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 رشانلا ةملک

 ةلأسم نيملسملا نيب اهلوح شاقنلا لاط يتلا لئاسملا نم

 .يمالك وأ .يفسلف باتک ولخي ال ثیح « مهتاباتک يف اهب اونتعا

 «مالكلاو ةديقعلا يف تارضاحم» ةلسلس راطإ يفو اذل

 نی a , هللا هظفچ يب يناجسلا رفعج خيشلا ةمالعلل

 لمات يذلاو «ءادبلا» عوضوم لوح لماشو .يفاو ثحب ميدقتب
 لهأ رکف ةفرعم يف مهعفنی نأو ءءارقلا اضر لاني نأ «ءاوضألا راد»

 . دصتلا ءارو نم هلئاو 22 تيبلا

 رسشانلا

 م ۱۹۸۷/۱۰/۲۰ ىف توريب

 ه ١1408 لوألا عيبر < قفاوملا





 ل والا للصتلا
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 ةيمامالا ةعيشلادنع ءادبلا

 ىلوالا ةناكملا ةيمامالا ةعيشلا دئاقع يف «ءادبلا» ةلأسم لتحت

 لوح رصتخم وأ لصفم ثحب نع قسلف وأ ىمالك ٌباتك ولخ الو
 مرکلا نآرقلا اهحيضوتو ةلأسملا "5 حرط £ اوعبتا دقو ةلأسملا هذه

 اونود و لئاسرب ةلأسملا هذه اود رفا مهدجن كلذ لجألو ,ةرهطملا ةئسلاو

 هل سيل ام نيبو «هبرتشا و ءادبلا مسا لمحي ام نيب ًاثاحبأ و ءأبتك

 انخيش نا كلذ يف ىنكو سخآ ثحب نمض ثحب لب ,صاخ مسا

 ۲۵ نم برقي ام رکذ دق «گرزباغآ» ینارهطلا هناخبلا ةمالعلا

 ةعيرذلا» ظحالف ثاحبألاو لئاسرلا هذه نم ًاحذون نیرشع و ةسخ
 .هال - ۵٩۳ هحفصلا ثلاثلا ءزحلا «ةعيشلا فيناصت ىلإ

 و تافّلْؤم نم افوح فا ام مغر ةميظعلا ةلأسملا هذه نأ ديب

 ةتسلا لهأ مالعأ ىلع فسألا عم  ىفخت تفرع امك ةريثك لئاسر

 عم اثيدحو مهريغو يزارلاو يرعشالا مامالاو يخلبلاك ًامدق

 .ةسلاو باتكلا يف اهعورف و افوصاو اهروذجب اهدورو

 ءاملع یدل ةيانعلاو مامتهالا نم ةلأسملا هذه یظح ام ردقبف

 نم ًافينع ًاموجهو ًاعذال ًادقن قلت تفرع امك - ةيمامالا ةعيشلا

۷ 



 ةنسلاو باتکلا هوض ی ءادبلا ۸

 و ةدشب اهمجاهيو الا مهنم ٌدحأ اهیلع رمال ثيحب ةّنسلا ءالع بناج
 ,ةوسف

 دئاقعلا رتک ال ًاساسأ ءادبلاب داقتعالا ةّيمامإلا ةعيشلا رتعت انيبف

 هللا لاعفأ لاج يف یراصتلاو دوهلا دقتعم لباقي ًارمآ و ةّيمالسالا
 ردقلا نو روصتب نيذلا «ةتردقلا» ةديقع لباقم ىو ,هناحبس

 رزق ی د ار وا ف غ اف انا ال داو

 BE Ee ی ذق اهو وما

 ! ! نیدنل

 :نيضقانتم نيفصوب ةفوصوم ةدحاو هيض نوكت نأ نكمي فيكف

 ةركف اهربتعي رخآ رضعب و ؛هرهوجو نيدلا ممص نم اهربتعي ضعب
 !؟ :يدلل ةماده

 هم نا :هلوفب « لضحلا» هباتک متي يزارلا رخفلا مامالاوه !ذهف

 : مهيلع ٌدحأ اههعم رفظي ال مهتعیشل نيتلاقم اوعضو ةضفأرلا

 مث ةكوش و ةّوق مه نوكيس هنا اولاق اذاف ,ءادبلاب لوقلا :نوالا

 .(۱)« هبف يلاعت هل ادب :اولاق هوربحآ م لع رمالا نوک ال

 و هاكح ام ىلع ةمعزلا هذه يف «يخلبلا» يزارلا قبس دقو

 يف (4۸۰ ماع یفوتما) يسوطلا ةفئاطلا خيش ربك الا انخیش هرکذ

 موق لاق» :لاقف ريسفتلا باتک يف يخلبلا یکحو :لاق ذإ هنايبت
 صوصتلا ةَمثالا نا لاح ىلع ةَمالا نم مهتكلو نوربتعي نمم سيل
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 _ةشنلاوه یانل رمالاو يديزلا ریرح نب تاميلس نع هلق ۳۱ ص لصحما دقن (۱)

 , هک رفنس 1ك



 ةا :هیقاف لا ةعيشلا دانغ:هادیلا

 مهضعب رواج و ,هریبدت و نارقلا خسن مهلا ضوفم مهمعزب مهلع
 نأ وهو ءادبلاهجو ىلع زوجي دق خسنلا نا :هلوقب نیدلا نم جرخ یتح

 الو ,مرّیفیف هل ودبي مث .هل ودبي الو ءيشلاب مهدنع لجوزع هللارمأي
 ال مهدنع هنال ,هخسنی و هلّدبي و وه هرّيغي نا هب هرمأ تقو يف ديري

 اوفرجعت و «ريدقت ملع هملعیف هردقب ام الا نوکی یتح ءيشلا ملعی
 .«ةکع لزن ال خسان ةنيدم اب لزن ام نا اومعزف

 َنظاو» :هلوقب مالکلااذه ىلع هللا هجر يسوطلا انخیش قلع مث

 صنلاب لوقب نم ةقألا ف سيل هنأل ,ةّيمامالا انباحصأ اذهب ینع هنأ

 هاكح ام عيمجف مهانع ناك ناف .مهاوس مالسلا مهیلع ةمئألا ىلع
 ةمألا نم دحأ ىلع خسنلا نوزيجي ال مّْنأل مهلع بذكو لطاب مهنع

 .(ورملعلا ثودحب لوقي مهنم دحأ الو مالسلا مهيلع

 لكو :لاقف يرعشألا نسحلاوبأ خيشلا مامالا يزارلا قبس معن

 .هيف هلودبي من ءيشلا ديري هنا نومعزي ةليلق ةمذرش ال ضفاورلا
 هيلع هئافخ دعب ةحلصملا هحو هل رهظي يا :قلعملا ققحلا هرسف و

 ةضفارلا تقرتفا «نتحفص» دعب لاقو اذه .() هيأر رتغیف

 تالاقم ثالث ىلع ؟المأ نیش دارآ اذإ هل ودبي نأ زوجي یرابلا له
 .(۳)تالاقلا لصف م

 يلا ةعيشلا ةديقع ىلع أفقاو ناك ول يرعشألا مامالا نا :لوقا

 .ه ۱۳۷۱ ماع فحتلا ةعبط ١4 - ۱۳ ص دّوالا دلجنا نايبتلا (۱)

 نيدلا يحم دمحم ط ۱۱٩ و ۱۰۹ و ۱۰۷ص نلصلا فالتخاونیمالسالا تالاقم(۳و۲)

 >F ماع قوتم ا يرعشاالا نسحلا ىبأ مامالت دمو ا دبع



 ةنسلاو باتکلا ءوض ى ءادبلا ۱۰

 خیشلا لبق ىأ ۳۲۸ ماع یفوسلا ينيلكلا ثدحملا هرصاعم ابد

 عم .ةّيمامإلا ةعيشلا ىلإ ةبوذک الا كلت بسن ال «نیتنسب يرعشألا
 دعب هفالخب ينأي و ةعيشلا ّلك ىلإ لطابلا ینعلاب ءادبلا بسني هنا
 عوقو زوجيال هنا نومعزب مهنم ةيناثلا ةقرفلاو» :لوقي و نيتحفص

 «نوكي ال مث نوكي أئيش نا هناحبس هللاربخي نأ و رابخألا يف خستلا
 .«نيربخلادحأ يف بيذكتلا بجوي كلذ نال

 هنا عم ضفاورلاب ةعيشلا نع رّبعي ةّنَسلا خيش نا كلذ ىلإ فضا
 .«باقلالاب اوزبانت الو» : هناحبس هلوق قيداصم حضوأ نم

 ةضفارلا ىلع نعللا نم هقيلاعت يف قلعملا هرکذ ام كلذ نما أوسأو

 فيكو .مارکلارم هيلع رن نحن و ,هبونذ رفغ و هللا هحماس مهحيبقتو

 و لوسّرلارثا نوفتقم مهو مهعبر وأ نيملسملا ثلث نعل ىلع أردجا
 .اريهطت مهرهط و سجرلا مهنع هللا بهذا نيذلا هتيب لها

 بسن ام لج نا ةّيمالكلا انثاحبأ رئاس يف هلا ءاشنا كيفاويس و

 .لطاب اذه هباتك يف يرعشألا مامإلا مهيلإ
 يأرلا نم ضيقن يفرط ىلع نيبناجلا نم باطقالا ناك اذاف

 سيل نمو یدتبلا ةفيظو يه اف ةدحاو ةلأسم ىلإ ةبسنلاب فقول او
 .ةتداقتعالا لئاسلا يف ةخسار مدق الو ,ةّيمالكلا ثاحبالاب ماما هل

 هجاويوهو ةريحلا ّدشا راتحيل ناسنالا نا :لوقلا ةصالخو

 نوكي نأ نكم فيك ذإ دحاو لصأ يف فالتخالاو ركانتلااذه

 دنع داجيالاو قلا ىف هلامكو هللا ديحوت ةيآ دحاو ینعع دحاو لصأ

 .یرخا ةفئاط دنع هناحبس هملعل ًاراكنإو ,ةفئاط

 ًاحيحص أرمأ ةجردلا هذه ىلإ توافتلا نوكي نأ نکع له



 ۱۱ سس ةيمامالا ةميشلا دنع ءادبلا

 وج يف سرد دقرمالا نا نع فشكي اذه نا مأ اِتمیبطو

 رثكا نا نع تفولا سفن يف فشكي و قيقحتلا مدعو ءبضعتلا نم

 لثم يف تجوع و «قلطنلااذه لثم نم تأشن ةيفالخلا لئاسملا
 اياضقلا يف یعوضولا ثحبلاو «قيقحتلا ةحلصم يناني يذلا وجل اذه

 ۱ .ةتدافتعالاو ةيركفلا

 هذه يف هيلع رمیس ام ىلإ رظن اذإ يركلا یراقلا نا ريغ

 لاحلااذه يف قاسو مدق ىلع مئاقلا عازنلا نا ىلع فقي فئاحصلا

 ىلع هفوقو مدعو «ءادبلا ةلأسم يف فلاخلا ققعت مدع نعأشن دق

 قفت ال هدصقمو هدارم ىلع فقوولو ,رخآلا فرطلا هيعّدي ام سفن
 قطن ام نيعوه ىنعملا اذهب ءادبلا نا :لاقلو ةلأسملا هذه يف هعم

 اخ ااو نماشا لا ع اع و لا تالاب
 .ةنسلا لها نم ملعلا

 رجاشتلاو عازنلا هيف اشن ريظن نم ةلأسملا هذه مكو «مكو

 ءرخآلا فرطلا هدقتعي ام ىلع فوفولا مدعل نيتفئاطلا نم ةوخالا نب

 ريرج نبناميلسل ًاعبت يزارلا مامإلا اهلعج يتلا ةيناشلا ةلأسملا اهنمو
 :لاق ذإ ةيمامالا ةعيشلا هتعرتخا امم

 اذه مهل ليق اذاف هب اوملكت ًائيش اودارأ الكف ةيقتلا :يناثلاو»

 (۰«)۱ . .هّتفت هانلق اهنإ اول اف هنالطب محل رهظ وآ ءأطخ

 .قباسلا ردصلا (۱)



 ۱۲ انسلاو باتکلا ءوض ىف ءادبلا

 یونعمال یظفل ءادبلا يف عازنلا

 نع دزجتب و ,ئداه وج يف نيتلأسملا نيتاه اوحرط موقلا نأ ولو
 ةفئاطلا هلوقت ام ىلإ ةفئاط لك تعمتساو تايبصعلاو ءاوهالا

 نأ اوفرعل و ,نتلأسلا اتلک يف «ةديقعلا ةدحو» ىلع اوفقول ىرخالا

 .يتيقح يتونعمال طفل عازنلا

 ه ۳۳۸) هللا همحر ديفملا خيشلا هتمامالا هعیشلا ملعم راشا دّملو

 فلاحاو ءادبلل قفاولا نيب عازنلا ناو ةقيقحلا هذه ىلإ (ه - ٩۱۳

 هيلإ ترص اناف ءادبلا ظفل قالطا اقا» :لاق دا يونعمال یطقل هل

 هب دري ملواو ءلجوزع هللا نيب و دابعلا نيب طئاسولا نع دراولا ممسلاب
 ٌممص يلع دري مول هنا اک .هقالطإ تزحتسا امل هتحص ملعأ عمس

 هيلع كلذ تقلطا ال بحعیو بحب و ىضريو بضغي هللا ناب

 ال يتلا يناعملا ىلع هيلإ ترص هب عمسلا ءاج ال هتكلو هناحبس

 بابلااذه يف نملسلا ةفاك نيبو ىنيب سیلو «لوقعلا اهابأت

 دقو هاوس ام نود ظفللا يف سو فلاح ان و .فالخ

 بهذم اذه و ,مالکلا هعم رصقی ام هقالطا يف يتلع نم تحضوآ
 تفصو ام ىلع هرکنی بهذلا يف اهقراف نم ّلكو ءاهرسأب ةيتمامالا
 .(۱)هاضرب الو ینعلا نود مس الا نم

 و ,يعم عمتجا ءاربخلا سلجم يف ةنسلا مالعأ دحا نا يهنأ الو

 ان عمتساو «ةلأسملا ىزغم هل تحرش دقو «ءادبلا» ةقيقح نع ينلأس

 ٩۲ - ۰٩۳ ص تالاقلا لناوا (۱)



 ۳ ءادبلا ظفل ربت يف

 هدقتعی اتموهف ینعلااذپب ءادبلا ناك ول :لاقف مهفت و ءودهب هلوقن

 نودیرت انآ و ءاذه «ءادبلا» نم نودیرت ال مکنا ريغ عجأ هتسلا لهأ

 .ءافخلادعب هل ةقيقحلاروهظ و هناحبس هلهج مزالیرخآ ىتعم

 ةديقعلا هذه تبت ةعيشلا ءامدق نم باتکب تیناول :لاق مث

 هل تثح كلذ لجألو یادبلاب تنمآ و كمالك تقّدصل ابتحرش اک

 خیشلا ةمالعلل «قودصلا دئاقع حرش» و «تالاقلا لئاوأ» باتکب

 «نطبل أرهظ هبلقو هعلاط و هتیب ىلإ حار و باتكلا ذنخأف ,ديفمل
 هحرش يذلا ینعلا سفنب «ءادبلا» ناك ول :ًالئاق ماّيأ دعب ءاجو
 ةديقغلا هذه يف هعم نوقفتم ةّنسلا لهأف ,ديفملا خيشلا ةعيشلا ملعم

 .ضرألا يف هتاربج مالسالا برض ندل نم
 ةلأسملا هذه حرشل ءالضفلا ضعب ةبغر دنع انلزن كلذ لجألف

 و هرهاظم ىلجأب عقاولا حضتي ىتح اهتقيقح نع ماهبالا ليزي هجو ىلع
 لجألو ءقونعمال يتظفل ةلأسملا هذه يف عازنلا نا عيمجلا فرعي

 : يه ًاروما مالقن كلذ

 ءادبلا ظفل ريسفت ىف :لوألا
 يف بغارلا لاق ءافخلادعب روهظلاوه ةغللا يف و نا

 هللا لاق ,ًانّیب ًاروهظ رهظ یا ءادب و ءآودُبءیشلاادب»(۱): هتادرفم

 تائيس ْمَهادَبَو دوب تخت اووکت ْمَل أم هللا نم عادت و ,لامت
 .(4۸ .رمزلا)« اوپک ام

 1١. ص «ادب» ةدام تادرقلا (۱)



 ام اذإ الإ ةفرعلا تارواحا يف «ءادّبلا» قّلطُي الف كلذ لع و

 همزع لدبتی ناب ءًاقباس يأرلا كلذ هل نكي ۸ ءیشلا يف يأر هل ادب

 و هيأر رتغی ام هدنع ثدح و ,هعنصی نأ دير يذلا لمعلا يف

 كلذ و سكعلاب وأ «هّلعف ديري ناك نأ دعب «هگرت هلودبيف «هب هملع

 .دسافملاو حلاصملاب لهج نع

 مولعملا نمو فرعلاو ةغللا ترج هيلعو «ءادبلا» ىنعم وه اذه
 همازلتسال هناحبس هللا ىلع ىنعم اا ذهب «ءادبلا» قلطُي نأ نکمال هنا

 قلطي نأ نظا الو ءلاحم اذهو ,هب هلهجدعب ء یشب ىلاعت هملع ثودح

 ,ةّيمالكلاو ةّيفسلفلا ثحابلاب ملم ةنسلاو باتکلاب فراع ٌملسم

 ةعيشلا ىلإ یتعلااذپب هتبسنو ناحبس هقح ىف ییعلااذپ ءادبلا

 نع ةئشان ءريرج نب نامیلس نع هل ًالقان هريغو يزارلاو يخلبلا لعفایک

 لوصالا ىلإ هعوجر مدعو «لاحااذه يف ةيمامالا دقتعع هتفرعم مدع

 تیبلا لهأ نع ةدراولا تایاورلاو مهئاملعو مهباطقأ يديأب ةفتصما
 .رامضم ا اذه يف

 ءاوس دروملااذه يف رخآ ىنعم ءادبلل بلطي نا بالف كلذ ىلعو

 زا مأ ةقيقح رخآلا ىنعملاذه يف ظفللا كلذ لامعتسا ناكأ

 ةحص يف ال ,ةملكلا هذه نم دارملا ةحص ىلع رودي ثحبلاذإ

 كيفاويس اك ًاحيحص ًاضيأ لامعتسالا ناك نإو ,لامعتسالا

 .ةياهنلا يف رث ألا نباك ةغللا هما ضعب هلقن و «هنايب

 هناحبس هللا قح يف «ءادبلا» ب ةلئاقلا ةّيمامالاف ةلمجلا ىلعو

 الب «يزارلا» هنع هذخاو ريرج نب نامیلس هبسنام هنم دیرت ال

 رخآ ینعم ةملكلا كلت نم ديرت انا و كلذ لبق يخلبلا هاعذاو قيقحت



 ۱8 سس هللا اع راقت لقت ق

 ثیح یسلجا ققحملا مالک رظنی كلذ لا و ,هنايب كيفاويس اک

 :هلقن دعب يزارلا مالك ىلع بقع

 فلام فلتخي ۸ نيذلا نيدلا ةمئنأ ىلإ بسن فيك هيلإ رظنا»

 سانلا ىقتا منوکو مهعرو و مهملعو مهلضف يف فلاؤم الو
 ()١(. ةعيدخلاو ةليحلاو بذكلا :ةعفرو 5 انأش مهالعأو

 ةعيشلا ءالع راظنأ لقن يف :يناثلا

 ءایشالاب ماع هناحبس هئاب - مهبأ ةركب ىلع ةِيمامالا تقفتإ

 ال ءيش هيلع یفخ ال اهلبقتسم و اهرضاح و اهرباغ اهلك ثداوحلاو

 ۱ :ةَئاحبس لاق ءامسلا يف الو ضرالا ىف
 «ِءأمَسلا ىف الو ضزالآ ىف ءيُش هيلع ىفخت ال هللا نا»

۳ 

 (۵  نارمع لا)

 :هناحبس لاقو

 «ءامسلا ىف الو ضزآلأ ىف ءس نم هللا ىلع یفخَت امو»

 (۳۸ - مهاربا)

 :هناحبس لاقو

 ۵٤(  بازحالا) «ًاميلغ عيش ّلُكب ناك هللا نإ ون وأ ایم اود نا»

 دقتعم شب الو هملع مومعب ةحرصملا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 .ةرعش ديق تایالا كلت دافم نع مهم

 لك» :ددصلااذه يف (مالسلا هيلع) نينمؤماريمأ مامالا لاق دف

 ۰۱۳۳ ص ٤ج ناوتالاراحب (۱)



 ةنسلاو باتكلا ءوض ف ءادلا ت ۷

 .(۱)«ةداهش كدنع بيت لك «ةينالع كدنع رس

 موجن الو ءالارطق ددع هنع بزعي ال» ًاضيأ (مالسلا هيلع) لاقو

 یافصلا ىلع لفلا بيبد الو یاوما يف حيرلا يناوس الو ,ءاهسلا

 يفحو «قاروألا طقاسم ملعي ءالظلا ةليللا ف رذلا ليقمالو

 .(۲)«قادحالا فرط

 ملعو هيف ةملظ ال رون هللا نار (مالسلا هيلع) رقابلا مامإلا لاقو

 .(5)(«هيف تومال ةايح و هيف لهحال

 لزي لو هريغ ءيش الو هللا ناك» :ًاضيأ (مالسلاهیلع) لاق و

 .(۱)«هنوک ام دعب هب هملعك هنوك لبق هب هملعف «نوک ام ًاملاع هللا

 هيف لهجال ملع هللا نا» :(مالسلا هیلع) قداصلا مامالا لاق و

 (8)((هيف هملظ ال رونو هيف تومال ةايحو

 ءايشألاب ًالاع هللا لزي » :(مالسلا هيلع) مظاكلا مامإلا لاق و
 (:)ءايشألا قلخ ام دعب ءايشألاب هملعك ءايشألا قلخي نأ لبق

 ملع هللا نأ انیور» :(مالسلا هیلع) اضرلا نسحلاوبأ مامإلا لاقو

 (۷)«وه كلذك (لاق) هيف ةملظ ال رونءهيف توم ال ةايح ,هيف لهجال

 لاعت هلوق ريسفت يف (مالسلاهيلع) قداصلا مامإلا لاف و

 .هدبع ةعبط ۱۰۵ مفر ةبطخلا ,ةغالبلا جهت (۱)

 .هدبع ةعبط ۱۷۳ مقر ةيطخلا هسفن ندصلا (۲)

 .۱۸ ثيدحلا هبف ةدراولا تایالاو هتيفيك» ملعلا باب ۸4 ص 4ج ناونالاراحب (۳)
 .85 ص ۲۳ ثيدحلا هسفن ردصلا )٤(

 ۱٩. ثيدحلا هسفن ردصلا (۵)

 ۱۰۷ص تاذلا تافص باب ١ج ,يلاكلا (5)

 .۱۷ ثيدحلا ٤۸ص 4ج ناونألاراحب (۷)



 ۱۷ سس سس ةعثلا ءالعراظنا لقت يف

 (۳۹ - دعرلا) .0 بانكلا ما هذنعو تی اش ام هللا وحی و

 ءىش سيل هعنصي نأ لبق هملع ينوهف هللا هديري رمآ لكف»

 (۱)«لهح نم هل ودبي ال هللا نا ,هملع يف ناك دقو الا هلودبي

 يف هلودبي لجوزع هللا نا معز نم» : ًاضيأ مالسلا هيلع لاقو

 (۲)«هنم اورباف سما هملعي م ءيش
 دنسي نأ ٌحصي فيك بهذملا ةمئأ نم تاحيرصتلا هذه عمو

 لهجو ,بیع و صقن لك نع هللا هيت يف ةيعاسلا  ةفئاطلاهذه ىلإ

 ب لوقت اهناب  بهاذملاو فئاوطلا نم اهريغ هلعفت امم رثكأ ءزجعو
 !؟لهجلا دعب ملعلاو ءافتلادعب روهظلل مزالملا ىعئاب «ءادبلا»

 يذلا (مالسلاهیلع) قداصلا مامالا ىلإ دنسي نأ عصي لهف
 افلام و ًاداضم نوكي ء يشب لوقي هنا ,هانلقن ام ةروكذملا ةيآلا رشفي

 ةعيشلا من ىرن رخآ بناج نمو بناج نم اذه ءةيآلا هب رشف ال
 هللا مع ام» :نولوقيو «ءادبلا لثم ء يشب هللادبع ام» :نولوقي

 هيلع ذخاب ىتح ایبن هللا ثعب ام» :كولوقي و «ءادبلا لثم لجوزع
 ام مقي هللا ناو ,دادنالا علخ و هتدوبعلاب رارقالا :لاصخ ثالث

 طق يبن ابنت ام» :رخا ثيدح يف نولوفیو «ءاشي ام رخوب و ءاشي

 «...ةئيشملاو ءادبلاب :سمخب ىلاعت هلل رقب قح

 ناو سنا مرحتب الا طق ًايبن هللا ثعب ام» :رخآ ثيدح يفو

 .((ءاديلاب هل رقي

 ٩۳. ثيدحلا ۱۲۱ ص ٤ج هراوتالاراحب )۱(

 .۳۰ ثيدحلا ۰۱۱۱ ص «4ج راونألاراحب (۲)



 ةنسلاو باتکلا ءوض ىف ءادبلا ب سس...

 ام رجالا نم «ءادبلاب لوقلا ينام سانلا ملعي وئ» :نولوقب و

 (۱)« هيف مالکلا نع اورتف

 و تمالا مامإ نع ًالضف - لقاع ىلإ بسنُي نا حصي لهف
 الا مظعي ملو دّبعي مل لاعت هللا ناب ءاهرهظم و اهمونع رقاب و اهفداص

 هيف نا مم «لهخادعب ملعلاو ءافطادعب هل قئاقحلا روهظب لوقلاب

 !؟ .قلخلل هل اریظنت و هناحبس هلن أزيجعت

 رمأ ءالوه تاملک يف «ءادبلا» نم دارلا ناب دیوي كلذ لک

 ناكأ ءاوس .مهدعب امو ةمئألارصع يف نوضرتعلا همهفپ ام یوس رخآ
 زاملا باب نم ناك ءأ ةقبقح هيف «ءادبلا» ظفل لامعتسا

 ةملكلا كلت لامعتسال ةححصلا هوجولا نه كلذ رغ وأ ,ةلك اشملاو

 .اهنايب كيلع ٌرميس يتلا ,هناحبس هقح يف
 تماق دقلف لقعلا اماو ةتسلاو باتكلا تح كلذ لک

 نيع هناحبس هملع نا ىلع ةّيمامالا دنع  ةّسلَمعْلا نيهاربلاو ةلدألا

 زجع ال هلك ةردق و هيف لهجال هلک ملع هنا و ,هيلع أدئاز ال هتاذ

 .ةّيمالكلاو ةّيفسلفلا نيهاربلاب كلذ لك دّيأت دقو ,هبف

 مهئاملعو مهتمأ مالك يف «ءادبلا» ريسفت ناف كلذ و اذه دعب

 ًالضف «يتداع صخش ىلإ بسني نأ حصي ال يذلا لطابلا ینعلاب
 ,ةقيقحلا نع فاجت ,ءاملعلاو مالا نع

 نع ءىشانامهريسفتيف يزارلاو ىخلبلا هلقن ام نا رهظي كلذب و

 : هناحبس هلوق ريسفت يف يزارلا ناق اما نان فرغ مدع

 ۲۳ و ۲۱ و ۲۰ و ۱٩ ثيداحألا' ٤ج راونألاراحب ثيداحألا هذه ىع فوقولل عجار (۱)
 ,ءادبلا باب ۱۰۸ هحفص ىلإ ۱۰۷ هحفص نم ۲۹و ۲۵ و ۲8و



 ا سم ةعيشلا ءالعراظنا لفن يف

 تلاق (۳۹ - دعرلار « باشكلا ما ُهَدْنِعَو یو هاش امها اوو
 هل رهظب مث نیش دقتعي نأ وهو «ىلاعت هللا ىلع زئاج ءادبلا :ةضفارلا

 و ءاشب ام للااوُحُمَي :هلوقب هيف اوکشمت و ,هدقتعا ام فالخب رمألا نأ

 مزاول نم هللا ملع نأل لطاب اذه تا (:لاق مث ) (مو  دعرلا)«ُتِبْنُي

 هيف لذبتلاو ريغتلا لوخد ناك كلذك ناك امو ةصوصحا هتاذ

 ()«ًالاع

 تاياغل بذكلا نوتحني نيذلا نوكافألا هلعتفا ابن| هاكح امو

 !!ةنهار ٌةقيقح يزارلا هذخاو ةدساف ضارغأو

 ةدلب) هسأر طقسم و هنطوم نا مغر لوقی ام لوقي هلا بجعلاو
 عمجت و مهنیب شيعي وه ناكو ,مهزکرمو ةعيشلا محدزم ناك (يرلا

 رک ذلاب ضخن و ةدحاولا ةيبلا ةعيشلا يملكتم نم باطقأ نيب و هنيب
 «يزارلا يصمحلا نيدلاديدس نيل نب ىلع نيدومحم)» :مهم
 ا ذقنلا» باعك بحاص و نّلوصالا يف ةتمامالا ةمالع

 (۲)«دیحوتلا ىلإ دشرمل او

 ةديقع ذخا يف مهلا عجرل ًاتعوضوم ًالجر یزارلا ناك ولو

 يف رّركي لو ,مهتلا اهيلإ لاکو اهيلع محبت الو ,ةّيمامالا ةعيشلا
 (۳)هلضحم يف هركذ ام هريسفت

 !!لبالا دعس ای دروت اذكه ام

 .تادلجم ۸ يل عوبطملا ۲۱۱ ص ۵ ج .يرارلا رفت )١(

 ۰۲۹۵ ص دورفلا سداس يف نويعلا تاقثلا بک مجار (۲)

 .هزدصم رم (۳)



 ةنسلاو باتکلا ءوض ىف ءادبلا سس 7۰

 زاحاب نائيلم ةتسلاو باتکلا :ثلاثلا
 یرتف .ةلك اشلاو زاجلاب ةئيلم ءاغلبلا تاملکو ميركلا نارقلا نا

 ناسلاو هد او ديكلاو کلا تاتا لا بیش نارقلا

 ۱۵ قراطلا) دیک ديكا وءادیک نودیکت ْمُهنا» :لوقي ذإ فسألاو

 نإ» :لوقي و (د۰ _ لنا)«آرکم ازگقَأرکَماورکقو» :لوقي و (>

 های  لوش و (۱۲ ۰ ءاسنلا)«مُهعداخ وه و هللا نوغداخب َنيِقِفانُمْلا

 (۵۵ - زا )«مهنم انئقتنا اًنوفس !ًءاَملف >>: لوقي و (۷ ۰ ةبوتلا)«ْمُهيِسَنُف

 .دراولاو تايالا نم كلذ ريغ ىلإ

 هذه تيثيف ظافلألاو تايآلا هذه رهاوظب غي نآ دحال سيلو

 لب تاملكلا هذه رهاوظ هبطعت ام لجأ وهو هناحبس هلل تافصلا

 .اهدافم ةقيقح ىلع ءرلا فقي ىتح اهيف قمتعتلا نم بال
 يف ىلاعت و هناحبس هب فصو ولف «ءادبلا» ظنل ليبقلااذه نمو

 رمألا ف قمتعتلا نم تبالف ءالعلا تاملكو تيبلا لهأ َهُمَأ ثيداحأ

 تاياورلا كلت رهاوظ و ,ةملكلا هذه رهاطب رارتغالا حصي الو

 .ينأي ام يف كلذ حيضوت كيفاويسو تاملكلاو رابخألاو

 EE خسنلا ناكمإ يف :عبارلا

 لب .ماكحألا يف تي e نا

 كلذ نم ةّيلوصالا بتكلا يف ةروك ذم هوجوب كلذل اولدتسا دقو
 الکو جلا هحوب هلهج وأ ,خسادلا هک مدع مزلتسي خستلا نا



 دولا ةمعزم لالعبا و خسنلا ناکما ىف ۳۱

 هجو نم هیلعوه ام ىلع لاحلا ءاقب عم نوکی نأ اَمِإ هعوضول
 مكح هنا عم لعاجلا ةکح يفاني اذهو ءاهب هخسان ملعو ,ةحلصملا

 ام ىلع فالخلا فشك و «ءادّبلا» ةهج نم نوكي نا اقا و

 .لاعت هنم لهجلا مزلتسيوهو ةّيفرعلا نيناوقلاو ماكحألا يف بلاغلاوه
 مزلتسي هنأل ءألاحم ةعيرشلا يف خسنلا عوقو نوكيف كلذ ىلعو

 (١).لاحلا

 هنع باحا دقو ,عيرشتلا ي خسنلا عانتما ىلع مهليلد وه اذه

 : مهوب مالسالا ءالع

 «ءادبلا» هنم أشني الو ,ةكحلا فالخ هنم مزلي ال خسنلا نا

 ًايَقيقحأكح لوعجلا مكحلا نوكيو .هناحبس هّمح يف ليحتسلل

 «عقاولا يف عفري هتوبث دعب مكحلا نا ینعم ال نامز دعب خسنی كلذ عمو
 اليحتسم نوکی يک (اهح نكي ۸ ناک) سار نمو رمالا سفن و

 لوعجملا مک ا» نوکی نأ ینععوه لب تاّیعقاولاب ماعلا ےکحلا ىلع

 دعب هعافترا نوکی و «سانلادنع لوهجم هلادنع مولعم نامزب ًادیقم

 ةّيعقاولا هتياغ لولحو هب دّیف يذلا هدمآ ءاهتنال نامزلا كلذ ءاهتنا

 ,ماكحألا تاطانم يف ةلاخد نامزلل نا مولعملا نم و ءاهب طينا يتلا

 صیخلت» :باتك هعانتماو خسنلا ناکما يف نيفرطلا ةلد' ىلع فوقولل مجار (۱)

 بأل نلاو توفايلا حرش يف توکللاراون و ۳۱۸-۲۱۷ ص يسوطلا قفحملا « نصح ا

 نيبلاطلا داشرإو يلحلا ةمالعلل حرشلاو ةتمانمالا ءاملع دحا تخون نب يهاربإ قاحسإ

 .5؟1 ۲۲۴۳۴ ص اديص ةعبط دارلا فشکو ۳۲۱ ۳۱۷ص



 ةنسلاو باتکلا ءوض ل ءادبا ۲

 ال عن ةنيعم نينس يف ةحلصم ىلع المتشم لعفلا نوكي نأ نکمیف
 امر دندنع و «نيئسلا كلت ءاهتنا دعب ةحلصملا كلت هيلع بترتت

 دارملاتا عم قالطالا هجو ىلع مكحلا نایب ةحلصملا يضتقت
 نم مكحلا قالطال دييقت ىنعملا اذهب خسنلاف «ينامزلادحلاب دودح اوه

 ینعلاب «ءادبلا» وأ ةمكحلا ةفلاخم كلذ مزلتسی الو ,نامزلا ثيح

 .ىلاعت هقح يف ليحتسملا

 «عيرشتلا يف خسنلا» لوح هلك اذه

 ريغ رت هتايح يف ناسنالا نا هنم داريف نیوکتلا يف خسنلا اَمأ و

 .هريسم ريغ اذإ هريصم رييغت هل نا و رّيسم
 ىقبت ام يف ۔ هسفن لعجي نأ هل هتايح ةليط راتخم رح ناسنالاف

 هيلإ تبهذ ام ت رح ىلع ,ءايقشألا نم وأ ءادعسلا نم  هتايح نم

 ءايشألا ىلع ىرج ذا ءاضقلاو ريدقتلا ملق نا :اومعز ثيح ءدوييلا

 .هفالخب ةئيشملا قلعتت نأ لاحتسا« لزألا يف

 فجو ماظنلارمأ نم غرف دق هللا نأ ىلإ اوبهذ ,ىرخأ ةرابعب و
 بتك امرييغتو ,تبثأ اموحم هناحبس هلل نکم الف ناك ام ملقلا

 (). الو

 لاقو ءلضفلا نب نيسحلا اعد رهاط نب للادبع نا :فاشکلاریسفت بحاص لاق (۱)

 فره مز لک :ىلاعتهلوق (رکذ ْمث) ين اهفشکتن كنوعد تايآ ثالث يلع ٌتلكشأ :هل
 .ةمابقلا موي ىلإ نناک وه ام فج ملقلا نا حص دقو (۲۹ - نحرلا) نا

 نوش ال اهبدبي نوش اهناق نأغ قوم مر لک» هلوف اما و ... :نيحلا لاقف

 . «اهیدتیپ

 هرکذ ام نا كش الو ,نیملسلا ضحب ىلإ دوهلا ةديقع برتت نع فشکن ةرابعلا هذهو

 چيس



 قل بسبب دويللا ةمعزم لاطباو خسنلا ناکما ىف

 َنيِذَلا دوَت ام :هلوقب عيرشتلا لاح يف مرکلا نآرقلا مهري و

 هک نیرذخ نم مکیلغ كري نآ نیکرشغلا از باتكلا لهآ نم اورق

 3 4 نم سنن ا. ميظَعلا لضفلاوذ هللا ءاشب نق هيَمْحَرب تخت هلو

 ويم لك ىلع هللا نأ غلغت ملا اهلنمزآ اهنیریخب ان اهینن
 .(۱۰۵-۱۰۱()۱ - ةرقبلا) «ریدق

 يف (هلاو هيلع هللا ىَلص) ينلا مالک ريشي انرکذ ام ىلإو
 هنا (مالسلا هيلع) رقابلادمحم مامالا نع يور دقف «دوهيلا عم هترواحم

 :اولاقف (هلاو هيلع هللا ىلص) هللأ لوسر ىلإ دولا نم موق ءاج و» لاق

 مث هنس رشع عبرا الإ تيلص دق سدقلا تیپ ةلبقلاهذه دمحم اي
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 ال ءاهب يدتبي و ءايشألل ثدحي (۲۹  ناحرلا) نأش ینو موي لک ىلاعت هنأل ,لطاب نيسحلا

 .لرألا يف اهآدنبا ام دعب ادبی هنآ

 يذلا ّشدمحلا» (مالسلا هيلع) بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ لوق رمألاذه ىلع لدي و

 «نكي مل عيدب ثادحإ نم نأَش فوه مزي ّلُك هنأل هبناجع يضقنب الو توم ال
 .لاوحألاو صاخشألا نم هثادحإ دارأ ام تفو ّلك يف ثدحي یلاعت هللا نا يف حيرص هناف

 أم» :لوقب هناحبس هنا و ,ةيدمحلا ةعيرشلاب ةيآلا سفت نبرسفملا زم ريثك نم رهظيو (۱)
 و «ةبآلا مكح خسنب ةيآلا خسن نورتفيو «اهلنیژآ اهئ رْيْخِب تان اهيو ِةيآ نم سنن
 .هلآو هبلع هللا یلص ىنلا ةركاذ نم ةيآلا ةلازإب اهسدن

 :هناحبس هلوق عم هعامتجا مدعو ,تابسنلا هيجوت نيلواح الامش و أنيمي اوبرض مث

 (5  ىلعألا) «ىنت الف كن رتسا»

 ةّيوامسلا عئارشلا خسن ىلإ ةعجاراهناو,ةيآلا فده نع ةلفغلا نع ةئشان تافلكتلا هذه و
 و تفرتح ثيحب عئارشلاو ءبتكلا كلت نايسن ابن ایسن نم دارملاو ,مالسالا ةطساوب ةقباسلا
 .ايسدم أيسن اهتقيقح تراص ىتح تلذب

 ىح نبستنلا دمت رابتع اب لالضالا هيلإ بسن 5 ,هتزاحم ةيسن هللا ىلإ ءاسنالا ةبسنو

 ٠١. ؛ص ۱ج ناجرلا ءالا عج وسن ظح الق قيئوتلاو فطعللا ةيلهأ نعا اوجرخ



 ةنسلاو باتكلا ءوض قعادبلا مع

 اناف لطاب ىلإ هتكرت دقف هيلع تنك ام ناك ًامحفا ,نآلا اهتكرت

 هذه لوط هيلع تنك دقف كلذ ناك ًالطاب وأ لطابلا قحلا فلاخي

 هللا لوسر لاقف ؟لطاب ىلع نآلا نوكت نأ اننموب اف ؟ةذلا

 لق» هللا لوقي قح اذه و اّمح ناك كلذ لب (هلآو هيلع هللا ىلص)

 (141  ةرقبلا)«ميفكشُم طار یلا ُءاَسَي نم يهب برتر قلا
 فرعاذإو هب مکرما قرشلا لابقتسا يیدابعلا اهتااي مکحالص فرع اذإ

 يف مکحالص فرع نإ و هب مکرما برغلا لابقتسا يف مکحالص

 ىلإ هدصق و ,هدابع يف هللا ربدت اورکنت الف هب مکرما امهريغ

 .(۱)«مکحا 5

 نيوكتلا لاجم يف خسنلا ناكما يف مییلع دري هناحبس هنا اک
 :لوقي ذإ ةيلاتلا ةيالا يف

 هللا نوذ نم ْمُكَل امو ضْآلأَو تاوئملا كم هَل هللا ا ملت ْملآ»
 ضرألاو تاوامسلا كلم نأ هدافمو ٠١7( هرقبلا)«مصت الو يلو نم

 كلملا نم ءيش هريغل سيلو ءءاشي فيك اهيف فرصتي نأ هلف هلل
 نوكي وا ,هناحبس هفزتصت باوبا نم باب دادسنا كلذ بجوي ىتح

 لابق يف ًائيش ءيشيأ كلمي الف ,هتافّرصن نم فرصت نع أعنام
 نم دارأ و ءاشام مک دنع ام يف و مكيف فرصتي نأ هلف ,هتّيكلام

 .فرصتلا عاونأ

 غرفي مل هناحبس هناب ىرخأ تايآ لب ةيآ يف هناحبس حزصب اک
 ذا ,نأش ينوه موي لك هناو ,نیوکتلاو قلخلاو داجيإلا رمآ نم

 .ءادبلا باب ۱۰۰۰۱۰۵ ص 4 ج .راونألر احب )۱(



 .Ye دولا ةمعزم لاطبا و خسنلا ناکما ىف

 ۳٩(. ۔ دعرلا)«باتکلا ما دنع و تبث و ءاش ام هللااوُحْمَيَو» :لوقي

 نیوکتلا يلاح يف نیدیلا طساب هناحبس هللا ناف كلذ لعو

 اموحعو ءاشي ام تبثی و ءءاشي امرخوی و ءاشی ام مّدقي ,میرشتلاو
 نا نم هولحتنا امو دوهیلا هلیختت امو .عنام كلذ نع هعنم ال «ءاشي

 فوتکم راصف نیوکتلاو داجيإلا نم ىبتناو رمألا نم غرف دق هللا
 ,ةیفسلفلا نيهاربلا هدرت لطاب رماوه امنإ ءةردقلا بولسم ,نيديلا

 .ةحيحصلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلاو
 - ننحرل)«اش نوه موي لک » هنوکب حرص مرکلا نارقلاوهاذهف
 هللا كرابت رهالاو قلخلا هَل الآ» :هسفن نع هناحبس لوقب ايك هنا و (

 نود نامزب ةدّیقم ريغ ةقلطم ةيآلاو (ن4  فارعالا) «َیمْلاعْلا ْبَر

 ۱ . نامز
 يف داجيإلاو قلخلا ىلإ مجرب ام لك هسفن ىلإ بسني كلذ لجالو

 ةلاد ةيتلابقتسا ةيلعف غيصب كلذ نتبیو «تايآلا نم ريثك

 دعب ريب دتلاو داجيالاو قلخلاو ضيفلا نا ىلع ةضان و ,رارمتسالا ىلع

 .رمتسم
 غزه قلل مث اق نعتز ا لاو :هناحبس رق

 اف لابج نم ٍءامّشلاَنِم لزتبز هلالخ نم ری قولا ىرتف اماکر ُهَلَعْجَ
 (0۳  رونلا)«ءاشت ْنَم نع ُةَفرْضَيَو ءاشی نم هب ُبيِصُيَف درب نم

 و « يجزي» : هلوق ينعأ ةيآلا هذه يف ةدراولا ةدّدعتملا لاعفألاف

 ينوه موي لك هنوك نع فشكي «لژنیو «جرخی و «لعجي و «فلؤي

 هناحبس غرفي لو رمتسم دعب فرصتلاو داجيإلاو قلخلارمأ نا و ,نأش

 .دوهلا هیعذت اک كلذ نع



 ةنسلاو باتکلا ءوض ق ءادبلا ۳۹

 «نوکلا يف ةّيلولعم او ةّيلعلا ماظنب فرتمی هنا عم هناحبس هنا ىرن

 :لوقي اک هتداراب ققحتي (ةّيعيبطلا للعلا) ءاعفشلاریثأت ناب حرتصی

 (۳- سنوی)«هنذا عت نمالا عیفش نیام رم ال رب دب شعلا ىلمت ىوتشا ّمُث»

 ىنعمب وهو «ةينيوكتلا للعلا نم رولا طيسولاوه عیفشلا نم دارلاو
 هللا ةدارإ ىلإ مامضنالاب رثوم ةيلعلا ماظن نأكف جوزلا ينم عفشلا

 هتميشم و هئاحبس

 عيرشتلا لاحم يف دوهلا ةديقع نوحرطي نیرتفلا ضعب نا مث

 (14 - ةدئالا) «ناتظوُسِنَم مای لَب» : هلوق ريسفت 5 نيوكتلاو

 اذإ كلذ حضتی و لذبلاو قافنالا قايس يف ةدراو ةيالا نا ريغ

 هللا ُدوُهَيْلا تافو» :هناحبس لوقب ذإ ةيآلا عومحم ىلإ ةرظن انیقلا

 و ءاشَب فيك قفنب ناظوْبم هادی لب اولأق امب اولو مهبدنآ تل ةلوُلْغَم

 رهأب حيرصت «ءاشَي تيك قلی ةرابعف (14 - ةدئاملا)« ْمُهنِعَريِثك دیزی

 قلغ ىلإ رظان «ةلولغم هللادي» مهوق ناو قافنالا ةلأسم وهو رخآ

 ديوي و ,نيوكتلاوأ عي هرشتلا ىلإ عجري ام ةريغال قافنالا ماقم يف هيدي

 ُنْحْنَو ریقف هللا ۵ نإ اولا نیل لوق هللا عمس ذ دقل» :مهلوق كلذ

 (۱۸۱ - نارمع لآ)««ءاينغأ

 ىلإ ًاریشم «ةلولغم هللادي» ىلاعت هلوق لعح نکع هلك كلذ عم و

 «ءاشب تیک قْفی» :هلوق و «ىلاعت هللا لوح ةيلكلا ةماعلا مهتديقع

 .ةيلكلا ةديقعلا كلت نم صاخ دروم ىلع در
 ةيآلارشفي (مالسلا هيلع) قداصلا مامالا نا ىرن كلذ لجألو

 لاقف ءصقني الو ديزي الف رمألا نم غرف دق اولاق :(دوهلا) نا هلوقب
 ادب لب اولاق امب اوُِعْلَو یهیدآ َتلع» : مهوقل ًابيذكت هلالح لج هللا



 199 هم ىلع اکاخ سیل ردقلا نا یف

 ()«عاضت فيك قفنب ن ِناَنَظوُسْيَم 2

 سكعي «ُةَلوُلْغَم ِهَلاَدَي» :دوهيلا لوق نا :لوقلا ةصالخو
 بتک ام لك هاجت ةدارالا بولسم هنا و «هللا ّقح يف ةّيلكلا مهتديقع

 قافنالا ىلع هتردق مدع ةّيلكلا ةديقعلا كلت ةحيتن تناكو ءألؤأ رذقو

 ةديقعلا كلت لاطباب مهيلع هناحبس هلا ٌدرف ,یضقو رذق ام ىلع ةدايز

 قفنُي نانظوُمْبمهادَي ْلَب» :هلوقب ًايناثو «مهیدیآ تلغ» :هلوقب ًالوأ

 .«ءاشت فک

 ىلع الو هلاعفأ و هتئيشم ىلع ًامک اح سيل ردقلا نا يف :سماخلا

 ناسنالا ةيرح
 (هلآو هيلع هللا .رلص) يبنلا نع ةلزتعملاو ةرجلا ناقيرفلا ىور

 ةيردقلارشف نقيرفلا نم لكو «ةّمالا هذه سوجن ةَيرَدَقلا» :لاق هنا

 سقلا مدعو رايتخالاب ةلئاقلا ةلزتعملا مه دارلا نا ةربجما تلاقف

 ,نا هلاك ناسنالا ًاصوصخو هناحبس هریغ اوروص مهناب نللعم

 ا رهبشف «ناث هلا هدنع وهف هلمعل قلاخ ,هلعف يف راتخم

 .قلاخلا يف ةئونثلاب مهدامتعال

 ناف أدج دیعب ردقلا وفني نیذلا يف ةّيردقلا لامعتسا نا ريغ

 لئاقلا ىلع قلطت ةّيلدعلا نا اك سقلاب لئاقلا ىلع قلطت هتردقلا
 هبشأ هنم ردقلا يفني نم ةدارإو ةّيردقلا قالطاف ,هيفان ىلع ال لدعلاب

 ۰۲۵ باب ‹ ۱۹۷ص «قودصلل ديحوتلا (۱)



 ةنسلاو باتکلا ءوض يف ءادبلا سس ۸

 .لدعلا یتنی نم ةدارإ و «ةِیلدعلا قالطاب

 تياثرمأ ردقلا نايف كش الام تره لک لغو
 تحرص و «يركلا نآرقلا هب ءاحدق و أدبأ هراكنإ نک الو نيدلا يف

 لاعفأ ىلع ردقلا مكحت ينوه امنا مالكلا نأ ريغ ,ةحيرصلا نتسلا هب

 ذإ فّيمامالا ةعيشلاهركنيو ةرتبجلا هتبثيف ةقلطملا هتنیشمو ىلاعت هللا

 لولغم هلعجيال ريدقتلا نا و دقو ىضق ام يف ةئيشم هلل نا :نولوقي

 .امهفوتكمو نيديلا

 هلاعفأ ىلع هئارجإ و ,هتئيشم ىلع هميكحت و ردقلا يف ةالاغم اف

 نيهاربلا هفلاخت امم ,هردقب موکح ىلاعت هناب لوقلاو ,هناحبس
 أم هلااوُحْمَي :هناحبس هلوق لثم ةينارقلا تابالا هضراعت و ,ةّيلقعلا

 نيتيآلا نم قبسامو ۰0۳٩ دعرلا)«باتکلا ما ُهَدْنِعَو تب ءاشَب

 انحضوأ دقو ,نيهجوب امهزاوج هناخبس ًالّعم ءاسنالاو خسنلا لوح

 ۱۰۰-۰۱۰۷ ةهيآلا ةرقبلا ةروس ظحالف امغاح

 و هتدارإ ىلع هردق مکح مدع نع ةرابع هحیحصلا ةديقعلاف

 ال هجو ىلع نوكي نأ بجي ناسنالا لاعفاب هردق قلعت نأ اک

 و هلمع و هكرتو هلعف يف ًاراتخ ناسنالا نوكي لب هنع رايتخالا بلسي

 ًايناث رشبلا لاعفأ و لو هناحبس هلاعفأ يف هؤارجإو ردقلا ريسفتف

 قلاخلا لاعفأ ىلع هتموکح مزلتسلا «ةّيردقلا» نم حئاللا هجولا ىلع

 لقعلاب موکحنا لطابلا ربجلا مزلتسب اهتئيشم و اهيدارإ و قولخماو

 .لقنلاو



 ۲ سس سس هيثم ىلع اکاح سیل ردفلا نا يف

 يف ثیداحأ و تایاور كلذ يف اولقن ةتسلا لهأ ْنأ فسؤملا نمو

 هتئيشم ىلع «ردقلا» ةموكح اهرهاوظ نم رهظتسي امر مهحاحص

 اهنم رهظي اک ,ةرعش ديق هنع فلختي ال ريدقتب موكحم هنا و ,هناحبس
 يف رّيسمو نیدیلا فوتكم هناو ,ناسنالا لاعفأ لع هتموكح

 يف صوصنلا كلت رک ذن نحن و ملقلا بتك و هل رذق امسح ريسي هتايح

 (هلآو هيلع هللا ىلص) يبنلا نع تخصول اهناب نيمزاج نيلاجماالك
 .هيلقعلا نيهاربلاو ةينآرقلا تايآلا عم عمتجی هجو ىلع لووت نأ بجي

 لوالا ةفئاطلا

 هاور ام :ةيلاتلا ثيداحألا نع ةرابع لوألا مسقلا يف درو اف

 ثإ» :لاق هنا (هلاو هيلع هللا ىلص) ىنلا نع ردقلا باب يف يذمرتلا

 :لاق ؟بتكأام :لاقف ,بتکا :لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ

 (ر«دبألا ىلإ نئاک وه امو ناك ام ردقلا بتکا

 ضراعيل قلخ دق لوألا قولخلا أكو ثيدحلااذه نمودبيو
 ءاشيام هناحبس لعفي نأ نع ملقلا فافج عنميو «هناطلس يف هقلاخ

 .هقلخ يف

 هللادبع نع ۱۸ بابلا ردقلا باتك يق ًاضيا يذمرتلا ىورو

 :لوقي (هلآو هيلع هللا یلص) هللا لوسر تعمس :لاق رمع نب
 فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق ریداقلا ُهللارَدَق»

 .(۲)(هنس

 ۰۲۱۵۵ ثيدحلا ندقلا ۱۷ باب ٩۵۸ ص 4ج يذمرتلا حيحص (۱)

 .۱۵۸ص + ج يذمرتلا حیحص (۲)



 ةسلاو باتکلا ءوض ی ءادب سس ني

 ةيناثلا ةفئاطلا
 :نع ةرابع يهف ثيداحألا نم ةيناثلا ةفئاطلا اما و

 هللا ىلص) يبنلا يل لاق لاق ةريره يبأ نع يراخبلا ىور ام

 .ىر(«يقال تنأ ام ملقلا فج» :(هلاو هيلع

 . كلذك هحيحص يف ملسم هاور دقو

 لكوملا كللا لوقيو» ... ثيدحلااذه حرش يف يوونلا لقنيو

 و هلمع بتكيو ... نابتكيف «ديعس وأ يقشأ بر اي» :ةفطنلاب
 ()«.صقني الو اف دازي الف فحصلا ىوطت مث هقزر و هلح و «هرثأ

 مْن» يوس ريغوا اّيوس هللا هلعجي ام دعب :هفیذح ثيدح فو

 هللا بتکو الا ةسوفنم سفن نم امو (0«أديعس وأ ًایقش هللا هلعجي

 .(:)«ةديعس وأ ٌةَيَقْش تبتك دقوالاو ,رانلاو ةّنجلا نم اهناكم

 اي : یسوم هل لاقف ىسومو مدا جتحا» يراخبلا حيحص يو

 ىسوم اي :مدآ هل لاق «ةتحلا نم انتجرخأ و انتی انوبأ تنا مدآ
 ىلع هللارذق رما ىلع ينمولتا هديب كل طخ و .همالكب هللا كافطصإ

 ... هللا ملع ىلع ملقلا فج باب ردقلا ف باب .۱۲۲ ص ۸ج يراخبلا حبحص (۱)
 ةعبط ملم حيحص سفن عجار و ۱۹۳ ص ١١ج .يوونلا حرشب ملسم حيحص (۲)

 .(۵ ص نمانلا ءهرخا حیبص لعدم

 نماثلا هزجلا حیبص ىلع دمحم ةعبط ملسم حیحص مجار و 114 ص ردصلا سن (۳)

 . ٦4ص

 ةعبطم ةعبط ملسم حيحص ًاضیا ظحالو ۳٩۱ص ١١ج يوونلا حرشب ملسم حيحص )٤(

 .(۷ هحفص نماثلا ءزجلا حیبص ىلع دمع



 ۳ ب  هئئيشم ىلع اكاح سيئ رد نا ىف

 (۱)«ةنس نيعيرأب ينقلخي نأ لبق

 :لاق هللادبع نع بهو نبديز نع أضيأ يراخبلا ىورو
 نأ ىلا) قدصلا قداصلاوهو (هلآو هيلع هللا یّلص) هللا لوسر انئّدح

 وأ يقشو هلجأو هقزرب :عبرأب رمؤيف اكلم هللا ثعبي مث ... (:لاق

 ام ىتحرانلا لهأ لمعب لمعي لجرلاوأ مكدحا تا هللاوف ءديعس

 لمعب لمعيف باتکلا هيلع ق بسيف عارذ وأ عاب ريغ اهنيب و هنیب نوكي
 ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نا و ءاهلخديف نجلا لهأ

 لمعيف باتكلا هيلع قبسيف نيعارذ وأ عارذ ريغ اهنيب و هنیب نوكي
 .(۲)«اهلخدیف راَّثلا لها لمعب

 (هلآو هيلع هللا ىلص) ینلا نع كلام نب سنأ نع ًاضيأ یور و

 مأركذ 27 يأ (:لاق نأ ىلإ) أكلم محرلاب هللا لكو» :لاق

 يف كلذك بتكيف ؟لجالااف ؟قزرلا اف ؟ديعس مأ قشآ !؟ ىثنا
 ()«هّما نطب

 اي :لحر لاق :لاق ننصح نب نارمع نع ًاضيا یورو

 ملف :لاق معن :لاق ؟راتلا لهأ نم ةنجلا لهأ فّرعيأ هللا لوسر

 .(«).هل رب ال وأ هل قلخ ال لمعي لك :لاق ؟نولماعلا لّمعي
 ساق قنح تشعتم نمالإ سيل يناجلا فاحلا ردقلااذهریدقن و

 يقش كلذب و ءرزبم الو ببسالب نيزجاعلا نيك اسملا ىلع دوقح

 و هتمحر و هتفأرل كلذ دعب  لاجم الو ,دبألا ةواقشب ةاصعلاو راّمكلا
 مهرمأ هقپال ءابرغ نيرخآ ةعامجل كلذ لك رّدق دقل لب هناسحا

 .١؟ا/- ۱۲۲ ص «ردقلا يف باير ۸ج «يراخبلا حیحص (اوآو۲و۱)



 ةنسلاو بانكلا ءوض ىف ءاديلا د ٣

 مهتاياور ضعب يف مهمعز يف - لاعت هللا لوقی اک ببسالو ةهجالب

 ()«يلابأ الو رانلل ءالؤه تقلخو يلابأالو ةتجلل ءالوه تقلخ» :-
 اًنأك اننيد انل نیب هللا لوسرای» :مشمخ نب ةقارس لاقو

 هب ترجو مالقألا هب تقج ايفا ؟مویلا لمعلا ايف نآلا انقلخ
 هب ترجو مالقألا هب تّفج ایف لب ءال :لاق ؟لبقتسن ايف مأ «ریداقلا

 (۲) «ريدامملا

 - بجي (هلآو هيلع هللا ىلص) ينلا نع تخصول ثيداحألا هذهو
 تايآلاو ةِلتعلا نیهاربلا عم ممتجت ثيحب اهلبوأت  انفاسأ اک

 ءاهرهاوظ قیدصت نكي فيكف الاو ثیداحألا رثاس و «ةّينارقلا
 مزلتسي ةرعش ديق ابنع ديحي الو هلاعف يف يرجي ناکول ریدقتلا ناف

 دعت و ملظ مظعأ وهو ,هرایتخا و هتدارإ و هتئيشم ىلع ردقلا ةموكح

 :هناحبس هلوق هلمشي ةلأسملا هذپب لاق نم لكف هقوقحو هتحاس ىلع

 قفنب ناتظ وب هادي لب ءاولاق امب اولو مهيدنأ تّغ هلولفم ه لا دی »

 (54 ۰ ةدنالا)«ءاشت فلک

 یاشب ام فرتصتلا نم ًاعونم هيلع ًاروجح هناحبس نوکی امدنع ذإ

 ناف نیدقتلا هيف ثدح دق هنا هيف ضرتفی تقو لک ينو أدبأ و ًالزأ
 ,مدقلا يف هللا كيرش وه ردقلاف «كلذ لبق هيلع ًاقباس نوكي ردقلا

 .ةهلآلا ددعتو ةّيونثلا ف سوح اك ینعلااذهب لئاقلاريصي كلذ لجألو

 ثيداحألاو ميركلا نارقلل أاعبت  نيملسملا نا :لوقن ماتخلا يف و

 4۷ ص ةثقلسلاو ةتسلا لها عم توحب بانك ظحال (۱)

 ,.195ص ١١ج يووللا حرشب و حص ةرهاقلا ةعبط 4 ص ۸ج ءملسم حيحص (؟)



 ۳۳ هتئيشم ىلع اكاح سيل ردقلا نا ىف

 لاعفا و ,هناحبس هلاعفأ يف ريدقتلا ىلع نوقفتم  ةحيحصلا ةفيرشلا
 هناطلس ضراعي ال هجو لع ردقلارشفي نأ دبال هنا ريغ هدابع

 و ناسنألا ةيّرح ضراعيال اك هلباقم يف ًايناث أَلا نوكي الو «هناحبس
 ىبنلاو رمألا هيجوت نوكي ٍدئدنعف نيديلا فوتکم هلعجيف هرایتخا
 :هنأش يف لیف نم لاح لثم هيلإ

 ءالاب لتبت نأ كاتإ ایا هل لاقو ًافوتكم يلا يف هاقلأ

 نیکرشلادنع «ربجلا» ةديقع خوسر مركلا نارقلا نم رهاظلاو

 هللا ءاشول اوُكَرْسآ نیا لاق و» :هلوقب مطوق هناحبس مهنع یکح دقو

 ء ْيَس نم هنوذ نم انفرح الو انؤأبآ او نحن ٍءْيَش نم هنوذ نم انْدَبَع ام
  لحنلا) «ُنيبمْلا غالبا نشر ىلع نهق مهلت نیا لعق كيذگ
 ُهَللاَو ان ءابآ اهیلع اندجو اولاق ةهنحاف اولعف اذاو» : هناحبس هلوقب و ۵

 الام شا ىلع نولوشتآ ءاشخملاب مایل هل نا لف اهبازقآ
 (۲۸- فارعالا) «َنوُملْعَت

 .هردقو هتدارا وه «اپب هناحبس هرمأب مهدارم نا رهاظلاف

 ,تارابعلاو نوحللاّدشأب ربجلاب هدیدنت عم نارقلا نا بجعلاو
 «نیکرشلا ةديقع دیدج و ربا ىلإ اعد هبزح يف نمو ةيواعم نا یرن

 اهنأب اهريوصت و سانلا ىلع هتموکح ضرف وه هجیورت نم ةياغلاو

 .اهرتقو هللا اهاضق دق یه ةموكح
 نولوقی هللا نم اضرلا هل نویلطب و هيلع نومترتی نيذلا نم بجعلاو

 لالا نأ نامشع دهع يف هتیالو ءانثأ نلعي ةيواعم ناك دقلو :هقح يف

 هسفنل اهزجتحي و لاومألا هذه نجتحيل نيملسملا لام ال هللا لام

 ةيرظن نم ةدمتسم ةيحول ويديا ىلإ هكلم ةماقإ يف دنتسي ناك اک



 ةنسلاو باتکلا هوض يف ءاديلا سس "۱۳۰۶:

 يأ هيوشت كلذ يف ناکو كولمملل ینیدلا قحلاو يالا ضیوفتلا

 نيدلا لغتسي نأدارأ هنا ثيح نم یملسملل ةيعرشلا ةسايسلل هبوشت

 .(١)مكاحلا ءاوهأل دئاقعلا عضخُي و « كلملا لجأ نم
 ىحض» يف نيمأ دمحأ يرصملا بتاکلا كلذ يف هقبس دقو

 ۰۸۱ ص ۳ج «مالس الا

 بهذم بهذي ناك يذلا يرصبلا نسحلا نا یرن كلذ لجألو

 هحورت» ال فلاح هنا و ,ناطلسلاب هئابرقأ ضعب هفوخ رايتخالا

 (۲).«ةیومْلا ةموكحلا

 اوناك مهناب ةّيومألا ةموكحلا خيرات عجار نمم دحأ كشي الو
 دحأل نوكي الو رمألا مه بتتسي ىتح ,ربجلاو ردقلا بهذل نيجقرم
 .ةملاظلا مهتافرصت ىلع ضارتعالا لاج

 دبعم هذیملت و يرصبلا نسحلا نيب ةرواحلانم نتبتی و اذه

 ةمشاغلا تاطلسلاو روا ماكح ديب ةعيرذ تناك رجلاو ردقلاَا

 ةتمأ ينب ىرن اذامل :يرصبلا نسحلا هخيش نم ًاموی دبعم لأس

 هللا ءادعأ ءالؤه :هخيش هباجاف ؟ًاريثك ردقلاو ءاضقلاب نوكمتي
 .هلتق ببس اذه راص و .هللا ىلع نوب ذکی

 و ردقلا ىلإ مهنوعجري هئالمز وأ ةيواعم ىلإ ىوكشلا تداز املك و
 هلزت امو ةثئازخ اندنع الا و ْىَش نم ُناَو» :هناحبس هلوق مپیلع نولتي

 ًاموب هیلا ماف قانطا قاض الو ۰۱ رجحا)«مولغم رب لا

 نيب هقزر مشق هللا نا :لاقو (سیق نب فنح و هو) رارحالادحا

 .۳۳4 ص يحرص دومح دحأ روتک دلا فيلأت ةمامالا ةّيرظن (۱)
 . ۵۳ ص هیفلسلاو ةتسنا لها عم توحب ف اک ۱۲۲ ص ۷ج دعس نبا تاقبط (۲)



 ۳۵ سس. لامع أل اي را تیغ

 ()مهقازرآ نيبو مهنیب ملخ نکلو لدعلاب هدابع

 ئراقلا دسجي دقف عوضولااذه يف عشوتلا ددصب انه انسلو
 .خیراتلا يف دهاوش انرکذ ال مرکلا

 صاقو يأ نیدعس نبرمع أرتجا ةميث الا ةركفلا هذه لجألو
 ًاروما تناك» :هلوقب هلمع ًاررتبم رهاطلا طبسلا مامالا لتق ىلع

 ام الا ىبأف ةعقولا لبق يعع نبا ىلإ ترذعا دقو ءامسلا نم تيضق
 (0)«. ىبأ

 لامعألاب مصلارییغت :سداسلا

 رداق ناسنالا لا ىلع ةحيحصلا ثيداحألاو تايآلا تلد دقل

 هقالخأ بیذپت و «هلامعأ حالص و «هلاعفأ نسحب هريصم رييغت ىلع

 و «نيدلاولاّرب و ماحرألا ةلصو ناسحالاو ةقدصلا لثمب هلامعأو

 ةريعمل ا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ ةمعنلاركش و «ةبوتلاو رافغتسالا
 هنا اك «نسحا ءاضقلا ىلإ ْئسلا ءاضقلا لدبتل ةبحولا یصملل

 لباقت ىتلا لامعألاب سلا ريصملا ىلإ نسحلا هريصم رييغت ىلع رداق

 ريغ او دحاو ريصمب ًاموكحم ناسنالا سيلف لامعألا كلت

 رقم او ريصملا لب ءأشي مل مأ ءاش هل رتق ام هبيصي هلا الو سيغتلل لباق

 ءاهنارفك وأ معنلا رکشم ,ةحلاطلاوأ ةحلاصلا لامعألاب لدبتی و رّیغتی

 .رومالا نم كلذ ريغ ىلإ ةيصعملاوا یوقتلاب و

 ملع خيرات هباتک يف ينامعنلا ىلبش هنع هلقن و ۳۵۲ص يزيرشملل رصم خيرات (۱)
 ١ ؟ ص مالكلا

 .۵*ع ةيفلسلاو ةّسلا له عم ثوعب يف اک ۱۱۰ ص ۵ج دعم نبا تاغط (۲)



 ةنسلاو باتکلا ءونض ق ءادبلا و

 ولف ةنسلاو باتکلاب مالا ىندأ هل ناك نمل حضاو كلذ لکو

 يف كيلاو ,هب فرتعم هبلقو «ناسللاب هركني ایناف كلذ دشا رکنآ

 .لاحما اذه يف ثيداحألاو تايآلا نم ًارزن ىليام

 :يناسنالا لمعلا رثأتو ةينآرقلا تابآلا
 ُتلُقَق» :هلوق حون ءايبنألا خيش نع ايكاح هناحبس هللا لاق ١

 مگ دین هارازذم ْمُكَِلَع َءامّشلا لب ءأراقَع ناک هنا 0 اودْمَتْسا

 (۱۲ -۱۰ - حون) .ًاراهنا ْمُكَل ُلَعِجَبَو تانج ْمُكَل لعب ER َنيِنَبَو لاوماب

 لوزن يف ارت ًاببس رافغتسالا لعجي مالسلا هيلع هنا یرت 3

 .راثآلا نم كلذ ريغ ىلإ راهنألا نايرج و ا < و :رطلا

 تانئاکلا يف رافغتسالاک یناسنالا لمعلا رب هک اما

 تاملکی هبشي رثأتلا راکناو ده انثح راطا نع جراخ هنايبف

 ءاعدلا ريثأت ىلع لدي يملالا يحولااذهف ,مهفقوم و ةدحالملا

 یتلا نع رتاوت دقو «ةيعيبطلا للعلاو ,تانئاكلا يف رافغتسالاو
 ۳ ءاعدلا نا مالسلا مهلع تيبلا لهأ ةُمأ و هلاو هيلع هللا یلص

 .ءاضقلا هب دري امم لامعألا نم ههباش

  eید رم و ۳

 وز ندع مزق ل هتش ان ایش لا لا تيد - ؟
 لافنالا)« مه ب ام - ۵۳(

۳ 
5 ۶ 

 مه انختفل اما اولمآ یرشلا لهآ د نا ول ولو » :هناحبس لاقو - ؟

 اوئاک امب ممانذخاف اوبذک نکلو ءضزاالأو ءامتلانم تاكرت

 ۹۹ فارعالا)«نوب ست



 ۳۷ يناسنالا لمعلا ريثأتو ةينارقلا تابآلا

 نم هفت اجّرخم هل لَعْجي هللا نی نمو» :هناحبس لافو - ۵

 (۲-۳ - قالطلا) «ُبِسَتْحَي ال ُثِْيَح

 نیو مکن ديزل مئرکش نيل :مکنر نان ذاَو» : هناحبس لاقو  ؟

 (۷ ۔ مهاربا) «ٌديِدَشَل ىباذع نإ منرفک

 و انيق هل انبجَتساق لبق نم یدان ذ دا احوئَو» :هناحبس لاقو ۷

 )۷ «ءايبنألا)«ميِظَمْلا برکلا نم ۳۹

 َتْنَأَورثضلا يسم یی و ید ل َتوُبآَو» :هناحبس لاقو - ۸

 (۸۳  ءايبنألا) «رض نه هب ام انفك هَل اْبَجَتْساَف نیمجارلا مع

 ناك امو غهیف تنا مهب هه ذیل هللا تاک امق» : هناحبس لاقو 4

 (۳۳ - لافنألا) «نورفختسَ مهو مه میت هللا

 هنظَب يف بل . َنِحَبَسُمْلاَّنِم ناك 4 الولف» :هناحبس لاقو - ۰

 « نطق نار ا .ٌمفَسوَو ءارتلاب ةانذبنق نوع موي ىلإ

es 

 ىجنت كلذ و عفلانم هاني هل انبَجَتشاق» :ىلاعت لاقو - ۱

 (۸۸  ءايبنألا) «نینموملا

 دق الإ اهناميا اهعفتف تعآ ُهَيْرَق ثناك الولف» :ىلاعت لاقو - ۲

 0 ءاينذلا ٍةايَحْلا ف يزجلا باذع ْمُهْنَع انْفَمَك اوئقآ امل نسوي

 ٩۸(. - سنوی) ((نيج ۳

 ءاعدلا ىلع ةنّيعم ًاراثآ بئرت يتلا ةّينارقلا تايآلا نم ةفئاط هذه

 ريثأت نع فشكي اّمم «حلاصلا لمعلاو نامالاو رافغتسالاو
 يف ءاج ام كيلإو ةّيعيبطلا ثداوحلاو تانئاكلا يف لامعألاهذه
 .رابخألاو «ثيداحألا نم ديعصلا اذه



 ةنسلام باتکلا ءوض يف ءادبلا

 هيلع هللا ىلص) ىبنلا تيب لهأ نم انيلإ لصو ام الو رکذنس و
 .ةنسلا لهآ رداصم يف درو امم رابخألا نم هدیوت ام رک ذن  (هلاو

۳۸ 

 ريصملا يف يناسنالا لمعلا ريثأتو تيبلا لهأ تایاورو ثيداحأ
 (مالسلا هيلع) رقابلا مامالا نع هيلاما يف يسوطلا خيشلا ىور

 نولشوتمل ا هب لّسوت ام لضفأ» :(مالسلا هيلع) نينمؤملاريمأ لاق :لاق

 یفطتو ,ةئيطخلا بهذت اهناف وسلا ةقدصو «هلاب نامالا

 عراصم قت و ءوسلا ةتيم عفدت اهناف فورعملا عئانص و ,ٌبرلا باغ

 «تاوملا

 لاق:لاق هئابآ نع اضرلا مامالا نعرابخألا نويع يف يورو

 یوسلا ةتيم عفدت ديلاب ةقدصلا» :(هلاو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر

 .«ءالبلا عاونأ نم ًاعون نيعبس عفدتو

 رافغتسالا» :لاق نيتمؤماريمأ نع لاصخلا ف قودصلا یورو

 .«قزرلا يف ديزي

 رافغتسالا اورثكأ» (مالسلا هيلع) نينمؤم اريمأ نع أضيا ىورو

 .««قزرلااوبلجم

 :(مالسلا هیلع) قداصلا نع دانسالا برق ي يريمحلا یور و
 «قزرلا هبنذب مرحیف بنذیل نمؤملا نا و ءاضقلادرپ ءاعدلا نا»

 «ءاضقلا درب ءاعدلا ْنا» هامسآ باب يفاكلا يف یتیلکلا دقع دقو
 ءاضقلا دري ءاعدلا نا» :لوقي هتعمس :لاق ناش نيدامح نعف

 ()«أماربا مربا دق و كلسلا ضقني اك هضقني

 و ۵۰۳,۲۱٩ بابلا ءاعدلا باوبا ءاعدلاو ركذلا باك ٩ ٠ج ناحبلا ظحال (۱)



 ناف ءاعدلاب مکیلع :لاق هنا ىسوه نسحلا يأ نع یورو

 الا قبي ملو یضقو رذف دقو ءءالبلا ذري هللا ىلإ بلطلاو هلل ءاعدلا

 ()« هفرص ءالبلا فرص لئشو لجوزع للا يعد اذاف هؤاضمإ

 :لاق (مالسلا هیلع) اضرلا نسحلا يأ نع ينيلكلا یورو
 ننس ثالث هرمع نم یب دق نوكيف هحر لصی لجرلا نوكي»

 («)«ءاشی ام هللا لعفی و هنس نیٹ الث هللا اهریصیف

 ماحر الا ةلص» :لاق (مالسلا هیلع) رفعج يأ نع ًاضيا ىورو

 و ,باسارتیت و ىولبلا عفدت و ,لاومألا يمنت و «لامعألا يكزت

 .(۳)«لحاالاق ء یسنت

 رصلا يف يناسنالا لمعلا ريثأتو ةسلا لهأ تاتورم
 انه ينتکن و رابخألاو تاياورلا هذه ريظن ,ةتسلا لهأ ىور دقل

 : اهضعب رک ذب
 هللا لوسر لأس هنا هنع هللا يضر يلع نع يطويسلا یور - ١

 :لاقف «ءاشي ام للااوحم» ةيآلا هذه نع (هلاو هيلع هللا ىلص)

 ةقدصلا :اهريسفتب يدعب يتمأ نيع نوال اهريسفتب كنبع نقال
 و ةداعس ءافشلا لوح فورعملا عانطصاو نيدلاولارُب و اههجو ىلع

 ()(«ءوسلا عراصم يتب و ,رمعلايف ديزي

 ۰۱۲۱ ص ءادبلا باي ٤ج

 .١17ص ۲ج .يناكلا (۱)

 .۱۵۰ نع ندصلا سفن (۳و۲)

 ۰۱۱ص (ج هروثنلاردلآ ريسفت ( )



 ةنسلاو باتکلا ءوض يف ءافيلا سس عو

 :لاق .اهنع هللا يضر سابع نبا نع مكاحلا جرخأو  ؟

 ..ر«ردقلا نم ءاشي ام ءاعدلابوحم هللا ّنكلو ردقلا نم رذحلا عفنیال

 نع ءاعدلا يف ايندلا يبأ نباو فّئصملا ف ةبيش يبأ نبا جرخأ ©
 الا تاوعدلا هذهب طق دبع اعد ام» :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا

 مارک الاو لالجلااذاي هيلع می الو نلااذ اي : هتشیم يف هل هللا عتو

 نمأمو نیربجتسلاراجو نجاللارهظ تنأ الا هلإال لوطلااذاب
 يع حماف ًایقش باتكلا ما يف كدنع ينتيتك تنك نإ نيفئاخلا

 ٤ كدنع ینتبتک تنك ناو ًاديعس هلدنع ينتبثأو ءاقشلا مسا

 ينتبثأ و قزر رسيو ينامرح حماف يقزر يلعأرتقمًأمور باتکلاا
 :تلزنأ يذلا كباتك يف لوقت كناف ريخلل اقفوم ًاديعس كدنع

 .(0«باتكلا م هدنعو تبثیو ءاشّيامشااوُحْمَي»

 ال : لاق (هلآو هيلع هللا ىَّلص) ينلا نع ةريره يأ نع ٤

 («لاال| رمعلا يف ديزي الو ءاعدلاالإ ءاضقلا دري

 هللا یلص) ىنلا نع هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع ۵
 هللا هاتآ الإ ةوعدب هللاوعدي ا ضرألا ىلع ام» :لاق (هلآو هيلع

 ةعيطق وأ متِإِب عدي ملام اهلشم ءوسلا نم هنع فرصوأ اهاتإ
 .(:)(( محر

 ۱۷ص 4جروئنلاردلاریسقت (۱)

 برقي ام رفت اا ذه نم ۱۸۳ص 5 ءزجلا يف یورو 5ص 4ج «روشنلاردلا ریست (۲)

 , ظحالف اذه نم

 .۱۱۱ ص ۵ جلوصألل عماجلا جاتلا (۳)

 .ينمرا نع ۱۵۰ مدعا عاطل جات ()



 4۱- سس سس نناسنالا لمعلا رث ان و ةنسلا لها تایزرم

 هللا ىلص) ینلا ناك لاق (هنع هللا يضر) سابع نبانع و- 5

 ةقاثلا هللا تاملکب ایک بعا :لوقی نيسحلاو نسحلا ذّوعي (هلآو هيلع
 ذوعي مكوبأ ناك :لوقي مث ةقال نيع لك نمو ةّماهو ناطيش لك نم

 دنسب يذمرتلاو دوادوبأ هاور مالسلا مهيلع قاحسإو لیعامسا اهب

 .(۱)حیحص

 :لاق نابوث نع هدنسب ۲۷۷ص ۵ ج هدنسم يف دمحأ یور ۷

 بنذلاب قزرلا مّرحُيل لجرلا نا (هلاو هيلع هللا یّلص) هللا لوسر لاق

 .رلا الا رمعلا يف ديزي الو ,ءاعدلا الإ ردقلا ةري الو «هبيصي

 نابوث نع هدنسب ۳٩4ص ۱ج كردتسلا يف مک احلا یور- ۸

 الو ءاعدلاالا ردقلا دري ال» (هلاو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر لاق:لاف

 لاق هبیصب بنذلاب قزرلا مرحيل لجرلا نا و بلا الا رمعلا يف ديزي
 .هاجرخي لو ءدانسالا حیحص ثیدح اذه :مكاحلا

 هيلع هللا ىلص) هللا لوسر لاق :لاق ءرمع نبا نع یورو ٩-

 هللادابع مكيلعف .لزني مل اًممو ءالزن اتم عفني ءاعدلا» :(هلآو
 .ءاعدلاب

 هللا وعدي ملسم نم ام» :لاق يبلا نأ ديعس يبأ نع ىور ٠

 اما ... ثالث ىدحإ هاطعا الإ محر ةعيطق الو مثأم اف سيل ةوعدب

 هل رخذب وأ ءاهلثم ءوسلا نم هنعافرصيوأ ءهتوعد هل بيحتسي نأ

 رکا هللا :لاق شکن نذا هللا لوسر اي :اولاق .اهلثم رجألا نم
 نع هاجرخي مل نيخيشلا نا الإ دانسالا حیحص ثيدح اذه

 يذمرتلا نع ۱۰۰-۱۱۱ ص «۵ج «لوصألل عماحا جاتلا 69



 ةنسلاو باتکلا ءوض ىف ءادبلا ۲

 يعفارلا يلع نب يلع

 ريصملا رييغت يف ةحلاطلا لامعألا ريثأت
 هتبقاع نسحو ناسنالاریصم يف رثأ ةحلاصلا لامعألل اك هنا مث

 يهف سكاعم رثأ ةئيسلا لامعألل كلذك هقزر ةعسو هرمع ةدايزو

 لكاش ام و رمعلا ناصقنو نقفلاو ,ةبقاعلا ءوس لباقملا يف بجوت

 . كلذ

 لثم نزیزعلا باتكلا نم ةديدع تايا ةقيقحلا هذه ىلع لدتو

 اهقزر ازم ةئهآ تناك برق تم هللا َبّرضَو» :هناحبص هلوق

 عوُجْلا سابل هللا اَهَقاذَف هللا مځناب ترفکف «ناکق نگ نی ادنز

 (۱۱۲  لحتلا) ««َنوُعتْضَي اواک امب قولا

 تارا نم صف و نیل ورق لآ انذخآ ْدَقَلَو» :هناحبس هلوقو

 (۱۳۰ - فارعالا) «َنوُرْك ْذَب مه

 قز نم ولك لام تن ع ناتج هيأ مهنکسق ىف سل ناك دقل»

 لی مه انْلَسْرَأَف اوضرعاف a واو
 نم ءْىَسَو ياو طنخ لا نتود نیک مهتتجب غها و مرعلا
 .(۱۵-۱۷ - ابر «نوفكلا الإ ىزاجن نقر ارقام هات اتفرج > كلذ يليلفر ذس

 صن ةصقلا ضرع دعب «روفكلاالإ یزاجن لهف» :هناحبس هلوقف

 وه روفکلا ةازاح نا و ءاعمج ممالا يف ةيراج ةّيهلإ ةطباض هنوک يف
 .اهباحصأ نع اهلسو ةمعنلاذخأ

 ةضيفتسم و ةرفاضتم رابخأ و تاياور عوضولا اذه ىلع تّلد ابك
 نعام كلذ نم ةربتعلا ةّيئاورلا نيقيرفلا بتك يف تدرو



 ۳ ايلعلا فراعلا نم ءادبلا

 هللاب ذوعأ» :هتبطخ يف لاق ثيح (مالسلاهيلع) ننمولاریمآ

 يركشيلا ءاوکلا نب هللادبع هيلإ ماقف ءانفلا لجعت يتلا بونذلا نم
 كليو معن :لاقف ءانفلا لّجعت بونذ نوکت وا ننمولاریمآ اب: لاقف

 يف لاومألا تلعج ماحرألا اوعطق اذإ :(ًاضيأ لاقو) محرلا ةعيطق
 ()«رارشألا يديأ

 :ایلعلا فراعملا نم ءادبلا

 اهيلإ هللا اندشرأ ىتلا ايلعلا فراعملا نم ءادبلا نأ رهظي كلذب و

 رارصالا نم دارلا نأ و «هتمأ تاملكو ,هِتبن ةتس و هباتك قيرط نع

 :نييلاتلا نيتفئاطلا ةمعزم ةروه هيلع

 غرف دق هناحبس هللا نا ىلإ اوبهذ ثيح هللا مهذخ دوپلا :لوالا

 و هريدقتل روهظوه انا نوكلا يف قّمحتي ام ّنأ و داحيالاو رمألا نع

 سيل هنا و «ملقلا هيلع ىرجام ريغب ةئيشملا قلعت ليحتسي هنا و هئاضق

 ال هنا و ,هلیدبت و هرييغت نكميال ,دحاو ريصم الا ناسنالل و ملاعلل

 ءاعدلا لطبل ةديقعلا كلت تحصولو سشلاو را نمهلردقام الإ لاني

 ريسملا رييغت يف اهريغ و ةحلاصلا لامعألا ريثأت لطب اك «عرضتلاو

 مزفب امٌريغَ ال هللا ّنإ» :هناحبس لاق ذإ زيزعلا باتكلا هب صن يذلا

 (۱۱  دعرلا) («مهیقنب ام ارغب ىتَح

 - ۷ ثيدحلا ۳۸۸ص «محرلا ةعيطق» باب «رفکلاو نامالا» باتک ۲ج يناكلا (۱)

 ةالصلاو ,ءاعدلا كرت و رکنلا نع يهلاو فورعلاب رمألا كرت راثآ يف درو ام ًاضيأ ظحالو ۸
 . كلذ لكاش امو رلاو



 > ةتسلاو باتکلا هوض ف ءادبلا

 (رعاعدلا ريثأت لوح نالاكشا
 ناب نلئاق تاکربلاو راطمألا لوزن يف ءاعدلا رثأت ركدُي امر - ١

 تلیتماپپابسآ تناکولف :ةّيداملا ايهبابسأل لیلاعم ةيعيبطلا رهاوظلا

 كلت قّمحتت ۸ ناو ءءاعدلا ىلإ ةجاح ريغ نم اهناببسم تقّقحت
 ريغ ءالؤأ لهبا الؤأ ناسنالا بات ,اهنابیسم قّقحتت الف ,بابسألا

 يف نينوجسملاو ةّيداملا حج يف نيقراغلا نیک اسلا ءالوه نع بزع هنا

 دوقي ًاتونعمو ًاَيولع ًاماظن ماظنلا اذه ءارو نا ةعيبطلا نوجس

 ام بسح ضيفلاو دوجولا هنم لزنیو هرمآ ريدي و يدالا ماظنلااذه

 القتسم قدالا ماظنلا سیلو ةميكحلا ةئيشملاو ,ةحلصلا هیضتقت

 ربدتلا رادم رودیوه انا و ,ريثأتلا يف هفن ىلع ًادمتعم ريبدتلا يف

 و (۵  تاعزاتنا) «أرمأ ِتارِبَدُمْلاَف» :هلوقي هناحبس ريشي هيلاو يولعلا

 ردفب الا هرن امو «ةئئازخ اندنم الا ءیَش نم ناو» :هناحبس هلوقب
 ۲١) - رجح ا)«مولْغ

 ًرثأتم ًارصنع یلولعلاو يلعلا هماظنب ةّداملا ملاع ناك اذاف

 ردقب طبتری ماعلا كلذ نم ضیفلا دوزن و يولعلا ماظنلاب
 مهتلزنم رادقم و «مهلعف ءوس وأ مهلعف نسحو هللا نم سانلا برق

 هنافرعل هتفرعم تلمکو «دبعلا لاح نسح ولف ,هدنع مهتناكمو

 ولو ؛تاكربلا لازناب ةيالا ةيانعلا هتلمش هعّرضتو هلاهتباو

 ال نورکسلا نويداملا ههجتوي لوألا ناف .مضاو نیلاکشالاوا نيلاؤسلا نيب قرفلا (۱)

 .لدیب



 *حِِ های ران لوح تالاکشا

 حلاص و ءاعدلا نا :تلق تش نا و رمألا سکعنا تسکین

 افوط يف لب ةّيداملا بابسألا ضرع يف تسيل اهحلاطو لامعألا
 ءاعدلاف كلذ ىلعو هّیمالا فراعملاب مالا هل نم لك كلذ ىلع فقي

 نا اك «يحولااہب ءاج يتلا للعلاو بابسألا نم عرتضتلاو لابتبالاو
 لاق .هنایرحو ضيفلا لوزن مناوم نم فارحمنالاو ملظلاو داسفلا

 نم ْمُهُديِزَيَو تاحلاَسلاا مع و اوُنَمآ نبذلا ُبِيِجَتْسَيَو» :هناحبس

 همسح ناکو ناسنالا حور نامالا طلاخ اذاف (۲۹ ۔ یروشلا) «هلضف

 لوزنل اطبهم نوکی ,ريخلا لعفلا فیلاو «حلاصلا لمعلا فیلح
 بيجتسي ال هللا نا» :ثيدحلا يف ءاج كلذ لحالو ء,ضیفلاو ةمحرلا

 (۱)«هاس بلق رهظب ءاعد

 و ضیرلا ءافش يف ىنغي الو نمسي ال ءاعدلا ْنَأ روصتُي ابر - ۲

 ءاوس شی وهف هتیفاع و هژافشوه رتقلا ناك نا هئاب اكن هتیفاع

 ٤ وأ هل یعد كلهو تام هک الهو هنوم رذق نا و ءال وأ هل یعد

 ۱ .دیفم الو مجان ريغ نيتلاحلا اتلک يفهاعدلاف

 :هيف ذإ لاوسلااده باوج رهظي مّدقت ام و
 برش و ةجلاعم لا يف ىرج هوركذ ام حص نا هنألف ضقنلاب اأ

 .فرحب ًافرح ءاودلا

 ةرّثؤملا ةّيولعلا بابسألاو للعلا نم ءاعدلا َنالف ٌلحلاب ام و

 هسفن ىلإ ضوفم ريغ يتداملا ماظنلا نا تفرع دق و .يتداملا ماظتلا يف

 هيلع هللا ىلص) :يتنلا لاق كلذ لجألو يتولعلا ماظنلا هدوقي لب

 .«هال بلق اعد هللا لبقب ال» هيفو ۳۱6 صو ۳۰۸ص ٩۳ :راونألاراحجب (۱)



 ةنسلاو باتکلا ءوض ىف ءادبلا سس سس تس ٩

 ()(ءاضفلا هب در يذلا :هيلع بوتکم ءاعدلا نا» (هلاو

 بابسألا نم لاهتبالاو ءاعدلاوأ ةجلاعم اب مايقلا نا لصاحلاو

 انا و سوسحم ريغ رخآلاو سوملم و سوسحم اهضعب أغ ,للعلاو
 .يهالا يحولا هنع ربخأ

 ىل ّيعُد اذإ ,ضیرلا ءربوه ردقلا نا :تلق تنش نا و
 ۱ .هطرشل كرت هکرت نا اک رّدقملا طرشال داحيا ءاعدلاف

 و هناحبس هللا يشم ىلع ردقلا ناطلسب نیلئاقلا َةَيرَدَّقلا :ةيناثلا

 و هردقب موکح هناحبس هللاف لدبتي الو رتغتي ال نئاک ردقم لک نأ

 و لامعالا حلاص الو عاعدلا هریفی الو هرييغت ىلع ردقي ال هئاضق

 صلختلاو هلح نکعال ناسنالا قنع ىلع لغ ردقلا نأك و ءاهحلاط

 .ةيانالاو عزضتلاو لامعالا حلاصب يح هنم

 ةموکح و هللا ةردق قالطاب لوقلاوهو ءادبلاب لوقلا هلباقب و
 جرخ الو ,ريغص الو ريبك هاب سیل ردقلا نا و ,هریدقت ىلع هتئيشم
 سوجیاب ةَيرَدَقلا لع قبلا ذأ ىرن كلذ لجألو شادي نع رمألا

 .ةتونثلاب لوقلا ي
 تحت ملاعلا ناب فارتعالاوه ءادبلا دافم نأ ِمّلعُي كئذب و

 ءايشألا يف ةذفان هللا ةدارإ نا و هئاقب و هثودح يف هتردق و هللا ناطلس

 .ًالزأ و أدبأ

 ةنايصل ءادبلا ةلأسم ىلع( ع)تيبلا لهأ ةمثأ رارصإ رس ملعُي امك

 نورّوصي و نيتفئاطلا ىدحإ ةلاقم لوفتلا ىلإ عوزنلا نع مهتعيش

 .١؟١ ص >٤ ناونالا راک (۱)
= 



 سس _ ءادبلاب داقتعالل ةلانبلاراثآلا

 ۶ يشب لحوزع للاب ام» :ن اوقب دإ مهلاوقأب ة ةديقعلا هذه ةمظع

 ملعیول» وأ (مر«عادبلا لثم لحورع هللا مظع ام» وأ (هر«ءادبلا لثم
 ىلإ(م)« هيف مالکلا نع اورتفامرجالا نم ءادبلاب لوقلا يف ام سانلا

 ,همجفلا ةتبهذلا تاملكلا نم كلذ ريغ

 :ءادبلاب داقتعالل ةءاتبلا راثآلا :عباسلا

 ريصملا رييغت ىلإ هازغم مجرب يذلا ءادبلاب داقتعالل نا

 يف «ءاجرلا» ثعبي هنا :اهمظعأ ةءاّنب ًاراثآ اهثوس و لامعألا نسحب

 بجوي و مهسوفن يف ةنماكلا را تابن تبني و «نينمؤملا بولق

 و ,هتاّمهم ةيافك و هنم هئاعد ةباجإ هبلط و هللا ىلإ دبعلا عاطقنا
 ناب مازتلالاو ءادبلاراكنإ ناف ,ةيصعملا نع هداعبإ و فعاطلل هقيفوت

 دقتعملا سأي همزلي ءانثتسا نود ةلاحمال نئاک ريدقتلا ملق هب ىرج ام

 یرح ناك نإ :هسفن يف لوقيف هئاعد ةباجإ نع ةديقعلا هذهب

 و «لشوتلاو ءاعدلا ىلإ ةجاحالو نئاك وهف ىتجاح ذافناب ريدقتلا ملق

 الو ءاعدلا هعفني ملو أدبأ عقي مل هفالخب ملقلا مرسم داك نا

 هفلاخف عّرضتلا كرت هئاعد ةباجإ نم دبعلا سئي اذاو «عرضتلا

 نیموصعلا نع درو يتلا تاقدصلاو بلا لامعأ رئاس يف لاخلا كلذكو

 .لجألا ئسنتو معلا يف ديزت اهنا

 و «ةعافشلاو ةبوتلا لوبقب ةديقعلا ىهاضت ءادبلاب داقتعالا نا

 و ,ءاجرلا ثعبي عيمجلا ناف رئابكلا نع بانتجالاب رئاغصلاريفكت



 ةنسلاو بانکلا ءرض ىف ءادبلاس سس:

 اوسأيي ال ىّتح نيعيطملاو ةاصعلا :نيعمجأ سانلا بولق يف هرون لعجب
 راتلا لهأو ءايقشألا نم مهنوك رق اذإ هنا اورّوصتي الو هللا حور نم

 هللا اب اودقتعي نا مهلع بجي لب «حدكلاو يعسلا يف ةدئاف الف

 و ءاشي اموحم نا هلف تابث الاووحملا حول يف هملق فی مل هناحبس

 لحشی ام بسح ءاش نم قشيو ءاش نم دعسي و ْءاَشَي ام تبثپ

 حلاط نم بكتري وأ «لامعألا حلاصبو قالخألا مراكم نم دبعلا هب
 «ةميكح ةطباضل ةعبات ريغ ةتفازج هناحبس هتئيشم تسیلو لامعألا

 نم جرح مصعلاب كشمتو ,ضنارفلاب لمع و دبعلا باتول لب
 .سکعلاب و ءادعسلا دادع يف لخد و ءايقشألا فوفص

 ةهحصلاو تولاو ةايح لا نم ناسنالا قح ينردف ام لک اذکه و

 یاعدلاب هرییغت نکم ءاقشلاو ةداعسلاو ,قفلاو ینغلاو «ضرملاو

 يف ءاجرلارون ثعبي ءادبلاف «نيدلاولا مارک او محرلا ةلصو تقدصلاو

 .ء الوه بولق

 يف قداصلا مامالا يف ةعيشلا ةديقع هباتک يف یکم ديسلا لاق و
 هتردقب رارقالا ءادبلا يف نا :هب مازتلالا موزل و ءادبلا دئاوف نایب
 ىلع ءاشي اك اهف فرصتي هناطلس تحت رومألا عيمج نا و ,ىلاعت

 عاطقنال بجوم وهو ىلاعت هللا اهاري يتلا حلاصلا هیضتقت اه بسح

 يف ءاعدلاب ىلاعت هيلإ لاهتیالاو تاجاحلا بلط دنع هبر ىلإ دبعلا

 هنم ءاجرلاو ىلاعت هنم فوخلاو عّرضتلاو ةناكتسالا هيفو لأس ام حاجن
 لوحلا هل نم يدي نيب زجعلا رهظمب دبعلاروهظ و ,هریغ نم ىجري الام
 م أدبأ نوکیالو ًامتح ًانئاک ريدقتلا هيف ىرج ام لک ناك ولو تزقلاو

 دروام ناکلو یاعدلا ةباجإ نم سأیلا لصحلو لتوتلاو ءاعدلا عفنی



 يف -  ءادبلاب دافتعالل ةئانبلاراثآلا

 ناكو هل لحال اقم تاياورلاو تايآلا نم ءاعدلا ىلع ٌتمحلايف

 لوسرلا نمو ىلاعت هنم تا ناك و ,ةدئاف الب هيلع ّتحلا

 ورافغتسالاو را لعف و قيدصتلا ىلع (هلآو هيلع هللا ىلص)
 نملسلانم دحأ اذهب لوقي الو ًاضيأ ةدئاف الب بونذلا نم ةلاقتسالا

 مصخل بالو ءًافنآ هانلّضف يذلا وحنلا ىلع ءادبلاب مازتلالا نم ةبالف
 نیش سمت ال يتلا ةديقعلا هذه يف مهقفاوي نا نم ةّيمامالا ةعيشلا

 (١ز.فصنأو لعأت اذإ ةّيمالسالا دئاقعلا نم

 .۵۸ -۵۷ ص .قداصلا مامالا (۱)



 ةّنسلاو باتکلا ءوض يف ءادبلا ةقيقح

 ةلأسم ساسأ لّكشت ىتلا ةعبسلا رومألا هذه تفرع اذإ

 ردقملاو ريصملا ریغت هلا سيل ءادبلا نم دارملا نآ لع فقت «ءادبلا»

 ریدقتلا لباقم يف ناسنالا سيلف ,ةحلاطلاوأ ةحلاصلا لامعالاب

 حلاطب طب وا «هلامعأ حلاصب ریدقتلا رّيغي"نأ يف رم دعب وه لب سم

 ًاضی وه (هلمعب رصلارييغت نم ناسنالا نکمت يأ) اذه نأ و ,هلاعفأ

 .هنأاحبس هريدقت نم ءّرج

 هتئيشم نأ ام و (۲۹  نمرلا) «ٍنأ یوم موی لک » هناحبس هنا اف

 .هردق ىلع ةمک اح

 و هريصم رّيغي نأ هلف نوبجالرح ,رّيسمال راتخم دبعلا نأ امو

 دادع يف اهلخدب و ءايقشألا دادع نم هّسفن جرخی و هلعف نسحب هرڌقم

 كلذ سکع هل نأ اك ءادعسلا

 (۱۱ - دعرلا) «مهیفن اب ام اوریغب یتخ موب ام رغب ال هللا» نأ اعو

 ءوس وأ هلمع نسحب دبعلا نم ریغتب دبعلاردق رتغي هناحبس هللا ناف
 ردقلا رييغت و «,لعفلا نسحب یمالا ءاضقلااذه میغت دعي الو هلمع

 یر ناسا هر ا لا نیم | فر اه اهن هو



 ۱ ءادبلا لاحم ی ةيمامألا ءالع صروصن

 یضقو ًائيش هدبعل رذق اذإ هناحبس هللاف هننس و ,لاعت هئاضقو هردق
 الو رتغتي ال ثيحب متحلاو عطقلا هجو ىلع ضقي مو رذقی ملرمأب هل

 ردقلاو ءاضقلا نأ وهو ءصاخ هجو ىلع هردقو هژاضف لب لدبتي
 وأ لعف نسحب هلاح رتغ اذاف ,هعضو و هلاح رّيغي ملام دبعلا ىلع نايرجي

 ناكمو رخاردقردقلا كلذ ناکم لحو «هّمح يف هللاردق رتخت لعف هوس

 قحاللا ردقلاو قباسلا ردقلا نم) عيمجلاو خا ءاضق ءاضقلا كلذ

 .(ريغال هلل ردق و ءاضق

 ىلإ مهخيرات أدبم نم ةّيمامالا هاتبتت يذلا «ءادبلا» وه اذهو

 .تقولااذه

 يقأب ام يف جردن لاقلااذه قدص ىلع یراقلا فقب يكلو

 : مهناملع نم صوصنلا ضعب

 ءادبلا لاجم يف ةّيمامالا ءالع صوصن
 :اولاق دوهلا نا «ءادبلا يف داقتعالا باب» يف :قودصلا لاق ١

 وه موی لگ » ىلاعتوه لب انلق سأالا نم غرف دق ىلاعت و كراست هل نا

 لعفيو قزري و قلخيو تیم و يبحي نأش نع نأش هلغشيال «ِنأَن ىف
 ,دعرلا) «باتكلا م ُةَدْنِعَو تر ءاخت ام لا اوُحمْی» :انلقو ,ءاشي ام

99 ). 

 نوكي دقو :قودصلا دئاقع حرش يف دیفلا خيشلا لاق ۲

 یضف مث» :ىلاعت هللا لاق هيف لاحلا رتفتیف طرشب ًابوتكم ءىشلا

 يف ًاضبأ هلقن و ۷۳ص رشع يداحلا بابلا حرش لبذ يف عوبطلا قودصلا دناقع (۱)

 .ةديدجلا ةعبطلا ۱۲۵ص ٤ج راونألار احب شمه



 ةنسلاو باتکلا ءوض ق ءاذيلا سس سس سلا

 : نيبرض ىلع لاجآلا نا نّيبتف (؟  ماعنألا) «ُهَدْنِع یمَسُم لجأ و الج
 :ىلاعت هلوق ىرت الأ ,ناصقتلاو ةدايزلا هيف عصب طرتشم اهنم برض

 1١( -رطافن) «بانک يا ِهرْمُع نم ضقنب اَلَوِرَمَعُم ْنِمُرَمَعُب امو»

 نم تاكرت مه انْحَمَمَل اوَقَناَو اوُنَمآ یرقلا لا نالو» : ىلاعت هلوقو

 ي ةطرتشم تناك ماجا نأ نیبف ٩٩( - فارعالا) «ضزالاو ءامسلا

 حون نع هب ربخأ اف ىلاعت لاقو ,قوسفلا نع عاطقنالاو بلا دادتمالا

 لسزب اراق ناك هلا ْمُكَنَر اورفغتا» :هموقل هباطخ يف (مالسلا هیلع)

 ين مهل طرتشاف (۱۲-۱۰  عون) تايآلا رخآ ىلإ «آراردم ْمُكْيلَع ءامشلا

 رتب و مهاجآ عطق هولعفي مل اف رافغتسالا «معنلا غوبس و لجألا دم
 ام ضتخي ىلاعت هللا نم ءادبلاف ,باذعلاب مهلصأتسا و مهامعا

 نمالو تعزع ىلإ ةعزع نم لاقتنالاوه سيلو ريدقتلا يف اطرتشم ناك

 ().«آریبک الع نولطبلا لوقي اًمع هللا ىلاعت يأرلا بقعت

 لوقأ :«تالاقملا لئاوأ» هباتک يف ًاضيأ هللا همحر ديفملا لاق ۔ ٣

 راقفإلا نم هلاثمأو خسنلا يف مهعمجأب نوملسلا هلوقي ام ءادبلا ىنعم يف

 امو یایحالادعب ةتامالاو یافعالا دعب ضارمإلا و ,ءءانغإلا دعب

 قازرالا و لاجآلا يف ةدايزنا نم ,ةضاخ لدعلا ْلهأ هيلإ بهذي
 (0.لامعألاب اهنم ناصقنلاو

 ةغللا يف هتقيقح ءادبلا :ةّدعلا يف يسوطلا خيشلا لاق ۽

 و ,يأرلا هجو انلادب و ةنيدلا روس ان ادب :لاقب كلذل و ,روهظلاوه

 ,هناحبس هللا ىلع ءادبلا قالطا هجو امو دیفلا خيشلا نم كيفاوي فوس و ۲۵ ص ءادبلا ىبعم باب قودصلا دئاقع حرش (۱)
 .۵۳ ص :(هبشگاو هادا لق لوفلا» باي تالاعلاأ لئاوأ )۲(



 ef ءادبلا لاجم ى ةيمامالا ءالع صوصت

 ْمُهَلادَبَو» (مم _هيناجلا) «اولمت 7 تایم ْمُهَلادَبَو» :لاعت هللا لاق

 دقو «رهط») :هلک كلذب داري و (۵۰ - رمزلا) «اوُبسک ام تای

 كلذک و ءًالصاح نكي مل نأ دعب ءيشلاب ملعلا يف كلذ لمعتسی

 زوجي ام هنف ىلاعت هللا ىلإ ةظفللا هذه تفيضأ اذإ اًمأف ءنظلا يف

 خسنلادافآ اموهف كلذ نم زوجي ام اًمأف ,زوجي الام هنمو هيلع هقالطإ

 ىلعو ,عشوتلا نم برض ىلع هيلع كلذ قالطإ نوكي و «هنيعب

 نم (مالسلاامیلع) نقداصلا نع درو ام عيمج لمحُي هجولااذه

 روحي الام نود ,لاعت هللا لا «ءادبلا» ةفاضإل ةتنهضتلا رابخألا

 كلذ قالطا هجو نوكيو ,نكي مل نأ دعب ملعلا لوصح :نم هيلع
 هب رهظي خسنلا ىلع لدي ام ناك !ذإ هنا وهو هيبشتلا ىلاعت هيف

 نكي مل نأ دعب هب ملعلا مهل لصحيو «مم ًارهاظ نكي ملام نيفّلكملل
 . ” یر«ءادبلا ظفل كلذ ىلع قلطا محل الصاح

 نأ عنتممال هّنا» : ةبيغلا باتک يف ءاضيأ يسوطلا خيشلا لاقو - ۵

 تركذ يتلاتاقوألا ىف(ةنيعملا ةثداحلا)رمألا اذه تقو دق ى اعت هللا نوكي

 و رخآ تقو ىلإ هريخأت تضتقاو ةحلصملا تریغت ءدذجت ام دّدحت ايلف
 جؤ نأ زوجي تقو لکو ,لوألا تقولا نوكي و «دعب ام يف كلذك

 ئيجي نأ ىلإ ,هريخأت ةحلصلا يضتقي ام دّدجتي ال ناب ًاطورشم

 يور ام لأب اذه ىلعو ,ًاموتح نوكيف «ءىش هرّيغي ال يذلا تقولا

 ۲ ماحر الا ةلصو ءاعدلادنع اف ةدايزلاو ااقوآ نع رامعألا رخأت يف

 هتاحبس هلل ءادبلا قالطا نا ديري نأك و ۲٩ ص ۲ج يسوطلا خيشلل لوصالا ةذع (۱)

 .ينخ ام روهظ ليبق نم سانلا ناهذأ يف ءادبل: دروم نوک نجال



 ةنسلاو باتکلا هوض ی ءادب سس هع

 ملظلا لعف دنع هلبق ام ىلإ اهتاقوأ نع رامعألا صيقنت يف يور ام
 الف ,نيرمألاب ًاملاع ناك نإ و ىلاعتوهو « كلذ ريغو «محرلا عطقو

 ةلمجلا هذهو ءطرشالب رخآألاو ,طرشب ًامولعم امهدحأ نوكي نأ منم

 نم يوژ ام أضيأ لقأتُي اذه ىلعو ,لدعلا لهأ نيب اف فالخ ال
 هديري ام ىلع خسنلا اهانعم نأ نّيبيو ءادبلا ظفلل ةنتضتملا انرابخأ

 ناك نإ ءاهطورش رّيغت وأ خسنلا هيف زوج ايف لدعلا لهأ میج
 .0)«تانئاکلا نع را اهقيرط

 اأو ىمادقلا ةيمامالا ةعيشلا ءالع بتك يف ءاج امم هک اذه

 : اهنم جذامن كيلاف مبنم نورخأتملا ةبتك ام

 و هبلع زوجي اهضعب ناعم ءادبلل :ريشلا شادبع ديسلا لاق 5

 ءيشلا روهظ ىلع 2:الا يف قلطي ام رثكأ دملاو حتفئاب وه و عنتم اهضعب
 عانتما ىلع ةَمالا تقفتاو لهجلا دعب هب ملعلا لوصحو هئافخ دعب

 ىلإ كلذ بسن نمو ,هب ّدتعُي ال نم الإ هناحبس هللا ىلع كلد

 قلطُي دقو «هنم ءآرب ةيمامالاو ءابذك مهلع یرتفا دقف ةّيمامالا

 كلذ ريغ ىلعو روهظلا قلطم ىلعو دذحلا ءاضقلا ىلع و خسنلا ىلع

 . «ةیت الا يلاعملا نم

 نا رتغي ءاعدلاو ةفدصلا نأ نم درو اع اذه ىلع دهشتسا ی

 (»).رامضلااذه يف يور امم كلذ ريغ ىلإ ءاضقلا

 هلوقتام لصاحو :لاحااذه يف نيدلا فرش مامالا لاق ٠

 لجألااذكو «هيف ديزي دق و ضرما نم صقني هللا نا انه ةعيشلا

 .فحنلا ةعبط ۲۱۸ - ؟5؟ص يسولعلا خيشلن ةبيغلا (۱)

 ۰۲۳۲ ص a راونألا حیباصم )۲(



 60 ءادبلا لاج ىف ةيمامالا ءالع صوصن

 نامالاو بئاصلاو نح او ءاقشلاو ةداعسلاو ضرملاو ةخصلاو

 و تو ء اشم هللااوُحْمَي» یلاعت هلوق هیضتقیامک ءایشألارئاس و رفکلاو
 یی و دوعسم نباو باطخلا نیرمع بهذم اذه و .«باتکلا ما ٌ؛دنع

 (هلاو هيلع هللا ىلص) هلا لوسر نع رباج هاور دقو ةداتق و لئاو

 نأ ىلاعت هللا ىلإ نوعريضتي و نوعدی حلاصلا فلسلا نم ريثك ناکو

 ةروثأملا مهتيعدأ يف نم نع كلذ رتاوت دقو ,ءايقشأال ءادعس مهلعجي

 و «نیدلاولازب و ءاههجو ىلع ةقدصلا نأ ,ةريثكلا نتسلا يف درو و
 نع صو «رمعلا يف ديزي و ةداعس «ءاقشلا لّوحي فورعلا عانطصا

 ءاعدلابوخمي هللا ّيكلو ردقلا نم رذحلا عفني ال :لاق هنا سابع نبا

 .ردقلا نم ءاشي ام

 هيلع ءادبلا قالطإ يف اوزؤجت ةعيشلا هب لوقت يذلا ءادبلاوه اذه

 يتلا ءايشألا نم ًاریثک ىرجأ لجوّرع هللا ّنأل ةبباشملا ةقالعب
 هيضتقت اك ةفلاخم اهعقوأف سانلا هتظي ناك ام فالخ ىلع اهانركذ

 لجوزع لاو ءاهلئاو الاضقانماهيفرومألا لآم ناكو «لئالدلاو تارامالا

 نكل لزا يدق هلك اذهب هملع و اهلك ءايشألا ريصمو اهريصمب ملاعلاوه

 رصلا ريدقت ناك ءاهلئاوال هريدقت فلاني رومألا رصمل هريدقت ناك ا
 زا ظفللا اذه حلاصلا انفلس ضعب هل راعتساف «ءادبلا» هبشي ًارمأ

 انتممأ ضعب در اذهب و روحتلااذه ذئموي تضتقا دق ةمكحلا ّنأك وأ

 نم هللا غرفو «ءايشألا تايضتقم لزألا يف رّدق هللا نا :دوپلا لوق

 نأب :مالسلا هيلع :لاق «هتایضتقم ىلع ءايشألا ترج اذا لمع لک

 نكي مل دابعلا حلاصم بسحب ًادتجم ًءاضق موي لك يف لحوزع هلل

 اننيب هذه يف عازنلاف يلزألا هملع يف ناك الإ ء يشف هلل ادبامو مهل ًارهاظ



 ةنسلاو باتکلا هوض ىف ءادب تت ب 4+5

 هللا ىلع زوجيال يذلا ءادبلا نم هنورکنیام ال يظفل ةَنْسلا لهأ نيبو

 هللاب كرشلا نم اهتءارب هب لوقي نمم و «هنم ةعيشلا أبت لجورع
 لوقب هانرك ذ يذلا ىنعم اب ءادبلا نم ةعيشلا هلوقي امو نيكرشملا نمو

 و تعمس اک هريغو باطخلا نبرمع بهذم وه و ,نیملسلا ةقاع هب
 - دعرلا) «باتکلامآ ُهَدْنِعَو بش ُءاشَب ام ةللاوحُحمَي» ليزغتلا ءاج هب

 - ننحردا) «نَأَش نه موي لك ٍضرألاو تاوامّسلا ىف نم ُهلَأسَت» و ۹
 و كالهإ نم ًالاوحأ ددجيو أرومأ ثدحُي نحو تقو لک يأ (۰
 هللا لوسر نع يور اك كلذريغو ءاطعا و نامرح و ءاجنإ

 هنأش نم :لاقف ؟نأشلا كلذ ام :هل ليق دقو ء(هلآو هيلع هللا ی م)

 مضب و ءأموق عفریو ابرك جرفیو ًابنذ رفغي نأ ىلاعتو هناحبس
 .نيرخا

 نولوقي ةعيشلاريغو «ءادب هيّمستو ةعيشلاهب لوقت يذلاوه اذه
 هتيمست يفوه امنا ةقيقحلايف عازنلاف ,ءادب هنوقسب ال مهتکل ءهب
 قلطن امنا ةعيشلا نأ ةعيشلاريغ فرع ولو ,هب هتيمست مدعو مسالا اذهب
 و اننيب عازنال هنا مه  ٍدئنيح  نتبتل ,ةقيقحال ازاجم مسالااذه هيلع

 عمو .ةياغلا ىلإ برعلادنع عساو زاجلا باب نأل طلا يف ىّتح مهيب

 قالطاب زوجتلا ىبأ و يظفللا عازنلااذه ىلع انريغ ٌرصأ ناف هلك اذه

 هنم سخبي الو» نمولا هيخأ يف «هتر هللا قتيلو» ءاشي ام ءادبلا

 هی َنيِدِسْفُم ضزألا ىف اَنْ الو مه ءايْسأ ساتلااوُسَحِبَت الو» «ًائيش
 (۸۷()۱ و ۸٩ هيآ دوه ةروس) «نینموُش متن نا کل ريخ هللا

 ۱۰۱-۰۱۰۳ ص هفاراج لئام ةنوحا (۱)



 N سس سسسس_ ءادبلا لاحم ی ةّيمامالا ءالع صوصت

 ةمّيَقلا هتعوسوم يف ينارهطلا گرزب اغآ ةمالعلا انخيش لاقو - ۸

 ةغللا يف هانعم ءادبلا» : ءادبلا نع «ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا»

 ؛مَّلِعُي ل نأ دعب مع ءيش باوصتساو «نكي مل ىأر روهظ
 ىلاعت هللا ىلع ليحتسي هّنكلو شبلا دارفأ ةماعل لصحي ینعلااذهو

 هنع زجعلاوأ الأ هب لهجلا نكي مل ءيشب يأرلاودب مازلتسال ,هنأش

 امم ريثك نع ىلاعت هللا نوهّرني نيذلا ةّيمامالاو ءاههنع هّرنم ىلاعت وهو

 زجعلاو لهجلا نع هنوه زی ىلاعت هيلع مالسالا قرف نم مهزیغ هزوج

 ةيمامالا ىلإ ینعلااذپب ءادبلاب لوقلا ةبسنف «ىلوألا قيرطلاب
 .مظع ناتهُب «نايبتلا لو يف اک هریسفت يف يخلبلا نم

 هدقتعي نآ دبال يذلا ینعلاب وه ةّيمامالا هدقتعي يذلا ءادبلا نا

 غرف دق لاعت هللا ناب نيلئاقلا دوهلا لباقم يف ًاملسُم ناك نم لك
 ليواقأ عبت نموأ «ةلوُلْغَم هلناذیرر :عيش هنمودبي ال هنا و رمألا نم

 ةدحاو ةعفد اهثدحأ و تادوجولا عيمج دجوأ ىلاعت هنأ ًامعاز دوييلا

 دجوي الف ثودحلاو دوجولا يف ال روهظلاو زوربلا يف تاجردتم اهنکل
 سوفنلاو لوقعلاب ًادقتعم ناك وأ ىرءًالوأ دحوأ ام الإ ء یش هنم

 هکلم نع لوزعم وهو لوألا لقعلا دجوآ لاعت هنا :ًالئاق ةيكلفلا
 و تالاقلاهذه ني نأ ملسم لكل ةبال ذإ لوقعلارئاس هيف فرصتی

 وا مدعي ا «نأَش قره مْوَي ّلُك» ىلاعت هناب دقتعي

 ,رخؤي و مقی صقنيو ديزي ءرخآ دجوي و ًاصخش تیم رخآ ثدحي

 ام خسني هنأ امك ةينيوكتلا رومألا نم ناکام تبثي و ناکام وحم

 .ةعبارلا ةّدقملا يف كيلع رم اك لضف نب نيسحلا هيلإ راشآ اموه اذهو (۱)



 .ماكحألا رئاس نم هریغ تبثيو هعفری و ةّيفيلكتلا ماكحألا نم ءاشب

 قخ ام راهظٍ و ءنكي ملام ثادحاب ىلاعت هنم ءادبلا نأ ام

 تا ام ىنع نابرج تایفیلکتلا ف هخسن اذک و ,تاینیوکتلانم

 وغ يف ةماعلا حلاصملا نم هملع هب طاخأ ام بسحو :ةتحلالا كلا

 وأ انيوكت هيلعوه اع رمآ هيلع ناك ام رييغتو ءءيش تابثإ و ءيش

 حوللا يف هملع يف ىضق ايف رييغت و ثادحإ ىلاعت هنم ودبي الف ءافيلكت

 هنم رهظي الو ءيلزالا هريدقت يف كلذ هيلع ىرجو رییغتلا مدعب ظوفحا
 امم ءيشلا نوكب ملعلاو .هيلعوه ام فالخ هيلع ىضق ايف ىلاعت

 دحأ هبيغ ىلع علطي ال هترضحب صاخ هريغ نم وأ كلذك هيلع ىضق
 هنأب مهلإ يحولا يف حصي نأ الإ مالسلا مهبلع هؤايبنأ ىتح
 روهظب مهرابخإك كلذك هب ةَمألا نوربخی مهف موتحاو يضقم ا نم

 لبق ءاديبلاب فسخلاو ءارسلا يف ةحيصلا ثودحو مالسلا هيلع ةجحلا

 .هروهظ
 لاعت هنم ءادبلا توبث ىلع تالالد ةرثاكتملا رابخألاو تايآلا يف

 حون صصف يف درو ام ايس الو ملسم لک دقتعم وه يذلا ینعلااذهب

 انیبن ءاعد و مالبلا مپیلع یسیعو بیعش و یسومو مهارباو

 ةقدصلا نا يف ثيداحألاو ,يدوهلا ىلع (هلاو هيلع هللا یلص)
 .(۱)«ءاضقلا نادري ءاعدلاو

 باتک ىلع هقيلعت يف يناجنزلا هللا لضف خیشلا ةمالعلا لاق

 لوألا :نینعم ىلع قلطب ءادبلا ظفل» :هضن ام تالاقلا لئاوأ

 1 .۵۳ - ه١ ص ۳ج ,ةعیشلا فیئاصت ىلا ةعيرذلا (۱)



 5٩ ءادبلا لاحم ق ةيمامالا ءالع صوصن

 ,يوغللا عضولا ثيح نم هظفللا هذه يف لصألاوه اذهو رو هظلاوه

 نظلاوآ ملعلا لوصحب مزع لا مزع نم لوحتلاو لاقتنالاوه يناشلاو
 يف هقالطا زوجیال امم ,ینعلااذهب ءادبلاو ًالصاح نكي ملام دعب ءيشب

 ةعطاقلا ةلدألا تلد اتم هدزجت و ملعلا ثودح همازلتسال يرابلا ّقح
 وه هنم دارلاف ةظفللا هذه هيلإ فاضت تیحب ىلاعت هنع هیفن ىلع

 هثودح نابسحلا ف نكي مل ءيش ثودح وأ بقرتم ريغ رمأ روهظ
 . هعوفو و

 يذلاو ,ميركلا نارقلا يف هقالطإ درو ام لک لّصحي ىنعم ااذهو

 تايأ نم تايعمسلاوه ینعلااذپب هيلع ءادبلا ةظفل قالطإ غوس

 اونوكي ملام هللا نم مملادبو» :ىلاعت هلوقوحن مرکلا باتكلا

 يف ةحيحصلا قرطلاب ةّتورملا ةريثكلا تايآلا نم هريغ و «نوبستجی

 ةباثم هولعج و هرئاظن و خسنلا ىنعم ديفي ام یلعاهولح نيقيرفلا بتك
 و هزاوجو هتحص ىلع لکلا قبطاامم ةّيعيرشتلا رومألا يف خسنلا

 .(۱)« ٌيظفل فالخک فالخلاريصي

 مامالا يف ةعيشلا ةديفع):هباتک يف ىكم نيسح ديسلا لاق و

 يرهزألا خيشلا هبتك ام دقن يف هفلأ يذلا ,(ةّألا رئاس و قداصلا

 .مالسلا هيلع قداصلا مامالا ةايح لوح هرهزوبأ

 نكي ملام روهظ وأ هئافخ دعب ءيشلا روهظ ًافرع و ةغل ءادبلا
 اوطيحي مل نيذلا نيلهاجلا نيقولخملا كح يف رّوصتي اهنا اذهو نابسحلاب
 ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب ام و .نئاك وه امو نوكيس امو ناك ام ًاملع

 1 4 ص تالاغا زئاوا بانک لع تاقيلعتلا (۱)



 هنم ءادبلا نوکی اینا و ,ینعلااذپ ءادبلا هّقح يف لیحتسیف «هنأش

 (۱)«مپنع هافخأ دق ناك ام هقلخ نم ءاشي نا رهظب یلاعت هّنأ ىنعم

 ثحبلا ةكلذف

 فقيل انهاه انيتأ اثيدحو ًاميدق ةّيمامالا ءالع صوصن هذه
 شحوتسي اهن و نيملسملا نيب ةكرتشم ةديقع ءادبلا نأ ىلع ئراقلا
 دارملاَّنا هروصتل و «هانعم ىلع هفوقو مدع لجأل شحوتسي نم هنم

 اعبت انئاملع قافتا تفرع دقو .هيلع ءاقخلادعب هلل رمألا روهظ وه هنم

 وه هنم دارلا الو ,هناحبس هللا ىلع هقالطإ عانتما ىلع ةتسلاو نآرقلل

 .«ةاطلاوآ ةحاصلا لامعألاب رّدقملا رییغت »

 كيفاويسف موهفلااذه ىلع «ءادبلا» ةظفل قالطإ هجو ام و

 مضوم نييعت يهو ةتكن ىلإ انه هّبنن نأ ةبال هنأ ريغ دعب امف هنايب
 :لوقنف ,ینعلااذپ ءادبلا

 یعطقلا ریدقتلا اّمأو ,فوقولا ریدقتلا يف روصتي امنا ءادبلا نا

 ۱ : لي ام كلد حیضوت و «عادبلا هيف روت ۵ 9 ویا

 .ًاقلعم ءاضف و ,اتعطف ءاضق :نئاضق هناحبس هلل نا
 دبآ رتغتي الو ءادبلا هيلإ قرطتی الف .لّوالا اًمأف

 لاعفألاو ,ةحلاصلا لامعألاب رتغتي يذلاوهف يناثلا امأو

 .ةحلاطلا

 لثم ىلع اوضنو رمألااذهب 5 مهشیداحآ قع انما حرص دقو

 (۷ ۔ ٤٦ ۔ تورب سلدنالاراد عبط قداصلا مامالا(١)



 اا < تلا ةكلذف

 . مسقتلا اذه

 :لاقف ,ردقلا هليل نع (مالسلا هیلع) رقابلا رفعجوبأ لئس دقف
 ىف نئاک وهام نوبتکیف ایندلا ءایس ىلإ ةَبَكلاو ةكئالمااهيف لزنت

 هيف ىلاعت هلل فوقوم رمأ و :لاق ءاهف دابعلا بيصي امو ةنسلارمأ

 ام هللااوحمب» :هلوق وهو «ءاشي امرخوب و ءاشي ام هنم مّدقي ةئيشملا

 ()«باتکلا ما هدنِع و ءتبشي و اش
 ىضق مث» :هلوف يف (مالسلاهیلع) قداصلا هللادبع يبأ نعو

 فوقوم ینسم ريغ يذلا لجألا :لاق «هدنع یعسم لجأو الجأ
 لّرني يذلاوهف ىتسملا لجألااّمأ و ءاشام هنم رحخؤي و ءاشام هنم مّدقي

 :هللا لوق كلذف لباق نم اهلثم ىلإ ردقلا ةليل نم نوكي نأ ديري اجت

 (۷)«نوشهقتنَب الو ةغاس نورخأتشت ال مهلجا ءاجاذاف»

 مث» :هلوق يف ًاضیا (مالسلاهیلع) قداصلا هللادبع يبأ نعو

 توم ا كلل يمس ام یمسلا :لاق «هدنع ىمسم لح و ًالجأ ىضق

 نورخأتسي الف مهلجأ ءاج اذإ» :هللا لاق يذلاوهو ةليللا كلت يف

 ,ردقلا ةليل يف تولا كلل يمس يذلاوه و «نومدقتسي الو ةعاس

 (مرهرخأ ءاش ناو همدق ءاش نإ ةئيشملا هيف هل رخآلاو

 :هللا لوق نع (مالسلا هيلع) هللادبعابأ تلأس لاق نارح نعو
 امه لاقف :لاق (۲ هيآ _ ماعنألا) «هدنع E لجأ و الحأ ىضق ىضق مث»

 لارج هیاور يو موتح لحأو ءاشي ام م هللا عنصي فوقوم لجأ :نالحأ

 ام هيف مّدقی فوقوم لجأ وهف هدنع یتسم ريغ يذلا لجألا اأ :هنع

 . يسوطلا لامأ نع ًالقن ١4 ثيدحلا ءادبلا باب ۱۰۲ ص ٤ج اون الاراحب (۱)

 ۰۱۱۰ ص 4۵ و 16 ثيدحلا هسقن ردصلا (؟9؟)



 هنسئاو بانکلا ءوض ق 21 1101 ل 2 ا ا تا

 يف ىمسي يذلاوه ىقمسملا لجألا امأ و ,ءاشي ام هيف رخؤي و ءءاشي

 (۱)«ردقلا هليل

 :لوقي (مالسلا هيلع) رفعج ابأ تعمس :لاق ليضفلا نعو

 هللا دنع ةفوقوم رومآ رومألا نمو «ةلاحال ةيئاج ةموتحم رومأ رومألا نم

 علطي مل یاشی ام اهنم تبثي و ءاشي ام اهنم وحمب و ءاشيام اهنم مّدقي
 ال ةنئاك ىهف لسرلا هب تءاج ام اممأف  ةفوقوملا ىنعي  ادحأ كلذ ىلع

 ۱ ر وم الو ےن الو هسفن بّلکی
 اي يزورلا نامیلسل (مالسلا هیلع) اضرلا لاق ثیدح يفو

 نم مّدقي ,یلاعت و كرابت هللادنع ةفوقوم ًاروما رومألا نم نا نامیلس

 .(مرا«ءاشي ام رؤي و ءاشي ام
 نيعون ىلإ تارذقلا مسقتب حرصت يتلا ثيداحألا ضعب هذه

 .طرش ىلع قلعم رغ يمتحو ( طرش ىلع قلعم يأ) فوقوم
 الو لبي الام يمتحلا ریدفتلا نم دارملا نأ :لوقلا ةصالخو

 حلاص نم ءيش الو ,ةقدصلا هرّيغت الف یاعد فلآب يعُدولو رپ

 اضاخآر یسرمقلاو سمشلل هناحبس ىضق دقف ءاهحلاط وأ لامعألا

 قح يفرتف و ًاددح أرمع يذالا ماظنلل یضق اك ,نتعم لجأ لاو

 ةمک احلا ةرمتسلا نئسلا نم كلذ ريغ ىلإ ناف هنأب ناسنا لک

 ",ناسنالاو نوکلا ىلع

 َنأرتقف قیلعتلا هجو ىلع ةرذقلا رومألا يناثلا نم دارلاو

 41 تیدخا ۱۱۷۰۱۱۱ ص :ردصما (۱)

 .۵۸ ثيدحلا ۱۱ ص ,ردصلا (۲)

 .۲ ثيدحلا ٩٩ ص ندصلا (؟)



 ۹۳ ءادبلا نم هققوم ف ةرهز ىلا عم

 ةّتلمع هل تیرحا وأ ىوادت اذإ الإ. ءاذنكك تقو.ف توم ضيرملا

 رتغتت ىتلا ريداقتلا نم كلذ ريغ ىلإ هنع قّدصت و هل يعد وأ «ةّيحارج

 ٠ .نیریدقتلالک ملعي هناحبس هللاو عناوماو طئارشلا داجياب
 نيفرسملا ٌّقح يف ىضق هناحبس هناف کلا عيرشتلا يف رئاظن هلو

 مه نیفرشم | ناو هللا ىلإ انْدَرَم نآّو» ,رانلا ىلإ مهترم نأب

 ((۳  رفاغ) «راتلا ٌتاحِضا

 لوق ةداهشب رييغتلل لباق ريغ اًيعطق ًاریدقت سيل ريدقتلااذه نا ريغ

 ٍةَمْحَر نم اوظتقت ال مهیفنآ ىلع اوفرشآ نیذلا ىدابع اب لق» :هناحبس

 (۵۳ -رمرلا) « هللا

 رايخلا هل َّنأب همیهفت و ناسنالا ةّيرح ةيوقت عيمجلا نم فدهملاو

 نیریدقتلا نم دحاو يأ رابتخا يف

 ءادبلا نم هفقوم ی هرهز يبأ عم

 هرهزوبآ خيشلا هبتكام شقاننل نآلا يعم علهف كلذ تفرع اذإ

 ةهجو نم ءادبلا ةلأسم حرط نأ دعب هللا هحر هتاف ,ىرهزألا يرصلا

 خيشلاك مهمالعأ ضعب تاملك لقن و ,ةّيمامالا ةعيشلارظن
 يف هقيلعتو هتلاقم ركذن نحن اهو ,تاملکب هيلع قلع يناينزلا لضف
 . ليام لاق دقف ,ماقرأ تحن و طاقن ةّدع

 اورتقی و اوبستحي ملام سانلاب لزني نأ ینعع ءادبلا نا :فلا

 ةعيشلا نيب قافتا عضوم اذهف ةيفاعلا دعب ضرملاو ,رقفلادعب ىغلاك

 قازرألاو ؛لاحالاف ةدايزلا ءادبلا نم :نولوقي مهتكلو ,ةتسلاو

 ديرأ نا لاجآلا يف ةدايزلا نا كش الو ءلامعألاب اهنم ناصقنلاو



 ةنسلاو باتکلا عوض ىف ءادبلا سم 51

 كلذف ,رذق اع ةدايزلاو «يلزألا هملع يف ىلاعت هللا هرذق ام ةدايزلاب

 امم كلذف سانلا هعقوتياّمع ةدايزلا ديرا ناو «هلا ملع رييغت يضتقي

 «نوُبستخب اوت ملام هللا نم مه ادټو» :ىلاعت هللا لوق هيلع قبطنب

 .(4۸ - رمزلا)

 و سانلا هبستحي ام يف ءادبلا ناك نإ :لوقن كلذ ىلعو

 و «عاجإ عضوم كلذ ناف اوعقوت ام فالخ ىلع رمألا ئجيف هنورّدقي
 ةثسلا لهأ نم دحأ هلقي ملام كلذف رودقلا يف رييغتلاوه ءادبلا ناك نإ

 (هرزوجیال كلذ و هملعل رييغت هنأل

 ملعلا يف ريغتلا مزالي ال ريدقتلا يق ربيغتلا

 : كلذ و فعضلا نم اذه همالك يف ام ىنخي الو

 لاجآلا ةدابز نم ةّيمامالا ةعيشلا هیعذم ام َنألف :ًالوأ
 هاور اًمموه لب ,هب نودزرفتي ال لامعألاب اهنم ناصقنلاو قازرألاو

 ىلا ؛ةقرملا ثيداحألا ظحالف ,ةّيثيدحلا مهعماوج يف ةئسلا لهأ

 . ترم

 ثيدحلا عا هاور ام نع هرهز وبأ ذاتسألا لفغي نأ :بيحعلا نمو

 .لاجما!ذه يف

 بجوت تناك ناو ,قازرألاو لاجآلا يف ةدايزلا نا :ًايناثو
 أشنم و ,هناحبس هللا ملع يف رييغتلا بجوت ال اهتكل ريدقتلا يف رييغتلا

 و «ىلأعت هملع سفن هناحبس هريدقت لعج :وه نيرمألا نيب طلخلا

 ۲۳۸-۰۲۳۹۰ ص ,ةرهز يأل قداصلا ماماا (۱)



 ةه ملعلاقريبغتلا مزالي الريدقتلا نرييغتلا

 .يناثلا ف رييغتلا بجوي لوألا يف رييغتلا نا مقوت

 ()( كيفاويس اك) يلزألا ملعلاریغ ريدقتلا نا ىلإ ًافاضم هيف و
 هلل نال كلذ و .هيف لاكشإ ال امم لمعلاب لوألا ريدقتلا ريغت نأ

 .تايضتقم و طورش اینم دحاو لكلو «نيريدقتو نيئاضق

 هل رّدق امل كراتلا حلاصلا لمعلاو ءاعدلا نم غرافلا دبعلاف

 .و و «قزرلا ةلقو سعلا رصق
 رمعلا لوط هيلع بتك حلاصلا لمعلاو ءاعدلا ىلع لبقملا دبعلاو

 .هناحبس هللا نم ريدقت نيريدقتلا الكو «قزرلا ةعسو

 حلاصلا لمعلاو ءاعدلل غزفتم ريغ هبابش ناتا يف لجرلا ناك ولف

 دقف «لاحلا هذه ىلع ىقبي نأ طرشب لوألا ريدقتلا تحت لخاد وهف

 كلت ىلع ءاقبلا طرشب قازرألا ناصقنو لجألارصق هّمح يفرق

 ,ةلاا

 لبقأو هتايح تايرخأ يف ىرخأ ةلاح ىلإ لؤحت اذإ هّتكلو
 ءهّدضو هفالخ ىلا لوألا ريدقتلا بلقنا حلاصلا لمعلاو ءاعدلا ىلع
 .امهريغو «قزرلاو لجألا يف ةدايزلا هّقح يف بتكيف

 دحاو يأ راتخي دبع يأ نأ لزألا نم ملعي هناحبس وه معن

 ريدقت ىلإ ريدقت نم لقتني دبع يأ نأ وأ :هتايح لوط نيريدقتلا نم
 ناسنالا هنع كفنيالءدراف ءاضق و .دحاو ريدقت انهاه سيلف حنا

 .ريغتم ريغ يلزأ دحاو ملع كانه ناك نإو نم هل صانم الو

 بتاكل" هنع لفغ ام مه نمااذهوءیلزالا هملع ريغوريدقتلا نا یرتس ثسيح (۱)

 .روک ذلا
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 نيلجألا نازو نيريدقتلا نازو
 ىض مث ٍنيط نم محفل يذلاوه» :هناحبس هلوق لثم اذهو

 )۲ - ماعنألا) «نورتمت 1 4دنع ىَمَسُم جاو هبعا

 عونلا دارفال ةّيعيبطلا ةّيلباقلاوه لوألا لجألا نم دارملاو

 .ناسنالا عونل يعيبطلا رمعلاو «يناسنالا

 هزواحتب ال يذلا يعطقلا لجالا وهف یتسلا لجألا اأو

 ةعاس نورخ اتش ال ْمُهْلَجآ ءاج اذاف» : هلوقب هناحبس ريشي هيلإو ,درفلا

 (+۱ - لحنلا) «نومدفتشَب الو

 اناعج ولف قلطلا لجألا نع صقني ام ًاريثك یتسلا لجألا معن
 نأ قفتی املقف ةنس نيرشعو ةئم ناسنالا "عیبطل قلطملا لجألا رادقم
 ليقارعو عناوم كانه ناف ,رمعلا نم دحلا كلذ ىلإ ناسنالا غلبي

 .هيلإ لوصولا نم  ةداعلا يف  هعنمت

 كلذل ترفوت اذإ قلطملا لجألا ىلع لجألااذه ديزي الق معن
 رمعلا لوط يف رّثؤت فراعتملا نع ةجراخ تایلباق و تايضتقم
 .هدادتماو

 هللا ملع يف ًارييغت بجوي ال نيلجألا دوجو نا کف لك ىلعو
 .نيريدقتلا دوحو اذكهف هناحبس

 قلطملا لجألا رييغت لشم يناثلا ريدقتلاب لوألا ريدقتلا رييغتو
 نلجألل ىنعمال لب ,ناصقنلاو ةدايزلا يتيحان يف ىّمسملا لجألاب

 ۱ .نیریدقتلا ال

 وح ا يحول يف بوتکلا رييغتوه رذقلا ربيغت نم دارلا نا مث



 1۷ سس سس نيلجألا نازو نيريدقتلا نازو

 :نحول هناحبس هلل ناف تابث الاو

 هيلإ راشآ دقو ييغتلا هيلإ قّرطتي ال يذلاو ظوفحا حوللا :لوألا
 قالا مکیفنآ ق الو ض ال ىف ةّبيِصُم نم باصأ ام» :هلوقب هناحبس

 (۲۲  ديدحلا) زیست وللا یلع كلذ نا اهاربن نأ لبق نم باتك

 . نإو وهو لوألا ريدقتلا هيف بتکیف تابث الاو وحلا حول :يفاثلا

 «طورشب طورشم هنا الإ رارمتسالا يف ًارهاظ و ًاقلطم هرهاظب ناك

 ریدقتلا تقو ناحو«لّوالا ريدقتلارمأ ئهتنا طورشلا ترتغت اذإف

 یو ءاشَي ام هللااوُحْمَي» :هلوقب هناحبس راشأ حوللااذه ىلإ و «يناثلا

 ۱ (م. دعرلا)«باتكلا ما دنع و
 .ًادبأ يلزألا يالا ملعلا شمال ريدقتلا يف رتغتلااذه لثمو

 هازع و هبسن ام ىلع دهشتسا دق ءرهز ابأ خيشلا نا بجعلاو

 هللارذق ام میغتوه ءادبلا نم دارلا نأ» نم ةّيمامالا ةعيشلا ىلإ

 تاياورب يلزألا هللا ملع رييغتل قواسم ريدقتلا رييغت دا و هناحبس

 لاج يف ءادبلا ينعا ةلاسرلا هذه نم يناثلا مسقلا يف اهرکذنس

 .هناحبس هملع رييغتب اهتلص مدع حضوتس و «تابث الا

 هد و

 هنا (مالسلا هیلع) قداصلا مامالا نع درو ام دهشتسا هنأ مث:ءاب

 ليعامسإ ىلع بتک دق لتقلا ناك :لیعامسا هدلو قح يف لاق

 ًايوتكم ءيشلا نوكي دقو ,هعفدف هنع هعفد يف هللا تلأسف نيتزم

 یُمسم لجو ألَجَأ ىضق م» :ىلاعت هللا لاق ,هیف لاحلا رتغتیف طرشب

 (۲ - ماعنألا) «ةدنع

 يف حيرص قداصلا هللادبع يبأ ىلإ بوسنملا ری ااذه تا :لاق مث



 ۸ ةهسلاو باتکلا ءوض ىف ءادبلا

 .()لاعت و هناحبس هللا هردق يذلا ر دقلا رييغت

 ریخت لك سيل هنکلو ,ردقلا رييغت يف حیرص ربخلا نا :معن
 هناحبس هلل نيحوللا دوجو نم تفرع امل يلزألا هملع يف رييغت رّدقملا يف
 ...زيزعلا باتکلا هب قطن امسح

 هلعف ريدقتلاف يتاذلا هملع ريغ ريدقتلا نا :تلق تشش نا و

 نانوكي فيكف هتاذ سفن هناحبس هملعو هتاذ نع جراخلا هناجبس

 و طورش ريدقت لکلو «نيريدقت كانه نا تفرع دقو أدحاو ًانیش

 ,هتايح نابا لوألا ريدقتلا تحت ًالخاد ناسنالا نوكي امترف

 ريدقتلا تحت لخديو «هلاعفأ رييغتب ریدقتلااذه رتغتي فوس هتكلو

 .ناريدقت هل راینالا ىلع فرشم رادج لظ يف سلاجلا نأ امك يناثلا

 .هرايهنا دنع توملا هيلع بتك رادحا كلذ تحت ًاسلاج قبولف

 ام دنع كلذل وكروت نم ةاجنلا هبلع بتک هنع دعتباو ماقولو

 ضرتعاو رخآ رادج ىلإ راهنما رادجلا لظ نع مالسلا هيلع يلع لوتحت
 هللا ءاضق نم زفنأ :ًالئاق ريدقتلا ةقيقحب هل ملعال نّمم دحأ هيلع

 ()« هللا ردق ىلإ هللا ءاضق نم ّرفا» : مالسلا هيلع لاق

 نا ىلع اهب ًادهشتسم رابخألا نم هلقن ام نأ رهظي كلذب و

 نا ريغ ,حیحص ريدقتلا يف رييغتلا ءادبلا نم نوديري ةّيمامالا

 ريغ ىلاعت هملع يف رييغتلا مزلتسي ريدقتلا يف رييغتلا نا نم هجتنتساام

 .۲۳۹ص قداصلا مامالا ۱(

 ۳۰٩. ص قودصلل ديحوتلا باتک (۲)
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 بتاكلا نا ريغ تاياورلاو رابخألا هذه لقنب ثحبلا ليطن الو
 *لوقي ذا همالك ديعي

 اوبستحي ملام عقي نأب كلذك قلخلل ناك اذإ ءادبلا نا قحلا يفو

 ,یلاعت هللا ملع سم ال ذا ةّيمالسالا ةديقعلا شع ام هيف سيل كلذف

 ىضتقي كلذ ناف ىلاعتو هناحبس هلل ةبسنلاب ءادبلا ىنعم ناك نإو

 ردابن انّاو هملع يف صقن كلذ نا كش الو ىلاعت هللا ملع رييغت

 ءادبلا نا ىلإ يوت ةياور لك هنع هللا يضر قداصلا مامالا نع ىنننف

 هللا ىلاعت هملع صقن ىلإ يدوي كلذ نال ,ىلاعت هللا ملع رييغت هانعم

 (١).ًاريبك أولع كلذ نع

 ءادبلا ناو ,ّقحب سيل أَّمح همعز ام نا هانركذ امم رهظ دقو

 . هنه عنام الو هيلع رابغال نینعلاالکب

 شم ام هيف سیل سانلا هبستحي ملام عقب نأ ىنعمب ءادبلا نا اکف

 لامعألاب ريصملاو ریدقتلا ریغت ىنعم ءادبلا اذکهف ,ةيمالسالا ةديقعلا

 .ةحلاصلا

 يلزألا ملعلايف رييغتلاو ,ريدقتلا رييغت نيب قرفي ۸ بتاكلا نا ريغ

 (يهالا ملعلاو يالا ريدقتلا نيب قرفي مل یرحالاب و) يتاذلا

 هلعف ريدقتلا ناف يناثلا يف رييغتلا مزلتسي ال لوألا يف رييغتلاف

 .ملعلا هب قلعتي ناك نإ و «يتاذلا هملع سيلو ,هناحبس
 و هرهرجب ملاعلاف ,ملعلا رييغت مزلتسي ال (رّدقملا يأ) مولعملا رييغتف

 .۳۰ ص ةرهز يل قداصلا مامالا (۱)



 ةسلاو بانکلا ءوض ى ءادل»____ سس ۷۰

 دوجوف «هناحبس هلل مولعم هسفن فصول اذهب و .لذبتم رتغتم هضرع
 , ملعلا يف رتغتلا SS مختل

 حول يف ًابوتكم هنوک نع زواجتي ال ريدقتلا نا :تلق تنش نا و
 .هناحبس هللاالإ اهتقيقح ملعي ال يتلا حاولألا نم

 اك هناحبس هنأل ملعلا يف ريغتل لا مزلتسي ال حيللا ىف يختل ثودحف

 لدبتيس هنأب لزألا نم فراع كلذك لوألا ريدقتلاب فراع وه

 .رخآ ريدقتب ريدقتلااذه

 ءايشألا سفنب ةمئاقلا تافصلا نم ريدقتلا نوكي ايرو

 َةَعَبْرأ ىف اهتاوقأ ابفزدو ءاهف كراب» :هناحبس هللا لاق .ةّيجراخلا

 (۱۰ - تنصف) «مانآ

 «یدُهْفَرَذَف يذلاو یوسف قلخ يذلا» :ًاضيأ هناحبس لاق و

 (۳۰۲  ىلعألا)

 ًاريدقت هنوک نع جرخ ال ءاضقلاو ریدقتلاف ةلمجلاىلعو

 ةعونصمو ةفولخم ءایشالا نا يأ) ءايشألاب ًائاق ًاريدقت وأ «حاولألا يف

 و هناحبس هتاذ يف ًالخاد سيل لکلاو (ةضاخ سيياقمو ,ريداقمب

 .ىلاعت

 ةدارالا رييغت مزلتسي ال ريدقتلا رييغت

 اضرتعم روك ذلا خيشلا هبتك ام نهو رهظي هانركذ ام و :ميج

 :لاف ثيح هیمامالا ىلع

 ورّدقي ىلاعتو هناحبس هللا نا يأ رذقلا يف رييغتلا ىنعم ءادبلا نا

 هللا ةدارإ ريغتت كلذب و رخ ا ی لوو اب هم كي



 ۷ سس قد ال بخت مزلتسب الريدقنلا یخ

 ىلاعت هللا ةدارإ أل زئاج مهدنع هللا ةدارإ رييغت و «یلاعتو هناحبس

 ءایشالا ملعب لر هللا ملع نكلو «ةدق ةيلزأ تسیلو ةثداح ةّتزيجنت

 اذ و ,نوكي نأ نکع امو «نوکیس امو ناك ام ملعی و ءاهدوجو لبق

 رمال نوكلا يف رييغتلا عم يفانتی بير الب هنإف ال هللا ملع ناك
 (۱).هناحبس هل ودبي

 :هيف ذإ ًاقباس هانركذ اعم مالكلااذه نهو رهظ دقل

 ملعلاب ريدقتلا ريسفتك طلغ ةدارإلاب ريدقتلا ريسفت نا :ًالوأ

 ةباتكلاب اَمِإ ققحتي وهو ,هلعف ريدقتلاذإ ءاقياسهانحضوأ اك «يلزألا

 دنع هرمع يهني ةنيعم سییاقم و ريداقم قولخملا قلخب وأ حاولألا يف
 ,رادقألا كلت ىلإ هغولب

 ةّتريجنت مهدنع هللا ةدارإ ناب ةّيمامالا ىلإ هبسن ام نا :ًايناثو

 .هساسأ نم بذك ةمدق ةّيلزأ سيلو ,ةثداح

 و ةّيتاذلا تافصلا نم ةدارإلا نوکب لوقي نم نيب ةّيمامالاف

 ال ریدقتلا يف رييغتلا ءورط نا تفرع دقو ,حلصألاب هملعب اهرشفي

 .ملعلا يف رييغتلا مزلتسي
 ثادحالاو داجنالا ىنعم هلعف تافص نم ةدارإلا ىري نم نيبو

 و هقلخ نم ةّيقلاخلاو ةيقزارلا عزتنت اك هلعف سفن نم عزتنت اهناو

 .هقزر

 .ًادبأ ًالاكشإ م زلتسي ال ىنعملااذهب ةدارالا رييغت و

 اهرسف تاذلل ةفص ةدارالا نوكب لاق نف لاح لک ىلعو

 )١( ص ةرهز أل قداصلا مامالا ۲۹۱



 ةتسلاو بانکلا عوض ىف ءاد هر باو

 .ءاوس اههيلع رييغتلا ءورط مدعو مدقلا ق ایهف ,ملعلاب

 هيف لاكشإ ال هيلع رييغتلا ءورطف لعفلا تافص نم هلعج نمو

 .رييغتلاو ةكرحلل مزالم لمفلا نأل
 نم اهانلمح اذإ ةدارإلا رييغت مزالي ال ريدقتلا رييغت نا :ًاثلاثو

 وا وا امسح ملعلا رييغت الو هتاذ تافص

 عيرشتلا يف خسنلا ةلوقم نم ءادبلا
 يف ةّيمامالا ةعيشلا نيب ةجرادلا تاملكلا نم نا مث :لاد

 ثيح ماكحألا يف خسنلاب ءادبلا سايق وه:نیوکتلا يف ءادبلا حیضوت
 .«ماكحألا يف خسنلاك تاینوکلا يف خسنءادبلا نا»:اولاق

 رتفت ساقي نأ حصبال»: لاق ثيح روك ذلا بتاكلا هلقثتسا دقو

 ماكحألا خسن ىلع ,هناحبس هل ادب رمأل نوکلا يف هللا هرڌق ام
 مكح لكل يلزألا هملع ينرڌق ىلاعتو هناحبس هللا ناف تازحعم اوأ

 هرمأب رخآ مكح هل لح هنامز ىهتنا اذاف ءأمولعم ًانامز و ًاتاقیم

 تایالاردق كلذكو ءيلزألا هملعل رييغت هيف سيلف ,هناحبس هيهنو
 ال تازجعم ا رييغتف هناحبس هريدقت يف اهمز ةزجعم لعجو تازجعملاو

 هللادنع ناك اهنم ءيش لک ال ىلاعت هللا ملع رييغت يضتقي

 ()«رادقم

 مكحلا ناف قراف ريغ قيرفتلا نم خيشلا هرکذ ام نا نخی الو
 هنكل ةمايقلا موب ىلإ ةمادتسالا يف ًارهاظ ,ناک نإ و قلطلا يعيرشتلا

 .۲ 4۱ ص ةرهز يبال یداصلا مامالا (۱)



 عيرشتلا ىف خسنلا ةلوقم نم ءادبلا ۷۳

 هناف ریدقتلا اذكهف ,مولعم نامزو تاقيم ىلإ رمألا سفن يف دودحم
 مولعم نامز و تاقیم لا ًاعقاو دودحم هنكلو ,ةمادتسالا يف رهاظ

 ّلحيو هلامعأو هلاعفأ بسح دبعلا عضو هيف رتفتب يذلا نامزلاوهو

 .لوألا ريدقتلا لع يناثلا ريدقتلا

 كلذكف يلزألا هملع يف ًامولعم ًانامز و اتاقيم مکح لكل نا کف

 هل لح هنامز ىهتنا اذاف هملع يف ًامولعم انامز و اتاقیم ريدقت لکل

 زیوجتلاب نیوکتلاو عیرشتلا نيب قیرفتلاو ,هناحبس هرمأب رخآ ریدقت

 .قراف الب قیرفت يناثلا نود لوألا يف

 ءادبلا نع هثحب يف ةرهز يبأ خيشلا طلخ دوعي ةلمجلا ىلعو
 :ةيلاتلا طاقتلا ىلإ

 ءورط زوجي ال امكف «يلزألا هملع سفن وه ريدقتلا نا روصت - ١

 .نارياغتم اهنا تبث دق و لّوألا ىلع هءورط زوجي ال يناثلا ىلع ريغتلا

 اهکح عم هکحدحتیف هناحبس هتدارإ نيع ريدقتلا نا روصت ۔ ۲
 تافصلا نم دعت يتلا ةدارالا نا تبث دق و ريدقتلا ءورط عانتما يف

 كفنيال يذلا اهم قيقحلا ىتعملاب اهب تاذلا فاصتإ ليحتسي ةيئاذلا

 لك را رشف نأ تن كلذ ا تونس و دة عملا نع

 تلعج نا و .ملعلا عم اهمكح دحتيف حلصألاب ملعلا ىنعب لوقلااذه

 .اهيلع ثودحلا ءورط يف لاكشإالف لعفلا تافص نم

 ءادبلاب لئاقلا نا عم ًادحاو ًاريدقت هناحبس هلل لا روصت ۳

 نیلجالا نازوک اههنازو و نیریدقت هناحبس هلل لع

 نوكي نأ زوجي الو مكح نمز ّلكل نوكي نأ زوج هنا روصتی - ٤

 هرهز يأ خيشلا ريبكلا بتاكلا نعرذتعن نحن و ريدقت نمز لكل



 ةنسلاو باتکلا ءوض ىف ءادبلا 1

 يف عجار اینا و ؛ةلماش ةسارد ةيمامالا ةديقع سردي مل هناب هت الز

 ةساردلا ماقم موقب ال باتکلا نا مولعملا نمو بتكلا ضعب كلذ

 .ةيملعلا مهتيدنا و «مهفوفص يف روضحلاو ءاملعلا دنع

 .نقابلا هللا ظفحو انئاملع نم نيضاملا هللا محر



 یناغلا لصفلا

 تابت الا لاجم ىف ءادبلا

 ملاع يف «ءادبلا» موهفم ةقيقح نع ةرابع ناك - هاتّیب ام

 تاملك يف ءاجامو ,ىنعملااذه الإ ةّيمامالا ةعيشلا ىتبتت الو ءءادبلا

 .قباسلا لصفلا يف ه هانحضوأ ام ىلإ فرصنم ةمألا

 سفن تسيلو «ءادبلا» لاسم ةلص اه ىرخأ ةلأسم انهاه معن

 .ءادبلاب لوقلا ىلع اهاح حيضوتو يلح موقي ان و ,ةلأسملا كلت

 ىلا تابّيغملاو محالملا ضعب ريسفت نع ةرابع ةلأسملا هذهو

 ١ كلذ عمو اهعوقو نع اوربحأو لاو ءايبنألا ناسل يف تدرو

 فرظ يف مهاقم قدص ىلع نئارقلا تلد نإو) عوقولا قّمحتي

 .(رابخإلا
 اأ الإ عباصالا ددع زواجتت ال تناك ناو تارابخالا هذه و

 ءاطاح نييبت ةعيشلاو هّتسلا نيقيرفلا ىلعو ةَتسلاو باتكلا يف ةدوجوم

 هعوقو مدع عم ءيشلاب ٌرابخإلا يصولاو يبنلل زوجي فيك هناو
 ضتخجب الو ,اهلح نيقيرفلا الك ىلع بجي ةلكشملا كلت و لبقتسملا يف
 .ةّيمامالا ةعيشلاب كلذ

 ةلأسم قيرط نع اضاح حيضوت و اهلحب ةيمامالا تماق دق معن

 ضتري مولف «ماقلاو لاكلاب اهنع انجرخ و ءاهانررح ىتلا «ءادبلا»



 ةنسلاو باتکلا ءوض ىف هادبلا ۹

 قيرط نع اهاح حیضوتب اوموقب نأ مهلع بجيف «لحلااذه ةنسلا

 ,رحا

 نع ءادبلاب لوقلا كيكفت بجي هناوه لیصفتلااذه نم ضرفلاو

 - هتقیقحف ةّيمامالا ةعيشلادنع «ءادبلا» ىلع ةينتبلا ةلأسملاهذه

 دحأ اهفلاخ الو ءنانثإ امف فلتخ ال هيلع تفزعت يذلا ینعلاب
 .ةَتسلاو باتکلاب دقتعي نمم

 بناج نم تابتفلاب رابخالا جالع يهو ةيناثلا ةلأسملا اماو

 ,تتسلاو باتکلاب دقتعی ملسم لک ىلع مزلیف «هققحت مدع عم ءايبنألا

 هتنايصو «ینلا ةمصع بساني هجو ىلع اهريسفت و ,اهلیلح
 كلت لافت فا ًاعبت ةيمامالا ةعيشلاف ءأطخلاو بذكلا نع

 لهأ انناوخإ دنع ناك ناف ,ءادبلاب لوقلا قيرط نع تارابخالا

 .مهاقم يف ردتلاو عامتسالل نودعتسم نحنف رخآ لح سلا

 هجولا ىلع رابخألا كلت لاح حضوتسن علهف ءاذه تفرع اذإ

 . صاخ وحنب ابنم دحاو لك ىلإ ريشن من الو ىلكلا
 :لوقنف يلكلا هجولا ىلع رابخالا هذه حيضوت ام

 حبذ نع_زیزعلا هباتک يف -رخآ هناحبس هللا نا :لوألا
 مالغب 4 رشَبف» :هناحبس لوقی اک مهاربإ هيبأ يدي ىلع ليعامسإ

 «َكُحَبْذَأ ينأ مانَمْلا ىف ىرأ ىنإ لب اب :لاق َيعَسلا ُهَعَم غلب الف .ملخ

 نم هللا ءاش نا یندجتم رمون ام لعفا تن اي :لاف ؟یرتاذ ام رظناف

 .(۱۰۱-۱۰۳, . تافاصلا) «نیرباصلا

 ايؤر و» ليعامسإ هدلو حبذی هنا مانملا يف مهاربا ىأر 5



 تقداص ايؤر يهف كلذلو یرروندلازدنا يف اك «يحو ءايبنألا

 حیذب مهاربال هللارمأ وهو ,ةملسم ةيعقاو و «ةتباث ةقيقح نع يكحت
 :هناحبس هلوق نأکو «أيناث دوجولا ملاع يف كلذ قّقحتو ٌةلَوأ هدلو
 : نيرمأ نع فشكي « كحيذأ ينأ مانملا يف «ىرأ يلإ»

 ١ يعيرشت رمأ وهو دلولا حبذب رمألا .
 . يجراخلا عقاولا يف كلذ قمح نع ةياكحلا - ۲

 يحولا قرط نم قيرطب «كلذب (مالسلا هيلع) مهاربإ رىا دقف

 ًاخسن خسینو ءقّقحتي إ هلك كلذ عمو «كلذب هدلو وه ربخأو
 ناكف جراخلايف ليعامسال مهاربا حبذ ققحتي مل اک ءأّتعيرشت

 «مظع جذب هانِئَدَقَو» :هناحبس هلوق نيرمألا الك نع يکجي و

 .(۱۰۸ تافاصلا)

 دقتعي نم لك ىلع هلکشلا هذه لح بجيف كلذ ىلعو
 زوجي فيك هنا ملسلا ناسنالا نهذ يف حرطني هنأل ةتسلاو باتكلاب

 صتخي الو قّقحتي ال مث تابع او ,محاللا نم ءيشب ينلاربخي نأ
 .ىرخأ نود ةّيمالسالا فئاوطلا نم ةفئاطب كلذ لح

 :هناحبس لاق ثيح هموق عم «سنوي» ةضق يف ءاج ام :يفاثلا

 منع افشك اوئعآ امل سنوب مرق الإ اهنا | اهعفنق تئقآ ةف تناك الولَق»
 (18- سنوب) «نيج ىلإ ْمُهاَنْعَتَمَو ان لا ةايحلا ف يزخلا ِباذع

 )١( ص لج روشملاردلا ۰۳۸۰



 ةنسلاو باتکلا ءوض یف ءادبلا سس لل سس اة

 نم یونین ضرأب اوناک سنوي موق نا نیرستفلا نم ةعاج نعف
 ن مهربخأف ءاوبأف مالسالا ىلإ مهوعدي ناك و «لصوملا» ضرأ

 مآب مل باذعلا نكلو (:)اوبوتي مل نإ ثالث ىلإ مهحبصم باذعلا

 ءوض ىلع هلح بجيف قباسلا لاؤسلا سفن انه حرطي نكلو
 .ةئسلاو باتكلا

 مالسلا هيلع «نارمع نب ىسوم» هضف يف ءاج ام :ثلاثلا

 هتکلو «ةليل نيث الث مهنع بيغي نأ رمألا َلَوُأ مهداو ثيح «هموقو
 ىسوُم ان دَعاوَو» كلذ نع هناحبس لاق ذإ ,رخأ لايل رشع هيلا فيضأ

 ىسوُم قو بل َنيعتْزَأ هتزتاقیم متف رثعب اهانممدآَو هل نیئالت
 «نيدِسفْمْلا ليبس عبنت الو خلضا و یمزق يف ىفأخا نوژاه هيخأل
 .(۱4۲  فارعألا)

 نع امك ةليل نیث الث مهنع بيغيس ناب مهربخأ دق یسوم ناك و
 نيث الث يندعو ىبر نا :هموقل لاق ىسوم نا :لاق ؛تيح سابع نبا

 هداز هر ىلإ ىسوم لصف الف مكيف نوراه تلخ و هاقثأ نأ ةليل

 (مر«هللا هداز يتلا رشعلا يف مهتنتف تناكف ًارشع هللا

 دعب قّمحتت ملو هللا ءایبنأ پرخآ يتلا تارابحالا ةلمج هذه

 نم درو ام تب من كيلاو بالا لاسلا سفن عمیق حرف
 ,ةيمالسالا ثيداحألا يف تارابخالا كلت سفن

 :لاق هنا نم (مالسلا هيلع) قداصلا مامالا نع درو ام :عبارلا

 .۱۳۵ص ۳ج .دایبلا عمجم (۱)

 ۰۱۱۵ ص ۳ .نوتنلازدلا رفت (۲)



 اي :لیق ؟ءالوط ام :لاقف «نيبلجُم موقب رم هللا حور یسیع نا»
 .هذه اهتليل يف نالف نب نالف ىلإ یدهت هنالف تنب هنالف نإ هللا حور

 اي لو :مهنم لئاق لاقف ءًأدغ نوكبي و «مويلا نوبلجي :لاق

 نولئاقلا لاقف هذه اهتليل يف ةتيم مهتبحاص ال :لاق ؟هللا لوسر

 أدغ برقأ ام :قافنلا لهأ لاقو ,هلوسر قدص و هللا قدص :هتلاقم

 اي :اولاقف ءيش اهب ثدحي مل اهاح ىلع اهودجوف اوؤاج اوحبصأ الف
 ىلع ىسيع لاقف !تمت مل ةتيم ان نمآ انتربخأ ىتلا نإ هللاحور

 اوبهذف اهيلإ انب اوبهذاف ءاشي ام هللا لعفي :مالسلاهيلعو هلآ و انيبن

 ىسيعهل لاقف اهجوز جرخف بابلااوعرق ىح نوقباستي
 الع لخدف :لاق ؛كتبحاص ىلع يل نذأتسإ :(مالسلا هيلع)

 لخدف تردختف لاق «ةدع عم بابلاب هتملكو هللا حور نا اهربخأف

 الإ ًائيش عنصأ مل :تلاق ؟هذه ِكتليل تعنص ام :اهل لاقف ءابلع

 ةعمج ةلبل لك يف لئاس انیرتعب ناك هنا ىضم ام يف هعنصأ تنك دقو

 ةلوغشم انأ و هذه يتليل يف ين ءاج هنأ و ءاهلخم ىلإ هتوقي ام هلیننف
 بجي ملف فته مث دحأ هبجي ملف فتهف لغاشم يف ىلهأ و يرمأب
 اتک اک هتلن یتح ةركنتم تق هتلاقم تعمس اعلفأرارم فته ىتح

 ةعذج لثم ىعفأ اهبايث تحت اذاف كسلحي نع ىخنت :اه لاقف هلینن

 (ناذه كنع فرص تعنص ام :(مالسلا هيلع) لاقف هبنذ ىلع ضاع

 ايك دحاو عيمجلا نع باوجلاو قباسلا لاؤسلا سفن انه حرطنيف

 .هليصفت كيفاويس

 56ص ٤ج .راونألاراجب (۱)



 ةنسلاو باتکلا ءوض ف ءادبلا ۸۰

 َنأب هربخأو مالسلا هيلع دواد ىلإ تولا كلم ءاج :سماخلا

 تضم مث ,دواد همحرف مای ةعبس دعب يضقيس هدنع سلاجلا باشلا

 دواد اي :دوادل لاقو توملا كلم ءاجف باشلا تمي ملو ةعبسلا مايألا

 ()«ةنس نيث الث هلجأ يف رخأف هل كتمحرب هحر ىلاعت هللا نإ

 :لاق ءايبنألا ءاسآ مدآ ىلع لجوزع هللا ضرع :سداسلا

 نوعبرأ ملاعلا يف هرمع اذاف يبنلا دواد مسإ مداب رف :لاق مهرامعأو

 بر اي ,يرمع رثكأ امو دوادرمع ّلقأ ام بر اي :مدآ لاقف «ةنس
 :ىلاعت لاق هل كلذ تبثتا هنس نيثالث يرمع نم دواد تدزانا نإ

 هللا تبثأف ...هنس نب الث يرمع نم هتدر دق ىناف لاق عمدا اي معن

 (۷)«ةتس نیت الث هرمع يف دوادل لحوزع

 اكلم رخي ناب يحولا قيرط نع هئايبنأ نم ًايبن هللاربخأ :عباسلا

 كلا هللا اعد الو « كنذب هربخأف اذكو اذك ىلإ هيّقوتم ىلاعت هّناب

 هللا ىحوأف يرمأ يضقأو لفط تشي ىتح يبلجأ بر اي :ًالئاق
 تيسنأ دق يا هملعاف كلما نالف ِتئا :نا ينلا كلذ ىلإ لجوزع

 .(م)ةنس ةرشع ةسخ هرمع يف تدزو هلجأ (ترخأ ىأ)

 ماسلا :لاقف (هلاو هيلع هللا یلص) يبنلاب يدوه. زم :نمانلا
 كيلع ملس ابن :هباحص؛ لاقف , كيلعو :هل يبلا لاقف كيلع
 (هلاو هيلع هللا ىلص) ينلا لاقف ؟ كيلع تولا :لاقف توم لاب

 نا هباحصأل (هلآو هيلع هللا ىلص) لاق مث تددر كلذکو

 ةروكذم هذه ثيداحألاو ٩۵ صو ۱۱۰۲ صو ۱۱۲ ص ٤ج ناونألاراجب (۳و۲و۱)

 . عجارف روك ذملا ردصملا يف اهليصفتب



 ۸۱ تابث الا لاج ف ءادبلا

 یدوهللا بهذف :لاق ,هلتقیف هافف يف دوسآ هضعب يدوپلااذه

 لوسر هل لاقف فرصنا نا ثبلي مل َمُث هلمتحاف ًاریثک ابطح بطتحاف

 فوج يف دوسآ !ذاف بطحلا عضوف «هعض (هلآو هيلع هللا ىلص) هللا

 ام يدوهب اي (هلاو هيلع هللا ىلص) لاقف ,دوع ىلع ضاع بطحلا
 ,هب تئجف هتل اذه يبطح الإ المع تلمع ام :لاق ؟مويلا تلمع
 ىلع ةدحاوب تقدصت و ةدحاو تلكأف ناتكعك ىعم ناک و

 هنع هللا عفد اهب :(هلآو هيلع هللا یّلص) هللا لوسر لاقف .نيكسم
 .(۱)«ناسنالا نع ءوسلا ةتيم عفدت ةقدصلا نا (:لاقو)

 نينمؤملاريمأ ىلع تلخد :لاق قمحلا نبورمع نع :عساتلا

 مكقرافم ىفإ ورمع اب :يل لاقف هنرق ىلع برض نيح (مالسلا هيلع)
 ءالبلادعب لهف :تلقف - اث الث اهاق - ءالب اف نيعبسلا ةنس :لاق مث

 اي :لاقف قافأف موشلک ما تكبف هيلع يمغأ و يبجي ملف ؟ءاخر

 ةكنالما نإ ءيكبت م ىرأ ام نيرت دقول كناف ينيذؤت ال موثلك ما

 اذهو مهفلخ نوّيبنلاو ءضعب فلخ مهضعب عبسلا تاوامسلا يف

 امم كلريخ كمامآ اف ىلع اي قلطنا لوقي (هلاو هيلع هللا یلص) دمحم

 لهف ءالب نيعبسلا ىلإ تلق یقاو تنأ يبأب :تلقف «هيف تنأ
 هللااوحمو»أءاخر ءالبلادعب نإ ورمعای معن :لاق ءاخر نيعبسلادعب

 (:)«باتکلا م هدنعو تبث و ءاشي ام

 ۰۱۲۱ ص 4 ج نونالاراب )۱(

 .۱۱۸ ص اج ,راونألا راح (۲)



 ةنسلاو باتکلا ءوض ىف ءادبا سس للم,

 ةيييْلا تارابخالا هذه ىف لاحلا نیبت

 ءايبنألا نم تردص دق اهلکوآ محاللا هذه ضعب نا كشال

 انه حرطني ذئدنعف زيزعلا باتکلا يف درو ام صخألاب و ماظعلا

 :امه نالاؤس

 ؟ جراخلا يف تارابخالا هذه عفت ۸ اذا :لوألا

 ,اهعوقو مدع عم تارابخالا هذه ىلع ينلا فقو فيك :یلاثلا

 فقي و ةّيضقلا نم بناج ىلع فقو فيك :ىرخأ ةرابعب و
 ؟اهنم رخالا بناجلا ىلع

 : لومنف

 وه اینا عوقولا مدع نا تاروثأملا هذه ريسفت يف درو دقف لوألا امآ

 . يضتقملا ريثأت نع عناملا دوجول وأ طرشلا دقف لجأل
 «سنوي موقل ةيوتلاك حلاصلا لمعلا نا :تلق تئش نا و

 دق اهيلع هللا تاولص مركألا يبنلاو حیسلا ةّضق يف ةقدصلاو

 سفن هسفنب اذهو ,رّدقملل ًارّيغم لامعألا حلاص راصف ,ريدقتلارّيغ

 .هناهرب اندّیش دق يذلا ءادبلا

 .لوألا لاوسلا نع اذه
 ىلاعت و كرابت هلل نا :هنع باوجلا ةصالخف يناثلا لاؤسلا اأو

 «هيف بتك ال رييغت ال يذلا حوللاوهف ,ظوفحا حوللا لوألا :نيحول
 .ىلاعت هللا ملعل قباطم وهو هيف رذق ال ليدبت الو

 دوجو بسح ءيش هيف بتكيف تابثالاو وحنا حول :يناثلا

 «هعنام دوجو وأ هطرش نادقفل ىحمب نأ ثبلي ال هتكلو هیضتقم



 ا. ةيبفلا تارابخالا هذه ق لاحلا نييبت

 هانعم و «ةنس نوسخ هاو ديز رمع رادقم حوللااذه يف بتكي :ًالثم
 كلذ سيلف كلذ عمو .دوجوم نيحلا كلذ ىلإ هرمعل يضتقلا نا

 ةلع وأ ءَةَّلع ءزج لب ,رمعلا نم دحلا كلذل ةّمات ةلع ( ىضتقملا يا)

 اذاف ةصيقنلاو ةدايزلاب رتغتلاو لّدبتلا هيف زوجيف هل 57 ةصقان

 عطق اذإ هنا امك نيّتس ىلإ لڌبتیو :لؤألا ريدقتلا رّيغتي محرلا لصو

 ةرثؤم اهحاطو لامعألا حلاصف ,نيعبرألا ىلإ نوسمخلا لّدبتي محرلا
 .ةصيقنلاو ةدايزلاب لوألا ريدقتلارييغت يف

 رئاظن هل لب أعدب أرمأ ( يضتقملا بسح مكحلا يا) اذه سيلو

 هرمع رّدقي صخش جازم ىلع علطا اذإ قذاحلا بيبطلاف ,ةايحلا يف

 ولف ءاهدضو ةحيحصلا لامعألاب ريغتي ريدقتلااذه نكل ةنس نيّبس

 ول هنا اك نيعبس ىلإ هرمع داز ابر ةّيندبلا ةضايرلاب صخشلا ماق

 .هرمع صقانت ةريضملا تابورشملا برش
 يف مكحلااذه نكلو , يضتقلا بسح مكح بيبطلا مكحف

 .لدبتلاو ريغتلادب
 لجأل ءايبنألا نم ةرداصلا تارابخالا ناف اذه تفرع اذإ

 نوربخیف لدبتلاو ريغتلا ضرعم يي يذلا يناثلا حوللاب مهاصتا
 رقوت بسح اهریغت لامتحا عم يضتقملا يضتقي ام بسح حلاصل

 . اهمدعو مناولاوآ اهمدع و طورشلا

 نأ ملعا :تابث الا ملاع يف یسلحنا ةمالعلا لوقی لاحم ااذه ينو

 ثدحی ام اهیف تبث ءنحول قلخ هللا نا ىلع لدت رابخألاو تابألا

 :تانئاکلا نم

 هملعل قباطم وهو الصا هيف رّيغت ال يذلا ظوفحلا حوللا ایهدحآ



 مكحل هوحم مت أئيش هيف تبثیف تابث الاووحا حول رخآلاو ,لاعت
 (٠).بابلألا يلوا ىلع ىنخت ال ةريثك

 لامتو كرابت هللا نا» :ددصلااذه يف يناسارخلا قّمحملا لاقو

 ىلإ ةيعاد ةمكحل هوحم ام توبث راهظاب ىلاعت هتئيشم تقلعت اذإ
 هوحم هئاب هملع عم هب رخ نأ هلو وأ هِتبن ىلإ ىحوأ وأ مهأ هراهظا
 يف ىرجام مامتب ةطاحالا مدع نم هيلإ ريشا امل هب هملع مدع عم وأ

 هسفن ءاقترال ماهالاوأ ىحولا لاح  هنأل هب رخي امنا و ىلاعت هملع

 علطي مو هتوبث ىلع علطا  تابث الاو وحلا حول ملاعب هلاصتاو ةّيكزلا
 و كرابت هللا لاق ,عناوملا مدع وأ «عقاو ريغ رمأ ىلع اقلعم هنوك ىلع

 (مو  دعرلا ةيآلا) «ُتِبْنِيَو ءاشب ام هللااوُحْمَي») :ىلاعت

 حولا ملاعب ةّيكزلا هسفن تلصتاو ا نالا هتلمش نم معن

 فشكني باتكلا ةأ وهو ةّيبوبرلا ملوعلا مظعأ نموه يذلا ظوفحما

 ضمبلو ءايبنألا متال قفتي اتر اك ءاهيلع يهام ىلع تاّيعقاولا هدنع
 كلذ عم معن .نوكتو تناك اک تانئاكلا ىلع ًافراع ناكو ءايصوألا

 رارمتسالا رها نوکیا ةرت ماکحألا نم مکح هی نعي ار
 اب یرخاو رخآ باطخب ابنّیعی ةدحاو ةياغ هل عقاولا يف هنا عم ماودلاو

 رابتخالا درج لب ,دجي ًاعقاو نوكي ال هنا عم دجلا يف ًارهاظ نوكي

 هریغ وأ باذع عوقوب رابخالاب ما| وأ ايحو رمؤي هنا اك ءالتبالاو
 لاعت هلادبف ناهظالا كاذ وأ رابخالااذه يف ةمكح لحال عقيال امم

 ينخ ام يدبيو ُلَوُأ هراهظا مدعب هّیلو وأ هیبن رمآ ام رهظُي هنا ینعم

 .۱۳ ۰ ص 4 ج :راون ارا )۱(



 ۸۵ اجوجا و ةلسا

 لامكل «ءادبالا ةقيقحلا يف هنا عم ءادبلا ىلاعت هيلإ بین اهنإ و ءأیناث

 ().ةیافک انركذ ام يف و هريغ يف ءادبلاب كلذك ىلاعت هئادبا ةبياشم

 ةلئسألا يف باوجلا ليصفت كيفاويس و ىلكلا باوجلاوه اذه
 .تايثالا لاحم يف «ءادبلا» ةقيقحوه اذه نا اك ةمداقلا

 يف ةدراولا تابیفلاب رابخإلا حاضیتسا وه :تلق تش نإ و

 .اهعوقو مدع عم ءايلوألاو ءايبنألا ناسا

 ةلثسألا نمض يف كلذ نایب كيفاويسف «ءادب» اهتيمست اَمأو

 ,ةيلاتلا

 اهتبوجأو ةلئسأ
 ةباجإلا نم بال مرکلا ئراقلا ىلع اهسفن حرطت ةلئسأ انهاهو

 ًالاؤس اهيلع بيجن و رخآلاولت ًادحاو اهحرطن نحن اهو ءاييلع
 :رخآلا دعب

 هناحبس هللا لع «ءادبلا» قالطإ حصي فيك والا لاوسلا

 ؟ ءافادعب روهظلا ینعم هنا عم

 لماحتلل ًاببس تراص ىلا ةلئسألادحأ وه اذه :باوجلا

 ۱ ءادبلاب مهدافتعال ةّيمامالا ةعيشلا ىلع

 لب ةيمستلا يف سيل عازنلا ناف .حضاو هنع باوجلا نا ريغ

 اّمم توبثلا لاحي يف ءادبلا ةقيقح ّنا تفرع دقو ,یتسلاو دافملا يف

 ؛فالخ يأ مهنيب دجوي ال هناو ءاعج ةّيمالسالا ةّمالا هيلع تقفتا

 ۰۳۷۵ - ۳۷۳ ص ۱ج يناسارخلا دنوخألا ققحملل لوصألا ةيافك (۱)
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 زيزعلا باتكلا هب ءاج ام ركذ يذلا ىنعملاب ءادبلا نا تفرع ايك

 .هدراوم تفرع دق و ةرهطلا هئسلاو

 هيلإ يمري اف ءالؤأ ءادبلاب یتسلااذه ةيمست تخصأ ءاوسف
 يف مهيلع بتع الو ,هیلع رابغال ام ةظفللا هذه نم ةتمامالا ةعيشلا
 يف اوعبت دقف ىنعملا ذه يف ةبسانلاو ةقالعلا هذهب ةظفللا هذه لامعتسا
 عرقألا ثيدح يف  هلوق يف (هلاو هيلع هللا ىلص) مظعألا ينلا كلذ

 هجو يتأبف ()«مهیلتبی نأ لجوزع هلل ادب»  ىمعألاو صربألاو

 .هئايصوأ مالك هب رَسْفُي (هلاو هيلع هللا ىلص) ينلا مالك هب رف

 اهالؤأ و اههجوأ ءموقلا اهركذ هوجو تّمثف ةيمستلا هجو اًمأ و

 مالك ي عساو بابوهو ,«ةلكاشملا» باب نم ةيمستلا هذه نآ

 ربعي ام ةريثك تالاحم يف هسفن لعف نع رتعی هناحبس هللا ناف ,برعئا

 یضتقم هنوکلو «ةّيرهاظلا ةلكاشملا لجأل مهسفنآ لعف نع سانلاهب

 ام يف كلذ نم جذاف انركذ دقو مهعم ثدحتلاو «سانلا عم ةرواحما

 :دحاو دعب ًادحاو اهركذن كلذ هيجوت يف ّرخَأ هوجو كانهو ,قبس

 لاقتنالاوه ناك نإ و ,يوغللا ىنعملا ثيح نم ءادبلا نإ ١

 نكي مل ام دعب ءيشب نظلاوآ ملعلا لوصحب مزع ىلإ مزع نم لوحتلاو

 هنم ديرا هناحبس هللا ىلإ ةظفللا هذه تفيضا اذإ هثكلو ,ًالصاح

 سانلا نابسح يف نكي مل ءيش ثودح وأ ,بقرتم ريغ رمأ روهظ
 .هعوقو و هنودح

 سانلا ىلإ ةبسنلاب ءاقتلادعب روهظلا هنم داري :تلف تنم نإ و

 نب كرابملا تاداعسلا يبآ نيدادمي مامالل رثالاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهلا (۱)

 ۱۰۹ صار افا 2ع
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 .هعمجأب ًادوجوم هناحبس هملع يف لكلا ناك ناو

 «سانلل هللا نم ءادب وهف ءاقخلادعب رهظ ام لكف :ةثلاث ةرابعب و

 ريثك يف عشوتی امك انه عّسوتُي هنأ ريغ ءسانلل و هلل ءادب سیلو
 .ةثداحلا هذه يف هللادب :قلطي و ظافلألا نم

 ««نوُبستَْي اوُنوُحَب ملام هللا نم ْمُهَلادَبَو» :ىلاعت هلوق كلذ بّرقيو

 سانلل هللا بئاح نم «ءادب» ناک رهظ ام نأ كشالف («۷ - رمزلا)

 :لاقی و هناحبس هّمح يف لمعتسی و موی هنکلو ةقيقحلا هجو ىلع
 .مهناهذاو سانلا نابسح يف ال ًایشمت « للادبو»

 ,هیلا ءادبلا ةبسن ّنا  لیصتتلااذه دعب  هجولااذه ةصالح و

 «مهرمأ ىلع هناحبس هرمآ سایقب و «سانلا نابسح بسح وه این
 .ةسياقلاو زاحلا يف ةنيرق كانه تناك اذإ كلذ ين ريض الو

ace 

 انه «ماللا» نا : هلصح ام وهو ديفملا خيشلا هرکذام-۲

 هل ادب و ,حیحص لمع نالفل ادب دق:برعلا لوقی ««نم» ینعم

 ماقم «ماللا» نولعجیف ءاذك نالف نم ادب :نولوقی اک حیصف مالک

 دارلا سیلو ,هنم رهظ ىأ :اذک يف هللادب ةّيمامالا لوق ینعم و «نم»

 لاعت هلاعفأ عيججو «ينخ دق ناك رمأ حوضو و ,یأرلا بقعت

 اهنا و» «لزي ملام يف ةمولعم ,نكت مل نأ دعب هقلخ يف ,ةرهاظلا
 نظلا بلاغ يف و هروهظ نابسحلا يف نكي ملام ءادبلاب اہنم فّصوي
 ,(۱)( هعوقو

© 

 .يناثلا هحولا نم هدافأ ام ىلإ ًافاضم «لوالا هحولا لا ةراشإ نلالفا نب ام و )۱(



 ةنسلاو باتکلا ءوض ىف ءادبا سس ۸

 هملعف «يلعف ملع لا و يتاذ ملع ىلإ مسقني هناحبس هملع نا ©

 وهف یلعفلا هملع امأ و ءلّدبتو ریغت هيف لصح الو ,هتاذ سفن یتاذلا

 ءايلوألاو ءايبنألا سوفنو ةكئالملاو « تابثإلاو وحنا» حول نع ةرابع

 عوقو مهدارف هملع يف هلل دب :اولاق اذاف هللا ململ رهاظم اهناف

 ةلمح متال ؛يلقع زاجم ىلاعت هيلإ هتبسن و «مولعلا هذه يف «ءادبلا»

 ۱ .اهطئاسو و مولعلا كلت

 اهلاح و ةفلتخم هناحبس هملع بتارم دا :تلق تنش نإ و

 ںيغتلاو رثکعلانع سدقملا يتاذلا ملعلا :اهالعآ و اهُلَوأف ةددعتم

 هملع هريغ و ,هتاذب هدنع ٌرضاح ءىش لکو ءیش لکب طيح وهو
 تابت الاووحا جاك هملع رهاظم هلاعفأ 2 نا يأ .لعفلا

 شقتست ال سوفنلا كلت نأ اق ,ءايبنالاو كاللا سوفنو
 علطت لب ثداوحلا يهانت مدعو «اهتيئ زجل ةدحاو ٌةعفد ثداوحلا امف

 ىلع علت من ,هببس و ءيش ىع علطت اقرف ًانیشف ًانبش و ًاجیردن اهيلع
 ام فالخ مفودبیف (ءيشلا كلذ مدع) همدع يضتقي رخآ ببس

 :دارلاف هملع يف ادبوآ ش ادب :نولوقی ٍذشنیح و ,ألَوأ اوملع

 .يناذلا هملع ال لعفلا هملع يف ءادبلا

 هلل و ؛يراج و رهاظم ىنسحلا ءامسألل نا :نَطَأحاردص لاق

 نولعفي هرمأب و ,هناحبس هل ةعاط اهلك مهلاعفأ «نييتوكلم ًادابع ىلاعت

 نم ّلكو «مهتدار و مهاعفأ نم ءيش يف هللا نوصعي الو ,نولعفی ام
 يف ةيعاد ال ذإ ,قدصلا لوق هلوقو ,قحلا لعف هلعف ناك كلذك ناك

 و «قحلا ةدارإ يف هتدارإ كلهتسي لب ,قحلا يعاد فلاخت هسفن

 لاثم ,هرمألو هناحبس هلل مهتعاط لاثمو «قحلا ةئيشم يف هتنيشم
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 تءاش ام يف اه ًافالخ عيطتست ال ثيح ؛سفنلل انيف ساوحلا ةعاط

 هرجز و بيغرت وأ ينو رمأ ىلإ سفنلل اهتعاط يف ةجاح الو ,سفنلا
 نوعيطملا مهنأل تاوامسلا توكلم يف ةعقاولا ةكئالملا ةعاط اذكهف

 هذه بولقف «هيحول ةّينطابلا مهعامسأب نوعمتسملا .هرمأل مهتاوذب

 اهرودص يف ةشوقنملا اهشوقن يف زوجي و «تابث الاو وحلا باتک ةكذالملا
 هيف ليحتسي يذلاو «كلذ ىبأت ال اهدوجو أل ,لابتت و لوزت نأ

 .هّيقيقحلاهتافصو هللا تاذوه لّدبتلاو رثغتلا

 بنارم نم يهو ةّيردقلا حاولألا يه ةكئالملا بولقف اذه ىلعو
 يف هللادب :لاقی نأ خص لدبتلاو رتختلا هيف لصح اذاف «يلعفلا هملع

 (1)ٍلعِفلا هملع يف يأ هملع

 :نارمأ نتبت انه ىلإ

 ظفللايف ال یمسلاو ىوتحملايفوه اهنا ثحبلا نا :لألا
 ةعيرذ لعجت نأ خصي ال ةيمستلا ةخص يف ةشقانملاف ةيمستلاو

 :لئاقلا لوقب ماقلا هبشا امو «ءادبلا» ةديقع يف عاقيالل

 ًاحيحص ًالوق بئاع نم مكو
 مقسلامهفلا نم هتفآ و

 .ةمّدقتملا هوجولا دحأب ءادبلاب هفیصوت حصي هنا :يناثلاو

 يناثلا لاؤسلا
 يف ءادبلا لصح مث ءيشبربخأ اذإ مامإلاوأ ینلا نا كش ال

 .انم فرصتب ۳۹۷ ۳۹۵ ص ٩ج نافسألا (۱)



 ةتسلاو باتکلا ءوض ا ا سو سس

erهربخ ًاردصم نوکی ءيش لا لوألا هربخ 5 لتا نأ ڌیالف , 

 وا هربخ يف مامإلاوأ يبنلا لّوعي اذام ىلعف ءهعالطال أشنمو

 :باوجلا
 «تابث الا لاجم يف ءادبلا ةقيقح يف هانركذ ام ىلع تفقو اذإ

 لوصح وه ءادبلا نأ نم لوألا لاؤسلا ىلع باوجلا يف هانركذ امو

 :لوقنف لاؤسلااذه نع ةباجألا لهست هناحبس هملع رهاظم يف تفت
 .لبقي ام اهنمو كلذ لبقي الام اهنم رهاظم هناحبس هملعل نا

 باتكلا أبو ةرات ظوفحملا حوللاب هنع ربع ا وهف:لقألا ام

 ۲۱-جوربلا) «ظوفخ وَ ىف ذیجم نآرفوُه لب» : هناحبس لاق .ىرخأ

 فرخزلا) «مکخ يلقَ انيَدَل باتکلا مَا يف ُهَنإَو» :هناحبس لاق و( ۰

 الا كفن يف الو ضزآلا ىف ةّببصُم نم باص ام» هناحبس لاقو (؛ .

 .(۲۲  ديدحلا) «ریسَب هللا ىلَع كلذ نا ءاهأَربن ْنأ لبق نم بانک يف

 بيصي ام هيف يذلا باتکلاو باتکلاأ و ظوفحا موللاف

 «ةرعش ديق تابث الاو وحنا هيلإ قّرطتي ال ام أربت نأ لبق نم سانلا
 هيلع یه ام ىلع ثداوحلا ىلع فقول «هب لص نأ ناسنال نكمأ ولف

 ۱ .فلخت الو أطخالب

 :هلوقب هيلإ ريشأ يذلا تابث الاووحا حول وهف :يناثلا اأو

 (م.  دعر) «بانكلاٌمأ ُهَدْنِعَو تو ءاشت ام هللااوُحْمَب»

 اهيف ةشوقنلا ماكحألاف ,نیعیطلا هتكئالم بولق مسقلااذه نمو
 مدع لجأل اهيف رتفتلاف ,عنام مدع وأ «طرش دوجو ىلع ةقّلعم ماكحأ

 .عناملا دوجول وأ طرشلا



 هارو ها

 «هتايضتقم ىلإ رظنلاب ناسنال تولا اهيف بّتكُي امر كلذ لجألو

 لوصحل طرشلاوه ام نادقفل ةّحصلا هناكم بتكي و ىحمُي هثکلو

 . يضتقلا رثأت نع عنام ءورط وأ «تولا

 :ناريدقت انهاهف ةلمجلا لعو

 .توملا بجوي اموهو يضتقلا ىلإ سايقلاب ريدقت
 هحصلا يضتقي اموهو هتلع ءازج عیج ىلإ ةبسنلاب ریدقت و

 .ةمالسلاو

 ةّيأدبملاو ةّيلعلا يف ينكي ال يذلا هيضتقم ىلإ ءيشلا سيق اذاف

 ضورفلا يف -رتقلا نوكي «مناوم مدعو «طئارش دوجو ىلع فقوتي و
 .توم اوه

 يضتقم ا دوجو ينعآ ةّماتلا ةلملا ءازجأ عومجم ىلإ سيق اذإ اَمأ و

 - ضورفم ا يف  ردقملا نوكي «هعناوم مدعو .هطئارش ىلا ًاّمضنُم

 .ةمالسلاو ةحصلاوه
 كلذ نا كشالف كلهملا متسلا ٌناسنا لوانتاذإ:ضرفنلف

 مدعب طورشم هتکلو ( كالفا يضتقم مسلا نأل) هكاله يضتقي

 .ةّيحارج وأ ءةيبط تاّيلمع ءارجإ وأ (مسلل ٌداضملا) قايرتلا لوانت
 هنا ضرف اذإو ,توملاوه رذقلاف يضتقلا سفن ىلإ ةبستلابف

 ةحصلاوه رّدَقْلا نوكي َةَيبط تاّیلمع هل تيرجاوأ قايرتلا لوانت

 ,ةمالسلاو

 يذلا لّوألا ینلا رابخال ردصلا نا :لوقتف كلذ تفرع اذإ

 ةماعلا ةّلعلا ال تایضتقلادوجو ىلع هفوقو وه ءادبلا هيف لصح
 «يضتقلا دوجو لجأل لوألا ریدقتلا نعربخي نأ هل حص كلذ لجألو



 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءادبلا سلس يي سس سس لل 6و9

 يضتقلا دوجو لجأل مسلا براش كاله نع رخن نا انل حصي امك

 لوانت لجأل أدّدحم هتحص نادجو كلذ يفاني الو ,كلهيس هنأب لوقنو

 .هل ةّيبطلا تاّيلمعلا ءارجإو قايرتلا
 تايضتقم ىلع نافقي ایر يصولاو ىنلا نا :تلق تنش نإو

 نأ يف دعب الو «يناثلا ريدقتلاب اربخأل الو فعال اهتلع ىلع ال ةثداحلا
 هللا هملعي حلاصم لجأل هعناوم و ؛لؤألا ريدقتلا طئارش هيلع قخي

 .هناحبس

 (مالسلا هیلع) رقابلا رفعجوبأ ريشي نیریدقتلا نم هانرکذ ام ىلإ و
 یمسم لجأو «ًالحأ ىضق» :لجوزع هللا لوق نع نارح هلأس اغیح

 (6)0 .فوقوم لجأ و «موتع لجأ نالجأ امه :لاق «هدنع
 ىقلل لصح اذإ» :لوقي نيطأتملا ردص بتك ددصلااذه ينو

 يف اذك ضرب ديز توم ملل (ةيولُعلا سوفنلا اهب دارملاو) ةتولخلا
 يذلا هقتصتب ملعلا ال لصحي ملو «كلذ يضتقت بابسأل اذك ةليل

 قذصتلا بابسأ ىلع اهعالطا مدعل ,تقولا كلذ ليبق هب يتأيس

 مكحتف ,قّدصتي ال نأب ًاطورشم بابسألا كلتب هتوم نوكيف دعب
 .هربلاب ًايناث و توم اب الأ

 ضعب اهيف ىأرف مامالاوأ ينلا سفن ىوقلا كلتب تلصتا اذاف

 وأ ,هتریصب رونب هدهاش وأ ,هبلق نيعب هآر ام رخي نأ هلف رومألا كلت
 (۲)«هبلق ناب هعمس

 .34 ثيدحلا ١١ص ٤ج ناونألاراحب (۱)
wa 0 5 

 ١ج يناشاكلا ضيفلل ىاولاو ۳۸۱ ص نفاتلا ردصل يناكلا لوصا حرش عجار )۲)

 .۳۹ - ۳۵ص راونألا حیباصم يف رب هللادبع ديسلا ايهنع هلقنو ۱۱۳ص



 اجرجاو ةلتسا ۳

 ثلاثلا لاوسلا

 هنا عم عطقلاو تبلا ةروصب ءيشب يصولاوآ یبلا ربخي فيك
 ؟ءادبلا هيف لصح ام نوکی نأ لمتجی

 ىلع مهمالک يف تدرو يتلا تابّیفلاو محالملا نا :وه باوجلاو

 :نیمسق
 عطقلاو تبلا هجو ىلع هيف رابخإلاف «ءادبلا» هيف لصحي مل مسق

 ايف لصح يتلا رابخالا نوه مالكلا این «هيفريض الو ساب ال اعم
 مسقلااذه يف رابخالا نا :لوقنف (یناشلا مسقلاوهو) «ءادیلا»

 :نهحو ىلع تناك

 ثيح «سنوي ةضق يف اك «ظفللا يف قيلعتلا هجو ىلع تناك اقا
 ۾ نإ ثالث دعب مهحبصم باذملا نا :همومل لاق هنا يور

 ۱ (۱).اوبوتی

 ةئيشم اب أقلعم هنوک ىلع نئارقلا تلد اذإ اك بللا قوآ
 .تبلاو عطقلا هجو ىلع تناك ام و .هریغو

 رابخالا ْنارضورفملا ال فلختلا هيف رضي الف لوألا مسقلا ام

 هجو ىلع رابخالا ناك اذإ ام ينوه مالکلاامن| «قيلعتلا هجو ىلع
 :لوقنف عطقلا

 ىلإ رظنلاب وهف عطقلا هجو ىلع تارابخالا نم ناك ام نا
 هنا :لوقي نأ هلمع دهاش نمل حص ًاّمس ناسنالا برشولف يضتقلا

 ۱۳۵ص ۳ج «ناببلا عمم (۱)



 دهاشي نمل حصي اذکو ,هيلإ ةبسنلاب و يضتقلا ظاحلب يأ .كلپیس
 يف اني الو لتقيس هنأب :لوقي نأ رؤهتب ةرعو ةقطنم يف هتراّيس دوقي نم
 يناثلا اهنوأ قایرتلا لوانتب لوألا صخشلااجن اذإ ىعطقلا ريخ ا اذه

 .هتراتس ةدايق ین هبولسأ رييغتب

 ىلع مکحن امر انناف ةّيعامتجالاو ةّتمويلا انتايح يف انتريس كلت و
 . ىضتقملا بسح وه امنإ رابخالا نا ريغ ةّيعطق ماكحأب صاخشأ

 لوح رودي هقعحت مدع عم تابیخلا نع رابخالا نا لصاحلاو

 : نيرمأ

 نئارقلاوأ ملکتلا ظفل قيلعتلا ىلع لدي و ,قّلعم رابخإلا نا ام
 .مالکلاب ةقاحلا

 مدع هيفاني الو « يضتقملاب ملعلا بسح هتکلو يعطق ربخ هنا وأ

 ءانتايح يف جئارلاوه امك عناملا دوجوو طرشلا نادقف لجأل قّمحتلا

 مدع يفاني الو يضتقلا ىلع فوقولادعب يعطق ريغ ربخب رخي ناسنالاف

 .عناملا دوجول وأ طرشلادقف لجأل هنّح

 .ًاضيأ أبل قلطلا ليبق نم هلعج :تلق تنش نإو

 ۱ عبارلا لاوسلا
 هحیار لبقتسلا ی همفع مدع معه ءيشب ينلا رابخا ي سيلا

 يف فعضلا لوصح لاتلابو .فالخ اب لوقتلا ةمصو و بذكلا

 .مهنامعز و مهتأ ىلإ ةبسنلاب نينمؤملا ةديقع

٠» ۵ 



 :باوجلا

 ءايبنألا ةيضرعم بحوت انا «ءادبلا» اف عقو يتلا رابخالا نا

 ىلع ةنهربلل ينلا قفوتي مل اذإ فالخلاب لوقتلاو بذکلا ةمصول
 ىرن كلذل و ءاهنعربخأ يتلا ةثداحلل يضتقلا ةءارإو هلاقم قدص

 ملو (سورعلا) ةأرملا لال هباحصأ ربخآ ال (مالسلا هیلع) یسیع نا

 نع يحنت :ا لاق ام دنع هلاقم قدص ىلع نهرب كاللا مقی

 لاقف هبنذ ىلع ضاع ةعذج لثم یعفأ اهبايث تحت اذاف كسلحي

 ةضقلا ترم دقو .«اذه كنع فرص ِتعنص ام» :(مالسلا هیلع)

 .عجارف اهلماکب
 يبلا ةضق معي لب (مالسلا هیلع) حیسلا ةضقب اذه ضتخی الو

 هرمأ ثیح يدوهلا كالبب هرابخا يف (هلآو هيلع هللا ىلص) مركألا
 فوج يف دوسأ ىعفأ اذاف بطحلا عضوب ( هلآو هيلع هللا ىلص ) يبنلا
 . . دوع ىلع ضاع بطحلا

 هدلو نع ءادفلاب رمألا ناف (مالسلا هيلع) مهاربا ةضق هریظن و

 .ايؤرلا نم ليلخلا هب ربخأ ام قدص ىلع ةلالد مظع حبذب
 «باذعلا نع ريخأ ثيح سنوي ةّضق يف كلذك لاحلا نا اک

 هلعلف هللا ىلإ اوعزفإ» :ملاعلا محل لاقف هعئالط مولا ىأر دقو

 اوقف و «ةزافملا لا اوجرخاف مکنع باذعلاةريو ,.مكحري
 ءاوعدا و اوُكَبا من اهدالوا و ناويحلا رثاس نيبو دالوألاو ءاسنلا نيب

 .)٠( باذعلا مبتع فرصف اولعفف

 ١. 67ص ؟ج دايبلا عم (۱)



 ةنسلاو باتکلا عرض ین ءادب سدس وو

 و ةوبنلا توبث دعب ناك ءيشلا نعرابخ الا نا امف ةلمجلا ىلع و
 ارماوأ ليلدالب القت رابخالا اذه لثم دعب مل ةلاسرلا مالعأ دوهش
 ,رمامک هلاقم قدص لئالدلا تتبثأ اذإ ةضاخ ةوبنلا ةلأسم سم

 هناحبس همّلع ام نا نم تاياورلا نم درو ام دافم رهظي كلذب و

 هلسر الو هتکنالم الو هسفن بذکی ال نوکیس هناف هلسر و هتکنالم

 : لوقی (مالسلا هيلع) رفعجابآ تعمس:لاق راسي نب لیضفلا یور
 ملعو «هقلخ م ادحأ هيلع علطي م نوزع هللادتع ملعف ناملع ملعلا»

 ال نوکیس هناف هلسر و هتكئالم هملع اف ,هلسرو هتكئالم هملع

 .(۱)«هلسر الو هتکنالم الو هسفن بذکی

 (مالسلا هيلع) رفعجابا تعمس لاق لیضفلا نع يشاّيعلا یور و

 ةفوقوم روما رومألا نمو ةلاحال ةيئاج ةموتحم روما رومألا نم» :لوقي

 ءاشي ام اهنم تبثيو.ءاشي ام اهنموحميو یاشی ام اهنم متقي ادع
 لسرلاهب تءاجام اًمأف (ةفوقوملا ىنعي) ًادحأ كلذ ىلع علطي مل«

 .(0)هتكئالمالو هّيبن الو هسفن بذكي ال ةنئاك ىهف

 هناحبس هملع ام يف ءادبلا عوقو مدع ثيداحألا هذه رهاظ نان

 رهاظلااذهو «سانلا نم دحأل هملعي ملام يف ءادبلا عوقوو «هئايبنأل

 عماهباوملعو لسرلا نع تردص يتلا رابخألا نم هانلقن ام عم عمتجيال
 .مهرابخاو مهملع يف ءادبلا عوقو

 يف قودصلا هاو ر ام هريظنو سداسلا ثيدحلا 1407 ص ءادبلا باب ١ج لاکلا (۱)

 .15ص ٤جراحبلا ظحال اضرلا نع هنويع

 .۵۸ ثيدحلا ۱۱۹ ص ج هراون الار احب )۲(



 4 : اهبوجاو ةلسا

 :نيرمأ دحأ عمجلا هجوو
 الو هسفن بّذكي ال» هلوق ةنيرقب تاياورلا هذه نا :لألا

 و لوسرلا بيذكتل ةليسو ءادبلا راص اذإ ام هضتخم «هلسر و هتكئالم
 هلاقم قدص ىلع ةنهربلا ىلع ينلا ردق اذإ اك كلذك نكي مل اذإ اأ

 .تاياورلا كلت هلمشت الو ,ءادبلا هيف ىقحتيف یضتقلا دوجو لجأل

 باوجلا يف هركذنس ام ىلإ ةفرصنم تاياورلا هذه نا :يناغلا
 ةث الشلا رومالا يف ءادبلا عوقو عانتما نم سماخلا لاؤسلا ىلع

 .اهرئاظنو

 ىلإ رظان «ةنئاك ىهف لسرلا هب تءاج ام امأف» :هلوق ّلعلو

 .ةيتالا ماسقألا

 :سماخلا لاوسلا

 ةموتحم روما :نيمسق ىلع رومالا نا وه تاياورلا نم دافتسلا نا

 ىور دقف «ءادبلا» اپف ققفحتي ةفوقوم روماو «ءادبلا» اهبف لصح ال

 :لوقي (مالسلا هيلع) رفعجابا تعمس:لاق ليضفلا نع يشايعلا

 هللادنع ةفوقوم روما رومألا نمو «ةلاحمال ةيئاج ةموتحيروما رومأألا نم

 لطي مل ءاشي ام اهم تبثيو ءاشي ام اهنموحم و ءاشيام اهنم مدقی
 ةنئاك يهف لسرلا هب تءاج ام اًمأف ,(ةفوقولا ينعي) أدحأ كلذ ىلع

 (۱). هتكئالم الو هّيبن الو هسفن بذكي ال

 ,ةموتحملا رومالا يف نازيم اوه ام :لاؤسلااذه حرطُي ذئدنعو

 .۵۸ ثيحلا ٩۱۱ص ٤ج اونا راع )۱(



 ةنسلاو باتکلا ءوض ىف ءادب____

 .ةفوقولاو

 :باوجلاو
 اهديدحت و ةفوقوملاو ةموتحا رومألل نازيم لا لعج نكمل هناوه

 ةظوفجلا حاولالا يف بتكام ّلكب ملعلا ىلع فقوتي نييعتلا ناف
 و ةيلاتلا رومالا يف عقب ال ءادبلا نا :لاَعُي نأ نكم هنا ريغ ءاهريغو

 :اهرئاظن

 اهعورف نم دعي امو «ةيالولاو ةوبنلا ماظنب قلعتی ام ١
 .عئارشلا ماظن يف لالتخالا بجوي هيف ءادبلا عوقو ناف ,ةّيمتاخلاك

 هنوكب يبلا ربخآ وأ ,هدعب يبن ءيجم  ًالثم  حيسملاربخأ اذاف
 وأ هتصول  هدعب نم  ةيالولا ناب مالسالا لوسر ربخأ وأ ءامتاخ

 ًالدع ضرالا المي نم هدالوأ نم جرخي هنا وأ ,نینیعلا هئايصوأ

 تکحلل ضقان «ءادبلا» لامتحا نال ءادبلا هيف قّمحتي ال ءاطسقو

 ا ًاحوتفم لامتحالااذه باب ناك ول ذإ ,دابعلا لالضل بجومو
 يصولا ىلاوي نأ الو ,يبنلارثآ يفعقي نا رشبلا نم دحال بجو
 5 هللا یلص) مركألا يبنلا سانلا قلتي نأ الو «هيلع صوصتلا

 كلذ لك نأ ةجعب ءاّيضقم أرمأ يدهلا روهظ الو «ًامتاخ ًايين (هلآو
 فراعلا يف بابلااذه حتف ناف ءادبلا هيلع أرطي نأ نكمي امم

 ةلالضل بجومو ةكحلل فلاخم ةَيَلالا نئسلاو لوصألاو دئاتعلاو

 .سانلا

 هيلإ انحلأ اك زاجعالا ليبس ىلع ءيشب رابخالا ناك اذ ام  ؟

 اب ْمُكُئَبَنأَو» :لاق ثيح (مالسلا هیلع) حيسملا ىسيع ةّضق يف



 ۹ِ سم _  اهييوجاو ةلسا

 «ننموش متن نا محل هبال كلذ يف نا مکتوب يف نورخ دن امو نولک ات

 4٩(. - نارمع لآ)

 ًابجومو ربخملل انهو فلختلا دمی هجو ىلع رابخالا ناك اذ ۳
 لعفلاو لوقلا يف هتراهطو هتهازن يف ةشدخا ءورط و ,لوقتلاب همامال
 ديب نينمؤلاريمأ يلع ةداهشب (هلآو هيلع هللا یلص) يبنلا رابخا يف اک
 ضرأ 2 نيينحلاو نسحلا هيطبس ةداهشو نيرخآلاو نيلّوألا قشأ
 .نامزلارخآ ىلإ ةعجارلا تابّيغملاو محالملاو ءالبرک

 «مهاعفأو مهلاوقأ يف لسرلا بيذكت بجوي كلذ يف فلختلا ناف

 بذكي ال هناحبس هنأ نموصعلا ةمئألا نع تاياورلا ترتاوت دقو

 . هتکیالم الو هّيبن الو هسفن

 دراوم ىلع تابث الا لاجم يف ءادبلا دروم رصحني كلذ یلع و

 .ةقاع طباوضو دودحب اهديدحت نکمال ةصاخ

 سداسلا لاوسلا

 رغ اهنآ عم راث لاو دئاوفلا نم تارابخالا هذه ىلع بّترتي اذام

 ؟ جراخلا يف تاقفحتم

 وه اهنا تارابعالا هذه نم ضرغلا نا :كلذ ىلع باوجلاو
 م ءيشب ربخأ اذإ يبنلا ناف توبثلا لاج يف ءادبلا نم رزق ام تابثإ

 نم عناملا نایب و ركذ ىلإ يصولاوأ يبنلادمعو «رمألا كلذ ققحتي مل
 ةقدصلاك نسحلا لمعلا كلذ ىلإ دنتسم عوقولا مدع ناب تبثو هعوقر

 باذعلا كنع فرصو توج لمعلااذه لحال كنا و ءاهبباش امو

 ًامسجت و اديسجت كلذ ناك هب ربخأ اّمم كنأش يف دعو ام ققحتي لو

 .توبثلا ماقم يف ءادبلل



 ةنسلاو باتکلا ءوض ل دا دا تست تای تب ۱۰۰

 ام ينلا يري نأ نم ًاریثأت ذشأو سفنلا يف عقوأ ء يش سیلو
 لکو لمع لک ىلإ نينمؤملا بولق يف ءاجرلا ثروي كلذ ناف «هب رخا

 .ريصملا رييغت هنم ىجري ريخ
 ىلع ةنهربلا عم تابث الا لاحم يف «ءادبلا» عوقو ىنف ةلمحلا ىلعو

 يف ءادبلا ةحخص ىلع ةنهرب و ديكأت يضتقلا دوجو ینعم را قدص

 ىلع اوفقي ىتح لصالا كلذ ىلإ سانلل عاجرإ عونو توبثلا لاحم
 .نويعلا ةدهاشمو «بلقلا نيعب هتخص

 ۱ ۱ عباسلا لاوسلا

 نأ نولمتحي مهنا عم ربخ ىلإ نانئمطالا سانلل لصحي فيك

 .ءادبلا هيف عقي امم نوكي

 :باوجلاو
 و ءاقباس اهانينثتسا يتلا دراولاریغ يف عقي و ققحتي ءادبلا نا

 ءيشلاب ملعلا لصحي ام لثمك وه ایناف سانلل نانئمطالا لوصح اما

 . ىضتقم لا دوحوب ملعلادنع

 تيبلا ناب انملع تويبلا نم تيب يف تبش أران انيأرول ًالثف
 ملعلا نم انل لصح ملعلااذه نا ريغ قيرحلاب مدهتيو قرتحيس

 لئاسولاب قيرحلا جلاعي نأ لامتحا ياني ال ملعوهو يضنقملاب

 هنم ملعلا لصحي ءايلوألاو ءايبنألا هب ربخأ ام لكف ,ةّيئافطالا
 هفلخت يفانيال قّلعلا ملعلااذهو يضتقملاب ملعلا بسح تايضتقم اب

 محاللاو تارابخالا لك ناکف «عناملا لوصح وأ طرشلا نادقف دنع

 ملعلل ينانلاريغ قیلعتلا اذهب ةقلعم ءادبلا اهف زوجي يتلا دراولا يف



 .قّلعملا

 نماثلا لاوسلا
 هَضق رظن ءادبلا اهيف عقو يلا دراوملا نم مذقت ام نيب قرفلاام

 مامالا نع درو امو م رک ألا ينلاو حیسلاو یسومو سنوي و مهاربإ
 هلل ادب ام :لاق ثيح ليعامسإ هدلو قح 5 مالسلا هيلع قداصلا

 ()«ینبا ليعامسإ يف هلادب اک ءادب

 :باوخا يف لوقا

 ريخأ دق رابخالا نم لوألا مسقلا َناف ءاهنيب حضاو قرفلا نا

 ضرف ىلع  ةياورلا هذه یو ,ءادبلا ايف عقو مث ةثداحلاب اهيف ينلا
 انلصف كلذ لجألو «نيرمألا الكب مامالا ثّدح انا  اهتحص

 اتع يركسعلا نسحلا مامالا ةّيضق يف ينأي اّمم اههباش امو ةياورلا هذه

 ,رمأ هلل رهظ ام :هلوقب قودصلا هرتفدقف ثيدحلااذه دافم اَمأو

 مع يلبق (هکلهآ يا) همرتخا اذإ ينبا ليعامسإ يف هل رهظ ابك

 (۲)«يدعب ماماب سيل هنا كلذب
 قداصلا مامالا نا عم سيل دروم اذه يف ءادبلاو

 ءادب هتوم نوكي ىتح ليعامسإ ةماماب ريخأ دق ناك (مالسلا هيلع)

 مظاكلا ىسوم هيخأ نم ربكأ ليعامسإ ناك لب ,لاق ام ىلإ ةبسنلاب

 هذه دوجو عم هيبأ دعب مامالاوه نوكي نأب لاوحالاو فورظلا تناك

 ۰۳۳۱ ص ٠١ ثيدحلا ءءادبلا باب قودصلا ديحوت (۲و۱)



 هناحبس هنم ءادب همارتخا نوکی هتمامال ةيعدتسملا ةّتضرألا

 .مهیلع ينخ ناک ام روهظ يأ «سانلا لإ

 .()هديحوت يف ةلسرم قودصلا اهاور ةياورلا هذهو

 «لعحلادی اهتلعفا لبعامسإ لوح ةعوضوم تاياور كانه نا م

 ةرارر نب دیبع نع يسرتلاديز یور دقف .هفیعض دانساب تیورو

 و هللا تيجان ينإ» : لاق هنا :مالسلا هيلع (قداصلا) هللادبع يأ نع

 نوكي نأ الا يتر ىباف يدعب نم نوكي نأ ينبإ لیعامنب| يف هتلزان

 .(۲)«ينبأ یسوم
 ام» *لاق هنا (مالسلا هیلع) هللادبع ينأ نع ًاضيا 9 دقو

 نم مّيقلا نوکی و يل هيبحي نا ينبإ لیعامسا يف هللا ىلإ لهتبا تر

 هعضي اتم لحرلا ۱! سيل ءيش اذه ناو كلذ ىت 8 یأف «يدعب

 یاشب نم ىلإ هدهعي لجوزع ا كلذ: ناو ءاشی ثیح

 .(۳)لیعامس| نوكي نأ ىبأو ىسوم ينبإ نوكي نأ هللا ءاشف

 مامالا نع ةياور «لّصحمادقن» يف يسوطلا قحا یکحو

 هدعب هماقم الا لیعامس| لعج» :لاق هنا مالسلا هيلع قداصلا

 نع لّيسف ,یسوم هماقم ماقلا لعجف هضتري ملام ليعامسإ نم رهظف

 و ,ةياور هذهو ,قّمما فاضأو «لیعامسا يف هلل ادب» :لاقف كلذ

 (؛)ًالمع الو ًاملع بحويال دحاولاربخ نا مهدنع

 : نهجول حصت ال ةريخالا ثالثلا تایاورلا هدهو

 .قیاسلا ردصلا ۱(

 ۰۲۱۹ ص ۷٤ج راحبلا هاور و 4٩ ص يسرنلا ديز لصا (۳و۲)

 ۰4۲۱ ص لسا )٩(



 ۱۰۳ اهتوجاو ةلئسا

 رمألا نولوتي نيذلا ءاسأ يصولاو ينلا نع رتاوت دق هنا :ًالوأ

 قداصلا رخ نأ نكمم فيك كلذ عمو ,اهتايصوصخب مهدعب نم
 هدلو يف هلل ادب هناب ربخي مث ءليعامسإ هدلو ةماماب (مالسلا هيلع)

 .ءادب ليعامسإ

 مهرخآ ىلإ مموأ نم ةعيشلا ةم دنع ةمامالا نا كلذ ىلإ فضا

 لب ءايباختنا ًارمأ تسيل هلاو هيلع هللا یلص دمحم مركألا مهّيبنل ًاعبت

 :ةيلاتلا ةضقلا نم كلذ فرعت اك صيصنتلا ىلع فقوتي يهلإ ماقم

 ينب ىلع هسفن (هلآو هيلع هللا ىلص) مركألا لوسرلا ضرع ال
 مالسالا ىلإ مهاعد و ,جحلا مسوم يف ةكم ىلإ اوؤاج نيذلا رماع

 هللا كرهظأ مث كرمأ ىلع كانعياب نحن نإ تيأرأ :مهريبك هل لاق

 ؟ كدعب نم ُرمألا انل نوكيأ , كفلاخ نم ىلع
 ثيح هعضي هللا ىلإ رمألا» :(هلآو هيلع هللا ىّلص) يبلا لاقف

 (۱)«ءاشب

 .هلصأب الو هسفنب دتعي ال يسرتلاديز نأ :ًايناثو

 ريمع نبا ةياور ريغ هتقاثو ىلع لدي مو ًانج لوهج هئالفوه اأ

 بوبحم نب نسحلا ةياور و «ةقث نع الإ يوريال هنا رهشا دقو هنع

 نبا ةياورل «نارصاق نيليلدلا نا ريغ ,عامجالا باحص نم وهو هنع

 .ةحيحص ريغ ةفورعلا ةدعاقلاو ةقثلاريغو ةقثلا نع ريمع يبأ

 نم هنوكو ءيش ىلع دت الف بوبحم نب نسحلا ةياور او

 دعس نبا تاقبط يف اهريظن ءاجو 1۲۵ 474 ص ۲ج ماشه نبال ةّيوبنلا ةريسلا (۱)

 ۰۲۱۲ ص ج



 ةتسلاو باتکلا ءوض ى ءادبلا ۱۰4

 .يورلا ةقاثو ال هسفن ةقاثو ىلع الا لدي ال عامجالا باحصأ

 يسرنلا ديز لصا وري مل :هتسرهف يف خيشلا لاق دقف هلصأ امأو

 :لوقي ناكو(نفلااذه تیزخ) ديلولا نبدمحأ نب نسحلا نبدمحم

 ().ينأدمملا و نیدمح هعضو

 ثيداحألا نم تابث الا لاحم يف ءادبلا هيف قّقحت امم ىقبيو
 : يلاتلا ناونعلا تحت هركذن امم يه ةدحاو ةياور

 :عساتلا لاو لا

 نع يملسلا ماتقلا ىيحي يأ نع نانس نبدمح هاور ام ىنعم ام
 ناك» :لوقي (مالسلا هيلع) هللادبعابأ تعمس :لاق اونلا نامشع
 .ءاشي ام قیرذ يف لعفيو «هللا هرّخأف يف رمألا اذه

 نبا وه لوه نع نانس نبدمحمك فيعض اهاور ةياورلا هذهو

 ,ةخح نوكت الف اونلا نامثعوه رخآ لوهجم نع ماتقلا ىيحي

 «هنأش يف هلل ادب نم اي كيلع مالسلا» :هلوق ىنعم رهظي كلذب و

 .(مالسلا امهيلع) رفعج نب ىسوم مامالا ةرايز يف اک
 سانلا نابسح يف ام فلاخي رمأ هنأش ين رهظ نم اي :ینعلاف

 مالسلا هيلع قداصلا ماقم مئاقلا نا نومعزي اوناك سانلا نا ثيح

 و سانلا هروصتب ناك ام فالخ رهظ ليعامسإ يفوت الف ليعامسإ وه

 مظاكلارفعج نب ىسوم ميهارب | وبأ وه ةليسولا نا اوملعو هنوبسحي
 (مالسلا امهيلع)

 .ديز باب ۷٩ص سرهفلآ (۱)



 ابوجا و ةلئسا

 كلذ ريغوأ ةلک اشلا باب نموأ سانلل هللا نم رهظ يأ) هلل رهظف

 يف يور ام كلذ لثمو سانلا هبسحي ناك ام فالح ىلعرمأ (زمامم

 لاق رفعج نب يلع ىور دقف يركسعلا ىلع نب نسحلادمحم يبأ قح
 هنبا يفوت ال مالسلا هيلع (يداهلا مامالا يأ ) نسحلاابأ ًارضاح تنك

 كيف ثدحأ دقف ًاركش هلل ثدحأ ينب اي» :نسحلل لاقف دمحم

 («أرمأ
 تدّهم دق دمحم ةافو نأ ةملکلا هذه نم يداحلا مامالا ينعي و

 نييعت يف فالتخالا لصح ابر ًاّيح هوخأ ناكول ذإ هتمامال قيرطلا
 هيخأ توم دعب رمألا هل بسا نكلو يداهلا مامالادعب مامالا

 .ركشلاب هرمأي كلذ لجألو ةلداحم الو بغشالب
 يه يداهادعب ةمامالا نا نورّوصتي اوناك ساتلا نا ىلع لدی و

 ىلع تلخد :لاقراطعلاورمع نب يلع هاور ام دمحم هدلو يف

 يأ)وه هنأ نظأ انأ و ءايحالا يف رفعجوبأ هنباو يركسعلا نسحلا أ
 ؟ كدلو نم ٌصخأ نم كادف تلعج :تلقف(هدعب نم فلخلاوه هنا

 .(۷)«يرمآ مکیلا جرخي تح (يدلو نم يأ) ًادحأ اوضخت ال :لاَقف
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 نسلا ىكبف :ثيدحلا ينو نو ؛ ثیدحا هجا باتك ۳۲۹ص ١ج يناكلا (۱)

 لو هلل انو انيلع همعن مامت رکش هاو نيملاعلا بر هللدمحلا :لاقو عجرتساو (يركسعلا)

 .نومجار هيلإ

 و «يدام ا هيبأ ةايح يف یفوتلا دمحم ديسلاوه رفعج يأ نم هدارمو ردصملا سفن (۲)
 هنا نظا انأو» ةلمجوه ةياورلا يف دهاشلاو اح هنوك لاح يأ ءايحالايف ةظفل نم دصقب

 خيشلا هلقثو مالسلا هيلع يداها دعب مامالا هنا سانلا روصت نع ةيكاجلا «هدعب نم فلخل

 ملعم و 4۷۳ ص ۲۹۰ ماع قوتملا تاجردلا رئاصب بحاص رافصلا نسحلا نب دمحم ربكأل
 چه



 ةنسلاو باتکلا هوض ف ءادبلا

 رشاعلا لاوسلا
 دعو نینمولاریمآ مامالا نا قمحلا نیورمع نع يشاتعلا یور

 ذئدنعف «قّمحتی مل ءاخرلا نكلو نيعبسلا ةنس يف ءالبلا دعب ءاخرلاب

 ةنس دعب ءاخرلاب مالسلا هيلع مامالا ربخأ فيك : وهو لاؤسلا اذه حرطي
 . هيضمو لب تقولا كلذ يف هققحت مدع عم نيعبسلا

 :باوجلاو
 اهَمهآ نمو ققحتت مل طورشب ًاطورشم ناك رابخالااذه َناوه

 مکتلاو مییلع ظافحاو هججح رصن و ةمامالا مئادو ىلع َةَمالا طظفع

 ققحتي مو ءادبلا هيف عقو طرشلااذهب ةعيشلا مقت مل الف هارارسآ ىلع
 .نیعبسلادعب ءاخرلا

 نع هباوج يف (مالسلا هیلع) رقابلا رفعج يبأ لوق رظنب كلذ ىلإ و
 ًايلع نا :رفعج يبأل تلق :لاق ثيح يلاغلا ةزمح ۳ لاوس

 اخر نيعبسلادعب و ءءالب نيعبسلا ىلإ :لوقب ناك (مالسلا هيلع)
 اي :(مالسلا هيلع)رقابلا لاقف .ًءاخر اوري و «نیعبسلا» تضم دقف

 (ةدشلا دعب ءاخرلا يأ) رمألااذه تقو دق ناك نان تباث

 لهأ ىلع لجوزع هللا بضغ دتشا نيسحلا ليف ايلف «نیعبسلا يف
 , ,ثيدحلا متعذأف مک انث دحف ةنس ةأم و نيعبرأ ىلإ هّرخأف ضرألا

 :(لاق ث) ءأتقو اندنع كلذل لعجي ملو هللا هرخأف رتسلا عانق تفشک

 ٤ ىلإ ۱۳۰ص هتبييبغ يف يسوها خيشلاو ۰۳۱۵-۳۱۲ ص هداشرا يف دیفلا خيشلا مالا

 .ةئيدحلاو ةميدقلا رداصملا نم كلذ



 )0۳۱ سرا «باکلا نو تي ءا ام ةلاوخنت»
 فاطلا ةمئاخ

 ءادبلا اهيف مقو يتلا ثداوحلا نا ثحبلااذه ةمتاخ يف لوقنو

 :نيمسف ىلع

 ىتح اهققحت لبق يصولاوأ ينلا اهيريخأ ىتلا ثداوحلا :لوألا

 ةعيرشلا يفوأ ةقباسلا ماوقألاو عئارشلا يف ءاوس ءادبلا اهيف عقو
 .ةّيمالسالا

 نكي و هيف ءادبلا عوقو دعب يصولاوأ يبنلا هب ربخآ ام :يناثلا

 .ءادبلا عوقو لبق هب اینم ربخ يأ كانه
 :ةيلاتلا دراوملا نع ةرابع وهف لوألا مسقلا ۳

 قمح مدعو هدلو حبذب (مالسلا هیلع) مهاربإ ينلارابخإ ١

 . حبذلا

 هموق نع هتبيغب هموق (مالسلا هيل ع) ملکلا ىسوم رابخإ - ۲
 .نيعبرأ ىلإ كلذ ديدمتو ,ةنس نئالث

 قّقحت مدعو ةاصعلا هموق كالهب (مالسلا هيلع) سنوي رابخإ
 . كالحلا

 و مای ةعبس دعب هدنع سلاجلا تاشلا تومب دوادرابخإ - ؛
 .هرمع ديدمت

 .هيف ةدايزلا توبث و دواد رمعب مدآ رابخإ  ه

 .31و 1۰ ثيدحلا ۱۱ص ٤ج ناوتألاراب (۱)



 ةنسلاو بااتکلا عوض ق ءادبلا سس سمس س سس ۸

 ىلإ هديدمتو نتعم موي ىلإ كلم تومب ءايبنألا نم ىن رابخا - 5
 . .ةنس رشع ةعبرأ

 قمت مدعو سورعلا كالهب (مالسلا هیلع) حیسلا رابخ| ۷
 . كالملا

 يدوهلا توم (هلآو هيلع هللا ىلص) مركألا يبلا رابخإ ۸

 .هکاله قمح مدعو

 دعب ءاخرلا لوصح نم (مالسلا هیلع) نينمؤملاريمأ هب ربخأام - ٩

 . كلذ ققحتي لو نيعبسلا ةنس

 ءءادبلا اهیف عقو ّمث يلولاوأ ينلا اهب بخآ ىتلا دراولا يه هذه

 ةئسلا يف رخآلا اهضعب و زيزعلا باتكلا يف دراوملا هذه 9 ءاح دقو

 لک ىلع هّيليصفتلا ةبوجألاو ءاهيف ىلكلا باوجلا تفرع دقو ,ةرهطلا
 .اهنم ةدحاو

 ءادبلا عوقو دعب يصولاوأ ينلا هب ربخأ اموهف:يناثلا مسقلا امأ و

 يف (مالسلا هيلع) قداصلا نع دروام نه تفرع ام لثم كلذ و هيف

 نأش يف (مالسلا هيلع) يداها مامالا نع درو امو ,مظاکلا هنبا قح

 .يركسعلا نسحلا هدلو

 حصي اذه دعبفأ تابث الا لاحم يف ءادبلا هيف عقو ام لجوه اذه

 لوقلا اوعضو ةضفارلا ةمئأ ناب :لوقي نأ ملعي الام ملكتي نا قّدْشتل
 ال من ةكوش و رمأ ممل نوكيس هنا :اولاق اذاف ؟ مهتعيشل ءادبلاب

 ()لضحا يفامك «ىللاعت هللادب» :اولاق اوربخأ ام ىلع رمألا نوكي

 .4۲۱ص ريرج نب ناميلس نع ًالقن يزارلا مامالل:لّصحما (۱)



 ۱۹ فاطلا ةمناخ

 من ةعيشلا ةمثأ اهب ربخأ ةريثك تارابخا دوجو نم اوع3ا ام نيأ و
 نآرقلا يف تدرو رابخالا هذه رثكأ نا نيحيف ءءادبلا اجف لصح

 و هورشفی نأ هب نيدقتعملا نيملسملا ةفاك ىلع بجي اًمموهو مرکلا

 دقو «نيقباسلا لسرلاو ءايبنألا ىلإ عجري رخآلا اهضعب و ,هوجلاعي
 الإ قبي الف «مهصصق رئاس نأش اهنأشو ءءايبنألا صصق ين درو

 نيعبسلا ةنس دعب ءاخرلاب (مالسلا هيلع) يلع رابخا :وه دحاو دروم

 هطورش قم مدع لجأل هيف «ءادبلا» لوصحل هضم دعب قّمحتي مو

 .هيلإ انرشأ امك
 ةمألارابخا دوجو نم ناميلسو يزارلا ءاعّدا نم اذه نيأف

 مهتارابخا قّقحت مدع اوررتب كلذب و ءادبلا اهيف عقو ةريثك ثداوحب
 ةمئأ يمر يف هيلإ دانتسالل دحاو دروم حلصي لهفأ مهتعيشل ةريثكلا

 ام ققحت مدع ريربتل ءادبلا ةديقع اوقلتخا مهنأو ةمهتلا هذهب ةّيمامالا

 اهرثكأ ىري ءادبلا تاياور ىلإ رظني نم نأ لاحلاو .هب نوربخي
 موهفم نييبت ىلإ ارظان و «توبشلا لاج يف ءادبلا ةلأسم ىلإ ًاعجار
 لمعلا ربیغتب ريصملا ليوحتو ردقلا رييغت ناكمإ هيف يذلا ءادبلا

 ظحالي اك حلاصلا لمعلا ىلإ حلاطلا لمعلا نم لّحتلاو « كولسلاو
 و۱۱۳ و ۱۲ و۱۱ و ٩و۷ و ۵ و ۳ و «۲ مقر ثيدحلا نم كلذ

 ناك ام ىلع أدر تناك ةديقعلا هذه نا و كلذ ريغ ىلإ و ٩

 ةردق وأ هتردق مدعو رمألا نم هللا غارف نم ةتردقلاو دوهلا هدقتعي

 و ٩ ةياور يف هارن ام لثم رّدقم لا ليدبت و ريدقتلا رييغت ىلع ناسنالا

 ىلع ةرلا ماقم يف تءاج ةديقعلا لأب تحرص يتلا اههریغ و ۷

 .نأش لكن ع هلازتعا و رمألا نعهناحبس هغارفب نلئاقلا دوهلا ةديقع



 ةنسلاو باتکلا هو ىف ءاديلآ سس مسسِيف سس بسسس 1٠6

 ةمنأ هتحص ىلع تريصأ يذلا «ءادبلا» َنأوه مالكلا ةكلذفو
 عيماجملا يف هتاياورو هثيداحأ تءاحو ءاهؤاملعو ةّيمامالا ةعيشلا

 ريصملا رييغت ناكمإ ىنعأ «توبثلا لاحم يف ءادبلاوه انإ ةّيثيدحلا

 .اهحلاطو لامعألا حلاصب

 دقف «هيف ءادبلا لوصح لجأل هقمحت مدع مث رمأب رابخالا اقآ و
 هنا نعو يدوهلا كالېب رابخالاوهو دحاو دروم يف يبنلا نع تردص
 مو ,نيعبسلا هنس دعب ءاخرلا نع رابخ الاوهو دخلو دروم يف ةعيشلا

 و هديسجت و «توبثلا لاح يف ءادبلاب ةديقعلا ديكأتل الإ كلذ نكي
 كلذ سيلو «لاعفألاو لامعألاب رّدقم ا رتغتي فيك اوريل همیسجت
 .هلیلق وأ ريظنلا يدع وه لب «ربظنلاريثك

 رثاتسا هناحبس هللا نا تاياورلا نم رهاظلا نا :لوقن ماتخلا ق و

 ام تفرع دقو «هيف عقی ال اع ءادبلا امف عقب يتلا دراولا زييمت هسفنل

 ةفوقوم روما رومالا نمو» :لاق ثيح ليضفلا نع يشاّتعلا هاور

 و ءاشي ام اهنماوح يو ءاشي ام اهنم رخوي و ءاشي ام اهنم ملقب هللادنع
 .«ةفوقوملا ينعي ادحا كلذ ىلع ماي م ءاشي ام اهنم تبغي

 نوزخم هدنع ملعو» :هلوق راسي نب ليضفلا نع ىفاكلا يف یور و
 .«ءاشي ام تبثي و ءاشي ام هنم رخوي و ءاشي ام هنم مڌقي

 نونكم ملع :نيملع هلل نا» :هللادبع يبا نع ريصبوبأ یورو

 و هتكئالم هملع ملعو ,ءادبلا نوكي كلذ نموه الإ هملعي ال نوزخم
 (۱)«هملعن نحنف هءايبنأ و هلسر

 هانیور ام هنم بیرقو ۲۷ ثيدحلا ۱۱۰ - ۱۰۹ص ءادبلا باب جوراونألاراحب (۱)

 .قاكلا نع



 ۱۱ فاطلا ةمتاخ

 هللادبع يبأ نع هثدح نمع ًالسرم ةمهج یی نب مهج یورو
 هيلع هللا ىلص) ًادمحم ربخآ لجوزع هللا ْنا» :لاق (مالسلا هیلع)

 و ءايندلا ءاضقنا ىلإ نوکی امو ءايندلا تناك ذنم ناك ام (هلاو

 .مرماوس ام يف هيلع ىنثتسا و كلذ نم موتحن اب هربخأ
 هنا (مالسلا هيلع) نيسمؤملاريمأ نع ضافتسا ام كلذ دّيؤي و

 امب و نوكي امب و ناك امب مكتربخأل هللا باتك يف ةيآ الول :لاق
 تبثيو ءاشي ام هللااوحمي» ةيآلا هذه يهو ةمايقلا موي ىلإ نئاک وه

 .()«باتکلا ما هدنعو

 .دراولا هذه ملعب رثأتسا هناحبس هنأ وه ةياورلا هذه رهاظ و

 رخآ لكشب ريخألا ربخلا اذه مهلظ ماد ةلجألا ضعب رشف دق معن
 ىلع ًاتبموبخأتلاو ميدقتلا ىلع اًيئبم ماعلا ماظن ناك امل هتأوهو

 رابخالا نع يصولا عنتما ءاهحلاط و لامعألا حلاصب تارذقلاربیغت

 جئاتنلاب رابخالا َنأل ,رمألا ةياهن يف ملاعلا يف عقي الامو عقي ام لكب

 جئاتنلا ىلع عالطالا نال ,ملاعلااذه هيلع ينب يذلا ماظنلا فلاخي

 .ةبانالاو ةبوتلاو ,ةقدصلاو ّريلاب مايقلا نع سانلاّدصي

 .ًاريخ انروما ةبقاع لعحو لامعألا نسحب رييغتلل ىلاعت هللا انققو

 ۱4۰۵ مّركملا لاوش رخآ

 يداهارفعج

 اإ
, 

 .4 ثيدحلا ٩۷ ص یادبلا باي (ج «راحبلا (۲)



 ۳ 3 اه و RSTA ةميشلادنع ءادبلا :لوالا لصفلا
 6 ی مو ۲ ست ولم م اور نم لممثل ةيماهإلا ةعيشلا دنع ءادبلا

 ا ا و مخل ا ا ا 1ظظش 95 یوعمال ىظفل ءادبلا ف عازنلا

 CU alos ا ل هل تک ءادبلا ظفل رفت ف

 ۱1 ۳ ین م لا ا ا و و ا ی ةعيشلا ءالع راظنا لقن ف

 VAs Teas e . زاجاب نائيلم ةنسلاو باتكلا

 ۱۸۲ یقه قد هم خش ماه و لو ممم ام ee دوهلا ةمعزم لاطبا و خسنلا ناكما ف

 O evene ees Sis هلاعفاو هتبشم ىلع اک اح سیل ردقلا نا ىف

 با AERA فادالا لمعلا رث اتو ةينآرفلا تابآلا

 تا SDR ESSE رصلا ف ىاسنالا لمعلا راتو ةنسلا لها تاب ورم
 ار REA ... رصلا ریخت ىف ةحلاطلا لامعالا رث ات
 VY ae 2 Ra TSS} وصل د م لا ايلعلا فراعملا نم ءادیلا

 0 ءاعدلا رث أت لوح تالاگشا

 1 ای نادت وسمو هك اه هادبلاب داقتعالل ةءاتبلا راثآلا

 1 ةنسلاو باتکلا ءوض ىف ءادبلا ةقيقح

 ين وا SSE ءادبلا لاجي ىف ةيمامالا ءالع صوصن

 BA eet 22 Aa اق .٠ VOR e ثحبلا ةكلذف

 Viera oR 2230000 ءادبلا نم هفقوع ىف ةرهز ىبأ عم

 ا ا .. ملعلا ىف رييغتلا مزالب ال ريدقتلا ىف رييعتلا
 4 و east n نلجألا نازو نيريدقتلا نازو

 XA ۰ ۰ OE eee 000 ةدارالا میفت مزلتسي ال ريدقتلا ریخت

 VS دعاسات ORES عيرشتلا ىف خسنلا ةلوفم نم ءادبلا
 Veena oes ..... تابالا لاجم ف ءادبلا

 Aas Î ESS ةّيبيغلا تارايخالا هذه ىف لاح لا نببت

 ۵ نیم ونثر يقر ورث موم و و و ۰۰۰ اهتیوجا و ةلئسا

 هاو 0 0 1  زز AER دات .. فاطلا ةمناخ

۱۱۲ 


