسو ((عـن انيـق بـن مااـأ
 قال :عا ااري  عاـب ااـل ن قَُِاـ،ا ـــ عـين اصـحاب ب ـر مع،نيـجل ـــ ثسثـل
()4
ص ـ احأا حــل ــهللع ،عاــب عــى الحل ــان العو ـ جل عو ـ اهلل ال ــ،اه ،))
وما عا عاب عامر بن اا يف ى م اءرال فرتصـابه اهلل ة ـهللال فمـرن ة ب ـ
امراال مـن بـين ـا،ل ،فكـره تاـأ ،الوـان قـ،ل" :ة ـهللال وغـهللال ااـ عي ة
ب امراال ا،ا جل" .فرو فر ـه الخـرج فمـاس عاـب مرهـا فرتواَـه ااىـ اع
الاا ـــ )1(، ،القـــهلل الى اا بـــا ي ان ااـــري  ومـــا نيعـــب ااقـــرا قـــال(( :ان
اصحابكف قهلل اص ،ا ،الانيمف قـهلل ـرتا،ا بمـف فقـاا،ا بريـا اخـل عريـا اخ،انيريـا
دا ض ريا عريأ ،ال ض عريمـا فـرتخلهف عـريمف فـرتنيزل اهلل فـ مف قرآنيأـا وـان
َاــب "باغــ،ا عريــا ق،مريــا انيــا اق ريــا بريــا فرضــي عريــا الا ضــانيا")) )1(.القــهلل حــزن
اار ،ل  حزنيأا ءهلل هللأا عاب ااشمهللا ة ب ـر مع،نيـجل ومـا حـزن عاـب ءـمهللا
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج444/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/1
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب ااغا ي ،باب زالال ااري ال عى التو،ان ،ج.11/1
( )1اني ر :الفهلل بين عامر ،من هلا ااكَاب.
( )1من الا جل اا با ي ،وَاب ااغا ي ،باب زالال ااري ال عى التو،ان الب ر مع،نيجل ،ج61/1؛
الاني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/1

ااري  ،ح ث الصا اخ ا هف ة ،ر الاحـهلل .الوـان مـا حـهللث موـابأا ياـسو،
ح ث قَى معى هلا ااعهلل من ااوحابجل ة ااعا م ،القهلل قَى هتال بااغـهلل
الهــف مــن محاــجل ااقــرآن الااــهللعاال اىل اهلل ة مرحاــجل م كــرال ،الهــله ااَدــح جل
فــهللا أ ااــهلل ن عاــب ــهلل هــتال األعــراب ااغهــهلل تع ريــا أــا ة مقــهللا مــا بــلل
اصحاب ،ل اهلل  ة محى ااَه الااهللع،ال اىل اإل سر.
وما ان م،ق حرار بن ماحان ح ريما طعن وان الاضحأا انيه الان وان
ااقَ ى فم ،ااريَور الصهللق اهلل حل قال ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ) [ااَ،بجل] .قهلل وان  هلل م معريب
ااشما ال ،الوان اق،اه فزس ال ب ااكع جل اثر ع ف ة نييف،س من حدره،
ك،ن قَ سو مغهللال أا موابأا الة اا،ق نييفىه فائزأا ،انيما ااعانيي
و
ااع مجل اايت هلل وما حرار بن ماحان المن معه من اصحاب ،ل اهلل .
وــان بريــ ،ااريدــي مــن ق ائــى مــ ،ق مــ،ن ة ااهلل ريــجل ااريــ ،ال ق ــى هجــرال
اار ـــ،ل  اا مـــا ،الوـــاني،ا ضـــمن مُــنمل الُا ُعُ اار ـــ،لُ  مـــن مـــ ،ااهلل ريـــجل
الوَـ معمـف عمـهللأا ة صــح يفجل ااهلل ريــجل َدــمن اا،ا عــجل الااــهللفاع عــن ااهلل ريــجل
()4
الااَعاالن ة ااهلل اس ضمن بري ،اخرى.
ا

القهلل خرج ،ل اهلل  اىل بين ااريدي ة مريا اف اطرامل ااهلل ريجل
مىاعهللتمف ة جل يال قَامما عمرال بن ام جل اادمري بعهلل ان ما من حا ثجل
ب ر مع،نيجل ـ وما مر ،توره ـ الوان  يااىأا حت احهلل يهلل انيمف ،فَيمر
م ،بين ااريدي عاب قَاه ب اقا ااوب ،عا ه من ف،ق اوهللا  ،الُعُهللنالها
( )4اني ر :الث قجل ااهلل ريجل من هلا ااكَاب.

فرصجل اف ،فرتخل يل ى ،ل اهلل  بري َمف ،فاما صعهللالا ا اق،ا ااوبر
عاب ،ل اهلل  ،قار  الورتن اه حايجل ال خيل من معه من
ااوحابجل ،ف ري،ا انيه ع ،جملاىه ،فاما طال االنيَ ا قار ااوحابجل ة
طا ااري  فاما حلق،ا به ة ااهلل ريجل ،اخلهف  بغهلل م ،الاعَزاممف
قَاه ،ف عث ،ل اهلل  حممهلل بن مىامجل اا مف خيلهف باطسع اار ،ل
 عاب هلل هف ،ال ا مريمف اوس من ااهلل ريجل خسل عشرال ا ار الاال حاق
بمف ااسم القاتامف اار ،ل  ،فرتصابمف االه،ل الحتيالا العام،ا ان
هلل هف قهلل وشيفه اهلل  )4(ف هلل الا االتوال بااريافقل ة ااهلل ريجل العاب
ا مف ع هللاهلل بن ابي عامف هللالن عريهللهف حسو المىاعهللال ،ف مرتنيمف
ااريافق،ن الطا ،ا مريمف ااول العهللر اخلرالج الالعهللالهف بااقَال معمف ان
احَاي،ا اىل تاأ )4(.الف مف الة ق،اف نيزل ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ) [احلشر].
فامـــا احـــق ــــ،ل اهلل  بعريـــا هف الا ـــَعهللا هف ااقَــــال المـــا ا مــــره
ااريــافق،ن مــن مرياصــرتمف امــر  يريــهلله مــن اصــحابه باال ــَعهللا  ،الا ــَبا
()1
عاــب ااهلل ريــجل ع ــهللاهلل بــن ار مكَــ،ر المحــى ا َــه عاــي بــن ابــي طاا ـ .
الحاصر بين ااريدي بد عشرال ا اـجل يـرى ف مـا قَـال معمـف ،البـهللا ـ،ل اهلل
 بـ ـ تن مـــن بـــه ة ق ـ ـ ل اـــمف ،ا ىـــمف ال ريـــزل احلىـــرال الاارعـ ـ ة
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.614/4
( )4صح ك اا با ي ،وَاب ااَيفىي ،باب ما ق عَف من ا ريجل ،ج.11/6
( )1ابن عهلل ،اا قاس ،ج.11/4

قا،بمف ،ال هللفعمف اىل اال َىسر ر عأا ،فقـال بريـ ،ااريدـي :حممـهلل ريمـب عـن
اايفىا الهاه ،حيرق ال ق لاريا فجا ق،اه ــ تعاىل ـــ ( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
()4
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [احلشـــــــــــــــــــر].
الءــهلل  احلوــا عا ـ مف الوــلبمف ااريــافق،ن ال ريوــرالهف ،فعاــف اا مــ،
ـف
نيَ ججل هلل هف ،الحزر ،ل اهلل  معمف القـلمل اهلل ة قاـ،بمف اارعـ
حتوريمف الا َعهللا هف ،فىرتا،ا ،ل اهلل  ان ا مف ال ك عـن مـائمف
عاـب ان ىــمك اــف دــا حتماــه اإلبـى مــن امــ،ااف عــهللا ااىــس  )4(،فا َىــام،ا
عاب هلا ااشرل ،الاع ،ا ا امأا حمهلل ال اارح ى.
الف مف ق،ل اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ) [احلشر] )1(،ثف خري،ا ة ت اهرال و يال
مَجاهلل ن مَوابر ن مَ اهر ن بعهللر اا االال فبري،ا (بااريىا الاألبريا
الاألم،ال ،معمف ااهللف،مل الاازامي ،الااق ان عزفن من خايفمف بزها الفبر ما
ئي ق اه من حي من اارياس ة مانيمف) )1(.اليسئمف ا ا اهلل ااىامل من
،ل اهلل 
ءرهف الو اتاهف الا اف مريمف يسن ف م اما
ام،ااما )1(،القهلل نيزا ة بين ااريدي  ،ال احلشر برتوماما( )6خ االاا
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ،ج.414/1
( )1وان ابن ع اس ىم ما  ،ال بين ااريدي .صح ك اا با ي ،وَاب ااَيفىـي ،بـاب تيفىـي
 ،ال احلشر ،ج 11/6ــ 64؛ الابن وعي ،تيفىيه ،ج.4111/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ج .414/1
( )1ااوهلل ااىابق.
( )6ااوهلل ااىابق.

باحلهلل ث عن م ،ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ) [احلشر] )4(،وما تدمري
بق جل ااى ،ال ما رت ذ باايفي الاحكامه ،الاص ح ني امأا ماا ًّا الحكمأا
ءرع ًّ ا ااَعامى ف ه م ما هكى من األعهللا بس قَال ،التاأ ة ق،اه ــ
تعاىل ــ ( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ) [احلشر].
القهلل تدمري اآل اس ااعريا عاب ااماير ن الاألنيوا  ،الااَحهللث عن فقر
ااماير ن الا عا هف ا اهف .القهلل قال اار ،ل (( :ان اح َف قىم ب ريكف
( )4اني ر :تيفىي  ،ال احلشر ،عريهلل ابن وعي ،ة تيفىيه ،ج.4111/4

البل ااماير ن ما افا اهلل ُعاِي ،من بين ااريدي ،الوان اامايرالن عاب ما
هف عا ه من ااىكريب ة مريا اكف الام،ااكف ،الان اح َف اع َمف
الخري،ا من ال وف)) .فقال عهلل بن ع ا ال ال عهلل بن معات ــ عما األنيوا ــ
ا ،ل اهلل  بى تقىف بل ااماير ن ال ك،ني،ن ة ال نيا وما واني،ا،
القاا األنيوا ض ريا ال امريا ا ،ل اهلل  فقال (( :ااامف ا حف
األنيوا الابريا األنيوا )) )4(،القىف ،ل اهلل  األم،ال الااهللال بل
ااماير ن الاع ب يال من فقرا األنيوا  ،الوان مهبي ق احهلل اثر ا بين
ااريدي قهلل ا اف ق ى احهلل القاتى م ااىامل ،القال :ف ن اص فمااي حملمهلل
مزا ع انييفقما اار ،ل  عاب
وري به ما شا  ،فقَى فكان اه
احملَايل من ااىامل )4(.الاث األنيوا انيمف اهى اا الصيفمف اهلل به (ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ) [احلشر].
الح ريما ا ا عمر بن اخل اب  )1(الض اخلراج عاب األ ن التهللال ن
ااهللالاال ن اثريا خسفَه ال ااوحابجل  من اهى ااراي ة ااهلل ريجل النياقشمف
ح،ل قىمجل األ اضي بل اايفاحتل اال تروما الالض اخلراج عا ما ،الا َيفا ال
عامجل ااىامل من الا اتما عن طر ق ااهلل ،ان ،القهلل ا َشعر عمر  احهللاث
زالال بين ااريدي الا َشمهلل باآل اس اا،ا ال ف ما الان ان رتتي من اي ال
ااىامل حق ة هلا ااال مري اقوا من ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭑ ﭒ ﭓ
( )4ءر ااز قانيي ،ج14/4؛ الاني ر :صاو ااشامي ،مـن معـل ااىـيال ،ب 411؛ الممـهللي ق
اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ب .141
( )4ابن حجر ،اإلصابجل ،ج111/1؛ الاا،اقهللي ،ااغا ي ،ج.111/1
( )1اني ــر :يــز مــن اارالا ــجل ،عريــهلل اا بــا ي ة صــح حه ،عــن عمــر بــن اخل ــاب  ،وَــاب
ااَيفىي ،باب ق،اه :ما افا اهلل عاب ،اه ،ج11/6

ﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ) [احلشر].
ة وَاب "اخلراج"( :ان عمر بن اخل اب 
القهلل اال اب، ،
ا َشا اارياس ة ااى،ا حل افََك ،فراى عامَمف ان قىمه ،الوان بسل
ابن با من اءهللهف ة تاأ ،ال اى عمر بن اخل اب  ان وه الال
قىمه ،فقال :ااامف اويفين بسالو الاصحابه .المكع،ا ة تاأ ،مل اال ثسثجل
اال الن تاأ ثف قال عمر  :انيي قهلل اليهللس حججل ،قال ــ تعاىل ــ ة وَابه:
(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ) [احلشر] ،حَب فرد من ءرتن
بين ااريدي ،فمله عامجل ة اايفي واما ثف قال ( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ) [احلشر] .ثف قال ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ) [احلشر] ،ثف رن الخاذ بمف يهف فقال( :ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅﰆ) [احلشر] .فملا ف ما باغريا ــ الاهلل اعاف ــ األنيوا
رن حَب خاذ بمف يهف فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
خاصجل ثف
ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ) [احلشر] .فكاني هله عامجل ان يا
بعهللهف ،فقهلل صا هلا اايفي بل هتال ال عأا فك نيقىمه اتال النيهللع
من ا بعهللهف بغي قىف ،فرتال عاب تروه الال خرايه ،قال اب،

 : ،الاالي اى عمر  من االمَرياع من قىمجل األ اضل بل من افََحما
عريهلل ما عرفه اهلل ما وان ة وَابه من ان تاأ ت،ف ق من اهلل وان اه ف ما
صري  ،الف ه واني اخليال وم ااىامل ،الف ما آه من ال خراج تاأ
كن م،ق،فوا
القىمَه بل ااىامل عم،ر اارييف وماعَمف ،ألن هلا ا،
عاب اارياس ة األع اس الاأل اق تشحن ااعغ ،ال تق ،او ،ش عاب
()4
ااىي ة اوما .
القهلل خَم آ اس  ،ال احلشر بااريافقل ال ب َمف ب م ،ة ق،اه ــ تعاىل ــ:
(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) [احلشر].
وما انيما وشيف عن ط ائ م ،الي ريمف الا ا،بمف ة ااقَال ة ق،اه ــ
تعاىل ــ( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ)
[احلشر].
الما اوهلله اايت ري ما م ،ة فاىـ ل اال توـهلل قوا اـا ال ة هـله اآل ـاس
عن بين ااريدي خاصجل ال م ،عامجل ة وى مان المكان.
()4

وــان ابــ ،ــيف ان ة نيما ــجل ــزالال احــهلل قــهلل الاعــهلل ااىــامل اقَــااف ة بــهلل
ااعار ااقا ر ،الواني بهلل ،قوا ااعرب اا م،مسما ة ءـع ان مـن وـى عـار،
تقار ف ما ااَجا ال الاا الااشرا ال اَقي ف ما ااعرب.
( )4اني ر :اب ، ، ،اخلراج ،ب 41؛ الاب ،عاي ،األحكار ااىا اني جل ،ب .466
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.441/1

القــهلل وــره ابــ ،ــيف ان المــن معــه مــن قــر ل اال ــَعهللا اقَــال ااــري ،
الوان  الف ًّا باا،عهلل الاب ،يف ان خائ من اااقا  ،الالاأ يعـى ابـ ،ـيف ان
يفان ان اعهلله ان ا َ اع اقرياع ااىامل بعهللر اخلـرالج
يائزال ألحهلل عما
()4
اام،عهلل م قر ل اىل بهلل .
فب،فمف التورهف من ال قر ل ااشي ااكعي االي ال طاقجل اامىامل
به ،اكن

اار ،ل  الااىامل معه وان وما قال اهلل ــ تعاىل ـ ( :ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ) [آل عمران].
الخرج

()4

،ل اهلل  من ااهلل ريجل مَ،يمأا اىل بهلل  ،حى اا،عهلل م قر ل،

رافقـــه مـــا قـــا ب األاـ ـ المخىـــمائجل مقاتـــى ،وـــاني،ا ة مريَمـــب ااشـــجاعجل
الاال َجابجل ألمر اهلل ال ،اه دعري ،اس عاا جل.
امــا قــر ل ح ــث فشــى ابــ ،ــيف ان ة صــرمل ااىــامل عــن اخلــرالج الان
ك،ن جاايفجل اا،عهلل من ق ـى ااىـامل ،فبـرج ابـ ،ـيف ان المعـه اايفـا مقاتـى
من قر ل .الة اا ر ق واني،ا خياف،ن اقا ااىامل ،فقال اف اب ،يف ان :ا
معشر قر ل انيـه ال وـاحكف اال عـار خوـ

ترعـ،ن ف ـه ااشـجر التشـرب،ن

ف ه اااب ف ن عـامكف هـلا عـار يـهللب ،الانيـي ايـ فـا يع،ا ال يعـ قـر ل
ال تـ ِ باا،عــهلل )1(.امــا اار ــ،ل  فقــهلل الصــى بــهلل الالفــب باا،عــهلل ،البقــي ة
بــهلل

اني ــجل ا ــار ،ااَقــب ف ــه بزعمــا بــين ضُ ـمهرال ،الهــف مــن ــكان ااري قــجل

( )4اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/1
( )4ابن وعي ،تيفىيه ،ج.141/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج611/4؛ الاني ـر :حممـهلل ااوـسبي ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج411/4؛
الممهللي ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ب .141

ااـل ن الا عـ،ا

ـ،ل  الا ــَغرب،ا مـن اليـ ،ه مـ ي شـه ،فبيهـف اار ــ،ل

 ان اخَا الا ااغـا عمـهلله معمـف ،فقـاا،ا مـا اريـا بـلاأ مـن حايـجل ،القـهلل بقـي
ااىــام،ن ة ااري قــجل ،القــام،ا برتعمــال قا ــجل ــام جل ،العــا الا بعــهلل تاــأ ال
اق،ا و هللأا.
الوــان اـــله ااغـــزالال اثــر وــ ي بـــل ق ائـــى ااعــرب ااـــل ن مسعـــ،ا خبـــرالج
اار ـــ،ل  البق،تـــه المـــن معـــه مـــن ااىـــامل ،ومـــا عرفـــ،ا
الانيىحابما الاص ح عا أا عا مف ،الم،ض

ـــاتل قـــر ل
()4

بر جل ااشعرا مريمف.

()4

المـــجل اوريـــهللل باـــهللال مشـــال اوز ـــرال ااعرب ـــجل بـــااقرب مـــن حـــهللال ااشـــار،
مشم ،ال حبو،نيما الا ،اقما .الهي ال ذ بل قا ال ااشار الاحلجـا  .الاءـَمرس
بقوــرها ااشــم ،ال ع ممــا (او ــهلل ) )1(.القــهلل مسـ اار ــ،ل  بَجمـ ق اــي
ف ما

()1

ل اارياس اَمهلل هلل ااهلل ريجل الااَ،يمل اا ما.

فبــرج  المعــه اا ـ مقاتــى ،الحــاالل اخيفــا حتروــه ،فكــاني،ا ىــيالن
ااا ى ال كمري،ن بااريما  )1(،فاما ني،ا من المـجل اوريـهللل تيفرقـ الـ،ع األعـهللا
الهربـ،ا ة وــى صـ،ب ،فريــزل

ـ،ل اهلل  بىــاحَمف ال ـريف مـن م،اءـ مف،

البــث ــرا اه ،الاقــار قرابــجل ااشــمر ة اا،ض ـ  ،ا مــر خساــا ه ــجل ااىــامل
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج 444/1ــ .441
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج441/1؛ القهلل الض عري،انيأا خاصًّا اله ااغزالال.
( )1اني ر :نيا ااشرا ي ،المجل اوريهللل ،مريل م ،اإل سر حَب نيما جل ااهللالاجل األم ،ـجل ،ا ـجل
تا خي جل ــ اار ان :ا ال اااأ ع هللااعز ز 4146هـ.
( )1اني ــر :نيــا ااشــرا ي ،المــجل اوريــهللل ،مريــل مــ ،اإل ــسر حَــب نيما ــجل ااهللالاــجل األم ،ــجل،
ب.441
( )1اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/1

ال محَمف ة اا،ق نييفىه ،وما ا اف بعض اهى ااري قجل )4(،العقـهلل معاهـهللاس
()4

م بعض عما ااق ائى المريمف ع ريجل بن حون اايفزا ي.

الهــله ااغــزالال اــا اهم َمــا ة ا مــا قــ،ال ااىــامل امــار ااــرالر الات ـاعمف،
ح ث واني مريـاطقمف اقـرب اىل المـجل اوريـهللل مـن ااهلل ريـجل ،باإلضـافجل اىل ان
مع ف ااق ائى احمل جل بما واني تاس صاجل بااشار عم،مأـا ،الوـعي مـريمف مـن
()1

نيوا ى ااعرب.

*****

( )4اني ر :حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4
( )4حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/4
( )1اني ر :اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.111 /4

()4

ااغزالال ان الاعجل من عما اا م ،ة ااهلل ريجل ته ،ا اىل مكجل،
وان
الاخلالا حيرض،ن قر شأا عاب زال اار ،ل  ة ااهلل ريجل ،الالعهللالا انيمف ،مل
ىاعهللالن قر شأا حَب ىَرتصا،ا حممهللأا  المن معه ،الافَ،هف برتن ن
قر ل خي من ن حممهلل ،الف مف الة ق،اف نيزل ق،ل اهلل ــ تعاىل ــ( :ﯵ
ﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ) [ااريىا ] )4(.فرتياب قر ل
بزعامجل ابي يف ان اىل تاأ.
ثـف ان االا ـأ اارييفــر مـن اا مـ ،ت،يمــ،ا اىل يفـان ال يهـا مــن ق ائـى مــهلل
فــهللع،هف اىل حــرب ااىــامل ة ااهلل ريــجل الالاعــهللالهف المريــ،هف ومــا فعاــ،ا م ـ
()1
قر ل ،المتكن اا م ،من حتز األحزاب حلرب اار ،ل  المن معه.
وــان  وعا تــه ََ ـ اخ ــا اعهللائــه مــن قــر ل ال يهــا ،القــهلل يا تــه
ع ،ني ـه بــاخلل ق ــى حتــرم ااقــ،ر ،البااَــااي ال ـ ااوــحابجل ىَشــيهف ف مــا
ري غي عماه ا،ايمجل االعَهللا ااقا ر ،خو،صأا ان األعهللا وعر الااهلل ريجل قهلل ال
تَحمى ااهللفاع ضهلل تاأ ااق،اس.
الوان احـــهلل اآل ا اا رالحجل اءـــا ال من امان اايفا ـي  حبيفـر خريـهللق
ح،ل ااهلل ريجل ،ميري اايفر ان الااراياجل من اقَحامما ،الة اا،قـ نييفىـه همُكِّـنه
( )4الض ـ اا بــا ي ة صــح حه بابأــا مســاه( :بــاب ــزالال اخلريــهللق الهــي األحــزاب) فــَك اا ــا ي،
ج411/41؛ الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،زال اخلريهللق ،ب .416
( )4اا،اقــهللي :ااغــا ي ،ج114/4؛ ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج441/1؛ ااوــاحلي ااشــامي،
ـ ـ ى ااـــهللى الاارءـــا  ،ج141/1؛ الاني ـــر ـــر ا تاـــأ عريـــهلل :ق اهلل ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل،
ب.111
( )1اني ر :ابن حجر (فَك اا ا ي) ،ج411/41؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج441/1؛ اا،اقـهللي،
ااغا ي ،ج111/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا ج.141/1

ااىــامل مـــــن ااــهللفاع ،خو،صأــا ان اا،ضـ اوغــراة اامهلل ريــجل وــان مريا ـ أا
اــــــلاأ .القــــــهلل ا َحىـــن اار ـــ،ل  اايفكـــرال )4(،الخ ـــذ مكـــان اخلريـــهللق
ااقـ  ،القىــف ااعمــى ف ــه عاــب اصــحابه ،فكــان نيوـ

وــى عشــرال مــريمف

ا بعل ت اعأا ،العمى اار ،ل  م ااوحابجل ة احليفر ،ح ث وـان دـرب
باايفرتس الحيمى اا اب ب هلل ه ااكرميَل.
وــان ااــري  ريقــى ااــ اب ــ،ر اخلريــهللق حَــب ا ــل ب ريــه ال ــر قــ،ل
ااوحابجل:
الاهلل اـــــــــــــــــــــ،ال اهلل مـــــــــــــــــــــا اهَـــــــــــــــــــــهلل ريا
الال توــــــــــــــــــــــــــــــــــهللقريا الال صـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ريا
فــــــــــــــــــــــرتنيزان ــــــــــــــــــــــك ريجل عاـــــــــــــــــــــــــــ ريا
الث ـــــــــــــــــــــ ـ األقـــــــــــــــــــــــهللار ان الق ريـــــــــــــــــــــــا
ان األىل قــــــــــــــــــــــهلل بغــــــــــــــــــــــ،ا عاــــــــــــــــــــــــــ ريا
()4

اتا ا ا الا فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريجل اب ريـــــــــــــــــــــــــــــــا

التىاى الاعجل من ااريافقل فا ن من ترت جل اا،اي اااقب عا مف ،الهف

اال ن تورهف اهلل ــ تعاىل ــ ة ق،اه ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [ااري ،] ،الوان ااتمري،ن اتا
احَاج ااريى مريمف اىل حايجل

ريورمل اا ما حَب رتتن اه

،ل اهلل ،

( )4ابن حجر ،فَك اا ا ي ،ج411/41؛
اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج111 /4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءـا  ،ج141/1؛ الاني ـر:
ر ا تاأ عريهلل  .اورر ااعهمري ،ااىيال ااوح حجل ،ب144؛  .ممهللي ق اهلل ،ااىيال
ااري  ،جل ة ض ،ااوا األصا جل ،ب .116
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411

فامَهللحمف اهلل ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ) [ااري.] ،

()4

الة اثريــــا حيفــــر اخلريــــهللق اع ضــ ـ اامىــــامل صــــبرال فقــــار اار ــــ،ل
ا ح مما ،الحـل ضـربما برقـ مريمـا با قـجل فكـل الوـل ااىـام،ن معـه ،ثـف
ضــربما ثاني ــجل فلق ـ فكــل الوــل ااىــام،ن معــه ،ثــف ضــربما ثااعــجل فلق ـ
فكــل الوــل ااىــام،ن معــه ،القــهلل قــال  اثــر اادــربجل األالىل(( :اهلل اوــل
اع

ميفات ك ااشار الاهلل انيي ألبور قو ،ها احلمـرا ااىـاعجل ،ثـف ضـربما

ااعاني جل فقال :اهلل اول اع

ميفات ك فـا س الاهلل انيـي ألبوـر قوـر ااـهللائن

األب ض ،ثف ضربما ااعااعجل القال اهلل اول اع ـ ميفـات ك ااـ من انيـي ألبوـر
اب،اب صريعا من مكـانيي ااىـاعجل)) )4( .فا َ شـر ااىـام،ن ،البمـلا تـ قن 
الااتمري،ن معه انيمف

غا ،ن االا أ ااا،م ال يفَح،ن ا هف الصهللق،ا ما العهلل

اهلل ال ،اه.
اما ااريافق،ن فقهلل اخلالا َمكم،ن دا توره اار ،ل  من م،ع،

اهلل( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)
[األحزاب].
( )4اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج 411/4؛ الاـه اي عـار ة اآل ـجل الجاايفـجل ااريـافق،ن ألمـر اار ـ،ل
 عم،مأا.
( )4الاه ابـن ابـي ءـ جل ،ااغـا ي ،ب 464؛ الاه امحـهلل ة مىـريهلله ج ،141/1الحىـريه عـهلل مـن
ااعامـــا مـــريمف ابـــن حجـــر (اني ـــر . :اوـــرر ضـ ـ ا ااعهمـــري :ااىـــيال ااري  ،ـــجل ااوـــح حجل،
ج141/4؛ ال  .ممــهللي ق اهلل ،ااىــيال ااري  ،ــجل ة ضــ ،ااوــا األصــا جل ب  ،111هــامل
.)14

الالصا قر ل المعما األحزاب ،العهلل هف عشـرال اآلمل مقاتـى ،العىـكرالا
ح،ل ااهلل ريجل ،الا َغرب،ا من الي ،اخلريـهللق ،ح ـث كـن ااعـرب عمـهلل بـه،
العىكر اار ،ل  المعه قرابـجل ثسثـجل آالمل مـن اجملاهـهلل ن ،بعـهلل ان العـ،ا
()4
ااريىا الاال جل ة حو،ن األنيوا .
الوــان اا،ق ـ عو ـ أا يــهللًّا ،ات ك ـن ااىــام،ن ــرتمري،ن عاــب انييفىــمف
()4
س الال نيما أا ،خو،صأـا ان مـ ،بـين قر ـجل وـاني،ا ة نياح ـجل مـن ااهلل ريـجل،
ا و
الااىام،ن قهلل عاههللالهف ة ااهللفاع ااش م عن ااهلل ريجل ،الم تاأ ال ـرتمري،ا ان
ىـَمر مـ ،عاــب عمـهللهف ،البااَــااي احـق ااىــام،ن بـاخل ر حيــهللق بمـف مــن
وـــى يانيـ ـ ومـــا الصـ ـ اهلل تاـــأ بق،اـــه ( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
()1
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [األحزاب].
البــهللاس قــ،اس اال ــَ سع األحــزاب بَحىــق اخلريــهللق اعاــمف ــهللالن فريــجل
رييفلالن مريمـا ،المتكريـ جمم،عـجل مـن فر ـانيمف مـن اخـ اق اخلريـهللق ة احـهلل
اا،اض  ،اكن يريـهلل اإل ـسر العاـب ا ـمف عاـي بـن ابـي طااـ  متكريـ،ا
من صهللهف القَى بعدمف ،فـرتمر اار ـ،ل  بَىـا ف قَاـب قـر ل ،ال ـرن
()1
ان رتخل مقابسو الاأ.
( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج441/1؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج111/4؛ ااوــاحلي ااشــامي،
ى ااهللى الاارءا  ،ج.141/1
( )4اني ــر :ءــ،قي ابــ ،خا ــى ،اخلريــهللق " ــزالال األحــزاب" ،ل 4ــــ مشــق :ا اايفكــر 4146هـــ،
ب.441
( )1اني ر :صح ك اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج411/41؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )1ابـن هشـار ،ااىــيال ااري  ،ـجل ،ج441/1؛ ابــن ـعهلل ،اا قــاس ااكـلى ،ج61/4؛ اا،اقــهللي،
ج111 ،161/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج116 ،114/1؛ ابن ابي ءـ جل،
ااغا ي ،ب .461

القـــهلل ا ـــَمر ااىـــام،ن اـ ـ سو النيمـــا أا ة حرا ـــجل اخلريـــهللق المريـ ـ ااقـــ،ر مـــن
اخ اقــه ،الوــان اار ــ،ل  مــَف برييفىــه ة حرا ــجل ااريــاطق اادــع يفجل مريــه.
الالاأ حاالل األحزاب ان هللالا ال ـ اجل اخـرى يفىـهللالن بمـا حتوـن ااىـامل.
الوان م األحزاب يال من م ،العاب ا مف ح ي بن اخ ـ  ،ااـلي ت،يـه
اىل مــ ،بــين قر ــجل ة حوــ،نيمف ،البــلل يمــ ،أا جَايفــجل مــن ااكــر الاحل اــجل
حَــب متكــن مــن اقريــاع عــ ف بــين قر ــجل بــريقض ااعمــهلل ااــلي ب ــريمف البــل
ااىامل .القهلل يا س ع ،ن ااري  خبل ـا ال حه ـي بـن اخ ـ اـ ين قر ـجل
النيقدمف ااعمهلل م ااىـامل ،الالعـهللهف اقـر ل بااَعـاالن معمـف ضـهلل ااـري 
الااتمريل معه ،الحزن اار ،ل  اـلا اخلـل ،الا ا ان َرتوـهلل مريـه برييفىـه،
الة اا،ق نييفىه حرب عاب ان ال عاـف بـه احـهلل مـن ااىـامل حَـب ال يفـ ة
عدــهللهف ال ـــتثر عاــب قـــ،اهف ااعري ،ــجل ،الاـــلاأ بعــث اار ـــ،ل  ا بعــجل مـــن
األنيوا ممن اف عسقجل الحا م بـين قر ـجل مـريمف ـعهلل بـن معـات ال ـعهلل بـن
ع ــــا ال ـــ هللا األالس الاخلــــز ج ،الامــــرهف بز ــــا ال بــــين قر ــــجل ة حوــــ،نيمف
الااَرتوهلل من اخلل ،الان كَم،ا األمر عن اارياس ان وان ااق،ر قهلل هلل الا،
الان احري،ا اار ،ل  حلريأا عرمل مريه اا،ق  ،فبرج ااق،ر اىل بـين قر ـجل،
الااَقــ،ا بمــف ،الحبعــ،ا األمــر معمــف ،فــرت اظ اا مــ ،ة ـ ااــري  ال ـ
اصحابه القاا،ا :من ،ل اهلل ال عمـهلل ب ريريـا البـل حممـهلل الال عقـهلل ،فريوـحمف
ــعهلل بــن معــات الخــ،فمف مــن نيَــائا اخل انيــجل ــــ الوــان حا يفوــا اــف ــــ فــر الا عا ــه
بيفحل البلا ال ،العـا اا،فـهلل اىل اار ـ،ل  فقـاا،ا اـه :عدـى الااقـا ال ،عـين
ان اا مــ ،قــهلل ــهلل الا وغــهلل عدــى الااقــا ال )4(،الهمــا ااق اَــان اااَــان ــهلل تا
برتصحاب ااري  )4(،الاءَهلل ااـ س عاـب ااىـامل،التعاالن اا مـ ،الااشـرو،ن
( )4اني ـــر :ابـــن حجـــر( ،فـــَك اا ـــا ي) ،ج111/41؛ ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج444/1؛
اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج111/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.141/1
( )4اني ر :حا ثجل ااري  ،من هلا ااكَاب.

الااريـافق،ن ة ا وـال خـل ــهلل اا مـ ، ،البـر اارييفـاق الاهاــه عاـب اءـهلله قـال ــــ
تعـــــاىل ـــــــ( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [األحـــــــــــــــزاب]،
الاءــَهلل اا ـ س عاــب ااىــامل ،ح ــث ق ،ـ ءــ،وجل األحــزاب بانيدــمار بــين
قر جل اا مف ،الحاالل بعض اا م ،االعَهللا عاب نيىـا ااىـامل ة احلوـ،ن،
فــهللافعن عــن انييفىــمن فــاع ااشــجاعاس العاــب ا ــمن صــيف جل بريـ ع ــهللاا ا
()4
عمجل ااري .
الة هله اا رالمل ااعو جل يا اىل ااري  نيع ف بن مىـع ،األءـجعي  ـ ـ
مــن يفــان ــــ الوــان قــهلل قــهللر مـ األحــزاب فــااَقب بر ــ،ل اهلل  القــال :ــا
،ل اهلل انيـي قـهلل ا ـام ال عاـف قـ،مي ِف همرملنيـي دـا ءـ  ،فـرت ا اار ـ،ل
 ان ىَيف هلل من هـلا اجملاهـهلل اجملمـ،ل اىل اقوـب حـهلل ممكـن ،فقـال اـه:
امنا انيـ يـى الاحـهلل فبـلل عريـا مـا ا ـَ ع فـ ن "احلـرب خهللعـجل" )4(،فبـرج
نيع ـ ف ابــن مىــع  ،القــهلل تاقــب ت،ي مــاس ااــري  حَــب اتــب بــين قر ــجل،
الوان عاب معرفجل بمف مريل ا ار اواها جل فقـال اـف :قـهلل عـرفَف ال ي ا ـاوف،
فقــاا،ا :اىـ عريــهللنيا دــَمف ،قــال :اقــهلل ــاهر قر شأــا ال يفــان عاــب حــرب
حممهلل ،الا ى،ا معاكف ،اا اهلل باهللوف ،به ام،ااكف الابريـا وف النيىـا وف،
الال تقــهلل الن عاــب ان تَح،اــ،ا مريــه ،الان قر شأــا ال يفــان ان االا نيمــزال ال ري مــجل
اصاب،ها ،الان االا ي تاأ حلقـ،ا بـ س هف الخاـ،ا ب ـريكف البـل حممـهلل ،الال
طا قجل اكف به .ثف الاصـى حهلل عـه معمـف :الا ى ان ال تقـاتا،ا حَـب ترتخـلالا مـريمف
هريأا من اءرافمف ثقجل اكف حَب تريايزالا حممهللأا الال و،وف الحهللوف.
( )4ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج441/1؛ اا،اقـــهللي ،ااغـــا ي ،ج164،164/4؛ ااوـــاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج 141/1ــ .141
( )4ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج 441 /1؛ اا،اقـــهللي ،ااغـــا ي ،ج164،164/4؛ ااوـــاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج 141/1ــ .141

ثــف ان نيع مأــا نييفىــه اتــب قر شأــا فقــال ازع ممــا ابــي ــيف ان بــن حــرب المــن
معه :قهلل عرفَف ال ي ا اوف الفراقي حممهللأا ،القهلل باغين ان قر جل نيهللم،ا عاب
فعامف م حممهلل ،القهلل ا ا،ا اىل حممهلل القاا،ا اه :هـى رضـ أ عريـا ان نيرتخـل
اأ من قر ل ال يفان ياالو من اءرافمف فريع كمف فَدرب اعريـاقمف ،ثـف
نيك،ن معأ عاب من بقي مريمف؟ فرتيابمف :نيعف.
س اـف :فـ ن طا ـ مـريكف
ثف الاصى نيع ف حهلل عـه مَ ـاهرأا بَحـل ر قـر ل قـائ و
قر جل هريأا فس تع ،هف يسو الاحهللأا ،ثف خرج اىل يفان القال اف معـى مـا قـال
يفـان القر ـجل القـر ل قـهلل اتعـهللالا
اقر ل الحل هف من بـين قر ـجل )4(.الوانيـ
مــن ااغــهلل ان ــهلل الا ااقَــال ،الوــان تاــأ ــ،ر ـ  ،فرت ــا قــر ل اىل بــين
قر جل ا شا و،هف ااقَال ة تاأ اا ،ر فقاا،ا :ان اا ـ،ر ـ،ر ـ الاىـريا نيقاتـى
معكف حَب تع ،نيا هريأا ف نيا لشب ان تريع،ا اىل بس وـف الت و،نيـا الااريـى
ـــ قوــهللالن ااــري  ـــ فقاا ـ قــر ل ال يفــان :الاهلل اقــهلل صــهللقكف نيع ـ ف ابــن
مىــع ، ،الاهلل ال نيــهللف اكــف يـسو الاحـهللأا .القااـ قر ــجل :اقــهلل صــهللقكف نيعـ ف
()4
ابن مىع ، ،الفشى اتيفاق ااق،ر ال ا ن بعدمف ب عض.
فجـــا هف ااىـــا ال عماـــ،ا ءـ ـ أا مـ ـ ااىـــامل .الة ااا ـــى ا ـــى اهلل عاـــب
األحــزاب حيوــا ءــهلل هللال البــر أا ،فجعا ـ ت ــر خ ــاممف التكيفــرت قــهللال هف ،الهــي
ااـيت قــال اهلل عريمــا( :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ)[األحـــــزاب] .فاضـــ ـ رب
( )4عريــهلل ابــن ابــي ء ـ جل ة ااغــا ي ،ب 416؛ ان اار ــ،ل  ــرب خ ـلأا اىــع ،بــرتن قر ــجل
ـ ا ،ن مــن ابــي ــيف ان هــائن ا ىــام،هف ااــري  ،ف ــا النيقــى اخلــل اقــر ل فــرتالق
ااق عجل بل اا رفل.
( )4اني ر :تيفاص ى ااقوجل ة :ابن هشـار ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج ،414 ،441/1اا،اقـهللي ،ااغـا ي،
ج114/4؛ ابـــن ـــعهلل ،اا قـــاس ،ج61/4؛ ااوـــاحلي ااشـــامي ،ـ ـ ى ااـــهللى الاارءـــا ،
ج 114/1ــ .111

()4

معىكر ااشرول المس ف مف ضج ا.

ف عث ااري  حل يفجل بن اا مان  ا ىَ ا اه اخ ـا ااقـ،ر ،القـهلل امـره
اال حيــهللث ء ـ أا الاال قــ،ر بــرتي عمــى ــي اال ــَ سع حَــب اــ ،اتَــه اايفــرب،
فله حل يفجل ال خى معىـكر قـر ل ،الياـق مـ الـ مـريمف ماـَيفل ب هع ـ ِّمف
حــ،ل ااريــا  ،الانيــهللس ب ــريمف الن ان عرفــه احــهلل ،الااــل ءــهلل هلل الااــر ك تع ــث
بمف ،الوان اب ،يف ان ة ااق،ر اله ،حر

عاب عهللر الي ،ع ـ،ن ااـري 

ب ريمف ،فقال ااق،ر ق ى ان هللا احلـهلل ث :ا َعـرمل وـى مـريكف عاـب يا ىـه،
فما وان من حل يفجل اال ان با بىتال يا ىه ااـلي عـن مي ريـه :مـن انيـ ؟ ثـف
ااَيف ـ اىل ااريــى ااــلي
ااىتال ال

اــق عــن ىــا ه ال ــرتاه مــن اني ـ ؟ البــلاأ قــاال ه

ريَ ه اه ااقـ،ر ،القـهلل حتـهللث ابـ ،ـيف ان ة ااقـ،ر القـال :ـا معشـر

قـــر ل انيكـــف الاهلل مـــا اصـ ـ حَف بـــهللا مقـــار ،اقـــهلل هاـــأ ااكـــراع الاخلـ ـ
الاخايفَريا قر جل الاق ريا من ءهللال ااـر ك مـا تـرالن ،مـا قـر اريـا قِـ ملهلل ٌ الال تقـ،ر اريـا
نيا  ،الال ىَمىأ اريا بريا فا حتا،ا انيـي مرحتـى ،ثـف وـ ابـ ،ـيف ان الاـه
ر هلل اارح ى ،فا َ،قيفه ااقـ،ر ايحاـ،ا معـه ،فانيىـح

قـر ل الابقـ بعـض

اايفر ان اَحمي انيىحابما ،ثف ت عما بق جل ق ائى األحزاب.
اليا حل يفجل  ا شـر

ـ،ل اهلل  بانيىـحاب ااقـ،ر ،بعـهلل ان حاصـرالا
()4

ااهلل ريجل قرابجل مخق العشر ن ا اجل.

( )4ابـن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ـجل ،ج414/1؛ ابــن ــعهلل ،اا قـاس ااكــلى ،ج61/4؛ ااوــاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.111/1
( )4اني ر :قوجل حل يفجل ة فَك اا ا ي ،ج411/41؛ ابن هشار ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج 414/1ـــ 411؛
اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج 111/4ــــ 111؛ ابــن ــعهلل ،اا قــاس ،ج61/4؛ ااوــاحلي ااشــامي،
ى ااهللى الاارءا  ،ج 116/1ــ .111

الحل خا

ااهلل ريجل من األحزاب قال  ألصحابه(( :اآلن نيغزالهف الال

غزالنيا ان نيىي اا مف)) )4(.فكان ااىَق ى وما قال  ،بعهلل تاأ مسك
 بع ،ال اجملاههلل ن ااراب ل ح،ل اخلريهللق اىل ب ،تمف الصهللق اهلل ااقائى:

(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ) [األحزاب] .القهلل فقهلل ااىام،ن

َجل ءمهللا  )4(،وما قَى من

ااشرول ثسثجل نييفر )1(.القهلل نيزا ح،ل احهللاث هله ااغزالال  ،ال األحزاب
اايت مس

بما الوان مما ال ف ما ق،اه ــ تعاىل ــ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
( )4اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.414/41
( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج414/1؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج ،111/4الاني ــر :ابــن ــعهلل،
اا قاس ااكلى ،ج14/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.114/1
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج411/1؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج116/4؛ ااوــاحلي ااشــامي،
ج.114/1

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)
[األحزاب].
ال ق،ل اهلل ــ تعاىل ــ ة م،ض آخر من ااى ،ال ( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [األحزاب].

()4

( )4از ــهلل مــن ااَيفاصــ ى حــ،ل اآل ــاس اارت ــجل بغــزالال األحــزاب اني ــر :اايفريىــ ان :ــع ،بــن
ع هللاهلل ،زالال األحزاب ة ض ،ااقرآن ااكر ف ،ل  4ــ اار ان :ا اء ا ا 4141هـ.

الم ح ى األحزاب ف ن ي،اجل ااعروـجل تريَـه بعـهلل ،فمـا ان يـ اار ـ،ل
 اىل ب َــه الالضــ ــسحه حَــب اتــاه يل ــى  فقــال اــه(( :قــهلل الضــع
ــسحأ! الاهلل مــا الضــعرياه ،فــاخرج اا ـ مف ،قــال  :ف ـ ىل ا ــن؟ قــال هاهريــا
الاءا اىل بين قر جل فبرج ااري  ااـ مف)) )4(.فعاـف ـ،ل اهلل  ان قَـال
اخل،نيجل من م ،بـين قر ـجل هـ ،امـر مـن اهلل  فـهللف اـ،ا ه اىل عاـي بـن ابـي
طاا  )4(،الامر بااريهللا ة ااىامل ان ((ال وـال احـهللوف ااعوـر اال ة
بين قر جل)) )1(،ثف خرج  برييفىه ااحـاق برتصـحابه ،العىـكر اار ـ،ل 
المعــه اصــحابه حــ،ل حوــ،ن بــين قر ــجل ،البــهللا حوــا هف ااــلي ا ــَمر بدـ
عشــرال ا اــجل ،انيــزل اهلل ف مــا اارع ـ ة قاــ،ب اا مــ ، ،ال اــزاف اهلل ،الاءــَهلل
عاـ مف اخلــ،مل ،حَــب اصـ ح،ا ا ــ،ن بعــض حايفــائمف مــن األالس ،الاكــريمف
وــاني،ا اعاــف ااريــاس بغــهلل هف المكــرهف بر ــ،ل اهلل  ،المــا ىــَحق،نيه مــن
()1
ااعق،بجل ،حَب انيمف ة اثريا احلوا واني،ا رياا،ن مريه .
الاا اءَهلل احلوا عاب م ،بين قر جل الا قريـ،ا انيـه ال ميفـر مـن القـ،عمف ة
ــهلل اار ــ،ل المــن معــه مــن ااــتمريل ،ال اــزل اهلل قاــ،بمف ،اعاريــ،ا ا َىــسممف
عاب حكف ،ل اهلل  ،فجا األالس اىل ـ،ل  شـيفع،ن فـ مف( ،فـر
احلكف اىل عهلل بن معات فقال :انيي احكف ف مف ان تهقَُـىُ ااقاتاـجل الان تهىـ ُب
اال جل) )1(،فقال (( :قدـ حبكـف اهلل)) )6(،الوـان ـعهلل قـهلل اتوـى بمـف
( )4صح ك اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج411/41؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .461
( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج411/1؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج111/4؛ ااوــاحلي ااشــامي،
ى ااهللى الاارءا  ،ج.44/1
( )1اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج.411/41
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج411/1؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج111/4؛ ااوــاحلي ااشــامي،
ى ااهللى الاارءا  ،ج.44/1
( )1اا با ي( ،فَك اا ا ي) ،ج144/41؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .466
( )6اا با ي( ،فَك اا ا ي) ،ج.411/41

اثريا حوا اخلريهللق ،المن اال ن اطاع،ا عاب هلل اا م ، ،ح ث بععـه اار ـ،ل
 م ـ اا،فــهلل ااــلي نياقشــمف ،فرتخــل ــعهلل ااعمــهلل عاــب اوم ــ بــرتن ق اــ،ا
حكمــه فق اــ،ه ،ثــف اعاــن احلكــف ااوــا ر ة حــق مــ ،بــين قر ــجل نياقدــي
ااعمهلل الخائين اار ،ل  الااتمريل الخائين مـ،طريمف ،الهـ ،ان تقَـى مقـاتاَمف
الان تىـ ب نيىــا هف الت ا مــف الان تقىــف امــ،ااف ،النييفــل احلكــف فـ مف ،الهــف
اعاف ااريـاس با ـَحقاقمف اَاـأ ااعق،بـجل ،ال ـاف مـن هـلا احلكـف احـهلل عمـا
بين قر جل ،الوان قهلل عاب عاـب ق،مـه نيقدـمف ااعمـهلل مـ اار ـ،ل  القـال:
انيي اءـروكف ة ـهلل وف ،الءـا وه ة ااـلا ال مـن خ انيـجل بـين قر ـجل
يال آخرالن ،الوان ما زال عاب مَ ،ـه ،اال ان فدـه اـريقض ااعمـهلل مـاه
()4
الامعااه من ااعق،بجل.
زالال األحزاب البين قر جل نيورأا اامتمريل هزر اهلل ف ما
الواني
رياا،ا من ااىامل ،الا مر اهلل اا م ،عاب حق قَمف ،الطمر
األحزاب
ااهلل ريجل من بين قر جل ال ريف ااىامل ام،ااف المزا عمف .القهلل نيزا ة بين
قر جل آ اس مريما ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)
[األحزاب].
*****

( )4اني ر ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج411 /1؛ اا،اقهللي ااغا ي ،ج.141/4

مس ااغزالال با ف ق اجل بين ااو اق ،الهف ب ن مـن خزاعـجل ااقح اني ـجل،
ومــا مس ـ باار ىـ ( )4نيىـ جل اىل ااكــان الااــا ااــلي قوــهللته ااغــزالال الهــ،
مــ،اطن بــين ااو ـ اق بــل مكــجل الااهلل ريــجل ،بــااقرب مــن عهىــيفان القهلل ــهلل المــا
ح،اا.
واني ـ ااق اــجل ة ااري قــجل اايفاصــاجل بــل قــر ل ة مكــجل ،الواني ـ تمــاب
قر شأــا الاــا صــاجل ق ،ــجل بمــف ،ال

َدــك مــ،قيفمف مــن اإل ــسر ة اا هللا ــجل ،مـ

حتاا بق جل خزاعجل م اار ،ل  اال ان بين ااو اق خاايف،ا قـ،ممف ،ح ـث
اتدك تقـهللميمف ااـهللعف اقـر ل ق ـى ـزالال احـهلل )4(،ومـا انيمـف اخـلالا عـهللالن
ال،عأـــا اغـــزال ااهلل ريـــجل ،الوـــان  ـــراق مف ال َـــاب حتروـــاتمف )1(،العريـــهللما
ترتوهلل من ني َمف زال ااهلل ريجل اعهلل  ي شأا ق،امه

عمائجل مقاتى ،الا ـَبا

عاب ااهلل ريجل ابا ت ااغيفا ي  ،الخرج اىل بـين ااوـ اق ة ءـع ان مـن ااىـريجل
ااىا جل من ااجرال )1(،الوان ق،ار او ل ااماير ن اال ن حيمى ا َمف ابـ،
بكر ااوهلل ق  الولاأ األنيوا اال ن حيمى ا َمف عهلل بن ع ا ال .
القهلل الصى اار ـ،ل  اىل مكـان قمعمـف (الامـر عمـر بـن اخل ـاب 
فريــا ى ة ااريــاس ان ق،اــ،ا ال ااــه اال اهلل متريعــ،ا بمــا انييفىــكف الامــ،ااكف
( )4الض ـ اا بــا ي ة صــح حه ة وَــاب ااغــا ي ،بابأــا مســاه "بــاب ــزالال بــين ااو ـ اق مــن
خزاعجل الهي زالال اار ى "؛
اامز ــهلل مــن ااَيفاص ـ ى اني ــر :ابــراه ف بــن ابــراه ف قــر مرال ــاس ــزالال بــين ااو ـ اق،
،
اوامعــجل اإل ــسم جل بااهلل ريــجل ااريــ ،ال (بــهللالن تــا )؛ الع ــهللاحلا ف بــن ابــراه ف ااع ــهللااا
حهلل ث األفأ ،بر هللال :نيا ي ااقو ف األ بي4144هـ.
( )4اا س ي ،معجف ااعا اوغراف جل ة ااىيال االات جل ،ب.414
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج414/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/1
( )1ااوهلل ااىابق ،ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج.61/4

ف امــــ،ا باارين ــــى ،ثــــف امــــر
الاحهلل)،

()4

ــــ،ل اهلل  ااىــــامل فحماــــ،ا محاــــجل يــــى

( فَزاحـ ااريـاس الاقََاـ،ا فمـزر اهلل بـين ااوـ اق القَـى مـن قَـى

مــريمف) ،الاصــاب ااىــام،ن مــريمف ـ أا وــعيأا ،ف ـ مف ي ،ر ــجل بري ـ احلــا ث
.

()4

القهلل مرس بىااجل عهلل من ااوحابجل  ة هله ااعروـجل ،مـريمف عاـي بـن
()1

ابي طاا الع هللاارمحن بن ع،مل  ال يهف.

القــهلل ا ،ب اار ــ،ل  بمــلا ااجــ،ر هــلا اا ـ ن مــن خزاعــجل ،الهــف ااــل ن
اعهللالا قر شأا الا ا الا ااج،ر عاب ااهلل ريجل.
وان م،طن خزاعجل بل مكجل الااهلل ريجل ،الو،نيما يز أا جاايفوا المعا أـا مـن
خزاعجل ة الق واني بق ـجل ب ،نيمـا حماايفـه اار ـ،ل  يعـى اوم ـ ـهلل م
حزر اار ،ل  ة ضرب اعهللائه ،فكاني هله ااغزالال ترتو هللا الا األمر.
واني حا ثجل اإلفـأ مـن اهـف احـهللاث ـزالال بـين ااوـ اق )1(.هـله احلا ثـجل
ااــيت مىــ عِــ ملرن ـــ،ل اهلل  اطمــر عـــرن الاحــ نيىـــائه اا ــه الاألمـــجل
العــا  ،الاعــى احلــهلل ث عــن احلا ثــجل مــن صــاح َما الهــي عائشــجل  اصــك
اارالا اس ة تيفاص ى ق قجل .اله ،حهلل ث هعهلل مـن اطـ،ل األحا ـث ،ة صـح ك
اا با ي الاوعرها تيفوـ سو ال قـجل برالا ـجل ابـن اخَمـا عـرالال بـن ااـزبي  .القـهلل
( )4اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج444/4؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/1
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/1
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/1
( )1الض اا با ي ة صح حه ة وَاب ااغا ي ،باب حهلل ث اإلفأ ،ج11/1؛ الاني ر :تيفوـ ى
اارالا اس عريهلل ابن وعي ،ة ااىيال ااري  ،جل ،ج ،141/1حت عري،ان "قوهلل اإلفأ".

حرُص ه عاب نيقاه بكاماـه(( :حـهلل ث اإلفـأ الاإلفـأ دريزاـجل ااـريجق الااـريجق
قـــال اُفكمـــف الُافكمهـــف فمـــن قـــال اِفكمهـــف قـــ،ل صـــرفمف عـــن اإلميـــان
الولبمف ،ومـا قـال هتفِـأ عريـه مـن افِـأ هوملـرُِمله عريـه مـن صهـرمل ،عـن ابـن
ءــماب قــال :حــهللثين عــرالال بــن ااــزبي ال ــع هلل بــن ااى ـ  ،العاقمــجل بــن القــاب
الع هللاهلل بن ع هللاهلل بن عَ جل بن مىع ، ،عن عائشـجل  الج ااـري  حـل
قــال اــا اهــى اإلفـأ مــا قــاا،ا ،الواــمف حــهللثين طائيفــجل مــن حــهلل عما ،البعدــمف
وان االعب حلهلل عما من بعض الاث اه اقَواصأا ،القهلل الع عن وـى يـى
مريمف احلهلل ث ااـلي حـهللثين عـن عائشـجل ،البعـض حـهلل عمف وـهللق بعدأـا ،الان
وان بعدمف االعب اه من بعض ،قاا،ا قاا عائشجل :وان ـ،ل اهلل  اتا
ا ا ــيفرأا اقْ ـ ُر ُع بــل ا الايــه ،فــرت من خــرج ـمملمما خــرج بمــا ــ،ل اهلل 
معه ،قاا عائشجل :فرتقرع ب ريريا ة زالال زاها فبـرج ف مـا ـممي ،فبريـ
ــ،ل اهلل  بعــهلل مــا انيــزل احلجــاب ،فكريـ امحِـىه ة هــ ،يي الانيـزُله
مـ
ف ــه ،فىــرنيا حَــب اتا فــرد ــ،ل اهلل  مــن زالتــه تاــأ القيف ـىُ ،ني،نيــا مــن
ااهلل ريــجل قــافال ،اتن ا اــجل باارح ــى ،فقمـ حــل اتنيــ،ا باارح ــى فمشـ حَــب
ياال س او ل ،فاما قد ءرتنيي اق ا اىل حاـي ،فامىـ صـهلل ي ،فـ تا
ِعقْ ـ ٌهلل اــي مــن يــزع يفــا قــهلل انيق ـ  ،فريع ـ فااَمى ـ عقــهللي ،فح ىــين
ابَغـــا ه .قااــ  :الاق ـــى ااـــرهذ ااـــل ن وـــاني،ا رحِّاـــ،نيي فـــاحَما،ا هـــ ،يي،
فرحا،ه عاب بعيي االي وري ا و عا ه ،الهف حيى ،ن انيي ف ـه ،الوـان
ااريىــا ات تام خِيفافوــا م ـ ان ال غشــمن اااحــف ،امنــا ــرتوان ااعه ْاقِ ـ ِجل مــن
اا عار ،فاف ىـَريكر ااقـ،ر خيفـجل ااـ ،ج حـل فعـ،ه المحاـ،ه .الوريـ يا ـجل
حهلل عجل ااىن ،ف عع،ا اومى فىا الا ،الاليهللس عقهللي بعهلل مـا ا ـَمر اوـ ل،
فج ـ مريــا اف الاـ ق بمــا مــريمف ا ٍع الال جم ـ  ،فَ ممـ مريزاـي ااــلي وريـ
به ،ال ريري انيمف يفقهللالنيي فييع،ن ااي ،ف ريا انيا يااىـجل ة مريزاـي ا ـَين

عــ ين فريمــ  ،الوـــان صـــيف،ان بـــن ااع ّــى ااىـــامي ثـــف ااـــلو،انيي مـــن ال ا
او ل ،فرتص ك عريهلل مريزاـي ،فـراى ـ،ا انيىـان نيـائف ،فعـرفين حـل آنيـي،
الوــان آنيــي ق ـى احلجــاب ،فا ــَ ق با ـ ياعه حــل عــرفين ،فبمــرس
اليمـــي يا ــــابي ،الاهلل مــــا تكامريـــا بكامــــجل الال مسعـــ مريـــه وامــــجل ــــي
ا ـ ـ ياعه ،الهـــ،ى حَـــب انيـــا احاَـــه ،فـــ،ط عاـــب ـــهللها ،فقمـ ـ اا مـــا
فرو َمــا ،فــاني اق قــ ،بــي ااراحاــجل حَــب ات ريــا اوــ ل مــ ،ر ن ة اــر
اا ميال ،الهف نيزالل .قاا  :فماأ ِفيُ ،م ملن هاأ ،الوان االي ت،ىل ول اإلفأ
ع ــهللاهلل بــن ابــي بــن ــا،ل .قــال عــرالال :اخــلس انيــه وــان هشــاع ال هَحُ ـ ُهللث بــه
عريهلله ،ف قره ال ىَمعه ال ىَ،ء ه .القـال عـرالال ا دأـا :هىـف مـن اهـى اإلفـأ
ا دأــا اال حىــان بــن ثابـ  ،المىـ ك بــن اثاثــجل ،المحريــجل بريـ يحــل ،ة نيــاسٍ
و ملر تاـأ
آخر ن ال عاف اي بمف ،ي انيمف عو جل ــ وما قال اهلل تعاىل ــ الان ِ
قال ع هللاهلل بن ابي بن ا،ل.
قال عرالال واني عائشـجل تكـره ان هىُـ  ،عريـهللها حىـان ،التقـ،ل انيـه ااـلي
قال:
فــــــــــــــــــــان ابــــــــــــــــــــي الالااــــــــــــــــــــهلله العرضــــــــــــــــــــي
اعـــــــــــــــــــرن حممـــــــــــــــــــهلل مـــــــــــــــــــريكف القـــــــــــــــــــا
قااــ عائشـــجل :فقـــهللمريا ااهلل ريـــجل فاءـــَك

حـــل قـــهللم ءـــمرأا ،الااريـــاس

يف دــ،ن ة قــ،ل اصــحاب اإلفــأ ،ال اءــعر بشــي مــن تاــأ ،الهــ ،ــر ين ة
اليعــي انيــي ال اعــرمل مــن

ــ،ل اهلل  ااا ـ ااــلي وري ـ ا ى مريــه حــل

اءَكي ،امنا هللخى عاي،

،ل اهلل  ف ىاف ثف قـ،ل" :و ـ تـ كف" ثـف

ريورمل ،فلاأ ر ين الال اءعر بااشر ،حَب خريـ حـل نيقمـ ه ،فبريـ

م ـ ار مى ـ ك قِ ُ ـى اارياصِ ـ  )4(،الوــان مهَِّل نيــا ،الوريــا ال لــرج اال ا ـ سو اىل
ا ى ،التاـأ ق ـى ان نيَبـل ااكريهـ قر أـا مـن ب ،تريـا .قااـ الاِمملرنيـا امـره ااعـرب
األ ُالل ة اال جل ق ـى ااغـائذ ،الوريـا نيَـرتتى بـااكريه ان نيَبـلها عريـهلل ب ،تريـا،
قاا  :فاني اق انيا الار مى ك الهي ابريجل ابي هـف بـن اا اـ بـن ع ـهلل مريـامل،
الامما بري صبر بن عامر خااجل ابي بكر ااوهلل ق ،الابريما مى ك بن اثاثجل بـن
ع ا بن اا اـ  ،فرتق اـ انيـا الار مىـ ك قِ ـىُ بـ يت ،حـل فر ريـا مـن ءـرتنيريا،
فععــرس ار مىـ ك ة مِرطمــا فقااـ  :تعــق مِىملـ ِك .فقاـ اــا بـ ق مــا قاـ ،
اتى ل يسو ءمهلل بـهلل أا فقااـ  :اي هريَـاه ال تىـمعي مـا قـال؟ قااـ  :القاـ :
ما قال فرتخلتين بق،ل اهى اإلفأ ــ قاا ــ فا
يع اىل ب يت خى عُِاي،

س مرضأا عاب مرضـي ،فامـا

،ل اهلل  فىاف ثف قال" :و

ت كف" .فقاـ

اه اترتتن اي ان آتي اب،ي ،،قااـ  :الا ـهلل ان ا ـَ قن اخلـل مـن ق اـمما ،قااـ :
فرتتن اي

،ل اهلل  ،فقاـ ألمـي ـا امَـاه مـاتا َحـهللث ااريـاس؟ قااـ  :ـا

بري جل ه،نيي عا أ ،ف،اهلل اقاما واني امـراال قـذ الضـ جلو عريـهلل يـى حي مـا اـا
ضرائر اال اوعرن عا ما .قاا  :فقا :
قاا  :ف ك

حان اهلل ِا ُال ِق ملهلل حتهللث ااريـاس بمـلا،

تاأ ااا اجل ،حَب اص ح ال رقرت اي م  ،الال اوَحـى بريـ،ر،

ثف اص ح ابكي قاا  :ال عا

،ل اهلل  عاي بـن ابـي طااـ الا ـامجل بـن

ــهلل حــل ا ــَا ث ااــ،حي ىــرتاما ال ىَشــيهما ة فــراق اهاــه قاا ـ  :فرتمــا
ا امجل فرتءا عاب

،ل اهلل  باالي عاف من برا ال اهاه ،البااـلي عاـف اـف

أ الال نيعاف اال خيأا .الاما عايٌّ فقـال :ـا
ة نييفىه ،فقال ا امجل :اها ِ
دـ ق اهلل عا ــأ ،الااريىــا

ـ،ل اهلل

ــ،اها وــعي ،ال ُـ ُى اوا ــجل توــهللقأ .قااـ

ل ااريىـا ة ااهلل ريـجل .اني ـر:
( )4اارياص  :هي م،اض هل اا ما اا ـ،ل الااغـائذ ،العهرفـ مل ومَـ ،
اازب هللي ،تاج ااعرالس ،ج.111/1

فهللعا

،ل اهلل  بر رال فقال" :اي بر رال هـى ا ـ مـن ءـي هر ـأ" .قااـ

اه بر رال :الاالي بععأ باحلق ما ا

عا ما امرأا قذ ا موه ،ي انيما يا جل

حهلل عجل ااىن تريار عن عجل اهاما ،فَرتتي ااهللاين فَرتواه قااـ  :فقـار

ـ،ل

اهلل  مــن ،مــه ،فا ــَعل مــن ع ــهللاهلل بــن ابــب الهــ ،عاــب ااريــل فقــال" ــا
معشــر ااىــامل مــن عــل نيي مــن يــى قــهلل باغــين عريــه اتاه ة اهاــي ،الاهلل مــا
عام عاب اهاي اال خيأا ،الاقهلل توـرالا يـسو مـا عامـ عا ـه اال خـيأا ،المـا
ــهللخى عاـب اهاــي اال معــي" .قااـ  :فقــار ــعهلل بــن معــات اخــ ،بــين ع هللاألءــمى
فقال انيا ا

،ل اهلل اعل م ،ف ن وان من األالس ضرب عريقه ،الان وـان

من اخ،انيريا مـن اخلـز ج امرتريـا فيفعاريـا امـرم .قااـ  :فقـار يـى مـن اخلـز ج،
الواني ـ ار حىــان بري ـ عمــه مــن فبــله ،الهــ ،ــعهلل بــن ع ــا ال ،الهــ ،ـ هلل
اخلز ج قاا  :الوان ق ى تاأ يس صاحلوا ،الاكن احَماَـه احلم ـجل ،فقـال
اىعهلل :ولب ُ اعمر اهلل ال تقَاه ،الال تقهلل عاب قَاـه ،الاـ ،وـان مـن ه ـأ
ما اح

ان هقَى فقار ا هلل بن حهدي ــ اله ،ابن عـف ـعهلل ـــ فقـار اىـعهلل بـن

ع ــا ال فقــال :وــلب اعمــر اهلل اريقَاريــه ،ف نيــأ مريــافق قــا ل عــن ااريــافقل.
قاا ـ  :فعــا احل ــان األالس الاخلــز ج حَــب همــ،ا ان قََاــ،ا ،ال ــ،ل اهلل 
قـــائف عاـــب ااريـــل قااـ ـ  :فاـــف ـــزل
ال ك قاا  :ف ك

ـــ،ل اهلل  خييفدـــمف حَـــب ـــكَ،ا

،مي تاأ واه ،ال رقرت اي مـ  ،الال اوَحـى بريـ،ر

قااـ  :الاصـ ك ابـ،اي عريـهللي ،القـهلل بك ـ ا اـَل ال ،مأـا ،ال رقـرت اـي مـ الال
اوَحى بري،ر ،حَب انيي أل ن ان اا كا فااِ ٌق و هللي ،ف ُ ملريـا ابـ،اي يااىـان
عريهللي الانيا ابكي ،فا َرتتني ُعِاي ،امـراال مـن األنيوـا  ،فرتتنيـ اـا ،فجاىـ
ت كي معي قاا  :ف ريا ان عاب تاـأ خـى
ياــق قاا ـ  :ال

ـ،ل اهلل  عا ريـا ،فىـاف ثـف

اــق عريــهللي مريــل ق ــى مــا ق ــى ق اــما ،القــهلل ا ــث ءــمرأا ال

،حب اا ه ة ءرتنيي بشـي قااـ  :فَشـمهلل

ـ،ل اهلل  حـل ياـق ثـف قـال:

"اما بعهلل ،ا عائشجل انيه باغين عريأ ولا الولا ،فان وري بر جل ،فىـ لئأ
اهلل ،الان وريــ ااِمملــ ِ بــلني  ،فا ـــَغيفري اهلل التـــ،بي اا ــه ،فــ ن ااع ـــهلل اتا
اع مل ثف تاب تاب اهلل عا ه" .قااـ  :فامـا قدـب
معي حَـب مـا احـق مريـه ق ـرال ،فقاـ ألبـي ايِـ مل

ـ،ل اهلل  مقااَـه قاـ ُ
ـ،ل اهلل  عـين ف مـا

قــال .فقــال ابــي :الاهلل مــا ا ي مــا اقــ،ل ار ــ،ل اهلل  .فقاـ ألمــي :ايـ
،ل اهلل  ف مـا قـال .قااـ امـي :الاهلل مـا ا ي مـا اقـ،ل ار ـ،ل اهلل .
فقا الانيا يا جل حهلل عجل ااىن ال اقرا مـن ااقـرآن وـعيأا :انيـي الاهلل قـهلل عامـ
اقهلل مسعـَف هـلا احلـهلل ث حَـب ا ـَقر ة انييفىـكف الصـهللقَف بـه ،فاـ ن قاـ
اكـف انيــي بر ـجل ال توــهللق،نيي ،الاـ ن اع فـ اكــف بــرتمر الاهلل عاـف انيــي مريــه
بر ــجل اَِهوِّ ـهللقريي ،فــ،اهلل ال ايــهلل اــي الاكــف مــعسو اال ابــا  ،ـ حــل قــال:
"فو ـلٌ ال ـىٌ الاهلل ااى ـَُعان عاــب مــا توــيف،ن" .ثــف حت،ا ـ ه الاض ـ جع ه عاــب
فراءـي ،الاهلل عاــف انيــي ح ري ــل بر ـجل ،الان اهلل ملئــي بلا تــي ،الاكــن الاهلل
ح أــا هَاــب ،اشــرتنيي ة نييفىــي وــان
مــا وري ـ ا ــن ان اهلل مهري ـزُ ٌل ة ءــرتنيي ُال مل
احقر من ان َكاف اهلل ة برتمر ،الاكن وري ا ي ،ان ـرى
ة ااري،ر

ا لئين اهلل بما ،فـ،اهلل مـا ار

احهلل من اهى اا

ـ،ل اهلل 

ـ،ل اهلل  جماىـه ،الال خـرج

 ،حَـب انيـزل عا ـه ،فرتخـله مـا وـان رتخـله مـن اا ه ُرحـا ،

حَب انيه ا َحهلل مريه من ااعرق معى اومان اله ،ة ،ر ءـاسس ،مـن ثقـى ااقـ،ل
االي انيزل عا ه قاا  :فىهرِّي عـن

ـ،ل اهلل  الهـ ،دـحأ ،فكانيـ االل

م" .قااـ  :فقااـ اــي
وامــجل تكاــف بمــا ان قــال " :ــا عائشــجل امــا اهلل فقــهلل بـرِ ،ا ِ
امــي :قــ،مي اا ــه .فقاـ الاهلل ال اقــ،ر اا ــه ،فـ نيي ال امحــهلل اال اهلل  قااـ :
الانيزل اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ) [ااري ، ،مـن اآل ـجل .]44 :اآل ـاس ،ثـف

وانيزل اهلل هلا ة برا تي .قال اب ،بكر ااوهلل ق :الوان هرييفق عاـب مىـ ك بـن
اثاثـجل اقرابَــه مريـه الفقــره الاهلل ال انييفـق عاــب مىـ ك ءـ أا ابــهللا بعـهلل ااــلي قــال

اعائشجل ما قال .فرتنيزل اهلل ( :ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ) [ااري ، ،مـن اآل ـجل]44 :
اىل ق،اه ( :ﮒ ﮓ ﮔ ) ،قال اب ،بكر ااوهلل ق :باب الاهلل انيـي ألحـ ن ان
غيفر اهلل اي.

فرت ملي ُ اىل مى ك اارييفقجل اايت وان رييفـق عا ـه ،القـال الاهلل ال انيزعمـا مريـه
ابهللأا .قاا  :عائشجل الوان ـ،ل اهلل  ـرتل ريـ بريـ يحـل عـن امـري،
فقال از ري ماتا عام اال ا  .فقاا ا ـ،ل اهلل امحـي مسعـي البوـري،
الاهلل مــا عامـ اال خـيأا .قااـ عائشــجل الهـي ااــيت وانيـ تىــام ين مــن ا الاج
ح ملمريـــجل حتـــا ب اـــا،
ااـــري  .فعوـــمما اهلل بـــاا ،ع قااـ ـ  :الطيفقـ ـ اخَهمـــا ُ
فماك ـ ف ـ من هاــأ .قــال ابــن ءــماب :فمــلا ااــلي باغــين مــن حــهلل ث هــتال
اارهذ .ثف قال :عرالال قاا عائشجل :الاهلل ان ااريى االي ق ى اه ما ق ى ا قـ،ل
ـ حان اهلل ف،ااـلي نييفىـي ب ـهلله مـا وشــيف عـن وريـ انيعـب قـذ .قااـ ثــف
()4
قَى بعهلل تاأ ة ى اهلل)).
الاعى هله اارالا جل من صاح جل ااشرتن ب رقما ااَعهلل ال ابا مـا قـال عـن هـله
احلا ثجل.
القهلل نيزا ة احلا ثجل آ اس تَاب اىل ،ر ااق امجل ف ما الس ع مجل األمجل
ة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ
( )4صح ك اا با ي ،وَاب ااغا ي ،باب حـهلل ث اإلفـأ ،ج 11/1ـــ164؛ القـا ن بـابن هشـار،
ااىيال ااري  ،جل ،ج 411/1ــ .141

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
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ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)
[ااري.] ،
اقهلل وان الاضحأا ان األمجل واما مىَمهللفجل ة اخسقما ،ف تا اتمف ،ل
اهلل  ،الاهاه ة اخسقمف الاعراضمف ف ن ب ،س األمجل واما ال تىاف،
الالاأ صر ااقرآن ااكر ف برتن هلا ااعمى وان من اههللافمف قال اهلل
ف مف ( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ) [ااري.] ،
الحل من اال ن رالن اارياس اىل خ ،اس ااش ان القهلل نيماهف اهلل عن
تاأ قال ــ تعاىل ــ ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ) [ااري .] ،الال ءأ ان ،ل اهلل

 هلل اا ل الامماس ااتمريل اط اا اس( :ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ) [ااري .] ،اله ،اط اا ل صا،اس اهلل
ال سمه عا ه ،الاخَا اهلل اه اط ااريىا المريمن عائشجل  اايت امَهللحما
حىان بن ثاب  بق،اه:
حُوــــــــانٌ ُ ُانٌ مــــــــا تــــــ ـ ُزنن بــــــــــــــر جلس
()4

التوــ ـ كه ِرملثــــب مــــن حلــــ،رُ ااغُ،افِــ ـىُ
عق اــــــجل حُــــــي مــــــن اــــــتي بــــــن ااـــــ س

وـــراره ااىـــاعي جمـــ ههللههفمل ـــــيه ائِـــىُ
مهملبــــــــجل قــــــــهلل ط ،ـــــــ ُ اهلل خ مـــــــــــــما
الطمرهـــــا مـــــن وـــــى ـــــ ،س الباطـــــــــــىُ
المن ق،اه:
فـــــــــ ن ابــــــــــي الالااـــــــــهللتي العرضــــــــــي
اعــــــــرن حممــــــــهلل مــــــــريكف القــــــــا
البكى ا
 اليجل اط

رتتي بعض األ ع ا ا ق،ا،ا وسمأا خ عأـا عـن اا
 ،الصاح ه الااهللاعي اا ه.
اا ل ابي اا

()4

ـجل عائشـجل

ال حان اهلل ر ااَرتو هلل ة نييفق ااى ،ال عاب ض اا ور من ق ى
( )4من الا جل اا با ي ة صح حه ،وَاب ااغا ي ،باب حهلل ث اإلفأ ،ج64/1؛ الابـن هشـار،
ااىيال ااري  ،جل ،ج.146/1
( )4اني ــر :ءــعر حىــان بــن ثاب ـ ة تلئــه عائشــجل الااــهللفاع عريمــا؛ ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل،
ج.146/1

ااريال الااريىا اَابعجل ااهلل الس ة ااعيفجل ألمجل اا ما ال امجل حممهلل  اقَهللا به

البرت الايه امماس ااتمريل قال ــ تعاىل ــ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ) [ااري.] ،
المن اا،اضك ان ااوهلل ق  وان مىَمهللفوا م

،ل اهلل  ة اإلفأ

االي يرى عاب ار ااتمريل عائشجل  ،وما انيه تدر من انياس حتهللث،ا ة
اا،ض،ع ة الق

وان  حيىن اا مف ال َوهللق ال رييفق عا مف من مااه

اخلاب ،الالاأ حزن ايفعامف تاأ النيكرانيمف ااجم ى فرت ا ان ،ق

نييفقَه

عاب مى ك بن اثاثجل اله ،ابن خااجل ابي بكر ااوهلل ق  ،فاما نيزل ق،اه ــ

تعاىل ــ ( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ) [ااري ،] ،قال ااوهلل ق  :باب الاهلل انيا ا ان غيفر اهلل اريا
الا ي ما وان رييفق عاب مى ك القال الاهلل ال انيزعما مريه ابهللأا.

()4

الوان من ابر احهللاث زالال بين ااو اق ما يرى من ااريـافقل خو،صأـا
ع هللاهلل بن ابي بن ـا،ل ،المُـنمل عاـب ءـاواَه ة مـن ااـري  .الال ءـأ ان
( )4اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج.4144/4

اــف ات اعأــا ة وــى مــان ،ري ــق عا ـ مف مــا نيــزل مــن آ ــاس قرآني ــجل ة االا ــأ
ااريافقل.
فقــهلل اقََـىُ عريــهلل ااــا يــسن ،احــهللهما مــن يفــا ايــي اعمــر بــن اخل ــاب
 ،الاآلخــر حا ـ ألحــهلل األنيوــا  ،فوــر ايــي عمــر ــا معشــر اامــاير ن:
الصر حا األنيوا ي :ا األنيوا  ،الوا ااشر ان قـ بـل ااىـامل .فامـا
،ل اهلل  بلاأ قال(( :ابهللع،ى اواها جل الانيا بـل ا مـروف ع،هـا
مس
()4
ف نيما مريَريجل)).
الوــان ع ــهللاهلل بــن ابــي بــل انيــاس مــن األنيوــا المعمــف ــهلل بــن ا قــف 
صحابي صغي ة ااىن ،ىَم اا رى فقال ابن ابـي مىـَعيأا ااقـ،ر :االقـهلل
فعا،ها؟ قهلل نيافرالنيـا الواثرالنيـا ة بس نيـا ،الاهلل مـا عـهللنيا اليسب ـ قـر ل اال
ومـــا قـــال األالل (مس،ـــن وا ـــأ رتواـــأ) امـــا الاهلل اـ ـ ن يعريـــا اىل ااهلل ريـــجل
ا هبـرُين األعـزن مريمــا األتل ،،ثــف اق ــى اــ،ر مــن ح،اــه مـن األنيوــا قــائسو :امــا
الاهلل ا ،امىكَف عريمف ما برت هلل كف اَح،ا،ا اىل ي ا وف.
ثف ته هلل بن ا قف  اله ،سر حـهللث ،فـرتخل ـ،ل اهلل  دـا قـال
ع هللاهلل بن ابي الوان عمر بن اخل ـاب حاضـرأا فقـال :ـا ـ،ل اهلل  مهـرمل
بــه فرتقَاــه ،فقــال (( :فك ـ ــا عمــر اتا حتــهللث ااريــاس ان حمم ـهللأا قَــى
()4
اصحابه؟!)).
اليا ع هللاهلل بن ابي حيا انيه ما قـال تاـأ ال رييفـي مـا نيقاـه ـهلل بـن ا قـف،
حَب ءأ بعض من حيدر ان ع هللاهلل بن ابي صا ق ،الالم،ا ـهلل بـن ا قـف
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب ااَيفىي ،باب ق،ا،ن ا ن يعريا اىل ااهلل ريجل  ،...ج.66/6
( )4الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب ااَيفىي ،باب ق،ا،ن اـ ن يعريـا اىل ااهلل ريـجل ،...ج66/6؛
ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/1

اله ،سر حهللث .الامر ،ل اهلل  باارح ى ة اعجل ما وان رحـى ف مـا،
فجا ا ـ هلل بـن حهدـي  مىَيفىـرأا مـن ـ،ل اهلل  عـن ـ ح اـه ة
هـــله ااىـــاعجل ااـــيت مـــا وـــان رحـــى ف مـــا فقـــال (( :اال مـــا باغـــأ مـــا قـــال
صـاح أ؟ قــال :الاي صــاح  :قــال ع ــهللاهلل بــن ابــي؟ قــال :المــا قــال؟ قــال :
عــف ان يــ اىل ااهلل ريــجل ا بــرين األعــز مريمــا األتل)) قــال  :فرتنيــ الاهلل
ااعز ـــز الهـــ ،ااـــلا ى ،اريبريريـــه مريمـــا ان ءــ  ،ال ـــا ـــ،ل اهلل ، مـــه
الالاصى ا اه الصهلل اا ،ر ااَـااي حَـب ا هـق ااريـاس فامـا الضـع،ا حـااف نيـام،ا
من ءـهللال ااَعـ  ،ال كـن هريـام جمـال اامرياقشـجل الاحلـهلل ث حـ،ل مـا ا ات
()4
ءهغى اارياس حَب تع ،ا الا هق،ا.
 ،ال ااريافقل عاب ،ل اهلل  ،الوان ف ما
الة هله األثريا نيزا
توهلل ق اا قااه هلل بن ا قف )4(،اله ،سر حهللث فرتخل ،ل اهلل  برتتهنيِهِ
مهللاع أا فقال(( :هلا االي االفب اهلل برتتهنيه))( )1الوان من اآل اس اايت تريزا
ة ع هللاهلل بن ابي الة ق،اه الااريافقل معه ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ) [ااريافق،ن].
الوــان اع ــهللاهلل بــن ابــي الاــهلل صــاو ىــمي ع ــهللاهلل ،مــن اصــحاب ااــري
 ،فامــا عاــف دــا حــهللث مــن الااــهلله يــا اىل ااــري  قــائسو :انيــه باغــين انيــأ
تر ــهلل قَــى ابــي ،فـ ن وريـ ال بــهلل فــاعسو فمه ملرنيــي بــه فرتنيــا امحــى اا ــأ ا ــه،
ف،اهلل اقهلل عام اخلز جه ما وان ف ما من يى اِبر ،ب،ااهلله مين ،الانيي اخشـب
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .461
( )4ابن وعي ،تيفىي ااقرآن ،ج.4116/4
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج414/1؛ ابن حجر ،اإلصـابجل ،ج164/4؛ ااـله  ،ـي
اعسر ااري س  ،ج.461/1

ان ترتمر يي ف قَاه فـس تـهللعين نييفىـي اني ـر اىل قاتـى ابـي ميشـي ة ااريـاس
فرتقَاــه فرتقَــى متمريأــا بكــافر فرت خــى ااريــا فقــال (( :بــى ني فّـق بــه الاىــن
()4
صح َه ما بقي معريا)).
الهــلا احلــهللث ـ ن خ ــر ااريــافقل الا ــَغساف األ ـ اب ،إل ــا اايفَريــجل
الااشـــقاق بـــل ااىـــامل ،التقـــ ،ض حقـــ،قمف الاضـــعامل الحـــهللتمف ،الا ـــَغسل
ااعوـ جل اــلاأ ،ومـا ان ة تمهلل ــهلل ابـن ابــي اار ـ،ل  المــن معـه بــاإلخراج
مــن ااهلل ريــجل امــر الاضــك بــَحل اايفرصــجل ا ضــرا بااىــامل البــري اهلل ،
وما ان ة ترايعه عما قال الانيكا ه اـه ب ـان ضـع ااريـافقل ،القـهلل فدـحه
اهلل ة قرآن َاب اىل ،ر ااق امجل.
الة م،ق ابريـه ع ـهللاهلل صـهللق الالفـا الا ـَعهللا ااَدـح جل بكـى ءـي مـن
ايــى ااــري  ،حَــب الاــ ،وــان الااــهلله ،الهــ ،مــن ابــر ااريــاس بــه ،الة يــ،اب
اار ــ،ل  الت ــه خلــاطر االبــن ااــتمن حكمــجل الع ـ الحىــن تعامــى ة
معــى هـــلا اا،قــ ااوـــع  ،ومـــا ان اار ـــ،ل  اءـــغى اوــ ل بـــااَحرم
الاتعـ مف ة اال ــَمرا ة تاــأ ممــا ا هقمــف ا مريـ عــريمف اوــهللال الاالنيقىــار،
فما اع ف ااقائـهلل  الاحكمـه ة معـى هـله اا،اقـ ااـيت حتَـاج اىل القيفـاس
الحكمجل.
المن نيَائا زالال بـين ااوـ اق الاج ااـري  ي ،ر ـجل بريـ احلـا ث ،فقـهلل
واني ابريجل احلا ث بـن ابـي ضـرا ـ هلل ق،ممـا ،القـهلل قَـى الااـهللها ال اليمـا ة
صيف،مل بين ااو اق اثريا قَااف ااري  ،ومـا ـ ااريىـا الاال ـجل مـن
ق،مما ،القهلل القع هي نييفىما ة ـمف ثابـ بـن قـ ق بـن ااشـماس األنيوـا ي
 ،فكات َه عاب عَق نييفىما ،الواني تعاف محجل ااري  الاحىـانيه عاـب
ااريـاس ،فجـا س اا ـه القااـ  ( :ـا ـ،ل اهلل انيـا ي ،ر ــجل بريـ احلـا ث بـن ابــي
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.414/1

ضرا هلل ق،مه ،القهلل اصابين من اا س ما خي عا أ ،الالقع ة ـمف
ثاب ـ بــن ق ـ ق بــن مشــاس ،فكات َــه عاــب نييفىــي ،فج َــأ ا ــَع ريأ عاــب
وَابيت ،فـرق ـ،ل اهلل  حلااـا العـرن عا مـا ان ـت ي عريمـا ال َزاليمـا
ايف ءرتنيما ال ع،ضما خيأا مما فقهللته من ااعز الااشرمل) )4(،فيفعى ـ،ل اهلل
 تاــأ التزاليمــا ،فكــان باايفعــى ءــرفوا اق،ممــا الانيمــا أ اعانيــاتمف ،فمــا ان
تزاليمــا حَــب اطاــق ااىــام،ن مــن برت ــهلل مف مــن ـ بــين ااو ـ اق ،القــاا،ا
اصــما ــ،ل اهلل  ،فكاني ـ امــراال م ا وــجل عاــب ق،ممــا ،تقــ،ل عائشــجل
(( : اعَق اهلل بمـا مائـجل اهـى ب ـ مـن بـين ااوـ اق فمـا اعاـف امـراال اع ـف
مريما بروجل عاـب ق،ممـا)) )4(.القـهلل تعامـ مـن ـ،ل اهلل  فكانيـ صـاح جل
ع ــا ال وــعيال ااو ـ ار ،القــهلل الي عريمــا عــهللال احا ــث ،الواني ـ الفاتمــا ــريجل
()1
مخىل من ااجرال.
المـــن ااتوـــهلل ان الاج ااـــري  مريمـــا وـــان ف ـــه حىـــن صـــاجل مـ ـ بـــين
ااو اق ،تاأ اا ن من خزاعجل االي حا ب ـ،ل اهلل  ة القـ وانيـ
ف ــه بق ــجل خزاعــجل مــن حايفــا اار ــ،ل  ،فىــاهف هــلا ااــزالاج ة تقــر مف
اامىامل التعاالنيمف معمف ضهلل قر ل ة حربما م اار ،ل .
*****

( )4ابراه ف قر  ،مرال اس زالال بين ااو اق ،ب 114؛
الاني ر :ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.461/1
( )4ابن حجر ،اإلصابجل ج.461/1
( )1ابن حجر ،اإلصابجل ج466/1؛
الاني ر ترالَما ة :ااعا ش،ن اار ،ل  ،من هلا ااكَاب.

()4

اعاــن اار ــ،ل  عزمــه عاــب ااعمــرال الااَ،يــه اىل مكــجل أل ائمــا بشــكى
امي ،ال عا اارياس الاأ الخرج بااماير ن الاألنيوا البعـض مـن انيدـف ااـ مف
ممن ا ،ا عـ،ال ااـري  حَـب قـاال عـهلل هف اايفوـا الا بعمائـجل يـى )4(.الة تي
احلا يفجل احرر اار ،ل  بااعمرال القاهلل ااِمهللملي )1(،اَعاف قر ل انيـه خـرج ائـرأا
معَمرأا مع مأا ااحرر ي حما ب ألهاه.
ال الا جل ابن ابي ء جل ة ااغا ي عن هشار بن عرالال بن ااـزبي بـن ااعـ،ار مـن
س حــ،ل احــهللاث هــله ااغــزالال ،القــهلل ال ف مــا( :خــرج
اوعــر اارالا ــاس تيفو ـ و
،ل اهلل  اىل احلهلل جل ،الواني احلهلل جل ة ء،ال ،قـال :فبـرج
اهلل  حَب اتا وان بهعىيفان اق ه يى من بين وع  ،فقال :ا
()1

انيـــا تروريـــا قر شأـــا القـــهلل العـ ـ احاب شـــما ت عممـــا اخلز ـــر،
وــهللالم عــن اا ـ  ،فبــرج

ـ،ل

ـ،ل اهلل
ر ـــهللالن ان

ــ،ل اهلل  حَــب اتا تــل مــن عهىــيفان اقـ مف

خااهلل بن اا،ا هلل طا عجل اقر ل ،فا َق امف عاب اا ر ـق فقـال

ـ،ل اهلل :

هاف هاهريـا ،فرتخـل بـل ـرالعَل ـــ عـين ءـجرتل ـــ فمـال عـن ـرين اا ر ـق
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج141/1؛
الاحلهلل جل :قر جل عاب بعهلل ( )44واف رب مكجل عاب طر ق يهللال ااقـهلل ف؛ ااـ س ي ،معجـف
ااعا اوغراف جل ااىيال ااري  ،جل ،ب 11؛
الاني ــر تيفوـ سس اوعــر عريــهلل :احلكمــي ،حيفــا بــن حممــهلل بــن ع ــهللاهلل ،مرال ــاس ــزالال
احلهلل جل ــ ااهلل ريجل ااري ،ال :اجملاق ااعامي باوامعجل اإل سم جل 4146هـ.
( )4صح ك اا با ي ،وَاب ااغا ي ،باب زالال احلهلل جل ،الق،اه ـــ تعـااي ـــ ( :ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ) [اايفَك ،]41 :ج.61/1
( )1صح ك اا با ي ،وَاب ااغا ي ،باب زالال احلهلل جل ،الق،اه ـــ تعـااي ـــ ( :ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ) [اايفَك ،]41 :ج.61/1
( )1اخلز ر :حىا ااهللق ق باااحف الااهلل ف؛ ااعجف اا ،ذ ،ب .414

حَب نيزل ااغمـ ف )4(،فب ـ ااريـاس فحمـهلل اهلل الاثريـب عا ـه دـا هـ ،اهاـه ،ثـف
شــا قــهلل الع ـ اكــف احاب شــما ت عممــا اخلز ــر،
قــال :امــا بعــهلل ،ف ـ ن قر أ
ر هللالن ان وهللالنيا عن اا

فرتءيالا عاي دا ترالن ،ان تعمهللالا اىل ااـراس ـــ

عــين اهــى مكــجل ــــ ار تــرالن ان تعمــهللالا اىل ااــل ن اعــاني،هف ،فَبــاايف،هف اىل
نيىائمف الص انيمف ،ف ن ياى،ا ياى،ا م،ت ،ن ممـزالمل ،الان طا ،نيـا طا ،نيـا
طا أــا مَــهللا أا ضــع يفا ،فــرتخزاهف اهلل ،فقــال ابــ ،بكــر :ــا

ــ،ل اهلل  ان

تعمـــهلل اىل ااـــراس فــ ن اهلل مع ريـــأ الان اهلل نياصـــرم الان اهلل م مـــرم ،قـــال
ااقهللا بن األ  ،اله ،ة حاه :انيا الاهلل ا

،ل اهلل ال نيق،ل اأ وما قااـ

بريــ ،ا ــرائ ى اري مــا ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [ااائــهللال] ،الاكــن اتهــ اني ـ ال بــأ
فقــاتس ،انيــا معكــف مقــاتا،ن ،فبــرج

ــ،ل اهلل  حَــب اتا شــي احلــرر

ال خى انيوابه برو نياقَه اوهللعا  ،فقاا،ا :خألس ــ اي

تـل مكانيمـا ـــ

فقــال :الاهلل مــا خــألس المــا اخلــأل بعا تمــا ،الاكــن ح ىــما حــابق اايف ــى عــن
مكــجل ،ال تــهللع،نيي قــر ل اىل تع ــ ف احملــا ر ف ىــ ق،نيي اا ــه هاــف همريــا ــــ
ألصحابه ــ فرتخلالا تاس اا مل ة ثري ـجل تـهللعب تاس احلري ـى ،حَـب هـ ذ عاـب
احلهلل جل ،فامـا نيـزل ا ـَقب ااريـاس مـن اا ـر ،فريزفـ ال تقـف بمـف فشـك،ا
تاــأ اا ــه فرتع ــاهف ــممأا مــن وريانيَــه ،فقــال :ا ــر اله ة اا ــر فغــر اله ة
اا ــر فجاء ـ ما هــا حَــب ضــرب ااريــاس بع ــن ،فامــا مسع ـ بــه قــر ل،
ا ا،ا اا ه اخا بين حا ق اله ،من ق،ر ع م،ن ااِهللملي ،فقال :ابعع،ا ااـهللي،
فاما اى ااهللي

كاممف وامـجل ،الانيوـرمل مـن مكانيـه اىل قـر ل فقـال:

( )4م،ض ق مشال مكجل اىل اوري،ب من عهىيفان ،بقرابجل ( )46وف عاـب طر ـق ااهلل ريـجل عاـب
بعــهلل ( )41واــف مــن مكــجل؛ اني ــر :عــاتق بــن ــث اا ـ س ي ،معجــف ااعــا اوغراف ــجل ة
ااىيال ااري  ،جل ،ب .461

ــا قــ،ر ااقسئــهلل الاا ــهللن الااــهللي! فحــل هف الع ــف عا ـ مف ،فى ـ ،ه التمجمــ،ه،
القاا،ا :امنـا انيـ اعرابـي ياـ ال نيعجـ مريـأ ،الاكريـا نيعجـ مـن انييفىـريا ات
ا اريام ،اياق ثـف قـاا،ا اعـرالال بـن مىـع : ،اني اـق اىل حممـهلل الال نيـتتل مـن
ال ائأ ،فبرج عرالال حَب اتاه ،فقال :ا حممهلل! ما ا

يسو من ااعرب ـا

اىل معى ما رس اا ه ،رس برتالباش اارياس اىل ع تـأ الب دـَأ ااـيت تيفاقـ
عريأ اَ هلل خدرا ها ،تعاف انيي ي َأ من وع بن اتي العامر بن اـتي ،قـهلل
()4

ا ى،ا يا ،ااريم ،عريهلل ااعـ،ت اا اف ـى،
اال عرضــ،ا اــأ امــر مريمــا ،فقــال

قىـم،ن بـاهلل ال تعـرن اـف خ ـجل

ــ،ل اهلل  :انيــا

نيــرتس اقَــال ،الاكريــا

ا نيــا ان نيقدــي عمرتريــا النيريحــر هــهلل ريا ،فمــى اــأ ان تــرتتي ق،مــأ ف ـ نيمف اهــى
قَ  ،الان احلرب قهلل اخافَمف ،الانيه ال خي اف ان ترتوى احلـرب مـريمف اال مـا
قـــهلل اواـ ـ  ،ف باـــ،ن بـ ـ ين البـــل اا ـ ـ  ،فريقدـــي عمرتريـــا النيريحـــر هُـ ـهللمل ريا،
ال عا،ن ب ين الب ـريمف مـهللال ،تـهلل ى ف مـا نيىـا هف ال ـرتمن ف مـا ـربمف ،الخياـ،ن
بـ ين البــل ااريــاس ،فـ نيي الاهلل ألقــاتان عاــب هــلا األمـر األمحــر الاأل ــ ،حَــب
مرنيي اهلل اال ترييفر

اايفيت ،ف ن اصابين ااريـاس فـلام ااـلي ر ـهللالن ،الان

ا مرنيي اهلل عا مف اخَا الا ،اما قاتا،ا مهعهلل ن ،الاما خا،ا ة ااىاف الافـر ن،
قال :فري عرالال اىل قر ل فقـال :تعامـن الاهلل مـا عاـب األ ن قـ،ر احـ ااـي
مريكف ،انيكف إلخ،انيي الاح اارياس ااـي ،الاقـهلل ا َريوـرس اكـف ااريـاس ة
اجملــام  ،فامــا

ريوــرالوف ات ــَكف بــرتهاي حَــب نيزاــ معكــف ا ا ال ان

االا كف ،الاهلل ما اح من احل ـاال بعـهللوف ،فاـَعامن ان ااريـى قـهلل عـرن
ويفوا فاق ا،ه ،تعامن انيي قهلل قهللم عاب اااـ،م ال ا ـ ااع مـا فرتقىـف بـاهلل
نيُ ُ
( )4ااعــ،ت اا اف ــى :األممــاس ااستــي معمــن اطيفــاان ،الااــرا خــراليمف م ـ اطيفــااف الاممــاس
االال هــف النيىــائمف ا كــ،ن ا عــب ااع ــاس الءــهللال ااقَــال؛ ااوــاحلي ااشــامي ،ـ ى ااــهللى
الاارءا  ،ج.414/1

ان ا

ماكوا الال ع مأا اع ف ة اصحابه مريه ،ال َكاف مـريمف يـى حَـب

ىــَرتتنيه ،ف ـ ن هــ ،اتن اــه تكاــف ،الان

ــرتتن اــه ـك  ،ثــف انيــه ا َ،ضــرت

ف َهلل الن الض ،ه ال و ،نيه عاب ال مفَ ،بلالنيه حُريُانيأا ،فاما مسع،ا مقااَـه
ا ا،ا اا ه م ى بن عمرال المكر بن حيفـ  ،فقـاا،ا :اني اقـ،ا اىل حممـهلل،
فـ ن اع ــاوف مــا توــر عــرالال ،فقاضـ اه عاــب ان هرُيـ عامــجل هــلا عريــا ،الال
خيا

اىل اا

 ،حَب ىم من ىم دىـيه مـن ااعـرب انيـا قـهلل صـهلل نياه،

فبــرج ــم ى المكــر حَــب ات ــاه التوــرا تاــأ اــه ،فرتع اهمــا ااــلي ــرتال
فقال :اوَ ،ا ((بىف اهلل اارمحن اارح ف)) قاا،ا :الاهلل ال نيكَ هـلا ابـهللأا،
قـــال :فك ـ ـ ؟ قـــاا،ا :نيكَـ ـ ((بامســـأ اااـــمف)) ،قـــال :هـــله فاوَ ،هـــا
فكَ ،ها ،ثف قال :اوَ ((هلا ما قاضب عا ه حممهلل

،ل اهلل اه فقـاا،ا:

الاهلل ما لَا اال ة هلا ،فقال :ما اوَ ؟ فقاا،ا :انيَى ،فاوَ حممهلل
ابن ع هللاهلل قال :الهله حىريجل اوَ ،ها ،فكَ ،ها ،الوان ءـرطمف ان ب ريريـا
ااع جل ااكيف،فجل ،الانيه ال ا سل الال ا سل ،قال اب ،ا امجل األ ـسل :ااـهلل الع،
الاأل سل ااى ،مل ،ال عين بااع جل ااكيف،فجل اصحابه كيفمف عريمف ،الانيه مـن
اتاوف مريا

مت،ه عا ريا ،المن اتانيا مـريكف اـن نيـر ه عاـ كف ،فقـال

ـ،ل

اهلل (( :المــن خــى معــي فاــه معــى ءــرطي)) ،فقااـ قــر ل مــن خــى معريــا
فمــ ،مريــا ،اــه معــى ءــرطريا ،فقاا ـ بريــ ،وعـ  :اــن معــأ ــا

ــ،ل اهلل 
()4

القاا بري ،بكر :ان م قر ل ،ف ريما هف ة ااكَـاب ات يـا ابـ ،يريـهللل
ر

ة ااق  ، ،فقـال ااىـام،ن :هـلا ابـ ،يريـهللل ،فقـال

ـ،ل اهلل  هـ،

اي ،القال م ى :ه ،اي ،القـال ـم ى :اقـرا ااكَـاب فـ تا هـ ،اىـم ى فقـال
( )4اب ،يريـهللل :هـ ،ابـن اايفـاالن ااقرءـي ،ـم ى بـن عمـرال ،ا ـاف ة مكـجل ،المريعـه ابـ،ه مـن
ااجــرال الآتاه العلبــه حَــب هــاير ،ا َشــمهلل ة معروــجل اا مامــجل ــريجل 44هـــ؛ ابــن حجــر،
اإلصابجل ،ج.11/1

اب ،يريهللل :ا

،ل اهلل! ـا معشـر ااىـامل! ا اىل ااشـرول؟ فقـال عمـر:

ــا ابــا يريــهللل! هــلا ااىـ
عمر! فقال

ف منــا هــ ،يــى الاحــهلل فقــال ــم ى :اِعُريملـ ُ عاــي ــا

،ل اهلل  اىم ى :ه ه اي ،قال :ال .قال :فرتيره اي :قـال :ال،
()4

قال مكر  :قهلل ايرته اأ ا حممهلل ،فاف رياه).

ان القائ صاك احلهلل جل ما جل باألحهللاث ااع مجل اايت اءي اىل بعدما ة
ااقرآن ااكر ف ،المريما ب عجل اارض،ان تاأ ان اار ،ل  بعث ععمان بن
عيفان  اىل اهى مكجل ا بلهف ان ،ل اهلل  يا ائرأا اا احلرار
مع مأا اه المعَمرأا ال رتس اقَال ،فهللخى ععمان مكجل ة ي،ا ع هلل بن
ااعاب ،ف ا عما قر ل ما امره به ،ل اهلل  ،الطا ،ا مريه ان ،مل
فرفض  االّ ان تتن ار ،ل اهلل  ة تاأ ،فحاالا،ا احَ اس
باا
ععمان  عريهللهف )4(،البا اار ،ل  ان ععمان قهلل قَى من ق ى قر ل
،ل اهلل  اارياس حت ءجرال اا عجل )1(،القهلل تريافق ااىام،ن ة
فجم
،ل اهلل  اوعر من
ب عجل ،ل اهلل  حَب ان امجل بن األو،ع با
مرال ،طمعأا ة تكرا ان تسمق هلله هلل ،ل اهلل  ،ال َبا عن
اا عجل اال احهلل ااريافقل اله( ،اوهلل بن ق ق) ،الوان جَ أا حت نياقَه،
القهلل اثريب اهلل  عاب ااتمريل اا ا عل ار ،ل اهلل  ة ق،اه ــ تعاىل ــ:
(ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ) [اايفَك] .القهلل اثريب اار ،ل عاب اهى
( )4اني ر :ابن ابـي ءـ جل ،ااغـا ي ،ب 414ـــ 411؛ الاني ـر اىل ايـزا جَايفـجل مـن اارالا ـجل عريـهلل
اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب ااغــا ي ،بــاب ــزالال احلهلل ــجل ال قــ،ل اهلل ــــ تعــاىل ــــ( :ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ) [اايفَك] ،ج.61/1
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/1
( )1الض اا با ي ة صح حه ،ة وَاب ااغا ي ،بـاب ـزالال احلهلل ـجل ال قـ،ل اهلل ـــ تعـاىل ـــ:
(ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ) [اايفـــــَك] ،ج64/1؛ الالضـــــ ابـــــن
هشار ة ااىيال عري،ان" :ب عجل اارض،ان" ،ج.146/1

ب عجل اارض،ان فقال(( :انيَف اا ،ر خي اهى األ ن)) )4(،الوان
()4
با اععمان ضرب احهللى هلل ه عاب األخرى.
القهلل وان

،ل اهلل 

ـ،ل اهلل  مرنيأـا مـ قـر ل ة ميفاالضـَه الة صـاحه اهلل يـجل ان
ـ،ل اهلل:

عمر بن اخل اب  ا َف مًّا ءهلل هللأا الا األمـر الا ـَغرب القـال ـا

ااىـ نيـ اهلل حقًّــا؟ قــال :باــب ،قــال ااىــريا عاــب احلــق الهــف عاــب اا اطــى؟ قــال:
باب ،قـال عمـر :فاـف نيهع ـي ااهللني ـجل ة ريريـا؟ قـال  :انيـي
اعو ه ،قال عمر :اال ا ق وري حتهللثريا انيا ريرتتي اا

ـ،ل اهلل  الاىـ
فري ،مل بـه ،قـال :باـب

فرتخلتأ انيا نيرتت ه ااعار؟ قال عمر :ال ،قال  :ف نيأ آت ه الم ،مل بـه ،ثـف ت،يـه
عمر اىل ابي بكر ااوهلل ق الاليه اـه معـى ااكـسر األالل قـائسو:
ة ريريا؟ فر عا ه اب ،بكر

نيع ـي ااهللني ـجل

اايفق ه ااعا ااعاقى :ا عمـر انيـه ار ـ،ل اهلل 
()1

الا ق عوي به ،اله ،نياصره فا َمىأ بغر ه ،ف،اهلل انيه عاب احلق.

الح ريمــا انيَمــب األمــر باالتيفــاق عاــب ان ال عَمــر اار ــ،ل  ة هــله اارحاــجل،
الامنــا ــرتتي مــن عــار قابــى ،قــال  ألصــحابه(( :ق،مــ،ا فــاارالا ثــف احاقــ،ا))،
الور ها عاب ااوحابجل ،فاف ا الا ة تاأ ،ح ث وان بعدمف ال ـزال مـ
ة ااعمرال ،فحز تاأ ة نييفق اار ،ل اهلل  ،فلوره ألر ـامجل ،فقااـ :
اخرج ثف ال تكاف احهللأا مـريمف حَـب تريحـر بـهللنيأ الحتاـق ا ـأ ،فيفعـى  ،فامـا
()1
اى ااوحابجل تاأ قام،ا راعأا ،فريحرالا ههلل مف الا رع،ا ة احلاق.
الت،يــه اار ــ،ل  عائ ـهللأا اىل ااهلل ريــجل ااريــ ،ال ،الة اا ر ــق نيزا ـ عا ــه ــ ،ال
( )4مَيفق عا ه ،اني ر :الا جل اا با ي ،وَاب ااغـا ي ،بـاب ـزالال احلهلل ـجل ،ج61/1؛ الاني ـر:
ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 411؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.146/1
( )1اني ر :ابن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج141/1؛ الاني ـر :صـح ك اا بـا ي ،ج61/1؛ الابـن ابـي
ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج141/1؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .414

اايفَك فيفر بما اميا فر  .الى اا با ي ة صـح حه عـن ـهلل بـن ا ـاف :ان ـ،ل
اهلل  وـان ىــي ة بعــض ا ــيفا ه ،العمــر بـن اخل ــاب  ىــي معــه اـ سو،
فىرتاه عمر بـن اخل ـاب  عـن ءـي فاـف ـه ـ،ل اهلل  ،ثـف ـرتاه فاـف
ه ،ثف رتاه فاف ه ،القال عمر بـن اخل ـاب ثكاَـأ امـأ ـا عمـر ،نيـز س
أ .قال عمـر :فحروـ بعـيي ثـف
،ل اهلل  ثسث مراس ،وى تاأ ال
تقهللم امار ااىامل ،الخش ان ريزل ة ،قرآن ،فمـا نيشـ ان مسعـ صـا خأا
ـ،ل اهلل 
ور بي قال فقا اقهلل خش ان ك،ن نيـزل فِـي ،قـرآن .الي ـ
فىام عا ه فقال(( :اقهلل انيزا عاي ،ااا اجل  ،ال اي احـ ااـي ،ممـا طاعـ عا ـه
()4
ااشمق)) ،ثف قرا (ﭑ ﭒﭓﭔﭕ ﭖ) [اايفَك].
القــهلل اوــهللس اآل ــجل الاارالا ــاس ااحــهلل ث ان صــاك احلهلل ــجل فــَكٌ مهـ ل ،فــَك
اهلل به جمال ااهللع،ال ة وافجل بـس ااعـرب الة ااعـا  ،ح ـث اعق ـه انيدـمار
بعض ااق ائى ة عقهلل اار ،ل  ،ومـا اعق ـه م اءـرال وَابـجل اار ـ،ل 
اىل ما،م األ ن )4(،البااَااي فمي وما مساها اهلل ــ تعاىل ـــ فَحأـا م ريأـا فـَك
ف ــه ب ااع ــا اع ــا ه مســاع عــ،ال اهلل ،القــهلل ال ان ااوــهلل ق  قــال( :مــا
وان فَك ة اإل سر اع ف من فَك احلهلل جل الاكن اارياس قوـر ا مـف عمـا
وان بل حممهلل ال به ،الااع ا عجا،ن الاهلل ال عجى اعجاجل ااع ـا  ،حَـب ت اـ
األمــ ،مــا ا ا ) )1( .اقــهلل وانيـ ا بــا ااىــامل المكا ـ مف مــن هــلا ااوــاك
اع ف من ان حتوب ،فمـي ب ريـجل ال يفـب عاممـا اهلل فىـماها (فَحأـا م ريأـا)،
وــان ااوــاك اع افوــا بااىــامل ال الاــَمف القائــهللهف  ،ومــا وانيـ ههللنيــجل
اتاح اامىامل فرصجل ااَيفرد ااهللع،ال ،الااع ،ال ة ااعار ااعانيي أل ا ااعمرال.
( )4الاه اا بــا ي ،وَــاب ااغــا ي ،بــاب ــزالال احلهلل ــجل ،ج64/1؛ الاني ــر :ابــن ابــي ء ـ جل،
ااغا ي ،ب .411
( )4اني ر :وَ اار ،ل اا،م ال عما ااعا  ،من هلا ااكَاب.
( )1حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4

الاما ما يا من ءرل اعا ال من اتب من قر ل اىل ااىامل بهللالن اتن الا ِّـه
فقهلل وان ة اا اهر صع أا عاب ااىامل امـا ة ااَ ـق ف مـر خـسمل تاـأ
عريهلل االل ت ق اه.
فقــهلل يــا س جمم،عــجل مــن ااىــامل اىل ااهلل ريــجل مــن مكــجل الن اتن اهاــمف
الوان ف مف اب ،بوي عرالال بن ا هلل ااعقيفي  ،فرت ا قـر ل ت اـ مف مـن
اار ،ل  فىامه ااري اىل يال من قر ل ،الوان ثابـ اإلميـان القـال اـه
 (( :ا ابا بوي انيا قهلل اع ريا هتال ااق،ر عمـهللأا ،الال وـك ة ريريـا ااغـهلل
الان اهلل ياعــى اــأ الاــن معــأ مــن ااىَدــعيفل فريأــا الجريأــا)) )4(،فبــرج
ا يأا م ااريال ،الة اا ر ق متكـن مـن اخـل ـ احـهللهما القَاـه ،فيفـر
اآلخر خائيفوا ال خى ااهلل ريجل ملع ،أا فـرتخل ااـري  دـا حـهللث فرتمريـه  ،ثـف
يا اب ،بوي القال :ا ،ل اهلل  قـهلل االفـب اهلل بـلمَأ قـهلل تـين ااـ مف
()4
ى ِع هر حربس ا ،وان معه احـهلل))،
امهِ مِ مل
ثف امانيي اهلل مريمف فقال (( :ال ى ِّ
ثــف خــرج ابــ ،بوــي اىل نيــ،احي (ااع ـ ) ( )1عاــب طر ــق قــا ال قــر ل نياح ــجل
ااىــاحى ،الحلــق بــه مــن خــرج مــن ااىــامل مــن قــر ل ،الوــ،ن مــريمف فر قوــا
قا ب ااى عل مقاتسو ق ع،ا اا ر ق عاب قـر ل القا تمـا ،فرت ـا قـر ل
اىل ـــ،ل اهلل  ترياءـــهلله ان ـــتال مف اا ـــه )1(،الاعاريـ ـ تريا اـــا عـــن ءـــرل
ا يـــاعمف ،فكـــان هـــلا ااشـــرل نيوــرأا اامىـــامل ،اليعـــى اهلل ألبـــي بوـــي
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/1
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج141/1؛ الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب.414
( )1مكان َم ف ه ءجر ااىهلل الااع،ءا ال ىمب ع وأا ،اله ،مكـان نياح ـجل اا حـر ب ر ـق
قا ال مكجل اىل ااشار وـ،ن ماجـرت اايفـا ن اكعافـجل اءـجا ه ال ـم،اجل يفـ مف ف ـه؛ اني ـر:
اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.411/1
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/1؛ الاني ــر :صــح ك اا بــا ي ،بــاب عمــرال ااقدــا ،
ج.11/1

الامعااه جريأا وما اخل اار ،ل  م الفائه  بعمهلله.
*****

()4

بعث

،ل اهلل  ااعا وافجل قال ــ تعاىل ــ ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ) [األني ا ] هللع ،اخلاق اع ا ال اخلااق الخيريمف من اا اماس
اىل ااري ،ب تن بمف ال مهلل مف اىل صرال مىَق ف القال ــ تعاىل ــ (:ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ) [األعرامل] ،البااَااي ف ن
األمر ال حيَاج اىل معرفجل ،فااعا

المك،نياته الاح،ال اا شر ف ه الاحهللال ة

ني ر اخلااق قال ــ تعاىل ــ ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [احلجراس]،
فاإل سر الني ه هللع ،اارياس اىل اهلل ال ،حهللهف حت

ع  ،جل اهلل ال هله

اايفرقجل الااَم ز قال ــ تعاىل ــ ( :ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ) ،ال فدى ألمحر عاب اب ض(( ،اارياس ،ا جل ورت ريان ااشذ))،
المن هريا فقهلل واني

معرفَه  بااعا

من ح،اه الممااكه الاني مَه،

البااق ائى ال عمائما ،البااهللالل الاح،ااا الاضحجل ،الما وان اخَ ا ه ااح شجل
اجرال اصحابه

ف الي ،ها خا

اا حر ة قا ال اخرى اال عن عاف حبااا

الني امما النيى جل ااعهللااجل ة ااري ار ،المهللى ت
ماكوا ال

اف عريهلله احهلل)).

قه اهللى ماكما ((ف ن ف ما

()4

( )4اايف ااعهلل هلل من األحباث الااكَ اايت عاو اا،ض،ع مريما :الال ااهلل ن بـن ابـي حهلل ـهللال
األنيوـا ي ،ااوـ ا ااغـين ة وَـاب ااــري األمـي اىل ماـ،م األ ن؛ الحممـهلل مح ــهلل اهلل،
اا،ثائق ااى ا جل ااعمهلل ااري ،ي الاخلسفـجل ااراءـهللال؛ خااـهلل ـ هلل عاـي ،ـائى ااـري  اىل
ااا،م الاألمرا .
( )4اني ر :ااجرال اىل احل شجل ،من هلا ااكَاب.

بعهلل صاك احلهلل جل وَـ اار ـ،ل  وَابأـا اىل عـهلل مـن ماـ،م ااعـا ،
الاهَف الاأ ،فاخَا من اصحابه اكى اليمجل من واك اا ممن ه ،خ ي بمـا
ال عرفما ،الاالصاهف الاءعرهف بااىتالا جل ،قال ابن هشار باغـين ان

ـ،ل اهلل

 خــرج عاــب اصــحابه تاس ــ،ر بعــهلل عمرتــه ااــيت صــهلل عريمــا ــ،ر احلهلل ــجل،
فقال( ( :ا ما اارياس ان اهلل قهلل بعـعين محـجل الوافـجل ،فـس

ي ومـا
َايفـ،ا عاـ ،

اخَا ـ احل،ا ــ،ن عاــب ع ىــب ابــن مــر ف ،فقــال اصــحابه الو ـ اخَا ـ
احل،ا ،ن ا

،ل اهلل؟ قال عاهف اىل االي عـ،تكف اا ـه ،فرتمـا مـن بععـه

م ععأا قر أا فرضـي ال ـاف ،الامـا مـن بععـه م ععأـا بع ـهللأا فكـره اليمـه التعاقـى،
فشكا تاأ ع ىب اىل اهلل فرتص ك ااَعاقا،ن الوـى الاحـهلل مـريمف ـَكاف باغـجل
األمجل اايت بعث اا ما ،ف عث

ـسو مـن اصـحابه الوَـ معمـف

،ل اهلل 
()4

وَ أا اىل ااا،م هللع،هف ف ما اىل اإل سر)).


اارالر تعهلل اق،ى ااهللالل ااعاصرال اار ،ل  ،القهلل حتهللث ااقرآن ااكر ف
عن اارالر ة  ،ال انيزا ة مكجل المس

بى ،ال اارالر ،اليا ف ما ( :ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ) [اارالر].
واني تهللال احلرالب ة تاأ اايف ال بل ااـرالر الاايفـرس ة نيـ،احي فاىـ ل
الاأل ن ،الوان حهلل ث ااعا عن تاأ احلرب.
المـــن ااعـــرالمل ان موـــر الااشـــار المشـــال افر ق ـــا وانيـ ـ الال ـــاس تابعـــجل
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.641 ،646/1

إلملاط ،ــجل ااــرالر اا زني ــجل ،القــهلل وــان ااى ـ ر اايفعاــي عاــب احلكــف ة
هــله اإلملاط ،ــجل هــ ،اااــأ نييفىــه (اإلملاطــ ) ،ااــلي ا ــل ااقى ـ ري ري جل
عاصمجل اه ،الوان اه احلق ة ا ات ااقرا اس ىاعهلله ة عماه بعض اااجـان
اايفرع ـــجل الااىَشـــا الن ،الوانيـ ـ اا،ال ـــاس ااَابعـــجل ااهللالاـــجل حتكـــف حكمأـــا
عىــــكر ًّا ة ااغااـــ  ،ح ــــث تَــــ ،ع معىــــكراس اوريــــ ،عاــــب اا،ال ــــاس
()4
اابَايفجل.
الوـــان ااحـــرالب بـــل اايفـــرس الااـــرالر ق ـــى اإل ـــسر ال ة تق ،ـــجل ااري ـــار
ااعىــكري ة هــله ااهللالاــجل ،البااَــااي ا س احلايــجل اا ــه ،الهــلا بــاا عاــب
حىـــاب ااعامـــجل مـــن اارع ـــجل ااـــل ن اصـ ـ ،ا برتضـــرا وـ ـ يال ة ااعهلل ـــهلل مـــن
اا،ال اس ،ة ااشار المور الاوز رال ال يها ،ني ـرأا اامـهلل الاوـز ة احلـرالب
اايفا ـ جل اارالم ــجل ااــيت ا ــَمرس ف ـ ال ط ،اــجل ق ــى اإل ــسر ،ومــا ان ني ــار
اادرائ اايفرالن ة اا،ال اس اارالم جل وـان شـعر ااريـاس باإل هـاق ،فمريـام
ضرائ عاب األ اضي ،الضرائ عاب احل ،انياس ،الضـرائ عاـب اامَاكـاس
اابَايفــجل ،اضــافجل اىل اادـــرائ اا،ضــ،عجل عاـــب ااــر الس ،ومـــا انيمــا قــرن
اا ش اب يـرًّا اىل احلـرالب القريـهلل ااقـا ن التقَـى ااـَبايفل ـف ان احلكـار
()4
الاحملك،مل واني،ا من ااريوا ى.
القهلل مر خسل تاأ اايف ال ني ار اااَزمل ،اال ن ق،م،ن ي ا ـجل اادـرائ
ألنييفىمف مقابى ااَزاممف د اا مع ريجل ـهللفع،نيما اىل ااهللالاـجل ،البااَـااي ا الا ة
اادرائ عاـب اا ريـاس ،ال ا الا ة اا اـف حَـب يفـ،ا بااَزامـاتمف ااـيت ضـمري،ها
()1
ااهللالاجل.
( َ )4يفن نيى مان ،احلدا ال اا زني جل ،ب .11
( )4ني ،مان ب ريز ،اإلملاط ،جل اا زني جل ،ب .411
( )1نيى مان ،احلدا ال اا زني جل ،ب 444؛ ص حي ااواو ،ااري ف اإل سم جل ،ب .41

واني ااهلل انيجل ااعامجل ااهللالاجل ال عا اها هي ااريوـراني جل ،ح ـث وـان اريـال
ااهلل ن ااريوا ى مكانيـجل خاصـجل ة ااهللالاـجل ،الة اجملَمعـاس ااعامـجل اـا َم ـزالن
به عن بق جل اارياس ،ات هعَلالن ط قـجل عا ـا اـف حـق ااَوـرمل ة احـ،ال ااريـاس
الة معــامستمف ،بــى ة ع ــا اتمف ا دأــا ،ومــا فرض ـ ضــرائ عاــب ااريــاس
اوـاو ااكري ىـجل ال يااـا ،الوـان يـال ااكري ىـجل يفرضـ،ن االامـرهف عاـب
اارياس ،ال عاق ،ن بورامجل وى من تى،ل اه نييفىه جاايفجل االامرهف.
القــهلل اليــهللس مــلاه نيوــراني جل جَايفــجل ة مماكــجل ااــرالر ،الوعــرس ب ريمــا
اخلسفــاس ااعقائهلل ــجل ،ااــيت ا س اىل مريا عــاس الصــا اىل مراحــى ق ،ــجل مــن
ااعـــهللا بـــل ااكريـــائق ،القـــهلل تروـــزس مـــلاه نيوـــراني جل مع ريـــجل ة بعـــض
اارياطق ،البااَااي اليهلل ني،ع من ااعهللا بـل بعـض اا،ال ـاس البعـض ااشـع،ب مـ
الاجل اارالر.
القـــــهلل حـــــاالل املاطـــــ ،ااـــــرالر فـــــرن ااـــــله ااسهـــــ،تي ااىـــــائهلل ة
ا اقى ري ري جل عاـب بعـض اا،ال ـاس ،الخو،صأـا ة موـر ،ممـا االيـهلل ورهأـا
ءـــهلل هللأا بـــل األق ـــال الاارالمـــان البااَـــااي فــ ن وـــعيأا مـــن ااريـــاس ة ااهللالاـــجل
حيى،ن باا اف الاالض ما نيَ ججل تهللخى ااهللالاجل ة ااشـتالن ااهلل ري ـجل ،الترت ـهللها
ا عض االاه ضهلل اا عض اآلخـر ،النيَ جـجل اىـ رال ااكري ىـجل ال يـال ااـهلل ن
ف مـــا عاـــب ااريـــاس الحتكممـــف فــ مف ،اضـــافجل اىل فـــرن اادـــرائ اازائـــهللال
()4

اواو ااكري ىجل ب ر قجل ااجل.

وان ماأ اارالر ال ع ممف الاملاط ،هف ة ااعور ااري ،ي هرقى 644ر ــ
 614ر ،اله ،من ا رال ،نياني جل ،الاهلل ة قرطايريجل ــ ت،نيق حاا أا ــ الوان الااهلله
( )4ااعهمري ،اايفَ ،اإل سم جل عل ااعو ، ،ب 11،11 ،11؛ ا هلل
الحدا تمف ال ريمف الاخسقمف ،ج.411/4

َف ،اارالر ة

ا ـَمف

حاومأا ،نياني ًّا عا ما ،القهلل ا َهللعي هرقى اىل ااعاصمجل ااقى ري ري جل،
المهاأ عاب اارالر ة ف ال صراع م اايفرس ،القهلل مك ة هزميجل اايفرس
ﮭﮮﮯ

الا َعا ال ق،ال اارالر مرال اخرى اله َما قال ــ تعاىل ــ ( :ا

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ) [اارالر].
وان تاأ ريجل 646ر ،الوان هرقى قائهللأا نيوراني أا ،متكن من ا َعا ال
ااوا

ىر ،عامجل
ااقهللس اهلل مف ،االي زعم،ن ان ااى ك صا عا ه ،ف ه

ااريوا ى بلاأ الاقام،ا االحَيفاالس ة وى مكان،

()4

الخو،صأا ة

ااقهللس ،ح ث الصاه ة نييفق اايف ال وَاب اار ،ل  ،الوان مما يا
ة "ااوح حل" انيه وَ اىل هرقى(( :بىف اهلل اارمحن

ف ه وما ث

اارح ف من حممهلل

،ل اهلل اىل هرقى ع ف اارالر

سر عاب من ات

ااهللى،اما بعهلل ف نيي ا ع،م بهللعا جل اإل سر ،ا اف تىاف تتأ اهلل ايرم
مرتل ،ف ن ت،ا

ف ن عا أ اثف األ ى ل ( ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ) [آل
عمران])).

()4

الاأل ى ل هف األيرا الااعمال الاايفسحل الع،ار اارياس

الااىَدعيفل ب،يه عار ،اال ن حي،ل هرقى ب ريمف البل مساع اإل سر.
القــهلل اليــه

ــ،ل اهلل  ح ــجل بــن خا يفــجل ااكا ـ باار ــااجل اىل هرقــى،

الوان ح جل من ق،ر حمـَكل بـاارالر ة ااشـار ،ح ـث تقـ ق اَـه واـ ة
( )4اني ر :اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ،ب 416؛ ال  .عاي ااعَ،ر ،قربجل متتجل ،ب.14
( )4اا با ي ،صح حه ،وَاب بهلل ااـ،حي ،مـن بـرقف ،)6( :ج6/4؛ ابـن ااقـ ف ،ا ااعـا ،
ج.614/1

األطـــرامل اوري،ب ـــجل اـ ـ س ااشـــار )4(،البااَـــااي عـــرمل و يف ـــجل اا،صـــ،ل اىل
اإلملاط ،هرقى الاحلهلل ث معه.
الاا الصى وَاب اار ،ل  اىل هرقى فزع فزعأا ءهلل هللأا ،اله ،من عاما
ااريوا ى ااعهللال ن ف مف ،م و،نيه ماكمف الاهَف اار ااجل الحاالل احلو،ل
عاب اول قهلل من ااعا،ماس ،ف ا ان تتب برتحهلل من ق،ر ااري
عرف،نيه ،الوان اب ،يف ان بن حرب ــ ال

ىاف بعهلل ــ ة ني،احي ب

 الممن
ااقهللس

ة قا ال اقر ل بعهلل صاك احلهلل جل ،فجي به م من معه من قا قر ل
اىل هرقى اكي ىرتاه عن ااري

 ،فاما واني،ا حبدرال هرقى

رتل

النياقل عن طر ق اا الان ،القهلل اال اا با ي تاأ فقال( :ان ابا يف ان بن
حرب اخله ان هرقى ا ى اا ه ة و من قر ل الواني،ا قا أا بااشار ــ
ة ااهللال اايت وان
الهف ب ا ا

()4

،ل اهلل  ما  ،ف ما ابا يف ان الويفا قر ل ،فرتت،ه

فهللعاهف ة جماىه ،الح،اه ع ما اارالر ،ثف عاهف ال عا

ب الانيه فقال :ا كف اقرب نيى أا بملا ااريى االي زعف انيه ني ؟ فقال اب،
يف ان :فقا  :انيا اقربمف نيى أا .فقال :ا ني،ه مين ،القرب،ا اصحابه،
فايعا،هف عريهلل مره .ثف قال ا الانيه :قى اف :انيي

ائى هلا عن هلا

ااريى ،ف ن ولبين فكلب،ه .ف،اهلل ا،ال احل ا من ان رتثرالا عاي ولبأا
اكلب عريه ،ثف وان االل ما رتاين عريه ان قال :و

نيى ه ف كف؟

قا  :ه ،ف ريا تال نيى  .قال :فمى قال هلا ااق،ل مريكف احهلل قذ ق اه؟ قا :
ال .قال :فمى وان من آبائه من ماأ؟ قا  :ال .قال :فرتءرامل اارياس َ ع،نيه
ار ضعيفا هف؟ فقا  :بى ضعيفا هف .قال :ا ز هللالن ار ريقو،ن؟ قا  :بى
( )4ااىمعانيي ،األنيىاب ،ج.114/44
( )4ب ااقهللس.

ز هللالن .قال :فمى رتهلل احهلل مريمف ب جل اهلل ريه بعهلل ان هللخى ف ه؟ قا  :ال.
قال :فمى وريَف تَمم،نيه بااكلب ق ى ان ق،ل ما قال؟ قا  :ال .قال :فمى
غهلل قا ال ،الان مريه ة مهللال ال نيهلل ي ما ه ،فاعى ف ما .قال :ال متكين
وامجل ا خى ف ما ء أا ي هله ااكامجل .قال :فمى قاتاَم،ه؟ قا  :نيعف .قال:
فك

وان قَااكف ا اه؟ قا  :احلرب ب ريريا الب ريه جال ،ريال مريا النيريال

مريه .قال :ماتا رتمروف؟ قا  :ق،ل اع هللالا اهلل الحهلله ،الال تشرو،ا به
ء أا ،الاترو،ا ما ق،ل آبا وف ،ال رتمرنيا بااوسال الااوهللق الااعيفامل
الااواجل .فقال اا الان :قى اه رتاَأ عن نيى ه ،فلورس انيه ف كف تال
نيى  ،فكلاأ اار ى ت عث ة نيى ق،مما ،ال رتاَأ هى قال احهلل مريكف
هلا ااق،ل فلورس :ان ال .فقا  :ا ،وان احهلل قال هلا ااق،ل قِ اه اقا
يى َرت ب بق،ل ق ى ق اه ،ال رتاَأ :هى وان من آبائه من ماأ؟ فلورس:
ان ال ،قا  :فا ،وان من آبائه من ماأ قا

يى

ا ماأ اب ه ،ال رتاَأ:

هى وريَف تَمم،نيه بااكلب ق ى ان ق،ل ما قال؟ فلورس :ان ال .فقهلل اعرمل
انيه

كن ا ل ااكلب عاب اارياس ال كلب عاب اهلل ،ال رتاَأ اءرامل

اارياس ات ع،ه ار ضعيفا هف فلورس ان ضعيفا هف ات ع،ه ،الهف ات اع اار ى،
ال رتاَأ ا ز هللالن ار ريقو،ن فلورس انيمف ز هللالن ،الولاأ امر اإلميان
حَب َف ،ال رتاَأ ا رتهلل احهلل ب جل اهلل ريه بعهلل ان هللخى ف ه؟ فلورس ان
ال ،الولاأ اإلميان حل

ااذ بشاءَه ااقا،ب ،ال رتاَأ هى غهلل ؟

فلورس ان ال ،الولاأ اار ى ال تغهلل  ،ال رتاَأ دا رتمروف؟ فلورس
انيه رتمروف ان تع هللالا اهلل الال تشرو،ا به ء أا ،ال ريماوف عن ع ا ال األالثان
ال رتمروف بااوسال الااوهللق الااعيفامل .ف ن وان ما تق،ل حقًّا فى ماأ م،ض
قهللمي هاتل ،القهلل وري اعاف انيه خا ج،

اون ا ن انيه مريكف ،فا ،انيي

اعاف انيي اخا

اا ه اَجشم اقا ه ،الا ،وري عريهلله اغىا عن قهللم ه .ثف

عا بكَاب

،ل اهلل  االي بعث به ح جل اىل ع ف بورى ،فهللفعه اىل

هرقى فقراه ،ف تا ف ه(( :بىف اهلل اارمحن اارح ف .من حممهلل ع هللاهلل ال ،اه
اىل هرقى ع ف اارالر .سر عاب من ات ااهللى ،اما بعهلل ف نيي ا ع،م بهللعا جل
اإل سر ،ا اف تىاف ،تتأ اهلل ايرم مرتل ،ف ن ت،ا

ف ن عا أ اثف

األ ى ل ( ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [آل عمران] ،قال اب ،يف ان :فاما قال ما
قال ،الفرد من قرا ال ااكَاب وعر عريهلله ااوب  ،الا تيفع

األص،اس

الاخريريا ،فقا ألصحابي حل اخريريا :اقهلل امرُ امره ابن ابي و شجل ،انيه
خيافه ماأ بين األصيفر .فما ا م،قريأا انيه
اإل سر)).

مر حَب ا خى اهلل عاي،

()4

التــهللل اارالا ــاس اابَايفــجل عاــب اليــ ،نيقــاش خــاب بــل هرقــى البــل ح ــجل
ااكا عاب انييفرا  ،يـرى ف مـا احلـهلل ث عـن اإل ـسر الني رتـه اامىـ ك المـن
هو ـاّي اــــه ااى ـ ك ،الخ،فــــه بــاهلل ال ــــ ،ااعاق ــجل عا ــه العاــب ماكــه العاــب
آخرته.
الان هرقــى نيــاال الوَـ وَابأــا اىل ااــري  الا ــى اــه بمهلل ــجل مـ ح ــجل،
()4

فقىمما عاب ااىامل ،القال عريه :ولب عهللال اهلل ه ،عاب نيوراني َه.
ال ــف ءــأ ااــت خل دعــى هــله اارالا ــجل ااــيت

تــر بىــريهلل الاضــك عريــهلل

( )4اا با ي ،وَاب اإلميان ،باب و وان بهلل اا،حي اىل ،ل اهلل  ،ج.1/4
( )4اني ر :الال ااهلل ن بن ابي حهلل ـهللال األنيوـا ي ،ااوـ ا اادـي ة وَـاب ااـري األمـي اىل
ما،م األ ن ،ب .411

احملـــهللثل التيفوــ ستما اال انيـــه مـــن اا

عـــي ياـــ،س هرقـــى مــ ح ـــجل حامـــى

اار ااجل المرياقشَه خو،صأا ،انيه مر ة الا ـجل اا بـا ي ال ـيه اهَمـار هرقـى
باألمر مما هللل عاب قرياعَه بوهللق اار ،ل  الان

ه مر اإل سر.

اقهلل وان الاضحأا معرفجل هرقى بوهللق ااري  الانيـه مـا عـا اال اىل حـق،
الانيـه نيـ اابَـريل )4(،نيـ آخـر اازمـان .الوـان عاـب قـل بريوـر اهلل اـه البــرتن
اهلل

حقق اه مـا العـهلل مـن انيَشـا

ريـه ال ا ـجل ع،تـه ،الاـلاأ مسـ مريـه ابـ،

ــيف ان مــا مس ـ ة الق ـ وــان ف ــه عاــب ااشــرم ال ع أمــا اقــر ل احملا بــجل
ار ،ل اهلل  ،البااَـااي القـ ة نييفـق ابـي ـيف ان خشـ جل ااـري  ،الءـي
من معرفـجل احلـق اـا اى خـ،مل هرقـى الحهلل عـه فقـال( :هـلا ماـأ بـين األصـيفر
خيافه) الوان اب ،ـيف ان حَـب تاـأ اااح ـجل مـن اعـهللا اار ـ،ل  ،فـرت م
انيه عهللال ان خيشاه اع ف ما،م األ ن ة مانيه.
القهلل وان هرقى ممم،مأا م

أا بل اإلميان باار ـ،ل  الاالنيق ـا ألالامـر

ااىـ ـ ك باإلميـــان بـــيخر األني ـــا  ،البااَـــااي وىملـ ـ اإل ـــسر مـ ـ ااريوـــراني جل
ااىــابقجل ،اال عــهللر اإلميــان المعو ـ جل اهلل ال ــ،اه التقــهلل ف احل ــاال ااــهللني ا عاــب
اآلخــرال ،الجماماــجل

ا ـ ي ااــرالر ،الاإلتعــان اــف مــن ايــى اا قــا عاــب فــجل

ااىا جل ،الالاأ ا ا ان

ري امَحانيأا اق،ا اارالر الهى ريقا الن معـه ا ميـان

باار ــ،ل  ،فقــهلل حــهللث احــهلل ا ــاقيفجل نيوــا ى ااشــار ال ىــمب ابــن ااريــاط،
الوــان مــن اصــحاب هرقــى قــال( :ثــف وَ ـ هرقــى اىل صــاح اــه برالم ــجل،
الوان ني يه ة ااعاف ال ا هرقى اىل مح

فاف ُره ملر مح

حَب اتاه وَـاب

من صاح ه ،افق اي هرقى عاب خرالج ااري  ،الانيه نيـ فـرتتن هرقـى اع مـا

( )4اابَريل :اال ن ق،م،ن خبَان تو ،هف عاب ريجل ابراه ف .

اارالر ة

ـكرال( )4اـه حبمـ  ،ثـف امـر برتب،ابمـا فغاقـ ثـف اطاـ  ،فقـال :ـا

معشـر ااـرالر هـى اكـف ة اايفــس الاارءـهلل الان ع ـ ماككـف فَ ـا ع،ا هــلا
ااري ؟ فحاص،ا ح وـجل محـر ااـ،حل اىل األبـ،اب ف،يـهللالها قـهلل اّقـ  ،فامـا
اى هرقى نييفرتمف الا قُ من االميان قال :الهف ُعاِي ،،القال :انيي قا مقـاايت
آنييفوــ ا اخَــل بمــا ءــهللتكف عاــب ــريكف ،فقــهلل ا ــ  ،فىــجهللالا اــه ال ضـــ،ا
()4

عريه).

الهكلا صهللق ة هرقى ق،اه ــ تعاىل ــ ة  ،ال اارالر ( :ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [اارالر] .الق،اه ــ

تعاىل ــ ة  ،ال اارالر ( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ) [اارالر] الة ق،اه ــ تعاىل ــ ة  ،ال اارالر (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ) [اارالر].

الاعــى اإلنيىــان َ،ق ـ قا ـ سو م ـ هــله ااشــ،اههلل ااقرآني ــجل ة ــ ،ال ااــرالر،
ال ـرى ان ال ال هـا ة ـ ،ال ااـرالر ورتمنــا شـي ا،قـ ماكمـف ال عمــائمف الة
تاأ آ جل ع مجل ان اعَل.

( )4ااهلل ـــكرال :بريـــا خـــاب ق مـــه اااـــ،م ة بـــس ااـــرالر اامريا ـ ـ اس الاالحَيفـــاالس ،ااعجـــف
اا ،ذ ب .411
( )4اني ر :صح ك اا با ي ،باب و وان بهلل اا،حي اىل ،ل اهلل ( ،ج)1/4؛ الاني ـر:
ءرالحاس ال الا اس ابـن حجـر عاـب احلـهلل ث ة فـَك اا ـا ي ،الاني ـر :الا ـجل اإلمـار مىـاف ة
صح حه ،باب وَاب ااري  اىل هرقى هللع،ه اىل اإل سر ،ج.461/1

القــهلل حتــهللث هرقــى ب،ضــ ،عــن انيَوــا اامىــامل قــا ر ة مىــَق ى األ ــار
ااقر ــجل ،الامَــهللا اــف ف مــا حت ـ قهللم ــه ال عــين بــلاأ فاى ـ ل البق ــجل بــس
ااشار.
فكان االل احَكام عىكري بل اارالر الااىامل ة معروجل متتجل،
اايت قا ها هلل بن حا ثجل م،ىل

،ل اهلل  الصاح ه المن اح اارياس اا ه

 ،الواني نيَ ججل تاأ اا،ايمجل األالىل ا َشما عهلل من اصحاب
اهلل  ،مريمف هلل بن حا ثجل اليعيفر بن ابي طاا

،ل

الع هللاهلل بن الاحجل،

الوان من اا،اضك خش جل هرقى من مَابعجل ااىامل القَااف ،فر ف ق،ته
المَابعَه اايفرس ة معا وه حَب اقَحف عا مف بس هف ،اال انيه

حيرب

عاب االحَكام باار ،ل اليريهلله  الم،ايمَمف ،الاعى ااقرآن ااكر ف ة
 ،ال اارالر اءا الحل اصحاب ااق،ى اا ااجل عامجل ،المريمف اارالر ة  ،ال
مس

بامسمف ة ق،اه ــ تعااي ــ( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ) [اارالر].
نيعـــف الاهلل انيـــين ألحـــق ان هـــله اآل ـــاس ورتمنـــا هـــي م،يمـــجل ااـــرالر االاـــف
الآخـــرهف ااـــل ن عمـــرالا األ ن ،فامـــا وـــلب،ا بي ـــاس اهلل وانيـ ـ عـــاق َمف
ـ جل ،ح ــث امــ،ا انييفىــمف فــرتال ث اهلل ااىــامل ا ضــمف ،بعــهلل ان وــلب،ا
بي اس اهلل ،العا ي ل

،ل اهلل  من متتجل ا قاباـه ءـ اب ااهلل ريـجل بقـ،اف:
()4

ا ما اايفرا الن ف هللاف عريمف  بق،اـه(( :الاكـريمف وـرا الن ان ءـا اهلل))،
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج114 /1؛ اا،اقهللي ،ااغا ي ج.161/4

فيي ـ خااــهلل بعــهلل ــري،اس ا قــ ،ااىــامل ة اوــل معــا ومف م ـ ااــرالر ة
()4

م،قعــجل اايمــ،م ،فكــان ـ يفوا مــن ـ ،مل اهلل ومــا اخــل اار ــ،ل ،

الوــان تاــأ احلــهلل ث مــن اار ــ،ل عــن وــرتمف ااق اــجل ة اايمــ،م ال يهــا
الحهللالث تاأ معجزال من معجزاس ااو يفب  ،الما اوعرها ان متعن.
ثف يا االحَكام ااعـانيي عىـكر ًّا ة ا ـار اار ـ،ل  ة ـزالال ت ـ،م،
اايت قا ها اار ،ل  برييفىـه ،الوـان معـه اوـل يـ ل عرفـه ااىـام،ن ة
مانيه ،الوان ههللفه اارالر الاطرامل الاَمف اوري،ب جل ،ات ان ت ـ،م عاـب حـهللال
بس ااشار ،ح ث عىكر اار ،ل  المن معـه قرابـجل اخلمىـجل عشـر ،مأـا،
بــث خساــا ااعهلل ــهلل مــن ااىــرا ا ة ااريــاطق اجملــاال ال الاتوــى بعــهلل مــن عمــا
ااــهللن الااق ائــى احمل ــجل الااهللاخاــجل ة حــهللال ااــرالر ،العقــهلل معمــف معاهــهللاس
الاتيفاق اس خاصجل عاب مىم من هرقـى المـراى مريـه ،ح ـث توـرس اارالا ـاس
عهللر احَكام اارالر ي ل اار ،ل  ،ح ث اصـ

بمزميـجل معري ،ـجل،

ـف

ق،ته ااعىكر جل القهلل ته عاب اا،ايمجل.
القــهلل ال ان

ــ،ل اهلل  وَ ـ ارقــى الهــ ،ة ت ــ،م خي ِّــره بــل احــهللى

ثسث ،اما ان ىاف الاه مـا ة هلل ـه مـن ماكـه ،الامـا ان ـت ي اخلـراج ،الامـا
ان ــرتتن حبــرب ،فجمــ هرقــى ب ا قَــه القى ىــ ه ة قوــره الا اــق عاــ مف
اا ــاب القــال اــف :ان حممـهللأا بعــث اىل خيينيــي اىل احــهللى ثــسث ،امــا ان ا ــاف
ي مــن ماكــي الامــا ان ا ــى اا ــه اخلــراج ،الامــا ان آتن
الاــي مــا حت ـ قــهللم ،
ي مـن ماكـي،
حبرب ،القهلل قـهللالن ة وَـ كف برتنيـه ـ ماأ مـا حتـ قـهللم ،
فريبرالا لـرال حَـب ان بعدـمف خريـ،ا مـن برانيىـمف ،القـاا،ا :اـن نير ـى اىل
يــى مــن ااعــرب يــا ة بر ــه النيعاــه بــاخلراج؟! فقــال هرقــى :ا ــكَ،ا امنــا
( )4صح ك اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.444/46

ا س ان اعاف متىككف بهلل ريكف ال

()4

َكف ف ه.

الاعى هلا ه ،االخَ ـا ااعـانيي مـن هرقـى ة حماالاـجل مريـه إلاَمـاس ا ـَجابجل
من عما اارالر ااري  ،فامـا اى فدـمف آثـر اااـأ الااـهللني ا عاـب امـر اهلل
ال ريه.
التلور اارالا اس انيـه نيَ جـجل اـلاأ الصـى م عـ،ث مـن هرقـى اىل

ـ،ل اهلل

 اثريا اقامَه ة معىكره بَ ،م ،القهلل اال اإلمار امحهلل ة مىريهلله حهلل عأا
س عن يـى مـن نيوـا ى ااعـرب بععـه هرقـى اىل ااـري  ة ت ـ،م عري،نيـه
ط ،و
بـــ(حهلل ث ااَريــ،خي عــن ااــري  )قــال ااــراالي ف ــه(( :اق ـ ااَريــ،خي
هرقــى اىل

ــ،ل

ــ،ل اهلل  حبم ـ  ،الوــان يــا أا اــي ء ـ بأا و ـ يأا قــهلل با ـ

اايفريــهلل( )4اال قــرب ،فقاـ  :اال

لنيــي عــن

ــااجل هرقــى اىل ااــري  ال ــااجل

،ل اهلل  اىل هرقى؟ فقال :باـب قـهللر

ـ،ل اهلل  ت ـ،م ،ف عـث ح ـجل

ااكا اىل هرقى ،فامـا ان يـا ه وَـاب

ـ،ل اهلل  عـا قى ىـي ااـرالر

الب ا قَمــا ،ثــف ا اــق عا ــه العا ـ مف بابأ ـا ،فقــال :قــهلل نيــزل هــلا ااريــى ح ــث
ا َف ،القـهلل ا ـى ااـي ـهللع،نيي اىل ثـسث خوـال :ـهللع،نيي اىل ان ات عـه عاـب
ريـــه ،اال عاـــب ان نيع ـــه مااريـــا عاـــب ا ضـــريا الاأل ن ا ضـــريا ،اال نياقـــي اا ـــه
احلرب ،الاهلل اقهلل عرفَف ف ما تقر الن من ااكَ ا رتخـلن مـا حتـ قـهللمي،
فماف نيَ عه عاب ريه ،اال نيع ه مااريا عاب ا ضريا ،فريبـرالا لـرال يـى الاحـهلل،
حَــب خريــ،ا مــن برانيىــمف ،القــاا،ا :تــهللع،نيا اىل ان نيــهللع ااريوــراني جل اال نيكــ،ن
( )4ابـن م ،ــجل ،األمــ،ال ،ب  441ـــ 441؛ الاني ــر ــر ا اارالا ــجل عريـهلل :حممــهلل ع ــهللاهلل عريــان
ااو حي ،مرال اس اا،ثـائق ااكَ،بـجل مـن ااـري  ( ،ـااجل وَـ ،اه اوامعـجل اإل ـسم جل
ــااجل ارقــى حيَمــى انيمــا هــله
بااهلل ريــجل) ،ب 611؛ القــهلل اال اا لانيــي ة معجمــه ني ـ
اار ااجل (اني ر :ااعجف ااك ي ،ج 41/1ــ .)46
( )4اايفِريُهلل :ءهللال ااك ُر ال عين :طاعن ة ااىن.

ع هللأا ألعرابي يا من احلجا  ،فامـا ـن انيمـف ان خريـ،ا مـن عريـهلله افىـهللالا
عا ه اارالر فرتهف )4(،ال

كهلل! القال امنا قا تاأ اكـف ألعاـف صـسبَكف
وان عاب نيوا ى ااعرب ،فقـال:

عاب امروف ،ثف عا يسو من عرب ق

س حاف وــا ااحــهلل ث عربــي اااىــان ابععــه اىل هــلا ااريــى يــ،اب
ا ع اــي ي ـ و
وَابــه ،فجــا بــي فــهللف ااـي ،هرقــى وَابأــا ،فقــال :اتهـ بكَــابي اىل هــلا
ااريــى فمــا ض ـ ع  ،مــن حهلل عــه فــاحيفظ اــي مريــه ثــسث خوــال ،اني ــر هــى
لور صح يفَه ااـيت وَـ ااـي بشـي ؟ الاني ـر اتا قـرا وَـابي فمـى ـلور
ااا ى؟ الاني ر ة مره هى به ءي ر أ فاني اقـ بكَابـه حَـب ي ـ ت ـ،م
ف تا ه ،يااق بل مرانيي اصحابه حمَ أا عاب ااا فقا  :ا ـن صـاح كف،
ق ى :ها ه ،تا ،فرتق ا امشي حَب ياى بل هلل ـه فرياالاَـه وَـابي ف،ضـعه
ة حجره ،ثف قال :ممـن انيـ ؟ فقاـ انيـا احـهلل تريـ ، ،قـال هـى اـأ ة اإل ـسر
احلري يف جل ماجل اب أ ابراه ف ،قا  :انيي

،ل ق،ر العاب ـن قـ،ر ال ا يـ عريـه

حَب ا ي اا مف ،فدحأ القال" :انيأ ال تمـهللي مـن اح ـ الاكـن اهلل مـهللي
من شا اله ،اعاف باامَـهلل ن ،ـا اخـا تريـ ،انيـي وَ ـ بكَـاب اىل وىـرى
فمزقه ،الاهلل ممزقه الممزق ماكه ،الوَ
برُقه ماكه ،الوَ
برُقه )4(،ال هم مل
الاهلل هم مل
فاــن ــزال ااريــاس

اىل ااريجاءي بوح يفجل فبرقمـا

اىل صاح أ بوح يفجل ،فرتمىـكما

ــهللالن مريــه برت أــا مــا ار ة ااعـ ل خــي" قاـ  :هــله احــهللى

ااعسثجل اايت االصانيي بما صاح الاخلس ـممأا مـن يعـ يت فكَ َمـا ة ياـهلل
يفي ،ثف انيه نياالل ااوح يفجل يسو عـن ىـا ه ،قاـ  :مُـ ملن صـاحِ ه وَـابكف
( )4ترفق بمف ،الههللاهف الا ضاهف.
( )4من ااعرالمل الي ،اوعر من ماأ ااح شجل من ااري  احهللهف االي ا اف عاـب ـهلل يعيفـر
ابن ابي طاا  ،الاالي شي اه احلهلل ث ماأ آخر يه ات انيه من ااعاب الفاال األالل الصسته
 عا ه صسال ااغائ ؛ اني ر :ااجرال اىل احل شجل ،من هلا ااكَاب.

ااــلي قــرا اكــف قــاا،ا :معاال ــجل ف ـ تا ة وَــاب صــاح  :تــهللع،نيي اىل يريــجل
عرضـما ااىــم،اس الاأل ن اعــهللس اامــَقل ،فــرت ن ااريــا فقــال

ــ،ل اهلل :

حان اهلل ا ن ااا ى اتا يا ااريما ؟ قال :فرتخلس ممأا مـن يعـ يت فكَ َـه
ة ياهلل

يفي ،فاما ان فرد من قرا ال وَابي قال :ان اأ حقًّـا الانيـأ

ـ،لٌ،

فا ،اليهللس عريـهللنيا يـائزالو ي ،نيـام بمـا انيـا ُـ ْيف ٌر مهرمِاـ،ن قـال :فريـا اه يـى مـن
طائيفجل اارياس قال :انيا اي ،ه فيفَك حاه فـ تا هـ ،ـرتتي حباـجل صـيف ،جل ف،ضـعما
ة حجري قا  :من صاح اوائزال؟ ق ى اي :ععمان ،ثف قال

ـ،ل اهلل :

ا كف ريزل هلا ااريـى؟ فقـال :فَـب مـن األنيوـا انيـا فقـار األنيوـا ي :القمـ
معه حَب اتا خري مـن طائيفـجل اجملاـق نيـا انيي

ـ،ل اهلل  القـال :تعـال ـا

اخا تري ، ،فرتق ا اه،ي اا ه ،حَب وري قائمأا ة جماىـي ااـلي وريـ بـل
ض اـا امـرس اـه ،فجِاـ ة مـره
هلل ه فحى ح ،ته عن مره القـال :هاهريـا امملـ ُ
ف تا انيا خبا ة م،ض

()4

درالمل ااكَ معى احلجمجل اادبمجل)).

المــن اا،اضــك تعــهلل اارا ــسس بــل ااــري  الهرقــى ،البــرال ا ــف ح ــجل
ااكا ـ وحامــى اار ــائى الحمــاال ارقــى )4(،القــهلل توــر ان ح ــجل ااكا ـ
محــى وَابأــا اىل هرقــى ة آخــر ح ــاال اار ــ،ل  ،الوــان هرقــى م ـ أا ة
()1
اار عاب اار ،ل حَب اتاه خل الفاال ،ل اهلل .
القـــهلل عـــاش هرقـــى بعـــهلل تاـــأ حَـــب اى برييفىـــه القـــ،ع ايـــزا وــ يال مـــن
مماكَـــه ة ااشـــار الة فاىــ ل الب ــ ااقـــهللس خو،صأـــا ب ـــهلل اامىـــامل،
الصهللق ق،اه ا ماكن ما حت قـهللمي ،هـاتل ،فكانيـ اا هللا ـجل ة خسفـجل ابـي
( )4اإلمار امحهلل ،مىريهلله ،ب 114 ،144
( )4اني ر :فا الق محا ال ،ااعسقاس اإل سم جل ااريوراني جل ة ااعمهلل ااري ،ي ،ب .11
( )1ااىم اي ،اارالن األني  ،ج.411/1

بكر ،الااَمار ة عمهلل عمر من بعهلله  االعل ،ح ث اطاق هرقـى حىـرال
وــا ا اهــا اامىــامل ااــل ن اخــلالها بــااق،ال
الهــ ،خيــرج مــن ا ن ااشــار تا و
م ،عأــا ال اعأــا ابــهلل ًّا " :ــسرٌ عا ــأ ــا ا ن ــ ،ا تىــا ف ااــ ،اع ،ال اقــا بعــهلل
()4

اا ،ر".

القهلل تهور ان هرقى احَيفظ بكَـاب ااـري  الاالصـب حبيف ـه مـن بعـهلله،
فمــا ااـ ماــ،م ااــرالر تَرياقاــه قرالنيأــا عهلل ــهللال ،الوــاني،ا عرضــ،نيه عاــب بعــض
ااىــامل مــن الفــ ،اخلايفــا الااىــسطل )4(،القــهلل مــرس ااريىــبجل األصــا جل مــن
هلا اخل اب ااري ،ي الاير


()1

عا ه احباث ال ا اس يح صحجل ااريىبجل.
()1

فــا س الاــجل ق ،ــجل ،مسصــقجل ا ـ س ااعــرب ،فرض ـ حكممــا عاــب بعــض
اارياطق اخى اوز رال ااعرب جل ،ة ف اس مري جل مَعـهلل ال ،الخو،صأـا ة ااـ من
الاا حر ن.
القــهلل مــرس دراحــى حدــا جل جَايفــجل ،ممريــا مريمــا ااىــري،اس ااــيت ـ ق
احَكام هله ااهللالاجل باإل ـسر عـن طر ـق ااـهللع،ال الاايفَـ ،الاومـا  .الوانيـ
ااهلل انيــجل ااىــائهللال ة الاــجل فــا س الااريــاطق اخلاضــعجل اــا هــي اجمل ،ـ جل ،الهــي
( )4األ ي ،فَ ،ااشار ،ب 414؛ اا لي ،تا خيه ،ج11/1؛
ابن حجر ،فَك اا ا ي ،ب 11؛ اا لي ،تا خيه ،ج.416/1
( )4ااىـــم اي ،ااـــرالن األنيــ  ،ج411/4؛ ابـــن حجـــر ،فـــَك اا ـــا ي ،ج11/4؛ الاني ـــر :فـــا الق
محـــا ال ،ااعسقـــاس اإل ـــسم جل ااريوـــراني جل ة ااعمـــهلل ااري ـــ،ي ،ب 11 ،16؛ الااكَـــانيي،
اا ات اإل ا جل ،ج.464/4
( )1حممهلل مح هلل اهلل ،اا،ثائق ااى ا جل ااعمهلل ااري ،ي الاخلسفجل ااراءهللال ،ب .441
( )1الض اا با ي ة صح حه ة وَاب ااغا ي ،باب وَاب ااري  اىل وىرى الق وـر،
ج.416/1

انيــجل قائمــجل عاــب ع ــا ال ااريــا التقهلل ىــما ،ومــا اليــهللس ف مــا انيــاس اخــرى
واا م ،ـــجل ،الااريوـــراني جل ،انيَشـــرس بـــل ااعـــرب اخلاضـــعل اـــا ة ااعـــراق
الاا حر ن ال يهما.
الواني هله ااهللالاجل تى ر عاب فا س ،الخرا ان الااعراق البعض األيـزا
من اطرامل اوز رال ااعرب جل ءرق ما اليري،بما.
القهلل قار ني ار احلكف اايفا ي عاب تري ف ماكي ا ـَ هللا ي ،قـ،ر عاـب
ااَم ز بل اارياس التقى ممف اىل ط قاس جَايفجل اكى مريمـا حـهللال مع ريـجل مـن
()4
احلق،ق الاالمَ ا اس الاا،اي اس.
الوان اااأ ااىا انيي اايفا ي ة ني ـرهف صـاح حـق ااـي ،يفـرن مـا
شــا مــن ني ــار ،ال ،قـ مــا شــا مــن عق،بــاس ة حــق جاايف ــه ،ومــا وــان
اااــأ شــرمل برييفىــه عاــب ااَيفرقــجل بــل ااريــاس حى ـ ااري ــار اا قــي ااَ ـ ،
الوى من خياا تاأ َعرن اعق،بـاس توـى اىل حـهلل ااقَـى اح انيأـا ،حَـب ان
مــن ريَمــي اىل األ ــرال احلاومــجل نييفىــه ال ىــَ قــاال تاــأ ،فاــ ،قــرا
الحاالل ان َزالج من ااعامجل معسو ،ف نيه َعرن اعق،بجل صا مجل قهلل ت ،ي حب اتـه
()4
خلا ه ااهللما ااقهلل جل ــ وما زعم،ن ــ بهللما ااعامجل.
البريا عاب هله ااَيفرقجل وان ااكـعي مـن اا اـف قـ عاـب ااريـاس ة عمـ،ر
ااا ااهللالاجل ،العاب اادعيفا مريمف خو،صأا.
القهلل واني ااهللالاجل تعَمـهلل عاـب يـ ل قـ،ي المـري ف ،مي ـز افـرا ه عـن بق ـجل
()1
اارياس ة احلق،ق ،الاالح ار ،ال ي تاأ.
( )4ص حي ااواو ،ااري ف اإل سم جل ،ب 14؛ الل  ،اني  ،قوجل احلدـا ال ،اوـز ااعـانيي،
ج.141/4
( . )4حي ب اخلشاب ،تيفىي اقهللر ني عن ااري ف اايفا جل ق ى اإل سر ،ب .11
( )1حي ب اخلشاب ،موهلل ابق ،ب .11

الوان ـهلل ر فـجل احلكـف اااـأ برييفىـه ،ىـاعهلله حكـار اا،ال ـاس اضـافجل
اىل بعض األمرا الااق،ا ة جَا اقاا ف ااهللالاجل ،الهـف ة ااغااـ مـن مـسم
األ اضـــي الااقـــرى اا،ا ـــعجل ،ااـــل ن ق،مـــ،ن ي ا ـــجل اادـــرائ مـــن ااعمـــال
الاايفسحـــل العامـــجل ااريـــاس اىل خز ريـــجل ااهللالاـــجل ،وـــي ـــهللر اوـ ـ ل الاااـــأ
الحاء َه ،ة ترفمف االي كن اه ني ي ،ح ـث اءـَمر عـن ماـ،م اايفـرس
العمــف ااكريــ ،الااــلخائر الا ــرافمف ااشــهلل هلل ة ااسبــق الاألطعمــجل ،حَــب
ضرب ب فمف ااعى ،الوان اا مل هللفعمف اىل فرن ااز هلل من اادـرائ عاـب
ااـزا عل الااعامــجل ،البااَــااي ا ءــع ،ااريــاس بــاا اف نيَ جــجل مــا تخــل مــريمف،
()4
اضافجل اىل ما واني،ا هللفع،نيه من ضرائ عاب ال مف تش ه اوز جل.
القــهلل خا ـ ااهللالاــجل اايفا ـ جل ق ــى اايفــَك اإل ــسمي ة حــرب ءــهلل هللال م ـ
اارالر ،اثرس عاب ااهللالاجل ،ال فعَمـا اىل فـرن ااز ـهلل مـن اادـرائ الااكـ،س
عاــب عا اهــا ،ممــا ا مــن ــبذ ااريــاس الاحىا ــمف بــاا اف ،الممــهلل تاــأ
اامقا نيجل م عـهللل ااىـامل عريـهلل اايفـَك .الوانيـ ااقـ،ال ااعىـكر جل اايفـرس ة
()4

اءهللها من ااري  نيَ ججل ال َعهللا اتما ة حربما م اارالر.

امــا وىــرى ااــلي عاصــر اار ــ،ل  الوَ ـ اــه وَ أــا فمــ ،وىــرى
(ابرال ــز) التعــين اا يفــر الهــ ،ابــن هرمــز اارابـ حيف ــهلل وىــرى األالل ااعــرالمل
بـ (اني ،ءرالان) ،الصى ما

وى اا ـه ـايفه مـن تـهللال ااهللالاـجل ااريافىـجل ااـرالر

(اا زني ل) با انيَوا ه الجمهلله االيمما ة ـريجل 641ر ،حَـب مـك هرقـى ة
حر اايفرس عن بس ه الااج،ر ااريَور عاب مروز ااماكـجل ااىا ـاني جل حَـب
اض ر وىرى ابرال ز ان غا عاصمَه ال اجـرت اىل مكـان آمـن ،الاكريـه مـا
( )4ا ثر ور َريىن ،ا ران ة عمهلل ااىا اني ل ،ب .11
( )4ع هللااعز ز ااعهمري ،اايفَ ،اإل سم جل عل ااعو ، ،ب  11ــ .11

ا ث ان قَى ة ث ،ال 641ر بعهلل الص،ل

ااجل

()4

،ل اهلل .

القـهلل وـان ماكوـا قًّ ،ـا ي ـا أا (مـن اءـهلل ماـ،ومف ب شأـا ،الانييفـلهف ا أــا،
الابعـهللهف ــ ،أا ،الباـ ف مــا توــر مـن اا ــرتس الااريجــهللال الاا يفـر الالـ األمــ،ال
الااكريــ ،المىــاعهللال ااقــهلل  ،المىــاعهللال ااــهللهر ا ــاه مــا َم ــرت ااــأ اوعــر
()4
مريه).
بعــهلل صــاك احلهلل ــجل وــان ضــمن اار ــائى ااــيت بععمــا ــ،ل اهلل  اىل
()1
اازعمــا الاااــ،م ااكَابــجل اىل وىــرى م ـ ع ــهللاهلل بــن حلافــجل ااىــممي،
فــرتمره ان ــهللفع،ا اىل ع ـ ف اا حــر ن فــهللفعما ع ـ ف اا حــر ن اىل وىــرى،
فاما قراه مزقه فهللعا عا ه ـ،ل اهلل  ان ميز،قـ،ا اليـا ة وَابـه  اىل
وىرى ((بىف اهلل اارمحن اارح ف من حممهلل ،ل اهلل اىل وىـرى ع ـ ف
فا س سر عاب من ات ااـهللى الآمـن بـاهلل ال ـ،اه ،الءـمهلل ان ال ااـه اال اهلل
الحهلله ال ءر أ اه ،الان حممهللأا ع ـهلله ال ـ،اه .ا عـ،م بهللعا ـجل اهلل ،فـ نيي انيـا
ــــ،ل اهلل اىل ااريــــاس وافــــجل ا هريــــل مــــن وــــان ح ًّـــا الحيــــق ااقــــ،ل عاــــب
ااكافر ن ،ا اف تىاف ف ن اب فعا أ اثـف اجملـ،س)) )1(.فامـا الصـى وَـاب
ـــ،ل اهلل  اىل وىـــرى ابرال ـــز القـــريب عا ـــه اخـــله ااكِـــل الاوـــلالس،
ال د عاب اار ،ل  المزق وَابه ،فكانيـ عـ،ال ـ،ل اهلل  عاـ مف
((ان همز،قــ،ا وــى مهمُ ـز،ق)) )1(.ال ق ـ عريــهلل هــلا احلــهلل ة تكــله القــله،
( )4اب ،احلىن ااريهللالي ب .411
( )4اا لي ،تا خيه ،ج.411/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج641/1؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .411
( )1ابن ابي ء جل ،ااغـا ي ،ب 416؛ ابـن ـعهلل ،اا قـاس ،ج464/4؛ ابـن ااقـ ف ،ا ااعـا ،
ج.611/1
( )1مــن الا ـــجل اا بــا ي ة صـــح حه ،وَــاب ااغـــا ي ،بــاب وَـــاب ااــري  اىل وىـــرى
الق ور ،ج.416/1

فكَ اىل باتان عاماه عاب اا من ــ الواني اايفـرس ـ رال عا مـا مريـل ـريجل
111ر ــ(( :)4ابعث من عريهللم يال اىل هلا ااريى باحلجـا ) )4(.الوـان ههللفـه
ا ر اار ،ل  الاإلت ان به ا عاق ه دا ر ـهلل ،ف عـث بـاتان مـن ااـ من ياـل
ءهلل هلل ن اىل ،ل اهلل  .ال وـ ابـن وـعي الصـ،اما اىل احلجـا ف قـ،ل:
(فبريا حَب قهللما اا ائ ف،يهللا يسو من قر ل ة ا ن اا ـائ فىـرتا،ه
عريــه فقــال :هــ ،بااهلل ريــجل الا َ شــر اهـى اا ــائ عــين القــر ل بممــا ،الفرحــ،ا
القــال بعدــمف ا ـ عض :ابشــرالا فقــهلل نيو ـ اــه وىــرى ماــأ اااــ،م ويف ــَف
ااريـــى ،فبريـــا حَـــب قـــهللما عاـــب ـــ،ل اهلل  ،فكامـــه باتال ـ ـه فقـــال:
ءاهريشاه ماأ ااا،م وىرى قهلل وَ اىل اااأ بـاتان ـرتمره ان عـث اا ـأ
من رتت ـه بـأ .القـهلل بعـعين اا ـأ اَري اـق معـي ،فـ ن فعاـ وَـ اـأ اىل ماـأ
اااــ،م بكَــاب رييفعــأ ال كيف ـه عريــأ ،الان اب ـ فمــ ،مــن قــهلل عام ـ  ،فمــ،
مماكأ المماأ ق،مأ الجرب بس م .ال خس عاـب ـ،ل اهلل  القـهلل حاقـا
حلاهما الاعيف ا ء،ا بمما فكره ااري ر اا مما القـال(( :ال اكمـا مـن امرومـا
بمــلا؟!)) قــاال :امرنيــا بمــلا بريــا ــــ عري ــان وىــرى ــــ فقــال ــ،ل اهلل :
((اكن بي امرنيي ب عيفا حلـ يت القـ ءـا بي ثـف قـال :ا يعـا حَـب ترتت ـانيي
ـهللأا)) قــال :الاتــب ــ،ل اهلل  اخلــل مــن ااىــما  :ان اهلل قــهلل ــاذ عاــب
()1
وىرى ابريه ءيال ه فقَاه.
قال فهللعاهما فرتخلهما ،فقاال :هى تهلل ى ما تق،ل؟ انيا قهلل نيقمريا عا ـأ مـا
هــ ،ا ىــر مــن هــلا ،فريكَـ بمــا عريــأ بمــلا اللــل اااــأ بــاتان ؟ قــال" :نيعــف
اخلاه تاأ عـين القـ،ال اـه :ان ـين ال ـا انيي ـ ا مـا باـ وىـرى ال ريَمـي
( )4ع هللاارمحن ع هللاا،احهلل ااشجاع ،اا من ة صهلل اإل سر ،ب .41
( )4ابن حجر ،فَك اا ا ي ،ج .411/46
( )1من الا جل ابن ابي ء جل ،ة ااغا ي ،ب 411؛ الاني ر :ابن عهلل ،اا قاس ،ج.464/4

اىل اخلـ ـ الاحلـــافر" القـــ،ال اـــه :انيـــأ ان ا ـــام اع َـــأ مـــا حتـ ـ

ـــهلل أ

الماّكَأ عاب ق،مأ مـن األبريـا ثـف اع ـب خرخـرال مري قـجل ف مـا تهـ الفدـجل
وــان اهــهللاها اــه بعــض اااــ،م .فبريــا مــن عريــهلله ،حَــب قــهللما عاــب بــاتان،
فرتخلاه اخلل فقال :الاهلل ما هلا بكسر ماأ ،الانيـي أل ى ااريـى ني ًّـا ومـا
قــ،ل الا كــ،نين مــا قــهلل قــال ،فاـ ن وــان هــلا حقًّـا فمــ ،نيـ مر ــى ،الان
كـن فىـريرى ف ـه ا ريـا .فاـف ريشـ بـاتان ان قـهللر عا ـه وَـاب ءـيال ه :امــا
بعهلل ف نيي قهلل قَا وىرى ال اقَاه اال د أا ايفا س ،اـا وـان ا ـَحى ،مـن
قَى اءرافمف الحبـرهف ة ثغـ ،هف فـ تا يـا م وَـابي هـلا فبـل اـي اا اعـجل
ممن ق اأ ،الاني اق اىل ااريى االي وان وىرى قـهلل وَـ ف ـه فـس تمجـه
حَب رتت أ امري ف ه.
فامــا انيَمــب وَــاب ءــيال ه اىل بــاتان قــال :ان هــلا ااريــى ار ــ،ل اهلل،
فرت اف األبريا من فا س من وان مريمف باا من ،قال :القـهلل قـال باتال ـه ا ـاتان:
ما واّم احهللأا اه

()4

عريهللي مريه ،فقال اه باتان :هى معه ءرل؟ قال ال.

التلور اارالا اس ان قَى وىرى االي اءـا اا ـه اار ـ،ل  وـان عاـب
ــهلل ابريــه ءــيال ه ا اــجل ااعسثــا اعشــر ا ــا ٍل مــن الــا ى اآلخــرال ــريجل تى ـ مــن
()4

ااجرال.

القهلل ال ان

،ل اهلل  قال(( :اتا هاأ وىرى فس وىـرى بعـهلله الاتا

هاـأ ق وــر فــس ق وــر بعــهلله الااــلي نييفىــي ب ــهلله اَــرييفِقن وري ،همــا ة ـ ى
اهلل)) )1(.ومــا شــي اار ــ،ل  اىل ــق،ل ااــهللائن عاصــمجل اايفــرس ة ــهلل
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.144 ،141 /1
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.144/1
( )1اني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141 /1

ااىامل ة ق،اه( ( :اَيفـَحن عوـابجل مـن ااىـامل وريـ ،وىـرى ة ااقوـر
()4

األب ض)).
الامــا

فعــى بــاتان ماــأ ااـ من بعــهلل الصــ،ل اار ــ،ال اا ــه فكــان ااىــماع

مريمما اَقر ر ق ق عن ما ا ا من حال

،ل اهلل  المسعا ممـن ح،اـه ،الال

ىــَ عهلل انيممــا مسعــا مــن ــامان اايفا ــي  الهمــا مــن اايفــرس المــن ــيه،
وما يا س األخ ا اىل باتان المـن معـه مـن اايفـرس ة ااـ من بقَـى ابرال ـز ة
ااا اـــجل ااـــيت اخـــل بمـــا

ـــ،ل اهلل  ،الال ان بـــاتان ا ـــاف القـــال( :ان هـــلا

ار ــ،ل)( )4(،الان وــان حقًّــا فــس ى ـ قين احــهلل مــن اااــ،م ة اإلميــان بــه)،
()1

فرت اف الا ام األبريا معه من فا س اا من.

التلور اارالا اس انيه الفهلل بعدـمف عاـب ـ،ل اهلل  ة ااهلل ريـجل ة االاخـر
ح اتــه )1(،ومــا وــان األبريــا بــاتان ال ــيه مــن امــرا اايفــرس ة اا ـ من ال
و ي ة اا،ق،مل م امرا اار ،ل  معـات بـن ي ـى ال ـيه مـن األمـرا 
اثريا الال َمف اا من اار ،ل .
ومـــا ءـــا و،ا ة ااقدـــا عاـــب ال األ ـــ ،ااعريىـــي ااكـــلاب مـــهللعي
ااري ــ،ال ،الاعــا ال اإل ــسر اىل ااـ من بعــهلل ال ااكــعي ن مــن ااق ائــى ة خسفــجل
ابي بكر ااوهلل ق  ،القام،ا مـ نيىـائمف بقَـى األ ـ ،ااعريىـي ااكـلاب،
الوان بـاتان عاـب اس هـتال مـن ابريـا اايفـرس (الاحَـزالا ا ـه ثـف عـس ـ،
ااهلل ريــجل حــل اص ـ ك فقــال :اهلل اوــل اهلل اوــل اءــمهلل ان ال ااــه اال اهلل الان
حمم ـهللأا ــ،ل اهلل الان األ ــ ،وــلاب عــهللال اهلل ،فــايَم اصــحاب األ ــ،
( )4اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .414
( )4اني ر :ترالَه عريهلل ابن حجر ة اإلصابجل ،ج.414/4
( )1ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.144/1
( )1اا لي ،تا خيه ،ج.616/4

()4

فرتاقب اا مف ا ه فَيفرق،ا اال قا سو).

القهلل بهللا ااىام،ن فَـ،حمف ة بـس فـا س اثريـا خسفـجل ابـي بكـر ااوـهلل ق
 ،الوانيـ اءـهلل ااعــا م معمـف معروــجل ااقا ـ جل ،ااـيت قا هــا مـن يانيـ
ااىـــامل ـــعهلل بـــن ابـــي القـــاب  ،المـــن يانيــ اايفـــرس قائـــهللهف ااشـــم،
( ــَف) .الواني ـ اهــهللامل ااىــامل الاضــحجل ،الاميــانيمف ب،عــهلل ــ،ل اهلل 
بيفَك فا س الا ـقال مهاكمـا المتز قـه الاعـا ال احلـق اىل ع ـا اهلل الحتر ـرهف
من ع  ،جل اا شر معرالفجل عريهلل االا ذ ااىامل.
الة مــن اخلا يفــجل عمــر بــن اخل ــاب  ،الق ــى معروــجل ااقا ـ جل طا ـ
ــَف الفــ ،أا مــن ااىــامل ا ىــَم اا ـ مف الحيــاال هف ،ال ىــم مــريمف برييفىــه
م اءرال ،الوان من هـتال بعـي بـن عـامر ااـلي اءـَمر وم عـ،ث اامىـامل
ة احهلل اااقا اس ،ح ث ا َعهلل َف ااقائه ،الاعهلل جماىـه اايفبـف اـلا األمـر
ال ريه بااريما ق االه جل الاحلر ر ،الا مـر اا اـ الاجملـ،هراس ،الالضـ ااز ريـاس
اابَايفـجل الفرءـ اا ىـذ ااز وشـجل بااـله الاايفدـجل .الياـق ـَف اامقاباــجل
ة ال ما عاب ـر ر مـن ااـله  ،الاق ـى بعـي بـن عـامر عاـب جماـق ـَف
عا ه ث اب باا جل مرقعجل ،حيمى سحأا مَ،اضعأا ال روـ فر أـا صـغيال ،فامـا
الصــى اىل جماــق ــَف ،خــى بيفر ــه اىل اجملاــق ال اس بمــا عاــب ااــهلل اج
الاحلر ر ،ثف انيَـزع ءـ أا مـن احلر ـر ااـلي ة اا ىـذ ال بـذ بـه فر ـه الاق ـى
عاب َف المعه سحه ،فقال اه اايف ملرسه ض سحأ ،فقال :انيـي آتكـف
الامنا انيَف ع،مت،نيي ،ف ن تروَم،نيي هكلا الاال يع  ،فـرتمرهف ـَف ان
و،ه ،فرتق ى عاب َف اله،َ ،ورت عاب حمه ف،ق اا ىذ الااريما ق حَب
خرق بعدما،فقال اه َف حماال أا :ما يا بكف؟ فقال بعي :ان اهلل ابَععريـا
اريب رج من ءا من ع ـا ال ااع ـا اىل ع ـا ال اهلل ،المـن ضـ ق ااـهللني ا اىل ـعَما
( )4اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ب .441

المن ي ،األ ان اىل عهللل اإل سر ،فرت ـاريا بهلل ريـه اىل خاقـه اريـهللع،هف اا ـه،
فمن ق ى تاأ ق اريـا مريـه ال يعريـا عريـه ،المـن ابـب قاتاريـاه ابـهللأا حَـب نييفدـي اىل
م،ع ،اهلل .قال َف :الما م،ع ،اهلل؟ قال بعـي :اوريـجل اـن مـاس عاـب قَـال
من ابب ،الاا يفر ان بقي .فقال ـَف :هـى اكـف ان تـتخرالا هـلا األمـر حَـب
ــَف ااز ــا ال فقــال
نيري ــر ف ــه؟ قــال بعــي :نيعــف نيري ــروف ثسثــجل ا ــار ،ف اـ
بعــي :مــا ــن اريــا ــ،ل اهلل ان نيــتخر األعــهللا عريــهلل اااقــا اوعــر مــن ثــسث.
فقــال اــه ــَف ا ـ هللهف اني ـ ؟ فقــال بعــي :ال ،الاكــن ااىــامل واوىــهلل
ــَف بقــ،ا ه بعــهلل تاــأ التــهللا س
اا،احــهلل ــي ا نيــاهف عاــب اعسهــف .الايَمـ
األمر معمف القر الا قَال ااىـامل ،العـهللر ق ـ،ل عرضـمف اإل ـسر اال اوز ـجل،
الا ــَعهلل اايفر قــان ااقــا القــهلل اءــَ أ ااىــام،ن الاايفــرس ة قَــال مر ــر انيَمــب
()4
بانيَوا ااىامل )4(،تاب تاأ ق،ل عاصمَمف.
ح ث ت،يه ااىام،ن ايفَك ااهللائن عاصمجل اايفرس ،الالصى ااىـام،ن اا مـا،
الوــان يفوــامف عريمــا نيمــر ياــجل ،القــهلل ح ــف اايفــرس مــا عا ــه مــن يىــ،
ا َحوــري،ا ،الم ـ هــلا فقــهلل حاصــرها ااىــام،ن عــهللال اءــمر ،وــاني،ا خساــا
يفَحــ،ن ة ااريــاطق ااقر ــجل مريمــا ،ومــا وــان اايفــرس خساــا عماــ،ن عاــب
تيفر ااهللائن من وري ،ها الخزائريمـا ،ومـا فـر خـسل احلوـا ز يـر ماـأ
اايفرس ،الم تاأ فقهلل وان ااهللفاع عن ااهللائن مري مأا القًّ ،ا.
القهلل عل ااىام،ن ااريمر القَحار ااهللائن حت ق ا ال عهلل بن ابي القاب ،
الهف عاب خ ،اف مما افزع اايفرس ،ال ف بعدأا مريمف اىل اايفرا  ،ثف متكن
( )4ااـــ ست ي ،فَـــ ،اا اـــهللان ،ب  446ـــــ 441؛ اا ـــلي ،تا خيـــه ،ج446/1؛ ابـــن األثـــي،
ااكامى ،ج.161/4
( )4ااـ ست ي ،فَــ ،اا اــهللان ،ب  414ــــ 414؛ الاني ـر :ع ــهللااعز ز ااعهمــري ،اايفَــ ،اإل ــسم جل
عل ااعو ، ،ب  441ــ .411

ااىام،ن بق ا ال عهلل بن ابي القاب من خ،ل ااهللائن ،الت،يه اىل ااقور
األب ض ،الف ه ا ،ان وىرى ااشم ،ال خى عهلل ااقور مَ،اضعأا مَلاسو هلل

اله ،قرا ق،اه ـ تعاىل ـ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ) [ااهللخان] .القهلل ف

عهلل  األتان معاريأا وامجل ااَ،ح هلل ة تاأ ااقور ،الصاب ااىام،ن الاعجل
ة ا ،ان وىرى الجماىه اادبف ،الامخهللس نييان اجمل ،جل الاقار صسال
اومعجل ف ه ،القهلل حوى ااىام،ن عاب ريائف وعيال بعع،ا مخىما اىل ااهلل ريجل،
فاما آها عمر بن اخل اب  قال :ان ق،مأا ا الا هلا ألمريا  .فقال عاي :
انيأ قهلل عيفيف فعيف

()4

ع َهأ ،الا ،تُعمل ُ ارتُع مل.

الوــان هــلا ااريوــر الهــله ااغريــائف موــهللاق مــا اخــل بــه  عــن ــق،ل
وىرى ال الاَه الوري ،ه( )4بعهلل عريا ه ال فده ار ااجل اار ،ل المتز قما بقرابـجل
تى ـري،اس؛ الال اءـأ ة ان ـامان اايفا ـي  قـهلل عاـف برييفىـه مـن ـ،ل
اهلل  مـا العـهلل مـن فــَك بـس فـا س عامـجل الااــهللائن خاصـجل ال ري مـجل ااىــامل
اكري ،ها ،وما ال ءأ ة اقائه باايفا ل ااال ن قهللما مـن ااـ من م عـ،ثل
مـن بـاتان بـرتمر وىـرى ابرال ـزال ،الانيـه حتـهللث اا ممـا ،ح ـث َ،قـ بقا همــا
عــهللال ا ــار وــان ــامان م،يــ ،أا ف مــا بااهلل ريــجل ،الوــان اــلاأ تــرتثي عا ممــا،
الالاأ ا ـرع ماـ،م ااـ من مـن األبريـا مـن اايفـرس ة اال ـَجابجل اـهللع،ال ـ،ل
اهلل  اىل اإل سر ،وما ان امان اايفا ي  وان االل امـرا ااىـامل
عاب ااهللائن بعهلل فَحما من عمر بن اخل اب  ،فكان ميعى اإل ـسر امـار
اايفــرس بَ،اضــعه ال هــهلله الحىــن تعاماــه مــ ااريــاس ،فكــان اــه الاغــيه مــن
( )4ااـ ست ي ،فَـ ،اا اـهللان ،ب  414ـــ 414؛ الاني ـر :ع ـهللااعز ز ااعهمـري ،اايفَـ ،اإل ــسم جل
عل ااعو ، ،ب  441ــ .411
( )4اني ر :تيفو سس قوجل راقجل بن مااأ م ،ا ي وىرى ،من هلا ااكَاب.

ااوحابجل اثر و ي ة انيَشا اإل سر بل اايفرس.

مور باهلل مشم ،باحلدا ال مريل ااقهللر ،القهلل ال توره ة ااقرآن
 ة ق،اه ــ تعاىل ــ:
ااكر ف اوعر من مرال ،من تاأ ة قوجل ،
(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ) [  ] ،الق،اه ــ تعاىل ــ:
(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ) [  .] ،وما يا احلهلل ث عريما م ،الو ة ح اال م ،ب  القوَه
م فرع،ن التور بايف ه ة ااقرآن ااكر ف عاب اىان فرع،ن( :ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ) [اازخرمل] ،الة ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ
()4
ﯧ) [ ،نيق] ،وما ال احلهلل ث عريه ة آ اس مَعهلل ال الن تىم َه.
القــهلل ث ــ ان ــ،ل اهلل  اخــل ة اوعــر مــن مــرال بــرتن موــر ــَهيفَك
اامىــامل ،المــن تاــأ ق،اــه  (( :ــَيفَح،ن موــر الهــي ا ن ىــمب ف مــا
()4
ااقيال فا َ،ص،ا برتهاما خيأا ف ن اف تمجل ال محوا)).
الوان َـزعف موـر ااقـ،قق ـا رالس ( )CYRUSعريـهلل ااـرالر ،الهـ ،يـى
ن عاب مله ااقى ري ري جل، ،نيانيي األصى وان اميأا عاب مور مـن ق ـى
( )4اني ر :ااى ،طي ،حىن احملاضرال ة تا مور الااقاهرال ،ب  1ــ .44
( )4اخريه مىـاف ة فدـائى ااوـحابجل ،بـاب الصـ جل ااـري  برتهـى موـر ،ج414/1؛ الاني ـر:
ااى ،طي ،حىن احلاضرال ة تا مور الااقاهرال ،ب .44

()4

هرقى الا قيفوا عاب اإل كريهلل جل ة اا،ق نييفىه.

وــان ــكان موــر عريــهلل بععــجل ااــري  مــن األق ــال ،الهــف اهــى اا ـ س
األصا ل ،خياا مف جمم،عجل و يال مـن ااـرالر ،الخو،صأـا ة اإل ـكريهلل جل
ة ااشــمال الة ااريــاطق ااعىــكر جل الاإل ا ــجل ،الوــان ااــرالر ميعاــ،ن ــا جل
ااقىـ ـ ري ري جل الاملاطـــ ،ب زني ـــجل ،الهـــف ة ااغااـ ـ مـــن اوريـــ ،الااـــ ،يفل
باإلضــافجل اىل بعــض يــال ااــهلل ن ااىــ ح ل )4(،المــريمف ااقــ،قق الهــف عاــب
مـــله اا عـــجل اا،احـــهللال ة ااىـ ـ ك ،الوـــان مـــله ااقـ ـ ذ هـــ ،ااـــله
( )MONOTHELEMAااريوــــــــرانيي الخيَاـــــــ عــــــــن ااــــــــله ااىــــــــائهلل ة
()1
ااقى ري ري جل بل اارالر اله ،االه (.)MONOPHUSITAI
الهريام ءي من ااَريافر بل االه ل ،مما عين تريافرأا بل ا جل اارالر
ااى ا جل ااى رال عاب مور ال يها ،البل ءع ااق ذ كان مور
األصا ل الوري ىَمف ااق جل ،مما ف اارالر اىل مدا قجل عهلل من يال
ااهلل ن األق ال الابعا هف )1(،وما خا مور ة ااوراع اارالمي اايفا ي،
ياِيُ اايفرس عريما ريجل 641ر بعهلل
ف،قع ة هلل اايفرس ريجل 646ر )1(،الُا مل
انيَوا اارالر المعاههللتمف اايفرس .الوان َ اب اخ ا اا اهللان الااوراع بل
اايفرس الاارالر ،الترتت ه األخ ا من ااىما  ،اليز من هلا ااوراع ه ،اا،ا
ة  ،ال اارالر (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ) [اارالر] ،الح ريما عا اار ،ل 
من صاك احلهلل جل وَ وَابأا اىل ااق،قق ع ف ااق ذ ،اله ،حاوف
مور الا قيفما من ق ى اارالر ،اليا ة ااكَاب ((بىف اهلل اارمحن اارح ف
( )4ابن ااكريهللي ،تا الالال مور ،ب .41
( )4ااقر زي ،ااق،ل اإلبر ز ،ب .11
( )1هـ .ا هلل س بى ،مور من اإل كريهلل حَب اايفَك ااعربي ،ب .414
( )1ااقر زي ،ااق،ل اإلبر ز ،ب .11
( )1هـ .ا هلل س بى ،مور من اإل كريهلل حَب اايفَك ااعربي ،ب .414

من حممهلل ع هللاهلل ال ،اه اىل ااق،قق ع ف ،ااق ذ سر عاب من ات
ااهللى ،اما بعهلل :ف نيي ا ع،م بهللعا جل اال سر ا اف تىاف تتأ اهلل ايرم
مرتل ،ف ن ت،ا فعا أ اثف ااق ذ ( ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [آل عمران] )4(.القهلل
،ل اهلل  حاط بن ابي باَعجل حلمى اار ااجل )4(،القهلل متكن من
اخَا
اا،ص،ل اىل ااق،قق فىامه وَاب ،ل اهلل  فرتورمه ،الوان ا قيفوا
فجم اا ا قجل الحاالل مرياقشجل الحمايجل حاط ابن ابي باَعجل ،فكان من
تاأ ق،اه :اتا وان ني ًّا فما بااه هللع عاب ق،مه حل اخري،ه من باهلله اىل
يها ،فر عا ه حاط فقال اه :فما بال ع ىب حل اخله ق،مه الا ا الا ان
هللعه عا مف برتن ماكمف اهلل ق ى ان رفعه اىل ااىما ااهللني ا،
وا ،ه
فقال اه :اني حك ف ،قهلل يا من عريهلل حك ف ،ثف عاب ،ل اهلل 
لور ف ه ا سمه ،م انيه فمف ما عا اا ه ،ل اهلل ،
بكَاب
اليا ة وَابه( :حملمهلل بن ع هللاهلل من ااق،قق ع ف ااق ذ سر عا أ،
اما بعهلل فقهلل قراس وَابأ الفمم ما تورس ف ه الما تهللع ،اا ه .القهلل عام
،اأ البعع اأ
ان ني ًّا قهلل بقي ،الوري ا ريه بااشار ،القهلل اورم
يا َل اما مكان ع ف ة ااق ذ البع اب الاههلل اأ بغاجل ترو ما
الااىسر) )1(.المن اا،اضك حماال ال ااق،قق حلاط اوعر من مرال القرياعَه

( )4اني ر :ر ه عريهلل :حممهلل ع هللاهلل ان ،مرال اس اا،ثـائق ااكَ،بـجل مـن ااـري  الاا ـه،
ب  611ــ .611
( )4ابن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج146/1؛ ابـن ـعهلل ،ااىـيال ااري  ،ـجل مـن اا قـاس ،ج46/44؛
االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.144/4
( )1اني ر :ابن عهلل ،اا قاس ،ج464/4؛ حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.164/4

بري ،ال اار ،ل  الان اصحابه

ريزا،ن مور ال مرالن عا ما.

الممــا بعــث م ـ حاط ـ بــن ابــي باَعــجل مــن هــهللا ا اىل
ااق

()4

ــ،ل اهلل  ما ـجل

جل اايت اص ح ار ابـراه ف ابـن ااـري  مـ يا ـجل اخـرى )4(.الوـلاأ

سر ا  ،الخهيفل النيعى.
المن اا،اضك مـن وَـاب ااقـ،قق اح امـه ار ـ،ل اهلل  المعرفَـه آلخـر
األني ا الخامتمف ،ال

ُ ـهللال ف ـه مـا

مـر ا ـسمه مـ معرفَـه بـاحلق ،الاعاـه

آثر ااـهللني ا الاارياصـ الاااـأ عاـب ااـهلل ن الاآلخـرال ،ال ـا عاـب طر ـق هرقـى ة
معرفجل احلق الاإلعران عريه ،الوان عاب قل برتخل ااىامل اوـر الفَحمـا،
وما وان ااىام،ن عاب قل بلاأ ،اله ،ما حهللث ة ح اال ااق،قق نييفىه.
فيفي ريجل  44هــ اني اـق عمـرال بـن ااعـاب مـن ااشـار اىل موـر فاحتوـا بـرتمر
اخلا يفجل عمر بن اخل اب  ،عا مل عاـب اخـلها مـن ااـرالر ،ومـا اخـلالا
فاى ل البس ااشار .القـهلل خـى ااىـام،ن موـر عـن طر ـق ااعـر ل ،القـاتا،ا
ااـــرالر ة (اايفرمـــا) ثـــف ة (با ـ ـ ق) اىل ان الصـــا،ا اىل حوـــن بـــابا ،ن ااـــلي
ا َعوب ف ال من اازمن ،اىل ان الصى مهلل اامىامل قـ ،ه ااـزبي بـن ااعـ،ار
()1
فيفَك.
وــان ااقــ،قق َــاب اخ ــا ااىــامل الفَــ،حمف مـ ا ا تــه ااـ س المَابعَــه
ااقــ،ا ااعىـــكر ل ،الوـــان ىـــرتل ي،ا ىـــه ال ـــاه ااـــل ن َىـــاا،ن بـــل
ااىــامل ،ح ــث ــرتاف و ـ ا ــَف ااىــامل؟! فرتيــاب،ا :ا ريــا ق،مأــا ااــ،س
( )4ابن حجر ،اإلصابجل ،ج114/1؛ ابن ع هللاحلكف ،فَ ،مور الاخ ا ها ،ب  11ــ 11؛
الاني ر :فا الق محا ال ،ااعسقاس اإل سم جل ااريوراني جل ،ب .11
( )4ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/1
( )1ااـــ ست ي ،فَــــ ،اا اــــهللان ،ب 441؛ ااقر ــــزي ،ااــــ،اعظ الاالعَ ــــا  ،ج411/4؛ اني ــــر:
ع هللااعز ز ااعهمري ،اايفَ ،اإل سم جل عل ااعو ، ،ب .441

اح اىل احهللهف من احل اال الااَ،اض اح اا ه من اارفعجل ،اـ ق ألحـهللهف ة
ااــهللني ا ــجل الال نيممــجل ،الامنــا يا ،ــمف عاــب اا ـ اب الاواــمف عاــب و ـ مف،
الاميهف و،احهلل مريمف ،ما يفـرق فـ عمف مـن الضـ عمف ،الال ااىـ هلل مـريمف مـن
ااع ــهلل ،فـ تا حدــرس ااوــسال َباـ عريمــا احــهلل ،غىــا،ن اطــرافمف بااــا
الخيشــــع،ن ة صــــستمف ،فقــــال ااقــــ،قق :اــــ ،ان هــــتال ا ــــَق ا،ا او ــــال
()4
أل اا،ها.
القــهلل طا ـ ااقــ،قق مــن ااىــامل ان ععــ،ا اا ــه الف ـهللأا ا يفاالضــمف ،ف عــث
ااىام،ن الفهللأا عاب ا ه (ع ا ال بن ااوـام ) ،فقابـى ااقـ،قق ،ال ا ب ريممـا
حـــهلل ث هـــهلل ف ـــه ااقـــ،قق بقـــ،اس ااـــرالر الءـــهللتما ،الضـــع ااىـــامل القاـــجل
عهلل هف ال ـسحمف ،فقـال اـه ع ـا ال بـن ااوـام  ( :ـا هـلا ال تغـرن نييفىـأ الال
اصــحابأ ،الامــا مــا

،فريــا بــه مــن ال ـ ااــرالر العــهلل هف الوعــرتمف ،الانيــا ال

نيق،ى عا مف فاعمري ما هلا باالي

،فريا به ،الال بااـلي كىـرنيا عمـا اـن

ف ــه ،ان وــان مــا قاــَف حقًّــا فــلاأ الاهلل ا ـ مــا كــ،ن ة قَــااكف ،ألن
تاأ اعل اريا عريهلل بريا اتا قهللمريا عا ـه ،الان قَاريـا واريـا وـان امكـن اريـا ة
ضــ،انيه اليريَــه ،المــا مــن ءــي اقــر ألع ريريــا الال احـ اا ريــا مــن تاــأ ،امــا ان
تع ف اريا بلاأ ري مجل ااهللني ا ان يفرنيا بكف ،اال ري مجل اآلخرال ان يفر بريـا،

الانيما ألح اخلواَل بعـهلل االيَمـا مريـا ،القـهلل قـال اهلل ة وَابـه ( :ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ) [اا قـــرال].
الما مريا اال ال هللع ،به ص ا مىا ان ر قه ااشـما ال ،الاال ـر ه اىل ا ضـه الال
اىل اهاه الالاهلله ،الا ق ألحهلل مريا ف ما خايفه ،القـهلل ا ـَ ،ع وـى مريـا بـه اهاـه

( )4ابن تغري بر ي ،ااريج،ر اازاهرال ،ج41/4؛ ااقر زي ،اا،اعظ الاالعَ ـا ة توـر اخل ـذ
الاآلثا  ،ج.411/4

الالاهلله الامنا همريا ما امامريا).
القـهلل اعـج ااق،قق بكسر ع ـا ال بـن ااوـام  ،الاحـق بقـــــ،ال ااىـامل
النيور اهلل اف ،فعزر عاب مواحلَمف ال ف اوز ـجل اـف ،اال ان ااـرالر فدـ،ا
تاــأ )4(.فا ــَمر حوــا احلوــن ،ثــف متكريــ،ا مــن اال ــَ س عا ــه ،المريــه
ا َ،ا،ا عاب مع ف ااا موـر ،ثـف متكـن ااىـام،ن مـن فـَك اإل ـكريهلل جل
()4

ريجل 44هـ الاص ح اف ااى رال عاب مور.


احل شـجل مري قـجل تقـ ءــرق افر ق ـا مقابـى ااىــ،احى اا مري ـجل ،القـهلل اخَايفـ
حهللالها من عور آلخر ،الاأل يك انيما واني ة ااعور ااري ،ي تشـَمى ايـزا
مــن ااوــ،مال الااىــ ،ان ال يهــا التىــمب قــهللميأا ( )Apyssiniaالحاا أــا اث ،ب ــا
( ،)Ethiopiaال الاَما قهللميجل عرف مريل مـن ـا مان  .الفـهلل انيَشـرس ف مـا
ااى ح جل ة ااقرن اارابـ ااـ س ي ،المتكريـ مـن ااىـ رال عاـب ااـ من ـريجل
()1
141ر .اا قا ب اخلمىل ريجل ،الواني عاصمَما اوى،ر (.)Axum
الصاجل اهى مكجل بما ق ى م عث ااري  قهللميجل ،ح ث واني م،ضعأا
اَجا ال قر ل ا ،ن مريما الاا ااىا  ،القهلل احَى األح اش اا من ال رالا
عا ما الحكم،ها ق ى م،اهلل ااري  الواني،ا َريا ع،ن حكمما م
اايفرس ،الوان ابرهجل احل شي اءمر احلكار األح اش اا من ،اله ،صاح
محاجل اايف ى عاب ااكع جل ،اايت نيزل ف ما ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
( )4ااقر ـــزي ،ااــــ،اعظ الاالعَ ـــا  ،ج441/4؛ ااعهمــــري ،اايفَــــ ،اإل ـــسم جل عــــل ااعوــــ، ،
ب.411 ،411
( )4خا يفجل بن خ ال ،تا خيه ،ب 414؛ اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب .444
( )1اب ،احلىن ااريهللالي ،ااىيال ااري  ،جل ب 144؛ اني ر :ابن وعي ،ج.4414/4

ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
()4
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [اايف ى].
الح ريمـــــا االتي ااـــــري الاصـــــحابه ة مكـــــجل ،اليممـــــف  مـــــن ااجـــــرال اىل
احل شجل )4(،الاخلهف بعهللل ماكما ،ااـلي وـان ىـمب عريـهلل ااعـرب بااريجاءـي،
الهــ ،ا ــف اكــى مــن ماــأ احل شــجل ،الوــان ة تاــأ اايف ـ ال اصــحمجل الوــان م ـ
ااماير ن األالاـل ااح شـجل يعيفـر بـن ابـي طااـ  القـهلل بعـث  اىل ااريجاءـي
ماأ احل شجل بر ااجل يا ف ما(( :بىف اهلل اارمحن اارح ف مـن حممـهلل ـ،ل اهلل
اىل ااريجاءـــي األصـــحف ماـــأ احل شـــجل ـــسر عا ـــأ ،فـ ـ نيي امحـــهلل اا ـــأ اااـــأ
ااقــهللالس ااىــسر ااــتمن اامـ من ،الاءــمهلل ان ع ىــب ابــن مــر ف ال اهلل الوامَــه
ااقاهــا اىل مــر ف اا َــ،ل اا ــاهرال اا ــجل احلوـ ريجل ،فحماـ بع ىــب فباقــه مــن
الحـــه النييفبَــه ،ومـــا خاـــق آ ر ب ـــهلله النييفبَـــه ،الانيـــي ا عـــ،م اىل اهلل الحـــهلله ال
ءــر أ اــه ،الااــ،االال عاــب طاعَــه ،الان تَـ عين التــتمن بااــلي يــا نيي فـ نيي ــ،ل
اهلل ،القــهلل بعع ـ اا ــأ ابــن عمــي يعيف ـرأا المعــه نييفــر مــن ااىــامل ،ف ـ تا يــا الم
ف ـرتِقْرُهِفمل ال ع ااَجــل ،ف ـ نيي ا عــ،م اليريــ ،م اىل اهلل  ،القــهلل باّغ ـ النيوــح
()1
فاق ا،ا نيو حيت الااىسر عاب من ات ااهللى)).
المـن اا،اضـك مـن اار ـااجل اخــَسمل ا ـا،بما عـن ـائى اار ـ،ل  ا ق ــجل
اازعما ح ث هللال مريما خ اب خاب اريـى اهلل ـه ءـي مـن اإلميـان دـا يـا
ف ما عن اار ،ل  ،المن ااتوهلل ان ااريجاءي اصحمجل نياقل يعيفر بـن ابـي
طاا  عهللال مراس ،مريما ح ريما حدر الفهلل من قر ل م اا أا ب عـا ال يعيفـر
ا بن ابي طاا المـن معـه مـن اامـاير ن ،فعقـهلل اـف اصـحمجل جماىأـا اامرياقشـجل
( )4اني ر :تيفىي ابن وعي ،ج.4414/4
( )4اني ر :ااجرال اىل احل شجل ،من هلا ااكَاب.
( )1ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج41/4؛ ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.611/1

المس
الاإل
عاب
ة

مريمف المن الفهلل قر ل الا مرس نيَ ججل اارياقشجل ،مُ مل ُى ااريجاءي اىل احلـق
ــسر )4(،الا ــَعهللا ه ااــهللفاع عــن اامــاير ن مــن ااوــحابجل ،القــهلل ابرهــجل
ااجل ااري  الاعان ا سمه عاب هللي يعيفـر بـن ابـي طااـ الممـا يـا
ااجل ااريجاءي.

(بىــف اهلل ااــرمحن ااــرح ف اىل حممــهلل

ــ،ل اهلل ،مــن ااريجاءــي اصــحمجل

سر عا أ ا ني اهلل من اهلل ال محجل اهلل البرواتهه اهلل ااـلي ال ااـه اال هـ،،
اما بعهلل؛ فقهلل باغين وَابأ ا

،ل اهلل ف ما تورس مـن امـر ع ىـب فـ ،بِّ

ااىـــما الاأل ن ان ع ىـــب ال ز ـــهلل عاـــب مـــا توـــرس ثيفرالقوـــا( )4انيـــه ومـــا
تورس .القهلل عرفريا ما بعع به اا ريا ،القهلل قربريا ابن عمأ الاصحابه ،فرتءـمهلل
انيأ

،ل اهلل صا قوا موهللقوا ،القهلل با عَأ البا ع ابن عمأ ،الا ـام عاـب
()1

هلل ه هلل ب ااعاال).

الوان ااوحابجل عريهلل ماـأ احل شـجل مكـرمل معـز ن عريـهلله ال اـ

الا ـاس

جَايفجل عاب انيه خى ة اإل سر ،الوان ب ريه البل ااوـحابجل اقـا اس عهلل ـهللال،
االا مريه وى خي.
القهلل ث

ان اار ،ل  قهلل بعـث

ـااجل اىل ماـأ احل شـجل اصـحمجل ،الاعاـه

ااعــانيي الخيَا ـ عــن األالل المحــى اار ــااجل عمــرال بــن ام ــجل اادــمري ة ااىــريجل
ااىا جل من ااجرال اليا ف ما(( :بىف اهلل اارمحن ااـرح ف مـن حممـهلل

ـ،ل

اهلل اىل ااريجاءي ماأ احل شجل ا اف انيـ  ،فـ نيي امحـهلل اا ـأ اهلل ااـلي ال ااـه
( )4اني ر :ااجرال اىل احل شجل ،من هلا ااكَاب.
( )4ااعيفرالق :ه ،قم ااَمرال الق ى ما اَوق بااقم من ااَمر؛ او،هري :ااوحا  ،ج.4111/1
( )1ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج614/1؛ الابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج11/1؛ ابـن اوـ ،ي ،الفـا
اا،فا ة اح،ال ااو يفب ،ج.11/4

اال ه ،اااأ ااقـهللالس ااىـسر ااـتمن اامـ من الاءـمهلل ان ع ىـب ابـن مـر ف ال
اهلل الوامَه ااقاها اىل مر ف اا َ،ل اا

ـجل احلوـ ريجل فحماـ بع ىـب فباقـه

من الحه النييفبه وما خاق آ ر ب هلله ،الانيي ا ع،م اىل اهلل الحهلله ال ءر أ اـه
الاا،االال عاب طاعَه ،الان تَ عين التتمن باالي يـا نيي فـ نيي

ـ،ل اهلل ،الانيـي

ا عــ،م اليريــ ،م اىل اهلل  القــهلل باغ ـ النيوــح ف ـاق ا،ا نيو ـ حيت الااىــسر
()4

عاب من ات ااهللى)).

البعــهلل قــرا ال ااريجاءــي اار ــااجل يــرس ب ريــه البــل عمــرال بــن ام ــجل اادــمري
مرياقشاس ح،ل ااى ك  ال ع،ال ااري  الوان من هـلا احلـ،ا (ان عُمملـرأا
قال اه :ا اصحمجل ان ُعاِي ،ااق،له العا أ اال َماع انيأ ورتنيـأ ة اارِّقـجل عا ريـا
الورتنيــا ة ااعقــجل بــأ مريــأ ،ألنيــا ني ــن بــأ خـيأا قــذ اال نياريــاه ،ال ليفــأ
عاــب ءــي قــذ اال امريــاه ،القــهلل اخــلنيا احلجــجل عا ــأ مــن ف ــأ ،اإلم ــى ب ريريــا
الب ريأ ءاههلل ،ال هر القانٍ ال  ، ،الة تاـأ م،قـ احلِـزِّ الاصـابجل اايفوـى،
الاال فرتني ة هلا ااري األمـي وـاا م ،ة ع ىـب ابـن مـر ف القـهلل فـرق ااـري
 اه اىل اارياس فريامِ اا ُ ملريهمهف اهُ الُاِ ،م ُريأِ عاب ما خافمف عا ـه خبـيٍ
اا الاير ريَ ر ،فقال ااريجاءي :اءمهلل باهلل انيه ااري األمي ااـلي ريَ ـره
اهــى ااكَــاب الان بشــا ال م ،ــب براو ـ احلمــا و شــا ال ع ىــب براو ـ
اومــى( )4الان ااع ــان اـ ق برتءــيفب مــن اخلــل ثــف وَـ ااريجاءــي ي،ابأــا عاــب
()1
وَاب ااري .
الني اار ااجلِ البق جل اارالا اس تتوـهلل ا ـسر هـلا ااريجاءـي عاـب ـهلل عمـرال
ابن ام جل اادـمري ،الااـريك عريـهللي العريـهلل ااكـعي ن انيـه ـي ااريجاءـي األالل
( )4ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.611/1
( )4ف ه اءا ال اىل ان ع ىب بشر دحمهلل  وما بشر م ،ب بع ىب.
( )1ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.614 ،611/1

ااــلي هــاير اا ــه يعيفــر بــن ابــي طاا ـ المــن معــه ،التــهللل اارالا ــاس عاــب ان
ااريجاءي هلا الامسه اصحمجل بـن احبـجل ،القـهلل وَـ اـه اار ـ،ل  ـرتمره ان
زاليــه ار ح ــجل بريـ ابــي ــيف ان ،ح ــث خ مــا ااــري  الهــي ة احل شــجل
بعهلل ال اليما الالفاتـه فريـاب اصـحمجل عـن ااـري  ة ااعقـهلل الاصـهللقما ني ابـجل
عريــه )4(.ال ا ـ الا ــاس جَايفــجل ان ماــأ احل شــجل بعــث اىل اار ــ،ل  ة ــريجل
()4
(1هـ) انيا أا من احل شجل ،الانيمف رق،ا ة اا حر ق ى الص،اف ااهلل ريجل.
القهلل محـى عمـرال بـن ام ـجل اادـمري اصـحاب ـ،ل اهلل  اامـاير ن اىل
احل شجل عاب يف ريَل العا بمف اىل ااهلل ريجل اثريا زالال خ ل ة ااىريجل ااىا ـجل
مــن ااجــرال المعمــف يعيفــر بــن ابــي طاا ـ  فكــان ااــري  ،قــ،ل(( :مــا
ا ى بـرت مف ا ُـ نر بيفـَك خ ـل ار بقـهللالر يعيفـر؟)) الال ءـأ ان اا ت ـ اىــيفرهف
الع ،تمف ااري  الترتمل ااىـيفر وـان د ـا الس مـن ااريجاءـي ،القـهلل عُـهلل ،ابـن
هشار هتال ااماير ن الامسـا هف العقـهلل اـلاأ م،ضـ،عأا خاصأـا مسـاه (توـر
()1
قهللالر يعيفر بن ابي طاا من احل شجل الحهلل ث ااماير ن اىل احل شجل).
ال ا الا ـاس صـح حجل المَعـهلل ال عريـهلل اا بـا ي المىـاف ،ال يهـف ان ـ،ل
اهلل  قهلل صاب صـسال ااغائـ عاـب ااريجاءـي عريـهلل الفاتـه )1(،مـ اخـَسمل ة
القَما ،الهلا هللل عاب ا سمه ،المن ااريك عريهلل وعي من ااعامـا انيـه وـان
كــَف ا ــسمه ،الاعــى هــلا هــ ،ااريجاءــي األالل ااــلي ا ــَق ى يعيفــر بــن ابــي
طاا  المن معه من ااماير ن.
ال لور بعض ااـت خل ان هرقـى عاـف ب ـسر ااريجاءـي ،الوـان ـهللف اـه
( )4ابن عهلل ،رين ااري  الا امه ،ج641 /4؛ الاني ر :ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.411/1
( )4ابن ا حاق ،ااىيال ،ااغا ي ،ب 441؛ ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.444/4
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/1
( )1اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب مرياق األنيوا  ،باب م،س ااريجاءي ،ج.416/1

مىاعهللال ماا جل ـري ،جل ،ني ـرأا ال ت اطـه ااـهلل ين الاإل ا ي بـاارالر ،فق ـ هرقـى
()4
تاأ ااىاعهللال.


اا مامــجل اقا ـ ف معــرالمل ة مــهلل ،التىــمب ااعــرالن اال ااعــا ن القاعــهللتما
حجُر اىل ااغرب من اا حر ن .التشَمر بااعهلل ـهلل مـن ااقـرى ة الا ي حري يفـجل المـا
ُ
ح،اــا ــــ الهــي اار ــان المــا حي ـ ذ بمــا حاا أــا ــــ الهــي تاس انيَــاج اعــي ،الة
()4

ااعمهلل ااري ،ي واني تهوهلل ااقمك اىل مكجل ال يها.

واني ـ ة اا مامــجل ح،اضــر جَايفــجل ال عامــاس مَيفرقــجل ،الق ائــى تاس ءــرتن
()1

الاءَمرس بع ،نيما الل اما.

الوـان اءــمر ق ائاــما بــين حري يفــجل ة قاعــهللتما حجــر ،الة عقربــا (بــااقرب
مــن ااع ريــجل) )1(،المــن اءــمر مــن ا ــاف مــن عمائمــا ( امــجل بــن اثــال) ة قوــجل
معرالفــجل )1(،ح ــث مري ـ توــهلل ر ااقمــك اىل قــر ل بعــهلل ا ــسمه ،ف ا ـ اهــى
مكــجل ءــيفاعجل ااــري  اكــي ع ــهلل اا ـ مف قــا ال ااقمــك ،الوــان مــن اءــمر
عمائما ه،تال بن عاي احلرييفي االي وَ اه اار ـ،ل  وَابأـا ،الوـان ة
ني،احي ي ،اخلدا ر (اخلرج) ،الوان حاومأا ة بين حري يفجل ،فكَ اـه 
ة ااىريجل ااىا جل من ااجرال ضمن من وَ اا مف من ااا،م الاألمرا  .اليـا
( )4ابن ااق ف ،ا ااعا ج .611/1
( )4ــاق،س احلمــ،ي ،معجــف اا اــهللان ،ج114/1؛ الاني ــر :ع ــهللاهلل بــن مخـ ق ،معجــف اا مامــجل،
ج.41/4
( )1ااري ااىابق ،ج.11/4
( )1اني ر :ع هللاهلل بن مخ ق ،معجف اا مامجل ،ج.114/1
( )1اني ــر :صــح ك اا بــا ي ،وَــاب ااغــا ي ،بــاب الفــهلل بــين حري يفــجل الحــهلل ث امــجل بــن اثــال،
ج 441/1ــ .441

ة ااكَاب(( :بىـف اهلل ااـرمحن ااـرح ف مـن حممـهلل

ـ،ل اهلل اىل هـ،تال بـن

عاــي ،ــسر عاــب مــن ات ـ ااــهللى ،الاعاــف ان ــين ـ مر اىل مريَمــب اخلـ
الاحلافر ،فرت اف تىاف الايعىه اأ مـا حتـ

ـهلل أ ،فامـا قـهللر عا ـه ـا ذ بـن

عمرال ااعامري بكَـاب ااـري  جَ،مأـا انيزاـه الح ـاه القـرا عا ـه ااكَـاب،
فر

ًّا الن  ،الوَ اىل ااري  ما احىن مـا تـهللع ،اا ـه الاالاـه ،الانيـا

ءاعر ق،مي الخ
الايا

مف الااعرب تماب مكانيي فايعـى اىل بعـض األمـر ات عـأ،

ا وا يـائزال الوىـاه اث،ابأـا مـن نيىـا هُجـر ،فقـهللر بـلاأ عاـب ااـري

 فــرتخله ،القــرا ااــري  وَابــه ،القــال ا ـ ،ــرتاين ـ ابجلو مــن األ ن مــا
فعا ه با ُ البا ُ ما ة هلل ه)) )4(.القهلل محى اار ااجل ( ها ذ بن عمـرال ااعـامري)،
اله ،صحابي يا ى من ممايري احل شـجل مـن ااىـامل األالائـى ،محـى اهاـه ة
()4

هجرال احل شجل الالاهلل اه هريام.

الاا الصا اار ااجل اىل ه،تال بن عاي وان عريـهلله يـى مـن ع مـا نيوـا ى
مشق ااشار ،فىرتاه عن ااري  الحهللثه بكَابه االي يا ه مـن ااـري ،
ال ه،تال عا ه ،الانيه خامل عاب ماكه فقال اه( :اـ ن ات عَـه ا ماكريـأ ،فـ ن
اخليال اأ ة ات اعه ،الانيه ااري ااعربي االي شر به ع ىـب ،الانيـه اكَـ،ب
()1
عريهللنيا ة اإلم ى حممهلل ،ل اهلل).
المن اا،اضك اصرا ه،تال عاب عهللر اإل ـسر ـف وَابـجل اار ـ،ل  اـه،
ح ـث ان اءـ اطه العـهللر ا ـسمه عــا ااـري  اىل ااـهللعا عا ـه(( :بـا ُ البــا ُ
هماْكه)) ،الهلا ما حوـى ،ف عـهلل انيوـرامل اار ـ،ل  مـن ـزالال فـَك مكـجل
((يـــا ه يل ـــى  بـــرتن هـــ،تال قـــهلل مـــاس ،فقـــال ااـــري  :امـــا ان اا مامـــجل
( )4ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.616/1
( )4اني ر :ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.14/4
( )1ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.611/1

برج ف ما ولاب هقَى بعهللي ،فقال قائى :ا
()4
،ل اهلل  :اني الاصحابأ)).

،ل اهلل من قَاه؟ فقال اـه

الح ريمــا قــهللر الفــهلل بــين حري يفــجل ة ااىــريجل ااَا ــعجل مــن ااجــرال( )4وــان معمــف
مى ـ امجل ااكــلاب ،ااــلي قــال( :ان يعــى اــي حممــهلل األمــر مــن بعــهلله ت عَــه،
القــهللمما ة بشــر وــعي مــن ق،مــه ،فرتق ــى اا ــه
ق ق بـن مشـاس ،الة ـهلل

ــ،ل اهلل  المعــه ثابـ بــن

ـ،ل اهلل  ير ـهلل ،حَـب القـ عاـب مىـ امجل ة

اصحابه .فقال" :اـ ،ـرتاَين هـله ااق عـجل مـا اع َكمـا ،الاـن تعـهللال امـر اهلل
ف أ الاـ ن ا بـرس ا عقرنيـأ اهلل ،الانيـي أل ام ااـلي ا ـ ف ـه مـا ا ـ  .الهـلا
ثاب بن ق ق

()1

أ عين" الانيورمل).

القـهلل ا تــهلل مىـ امجل المــن معــه مــن بــين حري يفــجل االاخــر عمــهلل ااــري  الا عــب
ااري ،ال ،الاص ك ىج اارياس وسمأا هرا أ ال فائهللال ف ه ،زعف انيـه قـرآن الفـح
اارياس به ،الات ع،ه عو جل اه ،حَب وـان بعدـمف قـ،ل( :وـلابه ب عـجل خـيٌ
در) )1(،ح ث عف انيـه اءـرم ة األمـر معـه ،الوَـ اىل
من صا قُ مه ُ
اهلل  وَابأا يا ف ه( :من مى امجل

،ل اهلل اىل حممهلل

ـ،ل

ـ،ل اهلل :ـسر

عا ــأ ،امــا بعــهلل ف ـ نيي قــهلل اءــرو ة األمــر معــأ ،الان اريــا نيو ـ األ ن
الاقر ل نيوـ األ ن الاكـن قر شأـا قـ،ر عَـهللالن) )1(.فـر عا ـه اار ـ،ل 
( )4ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.616/1
( )4الضـ اا بــا ي ة صــح حه ة وَــاب ااغــا ي ،بــاب الفــهلل بــين حري يفــجل ،الحــهلل ث امــجل بــن
آثال ،ج.441/1
( )1من حهلل ث الاه اا با ي ة صح حه ،وَاب ااغا ي ،باب الفهلل بـين حري يفـجل الحـهلل ث امـجل
ابن آثال ،ج.441/1
( )1اني ر :اا لي ،تا خيه ،ج.416/1
( )1اني ـر ر ـه عريـهلل :حممـهلل مح ـهلل اهلل ،اا،ثـائق ااى ا ـ جل؛ الاني ـر :ابـن ـعهلل ،اا قـاس،
ج.411/4

المما يا ف ه(( :بىف اهلل اارمحن اارح ف من حممهلل

،ل اهلل ،اىل مىـ امجل

ااكلاب :ااىسر عاب من ات ااهللى .اما بعهلل ف ن األ ن هلل  ،ثما من شـا
()4

من ع ا ه الااعاق جل اامَقل)).

اءَهللس اارُ ال ،الاعهلل مى امجل ي ،ءأا اقَال ااىامل الااجـ،ر عاـب ااهلل ريـجل،
الوــان بريــ ،حري يفــجل ة اا مامــجل ات ــاع مى ـ امجل ااكــلاب اخ ــر اارتــهلل ن عاــب
ااىامل ة ااهلل ريجل ،ح ث وان اـهلل مف يـ ل ز ـهلل عاـب ا بعـل ااـ مقاتـى،
وما وان ف مف عو جل ق ،جل فعَمف ااَجم ح،ل مى امجل الا ما اال َعهللا
اقَــال ااىــامل ،بــى مماالــجل ااهلل ريــجل نييفىــما اىــم،اجل اا،صــ،ل اا مــا ،الاــلاأ
وـان مـن االائــى او ـ،ش اار ـاجل ااـ مف يـ ل قـ ،ه [عكرمــجل بـن ابـي يمــى]
 ،فاف اق ماحأا ة م،ايمَه األالىل م [مى امجل] ،الالاأ صرفه اب ،بكـر
ااوــهلل ق  اىل مري قــجل اخــرى ،الوــان قــهلل اليــه [ءــرح ى بــن حىــريجل] مــهلل أا
اعكرمــجل فــرتمره باا ــث ة طر قــه اىل اا مامــجل الاليــه [ابــ ،بكــر] [ خااــهلل
ابن اا،ا هلل]  ،الامر [ءـرح ى] باالنيدـمار اىل [خااـهلل بـن اا،ا ـهلل] )4(،الاقـ ب
او ل من اا مامجل ،العما ه اامايرالن العا مف [اب ،حل يفجل] ال[ هلل بن اخل ـاب]
 الحيمى ا ـَمف [ ـا ] مـ،ىل ابـي حل يفـجل  ،الاألنيوـا العاـ مف [ثابـ بـن
ق ـ ق بــن ااشــماس]  ،الاــا قــرب يريــهلل ااىــامل عاــف بمــف [مى ـ امجل] فبــرج
يريــهلله اىل (عقربــا ) العىــكر بمــف ،المتكــن ااىــام،ن مــن اا،ق عــجل ب حــهللى
را ا [مىـ امجل] التقـهلل مـا بـل األ بعـل اىل ااىـَل يـسو ،ثـف القـ اااقـا مـ
مىـ امجل الق،اتــه ،الوــان مــن االائــى ااقَاــب يــى ىــمب (ااريــال بــن عرييفــ،ال)،
وــان قــهلل ا مــر اإل ــسر الااَقــب بــااري  ثــف ا تــهلل الت ـ مى ـ امجل ،ال عــف
ااريــال ان مى ـ امجل قــهلل اءــرم م ـ ااــري  ة اار ــااجل ،فكــان اءــهلل فَريــجل
( )4اني ر ر ه حت قف ،446 :عريهلل :حممهلل مح هلل اهلل ،اا،ثائق ااى ا جل.
( )4اا لي ،تا خيه ،ج.411/1

()4

ا ين حري يفجل من مى امجل نييفىه.

الاءَهلل ااقَال الايَمهلل ف ه بري ،حري يفجل ،المتكري،ا مـن فـأ بعـض ا ـراهف ة
ااىر جل األالىل ،الاهَزس صيف،مل ااىـامل ،الوـا س ان تقـ بمـف اازميـجل ،ثـف
تهللاعب ااىام،ن ااع اس ،القاتا،ا ب ىـااجل .الوـان مـن هـتال ثابـ بـن قـ ق بـن
ااشماس  حامى ا،ا األنيوا االي قال :ب ق ما ع،

انييفىكف ا معشر

ااىامل ،ااامف انيي ابـرا اا ـأ ممـا وـري هـتال عـين اهـى اا مامـجل ،الاعَـل
اا أ مما وـري هـتال عـين ااىـامل ،ثـف قاتـى حَـب قَـى ،القـال ابـ ،حل يفـجل
 :ــا اهــى ااقــرآن ريــ،ا ااقــرآن باايفعــال )4(.الاءــَهلل ااقَــال الوــان ة االاــه ة
صاو بين حري يفجل ،ثف اص ك جاالو ،ثف امر خااهلل بن اا،ا هلل ااريـاس بـرتن ميَـا الا
التك،ن وى ف جل الق،ر الحهللهف حَـب هـرى مـن ا ـن ـتتب ااريـاس ،الوـان ااقَـال
ءـهلل هللأا ،الوــان اوعــر ااريــاس حتمـسو مــن ااىــامل اهــى ااقــرآن مــن اامــاير ن
الاألنيوا  ،اوعر قَاب ااىامل مريمف ،الءـعا ااىـامل ـ،ر تام :ـا حممـهللاه،
ح ــث انيمــف حــهلل ع ،عمــهلل ب،فاتــه  .الث ـ مىـ امجل ة االل األمــر ثــف انيمــزر عريــه
ق،مــه ،القــهلل عــا [خااــهلل] [ مىـ امجل ااكــلاب] ،فعــرن عا ــه اءـ ا فدــما
مىـ امجل ،الاصــر عاــب م،اصــاجل ااقَــال ،فقاتاــه خااــهلل برييفىــه حَــب ا ااــه فمــرب
الهرب معه اصحابه ،فرو مف ااىـام،ن الاخـلالا قَاـ،ن فـ مف ،الالحـ بشـائر
ااريور اامىامل ،فقال اصحاب مى امجل اه ا ن مـا وريـ تعـهللنيا؟ فقـال :قـاتا،ا
عـــن احىـــابكف ،التريـــا الا احلهلل قـــجل! احلهلل قـــجل! ،ا اجـــرتالا اىل حهلل قـــجل اىــ امجل
مىــ ،ال الحموــريجل ،الااَجــرت مىـ امجل المعــه ـ عجل آالمل مــن قــ،اس بــين حري يفــجل اىل
تاــأ احلهلل قــجل ،الا اقــ،ا عاــب انييفىــمف الحتوــري،ا ،فاحــق بمــف ءــجعان ااىــامل
( )4اني ر :خا يفجل بن خ ال ،تا خيه ،ب 446؛ تا
( )4اا لي ،تا خيه ،ج.411/1
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المعمـف [ااـلا بــن مااـأ] اخـ ،خــا ر

ـ،ل اهلل  انيـق بــن مااـأ  ،الوــان

واأل ــهلل ة ءــجاعَه ،فامــا اى ااىــامل حــائر ن ة األ ــ،ا  ،اقىــف عا ـ مف
ااــلا ان حيماــ،ه ال اقــ،ه عاــب ااىــ ،ا حــاالل فــَك األبــ،اب اامىــامل ،الامَري ـ
اجملاههللالن عن تاأ خ،فوا عا ه مـن ان قـَحف عاـ مف الح ـهللأا ،فامـا االا اصـرا ه
ااق،ه عاب ااى ، ،فقاتى حَب متكن من فَك األبـ،اب اامىـامل .ال خـى عاـ مف
ااىـــام،ن احلهلل قـــجل الاءـــَهلل ااقَـــى ة اايفـــر قل ،المتكـــن ااىـــام،ن مـــن قَـــى
مى امجل ااكلاب ،القهلل اء م ة قَاه احهلل األنيوا م الحشي قاتى محـزال بـن
ع هللاا ا .
الاا عاـف بريـ ،حري يفـجل دقَاـه انيمزمـ،ا الاخـلتمف ـ ،مل ااىـامل .ثـف ان احـهلل
ا ــرى [خااــهلل]  مــن عمــا بــين حري يفــجل طاــ ان وــاو خااــهللأا عــن بـــين
حري يفـــجل ،الخهللعـــه بـــرتن بق ـــجل احلوـــ،ن مـــألى بااريـــال ،الان اـــف وِــر،ال عاـــب
ااىـــامل ،الوانيــ نيىـــا بـــين حري يفـــجل قـــهلل ا ىـــن ااىـــس  ،الاخـــلن

مـــرن

انييفىــمن مــن عاــب احلوــ،ن ،ف ــن ااىــام،ن ان و ــ،ش بــين حري يفــجل بق ــجل،
فوــاو تاــأ ااــزع ف خااـهللأا عــن ق،مــه ب،قـ احلــرب بشــرالل ،ثــف اوَشـ
ااىام،ن انيه ا ق ة احلو،ن اال ااريىا الاادعيفا  ،ف،ف،ا اف .اليا امـر مـن
ابي بكر ااوهلل ق  بقَى وى حمَاف من ااق،ر ،الاكريـه بعـهلل ان عاـف بمـلا
ااواك امداه.
القــهلل انيَمـ بــلاأ ال بــين حري يفــجل القَــى وــلابمف ،ثــف عــا الا بعــهلل تاــأ اىل
اإل سر )4(.الاباب بعض مريمف بس أ حىريأا ا ار اايفَ. ،
القهلل ا َشمهلل ال و ي مـن اصـحاب ااـري  ة هـله ااعروـجل ،وـان
( )4خا يفجل بن خ ال ،تا خيه ،ب 444؛ اا لي ،تا خيه ،ج.411/1

ف مف الاعـجل ممـن ءـمهللالا بـهلل أا الاحـهللأا الااشـاههلل مـ ااـري  .القـهلل باـ عـهللال
ااشــمهللا ثس ائــجل ال ــَل مــن األنيوــا الثس ائــجل مــن اامــاير ن ،اضــافجل اىل
بعض األعراب ،وما با عهللال من قَى من بين حري يفـجل عشـر ن اايفوـا )4(،الوـان
مع ف قَاب ااىامل ة اا مامجل مـن محاـجل ااقـرآن فعمـى ااىـام،ن عاـب العـه
()4

بعهلل تاأ.

القهلل توـر ان اـ ين حري يفـجل بعـهلل تاـأ ال ة ااَرتا ـ عاـب ععمـان بـن عيفـان
 القَاه الاحهللاث اايفَريجل بل ااىامل.


اا حــر ن ا ــف يــام اريــاطق بــل عمــان الاا وــرال عاــب ــاحى اا حــر ،المــن
مهللنيما اارئ ىجل هجر الي،اثـا الااق ـ الاقاـ ف األحىـا وـامسو ،المـن عمااـا
اايفــرس ـ ب المــن ااعــرب ااريــل بــن ــاالي ااع ــهللي )1(،ااــلي وــان حت ـ
ــا جل اايفــرس ،الاا حــر ن مريــاطق حدــر جل ف مــا هجــر ااهلل ريــجل ااشــم ،ال الف مــا
ق ائـــى ة ب،ا مـــا ،اضـــافجل اىل ـــكان ااـــهللن مـــن احلدـــر مـــن مـــزا عل
ال يهف ،الوان ف مف خا ذ من اجمل،س الاا م ،الااعرب المريمف نيوا ى.
القهلل ال ان اار ،ل  وَ اىل ااريـل بـن ـاالي وَابأـا قـراه عاـب اهـى
اا حر ن فرت اف بعدمف الوـره بعدـمف اإل ـسر ،فكَـ اىل اار ـ،ل  ة
تاأ فر عا ه  بكَـاب يـا ف ـه(( :بىـف اهلل ااـرمحن ااـرح ف مـن حممـهلل
،ل اهلل اىل ااريل بن االي سر عا أ ،ف نيي امحهلل اا أ اهلل ااـلي ال ااـه
( )4اا لي ،تا خيه ،ج414/1؛ ااعهمري ،اايفَ ،اإل سم جل عل ااعو ، ،ب  44ــ .446
( )4صح ك اا با ي ،باب ال ااقرآن ،ج.1/1
( )1ـاق،س احلمـ،ي ،معجــف اا اـهللان ،ج116/4؛ ااـ ست ي ،فَـ ،اا اــهللان ،ب 14؛ ابـن ــعهلل،
اا قاس ،ج.461/4

اال هـــ ،الاءـــمهلل ان ال ااـــه اال اهلل الان حممــهللأا ع ـــهلله ال ـــ،اه .امـــا بعـــهلل فـ ـ نيي
ـاي ال َ ـ

اتوِّرمِ اهلل  ف نيه من ريوك ف منا ريوك ارييفىه الانيه من

امرهف فقهلل اطاعين ،المن نيوك اف فقهلل نيوك اي ،الان ه هاي قـهلل اثريـ،ا عا ـأ
خيأا ،الانيي قهلل ءـيفعَأ ة ق،مـأ فـرتترم اامىـامل مـا ا ـام،ا عا ـه العيفـ،س
عن اهى االني،ب ،فرتق ى مـريمف الانيـأ مممـا توـاك فاـن نيعزاـأ عـن عماـأ المـن
()4

اقار عاب م ،جل اال جم ،جل فعا ه اوز جل)).

الوان حامى اار ااجل ه ،ااعس بن احلدرمي  ،التاأ ة ااىريجل ااعامريـجل
مــن ااجــرال ،القــهلل انيَشــر اإل ــسر ة اا حــر ن ،فكــان بعــض اهاــما ــهللفع،ن
()4

اازواال الاا عض اآلخر من ااريوا ى الاجمل،س هللفع،ن اوز جل.

القـــهلل اصـ ـ ح اا حـــر ن يـــز أا مـــن ااهللالاـــجل اإل ـــسم جل ة االاخـــر ااعوـــر
ااري ،ي ،القهلل بعث اار ،ل  اا ما جمم،عجل من ااـ،الال ،ني ـرأا ا،يـ ،ااعهلل ـهلل
مـــن ااقـــرى ف مـــا ،الوـــان مـــن اءـــمر الالال اا حـــر ن خـــسل ااعوـــر ااري ـــ،ي
ااوحابي اوا ـى (ااعـس بـن احلدـرمي  )1(،)القـهلل بعـث معـه اار ـ،ل 
بعض ااوحابجل مريمف اب ،هر ـرال  .القـهلل ا س ب ريـه البـل اار ـ،ل  ااعهلل ـهلل
مــن اارا ــسس ااــيت تَعاــق بشــتالن اا،ال ــجل .الوــان اار ــ،ل  عــث بعــض
اصــحابه اىل ااعــس ا حدــر اوز ــجل اايفرالضــجل عاــب اجملــ،س ة اا حــر ن اىل
ااهلل ريــجل ااريــ ،ال )1(،الوــان مــن هــتال اا عــ،ثل (ابــ ،ع ــهللال بــن اوــرا )
الا ــَمر ااعــس الاا أــا اا حــر ن ا ــار اار ــ،ل  .الااــرايك ان اار ــ،ل تــ،ة
الااعس عاب اا حر ن ،القهلل اقره اب ،بكر عاب الال َـه بعـهلل الفـاال اار ـ،ل ،
( )4ابن ااق ف ،ا ااعا  ،ج.614/1
( )4اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج.111/4
( )1االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.464/4
( )1اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب ااغا ي ،قوجل عهمان الاا حر ن ،ج.444/1

()4

وما اقره عمر بعهلل الفاال ابي بكر .

الوان ااعس بن احلدرمي ال و ي ة يما اارتهلل ن ة اا حر ن ح ـث
ا تهللس مع ف ق ائى اا حر ن بعهلل الفاال اار ،ل  القهلل ا َ اع ااعـس بَ،ي ـه
مــن ابــي بكــر ااوــهلل ق  ان قدــي عاــب ااــر ال ،ال ع ــهلل اا حــر ن اىل صـ
اإل سر مرال اخرى ،البعهلل هلا اايفَك اليه ااعس خبمق ااغريائف اىل ابـي بكـر
ااوــهلل ق ،القــهلل اقــره ااوــهلل ق عاــب اا حــر ن ط اــجل خسفَــه ،ح ــث وانيــ
اا حـــر ن تــــريعف باال ـــَقرا بق ــــجل ا ــــار ابـــي بكــــر حتـــ الال ـــجل ااعــــس بــــن
احلدرمي ،االي يرس ب ريه البل ابي بكر ااعهلل هلل من اارا سس ااـيت تَعاـق
()4

بشتالن الال جل اا حر ن.


وان اميأا عاب اطرامل ااشار مما اي بس ااعرب ،الوان مرت وا بـاارالر
()1

المقره معان من ني،احي األ ن.
ا اف الوَ اىل
فكَ اا ه

ـ،ل اهلل  ب ـسمه ،البعـث بمـهللا ا ار ـ،ل اهلل ،

،ل اهلل  وَابأا يا ف ه(( :مـن حممـهلل

ابــن عمــرال ،امــا بعــهلل فقــهلل قــهللر عا ريــا

ـ،ل اهلل اىل فـرالال

ــ،اأ الباّـ مــا ا ــا بــه الخ ــر عمــا

قـ ـ اكف الاتانيـــا ب ـــسمأ ،الان اهلل هـــهللام بمـــهللاه ان اصـــاح الاطعـ ـ اهلل
ال ،اه الاقم ااوسال الآت

اازواال ،الامر بسالو فرتع ب

ـ،اه مىـع ،بـن

( )4خا يفجل بن خ ال ،تا خيه ،ب .441
( )4ااعهمري ،اا،ال جل عاب اا اهللان ة عور اخلايفا ااراءهلل ن ،ب  11ــ 11؛ الاني ـر :بعـض تاـأ
اارا ــسس عريــهلل حممــهلل مح ــهلل اهلل ،اا،ثــائق ااى ا ـ جل ااعمــهلل ااري ــ،ي الاخلسفــجل ااراءــهللال،
ب.116
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/1

عهلل اثرييت عشرال االق جل النيشًّا ،قال :البا ماأ ااـرالر ا ـسر فـرالال فـهللعاه فقـال
اه :ا ي مناكأ ،قال :ال افا ق ن حممهلل الانيأ تعاف ان ع ىب قـهلل بشـر بـه
الاكريــأ تدــن داكــأ ،فح ىــه ثــف اخريــه فقَاــه الصــا ه)) )4(.المـ حماالاــجل
ه عن ا سمه ف نيه ث ـ عا ـه القَـى ءـم هللأا ،القـهلل قـال اب اتأـا تـهللل عاـب ث اتـه
عاب اإل سر ق ى قَاه المريما ق،اه:
ـــــــــــــــــراال ااىـــــــــــــــــامل بـــــــــــــــــرتنيين

باـــــــــــــــ ـ

()4

ـــــــــــــاف اربـــــــــــــي اع مـــــــــــــي البريـــــــــــــانيي

الاعى اقَاه ال أا ة حتر أ زالال متتجل م ا اب اخرى )1(،القـهلل عـرمل بعـهلل
تاــأ اليــ ،عــهلل مــن يــلار ثــابَل عاــب اإل ــسر افعــ،ا عــن ح ــجل بــن خا يفــجل
ااكاـ حــل تعرضـ قافاَـه ا

ــا ال مــن بعــض ااق ائـى )1(،اليــا انيــه اهــهللى
()1

ار ،ل اهلل  فر أا ق ى قَاه من ق ى اارالر.


تق عهمان ة اوري،ب ااشرقي من اوز رال ااعرب جل ،عــــاب ـاحى اخلاـ ا
ااعربي الحبـر ااعـرب (خاـ ا عهمـان) ،الحـهللال ها ة ااعوـر ااري ـ،ي قر ـجل مـن
احلـــهللال احلـــــــ اا جل ااعرالفـــجل اعمـــان ااعاصـــرال )6(،التَوـــى حبدرمـــــــ،س مـــن
( )4ابن عهلل ،اا قاس ،ج414/4؛ ابن او ،ي ،الفا اا،فا  ،ج.114/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/1
( )1اني ر :عاي ااعَ،ر ،زالال متتجل ،ب .441
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج644/1؛ الاني ر . :عاي ااعَ،ر ،قربجل متتجل ،ب.44
( )1ابن عهلل ،اا قاس ،ج114/4؛ الابن هلل اارياس ،ع ـ،ن األثـر ،ج144/4؛ الفـا الق محـا ال،
ااعسقاس اإل سم جل ااريوراني جل ،ب .414
( )6اق،س احلمـ،ي ،معجـف اا اـهللان ،ج414/1؛ الاني ـر :ع ـهللااريعف ع هللاحلم ـهلل ـا ان ،تـا
عمان الاخلا ا ة صهلل اإل سر ،ب .41

ااغــرب ،الدري قــجل اا حــر ن مــن ااشــمال ،تشــَمر بز اعــجل ااريب ــى الانيَايمــا
احل ،انيي اا،في ،العــسقاتما ااَجا جل اا حر جل م ااريهلل ال يهـا .وانيـ بمـا
الاــ جل ت،ا ثما آل اواريهللي العاصمَما صهحــا  ،الاءـمر ق ائامـــا األ  ،المـريمف
ااا،م.
الواني اا،ثري جل تى ،ة عمان وغيها مـن بـس ااعـرب ،مـ اليـ ،افـرا
مــن اجملــ،س ،الافــرا مــن ااريوــا ى ال تــرتثي ــلور اــف ،القــهلل الصــا اخ ــا
اإل ــسر م كــرال اىل عمــان( )4حبكــف احَكاومــا بق ائــى ااعــرب ،ــ،ا ة
اا حر ن ار ة اا من الحدرم،س ،البعـهلل عـ ،ال اار ـ،ل  مـن عهمملـرال ااقدـا
ة ااىــريجل ااىــابعجل مــن ااجــرال وَ ـ وَابأــا اىل ي يفــر الع ــا ابــين اواريــهللي
ـهللع،هما ف ـه اىل اإل ـسر البععـه مـ عمـرال بـن ااعـاب )4(،اليـا ة ااكَــاب:
((بىــف اهلل ااــرمحن ااــرح ف مــن حممــهلل بــن ع ــهللاهلل اىل ي يفــر الع ــهلل ابـــين
اواريهللي سر عاب من ات ااهللى امـا بعـهلل؛ فـ نيي ا ع،ومـا بهللعا ـجل اإل ـسر
ا ــاما تىــاما فـ نيي ــ،ل اهلل اىل ااريــاس وافــجل ألنيــل مــن وــان ح ًّــا الحيــق
ااق،ل عاب ااكـافر ن ،ف نيكمـا ان اقر متـا باإل ـسر الا َكمـا ،الان اب َمـا
ان تقــرا باإل ــسر فــ ن ماككمــا ائــى عريكمــا الخ اــي حتــى بىــاحَكما
()1
الت مر ني ،تي عاب ماككما)).
ال قـ عمــرال بــن ااعــاب  الصــ،اه اىل عمــان الو يف ــجل مقاباَــه اااكــل
المـا ا ب ريــه الب ريممــا ف قـ،ل( :قــال عمــرال فامــا قـهللم عهمــان عمــهللس اىل ع ــهلل
( )4ع هللااريعف ع هللاحلم هلل ا ان ،تا عمان الاخلا ا ة صهلل اإل سر ،ب .46
( )4هريااأ آ ا جَايفجل ح،ل بعث عمرال ريك بعدما ااىريجل ااعامريـجل اال يهـا؛ اني ـر :ع ـهللااريعف
ع هللاحلم هلل ا ان ،تا عمان الاخلا ا ة صهلل اإل سر ،ب .41
( )1ابـــن ااقـــ ف ،ا ااعـــا  ،ج611/1؛ الاني ـــر :ر ـــه عريـــهلل :حممـــهلل مح ـــهلل اهلل ،اا،ثـــائق
ااى ا جل ااعمهلل ااري ،ي الاخلسفجل ااراءهللال ،ب .416

الوان احاـف ااـريال الا ـمامما خهاقوـا فقاـ  :انيـي ـ،ل ـ،ل اهلل  اا ـأ
الاىل اخ أ فقال :اخي ااقهللر عاي ،بااىن الاااأ ،الانيا االصاأ اا ـه حَـب قـرا
وَابـــأ ،فمكعــ ا امأـــا ب ابـــه ثـــف انيـــه عـــانيي فـــهللخا عا ـــه فـــهللفع اا ـــه
ااكَاب جَ،مأا فيفض خامته ،القراه حَب انيَمب اىل آخره ثـف فعـه اىل اخ ـه
فقــراه اال انيــي ا ـ ُ اخــاه ا ق مريــه فقــال :عــين ــ،مي هــلا الا يـ ااــي ـهللأا،
فامــا وــان ااغــهلل يعـ اا ــه فقــال :انيــي فكــرس ف مــا عــ،تين اا ــه فـ تا انيــا
اضع ااعرب ان مُاك ه يسو ما ة هللي قاـ  :فـ نيي خـا ج ـهللأا ،فامـا ا قـن
دبريــي اص ـ ك فرت ــى ااــي فــهللخا عا ــه ،فرتيــاب اىل اإل ــسر هــ ،الاخــ،ه
ال عأــا ،الُصُ ـ ،هللقوا بــااري  الخا ــا ب ـ ينُ البــل ااوــهللقجل ،البــل احلكــف ف مــا
ب ــريمف ،الوانيــا اــي ع،نيأــا عاــب مــن خــاايفين فرتخــلس ااوــهللقجل مــن ا ري ــائمف
()4
فر تما ة فقرائمف).
ال مــر ان هريــام حــ،ا أا طــ ،سو ا بــل عمــرال بــن ااعــاب البــل اااكــل،
تروز ح،ل م،ق ااا،م اآلخر ن من ـائى اار ـ،ل  المـن ع،تـه ،العـن
ق،مه قر ل الما حوى مـريمف ،ح ـث اخـلهف عمـرال ب ـسر ااريجاءـي الق ،اـه
ااهللع،ال ،العن م،قـ هرقـى مـن ا ـسر ااريجاءـي ،ومـا ا س ب ـريمف مرياقشـجل
ح،ل ااوهللقجل الفرائض اازواال المن ىَحقما ،الي،هر ع،ال اار ،ل .
الباا اقَري اااكان باإل سر التروـا عمـرال بـن ااعـاب ـت ي مممَـه ة
اازوـاال ،برتخـلها مـن األ ري ـا ال هـا عاـب اايفقـرا  ،بق ـجل ح ـاال اار ـ،ل .
ال مــر انيــه وــان شــا وه ة ااممــجل ابــ ،ــهلل األنيوــا ي )4(،ح ــث ــاهف ة
تعا ف اارياس ااقـرآن ال ـريجل ـ،ل اهلل  ،ومـا وـان ااعـس بـن احلدـرمي
( )4ابن عهلل ،اا قاس ،ج.461 ،464/4
( )4اا ـ ست ي ،فَــ ،اا اــهللان ،ب 11؛ الاني ــر :ع ــهللااريعف ع هللاحلم ــهلل ــا ان ،تــا عمــان
الاخلاــ ا ة صــهلل اإل ــسر ،ب 14؛ الابــ ،ــهلل هــ ،ثابــ األنيوــا ي الااــهلل ــهلل بــن ثابــ
األنيوا ي ،االي ال ااقرآن؛ ابن حجر ،اإلصابجل ج.411/4

امي اا حر ن نيـ،ع مـن ااعسقـجل بـ عض األعمـال ة عمـان )4(،القـهلل ا ـَمر ع ـا
الي يفر عاب مهاأ عمان ،بق جل ح اال اار ،ل .
ال ة عمان بعهلل الفاال اار ،ل  متكن اب ،بكر ااوـهلل ق 
الحهللث
دىاعهللال ي يفر الع ا ماكـي عمـان مـن ااَوـهللي اـا ،بعـهلل معـا م مَعـهلل ال
قا هــا حل يفــجل بــن حموــن العكرمــجل بــن ابــي يمــى ة نيــ،احي هبــا )4(،القابــى
عهلل من اهى عهمـان ابـا بكـر ااوـهلل ق  ة بهللا ـجل خسفَـه مت ـهلل ن ثـابَل
عاـب اإل ــسر فــرتثين عاـ مف العاــب ث ــاتمف ــف اضـ راب األحــ،ال بعــهلل الفــــاال
اار ـــ،ل  )1(.الوـــان اق ائاـــما ال ممـــــف ة اايفَـــ ،اإل ـــسم جل ة عوـــر
ااراءهلل ن الخو،صأا ة ااعراق الفا س.

وــان احلــا ث ام ـيأا عاــب نيــ،احي اا اقــا مــن ا ن ااشــار البعــض نيــ،احي
مشق )1(.الوان تابعأا اارالر مَعو أا ااريوراني جل.
القهلل وَ اـه ـ،ل اهلل  ـااجل يـا ف مـا(( :بىـف اهلل ااـرمحن ااـرح ف
من حممهلل ،ل اهلل اىل احلا ث بن ابي مشر ـسر عاـب مـن ات ـ ااـهللى الآمـن
بــاهلل الصــهللق الانيـــي ا عــ،م اىل ان تـــتمن بــاهلل الحـــهلله ال ءــر أ اـــه قــب اـــأ
ماكأ)) )1(.القهلل د احلا ث ،ال مب اار ااجل .الوـان حامـى اار ـااجل ءـجاع
( )4ااعهمري ،اا،ال جل عاب اا اهللان ة عور اخلايفا ااراءهلل ن ،ب .16
( )4خا يفجل بن خ ال ،تا خيـه ،ب 11؛ ااـ ست ي ،فَـ ،اا اـهللان ،ب 11؛ ال هبـا :مهلل ريـجل عماني ـجل
بما ،ق من ا ،اق ااعرب ااشم ،ال ة ااعوـر اوـاهاي؛ ـاق،س احلمـ،ي ،معجـف اا اـهللان،
ج.111/4
( )1اا لي ،تا خيه ،ج.461 ،464/1
( )1فا الق محا ال ،ااعسقاس اإل سم جل ااريوراني جل ة ااعمهلل ااري ،ي ،ب .11
( )1ابـــن ـــعهلل ،اا قـــاس ،ج164/4؛ ابـــن ااقــ ف ،ا ااعـــا  ،ج611/1؛ ابـــن وـــعي ،اا هللا ـــجل
الااريما جل ،ج.161/1

ابن اله األ هللي )4(،الهـهلل الت،عـهلل الوَـ اىل ق وـر ىـَرتتن ة ااجـ،ر عاـب
()4
اار ،ل  ة ااهلل ريجل ،فريماه عن تاأ القال ال تُىِرمل اا ه الااْهه عريه.


وـــان ي اـــجل بـــن األ مـــف آخـــر ماـــ،م ااغىا ـــريجل ااشـــم ،ن ة ااشـــار ق ـــى
اإل ــسر )1(.الوــاني،ا مقوــهلل ااعــرب الءــعرائمف ة اواها ــجل التــرب مف بــاألالس
الاخلز ج الءائا قرملبب ،ـزال هف حىـان بـن ثابـ ال ـيه مـن ءـعرا عـرب ق ـى
اإل سر ف مهللح،نيمف ال رياا،ن من ع ا اهف.
الوــاني،ا ت عأــا ااــرالر ،اال انيمــف مياكـــ،ن نيوــا ى ااعــرب ة ااشــار ،القـــهلل
وَـــ اار ـــ،ل  وَ أـــا اىل ي اـــجل بـــن األ مـــف ماـــأ ىـــان ـــهللع،ه ااـــي
()1
اإل سر.
القهلل محى اار ااجل ءجاع بن اله األ هللي ،الوان عرمل صاجل ااريىـ بـل
األنيوا الااغىا ريجل ،ال ا حـ،ا بـل ءـجاع الي اـجل يـا ف ـه( :ان ءـجاعأا قـال
اــه :ــا ي اــجل ان ق،مــأ نيقاــ،ا هــلا ااــري مــن ا ه اىل ا هــف ــــ عــين األنيوــا ــــ
فــيالاله المريعــ،ه النيوــراله ،الان هــلا ااــهلل ن ااــلي اني ـ عا ــه ا ـ ق بــهلل ن آبائــأ
الاكريــأ ماكــ ااشــار اليــاال س ااــرالر ،الاــ ،يــاال س وىــرى نيــ بــهلل ن
اايفرس ،ف ن ا ام اطاعَأ ااشـار الهابَـأ ااـرالر الان

يفعاـ،ا وانيـ اـف

ااــهللني ا الواني ـ اــأ اآلخــرال ،القــهلل وري ـ ا ــَ هللا ااىــايهلل بــاا  ،الاألتان

( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج641/1؛ الابن حجر ،اإلصابجل ،ج.411/4
( )4احلا  ،ااىيال احلا جل ،ج.146/1
( )1ابن ح  ،احملل ،ب .114
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج641/1؛ ابـن ـعهلل ،اا قـاس ااكـلى ،ج461/1؛ ااوـاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.111/44

باارياق،س ،الاومُ ُ بااشـعانيل )4(،الوـان مـا عريـهلل اهلل خـي الابقـب .قـال ي اـجل:
انيي الاهلل ا ،س ان ااريـاس ايَمعـ،ا عاـب هـلا ااـري ايَمـاعمف عاـب مـن خاـق
ااىم،اس الاأل ن ،القهلل رنيي ايَماع ق،مي اه ،القهلل عـانيي ق وـر اىل قَـال
اصحابه ،ر متتجل فرتب

()4

عا ه ،الاكين اى ا ى حقًّا الال باطسو ال رتني ر).

الا ق الاضحأا ا سمه من ااري  ،الاكن من اا،اضك اليـ ،فِمملـ ٍف اهلل ـه
باإل سر الحم جل مريه اا يـا بـه ااـري  ،الان عاـن ا ـسمه ،القـهلل ءـا م
ق،مه ة معروجل اايم،م م اارالر الق ى انيه وان معمف( )1ة ااقَال.
القهلل ا مر اإل س ُر القهللر ااهلل ريجل مـن عمـر بـن اخل ـاب  المعـه عـهلل مـن
فر ان ق،مـه ،ال خا،هـا ة ه ـجل ال ريـجل الفَـجل ااري ـر )1(،القـهلل هـر ،عمـر بقـهللالر
ي اــجل المــن معــه مىــامل ،القــهلل القع ـ حا ثــجل ا س اىل تــه الفــرا ه اىل ااــرالر
(تاــأ انيــه ُالطِ ـ ُ ا يــى مــن مز ريــجل بهللمشــق ،فا مــه تاــأ اازنيــي ،فهللفعــه
اصحاب ي اجل اىل ابي ع هللال فقاا،ا :هلا ا ـف ي اـجل .قـال ابـ ،ع ـهللال :ف ا مـه
ي اجل .فقاا،ا :اِالُما هقَى؟ قال :ال! قاا،ا :فما تق هلله؟ قال :ال ،امنـا امـر اهلل
بااقِ . ُ،فقال ي اجل :اترالن انيـي ياعـى اليمـي بـهللالو ا،يـه مـا نيي يـا مـن نياح ـجل
ااهلل ريــجل؟ ب ـ ق ااــهلل ن هــلا .ثــف ا تــهلل نيوــراني ًّا ،الترحــى برتهاــه حَــب خــى ا ن
اارالر ،ف اـ تاـأ عمـر فشـق عا ـه القـال حلىـان :ان صـهلل قأ ي اـجل ا تـهلل عـن
اإل سر .فقـال :انيـا هلل الانيـا اا ـه ايعـ،ن .ثـف قـال :الاِـفُ؟ قـال :ا مـه يـى مـن
مز ريجل .فقال :الحق اه ،فقار اا ه عمر بااهلل ال فدربه.
( )4قال ااريى اءعث ااـراس :اي ثـائر ااـراس ـ ااري ـر قا ـى ااري افـجل الاا ت ـ الاعاـه ا ا
ااري افــجل الااغىــى ا ــ،ر اومعــجل ،الاني ــر :اازب ــهللي ،تــاج ااعــرالس ،ج411/1؛ الاوــ،هري،
ااوحا  ،ج.4411/1
( )4احلا  ،ااىيال احلا جل ،ج.146/1
( )1اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب 411؛ ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج.61/1
( )1اني ر :ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج .61/1

الق ى ان عمر اـا باغـه ا ـسر ي اـجل فـر ب ـسمه ،ثـف بعـث ىـَهللع ه اـياه
بااهلل ريــجل .الق ــى :بــى ا ــَرتتنيه ي اــجل ة ااقــهللالر عا ــه فــرتتن اــه ،فروـ ة خاــق
وعي من ق،مه .ق ى :م جل المخىل او أا .فاما اف عاب عمر حـ بـه عمـر
الا نيــب جماىــه ،الءــمهلل احلــا مــ عمــر ة هــله ااىــريجل ،ف ريمــا هــ ،ــ،مل
بااكع جل ات ُالطِ ُ ا ا ه يى من بين فزا ال فااى ،فرف ي اجل هلله فمشـف انيـ
تاأ ااريى .فا َعهللى عا ه اايفزا ي اىل عمر المعه خاق وعي من بين فـزا ال،
فا َحدـــره عمـــر فـــاع مل ي اـــجل .فقـــال اـــه عمـــرِ :اقِهللملتهــهه مريـــأ (اي قدــ ه
باقَواصــه مريــأ)؟ فقــال :و ـ  ،الانيــا ماــأ الهــ ،هــ،قِجل؟ فقــال :ان اإل ــسر
العأ الا اه ،فاى تيفداه اال بااَق،ى .فقال ي اجل :قهلل وري ا ن ان اوـ،ن
ة اإل ــسر اعــز مــين ة اواها ــجل .فقــال عمــر :ع هــلا عريــأ ،ف نيــأ ان
ترنُ ااريى اقهللته مريأ .فقال :اتأا اتريور .فقال :ان تريورسُ ضرب عريقأ.
فاما اى احلهلل ،قال :رتني ر ة امري هله ااا اجل ،فانيورمل من عريـهلل عمـر،
فاما ا اف ااا ى وـ ة ق،مـه المـن اطاعـه ،فىـا اىل ااشـار ثـف خـى بـس
اارالر ،ال خى عاـب هرقـى ة مهلل ريـجل ااقىـ ري ري جل ،فرحـ بـه هرقـى الاق عـه
بس أا وعيال ،الايرى عا ه ا اقوـا يز اـجل ،الاهـهللى اا ـه هـهللا ا ال اـجل ،اليعاـه
من مسا ه ،فمكث عريهلله هرأا.
ثف ان عمـر وَـ وَابأـا اىل هرقـى مـ يـى قـال اـه :يعامـجل بـن مىـاحق
ااكريانيي.
فاما با هرقىُ وَابه عمر بن اخل اب قال اه هرقى :هى اق ـ ابـن عمـأ
ي اجل؟
قال :ال!
قال :فاا ِقهمل ،فلور ايَماعه به المـا هـ ،ف ـه مـن ااريعمـجل الااىـرال الاحل ـ،
ااــهللني ،ي ،ة ا ا ــه الفرءــه الجماىــه الط ــه الي،ا ــه ،ح،اا ــه احلىــان مــن

اخلــهللر الااق ــان ،الم عمــه الءــرابه ال ــرال ه ،ال ا ه ااــيت تعــ،ن بمــا عــن ا
اإل سر.
التور انيه عاه اىل اإل سر الااع ،اىل ااشار فقال :ابعهللُ ما وان مين مـن
اال تهللا ؟
فقــال :نيعــف! ان األءــعث بــن قـ ق ا تــهلل القاتاــمف بااىـ ،مل ،ثــف اــا يـ اىل
احلــق ق اــه مريــه ال اليــه ااوــهلل ق برتخَــه ار فــرالال .قــال :فــااَمب عريــه باا عــار
الااشــراب ،العــرن عا ــه اخلمــر فــرتبب عا ــه ،الءــرب ي اــجل مــن اخلمــر ء ـ أا
وعيأا حَب كر ،ثف امر ي،ا ه ااغري اس فغري ،ريـه بااع ـهللان مـن قـ،ل حىـان
ميهلل بين عمه من ىان ،الااشعر ة الااهلل ي اجل:
هلل ُ ن عِوـــــــــــــــــــــــــــابجلس نيا ُمملَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمهفمل
جاّـــــــــــــ ـ ُق ة اازمـــــــــــــــــــــان األاللُ
،مأـــــــــــــــا ِب ِ
ييفْريُـــــــــــ ـ ِجل حـــــــــــــ،ل قـــــــــــــل اب ـــــــــــــــــــــمُفه
االال ه ُ
قــــــــل ابــــــــن ما ـــــــجلِ ااكــــــــر فُ اايفْدــــــــــِىُ
قال :فرتعج ه ق،ان تاأ.
ثف قال :هلا ءعر حىان بن ثاب األنيوا ي ف ريا الة ماكريا.
ثف قال اي :و

حااه؟ قا  :تروَه ضر رأا ء بأا و يأا.

ثف قال ان :اطربريين ،فانيهللفعن غريل حلىان ا دأا:
اــــــــــــــن ااــــــــــــــهلل ا االحشــــــــــــ ـ مل دُعــــــــــــــــــ ــُان
بـــــــــــل اعـــــــــــس اايمـــــــــــ،مِ فااوــــــــــــــــمُانُ
فااقر ـــــــــــــاسِ مـــــــــــــن سمـــــــــــــق فهللا ـــــــــــــــا
فكىــــــــــــــا اقوــــــــــــــ ،ااــــــــــــــــــــــــــهللالانيي

فقيفـــــــــــــا يا ـــــــــــ ـفٍ فرتال ـــــــــــــجل ااوــــــــــــــــــــيفر
مغريـــــــــــــــــب ق ائـــــــــــــــ ـىٍ الهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ثــف قــال :هــلا البــن اايفر عــجل حىــان بــن ثاب ـ ف ريــا الة ماكريــا الة مريا اريــا
برتوريامل ،طجل مشق.
قال :ثف ك ط ،سو ،ثف قال ان :بك ريين ،ف،ضعن ع ـهللانيمن النيكىـن
ال من القان:
تريوـــــــــرس األءـــــــــرامل مـــــــــن عـــــــــا ا مـــــــ ـجلس
المـــــا وـــــان ف مـــــا اـــــ ،صُــــ ُرملسه اـــــا ضـــــر مل
تكـــــــــــرييفين ف مـــــــــــا اااـــــــــــــــــــــجاج اللـــــــــــ،ال
ال ِبعملـــــ ـ ه بمـــــــا ااعـــــ ـلُ ااوـــــــح حجلِ بـــــــااعُ ،مل
ف ــــــــــا ا ـــــــــ امــــــــــي

تاــــــــــــــهللنيي الا ــــــــــَين

يعـــــ ـ ه اىل ااقـــــــ،ل ااـــــــلي قااـــــــه عمـــــ ـرمل
ال ــــــــــا ا ــــــــــَين ا عــــــــــب اابــــــــــان بقيفــــــــــــرالس
درمل
الوريــــــ ا ـــــ ـيأا ة ب عـــــ ـجلِ اال مـــــــــــــــ ــه ُ
ال ــــــــا ا ــــــ ـ اــــــــي بااشــــــــار ا نيــــــــب مع شــــــ ـجلس
ايــــــااق قــــــ،مي تاهـــــ ُ ااىــــــم الاا وُـــــرمل
ا ــــــــن دــــــــا انيــــــــ،ا بــــــــه مــــــــن ءر ـــــــــــــــــعجلس
القــــهلل وــــل ااعــــ ،ااكــ ـ ي عاــــب ااــــــــهللبرمل
قال :ف،ض هلله عاب اليمه ف كب ،حَب بى حل َه بهللم،عه البك ـ معـه،
ثف ا َهللعب خبمىمائجل ريا هرقا ـجل فقـال :خـل هـله فرتالصـاما اىل حىـان بـن
ثاب  ،اليا برتخرى فقال :خل هله اأ.

()4

فقا  :ال حايجل اي ف ما الال اق ى مريأ ءـ أا القـهلل ا تـهلل س عـن اإل ـسر)،

الاعى هله ااقوجل اايت مرس معريا ف ما ءي من اا ،ل ــ الحمى ني ر ـــ اال ان ة
ي ُاـجل ااـلي آثـر ااـهللني ا عاـب اآلخـرال
ا را ها فائـهللال اعرفـجل مـا الصـا اا ـه حـال ُ
عاب مريما هرقى.


ربي خا ا ااعق جل من نياح جل فاىـ ل )4(،الهـ ،مكـان م ريـا

ا اجل م ريا ق

ا سس ة فاى ل احملَاجل ،الواني باهللال حدر جل ق ريما خا ذ مـن ااىـكان
ح ُريــ ِجل بـــن بــجل الهــ ،مــن عمــا ااريوـــا ى ة
اا مــ ،الااريوــا ى ،ال َــزعممف ه ُ
ااري قجل.
الح ريمــا الصــى اار ــ،ل  اىل ت ــ،م اثريــا

زالتمــا اخَــا الف ـهللأا بعــعمف اىل

ا اــجل ،بر ــااجل اىل ع ممــا هحُريُ ـجلِ ب ـن بــجل اليــا ة اار ــااجل اا،يمــجل اا ــه الاىل
عمــا ا اــجل ((اىل هحُريُ ـجلِ بــن بــجل ال ــرالاس اهــى ا اــجل ِ ـافٌ انيــَف ،ف ـ نيي امحــهلل
اا كف اهلل االي ال ااه اال ه ،ف نيي

اون ألقاتاكف حَب اوَ اا كف،

فرت ـــاِ ملف اال اعـــذِ اوز ــــجل ،الاطـــ اهلل ال ــــ،اه ال ه هـــى

ــــ،اه ،الاوــــرممف

ق ـهللأا وىـ،ال حىــريجل،
الاوىـمف وىـ،ال حىـريجل ــي وىـ،ال ااغـزا  ،الاوـ ُ
فمممـا ضـ

ه هـاي فـ نيي قـهلل ضـ

القـهلل عاـف اوز ـجل ،فـ ن ا

ان ــرتمن

اال الاا حر فـرتط اهلل ال ـ،اه الميريـ عـريكف وـى حـق وـان ااعـرب الااعجـف
اال حــق اهلل الحــق
حَب اقاتاكف ،فرت

ــ،اه ،الانيــأ ان

تمــف ال ترضــمف ال آخــل مــريكف ءـ أا

ااوـغي الاقَـى ااكـ ي فـ نيي

ـ،ل اهلل بـاحلق ا مـن

( )4اني ر :ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج61 /1ــ  ،66ح،ا ث ريجل 11هـ (بَورمل).
( )4ــاق،س احلمــ،ي ،معجــف اا اــهللان ،ج414/4؛ احلمــيي ،ااــرالن ااع ــا ة خــل األق ــا ،
ب.14

بــاهلل الوَ ــه ال ــاه البااى ـ ك ابــن مــر ف انيــه وامــجل اهلل ،الانيــي ا مــن بــه انيــه
ــ،ل اهلل الائ ـ ق ــى ان ميىــكف ااشــر ،ف ـ نيي قــهلل االص ـ

ــاي بكــف،

الاعذ حرماجل ثسثجل اال ق ءعيأا ،الان حرماجل ءـيف اكـف الانيـي اـ،ال اهلل التاـأ
ا ا اكف ء أا حَب ترى او ل ،الانيكف ان اطعَف
يــا الحممــهلل المــن كــ،ن مريــه الان

اي ف ن اهلل اكـف

ــاي ءــرح ى الابــي الحرماــجل الحر ــث بــن

هلل اا ائي ف نيمف ممما قاض،م عا ـه فقـهلل ضـ َه ،الان اكـف تمـجل اهلل التمـجل
ـــ،ل اهلل ،الااىـــسر عاـ ـ كف ان اطعـــَف اليمـــزالا اهـــى مقريـــا( )4اىل

حممـــهلل

()4

ا ضمف)).

القــهلل وــان هــلا اخل ــاب ف ــه امــان الاضــك أل اــجل الاهاــما حــال ــ،ا تاــأ،
الف ــه تمهلل ــهلل صــر ك اــف الاَجــا تمف اال ــجل الاا حر ــجل حــال عو ـ انيمف ،ح ــث
واني مهلل ريَمف ماَقـب ااىـيفن مـن ااـ من ال يهـا الحم ـجل اا،صـ،ل اىل ااشـار
فبشي هحُريُجلِ من ااع،اق  ،القهللر اىل ،ل اهلل  ة ت ،م المعه الاعـجل مـن
ح ُريـ ِجل اـ ق مسبـق
اه ى ااشار المن اا من المن ـ ا ال اا حـر القـا ه ،الوـان ه ُ
()1
ااريوا ى الف ما صا ان من ته ال يها.
القهلل ا َق اه اار ،ل  المن معه ،العقهلل معـه معاهـهللال وـان ف مـا نيـ عاـب
امـان ااىــيفن .الهـلا عــين العــي اار ـ،ل  باحلروــجل الااَجـا ال اا حر ــجل الاهم ــجل
ترتم ريما.
القهلل يا ة ني

ااعاههللال(( :بىف اهلل ااـرمحن ااـرح ف هـله امريـجل مـن اهلل،

( ) 4مقريا :قر جل بااقرب من ا اه وـان ق ريمـا مـ ، ،اا كـري ،معجـف مـا ا ـَعجف ،ج441/4؛
ال ــاق،س احلمــ،ي ،معجــف اا اــهللان ،ج414/4؛ (الت،يــهلل حاا أــا قر ــجل قــرب حقــى مشــال ــرب
ااماكجل ،تىمب بملا اال ف).
( )4ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج.411 ،411/4
( )1ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج414/4؛ اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج.4414/1

،ل اهلل ا حريجل بن بجل الاهـى ا اـجل ،اىـيفريمف ال ـ ا تمف ة ااـل
الحممهلل ااري
الاا حر اف تمجل اهلل التمجل حممهلل ،ل اهلل ،الان وان معمف من اهى ااشـار،
الاهى اا من ،الاهـى اا حـر ،المـن احـهللث حـهللثأا ف نيـه ال حيـ،ل مااـه الن نييفىـه.
الانيـه ط ــجل اـن اخــله مـن ااريــاس الانيـه ال حيــى ان ميريعـ،ا مــا ر النيـه الال طر قوــا
ر هللالنيه من بر اال حبر .هلا وَاب يم ف بن ااوا الءرح ى بن حىريجل بـ تن
()4
،ل اهلل)).
وــان الاض ـحأا ار ــ،ل اهلل اهم ــجل تــرتمل اا ــرق اا حر ــجل الاال ــجل ألهاــما،
الوان حر وأا عاب اع ا تاأ األمان ان ىـَحقه مـن ااَجـا  ،الهـلا الاضـك
ة ااعاههللال اايت ق تورها.
واني ـ اار ــائى اابَايفــجل حتق قوــا الاقع ًّــا العما ًّــا اعاا ــجل اار ــااجل ،اليمــهلل
اار ــ،ل  ة ت ا غمــا الاهَمامــه بــرتح،ال اا شــر جل العــا العامــجل ااريــاس م ـ
خاصــــَمف ،ح ــــث وــــان حيــــل هــــتال اازعمــــا ان حي،اــــ،ا بــــل عا ــــاهف
المىَدعيف مف البل مساعمف اهللع،ال بمف المن ا اه اهلل اا مف.
وانيـ ـ هـــله اار ـــائى اوـــل ا ـــى عاـــب حـــرب اار ـــ،ل  عاـــب ا ا
اار ـــااجل ،الان ااىـــسر الااـــهللع،ال باحلىـــريب هـــي األ ـــاس األالل ااـــهللع،ال ،الان
عاالى انيَشا اإل سر بااى ال صحجل اا عاب اإلطسق.
ومـــا االضـــح هـــله اار ـــائى المـــا ت عمـــا مـــن احـــهللاث اهَمـــار عمـــا
ااريوــراني جل الق،ا هــا ،العاــب ا ــمف هرقــى ،بــهللع،ال اار ــ،ل  ،المعــرفَمف
بري ،تـــه الصـــهللقه ،التري ـــتهف بانيَشـــا ــــن اإل ـــسر عاـــب حىـــاب ا اضـــ مف
المرياطقمف ال انياتمف ،الهلا ما حهللث ة مـانيمف ال االه بـرتع ريمف ـ،ا هرقـى ار
ااق،قق ار وىرى ال يه.
( )4ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج411/4؛ اب ،ع هلل ااقا ف بن سر ،األم،ال ،ب .411

ومــــا تــــهللل اار ــــائى عاــــب اميــــان اار ــــ،ل  بريوــــر اهلل اهلل ريــــه ــــف
اإلمكانياس اا ىـ جل عريـهلله الضـع امَـه بااقـا ق ااا ـجل ،الحتقـق العـهلل اهلل
ار ،اه .
ومـــا انيـــه  اخَـــا حلمـــى اار ـــائى اقـــهلل ااريـــاس عاـــب حتق ـــق اهـــهللافما
الاا،ص،ل ان ا ا اا ـه ،الااقـهلل ال عاـب ااَباطـ معـه ،المعرفـجل ط عـجل العقائـهلل
اجملَمعاس اايت اليم،ا اىل عمائما ،وما حتا،ا بااشـجاعجل الااوـل الاحلكمـجل،
القـــهلل وـــان ة ا ـــا،ب ـــائاه  اخَوـــا الالضـــ ،الحتق ـــق اامـــهللمل مريمـــا،
الا َشــما باآل ـــاس ااقرآني ــجل اا،يمـــجل اا ــه  الاىل عامـــجل ااريــاس ،خو،صأـــا ة
حهلل عه م عما ااريوراني جل ،وما وان هوهلل ها باا ىـماجل ،ال توـهلل ف مـا عاـب
ع ا ال اهلل الحهللال ال ءر أ اه.
القــهلل عــرمل  ان اااــ،م ال ق اــ،ن وَابأــا اال خبــَف ،فوــاد خامتوــا ــت ي
ااممــجل الف ــه ا ب م ـ اهلل ح ــث يعــى ايفــظ اوساــجل ة ااى ـ ر األالل الوامــجل
،ل ة ااى ر ااعانيي الحممهلل ة ااى ر ااعااث بملا ااشكى:
الله
رسول
محمد

الى انيق بن مااأ  قال :اـا ا ا ااـري  ان كَـ وَابأـا اىل ااـرالر
ق ــى اــه انيمــف ال قــراالن وَا أبــا اال ان كــ،ن جَ ،أمــا فا ــل ب دــجل ة ــهلله
()4
النيقل ف ه (حممهلل ،ل اهلل).
القهلل خري هـله اار ـائى باإل ـسر خـا ج بـس ااعـرب ااشـع،ب األعجم ـجل
اابَايفجل.
( ) 4صـــح ك اا بـــا ي ،وَـــاب اومـــا الااىـــي ،بـــاب عـــ،ال اا مـــ ،الااريوـــا ى ،ج411/1؛
اا ست ي ،فَ ،اا اهللان ،ب 111؛ ااكَانيي ،اا ات اإل ا جل ،ج61/4؛ ابن هلل اارياس،
ع ،ن األثر ،ج.111/4

وان ة األحهللاث ااواح جل ا عث اار ائى اعجا مـن اار ـ،ل  ،ح ـث
ث تاأ بعهلل اقى من عشر ـري،اس
حهلل،ثُ عن متز ق اهلل ااأ وىرى ،القهلل حُهللُ ُ
من ااجل اار ،ل  ،ح ث فَك ااىام،ن ااهللائن ،ال ق مماكـجل فـا س
عاب هلل اصحاب ،ل اهلل  المريمف امان اايفا ي االي قال عريه اار ـ،ل
 (( امان مِري،ا اهى اا )).
تعـــهلل هـــله اار ـــائى المـــا محاَـــه مـــن م ـــا يب ا ـــا،بأا ة ااَعامـــى ااـــهللالاي
الترتو ـهللأا اعاا ــجل اار ــااجل ،النيق ــجل حتــ،ل ة الاــجل اإل ــسر ة مــن ااــري 
العسقاتما بااعا .
التــهللل بعــض ااهلل ا ــاس عاــب اليــ ،األصــ،ل اواهلل ــجل اـ عض هــله اار ــائى
اايت تور مريما ،ااجل اار ،ل  اىل ااق،قق ع ف ااقـ ذ ،ال ـااَه 
اىل ااريــل بــن ــاالي ااع ــهللي ماــأ اا حــر ن ،ال ــااَه  اىل ااريجاءــي ماــأ
()4
احل شجل ،ال ااَه  اىل وىرى ،ال ااَه  اىل ق ور اارالر.
ال ف وَاباس ااىَشرقل عن هله األص،ل الايـرا

ا ـاس مع ريـجل عا مـا

ة بعــض ااَــاح ااعاا ــجل اال انيــه ري غــي ااــَحيفظ عاــب مــا توــر حَــب قــرى
مز هلل من األحباث الااَحق قاس الااقا نياس من اخللا اابَول بما.
الهريام ااعهلل هلل من ااكَ الاار ـائى مـن اار ـ،ل  ازعمـا الماـ،م دـا
ك،نيــ،ن اقــى اهم ــجل ممــن تورنيــاهف ،ومــا اليــه عــهلل مريمــا اق ائــى مع ريــجل
وــع احلــهلل ث عريمــا ال عأــا القــهلل صــهلل س ا ــاس خاصــجل عريمــا تاس مــريما
( )4اني ــر :ااَيفوــ سس اخلاصــجل بمــله األحبــاث عريــهلل ابــي احلىــن ااريــهللالي ،ااىــيال ااري  ،ــجل،
ب414؛ الحممهلل مح هلل اهلل ،اا،ثـائق ااى ا ـ جل ااعمـهلل ااري ـ،ي الاخلسفـجل ااراءـهللال ،ب 44؛
الخااـــهلل ـ ـ هلل عاـــي ،ـــائى ااـــري  اىل اااـــ،م الاألمـــرا  ،ب 64 ،11 ،11 ،14 ،41؛
ال شـــكأ  .حممـــهلل ـــان ة صـــحجل األصـــ،ل احمليف ،ـــجل اـــله ااكَـ ـ  ،اني ـــر :اا،ثـــائق
ااكَ،بجل من ااري  الاا ه العأا ال ا جل ،ب .611

عامي الاضك.

()4

الال ءأ ان بـذ احـهللاث ااىـيال ،بعوـر ااراءـهلل ن ،المـا يـرى خساـه مـن
فَ ،بكَ اار ،ل  ااـ،م الامـرا هـله ااريـاطق اـه اهم ـجل خاصـجل ،ومـا
ان بــذ

ــائى اار ــ،ل  ألهــى تاــأ ااريــاطق ال خ،اــا الاهاــما ة اإل ــسر

البقــا ءــع،بمف اىل اا ــ،ر احلاضــر ضــمن امــجل اإل ــسر الات ــاع حممــهلل  اــه
اهم جل اكـى ا س ااَـا

الالنيَشـا اإل ـسر بـل اهـى تاـأ ااريـاطق ،الاَـا

هله اارياطق ااعاصر.
*****

( ) 4اني ر :ما وَ ه حممهلل بن ع ـهللاهلل ـان ،مرال ـاس اا،ثـائق ااكَ،بـجل مـن ااـري  ،العأـا
ال ا جلو ،الهي ااجل عام جل اعهللس اهلل يجل ااهللوَ ،اه بقىف ااَـا بكا ـجل ااـهللع،ال الاصـ،ل
ااهلل ن بااهلل ريجل ااري ،ال؛ الاني ر :حممـهلل مح ـهلل اهلل ،موـهلل ـابق؛ الخااـهلل ـ هلل عاـي ،ـائى
ااري  اىل ااا،م الاألمرا .

()4

وان الفهلل اا م ،اال ن حرضـ،ا األحـزاب عاـب ـزال ااهلل ريـجل قـهلل حتـرم مـن
خ ل ،وما ان م ،خ ل واني،ا خي

،ن اغزال ااهلل ريـجل ،القـهلل اتوـا،ا بـ عض

يفـان ،الاخـلالا
ااق ائى الا ااغرن ،ح ـث عقـهللالا حايفوـا مـ
()4
خ ل الالا ي ااقري الت ما الما ياال ها ادرب ااهلل ريجل.

معـ،ن مـ،

القهلل ترتوـهللس هـله ااعا،مـاس اامىـامل بعـهلل عـ ،تمف مـن ـزالال احلهلل ـجل،
ح ـث وـان مــن عـا ال اار ــ،ل  مَابعـجل اخ ـا اعهللائــه المَابعَمـا ،فكانيـ
خ ــل قمعأــا ألعــهللا يــهلل  ،فا ــَعهلل ااىــام،ن اــلا األمــر .الة اا،ق ـ نييفىــه
وان م ،خ ل ،ع،ن ااهللعا جل عن قـ،تمف ،ال شـ ع،ن ان اـهلل مف قرابـجل عشـرال
آالمل مقاتــى عــهللالنيمف اقَــال اار ــ،ل  ،الان اــهلل مف حوــ،نيأا مري عــجل ،ومــا
انيمـــف اخـــلالا مـــهلل الن ااىـــامل ال َ،عـــهللالنيمف ب ر قـــجل م اءـــرال ال ـــي م اءـــرال
()1
ب،ا جل بقا ا اا م ،ة ااهلل ريجل البعض ااريافقل ف ما.
القــهلل واني ـ ــرالمل اا،ايمــجل م ـ قــر ل مريا ـ جل ،نيَ جــجل اوــاك احلهلل ــجل
ااـــلي اتيفـــق ف ـــه ااىـــام،ن مــ قـــر ل عاـــب ان تَ،قــ احلـــرب ب ـــريمف عشـــر
ــري،اس ،فمــا وــان مــن ــ،ل اهلل  الااتمريــ،ن معــه اال ان بــا الا ااقــ،اس
اا م ،جل ة خ ل ق ى ان ت ا هف ،ح ـث اخـل ااىـام،ن ا ـَعهللا هف الت،يمـ،ا
()1
،ل  ،الواني،ا اايفوا الا بعمائجل مقاتى.
اا مف م
( )4مري قجل اع جل تق مشال احلجا  ،البما مهلل ريجل حهلل عجل حاا أا ،وان بما ـ عجل حوـ،ن اا مـ،
مــــــن ااــــــري  ،اني ــــــر :ــــــاق،س احلمــــــ،ي ،معجــــــف اا اــــــهللان ،ج( .141/4اني ــــــر:
 )http://ar.wikipedia.orgبَا 4114/1/14هـــ.
( )4اني ــر :ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج411 ،114 ،414/ 1؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج،114/4
611؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.164 ،414/1
( )1اا،اقهللي ،ااغا ي ج611/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.414/1
( )1ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج.441/4

الاثريا ت،يه ااىامل اىل خ ـل ،حتروـ

يفـان مـن مـهلل اىـاعهللال مـ،

خ ـل ،فعمـى ااىـام،ن عاـب خـهلل عَمف ،ح ــث ـرب،ا ااـ مف اخ ـا أا بـرتن بعــض
ااىامل قهلل ت،يم،ا ا

ا ال عاب ـا هف األصـا جل ،فوـهللق

يفـان اخلـل،

ال يعــ اىل ا هــا تا وـــجل مــ ،خ ـــل اوــيهف )4(،الة اا،قــ نييفىــه فــ ن
اار ــ،ل  تعمــهلل ان ريــزل عاــب خ ــل مــن نياح ــجل ااشــار )4(،اي ة م،قـ ب ريمــا
يفان ا ق ة اليه اي احَمال اغ يفان اال ا م ،مشال احلجـا ة

البل ا

اا،ص،ل اىل احجل ااعروجل اال مىاعهللال م ،خ ل.
س قــرب خ ــل فعىــكرالا ال
الصــى ااىــام،ن اــ و

َعرضــ،ا اــف بــرتتى ة

ااا ــى )1(،العريـــهللما ت،يـــه اا مـــ ،ة ااوــ ا اىل مـــزا عمف ف،ي ـــ،ا بااىـــامل
فريع،ا اىل حوـ،نيمف الهـف ـر الن ((حممـهلل الاخلمـ ق)) ،قوـهللالن اوـ ل،
الوــان ممــا قــال (( :خرب ـ خ ــل انيــا اتا نيزاريــا بىــاحجل قــ،ر فىــا ص ـ ا
()1

ااريل ن)).

وانيــ ـ حوــــ،ن اا مــــ ،خب ــــل عهلل ــــهللال ،القــــهلل تــــ ،ع ااىــــام،ن عا مــــا
حملاصــرتما ،الوــاني،ا

امــ،ن بااري ــى م ـ مــ ،خ ــل حَــب اص ـ

عــهلل مــن

()1

ااىامل يرا تاأ.

( )4ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج114/1؛ اا،اقـــهللي ،ااغـــا ي ،ج614/4؛ الاني ـــر :ق اهلل،
ااىيال ااوح حجل ،ب .144
( )4ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.411 /1
( )1اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج11/41؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج114/1؛ اا،اقـهللي ،ااغـا ي،
ج.611/4
( )1اا با ي ،ااوح ك ،وَاب ااغا ي ،باب زالال خ ل ،ج.11/1
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج111/1؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج611/4؛ ااوــاحلي ااشــامي،
ى ااهللى الاارءا  ،ج.416/1

وان اار ،ل  حر وأا عاب معرفجل اح،ال احلو،ن احملاصرال )4(.الوـان
حوـــن ااري ـــاال الهـــ ،احـــهلل حوـــ،ن خ ـــل ال ،يـــهلل بـــه ـــ،ى عـــهلل قا ـــى مـــن
ااهللافعل ،العاف اار ،ل  انيه ماي باأل ـاحجل الااـتن ،الان بهللاخاـه مريجري قوـا
ال بابــــجل ،فـــ ن فَحــــه ااىــــام،ن فىَىــــاعهللهف تاــــأ اآلالس عاــــب فــــَك بق ــــجل
احلوــ،ن ،فروــز ااىــام،ن حوــا هف الهجــ،ممف عاــب هــلا احلوــن حَــب
متكريــ،ا مــن فَحــه ،ف،يــهللالا ف ــه األطعمــجل الااــتن مــا اعــانيمف عاــب اعــهللائمف،
ومــا انيمــف ا ــَيفا الا ممــا ف ــه مــن ا ــاحجل جَايفــجل ة هجــ،ممف عاــب بق ــجل
()4

احلو،ن األخرى.

القهلل فَك ااىـام،ن احلوـ،ن اا،احـهلل تاـ ،اآلخـر ،المـن ضـمريما حوـن نيـاعف
()1

الااوع .

القهلل ا َعوب حون (ااقم،ب) عاب ااىـامل ،ف شـر اار ـ،ل  بيفَحـه
ة ما الي عن مى بن عهلل  ان

ـ،ل اهلل  قـال ـ،ر خ ـل(( :ألع ـل

هـــله اارا ـــجل ــهللأا يــسو يفـــَك اهلل عاـــب هلل ـــه حيــ اهلل ال ـــ،اه الحي ـــه اهلل
ال ،اه)) ،ف اس اارياس هللالو،ن ( د رب،ن) ا اَمف ا نمف ه ملع اها.
فامــا اص ـ ك ااريــاس ــهللالا عاــب

ــ،ل اهلل  واــمف ريــ ،ان ع اهــا،

فقال (( :ا ن عاي بن ابـي طااـ ؟ فق ـى ـا
 :فرت ا،ا اا ه ،فـرتتي بـه ف وـق
حَــب وــرتن

ـ،ل اهلل هـ ،شـَكي ع ري ـه قـال

ـ،ل اهلل  ة ع ري ـه ال عـا اـه فـليب،

كــن بــه اليـ  ،فرتع ــاه اارا ــجل فقــال عاــي  :ـا
ى ااهللى الاارءا  ،ج.414/1

ــ،ل اهلل

( )4اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج611/4؛ ااواحلي ااشامي،
( )4اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج.611/4
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج114 ،114/1؛ ااوــاحلي ااشــامي ،ــ ى ااــهللى الاارءــا
ج.411/1

اقاتامف حَب ك،ني،ا معاريا .فقـال  :انييفـل عاـب
ثف ا عمف اىل اإل سر ،الاخـلهف دـا

ـاأ حَـب تريـزل بىـاحَمف

ـ عاـ مف مـن حـق اهلل فـ مف ،فـ،اهلل
()4

ألن مهللي اهلل بأ يسو الاحهللأا خيٌ اأ من محر اا ،ريعُف)).

القــهلل فــَك اهلل عاــب عاــي  ومــا اخــل ــ،ل اهلل  ،التىــاق بق ــجل
حوــ،ن خ ــل الاحـهللأا تاــ ،اآلخــر ،ممــا اضـ ر اا مــ ،آخــر األمــر ان يفاالضــ،ا
ــ،ل اهلل  ،الا َىــام،ا اامىــامل عاــب ان حتقــن مــا هف ال ىــمك اــف
بــاخلرالج مــن خ ــل )4(.البعــهلل ان القـ ااوــاك ب ــريمف البــل ااىــامل عاــب ح اــمف
اتيفق ااىـام،ن معمـف عاـب ان عمـى مـ ،خ ـل بااريب ـى الااـزا ع ،عاـب ان اـف
نيوـ ـ ااعمـــرال ،الان مـــن حـ ــق ااىـــامل اال ـــَغريا عـــريمف الايــــــس هف مَـــب
ءا الا )1(.الواني نيَ ججل هله ااغزالال ا َشما عشر ن من اصحاب ااـري ،
المقَى ثسثجل التىعل من م ،خ ل القهلل ا َمر حوا القَال اهـى خ ـل بدـعجل
()1
عشر ،مأا.
البعــهلل ان ــا مـــــ ،خ ــل ــ،ل اهلل  حـــــاالا امــراال مــريمف ان تى ـ ،ف
،ل اهلل  عن طر ـق حلـف ءـاال م ،خـجل اهـهللتما اا ـه ،الاكـن اهلل ـامه
()1
مريما.
القهلل تور ان الفاته  بعهلل تاأ بىري،اس وانيـ مـن اثـر تاـأ ااىنـف فقـهلل
( )4صح ك اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج  11/46ــ 11؛
اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .141
( )4ابن حجر ،فَك اا ا ي ،ج.11/46
( )1ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج111/1؛ اا،اقـــهللي ،ااغـــا ي ،ج614/4؛ ابـــن حجـــر ،فـــَك
اا ا ي ،ج.11/46
()1اني ـــر :امســـا ااشـــمهللا عريـــهلل ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج111/4؛ اا،اقـــهللي ،ااغـــا ي،
ج611/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.441/1
( )1اا بـــا ي ،فـــَك اا ـــا ي ،ج464/44؛ ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج111/1؛ اا،اقـــهللي،
ااغا ي ،ج611/4؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.441/1

الى ابن هشار( :القهلل قال ة مرضه االي ت،ة ف ه ال خا ار بشـر بريـ ااـلا
ابــن معــرال تعــ ،ه :ــا ار بشــر ان هــلا األالان اليــهللس ف ــه انيق ــاع ابمــري مــن
األواــجل ااــيت اوا ـ م ـ اخ ــأ خب ــل ،قــال :ف ـ ن و ـان ااىــام،ن اــيالن ان
()4
،ل اهلل ماس ءم هللأا م ما اورمه اهلل به من ااري ،ال).
البعهلل ان فَك ااىـام،ن خ ـل ال ت ـ،ا ام ،هـا ت،يـه

ـ،ل اهلل  المـن معـه

مــن اجملاهــهلل ن اىل الا ي ااقــرى فا ــَق ا،ا ااىــامل بــاارمي ،فرتص ـ

خــا ر

ار ،ل  من يرا م مف ،فقاتامف ااىام،ن ،الفَح،ا باـهللهف عريـ،ال الابقـاهف
اار ،ل  عاب ااعمى ة ااريبى بااريو ويفعاه م اهـى خ ـل )4(.فامـا باغـ
اخ ا خ ل الالا ي ااقرى بق جل مرياطق مشال احلجا با س اىل مواحلجل ااـري
()1

 ،الخو،صأا فِهللُم الت ما الا اجل ال يها.

*****

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ج111/1؛ الاني ر :الفاال ااري  ،من هلا ااكَاب
( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج111/1؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج141/4؛ ااوــاحلي ااشــامي،
ى ااهللى الاارءا  ،ج.441/1
( )1اني ـــر :ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج111/1؛ اا،اقـــهللي ،ااغـــا ي ،ج146/4؛ ااوـــاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج441/1؛
(ت مــا ) :با ــهلل صــغيال بــل ااشــار الالا ي ااقــرى عاــب طر ــق احلــا ااشــامي ،القــهلل اءــَمرس
حبون األباق ،الوان ق ريمـا الاعـجل مـن اا مـ ،مـن اار ـ،ل  الهـي (باـهلل حاضـرال اىل
اا ،ر) ،اني ـر :اا كـري معجـف مـا ا ـَعجف ،ج141/4؛ ال ـاق،س احلمـ،ي ،معجـف اا اـهللان،
ج61/4؛
(ا اجل) :تقـ مشـال بـس ااشـار الهـي م ريـا عاـب خاـ ا ااعق ـجل التىـمب حاا أـا ا ـسس( ،اني ـر:
اق،س احلم،ي ،معجف اا اهللان ،ج)414/4؛
(فــهللام) :مــن اعمــال ااهلل ريــجل ب ريمــا البــل خ ــل مىــيال ــ،مل( ،اني ــر :اا كــري معجــف مــا
ا َعجف ،ج.)41 ،44/1

()4

التىمب عمرال ااواك ،وان من بري ،صاك احلهلل جل ي،ع اار ،ل 
عامه تام (الاتا وان عامأ قابسو خريريا عريأ فهللخاَما برتصحابأ فرتقم
بما ثسثأا معأ س ااراو ااى ،مل ة ااقرب ال تهللخاما بغيه) )4(.الوان
 قهلل العهلل اصحابه خ،ل مكجل حل ته معمف ة زالال احلهلل جل بريا أ
عاب ا آها اار ،ل  .القهلل اءا س اآل اس اىل تاأ ة ق،اه ــ تعاىل ــ:
(ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ) [اايفَك] .وان بعاف اهلل الامره تقهلل ف فَك قر اله ،فَك
خ ل( )1عاب خ،اه  مكجل معَمرأا.
الة ءــع ان مــن ااىــريجل ااىــابعجل مــن ااجــرال بعــهلل ا ــَكمال ــريجل مــن صــاك
احلهلل جل امر  برتن خيرج معه معَمرأا من ءمهلل احلهلل ـجل ،فبـرج مـن عـاش
مــريمف الخــرج آخــرالن حَــب الصــى عــهلل هف اايفـــي معَمــر ،ــ،ى مــن معمــف مــن
ااريىــا الااوــ ان المحــى  ااىــس اخليف ــ ااــلو ،ة ااوــاك ،ال ــاق
مــر اي
ااْمُ ـهللمليُ الاحــرر م ـ اصــحابه ،القــا معــه مائــجل فــرس احَ اطوــا ،ال
()1
ءكى ااقَال ،بى وان خراليأا ام ًّا ،ف ه تا جل التك ي الاحرار.
القــهللر اار ــ،ل  حممــهلل بــن مىــامجل باخل ــى اىل مــر اا مــران ،فامــا اتــه
قر ل عام ان ـ،ل اهلل  قـا ر ،الحـل الصـ،اه  تـرم ااىـس ة الا س
قــرب ااَريعـ ف( )1الاخاـ قــر ل اــه مكــجل ،الصــعهللالا ة او ــال َيفريــ،ن عاــب
( )4الض اا با ي ة صح حه ،ة وَاب ااغا ي ،بابأا بعري،ان" :عمرال ااقدا " ،ج.11/1
( )4اني ر :صاك احلهلل جل ،من هلا ااكَاب.
( )1اني ر :فَك خ ل ،من هلا ااكَاب.
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/1
(( )1ااَريع ف) :مكان معرالمل عاب طر ق ااهلل ريـجل حاا أـا ،البـه مىـجهلل عائشـجل ،ح ـث حيـرر مريـه
ااعَمرالن من مكجل اا ،ر ،اا س ي ،معجف األماون اا،ا ال ة ااىيال ،ب .61

اار ،ل  .الوان ع ـهللاهلل بـن الاحـه اخـل برياقـجل ـ،ل اهلل  الهـ ،ـهللخى
مكـجل ة م مــر ــهللل عاــب احـ ار ااىــامل التقــهلل رهف المحــا َمف ار ــ،ل اهلل
 ال ر اب اتأا مريما:
خاُّـــــــــــ،ا بـــــــــــين ااكيفّـــــــــــا ُ عـــــــــــن ـــــــــ ـ اه
خاُّــــــــــــــ،ا فكــــــــــــــى اخلــــــــــــــي ة

ــــــــــــــ،اه

ـــــــــــــــــا ب انيـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــتمن بقِـ ملاـــــــــــــــ ـِـهِ
اعــــــــــــــــــــــــرمل حــــــــــــــــــــق اهلل ة قِ ،اــــــــــــــــــــه
اـــــــــــــــن قَاريـــــــــــــــاوف عاـــــــــــــــب ترتال ــــــــــــــــاه
ومــــــــــــــا قَاريــــــــــــــاوف عاــــــــــــــب تريز ـــــــــــــــاه
ضــــــــــــربأا هز ــــــــــــى ااــــــــــــارُ عــــــــــــن مُقِ ـــــــــــــاه
()4

ال ــــــــــــــلهىه اخلا ــــــــــــــىُ عــــــــــــــن خا ــــــــــــــــاه
القـــهلل اءـــاع قـــر ل ان

ـــ،ل اهلل  بـــه ضـــع  ،فعمـــهلل اىل مـــا ـــر مف

صحَه الصحجل اصحابه الق،ال ايىا هف دا غ ظ اعهللا هف.
الى اا با ي عـن ابـن ع ـاس  قـال( :صـيفّ،ا اـه عريـهلل ا ااريـهللالال ا ري ـرالا
اا ه الاىل اصحابه ،فامـا خـى

ـ،ل اهلل  ااىـجهلل اضـ

بر ائـه الاخـرج

عدهلله اا مريب ،ثف قال :حف اهلل امـر وا ا اهـف اا ـ،ر مـن نييفىـه قـ،ال ،ثـف ا ـَاف
اارون الخرج مرالل ال مرالل اصـحابه معـه ،حَـب اتا يـا الا اه اا ـ مـريمف،
الا َاف اارون اا مانيي ،مشب حَب ىَاف اارون األ  ، ،ثف هرالل ولاأ
ثسثــجل اطــ،امل ،المشــب ــائرها ،فكــان ابــن ع ــاس  قــ،ل :وــان ااريــاس
ري،ن انيما ا ى عا مف ،التاأ ان
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/1

،ل اهلل  امنا صـريعما اـلا احلـي مـن

قــر ل ااــلي باغــه عــريمف ،حَــب اتا حــا حجــجل ااــ،ا ع فازممــا فمد ـ ااىــريجل
()4

بما).

البعــهلل ان ا ى ااعمــرال تــزالج اار ــ،ل  م م،نيــجل بريـ احلــا ث ال ـبُ بمــا،
البقي دكجل ثسثـجل ا ـار ،الة نيما َمـا يـا ه ح ،ـ بـن ع ـهللااعزى ة نييفـر مـن
عمــا مكــجل الطا ــ،ا مريــه اخلــرالج فقــال (( :المــا عا ـ كف اــ ،تروَمــ،نيي
فرتعر بل ا مروف ،الصريعريا اكف طعامأا فحدرمت،ه قاا،ا :ال حايـجل اريـا
ة طعامــأ فــاخرج عريــا ،فبــرج ــ،ل اهلل  الخاّ ـ ابــا اف ـ مــ،اله عاــب
مل ــ اي ب ُعجُى ــ ،ف ريب بما ،ل اهلل  هريااـأ ثـف
م م،نيجل ،حَب اتاه بما بىِ ملر س
()4
انيورمل ،ل اهلل  اىل ااهلل ريجل)).
العريــهلل خــرالج اار ــ،ل  مــن مكــجل حلقـ بــه ابريــجل عمــه محــزال ،الوانيـ
َ مــجل فرتخــل ب ــهللها عاــي  الاع اهــا فاطمــجل  القــال اــا النيــأ ابريــجل عمــأ
امحا مــا ،فحــرب وـىٌ مــن يعيفــر ال ــهلل بــن حا ثــجل ان دــم،ها ااـ مف ،حَــب
تريــا ع،ا م ـ عاــي بــن ابــي طاا ـ  وــى مــريمف ر ــهلل ضــمما الاارييفقــجل عا مــا،
الاخَوم،ا عريهلل ،ل اهلل  وى ر هلل اير بِرِّها الاإلحىان اا ما الترب َمـا،
فقدب بما ،ل اهلل  وعيفر ا،يـ ،خااَمـا عريـهلله ،القـال ((اخلااـجل دريزاـجل
()1
األر))
الاعــى ة هــلا اءــا ال اىل ان حريــان اخلااــجل قر ـ مــن حريــان األر ،ال ــَك،ن
ااوغيال عريهلل خااَما اوعر احجلو الامانيأا.
*****
( )4ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ،ج114/1؛ اني ـــر :صـــح ك اا بـــا ي ،وَـــاب ااغـــا ي ،بـــاب عمـــرال
ااقدا  ،ج.16/1
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.114/1
( )1اني ر :صح ك اا با ي ،باب عمرال ااقدا  ،ج.11/1

()4

،ل  وَ أا اىل اااـ،م الاألمـرا ـ اغمف عـ،ال اهلل.
م فَك خ ل وَ
الواني احهللى هله اار ائى م،يمجل اىل حاوف [بوـرى] بااشـار ،القـهلل اع ـب
اار ـــ،ل  هـــله اار ـــااجل اىل احلـــا ث بـــن عمـــي األ ي ا حماـــما اىل ماـــأ
بوـرى مــن ق ـى [هرقــى] (احلـا ث بــن ابـي مشــر ااغىـانيي) ،اكــن احـهلل امــرا
ىان ة ااشار ال هللعب (ءرح ى بن عمرال ااغىانيي) ق ض عاب م ع،ث ااـري
 ،فامــا عاــف انيــه حيمــى ــااجل مــن ااــري  قَاــه ،م ـ ان اار ــى ال تقَــى
()4
عا ال.
الاــا عاــف ااــري  دقَاــه دــ  ،الالــ ي شأــا ق،امــه ثسثــجل آالمل مــن
ااىامل ،ال ِام،ر عاـ مف مـ،اله ـهلل بـن حا ثـجل ،فـ ن قَـى فجعيفـر بـن ابـي طااـ
 ،فـ ن قَــى فع ــهللاهلل بــن الاحــه  )1(،فـ ن قَــى فايتـضُ ااىــام،ن ب ــريمف
()1
يسو ف جعا،ه عا مف.
الوــان خااــهلل بــن اا،ا ــهلل  م ـ او ـ ل حــهلل ث عمــهلل ب ــسر يريــهلل ًّا ة
( )4الضك ابن ابي ء جل ة ااغا ي عري،انيأا "ما حيف ة بعث متتجل" ،ب 166؛
الاني ر :اب ،ما اجل ااعمري ،بر أ بن حممهلل بـن بر ـأ ،ـزالال متتـجل الااىـرا ا الاا عـ،ث ااري  ،ـجل
ااشماا جل ،ل 4ــ ااهلل ريجل ااري ،ال :عما ال اا حث ااعامي باوامعجل اإل سم جل 4141هـ.
( )4اني ر :اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج116 ،111/4؛ ابن عهلل ،اا قـاس ااكـلى ،ج ،441/4ال ـرى
اوـــرر ااعهمـــري ة وَابـــه ااىـــيال ااوـــح حجل ،ج ،161/4ال ق اهلل ة وَابـــه ااىـــيال
ااوح حجل ،ب  ،111ضع هـلا اخلـل ،العاـب اي حـال فـ ن ـ،ل اهلل  وـان َ اـ
اىل اوما ضهلل ااـرالر ال شـر بـه اصـحابه ة فـ اس ـابقجل اـله ااغـزالال ،الان وـان هريـام
معل ة ت،ق ااغزالال فاوما ة األصى مان ضهلل ااـرالر ال يهـف ممـن اـف ااريـاس
الاعَهللى عا مف المريعمف من مساع احلق ،التاأ إلبسد وامجل اهلل الاعسئما ال فرضما.
( )1اا با ي ،فـَك اا ـا ي ،ج11/46؛ ابـن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج111/1؛ الابـن ابـي ءـ جل،
ااغا ي ،ب .161
( )1اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج116/4؛ ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج.441/4

صــيف،مل اجملاهــهلل ن ،الامــر اار ــ،ل  او ـ ل بااَ،يــه اىل اطــرامل ااشــار
الترت

التم

ااق ائى ااريوراني جل ااعرب جل ،الا مـا قـ،ال ااىـامل الااعـ ،ال مـرال

اخرى اىل ااهلل ريجل ،الق ى ان َحرم او ل ااَقـب بمـف

ـ،ل اهلل  الامـرهف

بَقــ،ى اهلل ،التوــرهف بَعــاا ف ــريمف ة احلــرب ،ثــف ــاف اارا ــجل اىل ــهلل بــن
()4

حا ثجل  الء عمف الال عمف.

ال اأ او ل طر قه اىل اطرامل بـس ااشـار )4(.هـلا عـين حترءأـا م اءـرأا
ألالل مرال دماكجل اارالر الحهللال ها .القهلل عاف اارالر الااغىا ريجل بَحرم اوـ ل
فرتعهللالا اـه ي شأـا آخـر اقاباَـه ،اءـ م ف ـه مَريوـرال ااعـرب مـن خلـف البمـرا
اليهلار الباي ،الوان تاأ او ل ز هلل عاب مائجل اا مقاتى ،القـهلل عىـكرس
ي ،ش اارالر ة ا ن اا اقا ة األ ن حاا أا ،القهلل عاف ي ل ااىـامل بـلاأ
ااَجمـــ ـ  ،فـــــرت ا الا ان كَ ـــــ،ا اار ـــــ،ل  اعاـــــه ميـــــهللهف دز ـــــهلل مـــــن
اجملاهـــهلل ن )1(،اكـــن اا،قـ ـ قوـــي الااعـــهللال قر ـ ـ الاـــن ميماـــمف ،الاب ـــال
ااىامل شج بعدمف بعدأا عاب ااقَال ،فااَق،ا م اارالر ة مكان ىـمب
متتجل )1(،فقاتا،ا قَال األب ال ،الوان حامى اارا ـجل ـهلل بـن حا ثـجل (( اخـل
اارا ــجل ــهلل فرتصــ

ثــف اخــل يعيفــر فرتصــ  ،ثــف اخــل ع ــهللاهلل بــن الاحــه

فرتص )) )1(،فرتخـل اارا ـجل احـهلل األنيوـا ال عـا ااريـاس اىل االيَمـاع ،ثـف فـ
( )4اني ــر :ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج 111/1؛ اا،اقــهللي ،ااغــا ي ،ج ،116/4الاني ــر :ابــن
عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج.441/46
( )4الض ـ اا بــا ي ة صــح حه بابأــا مســاه( :بــاب ــزالال متتــجل مــن ا ن ااشــار) ،اني ــر :فــَك
اا ا ي ،ج.11/46
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/1؛ اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج.164/4
( )1تق متتجل ة بس األ ن حاا أا ،الاز ـهلل مـن ااَيفوـ سس ايـ  :عاـي ااغ ـ،ر ،قربـجل متتـجل ـــ
عمان األ ن :مكَ جل اار ااجل 4146هـ.
( )1من الا جل اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.444/46

اارا جل اىل خااـهلل بـن اا،ا ـهلل )4(،ااـلي متكـن بعـ،ن اهلل ثـف خبلتـه ااعىـكر جل
من اعـا ال تري ـ ف صـيف،مل ااىـامل ،الق ـا تمف ة ااقَـال ،المـن ثـف االنيىـحاب
بمف ة خ جل حمكمجل (حَب اخـل اارا ـجل ـ

مـن ـ ،مل اهلل حَـب فـَك اهلل

عا مف )4(،القهلل يري ااىامل ااز هلل مـن اخلىـائر ،فـر ف اايفـا ق ااكـ ي بـل
ي ـ ل األعــهللا الي ـ ل ااىــامل ف ـ ن خىــائر ااىــامل واني ـ مخىــجل عشــر
ءم هللأا )1(،الهلا ة توـ ،ي عـهلل نيوـرأا اامىـامل ،مقا نيـجل دـ،ا ن ااقـ،ى ة
ااعروجل ،القهلل وان اار ،ل  عين خيأا عاب االا أ ااشمهللا ال ق،ل عـريمف:
()1

((ما ىرنيي اال ىرهف انيمف عريهللنيا)).

القــهلل عــا اوـ ل بعــهلل تاــأ اىل ااهلل ريــجل ،قــ ،ه ـ

اهلل خااــهلل بــن اا،ا ــهلل

 ، ح ــث واني ـ هــله االل معروــجل يما ــجل اــه ة صــيف،مل ااىــامل بعــهلل
ا ـسمه ،القــهلل اخـل اار ــ،ل  اهـى ااهلل ريــجل دـا يــرى ق ـى الصــ،ل اوـ ل،
فقـهلل الى اا بــا ي عــن انيــق بــن مااــأ (( :ان ااــري  نيعــب ـهللأا اليعيفـرأا
الابن الاحه اارياس ،ق ى ان رتت مف خلهف ،فقال :اخل اارا ـجل ـهلل فرتصـ
اخل يعيفر فرتص  ،ثف اخل ابن الاحـه فرتصـ
اارا جل

من

ثـف

ــــ الع ريـاه تـل فان ــــ ثـف اخـل

،مل اهلل حَب فـَك اهلل عاـ مف)) )1(.الهـي فـَك ومـا مساهـا

،ل اهلل .
القـهلل حــزن  عاــب الفـاال يعيفــر ال ــيه ال عــا اـف(( :اااــمف اخاـ يعيفـرأا ة

( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/1
( )4من الا جل اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.444/46
( )1اني ر :ابن هشار ااىيال ااري  ،جل ،ج111/1؛ اا،اقهللي ااغا ي ،ج.161/4
( )1اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.414/44
( )1من الا جل اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.444/46

اهاه برتفدى مـا خايفـ ع ـهللأا مـن ع ـا م ااوـاحلل)) )4(.فَـزالج بعـهلل تاـأ ابـ،
بكر ااوهلل ق من امسا بري عم ق اليجل يعيفر الاحَدن االال ه من بعـهلله ثـف
تزاليمــا بعــهلل تاــأ عاــي بــن ابــي طااـ  الاحَدــن االال هــا مــن يعيفــر الابــي
()4

بكر.

العريــهلل قــهللالر او ـ ل اىل ااهلل ريــجل ا ــَق امف اهاــما ،القــهلل مس ـ اار ــ،ل 
بعدمف ق،ل اـف :ـا فـرا الن افـر

الانيـَف ة ـ ى اهلل؟ فقـال (( :ا ىـ،ا

بيفرا الاكـريمف وـرا ان ءـا اهلل)) )1(.الوانيـ اـف وِـرال الاي وـرال ،التاـأ
ة فَ ،ااشار ة اايم،م عاب هلل خااـهلل بـن اا،ا ـهلل الامعااـه  .ممـن ءـا م
ة معروجل اايم،م الحت ف ق،ى اارالر ،الفـَك مشـق الب ـ ااقـهللس ال يهـا
من باهللان ااشار اا ا وجل.
اخل اار ،ل  بيفدى ءمهللا متتجل ،الوان رى ا امجل بن ـهلل بعـهلل الفـاال
اب ه هلل فيق اه التهللم ع رياه ،الولاأ ح ريما رى ابريا يعيفر بـن ابـي طااـ
 ،القــهلل اخــل  انيمــف مــن ااشــمهللا  ،مــن اهــى اوريــجل ،الاخــل ان وعيفــر
()1

يرياحل ة اوريجل فعرمل ة األمجل بمله ااويفجل.
*****

( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .114
( )4اني ر :ابن حجر ،اإلصابجل ،ج.414/1
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج114/1؛ اا،اقهللي ،ااغا ي ،ج.161/4
( )1اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب 111 ،111؛ الابن عهلل ،اا قاس ،ج.14/1

وان ضمن ءرالل صاك احلهلل جل ((ان مـن ءـا ان ـهللخى ة عقـهلل حممـهلل
خى ف ه ،المن ءا ان هللخى ة عقهلل قر ل خـى ف ـه)) ،فـهللخا خزاعـجل ة
عقهلل ااري  ،ال خا بكر ة عقهلل قـر ل )4(،فاعَـهللس بكـر عاـب خزاعـجل
ال اعهللتمف ة تاأ قر لِ ،ف هع ،هلل هـلا نيقدأـا ااعمـهلل مـن ِق ُـى قـر ل ،القـهلل يـا
احهلل عما خزاعـجل الهـ ،عمـرال بـن ـا اخلزاعـي فرتنيشـهلل اار ـ،ل  اب اتأـا
ىَحعه ف ما عاـب ااعمـهلل المىـاعهللتمف بريـا أ عاـب ااعمـهلل ،الخو،صأـا ان قر شأـا
اعهللس حايفا ها .الهلا اعَهللا عاب حايفمف م ااىامل.
الوان مما قال:
ــــــــــــــــا ب انيـــــــــــــــــي نياءـــــــــــــــــهلل حممـــــــــــــــــهللا
()4

حاـــــــــــــــ اب ريــــــــــــــــا الاب ــــــــــــــــه األتاــــــــــــــــهللا
فانيوــــــــــــر هــــــــــــهللام اهلل نيوــــــــــ ـرأا اعَــــــــــــهللا

الا عه ع ـــــــــــــــــــــا اهلل ـــــــــــــــــــــرتت،ا مـــــــــــــــــــــهلل ا
اىل آخــر ااقوـ هللال ،فقــال  :نيهوــرس ــا عمــرال بــن ــا  )1(،ثــف يــا الفــهلل
آخــر مــن خزاعــجل ا ـ مرياصــرال ااــري  ف،عــهللهف ،ثــف ان قر شأــا احى ـ
بــاخل ر ،اليــا ع ممــا (ابــ ،ــيف ان بــن حــرب) اىل ااهلل ريــجل ا جــهلل ااعمــهلل م ـ
ااري  ،فهللخى ب ابريَه ار ااتمريل (ح جل بري ابي يف ان) ،ح ـث وـان
صمرأا ااري  ،فاما خى حجرال ابريَه ار ااتمريل ار ح جل ،الا ا ان اـق
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج141 /1؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .146
( )4ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج 111/1؛ ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/1؛ ااوــاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج141 /1؛ ابن ابي ء ه ،ااغا ي ،ب .144
( )1اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج141/1؛ (الاني ـر:
ر ا  .اورر ااعهمري اا ة ااىيال ااري  ،جل ااوح حجل ،ج.)111/4

عاب فراش ااري  فعَه ار ح جل عريـه ،فقـال ابـ ،ـيف ان :ـا بري ـجل مـا ا ي
به عين؟ قاا  :بى ه ،فـراش ـ،ل اهلل ،
بي عن اايفراش ار
ا
الاني ـ يــى مشــرم مــق فاــف اح ـ ان قاــق عاــب فــراش ــ،ل اهلل ،
فقال :الاهلل اقهلل اصـابأ بعـهللي ءـر ،ثـف ان ابـا ـيف ان اتـب ااـري  فكامـه
فاف ر عا ه )4(،ثف اتب ابا بكر  ا َ ،ذ اه عريـهلل ااـري  فقـال :مـا انيـا
بيفاعى ،ثف واف عمر بن اخل اب  فقال :انيـا اءـيف اكـف عريـهلل ـ،ل اهلل
؟ الاهلل ا ،ايهلل اال اال واههللتكف به ،ثف اتـب عا ًّـا العريـهلله فاطمـجل 
الاحلىن بن عاي ب ريمما سر صغي ،فقال اه عاي :الاهلل اقـهلل عـزر ـ،ل اهلل
 عاب امر ال نيىَ ان نيكامه ف ه ،فقال ايفاطمجل  :ا بريـ حممـهلل هـى
اأ ان ترتمري ابريأ هلا ان ي ااريـاس ف كـ،ن ـ هلل ااعـرب؟ فقااـ  :مـا باـ
ابين هلا ان ي ااريـاس ،فامـا اءـَهلل عا ـه قـال اعاـي  :انيوـحين فقـال اـه
يرمل بل ااريـاس ،ثـف احلـق بـرت ن ق،مـأ :قـال اال
هلل وريانيجل فقف فِرتِ ِ
عاي :اني
ترى تاأ غين عين ء أا؟ قال عاي  :ال الاكن ال ايهلل اأ ي تاـأ ،فقـار
اب ،يف ان ة ااىجهلل القال انيي قهلل ايرس بل اارياس ،فاما قهللر مكـجل قـال اـه
()4
اهاما ما ا عاي عاب ان ُبرُ بأ.
ثــف ان ـــ،ل اهلل  يمـــز ااريـــاس ااغــزال ،الوـــان حر وأـــا عاـــب اال تعاـــف
قــر ل خبــل حتروــه ،الا ــى احــهللى ــرا اه اا سئع ــجل اىل يمــجل ــي مكــجل
حَـــب ـــن ااريـــاس انيـــه مـــز اَاـــأ اومـــجل ،الة اا،قــ نييفىـــه اخـــل خاصــ ِجل
اصحابه انيه مَ،يه اىل مكجل الطا مريمف ان كَم،ا اخلل ،القـال اااـمف خـل
ااع ،ن الاألخ ا عن قر ل حَب ني غَما.
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/1
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج116/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج114/1؛ ابـن ابـي
ء جل ،ااغا ي ،ب .146

الخـــرج اار ـــ،ل  اىل مكـــجل ة مدـــان الخـــرج معـــه مخىـــجل آالمل مـــن
ااماير ن الاألنيوا  ،الحلق به ال،ع مىـامجل مـن ق ائـى مز ريـجل ال هـا ف ال ِيفـا
اليهم ريجل المت ف الا هلل ،حَب وان جمم،ع ي شه حل الصى قرب مكـجل عشـرال
آالمل مقاتى )4(،نيزل بمف ،ل اهلل ُ مرن اا ملم ُران.
القابــى ااع ــاس بــن ع ــهللاا ا  اار ــ،ل  الهــ ،ة اا ر ــق اىل مكــجل
م مرأا ا سمه )4(،الق ى انيه وان كَف ا ـسمه ق ـى تاـأ ب،قـ ط ،ـى ،الاـه
م،اق م ااري  مريل ب عجل ااعق جل ااعاني جل تهللل عاـب تاـأ )1(،الوـان ااع ـاس
حر وأا عاب ا سر ق،مه ،فرو بعهلل تاـأ بغاـجل ااـري  الاخـل حـث عـن
مــن ععــه اىل قــر ل ة مكــجل اعاــمف ــرتت،ن ااــري  رتمري،نيــه اال ىــام،ن،
الوان  قهلل امر ااىامل ان كعرالا نييانيمـف ـــ الوـاني،ا ة ااا ـى ـــ ايع ـ،ا
()1
اهى مكجل حَب ال قاتا،ا ،فرتءـعا قرابـجل عشـرال آالمل نيـا ة القـ الاحـهلل،
فامــا اتمــا قــر ل خــرج ابــ ،ــيف ان ا ىــَ ا اخلــل الوــان ع ممــا ،فاق ــه
ااع اس  عف ااـري  فرتمريـه،ثف اتـب بـه ااـري  فرتمدـب تـرتمل ااع ـاس
ا اه ،فاف عرن اه ااىام،ن بشر ،الة ااو ا يـا بـه ااع ـاس  اىل ااـري
 فرتعان ا سمه ،ثف ان ااع ـاس قـال ااـري  :ان ابـا ـيف ان حيـ اايفبـر
()1
عريهلل ق،مه فا ،اِم ،ملري ُ من خى ا ه.
( )4مــن الا ــجل اا بــا ي ،ابــن حجــر ،فــَك اا ــا ي ،ج444/46؛ ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل،
ج144/1؛ ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج.411/4
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج144/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/1؛ ابن ابي ءـ جل،
ااغا ي ،ب .141
( )1اني ــر :ابــن ع ــهللاال ،اال ــَ عاب (بمــامل اإلصــابجل ،ج ،)11/1ابــن حجــر ،فــَك اا ــا ي،
ج441/41؛ ابن حجر ،اإلصابجل ،ج4/4؛ االه  ،ي اعسر ااري س  ،ج.11/4
( )1اني ـــر :ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج141/1؛ ابـــن وـــعي ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ،ج111/1؛
ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج141،141/1؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب.144
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/1؛ ابــن وــعي؛ ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج111/1؛ ااوــاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.114/1

الوــان ااــري  حر وأــا اءــهلل احلــرب عاــب ان كــ،ن خ،اــه اىل مكــجل
ام ًّا ،الان ال راق ر ،الالا فعريهلل خ،اه مكجل قىف ي شـه اىل ا بعـجل اقىـار
تــهللخى مــن يمــاس مكــجل األ ب ـ  ،م مــرال ق،تمــا ،الوافــجل عــن ااريــاس ،حَــب
ىَىــاف اهــى مكــجل األمــر اا،اق ـ ال ىــام،ا بىــسر ،الة اا،ق ـ نييفىــه اعاــن
اار ،ل (( :ان من خى ا ابي يف ان فم ،آمن ،المن ا اق عا ـه ا ه فمـ،
آمن ،المن خى ااىجهلل فم ،آمن)) )4(،البلاأ اتا وى فرب األمان ان ـ
()4
ف ه ،ال خى ،ل اهلل  مكجل بىسر ال هوّزس ا َه ة احلج،ن.
الاقهلل اق وَ جل خااـهلل بـن اا،ا ـهلل  ااىـامجل بعـض ااقاالمـجل مـن مقـاتاي
قـــر ل ااشـــرول ااـــيت ـــرعان مـــا ـــق  )1(،الفـــر ااشـــا و،ن ف مـــا اىل
ب ،تمف اال اىل خا ج مكجل .الوان خـ،ل ـ،ل اهلل  خـ،ل ااَ،اضـعل هلل
()1
ح ث وان م رتط ااراس خاءعأا هلل ــ تعاىل ــ( )1الوان قرا ـ ،ال اايفـَك،
ثف ت،يـه اىل ااكع ـجل الطـامل باا ـ ـ عجل اءـ،ال ثـف قـال  :ال ااـه اال اهلل
الحهلله ال ءر أ اه صهللق العهلله النيور ع هلله الهزر األحزاب الحـهلله ،اال وـى ر
اال مرتثرال فم ،حت قـهللمي ،هـاتل اال ُ ـهللُانيجل اا ـ ال ِـقا جل احلـاج ،ثـف قـال :ـا
معشر قر ل ما ت ري،ن انيي فاعى بكف؟ قاا،ا خيأا ا ور ف الابن ا وـر ف.
فقــال  ق،اَــه ااشــم ،ال :اته ــ،ا فــرتنيَف اا ِاقــا  )6(.ثــف عــا بىــا ن ااكع ــجل
( )4اا بــا ي ،فــَك اا ــا ي ،ج444/46؛ ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/1؛ ابــن وــعي،
ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج111/1؛ ااوــاحلي ااشــامي ،ـ ى ااــهللى الاارءــا  ،ج114/1؛ ابــن ابــي
ء جل ،ااغا ي ،ب .111
( )4اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.441/6
( )1اا بــا ي ،فــَك اا ــا ي ،ج441/46؛ ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/1؛ ابــن وــعي،
ااىيال ااري  ،جل ،ج164/1؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .141
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/1؛ ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج111/1؛ ااوــاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.114/1
( )1اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج441/46؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/1
( )6ابن حجر ااعىقسنيي ،فَك اا ا ي ،ج441/46؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،ـجل ،ج144،144/1؛
ابن وعي ،اا هللا جل الااريما جل ،ج114/1؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.161/1

فرتخل مريه اايفَا فيفَح اه ااكع جل )4(،ف،يهلل بما ص ،أا فـرتمر بمـا ف مىـ ،
ثف ا عاب األصـريار ة احلـرر ،الوانيـ ثس ائـجل ال ـَل صـريمأا ـــ دـا قـا ب
عــهلل ا ــار ااىــريجل ــــ الوــان شــي اا مــا ال قــرا ( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) [اإل را ] ،فرت ق ما ال عأـا الامـر بمـا فح مـ  )4( .ال
()1
هللع ،ل اهلل  ء أا من األصريار اال ح مجل الال ص ،أا اال مىحما.
القهلل ال عن ابن ابي ء جل بىريهلل صح ك ان ااري  خى مكجل حل
خاما اله ،معَمر بشقجل بهر س ا  ، ،ف امل عاب احاَه ااقو،ا الة هلله
حمجن ىَاف به األ وان ،فما اليُ ملهللس اا مرياخأا ة ااىجهلل حَب نيزل عاب
اارياس ،فحمهلل
ا هللي ااريال ،ثف خهرج بما حَب اني ب باا،ا ي ،ثف خ
اهلل الاثريب عا ه دا ه ،اه اهى ،ثف قال(( :ا ما اارياس ان اهلل قهلل الض عريكف
ع جل اواها جل التع مما بيبائما)) ،اارياس يسن فل تقي ور ف عاب اهلل،
الوافر ءقي هل عاب اهلل ،ا ما اارياس ان اهلل ق،ل ( :ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ )
[احلجراس] ،اق،ل هلا الا َغيفر اهلل اي الاكف ،ثف عهللل اىل ياني ااىجهلل،
فرتتب بهللا ،من ما مزر فغىى بما اليمه ما تق ق رال اال ة هلل انيىان ،ان
واني قِ ِهلل ُ ما سُ حيىه،ها ،الاال مىك بما ،الااشرو،ن ري رالن فقاا،ا :ما
ا ريا ماكوا قذُّ اع ف من اا ،ر ،الال ق،مأا امحق من ااق،ر ،ثف امر بسالو
فرقب عاب مر ااكع جل ،فرتت،ن بااوسال ،القار ااىام،ن فَجر الا ة األ ه
خ ِل ااهللِّال الا قزالا عاب مزر غىا،ن ااكع جل مرها الب ريما ،فاف هللع،ا
الاِ مل
( )4اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج441/46؛ ابن ابي ء ه ،ااغا ي ،ب .141
( )4الاه اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج441/46؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .111
( )1ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .114 ،111 ،111

اثرأا من ااشرول اال حم،ه اال ىا،ه.
الة هله اارالا جل الص

()4

ق ق ألفعال اار ،ل  الخ َه بعهلل اايفَك.

ثف با اار ـ،ل  مـن بـا مـن ااريـال عاـب اإل ـسر ،ثـف به ،عـ ااريىـا
عاب اإل سر العاب ءرالل اخرى خاصـجل بمـن )4(،الحـل حدـرس صـسال اا مـر
ف بسل ص،س احلق من عاب مر ااكع جل معاريأا اهلل اول ،اءمهلل ان ال ااـه
اال اهلل ،اءــمهلل ان حمم ـهللأا ــ،ل اهلل .القــهلل وــره بعــض حــهلل عي اإل ــسر مــن
قـــر ل ـــَمف المســـاعمف اـــلاأ ،ثـــف نيـــهللم،ا عاـــب مـــا قـــاا،ا بعـــهلل ان حىـــن
ا ـــسممف )1(.الهكـــلا ت مـ ـرس مكـــجل مـــن ااشِّـ ـ ملرم الانيَمـ ـ ق،تمـــا ااعانيـــهللال
ا سر ،الاص ح احهلل مهللن ااىامل ،بى اهممـا ،ح ـث ني ممـا ـ،ل اهلل
()1
 العل عا ما عَابُ بن ا هلل اميأا.
القهلل اهَف ،ل اهلل  بَعا ف اهى مكجل اإل سر ،ح ث بقي عريهللهف
تىعجل عشر ،مأأا )1(،ا بعهللها اسقاال ق ايت ثق اله،ا ن اااَل ا َعهللتا
اقَال ،ل اهلل  بعهلل ان فَك مكجل ،القهلل وان فَك مكجل أا ع م أا
ة خيفجل حهللال ااعرب ة حرب اإل سر ،ح ث خى اارياس بعهلل تاأ ة ن اهلل
اف،ايأا )6(،بعهلل خ،ل قر ل ف ه ال ق،ل اق،ى ق،ى ااشِّ ملرم ااعا جل ا سر.
الصهللق اهلل ــ تعاىل ــ ( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ) [ااريور].
( )4ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .114
( )4ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.114/1
( )1ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج141/1؛ ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج111/1؛ ااوــاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.114/1
( )1ابن عهلل ،اا قاس ااكلى ،ج116/1؛ ابن حجر ،اإلصابجل ،ج114/4؛ اا لي ،تا خيـه،
ج.464/1
( )1اني ر :صح ك اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج.414/46
( )6اني ر :اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج.411/46

()4

ترته

ه،ا ن ،العاب ا ما ثق  ،اسقاال ااىامل بعـهلل ان فَحـ،ا مكـجل،

الخريـ معمــف

يفــان ال يهــا ،الاخــلالا معمــف بريـ مف الت ا مــف ا وــمهللالا ة

ااقَال الم،ايمجل ااـري  المـن معـه مـن ااـتمريل )4(،الترتوـهلل اار ـ،ل  مـن
صـحجل اخلـل ،فبـرج يـ ل اايفـَك الهـف عشـرال آالمل مقاتـى (ومـا خـرج معــه
 عشــرال آالمل مــن اا اقــا )()1ـــــ مهىــاِمُجل اايفــَك ـــــ حَــب ان بعدــمف ا ــ الا
بكعــرتمف القــاا،ا :اــن نيهغاِـ اا ــ،ر مــن قاــجل ،الا ــَعا اار ــ،ل  ا ــاحجل مــن
عاب بن ام جل عا جل مدم،نيجل ،الوان من ااتايفجل قاـ،بمف ،ثـف اعا هـا اا ـه بعـهلل
()1

ااغزالال الءكره عاب تاأ.

وانيـ هــ،ا ن قــهلل ايَمعـ ة حهريُـ ملن َزعممــا مااــأ بــن عــ،مل ،القــهلل امــر
ق،مه ان حيما،ا نيىا هف الام،ااف حَب ك،ن تاأ افعأا اف عاب ااع اس عريـهلل
اااقا  ،القهلل عاب عا ه هلل بن ااوهمجل الوان م ه،ا ن ء بأا ال غـين ءـ أا،
اكريه صاح حكمجل ،الوان مما قال اـه :انيمـا ان وانيـ اـأ ترييفعـأ اال
()1
ح ُ ة اهاأ المااأ.
د مل
يى بى يفه ال حمه الان واني عا أ ف ِ
ال خــى ااىــام،ن الا ي حــريل ،ال

ك،نيــ،ا عامــ،ن ان ااقــ،ر قــهلل ومريــ،ا

( )4عقهلل اا با ي بابأا مساه باب ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) اىل
( ﭛ ﭜ ﭝ)،اني ـــر :فـــَك اا ـــا ي ،ج11/1؛ ومـــا الضــ بابأـــا مســـاه بـــاب ـــزالال
اا ـــائ ة ءـــ،ال ـــريجل ـــان ،ج444/1؛ الالضـ ـ ابـــن ابـــي ءـ ـ جل عري،انيأـــا "مـــا توـــرالا ة
اا ائ " ،ب  ،111العري،انيأا آخر" زالال حريل الما يا ف ما" ،ب .111
( )4اني ر :اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج414/46؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/1
( )1صح ك اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.414/46
( )1اني ر :ر ا تاأ عريهلل ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .111
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/1؛ ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.164/1

اف ،التاأ ة م ا ااو ك ،الوان ي ل ااىامل وع يفوا ،الف ه من ااق ائـى
الاا اقا ال يهف اوعر مما ف ه من ااماير ن الاألنيوا  ،القهلل ف،ي ـ الـ،ع
ااىـــامل بمجـــ،ر م ا ـ ـ مـــن هـــ،ا ن ،فَيفرقـ ـ طسئعمـــف الخو،صأـــا متـ ـ ف
الاا اقــا مــن اهــى مكــجل الاض ـ رب صــيف،مل او ـ ل ،فع ـ

ــ،ل اهلل 

المعه بعـض اامـاير ن الاألنيوـا  ،مـريمف عمـه ااع ـاس الابـ ،بكـر العمـر العاـي
 ،الااا  ميل او ل اليعى ريا ي ((فريا ى نيهللا ن

خياذ ب ريممـا،

ااَيف عن مي ريه فقـال :ـا معشـر األنيوـا  ،قـاا،ا :ا ـأ ـا

ـ،ل اهلل ،ابشـرمل

ان معأ .ثف ااَيف عن ىا ه فقال :ا معشر األنيوا  ،قاا،ا :ا أ ا

ـ،ل

اهلل ابشـــر اـــن معـــأ ،الهـــ ،عاـــب بغاـــجل ب دـــا  ،فريـــزل فقـــال :انيـــا ع ـــهللاهلل
ال ،اه )4(،ا ما اارياس هام،ا ااي انيا

،ل اهلل انيا حممهلل بن ع هللاهلل ،ثف امـر

اار ،ل  عمه ااع اس الوان يم ،ااو،س ان ريا ي ا معشر األنيوا  ،ـا
اصـــــحاب ااىـــــمرال ،الوـــــان  ريـــــا ي ((انيـــــا ااـــــري ال وِــــلِبمل انيـــــا ابـــــن
ع ــهللاا ا )) )4(،فامــا مس ـ اامــايرالن الاألنيوــا ااريــهللا ايــاب،ا ا ــأ ا ــأ،
فـــايَمع،ا عاـــب

ـــ،ل اهلل  فا ـــَق ى بمـــف األعـــهللا  .الاءـــَهلل ااقَـــال بـــل

ااىـــامل الهـــ،ا ن حَـــب قـــال (( :اآلن محـــي ااـــ،ط ق)) )1(،فمـــ ،االل مـــن
قااا )1(.القاتى ااىام،ن م

،ل اهلل  قَال األب ال ،الاخـل اار ـ،ل حيفريـجل

( )4الاه اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.414/46
( )4مـــــن الا ـــجل اا بـــا ي ،فـــَك اا ــــــا ي ،ج411/46؛ الاني ــر :ابـــن هشــــــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل،
ج111 ،111/1؛ ااوـــاحلي ااشـــامي ،ـ ـ ى ااـــهللى الاارءـــا  ،ج114/1؛ ابـــن ابـــي ءـ ـ جل،
ااغا ي ،ب .111
( )1ابـــن هشـــار ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل ج111 /1؛ الاني ـــر :ر مـــا ة ق اهلل ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل،
ب.111
( )1اني ر :ااىم اي ،اارالن األني  ،ج.411/1

من اا اب فرمب بما الي،ه ااقـ،ر الهـ ،قـ،ل(( :ءُـاهُ ِ اا،يـ،ه)) )4(،فـانيمزم،ا.
البعـــهلل القـ ـ قوـــي ترتوـــهللس اازميـــجل ة صـــيف،مل األعـــهللا ال يـ ـ ااىـــام،ن
باأل رى الااغريائف )4(،القَى من األعهللا ما ز هلل عاـب ـ عل يـسو ،الا َشـمهلل
()1

الاعجل من ااىامل.

الا ـــى اار ـــ،ل ااىـــرا ا اسحقـــجل اامـــزالمل ،الااقدـــا عاــ مف اال تيفر ـــق
قـــ،تمف ،المحـ ـ بعـــ،ث اار ـــ،ل  الامـ ـر  بااغريـــائف الااىـ ـ ا ا الاأل ـــرى
فجمعــ،ا بِاو ملعرُانيُــجل )1(.البعــهلل ان هــهللاس األمــ ،الاصــى اار ــ،ل  مىــيته اىل
اا ائ  ،الهي ااقر اارئ ق اعق

اايت الع بق جل ه،ا ن عاـب حـرب

ـ،ل

اهلل .
الواني اا ائ حموريجل باأل ،ا اايت ت
الاـــلاأ

بمـا الهـي ـ

()1

تىـم َما،

ـــَمكن اار ـــ،ل  مـــن اقَحاممـــا ،فحاصـــرها ني يفوـــا العشـــر ن

ا اــجل )6(،النيو ـ عا مــا ااريجري ــق ااــلي اءــا بــه ــامان اايفا ــي ،ال ماهــا بــه
( )4الاه مىاف ة صح حه ،وَاب اوما الااىي ،باب ة زالال حـريل ،ج461/1؛ اني ـر :ق
اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .111
( )4اني ر :اا با ي ،فَك اا ا ي ،ج.414/46
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/1
( )1اني ر :ابن حجر ،فَك اا ا ي ،ج464/46؛ ابن هشار ،ااىيال ااري  ،ـجل ،ج111/1؛ ااوـاحلي
ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج111/1؛  .اورر ااعهمري ،ااىـيال ااوـح حجل ،ج141/4؛
ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب 116؛ (اوعملرُانيه :ءرقي مكجل ترت ذ ب ر ـق اا ـائ ااىـ ى
ااىر  ،ب ر ق فرعي مر ان ري ر عاب اا ر ق) ،اا س ي ،معجف ااعا اوغراف جل ة
ااىيال ااري  ،جل ،ب .11
( )1ــاق،س احلمــ،ي ،معجــف اا اــهللان ،ج1/1؛ الاني ــر . :ع ــهللاو ا مريىــي ااع ــهللي ،اا ــائ
ال ال ق اجل ثق ااعرب جل ،ب .46
( )6القهلل اى ق،ر ي تاأ ة مهللال احلوا  ،اني ـر :ااوـاحلي ااشـامي ،ـ ى ااـهللى الاارءـا ،
ج161/1؛  .اوـــرر ااعهمـــري ،ااىـــيال ااوـــح حجل ،ج ،141/4ق اهلل ،ااىـــيال ااري  ،ـــجل،
ب.116

اكريــه

ــتثر ة اهاــما )4(،الا َشــمهلل جمم،عــجل مــن ااوــحابجل مــن ُمــي اهــى

اا ائ اامىامل بااري ال ال يها.
القهلل حاالل نييفر من ااىامل اقَحار األ ـ،ا عـن طر ـق بابـجل صـريع،ها مـن
اخلش الاوا ، ،احَمـ،ا اخاـما الاق بـ،ا بمـا مـن األ ـ،ا فرمـب عا مـا اهـى
اا ــائ ق ـ حهلل ــهلل حممــاال فرتحرق ـ اواــ ،الاثــرس ة اخلش ـ فبــرج مُ ـنمل
()4
بهللاخاما من اجملاههلل ن ،فرم،هف من عاـب األ ـ،ا بااري ـال فقَاـ،ا مـريمف يـاالو.
النيزل بعض ق ق اهـى اا ـائ اىل ااىـامل فـرتعاري،ا ا ـسممف فـرتعَقمف اار ـ،ل
 )1(.ثــف ان ــ،ل اهلل  بعــهلل ان طــال احلوــا اخــل انيــه هــتتن اــه ة فــَك
اا ائ  ،ال حـى الترومـا ال رت أـا مريمـا الاكـن طمعأـا ة ان ـرتتي اهاـما مىـامل
ط،عأــا مــن تاقــا انييفىــمف ،ح ــث عــا اــف قــائسو ((اااـمف اه ـهللِ ثق يفوــا)) )1(،الت،يــه
اار ،ل  اىل مكجل الت،ق ة اا ر ق باوعرانيجل ،ح ث مقر ااغريـائف الاأل ـرى
الااىـ ا ا مــن هــ،ا ن الاحسفمــف ،الة اوعرانيــجل انيَ ــر ــ،ل اهلل  اتوــاالو مــن
هـ،ا ن اال ت،بـجل عمـا يـرى مـريمف مـ ااىــامل ،البعـهلل عـهللال ا ـار مـن االنيَ ـا قىــف
ـــ،ل اهلل  ااغريـــائف الااىــ عاـــب ااىـــامل .ثـــف يـــا س الفـــ ،هـــ،ا ن معاريـــجل
ا سمما الت،بَما عما بهلل مريمف ة حـق ـ،ل اهلل المـن معـه مـن ااىـامل الطا ـ،ا
مــن اار ــ،ل  ان ــر عاـ مف امــ،ااف الاالال هــف ،القــال احــهلل ءــعرائمف قو ـ هللال
( )4ابن هشار :ااىيال ااري  ،جل ،ج111/1؛ ااوـاحلي ااشـامي ،ـ ى ااـهللى الاارءـا  ،ج164/1؛
الاني ــــر . :اوــــرر ااعهمــــري ،ااىــــيال ااوــــح حجل ،ج141/4؛ ق اهلل ،ااىــــيال ااري  ،ــــجل،
ب.111
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج111/1؛ ااواحلي ااشامي ،ـ ى ااـهللى الاارءـا  ،ج164/1؛
الاني ــر :ــر ا هــله احلا ثــجل عريــهلل اوــرر ااعهمــري ،ااىــيال ااوــح حجل ،ج141/4؛ الاني ــر:
ع هللااعز ز ااعهمري ،احلرمل الااورياعاس ة احلجا ة ااعور ااري ،ي ،ب .441
( )1اني ــر :صــح ك اا بــا ي (فــَك اا ــا ي) ،ج464/46؛ ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج111/1؛
ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.164/1
( )1اني ر :ر ما عريهلل ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .116

ط ،اجل ىَشيف ف ما بر ،ل اهلل  م اعما:
امملــــــــــ ـريهنمل عا ريــــــــــــا

ــــــــــــُ ،ل اهلل ة وــــــــــــررٍ
()4

خره
ف نيـــــــــــــــأ ااـــــــــــــــر نيريـــــــــــــــ،ه الُني،ـــــــــــــــهلل ِ

فب ـ ـرهف اار ـــ،ل  بـــل ان رتخـــلالا امـــ،ااف ،اال االال هـــف النيىـــا هف،
فاخَــا الا األالال الااريىــا  ،فقــال (( :معــي مــن تــرالن ،الاِحـ ن احلــهلل ث ااـي،
اِصملــهللقه ،القــهلل وريـ ا ــَرتني

بكــف ،الوــان اني ــرهف

ــ،ل اهلل  بدـ

عشرال ا اجل حل قيفى من اا ائ  ،فاما ت ل اف ان

،ل اهلل  ي ا اـف

ريا ،فقار

ـ،ل  فـرتثريب عاـب اهلل

اال احهللى اا ائيفَل قاا،ا :ف نيا لَا

دا ه ،اهى اه ،ثف قـال :امـا بعـهلل ،فِـ ُ ،ن اخـ،انيكف قـهلل يـا الا تـائ ل الانيـي قـهلل
ا ـ ان ا ااـ مف ـ مف ،فمــن احـ مــريكف ان

ـ تاــأ فا يفعــى ،المــن

اح مريكف ان ك،ن عاب ح ه حَب نيع ه ا اه مـن االل مـا يفـي اهلل عا ريـا
فا يفعى ،فقال اارياس :قهلل ط ريا اأ تاأ ا

()4

،ل اهلل)).

القهلل با ااىام،ن بااَريا ل عن نيو مف من ااى تقا هللأا ار ـ،ل اهلل ،
ثف االصب اار ،ل  ه،ا ن ،القال اف :اخلالا مااأ بن ع،مل ــ عـ ف هـ،ا ن
ــ ان اتانيي مىامأا
الاتب

س عا ه اهاه المااه المائـجل بعـي ،فبـرج مـن اا ـائ

ـرًّا

،ل اهلل  فرت اف الحىن ا ـسمه الع ريـه اار ـ،ل عاـب مـن ا ـاف مـن

ااق ائى اايت ح،ل اا ائ  ،الاص ك غي بمف عاب ـر مشـروي ثق ـ حَـب
()1

ض ق عا مف.

( )4اني ر :ااقو هللال :عريهلل ااواحلي ااشامي ،ى ااهللى الاارءا  ،ج.114/1
( )4من حهلل ث اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج 411/46ــ .411
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج114/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.611/1

الح ريما قىـف اار ـ،ل  ااغريـائف اع ـب مريمـا ااق ائـى الااتايفـجل قاـ،بمف مـن
عذ األنيوا مريما ءـ أا ،ف،يـهلل بعدـمف ة نييفىـه

مىامجل اايفَك ال يهف ،ال

فجمعمف اار ،ل  مرييفر ن ،الخ مف ((الوان مما قال :ا معشر األنيوـا
ا ايــهللوف ضهــس وال فمــهللاوف اهلل بــي؟ الوريــَف مَيفــرقل فــرتايفكف اهلل بــي؟
الوريَف عااجل فرت رياوف اهلل بي؟ واما قال ء أا قاا،ا :اهلل ال ،اه اِمُـنن .قـال
ــ،ل اهلل؟ قــال :اــ ،ء ـ َف اقاــَف وــلا الوــلا .اال

مــا ميــريعكف ان ق ــ،ا

ترضــ،ن ان ــله ااريــاس بااشــاال الااـ عي التــله ،ن بــااري اىل حــااكف؟ اــ،ال
ااجــرال اكري ـ امــراو مــن األنيوــا  ،الاــ ،ــاأ ااريــاس الا أــا ال ــاك،ا ءــع أا
اىــاك الا ي األنيوــا الءــع ما ،األنيوــا ءــعا الااريــاس ِثــا )) )4(.ف كــب
ح ًّــا
ااقــ،ر حَــب اِخملدُــا،ا حلــاهف القــاا،ا(( :باــب ض ـ ريا بر ــ،ل اهلل قى ـمأا الُ ُ
التيفرق،ا)) )4(،ثف احرر اار ،ل  معَمرأا من اوعرانيجل ،ال خـى مكـجل ،البقـي
بما عهللال ا ار ،ـا بعـهللها اىل ااهلل ريـجل ،البعـهلل عـهللال اءـمر وعـر اإل ـسر حـ،ل
اا ائ البل اهاه .ثف قهللر الفهلل مريمف عاب

،ل اهلل  الفـاالن اار ـ،ل 

عــن قــ،ممف ،الانيَم ـ تاــأ اايفاالضــجل ب ــسممف ،ال خــ،ل مــهلل ريَمف ة اإل ــسر
()1

الق ،اف حت ف األصريار.

الب سر اا ائ اص ح ال مهللن احلجـا خاضـعجل ااحك،مـجل ااري  ،ـجل،
هلل رها امرا ع ريمف

،ل اهلل .

( )4من الا جل اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج 461/46ــ 416؛ ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .111
( )4اني ر :اا بـا ي (فـَك اا ـا ي) ،ج ،414/46الءـر ابـن حجـر اـا ة احلـهلل ث؛ الابـن األثـي،
ااكامى ،ج.414/1
( )1ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج114 ،111/1؛ الاني ر . :اورر ااعمري ،ااىـيال ااوـح حجل،
ج144/4؛  .ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب 611؛ الاني ر :الفهلل اا ائ  ،من هلا ااكَاب.

القهلل نيزا بعض اآل اس تَحهللث عن زالال حريل ،من تاأ ق،ل اهلل ــ تعاىل

ــ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗﯘ) [ااَ،بجل].
*****

()4

واني احهللاث زالال متتجل اايت القع بل ااىامل الاارالر الاع،انيمف من
نيوا ى ااعرب ريجل (1هـ) هي االل احَكام بل ااىامل الاارالر ،ما تزال
ماثاجل ة تهن اار ،ل  ،ح ث ا َشمهلل جمم،عجل من ااوحابجل .العزر

اار ،ل  عاب قَال اارالر اني سقوا من ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ) [ااَ،بجل] .الالا فقهلل واني

هله ااغزالال م،يمجل اصسو الب،ض ،ضهلل

اارالر ،الالاأ ف ن اار ،ل  ح ريما نيهللب ااىامل اله ااغزالال اخلهف انيما
مَ،يمجل اىل ني،احي بس اارالر )4(.الوان هلل م ان اارالر ع ،نيأا من مريافقي
ااهلل ريجل ،وما انيه ا ا من يريهلله اال َعهللا  ،ح ث انيمف

عهللالن ااشقجل،

الوان او ،حا ًّا يهللًّا ،الاا س جمهللبجل ،الاارياس ة عىرال ،ال ا ااهلل ريجل من
متر العري ال يها قهلل طاب  )1(،الاارياس ريَ رالنيما ط،ال ااعار ،الالاأ ف ن
اخلرالج اىل ت ،م وان صع أا.
البااَااي ف ن ااريافقل قهلل ق ،ا ة مىَريق ااكلب ،ح ث واني،ا
عَل الن عن اخلرالج م ااري  ال أا البمَانيأا (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
( )4از هلل من ااَ ،ح،ل احهللاث هله ااغزالال ال الا اتما ال ا جل تاأ اارالا ـاس اني ـر :ع ـهللااقا
ح ـ اهلل ااىـريهللي ،ااـله ااىـ ،م ة حتق ـق الا ـاس ـزالال ت ـ،م ـــ ااك ،ـ  :مكَ ــجل
ااعس 4146هـ؛ الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،عري،ان" :ما حيفظ اب ،بكر ة ـزال ت ـ،م"،
ب .116
( )4اني ـــر :احلـــهلل ث ااـــلي الاه اا بـــا ي عـــن وعـ ـ بـــن مااـــأ ،اا بـــا ي (فـــَك اا ـــا ي)،
ج.414/46
( )1عري،ان اا با ي اله ااغزالال( :باب زالال ت ،م الهي زالال ااعىرال) ،فَك اا ـا ي ،ج411/46؛
اني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .111

ﭳ) [ااَ،بجل] )4(،القهلل تهللاعب ااريافق،ن اىل ااَبا عن ،ل اهلل  العهللر
اخلرالج معه ة من احلر القال اهلل عريمف( :ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
()4
ﮒ ﮓ) [ااَ،بجل].
ال عا ااري  اصـحابه اارييفقـجل ة هـله ااغـزالال ،ف ـا ا ري ـا ااوـحابجل ة
تاــأ العاــب ا ــمف ابــ ،بكــر العمــر ال يهــف  ،الانييفــق ععمــان  نييفقــجل
ريـا حَـب قـال اار ـ،ل (( :مـا ضـر
و يال وان ف ما ثس ائجل بعي الاا
()1
ععمان ما فعى بعهلل تاأ)) .القال عريه(( :من يمز ي ل ااعىرال فاه اوريـجل))،
وما قال (( :اااـمف ا ن عـن ععمـان فـ نيي انٍ عريـه)) )1(.القـهلل يـا يـال
من ااىـامل اىل ااـري  الهـف اهـى حايـجل ال ر ـ،ن ة اخلـرالج مـ اار ـ،ل
 الاكن احلايجل العـهللر اليـ ،ااراحاـجل مريعـَمف مـن تاـأ .فـلورالا حـايَمف
ااري  فقال اـف(( :ال ايـهلل مـا امحاكـف عا ـه)) ،فريعـ،ا الاع ـريمف تيفـ ض
من ااهللم  )1(،اليا مهعل الن من األعراب ا عَل الا.
ال ا ثسثجل مـن ااوـحابجل تكا ـسو ،الهـف ر ـهللالن اااحـاق باار ـ،ل ،
اكـريمف وــاني،ا صــا قل ة توـر حــااف فعيفــب اهلل عـريمف النيزاـ فـ مف آ ــاس
()6
قرآني جل.
( )4اني ر :ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.146/1
( )4تيفىي ابن وعي ،ج.111/4
( )1من حهلل ث اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج.411/41
( )1ابن هاءف ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.141/1
( )1ابن وعي ،تيفىيه ،ج.144/4
( )6اني ر :حهلل ث وع بن مااأ عريهلل اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج414/46؛ العريهلل ابـن ابـي ءـ جل
ة ااغا ي ،ب .111

قال ــ تعاىل ــ ( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ) [ااَ،بجل].
واني هله ااغزالال حبـق امَحانيأـا اامجَمـ ااىـاف ريـ مف الفقيهـف مـتمريمف
الضعامل اإلميان مريمف ،وما وان اامريـافقل البقا ـا اا مـ ،ال ة ااَع ـ ذ،
ح ث وـان اكـى صـ م،قـ الاكـى حـا ث حـهلل ث ،الوانيـ هـله ااغـزالال
آخر زالاس اار ،ل  القهلل تقهللم به ااىن ،ح ث قاال ااىَل مـن عمـره
 ،ال ـــف تاـــأ حـــرب عاـــب ان ق ،هـــا برييفىـــه ،ات تعـــهلل مقهللمـــجل ـــزالاس
ااىامل ة بس اارالر ،الة االني سقجل ااعاا جل ا سر.
قم من ااىامل ثسث،ن اا مقاتى خرج بمـف ـ،ل اهلل  وـان مـريمف
عشرال آالمل فا س )4(،الهلا او ل عهلل اول ي ل اامىامل قم ة ح اال
ح اال اار ،ل  الاخل ااىام،ن طر ق ت ،م ،المرالا ة طـر قمف عاـب مـهللائن
صاو )4(،فرتمرهف ااري  بااعجاـجل الان ال ـهللخا،ا ب ـ،س ااقـ،ر اال بـاول اال
مَ اول.
القهلل الاصى اار ،ل  مىيه حَب الصى اىل ت ،م فرتقـار بمـا بدـ عشـرال
ا اـجل ،وـان خساـا عـث ـرا اه الطسئعـه اعرفـجل اخ ـا ااـرالر ،ومـا وـان
( )4ابن حجر ،فـَك اا ـا ي ،ج414/46؛ ابـن هشـار ،ااىـيال ااري  ،ـجل ،ج144/1؛ الاني ـر . :ق
اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب 641؛  .اورر ااعهمري ،ااىيال ااوح حجل ،ج.114/4
( )4الى اا بــا ي عــن ابــن عمــر  قــال" :اــا مــر ااــري  بــاحلجر قــال :ال تــهللخا،ا مىــاون
اال ن ام،ا انييفىمف ان و كف ما اصابمف .اال ان تك،ني،ا باول .ثف قري ا ـه الا ـرع
حَب ايا اا،ا ي"( ،فَك اا ا ي ،ج.)411/46

ععما اىل اا،اق اجملاال ال .الوان عمـا ااق ائـى الحكـار ااقـرى ااقر ـجل مريـه
ــرتت،ن اا ــه .القــهلل ِا ُــر خااــهلل بــن اا،ا ــهلل ة احــهلل ــرا اه او ــهلل بــن ع ــهللاااأ
صاح

المـجل اوريـهللل فجـا بـه اىل اار ـ،ل  ،فعقـهلل االمـجل ارييفىـه الاق،مـه

الاقــر بــهللف اوز ــجل فرتطاقــه  )4(،ومــا يــا ( هحُريــجل بــن بــجل) صــاح ا اــجل
فهللف اوز جل ار ،ل اهلل  العقهلل االمجل اق،مه ،اليا ه اهـى ات الاوربـا ،
()4

فرتمريمف اار ،ل ال عأا العقهلل اف االمجل الوَ اف وَ أا.

ال مر ان اارالر واني،ا عاب عاف بَحرم اار ـ،ل  ،المـن معـه الالصـ،اف
اىل ت ،م الا ما ق،تمف ة اطرامل بس اارالر ،بى ان بعدما عهلل اخى حـهللال
اارالر )1(.الم وى هلا ف ن ق،اتمف تَحرش بااىـامل اال حتـاالل موـا مَمف
اال عرقاَمف م قهلل تما عاب تاأ ،الاعى مما توـهلل مَابعَمـا اام،قـ بهللقـجل ان
ماأ ىان قـهلل ا ـى اىل (وعـ بـن مااـأ) ،الهـ ،احـهلل اابايفـل ااـل ن تـاب
اهلل عا مف ،ا مريه ان قهللر اا مف ة ااشار ،الوـان هـلا بعـهلل ـزالال ت ـ،م
اله ،ة ااهلل ريجل )1(.القهلل الصا معا،مـاس ماـأ ىـان الهـ ،مـن عمـس ااـرالر اىل
معرفجل تامجل حبال فر س من ااىامل ة هله ااغزالال ،الم،قـ اار ـ،ل  مريـه،
فمن باب االىل ان ك،ن عاب اطسع بَحرم ي ل اار ،ل  من ااهلل ريـجل اىل
ت ،م ،الاإلعهللا الا او ل ق ى ااَحرم ،خو،صأا ان اليمَـه وانيـ معاريـجل
( )4ابن هشار ،ااىيال ااري  ،جل ،ج146/1؛ ابن وعي ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.14/1
( )4اني ــر :ابــن هشــار ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج146 ،141/1؛ ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج.41/1
(اني ر :وَاب اار ،ل  اىل هرقى اارالر من هلا ااكَاب).
( )1نيقى ابن وعي عن اإلمار امحهلل الا جل عن الص،ل ،ل من ماأ اارالر هرقـى اىل ـ،ل اهلل
 ة ت ،م الت ا غه ا اه ااجل مريه الهي قوجل عج جل قـال عـن ا ـريا ها ال بـرتس بـه (اني ـر:
ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج 41/1ــــ )41؛ الاني ــر :تاــأ اارالا ــجل عريــهلل امحــهلل ة ااىــريهلل،
ج114/1؛ الاني ر :وَاب اار ،ل  اىل هرقى من هلا ااكَاب).
( )1اني ر :حهلل ث وع بن مااأ عريهلل اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج.414/4

الي،ا ـ ق ااــرالر وــا،ن اىل ااهلل ريــجل ،الاعــى ماــأ ااــرالر وــان عاــب قــل تــار
بوهللق اار ،ل ،الالاأ آثر عهللر ااَعرن الا او ل خ،فوـا مريـه الا اووـا ان
س ار آيسو،ح ـث ان هرقـى مـا ان تىـاف ـااجل
اار ،ل  ـاهر عاـ مف عـاي و
اار ،ل  الا َم اخ ا ه ممن عرف،نيه ،حَب قال حملهللثـه :الاهلل اـ ن وريـ
صهللقَين، " :ءأ ان مياأ ما حت م،ضـ قـهللمي ،هـاتل" )4(،القـهلل عـاش حَـب
()4
ءاههلل ااىامل بعهلل تاأ مياك،ن ما حت قهللم ه.
البعهلل ان اث اار ،ل  ق،ال ااىامل ة اطـرامل يز ـرال ااعـرب عـا مـرال
اخـــرى اىل ااهلل ريـــجل .الة اا ر ـــق اقـــي األتى  مـــن بعـــض ااريـــافقل ،ح ـــث
س قَـى ـ،ل اهلل  ،ح ريمـا
حاالا جم م،عـجل مـريمف قـهلل س برت بعـجل عشـر يـ و
وان  ىي ة عق جل ا َجاال ها ،الامر مـن ريـا ي ة ااريـاس :ان ـ،ل اهلل
اخل ااعق ـجل فـس رتخـلها احـهلل ـــ الااعق ـجل طر ـق ضـ ق ة او ـى ال كـا ميـر
مريه ااراو ــ الوان ق ،باار ،ل  حل يفجل بن اا مان ال ى،ق به عما بـن
ا ر .
فرتق ــى جمم،عــجل مــن ااريــال ماــعمل عاــب الاحاــمف حَــب شــ،ا عمــا أا 
اله ،درب الي،ه الاحامف ا عهللهف عن ،ل اهلل ،فقـال  حلل يفـجل(( :قـهللمل.
ق ـهللمل ،الحــل ه ـ ذ ــ،ل اهلل  قــال اعمــا (( :هــى عرف ـ ااقــ،ر؟ قــال
عما  :قهلل عرف اارالاحـى الااقـ،ر ماعمـ،ن :قـال اـه اار ـ،ل  :هـى تـهلل ي مـا
ا ا الا؟ قــال عمــا  اهلل ال ــ،اه اعاــف ،قــال ا ا الا ان هريُيفِّ ـرهالا بر ــ،ل اهلل
()1
ف رح،ه)).
( )4من ايفظ اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج.14/44
( )4اني ر :وَاب اار ،ل  اىل هرقى اارالر ،من هلا ااكَاب؛
الاني ر :اا لي ،تا خيه ،ج11/1؛ الاأل ي ،فَ ،ااشار ،ب .416
( )1اني ــر :اإلمــار امحــهلل بــن حري ــى ،ااىــريهلل ،ج114 ،114/1؛ ااوــاحلي ااشــامي ،ـ ى ااــهللى
الاارءا  ،ج.661/1

القهلل عـا اار ـ،ل  اىل ااهلل ريـجل فامـا اق ـى عا مـا قـال(( :هـله طابـجل الهـلا
ي ـىه احهــهلل حي ريــا الا ــه)) )4(،الخــرج ااريىــا الااو ـ ان ال ــَق ال ااىــامل،
الوان ااو ان ريشهللالن:
طاــــــــــــــ ـ اا ــــــــــــــــهلل ه عا ريــــــــــــــــا

مــــــــــــــــن ثريِ ،ــــــــــــــــاس ااـــــــــــــــــ ،ا ملع

اليــــــــــــ ُ ااشـــــــــــــك هر عا ريـــــــــــــا

()4

واني

مــــــــــــــا عــــــــــــــا ااـــــــــــــــــــه اع

هله ااغزالال ترب جل اامجَم ااىاف وافجلو اامشا وجل ة اوما

باارييفق الااال ،الترب جل األمجل واما عاب بعهلل ااري ر الاا م ،ااعااي ،ح ث ُان،
اار ،ل  ق ى ان  ،ع امَه اىل اارف ق األعاب ايف ني رها اىل اارالر ،ة
حروجل يما جل عما جل اَق،ر باايفَ ،ة ني،اح ما ،بعهلل تاأ
ااغزالال ب،ص،ل اار ،ل  اىل ااهلل ريجل ،بى ا ت

تريَه قدا ا تاأ

به قد جل مىجهلل اادرا ،

الولاأ قد جل اابايفل اال ن يا الا عَل الن اىل اار ،ل بى

ايفمف

عريه ،فمريمف ااريافق،ن اال ن اعَل الا بااكلب الباا اطى فيفدحمف اهلل،
المريمف اال ن

ايف،ا الاكريمف ااَزم،ا ااوهللق ة اعَلا هف ار ،ل اهلل ،

الهف ااعسثجل اال ن خايف،ا العاب ا مف وع بن مااأ ،فمجرهف اار ،ل
ف ال من اا،ق  ،ثف تاب اهلل عا مف ة قرآن َاب اىل ،ر ااق امجل )1(.القهلل
حتهللث بعض اآل اس ة ااقرآن ااكر ف عن زالال ت ،م ة ق،اه ــ تعاىل ــ:

(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
( )4اا با ي (فَك اا ا ي) ،ج416/46؛ الاني ر :ابن ابي ء جل ،ااغا ي ،ب .111
( )4اني ر :ابن حجر ،فَك اا ا ي ،ج411/46؛ الاني ر . :ق اهلل ،ااىيال ااري  ،جل ،ب .614
( )1اني ر :تيفاص ى حال ااعَل ن ة حهلل ث وع بن مااأ ،ااىابق توره ة (فـَك اا ـا ي)،
ج414/46؛ الابن ابي ء جل ،ااغا ي ،بىريهلل مَوى ،ب .111

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ) [ااَ،بجل].
ال ق،ل ــ تعاىل ــ ا دأا عن هله ااغزالال ة ااى ،ال نييفىما( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) [ااَ،بجل].
ال ق،ل اهلل  اض أا عن ااتمريل اال ن ات ع،ا ني ه ة هله ااغزالال:
(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [ااَ،بجل].
*****

()4

فَك اار ،ل  مكجل ة مدان من ااىريجل ااعامريـجل مـن ااجـرال ،ال حيـا
ة نييفق ااىريجل ،ال

تمِّر عاـب احلـا ،ثـف انيشـغى  با ـَق ال اا،فـ ،العـهلل

مــن ااغــزالاس الااىــرا ا مريمــا ــزالال ت ــ،م .الح ريمــا يــا م ،ــف احلــا ة ااىــريجل
ااَا ـــعجل مـــن ااجـــرال وـــره  ان حيـــا تام ااعـــار ،ة القــ ُحدهــر احلـــا
مشرو ،ااعـرب وعـا تمف ،الاـلاأ قـال (( :انيـه حيدـره عهـراال مشـرو،ن
،ف،ن باا

()4

فس اح ان احا حَب ال ك،ن تاأ)).

الاخَـا اار ــ،ل  ابــا بكــر ااوــهلل ق  امـيأا عاــب احلــا اــلاأ ااعــار،
البعهلل خراليه عا ااري  عاي بن ابي طاا  ،المحاـه صُـ ملهلل

ـ ،ال بـرا ال

(ااَ،بـــجل) ا اغمـــا ااريـــاس ة احلـــا ،الف مـــا اعـــسنٌ اامشـــرول ان ال قربـــ،ا
ااىــجهلل احلــرار بعــهلل عــاممف هــلا ،النيُ ـلٌ اعمــ ،مــن اــه عمــهلل حــ،ل احلــرر مــن
ااشرول ،الالاأ حرب اار ،ل ان ا عريه احهلل من اهى ب َه ،القـال اعاـي
()1

(( :ال ري غي ألحهلل ان ا هلا اال احهللٌ من اهى ب يت)).
الخـــرج عاـــي  عاـــب ااعدـ ـ ا نياقـــجل

ـــ،ل اهلل  فاحـــق بـــرتبي بكـــر

ااوــهلل ق ة تي احلا يفــجل ،الاــا آه ااوــهلل ق ــرتاه بكــى ا ب :امـيٌ ار مــرتم ،؟
()1

فر عاي  بكى ا ب بى مرتم. ،

( )4اني ر :صح ك اا با ي ،وَاب ااغا ي ،باب حا ابي بكر باارياس ،ج.441/1
( )4اني ر :حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.116/4
( )1ا ني ـــر :الا ـــجل اا بـــا ي ة صـــح حه ،وَـــاب ااَيفىـــي ،بـــاب ق،اـــه فىـ ـ ح،ا ة األ ن،
ج444/1؛ الاإلمار امحهلل ة مىريهلله ،ج411/1؛ الاا ملي ة ـريريه ،وَـاب تيفىـي ااقـرآن،
باب من  ،ال ااَ،بجل ،برقف ،1414 :ج.411/1
( )1اني ــر :ابــن وــعي ،ااىــيال ااري  ،ــجل ،ج61/1؛ الاني ــر :الا ــجل اا بــا ي ة صــح حه ،وَــاب
ااَيفىي ،باب ق،اه فى ح،ا ة األ ن ،ج.444/1

الالاصس اا ر ق اىل مكجل ،التعاالن ااوِّهلل ق العاي  ،ح ث وان
ااوهلل ق امي احلا الخ

مف الاماممف العاي َ ا ،اآل اس من  ،ال برا ال

عاب اارياس الف ما ق،اه ــ تعاىل ــ ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ) [ااَ،بجل].
الوان بعض ااوحابجل اغ،ن تاأ اآل اس اارياس م عاي  االي نيـاب عـن
ااــري  ة هــلا األمــر ،ال توــهللالن عا ـ مف اال حيــا بعــهلل ااعــار مشــرم ،الال
عر ان .الى اا با ي عن ابي هر رال (ان ابـا بكـر ااوـهلل ق 

،مل باا

بععه ة احلججل اايت ام،ره عا ما ااري  ق ى حججل اا،ا ع ـ،ر ااريحـر ة هـذ
تتن ة اارياس ال حيا بعهلل ااعار مشرم الال

،مل باا

()4

عر ان).

الال ءــأ ان عا ًّ ـا  مــن آل اا ـ ميعــى ااــري  ال ىــَ،ثق مريــه ااريــاس،
الخو،صأا من وـان اـه عمـهلل مـ ااـري  العاـيٌّ اقـرب اهـى اا ـ اىل ااـري
 ،المــن عــا ال ااعــرب (ة عقــهلل ااعمــ ،النيقدــما ان ال َــ،ىل تاــأ اال ـ هلل
ااق اــجل اال يــى مــن ه ــه) )4(،فكــان ق ــار عاــي  بمــله ااممــجل ترتو ـهللأا
ااجم ان هـلا مـا ا ا اهلل ال ـ،اه ،القـهلل ـ ى عاـي  بـرتي ءـي بععـ ة
احلججل؟ قـال بععـ بـرت ب  :ال ـهللخى اوريـجل اال نييفـق متمريـجل ،الال
عر ان ،الال

ـ،مل باا ـ

َم مىاف الوافر باا ـ احلـرار بعـهلل عامـه هـلا ،المـن وـان

ب ريه البل ااري  عمـهلل فعمـهلله اىل مهللتـه ،المـن

كـن اـه عمـهلل فرتياـه اىل

()1

ا بعجل اءمر.

الامــا ااــل ن ا ــَيفا الا مــن احلا ثــجل ة اايفاضــاجل بــل ابــي بكــر العاــي 
( )4الاه اا با ي ،وَاب ااغا ي ،باب حا ابي بكر باارياس ،ج.441/1
( )4حممهلل اب ،ءم جل ،ااىيال ااري  ،جل ،ج.111/4
( )1ابــن ااقــ ف ،ا ااعــا  ،ب 611؛ الاه اا مــلي ة صــح حه ،بــرقف1414 :؛ الامحــهلل ة
ااىريهلل ،ج.11/4

فا ـ ق هــلا ة حماــه ،فكــى مريممــا اــه فدــاه الاــه مممــجل بــرتمر اار ــ،ل ،
الوى مريمما ق،ر دا امر به ،الحي اآلخر الحي مه ال َرت ب معه بى انيممـا 
و ـىٌّ مريمم ـا ــاهف ة عمــى اآلخــر ،ال ــاهف معمــف بق ــجل ااوــحابجل ،ــ،ا ة
ا ا ال احلــا الءــتالنيه ار ة ت ا ـ آ ــاس ــ ،ال بــرا ال اىل ااريــاس ة احلــا ،فمــف
كمى بعدمف بعدأا ،ههللفمف الاحهلل،ه ،اعس وامـجل ال ااـه اال اهلل ة احلـا
الة يه ،الاتا وريا ة هـلا اازمـان نيتوـهلل مـا باغـه عاـي  عـن

ـ،ل اهلل

 دري ااشرول الااعراال من احلا ،فمن بـاب االىل ان كـ،ن ااوـحابجل ة
مــن عاــي  ق،مــ،ن بااعمــى معــه ،اامــهللمل نييفىــه اثريــا اليــ ،ااشــرول،
اال ن انيق ع،ا عن مكجل حبمـهلل اهلل بعـهلل مسـاعمف مـن عاـي المُـ ملن ـانيهلله ،المـا
احَــاج ااىــام،ن اَكــرا تاــأ عــل ااقــرالن النيق ــاع ااشــرول عــن مكــجل
متامأا.
وان هلا اإلنيلا الواني هله احلججل متم هللأا حلا اار ،ل  ة ااعار االي
ا ــه (حجــجل ااــ ،اع) )4(،ح ــث واني ـ اا قــاع اا ــاهرال خاا ــجل مــن ااشــرول
النييف،س احلجـ ا صـاف جل ال ـَق ال اار ـ،ل  ة حـا اا،حـهلل ن هلل الة ال اع
،ل اهلل  اكافجل اارياس ،ا ا ااشاههلل مريمف ااغائ .
*****

( )4اني ر :حججل اا ،اع ،من هلا ااكَاب.

