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الدروس املستفادة من املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار
(دساط ٛوٍّجٗ ٛيف كٕ ٞالثقاف ٛا٫ط٦وٗ)ٛ

ملخص البحث :
تٍألت يف ِزا البحث وعاٌ٘ ٔوفًّٕ ا٧خوٕ ٚا٫ااٌٗوٛح ثٗوث مُ وفّوًٕ ا٧خوٕ ٚالٗوًٕ ;
قذ تعشض لكثري وَ الؼذ ٔازبزب بو العمىوا ٞيف واِٗ وْ ٔيف تفشٖعاتوْح فٍّواا ا٧خوٕٚ
اٌ٫ظ وواٌٗٛح ٔا٧خ ووٕ ٚالعؼ وواٟشٖٛح ٔا٧خ ووٕ ٚا٫ط وو٦وٗٛح ٔا٧خ ووٕ ٚا٫ااٌٗ ووٛح ٔق ووذ تل ووافش
الٍـووٕق ىموو ٜوكاٌوو ٛا ٤اخووا ٚيف اال ىووو ا٫طوو٦و٘ح ٔ ثمووت ا ٤اخووا ٚب و ا ّووا شَٖ
سبوِّٳٲ ٔاٖ٫ثواس ٭وش٭ٲاِ ٞوزٓ ا ٤اخواٚح ٔقوذ ثوذ ت
ٔاٌ٧ـاس ؿٕس ٚوَ تمك ا ُثٮن الشاٟعو ٛيف ا ُ
ِووزٓ ا ٤اخووا ٚبعووذ انجووش ٚوووَ وكوو ٛمد ا ذٍٖووٛح ٔقووذ عد انجووش ٚمد تٍووٕ طووكاُ ا ذٍٖووٛح
ثٗث ؿاس فّٗا وَ ا٧ثٗا ٞا خ مف غري أ٧غ ٔاشبضسج ووَ العوشبح ٔكوي رلوك
ٔثووذ ٚا ظوومى ح ٔقووذ عػوواس القووشإُ الكووشٖي مد قـوو ٛا ٤اخووا ٚال و

موْ

ووت ب و ا ّووا شَٖ

ٔاٌ٧ـاس ٔ اٌت تعاٌق ٌظج اشبٗاه; ٔرلك  ُ٧وؼواِذِا ٔعثوذا ّا فاقوت

ون تـوٕٮٲسح

ون ِووزٓ ا٧خووٕٚح فىووَ
جٲن ال وولسٖي العذٖووذ وووَ ا ٕاق و ا ؼووشق ٛال و ٌؼوول يف نو ٲ
ٔقووذ ط و ٭
عىظىّ ووا و ووا ثـ وون بو و ىب ووذ ال ووشاَ ب ووَ ى ووٕع ٔط ووعذ ب ووَ الشبٗ ووو سك وو٘ ا ىٍّى ووا;
ٔغريِىا ووَ الـوحاب ٛسكو٘ ا ىوٍّيح ٔقوذ واِ ٞوزٓ ا ٤اخوا ٚل جظوذ ىقٗوذ ٚالوٕٞ٥
ٔالووءاٞح الو ِوو٘ عغ ِووزا الووذَٖح ٔغووشغ سٔمل ال كافوون ٔا ٕاطووا ٚبو الـووحاب ٛسكوو٘ ا
ى ووٍّيح ٔتٕ ٗ ووق الع ٟ٦ووق ٔالـ وو ٦بوو عتباى ووْ ؿ ووم ٜا ىمٗ ووْ ٔط وومي ٔغ ووري رل ووك و ووَ
ا٧طووبابح ٔقووذ وووذمل ا ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواس ٔع ٍوو ٜىمووّٗي بقووشإُ ٖ موو ٜمد ٖووًٕ القٗاوووٛح
ٔرلك لفلمّي ٔوكاٌ ّي ٔقٗاوّي ب حىن ا ظٔ٤لٗ ٔ ٛثمّي لعظى ٛا٫طٔ ً٦تعالٗىوْ
الظووىحٛح فقووذ تشت ووٕا تعووالٗي ا٫طوؤ ً٦اقعٰ وا ثٰٗ وا يف ثٗوواتّي ; فك ووإٌا وثووا ٥ؼب ووزٝ
ٔؿووٕس ٚوؼووشق ٛتلوو٘ ٞالووذسٔب لمظوواٟشَٖ يف شٖووق انذاٖووٛح ٔنووزا

اٌووت ِووزٓ ا ٤اخوواٚ

خاس  ٛشٖق ل٨و ٛسمست وعامل ىظٗى ٛوٍّوا  :عُ ووَ توشا ػوٗ٠عا

ىٕكوْ ا خورياع

وٍّوواح ٔفّٗووا ا٥ل حوواً ٔال عووأُ ب و ا ظوومى ح ٔالثبووا عووواً ا٧صوووا ٔا،ووَح ٔعُ ٌلووو
ق ٍووا يف ا ٔثووذٓح ٌٔعمووق إوالٍووا يف خالقٍووا يف
ربووشج وووَ تّّٗوواح ٔتووٍّت وووَ

وون قلوواٖاٌاح ٔعُ ا٧ووو ٛال و تشٖووذ عُ

بٕتّووا;  ٥بٮوذٲ عُ تلخووز بلطووباب الٍجوواٚح ٔعُ الٍـووش وووو
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الـووءح ٔ ٥بووذ وووَ اط و مّاً واكووٍٗا ا ؼووشا الٕكوواٞح ٔخاؿوو ٛهللووَ ىاؿووشٔا سطووٕه ا
ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي ; ٔىاؿشٔا الٕث٘ ا ٍضه الزٙ

اُ ٖظذد

ن خطلح ٖٔـٕب

ون

فعن وقبٕه ٔؿحٗح ; ٔقذ نّش ا ٕاق البطٕلٗ ٛن ٞ٥٤الكشاً وَ الـوحاب ٛالعظواًح
هللَ سباِي سطوٕه ا ٔسىواِي ىمو ٜىٍٗوْ فكواُ ووٍّي الٍىوارج اسبٗو ٛووَ الكوشً ٔاٖ٫ثواس
ٔال لووحٗٔ ٛالفووذاٞح ٔغريِووا وووَ ا عوواٌ٘ البطٕلٗووٛح فا٧ووو ٥ ٛاكووَ عُ ٖكووُٕ نووا طووٗادٚ
ٔوٍعوو ٛم ٥مرا ثكىووت بؼووش ا تعووادح ٔلووزا ووا ثكووي الـووحاب ٛبالؼووشٖعٔ ٛتو خٕا يف ا ح
اُ وَ مثاس بش ا ال خ٘ بو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواس عٌّوا علبظو ّي وٕب العوض ٚبعوذ عُ
إٌا وظ لعف ح ٔ اٌوت و٤اخوا ٚالشطوٕه بو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواس عقوٕ ٝوظّو ٰشا ووَ
وظواِش ىذالو ٛا٫طو ً٦اٌ٫ظواٌٗ ٛا٧خ٦قٗو ٛالبٍواٚٞح فّو٘ وقذوو٫ ٛخوا ٞمطو٦و ٲ٘ ىوا ٘ٲح
ٔعطوواغ بٍٗوو ٛاال ىووو ا ووذٌ٘ ٔقووذ عسطووت قٗىٰ وا مٌظوواٌٗٔ ٛوبوواد ٢وثالٗوؤ ٛع ووش يف ٔثووذٚ
اال ىو ا ظمي ٔ اٌت ٌٕىٰا وَ الظبق الظٗاط٘ ٔقـ ٛوَ ىامل اسبقٗق.ٛ
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املقدمة :
اسبىووذ

الووز ٙعوون ا٧خووٕ ٚيف الووذَٖ وووَ ا٫اوواُ ٔالـوؤ ٚ٦الظوو ً٦ىموو ٜطووٗذ ٔلووذ

ىووذٌاُ ضبىووذ بووَ ىبووذ ا ىمٗووْ الـوؤ ٚ٦الظوؤ ً٦بع وووذ :فوواال ىو ا٫طو٦و٘ ِووٕ تمووك
ا٧طووش ٚالكووبري ٚال و تشبطّووا عٔاؿووش ا ،ٲ٭بوؤ ٛال كافوون ٔال عووأُ ٔالشاووٛح ِٔووٕ صب ىووو
سب وواٌ٘ مٌظ وواٌ٘ عخ٦ق وو٘ و ووٕاصُ ; ٖ ع وواٖؽ عف ووشادٓ مك وواسً ا٧خ وو٦اح ٖٔ ع وواومُٕ بالع ووذه
 ٙبٗوذ
ري فْٗ الـغريح ٖٔعطو فٗوْ الغو ٲٮ ىمو ٜالفقوريح ٖٔلخوز القوٕ ٲٮ
ٔالؼٕسٝح ٖشثي الكب ٮ
اللعٗ ح بن ِٕ

ازبظوذ الٕاثوذح الوز ٙمرا اػو ك ٜوٍوْ ىلوٕ تول سلٲي لوْ طواٟش ا٧ىلواٞح

ٔ البٍٗاُ ٖؼذٮٲ بعلْ بعلٰا.
فا ٤اخووا ٚعٔ ا٫خووا ٞعٔ ا٧خووٕٚ
لمىحافظ ٛىمٜ

مىووا وووَ عسٔ القووٗي اٌ٫ظوواٌٗ ٛال و عسطوواِا ا٫طووً٦

ٗاُ اال ىوح ِٔ٘ ال دبعن اال ىو ٔ٭ثٯ ٭ذٚع و ىاطكٛح ِٔ٘ قٗىو ٛمل

تٮٕ ٭ذٯ يف عٙٲ صب ىو;  ٥يف القذٖي ٔ ٥يف اسبوذٖثح ٔتعو " :عُ ٖعوٗؽ الٍواغ يف اال ىوو
و ح وواب٭ٲ ٭ح وطابطوو ح و ٍاؿ ووشَٖح ػبىعّ ووي ػ ووعٕس عبٍ ووا ٞا٧ط ووش ٚالٕاث ووذٚح الوو ٖٮحٳو وِّٮٲ
ع
بعلّا بعلٰاح ٖٔؼ ٲٮذ بعلّا عصس بعتٍح ؼبو ٲٮ
ك ووع ٱ ل ووْح ٔعٌ ووْ قمٗ وون بٍفظ ووْ

و ٲٱن وٍّوا عُ قو ٲ٭ٕ س ٚعخٗوْ قو ٲ٭ٕ و ٚلوْح ٔعُ كوعفسْ

ووثريٱ ب خٕاٌ ووْ"()1ح ٔق ووذ وث وون ال و و خ٘ بو و ا ّ ووا شَٖ

ٔاٌ٧ـ وواس ِ ووزا الطاب ووا ا٧خ٦ق وو٘ اٌ٫ظ وواٌ٘ الفشٖ ووذ ال ووزٖ ٙع ووذ ع ٕر ٰو وا ؼب ووز ٝب ووْح
ٔوظمكعا ٖظري ىمْٗ الشاغبُٕ يف العٗؽ الكشٖي ٔالظعاد ٚا ظو ىش ٚا ى وذ ٚيف إفواا ا٧سض
ٔسثاب ّا مد عُ تقًٕ الظاىٛح ثٗث ٖظ مّي وَ ِزا ا٫خا ٞالشاق٘ الز ٙثـون ىموٖ ٜوذ
القاٟذ الشباٌ٘ ٔالٍيب ا٧و٘ ضبىذ ؿم ٜا ىمْٗ ٔطميح

ون وعواٌ٘ اشبوري نوزٓ ا٧ووٛ

وَ ا٥ل حاً ٔال عأُح ٔالثبا عواً ا٧صوا ٔالثق ٛبا ح ٔالـء ٔالكشً ٔاٖ٫ثواس ٔغريِوا
وَ ا عواٌ٘ الظواوٗ ٛالظواوق ٛالٍبٗموٛح ٔمُ ع ٙعوو ٥ ٛاكوَ عُ ٖكوُٕ نوا طوٗادٔ ٚوٍعو ٛم٥
ب حكٗي الؼشٖع ٛا طّشٚح ٔلَ ٖكُٕ ل٨و ٛىض ٚم ٥با٥ى ضاص موٍّج ا الوز ٙاستلوآ ا
لعبادٓح ٔلَ تقًٕ ل٨و ٛقاٟىو ٛم ٥بالٕثوذٔ ٚاٟ٥و ٦عح ٌٔبوز الفشقؤ ٛا٥خو ٦ع ِٔوزا ووا
اُ ىمْٗ عؿحاب سطٕه ا ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي وَ ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس .

(ٔ ) انظر مالمح اجملتمع ادلسلم الذي ننشده للدكتور يوسف القرضاوي ،مكتبة وىبة مصر  :ص .ٖٔٛ
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أسباب اختيار البحث :
مُ وَ ا٧طباب ال دفع

لمبحث يف ِزا ا ٕكٕ وا ٖم٘ :

 )1عُ ا٧خووٕ ٚا٫ااٌٗوؤ ٛالٕثووذ ٚا٫طوو٦وِٗ ٛوو٘ القاىووذ ٚالعظىوو ٜب و ع ٍوواغ البؼووش
ٔػعٕبّي ٔقباٟمّي مرا ظكٕا بؼشٖع ٛا طبحاٌْ.
 )2وا اٗض ا٫ط ً٦ىَ غريٓح تمك الوشٔابا اسبىٗىؤ ٛالٕػواٟج ا ٍٗو ٛالو توشبا بو
ا ظمى تٗعٰا .
 )3دبظووٗذ وعوواٌ٘ ا٧خووٕ ٚا٫طوو٦وٗٔ ٛالٕثووذ ٚا٫ااٌٗوو ٛدبظووذ يف ىّووذ الووٍيب ىمٗووْ
عفلن الـٔ ٚ٦عص و ٜال ظومٗي ىٍوذوا إخو ٜبو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواس يف ػو  ٜا٧ووٕس
ث  ٜيف ا رياث ي ٌظي ال ٕاسث ( )2فٗىا بعذ ٔبقٗت ا٧خٕ ٚا٫ط٦وٗ ٛيف طواٟش عووٕس
ا ظمى .
 )4ثوواه ا ظوومى الٗووًٕ ٔوووا ِووي ىمٗووْ وووَ الفشقوؤ ٛال ؼ و ت ٔال حووضب ا ىقووٕ ح ٔال و
كوواىت وووَ خ٦نووا ٔغابووت فّٗووا سابطوو ٛا٧خووٕ ٚا٫ااٌٗووٛح فكاٌووت الٍ ٗجوو ٛال ظووما
ٔالقّ ووش ٔالزل وو ٛلمىظ وومى بظ ووبِّ ت ووش ّي ف وواِٗي دٖ ووٍّي ٔو ووَ عىظىّ ووا الطاب ووا
ٔال خ٘ يف ا تعاد .
 )5دىٕ ٚا ظمى ٫ىادِ ٚزٓ الشابطو ٛا٫ااٌٗو ٛا ظو مّى ٛووَ ثٗوا ٚالـوحابٛح ٔخاؿوٛ
وا ثـن وَ اشبري ل٨و ٛا٫ط٦وٗ ٛوَ ال خ٘ ب ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس .

خطة البحث :
اػ ىن ِزا البحث ىم ٜوا ٖم٘ :
وقذوٛح ٔعسبع ٛوباثثح ٔخا ٛح ٔر ش ا ـادس ٔا شا و ; عوا ا قذو ٛفقذ ذبوذ ت فّٗوا
ىووَ اال ىووو ا٫طوو٦و٘ ٔوووا ٖ ىٗووض بووْ وووَ الطابووا ٔال و خ٘ الووزٖ ٙفووٕا عخووٕ ٚالٍظووِّح
ٔر ووش فٗووْ ا ٧ووٕرج الفشٖووذ وووَ ال و خ٘ ب و ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواسح ٔوووا ٌ و ج ىٍووْ وووَ
مثووشا ٖاٌعوو ٛخووذوت ا٫طوؤ ً٦ا ظوومى ح ٔؿوواس وثووا٥ع ؼب ووز ٝبووْح ووي ر ووش عطووباب
اخ ٗاس ٙلمىٕكٕ ح ٔت ٦رلك :

(ٕ) انظر التوارث يف اإلسالم مقال للشيخ علي بن ناشب شراحيلي يف موقع الفرائض .
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ا بحووث أ٧ه :اػ و ىن ىموو ٜتعشٖ و مـووطمحا البحووثح

ىفّووًٕ ا ٤اخوواٚح ٔال عشٖ و

با ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس ٔوشاثن ا ٤اخا. ٚ
ا بحث الثاٌ٘  :ا ٤اخا ٚب ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس يف كٕ ٞالقشإُ الكشٖي ٔالظٍ ٛالٍبٕٖ. ٛ
ا بحث الثالث  :الوذسٔغ ا ظو فادٔ ٚا ظ خمـو ٛووَ ا ٤اخوا ٚبو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواس يف
الٕاقو ا٫ط٦و٘ .
اشبا  : ٛومخف ِ٧ي ٌ اٟج البحث.
ا ـادس ٔا شا و .

املبحث األول  :التعريف مبصطلحات البحث
ٖٔؼ ووىن وفّ ووًٕ ا ٤اخ ووا ٚيف المغ وؤ ٛا٥ؿ ووط٦ملح ٔال عشٖو و با ّ ووا شَٖ ٔاٌ٧ـ وواس ووي
وشاثن ا٧خٕ:ٚ
 )1ا ـ ووطمح أ٧ه  :وفّ ووًٕ ا٧خ ووٕ ٚيف المغ وو : ٛا٫خ ووا ٞيف الٍظ ووِّ  :وع ووشٔع ِٔ ووٕ و ووَ
تعك ٔمٖآ ؿمِّ عٔ بطَ ٔ .تو ا٧خ مخٕٔ ٚمخٕاُح ٔقاه بعوت الٍحوٕٖ  :مسو٘
ا٧خ عخٰووا  ُ٧قـ ووذٓح قـ ووذ عخٗ ووْح ٔعؿ وومْ و ووَ ٔخ وو ٜع ٙقـ ووذ فقمب ووت ال ووٕأ ِى ووضٚح
ٔال و خ٘  :اربووار ا٫خوٕاُ ٔ .قوواه ابوَ ازبووٕص : ٙا٧خ :اطوي ٖووشاد بوْ ا ظووأٔ ٙا عوواده .
ٔالظاِش يف ال عاسع  :عٌْ ٖقاه يف الٍظِّ ي ٖظ عاس يف وٕاكو توذه ىمّٗوا القشٍٖو. ٛ
فا٫خووأ ٞا ٤اخووأ ٚال و خ٘ ٔا٧خووٕ ٚمعٍوؤ ٜاثووذ يف قووٕاوٗع المغوو ٛالعشبٗوو ٛفّوو٘
تطمق ىم ٜقشاب ٛا٧خ

ىا تطمق ىم ٜاربار ا٫خٕاُ وَ غري ا٧قشبا.ٞ

ٔيف ا٥ؿووط٦مل  :وؼوواس  ٛػووخف ٩خووش يف الووٕ٥د ٚوووَ الطووشف عٔ وووَ عثووذِىا عٔ وووَ
الشكوا ح ٖٔظو عاس لكوون وؼواسا لغوريٓ يف القبٗموو ٛعٔ يف الوذَٖ عٔ يف الـوٍع ٛعٔ يف ا عاومووٛ
عٔ يف ا ٕد ٚعٔ يف غري رلك (.)3
ٔوفًّٕ ا٧خٕ : ٚمعٍآ العاً وفًّٕ قذ تعشض لكثري وَ الؼوذ ٔازبوزب بو العمىوا ٞيف
واِٗ ْ ٔيف تفشٖعاتْح مر عٌْ ٖ ـن اتـا٥ع وباػشٰا بعقٗذ " ٚالٕٔ ٞ٥الءأ" ٞالو ٖوشفت

(ٖ) انظر لسان العرب البن منظور ٗٔ ،ٕٜٔ/دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  ٔٗٔٗ -ىـ .
مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

211

العدد الثالث المجلد ( )8يىنيى 1024م

الدروس المستفادة من المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

د .احمد رزق رزق الصرمي

ووثري وووَ الٍوواغ م وو٦ا صبووشد لفووا ا٧خووٕ ٚاٌ٫ظوواٌٗ ٛىموو ٜغووري ا ظوومى ح ٔا لووون يف
ِزا ا فًّٕ ػبذ عُ ا٧خٕ ٚتٍقظي يف صبىمّا مد عسبع ٛعقظاً:
القظي أ٧ه :ا٧خٕ ٚاٌ٫ظاٌٗ :ٛفال عاسع ب تٗو الٍاغ عطاغ دىا ملْٗ {يَبؤَيُّهَب اىنَّبضُ
إَِّّب خَيَقْنَبمٌُْ ٍِِْ ذَمَسٍ وَؤُّْثَى وَجَعَيْنَبمٌُْ شُعُىثًب وَقَجَبئِوَ ىِزَعَبزَفُىا إَُِّ ؤَمْسٍََنٌُْ عِنْدَ اهللِ ؤَرْقَبمٌُْ إَُِّ اهللَ عَيِيٌٌ
خَجِريٌ} (.)4
القظي الثاٌ٘ :ا٧خٕ ٚالعؼواٟشِٖٔ :ٛو٘ عخوٕ ٚالٍظوِّ ِٔوزٓ ا شتبو ٛوٕ وٕد ٚيف ٔاقوو

ون

ا٧صواُ مل ٖظ طو عُ ٍٖفّٗا ىَ عثذ .
القظووي الثالووث :ا٧خووٕ ٚا٫طوو٦وِٗٔ :ٛوو٘ ىقووذ ٍٖووضه وٍضلوو ٛالقشابووٛح فو را اٌعقووذ ع

ووذ

اسبق ٔٔ ِّ الٕفا ٞمٕ ِّ العقذ .
القظووي الشابووو :ا٧خووٕ ٚا٫ااٌٗوؤِ: ٛوو٘ سابطووٌ ٛفظووٗ ٛتووٕسث الؼووعٕس العىٗووق بالعا فووٛ
ٔا،بٔ ٛا٥ثطاًح وو

ن وَ تشبطك ٔمٖآ عٔاؿش العقٗذ ٚا٫ط٦وٗٔ ٛس واٟض ا٫اواُ

ٔال قٕ. ٝ
فشباط ا٧خٕٖ ٚقًٕ ىم ٜوٍّج ا ح ٖٔشتكض ىم ٜا٥ى ـاً حببن ا ح فّو٘ سبواط ماواٌ٘ح
مر  ٥عخٕ ٚبذُٔ سباط مااٌ٘ عٔ تقٕ.)5(ٝ
 )2ا ـطمح الثاٌ٘ :ا ّوا شُٔ ٔاٌ٧ـواس :ا ّوا شُٔ ٔاٌ٧ـواسح ِوي عٔل٠وك الٍفوش الكوشاً
ال ووزَٖ ىاػ ووٕا ثٗ وواٚ

شاو وؤ ٛمب ووأ ٞتٍضل ووت إٖ ووا ا تع وواد يف و ووذثّي ٔالؼ ووّادٚ

بفلمّي ٔال ـشٖح بشكٕاُ ا العظٗي ىٍّيح ِوي ووَ ٌـوش ٌويب ا٫طو ً٦سطوٕه ا
ؿوم ٜا ىمٗوْ ٔطوميح ِٔوي ووَ ِجوشٔا الوذٖاس ٔفواسقٕا اِ٧ون ٔا عواسع ٔا٧ؿووحاب يف
طبٗن دَٖ ا ىض ٔ ن ٔتـذٖق عا بشطوٕلْ ؿوم ٜا ىمٗوْ ٔطوميح ِوي ووَ إخو ٜبٗوٍّي
سطوٕه ا ؿوم ٜا ىمٗووْ ٔطومي مخوواٞ

وذ مثوواسٓ يف عىىواا القمووٕب ٔتغىوش عِمووْ سٔمل

البووزه ٔال لووحٗ ٛيف عمسوو ٜوعاٌّٗوواح قىووي بوواىٕا

وون ػوو٘ ٞوووَ و ووو الووذٌٗا ٔساثووٛ

(ٗ) سورة احلجرات اآلية . ٖٔ :
(٘) " كلمات يف األخوة " حبث للدكتور بدر عبد احلميد مهيسة ،على موقع صيد الفوائد www.saaid.net .
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الذٌٗا ٔعٌع الذٌٗاح ٔو٦ر الذٌٗاح ٔعخزٔا وقابن رلك سك٘ ا تعاد ٔضببو ٛسطوٕه
ا ؿم ٜا ىمْٗ ٔطميح ٔسعٔا عٌّي سحبٕا ٔفاصٔا ٔغٍىٕا ٔاط فادٔا.
وؼو ق وووَ انجووشٔ ٚوعٍاِوا ا ٌ٥قوواه وووَ وٕقووو مد وٕقوووح ٔتووشا أ٧ه
ٖ٫ثوواس الثوواٌ٘ح ٔانجووش ٚكووذ الٕؿوونح ٔوعٍاِووا :ا ٌ٥قوواه وووَ داس الكفووش مد داس ا٫طوو. ً٦
ٔا ّا شُٔ ِ :ي الزَٖ ِا شٔا ووو الوٍيب ؿوم ٜا ىمٗوْ ٔطومي مد ا ذٍٖوٛح ِٔوي ووا ىوذا
اٌ٧ـ وواسح ٔو ووَ عط وومي ٖ ووًٕ الفو و ح  ٔٔ .ووْ تظ ووىٗ ّي ب ووزلك ٌّ٧ :ووي ِج ووشٔا عٔ وواٌّيح
ٔفاسقِٕاح مباع ا ىٍذ ا ( . )6فا ّوا ش اطوي لكون ووَ ِوا ش ووَ عسكوْ الو

واُ ٖقوٗي

بّا ٔسبق عٔ ٔفذ ىم ٜالٍيب ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي.
اطيٮ اٌ٧ـاس اطيٱ مط٦وٌّ٘ مل ٖكَ قبن رلكح مٌٵىا عِنٮ ا ذٍٖوٛٳ عغموبٮّي ووَ
قبٗم و ٭  :قبٗم وٛٳ ا٧سٔٯغ ٔقبٗم وٛٳ اشبس وضٯس٭جح فكووإٌا ٮٖظ٭ وىٵٕٯُ٭ ا٧س ٯٔطٳ وٗ .٭ ٔاشبسووضٯس٭ ٳٗ ٔٔ .. .ووْ
تظىٗ ّي بّزٓ ا٥طي :عٌّي ٌاؿشٔا سطٕه ا ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي ٔوَ وعْح قاه غوُٗ٦
بَ شٖش :قمت ٌ٧ع  :عسعٖت اطي اٌ٧ـواس

ٍو ي تظوىُٕ بوْح عً مسوا ي ا

قواه  :بون

مساٌا ا ) (.)7
فّزا ٔطاً ػشع وَ سفٗو الذس ا طبحاٌْ لريفو بْ ر شِي مد ًٖٕ الذَٖح ٔطاً ٥
تذاٌْٗ عٔمس ٛالذٌٗا ا٧سكٗٛ

مّا; ٌّ٧ا ٔعؿحابّا صاٟمُٕ.

 )3ا ـووطمح الثالووث :وشاثوون ا ٤اخووا :ٚوووش ا ٤اخووا ٚب و عؿووحاب سطووٕه ا ؿووم ٜا
ىمْٗ ٔطمي مشاثنح ِ٘ :
ر ووش ابووَ ِؼوواً( )8عُ سطووٕه ا ؿووم ٜا ىمٗووْ ٔطوومي إخوو ٜب و ا ّووا شَٖ عٌفظووّي
قا٦ٟع " :ت خٕا يف ا

عخوَٕٖ عخوَٕٖح وي عخوز بٗوذ ىمو٘ٲح فقواهِ :وزا عخو٘" .وي إخو ٜبو

( )ٙانظر  :فتح الباري البن حجر  ،ٕٔ/ٚوفتح القدير للشوكاين ٔ ٖٛ٘/وٕ.ٗٚٔ/
( )ٚانظر  :صحيح البخاري ،باب مناقب األنصار ٘ .ٖٓ /الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) الطبعة :األو،ىٕٕٔٗ ،ىـ .
( ) ٛانظر  :السرية النبوية باب من آخى النيب صلى هللا عليو وسلم ٘ ، ٘ٓ٘/لعبد ادللك بن ىشام بن أيوب احلمريي ادلعافري،
أبو حممد ،مجال الدين (ادلتوىف ٕٖٔ :ىـ) حتقيق :طو عبد الرءوف سعد الناشر :شركة الطباعة الفنية ادلتحدة  .قال البغوى ىف
شرح السنة :حديثو مرسل .وقال البخارى :مرسل .واخلرب أخرجو احلسن بن سفيان ،وأبو نعيم ىف ادلعرفة من حديثو ،كما ىف مجع
اجلوامع.ٕٖٔٙ/ٕ :
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اض ٚىىْ ٔوٕ ٓ٥صٖذ بَ ثاس ٛح ث  ٜمُ اض ٚعٔؿ ٜلضٖوذ ٖوًٕ عثوذ مُ ثوذث بوْ ثوادث
عفش ٔب وعار بَ بن.

ا ٕ ٖكُٕ القاٟي لْ بعذ وٕتْح ٔإخ ٜب

وَ العمىا ٞوَ ٍٖكش رلكح قاه اسبافا ابَ

ثري( :عوا و٤اخوا ٚالوٍيب ؿوم ٜا ىمٗوْ

ٔطوومي ٔىموو٘ح فو ُ وووَ العمىووا ٞوووَ ٍٖكووش رلووك ٔاٍووو وووَ ؿووح ْح ٔوظو ٍذٓ يف رلووك عُ
ِزٓ ا ٤اخوا ٚم وا ػوشىت  ٧ون استفواا بعلوّي ووَ بعوتح ٔلٗ ولل قموٕب بعلوّي ىموٜ
بعتح ف ٦وعٍ٤ ٜاخا ٚالٍيب ؿم ٜا ىمْٗ ٔطومي ٧ثوذ ووٍّيح ٔ ٥وّوا شّ ٙوا شٙح
ىا ر ش وَ و٤اخا ٚاضٔ ٚصٖذ بَ ثاس ٛح المّي م ٥عُ الٍيب ؿم ٜا ىمٗوْ ٔطومي مل
ػبعوون وـوومح ٛىم و ٲ٘ مد غووريٓح ف ٌووْ

وواُ هللووَ ٍٖفووق ىمٗووْ وووَ ؿووغشٓ يف ثٗووا ٚعبٗووْح

ٔ ووزلك عُ ٖكووُٕ اووض ٚال ووضً مـووا ،وووٕ ٓ٥صٖووذح ٔ ووزلك ر ووشٓ و٤اخووا ٚعفووش
ٔوعار فْٗ ٌظشح  ُ٧عفش

اُ وّا شاع باسببؼ.)ٛ

( )9

وواُ ا و خُٕ وووَ ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواس تظووع س و٦عح
ٔ

ظوؤ ٛعسبع و وووَ ا ّووا شَٖ

ظٔ ٛعسبع وَ اٌ٧ـاس(ٔ ; )10يف سٔاٖ 150 ٛوَ ا ّا شَٖ ٔ 150وَ اٌ٧ـاس.

فقذ إخ ٜالٍيب ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي ب :
 .1ىبذ الشاَ بَ ىٕع ٔطعذ بَ الشبٗو.
 .2طمىاُ الفاسط٘ ٔعب٘ الذسدا.ٞ
 .3عب٘ ىبٗذ ٚبَ ازبشامل ٔعب٘ مح ٛاٌ٧ـاس.ٙ
 .4عب٘ بكش ٔخاس  ٛبَ صٖذ اشبضس ٘.
 .5ىىش بَ اشبطاب ٔى باُ بَ والك.
ٔ .6الضبري ٔطمى ٛبَ ط٦و.ٛ
 .7ىثىاُ بَ ىفاُ ٔعٔغ بَ ابت.
( ) ٜانظر :البداية والنهاية ،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي (ادلتوىفٚٚٗ :ىـ) ٕ ،ٖٕ ٙ /حتقيق :مصطفى
عبد الواحد الناشر :دار ادلعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت – لبنان عام النشر ٖٜٔ٘ :ىـ  ٜٔٚٙ -م .
(ٓٔ ) انظر :إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة وادلتاع ألمحد بن علي بن عبد القادر ،أبو العباس احلسيين
العبيدي ،تقي الدين ادلقريزي (ادلتوىفٛٗ٘ :ىـ) ٔ ،ٜٙ/حتقيق :حممد عبد احلميد النميسي الناشر :دار الكتب العلمية –
بريوت الطبعة :األو،ى ٕٔٗٓ ،ىـ  ٜٜٜٔ -م
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عِّ.

 .9وـعِّ بَ ىىري ٔعب٘ عٖٕب.
 .10ىىاس بَ ٖاطش ٔثزٖف ٛبَ الٗىاُ.
 .11ب٦ه ٔعب٘ سٔؼب ٛىبذ ا بَ ىبذ الشاَ.
 .12عب٘ رس ٔا ٍزس بَ ىىش.
 .13ثا ِّ ٔىٕٖي بَ طاىذ.ٚ
ٔى ووَ عٌ ووع ب ووَ وال ووك سك وو٘ ا ىٍ ووْ ق وواه" :ث ووال ال ووٍيب – إخ وو – ٜبو و ا ّ ووا شَٖ
ٔاٌ٧ـوواس يف داسٌووا"(ٔ .)11ر ووش الووب٦رس ٙيف "اٌ٧ظوواب" عٌووْ مل ٖبوق وووَ ا ّووا شَٖ عثووذ م٥
إخ ٜبٍْٗ ٔب عٌـاسٔ . ٙقاه ابَ ازبٕصٔ$ :ٙقذ عثـوٗت تمو ٛووَ إخو ٜالوٍيب بٗوٍّيح
فكووإٌا واٟوؤ ٛطو ٔ ٛمثوواٌ س وو)12( #٦حٔقووذ تشتووِّ ىمووِ ٜووزٓ ا ٤اخووا ٚثقووٕا خاؿوو ٛبو
ا خ ح

ا ٕاطأ ٚال ٕاسث بٍّٗىا دُٔ رٔ ٙا٧سثاً.

بعووذ غووضٔ ٚبووذس ٔاطو غٍا ٞا ّووا شَٖ بالغٍوواٟي ٔعٌظووّي ٔعلفو ّي لووذاس انجووش ٚسد ال ووٕاسث
مد الشثي دُٔ ىقذ ا٧خٕ.ٚ
قاه ابَ القٗي ( :إخ ٜبٍّٗي ىم ٜا ٕاطاٚح ٖ ٕاس ُٕ بعذ ا ٕ دُٔ رٔ ٙا٧سثاً مد ث
ٔقع ٛبذسح فمىا عٌضه ا ىض ٔ ن{ :وَؤُوىُى األَزْحَبًِ ثَعْضُهٌُْ ؤَوْىَى ثِجَعْضٍ فِي مِزَبةِ اهللِ ٍَِِ املُؤٍِْنِنيَ
وَاملُهَبجِسِيَِ}()13ح سد ال ٕاسث مد الشثي دُٔ ىقذ ا٧خٕ .)14( )ٚقاه تعاد{ :إَََِّّب املُؤٍِْنُىَُ
إِخْىَحٌ} "(. )15

ِ
اَّلل تَـع َا،ى :ه ِ
وىم نَ ِ
صيبَـ ُه ْم) ٖ . ٜٙ /ومسند اإلمام أمحد،
ين َعاقَ َد ْ
اب قَـ ْوِل ه َ
(ٔٔ) انظر :صحيح البخاري بَ ُ
ت أ َْْيَانُ ُك ْم فَآتُ ُ ْ
(والذ َ
َ
باب مسند عبد هللا بن عباس ٘ ، ٛٔ /احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األو،ى ٕٔٗٔ ،ىـ  ٕٓٓٔ -م .
(ٕٔ) انظر  :إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة وادلتاعٔ ،ٜٙ/لتقي الدين ادلقريزي (ادلتوىفٛٗ٘ :ىـ) .
(ٖٔ) سورة األحزاب اآلية ٙ :
(ٗٔ ) انظر  :زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد ،فصل يف ادلؤاخاة بني ادلهاجرين واألنصار ٖ ،٘ٙ /الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت
 مكتبة ادلنار اإلسالمية ،الكويت الطبعة :السابعة والعشرون ٔٗٔ٘ ،ىـ ٜٜٔٗ/م .(٘ٔ) سورة احلجرات اآلية ٔٓ :
مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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ٔخشج البخاس ٙيف ؿحٗحْ ىَ ابَ ىبواغ يف قٕلوْ تعواد { :وَىِنُلو جَعَيْنَلب ٍَلىَاىِيَ}( :)16عٙ
ٔس وو{ ٛوَاىَّلرِيَِ عَقَ لدَدْ ؤَيََْلبُّنٌُْ فَللأرُىٌُِْ َّ ِلليجَهٌُْ} (:)17

وواُ ا ّووا شُٔ ووا قووذوٕا ا ذٍٖووٖ ٛووشث

ا ّا ش ٙاٌ٧ـاس ٙدُٔ رٔ ٙساْ ل٨خٕ ٚال إخ ٜالٍيب ؿم ٜا ىمٗوْ ٔطومي بٗوٍّيح
ٍّ ٭ع٭مٍْ٭ا و٭ٕ٭الٳ٘٭" ٌظختح ي قاه{ :وَاىَّلرِيَِ عَقَلدَدْ ؤَيََْلبُّنٌُْ فَلأرُىٌُِْ َّ ِليجَهٌُْ}
فمىا ٌضلتٔ" :٭لٳكُن
وووَ الٍـووشح ٔالشفووادٚح ٔالـووحبٛح ٔقووذ رِووِّ ا وورياثح ٖٕٔؿوو ٜلووْ) (ٔ .)18قوواه ابووَ القووٗي
وؼكك عا يف و٤اخاتْ ب ا ّا شَٖ يف ا ذٍٖؤ( :ٛقوذ قٗون مٌوْ إخو ٜبو ا ّوا شَٖ بعلوّي
وووو بعووت و٤اخووا ٚاٌٗووٛح ٔاربووز فّٗووا ىمٗ وعا لٍفظووْح ٔالثابووت أ٧هح ٔا ّووا شُٔ

ووإٌا

وظ غٍ بلخٕ ٚا٫طً٦ح ٔعخٕ ٚالذاسح ٔقشاب ٛالٍظِّ ىَ ىقذ و٤اخاٚح خبو٦ع ا ّوا شَٖ
وو اٌ٧ـاس.
ٔلٕ إخ ٜبو ا ّوا شَٖ

واُ عثوق الٍواغ بلخٕتوْ عثوِّ اشبموق ملٗوْح ٔسفٗقوْ يف انجوشٚح

ٔعٌٗظْ يف الغاسح ٔعفلن الـحابٔ ٛع وشوّي ىمٗوْ عبوٕ بكوش سكو٘ ا ىٍوْح ٔقوذ قواه" :لوٕ
ٍ ووت و خ ووزاع و ووَ عِ وون ا٧سض خم ووٗ٦ع ٥رب ووز عب ووا بك ووش خم ووٗ٦عح ٔلك ووَ عخ ووٕ ٚا٫ط ووً٦
عفلن"()19ح ٔيف لفا ٔ" :لكَ عخ٘ ٔؿاثيب" (.)20

()ٔٙ
()ٔٚ
()ٔٛ
()ٜٔ
(ٕٓ)

سورة النساء اآلية ٖٖ:
سورة النساء اآلية ٖٖ :
ِ
اَّلل تَـع َا،ى  :ه ِ
وىم نَ ِ
صيبَـ ُه ْم) .
ين َعاقَ َد ْ
اب قَـ ْوِل ه َ
انظر صحيح البخاري  ،ٖٔ٘ /ٛبَ ُ
ت أ َْْيَانُ ُك ْم فَآتُ ُ ْ
(والذ َ
َ
أخرجو مسلم يف صحيحو ٗ ،ٔٛ٘٘ /باب من فضائل أيب بكر.
انظر زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد ٖ ،٘ٛ/فصل يف معاىدتو صلى هللا عليو وسلم.
مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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املبحث الثاني  :فضائل املهاجرين واألنصار يف ضوء القرآن والسنة
لٕ مل ٮٖؼٳش القشإُ الكشٖي مد قـ ٛا ٤اخا ٚالو

وت بو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواسح ٔلوٕ مل

توول ٳ الٍـووٕق الٍبٕٖوو ٛالـووحٗحٔ ٛالؼووٕاِذ ال اسؽبٗوو ٛا ٕ ٲقوو ٛل  ٤ووذ ِووزٓ اسباد ووٛح
لقمٍووا :مٌّووا قـ وٛو وووَ ٌظووج اشبٗوواه; ٔرلووك  ُ٧وؼوواِذِا ٔعثووذا ّا فاقووت

وون تـ وٕٮٲسح

ٔاٌ قمووت بعووامل ا ثوواه ٔالٍظشٖووا مد عسض الٕاقووو ٔال طبٗووقح ٔيف نمٳٲّووا ق وذ٭ٲً الـووحابٛ
الكووثري وووَ ؿووٕس ال فوواٌ٘ ٔال لووحٗ ٛىموو ٜعبوٍٕ مل ؼبووذث يف توواسٖي ع ٭وٲوٛٴ وووَ ا٧وووي; هللووا
ػبعمٍا حبا  ٛمد عُ ٌق عواً ِزا اسبذثح ٌ لون دسٔطْح ٌٔظ مّي ىٳءٓ.
لقووذ وكووث سطووٕه ا ؿووم ٜا ىمٗووْ ٔطوومي بعووذ بعث ووْ مكوو ٦ ٛوو ٛىؼووش ىاوٰ وا ٖٕ ووْ
الٍوواغ مد ىبوواد ٚا ح ٔلكووَ ا ؼووش

ٔقفووٕا يف ٔ ووْ ِووزٓ الووذىٕ ٚا باس وؤ ٛوووا تش ووٕا

وَ ٔطٗم ٛلمقلا ٞىمّٗوا مٔ ٥اتبعِٕواح طوخشٖٔ ٛغىوضٰا ٔمٖوزأ ٞاكوطّادا لوْ ٔ٧ؿوحابْ
سكٕاُ ا ىمّٗي.
ٔؿء

اٟف ٛا ٤وٍ

ٔكحت ٔ ب ت ىمِ ٜزا الذَٖ ثٍٗىا اق ٍعٕا بلُ ازبٍٛ

ضا ٞالـابشَٖ ٔىٍذو ا إوٍٕا مااٌا خالطت بؼاػ ْ قمٕبّي .مُ ا ّا شَٖ وَ عؿحاب
سطٕه ا

ىمْٗ ٔطمي وقذوُٕ يف

ؿم ٜا

اب ا

تعاد ىم ٜاٌ٧ـاس يف تٗو

اٖ٩ا الٕاسد ٚيف ر شِي; فّي تش ٕا الذٖاس ٔا٧وٕاه ٌـش ٚلذَٖ ا

تعاد ٔفشاسٰا

بذٍّٖيح فجىعٕا ؿف ٛالٍـشٔ ٚانجشٚح سك٘ ا ىٍّيح ٔا تعاد ع ٍ ٜىمّٗي بزلك
يف قٕلْ طبحاٌْ{ :املُهَبجِسِيَِ اىَّرِيَِ ؤُخْسِجُىا ٍِِْ دِيبزٌِِِْ وَؤٍَْىَاىِهٌِْ يَجْزَغُىَُ فَضْالً ٍَِِ اهللِ وَزِضْىَاًّب
ويَنْ ُسُوَُ اهللَ}

()21

 -ع بت ني ؿف ٛالٍـش{ -ىِيْفُقَسَاءِ املُهَبجِسِيَِ اىَّرِيَِ ؤُخْسِجُىا ٍِِْ دِيبزٌِِِْ

وَؤٍَْىَاىِهٌِْ يَجْزَغُىَُ فَضْالً ٍَِِ اهللِ وَزِضْىَاًّب ويَنْ ُسُوَُ اهللَ وَزَسُىىَهُ ؤُوىَئِلَ ٌُُِ اى َّبدِقُىَُ}()22ح فل ٍ ٜىمّٗي
بطمِّ فلن ا

ٔسكٕاٌْح ٔع ٍ ٜىمّٗي بٍـش ٚدٍّٖيح ٍٖٔـشُٔ ا

ٔسطٕلْح ٔع ٍٜ

ىمّٗي بالـذا عُٔلس٠ٳكس ِٮيٮ الـٵا ٳدقُُٕ٭  .فا ّا شُٔ ِي الزَٖ ِا شٔا مد الٍيب ؿمٜ

(ٕٔ) سورة احلشر اآلية .ٛ :
(ٕٕ) سورة احلشر اآلية .ٛ :
مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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ىمْٗ ٔطمي يف ا ذٍٖٛح أٞا وَ ػ  ٜا٧قطاس وَ وكٔ ٛوَ غريِاح فا ىو عِن

ا ذٍٖ ٛعِن البمذ ِٔي اٌ٧ـاس ٔاللٕٗع الٕافذُٔ ا ّا شُٔح ٔقذ

اٌ ٞـٕق

ثري ٚيف فلن ا ّا شَٖح وٍّا :
 -1قاه ا تعوادِ{ :ىْفُقَلسَاءِ اىَُْهَلبجِسِيَِ اىَّلرِيَِ ؤُخْسِجُلىا ٍِلِْ دِيَلبزٌِِِْ وَؤٍَْلىَاىِهٌِْ يَجْزَغُلىَُ فَضْلالً ٍِلَِ اىيَّلهِ
وَزِضْىَاًّب ويَنْ ُسُوَُ اىيَّهَ وَزَسُىىَهُ ؤُوىَئِلَ ٌُُِ اى َّبدِقُىَُ}(.)23
ٔ -2قاه ا تعاد{ :وَاىَّرِيَِ آٍَنُىا وََِبجَسُوا وَجَبَِدُوا فِي سَلجِيوِ اىيَّلهِ وَاىَّلرِيَِ آوَوْا وَّ َلسُوا ؤُوىَئِللَ
ٌُُِ اىَُْؤٍِْنُىَُ حَقًّب ىَهٌُْ ٍَغْفِسَحٌ وَزِشْقٌ مَسِيٌٌ}(. )24
لقووذ سطووي ا ّووا شُٔ سكوو٘ ا ىووٍّي وعٍوو ٜاسبٗوواٚ

تعووادح ٔوٍّووا وعووامل الٍـووشٚ

أ٧د لمذَٖ يف ثٗا ٚا٧وو : ٛبثبواتّي ىمو ٜا٫طوً٦ح ٔالوذىٕ ٚملٗوْ يف عؿوعِّ وشثمو ٛووَ
وشاث وون ال ووذىٕ ٚن ووزا ال ووذَٖح ب وون ٔك ووحٕا با ِ٧وون ٔالعؼ ووريٚح ٔا وواه ٔا ظ ووكَح ٔتش ووٕا
ا ٔ٧وواُح ِٔووا شٔا مد ا ٔسطووٕلْح فكوواُ مطوو ً٦اٌ٧ـوواس سكوو٘ ا ىووٍّي مثووش ٚوووَ مثوواس
ٌـشتّي .
فاسبووذٖث ىووَ ا ّووا شَٖ ثووذٖث ىووزبح فقووذ قووذً ا ر ووشِي يف

ابووْ بٗاٌواع لفلوومّي

ٔىمٕ وٍضل ّي ىم ٜوَ طٕاِيح قاه تعاد{ :وَاىسَّبثِقُىَُ األَوَّىُىَُ ٍِلَِ اىَُْهَلبجِسِيَِ وَاألَّ َلبزِ وَاىَّلرِيَِ
ارَّجَعُىٌُِ ثِئِحْسَبٍُ زَّضِيَ اىيّهُ عَنْهٌُْ وَزَضُىاْ عَنْهُ وَؤَعَلدَّ ىَهُلٌْ جَنَّلبدٍ رَِْلسِح رَهْزَهَلب األَّْهَلبزُ خَبىِلدِيَِ فِيهَلب ؤَثَلداً
ذَىِلَ اىْفَىْشُ اىْعَظِليٌُ} ()25ح ٔووذثّي ا تعواد بقٕلوْ{ :إَُِّ اىَّلرِيَِ آٍَنُلىاْ وَاىَّلرِيَِ َِلبجَسُواْ وَجَبَِلدُواْ
فِي سَجِيوِ اىيّهِ ؤُوْىَلئِلَ يَسْجُىَُ زَحََْذَ اىيّلهِ وَاىيّلهُ فَفُلىزٌ زَّحِليٌٌ}()26ح ٔبو سطوٕه ا ؿوم ٜا ىمٗوْ
ٔطمي فلومّيح فعوَ ىبوذ ا بوَ ىىوشٔ بوَ العواق سكو٘ ا ىٍّىوا قواه  :مسعوت سطوٕه
ا ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي ٖقٕه  ( :مُ فقشا ٞا ّا شَٖ ٖظبقُٕ ا٧غٍٗواٖ ٞوًٕ القٗاوو ٛمد

(ٖٕ)
(ٕٗ)
(ٕ٘)
()ٕٙ

سورة احلشر اآلية . ٛ :
سورة األنفال اآلية .ٚٗ :
سورة التوبة اآلية .ٔٓٓ :
سورة البقرة اآلية .ٕٔٛ :
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ازبٍوو ٛب وولسبع خشٖف ووا) ()27ح ٔعخ ووء ؿ ووم ٜا ىمٗووْ ٔط وومي ب وولُ ا ّ ووا شَٖ ف وواصٔا بفل وون
انجشٔ ٚنفشٔا با ٧ش العظٗيح فعَ صباػو سكو٘ ا ىٍوْ قواه  :عتٗوت الوٍيب ؿوم ٜا
ىمٗووْ ٔطوومي بوولخ٘ بعووذ الفو ح قمووت ٖ :ووا سطووٕه ا

 ٠ووك بوولخ٘ ل باٖعووْ ىموو ٜانجووش. ٚ

قاه ( :رِِّ عِن انجش ٚما فّٗا) ()28ح فشك٘ ا ىٍّي ٔعسكواِيح فوانجش ٚوعٍو ٜىىٗوق
ا ٧ش يف ٌفع ا ٤وَ بذٰٞا بّجش وا ٌّ ٜا ىٍْح ٔوشٔسعا بّجش ٚالوٍفع الغشٖبو ٛب ااٌّوا
يف صوَ قن فٗوْ ا عو ح ٔ واِش فٗوْ البا ون بعذأتوْ لمحوقح ِجوش ٚالوٍفع مد ا تعوادح
تعظٗى عا لْح ٔس ا ٰ ٞيف سا ْح ٔخٕف عا ووَ ىقابوْح ف وٍعكع ِوزٓ انجوشٔ ٚاقعو عا ومىٕطو عا يف
اسبٗوا ٚلٍٗوواه ؿوواثبّا وٍضلوو ( ٛفطووٕب ٜلمغشبوا)29( ) ٞح فكووي وووَ وظوومي ٔوظوومىٖ ٛعٗؼوواُ
ب غري ا ظمى ِٔىا يف ىقٗوذتّىا ا٫طو٦وٖٗ ٥ ٛو غرياُ وّىوا تغوري وظواِش اسبٗواٚ
البؼشٖ . ٛفىا عىظىّا وَ ِجشِٔ ! ٚجش ٚالٍفع ل ّ ذ ٙبّوذ ٙا بعوٕث ساو ٛلمعوا
ىمْٗ الـٔ ٚ٦الظً٦ح ل ـبح هللوَ ٍٖواه ع وش

ظو هللوَ ٖعىون وثون ىىون الـوحابٛح

فعَ ى ب ٛبَ غضٔاُ سك٘ ا ىٍوْح قواه  :قواه سطوٕه ا ؿوم ٜا ىمٗوْ ٔطومي  ( :مُ ووَ
ٔساٟكي عٖاً الـءح لمى ىظك فَّٗ ٖٕو٠ز ما عٌو ي ىمْٗ ع وش

ظو ووٍكيح قوالٕاح ٖوا

ٌ وويب ا !! عٔ و ووٍّي ! ق وواهح بم وو ٜو ووٍكي) ()30ح ٔبّ ووزٓ انج ووشٚح تع ووٗؽ ال ووٍفع البؼ ووشٖٛ
وطىٔ ٍٛ٠و ٕاصٌ ٛيف اٌبّوا الشٔثو٘ ٔ اٌبّوا ازبظوذ{ :ٙاىَّلرِيَِ آٍَنُلىاْ وَرَمََْلئُِِّ قُيُلىثُهٌُ ثِلرِمْسِ
اىيّهِ ؤَالَ ثِرِمْسِ اىيّهِ رَمََْئُِِّ اىْقُيُىةُ}( )31ح ل ظومي ووَ ال عاطو ٛالو ٔقوو فّٗوا اٌ٫ظواُ يف ثلواسٚ
الًٕٗ ٔال س ض يف ِوذفّا ىمو ٜمو وا ازبظوذ فحظوِّح فلؿوبحت الوشٔمل فاسغو ٛتبحوث
و ل ُس ُم َي ل ْى ًَ ا ْى ِقيَب ٍَ ل ِخ
ه ُ
ضللنن ًب و َّ ْ
و ل ًخ َ
َ َعللِ ِذ ْم لسِح َف ل ِئ َُّ َى ل ُه ٍَعِي َ
ىووَ ساث ّووا فوو ٦دبووذِا { َو ٍَ ل ِْ َؤ ْع ل َس َ
ؤَعََْى}(.)32

( )ٕٚأخرجو مسلم يف صحيحو يف باب الزىد والرقائق ٗ. ٕٕٛ٘/
( )ٕٛأخرجو البخاري يف صحيحو ٘. ٕٔ٘/
( )ٕٜأخرجو اإلمام أمحد يف مسنده ،مسند عبد هللا بن عمرو ٔٔ ،ٕٖٔ /وصححو األلباين يف صحيح اجلامع ٕ.ٕٚٛ /
ادلَرَوِزي يف السنة ٔ ،ٔٗ /حتقيق :سامل أمحد السلفي ،الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت
(ٖٓ) أخرجو أبو عبد هللا ْ
الطبعة :األو،ى ،ٔٗٓٛ ،والطرباين يف ادلعجم الكبري  ،ٔٔٚ/ٔٚوابن حبان يف صحيحو ٕ ،ٜٔٓ /باب ذكر إعطاء هللا
عز وجل للعامل ،وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة ٔ.ٜٕٛ /
(ٖٔ) سورة الرعد اآلية .ٕٛ :
(ٕٖ) سورة طو اآلية .ٕٔٗ :
مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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فواس قوشٖؽ لموٍيب ؿوم ٜا ىمٗوْ ٔطومي ٔا ظومى وعوْح قواً سطوٕه ا

ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي ٖعشض ٌفظْ ىم ٜالقباٟن ح ٖٔذىٕ اسبجٗج يف
ؿٍو ا لشطٕلْ ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي عُ أ٧غ ٔاشبضسج

ن ىاًح فكواُ هللوا

وإٌا ٖظوىعُٕ ووَ ثمفواّٟي

ّٖٕد ا ذٍٖ ٛعُ ٌبٗ عا ٖبعث يف ِوزا الضوواُح فٍ بعوْ ٌٔقو مكي وعوْ ق ون ىوادح فحواصٔا الظوبق
با٫ااُ ٔال لحٗ ٛيف طبٗن ا تعاد .
ٔقذ او ذمل ا
الٍعٗي .قاه ا

اٌ٧ـاس يف

ابْ العضٖضح ٔسفو ػلٌّيح ٔص اِي ٔعىذ ني ٍا

تعاد{ :وَاىسَّبثِقُىَُ األَوَّىُىَُ ٍَِِ املُهَبجِسِيَِ وَاألَّْ َبزِ وَاىَّرِيَِ ارَّجَعُىٌُِْ ثِئِحْسَبٍُ زَضِيَ

اهللُ عَنْهٌُْ وَزَضُىا عَنْهُ وَؤَعَدَّ ىَهٌُْ جَنَّبدٍ رَِْسِ ح رَهْزَهَب األَّْهَبزُ خَبىِدِيَِ فِيهَب ؤَثَدًا ذَىِلَ اىفَىْشُ اىعَظِيٌُ}
ٔقاه ا تعاد {:وَاىَّرِيَِ آَوَوْا وَّ َسُوا ؤُوىَئِلَ ثَعْضُهٌُْ ؤَوْىِيَبءُ ثَعْضٍ}( .)34لقذ وذمل ا

()33

اٌ٧ـاس

ٔع ٍ ٜىمّٗي بقشإُ ٖ م ٜبظبِّ مٖثاسِي ٫خٕاٌّي ا ّا شَٖح مد ًٖٕ القٗاوٛح ٔقاه ا
تعاد { :وَاىَّرِيَِ رَجَىَّءُوا اىدَّازَ وَاإلِميَبَُ ٍِِْ قَجْيِهٌِْ يُهِجُّىَُ ٍَِْ َِبجَسَ إِىَيْهٌِْ وَال يَِِدُوَُ فِي ُُدُوزٌِِِْ
حَبجَخً ٍََِّب ؤُورُىا وَيُؤْثِسُوَُ عَيَى ؤَّْفُسِهٌِْ وىَىْ مَبَُ ثِهٌِْ خَ َبَُخٌ وٍََِْ يُىقَ شُحَّ َّفْسِهِ فَإُوىَئِلَ ٌُُِ
املُفْيِهُىَُ}()35ح قٕلْ تعاد{:وَاىَّرِيَِ آَوَوْا وَّ َسُوا} ع ٙإٔٔا سطٕه ا ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي
ٔا ّا شَٖ وعْح ٔ عمٕا ني ولٖٔ ٝلٔٔا ملْٗح مر عخش ّي قٕوّي وَ وٍاصنيح ٌٔـشِٔي
ىم ٜعىذاّٟي ٔعىذا ٞا
ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس عثق

وَ ا ؼش

بالق اه وعّي{.ؤُوىَئِلَ ثَعْضُهٌُْ ؤَوْىِيَبءُ ثَعْضٍ} عٙ

ن وٍّي با٩خش وَ

ن عثذ .

فوول ٙفلوون ٖووٕاص ٙفلوون اٌ٧ـوواسح عٌ ٙـووش وثوون ٌـووشِيح فّووي اووا ٚالووذَٖ ثقوواح ِٔووي
الزَٖ إا بٗل ٛا٫ط ً٦يف وّذٓ  .ف ٦غشٔ بلُ ٖعذ ا ني ازبٍ. ٛ
ٔقووذ ووا ٞىووَ عبوو٘ ِشٖووش ٚسكوو٘ ا ىٍووْ عٌووْ قوواه :قوواه سطووٕه ا  -ؿووم ٜا ىمٗووْ
ٔط وومي $ : -لسووٕٯ ٥انٳجٯو و ٭ش ُٚلسكٍُٯووتٮ اوٯووش٭ٞاع وٳو وَ٭ اٌْ٧ـ٭ وواسح ٔ٭لسووٕٯ ط٭و ومسكس الٍٵ وواغٮ ٔ٭ادٳٖو واع ٭ٔط٭و ومسكستٳ
(ٖٖ) سورة التوبة اآلية .ٔٓٓ :
(ٖٗ) سورة األنفال اآلية .ٕٚ :
(ٖ٘) سورة احلشر اآلية .ٜ :
مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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ا٧سٌٯـ٭اسٮ ٔ٭ادٳٖاع عسٔٯ ػٳوعٯباع سلظ٭ومسكْتٮ ٔ٭ادٳ ٙا٧سٌٯـ٭واس عسٔٯ ػٳو ٯعِّ٭ ا٧سٌٯـ٭واسٔ .)36(#ىوَ عٌوع بوَ والوك
سكوو٘ ا ىٍووْ ىووَ الووٍيب ؿووم ٜا ىمٗووْ ٔطوومي قوواه$ :إٖوو ٛا٫اوواُ ثووِّ اٌ٧ـوواسح ٔإٖووٛ
الٍفاا بغت اٌ٧ـاسٔ .)37(#ىَ غوٗ ُ٦بوَ شٖوش قواه $ :قموت ٌ٧وع :عسعٖوت اطوي اٌ٧ـواس
ٍ ي تظىُٕ بْح عً مسا ي ا

قاه :بون مساٌوا ا .

ٍوا ٌوذخن ىمو ٜعٌوع فٗحوذ ٍا

مٍاقِّ اٌ٧ـاس ٔوؼاِذِيح ٖٔقبن ىم٘ عٔ ىم ٜس ن ووَ ا٧صد فٗقوٕه :فعون قٕووك ٖوًٕ
زا ٔ زا

زا ٔ زا .)38(#

ٔىووَ ِؼوواً بووَ صٖووذ قوواه :مسعووت عٌووع بووَ والووك سكوو٘ ا ىٍووْ قوواه $ :ووا ٞاوووشع ٚوووَ
اٌ٧ـاس مد سطٕه ا ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي ٔوعّا ؿيب ناح فكمىّا سطوٕه ا ؿوم ٜا
ىمْٗ ٔطمي فقاهٔ :الزٌ ٙفظ٘ بٗذٓح مٌكي عثِّ الٍاغ مل٘٭ .#وشت (.)39
ٔىَ عب٘ ال ٗامل ىَ عٌع قاه :ا

اُ ًٖٕ ف ح وك ٛقظي سطٕه ا ؿم ٜا ىمٗوْ ٔطومي

غٍوواٟي ب و قووشٖؽح فغلووبت اٌ٧ـوواس .قوواه الووٍيب ؿووم ٜا ىمٗووْ ٔطوومي :عوووا تشكووُٕ عُ
ٖوزِِّ الٍوواغ بالووذٌٗاح ٔتووزِبُٕ بشطوٕه ا ؿووم ٜا ىمٗووْ ٔطوومي قوالٕا :بموو .ٜقوواه :لووٕ
طمك الٍاغ ٔادٖا عٔ ػعبا لظمكت ٔاد ٙاٌ٧ـاس عٔ ػعبّي.)40(#
ٔخووشج البخوواس ٙيف ؿووحٗحْ ىووَ عبوو٘ ِشٖووش ٚقوواه" :قالووت اٌ٧ـوواس :عقظووي بٍٍٗووا ٔب و
مخٕاٌٍا الٍخٗون قواه ;٥ :قوالٕا :عف كفٌٍٕوا ا ٌٔ٤ؤٌ ٛؼوش كي يف الثىوش ٚقوالٕا :مسعٍوا
ٔع عٍووا" (ٔ .)41خووشج ا٫ووواً عاووذ ىووَ عٌووع قوواه" :قوواه ا ّووا شُٖٔ :ووا سطووٕه ا ح وووا سعٍٖووا
 ٥ووَ
وثن قًٕ قذوٍا ىموّٗي عثظوَ وٕاطوا ٚيف قمٗونح ٔ ٥عثظوَ بوز ع
ا ٔ ٌٛٔ٤عػش ٌٕا يف ا ٍّلح ث  ٜلقذ خؼٍٗا عُ ٖزِبٕا با ٧ش

وثريح لقوذ

فٌٕوا

مْ; قواه٥ :ح ووا ع ٍٗو ي

ىمّٗي ٔدىٕمت ا ني" (ٔ .)42قاه ىبذ الشاَ بَ صٖوذ بوَ عطومي" :قواه سطوٕه ا ؿومٜ
ا ىمْٗ ٔطمي لٌ٨ـاس :مُ مخٕاٌكي قذ تش ٕا ا٧وٕاه ٔا٥ٔ٧د ٔخش وٕا ملوٗكي; فقوالٕا:
ِ
( )ٖٙأخرجو البخاري يف صحيحو بَ ُ ِ
صا ِر» ٘. ٖٔ/
صلهى هللاُ َعل َْي ِو َو َسله َم« :ل َْوالَ اذلِ ْج َرةُ لَ ُك ْن ُ
ت ْام َرأً م َن األَنْ َ
هيب َ
اب قَـ ْول النِ ِّ
اب َعالَمةُ ا ِإلْيَ ِ
َ
صا ِر ٔ. ٕٔ/
ن
أل
ا
ب
ح
ان
ْ
ُّ
َ
ُ
( )ٖٚأخرجو البخاري يف صحيحو بَ ٌ َ
( )ٖٛسبق خترجيو .
ِ
ِ
ب الن ِ
ل» ٘.ٖٕ /
اب قَـ ْوِل النِ ِّ
َح ُّ
هاس إِ َه
صلهى هللاُ َعل َْيو َو َسله َم ل ْْلَنْ َ
هيب َ
( )ٖٜأخرجو البخاري يف صحيحو ،بَ ُ
صا ِر« :أَنْـتُ ْم أ َ
(ٓٗ) أخرجو البخاري يف صحيحو ،باب مناقب األنصار ٘.ٖٓ /
(ٔٗ) انظر  :صحيح البخاري ،باب الشروط يف ادلعاملة ٖ. ٜٔٓ /
(ٕٗ) انظر  :مسند اإلمام أمحد ،مسند أنس بن مالك ٕٓ . ٖٛٗ /واحلديث إسناده صحيح على شرط الشيخني كما قال
حمقق ادلسند شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة:
األو،ى ٕٔٗٔ ،ىـ  ٕٓٓٔ -م.
مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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عوٕالٍا بٍٍٗا قطاٟو; قاه سطٕه ا  :عٔ غري رلك قالٕأ :وا راا ٖا سطٕه ا

قاهِ :وي

قًٕ ٖ ٥عشفُٕ العميح ف كفٌّٕي ٔتقامسٌّٕي الثىش; قالٕاٌ :عي" (.)43

املبحث الثالث  :الدروس املستفادة من املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار
 )1عُ و ووَ ت ووشا ػ ووٗ٠عا

ىٕك ووْ ا خ ووريعا وٍ ووْ( :)44فوو ُ ا ّ ووا شَٖ ووا تش ووٕا دٖ وواسِيح

ٔعِمّٗيح ٔعوٕاني ال ِو٘ عثوِّ ػو٘ ٞملوّٗي ; عىاكوّي ا بّوزا ا٫خوا ٞالوز ٙفو ح
ىم ووّٗي ال ووذٌٗاح ٔومَّكّ ووي وؼ وواسقّا ٔوغاسبّ ووأ .يف ِ ووزا دسغ ىظ ووٗي ِٔ ووٕ عُ ا -
ىضٔ وون  -ػووكٕس

ووشٖيح ٖ ٥لووٗو ع ووش وووَ عثظووَ ىى و٦ع; فىووَ تووشا ػووٗ٠اع  ٧مووْ

ىٕكْ خريعا وٍْح ٔال ٳعٕ٭ض وَ ا عٌٕا ح ٔع و ٲن ووا ٮٖعوٕ.ض بوْ اٌ٫ظواُ عُ ٮٖو ٯش ٭ص ٭ا ضببوٛ
ا  -ىووض ٔ وون  -ح ٔ ىلٌٍٗوو ٛالقمووِّ بووز شٓح ٔقووٕ ٚا٫قبوواه ىمٗووْ; فحووش ٙبلِوون
ا٫ط ً٦عُ ٖٮلحٶٕا يف طبٗن ا ح ٔعُ ٖقوذوٕا ضببٕبوا ا ىمو ٜضببٕبوا ٌفٕطوّي;
لٗفٕصٔا خبري ٙالذٌٗا ٔا٩خش.ٚ
 )2ا٥ل حاً ٔال عأُ فٗىا ب ا ظمى ح ٔالثبا عواً ا٧صوا ح ٔاسبشق الوذاٟي ىمو ٜعُ
ٖكُٕ ِذفٍا ٔاثذٰاح ٌظع ٜداٟىا وَ ع ن الٕؿٕه ملْٗح ٔعُ ٌ خمو ٜىوَ سٔمل العـوبٗٛ
ال قوذ تو٤د ٙبٍوا مد اٌ ٥قظواًح ٔووَ وي مد اٌّ٥وضاً الوز ٥ ٙػبو مثواسٓ م ٥عبوَح
ٔ ٥ؽبف ٜىمٍٗا وا

اُ ب ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس وَ ت٦ثي ٔمٖثواسح ِٔوي لٗظوٕا عبٍواٞ

بم ووذ ٔاث ووذح ب وون تعّ ووي ا٫ط وو ً٦لٕٗث ووذ

مىو و ّي ِٔ ووذفّي يف اسبٗ وواٚح بٍ ووا ٞدٔل ووٛ

مط٦وٗ ٛىالٗ ٛالؼلُ تٍؼش انذأٖ ٛالعذه ب الٍاغ .
 )3عُ ٖ ز ش س اه ا٫ط ً٦عُ الـء داٟىا تكُٕ ٌّاٖ ْ طعٗذٚح غوري عٌوْ ػبوِّ عُ ٖكوُٕ
وـووحٕبا بال ٕ وون ىموو ٜا ح ٔا٧خووز با٧طووبابح فعموو ٜا ظوومى تٗعووا عُ ٖظووعٕا
ٔػب ّذٔا يف ىىمّي وو الـوءح ٔلٗعمىوٕا داٟىوا عُ بعوذ العظوش ٖظوشاح ف خٗون

ٗو

اُ ثاه الـحاب ٛيف بذاٖ ٛانجشٔ ٚىٍذ بذاٖ ٛا ٤اخا ٗ ٔ ٚؿاس بعذ رلك .

(ٖٗ) انظر  :تفسري القرآن العظيم  ، ٚٓ/ٛأليب الفداء ابن كثري ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة الناشر :دار طيبة للنشر
والتوزيع الطبعة :الثانية ٕٓٗٔىـ  ٜٜٜٔ -م  .ومل أقف على ختريج احلديث يف مظانو .
(ٗٗ )أصل ىذه اجلملة مأخوذة من حديث يف الزىد والرقائق البن ادلبارك باب من ترك شيئا هلل ٕ ،ٔٓ /حتقيق :حبيب الرمحن
األعظمي
الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت .
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 )4عُ ٌلو ق ٍا يف ا ح ٔعُ ٌكُٕ ىمٖ ٜق تاً بلُ ا طبحاٌْ ٔتعواد طوٗخش ٍا ووَ
ثالٍووا ِ ووزٓح مرا تٕث ووذٌا ىم وو ٜو ووٍّج ا ٔت خٍٗ ووا يف ا تع ووادح

ى ووا عخ ووشج سط ووٕلْ

الكشٖي ٔعؿحابْ وَ ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـواس ووَ نو ً٦ازباِمٗو ٛمد ٌوٕس ا٫طوً٦ح ٔفو ح
ا ىم ٜالـحاب ٛالكشاً بعذ رلك اشبري الكثري ٔؿاسٔا عؿحاب ىوض ٚبعوذ عُ

وإٌا

يف رل. ٛ
 )5ا٧ووو ٛالو تشٖووذ عُ ربووشج وووَ تّّٗوواح ٔتووٍّت وووَ

بٕتّووا;  ٥بٮوذٲ عُ تلخووز بلطووباب

الٍجاٚح ٔىٮذ٭د الٍّٕضح ي تٍطوٕ ٙقمٕبّوا ىمو ٜطوشاج ووَ ال ٕ ون ىمو ٜا ح ٔعىظوي
ال ٕ ن ىم ٜا ال ٕ ن ىمْٗ  -ىض ٔ ن  -يف مِّ انذاٖٛح ٔدبشٖوذ ال ٕثٗوذح
ٔو ابعوو ٛالشطووٕه ؿووم ٜا ىمٗووْ ٔطووميح ٔ ّوواد عِوون البا وونح ٔثـووٕه وووا ؼببووْ ا
ٖٔشكآ وَ ا٫ااُح ٔالٗق ح ٔالعميح ٔالذىٕ ;ٚفّزا تٕ ون الشطون ٔخاؿو ٛعتبواىّيح
ٔ وووا اقووطُ العووضً الـووحٗح بال ٕ وون ىموو ٜوووَ بٗووذٓ ومكووٕ

وون ػوو٘ ٞم٥

اٌووت

العاقب ٛسػوذعا ٔف٦ثو عا ِٔوزا ووا فعموْ ا ّوا شُٔ ثو تٕ موٕا ىمو ٜا ٔفوشٔا بوذٍّٖي
فعٕكّي ا ِزا ال و خ٘ الوز ٙثـون بٗوٍّي ٔبو اٌ٧ـواس ٔؿوذا ا ثو قواه " :
{فَللئِذَا عَصٍَْللذَ فَزَىَمَّللوْ عَيَللى اىيَّللهِ إَُِّ اىيَّللهَ يُهِللتُّ اىَُْزَللىَميِنيَ}()45ح ٔوووا تووو ق ووًٕ ب و ا٧خ ووز
با٧طباب ٔقٕ ٚال ٕ ن ىم ٜا ; م ٥عثشصٔا الكفاٖٖ ُ٧ ٛعٗؼٕا عىض ٚطعذا. ٞ
 )6ك ووشٔس ٚا٫خ وو٦قح ٔالظ وو٦و ٛو ووَ ا٧غ ووشاض الؼخـ ووٗ :ٛف ووا٫خ٦ق سٔمل العظى ووٛح
ٔقطِّ وذاسِاح ٔا٫خ٦ق ٖشفو ػلُ ا٧ىىاه ث و ٜتكوُٕ وشاقو٘ لمفو٦ملح ِٔوٕ ػبعون
يف ىووضً الش وون و اٌوو ٛفٗظووري ث ووٖ ٜبمووو الغاٖووٛح ٔلووٕ ٥ا٫خوو٦ق ٖلووعْ ا يف قمووٕب
صا ٗووا سبُووشً الٍوواغ وووَ وؼووشٔىا ىظٗىوو ٛتق و دٌّٔووا ىقبووا

ووءٝح ِٔووزا وووا

ثـ وون لمىّ ووا شَٖ ٔاٌ٧ـ وواس فم ووٕ ٥ا٫خ وو٦ق و ووا ثـ وون ال و و خ٘ ٔاٖ٫ث وواس ٔك ووشب
الٍىٕرج الفشٖذ يف رلك ...
ٔ )7وَ وٕا َ العء ٚيف قـ ٛا ٤اخا ٚعُ الوذاى٘ مد ا٫ؿو٦مل و و ٜعٔتو٘ ثكىو ٛبالغوٛح
ٔمخ٦ؿواع ٌقٗٵواعح ٔىضوواع ؿوواسواع; ِ٭ٗٵولس ا ،ب ووْ بٗ٠ووٗ ٛٲبوو ٛف قبمووّاح ٔصٖٵٍّووا يف قمووٕب
قًٕ مل ٖمبثٕا عُ ٖظرئا بّاح ٖٔطشقٕا بّا ا٩راُح فس ظٳٕغّا ال ٳفطسشٮ الظومٗىُٛح ٔالعقوٕه
(٘ٗ) سورة آل عمران.ٜٔ٘ :
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ال تقذٲس اسبُجج الشاٟع ٛثق قذسِاح ِٔزا وا ثـن لٌ٨ـاس ثو دبوزس ضببو ّي
٧خووٕاٌّي ا ّووا شَٖ فوولثبِٕي عػووذ وووَ ضببو ّي ٫خووٕاٌّي يف الٍظووِّ ٔ وون رلووك
بفلن ا ٔثذٓ ٔمخ٦ق ا خمـ لوشبّي {ُِىَ اىَّرِح ؤَيَّدَكَ ثِنَ ْلسِمِ وَثِلبىَُْؤٍِْنِنيَو وَؤَىَّلبَ ثَليَِْ
قُيُىثِهٌِْ ىَىْ ؤَّْفَقْذَ ٍَب فِي األزَِْ جََِيعًب ٍَب ؤَىَّفْذَ ثَيَِْ قُيُىثِهٌِْ وىَنَِِّ اىيَّهَ ؤَىَّبَ ثَيْنَهٌُْ إَِّّهُ عَصِيصٌ حَنِيٌٌ}

()46

 )8عُ الٍـش وو الـءح فقذ قل ٜالـحاب ٛووو ٌبوّٗي ىمٗوْ الـؤ ٚ٦الظو ً٦يف طوبٗن
دىٕتْ يف وك ٛ ٦ ٛىؼش ثٕ٥ع ِٕٔ ٖ٦ق٘ ٌفٕطاع اغٗٛعح ٔعلظوٍ ٛطواخشٚح ٔسموا لقو٘
عٖاد ٙبا ؼ ٔ ;ٛاُ ِ٭ٍٗ.اع ىم ٜا عُ ٖـشع ىٍْ ا٧ر ٝتمٛح ٔلكٍّوا طوٍ ٛا٥بو ٞ٦
ٖ٤خووز بّووا الشطووٕه ا ٧ووشً; لٗظ و ب ؿووءٓح ٖٔعظووي ىٍووذ ا ع وشٮٓح ٖقووٕه الع٦وووٛ
الظووعذ - )47(ٙساووْ ا  -يف بٗوواُ قاىووذ ٚوووَ قٕاىووذ القووشإُح ِٔوو٘ :عُ ا تعوواد
ػبعنٮ ا٧طوباب٭ لمىطالوِّ العالٗو ٛوبؼوشا ٴ ل طىو َ٠القموٕب ٔصٖواد ٚا٫اواُح ِٔوزا يف
ىووذ ٚوٕاكووو وووَ

ابووْح فىووَ رلووك  -بوون وووَ علط و وووَ رلووك  : -عٌووْ ػبعوون

الؼ ووذاٟذ وبؼ ووش ٚب ووالفشجح ٔالعظ ووش و٤رٌووعا بالٗظ ووشح ٔمرا تلوم ووت و ووا قـ ووْ ى ووَ عٌبٗا ٟووْ
ٔعؿفٗاْٟح ٔ ٗ

ا اػ ذ بّي اسباهح ٔكاقت ىموّٗي ا٧سض موا سثبوتح {وَشُىْصِىُلىاْ

ت}()48ح سعٖوت ووَ رلوك
هلل ؤَال ِإ َُّ َّ ْل َس اىيَّل ِه َق ِسيل ٌ
َحزَّى َيقُى َه اى َّسسُى ُه َواىَّل ِري َِ آ ٍَنُلى ْا ٍَعَل ُه ٍَزَلى َّ ْل ُس ا ِ
العجِّ العجابح ٔقاه تعاد {:فَل ِئ َُّ ٍَل َ ا ْى ُعسْل ِس ُيسْلس ًا ِإ َُّ ٍَل َ ا ْى ُعسْل ِس ُيسْلس ًا}()49ح ٔقواه ؿومٜ
ا ىمٗووْ ٔطوومئ" :اىمووي عُ الٍـووش وووو الـووءح ٔعُ الفووشج وووو الكووشبح ٔعُ وووو العظووش
ٖظو ووشاع "(ٔ )50عوثمو وو ٛرلو ووك

و ووثري .". "ٚفمٗ و و عمي دىو ووا ٚا٫ؿو وو٦مل

الؼذاٟذح ٖٔـوءُٔ ىمو ٜووا ٖ٦قوُٕ ووَ ا٧ر ٝؿوغريعا

واُ عً

ٗ و و ٖق حىو ووُٕ
وبريعا ووا داووٕا ىموٜ

( )ٗٙسورة األنفال .ٖٙ :

( )ٗٚانظر :القواعد احلسان لتفسري القرآن )ٗٙ ( :القاعدة اخلامسة عشرة.

( )ٗٛسورة البقرة اآلية . ٕٔٗ :
( )ٜٗسورة الشرح اآلية . ٘،ٙ :
(ٓ٘ ) أخرجو البيهقي يف كتاب اآلداب ،باب الصرب وانتظار الفرج ٔ ،ٖٓٚ /واحلاكم يف ادلستدرك على الصحيحني ٖ/
ِ
س َالم لِعب ِد هِ
ِِ ِ
َك،
ني أ َْر َدفَوُ فَـ َق َ
بلَ
ٕٗ ،ٙوابن أيب عاصم يف السنة بَ ٌ
اَّلل بْ ِن َج ْع َف ٍر ح َ
اب ِيف قَـ ْولو َعل َْيو ال ه ُ َ ْ
ال :يَا فَـ ََت أ ََال أ ََى ُ
ك ٔ ،ٖٔٚ/وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة ٘.ٜٗٙ/
ُعلِّ ُم َ
أ ََال أ َ
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ا ٍّج القوٕٖيح فو ُ ىاقب وْ الٍـوشح فمقوذ ىوٕض ا ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواس ِوزا ا٫خواٞ
الزٙ

اُ فْٗ ىضِي ٔقٕتّي ٔنّٕسِي مظّش القٕ ٚيف ٔ ٕٓ ا٧ىذا. ٞ

 )9نّووٕس ا ٕاق و البطٕلٗوو ٛوووَ الكووشً ٔاٖ٫ثوواس وووَ اٌ٧ـوواس لمىّووا شَٖ ٔالعكووع بعووذ
ال خ٘ح ٔ ٥غشاب ٛفالٍيب ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي ٍٖ ّو٘ ملٗوْ الكوشً ٔاٖ٫ثواس فىوا فعموٕٓ
م ٥اق وذا ٞبوا عمي ٔا شبوو٘ ٔالقوذٔ ٚأ٧ه ؿووم ٜا ىمٗوْ ٔطوميح فىووا عثٕ ٍوا مد ِووزا
ا٫ق ووذأ ٞالو و لط٘ الووز ٙػبظووذ ا٧خووٕ ٚا٫ااٌٗوو ٛاسبقووٍَ{ ٛثَ لوُ اىَُْ لؤٍِْنِنيَ فِللي رَ لىَادٌِِْو
وَرَل لسَاحَُِهٌِْو وَرَعَلللبمُفِهٌِْ ٍَثَل لوُ اىَِْسَل لدِ إِذَا اشْل لزَنَى ٍِنْل لهُ عُضْل لىٌ رَل لدَاعَى ىَل لهُ سَل لبئِسُ اىَِْسَل لدِ ثِبىسَّل لهَسِ
وَاىْهََُّى}...

()51

 )10اٌ ؼ وواس ا٫ط وؤ ً٦قٕت ووْ :فق ووذ
ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواس

مووٛ

وواُ ا ظ وومىُٕ ك ووعفا ٞفج ووا ٞال و و خ٘ لٗجع وون و ووَ
ووبري ٚوووَ ال و ٦ثي ٔالقوؤٕ ٚالكثووش ٚفمقووذ

وواُ اسبووق

مك وو ٛوغى ووٕساع بؼ ووغِّ البا وونح ٔ وواُ عِ وون اسب ووق يف ب وو ٞ٦و ووَ عِ وون البا وون ػ ووذٖذح
ٔا٫خ وواٞ

وواُ و ووَ عىظ ووي ا٧ط ووباب الوو سفع ووت ؿ ووٕ اسب ووق ىم وو ٜؿ ووخِّ البا وونح

ٔخمَّـت عِن اسبق وَ رلوك الوب ٞ٦ازبواٟشح ٔعٔس و ّي ثٗوا ٚىضٖوضٚح ٔوٮقاوو عا

شاواعح

ِٔكزا و  ٜت خ ٜا ظمىُٕ الًٕٗ ٖكٌُٕٕ قٕ ٚكاسب ٛوَ قٕ ٝا٧سض ال ؼبظوِّ نوا
عل و ثظووابح فالعووامل الٗووًٕ  ٖ ٥عاووون م ٥وووو عؿووحاب القوؤٕ ٚالٍفووٕرح ٔ ٥عده ىمووٜ
رل ووك و ووَ دٔل وو ٛانٍ ووذ ٔالـو و ٔمٖ ووشاُ ٔغريِ وواح ف ووالغشب ؼبظ ووِّ ن ووا علو و ثظ وواب
ٖٔ عاووون وعّووا مثابووٌ ٛووذح بٍٗىووا عو ٍ ووا العشبٗوؤ ٛا٫طوو٦وٗ ٛووا

اٌووت ك ووعٗف ٛيف

اق ـادِا سغي ٔ ٕد خرياتّا ٔكع طٗاط ّا ٔتفشقّا  ٖ ٥عاون الغشب وعّوا

ىوا

ٖ عاون وو بقٗ ٛالذٔه الكء... ٝ
 )11قٗوواً اسبكٕووو ٛا٫طوو٦وٗ :ٛف و ُ وووَ وٍووافو ال و خ٘ ب و ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواسح تمووك
ا٧ثكاً ا ذٌٗٛح ٔالٍظي القلواٟٛٗح ٔا٧ؿوٕه الظٗاطوٗ ;ٛف ٌّوا
ثٗووث عؿووبح ا ظوومىُٕ قووٕ ٔ ٚثووشٚ

اٌوت تٍوضه با ذٍٖوٛ

ووا ش ٚدبىعّووي ثكٕووو ٛسػووٗذٔ ٚػخـووٗ ٛوووَ

ػخـٗا اٌ٧بٗا ٞالعظٗىٛح ٔؿاسٔا يف و٭ٍ٭عو ٛحبٗوث ٖلخوزٌّٔا بقوٕٚح ٖٔقٕووُٕ ىموٜ
(ٔ٘) أخرجو مسلم يف صحيحو ٗ  ، ٜٜٜٔ /باب تراحم ادلؤمنني.
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م شاّٟا ًٖٕ تٍضه ٔالٍاغ ٖؼوّذُٔح ُ٧ووا بٗوٍّي ووَ ال و خ٘ ػبعموّي يف عووَ ٔعوواُ
وَ ا٥خطاا الّٕٗدٔ ٙالٍفاق٘ .
 )12عُ ا٧و ٥ ٛاكَ عُ ٖكُٕ نوا طوٗادٔ ٚوٍعو ٛم ٥مرا ثكىوت بؼوش ا ح ٌٔبوز

ون ووا

ؽبالفووْ نّشٖواعح فو را وووا ال ىظووت العووضٔ ٚالظووٗاد ٚوووَ صبووا ٥عِوون ا٧سضح ٔاطو بذلت
الز ِٕ ٙعدٌ ٜبالز ِٕ ٙخري; فمَ تذسا ىٳ ٵضاع ٔ ٥ف٦ثواعح ٔالٕاقوو خوري ػواِذ ىمو ٜووا
رٮ شح فالـحاب ٛث ت خٕا ىم ٜػش ا عقاوٕا دٔلوٛح ٔٔاقوو ا ظومى ثو كوٗعٕا
وون

ػوش ا تفشقووٕا ٔ ضقووٕا فووزلٕا ٔخظووشٔا ٔاٌووذثشٔا ٔتظووما ىمووّٗي ا٧ىووذا ٞوووَ
اٌِّ .
 )13وَ بش ا ال و خ٘ بو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواس عٌّوا علبظو ّي وٕب ىوض ٚبعوذ عُ

وإٌا

وظ لعف ح ٔسفعت وٍاصني ىٍوذ ا دس وا ح ٔ عموت نوي لظواُ ؿوذا يف ا٩خوشَٖح
ٔقذ مس ٜا  -تعواد  -الـوحاب ٛالوزَٖ فوشٔا بوذٍّٖي مد ا ذٍٖو ٛبوو"ا ّا شَٖ"ح
ٔؿاس ِزا المقِّ عػشع لقِّ ٖٮذٯى٭ُٕ بْ بعذ ا٫اواُح

ىوا دسٵ بش وا انجوش ٚىموٜ

عِن ا ذٍٖ ٛوَ إٔٔا ٌٔـشٔا عُٯ ى ٦ػلٌّيح ٔبوشص وكواٌ ّيح ٔاطو حقٕا لقوِّ اٌ٧ـواس
الز ٙاط ٕ بٕا بْ الثٍا ٞوَ سب العا

.

 )14ثـٕه اُ٧خٕٵٔ ٚرٔباُ العـبٗا وَ عىظي ثظٍا انجوش ٚفىوا قواً بوْ الشطوٕه -
ىمْٗ الـٔ ٚ٦الظ - ً٦وَ ا ٤اخوا ٚبو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواسح ٔالوز ٙعد ٝمد رٔبواُ
ىـووبٗا ازباِمٗوو ; ٛفوو ٦اٳٗٵوو ٛم ٥ل٬طووً٦ح ٔ ٞ٥ٔ ٥م ٥لووْح فظووقطت بووزلك فووٕاسا
الٍظووِّح ٔالمووُٕح ٔازبووٍعح ٔالووطاب;  ٖ ٥وولخش عثووذح ٔ ٖ ٥قووذً; م ٥ب قووٕآ ٔوشٔٞتووْ.
فا ٤اخوا ٚبو ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواس علغووت ا ٌ٥ىووا ٞمد العـووب ٔ ٛشٵطووت الٕثووذ ٚبو
ا ظ وومى ح فا ٤اخ ووا ٚبو و عبٍ ووا ٞال ووذَٖ الٕاث ووذح ت ووزٔب فٗ ووْ العـ ووبٗا ح ٔالقٕوٗ ووا
ٔا ظىٗا ازباِمٗ ٛال

اُ ٖف خوش بّوا ازبواِمُٕٗح ٔقوذ عون الشطوٕه  -ؿومٜ

ا ىمٗووْ ٔطوومي ِ -ووزٓ ا٧خووٕ ٚى٭قْووذعا ٌافووزاع  ٥لفظ واع فاسغ واعح ٔىىو٦ع ٖووشتبا بالووذواٞ
ٔا٧و ووٕاه  ٥ذبٗووٛع تثش ووش بّ ووا ا٧لظ ووٍٛح ٖٔ ٥ق ووًٕ بّ ووا ع ووشح ٔ اٌ ووت ىٕا وو اٖ٫ث وواس
ٔا ٕاطأ ٚا ٤اٌظٛ

ضج يف ِوزٓ ا٧خوٕٚح ٔ و ٨اال ىوو ازبذٖوذ بولسٔ ا٧وثواهح ٔقوذ

ثشق اٌ٧ـاس ىمو ٜاسبفوأ ٚبو خٕاٌّي ا ّوا شَٖ ;
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اشب ووالف; فى ووا اطوو غمٕٓح ٔ ٌ ٥ووالٕا وٍ ووْ م ٥بق ووذس و ووا ٖ ٕ ّ ووُٕ ب ووْ مد العى وون اسب ووش
الؼشٖ ح ٔ ٥ؽبف ٜوا نزا ا٫خا ٞوَ دٔسٍ يف البٍأ ٞالشق٘ ٔال عأُ .
ٖٔ )15ظو فاد وووَ ِووزٓ ا ٤اخووا ٚعُ ا٧ووو ٛا٫طوو٦وٗ ٥ ٛبٮوذٵ عُ دب ىووو ىموو ٜعخووٕ ٚا٫طووً٦ح
ٔىمٜ

اب ا ح ٔطوٍ  ٛسطوٕلْح ٌّٔوج ا٧طو٦ع الكوشاًح ٔم ٥عؿوبحت وفككو ٛو ٍوا شٚ

ٖ ٥ٮّاب ٍابّاح ٔ ٥تٮظىو

مى ٮّا .

 )16بال و خ٘ ٌظو طٗو وٕا ّو ٛاسبٗوا: ٚا وش ٞقمٗو ٱن بٍفظوْ

ري ب خٕاٌوْح ٔالٕاثوذ وٍووا
وث ٱ

فشدٓ ٖ ٥قٕ ٝعبذعا ىمو ٜوٕا ّو ٛاسبٗوأ ٚنشٔفّوا ٔوؼوا مّاح ٔالعقبوا الو تكوُٕ
يف شٖقووْح فا ؼووا ن

ووثري ٚووذاعح ٔانىووًٕ ىظٗىووٛح ٔا ّىووا ؿووعبٛح فالٕاثووذ وٍووا

وكمو مّىووا ٔتٕا ٍّووا يف الطشٖووق ىقبووا ح ٔ ٥وعو لٍووا بعووذ ا م ٥ا٧خووٕ ٚال و
اربووزٌاِا ىووذ ٚثوون ِووزٓ ا ٕاق و ح ٍِٔووا تظّووش عِىٗوو ٛا٧خووٕ ٚيف ا بووذٟ٥ن

ووبريٚ

ىٍووذوا ٖكووُٕ ا ظوومىُٕ يف ثالوو ٛكووع ٴ ٔاكووطّادح ٔىٍووذوا ٖكووُٕ ا٫طوو ً٦و وولخشاع يف
ٌفووٕغ الٍوواغح ٔىٍووذوا ٍٖحظووش ا ووذ ا٫طوو٦و٘ يف العوواملح ٔؼبووع ا ظوومىُٕ بالغشبوو;ٛ
ىٍذ رلك تٍبو عِىٗ ٛا٧خٕ ٚيف ا .
ٔوووَ ٍِووا

اٌووت ا٧خووٕ ٚيف ا ح وّىوو ٛووذاع يف مووِّ العموويح ٔيف الووذىٕ ٚمد ا ح ٔيف

تشبٗ ٛالٍفعح وّى ٛذاع مرا ٌضلت بك وـأٔ ِّٟا ّ ك ىقبا ;ىٍذوا ٖفكش ا وشٞ
وٍطمق عا ووَ مخٕاٌوْ ؼبوع عُ ٍِواا قوٕٚ

وبري ٚوذعا تذفعوْ مد ا٧وواًح ٔتقوِٕ ٙوزٓ

الٍفظٗ ٛث  ٜدبعمّا ىم ٜوظو ٕ ٝال حوذٖا ح ف قوأً ِوزٓ ال ٗواسا ٔتؼوق شٖقّوا
بقٕٚح ِزٓ الٍفظٗ ٛال تذىٕ مد ا ٔتلوش با عشٔع ٔتٍّ ٜىوَ ا ٍكوشح ٔبوذٌّٔا ع:ٙ
بووذُٔ ا٧خووٕ ٚيف ا ٖ -ؼووعش اٌ٫ظوواُ با٫ثبوواطح ٖٔؼووعش بالٗوولغ ٖٔفقووذ ا٧ووون يف
تغٗري الٕاقو.
 )17ال و خ٘ ٖطتووِّ ىمّٗووا ع ووٕس ىظٗىوو : ٛا٧خووٕ ٚيف ا ىىٗقوو ٛووذعا ووذاع مد عبعووذ وووا
ٖ ـووٕس اٌ٫ظوواُ ا ظووميح ِٔوو٘ ىبوواس ٚىووَ ضببوو ٛو ضاٖووذٖ ٚووذفعّا مد ال ضاٖووذ ثووذٖث
ٖقووٕه سطووٕه ا ؿوم ٜا ىمٗووْ ٔطوومي فٗووْ ( :وووا ذبوواب ا ٍوواُ يف ا تعوواد م٥
عفلومّىا عػووذِىا ثبواع لـوواثبْ)( )52فحو ٌوذقق يف ِووزا ا عٍو( ٜم٥

وواُ

وواُ عفلوومّىا

ب ِأل ِ
ِ
ِ
ض َل ٕ ،ٖٕ٘ /والبيهقي يف
َح ه
َخ ِيو ال ُْم ْسلِ ِم َكا َن أَفْ َ
(ٕ٘) أخرجو ابن حبان يف صحيحو باب ذ ْك ُر الْبَـيَان بِأَ هن َم ْن َكا َن أ َ
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عػووذِىا ثبواع لـوواثبْ) وعٍووآ ا،ووِّ يف اصدٖووادح ٔ مىووا عثببووت عخوواا ع ثووش

مىووا

اصدد فل٦ع ىٍذ ا ح فىعٍ ٜرلك :عُ ا٧فشاد يف اال ىو ا ظمي و ٦ؿقُٕ يف غاٖوٛ
ال ٦ؿووقح ٔؼبووِّ بعلووّي بعل و عا ثب و عا ت واعح ِكووزا ٖشٖووذ ا وووَ ا ظوومى ح ٔلووزلك
اال ى ووو ا٫ط وو٦و٘ صب ى ووو و ىاط ووك  ٥اك ووَ عُ ت خمم ووْ الؼ وواٟعا ٔ ٥ا٧ػ ووٗاٞ
ا غشكٔ ٥ٔ ٛػاٖا ا٧ىذأ ٞطبططاتّي;  ٌْ٧مرا

اُ ا٧فشاد يف ت٦ثويح فىوَ عٖوَ

ٍٖفووز الؼووش ٔ ٗ و ٍٖفووز ح ٔلووزا ٖقووٕه سطووٕه ا ؿووم ٜا ىمٗووْ ٔطوومي وٕكووح عا
ا ٧ووش العظووٗي لمىحب وو ٛيف ا ٔا٧خووٕ ٚيف ا ٔبعووت بٍٕدِ وواح ٖقووٕه ىمٗووْ الـ ووٚ٦
ٔالظوو ً٦ىووَ ا ىووض ٔ وون يف ثووذٖث قذطوو٘ (ثقووت ضبووب لمى حوواب يفٵح ٔثقووت
ضبب لمى ٕاؿم يفٵ ٔثقوت ضبوب لمى ٍاؿوح يفٵ  -يف طوبٗن ا ٔ -ثقوت
ضب ووب لمى ووضأسَٖ يفٵح ٔثق ووت ضب ووب لمى ب ووارل يفٲ))53("..ح ٔق وواه ىمٗ ووْ الـ ووٚ٦
ٔالظوو ً٦عٖلواع( :ا حووابُٕ يف ا ىموو ٜوٍووابش وووَ ٌووٕس ٖغووبطّي الٍبٗووُٕ ٔالـووذٖقُٕ
ٔالؼّذأ )54()ٞيف ِزا بٗاُ ىظي ا،بٔ ٛفلمّا ٔوٍضل ٛا حاب يف ا ىٍوذ ا ىوض
ٔ وونح ثٗ ووث ٖكٌٕووُٕ يف وٍ ووابش وشتفع وو ٛو ووَ ٌ ووٕس ٖغ ووبطّي ىم وو ِ ٜووزا ا ك وواُ الٍبٗ ووُٕ
ٔالـذٖقُٕ ٔالؼّذاٞح ٔىوَ عبو٘ ِشٖوش ٚسكو٘ ا ىٍوْ قواه :قواه سطوٕه ا ؿوم ٜا
ىمْٗ ٔطمي (مُ ا ٖقٕه ًٖٕ القٗاو :ٛعٖوَ ا حوابُٕ ل٦لو٘ الٗوًٕ عنموّي يف نمو٘
ًٖٕ  ٥نن م ٥نم٘) (. )55
 )18ف ووا٧خٕ ٚيف ا

ط وومع ٛغالٗ وو ٛووذاع  ٥اك ووَ عُ دب ووذ ن ووا ب ووذٖ٦عح ٔل ووٕ ب ووزلت عىم ووٜ

ا٧طعاسح ف خٕاٌٍا  ٥ػ٘ ٞعغم ٜوٍّيٮ  ٥ػٖ٘ ٞعذنيٯ ووَ ا٧ػوٗا ٳ ٞح  ٥اكوَ عُ ظبوذ
طعشعا يف الذٌٗا ٔ ٥ىشك عا ووَ الوذٌٗا ٖوٕاص ٙعٔ ٖظوأ ٙعخو عا ٔاثوذعا يف ا ح ٌ و خ ٜوعوْ
يف ؿذا ىم ٜوٍّج ا ىض ٔ ن.

ني ِيف هِ
اب ِيف ال ُْمتَ َحابهـ ْ ِ
اَّلل َع هز َو َج هل ٔ ،ٚٔ/وصححو األلباين يف صحيح اجلامع ٕ.ٜٜٚ/
اآلداب بَ ٌ
(ٖ٘ ) أخرجو اإلمام أمحد قي مسنده ،باب حديث معاذ بن جبل  ،ٖٕٚ /ٖٙواحلاكم يف ادلستدرك على الصحيحني ٗٔٛٚ/
والبيهقي يف السنن الكربى ،باب شهادة أىل العصبيةٓٔ ،ٖٜٖ /وصححو األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ٕ.ٜٚٙ/
ِِ
(ٗ٘) أخرجو ابن حبان يف صحيحو باب ِذ ْكر إِجي ِ ِ ِ
اَّلل لِلْمتَـنَ ِ ِ
ني فِ ِيو ٕ ،ٖٖٛ/وموارد الظمآن إ،ى زوائد
ني َوال ُْمتَبَاذل َ
اصح َ
ُ َ
اب َحمَبهة ه ُ
ابن حبان بَاب ِيف ادلتحابني هلل ٔ ، ٕٕٙ/وصححو األلباين يف التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ،باب العفو ٕ/
.٘ٚ
(٘٘) أخرجو مسلم يف صحيحو ،باب يف فضل احلب يف هللا ٜٗٔٛٛ /
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 )19ال و خ٘ ٔا،بوو ٛوووَ طٮووبن الٍجووا ٚوووَ الف و  :وووَ ا٧دلوو ٛىموو ٜعُ ا٧خووٕ ٚيف ا ىووض
ٔ وون نووا فلونٱ ىظووٗي ٔع و ٱش ظووٗي ِٔ -ووزا ٖووذلك ىموو ٜخطٕستّووا ٔىموو ٜىظىّووا
ٔوٍضل ّا العالٗ - ٛعُ ا ىض ٔ ن ٔؿ عِن ازبٍ ٛبلٌّي مخٕ ٚيف ا ح قاه ىوض ووَ
قاٟن{ :وَّصَعْنَب ٍَب فِي ُُدُوزٌِِِْ ٍِِْ فِو إِخْىَاّبً عَيَلى سُلسُزٍ ٍُزَقَلبثِيِنيَ}( )56مرا دخون عِون ازبٍوُٛ
ازبٍٖ ٥ ٛضاه يف ؿوذٔسِي بعوت ا٧ػوٗا ٞالعالقو ٛووَ الوذٌٗاح فو را دخموٕا ازبٍوٌ ٛوض
ا وَ ؿذٔسِي الغن فـاس ىٍذِي عخٌٕ ٚقٖٗ ٥ ٛؼٕبّا ػاٟبٔ ٛاثذ.ٚ
 )20لزا ٥بذ عُ تكُٕ ا٧خٕٚ

ىوا فظوشِا سطوٕه ا ؿوم ٜا ىمٗوْ ٔطوميح ثٗوث قواه :

(ٔس وو ُ٦ذبابووا يف ا ح ا ىعووا ىمٗووْ ٔتفشقووا ىمٗووْ) ( )57ا ىعووا وووَ ع وون ا ٔىمووٜ
وٍّج ا ح ٔالطشٖق ال استلواِا ا ىوض ٔ ونح ٔتفشقوا ىموٌ ٜفوع الؼو٘ٞح مل تو غري
القلووٗ ٛبوواالمعح ثو

مظووٕا بوون تفشقووٕا ىموو ٜوثمىووا مظووٕا ىمٗووْح ا ىعووا ىمٗووْ

ٔتفشقووا ىمٗووْح طووٕا ٞيف االمووع عٔ يف صبووالع و فشقووٛح عٔ

اٌووت يف الووذٌٗا ىىٕو واعح

ا ىعا ىمْٗ ٔفشا ا وٕ بٍّٗىوا ِٔىوا ووا صا ٥ىموٌ ٜفوع العّوذ ٔا ٗثواا الوز ٙعخوزٓ
ا ىمّٗىاح مُ طبٗن الٍجا ٚوَ ِزٓ الفو ِٔوزٓ الؼوشٔس الو تعوطض ثٗوا ٚا ظومي
ِٔوو٘

ووثريٚح ٔ ٖ ٥ظووو ا قوواً لووز شِا

مووّاح ٔلكووَ ٔاثووذ ٚوووَ ِووزٓ الظووبن ِٔوو٘

عِىّووا; بوون ِوو٘ عطوواغ الظووبنح ف و ُ وووَ عدسا ِووزا الظووبٗن
ا  ...ال ووز ري بووا

وواُ وووَ الٍووا

ب و رُ

ٔال و خ٘ يف ا فح و ٖكووُٕ لووك عخ وووز ش لووك ٔساػووذا

ٌٔاؿحك ف ُ ِزا وَ طبن الٍجا ٚلمىش ٞوَ الف

.

 )21ال خ٘ يف ا ىبوادٚح ٔعطواغ ا٧خوٕ ٚا٥ى ـواً حببون ا ىوض ٔ ونح ٔموٍّج ا ىوض
ٔ وونح ٔبطشٖ ووق ا تع ووادٔ .ا٧خ ووٕ ٚىب ووادٚح ٔ٥ب ووذ عُ ٌع ووشع عُ ا٧خ ووٕ ٚىب وواد ٚو ووَ
العبووادا ال و ٌ قووشب بّووا مد ا ىووض ٔ وونح فّوو٘ ىبوواد ٌ ٚقووشب مد ا بّووا وثمىووا
ٌ قشب ملْٗ بالـ ٚ٦عٔ بالـٗاًح عٔ باسبج ..بالذىا ..ٞبال ٕ ن.
 ٦ىظٗىو عا وٍوْ ىوض
فّ٘ ىباد ٚوَ العبادا ازبمٗمو ٛالو س وِّ ا تعواد ىمّٗوا فلو ع
ٔ نح ِٔ٘ ٌعى ٛىظٗى ٛذاعح ٌعى ٛىظٗى ٥ ٛؼبوع بّوا م ٥ووَ توٕافش فٗوْ ػوشٔط
( )٘ٙسورة احلجر اآلية ٗٚ :
ِ
ض ِل ادلَس ِ
اج ِد ،ومسلم يف صحيحو
ف
و
ة
ال
ص
ال
ر
ظ
ت
ن
ـ
ي
ادلسجد
يف
جلس
من
باب
،
ٖٖٔ
/
ٔ
و
صحيح
( )٘ٚأخرجو البخاري يف
ه
َ
َ
َ َ ْ
َ
ََْ ُ
ٕ ،ٚٔ٘/باب فضل إخفاء الصدقة .
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ا٧خٕٚح فا٧خٕ ٚالـادق ِ٘ ٛا بٍٗو ٛىمو ٜعطواغ الـومٔ ٛالقوشب ووَ ا تعوادح فقوذ
تكُٕ الع٦ق ٛب

شف ى٦ق ٛدبارب ٔتقاسب ٔتٕافق ٌفظو٘ فقواح فقوذ دبوذ ا وٍ

ٖشتاثوواُ لووبعت بظووبِّ ا ٕافقوو ٛيف الووشعٔ ٙالطبوواٟو ٔالشغبووا ٔغريِووا فّووزٓ لٗظووت
عخووٕ ٚيف ا ح ا٧خووٕ ٚيف ا وظوولل ٛعىموو ٜوووَ رلووك بكووثريح فّوو٘ وشاتووِّ ٔؿووفا ٥
ؼبع بّا م ٥وَ ىشفّا ٔراا عىّاح ٔنزا ىشفّا ا ّا شُٔ ٔاٌ٧ـاس فّاٌت ىٍوذِي
ن ػٗ ١يف طبٗمّا.
 )22ك ووشٔس ٚتطبٗ ووق ثق ووٕا ا٧خ ووٕ ٚيف الٕاق ووو  :فعٍ ووذوا ٌو و كمي ى ووَ ا٧خ وؤٕ ٚثٔ٦تّ ووا
ٔٔا باتّا ػبِّ عُ ٌكُٕ

ىا عوشٌا ا ىوض ٔ ونح فوا رً عٌاطو عا ووَ ا و٤وٍ بقٕلوْ:

{يَللب ؤَيُّهَللب اىَّ لرِيَِ آٍَنُللىا ىِ لٌَ رَقُىىُللىَُ ٍَللب ال رَفْعَيُللىَُ}( )58فٗجووِّ عُ ٌشتفووو وووَ وظ و ٕ ٝالكووً٦
ٔ ٦تٗ٦ع ٔوظ ظواغاعح ٔىٍوذوا ٌقوشع
ٔالٍظشٖا ;  ُ٧الك ً٦ثٕه ا٧خٕ ٚقذ ٖكُٕ طّ ع
ٌٍبظا وَ الكو ً٦الوزٌ ٙقوش ٓ٣يف بعوت الك وِّح ٔالقـوف الو ٌظوىعّا ىوَ بعوت
الظم ح

ىثن ِزٓ القـ : ٛقاه سٖامل بوَ ازبوشامل العبوذ - ٙساوْ ا

و

وا ٞفو ح

ا ٕؿووم٘ مد وٍ ووضه ؿووذٖق ل ووْ ٖقوواه ل ووْ ىٗظوو ٜال ى وواس فمووي ػب ووذٓ يف ا ٍووضه  .فق وواه
لمخادووو : ٛعخش وو٘ مدٵ

ووٗع عخوو٘ح فلخش ووْ فف حووْ فلخووز وٍووْ دسِى و ح ٔ وواٞ

ىٗظ ٜمد وٍضلوْح فلخءتوْ ازباسٖو ٛمجو٘ ٞفو ح ا ٕؿوم٘ ٔعخوزٓ الوذسِى ح فقواه :
مُ

ٍت ؿادق ٛفلٌت ثش ٚلٕ ْ ا ح فٍظش ف را ِ٘ ؿادق ٛفعٮ قت! (.)59

ِزا الك ً٦تٗن ذاعح لكَ القلِٗ ٛو٘ ا٥ستفوا ووَ وظو ٕ ٝالكؤ ً٦الٍظشٖوا مد
وظو ٕ ٝالٕاقووو العىموو٘ ٔا٧فعواهح لٗظووت فقووا يف ٔؿو ا٧خوؤٕ ٚا٫طووّاب يف ىووشض
ا باد ٢الٍظشٖٛح بن ا ّي ِٕ ال طبٗقح وفًّٕ ا٧خٕ ٚقذ ٖكُٕ ٔاكوحاع  ٥مػوكاه فٗوْح

( )٘ٛسورة الصف اآلية ٕ :
( )ٜ٘انظر :تاريخ بغداد ٗ ، ٖٙٛ /أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي (ادلتوىفٖٗٙ :ىـ)
حتقيق الدكتور بشار عواد معروف الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بريوت الطبعة :األو،ىٕٕٔٗ ،ىـ  ٕٕٓٓ -م ،صفة
الصفوة ٕ ،ٖ٘ٙ /جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (ادلتوىفٜ٘ٚ :ىـ)حتقيق :أمحد بن علي
الناشر :دار احلديث ،القاىرة ،مصر الطبعةٕٔٗٔ :ىـٕٓٓٓ/م .
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ٗ ٌبمٕس الك ً٦مد ٔاقو ىىم٘ يف ثٗاتٍا العىمٗٛح ِزا الز ٥ ٙبوذ

عُ عبشق ىم ٜتطبٗقْ ..
 )23ؿٕس ٚال خ٘ الفوز ٚالو

وت بو ىبوذ الوشاَ بوَ ىوٕع ٔطوعذ بوَ الشبٗوو وٕرج

فشٖذ لقى ٛال خ٘ ال ٔؿن ملّٗا رلك ازبٗن :
لقووذ ابووت ٌفووٕغ اٌ٧ـوواس مووا ٖبزلٌٕووْ ٫خووٕاٌّي وووَ ىووُٕ ٔمىاٌووٛح ٔٔؿوون ا٧وووش
لذس  ٛعُ طعذ بَ الشبٗو اٌ٧ـاسٖ ٙقٕه لو ىبوذ الوشاَ بوَ ىوٕع ا ّوا ش :ٙمُ لو٘
 ٥فّٕ بٗ ٔبٍٗك ػطشاُح ٔل٘ اوشعتواُ فواٌظش عّٖىوا عثوِّ ملٗوكح فلٌوا ع مقّواح
وا ع
ف را ثمت  -ع :ٙبعذ العذ -ٚف ضٔ ّا.
مٌٍوا ٖظوّن ىمٍٗووا عُ ٌ ـوٕس عُ ٖ ٍواصه الٕاثووذ ىوَ ٌـو والووْ ل٪خوشح لكوَ ٖ ٥ظووّن
ىمٍٗووا ىموو ٜا ٫وو٦ا عُ ٌ ـووٕس عُ س و٦ع ٖ ٍوواصه ىووَ صٔ ووْ ٩خووشح ٖٔطمقّووا وووَ ع وون
ا٩خووش;  ُ٧الع٦قوو ٛالضٔ ٗوو ٛقٕٖووٛح ٔلووٗع وووَ الظووّن ىموو ٜاٌ٫ظوواُ عُ ٖ ٍوواصه ىووَ
صٔ ووْح لكووَ ووا ؿوواس ا٫اوواُ قٕٖ واع يف قمووٕبّيح قوواهِ :اتوواُ صٔ ووا - ٙقبوون فووشض
اسبجاب -اٌظش عّٖىوا عثوِّ ملٗوكح لوٗع الوضٔج ِوٕ الوز ٍٖ ٙقو٘ مثوذ ٝصٔ اتوْح عٔ
ٖطا عقمّىا تعمقعا بّا ٔعقمّىا ضببٛح ٥ح بن ا ّا ش ِٕ ٙالوز ٍٖ ٙقو٘ح ٖقوٕه :اخوط
عّٖىا تشٖذ ع مقّا لك.
ٔ٥ػووك عُ رلووك

وواُ إٖوو ٛوووَ اٖ٩ووا الذالوو ٛىموو ٜتعىووق ا٫اوواُح ٔتشطووي قٕاىووذ

ا٧خووٕ ٚيف ٌفٕطووّي;  ُ٧وثوون ِووزا العىوون  ٥اكووَ عُ ٖقووًٕ بووْ الؼووخف يف ا٧ثووٕاه
العادٖٛح م ٥مرا ؿاس ىٍذٓ ماواُ ٔدٖوَ فعو٦عح فو را قاسٌوت ا ُ٩بو ِوزا ٔبو ووا ؼبوذث
ا ُ٩بو ىاووو ٛا ظوومى وووَ عٌووٕا اٖ٫ووزأ ٞع وون اسبقووٕا الٕاكووح ٛلمغاٖووٛح ِٔلووي
اسبقووٕا ا الٗوؤ ٛا٥ط و ٗ ٞ٦ىمّٗوواح ٔاٖ٫ووزا ٞب و ازبوورياُ ٔا٫خووٕاُح ٔا٧ػووٗا ٞال و
تٕ ذ فّٗا اٌ٧اٌٗٔ ٛاسبظذ ٔالبغتح ٔططٕ ِزا ىم ٜواه ِزاح ٔمرا ٔ ذ ِزا فشؿوٛ
 ٧وون ثووق ا٩خووش ع مووْ دُٔ عُ ٖقـووشح ٔا٧رٖوو ٛا ٕ ووٕد ٚلووٍعمي وووا ِووٕ الفووشا بٍٍٗووا
ٔب الـحاب.ٛ
ىبذ الشاَ بَ ىٕع ا ىشض ىمْٗ ِزا العشض ا غش ٙمل ٖكوَ بالوزٕٖ ٙافوق ىمٗوْح
ٖٔق ووٕه :م ووق ف ٌ٦وو ٛعٔ ِ ووا ٌـوو ا وواهح ٔم ووا
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الووٍفع :ع :ٙعُ اٌ٫ظوواُ ٖ ٥قبوون بلىطٗووا ا٩خووشَٖ مرا مل ٖكووَ ٍِوواا ػوو٘ ٞووواغح
ٔلووزلك قوواه ىبووذ الووشاَ لو و طووعذ :بوواسا ا لووك يف عِمووك ٔوالووكح دلووٌٕ٘ ىمووٜ
الظووٕاح فمووي ٖش ووو م ٥بظووىَ ٔعقووا قووذ عفلوومْح رِووِّ مد الظووٕا ِٔووٕ س وون ؼبظووَ
ال جاسٚح با ٔاػطٝح ٔبا ٔاػطٝح ٔس و بفواٟت ووَ مسوَ ٔعقواح ٔسع ٝالوٍيب ؿومٜ
ا ىمْٗ ٔطمي ىمْٗ ع ش ؿوفش ٚبعوذ فوطٚح فقواه( :وّوٗي  -ووا اشبوء  -ىمٗوك
ع ووش ؿووفش ٚالضىفووشاُ ِ -ووزا لووٗع وووَ ػوو ُٕ٠الش وواه بوون ِووٕ وووَ ػوو ُٕ٠الٍظووا- ٞ
فقمت :تضٔ ت اوشع ٚوَ اٌ٧ـاس ِ -زا وَ ٌ اٟج اث كا ْ بضٔ ْ -فقواه ىمٗوْ
الـٔ ٚ٦الظ :ً٦عٔمل ٔلٕ بؼا )ٚعوشٓ عُ ٖٕمل ٔلٕ بؼا.ٚ
ٔتضٔج ىبذ الشاَ بَ ىٕعح ٔ اُ ا ّوش ٌوٕا ٚووَ رِوِّ عؿوذقّا ل موك ا وشعٚح ٔ وت
شٔتوْ بعوذ رلوك لٗـوبح ووَ

بواس عغٍٗوا ٞا ظومى ح ِٔوزا فٗوْ دسغح عُ اٌ٫ظواُ مرا

اُ ؿاثِّ خءٔ ٚقوذس ٚفوٖ ٦ـومح عُ ٖكوُٕ ىالو ٛىمو ٜا٩خوشَٖح ث و ٜلوٕ توء لوْ
ا٩خووشُٔح ٔث وو ٜلووٕ عىطووٕٓ ٔىشكووٕا ىمٗووْح تبقوو ٜىووض ٚالووٍفع ىٍووذ اٌ٫ظوواُح ؿوواثِّ
القذس ٚبالزا عوا غري ؿاثِّ القذسٔ ٚغري ا ىكَ ٖٮعزسح لكَ ا و ىكَ ٖبقو ٜا٧فلون
لْ عُ ٖكُٕ ىـاوٗاع بٍ فظْح ٔعُ ٖكظوِّ

ظوبْ بٗوذٓح ِٔوزا الوز ٙفعموْ ىبوذ الوشاَ

بَ ىٕع  ِٕٔ -ال ا ش ا اِش -وَ الوزِاب مد الظوٕا ٔالكظوِّ اسبو٦هح ٔووا فو ح
ا ىمْٗ عفلن وَ عُ ٖكُٕ ىال ٛعٔ ىب٠اع ىم ٜعخْٗ اٌ٧ـاس.)60(ٙ
 )24ا ٤اخووا ٚتٍ قوون وووَ ٌظوواً ال ووٕاسث مد ال و خ٘ الؼووشى٘  :بعووذ وعش وو ٛبووذس ٔصىووت
الغٍوواٟي ٔؿوواس ٍِوواا ػوو٘ ٞوووَ ا٥

فووا ٞبالغٍوواٟي ىٍووذ ا ّووا شَٖ; ُ٧

الووزَٖ خش ووٕا فّٗووا وووَ ا ّووا شَٖح ٔؿوواس ٍِوواا ػوو٘ ٞوووَ ا٥

ووثرياع وووَ

فوواٞح فلُبطوون ٌظوواً

ال ٕاسث ب ا خٗ ح بقٕلْ تعواد{:وَؤُوىُلىا األَزْحَلبًِ ثَعْضُلهٌُْ ؤَوْىَلى ثِلجَعْضٍ}( )61لكوَ ٭ٌظويٮ
ِ ووزٓ ا ٖ٩وو ٛل ووٗع ٌظ ووخاع لمى٤اخ وواٚح ٔم ووا ٌظوويٱ لم ووٕاسث فق وواح فق ووذ بقٗ ووت ا ٤اخ وواٚ
بالٍـشٔ ٚالشفادٔ ٚالٍـٗحٛح ٔبقٗت الع٦ق ٛوٕ ٕد ٚبٍّٗي.
(ٓ )ٙانظر القصة كاملة يف صحيح البخاري  ،ٗ/ٚباب قَـوِل ال هرج ِل ِأل ِ
َك َع ْنـ َها ؟ ويف
َخ ِيو :انْظ ُْر أَ ه
ت َح هَت أَنْ ِز َل ل َ
َت ِش ْئ َ
ي َزْو َج َه
ُ
َ ُ ْ
وز أَ ْن يَ ُكو َن َم ْه ًرا ،وابن كثري يف السرية النبوية ٕ ،ٖٕٛ/باب ذكر خطبة
اب َما َجيُ ُ
السنن الكربى للبيهقي ٖٛٚ /ٚبَ ُ
النيب صلى هللا عليو وسلم .
(ٔ )ٙسورة األنفال اآلية  ،ٚ٘:واألحزاب اآلية ٙ :
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ٔلزلك ف ُ ال عوأُ ٔال ٍاؿوح وظو ىشح ٔٔسد عخبواس تفٗوذ ال و خ٘ بو عبو٘ الوذسداٞ
ٔطمىاُ الفاسط٘ سك٘ ا ىٍّىاح وو عُ طمىاُ عطمي ب عثذ ٔاشبٍذاح ٔووو رلوك
ا ٤اخوا ٚاطو ىش بووذُٔ توٕاسثح ٔ وواُ طومىاُ لوْ و٦ثظووا ىمو ٜعبوو٘ الوذسدا ٞؿوواٟبٛ
عطذاِا لْح ٔ اُ فّٗا خري ىظٗي ىمو ٜعً الوذسدأ ٞىمو ٜبٗوت عبو٘ الوذسدأ ٞىمو ٜعبو٘
الذسداٞح ِٔزٓ ا ب لوْ ثقوٕا اللوٗ ٔثقوٕا الوٍفع ٔثقوٕا الضٔ وٛح ٔ واُ ِوزا
ال و خ٘ ٍٖبووو وٍووْ تقووذٖي الٍـووٗحٛح ِٔووزٓ وظوولل ٛيف غاٖوو ٛاِ٧ىٗووٛح عُ ال و خ٘ بو
ا ظمى لٗع

مىوٛح ٔم وا ِوٕ ػو٘ ٞلوْ ٔا بوا ٔو طمبوا ح ٔوٍّوا بوزه الٍـوٗحٛح

ٔتظذٖذ ٔمؿ٦مل ػلُ عخْٗ ٔثالْ(.)62
 )25ىقٗووذ ٚالوؤٕ ٞ٥الووءا ٞب و ا و خ  :العقٗووذ ٚا٫طوو٦وِٗ ٛوو٘ ا٩ؿووش ٚال و

اٌووت

تووشبا بو ِووٞ٥٤ح ِٔووزٓ القلووٗ ٛيف غاٖوو ٛاِ٧ىٗووٛح ِٔووزا ال و خ٘ وعووء ىووَ المحىووٛ
اٌووت ِوو٘ ٌظووٗج اال ىووو ا ظووميح ِٔوو٘ سابطوو ٛالعقٗووذٚح ٔعٌّووا عقووٕ ٝوووَ سابطووٛ

الو

القشبٔ ٜالوذً ٔا ٌ٥ىوا ٞمد عؿون ىشقو٘ عٔ قبٗمو ٛووَ القباٟونح ٔلوزلك فو ُ اال ىوو
مْ قذ اٌـّش يف ِزٓ البٕتق - ٛبٕتق ٛالعقٗذٔ -ٚثـن ٌظٗج ٔاثوذ فٗوْ تو ل
 ٦وّى عا ووَ ىٕاوون الٍـوش ىمو ٜالكفواسح ٔقوذ ثون رلوك
ٔاٌظج اًح ٔ اُ طبب عا ٔىاو ع
يف قـ ٛوـعِّ بَ ىىري وو عخْٗ :
فقذ سع ٝوـعِّ بَ ىىري عخآ عبا ىضٖض بَ ىىريح ٔ اُ عبوٕ ىضٖوض وؼوش اع خوشج ووو
ا ؼش

ٔعطش يف ا عش ٛح فووىـعِّ ٖقٕه لٌ٨ـاس ٙالز ٙعطش عبا ىضٖوض بوَ ىىوري:

اػذد ٖذا ىمْٗح ف ُ عوْ را و ا لعمّا تفذْٖ وٍكح ع :ٙمُ لْ عواع توذفوح ِٔوزا ووو
عٌّووا عوووْح ِٔووزا ا لطووٕس عخووٕٓح ٔلكٍووْ وووو رلووك ٖقووٕه ٧خٗووْ اٌ٧ـوواس ٙا ظوومي :اػووذد
ٖووذا ىمٗووْح ٔا مووِّ الفذٖوو ٛالعالٗوو ٛف و ُ لووْ عو واع تووذفو .عبووٕ ىضٖووض
ا ؼووش

وواُ ؿوواثِّ لووٕاٞ

بو و بووذسح ف ووىـعِّ ٖقووٕه ِووزا الكووً٦ح فقوواه لووْ عبووٕ ىضٖووضٖ :ووا عخوو٘ ! عِووزٓ

ٔؿاٖ ك ب٘ فقاه لوْ وـوعِّ :مٌوْ عخو٘ دٌٔوك .اٌ٧ـواس ٙعخو٘ دٌٔوكح عٌوت لوٗع
بٗ ٔبٍٗك ؿم.)63( ٛ
(ٕ )ٙالقصة وردت يف صحيح البخاري ٖ ،ٖٛ /باب من أَقْسم علَى أ ِ
اء إِ َذا َكا َن أ َْوفَ َق
َخ ِيو لِيُـ ْف ِط َر ِيف التهط َُّو ِعَ ،وَملْ يَـ َر َعل َْي ِو قَ َ
َ ُ َْ ََ َ
ضً
لَوُ .
(ٖ )ٙان ظر  :سبل اذلدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائلو وأعالم نبوتو وأفعالو وأحوالو يف ادلبدأ وادلعاد ٗ،ٙٙ /
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ٔسغووي بووزه اٌ٧ـوواس ٔ ووشوّيح ف و ُ اسبا ووٛ

اٌووت  ٥تووضاه مد مػبوواد ٌظوواً ٖكفوون

لمىّووا شَٖ ا عٗؼوو ٛالكشاووٛح خاؿوو ٛعُ ا ّووا شَٖ ٖ ٥شٖووذُٔ عُ ٖؼووعشٔا عٌّووي ىالووٛ
ىم ٜاٌ٧ـاسح فجاٌ ٞظاً ا ٤اخا ٚيف الظٍ ٛأ٧د انجشٖٛح قٗن :بعذ بٍوا ٞا ظوجذ عٔ
ع ٍووا ٞبٍووا ٞا ظووجذح ع :ٙبعووذ ِجووش ٚالووٍيب ىمٗووْ الـوؤ ٚ٦الظوو ً٦بلػووّشح ثٗووث ىقووذ
الووٍيب ىمٗووْ الـوؤ ٚ٦الظوو ً٦ىقووذ ا ٤اخووا ٚبو الطووشف  :ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواسح ف خووا
ب

ن وّا شٔ ٙعٌـا سٙح ووو عُ اٌ٧ـواس تءىوٕا ٔعىطوٕاح لكوَ ا٧ىوذاد صٖواد ٚىموٜ

ال ءىا ح فحمت القلٗ ٛما ٖم٘:

ن عٌـاس ٙوعْ وّا شٙح  ٕٖ ٥ذ وّا ش ٙووا

ىٍووذٓ وكوواُ وووا ىٍووذٓ بٗووت وووا ىٍووذٓ ووواهح م ٕٖٔ ٥ووذ عٌـوواسٖ ٙقووًٕ بال و خ٘ وعووْح
ظوؤ ٛعسبع و وووَ ا ّووا شَٖ ٔ

ٔمشمووت ا ٤اخووا ٚتظووع س و٦عح

ظوؤ ٛعسبع و وووَ

اٌ٧ـوواسح ٖٔقوواه :مٌووْ مل ٖبوق٭ وّووا ش ٙمٔ ٥قووذ إخووا الووٍيب ؿووم ٜا ىمٗووْ ٔطوومي بٍٗووْ
ٔب عٌـاس.ٙ
 )26ا ٤اخا ٚب ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاسح سػذ ٔ ىاه ٌٔلوج ٔثكىو : ٛقٗواً الوٍيب ؿوم ٜا
ىمْٗ ٔطمي با ٤اخا ٚبو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواسح فٗوْ الشػوذح ٔالكىواه الٍبوٕٙح ٔالٍلوج
الظٗاط٘ح ٔاسبكى ٛا،ىذٖ.)64(ٛ
ف ووزابت ىـ ووبٗا ازباِمٗ ووٛح ف وو ٦اٗ وو ٛم ٥ل٬ط ووً٦ح ٔط ووقا ف ووٕاسا الٍظ ووِّ ٔالم ووُٕ
ٔالووٕ َح فوو ٖ ٦قووذً عثووذ ٔ ٖ ٥وولخش م ٥مشٔٞتووْ ٔتقووٕآح ٔ اٌووت ىٕا و ا٧خووٕٚح
ٔاٖ٫ث وواس; ٔا ٕاط ووأ ٚا ٤اٌظ ووٛ

ووضج يف ِ ووزٓ ا٧خ ووٕٚح ٔ وو ٨اال ى ووو ازبذٖ ووذ ب وولسٔ

ا٧وثو وواه; ٔيف ِو ووزٓ ا٧خو ووٕ ٚعقو ووٕ ٝوظّو ووشا وو ووَ وظو وواِش ىذالو وو ٛا٫طو وو ً٦اٌ٫ظو وواٌٗٛ
ٔا٧خ٦قٗ )65(ٛح ٔمل تكَ ِزٓ ا ٤اخوا ٚوعاِوذ ٚدٌٔوت ىمو ٜالوٕسا فحظوِّح ٔ٥
قٗمووت بالمظوواُ فقووا ; ٔم ووا

مىوا

اٌووت و٤اخووا ٚطووجمت ىموو ٜؿووفحا القمووٕبح ٔىى و٦ع

حملمد بن يوسف الصاحلي الشامي حتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد ادلوجود ،الشيخ علي حممد معوض الناشر :دار
الكتب العلمية بريوت – لبنان الطبعة :األو،ى ٔٗٔٗ ،ىـ  ٜٜٖٔ -م .
(ٗ )ٙانظر :زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد ، ٘ٙ /ٖ ،البن قيم اجلوزية ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة ادلنار
اإلسالمية ،الكويت
الطبعة :السابعة والعشرون .
(٘ )ٙادلرجع السابق ٖ.ٖٙ/
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ٖشتبا بالذوأ ٞا٧وٕاهح مٌّا و٤اخا ٚيف القٕه ٔالعىنح ٔالٍفع ٔا ا ٔا٧وو٦اح يف
العظش ٔالٗظش(.)66
 )27يف و٤ا خا ٚالشطٕه ب ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـواس عقوٕ ٝوظّوشا ووَ وظواِش ىذالو ٛا٫طوً٦
اٌ٫ظاٌٗ ٛا٧خ٦قٗ ٛالبٍاٚٞح فا ّا شُٔ قًٕ تش ٕا يف طبٗن ا عووٕاني ٔعساكوّٗيح
فجووأٞا ا ذٍٖوو ٥ ٛامكووُٕ وووَ ثطوواً الووذٌٗا ػووٗ٠اح ٔاٌ٧ـوواس قووًٕ عغٍٗووا ٞبووضسٔىّي
ٔعو ووٕاني ٔؿ ووٍاى ّيح فمٗحى وون ا٧خ عخ ووآح ٔلٗق ظ ووي وع ووْ ط ووشا ٞاسبٗ ووأ ٚك ووشاِٞاح
ٔلٍٗضلْ يف بٗ ْ وا داً فْٗ و ظو نىواح ٔلٗعطوْ ٌـو والوْ ووا داً غٍٗوا ىٍوْح ووٕفشا
لووْح فلٖوو ٛىذالوو ٛا ىاىٗوو ٛيف الووذٌٗا تعووذه ِووزٓ ا٧خووٕ ٚمُ الووزَٖ ٍٖكووشُٔ عُ ٖكووُٕ
ا٫ط ً٦ىذال ٛا ىاىٗٛح قًٕ ٖ ٥شٖذُٔ عُ ٖبّش ٌوٕس ا٫طو ً٦عبـواس الٍواغ ٖٔظو ٕل٘
ىموو ٜقمووٕبّيح عٔ قووًٕ اوووذُٔ ٖكشِووُٕ

وون لفووا ذٖووذ ٔلووٕ عثبووْ الٍوواغ ٔ وواُ يف

ا٫طوو ً٦وذلٕلووْح ٔم ٥فكٗ و تٍكووش العذالوو ٛا ٥ىاىٗوو ٛيف ا٫طوؤ ً٦يف تاسؽبووْ ِووزٓ
ا ٤اخا ٚالفز ٚيف ال اسٖيح ِٔ٘ الو ىقوذِا ؿواثِّ الؼوشٖع ٛضبىوذ ؿوم ٜا ىمٗوْ
ٔطوومي بٍفظووْح ٔ بقّووا ب ػووشافْح ٔعقوواً ىموو ٜعطاطووّا عٔه صب ىووو ٍٖؼ وْ٠ح ٔعٔه دٔلووٛ
ٖبٍّٗا
 )28ا ٤اخووا ٚب و ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواس وقذووو٫ ٛخووا ٞمطوو٦و ٲ٘ ىووا ٲ٘  :فمقووذ

وواُ ِووزا

ا٫خا ٞعطاطا ٫خوا ٞفشٖوذ ووَ ٌٕىوْح ٔوقذوو ٛلٍّلو ٛعوو ٛرا دىؤٕ ٚسطوالٛح تٍطموق
ل ـووٗاغ ٛىووامل ذٖووذح قوواٟي ىموو ٜىقاٟووذ ؿووحٗح ٛوع ٲٍٗوؤ ٛعِووذاع ؿوواسب ٛوٍقووزٚ
لمعووامل وووَ الؼٲووقأ ٞال ٍوواثش ٔا ٌ٥حوواس ٔىموو ٜى٦قووا

ذٖووذ ٚوووَ ا٫اوواُ ٔا٫خوواٞ

ا عٍٕٙٲ ٔالعىن ا ؼطاح ٔ اُ ِزا ا٫خوا ٞا،وذٔد بو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواس مٗعوٛ
ٔػو ووشٖط٥ ٛط و و ٍ٠اع ثٗو ووا ٚذٖو ووذ ٚلمعو ووامل ٔاٌ٫ظ و واٌٗٛح لو ووزلك خا و ووِّ ا ِو ووزٓ
االىٕى وو ٛا ٤وٍ وو ٛيف وذٍٖ وو ٛؿ ووغري ٚبقٕل ووْ{:إِالَّ رَفْعَيُلللىمُ رَنُل لِْ فِزْنَل لخٌ فِلللي األَزَِْ وَفَسلللبدٌ
مَجِريٌ"}(. )67

( )ٙٙانظر :التاريخ اإلسالمي حملمود شاكر ،ٔٙ٘ /ٕ ،وفقو السرية حملمد الغزال ،صٕ.ٜٔ
( )ٙٚسورة األنفال اآلية . ٖٚ:
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 )29ا ٤اخووا ٚب و ا ّ ووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواس مثاب وو ٛبشٌوواوج مؿوو٦ث٘  :ثٗ ووث

وواُ و ووَ عٔد

ال ووذىاٟي الو و اى ى ووذِا الشط ووٕه ؿ ووم ٜا ىمٗ ووْ ٔط وومي يف بشٌاصب ووْ ا٫ؿ وو٦ث٘ح
ٔال ٍظٗىو وو٘ ل٨وو وؤ ٛلمذٔلو وؤ ٛاسبكو وويح ا٥ط وو ىشاس يف الو ووذىٕ ٚمد ال ٕثٗو ووذ ٔا و ووٍّج
القشإٌ٘ح ٔبٍوا ٞا ظوجذح ٔتقشٖوش ا ٤اخوا ٚبو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواس ِٔو٘ خطوٕ ٥ ٚتقون
عِىٗ وو ٛى ووَ اشبط ووٕ ٚأ٧د يف بٍ ووا ٞا ظ ووجذ لك وو٘ ٖو و ٦ثي اال ى ووو ا ظ وومي ٖٔ و و ل
ٔت لح وعامل تكٍْٕٖ ازبذٖذ(. )68
 )30ا ٤اخا ٚب ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس عطاغ بٍٗ ٛاال ىو ا ذٌ٘ :مُ ا ٤اخا ٚا٫ااٌٗ ٛووَ
عقٕ ٝالذىاٟي يف بٍا ٞا٧و ٛا ظمىٛح ف را ِٔوت ٖ

ون

ون بٍٗاٌّواح ٔلوزلك ثوشق

ال ووٍيب ؿ ووم ٜا ىمٗ ووْ ٔط وومي ىم وو ٜتعىٗ ووق وع وواٌ٘ اسب ووِّ يف ا يف اال ى ووو ا ظ وومي
ازبذٖ ووذ فق ووذ ق وواه ؿ ووم ٜا ىمٗ ووْ ٔط وومي$ :مُ ا تع وواد ٖق ووٕه ٖ ووًٕ القٗاو وو :ٛعٖ ووَ
ا حابُٕ ل٦ل٘ الًٕٗ عنمّي يف نم٘ ًٖٕ  ٥نن م ٥نم٘.)69( #
 ٔ )31اُ لمحِّ يف ا ع شٓ يف اال ىو ا وذٌ٘ ازبذٖوذح فعوَ عٌوع بوَ والوك  -سكو٘
ا ىٍْ  -قاه ( :اُ عبٕ مح ٛع ثش عٌـواس ٙبا ذٍٖو ٛغبو٦عح ٔ واُ عثوِّ عوٕالوْ
ملٗووْ ب ٠وش ث وواٞح ٔ اٌووت وظ و قبم ٛا ظ ووجذ ٔ وواُ سطووٕه ا ؿ ووم ٜا ىمٗ ووْ ٔط وومي
ٖذخمّا ٖٔؼشب وَ وا ٞفّٗا ِّٗح فمىا ٌضلت َُ{ :رَنَبىُىا اىْجِسَّ حَزَّى رُنْفِقُىا ٍََِّلب رُهِجُّلىَُ وٍََلب
رُنْفِقُىا ٍِِ شَليْءٍ فَلئَُِّ اهللَ ثِلهِ عَيِليٌٌ}()70ح قواً عبوٕ محو ٛفقواهٖ :وا سطوٕه ا ح مُ ا ٖقوٕه:
{ىَِ رَنَبىُىا اىْجِسَّ حَزَّى رُنْفِقُىا ٍََِّب رُهِجُّىَُ} ٔمُ عثوِّ عووٕال٘ ملو٘ (ب٠وش ثوأ )ٞمٌّوا ؿوذقٛ
عس ووٕ بشِوواح ٔرخشِووا ىٍووذ ا ح فلووعّا ٖووا سطووٕه ا ثٗووث عساا ا ح قوواه سطووٕه ا
ؿوم ٜا ىمٗوْ ٔطومي$ :رلووك وواه سابوحح رلووك وواه سابوحح ٔقوذ مسعوتٮ ووا قموت٭ ٔمٌوو٘
عس ٝعُ دبعمّا يف ا٧قشب  #فقاه عبٕ محٛح عفعون ٖوا سطوٕه ا ح فقظوىّا عبوٕ محوٛ

( )ٙٛانظر :حممد رسول هللا ،عرجون ٖ. ٕٜٔ /
( )ٜٙأخرجو مسلم يف صحيحو ٗ ،ٜٔٛٛ/باب يف فضل احلب يف هللا .
(ٓ )ٚسورة آل عمران اآلية . ٜٕ:
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يف عقاسبووْ ٔب و ىىووْ (ٔ . )71قـوو ٛىبووذ الووشاَ بووَ ىووٕع  -سكوو٘ ا ىٍووْ ٔتمووك
ا عاٌ٘ الشفٗع ٛوو طعذ بَ الشبٗو (.)72
 )32اٌ قم ووت ا ٤اخ ووا ٚبوو ا ّ ووا شَٖ ٔاٌ٧ـ وواس و ووَ ا٫سث مد ا ٤اخ ووا ٚيف ا  :مل ٖع ووشع
تاسٖي البؼش

مْ ثاد اع تاىٗاًّ

حادث اط قباه اٌ٧ـواس لمىّوا شَٖ بّوزا اسبوِّ

الكووشٖي ٔبّووزا البووزه الظووخ٘ح ٔبّووزٓ ا ؼوواس  ٛالفعالوؤ ٛبّووزا ال ظووابق مد اٖ٫ووٕاٞ
ٔاث ىوواه ا٧ىبوواٞح فقووذ عوون الووٍيب ؿووم ٜا ىمٗووْ ٔطوومي وووَ ِووزٓ ا٧خووٕ ٚوظووٕ٠لٗٛ
ثقٗق ٛتؼٗو ب ِو ٞ٥٤ا٫خوٕ $ ٚعون ا طوبحاٌْ ٔتعواد ثوق ا ورياث وٍٕ و عا بّوزا
ال خ٘ح دُٔ ثقٕا القشابٔ ٛالشث٭ي فقذ

اُ وَ ثكىو ٛال ؼوشٖو عُ ت جمو ٜا٧خوٕٚ

ا٫طو٦وٗ ٛثقٗقو ٛضبظٕطو ٛيف عرِوواُ ا ظومى ٔعُ ٖعمىوٕا عُ وووا بو ا ظومى وووَ
ال و و خ٘ ٔال ح وواب ل ووٗع ػ ووعاسا ٔ ٦و ووا صبو وشدَٖ)73(#ح ٔالف ووط ٚأ٧د و ووَ انج ووشٚ
ٔكووعت

وو ًّ٦وووَ اٌ٧ـوواس ٔا ّووا شَٖ عووواً وظووٕ٠لٗ ٛخاؿوو ٛوووَ ال عووأُ ٔا ٍاؿووشٚ

ٔا ٤اٌظ ووٛح بظ ووبِّ وفاسق وو ٛا ّ ووا شَٖ ِ٧م ووّيح ٔت ووش ّي دٖ وواسِي ٔعو ووٕاني يف وك ووٛ
ٌٔضٔني كٕٗف عا ىمو ٜمخوٕاٌّي اٌ٧ـواس يف ا ذٍٖوٛح فكواُ ووَ مقاوو ٛالشطوٕه ؿوم ٜا
ىمْٗ ٔطمي وَ ال خ٘ ب عفشاد ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس كىاٌ ٛل حقٗق ِزٓ ا ظوٕ٠لٗٛح
ٔلقذ

اُ وَ وق لِ ٜوزٓ ا ظوٕ٠لٗ ٛعُ ٖكوُٕ ِوزا ال و خ٘ عقوٕ ٝيف ثقٗق وْ ٔع وشٓ

وَ ع خٕ ٚالشثي االوشدٚح فمىوا اطو قش عووش ا ّوا شَٖ يف ا ذٍٖو ٔ ٛكوَ ا٫طو ً٦فّٗواح
غووذ الووشٔمل ا٫طوو٦وِٗ ٛوو٘ ٔثووذِا العـووِّ الطبٗعوو٘ لمىج ىووو ازبذٖووذ يف ا ذٍٖووٛح
عفمىا عل ا ّا شُٔ ٕ ا ذٍٖٔ ٛىشفٕا وظالك الشصا فّٗواح ٔعؿوابٕا ووَ غٍواٟي بوذس
الكء ٝما

فاِيح س و ال ٕاسث مد ٔكعْ الطبٗع٘ ا ٍظوجي ووو الفطوش ٚالبؼوشٖٛ

ىموو ٜعطوواغ ؿووم ٛالووشثيح ٔعبطوون ال ووٕاسث بو ا و خ ح ٔرلووك بووٍف القووشإُ الكووشٖي

(ٔ )ٚانظر :السرية النبوية الصحيحة للعمري (ٔ ،)ٕ٘ٗ /فقو السرية للبوطي ،ص .ٔ٘ٙ
(ٕ )ٚانظر القصة يف صحيح البخاري ٖ ،ٕ٘/باب ما جاء ِيف قَـوِل هِ
ِ
ضي ِ
صالَةُ فَانْـَت ِش ُروا ِيف األ َْر ِ
ض
ت ال ه
اَّلل تَـ َع َا،ى " :فَِإ َذا قُ َ
ْ
َ ُ َ َ َ
ض ِل هِ
اَّلل"..
َوابْـتَـغُوا ِم ْن فَ ْ
(ٖ )ٚانظر :فقو السرية للبوطي ،صٕٔٔ.ٕٕٔ ،
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فقاه تعاد{:وَاىَّرِيَِ آٍَنُىا ٍِِ ثَعْدُ وََِبجَسُوا وَجَبَِدُوا ٍَعَنٌُْ فَإُوىَئِلَ ٍِنْنٌُْ وَؤُوىُى األزْحَبًِ ثَعْضُلهٌُْ
ؤَوْىَى ثِجَعْضٍ فِي مِزَبةِ اهللِ إَُِّ اهللَ ثِنُو شَيْءٍ عَيِيٌٌ}(. )74
 )33ا ٤اخووا ٚب و ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواس عسطووت قٗىٰ وا مٌظوواٌٗٔ ٛوبوواد ٢وثالٗوو : ٛوووَ خوو٦ه
الشٔابا الٕ ٗق ٛال علفت ب ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـواس عُسطوٗت قوٗي مٌظواٌٗٔ ٛا ىاىٗوٛ
ٔوباد ٢وثالٗ ٥ ٛىّذ لمىج ىو القبم٘ بّاح ٔم ا ِ٘ وَ ػلُ اال ىعا ا حلوشٚ
الفاكم.ٛ
 )34ا ٤اخ ووا ٚبو و ا ّ ووا شَٖ ٔاٌ٧ـ وواس

ٌٕ ووت وفّ ووًٕ ا٧و وو : ٛمُ ِ ووزٓ ا٧خ ووٕ ٚووذٖشٚ

بالذساطوؤ ٛا٥ى بوواس .رلووك عٌووْ ٌ و ج ىٍّووا عوووٕس ىظٗىوو ٛيف ثٗووا ٚا ظوومى طووٕا ٞيف
وظ ٕ" ٝا٧ؤ ٛالذٔل "ٛعً ىم ٜوظ ٕ ٝا٧فشاد.
فلوا وا ٖ عمق بّوي عوو :ٛفقوذ

اٌوت ِوزٓ ا ٤اخواِ ٚو٘ الش ٗوض ٚا٧طاطوٗ ٛيف تكوَٕٖ

وفًّٕ "ا٧و ٛا ظمى "ٛعو ٛال قت ىمو ٜالعقٗوذ ٚيف ا ح ٔىاػوت  ٧ون تموك العقٗوذٚ
ٔلووٗع لشبا وو ٛالووذً عٔ اسبظووِّ ٔالٍظووِّح عٔ ا٧سض عٔ المووُٕ عٔ المغووٛح عٔ ازبووٍع فّٗووا
ع ٙثظوواب ٖووز ش مرا تعوواسض رلووك وووو العقٗووذٔ .ٚا طووبحاٌْ ٔتعوواد ِووٕ ؿوواثِّ
ا ٍٔ ٛالفلن يف رلك ٔلقذ عؿبح ا ٤وٍُٕ عٔلٗوا ٞبعلوّي لوبعتح
عخآ

حبْ لٍفظْح ٍٖٔاؿشٓ ٔػباِذ وَ ع مْح ٖٔ ٤شٓ ىمٜ

ون ووٍّي ؼبوِّ

ون قشٖوِّ ٔثبٗوِّ ووَ

واه عٔ عِن عٔ ىؼري ٚعٔ ٔلذ {وَاىَُْؤٍِْنىَُ وَاىَُْؤٍِْنَبدُ ثَعْضُهٌُْ ؤَوْىِيَبء ثَعْضٍ}(.)75
 )35ا ٤اخووا ٚب و ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواس ع ووش يف ٔثووذ ٚاال ىووو الظوومئ :قووذ

وواُ نووزا

ال و خ٘ ىظووٗي ا ٧ووش يف ٔثووذ ٚاال ىووو ا ظوومي ٔيف اطووكْ ٔتشابطووْح فبّووزٓ ا ٤اخوواٚ
ا ٥ىاىٗ ٛيف ا٥ستفاا ٔا ٍاؿشٚح ٔال عأُ ٔا ظواىذٔ ٚال عاكوذح ٔاسبوِّ يف ا ٔ
الووز ٙعمووْ الووٍيب ؿووم ٜا ىمٗووْ ٔطووميح عطاط واع نووزٓ ا ٤اخووا ٚبقٕلووْ ٧ؿووحابْ وووَ
ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس" :ت خٕا يف ا ح عخَٕٖح عخوَٕٖ"( )76مت تـوحٗح تش ٗوِّ اال ىوو
ا ظمي.
(ٗ )ٚسورة األنفال اآلية . ٚ٘:
(٘ )ٚسورة التوبة اآلية . ٚٔ :
( ) ٚٙانظر  :هبجة احملافل وبغية األماثل يف تلخيص ادلعجزات والسري والشمائل ٔ ، ٜٔ٘ /ليحىي بن أىب بكر بن حممد بن حيىي
مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

238

العدد الثالث المجلد ( )8يىنيى 1024م

الدروس المستفادة من المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

د .احمد رزق رزق الصرمي

ٔال و و خ٘ يف ا ِ ووٕ الثى ووش ٚازبٍٗ وو ٛالعىمٗ وو ٛلمح ووِّ يف ا ال ووز ٙاربزت ووْ الٕث ووذٚ
ا٫ااٌٗوو ٛىٍٕاٌ واع ىمووٕ ٔ ٜدِووا يف ٔاقووو ثٗووا ٚاال ىووو ا ظوومي لقٕلووْ ؿووم ٜا ىمٗووْ
ٔطميح يف ثذٖث البخاس٤ٖ ٥( :ٙوَ عثذ ي ث  ٜؼبِّ ٧خْٗ وا ؼببوْ لٍفظوْ) ()77ح
ٔتـ ووحٗح تش ٗ ووِّ اال ى ووو ا ظ وومي ىم وو ٜعط وواغ اسب ووِّ يف ا ٔ

ع وون و ووَ ِ ووزا

ٔ ٦اثوذاعح ٔروؤ ٛاثوذٚح ٔدووا ٔاثوذاح ٔفكووشا
اال ىوو ٖوذعا ٔاثوذٚح ٔ مىؤ ٛاثوذٚح ٔىىو ع
ٔاثذاح ٌٔظاواع ٔاثذاع يف طٗاط ْ ٔٔطاٟن ثٗاتْ ٔتشبٗ ْ ٔطمٕ ْ ٔعخ٦قٗاتوْح

ىوا

عػو وواس مد رلو ووك سطو ووٕه ا ؿو ووم ٜا ىمٗو ووْ ٔطو ووميح يف اسبو ووذٖث الـو ووحٗح الثابو ووت:
(ا ظمىُٕ ت كافل دواِ٣يح ِٔي ٖذ ىم ٜوَ طٕاِيح ٖٔظع ٜبزو ّي عدٌاِي) (. )78
 )36ال و خ٘ وووَ س وواٟض ا٫اوواُ ال و ٍٖبغوو٘ لكوون وظوومي عُ ٖعٍوو ٜبّووا :الٍووانش يف ثٗوواٚ
ا ظمى الًٕٗ ٖش ٝعُ ِزا ا بذع العظٗي قذ اىوطآ الوَِٕ ٔاللوع ٔرلوك ل فوشٖا
ا ظوومى يف ثقووْ ٔىووذً اى ٍوواّٟي بووْ عفووشادعا ٔتاىووا  .فٍجووذ ىموو ٜوظ و ٕ ٝا٧فووشاد
ىوذً وشاىووا ٚثووق ازبوٕاس ث وو ٜمُ ازبوواس قوذ ٖ ٥عووشع وواسٓح ٔىمو ٜوظو ٕ ٝازبىاىووا
ثـووٕه القطٗعوو ٛبو ازبىاىووا الو تظوومك شٖووق الووذىٕ ٚمد ا ٔتٍوواد ٙلىووو
مى و وو ٛا ظ و وومى ح ِٔ و ووي عٔد لى و ووو

مىو وو ّي ٔتو وو لفّي لٗكٌٕ و ووٕا ب و ووزلك ق و ووذٔٚ

ال ىعاتّي ا٫ط٦وٗ.ٛ
 )37ا ٤اخا ٚبو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواس قـو ٛووَ ىوامل اسبقٗقو :ٛلكٍّوا يف بٗع ّوا عقوشب
مد الووش ٝ٣اسبا وؤِ !ٛوو٘ قـوؤ ٛقعووت يف ِووزٓ ا٧سضٔ .لكٍّووا يف بٗع ّووا وووَ ىووامل
اشبم ووذ ٔازبٍ وواُ!ح ٔىم وو ٜوث وون رل ووك ا٫ا وواُ ٔوث وون ِ ووزٓ ا٧خ ووٕٖ ٚق ووًٕ و ووٍّج ا يف
ا٧سض يف

ن صواُ ٔوكواُح ٖٔوٍظي ا ظومىُٕ يف ِوزا العـوش عخوٕتّي الٍا حو ٛىموٜ

وٍٕاه ِزا ال خ٘ الز ٙؿاس ولشب ا ثن يف ىامل اسبٗقٗ ٥ ٛاشبٗاه ..
 )38ا ٤اخووا ٚبو ا ّووا شَٖ ٔاٌ٧ـوواس ٌووٕ وووَ الظووبق الظٗاطوو٘  :تع ووء طٗاطوو ٛا ٤اخوواٚ
الموْٮ
ب ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاسح ٌٕ وَ الظبق الظٗاط٘ الوز ٙاتبعوْ الشطوٕه  -ؿ٭ومََّّ ٜ
العامري احلرضي (ادلتوىفٜٖٛ :ىـ) الناشر :دار صادر – بريوت .
ب ِأل ِ
ابِ :من ا ِإلْيَ ِ
ب لِنَـ ْف ِس ِو .
َخ ِيو َما ُِحي ُّ
ان أَ ْن ُِحي ه
( )ٚٚانظر  :صحيح البخاري ٔ ،ٕٔ /بَ ٌ َ
ِ
ِ
ِ
س ِريهِة تَـ ُر ُّد
ال
يف
اب
ب
،
ٓٛ
/
ٖ
سننو
يف
داود
وأبو
،
م
ى
ؤ
ا
م
د
أ
ف
ا
ك
ت
ـ
ت
ن
و
م
ُ
ه
َ ٌ
( )ٚٛأخرجو ابن ماجو يف سننو ٕ ،ٜٛ٘/بَ ُ
اب ال ُْم ْسل ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ
َعلَى أ َْى ِل ال َْع ْس َك ِر ،واحلاكم يف ادلستدرك على الصحيحني ٕ ،ٖٔ٘/وصححو األلباين يف مشكاة ادلصابيح ٕ،ٖٖٔٓ/
وصحيح اجلامع الصغري ٕ. ٖٔٔٚ/
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ى٭مس ٯْٗٳ ٭ٔط َّ٭مي٭  -يف تلِٗن ا ٕدٚح ٔ كٍّٗا يف وؼاىش ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس الزَٖ طوّشٔا
تٗ ٰعوا ىمو ٜسىاٖوِ ٛوزٓ ا وٕدٚح ٔرلوك ا٫خواٞح بون

وإٌا ٖ ظوابقُٕ يف تٍفٗوز بٍوٕدٓح

ٔ٥طٗىا اٌ٧ـاس الزَٖ  ٥ػبذ ال ُك اب ٔالباثثُٕ وّىا تظواوٕا مد رسٔ ٚالبٗواُ خوريٰا
وَ ثذٖث ا ىٍّيح قواه تعواد{:وَاىَّلرِيَِ رَجَلىَّءُوا اىلدَّازَ وَاإلميَلبَُ ٍِلِْ قَلجْيِهٌِْ يُهِجُّلىَُ ٍَلِْ َِلبجَسَ
ُدُو ِز ِِ ٌْ حَب َج ًخ ٍََِّب ؤُورُلىا َويُل ْؤ ِثسُو َُ َعيَلى َؤ ّْ ُفسِل ِه ٌْ َوىَل ْى مَلب َُ ِثهِل ٌْ َخ َبَُل ٌخ وٍََلِْ
ِدُو َُ فِي ُ
إِىَيْهٌِْ وَال َي ِ
يُىقَ شُحَّ َّفْسِهِ فَإُوىَئِلَ ٌُُِ اىَُْفْيِهُىَُ}

()79

 )39لقووذ تكووُٕ اال ىووو ا٫طوو٦و٘ يف العّووذ ا ووذٌ٘ح فىووَ انجووش ٚمد ا ٤اخوواٚح مد قٗوواً
الذٔل ٛا ظمىٛح مد ازبّاد يف طبٗن ا ِٔٗىٍ ٛالؼشىٗ ٛا٫ط٦وٗ.ٛ
ٔ )40عخريا اكَ عُ ٌع ء عُ عىظي دسغ ٖظ فاد وَ ِزٓ ا ٤اخا ٚوا ٖ حقق وَ عِوذاع
ٔعبعاد وقاؿذٖٔ ٛثلاسٖٛ

ء ٝلمى٤اخا ٚت ىثن فٗىا ٖم٘:

 .1البعذ الذٖ  ٖٔ :ىثن يف ثفا الذَٖ ٔال ىك لْ .
 .2البعذ ا ٥ىاى٘ ٖٔ :ىثن يف اسبفان ىموٜ

ٗواُ اال ىوو ٔبٍوا ٞى٦قوا ٔدٖوٛ

عطاطووّا ا٧خوؤٕ ٚال عووأُ ٔالطاثووي هللووا ػبعوون ّووذ الٍوواغ ٖ ٕ ووْ مد البٍوواٞ
ٔا٫ىىاس ٔلٗع مد ال خشِّٖ ٔالذواس.
 .3البعو ووذ ا٥ق ـو وواد ٖٔ :ٙىثو وون يف ثفو ووا ا و وواه وو ووَ ال م و و ٔاللو ووٗا ٔتٍىٗ و ووْ
باسبش ٔ ٛالعىن ٔا٫ظباص ٔا٥ط ثىاس
ف ُ الوز ٤ٖ ٙوذٓ اشبوءا ٞعُ ىجمو ٛال ٍىٗو ٛا٥ق ـوادٖ ٥ ٛتوذٔس ٔعُ الثوشٔ٥ ٚ
تعشع الٍىا ٞم ٥يف ع ٕا ٞا٥ط قشاس الظٗاط٘ ٔالظمي ا ٥ىاى٘.
 .4البعذ الظٗاطو٘ ٖٔ :ىثون يف ؿوٗاٌٛ

شاوو ٛا٧ووٗ ٔ ٛاٌّوا الظٗاطو٘ح ٔااٖوٛ

ٔثذتّا ٔكىاُ اط قشاس و٤طظواتّا ٔفاىمٗوٌ ٛؼوا ّا هللوا ػبعموّا قٕٖو ٛوّابوٛ
ب ا٧وي .
 .5البعذ الثقايف  ٖٔ :ىثن يف اسبفان ىمو ٜالعقون ٔاطو خذاوْ يف الو فكري الظومٗي
الظٕٔ ٙرلوك ب ٕ ٗوْ اِ ىواً الٍواغ مد العموي ٔالو عميح ٔمد البحوث ٔا٫بوذا
( )ٜٚسورة احلشراآلية .ٜ :
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العمى٘ ٔالفكشٔ ٙالثقايف ٔالف ٔازبىال٘ح ف ُ ع ٕا ٞالظومي ٔا ـواسب ٛذبوشس
العقووٕه ٔتووذفعّا مد العمووي ٔالبحووث ٔال و فكري يف اٌ٧فووع ٔا٩فووااح ٔمُ ع ووٕاٞ
اسب ووشب ٔالفو و ٔالق٦ق وون تكب وون العق وون ٔتؼ وون ثش

ووْ ى ووَ الو و فكري ٔالبح ووث

ٔال لون.
 .6البعذ اٌ٫ظاٌ٘ العا ٘ ٖٔ :ىثن يف وذ ظٕس ال ٕاؿون ٔال عواسع ٔال ثواق بو
الؼووعٕب ٔالثقافووا ٔاسبلوواسا ح ٔمقاووو ٛثلوواس ٚمٌظوواٌٗ ٛساػووذ ٚرب فوو٘ فّٗووا
الٍضاىووا ٖٔ حقووق فّٗووا ال قووذً العمىوو٘ ٔال و ق ٔالشفووآ ا ٥ىوواى٘ ٔا ووادٙ
ض ِإَّّلب َخ َي ْقنَلبمٌُ ٍلِ َذمَل ٍس َو ُؤّثَلى َو َج َع ْينَلب ُم ٌْ
ٔا٧دب٘ ح وـذاقا لقٕلْ تعاد{ :يَلب ؤَيُّهَل ب اىنَّلب ُ
شُعُىثًب وَقَجَبئِوَ ىِزَعَبزَفُىا إَُِّ ؤَمْسٍََنٌُْ عِندَ اىيَّهِ ؤَرْقَبمٌُْ}(.)80

(ٓ )ٛسورة احلجرات اآلية .ٖٔ:
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ٔبعذ ِزٓ ازبٕلو ٛا خ ـوشٔ ٚا٦ ٫لو ٛا ق لوب ٛووَ ال و خ٘ بو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواس
ٔالووذسٔغ ا ظ و فاد ٚوٍّ ووا عق ووٕه يف خ وواً ِ ووزا البح ووث :ا٧خ ووٕ ٚا٫ط وو٦وٗ ِ ٛوو٘ الشابط ووٛ
الظاوٗ ٛال تشبا ب ا ظمى يف العوامل ِ ..وزٓ الشابطو ٛا،كىو ٛالو اكوَ عُ تقوًٕ
ب البؼش تٗعوا ىمو ٜطب مو لغواتّي ٔعٔ واٌّي ٔعٌظوابّي ٔعلوٕاٌّي ذبوت ػوعاس ٔاثوذ
ٔسأٖ ٛاثذ.ٚ
ػووعاس ٖظو ٕ ٙفٗووْ البؼووش تٗعٰوا ٖٔ ٥شتفووو عثووذ بمٌٕووْ عٔ ٌظووبْ عٔ ٔ ٍووْ بوون

وون ِووزٓ

ا٥ى باسا  ٥قٗى ٛنوا عوواً ِوزا الؼوعاس الظواو٘ ٌّ٧وا ووَ ٌ واج ازباِمٗو ٛالعىٗوا ٞالو
تز ٌ ٜاس العذأٔ ٚالبغلا ٞب غزِٖ ٛزٓ ا٥ى باسا ٔسفعّا .
ِ ووزا الؼ ووعاس ِ ووٕ ػ ووعاس ا٧خ ووٕ ٚا٫ط وو٦وٗ ٛال ووزٖ ٙق ل وؤ ٜصُ الٍ واغ مٗ ووضاُ ا٫ط ووً٦
الشثٗي العاده  ٥مقاٖٗع ازباِمٗ ٛازباٟش. ٚ
ٔالعامل الًٕٗ قوذ طو٠ي ووَ تشدٖوذ الؼوعاسا الكاربو ٛالو ٖشفعّوا طاطو ٛالوذٔه الكوءٝ
ب اسب ٔا٩خش صاىى عٌّي ٖعىمُٕ لمظ ً٦العا ٘ ح ٔعٌّي ؼبألُٕ مػباد سٔابوا بو
البؼووش تقووًٕ ىموو ٜا ووٕدٔ ٚال فوواِي ٌٔب وز ثٗووا ٚاشبووٕع ٔالووزىش ح ال و تفشكووّا اسبووشٔب
الذاوٗ ٛال ٖؼعن ٌاسِا غالبا قاد ٚالذٔه الكء ٝح ٔعثٗاٌٰوا غمبو ٛالعـوبٗ ٛازباِمٗو ٛيف
الؼعٕب ا خمف. ٛ
ٔالعووامل الٗووًٕ ٖ طمووو ووَ اووذ ٖووذٓ ملٗووْ لٍٗ ؼوومْ وووَ ثٕووو ٛالشراٟوون ٔاسبووري ٚالقاتمووٛ
ٔا٥كووطشاب الٍفظوو٘ ا ٍّووك ِ ..ووزٓ ا٧وووشاض الٍفظووٗ ٛال و ٔقووو يف ػووبا ّا بظووبِّ
غٗاُ ا اد ٚيف ثٗا ٚالٍاغ ح ٔتٕافش ىذد

بري وَ االشو الزَٖ ٖقٕوُٕ بوال خطٗا

الووذاٟي نوو٦ا البؼووشٖ ٛيف وقابوون ووونٞ

ٍووٕصِي حبطوواً الووذٌٗا الضاٟوونح ٔتووشبٶعّي ىمووٜ

ىشؾ الظٗاد ٚالعا ٗٛح فىا عثٕ ٍوا عُ ٌو مىع تموك ا ٤اخوا ٚالو ثوذ ت يف ىّوذ الوٍيب
ؿم ٜا ىمْٗ ٔطمي ٔال

اٌت اٌق٦بٰا ٕسٰٖا يف تٗو ال ـٕسا العقذٖؤ ٛالظٗاطوٗٛ

ٔا ٥ىاىٗٔ ٛا٥ق ـادٖٔ ٛغريِا ثٗث ٌقمت اال ىوو ا٫طو٦و٘ ووَ اللوع مد القوٕٚ
ٔوَ ال ؼ ت مد الٕثذٔ ٚا٦ ٟ٥ع ٔوَ  ٥دٔل ٛمد دٔل ٛاطو٦وٌٗ ٛؼوش خريِوا ٔىوذنا
يف سبٕ ا عىٕس. ٚ
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ٔالعامل الًٕٗ ٖ طمو لمحٗوا ٚالظوعٗذ ٚالو ٖعوٗؽ فّٗوا بلوواُ ح ٔت وٕافش لوْ فّٗوا نوشٔع
ا عٗؼ وو ٛالكشا وو ٛح ٔعُ ٖ عاو وون و ووو ا٩خ ووشَٖ ب ووا٧خ٦ا الفاك وومٔ ٛالكشاو وو ٛاٌ٫ظ وواٌٗٛ
ا جووشد ٚوووَ العذٔاٌٗوؤ ٛالٕثؼووٗٛح ٔلووَ ٖكووُٕ رلووك م ٥يف نوون ىذالوو ٛا٫طوؤ ً٦عثكوواً
ا٫طؤ ً٦دٔلوو ٛا٫طوو ً٦الو  ٥تفوشا بو غو ٔفقووري ٔعبوٗت ٔعطووٕد ٔثبؼوو٘ ٔقشػوو٘ م٥
بال قٕ. ٝ
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ا ٤اخا ٚب ا ّا شَٖ ٔاٌ٧ـاس ،ىوذ ا ٍجوذ كوىَ طمظوم ٛدسٔطوْ ا ٕ وٕد ٚىموٜ
وٕقعْ .

)2

الشٔض ا ٌ٧يف ػوشمل الظوري ٚالٍبٕٖوٛح ٧بو٘ القاطوي ىبوذ الوشاَ بوَ ىبوذ ا بوَ
عاذ الظّٗم٘ (ا ٕفِ581 :ٜو) الٍاػوش :داس مثٗوا ٞالوطاث العشبو٘ح بورئ الطبعو:ٛ
أ٧دح ِ 1412و .

 )3الشثٗ ووق ا خ ووًٕح لـ ووف٘ ال ووشاَ ا ب وواس فٕس( ٙا ووٕفِ1427 :ٜو وو) الٍاػ ووش :داس
ان٦ه  -برئ (ٌفع بعٔ ٛتشقٗي داس الٕفا ٞلمطباىٔ ٛالٍؼش ٔال ٕصٖو) .
 )4الظ و ري ٚالٍبٕٖووٛح لعبووذ ا مووك بووَ ِؼوواً بووَ عٖووٕب اسبىووري ٙا عووافشٙح عبووٕ ضبىووذح
توواه الووذَٖ (ا ووٕف ِ213 :ٜوو) ذبقٗووق :وـووطف ٜالظووقا ٔمبووشاِٗي ا٧بٗوواسٔ ٙىبووذ
اسبفٗا الؼوميب الٍاػوش :ػوش  ٛوك بؤ ٛوطبعو ٛوـوطف ٜالبواب٘ اسبمويب ٔعٔ٥دٓ
مـش الطبع :ٛالثاٌٗٛح ِ1375و . ً 1955 -
 )5تاسٖي ا ذٍٖٛح لعىش بَ ػبٔ( ٛامسْ صٖذ) بَ ىبٗذ ٚبَ سٖط ٛالوٍىري ٙالبـوشٙح عبوٕ
صٖووذ (ا ووٕفِ262 :ٜوو)ثققْ :فّووٗي ضبىووذ ػووم ٕ

بووو ىمووٌ ٜفقوو :ٛالظووٗذ ثبٗووِّ

ضبىٕد عاذ – ذ ٚىاً الٍؼشِ 1399 :و.
 )6ا ظ ذسا ىم ٜالـحٗح لمحا ي  :عبٕ ىبذ ا اسبا ي ضبىذ بَ ىبذ ا بوَ
ضبىذ بَ اذْٖٔ بَ ٌٮعٗي بَ اسبكي الليب الطّىاٌ٘ الٍٗظابٕس ٙا عشٔع بوابَ
البٗ ووو (ا ووٕف ِ405 :ٜوو) ذبقٗ ووق :وـ ووطف ٜىب ووذ الق ووادس ىط ووا الٍاػ ووش :داس الك ووِّ
العمىٗ – ٛبرئ الطبع :ٛأ٧دح 1990 – 1411ح
 )7ازباوو الـغري ٔصٖاداتْ ل٨لباٌ٘:عبٕ ىبذ الشاَ ضبىوذ ٌاؿوش الوذَٖح بوَ اسبواج
ٌٕمل بوَ ظبوات٘ بوَ إدًح ا٧ػوقٕدس ٙا٧لبواٌ٘ (ا وٕفِ1420 :ٜوو) يف 400 /1ح الٍاػوش:
ا ك ِّ ا٫ط٦و٘ و برئ .
)8

ازباوو ا ظٍذ الـحٗح ا خ ـش ووَ عووٕس سطوٕه ا ؿوم ٜا ىمٗوْ ٔطومي ٔطوٍٍْ
ٔعٖاوووْ يف ؿووحٗح البخوواس، : ٙىووذ بووَ ممساىٗوون عبووٕ ىبووذ ا البخوواس ٙازبعفوو٘ح
باب فلن ازبّاد ٔالظري 15 /4ح ذبقٗق :ضبىذ صِري بَ ٌاؿوش الٍاؿوش الٍاػوش :داس
ووٕا الٍجووا( ٚوـووٕس ٚىووَ الظوومطاٌٗ ٛب كوواف ٛتووشقٗي ضبىووذ فوو٤اد ىبووذ الب وواق٘)
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الطبع :ٛأ٧دح ِ1422و .
 )9وٍّوواج الظووٍ ٛالٍبٕٖوو ٛيف ٌقووت

وو ً٦الؼووٗع ٛالقذسٖوو : ٛل قوو٘ الووذَٖ عبووٕ العبوواغ

عاذ بَ ىبذ اسبموٗي بوَ ىبوذ الظو ً٦بوَ ىبوذ ا بوَ عبو٘ القاطوي بوَ ضبىوذ ابوَ
تٗىٗوو ٛاسبشاٌوو٘ اسبٍبموو٘ الذوؼووق٘ (ا ووٕفِ728 :ٜوو) ذبقٗووق :ضبىووذ سػوواد طووامل
الٍاػووش :اوعوو ٛا٫ووواً ضبىووذ بووَ طووعٕد ا٫طوو٦وٗ ٛالطبعوو :ٛأ٧دح ِ 1406و و -
ً1986
 )10صبى ووٕ الف ووأ : ٝل ق وو٘ ال ووذَٖ عب ووٕ العب وواغ عا ووذ ب ووَ ىب ووذ اسبم ووٗي ب ووَ تٗىٗ ووٛ
اسبشاٌ٘ (ا ٕفِ728 :ٜو) ذبقٗق :ىبذ الشاَ بَ ضبىذ بَ قاطي
 )11الٍاػووش :صبىووو ا مووك فّووذ لطباىوو ٛا ـووح الؼووشٖ ح ا ذٍٖوو ٛالٍبٕٖووٛح ا ىمكووٛ
العشبٗ ٛالظعٕدٖ ٛىاً الٍؼشِ1416 :وً1995/
 )12خامت الٍبٗ ؿم ٜا ىمْٗ ٔإلوْ ٔطومي 439/4ح ،ىوذ بوَ عاوذ بوَ وـوطف ٜبوَ
عاذ ا عشٔع بلب٘ صِش( ٚا وٕفِ1394 :ٜوو) الٍاػوش :داس الفكوش العشبو٘  -القواِشٚح
ِ 1425و .
 )13ػووشع ا ـووطفٜح فـوون ر ووش و٤اخووا ٚالووٍيب 395 /2ح لعبووذ ا مووك بووَ ضبىووذ بووَ
مبووشاِٗي الٍٗظووابٕس ٙاشبش ٕػوو٘ح عبووٕ طووعذ (ا ووٕفِ407 :ٜوو) الٍاػووش :داس البؼوواٟش
ا٫ط٦وٗ – ٛوك ٛالطبع :ٛأ٧د ِ 1424 -و
 )14فو و ح البو وواس ٙػ ووشمل ؿو ووحٗح البخ وواس٧ : ٙاو ووذ ب ووَ ىمو وو٘ ب ووَ ثجو ووش عب ووٕ الفلو وون
العظو ووق ٌ٘٦الؼو ووافع٘ الٍاػو ووش :داس ا عشفو وو - ٛبو وورئ ح  1379سقو ووي

بو ووْ ٔعبٕابو ووْ

ٔعثادٖثووْ :ضبىووذ فوو٤اد ىبووذ البوواق٘ قوواً ب خشا ووْ ٔؿووححْ ٔعػووشع ىموو ٜبعووْ:
ضبِّ الذَٖ اشبطِّٗ ىمْٗ تعمٗقا الع٦و :ٛىبذ العضٖض بَ ىبذ ا بَ باص .
 )15ال ووذسس يف اخ ـ وواس ا غ وواصٔ ٙالظ ووريح لمٍى ووشٙح اسب ووافا ٖٕطو و ب ووَ ال ووءح ذبقٗ ووق:
الذ

ٕس ػٕق٘ كٗ الٍاػش :داس ا عاسع – القاِش ٚالطبع :ٛالثاٌٗٛح ِ 1403و

طوٕٯس ٚبوَ وٕطو ٜبوَ اللوحااح الطووزٙح عبوٕ
 )16طٍَ الطووزٙح ،ىوذ بوَ ىٗظو ٜبوَ ٭
ىٗظ( ٜا ٕفِ279 :ٜوو) ذبقٗوق :بؼواس ىوٕاد وعوشٔعح الٍاػوش :داس الغوشب ا٫طو٦و٘ح
برئ ح .ً1998
 )17البذاٖوؤ ٛالٍّاٖووٛح ٧بوو٘ الفووذا ٞممساىٗوون بووَ ىىووش بووَ
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(ا ووٕفِ774 :ٜو وو) ذبقٗ ووق :وـ ووطف ٜىب ووذ الٕاث ووذ الٍاػ ووش :داس ا عشف وو ٛلمطباى ووٛ
ٔالٍؼش ٔال ٕصٖو برئ – لبٍاُ ىاً الٍؼشِ 1395 :و ً 1976 -
 )18مو ا ا٧مسا ما لمٍيب وَ ا٧ثٕاه ٔا٧وٕاه ٔاسبفذٔ ٚا ا ح ٧اوذ بوَ ىمو٘ بوَ
ىبذ القادسح عبٕ العبواغ اسبظوٗ العبٗوذٙح تقو٘ الوذَٖ ا قشٖوض( ٙا وٕفِ845 :ٜوو)
ذبقٗو ووق :ضبىو ووذ ىبو ووذ اسبىٗو ووذ الٍىٗظو وو٘ الٍاػو ووش :داس الك و ووِّ العمىٗو وو – ٛبو وورئ
الطبع :ٛأ٧دح ِ 1420و . ً 1999 -
 )19وظٍذ ا٫واً عاذ ح ذبقٗق ػوعِّٗ ا٧سٌؤ٤ط  -ىواده وشػوذح ٔإخوشُٔح مػوشاع :د
ىبذ ا بوَ ىبوذ ا،ظوَ الط و٘ الٍاػوش :و٤طظو ٛالشطوال ٛالطبعو :ٛأ٧دح 1421
ِو . ً 2001 -
 )20صاد ا عاد يف ِذ ٙخري العبادح فـون يف ا ٤اخوا ٚبو ا ّوا شَٖ ٔاٌ٧ـواسح ،ىوذ بوَ
عب٘ بكش بَ عٖٕب بَ طعذ مشع الوذَٖ ابوَ قوٗي ازبٕصٖو( ٛا وٕفِ751 :ٜوو) الٍاػوش:
و٤طظ وو ٛالشط ووالٛح ب وورئ  -وك ب وو ٛا ٍ وواس ا٫ط وو٦وٗٛح الكٕٖ ووت الطبع وو :ٛالظ ووابعٛ
ٔالعؼشُٔ ح ِ1415و . ً1994/
 )21تفظري القشإُ العظٗيح ٧ب٘ الفذا ٞممساىٗن بوَ ىىوش بوَ

وثري القشػو٘ البـوشٙ

ي الذوؼق٘ (ا ٕفِ774 :ٜو) ذبقٗق :طاو٘ بوَ ضبىوذ طو٦وٛح الٍاػوش :داس ٗبوٛ
لمٍؼش ٔال ٕصٖو الطبع :ٛالثاٌِٗ1420 ٛو . ً 1999 -
 )22فو ح القووذٖش ،ىووذ بووَ ىموو٘ بووَ ضبىووذ بووَ ىبووذ ا الؼووٕ اٌ٘ الووٗى (ا ووٕف:ٜ
ِ1250و وو) الٍاػ ووش :داس اب ووَ

ووثريح داس الكم ووي الطٗ ووِّ  -دوؼ ووقح ب وورئ الطبع وو:ٛ

أ٧دِ 1414 -و
 )23الظٍٛح عب٘ ىبذ ا ضبىذ بَ ٌـش بوَ اسبجواج ا سوشٯٔ٭ص( ٙا وٕفِ294 :ٜوو)ح ذبقٗوق:
طووامل عاووذ الظوومف٘ح الٍاػووش :و٤طظوو ٛالك ووِّ الثقافٗوو – ٛبوورئ الطبعوو :ٛأ٧دح
.1408
 )24الم٤لٔ ٤ا ش اُ فٗىوا اتفوق ىمٗوْ الؼوٗخاُ ، :ىوذ فو٤اد بوَ ىبوذ البواق٘ بوَ ؿوا،
بَ ضبىذ (ا وٕفِ1388 :ٜوو) الٍاػوش :داس مثٗوا ٞالك وِّ العشبٗو - ٛضبىوذ اسبمويب
(ب ووذُٔ بع وؤ ٛب ووذُٔ ت وواسٖي) ووي ؿو وٕٲسٓ- :

ى ووا ِ ووٕ ٔب ووٍفع ت ووشقٗي ؿ ووفحاتْ

ٔعثادٖث ووْ  :داس اسب ووذٖثح الق وواِشٚح ب وواسٖي ِ 1407 :وو ً 1986 -ح تٕصٖ ووو :داس الشٖ وواُ
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لمطاث
 )25القٕاىوذ اسبظوواُ ل فظووري القووشإُ ٧ :بو٘ ىبووذ ا ح ىبووذ الووشاَ بوَ ٌاؿووش بووَ ىبووذ
ا بَ ٌاؿش بَ اذ إه طعذ( ٙا ٕفِ1376 :ٜوو) الٍاػوش :وك بو ٛالشػوذح الشٖواض
الطبع :ٛأ٧دح ِ 1420و ً 1999 -
 )26تاسٖي بغذاد 368 /4ح ٧ب٘ بكش عاذ بَ ىم٘ بَ ابت بَ عاذ بَ وّذ ٙاشبطٗوِّ
البغذاد( ٙا ٕفِ 463 :ٜو) ذبقٗوق الوذ

ٕس بؼواس ىوٕاد وعوشٔع الٍاػوش :داس الغوشب

ا٫ط وو٦و٘ – ب وورئ الطبع وو :ٛأ٧دح  ِ1422و و ً 2002 -ح ؿ ووف ٛالـ ووفٕ356 /2 ٚح
زبىاه الذَٖ عبٕ الفشج ىبذ الشاَ بَ ىم٘ بوَ ضبىوذ ازبوٕص( ٙا وٕفِ597 :ٜوو)
ذبقٗق :عاذ بَ ىم٘ الٍاػش :داس اسبذٖثح القاِشٚح وـش الطبعِ1421 :ٛووً2000/
.
 )27طووبن انووذٔ ٝالشػووادح يف طووري ٚخووري العبووادح ٔر ووش فلوواٟمْ ٔعىووٌ ً٦بٕتووْ ٔعفعالووْ
ٔعثٕال ووْ يف ا ب ووذع ٔا ع وواد 66 /4ح ،ى ووذ ب ووَ ٖٕطو و الـ وواسب٘ الؼ وواو٘ (ا ووٕف:ٜ
ِ 942ووو) ذبقٗ ووق ٔتعمٗ ووق :الؼ ووٗي ى وواده عا ووذ ىب ووذ ا ٕ ووٕدح الؼ ووٗي ىم وو٘ ضبى ووذ
وعووٕض الٍاػ ووش :داس الك ووِّ العمىٗ وو ٛب وورئ – لبٍ وواُ الطبع وو :ٛأ٧دح  ِ 1414وو -
. ً 1993
 )28ال اسٖي ا٫ط٦و٘ ،ىٕد ػا ش .
 )29فقْ الظوري، : ٚىوذ الغضالو٘ الظوقا (ا وٕفِ1416 :ٜوو) الٍاػوش :داس القموي – دوؼوق
ربشٖج ا٧ثادٖث :ضبىذ ٌاؿش الذَٖ ا٧لباٌ٘ الطبع :ٛأ٧دح ِ 1427و و
 )30الظري ٚالٍبٕٖ ٛالـحٗح ٛلمعىش.. ٙ
 )31بّج وو ٛا،اف وون ٔبغٗ وو ٛا٧وا وون يف تمخ ووٗف ا عج ووضا ٔالظ ووري ٔالؼ ووىاٟن 159 /1ح
لٗحٗ وو ٜب ووَ عب وو ٜبك ووش ب وَ ضبى ووذ ب ووَ ؼبٗ وو ٜالع وواوش ٙاسبشك وو٘ (ا ووٕفِ893 :ٜووو)
الٍاػش :داس ؿادس – برئ .
 )32و٦وح اال ىو ا ظمي الزٌٍ ٙؼذٓ لمذ

ٕس ٖٕط القشكأ. ٙ

 )33فلوواٟن الـووحابٛح ٧بوو٘ ىبووذ ا عاووذ بووَ ضبىووذ بووَ ثٍبوون بووَ ِوو٦ه بووَ عطووذ
الؼووٗباٌ٘ (ا ووٕف ِ241 :ٜوو) ذبقٗووق :دٔ .ؿوو٘ ا ضبىووذ ىبامس٤طظوو ٛالشطووال– ٛ
برئ الطبع :ٛأ٧دح 1983 - 1403
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)34

مىا يف ا٧خٕ ٚلمذ
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ٕس بذس ىبوذ اسبىٗوذ ِىٗظوٛح ىمو ٜوٕقوو ؿوٗذ الفٕاٟوذ .

. www.saaid.net
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