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حياته وموقفه  (أبو هلب)عبد العُسى بن عبد املطلب 

املعادي للدعوة اإلسالميت 

 (*)إخالص عبدالرزاق حممود. م. م

ذقذَى  

ٝػ٠ِ  (ُٓملٔذٍد )حُلٔذ هلل سد حُؼخ٤ُٖٔ، ٝحُقالس ٝحُغالّ ػ٠ِ ع٤ذ حُٔشع٤ِٖ 

.  آُٚ ٝفلزٚ أؿٔؼ٤ٖ

:  أيا تعذ

ك٤غظؤػش دٝس أر٢ ُٜذ ك٢ ٓوخٝٓش حُذػٞس حإلعال٤ٓش رخٛظٔخّ حُٔئسخ٤ٖ 

، ٝأكذ سإٝط ر٢٘ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْٝحُٔؼ٤٤ٖ٘ رذسحعش حُظخس٣خ، ار ٛٞ ػْ حُ٘ز٢ 

.  ٛخؽْ حُزخسص٣ٖ

ٝطئؽش طلخف٤َ ك٤خطٚ أٗٚ ًخٕ رح ؽشف ٌٝٓخٗش ر٤ٖ أهشحٗٚ ٖٓ هٞٓٚ، كنالً 

.  ػٖ أٗٚ ًخٕ ٖٓ حُظـخس حألػش٣خء حُٔؼشٝك٤ٖ ك٢ ٌٓش

ُٝوذ ً٘ض ػ٠ِ فِش رٔٞمٞع رلؼ٢ حُٔظٞحمغ رلٌْ دسحعظ٢ ٝأػخسص 

ؽخق٤ش ٝعًِٞٚ حُٔ٘خك٢ ُِو٤ْ ٝحألػشحف حُغخثذس حٗظزخ٢ٛ ك٢ ٓلخُٝش حٌُؾق ػ٘ٚ، 

                                                           
 . ؿخٓؼش حُٔٞفَ/ ٤ًِش ح٥دحد - حُظخس٣خ هغْ  (*)
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ٝهذ طـٔؼض ُذ١ّ ٓؼِٞٓخص سأ٣ض إٔ أمؼٜخ ر٤ٖ ٣ذ١ حُوخسة حٌُش٣ْ ُظغ٤ِو حُنٞء 

.  ػ٠ِ ٛزٙ حُؾخق٤ش حُؾشعش حُٔظٔخد٣ش ك٢ ؿ٤ٜخ ٝمالُٜخ

ٝهذ حعظؼشمض ك٢ ٛزح حُزلغ حُٔظٞحمغ ٗززس ػٖ ع٤شطٚ حُؾخق٤ش ٝٓٞهلٚ 

 ػْ خظٔض حُزلغ رظل٤َِ ُٔؼخسمش أر٢ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٖٓ دػٞس سعٍٞ هللا 

. (ُؼ٘ٚ هللا)ُٜذ ٝأعزخرٜخ ٝٗظخثـٜخ ػْ ٓٞطٚ 

أسًه ونسثه وكنُره  

ٛٞ ػزذ حُؼُمضٟ رٖ ػزذ حُٔطِذ رٖ ٛخؽْ رٖ ػزذ ٓ٘خف رٖ هق٢
(1)

، ٣٘ظغذ 

ا٠ُ ػؾ٤شس ر٢٘ ٛخؽْ حُٔؼشٝكش رؾؤٜٗخ ٌٝٓخٗظٜخ ك٢ هش٣ؼ، ٝأٓٚ ُز٠٘ ر٘ض ٛخؿش رٖ 

ضحػش ػزذ ٓ٘خف رٖ مخهش رٖ كزؾ٤ش ٖٓ خُم
(2) 

٤ً٘ٝظٚ أرٞ ػظزش
(3) 

ًّٝ٘خٙ أرٞٙ أرخ ُٜذ؛ 

ُظِٜذ ٝؿٜٚ ٝكغ٘ٚ ٝاؽشحهٚ
(4) 

٢ٛٝ ح٤ٌُ٘ش حُظ٢ حؽظٜش رٜخ، ًٝخٕ أكٍٞ ٝم٤جخً ُٚ 

                                                           
 حرٖ كز٤ذ، أرٞ ؿؼلش ٓلٔذ رٖ كز٤ذ رٖ أ٤ٓش رٖ ػٔشٝ حُٜخؽ٢ٔ حُزـذحد١، حُٔ٘ٔن ك٢ أخزخس هش٣ؼ، (1)

.  534(: 1964حُٜ٘ذ، )، ٓطزؼش ٓـِظ دحثشس حُٔؼخسف حُؼؼٔخ٤ٗش، حُذًٖ، 1خٞسؽ٤ذ أكٔذ كخسم، ه: طؼ٤ِن

ٓقطل٠ حُغوخ ٝآخشٕٝ ، ٓ٘ؾٞسحص :  حرٖ ٛؾخّ ، ٓلٔذ رٖ ػزذ حُِٔي حُل٤ٔش١ ، حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش ، طلو٤ن (2)

  ؛ حرٖ حٌُِز٢ ، أرٞ حُٔ٘زس ٛؾخّ ر1/115ٖؽ: دحس اك٤خء حُظشحع حُؼشر٢ ، ر٤شٝص 

أكٔذ ص٢ً ، ٓ٘ؾٞسحص حُذحس حُو٤ٓٞش ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش : ٓلٔذ رٖ حُغخثذ ، ؿٜٔشس حُ٘غذ ، طلو٤ن 

 .     18-17( : 1965حُوخٛشس، )

حُوخٛشس ، ) ، دحس حُٔؼخسف 2ػشٝص ػٌخؽش ، ه:  حرٖ هظ٤زش ، أرٞ ٓلٔذ ػزذ هللا رٖ ٓغِْ ، حُٔؼخسف ، طلو٤ن (3)

1969 : )125    . 

 ؛ حُذ٣خس رٌش١، 125: حُٔ٘ٔن ، حرٖ هظ٤زش ، حُٔؼخسف :  ؛ حرٖ كز٤ذ 1/104ؽ:  حرٖ حٌُِز٢ ، ؿٜٔشس حُ٘غذ (4)

كغ٤ٖ رٖ ٓلٔذ رٖ حُلغٖ ، طخس٣خ حُخ٤ٔظ ك٢ أكٞحٍ أٗلظ ٗل٤ظ ، ٓئعغش ؽؼزخٕ ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ، 

 ؛ حُؼقخ٢ٓ ، ػزذ حُِٔي رٖ كغ٤ٖ رٖ ػزذ حُِٔي ، عٔو حُ٘ـّٞ حُؼٞح٢ُ ك٢ أر٘خء 1/169ؽ: ر٤شٝص 

 .  1/349ؽ : (ٛـ1380حُوخٛشس ، )حألٝحثَ ٝحُظٞح٢ُ ، حُٔطزؼش حُغِل٤ش ، 
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ؿذ٣شطخٕ
(5) 

ٝرًش حرٖ هظ٤زش إٔ أرخ ُٜذ أف٤ذ ك٢ ػ٤٘ٚ ٝٛٞ فـ٤ش؛ ألٕ أِٛٚ هخٓٞح 

رٌلِٚ ٖٓ دٕٝ ٓٞؿذ ُزُي
(6) 

ًٝخٕ ألر٢ ُٜذ ػذد ٖٓ حألخٞس ٝحألخٞحص، رًش حرٖ 

اعلن إٔ ػزذ حُٔطِذ ًخٕ ُٚ ٖٓ حألٝالد ػؾشس ٝعض اٗخع ْٝٛ حُؼزخط، ٝكٔضس، 

ٝػزذ هللا، ٝأرٞ هخُذ، ٝأعٔٚ ػزذ ٓ٘خف، ٝحُضر٤ش ٝحُلخسع، ٝكـَ، ٝحُٔوّٞ، 

ٝمشحس، ٝأرٞ ُٜذ، ٝأعٔٚ ػزذ حُؼُمضٟ، ٝفل٤ش ٝأّ ك٤ٌْ حُز٤نخء، ٝػخطٌش، 

س ٝأ٤ٓٔش، ٝأسٟٝ، ٝرَشَّ
(7) 

ُْٝ ٣ؼوذ ػزذ حُٔطِذ ٖٓ حُزًٞس ؿ٤ش أسرؼش ْٛ ، أرٞ 

هخُذ ، ٝأرٞ ُٜذ ، ٝكٔضس ٝحُؼزخط ، ُْٝ ٣غِْ ؿ٤ش كٔضس ٝحُؼزخط، ٖٝٓ حُز٘خص 

ُْ طغِْ اال فل٤ش
(8) 

ٝأٓخ أٝالدٙ كوذ حخظِلض حُٔقخدس حُظخس٣خ٤ش ك٢ طلذ٣ذ ػذدْٛ 

ػ٠ِ ٝؿٚ حُذهش، كؤرٖ هظ٤زش ٣زًش إٔ ُٚ ٖٓ حُُٞذ ػالػش رًٞس ػظزش ٝػظ٤زش ٝٓؼظذ ، 

ٝر٘خص
(9)

 أْٜٓ أّ ؿ٤َٔ أسٟٝ ر٘ض كشد رٖ أ٤ٓش ٢ٛٝ أخض أر٢ عل٤خٕ صػ٤ْ 

هش٣ؼ ٝػٔش ٓؼخ٣ٝش
(10)

  .

أٓخ حُذ٣خس رٌش١ كزًش إٔ ؿِٔش أٝالد أر٢ ُٜذ أسرؼش ْٛ ػظزش، ٝػظ٤زش، 

ٝٓؼظذ، ٝدّسس ػْ ٣ؼٞد ك٤زًش كذ٣غ أر٢ ٛش٣شس حُز١ ٣وٍٞ ك٤ٚ إٔ عز٤ؼش ر٘ض أر٢ 

٣خ سعٍٞ هللا إٔ حُ٘خط ٣وُٕٞٞ : كوخُض (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ُٜذ ؿخءص ا٠ُ حُ٘ز٢ 

                                                           
 ؛ حُطزش١ ، أرٞ ؿؼلش ٓلٔذ رٖ ؿش٣ش ، طخس٣خ 125:  ؛ حرٖ هظ٤زش ، حُٔؼخسف 534 حرٖ كز٤ذ ، حُٔ٘ٔن (5)

 .  349-2/348ؽ:  ، دحس حُٔؼخسف ، ٓقش 5ٓلٔذ أرٞ حُلنَ ارشح٤ْٛ ، ه: حُشعَ ٝحُِٔٞى ، طلو٤ن 

(: 1963حُوخٛشس ، ) ػ٤ٕٞ حألخزخس ، حُٔئعغش حُٔقش٣ش حُؼخٓش ُِظؤ٤ُق ٝحُظشؿٔش ٝحُطزخػش ٝحُ٘ؾش، (6)

 .   3/274ؽ

 .   1/113ؽ:  حُغ٤شس (7)

 .   1/317ؽ:  ؛ حُؼقخ٢ٓ ، عٔو حُ٘ـّٞ 1/159ؽ:  حُذ٣خس رٌش١ ، طخس٣خ حُخ٤ٔظ (8)

 .   125:  حُٔؼخسف (9)

 .   146:  ؛ حرٖ حٌُِز٢ ، ؿٜٔشس حُ٘غذ 125:  حرٖ هظ٤زش ، حُٔؼخسف (10)
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٣ٝلغش حُذ٣خس رٌش١ ٛزح حالخظاله روُٞٚ ُؼَ عز٤ؼش حعٜٔخ . أٗض ر٘ض كطذ حُ٘خس 

ٝدّسس ُوذ ُٜخ
(11) 

ك٢ ك٤ٖ رًش حرٖ حٌُِز٢ إٔ ُٝذ أر٢ ُٜذ ػالػش رًٞس كوو ػظزش 

ٝػظ٤زش ٝٓؼظذ
(12) 

أٓخ حُزٛز٢ ك٤ظلن ٓغ حُذ٣خس رٌش١ ك٢ إٔ ػذد أٝالد أر٢ ُٜذ 

ػالػش رًٞس ٝر٘ض ٝحكذس
(13)

ٝأٓخ حرٖ كز٤ذ كزًش أفٜخس أر٢ ُٜذ ك٤وٍٞ إٔ . 

حُلخسع رٖ ػخٓش رٖ ٗٞكَ ًخٗض ػ٘ذٙ دّسس ر٘ض أر٢ ُٜذ، ٝدك٤ش رٖ خ٤ِلش حٌُِز٢ 

خِق ػ٠ِ دّسس رؼذ حُلخسع ٝأٝك٠ رٖ ك٤ٌْ رٖ أ٤ٓش رٖ كخسػش، ًخٗض ػ٘ذٙ ػضس 

ر٘ض أر٢ ُٜذ ٝػؼٔخٕ رٖ أر٢ حُؼخؿ رٖ رؾش رٖ ػزذ دٛٔخٕ حُؼول٢ ًخٗض ػ٘ذ خخُذس 

ر٘ض أر٢ ُٜذ
(14)

  .

أتى نهة قثم ظهىر انذعىج اإلساليُح  

ُٝذ أرٞ ُٜذ ك٢ ٌٓش ، ُْٝ طزًش ُ٘خ حُٔقخدس حُظخس٣خ٤ش ع٘ش ٝالدطٚ، ًٔخ ال 

ًَٝ ٓخ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٗؼِْ ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلذ٣ذ ًْ ًخٕ ػٔشٙ ػ٘ذ رؼؼش حُ٘ز٢ 

( ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝفَ ا٤ُ٘خ ٖٓ ٓؼِٞٓخص إٔ أٝالد ػزذ حُٔطِذ ؿذ سعٍٞ هللا 

ٖٓ حُزًٞس ٓخطٞح ًِْٜ هزَ حُزؼؼش اال أسرؼش أرٞ هخُذ ٝٛٞ أًزشْٛ ع٘خً، ٝأرٞ ُٜذ، 

( ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝكٔضس، ٝحُؼزخط ٝٛٞ أفـشْٛ ع٘خً، ًٝخٕ أعٖ ٖٓ حُ٘ز٢ 

رغ٘ظ٤ٖ أٝ ػالع
(15)

 ٝحُقل٤ق إٔ كٔضس ٛٞ حألفـش كوذ رًش حرٖ عؼذ إٔ ػ٣ٞزش 

                                                           
 .   1/169 طخس٣خ حُخ٤ٔظ ، ؽ(11)

 .   146 ؿٜٔشس حُ٘غذ ، (12)

:  حُزٛز٢ ، ؽٔظ حُذ٣ٖ ٓلٔذ رٖ أكٔذ رٖ ػؼٔخٕ ، طخس٣خ حإلعالّ ٝٝك٤خص حُٔؾخ٤ٛش ٝحألػالّ ، طلو٤ن(13)

 .   349 : 1989 ، دحس حٌُظخد حُؼشر٢ ، 2ػٔش ػزذ حُغالّ، ه

 .  65 : (ٛـ1361ر٤شٝص ، )ا٣ِضس ٤ُخظٖ ؽظ٤ظش ، ٓ٘ؾٞسحص حٌُٔظذ حُظـخس١ ، :  حُٔلزش ، حػظ٘خء (14)

 .  1/322ؽ:  حُؼقخ٢ٓ ، عٔو حُ٘ـّٞ (15)
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رِزٖ أرٜ٘خ ٓغشٝف  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٓٞالس أر٢ ُٜذ أسمؼض سعٍٞ هللا 

ٝأسمؼض هزِٚ كٔضس رٖ ػزذ حُٔطِذ ٝأسمؼض رؼذٙ أرخ عِٔش رٖ ػزذ حألعذ 

حُٔخض٢ٓٝ
(16)

، ًخٕ أرٞ ُٜذ ٖٓ عخدحص هش٣ؼ ك٢ حُـخ٤ِٛش، ًٝخٕ طخؿشحً ًؼ٤ش 

حُٔخٍ ُٜزح ال ٗؼـذ أٗٚ طضٝؽ ٖٓ أسٟٝ أّ ؿ٤َٔ ر٘ض كشد رٖ أ٤ٓش ٖٓ ػؾ٤شس 

ر٢٘ ػزذ ؽٔظ حُٔؼشٝكش رؾشكٜخ ٝسكؼظٜخ ك٢ هش٣ؼ ٝٓخ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ػؾ٤شس ر٢٘ 

.  ٛخؽْ ٖٓ حُؼذحء ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝحإلعالّ

ًٝخٕ ُٜزح حُضٝحؽ طؤػ٤ش ًز٤ش ػ٠ِ ك٤خس أر٢ ُٜذ ، كوذ حسطزو ٗؾخهٚ حُظـخس١ 

حُز٣ٖ رِؾ حٛظٔخْٜٓ رخُظـخسس كذحً ؿؼَ رؼل  (أٗغخرٚ)رؼؾ٤شس ر٢٘ ػزذ ؽٔظ 

.  صػٔخثْٜ ٓؼَ أر٢ عل٤خٕ ٝؿ٤شٙ ٣خشؽ ر٘لغٚ ػ٠ِ سأط هٞحكَ هش٣ؼ حُظـخس٣ش 

ٝهذ أػشٟ أرٞ ُٜذ ٖٓ حؽظـخُٚ رخُظـخسس ػشحء ػظ٤ٔخً حألٓش حُز١ ؿؼِٚ ٖٓ كجش 

حألؽشحف حألؿ٤٘خء حُز٣ٖ ًخٗٞح ال ٣ظٞسػٕٞ ػٖ ٓٔخسعش ًَ أؽٌخٍ حُظِْ ٝحُـؼ 

ٝحالعظـالٍ ٝحالكظٌخس ك٢ عز٤َ ٓقخُلْٜ ٝمٔخٕ حعظٔشحسْٛ ك٢ حُغ٤طشس ػ٠ِ 

حُظـخسس ك٢ ٌٓش ٝعخثش حألٓٞس حألخشٟ ك٤ٜخ ٖٝٓ ٛ٘خ ؿخءص ٓوخٝٓش أر٢ ُٜذ 

ٝؿ٤شٙ ٖٓ صػٔخء هش٣ؼ حُٔؾش٤ًٖ ُِذػٞس حإلعال٤ٓش ألْٜٗ حػظوذٝح إٔ حٗظؾخس 

حإلعالّ رٔخ ٣لِٔٚ ٖٓ ٓزخدة ٝأكٌخس عخ٤ٓش ع٤ٜذد ٓقخُلْٜ ٣ٝنشرٜخ الع٤ٔخ ارح 

ػِٔ٘خ إٔ حُ٘ؾخه حالهظقخد١ ك٢ ٌٓش ٓشطزو رؾٌَ ػ٤ٔن رخألٝمخع حُذ٤٘٣ش حُغخثذس 

ك٢ ٌٓش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُوزخثَ حُؼشر٤ش كذخٍٞ هش٣ؼ ك٢ حإلعالّ ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ ٣وٞك 

ٝع٤ذخِٜخ ك٢ فشحع ٓغظٔش ٓغ أؿِز٤ش " ا٣الف هش٣ؼ"حألعظ حُظ٢ هخّ ػ٤ِٜخ 

                                                           
 .  1/108ٓؾ:  حُطزوخص (16)
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ٝهذ ػزّش حُٔؾشًٕٞ ػٖ طخٞكْٜ ٖٓ ٛزٙ حُ٘ظ٤ـش ًٔخ رًش . حُوزخثَ حُؼشر٤ش حُٔؾشًش

ْٖ أَْسِمَ٘خ: رُي حُوشحٕ حٌُش٣ْ روُٞٚ ِٓ َؼَي ُٗمظََخطَّْق  َٓ ُُْٜمَذٟ  ْٕ َٗظَّزِْغ ح ح اِ هَخُُٞم َٝ  
(17()18)

  .

ٝرًش حرٖ هظ٤زش سٝح٣ش ٓلخدٛخ إٔ أرخ ُٜذ ٛٞ عخسم ؿضحٍ حٌُؼزش، ًٝخٕ ٖٓ 

رٛذ، ك٢ ك٤ٖ رًش حُذ٣خس رٌش١ أٜٗٔخ ًخٗخ ؿضح٤ُٖ ٤ُٝظ ؿضحالً ٝحكذحً ٝهقش 

عشهظٜٔخ إٔ ػزذ حُٔطِذ ُٔخ كلش صٓضّ ٝؿذٛٔخ ك٢ حُزجش ، كؤخزٛٔخ ٝػِوٜخ ك٢ 

حٌُؼزش ٝرو٤خ ٓذس ػ٠ِ ٛزٙ حُلخُش ا٠ُ إٔ كقَ ك٢ ٤ُِش ٖٓ ح٤ُِخ٢ُ إٔ ؿٔخػش ٖٓ 

هش٣ؼ ، ٝك٤ْٜ أرٞ ُٜذ حؿظٔؼٞح ُِغٔش ٝحُطشد ، ُٝٔخ حٗظٜٞح هقذٝح رخد حٌُؼزش، 

ٝعشهٞح حُـضح٤ُٖ ٝحؽظشٝح رؼٜٔ٘ٔخ خٔشحً ٖٓ طـخس ًخٗٞح هذٓٞح ا٠ُ ٌٓش ُِظـخسس، 

ٝحُطشد ٓذس ٖٓ حُضٖٓ ، ُْٝ ٣ؼشف أكذ ٖٓ حُغخسم ا٠ُ إٔ ّٓش ٝحؽظـِٞح رخُِٜٞ 

حُؼزخط رٖ ػزذ حُٔطِذ ك٢ ٤ُِش ٖٓ ح٤ُِخ٢ُ رـخٗذ حُذحس حُظ٢ ٣ـظٔغ ك٤ٜخ ٛئالء 

حُـٔخػش ، كغٔغ حُٔـ٤٤ٖ٘ ٣ظـٕ٘ٞ روقش عشهش حُـضح٤ُٖ ٖٓ حٌُؼزش ، كزٛذ ا٠ُ 

هش٣ؼ ٝأخزشٛٔخ حُخزش كوزنٞح ػ٤ِْٜ ٝمشرْٞٛ ٝهطؼٞح أ٣ذ١ رؼنْٜ
(19)

، ٝػ٠ِ 

حُشؿْ ٖٓ إٔ ٓؼظْ حُٔقخدس حُظخس٣خ٤ش حُٔٞػٞهش ُْ طظطشم ا٠ُ ٛزٙ حُشٝح٣ش ُْٝ 

طزًشٛخ، اال حٗٚ ٤ُظ ٖٓ حُٔغظزؼذ إٔ طٌٕٞ فل٤لش رُي إٔ حُشٝح٣ظ٤ٖ طزًش أرخ ُٜذ 

ٓٔخ ٣ؾ٤ش ا٠ُ حٗلطخهٚ ٝهٔؼٚ ٓ٘ز  (عخسم ؿضحٍ حٌُؼزش)رخالعْ ٝطقلٚ رؼزخسس 

.  ٗؾؤطٚ

                                                           
 . 57 عٞسس حُوقـ ، ح٣٥ش (17)

  حُٔالف ، ٛخؽْ ٣ل٠٤ ، حُٞع٤و ك٢ حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش ٝحُخالكش حُشحؽذس ، ٓطزؼش ؿخٓؼش حُٔٞفَ ،(18)

1991 : 125  . 

 .   1/181ؽ:  ؛ حُذ٣خس رٌش١ طخس٣خ حُخ٤ٔظ 125:  حُٔؼخسف (19)
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  (صهً هللا عهُه وسهى)يىقف أتٍ نهة ين دعىج اننثٍ 

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ )هزَ إٔ ٗظطشم ا٠ُ ٓٞهق أر٢ ُٜذ ٖٓ دػٞس سعٍٞ هللا 

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ )الرذ ُ٘خ ٖٓ حُؼٞدس ا٠ُ حُٞسحء ه٤ِالً ُ٘زلغ ك٢ ػالهش حُشعٍٞ  (ٝعِْ

.  رؼٔٚ أر٢ ُٜذ هزَ حُزؼؼش (ٝعِْ

رؼٔٚ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)طؾ٤ش حُشٝح٣خص حُظخس٣خ٤ش إٔ ػالهش سعٍٞ هللا 

ُّٖ كزخً ًز٤شحً ألرٖ أخ٤ٚ ٓلٔذ رٖ ػزذ هللا ٓ٘ز  أر٢ ُٜذ ًخٗض كغ٘ش ُِـخ٣ش، ًٝخٕ ٣ٌ

ػ٤ِٚ حُقالس )ٝالدطٚ، كوذ عخسع ا٠ُ اػظخم ٓٞالطٚ ػ٣ٞزش ك٤ٖ رؾشطٚ رٞالدطٚ 

كـضحٙ هللا ػض ٝؿَ رظخل٤ق حُؼزحد ػ٘ٚ ك٢ ٣ّٞ حالػ٤ٖ٘ حُز١ ُٝذ ك٤ٚ  (ٝحُغالّ

، كوذ رًشص حُشٝح٣خص حُظخس٣خ٤ش إٔ رؼل أِٛٚ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)سعٍٞ هللا 

ٝه٤َ ٛٞ حُؼزخط
(20) 

سأٟ أرخ ُٜذ رؼذ ٓٞطٚ رغ٘ش ك٢ حُٔ٘خّ رؾش كخُش ٝعؤُٚ ٓخرح 

ُو٤ض، كوخٍ ُٚ أرٞ ُٜذ ُْ أُن رؼذًْ خ٤شحً ؿ٤ش أ٢ٗ أُمعو٤ضُم ك٢ ٛزٙ رؼظخهظ٢ ػ٣ٞزش، 

ٝأؽخس ا٠ُ حُ٘وشس حُظ٢ ر٤ٖ حإلرٜخّ ٝحُظ٢ ط٤ِٜخ ٖٓ حألفخرغ
(21) 

ٝحعظٔشص ٛزٙ حُؼالهش 

ف٠ِ هللا )حُلغ٘ش ا٠ُ حُلذ حُز١ ؿؼَ أرٞ ُٜذ ٣وذّ ػ٠ِ خطزش حر٘ظ٢ سعٍٞ هللا 

كؤٓخ سه٤ش كوذ طضٝؿٜخ " ػظ٤زش"ٝ" ػظزش"ُُٞذ٣ٚ " ٝأّ ًِؼّٞ" "سه٤ٚ "(ػ٤ِٚ ٝعِْ

                                                           
 حُغ٢ِ٤ٜ ، أرٞ حُوخعْ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ػزذ هللا رٖ أكٔذ رٖ أر٢ حُلغٖ حُخؼؼ٢ٔ ، حُشٝك حألٗق ك٢ طلغ٤ش (20)

 . 3/67ؽ : (1978ر٤شٝص ، )حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش ألرٖ ٛؾخّ ، دحس حُٔؼشكش 

(: 1964: حُوخٛشس )ٓقطل٠ ػزذ حُٞحكذ ، :  حرٖ ًؼ٤ش ، أرٞ حُلذحء اعٔخػ٤َ ، حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش ، طلو٤ن (21)

 ؛ حُز٤ٜو٢ ، أرٞ رٌش أكٔذ رٖ حُلغ٤ٖ ، دالثَ حُ٘زٞس ، طلو٤ن ػزذ 45؛ حُزٛز٢ ، طخس٣خ حإلعالّ 1/112ؽ

 . 2/183ط: (1985ر٤شٝص ، ) ، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، 1حُٔؼط٢ هِؼـ٢ ، ه
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ػظزش، ٝأٓخ أّ ًِؼّٞ كظضٝؿٜخ ػظ٤زش اال إٔ أرخ ُٜذ أٓش ُٝذ٣ٚ رؼ٘ق ٝؽذس إٔ 

طَذَّ : ٣طِؤٜخ ٝرُي ك٤ٖ ٗضُض عٞسس َٝ   طَزَّْض ٣ََذح أَر٢ِ ََُٜذٍد 
(22()23) 

 . 

ا٠ُ أخش حُغٞسس ، ٝحُظ٢ ؿخءص طؾ٤ٜشحً رٔق٤ش أر٢ ُٜذ ٝصٝؿٚ حُِز٣ٖ ًخٗخ 

 ك٤ٖ ؿٜش رذػٞطٚ، ًٝخٕ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ؽذ٣ذ١ حُؼذحٝس ٝحإل٣زحء ُشعٍٞ هللا 

أرٞ ُٜذ ٣خشؽ رظـخسطٚ ٓغ هٞٓٚ ا٠ُ رالد حُؾخّ ٝؿخُزخً ٓخ ٣شحكوٚ أر٘خإٙ ، ُٝٔخ ًخٗض 

 طـٜض ٝأر٘ٚ ػظ٤زش ا٠ُ رالد حُؾخّ ٝػظ٤زش ٛزح ًخٕ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)رؼؼش حُ٘ز٢ 

 ٝكخسهٜخ هزَ إٔ ٣ذخَ رٜخف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْهذ طضٝؽ أّ ًِؼّٞ ر٘ض سعٍٞ هللا 
(24) 

 كوخٍ ًلشص رذ٣٘ي ٝكخسهض أر٘ظي، ال طلز٢٘ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ػْ ؿخء ا٠ُ حُ٘ز٢ 

أٓخ :  ٝهخٍ(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝال أكزي ، ػْ عطخ ػ٤ِٚ ٝؽن ه٤ٔقٚ كذػخ ػ٤ِٚ 

ا٢ٗ أعؤٍ هللا إٔ ٣غِو ػ٤ِي ًِزٚ
(* )

كخشؽ ٓغ طـخس هش٣ؼ ا٠ُ رالد حُؾخّ، ك٘ضُٞح 

 (**)٤ُالً ٌٓخٗخً ٣ُمؼشف رخُضسهخء
٣خ ٣َٝ أ٢ٓ ٛٞ ٝهللا : كـخء حألعذ ٝكخّ كُْٜٞ ٝهخٍ

آ٢ًِ ًٔخ دػخ ػ٢ِ ٓلٔذ أهخط٢ِ حرٖ أر٢ ًزؾش ٝٛٞ رٌٔش ٝأٗخ رخُؾخّ، كٜـْ ػ٤ِٚ 

حألعذ ٖٓ ر٤ٖ ؿٔخػظٚ، ٝأخز رشأعٚ كوطؼٚ
(25) 

ٝك٢ سٝح٣ش أخشٟ إٔ ػظ٤زش ُٔخ أسحد 

٣خ ٓلٔذ ٛٞ ٣ٌلش رخُز١ : ٥ط٤ٖ ٓلٔذحً كؤٝر٣٘ٚ ك٢ سرٚ كوخٍ: حُخشٝؽ ا٠ُ حُؾخّ هخٍ

                                                           
 .    1 عٞسس حُٔغذ ، ح٣٥ش (22)

 . 350:  حُزٛز٢ ، طخس٣خ حإلعالّ (23)

 .   1/275ؽ:  ؛ حُذ٣خس رٌش١ ، طخس٣خ حُخ٤ٔظ 142:  حرٖ هظ٤زش ، حُٔؼخسف (24)

 . ٓؼ٠٘ حٌُِذ ٛ٘خ ٛٞ حألعذ  (*)

٣خهٞص حُل١ٞٔ ، : ٓٞمغ رخُؾخّ ر٘خك٤ش ٓؼخٕ ، ك٤ٜخ عزخع ًؼ٤شس ٓزًٞسس رخُنشحٝس ، ٣٘ظش : حُضسهخء  (**)

ر٤شٝص، )ؽٜخد حُذ٣ٖ أرٞ ػزذ هللا ٣خهٞص رٖ ػزذ هللا حُل١ٞٔ ، ٓؼـْ حُزِذحٕ ، دحس فخدس ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش، 

  .3/137ٓؾ  : (1957
 .  1/275ؽ:  حُذ٣خس رٌش١ ، طخس٣خ حُخ٤ٔظ (25)
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 (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)دٗخ كظ٠ُٞ كٌخٕ هخد هٞع٤ٖ أٝ أد٠ٗ، ػْ رقن أٓخّ سعٍٞ هللا 

ٝدػخ ػ٤ِٚ كوخٍ حُِْٜ عِو  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝهِن أر٘ظٚ، كـنذ سعٍٞ هللا 

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ )ػ٤ِٚ ًِزخً ٖٓ ًالري ًٝخٕ أرٞ هخُذ كخمشحً كٞؿْ ُذػٞس سعٍٞ هللا 

ٝهخٍ ُؼظ٤زش ٓخ ًخٕ أؿ٘خى ػٖ دػٞس حرٖ أخ٢، ػْ خشؽ ػظ٤زش ا٠ُ حُؾخّ  (ٝعِْ

ٝٛ٘خى ٗضُٞح ٓ٘ضالً ك٘ظش ا٤ُْٜ سحٛذ ٖٓ حُذ٣ش ٝهخٍ أسك ٓغزؼش كوخٍ أرٞ ُٜذ ٣خ 

ٓؼؾش هش٣ؼ أػ٤٘ٞٗخ ٛزٙ ح٤ُِِش كب٢ٗ أخخف دػٞس ٓلٔذ كـٔؼٞح ٓظخػْٜ ٝكشؽٞح 

ُؼظ٤زش ك٢ أػالٛخ ٝرخطٞح كُٞٚ كـخء حألعذ، ٝأخز ٣ظؾْٔ ٝؿْٜٞٛ ػْ ٝػذ ا٠ُ ػظ٤زش 

 ٝمشرٚ، كوخٍ هظ٢ِ٘ ٝٓخص ٝك٤ٚ هخٍ كغخٕ رٖ ػخرض 

ٖٓ ٣شؿغ حُؼخّ ا٠ُ أِٛٚ 

 

 

كؤ٤ًَ حُغزغ رخُشحؿغ 
(26)

 

 َ   

ا أَتتٍِب نَتهَتةٍب : سثة نسول سىرج    ذَتثَّبدْت ََتذَت

 ا٠ُ ػزخدس هللا (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ُٔخ ٓن٠ ػالع ع٘ٞحص ػ٠ِ دػٞس حُ٘ز٢ 

حُٞحكذ حألكذ، ٝٗزز ٓخ عٞحٙ ٖٓ حُؾشى رقٞسس عش٣ش، ٗضٍ أٓش هللا طؼخ٠ُ ا٠ُ ٗز٤ٚ 

أَِٗزْس َػِؾ٤َشطََي ٝ َ   ربظٜخس دػٞطٚ كوخٍ هللا ػض ٝؿَ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

َٖ ألح ْهَشر٤ِ
(27)

 ٝفؼذ ػ٠ِ حُقلخ ٝأخز (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ) خشؽ سعٍٞ هللا 

كخؿظٔؼٞح ا٤ُٚ، كوخٍ ٣خ ر٢٘ كالٕ، ٣خ ر٢٘ ػزذ حُٔطِذ ٣خ ر٢٘ ػزذ ! ٣ٜظق ٣خ فزخكخٙ

ٓ٘خف، أسح٣ظٌْ ُٞ أخزشطٌْ إٔ خ٤الً رغلق ٛزح حُـزَ طش٣ذ إٔ طـ٤ش ػ٤ٌِْ أً٘ظْ 

كب٢ٗ ٗز٣ش ٌُْ ر٤ٖ ٣ذ١َّ ػزحد ؽذ٣ذ، : ٓقذه٢ّ؟ هخُٞح ٗؼْ ٓخ ؿشر٘خ ػ٤ِي ًزرخ هخٍ

                                                           
 ؛ حُذ٣خس 391( : 1983: رـذحد ) حألفزٜخ٢ٗ ، أرٞ ٗؼ٤ْ أكٔذ رٖ ػزذ هللا ، دالثَ حُ٘زٞس ، ٌٓظزش حُٜ٘نش ، (26)

 .  276-1/275رٌش١ ، طخس٣خ حُخ٤ٔظ ، ؽ

 .  214 عٞسس حُؾؼشحء ، ح٣٥ش (27)
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 طَزَّْض ٣ََذح أَر٢ِ  أُٜزح ؿٔؼظ٘خ ؟ كؤٗضٍ هللا ػض ٝؿَ! كوخٍ أرٞ ُٜذ طزخً ُي عخثش ح٤ُّٞ 

طَذَّ  َٝ ًََغذَ   ََُٜذٍد  خ  َٓ َٝ ُم  خُُٚم َٓ ُْ٘ٚم  خ أَْؿ٠َ٘ َػ َٓ   َع٤َْق٠َِ َٗخًسح َرحَص ََُٜذٍد   ُم َشأَطُٚم ْٓ ح َٝ

َُْلطَذِ  خَُشَ ح َّٔ َغذٍد   َك َٓ  ْٖ ِٓ ٌَل  ك٢ِ ِؿ٤ِذَٛخ َكْز
(28()29)

 .  

٢ٛٝ عٞسس ٤ٌٓش رال خالف ٝػذ آ٣خطٜخ خٔظ
(30)

، ٗضُض ك٢ حُغ٘ش حُشحرؼش ٖٓ 

حُزؼؼش
(31)  

إٔ أرخ ُٜذ : ٝرًش رؼل حُٔلغش٣ٖ أهٞحالً أخشٟ ك٢ عزذ ٗضُٜٝخ ٢ٛٝ

ًٔخ )ٓخرح أػط٠ إ آٓ٘ضُم ري ٣خ ٓلٔذ؟ كوخٍ :  كوخٍ(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ )أط٠ حُ٘ز٢

؟ هخٍ طزخً ُٜزح (ٝأ١ّ ؽ٢ء طزـ٢: )هخٍ ! هخٍ ٓخ٢ُ ػ٤ِْٜ  كنَ ؟ (٣ؼط٠ حُٔغِٕٔٞ

طَذَّ ٖٓ د٣ٖ، إٔ إًٔٞ أٗخ ٝٛئالء عٞحء، كؤٗضٍ هللا طؼخ٠ُ ك٤ٚ  َٝ   طَزَّْض ٣ََذح أَر٢ِ ََُٜذٍد 

ؿٔخػش ٣غؤُٞٗٚ ػٖ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝهٍٞ ػخ٢ٗ أٗٚ ًخٕ ارح ٝكذ ػ٠ِ حُ٘ز٢ 

 (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)حإلعالّ حٗطِن ا٤ُْٜ أرٞ ُٜذ ك٤غؤُٞٗٚ ػٖ سعٍٞ هللا 

أٗض أػِْ رٚ ٓ٘خ، ك٤وٍٞ ُْٜ اٗٚ ًز ّحد عخكش ك٤شؿؼٕٞ ػ٘ٚ ٝال : ٣ٝوُٕٞٞ ُٚ

٣ِوٞٗٚ، كؤط٠ ٝكذ، كلؼَ ٓؼْٜ ٓؼَ رُي كوخُٞح ال ٗ٘قشف كظ٠ ٗشحٙ ٝٗغٔغ ًالٓٚ، 

ف٠ِ هللا )كؤخزش رزُي سعٍٞ هللا . كوخٍ ُْٜ أرٞ ُٜذ اٗخ ُْ ٗضٍ ٗؼخُـٚ كظزخً ُٚ ٝطؼغخً 

طَذَّ كخًظؤد ُزُي؛ كؤٗضٍ هللا طؼخ٠ُ  (ػ٤ِٚ ٝعِْ َٝ حُغٞسس؛ ٝه٤َ    طَزَّْض ٣ََذح أَر٢ِ ََُٜذٍد 

                                                           
 .  5-1 عٞسس حُٔغذ ، ح٣٥خص (28)

أ٣ٖٔ فخُق ؽؼزخٕ ، دحس حُلذ٣غ، :  حُٞحكذ١ ، أرٞ حُلغٖ ػ٢ِ رٖ أكٔذ ، أعزخد حُ٘ضٍٝ ، طلو٤ن (29)

:  ؛ ٣ٝ٘ظش حُغ٤ٞه٢ ، ؿالٍ حُذ٣ٖ ، ُزخد حُ٘وٍٞ ك٢ أعزخد حُ٘ضٍٝ، طذه٤ن377-376( : 2003حُوخٛشس ، )

.    رٜخٓؼ طلغ٤ش حُـال٤ُٖ 603( : 1995: دٓؾن ) ، دحس حُـ٤َ ، 2ٓشٝحٕ عٞحس ، ه

 ؛ حُؾًٞخ٢ٗ ، ٓلٔذ رٖ ػ٢ِ رٖ 30/217ؽ : 1972 ،2 حُطزش١ ، ؿخٓغ حُز٤خٕ ك٢ طلغ٤ش حُوشحٕ ، ه(30)

.  5/627ؽ: (1998ر٤شٝص ، ) ، 2ٓلٔذ، كظق حُوذ٣ش حُـخٓغ ر٤ٖ ك٢٘ حُشٝح٣ش ٝحُذسح٣ش ٖٓ ػِْ حُظلغ٤ش، ه

 ، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، 1 حُوشهز٢، أرٞ ػزذ هللا ٓلٔذ رٖ أكٔذ، حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشحٕ، ه(31)

 .  20/160ؽ: (1988ر٤شٝص ، )
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رلـش كٔ٘ؼٚ هللا ٖٓ رُي،  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)إ أرخ ُٜذ أسحد إٔ ٣ش٢ٓ حُ٘ز٢ 

طَذَّ ٝأٗضٍ هللا طؼخ٠ُ  َٝ ُِٔ٘غ حُز١ ٝهغ رٚ   طَزَّْض ٣ََذح أَر٢ِ ََُٜذٍد 
(32) 

  .

ُٔخ دػخٙ ٜٗخسحً كؤر٠، كِٔخ ؿٖ ح٤َُِ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝهٍٞ ػخُغ أٗٚ 

 ٤ُذػٞٙ ٤ُالً ًٔخ دػخٙ ٜٗخسحً، كِٔخ دخَ ػ٤ِٚ حُغالّرٛذ ا٠ُ دحسٙ ٓغظ٘خ رغ٘ش ٗٞف 

ف٠ِ هللا )هخٍ أرٞ ُٜذ ؿجظ٢٘ ٓؼظزسحً، كـِظ حُ٘ز٢  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ػ٤ِٚ 

إ ًخٕ ٣ٔ٘ؼي حُؼخس : أٓخٓٚ ًخُٔلظخؽ ٝؿؼَ ٣ذػٞٙ ا٠ُ حإلعالّ ٝهخٍ (ػ٤ِٚ ٝعِْ

كؤؿز٢٘ ك٢ ٛزح حُٞهض ٝأعٌض، كوخٍ ال أٖٝٓ ري كظ٠ ٣ئٖٓ ري ٛزح حُـذ١، كوخٍ 

ٖٓ أٗخ؟ كوخٍ سعٍٞ هللا ٝأهِن ُغخٗٚ ٣ؼ٢٘ :  ُِـذ١(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)سعٍٞ هللا 

طزخً ُي أػش ك٤ي : ػ٤ِٚ، كخعظ٠ُٞ حُلغذ ػ٠ِ أر٢ ُٜذ كؤخز ٣ذ١ حُـذ١ ٝكشهٜٔخ ٝهخٍ

 طَزَّْض ٣ََذح أَر٢ِ ََُٜذٍد رَ طزخً ُي، ك٘ضُض حُغٞسس ػ٠ِ ٝكن رُي : حُغلش، كوخٍ حُـذ١

طَذَّ  َٝ  ُظٔض٣وٚ ٣ذ١ حُـذ١
(33)

 ٝهٍٞ أخش ػٖ ٓلٔذ رٖ حعلن إٔ أرخ ُٜذ ًخٕ ٣وٍٞ 

٣ؼذ٢ٗ ٓلٔذ أؽ٤خء، ال أسٟ أٜٗخ ًخث٘ش ، ٣ضػْ أٜٗخ رؼذ حُٔٞص كِْ ٣نغ ك٢ ٣ذ١ ٖٓ 

رُي ؽ٤جخً، ػْ ٣٘لخ ك٢ ٣ذ٣ٚ ٣ٝوٍٞ طزخً ٌُٔخ ٓخ أسٟ ك٤ٌٔخ ؽ٤جخً، ك٘ضُض حُغٞسس
(34)

  .

روُٞٚ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝػٖ حرٖ ػزخط أٗٚ ًخٕ ٣ذكغ حُوّٞ ػٖ حُشعٍٞ 

اٗٚ عخكش ك٤٘قشكٕٞ ػ٘ٚ هزَ ُوخثٚ ألٗٚ ًخٕ ؽ٤خ حُوز٤ِش ًٝخٕ ُٚ ًخألد كٌخٕ ال 

٣ظْٜ، كِٔخ ٗضُض حُغٞسس ٝعٔغ رٜخ ؿنذ ٝأظٜش حُؼذحٝس حُؾذ٣ذس كقخس ٓظٜٔخً، كِْ 

                                                           
 حُشحص١ ، أرٞ ػزذ هللا ٓلٔذ رٖ ػٔش ، طلغ٤ش حُلخش حُشحص١ حُٔؾظٜش رخُظلغ٤ش حٌُز٤ش ٝٓلخط٤ق حُـ٤ذ ، دحس (32)

 .  32/167ؽ : 1985حُلٌش ، 

 .   32/167ؽ:  حُشحص١ ، حُظلغ٤ش حٌُز٤ش (33)

 .  32/166ؽ:  حُٔقذس ٗلغٚ (34)
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 رؼذ رُي، كٌؤٗٚ خخد عؼ٤ٚ ٝرطَ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)٣وزَ هُٞٚ ك٢ حُشعٍٞ 

ؿشمٚ
(35)

  .

أٓخ حُشٝح٣خص حُظخس٣خ٤ش كوذ حخظِلض أ٣نخً ك٢ عزذ ٗضٍٝ حُغٞسس، كل٢ سٝح٣ش 

: حُزالرس١ إٔ أرخ هخُذ ُٔخ ٓخص حؿظٔغ ر٘خص ػزذ حُٔطِذ ا٠ُ أر٢ ُٜذ كوِٖ ُٚ

ف٠ِ هللا )ٓلٔذ حرٖ أخ٤ي، كِٞ ػنذطٚ ٝٓ٘ؼظٚ، ً٘ض أ٠ُٝ حُ٘خط رزُي ، كِو٢ حُ٘ز٢ 

ٝٛٞ ػخصّ ػ٠ِ ٓؼخمذطٚ، كغؤُٚ ػٖ ح٥رخء ٝحألؿذحد أٓق٤شْٛ ا٠ُ  (ػ٤ِٚ ٝعِْ

اْٜٗ ًخٗٞح ػ٠ِ ؿ٤ش ٛذٟ ٝال : (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)حُـ٘ش أّ ا٠ُ حُ٘خس، كؤؿخد 

طَذّ د٣ٖ كوخٍ أرٞ ُٜذ طزخً ُي، ك٘ضُض  َٝ ١ٝ إٔ أكِق رٖ ٗنش طَزَّْض ٣ََذح أَر٢ِ ََُٜذٍد   ٝسُم

حُؾ٤زخ٢ٗ
(* )

ٖٓ ر٢٘ ع٤ِْ ، ًخٕ عخدٕ حُؼُمضٟ
(** )

، كذخَ ػ٤ِٚ أرٞ ُٜذ ٝٛٞ ٣لظنش، 

أخخف إٔ طن٤غ حُؼُمضٟ ٖٓ رؼذ١ : كٞؿذٙ كض٣٘خً كوخٍ ُٚ أرٞ ُٜذ أسحى كض٣٘خً ؟ كوخٍ

إ طظٜش : ال طلضٕ كؤٗخ أهّٞ ػ٤ِٜخ رؼذى، كـؼَ ًَ ٖٓ ُو٠ هخٍ: كوخٍ أرٞ ُٜذ

حُؼُمضٟ ً٘ض هذ حطخزص ٣ذحً ػ٘ذٛخ رو٤خ٢ٓ ػ٤ِٜخ ٝإ ٣ظٜش ٓلٔذ ػ٠ِ حُؼُمضٟ ٝال أسحُٙم 

طَذّ ٣ظٜش كؤرٖ أخ٢، كؤٗضٍ هللا ػض ٝؿَ  َٝ طَزَّْض ٣ََذح أَر٢ِ ََُٜذٍد 
(36)

  .

                                                           
ٓلٔذ ك٤ٔذ هللا ، ٓؼٜذ :  حُزالرس١ ، أرٞ حُلغٖ أكٔذ رٖ ٣ل٠٤ رٖ ؿخرش ، أٗغخد حألؽشحف ، طلو٤ن (35)

 .  1/121ؽ : (1959ٓقش ، )حُٔخطٞهخص حُؼشر٤ش رخالؽظشحى ٓغ دحثشس حُٔؼخسف ، 

  . 1/121ؽ: ك٢ سٝح٣ش حُزالرس١ أٗٚ أكِق رٖ حُ٘نش حُغ٢ِٔ  (*)

٢ٛٝ أكذع ٖٓ ٓ٘خس ٝحُالص ًٝخٗض طٔؼَ ك٢ ؽـ٤شحص ك٢ ٝحد١ ٗخِش ػٖ ٤ٔ٣ٖ حُزحٛذ ٖٓ ٌٓش : حُؼُمضٟ  (**)

حرٖ حٌُِز٢، : ا٠ُ حُؼشحم ، ٝرِؾ ٖٓ طؼظ٤ْ حُؼشد ٝهش٣ؼ ا٣خٛخ أْٜٗ ًخٗٞح ٣غٕٔٞ أر٘خءْٛ ػزذ حُؼضٟ ٣٘ظش

  .18-17( : 1965حُوخٛشس ، )أكٔذ ص٢ً ، حُذحس حُو٤ٓٞش ُِطزخػش حُ٘ؾش ، : حألف٘خّ ، طلو٤ن 

ٓخسعذٕ ؿٞٗغٖ، : ، طلو٤ن  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ) حُٞحهذ١ ، ٓلٔذ رٖ ػٔش رٖ ٝحهذ ، ٓـخص١ سعٍٞ هللا (36)

 .    1/121ؽ:  ؛ حُزالرس١ ، أٗغخد حألؽشحف 3/874ؽ: ػخُْ حٌُظذ ، ر٤شٝص 
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٣ؼذٗخ ٓلٔذ ػذحٕ: ٝك٢ سٝح٣ش أخشٟ إٔ أرخ ُٜذ هخٍ
(* )

رؼذ حُٔٞص، ٤ُظ ك٢ 

طَزَّْض ٣ََذح أَر٢ِ ََُٜذٍد : أ٣ذ٣٘خ ٜٓ٘خ ؽ٢ء، ك٘ضُض
(37)

  .

ُم َفْذَسُٙم : ٝرًش حُٞحكذ١ إٔ هُٞٚ طؼخ٠ُ ْٖ َؽَشَف هللاَّ َٔ سٍد الطْ ُال أَكَ َٞ َػ٠َِ ُٗٞم ِّ كَُٜم

 ِ ِش هللاَّ ًْ ْٖ ِر ِٓ  ْْ ُم رُٜم ُٞم ِْوَخِع٤َِش هُِم ٌَل ُِ ٣ْ َٞ ِٚ كَ ْٖ َسرِّ ِٓ
(38)

 ٗضُض ك٢ كٔضس ٝػ٢ِ ، ٝأر٢ ُٜذ 

ُٝٝذٙ، كؼ٢ِ ٝكٔضس، ٖٓٔ ؽشف هللا فذسٙ، ٝأرٞ ُٜذ ٝأٝالدٙ حُز٣ٖ هغض هِٞرْٜ 

ػٖ رًش هللا
(39)

  .

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ )ٝػٖ ػطخء أٗٚ ُٔخ طٞك٢ ػزذ هللا حالرٖ حُؼخ٢ٗ ُشعٍٞ هللا 

رظش ٓلٔذ ح٤ُِِش كؤٗضٍ هللا طؼخ٠ُ : رٛذ أرٞ ُٜذ ا٠ُ حُٔؾش٤ًٖ ٓغشٝسحً كوخٍ (ٝعِْ

َٞ حَ : ك٢ رُي َّٕ َؽخِٗجََي ُٛم ْرظَشال اِ
(40()41)

  .

طَذّ : ُٝٔخ ٗضُض َٝ أهزِض حُؼٞسحء أّ ؿ٤َٔ ر٘ض كشد  طَزَّْض ٣ََذح أَر٢ِ ََُٜذٍد 

صٝؽ أر٢ ُٜذ، ُٜٝخ ُُٝٞٚ، ٝك٢ ٣ذٛخ كٜش ٢ٛٝ طوٍٞ ٓزٓٔخً أر٤٘خ ٝد٣٘ٚ ه٤ِ٘خ ٝأٓشٙ 

 ؿخُظ ك٢ حُٔغـذ، كوخٍ أرٞ رٌش ٣خ سعٍٞ هللا (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ػق٤٘خ ٝحُ٘ز٢ 

هذ أهزِض ٛزٙ ٝأخخف إٔ طشحى، هخٍ اٜٗخ ُٖ طشح٢ٗ، ٝهشأ هشآٗخ كخػظقْ رٚ ٝهشأ          

 َٖ َٖ حَُِّز٣ ر٤َْ َٝ َِْ٘خ ر٤َََْ٘ي  َٕ َؿَؼ ُْوُمْشآ اَِرح هََشْأَص ح َٕ رِخالَٝ ُ٘ٞم ِٓ ًسحال ٣ُمْئ ْغظُٞم َٓ خرًخ  ـَ ِخَشِس ِك
(42)

 

                                                           
  . ػذحٕ ٛ٘خ رٔؼ٠٘ ؿ٘خص ػذٕ  (*)

 .  233:  ؛ حألفزٜخ٢ٗ ، دالثَ حُ٘زٞس 1/121ؽ:  حُزالرس١ ، أٗغخد (37)

 .  22 عٞسس حُضٓش ، ح٣٥ش (38)

 .  286:  أعزخد حُ٘ضٍٝ (39)

 .  3  عٞسس حٌُٞػش ، ح٣٥ش (40)

 .  4/559ؽ:  حرٖ ًؼ٤ش ، طلغ٤ش حُوشحٕ حُؼظ٤ْ (41)

 .  45  عٞسس حإلعشحء ، ح٣٥ش (42)
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كوخُض ا٢ٗ أخزشص إٔ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)كٞهلض ػ٠ِ أر٢ رٌش، ُْٝ طش حُ٘ز٢ 

هذ ػِٔض : ال ٝسد ٛزح حُز٤ض ٓخ ٛـخى، كُّٞض ٢ٛٝ طوٍٞ: فخكزي ٛـخ٢ٗ كوخٍ

أٜٗخ ُْ طشى ٣خ : (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ُِ٘ز٢ : هش٣ؼ أ٢ٗ أر٘ش ع٤ذٛخ، كوخٍ أرٞ رٌش

 ُْ ٣ضٍ ػ٘ذ١ ِٓي ٣غظش٢ٗ ٜٓ٘خ رـ٘خكٚ(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)سعٍٞ هللا كوخٍ 
(43)

  .

ٝك٢ سٝح٣ش أخشٟ رًشٛخ حرٖ ًؼ٤ش أٜٗخ أهزِض كظ٠ ٝهلض ػ٠ِ أر٢ رٌش ُْٝ 

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ )ُشعٍٞ هللا : كوخٍ أرٞ رٌش (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)طش سعٍٞ هللا 

اٗٚ ع٤لخٍ ر٢٘٤  "(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ُٞ ط٘ل٤ض ال طئر٣ي رؾ٢ء كوخٍ  (ٝعِْ

ال ٝسد ٛزٙ حُز٤٘ش ٓخ ٣٘طن : كوخُض ألر٢ رٌش ٛـخٗخ فخكزي كوخٍ أرٞ رٌش" ٝر٤ٜ٘خ

" ال"ٓخ سأطي؟ هخٍ : اٗي ُٔقذم ، كِٔخ ُٝض هخٍ أرٞ رٌش: رخُؾؼش ٝال ٣ظلٞٙ رٚ كوخُض

"ٓخ صحٍ ِٓي ٣غظش٢ٗ كظ٠ ُٝض
(44) 

  .

إٔ ك٢ ٛزٙ حُغٞسس ٓؼـضس ظخٛشس ٝد٤َُ ٝحمق ػ٠ِ حُ٘زٞس ، : ٝهخٍ حُؼِٔخء

َُْلطَذِ   َع٤َْق٠َِ َٗخًسح َرحَص ََُٜذٍد كبٗٚ ٓ٘ز ٗضٍ هُٞٚ طؼخ٠ُ  خَُشَ ح َّٔ ُم َك َشأَطُٚم ْٓ ح َٝ   ك٢ِ

َغذٍد  َٓ  ْٖ ِٓ ٌَل  هللا ػض ٝؿَ ػٖ أر٢ ُٜذ ٝصٝؿٚ أٜٗٔخ ؿ٤ش ٓئ٤ٖ٘ٓ  كؤخزش ِؿ٤ِذَٛخ َكْز

ٝٛٔخ ك٢ ؽوخء دحثْ ُزُي ٗـذ إٔ أ١ ٝحكذ ٜٓ٘ٔخ ُْ ٣ئٖٓ ال رخه٘خً ٝال ظخٛشحً، ال 

ف٠ِ هللا )عشحً ٝال ػِ٘خً، كٌخٕ ٛزح ٖٓ أهٟٞ حألدُش حُزخٛشس حُزخه٘ش ػ٠ِ ٗزٞس ٓلٔذ 

(ػ٤ِٚ ٝعِْ
( 45)

  .

ٝحُغئحٍ حُز١ ٣ظزخدس ا٠ُ حُزٖٛ ٛ٘خ، ُٔخرح خـ حُوشحٕ حٌُش٣ْ أرخ ُٜذ 

!  ٝصٝؿٚ رخُظٜذ٣ذ ٝحُؼوٞرش ؟

                                                           
 .  350:  ؛ حُزٛز٢ ، طخس٣خ حإلعالّ 382-1/381ؽ:  حرٖ ٛؾخّ ، حُغ٤شس (43)

 .  4/565ؽ:  طلغ٤ش حُوشحٕ حُؼظ٤ْ (44)

  . 4/565ؽ:  حُٔقذس ٗلغٚ (45)
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ٗـذ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ارح طوق٤٘خ ٓٞهق أر٢ ُٜذ ٖٓ دػٞس سعٍٞ هللا 

كوذ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)أٗٚ ًخٕ ٖٓ أؽذ صػٔخء هش٣ؼ ػذحٝس ٝح٣زحءحً ُشعٍٞ هللا 

ٖٓ ح٤ُّٞ حألٍٝ حُز١ ؿٜش رٚ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)أطخز ٓٞهق حُؼذٝ ُشعٍٞ هللا 

ػ٘ذٓخ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)دػٞطٚ ٝعزن هش٣ؼ ًِٜخ، ٝهذ سأ٣٘خ ؿٞحرٚ ُشعٍٞ هللا 

فؼذ ػ٠ِ حُقلخ ٓ٘زسحً ػؾ٤شطٚ ٝالع٤ٔخ حألهشر٤ٖ ْٜٓ٘، ًٔخ ٝهق حُٔٞهق ٗلغٚ 

ؿٔغ ر٢٘ ػزذ حُٔطِذ ٤ُذػْٞٛ ا٠ُ هللا كوذ رًش  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ػ٘ذٓخ أسحد 

أَِٗزْس َػِؾ٤َشطَيَ حُزالرس١ أٗٚ ُٔخ ٗضُض  َٝ َٖ الَ ح   .   ْهَشر٤ِ

ٝمخم رٚ رسػخً ، كٌٔغ ؽٜشحً أٝ ٗلٞٙ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)حؽظذ رُي ػ٤ِٚ 

ٓخ حؽظ٤ٌض : ال ٣خشؽ ٖٓ ر٤ظٚ، كظ٠ ظ٘ض ػٔخطٚ إٔ رٚ ٝؿؼخً كزٛزٖ ا٤ُٚ ٣ؼٞدٗٚ كوخٍ

ؽ٤جخً ٌُٖٝ هللا أٓش٢ٗ إٔ أٗزس ػؾ٤شط٢ حألهشر٤ٖ كؤسدص ؿٔغ ر٢٘ ػزذ حُٔطِذ 

- أرخ ُٜذ - كذػْٞٛ ٝال طـؼَ ػزذ حُؼُمضٟ ك٤ْٜ ٣وقذٕ : الدػْٞٛ ا٠ُ هللا ، كوِٖ

كبٗٚ ؿ٤ش ٓـ٤زي ا٠ُ ٓخ طذػْٞٛ ا٤ُٚ، ٝخشؿٖ ٖٓ ػ٘ذٙ ٖٝٛ ٣شددٕ اٗٔخ ٗلٖ ٗغخء، 

أٓش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ إٔ ٣٘ظْ ٓؤدرش  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)كِٔخ أفزق سعٍٞ هللا 

ٝدػخ ا٤ُٜخ ر٢٘ ػزذ حُٔطِذ كلنشٝح ٝٓؼْٜ ػذد ٖٓ سؿخٍ ر٢٘ ػزذ ٓ٘خف، 

ف٠ِ هللا )ٝؿ٤ٔؼْٜ خٔغش ٝأسرؼٕٞ سؿالً، ٝؿخء أرٞ ُٜذ ٓغشػخً ٝٛٞ ٣ظٖ أٗٚ 

 طخسى ٓخ ٣ٌشٕٛٞ ا٠ُ ٓخ ٣لزٕٞ، ٝرؼذ حٕ ط٘خُٝٞح هؼخْٜٓ، هخٍ أرٞ (ػ٤ِٚ ٝعِْ

ٛئالء ػٔٞٓظي ٝر٘ٞ ػٔي ، كظٌِْ ُٔخ طش٣ذ، ٝدع حُقزخس ، ٝأػِْ أٗٚ ٤ُظ : ُٜذ

ّٕ أكن ٖٓ أخزى كلزغي أعشطي ٝر٘ٞ أر٤ي إ أهٔض  ُوٞٓي رخُؼشد هخهزش هخهش، ٝأ

ػ٠ِ أٓشى، كٜٞ أ٣غش ػ٤ِْٜ ٖٓ إٔ ٣ؼذ ري رطٕٞ هش٣ؼ ٝطٔذٛخ حُؼشد كٔخ سأ٣ض 

ف٠ِ هللا )٣خرٖ أخ٢، أكذحً هو ؿخء ر٢٘ أر٤ٚ رؾش ٓٔخ ؿجظْٜ رٚ ٝأعٌض سعٍٞ هللا 

كِْ ٣ظٌِْ ك٢ رُي حُٔـِظ، ٌٝٓغ أ٣خٓخً، ٝحؽظذ ػ٤ِٚ ًالّ أر٢ ُٜذ،  (ػ٤ِٚ ٝعِْ
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ف٠ِ )، ٣ؤٓشٙ ربٓنخء ٓخ أٓشٙ هللا رٚ، كـٔؼْٜ سعٍٞ هللا ػ٤ِٚ حُغالّك٘ضٍ ؿزش٣َ 

حُلٔذ هلل أكٔذٙ ٝحعظؼ٤٘ٚ ٝأإٖٓ رٚ ٝأطًَٞ ػ٤ِٚ، : "ػخ٤ٗش ، كوخٍ (هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

إ حُشحثذ ال ٣ٌزد أِٛٚ، ٝهللا "ػْ هخٍ " ٝأؽٜذ إٔ ال حُٚ اال هللا ٝكذٙ ال ؽش٣ي ُٚ

حُز١ ال اُٚ اال ٛٞ، ا٢ٗ سعٍٞ هللا ا٤ٌُْ خخفش ٝح٠ُ حُ٘خط ًخكش ٝهللا ُظٔٞطٖ ًٔخ 

ط٘خٕٓٞ، ُٝظزؼؼٖ ًٔخ طغظ٤وظٕٞ، ُٝظلخعزٖ رٔخ طؼِٕٔٞ ُٝظـضٕٝ رخإلكغخٕ اكغخٗخً 

أرٞ هخُذ : كوخٍ" ٝرخُغٞء عٞحًء، ٝاٜٗخ ُِـ٘ش أرذحً، أٝ حُ٘خس أرذحً ٝأٗظْ ألٍٝ ٖٓ أٗزس

ٓخ أكذ ا٤ُ٘خ ٓؼخٝٗظي ٝٓشحكذطي ٝأهزِ٘خ ُ٘ق٤لظي ٝأؽذ طقذ٣و٘خ ُلذ٣ؼي، ٝٛئالء "

ر٘ٞ أر٤ي ٓـظٔؼٕٞ ٝاٗٔخ أٗخ أكذْٛ ؿ٤ش أ٢ٗ ٝهللا أعشػْٜ ا٠ُ ٓخ طلذ، كخٓل ُٔخ 

أٓشص رٚ كٞ هللا ال أصحٍ أكٞهي ٝأٓ٘ؼي، ؿ٤ش أ٢ٗ ال أؿذ ٗلغ٢ ططٞع ٢ُ كشحم 

ٝطٌِْ رو٤ش حُوّٞ ًالٓخً ٤ُ٘خً، ؿ٤ش " د٣ٖ ػزذ حُٔطِذ كظ٠ أٓٞص ػ٠ِ ٓخ ٓخص ػ٤ِٚ

٣خ ر٢٘ ػزذ حُٔطِذ ٛزٙ ٝهللا حُغٞءس، خزٝح ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ هزَ إٔ : "أر٢ ُٜذ كبٗٚ هخٍ

ظْ : كوخٍ أرٞ هخُذ" ٣ؤخز ػ٠ِ ٣ذٙ ؿ٤شًْ ، كبٕ أعِٔظٔٞٙ ك٤٘جز رُِظْ ٝإ ٓ٘ؼظٔٞٙ هظُِم

ٝهللا ُ٘ٔ٘ؼٚ ٓخ رو٤٘خ"
(46)

  .

ٓٔخ عزن ٣ظنق ُ٘خ ٓٞهق أر٢ ُٜذ ٝٛٞ حُؼْ ٝحُوش٣ذ حُز١ ٣لظشك رٚ إٔ 

٣ٌٕٞ ح٤ُذ حُل٘ٞٗش حُظ٢ طل٤و رخرٖ أخ٤ٚ، ال إٔ ٣ٌٕٞ حُوخهغ، حُٔزخػذ، حُؼذٝ حُِذٝد 

ٝٛ٘خى ؽٞحٛذ أخشٟ طؼزض عؼ٢ أر٢ ُٜذ رٌَ ٓخ أٝط٢ ٖٓ هذسس ٝٓخٍ ُِونخء ػ٠ِ 

حُظ٢ طلخُلض  (حُؼٜذ)دػٞس سعٍٞ هللا حرٖ أخ٤ٚ ٢ٛٝ ٓٞهلٚ ٖٓ فل٤لش حُٔوخهؼش 

ك٤ٜخ ؿ٤ٔغ رطٕٞ هش٣ؼ ٝػؾخثشٛخ ػ٠ِ ر٢٘ ٛخؽْ ٝر٢٘ ػزذ حُٔطِذ أالّ ٣٘خًلْٞٛ، 

ٝال ٣زخ٣ؼْٞٛ، ٝال ٣ـخُغْٞٛ، ٝال ٣خخُطْٞٛ ٝال ٣ذخِٞح ر٤ٞطْٜ، ٝال ٣ٌِْٔٞٛ كظ٠ 

ُِوظَ، ٝٝػوٞح رُي رقل٤لش ك٤ٜخ ػٜٞد  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)٣غِٔٞح سعٍٞ هللا 

                                                           
 .  2/320ؽ:  ؛ حُطزش١ ، طخس٣خ 376-1/375ؽ:  حرٖ ٛؾخّ ، حُغ٤شس (46)
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ٝٓٞحػ٤ن، ػِوٞٛخ ك٢ ؿٞف حٌُؼزش ط٤ًٞذحً ػ٠ِ أٗلغْٜ
(47)

كؤٗلخص أرٞ ٛخؽْ ٝر٘ٞ . 

حُٔطِذ ٓغِْٜٔ ًٝخكشْٛ اال أرخ ُٜذ ُٝٝذٙ كبْٜٗ ظخٛشٝح هش٣ؾخً ػ٠ِ ر٢٘ ٛخؽْ
(48) 

رو٢ حُٔغِٕٔٞ ٓلخفش٣ٖ ك٢ ؽؼذ
(*)

 أر٢ هخُذ ػالػش أػٞحّ، ػخٗٞح ك٤ٜخ حؽذ 

حُٔؼخٗخس ٝهطؼض ػْٜ٘ حُٔخدس ٝح٤ُٔشس، كٌخٗٞح ال ٣خشؿٕٞ اال ٖٓ ٓٞعْ ا٠ُ ٓٞعْ
(49) 

ٝٛزح ٣ؼ٢٘ إٔ حُٔغ٤ِٖٔ حعظلخدٝح ٖٓ كشٓش حألؽٜش حُلشّ كٌخٗٞح ٣٘ضُٕٞ ا٠ُ 

حألعٞحم ُؾشحء حُطؼخّ ؿ٤ش إٔ أرخ ُٜذ حُِؼ٤ٖ ُْ ٣ٌظِق رٌَ ٓخ ؿشٟ ُْٜ ٖٓ هط٤ؼش 

٣خ "ظخُٔش ٝػذٝحٕ ٓـلق كٌخٕ ٣ـظٔغ ٓغ حُظـخس حُوخد٤ٖٓ ا٠ُ ٌٓش ٣ٝوٍٞ ُْٜ 

ٓؼؾش حُظـخس ؿخُٞح ػ٠ِ أفلخد ٓلٔذ، كظ٠ ال ٣ذسًٕٞ ٓؼٌْ ؽ٤جخً كوذ ػِٔظْٜ ٓخ 

٢ُ ٝٝكخء رٓظ٢، كب٢ٗ مخٖٓ إٔ ال خغخسس ػ٤ٌِْ ك٤وّٞ حُظـخس رض٣خدس ه٤ٔش حُغِؼش 

أمؼخكخً ػْ ٣ـذٕٝ ا٠ُ أر٢ ُٜذ ك٤شرلْٜ ك٤ٔخ حؽظشٝح ٖٓ حُطؼخّ ٝحُِزخط ٝرزُي ال 

٣ظٌٖٔ ر٘ٞ ٛخؽْ ٝر٘ٞ حُٔطِذ ٖٓ ؽشحء كخؿظْٜ ٖٓ حُطؼخّ كظ٠ عُمٔؼض أفٞحص 

أهلخُْٜ ٣ظنٞسٕٝ ٖٓ حُـٞع
(50) 

ٝرًش حُزالرس١ سٝح٣ش ٓلخدٛخ إٔ أرخ ُٜذ                     

٣خ ر٘ض : ُٔخ خشؽ ٖٓ حُؾؼذ ٓظخٛشحً ُوش٣ؼ ُو٢ ٛ٘ذ ر٘ض ػظزش كوخٍ ُٜخ (ُؼ٘ٚ هللا)

ػظزش َٛ ٗقشص حُالص ٝحُؼُمضٟ، هخُض ٗؼْ كـضحى هللا خ٤شحً ٣خ أرخ ػظزش، ٝرًش أٗٚ 

                                                           
 ؛ حُٔوش٣ض١ ، طو٢ حُذ٣ٖ أكٔذ رٖ 349-2/348ؽ:  ؛ حُطزش١ ، طخس٣خ 1/376ؽ:  حرٖ ٛؾخّ ، حُغ٤شس (47)

ٓلٔٞد ٓلٔذ : ػ٢ِ، آظخع حألعٔخع رٔخ ُِشعٍٞ ٖٓ حألٗزخء ٝحألٓٞحٍ ٝحُللذس ٝحُٔظخع ، طلو٤ن ٝؽشف 

 .  1/25ؽ : (1941حُوخٛشس ، )ؽخًش ، 

 . 1/25ؽ:  حُٔوش٣ض١ ، آظخع حألعٔخع (48)

حرٖ ٓ٘ظٞس ، ؿٔخٍ : ٛٞ حُطش٣ن ك٢ حُـزَ ، ٝحُـٔغ ؽؼخد ، ٣٘ظش : ٓخ أٗلشؽ ر٤ٖ ؿز٤ِٖ ، ٝه٤َ : حُؾُمؼذ  (*)

  .1/501ٓؾ : (1994ر٤شٝص ، ) ، دحس فخدس ، 3حُذ٣ٖ ٓلٔذ رٖ ٌٓشّ ، ُغخٕ حُؼشد ، ه

 .  2/127ؽ:  حُغ٢ِ٤ٜ ، حُشٝك حألٗق (49)

 .  267-266-138:  أٗغخد حألؽشحف (50)
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 هش٣ؾخً ا٠ُ د٣ٖ حإلعالّ، (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ُٜخ رُي ك٤ٖ دػخ سعٍٞ هللا : هخٍ

ُوذ رخ٣٘ض : "كؤر٠ أرٞ ُٜذ هُٞٚ ٝسّد ػ٤ِٚ رؼ٘ق ٝؽذس كِو٢ ٛ٘ذ ر٘ض ػظزش ، كوخٍ ُٜخ

" ٓلٔذحً، ٣خ أر٘ٚ ػظزش، ٝأر٤ض ٓخ ؿخء رٚ، ٝٗقشص حُالص ٝحُؼُمضٟ ٝؿنزض ُٜٔخ

ض٣ض خ٤شحً ٣خ أرخ ػظزش: كوخُض ؿُم
(51)

  .

ٝحُشحؿق إٔ أرخ ُٜذ هخٍ ُٜ٘ذ ر٘ض ػظزش ٛزح حٌُالّ ك٤ٖ خشؽ ٓظخٛشحً ُوش٣ؼ 

 ألٕ ع٤خم حُلذع ٣ؾ٤ش ا٠ُ رُي كٜٞ حُشأط (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ػ٠ِ سعٍٞ هللا 

حُٞك٤ذ ٖٓ ر٢٘ ٛخؽْ حُز١ طٌ٘ش ُشحرطش حُشكْ ٝحُؼؾ٤شس ٝأر٠ رٌَ ػ٘ق ٝؽذس د٣ٖ 

حإلعالّ، كنالً ػٖ إٔ هُٞٚ ُٜ٘ذ ر٘ض ػظزش ٛزح حٌُالّ ٣ٞك٢ رؤٗٚ هذ هخّ رؼَٔ 

٣غظلن حُؼ٘خء ػ٤ِٚ ٝحُٔزخٛخس رٚ خخفش ك٢ ٝهض ًخٕ ك٤ٚ حُٔغِٕٔٞ أكٞؽ ٓخ ٣ٌٕٞٗٞ 

ا٠ُ حُ٘قشس ٝحُٔغخػذس ًٝخٕ ٖٓ ٗظخثؾ حُٔوخهؼش إٔ طٞك٢ أرٞ هخُذ ٝحُغ٤ذس خذ٣ـش 

رؼذ ه٤َِ ٖٓ حٗظٜخثٜخ ، رغزذ ٓخ أفخرٜٔخ ٖٓ حُـٜذ ، ػ٘ذ رُي  (سم٢ هللا ػٜ٘خ)

 ٓخ ُْ طِ٘ٚ ك٢ ك٤خس (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)حٗظٜضص هش٣ؼ حُلشفش ٝٗخُض ٖٓ سعٍٞ 

ٓخ ٗخُض  "(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ػٔٚ حُٔذحكغ ٝحُلخ٢ٓ ُٚ، كظ٠ هخٍ سعٍٞ هللا 

"هش٣ؼ ٢٘ٓ ؽ٤جخً أًشٛٚ كظ٠ ٓخص أرٞ هخُذ
(52) 

ٝحُزخد١ إٔ صػخٓش ر٢٘ ٛخؽْ 

حٗظوِض رؼذ ٝكخس أر٢ هخُذ ا٠ُ أخ٤ٚ أر٢ ُٜذ ٝٛٞ ًٔخ أعِل٘خ ٖٓ أؽذ أػذحء حُذػٞس 

حإلعال٤ٓش، ٌُ٘ٚ ؽؼش إٔ ٖٓ ٓوظن٤خص حُضػخٓش ُؼؾ٤شطٚ إٔ ٣ظ٠ُٞ كٔخ٣ش سعٍٞ هللا 

ًٔخ ًخٕ ٣لؼَ أرٞ هخُذ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)
(53)

 رًش حرٖ ًؼ٤ش سٝح٣ش طل٤ذ إٔ أرخ 

                                                           
 : ؛ حرٖ ًؼ٤ش، حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش2/344ؽ:  ؛ حُطزش١ ، طخس٣خ 1/48ؽ:  حرٖ ٛؾخّ ، حُغ٤شس(51)

.   319-1/318ؽ

 .  164:  حُٔالف ، حُٞع٤و ك٢ حُغ٤شس (52)

 .  164:  حُٔقذس ٗلغٚ (53)
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رٛذ ا٠ُ سعٍٞ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ُٜذ ُٔخ رِـٚ ططخٍٝ هش٣ؼ ػ٠ِ سعٍٞ هللا 

٣خ ٓلٔذ حٓل ُٔخ أسدص ٝٓخ ً٘ض فخٗؼخً ار ًخٕ :  ٝهخٍ(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)هللا 

أرٞ هخُذ ك٤خً كخف٘ؼٚ، ال ٝحُالص ال ٣ٞفَ ا٤ُي كظ٠ أٓٞص ٝعذ حرٖ حُـ٤طِش 

 كؤهزَ ا٤ُٚ أرٞ ُٜذ ٝعزٚ ، كزٛذ ا٠ُ ٓؼؾش هش٣ؼ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)سعٍٞ هللا 

ٓخ كخسهض د٣ٖ ػزذ حُٔطِذ : ٣ق٤ق فزؤ أرٞ ػظزش، كـخإح ا٠ُ أر٢ ُٜذ ٝعؤُٞٙ كوخٍ

ُوذ أكغ٘ض ٝأؿِٔض : ٌُٖٝ أٓ٘غ حرٖ أخ٢ إٔ ٣نخّ كظ٠ ٣ٔن٢ ُٔخ ٣ش٣ذ، كوخُٞح

 أ٣خٓخً ال ٣ظؼشك ُٚ أكذ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ػْ ٌٓغ سعٍٞ هللا . ٝٝفِض حُشكْ 

ٝٛخرض هش٣ؼ أرخ ُٜذ كظ٠ ؿخء ػوزش رٖ أر٢ ٓؼ٤و ٝأرٞ ؿَٜ ا٠ُ أر٢ ُٜذ ٝهخال 

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ )أخزشى حرٖ أخ٤ي أ٣ٖ ٓذخَ أر٤ي ؟ كغؤٍ أرٞ ُٜذ سعٍٞ هللا : ُٚ

ٓغ هٞٓٚ كوخال ُٚ ٣ضػْ : (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ) أ٣ٖ ٓذخَ ػزذ حُٔطِذ ؟ كوخٍ (ٝعِْ

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ )٣خ ٓلٔذ أ٣ذخَ ػزذ حُٔطِذ حُ٘خس ؟ كوخٍ : أٗٚ ك٢ حُ٘خس كوخٍ أرٞ ُٜذ

ُؼ٘ٚ )ٖٝٓ ٓخص ػ٠ِ ٓخ ٓخص ػ٤ِٚ ػزذ حُٔطِذ دخَ حُ٘خس ك٤٘جز هخٍ أرٞ ُٜذ  (ٝعِْ

ٝهللا ٓخ رشكض ُي اال ػذٝحً أرذحً ٝأٗض طضػْ إٔ ػزذ حُٔطِذ ك٢ حُ٘خس، ٝحؽظذ  (هللا

ػ٤ِٚ ػ٘ذ رُي أرٞ ُٜذ ٝعخثش هش٣ؼ
(54)

  .

ٓٔخ الؽي ك٤ٚ أٗٚ ٖٓ حُزذ٢ٜ٣ إٔ ٣وق أرٞ ُٜذ ٛزح حُٔٞهق ٓظؼقزخً ألر٤ٚ 

ػزذ حُٔطِذ ٝد٣خٗش حألؿذحد، ٝهذ أعِل٘خ ٓٞهلٚ ٖٓ حُذػٞس ٖٓ ح٤ُّٞ حألٍٝ كال ٣ٌٖٔ 

ٝكخُٚ ٛزٙ إٔ ٣غؼ٠ ا٠ُ كٔخ٣ش حرٖ أخ٤ٚ ٓزِـّؾ حُذػٞس كظ٠ ٣قَ ا٠ُ ٓزظـخٙ كظ٠ ُٞ 

ًخٕ هذ هطغ ػ٠ِ ٗلغٚ ػٜذحً كنالً ػٖ أٗٚ هخٍ ٛزح حٌُالّ رذحكغ حُؼق٤زش ٤ُظ اال 

ٝالع٤ٔخ رؼذ إٔ آُض ا٤ُٚ صػخٓش ر٢٘ ٛخؽْ رؼذ ٝكخس أر٢ هخُذ ُزح أؿذ٢ٗ ال أطلن ٓغ 

حُزخكغ اكغخٕ ك٤ٔخ رٛذ ا٤ُٚ رؤٕ ٛزٙ حُشٝح٣ش ؿ٤ش فل٤لش ٝإٔ أرخ ُٜذ هذ هطغ 

                                                           
 .    319-1/318ؽ:  حرٖ ًؼ٤ش ، حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش (54)
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ػ٠ِ ٗلغٚ ػٜذحً ، ك٤ٌق ٣ؼوَ إٔ ٣ـ٤ش ٓٞهلٚ حُز١ حُظضّ رٚ ٓذحكؼخً ػٖ سعٍٞ هللا 

(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)
( 55)

  .

ٗوٍٞ إٔ أرخ ُٜذ ال ٣ؼشف ػٜٞدحً ٝال ٓٞحػ٤ن ٝال سكٔخً، ال ٣ؼشف عٟٞ 

ٓقخُلٚ حُؾخق٤ش ٝٓخ ٓٞهلٚ ٖٓ حُذػٞس ٖٓ ح٤ُّٞ حألٍٝ ٝػذحٝطٚ حُؾذ٣ذس حُؾخرس 

اال د٤َُ ٝحمق ػ٠ِ رُي ٝطلنش٢ٗ ٛ٘خ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ألرٖ أخ٤ٚ ٓلٔذ 

أ١ أخ٢ّ : سٝح٣ش رًشٛخ حُزالرس١ كلٞحٛخ إٔ فل٤ش ر٘ض ػزذ حُٔطِذ هخُض ألر٢ ُٜذ

أكغٖ ري خزالٕ حرٖ أخ٤ي ٝاعالٓٚ كٞ هللا ٓخ صحٍ حُؼِٔخء ٣خزشٕٝ أٗٚ ٣خشؽ ٖٓ 

كوخٍ ٛزح ٝهللا حُزخهَ، ٝحألٓخ٢ٗ ، ًٝالّ حُ٘غخء " مجنت ػزذ حُٔطِذ ٗز٢ كٜٞ ٛٞ

ك٢ حُلـخٍ ارح هخٓض رطٕٞ هش٣ؼ ًِٜخ ، ٝهخٓض ٓؼٜخ حُؼشد ، كٔخ هٞط٘خ رْٜ ٝهللا ٓخ 

ٗلٖ ػ٘ذْٛ اال أًِٚ سأط
(56)

، ٝرًش حرٖ اعلن أٗٚ ُٔخ رخدأْٛ أرٞ هخُذ رخُؼذحٝس 

ٝرخدحْٛ رخُلشد ػذص هش٣ؼ ػ٠ِ ٖٓ أعِْ ْٜٓ٘ كؤٝػوٞٙ ٝآرٝٙ ٝحؽظذ حُزالء ػ٤ِْٜ، 

ٝػظٔض حُلظ٘ش ك٤ْٜ ، ٝصُضُٞح صُضحالً ؽذ٣ذحً، ٝػذص ر٘ٞ ؿٔق ػ٠ِ ػؼٔخٕ رٖ 

ٓظـٕٞ، ٝكّش أرٞ عِٔش رٖ ػزذ حألعذ رٖ ٛالٍ ٖٓ ٓخضّٝ ا٠ُ أر٢ هخُذ ٤ُٔ٘ؼٚ 

٣خ أرخ هخُذ ٓ٘ؼظ٘خ حرٖ : ًٝخٕ خخُٚ كـخءص ر٘ٞ ٓخضّٝ ٤ُؤخزٝٙ ، كٔ٘ؼْٜ ، كوخُٞح

أٓ٘غ حرٖ أخظ٢ ٓٔخ أٓ٘غ حرٖ أخ٢، كوخٍ : كوخٍ أرٞ هخُذ! أخ٤ي أطٔ٘غ ٓ٘خ حرٖ أخ٤٘خ ؟

أرٞ ُٜذ ُْٝ ٣ظٌِْ رٌالّ خ٤ش هو ٤ُظ ٣ٞٓجز فذم أرٞ هخُذ ال ٣غِٔٚ ا٤ٌُْ، كطٔغ 

.  ك٤ٚ أرٞ هخُذ ك٤ٖ عٔغ ٓ٘ٚ ٓخ عٔغ ٝسؿخ ٗقشٙ ٝحُو٤خّ ٓؼٚ

                                                           
  حعٔخػ٤َ، اكغخٕ ارشح٤ْٛ، ر٘ٞ ٛخؽْ ك٢ ػقش حُشعخُش، سعخُش ٓخؿغظ٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسس، (55)

 .  128( : 1990حُٔٞفَ ، )

 .  1/119ؽ:  أٗغخد حألؽشحف (56)
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أٗٚ ػ٘ذٓخ ًخٕ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٖٝٓ ؽٞحٛذ ػذحء أر٢ ُٜذ ُِشعٍٞ 

 ٣خشؽ ا٠ُ ٓٞعْ حُلؾ ٝحألعٞحم ٓغظل٤ذحً ٖٓ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)سعٍٞ هللا 

كشٓش حألؽٜش حُلشّ ك٤ِظو٢ روزخثَ حُؼشد حُظ٢ طؤط٢ ا٠ُ ٌٓش ك٢ ٛزح حُٔٞعْ 

٣خ ر٢٘ كالٕ، ا٢ٗ سعٍٞ هللا : (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)٣ٝؼشك ػ٤ِْٜ دػٞطٚ ك٤وٍٞ 

ا٤ٌُْ، ٣ؤٓشًْ إٔ طؼزذٝح هللا ٝال طؾشًٞح رٚ ؽ٤جخً ، ٝإٔ طخِؼٞح ٓخ طؼزذٕٝ ٖٓ دٝٗٚ 

ٖٓ ٛزٙ حألٗذحد ، ٝإٔ طئٓ٘ٞح ر٢ ٝطقذه٢ٗٞ ٝطٔ٘ؼ٢ٗٞ ، كظ٠ أر٤ٖ ػٖ هللا ٓخ رؼؼ٢٘ 

كبرح كشؽ ٖٓ هُٞٚ،  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)رٚ، كٌخٕ أرٞ ُٜذ ٣ـٍٞ خِق سعٍٞ هللا 

٣خ ر٢٘ كالٕ إ ٛزح اٗٔخ ٣ذػًْٞ ا٠ُ إٔ طغِخٞح حُالص : ٝٓخ دػخ ا٤ُٚ، ٣وٍٞ ُْٜ

ٝحُؼُمضٟ ٖٓ أػ٘خهٌْ ٝكِلخثٌْ ٖٓ حُـٖ ٖٓ ر٢٘ ٓخُي رٖ أه٤ؼ ا٠ُ ٓخ ؿخء رٚ ٖٓ 

حُزذػش ٝحُنالُش
(57) 

، كوذ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)رَ أٗٚ ًخٕ ٣نشرٚ ك٤ذ٢ٓ ػوز٤ٚ 

٣ؤ٣ٜخ : "سٟٝ هخسم رٖ ػزذ هللا حُٔلخسر٢ ا٢ٗ رغٞم ر١ حُٔـخص، ار أٗخ ربٗغخٕ ٣وٍٞ

حُ٘خط، هُٞٞح ال اُٚ اال هللا طلِلٞح ، ٝارح سؿَ خِلٚ ٣ش٤ٓٚ، هذ أد٠ٓ عخه٤ٚ ٝػشهٞر٤ٚ 

ٓلٔذ، صػْ أٗٚ : ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خط ، اٗٚ ًزحد كال طقذهٞٙ كوِض ٖٓ ٛزح؟ كوخُٞح: ٣ٝوٍٞ

ٗز٢ ٝٛزح ػٔٚ أرٞ ُٜذ ٣ضػْ أٗٚ ًزحد
(58) 

سم٢ هللا )ٝػٖ ػطخء ػٖ حرٖ ػزخط

ّظ ٖٓ : هخٍ (ػٜ٘ٔخ َزػشَ، ٣ٝؾشد حُؼُم ـَ هخٍ أرٞ ُٜذ علشًْ ٓلٔذ إ أكذٗخ ٤ُؤًَ حُ

ّظ ُزٖ حُِزٖ كال ٣ؾزغ ٝإ ٓلٔذحً هذ أؽزؼٌْ ٖٓ كخز ؽخس ٝأسٝحًْ ٖٓ ػُم
(59)

  .

ٝؽخٛذ ػخُغ طزًشٙ رؼل حُٔقخدس حُظخس٣خ٤ش إٔ أرخ ُٜذ ًخٕ ٣طشف حُوزس 

سم٢ )، كشآٙ كٔضس رٖ ػزذ حُٔطِذ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝحُ٘ظٖ ػ٠ِ رخد حُ٘ز٢ 

كؤخزٙ ٝهشكٚ ػ٠ِ سأعٚ، كؤخز أرٞ ُٜذ ٣٘لل سأعٚ ٣ٝوٍٞ فخرت  (هللا ػ٘ٚ
                                                           

 .  349-2/348ؽ:  حُطزش١ ، طخس٣خ (57)

 .  167-32/166ؽ:  ؛ حُشحص١ ، حُظلغ٤ش حٌُز٤ش 20/161ؽ:  حُوشهز٢ ، ؿخٓغ حُز٤خٕ (58)

 .  20/161ٓؾ :  حُوشهز٢ ، ؿخٓغ حُز٤خٕ (59)
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سم٢ هللا )أكٔن، كؤهق٠ ػٔخ ًخٕ ٣لؼَ ٌُٝ٘ٚ ًخٕ ٣ذط ٖٓ ٣لؼِٚ ، ٝػٖ ػخثؾش 

ً٘ض ر٤ٖ ؽّش ؿخس٣ٖ ر٤ٖ  "(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: )هخٍ سعٍٞ هللا: أٜٗخ هخُض (ػٜ٘خ

وزٚ رٖ أر٢ ٓؼ٤و إ ًخٕ ٤ُؤط٤خٕ رخُلشٝع ك٤طشكٜٞٗخ ك٢ رخر٢ ، هخُض  أر٢ ُٜذ ٝػُم

٣خ ر٢٘ ػزذ ٓ٘خف أ١ ؿٞحس ٛزح؟ ػْ : ٣وٍٞ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ػخثؾش كٌخٕ حُ٘ز٢ 

٤ٔ٣طٚ ػٖ رخرٚ
(60)

  .

ك٢  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ًخٕ حُ٘لش حُز٣ٖ ٣ئرٕٝ سعٍٞ هللا : هخٍ حرٖ حعلخم

ر٤ظٚ أرخ ُٜذ، ٝحُلٌْ حرٖ أر٢ حُؼخؿ رٖ أ٤ٓش، ٝػوزٚ رٖ أر٢ ٓؼ٤و ٝػذ١ رٖ 

كٔشحء حُؼول٢، ٝأرٖ حألفذحء حُٜز٢ُ ًٝخٗٞح ؿ٤شحٗٚ ُْ ٣غِْ ْٜٓ٘ أكذ اال حُلٌْ رٖ 

سكْ حُؾخس ٝٛٞ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)أر٢ حُؼخؿ، كٌخٕ أكذْٛ ٣طشف ػ٤ِٚ 

ف٠ِ )٣ق٢ِ، ًٝخٕ أكذْٛ ٣طشكٜخ ك٢ رشٓظٚ ارح ٗقزض ُٚ، كظ٠ أطخز سعٍٞ هللا 

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ )كـشحً ٤ُغظظش رٚ ْٜٓ٘ ارح ف٠ِ، كٌخٕ سعٍٞ هللا  (هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

ارح هشكٞح ػ٤ِٚ رُي حألرٟ ٣خشؽ رٚ ػ٠ِ حُؼٞد، ك٤وق رٚ ػ٠ِ رخرٚ، ػْ ٣وٍٞ  (ٝعِْ

ػْ ٣ِو٤ٚ ك٢ حُطش٣ن" ٣خ ر٢٘ ػزذ ٓ٘خف، أ١ ؿٞحس ٛزح ؟"
(61)

  .

أٓخ حٓشأطٚ أّ ؿ٤َٔ أسٟٝ ر٘ض كشد رٖ أ٤ٓش، ك٢ٜ أ٣نخً ًخٗض ؽذ٣ذس حُؼذحٝس 

، كوذ ًخٗض طلَٔ حُؾٞى ٝطنؼٚ ك٢ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝحإل٣زحء ُشعٍٞ هللا 

٤ُؼوشٙ ٝأفلخرٚ ُٝزُي ٝفلٜخ حُوشحٕ حٌُش٣ْ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)هش٣ن حُ٘ز٢ 

رلٔخُش حُلطذ 
(62)

اٜٗخ ًخٗض طٔؾ٢ رخ٤ُٔ٘ٔش ر٤ٖ حُ٘خط ٝحُؼشد :  ٝهخٍ ٓـخٛذ

                                                           
  ؛ حُزالرس١ ، 1/201ٓؾ : (1960ر٤شٝص ، ) حرٖ عؼذ ، ٓلٔذ ، حُطزوخص حٌُزشٟ ، دحس فخدس ، (60)

 .  2/70ٓؾ :  ؛ حرٖ حألػ٤ش ، حٌُخَٓ 148-1/147ؽ: أٗغخد 

 .  2/57ؽ:  حرٖ ٛؾخّ ، حُغ٤شس (61)

 .  2/183ط:  ؛ حُز٤ٜو٢ ، دالثَ حُ٘زٞس 30/219ؽ:  حُطزش١ ، ؿخٓغ حُز٤خٕ (62)
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َّْ رٚ: طوٍٞ كالٕ ٣لطذ ػ٠ِ كالٕ، ارح ٗ
(63) 

ف٠ِ )ٝه٤َ اٜٗخ ًخٗض طؼ٤ّش سعٍٞ هللا 

رخُلوش (هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ
(64) 

ٝهخٍ عؼ٤ذ رٖ حُٔغ٤ذ ًخٗض ُٜخ هالدس كخخشس كوخُض ألٗلوٜ٘خ 

ك٢ ػذحٝس ٓلٔذ كؤرذُٜخ هللا ؿَ ؽؤٗٚ كزالً ك٢ ؿ٤ذٛخ ٖٓ ٓغذ
(* )

حُ٘خس
(65) 

  .

٣ٝشؿق حُطزش١ هٍٞ ٖٓ هخٍ ًخٗض طلَٔ حُؾٞى كظطشكٚ ك٢ هش٣ن حُ٘ز٢ 

ألٕ رُي ٛٞ أظٜش ك٢ حُٔؼ٠٘ (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)
(66)

  . 

يىقف أتى نهة ين غسوج تذر انكثري   

ّ ٝهؼض ؿضٝس رذس حٌُزشٟ، 622ٝك٢ سٓنخٕ ٖٓ حُغ٘ش حُؼخ٤ٗش ُِٜـشس 

رؼغ ٗلشحً ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ الػظشحك هخكِش  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝعززٜخ إٔ حُشعٍٞ 

ُوش٣ؼ هخدٓش ٖٓ حُؾخّ، كِٔخ ػِْ أرٞ عل٤خٕ رٖ كشد ًٝخٕ هخثذ حُوخكِش، أسعَ ا٠ُ 

هش٣ؼ ٖٓ ٣خزشْٛ رخػظشحك حُٔغ٤ِٖٔ ُِوخكِش ٣ٝغظ٘لشْٛ إلٗوخرٛخ، طْ طٌٖٔ إٔ 

٣قَ رخُوخكِش ا٠ُ ٌٓش دٕٝ إٔ طٔظ رغٞء رؼذ إٔ ؿ٤ش هش٣وٚ، كغخس رخطـخٙ 

حُزلش
(67)

( ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ) ؿ٤ش إٔ هش٣ؾخً أرض اال إٔ طوخطَ سعٍٞ هللا 

ٝخشؿض رـ٤ؼ هٞحٓٚ ر٤ٖ طغؼٔخثش ٝأُق ُْٝ ٣ظخِق ٖٓ أؽشحكٜخ اال أرٞ ُٜذ رغزذ 

ٓشمٚ، كزؼغ ٌٓخٗٚ حُؼخف٢ رٖ ٛؾخّ رٖ حُٔـ٤شس أخٞ أر٢ ؿَٜ ًٝخٕ ٖٓ كٔو٠ 

هش٣ؼ ٤ُوخطَ رذالً ػ٘ٚ، ًٝخٕ أرٞ ُٜذ هذ هخٓشٙ كؤشٙ رٔخُٚ، ػْ رذحسٙ رٌَ ٓخ ٣ِٔي، 

ّْ ٗـؼِٜخ ػ٠ِ أ٣٘خ ٣ٌٕٞ : كوخٍ حُؼخف٢ أسٟ حُوذحف هذ كخُلظي رخرٖ ػزذ حُٔطِذ ، ِٛ
                                                           

 .  30/628ؽ:  حُؾًٞخ٢ٗ ، كظق حُوذ٣ش (63)

 .  30/219ؽ:  حُطزش١ ، ؿخٓغ حُز٤خٕ (64)

 .كزَ ٖٓ ٤ُق : ٓغذ  (*)

 .  4/564ؽ:  حرٖ ًؼ٤ش ، طلغ٤ش حُوشحٕ حُؼظ٤ْ (65)

 .  30/219ؽ:  ؿخٓغ حُز٤خٕ (66)

 .  258-2/257ؽ:  حرٖ ٛؾخّ ، حُغ٤شس (67)
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، كؤشٙ أرٞ ُٜذ ، كؤفزق ُٚ ػزذحً، ًٝخٕ ٣ؤخز (*)ػزذحً ُقخكزٚ، هخٍ رُي ُي كذكخٛخ

ٓ٘ٚ مش٣زش ، كِٔخ ًخٕ ٣ّٞ رذس ٝؿؼِض هش٣ؼ ًَ ٖٓ ُْ ٣خشؽ ربخشحؽ سؿَ ٌٓخٗٚ 

كؤخشؿٚ أرٞ ُٜذ رذالً ػ٘ٚ ٝؽشه ُٚ حُؼظن ، كخشؽ ٝهظَ ًخكشحً ٝهظِٚ ػ٢ِ رٖ أر٢ 

سم٢ )ٝك٢ سٝح٣ش حرٖ هظ٤زش إٔ حُز١ هظِٚ ػٔش رٖ حُخطخد  (سم٢ هللا ػ٘ٚ)هخُذ 

ًٝخٕ خخُٚ (هللا ػ٘ٚ
(68) 

 . 

   (نعنه هللا)يىخ أتٍ نهة 

أف٤ذ أرٞ ُٜذ رذحء ٣ُمؼشف رخُؼذعش
(**)

 ًٝخٕ ٓٞطٚ رؼذ ؿضٝس رذس رغزؼش أ٣خّ 

ف٠ِ هللا )رؼذ إٔ مشرظٚ أّ حُلنَ حٓشأس حُؼزخط رٖ ػزذ حُٔطِذ ػْ سعٍٞ هللا 

ً٘ض :  هخٍ(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ) كوذ سٟٝ أرٞ سحكغ ٠ُٞٓ سعٍٞ هللا (ػ٤ِٚ ٝعِْ

لش صٓضّ ٝػ٘ذ١ أّ حُلنَ ؿخُغش ، ٝهذ عّشٗخ ٓخ  ؿالٓخً ُِؼزخط أٗلض حألهذحف ك٢ فُم

ؿخءٗخ ٖٓ حُخزش، ار أهزَ أرٞ ُٜذ ٣ـش سؿ٤ِٚ كـِظ ػ٠ِ ه٘ذ حُلـشس ًٝخٕ 

ٛزح أرٞ عل٤خٕ رٖ حُلخسع رٖ ػزذ : ظٜش١ ا٠ُ ظٜشٙ كز٤٘ٔخ ٛٞ ؿخُظ ار هخٍ حُ٘خط

ُو٤٘خ حُوّٞ كٔ٘ل٘خْٛ أًظخك٘خ : ٤ًق حُخزش ٣خ حرٖ أخ٢؟ كوخٍ: حُٔطِذ كوخٍ ُٚ أرٞ ُٜذ

٣وظِٞٗ٘خ ٤ًق أسحدٝح، ٝأ٣ْ هللا ٓغ رُي ٓخُٔضُم حُ٘خط، ُو٤٘خ سؿخٍ ر٤ل ػ٠ِ خ٤َ رِن 

كشكؼض ه٘ذ حُلـشس، ػْ هِض أُٝجي ٝهللا : ر٤ٖ حُغٔخء ٝحألسك هخٍ أرٞ سحكغ

                                                           
(*)

س٢ٓ حُالػذ رخُلـش أٝ حُـٞص ٝؿ٤شٙ ٝرُي أْٜٗ ًخٗٞح ٣للشٕٝ كلشس رٔوذحس : سٓخٛخ ٝحُذكٞ : دكخٛخ   

حُلـش حُز١ ٣ش٣ذٕٝ س٤ٓٚ ، ػْ ٣ظ٘لٕٞ ػٜ٘خ ه٤ِالً ٣ٝشٕٓٞ رخألكـخس ا٤ُٜخ كبٕ ٝهؼض حألكـخس ك٢ حُللشس 

َِِذ ٝطغ٠ٔ طِي حألكـخس حُٔذحك٢ ، ٣٘ظش  حألفلٜخ٢ٗ أرٞ حُلشؽ ػ٢ِ رٖ : َؿََِذ فخكزٜخ ٝإ ُْ طوغ ك٤ٜخ ؿُم

  .4 ٛخٓؼ 4/174ؽ: ػ٢ِ ٓلٔذ حُزـخ١ٝ ، ٓئعغش ؿٔخٍ ، ر٤شٝص : حُلغ٤ٖ ، حألؿخ٢ٗ ، طلو٤ن 
 .  4/41ؽ:  ؛ ػ٤ٕٞ حألخزخس 4/174ؽ:   حألفلٜخ٢ٗ ، حألؿخ٢ٗ (68)

: حرٖ ٓ٘ظٞس ، ُغخٕ حُؼشد : ٣٘ظش . رؼشس هخطِش ًخُطخػٕٞ ط٘ظؾش ك٢ أٗلخء ٖٓ حُـغذ : حُؼذعش  (**)

  .(ٓخدس ػذط) 6/132ٓؾ
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حُٔالثٌش، كؤخز٢ٗ أرٞ ُٜذ ٝمشر٢٘ ػ٠ِ حألسك، ػْ رشى ػ٢ِ كنشر٢٘ ًٝ٘ض 

سؿالً مؼ٤لخً ، كوخٓض أّ حُلنَ ا٠ُ ػٔٞد كنشرظٚ ػ٠ِ سأعٚ ٝؽـظٚ، ٝهخُض 

طغظنؼلٚ إٔ ؿخد ع٤ذٙ ٝهللا ٗلٖ ٓئٕٓ٘ٞ ٓ٘ز أ٣خّ ًؼ٤شس ، ٝهذ فذم ك٤ٔخ هخٍ 

كخٗقشف ر٤ُالً كٞ هللا ٓخ ػخػ اال عزغ ٤ُخٍ كظ٠ سٓخٙ هللا رخُؼذعش كوظِظٚ
(69)

 ٝرو٢ 

رؼذ ٓٞطٚ ػالػش أ٣خّ ال ٣وشرٚ أكذ كظ٠ أٝالدٙ ، كِٔخ خخكٞح حُغزش ك٢ طشًٚ كلشٝح ُٚ 

كلشس، ػْ دكؼٞٙ رؼٞد ا٤ُٜخ ػْ هزكٞح ػ٤ِٚ رخُلـخسس ٖٓ رؼ٤ذ
(70)

  .

ٝأٓخ أٝالدٙ كوذ أعِل٘خ حإلؽخسس ا٠ُ إٔ ػظ٤زش حالرٖ حُؼخ٢ٗ ألر٢ ُٜذ هذ هظِٚ 

حألعذ ٝأٓخ ػظزش حألًزش ٝٓؼظذ حألفـش ٝدّسس ر٘ض أر٢ ُٜذ كوذ حعِٔٞح ٣ّٞ حُلظق 

ُْٜٝ فلزش
(71) 

( ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝك٢ سٝح٣ش حرٖ كـش أٗٚ ُٔخ هذّ سعٍٞ هللا 

٣خ ػزخط أ٣ٖ أر٘خ أخ٤ي ػظزش  "(سم٢ هللا ػ٘ٚ)ُِؼزخط : ٌٓش ك٢ ػخّ حُلظق هخٍ

ؼظذ؟ هِض ُٓم هخٍ " أثظ٢٘ رٜٔخ "(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ط٘ل٤خ ك٤ٖٔ ط٘ل٠ كوخٍ : ٝ

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ): كشًزض ا٤ُٜخ ا٠ُ ػشكش كؤهزال ٓغشػ٤ٖ، ٝأعِٔخ ٝرخ٣ؼخ، كوخٍ حُ٘ز٢

ف٠ِ )ا٢ٗ حعظٞٛزض أر٢٘ ػ٢ٔ ٛز٣ٖ ٖٓ سر٢ كٞٛزٜٔخ ٢ُ ٝعشُّ سعٍٞ هللا  (ٝعِْ

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ) ربعالٜٓٔخ، ٝؽٜذح ك٤٘٘خً ٝحُطخثق ٓغ سعٍٞ هللا (هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

                                                           
:  ؛ حُؼقخ٢ٓ، عٔو حُ٘ـ171ّٞ-32/170ؽ:  ؛ حُشحص١ ، حُظلغ٤ش حٌُز٤ش 20/165ؽ:  حُوشهز٢ ، حُـخٓغ (69)

 .  1/323ؽ

 .  1/323ؽ:  ؛ حُؼقخ٢ٓ ، عٔو حُ٘ـّٞ 20/165 حُوشهز٢ ، حُـخٓغ ؽ(70)

 .  349:  حُزٛز٢ ، طخس٣خ حإلعالّ (71)
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 ًٝخٗخ ك٤ٖٔ ػزض ُْٝ ٣ٜ٘ضّ ٝرو٤خ ك٢ ٌٓش ُْٝ ٣ؤط٤خ ا٠ُ حُٔذ٣٘ش، ُٜٝٔخ ػوذ(ٝعِْ
(72) 

(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝأٓخ دّسس كخعِٔض ٝسٝص ػٖ حُ٘ز٢ 
( 73) 

  .

 

  صهً هللا عهُه وسهىنذعىج انرسىل  (نعنه هللا)يقاويح أتٍ نهة 

- نظرج ذحهُهُح - 

رؼذ ٛزح حُؼشك حُغش٣غ ُِذٝس حُٞحعغ حُز١ ُؼزٚ أرٞ ُٜذ حُِؼ٤ٖ ك٢ ٓوخٝٓش 

، ال رذ ُ٘خ ٖٓ حُزلغ ك٢ أعزخد ٛزٙ حُٔوخٝٓش (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)دػٞس سعٍٞ هللا 

ّٕ أرخ ُٜذ ًخٕ ٣شطٌض ػ٠ِ هذس ٝحعغ ٖٓ حُؼشحء، حُز١ ٣ؤط٢ ٖٓ طـخسطٚ  كٖٔ حُؼخرض أ

ا٠ُ رالد حُؾخّ ار ًخٗض ٓشطزطش رخُ٘ؾخه حُظـخس١ ُز٢٘ ػزذ ؽٔظ
(74)

 رلٌْ صٝحؿٚ 

ٖٓ حر٘ظْٜ أسٟٝ ر٘ض كشد رٖ أ٤ٓش كنالً ػٔخ ًخٕ ٣ظٔظغ رٚ ٖٓ ؽشف حُٔ٘زض 

رخٗظغخرٚ ا٠ُ ػؾ٤شس ُٜخ ؽؤٜٗخ ٌٝٓخٗظٜخ ك٢ هش٣ؼ، ًَ رُي أِّٛٚ ألٕ ٣قزق أكذ 

صػٔخء هش٣ؼ حُزخسص٣ٖ، ٝأكذ أكشحد حُٔأل رُي حُظ٘ظ٤ْ حُز١ ٣نْ سؿخالً ٖٓ أؽشحف 

هش٣ؼ ٣ظُٕٞٞ ادحسس أٓٞس ٌٓش حُغ٤خع٤ش ٝحالهظقخد٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُذ٤٘٣ش ٖٓ ٛ٘خ 

ؿخءص ٓوخٝٓش أر٢ ُٜذ ٝؿ٤شٙ ٖٓ صػٔخء هش٣ؼ كلخظخً ػ٠ِ طِي حُٔقخُق، ٖٓ 

ؿ٤ش ٗظش ا٠ُ كن أٝ رخهَ، ًٝخٕ السطزخهٚ حُظـخس١ ٓغ ػؾ٤شس ر٢٘ أ٤ٓش أػشٌل ك٢ 

                                                           
ػ٢ِ ٓلٔذ حُزـخ١ٝ ، دحس :  حرٖ كـش ، ؽٜخد حُذ٣ٖ أكٔذ رٖ ػ٢ِ ، حإلفخرش ك٢ ط٤٤ٔض حُقلخرش ، طلو٤ن (72)

ٓلٔذ ارشح٤ْٛ :  ؛ حرٖ حألػ٤ش ، أعذ حُـخرش ك٢ ٓؼشكش حُقلخرش ، طلو٤ن 4/440م: ٜٗنش ٓقش ، حُوخٛشس 

 .  3/369ٓؾ: (1970ٓقش ، )حُز٘خ ٝآخشٕٝ ، دحس حُؾؼذ ، 

 .  1/169ؽ:  حُذ٣خس رٌش١ ، طخس٣خ حُخ٤ٔظ (73)

 .  1/122ؽ:  حُزالرس١ ، أٗغخد حألؽشحف (74)
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عًِٞٚ حُؾخر
(75) 

ٝسرٔخ ًخٕ ٓظؤػشحً رضٝؿظٚ أّ ؿ٤َٔ ر٘ض كشد، ٢ٛٝ حٓشأس ع٤ِطش 

٣ذكؼٜخ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝهخع٤ش، ًخٗض طٌؼش حالكظشحء ٝحُذط ػ٠ِ سعٍٞ هللا 

ك٢ رُي أعزخد ؽظ٠
(76) 

ٜٓ٘خ حُؼذحٝس حُوذ٣ٔش ٝحُظ٘خكظ حُلؼ٤غ ر٤ٖ ػؾ٤شس ر٢٘ ٛخؽْ 

ٝطذكؼٚ  (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ٝػؾ٤شطٜخ ، كٌخٗض طـش١ أرخ ُٜذ رخُشعٍٞ 

ُؼذحٝطٚ
(77) 

ُٝؼِٚ أ٣نخً ًخٕ ٓظطشكخً ك٢ ػذحٝطٚ طؼقزخً ُِؼُمضٟ الع٤ٔخ أٗٚ ًخٕ ٣لَٔ 

أعٔٚ، ٣ٝؼظوذ إٔ روخثٜخ آُٜش ُِؼزخدس ٓشٛٞٗش رل٤خطٚ
(78) 

كنالً ػٖ طؼقزٚ حُؾذ٣ذ 

ُذ٣خٗش ح٥رخء ٝحألؿذحد رل٤غ ُْ ٣ٌٖ رٔوذٝسٙ حُظلٍٞ ػٜ٘خ ا٠ُ ػو٤ذس ؿذ٣ذس كظ٠ ُٞ 

ًخٕ حُذحػ٢ ُٜخ حرٖ أخ٤ٚ ًٝخٗض ؽخق٤ظٚ ؽخق٤ش كظش، ؿ٤ِظش ، هخع٤ش، ٓظؼـشكش، 

ال طؼشف عٟٞ ٓقخُلٜخ حُؾخق٤ش، ار ًخٕ ال ٣ظٞح٠ٗ ك٢ عز٤ِٜخ ػٖ حسطٌخد 

حُلٔخهخص، ٝػَٔ حٌُٔ٘شحص ، ٝأخ٤شحً الؽي إٔ ٓؼخسمش أر٢ ُٜذ حُؾذ٣ذس طشًض 

أػخسحً ع٤جش ك٢ ٓـخٍ حٗظؾخس حُذػٞس ٝك٣ٞ٤ظٜخ ألٗٚ رٔٞهلٚ كّشك رو٤ش أكشحد هش٣ؼ 

(ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)ُِظآُذ ػ٠ِ سعٍٞ هللا 
( 79)

، كنالً ػٖ أٗٚ هٟٞ كـؾ خقّٞ 

، ًٔخ طشى أػشحً ع٤جخً ك٢ ٗلظ سعٍٞ هللا             (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)سعٍٞ هللا 

رخػظزخسٙ حُؼْ ٝحُوش٣ذ حُز١ ٣٘ظظش ٓ٘ٚ ٓٞهلخً ٓئحصسحً   (ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ)

.  ٓغخٗذحً 

 

                                                           
 .  194: ؽؼزخٕ رشًخص ، ٓ٘ؾٞسحص حٌُٔظزش حُؼقش٣ش ، ر٤شٝص :  ٝحص ، ٓٞٗظـٔش١ ، طؼش٣ذ (75)

 .  104-103 : 1976 ، 7 حُـضح٢ُ ، ٓلٔذ ، كوٚ حُغ٤شس ، ه(76)

 ، دحس اك٤خء حٌُظذ حُؼشر٤ش،  2ػخدٍ صػ٤ظش ، ه:  دس ٓ٘ـْ ، أ٤َٓ ، ك٤خس ٓلٔذ ، طشؿٔش (77)

 .  94( : 1949حُوخٛشس ، )

 .  3/874ؽ:  حُٞحهذ١ ، حُٔـخص١ (78)

.  63(: 1960حُوخٛشس، )ػ٢ِ كغ٢٘ حُخشرٞه٢ِ، دحس حُٔؼخسف، .د:  أسك٘ؾ ، ٝحؽ٘ـظٕٞ، طشؿٔش ٝطؼ٤ِن(79)
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انخاذًح  

أُو٠ ٛزح حُزلغ حُنٞء ػ٠ِ ك٤خس أر٢ ُٜذ ٝدٝسٙ ك٢ ٓوخٝٓش دػٞس حإلعالّ 

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ )حُز١ رذح ٝحملخً ٝػ٤٘لخً ٓ٘ز ح٤ُّٞ حألٍٝ حُز١ ؿٜش رٚ ٗز٢ حإلعالّ 

.   رذػٞطٚ(ٝعِْ

ٝحُز١ ٣ئؽش ػ٠ِ حعظؼذحد أر٢ ُٜذ ُِظنل٤ش رٌَ ٓخ ٛٞ ٓظؼخسف ػ٤ِٚ ٖٓ 

ه٤ْ ٝٓزخدة أخاله٤ش ك٢ عز٤َ ٓقخُلٚ حُؾخق٤ش، كوذ ًخٕ كش٣قخً ًَ حُلشؿ 

ػ٠ِ إٔ ال طٔظ ٌٓخٗظٚ ٝٗلٞرٙ رؤ١ عٞء رٞفلٚ أكذ حُظـخس حٌُزخس حُٔشطزط٤ٖ رؾٌَ 

خخؿ ٓغ ػؾ٤شس ر٢٘ أ٤ٓش، حُظ٢ ط٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ صٝؿظٚ أّ ؿ٤َٔ أسٟٝ ر٘ض كشد، 

.  ٝحُظ٢ ًخٗض ال طوَ ػذحٝس ٝؽشحعش ػٖ صٝؿٜخ ك٢ ٓوخٝٓش حُذػٞس 

ٛزح حُؼذحء حُغخكش ٖٓ ؿخٗذ أر٢ ُٜذ ٝصٝؿٚ خقٚ حُوشحٕ حٌُش٣ْ رغٞسس 

ٗضُض ٓظٞػذس أرخ ُٜذ ٝصٝؿٚ رخُؼوٞرش ٝحُؼزحد ٝحُغخش٣ش ك٢ حُل٤خس ٝرؼذ         

.  حُٔٔخص

ُٝوذ حطنق ُ٘خ ٖٓ خالٍ حُزلغ إٔ حُٔغظل٤ذ ٖٓ ٓوخٝٓش دػٞس حإلعالّ ْٛ 

حُٔظ٘لزٕٝ ٖٓ سؿخٍ هش٣ؼ حُز٣ٖ ًخٗٞح ال ٣وشٕٝ ٝال ٣ش٣ذٕٝ إٔ ٣وشٝح رٔزخدة 

حإلعالّ حُل٤٘لش حُظ٢ طذػٞ ا٠ُ طٞك٤ذ هللا ػض ٝؿَ طٞك٤ذحً ٓطِوخً، ٝح٠ُ حُٔغخٝحس ر٤ٖ 

.  أر٘خء حُزؾش ًخكش ٝال عز٤َ ُِٔلخمِش االّ رخُظوٟٞ
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Abstract 

Abdu AL-Auza bin Abdu AL-Mutalib 

(Abu Lahab) 

His Life and His Hostile Attitude towards 

Islamic Mission 

Ikhlas Abed-AL-Razak Mahmod
 (*)

 

 

All of us know that Abu Lahab has a great role in resisting the 

Islamic mission. The prophet (God's blessing and peace be upon 

him) wasn’t confronting the danger of the unbelievers only, but 

what larger than this is that of the unbelievers from his relatives of 

Banu Hashem like Abu Lahab and others. They stood strongly and 

severely against him and worked to destroying his mission by all 

means. Here other one may ask this question why we had mentioned 

Abu Lahab more than others of Quriash Leaders?  

We say that because Abu Lahab was the Prophet's uncle and 

one of the famous heads of Banu Hashem, to whom a sura devoted 

in the holy Quran promising with a punishment, torture and grace in 
                                                           

(*)  Dept. of History - College of Arts / University of Mosul.  
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his life and death. So that, his hostile attitude provoked the 

unbelievers and strengthened their pretext in his hostility, destroying 

him and his mission. Therefore, his attitude united with the rest of 

Quriesh influential Leaders from the beginning, because they felt 

that the Islamic mission will damage their profits and ruin their 

privileges, so they plotted conspiracies and made anti-powers 

against the Prophet. Then Abu Lahab separated from tribalism to 

money and privilege.  

I had mentioned in this research the details of events and 

reviewing them from two sides:  

First: Life of Abu Lahab before Islam.  

Second: His attitude towards Islamic mission.  

And I concluded it by analyzing the opposition of Abu Lahab 

its reasons, results and death (God curse him). 


