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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 املقديت
، وصل الميع عمى سيجنا دمحم وعمى آؿ سيجنا دمحم، كسا الحسج هلل رب العالسيغ 

وعمى صميت عمى سيجنا إبخاىيع وعمى آؿ سيجنا إبخاىيع، وبارؾ عمى سيجنا دمحم 
آؿ سيجنا دمحم، كسا باركت عمى سيجنا إبخاىيع وعمى آؿ سيجنا إبخاىيع، في 

 .     أما بعج،،،العالسيغ، إنظ حسيج مجيج

يزارع  يتسمكشي تجاه خميل الخحسغ إبخاىيع عميو الدبلـ، حبّّ  عطيع   فثع حبّّ  
ػ ىائل، ش  ما تتدع بو شخريتو مغ ح   ، بدبب في عطستو حبي لديجنا دمحم

وسساحة بالغة، وصبخ شجيج، وعـد أكيج، وحخص مدتسخ عمى ذريتو، وانذغاؿ 
 األزماف.بيع  تميسا اختمفو  ،دائع بيا، ميسا تباعجت بيع األماكغ

 كثيخة   مغ بياف القخآف الكخيع عغ شخريتو، وذكخه لسػاقف   الحب نذأ ذلظوقج  
، كسا (1)وجل في كتاب هللا عد ارسل هللا تعالى ذكخ  مغ سيختو، جعمتو مغ أكثخ

 ،والديخ عمى مشيجو ،باتباع ممتو القخآنية لمشبي  واألوامخ اإلشاراتنذأ مغ 
 .(2)وإعبلف ذلظ بيغ الشاس ،شةواتخاذه أسػة حد

إلى الػقػؼ عمى أسبابو أف يخدد السدمسػف وكاف مغ البلفت لمشطخ، والسثيخ  
الربلة  والدبلـ  عمى ججىع إبخاىيع، كسا  -اأو نيار  ليبل -في كل صبلة يرمػنيا

 .يخددوف الربلة والدبلـ عمى نبييع دمحم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( ورد الحجيث عغ خميل الخحسغ إبخاىيع في الحكخ الحكيع فيسا يديج عمى ثسانيغ مػضعا.1)

  -حدػػبسا يتػػخاي  لػػي -( وردت ىػحه اإلشػػارات واألوامػػخ فػػي تدػػعة مػاضػػا مػغ الػػحكخ الحكػػيع2)
الشحػػل/  -161األنعػػاـ/  -125الشدػػاي/  -95آؿ عسػػخاف/  -135البقػػخة/  -131البقػػخة/
 .  6السستحشة/  -4السستحشة/  -78الحج/  -123
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ظ في تمسذ شيي مغ سسات تم ، وتمح عمي إلحاحاتتسمكشي جعل الخغبةمسا  
فيسست  !باصصفاي هللا تعالى لو خميبل لذخرية العطيسة، التي حطي صاحبياا

سذ في بيانو العمي السعجد مبلمح تألل، تعالىسبحانو و وجيي شصخ كتاب هللا 
شخرية إبخاىيع الخميل، وكانت مذاىج أدعيتو وضخاعاتو ىي الجدئية التي 

خبلليا إلى تمظ لمػصػؿ مغ  ؛والتأمل الصػيل ،استحػذت عمى التفكيخ العسيق
بو اإلنداف، ويمح عمى هللا تعالى فيو ىػ التخجسة  يبتيلليقيشي أف ما  الدسات،
التي تديصخ عميو، وتذغل بالو، وتسؤل عقمو، كسا  لبلىتسامات والسقاصجالعسمية 
  الجاعي الذخرية، وبياف مشاقبو اإلندانية. سسات بإبخازأنو كفيل 

 ػاضا التي حكى فييا الحكخ الحكيع أدعية  ومغ ثع عقجت العـد عمى تشاوؿ الس 
 ما يمي:تحقيق الخميل، وابتياالتو، قاصجا مغ وراي ذلظ إلى 

استجبلي بعس أسخار الشطع القخآني، وبياف أوجو اإلعجاز الببلغي لتخاكيبو  -أٔال
وىػ يحكي ضخاعات الخميل وابتياالتو، انصبلًقا مغ اقتشاعي بأنشا إذا أردنا أف 

فإف الصخيق إلى ذلظ ىػ حدغ استحزار البياف القخآني فزائمو و نعخؼ سساتو 
عشو برفة عامة، وعغ أدعيتو برفة خاصة، وحدغ فيسو وفقيو، ألنو البياف 

 الحي ال يداويو بياف آخخ في ىحا السػضػع أو في غيخه.

إثخاي مكتبة الببلغة العخبية بعسل يخز اآليات القخآنية التي تحكي  -ثاَيا 
ح أثخ ىحا السػضػع، ض   ػ  الس   األسمػبيوالتحميل  الببلغي، بالجرس أدعية الخميل

والقاصج إلى إثخاي ما  وأثخ الدياؽ الػارد فيو عمى مشياج البياف القخآني عشو،
م ى   البياف ال  ، الحي "استخمرو أئسة الببلغة مغ أصػؿ البياف بحدغ الشطخ في ع 

ْيو  و   ْغ ب ْيغ  ي ج  ل  م  يج  ي ْأت يو  اْلب اش  س  ك يع  ح  ْمف و  ت ْشد يل  م ْغ ح   (.42")فرمت ال  م ْغ خ 

أف تجتيج ىحه الجراسة في استطيار أسباب اليجاية، التي يتدع بيا كبلـ  -ثانثا
مغ خبلؿ التعسق والغػص في مقاصج أدعية الخميل وأسخارىا، عداىا هللا تعالى، 
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ا، ويأخح بيجىا مغ أف تػفق إلى شيي يداعج ىحه األمة في الشيػض مغ كبػتي
 أجل العػدة إلى السيخاث الحي ورثتو عغ ججىا. 

السشيج  ىحا السػضػع لمػقػؼ عمى أسخار التعبيخ القخآني في بحثال واختار 
االستقخائي القائع عمى استقخاي الجدئيات وتحميميا وتأويميا الستشباط كميات 

خية الشطع، التي خرػصيات التخاكيب، ويتسثل نط -أيزا -والحي يدائل ضابصة،
 ىي أشكل بسثل ىحه الجراسات.

تشاوال  (1)رأت الجراسة أف تتشاوؿ كل واحج مغ أدعية الخميل الدتةومغ ثع   
التي تحكي كل دعاي، و  القخآنية   اآليات   سو وتفتيتو، فأوردْت تجشبا لتقديمدتقبل، 

فيو، ثع شخعت في تحميل كمسات الجعاي وجسمو وأساليبو  بيشت الدياؽ الحي ورد
، مشوالببلغية، تحميبل كاشفا عغ أثخ التعبيخ بيا في تحقيق الغخض السقرػد 

القخآف الكخيع إلى ، الحيغ ندؿ عمييع السخاشبيغنفػس التي تخكتيا في  واآلثار  
باستخبلص قرج الخميل، في نياية التحميل بجا ليا أف تقـػ ثع  يـػ الجيغ،

 غخضالفي تحقيق  وإجساؿ األساليب الببلغية التي استعسميا، وإبخاز مج  تعانقيا 
 تعالى مغ أجمو. الحي دعا هللا  

ا يعج أثخا ولع يفت الجراسة أف تتػقف باإلشارة الجامعة عشج ما أورده الشطع، مس 
مغ اآلثار الستختبة عمى دعاي الخميل، لتكذف بحلظ عغ أف استجعاي الشطع 
الحكيع ليحه السذاىج الزارعة قج وقا مػقعو، وحقق الغاية التي جيي بو مغ 

 أجميا. 

 وخاتسة: خسدة مصالبوقج أوجب ذلظ السشيج أف يأتي ىحا العسل في مقجمة و  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( السػاضػػا القخآنيػػة التػػي تحكػػي دعػػاي الخميػػل سػػتة: اثشػػاف فػػي البقػػخة، وواحػػج فػػي كػػل مػػغ: 1)
 إبخاىيع، والذعخاي، والرافات، والسستحشة.  
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دفعت إلى اختيار ىحا السػضػع، ما  قامت السقجمة ببياف األسباب التي -
 إيزاح السشيج الستبا في دراستو.

 . "البقخة"دعاي الخميل في سػرة األوؿ جاي بعشػاف:  السصمبو  -

 . "إبخاىيع"دعاي الخميل في سػرة الثاني كاف عشػانو:  سصمبوال -

 ."الذعخاي"والسصمب الثالث كاف عشػانو: دعاي الخميل في سػرة  -

 ."الرافات"خابا كاف عشػانو: دعاي الخميل في سػرة والسصمب ال -

 ."السستحشة": دعاي الخميل في سػرة بعشػافكاف الخامذ  والسصمب -

ثع جايت الخاتسة لتكذف عغ أىع الشتائج والتػصيات التي انتيت الجراسة  -
 إلييا.

وهللا أسأؿ أف يجعل ىحا العسل خالرا لػجيو الكخيع، وأف يجدي كل مغ أعاف  
يو بكمسة أو رأي أو دعاي خيخ الجداي، وأف يحقق الغاية التي قاـ ألجميا، إنو عم

 ولي ذلظ والقادر عميو.

 ر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.خوآ
 وكتبو
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 املطهب األٔل
 "انبقسة"دػاء اخلهيم يف سٕزة 

 املٕضغ األٔل:
ْع "و إ ْذ ق اؿ  إ ْبخ اى يع    ْشي  ْؽ أ ْىم و  م غ  الثَّس خ ات  م ْغ آم غ  م  ًشا و اْرز  م ًجا آم  ب   اْجع ْل ى ح ا ب  ر 

ت  ع و  ق م يبًل ث عَّ أ ْضص خُّه  إ ل   خ  ف أ م  ف  م ْغ ك  خ  ق اؿ  و  ـ  اآْلخ  ْػ ب ْئذ   يب اَّللَّ  و اْلي  ع ح اب  الشَّار  و 
. و إ ْذ ي ْخف ا  إ ْبخ اى يع   يخ  شَّا إ نَّظ  أ ْنت   اْلس ر  ْل م  بَّ بَّش ا ت ق  يل  ر  ج  م غ  اْلب ْيت  و إ ْسس اع  ػ اع  اْلق 

ش اس   ْغ ذ ر  يَّت ش ا أ مًَّة م ْدم س ًة ل ظ  و أ ر ن ا م  م  ْيغ  ل ظ  و  بَّش ا و اْجع ْمش ا م ْدم س  يا  اْلع م يع . ر  س  ش ا الدَّ ك 
م ْيش ا إ نَّظ  أ ْنت  التَّػَّ  ت ْب ع  ْع آي ات ظ  و  م ْيي  ْع ي ْتم ػ ع  ْشي  ػاًل م  س  ْع ر  بَّش ا و اْبع ْث ف يي  يع . ر  ح  اب  الخَّ

ك يع " ْع إ نَّظ  أ ْنت  اْلع د يد  اْلح  ي د ك  يي  ْكس ة  و  ع  اْلك ت اب  و اْلح  ي ع م  س ي   (.129 -126)البقخة و 

بخاىيع عميو إ الخحسغيحكيو القخآف الكخيع مغ أدعية خميل  دعايىح أوؿ  
 وفيو مذيجاف:الدبلـ، 

 املشٓد األٔل:
مذيج إبخاىيع الخميل، وىػ يتزخع إلى هللا تعالى بأف يجعل مكة بمجا آمشا، وأف  

ْؽ أ ْىم و  م غ   يخزؽ أىمو مغ الثسخات ًشا و اْرز  م ًجا آم  ب   اْجع ْل ى ح ا ب  يع  ر  "و إ ْذ ق اؿ  إ ْبخ اى 
شْ  خ  الثَّس خ ات  م ْغ آم غ  م  ـ  اآْلخ  ْػ ْع ب اَّللَّ  و اْلي   ".ي 

مكانة الخميل عشج ربو، حجيث سػرة البقخة عغ وىػ دعاي يأتي في سياؽ  
بتاريخو، وحثا ليع عمى االقتجاي  لحريتوبيغ الشاس؛ تحكيخا و ل اومشدلتو التي أندلي

"و إ ذ  اْبت م ى  شيجوم الحي يديخ عمى  سيجنا دمحمممة و بو، وعجـ التشكخ لسمتو، 
يَّت ي ق اؿ  ال   ْغ ذ ر   م  م ظ  ل مشَّاس  إ م اًما ق اؿ  و  اع  غَّ ق اؿ  إ ن  ي ج  م س ات  ف أ ت سَّي  بُّو  ب ك  يع  ر  إ ْبخ اى 

  (.124" )البقخة ي ش اؿ  ع ْيج ي الطَّال س يغ  
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ع   يقػلو تعال يعم ويأتي معصػفا  ح وا م ْغ "و إ ْذ ج  ث اب ًة ل مشَّاس  و أ ْمًشا و اتَّخ  ْمش ا اْلب ْيت  م 
مِّ  يع  م ر  ـ  إ ْبخ اى  ا ْجن ا إ ل   يم ق  ْيت ي  ل مصَّائ ف يغ   يو ع ي  خ ا ب  يل  أ ْف ش ي   يع  و إ ْسس اع  إ ْبخ اى 

" ػد  ج  كَّا  الدُّ غ خبلؿ بياف ما يؤكج تمظ السكانة م الحي(، 125)البقخة و اْلع اك ف يغ  و الخُّ
 يمي:

ـ   البيت  تراص هللا تعالى اخ -أٔال بأف  -الحي بشاه إبخاىيع عميو الدبلـ -الحخا
: أنيع يأتػف إليو مغ كل مكاف، وال "م ث اب ًة" ي، ومعش"م ث اب ًة ل مشَّاس  و أ ْمًشا"يكػف 

 ي، ومعش(1)أىمييع، ثع يعػدوف إليو ييقزػف مشو وشخا، يأتػنو ثع يخجعػف إل
، وقجـ األوؿ وأخخ (2)أو تخػيفو إليو ي : أنو يحـخ إيحاي مغ دخمو وأو "أ ْمًشا"

 الثاني، ألف الثاني ال ي عخؼ وال ي تحقق مغ حرػلو إال بحرػؿ األوؿ.

)سػاي أكاف السخاد  باتخاذ مقاـ إبخاىيع عميو الدبلـ أمخه عدوجل الشاس   -ثاَيا
أي مكاف وقف فيو وصمى ، أـ كاف يقف عميو وىػ يبشي الكعبةبو: السكاف الحي 

 .مكانا لمربلة (بو

بأف  -دوف غيخىسا -وولجه إسساعيل إبخاىيعإلى تعالى عيجه سبحانو و  -ثانثا
، وما وتػشئتو لمصائفيغ والعاكفيغ والخكا الدجػداآلمغ يقػما بتييئة ىحا البيت 
خاصة برفة عامة، ومذخكي مكة برفة س الستمقيغ يمقي بو ذلظ العيج في نفػ 

مغ استحزار الرػرة التي كاف عمييا ىحا البيت قبل أف يقـػ الخسػالف الكخيساف 
 بامتثاؿ أمخ هللا تعالى ليسا.

***** 

بعج ذلظ يحكي القخآف الكخيع ما ابتيل بو أبػ األنبياي إلى ربو، ويكذف عسا  
التي كانت فييا مكة مكانا غيخ معخوؼ،  تزخع بو إلى مػاله، في تمظ األثشاي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .1/616سشثػر ( الجر ال1)
 ( الدابق )بترخؼ(.2)
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أف تشدحب : إذ بيغ الحكخ الحكيع أف ابتيالو جاي قاصجا إلىوبيئة غيخ آمشة، 
مدية األمغ واالجتساع التي اختز هللا تعالى بيا بيتو الحخاـ عمى البمج الحي يقا 

 .باهلل تعالى وافخا متشػعا افيو، وأف يكػف رزؽ مغ عاش فيو مؤمش

 إالما في ذلظ مغ ذكاي وفصشة، إذ ال كساؿ لمشعسة وال تساـ لمسشة وال يخفى  
 الحخاـ، وبحلظ يتزح حرػؿ ىحيغ األمخيغ لمبقعة التي يقا فييا بيت هللاب

 ىع فيو مغ جحػد ونكخاف يفعل مثميع مغ ذرية إبخاىيع ما، ولكل مغ لسذخكي مكة
كسا كاف حخيرا ، وعمى ذريتيع الحي كاف حخيرا عمييعوعقػؽ ألعطع آبائيع، 

 .عمى السكاف السؤمل إقامتيع فيو

"بقػلو  الستأمل في نطع ىحا االبتياؿ يجج أف الخميل عميو الدبلـ بجأهو   ب   "ر 
سبحانو  يمغ قخب السشاد  الححؼ مؤثخا ححؼ أداة الشجاي، لسا ي ْذع خ بو ذلظ 

عغ  شيوغيخ ذلظ مسا يغ، إقبالو عميو عطعو ، إليو، وشجة احتياج الجاعي يوتعال
، واالبتياؿالتي قج يحػؿ ذكخىا دوف ىحه اإلشارات في مقاـ الجعاي  ،ذكخ األداة

" كسا أنو مغ سشغ القخآف في الجعاي بػ ب    ."ر 

ثقتو في إجابة دعائو، لسا يذا  ي، لو داللتو عميلي شاد   ب""الخَّ واختيار اسع  
ذلظ: أف ىحا  ي، يزاؼ إل(1)الخعاية والحساية وقزاي السرالح يمشو مغ معان

 ؛ىػ السشاسب لمجعاي بجعل ىحا البمج آمشا -بسا يجؿ عميو مغ )التخبية( -االسع
في أي وإقامة الذعائخ االجتياد في العبادة  يمغ عمع بأف األمغ معيغ عم فيولسا 

 يلستكمع إشارة إلضسيخ ا يإضافتو إل يوف مكاف، وال سيسا عشج بيت هللا الحخاـ،
غ يخعاه ويحقق دعايه غيخه سبحانو، وفيو مغ االستعصاؼ إعبلنو أنو ليذ لو م  

 ، وسيأتي مديج مغ بيانو في السػاضا التالية.ما فيو
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ضسيخ الخب  ي، وإسشاده إل(1)أسمػب أمخ غخضو التػسل والتزخع"اْجع ْل" وقػلو  
بخىاف ثقة في كسا أنو وإثارة لتحقيق مصمبو،  ،فيو إقخار بقجرتو يتعالسبحانو و 
 ربو ومػاله.

بجال مغ تدسية السػضا القائع  "ىحا"استعسل إبخاىيع عميو الدبلـ اسع اإلشارة و   
لسا في ذلظ مغ استحزار ذات السذار إليو، إذ االستحزار أثشاي الجعاي؛ "بو 

يج، ألف تسييده عشج السخاشب مغغ عغ اإلشارة بالحات مغغ عغ اإلشارة الحدية بال
 إليو، فإشبلؽ اسع اإلشارة حيشئح واضح.

دتغشي بيا عغ زيادة تبييغ السذار إليو تبييشا لفطيا، وأصل أسساي اإلشارة أف ي   
ألف اإلشارة بياف ... وقج عجؿ ىشا عغ بياف السذار إليو اكتفاي عشو بسا ىػ واقا 

فيو الكعبة، ألف  يعا دعػتو وىػ في السػضا الحي بشعشج الجعاي، فإف إبخاىيع د
الغخض ليذ تفريل حالة الجعاي إنسا ىػ بياف استجابة دعائو وفزيمة محل 
الجعػة وجعل مكة بمجا آمشا ورزؽ أىمو مغ الثسخات، وتمظ عادة القخآف في 

بجانب ما سبق  -، ويبجو لي في ذلظ (2)تعمق بو السقرػد"ياإلعخاض عسا ال 
بسدية األمغ واألماف، الحي أشار إليو رجاؤه الذجيج بديادة اختراص البمج  -ذكخه 

 مثابة لمشاس مغ كل مكاف. يلسا فيو مغ حخـ  جعمو هللا تعال

اسع ىحه البقعة مغ  -عميو الدبلـ -وربسا يكػف الدخ في عجـ ذكخ إبخاىيع 
يكغ ليا اسع تحكخ بو، كسا أف تدسيتيا  اوفة بعج، ولس  تكغ معخ  ااألرض أنيا لس  

 ، وسيأتي مديج مغ إيزاحو في دعاي سػرة إبخاىيع.في دعائو قج يزيق واسعا
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يػحي بو المفع  (1)وتشػيشو ضخب مغ التعطيع والتفخيع ا"جً م  "ب   وفي تشكيخه 
يبتيل بأف يكػف ليحا البمج شأف عطيع،  -يو الدبلـعم -والجخس معا، فكأنو

السبجوي بحخؼ السج والسختـػ بو ما يذعخ  ا"شً "آم   ومكانة مييبة، وفي جخس
 بخغبتو في أف يبمغ األمغ في ىحه البقعة مشتياه، وأال يساثميا فيو بمج آخخ.

 يإل ؿ  حاما فيو مغ مجاز عقمي جاي مغ إسشاد ما يجب أف يكػف لم يوال يخف  
و ار ه الحقيقي: آمشا أىمو يل، إذ السعشحالس ، غيخ أف ما جاي عميو التعبيخ وز 

يبخز لشا رغبتو في أف يذعخ  -عميو الدبلـ -لداف الخميل يالقخآني السحكي عم
 وغيخىع.، سػاي في ذلظ البذخ السكاف ىحابشعسة األمغ كل شيي في 

يكػف مثابة، ألف األوؿ أف يكػف آمشا دوف أف  يواقترخ دعاؤه ليحا البمج عم 
سبب في الثاني، وألف وجػد البيت الحخاـ فيو سيجعل مشو مثابة وال شظ، ومغ ثع 

مدتػياتو، يقػؿ صاحب التحخيخ  يشمب األمغ في أعم ياقترخ ابتيالو عم
"ولقج كانت دعػة إبخاىيع ىحه مغ جػاما كمع الشبػية، فإف أمغ الببلد  :والتشػيخ

ؿ سعادة الحياة، ويقتزي العجؿ والعدة والخخاي، إذ ال والدبل يدتتبا جسيا خرا
ما يشفا ... وإنسا أراد بحلظ تيديخ  يأمغ بجونيا، وىػ يدتتبا التعسيخ واإلقباؿ عم

سكانو لتػشيج وسائل ما أراده لحلظ البمج مغ كػنو مشبا  ياإلقامة فيو عم
 .(2)اإلسبلـ"

***** 

أف يخزؽ أىل ىحا السكاف مغ الثسخات  يو الدبلـ ربو سبحانو وتعالثع سأؿ عمي 
ْؽ أ ْىم و  " دوف األشعسة واألغحية "و اْرز  ؛ ألف شمب رزقيع مغ الثسخات م غ  الثَّس خ ات 

تأتي بعج  ي، إذ األوليشمب رزقيع باألشعسة واألغحية مغ باب أول متزسغ  
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حتياج، وكاف دعاؤه بحلظ ليحجث وعجـ ا يالثانية، كسا أنيا عشػاف رفاىية وغش
 ، إذ األمغ ما الغحاي مغ أسباب االستقخار والبقاي.عشووعجـ الخحيل  بواالستقخار 

لسا ، مسا يقـػ مقامو دوف غيخهأ ْىم و " التعبيخ بػ " -عميو الدبلـ -إبخاىيع آثخو  
ى ذعخ بو مغ التأىيل واألىمية والخرػصية، وفي إضافتو إلى الزسيخ العائج عمي  

البمج ما يجؿ عمى أنيع فزمػا تأىيل ىحا السكاف، واستحدشػا اإلقامة فيو، 
و، ومغ ثع استحقػا ما يصمبو ليع مغ التػسعة ورغج حديشواخترػا بخعايتو وت

 العير.

ْع ب اَّللَّ "وقػلو   ْشي  يفيج تخريرو،  و""أىم  قػلو كل في  بجؿ بعس مغ "م ْغ آم غ  م 
 ز.وبجؿ البعس مخر    ،جسا مزاؼإذ ىػ اسع  ،عاـ "وأىم  "ألف 

مغ إثارة الستمقيغ الحيغ  ضخب -بجانب التأدب ما هللا -وفيو عمى ما يبجو لي 
تبمغيع دعػتو إلى اإليساف وعجـ الكفخ، ليتحقق ليع بحلظ نػعاف مغ الشعيع 

في اآلخخة عشج لقاي هللا سبحانو وتعالى، وبو  :والخغج، أحجىسا: دنيػي، واآلخخ
الحانية، واإلمامة الخحيسة، واإلندانية الشبيمة التي كاف يتدع بيا  تتجمى األبػة

سيج الخمق دمحم  يساثمو فييا تساـ السساثمةخميل هللا إبخاىيع عميو الدبلـ، والتي 
. 

شيػع  يا عمالسؤمشيغ بصمب الخزؽ ليع حخًص  إبخاىيع   وخزَّ " يقػؿ ابغ عاشػر 
ت السؤمشيغ تجشبػا ما ر  يساف لداكشيو؛ ألنيع إذا عمسػا أف دعػة إبخاىيع خ  اإل

شخط إيسانيع باعثا ليع  ييحيج بيع عغ اإليساف، فجعل تيديخ الخزؽ ليع عم
 .(1)اإلجابة" يفدألو سؤاال أقخب إل ياإليساف، أو أراد التأدب ما هللا تعال يعم
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 ل:ٔخالصت انقٕ
أف قرج الخميل إلى اندحاب مدية األمغ عمى البمج الحي يقا فيو بيت هللا  

دفعو إلى أف يعبخ بأسمػب األمخ السخاد بو التزخع والخجاي، وأف يعصف  الحخاـ
ْع.."تبعو بقػلو عميو شمب رزؽ أىمو مغ الثسخات، وأف ي   ْشي  ، ما "م ْغ آم غ  م 
بعشػاف الخبػبية السفيج لمتػسل  التسييج لو بشجاي السػلى سبحانو وتعالى

قػلو سبحانو  واالستعصاؼ، ليمقى شمبو القبػؿ واإلجابة، وىػ ما يذيخ إليو
خ  ف أ م ت  ع و  ق م يبًل ث عَّ أ ْضص خُّه  إ ل  بعج الجعاي  يوتعال ف  م ْغ ك  ب ْئذ   ي"و  ع ح اب  الشَّار  و 

" يخ  رفة خاصة، وحث أىل كل بمج أىل ىحا البمج ب حثُّ  ، والحي مغ أسخاره:اْلس ر 
بالتسدظ  -ال سيسا األمغ والصعاـ -عمييع يشكخ نعع هللا تعال يبرفة عامة عم

فإنو  ،بتعاليسو، وعجـ الكفخ بخبػبيتو، ألنو إذا كاف ىحا وعيجا ألىل البمج الحخاـ
 .يوعيج لغيخىع مغ باب أول

***** 

 املشٓد انثاَي:
إبخاىيع عميو الدبلـ، وىػ مذيج مذيج مييب، وحجث عطيع في حياة سيجنا  

بشاي البيت الحخاـ، الحي يرػره لشا القخآف الكخيع، كسا لػ كانت األعيغ تخاه ىحه 
يل  المحطة، وتدسا ما فيو اآلف " ج  م غ  اْلب ْيت  و إ ْسس اع  ػ اع  "، و إ ْذ ي ْخف ا  إ ْبخ اى يع  اْلق 

لشا عشيسا، ويخيشا إياىسا،  وبيشسا نحغ في انتطار بقية الخبخ، إذ بالدياؽ يكذف
العيغ، ال رؤيا الخياؿ، إنيسا أمامشا حاضخاف، نكاد ندسا  ةكسا لػ كانت رؤي

ْيغ   (1)يسا يبتيبلفيصػت بَّش ا و اْجع ْمش ا م ْدم س  يا  اْلع م يع . ر  س  شَّا إ نَّظ  أ ْنت  الدَّ ْل م  بَّ بَّش ا ت ق  "ر 
ْغ ذ   م  يع . ل ظ  و  ح  م ْيش ا إ نَّظ  أ ْنت  التَّػَّاب  الخَّ ت ْب ع  ش ا و  ك  ش اس  ر  يَّت ش ا أ مًَّة م ْدم س ًة ل ظ  و أ ر ن ا م 
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ي د ك  يي   ْكس ة  و  ع  اْلك ت اب  و اْلح  ي ع م  س ي  ْع آي ات ظ  و  م ْيي  ْتم ػ ع  ْع ي  ْشي  ػاًل م  س  ْع ر  بَّش ا و اْبع ْث ف يي  ْع ر 
ك يع "إ نَّظ  أ نْ   .ت  اْلع د يد  اْلح 

 الكذف سياؽ  ، األوؿ االبتياؿوىػ دعاي يأتي في ذات الدياؽ الحي ورد فيو  
عمى البذخية مغ بعجه، وحخصو عمى مغ يأتي  -عميو الدبلـ -عغ فزل إبخاىيع
لو  ف ي حفعأيدتجعي بالسثل، و  أف ي قابل شبغيحخص يذلظ ال أفمغ ندمو، و 

 مشيجو. الدائخ عمى إليساف بالشبياباتباع ممتو، و  الجسيل  

ىحا القػؿ مغ كبلـ إبخاىيع؛ ألنو الحي يشاسبو الجعاي لحريتو؛ ألف " إف :وقيل 
ه اسساعيل عميو ولج  أف  يذيخ إلىىشا  شطعال ، ولكغ(1)إسساعيل كاف حيشئح صغيخا"

والجيج في تييئة  ألنو كاف يذاركو العسل الدبلـ، كاف يذاركو الجعاي واالبتياؿ،
وىي إشارة تجؿ عمى أف ، بيت هللا الحخاـ لمصائفيغ والعاكفيغ والخكا الدجػد

 ا متغمغميغأمتو وذريتو كانتو عمى امتثاؿ أمخ هللا، وشفق  إبخاىيع عمى  حخص  
كحلظ في قمػب أبشائو وأىمو،  افي قمبو، وأنو عسل أيزا عمى أف يكػن مغخوسيغ

ظ واضح مسا كانا يجعػاف بو، ويتزخعاف إلى هللا تعالى مغ أجمو، حيث كانا وذل
 يميجاف ويكخراف السصالب التالية:

س يا  اْلع م يع  " أف يتقبل هللا عسميسا -أٔالً  شَّا إ نَّظ  أ ْنت  الدَّ ْل م  بَّ بَّش ا ت ق    ."ر 

ا
ً
بَّش ا و اْجع ْمش ا م ْدم س ْيغ  "اإلسبلـ  ياليجاية إل أف يجيع هللا تعالى عمييسا نعسة -ثاَي ر 
  ."ل ظ  

ا
ً
ْغ ذ ر  يَّت ش ا أ مًَّة "مغ ندميسا  ييأت لتذسل كل مغنعسة اإلسبلـ أف تستج  -ثانث م  و 

ًة ل ظ     ."م ْدم س 
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فيو مغ رسػال عطيسا،  ياييخسل ف هللا تعالى عمى ذريتيسا بأف أف يسغ   -زابؼا
في اشسئشاف عمييا، ويديل ما يعتخييسا  الحخص والخحسة بيحه الحرية ما يجعميسا

ع  " مغ خػؼ وقمق تجاىيا ي ع م  س ي  ْع آي ات ظ  و  م ْيي  ْتم ػ ع  ْع ي  ْشي  ػاًل م  س  ْع ر  بَّش ا و اْبع ْث ف يي  ر 
ك يع " ْع إ نَّظ  أ ْنت  اْلع د يد  اْلح  ي د ك  يي  ْكس ة  و    .اْلك ت اب  و اْلح 

***** 

لسا دعا ربو "الدياؽ، يقػؿ أبػ حياف  يسا قبميا فل وعغ مشاسبة ىحه اآليات 
باألمغ لسكة، وبالخزؽ ألىميا، وبأف يجعل مغ ذريتو أمة مدمسة، ختع الجعاي 

فييع، فذسل دعاؤه األمغ  تيع دنيا وآخخة، وىػ بعثو محسًجاليع بسا فيو سعاد
 .(1)"والخرب واليجاية

وىكحا كل كبلـ بميغ، البج مغ تخابط كمساتو وتبلحع جسمو وعباراتو، بحيث تريخ  
تتحج  يومتشاسمة مشيا، حت ياألول يالثانية، والثانية متختبة عم يمؤدية إل ياألول

بعس، ويذتج ارتباط ثاف مشيا بأوؿ، ويريخ  يويجخل بعزيا ف ،أجداي الكبلـ
حاؿ ما يزا بيداره ىشاؾ،  يشو ىيشا، في، يزا بيسيانحاؿ السشذئ ليا حاؿ الب

 .(2)حاؿ ما يبرخ مكاف ثالث ورابا يزعيسا بعج األوليغ.. يوف

، وإذا كاف ىحا شأف كل كبلـ بميغ يرجر عغ البذخ، فسا بالشا بكبلـ هللا  
وقج وىع مغ قاؿ: ال يصمب " خ عغ اإلتياف بسثل أقرخ سػرة مشوالبذعجد  يالح

أنيا  وفرل الخصاب: حدب الػقائا متفخقة، يلآلية الكخيسة مشاسبة، ألنيا عم
مختبة سػره  ...ا، فالسرحفحدب الحكسة تختيبً  ي، وعمحدب الػقائا تشديبًل  يعم

ومغ السعجد البي غ بيت العدة،  يكسا أندؿ جسمة إل ...كميا وآياتو بالتػقيف
ي عغ يكل آية أف يبحث أوؿ كل ش يف ييشبغ يوالح ،...أسمػبو ونطسو الباىخ
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 يكػنيا مكسمة لسا قبميا أو مدتقمة، ثع السدتقمة ما وجو مشاسبتيا لسا قبميا، فف
 .(1)"ذلظ عمع جع

***** 

، العسل الحي كانا يقػماف بوبقبػؿ يسا تزخع   ه اسساعيلالخميل وولج  افتتح و  
 سابقػلي مصائفيغ والعاكفيغ والخكا الدجػد،و لالحخاـ وتييئت  هللا بيت  بشاي  وىػ 
جخيا عمى العادة التي درجا عمييا في افتتاح ابتياالتيسا بشجاي السػلى  ا"ش  بَّ "ر  

لسا سبق بيانو مغ اختراص ىحا االسع بسعاني  سبحانو وتعالى بعشػاف الخبػبية؛
وقزاي السرالح وتحقيق الحاجات، يزاؼ إلى ذلظ أف ىحا االسع بسا  خعايةال

سبحانو عاي بتقبل العسل، لعمع السخبي يذا مشو مغ معشى التخبية ىػ السشاسب لمج
يغ، إذ يأثخ كبيخ في نفػس الجاعلو قبػؿ العسل واإلثابة عميو أف وتعالى 
إلى مديج مغ العسل الرالح،  االدعادة، ويثيخىس ابالصسأنيشة، ويجمب ليس اىسيذعخ 

 .ا، وخػفا يتخدد بيغ جشباتيساصخ عمييسيقمقا يد اكسا أنو يجفا عشيس

االبتياؿ بقبػؿ األعساؿ عمى غيخه  اولعل ىحه السعاني ىي التي آثخت تقجيسيس 
، يقػؿ اإلماـ: "واعمع يياإل امغ األدعية، عمى الخغع مغ أىسيتيا، وشجة حاجتيس

أنا لع نججىع اعتسجوا فيو شيئا يجخي مجخ  األصل غيخ العشاية واالىتساـ، يقػؿ 
 .(2)صاحب الكتاب: كأنيع يقجمػف الحي بيانو أىع ليع، وىع بذأنو أعشى"

بَّش ا" وفي إضافة االسع الجميل إلي ضسيخ الستكمس يغ  سا في ما يذعخ بثقتي "ر 
كسا أف فيو إعبلنا وافتخارا عمسو بحاليسا، واشبلعو عمى ما يعتمج في صجورىسا، 

بأنو ليذ ليسا مغ يخعاىسا ويقجر عمى تحقيق مصالبيسا غيخ ربيسا تبارؾ اسسو، 
وتعالى ججه، يزاؼ إلى ذلظ أف ححؼ حخؼ الشجاي فيو تأكيج لتمظ السعاني، 
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ربو الحي يجعػه ويتزخع إليو، فيػ وإشعار بإحداس الجاعي بقخبو الذجيج مغ 
نجاي فيو مغ االستعصاؼ واإلثارة ما ال يخفى، كسا أف فيو إرشادا لكل داع 

 ومبتيل.

شَّاوإيثارىسا التعبيخ بػ "  بَّْل م  بالتقريخ  ذعػرمغ الفيو لسا " دوف "اقبل مشا" ت ق 
سعمـػ أف لإذ مغ اشجة األمل في قبػؿ العسل، إضيار التزخع، و  الجافا إلى زيادة

ما يجؿ عمى ما كاف عميو إبخاىيع  أيزا زيادة السبشى تجؿ عمى زيادة السعشى، وفيو
شجيج ورغبة واسعة في قبػؿ أعساليسا  رجايمغ  -عمييسا الدبلـ -واسساعيل

برفة عامة، وقبػؿ عسميسا في خجمة بيت هللا الحخاـ برفة خاصة، مسا يجعل 
 سا نسػذجا مميسا لمبذخية.مشي

والسخاد بالتقبل: اإلثابة، عبخ بأحج الستبلزميغ عغ اآلخخ، ألف بػحياف "يقػؿ أ 
التقبل ىػ أف يقبل الخجل مغ الخجل ما ييجي إليو، فذبو الفعل مغ العبج 
بالعصية، والخضا مغ ّللا  تعالى بالتقبل تػسعا، وحكى بعس السفدخيغ عغ بعس 

قبػؿ، وذلظ حيث يكػف العسل الشاس فخقا بيغ القبػؿ والتقبل، قاؿ: التقبل تكمف ال
ناقرا ال يدتحق أف يقبل، قاؿ: فيحا اعتخاؼ مغ إبخاىيع وإسساعيل بالتقريخ في 
العسل، ولع يكغ السقرػد إعصاي الثػاب، ألف كػف الفعل واقعا مػقا القبػؿ مغ 
، ألح عشج الخادـ العاقل مغ إعصاي الثػاب عميو، وسؤاليسا التقبل بحلظ،  السخجـو

 ، انتيى ممخرا.يب الثػاب عمى العسل ليذ واجبا عمى ّللا  تعالىعمى أف تخت
ونقػؿ: إف التقبل والقبػؿ سػاي بالشدبة إلى ّللا  تعالى، إذ ال يسكغ تعقل التكميف 

 .(1) "بالشدبة إليو تعالى
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مـد والحي يطيخ لي أف السخاد بالتقبل في ضخاعة الستزخعيغ ىػ: الخضا السدت 
حرػؿ الثػاب والسكافأة مغ السجعػ، ال سيسا إذا كاف السجعػ ىػ هللا جل في 

 والعصاي الحي ال حجود لو.  ،عبله، إذ السعيػد مشو عدوجل الكـخ الدابغ

س يا  اْلع م يع "وجسمة   وفي تعميل شمب التقبل مشيسا، جيي بو لتحييل  "إ نَّظ  أ ْنت  الدَّ
ق دعائيسا، وتمبية شمبيسا، باإلثارة إلى تحقينطسيا ضخب مغ السجح السقخوف 
تعخيف ركشي الجسمة، تع  ا، كسالتي لمسبالغة حيث جيي بالػصفيغ عمى زنة فعيل

" متػسصا بيغ ىحيغ الخكشيغ، وىحا مفيج لمقرخ أ ْنت  ما اإلتياف بزسيخ الفرل "
 بصخيقيغ:

 تعخيف ركشي الجسمة.: أحدًْا

 إليو والسدشج. تػسط ضسيخ الفرل بيغ السدشج: اآلخس
في كساؿ الػصفيغ  اإلببلغ، مغ خبلؿ (1)تسكيغ الكبلـ وتقخيخه ذلظوالغخض مغ  

وىػ مغ باب القرخ  ،نفييسا عغ أي أحج سػاهوتأكيج ثبػتيسا هلل عدوجل و 
 .جناالحقيقي، ألف معشاه: الدسيا لجعائشا، العميع بقر

"وىاتاف الرفتاف مشاسبتاف ىشا غاية التشاسب، إذ صجر مشيسا عسل وتزخع  
سؤاؿ، فيػ الدسيا لزخاعتيسا وسؤاليسا التقبل، وىػ العميع بشياتيسا في إخبلص 

مت صفة الدسيا  -وإف كاف سؤاؿ التقبل متأخخا عغ العسل -عسميسا، وتقج 
ػه  و   ،لمسجاورة ْت نحػ قػلو "ي ْػـ  ت ْبي سُّ و ج  دَّ يغ  اْسػ  ػه  ف أ مَّا الَّح  دُّ و ج  ت ْدػ 

ْع")آؿ عسخاف  ػى ي  (، وتأخخت صفة العميع لكػنيا فاصمة ولعسػميا، إذ 116و ج 
 .(2)يذسل عمع السدسػعات وغيخ السدسػعات
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حيث اختمفت ، كساؿ االنقصاعب يعخؼلسا وفرمت ىحه الجسمة عسا قبميا،  
لفرل بيشيسا، ألنو اختبلؼ "ال يعمل اىشا  الحي أراه أنوخبخا وإنذاي، و  الجسمتاف
، ما أنشا نجج الخوابط ال يحمل األسمػب، وال يقف عمى ما بيشو مغ روابط تعميل

...  ىاتيغ الجسمتيغ، ويتحقق فييسا ما يتحقق في غيخىسا متيشة وحية بيغ
تمظ إنذاي، وإنسا ىسا سػاي وعبلقات السعاني بيغ الجسل ال تتأثخ بأف ىحه خبخ و 

، إذ يبجو ارتباط ىحه الجسمة بدابقتيا واضحا مغ (1)مغ حيث أنداب السعاني"
تثيخ إلى إجابة دعائيسا، مسا يجعميا كالتعميل السذخب بالتأكيج لسا حيث كػنيا 

 بو.   ابتياليساسبق 

" ما لػ ىحا باإلضافة إلى  جانب ما تفيجه مغ تأكيج في صجرىا مغ مدية، فب "إف 
سمتيغ بخباط وثيق ال يتحقق بغيخىا مغ الحخوؼ، بط بيغ الجتخ  -أيزا -فإنيا

 .(2)فأنت تخي الكبلـ بيا مدتأنًفا غيخ مدتأنف، ومقصػًعا مػصػاًل مًعا
***** 

ـ  شمب   يأتي العسلبقبػؿ وبعج ابتياليسا    يسااليجاية إلى اإلسبلـ، وسؤال   يسا دوا
ًة ل ظ  و أ ر ن ا " ثبات عميوهللا تعالى ال يَّت ش ا أ مًَّة م ْدم س  ْغ ذ ر   م  ْيغ  ل ظ  و  بَّش ا و اْجع ْمش ا م ْدم س  ر 

يع   ح  م ْيش ا إ نَّظ  أ ْنت  التَّػَّاب  الخَّ ت ْب ع  ش ا و  ك  ش اس  مطيخا مغ  تحقيقو يعجألف وثشيا بو ، "م 
 أتى، ومغ ثع  ومقب، ودليبل مغ أدلة قبػؿ العسل، الحي تزخعا بو مطاىخ الخضا
 مقجما عمى ما بعجه.معصػفا عميو، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، والقػػػؿ بعػجـ جػػػاز وصػػل الجسمتػيغ السختمفتػػيغ خبػخا وإنذػػاي جػػخ  324( دالالت التخاكيػب/ 1)
فيو خبلؼ كثيخ، عخض لو األستاذ الجكتػر دمحم أبػ مػسى في كتابو: دالالت التخاكيػب، مسػا 

 وما بعجىا.  324 يغشي عغ إعادتو ىشا. يخاجا دالالت التخاكيب

 وما بعجىا.  273( يشطخ دالئل اإلعجاز 2)
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بَّش ا" سابقػلي اجاي ىحا الجعاي مفتتحً و   بو ما سبق مغ دعاي،  ا"، كسا افتتحر 
 األدعية مقرػدمغ ىحه  دعايأف كل  بيافالزخاعة إلى هللا تعالى، و شجة ضيار إل

لكخيع مزافا إلى ، بجانب ما فيو مغ التمحذ والتبخؾ والتذخؼ بتكخار االسع الحاتو
 .ىساضسيخ 

ْيغ  ل ظ   و اْجع ْمش اوقػليسا "  أسمػب أمخ غخضو الجعاي والتزخع بأف يجيع هللا  "م ْدم س 
م قا، لسا لحلظ مغ  تعالى عمييسا نعسة اإلسبلـ ديشا، ونعسة االنقياد واالستدبلـ خ 

، انيةيدعجاف بو مغ عصايا رب، وما مغ مذاعخ إيسانية أثخ بالغ فيسا يذعخاف بو
يتسثل في رفا قػاعج البيت  وما اختريسا هللا تعالى بو مغ اصصفاي واجتباي

، وأيا  :، والسعشىالحخاـ "مخم ريغ لظ، أو مدتدمسيغ، مغ أ سمع إذا استدمع وانقاد 
"  . (1)ما كاف فالسصمػب  الديادة  والثبات  عمى ما كانا عميو مغ اإلخبلص  واإلذعاف 

"ىحا عمى قخاية الجسيػر  ْيغ  األعخابي "م دم س يغ"  عباس وعػؼ   وقخأ ابغ  ، "م ْدم س 
عمى الجسا، دعاي ليسا ولمسػجػد مغ أىميسا، كياجخ، وىحا أولى مغ جعل لفع 

 عخؼ عشو الحخص عمى، ألف مغ ي  (2)وقج قيل بو ىشا ،الجسا مخادا بو التثشية
ـ   ذريتو، لغ يفػتو الحخص    ولجه.  عمى زوجو أ

" وجايا بالجار والسجخور  "، ما إمكاف االكتفاي بػ "ل ظ  ْيغ  لبياف جية  "م ْدم س 
اإلسبلـ وتخريريا، إذ مغ السسكغ أف يدبق إلى الفيع أف اإلسبلـ واالنقياد 

السجخور ، فكاف ال بج مغ ذكخ الجار و يكػف لو سبحانو وتعالى، كسا يكػف لغيخه
 احتخازا مغ ذلظ.

ْغ ذ ر  يَّت ش ا أ مًَّة م ْدم س ًة ل ظ   في قػليسا "غْ م  و "  م  ؛ ألنو لمتبعيس يسكغ أف تكػف  ""و 
ـ الجػاب إلبخاىيع  "بقػلو لسا تقج  عمع أف " (124 )البقخة "ال ي شاؿ  ع ْيج ي الطَّال س يغ 
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م ْغ فقاؿ  ،التعسيعمغ ذريتو الطالع وغيخ الطالع، فجعا ىشا بالتبعيس ال ب "و 
يَّت شا" لتأكيج شمبيسا  أف تكػف بيانية جيي بيا -عمى ما يبجو لي -، ويسكغ(1)ذ ر  

ىجاية ذريتيسا إلى اإلسبلـ وعجـ صخفيع عشيا، عمى سبيل السبالغة في الجعاي، 
، ىج  بعزيعإف شاي  والتأكيج في الصمب، ثع تفػيس أمخ اإلجابة إلى هللا تعالى،

  ، وعشجئح ال تعارض بيشيا وبيغ كػنيا تبعيزية. ىجاىع أجسعيغوإف شاي 

شػا شفقةً  ؛بالجعاي ساذريتي اوخر  نفعا كثيخا  الستقيغألف في صبلح ندل و ، وح 
شعػر إبخاىيع وولجه  وألف ،مغ ورايىع ىجايةفي لستبعيع، إذ يكػنػف سببا 

 عمييسا تعالى التي أسبغيا هللااإلسبلـ نعسة بقيسة  -عمييسا الدبلـ -إسساعيل
مغ جفعيسا إلي الحخص عمييا في عقبيسا، وإلي دعاي ربيسا أال يحـخ ذريتيسا ي

جسعا  ..."وإنسا سأال ذلظ يقػؿ ابغ عاشػر، تزاىييا نعسةالحي ال  الشعسة ىحه
بيغ الحخص عمى حرػؿ الفزيمة لمحرية وبيغ األدب في الجعاي؛ ألف نبػية 

ىيع تقتزي عمسو بأنو ستكػف ذريتو أمسا كثيخة، وأف حكسة هللا في ىحا العالع إبخا
جخت عمى أنو ال يخمػ مغ اشتسالو عمى األخيار واألشخار، فجعا هللا بالسسكغ 

 .(2)عادة، وىحا مغ أدب الجعاي"

"، وبالجار والسجخور(3)نكخة لمتكثيخ"أ م ة" وجيي بالسفعػؿ  ػؿ ما السفع "ل ظ 
ًة"الثاني ْيغ  ل ظ  ، كسا جيي بو في دعائيسا لشفدييسا ""م ْدم س  "؛ لئللساح إلى م ْدم س 

لحب كل واحج ل مساث -ميسا كثخ عجدىا -أف حبيسا لحريتيسا وحخصيسا عمييا
 ا.، وحخصو عمييمشيسا لشفدو

***** 
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 .94/ 1ي( يشطخ اإليزاح بذخح الذيخ الرعيج3)



 حكومىمقاصدهىوأدرارهدراءىالخلولىفيىالذكرىال 

6122 

ش ا"وقػلو ": صاحب التحخيخ والتشػيخيقػؿ   ك  إلى سؤاؿ إلرشادىع  "و أ ر ن ا م ش اس 
تعبيخ غيخ ال يبجو لي أف ىحاو  ،(1)مخا بو مغ قبل أمخا مجسبل"الحي أ  كيفية الحج 

مغ  -بشاي البيت، واألدؽ سادقيق، ألف األمخ بالجعػة إلى الحج كاف بعج إتسامي
 ، لساقج دعػا بحلظ -عمييسا الدبلـ -واسساعيل أف يكػف إبخاىيع -وجية نطخي 

 وعبادة، ولكشيسا ال يعخفانيا، والمغ أف ىحا البيت سيكػف مػضا ندظ  فيساه
 سيسام  يعو  يخبخىسا بتمظ السشاسظ، بيا عمسا، فجعػا هللا تبارؾ وتعالى أف فيحيصا
عصف ليقػما بيا عمى الػجو الحي يخضيو عدوجل، ولعل ىحا ما دفعيسا ل، إياىا

م ْيش االجعاي بالتػبة والسغفخة مغ التقريخ في قػليسا " ت ْب ع  ، عمى ما دعػا بو "و 
 الحيتقريخ، الجبخاف ما يعتخي شاعتيسا مغ  شمب ىشا، جخيا عمى عادتيسا في

 البذخ أجسعيغ. سسة   ىػ

بادة  مذتق مغ ندظ ،والسشاسظ جسا مشدظ  ، وىػ أصل  صحيح يجؿُّ عمى ع 
: األعساؿ التي سيقػماف في ىحا الدياؽ ووالسقرػد ب، (2)تعالى وتقخُّب إلى هللا

عخفت فيسا  التيبيا عشج ىحا البيت، والتي يتحقق بيا الغخض مغ رفا قػاعجه، و 
 بعج بأنيا مشاسظ الحج.

مغ حخوؼ اليسذ، وىػ يترف بالخخاوة والميغ، وفي  السكدػرة وحخؼ الديغ 
ظ"مسة تػسصو ك ش اس  إلساح إلى ما تتخكو ىحه األفعاؿ في نفذ مغ يؤدييا مغ  "م 

الشفذ مغ ذلة وانكدار هلل الػاحج القيار، ولعل تمظ راحة وىجوي، وما تصبعو عمى 
ىحا ما كاف يعتخييسا مغ مذاعخ عشج رفعيسا قػاعج البيت، وما فيساه مغ 

مغ بعس أسخار أيزا    عشجه، ولعمودَّ ػ اندحابو عمى جسيا األفعاؿ التي ت  
 ، وهللا تعالى أعمع.مزافة إلى الزسيخ العائج عمييساإيثارىسا ىحه الكمسة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .  1/711( التحخيخ والتشػيخ 1)

 مادة ندظ.  -( مقاييذ المغة 2)
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 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)
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ي إلى   ة وما يجخي مجخاىا ... ور أ   إذا عج  ْخئ يُّ ... بالحاس  ْؤي ة : إدراؾ اْلس  والخُّ
لئللساح إلى  ؛إلحاشة ىشا، وعبخا بو عغ العمع وا(1)مفعػليغ اقتزى معشى العمع

رغبتيسا في أف يكػف إعبلميسا بالسشاسظ شبييا بالخؤية البرخية في الػضػح 
 . ياف، لفيسيسا أف ذلظ سيؤخح عشيساوالب

***** 

م ْيش ا" أما شمبيسا التػبة بعج ذلظ  ت ْب ع  أنو مغ باب إلى فقج سبقت اإلشارة  "و 
الػجو الحي يخضاه السػلى  التقريخ في أداي ىحه السشاسظ عمىمغ خػفيسا 

ف تقريخىسا قج يفػت شيئا مغ السقاصج التي ألجميا أمخىسا أل سبحانو وتعالى، 
، يقػؿ البقاعي "ولسا كاف السػلى سبحانو وتعالى بخفا قػاعج البيت الحخاـ

م ْيش ا"اإلنداف محل العجد فيػ أحػج شيي إلى التػفيق، قاؿ  ت ْب ع  إنباًي بسصمب  "و 
الحدشة، كسا ىػ مصمب العارفيغ باهلل السترميغ بالحدشات، وقج رجعا التػبة إثخ 

 .(2)بيا إلى مغ لو الخمق واألمخ"

تػبة خػاص الخػاص لخفا الجرجات، ... " مغ أف وال مانا مسا قالو أبػ حياف 
وكاف  ة،والتخقي في السقامات، فإف كاف إبخاىيع وإسساعيل دعػا ألنفديسا بالتػب

م ْيشا"الزسيخ في قػلو  ت ْب ع   ... مغ ىحا القدع فصمبيسا التػبة ىشاخاصا بيسا،  "و 
ْيغ  ل ظ  "ويحتسل أف يخيج التثبيت عمى تمظ الحالة مثل:  بَّشا و اْجع ْمشا م ْدم س  وإف  "،ر 

كاف الزسيخ شامبل ليسا ولمحرية، كاف الجعاي بالتػبة مشرخفا لسغ ىػ مغ أىل 
 يكاف الزسيخ قبمو مححوفا مقجرا، فالتقجيخ عمى عراتشا، ويكػف دعاوإف  ،التػبة

 .(3)بالتػبة لمعراة"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 مادة رأ .  -( مفخدات القخآف 1)

 . 1/343( نطع الجرر 2)

 وما بعجىا.  1/623( البحخ السحيط 3)



 حكومىمقاصدهىوأدرارهدراءىالخلولىفيىالذكرىال 
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يع " وجسمة  ح  "إ نَّظ  أ ْنت   يقاؿ فييا مثل ما قيل في جسمة "إن ظ  أ ْنت  التَّػَّاب  الخَّ
يا  اْلع م يع " س  ، وفي التػبة وما سبقو مغ أدعية يساتعميل لصمبتحييل و ، فيي الدَّ

نطسيا ضخب مغ السجح السقخوف باإلثارة إلى تحقيق دعائيسا، وتمبية شمبيسا، 
، كسا تع تعخيف ركشي صيغتيغ مغ صيغ السبالغةحيث جيي بالػصفيغ عمى 

" متػسصا بيغ ىحيغ الخكشيغ، إلفادة أ ْنت  الجسمة، ما اإلتياف بزسيخ الفرل "
اإلببلغ في كساؿ الػصفيغ تحقيق تقخيخ الكبلـ و معا ل يتآزرافالقرخ بصخيقيغ 
  عدوجل ونفييسا عغ أي أحج سػاه.وتأكيج ثبػتيسا هلل

ومغ ذريتيسا  ،ألنيسا دعػا بأف يجعميسا مدمسيغ ؛وىاتاف الرفتاف مشاسبتاف  
ذكخ التػبة  ذلظ فشاسب ،أمة مدمسة، وبأف يخييسا مشاسكيسا، وبأف يتػب عمييسا

، لسجاورتيا الجعاي بصمب ذكخ التػبة عمى الخحسة وقجـ ،ة ليساوالخحس ا،عمييس
م ْيشا"التػبة في قػليسا  ت ْب ع  ، ولسا فييا مغ وتأخخت صفة الخحسة لعسػميا ،"و 

وقج سبقت اإلشارة إلى سبب ، (1)تشاسب وتشاغع ما الفاصمتيغ الدابقة والبلحقة
"بقتيا، ما بياف ما لػ فرل ىحه الجسمة عغ سا مغ مدية في أوليا في  "إف 

 الدابق. لسصمبا

***** 

ْع  وفي السصمب الخابا مغ مصالبيسا قاال  م ْيي  ْتم ػ ع  ْع ي  ْشي  ػاًل م  س  ْع ر  بَّش ا و اْبع ْث ف يي  "ر 
ْع إ نَّظ  أ ْنت  اْلع د   ي د ك  يي  ْكس ة  و  ع  اْلك ت اب  و اْلح  ي ع م  س ي  ك يع "آي ات ظ  و   .يد  اْلح 

، فإنو الخسػؿ الحي مغ ذرية إبخاىيع "ومطيخ ىحه الجعػة ىػ سيجنا دمحم  
و خرا ( 2)وإسساعيل كمييسا، أما غيخه مغ رسل العخب فميدػا مغ ذرية إسساعيل"

"قػا  :رية أحق بالذفقة والسرمحة، قاؿ تعاليألف الح؛ ذريتيسا بيحا الجعاي أيزا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 1/626( يشطخ البحخ السحيط 1)

 .1/722( التحخيخ والتشػيخ 2)
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 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)
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(، وألف أوالد األنبياي إذا صمحػا صمح بيع غيخىع، 6أنفدكع وأىميكع نارا")التحخيع 
 ذكخه. ، كسا سبقوتابعيع عمي الخيخات

بذارة ببعث  يعجفإنو  -إلي جانب ما فيو مسا سبق تػضيحو  -وىحا االبتياؿ 
، ففي األثخ: أنو لسا دعا إبخاىيع عميو الدبلـ بيحا الجعاي قيل لو: سيجنا دمحم 

قج استجيبت لظ، وىػ يكػف في آخخ الدماف، روي اإلماـ أحسج عغ العخباض بغ 
وبذارة أنو قاؿ: "سأخبخكع بأوؿ أمخي، أنا دعػة إبخاىيع،  سارية عغ رسػؿ هللا 

 (.1)"عيدي، ورؤيا أمي التي رأت حيغ وضعتشي

عْ " ، وتعميقو بػبقيوكدا أسمػب أمخ غخضو الجعاي والخجاي "اْبع ثْ " قػليساو    "ف يي 
ْع" حيث عبخ بػليع ولغيخىع،   يعسـػ رسالة الشب ييذيخ إل ، ولع يقل: ليع، "ف يي 

إلييع  عامة، فبل يكػف ذلظ الخسػؿ رسػالً رسػؿ بخسالة  يئلتكػف الجعػة بسج
ػاًل "فقػليسا  ىحا ي، وعم(2)ليعع "ػاًل س  "ر  فقط، ولحلظ ححؼ متعمق  س  ْع ر  " و اْبع ْث ف يي 

بخسالة عامة، تذسميع  -ذريتيسا يإل -أنيسا يجعػاف بإرساؿ رسػؿ ييجؿ عم
 ليع بو خرػصية عغ غيخىع مغالػقت نفدو يتسيدوف بو، وتكػف  يوغيخىع، وف

 األمع، وفيو مغ تذخيفيع ورفعة شأنيع ما ال يخفى. سائخ

ي وتػجييو، يقاؿ: بعثتو يإثارة الذ" -يبجاللتيا عم "ث  ع  "ب  كسا أف مادة  
فييا إشارات مشيا: اعتقادىسا أف أمخ البعث واإلرساؿ مغ  -(3)"فانبعث

يحجث بدبب سما  يوحجه دوف غيخه، ومشيا: اإلشارة إل يخرػصيات هللا تعال
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 . 68( السفخدات مادة بعث 3)
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كثيخ مغ األوضاع واألحػاؿ، مسا يعشي أف ما سيتختب  يمغ تغييخ ف إرسالو 
 .(1)شاؿ ذريتيسا مشو الذيي الكثيخ، والشريب الكبيختعمى بعثو مغ خيخ س

واجعمشا  …"ربشا تقبل مشا  ، والتقجيخ"لْ بَّ ق  "ت   يعم "ثْ ع  "ابْ لعصف  يفي "الػاو"أما  
وتػسيط الشجاي بيغ الستعاشفيغ إلضيار "وابعث فييع"،  …وتب عميشا  …وأرنا  …

 .(2)"يالخب الكخيع سبحانو وتعال يوااللتجاي إلمديج الزخاعة، 

الجعاي ثبلث مخات: قبل شمبيسا ىحا  يتكخر ف ا"ش  بَّ "ر   أف الشجاي بػ ومسا يمحع 
شَّاقبػؿ العسل  بَّْل م  بَّش ا ت ق  بَّش ا "اإلسبلـ  ييجاية إل"، وقبل شمبيسا استسخار ال… "ر  ر 

ْيغ  ل ظ   بَّش ا ذريتيسا  يإل قبل شمبيسا بعث سيجنا دمحم وأخيًخا  "…و اْجع ْمش ا م ْدم س  "ر 
ْع  ْشي  ػاًل م  س  ْع ر  ، اكتفيا فييا ي حيغ أنو لع يتكخر ما مصالب أخخ  ي"، ف…و اْبع ْث ف يي 

م  "بالعصف  م ْيش ا و  ت ْب ع  ش ا و  ك  ًة ل ظ  و أ ر ن ا م ش اس   ."…ْغ ذ ر  يَّت ش ا أ مًَّة م ْدم س 

أىسيتيا  يأف تكخار الشجاي باالسع الكخيع قبل مصالب بعيشيا، يذيخ إل يويطيخ ل 
مديج  يعمييا غيخىا، فيجفعو ذلظ إل يالذجيجة عشج الصالب ليا، وأنيا أصػؿ يبش

قبل كل مصمب  مزافا إلى ضسيخه "ب  "ر  مبيا، بحكخ اسع ش يمغ اإللحاح والتػسل ف
 .(3) بعصفو عمييا يمشيا، أما غيخىا فؤلنو يحرل بحرػليا اكتف

ػاًل "ونكخ   س  إبخاىيع قرج تي ىي مشاط ال شعػتبال وليتدشى وصفو" لمتعطيع، ر 
عْ "قػلو مشيا ىحا الدياؽ، و  يفوولجه إسساعيل  ْشي  تسيد ذريتو " ييذيخ إل ، الحي"م 

 وكساؿ حاليع مغ وجييغ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

لة دكتػػراه فػي رسػا -وتػػقيخه   ( مغ ببلغػة القػخآف الكػخيع فػي الحػجيث عػغ تكػخيع الخسػػؿ1)
 .13لمباحث/ صبحي إبخاىيع عفيفي السميجي/  -كمية المغة العخبية بالسشػفية

 .1/238سميساف بغ عسخ الجسل  -( الفتػحات اإلليية بتػضيح تفديخ الجبلليغ2)
 .13وتػقيخه /   ( مغ ببلغة القخآف الكخيع في الحجيث عغ تكخيع الخسػؿ3)
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 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)
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ما يثبتػف  يأف يكػف فييع رسػؿ يكسل ليع الجيغ والذخع، ويجعػىع إل -حجىساأ
  اإلسبلـ. يبو عم

يكػف أف لػجػه: أحجىا:  ؛غ غيخىعأف يكػف ذلظ السبعػث مشيع ال م -آلخخوا
وثانييا: أنو إذا كاف مشيع فإنيع يعخفػف ...العد والجيغ أعطع يمحميع ورتبتيع ف

معخفة صجقو وأمانتو، وثالثيا: أنو إذا  يمػلجه ومشذأه، فيقخب عمييع األمخ ف
خيخىع، وأشفق عمييع، مسا لػ كاف مغ غيخىع  يكاف مشيع كاف أحخص الشاس عم

عمى ، وال يخفى ما في ذلظ مغ حخص إبخاىيع وإسساعيل (1)"لييعإذا أرسل إ
 ذريتيسا وانذغاليسا الذجيج بيا.

ْع آي ات ظ   "ي ْتم ػ وقػلو:  م ْيي  ػاًل " صفة ثانية لػ "ع  س  ميسا مغ  " جايت لتبخز جانًبار 
بخىاف ججيج عمى انذغاؿ أيزا وفييا ، جػانب عطسة الخسػؿ السبذخ بو 

الخسػليغ الكخيسيغ بالحرية التي يتشكخ كثيخ مغ أفخادىا ليسا، ويعخضػف عغ 
 اتباع الخسػؿ الدائخ عمى مشيجيسا.

ْتم ػ" لتعبيخ بػفا  ، ليدت قخاية عمييعآليات ا  يأف قخاية الشب يإشارة إلفيو  "ي 
يدتتبا العمع  يقخاية ليا خرػصية التحكيخ والتأثيخ، الح يمصالعة، إنسا ى

التاي والبلـ والػاو أصل واحج، وىػ االتباع، يقاؿ: " والعسل، يقػؿ ابغ فارس:
ويقػؿ الخاغب  ،(2)"تمػتو إذا تبعتو، ومشو تبلوة القخآف ألنو يتبا آية بعج آية

التبلوة تختز باتباع كتب هللا السشدلة، تارة بالقخاية، وتارة باالرتداـ لسا فييا مغ "
، وتخغيب وتخىيب، أو ما يطغ فيو ذلظ، وىػ أخز مغ القخاية، فكل يأمخ وني

 يلتو عم، وأوثخ التعبيخ بالسزارع، لجال (3)"تبلوة قخاية، وليذ كل قخاية تبلوة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 72، 4/71( تفديخ الفخخ الخازي 1)

 مادة تمػ. -( مقاييذ المغة 2)

 مادة تمػ.  -( السفخدات 3)



 حكومىمقاصدهىوأدرارهدراءىالخلولىفيىالذكرىال 
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أمتو عامة وفي  يفواستسخاره  دور الخسػؿ تججد  ي، وفيو إشارة إل(1)التججد
مغ  -، وأف واجب أتباعوىالخفيق األعم يبعج انتقالو إل ي، حتتمظ الحرية خاصة
 .(2) ال قخايتو مجخد قخاية ،القخآف تبلوة -ىحه الحرية وغيخىا

لع تشقس ىحه "وشاىج صجقو مغ هللا عد وجل   يفؤلف القخآف معجدة الشب 
مخ األياـ وكخ األعػاـ، لبقاي الذاىج  يبل استسخت عم  يالشب الذيادة بسػت

"ما   يذلظ اإلشارة بقػؿ الشب يوتعاليو عغ شػائب الشقز وسسات الحجث، وإل
و البذخ، وإنسا كاف مغ اآليات ما مثمو آمغ عمي يإال قج أعص يمغ األنبياي نب

 .(4)"(3)، فأرجػ أف أكػف أكثخىع تابعا يـػ القيامة"يأوتيتو وحيا أوحاه هللا إل يالح

ات الجالة السقرػد بيا رأياف، أحجىسا: أنيا العبلم يجسا "آية"، وف"اآليات" و 
: أنيا الجسمة مغ القخآف، سسيت آية اآلخخو  (5)التػحيج والشبػة وغيخىسا يعم

 يبسجسػع ما فييا، مغ داللة صجور مثميا مغ أم صجؽ الخسػؿ  يلجاللتيا عم
عميو مغ نطع أعجد الشاس عغ اإلتياف بسثمو، ولسا  ال يقخأ وال يكتب، وما ندجت

أف  ي، ويبجو ل(6)تػحيج هللا وكساؿ صفاتو ياشتسمت عميو مغ الجاللة القاشعة عم
 أندب لمدياؽ. يالثان يالخأ

مغ تعطيسيا وإجبلليا  يضسيخ الحق سبحانو وتعال يإل "اآليات" إضافة الػ يوف 
ضخورة الترجيق بيا واإليساف بسغ ندلت عميو،  ي، كسا أنو يذيخ إليماال يخف

عْ تقجيع الجار والسجخور " ي، وف ألف مرجرىا الحق م ْيي  ""السفعػؿ  ي" عمع   آي ات ظ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .1/166( يخاجا اإليزاح بذخح الذيخ الرعيجي 1)
 .14وتػقيخه /   ( مغ ببلغة القخآف الكخيع في الحجيث عغ تكخيع الخسػؿ2)
 باب كيف ندؿ الػحي وأوؿ ما ندؿ.  –كتاب فزائل القخآف  –( البخاري 3)

 . 611، 2/611( نطع الجرر4)

 . 1/387، روح السعاني 1/139( يشطخ: الكذاؼ5)

 .  1/723( التحخيخ والتشػيخ6)
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 (21مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

  2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)
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، قبل غيخىع، اىتساما بيع يهللا تعال يالبجي بيع، وإعبلميع بػح يداللة عم
 يع.وحخصا عمي

ع  "وقػلو   ي ع م  س ي  ْكس ة  و  ػاًل " صفة ثالثة لػ "اْلك ت اب  و اْلح  س  تكذف أيزا عغ جانب  "ر 
 يوف"القخآف الكخيع،  :""اْلك ت اب   ، والسقرػد بػحخصيع عمى ذريتيعمغ جػانب  ميع

مػضعيغ، ال  يأف مغ حقو العشاية بحفطو ف يإل تػجيوتدسيتو بيحيغ االسسيغ 
، أف الدصػر جسيعا يالرجور وف يأنو يجب حفطو ف يعشي:، مػضا واحج يف

يػافق الخسع  ي، فبل ثقة بحفع حافع حتاألخخ  تزل إحجاىسا فتحكخ إحجاىسا 
يػافق ما ىػ عشج  يوال ثقة بكتاب كاتب حت …السجسا عميو مغ األصحاب، 

 .(1)"الحفاظ، باإلسشاد الرحيح الستػاتخ

ع "ي ع م   " وقػلو  القخآف، وبياف  يمعان الحريةإفياـ  يف  أثخ الخسػؿ يإشارة إل س ي 
أحكامو لمتسدظ بيا والعسل بسقتزاىا، إذ العمع معشاه:  يمخاميو، والػقػؼ عم

ع  الْ عصف جسمة " ي، وف(2)ييإدراؾ حقيقة الذ "ي ع م  س ي  ما قبميا بالػاو  يعم ك ت اب 
 .تخبية الحرية يوأنفا ف يذلظ أججف أل اقتخاف التعميع والتفييع بالتبلوة،  يإشارة إل

ْكس ة "أما    وجػه: يالسخاد بيا عم يفقج اختمف السفدخوف ف "اْلح 

، وثالثيا: أف سشة رسػؿ هللا  …أحجىا: معخفة الجيغ والفقو فيو، وثانييا 
 "اْلك ت اب  " إف السخاد بػ :..، ورابعيا: قيل.الفرل بيغ الحق والباشل يالحكسة ى

ْكس ة " اآليات السحكسات، والسخاد بػ   .(3)اآليات الستذابيات: "اْلح 

ػؿ، ألف بالقب ، وأولىالثالث لكػنو أعع وأشسل يالخأ و ىػيأميل إلالحي و  
 -معخفة بالجيغ ياإلنداف لغ يدتصيا الفرل بيغ الحق والباشل، إال إذا كاف عم
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األقخب  عجوعمع واسا بالسحكسات والستذابيات مغ اآليات، كسا أنو ي -كتابا وسشة
، …إلصبلح  مو: مشا مشعاحكع أص"، يقػؿ الخاغب: "ع  ك  "ح  ا تجؿ عميو مادة: سل

ْكس ة "أف ذكخ  ي، ىحا باإلضافة إل(1)"عقلوالحكسة: إصابة الحق بالعمع وال  "اْلح 
أنيا متختبة عمييسا، وأنيا كالثسخة ليسا،  يمتأخخة عغ التبلوة والتعميع يذيخ إل

" يوعصفيا بالػاو عم كسا ىػ الغالب في العصف  مغايختيا لو ييجؿ عم "اْلك ت اب 
األمػر  يرل بيغ الحق والباشل، خاصة فأف السقرػد بيا: الف ي ، مسا يقػ بيا
الدشة، مسا يعشي تأىيميع الستشباط  يالكتاب وال ف يلع يخد فييا حكع ف يالت

تجج في حياتيع، لئبل يحيجوا عغ مشيج الكتاب السشدؿ األحكاـ الذخعية فيسا يد
 إلييع، فيتدبب عغ ذلظ عقاب هللا تعالى ليع.

ْكس ة "ألمتو   يوتعميع الشب  بالحمع والربخ  تحميو  ييذيخ إل "اْلك ت اب  و اْلح 
تكخار ومجاومة،  يذلظ مغ مذقة؛ ألنو يحتاج إل يما ف يوسعة الرجر؛ إذ ال يخف

ع " " ولحا جاي التعبيخ بالسزارع دمانو وجخسو، وىحا ىػ أحج عغ ذلظ ب معبخاي ع م  س ي 
تكذف عشو ىحه الرفة مغ أوصاؼ الخسػؿ  يجػانب العطسة والحخص، الح

ل ببعثو فييع،   ي؛ ألنو ىػ الحوأسشج التعميع لمخسػؿ" يقػؿ أبػ حياف:الس بتي 
فيسو،  يإل يعانإيراؿ الس ييفيسو ويتمصف ف يالستعمع، وىػ الح يالكبلـ إل ييمق

 .(2)"ذلظ يويتدبب ف

عْ " وقػلو  ي د ك  يي  اىتسامو  ي، تذيخ إل" صفة رابعة مغ أوصاؼ الخسػؿ و 
مغ أرجاس الذخؾ وأنجاس الذظ،  ومعشاىا: يصيخىع باششا" بالباشغ والطاىخ،
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تسحز اآلثاـ وتػصل األنعاـ، قاؿ  يبالتكاليف الت ىخا، وضايوقاذورات السعاص
 .(1)"ابغ عباس رحسو هللا: التدكية: الصاعة واإلخبلص

ضسيخ  ي، وإسشادىا إل(2)"نساي وزيادة"بسا تجؿ عميو مغ  "ى"زكوإيثار مادة  
، يقػؿ  يذلظ مشدلة عالية بدبب الشب يبمػغيع ف يفيو إشارة إل الخسػؿ 
عْ " يمعش" :يالبقاع  يمغ دقائق الحكسة، فتختق ييصيخ قمػبيع بسا أوت ":ي د ك  يي 

أدبارىا،  يمحل يؤمغ عمييا فيو، أف تختج عم يبرفائيا ولصفيا مغ ذروة الجيغ إل
 .(3)"ؼ كتابيا كسا فعل مغ تقجمياحخ  وت  

 ع"ك  يي  د  "، "ي  ع  ي  م  س  ع  ػ"، "ي  م  تْ "ي  األفعاؿ الثبلثة  يواختيار زمغ السزارع، لمتعبيخ بو ف 
خمػد  يإل ي فيو إشارة أخخ  -كسا سبق تػضيحو -السدتسخالتججد  يلكػنو يجؿ عم

 يـػ القيامة، فجوره  يإلفي البذخية   يشبالخسالة اإلسبلمية، وبقاي دعػة ال
لؤلفعاؿ الثبلثة  ية األنبياي، وبحلظ يبقثغ بعجه العمساي الحيغ ىع ور باؽ، يحسمو م  
 .(4)أف تقـػ الداعة ياالستسخار إل يداللتيا عم

ألف أوؿ "الػجػد،  يحدب تختيبيا ف يالحكخ عم يوجاي تختيب ىحه األفعاؿ ف 
فإ ذ ايتبميغ الخسالة تبلوة القخآف، ثع يكػف تعميع معانيو، قاؿ تعال  ف اتَّب اْ  ق خ ْأن اه   : " 

م ْيش ا إ فَّ  آن و  ث عَّ ق خْ   .(5)"ثع العمع تحرل بو التدكية ،(18،19يامة لق)اب ي ان و " ع 

شخؼ العمع وأىسيتو بالشدبة ليحه  يالتدكية فيو إشارة إل يوتقجيع العمع عم  
لسا كاف ضاىخ دعػتو عميو " ألنواألمة، كسا أف تقجيسو يتشاسب ما السقاـ، 
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 يتعميع ما ذكخ أحػج مشيع إل ياألمة السدمسة، كانػا إل يلدبلـ: أف البعث فا
، (2)سػرة الجسعة ي، بخبلؼ تقجيسيا ف(1)"التدكية، فإف أصميا مػجػد باإلسبلـ

 يالسقاـ تقجيع التدكية، الت ياألمييغ عامة، اقتز يألنو سبحانو لسا ذكخ بعثو ف
 يمغ العمع، وأما تقجيسيا ف رأسيا البخاية مغ الذخؾ األكبخ، ليقبمػا ما جايىع

 يما ذكخ البعث لمسؤمشيغ، فبلقتزاي الحاؿ بالسعاتبة عم (3)سػرة آؿ عسخاف
 يى يالت الجنيا، يعم كاف سبب اليديسة، لكػنو إقباال يالغشائع، الح ياإلقباؿ عم
  .(4)أـ األدناس

ك  وجسمة    :ي، لسا يمالصمبأبمغ تحييل ليحا  يع ""إ نَّظ  أ ْنت  اْلع د يد  اْلح 

عسق إيسانيسا  يلئلشارة إل القرخ بصخيقيغ( -تأكيجىا بأكثخ مغ مؤكج )إف -أٔال
 بياتيغ الرفتيغ. يباتراؼ ربيسا سبحانو وتعال

ك يع "  يصفت ييمج -ثاَيا  عشجىسا أنو ال حجود يبدنة فعيل، لئلشارة إل"اْلع د يد  اْلح 
 بيسا. تعالى الترافو

 ياختيار ىاتيغ الرفتيغ دوف غيخىسا مغ أوصاؼ هللا عد وجل، لو أثخه ف -ثانثا
 ي أيا كاف، ويال يعجده ش يمعشاه: الغالب الح ""اْلع د يدإجابة الجعاي، ألف 

ك يع " أحكع، إذا أتقغ الرشا بأف " مفعل، مغ ي: السحكع، فيػ فعيل بسعشيبسعش "اْلح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 244/ 1( نطع الجرر1)

ي  ػيغ   ف ػي ب ع ػث   الَّػح ي ( فػي قػلػو تعػالي "ى ػػ  2)    ػػاًل  اأْل م   س  عْ  ر  ػْشي  م ػيْ  م   ْتم ػػ ع  عْ ي  عْ  آي ات ػو   ي  ي ػد ك  يي   و 
ع   ي ع م  س ي  ْكس ة   اْلك ت اب   و  ؿ   ل ف ي ق ْبل   ك ان ػا م غ و إ ف و اْلح  بل  " )الجسعة: ض   (.2مُّب يغ 

ػجْ 3)    م ػي ّللا    م ػغَّ  ( فػي قػلػو تعػالي: " ل ق  ش يغ   ع  عْ  ب ع ػث   إ ذْ  اْلس ػؤم  ػػالً  ف ػيي  س  ػغْ  ر  ْتم ػػ م   ْع ي  ػي   أ نف د 
عْ  م ػْيي  عْ  آي ات ػو   ع  ي ػد ك  يي  ػع   و  ي ع م  س ي  ػة   و  ْكس  ػبلؿ   ل ف ػي ق ْبػل   م ػغ ك ػان ػاْ  و إ ف اْلك ت ػاب  و اْلح  " )آؿ  ض  ب ػيغ  مُّ
 (. 164عسخاف 

 . 244/ 1( نطع الجرر 4)
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نرابيا الرحيح،  ييزا األمػر ف ي: أف هللا تعالالسقرػد، و (1)"حاشو مغ الخمل
لعمسو بسا يرمح خمقو وما يفدجىع، ومغ كانت العدة مغ صفاتو فيػ حقيق 
 يبإجابة دعائيسا، ومغ كانت الحكسة صفة لو فيػ عالع بأف صبلح ذريتيسا ف

الحيغ ىع  -إلييا، وال يخفى ما يػجبو ذلظ عمى أىل مكة إرساؿ سيجنا دمحم 
، باتباع الشبي الحي تقجيخهو  ىحا األمخ معخفةمغ  -امتجاد ذرية إبخاىيع واسساعيل
 ىػ دعػة إبخاىيع عميو الدبلـ.

 :أخهص مما سبق إىلٔ
العسل  غتشاـأف حخص الخميل وولجه اسساعيل عمى ذريتيسا دفعيسا إلى ا 

هللا تعالى بسا سبق بياف أسخاره، وأف  قػماف بو في التزخع إلىالرالح الحي ي
تسييجىسا لؤلدعية بأسمػب الشجاي السذعخ بالتػسل واالستعصاؼ، ثع التعبيخ 
بأسمػب األمخ السقرػد مشو التزخع والخجاي، ما تحييل كل دعاي بأسمػب القرخ 

تزافخت وتعانقت في السقخر قجرة هللا تعالى عمى تحقيق ما يصمبانو، كميا أساليب 
 بياف ما يقرجاف إليو، ما الذعػر بأمميسا في تحقيقو.

***** 

وبعج ىحا الجعاي الكاشف عغ مج  حب إبخاىيع عميو الدبلـ لحريتو، ومج   
حخصو عمييا وانذغالو بيا، ميسا تباعجت عشو أجياليا يأتي التححيخ القخآني 

ىػ دعػتو، في قػلو تعالى الذجيج مغ الخغبة عغ ممتو، ومعاداة الشبي الحي 
و  " ف و  ن ْفد  يع  إ الَّ م ْغ س  م ْغ ي ْخغ ب  ع ْغ م مَّة  إ ْبخ اى   .(131...")البقخة و 

لكػنو ييد الشفذ، ويػقع العقل ويحخكو إلى وجيي بو في صػرة االستفياـ؛  
إدراؾ مقاصج الكبلـ وفيع مخاميو، حيث إنو في أصل الػضا يتصمب جػابا يحتاج 

فكيخ، ليقا الجػاب في مػقعو، وىحا مغ شأنو أف يجفا السخاشب إلى تػجيو إلى ت
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كل اىتسامو إلى ما ي مقى إليو، حتى يتسكغ مغ فيسو، ثع اإلجابة عميو، يقػؿ 
اإلماـ "واعمع أنا وإف كشا نفدخ االستفياـ في مثل ىحا باإلنكار، فإف الحي ىػ 

 .(1)فدو... ويعي بالجػاب"محس السعشى أنو لتشبيو الداما، حتى يخجا إلى ن

في العقبلي مغ يخغب  عغ أف يكػف  (2)إنكار واستبعاد"بجانب ما يفيجه ىشا مغ  
، إذ ليذ مغ السشصقي، (3)"، التي ىي الحقُّ الرخيح  والجيغ الرحيح  ممة إبخاىيع

 االنذغاؿىحا وال مسا يدػغو العقل، بعج بياف ىحا الحخص الذجيج، وإيزاح 
األب الحاني، واإلماـ أف يخغب أحج مغ أفخاد ىحه الحرية عغ ممة ذلظ  الكبيخ
، ولعل ىحا مغ أسخار تعبيخ الحكخ الحكيع اعي، بسعاداة الخسػؿ الحي ىػ دعػتوالخ 

و  بقػلو " ف و  ن ْفد  ف يو : كثيخ إ الَّ م ْغ س  و : خف ة في البجف، ومشو قيل: زماـ س  ف  "، و"الدَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .119( دالئل اإلعجاز1)
( داللة االستفياـ عمى اإلنكار واالسػتبعاد أو غيخىسػا مػغ السعػاني قزػية ببلغيػة عػخض ليػا 2)

كثيخ مغ الببلغييغ قجيسا وحجيثا، وىع بيغ قائل: بأف السعاني غيػخ الحقيقيػة السدػتفادة مػغ 
السػػػتفياـ وغيػػػخه مػػػغ أسػػػاليب اإلنذػػػاي الصمبػػػي معػػػاف مجازيػػػة )يشطػػػخ: عػػػخوس األفػػػخاح ا
(، وقائػػػل بأنيػػػا مػػػغ بػػػاب 235/، وحاشػػػية الدػػػيج عمػػػى السصػػػػؿ 235/، والسصػػػػؿ2/291

(، وقائل بأف ىحه السعاني مػغ مدػتتبعات التخاكيػب 2/292الكشاية )يشطخ: حاشية الجسػقي 
شا برجد السفاضمة بيغ ىحه السػحاىب، حيػث قػاـ (، ولدت ى2/316)يشطخ: عخوس األفخاح 

بحلظ شيخ الببلغييغ السحػجثيغ العبلمػة الػجكتػر دمحم أبػػ مػسػى، وتابعػو فػي ذلػظ الػجكتػر/ 
محسػػػد تػفيػػق سػػعج، والػػجكتػر/ محسػػػد مػسػػى حسػػجاف، وأرانػػي مقتشعػػا بػجيػػو نطػػخىع فػػي 

القخآنية فػي تفدػيخ الكذػاؼ القػؿ بأف ىحه السعاني مغ مدتتبعات التخاكيب )يشطخ: الببلغة 
، االسػػتفياـ القخآنػػي دقػػائق ورقػػائق د. 216 -، دالالت التخاكيػػب365 -الصبعػػة الثانيػػة  -

/ ومػػا بعػػجىا، أسػػاليب اإلنذػػاي الصمبػػي وشػػخؽ إفادتيػػا غيػػخ معانييػػا 7محسػػػد تػفيػػق سػػعج 
 (.12الحقيقية د. محسػد مػسى حسجاف مجمة كمية المغة العخبية بالسشػفية العجد 

 .1/217( إرشاد العقل الدميع 3)
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ف يو : رديي الش دج، واستعسل في خف ة الش فذ لشقراف  االضصخاب، وثػب س 
 .(1)العقل"

ىحا إذا كاف الغخض مغ االستفياـ اإلنكار واالستبعاد، أما إذا كاف الغخض مشو  
سفو، أفاد ذلظ  والشفي، بسعشى: ال يخغب عغ ممة إبخاىيع إال مغ كاف في عقم

عقيجة رافزة،  افالبي يػاجو الحي يدتعسل عشجماالقرخ بصخيق الشفي واالستثشاي، 
ومخاشبا مشكخا أشج اإلنكار، يقػؿ اإلماـ عبجالقاىخ "وأما الخبخ بالشفي واالستثشاي 

 .(2)... فيكػف لؤلمخ يشكخه السخاشب ويذظ فيو"

إلى مذخكي مكة بيغ االستفياـ  رسالتووبحلظ يجسا الشطع الحكيع إليراؿ  
نفي  -أٔهلًا ج السعشى بصخيقيغ:يتأكليشبو إلى  بسسيداتو؛ والقرخ ،بخرائرو

لسغ  إثبات ذلظ -ٔاآلخس ،وصاياهرغبة أي أحج مغ العقبلي عغ ممة إبخاىيع وعغ 
مغ مذخكي   لخسػؿ هللاوبحا يتبيغ سفاىة السعانجيغ سفو نفدو وفقج عقمو، 

 ع واالستساع ليع.رخؼ الشاس عغ اإلقباؿ عمييي  مكة، و 

ثع يعػد الشطع الحكيع إلى بياف مشاقب إبخاىيع التي كانت سببا في اصصفاي هللا  
إ ْذ ق اؿ  ل و  تعالى لو، إعبلما بيا، ودعػة إلى التأسي بو فييا، ففي قػلو تعالى "

" يغ  ب   اْلع ال س  بُّو  أ ْسم ْع ق اؿ  أ ْسم ْست  ل خ  مذخكي مكة ( دعػة مػجية إلى 131)البقخة ر 
تتزسغ االقتجاي بأبييع إبخاىيع في سخعة االستجابة لجاعي اإلسبلـ، وفي قػلو 

يغ  ف بل  تعالى " ي ْعق ػب  ي ا ب ش يَّ إ فَّ ّللاَّ  اْصص ف ى ل ك ع  الج   يع  ب ش يو  و  ا إ ْبخ اى  ى ب ي  صَّ و  و 
العسل بػصيتو التي يشرح فييا  ( دعػة إلى132")البقخة ت س ػت غَّ إ الَّ و أ ْنت ْع م ْدم س ػف  

خ  بشيو وذريتو بالتسدظ باإلسبلـ والسػت عميو، وفي قػلو " اي  إ ْذ ح ز  ج  ي  ْشت ْع ش  ـْ ك  أ 
ظ  و إ ل و  آب ائ ظ   ْغ ب ْعج ي ق ال ػا ن ْعب ج  إ ل ي  وف  م  ي ْعق ػب  اْلس ْػت  إ ْذ ق اؿ  ل ب ش يو  م ا ت ْعب ج 
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ي يع  و إ ْسس اع  ن ْحغ  ل و  م ْدم س ػف  إ ْبخ اى  ًجا و  اؽ  إ ل ًيا و اح  ( إعبلـ 133.)البقخة ل  و إ ْسح 
، ودعػة لبلقتجاي بيع في ػصيتولي مكة الحيغ ىع خيخ مغ مذخك بامتثاؿ أبشائو

امتثاؿ وصية أبييع إبخاىيع وتشفيحىا، مسا يعشي اإليساف بالشبي الدائخ عمى ممتو، 
 والحي يعج استجابًة لجعػتو. 

***** 

  املٕضغ انثاَي:
ل ك ْغ   م ى و  ْغ ق اؿ  ب  ل ْع ت ْؤم  ْػت ى ق اؿ  أ و  ْيف  ت ْحي ي اْلس  ب   أ ر ن ي ك  يع  ر  "و إ ْذ ق اؿ  إ ْبخ اى 

غَّ  ْشي  ل  م  ب  ل   ج  م ى ك  ْخى غَّ إ ل ْيظ  ث عَّ اْجع ْل ع  ْح أ ْرب ع ًة م غ  الصَّْيخ  ف ر   ل ي ْصس ئ غَّ ق ْمب ي ق اؿ  ف خ 
ك يع " ْعًيا و اْعم ْع أ فَّ ّللاَّ  ع د يد  ح  غَّ ي ْأت يش ظ  س  ْدًيا ث عَّ اْدع ي   .(261)البقخة ج 

برفة يأتي دعاي الخميل ىحا في سياؽ حجيث سػرة البقخة عغ قجرة هللا تعالى  
ا مغ آية الكخسي، ، بجيً برفة خاصة إحياي السػتى وبعثيععامة، وقجرتو عمى 
دعى ومخورا بحادث الشسخوذ الحي اس صفاتو تبارؾ اسسو، التي تتحجث عغ بع

أ ل ْع " قجرتو عمى إحياي السػتى، فأخداه هللا عدوجل، وفزحو عمى رؤوس األشياد
ب  ي  الَّح ي  يع  ر  ب  و  أ ْف آت اه  ّللاَّ  اْلس ْمظ  إ ْذ ق اؿ  إ ْبخ اى  يع  ف ي ر  اجَّ إ ْبخ اى  ت خ  إ ل ى الَّح ي ح 

ؽ  ي ْحي ي و   ْسذ  م غ  اْلس ْذخ  يع  ف إ فَّ ّللاَّ  ي ْأت ي ب الذَّ ي س يت  ق اؿ  أ ن ا أ ْحي ي و أ م يت  ق اؿ  إ ْبخ اى 
" يغ  ْػـ  الطَّال س  ي اْلق  ّللاَّ  ال  ي ْيج  خ  و  ف  ت  الَّح ي ك  ا م غ  اْلس ْغخ ب  ف ب ي   (،258)البقخة ف ْأت  ب ي 

ة وىي خاوية عمى عخوشيا، فتدايؿ عغ حادث الحي مخ عمى قخيتعخيجا عمى و 
 تعالى ذلظ في نفدو وفي حساره فأراه هللا ؟كيفية إحياي هللا تعالى ليا بعج مػتيا

ه  ّللاَّ  ب ْعج  " ا ق اؿ  أ نَّى ي ْحي ي ى ح  ي  وش  م ى ع خ  او ي ة  ع  م ى ق ْخي ة  و ى ي  خ  ي م خَّ ع  الَّح  أ ْو ك 
ا ف أ م ات و  ّللاَّ  م   ـ  ق اؿ  م ْػت ي  ْػ ْع ل ب ْثت  ق اؿ  ل ب ْثت  ي ْػًما أ ْو ب ْعس  ي  ـ  ث عَّ ب ع ث و  ق اؿ  ك  ا ائ ة  ع 

س ار ؾ   شَّْو و اْنط ْخ إ ل ى ح  خ اب ظ  ل ْع ي ت د  ش  ـ  ف اْنط ْخ إ ل ى ش ع ام ظ  و  ا ائ ة  ع  ْل ل ب ْثت  م  ب 
ل ش ْجع م ظ  آي ًة ل مشَّاس  و اْنط ْخ إ ل ى اْلع   ػى ا ل ْحًسا ف م سَّا ت ب يَّغ  ل و  و  د ى ا ث عَّ ن ْكد  ْيف  ن ْشذ  ـ  ك  ط ا

 " يخ  ْيي  ق ج  ل   ش  م ى ك   .(259)البقخة ق اؿ  أ ْعم ع  أ فَّ ّللاَّ  ع 
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 وومغ ثع فإف مذيج إبخاىيع عميو الدبلـ وىػ يتزخع إلى هللا تعالى، شالبا مش 
ى يأتي معصػفا عمى السذيجيغ لسػتاأف يصمعو عمى كيفية إحيائو عدوجل 
قجرة السػلى سبحانو وتعالى عمى ىحا  الدابقيغ، لتتأكج مغ خبلؿ السذاىج الثبلثة

ف، ويدداد الحيغ بحلظ الكافخو ليػقغ   ئا السمسػسة،األمخ، باألدلة الحية، والػقا
 آمشػا إيسانا.

ل ْع ت خ  إ ل ى "أ  ف الشطع الحكيع بجأ السذيج األوؿ مشيا بأسمػب االستفياـ أويمحع  
ب  و   يع  ف ي ر  اجَّ إ ْبخ اى  ، ولسا يفيجه ىشا مغ سبق بيانيا لسا لو مغ خرائز "الَّح ي ح 
في  الخميلبسا يعخفو عسا حجث لحلظ الحي حاج  (1)حسل السخاشب عمى اإلقخار

ي س يت  " ربو، وادعى قجرتو عمى شيي مقرػر عمى هللا ب  ي  الَّح ي ي ْحي ي و  قرخ ، "ر 
الجسمة  في نطع"، ويمحع ق اؿ  أ ن ا أ ْحي ي و أ م يت  " ال يذاركو فيو أحج، حيثإفخاد 

 :أمخاف االستفيامية

خبخ ذلظ أف  لسا فيو مغ بياف، "أ ل ْع ت خ  " عغ العمع بفعل الخؤية التعبيخ -أٔهلًا
بحيث ال يكاد يخفى عمى  ،واالنتذار لخوايةامغ ناؿ قجرا كبيخا ومريخه  الذخز

 .أحج مغ السخاشبيغ

السقرػد بو مشكخو البعث، ما أف  -تػجيو الخصاب إلى رسػؿ هللا  -اآلخس
ما يحسمو مغ سية أىو  ،بأىسية الخبخ لسا فيو مغ اإلشعار  -خسػؿ الالكافخوف ب

 عمى السخاشبيغ السقرػديغ أف يعػىا ويفيسػىا. ػجبت ،دالالت

ـ مذيج"  ما في الدماف عمى  مذيجالسار عمى  وقج  إبخاىيع، وإف كاف إبخاىيع مقج 
مغ اإلحياي بعج السػت، وإف كاف تعجب اعتبار فأشبو اإلنكار،  ب  ج  ع  السار، ألنو ت  

قرة الشسخوذ ... وأما إف كاف السار كافخا وإف لع يكغ إنكارا فكاف أقخب إلى 
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فطيخت السشاسبة أقػ  ضيػر، وأما قرة إبخاىيع فيي سؤاؿ لكيفية إراية اإلحياي، 
 .(1)ليذاىج عيانا ما كاف يعمسو بالقمب، وأخبخ بو نسخوذ"

ث عمى األمج ويقػؿ البقاعي: "لقج استػلى التختيب والتعبيخ في ىحه اآليات الثبل 
األقرى مغ الحدغ، فإنيا بجئت بسغ أراد أف يخفي ما أوضحتو البخاىيغ مغ أمخ 

 "إ ل ى"اإللو في اإلحياي، بأف ادعى لشفدو السذاركة بإحياي مجازي تمبيدا، بمفع 
الجاؿ عمى بعجه ولعشو وشخده، ثع بسغ استبعج إحياي القخية، فأراه هللا سبحانو 

لحقيقي، آية لو وتتسيسا لمخد عمى ذلظ، ما اإلقباؿ عميو وتعالى كيفية اإلحياي ا
 ،بالسخاشبة ولحة السبلشفة، ثع بسغ سأؿ إكخاـ هللا تعالى لو بأف يخيو كيف يحيي

 فيثبت... 

والشجب إلى االرتقاي عغ درجة الثاني إلى مقاـ  ،غ حاؿ األوؿ: التححيخ مالسخادو  
 "ذْ إ  و  "لحلظ عبخ في قرتو بقػلو و ... يساف الحي حقيقتو الرجؽ في اإل ،الثالث

 .(2)ولع يدقيا مداؽ التعصيب كاألوؿ"

***** 

فالػاو إذف لعصف ىحا السذيج عمى السذيجيغ الدابقيغ، ما اختبلؼ حاؿ  
أصحابيع في درجة اإليساف بقجرة السػلى سبحانو وتعالى عمى اإلحياي بعج 

ذ الغخض الخئيذ مغ سخد السذاىج الثبلثة ىػ أف اإلماتة، وال غخابة في ذلظ؛ إ
 يػقغ بحلظ الكافخوف، ويدداد الحيغ آمشػا إيسانا، كسا سبق بيانو.

تعػد بشا إلى زمغ ىحا االبتياؿ، لشعايذو ونترػره، فيشدؿ في نفػسشا  "إذ"و 
السخاشبيغ لو في الغخض الخئيذ مغ ذكخه، باستحزار  ويتحقق ،البلئقة ةسشدلال

بو الشبى  خػشب، ""ضخؼ مشرػب بفعل مقجر لو بأفئجتيع، فيي ووعييععقػليع، 
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 ،ْيف  تزخع إبخاىيع بقػلو : اذكخ وقت لبلىتساـ بالخبخ، والسعشى ب   أ ر ن ي ك  "ر 
 . ت ْحي ي اْلس ْػت ى"

ب    وابتجأ الخميل ابتيالو بقػلو  ؛ جخيا سححوؼ تخفيفاال ،ه" السزاؼ إلى ضسيخ "ر 
 ليياإ يحتاج معاف  عمى عادتو في نجاي ربو ومػاله بيحا االسع، لسا يحسمو مغ 

بو يعبخ بشجائو ربو بيحا االسع  ، وكأنياالشسئشاف وزيادة اإليساف يشذج  مغ  بذجة  
 الكخيع عسا يمي:

ما بياف شجة حاجتو إلى السصما،  والبػح بسا يعتمج في نفدو إلى رب -أوال 
 .بتوإجا

عغ شمبو رؤية كيفية إحياي )الحي يتعيجه بالتخبية( إلى ربواالعتحار  -ثانيا
مغ التأدب السعيػد  يق، وىحاالسػتى، لسا قج يػحي بو مغ االرتياب وعجـ الترج

 عشو في دعائو وتزخعو.
"يقػؿ أبػ حياف "وفي افتتاح الدؤاؿ بقػلو   ب   حدغ استمصاؼ واستعصاؼ  "ر 

"، ألف الخب ىػ الشاضخ في لمدؤاؿ، وليشاسب قػ  ي س يت  ب  ي  الَّح ي ي ْحي ي و  لو لشسخوذ "ر 
 .(1)حالو، والسرمح ألمخه"

ج بو الخجاي والتػسل إلى ربو سبحانو وتعالى، ر  " فعل أمخ ق  أ ر ن يوقػلو " 
ىحه  وتعجيتو إلى ياي الستكمع فيو إشعار بحاجة الجاعي الذخرية إلى حرػؿ

اإلعبلـ إلساح إلى رغبتو في أف تكػف فعل دوف  بفعل الخؤيةالخؤية، وفي التعبيخ 
مغ إليسانو بقجرة ربو سبحانو وتعالى عمى تحقيقيا، وليشتقل الخؤية بالبرخ، 

 .الشفػس بالسحدػس آنذ ، ذلظ أفالحديالجليل العقمي إلى الجليل 
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ْػت ى" وجسمة  ال  "ف  يْ "ك  سفعػؿ الثاني، وعبخ فييا بػ في مػقا ال "ك ْيف  ت ْحي ي اْلس 
لبلستفياـ، ولكغ لمخغبة في الػقػؼ عمى الحالة أو الصخيقة التي يتع بيا ىحا 

تتصما عمى حقيقتو وكيفيتو،  ااألمخ السعجد، الحي تذاىج العقػؿ آثاره، ولكشيا لس
دة، والرػر  فػ"في معايشة... اجتساع األجداي الستبلشية، واألعزاي الستبج 
السزسحمة، استعطاـ باىخ قجرتو تعالى، والدؤاؿ عغ الكيفية يقتزي تيقغ ما 
سأؿ عشو، وىػ اإلحياي، وتقخره، واإليساف بو، وأنو مسا انصػ  الزسيخ عمى 

 .(1)اعتقاده"

ْػت ى"" و لفع  الدكػف مج  يرػر بجخسو السذتسل عمى حخؼ السج في آخخه  اْلس 
 -بجخسو يبخز" ت ْحي يوالفعل "السيت،  صار إليو حاؿبلـ واليسػد الحي واالستد

ما  -والياي السكدػرة السكخرة السذتسل عمى التاي السزسػمة، والحاي الداكشة،
مغ تحخيظ ذلظ الداكغ وبعثو، حتى تعػد إليو الخوح عسميو اإلحياي  تذتسل عميو

تاي والكدخة في الياي مغ أف فيخجا حيا متحخكا، بجانب ما تػحي بو الزسة في ال
معخفتيا  شمب الشفػس البذخية إلى جفاىحه العسمية فييا مغ الخفاي واألسخار ما ي

 واالشبلع عمييا.

 :تالصاخلٔ
السذتسل عمى نجاي الخب، وفعل األمخ الستعجي إلى  - الجعاي بشطسوىحا أف  

عغ  ف  كاش - بلعو عمى الكيفيةشْ إلضسيخ الجاعي، والسقرػد مشو التػسل 
تذػؼ ال يتعمق بػجػد  وىػ ... التذػؼ إلى مبلبدة سخ الرشعة اإلليية"

إنسا ىػ   ،اإليساف وثباتو وكسالو واستقخاره، وليذ شمبا لمبخىاف أو تقػية لئليساف
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إنو أمخ الذػؽ الخوحي، إلى مبلبدة الدخ اإلليي، في  ،أمخ آخخ، لو محاؽ آخخ
 .(1)"أثشاي وقػعو العسمي

***** 

ْغ""قػلو تعالى الغخض مغ االستفياـ في لمعمساي في و   ل ْع ت ْؤم  عمى  عجة أقػاؿ أ و 
 الشحػ التالي:

 فإف قمت:"قرج بو التعميع واإلرشاد، حيث يقػؿ: يخ  الدمخذخي أنو استفياـ  -
: ليجيب بسا وقج عمع أنو أثبت الشاس إيسانا، قمت، "أ و  ل ْع ت ْؤم غْ " كيف قاؿ لو
 .(2)غ"لسا فيو مغ الفائجة الجميمة لمدامعي ؛أجاب بو

الجسمة السشفية، ولحلظ كاف بتقخيخ الويخ  أبػ حياف أنو استفياـ قرج بو  -
م ى"جػابو عشو بػ  مخاد بو  ،خ مجازي ، وتابعو ابغ عاشػر، وأضاؼ أنو "تقخي(3)"ب 

 .(4)لفت عقمو إلى دفا ىػاجذ الذظ"
مغ هللا تعالى  والحي يطيخ لي أف االستفياـ ىشا قرج بو اإليشاس والسبلشفة -

ْجؾ  ي ت يًسا أ ل ْع ي ج  "  لخسػلشا، كسا في قػلو تعالى لخميمو عميو الربلة والدبلـ
ج   .ف آو    االِّ ف ي  ؾ  ض  ج  ج  و  ؾ  ع ائ بًل ف أ ْغش ى .و  ج  ج  و  بجانب ما  ،(8 -6)الزحى "و 

وال  الخاسخ في قمبو؛ ليجـو عميو يساففيو مغ لفت نطخه وتشبييو إلى حقيقة اإل
شو ما يشافي ثبات يتدعدع عشو، ذلظ أف إبخاىيع األواه الحميع ال يتػقا أف يرجر م

يساف ورسػخو، وقج سبق بياف أف سؤالو عغ الكيفية يقتزي تيقغ ما سأؿ اإل
 عشو.
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ل ك ْغ ل ي ْصس ئ غَّ ق ْمب ي" "ومغ ثع كاف جػابو   م ى و  قاشعا بخسػخ إيسانو بقجرة ربو جل ب 
م ىوعبل عمى إحياي السػتى، وتعبيخه بالحخؼ  " السػضػع لئلجابة عغ االستفياـ "ب 

لسا يفيجه لسج فيو نػع مغ التشاغع بيغ السعشى والمفع، السشفي، والسختـػ بألف ا
 بقجرتو عمى ذلظ األمخ مج  ال حجود لو. إيسانوو  ،ثقتو في ربو بمػغ مغ

أف اليجؼ مغ  مغ، ليقخر ما جاي بعجه، " السفيج لبلستجراؾ"ل ك غْ وجاي بالحخؼ  
ي ْصس ئ غَّ "ل   شمبو ودعائو أف يحرل لقمبو مديج مغ االشسئشاف، "والبلـ في قػلو

، والتقجيخ: ولكغ سألت مذاىجة الكيفية إلحياي ""ل ك غْ ، متعمقة بسححوؼ بعج ق ْمب ي"
السػتى ليصسئغ قمبي، فيقتزي تقجيخ ىحا السححوؼ تقجيخ مححوؼ آخخ قبل 

" حتى يرح االستجراؾ، فالتقجيخ: قاؿ: بمى أي آمشت، وما سألت عغ غيخ "ل ك غْ 
 .(1)ي"إيساف، ولكغ سألت ليصسئغ قمب

،  ،واالشسئشاف في األصل معشاه: الدكػف   كػف  يش ة : الدُّ ْأن  يقػؿ ابغ مشطػر: "الصُّس 
ئشاًنا غ" واْشس أ فَّ الخجل اْشس  ك  ْأنيشة أ ي س  وش س 

 -، والسقرػد بو في كبلـ الخميل(2)
مغ خبلؿ االنتقاؿ مغ العمع الشطخي إلى العمع  الثبات واليقيغ، -عميو الدبلـ

السذاىج السحدػس، ومغ ثع تشكذف لو حقيقة ىحا األمخ انكذافا ال يحتاج معو 
بو عغ العقػؿ واألفياـ، لسا سبق بيانو مغ إلى معاودة الدؤاؿ، كسا تشجفا بو الذُّ 

 ج والسحدػس آنذ.اىذأف الشفػس والعقػؿ بالس  

الحاصل مغ  الثباتئشاف استعارة ترخيحية، شبو فييا والتعبيخ عغ ذلظ باالشس 
، بجاما الخاحة واليجوي، ثع استعيخ الثاني مذاىجة كيفية إحياي السػتى بالدكػف 

التي تبخز حالة القمب قبل حرػؿ لؤلوؿ عمى سبيل االستعارة الترخيحية التبعية، 
"وذلظ أف  :يقػؿ ابغ عاشػرتمظ السذاىجة، وتػضح مج  احتياجو إلى حرػليا، 
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حقيقة يصسئغ: يدكغ، ومرجره االشسئشاف، واسع السرجر الصسأنيشة، فيػ حقيقة 
في سكػف األجداـ، وإشبلقو عمى استقخار العمع في الشفذ وانتفاي معالجة 
االستجالؿ أصمو مجاز بتذبيو التخدد وعبلج االستجالؿ باالضصخاب والحخكة، 

واشسئغ  ،ويقاؿ اشسئغ بال  وشاع ذلظ السجاز حتى صار مداويا لمحقيقة، 
 .(1)و"قمب  

ويسكغ أف يكػف التعبيخ مغ باب السجاز السخسل، الحي عبخ فيو بالسدبب  
(، وبو يبخز أثخ االشبلع والسذاىجة في إحجاث الثبات)االشسئشاف( عغ الدبب )

ىحا األمخ ارة سؤاؿ في نطخ، أو إث إعادةراحة القمب وسكػنو، بحيث ال يحتاج إلى 
 مخة ثانية.

"وأسشج االشسئشاف إلى الػ   إذ  ما أف األصل أف يكػف لمعقل أو لمفكخ، "ق ْمب 
لسا لمقمب مغ سيصخة عمى البجف، وتحكع في  السػضػع ىشا فكخي بالجرجة األولى؛

م ح   "...أ ال  و إ فَّ  جسيا أعزائو، لقػؿ الشبي  ْت ص  م ح  ج  م ْزغ ًة إ ذ ا ص  د  ف ي اْلج 
" ْمب  مُّو ، أ ال  و ى ي  اْلق  ج  ك  د  ج  اْلج  ْت ف د  ج  مُّو ، و إ ذ ا ف د  ج  ك  د  اْلج 
(2). 

***** 

ىػ القمب ال غيخ،  أف اشسئشاف -بحقيقة أمخه العالع  -خبول ذكخ الخميلولسا  
ما يحقق إلى  -عمى الفػر -أرشجه سبحانو وتعالىالغخض مغ دعائو وتزخعو، 

ْح" لو ذلظ، إذ الفاي في قػلو جل وعبل " إسخاع عمى  -الدببيةبجانب  -تجؿ ف خ 
ا اىتسامً ا لو، و السػلى سبحانو وتعالى في تحقيق شمبو وإجابة تزخعو، تكخيسً 

حْ يقػؿ البقاعي  ،بذأنو ل    "ق اؿ  ف خ  م ى ك  ْخى غَّ إ ل ْيظ  ث عَّ اْجع ْل ع  أ ْرب ع ًة م غ  الصَّْيخ  ف ر 
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ك يع   ْعًيا و اْعم ْع أ فَّ ّللاَّ  ع د يد  ح  غَّ ي ْأت يش ظ  س  ْدًيا ث عَّ اْدع ي  غَّ ج  ْشي  ل  م  ب  بالفاي تحقيًقا  "ج 
تحقق مغ إيسانو، وإبجاي الستحقاقو اليقيغ والصسأنيشة لسقالو، وترجيًقا فيسا 

، فخأ  ىحا الدخ العجيب و، وىكحا استجاب هللا تعالى دعاي خميم(1)بتقخر إيسانو"
يذاىج بعيشيو ىحا األمخ عشجما  يشذجهيقا بيغ يجيو، ليحجث االشسئشاف الحي 

 العجيب.

 -، التي آخخىا مذيج دعاي الخميلؿ السذاىج الثبلثةمغ خبل  -تْ وبعج أف تأكج 
م ث ل  انتقل الشطع الحكيع إلى مػضػع آخخ " ،هللا تعالى عمى إحياي السػتى قجرة  

م ة   ْشب  ل   س  ش اب ل  ف ي ك  ْبا  س  بَّة  أ ْنب ت ْت س  س ث ل  ح  ب يل  ّللاَّ  ك  ْع ف ي س  ػف  أ ْمػ ال ي  يغ  ي ْشف ق  الَّح 
ائ ة  ح   م يع "م  ا  ع  ّللاَّ  و اس  اي  و  ف  ل س ْغ ي ذ  اع  ّللاَّ  ي ز  اركا ىحه (، ت261)البقخة بَّة  و 

نفذ الستمقي، فيححر مغ أف يكػف عسميا في  تعسل  األحجاث، وتمظ الػقائا 
، في اإليساف واالشسئشاف ل عمى االرتقاي إلى مقاـ إبخاىيعكالشسخوذ، ويعس

 والترجيق.

***** 
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 اَياملطهب انث
 دػاء اخلهيم يف سٕزة "إبساْيى"

ب     . ر  ـ  ب ش يَّ أ ْف ن ْعب ج  اأْل ْصش ا ًشا و اْجش ْبش ي و  م ج  آم  ب   اْجع ْل ى ح ا اْلب  يع  ر  "و إ ْذ ق اؿ  إ ْبخ اى 
نَّ  ان ي ف إ  م ْغ ع ر  ش  ي و  ث يًخا م غ  الشَّاس  ف س ْغ ت ب ع ش ي ف إ نَّو  م  غَّ أ ْضم ْمغ  ك  ظ  غ ف ػر  إ نَّي 

بَّش ا ل ي ق يس   ـ  ر  خَّ ْيت ظ  اْلس ح  ْشج  ب  ْرع  ع  ْيخ  ذ ي ز  يَّت ي ب ػ اد  غ  ْغ ذ ر   ْشت  م  بَّش ا إ ن  ي أ ْسك  يع . ر  ح  ػا ر 
ْع ي ْذك   ْع م غ  الثَّس خ ات  ل ع مَّي  ْع و اْرز ْقي  ًة م غ  الشَّاس  ت ْيػ ي إ ل ْيي  ة  ف اْجع ْل أ ْفئ ج  بل  . الرَّ وف  خ 

ْيي  ف ي اأْل ْرض  و ال  ف ي  م ى ّللاَّ  م ْغ ش  م ا ي ْخف ى ع  م ا ن ْعم غ  و  بَّش ا إ نَّظ  ت ْعم ع  م ا ن ْخف ي و  ر 
يا   س  ب  ي ل د  اؽ  إ فَّ ر  يل  و إ ْسح  م ى اْلك ب خ  إ ْسس اع  ْسج  َّلل َّ  الَّح ي و ى ب  ل ي ع  . اْلح  س اي  الدَّ

ب    . ر  ع اي  بَّش ا اْغف ْخ ل ي الجُّ . ر  ع اي  ْل د  بَّ ت ق  بَّش ا و  يَّت ي ر  ْغ ذ ر   م  ة  و  بل  اْجع ْمش ي م ق يع  الرَّ
اب   د  ش يغ  ي ْػـ  ي ق ػـ  اْلح  ل ْمس ْؤم  يَّ و  ل ػ ال ج     (. 41-35")إبخاىيع و 

وىػ مػضا يأتي في سياؽ تدجيل القخآف عمى أىل مكة، الحيغ أنعع هللا تعالى  
بدكشى البمج الحخاـ، وأكخميع بجػار بيتو العتيق، ثع ىع يتحػلػف مغ عمييع 

ر ػَّ ر  ي   اإليساف إلى الكفخ، ومغ عبادة الػاحج الجياف إلى عبادة األصشاـ، وفيو
تعالى، السبتيل إلى هللا  لستزخعفي مذيج الخاشا ا -عميو الدبلـ -ىع إبخاىيعأبػ 

 الخاجي مشو:

 يمة الجىخ.أف يجعل البمج الحخاـ آمشا ش -
ش ب و وبشيو عبادة  األصشاـ. -  أف ي ج 
 أف يخشج الشاس  إلى عسارة ىحا البمج واإلقامة فيو. -
أف يجعمو وذريتو مغ مقيسي الربلة، وأف يس غَّ عمييع جسيعا بالسغفخة والفػز  -

  في الجنيا واآلخخة.

نت عمييا تمظ وىحا السذيج يعيج إلى أذىاف السخاشبيغ والقارئيغ الحالة  التي كا 
بيحا الجعاي،  -عميو الدبلـ -البقعة مغ قفخ وججب، قبل أف يجعػ ليا إبخاىيع
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، وأنعع عمييع بسا يخفمػف فيو مغ أمغ وخيخ وكثخة، تعالىالحي استجابو هللا 
ف والكافخ و إلى االعتخاؼ،  وذريتو مغ أبشاي الخميلف ود الجاحجخ  ي  "أف  مشووالغخض 

 ،ف إلى سيخة أبييع لعميع يقتجوف بياوالذاردوالحكخ،  ف إلىوالغافمػإلى الذكخ، 
 .(1)وييتجوف"

ْفًخا" قػلو تعالىعمى  والػاو في أولو لعصفو   ْعس ت  ّللاَّ  ك  ل ػا ن  يغ  ب جَّ  "أ ل ْع ت خ  إ ل ى الَّح 
ذكخ عمى ما بػأىع هللا مغ (، فإنيع كسا بجلػا نعسة هللا كفخا أىسمػا ال28)إبخاىيع 

وبجلػا اقتجايىع بدمفيع الرالح  -عميو الدبلـ -الشعع بإجابة دعػة أبييع إبخاىيع
اقتجاي بأسبلفيع مغ أىل الزبللة، وبجلػا دعاي سمفيع الرالح ليع باإلنعاـ 

 .(2)"عمييع كفًخا بس فيس تمظ الشعع

إلى زمغ ىحا االبتياؿ،  بعامة بحرية إبخاىيعبخاصة، و  تعػد بأىل مكة "إذ"و 
صجر أبييع إبخاىيع مغ  يسؤلويدتذعخوا مغ خبللو ما كاف ليعيذػه ويترػروه، 

وحخص عمييع، ثع ىع يقابمػف حخصو بإنكار، ودعايه ليع بالعدوؼ  ،حب ليع
 عغ ممتو، واإلعخاض عغ اتباع الخسػؿ الدائخ عمى مشيجو.

"قػلو بشجاي ربو في  ايهوابتجأ الخميل دع  ب   لسا في الشجاي مغ معاني الجؤار،  ؛"ر 
وااللتجاي، واإلعخاب عغ عطع الحاجة، وإضيار شجة الزعف بيغ يجي ربو القادر 
عمى تحقيق مصالبو، التي سبق بيانيا، والتي تبجو في نطخه كأنيا معجدات، ال 

 قجرة ألحج عمى تحقييا سػاه.

"وآثخ الشجاي بػ   ب   لسشاسبة ىحا االسع و  ؛خيا عمى عادتو في كل ابتياالتوج "ر 
لبمج الحخاـ، وصبلح اوصبلح ذريتو، سا يجعػ بو مغ أمػر فييا صبلحو، لالجميل 

وصبلح أىمو وساكشيو، وفي ححفو حخؼ الشجاي وإضافة االسع الجميل إلى ضسيخه 
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بو يغمي  ما تعالى مشو، واشبلعو عمىسبحانو و إعخاب عغ شعػره بقخب هللا 
 الذجيجة صجره، وتتػؽ إليو نفدو، وىحا مغ شأنو أف يػجج عشجه نػعا مغ الثقة

    بتحقيق مصالبو، وقزاي حاجاتو.ه، وإسعاده دعايفي إجابة ربو 

مشو  غخضوو  سشج إلى ضسيخ السػلى سبحانو وتعالى،أ   أمخ، فعل "لْ ع  "اجْ وقػلو  
التي ال يعجدىا الشافحة دة إلى مغ بيجه القجرة السصمقة، واإلرا التزخع والتػسل

، أمخا صعبايبجو  آمغخػؼ إلى بمج تحػيل مكة مسا ىي عميو مغ ذلظ أف  شيي،
إلى ضسيخه  السدشج "اْجع ْل" وال يقجر عميو إال هللا جل في عبله، ومغ ثع كاف الفعل

 -(1)الجاؿ عمى الترييخ والتحػيل مغ خبلؿ جخسو ومعشاه -أيزا جل شأنو ناشقا
 بثقة الخميل في قجرتو تعالى عمى جعمو كحلظ.

م ج  بقػلو " "مكة"عغ  وعبخ   والسدبػؽ باسع اإلشارةالسعخ ؼ بأؿ التي لمعيج، " اْلب 
الجاليغ عمى تحجيج السذار إليو تحجيجا دقيقا، وحزػره في الحىغ حزػرا  ى ح ا""

 -مسا يجؿ عمى انذغاؿ إبخاىيع -يانوكسا سبق ب -يغشي عغ اإلشارة إليو باليج
اال يسؤل نفدو، ويديصخ عمى كيانو، إلدراكو أف بيحا السكاف انذغ -عميو الدبلـ

 ذريتو ستعير عمى أرضو، وتغجو فيو وتخوح.

م ًجا"اْجع ْل ىحا "فإف قمت: أ ي فخؽ بيغ قػلو : يقػؿ صاحب الكذاؼ  شً  ب  ، ا"آم 
م ج  وبيغ قػلو  شً  "اْجع ْل ى ح ا اْلب  ؿ أ ف يجعمو مغ جسمة ا"آم  ، قمت: قج سأؿ في األو 

الببلد التي يأمغ أىميا وال يخافػف، وفي الثاني أف يخخجو مغ صفة كاف عمييا 
 (2)ا"كأنو قاؿ: ىػ بمج مخػؼ، فاجعمو آمشً ، مغ الخػؼ إلى ضجىا مغ األمغ

 ا فيو بعج قميل.والحي سيتع بياف م "و اد  "يؤيجه التعبيخ عشو بػ 
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م ج  " وتعخيف  " يجؿ كحلظ عمى أف ىحا الجعاي كاف بعج الجعاي الحي حكتو اْلب 
ا يكغ سػرة البقخة، ذلظ أف التشكيخ في السػضا الدابق يجؿ عمى أف ىحا البمج لس  

ا تكغ متػفخة فيو، أما التعخيف ىشا فيجؿ داللة معخوفا، وأف مقػمات البمج لس  
جا تتػفخ فيو كل السقػمات، يؤيجه الجعاي لو بعج شمب واضحة عمى أنو صار بم

األمغ ىشاؾ بخزؽ أىمو مغ الثسخات، وغيخىا مغ أسباب الحياة التي تجعمو "بمجا" 
أىبل لبلستقخار واإلقامة، أما ىشا فيمحع الجعاي لو بعج شمب األمغ بتجشيبو وبشيو 

س، كسا تػفخت فيو عبادة األصشاـ، مسا يجؿ عمى أف ىحا السكاف صار آىبل بالشا
الشاس عغ عبادة الستكفل  كثيخا مغ رد الخزؽ، التي يرخؼ االنذغاؿ بيامػا

 بحرػليا.

ًشاوقػلو "  إلى رغبتو في  -السبجوي بألف السج والسشتيي بو -" يذيخ بجخسوآم 
أف يرل ىحا البمج في األمغ درجًة ال يرل إليو فييا غيخه مغ البمجاف، ويجؿ بسا 

عمى رغبتو في أف تعع نعسة األمغ كل شيي  -سبق بيانو -يفيو مغ مجاز عقم
في ىحا البمج، سػاي في ذلظ البذخ وغيخ البذخ، ولع يدأؿ لو غيخ األمغ، ألف ما 

 سػاه ال يعج شيئا بجونو، وألنو إذا حرل تحقق كل شيي تبعا لو.

***** 

ب ش يَّ أ فْ قػلو "ب ألبشائو وذريتو إبخاىيع دعاثع   ب   إ نَّي غَّ  و اْجش ْبش ي و  . ر  ـ  ن ْعب ج  اأْل ْصش ا
يع " ح  ان ي ف إ نَّظ  غ ف ػر  ر  م ْغ ع ر  ش  ي و  ث يًخا م غ  الشَّاس  ف س ْغ ت ب ع ش ي ف إ نَّو  م   .أ ْضم ْمغ  ك 

وجاي بو معصػفا عمى دعائو لسكة، ألنيا السكاف الحي سيتخؾ فيو زوجو  
مغ ندمو سيعير فيو، ومغ ثع فإف وولجه، كسا تػضح اآليات، وألف مغ سيأتي 

دعا لدكاف  -عميو الدبلـ -عمى أف إبخاىيع فيو دليلالعبلقة بيشيسا واضحة، و 
لسا  نوأ"ذلظ  : األمغ العقجي،اآلخخ: األمغ السكاني، وأحجىساىحا البمج بأمشيغ، 
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 (1)دعا باألمغ مغ فداد األمػاؿ واألبجاف، أتبعو بالجعاي باألمغ مغ فداد األدياف"
ـ السكاني لػجػده أواًل، أو ألف حرػلو م   ، ويزيف يغ عمى حرػؿ الثانيع  وقج 

 ي وحتى يأو  ،"ال جـخ سأؿ أف يكػف ذلظ بمجا آمشا حتى يدمع ساكشػه ابغ عاشػر
 .(2)"شػه أصػؿ التػحيجػإلييع مغ إذا آو  إلييع لق  

فعل أمخ مغ الثبلثي السجخد، يقاؿ: جشبو الذيي، إذا جعمو  ش ْبش ي""اجْ قػلو "و 
أو أراد جسيا ندمو  ...أبشاي صمبو :بشيوػ وأراد ب... جانبا عشو، أي باعجه عشو، 

واألصشاـ: جسا صشع، وىػ صػرة أو ، بعزيعفاستجيب لو في  ،تعسيسا في الخيخ
 د  و   مثل -عميو الدبلـ -بخاىيعوأراد إ جعى إليا،تخح معبػدا وي  حجارة أو بشاي ي  

األصشاـ التي عبجىا قـػ  دخ، أصشاـ قـػ نػح، ومثلعػؽ ون  غػث وي  ػاع وي  وس  
 .(3)إبخاىيع"

إلى هللا  وال يخفى أف غخضو مغ األمخ بتجشيبو عبادة األصشاـ ىػ التزخع 
رعايتو لئبل ، وأف يبدط عميو كشفو و ه وعبادتوبأف يجيع عميو نعسة تػحيج تعالى

، وفيو ية والحبلوة، ولسا وججه فييا مغ اليجالسا تحقق لو بيا مغ عد   يديغ عشيا، 
 ، وشمب حدغ الخاتسة. وعجـ العجب دعػة إلى االقتجاي بإبخاىيع في الخػؼ أيزا

 ما إضافتيع إلى ضسيخه السشرػب في الفعل بشيو عمى ضسيخه وعصف  و  
ب ش يَّ " ، حخصو عمى ذريتو، ويبخز مج  انذغالو بيع" يػضح مج  و اْجش ْبش ي و 

أ ْف ن ْعب ج  " وإشفاقو عمييع، وعبخ عغ السفعػؿ الثاني بالسزارع السدبػؽ بأفْ 
 " ـ  دوف السرجر الرخيح، لسا يختز بو السزارع مغ إفادة التججد، الجاؿ اأْل ْصش ا

األصشاـ حاصبل عمى مجار  ىشا عمى أممو في أف يكػف التحريغ مغ عبادة
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مغ أحجىع في أي  تحرل عبادة األصشاـدمغ، مستجا ما تتابا األجياؿ، وأال ال
 وقت مغ األوقات.

وفي حكاية دعائو ىحا تعخيس بالسذخكيغ، الحيغ أنعع هللا تعالى عمييع بدكشى  
البمج الحي أم شو هللا تعالى؛ استجابًة لجعػة أبييع إبخاىيع، ثع ىع يحيجوف عغ 

إلى الكفخ، ومغ عبادة هللا تعالى إلى عبادة األحجار،  ممتو، فيتحػلػف مغ اإليساف
وفيو أيزا دعػة قخآنية ليع كي يعػدوا إلى مشيجو، ويديخوا عمى شخيقتو، بتخؾ 

 عبادة األصشاـ، وعبادة هللا الػاحج الجياف.

يقػؿ أبػ حياف "ومشاسبة ىحه اآلية لسا قبميا: أنو تعالى لسا ذكخ التعجيب مغ  
 ...ّللا  كفخا، وجعمػا َّلل  أنجادا وىع قخير ومغ تابعيع مغ العخب  الحيغ بجلػا نعسة

وكاف مغ نعع ّللا  عمييع إسكانو إياىع حخمو، أردؼ ذلظ بحكخ أصميع "إبخاىيع"، 
وأنو صمػات ّللا  عميو دعا ّللا  تعالى أف يجعل مكة آمشة، ودعا بأف يجشب بشيو 

وحجه بالعبادة التي ىي  يتقخبػا إليولعبادة األصشاـ، وأنو أسكشو وذريتو في بيتو 
أشخؼ العبادات، وىي الربلة، ليشطخوا في ديغ أبييع، وأنو مخالف لسا ارتكبػه 

 .(1)مغ عبادة األصشاـ"

ب   " وقػلو  م ْغ ع   ر  ش  ي و  ث يًخا م غ  الشَّاس  ف س ْغ ت ب ع ش ي ف إ نَّو  م  غَّ أ ْضم ْمغ  ك  ان ي إ نَّي  ر 
يع " ح  ولحا فرل عبادة األصشاـ،  يبو وبشيوبسثابة التعميل البتيالو بتجش ف إ نَّظ  غ ف ػر  ر 

عشو كسا يفرل الدبب عغ السدبب، فيسا يعخؼ بذبو كساؿ االتراؿ، الحي 
تتػاصل فيو السعاني "مغ شخيق أف األولى تتػلج مشيا الثانية، وكأنيا أصل يشبثق 

وبو تبجو كل جسمة مػضػعة وضعا ال تحتاج فيو إلى ما قبميا، آتية  (2)مشو فخع"
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، وىى ما ىحا الػضا مدتقمة مػصػلة بالتي قبميا مغ (1)مأتى ما ليذ قبمو كبلـ
ىحا بجانب ما لو مغ تأثيخ ، (2) إلى رابط حيث السعشى وصبل قػيا، ال تحتاج معو

شجيج في تحخيظ نفػس الدامعيغ، وإثارة أذىانيع إلى فيع مقاصج الكبلـ وإدراؾ 
، كسا أنو يبخىغ التي يدعى الشطع الحكيع إلى الحث عمييا أو تخسيخيامخاميو، 

 عمى قػة األسمػب وتشاسق عباراتو.

"أعاد نجاي السػلى سبحانو وتعالى بقػلو فيو و   ب    -قخب العيج بوما  -"ر 
ث يًخا م غ   جسمةجاي بو ، استعصافا لخبو، وإضيارا لبلىتساـ بصمبو غَّ أ ْضم ْمغ  ك  "إ نَّي 

فعل اإلضبلؿ إلى ضسيخ األصشاـ  وفييا أسشج ،سبب شمبوبيا كذف لي" الشَّاس  
"مؤكجا بػ  سببا  عمى سبيل السجاز السخسل، لعبلقة الدببية، والسعشى: كغ   "إ ف 

 .مغ الشاس إلضبلؿ كثيخ

نػعا مغ الحياة،  تمظ األصشاـ تخما عمىعمى سبيل االستعارة السكشية التي  أو 
، يبيخ الشاس وتجعميا تبجو في ويرخفيع عغ  ، ويجحبيع إليو،صػرة شيي  حي  

يعزج ذلظ ويقػيو تأنيث الزسيخ العائج إلى األصشاـ بعج إلى عبادتو،  عبادة ربيع
" "فَّ "إ   غَّ "" الزسيخ السدشج إليو فعل اإلضبلؿ ، وتأنيث"إ نَّي   .أ ْضم ْمغ 

ما ما يقرج إليو الدياؽ مغ إبخاز  وأر  أف االستعارة السكشية أكثخ اتداقا 
 العحر   -يالمغ خبل  -يمتسذكأني بو فشفقة إبخاىيع، وحخصو عمى ذريتو، 

أماـ األصشاـ وال  لزعفيع أماـ السغخيات والزغػشات التي جعمتيع يزعفػف 
ما تعميقو بمفع  ""ك ث يًخايقػيو التعبيخ عغ السفعػؿ بقػلو  ،عبادتيا يقاومػف 
" أف االفتتاف باألصشاـ ليذ مقرػرا عمييع، بل سبقيع إليو  غ عمىالجالي؛ "الشَّاس 
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: ، يقػؿ الخاغبكثيخ مغ ذوي القجر والسشدلة، الحيغ ال يتػقا حرػلو مشيع
""و زا"الفزبلي، دوف  :قج يحكخ ويخاد بو "الشَّاس   .(1)مغ يتشاولو اسع الشاس، تجػ 

يع ""ف س  أما قػلو   ح  ان ي ف إ نَّظ  غ ف ػر  ر  م ْغ ع ر  ش  ي و  فمو مغ  ْغ ت ب ع ش ي ف إ نَّو  م 
 الخرائز الببلغية ما يمي:

إلساح إلى أف ما يصمبو مغ ثػاب فيو التدبب، ه بالفاي التي تفيج ترجيخ   -أٔال
 وفتشة األصشاـ ليع. ،عغ ضعفيع م دبَّب  معاصيغ ورحسة ل لمسػحجيغ، ومغفخة

الحي يديج نو مغ جسمتيغ تعتسج كل واحجة مشيسا عمى أسمػب الذخط، كػُّ ت -ثاَيا
السعشى بيانا وإيزاحا، ويديج مغ تصما القارئ وإثارتو إلى معخفة ما يتختب عمى 

 :ٔاألخسٖ، لمفعل :إحداًْا كل حالة مغ الحالتيغ، وذلظ العتساده عمى جسمتيغ

ـ فيو الستبعػف عمق   ،مجداي، في أسمػب تقابميل جفا السخاشبيغ مغ ى العراة؛ لج 
 ذرية إبخاىيع إلى أف يكػنػا مغ أتباعو، وأال يحيجوا عغ ممتو.

 العرياف إلى ضسيخ إبخاىيع عميو الدبلـ باع، وفعل  فعل االت   تعجية   -ثانثا
ان ي -ت ب ع ش ي" خه، وتشفيح وصيتو، فيو إثارة لسغ يدسا دعايه مغ ذريتو إلى ب   "ع ر 

، واتراؿ باألصلمغ أف االتباع فيو ارتباط با بخزهي  وإجابة دعػتو، لسا  ج   وأف  ،لج 
ىػ لبلنفراؿ عشو، وعجـ االرتباط بو، و  العرياف فيو نػع مغ العقػؽ لو، وإعبلف  

مخفػضة، بعج كل ما أضيخه الشطع الحكيع مغ  فكخة تبجو مددراةً  )أي العرياف(
 وشفقتو وانذغالو بحريتو. الخميل حخص

بسجح الشػع  جػاب الذخط في الجسمتيغ تبعا الختبلؼ الفعل مؤذف   اختبلؼ   -ازابؼ
عجـ الخضا عغ فعمو، فقػلو في جػاب الجسمة األولى و األوؿ، وذـ الشػع الثاني 
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ش  ي""  تفيجالتي غ" "م   ، والحي أعيج فيو الزسيخ العائج عمى إبخاىيع مجخورا بػف إ نَّو  م 
ويديخ عمى ممتو في تجشب عبادة  ،يعالتبعيس فيو إشارة إلى أف مغ يتبا إبخاى

بو اتراؿ الجدي بالكل،  األصشاـ، وما يذابييا مغ ألػاف الذخؾ باهلل تعالى يترل  
أنو سيحرل عمى  داللتو عمىعشو انبثاؽ الفخع عغ األصل، بجانب  ويشبثق

 .عميو الدبلـ الثػاب الحي سيثاب بو إبخاىيع

يع "" ٔقٕنّ  ح  أف عرياف دليل عمى اب الجسمة الثانية في جػ  ف إ نَّظ  غ ف ػر  ر 
يحتاج إلى االبتياؿ إلى هللا تعالى ذنب عطيع،  -األصشاـ أو غيخىا بعبادة -الخميل

أف أمخه مفػض إلى هللا  وفيو إلساح إلى بصمب السغفخة والخحسة لسغ اقتخفو،
السعشى: "ومغ عراني أفػض أمخه إذ عشو وإف شاي عاقبو، عفا تعالى، إف شاي 

 .(1)رحستظ وغفخانظ"إلى 

يع "  قػلو -ساخاي ح  غمبة الحمع  دليبل عمى -بجانب ما سبق -يعج"ف إ نَّظ  غ ف ػر  ر 
حيث بجأه وخذيتو مغ استئراؿ عراة ذريتو،  -عميو الدبلـ -عمى إبخاىيع

سة عمى صيغتي وجاي بػصفي السغفخة والخح ،وأكجه بإف   ،بالفاي التي تفيج التدبب
الخحسة لكػف الثانية متختبة عمى األولى،  وتأخيخما تقجيع السغفخة السبالغة، 

لئللساح إلى يقيشو في اتراؼ  ؛وأسشجىسا إلى ضسيخ ربو عدوجل بريغة الخصاب
اإلمياؿ، وعجـ  يغتالسقتزيفخة وواسا الخحسة، غربو سبحانو وتعالى بػاسا الس

 االستئراؿ.

العخب بأنيع لع يبخوا أباىع إبخاىيع عميو  لسذخكيغ مغوفيو كحلظ تعخيس با 
في الػقت ذاتو ، ولع يتبعػا ممتو، وعانجوا الخسػؿ الدائخ عمى مشيجو، و الدبلـ
 .ليع بتعخضيع لبلستئراؿ إف ىع استسخوا عمى ذلظ تيجيج  

***** 
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 بحلظيحكخ إسكانو بعس أبشائو ففي دعائو  -عميو الدبلـ -يسزي إبخاىيعثع  
، ويحكخ الػضيفة التي أسكشيع فيجاور لمبيت الس  قفخ الس  ججب الس  ي الس  الػاد  وحـخ

رْ "مغ أجميا  ْيخ  ذ ي ز  ْغ ذ ر  يَّت ي ب ػاد  غ  ْشت  م  بَّشا إ ن  ي أ ْسك  ـ ر  خَّ ْشج  ب ْيت ظ  اْلس ح  بَّش ا  ع  ع  ر 
ًة م غ  الشَّاس  ت ْيػ ي إ   ة  ف اْجع ْل أ ْفئ ج  بل  ْع ل ي ق يس ػا الرَّ ْع م غ  الثَّس خ ات  ل ع مَّي  ْع و اْرز ْقي  ل ْيي 

وف   خ   ."ي ْذك 

سبحانو وتعالى في صجر ىحا االبتياؿ، وعجـ االكتفاي  ب""الخَّ وفي إعادة نجاي  
 السكاف ذلظيع في غ تخك  بحكخه سابقا ما يذعخ بذجة إشفاقو وخػفو عمى أىمو م  

البذخية كميا عغ تحػيل  دكسا أنو يكذف عغ عجده وعجد ذريتو وعج ،السػحر
، ا باالستعصاؼ  عِّ ذ  مسا يجعل الشجاي ىشا م  ىحا الػادي إلى الشقيس مسا ىػ عميو، 

 و القػية في إجابتو وتحقيقو.االىتساـ بسا جاي بعجه، ورغبت   التحلل، وشجة   وإضيار  

بَّشا" وأضاؼ االسع الجميل إلى ضسيخ الجسا  خبلفا لسا دعا بو فيسا سبق مغ  "ر 
يذسمو، ويذسل مغ تخؾ مغ ذريتو في الػادي الحي  ىشا لجعايا ا السذيج، ألفىح

سا ورد في كوأمو ىاجخ عمييسا الدبلـ، : اسساعيل عيتحجث عشو، والسخاد بي
 .(1)صحيح البخاري 

ْغ ذ ر  يَّت ي ب ػاد  وقػلو "  ْشت  م  ـ إ ن  ي أ ْسك  خَّ ْيت ظ  اْلس ح  ْشج  ب  ْرع  ع  " بسثابة غ ْيخ  ذ ي ز 
والتػشئة لجعائو بإعسار السكاف الحي تخؾ فيو زوجو وولجه، وفيو مغ التسييج 

 الخرائز الببلغية ما يمي:

في "، والثانية: إ ن  ي" في: أوالىاثبلث مخات،  الزسيخ العائج إلى الخميل كخذ   -أٔال
 ،" ْشت  يَّت يي ": ف  خخ واأل"أ ْسك  ، والخجاي، وشمب اإلشفاؽ لسا يذا بالتػسل "ذ ر  

 ؤازرفييا عغ غيخه مغ اآلباي واألزواج، ييعتخيو مغ مذاعخ بذخية، ال يختمف 
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لى مج  االنكدار الحي السمسح إبخسسيا " ذ ر  يَّت ي"، و "إ ن  يفي "ذلظ ياي الستكمع 
   يعتخيو وىػ يجعػ ربو ومػاله.

ْشت  " بالفعل ثخ التعبيخأو  -ثاَيا مغ التشاغع  لسا فيودوف "تخكت" أو غيخه؛ " أ ْسك 
يػمئ  -وىسا الديغ والشػف  -الموفائو و سكػف ذلظ أف بيغ السعشي والجخس، 

في ذلظ السكاف، وعجـ الخحيل عشو، يقػؿ الخاغب  ذريتو استقخارعدمو إلى 
ؾ، ويدتعسل في االستيصاف، نحػ:  : ثبػت الذيي بعج تحخ  ػف  ك  غ  فبلف "الدُّ ك  س 

لػادي بالباي الجالة عمى ، يقػيو تعجية الفعل إلى ا(1)مكاف كحا، أي: استػششو"
يفيع مشو ، اليسذب يتدعحخؼ الديغ، الحي  عمى اشتسالواإللراؽ، كسا أف 

  ة والسعاونة.خعاياحتياجيع إلى الغ ذريتو، وشجة غ تخؾ م  ضعف م   إلى اإلشارة

"عب خ عغ مكة بػ  -ثانثا لساح إلى كػنو مجيػال غيخ معخوؼ، إذ لئل نكخًة  "و اد 
"ووصفو بقػلو ليذ فيو أحج غيخ زوجو وولجه،  ْرع  لئلشارة إلى خمػه  "غ ْيخ  ذ ي ز 

مغ الساي والدرع، المحيغ ي عتسج عمييسا في الدكغ والسعيذة، كسا وصفو بقػلو 
ـ "  خَّ ْيت ظ  اْلس ح  ْشج  ب  ي االستعصاؼ واإلثارة إلى إجابة دعائو، وتحقيق زيادة ف"ع 

، وعجـ الخحيل عشو فيو االستقخارمصمبو، بجعل مكة بمجا آمشا، وتػجيو الشاس إلى 
 -فيحرل بحلظ أمخاف:

 .إعسار بيت هللا الحخاـ، وتحقيق كػنو مثابة لمشاس وأمشا -أحدًْا

 يحا البيت مغ حخـ  إيشاس مغ تخؾ مغ ذريتو عشجه، وتأميشيع فيو، لسا ل -خسٔاآل
 ال يؤذ  فيو أحج.

صػرة ىحا الػادي عشج دعاي  والقارئيغ لمسخاشبيغ يخسع بجسمتو والتعبيخ  
 ،لتتع مقارنتيا بالرػرة التي ىػ عمييا عشج ندوؿ اآليات -عميو الدبلـ -إبخاىيع
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تػحيج هللا تعالى، في  اتباع ممتوبفيحرل السقرػد  ،وعشج تبلوتيا في أي وقت
تعالى بيا  غ  هللا  ، واالجتياد في حفع الشعع التي م  عغ عبادة األصشاـ والتخمي

 سكاف البمج الحخاـ.و عمى مجاوري ىحا البيت، 

بَّش ا ل ي ق يس ػا وقػلو  ْع م غ   "ر  ْع و اْرز ْقي  ًة م غ  الشَّاس  ت ْيػ ي إ ل ْيي  ة  ف اْجع ْل أ ْفئ ج  بل  الرَّ
خ   ْع ي ْذك  "الثَّس خ ات  ل ع مَّي  السقفخ أسكشيع في ىحا السكاف  حيال الغخض، يبيغ وف 

 وفيو مغ الخرائز الببلغية ما يمي: مغ أجمو،السججب 

ة  عمق قػلو " -أٔال بل  ْشت  " بالفعل "ل ي ق يس ػا الرَّ "؛ لبياف أف غخضو مغ إسكانيع أ ْسك 
 أف يعسخوا بيت هللا الحخاـ بإقامة -ما ما فيو مغ ججب ووحذة -في ىحا السكاف

تججدة، ال انقصاع فييا، وال بالسزارع إشارة إلى أنيا إقامة م الربلة فيو، والتعبيخ  
، وألف مغ أقاميا وداـو عمييا كاف لسديج فزمياواقترخ عمى الربلة  ،عشياف ػت ػر  

.والذعائخ مغ العبادات عمى غيخىا   أدـو

بَّش ا" كخر الشجاي بػ -ثاَيا قو، لسا فيو مغ وجاي بو متػسصا بيغ الفعل ومتعم "ر 
وإضيار التحلل، والخغبة في اإلجابة، وغيخ ذلظ مسا ، معاني الجؤار، وااللتجاي

يديصخ عمى مغ تخؾ أحجا مغ ذريتو في مكاف بالرفة التي ذكخىا، وأتى بزسيخ 
 غ تخؾ مغ ذريتو.جساعة الستكمسيغ؛ ألنو يجعػ باألصالة عغ نفدو، وبالشيابة عس  

ْع "ف اْجع  جاي بقػلو  -ثانثا ْع م غ  الثَّس خ ات  ل ع مَّي  ْع و اْرز ْقي  ًة م غ  الشَّاس  ت ْيػ ي إ ل ْيي  ْل أ ْفئ ج 
" وف  خ  مبجويا بالفاي التي تفيج التدبب، لئلشارة إلى أف ما يصمبو مغ أنذ  ي ْذك 

و " فيو غخض  اْجع لْ د مقفخ مججب، واألمخ"بػا عإسكانيوشعاـ لحريتو مدبب عغ 
ًة" ي تعجيتو إلى "التػسل والخجاي، وف إشارة إلى رغبتو في أف  بسعشى: قمػب،أ ْفئ ج 

 معيع واجتساعيع عشج البيت الحخاـ وإسخاعيع نحػىع، مديخ الشاس إلييع، يكػف 
ة  مسا األنذ الدبلم بجانبعغ شػؽ ومحبة، ال عغ شيي آخخ، ومغ ثع يحرل 

مغ إبخاىيع  مظ لفتة حانيةوت قمػبا،يحرل بيغ السجتسعيغ أجدادا السفتخقيغ 
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ًة" وصف " الحميع، يقػييا " بقػلوأ ْفئ ج  الجاؿ  ""م غ   مدتعسبل حخؼ الجخ "م غ  الشَّاس 
 .إشارة إلى ضخاعتو باختيار مغ يأتي إلييع وانتقائوبسا فيو مغ عمى التبعيس، 

ْغ"ويسكغ أف تكػف   "فاجعل أناسا يقرجونيع  ة ال تبعيزية، والسعشى:بيان "م 
، (1)أف القمػب ىي التي تديخ إلييع، وتخغب في االتجاه نحػىع"بحبات قمػبيع، وك

السدشج إلى ضسيخ األفئجة عمى و  ، الجاؿ عمى الدخعة،"ت ْيػ ي "يقػيو التعبيخ بالفعل 
سبيل االستعارة السكشية، التي تجعل مغ القمػب كائشا حيا، يبرخ ويعقل، ويسيل 

أخخج ابغ أبي حاتع "إليو، ويدخع نحػه، ويألف مغ فيو،  السكاف، وييفػإلى ذلظ 
عْ عغ الدجي رضي هللا عشو  ًة م غ  الشَّاس  ت ْيػ ي إ ل ْيي  " يقػؿ: خح بقمػب "ف اْجع ْل أ ْفئ ج 

فمحلظ ليذ مغ مؤمغ إال  ،فإنو حيث ييػ  القمب يحىب الجدج ،الشاس إلييع
 .(2)"وقمبو معمق بحب الكعبة

في ىحا التعبيخ مػضا حدغ، ذلظ أف ححفو يتختب عميو أف  "غْ "م  ولمحخؼ  
ر عيذ   يداحسيع عشج البيت الحخاـ كلُّ  لػ  :مجاىج "قاؿ يع فيو،الشاس، ومغ ثع يكج 

، وقيل ،أ فئجة الشاس قيل: دحسػا الز  "م غْ ": لػ لع يقل لدحستكع عميو فارس والخـو
 .(3)عميو حتى الخـو والتخؾ واليشج"

جاي بقػلو ولسا كاف الصعاـ مغ متصمبات استسخار االجتساع وعجـ االنفزاض  
ْع م غ  الثَّس خ ات  " وف   و اْرز ْقي  خ  ْع ي ْذك  ما تعجيتو إلى  ،معبخا فيو بفعل األمخ، "ل ع مَّي 

عْ " ضسيخ الجسا  تخكيع في ىحا السكاف، وكل مغ كل مغجاؤه ر ليذسل  "اْرز ْقي 
 "غْ "م   مجخورا بػ ا" جسعالثَّس خ ات  ، كسا جاي بالسفعػؿ الثاني "و، أو يأتي إليويدكش

بكل أنػاع الثسار، وأال يحخمػا مغ  ، ويشعع ساكشػىاىحه البقعةتدخخ رغبة في أف 
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ميل الشاس  :اإحجاىس، وفي ىحا الجعاي فائجتاف" ،شيي يتػاجج أو يدرع في غيخىا
 .(1)"اتداع معايذيع وكثخة أرزاقيع :إلى تمظ البمجة لمشدظ والصاعة، واألخخ  

 ،فجعمو حخما آمشا ،دعػة إبخاىيع هللا تعالى أجاب قجوال جـخ ف"يقػؿ أبػ حياف:  
ؼ الثسار فيو عمى كل مو في وجػد أصشاثع فز   ...جبى إليو ثسخات كل شيي ي  

ال ريف، وعمى أخرب الببلد وأكثخىا ثسارا، وفي أي بمج مغ ببلد الذخؽ والغخب 
تخ  األعجػبة التي يخيكيا ّللا  بػاد غيخ ذي زرع، وىي: اجتساع البػاكيخ والفػاكو 
السختمفة األزماف مغ الخبيعية والريفية والخخيفية في يـػ واحج، وليذ ذلظ مغ 

 .(2)آياتو بعجيب"

"وقػلو   وف  خ  ْع ي ْذك  وفي داخمو  ،تعميل لسا شمبو مغ اإليشاس وسعة الخزؽ  "ل ع مَّي 
أف يكػف في  أمبلجاي فيو بحخؼ الخجاي والفعل السزارع، حيث  ، دعاي ليع

سة يخرػف اإلنعاـ عمييع سببا في جعميع مغ ذوي الذكخ الستججد ما كل نع
 يخزقػنيا. بيا، وكل ثسخة

وىكحا يبخز الدياؽ ىجؼ الدكشى بجػار البيت الحخاـ .. وأنو إقامة الربلة  
، ويبخز ىجؼ الجعاي بخفخفة القمػب وىػي يا إلى أىل البيت  عمى أصػليا كاممة َّلل 

ورزقيع مغ ثسخات األرض .. إنو شكخ ّللا  السشعع الػىاب، وفي ضل ىحا الجعاي 
ت السحـخ .. فبل صبلة قائسة قخير جيخة البي تبجو السفارقة واضحة في مػقف

   .(3) ، وال شكخ بعج استجابة الجعاي، وىػي  القمػب والثسخات!َّلل  

***** 
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م ا ي ْخف ى " دعية بقػلوثع أتبا إبخاىيع تمظ األ  م ا ن ْعم غ  و  بَّش ا إ نَّظ  ت ْعم ع  م ا ن ْخف ي و  ر 
م ى ّللاَّ   س اي   ع  ْيي  ف ي اأْل ْرض  و ال  ف ي الدَّ ؛ ليقػ ي بو ما سبق مغ السصالب "م ْغ ش 

 التالية:التعبيخية خرائز ما فيو مغ الواالبتياالت، مغ خبلؿ 

بَّش ا" بعشػاف الخبػبية ترجيخه بشجاي السػلى سبحانو وتعالى :أٔال لئلشارة إلى ، "ر 
ما يجور في كل لى بو، واشبلعو عمى إيسانو بعمع هللا تعاعطيع استعصافو، وشجة 

، لسا في ىحا االسع مغ معشي الخمق واإليجاد السدتمـد عتسل في نفدوويداخمو، 
ما خبَّى، و الس  بسا يرمح سا يحتاجو السخمػؽ، ومعشى التخبية السدتمـد العمع ب العمع

 لو تأثيخ في مديختو.

رغبات، وجسيا ما تتسشاه تعبيخه عغ إحاشة هللا تعالى بكل ما في قمبو مغ  :ثاَيا
يفيج يقيشو بتججد عمع هللا تعالى بسا " الحي ت ْعم ع  "نفدو مغ حاجات، بالسزارع 

"تأكيجه بػ مغ خبلؿ إعبلف، وتقػية ذلظ يتججد عشج عباده مغ إخفاي أو   "إف 
 .االسسية والجسمة

سا صمة "، ما مجيي كل واحج مشين ْخف ي" و "ن ْعم غ  الصباؽ بيغ الفعميغ " :ثانثا 
الجاؿ بجخسو ومعشاه عمى اتداع عمع هللا تعالى وإحاشتو بكل  "م ا"السع السػصػؿ 
 اف عسيقا، وجسيا السعمغ ميسا كاف.السخفي ميسا ك

اشبلع هللا وال يخفى ما في تقجيع فعل اإلخفاي في ىحا الدياؽ مغ إلساح إلى  
جل إجابة دعػتو، وراي إلحاحو مغ أ تعالى عمى نيتو، وعمسو بالبػاعث التي تقف

"ما نكتسو وما نطيخه، ألف الطاىخ والسزسخ بالشدبة إليو سبحانو  يقػؿ الذػكاني
، فالسعشى: ما نطيخه وما "غم  عْ ا ن  م  "ما يقابل  "يف  خْ ا ن  م  " ػوالسخاد ىشا ب :اف، قيلسي  

ـ  عمع  لمجاللة عمى أنيسا مدتػياف في "، "م ا ن ْعم غ  عمى  ن ْخف ي"ا م  "ال نطيخه، وقج 
 .هللا سبحانو
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خ مغ غيخ تقييج بذيي وضاىخ الشطع القخآني عسـػ كل ما ال يطيخ وما يطي 
والسجيي بزسيخ الجساعة يذعخ بأف إبخاىيع لع يخد نفدو فقط، ...معيغ مغ ذلظ

وكل  ،أف هللا سبحانو يعمع كل ما يطيخه العباد :بل أراد جسيا العباد، فكأف السعشى
 .(1)"ما ال يطيخونو

"السجيي بقػلو  :زابؼا س اي  ْيي  ف ي اأْل ْرض  و ال  ف ي الدَّ م ى ّللاَّ  م ْغ ش  م ا ي ْخف ى ع  ، "و 
عمى (2)السفيجة لمتأكيج غ""م  إدخاؿ ما  "ما"ػبسا فيو مغ التعبيخ بالسزارع مشفيا ب

إعادة حخؼ الجخ ما "الدساي" معصػفا عمييا  "األرض"تعميقو بػو ، يي""ش  الفاعل
ادة العسـػ والذسػؿ، ، إلف"ال  "و   مدبػقا بحخؼ الشفي السختـػ بألف اإلشبلؽ

 فإف عمع هللا لمعباد، وإال   سا السذاىجتافألني "والدساي "األرض واقترخ عمى ذكخ
 ،ما ىػ خارج عشو جسياما ىػ داخل في العالع، و  جسيامحيط بوتعالى  سبحانو 

عتبار قخبيا مغ السخمػقيغ، وألنيع ال ض"رْ اأْل  ، وقجـ "ال تخفى عميو مشو خافية
 أكثخ اشبلعا عمييا، وربسا يطشػف أنيع أعمع بسا فييا.

ليكػف اعتخافو  (3)إبخاىيع اجاي بي مغ باب ذكخ العاـ بعج الخاص، الجسمةو  
ربو عميو، وعمى البػاعث التي تجفعو إلى اإللحاح في تزخعو، والتحلل في  باشبلع

بَّش ا إ نَّظ  ت ْعم ع  م ا في قػلو  عمى وجو الخرػص إحجاىسامشاجاتو حاصبل مختيغ،  "ر 
" م ا ن ْعم غ  ، وال يخفى في الجسمة التي بيغ أيجيشا عمى وجو العسـػ واألخخ  ، ن ْخف ي و 

، وتشبيو إليو، واعتخاؼ بو، العاـتأكيج معشى مغ  لخاصالعاـ بعج ا ذكخفي ما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .154/ 4القجيخ  ( فتح1)
 .51/ 1( يخاجا الجشى الجاني 2)
 سػبحانو ( بيغ العمساي خبلؼ في ىحه الجسمة: "إذ يػخ  جسيػػر السفدػخيغ أنيػا مػغ كػبلـ هللا3)

ترجيًقا لسا قالو إبخاىيع مغ أنو سبحانو يعمع ما يخفيو العباد وما يعمشػنو، وقيل: يحتسل أف 
ؿ، وتعسيسػػا بعػػج التخرػػيز" وىػػػ مػػا أميػػل  يكػػػف ىػػحا مػػغ قػػػؿ إبػػخاىيع؛ تحقيقػػًا لقػلػػو األو 

 وما بعجىا. 154/ 4إليو؛ لسا تع بيانو.. يخاجا  فتح القجيخ
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لسقاـ  رعاية لسقاـ العبػدية، الحي ىػ فيو، وتقجيخمغ  ىشاأيزا  بجانب ما فيو
 سبحانو وتعالى. ، الحي يخاشب بو هللاأللػىيةا

 التعبيخعغ السػلى سبحانو وتعالى بزسيخ الخصاب إلى انتقاؿيقػيو ما فيو مغ  
عمى سبيل  ""ّللاَّ االسع األعطع الجاما لكل الرفات ب لعدوج التعبيخ عشو

كع ، إشعاراو  ، تخبية لمسيابة والتعطيع،االلتفات ألنو ليذ  ؛بعسػمو إيحاناو  بعمة الح 
 هللا عدوجل ، فشاسب ذكخالذؤوف خاصا بإبخاىيع وذريتو، بل ىػ شامل لكل  اشأن

 باالسع العمع.

***** 

لتي أنعع ّللا  تعالى بيا عميو، ليكػف ذلظ سبيبل ثع ذكخ إبخاىيع جانبا مغ الشعع ا 
يل   فقاؿ:إلى شكخ هللا سبحانو عمييا،  م ى اْلك ب خ  إ ْسس اع  ْسج  َّلل َّ  الَّح ي و ى ب  ل ي ع  "اْلح 
" ع اي  س يا  الجُّ ب  ي ل د  اؽ  إ فَّ ر   .و إ ْسح 

يغ: الحي يفيج تأكيج السعشى بصخيق أسمػب القرخمدتعسبل  وبجأ بالذكخ 
واآلخخ: نفيو عسا سػاه تحقيقا أو ، أحجىسا: إثبات السعشي لمسقرػر عميو

ْسج  َّلل َّ  ، فقاؿ إضافة " معبخا عغ السػلى سبحانو وتعالى باسع الجبللة العمع، "اْلح 
مغ  -ليتدشى لو "الَّح يالجاما لرفات األلػىية والخبػبية، وجاي باسع السػصػؿ "

م ى اْلك ب خ  لتي أنعع بيا عميو، ثع قاؿ "ذكخ الشعع ا -خبلؿ جسمة الرمة " و ى ب  ل ي ع 
مشو  امغ هللا تعالى وتكخم ف فزبللئلشارة إلى أف ذلظ كا "ب  ى  "و  مدتعسبل الفعل 

ػيَّة الخالية  عغ األ ْعػاض  واأل ْغخاض   وجاي بػصف  ،(1)عميو، إذ اليبة ىي: الع ص 
يجؿ عمى مشو، مسا  ولئللساح إلى تسكش يج لبلستعبليحخؼ السفالب مجخورا "اْلك ب خ  "
أف حرػلو بعج  ومجيي الحرية في ذلظ الدغ أمخ مغ الرعػبة بسكاف،  أف

 مػجب لذكخ مغ تفزل بيبتو ما عجـ وجػد األسباب. أمخحخماف 
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اؽ  "ه خ  كْ وذ    يل  و إ ْسح  ميو ع، حيث أنعع إلى عطيع فزل هللا عميو شارةإ" إ ْسس اع 
، وبفزم، مسا يجؿ عمى اعتخافو كسا كاف يأمل ويخجػػلج واحج ، وليذ بػلجيغب

 عطيع عصائو.وامتشانو ل

"وقػلو   ع اي  س يا  الجُّ ب  ي ل د  مغ دعاي وتزخع، وىػ في  تسييج لسا يأتي بعجه "إ فَّ ر 
ؤكج استحقاقو سبحانو وتعالى الحسج يتحييل لجسمة الحسج، حيث إنو  الػقت نفدو

مغ إجابة  عذكخ مغ عباده بعامة، ومغ إبخاىيع بخاصة، لسا يتفزل بو عمييوال
 أدعيتيع، وتحقيق مصالبيع.

"بقػلو وفيو عبخ   ع اي  س يا  الجُّ لساح إلى أف شػؿ األمج لئل ، بريغة السبالغة "س 
، أو أدعيتيعوعجـ اإلجابة الفػرية لمجاعيغ ال يعشي عجـ سساعو سبحانو وتعالى 

مصالبيع، ولكشو نػع مغ التختيب والتخيُّخ ليع، إذ يشعع عمييع  -حاشاه -نديانو
يكػف فخحيع بو  بإجابة دعائيع في وقت يكػنػف أحػج فيو إلى ما دعػا بو، وقت  

مسا ، يقػيو تأكيج الكبلـ بإف والبلـ والجسمة االسسية ،قبموأضعاؼ ما لػ أجابيع 
 شقصا وال تتػقف.و السدتسخة التي ال تأف سساع الجعاي سشت   يجؿ عمى

، وليذ إلى تعالى بعشػاف الخبػبية مزافا إلى ضسيخه "هللا" عغ الخميل كسا عبخ 
ب  يضسيخ الجسا "  اتجو، كاف قج بحرػؿ الػلج والحرية شأنا خاصا" لكػف الجعاي ر 

ب  ي بو إلى ربو ومػاله، فيسا يحكيو القخآف مغ دعائو " ق اؿ  إ ن  ي ذ اى ب  إ ل ى ر  و 
ي ْيج   يغ  س  ال ح  ب   ى ْب ل ي م غ  الرَّ . ر  (، وفيو داللة عمى 111-99" )الرافات يغ 

 إقخاره بفزل ربو عميو، وعطيع ىبتو لو.

 بولمسخاشبيغ مغ ذريتو إلى أف يقتجوا  ربو تػجيو   ة  س  عْ وفي إيخاد شكخ الخميل ن   
ساف بالخسػؿ في اإلقخار بشعع هللا، والقياـ بذكخه تعالى عمييا، باتباع مشيجو، واإلي

في سبحانو واإلخبلص في عبادتو، والتزخع والتػسل إليو ه، إلى تػحيج الجاعي
مغ التػفيق إلى إبخاىيع أبػىع كل ما يحتاجػنو، ويأتي عمى رأسو ما ابتيل بو 
 إقامة الربلة، وشمب السغفخة لو ولجسيا السؤمشيغ.
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***** 

لتي يجب أف تكػف عمى باألدعية اثع ختع إبخاىيع عميو الدبلـ ىحا السذيج  
 القخآف في يحكييا والتي ضخاعات الستزخعيغ، وأوؿ   ،رأس ابتياالت السبتيميغ

بَّش ا اْغف ْخ ل ي ": قػلو تعالى . ر  ع اي  بَّْل د  ت ق  بَّش ا و  يَّت ي ر  م ْغ ذ ر   ة  و  بل  ب   اْجع ْمش ي م ق يع  الرَّ ر 
ش يغ  ي ْػـ  ي ق ػـ   ل ْمس ْؤم  يَّ و  ل ػ ال ج  اب   و  د   الخرائز الببلغية ما يمي:مغ  ا، وفيي"اْلح 

ا، لسا مشيدعاي بعشػاف الخبػبية قبل كل  سبحانو وتعالى نجاي السػلى هتكخار  -أٔال
في التكخار مغ إضيار زيادة الزخاعة، وإبخاز شجة االلتجاي، وبياف أىسية كل 

 مصمب.

ْمش  صمب الجيسػمة عمى إقامة الربلة "البجي ب -ثاَيا ة "اْجع  بل  ، والتثشية ي م ق يع  الرَّ
ع اي  بصمب تقبل الجعاي " بَّْل د  ت ق  بَّش ا و  "، واالنتياي بصمب السغفخة لو ولػالجيو ر 

ولمسؤمشيغ، ولعل تقجيع االبتياؿ بالتػفيق إلى السجاومة عمى إقامة الربلة عمى 
ي ػفيق فتشمب الغيخه مغ باب تقجيع الدبب عمى السدبب، أو مغ باب تقجيع 
، ولعل اقتراره عمى العسل عمى شمب األجخ والجداي، وفيو مغ األدب ما ال يخفى

ىحه السصالب الثبلثة في ختاـ ىحا السذيج راجا إلى كػنيا سبب الدعادة 
والصسأنيشة في الجنيا واآلخخة، وإلى كػنيا الثسخة السخجػة والسقرج الخئيذ مغ 

 .دعائو

ففي شمبو األوؿ قاؿ  -كسا ىػ شأنو دائسا -إبخاز انذغاؿ إبخاىيع بحريتو -ثانثا
يَّت ي" ْغ ذ ر   م  بَّش ا""، وفي شمبو الثاني قاؿ و  " بإضافة االسع الجميل إلى ضسيخ ر 

ش يغ  الجساعة، وفي شمبو األخيخ قاؿ " ل ْمس ْؤم  ، مسا يجؿ عمى السحبة واالنذغاؿ، "و 
بخاىيع بسا يجب أف ويجعػ السخاشبيغ مغ الحرية إلى رد ذلظ الجسيل مغ أبييع إ

 يكػف.
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 ٔبؼد ْرا انبياٌ:
شكخ نعع هللا  وحث  يع عمىأىل مكة تشبيو يتزح أف قرج الشطع الحكيع إلى  

 تعالى عمييع كاف وراي حكايتو ضخاعة الخميل بسا سبق بياف أسخاره.

لسا يصمبو، ورغبتو الرادقة في تحػيل مكة مسا  إبخاىيعكسا يتبيغ أف استعطاـ  
كانا وراي  لى ما صارت إليو عشج ندوؿ الػحي عمى رسػؿ هللا كانت عميو إ
 تعبيخه بسا يمي:

الحي تكخر في ىحا السذيج و ، نجاي السػلى سبحانو وتعالى بػصف الخبػبية -
 سبا مخات.

 وشسل كحلظ سبعة مصالب.الحي تشػع و  ،السقرػد مشو التزخع األمخ -
 يل لؤلمخ بجسل تؤكج مج  الحاجة إلى إجابة ىحه السصالب.التعم -
 التحييل السقخر قجرة هللا تعالى عمى تحقيقيا. -
بلعو عمى كل ما يحتاجو الخميل مسا الصباؽ الجاؿ عمى إحاشة هللا تعالى واش   -

 ذكخه في دعائو، ومسا لع يحكخه.

عخاب عغ ثقتو في الخميل، ما اإلصج اقموكميا أساليب ببلغية تعانقت في بياف 
 تحقيق هللا تعالى ليا.

***** 

وإمياؿ هللا  بالحجيث عغ الطالسيغ الزارع   ىحا السذيج   الشطع الحكيع باوقج أتْ  
ب غَّ ّللاَّ  غ اف بًل ع سَّا ي ْعس ل  " عمييععدوجل تعالى ليع، ما بياف قجرتو  و ال  ت ْحد 
ـ   خ ى ْع ل ي ْػ خ   ار  الطَّال س ػف  إ نَّس ا ي ؤ  ثع بياف ما آؿ ، (42")إبخاىيع ت ْذخ ز  ف يو  اأْل ْبر 

يغ  يع بدبب عجـ اتباع الخسل إليو حال   ع  اْلع ح اب  ف ي ق ػؿ  الَّح  ْػـ  ي ْأت يي  ر  الشَّاس  ي  "و أ ْنح 
ل   ن تَّب ا  الخُّس  ت ظ  و  ْعػ  ْب د  ل  ق خ يب  ن ج  ْخن ا إ ل ى أ ج  بَّش ا أ خ   (، ليكػف 44يع ")إبخاىض م س ػا ر 
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الحيغ تيجيجا لمطالسيغ، و عمى إبخاىيع وعمى الستبعيغ لسمتو،  ثشايً ىحا الحجيث 
 .الجسيل الحي أسجاه إلييع، والسعخوؼ الحي خريع بو يشكخوف 

ىحيغ وفيو مغ التخىيب السفزي إلى التخغيب ما ال يخفى، ذلظ أف عخض  
، فيجفعيا إلى الخغبة يغالستمق مسا يعسل عسمو في نفػس في قخف واحج السذيجيغ

 الحدغ بفعمو والخىبة مغ القبيح بتخكو.في 

في صػرة  الستشاقزةوذلظ ىػ شأف السقابمة التي ىي فغ عخض األشياي  
، مسا يتختب التسييد بيشياوتجفعو إلى التفكيخ السفزي إلى  ،إلييا تجحب الستمقي

 الحق والعدوؼ عغ الباشل. امتثاؿاالقتشاع بعميو 

***** 
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 ملطهب انثانثا
 دػاء اخلهيم يف سٕزة "انشؼساء"

  . خ يغ  ْجؽ  ف ي اآْلخ  اف  ص  . و اْجع ْل ل ي ل د  يغ  ال ح  ْقش ي ب الرَّ ْكًسا و أ ْلح  ب   ى ْب ل ي ح  "ر 
. و ال  ت ْخد ن   ال  يغ  اف  م غ  الزَّ شَّة  الشَّع يع . و اْغف ْخ أل  ب ي إ نَّو  ك  ث ة  ج  ر  ي ي ْػـ  و اْجع ْمش ي م ْغ و 

م يع " ْمب  س  . إ الَّ م ْغ أ ت ى ّللاَّ  ب ق  ا  م اؿ  و ال  ب ش ػف  . ي ْػـ  ال  ي ْشف  -83)الذعخاي ي ْبع ث ػف 
89.) 

عميو  -إبخاىيعالتي بحليا جيػد الحجيث الدػرة عغ وىػ دعاي يأتي في سياؽ  
بيا ما  ر  مغ خبلؿ بياف الصخيقة التي تحاو  في سبيل القياـ لخسالتو،  -الدبلـ

 قػمو، والبخاىيغ التي أثبت بيا عجـ استحقاؽ آليتيع السدعػمة لمعبادة، ودعػتو
مغ خيخات،  يغسخىع بومغ نعع، وما  عمييعشعع ، لسا ي  عبادة هللا وحجهإلى  إياىع

يع  " ْع ن ب أ  إ ْبخ اى  م ْيي  وف  . و اْتل  ع  ق ْػم و  م ا ت ْعب ج  اًما ف ش ط لُّ ا ن ْعب ج  أ ْصش  ق ال ػ  .إ ْذ ق اؿ  أل  ب يو  و 
. ا ع اك ف يغ  وف   .ق اؿ  ى ْل ي ْدس ع ػن ك ْع إ ْذ ت ْجع ػف   ل ي  خُّ ْشف ع ػن ك ْع أ ْو ي ز  ْل  .أ ْو ي  ق ال ػا ب 

ح ل ظ  ي ْفع م ػف   ن ا ك  ْجن ا آب اي  ج  وف   .و  ْشت ْع ت ْعب ج  ع  ا .ق اؿ  أ ف خ أ ْيت ْع م ا ك  ك  م ػف  أ ْنت ْع و آب اؤ   .أْل ْقج 
بَّ اْلع ال س يغ   وّّ ل ي إ الَّ ر  ْع ع ج  يغ   .ف إ نَّي  ػ  ي ْيج  ش ي ف ي  م ق  و الَّح ي ى ػ  ي ْصع س ش ي  .الَّح ي خ 

ي ْدق يغ   ػ  ي ْذف يغ   .و  يت ش ي ث عَّ ي ْحي يغ   .و إ ذ ا م خ ْضت  ف ي  و الَّح ي أ ْشس ا  أ ْف ي ْغف خ   .و الَّح ي ي س 
ص   "ل ي خ  يغ   .(82-69)الذعخاي  يئ ت ي ي ْػـ  الج  

و اْتل  " القخآني األمخ  إبخاىيع  خبخ في بجاية حجيث الدػرة عغ فت الشطخويم 
يع   ْع ن ب أ  إ ْبخ اى  م ْيي   إلى ضخورة السجاومة عمى الخسػؿ  "، والسقرػد بو تػجيوع 

ْكخ   نفػس السجعػيغ، مغ خبلؿ حكاية قرة إبخاىيع ما أبيو ما قج يؤثخ في  ذ 
أدعية وضخاعات، عل ذلظ و  ،وابتبلياتفييا مغ مفاصبلت،  كاف ، وبياف ماوقػمو
تباشيع بإبخاىيع، وانتدابيع ال يفتأوف يكخروف ار  حيث إنيعالرػاب، إلى  ييجييع

لدبلـ، أمخ إليو، يقػؿ أبػ حياف "لسا كانت العخب ليا خرػصية بإبخاىيع عميو ا
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أف يتمػ عمييع قررو، وما جخ  لو ما قػمو، ولع يأت في قرة  ّللا  نبيو 
 .(1)بتبلوة قرة إال في ىحه" مغ قرز ىحه الدػرة أمخه 

جعاي إبخاىيع في بياف الدسات الببلغية لشارة قبل ومسا يجب التػقف عشجه باإل 
، والسعتسج عمى االستفياـ، الحي الستجرج الجعػي اليادئ وأسمػب  ىحا السػضا، 
قبل اإلجابة عسا  جبخالستمقيغ، ويجفعيع إلى التفكخ والت مجارؾ   ح  ت   ف  يحخؾ العقل، وي  

وف  دألػف عشو "ي   "؟ى ْل ي ْدس ع ػن ك ْع "؟، "م ا ت ْعب ج  وف  خُّ ع ػن ك ْع أ ْو ي ز  ْشف  . أ ْو ي   إ ْذ ت ْجع ػف 
"؟، " م ػف  ع  اأْل ْقج  ك  . أ ْنت ْع و آب اؤ  وف  ْشت ْع ت ْعب ج  إلى الحجيث  والحي أفزى بوأ ف خ أ ْيت ْع م ا ك 

إلى  الداماحجيثا يفيس بالسيابة والجبلؿ، وفي الػقت نفدو يجفا  عغ هللا هلالج لج
، وال تشفا   عبجه مغ أصشاـ الالسقارنة بيغ ما ي خُّ الحي يعبجه  وبيغ رب العالسيغ ت ز 

إال أف يدتجيب لشجاي الخميل،  -مغ عقل   ذرة   لجيوإف كاف  -، فبل يسمظإبخاىيع  
. بعبادة هللا الجميل " يغ  ػ  ي ْيج  ش ي ف ي  م ق  . الَّح ي خ  بَّ اْلع ال س يغ  وّّ ل ي إ الَّ ر  ْع ع ج  ف إ نَّي 

. و الَّح ي  يت ش ي ث عَّ ي ْحي يغ  . و الَّح ي ي س  ػ  ي ْذف يغ  . و إ ذ ا م خ ْضت  ف ي  ي ْدق يغ  س ش ي و  ى ػ  ي ْصع 
" يغ  ْػـ  الج   يئ ت ي ي  ص   .و الَّح ي أ ْشس ا  أ ْف ي ْغف خ  ل ي خ 

  دعاي الخميل في ىحا السػضا فمو مغ الخرائز الببلغية ما يمي:أما  

، واالعتخاؼ مغ الثشاي عمى ربوعج أف فخغ باؿ والتزخع شخع في االبتي وأن -أٔال
، جخيا عمى سشغ الرالحيغ، في تقجيع الثشاي عمى رب العالسيغ، ليكػف بشعسو

أف تقجيع  تػجيو إلى، وفي ىحا ى إجابة مصالبيع، وتحقيق أغخاضيعذلظ أدعى إل
 كبيخ.، ولو في اإلجابة أثخ األمػر السيسةمغ لدؤاؿ الثشاي عمى ا

مغ غيخ حخؼ، ما إضافة االسع  بشجاي ربوفي صجر دعائو  عبخأنو  -اثاَي
" الجميل إلى ضسيخه، السححوؼ تخفيفا ب    بجاية كل دعاي، ، جخيا عمى عادتو في"ر 
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بأحػالو،  إلى القخب الذجيج، واإلحداس بإحاشة هللا تعالى بو، ومعخفتو شارةئللو 
 ا سبق بيانو.تصمباتو، السحكػرة وغيخ السحكػرة، كسوإدراكو لس

دائسا  يجعػ بولسا كاف  مغايخة  مقاصج  ، و خاصة   أنو ركد فيو عمى مصالب   -اثانث
يأتي في سياؽ دعػة  فعل ذلظ ألف دعايه ىحا أراه قجو  ذريتو،أتباعو و ألبشائو و 

مسا  في حقيقتيا، مسا واجييع بوعمى عبادة األصشاـ، عمى الخغع يغ رخ   الس  و قػم
باعو واإليساف بخسالتو، مغ إثارتيع إلى ات   اضخبدونيع في دعائو لشفدو  يجعل

في الجنيا، وبيجه الثػاب والعقاب،  الشفا والزخعمى  الجاعية إلى عبادة هللا القادر  
ىع عميو، واإليساف بسا  إلى تخؾ ما يجفعيعوالشعيع والعحاب في اآلخخة، عل ذلظ 
 .الجاريغجايىع بو، فتتحقق ليع السرمحة في 

في عقيجة قػمو أف  خ  س  خْ ألنو يخيج أف ي  أخخويا،  أكثخهدعايه ىشا كاف  أف -زابؼا
ربو  تػسل إلىيبل إنو ىشاؾ بعثا وحدابا وثػابا وعقابا، وأنو نفدو غيخ آمغ فيو، 

 خػؼ  ال ه حرػؿوقرج  ، في اآلخخة بعجـ الخدي، والفػز بجشة الخمج يسغ عميوأف 
 خؾ باهلل تعالى.الجافعيغ إلى اإليساف، وتخؾ الذ واإلثارة  

في أغمبو معتسج عمى التعخيس السفزي إلى الحث عمى أف ىحا الجعاي  خايسا
اتباع ممتو، واإليساف بسا جاي بو، مسا يجعمو مغ األساليب الجعػية التي تتخؾ 
أثخىا في نفػس السجعػيغ؛ ألنو مبشي عمى التػجيو غيخ السباشخ، والتحكيخ غيخ 

 مغ تقريخ وتفخيط، مغ غيخ مػاجية أو استفداز.الرخيح، والتمسيح بسا ىع فيو 

ْكًسا"في قػلو  "عكْ الح  " بػ السخادحػؿ خبلؼ  العمساي وبيغ  ب   ى ْب ل ي ح  فقيل: "، "ر 
السخاد و  ... : ال يجػز تفديخ الحكع بالشبػة ألنيا حاصمةوقيلالحكسة والشبػة ... 

، الخيخ ألجل العسل بوما ىػ كساؿ الشبػة العسمية، وذلظ بأف يكػف عالسا ب بو:
 وقيل: السخاد، (1)ت والجواـ"يدعاؤه عميو الدبلـ في مثل ىحا ىػ في التثبوقيل: 
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باألوؿ ما يتعمق بالسعاش وبالثاني ما يتعمق بالسعاد، وقيل: السخاد بالحكع رياسة 
ما القياـ بحقػقو  الخمق وباإللحاؽ بالرالحيغ التػفيق لمعجؿ فيسا بيشيع

  .(1)تعالى

 العمع الحي يسشحو :ىػ كعوالحي أراه متفقا ما الدياؽ ىشا، ىػ القػؿ بأف الح   
العمع الحي يتختب عميو امتثاؿ الحق القجرة عمى التفخيق بيغ الحق والباشل، 

ىػ السْشا ... ، يقػؿ ابغ فارس "الحاي والكاؼ والسيع أصل  واحج، و والعسل بو
يا، ألنيا تسشا مغ الجيل" كسة ىحا قياس  والح 
بيو يعخفػف صجقو، ، ذلظ أف مخاش  (2)

ا جايىع بو، بل ويشاصبػنو العجاي، ومغ ثع ال يؤمشػف بسوقػة حجتو، وما ذلظ 
ْكع"فإف في شمب الػ  ي واالزدرا بسعشاه الدابق ضخبا مغ التعخيس بيع، "ح 

 ألنيع يعخفػف الحق، وال يؤمشػف بو. ألفعاليع؛

يغ  والسخاد بقػلو "  ال ح  ْقش ي ب الرَّ يع، وجاي في" التػفيق إلى العسل الحي يجعمو و أ ْلح 
بيغ الحق والباشل أصل األمخ ورأسو،  معخفة الفخؽ بو متأخخا عسا قبمو، ألف 

أبػ عبج ّللا  الخازي:  قاؿ" والتػفيق إليو يداعج في التػفيق إلى العسل الرالح،
ـ قػلو  ْكسًا"وإنسا قج  "عمى قػلو  "ى ْب ل ي ح  يغ  ال ح  ْقش ي ب الرَّ ألف القػة الشطخية  "و أ ْلح 

، وعكدو يسكشو أف يعمع الحق، وإف لع يعسل بو حيثمقجمة عمى القػة العسمية، 
ـ قج، وما يترل بالخوح موألف العمع صفة الخوح والعسل صفة البجف ،غيخ مسكغ

... وذكخه بعج ذلظ تخريز بعج تعسيع؛ اعتشاًي بالعسل، مغ عمى ما يترل بالبجف
فإف قرجه مغ التزخع بيحا الجعاي  مغ ثع، و (3)"حيث إنو الشتيجة والثسخة لمعمع

ويعسمػا بو، ال  دعػة  قػمو إلى أف يعمسػا الحق -بجانب ما سبق ذكخه -وسابقو
 أف يكتفػا بالعمع دوف العسل. 
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ْقش يوآثخ التعبيخ بػ    -" دوف "اجعمشي" الحي درج عمى الجعاي بو، ألف الثاني"أ ْلح 
يفيج أنو وقت دعائو ليذ مغ الرالحيغ، وأنو  -(1)بجاللتو عمى الترييخ والتحػيل

مغ  غيخ مشاسب لسا يجعػ إليو قػمويتػسل إلى ربو أف يجعمو مشيع، وىحا 
ْقش ي ، أماالربلح والتقػ   " فإنو يجؿ عمى أنو مغ الرالحيغ، ولكشو يخذى أف "أ ْلح 

بدبب تقريخ في عسل، أو تقمب  في قمب،  يكػف دونيع في السخاتب والسشازؿ،
الحيغ لع يرمػا إلى درجتو  -وفيو مغ التػاضا واإلشفاؽ ما ىػ كفيل بإثارة قػمو

  .(2)إلى اتباعو والديخ عمى مشيجو -اؿإليساف واالمتثفي ا

***** 

"  بقػلوسقرػد وال  خ يغ  ْجؽ  ف ي اآْلخ  اف  ص  الثشاي  الجعاي بحرػؿ"و اْجع ْل ل ي ل د 
، وأف ا، واسسو متجاوال، وسيختو معخوفةبسعشى أف يبقى ذكخه حدش، وتخميج السكانة
إلى أف يخث هللا األرض ومغ  عمى ممتو وف يديخ ييتجي بو الشاس، و يكػف نبخاسا 

 .عمييا

مخسبل عبلقتو اآللية، حيث المداف أداة وعبخ فيو عغ الكبلـ بالمداف، مجازا  
الكبلـ ووسيمتو، وىػ مجاز يجعل ثشاي اآلخخيغ عمى إبخاىيع دائسا ال يشقصا، 

خ يغ"تعخيف  وكثيخا غيخ قميل، وواسعا غيخ محجود، يقػيو بأؿ التي لمجشذ،  "اآلخ 
 الثشاي عميو ، والحي يمسح إلى انتذار"في"والتعبيخ بالحخؼ الجاؿ عمى الطخفية 

 بيغ اآلخخيغ، وليذ في عجد محجود مشيع.

أف  -الحيغ يخفزػف اتباعو -ولعمو يقرج مغ الجعاي بيحا األمخ أماـ قػمو 
، وأف يديخ غيخىع عػضو هللا تعالى عشيع خيخا، وأف يبجلو بيع ناسا ال حرخ ليعي  
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( أخبخ القخآف الكخيع فػي أكثػخ مػغ مػضػا أف هللا تعػالى أجػاب ىػحا الػجعاي لشبيػو إبػخاىيع، إذ 2)
")البقخة  يغ  ال ح  خ ة  ل س غ  الرَّ  (.27العشكبػت  -122الشحل  -131يقػؿ تعالى "و إ نَّو  ف ي اآْلخ 
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بجانب كػنو حقيقة يخجػ إبخاىيع  االبتياؿعمى السمة التي رفزػا اتباعيا، وىحا 
ساف بو، واالنتطاـ في الفػز بذخؼ اإلي حثيع عمىجابتيا، فإف فيو نػعا مغ إ

 .(1)سمظ متبعيو، شأنيع في ذلظ شأف اآلخخيغ

"و اْجع ْمش ي م ْغ وبعج أف شمب الدعادة في الجنيا شمبيا في اآلخخة، فقاؿ عاشفا  
يع " شَّة  الشَّع  ث ة  ج  ر  شَّة   وفيو آثخ التعبيخ ،و  يع " بػ "ج  دوف غيخه مغ أسساي الجشة،  الشَّع 

 ألف الشعيع ىػ غاية البذخ، ومشاط سعييع، ومشتيى أمميع في الجنيا واآلخخة.

ْعل"والػ   ، وفي التعبيخ بو مدشجا إلى ضسيخ كسا سبق بيانو ىػ: الترييخ "ج 
السػلى سبحانو وتعالى إلساح إلى أف إدخالو الجشة محس فزل مغ هللا عدوجل، 

"تذبييا  "اإلرث"بػغ استحقاؽ أو أىمية، يقػيو التعبيخ عغ إدخالو فييا وليذ ع
، (2)لو باإلرث الحي يحرل بغيخ اكتداب مغ الػارث، وىػ أقػ  أسباب السمظ"

 الستحقاؽ نعيع الجشة تفزبل مشو وتكخما. هللا تعالى والسخاد: أف يؤىمو
اف رسػخ اعتقاده في قجرة ـ قػمو ىػ بيأما الصمببيحا  التزخعوغخضو مغ  

ذلظ،  ، وتحقيق الدعادة والشعيع في الجنيا واآلخخة، ليعمسػاوالزخ الشفاربو عمى 
تباعو، ليحطػا بسا يجعػ إلى التفكيخ في ا هويخوا إيسانو الذجيج بو، فيجفعيع إصخار 

 .مغ نعيع بو لشفدو

***** 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( أجاب هللا تعالى دعػايه ىػحا أيزػا بػأف "جعمػو شػجخة مباركػة فػخ ع مشيػا األنبيػاي الػحيغ أحيػا 1)
مػغ قػلػو: "الميػع صػل عمػى  بيع ذكخه، الحي مغ أعطسو ما كاف عمى لداف الشبي األمػي 

 .371/ 5دمحم كسا صميت عمى إبخاىيع" إلى آخخه. نطع الجرر 
 .271/ 5( نطع الجرر 2)
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اف   فقاؿ ،ببخهاس الشحق بيو ألنو أى بأدعا لشفدو ثش   بعج أفو   "و اْغف ْخ أل  ب ي إ نَّو  ك 
ال  يغ   بيو مغ غميع القػؿ وبالغ ذلظ عمى الخغع مسا لقيو مغ أ وقج فعل ،"م غ  الزَّ
 .(1)ى بػعجهو كاف قج وعجه أف يدتغفخ لو، فػف  التيجيج، ألن

دياؽ، ذلظ أف شمبو يتدق ما مقاصج ابتيالو في ىحا ال ىحا هدعايأف  نبابج 
"و، ثع تعميل ذلظ بقػلو بيالسغفخة أل ال  يغ  اف  م غ  الزَّ بسا فيو مغ مؤكجات  "إ نَّو  ك 

وحخؼ الجخ والفعل الشاقز الجاؿ عمى أف الزبلؿ قج تسكغ مشو،  تتسثل في إف  
"عغ الخبخ بػ" مكػناتو، والتعبيخ  حتى أصبح مغ  ال  يغ  الجاؿ بجخسو الحي  الزَّ

يتػسصو حخؼ السج عمى أنو قج بمغ في الزبلؿ مبمغا عطيسا، ذلظ التعميل يفيع 
بسشأ  مغ العقاب، الحي تػعج هللا  ليذالحي اتخح جانب قػمو  هأف والجمشو 

، وىػ أمخ يخجػه لوإال إذا استجاب هللا تعالى دعاي ولجه تعالى بو الزاليغ، 
 إبخاىيع، ولكشو ال يزسشو.

وفيو تعخيس بقػمو، وإشارة إلى أف ما ىع فيو مغ عشاد واستكبار ىػ في  
، ولػ خبل التعبيخ مغ الجسمة السػجب عحاب هللا تعالى وعقابو حقيقتو الزبلؿ  

التعميمية، السؤك جة ضبلؿ أبيو، واقترخ عمى شمب السغفخة لو لدبق إلى الفيع 
ف  أمخ الذخؾ وجػاز التغاضي عشو، وىحا غيخ متدق ما مقاصج الخميل مغ ىػا

 .ابتيالو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

وقػػخر أف  ( بػػي غ القػػخآف  فيسػػا بعػػج أنػػو ال يجػػػز االسػػتغفار لمسذػػخكيغ ولػػػ كػػانػا أولػػي قخبػػى،1)
وا  ش ػػا أ ْف ي ْدػت ْغف خ  يغ  آم  اف  ل مشَّب ػي   و الَّػح  إبخاىيع استغفخ ألبيو بشاي عمى مػعجة وعجىا إياه "م ا ك 
ػػاف   ػػا ك  م  ػػيع . و  ح  اب  اْلج  ػػْع أ ْصػػح  ػػْع أ نَّي  ػػيَّغ  ل ي  ػػا ت ب  ْعػػج  م  ػػْغ ب  ػػان ػا أ ول ػػي ق ْخب ػػى م  ل ػػْػ ك  ل ْمس ْذػػخ ك يغ  و 

ار  إ   ْشػػاْسػػت ْغف  ػػخَّأ  م  وّّ َّلل َّ  ت ب  ػػج  ػػو  ع  ػػيَّغ  ل ػػو  أ نَّ ػػا ت ب  ػػاه  ف م سَّ ى ا إ يَّ ػػج  ة  و ع  ػػج  ػػْغ م ْػع  يع  أل  ب يػػو  إ الَّ ع  و  إ فَّ ْبػػخ اى 
م يع ")التػبػػة  يع  أل  وَّاه  ح  ( وعػػخؼ أف القخابػػة ليدػػت قخابػػة الشدػػب، إنسػػا ىػػي 114 -113إ ْبػػخ اى 

 .2614/ 5القخآف قخابة العقيجة. يشطخ: في ضبلؿ 
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يحققو فرل الجسمتيغ عغ بعزيسا بدبب اختبلفيسا خبخا وإنذاي، وال يخفى ما  
لشفدو  اليع بسثل ما دع كي يجعػ  والخجػع عسا ىع فيو؛ إثارتيع إلى اتباعو مغ 
  .وأبيو

***** 

"و ال  ت ْخد ن ي شمب ما يحقق لو الدعادة في اآلخخة، فقاؿ  تأكيج ثع عاد الخميل إلى 
م يع " ْمب  س  . إ الَّ م ْغ أ ت ى ّللاَّ  ب ق  ا  م اؿ  و ال  ب ش ػف  . ي ْػـ  ال  ي ْشف  ْػـ  ي ْبع ث ػف   .ي 

مغ شمب ىشا الشيي يفيجه  " لسا"و ال  ت ْخد ن يالشيي  مدتعسبل أسمػب ع  خَّ ز  ت  وفيو  
بأية صػرة مغ الرػر، وألي  (1)ي )الحؿ واليػاف واالنكدار(عجـ حرػؿ الخد 

الػسا إلى  شطخ  المغ غيخ عغ الفعل ىػ شمب الكف إذ الشيي سبب مغ األسباب، 
ع بذيي فأتػا مشو ما استصعتع، وإذا إذا أمختك"  لقػؿ الخسػؿ، واالستصاعة
 .(2)"ئ فاجتشبػهشنييتكع عغ 

الػاسا في أف  واألمل الذجيج الخجاي غخضو بالشيي ف تعبيخ الخميلفإ ومغ ثع 
مغ  وىػ، عمى الشحػ السحكػر يـػ القيامةفي هللا تعالى عميو بعجـ الخدي  يسغَّ 

عمى وجو  إحداًْا لو مختيغ، لمخاص وشمبا تأكيجاباب ذكخ العاـ بعج الخاص 
أىسية  ىػ في الػقت نفدو يذيخ إلى، و عمى وجو العسـػ ٔاألخسٖ الخرػص،

مغ باب اإللحاح عمى هللا تعالى كحلظ ويعج شمبو،  ويشزُّ عمى، العاـ ا يتزسشوم
، وفيو إلساح إلى أف الجار اآلخخة ىي الحياة، التي يجب أف تشعقج الجعايفي 

  الزخاعات. ا، وتكثخ بيعمييا اآلماؿ، وتتجو إلييا القمػب
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غيخه مغ األسساي، ما  " دوف "ي ْػـ  ي ْبع ث ػف   وفي تعبيخه عغ يـػ القيامة بقػلو 
( عمى سبيل جسيا الشاس: )السقرػد بو إسشاد فعل البعث إلى ضسيخ الغائبيغ

مخ البعث، وبياف لذسػلو جسيا الشاس بسا ألتأكيج االلتفات مغ التكمع إلى الغيبة، 
تو، عميع يخجعػف عغ كفخىع اؿ لجعػ فييع مغ يدسعػف دعايه، ويخفزػف االمتث

 ع إليو. وغيخه مسا يجعػى بالبعث

م يع "واختمف في قػلو تعالى "  ْمب  س  . إ الَّ م ْغ أ ت ى ّللاَّ  ب ق  ا  م اؿ  و ال  ب ش ػف   ي ْػـ  ال  ي ْشف 
ا  "فيكػف  ،يطيخ أنو مغ كبلـ إبخاىيع عميو الدبلـ :فقيل ال مغ جب ..."ي ْػـ  ال ي ْشف 

" ـ  ي ْبع ث ػف  ْػ وال عػف  ،ـ إلى هللا وحجهقرج بو إضيار أف االلتجاي في ذلظ اليػ  "ي 
 فيو بسا اعتاده الشاس في الجنيا مغ أسباب الجفا عغ أنفديع.

" ي ْػـ  "واستطيخ ابغ عصية: أف اآليات التي أوليا   ا  م اؿ  و ال ب ش ػف  ...  ال ي ْشف 
ذلظ  رفة بوىي إخبار مغ هللا تعالى  ،مشقصعة عغ كبلـ إبخاىيع عميو الدبلـ

وىػ استطيار  ،أبجايع عشجه في دعائو أف ال يخد  فيو ليـػ الحي وقف إبخاىا
ه: ىػ يـػ ال خبخا لسبتجأ مححوؼ تقجيخ  "و ال  ب ش ػف   ي ْشف ا  م اؿ   ي ْػـ  ال"رشيق فيكػف 

أ ت ى ّللاَّ   إ الَّ م غْ "ويطيخ عمى ىحا الػجو أف يكػف السخاد بػ يشفا ماؿ وال بشػف ... 
م يع " ْمب  س  ألف هللا تعالى وصفو بسثل ىحا في  ،عميو الدبلـ بخاىيعاإلشارة إلى إ ب ق 
يع  إ ذْ "الرافات في قػلو  آية سػرة ْبخ اى  يع ت و  إل   ْمب   و إ فَّ م ْغ ش  بَّو  ب ق  اي  ر  ج 

م يع ")الرافات   .(1)"(84-83س 

أف ذكخه في دعائو يتػافق ما وأر  أف ىحا الكبلـ إلبخاىيع عميو الدبلـ، و  
شػف بخسالتو وال باليـػ اآلخخ الخسائل التي يخيج إرساليا إلى قػمو، الحيغ ال يؤم

حرػلو، ودعػتيع إلى تأكيج  يدتجعيمسا  فيو، يقا بأنوسا يخبخىع ال بو 
عل ذلظ  ،فيو يحجثإشفاقو وخػفو مسا إضيار بياف حقيقتو و باالستعجاد لو، 
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"وندتذف  صاحب الطبلؿيقػؿ  في اإليساف بو واالستعجاد لو،يجفعيع إلى التفكيخ 
" مج  شعػره بيػؿ اليـػ  -مغ قػلة إبخاىيع  ْػـ  ي ْبع ث ػف  بلـ "و ال ت ْخد ن ي ي  عميو الد 

اآلخخ ومج  حيائو مغ ربو، وخذيتو مغ الخدي أمامو، وخػفو مغ تقريخه، وىػ 
ا  ماؿ  و ال ب ش ػف  إ الَّ م ْغ أ ت ى ّللاَّ  الشبي الكخيع، كسا ندتذف مغ قػلو: "ي ْػـ  ال ي   ْشف 

م يع " مج  إدراكو لحقيقة ذلظ اليـػ ْمب  س  ، وحقيقة ما يطغ الشاس أف فيو نفعا ب ق 
 .(1)"فيو

وىػ وخز الساؿ واألبشاي بالحكخ دوف غيخىسا، ألف األوؿ تحت يج اإلنداف،   
، واالبغ ىػ أخز  القخابة، وأوالىع بالحساية، والجفا، أوؿ ما يجفا بو عغ نفدو

عغ الشفا حاصل ومؤكج،  والشفا، فإذا لع يشفعا في ىحا الػقت، فغيخىسا في العجد
االقترار عمى الساؿ والبشيغ في نفي الشافعيغ جخ  عمى غالب أحػاؿ " كسا أف

إما بفجية وإما بشججة "وىي الشرخ"، القبائل في دفاع أحج عغ نفدو بأف يجافا 
ىع، ويعتبخ ذلظ الشرخ يفالساؿ وسيمة الفجية، والبشػف أحق مغ يشرخوف أبا

 .(2)"عشجىع عيجا يجب الػفاي بو

وفيو تعخيس بقػمو وبكل مغ ييتع بالساؿ والبشيغ وغيخىسا مغ أعخاض الجنيا،  
ا يشفا في يـػ القيامة، وىػ القمب الخالي مغ الذظ سب االىتساـوحث ليع عمى 

 في تػحيج هللا تعالى، السؤمغ بالبعث وما يتبعو مغ حداب وثػاب وعقاب.

ْمب  في قػلو  "إال"ػاالستثشاي ب مغ خبلؿوىػ ما عبخ عشو   "إ ال م ْغ أ ت ى ّللاَّ  ب ق 
م يع "  :التالي عمى الشحػ ،ببلغية ، الحي يسشح األسمػب أكثخ مغ مديةس 

ورد بعج تصما نفػس ما ، حتى إذا إلى ما يأتي بعج إال التذػيقاإلثارة و  -أٔال
الستمقيغ إليو ثبت عشجىع، وتسكغ لجييع، "فإف السعشى إذا ألقي عمى سبيل 
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...اإلبياـ، تذػقت نفذ الداما إلى معخفتو عمى سبيل التفريل واإليزاح، 
كغ فييا فزل تسكغ، وكاف شعػرىا بو فتتػجو إلى ما يخد بعج ذلظ، فإذا ألقي تس

أتع، أو لتكسل المحة بالعمع بو، فإف الذيي إذا حرل كساؿ العمع بو دفعة لع يتقجـ 
حرػؿ المحة بو ألع، وإذا حرل الذعػر بو مغ وجو تذػقت الشفذ إلى العمع 
بالسجيػؿ، فيحرل ليا بدبب السعمـػ لحة، وبدبب حخمانيا مغ الباقي ألع، ثع 

يا العمع بو حرمت ليا لحة أخخ ، والمحة عقيب األلع أقػ  مغ المحة إذا حرل ل
 .(1)التي لع يتقجميا ألع، أو لتفخيع األمخ وتعطيسو..."

أنو يعج مغ باب القرخ بصخيق الشفي واالستثشاي، الحي يدتعسل عشجما  -ثاَيا
شبا مشكخا أشج اإلنكار، كسا أنو يديج السعشى قػة يػاجو الستكمع عقيجة رافزة، ومخا

يـػ القيامة عغ الساؿ  فينفي الشفا  -إحداًْا قتيغ،يتأكيجه بصخ  ؿمغ خبل 
إثبات الشفا في  -ٔاألخسٖ مسا يتكئ عميو الشاس في الجنيا، والبشيغ وغيخىسا

 لمقمب الدميع -مغ الخدي نفدو الخميل الحي يخذى فيو  -ذلظ اليـػ العريب
 .والسخاشبػف بخاصة غيخه مسا يعتقج الشاس بعامة، دوف 

 ، ألنو يجعػ إلى إدراؾإبخاىيع يعج مشاط القرج مغ دعايأف ىحا االستثشاي  -ثانثا
وإدراؾ حقيقة ما يشفا فيو، ليتػجو السخاشبػف إلى القمب ، يـػ القيامةحقيقة 

انقصاع أمميع عمى سبلمتو، بتخميرو مغ التعمق بغيخ هللا، و  اباالىتساـ، ويعسمػ 
 في كل أحج سػاه. 

يجؿ عمى أف  (2)بسا فيو مغ الجاللة عمى اليدخ والديػلة، ى"ت  "أ  والتعبيخ بالفعل  
السدتغشػف  -د بيا الشاجػف مغ الخدي ي  س  مغ الرفات التي ت  تعج سبلمة القمب 
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يع عمييا، وأف دوام  ل عمييع ي  وس   -عغ الساؿ والبشيغ وغيخىسا في ذلظ اليـػ
 عمى نفػسيع مغ تسدكيع بيا. يع عشيا كاف أصعب  تخمي  

ففيو ضخب مغ التشبيو إلى  "هللا"أما تعجية فعل اإلتياف إلى اسع الجبللة العمع  
ذلظ ىػ التصبيق أف ضخورة تػجيو العسل والشية إلى هللا تعالى، ال إلى أحج غيخه، و 

ضي هللا عشو "...أف تعبج هللا كأنظ العسمي لئلحداف الػارد في حجيث عسخ ر 
 .(1) تخاه..."

واالقترار عمى ذكخ القمب دوف غيخه مغ أعزاي البجف لسا لو مغ سيصخة  
ج  م ْزغ ًة إ ذ ا  قػؿ الشبي لوسيادة وتحكع كسا سبق بيانو،  د  "...أ ال  و إ فَّ ف ي اْلج 

" ْمب  مُّو ، أ ال  و ى ي  اْلق  ج  ك  د  ج  اْلج  ْت ف د  ج  مُّو ، و إ ذ ا ف د  ج  ك  د  م ح  اْلج  ْت ص  م ح  ص 
(2) ،

م يع"ووصفو بالػ  السؤىل  -بدنة فعيل يجؿ عمى أنو قج بمغ في ىحا الػصف "س 
 مبمغا ال حجود لو. -لمفػز يـػ القيامة

 ٔأخهص مما سبق بياَّ إىل:
يع إلى اإليساف أف قرج الخميل مغ االبتياؿ بيحه السصالب أماـ قػمو كاف دعػت   

القمب،  إلى ضخورة االستعجاد لو بدبلمة  يع باليـػ اآلخخ وما فيو، وتشبيي  
و مغ التعمق بسا ال يشفا، ومغ ثع كانت جسمو وأساليبو معبخة عغ ىحا وتخمير  
 القرج.

عمى شجة إشفاقو وعطيع خػفو مسا  فالشجاي بعشػاف الخبػبية، ومغ غيخ أداة داؿ   -
 يحجث في يـػ القيامة.
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، والحي تكخر خسذ مخات يبخىغ واألسمػب اإلنذائي الستشػع بيغ األمخ والشيي -
 عمى إلحاحو عمى ربو، وتكخار شمبو بأكثخ مغ أسمػب.

عمى قمقو  وذكخه العاـ بعج الخاص لتأكيج ما يصمبو مغ الدعادة في اآلخخة، داؿ   -
 وعجـ اشسئشانو.

، ميسا شجاة في ىحا اليـػألحج الوشمبو السغفخة ألبيو يذيخ إلى أنو ال يزسغ  -
 و.كانت درجة قخابت

والقرخ بصخيق الشفي واالستثشاي يقصا أمل السخاشبيغ في أف يشفعيع غيخ   -
 اإليساف بمقاي رب العالسيغ.

***** 

الحي يتػسط قرتو في سػرة  -وبعج االنتياي مغ حكاية دعاي الخميل 
انتقل الشطع الحكيع إلى ترػيخ مذيج مغ مذاىج يـػ البعث، الحي  -الذعخاي

. ػمو إلى اإليساف بو واالستعجاد لو "ويجعػ ق ،يتقيو إبخاىيع شَّة  ل ْمس تَّق يغ  و أ ْزل ف ت  اْلج 
. م ْغ د وف  ّللاَّ  ى ْل  وف  ْشت ْع ت ْعب ج  ْع أ ْيغ  م ا ك  ق يل  ل ي  . و  يع  ل ْمغ او يغ  ح  ز ت  اْلج  ب خ   و 

وف   ا ى ْع و اْلغ او  . ف ك ْبك ب ػا ف يي  وف  خ  ون ك ْع أ ْو ي ْشت ر  خ  . ق ال ػا ي ْشر  ش ػد  إ ْبم يذ  أ ْجس ع ػف  ج  . و 
ؿ  م ب يغ   بل  شَّا ل ف ي ض  . ت اَّللَّ  إ ْف ك  س ػف  ا ي ْخت ر  ب   اْلع ال س يغ   .و ى ْع ف يي  ْع ب خ  ػ  يك   .إ ْذ ن د 

مَّش ا إ الَّ اْلس ْجخ م ػف   م ا أ ض  اف ع يغ   .و  س يع .ف س ا ل ش ا م ْغ ش  يق  ح  ج  خًَّة  ف م ػْ  . و ال  ص  أ فَّ ل ش ا ك 
ش يغ   ش يغ  . ف ش ك ػف  م غ  اْلس ْؤم  اف  أ ْكث خ ى ْع م ْؤم  م ا ك  ي ًة و  ػ   .إ فَّ ف ي ذ ل ظ  آل  بَّظ  ل ي  و إ فَّ ر 

يع   الحي  -عخضو عقيب ىحا الجعاي ، وفي(114 - 91الذعخاي ) "اْلع د يد  الخَّح 
تأكيج  -كسا سبق تػضيحو يعج أسمػبا مغ األساليب الجعػية غيخ السباشخة

 ، ويشرح قػمو بيا.الخميل لمسعاني التي كاف يجعػ إلييا

وكسا كاف االستفياـ بدساتو الببلغية حاضخا في كبلـ إبخاىيع إلى قػمو نخاه  
كحلظ حاضخا في كبلـ السبلئكة إلى الغاويغ في الجحيع بعج أف يكبكبػا فييا 

. و  " يع  ل ْمغ او يغ  ح  ز ت  اْلج  ب خ   وف  ّللاَّ  ى ْل و  . م ْغ د  وف  ْشت ْع ت ْعب ج  ْع أ ْيغ  م ا ك  ق يل  ل ي 
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وف  " خ  ون ك ْع أ ْو ي ْشت ر  خ  وذلظ تداوؽ ما قرة إبخاىيع وقػمو وما كاف بيشو " ي ْشر 
"أيغ ما كشتع تعبجوف إنيع ليدألػف اليـػ  -وبيشيع مغ حػار عسا كانػا يعبجوف 

" شتطخ ، وال ي  دسا مشيع جػاب  ؟ ثع ال ي  يشترخوف" ىل يشرخونكع أو"؟ مغ دوف ّللا 
سل ع، وىػ بجانب ذلظ ي(1)"إنسا ىػ سؤاؿ غخضو التقخيا والتأنيب مشيع جػاب،

 . عسمو في نفػس السخاشبيغ مغ مذخكي مكة، السعانجيغ لخسػؿ هللا

***** 
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 ب انسابغاملطه

 "انصافاث"يف سٕزة دػاء اخلهيم 
ـ  "  ْخن اه  ب غ بل  . ف ب ذَّ يغ  ال ح  ب   ى ْب ل ي م غ  الرَّ . ر  يغ  ي ْيج  ب  ي س  ق اؿ  إ ن  ي ذ اى ب  إ ل ى ر  و 

ـ  أ ن  ي أ ْذب ح ظ   ش ا ْعي  ق اؿ  ي ا ب ش يَّ إ ن  ي أ ر   ف ي اْلس  م غ  م ع و  الدَّ م يع . ف م سَّا ب  ف اْنط ْخ م اذ ا ح 
. ف م سَّا أ ْسم س ا  اب خ يغ  اي  ّللاَّ  م غ  الرَّ ن ي إ ْف ش  ج  ت ج  ت خ   ق اؿ  ي ا أ ب ت  اْفع ْل م ا ت ْؤم خ  س 
ش يغ   ح ل ظ  ن ْجد ي اْلس ْحد  ْؤي ا إ نَّا ك  ْقت  الخُّ جَّ يع . ق ْج ص  ْيش اه  أ ْف ي ا إ ْبخ اى  ن اد  . و  ب يغ  ت مَّو  ل ْمج  . و 
ـ   بل  . س  خ يغ  م ْيو  ف ي اآْلخ  ْكش ا ع  ت خ  يع . و  ْبح  ع ط  ْيش اه  ب ح  ف ج  . و  ي  اْلس ب يغ  ػ  اْلب بل  إ فَّ ى ح ا ل ي 
اؽ   ْخن اه  ب إ ْسح  ب ذَّ . و  ش يغ  ن ا اْلس ْؤم  ب اد  . إ نَّو  م ْغ ع  ش يغ  ح ل ظ  ن ْجد ي اْلس ْحد  يع . ك  م ى إ ْبخ اى  ع 

و  ن ب يِّا م غ   ض ال ع  ل ش ْفد  غ  و  س ا م ْحد  ْغ ذ ر  يَّت ي  م  اؽ  و  م ى إ ْسح  م ْيو  و ع  ْكش ا ع  ب ار  . و  يغ  ال ح  الرَّ
"    (.113-99)الرافات م ب يغ 

اتجو فيو الخميل إلى ربو يدألو الحرية السؤمشة والخمف الرالح  وىػ دعاي 
يغ  قائبل " ال ح  ب   ى ْب ل ي م غ  الرَّ  -لخرائز الببلغية ما يمي:"، ولو مغ ار 

 إبخاىيع اابتمي بيالتي  االبتبلياتيأتي في سياؽ حجيث الدػرة عغ  أنو -أٔال
 و،لذأن ، إعبليً وتػضيحياعميو الدبلـ، والتي يقرج الحكخ الحكيع إلى بيانيا 

عمى ما يبلقػنو مغ  والربخ والتدميع لمسؤمشيغ إلى االقتجاي بو في الخضا ودعػةً 
 .يغ وأذاىعالسذخكإعخاض 

 عج حكايتيا قرة نػح عميو الدبلـبحيث كاف االبتبلي األوؿ الحي حكتو الدػرة  
يع  " ْبخ اى  يع ت و  إل   م يع . إ ذْ  .و إ فَّ م ْغ ش  ْمب  س  بَّو  ب ق  اي  ر  ق ْػم و  م اذ ا  ج  إ ْذ ق اؿ  أل  ب يو  و 

وف   وف   .ت ْعب ج  وف  ّللاَّ  ت خ يج  ًة د  ب   اْلع ال س يغ   ف س ا ض شُّك عْ  .أ ئ ْفًكا آل ي  ش ط خ  ن ْطخ ًة ف ي ف   .ب خ 
ػـ . ق يع   الشُّج  اؿ  إ ن  ي س  ْشو  م ْجب خ يغ   .ف ق  لَّْػا ع  ت   .ف ت ػ  .ف خ اغ  إ ل ى آل ي  اؿ  أ ال  ت ْأك م ػف  ْع ف ق   ي 

ػف   ق  ْخًبا ب اْلي س يغ   .م ا ل ك ْع ال  ت ْشص  ْع ض  م ْيي  م ػا إ ل ْيو  ي د فُّػف  ف أ   .ف خ اغ  ع  وف  م ا  .ْقب  ق اؿ  أ ت ْعب ج 
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ت ػف   م ا ت ْعس م ػف   .ت ْشح  ك ْع و  م ق  ّللاَّ  خ  يع  .و  ح  ػه  ف ي اْلج  وا  ,.ق ال ػا اْبش ػا ل و  ب ْشي اًنا ف أ ْلق  ف أ ر اد 
م يغ   ع ْمش اى ع  اأْل ْسف  ْيًجا ف ج   .(98-83الرافات )"ب و  ك 

نجاه هللا تعالى مشيا وجعميع قػمو في الجحيع، وبعج أف  أف ألقاه بعجف 
كل شيي عـد إبخاىيع عمى أف يياجخ مغ ىحه البمجة، "ويتخؾ ورايه ، األسفميغ

يتخؾ أباه وقػمو وأىمو وبيتو ووششو وكل ما يخبصو بيحه األرض، وبيؤالي  ،فييا
، مػقشا أف هللمدمسا نفدو  ... ويياجخ إلى ربو متخففا مغ كل شيي ... الشاس

ق اؿ  إ ن  ي ذ اى ب  إ ل ى (1)ربو سييجيو، وسيخعى خصاه، ويشقميا في الصخيق السدتقيع "و 
" يغ  ي ْيج  ب  ي س  يغ" الفعل متعمق ، وححؼ  ر  يذيخ إلى اتداع نصاؽ اليجاية،  "ي ْيج 

 ميو الدبلـ.وشسػلو السكاف وغيخه مغ كل ما يحتاج إليو إبخاىيع ع
لبلبتبلي األكبخ في حياة  يعج بسثابة التػشئة والتسييج أف ىحا الجعاي -ثاَيا
إنو االبتبلي بحبح ولجه الرالح الحي دعا  ،ض لسثمو أحجوالحي لع يتعخ   ،إبخاىيع

 أف يخزقو بو.  -في الجعاي الحي بيغ أيجيشا -هللا تعالى
ب  ي  قػمو"التي قاؿ فييا ل إبخاىيع حتى المحطة فقج كاف  إ ن  ي ذ اى ب  إ ل ى ر 

يغ   ي ْيج  وألنو ذاىب إلى مكاف ججيج وأرض ججيجة، سأؿ ربو  ،ال عقب لووحيجا  "س 
يغ  "الحرية الرالحة  ال ح  ب   ى ْب ل ي م غ  الرَّ  ."ر 

السزاؼ إلى ضسيخه، لسا في الشجاي  "رب"مفتتحا دعايه بشجاي هللا تعالى بقػلو  
ي المجػي والجؤار واالستغاثة، وإضيار الزعف، واإلعخاب مسا سبق بيانو مغ معان

عغ عطع حاجتو إلى أف يسغ هللا تعالى عميو بالحرية الرالحة التي تكػف لو 
عػنا عمى أداي األمانة وتبميغ الخسالة، في وقت لع يعج لو فيو والج وال أخ وال 

عو عمى كل ال وشغ، يقػيو ححؼ أداة الشجاي السذعخ بقخب السجعػ واشبلقخيب و 
 ما يحتاج إليو.جسيا  ما يسخ بو الجاعي و
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ولسا في اسع الخب مغ معاني الخعاية، والتعيج، وتجبيخ األمػر البلزمة لربلح  
العبج، وصبلح حياتو، آثخ إبخاىيع عميو الدبلـ نجاي هللا تعالى بعشػاف الخبػبية، 

 ػائج لذخرولحة أمخ فيو كثيخ مغ الفصالئللساح إلى أف ما يصمبو مغ ذرية 
  ولمجعػة التي يحسميا.

وىػ فيو ما سبق بيانو مغ الصمب السذفػع باألدب،  "ى ْب"وتعبيخه بالفعل  
ػيَّة الخالية   أسمػب أدعى إلى إجابة دعائو، وتحقيق مصمبو، ألف اليبة ىي: الع ص 

يقػيو ححؼ مفعػؿ فعل اليبة، الجاؿ عمى تفػيس أمخ  ،عغ األ ْعػاض  واأل ْغخاض  
بسا يرمح لمجاعي وما يرمح لجعػتو، والفخؽ واضح بيغ ػىػب لمخب العالع الس

 ما جاي عميو التعبيخ وبيغ أف يقاؿ: ىب لي ولجا مغ الرالحيغ، أو قخيبا مشو. 
إلساح إلى شجة احتياجو برفة خاصة إلى الحرية، لكػنو أصبح "ل ي" وقػلو  

ميغ الخسالة مغ جية مانة وتبوحيجا فخيجا مغ جية، ولسداعجتو في أداي األ
أخخ ، يقػؿ ابغ عاشػر: "فإنو بعج أف أخبخ أنو مياجخ استذعخ قمة أىمو وعقع 
امخأتو، وثار ذلظ الخاشخ في نفدو عشج إزماع الخحيل، إذ الذعػر بقمة األىل عشج 
مفارقة األوشاف يكػف أقػ ، ألف السخي إذا كاف بيغ قػمو كاف لو بعس الدمػ  

 .(1)و"بػجػد قخابتو وأصجقائ
يغ  وقيج السػىػب بكػنو "  ال ح  "، معبخا بحخؼ الجخ الجاؿ عمى التبعيس، م غ  الرَّ
عشج  أمخ محببصبلح األبشاي  كسا أفنعسة الػلج تكػف أكسل إذا كاف صالحا،  ألف
حة وليقيشو أف لمحرية الرالبخىع بػالجييع،  سيتختب عميو صبلحيع ألفآلباي، ا

يعدز ذلظ ما رآه وفيو دليل عمى أنو ال يخغب في ذرية غيخ صالحة، فػائج  كثيخة، 
صجقو، بو، وأكثخىع ثقة في  مغ أبيو وقػمو الحيغ عايذػه، وكانػا أعخؼ الشاس

وما ذلظ لع يتبعػه، بل ناصبػه العجاي، وبمغ بيع األمخ أف رمػه في الشار 
 ومسا يجعػىع إليو. ليتخمرػا مشو 
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***** 
ىحه بعس أسخار الجعاي الحي شمب فيو الخميل الحرية السؤمشة والخمف  

وتػشئة لمحجيث عغ االبتبلي العطيع الحي ابتمي بو  االرالح، والحي يأتي تسييج
بعس ما  تعبيخ القخآف عغ لتػقف بالتأمل فيإبخاىيع، مسا يػجب عمى الجارس ا

 عمى الشحػ التالي: ،تختب عمى ىحا االبتياؿ

شطع الحكيع قػلو أورد ال، ًا يخصم باسخجابت اهلل حؼاىل دػاء اخلهيمفي -أٔال
م يع " عدوجل " ـ  ح  ْخن اه  ب غ بل  و استجاب دعاي نبيو أف هللا جل شأن والجاؿ عمىف ب ذَّ

مغ مطاىخ الحفاوة والتكخيع، وحرػؿ الذغف والتعمق مغ  إبخاىيع، وفي نطسو
 الخميل ما يمي:

ْخن اه "" تفيج التدبب والتعقيبالتعبيخ بالفاي التي  -أ ، فيو إلساح إلى أف البذارة ف ب ذَّ
بالغبلـ الحميع كانت عقيب الجعاي مباشخة، وفيو مغ تصسيغ إبخاىيع وإدخاؿ 
الدعادة والدخور إلى نفدو ما ال يخفى، والفخؽ واضح بيغ تعجيل البذارة وإف 

 ـ.تأخخ وجػد الغبلـ، وبيغ تأخيخ البذارة لحيغ وجػد الغبل
إسشاد فعل التبذيخ إلى ضسيخ الحق سبحانو وتعالى بريغة التعطيع، فيو   -ب

 مغ الحفاوة واالىتساـ ما ال   يحتاج إلى بياف.
ـ " التعبيخ عغ السػىػب بػ "  -ت م يع "  ما وصفو بػغ بل  بدنة فعيل، يجؿ عمى أف "ح 

مق،  مقة وكساؿ الخ  ـ : إذا بمغ حج  اْغت م  فػ "السبذخ بو سيتحقق فيو جساؿ الخ  ع  اْلغ بل 
بق الغمػمة، ولس ا كاف مغ بمغ ىحا الحج  كثيخا بق قيل لمذ  : ما يغمب عميو الذ 

ْمس ة   بالغبلـ  وتعمق سخور الجاعي، ويزاعف مغ وىحا مغ شأنو أف يديج مغ ،(1)"غ 
 السبذخ بو.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  مادة غمع. -( السفخدات 1)



 حكومىمقاصدهىوأدرارهدراءىالخلولىفيىالذكرىال 

6112 

أٖ يف يُايّ أَّ يربح ػُديا زفيًا يخصم مبا كاٌ يٍ اخلهيم  -ثاَيا
ْعي  ق اؿ  ي ا ب ش يَّ إ ن  ي أ ر   أورد الشطع الحكيع قػلو تعالى " ،ٔندِ م غ  م ع و  الدَّ ف م سَّا ب 

اي   ن ي إ ْف ش  ج  ت ج  ظ  ف اْنط ْخ م اذ ا ت خ   ق اؿ  ي ا أ ب ت  اْفع ْل م ا ت ْؤم خ  س  ـ  أ ن  ي أ ْذب ح  ش ا ف ي اْلس 
ْقت  ّللاَّ  م غ  الرَّ  جَّ يع . ق ْج ص  ْيش اه  أ ْف ي ا إ ْبخ اى  ن اد  . و  ب يغ  ت مَّو  ل ْمج  . ف م سَّا أ ْسم س ا و  اب خ يغ 

يع .  ْبح  ع ط  ْيش اه  ب ح  ف ج  . و  ي  اْلس ب يغ  ػ  اْلب بل  . إ فَّ ى ح ا ل ي  ش يغ  ح ل ظ  ن ْجد ي اْلس ْحد  ْؤي ا إ نَّا ك  الخُّ
م ْيو  ف ي ا ْكش ا ع  ت خ  . إ نَّو  م ْغ و  ش يغ  ح ل ظ  ن ْجد ي اْلس ْحد  يع . ك  م ى إ ْبخ اى  ـ  ع  بل  . س  خ يغ  آْلخ 

م ى  م ْيو  و ع  ْكش ا ع  ب ار  . و  يغ  ال ح  اؽ  ن ب يِّا م غ  الرَّ ْخن اه  ب إ ْسح  ب ذَّ . و  ش يغ  ن ا اْلس ْؤم  ب اد  ع 
ض ال ع  ل ش فْ  غ  و  س ا م ْحد  يَّت ي  م ْغ ذ ر   اؽ  و  "إ ْسح  و  م ب يغ  مسا يشبغي التػقف  ، وفي نطسود 

 عشجه ما يمي:

ْعي  قػلو تعالى "التعبيخ بالفاي الفريحة في صجر  -أ م غ  م ع و  الدَّ و ب" يصػي ف م سَّا ب 
بو، وقاـ ما أمو  خ  ذ   بالغبلـ الحي ب   أثشايىا الخميل   ؽ  ز  ر   زمشيةً  مجةً  الشطع الحكيع

والػالدة والخضاع والتخبية، والدعي عمى الحسل  آثارعمى أمخه، متحسبل 
ومحط  نطخ أبيو، لمح فييا الغبلـحػائجيسا، ليرل إلى السخحمة التي صار 

إذا ال سيسا كسا صار أممو فيو كبيخا ال حجود لو، فكخه، جدي مغ إعجابو، وشاغل 
عمى الذاكمة  الغبلـ ذا كافإ وكاف الػالج قج بمغ بو الكبخ مثل ما بمغ بإبخاىيع، 

  مق.مقة وكساؿ الخ  ساؿ الخ  خ بيا مغ جذ   التي ب  
يع وىػ يدعى في الصخقات لشا الخميل إبخاى يرػر الكشائي بيحا التعبيخوكأني  

و إلى جػاره يجا بيج، وكتفا بكتف، يكمفو ببعس األمػر، ويعتسج ش  واب يخوح ويجيي
يسا، ومسا عميو في بعس السياـ، ويقػماف معا بالذيي الكثيخ، مسا تتصمبو حيات

مب يجعل ش وىحا مغ شأنو أفتحتاج إليو الخسالة التي يدعياف إلى إببلغيا، 
أمخا ال يتحسمو عقل بذخ، وال تصيقو عاشفة  ذبحو بيج األب في ىحه السخحمة

 إنداف.
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بخاىيع خميبل، والخمة تتزسغ أف يكػف إيقػؿ ابغ القيع "لسا اتخح هللا تعالى  
و شعبة لغيخه، فمسا سألو الػلج وىبو اسساعيل قمبو كمو متعمقا بخبو، ليذ في

فتعمق بو شعبة مغ قمبو، فأراد خميمو سبحانو أف تكػف تمظ الذعبة لو ال لغيخه 
مغ الخمق، فامتحشو بحبح ولجه، فمسا أقجـ عمى االمتثاؿ خمرت لو تمظ الخمة 
وتسحزت هلل وحجه، فشدخ األمخ بالحبح لحرػؿ السقرػد، وىػ العـد وتػشيغ 

، وىػ كبلـ رائق، إال أنشي ال أر  في الشطع الحكيع ما (1)فذ عمى االمتثاؿ"الش
 يػمئ إليو.

ـ  أ  قػلو تعالى "بيغ  الشطع الحكيع ط  ب  ر    -ب ش ا ن  ي أ ْذب ح ظ  ق اؿ  ي ا ب ش يَّ إ ن  ي أ ر   ف ي اْلس 
بخباط الذخط السثيخ إلى ما يتختب عمى الفعل، وبيغ ما قبمو  "ف اْنط ْخ م اذ ا ت خ   

 مغ فعل إبخاىيع، ويدتػشغ في فؤاده اإليساف   ليخسخ في عقل الستمقي الحكسة  
االستجابة ألمخ ربو ومػاله، الحي أنعع عميو بشعسة  ل عمى الخميلالحي سي   القػيُّ 

 ػغو الدعي أف يحبحو بيجه.حي أمخه بعج بمالغبلـ، وال
عبخ إبخاىيع بالشجاي السػحي بالتحبب والتعصف، والجاؿ عمى قخب السشاد   وفيو  

" ما تأكيجه بػ"أ ر  " "، كسا عبخ عغ الخؤيا بالسزارع ي ا ب ش يَّ مغ السشادي "  "إ ف 
ووصفيا الى، مغ هللا تع ، ويقيشو في أنيا أمخ  وتججده حرػليا تحققلمجاللة عمى 

ـ " بقػلو " ش ا وحتى ال يقاؿ: إنيا شصحة  لمتسييد بيشيا وبيغ الخؤية البرخية،ف ي اْلس 
" لكػنو محل استغخاب ومثار أ ن  ي أ ْذب ح ظ  كسا أكج فعل الحبح " مغ شصحات الخياؿ،

، ولػ عبخ بو ماضيا تعجب، وعبخ بو مزارعا حكاية لمحاؿ التي رآىا في مشامو
ثع ختع أمخ الحبح قج مزى وتع، ومغ ثع فبل مشاص مغ حرػلو،  لكاف معشاه أف

وغخضو مشو أف  ؟"ف اْنط ْخ م اذ ا ت خ  " السػقع والبلفت لبلنتباهتعبيخه باالستفياـ 
نو حبلوة التدميع! أل يتحوؽ يعير ولجه ىحا األمخ، وأف يخالجو ما فيو، وأف "
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اؿ الخيخ الحي يخاه ىػ أبقى يحب البشو أف يتحوؽ لحة التصػع التي ذاقيا، وأف يش
يقػؿ البقاعي "ولسا كاف األنبياي عمييع الدبلـ أشفق و ، (1)مغ الحياة وأقشى"

خ  ولجه أف يخ  ما عشج إبخاىيع الشاس وأنرحيع، أحب   ، فإف كاف عمى ما يحب س 
ػف عميو، ويكػف تو، وإال سعى في جعمو عمى ما يحب، فيمقى الببلي وىػ أىوثب  

 .(2)ذلظ أعطع ألجخه لتساـ انقياده، ولتكػف السذاورة سشة"
 

ذبو كساؿ لما قبمو وبيغ " ي ا أ ب ت  اْفع ْل م ا ت ْؤم خ  "ق اؿ  قػلو تعالى بيغ  فرل -ت
االتراؿ، الحي يدتعسل عشجما يخاد تفاعل الستمقي ما األحجاث، لججارتيا 

 لىإالشطع الحكيع  قرجياف، ، لعطع ما فييا مغ دروس ومعاالىتساـو  بالستابعة
 تخسيخيا في قمػب الستمقيغ بعامة والسخاشبيغ بخاصة.

بسا في نطسو مغ الشجاي الشاشق بإشفاؽ  "ي ا أ ب ت  اْفع ْل م ا ت ْؤم خ  قػؿ الغبلـ "ف 
"وتػقيخه لو " الغبلـ عمى أبيو لؤلب بفعل ما يؤمخ الشاصح  الحاـز ، واألمخي ا أ ب ت 

السفعػؿ باسع السػصػؿ الجاؿ  ، والتعبيخ عغ"اْفع لْ " مغ غيخ تخدد أو شفقة بو
، والسذيخ إلى استعجاد الغبلـ المتثاؿ جسيا األوامخ برفة عامة م ا"" عمى العسـػ

" لسا لع يدع فاعمو لعمع ت ْؤم خ  وأمخ الحبح برفة خاصة، ما إسشاد فعل الرمة "
"وعجؿ عغ أف يقػؿ: اذبحشي إلى لحقيقي وىػ هللا جل في عبله، الغبلـ باآلمخ ا
" لمجسا بيغ اإلذف وتعميمو، أي: أذنت لظ أف تحبحشي؛ ألف هللا  "اْفع ْل م ا ت ْؤم خ 

 .(3)أمخؾ بحلظ، ففيو ترجيق أبيو وامتثاؿ أمخ هللا فيو"
اي  ّللاَّ  وقػلو "  ن ي إ ْف ش  ج  ت ج  اب خ يغ  س  عسا قبمو الختبلؼ الجسمتيغ  فرل " م غ  الرَّ

مغ حيث كػنو  بوفيسا يعخؼ بكساؿ االنقصاع، وىػ ما ذلظ يترل خبخا وإنذاي، 
 معيشا لمػالج عمى امتثاؿ أمخ هللا عد وجل بالحبح.
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ن يبيغ السزارع فرل فيو و   ج  ت ج  اب خ يغ  " ومعسػلو ""س  اي  " بقػلو "م غ  الرَّ إ ْف ش 
بخبو  "، "تأدبا ما هللا، واعتخافا بحجود قجرتو وشاقتو في االحتساؿ، واستعانةً ّللاَّ  

عمى ضعفو، ما ندبة الفزل إليو في إعانتو عمى التزحية، ومداعجتو عمى 
"وعبخ بقػلو ، (1)الصاعة" اب خ يغ  مسبالغة في " لم غمدتعسبل حخؼ الجخ " "م غ  الرَّ
ألنو يفيج أنو سيججه في عجاد الحيغ اشتيخوا بالربخ وعخفػا  ،افو بالربخاتر
ن ي، يقػيو تعبيخه بالفعل بو ج  ت ج   حقيقة وواقعا. مشو نو سيخ  ذلظأ " الجاؿ عمى"س 
 ،وإيساف راسخ ،كل ذلظ يجؿ عمى عطع ما يتستا بو الغبلـ مغ فيع صحيح  

سببا في تحميو  -بعج هللا تعالى -عوحمع  م اث ل  فيو أباه، وىي صفات كاف إبخاىي
 مغ الجروس التخبػية التي تفيج اآلباي والجعاة عمى الدػاي.  كسا أنيا تعجبيا، 
 
"قػلو تعالى "في عبخ   -ث ب يغ  ت مَّو  ل ْمج  بالفعل الساضي السدشج إلى  ف م سَّا أ ْسم س ا و 
لئللساح ، "أ ْسم س ا"بلؽ اإلشالعائج إلى إبخاىيع والغبلـ، والحي ىػ أحج حخوؼ لف األ 
وصػؿ التدميع مغ الػالج والغبلـ أعمى الجرجات وأقراىا، بسا يشفي حرػؿ  إلى

"أي تخدد مغ أحجىسا، ثع عصف عميو الفعل  ب يغ  ليكػف بخىانا عمى  "ت مَّو  ل ْمج 
الذخوع في تشفيح الحبح بصخيقة و  ،تساـ االنقياد ودليبل عمى ،حرػؿ االستدبلـ

يسزي فيو مغ غيخ تمجمج وال تخدد، ذلظ أف الشطخ في عيشي الغبلـ تجعل الػالج 
أو إلى وجية حاؿ الحبح مغ شأنو أف يثيخ شفقة أبيو، مسا قج يحػؿ بيشو وبيغ 

 التشفيح.

ه لتشفيح أمخ ربو بحبح   ولسا كاف إضيار  استدبلـ إبخاىيع، وإبخاز  شػاعيتو وانقياد 
د مغ وراي ىحا االختبار الحي ػ قرسىػ الولجه، والجعػة  إلى التأسي بو في ذلظ 

 إبخاىيعجاي التعبيخ القخآني بعج ذلظ مباشخة ليعمغ نجاح  ،لع يتعخض لو بذخ غيخه
 ،ايتعالى عمى الػالج والػلج بالفج تفزل هللا ليبخزفيسا ابتبله هللا تعالى بو، و 
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فيح ما ، لرجقو ما ربو، وحخصو عمى تشوتذخيفو لمخميل تكخيع هللا تعالى ليػضحو 
. إ فَّ "أمخه بو  ش يغ  ح ل ظ  ن ْجد ي اْلس ْحد  ْؤي ا إ نَّا ك  ْقت  الخُّ جَّ يع . ق ْج ص  ْيش اه  أ ْف ي ا إ ْبخ اى  ن اد  و 

م ى  ـ  ع  بل  . س  خ يغ  م ْيو  ف ي اآْلخ  ْكش ا ع  ت خ  يع . و  ْبح  ع ط  ْيش اه  ب ح  ف ج  . و  ي  اْلس ب يغ  ػ  اْلب بل  ى ح ا ل ي 
ي اؽ  ن ب يِّا إ ْبخ اى  ْخن اه  ب إ ْسح  ب ذَّ . و  ن ا اْلس ْؤم ش يغ  ب اد  . إ نَّو  م ْغ ع  ش يغ  ح ل ظ  ن ْجد ي اْلس ْحد  ع . ك 

و   ض ال ع  ل ش ْفد  غ  و  س ا م ْحد  ْغ ذ ر  يَّت ي  م  اؽ  و  م ى إ ْسح  م ْيو  و ع  ْكش ا ع  ب ار  . و  يغ  ال ح  م غ  الرَّ
"  .م ب يغ 

التزخع إلى ، والديخ عمى ممتو، واالقتجاي بو في وتباعوكل ذلظ مسا يغخي با 
مػاصمة الجعػة إلى هللا ما ، عمى ما ابتبله بووالربخ بسا قدسو لو، الخضا ربو، و 

السخي في سبيل  أوذييل، وميسا تعالى، ميسا وضا في شخيقيا مغ عقبات وعخاق
 القياـ ليا وبيا.

***** 
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 املطهب اخلايس

 "املًخحُت"يف سٕزة دػاء اخلهيم 
ْشك ْع "  ْع إ نَّا ب خ آي  م  ْػم ي  يغ  م ع و  إ ْذ ق ال ػا ل ق  يع  و الَّح  ش ة  ف ي إ ْبخ اى  د  ان ْت ل ك ْع أ ْسػ ة  ح  ق ْج ك 

اي  أ ب   او ة  و اْلب ْغز  ْيش ك ع  اْلع ج  ب  ْيش ش ا و  ا ب  ب ج  ْع و  ْخن ا ب ك  ف  وف  م ْغ د وف  ّللاَّ  ك  م سَّا ت ْعب ج  تَّى و  ًجا ح 
م ا أ ْمم ظ  ل ظ  م غ  ّللاَّ  م   فَّ ل ظ  و  يع  أل  ب يو  أل  ْست ْغف خ  ه  إ الَّ ق ْػؿ  إ ْبخ اى  ْحج  ش ػا ب اَّللَّ  و  ْغ ت ْؤم 

ْيي   بَّش ا ال  ت ْجع ْمش ا ف ْتش ًة ل   ش  . ر  يخ  ْبش ا و إ ل ْيظ  اْلس ر  ْمش ا و إ ل ْيظ  أ ن  كَّ م ْيظ  ت ػ  بَّش ا ع  وا ر  خ  ف  يغ  ك  مَّح 
ك يع   بَّش ا إ نَّظ  أ ْنت  اْلع د يد  اْلح   (.5-4")السستحشة و اْغف ْخ ل ش ا ر 

السعقػدة لتأصيل قزية الػالي ، وىػ دعاي يأتي في ثشايا سػرة السستحشة 
، الحيغ تخكػا ديارىع وأمػاليع وأىمييع في والبخاي عشج بعس السؤمشيغ السياجخيغ

تداؿ نفػسيع مذجودة إلى بعس مغ خم فػا ىشالظ مغ ذرية  سبيل عقيجتيع، وما
 وأزواج وذوي قخبى.

 ومغ إرسالسبب ندوليا ما حجث مغ الرحابي الجميل حاشب بغ أبي بمتعة، و  
إلى أـ الديخ  ما امخأة كافخة إلى مذخكي مكة، يخبخىع فيو بعـد الخسػؿ  اكتاب
 .(1)فتحياأجل  مغ القخ  

وألف الدػرة تيجؼ إلى تخبية السؤمشيغ عمى أف يكػف والؤىع هلل ال لغيخه،  
وانتساؤىع لمجيغ ال إلى األىل والعذيخة، وتقرج إلى تأىيميع لمقياـ بيحا األمخ 

 :عمى الشحػ التاليجاي نطسيا  ،بيدخ واستداغة

بجأت بشجاي السؤمشيغ متبػعا بشيييع عغ مػالة األعجاي، ما إيخاد األسباب  -أٔال
كسا ىي عادة القخآف في الجسل الػاقعة بعج  -عة باالستجابة ليحا الشييشقالس
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ْع "(1) -الشيي واألمخ في الحكخ الحكيع ك  وَّ و  ي و ع ج  ح وا ع ج  يغ  آم ش ػا ال  ت تَّخ  ا الَّح  ي ا أ يُّي 
ػؿ  أ ْول   س  ػف  الخَّ ق   ي ْخخ ج  ك ْع م غ  اْلح  اي  وا ب س ا ج  خ  ف  ق ْج ك  ة  و  دَّ ْع ب اْلس ػ  ػف  إ ل ْيي  ي اي  ت ْمق 

ات ي  ب يم ي و اْبت غ اي  م ْخض  اًدا ف ي س  ي  ْجت ْع ج  خ  ْشت ْع خ  ب  ك ْع إ ْف ك  و إ يَّاك ْع أ ْف ت ْؤم ش ػا ب اَّللَّ  ر 
ْع ب   وف  إ ل ْيي  خُّ لَّ ت د  ْج ض  ْشك ْع ف ق  م ْغ ي ْفع ْمو  م  م ا أ ْعم ْشت ْع و  ْيت ْع و  ة  و أ ن ا أ ْعم ع  ب س ا أ ْخف  دَّ اْلس ػ 
ب يل   ػ اي  الدَّ ْع  .س  ش ت ي  ْع و أ ْلد  ي ي  ص ػا إ ل ْيك ْع أ ْيج  ي ْبد  اًي و  ْع ي ك ػن ػا ل ك ْع أ ْعج  ف ػك  ْثق  إ ْف ي 

وا ل ْػ ت   دُّ و  ػي  و  وف  ب الدُّ  (.2-1السستحشة )"ْكف خ 

ع ك عْ " باع ذلظ بقػلوإتْ  -ثاَيا ل  ب ْيش ك ْع  ل ْغ ت ْشف  ْػـ  اْلق ي ام ة  ي ْفر  ك ْع ي  د  ام ك ْع و ال  أ ْوال  أ ْرح 
يخ   ّللاَّ  ب س ا ت ْعس م ػف  ب ر   ي بو ضخورةػ   ق  ي  ليزيف سببا ججيجا (، 3")السستحشة و 

حرػؿ  :ىػىحا الدبب ة صػرة مغ الرػر، و التبخؤ مشيع وعجـ مػالتيع بأي
الصائفة الزخر مشيع في اآلخخة، كسا حرل مشيع في الجنيا، ومغ ثع يشقصا أمل 

نفػسيع ، وتدتخيح في أي وقت مغ األوقات في حرػؿ أي نفا مشيعالسؤمشة 
 مقاشعة ىؤالي األعجاي، ميسا كانت درجة قخابتيع.إلى  قمػبيع وتصسئغ

 شفيسبالفعل ال التعبيخ القخآني األرحاـ واألوالد، ما التعبيخ ي ذلظ اصصفايقػ  ي    
ك ْع بحخؼ الشفي السفيج لمتأبيج " د  ام ك ْع و ال  أ ْوال  ع ك ْع أ ْرح  ْػـ  اْلق ي ام ة  ل ْغ ت ْشف  واألرحاـ  "ي 

 السخي  ىع: اآلباي واألميات واإلخػة األشقاي، واألوالد: ىع فمحات األكباد الحيغ يبحؿ 
غ نفدو وصحتو ومالو وجسيا ما أوتي، فإذا انتفى الشفا مغ ىؤالي، فمغ ليع م

يحرل نفا مغ غيخىع مغ ذوي القخابة واألىل والعذيخة، مسا يذيخ إلى ضخورة أف 
 شاممة.  ، والعجاوةتكػف البخاية عامة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

اقعة بعج األمخ والشيي في الػحكخ الحكػيع، نحتاج إلى دراسة ببلغية تقف ما بشاي الجسمة الػ  (1)
إلبػػخاز خرائرػػيا الببلغيػػة، وسػػساتيا األسػػمػبية، ليتزػػح لمشػػاس بجسيػػا شػػخائحيع سياسػػة  

 الشطع القخآني في قيادة البذخ وتصػيعيع لسا يخيجه الذارع الحكيع.
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تعديد تمظ السعاني بإيخاد قرة الخميل والحيغ آمشػا معو، وذكخ مػقفيع  -ثانثا
 في ذلظقػميع، وختسيا بآخخ أدعيتو الػاردة في الحكخ الحكيع، لسا الفاصل ما 

مغ خبلؿ تحكيخىع  ،لسخاشبيغا تشفا التي يسانيةاإلفػائج التخبػية، و الجروس المغ 
 بأبييع إبخاىيع، وحثيع عمى التأسي بو وبسغ معو في قزية الػالي والبخاي.

***** 

ان ْت ل ك ْع أ ْسػ ة   بقػلو سػقففي ىحا ال لجعائيعج التعبيخ القخآني مي   وقج  "ق ْج ك 
وف  م ْغ  سَّا ت ْعب ج  م  ْشك ْع و  ْع إ نَّا ب خ آي  م  ْػم ي  يغ  م ع و  إ ْذ ق ال ػا ل ق  ش ة  ف ي إ ْبخ اى يع  و الَّح  د  ح 

اي  أ ب   او ة  و اْلب ْغز  ب ْيش ك ع  اْلع ج  ا ب ْيش ش ا و  ب ج  ْع و  ْخن ا ب ك  ف  وف  ّللاَّ  ك  ه  د  ْحج  تَّى ت ْؤم ش ػا ب اَّللَّ  و  ًجا ح 
ْيي   م ا أ ْمم ظ  ل ظ  م غ  ّللاَّ  م ْغ ش  فَّ ل ظ  و  "، ويمفت الشطخ إ الَّ ق ْػؿ  إ ْبخ اى يع  أل  ب يو  أل  ْست ْغف خ 

 :في نطسو ما يمي

يع  و الَّح   قػلو تعالىأف  -أ ش ة  ف ي إ ْبخ اى  د  ان ْت ل ك ْع أ ْسػ ة  ح  فيو مغ " يغ  م ع و  "ق ْج ك 
التيييج ما يجفا السخاشبيغ بخاصة والسدمسيغ بعامة إلى مقاشعة و اإلثارة 
مثل ذلظ أف عمى  داللة ، لسا فيو مغالتخدد فييا أو استرعابيا، وعجـ الكافخيغ
 أف األمخ مسا يعشي قج اتخحه قبل ذلظ ججىع إبخاىيع والسؤمشػف معو، السػقف

 .تكميفا يذق عمى السؤمشيغ القياـ بوليذ ججيجا وال مبتجعا وال 

ألف السؤمشيغ بخاصة  بإبخاىيع عميو الدبلـ؛دعا الشطع الحكيع إلى التأسي و  
والعخب بعامة يختبصػف بو ارتباشا وثيقا، بخجػع ندبيع إليو، وأمخىع في القخآف 

 عخؼ ذلظ العخب   في اليقيغ باهلل والغزب لو، مثبل"كاف  أيزا ألنوو  باتباع ممتو،
والشرار  مغ األمع، وشاع بيغ األمع السجاورة مغ الكشعانييغ واألرامييغ،  والييػد  

يغ  م ع و "ولعمو بمغ إلى اليشج ... وعصف عميو  ليتع التسثيل لحاؿ السدمسيغ  "الَّح 
لسدمسػف بحاؿ إبخاىيع عميو الدبلـ والحيغ معو، أي أف يكػف ا ما رسػليع 
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ال سيسا إذا ، (1)كسا كاف الحيغ ما إبخاىيع عميو الدبلـ" تابعيغ لخضى رسػليع 
يغ  م ع و " عخؼ السخاشبػف أف الزسيخ في  عائج إلى زوجو سارة وابغ أخيو "الَّح 

 ثبلثة فقط.  -بسا فييع إبخاىيع -لػط، حيث كانػا جسيعا

تمبذ إبخاىيع والحيغ  فييا  بو"، ش  ف يوفي التعبيخ استعارة تبعية في الحخؼ " 
ثع سخ  ، ، بجاما التسكغمعو بكػنيع أسػة وقجوة بتمبذ الطخؼ بالسطخوؼ

بالستابعة  ةججار الو لمتمبذ  في"التذبيو مغ الجدئيات إلى الكميات، فاستعيخ"
ش ة" ما وصفة بػ "أ ْسػ ةتشكيخ السبتجأ " ، يقػيوالتأسيو  د  " زيادة في السجح ح 

 والتخغيب.

عْ  قػلو تعالىفي البجي  -ب ْػم ي  الطخفية التي تعػد بالسخاشبيغ  "إذ"" بػ"إ ْذ ق ال ػا ل ق 
رػروا تمظ الحالة ويعايذػىا، ال سيسا وأوجو الذبو بيشيع تإلى زمغ القػؿ لي

إلى  لئلشارة" ق ال ػا" ، وجاي التعبيخ بالفعلحاصمةقائسة  وأتباعووبيغ إبخاىيع 
جي فعل القػؿ إلى السعسػؿ ، وع  وضػحيع في اإلبانة عغ حقيقة عبلقتيع بقػميع

عْ " " دوف كمسة أخخ ، لئللساح إلى أنيع قالػا ذلظ الكبلـ الػاضح في البخاية ق ْػم ي 
 األميات واألبشاياآلباي و  وعسـػ بسا تحسمو الكمسة مغ شسػؿ ،والخرػمة لقػميع

 عتسج عميو.دتشجج بو، وجسيا مغ ي  واألعساـ واألىل والعذيخة، وكل مغ ي   واإلخػة

ا  جسمةب السجيي -ث ب ج  ْع و  ْخن ا ب ك  ف  وف  ّللاَّ  ك  وف  م ْغ د  سَّا ت ْعب ج  م  ْشك ْع و  "إ نَّا ب خ آي  م 
اي  أ ب جً  او ة  و اْلب ْغز  ب ْيش ك ع  اْلع ج  ْيش ش ا و  ه  ب  ْحج  تَّى ت ْؤم ش ػا ب اَّللَّ  و  لحكاية الصخيقة " ا ح 

مغ دوف هللا،  ومسا يعبجوف  مغ قػميعالتعبيخية التي اصصفػىا إلعبلف بخايتيع 
و صجورىع مغ إيساف باهلل تعالى، مج  وضػحيا، وداللتيا عمى ما تكش  وبياف 

كفخ بو، أيا وانحياز لسشيجو، وتقجيسيع البخىاف عمى ذلظ بقصا صمتيع بكل مغ ي
 كاف وميسا كاف.
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خا فيو عغ السدشج إليو عبَّ جاي إعبلنيع ىحا مؤكجا بإف والجسمة االسسية، م  حيث  
، لكػف الزسيخ أعخؼ السعارؼ، ولسا يتصمبو "إ نَّا" بزسيخ الستكمع السعطع نفدو
وتعالييع عغ الحاجة إلى أىل  -حتى ولػ كانػا قمة -السقاـ مغ عدة أىل الحق

"، ما تعميقو ب خ آي  قبل آخخه " السجسا جاي السدشج جسعا مختػما بألف الباشل، ك
ْشك عْ بزسيخ الخصاب العائج إلى قػميع " ما يعبجوف مغ دوف هللا عميو " وعصف م 

وف  ّللاَّ  " بالػاو التي تفيج السراحبة وف  م ْغ د  سَّا ت ْعب ج  م  " ليكػف إعبلف البخاية و 
جاي األسباب التي تحث السخاشبيغ عمى التخمي والسقاشعة شامبل الجسيا، ما إب

معيا إلى العػدة، كسا تػحي بو ألف  عشيا، وإال كانت مقاشعة وبخاية ال سبيل
 السج.

تَّى ت ْؤم ش ػا بجسمة " وجايوا  اي  أ ب ًجا ح  او ة  و اْلب ْغز  ْيش ك ع  اْلع ج  ب  ْيش ش ا و  ا ب  ب ج  ْع و  ْخن ا ب ك  ك ف 
ه   ْحج  ْشك عْ لتكػف بيانا لسعشى جسمة " ب اَّللَّ  و  "، ومغ ثع فرمت عشيا لكساؿ "إ نَّا ب خ آي  م 

بلت  الجسل ببعزيا لجرجة ال تحتاج معيا إلى واصل  االتراؿ، الحي تقػ  فيو ص 
 .(1)لفطي

مغ باب التفريل بعج اإلجساؿ، الحي يفيج ىشا تأكيج معشى البخاية عج ت اكسا أني 
عمى سبيل  ٔاألخسٖ عمى سبيل اإلجساؿ، إحداًْا ،مختيغ هوالسقاشعة بحكخ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( ومغ أوجو حدغ ىحا الزخب ما أشار إليو الجكتػر دمحم أبػ مػسػى بقػلػو )ىػػ فػي التػكيػج 1)
، وفي البياف تشذيط الشفذ وإيقاضيا، ألنيا حيغ تتمقػى كبلمػا ممفػفػا تقػية السعاني وتقخيخىا

بذيي مغ الغسػض تذتاؽ إلى بيانو، وتدتذخؼ في التعخؼ عمى وجيو، فػإذا جػاي البيػاف 
صادؼ نفدا يقطة، متصمعة، فيػتسكغ الكػبلـ مشيػا، وفػي السشػدؿ مشدلػة بػجؿ الػبعس تفرػيل 

يػػاف مػػغ التػكيػػج، ألف فػػي كػػل تكخيػػخا لمسعشػػى وتشرػػيز، ... وال يخمػػػ الػجيػػاف البػػجؿ والب
وتحقيقا، كسا أف التػكيج ال يخمػ مغ كذف الفكخة وبيانيا، وإنسا الحي نبيشا إليو ىػػ أوضػح 

 .311ما في كل( دالالت التخاكيب/ 
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التفريل، مسا يجؿ عمى أنيع سمكػا أكثخ مغ شخيقة تعبيخية إليراؿ ىحا الخبخ 
 إلى قػميع.

 ا"جً ب  أ   -ايز  غْ ب  الْ  -ةاو  ج  ع  الْ  -اج  ب   -ان  خْ ف  "ك  بكمسات  ىعتعبيخ   يمفت الشطخومسا  
بجأ  :و مغ شخؾ باهلل، والثانية تعشيواألولى تعشي: إنكار قػميع وإنكار ما ىع عمي

بإعبلنيا، وأنيا كانت  واونذأ، مسا يفيج أف العجاوة لع تكغ مػجػدة قبل أف يبادر 
ولع تكغ مغ جانب قػميع، وال يخفى ما فيو مغ استغشاي  جانب السؤمشيغمغ 

 باهلل تعالى عغ غيخه مغ مخمػقاتو، ميسا كانػا حخيريغ عمى إدامة الػد.

السعاممة بالدػي، والبغزاي: كخاىية الشفذ ليع، وذكخ الثانية والعجاوة:  
، وذلظ داؿ لى حرػليسا معا، وعجـ االكتفاي باألولىإمعصػفة عمى األولى إلساح 

أنػاعيا، وىػ  ذلظ أكسل  أف عمى حرػؿ البخاية الطاىخية والبخاية الباششية، و 
 السصمػب مغ السؤمشيغ أف يستثمػه.

ىحه الكمسات كميا عمى ألف السج التي تدسى  اشتساؿ   يدتخعي االنتباهومسا  
أثخ واضح في الجاللة عمى السعاني التي يقرج الشطع ليا  وأيزا ألف اإلشبلؽ، 

عْ الحكيع إلى إيراليا في ىحا الدياؽ، فاأللف في " ْخن ا ب ك  " تجؿ عمى وصػؿ ك ف 
ا"اإلنكار مشتياه، وىي في  ا والسجاىخة بيا تجؿ عمى وضػح العجاوة وإضيارى "ب ج 
او ة  ىي في "مغ غيخ خػؼ أو إنكار، و  اي" " تجؿ عمى السبالغة، وفي "اْلع ج  اْلب ْغز 

" تقصا أي أ ب ًجاتجؿ عمى تغمغل الكخاىية ليع في أعساؽ نفػس السؤمشيغ، وفي "
أمل في أف يكػف الدمغ كفيبل بتحػليع عغ ىحه العجاوة وتمظ الكخاىية إلى السحبة 

 ا بقي ىؤالي عمى كفخىع باهلل تعالى.والسػدة، شالس

ه  وتأتي جسمة   ْحج  تَّى ت ْؤم ش ػا ب اَّللَّ  و  عغ سبب حرػؿ  لمسخاشبيغ "، لتكذف"ح 
وأنو العقيجة التي ال يجب أف  ،ة مغ إبخاىيع وأتباعو ما قػميع وأىميعىحه العجاو 

 وفييا بجانب بياف الدبب، يبقى شيي مغ الػشائج واألواصخ بعج انقصاعيا
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إذا كانت لجييع رغبة في عػدة واتباع مشيجو، إلى اإليساف باهلل تعالى،  يعدعػت  
 بصخيقة أقػ  مسا كانت عميو. السػدة والسحبة

م ا أ ْمم ظ  ل ظ  م غ  االعتخاض بقػلو تعالى " -ث فَّ ل ظ  و  يع  أل  ب يو  أل  ْست ْغف خ  إ الَّ ق ْػؿ  إ ْبخ اى 
ْيي   في استغفاره ألبيو،  الخميلبو الشطع الحكيع حقيقة مػقف "، ليذخح ّللاَّ  م ْغ ش 

ألف بعس السدمسيغ كانػا يخوف في ىحا السػقف بابا تشفح مشو عػاشفيع 
 ومذاعخىع السػصػلة بحوي قخباىع مغ السذخكيغ. ،السحبػسة

واالستثشاي فييا جسمة معتخضة بيغ كبلـ إبخاىيع والحيغ معو إلى قػميع،  فيػ 
ْشك ْع"، فإف قػؿ إبخاىيع مشقصا، إذ ليذ  ىحا القػؿ مغ جشذ قػليع "إ نَّا ب خ آي  م 

" رفق بأبيو، وىػ يغايخ التبخؤ مشو، فكاف االستثشاي في معشى  فَّ ل ظ  ألبيو "أل  ْست ْغف خ 
ْشك عْ  ْع إ نَّا ب خ آي  م  ْػم ي  " الذامل لسقالة إبخاىيع ...االستجراؾ عغ قػلو "إ ْذ ق ال ػا ل ق 

 .(1)ختبلؼ جشدي القػليغال ،معيع
مغ يطشػف أف مػدتيع لمكافخيغ قج بيا ىشا اإلشارة إلى خصأ  االستجراؾوفائجة  

تكػف سببا في ىجايتيع، معتقجيغ أف حاليع في ذلظ يساثل حالة وعج إبخاىيع أباه 
 باالستغفار لو.

م ا أ ْمم ظ  "جسمة  فيإبخاىيع ألبيو  أورد بقية قػؿويمحع أف الشطع الحكيع ىشا   و 
ْيي   حخؼ السختـػ الالفعل السشفي ب ، السبجوية بػاو الحاؿ، يميو"ل ظ  م غ  ّللاَّ  م ْغ ش 

م ا أ ْمم ظ  " بألف اإلشبلؽ ، ما تعميقو بزسيخ الخصاب العائج إلى أبيو مجخورا "و 
"" بالبلـ ْيي  السجيي بالسفعػؿ الثاني "و  ،ل ظ  خة مجخورا بالحخؼ السفيج " نكم ْغ ش 

، أف استغفاره لو قج ال يكػف مقبػال عشج هللا سبحانو وتعالىإلى لمتأكيج، لئلشارة 
 .غيخهأي شيي أنو ال يسمظ لو قبػلو وال قبػؿ و 
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مسا يجؿ عمى أف ىحا الػعج مغ إبخاىيع كاف في سياؽ خاص، ال اشبلع ألحج  
عجـ الجـد بقبػلو،  مشو يفيع متبػعا بكبلـ، كسا أنو صجر (1)مغ السخاشبيغ عميو

في  أف يكػف في عجاد السؤمشيغ السػحجيغ، ال أف األولى باألبسا يجؿ عمى ك
نصاؽ الكافخيغ السعانجيغ، ومغ ثع فإف التحرع بيحا الػعج في مػدة الكافخيغ أمخ 

 غيخ مدتداغ وال مقبػؿ.

***** 

ليتأسى بو ، إبخاىيع األخيخ   ثع أورد الشطع الحكيع بعج ىحا االستجراؾ دعاي   
م ْيظ  " تعالى قاؿفالسؤمشػف في الجعاي كسا تأسػا بو في إعبلف البخاية،  بَّش ا ع  ر 

يغ  ك   بَّش ا ال  ت ْجع ْمش ا ف ْتش ًة ل مَّح  . ر  يخ  ْبش ا و إ ل ْيظ  اْلس ر  ْمش ا و إ ل ْيظ  أ ن  كَّ بَّش ا ت ػ  وا و اْغف ْخ ل ش ا ر  خ  ف 
ك يع    ."إ نَّظ  أ ْنت  اْلع د يد  اْلح 

عمشػا ، ذلظ أنيع لسا أ(2)وىػ دعاي مػصػؿ بكبلـ إبخاىيع والحيغ معو لقػميع 
إلى قمػبيع،  مبغػضيغبخايتيع مغ قػميع، وأخبخوىع بأنيع صاروا أعجاي ليع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

وعج إبخاىيع أباه باالسػتغفار وضػحو الػشطع الحكػيع فػي سػػرة التػبػة  الدياؽ الحي صجر فيو (1)
ػا ت ب ػيَّغ  ل ػ ى ا إ يَّػاه  ف م سَّ ة  و ع ج  ج  يع  أل  ب يو  إ الَّ ع ْغ م ْػع  ار  إ ْبخ اى  اف  اْست ْغف  م ا ك  و  أ نَّػو  في قػلو تعالى "و 

يع  أل  وَّ  ْشو  إ فَّ إ ْبخ اى  وّّ َّلل َّ  ت ب خَّأ  م  م يع ")التػبة ع ج   (.114اه  ح 

يقػؿ بعس العمساي: إف ىحا الكبلـ يسكػغ أف يكػػف دعػاي إلبػخاىيع والػحيغ معػو، ويسكػغ أف  (2)
تتسيسػػا لسػػا وصػػاىع بػػو مػػغ قصػػا يكػػػف مػػغ تػجيػػو هللا تعػػالى لمسػػؤمشيغ "تعميسػػا مشػػو ليػػع، و 

العبلئق بيشيع وبيغ الكفار، واالئتداي بإبخاىيع وقػمو في البخاية مشيع، وتشبييا عمى اإلنابة 
إلػػى ّللا  و االسػػتعاذة بػػو مػػغ فتشػػة أىػػل الكفػػخ، واالسػػتغفار مسػػا فػػخط مػػشيع. يخاجػػا الكذػػاؼ 

 .131/ 28، والتحخيخ والتشػيخ 4/514
 -عميو الدبلـ -مػصػؿ بكبلـ إبخاىيع والحيغ معو، ألف مغ عاداتو والحي يبجو لي أنو       

التػػي وردت فػػي حػػجيث القػػخآف عشػػو تفػػػيس األمػػخ كمػػو هلل تعػػالى، واالسػػتعانة بػػو فػػي كػػل 
ػػاف  ل ك ػػعْ  ػػْج ك  ْع أ ْسػػػ ة   األحػػػاؿ، وكثػػخة االسػػتغفار، كسػػا أف قػلػػو تعػػالى فػػي اآليػػة التاليػػة "ل ق  ف ػػيي 

اف   ش ة  ل س ْغ ك  د  ")السستحشة  ح  يج  س  ؿَّ ف إ فَّ ّللاَّ  ى ػ  اْلغ ش يُّ اْلح  م ْغ ي ت ػ  خ  و   =(6ي ْخج ػ ّللاَّ  و اْلي ْػـ  اآْلخ 
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اتجيػا إلى ربيع معمشيغ تػكميع عميو، والتجايىع إليو، واحتسايىع بو، قائميغ 
يخ  " ْبش ا و إ ل ْيظ  اْلس ر  ْمش ا و إ ل ْيظ  أ ن  كَّ م ْيظ  ت ػ  بَّش ا ع   ."ر 

بحانو وتعالى بعشػاف الخبػبية مغ غيخ أداة؛ السػلى س يوافتتحػا دعايىع بشجا 
لسا سبق ذكخه مغ أف الشجاي بيحا االسع الجميل تخجسة عغ شعػر بالفقخ الذجيج 

ة إلى الخب العالع بسا  ي، والقادر عمى تحقيق ما السشاد   يشفاوالحاجة الس م ح 
 عميو. ، والحامي لو مغ كل مغ يخيج إيحايه أو االعتجايفي الجنيا واآلخخةيرمحو 

ثع أتبعػا ىحا الشجاي بجسمة مغ األخبار التي تحسل في شياتيا أدعية بالحساية  
والخعاية، وىي مغ باب الصمب السذفػع باألدب واإلثارة إلى تحقيق ما يخغبػف 

يخ  قػليع "ففي فيو،  ْبش ا و إ ل ْيظ  اْلس ر  ْمش ا و إ ل ْيظ  أ ن  كَّ م ْيظ  ت ػ   رالجار والسجخو  تع تقجيع" ع 
ْمش اعمى الفعميغ " "ظ  يْ ل  إ   -ظ  يْ م  "ع   كَّ ْبش ا -ت ػ  ـ الجار والسجخور عمى السبتجأ ج   " كسا ق  أ ن 
يخ  في  عمى هللا تعالى، ونفييا عغ  " وىػ تقجيع يفيج قرخ أفعاليع ىحه"و إ ل ْيظ  اْلس ر 

قيق الغخض السقػؿ مغ أجمو ىحا سػاه، ولكل قرخ مشيا أثخه في تحكل أحج 
الػارد في سياؽ حث السؤمشيغ عمى التأسي بإبخاىيع والحيغ معو في  الجعاي،

 التبخؤ مغ الكافخيغ، ولػ كانػا أولي قخبى.

ْمش ا"فقػليع   كَّ م ْيظ  ت ػ  بَّش ا ع  ، بسعشى شخوعيع في عمى ربيع قرخىع التػكل :يعشي "ر 
يق والعػف والتػفتشفيح البخاية وإنفاذ العجاوة والبغزاي لقػميع، ما رجاي الدجاد 

 اإلثارة ما ال يخفى.الثقة و  ، وفيو مغال مغ أحج غيخه فيو مغ هللا،

والخجػع عمى هللا تعالى  العػدة" يعشي قرخىع اإلنابة بسعشى و إ ل ْيظ  أ ن ْبش اوقػليع " 
دوف غيخه، وفيو إلساح إلى خػفيع مغ الشكػص في ىحه البخاية، ورجائيع العػف 

 ائيع إليو سبحانو وركػنيع إلى جشابو عد شأنو. عمى االستسخار فييا، بالتج
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  القػؿ بأنو مغ أدعية إبخاىيع الخميل والحيغ معو. 
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يخ  أما قػليع "  " ففيو إعبلف عغ تػجييع بيحه السقاشعة وتمظ البخاية و إ ل ْيظ  اْلس ر 
إليو وحجه، لسا يتزسشو مغ إقخارىع بأف السريخ سيكػف إليو، والحداب سيتع بيغ 

 شجىع ألحج سػاه. يجيو، ومغ ثع فبل خػؼ لجييع مغ أحج إال مشو، وال اعتبار ع

بَّش ا إ نَّظ  أ ْنت  اْلع د يد  وفي قػليع "  وا و اْغف ْخ ل ش ا ر  ف خ  يغ  ك  بَّش ا ال  ت ْجع ْمش ا ف ْتش ًة ل مَّح  ر 
ك يع   ، ما قخب العيج بو إلضيار مختيغ أعادوا نجاي السػلى سبحانو وتعالى "اْلح 

غ ىحه الجعػات، بجانب ما ما كل واحجة م مديج مغ الزخاعة والجؤار واالفتقار
 .عدوجلفيو مغ التذخؼ واالفتخار بشجاي السػلى 

واوقػليع "  خ  ف  يغ  ك  " نيي قرجوا بو التػسل إلى هللا عدوجل أال ال  ت ْجع ْمش ا ف ْتش ًة ل مَّح 
بأية صػرة مغ الرػر، ألف الشيي كسا سبق بيانو: شمب الكف  ليع يحرل ذلظ

إلى الػسا واالستصاعة، مسا يذي بأف حرػؿ شطخ العغ حرػؿ الفعل مغ غيخ 
السشيي عشو فيو أضخار كثيخة تعػد عمييع وعمى الكافخيغ أنفديع، إذ يسكغ أف 

أو يسكغ أف يختل يدداد الكافخوف كفخا وغخورا بدبب انترارىع عمى السؤمشيغ، 
"قاؿ الدجاج: ال تطيخىع عميشا، إيساف السؤمشيغ بدبب تدمط الكافخيغ عمييع، 

، فيفتشػا بحلظ. وقاؿ مجاىج: ال تعحبشا بأيجييع، وال بعحاب فيطش ػا أنيع عمى حق 
ومغ ثع كاف ، (1)مغ عشجؾ، فيقػلػا: لػ كاف ىؤالي عمى حق  ما أصابيع ىحا"

 .والذسػؿ السفيج لمعسـػ "ف ْتش ًة"، الحي يقػيو تشكيخشمبيع ذلظ بأسمػب الشيي

، والحي تجؿ مادتو عمى التحػؿ ال  ت ْجع ْمش ا"" جعل السشيي عشووالتعبيخ بفعل ال 
خ إلى أنيع لع يكػنػا كحلظ عشج الجعاي، مسا يجؿ يوالترييخ، كسا سبق ذكخه، يذ

عمى أف شمبيع يقرج بو أف يجيع هللا تعالى عمييع نعسة االعتداز بالجيغ والثبات 
 عميو، برػة تغيع الكافخيغ، وتديج مغ كسجىع.
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وا" وبيغ ن اخ عشو بػ "بَّ ع  التعبيخ شباؽ بيغ ضسيخ السؤمشيغ الس  وفي   ف خ  يغ  ك  "، "الَّح 
يخسع لشا صػرة السؤمشيغ الستزخعيغ إلى هللا تعالى وقج صاروا وىػ شباؽ 
وصاروا يدخخوف مسا ىع  ،السغخوروف  الكافخوف استقػ  عمييع  ضعفاي أذالي،

وىي صػرة تثيخ إلى  يخثى ليا،حتى أصبحػا في حالة  عميو، ويذككػنيع فيو،
 مداعجتيع، وتجفا إلى تحقيق ما يقرجونو مغ دعائيع.

بَّش ا"و قػليع   أمخ يخاد بو التزخع بصمب ما يرمح أمػرىع في  "و اْغف ْخ ل ش ا ر 
اآلخخة وما يػجب رضى هللا عشيع في الجنيا، وىػ اعتخاؼ بالتقريخ درج عميو 

إدراكا مشو لسدتػ  العبادة التي يدتحقيا مشو "إبخاىيع عميو الدبلـ في أدعيتو، 
، ويسجج الحي يكافئ بو نعع ّللا  وآاليه ربو، وعجده ببذخيتو عغ بمػغ السدتػي 

جبللو وكبخيايه، فيصمب السغفخة مغ ربو، ليكػف في شعػره وفي شمبو أسػة لسغ 
 .(1)"معو ولسغ يأتي بعجه

قبمو بالػاو التي تفيج السراحبة إلساح إلى أف الذعػر  وفي عصفو عمى ما 
بالتقريخ وعجـ الػفاي بعيج هللا تعالى عمى الػجو األكسل كاف مبلزما إلبخاىيع 
والحيغ معو، ومغ ثع فإف عمى السؤمشيغ السخاشبيغ بيحا الكبلـ أف يتحمػا 

يتػبػا إلى هللا  بالذعػر ذاتو، وأف يعػدوا عسا أقجمػا عميو مغ مػدة الكافخيغ، وأف
غفخوه مسا قامػا بو في ىحا األمخ، يقػيو إعادة نجاي الخب سبحانو تعالى ويدت

بسا يعتخييع مغ و وعمسو ق  مْ وتعالى بعجه بعشػاف الخبػبية السفيج اشبلعو عمى خ  
 ضعف ناتج عغ تخكيبتيع البذخية.

ك يع "إنَّ "وجسمة   أكيج ثقتيع في قجرة هللا تعالى تحييل جايوا بو لت ظ  أ ْنت  اْلع د يد  اْلح 
عمى تحقيق ما شمبػا، وتمبية ما ابتيمػا بو، ومغ ثع عسجوا إلى أف يكػف نطسيا 

 عمى الشحػ التالي:
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القرخ بصخيقي تعخيف الصخفيغ، وتػسيط  -تأكيجىا بأكثخ مغ مؤكج )إف   -أٔال
يغ ضسيخ الفرل( لئلشارة إلي عسق إيسانيع باتراؼ ربيع سبحانو وتعالي بيات

 الرفتيغ.

ك يع اْلع د يد"مجيي صفتي  -ثاَيا لئلببلغ في كساؿ الػصفيغ بدنة فعيل،  "اْلح 
 .وتأكيج ثبػتيسا هلل عدوجل

معشى  لو أثخه في إجابة الجعاي، ألف ،ىاتيغ الرفتيغ دوف غيخىسا يثارا -ثانثا
ك يع "الغالب الحي ال يعجده شيي، و "اْلع د يد" لرشا بأف أحكع، إذا أتقغ ا مغ "اْلح 

كفيل بإعداز مغ لجأ إليو، ومغ كانت العدة مغ صفاتو فيػ  ،حاشو مغ الخمل
دنيا ومغ كانت الحكسة صفة لو فيػ عالع بأف صبلحيع وإيػاي مغ احتسى بو، 

  وآخخة في عجـ جعميع فتشة لمكافخيغ، وفي جبخ تقريخىع في الػفاي بسا كمفيع بو.

 ٔبؼد ْرا انبياٌ:
ع والحيغ آمشػا معو إلى استجبلب عػف هللا تعالى يتزح أف قرج إبخاىي 

، كاف والعػف   تػقا مشيع السدانجة  ومدانجتو، ال سيسا بعج إعبلنيع البخاية مسغ ي  
 وراي إيثارىع التعبيخ بسا يمي:

 الحيطيخ االستعصاؼ وشجة الحاجة إلى عػف هللا تعالى ومدانجتو، و الشجاي الس   -
 تكخر ىشا ثبلث مخات.

 تعالى ال هللا بإعبلنيع البخاية مغ قػميع إلى متػجيػف  يعلجاؿ عمى أنالقرخ ا -
 غيخه.إلى أحج 

 بأال يكػنػا فتشة لمكافخيغ.الشيي السفيج تزخعيع  -
بصمب السغفخة، لكػف ذلظ مغ مؤىبلت إجابة دعائيع  ػسلاألمخ السذيخ إلى الت -

 ومدانجتيع.
 هللا تعالى عمى إجابة دعائيع. قخر ثقتيع في قجرةػب القرخ الس  مالتحييل بأس -
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***** 

في السفاصمة ما  آمشػا بوالخميل والحيغ  مػقفالشطع القخآني  حكايةوبعج  
قػميع، وختسيا بتمظ الزخاعة الخاشعة عاد الشطع القخآني ليقخر ضخورة التأسي 
بإبخاىيع والحيغ معو في كل السػاقف برفة عامة، وفي مػقف البخاية برفة 

ْع أ ْسػ ة  ذلظ التأسي بالفبلح في اليـػ اآلخخ  خاصة، ما قخف  ْج كاف  ل ك ْع ف يي  "ل ق 
ؿَّ ف إ فَّ ّللاَّ  ى ػ  اْلغ ش يُّ  م ْغ ي ت ػ  خ  و  ْػـ  اآْلخ  ػا ّللاَّ  و اْلي  ش ة  ل س ْغ كاف  ي ْخج  د  ح 

" يج  س  السقابمة بيغ مغ يتأسى بإبخاىيع  معتسجا عمى أسمػب( 6)السستحشة اْلح 
في معاداة الكافخيغ وبيغ مغ يتػلى عغ ذلظ التأسي، فيتخح مشيع  ابووأصح

 أولياي ويمقي إلييع بالسػدة، وىي مقابمة اتدست بسا يمي:

، البجي بالصخؼ السحسػد مقخونا بسا يجؿ عمى فػزه وفبلحو في اليـػ اآلخخ -أٔال
، عغ أمثالووالتثشية بالصخؼ اآلخخ مقخونا بسا يجؿ عمى استغشاي هللا تعالى عشو و 

 لآلخخ. لؤلوؿ، وتقبيح   لسا في التقجيع مغ تذخيف  

أنيا لع تحكخ ثػاب الصخؼ األوؿ برػرة صخيحة، وفعمت ذلظ أيزا ما  -ثاَيا
الصخؼ الثاني، مكتفية في بياف ذلظ بالتمسيح ال بالترخيح، ليعسل التمسيح عسمو 

ب نفػس السخاشبيغ ا الثػاب والعقاب، فتحىفي إلياب الشفػس وتيييجيا إلى تػقُّ 
 فييسا كل محىب.

أنيا عبخت عغ كل واحج مغ الصخفيغ بجسمة مصابقة لسا يقابميا في  -ثانثا
السعشى دوف المفع، لسا يقـػ بو ىحا األسمػب التقابمي مغ اإليزاح والبياف ما 
االحتفاظ لكل شخؼ بسا يخرو، مغ غيخ تقيج باأللفاظ الستزادة التي قج ال تحقق 

 في ىحا السقاـ.ػد مغ البياف الغخض السقر

ما  ج"ق  "ل  بأسمػب التأكيج بػ  -عشج ذكخىا الصخؼ األوؿ -أنيا اقتخنت -زابؼا
ما تشكيخه  ة"ػ  سْ "أ  عمى السبتجأ  "عْ ك  "ل  تقجيع الخبخ و  "اف  "ك  التعبيخ بالفعل الساضي 
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تقػية لمخغبة في التأسي بججىع إبخاىيع، حيث إف ذلظ ىػ  ة"ش  د  "ح  ػووصفو ب
ظ   أحج في صػابو، أو يتخدد مؤمغ في صلاأل ، والترخؼ الحي ال يشبغي أف ي ذ 

 القياـ بو.

الذخط الحي يديج عمى أسمػب  -عشج ذكخىا الصخؼ الثاني -بيشسا اعتسجت 
مغ تصما السخاشب وإثارتو إلى معخفة ما يتختب  يقػي السعشى بيانا وإيزاحا، و 

عمى خبلؼ  لكػنوو وفي دعائو، عمى حاؿ التػلي عغ التأسي بإبخاىيع في فعم
 لتعبيخوا ،اليادئمغ الفئة السؤمشة بعج ىحا البياف  وال يتػقا حرػلو ،األصل

 السقشا. الػاضح 

أف عخض ىحيغ الصخفيغ في قخف واحج مغ شأنو أف يعسل عسمو في  -خايسا
نفػس السخاشبيغ، لكػف ىحا الفغ مغ الفشػف الببلغية التي تديج الشفػس برخا 

عجـ مػالة األعجاي،  ىشا األفزل واألصػب، وىػ فعلاألمػر، وتجفعيا إلى  بحقائق
والتبخؤ مشيع، لسا يتختب عميو مغ مرالح جسة، وألنو اختيار الخميل والحيغ 
آمشػا معو، كسا ت ْرخ ف يا عغ مجخد التفكيخ في األمخ الثاني لكػنو عمى خبلؼ ما 

ـ بو متػليا عغ ممة الخميل، تقتزيو مرمحة الجساعة السؤمشة، ولكػف مغ يقػ 
  رافزا التأسي بو وبسغ آمغ معو.

***** 
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إبخاىيع مذفػعا بزخاعتو األخيخة في سياؽ سيجنا وىكحا كانت حكاية مػقف 
 -حدشة في صجر ىحه الحكاية وفي ختاميا ةما تأكيج كػنو أسػ  -القخآف التختيمي

ل وابتياالتو، كسا أف ممحطا ميسا في ختاـ بياف القخآف الكخيع ل زخاعات الخمي
خ  قخف كػنو أسػة حدشة بقػلو تعالى " ْػـ  اآْلخ  ػا ّللاَّ  و اْلي  " فيو إلساح ل س ْغ كاف  ي ْخج 

إلى أف التأسي بو والديخ عمى ممتو في األفعاؿ واألدعية واألقػاؿ مغ أسباب 
 الفػز والفبلح في يـػ القيامة.

 ى آه سيدنا حممدالمهم وسمم وبارك عمى سيدنا حممد وعم وصنِّ

 كما صميت وباركت عمى سيدنا إبراهيم وعمى آه سيدنا إبراهيم 

 إنك محيد جميد.

 

  



 حكومىمقاصدهىوأدرارهدراءىالخلولىفيىالذكرىال 

2292 

 اخلامتت
الحسج هلل الحي بشعستو تتع الرالحات، والربلة والدبلـ عمى خيخ البخيات وخاتع 

 الشبػات،  وبعج،،،
إلى  ميلالتي تشاولت مػاضا دعاي الخميل بالجراسة والتح فقج خمرت ىحه الجراسة

 عجد مغ الشتائج والتػصيات، عمى الشحػ التالي:
 انُخائج:  -1

الحكيع كاف  لشطعا ذكخىاأف القرج األكثخ ورودا في أدعية الخميل التي  -األٔىل
، وقبػؿ الصاعة ابتيالو إلى هللا تعالى بالثبات عمى الجيغ، والسجاومة عمى اإلسبلـ

وعجـ الخدي في اآلخخة، لو ولػالجيو  يميو مغ السقاصج الجعاي بالتػبة والسغفخة
يميو الجعاي لمحرية بربلح الجنيا واليجاية إلى اإلسبلـ، يمي ذلظ الجعاي بجعل 

االبتياؿ بيشسا يتداو  في دعائو ، في ذريتو مكة بمجا آمشا وبعث الخسػؿ 
الخمف الرالح، والجعاي ببقاي الحكخ بخؤية كيفية إحياي السػتى، واالبتياؿ بصمب 

 في اآلخخيغ.
أف ابتياالت الخميل يأتي أغمبيا في سياؽ حجيث القخآف عشو وعغ  -انثاَيت

مكانتو عشج هللا وعشج الشاس، بغخض تحكيخ السخاشبيغ بانتدابيع إليو، وارتباط 
ئخ جحورىع التاريخية بو، مسا يػجب عمييع اتباع ممتو، واإليساف بالخسػؿ الدا
 ع  عمى مشيجو، ألف ذلظ مغ الػفاي لو، ومغ التقجيخ ألعسالو وابتياالتو التي تزخَّ 

 بيا إلى ربو سبحانو وتعالى مغ أجميع. 
تمسيحا أو  -أف حث الشطع الحكيع عمى التأسي بإبخاىيع واتباع ممتو -انثانثت
فيسا يعج ، بو في الغالبعمييا  ب  ق  ع  يدبق بياف القخآف البتياالتو، كسا ي   -ترخيحا

، ضخورة االقتجاي بو والديخ عمى مشيجو ضخبا مغ التػكيج المفطي الجاعي إلى
 قبل االبتياؿ األخيخ وبعجه. التأسي بو صخاحةً التػجيو إلى ودليل ذلظ 
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في تمظ األدعية ما يجؿ عمى إخبات إبخاىيع وتػاضعو وشجة تػقيخه  بخز -انسابؼت
الجاؿ عمى العصاي مغ غيخ  "ى ْب"الفعل لخبو، حيث كاف يصمب كثيخا مغ حاجاتو ب

" الجاؿ عمى التفزل بالتغييخ مغ الحالة اْجع لاستحقاؽ، كسا كثخ شمبو بالفعل "
( 2) "ى ْب"التي ىػ عمييا إلى الحالة التي يجعػ بيا، وقج ورد شمبو بالفعل 

 ( تدا مخات.9" )اْجع لمختيغ، بيشسا ورد الصمب بريغة "
في بياف القخآف ألدعية  بخزتالتي ؤلساليب الببلغية أما بالشدبة ل -اخلايست
 -فكانت كسا يمي: الخميل

لسا يػحي بو مغ إضيار ، ٔيٍ غري أداة َداء اهلل حؼاىل بؼُٕاٌ انسبٕبيت -9
الزعف، وشجة الحاجة، وغيخ ذلظ مسا ورد ذكخه، وججيخ بالحكخ أف نجاي الخميل 

( إحج  عذخة مخة، بيشسا جاي 11) تكخر في مػاضا الجراسة ا"ش  بَّ "ر  ربو بقػلو 
، كسا ورد ذكخ االسع الجميل مغ غيخ نجاي، تدا مخات (9) "ب   "ر  نجاؤه بقػلو 

( مختيغ، 2تعبيخا عغ الخراؿ الحسيجة واألفعاؿ الكخيسة لمخب سبحانو وتعالى )
ع اي  إحجاىسا في قػلو " يا  الجُّ س  ب  ي ل د  ق اؿ  ( واألخخ  في قػلو "39")إبخاىيع إ فَّ ر  و 

يغ   ي ْيج  ب  ي س   (.99")الرافات إ ن  ي ذ اى ب  إ ل ى ر 
كاف يأتي دائسا في أوؿ االبتياؿ، كسا كاف يتكخر ما كل مصمب يخاه  أٌ انُداء -

الخميل أساسا يشبشي عميو غيخه، أو يتكخر لديادة الزخاعة وااللتجاي، ما ما فيو 
 مغ التمحذ والتبخؾ.

، حيث بمغ عجد بو يبتيلبتحقيق ما  ٔانخضسعاأليس املساد بّ انخٕسم  -7
( عذخيغ أسمػبا، 21ب األمخ الػاردة في دعاي الخميل عميو الدبلـ )يأسال

متشػعة بيغ شمب السغفخة والجواـ عمى اإلسبلـ وقبػؿ العسل وغيخ ذلظ مغ 
 السقاصج التي سبق بيانيا.
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حخؼ الشيي،  بتجشيبو ما ورد بعج انُٓي املساد بّ أيضا انخضسع ٔانخٕسم -2
"و ال  (، 2لسا لو مغ أضخار كثيخة، حيث ورد استعسالو الشيي في أدعيتو مختيغ )

وا(،"87")الذعخايت ْخد ن ي ي ْػـ  ي ْبع ث ػف   ف خ  يغ  ك  بَّش ا ال  ت ْجع ْمش ا ف ْتش ًة ل مَّح   (.5")السستحشة ر 
لى إجابة لحق سبحانو وتعالى بالرفات السثيخة إاتراؼ ا انخرييم املؤكد -9

إ نَّظ  ( ست مخات، مثل "6الجعاي، حيث استعسل الخميل جسبل تحييمية ألدعيتو )
يا  اْلع م يع   س  ك يع "" -" أ ْنت  الدَّ ع اي  " -إ نَّظ  أ ْنت  اْلع د يد  اْلح  س يا  الجُّ ب  ي ل د  "، إ فَّ ر 

 وغيخىا.
شجة الحاجة إليو، لسا يفيجه مغ تعطيع السصمػب، بسا يعشي ، حُكري املدػٕ بّ -2
ػاًل..." س  ْع ر  بَّش ا و اْبع ْث ف يي  ًشا" -"ر  م ًجا آم  ب   اْجع ْل ى ح ا ب  ْكًسا" " -"ر  ب   ى ْب ل ي ح  -ر 

عْ  ًة م غ  الشَّاس  ت ْيػ ي إ ل ْيي   "."ف اْجع ْل أ ْفئ ج 
م ْيظ  ت  السثيخ إلى حساية الجاعي ورعايتو وتحقيق مصمبو انقصس -6 بَّش ا ع  ْمش ا ، "ر  كَّ ػ 

يخ   ْبش ا و إ ل ْيظ  اْلس ر   .(4تحشة سالس)"و إ ل ْيظ  أ ن 
الجاؿ عمى ، كًال االحصال مغ أساليب الفرل والػصل بيغ الجسل يبخزكسا  -2

الختبلؼ الجسل خبخا  كًال االَقطاع تساسظ األسمػب وتشاسق عباراتو، وكحلظ
 وإنذاي.

في ابتياالت الخميل، وكحلظ الحاؿ يمفت الشطخ نجرة أساليب التذبيو والسجاز  -9
يقرج إلى بياف حاجتو برػرة مباشخة،  -في الغالب -ابتياؿ، ألف الجاعيفي كل 

 بعيجة عغ الترػيخ والخياؿ.
الجاؿ عمى إحاشة عمع هللا تعالى بكل ما يعمشو  ورد مغ ألػاف البجيا الصباؽ   -1

بَّش ا إ نَّظ  ت عْ العبج في دعائو وما يخفيو مشو، " م ى ر  م ا ي ْخف ى ع  م ا ن ْعم غ  و  م ع  م ا ن ْخف ي و 
س اي   ْيي  ف ي اأْل ْرض  و ال  ف ي الدَّ  (.38" )إبخاىيع ّللاَّ  م ْغ ش 
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مغ  بخزأما في تسييج القخآف أو تعقيبو عمى دعاي الخميل فقج  -انسادست
 األساليب الببلغية ما يمي:

خاشبيغ إلى استحزار مذيج التي تجفا الس، انخؼبري بـ "إذ" انظسفيت -1
( مػاضا مغ مػاضا 5حيث ورد التعبيخ بو في صجر خسدة ) ،الجعاي ومعايذتو
 االبتياؿ الدتة.

لحكاية تزخع الخميل كسا صجر مشو، وقج  انخؼبري بانفؼم املاضي "قال"، -2
 .في صجور االبتياالت وثشاياىا( مػاضا 6)ستة ورد التعبيخ بو أيزا في 

الستحزار الرػرة الساضية كأنيا حاضخة ، ؼم املضازعانخؼبري بانف -3
ج  "مذاىجة،  ػ اع  يع  اْلق  يل   و إ ْذ ي ْخف ا  إ ْبخ اى   ."م غ  اْلب ْيت  و إ ْسس اع 

لسا يستاز بو مغ إثارة الستمقي ، شبّ كًال االحصال الفرل يبخز مغ أساليب -9
والسآالت التي انتيت إلى متابعة أحجاث السػاقف التي وردت فييا تمظ األدعية، 

 إلييا، ومغ ثع ي عسل فكخه مغ أجل التقاط العبخة السفيجة، وأخح السػعطة الشاصحة.
 انخٕصياث: -2
 تػصي الجراسة العامميغ في ميجاف البحث الببلغي بسا يمي:  

 وحقق، لسا يإفخاد دراسات مدتقمة لتشاوؿ دعاي كل نبي بالجراسة والتحميل -أٔال
 .أثخ السقاصج في الشطع الحي اصصفػه لجعائيع، ما إبخاز وؿلتشااذلظ مغ عسق 

بعج األمخ والشيي في تخريز دراسة ببلغية في بشاي الجسمة الػاقعة  -ثاَيا
الحكخ الحكيع، إلبخاز خرائريا الببلغية، وسساتيا األسمػبية، ليتزح لمشاس 

يخيجه الذارع البذخ وتصػيعيع لسا  بجسيا شخائحيع سياسة  الشطع الحكيع في قيادة
وىي دراسة مفيجة لمعامميغ في مجاؿ صشا القخار واتخاذه، ومفيجة أيزا ، الحكيع
 لغيخىع.



 حكومىمقاصدهىوأدرارهدراءىالخلولىفيىالذكرىال 

2266 

، "الش اس" دراسة ببلغية تقف ما مػاضا تعبيخ القخآف بػ تخريز -ثانثا
ومػاضا تعبيخه بالسرصمحات ذات الرمة مثل: البذخ، والخمق، لتكذف عغ 

 .ج التعبيخ بأي مشيااألسخار التي يقرج إلييا القخآف عش
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 بجث
 باملصادز ٔاملساجغ

  دار إحياي   -إرشاد العقل الدميع إلى مدايا القخآف الكخيع ألبي الدعػد العسادي
 بيخوت. -التخاث العخبي 

  أساليب اإلنذاي الصمبي وشخؽ إفادتيا غيخ معانييا الحقيقية د. محسػد مػسى
 العجد الثاني عذخ. -مة كمية المغة العخبية بالسشػفية مج -حسجاف 

  االستفياـ القخآني دقائق ورقائق د. محسػد تػفيق سعج، بحث مشذػر بسجمة
 العجد العاشخ. -كمية المغة العخبية بالسشػفية 

 تحقيق/ دمحم حامج  -إغاثة الميفاف مغ مرائج الذيصاف البغ القيع الجػزية
 بيخوت. -دار السعخفة -يةالصبعة الثان -الفقي 

   الصبعة  -بذخح الذيخ عبجالستعاؿ الرعيجيلتمخيز السفتاح اإليزاح
 مرخ. -مكتبة اآلداب -الدابعة عذخة

 شبعة  -تحقيق/ صجقي دمحم جسيل  -البحخ السحيط ألبي حياف األنجلدي
 بيخوت. -دار الفكخ  -ىػ 1421

 دار  -القادر عصا  صفي عبجتحقيق/ مر -البخىاف في عمـػ القخآف لمدركذي
 بيخوت. -الكتب العمسية 

  الصبعة  -لمذيخ عبجالستعاؿ الرعيجي -بغية اإليزاح لتمخيز السفتاح
 مرخ. -مكتبة اآلداب -الدابعة عذخة

 مكتبة  -الصبعة الثانية  -الببلغة القخآنية في تفديخ الكذاؼ د. دمحم أبػ مػسى
 وىبة.

 مؤسدة التاريخ  -الصبعة األولى  -عاشػر  التحخيخ والتشػيخ لمصاىخ بغ
 ـ.2111ىػ/1421لبشاف  -بيخوت  -العخبي 

  دار الفكخ لمصباعة والشذخ. -الصبعة الثالثة -التفديخ الكبيخ لمفخخ الخازي 
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 تحقيق/ فخخ الجيغ قباوة ودمحم نجيع  -الجشى الجاني في حخوؼ السعاني لمسخادي
 -بيخوت  –دار الكتب العمسية  -ـ 1993ىػ/1413 -الصبعة األولى  -فاضل
 لبشاف.

 ـ 2114ىػ/1425الصبعة الدادسة  -خرائز التخاكيب د. دمحم أبػ مػسى- 
 مكتبة وىبة.

 نذخ  -تحقيق/ مخكد ىجخ لمتخاث -الجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر لمديػشي
 ـ.2113ىػ/1424 -مرخ -دار ىجخ

  مكتبة وىبة. -بعة الثانية الص -دالالت التخاكيب د. دمحم أبػ مػسى 
 تحقيق العبلمة/ محسػد شاكخ  -دالئل اإلعجاز لئلماـ عبجالقاىخ الجخجاني- 

 القاىخة. –مصبعة السجني ونذخ الخانجي 
  دار إحياي  -روح السعاني في تفديخ القخآف العطيع والدبا السثاني لآللػسي

 بيخوت. -التخاث العخبي 
  ـ.1987ىػ/1417 -القاىخة - ط دار الذعب -صحيح البخاري 
  دار الكتب  -بياي الجيغ الدبكي -عخوس األفخاح في شخح تمخيز السفتاح

 بيخوت. -العمسية
  مصبعة دار  -تحقيق/ زكخيا عسخاف –غخائب القخآف ورغائب الفخقاف لمشيدابػري

 ـ.1996ىػ/ 1416 -بيخوت -الكتب العمسية
  دار إحياي  -ليغ سميساف بغ عسخ الجسلالفتػحات اإلليية بتػضيح تفديخ الجبل

 الكتب العخبية.
  القاىخة. –دار الذخوؽ  -الصبعة العذخوف  –في ضبلؿ القخآف لديج قصب 
  وعيػف األقاويل في وجػه التأويل التشػديلالكذاؼ عغ حقائق غػامس- 

 -دار إحياي التخاث العخبي  -تحقيق/ عبجالخازؽ غالب السيجي  -لمدمخذخي 
 بيخوت.

  بيخوت. -دار صادر  -الصبعة األولى  -لداف العخب البغ مشطػر 
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 السكتبة األزىخية لمتخاث. -سعجالجيغ التفتازاني -السصػؿ عمى التمخيز 
 تحقيق/ د. دمحم أحسج خمف  -السفخدات في غخيب القخآف لمخاغب األصفياني– 

 مكتبة األنجمػ.
 شبعة  –بلـ ىاروف تحقيق/ عبجالد -مقاييذ المغة ألحسج بغ فارس

 نذخ اتحاد الكتاب العخب. -ـ 2112ىػ/1423
  مغ ببلغة القخآف الكخيع في الحجيث عغ تكخيع الخسػؿ  رسالة  -وتػقيخه

لمباحث/ صبحي إبخاىيع عفيفي  -دكتػراه في كمية المغة العخبية بالسشػفية 
 ـ. 2114 -السميجي

  مخكد إبرار لمشذخ والتػزيا  -الصبعة الثانية -دمحم عبجهللا دراز –العطيع الشبأ
 ـ.2116ىػ/1427-القاىخة –
  تحقيق/  –نطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر لبخىاف الجيغ البقاعي

 بيخوت. –دار الكتب العمسية  -عبجالخازؽ غالب السيجي 
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 حمخٕياث انبحث

 املٕضٕع و

 املقديت 1

 املطهب األٔل: دػاء اخلهيم يف سٕزة انبقسة. 2

 املٕضغ األٔل. 3

 مشاسبة آياتو لمدياؽ. -السذيج األوؿ -
وسخ استعساؿ اسع  -وغخض أسمػب األمخ -ببلغة الشجاي باسع "رب" -

 اإلشارة "ىحا"
 الدخ في تشكيخ "بمجا" ما وصفو بػ"آمشا"، وسخ الجعاي بخزقيع مغ الثسخات. -
 مشاسبة آياتو لمدياؽ. -ج الثانيالسذي -
 سخ افتتاح الجعاي بقػليسا "ربشا". -ببلغة الكبلـ وتبلحع جسمو وعباراتو -
وسخ فرميا عسا  -األسخار الببلغية في جسمة "إنظ أنت الدسيا العميع" -

 قبميا.
 أسخار تخريز الحرية بالجعاي في قػليسا "ومغ ذريتشا أمة مدمسة لظ". -
 بيخ باألمخ في قػليسا "وأرنا مشاسكشا وتب عميشا".أسخار التع -
السقرػد بالخسػؿ في قػليسا "ربشا وابعث فييع رسػال مشيع..." وببلغة  -

 دعائيسا بو.
 ببلغة التعقيب القخآني عمى دعاي إبخاىيع. -
 املٕضغ انثاَي. 4

الحي وببلغة االستفياـ في قػلو تعالى "ألع تخ إلى  -عبلقة آياتو بالدياؽ -
 حاج إبخاىيع"؟ 

واالستفياـ في قػلو " كيف تحيي  -أسخار الشجاي في قػلو "رب أرني" -
 السػتى"؟
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 أقػاؿ العمساي في الغخض مغ االستفياـ في قػلو تعالى "أولع تؤمغ"؟ -
 ببلغة جػاب إبخاىيع "بمى ولكغ ليصسئغ قمبي" وأسخاره. -
 ْيى.املطهب انثاَي: دػاء اخلهيم يف سٕزة إبسا 5

 والتعبيخ عغ مكة باسع "البمج". -وأسخار الشجاي -سياؽ الجعاي ومصالبو -
ببلغة األمخ وأسخار تعميمو في قػلو "واجشبشي وبشي أف نعبج األصشاـ رب  -

 إنيغ أضممغ..".
أسخار األمخ في قػلو "فاجعل أفئجة مغ الشاس تيػي إلييع" وببلغتو  -

 التعبيخية. 
 لجعاي الخميل "ربشا إنظ تعمع ما نخفي وما نعمغ...".الخرائز الببلغية  -
بياف القرج مغ إيخاد دعاي الخميل وإجساؿ  -ختاـ دعاي الخميل وأسخاره  -

 أساليبو.
 املطهب انثانث: دػاء اخلهيم يف سٕزة انشؼساء. 6

 والدخ في قػلو تعالى "واتل عمييع نبأ إبخاىيع". -سياؽ الجعاي ومشاسبتو -
 الببلغية لجعاي الخميل في سػرة الذعخاي. الخرائز -
وسخ التعبيخ بػ"ألحقشي" دوف  -السخاد بالحكع في قػلو "ىب لي حكسا" -

 اجعمشي.
 سخ التثشية بأبيو  في قػلو "واغفخ ألبي". -
 السدايا الببلغية لبلستثشاي في قػلو "إال مغ أتى هللا بقمب سميع". -
تعقيب الشطع القخآني عمى دعاي  -و بياف قرج الجعاي وإجساؿ أساليب -

 الخميل.
 املطهب انسابغ: دػاء اخلهيم يف سٕزة انصافاث. 7

أسخار  -عبلقتو باالبتبلي األكبخ في حياة الخميل -سياؽ الجعاي وقرجه -
 الصمب بػ"ىب".



 حكومىمقاصدهىوأدرارهدراءىالخلولىفيىالذكرىال 
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 ما تختب عمى الجعاي وأسخار تعبيخ القخآف عشو. -
 ملًخحُت.املطهب اخلايس: دػاء اخلهيم يف سٕزة ا 8

 وسياؽ الجعاي فييا. -مقرػد الدػرة  -
 التسييج القخآني لجعاي الخميل وأسخاره. -
 أبجا". -البغزاي -العجاوة -بجا -أسخار السج بألف اإلشبلؽ في "كفخنا -
 القػؿ في الجعاي: ىل ىػ إلبخاىيع أـ تػجيو لمسؤمشيغ؟ -
 ي الجسل التي تميو.وأسخار القرخ ف -ببلغة الشجاي في قػليع "ربشا" -
 وأسخار الصباؽ فيو. -ببلغة الشيي في قػليع "ال تجعمشا فتشة لمحيغ كفخوا" -
 ببلغة التحييل في قػليع "إنظ أنت العديد الحكيع" -
 أسخار السقابمة في تعقيب القخآف عميو. -إجساؿ قرج الجعاي وأساليبو -
 اخلامتت. 9

 ثبج باملصادز ٔاملساجغ. 11

 املٕضٕػاث. فٓسس 11
     


