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  التجديد يف دراسة علم الشرية النبوية يف ضوء الشنن اإلهلية

 معامل ومرتكزات

 رشيد ُكُهوس .د

 مقدمة

ع٢ً اينِّٓٔ   اذتُذ هلل سب ايعاملني، خايل ارت٥٬ل أمجعني، ٚايـ٠٬ ٚايظ٬ّ
ٌل ايٓنٛسل رنني ا٭سم ٚايظنُا٤،         ٚلؿلن ا٭صٖش، ٚاذتبَٝب ا٭عظِ، ٚائظنٔش ا٭ْنٛس، اينزٟ 
ٚجعً٘ اهلٗل ََْشآ٠ٖ سمحَتَ٘ اييت ٌٜٓٗ َٓٗا ا٭ٚيٝا٤ُ ٚا٭ْبٝا٤، ؿ٠ٙ٬ َنا اْتٗنْ  َّٞينا رلنذلٖأْ ،     

ًُا نثرًياٚؿخب٘ ٚع٢ً آَيَ٘  ِْ تظًٝ  أَا رعذ؛ .ٚطلِّ

ؾتعترب ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ايعٕش٠ جتظٝذا حٝنا يكنِٝ االطن٬ّ ٚايؿلن١ًٝ، َٚـنذسا      
َُٗا يًؿهش االط٬َٞ، ٚعا٬َ س٥ٝظا يف ؿٝاغ١ أخ٬م اجملتُع ٚقُٝن٘ ٚتـنٛسات٘،   
ٚتؿظريا تٕبٝكٝا يًكشإٓ ايهشِٜ، ٚأمنٛرجا راسصا يًخٝا٠ االط١َٝ٬، َٚث٬ عتتنز٣ يف  

 تعا،ى، َٚؿتا  ؾِٗ ايؼنشٜع١ االطن١َٝ٬ عكٝنذ٠    حتشٜش االْظإ َٔ ايعبٛد١ٜ يػري اهلل
 ٚطٝاط١ ٚتشر١ٝ ٚجٗادا ٚدع٠ٛ ٚدٚي١ ٚأ١َ ٚؾهشا ٚثكاؾ١.  

ٚايظري٠ ايٓب١ٜٛ يٝظن  زتنشد أحنذاا غنارش٠ أٚ ٚقنا٥ع َلن ، َّٚمننا ٖنٞ         
ايزٟ اؿنٕؿاٙ اهلل َنٔ رشٜتن٘ ٚجعًن٘ حجن١       تظجٌٝ دقٝل ذتٝا٠ طٝذْا سطٍٛ اهلل 

ٝا١َ، ؾل٬ عُا تضخش ر٘ َنٔ تٕبٝكنا  حٝن١ ٚأَثًن١     ع٢ً ايٓاغ مجٝعا َّ،ى ّٜٛ ايك
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .جاَع١ ايكشٜٚني، املػشب 
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 ٚاقع١ٝ يكلاٜا تتعًل رشعا١ٜ َكاؿذ ايؼشٜع١ َٕٚايبٗا ٚاذتهِ ايتؼشٜع١ٝ.  

َّٕٚ أِٖ َا َٝض ايظري٠ ايٓب١ٜٛ أْٗا حتهُٗنا َكناٜٝع غنري رؼنش١ٜ، ؾنايٛحٞ      
 َـذسٖا، ٚاهلل ايزٟ ٜٛحٞ رٗا، ؾٗٞ خاكع١ ملٕٓل ايٛحٞ االهلٞ ايظُاٟٚ.

أحذ َا حظٝ  ر٘ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ َٔ ايتٛثٝنل ا٭دا٥نٞ ٚايهتنارٞ، يف     ٫ٚ ٜٓهش
أقـ٢ دسج١ َٔ ايتٛثٝل ٚايلبط، ٜٚعتنرب ايكنشإٓ ايهنشِٜ ٚايظن١ٓ ايٓبٜٛن١ َنٔ أٖنِ        
َـننادس ايظننري٠ ايعٕننش٠، ؾلنن٬ عُننا جننا٤ يف ايهتننب ايننيت تؿننشد  رايتنن يٝـ ؾٝٗننا 

 مب٪يؿا  َظتك١ً، أٚ كُٔ أرٛاب َـٓؿاتٗا.

ػذ اذتاج١ يف نٌ ؾرت٠ َنٔ ؾنرتا  ايتناسٜىل َّ،ى َّعناد٠ قنشا٠٤      َّٕٚ ا٭١َ يف أ
ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٚدساطتٗا يتـخذ َظاسٖا ٚطًٛنٗا ٚتظري ع٢ً َٓٗاج َظتكِٝ، حتن٢  
جتظننذ قننِٝ االطنن٬ّ رـننذم، ٚحتنن٢ تننتاًف َننٔ سركنن١ ا٫طننتهباس ٚا٫طننتذَاس   

 ٚا٫طتعباد ٚايتبع١ٝ، يتهٕٛ َٔ جذٜذ خري أ١َ أخشج  يًٓاغ.

 حاج١ َّ،ى ايتجذٜذ يف دساط١ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ مبا عتكل َكاؿنذٖا  نُا أْٗا يف
ٚحهُٗا، يف ْؼش ارتري ٚايؿل١ًٝ، ٚاهلذ٣ ٚاالؿ٬ ، ٚمبا ٜعٛد ع٢ً ا٭َن١ رنايٓؿع   

 ايعظِٝ ٚارتري ايعُِٝ يف َظريتٗا ايعُشا١ْٝ يف اذتاكش ٚاملظتكبٌ.

أُٖٝتٗنا يف اذتٝنا٠   َّٕٚ ايش١ٜ٩ ايظ١ٝٓٓ ايؼُٛي١ٝ املتها١ًَ تعٝذ يًظري٠ ايٓب١ٜٛ 
ٚايشقٞ رايؿشد ٚاجملتُع ٚا٭١َ ٚايذٚي١، يهٕٛ ٖزٙ ايظري٠ ارتاينذ٠ ايظناح١ ايؿعًٝن١    
اييت متثً  ؾٝٗا حكا٥ل ايكشإٓ ٚايظ١ٓ يف أرعادٖا ايرترٜٛن١ ٚايتعًُٝٝن١ ٚا٫جتُاعٝن١    

 ٚايظٝاط١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ ٚايعُشا١ْٝ.

يًظنري٠ ايٓبٜٛن١ يف اذتٝنا٠،    ٚيكذ أدسى َٔ طنبكٓا راالانإ املهاْن١ ايظناَك١     
ٚا٫طتؿاد٠ َٔ دسٚطٗا ٚعربٖا ٚطٓٓٗا، ؾ٬صَٖٛا تعًُٝا ٚتعًُنا، ٚتٕبٝكنا ٚعُن٬،    

 َٚٓٗاجا يف اذتٝا٠.

   ٔ ّٞ رٔ اذتظنني صٜنٔ ايعارنذٜ ٍُ عً نِٓنا ْعًِّنِ َػناصٟ    =: -سمحُٗنا اهلل - ٜكٛ
. ٚنإ َّمساعٌٝ رٔ ستُنذ رنٔ طنعذ    (1)+نُا ْعِِّ ايّظٛس٠ٖ َٔ ايكشإٓ سطٍٛ اهلل 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
، 3ايبذاٜن١ ٚايٓٗاٜن١، َّمساعٝنٌ رنٔ عُنش ايذَؼنكٞ ايكشػنٞ، َهتبن١ داس املعناسف، رنريٚ ،             -1

= 
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ٖنزٙ  =ٜٚعنٍذٖا عًنِٝٗ، ٜٚكنٍٛ:     رٔ أرٞ ٚٛقاق عتؿِّظ أرٓا٤ٙ َػناصٟ سطنٍٛ اهلل   
ٛا رنشلٖا  .  (2)+َآثُش آرا٥هِ ؾ٬ تلٝٔع

َّٕٚ ا٭١َ احملُذ١ٜ ايّٝٛ يف أَع اذتاج١ َّ،ى دساط١ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ 
يرتتؿع َّ،ى َهإ ايظٝاد٠  ٚا٫عتضاص رٗا، ٚا٭خز مبا ؾٝٗا َٔ طٓٔ اهلل املٕشد٠؛

ٌُِ َظ٦ٛي١ٝ تبًٝؼ سطاي١ االط٬ّ ٚأخ٬ق٘ ٚتعايُٝ٘ ٚخـاي٘ َّ،ى  ٚايكٝاد٠، ٚتتخ
١َِ أخشج   ـٔشا  املظتكِٝ، ٚتهٕٛ خري أ ايبؼش١ٜ مجعا٤، يٝعٛد نٌ ايٓاغ َّ،ى اي

نُا قاٍ سب ايعض٠ جٌ ٚع٬:  -ٚطٓٔ اهلل ؾٝٗا يف متثٌ طري٠ ْبٝٗا -يًٓاغ 

ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
 د.111: آٍ عُشإر

ؾٌٗ يف ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٚا٭ٜاّ احملُذ١ٜ ارتايذ٠ س١ٜ٩ َعشؾٝن١ طن١ٝٓٓ َشنضٜن١    
ن١ًٝ َٚتها١ًَ يتؿظري حشن١ ايتناسٜىل ٚؾاعًٝن١ االْظنإ ؾٝن٘ ٚايتخن٫ٛ  اذتلناس١ٜ       
ايذا٥ب١؟ ٌٖٚ إٓ ا٭ٕٚا إٔ ْتعاٌَ َع ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ايعٕش٠ رنٛعٞ ٚمبٓٗجٝن١ دقٝكن١    

ٗنا َّ،ى ايكُن١؟ َتن٢ تظنتعٝذ ايظنري٠ ايٓبٜٛن١       تؿٝذ ا٭١َ ٚتهؼـ عٓٗنا ايػُن١ ٚتشؾع  
َُٗتٗا ٚٚظٝؿتٗنا يف ؿنٓاع١ ايكاعنذ٠ ايـنًب١ ٚا٭مننٛرج ايؿشٜنذ ايـناة يًٓٗلن١         
َٚٛاؿ١ً دٚس ايشٜاد٠ ع٢ً طا٥ش املظتٜٛا ؟ َت٢ تـخذ ا٭١َ ع٬قتٗا رظنري٠ ْبٝٗنا   

   ٚرٓنا٤   ٚتذسى رـذم أْٗا أطاغ ايعٝؼ١ اهل١ٝٓ ٚايظعاد٠ ارتايذ٠ ٚايتُٓٝن١ ايبؼنش١ٜ
 االْظإ ٚايعُشإ؟

 ٖزا َا طٝجٝب عٓ٘ ٖزا ايبخث َٔ خ٬ٍ املباحث اٯت١ٝ:
 يشرا١ْٝ ٚممٝضاتٗا ٚأثش َشاعاتٗا.: تعشٜـ ايظٓٔ ااملبخث ا٭ٍٚ
 ـ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ َٚكاؿذ دساطتٗا.: تعشٜاملبخث ايثاْٞ
 : َٓاظري دساط١ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ.املبخث ايثايث
 اج ايظٓين يذساط١ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ.ٓٗ: َعامل املاملبخث ايشارع

 : أثش ايكشا٠٤ تٕبٝكا  ع١ًُٝ يًظٓٔ ايشرا١ْٝ يف ايظري٠ ايٓب١ٜٛ.املبخث ارتاَع
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

= 
0981ّ 3/424. 

ٚآداب ايظاَع، ارتٕٝنب ايبػنذادٟ، حتكٝنل: ستُنٛد ايٕخنإ، َهتبن١       ادتاَع ٭خ٬م ايشاٟٚ  -2
 .2/095 .ه 0413، 0املعاسف، ايشٜام،  
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ٚاهلل أط ٍ ايتٛؾٝل ٚايظذاد ٚايشػاد ؾٗٛ اهلادٟ َّ،ى طنٛا٤ ايظنبٌٝ ٚاذتُنذ هلل    
 سب ايعاملني.

 املبخث األول: تعريف السنن اإلهلية وأهنيتها ومقاصد دراستها

 تعريف السنن الربانية .1
 . لفظة السنة يف اللغةأ

يًذ٫ي١ ع٢ً ايٕشٜك١ ٚايظنري٠ ٚاينٓٗو ٚغنري رينو َنٔ       (ط١ٓ)تظتعٌُ يؿظ١ 
املعاْٞ، ٚقذ رنش ؿاحب شتتناس ايـنخا  إٔ ايظن١ٓ ٖنٞ ايظنري٠ ٚإٔ ايظنٓٔ ٖنٛ        

ٚيف  .(3)ايٕشٜك١، َٚٓ٘ ٜكاٍ اطتكاّ ؾ٬ٕ ع٢ً طٓٔ ٚاحذ، ٜٚكاٍ اَن  عًن٢ طنٓتو   
ِٔ ايًٞ٘ ُط١ِٙٓ ٖأٟ رلِٝٔ طشٜكٙا قٛاٙايظإ ايعشب:  ايّظن١ِٓ ايظنري٠ حظن١ٓ ناْن  ٖأٚ     ٚ ... طل

 قاٍ خايذ ارٔ ُعْتب١ اهلزيٞ:   ،قبٝخ١

ْٔ َنٔ َطنري٠ُ ٖأْن ل َطنْشتلٗا      ؾ٬ تلْجضلعل

 

ٍُ ساٝم ُطننن١ِٙٓ َنننٔ ٜلَظنننرُيٖا    ِٚ  ؾنننٖ 

ْٚلٗن٢   يف ايؼشع ؾٜإمنا ٜشاد رٗا َا ٖأَلشل ر٘ اينِّّٓ   (ايظ١ٓ)يؿظ١ َّٚرا ٗأ٘طًَٖك   
ْٚلذلب َّيٝ٘ ق٫ٙٛ ٚؾع٬ٙ مما مل ٜلْٕٓل ر٘ ايهتاُب  (4)عٓ٘ 

ٚا٭ؿنٌ ؾٝٗنا ايٕشٜكن١ ٚايظنري٠، َٚٓن٘      =ٚقاٍ ايؿريٚصآرادٟ يف َع٢ٓ ايظن١ٓ:  
طشٜكتن٘   أٟ طشٜكن١ حظن١ٓ، ٚطن١ٓ اينِّٓ      (5)+َٔ طٔ ط١ٓ حظ١ٓ= قٍٛ ايِّٓ 

 .(6)+اييت نإ ٜتخشاٖا

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ٜٛطنـ ايؼنٝىل   حتكٝنل:  اينشاصٟ،   صٜٔ ايذٜٔ أرٛ عبذ اهلل ستُذ رنٔ أرنٞ رهنش   شتتاس ايـخا ،  -3

 .0/055 ،0999ّ-ٖن 0421 :5ا،  ؿٝذ ،ايذاس ايُٓٛرج١ٝ، رريٚ  ،يعـش١ٜاملهتب١ ا، ستُذ
 ،ٖنن 0404: 3،  رنريٚ   ،داس ؿنادس  ارنٔ َٓظنٛس،  أرٛ ايؿلٌ ستُذ رٔ املهشّ  ،يظإ ايعشب -4

03/225. 
ؿخٝذ َظًِ، نتاب ايضنا٠، راب اذتث عًن٢ ايـنذق١ ٚينٛ رؼنل أنش٠ أٚ نًُن١ طٝبن١ ٚأْٗنا          -5

، ٚنتاب ايعًِ، راب َٔ طٔ ط١ٓ حظ١ٓ أٚ ط١٦ٝ، َٚٔ دعنا َّ،ى  69حجاب َٔ ايٓاس، اذتذٜث 
 .05ٖذ٣ أٚ ك٬ي١، اذتذٜث 

 زتنذ اينذٜٔ أرنٛ طناٖش ستُنذ رنٔ ٜعكنٛب        ،َٔ يٕا٥ـ ايهتاب ايعضٜنض  رـا٥ش رٟٚ ايتُٝٝض -6
دتٓن١ َّحٝنا٤    ،اجملًنع ا٭عًن٢ يًؼن٦ٕٛ االطن١َٝ٬    ، : ستُذ عًٞ ايٓجناس حتكٝلايؿريٚصآرادٟ، 

= 
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ًَٚاف ٖزٙ ايتعشٜؿا  ايًػٜٛن١ إٔ ايظن١ٓ ٖنٞ: ايٕشٜكن١ ٚارتٕن١ ٚايظنري٠       
 ٚايٓٗو ٚايٕشٜك١ املتبع١.

 . السنن اإلهلية اصطالحاب

ايٓٛاَٝع اييت حتهنِ  =: سمح٘ اهلل ايظٓٔ االهل١ٝ أْٗا ٜعشف ايؼٗٝذ طٝذ قٕب
ٚقع َٓٗنا يف املاكنٞ ٜكنع يف اذتاكنش     حٝا٠ ايبؼش ٚؾل َؼ١٦ٝ اهلل ايًٕٝك١، ٚإٔ َا 

 .  (7)+َّرا أؿبخ  حاٍ اذتاكشٜٔ َثٌ حاٍ ايظاركني

ايكٛاْني اييت ٜظنري ٚؾكٗنا   َٔ زتُٛع١ = ٜٚعشؾٗا ا٭طتار ستُذ ٖٝؼٛس أْٗا:
ايٛجٛد نً٘ ٚتتخشى مبكتلاٖا اذتٝا٠، ٚحتهِ جض٥ٝاتٗا َٚؿشداتٗا ؾن٬ ٜؼنز عٓٗنا    

ٚهلا قإْٛ ٚط١ٓ ؾهٌ ايها٥ٓا  اذتٝن١ َنٔ   شتًٛم َٚا يف ايهٕٛ رس٠ أٚ حشن١ ٫َّ 
. ٫َّ ٚي٘ قإْٛ، َٚا َنٔ نٛننب أٚ صتنِ ٫َّ ٚين٘ قنإْٛ ٫      .. َّْظإ ٚحٕٝٛا ْٚبا 

َٚا َٔ حشن١ ْؿظ١ٝ أٚ اجتُاعٝن١ أٚ ْكًن١ حلناس١ٜ ٫َّ     ،َّسادٟ ٫ٚ راتٞ ٜظري ٚؾك٘
د٠ َٔ ننٌ  ٚهلا قإْٛ أٜلٙا ٜتج٢ً يف ا٭طباب ٚايعٛاٌَ امل٪د١ٜ َّيٝٗا، ٚطًب  االسا

ايها٥ٓا  املاًٛق١ ٫َّ االْظإ، ٚيزيو نإ ٖٛ ٚحذٙ املٕاينب رايبخنث عنٔ ٖنزٙ     
ايظٓٔ َٚعشؾتٗا يف اذتٝا٠ املبثٛث١ ؾٝٗا مبثار١ ا٭طشاس ٚا٭يػناص ي٬كن٬ٕع ر عُناس    

 .  (8)+ا٭سم ٚأعبا٤ ا٫طتا٬ف

ّ ايكٛاْني اينيت أقناّ اهلل عًٝٗنا ْظنا    = ٖٜٞٚعشؾٗا ايع١َ٬ ٜٛطـ ايكشكاٟٚ: 
ايهٕٛ ْٚظاّ اجملتُع، ٖٚٞ طٓٔ ٚقٛاْني هلا ؿؿ١ ايعُنّٛ ٚايؼنٍُٛ، نُنا إٔ هلنا     

 .  (9)+ؿؿ١ ايثبا  ٚايذٚاّ

عباس٠ عٔ ايعٗٛد اييت عٗنذ اهلل  =ٜٚعشؾٗا ايؼٝىل ستُذ رٔ َعُش جارشٟ أْٗا: 
   ٓٞ رٗا َّ،ى نٌ ػ٤ٞ يف ٖزا ايٛجٛد؛ يٝٓذسج ايهٌ يف اْظجاّ ٥ٚٚاّ، ٚاهلل تعنا،ى َٚؾن

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
= 

 .3/267، ايكاٖش٠ايرتاا االط٬َٞ، 
 .0/481َـش، ، يف ظ٬ٍ ايكشإٓ، طٝذ قٕب، داس ايؼشٚم -7
طٓٔ ايكشإٓ يف قٝاّ اذتلاسا  ٚطكٛطٗا، ستُذ ٖٝؼٛس، املعٗذ ايعناملٞ يًؿهنش االطن٬َٞ،     -8

 .27ّ، ق 0996-ٖن0407، 0ايكاٖش٠،   طًظ١ً ايشطا٥ٌ ادتاَع١ٝ،
 -نٖن 0406: ايكناٖش٠، َهتبن١ ٖٚبن١،      ايعكٌ ٚايعًِ يف ايكشإٓ ايهشِٜ، ٜٛطنـ ايكشكناٟٚ،   -9

 .279ّ، ق 0996
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   .(10)+ٚسحِٝ َّرا تِٛعذَّرا ٚعذ، 

ٛدٙ اذتك١، ٚنًُات٘ ايتاَنا ، اينيت   ٚعأقذاس اهلل ٚعٗٛدٙ ايثارت١ ٚ=ٖٚٞ نزيو 
٫ تبذٌٜ هلا ٫ٚ حتٌٜٛ ٜعرتٜٗا ٫ٚ تػٝري ٜؼًُٗا، ٫ حتنارٞ أحنذا َ٪َٓنا ننإ أّ     

   .(11)+ناؾشا

ايٕشٜكن١ املتبعن١ يف َعاًَن١ اهلل تعنا،ى     ٚخ٬ؿ١ ايكٍٛ: ايظنٓٔ االهلٝن١ ٖنٞ:    
ٚايٓظناّ اينزٟ أقناّ عًٝن٘ ايهنٕٛ       ،-رٓا٤ ع٢ً طًٛنِٗ ٚتـشؾاتِٗ ٚأؾعاهلِ- يًبؼش

ٞ ٚاذتٝا٠، ٚايكٛاْني اييت رثٗا يف ٖزا ايٛجنٛد ٚأخلنع هلنا مجٝنع شتًٛقاتن٘،        ٖٚن
 .ٚا٫ْتظاّ ا٫طشادايثبا  ٚٚ ايعُّٛ ٚايؼٍُٛايشرا١ْٝ ٚتتــ رـؿ١ 

 . أهمية السنن اإللهية2
١ ٜعنذ َٓناس٠ يًُظنًِ ايٝنّٛ يف ظًُنا  ٖنزا       َّٕ اذتذٜث عنٔ ايظنٓٔ االهلٝن   

غنري إٔ املظنًِ    ،ايعـش مبا ؾٝ٘ َٔ تعكٝذا  َٚعل٬ ، ٜهٕٛ ؾٝٗا املظًِ حرياْٙا
ايٛاعٞ ايزٟ ٜتعٗذ نتاب سر٘ رنايكشا٠٤ ٚايعٓاٜن١ ٚايتنذرش ٚايؿٗنِ ٖنٛ ٚحنذٙ ايٛحٝنذ        
ايكننادس عًنن٢ إٔ ٜهننٕٛ ٚاعٝننٙا َٚظننتٛعبٙا يهننٌ َننا ظتننشٟ يف ٖننزا ايهننٕٛ َننٔ     

 .(12)أحذاا

ٚيكذ أد٣ َّغؿاٍ ايظٓٔ ٚعذّ ؾكٗٗا يف َٝذٕا ايذساطا  اذتلناس١ٜ يف ٚاقنع   
املظًُني اذتايٞ َّ،ى كٝاع طاقا  نثري٠ رزهلا َؿهشٕٚ َٚشرٕٛ َّطن٬َٕٝٛ عظناّ،   
ٚرٖب ايهثري َٓٗا طذ٣ يف ظنٌ َؼنه١ً االْظنإ املظنًِ ؿناحب املنٓٗو ايؿكٝن٘        

ٜٛن١ راذتٝنا٠ ا٫جتُاعٝن١    رظٓٔ ايتخلش، ارتبري رشرط عٓاؿنش ايهنٕٛ ٚطاقاتن٘ املعٓ   

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
، زتًن١ ايؿشقنإ،   يف ايكنشإٓ ايهنشِٜ، حناٚسٙ: سػنٝذ نٗنٛغ      يف حٛاس ي٘ حٍٛ ايظٓٔ االهل١ٝ -10

 .2112ْٝظإ  0428، سرٝع ا٭ٍٚ 63ايعذد  ا٭سدٕ ا٭سد١ْٝ،
يبٓنإ،  ، داس ايهتنب ايعًُٝن١، رنريٚ     ايظٓٔ االهل١ٝ يف ايظري٠ ايٓب١ٜٛ، أرٛ ايٝظش سػٝذ نٗٛغ، -11

 .53: قّ، 2101، 0 
ايظنٓٔ االهلٝن١   )حبنث   ،ّ(2119، )2، ايعنذد  05اجملًذ  ،زت١ً املٓاس٠ يًبخٛا ٚايذساطا  -12

 ٌ  ،، يًنذنتٛس عُناد عبنذ ايهنشِٜ خـنا١ْٚٚ     (يف ايكشإٓ ايهشِٜ ٚدٚسٖا يف اطتؼشاف املظنتكب
 .205(، ق0527سقِ ايبخث ) ،خلش َّرشاِٖٝ قضم
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 .(13)رتذ١َ االْظإ

َٔ ؾكن٘ اينذٜٔ، ٚسعاٜتٗنا حؿنٚظ يًنذٜٔ؛ ٭ْٗنا       ايظٓٔ االهل١ٝ ٬ جشّ إٔ ؾك٘ ؾ
 ٚايٓاغ. أطاغ ا٫طتبـاس يف َّقا١َ ْظاّ ايعُشإ ٚؿ٬  أحٛاٍ املعاؾ

يٝخـنٌ   ٮ١َي رٗزا ايعًِ َّٜٚلاح٘ٚيزيو ؿاس َٔ أٚجب ايٛاجبا  ايعٓا١ٜٗ 
 ٚايعٌُ ع٢ً َكتل٢ تًو ايظٓٔ. ر٘ َٔ ايٓظش ٚايتذرش، َا أَش اهلل اهل

ايكنشإٓ ايهنشِٜ   يٝع َرْذعا َٔ ايعًّٛ، رٌ أؿًٗ٘ يف  رايظٓٔ االهل١ٝثِ َّٕ ايعًِ 
ٌٜ ايـخار١ ايهنشاّ سكنٞ اهلل عنِٓٗ؛ ؾكنذ ننإ      ٚايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ُل ٌ ، ٚع ٫ ا٭ٍٚ  ايشعٝن

 ٚايذٜٔ.غتشج عٔ َٓٗاج ايظٓٔ ٚطبًٝٗا يف نٌ أَش َٔ أَٛس ايذْٝا 

َٚٔ ثنِ ؾنإٕ ايتعاَنٌ َنع ايظنٓٔ االهلٝن١ عًن٢ أطناغ اينٛعٞ أَنش ٜؼنٌُ            
امل٪َٓني ٚايهناؾشٜٔ، َّٕٚ ايؿكن٘ يظنٓٔ اهلل تعنا،ى ٜعٕنٞ ايٓتنا٥و حتن٢ يًهناؾشٜٔ،         
ٚايٓظش َّ،ى املٛكٛع رٗزٙ ايـٛس٠ ٜبني خٕٛس٠ إٔ ٜبك٢ يف اجملتُنع أعنذاد َُٗنا    

ٛا ق١ً ٫ ٜتُتعٕٛ رايٛعٞ ايتاّ يكلاٜا اجمل تُع، ٚيف حذٙ ا٭دْن٢ خٕنٛس٠ عنذّ    ناْ
 .(14)ٚجٛد ايعذد ايهايف َٔ ايزٜٔ ٜعٕٝٓٛ ا٭َٛس ع٢ً ٖزا ا٭طاغ َٔ ايٓظش

َّٕ ا٫طتؿاد٠ َنٔ ايظنٓٔ ٬َٚحظن١ ا٭َثًن١ ٚا٭حنذاا تكنذّ رـنشٙا َٚعشؾن١         
ْظش١ٜ ٚع١ًُٝ، حت٢ ٫ ٜكعٛا ؾُٝا ٚقع ؾٝ٘ َٔ قبًِٗ، أٚ تٓكزِٖ َّرا ٚقعنٛا ؾٝٗنا، أٚ   

تكذٜش تهظبِٗ ؿ٬ر١ َٛقـ َٔ ٜذسى ايظ١ٓ؛ ٭ٕ َٛقـ َٔ ٜنش٣ ايظنٓٔ   أقٌ  ع٢ً
 غتتًـ عٔ ْظش َٚٛقـ َٔ ظتٌٗ َـذس ا٭حذاا.

ؾإٕ حري٠ ٚخٛف َٔ ظتٌٗ غري رـري٠ َٔ ٜعًِ، ٚغنري طُ ْٝٓتن٘، ؾنإٕ َنٔ     
ظتٌٗ ٦ُٕٜٔ حٝث ٫ طُ ١ْٓٝ ٜٚكًل حٝنث ٫ قًنل ٜٚعنٝؽ يف حنري٠ َنٔ جنشا٤       

عشف َ تاٖا ٫َّ ظٓٙا ٚختشؿٙا، أَا َنٔ ٜعًنِ َّٕٚ ننإ    املـا٥ب اييت تٓضٍ ر٘ ٫ٚ ٜ
ٜعجض عٔ تػٝري نٌ ػ٤ٞ َش٠ ٚاحذ٠، ؾإْن٘ ٜعنشف أٜنٔ ٜلنع ايكًنل، ٚأٜنٔ ٜلنع        

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
. جنذ٠، )د  ،ستُذ ايـادم عشجنٕٛ، اينذاس ايظنعٛد١ٜ    ،طٓٔ اهلل يف اجملتُع َٔ خ٬ٍ ايكشإٓ -13

 .27 (، ق
ٖنن،  0395: 3داس ايثكاؾ١ يًجُٝع، دَؼل، طنٛسٜا،   حت٢ ٜػريٚا َا ر ْؿظِٗ، جٛد  طعٝذ،  -14

 .62قّ، 0975
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ايُٕ ١ْٓٝ ٫ٚ ٜـاب راذتري٠، ٫ٚ ُٜٕع يف َّصاي١ ادتباٍ يف طناع١، ٫ٚ عتكنش َنٔ    
جٗننذٙ ايكًٝننٌ ايننزٟ ٜبزينن٘ ممننا ٜكننشب َّ،ى اهلننذف، ؾُننٔ اؼننٞ عًنن٢ ارتشٜٕنن١  

 بٛؿ١ً، ٫ نُٔ اؼٞ ٜلشب يف تٝ٘ ا٭سم دٕٚ َعشؾ١.ٚاي

َّٕ َّدساى ايظٓٔ ٚايتعاٌَ َعٗا، ٖٛ ايزٟ ظتعٌ االْظنإ اؼنٞ طنٜٛٙا عًن٢     
ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ      (15)ا٭سم، َٚٔ ظتًٗنٗا ؾٗنٛ املهنب   

 د.22: راملًو ۆئ  ۈئ

تـنادَٛا ْنٛاَٝع ايهنٕٛ    ٫ = :-سمحن٘ اهلل -ٜكٍٛ االَاّ اجملذد حظٔ ايبٓا 
ؾإْٗا غ٬ر١، ٚيهٔ غايبٖٛا ٚاطتاذَٖٛا ٚحٛينٛا تٝاسٖنا، ٚاطنتعٝٓٛا ربعلنٗا عًن٢      

   .(16)+رع ، ٚتشقبٛا طاع١ ايٓـش َٚا ٖٞ َٓهِ ربعٝذ

 . مقاصد دراسة السنن الربانية3
 يف ايعذٜنذ َنٔ طنٛسٙ    هلٝن١ ايظٓٔ اال ايكشإٓ ايهشِٜ رايهثري ايهثري َٜٔضخش 

أطشاسٖا يًؿنٛص رن نرب   عٔ هؼـ ايؾٝٗا، ٚ ايٓظشَّ،ى تذرشٖا ٚاملظًُني ، داعٝا ٚآٜات٘
قذس َٔ املٓؿع١ املاتض١ْ ؾٝ٘، ٚايٓجا٠ َنٔ أؿنػش آؾن١ تهُنٔ ؾٝن٘، َّٚدسانٗنا رٛجن٘        

ي٬ْتؿناع َنٔ أحنٛاٍ ايظناركني مبنا حنام رٗنِ َنٔ         ٜ٪دٟ َّ،ى حظٔ ا٫طتؿاد٠ َٓٗا 
   .طكٛ  أٚ ؾٓا٤ مبا نظب  أٜذِٜٗ

ٚأَنا  = :-سمحن٘ اهلل - ٛ حاَذ ستُذ رٔ ستُذ ايػضايٜٞكٍٛ حج١ االط٬ّ أر
ايكظنِ احملُننٛد َّ،ى أقـن٢ غاٜننا  ا٫طتكـننا٤ ؾٗنٛ ايعًننِ رناهلل تعننا،ى ٚرـننؿات٘     
ٚأؾعاي٘، ٚطٓت٘ يف خًك٘ ٚحهُتن٘ يف تشتٝنب اٯخنش٠ عًن٢ اينذْٝا، ؾنإٕ ٖنزا عًنِ         

ٗنذ  ًَٕٛب يزات٘ ٚيًتٛؿٌ ر٘ َّ،ى طعاد٠ اٯخش٠، ٚرزٍ املكذٚس ؾٝن٘ َّ،ى أقـن٢ ادت  
قـٛس عٔ حذ ايٛاجب، ؾإْ٘ ايبخش ايزٟ ٫ ٜذسى غٛسٙ َّٚمنا عتّٛ اذتا٥ُٕٛ عًن٢  
طننٛاحً٘ ٚأطشاؾنن٘ ركننذس َننا ٜظننش هلننِ، َٚننا خننام أطشاؾنن٘ ٫َّ ا٭ْبٝننا٤ ٚا٭ٚيٝننا٤   

 .(17)+ٚايشاطإٛ يف ايعًِ
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .038-037، قذحت٢ ٜػريٚا َا ر ْؿظِٗ، جٛد  طعٝ -15
 .005سطاي١ امل٪متش ارتاَع قاْظش: زتُٛع١ ايشطا٥ٌ،  -16
 .0/42دَؼل،  ،َّحٝا٤ عًّٛ ايذٜٔ، أرٛ حاَذ ستُذ ايػضايٞ، داس قتٝب١ -17
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َّٕ َّسػناد اهلل َّٜاْنا َّ،ى إٔ ين٘ يف    : -سمحن٘ اهلل -االَناّ ستُنذ عبنذٙ    ٜٚكٍٛ 
ًُا َٔ ايعًّٛ املذْٚن١ يتظنتذِٜ َنا    خًك٘ طٓٓا ٜٛجب  عًٝٓا إٔ صتعٌ ٖزٙ ايظٓٔ عً

ؾٝٗا َٔ اهلذا١ٜ ٚاملٛعظ١ ع٢ً أمجنٌ ٚجن٘، ؾٝجنب عًن٢ ا٭َن١ يف زتُٛعٗنا إٔ       
ٜهٕٛ رٗا قّٛ ٜبٕٝٓٛ هلا طٓٔ اهلل يف خًك٘، نُا ؾعًٛا يف غري ٖزا ايعًِ َٔ ايعًنّٛ  

رظٓٔ اهلل تعا،ى َٔ أٖنِ ايعًنّٛ    . ٚايعًِ.. ٚايؿٕٓٛ اييت أسػذ َّيٝٗا ايكشإٓ راالمجاٍ
ٚأْؿعٗا، ٚايكشإٓ عتٌُ عًٝ٘ يف َٛاكع نثري٠، ٚقذ ديٓنا عًن٢ َ خنزٙ َنٔ أحنٛاٍ      

 .(18)ا٭َِ؛ َّر أَشْا إٔ ْظري يف ا٭سم ٭جٌ اجت٥٬ٗا َٚعشؾ١ حكٝكتٗا

، رايظٓٔ االهل١ٝ ٚتٓبٝ٘ ا٭ْظناس ٚايعكنٍٛ َّيٝٗنا   ايكشإٓ ايهشِٜ  ٚعًٝ٘، ؾإٕ عٓا١ٜ
طٓٔ ايظاركني ٚقٛاْني اهلل يف اذتٝنا٠ ٚايهنٕٛ    ايتظًٞ ٚا٫ط٬ع ع٢ً جملشد  ٜهٔمل

مجن١  َكاؿنذ  رٌ َّٕ يزنش تًو ايظٓٔ ايشراْٝن١  ، اييت أخلع اهلل هلا مجٝع شتًٛقات٘
 :اهٔ َّمجاهلا ؾُٝا ًَٜٞتٓٛع١،  اٚأٖذاؾٚحهُا ج١ًًٝ 

: قاٍ اهلل عض امس٘ ٚتكذط  امل٪َٓنيقًٛب ٚيكًب٘  اٚتثبٝت شطٍٛ اهلل ي تظ١ًٝ .1
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  نًُات٘: 

رنش طٓٔ اهلل يف ا٭َِ ٚادتُاعا  ، ؾؿٞ د121ٖٛد: ر ڇ  ڇ  ڇ
ٚا ع٢ً ا٫رت٤٬  تظ١ًٝ يًِّٓ  ٚا٭ؾشاد ٚأؿخار٘ ٚأتباع٘ َٔ رعذٙ، حت٢ ٜـرب

ٚا٭ر٣ نُا ؿرب َٔ طبكِٗ راالاإ َٔ أتباع ا٭ْبٝا٤ ٚاملشطًني حت٢ أتاِٖ 
ۉ   :ٚحتكل هلِ طٓٔ ا٫طتا٬ف ٚايتُهني، نُا قاٍ تباسى ٚتعا،ى ْـش اهلل

 ۈئ ائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

 ې  ې  ېد، ٚقاٍ عض َٔ قا٥ٌ: 34ْعاّ: ا٭ر ېئ  ىئېئ ېئ

 د.5رايكـف:  وئېى ى ائ ائەئەئوئ

ٚسطً٘ ٚاحذ٠ اهلل : ٭ٕ دع٠ٛ أْبٝا٤ ٚسطايت٘ َّثبا  ؿذم ْب٠ٛ سطٍٛ اهلل  .2
يف دعٛت٘ ٚسطايت٘ يٝع  . ٚهلزا ؾايِّٓ .. َٚٓٗاجِٗ ٚاحذ، ٚعكٝذتِٗ ٚاحذ٠

ڈ  ڈ  ژ             رذعا َٔ ايشطٌ َّٚمنا سطٍٛ َٔ سب ايعاملني، قاٍ اهلل جٌ ج٬ي٘: 

 ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   گ  گ   گگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

تؿظري ايكشإٓ اذتهِٝ املظن٢ُ رتؿظنري املٓناس،. ايظنٝذ سػنٝذ سكنا،  : اهل٦ٝن١         تؿظري املٓاس، -18
 .005-4/004ّ، 0973املـش١ٜ ايعا١َ يًهتاب،  
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٭نرب ديٌٝ  ٚأخباسِٖ ايظاركنياهلل يف  ظٓٔ، ٚرٓضٍٚ ايكشإٓ عًٝ٘ رد9ا٭حكاف: ر
گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ    ٢ ؿذم ْبٛت٘ ٚسطايت٘، قاٍ اذتل جٌ ٚع٬:عً

د؛ 49: ٖٛدر ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھ
نإ أَٝا مل غتتًـ َّ،ى َ٪دب ٫ٚ َعًِ، ٫ٚ ؾاسم ٚطٓ٘ َذ٠  ٭ٕ ايِّٓ =

اهٓ٘ ا٫ْكٕاع ؾٝٗا َّ،ى عامل ٜ خز ريو عٓ٘، ؾإرا عًِ رٗا ٚتذرش ايعاقٌ َٔ 
قَٛ٘ ريو؛ عًِ أْ٘ رٛحٞ َٔ اهلل طبخاْ٘ ٚتعا،ى، ؾآَٔ ر٘ ٚؿذق٘ ٚنإ ريو 

 .(19)+دأَ املعجضا  ايذاي١ ع٢ً ؿذم ْبٛت٘، ٚقذ ُٜٓهش ٚظتخذ حظذا ٚعٓا

َّٕ َّذتنا  ايكنشإٓ ايهنشِٜ عًن٢      :ايظري ع٢ً َٓٗاج ايظٓٔ االهل١ٝ ٚعذّ تٓهبٗا .3
ا٭َننش رايظننري يف ا٭سم، ٫ جملننشد ايتظننًٞ ٚايٛقننٛف عًنن٢ َـنناسع ا٭قننٛاّ 
ايػارش٠، ٚايٓظش يف عاقب١ املهزرني ع٢ً َذاس ايتاسٜىل، ٚيهنٔ ي٬عتبناس، ٚجتٓنب    
أطباب اهل٬ى اييت ٚقعٛا ؾٝٗا، ٚانتؼناف طنٓٔ اهلل اينيت ٫ تتعٕنٌ ٫ٚ تٓانشّ      

ٔ   يف ايتاسٜىل حت٢ ٫ ت ٛا ؾٝ٘ ٚحتـنذٖا عجًن١ ايظنٓ نُنا   ظكط ا٭١َ ؾُٝا طكٕ
 .حـذ  َٔ قبًٗا

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ؾايتاسٜىل ٜعٝذ ْؿظ٘، ٚتظٗش ؾٝ٘ طٓٔ اهلل ج١ًٝ ٫حب١. 

ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍڍ  ڌ   

: ايتٛر١ر ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک
 ايتاسٜىل.س، ٚط١ٓ اهلل ثارت١ َٕشد٠ ع٢ً َذاس تتهش ايتاسٜىل ؾ حذاا. د71

َٚعشؾتٗننا ٚايظننري ٚؾننل  عًنن٢ املنن٪َٓني تننذرش ايظننٓٔ االهلٝنن١  ؾهننإ يضاَننا
، تخؿظ ا٭١َ نٝاْٗا َٔ َعاٍٚ اهلذّ، ٚتكٞ ْؿظٗا َٔ ايظنكٛ  ٚا٫ْٗٝناس  يَكتلٝاتٗا 

ٕ ا٭َِ َا طنكٕ  َنٔ عنشؾ    أَّ،ى = ايتٓضٌٜيف ستهِ  ٚاهلل تباسى ٚتعا،ى أسػذْا
جٛد، ٫َّ رعنذ ْهٛرٗنا عنٔ تًنو ايظنٓٔ      عضٖا، ٫ٚ راد  ٚستٞ امسٗا َٔ يٛ  ايٛ
ِ  . .. اييت طٓٗا اهلل ع٢ً أطاغ اذته١ُ ايبايػ١ ايظنارك١،   ٚا٫عتباس ر ؾعناٍ اهلل يف ا٭َن

ٚايتذرش يف أحٛاٍ ايزٜٔ جاسٚا عٔ ؿشا  اهلل ؾًٗهنٛا ٚحنٌ رٗنِ اينذَاس ثنِ ايؿٓنا٤       

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
-نٖن 0399االع٬ٕ رايتٛرٝىل ملٔ رّ ايتاسٜىل، ستُذ ايظااٟٚ، داس ايهتاب ايعشرنٞ، رنريٚ :    -19

 .04ّ، ق0979
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 .(20)+يعذٚهلِ عٔ ط١ٓ ايعذٍ ٚخشٚجِٗ عٔ طشٜل ايبـري٠ ٚاذته١ُ
ٖنٛ   َكاؿنذ ايؿكن٘ ايظنٓين   ٖزا ع٠ٚ٬ ع٢ً إٔ أؾلٌ ايؿٛا٥ذ ٚايؿشا٥نذ ٚأٖنِ   

يف ْؼ٤ٛ اجملتُعا  ٚاْنذثاسٖا، ٚتن ثري أعُناٍ     -تعا،ى-تٓبٝ٘ ايٓاغ ع٢ً طٓٔ اهلل 
ارتري ٚايؼش ؾٝٗا، َٕٚايعن١ أَنش اهلل يف أحنٛاٍ ايهناؾشٜٔ ٚطنٓت٘ املٕنشد٠ اينيت ٫        

 هِ ايِتجُع االْظاْٞ.، ٚايٛقٛف ع٢ً طٓٔ اهلل تعا،ى اييت حتتتعٌٕ

ايٛقٛف ع٢ً طٓٓ٘ اييت حث ع٢ً ايظنري عًن٢   ر : ٚريوتباسى ٚتعا،ىتعظِٝ هلل  .4
قٛاْٝٓ٘ ْٚظاَ٘ ايزٟ أقناّ عًٝن٘ ايهنٕٛ    ع٢ً  ٚا٫ط٬عَٓٗاجٗا يف نتار٘ ايعضٜض، 

زتناٍ يًـنذؾ١ ٚإٔ   ، يٓظتؼـ ر ٕ طٓٔ اهلل تعا،ى يف ايهٕٛ ٚاذتٝا٠ ٫ ٚاذتٝا٠
ٚتنٛقريٙا يًٛاحنذ ا٭حنذ    ٚتعظُٝا يُٝت٧ً ايكًب َّج٫ٙ٬ ، جضاؾٙامتلٞ ٫ ا٭َٛس 

 .ايزٟ عتٝٞ ٚاٝ  ٖٚٛ حٞ ٫ اٛ 

خ٬ٍ االاإ  َٔ: ٚريو َّرٕاٍ ايعكا٥ذ ايؿاطذ٠ ٚايلاي١تثبٝ  عكٝذ٠ االاإ ٚ .5
ٚؿنؿات٘، ٚاالانإ رايبعنث    ٚخايكٝتن٘  راهلل تعا،ى ٚتٛحٝذٙ يف أيٖٛٝت٘ ٚسرٛرٝت٘ 

َّٚرٕناٍ عكا٥نذ    ،٤ اهلل ٚسطً٘ ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘، ٚقلا٥٘ ٚقذسٙٚايٓؼٛس، ٚرهٌ أْبٝا
ا٭حنذاا ٚننٌ َنا    ادترب١ٜ ٚارتشاؾ١ٝ ٚا٫طتظ١َٝ٬، َّر ت٪نذ ايظنٓٔ االهلٝن١ إٔ   

يف اذتٝا٠ االْظا١ْٝ ٚايهٕٛ ٫ غتشج ريو عٔ ايكٛاْني االهل١ٝ اييت رثٗنا اهلل  ٜكع 
٫ٚ عؿٜٛنن١ ٫ٚ عؼننٛا١ٝ٥ ٫ٚ  ؿننذؾ١ ٬ عبثٝنن١ ؾٝٗننا ٫ٚتعننا،ى يف ايٛجننٛد، ؾنن

 .د49رايكُش:  حت  خت  مت  ىت  يت : ؾٛك٢ ٫ٚ اسجتاي١ٝ، قاٍ اهلل تباسى ٚتعا،ى

َّٕ َٔ خـا٥ف ايظٓٔ ايشرا١ْٝ، ايعُّٛ ٚايؼنٍُٛ، ٚايثبنا    : ا٫ط٦ُٓإ ٚا٫تضإ .6
٭ْٗا تكتبع ْٛسٖنا َنٔ   ٚا٫طشاد، ٚا٫ْتظاّ ٚايتظاري، ٚايٛقٛع ٚعذّ ايتاًـ؛ 

سراْٝن١، يتبعنث ايُٕ ْٝٓن١ ٚايشاحن١، ٚايؼنعٛس رنا٭َٔ، ٚايشاحن١ يف        َؼها٠ َّهل١ٝ 
راط٦ُٓنإ ٜٚتخنشى رناتضإ، ٜٚعنشف َنٛاطٔ       يٝتـشف، ٘حشن١ املظًِ ٚطًٛن

ُتثب  ايٓؿع ٚتُٕن٦ٔ ٚعتٕٝٗنا ا٫طنتكشاس،    = ايثك١ َٚٛاطٔ ايكًل، ؾ٬ ػو أْٗا
زس ايزٟ ٜهٕٛ تٛط١٦ ملعشؾ١ َا يهنٌ اَنش٨ َٚنا عًٝن٘، ؾٝعتنرب امٗلبـنش ٚعتن       

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
20-  ٚ ، 3داس ايهتناب ايعشرننٞ، رننريٚ ،   ستُنذ عبننذٙ،  ٚ ا٭ؾػنناْٞايننٛثك٢، مجناٍ ايننذٜٔ   ٠ايعنش

 .070: قّ، 0983-ٖن0413
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ُِ أٚ ُٜ٘كنذّ َظنتٓذا َّ،ى    املا٧ٕ، ٜٚتخظع نٌ َّْظإ أٜٔ تظري ر٘ قذَاٙ ؾُْٝخج
 حتن٢ ُٜٕن٦ٔ امل٪َٓنٕٛ رنني يٓنا     ٚ ،(21)+ظٓ٘ ملـريٙ َٚآين٘ يف دْٝناٙ ٚأخنشاٙ   

يف أنثش َٔ َٛكع ثبا  ٖزٙ ايظنٓٔ ْٚؿارٖنا ٚعنذّ تبنذهلا أٚ     ايهشِٜ ايكشإٓ 
  ٛ ْٞ، ٚيف قًنب ايع٬قنا    حتٛهلا، َّْٗا َٛجٛد٠ أطاطا يف ؿُِٝ ايرتنٝنب ايهن

 .(22)املتبادي١ رني االْظإ ٚايعامل

ا٫ط٦ُٓإ ٚا٫تضإ ايزٟ ٜٓؼ  عٔ نؼـ ايظنٓٔ ٚاالانإ رثباتٗنا     ٚيزيو ؾإٕ
ٚاطشادٖا، ٜؼهٌ عا٬َ َُٗا يف حشن١ ايؿشد ضتٛ االؿ٬ ، ٚيف مماسطن١ دٚسٙ يف  

ؿض ٚخنٛف  عُاس٠ ا٭سم، دٕٚ قًل أٚ ٚجٌ ٜكعذ ر٘ ٜٚظتًٗو ؾهشٙ ٚطاقت٘ يف حت
 ٢َّْ٘ ٜعٝؽ ر ْع َع ْٛاَٝع ايهٕٛ ٜ٪دٟ دٚسٙ ٜٚشكن  تؿاج٦َ٘ٔ َـٝب١ أٚ ناسث١ 

 .(23)ركلا٤ اهلل ٚقذسٙ

ٔ َّْنا   :ايكذس٠ ع٢ً تؿظري ا٭حذاا ٚؾِٗ ايتناسٜىل  .7 ٍ  َن ٔ  خن٬  يفايشراْٝن١   ايظنٓ
ٌ  ْٚعنشف  حكٝكتن٘،  ع٢ً ايتاسٜىل ْؿِٗ ١ايكشإٓ ايهشِٜ ٚايظ١ٓ ايٓبٜٛ  ايبٓنا٤  عٛاَن

 ع٢ً ٚايتاًـ، ٚا٫ضتٕا  ٚارتٛف اهلذّ ٚعٛاٌَ ٚا٫طتكشاس ٚايتكذّ، ٚا٭َٔ
ٕ  ٚاملعـن١ٝ،  ٚايٕاعن١  رنا٭َش ٚايٓٗنٞ،   َشتب١ٕ ايظٓٔ ٖزٙ إٔ  ٚايهؿنش،  ٚاالانا

ـ  ايٓٗٞ، را٭َش ٚاجتٓب أت٢ ًَّرا ؾاالْظإ ٚايؼشى، ٚايتٛحٝذ  حنذٚد  عٓنذ  ٚٚقن
ٌ  َّرا ايشرا١ْٝ، ايظ١ٓ خري أؿاب اهلل، ٞ  ٚاستهنب  ٚخايؿن٘،  ا٭َنش  أُٖن  عٓن٘،  ايٓٗن

 .  (24)ايشرا١ْٝ ايظ١ٓ ػش أؿاب اهلل، حذٚد يف ٚٚقع

ٖزا ؾلن٬ عنٔ َعشؾن١ حشنن١ ايتناسٜىل ٚسؿنذ ؿنؿخا  ايٓـنش ٚاهلضان١          
عًن٢ َنذاس   -ٚايٓجا  ٚايؿلٌ ؾٝ٘، ٚايبخث يف ايٛطنا٥ٌ اينيت أٚؿنً  املظنًُني     

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
، زتنذٟ ستُنذ عاػنٛس،    رطأؿٍٛ ٚكنٛا ، ايظٓٔ االهل١ٝ يف ا٭َِ ٚا٭ؾشاد يف ايكشإٓ ايهشِٜ -21

-نٖن 0427، عًٞ مجع١، داس ايظ٬ّ، ايكناٖش٠، ايٕبعن١ ا٭ٚ،ى   :َّػشاف َـٕؿ٢ ايؼهع١، تكذِٜ
 .011: قّ، 2116

حٍٛ َّعاد٠ تؼهٌٝ ايعكٌ ايظًِٝ، عُاد ايذٜٔ خًٌٝ، عُاد ايذٜٔ خًٌٝ، طًظ١ً نتناب ا٭َن١    -22
 .53: ق، ٖن0412: 0(، قٕش،  4)

 .87ايظٓٔ االهل١ٝ حكٝكتٗا َّٚدسانٗا يف ك٤ٛ ايكشإٓ ايهشِٜ، رٚ ايهؿٌ رٔ اذتاج َّمساعٌٝ، ق:  -23
 .98، ق0992، ط١ٓ 51نٝـ تؿظش ايتاسٜىل، ايظًُٞ ستُذ رٔ ؿاٌَ، زت١ً ايبٝإ، ايعذد  -24
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ا٫ْهظناسا   َّ،ى تًنو املنٛاطٔ ٚايٓتنا٥و ايؼناشت١، ٚاينتُعٔ يف أطنباب        -ايتاسٜىل
، -َنٔ ينذٕ آدّ َّ،ى َٜٛٓنا ٖنزا    -ٚاهلضا٥ِ ٚاملـا٥ب اينيت حًن  ر َن١ املظنًُني     

ٚتهايب ا٭عذا٤ ٚاتؿاقِٗ ع٢ً ايهٝذ ٚايٓٝنٌ َنٔ املظنًُني يف ننٌ أؿنكاعِٗ، ٫ٚ      
طننُٝا يف ٖننزا ايعـننش، ٚأطننباب اْتـنناس اٯخننشٜٔ ٚاصدٖنناسِٖ ٚتكننذّ ٚختًننـ    

 .(25)املظًُني

، ٚايتؿهش ٚايظري يف ٚايٓظش رايتذرشٔ ايظاركني هلذا١ٜ ٚاملٛعظ١ يظٓااطتذا١َ  .8
ا٭سم ٚاطتا٬ق ايعرب، ٚاطتج٤٬ ايعظا  يبٓا٤ زتتُعا  َ٪١َٓ ط١ًُٝ، 
ق١ٜٛ ٚعادي١، رتبٝإ طشٜل اذتل َٚآي٘ ٚطشٜل ايل٬ٍ َٚآي٘، ٚا٫ط٦ُٓإ َّ،ى 
ٚعذ اهلل تعا،ى رٓـش امل٪َٓني ايـادقني ٚاملظتلعؿني، ٭ٕ ا٭َٛس ٫ متلٞ 

ٜكٍٛ اهلل جٌ ٚع٬:  ايٓاغ جضاٙؾا؛ ٚاذتٝا٠ ٫ جتشٟ يف ا٭سم عبًثا.يف 

  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ

 د.26رايٓظا٤:  ۆئ   ۆئ

؛ يًتُظنو راالطن٬ّ عًن٢ طنري     رٝإ اٯثاس اذتُٝذ٠ ٚايٓتا٥و املؿٝنذ٠ ٚا٭نٝنذ٠   .9
يًبعنذ عنٔ االطن٬ّ    اذتٝا٠ َٔ نٌ جٛاْبٗا، ٚاٯثناس املًٗهن١ ٚايٓتنا٥و املنبري٠     

ٚأخ٬ق٘ َُّٖٚاٍ تعايُٝ٘، ٚريو ع٢ً َظت٣ٛ ا٭ؾشاد ٚادتُاعنا  ٚا٭َنِ ٚيف   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ   ، قناٍ اهلل تبناسى ٚتعنا،ى:    (26)جٛاْب اذتٝا٠ نًٗا

 د85رآٍ عُشإ:  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

ٚجًٞ َٔ خ٬ٍ  ٚاكذ: ٖٚزا تكِٜٛ طًٛى ا٭ؾشاد ٚادتُاعا  ٚأخ٬قِٗ .11
َعادت١ نٌ ِّْ ٚسطٍٛ يـؿ١ َع١ٓٝ يف قَٛ٘ نإ ٜظع٢ الؿ٬حٗا، نُا 
طع٢ ِّْ اهلل يٛ  عًٝ٘ ايظ٬ّ الؿ٬  َا ٚقع ؾٝ٘ قَٛ٘ َٔ ايؿٛاحؽ 

ڄ  ڄ  ٚايشرا٥ٌ ايذ١٦ْٝ، ٚطع٢ ِّْ اهلل ػعٝب الؿ٬  خًل قَٛ٘: 

ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ڌ   ڌڎ  ڎ  

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
: 0املٛقـ َٔ ايتاسٜىل االط٬َٞ ٚت ؿٌٝ اهل١ٜٛ، حاَذ ستُذ ارتًٝؿن١، داس ايكًنِ، دَؼنل،      -25

 .29-28ّ، ق2115-ن0426ٖ
 .28املٛقـ َٔ ايتاسٜىل االط٬َٞ ٚت ؿٌٝ اهل١ٜٛ، حاَذ ستُذ ارتًٝؿ١، ق -26
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  ڱک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ﮲  

د. ٚنُا طع٢ نٌ ا٭ْبٝا٤ ٚايشطٌ 86-85: را٭عشاف ﮳       ﮴  ﮵
ٚعظ١ ٚدسٚطا راسص٠ هلزٙ ا٭١َ،  اعرب ظٓٔ االهل١ٝالؿ٬  أقٛاَِٗ، ؾؿٞ ٖزٙ اي

 حت٢ ٫ تكع ؾُٝا ٚقع ؾٝ٘ أٚي٦و ؾٝخٝل عًٝٗا ايعزاب اٯجٌ ٚايعاجٌ. 

٭غشام ػشع١ٝ حبت١ نُنا أطنًؿ ؛     طٝك ايظٓٔ االهل١ٖٝزا، َّكاؾ١ َّ،ى إٔ 
عنذدا ٚؾنريا َنٔ ا٭غنشام؛ نإثبنا  اينٛحٞ        -َّكاؾ١ َّ،ى َا رننش  -  ٚقذ تٓاٚي

، ٚإٔ اينذٜٔ عٓنذ اهلل االطن٬ّ َٓنز خًنل آدّ َّ،ى ٜنّٛ       ٚايشطاي١، َّٚثبا  ٚحذا١ْٝ اهلل
ايكٝا١َ، ٚإٔ ا٭ْبٝا٤ مجٝعا ٜنذعٕٛ َّ،ى دٜنٔ ٚاحنذ ٚغاٜن١ ٚاحنذ٠، َّٚثبنا  ػنٓاع١        
ايؼشى ٚاملعاؿنٞ، َٚعاقبن١ اهلل تعنا،ى عًٝٗنا، ٚاالانإ رٓـنش اهلل تعنا،ى ٚت ٜٝنذٙ         

    ٛ ٠ اذتظن١ٓ يف ا٭ْبٝنا٤   يعبادٙ ايـادقني امل٪َٓني ر٘ ٚرشطنايت٘ ٚسطنً٘، ٚاْتٗناج ا٭طن
ٚاملشطًني عًِٝٗ ايظن٬ّ، ٚايتجُنٌ مبهناسّ ا٭خن٬م ٚستاطنٔ ارتـناٍ، ٚتعًنِ        
آداب اذتٛاس، ٚادتذاٍ راييت ٖٞ أحظٔ، ٚأطايٝب ايذع٠ٛ َّ،ى اهلل تعنا،ى َّٚ،ى دٜٓن٘،   

ٺ  ٿ  ٿ   . .. ٚتؼنناٝف أَننشام املٓخننشؾني ٚاملعاْننذٜٔ ٚنٝؿٝنن١ َعادتتٗننا    

 .د37طٛس٠ م: ر ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 تعريف السرية النبوية ومقاصد دراستها املبخث الثاني:

 : تعريف السيرة النبويةأولا 
 ايظري٠ يف ايًػ١: ايظ١ٓ ٚايٕشٜك١، قاٍ ايؼاعش:

ْٔ َننٔ ُطنن١ِٓ ٖأْنن ل َطننْشتلٗاؾنن٬ٖ تلْػللنن  بل

 

 ٍُ ِٚ ٖلا   ؾنننٖ  ْٔ ٜلَظنننرُي  ساٝم ُطننن١ِٙٓ َلننن

ڱ  ڱ   ٚتعننين ايظننري٠ نننزيو اهل٦ٝنن١ ٚاذتاينن١. ٚيف ايتٓضٜننٌ:     

 .(27)ا٭ٚا٥ٌ أحادٜث حِذا: َطري٠ ٚطلِٝش ،د21: ط٘ر ڱ

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 .4/389يظإ ايعشب، ٫رٔ َٓظٛس،  -27
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َنا أثنش   =ٚايظري٠ يف ا٫ؿ٬ٕ : عشؾ  رتعشٜـ َٛاؾنل يتعشٜنـ ايظن١ٓ أٟ:    
 .+َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ تكشٜش أٚ ٚؿـ َخً٘كٞ أٚ ُخًَٗكٞ عٔ ايِّٓ 

ِ   ٖٚٛ - ٚايتعشٜـ اٯخش: ً٘ن عًنِ ٜعنشف رن٘ أحنٛاٍ     = -ٜٕٓبل عًن٢ ٖنزا ايَع
 .  +َٓز ٫ٚدت٘ ْٚؼ ت٘ َّ،ى ٚؾات٘  ايِّٓ 

َنٔ  ، طنٝذْا سطنٍٛ اهلل   ايظجٌ ايذقٝل ايهاٌَ ذتٝنا٠   ٖٞ= ٚمبع٢ٓ آخش:
ٌ  سرٝع ايٓبنٟٛ   11َٛيذٙ ّٜٛ ا٫ثٓني  ، َّ،ى ايتخاقن٘ رنايشؾٝل   ٬َٝدٜن١( 071) عناّ ايؿٝن

   .+631ّ حضٜشإ 6ٖجش١ٜ ٚؾل  11 سرٝع ا٭ٍٚ 11ّٜٛ ا٫ثٓني  ا٭ع٢ً

اي١َٝٛٝ رتنري ايربٜن١   ٝا٠ اذتزتُٛع ٚقا٥ع =ٚرتعبري آخش: ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٖٞ: 
 ،ٌَٜننٔ ٖق َٚننا جننش٣ قبننٌ ٫ٚدتنن٘ َننٔ  ،ٚأجننذادٙ ،مبننا ٜؼننٌُ ْظننب٘)٫ٚدتنن٘  بنن

ٚأثٓننا٤ ٫ٚدتنن٘ )َننا جننش٣ خ٬هلننا َننٔ ، (أحننذاا را  ؿنن١ً ر٫ٛدتننَّ٘سٖاؿننا  ٚ
)َعجضاتن٘ ٚحؿنظ اهلل ين٘ يف ػنبار٘ َّ،ى جتاستن٘ ٚصٚاجن٘، َٚنا        ٖا رعنذ َعجضا ( ٚ

ن١ دعٛتن٘ َٚنٔ آَنٔ رن٘      ْضٍٚ ايٛحٞ عًٝ٘ َّٚ،ى  عشف ر٘ َٔ أخ٬م قبٌ رعثت٘( رذٜا
َّ،ى  ٚرعٛث٘ ٚسطا٥ً٘ َّ،ى ًَٛى ٚأَشا٤ عـنشٙ  ٖٚجشت٘ ٚغضٚات٘ ٚطشاٜاٙ ،َٚٔ عاداٙ
 .+٬ّ ْبٛت٘ٚخـا٥ـ٘ ٚأع ًك١ٝؿؿات٘ ارٗتًك١ٝ ٚارَتَلاؾا َّيٝٗا  ،ٚؾات٘ 

   :اثٓني قظِ َٔ اذتذٜث ايٓبٟٛ راعتباسٜٔ ايٓب١ٜٛ ايعٕش٠ ايظري٠ٚ
 .املؼشعٖٚٛ  أْٓا ْٓظبٗا َّ،ى طٝذْا سطٍٛ اهلل : أٚهلُا

عًُنا٤  هلا ، ٚهلزا أؾشد املتـ١ً َّ،ى طٝذْا سطٍٛ اهلل  : سٚاٜتٗا را٭طاْٝذٚآخشُٖا
َٚػاصٜنن٘  طننري٠ سطننٍٛ اهلل نتبننٙا ٚأرٛارننٙا يف َـننٓؿاتِٗ يف ايؼننشٜـ اذتننذٜث 

 ٚجٗادٙ ٚمشا٥ً٘ ٚد٥٫ٌ ْبٛت٘.

 ٚقــٗا. جض٤ َٔ ايتاسٜىل راعتباس أحذاثٗا ٚٚقا٥عٗا ايٓب١ٜٛ ٚايظري٠

 : مقاصد دراسة السيرة النبويةثانياا 
َّٕ يذساطنن١ ايظننري٠ ايٓبٜٛنن١ ايعٕننش٠ َكاؿننذ ْبًٝنن١ ٚحهُننا جًًٝنن١ ٚأغشاكننا  

عاجًن١ ٚآجًن١؛ ٚأُٖٝن١ ننبري٠ يف حٝنا٠ املظنًُني.        َتعذد٠، ٚؾٛا٥ذ مج١، َٚٓناؾع 
ُٜٚظنع٢ َّ،ى حتـنًٝٗا يف اينّذْٝا          أمجٌ أِٖ ٖنزٙ املكاؿنذ اينيت ٜشجن٢ حتككٗنا 

 ٚاٯخش٠ يف اٯتٞ:  
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: َّٕ ايؼنٗادتني )٫ َّين٘   () ٫ َّي٘ ٫َّ اهلل ستُذ سطنٍٛ اهلل   تنيحتكٝل ايِؼٗاد .1
ُِ َنٔ      ُٔ ا٭عظن أسننإ االطن٬ّ، ٚأٍٚ عتبن١    ٫َّ اهلل ستُذ سطٍٛ اهلل( ٖنٞ اينّشن

يًذخٍٛ يف حـٓ٘، ٚا٫ْتُا٤ َّ،ى أَت٘، ؾبذساطن١ ايظنري٠ ايٓبٜٛن١ ايعٕنش٠ عتكنل      
املش٤ ايؼٗادتني؛ عتكل ايؼٕش ا٭ٍٚ َٓٗا )٫ َّي٘ ٫َّ اهلل( رتٛحٝذ اهلل تعنا،ى يف  

. ٖٚزا َنا تنذٚس   .. أمسا٥٘ ٚؿؿات٘ ٚأيٖٛٝت٘ ٚسرٛرٝت٘ ٚخايكٝت٘، ٚعبادت٘ ٚطاعت٘
اا ايظري٠ ايٓب١ٜٛ مج١ً ٚتؿـ٬ٝ، ٚعتكل ايؼٕش ايثناْٞ َٓٗنا )ستُنذ    عًٝ٘ أحذ

سطٍٛ اهلل(، رتـذٜك٘ ؾُٝا أخرب ر٘ عٔ سر٘ َٔ اينٛحٞ املٓنضٍ عًٝن٘، رنإؾشاد اهلل     
رايٛحذاْٝن١، ٚراالاننإ عُٝنع ا٭ْبٝننا٤ ٚايشطنٌ، ٚايهتننب املٓضين١، ٚامل٥٬هنن١،     

ٔ ا٭َننٛس ايػٝبِٝنن١ ٚاملننٛ  ٚايبعننث ٚايٓؼننٛس، ٚادتٓنن١ ٚايٓنناس، ٚغننري ريننو َنن 
 .ٚاذتٛادا املظتكب١ًٝ اييت أخرب رٗا

ثِ را٫طتجار١ يذعٛتن٘، ٚطاعتن٘ ٚايتظنًِٝ ايتناّ ين٘، ٚا٫حتهناّ َّ،ى ػنشع٘،        
ٚعذّ ايِتكّذّ رني ٜذٜ٘، ٚا٫ْكٝاد ٭َشٙ، ٚتٕبٝل ريو يف ٚاقع اذتٝا٠ عُٝع ْٛاحٝٗنا  

. ٚاجتٓناُب َنا ْٗن٢ عٓن٘     .. ٝن١ ائظٝاط١ٝ ٚا٫قتـناد١ٜ ٚا٫جتُاعٝن١ ٚايؿهشٜن١ ٚايثكاؾ   
 ٚصجش َٔ ايـػا٥ش ٚايهبا٥ش ٚاحملشَا .

٫ غتؿ٢ ع٢ً أحذ إٔ ستب١ طٝذْا سطنٍٛ اهلل  : ستب١ طٝذْا سطٍٛ اهلل صٜاد٠  .2
   ؾشم يف ايكشإٓ ايهشِٜ ٚاذتذٜث ايٓبٟٛ َّٚمجاع عًُا٤ ا٭١َ، ؾ٬صّ رينو

 ر خ٬ق٘. ؛ ؾايتعشف ع٢ً طريت٘ طبٌٝ َّ،ى ستبت٘ ٚايتاًلَعشؾ١ طريت٘ 

ٖنٞ ايعنش٠ٚ اينٛثك٢ ٚاملٓضين١ ايعظُن٢، ٚقنش٠ ايعٝنٕٛ         ؾُخب١ سطٍٛ اهلل 
ۇ  ۆ   َٚٓبننع ايظننشٚس، ٚطننبب ا٫ْؼننشا  ٚا٭ؾننشا : ٜكننٍٛ اهلل تبنناسى ٚتعننا،ى: 

أٚ،ى َٔ طاع١ أْٗؿظِٗ، ٚاتباعن٘    طاعُت٘ أٟد: 6: ا٭حضابر ۆ  ۈ  ۈ
أٚ،ى َننٔ اتبنناع أٖننٛا٥ِٗ، ٚستبتنن٘ أٚ،ى َننٔ ستبنن١ أْؿظننِٗ ؾبننا٭حش٣ أَننٛاهلِ    

ؾٛايزٟ ْؿظنٞ رٝنذٙ ٫ ٜن٪َٔ    =قاٍ:  إٔ سطٍٛ اهلل  ٚأ٫ٚدِٖ. عٔ أرٞ ٖشٜش٠ 
 .(28)+أحذنِ حت٢ أنٕٛ أحب َّيٝ٘ َٔ ٚايذٙ ٚٚيذٙ

ٖٚنٛ آخنز رٝنذ عُنش رنٔ       نٓا َع ايِّٓ =قاٍ:  ٚعٔ عبذ اهلل رٔ ٖؼاّ 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 .04َٔ االاإ،   ؿخٝذ االَاّ ايبااسٟ، نتاب االاإ، راب حب ايشطٍٛ اهلل  -28
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ارتٕاب ؾكاٍ ي٘ عُش: ٜا سطٍٛ اهلل ٭ْ  أحب َّيٞ َنٔ ننٌ ػن٤ٞ ٫َّ َنٔ ْؿظنٞ،      
ؾكناٍ ين٘    .: ٫ ٚايزٟ ْؿظٞ رٝذٙ حت٢ أننٕٛ أحنب َّيٝنو َنٔ ْؿظنو     ؾكاٍ ايِّٓ 

 .(29)+اٯٕ ٜا عُش :عُش: ؾإْ٘ اٯٕ ٚاهلل ٭ْ  أحب َّيٞ َٔ ْؿظٞ، ؾكاٍ ايِّٓ 

قناٍ:   ؟عٔ ايظاع١ ؾكاٍ َت٢ ايظناع١  يِّٓ إٔ سج٬ ط ٍ ا=: ٚعٔ أْع 
ؾكناٍ: أْن  َنع َنٔ      َٚارا أعذد  هلا. قاٍ: ٫ ػ٤ٞ ٫َّ أْٞ أحنب اهلل ٚسطنٛي٘   

: أْ  َع َٔ أحببن . قناٍ   أحبب . قاٍ أْع: ؾُا ؾشحٓا رؼ٤ٞ ؾشحٓا ركٍٛ ايِّٓ 
ٚأرا رهش ٚعُش ٚأسجٛ إٔ أنٕٛ َعِٗ حبِّ َّٜناِٖ َّٕٚ مل   أْع ؾ ْا أحب ايِّٓ 
 .  (30)+أعٌُ مبثٌ أعُاهلِ

َلْج٠٬ يًكًٛب َنٔ ايـنذأ ٚايهظنٌ، َٚلنْذعا٠ يتخشٜنو اهلُن١        َّٕ ستبت٘ 
يًجذ ٚايعٌُ، ٖٚٞ عُاد ايذٜٔ، ٚراب ايٓـش ٚاينتُهني، ي٫ٖٛنا ملنا اطنتكاّ ايبٓنا٤      

     ٔ ايظنُاٚا ، َّْٗنا ايظنبٌٝ اينزٟ      ع٢ً ٚجن٘ ا٭سم ذتظنا ، ٫ٚ عُتٓنا ايربنن١ َن
غتشجٓا َٔ ريو املظتٓكع اٯطٔ، ٚايذسى اهلارط، ٚايظ٬ّ ايبٗنِٝ، ايظنبٌٝ املٛؿنٌ    

 َّ،ى جٓا  ايٓعِٝ.

تضٜذْا حبا ين٘ َّٚاآْنا رن٘ ٚػنٛقا َّيٝن٘ ٚتعًكنا        ٚيزيو ؾإٕ دساط١ طريت٘ 
ھ  ھ   نٝـ ٫ ٖٚنٛ اينزٟ قناٍ ؾٝن٘ اهلل تعنا،ى:       .رؼاـ٘ ايهشِٜ ايعظِٝ

ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ے  

ڱ  ڱ     ڱ    : ٚحبٝبن٘  ْبٝ٘ ٚاؿؿٙا ٚتعا،ى طبخاْ٘ ٚقاٍ ،د128: ايتٛر١ر ﮹

 د.4: ايكًِر ں

َّٕ َٔ أِٖ َكاؿذ يف دساط١  :ايٛقٛف ع٢ً طٓٔ اهلل يف حٝا٠ سطٍٛ اهلل  .3
 ائظري٠ ايِٓب١ِٜٛ ٚقــٗا ايٛقٛف ع٢ً طٓٔ اهلل تعا،ى يف أَٛس سطٍٛ اهلل 

اي١َٝٛٝ، ٚأخز ايذسٚغ َٓٗا ٚا٫عتباس رٗا، ٚايظري ع٢ً َٓٗاجٗا ٚعذّ تٓهبٗا 
ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ   ٚؿذم اهلل: . .. أٚ اذتٝذإ عٔ طهتٗا

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
، ؿننخٝذ االَنناّ ايبانناسٟ، نتنناب ا٭اننإ ٚايٓننزٚس، رنناب نٝننـ ناْنن  اننني سطننٍٛ اهلل   -29

 6257. 
، ؿننخٝذ االَنناّ ايبانناسٟ، نتنناب ا٭اننإ ٚايٓننزٚس، رنناب نٝننـ ناْنن  اننني سطننٍٛ اهلل   -30

 6257. 
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ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی   ۆئ  ۈئ              ۈئ 

 . د111: ٜٛطـر جئ  حئ      مئ

ٖزٙ ايظٓٔ االهل١ٝ اييت ْتٛقـ عًٝٗا أثٓا٤ دساطتٓا يًظري٠ ثارت١ َٕٚشد٠ اهنٔ  
إٔ تتهشس ظشٚؾٗا يف نٌ صَإ َٚهنإ، ٚحنني جتنشد َنٔ قٝنٛد ايضَنإ ٚاملهنإ        

َّر َٔ خ٬هلا ْكذّ ايع٬ج ايؼناٌَ جملُٛعن١    ؛يتجٝب عٔ أط١ً٦ ايعـش َٚعل٬ت٘
َٔ ا٭دٚا٤ اييت أؿار  ا٭١َ املظ١ًُ، رٌ َٔ خ٬ٍ ايظري عًن٢ املٓٗناج احملُنذٟ    
يف ايرتر١ٝ ٚايذع٠ٛ ٚادتٗاد حتكل ا٭١َ عضتٗا ٚتعٛد هلا َهاْتٗا، ٜٚتخكل ٚعنذ اهلل  

   راْتؼاس ْٛس االط٬ّ يف ايعاملني. عض ٚجٌ َٚٛعٛد ْبٝ٘ املـٕؿ٢ 

ٞٓ يًكنشإٓ ايهنشِٜ       ٌٕ عًُن ٞٓ ئًشطاي١ ايظنُا١ٜٚ ٚرٝنا ؾايظري٠ ايٓب١ٜٛ جتظٌٝذ ح
ٌٔ َشحًن١ َنٔ املشاحنٌ اينيت َنِش  رٗنا ائشطناي١           ٚتٓضًٜ٘ ع٢ً ٚاقع ايِت ٔطنٞ يف نن

 ايِٓب١ِٜٛ.

ٚأٖنِ ايظنٓٔ االهلٝن١ يف ايظنري٠ ايٓبٜٛن١: طن١ٓ اهلل يف ايتػنٝري )تػنٝري ايننٓؿع         
 ؾنُٝٔ متظنو ر حهناّ االطن٬ّ ٚتعنايِٝ ايكنشإٓ يف املظٗنش        ٚاجملتُع(، ٚط١ٓ اهلل

ٚاملارب، َّكاؾ١ َّ،ى سؿذ ؿؿخا  ايٓـش ٚاهلضا١ يف تاسغتٓا اجملٝذ ؾلن٬ عنٔ   
 .َعشؾ١ املٓٗاج ايٓبٟٛ يف ايذع٠ٛ َّ،ى اهلل تعا،ى ٚرٓا٤ ا٭١َ رعذ رٓا٤ ايكًٛب

ٜكتلٞ  اهلل َّٕ ا٫قتذا٤ رظٝذْا سطٍٛ : ٚا٫قتذا٤ ر٘ ايت طٞ رشطٍٛ اهلل  .4
. يزا ؿاس .. َعشؾ١ طريت٘ ايعٕش٠ ٚمشا٥ً٘ ايهشا١ ٚأخ٬ق٘ ٚأحٛاي٘ َٚعاًَت٘

 َٔ أٚجب ايٛاجبا  ا٫ط٬ع ع٢ً طريت٘ ي٬قتذا٤ ر٘ ع٬ُ ركٛي٘ عض امس٘: 

وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی 

تشمج١ حكٝك١ حملبت٘ ٚديٌٝ ع٢ً ستب١ ايعبذ   ر٘ ٚا٫قتذا٤ ،د21: ا٭حضاب]
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     هلل عض ٚجٌ يكٛي٘ جٌ ثٓا٩ٙ: 

ٚاتباع٘ ٚطاعت٘ طبب   ر٘ ٚا٫قتذا٤ ،د31: عُشإ آٍر ڃڃ  چ  چ  چ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ   اهلذا١ٜ ٚايؿٛص ٚايٓجا٠ يكٛي٘ طبخاْ٘ ٚتعا،ى: 

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

 .د54: ايٓٛسر ڤ

ٖٚنٛ ظتٗنٌ أٚؿناؾ٘ ٚأحٛاين٘ ٚأعُاين٘       ٚنٝـ عتنب املنش٤ سطنٍٛ اهلل    
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ػ٦ٝا عٔ طريت٘ ٖٚذٜ٘ َٚٓٗاجن٘!  ٫ ٚأقٛاي٘ ٚتكشٜشات٘! ٚنٝـ ٜكتذٟ ر٘ ٖٚٛ ٜعشف 
، َٔ ٖٓا ت تٞ أُٖٝن١ ػنش  ايظنري٠ ايٓبٜٛن١ يتٛكنٝذ ؿنؿات٘ ٚأحٛاين٘ ٚأخ٬قن٘         

 ٗا َٔ جٌٗ ؾٝخب ٜٚتبع.يٝعشؾ

ؾؿٞ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ منارج ح١ٝ يًكناد٠ ايعظُنا٤، ٚايضٖناد، ٚايتجناس ايٓناجخني      
املاًـني ا٭تكٝا٤، ٚيف ايظري٠ أؾلٌ ايُٓنارج يًُنشٔرني ٚاينذعا٠؛ ؾايذاعٝن١ ٜكتنذٟ      

أطنايٝب اينذع٠ٛ َٚشاحًنٗا     يف دعٛت٘ ٚظتذ يف طري٠ سطنٍٛ اهلل   رشطٍٛ اهلل 
ؾكنذ ننإ رٗنِ مجٝعنا س٤ٚٙؾنا      ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايٓاغ عا١َ، ٚاملإن٦ني خاؿن١،   

ًُنا يف َعادتن١ َؼنه٬تِٗ َٚنٛاقؿِٗ          ـًنا عًن٢ ٖنذاٜتِٗ اذتنٔل، حهٝ ًُا، حشٜ سحٝ
ٌل َِٓٗ حِت٢ ٜتعًِٞ. ٚايٛقنا٥ع ايِذاٞين١ٗ عًن٢ ٖنزا ننثري٠ٚ       ًُا ٜلْعُزُس ادتاٖ املاتًؿ١، حًٝ

ٍٞ ايزٟ جزب رشدا٤ سطٍٛ اهلل ج ـ١ِٗ ا٭عشار حت٢ أثنش  حاػن١ٝ اينٔشدا٤     ْذا؛ َٓٗا ق
ٕٝلن٘ َنٔ َناٍ اهلل؛ ؾهنإ سّد سطنٍٛ اهلل        يف ؿؿخ١ عاتك٘  إٔ  طايًبا َٓن٘ إٔ ٜع

ٌٔ ٖذ٤ٚ، ثِ تبِظِ يف ٚجٗ٘ ٚأَش ي٘ رعٕا٤  .  (31)ْظش َّيٝ٘ ره

ـ١ِٗ ايِؼأب ايزٟ جنا٤ َّ،ى سطنٍٛ اهلل    ؾُٝنا سٚاٙ عٓن٘ أرنٛ أَاَن١     - َٚٓٗا ق
ؾكاٍ: ا٥زٕ يٞ رائضْا. ؾ قبنٌ ايكنُّٛ عًٝن٘ ٖؾضلجنشٚٙ ٚقنايٛا: َن٘، َن٘. ؾكناٍ:          -ايباًٖٞ

قناٍ: ٫ ٚاهلل جعًنين اهلل    +ٖأٖؾُتخّب٘ ٭َو؟=. ؾذْا َٓ٘ قشًٜبا؛ قاٍ: ؾجًع، قاٍ: +ادْ٘=
قناٍ: ٫ ٚاهلل   +أؾتخّبن٘ ٭ختنو؟  =، قناٍ:  + ايٓاغ عتّبْٛ٘ ٭َِٗات٫ِٚٗ=ؾذا٤ى. قاٍ: 

ِ  =جعًين اهلل ؾذا٤ى. قاٍ:  ُِتنو؟  =. قناٍ:  +٫ٚ ايٓاغ عتّبْٛن٘ ٭خنٛاتٗ  +أؾتخّبن٘ يع
ِ   =قاٍ: ٫ ٚاهلل جعًين اهلل ؾذا٤ى. قاٍ:  أؾتخبن٘  =. قناٍ:  +٫ٚ ايٓناغ عتبْٛن٘ يعُناتٗ

ِ   =قاٍ: ٫ ٚاهلل جعًنين اهلل ؾنذا٤ى. قناٍ:     +رتايتو؟ . +٫ٚ ايِٓناغ عتّبْٛن٘ رتنا٫تٗ
ـٔٔ ؾشجل٘=قاٍ: ؾٛكع ٜذٙ عًٝ٘، ٚقاٍ:  . ؾًنِ ٜهنٔ   +ايًِٗ اغؿش رْبل٘ ٚطٗٔش قًبل٘ ٚح

 .(32)رعذ ريو ايؿت٢ ًٜتؿ  َّ،ى ػ٤ٞ

ـلن     ؾكذ ْاقؽ ايِِّّٓ  ّشفل َعن٘  ٖزا ايِؼاِب َٓاقؼ١ٙ عكًِٝن١ٙ َٕٓكِٝن١ٙ أحظنٔ ايِت
ٚمل ٜضجشٙ ٜٚٓٗشٙ سغِ ادتنشأ٠ ٚطن٤ٛ ا٭دب يف طًبن٘، ٚتنذِسجل َعن٘ يف ارتٕناب       

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 .028، َٚظًِ سقِ 3049سقِ  3049أخشج٘ ايبااسٟ يف ؿخٝخ٘ حذٜث سقِ  -31
َّطٓادٙ ؿخٝذ سجاين٘ ثكنا     :قاٍ ػعٝب ا٭سْ٪ٚ . 5/256أخشج٘ االَاّ أمحذ يف َظٓذٙ  -32

 سجاٍ ايـخٝذ.
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ًٕٞب. ٚقذ ختًل سطٍٛ اهلل  رن خ٬م ايكنشإٓ    حت٢ اقتٓع ٚتبِٝٔ ي٘ خٕ٪ٙ يف ٖزا اي
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲   ٚتنن دب رآدارنن٘: 

﮻  ﮼  ﮽  ﮾  د.  125: ايٓخٌر ﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺ 

ٍٟ، ؾكناّ َّيٝن٘           ٍٞ اينزٟ رناٍ يف ْاحٝن١ َنٔ املظنجذ ايِٓبنٛ ـ١ِٗ ا٭عشارن َٚٓٗا: ق
؛ أٟ ٫ تكٕعننٛا رٛينن٘. ؾهننإ (33)+٫ تضسَننٛٙ=: ؾكنناٍ سطننٍٛ اهلل  ايـننخار١ 

ًُا ٚراملا٧ٕ سحُٝا سؾٝكا.    ِتـّشٖؾ٘ حهٝ

ـ٠٬ِ ٖٚٛ ٫ ٜعنشف   ٍٞ ايزٟ تهًِٞ يف اي َٚٓٗا: قـ١ َعا١ٜٚ رٔ اذٖتٖهِ ايِظًُ
ٍُ اهلل  َّٕ ٖنزٙ  =َٔ غري ْٗش ي٘ ٫ٚ تؼذٜذ عًٝ٘ ٚقاٍ ين٘:   حهِ ريو، ؾعًُٞ٘ سطٛ

ايـ٠٬ ٫ ٜـًذ ؾٝٗنا ػن٤ٞ َنٔ نن٬ّ ايٓناغ، َّمننا ٖنٛ ايتظنبٝذ ٚايتهنبري ٚقنشا٠٤           
ـ١ِ: ؾب رٞ ٖنٛ ٚأَنٞ!! َنا     ١ٜ؛ مٞما ٖأِثشل يف ْؿع َعاٚ+ايكشإٓ ؾكاٍ يف سٚاٜت٘ يًك

ًُنا َٓن٘؛ ؾنٛاهلل َنا ْٗشْنٞ ٫ٚ كنشرين ٫ٚ          ٔل تعًٝ ًُا قبًٖ٘ ٫ٚ رعنذلٙ أحظن سأُٜ  َعًِّ
 .  (34)ػتُين

أمنٛرجا قشآْٝا سا٥عا ٭خن٬م ايظنُا٤، ٚناْن      يكذ نإ حبٝبٓا سطٍٛ اهلل 
أعظِ َثٌ ٚقذ٠ٚ ع٢ً أخ٬ق٘ ايعظ١ُٝ ٚحظنٔ   ا٭َث١ً ايٛاقع١ يف حٝات٘ ايؼشٜؿ١ 
 َعاًَت٘ يًُخظٓني ٚاملا٦ٕني.  

َٚٔ طريت٘ ايعٕش٠ ٜتعًِ املشرٞ أطنايٝب ايرترٝن١ ٚتضنٝن١ اينٓؿع ٚتٗنزٜبٗا،      
ٜتعاَننٌ َننع أػننذ خـننَٛ٘ ايظٝاطننٝني    ٜٚننتعًِ َٓٗننا ايظٝاطننٞ نٝننـ نننإ   

ٚأرٕنٔ ايهؿنش   املٓخشؾني، نش٥ٝع ايٓؿام ارٔ أرٞ ارنٔ طنًٍٛ اينزٟ أظٗنش االطن٬ّ      
، ٚنٝننـ نننإ ٜننذغ ايذطننا٥ع، ٜٚٓؼننش ٚايٓؿننام ٚاذتكننذ ٚايعننذا٠ٚ يشطننٍٛ اهلل 

يتٓؿري ايٓاغ َٔ دعٛت٘ ٚايكلنا٤   ا٭نارٜب ٚاالػاعا  اييت تظ٤ٞ َّ،ى سطٍٛ اهلل 
، ٚؿرب عًٝ٘ ٚعًن٢ عذاٚاتن٘، حتن٢ ظٗنش      ع٢ً االط٬ّ يف َٗذٙ، ٚنٝـ عاًَ٘ 
ْٚؿنش َٓن٘ حتن٢ أقنشب ايٓناغ ين٘ ٚنشٖنٛٙ،         حكٝكت٘ ايبًجا٤ يًٓاغ ؾٓبزٚٙ مجًٝعنا، 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
. ؿنخٝذ َظنًِ، نتناب    5679ؿخٝذ ايبااسٟ، نتاب ا٭دب، راب ايشؾنل يف ا٭َنش نًن٘،      -33

 .284ايٕٗاس٠، راب ٚجٛب غظٌ ايبٍٛ ٚغريٙ،   
ِٜ ايه٬ّ يف ايـ٠٬ ْٚظىل َا ننإ  ؿخٝذ َظًِ، نتاب املظاجذ َٚٛاكع ايـ٠٬، راب حتش -34

 .448-5/447. َظٓذ أمحذ رٔ حٓبٌ، 537َٔ َّراح١،  
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 .  ٚايتؿٛا حٍٛ اذتبٝب املـٕؿ٢ سطٍٛ سب ايعاملني 

َٓٗاجنا ستهُنا يف اذتهنِ ٚختٕٕٝنا      ٚظتذ ايكا٥ذ يف طري٠ سطنٍٛ اهلل  
ٚاكننخا يف ايظننًِ ٚاذتننشب، ٚدقنن١ يف ايتٓؿٝننز ٚقٝنناد٠ ا٭َنن١ ٚادتننٝؽ ٚايكبا٥ننٌ،   

ايؼٛس٣، ٚظتذ ؾٝٗا ايكا٥نذ املكاتنٌ    ٚحشًؿا ػذٜذا ع٢ً تٕبٝل ايعذٍ َّٚقا١َ دعا٥ِ
 .خًكا نا٬َ يف َعا١ًَ ادتٓذ ٚا٭َشا٤ ٚايشاعٞ ٚايشع١ٝ ٚا٭طش٣ ٚايظباٜا

ٚظتذ ؾٝٗا نٌ َظنًِ رػٝتن٘ ؾٝٗنا؛ يهْٛٗنا تؼنٌُ تؿاؿنٌٝ اذتٝنا٠ رنذقا٥كٗا         
ٚحت٢ ايتخاقن٘ رنايشؾٝل ا٭عًن٢، َنشٚسًا مبشحًن١       ٚنًٝاتٗا، َٓز ٫ٚد٠ سطٍٛ اهلل 

ار٘ ٚدعٛت٘ ٚتشرٝت٘ ٚجٗادٙ ٚؿربٙ ٚحتًُ٘ ٚت٪دت٘، ٖٚجشتن٘ ٚرٓا٥ن٘   ٚػب طؿٛيت٘ 
ننإ صًٚجنا    يًعُشإ ٚاجملتُع ٚا٭١َ، ٚاْتـاسٙ ع٢ً عذٚٙ، ٚتظٗش رٛكٛ  أْ٘ 

ًُا عنذ٫، ٚطٝاطنًٝا ستٓهنا،     سحُٝا ٚأًرا عٕٛؾا، ٚؿذٜكا ٚؾٝا، ٚقا٥ًذا زتاٖذا، ٚحان
. نٝـ ٫ ٜهنٕٛ ننزيو ٖٚنٛ    .. ٚأَٝٓاَٚشرًٝا حهُٝا، ٚداع١ٝ ٚصاٖذًا ٚقاكًٝا ٚساعٝا 
 .!.. َظذد رٛحٞ ايظُا٤ يف نٌ حشنات٘ ٚطهٓات٘

َّخنشاج   ٚرٗزا املٓٗاج ايكشآْٞ ٚا٭خ٬م ايكشآْٝن١ اطنتٕاع اينِّٓ ايعنذْإ     
ـّنب ٚايٍؼنتا  ٚايِتؿنّشم ٚايٕػٝنإ َّ،ى ْنٛس          ا٭١َِ ا٭١َِٝ َنٔ ظًُنا  ادتٗنٌ ٚايِتعل

١َِ ٗأْخشج  يًِٓاغ.  االط٬ّ ٚكٝا٤ االاإ، ؾهاْ    رزيو خريل أ

ِٕ ايِٓاظشل يف أحٛاٍ ايعشب قبٌٝ االطن٬ّ َٚنا ؾنِٝٗ َنٔ جاًٖٝن١ ٚخؼن١ْٛ        َّ
ِّٕباع ٚايّٓعنشا  ايكبًٝن١ ٚا٫طنتُات١ يف عبناد٠ ا٭ٚثنإ ٚايظًنِ ٚايؿنٛاحؽ         ٚقظ٠ٛ اي

غنري  ٚايٕػٝإ ٚطاع١ ادتإ ٚايهِٗإ ٚتكذٜع ايِتكايٝذ َٚٛسٚا اٯرا٤ ٚا٭جذاد َنٔ  
ِٛي  نٌ ٖزٙ ا٭خن٬م ايظن١٦ٝ ٚايٕبناع ايكاطن١ٝ      ٌَّ ٫ٚ رشٖإ، يٖٝلْعجلُب؛ نٝـ حت ت 
ادتاؾ١ ارتؼ١ٓ ٚايعـبٝا  املٓت١ٓ ٚادتاًٖٝن١ ادتٗن٤٬ ٚتبنِذي  يف عكنذٜٔ ْٚٝنـ،      

١َِٙ را  عُشإ أخٟٛ ٚزتتُع أخ٬قٞ َٚباد٨ طا١َٝ ٚأخ٬م عاي١ٝ  ... ؾـاس  أ

ڄ   قشآ١ْٝ، نٝـ ٫ ٖٚنٛ اتثنٌ أَنش سرن٘:      يكذ ناْ  أخ٬م سطٍٛ اهلل 

ُٔ اهلل عبُذ قاٍ ؛د199: ا٭عشافر ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ أَنش   :اينّضرري  ر
إٔ ٜ خز ايعؿٛ َٔ أخ٬م ايٓاغ؛ أٟ حتث عًن٢ ايعؿنٛ ٚايتظناَذ ؾُٝنا      اهلل ْبٝ٘ 
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ٞ   =ايكا٥ٌ:  ٖٚٛ  .(35)ٜظٗش َٔ أخ٬م ايٓاغ  .(36)+٫ تٓضع ايشمحن١ ٫َّ َنٔ ػنك
 ٖٛٚ  :ٌايشامحٕٛ ٜشمحِٗ ايشمحٔ اسمحنٛا أٖنٌ ا٭سم ٜنشمحهِ َنٔ     =ايكا٥

. َٚٔ ٫ سمح١ يف قًب٘ ٫ َّاإ ي٘، ٚامل٪َٔ مبجشد ٚقٛؾ٘ عًن٢  .. (37)+يف ايظُا٤
يف أخ٬قن٘   ٖزٙ اٯداب ايٓب١ٜٛ ٚا٭خ٬م احملُذ١ٜ ٜبزٍ نٌ جٗذٙ يٝت طن٢ رٓٝن٘   

 خاؿ١.عا١َ ٚيف سمحت٘ ر َت٘ ٚاملزْبني َٓٗا ٚاملا٦ٕني 

َٔ ٖزا ايباب، ٚمل ٜـبِٗ َا أؿنارِٗ ٫َّ رظنبب   ٚيكذ أٚتٞ املظًُٕٛ ايّٝٛ 
 ، ٚا٭خز رٗذٜ٘، ٚاتباع طٓت٘، ٚستبت٘ ٚطاعت٘.االخ٬ٍ عاْب ا٫قتذا٤ رشطٍٛ اهلل 

ايعٕنش٠ يف املٓاطنبا     يكذ انتؿ٢ رع  املظًُني ركشا٠٤ طري٠ سطٍٛ اهلل 
 ذا٤ رٗذٜٗا ٚتٕبٝكٗا يف اذتٝا٠.  ٚا٫حتؿا٫ ؛ دٕٚ ايٛقٛف َعٗا، ٚا٫ٖت

يف حني انتؿ٢ آخشٕٚ رايعهٛف عًن٢ جٛاْنب جض٥ٝن١ َٓٗنا، دٕٚ ا٫ٖتُناّ      
، ٚسؾكنن٘ -َظننًُني ٚغننري َظننًُني-ٚآدارنن٘ ٚحظننٔ َعاًَتنن٘ يًٓنناغ  ر خ٬قنن٘ 

ٚمساحت٘ ٚعؿٛٙ ٚعذي٘ ٚتٛاكع٘ ٚصٖذٙ ٚسمحت٘ ر َت٘، ٚتؿا٩ين٘ ٚاطتبؼناسٙ، ٚحبن٘    
ؾخاػنا ٫ٚ طعاْنا ٫ٚ طنبارا، ٫ٚ َتٕٓعنا، ٫ٚ َػنشٚسا      . ؾًنِ ٜهنٔ   .. ارتري يًٓاغ

٫ٚ َتتبعنا يعثنشاتِٗ،    -ٚينٛ نناْٛا َنزْبني   -َتهربا، ٫ٚ خا٥لا يف أعشام ايٓاغ 
 .٫ٚ ٜؼري رإؿبع ا٫تٗاّ َّ،ى أحذ

ٚنٌ ٖزا ساجع ََّا دتًٗنِٗ رن ٕ ا٫تبناع ٚايت طنٞ ٚا٫قتنذا٤ رن٘ يف أخ٬قن٘        
شت٘ َنٔ ينٛاصّ ستبتن٘، ََّٚنا يعنذّ َّدسانٗنِ       ٚآدار٘ ٚعبادات٘ َٚعاًَت٘ ٚحظنٔ َعاػن  

 .َٛاكع ا٫قتذا٤ َٔ طريت٘ 

يٝع ايػشم َنٔ دساطن١ ايظنري٠ ايٓبٜٛن١ ٚايبخنث ؾٝٗنا       : ؾِٗ آٟ ايكشإٓ ايهشِٜ .5
زتشد طشد ايٛقا٥ع ايتاسغت١ٝ، ٚايٛقٛف عًن٢ َنا طنشف َنٔ قــنٗا، ٚينٝع       

 اذتكنب  ػ ْٗا ػ ٕ ا٫ط٬ع ع٢ً طري٠ ًَو َٔ املًٛى أٚ أَري َٔ ا٭َشا٤ يف
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .4367ؿخٝذ ايبااسٟ، نتاب ايتؿظري، راب طٛس٠ ا٭عشاف،   -35
، قناٍ ا٭يبناْٞ: حنذٜث حظنٔ. َظنٓذ      4942طٓٔ أرٞ داٚد، نتاب ا٭دب، رناب ايشمحن١،     -36

 .2/539أمحذ رٔ حٓبٌ، 
، قناٍ ا٭يبناْٞ: حنذٜث ؿنخٝذ. طنٓٔ      4940ا٭دب، راب ايشمحن١،   طٓٔ أرٞ داٚد، نتاب  -37

 .0924ايرتَزٟ، نتاب ايرب ٚايـ١ً، راب: سمح١ املظًُني،  
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ايتاسغت١ٝ ايظنايؿ١. َّٚمننا ػن ٕ ايظنري٠ ايعٕنش٠ املعٕنش٠ أعظنِ ٚأجنٌ َنٔ إٔ          
حتـش يف صا١ٜٚ كٝك١ ثِ ٜٓتٗٞ ا٭َش، ؾايػشم َٓٗنا ٚػن ْٗا إٔ ٜتـنٛس ننٌ     

، َظًِ اذتكٝك١ االط١َٝ٬ يف زتُٛعٗا َتجظذ٠ يف طري٠ طنٝذْا سطنٍٛ اهلل   
 رايتًبع رٗا؛ َّر ٖٞ أطناغ  حت٢ ٜذسى إٔ ٫ قٛاّ هلزٙ اذتٝا٠ ٫ٚ َظاى هلا ٫َّ

اذتٝننا٠ ايظننعٝذ٠، ٚايعٝؼنن١ اهلٓٝنن١ يف ا٭ٚ،ى ٚاٯخننش٠، ٖٚننٞ طشٜننل ايشقننٞ يف 
 َذاسج ايظُٛ ٚايهُاٍ.

َّٕٚ اختضاٍ ايظنري٠ ايٓبٜٛن١ يف حادثن١ تاسغتٝن١ َلن ، أٚ يف حكبن١ صَٓٝن١        
غارش٠، َّخشاج هلا َٔ َذ اذتٝا٠، َّٜٚكاف ملؿعٛهلا ٚعٕا٥ٗا، ٚعضٍ هلنا عنٔ ايهنثري    

 ٔ كشٚسٜا  اذتٝا٠.َ

َّٕ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٖنٞ ايتجظنٝذ اذتنٞ ٭حهناّ ايكنشإٓ َٚباد٥ن٘، َّٕٚ طنٝذْا        
أٍٚ َبًؼ عٔ سر٘، ٚأعظِ َٔ ؾِٗ َنا أْنضٍ َّيٝن٘ َنٔ سرن٘ ٚؾظنشٙ؛        ٖٛ سطٍٛ اهلل

ْكشأ تؿظريٙ يف أعُاي٘ ٚأقٛاي٘ ٚتكشٜشات٘، ْٚؿٗنِ ايكنشإٓ ايهنشِٜ َنٔ خن٬ٍ حٝاتن٘       
حٝات٘ نًنٗا تشمجن١ ؾعًٝن١ حٝن١      ٗاد١ٜ ٚايرتر١ٜٛ، ؾهاْ ايع١ًُٝ ٚايذع١ٜٛ نًٗا ٚادت

   ِ ؾهنإ ؿنًٛا  اهلل عًٝن٘ ٚطن٬َ٘ نُنا قاين  عٓن٘         ،ٚتؿظريا عًُٝنا يًكنشإٓ ايهنشٜ
ـٔ ـٔاي نإ خًكن٘  =: صٚج ايِّٓ  أّ امل٪َٓني عا٥ؼ١ سكٞ اهلل عٓٗأذٜل ذٜك١ رٓ  اي

 .(38)+ايكشإٓ

ايكشإٓ ايهنشِٜ؛ نتًنو اٯٜنا  اينيت     ؾؿٞ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ رٝإ يهثري َٔ َعاْٞ 
حتذث  عٔ ايػضٚا  ايٓب١ٜٛ، نظٛس٠ آٍ عُشإ ٚا٭ْؿاٍ ٚايتٛرن١ ٚا٭حنضاب ٚايؿنتذ    

.، نُا إٔ يف دساط١ ايظري٠ ايٓبٜٛن١ رٝنإ يهنثري َنٔ أطنباب ايٓنضٍٚ اينيت        .. ٚاذتؼش
تظاعذْا ع٢ً ؾِٗ ايٓف ايكشآْٞ؛ نتًو اٯٜنا  اينيت تٓضين  عكنب ننٌ حنذا أٚ       

ت٢ تؿِٗ ٖزٙ اٯٜا  ايكشآ١ْٝ جٝذا ٫ رذ َٔ دساط١ ايظنري٠ ايٓبٜٛن١ يهْٛٗنا    ط٪اٍ. ٚح
   ٕ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ قناٍ تعنا،ى:    .ايتؿظنري ايعًُنٞ يًكنشآ

 .د44ايٓخٌ: ر

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
، رنريٚ  ، داس ايبؼا٥ش االط١َٝ٬، ستُذ ؾ٪اد عبذ ايباقٞحتكٝل: ا٭دب املؿشد يإلَاّ ايبااسٟ،  -38

 .005ّ، ق0989 -ٖن0419: 3 
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ايؼنشٜؿ١،   نُا حتذد يٓا ايظري٠ ايٓب١ٜٛ أطنباب ٚسٚد ايهنثري َنٔ أحادٜثن٘     
ٚأؾعاين٘ ٚتكشٜشاتن٘ اينيت ناْن  عكنب أحنذاا        ٚتاسٜىل أقنٛاٍ طنٝذْا سطنٍٛ اهلل    

ٚرٗنزا اهٓٓنا   . .. َتٓٛع١ ناهلجش٠ َّ،ى اذتبؼن١ ثنِ َّ،ى املذٜٓن١، ٚغضٚاتن٘ ٚطنشاٜاٙ     
ادتُع رني مج١ً َٔ أحادٜث٘ اييت ٜبذٚ يٓا إٔ ؾٝٗا ْٛعا َٔ ايتٓناق  أٚ ايتعناسم،   

ٜع، أٚ ْشجذ رعلٗا ع٢ً رع ، أٚ ٜهٕٛ ريو ٚؾنل طن١ٓ اهلل يف ايتنذسج يف ايتؼنش    
 َشاعا٠ ٭حٛاٍ ايٓاغ ٚاطتعذادِٖ.

ايتاسٜىل رانش٠ ا٭َِ َٚٔ ٫ رانش٠ ين٘ ؾن٬ حاكنش ين٘      :ا٫عتباس َٔ تاسٜىل ايظري٠ .6
٫ٚ َظتكبٌ، ٚايتاسٜىل ٜعٝذ ْؿظ٘، َٚؼه٬  ا٭َن١ َتهنشس٠ ٫ٚ تعناال ٫َّ مبنا     

٫ ٜـًذ أَش ٖزٙ ا٭١َ ٫َّ مبا ؿنًذ  =عٛدت  ر٘ صَٔ ايٓب٠ٛ ٚارت٬ؾ١ ايشاػذ٠ 
 .+اأٚهلر٘ 

ٖزا ؾل٬ عٔ إٔ يذساط١ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ أ١ُٖٝ خاؿ١ يف حٝا٠ ا٭١َ املظن١ًُ؛  
٭ْٗا تعٝٓٗا ع٢ً ؾِٗ طبٝع١ ايشطاي١ ايكشآ١ْٝ، ٚحتكٝكٗا ع٢ً أسم ايٛاقنع، ؾاالطن٬ّ   

خنري ػناٖذ عًن٢ ََّهاْٝن١ تٕبٝنل       مجع رني ايٓظش١ٜ ٚايتٕبٝل، ٚطري٠ سطٍٛ اهلل 
أَا ايٓظشٜنا  ؾكنذ حنذث  رٝٓٗنا ٚرنني ايتٕبٝنل ايعًُنٞ        ...  ايٓـٛق تٕبٝكا ٚاقعٝا

 ؾج٠ٛ رٌ ٜظتخٌٝ تٕبٝكٗا ع٢ً أسم ايٛاقع ٫َّ االط٬ّ.

يف  َّٕ دساط١ طري٠ طٝذْا سطنٍٛ اهلل   :ؿٝاغ١ اذتٝا٠ ٚرٓا٤ ايؼاـ١ٝ املظ١ًُ .7
كشٚس٠ نلشٚس٠ املٓكز رايٓظب١ يًػشٜنل املٛػنو عًن٢ اهلن٬ى،     =عـشْا ٖزا 

قننع املننرتدٟ ايب٦ننٝع ايننزٟ تعٝؼنن٘ ا٭َنن١ ايعشرٝنن١   اًننٞ تًننو ايلننشٚس٠ ايٛا 
ٚاالط١َٝ٬ ٚاالْظا١ْٝ مجعا٤، متذ أٜذٜٗا ملٔ ٜٓتؼًٗا َٔ ارتٕٛب ٚا٭صَنا ،  

 ٫ٚ َٔ َٓكز.

َا أػب٘ حٝاتٓا يف رع  جٛاْبٗا حبٝا٠ َا قبٌ ايبعث١: ايكنٟٛ ٜ ننٌ ايلنعٝـ    
ٌ .. ٜٚظتعبذٙ، املشأ٠ تؼتػٌ يف طٛم ايٓااط١ املعاؿنش٠  رايشرنا ؾناؾ يف    . ٚايتعاَن

 َعا٬َ  ا٭ؾشاد ٚايبٓٛى ٚايؼشنا  ٚرني ايذٍٚ.

ؾُننا أحٛجٓننا َّ،ى إٔ ْؿنن٤ٞ َّ،ى ظنن٬ٍ االطنن٬ّ ٚا٫حتُننا٤ رؼننشٜع١ سرٓننا،    
، َّٕ أسدْننا ايعننض ٚايظؿننش  ٚتٕبٝكٗننا يف حٝاتٓننا، ٚا٫َتثنناٍ يتٛجٝٗننا  سطننٛيٓا   
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 .(39)+ٚايهشا١َ

ايٓبٜٛن١ ٚايٓٗنٌ َنٔ    ؾ َتٓا املظ١ًُ ايٝنّٛ يف أَنع اذتاجن١ يذساطن١ ايظنري٠      
ٜٓارٝعٗا، ٚايظري ع٢ً َٓٗاجٗا، ٚايتُظو مبباد٥ٗنا ايشؾٝعن١، ٚجعًنٗا ًَٕٓكنا يرترٝن١      

 ايؿشد َّٚؿ٬  اجملتُع.

َٚعامل ْبٛتن٘، َٚعجضاتن٘،   =، ٚجٗادٙ، ؾًًظري٠ ايٓب١ٜٛ، ٚأخ٬م سطٍٛ اهلل 
يظنُا٤،  ٚؾلا٥ً٘ ايذٚس ا٭ٍٚ يف رٓا٤ االْظإ ٚتٛجٝٗ٘ يًاري، ٚسرٕ٘ رنشب ا٭سم ٚا 
 .(40)+ٚتبـريٙ راملؿاِٖٝ ٚاذتكا٥ل ايعًٝا رعذ ػشٚد ٚكٝاع، ٚاضتشاف ٚاعٛجاج

يف ايكًٛب، َٚعشؾ١ أحٛاي٘ ٚأؾعاين٘   َٚٔ ؾٛا٥ذٖا َّحٝا٤ رنش٣ سطٍٛ اهلل 
ٚاقع أَت٘، ٚغِٝش اجملتُع َنٔ جاًٖٝن١    ٚأخ٬ق٘ ٚؿؿات٘، ٚنٝـ عاال سطٍٛ اهلل 
ٚايتٓناصع َّ،ى زتتُنع احملبن١ ٚا٭خن٠ٛ      َّ،ى َّط٬ّ، َٚٔ زتتُع ايعـنب١ٝ ٚاذتُٝن١  

 ٚايتعإٚ.  

ٜٚكٝٓا رـنذق٘   ايٕاٖش٠ ٚدساطتٗا ٜضداد املش٤ َّااْا ٚرايتعشف ع٢ً طريت٘ 
رٛقٛؾن٘ عًن٢    َٚعجضاتن٘، ٜٚؼنتام َّ،ى حبٝنب اهلل املـنٕؿ٢      يذ٥٫ٌ ْبٛتن٘  

املٛاقننـ ارتايننذ٠ يف طننريت٘ ايعٕننش٠، ٜٚتعًننل رؼاـنن٘ ايهننشِٜ رذساطننت٘ يؼننُا٥ً٘ 
 ا١ ٚخـاي٘ اذتُٝذ٠.ايهش

ايعٕننش٠ ٚرنننشٙ  َّٕ دساطنن١ طننري٠ طننٝذْا سطننٍٛ اهلل : ايتكننشب َّ،ى اهلل تعننا،ى .8
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ٚايـ٠٬ عًٝ٘ عبناد٠ ٚقشرن١: قناٍ اهلل جنٌ ثٓنا٩ٙ:      

ْٔ ،د56: ا٭حنننضابر ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ٖأَرنننٞ ٚعلننن
ٍل ايًَٞ٘   ُٖشلْٜشل٠ٖ ِٕ سلُطٛ ٍل:   ٖأ ٚلاَحنذل٠ٙ ؿلن٢ًٞ ايًٞنُ٘ علًْٖٝنَ٘        =ٖقنا  ِٞ ْٔ ؿلن٢ًٞ علًٖن َلن

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ؾٛا٥ذٖا ٚأػٗش َـادسٖا، عبذ ايعضٜض ؾاس ، زت١ً ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ، ايعذد ايثاينث،   -39

 .92-90، ق2113أرشٌٜ 
يإلَناّ ايكاكنٞ عٝنام     َّحتاف أٌٖ ايٛؾا رتٗزٜب نتاب ايؼؿا رتعشٜـ حكٛم املـٕؿ٢  -40

كذ١َ املٗزب، رنريٚ ،  ايٝخـِّ، تٗزٜب: ايؼٝىل عبذ اهلل ايتًٝذٟ، داس ايبؼا٥ش االط١َٝ٬، اْظش َ
 .7، ق0420-2111، 0 
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 .(41)+علْؼًشا

أٚجب ايٛاجبنا ،  َٔ ٚعًٝ٘ ؾذساط١ ايظري٠ ايعٕش٠ َٚعشؾتٗا ٚايٛقٛف عًٝٗا 
سمحن٘  - ٖنن( 774 ٜكٍٛ االَاّ عُاد ايذٜٔ أرٛ ايؿذا٤ َّمساعٌٝ رٔ عُش رٔ ننثري ) 

س ر َشٙ، ٚايتٗٝ٪ ي٘، نُا سٚاٙ ستُنذ  ٖٚزا ايؿٔ مما ٜٓبػٞ ا٫عتٓا٤ ر٘، ٚا٫عتبا=: -اهلل
رٔ عُش ايٛاقذٟ عٔ عبذ اهلل رٔ عُش رٔ عًٞ عٔ أرٝن٘ مسعن  عًنٞ رنٔ اذتظنني      

نُا ْعًِ ايظٛس٠ َٔ ايكشإٓ. قاٍ ايٛاقذٟ: ٚمسعن    ٜكٍٛ: نٓا ْعًِ َػاصٟ ايِّٓ 
ستُذ رٔ عبذ اهلل ٜكٍٛ: مسع  عُٞ ايضٖشٟ ٜكٍٛ: يف عًِ املػاصٟ عًِ اٯخنش٠  

 .(42)+ٚايذْٝا

ننإ  =قناٍ:   -سمحِٗ اهلل- ٚعٔ َّمساعٌٝ رٔ ستُذ رٔ طعذ رٔ أرٞ ٚقاق
ٜٚعنذٖا عًٝٓنا، ٜٚكنٍٛ: ٖنزٙ َنآثش آرنا٥هِ ؾن٬         أرٞ ٜعًُٓا َػناصٟ سطنٍٛ اهلل   

ٛا رنشٖا  .(43)+تلٝع

ؾٗزٙ مجًن١ تؼنش٥ب َّ،ى َعشؾتٗنا أْؿنع     = :-سمح٘ اهلل-قاٍ االَاّ ايظًٗٝٞ 
قًٛب املت درني، ٚنٌ َا نإ َٔ راب املعشؾ١ رٓبٝٓنا  ايٕايبني، ٚتشتا  راملزانش٠ رٗا 

عًٝ٘ ايظ٬ّ َٚتـ٬ ر خباس طريت٘ مما ْٜٛل ا٭مساع ٜٚٗنض رن سٚا  احملبن١ ايٕبناع     
 .(44)+ٚاذتُذ هلل ع٢ً َا عًِ َٔ ريو

 مناظري دراسة السرية النبوية املبخث الثالث:

ايعٕش٠ رعٕا٥ٗا املتجذد عًن٢ َنش ا٭صَٓن١     متٝض  طري٠ طٝذْا سطٍٛ اهلل 
ٚايعـٛس، ؾٗٞ تؿٝ  رارتري ٚايربن١ ع٢ً ا٭َن١ املظن١ًُ، ٚتؼنشم رؼُظنٗا عًن٢      

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  ( ،418.)ؿخٝذ َظًِ، نتاب ايـ٠٬، راب ايـ٠٬ ع٢ً ايِّٓ  -41
 ،0986ّ-ٖنن 0417، داس ايؿهنش ، أرنٛ ايؿنذا٤ َّمساعٝنٌ رنٔ عُنش ارنٔ ننثري،        ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ -42

3/242. 
ايبػنذادٟ،  ، أرنٛ رهنش أمحنذ رنٔ عًنٞ ارنٔ ارتٕٝنب        ادتاَع ٭خ٬م ايشاٟٚ ٚآداب ايظناَع  -43

 .2/095 ،ايشٜام، َهتب١ املعاسف، ستُٛد ايٕخإ حتكٝل:
، أرٛ ايكاطِ عبذ اينشمحٔ رنٔ عبنذ اهلل رنٔ     يف ػش  ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٫رٔ ٖؼاّ ايشٚم ا٭ْـ -44

ٞ  ، حتكٝل: أمحذ ايظًٗٝٞ ٞ   ، عُش عبذ ايظن٬ّ ايظن٬َ : 0،  رنريٚ  ، داس َّحٝنا٤ اينرتاا ايعشرن
 .3/036ّ، 2111-ٖن0420
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ثػش ٖزا ايهٕٛ ايباطِ، ٚتٓؼش عبريٖا يف اٯؾام، ٖٚٞ دطتٛس اذتٝا٠، ٚمنٛرج سؾٝنع  
 يًظًٛى ايزٟ ٜٓبػٞ إٔ تظري ع١ًٝ أ١َ االط٬ّ، ٚؿنٛس٠ َثًن٢ يًكنِٝ ايؿاكن١ً اينيت     

 تٓؿع ا٭١َ ٚتهؼـ عٓٗا ايػ١ُ.

ٖزا ع٠ٚ٬ ع٢ً إٔ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ َؿتا  يًتاسٜىل االط٬َٞ، ؾٗٞ أجذس ايعًنّٛ  
االط١َٝ٬ رايذساط١ ٚايبخث ٚايت يٝـ يتكذاٗا يف ؿٛس٠ ْاؿع١ ايبٝنام؛ راعتباسٖنا   
ايتؿظري ايتٕبٝكٞ يًكشإٓ ايهشِٜ، ٚايتجظٝذ اذتٞ يإلط٬ّ ٚأحهاَن٘ ٚتعايُٝن٘؛ ٚقنذ    

، مجٝنع أؿنٍٛ اذتنا٫  اينيت عتتاجٗنا ايبؼنش يف       طتٛعب  طنري٠ سطنٍٛ اهلل   ا
، رن حٛاٍ شتتًؿن١: قبنٌ إٔ ٜنٛح٢     َٚش  حٝات٘ سطٍٛ اهلل حٝاتِٗ ٚرعذ مماتِٗ؛

 َّيٝ٘، ثِ رعذ ايبعث١ يف املشح١ً امله١ٝ حٝث حاي١ ا٫طتلعاف ٚا٫كٕٗاد ٚايـنرب 

مت تشرٝن١ رينو ادتٝنٌ ايكشآْنٞ     .، يهٔ يف ٖزٙ ايؿنرت٠  .. ٚحتٌُ ا٭ر٣ ٚق١ً ايٓاؿش
عًنن٢ تـننخٝذ ايعكٝننذ٠ ٚاحملبنن١ ٚتشطننٝىل االاننإ يف ايكًننٛب، ٚاالعننذاد ايٓؿظننٞ  

    ٌ َٚٛاجٗن١   ٫قتخاّ ايعكبا  ايه دا٤ ٚحتٌُ َؼنام ايٕشٜنل َٚظن٪ٚيٝا  املظنتكب
. حت٢ مت جتاٚص ريو رناهلجش٠ َّ،ى املذٜٓن١ املٓنٛس٠؛ حٝنث مت رٓنا٤ دٚين١       .. احمل١ٓ

. .. ؼش ايذع٠ٛ ٚخذَن١ ا٭َن١ َّْٚكنار ايٓناغ َنٔ سرنل ادتاًٖٝن١       االط٬ّ ٚزتتُع٘ يٓ
ٚرعذٖا مت تؼشٜع ايكتاٍ يف طنبٌٝ اهلل َٚكاسعن١ ا٭عنذا٤ َنٔ نؿناس قنشٜؽ ٚقبا٥نٌ        
ايعشب يف ارتاسج َٚٛاج١ٗ املٓاؾكني ٚايٝٗٛد يف اينذاخٌ، ثنِ انتُناٍ ايتؼنشٜعا      

 ق ٚيف أعًن٢ َّٚمتاّ ايٓع١ُ ع٢ً املظنًُني، ٚاملظناسع١ يف تٓؿٝنزٖا رهنٌ َّخن٬     

ٚأنُننٌ َظننتٜٛا  ايتٓؿٝننز ٚا٭دا٤ رإحظننإ َّٚتكننإ، ثننِ ايننٛداع ٚايتخننام اذتبٝننب  
 رايشؾٝل ا٭ع٢ً. املـٕؿ٢ 

ْٚظشا يًُها١ْ اييت حتظ٢ رٗا ايظري٠ ايٓب١ٜٛ يف حٝا٠ املظًُني؛ ؾكذ اػنتػًٛا  
رتذٜٚٓٗا َٓز ايكشٕٚ ا٭ٚ،ى؛ ؾظجًٛا ٚقا٥عٗنا ٚحشؿنٛا عًن٢ ْكًنٗا ْكٝن١ َنٔ ننٌ        

ا٥ب َٚٛثك١ ر طاْٝذٖا؛ طٛا٤ يف نتب اذتذٜث أّ يف نتب املػناصٟ ٚايظنري أّ   ايؼٛ
 يف نتب ايذ٥٫ٌ ٚايؼُا٥ٌ أّ يف نتب ايتاسٜىل ايعاّ.  

نُننا اػننتػًٛا رذساطننتٗا مبٓنناٖو شتتًؿنن١ رنناخت٬ف ايتاــننا  ٚا٭صَننإ؛ 
نا  املٓظنٛر١       ؾٮٌٖ اذتذٜث َٓٗو ٜتظِ رذساط١ ا٭طناْٝذ ٚايتخنشٟ يف ْكنٌ ايشٜٚا

، ٚيًُ٪سخني ٚنتاب ايظري َٓٗجِٗ اينزٟ ٜؼنب٘ َنٓٗو احملنذثني     سطٍٛ اهلل  َّ،ى
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ايعٕش٠ َعٝٓا ٫ ٜٓلب َُٗنا   . ٚطتظٌ طري٠ سطٍٛ اهلل .. ٚيػريِٖ َٓاٖو أخش٣
 تضاحِ ع٢ً َٓبعٗا ايٛاسدٕٚ، ٌْٚٗ َٓٗا ايٓاًٖٕٛ.

ٌ ٖنن  (16  )ايـخارٞ ادتًٌٝ نعب رٔ صٖري ٚهلل دس  يف ايكـنٝذ٠   ايكا٥ن
 :(راْ  طعاد) املٛط١َٛ رن:

 َّٕ ايشطنننٍٛ يٓنننٛس ٜظتلنننا٤ رننن٘   
 

    ٍ  َٗٓنننذ َنننٔ طنننٝٛف اهلل َظنننًٛ
 

ْٚظشا ملهاْن١ ايظنري٠ ايٓبٜٛن١ يف قًنٛب املظنًُني ٚيف حٝناتِٗ، أٚ،ى هلنا        
عًُا٤ االط٬ّ ا٭١ُ٥ ا٭ع٬ّ ٚاملؼاٜىل املٛؾكٕٛ ايهشاّ اٖتُاَنا رايػنا؛ حٝنث تعنذد     

جاَعن١ َتـن١ً االطنٓاد رـناحب ايؼنشٜع١      ايتـٓٝـ ؾٝٗا َنا رنني طنري٠ َظتكـنا٠     
ايػننشا٤، ٚأخننش٣ َٗزرنن١ َكتـننش٠ عًنن٢ املٗننِ َننٔ أحننذاثٗا: نظننري٠ ارننٔ ٖؼنناّ     

(، ٚثايث١ ػاسح١ يػشٜنب أيؿاظٗنا َٚعناْٞ سٚاٜتٗنا ٚايتعشٜنـ ر ع٬َٗنا:       ن118ٖ) 
(، ٚػنش  غشٜنب ايظنري٠ ايٓبٜٛن١     نٖن 081نايشٚم ا٭ْـ ٭رٞ ايكاطِ ايظنًٗٝٞ )  

(، ٚسارعن١ شتتـنش٠ َشتؼنؿ١ ايلنشب َنٔ َعنني       ن616ٖ ) يإلَاّ أرٞ رس ارتؼين
(، ٚاينذسس  نٖن 606أحذاثٗا َكتـش٠ ع٢ً املشاد: نجٛاَع ايظري٠ يإلَاّ ارٔ حنضّ )  

(، ٚخاَظن١ ْظُن  ؾٝٗنا    ن663ٖيف اختـاس املػاصٟ ٚايظري يإلَاّ ارٔ عبذ ايرب ) 
يإلَناّ عبنذ   أحذاثٗا ْظُا تٝظريا ذتؿظٗا ٚٚعٝٗا: نايذس٠ ارتٕنري٠ يف َٗنِ ايظنري٠    

(، ٚطادطن١ َتٓٛعن١ اعتٓن  رنزنش     نٖن 1111ايظ٬ّ رنٔ ايٕٝنب ايكنادسٟ ايؿاطنٞ )     
ارٖتًك١ٝ ٚارٗتًك١ٝ، أٚ اطتكـ  د٥٫ٌ ْبٛت٘ ايؼاٖذ٠ ع٢ً ؿذم سطنايت٘،   أٚؿاؾ٘ 

 أٚ رنش  ؾلا٥ٌ حلشت٘ ايؼشٜؿ١ نهتاب تًكنٝذ ايعكنٍٛ يف ؾلنا٥ٌ ايشطنٍٛ     
ُٞ ايبـشٟ )تنٛيف أٚا٥نٌ ايكنشٕ ايظنادغ     يإلَاّ أرٞ عبذ اهلل ستُذ رٔ ستُذ ايتُٝ

اهلجشٟ(، أٚ تٓاٚي  خـا٥ـ٘ ايؿشٜذ٠ ٚحكٛقن٘ عًن٢ ا٭َن١، ٚطنارع١ شتتـن١ يف      
َٛيذٙ ايؼشٜـ نايتٜٓٛش يف َٛيذ ايظشاج املٓري يإلَاّ أرٞ ارتٕاب عُش رنٔ حظنٔ   

 (، ٚنتناب اينذس املنٓظِ يف َٛينذ اينِّٓ املعظنِ       نٖن 633ارٔ دحٝن١ ايهًنِّ )   
( رذأٙ ٚأمت٘ ٚينذٙ  ن633ٖعباغ أمحذ رٔ ايكاكٞ ايعضيف ايًاُٞ ) يًخاؾظ أرٞ اي

(، ٚنتناب االعن٬ّ ؾُٝنا ظتنب عًن٢ ا٭ْناّ يف َٛينذ        نٖن 677أرٛ ايكاطِ ستُذ ) 
(، ٚثآَن١  ن671ٖاملـٕؿ٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ يإلَاّ املؿظش ستُذ رٔ أمحذ ايكشطِّ ) 
٫رٔ قنِٝ ادتٛصٜن١،    تٓاٚي  ادتاْب ايؿكٗٞ يًظري٠ نضاد املعاد يف ٖذٟ خري ايعباد
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ٚؾكنن٘ ايظننري٠ يظننعٝذ سَلننإ ايبننٛطٞ ٚغريُٖننا، ٚتاطننع١ َشنننض٠ عًنن٢ حشنٝتٗننا 
.؛ ٫طنتٝعارٗا ينذقا٥ل اذتٝنا٠ ٚتؿاؿنًٝٗا     .. ٚدسٚطٗا يف اينذع٠ٛ ٚايظٝاطن١ ٚايكٝناد٠   

َٚعاملٗا، ٚقظُاتٗا، ناملٓٗو اذتشنٞ يف ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ملٓري ايػلنبإ، ٚايشطنٍٛ   
    ِّٓيظعٝذ ح٣ٛ، ٚا٭عُاٍ ايظٝاط١ٝ ايظن١ًُٝ يًن     ٚا٭حهناّ املظنتٓب١ٕ َٓٗنا

، ٖنن( 1381ملـٕؿ٢ ايػضاٟٚ، ٚايرتاتٝب االداسٜن١ حملُنذ عبنذ اذتنٞ ايهتناْٞ )      
ُننذ محٝننذ اهلل حمل زتُٛعنن١ ايٛثننا٥ل ايظٝاطنن١ٝ يًعٗننذ ايٓبننٟٛ ٚارت٬ؾنن١ ايشاػننذ٠ٚ

طنٞ يًظنري٠ ايٓبٜٛن١ ينشٚاغ     ، ٚايتؿظنري ايظٝا ٖنن( 1616  اذتٝذس آرنادٟ اهلٓنذٟ )  
 قًعجٞ، ٚايرتر١ٝ ايظٝاط١ٝ يف ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ملٓري ايػلبإ ٚغريٖا.

َّٕٚ اختًؿ  ٖزٙ املـٓؿا  يف ا٭نٌ، يهٓٗا تظك٢ مبا٤ ٚاحذ، ٚتظتُذ َنٔ  
 َعني ٚاحذ، ٚتكتبع َٔ َؼها٠ ٚاحذ٠.

د ٫ ٜٓتٗنٞ  َّٕ ايزٜٔ نتبٛا يف طري٠ ستُذ ر= ٜكٍٛ املظتؼشم َشجًٝٛا:
ش أمسا٥ِٗ، َِّْٚٗ ٜشٕٚ إٔ َٔ ايؼشف يًهاتب إٔ ٜٓاٍ اجملذ رتب٥ٛ٘ زتًظا رنني  رن

ٛا يف ايظري٠ احملُذ١ٜ  .(45)+ايزٜٔ نتب

يهٔ ادتاْب ايزٟ أغؿٌ يف ايتعاٌَ َنع ايظنري٠ ايٓبٜٛن١ ايعٕنش٠ ٖنٛ ايظنٓٔ       
ايشرا١ْٝ اييت ٖٞ مبثار١ قٛاْني رثٗا اهلل يف ٖنزا ايهنٕٛ ٚاذتٝنا٠ تظنري عًٝٗنا حشنٝن١       

 اسٜىل ٚاجملتُعا .ايت

ٜٚهؿنٞ إٔ ايكناس٨ يذساطن١ حذٜثن١ يف     = ٜكٍٛ ايذنتٛس أنشّ كنٝا٤ ايعُنشٟ:  
ايظري٠ ٫ ٜهاد عتع ؾشقا َُٗا رٝٓٗا ٚرني نتاب طري٠ ارٔ ٖؼاّ أٚ صاد املعاد عًن٢  
تبأٜ أطًٛب َٚنٓٗو ايهتنارني، سغنِ ايتٕنٛس اهلا٥نٌ يف ايذساطنا  ا٫جتُاعٝن١ يف        

عًّٛ اذتذٜث١ َٔ َعٕٝنا  كنا١ُ ختنذّ ايذساطنا      ايعـش اذتذٜث. َٚا تكذَ٘ اي
ا٫جتُاعٝنن١، ٚيٮطننـ ؾإْٓننا ْعننٝؽ عًنن٢ حاؾنن١ ايعًننِ اذتننذٜث، ٚمل صتننش٩ عًنن٢ 
اقتخاَ٘ يٓؿٝذ َٔ َعٕٝات٘ ايثش١ٜ املتٓٛع١، َع إٔ َنا ٚسثٓناٙ َنٔ أطن٬ؾٓا يف حكنٌ      

 ايت يٝـ ايتاسغتٞ أعظِ رهثري مما ٚسث٘ امل٪سخٕٛ ايػشرٕٝٛ عٔ أط٬ؾِٗ.

نا        َّٚرا  نإ ايٓكذ ايتاسغتٞ ٜبنذٚ كنعٝؿا يف دساطناتٓا، ؾنإٕ ايتخًٝنٌ يًشٜٚا
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .83ّ، ق0995ايشطاي١ احملُذ١ٜ، طًُٝإ ايٓذٟٚ، داس ا٭َإ، ايكاٖش٠،   -45
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ٚايتعاٌَ َعٗا ٜبذٚ أنثش قـٛسا؛ رظبب ايٓظنش٠ ايتجض٦ٜٝن١ يًكلناٜا، ٚايظنٕخ١ٝ يف     
ايتعاٌَ َع ايشٚاٜا ، ٚعذّ ٚكٛ  ايتـٛس االطن٬َٞ ذتشنن١ ايتناسٜىل ٚدٚس ايؿنشد     

قننإْٛ ايظننبب١ٝ ٚايننشرط رننني ٚادتُاعنن١ ٚايع٬قننا  ادتذيٝنن١ رننني ايكننذس ٚاذتشٜنن١ ٚ
املكذَا  ٚايٓتا٥و، ؾل٬ ع٢ً إٔ ايهتب ايتاسغت١ٝ ايكذا١ ٫ متذْا مبٓخن٢ ٚاكنذ   
يف ايتخًٌٝ ٚايتـٛس ايهًٞ رظبب اعتُادٖا ع٢ً طشد ايشٚاٜا  ؾكط؛ َّر قًُنا ٜؼنري   
امل٪سخ االط٬َٞ ايكذِٜ يًظٓٔ ٚايٓٛاَٝع ٚايكٛاْني ا٫جتُاع١ٝ اييت حتهنِ حشنن١   

، سغِ إٔ ايكشإٓ ايهشِٜ يؿ  ْظش املظًُني َّ،ى رينو نًن٘ رٛكنٛ . رنٌ َّٕ     ايتاسٜىل
أحذا َٔ َ٪سخٞ االط٬ّ مل عتاٍٚ َّعاد٠ ؿٝاغ١ ايٓظنش٠ ايكشآْٝن١ يًتناسٜىل ٚتكنذِٜ     
ايٛقا٥ع ٚايتٕبٝكا  ٚايؼنٛاٖذ ايتاسغتٝن١ عًٝٗنا رؼنهٌ ْظشٜنا  نًٝن١ حتن٢ ٚقن          

ٔ املظنًُني تعناًَٛا َنع    َت خش عٓذَا نتب ارٔ خًذٕٚ َكذَت٘، سغنِ إٔ املؿهنشٜ  
ايؿًظؿ١ ٚاملٕٓل َٓز ايكشٕٚ ا٭ٚ،ى ٚأؾادٚا َٓٗا يف رٓا٤ عًنّٛ ايًػن١ ٚأؿنٍٛ ايؿكن٘     
رٛكٛ ، ٚتـشؾٛا يف ريو رعكًٝتِٗ ايٝكظ١ اييت تٓؿٞ َا ٜٓناق  املعتكنذ االاناْٞ    
ٚايتـٛس االط٬َٞ، ٚصتخنٛا يف رينو َّ،ى حنذ ننبري، ٚننإ صتناحِٗ يف ختٕنٞ        

 .(46)+٣ ٚكٛ  ايعكٝذ٠ ٚؿؿا٥ٗا يف عكٛهلِايتجشر١ ٜشتبط مبذ

ٚيكذ أػناس اينذنتٛس أننشّ ايعُنشٟ َّ،ى ٬َحظن١ َُٗن١ جنذا ؾايش٩ٜن١ اينيت          
تٓكـٓا ايّٝٛ يف ع٬قتٓا َع ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٖٞ ايش٩ٜن١ ايظن١ٝٓٓ اينيت جتعنٌ ع٬قتٓنا      
رايظري٠ ع٬ق١ َعشؾ١ٝ ٚاقتذا١ٝ٥ ٚسٚحٝن١ ٚطنًٛن١ٝ ٚتظناري١ٜ أنثنش أؿناي١ ٚعُكنا       
ٚؾعاي١ٝ، ي٬طتؿاد٠ َٔ ايظري٠ ايٓبٜٛن١ ٚا٫طنتُذاد َٓٗنا عًن٢ أنُنٌ ٚجن٘ ٚأحظنٔ        

 ؿٛس٠.

ايظٓٔ االهل١ٝ يف ايظنري٠  )ٚقذ حاٚي  إٔ أٚيٞ هلزا املٓظٛس املِٗ يف نتاب 
، (ضتٛ قشا٠٤ جذٜذ٠ يًظري٠ ايٓب١ٜٛ: ط١ٓ اهلل يف جٗاد سطنٍٛ اهلل )، ٚنتاب: (ايٓب١ٜٛ

 .(ايعرب َٔ طري٠ خري ايبؼش )ٚنتاب: 

َٔ ٖزٙ املٓناظري املاتًؿن١ ٚاينش٣٩ املتٓٛعن١ ٚايضٚاٜنا املتعنذد٠ حتشنن         
عٓا١ٜ املظًُني رايظري٠ ايٓب١ٜٛ ايعٕش٠، راعتباسٖا حشن١ جتظنٝذ أمننٛرجٞ ذتكنا٥ل    
ايكشإٓ ايهشِٜ يف ٚاقع اذتٝا٠ رـٛس٠ ػا١ًَ ٚناًَن١ ٚدقٝكن١، تنٛؾش ػنشٚ  ايت طنٞ      

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 .05-04 ّ،0990: ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ايـخٝخ١، َشنض حبٛا ايظري٠ ٚايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ، قٕش،   -46
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ٛب ٚايتظاري ع٢ً ايٛجن٘ ا٭نُنٌ يبٓنا٤ االْظنإ ٚاجملتُنع ٚا٭َن١       ٚا٫قتذا٤ املًٕ
 ٚايعُشإ.

 معامل املنهاج السنين لدراسة السرية النبوية املبخث الرابع:

ٜتعنشم يًتخشٜنـ    منٛرج ايتاسغتٞ ا٭َثنٌ اينزٟ مل  ا٭ ايظري٠ ايٓب١ٜٛمتثٌ 
ٚايتضٜٚننش، ٚمل تًٕٓننٞ عًٝٗننا أطننايٝب املظتؼننشقني، ٚمل غتشجٗننا عننٔ َكاؿننذٖا 

. .. َٚٓبنع خنري ٫ ٜٓكٕنع    ،َٚٔ ثِ ؾٗٞ َعني ٫ ٜٓلب .ٚأٖذاؾٗا اْتخاٍ املبًٕني
ايعٕننش٠  ٜتٛقؿننٕٛ عٓننذ طننريت٘   ايهتنناب ٚايبنناحثني ٚايعًُننا٤ ادتٗارننز٠ ٫ٚصاٍ 

ٚ ؾٝظتاشجٕٛ  اينذسٚغ ٚايعنرب ٚايظنٓٔ ايظنا٥ش٠ عًن٢ طنا٥ش       َٓٗا ايذسس ٚادتنٛاٖش 
   .ايبؼش

ٍِٚ ايُٓٛرج ارتايذ جٌٝ ايـنخار١   عٓنذَا   ٚقذ حتٞكك  ائظٝاد٠ٗ يًشعٌٝ ا٭
ٛا يف ايِت ٔطٞ رظٝذْا ايِشطٍٛ  َٚتارعت٘ يف ؿػري ا٭َنش ٚننبريٙ، ٚيف ايظنري     ؿلذلق

ٍٞ ٯٜنا  ايكنشإٓ    ع٢ً َٓٗاج ايظٓٔ االهل١ٝ يف اذتٝنا٠؛ ؾتُٞهٓنٛا َنٔ ايِتٕبٝن     ل اينٛاقع
ٛا ع٢ً طا٥ش ايٓاغ.  ايهشِٜ ٚا٭حادٜث ايٓب١ٜٛ ايؼشٜؿ١، ؾهاْٛا خري ايكشٕٚ، ٚؾلً

ـِخٝخ١، ٚحتكٝل َا حككٛٙ َٔ َّصتناصا    ٫ُٚرِذ ٫طت٦ٓاف اذتٝا٠ االط١َِٝ٬ اي
عُشا١ْٝ ٚؾتٛ  يًبًذٕا ٚايكًٛب، َٔ ايظري ع٢ً َٓٗاجِٗ يف َعشؾ١ جتًٝا  ايظنٓٔ  

١ يف ايظننري٠ ايٓبٜٛنن١ يف نننٌ َشاحًننٗا ٚأرعادٖننا، ٚمتثًننٗا يف اذتٝننا٠ عًنن٢  ايشراْٝنن
شتتًـ َظتٜٛاتٗا، ٚيف نٌ املٛاقع ٚايِٓٛاحٞ، ٚإٔ تهنٕٛ دساطنُتٓا ئًظنري٠ ايِٓبِٜٛن١     
ايعٕش٠ رٗزٙ املعاْٞ ايعُٝك١ ٚايِٓظش٠ ايثاقب١ ايِؼنا١ًَ، ٚايؿكن٘ اينٛاقعٞ اينٛاعٞ؛ حتن٢      

 ٗا ٚتهٕٛ حبل أ١َ ارتري١ٜ ٚقا٥ذ٠ ا٭َِ.تعٛد يٮ١َ عضتٗا ٚنشاَت

ٚعًٝ٘، ؾإٕ َٔ أِٖ َكاؿذ دساط١ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ايٛقٛف عًن٢ ايظنٓٔ االهلٝن١    
ٚطناعذت٘ يف َّحنذاا رينو ايتخنٍٛ ايتناسغتٞ ايلناِ يف        اييت طنًهٗا اينِّٓ   

اجملتُع ايعشرٞ أ٫ٚ، ثِ يف ايعامل رعذ ريو رظشع١ َز١ًٖ، حتن٢ تٓتؿنع رٗنا ا٭َن١     
 تٗا ايعُشا١ْٝ املظتكب١ً، ٚت خز رٗا يف طبٌ اذتٝا٠.يف َظري

ٖٚٓنا اهننٔ ايكننٍٛ إٔ خنري َننا رننزي  ؾٝنن٘ ادتٗنٛد، ٚأْؿكنن  ؾٝنن٘ ا٭َننٛاٍ،    
ٚػػً  ر٘ ايظاعا  ٚا٭ٜاّ؛ ٖنٛ ايبخنث يف ايظنري٠ احملُذٜن١ ارتاينذ٠ ٚدساطنتٗا،       



 امل ومرتكزاتمع: التجديد يف دراسة علم الشرية النبوية يف ضوء الشنن اإلهلية

 جملة اجلامعة األمسرية
411 

 .ا٭١َ ٚاطتٓبا  َا ؾٝٗا َٔ ايظٓٔ ايشرا١ْٝ ادتاس١ٜ، ٖٚزا ي٘ أ١ُٖٝ نبري٠ يف حٝا٠

ٚعجٝب إٔ ظتٌٗ املظًُٕٛ َا هلزٙ ايظري٠ ايعٕش٠ َٔ ا٭ُٖٝن١ يف حٝناتِٗ   
اي١َٝٛٝ، ٚيف ايشقٞ ٚا٫صدٖاس َّٕ اعتربٚا رعربٖا، ٚأخزٚا رذسٚطنٗا ٚاطنتٓاسٚا رظنٓٔ    

 اهلل ؾٝٗا.

ٚل إٔ طري٠ طٝذْا ستُذ  طشاج ايؿل١ًٝ يف طنبٌ اذتٝنا٠، ٚتعاقنب     ؾ٬ ٖغش
ا٭جٝاٍ، ؾٗٞ تؼهٌ ايذعا١َ ايش٥ٝظ١ ذتشن١ ايتاسٜىل ايعظِٝ ايزٟ ٜعتض ر٘ املظنًُٕٛ  

 ع٢ً اخت٬ف أجٓاطِٗ ٚيػاتِٗ، ٚاذتاج١ َّيٝٗا تتجذد ع٢ً ايذٚاّ.

ٚعًٝ٘؛ ؾبنايتٛيٞ ػنٕش ايظنري٠ ايٓبٜٛن١ دساطن١ ٚتٕبٝكنا ٚاقتنذا٤ َٚٓٗاجنا يف         
ظًُٕٛ َا تعجض عٔ حتكٝك٘ ا٭َِ ايشانلن١ ٚسا٤ طنشاب ايؼنٗٛا     اذتٝا٠ عتكل امل

 ايؿا١ْٝ، ٚاملًزا  ايضا١ً٥، ٚاملٕاَع ايٓؿظ١ٝ.

ؾٗٞ جتشر١ غ١ٝٓ ؾٝٗا َٔ ايذسٚغ ٚايعرب َا ٫ ٜعذ ٫ٚ عتـ٢، ؾٗٞ صاخنش٠  
رننذ٫٫تٗا، َتٓٛعنن١ مبعٕٝاتٗننا، َُٚٗنن١ رٛقا٥عٗننا؛ َّر ٖننٞ عٕننا٤ َؿتننٛ  رارنن٘ عًنن٢ 

َٚهإ، خايذ٠ ركُٝٗا ٚطٓٔ اهلل ؾٝٗا، َّْٗا نٓض اينذسٚغ ٚايعنرب،   َـشاعٝ٘ يهٌ صَإ 
َٚذخش ايكِٝ اييت تٓب  رايٓٛس، تٗذٟ يًيت ٖٞ أقّٛ، ٚتشػنذ َّ،ى ايٕشٜنل ايظنٟٛ،    

. ؾُا ننإ يباحنث   .. ٚتلع َعامل ايٓجا٠ أَاّ ايٓاغ ٚتشطِ هلِ طشٜل اهلل املظتكِٝ
  ٕ ٜٛطنع ْٕنام س٩ٜناٙ ٜٚـنب      ٜظع٢ َّ،ى َّٜؿا٥ٗا حكٗا َٔ ايبخنث ٚايتخًٝنٌ، ٫َّ أ

اٖتُاَات٘ ع٢ً طٓٔ اهلل ؾٝٗا، يٝجعًٗا َٓاسا  ٜٗتذٟ رٗنا يف ظًُنا  اذتٝنا٠، حتن٢     
 ٫ ٜظكط يف ٣َٛٗ اهل٬ى ٚارتظشإ.

ٚره١ًُ جاَع١؛ َّٕ دساط١ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ َٔ صاٜٚن١ ايظنٓٔ ايشراْٝن١ تٕنٟٛ يٓنا      
ٯٜننا  ايكشآْٝنن١ املشاحننٌ يف اطتؼننشاف َظننتكبٌ ا٭َنن١ ايضاٖننش ايننزٟ رؼننشتٓا رنن٘ ا 

 ٚا٭حادٜث ايٓب١ٜٛ ايؼشٜؿ١.  

أكـ َّ،ى ٖزا إٔ ايبخث املؿٝذ يف ايظري٠ ايٓب١ٜٛ عتـٌ حني تذسغ عًن٢  
أْٗا ايتٕبٝل ايعًُٞ يًظنٓٔ ايشراْٝن١ اينيت اهنٔ إٔ تتهنشس ظشٚؾٗنا يف ننٌ صَنإ         
َٚهننإ، ٚحننني جتننشد َننٔ قٝننٛد ايضَننإ ٚاملهننإ يتجٝننب عًنن٢ أطنن١ً٦ ايعـننش   

تخكل ٖزا َّرا دسطٓاٖا ع٢ً أْٗا أحذاا تاسغتٝن١ َٚعناسى حشرٝن١    َٚعل٬ت٘، ٫ٚ ٜ
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اهلل تبناسى ٚتعنا،ى   ؾشٜذ٠ ارتذأ  رايبعث١ ٚاْتٗ  رايٛؾا٠، ٚيٛ نإ ا٭َش ٖهزا َا حثٓا 
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ   ع٢ً ايت طٞ حببٝبن٘ ٚؿنؿ٠ٛ خًكن٘ ؿن٢ً اهلل عًٝن٘ ٚطنًِ ركٛين٘:        

   د.21: را٭حضاب ی  ی  ی   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی   

َّر  ؛ٚيذساط١ أحذاا ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٚا٭ٜاّ احملُذٜن١ ارتاينذ٠ أُٖٝن١ قـن٣ٛ    
َٔ خ٬هلا ْكذّ ايع٬ج ايؼاٌَ جملُٛع١ َٔ ا٭دٚا٤ اييت أؿنار  ا٭َن١ االطن١َٝ٬،    
َٔ خ٬ٍ ايذساط١ ايظ١ٝٓٓ اينيت تٛؿنٌ َّ،ى ايظنش اينزٟ جعنٌ َنٔ أحنذاا ايظنري٠         

ُاطنه١ اذتًكنا ، َتؿاعًن١ ادتض٥ٝنا ، ممتنذ٠ َنع اينضَٔ ٚايب٦ٝن١،         ايٓب١ٜٛ ٚحذ٠ َت
 َٛؿ١ً رايظُا٤.  

ٚاذتاؿٌ أْ٘ رايظري ع٢ً املٓٗناج احملُنذٟ يف ا٭خنز رايظنٓٔ ايشراْٝن١ يف      
ايرتر١ٝ ٚايذع٠ٛ ٚادتٗاد ٚرٓا٤ االْظإ ٚاجملتُع ٚا٭١َ ٚايعُشٕا حتكل ا٭١َ عضتٗنا  

راْتؼناس   ٚتعٛد هلا َهاْتٗا، ٜٚتخكل ٚعذ اهلل عض ٚجٌ َٚٛعٛد ْبٝن٘ املـنٕؿ٢   
   ْٛس االط٬ّ يف ايعاملني.

رتتبع ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ يف رع  ادتض٥ٝنا    -ُا ٜؿعٌ رع  ايٓاغن-ئ ْهتؿٞ 
ْٚظُٞ أْؿظٓا ط١ٓ، ثِ رعذ ريو ْتٝ٘ يف أٚد١ٜ ايػؿ١ً ٚايكعٛد ٚايشننٛد ٚا٫طتظن٬ّ   
يًٛاقع املشٜش. ئ ْهٕٛ ع٢ً َظت٣ٛ ٜشكنٞ سرٓنا تبناسى ٚتعنا،ى ٜٚشكنٞ حبٝبن٘       

ٚطنري٠ أؿنخار٘    َّٕ مل ْكتذ رظريت٘ ايعٕنش٠  -ؿًٛا  سرٞ ٚط٬َ٘ عًٝ٘-املـٕؿ٢ 
َع٘ ٚضتزٚ حزِٖٚ ْٚكتؿٞ أثشِٖ، ْٚظري ٚؾل طٓٔ اهلل يف ٖزا ايهٕٛ نُا طناسٚا،  

 ْٚؿك٘ نٓٗٗا نُا ؾكٗٛا.

عتنذثٕٛ أْؿظنِٗ إٔ تنٓجذ اينذع٠ٛ      ٚأؿنخار٘ املٝناَني   ؾُا نإ ايِّٓ
االط١َٝ٬ ٜٚب٢ٓ ؿش  مجاع١ املظًُني ٚتٓتـش ٖزٙ ادتُاع١ ٜٚٓتؼش ْٛس االطن٬ّ  

سم ِٖٚ قعٛد يف عكش داسٖنِ، رنٌ نناْٛا عًن٢ دساٜن١ تاَن١ رظنٓٔ اهلل        يف سرٛع ا٭
املاك١ٝ يف خًك٘ اييت ٫ تكبٌ ايتبنذٌٜ ٫ٚ ايتػنٝري، ٚإٔ يًشقنٞ ٚايٓـنش ٚاينتُهني      
أطبار٘، ٚيًٗضان١ ٚايتاًنـ ٚاهلن٬ى أطنبار٘ ننزيو، ؾهناْٛا َٛطنذٟ ايعنضّ عًن٢          

ٚايشقنٞ ٜن تٞ را٭خنز رظنٓٔ      ادتٗاد يف طبٌٝ اهلل ٚع٢ً ايت٪د٠، ٭ٕ ايٓـش ٚايتُهني
ٚأؿنخار٘   اهلل تعا،ى نُا جا٤  يف ايكشإٓ ايهنشِٜ، ٚنُنا طبكٗنا طنٝذ ايٛجنٛد      

 !ايهشاّ َٔ رعذٙ 
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َّٕٚ اذتكٝك١ اييت ٫ تكبٌ ايتُٜٛ٘ إٔ اطتٓبا  ايظٓٔ ايشرا١ْٝ َٔ ايظري٠ ايٓبٜٛن١  
ري ٜبني يٓا نٝـ جتنشٟ ايظنٓٔ ايشراْٝن١ عًن٢ اينرب ٚايؿناجش ٚعًن٢ املظنًُني ٚغن         

املظًُني حت٢ تظتكِٝ يٓا ايش١ٜ٩ َٔ صا١ٜٚ قشآ١ْٝ، يٓعاال َآطٞ ا٭َن١ ٚجشاحاتٗنا،   
 َٚا حٌ رذاسٖا َٔ ايٌٜٛ ٚايثبٛس ٚعظا٥ِ ا٭َٛس.

َّٕٚ اذتاجنن١ تؼننتذ ايٝننّٛ يذساطنن١ ايظننري٠ ايٓبٜٛنن١ ٚؾننل ٖننزٙ ايش٩ٜنن١ ايظنن١ٝٓٓ 
زٙ ايش٩ٜن١ اينيت   ايؼُٛي١ٝ املتها١ًَ املظتاًـ١ َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ ٚايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٖن 

جعًٗا اهلل طبخاْ٘ ٚتعا،ى رني ٜذٟ ايبؼش يتؿظنري حشنن١ ايتناسٜىل ٚاجملتُنع ٚرٓنا٤      
االْظإ ٚايعُنشإ، ٖنزٙ ايش٩ٜن١ اينيت رتـنٗا ايتٕبٝنل ايعًُنٞ املتُثنٌ يف ايظنري٠          
ايٓبٜٛنن١، ؾتهاَننٌ املؼننشٚع ايٓظننشٟ َننع ايتٕبٝننل ايعًُننٞ يف أرعننادٙ ايؿشدٜنن١        

 ٚا٫جتُاع١ٝ َعا.

ايش٩ٜن١ ايتظناري١ٜ ٚايـنريٚس٠ اذتلناس١ٜ ذتشنن١ ا٫طنتا٬ف       َٚٔ ًَٕٓل 
ايبؼشٟ يف ا٭سم املٓظج١ُ َع ؾٕش٠ ايٛجٛد ايهنْٛٞ ٚاالْظناْٞ تشنٝبنا ٚٚظٝؿن١     

 ظتب إٔ تذسغ ٚتكشأ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ايعٕش٠ ٚحتًٌ أحذاثٗا ٚٚقا٥عٗا.

ؾاهلذف ا٭طاغ يتجذٜذ َٓاظري دساط١ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٖٛ ايبخث عٔ ايٓظشٜن١  
ايه١ًٝ ايكشآ١ْٝ يتؿظري حشن١ ايٛجٛد ٚاذتٝا٠، ٚنٝـ جتً  ٖزٙ ايٓظشٜن١ ايهًٝن١ يف   
ايظري٠ ايٓب١ٜٛ راعتباسٖنا حكن٬ خـنبا ٚطناح١ ؾعًٝن١ جتظنذ  ؾٝٗنا حكنا٥ل ٖنزٙ          
ايٓظش١ٜ ايظ١ٝٓٓ املتها١ًَ، اييت َٔ ػ ْٗا إٔ حتٍٛ ايع٬ق١ ايظشد١ٜ اذتشؾ١ٝ ادتض٥ٝن١  

اؿنذ١ٜ طن١ٝٓٓ َٓلنب١ٕ َؿٝنذ٠ ْٚاؾعن١ يف ايعاجنٌ       يتعآًَا َع ايظري٠ َّ،ى ع٬ق١ َك
 ٚاٯجٌ.

 تطبيقات القراءة السننية يف السرية النبوية  املبخث اخلامس:

حٝنث   ننثري٠ جنذا،  يتٓظِٝ طري اذتٝنا٠  تعا،ى جعًٗا اهلل اييت  االهل١ٝ ايظٓٔ َّٕ
٫َّ إٔ قًن١   ،اذتٝنا٠ االْظنا١ْٝ  ٫جتاٙ  اغذ  أقشب َّ،ى ايذيٌٝ ايزٟ ٜشطِ َٓخ٢ عاَ

حشننن١ ايتنناسٜىل ايظننٓٔ املٕننشد٠ ايننيت حتهننِ  ٖننٞ ايننيت تعننٞ ايٓنناغ  قًًٝنن١ َننٔ
 آدّ عًٝ٘ ايظن٬ّ االْظاْٞ َٓز  تجُعطري ارت٥٬ل، ؾُٔ ت ٌَ سح١ً ايٚاجملتُعا  ٚ

هلننزا ايظننعٞ ايبؼننشٟ يف َّعُنناس ا٭سم  اَّ،ى اٯٕ ٜظننتٕٝع إٔ ٜشطننِ َٓخنن٢ عاَنن
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عًن٢  َٚٓناسا   ا َ٪ػنشا   ، ٖٚزا املٓخ٢ ي٘ ْكنا  رناسص٠ ن ْٗن   اذتٝا٠ ٚتٓظِٝ ػ٦ٕٛ
ايظنٓٔ ايشراْٝن١ اينيت ٫ تتبنذٍ ٫ٚ     االْظاْٞ، ٖزٙ ايٓكا  ٖنٞ  تجُع ايٕشٜل ايؼام يً

 .تتػري

َنٔ ينذٕ آدّ َّ،ى    اهلل تعنا،ى َّٚ،ى دٜنٔ االطن٬ّ    ٚسح١ً اينذع٠ٛ َّ،ى تٛحٝنذ  
يهنٔ   ،ايشرا١ْٝ قذ احتلٓ  رني جٓاحٝٗا ايتٕبٝل ايعًُٞ هلزٙ ايظٓٔ طٝذْا ستُذ 

ٝا٤ ٚايشطٌ ايظاركني قنذ تعشكن  يًتخشٜنـ ٚايتبنذٌٜ عًن٢ ٜنذ ا٭حبناس        طري٠ ا٭ْب
ٚايشٖبإ، يهٔ خًذ اهلل تباسى ٚتعا،ى ايهثري َنٔ قــنِٗ َنع أقنٛاَِٗ ٚدعنٛتِٗ      

ستؿٛظن١ رهنٌ    طري٠ سطنٍٛ اهلل ستُنذ   تبك٢ . يهٔ .. َّٜاِٖ ٚأعكبٗا رظٓٓ٘ ؾِٝٗ
ٞ  تؿاؿًٝٗا  جتظنٝذ حنٞ يًتٕبٝنل     ٚجض٥ٝاتٗا ٚدقا٥كٗا مما ػاب طري ايظناركني، ؾٗن
ٚحٝاتن٘ ٚتـنشؾات٘ ٚأٜاَن٘     طنري٠ سطنٍٛ اهلل   ، ؾُنٔ ت َنٌ   يًظٓٔ ايشرا١ْٝايعًُٞ 
حٝنا يظنٓٔ اهلل    تٕبٝكنا عًُٝنا   ايتخاق٘ رايشؾٝل ا٭ع٢ًَّٚ،ى  ايبعث١ ايٓب١َٜٛٓز  ارتايذ٠
إٔ االط٬ّ يٝع دٜٓنا ٜلنُٔ أْـناسٙ رن٘ اٯخنش٠ ؾخظنب، َّٚمننا        مما ٜ٪نذ تعا،ى، 

ٜٚبٓنٕٛ رن٘   ٜٚنذؾعٕٛ رن٘ ايباطنٌ،    ٚظتنذدٕٚ رن٘ اذتٝنا٠،    ٘ اينذْٝا،  ج عتهُٕٛ رآَٗ
أْؿظننِٗ ٚزتننتُعِٗ ٚدٚيننتِٗ ٚأَننتِٗ، ٚعتككننٕٛ رنن٘ اصدٖنناس ايعُننشإ ايبؼننشٟ     

 ٚاطتُشاسٙ ٚتكذَ٘.  

، هلنا ٚاَتثا٫ يًظٓٔ ايشرا١ْٝ تٕبٝكا  كذ نإ نٌ تـشؾا  سطٍٛ اهلل ٚهلزا ؾ
ٜشػذ أؿخار٘ َّ،ى طٓٔ اهلل يف َٔ طبكِٗ راالانإ َنٔ أتبناع ا٭ْبٝنا٤      نُا نإ 

ٚاملشطًني، يٝخنزٚا حنزِٖٚ ٜٚكتؿنٛا آثناسِٖ، ٚعتنزسِٖ َنٔ ايظنري عًن٢ طنٓٔ          
ٚا عٓٗنا ٚظتتٓبٖٛنا    املهزرني ٚايظاملني ٚاملٓهشٜٔ ، ٜٚنبني أطنباب َنشم    يٝبتعنذ

َننا ؾٝنن٘ خريٖننِ  ا٭َننِ ايظننارك١ ٬ٖٚنٗننا ٚحًننٍٛ عكنناب اهلل ؾٝٗننا، ٜٚشػننذِٖ َّ،ى
 ٚؿ٬حِٗ يف ايذْٝا ٚاٯخش٠ َّرا طاسٚا ع٢ً طه١ ايظٓٔ االهل١ٝ.

ٚرزيٛا املظاعٞ ٚادتٗٛد يف قنشا٠٤ ايكنشإٓ    يٓبِٝٗ  ؾاطتجاب ايـخار١ 
ايهشِٜ قشا٠٤ تذرش١ٜ عًُٝن١ انتؼنؿٛا َنٔ خ٬هلنا طنٓٔ اهلل تعنا،ى ٚتؿناعًٛا َعٗنا،         

ٛا رٗا يف حٝاتِٗ، ٚا اخنرتام     ؾًِ  ٚتعشؾٛا عًٝٗا، ٚاْتؿع ٛا ا٭َٓٝنا ، ٚمل ٜٓتظنش ٜتُٓن
ٍٜ  ايعادا ،  ٚا٭خز رايظٓٔ. ٚاملظاعٞ دٛٗادتدٕٚ رز

يف َهنن١ أحٛاينن٘ أَننٛسٙ ايَٝٛٝنن١ ٚيف نننٌ  ، يف نننٌسطننٍٛ اهلل يكننذ نننإ 
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، ٜٚتعنشٍلف عًٝٗنا؛ َنٔ أجنٌ     تعنا،ى  طنٓٔ اهلل  ذرش، ٜتن ٚاملذ١ٜٓ ٚيف اذتشب ٚايظًِ
ُُنذٍُ اهلل ْبٝن٘      ، دٜٔ اهلل ٚعباد اهللتظاريٖا يف خذ١َ  ٚعٓذ تٛقٍٗنـ ا٭طنباب املادٜن١ ٜل

ُٛطع، ٚرزٍ ادتٗذ. مبا ٜعٌٕ أثش ا٭طباب املاد١ٜ يٓبٝ٘ ايهشِٜ  ، رعذ اطتؿشاؽ اي

يف نننٌ َعاسننن٘ ٜتعاَننٌ َننع طننٓٔ اهلل يف ا٭طننباب َٚظننبباتٗا؛   ٚنننإ 
ؾٝجعٌ دتٝؼ٘ َكذ١َ َٚ٪خش٠ َُٚٝٓن١ َٚٝظنش٠ ٚقا٥نذا، ثنِ ٜكبنٌ عًن٢ اهلل تعنا،ى        

ْخا يف دعا٥٘ َبت٬ٗ يف سجا٥٘، ؾٗزا ْٛع َٔ َّدساى طٓٔ ايٓـش اينيت تعتُنذ عًن٢    ًَ
أطباب َاد١ٜ ٚأطباب َع١ٜٛٓ، ٖٚزا ا٭خز را٭طباب يف حذ رات٘ ط١ٓ َنٔ طنٓٔ اهلل   

 تعا،ى يف ايهٕٛ.

ْٔ قبًٓنا، َّٚسػنادٙ ملنٔ         أكـ َّ،ى ٖزا حذٜث اينِّٓ   عنٔ اتبناع طنٓٔ َلن
يف ايشصم عٓذَا ٜ َشٙ ر ٕ ٜنزٖب ؾٝؼنرتٟ قنذَٚا    ٜظتجذٜ٘ َٔ ايٓاغ َّ،ى ط١ٓ اهلل 

ٚعتتٕب، َّٚسػادٙ ا٭عشارٞ َّ،ى عكٌ ايٓاق١ ٚسرٕٗنا عٓنذَا قناٍ ين٘: ٜنا سطنٍٛ اهلل،       
ٌ   =أأتشنٗا ٚأتٛنٌ ع٢ً اهلل، قناٍ:   . ننٌ ٖنزا َنٔ ايٛكنٛ      (47)+رنٌ اعكًنٗا ٚتٛنن

 مبهإ راٖتُاَ٘ ايبايؼ ٚعٓاٜت٘ ايهبري٠ رايظٓٔ ايشرا١ْٝ.

حتزٜشٙ ٭َت٘ َٔ طٓٔ اهلل يف ايزْٛب ٚاملعاؿٞ ٚطنٓت٘  أكـ َّ،ى نٌ ريو 
يف ايعكٛرا  خري ديٌٝ ع٢ً ايتٕبٝل ايعًُٞ يًظٓٔ ايشرا١ْٝ ؾعنٔ عبنذ اهلل رنٔ عُنش     

ٜا َعؼش املٗناجشٜٔ سنع   =. ؾكاٍ: سكٞ اهلل عُٓٗا: قاٍ أقبٌ عًٝٓا سطٍٛ اهلل 
تظٗش ايؿاحؼ١ يف قّٛ قنط حتن٢ ٜعًٓنٛا    َّرا ارتًٝتِ رٗٔ ٚأعٛر راهلل إٔ تذسنٖٛٔ: مل 

رٗا، ٫َّ ؾؼا ؾِٝٗ ايٕاعٕٛ ٚا٭ٚجاع اييت مل تهٔ َل  يف أط٬ؾِٗ اينزٜٔ َلنٛا،   
ٚمل ٜٓكـٛا املهٝاٍ ٚاملٝنضإ ٫َّ أخنزٚا رايظنٓني ٚػنذ٠ امل٦ْٛن١ ٚجنٛس ايظنًٕإ        
عًننِٝٗ، ٚمل آعننٛا صنننا٠ أَننٛاهلِ ٫َّ َٓعننٛا ايكٕننش َننٔ ايظننُا٤ ٚينن٫ٛ ايبٗننا٥ِ مل 

ٛا عٗذ اهلل ٚعٗذ سطنٛي٘ ٫َّ طنًط اهلل عًنِٝٗ عنذٚا َنٔ غريٖنِ       ا ٕشٚا، ٚمل ٜٓكل
ٚا رع  َا يف أٜذِٜٗ، َٚا مل حتهِ أ٥ُتِٗ رهتناب اهلل ٜٚنتاريٚا ممنا أْنضٍ      ؾ خز

 .  (48)+اهلل ٫َّ جعٌ اهلل ر طِٗ رِٝٓٗ

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 .2/501باْٞ حظٔ، ٚؿخٝذ ارٔ حبإ: ، ٚقاٍ ا٭ي3/668طٓٔ ايرتَزٟ:  :اْظش -47
 ، قاٍ ا٭يباْٞ: حذٜث حظٔ.4181ايعكٛرا ،  طٓٔ ارٔ َاج١، نتاب ايؿنت، راب  -48



 رشيد ُكُهوسد. 

   السنة  32العدد 
411 

يًُجتُنع اينزٟ ٜتعنإٚ أًٖن٘ عًن٢ اينرب ٚايتكن٣ٛ، ٚاينزٟ          تـنٜٛشٙ  ثِ 
َثنٌ ايكنا٥ِ عًن٢ حنذٚد     =: طؿ١ٓٝ يف قٛي٘  ركّٛ يفٚايعذٕٚا  ٜتعإٚ ع٢ً االثِ

اهلل ٚايٛاقع ؾٝٗا، نُثٌ قّٛ اطتُٗٛا ع٢ً طنؿ١ٓٝ، ؾ ؿناب رعلنِٗ أع٬ٖنا ٚأؿناب      
رعلِٗ أطؿًٗا، ٚنإ ايزٜٔ يف أطؿًٗا َّٕ أسادٚا املا٤ َشٚا ع٢ً َٔ ؾنٛقِٗ، ؾكنايٛا:   

تشننِٖٛ َٚنا أسادٚا ًٖهنٛا    يٛ أْا خشقٓا يف ْـٝبٓا خشقا ٚمل ْ٪ر َنٔ ؾٛقٓنا، ؾنإٕ    
ٛا مجٝعنا    ٛا ٚصتن ٚا ع٢ً أٜذِٜٗ صتن ٛا مجٝعا، َّٕٚ أخز . تـنٜٛش دقٝنل   (49)+ًٖٚه

يظٓٔ اهلل تعا،ى يف ا٭جظاّ ٚاجملتُعا ، ؾإرا ناْ  ايظؿ١ٓٝ عتهُٗا قنإْٛ ايٕؿنٛ   
 ؾإٕ اجملتُع عتهُ٘ قإْٛ ا٭َش راملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش.  

دِٖ ٚتشامحِٗ ٚتعاطؿِٗ نُثنٌ ادتظنذ   َثٌ امل٪َٓني يف تٛا=:  ٚنكٛي٘
 . نكٛين٘ (50)+ايٛاحذ، َّرا اػته٢ َٓ٘ علٛ تذاعٞ ي٘ طا٥ش ادتظنذ رناذت٢ُ ٚايظنٗش   

 :=(51)+امل٪َٔ يًُ٪َٔ نايبٓٝإ ٜؼذ رعل٘ رعلا  . 

أؿخار٘ ٚأَت٘ َٔ رعذٙ َّ،ى طٓٔ ا٫رت٤٬ ٚحتُنٌ ا٭ر٣ ؿنربا    ثِ َّسػادٙ 
ٚاحتظارا حت٢ ٜٓاٍ املظًِ َّحنذ٣ اذتظنٓٝني أٚ اذتظنٓٝني َعنا ايٓـنش ٚايؼنٗاد٠:       

ِٞ  قاٍ: ؾعٔ خباب ٚلٖقنْذ        ٖأتلُْٝ  ايَِٓب ٌٔ ا٘يٖهْعبلن١َ،  ٛل يف َظن ْٖن ٚل ٛلٔطنٌذ ُرنْشدل٠ٙ،  ٛل َُتل ْٖ ٚل
ًُ٘ : ٖأ٫ٖ تلْذُعٛ ايًٞ٘ل ُُْؼٜشَننيل َػِذ٠ٙ ٖؾٗك ٔل ا٘ي ٝٓلا ََ ٍل:   !ٖيَك ٚلْجُُٗ٘ ٖؾٖكنا ُلٓش  ٛل َُْخ ْٖ ٚل ٖيٖكنْذ  =ٖؾٖكعلذل 

ٕل َعٖظ َُؼلاَ  ا٘يخلَذَٜذ َلا ُدٚ ُْؼلٗط َر ِْ يُٖٝ ْٔ ٖقْبًٖٗه ٕل َل ـْنٜشٗؾُ٘   ٖنا ـلُب َلنا ٜل ْٚ عل ِٝ ٖأ ْٔ ٖيْخ اَََ٘ ََ
   ْٔ ـْٜشٗؾُ٘ رلَينٖو علن ٜٔ، َلا ٜل ْٝ َُْٓؼلاُس عل٢ًٖ َل٘ؿٜشٜم سل٘أَطَ٘، ؾُٖٝؼلّل َراثْٓل ٚلُٜٛكلُع ا٘ي  ،ََٜ٘ٓ ْٔ َد رلَيٖو عل

ْٔ ؿلنْٓعلا٤ل َّٖين        َْنشل حلِتن٢ ٜلَظنريل ايِشاَننُب ََن ٖلزلا اٖ٭ ِٔ ايًُٞ٘  ُِ ٚليَُٖٝت  ،ََٜ٘ٓ ْٛ ل َلنا   َد ٢ حلْلنشلَل
. ٚاػنتٌُ اذتنذٜث عًن٢ طنٓٔ ا٫رنت٤٬ ٚايثبنا  عًن٢ اذتنل،         (52)+ٜلالاُف ٫َّٞ ايًٞن٘ل 

 ٚايتُهني يذٜٔ اهلل.

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 .2360،  ؿخٝذ ايبااسٟ، نتاب ايؼشن١، راب )ٌٖ ٜكشع يف ايكظ١ُ ٚا٫طتٗاّ ؾٝ٘( -49
ؿخٝذ َظًِ، نتاب ايرب ٚايـن١ً ٚاٯداب، رناب تنشاحِ املن٪َٓني ٚتعناطؿِٗ ٚتعاكنذِٖ،        -50

 2586. 
ؿنخٝذ  . 480،  املظنجذ ٚغنريٙ  ؿخٝذ ايبااسٟ، نتاب ايـ٠٬، راب تؼبٝو ا٭ؿنارع يف   -51

 .2585نتاب ايرب ٚايـ١ً ٚاٯداب، راب تشاحِ امل٪َٓني ٚتعاطؿِٗ ٚتعاكذِٖ،  َظًِ، 
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عًن٢ تؿكن٘ أؿنخار٘     سطنٍٛ اهلل  طنٝذْا  َٚٔ أسٚع َا ٜذٍ عًن٢ حنشق   
يضٜاد رٔ يبٝذ: رعذ إٔ رنش ػ٦ٝا ٚقاٍ ٚريو عٓذ رٖناب   ٚأَت٘ ايظٓٔ االهل١ٝ قٛي٘ 

ايعًِ، قًٓا: ٜا سطٍٛ اهلل، ٚنٝـ ٜنزٖب ايعًنِ ٚضتنٔ ْكنشأ ايكنشإٓ ْٚكنش٩ٙ أرٓا٤ْنا،        
ثهًتو أَو ٜا ارنٔ يبٝنذ، َّٕ نٓن     =ٚأرٓا٩ْا ٜكش٤ْٚ٘ أرٓا٤ِٖ َّ،ى ّٜٛ ايكٝا١َ؟ ؾكاٍ: 

ـنناس٣ ٜكننش٤ٕٚ ايتننٛسا٠ ٭ساى َننٔ أؾكنن٘ سجننٌ راملذٜٓنن١، أٚ يننٝع ٖننزٙ ايٝٗننٛد ٚايٓ
 .  (53)+ٚاالصتٌٝ ٫ٚ ٜٓتؿعٕٛ مما ؾُٝٗا رؼ٤ٞ

٭ؿنخار٘ َّ،ى أَنش ايظنٓٔ     ٖٚزا اذتذٜث ايؼنشٜـ ٜٛكنذ َّسػناد اينِّٓ     
 .أمجعنيجتشٟ قٛاْٝٓٗا ع٢ً ارت٥٬ل ٚمتلٞ ر٬ اطتثٓا٤ اييت ايشرا١ْٝ 

ِ    =: ؾًٝع املنشاد َنٔ قٛين٘     استؿناع املعناسف    +ٚرينو عٓنذ رٖناب ايعًن
َٔ ايهتب ٚايش٤ٚغ؛ رٌ استؿاع ا٫ستبا  ايٛثٝنل رٝٓٗنا ٚرنني ايظنٓٔ ايشراْٝن١       ٚايثكاؾ١

 َّٚحظإ ايتعاٌَ َعٗا ٚايتٕبٝل ايعًُٞ هلا.  

طبكنا يًتٛجٝٗنا  ايكشآْٝن١ ٚاالسػنادا      - ٚقذ نإ أؿنخاب سطنٍٛ اهلل   
ٜتذرشٕٚ ايكشإٓ ايهنشِٜ ٜٚكؿنٕٛ عٓنذ طنٓٓ٘، ٜٚكنشإٔٚ آٜاتن٘ قنشا٠٤ ٚاعٝن١          -ايٓب١ٜٛ

ٓٔ ايكشإٓ ٚتعتنرب َنٔ دسٚطن٘ ٚعنربٙ، ٚرتنذرشِٖ ايظنٓين يًكنشإٓ ايهنشِٜ         متتثٌ ط
ٛا َنع سطنٍٛ اهلل    ٛا ع٢ً َعشؾ١ ٚاطع١ رٗا، نٝـ ٫؟ ِٖٚ عاػ ٛا يف طٓٓ٘ ٚناْ تؿكٗ

    نننٌ َشاحننٌ ايت طننٞ ٚايبٓننا٤، ٚايرترٝنن١ ٚادتٗنناد، ٚاهلجننش٠ ٚايٓـننش٠، ٚايتبًٝننؼ
 ٛ يف ايتننذرش ايظننٓين،  ٍ اهلل ٚايتننذاؾع، ٚايننذع٠ٛ ٚرٓننا٤ ا٭َنن١، ؾتُثًننٛا َٓٗنناج سطنن

ؾاْتؿعٛا رٗا يف حٝناتِٗ ٚؾتٛحناتِٗ ٚدعنٛتِٗ، ٚيكنذ ننإ تنذرشِٖ ايظنٓٔ االهلٝن١         
ٚايتضاَِٗ غشصٖا أٍٚ أطباب صتاحِٗ يف حٝاتِٗ ايؿشد١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ َٚا أننشَِٗ  
اهلل ر٘ َٔ ايٓـش ٚايتُهني ٚا٫طتا٬ف يف ا٭سم، ٚتٛحٝذ ايه١ًُ ٚمجع ايـنـ،  

 ب، ْٚؼش دٜٔ اهلل تعا،ى يف ا٭سم.  ٚرٓا٤ ايكًٛ

يف  ٚايزٟ ٍَٝض ٖزٙ املشحًن١ ٖنٛ ا٫ٖتنذا٤ ايعًُنٞ ٚايت طنٞ رشطنٍٛ اهلل       
ايتؿك٘ يف ايظٓٔ ايشرا١ْٝ ٚايتٕبٝل ايعًُٞ هلا يف ٚاقع اذتٝا٠، عًن٢ عهنع املشاحنٌ    

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
، ٛصٜنع داس طٝبن١ يًٓؼنش ٚايت  ، طاَٞ رٔ ستُذ طن١َ٬ تؿظري ايكشإٓ ايعظِٝ، ارٔ نثري، حتكٝل:  -53

 .3/049، 0999ّ-ن0421ٖ: 2 



 رشيد ُكُهوسد. 

   السنة  32العدد 
414 

 املت خش٠ اييت اٖتُ  رايهتار١ يف ؾك٘ ايظٓٔ.

ٛا ايظٓٔ االهل١ٝ ٚتٓهبٛ ٖا ملا حتكل هلِ نٌ تًو ا٫ْتـناسا   ٫َّٚ ؾًٛ خايؿ
 يف ريو ايضَٔ ايكـري، حت٢ ؿاسٚا أمنٛرجا خايذا يف تاسٜىل االْظا١ْٝ نًٗا.

رايٓاغ ٚمل ٜذخًنٗا،   ٚيزيو ملا حٌ ايٕاعٕٛ رايؼاّ سجع ايؿاسٚم عُش 
ُٔ ا٘يجلِشاٜ   ٍل ي٘ ٖأُرٛ ُعبلْٝذل٠ٖ ْر ْٔ ٖقذلٜس ايًَٞ٘= :ؾٖكا ٗلنا      !ٖأَؾشلاًسا ََ ْٛ ٖغْٝنُشٖى ٖقاٖي ُلنُش: ٖين ٍل ُع ٖؾٖكا

ْٔ ٖقذلٜس ايًَٞ٘ َّٖي٢ ٖقذلٜس ايًَٞ٘ ِْ ْلَؿّش ََ ؾكٝٗنا   . ٖٚهزا نإ ايؿناسٚم  (54)+ٜلا ٖأرلا ُعبلْٝذل٠ٖ، ْلعل
ٚأخز رظٓٔ ا٭طباب يًخؿاظ ع٢ً ايٓاغ َٔ َّؿنارتِٗ رايٕناعٕٛ، ٖٚنزٙ     يف ايظٓٔ،

 ْتٝج١ تذرشٙ ايظٓين يًكشإٓ ايهشِٜ.

طعذ رٔ أرنٞ ٚقناق    ٚملا أَش أَري امل٪َٓني ايؿاسٚم عُش رٔ ارتٕاب 
 ى ايعننشام اطننتعذادٙا رتننٛم املعشننن١ ايؿاؿنن١ً َننع   (55)رايشحٝننٌ َننٔ صسٚد،َّ

أَا رعذ ؾإْٞ آَشى َٚٔ َعو َٔ ا٭جٓناد رتكن٣ٛ   =ايؿشغ ٚأٚؿاٙ رايٛؿ١ٝ اٯت١ٝ: 
يعذٚ، ٚأق٣ٛ ايعنذ٠ يف  اهلل ع٢ً نٌ حاٍ، ؾإٕ تك٣ٛ اهلل عض ٚجٌ أؾلٌ ايعذ٠ ع٢ً ا

ٛا أػِذ احرتاطٙا َٔ املعاؿٞ َٓهِ َٔ عنذٚنِ   اذتشب ٚآَشى َٚٔ َعو إٔ تهْٛ
ؾإٕ رْٛب ادتٝؽ أخنٛف عًنِٝٗ َنٔ عنذِٖٚ، َّٚمننا ٜٓـنش املظنًُٕٛ مبعـن١ٝ         
عذِٖٚ هلل، ٚي٫ٛ ريو مل تهٔ يٓا رٗنِ قن٠ٛ ٭ٕ عنذدْا ينٝع نعنذدِٖ، ٫ٚ ُعنِذتٓا       

. ٖزا جض٤ (56)+... عـ١ٝ نإ هلِ ايؿلٌ عًٝٓا يف ايك٠ٛنعذتِٗ، ؾإرا اطتٜٛٓا يف امل
، تبني َنذ٣ تؿكٗن٘ يف ايظنٓٔ االهلٝن١ ٚتنذرشٙ ايظنٓين       َٔ ايٛؿ١ٝ ايعُش١ٜ يظعذ 

يًكشإٓ ايهشِٜ، َّٚدسان٘ حكٝك١ طنٓٔ اهلل يف ايٓـنش ٚاهلضان١ ٚاينزْٛب ٚاملعاؿنٞ      
 .ٚايٕاعا 

َنا   =: قناٍ عٓن٘ ارنٔ َظنعٛد      ٚهلزا ملا اطتؼٗذ عُش رٔ ارتٕناب  

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 .5397ؿخٝذ ايبااسٟ، نتاب ايٕب، راب َا ٜزنش يف ايٕاعٕٛ،   -54
 َعجِ َا اطتعجِ َٔ أمسا٤ ايب٬د ٚاملٛاكع صسٚد: َٛكع رٕشٜل َه١ رعذ ايشٌَ. -55

 :3،  رنريٚ  ، عنامل ايهتنب  ، امل٪يـ: أرٛ عبٝذ عبذ اهلل رٔ عبذ ايعضٜض رٔ ستُذ ايبهشٟ ا٭ْذيظٞ
 .2/296، ٖن0413

ٞ   ايعكذ ايؿشٜذ،  -56 داس ، أرٛ عُش ػٗاب ايذٜٔ أمحذ رٔ ستُذ املعشٚف رارٔ عبنذ سرن٘ ا٭ْذيظن
 .0/007، ٖن0414: 0،  رريٚ ، ايهتب ايع١ًُٝ
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تظع١ أعؼاس ايعًِ، ؾكٌٝ ي٘: أتكٍٛ رينو ٚؾٝٓنا جًن١ ايـنخار١؟! ؾكناٍ: مل أسد عًنِ       
 ، أٟ ايعًِ رظٓٔ اهلل تعا،ى.  +راهلل تعا،ى ايؿتٝا ٚا٭حهاّ، َّمنا أسٜذ ايعًِ

ٛا عًن٢ عًنِ ٚٚعنٞ رٗنزٙ ايظنٓٔ        ٚاذتاؿٌ إٔ ايـخار١ ايهشّا رذٚسِٖ نناْ
َّْٚنين ٫ أػنو يف ننٕٛ ايـنخار١ نناْٛا      =ٝىل ستُذ سػٝذ سكا: ايشرا١ْٝ، ٜكٍٛ ايؼ

َٗتذٜٔ رٗزٙ ايظٓٔ ٚعاملني مبشاد اهلل َٔ رنشٖا. ٜعين أْٗنِ مبنا هلنِ َنٔ َعشؾن١      
 أحٛاٍ ايكبا٥ٌ ايعشر١ٝ ٚايؼعٛب ايػشر١ٝ َِٓٗ َٚنٔ ايتجناسب ٚا٭خبناس يف اذتنشب    

ؿُٗنٕٛ املنشاد َنٔ    غريٖا مبا َٓخٛا َٔ ايزنا٤ ٚاذتنزم ٚقن٠ٛ ا٫طنتٓبا  نناْٛا ٜ    ٚ
طٓٔ اهلل تعا،ى، ٜٚٗتذٕٚ رٗنا يف حنشٚرِٗ ٚؾتٛحناتِٗ ٚطنبب طنبكِٗ يٮَنِ اينيت        
ٛا عًٝ٘ َٔ ايعًِ رايتجشر١ ٚايعٌُ أْؿع َنٔ ايعًنِ    ٛا عًٝٗا، يزيو قاٍ: َٚا ناْ اطتٛي
ايؿٕشٟ احمل ، ٚنزيو ناْ  عًَِٛٗ نًٗا، ٚملا اختًؿ  حاين١ ايعـنش اخت٬ؾنا    

ذٜٚٔ عًِ ا٭حهاّ ٚعًِ ايعكا٥ذ ٚغريٖنا ناْن  ستتاجن١    احتاج  َع٘ ا٭َِ َّ،ى ت
أٜلا َّ،ى تذٜٚٔ ٖزا ايعًِ، ٚيو إٔ تظُٝ٘ عًِ ايظٓٔ االهل١ٝ أٚ عًنِ ا٫جتُناع أٚ   

ِٔ مبا ػ٦  ؾ٬ حشج يف ايتظ١ُٝ  .  (57)+عًِ ايظٝاط١ ايذ١ٜٝٓ، ط

ٌ ايزٟ ٖٛ َنٔ   رايظٓٔ ايشرا١ْٖٝٚهزا ٜتلذ عًِ ايـخار١ ايهشاّ  ايعًنّٛ   أجن
ٚتهايبن    ا ايّٝٛتٛاصْٗ   ا٭١َٚأ٫ٖٚا راذتشق ٚا٫ْتؿاع، ٚايزٟ َا ؾكذاالط١َٝ٬ 

 .آَٗ ُذادا٫طت  ؾكذتٓهب  ٖذٜٗا ٫َّٚ رعذ إٔ عًٝٗا ا٭َِ 

ٚطنري٠ خًؿا٥ن٘ صاخنش٠     أيٝع نٌ ٖزا دي٬ٝ ناؾٝا ع٢ً إٔ طري٠ سطٍٛ اهلل 
١َ ٫َّ ٚعاد  هلنا خريتٗنا   رايتٕبٝل ايعًُٞ يًظٓٔ ايشرا١ْٝ اييت َت٢ َا أخز  رٗا ا٭

 !... ٚعضتٗا َٚهاْتٗا ٚؿذاستٗا ٚقٝادتٗا يٮَِ
أؾنن٬ حتتنناج َّرٕ َٓنناٖو دساطنن١ ايظننري٠ ايٓبٜٛنن١ َّ،ى جتذٜننذ يذساطننتٗا رٗننزا  

 !املٓظٛس ايظٓين ايؼُٛيٞ املتهاٌَ ايٓاؾع ٚاملثُش يف ايذْٝا ٚاٯخش٠
ْبعنناا نٓننضا ٫ ٜٓؿننذ يعٛاَننٌ ايٓٗننٛم ٚا٫  أٚيٝظنن  طننري٠ سطننٍٛ اهلل 

ٚايتجذٜننذ ٚاالحٝننا٤ ٫ تتًٕننب َٓننا طنن٣ٛ رننزٍ ادتٗننٛد يًهؼننـ عٓٗننا ٚايعُننٌ   
 !مبكتلٝاتٗا

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 .4/005تؿظري املٓاس،  -57
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 خامتة

 ع٢ً ك٤ٛ َا تكذّ اهٔ تظجٌٝ ٖزٙ ايٓتا٥و:  

قذ ضت  َٓخن٢ تكًٝنذٜا ٜشَنٞ     َّٕ أغًب ايتٛايٝـ املٗت١ُ رظري٠ سطٍٛ اهلل  -
رثكً٘ يف اجتناٙ طنشد ا٭حنذاا ٚايٛقنا٥ع مبعنضٍ عنٔ طنٝاقٗا ايعلنٟٛ ايعناّ          
املتُثٌ يف طشٜإ تًنو ايٛقنا٥ع ٚا٭حنذاا عًن٢ ايكنإْٛ ايهنْٛٞ ايعناّ؛ ٚمل        

 ًٜتؿ  أٚي٦و َّ،ى طٓٔ ايتظاري ٚاالصتاص ايعُشاْٞ.

ري٠ ايٓبٜٛن١ ايعٕنش٠   َّْ٘ أؿبذ َٔ أٚ،ى ا٭ٚيٝا  ٚأٚجب ايٛاجبنا  دساطن١ ايظن    -
رش١ٜ٩ ط١ٝٓٓ مشٛي١ٝ َٚتها١ًَ، حت٢ تظتؿٝذ َٓٗا أجٝاٍ ا٭َن١ ٚاالْظنا١ْٝ عاَن١    

 يف ٖزا ايعـش يتػٝري اذتاكش ٚرٓا٤ املظتكبٌ.

َّٕ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ايعٕش٠ قذ ُخذَ  َٔ ْٛاحٞ َتعذد٠، يهنٔ رنايشغِ َنٔ رينو      -
أنثش دق١ ٚاْلنباطا  ؾإْٗا َا تضاٍ ر َع اذتاج١ َّ،ى خذَا  أعُل، َّٚ،ى َٓٗو 

َّٚحهاَا، ٜٓكٌ ع٬ق١ ا٭١َ رٗا َٔ ع٬ق١ ؾهش١ٜ آي١ٝ جاَنذ٠ جض٥ٝن١ َّ،ى ع٬قن١    
 َكاؿذ١ٜ ط١ٝٓٓ تظاري١ٜ َتٛاص١ْ ٚاقتذا١ٝ٥ ع١ًُٝ.

ٚؾزيه١ ايكٍٛ ؾنإٕ دساطن١ ايظنري٠ ايٓبٜٛن١ ٫ اهنٔ إٔ تهتُنٌ ؿنٛستٗا ٫َّ        
 رايش١ٜ٩ ايظ١ٝٓٓ ايؼُٛي١ٝ املتها١ًَ.

آؾاقنا ٚاطنع١ يًبخنث يف َظن ي١ دساطن١ ايظنري٠ ايٓبٜٛن١         َّٕ ٖزا ايبخث ٜؿنتذ 
 مبٓظاس ايظٓٔ االهل١ٝ ٚريو ٚؾل ارتٕٛا  اٯت١ٝ:

ٚكع ا٭طع ايٓظشٜن١ يًُٓظنٛس ايظنٓين رنني طتبن١ َنٔ املؿهنشٜٔ ٚايبناحثني          -
ٚايهتاب املكتٓعني ر ُٖٝت٘ ٚؾاعًٝت٘، ٚتبٓٝن٘ نُنٓٗو أمننٛرجٞ يذساطن١ ايظنري٠      

 ايٓب١ٜٛ.

إٓ املتعًك١ رايظري٠ ايٓبٜٛن١ ٫طنتٓبا  َنا ؾٝٗنا َنٔ ايظنٓٔ       اطتكشا٤ ْـٛق ايكش -
 ايشرا١ْٝ؛

اطتكشا٤ ْـٛق اذتذٜث املتعًك١ راملػناصٟ ٚايظنري ٫طنتُذاد ايظنٓٔ ايشراْٝن١       -
 َٓٗا؛
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 تتبع نًٝا  ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ٚجض٥ٝاتٗا يًٛقٛف ع٢ً ايظٓٔ ايشرا١ْٝ ؾٝٗا. -

كنشٚس٠ يف ٖنزا    ايعٕنش٠ دساط١ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ ايذع٠ٛ َّ،ى جتذٜذ ٚختاَا: َّٕ 
ـ مجٝننع امل٪طظننا  ايذٜٓٝنن١ ٚايبخثٝنن١ ٚاملنن٪سخني  تٚحتتنناج َّ،ى تهننا ،ايعـننش

 .االط٬َٞٚزتاَع ايؿك٘ يف ايعامل 

 ٚؿٌ ايًِٗ ٚطًِ ٚراسى ع٢ً طٝذْا ستُذ ٚآي٘ ٚؿخب٘ ٚطًِ.

 ٚاذتُذ هلل سب ايعاملني.


