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 يهخص انجحث

الصفات التي فطر   تناول هذا البحث صفة من أهم

عليها اإلنسان، وهي صفة الغضب، وركر  البحرث 

على تنراول الضضرية مرن  رصل نصرسن السرنة 

والهدي النبسي الك يم في التعامل مع هذه الصفة، 

وكيفية استثمارها استثمارا إيجابيا نافعا، وكيفيرة 

التخلص من آثراره السرلبية، ومعالجرة اإلنسران 

 انعضاد أسبابه. نفسه عند ورود الغضب عليه أو

وقد تع ض الباحث بعد تع يف الغضب وبيران أنره 

من صفات اهلل الفعلية التي تليق بجصلره، وبيران 

، واألسباب واألحسال التي كان صفة غضب النبي 

يغضب لها، تع ض لبيان أنرسا  الغضرب وم اتبره 

ودرجات الناس فيه، وع ج الباحرث علرى تصر فات 

الناحيرة الرر عية الغضبان وقيمتها وآثارهرا مرن 

والت بسية، و تم البحث بالحديث عن ط ق عرصج 

الغضب وأدويته من السنة النبسية، و لص البحرث 

 إلى  عدة نتائج منها:

إن الغضب إحدى الغ ائ  التري فطر  اهلل اإلنسران 

بالكليرة صرفة نضرص    الغضرب ت كعليها، وإن 

للرذات، وط يضرا  انتضرام إلرى تحرسل إ  إذا كمال

 تح ق الغاضب ومن حسله. فإنه نار للترفي،

وتناول البحث أسباب الغضرب، وأردرد إلرى طر ق 

السقاية من الغضرب والسرصمة مرن آثراره السري ة 

فالضسة والفتسة لمن يملك نفسرك عنرد الغضرب، 

وتبين أن من أهم صفات الضرادة والمر بين الحلرم 

وسعة الصدر، مما يجعل أتباعه وتصميذه يطم نسن 

 من َسسرة غضبه.إليه، ويأمنسن 

فضرره  -] الكلمررات المفتاحيررة: السررنة النبسيررة

ت كيرررة وت بيرررة  -اآلداب واأل رررصق -الحرررديث
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Abstract 

 

This research dealt with one of the most 

important qualities of human fasting, 

which is the character of anger. Anger 

is received or the reasons are held. 

The researcher was exposed after the 

definition of anger and the statement 

that it is an actual qualities of God 

worthy of His Majesty, and the 

character of the wrath of the Prophet , 

and the reasons and conditions that he 

was angry with, was exposed to the 

types of anger and ranks and degrees of 

people in it, and the researcher limped 

on the actions of anger and its value 

and effects from the legal and 

educational, He concluded the research 

by talking about ways to cure anger and 

medications from the Sunnah, and 

concluded the research to several 

results, including: 

Anger is one of the instincts that God 

has broken the human, and leave the 

anger altogether as a lack of perfection 

only if it turned into self-revenge, and a 

way to heal, it is a fire that burns the 

angry and those around him. 

The research dealt with the causes of 

anger, and guided to ways to prevent 

anger and safety from its bad effects, 

strength and bully for those who have 

yourself when anger.It turned out that 

one of the most important qualities of 

leaders and educators dream and chest 

capacity, which makes his followers 

and his pupils reassure him, and secure 

from the anger. 
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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
 انًمذيخ

 قُس ْبٝٓا ع٢ً غًِٚق٢ً اهلل ٚ ايعكاب، ؾسٜس ايتٛب ٚقابٌ ايصْب غاؾط ايتٛاب، اؿًِٝ هلل ؿُسا

 ْٗذِٗ ع٢ً ٚغاض تبعِٗ َٚٔ ٚايتابعٌ ٚا٭قشاب، ْٝع اٯٍ ٚع٢ً ٚأْاب، ٚتاب ٚقاّ ق٢ً َٔ خري

 :بعس أَا إآب، ّٜٛ إٍ

 يبكا٤ َُٚٗات ٚٚا٥ـ ايػطا٥ع هلصٙ ٚدعٌ نجري٠، غطا٥ع ْؿػ٘ ٗ ٚأٚزع اٱْػإ، اهلل خًل ؾكس

 أْ٘ ايػطا٥ع ٖصٙ ٗ تعاٍ اهلل ٚسه١ُ ا٭عُاٍ، َٔ ب٘ ايكٝاّ هب َا ايكٝاّ َٔ ُٚهٓ٘ اٱْػإ

ََا ََِْٚفٍظ": شنطٙ دٌ ٜكٍٛ ايؿط، ٚقاب١ًٝ اـري قاب١ًٝ هلا دعٌ َٖا. َٚ َّا َٗا َض َُ َٗ َٖا َفَأِي َٖا. ُفُذَٛز َٛا  َأِفًََح َقِد ََٚتِك
ِٔ َٖا. ََ ِٔ َخاَب ََٚقِد َشنَّا َٖا ََ  ص.9–7" طايؿُؼ:َدضَّا
َا ٜٛاؾل ٖصٙ ايؿڀط٠ ٜٚٛد٘ تًو ايػطا٥ع تٛدٝٗا  إٍ ضغ٬ڄ ٜسعِْٛٗ يًٓاؽ أضغٌ ٙيصنط تعاٍ إْ٘ ثِ

 ؾ٬ قسز٠، ٚٚٝؿ١ ٭زا٤ َع١ٓٝ ساد١ هلا غطٜع٠ ؾهٌ ٜتذاٚظْٚٗا، ٫ سسٚزٶا هلا قشٝشا، ٜٚطمسٕٛ

 ع٢ً خڀري٠ آؾ١ إٍ اْكًبت سسٚزٖا ػاٚظت ؾإشا ٚٚٝؿتٗا، أزا٤ عٔ ؽطز ٫ٚ سادتٗا ٗ تػطف

 .سٛي٘ َٔ اجملتُع ٚع٢ً ْؿػ٘ ٕاٱْػا

ايعاق١ً،  ايٓؿؼ أْؿؼ: ٖٞ ث٬ث١ هسْٚٗا ث٬خ ق٣ٛ، أٚ ايٓؿؼ ٗ ّٝعٕٚ ايْٝٛإ ؾ٬غؿ١ ٚ"نإ

 (.1")ايػهب١ٝ ايؿٗٛا١ْٝ، ٚايٓؿؼ ٚايٓؿؼ
 ٚايعڀـ ٚاؾٛع ٚايهطا١ٖٝ ؾاؿب اٱْػإ، بٗا إٛقٛف تؿهٌ ا٭خ٬م ايػطا٥ع ٖصٙ ٚفُٛع

 هلا ٖاضغت٘ خ٬ٍ َٔ اٱْػإ أخ٬م عٔ تعرب نًٗا ٚغريٖا، ٚا٭مل ٚاؿعٕ طحٚايؿ ٚايػهب ٚاؾٓؼ

 .عاّ ٚزا٤ عهاٍ ب٤٬ إٍ ؼٛيت اغتدساَٗا ٗ اٱْػإ أغطف بايؿط، َٚت٢ أٚ باـري
 ٜكٍٛ ٚزٜاضِٖ، املػًُني ٚسكٛم اهلل اذتل ٚسطَات عٔ ايسفاع يف نبرل٠ ٚظٝف١ ٚي٘ ايػطا٥ع ٖصٙ َٔ غطٜع٠ ٚايغضب

َٗا "َٜا: تعاىل اهلل َٔ َأُّٜ ََُٓٛا ايَِّرٜ َٔ َقاِتًُٛا َآ ِِ ايَِّرٜ َٔ ًََُُْٜٛه ِِ َِٚيَِٝذُدٚا اِيُهفَّاِز َِ ُُٛا ِغًَِع١ّ ِفُٝه َّ َٚاِعًَ َ٘ َأ ُُتَِّكنَي َََع ايَّ " اِي
 ص. 123طايتٛب١:

 تؿكس ؾعٓسٖا ؼ،ٚايٝاب ا٭خهط ؼطم ْاض إٍ ؼٍٛ يًصات ٚططٜكا يًتؿؿٞ، اْتكاَا قاض إشا ٚيهٓ٘

 نايػٌٝ ؾٝهٕٛ ايعكٌ أغٛاض ٚضا٤ ٜؿٝض ٖٝذإ ططٜكٗا ... ؾايػهب ٚتهٌ ٖسؾٗا، ايػطٜع٠ ٖصٙ

 (،2")َٓجٛضا ٖبا٤ ايٝاْع١ آثاضا، ٚاؿكٍٛ إسٕ ؾتشٌٝ بعها بعهٗا ٜأنٌ إتسؾك١ ناؿُِ أٚ اهلازض
ؾٝٓتؿع بٗا  ايكشٝش١،ٖصٙ ايػطٜع٠ ٗ َٛنعٗا ايكشٝض، ٚتٛدٝٗٗا ٚدٗتٗا  ٚنع َٔ بس ٫ ؾهإ

 ايٛخ١ُٝ، سؿاٚا ع٢ً ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ َٔ ايتؿهو ٚا٫ْٗٝاض. آثاضٖا ايؿطز ٚاؾُاع١، ٜٚػًُٛا

 يٝٓتعع ٜأت مل ٚاٱغ٬ّ اييت ؾڀط اٱْػإ عًٝٗا، ٖٚٛ َٔ ايػطا٥ع ايػبع١ٝ، ايػطا٥عايػهب َٔ 

 ب٘ اٱْػإ إ ٫ٚ تهطٙ، ٖٚا ُٝعيٝٗصبٗا، ٜٚٛدٗٗا ٚد١ٗ ٜػتؿٝس َٓٗا اٱْػ دا٤ ٚيهٔ ايػطا٥ع،

                                                             

 بططف. إزلاعٌٝ ستُس: األغتاش ( حبح )ايػهب َٚا تالٙ(، بك29ًِايعسز ) املٓٛض٠ باملس١ٜٓ اإلغال١َٝ ادتاَع١ ( ٜٓعط: زت١ً 1
 عط: املطدع ايػابل املٛنع ْفػ٘.( ٜٓ 2
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 داْب اٱْػإ ع٢ً غًب ٚإشا نايػبع، نإ ايػبع١ٝ داْب اٱْػإ ع٢ً غًب ؾإشا ايعكٌ، غطٜع٠

 ايعكٌ. ٖٛ شيو ٗ ٜتشهِ ٚايصٟ ا٥٬ٕه١، عامل ٖٛ آخط عامل إٍ أقطب ايؿهط ٚايعاطؿ١ نإ

ٕ قُٛزاڄ َڀًٛبا، َٚٓ٘ َا ٜهٕٛ ٭ٕ َٓ٘ َا ٜهٛ(; 3)بايه١ًٝ قؿ١ ْكل ٫ نُاٍ ايػهب تطىٚ

ٚبعسٙ،  اٱغهاب قبٌ سايتاٙ اغتٛت ست٢ إػهب١ ا٭ؾٝا٤ ٗ ايػهب ؾكس َصََٛاڄ َٓٗٝا عٓ٘... َٚٔ

 خكاٍ بايجأض; ٭ْٗا ٚا٭خص ٚايسؾاع ٚايػري٠ ٚاؿ١ُٝ ٚا٭ْؿ١ ايؿذاع١ ايٓؿؼ ؾها٥ٌ َٔ عسّ ؾكس

 سًُ٘ يٛؾٛض ٫ٚ ق١ُٝ ايٓؿٛؽ ٗ ؾها٥ً٘ ا٤يبك ٜهٔ ٚمل بٗا ٖإ عسَٗا ايػهب، ؾإشا َٔ َطنب١

 .َٛقع

:  قاٍ شيو; إش عٔ ٜٓؿهٛا مل ايػ٬ّ عًِٝٗ ٚا٭ْبٝا٤ بايه١ًٝ ٚايػهب ايؿ٠ٛٗ قًع ٜككس "ٚنٝـ
 ؼُط ست٢ ٜػهب ٜهطٖ٘ َا ٜسٜ٘ بٌ تهًِ إشا ٚنإ(، 4")ايبػس ٜغضب نُا أغضب بػس أْا إمنا"

 اؿل، ٚقاٍ عٔ غهب٘ ىطد٘ ٫ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ًٝ٘ع سكا، ؾهإ إ٫ ٜكٍٛ ٫ ٚدٓتاٙ، ٚيهٔ

ُِنَي: "تعاٍ ِٔ َٚاِيَعاِفنَي اِيَغَِٝغ َٚاِيَهاِظ  ايػهب ايػٜٝ، ؾطزټ : ٚايؿاقسٜٔ ٜكٌ ٚمل، ص134عُطإ: آٍطايَّٓاِع"  َع

 اهلُ ايهاب٘ ٖٛ ايعكٌ ٜهٕٛ بٌ ٜػًب٘ ٫ٚ ايعكٌ َُٓٗا ٚاسس ٜكٗط ٫ عٝح ا٫عتساٍ سس إٍ ٚايؿ٠ٛٗ

 (.5)عًُٝٗا ٖهٔ... ٚايػايب
اؿًِ،  َع ؾطٙ ٜعزاز عًٝ٘ ي٦ُٝا احملًّٛ نإ بإٔ ؾػازٺ إٍ ٜ٪زٟ اؿًِ نإ إشا بعهِٗ: ٚقاٍ

 : ؾٝ٘، قاٍ ايؿاعط ٚايتُازٟ ايؿط عٔ ٜطزع٘ أسػٔ; ٭ْ٘ َع٘ ؾاؾٌٗ
 ٚأضٚحٴ أع٢ٓ اؾٗـــٌ ؾإٕ عًٝ٘          عسٚٙ إط٤ عٕٛ سًِ نإ ي٦ٔ

 تكؿضٴ عٓ٘ َٔ نٝس ؽؿ٢ نٓت إشا ق٠ٛ          ٚايعكٛب١ نعـ اؿًِ ٚٗ

 ٚقاٍ آخط :

ِٴ           بايؿت٢ اؾٌٗ أقبض َا سػٔ أبا ًڃ  (6) أقبضٴ اؾٌٗ َٔ أسٝاْا ٚيځًځشٹ
 

                                                             

 َٚٔ!، محاض فٗٛ ٜػهب فًِ اغُتػهب َٔ: قاٍ أْ٘ ايؿافعٞ اإلَاّ عٔ (:2/185) ايسٜٔ عًّٛ يف إسٝا٤ ايػعايٞ ( ٚقس شنط 3
 (.2/202ايؿافعٞ) َٓاقب يف ايبٝٗكٞ ؾٝطاْا، ٚقس ضٚاٙ ٚال محاضا تهٔ فال!! ، ؾٝطإ فٗٛ ٜطض فًِ اغُتطنٞ

ضنٞ اهلل عٓ٘ يف قك١ َع أّ غًِٝ ضنٞ اهلل عٓٗا،  َايو بٔ َٔ سسٜح أْؼ (6792( ضقِ)8/26) َػًِ أخطد٘ ( اذتسٜح 4
 نُا ايبؿط، ٚأغهب ٜطن٢ نُا أضن٢ بؿط أْا ضب٢، فكًت: إمنا ع٢ً اؾذلطت ضب٢، أ٢ْ ع٢ً ؾططٞ إٔ تعًُني ٚفٝ٘: "أَا

ايكٝا١َ"،  ّٜٛ َٓ٘ بٗا ٜكطب٘ ٚقطب١ ٚظنا٠ طٗٛضا ي٘ جتعًٗا إٔ بأٌٖ هلا يٝؼ بسع٠ٛ أَت٢ َٔ عًٝ٘ زعٛت أسس ايبؿط، فأميا ٜػهب
 ٜػهب نُا ٜػهب بؿط ستُس إمنا ٜكٍٛ: "ايًِٗ  اهلل ضغٍٛ قاٍ: زلعت (6787ضقِ) ٖطٜط٠  أبٞ سسٜح ٚأخطز أٜها َٔ

 ّٜٛ إيٝو بٗا تكطب٘ ٚقطب١ نفاض٠ ي٘ دًست٘، فادعًٗا أٚ غببت٘ أٚ آشٜت٘ َؤَٔ ختًفٓٝ٘، فأميا ئ عٗسًا عٓسى اختصت قس ايبؿط، ٚإْٞ
 ايكٝا١َ".

 (.3/57ايسٜٔ) عًّٛ ( إسٝا٤ 5

 (.4/216ايػًُإ) ستُس بٔ ايععٜع ايعَإ عبس يسضٚؽ ايعُإٓ ( َٛاضز 6
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 :ايؿاعط يًهطا١َ، ٜٚكٍٛ يًهعٝـ، ٚثأضا يًشل، ْٚكط٠ اْتكاضا ايػهب ٗ ٜطٕٚ ايعطب "ٚنإ

 (.7")زَا قڀطت أٚ ايؿُؼ سذاب ٖتهٓا    َهط١ٜ      غهب١ غهبٓا َا إشا
ٌٻ َا ٜتُهٔ َٓ٘ إ٫ اغتاي٘، عسٚ ايعكٌ، ٖٚٛ ي٘ نايص٥ب يًؿا٠ ٚإصَّٛ َٔ ايػهب ٜٓػٞ ، ؾإْ٘ "ق

 طًب ٚ"عٔ ايػهب ٜتٛيس اؿكس، ٚاؿكس: ٖٛ(، 8")اؿطَات، ٜٚسؾٔ اؿػٓات، ٚىًل يًرب٤ٟ دٓاٜات

 ايباطٔ، ٚاستكٔ إٍ ضدع اؿاٍ ٗ ايتؿؿٞ عٔ يعذع نُٛ٘ يعّ إشا ايػهب إٔ ا٫ْتكاّ، ٚؼكٝك٘

 (. 9")سكسا ؾكاض ؾٝ٘
 

 ٚأغأيو "... ٜػأٍ اهلل إٔ ٜٛؾك٘ يكٍٛ ن١ًُ اؿل ٗ ايطن٢ ٚايػهب ؾٝكٍٛ: ٚهلصا نإ ايٓيب 

 (.10")ٚايطن٢ ايػهب ٗ اؿل ن١ًُ
 إشا ايٓاؽ أنجط ضنٞ، ؾإٕ أٚ غهب غٛا٤ اؿل غ٣ٛ ٜكٍٛ ٫ اٱْػإ إٔ دسا، ٖٚٛ ععٜع "ٖٚصا

 اٱّإ: َٔ أخ٬م َٔ ث٬خ: "َطؾٛعا أْؼ سسٜح َٔ ايڀرباْٞ ٜكٍٛ، ٚخطز ؾُٝا ٜتٛقـ ٫ غهب

 ٜتعاٙ مل قسض إشا سل، َٚٔ َٔ ضناٙ ىطد٘ مل ضنٞ إشا باطٌ، َٚٔ ٗ غهب٘ ٜسخً٘ مل غهب إشا

 (.11")ي٘ يٝؼ َا
٫ٚ ت٬َٝصْا َٚٔ أ٫ٚزْا ٫ ٚ ْؿػٓاأ هجري َٓا ٫ وػٔ ايػهب إٕ غهب، ٚمل ْطبٿإؿه١ً إٔ ايٚ

 .ْػهب ا٫ َت٢ ْػهب، ٫ٚ ٖنٝـ ْػهب، ٚسٛيٓا 

ؾبُٝٓا ٜط٣ أسسْا ٜٚػُع ٜٚعاٜـ َا ٜٛدب ايػهب ؾ٬ ٜػهب، ٫ٚ وطى غانٓا، ٚٗ إكابٌ 

ن١ًُ... ؾٝشل ؾٝ٘ قٍٛ أبٞ  بأقػط ٜٚٴػتؿع أَط، ٭ز٢ْ ٜػهب ٭تؿ٘ ا٭غباب ٚأسكطٖا، ٜٚٓؿط

 ايعتا١ٖٝ:

 غهب غري َٔ ٜػهب        عذب غري َٔ عذبٜ

 ؾأنـــط ْؿعا أضاز        ْٛــــط إشا ٚضَا

                                                             

 بططف. إزلاعٌٝ ستُس: األغتاش ( حبح ) ايػهب َٚا تالٙ (، بك29ًِايعسز ) املٓٛض٠ باملس١ٜٓ اإلغال١َٝ ادتاَع١ ( ٜٓعط: زت١ً 7

 (.4/224يًجعاييب) ايسٖطٜت١ُٝ  ( ٜٓعط: 8

 (.121)م ( ايتعطٜفات 9

 (.1971( ضقِ)5/304سبإ يف قشٝش٘) (، ٚاب1305ٔ(، ٚايٓػا٥ٞ ضقِ)18351( ضقِ)4/264( أخطد٘ أمحس) 10
 عٔ ٜطٚٙ (، ٚقاٍ: مل164ضقِ) ايكػرل (، ٚاذتسٜح املصنٛض أخطد٘ ايطدلاْٞ يف املعذ148ِ)م ٚاذتهِ ايعًّٛ ( داَع 11

ٚيصا قاٍ األيباْٞ:  ".نصاب اذتػني، ٖٚٛ بٔ بؿط ٚفٝ٘: "(1/59يف زتُع ايعٚا٥س) اهلٝجُٞ اذتػني، قاٍ بٔ بؿط إال عسٟ بٔ ايعبرل
 (.541بطقِ) ٚاملٛنٛع١ ايهعٝف١ األسازٜح َٛنٛع .غًػ١ً
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ٚاٯثاض اييت تبٌ سكٝك١ ايػهب ٚأغباب٘ سازٜح ا٭ْع َا ٜٳػٻط اهلل  تعاٍ ْع٘ َٔ  ا ايبشحٚٗ ٖص

َٔ  َٚت٢ وُس ايػهب َٚت٢ ٜصّ، َٚا تطؾس إيٝ٘ َٔ ططم ايٛقا١ٜ َٔ ؾطٙ ٚنطضٙ، َٚع٘ ْك٫ٛت

 ن٬ّ أٌٖ ايعًِ، تبٌ إطاز، ٚتؿطح إككٛز، ْػأٍ اهلل ايعٕٛ ٚايتٛؾٝل، ٚاهلسا١ٜ ٚايطؾاز.

 ٚقس اقتهت طبٝع١ ايبشح إٔ ٜتهٕٛ َٔ إباسح اٯت١ٝ:

 ٗ إبشح ا٭ٍٚ تٓاٚيت تعطٜـ ايػهب يػ١ ٚاقڀ٬سا.

يٓؿػ٘ ٗ نتاب٘ ٚأثبتٗا ي٘  ٚخٴكل إبشح ايجاْٞ يًه٬ّ عٔ ايػهب باعتباضٙ قؿ١ هلل تعاٍ أثبتٗا

 ٗ غٓت٘. ضغٛي٘ 

َٔ سٝح ا٭غباب  ٚقؿ١ غهب٘  ٚأَا إبشح ايجايح ؾكس نإ يًشسٜح عٔ غهب ايٓيب 

 ٚايٓتا٥ر.

 ٚٗ إبشح ايطابع تهًُت عٔ أْٛاع ايػهب َٚطاتب٘ ٚزضدات ايٓاؽ ؾٝ٘.

 ضٖا.ٚتعطنت ٗ إبشح اـاَؼ يًشسٜح عٔ تكطؾات ايػهبإ ٚقُٝتٗا ٚآثا

 بُٝٓا نإ إبشح ايػازؽ يًشسٜح عٔ ع٬ز ايػهب ٚأزٜٚت٘ َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.

 نٌ شيو َعتُسا ع٢ً َا ثبت ٗ اؿسٜح ايكشٝض أٚ اؿػٔ ٚن٬ّ أٌٖ ايعًِ بايهتاب ٚايػ١ٓ.

 ٚٚنعت خا١ُ ٜػري٠ ٗ آخط ايبشح، ٚقا١ُ٥ يًُطادع ٚإكازض.

اض٥ٗا; إْ٘ دٛاز نطِٜ، ٚاؿُس هلل ضب ايعإٌ، ٚايك٠٬ أغأٍ اهلل إٔ ٜٓؿع بٗصٙ ايهًُات ناتبٗا ٚق

 ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا قُس ٚآي٘ ٚقشب٘ أْعٌ.

 انجبحث

 انًجحث األول

 تع يف الغضب

ؾه١ًُ )ايػهب(  ،عٳطٻف ايػهبٳ ْعٷ َٔ عًُا٤ ايًػ١ ٚغريِٖ، ٚاختًؿت ايعباضات، ٚاتؿكت ايجُط٠

 اٜعٜسٖقس تٛنٝض ايٛانشات ، ٚقس قٌٝ: إٕ تعبٜسضى َعٓاٖا ايكػري ٚايهبري ب٬ تهًـ أٚ 

ٖٚٛ بسٜٗٞ ، "ٚايػهب نٝؿ١ٝ ْؿػا١ْٝ :-ضٓ٘ اهلل تعاٍ-قاٍ إٓاٟٚ ، ٚيصا غُٛنا ٚإؾها٫

 غٓصنط بعض َا قٌٝ ٗ تعطٜؿ٘ يػ١ ٚاقڀ٬سا:َٚع شيو (، 12)"ايتكٛض
ٌٷ ٚايهاز ؾـ )ايػٌ ٍټ قشٝض ٚايبا٤( أق ٛٸ٠ ؾسٻ٠ ع٢ً ٜس ٕٻ: ٜكاٍ. ٚقڂ : قايٛا ايكټًب١، ايكٻدط٠: ايػٳهٵب١ إ

َٳػٵهٳبٳ١ڄ، عًٝ٘ غځهٹب: ٜكاٍ ايػټد٘، ٚايػهب نس ايطنا، اؾتسازٴ ٭ْٻ٘ ايػٳهٳب، اؾتٴلٻ َٚٓ٘  غځهٳباڄ ٚ

ٕٴ ٖٚٛ ٌٷ َٔ غريٙ ع٢ً ي٘: غځهٹبٳ ؾځتٳػٳهٻبٳ، ٚغځهٹبٳ أځْا ٚغځهٴٛب، ٚأځغڃهٳبٵتٴ٘ غهبا  غځهٹبٷ أځدً٘...، ٚضد

ٕٴ -ايبا٤ ٚتؿسٜس ٚنُٗا ايػٌ بؿتض- ٚغځهٴبٻ١ ٖا٤، ٚغڂهٴبٻ١ بػري بپٚغڂهٴ ٚغځهٴٛبٷ  ٜٳػٵهٳبٴ ٚغځهٵبا

 َٔ ٚغځهٳابٳ٢...، ٚايػٳهٳبٴ غٹهٳابٷ ٚغځهٴٛبٷ...، ٚاؾُع غځهٵبٳ٢ ايػٳهٳب، ٚا٭ڂْج٢ ؾسٜس غطٜعاڄ، ٚقٌٝ

                                                             

 (.6/105)فٝض ايكسٜط(  12
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 َا اؿل، ٚاحملُٛز غري ٗ نإ َا َٚصَّٛ، ؾإصَّٛ قُٛز قڂًڂٛبٳِٗ، َٚٓ٘ ٜٴساخٹٌ ؾ٤ٞٷ إدًٛقٌ

 (.13)ؾٝعاقب٘ عكاٙ َٔ ع٢ً ِإْهاضٙ ؾٗٛ ايًّ٘ غځهٳبٴ ٚاؿل، ٚأځَا ايسٜٔ داْب ٗ نإ
قًت: تؿػريٙ ايػهب َٔ اهلل بإْهاضٙ غبشاْ٘ ع٢ً َٔ عكاٙ َٚعاقبت٘ ٚإعطان٘ عٓ٘... غري قشٝض 

هلل تعاٍ تًٝل ع٢ً َصٖب ايػًـ، بٌ ٖٛ تأٌٜٚ يكؿ١ ايػهب، ٚايكشٝض إٔ ايػهب قؿ١ سكٝك١ 

باهلل إشا سكٌ َٛدبٗا، ٖٚٞ َٔ قؿات ا٭ؾعاٍ إتعًك١ َؿ١٦ٝ اهلل تعاٍ، ٚإْهاضٙ تعاٍ َٚعاقبت٘ 

َّا" ٕٔ عكاٙ َٔ يٛاظّ ايػهب ْٚتا٥ذ٘، ٚقس قاٍ اهلل تعاٍ: َُِٓا َآَضُفَْٛا َفًَ ِِ اَِْتَك ُٗ ؾؿاضم ص، 55" طايعخطف:َِِٓ

 بٌ اْتكاَ٘ َِٓٗ... ٚغٝأتٞ بٝاْ٘ ٫سكا إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ.ٗ اٯ١ٜ ٚ -ٖٚٛ ا٭غـ–بٌ ايػهب 

(، 14): تػٝټط وكٌ عٓس ؾٛضإ زّ ايكًب يٝشكٌ عٓ٘ ايتؿؿٞ ٗ ايكسضٗ ا٫قڀ٬ح ٚقٌٝ ٗ َعٓاٙ
 (.15)ا٫ْتكاّ ٱضاز٠ ايكًب زّ ثٛضإ عٓس وكٌ ٚقٌٝ: ٖٛ تػري

 ( . 16) يًعكٛب١.. إكتهٞ ايؿسٜس ايػهب ٚايػد٘: 
(، 17)إؿطزات ٗ قًب٘، نصا زّ ؾٛضإ َٔ اٱْػإ هسٖا اييت اؿطاض٠ ايػهب، ٖٚٛ ٜ: أؾسٚايػٝ
 (. 18)اؿٓل أؾس بايهبس، ٖٚٛ احملٝ٘ ايػهب إكباح: ٚٗ

 َهاؾأ٠ ايػهب، ٚقٌٝ: تأخري غٛض٠ عٓس ايڀُأ١ْٓٝ ٚنس ايػهب ايطنا ٚاؿًِ، ٚ اؿًِ: ٖٛ

 (. 19)ايٛامل

 انًجحث انثبَي

 اهلل تعالى الغضب من صفات
أمسا٤ اهلل نًٗا سػ٢ٓ، ٚقؿات٘ نًٗا عًٝا، ٚأمسا٤ اهلل ٚقؿات٘ تٛقٝؿ١ٝ ٫ فاٍ يًعكٌ ؾٝٗا، 

ٗ  ٚايٛادب ٗ ٖصا ايباب إٔ ْجبت هلل َا أثبت يٓؿػ٘ َٔ ا٭مسا٤ ٚايكؿات َٚا أثبت٘ ي٘ ضغٛي٘ 

 ٫ٚ تأٌٜٚ.ايػ١ٓ ايكشٝش١، إثباتا َٔ غري تؿبٝ٘ ٫ٚ ُجٌٝ، ٚتٓعٜٗا َٔ غري تعڀٌٝ 

َٚٔ ايكؿات ايجابت١ هلل تعاٍ قؿ١ )ايػهب(، ؾكس ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايكشٝش١ ْكٛم 

 نجري تجبت شيو، ٚع٢ً َكتهاٖا أْع ايػًـ ايكاحل، ؾُٔ شيو: 

َّقٛي٘ تعاىل: " َٔ ِإ ٌَ اتََّدُرٚا ايَِّرٜ ِِ اِيِعِذ ُٗ ِٔ َغَضْب َضََٝٓاُي َِ ِِ ِٗ َٔ َِْذِصٟ ََٚنَرِيَو ايدَُِّْٝا ِيَحَٝا٠ِا ِفٞ َِٚذي١َّْ َزبِّ ُُِفَتِسٜ " اِي
 .ص152األعطاف:ط

                                                             

 (.1/150)تفػرل ايكططيبط (، ٚاْع1/648ايعطب) (، ٚيػا4/428ٕفاضؽ) البٔ ايًػ١ َكاٜٝؼ ( ٜٓعط: َعذِ 13
 (.209)م يًذطداْٞ ايتعطٜفات(  14
 (.539يًُٓاٟٚ )م ( ايتعاضٜف 15
 (.400)م ( املطدع ْفػ٘ 16
 (.2/169ايكطإٓ) أيفاظ ( َفطزات 17
 (.544يًُٓاٟٚ )م ( ايتعاضٜف 18
 (.125)م ( ايتعطٜفات يًذطداْٞ 19
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َٔ"  َِْذِصٟ ََٚنَرِيَوفهُا أغهبٛا ضبِٗ بعبازتِٗ ايعذٌ، اغتشكٛا غهب اهلل تعاىل، " ُُِفَتِسٜ ؾهٌ ، ص152األعطاف:طاِي

، ٚايصٍ ٗ َؿرت ع٢ً اهلل، ناشب ع٢ً ؾطع٘ َتكٍٛ عًٝ٘ َا مل ٜكٌ، ؾإٕ ي٘ ْكٝبا َٔ غهب اهلل

اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚقس ْاهلِ غهب اهلل سٝح أَطِٖ إٔ ٜكتًٛا أْؿػِٗ، ٚأْ٘ ٫ ٜطن٢ اهلل عِٓٗ إ٫ 

 (.20بصيو..)
ِٔ: "ٚقس ٚضز شنط ايػهب ٚٚقـ اهلل ب٘ ٗ آٜات نري٠ َٓٗا قٛي٘ تعاٍ ِٔ ََٚيِه  َصِدّزا ِباِيُهِفِس َغَسَح ََ

ِِ ِٗ ِٝ َٔ َغَضْب َفَعًَ َِ ِ٘ ِِ ايَّ ُٗ ِْ َعَراْب ََٚي ِ٘ ِإَي٢ ََُٛض٢ َفَسَدَع، ٚقٛي٘ غبشاْ٘: "ص106ايٓشٌ:ط" َعِعٝ َِ ِٛ َٕ َق ٍَ َأِضّفا َغِضَبا  َٜا َقا
ِّ ِٛ ِِ َق ِِ َأَي ِِ َِٜعِدُن ٍَ َحَطّٓا َِٚعّدا َزبُُّه ُِ َأَفَطا ُِٗد َعًَُِٝه ِّ اِيَع ِِ َأ ِٕ َأَزِدُت َّ َأ ِِ َِٜح ِٔ َغَضْب َعًَُِٝه َِ ِِ َِِفَأِخ َزبُِّه ِِٛعِدٟ ًَِفُت ََ "

ََِط١َ، ٚقٛي٘ تعاىل يف املالع١ٓ: "ص86ط٘:ط َّ َٚاِيَدا ِ٘ َغَضَب َأ َٗا ايَّ ِٕ َعًَِٝ َٕ ِإ َٔ َنا ، ٚقٛي٘ عع َٔ ص9ايٓٛض:ط" ايصَّاِدِقنَي َِ
َٔقا٥ٌ: " َٕ َٚايَِّرٜ ِ٘ ِفٞ َُٜحادُّٛ ِٔ ايَّ ُ٘ اِضُتِذَٝب ََا َبِعِد َِ ِِ َي ُٗ ِِ َدِعِٓ َداِحَض١ْ ُحذَُّت ِٗ ِِ َزبِّ ِٗ ِِ َغَضْب ََٚعًَِٝ ُٗ  "َغِدْٜد َعَراْب ََٚي

ِِ، ٚقٛي٘ دٌ ٚتعاىل: "ص16ايؿٛض٣:ط َٔ ِإَي٢ َتَس َأَي ِٛا ايَِّرٜ َٛيَّ َّا َت ِٛ ُ٘ َغِضَب َق ِِ ايَّ ِٗ ِِ ََا َعًَِٝ ُٖ ِِ ِِ ََٚيا َُِِٓه ُٗ َِِٓ َٕ  ََِٜٚحًُِفٛ
ِِ اِيَهِرِب َع٢ًَ ُٖ َٚ َٕ ُُٛ ٜكـ اهلل ْؿػ٘ ؾٝٗا  -ٚغريٖا نجري-ؾهٌ ٖصٙ اٯٜات  ،ص14اجملازي١:ط" َِٜعًَ

 ... بايػهب ع٢ً َٔ خايـ أَطٙ
قس ٚقـ ضب٘  ٚٗ ايػ١ٓ ايهجري َٔ ا٭سازٜح ْأخص ِاشز َٓٗا ٭ٕ إطاز ٖٛ بٝإ إٔ ايٓيب 

 قّٛ ع٢ً اهلل غهب اؾتس: "قاٍ بايػهب، ٖٚٛ أعًِ اـًل باهلل تعاٍ: عٔ أبٞ ٖطٜط٠ إٔ ايٓيب 

 ضغٍٛ ٜكتً٘ ضدٌ ع٢ً اهلل غهب اؾتس -ضباعٝت٘ إٍ س٦ٓٝص ٜؿري ٖٛ ٚ-  اهلل بطغٍٛ ٖصا عًٛاؾ

 (.21)"اهلل غبٌٝ ٗ  اهلل
 أْبٝا٥ِٗ قبٛض اؽصٚا قّٛ ع٢ً اهلل غهب ٜعبس، اؾتس ٚثٓا قربٟ ػعٌ ٫ ايًِٗ: "ٚٗ اؿسٜح

 (.22")َػادس
 ٚإقباٍ ايسْٝا َٔ اْكڀاع ٗ نإ إشا ايهاؾط سايعب ٚإٕ... " ٚٗ سسٜح إٛت َٚا ٜهٕٛ عٓسٙ ٚبعسٙ:

 ه٧ ايبكط، ثِ َس َٓ٘ إػٛح، ؾٝذًػٕٛ َعِٗ ايٛدٛٙ غٛز ٥٬َه١ ايػُا٤ َٔ إيٝ٘ ْعٍ اٯخط٠ َٔ

ٚغهب،  اهلل َٔ غد٘ إٍ أخطدٞ اـبٝج١ ايٓؿؼ ضأغ٘، ؾٝكٍٛ: أٜتٗا عٓس هًؼ ست٢ إٛت ًَو

 (.23)اؿسٜح... إبًٍٛ ايكٛف َٔ يػؿٛزا ٜٓتعع نُا ؾٝٓتععٗا دػسٙ ٗ قاٍ: ؾتؿطم
                                                             

 (.303( ٜٓعط: تفػرل ايػعسٟ )م 20
( 1496/ 4أسس) ّٜٛ ادتطاح َٔ  ايٓيب أقاب َا ع َٔ قشٝش٘ َٓٗا نتاب املػاظٟ، بابيف َٛان ايبداضٟ ( أخطد٘ 21

 (5/179 ) اهلل ضغٍٛ قتً٘ َٔ ع٢ً اهلل غهب اؾتساز باب ٚايػرل، نتاب ادتٗاز (، ٚأخطد٘ َػًِ يف3845ضقِ)
 (.4749ضقِ)
 ايعضقاْٞ ِ عٔ عطا٤ بٔ ٜػاض َطغال، قاٍ( بٗصا ايًفغ َٔ سسٜح ظٜس بٔ أغ414ً( ضقِ)1/172( أخطد٘ َايو يف املٛطأ) 22
 عٔ ستُس بٔ عُط عٔ ايبعاض اذتسٜح، ٚقس أغٓسٙ ٖصا إضغاٍ يف َايو عٔ خالف ال: ايدل عبس ابٔ قاٍ :(1/496) املٛطأ ؾطح يف

 قشاح بأيفاظ نجرل٠ َكاضب١. نجرل٠ ططم َٔ ، ٚاذتسٜح ستفٛظ ايٓيب عٔ ارتسضٟ غعٝس أبٞ عٔ عطا٤، عٔ ظٜس
(، ٚقس 395( ضقِ)1/355يًبٝٗكٞ) اإلميإ (، ٚؾعب18557( ضقِ)4/287سٓبٌ) بٔ أمحس ٜح بٗصا ايًفغ  يف َػٓس( اذتس 23

 ضٚاٙ غرلُٖا بأيفاظ َتكاضب١ نًِٗ َٔ سسٜح ايدلا٤ بٔ عاظب...
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 ٚايٓكٛم ٗ إثبات شيو نجري٠ دساڄ...

ٚايػهب َٔ قؿات اهلل تعاٍ ايؿع١ًٝ إتعًك١ َؿ٦ٝت٘، اييت ٜؿعًٗا اهلل َت٢ ؾا٤، إشا ٚدس َٛدبٗا، 

 اهلل خًكو ايبؿط أبٛ أْت أبْٛا أْت آزّ ٜا: ؾٝكٛيٕٛ آزّ نُا ٗ سسٜح ايؿؿاع١، ٚؾٝ٘: "... ؾٝأتٕٛ

 أ٫ ؾٝ٘؟ مٔ َا تط٣ ضبو، أ٫ إٍ يٓا يو; اؾؿع ؾػذسٚا ا٥٬ٕه١ ٚأَط ضٚس٘ َٔ ؾٝو ْؿذ ٚ بٝسٙ

 بعسٙ ٜػهب َجً٘، ٚئ قبً٘ ٜػهب مل غهبا ايّٝٛ غهب قس ضبٞ إٕ :آزّ هلِ ؾٝكٍٛ بًػٓا؟ قس َا تط٣

 (.24")...َجً٘
هب اٱّإ بٗا ٚإثباتٗا هلل ع٢ً ٖٚٛ قؿ١ سكٝك١ٝ تًٝل باهلل تعاٍ، ٫ تؿب٘ قؿات إدًٛقٌ، بٌ 

 ايٛد٘ اي٥٬ل ب٘ َٔ غري تؿبٝ٘ ٫ٚ ُجٌٝ ، َٚٔ غري تعڀٌٝ أٚ تأٌٜٚ...

َٚٔ اـڀأ ايبٌ تأٌٜٚ ٖصٙ ايكؿ١ ٚقطؾٗا عٔ ٚاٖطٖا خٛؾا َٔ ايتؿبٝ٘ نُا ٜؿعٌ إعڀ١ً، ٭ٕ 

ِ٘ َيَِٝظفاهلل تعاىل: "، قؿات اهلل ٫ تؿب٘ قؿات إدًٛقٌ نُا إٔ شات٘ ٫ تؿب٘ شٚات إدًٛقٌ ُِِجًِ ٤ِْٞ َن " َغ
 .ص11ايؿٛض٣:ط

ٚقس ؾػطٖا أٌٖ ايتعڀٌٝ بإٔ َعٓاٖا ا٫ْتكاّ أٚ ايعكٛب١ أٚ إضاز٠ شيو أٚ إْعاٍ ايعصاب، ٖٚصا ب٬ ؾو 

خڀأ بٌ، ٭ٕ ٖصا خ٬ف ٚاٖط ايٓكٛم، ٚخ٬ف َا نإ عًٝ٘ ايػًـ ايكاحل َٔ ا٫ْاع ع٢ً 

يتعطض يتأًٜٚٗا، ٚايعكٛب١ أٚ ا٫ْتكاّ أٚ إضاز٠ شيو ٚإْعاٍ ايعصاب َٔ إثبات قؿات اهلل تعاٍ زٕٚ ا

َّاقٛي٘ تعاىل: " َكتهٝات ايػهب ٚيٛاظَ٘، نُا ٗ َُِٓا َآَضُفَْٛا َفًَ ِِ اَِْتَك ُٗ َِِٓ ِِ ُٖ َُِعنَي َفَأِغَسِقَٓا ص، 55" طايعخطف:َأِد
 .ظَ٘ؾؿاضم بٌ ايػهب ٚا٫ْتكاّ، ٚدعٌ ا٫ْتكاّ َٔ مثطات ايػهب ٚيٛا

 أعٛش" :ٜػتعٝص باهلل َٔ غهب اهلل ٚعكاب٘ ٜٚؿطم بُٝٓٗا، نُا ٗ زعا٥٘ َٚجً٘ ٗ اؿسٜح نإ 

َٸات اهلل بهًُات  .(25)"وهطٕٚ ٚإٔ ايؿٸٝاطٌ ُٖعات َٚٔ عبازٙ، ٚؾطٸ ٚعكاب٘ غهب٘ َٔ ايتٸا
 ب٬ قؿات٘ َٔ قؿتإ ٚضناٙ ٚغهب٘ إدًٛقٌ، بكؿات تعاٍ اهلل ٜٛقـ ٫: سٓٝؿ١ أبٛ اٱَاّ قاٍ

ثٛاب٘،  ٚضناٙ عكٛبت٘، غهب٘: ٜكاٍ ٫ٚ ٜٚطن٢ ٜػهب ٖٚٛ ٚاؾُاع١، ايػ١ٓ أٌٖ قٍٛ ٖٚٛ نٝـ،

                                                             

( نتاب 501( ضقِ)1/127َػًِ) ( نتاب ايتفػرل، غٛض٠ بين إغطا٥ٌٝ، ٚقشٝض4435( ضقِ)4/1745ايبداضٟ) ( قشٝض 24
 ميإ، باب أز٢ْ أٌٖ ادت١ٓ َٓعي١.اإل

 : إْٞ اهلل يطغٍٛ قاٍ ايٛيٝس بٔ خايس إٔ قاٍ: بًػين غعٝس بٔ حي٢ٝ عٔ (1704( ضقِ)2/950( أخطد٘ َايو يف املٛطأ) 25
( 4/18(، أبٛ زاٚز)6696( ضقِ)2/181: " .... اذتسٜح، ٚأخطد٘ أمحس)  اهلل ضغٍٛ ي٘ فكاٍ َٓاَٞ، يف أضٚع
 ستُس نًِٗ َٔ سسٜح (10601( ضقِ)6/190يف ايػٓٔ ايهدل٣) ٚايٓػا٥ٞ (، 3528( ضقِ)5/541صٟ)(، ٚايذل3895َضقِ)

 اهلل بهًُات أعٛش ايّٓٛ، فًٝكٌ يف أسسنِ فطغ قاٍ: "إشا  اهلل ضغٍٛ إٔ: دسٙ عٔ أبٝ٘ عٔ ؾعٝب بٔ عُطٚ عٔ إغشام بٔ
 تهطٙ"، ٚقاٍ: ٖصا سسٜح سػٔ غطٜب. ئ فإْٗاحيهطٕٚ،  ٚإٔ ايؿٝطإ ُٖعات َٚٔ عبازٙ، ٚؾط ٚعكاب٘ غهب٘ َٔ ايتاَات
 سبإ بٔ حي٢ٝ بٔ ستُس عٔ غعٝس بٔ حي٢ٝ عٔ ؾعب١ ثٓا قاٍ: دعفط بٔ ستُس َٔ سسٜح (16623( ضقِ)4/57أمحس) ٚأخطد٘

 طٟٜهط، ٚباذت ال َهذعو، فكٌ: .. ٚظاز: "فإْ٘ أخصت قاٍ: "إشا ٚسؿ١، أدس ا٢ْ اهلل ضغٍٛ ٜا: قاٍ أْ٘ ايٛيٝس بٔ ايٛيٝس عٔ
 ٜسضى مل سبإ بٔ ستُس الْكطاع٘; نعٝف إغٓاز بؿٛاٖسٙ، ٖٚصا يًتشػني ستتٌُ سسٜح: األضْؤٚط ٜكطبو"، ٚقاٍ ؾعٝب ال إٔ

 ايؿٝدني، ٚاذتسٜح سػٓ٘ األيباْٞ. ضداٍ ثكات ضداي٘ ايٛيٝس، ٚبك١ٝ بٔ ايٛيٝس
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٘ٴ  مسٝع قازض سٞ أسس، نؿٛاڄ ي٘ ٜهٔ ٚيو ٜٛيس ٚمل ًٜس مل قُس أسس ْؿػ٘ : ٚقـ نُا ْٚٳكٹؿڂ

 . (26)خًك٘ نٛدٛٙ يٝؼ ٚٚدٗ٘ خًك٘، نأٜسٟ يٝػت أٜسِٜٗ، ؾٛم اهلل ٜس عامل، بكري
 غهبا ي٘ ٜٚطن٢، ٚإٔ ٜػهب ٚدٌ عع اهلل إٔ إٍ -عٓ٘  اهلل ضنٞ - سٓبٌ بٔ أٓس بٚشٖ

ِٛا ََٚيا: "ٚدٌ عع قٛي٘ أٓس ٚضن٢، ٚقطأ ِ٘ َتِطَغ َّ ِفٝ ِِ َفَِٝح ِٔ َغَضِبٞ َعًَُِٝه ََ َٚ ٌِ ِ٘ َِٜحًِ ٣َٛ َفَكِد َغَضِبٞ َعًَِٝ ط٘ :  ط "َٖ
َُِٓا َآَضُفَْٛا َّاَفًَ: "ٚدٌ عع ْؿػ٘، ٚقاٍ إٍ ايػهب ؾأناف، ص 81 ِِ اَِْتَك ُٗ  ابٔ قاٍص، 55طايعخطف: "َِِٓ

ُٙ: "أٜها ٚقٛي٘(، 27)اغهبْٛا عباؽ: ٜعين ُِ َفَذَصاُؤ ََّٓٗ َٗا َخاِيّدا َد ُ٘ ََٚغِضَب ِفٝ ِ٘ ايَّ ُ٘ َعًَِٝ  َٚجٌ ص،93طايٓػا٤: "ََٚيَعَٓ

 ع٢ً غانبا تعاٍ اهلل ٜعٍ ْؿػ٘، مل قؿات َٔ ي٘ قؿتإ ٚايطن٢ نجري، ٚايػهب ايكطإٓ ٗ شيو

 ٖا ٜهٕٛ أْ٘ عًُ٘ ٗ غبل َا ع٢ً ضانٝا ٜعٍ ٚمل ٜعكٝ٘ ٖٔ ٜهٕٛ أْ٘ عًُ٘ ٗ غبل َا

 (.28)ٜطنٝ٘
 انًجحث انثبنث

  النبيغضب 
 سًُٝا نطّا ... ٖصٙ قؿت٘ ا٭ق١ًٝ، ٚغا٥ط أسٛاي٘ َٚٛاقؿ٘ ت٪نس شيو، ٗ ز٥٫ٌ نإ ايٓيب 

 غع١ٓ: َا بٔ ظٜس قاٍ غع١ٓ بٔ ظٜس ٖس٣ أضاز ٕا ٚدٌ عع اهلل إٕ: غ٬ّ بٔ اهلل يًبٝٗكٞ: عٔ عبس ايٓب٠ٛ

: َٓ٘ أخربُٖا مل اثٓتٌ إ٫ إيٝ٘ ْٛطت سٌ  قُس ٚد٘ ٗ عطؾتٗا ٚقس إ٫ ؾ٤ٞ ايٓب٠ٛ ع٬َات َٔ
ُٴ٘ ٜػبل  سًُ٘ ؾأعطف أخايڀ٘ ٭ٕ ي٘ أتًڀـ ؾهٓت سًُا، إ٫ عًٝ٘ اؾٌٗ ؾس٠ ٜعٜسٙ ٫ٚ دًٗځ٘، سً

 (.29)سٜحاؿ ...دًٗ٘ َٔ
 ٖؿ٠ٛ، ٖٚٛ  عٓ٘ ظي١، ٚسؿٛت َٓ٘ عطؾت قس سًِٝ نٌ ٚإٔ ٚاستُاي٘، سًُ٘ َٔ ٜٴ٪ٵثٳط َا خؿا٤ "٫ٚ

قايت:  عٓٗا اهلل ضن٢ عا٥ؿ١ عٔ سًُا.... إ٫ اؾاٌٖ إغطاف قرباڄ، ٚع٢ً إ٫ ا٭ش٣ نجط٠ َع ٜعٜس ٫

 أبعس نإ إمثا نإ ؾإٕ إمثا، ٜهٔ مل َا اٜػطُٖا اختاض إ٫ ق٘ أَطٜٔ ٗ  اهلل ضغٍٛ خري َا

 إٔ ٚض٣ٚ(، 30)بٗا هلل ؾٝٓتكِ تعاٍ اهلل سط١َ تٓتٗو إٔ إ٫ يٓؿػ٘  اهلل ضغٍٛ اْتكِ َٚا َٓ٘، ايٓاؽ

 زعٛت يٛ ٚقايٛا: ؾسٜسا ؾكا أقشاب٘ ع٢ً شيو ؾل أسس ّٜٛ ٚدٗ٘ ٚؾر ضباعٝت٘ نػطت ٕا  ايٓيب

                                                             

 (.159ارتُٝؼ )م ايطمحٔ عبس بٔ األبػط  حملُس ( ايفك٘ 26
 (.21/622دلٟ)ايط ( اْعط: تفػرل 27
 (.297ايتُُٝٞ )م اذتاضخ بٔ ايععٜع عبس بٔ ايٛاسس يعبس سٓبٌ ابٔ اإلَاّ ( اعتكاز 28
(، 6547( ضقِ)3/700(، ٚاذتانِ يف  املػتسضى)288( ضقِ)1/521سبإ) (، ٚأخطد٘ اب7/30ٔيًبٝٗكٞ) ايٓب٠ٛ ( زال٥ٌ 29

 (.1341ضقِ)  ايػًػ١ً ايهعٝف١ٚقشش٘، ٚتعكب٘ ايصٖيب فكاٍ: َا أْهطٙ ٚأضن٘، ٚٚافك٘ األيباْٞ يف
( 7/80(، ٚأخطد٘ َػًِ)3367( ضقِ)3/1306) ( أخطد٘ ايبداضٟ يف َٛانع َٓٗا نتاب املٓاقب، باب قف١ ايٓيب  30

 سطَات٘. اْتٗاى عٓس هلل ٚاْتكاَ٘ أغًٗ٘ املباح َٔ يآلثاّ ٚاختٝاضٙ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً َباعست٘ ( نتاب ايفها٥ٌ، باب6190ضقِ)
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 ٫ ؾإِْٗ قَٛٞ اٖس ايًِٗ ١ٓ،ٚض زاعٝا بعجت يعاْا، ٚيهين أبعح مل ؾكاٍ: "إْٞ عًِٝٗ،

 (.31"....)ٜعًُٕٛ
اـًل،  اٱسػإ، ٚسػٔ ْاع ايؿهٌ، ٚزضدات َٔ ايكٍٛ ٖصا ٗ َا اْٛط: ايؿهٌ أبٛ ايكانٞ "قاٍ

 أؾؿل عِٓٗ، ثِ عؿا ست٢ عِٓٗ ايػهٛت ع٢ً  ٜكتكط مل إش ٚاؿًِ، ايكرب ، ٚغا١ٜ ايٓؿؼ ٚنطّ

: بكٛي٘ ٚايط١ٓ ايؿؿك١ غبب أٚٗط ثِ "اٖس"، "، أٚاغؿط" هلِ، ؾكاٍ: ٚؾؿع ٚزعا ٚضِٓٗ عًِٝٗ
 ".ٜعًُٕٛ ٫ ؾإِْٗ: "ظًِٗٗ، ؾكاٍ عِٓٗ اعتصض ثِ "،يكَٛٞ"

 ٜعدٍ ٚحيو، فُٔ: "ع٢ً إٔ قاٍ ٜعز اهلل، مل ٚد٘ بٗا أضٜس َا قػ١ُ ٖصٙ ايطدٌ: اعسٍ; ؾإٕ ي٘ قاٍ ٕٚا
 (.33)أقشاب٘ عٔ قتً٘ ٢ْٗٚ ،(32أعدٍ") مل إٕ ٚخطست خبت أعدٍ؟ مل إٕ

 قا٬٥، ٚايٓاؽ ٚسسٙ ؾذط٠ ؼت َٓتبص  اهلل ٚضغٍٛ ب٘ يٝؿتو اؿاضخ بٔ غٛضخ تكس٣ ي٘ ٕٚا

 ٢َٓ؟ ّٓعو َٔ ٜسٙ، ؾكاٍ: ٗ قًتا ٚايػٝـ قا٥ِ ٖٚٛ إ٫  اهلل ضغٍٛ ٜٓتب٘ ؾًِ غعا٠ ٗ قا٥ًٕٛ

 آخص، خري نٔ قاٍ: ٢َٓ؟ ّٓعو ، ٚقاٍ: َٔ ايٓيب ؾأخصٙ ٜسٙ، َٔ ايػٝـ ؾػك٘ اهلل،: ؾكاٍ

 (.34)ايٓاؽ خري عٓس َٔ د٦تهِ قَٛ٘، ؾكاٍ: إٍ ؾذا٤ عٓ٘، ٚعؿا ؾرتن٘
                                                             

نتاب ايتفػرل، باب  (3290( ضقِ)3/1282ايبداضٟ) أخطد٘(، ٚأَا اذتسٜح فكس 1/104املكطف٢) سكٛم بتعطٜف فاايؿ(  31
"ِّ َّ َحِطِبَت َأ ِِٗف َأِصَحاَب َأ ِِ اِيَه  فأزَٛٙ قَٛ٘ نطب٘ األْبٝا٤ َٔ ْبٝا حيهٞ  ايٓيب إىل أْعط نأْٞ بًفغ: ص9ايهٗف:ط "َٚايسَِّقٝ

( يف 4747( ضقِ)5/179يف قشٝش٘) َػًِ "، ٚأخطدٜ٘عًُٕٛ ال فإِْٗ يكَٛٞ اغفس ايًِٗ: "ٜٚكٍٛ ٚدٗ٘ عٔ ايسّ ميػض ٖٚٛ
،  اهلل ضغٍٛ قٌٝ: ٜا قاٍ: ٖطٜط٠ أب٢ عٔ (6778( ضقِ)8/24) َػًِ أسس َجً٘، ٚيف قشٝض غع٠ٚ ٚايػرل، باب ادتٗاز نتاب

 ".زمح١ بعجت يعاْا، ٚإمنا أبعح مل إْٞقاٍ: " املؿطنني ع٢ً ازع
 املػًُني، َٔ سسٜح يٓٛا٥ب ارتُؼ إٔ ع٢ً ايسيٌٝ َٚٔ يف ناب ارتُؼ، باب (2969( ضقِ)3/1143ايبداضٟ) ( قشٝض 32

 إٕ غكٝت يكدي٘: " ضدٌ: اعسٍ، فكاٍ ي٘ قاٍ إش بادتعطا١ْ غ١ُٝٓ ٜكػِ  اهلل ضغٍٛ بُٝٓا: قاٍ عُٓٗا اهلل ضنٞ اهلل عبس بٔ دابط
 ٚقفاتِٗ َٔ سسٜح أبٞ غعٝس ارتٛاضز شنط ايعنا٠، باب يف (2505( ضقِ)3/112يف قشٝش٘) َػًِ "، ٚأخطد٘أعدٍ مل

 متِٝ. ب٢ٓ َٔ ضدٌ ارتٜٛكط٠، ٖٚٛ ارتسضٟ، ٚفٝ٘ تػ١ُٝ ايطدٌ، ٚأْ٘ شٚ
 فٝ٘ يٞ اهلل، ا٥صٕ ضغٍٛ عٓ٘: ٜا اهلل ضن٢ ارتطاب بٔ عُط ( ٜؿرل إىل َا ٚضز يف قشٝض َػًِ املٛنع ايػابل، ٚفٝ٘: فكاٍ 33

 ال ايكسإٓ ٜكس٤ٕٚ صٝاَِٗ، َع ٚصٝاَ٘ صالتِٗ، َع صالت٘ أحدنِ حيكس أصحابا ي٘ فإٕ دع٘: " اهلل ضغٍٛ قاٍ عٓك٘، أنطب
 .... اخل.ايس١َٝ َٔ ايطِٗ ميسم نُا اإلضالّ َٔ ميسقٕٛ تساقِٝٗ، جياٚش
 بايؿذط غٝف٘ عًل َٔ ( َٓٗا نتاب ادتٗاز ٚايػرل، باب2753( ضقِ)3/1065ايبداضٟ) ( اذتسٜح يف َٛانع َٔ قشٝض 34
 اهلل ضغٍٛ قفٌ صتس، فًُا قبٌ  اهلل ضغٍٛ َع غعا أْ٘  أخدل عُٓٗا اهلل ضنٞ اهلل عبس بٔ َٔ سسٜح دابط ايكا١ً٥ عٓس ايػفط يف
ٌاهلل ضغٍٛ ايعها٠، فٓعٍ نجرل ٚاز يف ايكا١ً٥ فأزضنتِٗ َع٘ ، قف اهلل ضغٍٛ بايؿذط، فٓعٍ ٜػتعًٕٛ ايٓاؽ ، ٚتفطم  

 ْا٥ِ ٚأْا ضٝفٞ عًٞ اخرتاط ٖرا إٕأعطابٞ، فكاٍ: " عٓسٙ ٜسعْٛا، ٚإشا  اهلل ضغٍٛ ١َْٛ، فإشا ٓاغٝف٘، ٚمن بٗا ٚعًل زلط٠ حتت
( 7/62ٚدًؼ، ٚأخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘) ٜعاقب٘ ٚمل. "ثالثا فكًت: اهلل َين؟ ميٓعو َٔ صًتا، فكاٍ: ٜدٙ يف ٖٚٛ فاضتٝكعت

 ايٓاؽ. َٔ ي٘ تعاىل اهلل ٚعك١ُ اهلل ع٢ً  تٛنً٘ ( نتاب ايفها٥ٌ، باب6090ضقِ)
 عٛا١ْ أبٞ عٔ َػسز (: ٚقا3906ٍ( حتت سسٜح ضقِ)4/1515ايبداضٟ) ٚأَا تػ١ُٝ ايطدٌ )غٛضخ بٔ اذتاضخ( ففٞ قشٝض

 اذتاضخ. بٔ غٛضخ ايطدٌ بؿط: اغِ أبٞ عٔ
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 بعس ايؿا٠ ٗ مست٘ اييت ايٝٗٛز١ٜ عٔ عؿٛٙ ٚعسّ غهب٘ يٓؿػ٘ ٚايعؿٛ ٗ اؿًِ خربٙ عِٛٝ َٚٔ

 إيٝ٘ ٚأٚس٢ ب٘ أعًِ ٚقس، ضحسٙ إذ األعصِ بٔ يبٝد ٜؤاخر مل ٚأْ٘(، 35ايطٚا١ٜ) َٔ ايكشٝض ع٢ً اعرتاؾٗا

 (.36)َعاقبت٘ عٔ ؾه٬ عًٝ٘ عتب أَطٙ، ٫ٚ يؿطح
ٚؾع٬، ٫ٚ  ق٫ٛ دٗت٘ ٗ عِٓٗ ْكٌ َا بعِٛٝ إٓاؾكٌ َٔ ٚأؾباٖ٘ أب٢ بٔ اهلل عبس ٜ٪اخص مل ٚنصيو

 (.37")أقشاب٘ ٜكتٌ قُسا إٔ ٜٴتٳشسٻخ ي٬٦ ٫،: "بعهِٗ بكتٌ أؾاض ٕٔ قاٍ اْتكِ َِٓٗ، بٌ
 دبص٠ بطزا٥٘ أعطابٞ اؿاؾ١ٝ، ؾذبصٙ غًٜٝ بطز عًٝ٘ٚ  ايٓيب َع نٓت عٓ٘ اهلل ضن٢ أْؼ ٚعٔ

 َٔ ٖصٜٔ بعريٟ ع٢ً يٞ قُس، آٌ قاٍ: ٜا عاتك٘، ثِ قؿش١ ٗ ايربز ساؾ١ٝ أثطت ست٢ ؾسٜس٠

 قاٍ: "إاٍ ثِ ، ايٓيب ؾػهت أبٝو، َاٍ َٔ ٫ٚ َايو َٔ يٞ ؼٌُ ٫ عٓسى; ؾإْو ايص٣ اهلل َاٍ

ِٳ؟)قاٍ:  قاٍ: ال، "،ؾعًت بٞ َا أعطابٞ ٜا َٓو زٜٚكا قاٍ: عبسٙ، ثِ اهلل، ٚأْا َاٍ  ٫ قاٍ: ٭ْو( يٹ

  (.38)ُط اٯخط ؾعري، ٚع٢ً بعري ع٢ً ي٘ وٌُ إٔ أَط ، ثِ ايٓيب ايػ١٦ٝ، ؾهشو بايػ١٦ٝ تهاٗ

                                                                                                                                                           

(، ٚابٔ سبإ 14971( ضقِ)3/364ٚأَا قٛي٘: قاٍ: د٦تهِ َٔ عٓس خرل ايٓاؽ، فكس أخطدٗا غرل ٚاسس َِٓٗ أمحس يف املػٓس)
 (.2883( ضقِ)7/138يف قشٝش٘)

( 3/1156( اذتسٜح يف قشٝض ايبداضٟ يف نتاب ادتع١ٜ ، باب إشا غسض املؿطنٕٛ باملػًُني ٌٖ ٜعف٢ عِٓٗ ) 35
(، 3/335ايعباز) خرل ٖسٟ يف املعاز شتتكطًا ، ٚاْعط ظاز (4003( ضقِ)4/1551( َطٛال ، ٚيف نتاب املػاظٟ )2998ضقِ)

 َِْؿَهِ . بٔ غالّ اَطأ٠ُ ايٝٗٛز١ُٜ اذتاضخ بُٓت طأ٠ ايٝٗٛز١ٜ : ظُٜٓبٚاغِ ٖصٙ امل
 بٔ ايدلا٤ بٔ َعطٚض قتًٗا بؿط َات فًُا أٚال ، عٓٗا جتاٚظ بأْ٘ ٚمجعٛا ٚقتًٗا ، املطأ٠ عٔ ايتذاٚظ يف ايطٚاٜات ٚقس ٚاختًفت

 (.347)م املدتّٛ اْعط ظازا املعاز املٛنع ايػابل ، ٚايطسٝل . قكاقا

(، يف نتاب ايطب، باب ايػشط َٚا بعسٙ، 5430،5432،5433( ضقِ)5/2174اذتسٜح أخطد٘ ايبداضٟ بطٛي٘) ( 36
غشط،  إشا ايصَٞ عٔ ٜعف٢ ٌٖ ( نتاب ادتع١ٜ ٚاملٛازع١، باب3004( ضقِ)3/1159ايبداضٟ) يف قشٝض -شتتكطا–ٚاذتسٜح 

 ي٘ قٓع قس  اهلل ضغٍٛ إٔ بًػٓا قاٍ: قتٌ؟ ايعٗس أٌٖ َٔ غشط َٔ غ٦ٌ: أع٢ً ؾٗاب ابٔ عٔ ْٜٛؼ أخدلْٞ ٖٚب: ابٔ ٚقاٍ
 ( يف نتاب ايػالّ، باب ايػشط.5832(ضقِ)7/14ايهتاب، ٚأخطد٘ َػًِ) أٌٖ َٔ قٓع٘، ٚنإ َٔ ٜكتٌ فًِ شيو
نتاب ايطب، باب َا ٢ٜٗٓ َٔ زع٣ٛ ادتا١ًٖٝ َٔ  (3330( ضقِ)3/1296ايبداضٟ يف َٛانع َٓٗا:) ( اذتسٜح يف قشٝض 37

 املٗادطٜٔ َٔ نجطٚا، ٚنإ ست٢ املٗادطٜٔ َٔ ْاؽ َع٘ ثاب ، ٚقس اهلل ضغٍٛ َع غعْٚا: قاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ سسٜح دابط
 ٜا املٗادطٟ: يألْكاض، ٚقاٍ األْكاضٟ: ٜا تساعٛا، ٚقاٍ ست٢ ؾسٜسا غهبا األْكاضٟ أْكاضٜا، فػهب فهػع يعاب ضدٌ

األْكاضٟ، قاٍ:  املٗادطٟ بهػع١ فأخدل "،غأِْٗ : "َاقاٍ ثِ ١ًٖٝ؟"اجلا أٌٖ دع٣ٛ باٍ َا، فكاٍ: " ايٓيب يًُٗادطٜٔ، فدطز
 َٓٗا األعع يٝدطدٔ املس١ٜٓ إىل ضدعٓا عًٝٓا، ي٦ٔ تساعٛا غًٍٛ: أقس أبٞ بٔ اهلل عبس "، ٚقاٍخبٝج١ فإْٗا دعٖٛا: " ايٓيب فكاٍ

"، أصحاب٘ ٜكتٌ نإ أْ٘ ايٓاع ٜتحدخ ال: " ايٓيب فكاٍ اهلل، ارتبٝح؟ يعبس ٖصا -اهلل ضغٍٛ ٜا- ْكتٌ عُط: أال األشٍ، فكاٍ
 َعًَٛا. أٚ ظاملا األر ْكط ٚاآلزاب، باب ٚايك١ً ايدل يف نتاب َػًِ ٚأخطد٘

 ٜعطٞ  يًٓيب نإ َا ( نتاب ارتُؼ، باب2980( ضقِ)3/1148( أقٌ اذتسٜح يف ايبداضٟ يف َٛانع َٓ٘، َٚٓٗا: ) 38
 غًٝغ صتطاْٞ بطز ٚعًٝ٘  ايٓيب َع أَؿٞ نٓت: بًفغ عٓ٘ اهلل ضنٞ َايو بٔ أْؼ ٚضتٛٙ، عٔ ارتُؼ َٔ ٚغرلِٖ قًٛبِٗ املؤيف١

 دصبت٘، ثِ ؾس٠ َٔ ايطزا٤ ساؾ١ٝ ب٘ أثطت قس  ايٓيب عاتل قفش١ إىل ْعطت ست٢ ؾسٜس٠ دصب١ فذصب٘ أعطابٞ اذتاؾ١ٝ، فأزضن٘
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 سط١َ تهٔ مل َا ق٘ ًُٚٗا ١ًَُٛ َٔ َٓتكطا  اهلل ضغٍٛ ضأٜت َا: عٓٗا اهلل ضن٢ عا٥ؿ١ قايت

 (،39)اَطأ٠ ٫ٚ خازَا نطب اهلل، َٚا غبٌٝ ٗ هاٖس إٔ إ٫ ق٘ ؾ٦ٝا بٝسٙ نطب ااهلل، َٚ قاضّ َٔ
 مل شيو أضزت تٴطاع، ٚيٛ ئ تٴطاع ئ: " ايٓيب ي٘ ٜكتًو، ؾكاٍ إٔ أضاز بطدٌ، ؾكٌٝ: ٖصا إيٝ٘ ٚد٤ٞ

  (.40...)ع٢ً تػً٘
 ٗ ٖا شنطْاٙ َا ٚسػبو عًٝ٘، تأت٢ إٔ َٔ أنجط إكسض٠ عٓس ٚعؿٛٙ ٚقرب  عٔ سًُ٘ ٚاؿسٜح

اؾا١ًٖٝ،  ٚأش٣ قطٜـ َكاغا٠ ع٢ً قربٙ َٔ ايٝكٌ َبًؼ َتٛاتطا بًؼ َا إٍ ايجابت١ ٚإكٓؿات ايكشٝض

 ٗ ٜؿهٕٛ ٫ ؾِٝٗ، ِٖٚ ٚسهُ٘ عًِٝٗ اهلل أٚؿطٙ إٔ إٍ َعِٗ ايكعب١ ايؿسا٥س َٚكابط٠

بهِ؟"  ؾاعٌ إْٞ تكٛيٕٛ َا" ٚقاٍ: ٚقؿض، عؿا إٔ ع٢ً ظاز خهطا٥ِٗ، ؾُا ٚإباز٠ ؾأؾتِٗ اغت٦كاٍ

 عًٝهِ.... اٯ١ٜ، تجطٜب ٫: ٜٛغـ أخٞ قاٍ نُا ؾكاٍ: أقٍٛ نطِٜ، أر ٚابٔ نطِٜ أر خريا، قايٛا:

 (.41")ايڀًكا٤ ؾأْتِ اشٖبٛا

                                                                                                                                                           

( نتاب 2476( ضقِ)3/103َػًِ) ٖٛ يف قشٝضبعطا٤، ٚ ي٘ أَط فهشو، ثِ إيٝ٘ عٓسى، فايتفت ايصٟ اهلل َاٍ َٔ يٞ َط قاٍ:
 ٚغًع١. بفشـ غأٍ َٔ إعطا٤ ايعنا٠، باب

 ضتٛ ايًفغ املصنٛض أعالٙ ٚقطٜبا َٓ٘، ٚيف ايػٓٔ قاٍ: ( َٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط4777٠( ضقِ)4/393زاٚز) أب٢ ٚاذتسٜح يف غٓٔ
)م( ٜعين: َتفل  يف بعطا٤ ي٘  ٚأَطٙ دبصٙٚ األعطابٞ قك١ يهٔ (، ٚقاٍ األيباْٞ: نعٝف6978( ضقِ)4/227يًٓػا٥ٞ) ايهدل٣

 عًٝ٘.

عٔ  (258( ضقِ)125)م ( مل أدس اذتسٜح بٓفؼ ٖصا ايػٝام، ٚيهٔ قس تكسّ ختطجي٘ بًفغ آخط قطٜبا، ٚيف َػٓس اذتُٝسٟ 39
 غ٤ٞ اهلل حمازّ َٔ اْتٗو فإذا اهلل، حمازّ تٓتٗو مل َا قط ظًُٗا َع١ًُ َٔ َٓتصسا  اهلل زضٍٛ زأٜت َا: عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا

 (1984( ضقِ)1/638َاد٘) ابٔ "، ٚيف غَٓٔأمثا ٜهٔ مل َا أٜطسُٖا اختاز إال أَسٜٔ بني خري غضبا، َٚا ذيو يف أغدِٖ نإ
( 6/31سٓبٌ) بٔ أمحس ، ٚيف َػٓسغ٦ٝا بٝدٙ ضسب ٚال اَسأ٠ ٚال ي٘ خادَا  اهلل زضٍٛ ضسب َا:  قايت عا٥ؿ١ عٔ

 ضبٌٝ يف جياٖد إٔ إال بٝدٙ ضسب قط، ٚال ي٘ اَسأ٠ قط، ٚال ي٘ خادَا  اهلل زضٍٛ ضسب َا: قايت عا٥ؿ١ ( ع24080ٔضقِ)
 أحدُٖا إ أَس عًٝ٘ عسض دٌ، َٚا ٚ عص هلل فٝٓتكِ دٌ ٚ عص اهلل حمازّ تٓتٗو ملٔ إال صاحب٘ َٔ فاْتكُ٘ غ٤ٞ َٓ٘ ٌْٝ اهلل، َٚا

 ".َٓ٘ ايٓاع أبعد نإ َأمثا ٕنا َأمثا، فإٕ ٜهٕٛ إٔ إال بأٜطسُٖا أخر اال اآلخس َٔ أٜطس

 أبٛ سسثين ؾعب١ ْا ادتعس بٔ عًٞ ْا ايععٜع عبس بٔ اهلل عبس سسثٓا 248ضقِ 1/416قاْع البٔ ايكشاب١ ( اذتسٜح يف َعذِ 40
: ، فكايٛا ايٓيب إىل َِٓٗ بطدٌ دا٤ٚا: قاٍ  ايٓيب عٔ حيسخ َِٓٗ ضدال دعس٠ زلعت: قاٍ دؿِ بين َٛىل إغطا٥ٌٝ

 ...اذتسٜح.

 (: )نعٝف(.1163( ضقِ)3/307ٚاملٛنٛع١) ايهعٝف١ األسازٜح ( قاٍ ايؿٝذ األيباْٞ يف غًػ١ً 41

 اهلل ضغٍٛ إٔ ايعًِ أٌٖ بعض فشسثين: قاٍ( 3/120" )ايتاضٜذ"يف  ايطدلٟ ٚعٓ٘ ، (32-4/31" )ايػرل٠" يف إغشام ابٔ ضٚاٙ
 ّقاٍ ثِ ٚحدٙ،.... األحصاب ٖٚصّ عبدٙ، ْٚصس ٚعدٙ، صدم ي٘، غسٜو ال ٚحدٙ اهلل إال إي٘ ال: "فكاٍ ايهعب١ ع٢ً باب قا: 
 .عًٝ٘ غانتا( 301-4/300" )ٚايٓٗا١ٜ ايبسا١ٜ" يف نجرل ابٔ اذتافغ ، ْٚكً٘ فٝهِ؟.... اخل فاعٌ أْٞ تسٕٚ َا قسٜؼ َعػس ٜا
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 عٓ٘ ؾعؿا بِٗ َٚجٌ ٚأقشاب٘ عُ٘ ٚقتٌ ا٭سعاب إيٝ٘ دًب إٔ بعس إيٝ٘ غٝل ٚقس غؿٝإ ٭ب٢ .... ٚقاٍ

ٚأَٞ،  أْت ؾكاٍ: بأبٞ" ؟اهلل إ٫ إي٘ ٫ إٔ تعًِ إٔ يو ٦ٜٔ غؿٝإ، أمل أبا ٜا ٚوو": ايكٍٛ ٗ ٫ٚطؿ٘

 ("43 .)ضن٢  ٚأغطعِٗ غهبا ايٓاؽ أبعس  اهلل ضغٍٛ ٚنإ(، 42)ٚأنطَو ٚأٚقًو أسًُو َا
نإ ٜػهب إشا ٚدس َٛدب ايػهب َٔ اْتٗاى سط١َ هلل أٚ تهٝٝع أٚاَطٙ أٚ ػاٚظ  ٚيهٓ٘ 

ٗط أثط ايػهب ٚع٬َات٘ ع٢ً ٚدٗ٘، ؾتشُط ٚدٓتاٙ، ؾكس دا٤ َٔ سسٜح سسٚزٙ... ٚنإ إشا غهب ٚ

 أبٞ بٔ اهلل ٚٗ إٛطأ َٔ سسٜح عبس(، 44)ٚدٓتاٙ آطت غهب إشا نإ ابٔ َػعٛز ٚأّ غ١ًُ أْ٘ 

ٕٻ": أبٝ٘ عٔ ا٭ْكاضٟ سعّ بٔ عُطٚ بٔ قُس بٔ بهط أبٞ ٍٳ أ  عبس بين َٔ ضٴد٬ اغتعٌُ  اهلل ضغٛ

ٌِ ٗٳ ّٳ ؾًُا سق١ٹ،ايك ع٢ً ا٭ؾٵ ٍٴ ؾځػٳهٹبٳ َٓٗا، بعٹريا غأي٘ قځسٹ ُٳطٻ ست٢  اهلل ضغٛ ٗٴ٘، اسٵ  ٚعٴِطفٳ ٚٳدٵ

ٍٴ َا: قاٍ ثِ عٝٓاٙ، ؼُطٻ إٔ ٚدٗ٘ ٗ ايػهب ب٘ ٜٴعٵطٳفٴ ٖا ٚدٗ٘، ٚنإ ٗ ايػهب  ٜػأيين ضداٍ با

٘ٴ، نځطٖتٴ َٓعت٘ ؾإٕ ي٘ ٫ٚ يٞ ٜٳكٵًضٴ ٫ َا أسسِٖ ٓٵعٳ ٕٵ َٳ ٘ٴ ٚإ  ي٘؟ ٫ٚ يٞ ٜكًض َا ٫ ڀٝتٴ٘أع أعڀٝتٴ

ٍٳ ٜا: ايطدٌ ؾكاٍ  (.45")أبسا ؾ٦ٝا َٓٗا أغأيو ٫ اهلل، ضغٛ
ٚقس ٜبايؼ ٗ ٚقـ غهب٘ ؾٝكؿ٘ بأْ٘ نأْ٘ ؾك٧ ٗ ٚدٗ٘ سب ايطَإ َٔ ق٠ٛ آطاضٙ غهبا، ؾؿٞ 

ٍٴ عًٝٓا خطز : قاٍ  أبٞ ٖطٜط٠ غٓٔ ايرتَصٟ َٔ سسٜح  ايكځسٳِض، ٗ ْتٓاظعٴ ٚمٔ ، اهلل ضغٛ

ٗٴ٘ اسٵُطٻ ست٢ ؾځػٳهٹبٳ َٻإ، سٳبټ ٚدٓتٝ٘ ٗ ؾڂك٧ٳ نأِا ست٢ ٚد ِٵ، أؾبٗصا: ؾكاٍ ايطټ َٹطٵتٴ  بٗصا أّ أڂ

ٔٵ ٖٳًځوځ إِا إيٝهِ؟ أڂضٵغٹًڃتٴ  تٓاظٴعٛا ٫ إٔ عًٝهِ ععٵَتٴ ا٭َِط، ٖصا ٗ تٓاظعٛا سٌ قبًهِ نإ َٳ

 (.46)ؾٝ٘
  اهلل ضغٍٛ ع٢ً ايعباؽ زخٌ: ايػهب، ؾؿٞ اؿسٜحٚضَا ٜربظ ايعطم ع٢ً دبٝٓ٘ ٚبٌ عٝٓٝ٘ يؿس٠ 

 ت٬قٛا ٚيكطٜـ؟! إشا يٓا اهلل، َا ضغٍٛ أغهبو؟ ؾكاٍ: ٜا : َٔ اهلل ضغٍٛ عٓسٙ، ؾكاٍ َػهبا، ٚأْا

                                                                                                                                                           

 مل إغشام ابٔ ألٕ ابٝا،يٝؼ قش ٖٛ ثِ زتٍٗٛ، فٗٛ ٜػِ ، مل فٝ٘ إغشام ابٔ ؾٝذ ألٕ. َطغٌ نعٝف غٓس قاٍ األيباْٞ : ٖٚصا
 .أٚ َعهٌ َطغٌ فٗٛ ايتابعني ٚأقطاْ٘، عٔ ٜطٟٚ ٖٛ بٌ ايكشاب١، َٔ أسسا ٜسضى

 يف ٚايطدلاْٞ (،24-4/17ٖؿاّ( ) غرل٠ ابٔ )نُا يف إغشام ابٔ ( دع٤ َٔ سسٜح طٌٜٛ حيهٞ قك١ فتض َه١ أخطد٘ 42
 يف زال٥ٌ ٚايبٝٗكٞ (،44 -3/43اذتانِ) ٚنصا ببعه٘ ، (3/114) ايتاضٜذ يف ٚايطدلٟ (،15-8/10ايهبرل ) املعذِ
عبٝس  عٔ ايعٖطٟ َػًِ بٔ ستُس سسثين: إغشام بٔ ستُس ططٜل َٔ  َٓ٘ فكط٠ (3021زاٚز) ٚأبٛ (،1779ضقِ) (5/69ايٓب٠ٛ)

 ٍقٛ ٚضتٛٙ !ايصٖيب  ٚٚافك٘ ،" َػًِ ؾطط ع٢ً قشٝض: "اذتانِ ٚقاٍ ب٘، عباؽ ابٔ عٔ َػعٛز بٔ عبساهلل بٔ عتب١ بٔ اهلل
 (.3341(ضقِ)13/144ايكشٝش١) . اْعط ايػًػ١ً ايكشٝض ضداٍ ٚضداي٘ ايطدلاْٞ، ( : ضٚا6/167ٙاجملُع) يف اهلٝجُٞ

 (.1/105املكطف٢) سكٛم بتعطٜف ( ايؿفا 43

( 10/14ايهبرل) (، ٚاذتسٜح أخطد٘ ايطدلاْٞ يف املعذ5/91ِ) ايباضٟ ارتسٜٔ . اْعط فتض َٔ اضتفع َا :ٚايٛد١ٓ(  44
 (.8889ضقِ) ايكػرل ادتاَع ، ٚقشش٘ األيباْٞ يف(9791ضقِ)
 (.1819ضقِ) ( أخطد٘ َايو يف املٛطأ 45
 املطٟ، ٚ قاحل سسٜح َٔ ايٛد٘ ٖصا َٔ إال ْعطف٘ ال غطٜب سسٜح ٖٚصا قاٍ: (،2133( ضقِ )4/443ايذلَصٟ) أخطد٘ ( 46

 عًٝٗا، ٚاذتسٜح سػٓ٘ األيباْٞ. ٜتابع ال بٗا ٜٓفطز غطا٥ب ي٘ املطٟ قاحل
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 ٚدٗ٘، ٚست٢ أٓط ست٢  اهلل ضغٍٛ شيو، ؾػهب بػري يكْٛا يكْٛا َبؿط٠، ٚإشا بٛدٛٙ ت٬قٛا بِٝٓٗ

 ٫ بٝسٙ قُس ْؿؼ عٓ٘، قاٍ: "ٚايص٣ غط٣ أؾتس، ؾًُا غهب اإش عٝٓٝ٘، ٚنإ بٌ عطم أؾتس

 أشاْٞ، ؾكس ايعباؽ أش٣ َٔ ايٓاؽ قاٍ: أٜٗا ٚيطغٛي٘، ثِ هلل وبهِ ست٢ اٱّإ ضدٌ قًب ٜسخٌ

 . (47")أبٝ٘ قٓٛ عِ ايطدٌ إِا
ٌٷ َا تعبريا عٔ ؾس٠ ايػهب ٚقٛت٘ نايطَٞ با ٍٷ َا نآطاض ايٛد٘، أٚ عُ يرتاب ٚقس ٜكرتٕ بصيو سا

 بٔ عُطٚ ، نُا ٗ سسٜحٚمٛٙ، ظدطا ٕٔ نإ غبباڄ ٗ إغهاب٘ َدايؿ١ أَط اهلل ٚأَط ضغٛي٘ 

 أْا ايٓعِ، أقبًت ٓط ب٘ يٞ إٔ أسب َا فًػا ٚأخٞ أْا دًػت يكس: قاٍ دسٙ عٔ أبٝ٘ عٔ ؾعٝب

،  ِٝٓٗب ْؿطم إٔ أبٛاب٘، ؾهطٖٓا َٔ باب عٓس دًٛؽ  اهلل ضغٍٛ قشاب١ َٔ َؿٝد١ ٚإشا ٚأخٞ

  اهلل ضغٍٛ ؾدطز أقٛاتِٗ، اضتؿعت ست٢ ؾٝٗا ؾتُاضٚا ايكطإٓ َٔ آ١ٜ شنطٚا سذط٠، إش ؾذًػٓا

قبًهِ،  َٔ ا٭َِ أًٖهت ، بٗصا قّٛ ٜا بايرتاب، ٜٚكٍٛ: ٬َٗ ٜطَِٝٗ ٚدٗ٘ آط قس َػهباڄ

ها، بع بعه٘ ٜهصب ٜٓعٍ مل ايكطإٓ ببعض، إٕ بعهٗا ايهتب أْبٝا٥ِٗ، ٚنطبِٗ ع٢ً باخت٬ؾِٗ

 (. 48")عإ٘ إٍ ؾطزٚٙ َٓ٘ دًٗتِ ب٘، َٚا ؾاعًُٛا َٓ٘ عطؾتِ بعها، ؾُا بعه٘ ٜكسم بٌ
لس أْ٘ َا نإ ٜػهب إ٫ يػبب ؾطعٞ َتعًل عل اهلل  ٚعٓس تتبع َا ٚضز ٗ غهب ايطغٍٛ 

 قايت: "َا نطب عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ ايكشٝشٌ ٗ تٝاضى ٚتعاٍ ٚاْتٗاى قاضَ٘، نُا

 ؾ٤ٞ َٓ٘ اهلل، ٫ٚ ٌْٝ غبٌٝ ٗ هاٖس إ ا٫ ق٘ ؾ٦ٝا ٫ٚ زاب١ ٫ٚ اَطأ٠ ٫ٚ ي٘ خازَا بٝسٙ اهلل ضغٍٛ

 ٜٓتكِ ست٢ ؾ٤ٞ يػهب٘ ٫ ٜكّٛ اهلل سطَات اْتٗهت ؾاشا اهلل سطَات تٓتٗو إٔ ا٫ ق٘ يٓؿػ٘ ؾاْتكِ

 ( 49")هلل
ِِٖد: "ٚقاٍ تعاٍاهلل،  ٭َط ٚايؿس٠ ايػهب َٔ هٛظ َا ٚقس بٛب ايبداضٟ ٗ قشٝش٘: باب  اِيُهفَّاَز َدا

َُُٓاِفِكنَي ِِ َٚاِغًُِغ َٚاِي ِٗ ثِ شنط عس٠ أسازٜح ؾٝٗا بٝإ إٔ غهب٘ إِا نإ ٭َط اهلل (، 50)ص73ايتٛب١:ط" َعًَِٝ

 :بعض َا ٚزد يف أضباب غضب٘  -تعاٍ، ٚؾُٝا ًٜٞ إناؾ١ إٍ َا غبل
قاٍ:  َه١ قسَٓا باؿر، ؾًُا ؾأسطَٓا اٍٚأقشاب٘، ق  اهلل ضغٍٛ قاٍ: خطز عاظب بٔ ايربا٤ عٔ

عُط٠؟!  لعًٗا باؿر، ؾهٝـ أسطَٓا قس اهلل، ضغٍٛ ٜا ايٓاؽ: عُط٠" قاٍ: ؾكاٍ سذهِ "ادعًٛا

 عا٥ؿ١ ع٢ً زخٌ ست٢ اْڀًل ايكٍٛ، ؾػهب، ثِ عًٝ٘ ؾاؾعًٛا"، ؾطزٚا ب٘ آَطنِ َا قاٍ: "اْٛطٚا

                                                             

 (، ٚنعف17551٘( ضقِ)4/165سٓبٌ) بٔ أمحس (، َٚػٓس32875( ضقِ)12/108ؾٝب١) أبٞ ابٔ ( اذتسٜح يف َكٓف 47
 قشٝض، ٚنعف٘ األيباْٞ، إال قٛي٘: "عِ سػٔ سسٜح ٖصا قاٍ (، ٚقاٍ: 3758( ضقِ)5/652ايذلَصٟ) األضْؤٚط، ٚغٓٔ ؾعٝب
 (.8176( ضقِ)5/51ايهدل٣) ايٓػا٥ٞ .... فكشٝض، ٚغٓٔ ايطدٌ

 سػٔ. إغٓاز قشٝض، ٖٚصا: األضْؤٚط ؾعٝب (، ٚقا6702ٍ( ضقِ)2/181سٓبٌ) بٔ أمحس اذتسٜح بٗصا ايًفغ يف َػٓس ( 48
 (  غبل ختطجي٘. 49

 (.5762–5758(، ٚاْعط األسازٜح ضقِ)5/2265ايبداضٟ) اْعط قشٝض ( 50
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 آَط ٚأْا أغهب ٫ يٞ اهلل، قاٍ: "َٚا ب٘أغه أغهبو َٔ ٚدٗ٘، ؾكايت: ٗ ايػهب غهبإ، ؾطأت

 (.51")أتبع ؾ٬ با٭َط
ؾٗصا ٜبٌ يٓا إٔ غبب غهب٘ عسّ إبازض٠ إٍ تٓؿٝص أَطٙ، ٚا٫عرتاض عًٝ٘، ٚأْ٘ هب ع٢ً إػًِ إٔ 

 ٚعسّ ا٫عرتاض ع٢ً غٓت٘ با٭قٝػ١ ايعك١ًٝ أٚ غريٖا. ٜبازض إٍ ا٫َتجاٍ عٓس بًٛغ٘ أَط ضغٍٛ اهلل 

 عُط إٔ: "اهلل عبس ابٔ دابط ؾعٔ ،ايتٛضا٠ َٔ ؾ٤ٞ ؾٝٗا قشٝؿ١ عُط َع ضأ٣ سٌ  ايٓيب ٚقس غهب

: ؾكاٍ ؾػهب  ايٓيب ؾكطأٙ ايهتاب أٌٖ بعض َٔ أقاب٘ بهتاب  ايٓيب أت٢ اـڀاب بٔ

 ؾ٤ٞ عٔ تػأيِٖٛ ٫ ْك١ٝ، بٗا د٦تهِ يكس بٝسٙ ْؿػٞ اـڀاب، ٚايصٟ ابٔ ٜا ؾٝٗا أَتٗٛنٕٛ

 َا سٝا نإ  َٛغ٢ إٔ يٛ بٝسٙ ْؿػٞ ب٘، ٚايصٟ ؾتكسقٛا بباطٌ أٚ ب٘ تهصبٛاؾ عل ؾٝدربٚنِ

 (.52)"ٜتبعين إٔ ا٫ ٚغع٘
 بٔ خايس ٖصٙ قس أخطدٗا ايهٝا٤ إكسغٞ ٗ إدتاض٠ بأطٍٛ ٖا ٖٓا، َٔ سسٜح عٔ ٚقك١ عُط 

يػٛؽ، با غهٓ٘ ايكٝؼ عبس َٔ بطدٌ أت٢ إش عٓ٘ اهلل ضن٢ عُط عٓس دايػا نٓت": قاٍ عطؾڀ١

 ْعِ، ؾهطب٘: قاٍ بايػٛؽ؟ ايٓاظٍ ٚاْت: ْعِ، قاٍ: قاٍ ايعبسٟ؟ ؾ٬ٕ بٔ ؾ٬ٕ أْت: عُط ي٘ ؾكاٍ

ٜٳاتٴ تٹًڃوځ عًٝ٘: "ايط . ؾكطأ ؾذًؼ ادًؼ،: عُط ي٘ ؾكاٍ إ٪ٌَٓ؟ أَري ٜا يٞ َا: َع٘، ؾكاٍ بعكا٠  آځ

ٌِ ايڃهٹتٳابٹ ُٴبٹ ْٻا . ايڃ ٓٳاٙٴ ِإ ْٵعٳيڃ ْٶا أځ ٝٽ قڂطٵآځ ِٵ اعٳطٳبٹ ٕٳ يځعٳًَّهڂ ٔٴ . تٳعٵكٹًڂٛ ٝٵوځ ْٳكڂلټ ْٳشٵ ٔٳ عٳًځ  ...." ايڃكځكٳِل أځسٵػٳ
 ايصٟ أْت: ؾكاٍ إ٪ٌَٓ؟ أَري ٜا يٞ َا: ايطدٌ ث٬ثا، ؾكاٍ ٚنطب٘ ث٬ثا عًٝ٘ ، ؾكطأٖاص3-1ٜٛضف:]

 ٫ ِا٭بٝض، ث ٚايكٛف باؿُِٝ ؾاق٘ اْڀًل: اتبع٘، قاٍ بأَطى َطْٞ: ؾكاٍ! زاْٝاٍ؟ نتاب ْػدت

 ٭ْٗهٓو ايٓاؽ َٔ اسساڄ أقطأت٘ أٚ قطأت٘ أْو عٓو بًػين ايٓاؽ، ؾ٦ًٔ َٔ أسسا تكط٥٘ ٫ٚ تكطأٙ

 ثِ ايهتاب، أٌٖ َٔ نتابا ؾاْتػدت أْا اْڀًكت: ٜسٜ٘، ؾكاٍ بٌ ؾذًؼ ادًؼ: ي٘ قاٍ عكٛب١، ثِ

 ْػدت٘ نتاب هللا ضغٍٛ ٜا: قًت: قاٍ عُط؟ ٜا ٜسى ٗ ٖصا َا:  اهلل ضغٍٛ أزِٜ، ؾكاٍ ٗ ب٘ د٦ت

 داَع١، ؾكايت بايك٠٬ ْٛزٟ ٚدٓتاٙ، ثِ آطت ست٢  اهلل ضغٍٛ عًُٓا، ؾػهب إٍ عًُا ب٘ يٓعزاز

 ٜا:  ، ؾكاٍ اهلل ضغٍٛ َٓرب أسسقٛا ست٢ ايػ٬ح، ؾذا٩ٚا ايػ٬ح ْبٝهِ، ًِٖ أڂغهٹب: ا٭ْكاض

 بٝها٤ بٗا أتٝتهِ ، ٚيكساختكاضا يٞ ٚخٛاتُٝ٘، ٚاختكط ايهًِ دٛاَع أٚتٝت ايٓاؽ، إْٞ أٜٗا

 زٜٓا ٚباٱغ٬ّ ضبا باهلل ضنٝت: ؾكًت ؾكُت: عُط قاٍ. إتٗٛنٕٛ ٜػطْهِ تتٗٛنٛا، ٫ٚ ْك١ٝ، ٫ٚ

 . "(53) اهلل ضغٍٛ ْعٍ ثِ ضغ٫ٛ، ٚبو

                                                             

 ، ٚأقً٘ يف قشٝض(2982( ضقِ)2/993َاد٘) ابٔ (، ٚغ18523ٔٓ( ضقِ)30/487أمحس) ( اذتسٜح يف َػٓس 51
 مخظ، فدخٌ أٚ احلذ١ ذٟ َٔ َضني ألزبع  اهلل زضٍٛ قايت: قدّ أْٗا عٓٗا اهلل زض٢ عا٥ػ١ عٔ (2990( ضقِ)4/33َػًِ)

 ِٖ بأَس، فإذا ايٓاع أَست أ٢ْ غعست ايٓاز، قاٍ: "أٚ َا اهلل أدخً٘ اهلل؟ زضٍٛ ٜا أغضبو غضبإ، فكًت: َٔ ٖٚٛ ع٢ً
 ".حًٛا نُا أحٌ ثِ أغرتٜ٘ حت٢ َعٞ اهلد٣ ضكت َا اضتدبست َا أَس٣ َٔ اضتكبًت أ٢ْ ٜرتددٕٚ، ٚيٛ

 (.1589(، ٚسػٓ٘ األيباْٞ يف إضٚا٤ ايػًٌٝ ضقِ)15195( ضقِ)3/387سٓبٌ) بٔ أمحس ( َػٓس 52
 (.6/36) ايػًٌٝ (، ٚاْعط إضٚا25٤-1/24املدتاض٠) األسازٜح يف ايهٝا٤ ( أخطد٘ 53
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، ٫ٚ ٚٗ ٖصا اؿسٜح اؿطم ٚاؿح ع٢ً أ٫ ٜتًك٢ إػًِ زٜٓ٘ إ٫ َٔ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 

ثكاؾات ا٭َِ ايهاؾط٠، سطقا ع٢ً تٛسٝس َكسض ايتًكٞ، ٚيٝهٕٛ شيو غببا  ٜؿٛبٕٛ شيو بؿٞ َٔ

قؿِٗ... ٚقس ضأٜٓا نٝـ سكٌ اـ٬ف ٚسًت ايؿطق١ بػبب زخٍٛ  ٗ تٛسٝس ن١ًُ إػًٌُ ٚٚسس٠

نتب ايؿًػؿ١ ٚإٓڀل ٚنتب ايْٝٛإ ٚايطَٚإ ٚاهلٓسٚؽ إٍ ب٬ز إػًٌُ، ؾٛٗطت ايؿطم ٚسكٌ 

 (.54)ٌ...ايؿط ٚؾػاز شات ايب
 عٔ ٚغام بػٓسٙ(، 55)ٜهطٙ َا ضأ٣ إشا ٚايتعًِٝ إٛع١ٛ ٗ ايػهب ٚبٛب ايبداضٟ ٗ قشٝش٘: باب

 ؾُا ؾ٬ٕ، بٓا ٜڀٍٛ ٖا ايك٠٬ أزضى أناز ٫ اهلل، ضغٍٛ ٜا ضدٌ: قاٍ: قاٍ ا٭ْكاضٟ َػعٛز أبٞ

 ق٢ً ؾُٔ ٕٚ،َٓؿط إْهِ ايٓاؽ، ؾكاٍ: "أٜٗا ٦َٜٛص، َٔ غهبا أؾس َٛع١ٛ ٗ  ايٓيب ضأٜت

  ايٓيب إٔ: اؾٗين خايس بٔ ٚسسٜح ظٜس"، اؿاد١ ٚشا ٚايهعٝـ إطٜض ؾِٝٗ ؾإٕ ؾًٝدؿـ; بايٓاؽ

 ثِ غ١ٓ، عطؾٗا ثِ -ٚعؿاقٗا ٚعا٤ٖا قاٍ أٚ- ٚنا٤ٖا "اعطف: ؾكاٍ ايًكڀ١ عٔ ضدٌ غأي٘

 آط قاٍ ٙ، أٚٚدٓتا آطت ست٢ ؾػهب اٱبٌ؟ ؾهاي١ قاٍ: إيٝ٘"، ؾأزٖا ضبٗا دا٤ ؾإٕ بٗا، اغتُتع

ضبٗا"،  ًٜكاٖا ست٢ ؾصضٖا ايؿذط ٚتطع٢ إا٤ تطز ٚسصا٩ٖا غكا٤ٖا َعٗا ٚهلا يو ٚدٗ٘، ؾكاٍ: "َٚا

 عٔ  ايٓيب غ٦ٌ: قاٍ َٛغ٢ ٚسسٜح أبٞ(، 56")يًص٥ب أٚ ٭خٝو أٚ قاٍ: "يو ايػِٓ؟ ؾهاي١ قاٍ:

قاٍ:  أبٞ؟ ضدٌ: َٔ ٍقا ؾ٦تِ"، عُا يًٓاؽ: "غًْٛٞ قاٍ ثِ غهب عًٝ٘ أنرب ؾًُا نطٖٗا أؾٝا٤

 عُط ضأ٣ ؾًُا ؾٝب١"، ٍَٛ غامل ؾكاٍ: "أبٛى اهلل؟ ضغٍٛ ٜا أبٞ آخط ؾكاٍ: َٔ ؾكاّ سصاق١"، "أبٛى

 .(57)دٌ ٚ عع اهلل إٍ ْتٛب اهلل، إْا ضغٍٛ قاٍ: ٜا ٚدٗ٘ ٗ َا

                                                             

فتشت أضض فاضؽ ٚٚدسٚا فٝٗا نتبا نجرل٠ نتب غعس ابٔ أبٞ ٚقام إىل عُط بٔ ْ٘ "ملا ٚقس شنط ابٔ خًسٕٚ يف تاضخي٘ أ ( 54
ارتطاب يٝػتأشْ٘ يف ؾاْٗا ٚتٓفًٝٗا يًُػًُني، فهتب إيٝ٘ عُط إٔ اططسٖٛا يف املا٤، فإ ٜهٔ َا فٝٗا ٖس٣ فكس ٖساْا اهلل بأٖس٣ 

 ..يٓاض، ٚشٖبت عًّٛ ايفطؽ فٝٗا عٔ إٔ تكٌ إيٝٓا.َٓ٘، ٚإٕ ٜهٔ نالال فكس نفاْا اهلل، فططسٖٛا يف املا٤ أٚ يف ا
 ٚأَا ايطّٚ فهإ هلصٙ ايعًّٛ بِٝٓٗ زتاٍ ضسب ٚمحًٗا َؿاٖرل ضداهلِ.. ٜٚععُٕٛ إٔ غٓس تعايُِٝٗ ٜتكٌ بًكُإ اذتهِٝ.

أٚقًٝسؽ ٚبعض ٚملا نإ عٗس أبٞ دعفط املٓكٛض بعح إىل ًَو ايطّٚ إٔ ٜبعح إيٝ٘ بهتب ايتعايِٝ َذلمج١، فبعح إيٝ٘ بهتاب 
نتب ايطبٝعٝات فكطأٖا املػًُٕٛ ٚاطًعٛا ع٢ً َا فٝٗا، ٚاظزازٚا سطقا ع٢ً ايعفط مبا بكٞ َٓٗا، ٚدا٤ املإَٔٛ أٚفس ايطغٌ ع٢ً 
ًَٛى ايطّٚ ٜطًب َٓ٘ خعا١ْ نتب ايْٝٛإ، فأغًٗا إيٝ٘ مبؿٛض٠ بعض فإْ٘ قاٍ ي٘: "دٗعٖا إيِٝٗ، فُا زخًت ٖصٙ ايعًّٛ ع٢ً 

 َع اختكاض ٚتكطف. (1/480) تاضٜذ ابٔ خًسٕٜٚٓعط:  أفػستٗا، ٚأٚقعت بني عًُا٥ٗا"، زٚي١ ؾطع١ٝ إال
 .َٚٔ ضٔ ض١ٓ ض١٦ٝ فعًٝ٘ ٚزشٖا ٚٚش َٔ عٌُ بٗاَٚٔ ٖٓا زخٌ ايؿط ٚبسأ ايفػاز ٚافذلقت األ١َ، ٚعٓس اهلل جتتُع ارتكّٛ، 

 ( نتاب ايعًِ.1/46قشٝض ايبداضٟ)(  55
 ( نتاب ايعًِ.91( ضقِ)1/46) ايبداضٟ ( قشٝض 56

 نتاب ايعًِ. (92( ضقِ )1/47) ايبداضٟ ( قشٝض 57
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 سكٌ ٖا دٌ" أٟ  ٚ عع اهلل إٍ ٚع٬َات٘، ٚقٍٛ عُط: "ْتٛب ايػهب أثط َٔ "ٚدٗ٘ ٗ ؾكٛي٘: "َا

َٓا، ٚنإ غببا ٗ إغهابو، ٖٚٛ ايتعُل ٗ إػأي١، ٚايػ٪اٍ عُا يٝؼ ٚضا٤ٙ عٌُ أٚ َا ٜهٕٛ ٗ 

 (.58)غ٤ٛ أٚ َػا٠٤ عٓس مساع دٛاب٘...
 أُِٖٗ قطٜؿٶا إٔ عٓٗا اهلل ضنٞ عٔ عا٥ؿ١ ،غطقت اييت إدع١َٝٚ ٗ ظٜس بٔ ٚغهب ٕا ؾؿع أغا١َ

 إ٫ عًٝ٘ هرت٨ َٚٔ: ، ؾكايٛااهلل  ضغٍٛ ؾٝٗا ٜهًِ َٔ :ؾكايٛا غطقت اييت إدع١َٝٚ إطأ٠ ؾإٔ

 اهلل؟"، ثِ سسٚز َٔ سس ٗ : "أتؿؿع اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ أغا١َ، ، ؾهًُ٘ اهلل ضغٍٛ سبٸ أغا١َ

 ايؿطٜـ ؾِٝٗ غطم إشا ناْٛا أِْٗ قبًهِ َٔ ايصٜٔ أًٖو ايٓاؽ، إِا أٜٗا: ؾاختڀب، ؾكاٍ قاّ

 يكڀعت غطقت قُس بٓت ؾاط١ُ إٔ يٛ اهلل ٚأِٜ اؿس، عًٝ٘ اَٛاأق ايهعٝـ ؾِٝٗ غطم تطنٛٙ، ٚإشا

 ( .59" )ٜسٖا
 زخٌ: قايت عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ ، ؾعٔٚغهب عٓسَا ضأٟ ٗ بٝت عا٥ؿ١ قٛضا َعًك١ ع٢ً اؾساض

ٞٸ : ٚقاٍ ٚدٗ٘، ٚتًّٕٛ ٖته٘، ضآٙ ؾًُا ُاثٌٝ، ؾٝ٘ (60بكطاّ) يٞ غ٠ٛٗ غرتت ٚقس  اهلل ضغٍٛ عً

 (.61")اهلل غًل ٜها٦ٖٕٛ ايصٜٔ ايكٝا١َ ّٜٛ اهلل عٓس عصابٶا ايٓاؽ ؾسٸأ عا٥ؿ١، "ٜا
: قاٍ ايػًُٞ غاض١ٜ بٔ ايعطباض ؾعٔ، عٓسَا ٚقع أقشاب٘ ٗ كايؿ١ أَطٙ ٚغٓت٘ ٖٚهصا غهب 

 ؾأقبٌ َٓهطا، َاضزا ضد٬ خٝرب قاسب أقشاب٘، ٚنإ َٔ َع٘ َٔ َع٘ ٚ خٝرب  ايٓيب َع ْعيٓا"

 ؾػهب! ْػا٤ْا؟ مثطْا، ٚتهطبٛا تأنًٛا ٓطْا، ٚ تصعٛا إٔ قُس، أيهِ ٜا: ، ؾكاٍ إٍ ايٓيب

 ادتُعٛا ٕ٪َٔ، ٚإٔ إ٫ ؼٌ ٫ اؾ١ٓ إٕ أ٫: ْازٟ ثِ اضنب ؾطغو عٛف ابٔ ٜا: ، ٚقاٍ ايٓيب

 أضٜهت٘ ع٢ً َته٦ا أسسنِ "أوػب: ؾكاٍ قاّ ثِ ، ايٓيب بِٗ ق٢ً ثِ ؾادتُعٛا، :قاٍ يًك٠٬،

 ْٚٗٝت ٚٚعٛت أَطت قس -ٚاهلل- إْٞ ٚ أ٫! ٖصا ايكطإٓ؟ ٗ َا إ٫ ؾ٦ٝا وطّ مل اهلل إٔ ٜٛٔ قس

                                                             

قاٍ:  قط َجًٗا مسعت َا خطب١  اهلل زضٍٛ خطب: قاٍ  أْظ عٔ (4345( ضقِ)4/1689ايبداضٟ) ( ففٞ قشٝض 58
 أبٞ؟ َٔ زدٌ: ، فكاٍخٓني هلِ ٚدِٖٛٗ  اهلل ضغٍٛ أقشاب فػط٢ قاٍ. نجريا" ٚيبهٝتِ قًٝال يضحهتِ أعًِ َا تعًُٕٛ "يٛ

ِٔ َتِطَأُيٛا اآل١ٜ: "َيا ٖرٙ فٓصيت قاٍ: " فالٕ"، ِٕ َأِغَٝا٤َ َع ِِ ُتِبَد ِإ ِِ َيُه  .[101املا٥د٠:]" َتُطِؤُن
ايسدٌ:  فٝكٍٛ اضتٗصا٤  اهلل زضٍٛ ٜطأيٕٛ قّٛ نإ: قاٍ عُٓٗا اهلل زضٞ عباع ابٔ عٔ (4346( ضقِ)4/1689ٚفٝ٘ أٜهًا )

 يهِ تبد إٕ أغٝا٤ عٔ تطأيٛا ال آَٓٛا ايرٜٔ أٜٗا اآل١ٜ: "ٜا ٖرٙ فِٝٗ اهلل فأْصٍ ْاقيت؟ : أْٜٔاقت٘ تضٌ ايسدٌ ٜٚكٍٛ أبٞ؟ َٔ
 نًٗا. اآل١ٜ َٔ فطغ ست٢ تطؤنِ..." 

ِّنتاب ايتفػرل، باب قٛي٘ تعاىل: " (3288( ضقِ)3/1282) ايبداضٟ َٓٗا: ( اذتسٜح يف َٛانع َٔ قشٝض 59 َّ َحِطِبَت َأ  َأ
ِِٗف َأِصَحاَب ِِ اِيَه ِٔ َناُْٛا َٚايسَِّقٝ ٚغرلٙ  ايؿطٜف ايػاضم قطع نتاب اذتسٚز، باب يف َػًِ ، ٚأخطد٘ص9ايهٗف:ط" َعَذّبا َآَٜاِتَٓا َِ

 (.4505( ضقِ)5/114)
 َاز٠ )قطّ(. األثط غطٜب يف ايطقٝل.... ٜٓعط  ايٓٗا١ٜ يِػذل: ( ايكطاّ 60

 باب ٚايع١ٜٓ ، ايًباؽ يف نتاب َػًِ اٜٚط، ٚأخطد٘ايتك َٔ ٚط٧ َا (، باب5610( ضقِ)5/2221ايبداضٟ) ( قشٝض 61
 (. 5647( ضقِ )6/158) قٛض٠ ٚال نًب فٝ٘ بٝتا تسخٌ ال املال٥ه١ ٚإٔ اذتٝٛإ... تكٜٛط حتطِٜ



267 

 

 267 

 علي قايد محمـد الناصر عبـــد.  د|                                                النبوية السنة يف الغضب
 

ISSN : 2410-1818 

 
  نهعهىو اإلَضبَيخ واالحتًبعيخ

 و2019ديضًجش -( أكتىثش6(انًخهذ)26انعذد)

 أٌٖ بٝٛت تسخًٛا إٔ يهِ وٌ مل ٚدٌ عع اهلل أنجط، ٚإٕ أٚ ٖصا ايكطإٓ ٕجٌ إْٗا أؾٝا٤ عٔ

  .(62)"عًِٝٗ ايصٟ أعڀٛنِ إشا مثاضِٖ، أنٌ ٫ٚ ْػا٥ِٗ نطب إ٫ بإشٕ، ٫ٚ ايهتاب
 ظٜٓب بٓت دشـ ضنٞ اهلل عٓٗا عٓسَا أغا٤ت إٍ نطتٗا أّ إ٪ٌَٓ قؿ١ٝ ٚغهب ع٢ً أّ إ٪ٌَٓ

 ضدٌ ايڀطٜل; ْعٍ بعض ٗ نإ ؾًُا بٓػا٥٘، سر  ايٓيب سٴٝٳٍّٞ إٔ بٓت قؿ١ٝ ؾعٔضنٞ اهلل عٓٗا، 

ٛٵقڂوځ : "نصيو ايٓيب ؾكاٍ ؾأغطع، بٗٔ ؾػام  ٜػريٕٚ;  ِٖ ؾبُٝٓا ايٓػا٤"،  ٜعين بايكٛاضٜط، غٳ

أڂخرب  سٌ  اهلل ضغٍٛ ٚدا٤ ؾبهت، ٚٗطاڄ، أسػٓٗٔ َٔ ٚناْت ًْڂٗا، سٝٞ بٓت كؿ١ٝب بٳطٳىځ

ٚاْتٗطٖا،  ظٳبٳطٳٖا أنجطت ؾًُا ٜٓٗاٖا، ٖٚٛ بها٤ تعزاز ٚدعًت بٝسٙ، زَٛعٗا ّػض ؾذعٌ بصيو،

 نطب ْعيٛا ؾًُا َٜٛٞ، ٚنإ ؾٓعيٛا،: قايت ٜٓعٍ، إٔ ٜطٜس ٜهٔ ؾٓعيٛا، ٚمل بايٓعٍٚ ايٓاؽ ٚأَط

ّٳ أزِض ؾًِ: قايت ؾٝ٘، ٚزخٌ  ايٓيب ا٤خب  ْؿػ٘ ٗ ٜهٕٛ إٔ ٚخؿٝت  اهلل ضغٍٛ َٔ أٖذِ عٳ٬

  اهلل ضغٍٛ َٔ َٜٛٞ أبٝع أنٔ مل أْٞ تعًٌُ: هلا ؾكًت عا٥ؿ١ إٍ ؾاْڀًكت: قايت! َين ؾ٤ٞ

 صتؾأخ: قايت ْعِ،: قايت! عين  اهلل ضغٍٛ تٴطٵنٹٞ إٔ ع٢ً يو َٜٛٞ ٖٚبت قس ٚإْٞ أبساڄ، بؿ٤ٞ

 إٍ اْڀًكت ثِ ثٝابٗا، يبػت ثِ ضو٘، يٝصن٢ بإا٤ ؾطؾت٘ بععؿطإ، ثطزت٘ قس هلا ٔاضاڄ عا٥ؿ١

 شيو: ، قايت"بَٝٛو يٝؼ ٖصا إٕ! عا٥ؿ١؟ ٜا يو َا" :هلا ؾكاٍ اـبا٤، ططف ، ؾطؾعت اهلل ضغٍٛ

! ظٜٓب ٜا" :ـدش بٓت يعٜٓب قاٍ ايطٚاح; عٓس نإ أًٖ٘، ؾًُا َع ؾكاٍ ٜؿا٤، َٔ ٜ٪تٝ٘ اهلل ؾهٌ

  ايٓيب ؾػهب! ٜٗٛزٜتو أؾكط أْا: ؾكايت ٚٗطاڄ، أنجطٖٔ َٔ ، ٚناْت"٬ْڄ قؿ١ٝ أختو أؾكطٟ

 إس١ٜٓ; إٍ ضدع غؿطٙ، ست٢ ٗ ٢َٓ ٚأٜاّ َه١ قسّ ست٢ ٜهًُٗا ؾًِ ؾٗذطٖا َٓٗا، شيو مسع سٌ

 ؾطأت عًٝٗا، زخٌ ا٭ٍٚ; ضبٝع ؾٗط نإ َٓ٘، ؾًُا ٦ٜٚػت هلا، ٜٳكڃػٹِ ٚمل ٜأتٗا، ؾًِ ٚقؿط، ٚاحملطّ

 ؾًُا ، ايٓيب ؾسخٌ! ٖصا؟ ، ؾُٔ ايٓيب عًٞ ٜسخٌ ، َٚا اهلل ضغٍٛ يٌٛ ٖصا إٕ: ؾكايت َّٚ٘،

 ٚناْت داض١ٜ، هلا ٚناْت: قايت !عًٞ؟ زخًت سٌ أقٓع َا أزضٟ َا! اهلل ضغٍٛ ٜا: قايت ضأت٘

 ؾٛنع٘ ضٴؾع، قس ٚنإ ظٜٓب، ٜطغط إٍ  ايٓيب ؾُؿ٢ يو، ؾ١ْ٬: ؾكايت ، ايٓيب َٔ ؽبٿ٦ٴٗا

 (. 63)عِٓٗ ٚضنٞ أًٖ٘، أقاب ثِ بٝسٙ،
َع٘،  َا بعض أَػو  ايطغٍٛ إٍ دا٤ ايكسقات، ؾًُا هُع قس غهب عٓسَا بعح ٚايٝا ٚنإ 

 ؾٝٓٛط أَ٘ بٝت أٚ أبٝ٘ بٝت ٗ دًؼ ؾ٬ٗ: ، ٚقاٍ ايٓيب ٖس١ٜ، ؾػهب يٞ ٖٚصا يهِ ٖصا: ٚقاٍ

                                                             

 (، سػٓ٘ األيباْٞ يف ايػًػ19198١ً( ضقِ)9/204ايهدل٣) يف ايػٓٔ (، ٚايبٝٗك3052ٞ( ضقِ)3/135زاٚز) ( أخطد٘ أبٛ 62
 .(882ضقِ) ايكشٝش١

 عٔ ثابت ثٓا قاٍ غ١ًُ بٔ ٜع٢ٓ محاز ثٓا عفإ ثٓا (26909(، ٚقاٍ عكب٘ حبسٜح ضقِ)26908( ضقِ)6/337أمحس) ( َػٓس 63
 عٔ (25046( ضقِ)6/131ضتٛٙ، ٜؿرل إىل َا يف املػٓس) فصنط يكف١ٝ بعرل فاعتٌ غفط يف نإ  اهلل ضغٍٛ عا٥ؿ١ إٔ عٔ زل١ٝ

َّ ي٘، ضفس يف نإ  اهلل زضٍٛ إٔ عا٥ػ١  اعتٌ، يصف١ٝ بعريّا إٕ" : اهلل زضٍٛ هلا فكاٍ فضٌ، شٜٓب إبٌ ٚيف يصف١ٝ، بعري فاعت
 ال ثالث١ أٚ غٗسٜٔ ٚاحملسّ احلذ١ ذا  اهلل زضٍٛ فرتنٗا: قاٍ !ايٝٗٛد١ٜ؟ تًو أعطٞ أْا: ، فكايت "إبًو َٔ بعريّا أعطِٝتٗا فًٛ

ُِّيُت َٓ٘، ٦ٜطُت حت٢: قايت ٜأتٝٗا،  َُِكِبٌ.  اهلل زضٍٛ بعٌ أْا إذا ايٓٗاز; بٓصف َّٜٛا أْا فبُٝٓا :ضسٜسٟ، قايت َٚح
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 ضقبت٘، إٕ ع٢ً وًُ٘ ايكٝا١َ ّٜٛ ب٘ دا٤ إ٫ ؾ٦ٝا َٓ٘ أسس ٜأخص ٫ بٝسٙ ػْٞؿ ٚايصٟ ٫؟ أّ ي٘ ٜٗس٣

 ٌٖ إبڀٝ٘: "ايًِٗ عؿط٠ ضأٜٓا ست٢ بٝسٙ ضؾع ثِ تٝعط، ؾاٙ خٛاض، أٚ هلا بكط٠ ضغا٤، أٚ ي٘ بعريا نإ

 (.64)بًػت" ث٬ثا ٌٖ ايًِٗ بًػت
ك١ٝ، ٚنصيو ايتشصٜط َٔ ٚٗ ٖصا غا١ٜ ايتشصٜط َٔ اغتػ٬ٍ ايٛٚٝؿ١ ايعا١َ ؾًب َكًش١ ؾد

ؾهٝـ َٔ وتاٍ (، 65")ٖساٜا ا٭َطا٤ غًٍٛ: "ايتدٛض ٗ إاٍ ايعاّ ٚايعبح ب٘، ٚقس ٚضز ٗ اؿسٜح

 ٜٚهصب يٝػطم إاٍ ايعاّ، ٫ ؾو أْ٘ غشت ٜأنً٘ قاسب٘ غشتا.

 ضدا٫ إٕ: "ٜكٍٛ  ايٓيب مسعت: قايت عٓٗا اهلل ضنٞ ا٭ْكاض١ٜ خٛي١ عٔ ايبداضٟ ٚٗ قشٝض

 (.66")ايكٝا١َ ّٜٛ ايٓاض سل، ؾًِٗ بػري اهلل َاٍ ٗ تدٛنٕٜٛ
: ؾٝ٘ ٚايتكطف با٭َط ايتًبؼ ٗ اغتعٌُ ثِ ٚؼطٜه٘ إا٤ ٗ إؿٞ: اـٛض أقٌ "ٜتدٛنٕٛٚقٛي٘: "

 ٗ ايتدًٝ٘ ٖٛ َٓ٘، ٚقٌٝ تؿعٌ: اهلل، ٚايتدٛض ٜطناٙ ٫ َا تعاٍ اهلل َاٍ ٗ َتكطف ضب أٟ

 (. 67)أَهٔ نٝـ ٚدٗ٘ غري َٔ ؼكًٝ٘
ٚٚضز ٗ غبب غهب٘ أْ٘ غهب عٓسَا مسع َٔ ٜتهًِ ٗ َا ٫ عًِ ي٘ ب٘، بٌ ٖٛ َٔ عًِ ايػٝب ايصٟ 

،  اهلل ضغٍٛ ؾػهب! ٚاغرتاست ؾ١ْ٬ َاتت اهلل، ضغٍٛ ٜا: قٌٝ :قايت عا٥ؿ١ ؾعٔ، ٫ ٜعًُ٘ إ٫ اهلل

 .(68")ي٘ غڂؿط َٔ ٜػرتٜض "إِا :ٚقاٍ
اهلل تعاٍ، ٫ٚ هٛظ اؾعّ بٓذا٠ أسس إ٫ بسيٌٝ َٔ نتاب أٚ غ١ٓ ٚشيو أْ٘ ٫ ٜعًِ ايعاقب١ إ٫ 

 بٔ ٕا تٛٗ عجُإ أْ٘ :- ايٓيب ا٭ْكاض باٜعت َٔ اَطأ٠- ايع٤٬ قشٝش١، ٚقس ٚضز َٔ سسٜح أّ

 ؾؿٗازتٞ ايػا٥ب، أبا ٜا عًٝو اهلل ، ؾكايت: ض١ٓ اهلل ضغٍٛ زخٌ أثٛاب٘ ٗ ٚنؿٔ ٚغػٌ َٛعٕٛ

 ضغٍٛ ٜا أْت بأبٞ ؾكًت: ؟!"،أنطَ٘ اهلل إٔ ٜسضٜو َٚا" : ايٓيب ؾكاٍ هلل،ا أنطَو عًٝو: يكس

                                                             

( نتاب اهلب١ ٚفهًٗا، باب َٔ مل ٜكبٌ اهلس١ٜ يع١ً، 2457( ضقِ)2/917ايبداضٟ َٓٗا) ( اذتسٜح يف َٛانع َٔ قشٝض 64
 ( نتاب اإلَاض٠، باب حتطِٜ ٖساٜا ايعُاٍ.4845( ضقِ)6/11َػًِ) ٚقشٝض

" َٔ سسٜح أبٞ محٝس ايػاعسٟ، ٚأخطد٘ ٖداٜا ايعُاٍ غًٍٛبًفغ: " (23649( ضقِ)5/424)( اذتسٜح أخطد٘ أمحس  65
( 5/168) ..."، ٚأخطد٘ ايطدلاْٞ يف األٚغطٖداٜا األَسا٤( بًفغ: "20261( ضقِ)10/138ايهدل٣) ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ

األيباْٞ يف اإلضٚا٤  ( َٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠، ٚاذتسٜح قشش7852٘( ضقِ)8/25( َٔ سسٜح دابط، ٚيف)4969ضقِ)
 (.2622ضقِ)

َّتعاىل: " اهلل قٍٛ ( نتاب ارتُؼ، باب2950( ضقِ)3/1135ايبداضٟ) ( قشٝض 66 ِ٘ َفَأ ُ٘ ِيَّ َُُط ٍِ ُخ  ص.41" طاألْفاٍ:َِٚيًسَُّضٛ

 اذتسٜح ٚاألثط َاز٠ )خٛض(. غطٜب يف ايٓٗا١ٜ ( 67
 إمنابًفغ: " (9379( ضقِ)9/148األٚغط) ٞ يف املعذِ(، ٚأخطد٘ ايطدلا24757ْ( ضقِ)6/102سٓبٌ) بٔ أمحس ( أخطد٘ 68

 ٜطرتٜح إمنابًفغ: " (24444( ضقِ)6/69هلٝع١، ٖٚٛ نعٝف، ٚأخطز قبً٘ يف املػٓس) عٓسُٖا ابٔ "، ٚيف غٓسٙي٘ غفس َٔ اضرتاح
 (.1710قِ)يأليباْٞ ض ايكشٝش١ أمحس، ٖٚٛ يف ايػًػ١ً "، ٚاذتسٜح يف أخطد٘ي٘ غفس َٔقتٝب١: " "، قاٍاجل١ٓ دخٌ َٔ
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 ٚأْا أزضٟ َا اـري، ٚاهلل ي٘ ٭ضدٛ إْٞ ايٝكٌ، ٚاهلل دا٤ٙ ؾكس ٖٛ أَا: "ؾكاٍ اهلل؟ ٜهطَ٘ اهلل، ؾُٔ

 (.69)أبسا بعس أسسا أظنٞ ٫ ؾٛاهلل قايت: "،بٞ ٜؿعٌ َا اهلل ضغٍٛ
 : ايٓيب عٔ ٚغام أسازٜح َٓٗا: عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ؾٗٝس ؾ٬ٕ ٜكٍٛ ٫ بباٚبٛب ايبداضٟ يف قشٝش٘: 

 (.70")غبًٝ٘ ٗ ٜٴهڃًځِ َٔ أعًِ ٚاهلل غبًٝ٘، ٗ هاٖس َٔ أعًِ اهلل"
ابٔ ، فعٔ ٚغهب غهبا ؾسٜسا ست٢ ِٖ بايكتاٍ عٓسَا بًػ٘ إٔ قَٛا َٓعٛا َا هب عًِٝٗ َٔ ايعنا٠

 بين إٍ َٴعٝ٘ أبٞ بٔ عكب١ بٔ ايٛيٝس بعح نإ  عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: إٕ ضغٍٛ اهلل

ٕڂكڀځًٹِل ٍٳ يٝتًكَّٛا ٚخطدٛا ؾطسٛا، اـربٴ أتاِٖ ٕا ٚأْ٘ ايكسقات، َِٓٗ يٝأخص ا ٍِ ضغٛ   اهلل ضغٛ

ُٻا ٚأْٻ٘ ٘ٴ خطدٛا أِْٗ ايٛيٝسٴ سٴسٿخٳ يځ ْٳ ٛٵ  لإكڀً بين إٕ! اهلل ضغٍٛ ٜا :ؾكاٍ ; اهلل ضغٍٛ إٍ ضدع ٜٳتٳًځكَّ

ٓٳعٴٛا قس  إش ٜػعِٖٚ إٔ ْؿػ٘ ٜٴشٳسٿخٴ ٖٛ ؾبُٝٓا ؾسٜساڄ، غهباڄ شيو َٔ  اهلل ضغٍٛ ايكسق١، ؾځػٳهٹبٳ َٳ

 ٜهٕٛ إٔ خؿٝٓا ٚإْٸا ايڀطٜل، ْكـ َٔ ضدع ضغٛيو إٔ سٴسٿثٓا إْا! اهلل ضغٍٛ ٜا :ؾكايٛا ايٛؾس، أتاٙ

٘ٴ يػهبٺ َٓو دا٤ٙ نتابٷ ضٸزٻٙٴ إِا  ٚإٔ! ضغٛي٘ ٚغهب اهلل غهب َٔ باهلل شْعٛ ٚإْا عًٝٓا، غځهٹبتٳ

ٗٴِ، اهلل ضغٍٛ ِٻ اغٵتٳعٵتٳبٳ ٖٳ ٖٴِ ٚدٌ عع اهلل ؾأْعٍ بِٗ، ٚ  إٕ آَٓٛا ايصٜٔ أٜٗا ايهتاب: "ٜا ٗ عٴصضٳ

 ( .71)ص6اذتذطات:ط" ْازٌَ ؾعًتِ َا ع٢ً ؾتكبشٛا ظٗاي١ قَٛاڄ تكٝبٛا إٔ ؾتبٝٓٛا بٓبإ ؾاغل دا٤نِ

                                                             

 نفٓ٘. يف أزضز إشا املٛت بعس املٝت ع٢ً ايسخٍٛ نتاب ادتٓا٥ع ، باب (1186( ضقِ)1/419ايبداضٟ) ( اْعط قشٝض 69

 ّٜٛ نإ قاٍ: ملا ارتطاب بٔ عُط عٔ (323( ضقِ)1/75(، ٚيف قشٝض َػًِ)2741( ضقِ)3/1061ايبداضٟ) ( قشٝض 70
 اهلل ضغٍٛ فكاٍ ؾٗٝس، فكايٛا: فالٕ ضدٌ، ع٢ً َطٚا ؾٗٝس، ست٢ ؾٗٝس، فالٕ فالٕ ، فكايٛا:ايٓيب  قشاب١ َٔ ْفط أقبٌ خٝدل
" :اهلل ضغٍٛ قاٍ "، ثِعبا٠٤ أٚ غًٗا بسد٠ يف ايٓاز يف زأٜت٘ إْٞ نال " :ٜدخٌ ال إْ٘ ايٓاع: يف فٓاد اذٖب اخلطاب ابٔ ٜا 

 ". ملؤَٕٓٛا إال اجل١ٓ ٜدخٌ ال إْ٘ أالفٓازٜت: " قاٍ: فدطدت "،املؤَٕٓٛ إال اجل١ٓ

( 30/403أمحس) (، ٚأخطد٘ َػٓس18434( ضقِ)9/54ايهدل٣) (، ٚايبٝٗكٞ يف ايػ22/287ٔٓيف تفػرلٙ) ايطدلٟ أخطد٘ (71
ارتعاعٞ ٚغٝاقُٗا أطٍٛ مما عٓس  نطاض بٔ اذتاضخ (، َٔ سسٜح3395( ضقِ)3/274ايهبرل) (، ٚايطدلاْٞ املعذ18459ِضقِ)

 (.3088بؿٛاٖسٙ ضقِ) ايكشٝش١ (.. ٚقشش٘ األيباْٞ يف ايػًػ404١ً(، ٚضقِ)4بطقِ)ايبٝٗكٞ، ٚقس أخطد٘ ايطدلاْٞ شتتكطا 

 ايكك١ غاقت اييت ايطٚاٜات فإٕ ْعط; فٝ٘ ايكٍٛ ٖٚصا شٖب نجرل َٔ املفػطٜٔ إىل أْٗا ْعيت يف ايٛيٝس بٔ عكب١، قًت: ٚقس
 زتٍٗٛ. إغٓازٖا ٚيف ارتعاعٞ، نطاض بٔ اذتاضخ عٔ أمحس ضٚا١ٜ ٖٚٞ ٚأسػٓٗا َعًٛي١،

 ْعيت: فكٌٝ فٝٗا، اختًف ٚقس: "قاٍ ايكك١ ٖصٙ( 102م" )ايكٛاقِ َٔ ايعٛاقِ" نتاب٘ يف ايعطبٞ بٔ بهط أبٛ ايكانٞ أْهط ٚقس
 ضغٍٛ إىل ايكبٝإ مج١ً يف ايفتض ّٜٛ غٝل ايٛيٝس إٕ: ٚقٌٝ -أخط٣ قك١ يف ٚايٛيٝس عًٞ يف: ٚقٌٝ ايٛيٝس، ؾإٔ يف أٟ- شيو يف
 ايػٓٔ ٖصٙ َجٌ يف ٜهٕٛ فُٔ َػ٘، َٔ   فاَتٓع خًٛم، ضأغٞ ع٢ً نإ إْ٘: ٖٛ، فكاٍ إال عًِٝٗ بطىٚ ضؤٚغِٗ فُػض  اهلل

 . ستُس أقشاب َٔ بطدٌ فهٝف ايهالّ؟ ٖصا ضدٌ ٜفػل ٚنٝف ايك١ٜٛ، األسازٜح ايعًُا٤ ٜػكط االختالف ٚبٗصا َكسقا، ٜطغٌ
 عٔ ضٚا١ٜ ي٘ ٜؤثط مل أْ٘ فٝ٘ أثبت( 263م) ايهاؾف١ األْٛاض يف عكب١ بٔ ايٛيٝس ع٢ً نالّ اهلل ضمح٘ املعًُٞ ايطمحٔ عبس ٚيًؿٝذ
 (.7/372نجرل) ابٔ ايعطبٞ. اْعط ساؾ١ٝ تفػرل ابٔ شنطٙ ايصٟ اذتسٜح ٖصا ْفاٙ َا مج١ً ، َٔٚ اهلل ضغٍٛ
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٬ٝ يؿعري٠ َٔ ؾعا٥ط اهلل تعاٍ، ٚؾطٜه١ َٔ ؾطا٥ض اٱغ٬ّ، ٚقس ٚإِا غهب يصيو ٭ْ٘ ؾٝ٘ تعڀ

 ٚاهلل: "، ٚساضب َاْعٞ ايعنا٠ ٚقاٍ قٛيت٘ إؿٗٛض٠غهب يصيو أبٛ بهط ايكسٜل بعس ٚؾا٠ ايٓيب 

 ٜ٪زْٚٗا ناْٛا عٓاقا َٓعْٛٞ يٛ إاٍ، ٚاهلل سل ايعنا٠ ٚايعنا٠، ؾإٕ ايك٠٬ بٌ ؾطم َٔ ٭قاتًٔ

 اهلل ؾطح قس إٔ إ٫ ٖٛ َا عٓ٘: ؾٛاهلل اهلل ضنٞ عُط ؾكاٍ "،َٓعٗا ع٢ً يكاتًتِٗ  اهلل ضغٍٛ إٍ

 (.72)اؿل أْ٘ ؾعطؾت عٓ٘ اهلل ضنٞ بهط أبٞ قسض
إٍ ْكٛم نجري٠ ٫ ؼك٢ نجط٠ نًٗا تسٍ ع٢ً أْ٘ نإ ٫ ٜػهب إ٫ هلل، ٫ٚ ٜٓتكِ إ٫ إشا 

 اْتٗهت قاضّ اهلل تعاٍ، َٚا اْتكِ يٓؿػ٘ ق٘...

 
 ًجحث انشاثعان

 أنسا  الغضب

 ايػهب َٓ٘ َا ٖٛ قُٛز َڀًٛب َأَٛض ب٘، َٚٓ٘ َا ٖٛ َصَّٛ َٓٗٞ عٓ٘، َٚٓ٘ َا ٖٛ َباح...

 ٫ ٚيطبِٗ، ٚقػِ يٓؿٛغِٗ ٜػهبٕٛ قػِ:  أقػاّ ث٬ث١ ايٓاؽ ٜكٍٛ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ : إٕ

 ٗ يٓؿػ٘....، نُا ٫ ٜػهب يطب٘ إٔ -ايٛغ٘ ٖٚٛ- يطبِٗ، ٚايجايح ٫ٚ يٓؿٛغِٗ ٜػهبٕٛ

 زاب١ ٫ٚ اَطأ٠ ٫ٚ ي٘ خازَا بٝسٙ اهلل ضغٍٛ َا نطب": قايت عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ عٔ ايكشٝشٌ

 سطَات تٓتٗو إٔ إ٫ ق٘ يٓؿػ٘ ؾاْتكِ ؾ٤ٞ َٓ٘ اهلل، ٫ٚ ٌْٝ غبٌٝ ٗ هاٖس إ ا٫ ق٘ ؾ٦ٝا ٫ٚ

 ٫ يٓؿػ٘ ٜػهب َٔ ؾأَا(، 73")هلل ٜٓتكِ ست٢ ؾ٤ٞ يػهب٘ ٫ ٜكّٛ اهلل سطَات اْتٗهت ؾاشا اهلل،

 ( .74) زْٝا ٫ٚ زٜٔ بِٗ ٫ ٜكًض اـًل ؾط ايطابع ايكػِ يػريٖا، ؾٗصا ٜعڀ٢ ٫ٚ يٓؿػ٘ ٜأخص أٚ يطب٘
 : أقػاّ أضبع١ إكاّ ٖصا ٗ ٚقاٍ ٗ َٛنع آخط : ٚايٓاؽ

  ايٓيب ساٍ ؾأع٬ِٖ هلُا... ٜػهب ٫ هلُا، َٚٔ ٜػهب َٚٔ ، ٚعهػ٘، يٓؿػ٘ ٫ يطب٘ ٜػهب َٔ

 ٜٚػهبٕٛ ؾٝعاقبٕٛ اهلل غبٌٝ ٗ ٚهاٖسٕٚ ٚايًػإ، بايٝس هلِ ايٓاؽ أش٣ ع٢ً ٜكربٚا إٔ: اتبع٘ َٚٔ

 ٗ نُا َٓ٘ ا٫ْتكاّ ٚوب ايؿدل شيو بعكٛب١ ٜأَط اهلل ٭ٕ ٜعاقبٕٛ يٓؿٛغِٗ، ٫ هلل ٜٚٓتكُٕٛ

يطبِٗ،  ٫ يٓؿٛغِٗ قبٕٜٛٚعا ٜٚٓتكُٕٛ ٜػهبٕٛ ٖ٪٤٫ عهؼ اؿسٚز، ٚأزْاِٖ ٚإقا١َ ايهؿاض دٗاز

                                                                                                                                                           

باسح ادتاَعٞ ٖٚٓاى حبح َتني ٚقٟٛ يًسنتٛض ط٘ ٜاغني ارتطٝب سٍٛ قك١ غبب ايٓعٍٚ ٖصٙ، ْؿط يف ايعسز األٍٚ جمل١ً اي
ّ، ٚخًل فٝ٘ إىل نعف ايطٚاٜات ايٛاضز٠ يف شيو غٓسًا َٚتٓا، ميهٔ َطادعت٘ ملٔ أضاز ايفا٥س٠، ٚاهلل 1998ايكازض٠ عٔ داَع١ إب

 أعًِ .
 (.1335( ضقِ)2/507ايبداضٟ) ( قشٝض 72

 ( تكسّ ختطجي٘ . 73
 .(74/ 1)ايؿطع١ٝ ايػٝاغ١(  74
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 مل سكٛق٘ نٝعت أٚ اهلل قاضّ اْتٗهت ٚعاقب، ٚيٛ ٚاْتكِ غهب ٖٛاٙ خٛيـ أٚ أسسِٖ أٚشٟ ؾإشا

 .(75)ٚإٓاؾكٌ ايهؿاض ساٍ شيو، ٖٚصا ُٜٗ٘
 

 : وانغضت ثالثخ ألضبو

طات ٖٚٛ َا نإ هلل تعاٍ عٓسَا تٓتٗو قاضَ٘، ٖٚصا ايٓٛع مثط٠ َٔ مث األول: الغضب المحمسد:ف

، ٚقس أخرب اهلل تعاٍ عٔ غهب َٛغ٢ إش إٔ ايصٟ ٫ ٜػهب ٗ ٖصا احملٌ نعٝـ اٱّإ; اٱّإ

َُا قاٍ تعاىل: "، ٚأثطٙ ٚمل ٜعٓـ عًٝ٘ ٭ْ٘ إِا غهب هلل تعاٍ ٍَ ِب٦َِط َٕ َأِضفّا َقا ِ٘ َغِضَبا َِ ِٛ ََُٛض٢ ِإَي٢ َق َّا َزَدَع  ََٚي
ِٔ َبِعِدٟ َأَعِذًِ َِ  ُُِْٞٛ َّ اَخًَِفُت ِٛ َّ اِيَك َّ ِإ َٔ ُأ ٍَ اِب ِ٘ َقا ِ٘ َُٜذسُُّٙ ِإَيِٝ ََٚأَخَر ِبَسِأِع َأِخٝ َٛاَح  ََٚأِيَك٢ اِيَأِي  ِِ ََِس َزبُِّه ِِ َأ ِضَتِضَعُفِْٛٞ ُت

ُِنَي  ِّ ايعَّاِي ِٛ َََع اِيَك َٚال َتِذَعًِِٓٞ  َٞ اِيَأِعَدا٤َ  ُِِت ِب  .. . ص150:األعطاف ط " ََٚناُدٚا َِٜكُتًَُِْٛٓٞ َفال ُتِػ
ايػهب  شيو ع٢ً ًٓ٘ أخٛٙ، ٚإِا أيك٢ ا٭يٛاح، ٚأخص ضأؽ أخٝ٘ هطٙ، ٖٚٛ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾُٛغ٢

 َا عًٝ٘ ٜعتب ب٘، ٚمل غبشاْ٘ اهلل َا ضأ٣ َٔ امطاف بين إغطا٥ٌٝ ٚعبازتِٗ ايعذٌ، ٚيصيو عصضٙ

 .ؾعٌ
تعاٍ نُا قاضّ اهلل  إ٫ إٔ تٓتٗوأْ٘ غهب ؾ٬ ٜٴعطف هلل تعاٍ،  غهب ايٓيب ٖٚهصا نإ 

 غبل ؾٛاٖس شيو.

 ع٢ً ٖذ١ُ َٔ اهلل، سطَات َٔ سط١َ ع٢ً اعتسا٤ احملُٛز بػبب ايػهب َٔ ايٓٛع ٖصا ٜٚهٕٛ

 اعتسا٤ أٚ سل، بػري َاٍ أخص أٚ َػ١ًُ، ْؿؼ قتٌ أٚ عباز٠، أزا٤ ٗ بسع١ أٚ ؾٝٗا، خًٌ أٚ ايعكٝس٠

 ْٗٞ اييت ٚاحملٛٛضات اؿطَات َٔ ٚغريٖا ١َعكٝ ؾؿٛ أٚ عطض، اْتٗاى أٚ أٚطإ إػًٌُ، ع٢ً

ِِ": تعاىل اهلل ٜكٍٛ ا،ٚقُٛزٶ ٚادبٶا ايػهب ٜهٕٛ اؿا٫ت ٖصٙ َجٌ ؾؿٞ اهلل، زٜٔ ٗ عٓٗا ُٖ ُِ َقاِتًُٛ ُٗ  َُٜعرِِّب
ُ٘ ِِ ايَّ ِِ ِبَأِِٜدُٜه ِٖ ِِ َُِٜٚدِص ِِ ََُِٜٚٓصِسُن ِٗ ٍّ ُصُدَٚز ََِٜٚػِف َعًَِٝ ِٛ َِِٓنَي َق ِِ َغَِٝغ ِِٖبَُِٜٚر*  َُِؤ ِٗ ُ٘ ََُٜٚتُٛب ُقًُِٛب ِٔ َع٢ًَ ايَّ  ََٜػا٤ُ ََ

ُ٘ ِْ َٚايَّ ِْ َعًِٝ َّْدص، ٚقاٍ تعاىل: "14،15" طايتٛب١:َحِهٝ ٍُ ََُح ِ٘ َزُضٛ َٔ ايَّ ُ٘ َٚايَِّرٜ َُا٤ُ اِيُهفَّاِز َع٢ًَ َأِغدَّا٤ُ َََع ِِ ُزَح ُٗ " َبَِٝٓ
َٗا َٜا" :شنطٙ دٌ ص، ٚقا29ٍطايفض: ُّايَّٓ َأُّٜ ِِٖد ِب َُُٓاِفِكنَي اِيُهفَّاَز َدا ِِ َٚاِغًُِغ َٚاِي ِٗ ِِ َعًَِٝ ُٖ َٚا ََِأ َٚ ُِ ََّٓٗ  َِٚب٦َِظ َد
َُِصرُي  ص.9"طايتشطِٜ:اِي

ُٴ٘ غهبٳ٘ أَا َا نإ ٜتعًل عل ْؿػ٘   قاٍ: نٓت -عٓ٘ اهلل ضنٞ- أْؼؾعٔ ، ؾهإ ٜػًب سً

 دصب١ بطزا٥٘ ؾذصب٘ أعطابٞ ؾأزضن٘ اؿاؾ١ٝ، غًٜٝ لطاْٞ بطز ٚعًٝ٘  اهلل ضغٍٛ َع أَؿٞ

 قاٍ: ٜا دصبت٘، ثِ ؾس٠ َٔ ايطزا٤ ساؾ١ٝ بٗا أثط ، ٚقس اهلل ضغٍٛ عٓل قؿش١ إٍ ؾسٜس٠، ؾٓٛطت

 . (76)بعڀا٤ ي٘ أَط ثِ ؾهشو، إيٝ٘، عٓسى، ؾايتؿت ايصٟ اهلل َاٍ َٔ يٞ قُس، َط

                                                             

 .(8/332)ايفتا٣ٚ زتُٛع(  75

 .جي٘( تكسّ ختط 76
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: أؾعً٘ مل يؿ٤ٞ يٞ قاٍ َٚا ٘،ق أف: يٞ قاٍ ؾُا غٌٓ، عؿط  ايٓيب خسَت: "أٜهاڄ قاٍ أْؼ ٚعٔ

  .(77)"ؾعًت٘؟ مل: ؾعًت٘ يؿ٤ٞ ٫ٚ ؾعًت٘؟ نٓت أ٫
 ايسٜٔ سطَات اْتٗهت ؾإشا ايسٜٔ قُٛز، سل ٗ ٜػاَض ْؿػ٘ ٫ٚ سل ٗ ايصٟ ٜػاَض ؾاٱْػإ

ِٔ: "اهلل ع٢ً ٚأدطٙ ْؿػ٘ سل ٗ غاَض عًٝ٘ اعتسٟ ؾإشا هلل، ٜكّٛ َُ ُٙ ََٚأِصًََح َعَفا َف " ايَّ٘ ٢ًََع َفَأِدُس
 ص.40:ايؿٛض٣ط

 قّٛ َٔ َا" : ايهطِٜ ايطغٍٛ ٜكٍٛ اؿا٫ت، ٖصٙ ٗ ٜػهب هلل ٫ يًصٟ ايؿسٜس ٚقس ٚضز ايٛعٝس

 (.78")بعكاب اهلل ٜعُِٗ إٔ ٜٛؾو إ٫ ٜػريٚا ؾ٬ ٜػريٚا إٔ ٜكسضٕٚ ثِ بإعاقٞ ؾِٝٗ ٜعٌُ
ايؿعٌ،  أٚ بايكٍٛ إٍ ايتعسٟ أٚ ايتؿهري، ٗ ايتٛاظٕ عٔ ٖصا ايػهب اٱْػإ يهٔ ٜٓبػٞ أ٫ ىطز

ٚتكطؾات٘ ؾٝهٕٛ ايػهب إهابٝا، ٜعڀٞ ق٠ٛ ْؿػ١ٝ  عكً٘ بهاٌَ ٖٚٛ ٜتكطف ؾٝػهب ٚيهٔ

يتػٝري إٓهط، ٚوٌُ قاسب إٓهط إٔ ٜكـ عٓس سسٙ، ٚيهٔ ٗ ايٛقت شات٘ ٫ ٜتعس٣ سسٚز اهلل 

 ايػهب إصَّٛ. أٚ ٜكع ٗ سط١َ َٔ سطَات اهلل بػبب غهب٘، ٚإ٫ قاض ٖصا ْٛعا َٔ

َٶا نإ َا ٖٚٛ :ايجاْٞ: ايػهب إصَّٛٚ َا نإ ٗ غبٌٝ ايباطٌ ٚايؿٝڀإ يًٓؿؼ أٚ  اْتكا

أٚ نإ غهباڄ بػبب إقا١َ اؿل ٚتڀبٝل ايؿطع ٚايسع٠ٛ إيٝ٘، ؾ٬ ؾو إٔ ٖصا ناؿ١ُٝ اؾا١ًٖٝ، 

 غهب ٗ غبٌٝ ايؿٝڀإ. 

 ايطغٍٛ َٓ٘ سصضْا ايصٟ ٖٚٛ فتُع٘، ٚع٢ً شات٘ اٱْػإ ع٢ً خڀري٠ ْتا٥ر عًٝ٘ ترتتب ايػهب ٖٚصا

 عس٠. َٚٓاغبات نجري٠، أسازٜح ٗ  ا٭ٌَ

 ع٢ً تأثريٙ ٚيهٔ اٱْػإ، ٗ اهلل أٚزعٗا اييت ايػطا٥ع نػا٥ط بؿط١ٜ ْؿػ١ٝ، ٚغطٜع٠ ساي١ ايػهب

 ٜٔتباٜ ايػهب عٓس اٱْػإ ٜػًه٘ ايصٟ ايػًٛى ٚنصيو ٯخط، إْػإ َٔ ىتًـ ايبؿط١ٜ ايٓؿؼ

ََا ََِْٚفٍظ" :قاٍ إش تعاٍ اهلل ٚقسم ٯخط، إْػإ َٔ َٖا َٚ َّا َٗا . َض َُ َٗ َٖا َفَأِي َٖا ُفُذَٛز َٛا  ص،7،8" طايؿُؼ:ََٚتِك
 شيو ايػهب ؾٝٗا ٫ ٜ٪ثط ٚطاعت٘ ايٛاقؿ١ عٓس سسٚز اهلل، ٖصٙ ايٓؿؼ تعاٍ اهلل بتك٣ٛ ايعاَط٠ ؾايٓؿؼ

 . ٚعكٌ ١ُسه بػري تتكطف هعًٗا ايصٟ اؾاَض ايتأثري

 ٜؿطر ٭ٕ إٓاغب إٓار ؾٗٞ ايؿٝڀإ َٓٗا ُٚهٔ ؾٝٗا نعـ أٚ اٱّإ َٔ خًت اييت ايٓؿؼ ٚأَا

 ٚزٚض نبري فاٍ ايٓؿؼ ٖصٙ ٗ ٚيًػهب بعٝسٶا، ن٫٬ڄ يٝهًٗا ٜؿا٤ َا هلا ٜٚٛغٛؽ ايؿٝڀإ ؾٝٗا

 ٚعِٛٝ. ؾاعٌ

ٚا ٜػهبٕٛ عكب١ٝ، ٜٚكاتًٕٛ ع٢ً َٚا أنجط أٚي٦و ايصٜٔ ابتًٛا َطض اؿعب١ٝ ٚايعكب١ٝ، ؾكاض

عكب١ٝ، ٜٚٛايٕٛ عًٝٗا ٜٚعازٕٚ، ٫ ٜطاعٕٛ سط١َ ٫ٚ ٜطؾعٕٛ يًؿطع إڀٗط ضأغاڄ، أٚي٦و قس بط٨ َِٓٗ 

 أْ٘  ايٓيب عٔ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ قشٝش٘ ٗ َػًِ ، ٚسصضِٖ َػب١ َا ِٖ ؾٝ٘ ٚاقعٕٛ، أخطزايٓيب 

                                                             

 .(،  ٚقشش٘ األيبا277ْٞ( ضقِ)105م) املفطز ( أخطد٘ ايبداضٟ يف األزب 77
 ابٔ ، ٚغٓٔ(4340( ضقِ)4/214)زاٚز أب٢ ، ٚغٓٔ(19250( ضقِ)4/364)سٓبٌ بٔ أمحس ( اذتسٜح يف َػٓس 78

 .(300( ضقِ)1/536)سبإ ابٔ ، ٚقشٝض(4009( ضقِ)2/1329)َاد٘
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 ع١ُٝ ضا١ٜ ؼت قاتٌ َٚٔ دا١ًٖٝ، َٝت١ڄ اتَ ؾُات، اؾُاع١، ٚؾاضم ايڀاع١، َٔ خطز َٔ: "قاٍ

 ٜهطب أَيت ع٢ً خطز َٚٔ دا١ًٖٝ، ؾكت١ً ؾكتٌ عكب١، ٜٓكط أٚ عكب١، إٍ ٜسعٛ أٚ يعكب١، ٜػهب

 .(79)"َٓ٘ ٚيػت َين ؾًٝؼ ، عٗسٙ عٗس يصٟ ٜؿٞ ٫ٚ َ٪َٓٗا، َٔ ٜتشاؾ٢ ٫ٚ ٚؾادطٖا، بطٖا
 إشا ٜٚػهب ٚاٱعذاب بايطأٟ، ٝب١ ايعُٝا٤ايعك ٗ أٚ ساٌَ يؿٗازات عًٝا ٜكع يًعًِ َسع َٔ ٚنِ

ْكض أٚ بٌ ي٘ خڀ٪ٙ ؾتٓتؿذ أٚزاد٘، ٜٚطغٞ ٜٚعبس، َٚا ًٓ٘ ع٢ً شيو إ٫ ايعكب١ٝ ٚاٱعذاب 

 بايٓؿؼ.

 ٚايعكٌ آؾت٘ اٱعذاب ٚايػهب     ٚاؿًِ آؾت٘ اؾٌٗ إهطټ ب٘ 

تذاٚظ سسٻٙ نإٔ هٌٗ عًٝ٘ ٚمل ٜ، ٖٚٛ ايػهب ٗ غري َعك١ٝ اهلل تعاٍ :ايػهب إباح :ايجايحٚ

ُ٘ ُِٜحبُّ : "تعاىلغبشاْ٘ ٚ اهلل قاٍ، أسس، ٚنُٛ٘ ٖٓا خري ٚأبك٢ َٚايَّ ِٔ ايَّٓاِع  َٚاِيَعاِفنَي َع ُِنَي اِيَغَِٝغ  َٚاِيَهاِظ
ُُِحِطِٓنَي  ص.134آٍ عُطإ:" طاِي

 تتعطض ايػهب، ٫ٚ أغباب ؾكس قٌٝ: َعٓاٙ ادتٓب(، 80")٫ تػهب: "ٕٔ اغتٛقاٙ ٚيعً٘ إطاز بكٛي٘ 

 ٫ اؾب١ً، ٚقٌٝ: َعٓاٙ َٔ ٜعٍٚ ٫ طبٝعٞ أَط ٭ْ٘ عٓ٘ ايٓٗٞ ٜتأت٢ ؾ٬ ايػهب ْؿؼ هًب٘، ٚأَا ٕا

أٟ: َٔ ا٫ْتكاّ ٚايتؿؿٞ، ؾإ٪َٔ ايكٟٛ ٜهِٛ غٝٛ٘، ٫ٚ ٜٓؿصٙ  (81)ايػهب ب٘ ٜأَطى َا تؿعٌ

 ؾٝػتشل ع٢ً شيو اؾعا٤ ٚا٭دط ايعِٛٝ.

"ٚاـًل فبٛيٕٛ ع٢ً ايػهب ٚاؿًِ َعا، ؾُٔ غهب ٚسًِ ٗ ْؿؼ :  تعاٍقاٍ ابٔ سبإ ضٓ٘ اهلل

ع٢ً إٔ َؿاضقت٘ ٗ ، ايػهب ؾإٕ شيو يٝؼ َصَّٛ َا مل ىطد٘ غهب٘ إٍ إهطٚٙ َٔ ايكٍٛ ٚايؿعٌ

 ٚقس قٌٝ:(، 82)"ا٭سٛاٍ نًٗا أٓس

 أطعتٳ ايطنا ٚعكٝتٳ ايػهب             ٚتػهب ست٢ إشا َا ًَهتٳ 

 :زضداتع٢ً َا غبل ؾإٕ ايٓاؽ ٗ ايػهب ٚبٓا٤ 
ٖٚٛ ْازض، ٚغري قُٛز أٜهاڄ; ؾإٕ اهلل دعٌ ايػهب ٗ ؾڀط٠  بايه١ًٝ ؾُِٓٗ َٔ ٜؿكس ايػهب

نعٝـ، ٫ زٜٔ ي٘ ٫ٚ  إْػإ ؾٗصا يٓؿػ٘ ٫ٚ هلل ٫ ٜػهب ٫ اٱْػإ يٝسؾع ب٘ ايؿط ٚأًٖ٘، ؾايصٟ

 زْٝا، ؾ٬ ٜٓتكط يٓؿػ٘، ٫ٚ يسٜٓ٘.
  ايٓيب أقشاب غبشاْ٘ اهلل ٚقـ دسا، ٚقس ْاقل ؾٗٛ أق٬ ٚاؿ١ُٝ ايػهب ق٠ٛ ؾكس ؾُٔ

 ايهفاز داٖد: " يٓبٝ٘ ص، ٚقا29ٍ" طايفتض:بِٝٓٗ ضٓا٤ ايهؿاض ع٢ً أؾسا٤: "ٚاؿ١ُٝ، ؾكاٍ بايؿس٠

                                                             

 .ايهفط إىل ايسعا٠ ٚحتصٜط ايفنت ظٗٛض عٓس ادتُاع١ بًعّٚ األَط ، باباإلَاض٠( نتاب 4892( ضقِ)6/20)َػًِ ( قشٝض 79

 ال: "قاٍ أٚصين  يًٓيب قاٍ زدال إٔ عٓ٘ اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أبٞ : عٔٚيفع٘ (،5765( ضقِ)5/2267)ايبداضٟ ( قشٝض 80
 .تغضب" َسازا، قاٍ: "ال فسدد تغضب"،

 .(10/520)ايباضٟ فتض( اْعط يف َع٢ٓ اذتسٜح  81

 .(141)م ضٚن١ ايعكال٤ (  82
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 ، ٖٚٛاؿ١ُٝ ق٠ٛ آثاض َٔ ٚايؿس٠ ايػ١ًٛ ٚإِا ص،9ص، طايتشطِٜ:73...اآل١ٜ طايتٛب١: عًِٝٗ ٚأغًغ ٚاملٓافكني

 (.83)ايػهب
َٳ١، ٚاستُاٍ ٚايعٚد١ يًشطّ ايتعطض َٔ َٓ٘ ٜٴ٪ْـ ٖا ا٭ْؿ١ ٚشٖاب غطٜع٠ ايػهب تٛضخ "ق١ً  ٚا٭ځ

اؿطاّ،  ع٢ً ايػري٠ عسّ مثطات٘ َٔ إش َصَّٛ أٜها ٚايكُا٠٤، ٖٚٛ ايٓؿؼ ا٭خػا٤، ٚقػط َٔ ايصٍ

 ايػري٠ خًكت ٚإِا(، 84")َين أغري اهلل غعس، ٚإٕ َٔ أغري يػٝٛض، ٚأْا غعسا إٕ: " قاٍ خٓٛث١ ٖٚٛ

َٸ١ نٌ قٌٝ ا٭ْػاب، ٚيصيو ٫ختًڀت بصيو ايٓاؽ تػاَض ٚيٛ ا٭ْػاب ؿؿٜ  ٗ ايػري٠ ٚٴنعت أڂ

إٓهطات،  َؿاٖس٠ عٓس ٚايػهٛت اـٛض ايػهب نعـ ْػا٥ٗا، َٚٔ ٗ ايكٝا١ْ ٚٴنعت ضداهلا

ِِ ََٚياىل: "تعا ايسٜٔ، ٚقاٍ يف (، ٜعين85")أسسا٩ٖا أَيت خري: " قاٍ ٚقس َُا َتِأُخِرُن ِٗ ِٔ ِفٞ َزِأَف١ْ ِب ِ٘ ِدٜ " ايَّ
 (.86..)ْؿػ٘ ضٜان١ عٔ عذع ايػهب ؾكس َٔ بٌ ،ص2ايٓٛض:ط

ٜٚتشهِ ؾٝ٘ ايػهب ست٢ ىطد٘ عٔ غٝاغ١ ايعكٌ ٚايسٜٔ، ٫ٚ تبك٢ ، َِٚٓٗ َٔ ٜػًب عًٝ٘ ايػهب

 إٍ ٚأغًٗٗا، ؾٝتشٍٛ ايػهبَع٘ بكري٠ ْٚٛط ٫ٚ ؾهط ٫ٚ اختٝاض، ٚتطاٙ ٜػهب ٭تؿ٘ ا٭غباب 

 ٜبك٢ "٫ٚ ططٜكٗا، ٚتهٌ ٖسؾٗا، ايػطٜع٠ ٖصٙ تؿكس ؾعٓسٖا ٚايٝابؼ، ا٭خهط ؾٝشطم يًصات، اْتكاّ

 (.87")إهڀط قٛض٠ ٗ ٜكري اختٝاض، بٌ ٫ٚ ٚؾهط٠ ْٚٛط بكري٠ َعٗا يًُط٤
ؾٝكٍٛ َا  ،مل عًُ٘ؾإْ٘ إشا اؾتس ب٘ ايػهب ٜأ، "ٖٚهصا ايػهبإ قاٍ ابٔ ايكِٝ ضٓ٘ اهلل تعاٍ:

ٜكٍٛ، ٜٚؿعٌ َا ٜؿعٌ يٝسؾع عٔ ْؿػ٘ سطاض٠ ايػهب ؾٝػرتٜض بصيو، ٚنصيو ًٜڀِ ٚدٗ٘، ٜٚكٝض 

قٝاسا قٜٛا، ٜٚؿل ثٝاب٘، ًٜٚكٞ َا ٗ ٜسٙ; زؾعا ٭مل ايػهب، ٚإيكا٤ ؿُ٘ َٓ٘، ٚنصيو ٜسعٛ ع٢ً 

ٖٚٛ غري طايب يصيو ٗ ؾٗٛ ٜتهًِ بكٝػ١ ايڀًب ٚا٫غتسعا٤ ٚايسعا٤، ، ْؿػ٘ ٚأسب ايٓاؽ إيٝ٘

ؾهصيو ٜتهًِ بكٝػ١ اٱْؿا٤ ٖٚٛ غري قاقس ٕعٓاٖا، ٚهلصا ٜأَط إًٛى ٚغريِٖ عٓس ، اؿكٝك١

ٚأِْٗ ٫ ٜطٜسٕٚ َكتهاٖا ؾ٬ ، ايػهب بأَٛض ٜعًِ خٛاقِٗ أِْٗ تهًُٛا بٗا زؾعا ؿطاض٠ ايػهب

                                                             

 .(3/167)ايسٜٔ عًّٛ إسٝا٤(  83

باب َٔ  ،نتاب احملاضبني َٔ أٌٖ ايهفط ٚايطز٠ (6454( ضقِ)6/2511) :َٓٗا ايبداضٟ يف َٛانع َٔ قشٝض اذتسٜح ( 84
 ذيو فبًغ ،َصفح غري بايطٝف يضسبت٘ اَسأتٞ َع زدال زأٜت يٛ: عباز٠ بٔ غعس قاٍ :قاٍ املػرل٠ ، عٔضأ٣ َع اَطأت٘ ضدال فكتً٘

( 4/211)َػًِ ، ٖٚٛ يف قشٝض"َين أغري َٓ٘، ٚاهلل أغري ألْا ،ضعد غري٠ َٔ فكاٍ: "أتعذبٕٛ ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب
 اهلل، ٚال َٔ أغري غدص بطٔ، ٚال َٚا َٓٗا ظٗس َا ايفٛاحؼ حسّ اهلل غري٠ أدٌ َٔٚ( نتاب ايًعإ، ٚفٝ٘ ظٜاز٠: "3837ضقِ)

 َٔ ،اهلل َٔ املدح١ إيٝ٘ أحب غدص َٚٓرزٜٔ، ٚال َبػسٜٔ املسضًني اهلل بعح ذيو أدٌ َٔ ،اهلل يعرز َٔا إيٝ٘ أحب غدص
 ."اجل١ٓ اهلل ٚعد ذيو أدٌ

، قاٍ "زدعٛا غضبٛا إذا ايرٜٔ أحداؤٖا أَيت خٝاز: "(، ٚيفع8301٘( ضقِ)6/313)اإلميإ أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ؾعب ( 85
 نعٝف. بػٓس عًٞ سسٜح َٔ ايؿعب يف ٚايبٝٗكٞ األٚغط يف ايطدلاْٞ : خطد٤٘يعطاقٞ يف ختطد٘ ألسازٜح اإلسٝاا

 .(3/168)ايسٜٔ عًّٛ إسٝا٤ ( 86
 .(3/167)ايسٜٔ عًّٛ إسٝا٤ ( 87
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يو ايطدٌ ٚقت ؾس٠ بٌ ٜ٪خطْٚ٘ ؾٝشُسِْٚٗ ع٢ً شيو إشا غهٔ غهبِٗ، ٚنص، ّتجً٘ خٛاقِٗ

ايػهب ٜكّٛ يٝبڀـ بٛيسٙ أٚ قسٜك٘ ؾٝشٍٛ غريٙ بٝٓ٘ ٚبٌ شيو ؾٝشُسِٖ بعس شيو نُا وُس 

 (. 88)"ايػهطإ ٚاحملُّٛ ٚمُٖٛا َٔ وٍٛ بٝٓ٘ ٚبٌ َا ِٜٗ بؿعً٘ ٗ تًو اؿاي١
ؾٝٓتؿع  ايٛخ١ُٝ، آثاضٖا يتؿازٟ نب٘ ٖصٙ ايػطٜع٠، ٚتٛدٝٗٗا ٗ ا٫ػاٙ ايكشٝض، َٔ بس ٫ ؾهإ

 اٱْػإ َٚٔ سٛي٘ بٗا، ٜٚػًُٕٛ َٔ نطضٖا ٚؾطٖا.
  ؾٝػتعٌُ ايػهب ٗ َٛنع٘ ايكشٝض، ٜٚهٕٛ تبعا ٱؾاض٠ ايسٜٔ ٚايعكٌ.، ومنهم المعتدل

 ٚايهِٝ ايصٍ استُاٍ ٗ ايٓؿؼ ٚخػ١ ايػري٠ بهعـ ْؿػ٘ َٔ أسؼ ست٢ ايؿتٛض إٍ غهب٘ َاٍ ؾُٔ

 إٍ دطٙ ست٢ اٱؾطاٙ إٍ غهب٘ َاٍ ، َٚٔ غهب٘ ك٣ٜٛ ست٢ ْؿػ٘ ٜعاجل إٔ ؾٝٓبػٞ قً٘ غري ٗ

 اؿل ايٛغ٘ ع٢ً ايػهب، ٜٚكـ غٳٛض٠ َٔ يٝٓكل ْؿػ٘ ٜعاجل إٔ ؾٝٓبػٞ ايؿٛاسـ ٚاقتشاّ ايتٗٛض

 ؾًٝڀًب عٓ٘ عذع ايػٝـ، ؾإٕ َٔ ٚأسس ايؿعط٠ َٔ أضم إػتكِٝ، ٖٚٛ ايكطاٙ ايڀطؾٌ، ؾٗٛ بٌ

" ناملعًك١ فترزٖٚا املٌٝ نٌ متًٝٛا فال حسصتِ ٚيٛ ايٓطا٤ بني تعديٛا إٔ تطتطٝعٛا ٚئتعاىل: " ، قآٍَ٘ ايكطب
 بعض نً٘، ٚيهٔ بايؿط ٜأتٞ إٔ ٜٓبػٞ نً٘ باـري اٱتٝإ عٔ عذع َٔ نٌ ؾًٝؼ ص،129طايٓػا٤:

 سػٔ اهلل ٚزضدات٘، ْػأي٘ ايػهب سكٝك١ بعض، ؾٗصٙ َٔ أضؾع اـري بعض، ٚبعض َٔ أٖٕٛ ايؿط

 (. 89)قسٜط ٜؿا٤ َا ع٢ً ْ٘إ ٜطنٝ٘ ٕا ايتٛؾٝل
 
 

  

                                                             

 .(47)مغاث١ ايًٗفإ يف طالم ايػهبإ إ(  88

 .(3/169)ايسٜٔ عًّٛ إسٝا٤(  89
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 انًجحث انشاثع

 أسباب الغضب وبساعثه

 وُط ست٢ ٚثاضت ايػهب ْاض اؾتعًت َا غطض ٗ ْٛظع أٚ قكس ؾُُٗا اٱْػإ ٗ غطٜع٠ "ايػهب

 ٚاغتؿعط زْٚ٘ َٔ ع٢ً غهب إشا ٖٚصا ٚضا٤ٖا، َا يٕٛ ؼهٞ ايبؿط٠ ٭ٕ ايسّ; َٔ ٚايعٝٓإ ايٛد٘

 ؾٝكؿط ايكًب دٛف إٍ اؾًس ٚاٖط َٔ ايسّ اْكباض َٓ٘ تٛيس ؾٛق٘ ٖٔ نإ عًٝ٘، ٚإٕ ايكسض٠

 (.90")ٜٚكؿط ؾٝشُط ٚاْبػاٙ اْكباض بٌ ايسّ تطزز ايٓٛري ع٢ً نإ ايًٕٛ، ٚإٕ
، َٚٔ أبطظ أغباب ايػهب عٓس نجري َٔ بٛاعح ايػهب ٚأغباب٘ نجري٠ دسا، ٚايٓاؽ َتؿاٚتٕٛ ؾٝٗاٚ

 :ايٓاؽ
، ٚيصا ػس إتهرب ٜػهب ٭تؿ٘ ا٭غباب، ٜٚجٛض ايهٹبٵط ٬َٚظّ ي٘ ؾايعذب قطٜٔ :والكب الُعجب 

 . ايعٴذبٚ ايهربٜٴشصضٕٚ َٔ  ايكاؿٕٛ ٫ٚ ظايٛاٚهلصا ؾكس نإ ٭ز٢ْ ا٭َٛض، 
 ايهرب ايػهب عٓ٘ ٜٓؿأ َا أعِٛ تػهب; ٭ٕ ٫ قٌٝ: َعٓاٙ( 91")  تغضب: " ٚٗ تؿػري قٛي٘

 عع٠ عٓ٘ ٜصٖب ست٢ ٜتٛانع ايػهب، ؾايصٟ ع٢ً ايهرب ًُٜ٘طٜسٙ، ؾٝش أَط كايؿ١ عٓس ٜكع يهْٛ٘

 (.92)ايػهب ؾط َٔ ٜػًِ ايٓؿؼ
ؾكاٍ: أخربْٞ َا ٜٴكطٿب َٔ ، دا٤ إٔ و٢ٝ بٔ ظنطٜا يكٞ عٝػ٢ بٔ َطِٜ ق٢ً اهلل عًُٝٗا ٚغًِ

ععظ قاٍ: ايػهب َا ٜبس٥٘ َٚا ٜعٝسٙ؟ قاٍ: "ايت ،"  تغضب: "ضنا اهلل، َٚا ٜٴبعس َٔ غد٘ اهلل؟ ؾكاٍ

 (.93)"ٚاؿ١ُٝ ٚايهربٜا٤ ٚايع١ُٛ
 ٚاؿكس ٚاؿػس ٚايػهب ايط٥اغ١ ايكًٛب، ٚعٓ٘ ٜتٛيس سب َطض أقٌ ايٓؿؼ ٗ ٚايهرب ٚايتععظ

نِٛ  عًٝ٘ غٌٗ تعاٍ يصيو اهلل ْؿػ٘ َٔ ايهرب ٚايتععظ، ٚٚؾك٘ عاجل ٚايعكب١ٝ.. ؾُٔ ٚاؿ١ُٝ

ٚاؿكس...  اؿػس تطى أٚ اؿل قبٍٛ أٚ ايػٜٝ نِٛ ع٢ً ايػٜٝ ٚاستُاٍ ا٭ش٣، ٚإ٫ ؾًٔ ٜكسض

 غًڀإ ايتععظ ٚايهربٜا٤... ؾايػهب

 ادعاء الرجاعة وال جسلة وع ة النفس: 

"َٚٔ أؾس ايبٛاعح عًٝ٘ عٓس أنجط اؾٗاٍ: تػُٝتِٗ ايػهب ؾذاع١  :قاٍ ايػعايٞ ضٓ٘ اهلل تعاٍ

  (.94)"ٚضدٛي١ٝ ٚعع٠ ْؿؼ ٚنٹرب ١ُٖ

                                                             

 .(4/182،183)ايػالّ ، ٚغبٌ(10/520)ايباضٟ فتض( اْعط  90

 .ّ ختطجي٘( تكس 91

 (.10/520)ايباضٟ فتض(  92

 .(44ضقِ) املباضى البٔ ( ايعٖس 93

 .(3/173)ٔإسٝا٤ عًّٛ ايسٜ(  94
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 شيو ايػهب، ٜٚػُٕٛ ٚطاع١ ايػٜٝ بتؿؿٞ ٜتبذشٕٛ قَٛا ي٘ىا إٔ ا٭غباب... ٚقاٍ أٜها: ٚأَا

 أسس َٔ أستٌُ ٚاحملاٍ، ٫ٚ إهط ع٢ً أقرب ٫ ايصٟ َِٓٗ: أْا ايٛاسس ٚضدٛي١ٝ، ؾٝكٍٛ ؾذاع١

 سػٔ ْؿػ٘ ٗ ضغذ مسع٘ ؾُٔ ظًٗ٘، ايؿدط َعطض ٗ ٜصنطٙ سًِ، ثِ ٫ٚ ٗٸ عكٌ ٫ أَطا، َٚعٓاٙ

 أعُت انڀطاَٗا ٚق٣ٛ ايػهب ْاض اؾتست ايػهب، َُٚٗا ب٘ ٣بايكّٛ، ؾٝكٛ ايتؿب٘ ٚسب ايػهب

 (.95)غهبا شيو ظازٙ بٌ ٜػُع مل ٚعٜ َٛع١ٛ، ؾإشا نٌ عٔ ٚأقُت٘ قاسبٗا
"يٝؼ ايؿسٜس بايكطع١، ٚيهٔ :  وسز يٓا سكٝك١ ايطدٛي١ ٚايك٠ٛ، ؾٝكٍٛ بٝٓا لس ايٓيب 

 ٜكڀطعٕٛ، أْاؽ ع٢ً َطٸ  ايٓيب إٔ": أْؼ ٚٗ سسٜح(، 96")ايؿسٜس ايصٟ ًّو ْؿػ٘ عٓس ايػهب

 ضدٌ َٓ٘؟ أؾس ٖٛ َٔ ع٢ً أزيهِ أؾ٬: قاٍ قطع٘، إ٫ أسساڄ ٜكاضع َا ؾ٬ٕ: قايٛا ٖصا؟ َا: ؾكاٍ

 .(97")قاسب٘ ؾٝڀإ ؾٝڀاْ٘، ٚغًب ؾػًب٘، ٚغًب غٝٛ٘ ؾهِٛ ضدٌ نًُ٘
 : والجدالالم اء 

ؾأخع٣ ، ػٌ: "إطا٤ ضا٥س ايػهبقاٍ عبس اهلل بٔ اؿ إطا٤ ٚاؾساٍ، َٔ أغباب ايػهب ٚزٚاعٝ٘

 (.98)"اهلل عك٬ ٜأتٝو ب٘ ايػهب
 (.99)"ظيت٘ ايؿٝڀإ ٜبتػ٢ ٚبٗا ايعامل، دٌٗ غاع١ ؾإْٗا ٚإطا٤ إٜانِ: "ٚنإ َػًِ بٔ ٜػاض

أْا ظعِٝ ببٝت ٗ ضبض اؾ١ٓ ٕٔ تطى إطا٤ ٚإٕ نإ : "  قاٍ ايٓيب، هلصا ؾكس ٢ْٗ ايؿاضع عٓ٘ٚ

  (.100)"قكا
 (. 101)أغهب٘ إٔ ٚإَا أنصب٘، إٔ ؾإَا قاسيب: أَاضٟ ٫ ي٢ًٝ: أبٞ ٔاب ٚقاٍ

                                                             

 (.3/167)ايسٜٔ عًّٛ إسٝا٤(  95

 َػًِ ٖطٜط٠، ٚأخطد٘ َٔ سسٜح أبٞ (5763( ضقِ)5/2267)، باب اذتصض َٔ ايػهبيف نتاب األزب ايبداضٟ ( أخطد96٘
 .ايػهب عٓس ْفػ٘ ميًو َٔ فهٌ ٚاآلزاب، باب يك١ًٚا نتاب ايدل يف (6809( ضقِ)8/30)

 .سػٔ بػٓس ايبعاض :  ضٚاٙ(10/519)ايباضٟ ، قاٍ اذتافغ يف فتض(7272( ضقِ)2/345)ايبعاض ( أخطد97٘

 .(208)مايبٝإ ٚايتبٝني ( 98

 .(396( ضقِ)1/120)ايساضَٞ ( غ99ٔٓ

 تسى ملٔ اجل١ٓ زبض يف ببٝت شعِٝ أْا: " اهلل ٍضغٛ قاٍ :قاٍ أَا١َ أب٢ عٔ (4802( ضقِ)4/400)زاٚز أخطد٘ أبٛ (100
" ٚسػٓ٘ خًك٘ حطٔ ملٔ اجل١ٓ أع٢ً يف َاشحا، ٚببٝت نإ ٚإٕ ايهرب تسى ملٔ اجل١ٓ ٚضط يف حمكا، ٚببٝت نإ ٚإٕ املسا٤

 اهلل ضغٍٛ قاٍ قاٍ: َايو بٔ أْؼ عٔ (51( ضقِ)1/19)َاد٘ ، ٚابٔ(، ٚسػ1993٘ٓ( ضقِ)4/358)، ٚأخطز ايذلَصٟاأليباْٞ
" :َٔ ي٘ بين خًك٘ حطٔ ٚضطٗا، َٚٔ يف ي٘ بين حمل ٖٚٛ املسا٤ تسى اجل١ٓ، َٚٔ زبض يف قصس ي٘ بين باطٌ ٖٚٛ ايهرب تسى 
 .نعٝف بٗصا ايًفغ: األيباْٞ ايؿٝذ ، قاٍ"أعالٖا يف

 .(1/23)ايؿطع١ٝ ، ٚاآلزاب(3/117)ايسٜٔ عًّٛ إسٝا٤( 101
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 اهلل سه١ُ ٜٓؿط ّاضٟ، ٫ٚ ٜساضٟ ؾإ٪َٔ: ايعًُا٤ أخ٬م ايكِٝ نتاب٘ ٗ اٯدط٣ ٜكٍٛ ٚيصيو

 قًٛب ٜػري أنجطٙ إطا٤ إٔ: اؿهُا٤ اهلل.... ٚعٓس ٓس ضٴزت ٚإٕ اهلل، ٓس قبًت ؾإٕ غبشاْ٘،

  .(102)ا٭ْؼ بعس ٚايٛسؿ١ ا٭يؿ١، بعس تؿطق١اي ٜٚٛضخ اٱخٛإ،
 ٖس٣ بعس قّٛ نٌ َا: "قاٍ  ٚقس ٚضز شّ إطا٤ ٚاؾساٍ، ٚايتشصٜط ٚايتٓؿري َٓ٘، ؾُٔ شيو إٔ ايٓيب

 (.103)"اؾسٍ أٚتٛا إ٫ عًٝ٘ ناْٛا
 :والتعدي فيه الم اح كث ة

عح ٫ٚ ٜكٍٛ إ٫ سكا، ٚمل نإ ْازضاڄ، ٚنإ ّ ، إ٫ إٔ َعاس٘  إعاح ٚإٕ نإ َٔ ٖسٟ ايٓيب 

ٜهٔ َعس٘ َع نٌ أسس، بٌ َع َٔ ٜكًض إعاح َع٘، ٜٚهٕٛ ايػطض َٓ٘ إزخاٍ ايػطٚض ع٢ً ْؿؼ 

إُعٚح َع٘ ٚايتٛزز إٍ إداطب، ٚإظاي١ ايٛسؿ١، أٚ تعًِٝ ؾا٥س٠، أٚ إظاي١ إًٌ ٚايػآ١َ، ٚأَا إشا ظاز 

 عٔ سسٙ ؾإْ٘ ٜٓكًب إٍ نسٙ.

 ٚإٕ ايػؿٗا٤، ٚهط٨ ايبٗا٤، ٜصٖب ؾٝ٘ اٱؾطاٙ َعسو; ؾإٕ ٗ اقتكس: ب٫٘ٓ ايعام بٔ غعٝس قاٍ

 .(104)إكاسبٌ َٓو ٜٚٛسـ إ٪اْػٌ، عٓو ٜػض ؾٝ٘ ايتككري
 ٚا٫نجاض; إجابط٠ سس إٍ ٚقٌ إشا َا ع٢ً شَ٘ ٗ ٚضز َا ؾشًُٓا أخباض، َٚسس٘ إعاح شّ ٗ ٚضز ٚ"قس

 إٔ إاظح ؾٛق١ُ إُاظح، ٜٚهِٝ إاظح، ٜكِ ٚايعكٛم، ڀٝع١ايك إٍ ٚكطز اؿكٛم، عٔ إظاس١ ؾإْ٘

 ٚايٓبٗا٤، ا٭نابط قًٛب ٗ ايػٌ ٜٚٛضخ ٚايػؿٗا٤، ايػٛغا٤ عًٝ٘ ٚهط٨ ٚايبٗا٤، اهلٝب١ عٓ٘ ٜصٖب

 ٚأؾػٌ قًب٘ أسعٕ عًٝ٘ ٚغهت َػتهطٙ ٚقٍٛ ٖض بؿعٌ قٛبٌ إشا ؾٮْ٘ إُاظح إنا١َ ٚأَا

 ايؿط ؾإٕ غببا، ٚايتباغض يًعسا٠ٚ نإ ٚضَا ٚأزبا، سؿ١ُ قاسب٘ َع داْب عًٝ٘ قابٌ أٚ ؾهطٙ،

 ؾشل يًػؿو، ٚايسَا٤ يًٗتو، ايعطض ٜعطض ٚقس ٜطتس، ٫ أضغٌ إشا ا٭ش٣ ٚغِٗ ٜػتس، ٫ ؾتض إشا

 إعٳاحٴ" :قاٍ أْ٘  ايٓيب عٔ ضٟٚ َا وٌُ شيو َػاٜٚ٘، ٚع٢ً ٚق١ُ عٔ ْؿػ٘ ٜٚٓعٙ ٜتكٝ٘، ايعاقٌ

ٔٳ اغتٹسضٳازٷ ِٕا َٹ ٔٳ ٚٳاختٹسٳاعٷ يؿٻٝڀځا ٛٳ٣ َٹ ُٳاِض ٫ځ": (، ٚقٛي٘ 105")اهل ٚٳ٫ځ ٚٳ٫ځ أځخٳاىځ تٴ ٘ٴ  ُٳاِظس  َٳٛعٹساڄ تٳعٹسٙٴ تٴ

٘ٴ  .(106")ؾځتٴدٹًؿڂ

                                                             

 .(44م) يآلدطٟ ايعًُا٤ أخالم( 102

 اال عًٝ٘ ناْٛا ٖد٣ بعد قّٛ ضٌ َا" :أَا١َ، ٚيفع٘ أبٞ عٔ (22218( ضقِ)5/252)سٓبٌ بٔ أمحس ح يف َػٓساذتسٜ (103
ٌِ َدَدّيا ِإيَّا َيَو َضَسُبُٛٙ ََااآل١ٜ: " ٖرٙ تال ثِ ،اجلدٍ أٚتٛا ِِ َب ُٖ ّْ ِٛ َٕ َق ُُٛ ( 5/378)ايذلَصٟ ٖٚٛ يف غٓٔ ،ص58ايعخطف:ط" َخِص
 .(، ٚسػٓ٘ األيبا48ْٞ( ضقِ)1/19)َاد٘ ابٔ ، ٚغٓٔ(3253ضقِ)

 .(39م) املعاح يف املطاح ( ٜٓعط 104

 ( مل أدسٙ .. 105

 : ٖصا، ٚقاٍعباؽ ابٔ عٔ (1995)ضقِ (4/359)ٚايذلَصٟ  ،(394( ضقِ)142م) املفطز ( أخطد٘ ايبداضٟ يف األزب 106
 .أليباْٞ، ٚنعف٘ ابؿرل ابٔ ٖٛ عٓسٟ املًو عبس ٚ ،ايٛد٘ ٖصا َٔ إال ْعطف٘ ال غطٜب سػٔ سسٜح
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 إعاح إِا: بعض اؿهُا٤ ٚقاٍ نػ١ٓٝ، تٛضخ ٓك١ ؾإْٗا إعاح اتكٛا: ايععٜع عبس بٔ عُط "ٚقاٍ

 َٔ بأؾس قاسب٘ أسسنِ ٜكو: ؾكاٍ إعاح قؿٛإ ٔب خايس ... ٚشنط ٜهشو قاسب٘ إٔ إ٫ غباب

           . أَاظسو... نٓت إِا: ٜكٍٛ ثِ إطدٌ، َٔ أسط عًٝ٘ ٜٚؿطؽ اـطزٍ، َٔ أسطم ٜٚٓؿك٘ اؾٓسٍ،

 ايتٻـــ٬سٞ ِإٍ تسعٛ ايؿت٢ َٔ  . . . إعاِح نجط٠ ٜٴكاٍ ٚقس

 

ٚٳٙعٳـــــــ آخطٴٙ يهٓٸُا. . .  س٬ٚٙ بس٩ٙ إعاحٳ ِإٕ  سا

ٌٴ َٓ٘ ٜٳشكٹس ـٴ ايطد ـٴ بػٴدؿ٘ ٚهرتٟ    ايؿطٜ  (107" ) ايػٻـدٝ
  :ايتكٛف ٗ ََٓٛٛت٘ ٗ ايٛايس ؾٝذ اٱغ٬ّ قٍٛ ا٭خري٠ اؾ١ًُ ٖصٙ َع٢ٓ ٚٗ

ـٳ ُاظِح ٫ٚ  (108)ٜٚؿػس هرتٟ ايسْٸٞ ٫ٚ. . .  وكٹس ايؿطٜ
بعض ايؾتذس ايٓبٟٛ ٗ إعاح، ؾُٔ أغباب ايػهب نجط٠ إعاح ٚايتعسٟ ؾٝ٘، ٚعسّ َطاعا٠ ا٭زب 

، ٫ٚ ٜطاعٞ ظَإ إعاح َٚهاْ٘ ٚساٍ إُعٚح َع٘... ٜتذاٚظ اؿس إؿطٚع َٓ٘، َٚٔ إعاح ٜهجط

 ؾٝجري ايػهب ٗ ْؿػ٘.

 ٚإعاح، ٚإٜانِ ي٘، ؾطٜو ٫ ٚسسٙ اهلل بتك٣ٛ عًٝهِ: ؾكاٍ ايععٜع، عبس بٔ ٚقس قشب قّٛ عُط

 سسٜح َٔ ؾشسٜح عًٝهِ ثكٌ ؾإٕ ب٘، ٚؼسثٛا بايكطإٓ ٚػايػٛا ١،ايهػٝٓ ٜٚٛضخ ايكبٝض هط ؾإْ٘

 ايؿتِ ؾآخطٙ ايه٬ّ، أَاّ إعاح نإ إشا َٗطإ: بٔ َُٕٝٛ ٚقاٍ(، 109)اهلل باغِ غريٚا ايطداٍ،

 ٚايًڀاّ، ٚقس قٌٝ: 

 ( 110)إٕ إعاح ع٢ً َكس١َ ايػهب           ٚاسصض ٖاظس١ تعٛز عسا٠ٚ                  
 :ن من اآل  ينالعدوا

 ضد٬ إٔ أبٞ ٖطٜط٠ ... عٖٔا ٜٛغٌ ايكسٚض، ٜٚجري ايػهبأٚ غدط١ٜ أٚ ػطٜض بؿتِ أٚ غب أٚ تعٝري 

 قٛي٘، بعض عًٝ٘ ضز أنجط ؾًُا ٜبتػِ، ٚ ٜعذب ايٓيب  ؾذعٌ دايؼ،  ايٓيب ٚ بهط أبا ؾتِ

 ضززت دايؼ، ؾًُا ٚأْت ٜؿتُين نإ! اهلل ضغٍٛ ٜا: ؾكاٍ بهط أبٛ ؾًشك٘ ٚقاّ، ايٓيب  ؾػهب

 قٛي٘ بعض عًٝ٘ ضززت ؾًُا ٜطز عٓو، ًَو َعو نإ إْ٘:  قاٍ ٚقُت، غهبت قٛي٘، بعض عًٝ٘

 ًِٚ عبس َٔ َا: سل نًٗٔ ث٬خ بهط، أبا ٜا: "ثِ قاٍ ايؿٝڀإ، َع ٭قعس أنٔ ؾًِ ايؿٝڀإ، ٚقع

                                                             

 .(391م) ٚايسٜٔ ايسْٝا ( أزب 107
 .(37م) املعاح يف املطاح(  108

 .(36866( ضقِ)14/60)ؾٝب١ أبٞ ابٔ ( َكٓف 109

 .(2/322)ايؿطع١ٝ ( اآلزاب 110
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 إ٫ ق١ً بٗا ٜطٜس ڀ١ٝع باب ضدٌ ؾتض َٚا ْكطٙ، بٗا اهلل إ٫ أعع ٚدٌ عع هلل عٓٗا ؾٝػهٞ ١ًَُٛ

 .(111)"ق١ً بٗا اهلل ظازٙ إ٫ نجط٠ بٗا ٜطٜس َػأي١ باب ضدٌ ؾتض َٚا بٗا نجط٠، اهلل ظازٙ
ؾكس أنجط ايطدٌ َٔ ايؿتِ ٗ أبٞ بهط ايكسٜل ضنٞ اهلل عٓ٘، ٖٚٛ وًِ عٓ٘ ٜٚػهٞ، ؾًُا أنجط 

ِٳ.غهب ؾطز عًٝ٘ بعض قٛي٘.... ؾهجط٠ ايػؿ٘ ٚا٫غتڀاي١ ٗ ايعطض قس تٴػٵهٹ  ب اؿًٝ

  .(112)ايبصٟ ايسْٞ، ٚايًػإ اـًل ايسا٤؟ قايٛا: ب٢ً، قاٍ: بأزٚأ أخربنِ أ٫: قٝؼ بٔ ا٭سٓـ قاٍ
 الظلم الذي يضع على اإلنسان في نفسه وع ضه وماله:

 اٯخطٜٔ، يًِٛ تعطض إط٤ ق٠ٛ َٔ أٚتٞ َا بأؾس ٚتسعٛ إٍ ا٫ْتكاّ ايػهب تّٛيس اييت ا٭غباب َٚٔ

 ٗ يًڀايب إعًِ ًِٚٚ اٱزاض٠، ٗ ٕٛٚؿ٘ إسٜط ًِٚٚ يًُشهّٛ، اؿانِ نًِٛ ٍأؾها ٚايًِٛ

 بعهِٗ ايٓاؽ ًِٚٚ يعُاي٘، ٚايتادط يكسٜك٘ ايكسٜل ًِٚٚ ايبٝت، ٗ ي٬بٔ ا٭ب ًِٚٚ إسضغ١،

ٚنربٜا٤ٙ، ؾٝجري شيو نً٘  نطاَت٘ أٖإ ٜط٣ إٔ ايٛامل قس إًّٛٛ ؾاٱْػإ ٚغريٖا، يبعض

 ع٢ً إرتتب١ ايٓتا٥ر ٗ ٜؿهط ٫ غهب ساي١ ٗ ٚ٭ْ٘ ايٛامل، َٔ ي٬ْتكاّ إًّٛٛ ًذأايػهبٳ، ؾٝ

 ٚإ٘. َٔ ٚاْتكاَ٘ غًٛن٘
  :الحسد

 بٌ ٖٚٛ نطا١ٖ َا أْعِ اهلل ب٘ ع٢ً ايػري، ُٚين ظٚاٍ ايٓع١ُ عٔ ايػري، ٖٚٛ أنجط َا ٜهٕٛ

 آتاِٖ َا ع٢ً ٚوػسِٖ ايٓاؽ ٜطاقب ؾايصٟ ٚاْؿعاهلا، ايٓؿٛؽ إثاض٠ أغباب َٔ غبب ٖٚٛ ا٭قطإ،

 ايؿٝڀإ سباٍ َٔ قٟٛ سبٌ اؿػس ٭ٕ ٜٚػهب، ٜتهذط ؾ٦ٝٶا شيو َٔ اهلل ٜطظق٘ ٚمل ؾهً٘ َٔ اهلل

 ايػهب عامل إٍ ٚاغتكطاضٙ ٖس٥ٚ٘ َٔ يٝدطد٘ ي٘ ٜٚٛغٛؽ اٱْػإ ْؿؼ إٍ خ٬ي٘ َٔ ٜسخٌ

 ْؿػ١ٝ، عطن١ ٭َطاض ؾٝهٕٛ يٓؿػٞ،ا ا٫ستكإ َٔ ْٛع إٍ ٖصا غهب٘ ٜتشٍٛ ٚضَا ٚا٫ْؿعاٍ،

 .ٚايبسٕ اؾػِ ٗ ٖٚعاٍ إػتُط، ٚايتٛتط ايكًل ٚسا٫ت
 احياء العداوات والثارات الضديمة بين ط فين: 

 ع٢ً ايهػٔ ؾسٜس ايهؿط، عِٛٝ عػا قس ٜٗٛزٜاڄ ؾٝداڄ ٚنإ-قٝؼ  بٔ ؾاؽ َطٻ: إغشام ابٔ قاٍ

 قس فًؼ ٗ ٚاـعضز ا٭ٚؽ َٔ  اهلل ضغٍٛ أقشاب َٔ ْؿط ع٢ً- هلِ اؿػس ؾسٜس إػًٌُ،

 بعس اٱغ٬ّ، ع٢ً بِٝٓٗ شات ٚق٬ح ْٚاعتِٗ أيؿتِٗ َٔ ضأٟ َا ؾػاٚ٘ ؾٝ٘، ٜتشسثٕٛ ْعِٗ،

ٝٵًځ١ځ بين َٮ ادتُع قس: ؾكاٍ اؾا١ًٖٝ، ٗ ايعسا٠ٚ َٔ بِٝٓٗ نإ ايصٟ  يٓا َا ٚاهلل ٫ ايب٬ز، بٗصٙ قځ

 ؾادًؼ إيِٝٗ، اعُس: ؾكاٍ َع٘، نإ ٜٗٛز َٔ ؾاباڄ ؾيت ؾأَط اض،قط َٔ بٗا ًَ٪ِٖ ادتُع إشا َعِٗ

 ا٭ؾعاض، َٔ ؾٝ٘ تكاٚيٛا ناْٛا َا بعض ٚأْؿسِٖ قبً٘، َٔ نإ َٚا بٴعٳاخ ّٜٛ اشنط ثِ َعِٗ،

 ايطنب ع٢ً اؿٌٝ َٔ ضد٬ٕ تٛاثب ست٢ ٚتؿاخطٚا ٚتٓاظعٛا شيو، عٓس ايكّٛ ؾتهًِ ؾؿعٌ،

                                                             

 .(9622( ضقِ)2/436)سٓبٌ بٔ أمحس ( َػٓس 111

 .(299م) ٚايسٜٔ ايسْٝا ( أزب 112
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 اؿطب ٱسٝا٤ ا٫غتعساز ٜعين- دٳصٳعٳ١ اٯٕ ضززْاٖا ؾ٦تِ إٕ: ٘يكاسب أسسُٖا قاٍ ثِ ؾتكا٫ٚ،

- ايٛاٖط٠ َٛعسنِ ؾعًٓا، قس: ٚقايٛا ْٝعاڄ، ايؿطٜكإ ٚغهب -بِٝٓٗ ناْت اييت ا٭١ًٖٝ

 اهلل ضغٍٛ شيو اؿطب، ؾبًؼ تٓؿب ٚنازت إيٝٗا، ؾدطدٛا ايػ٬ح، ايػ٬ح -اؿځطٻ٠: ٚايٛاٖط٠

، اهلل، اهلل إػًٌُ، َعؿط ٜا": ؾكاٍ دا٤ِٖ ست٢ إٗادطٜٔ شاب٘أق َٔ َع٘ ؾُٝٔ إيِٝٗ ؾدطز 

 عٓهِ ب٘ ٚقڀع ب٘، ٚأنطَهِ يٲغ٬ّ، اهلل ٖسانِ إٔ بعس أٚٗطنِ بٌ ٚأْا اؾا١ًٖٝ أبسع٣ٛ

 (.113")قًٛبهِ بٌ ايهؿط، ٚأيـ َٔ ب٘ ٚاغتٓكصنِ اؾا١ًٖٝ، أَط
 ٚاـعضز ا٭ٚؽ َٔ ايطداٍ ٚعاْل ؾبهٛا عسِٖٚ، َٔ ٚنٝس ايؿٝڀإ، َٔ ْعغ١ أْٗا ايكّٛ ؾعطف

 اهلل عسٚ نٝس عِٓٗ اهلل أطؿأ قس َڀٝعٌ، غاَعٌ  اهلل ضغٍٛ َع اْكطؾٛا ثِ بعهاڄ، بعهِٗ

 .قٝؼ بٔ ؾاؽ

 ايعطاقٌٝ ٚإقا١َ إػًٌُ، ٗ ٚايؿً ايك٬قٌ إثاض٠ َٔ ٚواٚيْٛ٘ ٜؿعًْٛ٘ ايٝٗٛز نإ ٖا ِٛشز ٖصا

 (. 114)اٱغ١َٝ٬ ايسع٠ٛ غبٌٝ ٗ
  

                                                             

 .(1/555)ٖؿاّ ابٔ ( اْعط غرل٠ 113

 .(199م) املدتّٛ ايطسٝل(  114
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 انًجحث انخبيش

 تص فات الغضبان

 أسهاّ َعترب٠، ٚعًٝٗا نًٗا ؾتكطؾات٘ تكطؾات٘، َػ٪ٚي١ٝ عٔ ٜعؿ٢ ٫ ٜعصض ٫ٚ ا٭قٌ إٔ ايػهبإ

 ٚإشا َٓ٘، ٜكتل عُساڄ ؾإْ٘ ْؿػٶا قتٌ ٚإشا أتًؿ٘، ايصٟ إاٍ ٜهُٔ ؾإْ٘ َا٫ڄ أتًـ ؾإشا ٚعكٛبات،

 ٜكع، ٫ٚ ٜعصض ط٬ق٘ ؾإٕ ظٚدت٘ طًّل ٚإشا ٜتٛب، ست٢ اٱغ٬ّ عٔ عًٝ٘ بايطز٠ ؾٝشهِ بايهؿط تًؿٜ

 ٜكع ٫ اؿاي١ ٖصٙ ٗ ؾإْ٘ ٜكٍٛ، َا ٜسضٟ ٫ ايٛعٞ ؾاقسٶا ايػانب نإ ٚاسس٠، ٖٚٞ إشا ساي١ ٗ إ٫

 أٚٓ٘ ٚايػ٬م: ٚيؿٜ أبٞ زاٚز: "غ٬م" ٚقاٍ" ، إغ٬م ٗ عتام ٫ٚ ط٬م ٫" : ايطغٍٛ يكٍٛ ايڀ٬م،

 اـ٬ٍ ايػهب، شنطٙ ٖٛ: ٜكٍٛ -سٓبٌ بٔ أٓس ٜعين- عبساهلل أبا تمسع: سٓبٌ ايػهب، ٚقاٍ

 (.115)ايػهب ٜعين: أٓس ايععٜع، ٚيؿٜ عبس بهط أبٛ
 ايڀ٬م باب: ؾكاٍ قشٝش٘ ٗ ايبداضٟ عًٝ٘، ٚقس بٛب ضأٜ٘ ب٘ ٜٓػًل ٗ اٱغ٬م ٭ْ٘ ايػهب ؾٝسخٌ

ٚغريٙ،  ٚايؿطى ايڀ٬م ٗ ٝإٚايٓػ ٚأَطُٖا، ٚايػًٜ ٚاجملٕٓٛ ٚايهطٙ، ٚايػهطإ اٱغ٬م ٗ

 (.116")ا٭عُاٍ باي١ٝٓ، ٚيهٌ اَط٨ َا ٣ْٛ: " يكٍٛ ايٓيب
ٖصا باب ٚاغع ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ، ٚيٝؼ إطاز ا٫غتككا٤، ٚيهٔ اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايؿاضع ٜٓٛط إٍ 

تكطف ايػهبإ ْٛط٠ خاق١، َٔ أْعِ ايٓٛط ؾٝٗا ًٓ٘ شيو ع٢ً اغتكباح ايػهب، ٚاؿطم ع٢ً 

 صٜب ْؿػ٘ ٚتٓعٜٗٗا عٔ شيو.تٗ

"يٛ مل ٜهٔ ٗ ايػهب خك١ً تصّ إ٫ إْاع اؿهُا٤ قاطب١ ع٢ً إٔ  :ضٓ٘ اهلل تعاٍ قاٍ ابٔ سبإ

٢ْٗ ؾكس (، ٚ٭دٌ شيو 117)ايػهبإ ٫ ضأٟ ي٘ يهإ ايٛادب عًٝ٘ ا٫ستٝاٍ ٕؿاضقت٘ بهٌ غبب"

 (.118")أحد بني اثٓني ٖٚٛ غضبإ ال حيهِ: " كاٍ ايٓيباؿانِ إٔ وهِ ٖٚٛ غهبإ، ؾ ايٓيب 
                                                             

، (2046قِ)ض (1/660)َاد٘ ، ٚابٔ(2195( ضقِ)2/224)زاٚز ، ٚأبٛ(26403( ضقِ)6/276)( اذتسٜح أخطد٘ أمحس 115
 زلعت أْٗا عٓٗا اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ َٔ سسٜح (2802( ضقِ)2/216)، ٚاذتانِ يف املػتسضى(99( ضقِ)4/36) ٚايساضقطين

 ٚ األَٟٛ قفٛإ تابع خيطداٙ، ٚقس ٚمل َػًِ ؾطط ع٢ً قشٝض ٜحسس : ٖصا.... اذتسٜح، ٚقاٍ اذتانِ: ٜكٍٛ  اهلل ضغٍٛ
 أبٛ ٚقاٍ ،َػًِ ب٘ حيتر مل عبٝس بٔ ، ٚستُس. أ.ٖـعبٝس بٔ ستُس اإلغٓاز َٔ فأغكط ٜعٜس بٔ ثٛض عٔ ضٚاٜت٘ ع٢ً إغشام بٔ ستُس
 .(2047( ضقِ)7/113)ايػًٌٝ ، ٚاذتسٜح سػٓ٘ األيباْٞ مبذُٛع ططق٘ يف إضٚا٤: نعٝفسامت

 :" سسٜح َتفل عًٝ٘األعُاٍ بايٓٝات(، ٚسسٜح: "29م) ايػهبإ ٚاْعط طالم ،(5/2017)ايبداضٟ ( اْعط : قشٝض 116
يف نتاب بس٤  "إمنا األعُاٍ بايٓٝات..ايبداضٟ يف عس٠ َٛانع َٔ ايكشٝض، ٖٚٛ أٍٚ سسٜح يف ايكشٝض بايفغ: " أخطد٘
 َٔ ٚغرلٙ ايػعٚ فٝ٘ ٜسخٌ ، ٚأْ٘"باي١ٝٓ األعُاٍ إمنا: " قٛي٘ باب ،( نتاب اإلَاض5036٠( ضقِ)6/48)، ٚأخطد٘ َػًِايٛسٞ
 .ٍاألعُا
 (.140م) ضٚن١ ايعكال٤  ( 117

ٌ ٜكهٞ ايكانٞ أٚ ٜفيت ٖٚٛ غهبإ، ، باب ٖ( نتاب األسها6739ّ( ضقِ)6/2616)( أخطد٘ ايبداضٟ 118
 .غهبإ ٖٚٛ ايكانٞ قها٤ نطا١ٖ األقه١ٝ، باب نتاب (4587( ضقِ)5/132َٚػًِ)
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 ايػهب، ست٢ يكس  ساٍ اؿهِ عٔ ٜٓٗ٘ ٚؾُٗ٘ يٮَٛض مل ٚعًُ٘ قكسٙ ٗ ٜ٪ثط ايػهب إٔ ٚي٫ٛ

  ( .119) ، أسسٖا أْ٘ ٫ ٜٓؿص أقٛاٍ ث٬ث١ ع٢ً غهب٘ ساٍ ٗ اؿانِ سهِ قش١ ٗ ايؿكٗا٤ اختًـ
ٚإٜاى ٚايػهب ٚايكًل ": ٗ ايكها٤ ٭بٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ   هلصا نإ َٔ ٚق١ٝ عُطٚ

 (.120)"ٚايهذط
ٚتكطؾات٘ إتعًك١ عل ْؿػ٘، أٚ إتعًك١ عل غريٙ، أٚ تكطؾات٘ ، ٚتكطؾات ايػهبإ تؿٌُ أخ٬ق٘

 عًُا٤ عٓسٖا ٜكـ ايه١ًُ ؾٗصٙ(، 121")٫ تػهب: "ٗ ٖاضغ١ ايسع٠ٛ ٚايتبًٝؼ، ٚهلصا دا٤ ٗ اؿسٜح

 ايرتب١ٝ عًُا٤ عٓسٖا ٜٚكـ ايػهبإ، ؾعٌ آثاض ع ٚٗايؿكٗا٤ ٗ َػا٥ٌ ايتؿطٜ عٓسٖا ٜٚكـ ا٭خ٬م،

 ...ٚايتٛدٝ٘

َٚٔ عطف باؿًِ ٚا٭ْا٠ ٚغع١ ايكسض ٚنِٛ ايػٜٝ اغتشل ايطؾع١، ٚنإ غٝسا َڀاعا َٗابا ٗ 

 نُا غبل بٝاْ٘، ٚهلصا قٌٝ:  قَٛ٘ ٚبٌ أتباع٘، ٚنصيو نإ ؾإٔ ايٓيب 

  ٜٓاٍ ايع٢ً َٔ طبع٘ ايػهب٫ وٌُ اؿكس َٔ تعًٛ ب٘ ايطب             ٫ٚ

ؾايكا٥س ٚإطبٞ ًّو قًٛب أتباع٘ َٚطٜسٜ٘ بػع١ قسضٙ ٚق٠ٛ سًُ٘، ؾٝجكٕٛ ب٘ ٚبطأٜ٘، ٜٚإَٔٓٛ َٔ 

غٳٛض٠ غهب٘، ٚغڀ٠ٛ اْتكاَ٘، ٚهلصا سطٟ بإطبٌ ٚايسعا٠ خاق١ إٔ ٜتشًٛا بٗصٙ ايكؿ١ أعين اؿًِ 

 ًل ايػهب ٚآؾ١ سب ا٫ْتكاّ...ٚنِٛ ايػٜٝ ٚا٭ْا٠ ٚايطؾل ٚايت٪ز٠، ٜٚتدًٛا عٔ خ

 َٛانعٗا، ٗ ا٭ؾٝا٤ ٜٚهع أَٛضٙ، وهِ بإٔ ي٘ تػُض -تعاٍ- اهلل إٍ ايساع١ٝ عٓس "ٚا٭ْا٠

 ٚاٱخؿام، ا٭خڀا٤، َٔ يهجري تعطن٘ ؾإْٗا ايعذ١ً غ٬ف اؿه١ُ، أضنإ َٔ ضنٔ ؾٗٞ

 عٛقب أٚاْ٘ قبٌ ايؿ٤ٞ عذٌاغت َٚٔ ايػبل، ٜطٜس سٝح َٔ يًتدًـ تعطن٘ ثِ ٚا٫ضتباى، ٚايتعجط،

 اييت ايٓتا٥ر ؼكل َٔ ٚاؿطَإ يًتدًـ ٜعطن٘ أٜها ؾٗٛ ٚايهػٌ ايتباط٪ ٚغ٬ف عطَاْ٘،

 (.122")ٜطدٖٛا
 ْٝع ٗ  اهلل ضغٍٛ ٗ د١ًٝ قؿ١ ٖٚٞ ايٓؿؼ، ٚنب٘ اهلس٤ٚ ايٓادش١ ايكٝاز٠ مسات أِٖ ؾـ"َٔ

 تهتػب بإُاضغ١ ٚايتعًِ ٚايتعٛز. ١ٝخًك ؾڀط١ٜ، ٚمس١ َٖٛب١ ايٓؿؼ ٚنب٘ اهلس٤ٚ إٕ أسٛاي٘،

                                                             

ٖٚٞ ثالث١ أٚد٘ يف  ،إٕ ايفكٗا٤ اختًفٛا يف قش١ سهِ اذتانِ يف ايػهب ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ" :قاٍ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل تعاىل ( 119
ي٘ ايػهب بعس فِٗ اذتهِ : إٕ عطض ٚايجايح، ٚايجاْٞ: ٜٓفص، أسسٖا: ال ٜكض ٚال ٜٓفص; ألٕ ايٓٗٞ ٜكتهٞ ايفػاز : محسأَصٖب 

 .ص(65)مإغاث١ ايًٗفإ يف طالم ايػهبإ ٖـ ط.أ. " مل ٜٓفص ْفص سهُ٘، ٚإٕ عطض ي٘ قبٌ شيو

، ٚحيٍٛ بٝٓ٘ ٚبني اغتٝفا٤ ايٓعط، إمنا نإ شيو ألٕ ايػهب ٜؿٛف عًٝ٘ قًب٘ ٚشٖٓ٘ ، ٚميٓع٘ َٔ نُاٍ ايفِٗ ": ٚقاٍ َعًال املٓع
 .ص(1/217)ٖـ طإعالّ املٛقعني.أ . "ٜٚعُٞ عًٝ٘ ططٜل ايعًِ ٚايككس

  (.20324( ضقِ)10/150)يف ايهدل٣ ، ٚايبٝٗكٞ(15( ضقِ)4/206)أخطد٘ ايساض قطين ( 120

 .( تكسّ ختطجي٘ 121

 (.2/353)املٝساْٞ ايطمحٔ يعبس ٚأغػٗا اإلغال١َٝ األخالم:  ٓعطٜ(  122
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 ٖٔ ؾط َٔ ، ٚؾط(َعٗا َٚٔ ٖٛاظٕ) ايهؿاض َٔ قٟٛ بٗذّٛ إػًُٕٛ ؾٛد٧ عٓسَا سٌٓ َعطن١ ٗ

  اهلل ضغٍٛ نإ ٚايكعب١ اؿطد١ ايًشٛات ٖصٙ ٗ عؿٛا٥ٝاڄ، إػًُٕٛ ٚتطادع ايؿتض، بعس أغًِ

 "،اهلل عبس بٔ قُس أْا اهلل، ضغٍٛ إيٞ، أْا ٛاايٓاؽ، ًُٖ أٜٗا": ٜكٍٛ ا٭عكاب ٖاز٨ اؾأف ثابت
  (.123)ايؿذط٠ أقشاب ْاز  :ايعباؽ يعُ٘ ٜٚكٍٛ

 ٚاْتكطٚا سٛي٘، ٜتذُعٕٛ ٚضدعٛا إيٝ٘، إػًُٕٛ آب  ايطغٍٛ َٔ ايجبات ٖصا بؿهٌ ثِ اهلل ٚبؿهٌ

 ايٓؿؼ س٤ٖٚ ٚؾٝ٘ ايتكطف، ٚسػٔ ايؿذاع١ ؾؿٝ٘ تأٌَ، إٍ وتاز إٛقـ .. ٖصا.اهلل بإشٕ بعس٥ص

 اؾٝـ. ٗ غاض ٖٔ ا٭يٛف ع٢ً اْعهػت ؾس٠ َٔ اؿسخ ٗ َا َع ايتٛاظٕ ٚؾٝ٘ اهلٝذإ، ٚعسّ

 ٜعتاز إٔ عًٝ٘ ٖس٥ٚ٘، ع٢ً ايكا٥س واؾٜ يهٞ: أسسِٖ بكٍٛ  اهلل ضغٍٛ َٔ اهلس٤ٚ ٖصا ٜصنطْٞ 

 ؾٛادع. أْٗاٚن ايعاز١ٜ ا٭َٛض َعاؾ١ َٔ بس٫ڄ عاز١ٜ، ٚنأْٗا إؿذع١ ا٭َٛض َعاؾ١ ع٢ً

 ٫ ٕٔ ّهٔ ْؿػ٘، ٫ٚ بكٝاز٠ ٜبسأ إٔ يًكٝاز٠ أ٬ٖڄ ٜهٕٛ إٔ ٜٛز ايصٟ ايكا٥س ع٢ً: نصيو ٜٚكٍٛ

 (.124)اٯخطٜٔ ع٢ً ٜػٝڀط إٔ ْؿػ٘ ع٢ً ٜػٝڀط

                                                             

 (5/194)يًٓػا٥ٞ ايهدل٣ ، ٚايػٓٔ( نتاب ادتٗاز ٚايػرل، باب يف غع٠ٚ سٓني4712( ضقِ)5/166)َػًِ ( ٜٓعط قشٝض 123
 .(382،383(، ٚايطسٝل املدتّٛ) م2/444)ٖؿاّ ابٔ رل٠ٚغ(، 8647ضقِ)

 (.20م) ْادشا قا٥سا يتهٕٛ ٚٚق١ٝ ٚق١ٝ ثالثٕٛ(  124
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 انًجحث انضبدس
 عصج الغضب

 عاٍيبٝإ ع٬ز ايػهب بأؾ إباضن١ ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ ٚقس دا٤ت َا أْعٍ اهلل زا٤ إ٫ أْعٍ ي٘ زٚا٤،

 ٚؼكٌ ايع٬ز، َٔ خري ايٛقا١ٜ إٔ أ٫ٚڄ، َٚعًّٛ َٔ أضباب٘ بايٛقا١ٜ ٜهٕٛ ايػهب ٚأقٛاٍ، ٚع٬ز

 اييت ا٭غباب ٖصٙ َٚٔ ٚقٛعٗا، قبٌ ٚاغت٦كاهلا أغباب٘، بادتٓاب ٚقٛع٘ قبٌ ايػهب َٔ ايٛقا١ٜ

 ٚاؿطم ،ٚايتٝ٘ ٚا٫ؾتداض، بايٓؿؼ، ٚاٱعذاب ايهرب،: َٓٗا ْؿػ٘ ٜڀٗط إٔ َػًِ يهٌ ٜٓبػٞ

شيو َٔ ا٭غباب اييت تجري ايػهب ٚقس غبل شنط  ؾاب٘ َٚا اهلعٍ أٚ َٓاغب١، غري ٗ ٚإعاح إصَّٛ،

 بعهٗا.

 اييت ايٛغا٥ٌ ٗ سسٜج٘ ططم َعاؾ١ ايػهب ؾٓصنط َا تٝػط َٔ شيو، َٚٔ ٚقس ٚقـ يٓا ايٓيب 

 :ٚاتكا٤ ؾطٙ ٚأثطٙ ايػ٤ٞ ٚنطضٙ ثٛضت٘ ٚإغهات ايػهب ع٬ز بٗا ٜتِ
 :ظه وملك نفسه عند الغضبكظم غيمن : استحضار األج  العظيم لأوً 

ؾُٔ اغتشهط ايجٛاب ايهبري ايصٟ أعسٙ اهلل تعاٍ ٕٔ نتِ غٝٛ٘ نإ غببا ٗ تطى ايػهب 

 ٚا٫ْتكاّ يًصات، ٚبتتبع بعض ا٭زي١ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ لس ١ًْ َٔ ايؿها٥ٌ ٕٔ تطى ايػهب َٓٗا:

ُِنَي اِيَغَِٝغ " :عٓسٙ قاٍ تعاىل تعاٍ ٚايؿٛظ َاايٛؿط َشب١ اهلل   -1 َٚاِيَهاِظ َٚايضَّسَّا٤ِ  َٕ ِفٞ ايطَّسَّا٤ِ  َٔ ُِِٜٓفُكٛ ايَِّرٜ
ُُِحِطِٓنَي ُ٘ ُِٜحبُّ اِي َٚايَّ ِٔ ايَّٓاِع  ٚقاٍ ، َٚطتب١ اٱسػإ ٖٞ أع٬ َطاتب ايسٜٔص، 134آٍ عُطإ:ط "َٚاِيَعاِفنَي َع

َٔ َِٜذَت: "تعاىل ََٕٚايَِّرٜ ِِ َِٜغِفُسٚ ُٖ ََا َغِضُبٛا  َِٚإَذا  َٛاِحَؼ  َٚاِيَف  ِِ َٕ َنَبا٥َِس اِيِأِث  .ص37ايؿٛض٣:" طُِٓبٛ
ٔٻ ؾٝ٘ آٚاٙ اهلل ٗ نٓؿ٘، ٚغرت " :ٚعٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  َٳٔ ن ث٬ث١ 

ا أڂعڀٞ ؾهط، ٚإشا قځسض غؿط، َٳٔ إش"قٌٝ: َا ٖٔ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ:  "عًٝ٘ بطٓت٘ ٚأزخً٘ ٗ قبت٘

  (.125")ٚإشا غځهب ؾرت
 :ت ك الغضب سبب لد سل الجنة -2

٫ تػهب ٚيو ":  قاٍ ،زيين ع٢ً عٌُ ٜسخًين اؾ١ٓ، قاٍ: قًت: ٜا ضغٍٛ اهلل عٔ أبٞ ايسضزا٤ 

 (.126")اؾ١ٓ
 

                                                             

 ضاؾس بٔ عُط فإٕ ;اإلغٓاز قشٝض سسٜح ٖصا :(، ٚقا433ٍ( ضقِ)1/214)ايكشٝشني ع٢ً ( أخطد٘ اذتانِ يف املػتسضى125
ٍٙ : بٌ، ٚقاٍ ايصٖيبثنياحملس أنابط عٓ٘ ض٣ٚ قس املس١ٜٓ ْاس١ٝ َٔ اذتذاظ أٌٖ َٔ ؾٝذ  ، ٚأخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ؾعبٚا

 ٜطٟٚ َكط أٌٖ َٔ زتٍٗٛ ؾٝذ ٖٚٛ ،عجُإ بٔ أبإ بٔ َطٚإ َٛىل ضاؾس بٔ : عُط(، ٚقاٍ عكب4119٘( ضقِ)6/249)اإلميإ
 َكعب أبٛ اهلل عبس بٔ َططف أٜها ، ٚضٚاٙنجرل أبٞ بٔ حي٢ٝ ٜطٟٚ عٔ ايصٟ ايُٝاَٞ ضاؾس بٔ عُط غرل ٖٚٛ ،عًٝ٘ ٜتابع ال َا

 .ش٥ب أبٞ ابٔ عٔ ،املسٜين

اْعط  .ٙ ايطدلاْٞ بإغٓازٜٔ أسسُٖا قشٝضضٚا :قاٍ املٓصضٟ(، 2353ٚ( ضقِ)3/25)األٚغط املعذِ ( أخطد٘ ايطدلٟ يف 126
 .(3/300)ايذلغٝب ٚايذلٖٝب
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 :المباهاة به على رؤوس الخصئق - 3

سض ع٢ً إٔ ٜٓؿصٙ زعاٙ اهلل ع٢ً ض٩ٚؽ اـ٥٬ل َٳٔ نِٛ غٝٛا ٖٚٛ ٜك: "قاٍ إٔ ايٓيب  عٔ أْؼ 

 (. 127)"ّٜٛ ايكٝا١َ ست٢ ىريٙ ٗ أٟ اؿٛض ؾا٤
ٜا ضغٍٛ  :قاٍ: قًت -ضنٞ اهلل عُٓٗا-عٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ : النجاة من غضب اهلل تعالى -4

 ؾاؾعا٤ َٔ دٓؼ ايعٌُ، َٚٔ تطى ؾ٦ٝا هلل(، 128") ٫ تػهب: "َا ّٓعين َٔ غهب اهلل؟ قاٍ ،اهلل

 .عٛن٘ اهلل تعاٍ خريا َٓ٘

ٚاسصض إٔ تًِٛ َٔ ٫ ، أقطب َا ٜهٕٛ ايعبس َٔ غهب اهلل إشا غهب :ٜكٍٛ ٚنإ أبٛ ايسضزا٤ 

 (.129)ْاقط ي٘ إ٫ اهلل
َا َٔ : " قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل عٔ ابٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا: كظم الغيظ من أفضل األعمال - 5

 (.130")نُٛٗا عبس ابتػا٤ ٚد٘ اهللدطع١ أعِٛ أدطا ثِ اهلل َٔ دطع١ غٜٝ 
 ،ضٓ٘ اهلل تعاٍ: َا ػطع عبس دطع١ أعِٛ َٔ دطع١ سًِ عٓس ايػهب ابٔ ت١ُٝٝ ؾٝذ اٱغ٬ّ قاٍ

ٚدطع١ قرب عٓس إكٝب١، ٚشيو ٭ٕ أقٌ شيو ٖٛ ايكرب ع٢ً إ٪مل، ٖٚصا ٖٛ ايؿذاع ايؿسٜس ايصٟ 

ض ايػهب، ٚإٕ نإ ٖا ٫ ّهٔ زؾع٘ أثاض ٜكرب ع٢ً إ٪مل، ٚإ٪مل إٕ نإ ٖا ّهٔ زؾع٘ أثا

اؿعٕ، ٚهلصا وُط ايٛد٘ عٓس ايػهب يجٛضإ ايسّ عٓس اغتؿعاض ايكسض٠، ٜٚكؿط عٓس اؿعٕ يػٛض 

 (.131)ايسّ عٓس اغتؿعاض ايعذع
 :هغضتانضيئخ نُتبئج انفي  وانتفكش انُظشثبَيب : 

ري٠ نايػهطٟ ٚايهػ٘ تذسٙ َكابا بأَطاض نجٜهط ْؿػ٘ قبٌ غريٙ، ؾ ؾاٱْػإ ايػهٛب

تكسض َٔ ايػانب  ايػهب ٚايكٛيٕٛ ايعكيب ٚغريٖا ٖا ٜعطؾٗا أٌٖ ا٫ختكام، نُا أْ٘ بػبب

يص٠ ايعؿٛ ًٜشكٗا ٓس ايعاقب١، ": ، ٚقس قٌٝتكطؾات قٛي١ٝ أٚ ؾع١ًٝ ٜٓسّ عًٝٗا بعس شٖاب ايػهب

 :أبٛ ايعتا١ٖٝقاٍ ٚ، ٚقٌٝ: َٔ أطاع ايػهب أناع ا٭ضب (،132)"ٚيص٠ ايتؿؿٞ ًٜشكٗا شّ ايٓسّ

                                                             

( 2/1400)َاد٘ ، ٚابٔ(4779( ضقِ)4/394)زاٚز ، ٚأبٛ(15675( ضقِ)3/440)( أخطد٘ أمحس يف املػٓس 127
: ايذلَصٟ ، قاٍأبٝ٘ َطفٛعا عٔ ادتٗين أْؼ بٔ َعاش بٔ غٌٗ نًِٗ َٔ سسٜح (2021( ضقِ)4/372)، ٚايذلَصٟ(4186ضقِ)

 ، ٚسػٓ٘ األيباْٞ .غطٜب سػٔ
 .(، ٚسػٓ٘ ستكك٘ ؾعٝب األضْاؤٚط296( ضقِ)1/531)سبإ ابٔ ( اذتسٜح يف قشٝض 128
 .(456)م ايبٝإ ٚايتبٝني ( 129
َٛقٛفا  املفطز خطد٘ ايبداضٟ يف األزب(، ٚأ4189( ضقِ)2/1401)َاد٘ ٚابٔ (،6114( ضقِ)2/128)أخطد٘ أمحس ( 130

 .(، ٖٚٛ قشٝض َطفٛعا َٚٛقٛفا1318( ضقِ)446م) عٔ ابٔ عُط
 .(١2/272)يؿٝذ اإلغالّ ابٔ تُٝٝاالغتكا١َ (  131

 .(406م) املػتططف ( 132
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 (133)عسٚا يعكٌ إط٤ أعس٣ َٔ ايػهب     ٚمل أض ٗ ا٭عسا٤ سٌ اختربتِٗ 
"ٚايػهب ٖٛ غًٝإ زّ ايكًب إ٪شٟ عٓ٘ خؿ١ٝ ٚقٛع٘ أٚ طًبا ي٬ْتكاّ ٖٔ سكٌ ي٘ : ٚقاٍ ابٔ ضدب

ايًِٛ َٓ٘ ا٭ش٣ بعس ٚقٛع٘، ٜٚٓؿأ َٔ شيو نجري َٔ ا٭ؾعاٍ احملط١َ نايكتٌ ٚايهطب ٚأْٛاع 

ٚايعسٚإ، ٚنجري َٔ ا٭قٛاٍ احملط١َ نايكصف ٚايػب ٚايؿشـ، ٚضَا اضتك٢ إٍ زضد١ ايهؿط 

 (.134)نُا دط٣ ؾب١ً بٔ ا٭ِٜٗ
ٚنجريا َا ْػُع إٔ ٚايسا قتٌ ٚيسٙ، أٚ ٚيسا قتٌ ٚايسٙ ؾه٬ عٔ غريِٖ بػبب ايػهب، ٚنِ ناع 

٬ٖى بػبب ايػهب، ٚبػبب َٔ خري ٚأدط ٚؾهٌ بػبب ايػهب، ٚنِ سًت َٔ َكٝب١ ٚزَاض ٚ

غاع١ غهب قڀعت ا٭ضساّ، ٚٚقع ايڀ٬م، ٚتٗادط اؾريإ، ٚتعاز٣ اٱخٛإ، ٚقاَت بٌ ايسٍٚ 

  اؿطٚب...
إش دا٤ ضدٌ ٜكٛز آخط بٓػع١ ؾكاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل ٖصا قتٌ  قاٍ: إْٞ يكاعس َع ايٓيب  عٔ ٚا٥ٌ 

 قاٍ: ،قاٍ: ْعِ قتًت٘ ،ٜعرتف أقُت عًٝ٘ ايب١ٓٝؾكاٍ: إْ٘ يٛ مل ؟ "أقتًت٘": ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ، أخٞ
قاٍ : نٓت أْا ٖٚٛ متڀب َٔ ؾذط٠ ؾػبين ؾأغهبين ؾهطبت٘ بايؿأؽ ع٢ً قطْ٘ ؟  " نٝـ قتًت٘"

 (.135)ؾكتًت٘
قاٍ َطٚإ بٔ اؿهِ ٗ ٚقٝت٘ ٫بٓ٘ عبس ايععٜع: ٚإٕ نإ بو غهب ع٢ً أسس َٔ ضعٝتو ؾ٬ 

ثِ ٜهٕٛ َٓو َا ٜهٕٛ ، ٓ٘ عكٛبتو ست٢ ٜػهٔ غهبوٛض٠ ايػهب، ٚاسبؼ عت٪اخصٙ ب٘ عٓس غٳ

  (.136)"ؾإٕ أٍٚ َٔ دعٌ ايػذٔ نإ سًُٝا شا أْا٠، ٚأْت غانٔ ايػهب َٓڀؿ٧ اؾُط٠ 
"إٔ ٫ تعاقب عٓس غهبو، ٚإشا : إٍ عاٌَ َٔ عُاي٘ ٚنتب عُط بٔ عبس ايععٜع ضٓ٘ اهلل تعاٍ

 (.137)"ع٢ً قسض شْب٘ؾإشا غهٔ غهبو ؾأخطد٘ ؾعاقب٘ ، غهبت ع٢ً ضدٌ ؾاسبػ٘
ؾٗٛ ٗ أَطاض  ،"إٕ ايػهب َطض َٔ ا٭َطاض، ٚزا٤ َٔ ا٭زٚا٤ :قاٍ ابٔ ايكِٝ ضٓ٘ اهلل تعاٍ

ؾايػهبإ إػًٛب ٗ غهب٘ نإطٜض ، ايكًٛب ْٛري اؿ٢ُ ٚايٛغٛاؽ ٚايكطع ٗ أَطاض ا٭بسإ

 (.138)"ٚاحملُّٛ ٚإكطٚع إػًٛب ٗ َطن٘ ٚإربغِ إػًٛب ٗ بطغاَ٘
ٚٵثٹلٵ غهبو  :ٚقاٍ ضٓ٘ اهلل تعاٍ "إشا اقتسست ْاض ا٫ْتكاّ َٔ ْاض ايػهب ابتسأت بإسطام ايكازح، أځ

 (.139)"ؾإْ٘ نًب إٕ أؾًت أتًـ، بػًػ١ً اؿًِ
                                                             

 .(415( املػتططف )م 133
 (.147م) داَع ايعًّٛ ٚاذتهِ(  134
 (.4481( ضقِ)5/109) َػًِ ( قشٝض 135
 (.2/191)مجٗط٠ خطب ايعطب (  136

 .(3/166) ايسٜٔ عًّٛ ( إسٝا٤ 137
 (.53ايػهبإ البٔ ايكِٝ )م طالم سهِ يف ايًٗفإ ( إغاث١ 138

 .(50م)البٔ ايكِٝ ايفٛا٥س (  139
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 ا٭ططاف ٗ ٚايطعس٠ ايًٕٛ نتػري ٚايٛاٖط ايباطٔ تػري عًٝ٘ ٜرتتب قاٍ ا٭َري ايكٓعاْٞ: "ٚايػهب

 يػهٔ غهب٘ ساي١ ٗ ْؿػ٘ ايػهبإ ضأ٣ يٛ ست٢ اـًك١ ٚاغتشاي١ تطتٝب، غري ع٢ً ا٭ؾعاٍ ٚخطٚز

 ايٛاٖط َٔ أؾس ؾكبش٘ ايباطٔ ٗ ايٛاٖط، ٚأَا ٗ خًكت٘، ٖصا ٚاغتشاي١ قٛضت٘ قبض َٔ سٝا٤ غهب٘

ٚاٖطٙ،  تػري ع٢ً َتكسّ باطٓ٘ قبض أْٛاع٘، بٌ اخت٬ف ع٢ً ايػ٤ٛ ايكًب، ٚإنُاض ٗ سكسا ٜٛيس ٭ْ٘

 بايهطب ا٭ؾعاٍ ٗ ٜٚٛٗط ٚايؿتِ، ايؿشـ ايًػإ ع٢ً ايباطٔ، ؾٝٛٗط تػري مثط٠ ايٛاٖط تػري ؾإٕ

 (.140")إؿاغس َٔ شيو ٚغري ٚايكتٌ
 :في كظى انغيظ وسدِوانشحىنخ انحميمخ : أٌ تعهى أٌ انمىح ثبنثًب

إِا ايؿسٜس ايصٟ ًّو ْؿػ٘ عٓس ، يٝؼ ايؿسٜس بايكټطٳع١" :قاٍ إٔ ضغٍٛ اهلل  عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

 (.142)"أٟ َايو ْؿػ٘ أٍٚ إٔ ٜػ٢ُ ؾسٜسا َٔ ايصٟ ٜكطع ايطداٍ" (،141")ايػهب
"ٚهلصا نإ ايكٟٛ ايؿسٜس ٖٛ ايصٟ ًّو ْؿػ٘ عٓس  :ابٔ ت١ُٝٝ ضٓ٘ اهلل تعاٍؾٝذ اٱغ٬ّ ٚقاٍ 

ؾأَا إػًٛب سٌ غهب٘ ؾًٝؼ ٖٛ بؿذاع ٫ٚ ، ايػهب ست٢ ٜؿعٌ َا ٜكًض زٕٚ َا ٫ ٜكًض

 (.143)"ؾسٜس
"ٕا نإ ايػهبإ عاي١ ؾسٜس٠ َٔ ايػٜٝ، ٚقس ثاضت عًٝ٘ ؾس٠ َٔ  :ضقاْٞ ضٓ٘ اهلل تعاٍٚقاٍ ايع

نإ نايكطع١ ايصٟ  ،ايػهب، ؾكٗطٖا عًُ٘، ٚقطعٗا بجبات٘، ٚعسّ عًُ٘ َكته٢ ايػهب

  (.144)"ٜكطع ايطداٍ ٫ٚ ٜكطعْٛ٘
 إ٫ ٚايؿذاع ايعػط٠، ٗ إ٫ زاؾٛا ٜعطف ٫: َٛاطٔ ث٬ث١ ٗ إ٫ ٜعطؾٕٛ ٫ ث٬ث١: اؿهُا٤ قاٍ ٚقس

 : ايؿاعط ايػهب، ٚقاٍ ٗ إ٫ ٚاؿًِٝ اؿطب، ٗ

 إِا ا٭س٬ّ ٗ ساٍ ايػهب         يٝػت ا٭س٬ّ ٗ ساٍ ايطنا 

 :  آخط ٚقاٍ

 ( 145)ايػهب غاع١ إ٫ اؿًِ ٜعطف ٫           يتعطؾ٘ أغهب٘ اؿًِ ٜسعٞ َٔ
ؾكايٛا: ٜا ضغٍٛ اهلل ؾ٬ٕ َا ٜكاضع " َا ٖرا؟: "كاٍَط بكّٛ ٜكڀطعٕٛ ؾ إٔ ايٓيب  ٚعٔ أْؼ 

َٳٔ ٖٛ أؾس َٓ٘":  أسسا إ٫ قطع٘ . ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ؾهِٛ ، ضدٌ ًُٚ٘ ضدٌ؟ أؾ٬ أزيهِ ع٢ً 

 (.146)"ٚغًب ؾٝڀإ قاسب٘، ؾػًب٘ ٚغًب ؾٝڀاْ٘، غٝٛ٘

                                                             

 (.4/183) ايػالّ غبٌ(  140

 غبل ختطجي٘.(  141
 (.13/217ايكِٝ ع٢ً غٓٔ أبٞ زاٚز) ابٔ ( ساؾ١ٝ 142

 (.2/271)االغتكا١َ (  143
 (.4/327)ع٢ً َٛطأ َايو ؾطح ايعضقاْٞ (  144
 .(314م)  ٚايسٜٔ ايسْٝا ( أزب 145
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 عٓس ٚإَػانٗا يٓؿؼا فاٖس٠ إع١ٜٛٓ، ٖٚٞ ايك٠ٛ ؾس " ٖٓاايؿسٜسبـ" قاٍ ا٭َري ايكٓعاْٞ: إطاز

 ايهجرئٜ، ٚغًبتٗا ا٭عسا٤ سهِ ٗ ايٓؿؼ أغهبٗا، ؾإٕ ٖٔ ي٬ْتكاّ يًذٛاضح ايؿط، َٚٓاظعتٗا

 إؾاض٠ َٓ٘، ٚؾٝ٘ ٜطٜسْٚ٘ ؾُٝا ايهجرئٜ اؾُاع١ غًب١ ٗ ايك٠ٛ ؾسٜس ٖٛ َٔ سهِ ٗ تؿتٗٝ٘ عُا

 أعِٛ عٓس ايػهب ْؿػ٘ ًّو ايصٟ دعٌ  ايعسٚ; ٭ْ٘ فاٖس٠ َٔ أؾس ايٓؿؼ فاٖس٠ إٔ إٍ

 (.147.)ق٠ٛ.. ايٓاؽ
  االصتعبرح ثبهلل يٍ انشيطبٌ:ثبنثًب: ركش اهلل تعبنى و

، ٚشيو إٔ ايػهب َٔ ايؿٝڀإ، ٚايؿٝڀإ ٜؿط ٜٚؿطم َٔ شنط اهلل، ٚىٓؼ عٓس ا٫غتعاش٠ باهلل َٓ٘
ِٕ َِْصْغ َفاِضَتِعِر ِباي: "قاٍ تعاىل َٔ ايػََِّٝطا َِ َّا ََِٜٓصَغََّٓو  َُِِٚإ ُُِٝع اِيَعًِٝ َٛ ايطَّ ُٖ  ُ٘ ِ٘ ِإَّْ ََُٓٛا : "قاٍ تعاىلص، 36ٚفكًت:ط "َّ َٔ آ ايَِّرٜ

ُّ اِيُكًُُٛب ٦َُِ ِ٘ َتِط ِ٘ َأال ِبِرِنِس ايَّ ِِ ِبِرِنِس ايَّ ُٗ ُّ ُقًُُٛب ٦َُِ ؾُٔ اط٦ُٔ قًب٘ بصنط اهلل تعاٍ نإ  ص،28ايطعس:ط "ََٚتِط

 .أبعس َا ٜهٕٛ عٔ ايػهب
ٓط ٚدٗ٘، اؾأسسُٖا ، ٚضد٬ٕ ٜػتبإ، قاٍ: نٓت دايػا َع ايٓيب  قطز عٔ غًُٝإ بٔ 

أعٛش باهلل َٔ : يٛ قاٍ ،إْٞ ٭عًِ ن١ًُ يٛ قاهلا شٖب عٓ٘ َا هس":  ٚاْتؿدت أٚزاد٘، ؾكاٍ ايٓيب

ؾكاٍ: ٌٖٚ بٞ  "تعٛش باهلل َٔ ايؿٝڀإ" :قاٍ ؾكايٛا ي٘: إٕ ايٓيب "، ايؿٝڀإ شٖب عٓ٘ َا هس

 . (148)دٕٓٛ
ٚأعِٛ َا ٜؿرتغ٘ ، "ٚأَا ايػهب ؾٗٛ غٍٛ ايعكٌ ٜػتاي٘ نُا ٜػتاٍ ايص٥ب ايؿا٠ :قاٍ ابٔ ايكِٝ

  ؾإشا شنط ايعبس ضب٘ ٚاغتعاش ب٘ َٔ ايؿٝڀإ خٓؼ ٚخػأ...(، 149)ايؿٝڀإ عٓس غهب٘ ٚؾٗٛت٘

 : ساثعًب: انىضىء

يؿٝڀإ; ٚإٕ إٕ ايػهب َٔ ا: ": قاٍ ضغٍٛ اهلل ٍقا عٔ عڀ١ٝ ايػعسٟ اؿسٜح  ٗ دا٤

 (. 150")ايؿٝڀإ خًل َٔ ايٓاض، ٚإِا تڀؿأ ايٓاض بإا٤ ؾإشا غهب أسسنِ ؾًٝتٛنأ
أ٫ ٚإٕ ايػهب ْط٠ ٗ قًب ابٔ آزّ أَا ضأٜتِ إٍ ٓط٠ : "َطؾٛعا ٚٗ سسٜح أبٞ غعٝس اـسضٟ 

  (.151")ؾُٔ أسؼ بؿ٤ٞ َٔ شيو ؾًًٝكل ٚن٤ٛ، عٝٓٝ٘، ٚاْتؿار أٚزاد٘

                                                                                                                                                           

 ( غبل ختطجي٘. 146
 .(4/182،183) ايػالّ غبٌ(  147

، ( نتاب بس٤ ارتًل، باب قف١ إبًٝؼ ٚدٓٛز3108ٙ( ضقِ)3/1195): َٓٗا ايبداضٟ ( اذتسٜح يف َٛانع َٔ قشٝض 148
 ايػهب  عٓس ْفػ٘ ميًو َٔ فهٌ باب ،آلزابٚا ٚايك١ً نتاب ايدل يف (6813)ضقِ (8/31َػًِ) ٚأخطد٘

 .(261)م البٔ ايكِٝ ايتبٝإ يف أقػاّ ايكطإٓ(  149

ايػعسٟ  ستُس بٔ نالُٖا َٔ سسٜح عط٠ٚ (4786( ضقِ)4/396) زاٚز ، ٚأبٛ(18014)ضقِ (4/226( أخطد٘ أمحس) 150
 عط١ٝ، ٚقس دسٟ عٔ أبٞ سسثين تٛنأ، فكاٍ ٚقس إيٝٓا عاز ثِ قاّ غهب إٔ ، فًُاأغهب٘ بهالّ فهًُ٘ ضدٌ عًٝ٘ أزخٌ أْ٘

نعف٘ (، 1510ٚايكػرل ضقِ) ادتاَع نعٝف.... اذتسٜح، ٚاذتسٜح نعف٘ األيباْٞ يف :   اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ قشب١ ي٘ ناْت
 .عٝب األْاؤٚط يف حتكٝل املػٓسأٜها ؾ
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 .ؾًٝػتػٌ ٜصٖب مل ؾإٕ ؾٝٗسأ، َٓؿصاڄ ي٘ هس ؾًِ أططاؾ٘، ٗ ايػهب سبؼ أتٛن إشا أْ٘ ٚاؿه١ُ
 :فهيضطخع حبنضًب كبٌ وإرا فهيخهش، لبئًًب كبٌ تغييش انحبل، فإرا: خبيضًب

ؾإٕ شٖب عٓ٘ ايػهب ، إشا غهب أسسنِ ٖٚٛ قا٥ِ ؾًٝذًؼ" :قاٍ إٔ ضغٍٛ اهلل  عٔ أب٢ شض 

  (.152")ٚإ٫ ؾًٝهڀذع
 ٗ أبعس إهڀذع ؾإٕ عًٝ٘، ٜٓسّ غهب٘ َا ساٍ ٗ َٓ٘ وكٌ ي٬٦ ٚا٫نڀذاع، ٛزبايكع أَطٙ ٚإِا

 قا٥ُاڄ، ٚناْت نإ إشا ايػانب ايكا٥ِ، ؾايؿدل ٚايكاعس َٔ ايكاعس، َٔ ٚايبڀـ اؿطن١

 زع٠ٛ يتٓؿٝص أَهٔ ؾٗصا قا٥ُاڄ نإ ؾإشا أغطع، يًػهب ا٫غتذاب١ ؾتهٕٛ َٛدٛز٠، ا٫ْتكاّ أغباب

 ٜهطب َا ٜأخص إٔ إٍ ٚوتاز ٜكّٛ، إٔ إٍ وتاز ؾإْ٘ ٜهطب إٔ ٚأضاز دايػاڄ إن ٚإشا ايػهب،

 .ٚأنٝل أنٝل ايؿطق١ ناْت انڀذع ٚإشا أنٝل، اؾًٛؽ ساٍ ٗ ايؿطق١ ؾتهٕٛ ب٘،

 : تصًاننزوو و، : تشن انًخبصًخصبدصًب

ايتٛدٝ٘ ايٓبٟٛ ٕٔ  ٭ٕ اـكاّ ٚضز ايه٬ّ هط إٍ اؿ١ُٝ، ٜٚؿذع ع٢ً ا٫ْتكاض يًٓؿؼ، ٚهلصا دا٤

عًُٛا ٚبؿطٚا ٫ٚ ا": أْ٘ قاٍ  عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا عٔ ايٓيب أغهب إٔ ٜػهت، ؾ

 (.153")ٚإشا غهب أسسنِ ؾًٝػهت، تعػطٚا
 ؾإشا غهت نإ شيو غسا يباب ايؿط ٚا٭خص ٚايطز.

َٓ٘ ٗ ساٍ غهب٘ "ٖٚصا أٜها زٚا٤ عِٛٝ يًػهب; ٭ٕ ايػهبإ ٜكسض  :قاٍ ابٔ ضدب ضٓ٘ اهلل تعاٍ

َٔ ايكٍٛ َا ٜٓسّ عًٝ٘ ٗ ساٍ ظٚاٍ غهب٘ نجريا َٔ ايػباب ٚغريٙ ٖا ٜعِٛ نطضٙ، ؾإشا غهت 

٫ٚ ، َا اَتٮتٴ غهبا ق٘ :ظاٍ ٖصا ايؿط نً٘ عٓسٙ، َٚا أسػٔ قٍٛ َٛضم ايعذًٞ ضٓ٘ اهلل

 (، ٚقاٍ أسسِٖ:154)تهًُتٴ ٗ غهب ق٘ َا أْسّ عًٝ٘ إشا ضنٝت"

 ٛقُت قًت هلِ     إٕ اؾٛاب يباب ايؿـط َؿتاحقايٛا غهت ٚقس خ
 ؾايكُت عٔ داٌٖ ؾــطف أٜها     ٚؾٝ٘ يكٕٛ ايعطض إقــ٬ح

                                                                                                                                                           

(، ٚيٝؼ فٝ٘ 2191( ضقِ)4/483)ايذلَصٟٚ، (11159( ضقِ)3/19أمحس)سٜح طٌٜٛ عٔ أبٞ غعٝس أخطد٘ ( دع َٔ س151
 ، ٚاذتسٜح نعف٘ األيباْٞ يف نعٝف ادتاَع(ٚغرل8543ِٖ( ضقِ)4/551)، ٚاذتانِ يف املػتسضىادت١ًُ املصنٛض٠ أعالٙ

 (.1240ضقِ)
(، 5688ِ)( ضق12/501)سبإ ، ٚابٔ(4784( ضقِ)4/395)، ٚأبٛ زاٚز(21386( ضقِ)5/152)( أخطد٘ أمحس 152

 (.694ٚقشش٘ األيباْٞ يف قشٝض ادتاَع ضقِ)
(، ٚقشش٘ األيباْٞ يف قشٝض 245( ضقِ)1/95) املفطز ، ٚايبداضٟ يف األزب(2136( ضقِ)1/239)( أخطد٘ أمحس 153

 (.693ادتاَع ضقِ)
(، ٚيفع٘: 41ضقِ) (11م) املباضى البٔ ايعٖس البٔ املباضى ْعط قٍٛ َٛضم يف ايعٖس، ٚا(146م)داَع ايعًّٛ ٚاذتهِ (  154

 .غٓني" عؿط ايكُت تعًُت ضنٝت، ٚيكس إشا عًٝ٘ فأْسّ قط غهب يف تهًُت قط، ٚال غٝعا تاَتأل َا"
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"َٚٔ ا٭َٛض ايٓاؾع١ إٔ تعًِ إٔ أش١ٜ ايٓاؽ يو : قاٍ ايؿٝذ عبس ايطٓٔ ايػعسٟ ضٓ٘ اهلل تعاٍ

ُاّ بٗا، ٚغٛغت هلا ٚخكٛقا ٗ ا٭قٛاٍ ايػ١٦ٝ ٫ تهطى بٌ تهطِٖ إ٫ إٕ أؾػًت ْؿػو ٗ ا٫ٖت

 إٔ ًُو َؿاعطى، ؾعٓس شيو تهطى نُا نطتِٗ ، ؾإٕ أْت مل تكٓع هلا با٫ ، مل تهطى ؾ٦ٝا
  ٚقاٍ بعهِٗ:(، 155)"

 ؾأنطٙ إٔ أنٕٛ ي٘ فٝبا          ىاطبين ايػؿٝ٘ بهٌ قبض 

 نعٛز ظازٙ اٱسطام طٝبا        ٜعٜس غؿا١ٖ ٚأظٜس سًُا  

  ٚقٌٝ:

   ٫ ٜعٓٝين: ؾُطضت مثٻتٳ قًتٴ      ٜػبين  ٚيكس أَط ع٢ً ايػؿٝ٘

 : ْٛاؽ أبٛ قاٍ

 ايه٬ّ زا٤ٹ َٔ يو      خريٷ ايكُت بسا٤ َٴت

 بًذاّ ؾاٙ أځيـ      دـــِ َٔ ايػٻــامل ِإِا

 اؿٹُــاّ َػايٝل حٴ     إع ٜػـــتؿتض ضَا

 (156) يٮځْاّ ؾـاضباتٷ       آنـــ٬تٷ ٚإٓاٜا
٫ : "قاٍ ،أٚقين: إٔ ضد٬ قاٍ يًٓيب  عٔ أبٞ ٖطٜط٠ :  ة رسسل اهلل: العمل بسصيبعًاسا

٦ٖٝٓٚا ٕٔ اَتجٌ ٖصٙ ايٛق١ٝ ٚعٌُ بٗا ٫ٚ ؾو أْٗا (، 157)"٫ تػهب: "قاٍ، ؾطزز َطاضا"، تػهب

 .ٚق١ٝ داَع١

"ٖصا ايطدٌ ٚٔ أْٗا ٚق١ٝ بأَط دع٥ٞ، ٖٚٛ ٜطٜس : قاٍ ايؿٝذ عبس ايطٓٔ ايػعسٟ ضٓ٘ اهلل تعاٍ

، عطف إٔ ٖصا ن٬ّ داَع، ؾًُا أعاز عًٝ٘ ايٓيب  ،به٬ّ نًٞ، ٚهلصا ضزز ٕ ٜٛقٝ٘ ايٓيب أ

  ٜتهُٔ أَطٜٔ عٌُٛٝ: "٫ تػهب": ؾإٕ قٛي٘ ;ٖٚٛ نصيو
: ا٭َط بؿعٌ ا٭غباب، ٚايتُطٕ ع٢ً سػٔ اـًل، ٚاؿًِ ٚايكرب، ٚتٛطٌ ايٓؿؼ ع٢ً َا أسسُٖا

ـځ ؾإشا ٚؾل هلا ايعبس ٚٚضز عًٝ٘ ٚاضز ايػهب استًُ٘  ـكٛيٞ ٚايؿعًَٝٔ ا٭ش٣ اي لًڃٜكٝب اٱْػإ َٔ ا

عػٔ خًك٘، ٚتًكاٙ عًُ٘ ٚقربٙ، َٚعطؾت٘ عػٔ عٛاقب٘، ؾإٕ ا٭َط بايؿ٤ٞ أَط ب٘ َٚا ٫ ٜتِ إ٫ 

ب٘، ٚايٓٗٞ عٔ ايؿ٤ٞ أَط بهسٙ، ٚأَط بؿعٌ ا٭غباب اييت تعٌ ايعبس ع٢ً ادتٓاب إٓٗٞ عٓ٘، ٖٚصا 

 .َ٘ٓ 

إٔ ٫ ٜٓؿص غهب٘: ؾإٕ ايػهب غايبا ٫ ٜتُهٔ اٱْػإ َٔ زؾع٘  -ايػهب ّبعس-: ا٭َط ٞايجاْ

ؾعًٝ٘ إشا غهب إٔ ّٓع ْؿػ٘ َٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ احملط١َ  ،ٚضزٙ، ٚيهٓ٘ ٜتُهٔ َٔ عسّ تٓؿٝصٙ

                                                             

 .(25)م يعبس ايطمحٔ ايػعسٟ ايٛغا٥ٌ املفٝس٠ يًشٝا٠ ايػعٝس٠(  155

 .(39م) املعاح يف ( املطاح 156

 .( غبل ختطجي٘ 157
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 ،ؾُت٢ َٓع ْؿػ٘ َٔ ؾعٌ آثاض ايػهب ايهاض٠، ؾهأْ٘ ٗ اؿكٝك١ مل ٜػهب ،اييت ٜكتهٝٗا ايػهب

  (.158)"ٗصا ٜهٕٛ ايعبس ناٌَ ايك٠ٛ ايعك١ًٝ، ٚايك٠ٛ ايكًب١ٝٚب
قاٍ: ٫  ،أٚقين، ؾكاٍ: ٜا أبا عبس اهللضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ َُٕٝٛ بٔ َٗطإ: دا٤ ضدٌ إٍ غًُإ 

قاٍ: ؾإٕ غهبت ؾاًَو يػاْو  ،ٚإْ٘ يٝػؿاْٞ َا ٫ أًَو، قاٍ: أَطتين إٔ ٫ أغهب ،تػهب

 (. 159)ٜٚسى
 :وانعًم ثهب : لجىل انُصيحخثبيًُب

ٍٴ شيو  ؾع٢ً َٔ ؾاٖس غانبا إٔ ٜٓكش٘، ٜٚصنطٙ ؾهٌ اؿًِ، ٚنتِ ايػٜٝ، ٚع٢ً إٓكٛح قبٛ

ٞٵ، اغتأشٕ اؿط بٔ قٝؼ يع١ٓٝٝ ؾأشٕ ي٘ عُط: قاٍ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا  ؾًُا زخٌ عًٝ٘ قاٍ: ٖ

ؾػهب عُط ، ٓٓا بايعس٫ٍٚ ؼهِ بٝ، )أٟ ايعڀا٤ ايهجري( ؾٛاهلل َا تعڀٝٓا اؾعٵٍ، ٜا ابٔ اـڀاب

ِٻ ب٘ ِٔ : "إٕ اهلل تعاىل قاٍ يٓبٝ٘ ، ؾكاٍ ي٘ اؿط: ٜا أَري إ٪ٌَٓ، ست٢ ٖ ََٚأِعِسِض َع َُِس ِباِيُعِسِف  َِٚأ  َٛ ُخِر اِيَعِف
ًِِٖنَي ٛاهلل َا داٚظٖا عُط سٌ ت٬ٖا عًٝ٘، ٚنإ ٚقاؾا ؾ ،ٚإٕ ٖصا َٔ اؾاًٌٖ ص،199األعطاف:" طاِيَذا

 . (160)عٓس نتاب اهلل
 :: أخز انذسوس يٍ انغضت انضبثكتبصعًب

ؾًٛ اغتشهط نٌ ٚاسس َٓا قبٌ إٔ ٜٴٓؿص غهب٘ اؿانط مثط٠ځ غهبٺ غابٍل ْسّ عًٝ٘ بعس إْؿاشٙ ٕا 

 .أقسّ ع٢ً َا ًُٝ٘ عًٝ٘ ْؿػ٘ ا٭َاض٠ بايػ٤ٛ َط٠ ثا١ْٝ، ؾُٓع ايػهب أغٌٗ َٔ إق٬ح َا ٜؿػسٙ

َٔ ؾِٝ اؿُك٢ نُا إٔ فاْبت٘ َٔ ظٟ ايعك٤٬، ٚايػهب  غطع١ ايػهب :ضٓ٘ اهلل قاٍ ابٔ سبإ

 (.161)بصض ايٓسّ ؾإط٤ ع٢ً تطن٘ قبٌ إٔ ٜػهب أقسض ع٢ً إق٬ح َا أؾػس ب٘ بعس ايػهب
 ؾًٝؼ ٜٓذٝو َٔ أسبابو ايػهب        ٫ تػهي ع٢ً قّٛ ؼبِٗ

  :نجبة يٍ أثىاة انعصيبٌ: يعشفخ أٌ انًعبصي كههب تتىنذ يٍ انغضت وانشهىح فتشكهًب إغالق  عبششًا
ٕٚا ناْت إعاقٞ نًٗا تتٛيس َٔ ايػهب ٚايؿ٠ٛٗ، ٚنإ ْٗا١ٜ ق٠ٛ  :قاٍ ابٔ ايكِٝ ضٓ٘ اهلل تعاٍ

بٌ ايكتٌ ٚايع٢ْ، ٚدعًُٗا قطٌٜٓ ٗ غٛض٠  ايػهب ايكتٌ، ْٚٗا١ٜ ق٠ٛ ايؿ٠ٛٗ ايع٢ْ ْع اهلل تعاٍ

                                                             

 .(136ايػعسٟ )م ْاقط بٔ ايطمحٔ يعبس األخباض دٛاَع حؾط يف األخٝاض عٕٝٛ ٚقط٠ األبطاض قًٛب ( بٗذ١ 158

 غًُإ إىل ضدٌ دا٤: قاٍ َٗطإ بٔ َُٕٝٛ ، ٚيفع٘ : عٔ(610( ضقِ)276م)  ( أخطد٘ ابٔ أبٞ ايسْٝا يف ايكُت 159
 تهًُت فإٕ: ٜتهًِ، قاٍ ال إٔ ايٓاض يف عاف َٔ ٜػتطٝع َا: قاٍ! !تهًِ ال: قاٍ ،أٚقين اهلل عبس أبا ٜا: فكاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ
 فاًَو غهبت فإٕ: قاٍ أًَو؟ ال َا يٝػؿاْٞ ٚأْ٘ أغهب أال أَطتين:  تػهب، قاٍ ال: قاٍ ،ظزْٞ: اغهت، قاٍ أٚ حبل فتهًِ

 فاقسم البػتِٗ فإٕ: ٜالبػِٗ، قاٍ ال إٔ ايٓاؽ يف عاف َٔ ٜػتطٝع َا: قاٍ ،ايٓاؽ تالبؼ ال: قاٍ ،ظزْٞ: ٜٚسى، قاٍ يػاْو
 .(147)مداَع ايعًّٛ ٚاذتهِ ٓعط ٜٚاألَا١ْ.  ٚأز اذتسٜح

 .ادتاًٖني عٔ ٚأعطض بايعطف ٚأَط ايعفٛ ، باب خص( نتاب ايتفػرل4366( ضقِ)4/1702)ايبداضٟ ( قشٝض 160

 .(138)مضٚن١ ايعكال٤ (  161
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ُٕتش١ٓ، ٚإككٛز أْ٘ غبشاْ٘ أضؾس عبازٙ إٍ َا ا٭ْعاّ، ٚغٛض٠ اٱغطا٤، ٚغٛض٠ ايؿطقإ، ٚغٛض٠ ا

 (.162)"ٜسؾعٕٛ ب٘ ؾط قٛتٞ ايػهب ٚايؿ٠ٛٗ َٔ ايك٠٬ ٚا٫غتعاش٠
  

                                                             

 .(2/463)ظاز املعاز(  162
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 انخبتًخ
 نًل َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اؾٛي١ َع ٖصا ايبشح ٗ ٖصا إٛنٛع إٍ َا ٜأتٞ :

اؿل  عٔ عايسؾا ٗ نبري٠ ٚٚٝؿ١ إٕ ايػهب إسس٣ ايػطا٥ع اييت ؾڀط اهلل اٱْػإ عًٝٗا، ٚي٘

٘ٳ ايػًِٝ . ٚاؿطَات  إشا ٚنع َٛنعٳ٘ ايكشٝض، ٚٚد٘ ايتٛدٝ

 ا٭خهط ؼطم ْاض إٍ ؼٍٛ يًصات ٚا٫ْتكاض يًٓؿؼ، ٚططٜكا يًتؿؿٞ، اْتكاّ إٍ ؼٍٛ إٕ ايػهب إشا

 ٚايٝابؼ، ٚتهط ايػانب ْؿػ٘ َٚٔ سٛي٘.

ڀًٛبا، َٚٓ٘ َا ٜهٕٛ ; ٭ٕ َٓ٘ َا ٜهٕٛ قُٛزاڄ َبايه١ًٝ قؿ١ ْكل ٫ نُاٍ ايػهب تطىإٕ 

 يًهطا١َ. ٚثأضا يًهعٝـ ْٚكط٠ يًشل اْتكاضا ايػهب ٗ ٜطٕٚ ايعطب َصََٛاڄ َٓٗٝا عٓ٘، ٚنإ

إٕ ايػهب َٔ قؿات اهلل تعاٍ ايؿع١ًٝ إتعًك١ َؿ٦ٝت٘، ٖٚٞ قؿ١ نُاٍ هلل تعاٍ ٜؿعًٗا اهلل َٔ 

 ع٢ً ايٛد٘ اي٥٬ل ب٘ َٔ غري ٜؿا٤، ٚقس دعٌ غهب٘ ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚإٓاؾكٌ.. ؾٝذب إثباتٗا هلل

ٓٳعٙ عٔ ٖاث١ً إدًٛقٌ َٔ غري تعڀٌٝ ٫ٚ تأٌٜٚ نُا ٖٞ ططٜك١ ايػًـ ايكاحل  تؿبٝ٘ ٫ٚ ُجٌٝ، ٜٚٴ

 ضِٓٗ اهلل تعاٍ.

إٕ يًػهب أغبابا نجري٠، ٚايعهب احملُٛز نإ هلل تعاٍ، ٚزؾاعا عٔ اؿطَات ٚغري٠ هلل، نُا 

ٗهت قاضّ اهلل تعاٍ، َع أْ٘ نإ َٛقٛؾا باؿًِ ٚا٭ْا٠، ، ٜػهب إشا اْنإ غهب ايٓيب 

 ٚيهٔ إشا غهب هلل ٫ ٜكّٛ ي٘ ؾ٤ٞ ست٢ ٜٓتكط هلل تعاٍ.

إٕ ايك٠ٛ ٚايؿت٠ٛ ٖٞ إٔ ًُو ْؿػو عٓس ايػهب، ؾ٬ تعٌُ َا ٜٛدب٘ ايػهب َٔ ا٫ْتكاّ، ؾًٝؼ 

 ايؿسٜس بايكطع١ ٚيهٔ ايؿسٜس ايصٟ ًّو ْؿػ٘ عٓس ايػهب.

 ِ قؿات ايكاز٠ ٚإطبٌ ٚأٌٖ ايكس٠ٚ ايعًِ ٚغع١ ايكسض ٚأِْٗ ًّهٕٛ أْؿػِٗ عٓس ايػهبإٕ َٔ أٖ

 ٫ وٌُ اؿكس َٔ تعًٛ ب٘ ايطتب          ٫ٚ ٜٓاٍ ايع٢ً َٔ طبع٘ ايػهب

ٖٚصا ٖا هعٌ أتباع٘ ٚت٬َٝصٙ ٚاحملٝڀٌ ب٘ ٜڀ٦ُٕٓٛ إيٝ٘، ٜٚإَٔٓٛ َٔ غٳٛض٠ غهب٘، ٚغڀ٠ٛ 

 ايكٝاز٠ مسات أِٖ َٛانعٗا، َٚٔ ٗ ا٭ؾٝا٤ ٜٚهع أَٛضٙ، ٜٴشهِ بإٔ يًُط٤ ُضتػ اْتكاَ٘، ؾا٭ْا٠

 أسٛاي٘. ْٝع ٗ  اهلل ضغٍٛ ٗ د١ًٝ قؿ١ ٖٚٞ ايٓؿؼ، ٚنب٘ اهلس٤ٚ ايٓادش١

 ٚتؿازٟ ايػهب قبٌ سكٛي٘، ٚيًػ١َ٬ َٔ آثاضٙ ايػ١٦ٝ، يًٛقا١ٜ َٔ ايسٚا٤ ايٓادع إٍ ايٓيب  أضؾسْا

 جملتُع بعس ْعٚي٘ بإط٤ ... ايؿطز ٚا ع٢ً أخڀاضٙ

 ٚاؿُس هلل ضب ايعإٌ، ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ٚباضى ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚآي٘ ٚقشب٘ أْعٌ
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 لبئًخ انًصبدس وانًشاحع

ا٭سازٜح إدتاض٠، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ عبس ايٛاسس بٔ أٓس اؿٓبًٞ إكسغٞ، َهتب١  .1

ٖـ، ؼكٝل: عبس إًو بٔ عبس اهلل بٔ 1410ايٓٗه١ اؿسٜج١، َه١ إهط١َ، ٙ/ ا٭ٍٚ غ١ٓ

 زٖٝـ.

 بريٚت.-إعطؾ١ ساَس، زاض أبٛ ايػعايٞ قُس بٔ ايسٜٔ، قُس عًّٛ إسٝا٤ .2

 إٝساْٞ. ايطٓٔ يعبس ٚأغػٗا اٱغ١َٝ٬ ا٭خ٬م .3

ايػعٛز١ٜ، َطادع١ ٚتعًٝل: إمساعٌٝ  –يٰدطٟ، ض٥اغ١ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاٱؾتا٤ ايعًُا٤ أخ٬م .4

 ا٭ْكاضٟ.

 بريٚت. –ايؿطع١ٝ ٚإٓض إطع١ٝ ٫بٔ َؿًض اؿٓبًٞ، عًِ ايهتب اٯزاب .5

 ّ .  1986يًُاٚضزٟ، زاض َهتب١ اؿٝا٠،  ٚايسٜٔ، ايسْٝا أزب .6

ّ، 1989-ٖـ1409ايبداضٟ، زاض ايبؿا٥ط اٱغ١َٝ٬، بريٚت، ٙ/ايجايج١ غ١ٓا٭زب إؿطز،  .7

 ؼكٝل: قُس ؾ٪از عبسايباقٞ.

بريٚت، –سازٜح َٓاض ايػبٌٝ، ا٭يباْٞ، إهتب اٱغ٬َٞإضٚا٤ ايػًٌٝ ٗ ؽطٜر أ .8

 ّ. 1985–1405ٙ/ايجا١ْٝ
 بٔ قُس اٱَاّ غامل، داَع١ ضؾاز قُس. ز: يؿٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ، ؼكٝلا٫غتكا١َ  .9

 ٖـ.1403 ،1إٓٛض٠، ٙ/ إس١ٜٓ-غعٛز

 بريٚت. – إعطؾ١ ، زاضايتُُٝٞ اؿاضخ بٔ ايععٜع عبس بٔ ايٛاسس يعبس سٓبٌ ابٔ اٱَاّ اعتكاز .10
 عبس ط٘: ، ؼكٝل1973 بريٚت،-اؾٌٝ ايعإٌ، ٫بٔ ايكِٝ، زاض ضب عٔ إٛقعٌ إع٬ّ .11

 غعس.  ايط٩ٚف

 ؾطقس َهتب -اٱغ٬َٞ ايػهبإ ٫بٔ ايكِٝ، إهتب ط٬م سهِ ٗ ايًٗؿإ إغاث١ .12

 عؿٝؿٞ. قُس: ، ؼكٝل1986 –1406 ٙ/ا٭ٍٚ، ،ايطٜاض، بريٚت -اـاْٞ

 -شط ايعخاض )َػٓس أبٞ بهط ايبعاض(، َ٪غػ١ عًّٛ ايكطإٓ، َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ ايب .13

 ٖـ، ؼكٝل:  ز. قؿٛٚ ايطٓٔ ظٜٔ اهلل.1409بريٚت ، إس١ٜٓ، ٙ/ أٍٚ غ١ٓ 

 ايػعسٟ. ْاقط بٔ ايطٓٔ يعبس ا٭خباض دٛاَع ؾطح ٗ ا٭خٝاض عٕٝٛ ٚقط٠ ا٭بطاض قًٛب بٗذ١ .14

:  ّ، ؼكٝل1968 ا٭ٍٚ، بريٚت، ايڀبع١ –قعب ًذاسٜ، زاضي عجُإ أبٞايبٝإ ٚايتبٌٝ  .15

 عڀٟٛ. ؾٛظٟ احملاَٞ

 ّ.1407 ا٭ٍٚ، بريٚت، ايڀبع١ – ايع١ًُٝ ايهتب ٚإًٛى، ايڀربٟ، زاض ا٭َِ تاضٜذ .16

 بريٚت. –ايؿهط  ٫بٔ ايكِٝ، زاض ايتبٝإ ٗ أقػاّ ايكطإٓ .17

18.   ٞ ــ ــاب ايعطبـ ــاْٞ، زاض ايهتـ ــات، اؾطدـ ــريٚت، ٙ / -ايتعطٜؿـ ــ١ٓ  بـ ــل  1405أٍٚ غـ ـــ، ؼكٝـ ٖـ

 :إبطاِٖٝ ا٭بٝاضٟ .
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زَؿـل،  ، بـريٚت  -ايؿهـط  زاض، إعاقـط  ايؿهـط  ايتعاضٜـ، إٓاٟٚ، زاض َُٗات ع٢ً ايتٛقٝـ .19

 ايسا١ٜ. ضنٛإ قُس. ز: ٖـ، ؼكٝل1410 ٙ/ا٭ٍٚ
تٝػري ايهطِٜ إٓإ ٗ تؿػري ن٬ّ ايطٓٔ يًػعسٟ، ؼكٝل: ايًٛول، َهتب١ ايطؾس  

2001ّ-ٖـ1421ٙ/ايجا١ْٝ

 إسضٟ. قُس بٔ ْادشا، أَري قا٥سا يتهٕٛ ٚٚق١ٝ ٚق١ٝ ث٬ثٕٛ .21

ٖـ 1418داَع ايبٝإ ٗ تأٌٜٚ آٟ ايكطإٓ ٫بٔ دطٜط، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ـ بريٚت، ٙ/ايجا١ْٝ .22

 ّ.1997ـ

  .ـ1408ٖبريٚت، ايڀبع١ ا٭ٍٚ،  –بٔ ضدب اؿٓبًٞ، زاض إعطؾ١ اداَع ايعًّٛ ٚاؿهِ،  .23
ايػعٛز١ٜ،  ايعطب١ٝ إًُه١ ايطٜاض، ايهتب، عامل ايكطإٓ يًكططيب، زاض سهاّ٭ اؾاَع .24

 ايبداضٟ. مسري ٖؿاّ: ّ، احملكل2003 -ٖـ 1423

 بريٚت. – ايع١ًُٝ قؿٛت، إهتب١ ظنٞ ايعاٖط٠، أٓس ايعطب١ٝ عكٛض ٗ ايعطب خڀب ْٗط٠ .25

 بريٚت. – ايع١ًُٝ ايهتب ايكِٝ ع٢ً غٓٔ أبٞ زاٚز، زاض ابٔ ساؾ١ٝ .26

ّ، ؼكٝل ز 2002-ٖـ 1423بريٚت، ٙ/ثا١ْٝ غ١ٓ  ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ .27

 .عبس إعڀٞ قًعذٞ. 

 ّ. 2000 -ٖـ1421بريٚت  -إباضنؿٛضٟ، إهب١ ايعكط١ٜ ايطٓٔ إدتّٛ، قؿٞ ايطسٝل .28

: كٝل، ؼ1977–1397 بريٚت،-ايع١ًُٝ ايهتب سبإ، زاض ايؿه٤٬، ابٔ ْٚع١ٖ ايعك٤٬ ضٚن١ .29

 اؿُٝس . عبس ايسٜٔ قٞ قُس
َهتب١ إٓاض  -ظاز إعاز ٗ ٖسٟ خري ايعباز ٫بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت .30

 ّ.1994-ٖـ1415غ١ٓ 27ٙ/اٱغ١َٝ٬، ايهٜٛت، 

 ا٭عُٛٞ. ايطٓٔ سبٝب: بريٚت، ؼكٝل –ايع١ًُٝ ايهتب ، زاض إباضى ٫بٔ ايعٖس .31

 ّ.1960-ٖـ1379ايطابع١ /ْٞ، َهتب١ َكڀؿ٢ ايبابٞ اؿًيب، ٙٮَري ايكٓعايغبٌ ايػ٬ّ،  .32

 ّ.1995-ٖـ1415ايطٜاض، طبع غ١ٓ  –ايػًػ١ً ايكشٝش١ يٮيباْٞ، َهتب١ إعاضف .33

 ّ.2000-ٖـ1421ايطٜاض، ٙ/أٍٚ–ايػًػ١ً ايهعٝؿ١ يٮيباْٞ، َهتب١ إعاضف .34

 بريٚت، ؼكٝل: قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ. –غٓٔ ابٔ َاد٘، زاض ايؿهط  .35

 بريٚت.-ٞغٓٔ أبٞ زاٚز، زاض ايهتاب ايعطب .36

 بريٚت، ؼكٝل: أٓس قُس ؾانط ٚآخطٜٔ. –غٓٔ ايرتَصٟ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ .37

ّ، ؼكٝل: ايػٝس عبس اهلل ٖاؾِ ّاْٞ 1966–1386 تبريٚ -غٓٔ ايساضقڀين، زاض إعطؾ١ .38

 إسْٞ.

ؼكٝل: ؾٛاظ أٓس ظَطيٞ، ٖـ، 1407ا٭ٍٚ/بريٚت، ٙ –غٓٔ ايساضَٞ، زاض ايهتاب ايعطبٞ .39

 خايس ايػبع ايعًُٞ.
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ّ، 1991 -ٖـ1411بريٚت، ٙ/ا٭ًَٞ غ١ٓ -زاض ايهتب ايع١ًُٝ  ايػٓٔ ايهرب٣، ايٓػا٥ٞ، .40

 ؼكٝل: ز. عبس ايػؿاض غًُٝإ ايبٓساضٟ، غٝس نػطٟٚ سػٔ. 

 .ٖـ1344ا٭ٍٚ/ٜسض آباز، ٙ -اهلٓس-ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ ، فًؼ زا٥ط٠ إعاضف ايٓٛا١َٝ .41

 بريٚت . –٫بٔ ت١ُٝٝ، زاض إعطؾ١  ايؿطع١ٝ ايػٝاغ١ .42

ٖـ، ؼكٝل: ط٘ عبس ايط٤ٚف 1411بريٚت، ٙ/ا٭ٍٚ غ١ٓ-ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ ٖؿاّ، زاض اؾٌٝ .43

 غعس. 

 ٖـ.1411بريٚت–ايع١ًُٝ  ايهتب ع٢ً َٛطأ َايو، زاضؾطح ايعضقاْٞ  .44

باهلٓس،  ببَٛباٟ ايػًؿ١ٝ ايساض ايطٜاض،-ايطؾس يًبٝٗكٞ، َهتب١ اٱّإ ؾعب .45

 كتاض: ساَس، إؾطاف اؿُٝس عبس ايعًٞ عبس ّ ؼكٝل: ايسنتٛض2003-ٖـ1423ٙ/ا٭ٍٚ

 ايٓسٟٚ. أٓس

ايؿؿا بتعطٜـ سكٛم إكڀؿ٢ يًكانٞ عٝاض، َص٬ٜ باؿاؾ١ٝ إػُا٠ َعٌٜ اـؿا٤ عٔ أيؿاٚ  .46

 ٖـ(. 873ايؿؿا٤ يًع١َ٬ أٓس بٔ قُس بٔ قُس ايؿ٢ُٓ) ت:

، ؼكٝل: 1993–1414ايجا١ْٝ،ٙ/بريٚت، –َ٪غػ١ ايطغاي١ ٕ برتتٝب ابٔ بًبإ،قشٝض ابٔ سبا .47

 ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ.

، ؼكٝل ٚتعًٝل: ز. 1987–1407ايجايج١ٙ/بريٚت –ايُٝا١َٚقشٝض ايبداضٟ، زاض ابٔ نجري،  .48

 َكڀؿ٢ زٜب ايبػا.

 ٚظٜازت٘، يٮيباْٞ، إهتب اٱغ٬َٞ. ايكػري قشٝض اؾاَع .49

 زاض ا٭ؾام اؾسٜس٠ ـ بريٚت.، بريٚت قشٝض َػًِ، زاض اؾٌٝ .50

 إغشام أبٞ: ٖـ، ؼكٝل 1410بريٚت، ٙ/ا٭ٍٚ–ايعطبٞ ايهتاب ايكُت ٫بٔ أبٞ ايسْٝا، زاض .51

 اؿٜٛين.
 ٖـ.1379بريٚت-ؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ، ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ، زاض إعطؾ١ .52

 بٔ سٓٝؿ١( حملُس ٭بٞ ٓػٛبٌإ ٚا٭نرب ا٭بػ٘ ايؿكٌٗ ع٢ً إٝػط ا٭بػ٘ )ايؿطح ايؿك٘ .53

 ّ.1999-ٖـ1419ايؿطقإ اٱَاضات ايعطب١ٝ،  اـُٝؼ، َهتب١ ايطٓٔ عبس

 ّ .1973 – ٖـ1393 ايجا١ْٝ، بريٚت، ايڀبع١ –ايع١ًُٝ ايهتب ٫بٔ ايكِٝ، زاضايؿٛا٥س  .54

 .1994ّ - ـ1415ٖبريٚت، ايڀبع١ ا٫ٍٚ  -ؾٝض ايكسٜط يًُٓاٟٚ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ .55

 بريٚت، ايڀبع١ ا٭ٍٚ. –بٔ َٓٛٛض، زاض قازضاعطب، يػإ اي .56

، ؼكٝل: 1986–1406ايجا١ْٝ ٙ/سًب، –اجملتب٢ ، ايٓػا٥ٞ، َهتب إڀبٛعات اٱغ١َٝ٬ .57

 عبسايؿتاح أبٛ غس٠ .

: ا٭غتاش ( عح)ايػهب َٚا ت٬ٙ(، بكًِ 29ايعسز )  إٓٛض٠ بإس١ٜٓ اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ ف١ً .58

 بڀطف. إمساعٌٝ قُس
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 ٖـ.1412 بريٚت ايؿهط، اهلٝجُٞ، زاض بهط أبٞ بٔ عًٞ ايسٜٔ ْٛض ايعٚا٥س فُع .59

 .اؾعاض عاَط -ايباظ ّ أْٛض2005-ٖـ 1426 ايٛؾا٤، ٙ/ايجايج١ ابٔ ت١ُٝٝ، زاض ؾتا٣ٚ فُٛع .60
 ٖـ1418 بريٚت -سعّ ابٔ ايػعٟ، زاض قُس بٔ قُس ايسٜٔ بسض ايربنات إعاح، أبٛ ٗ إطاح .61

 اؾابٞ. ايٖٛاب عبس بػاّ: كٝلّ، ٙ/ا٭ٍٚ، ؼ1977

ّ، 1990 -1411 إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ يًشانِ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ٙ/ا٭ٍٚ .62

 ؼكٝل : َكڀؿ٢ عبس ايكازض عڀا.

ــ١ ايهتــب إػــتڀطف، ا٭بؿــٝٗٞ، زاض  .63  َؿٝــس.ز:  ّ، ؼكٝــل1986 بــريٚت ، ٙ/ايجاْٝــ١،  –ايعًُٝ

 قُٝش١. قُس

بـريٚت، ايكـاٖط٠، ؼكٝـل:     -اض ايهتب ايع١ًُٝ، َهتب١ إتـٓيب إػٓس، أبٛ بهط اؿُٝسٟ، ز .64

 سبٝب ايطٓٔ ا٭عُٛٞ. 

 ايكاٖط٠. -َػٓس أٓس بٔ سٓبٌ، َ٪غػ١ قططب١  .65

اهلٓس، ؼكٝل:  –بٔ أبٞ ؾٝب١ ايعبػٞ ايهٛٗ، زاض ايكب١ً ٚايساض ايػًؿ١ٝ اإكٓـ، أبٛ بهط  .66

 قُس عٛا١َ.

ٖـ، ؼكٝل: طاضم بٔ عٛض اهلل بٔ 1415ايكاٖط٠  -إعذِ ا٭ٚغ٘، ايڀرباْٞ، زاض اؿطٌَ .67

 عبس احملػٔ بٔ إبطاِٖٝ اؿػٝين.  قُس،

ٖـ، ؼكٝل: ق٬ح  1418إس١ٜٓ ٙ/ أٍٚ  –قاْع، َهتب١ ايػطبا٤ ا٭ثط١ٜ  ٫بٔ ايكشاب١ َعذِ .68

 بٔ غامل إكطاتٞ.

، 1985ّ –1405ا٭ٍٚ، ٙ/بريٚت -إعذِ ايكػري، ايڀرباْٞ، إهتب اٱغ٬َٞ، زاض عُاض .69

 ؼكٝل: قُس ؾهٛض.

، ؼكٝل: 1983–١1404ايجاْٝ، إٛقٌ –إعذِ ايهبري، ايڀرباْٞ، َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ .70

 ٓسٟ بٔ عبساجملٝس ايػًؿٞ

عبس  :ّ، ؼكٝل1979 -ٖـ1399بريٚت، طبع–بٔ ؾاضؽ، زاض ايؿهط٫َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١،  .71

 ايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ.

يبٓإ، ؼكٝل قُس  –كاغِ ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ، زاض إعطؾ١ إؿطزات ٗ غطٜب ايكطإٓ، أبٛ اي .72

 غٝس ن٬ْٝٞ.
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