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ABSTRACT 

The tranquility is a word of the words of the Holy Quran, which is in the most 

accurate sense of what the believer's heart finds tranquility, and in order to feel 

the creature serenity, he should always remember that his Creator is a great 

creed, resorted to in prosperity and intensity, because the reluctance of him 

Almighty makes the slave Living in a dank and anxiety and misery, and the 

tranquility if the slave is connected to God Almighty will find, even if in the 

near circumstances, and may not find it in the joy of life, what is in fact only a 

fruit of the fruits of faith, and light thrown by God in the heart of his servant, 

To find then the comfort and happiness that originates from contact with the 

Creator and Creator, which is tinged This is in itself a great indication and a 

noble virtue of the importance of tranquility, and that some positions need to 

bring down Nirvana more than once to its importance in overcoming that 

situation. These verses of tranquility in the Holy Quran, and some of these 

effects on the heart of the believer 
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 ملخص ال

إن السكككككهينة ظة لن ة فا ألنار الاركن الهري،  ظة   أدن فعاني ا فا لد  مللم امنفا فا النة،نينة،  لهة يشكككككعر 
بالسككككككككككككككهينة  ةا كليد إم أن يتاكر داهةا  أبدا أن لد مالاا كرأا ك يةا ، يلا، إليد   الرما   الشكككككككككككككككد ،  ن امخلون 

ضنك  مللق  تعاسة،  السهينة إذا فا كان العبد فتصال باهلل سبحاند  اإلكراض كند سبحاند  تعاىل لعل العبد يعيش  
لدظا  ظو   حببوحة احليا ،  ةا ظة   احلاياة إم مثر  فا   تعاىل سيادظا حىت  لو كان   احلك ال ر ف،  ملد م

مثار امأان،  نور ياا د اهلل تعاىل   مللم كبد ، لياد بعد ذلك الراحة  السعاد  اليت فصدرظا امتصال مبوم   مالاد، 
 يد دملة ك يةة  فيز  نبيلة  ظة ُتضكككككككنة كلب الالوة احلاهر  امننعلة بردا  سكككككككالفا   حة،نينة  ارتياحا،  ظاا حبد ذاتد 

  ا   كلب أمهية السككككككككككككهينة،  أن بعج امواملز لتال اىل تنزكل السككككككككككككهينة أكثر فا فر   مهيت ا    ا   ذلك اموملز،
 كيات السهينة   الاركن الهري،  ظا  بعج أثارظا كلب مللم امنفا
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 المقدمة
  السالم كلب سيدنا حمةد را ع لوا  اجملد،  كلب كلد  صحبد  بعد:احلةد هلل فستحق احلةد،  الصال  

 إن الاركن ظو كتاة ظا  ا فة احلة،  راهدظا الناصككككككككككككككس،  أند ظو فدرسككككككككككككككت ا اليت تلا   ي ا در   حيا ا،  أن اهلل 
ا ظاا الد ر الع ين سككككبحاند كان ير  بد اةةاكة امسككككلةة ا  ىل اليت ملسككككن جا إملافة فن اد الرباين   ا رض،  نا  ه

بعد أن أكدظا لد هاا الاركن الهري،  أند تعاىل أراد هاا الاركن أن يهون ظو الراهد احلة الباملة بعد   ا  الرسكككول صكككلب 
اهلل كليد  سكككلن لاياد  أليال ظا  ا فة  تربيت ا،  إكدادظا لد ر الاياد  الرا كككد  الاا  كدظا بد، كلةا اظتدت هديد، 

 دظا فعد،  اسككتةدت فن ح حيا ا كلد فند،  اسككتعزت بد  اسككتعل  كلب نيع امناظح ا رضككية،   اا  اسككتةسككه  بع
الاركن ليس جمرد كالم يتلب،  لهند دسكككككتور  كككككافل للابية  للحيا  العةلية،  فا    اد تضكككككةا كرض  ارة البشكككككرية، 

م،  ملدف ا  ادا  لألفة امسلةة   نيع ألياجا،  بصنة ماصة  ارة الدكو  اإلأانية   ا رض فا لدن كدم كليد السال
 كة تهون ا فة امسلةة كلب بينة فا حريا ا،  ظة تتز د بالك الزاد الضخن،  ذلك الرصيد امتنوع.

 لاا  إن ظاا الاركن ينبغة أن يارأ،  أن يتلاب فا أليال ا فة امسككككككككككككككلةة بوكة،  ينبغة أن يتدبر كلب أند تولي ات 
اليوم لتعاجل فسكككاهل اليوم،  لتنل النريق إىل امسكككتابل، م كلب أند جمرد كالم نيل يرتل، أ  كلب أند سكككال حية، تتنزل 

حلاياة فضكككككككككككككك   لا تعودا  لا ننتنع هاا الاركن حىت نارأ  لنلتةس كند  تولي ات حياتنا الواملعة   يوفنا     دنا، 
فعىن تلك السككككهينة اليت ملصككككدظا اهلل تعاىل   بعج فا كيات  لناد كندها   الاركن فتاكا   حيا   سككككهينة،  سككككندر 

 جاا أمرب سكككككبحاند تتضكككككةا فعانا فا اةالل  الوملار الاا ي بد اهلل تعاىل لعباد  امنفنس  لرسكككككلد اماربس، ملركند، كل ا 
ار ،  كيوم حنس، كا إنزاجا كلب رسككككولد صككككلب اهلل كليد  سككككلن  كلب امنفنس   فواضككككع الالق  امضككككنراة، كيوم اج

 –وأثرها على القلوب المتصــــــفة باإليمان الســــــكينة في القرآن   لظا، لاا لا  امتيارا موضككككككككوع    كيوم احلديبية
 ن الالم الاا يتصككككككل باهلل تتغل فنزلة فا فنا ل امواظم، م فا فنا ل امهاسككككككم،    كوهنا، (–دراســـــة موضـــــوعية 

الواملع الصككككككغل اعد د بعس اتد  را   إىل الواملع الهبل امةتد الواصككككككل،  إىل أصككككككل ا فور فوا يند  تصككككككوراتد،  ند ير  
كل ا  را  الواملع الصككككككغل اعد د،  ظهاا تتغل التصككككككورات  اموا يا لألفور كند امتصككككككال باهلل حاا،  كندفا يتحاق   

املع ال اظر للالوة أصككككككككككككدن فا التعافل فع الواملع الالم اإلأان الصككككككككككككحيس،  ظهاا يثب  أن التعافل فع  كد اهلل الو 
 . الصغل ال اظر للعيون،  ملد لا ت منة البحث فهونة فا مخسة فنالم  مااة  ل ظا  امادفة

 كر تد   الرما . امنلم ا  ل:   كون السهينة نور ياا د اهلل تعاىل   الالوة اليت
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م(، فااييس اللغة، رالعد  كلق كليد: أنس حمةد الشككككافة، حبع  نشككككر  تو يع: دار احلديث، 2008-ه1429ابا  ار ، أبو احلسككككس أند با  كريا    (1 

   فاد  سها(. 411الااظر ، ص:
، ضككككبند  صككككححد  مر ل كياتد م(، فعان فنردات النار الاركن2004 -ظكككككككككككككككككككك1425الرا م ا صككككن اين أبو الااسككككن احلسككككس با حمةد با امنضككككل،   (2 

،  الرا ا، حمةد با أ  بهر با كبد الاادر ، 265  ككككككواظد : إبراظين يس الديا، فنشككككككورات حمةد كلة بيضككككككون، دار الهتم العلةية، بل ت، لبنان، ص:
، 307  للثاا ة  العلوم، لبنان، بل ت، ص: خمتار الصككحا : كني  بضككبط النبعة  تصككحيح ا السككيد  ال  ملز اموا ، حباكة  نشككر  تو يع : امركز العر 

م(، لسان العرة: ، حااد  كلق كليد   ضع حوا يد: كافر أند نيد، رالعد: كبد امنعن مليل إبراظين، فنشورات حمةد 2005 -ظككككككك1426 ابا فن ور  
م(، 2003 -ظكككككككككككككككككككككككككككك1424د با حمةد با كلة امارئ  ،  النيوفة، أن799، ص: 7كلة بيضككككككككككككون، دار الهتم العلةية، بل ت، لبنان النبعة ا  ىل،ل:

 .   فاد  سها(.17امصبا  امنل، حبعة لديد   فناحة  فشهولة  مميز  امواد، حبع  نشر  تو يع: دار احلديث، الااظر ، ص:
   فاد  سها( . 008 -799، ص: 7،  أبا فن ور، لسان العرة، فرلع سابق، ل: 230ين ر: الرا ا، خمتار الصحا ، فرلع سابق، ص: ( 3 
 .  فاد  سها( .411ابا  ار ، فااييس اللغة، فرلع سابق، ص: ( 4 
 .  فاد  سها( .266الرا م ا صن اين، امنردات، فرلع سابق، ص: ( 5 

 

 
  يد  سلن  تشريند لصاحبد رضة اهلل كند.امنلم الثاين: كناية اهلل لنبيد صلب اهلل كل

 امنلم الثالث: امفتنان كلب امنفنس بالسهينة  البشار  بالعون  امغنر   الثواة.
  الوكد لد بالنصر  الثنا  كلب امنفنسامنلم الرابع: كرافة النيب صلب اهلل كليد  سلن كند ربد 

 صدن الوكد.امنلم اخلافس: النة،نينة  سهون الننس إىل 
  لا ت اخلااة لتبس أظن النتاهح اليت مت التوصككككككل الي ا فا مالل ظاا البحث، فعتةدا بالك كلب نلة فا امصككككككادر 
 امرالع، سككككككككاهال اموىل الادير التو يق  السككككككككداد،  م أدكة  يةا كتبُ  الهةال،  لها حسككككككككيب أن  بال  ُل دا ،  إن 

 ةا ننسة  الشينان.أصب   ةا اهلل تعاىل،  إن أمن،ت  

 التمهيد

 التعريف بالسكينة لغة واصطالحا  

 السكينة لغة:  :أوال
. ياال: سككككككها الشككككككة ُ (1  سككككككها(: السككككككس  الهاف  النون أصككككككل  احد فنرد يدل كلب مالف امضككككككنراة  احلركة

ن د  ل  (2 يسككها سككهونا : اسككتار  ثب ، أ  ثبوت  ككة  بعد لر  هَّ هند ظو  سككَّ تسككهينا ،  كل فا ظدأ  اد . ياال: أسككن
هَُّا  سها، كالريس  احلر  الربد  حنو ذلك،  سها الرلل: سه ،  سها بامهان يسُهُا ُسهىن  سهونا : أملام،  السَّ

ه اُن (3 أيضككككككا  كل فا سككككككهنن َّ إليد هَّاَّ الشككككككةُ  فا باة دَّمَّلَّ،  سككككككُ .  فا الباة السككككككهينة،  ظة الوداكة  الوملار،  َّسككككككَّ
 ..  فا العرة فا ياول: (5 . ُاة السهُس سهينا  إل التد حركة امابو (4 سهكن ا كا امضنراةالسنينِة ُاة  ند يُ 
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الثاا ة  اإلكالم، داهر  م(، الولو   الن اهر   الاركن الهري لايق: الدكتور حامت صككاا الضككافا،   ار  1988 -ظكككككككككككككككككك1409الاارئ، ظار ن با فوسككب   (6 

 .  فاد  سها(.363اآلثار  الااث، ص:
 .  فاد  سها( .266الرا م ا صن اين، امنردات، فرلع سابق، ص:  (7 
م(، فدارل السككالهس بس فنا ل إيا  نعبد  إيا  نسككتعس، لايق: حمةد 1991 -ظكككككككككككككككككك1416ابا مليكن اةو ي ة، أبو كبد اهلل حمةد با أ  بهر با أيوة   (8 

 .471، ص: 2امعتصن باهلل البغدادا، النا ر: دار الهتاة العر ، بل ت، النبعة الثالثة، ل:
 .282ص: 2الهس فدارل السالهس، فرلع سابق، ل: ابا مليكن اةو ي ة، فدارل الس (9 
م(، كتاة التعرينات، نسخة فناحة فصححة، دار 2005-ظككككككككككككككك1426 -1425اةرلاين، كلة با حمةد با كلة السيد الزيا أبو احلسا احلسي     (10 

 .87النهر للنباكة  النشر  التو يع، لبنان، بل ت، النبعة ا  ىل، ص: 
 

 
.  ياول ابا فسعود رضة اهلل كند: "السهينة (6 أنزل اهلل كلي ن السهينة للسهينة، ياال: رلل  ديع  ملور سها ظادئ

مليل: النصكككر،  مليل: الوملار  فا يسكككها بد اإلنسكككان،  مليل: فغنن  ترك ا فغرم،  مليل: أُريد ها الرنة،  مليل: النة،نينة،   
 .   (7   ال الركم"

 السكينة اصطالحا:  :ثانيا
ظة السهون الاا ينزلد اهلل تعاىل كلب مللم كبد  كند اضنرابد فا  د   امخا ف،  ال ينزكح بعد ذلك ما يرد كليد،  

 يولم لد  ياد  اإلأان  ملو  الياس  الثبات  مليل: ظة  ككككة  فشككككرن يُنزلد سككككبحاند  تعاىل كلب مللوة امنفنس   اعا 
بس السهينة  اإلأان كالملة فضنرد ، كلةا  اد اإلأان نزل  السهينة،  العالملة  الشداهد   ا  فات  امهايد،  العالملة 

بس اإلأان  الالق كالملة كهسكككككية، كلةا ملل  اإلأان  اد الالق،  السكككككهينة تشكككككةل النة،نينة  الوملار  السكككككهون إىل احلق  
. (8 لالم فا النة،نينة كند تنزل الغيم  الثبات كند   ال الب، .  السككككككككككككككهينة فا يز ل ها النزع  الركم،  فا لد  ا

 مليل: ظة ثبات الالم كند ظاوم امخا ف كليد،  سكككككهوند    ال مللاد  اضكككككنرابد، كةا  صكككككل حلزة اهلل كند فاابلة 
 . (10 . مليل: ظة نوٌر   الالم يسها إليد  اظد   ينةئا،  ظو فا فبادا كس الياس(9 العدك   صولتد

 المطلب األول
 التي عرفته في الرخاء السكينة نور يقذفه اهلل تعالى في القلوب

إن الاا يرالع أحداث السل  النبوية   ملاهع ا، لل  فا مالجا الواملع التارخية للةن ح احلركة اإلسالفة،  يرالع 
ت بس امعسهر كالك حبيعة ظاا امن ح   ذاتد  فراحلد  أظدا د، ير  بوضو  أن ظا  اخلنو  احلااة   العالملا

اإلسالفة   اةزير   ساهر فعسهرات امشركس، اليت تاررت   سور  التوبة، كان ملد لا  فوكدظا،  ا دت جا ا رض، 
 لاا  إن فعركة ُحنكَّسن اليت ياكرظا السيان الاركين   ،   ي،ت جا ا حوال،  أصبح  ظة اخلنو  النبيعية   أ اهنا اعتوم
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 .26 -25اآليتان  سور  التك ونبَّة:( 11 
، ص: 3ه(،   ظالل الاركن، النا كككر: دار الشكككر ن، بل ت، الااظر ، النبعة السكككابعة كشكككر ،ل: 1412ين ر: الشكككار ، سكككيد ملنم إبراظين حسكككس  ( 12 

1592- 1218. 

 

ثكنرَُّتُهنن  كَّلَّنن تُكغنِا كَّننُهنن  َّ  ڇملولد تعاىل: سور  التوبة    بَّتنُهنن كَّ ا ِإذن أَّكناَّ ِثلَّ ا  َّيكَّونمَّ ُحنكَّسن ينئ ا لَّاَّدن نَّصَّرَُّكُن الل ُد ِ  فَّوَّاِحاَّ كَّ
ِبرِياَّ   َّرنُض مبَّا رَُّحبَّ ن ُ    َّل ينُتنن ُفدن تَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  َّأَّنكنزَّلَّ ُلُنود ا ( ُ   أَّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّ 25 َّضَّاملَّ ن كَّلَّينُهُن ا ن

تعرض نتاهح امنشغال كا اهلل،  امكتةاد كلب ملو   ل ملوتد،  ،(11 ڇَلَّن تكَّرَّ نظَّا  َّكَّا ةَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا  َّذَِّلكَّ لَّزَّاُ  النهَّاِ رِياَّ 
تعتةد كلي ا كل كايد ،  ن الهثر  العددية ليس  بشة ، لتهشز لنا كا حاياة أمر  ضةنية، حاياة الاو  اليت 

إمنا ظة الالة العار ة امتصلة الثابتة امتارد  للعايد ،  إن الهثر  لتهون أحيانا  سببا    اجزأة،  ن بعج الداملس  ي ا، 
اف ن  تر ز   ساكة الشد ، التاه س    ةارظا، مما َل يدركوا حاياة العايد  اليت ينساملون   تيارظا، تتزلزل أملد

 يشيعون امضنراة  اجزأة   الصنوف،  ون فا ختدع الهثر  أصحاها،  تاعل ن يت ا نون   توثيق صلت ن باهلل، 
انشغام  ها  الهثر  ال اظر  كا اليا ة لسر النصر   احليا ،  لاد ملاف  كل كايد  بالصنو  امختار ، م بالزبد الاا 

 لتاككر امسلةس بع ةة اهلل  ملدرتد،   ضلد كلب امنفنس فا كباد ،  (12  باجشين الاا تار   الريا اياظم لنا ،  م
   ظاا فا خيزك بد فيزان كل  ة  يتعلكق بد اإلنسان، فا أظل  فال  فوحا،  بالك يشتدك كزم امنفا،  ياو  يايند، 

إأاند باهلل  رسولد  اة اد   سبيل اهلل، فا د اكة الوظا  ياد الادر  فا ننسد كلب أن للة كن ا كل فا ينوف حول 
 الضعز، حس تنلع كليد الاكريات  ظلد  فالد   حند،  لاد أيد اهلل امنفنس،  أفدكظن بنصر    فواحا كثل ،   بدر، 

مسلةون   كدد كديد،    اخلندن،     تس فهة،    حرة الي ود   ميرب،    امدينة،     يوم حنس،  ملد كان ا
 اد كانوا   اثىن كشر ألنا، بس رالل   ار ،  فع « إننا لا نغلم اليوم فا مللكة» كدك  ظاظر ، حىت لاد ملال ملاهل ن: 

ظاا  إند فا كاد امسلةون يلتاون هوا ن    ادا حنس ملرة فهة حىت  لكوا فدبريا،  انهشز رسول اهلل  صلب اهلل 
يثب  فعد إم كد  فا ذ ا ملرابتد، فن ن كلة با أ  حالم،  العبا  با كبد امنلم رضة اهلل  كليد  سلن للعد ،  َل

كن ةا،  ننر ملليل فا امنفنس،  الاا كان يرصد امعركة   تلك اللح ة فا كان يشك أبدا   أن الداهر  كلب امسلةس، 
ناثرت نوك ن  ذظب  ر  ن،  فا كان لاو    ا رض أن  أن اجزأة  املعة هن، م حمالة، لاد تبدكد ليش امسلةس،  ت

 ةع ظاا الهيان امةزن،  أن تبعث  يد احليا   الاو  فا لديد،  لها أفداد السكةا   ننحات احلق، لا ت    ملت ا 

   َّأَّنكنزَّلَّ ُلُنود ا َلَّن تكَّرَّ نظَّا  َّكَّا ةَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا ُ   أَّنكنزَّلَّ الل دُ سَِّهينَّتَّدُ كَّلَّب رَُّسوِلِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  ڇ ،حال  اجزأة نصرا حااا 
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 .27سور  التك ونبَّة: اآلية ( 13 
 . 16 -15سور  ا ننال: اآليتان ( 14 

 

   ظاا ير  امسلةون أن الاو  هلل،  أن النصر  العزك  للةنفنس،  أن البال   اخلزا كلب  ،ڇ َّذَِّلكَّ لَّزَّاُ  النهَّاِ رِياَّ 
الها ريا،  ةا أراد النصر  العزك ،  ال فبتغب جةا  م سبيل إلي ةا إم باإلأان  فع امنفنس،  فا ر م كا اإلأان  كثر 

لة  اجوان،    ملولد ُ   يكَُّتوُة الل ُد ِفان بكَّعنِد ذَِّلكَّ كَّلَّب فَّان يَّشَّاُ   َّالل ُد  َُّنوٌر  ڇتعاىل:  كليد ا ظل  امال،  لا يلق إم الاك

استدكا  ما مالت ن كزاهة ن،  ختلب كن ن السداد  التو يق،  ةالوا إىل لانم الضالس  امشركس،   نم   ،(13 ڇرَِّحينٌ 
اهلل  فغنرتد تنت رظن كلب أ ل النريق، إن ظن رالعوا أننس ن،  نزكوا م يزال النريق إىل اهلل فنتوحا جن،  م  ال  رنة 

كة ا ظن  يد فا تردد  ارتياةا  الاا ين ر إىل فوملعة حنس فا ال اظر، لد أهنا حدثا  احدا فتالحن النسح،  أن ليس 
 احد، َل لا    د    ظنا  أا  اصل  ف  ينصل بس جمريات ا فور   ظاا احلدث،   ة فعركة  احد  احتواظا  فا

يوم،  لها الاا ين ر إىل امعركة ن را أكةق  أرحم، لد أهنا َل تها فعركة  احد ،  إمنا ظة فعار  فتصلة، بدأت 
مبعركة ظزم  ي ا امسلةون،   انت   مبعركة كتم اهلل جن  ي ا النصر،  امعركة ا  ىل جا حساها  تاديرظا  حهة ا،  ظب 

،  أ ملع   صنو  ن النوضب  امضنراة، ا فر الاا يسلن إىل اجزأة  اجزأة امنلاة للةسلةس،  اد أحا  هن العد ك
اليت م فنرك فن ا،  فع ظاا  إند فا كان للةسلةس أن ينرك ا ب،اك حال كانوا كليد،  كلب أا تادير يادكر ند لنتاهح امعركة، 

م يهون فن ن ظو النرار،   اا أفر م يصسك أن ياع فا امسلةس    لتها اجزأة  املعة هن،  لها الاا كان لم أ

َّدنبَّارَّ  ڇ  فيدان الاتال،  اهلل سبحاند  ياول: ن ا  َّالَّ تُكوَّلُّوُظُن ا ن (  َّفَّان 15يَّاأَّيكُّ َّا ال ِاياَّ كفَُّنوا ِإذَّا لَِّايُتُن ال ِاياَّ كَّنَُّر ا  َّحن

نن يكَّونفَِّئاا ُدبُكرَُّ  ِإم  فُ  ن ُن  َّبِئنسَّ النةَّصِ يُكوَّجِ  يك ز ا ِإىلَّ ِ ئَّةا  كَّاَّدن بَّا َّ بِغَّضَّما ِفاَّ الل ِد  َّفَّ،ن َّاُ  لَّ َّ  ،ا ، (14 ڇلُ تَّحَّر   ا ِلِاتَّالا أَّ ن ُفتَّحَّ
فسلن ظاا الاا لدكثد ننسد بالنرار فا امعركة،  ظو يعلن حهن اهلل  يةا ينرك  يو ك العد ك دبر ؟  لها الاا حدث 

سلةس  رك ا   لكوا ا دبارا  فا ظنا كان ظاا ا فر فن ن حدثا  ريبا، فا كان ينبغة أن يهون   فيدان الاتالا ظو أن ام
كلب احلدث الاا ملبلد،  ظو الضيق  الهرة الاا ركم امسلةس   أ ل الاتال، «  » ظاا ظو بعج السرك   كنند بك

 فيدان الاتال، ظو حدث فستالك بننسد، فنانع الصلة مبا ملبلد،    ظاا فا يشعر ب،ن حدث النرار  إن كان ملد  ملع  
  ل فاتم كليد،  كنند كلب فا ملبلد ظو فا كنز حدث كلب حدث، أ  ملصة كلب ملصة، أ  حال كلب حالا أفا 
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 .26اآلية سور  التك ونبَّة: فا ( 15 
 .730 -726، ص: 5اخلنيم، كبد الهري يونس، التنسل الاركين للاركن، النا ر: دار النهر العر ، الااظر ، ل: (16 
الة، الااظر ، النبعة ا  ىل، 1998حننا ا، حمةد سيد   (17  ل: م(، التنسل الوسيط للاركن الهري، النا ر: دار هنضة فصر للنباكة  النشر  التو يع، الناك
 . 242-241، ص: 6
 .26 -25سور  التك ونبَّة: اآليتان  ( 18 

 

  و كالك كنز حال كلب حال، أ  ، (15  ڇ ُ   أَّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  ڇكنز ملولد تعاىل: 
ملصة كلب ملصة،  ظاا فا يشعر ب،ن احلدث ا  ل،  ظو النرار  اجزأة أفر ملد  ملع  سوكا حسابد،   بدأ أفر كمر لد 
، بننو  لديد   فشاكر  حسابد اخلاص بد،  ظو امةثل   تلك امعركة اةديد  اليت دمل  ي ا امسلةون الاتال فع العد ك

لن  ب، خاص  ل ا  خاص،  فااتلس  ل امااتلس، إذ أنزل اهلل سهينتد كلي ن،  نزع الاا كان ملد لديد ، بل ملُ 
استوىل كلب مللوهن فا موف  ظلع،  أفدكظن جبنود فا كند  كانوا رد ا جن،  يدا  ملوية ضاربة فع ن،  هان جن النصر 

 هان فا كنز  ڇ بكَّعنِد ذَِّلكَّ كَّلَّب فَّان يَّشَّاُ   َّالل ُد  َُّنوٌر رَِّحينٌ ُ   يكَُّتوُة الل ُد ِفان  ڇ  ال نر،  أفكا كنز ملولد تعاىل:
حال كلب حال،  ملصكة كلب ملصكة،   ،ن كلب  ،ن،  أن الصكلة اليت بيند  بس فا ملبلد ليس  صلة سبم  فسبكم، أ  

ضم اهلل كلي ن   الدنيا كلة  فعلول، ذلك أن فا كان يتوملعد امسلةون بعد  رارظن  تولكيت ن ا دبار، ظو  ملوع  
 العااة ا لين   اآلمر ،  لها الاا حدث كان  ل ظاا،  اد كاد اهلل سبحاند  تعاىل بنضلد  إحساند كلي ن، 
 لا ظن برنتد  فغنرتد  تابكل توبة التاهبس فن ن،  ملد لا ت رنة اهلل  فغنرتد إىل الايا  ر ا   لوا ا دبار   ظا  

  ظاا فا يشعر ب،ن فغنر  اهلل  رنتد فا كان  لتنال ظنم  الناركيا أبدا،  أهنا إذ نالت ن   تلك امرك  الصور  اماامية،   
 إهنا ملد م تناجن بعدظا،  ن احلهن امسلكط كلب الناركيا الايا يولكون ا دبار   فيدان الاتال ظو احلهن اعهن الاا 

فا احلتن أن  اريا فا فغنر   رنة   ظاا اليوم ظو استثنا  فا أصل، ليسم يردك،  أن ظاا الاا أصاة امسلةس الن
 (16  ياع   كل حال تشب دا

 ظهاا نر  اآلية الهرأة تصكككككككككور فا حدث فا امنفنس    ز   ُحنكَّسن تصكككككككككويرا بديعا فعازا،   ة تنتال فا تصكككككككككوير  
تصوير  د  مو  ن حىت له،ن ا رض كلب سعت ا تضيق هن سر رظن بالهثر  إىل تصوير كدم ننع ن ها  الهثر ، إىل 

 . (17  تانل    لوظ ن، إىل تصوير حركا ن احلسية امتةثلة   تولية ا دبار،  النهوص كلب ا كااة

ياَّ كَّنَُّر ا  َّذَِّلكَّ ُ   أَّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  َّأَّنكنزَّلَّ ُلُنود ا َلَّن تكَّرَّ نظَّا  َّكَّا ةَّ ال اِ  ڇ  اا  ملولد تعاىل"

لِِد: ڇلَّزَّاُ  النهَّاِ رِياَّ  ثكنرَُّتُهنن ڇ  كَّننٌز كَّلَّب ملكَّون بَّتنُهنن كَّ ا ِإذن أَّكناَّ   ظو «  ك »ظنا  ملنة م بد فن ا فع   ، (18  ڇ  َّيكَّونمَّ ُحنكَّسن
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 .25السور  ننس ا: فا اآلية  ( 19 
م(، 1984،  ابا كا كككور التونسكككة، حمةد الناظر با حمةد با حمةد الناظر  728،ص: 5ين ر: اخلنيم، التنسكككل الاركين للاركن، فرلع سكككابق، ل:  (20 

 . 158 -157، ص: 10التحرير  التنوير، النا ر: الدار التونسية للنشر، تونس، ل: 
 .242 -241،ص: 6 حننا ا، التنسل الوسيط للاركن الهري، فرلع سابق، ل (21 

 

 

 َّضَّاملَّ ن كَّلَّينُهُن  ڇ حرف كنز للاتيم  الاامة،  ملد لا  فهررا ثالث فرات   احلديث كا يوم حنس ظهاا..

ِبرِياَّ  َّرنُض مبَّا رَُّحبَّ ن ُ    َّل ينُتنن ُفدن ُ   يكَُّتوُة الل ُد ِفان بكَّعنِد ڇ  ڇ ُ   أَّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ ڇ   ڇا ن

الثالثة، أ اد أفريا: أ جةا: الاتيم الزف     ملوع ظا   العنز بك  ( ظنا   ظا  امواضع ، ڇ ذَِّلكَّ كَّلَّب فَّان يَّشَّا ُ 
ا  ل يوم حنس، كلب أن الاامة الزف  فراد تنزيال لع ن  إن نز ل السهينة  نز ل امالههة أك ن فا النصر  ا حداث،

امسلةون أ م   اضنراة الشد   ظول امصيبة فنزلة حول فد ا،  إن أ فان الشد  ختيل حويلة  إن ملصرت.  اد  ملع 
 ذكر،  التةسوا اخلالص مما ظن  يد فا بال ،  َل يها ذلك باميسور جن،   كان النرار  تولية ا دبار مها حريق الناا ، 
  كان فا اهلل توبة  فغنر  ما  رك فن ن   ىلك امشركس دبر    الاتال،  ثاني ةا: التغاير بس  لو  ظا  ا حداث 

ة، حبيث يبد  أن كنصر الزفا مبد أن يهون كافال ظنا   لريك ا حداث، حىت تتغل  تبلغ الصور  اليت امتعاحن

ڇ  لا ت كلي ا،   ُ  ( دالة كلب الاامة الرتيب  إن نز ل السهينة  نز ل امالههة أك ن فا النصر ، كنز كلب ملولد

ثكنرَُّتُهنن  بَّتنُهنن كَّ ا ِإذن أَّكناَّ  تعليا ا بإنزال اهلل، إضا ت ا إىل ضةل : تنويد بش،هنا  بركت ا،  إ ار  إىل أهنا ،(19  ڇ  َّيكَّونمَّ ُحنكَّسن
ظاظر ،  إمنا حصل  مبحج تادير اهلل  تهويند أننا كرافة لنبيئد صلب  سهينة مارملة للعاد  ليس  جا أسباة  فادفات

 إكاد  حرف كلب بعد حرف العنز: ، منفنساهلل كليد  سلن  إلابة لنداهد النا ،  لالك ملدم ذكر الرسول ملبل ذكر ا
 -كليد الصال   السالم -تنبيد كلب  ديد تعليق النعل باجملر ر الثاين لإلأا  إىل التنا ت بس السهينتس:  سهينة الرسول

 .(20 "سهينة احةئنان كلب امسلةس الايا فعد  ثاة بالنصر،  سهينة امنفنس سهينة ثبات   ااكة بعد اةزع  اخلوف
 بعد ظاا اخلوف الشديد الاا أصاة امنفنس   فبدأ لااه ن ب،كداه ن    ز   حنس، لة  نصر اهلل الاا كرب كند 

ِفِنسَّ ڇ  سبحاند باولد: أا:   أنزل اهلل تعاىل كلب رسولد صلب اهلل كليد ، ڇ ُ   أَّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَّدُ كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةنن

 ڇ  اولد تعاىل:، (21  سلن  كلب امنفنس رنتد اليت تسها إلي ا الالوة،  تنةئا ها احةئنانا يستتبع النصر الاريم

 إمنا كان إنزال السهينة كلب امنفنس،  ن الرسول صلب اهلل كليد  سلن ساكا الالم،  ڇ كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ 
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ظكككككككككك(، لباة الت، يل   فعاين التنزيل، لايق  تصحيس: حمةد كلة  1415اخلا ن، أبو احلسا كال  الديا كلة با حمةد با إبراظين با كةر الشيحة    (22 

 .348، ص: 2 اظس، النا ر: دار الهتم العلةية، بل ت، النبعة ا  ىل، ل: 
ظكككككككك(، التنسل الهبل، النا ر: دار إحيا  الااث العر ، بل ت، النبعة الثالثة، ل: 1420ا كةر با احلسا با احلسس  ين ر: الرا ا، كبد اهلل حمةد ب ( 23 

 .158، ص: 10،  ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل: 20، ص: 16
 .  5131، ص: 8الشار ،   ظالل الاركن، فرلع سابق، ل:  (24 

 

 
صلب اهلل كليد  سلن   حالة  النيب ، (22 ليس كند  اضنراة كةا حصل للةنفنس فا اجزأة  اضنراة   ظا  الواملعة

إىل ظا  السهينة  ند فع  ااكتد  ثباتد   ملو د    لد ا كدا  كالنود ا  ن، أصابد احلزن  ا سب لنرار ظاا العدد 
الهبل فا أصحابد كند،  كان امنفنون الايا ثبتوا فا حولد   حالة إىل ظا  السهينة ليزداد ا ثباتا كلب ثبا ن،  إأانا 

أاهنن،  ه،منا ظة ردا  ينزل  يثب  الالوة الناهر   ي دئ امننعامت الثاهر ،  كان الايا  ر ا   حالة إىل ظا  كلب إ
السهينة ليعود إلي ن ثبا ن،  يابلوا كلب ملتال أكداه ن بعد أن دكاظن رسوجن صلب اهلل كليد  سلن إىل ذلك،  ملولد: 

لنعةة أمر  سو  إنزال السهينة، أا:  أنزل فع ظا  السهينة لنودا فا امالههة َل  بيان ڇ َّأَّنكنزَّلَّ ُلُنودا  َلَّن تكَّرَّ نظا ڇ
امراد باةنود ظنا ناكات  تر ظا ب،بصاركن،  لهنهن  لدمت أثرظا   مللوبهن، حيث كاد إليهن ثباتهن  إملدافهن،  مليل

 لنصر  امنفنس  الاا  الركم   مللوة فا امالههة فوكلون هزأة امشركس كةا دل  كليد  عل أنزل، أا أرسل ا اهلل

ال ِاياَّ   َّكَّا ةَّ ڇ  ملولد: لهون امالههة فالههة النصر  أحلق كلي ا اسن اةنود،  ڇ َلَّن تكَّرَّ نظاڇ :امشركس، لالك ملال

امالههة َل تااتل إم يوم بدر، بيان لنعةة ثالثة سو  الساباتس، أا أنزل سهينتد  أنزل لنودا َل تر ظا،  ن ، ڇ ى كَّنَُّر ا

اِ رِياَّ ڇ ب،ن سلنهن كلي ن  اتلتن فن ن فا ملتلتن،  أسرمت فا أسرمت،  ملولد : ڇ ى ال ِاياَّ كَّنَُّر ا  َّكَّا ةَّ ڇ  ك   َّذَِّلكَّ لَّزَّا ُ النهَّ

 .(23 أا  ذلك الاا نزل هنم  الها ريا فا التعايم لزا  جن كلب كنرظن،  صدظن كا سبيل اهلل ڇى
 المطلب الثاني

  "رضي اهلل عنه"وتشريفه لصاحبه  "صلى اهلل عليه وسلم"عناية اهلل لنبيه 
يضرة اهلل امثل فا الواملع التارخية كلب نصر  اهلل لرسولد،  ظاا النصر فا كند اهلل ينتيد فا يشا ،  اد أراد الهنار 

د بإمرالد إىل فهان بعيد أ  ساند،  أراد اهلل سبحاند الاضا  كلب الدكو  باتل رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن ، أ  نكَّنني

 ِإم  ڇ ، لاا ملال سبحاند:(24  تعاىل أن يلنتنا إىل أن الباحل م أها أن يعلو كلب احلق،  أن احلق داهةا  ظو ا كلب
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 . 40 سور  التوبة: اآلية( 25 
 . 39السور  ننس ا: اآلية ( 26 
 .774 -773،ص:5اخلنيم، التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل:  (27 
 . 5124، ص: 8الشار ،   ظالل الاركن، فرلع سابق، ل:  (28 

 
ِ ِإذن مهَّا ِ  النغَّاِر ِإذن يكَُّاولُ  ُد ال ِاياَّ كَّنَُّر ا ثَّاينَّ اثكننكَّسن رَّلَّ ِلصَّاِحِبِد مَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنَّا  َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد  تكَّننُصُر ُ   كَّاَّدن نَّصَّرَُّ  الل ُد ِإذن أَّمن

ُ  جِبُُنودا َلَّن تكَّرَّ نظَّا  َّلَّعَّ  ُة الل ِد ِظةَّ النُعلنيَّا  َّالل ُد كَّزِيٌز حَِّهيٌن سَِّهينَّتَُّد كَّلَّينِد  َّأَّي دَّ ِلةَّ ِلةَّةَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا السُّننلَّب  َّكَّ لاا  ،(25 ڇلَّ كَّ
تبد  الصلة  ل  اضحة   ظاظر ا فر بس ظا  اآلية،  فا لا ت بد اآليات ملبل ا فا فاررات  أحهام،  الاا أعا 

ِإم  تكَّننِنُر ا ڇ تنبيق فنسس كلب فاررات اآليات الساباة، حيث لا    ملولد تعاىل:الن ر   اآلية الهرأة ير  أهنا 

رَُّكنن  َّمَّ تَُّضرُّ ُ   َّينئ ا  َّالل ُد كَّلَّب ُكل   َّةن ا ملَِّدي تَّبنِدلن ملكَّونف ا  َّيكن ا  َّيَّسن اب ا أَّلِية  بنُهنن كَّاَّ أن اهلل إذا أراد نناذ أفر  لا  (26 ڇ رٌ يُكعَّا 
  ظاا الولود،  أند سبحاند ملد أراد إكزا  ديند  إظ ار  كلب الديا كلكد،  أن اجملاظديا الايا لاظد ن تاز د ند ملو  

  سبيل اهلل فا ظن إم أد ات كافلة   جمال تلك اإلراد  اليت أرادظا اهلل ليهتم جن كند اهلل ا لر الع ين  امثوبة 
  .(27  الرضوان،  أن إرادتد نا ا  كلب أا حال

ُر ُ  ڇ  اولد تعاىل:   كَّاَّدن ڇ  عل فضككككارع  فند ظو الزفا احلا ،  لها احلق يتبع امضككككارع بنعل فاضا ظو: ڇِإم  تكَّننصككككُ

رَُّ  الل دُ    ل يهون الشر  حاضرا   فستابال   اةواة فاضيا ؟  ناول: إن امعىن إم تنصر    سينصر  اهلل، بدليل  ، ڇنَّصَّ
س لواة  كككككككر   إمنا دليل اةواة،  حس يهون دليل اةواة فاضكككككككيا    و أدل كلب أند ملد نصكككككككر  ملبل ذلك،  ظاا لي

الوثون فا حد ث اةواة،  حس دكاظن اهلل ليننر ا  تثامللوا أ ضككككككككككككككس جن سككككككككككككككبحاند: أت نون أن ل ادكن ظو الاا 
ذلك أن اهلل ملد  سكككينصكككر حمةدا  صكككلب اهلل كليد  سكككلن  ينصكككر دكوتد؟ مد  ند سكككبحاند ملادر كلب نصكككر ،  الدليل كلب

برلل  احد ظو أبو بهر رضكككككة اهلل كند  نصكككككر  فا ملبل   فواحا كثل ،  أظن فوحا ظو النصكككككر   اجار ،  ملد نصكككككر 
كلب ملريش  كل كنار فهة،  كالك نصكككر    بدر جبنود َل تر ظا، إذن:  سكككاباة النصكككر فا اهلل لرسكككولد سكككاباة فاضكككية، 

 . (28 اةواة  كلب ذلك  ليس  ظة اةواة، بل ظة دليل

ِ ڇ    ملولد تعاىل: ُد ال ِاياَّ كَّنَُّر ا ثَّاينَّ اثكننكَّسن رَّلَّ رَُّ  الل ُد ِإذن أَّمن ُر ُ   كَّاَّدن نَّصككَّ  ككاظد ملاهن رك  امسككلةون رأا العس،  ڇِإم  تكَّننصككُ
 ظو أن اهلل ملد نصكككككر النيب الهري صكككككلب اهلل كليد  سكككككلن  ملكصكككككد فا يد امشكككككركس الايا كانوا لد مبرصكككككد كلب كل ثنيكة 
  كلب كل حريق،  َل يها فع النيب الهري ملوك  ظاظر ، َل يها إم ظو  صاحبد أبو بهر رضوان اهلل كليد،  كانا أكزلس 
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 .775 -774، ص: 5اخلنيم، التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل:  (29 

 
ل سكككككال ، إم سكككككال  اإلأان الاا أأل مللبي ةا، جمركديا فا كل ملو ، إم ملو  احلقك الاا   يدي ةا، حمر فس فا فا ك

كل نصكككل، إم كون اهلل جةا،  حراسكككتد الااهةة كلي ةا،  َل ياكر النيب الهري صكككلب اهلل كليد  سكككلن ذكرا صكككر ا،  إمنا 

ُر ُ  ڇ االا ت اإل ككككار  إليد فضككككةر    ضككككةل الغاهم ظه ،    ظاا إ ككككار  فضككككيئة تشككككل إىل النيب الهري ڇِإم  تكَّننصككككُ
صلب اهلل كليد  سلن،  ليند هالة فا نور رباين، حبيث تشخص ا بصار كلك ا إىل ظاا النور العلوا الاا يناض كلب 

ظاا اموملز بالاات  ل النيب النيب صككككككككلب اهلل كليد  سككككككككلن   زك بد،  ليس ظنا  فا ختلكب كند ا نصككككككككار  ا كوان   
صكككلب اهلل كليد  سكككلن،  ليس ظنا  أيضكككا فا أحاح  بد العناية الربانية،  حنك  بد أفداد العون  النصكككر اإلجة   ظاا 
اموحا بالاات أيضكككا  ل النيب صكككلب اهلل كليد  سكككلن،  هان  اإل كككار  إليد   ظاا اموملز بالاات فغنية كا كل ذكر، 

ليد أبلغ فا كل تصككككريس،   أند َل ياكر اسككككن الصككككاحم الاا صككككحم النيب صككككلب اهلل كليد  سككككلن   إ  كان  اإلفا  

ِإذن مهَّا ِ  النغَّاِر ِإذن يكَُّاوُل ِلصَّاِحِبِد مَّ ڇ  ظا  احلال، بل لا  كلب النسق الاا لا  كليد ذكر النيب صلب اهلل كليد  سلن

شكككريز ماام أ  بهر رضكككوان اهلل كليد،  اايد لتلك الصكككحبة امباركة، اليت لعل  فند ،    ظاا تڇ ٴۇلَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنَّا 
صككاحم نيب  ر يق رسككول، ي،ما بنصككيم حيكم فا ركاية اهلل لنبيكد،  يسككت ل مبا اسككت ل بد النيب صككلب اهلل كليد  سككلن 

ال اظر  فا اإلنسانية كل ا، اليت كان  تسند  الاو  امادية نصر اهلل  ت،ييد ،  أبو بهر رضوان اهلل كليد   ظاا اماام ظو
النيب صلب اهلل كليد  سلن  تشدك أ ر ،  تننس  حدتد،  تاتسن الضكرا  بل ملل السكركا  فعدا  اد كان النيب صلب اهلل كليد 

و  حد   سكككككلن   ظاا اموملز لب ة  ارها الشكككككر  كلكد،  يهيد جا امشكككككركون كلك ن،  كان أبو بهر رضكككككوان اهلل كليد ظ
كلةة احلقك  اإلأان، اليت أراد اهلل سككككككبحاند  تعاىل جا ظاا اماام الهري، إىل لانم النيب الهري صككككككلب اهلل كليد  سككككككلن، 
 إند حبسككككككم أ  بهر رضككككككوان اهلل كليد فا التهري  التشككككككريز أن يهون اليد ا مر  امباركة اليت لةل فع النيب الهري 

إىل حيكث أراد اهلل جكا أن تنلع بنورظكا،  انس النكا  فكا  ي كا فا ظكد   رنكة،  أفا رسكككككككككككككككالكة السككككككككككككككةكا ،  دكو  احلق 
  .(29  سالم

بالصككحبة،  ظة امعية    الم ا حوال،   الصككاحم ظو ثاين اثنس  ظو أبو بهر الصككديق.  فعىن الصككاحم: امتصككز
  فند اي  الز لة صاحبة،  ظاا الاول صدر فا النيب صلب اهلل كليد  سلن    بهر حس كانا خمتنيس    ار ثور، 
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 .  46سور  حد: فا اآلية ( 30 
َّنكننَّال: فا اآلية سور ( 31   .12  ا ن
 .204، ص: 10ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل:  (32 
، ص: 4الاشكككككلا النيسكككككابورا أبو احلسكككككس فسكككككلن با احلاال ، صكككككحيس فسكككككلن، لايق: حمةد  ناد كبد الباملة، دار إحيا  الااث العر ، بل ت، ل:  (33 

 .2381باة  ضاهل أ  بهر الصديق رضة اهلل كند( رملن احلديث  -  كتاة  ضاهل الصحابة رضة اهلل كن ن1854
 .  5129، ص: 8لع سابق، ل: الشار ،   ظالل الاركن، فر  (34 

 
 هان أبو بهر حزينا إ ككككناملا كلب النيب صككككلب اهلل كليد  سككككلن أن يشككككعر بد امشككككركون،  يصككككيبو  مبضككككر ، أ  يرلعو  إىل 

 فهة.

ملَّالَّ مَّ ختََّّا َّا ِإن ِ  ڇ :كلي ةا السككككككككككككككالم"   امعية ظنا: فعية اإلكانة  العناية، كةا حهب اهلل تعاىل كا فوسككككككككككككككب  ظار ن

ِة أَّين  فَّعَُّهنن ڇ  ملولد (30 ڇفَّعَُّهةَّا أَّانَُّع  َّأَّرَّ   ِههَّ   (32 .(31 ڇ ِإذن يُوِحة رَّبُّكَّ ِإىلَّ النةَّالَّ
اإلجة   أن اهلل سككككككككككككبحاند ملد صككككككككككككد  جمةوكة كبل  فا امااتلس ا ملويا  ب، ظب البيوت،  ظو بي    نا ي  ر اإلكاا  

العنهبوت،  ملدر  اهلل  ل  ن   أن لعل ميط العنهبوت أملو  فا النومذ،  كالك  ككككككككككككككا  احلق أن يبيج احلةام  ظو 
ذايت،  حس ملال أبو بهر رضككة اهلل كند لرسككول أ دع النيور،  إنن أظيحَّ ظال،  ظاا نصككر،   ظنا  نصككر ثالث ننسككة   

، جند رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن  يرد   ثاة بربد: )اهلل صلب اهلل كليد  سلن:   لو ن ر أحدظن ل  ملدفيد لركنا(
ن خيشككب أهن  ظاا الرد ينسككان فع سككنال أ  بهر رضككة اهلل كندد  ن أبا بهر كان، (33 )  فا ظنك باثنس اهلل ثالث ةا(

لو ن ر ا ل  أملداف ن لرأ ا فَّان   الغار،  كان الرد النبيعة أن ياال: لا ير نا،  لها رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن  
أراد أن يلنتنا لنتة إأانية إىل الال م ا كلب  اال: فا ظنك باثنس اهلل ثالث ةا،  ند فا دام رسكككككككككككول اهلل صكككككككككككلب اهلل كليد 

هلل،  اهلل م تدركد ا بصككككارد  ةا   فعيتد م تدركد ا بصككككار؟ إذن:  ،بو بهر رضككككة اهلل كند  سككككلن  أبو بهر   فعية ا
يريد أن يندا رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن بننسدد  ند إن حدث  ة     بهر رضة اهلل كند   و صحا ، أفا 

 ،بو بهر رضة اهلل كند َل  زن كا ضعز  إن حدث فهر   لرسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن  الدكو  كل ا ُ دم، إذن:
 . (34 إأان،  لهند حزن مو ا  كلب رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن أن ُيصَّاةَّ مبهر  

أن نصر اهلل لد ثالثة أ فنة،  ك  ِإذن( تهررت ثالث فرات،  سبحاند  ڇِإم  تكَّننُصُر ُ   كَّاَّدن نَّصَّرَُّ  الل ُد ڇ  نر    ملولد تعاىل:

اِحِبِد مَّ لَّنزَّنن ِإن  الل  ڇ ياول: ِ ِإذن مهَّا ِ  النغَّاِر ِإذن يكَُّاوُل ِلصكككككككككككككككَّ ُد ال ِاياَّ كَّنَُّر ا ثَّاينَّ اثكننكَّسن رَّلَّ أا: أننا أفام ، ڇدَّ فَّعَّنَّاِإذن أَّمن
  لغار،  الزفا الاا ملال  يد رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن    بهر رضة اهلل كند:ثالثة أ فنة:  فا اإلمرال،   فا ا



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 97 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
م(،  صكككحيس البخارا، لايق: د. فصكككننب ديم البغا، دار ابا كثل، اليةافة، بل ت، النبعة الثالثة، 1987البخارا، أبو كبد اهلل حمةد با إااكيل   (35 

 . 3  كتاة بد  الوحة إىل رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن( رملن احلديث  4،ص: 1ل: 

 

 ملد لا  النصكككككككر   ظا  ا  فنة الثالثةد سكككككككاكة اإلمرال فا فهة،  سكككككككاكة دمل سكككككككيدنا ،  ڇمَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنَّاڇ
،  سكككككاكة حديثد فع أ  بهر رضكككككوان اهلل كليد، رسكككككول اهلل صكككككلب اهلل كليد  سكككككلن فع أ  بهر رضكككككة اهلل كند إىل الغار

 لساهل أن يس،ل: ظل أمرل الهنار رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن فا فهة، أم أن اهلل ظو الاا أمرلد؟  ناول: إن 
 كناد ملوفد  تآفرظن كليد  تعنُّت ن أفام دكوتد، كل ذلك اضككككنر  إىل اخلر ل،  لها احلق أراد هاا اخلر ل ظد ا  كمر  ل
الاا أراد  الهنار،   ن أراد ا ملتلد،  حس مرل ظنوا أن دكوتد سكككككككككوف ختتنق بالعزل كا النا ،  ،مرلد اهلل لتنسكككككككككا  
الدكو ،  أ ضككككككس جن سككككككبحاند: أنتن تريد ن إمرال حمةد صككككككلب اهلل كليد  سككككككلن بتعنتهن فعد،  أنا لا أفهنهن فا أن 

الوا: إن اجار  توأم البعثة، أا أن البعثة اعةدية لا ت  فع ا خترلو  خما م ،  سكككككككككككك،مرلد أنا فدكوفا  با نصككككككككككككار،  مل
ةَّ الل ُد كَّنن ا إىل  رملة با نو ل،  اجار ، بدليل أن رسككككول اهلل صككككلب اهلل كليد  سككككلن حينةا أماتد أم امنفنس مدلة رَّضككككِ

رملة با نو ل ذلك لرسكككككككول اهلل بعد فا حدث لد    ار حرا ، ملال لد  رملة:   ليت  أكون حيا  إذ خيرلك ملوفك، ملال   
ملبل أن يتثب  فا النبو ،  اال رسككككككول اهلل صككككككلب اهلل كليد  سككككككلن: أخُمنرلة  ظن؟ ملال  رملة با نو ل: نعن، َل ي،ت رلل 

بالرسكككككالة،  نإذن:  اجار  كان  فارر  فع تهليز رسكككككول اهلل صكككككلب اهلل كليد  سكككككل، (35  مبثل فا لئ  بد إم ُكوِدا((
ماذا؟  ند صككككككلب اهلل كليد  سككككككلن  كان أ ل فا أكلا كلب فسككككككافع سككككككاد  ملريش رسككككككالة احلق  التوحيد،  نهر  اجار  
فسباة فع البعثةد   ن البعثة ظة الصيحة اليت د  ت   كذان ساد  ملريش  ظن ساد  اةزير ،  لو صاح ا   كذان ملوم 

ملوفا   صككا   ي ن،  لها صككيحة البالء لا ت   كذان سككاد  اةزير  العربية ليسككوا فا سككاد  العرة لاالوا: اسككتضككعز 
كل ا،  اننلاوا   تعايم امسككككلةس لياضككككوا كلب ظا  الدكو ،   ككككا  اهلل سككككبحاند  تعاىل أم ينصككككر  باريش   فهةد 

لَّ  ي ن: لاد  ن ملريشككككككا  ألنَّ ن السككككككياد  كلب العرة،  إذا لا  رسككككككول جداية النا  كافة إىل اإلسككككككالم، لا ال فا أرسككككككِ
تعصكككب ن لد ملريش لتسكككود الدنيا كةا سكككادت اةزير  العربية،  ،راد احلق سكككبحاند أن يوضكككس لنا: م، لاد كان  الصكككيحة 
ا  ىل   كذان ساد  العرة،  م بد أن يهون نصر اإلسالم  امنسيا  الدي  م فا ظا  البلد  بل فا بلد كمرد حىت 

ةد ظة اليت ملا  اإلأان برسككالة حمةد صككلب اهلل كليد  سككلن ،  لها اإلأان برسككالة حمةد ظو م ياال: إن العصككبية ع
الاا ملق العصبية عةد صلب اهلل كليد  سلن ،  يالحظ   أفر اجار  أن  عل ا  ظالر(،  ظاا يدلنا كلب أن رسول 

 فا لانبس،  ه،ن ملوفد أكنتو   خرل،  اإلمرال  اهلل صلب اهلل كليد  سلن َل ي ار فهة  إمنا ظالر،  ام الر  فناكلة
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 .5125، ص: 8الشار ،   ظالل الاركن، فرلع سابق، ل:  ( 36 
 .203، ص: 10،  ابا كا ور ، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل: 776،ص: 5اخلنيم، التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل:  (37 
 .5129، ص: 8الشار ،   ظالل الاركن، فرلع سابق، ل:  (38 

 

 
ننسككد  يد نصككرد  ن رسككول اهلل صككلب اهلل كليد  سككلن مرل  حد  فا بيتدد الاا أحا  بد  ككباة أملويا  فا كل ملباهل 
وان الل ُد كليد ينت ر     العرة ليضككككككربو  ضككككككربة رلل  احد،  ينثر كلي ن الااة  تغشككككككب أبصككككككارظن،  كان أبو بهر رَّضككككككِ

خلارل،  ك،ن احلق سكككبحاند  تعاىل يريد أن يثب  جن أهنن لا ينالوا فا حمةد صكككلب اهلل كليد  سكككلند م بتآفر منة  م ا
 .(36 تعاىل بتساند كل ،  ظاا نصر فا اهلل

 التعريز   الغار للع د، لغار يعلةد امخاحبون،  ظو الاا امتنب  يد النيب  صكككككككككلب اهلل كليد  سكككككككككلن  أبو بهر حس "
مر ل ةا ف الريا إىل امدينة،  ظو  ار   لبل ثور مارل فهة إىل لنوبي ا، بيند  بس فهة حنو مخسكككككككككككككككة أفيال،   

  .(37 " الغار الثام   الااة أ  الصخر، حريق لبلة

ُ  جِبُُنودا َلَّن تكَّرَّ نظامَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنا  َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد ڇ ي،يت احلق سككككككككككبحاند  تعاىل  ياول:  ِهينَّتَُّد كَّلَّينِد  َّأَّي دَّ  امتلز  ،ڇ سككككككككككَّ

ظل اماصود ها رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن ؟ أ  أن اماصود ها أبو بهر رضة اهلل  ڇ كَّلَّيندِ ڇ العلةا    ملولد تعاىل
لعلةا  ياولون: إن الضككككككةاهر   كند؟  فا داف  السككككككهينة ملد نزل د  ال بد أند نزل  كلب مللم أصككككككابد احلزن،  لها ا

ُر  ُ ڇ اآليات تعود كلب رسككول اهلل صككلب اهلل كليد  سككلن ،  احلق ملال: مُ ،  ، ڇِإم  تكَّننصككُ الَّ الَّ   َّالسكك  أا حمةدا  كَّلَّينِد الصكك 

رَُّ  الل دُ ڇ   سككككبحاند ياول: رَّلَّ ڇ  أا حمةدا  صككككلب اهلل كليد  سككككلن ،  ياول أيضككككا : ،ڇ  كَّاَّدن نَّصككككَّ أا حمةدا   ، ڇ دُ ِإذن أَّمن
     ملولد تعاىل:، (38  صكككككلب اهلل كليد  سكككككلن ،  هل الضكككككةاهر   اآلية كاهد  كلب رسكككككول اهلل صكككككلب اهلل كليد  سكككككلن

ُ  جِبُُنودا َلَّن تكَّرَّ نظا  َّلَّعَّلَّ كَِّلةَّةَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا السُّننلب  َّ ڇ ِهينَّتَُّد كَّلَّينِد  َّأَّي دَّ ُة الل ِد ِظةَّ النُعلنيا  َّالل ُد كَّزِيٌز حَِّهيٌن  َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد سَّ ِلةَّ كَّ

ُ  جِبُُنودا َلَّن تكَّرَّ نظا َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد ڇ كاد احلديث كا النيب  حد ، بضكككككككةل امنرد،  ڇ  ِهينَّتَُّد كَّلَّينِد  َّأَّي دَّ ، كةا بدأ احلديث  ڇ سكككككككَّ

 كدم ذكر أ  بهر رضة اهلل كند   ظايا اماافس البد   اخلتام م يناص ، ڇ ِإم  تكَّننُصُر ُ   كَّاَّدن نَّصَّرَُّ  الل دُ ڇ كند  حد :

ِإذن مُها ِ  ڇ ، الاا ر عد اهلل سكككككبحاند  تعاىل إليد باولد:فا ملدر أ  بهر رضكككككة اهلل كند،  م يزحزحد كا فاافد الهري

 إذ م  ك أن اموملز ظو فوملز الرسول صلب اهلل كليد  سلن،  أن  ،ڇ  النغاِر ِإذن يكَُّاوُل ِلصاِحِبِد مَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنا



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 99 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
م( ، تنسككككل الاركن العزيز، لايق: أ  كبد اهلل 2002 -ظككككككككككككككككككك 1423املبلا   ين ر: ابا أ   َّفَِّنس امالهة، حمةد با كبد اهلل با كيسككككب با حمةد  ( 39  

،  اماتريدا، أبو فنصكور حمةد با 206، ص: 2حسكس با كها كة، حمةد با فصكننة الهنز، النا كر: النار ن احلديثة، فصكر، الااظر ، النبعة ا  ىل، ل: 
، لايق: د. جمدا باسلوم، النا ر: دار الهتم العلةية، بل ت، لبنان، النبعة ا  ىل، ل: م(، ت، يالت أظل السنة 2005 -ظككككك  1426حمةد با حمةود   

م(، اةافع  حهام الاركن، لايق:  1964 -ظككككككككككككككككككك 1384،  الارحيب، أبو كبد اهلل حمةد با أند با أ  بهر با  ر  ا نصكككارا  375 -374، ص: 5
،  ابا كثل، أبو الندا  إااكيل با كةر الار كككككككككة 149، ص: 8تم امصكككككككككرية، الااظر ، النبعة الثانية، ل: أند الربد ين  إبراظين أحنيش، النا كككككككككر: دار اله

ظكككككككككككك(، تنسل الاركن الع ين ، لايق: حمةد حسس يس الديا، النا ر: دار الهتم العلةية، فنشورات حمةد كلة بيضون، بل ت، النبعة 1419البصرا   
ه(، حماسا الت، يل، لايق: حمةد باسل كيون السود، النا ر: دار 1418ة، حمةد نال الديا با حمةد سعيد احلالن  ،  الااا136، ص: 4ا  ىل، ل: 

 . 419، ص: 5الهتم العلةية، بل ت، النبعة ا  ىل، ل: 
، ص: 10ير، فرلع سككككككككككابق، ل: ،  ابا كا ككككككككككور، التحرير  التنو  776 -775،ص: 5ين ر: اخلنيم، التنسككككككككككل الاركين للاركن، فرلع سككككككككككابق، ل:  ( 40 

202. 
 

 
رضككككككككوان هلل كليد  ككككككككر ا أن يننرد هاا اماام الهري،  إند ليهنة أبا بهر  الرسككككككككالة ظو صككككككككاحب ا،  امدكوك إلي ا فا ربد،

 يهون للنيب صككككككككلب اهلل كليد  سككككككككلن رد ا  كضككككككككدا،    مل  كان النيب الهري صككككككككلب اهلل كليد  سككككككككلن يوالد  يد  حد  
 امشركس نيعا.

،  برد امحةئنان ا فان  السككككككككالفة     السككككككككهينة، ظة النة،نينة اليت للك بالالم،  ياد اإلنسككككككككان امهر ة ريس ا فا
وَّاِل النةَُّخو َّةِ  َّحن نَّاُن النك ننِس  ملرارظا ِكنندَّ ا ن ،  الرسكككول صكككلب اللكد كليد  سكككلن َل تزل   ام ولة السكككالفة  العا ية،   ة احنِةئكن

فعد سككهينة،  ظاا م ينا   دد سككهينة ماصككة بتلك احلال،  نز ل السككهينة م يلزم فند أن يهون لد ع النزع  اخلوف، 
 . (39 صلب اللكد كليد  سلن ملدر يصس أن يهون لزياد  امحةئنان،  للدملة كلب كلو  بل

ُ  جِبُُنودا َلَّن تكَّرَّ نظاڇ  ملولد تعاىل: ها،  هان  كينا لرسكككككككككككد،  سكككككككككككبحاند فا ملو  احلق أفدك  اهلل ك يةة ظة ملو ، ڇ َّأَّي دَّ
و  بد، ،    التعبل كا حلول السككككهينة مللم النيب بإنزاجا كليد إ ككككار  إىل  الت،ييد: التاوية  النصككككر  يدا تردك فا يريد السككككك

 ،أهنا فنزلة فا السكككةا ،  أهنا فا ملو  احلقك اليت أفدك اهلل نبيكد ها،  ليسككك  فا الاو  اليت أله ا النا   يسكككتند ن إلي ا
  .(40  شتكان فا بس ظاتس الاوتس

التنريع فنذن ب،ن السكككككهينة أنزل  كام احللول   الغار،  أهنا فا النصكككككر، إذ ظة نصكككككر ننسكككككاين،  إمنا كان الت،ييد "  

بل إن ملولد  ڇ مَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّناڇ جبنود َل ير ظا نصككككككككككرا لثةانيا.  ليس يلزم أن يهون نز ل السككككككككككهينة كام ملولد:
ذلك ظو فا كثار سكككككككككككهينة اهلل اليت أنزل  كليد،  تلك السكككككككككككهينة ظة ف  ر فا ف اظر نصكككككككككككر اهلل إيا ،  يهون تادير 
الهالم:  اد نصككككككككككككككر  اهلل  ،نزل السككككككككككككككهينة كليد  أيد  جبنود حس أمرلد الايا كنر ا،  حس كان   الغار،  حس ملال 

 ال ر ف الثالثة فتعلاة بنعل نصر  كلب الاتيم امتادم،  ظة كامكااض   تلك, ڇ امَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنڇلصاحبد: 
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 .203، ص: 10ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل:  (41 
 .776 -775،ص: 5اخلنيم، التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل:  (42 

 
بس امنرع كند  التنريع،  لا  ن ن الهالم كلب ظاا السككككككبك البديع للةبادأ  بالدملة كلب أن النصككككككر حصككككككل   أ فان 

 . (41 " كان فعاز  مارملا للعاد   أحوال فا كان النصر ليحصل   أفثاجا لغل  لوم كناية اهلل بد،  أن نصر 

ننلب ڇ أا أن اهلل أبنل كيدظن  أ سكككككككككد تدبلظن،  امراد بالهلةة ظنا احلال  الشككككككككك،ن  ڇ   َّلَّعَّلَّ كَِّلةَّةَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا السكككككككككُّ
بيكتوا لد فا  ا فر، مبعىن أن امشككككككككككككككركس  ملد  وكت اهلل كلي ن فا أراد ا بالنيبك فا سككككككككككككككو ،  أبنل فا دبر ا فا كيد،  فا 

كان  الهلةة تعبلا كا إراد   كد ان،  إن ذلك  دكث كا ضككككككككككككككعن ن  ظواهنن أفام تلك الاو  الاادر  الااظر ،  إذا
امتهلن ها،  تصككويرا مشككيئتد اليت يريد إفضككا ظا،  إن إنناذ ظا  اإلراد   إفضككا  تلك امشككيئة إمنا يهون حبسككم فا كند 

 شدظا  را  كلةتد، لياين جا فهانا   كاَل الواملع اعاق،  إند حس تبنل الهلةة  م  امتهلن فا رصيد فا الاو  اليت
 د جا فهانا   الواملع اعاق، يهون ذلك دليال ملاهةا كلب ضكككككعز صكككككاحب ا  سكككككاو  مهتد،  أن كلةاتد اليت يننق ها 

 ، إ ككككار  إىل أن كلةات اهلل سككككبحاند ظة   امهان ليسكككك  إم أصككككواتا ضككككاهعة   اجوا ا    التعبل كا كلةة اهلل بالعلوك
د هنا حاهل،     ضككككككع ضككككككةل النصككككككل  امتةها، الاا تسككككككتو  بد كلب كل  ككككككة ، حبيث م تاز جا ملو ،  م  ول

ُة الل ِد ِظةَّ النُعلنياڇبس امبتدأ  اخلرب   ملولد سكككككبحاند: « ظة» ِلةَّ  إ رادظا إ كككككار  أمر  إىل كلةة اهلل  إىل لايا ا،  ڇ َّكَّ
ها  امنزلة د ن  لظا فا الهالم البشككككككككككككرا كلب أا فسككككككككككككتو ،   ة  حدظا ظة العليا امتنرد  هاا اماام امتةها فا 

،  جاا لا  بعدظا الوصككككككز امناسككككككم هلل سككككككبحاند  تعاىل صككككككاحم ظا  الهلةة:   و ،  ڇ َّالل ُد كَّزِيٌز حَِّهيٌن ڇ العلوك
كزكتد،  ظو احلهين الاا فع فالد فا كزك  فنلاة  فا سككككككككككككككلنان م ينا ع، يضككككككككككككككع ا فور العزيز الاا م كز   حد فع 

فواضكع ا الااهةة كلب فيزان احلهةة  العدل  اإلحسكان، أفا ظنم  امشكركون الايا يسكتشكعر ن العزك   الاو  فا أننسك ن 
 ، تضككككككككرة بغل حسككككككككاة  م تاديراكلب  لظن فا الضككككككككعنا ،  إن كزك ن كز   اية ل ولة،  ملو ن ملو  كةيا  ناا 

 42)." 

ُة الل ِد ِظةَّ النُعلنياڇ  اولد تعاىل: ِلةَّ نزلة التاليل للهالم،  ند ما أمرب كا كلةة الايا كنر ا ب،هنا صارت مب إستئناف  ڇ َّكَّ
سككنلب، أ اد أن العال  احنصككر   الديا   كك،ند،  ضككةل النصككل أ اد الاصككر،  لاا َل تعنز كلةة اهلل كلب كلةة الايا 

  اد  أن العال  ثاب  جا كنر ا،  ليس اماصود إ اد  لعل كلةة اهلل كليا ما يشعر بد اةعل فا أحداث احلالة، بل إ
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 .205، ص: 10ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل:  (43 
 .5133، ص: 8الشار ،   ظالل الاركن، فرلع سابق، ل:  (44 
 .142، ص: 26ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل:  (45 
 . 4سور  النتس: اآلية ( 46 
 . 1السور  ننس ا: اآلية ( 47 
 . 2السور  ننس ا: فا اآلية ( 48 

 
 فاصككككككككككككككور كلي ا،  هان  اةةلة كالتاييل ةعل كلةة الايا كنر ا سككككككككككككككنلب،  فعىن لعل ا كالك أند ما تصككككككككككككككادف  

 العليا َل يعنن ا بالنصكككمد  ن كلةة احلق  (43 الهلةتان  تناملضكككتا بنل  كلةة الايا كنر ا،  اسكككتار ثبوت كلةة اهلل"
العليا داهةا   أبدا   أ م ،  إن كان الهنار ملد أراد ا ملتل رسكككككككول اهلل صكككككككلب اهلل كليد  سكككككككلن، أ  أن سكككككككبحاند  تعاىل ظة 

خيرلو  إىل فهان بعيد م يسككككككتنيع  يد أن أار  دكوتد أ   بسككككككو ،  إهنن َل ي نر ا بشككككككة  فا ظااد  ن اهلل كزيز م 
 ظو  يلن  امنفنس إىل أن اهلل ملد نصكككككككككر رسكككككككككولد ند  تعاىل أنيُغلَُّم،  ِكز تد فبنية كلب احلهةة،  ظنا يريد احلق سكككككككككبحا

 . (44  حد ،  نصر  جبنود َل ير ظا
 المطلب الثالث

 االمتنان على المؤمنين بالسكينة والبشارة بالعون والمغفرة والثواب
نزل  حبسكككككا كاملبة صكككككلس احلديبية  أند نصكككككر   تس، بد  الربانية لعباد  امنفنس،  التاكلبشكككككار  التضكككككةن  سكككككور  النتس 

فا صكككدظن كا امكتةار بالبي ،  احلزن فا كباد  امتاس،  ، ال  تلهن البشكككار   مللوة امسكككلةس،  سكككهينتد سكككبحاند
اهلل ب،ن العاملبة جن،  أن داهر  السككككككو    ،مربظنكاخلاهبس،   رلعواكد  م تغلم فا مللة  رأ ا أهنن  يوفئاا   كان امسككككككلةون

تعاملم، ام صككرالنب  الوكد لد، مالادصككلب اهلل كليد  سككلن كند الهري النيب   ام ككار  إىل كرافةكلب امشككركس  امنا اس، 

ِهينَّةَّ ِ  ُظوَّ ال ِاا ڇ كةا أمرب سكككككككبحاند   فنلع السكككككككور :، (45  بايعو  ناصكككككككر   الثنا  كلب امنفنس الايا  أَّنكنزَّلَّ السككككككك 

َّرنِض  َّكانَّ الل ُد كَِّلية ةا اِت  َّا ن   ة بشكككر  إىل ، (46  ڇا  حَِّهيةا  ملُكُلوِة النُةننِفِنسَّ لِيكَّزنداُد ا ِإأانا  فَّعَّ ِإأاهِنِنن  َّلِل ِد ُلُنوُد السككك 

نا لَّكَّ  كَّتنحا  ڇ  سلن   ملولد تعاىل: امنفنس،   فاابل البشر  اليت نل ا الاركن إىل النيب الهري صلب اهلل كليد ِإن ا  كَّتَّحن

نا لَّكَّ  كَّتنحا  ُفِبينا ڇ أا ، (47  ڇ ُفِبينا ِهينَّةَّ ِ  ملُكُلوِة النُةننِفِنسَّ  أنزلنا ڇ،  ڇ ِإن ا  كَّتَّحن   ملولد تعاىل للةنفنس: ، ڇ السكككككككككك 

 ، ڇ لِيكَّغنِنرَّ لَّكَّ الل ُد فَّا تكَّاَّد مَّ ِفان ذَّننِبكَّ  َّفا تَّ،َّم رَّ  ڇ ظو   فاابل ملولد تعاىل للنيب: (48  ڇ لِيكَّزنداُد ا ِإأانا  فَّعَّ ِإأاهِنِنن  ڇ
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ه(، التنسل امنل   1418،  الزحيلة، الدكتور  ظبة با فصننب  398 -391،ص: 13ين ر: اخلنيم، التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل: ( 49 

 . 155، ص: 26العايد   الشريعة  امن ح، النا ر : دار النهر امعاصر، دفشق، النبعة الثانية، ل: 
 .150، ص: 26،  ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل: 154، ص: 4نزيل، فرلع سابق، ل: اخلا ن، لباة الت، يل   فعاين الت( 50 

 

 
امبس للنيب  لهلك فا النيب  امنفنس فاافد  فنزلتد فا رةك العامس،  فا سكككككوابغ رنتد   واضكككككل إحسكككككاند أن ظاا النتس 

صلب اهلل كليد  سلن،  امغنر  الشافلة للعافة، اليت م تباة كلب  ة  ينوف حبةب النبوك  فا ظن ات  ظنوات،  يسوكا 
دنيا النا ،  حسككككككككككككابد كلب أن تهون لد النبوك  مالصككككككككككككة جبالجا  صككككككككككككناه ا، بعد ظا  الرحلة النويلة اليت حوك   ها  

 بعد ظا  اللنتة يعود سكككيان السكككور  ، لظن   كككركظن،   ال   أميارظن  أ كككرارظن مالن   ي ا  لودظن،  احتهك  خب
للحديث كا امنفنس  فواملن ن  مواجل ننوس ن، حديثا كلد رضب   نا ية   ضا    تهري،  كلد بشريات جا  الننو  

امختار  فا البشككككر، يتالب كلي ن اخلالصككككة الاوية الباهعة امتارد ، حديثا يتالب  يد اهلل لل لاللد كلب ظا  اجملةوكة 
ب، كككككخاصككككك ن  أكياهنن أند كن ن راض،  إن جن فا ظاا النضكككككل اإلجة فا  برضكككككواند  بشكككككرياتد  افتناند  تثبيتد،  يبلغ ن
  .(49  نظ كلي ن إأاهنن  يزككيد  يناكيد  ينةكيد

ِهينَّةَّ ِ  ملُكُلوِة ڇ  اولد تعاىل:" تاييل للهالم السككابق،  ند أ اد   ڇالنُةننِفِنسَّ لِيكَّزنداُد ا ِإأانا  فَّعَّ ِإأاهِنِنن ُظوَّ ال ِاا أَّنكنزَّلَّ السكك 
أن م كام   أن ينتس اهلل لك  تحا  ك يةا،   ينصر  كلب أملوام كثليا أِ دا ، نصرا  صحبد إنزال السهينة   مللوة 

يع  سككككاهل النصككككر  لد الاو  الااظر    السككككةا ات امنفنس بعد أن مافرظن النشككككل  انهسككككار اخلواحر،  اهلل فا ألك ن
 ا رض،  فا ظاا نصككر إم بعج مما هلل فا الاو   الا ر، ليهون نصككر رسككول اهلل صككلب اهلل كليد  سككلن  إظال  أكداهد 

  .(50 "كلب أيديهن،  يهون لهن الثواة  جن العااة

ِهينَّةَّ ِ  ملُكُلوِة النُةننِفِنسَّ ُظوَّ ال ِاا أَّنكنزَّلَّ ڇ    تعايم نلة" جبةلة التاييل إ كككككار  إىل أن امنفنس فا لنود اهلل،   ڇالسككككك 
 أن إنزال السكككهينة   مللوهن تشكككديد لعزاهة ن،  تخصكككيصككك ن بالاكر ملبل ظاا العةوم  بعد  تنويد بشككك،هنن،  ةا لنود 

ب العد ك يوم ا حزاة،  امنر الاا أنزل يوم بَّدر  ثب  السةا ات امالههة الايا أنزلوا يوم بدر،  الريس اليت أرسل  كل

َّرنضِ ڇ اهلل بد أملدام امسلةس،  تادي امسند كلب امسند إليد   إل اد  احلصر،  ظو حصر   ڇ َّلِل ِد ُلُنوُد الس ةا اِت  َّا ن
ما هلل فا الغلبة  كداهد  النصر   لياهد، ادكاهة، إذ م اكتداد مبا لةعد املو   النالون فا اةنود لغلبة العد ك بالنسبة 

 تاييل ما ملبلد فا النتس  النصر  إنزال السهينة   مللوة امنفنس،  امعىن: أند كلين   ڇ َّكانَّ الل ُد كَِّليةا  حَِّهيةا  ڇ  نلة
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، ص: 8، ل: أبو السعود العةادا، حمةد با حمةد با فصننب، إر اد العال السلين إىل فزايا الهتاة الهري، النا ر: دار إحيا  الااث العر ، بل ت (51 

 . 151، ص: 26نوير، فرلع سابق، ل: ،  ابا كا ور، التحرير  الت105
م(، تيسل الهري الرنا   تنسل كالم امنان، لايق: كبد الرنا با فعال اللو ق،  2000-ظككككككككككك 1420السعدا، كبد الرنا با ناصر با كبد اهلل   (52 

 .791، ص: 1النا ر: فنسسة الرسالة، النبعة ا  ىل، ل: 

 
فاتضككيات كلةد   فواضككع ا ب،سككباة النتس  النصككر،  كلين مبا تنةئا بد مللوة امنفنس بعد البلبلة،  أند حهين يضككع 

 .(51 "امناسبة  أ ملا ا امالهةة
 بإنزال السككهينة   مللوهن،  ظة السككهون  النة،نينة  الثبات كند نز ل اعا كباد  امتاس  نا خيرب تعاىل كا فن تد كلب 

  ظا   كباد اهلل كلب  نعنالننو ،  ةا   توظا العاولامالاة،  ا فور الصكككككككككككعبة اليت تشكككككككككككو  الالوة  تزكح    اعل 
فنةئنة،  يسككتعد راضككية   بالم ثاب   ننس  الصككعاةأن يثبتد  يربط كلب مللبد،  ينزل كليد السككهينة ليتلاب ظا   اعا

،  الصككككحابة رضككككة اهلل كن ن ما لر  فا لر  بس  ثب  يايندبالك إأاند   يع نبالك إلملافة أفر اهلل   ظا  احلال، 
اليت ظاظرظا أهنا  ضاضة كلي ن  حط فا أملدارظن،  تلك  رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن  امشركس فا تلك الشر  

 ثاة فع ثات ن،  إأاهنن،م تهاد تصكككككككرب كلي ا الننو ،  لةا صكككككككرب ا كلي ا   حنوا أننسككككككك ن جا، ا داد ا بالك إأانا فع 

َّرنضِ ڇ  اولد:  لاا ةا اِت  َّا ن  سامشكككككرك أحد فا أا: نيع ا   فلهد  ل  تدبل   مل ر ،  ال ي ا  ڇ َّلِل ِد ُلُنوُد السككككك 
امدا لة بس النا    ا يام،  ت،مل   فشكككككيئتد حهةتد أملتضككككك ، كلين حهين ينصكككككر ديند  نبيد،  لهند تعاىل لاأن اهلل 
  .(52   ق إرادتد  كلةد سبحاند منفنس إىل  مل  كمرنصر ا

سهينة، بعد ظا  النة،نينة   الرضا   السبحاند كلب مللوة امنفنس، ظة فا  ملع   مللوهن فا  اموىل السهينة اليت أنزجا 
هثل فا الالوة، الاضنرب   حيث، احلديبية، ساكة صلس  حل   صد رظن، فا  سا   امتد اة  امتدا عة  امولات
نتس ال،   للةنفنس هثلالل اخلفا  را  ظاا الصككلس فا  رؤيةهثل فا ا   ام كا الهثل فا ا بصككار،  ملصككرت ال  ا   

  ر  فا   كياهنن فا فشككاكر،  فاأفال  اليت كاناظا امنفنون فا أحداث احلديبية   هان  ظا  التاربة الااسككية بس، ام
  كاوجن فا فدار ، لياابلوا ها ظا  امتناملضكككككات اليت بدت جن فا ظاظر فوملن ن الاا اختا   فا النيب فع أحداث 

إذا بلغ ا فر  ايتد فا ضككككيق الصككككد ر  حرل الننو ، حلع كلي ن فا حيث َل  تسككككبوا  َل يادر ا فا   إذا فااحلديبية، 
د ظاا الصكككككككككككلس  فا لاي ن كلب حريا ن فا  تس فبس  نصكككككككككككر كزيز،  را  ظاا الصكككككككككككلس فا مل كثل   تس فبس،   بع

 سبحاند  تعاىل كباد  امنفنس،  يصنع جن فا ا حداث  إأاهنن  ياينا إىل ياين ن،  ظهاا يُر  اهلل  ا داد ا إأانا فع
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 .399 -391،ص: 13للاركن، فرلع سابق، ل:  ين ر: اخلنيم، التنسل الاركين( 53 
 .  18سور  النتس: اآلية: ( 54 
، ص: 3م(، صنو  التناسل، النا ر: دار الصابوين للنباكة  النشر  التو يع، الااظر ، النبعة ا  ىل، ل:  1997-ظكككككككككككككككك 1417الصابوين، حمةد كلة    (55 

204. 
 .12سور  امةتحنة : فا اآلية ( 56 
 . 18النتس: اآلية: سور  ( 57 

 

 
 

 إىل فشكككككاكرظن الوسكككككا    امواملز فا يثب  بد منوظن كلب حريق اإلأان،  ال تنال فا إأاهنن ا حداث،  م تتسكككككرة

 53). 
  المطلب الرابع

 كرامة النبي صلى اهلل عليه وسلم عند ربه والوعد له بالنصر والثناء على المؤمنين

اَّرَِّ   كَّعَِّلنَّ فَّا ِ  ملُكُلوِهِنن ڇ تضككةا ملولد تعاىل: ةَّ الل ُد كَِّا النُةننِفِنسَّ ِإذن يُبايُِعونَّكَّ لَّن َّ الشكك  ِهينَّةَّ كَّلَّينِ نن لَّاَّدن رَّضككِ  َّ،َّنكنزَّلَّ السكك 

تسككايال  لرضككب اهلل تعاىل كن ن،  نفنس الايا بايعوا الرسككول بيعة الرضككوانلعباد  امال احلذكر  (54  ڇ  َّأَّثابكَُّ نن  كَّتنحا  ملَّرِيبا  
 . (55 اخلالد    سال الصاحلس  ختليدا  مآثرظن الهرأة

فناكلة  ن كال امتعاملديا باهع،  نال  إىل فعىن الع د كلب الناكة  النصكككر ،  امبايعة أصكككل ا فشكككتاة فا البيع،   ة  

ينئا   ڇ ملال تعاىل : اَّ بِالل ِد  ككككككَّ رِكن  ظة البيعة اليت بايع ا  ،(56 ڇيَّا أَّيكُّ َّا الن يبُّ ِإذا لا َّ َّ النُةننِفناُت يُبايِعننَّكَّ كَّلب أَّنن مَّ ُيشككككككن
ُةر  كانوا ألنا   أربعةاهة كلب أكثر الر ايات،  امسكككككلةون النيب صكككككلب اهلل كليد  سكككككلن يوم احلديبية، ل   كككككار  فا السككككك 

اَّرَِّ  ڇلاول اهلل  ي ا « ة الرضككوانبيع» اي   ةَّ الل ُد كَِّا النُةننِفِنسَّ ِإذن يُبايُِعونَّكَّ لَّن َّ الشكك   كان سككبم  ،(57  ڇلَّاَّدن رَّضككِ
ظا  البيعة أن رسكككككككككول اهلل صكككككككككلب اهلل كليد  سكككككككككلن أرسكككككككككل كثةان با كنان رضكككككككككة اهلل كند فا احلديبية إىل أظل فهة 
لينا ضكككككك ن    كككككك،ن التخلية بس امسككككككلةس  بس امكتةار بالبي ،  ،رلز ب،ن كثةان ملُتل،  عزم النيب صككككككلب اهلل كليد 

عة كلب أن م يرلعوا حىت ينالز ا الاوم،  هان لابر با كبد اهلل رضكككة  سكككلن كلب ملتاجن لالك،  دكا فا فعد إىل البي
وت، 

َّ
اهلل كند ياول : بايعو  كلب أن م يَّنر  ا،  ملال سلةة با ا كوع  كبد اهلل با  يد رضة اهلل كن ةا: بايعنا  كلب ام

 مرل فع النيب صلب اهلل كليد  م مالف بس ظايا  ن كدم النرار ياتضة الثبات إىل اموت،  َل يتخلز أحد مما 
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  كتاة  120، ص: 2م(، امسككككند: لايق:  ككككعيم ا رنن    كادل فر ككككد، فنسككككسككككة الرسككككالة، النبعة ام ىل، ل: 2001الشككككيباين، أند با حنبل   (58 

 .6011ملن احلديث فسند امهثريا فا الصحابة: باة فسند كبداهلل با كةر با اخلناة رضة اهلل كن ةا(،   إسناد  صحيس كلب  ر  الشيخس(، ر 
ظكككككككككككككككككككك(، النه   العيون، لايق: السككككيد ابا كبد اماصككككود با كبد الرحين، 450اما ردا، أبو احلسككككا كلة با حمةد با حبيم البصككككرا البغدادا  ت  (59 

يلة، التنسككككل امنل، ،  الزح204، ص: 3، الصككككابوين ،صككككنو  التناسككككل، فرلع سككككابق، ل: 316، ص: 5النا ككككر: دار الهتم العلةية، بل ت، لبنان، ل: 
 .182، ص: 26فرلع سابق، ل: 

 . 204، ص: 3،  الصابوين ،صنو  التناسل، فرلع سابق، ل: 148، ص: 26ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل:  (60 
 .17سور  النتس: فا اآلية: ( 61 

 
 سككلن إىل احلديبيكة كا البيعة إم  كثةان رضككة اهلل كند، إذ كان  اهبا  مبهة للتنا ض    كك،ن العةر ،   ضككع النيب صككلب 

 (58  اهلل كليد  سلن يد  اليةىن كلب يد  اليسر   ملال:   ظا  يد كثةان((
رأا اةة ور: ظو صكككلس احلديبية   احلديبية بئر اة امهان ها(،  اة  امراد بالنتس ظنا   ، (59   لا  كثةان  بايع 

 .(60 ظاا الصلس  تحا،  ند كان سببا لنتس فهة فا ملبيل اجملا  امرسل بإحالن السبم كلب امسبم

يع  فا الصكككككككككككككككدن  اإلمالص  الو ا  كةا كلن فا   مللوة امنا اس فا امرض   ڇ كَّعَِّلنَّ فَّا ِ  ملُكُلوِهِنن ڇ اولد تعاىل: 

ِهينَّةَّ كَّلَّينِ نن  ڇ الننان،  يع  النة،نينة كلب امنفنس امخلصكككككس حىت ثبتوا  بايعو  كلب اموت،  كلب أن   ڇ  َّ،َّنكنزَّلَّ السككككك 
اهلل  حاكة رسككككككولد صككككككلكب اهلل كليد  سككككككلكن،  ذلك م ينر ا،    ظا  اآلية لنينة،  ظة أن ظا  البيعة كان   ي ا حاكة 

 َّفَّان يُِنِع الل دَّ ڇ فولم لرضككككككككككككككوان اهلل كز  لل،  ظو فولم لدمول اةنة،  يدل كليد ملولد تعاىل   اآلية امتادفة:

ارُ  َّهنن ِملنُد لَّن اتا  َّنرِا ِفان لَّنِت َّا ا ن ولَُّد يُدن  ثب  هاا البيان أن أظل بيعة الرضكككككككككككككوان فا أظل اةنة،    ملَّالَّ  ،(61 ڇ َّرَّسكككككككككككككُ

 : ةَّ ، ڇ كَّعَِّلنَّ فَّا ِ  ملُكُلوِهِنن ڇتكَّعَّاىلَّ ِن  كَّرَّضككككككككككِ دن ا، ِ َّن ُد كَِّلنَّ فَّا ِ  ملُكُلوِهِنن ِفاَّ الصكككككككككك   َّالننَّاُ  لِلتك عنِايِم،  َِّكلنُن الل ِد ملكَّبنلَّ الر ضككككككككككَّ
ُ نن،  َّهَّينزَّ يُكنن َُّن التك    عنِايُم ِ  النِعلنِن؟كَّنكن

للتعايم،  كلن اهلل ملبل الرضكككككا،  ند تعاىل كلن فا   مللوهن فا الصكككككدن  اإلأان  رضكككككة  ڇ كَّعَِّلنَّ ڇ إن ملل  النا    

ا ِ  ملُكُلوِهِنن ڇكن ن،  هيز ين ن التعايم   ملولد  ُلُد ، ڇ كَّعَِّلنَّ فَّ ا ِ  ملُكُلوِهِنن ڇنكَُّاوُل ملكَّون ِإذن  ڇ فتعلق باولد ڇ كَّعَِّلنَّ فَّ

اَّرَّ ِ  رَّفَِّ ،  ، ڇ  يُبايُِعونَّكَّ لَّن َّ الشكككككككككككككك  لنُ  كَّلَّينِد  َّ،َّكن امَّ ِإ َّ ، أَّ ن ِإذن دَّمَّ ا  كَّاَّ ُ   َّيند  ُ  أَّفنِس ِإذن كَّل ةن اِهُل:  َّرِحن ا يكَُّاوُل الناَّ ةَّ كَّ

: ةَّ ڇ  يهون النر  بعد اإلكرام ترتيبا كالك، ظاظنا ملَّالَّ تكَّعَّاىلَّ اَّرَِّ   لَّاَّدن رَّضكككككككككككِ الل ُد كَِّا النُةننِفِنسَّ ِإذن يُبايُِعونَّكَّ لَّن َّ الشككككككككككك 

ُم، بَّلن ِكنندَّ النُةبَّايكَّعَِّة ال يِت   ڇ  كَّعَِّلنَّ فَّا ِ  ملُكُلوِهِنن  ِن ِإ َّارَّ   ِإىلَّ أَّن  الر ضَّا َلَّن يَُّهان ِكنندَّ النُةبَّايكَّعَِّة  َّحَّسن  كَّانَّ فَّعَّ َّا ِفاَّ الص دن
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،  اخلنيم، 160، ص: 4،  اخلا ن، لباة الت، يل   فعاين التنزيل، فرلع سابق، ل: 80 -79، ص: 28الرا ا، التنسل الهبل، فرلع سابق، ل:  (62 

 417،ص: 13التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل: 
 .275،ص: 13حننا ا، التنسل الوسيط للاركن الهري، فرلع سابق، ل  (63 

 

لِدِ ِكلنُن  مِلِ نن،  َّالننَّاُ  ِ  ملكَّون دن ِهينَّةَّ كَّلَّينِ نن  ڇ الل ِد ِبصكككككِ ُ نن       ڇ  َّ،َّنكنزَّلَّ السككككك  ةَّ كَّنكن لِلتك عنِايِم الواملعة ال ِاا ذَّكَّرنتُُد،  َِّإن ُد تكَّعَّاىلَّ رَّضكككككِ
ِز النُةبَّايِعَِّة ِبهَّونهِنَّ  ِهينَّةَّ كَّلَّينِ نن،  َِّ   كَِّلنَّ( بكَّيَّاُن  َّصكككككن ِ يٌق مَّ  َّ،َّنكنزَّلَّ السككككك  ا تكَّون ِن ال ِاا ِ  ملُكُلوِهِنن  َّظَّاَّ دن ا ُفعَّا بَّة  بِالنِعلنِن بِالصككككك 

 : لُُد تكَّعَّاىلَّ اُ  الل ُد تكَّعَّاىلَّ ِإىلَّ فَّعَّاين ِكتَّاِبِد النهَّرِِي،  َّملكَّون ظة بشككككككككككككككار  أمر  جنم        ڇ  َّأَّثابكَُّ نن  كَّتنحا  ملَّرِيبا  ڇيكَّتَّ،َّت ب ِإم  ِلةَّان ظَّدَّ
نفنس الصكككككككككككككككادملس، حيث كلن فا   مللوهن فا الصكككككككككككككككدن  اإلمالص  إيثار اآلمر  كلب ا  ىل،  ،نزل السككككككككككككككهينة ام

 أا أن اهلل سكككككككككككبحاند  تعاىل فع ظاا الرضكككككككككككوان الاا ،ڇ  َّأَّثابكَُّ نن  كَّتنحا  ملَّرِيبا  ڇ النة،نينة  ا فان كلي ن،  ملولد تعاىل: 
كلي ن ميرب  فأل أيدي ن فا فغامن ا،  ،مرب الل د كا رضكككككككككككككككا  كا أظل تلك ملد  تس  يل بد امنفنس فا أظل احلديبية

إأاهنن،  إمالصكك ن   بيعت ن،  إنزال النة،نينة كلي ن  تثبي  مللوهن  أملداف ن،  هاا رلعوا  البيعة   اآلمر ، لصككدن
ب،ند ملريم  ذلك لارة  فاند،   فع ن حظ الدنيا  اآلمر  نيعا،  مليل امراد بد  تس فهة،  ا  ل أرلس،   صككز النتس

إذ كان كلب أيام فا صككككككككككلس احلديبية،   لارة تنا لد، إذ َل يلق امسككككككككككلةون فا أظل ميرب بال  كثلا، بل سككككككككككركان فا 
   ظا  اةةلة أاب  أكلب فا يتةنا  ، (62 اسكككككككتسكككككككلن ي ود ميرب ليد النيب صكككككككلب اهلل كليد  سكككككككلن،  نزلوا كلب حهةد

عاىل كند،  دمولد    فر  العباد الايا ظنر ا مبغنرتد سكككككككككككككبحاند  رنتد،  التعبل بامضكككككككككككككارع إنسكككككككككككككان،  ظو رضكككككككككككككا اهلل ت

   التاييد بالك إ ار  إىل فزيد ، ڇ  يُبايُِعونَّكَّ ڇ فتعلق بكككككككككك   ڇ لَّن َّ الش اَّرَِّ  ڇ مستحضار صور  ظا  امبايعة،  ملولد:
اهلل تعاىل الاا م يعادلد  ككككككككة ،  يسككككككككتتبع فام يهاد خينر كلب  ملع تلك امبايعة   الننو ،  لاا اسككككككككتولب  رضككككككككا 

  .(63 البال
 المطلب الخامس

 الطمأنينة وسكون النفس إلى صدق الوعد

ِإذن لَّعَّلَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا ِ  ڇ: ياكر اهلل تعاىل فا كان كليد امشركون فا ل امت  ناملات استول  كلب ننوس ن  اال
ي ةَّ اةنَّاِظِلي ِة  َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  َّأَّ  لَّ َّا ملُكُلوِهُِن احلنَِّةي ةَّ نَِّ ةَّ التك انوَّ   َّكَّانُوا أَّحَّق  ِهَّا  َّأَّظن ِلةَّ  لنزَّفَُّ نن كَّ
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 .26: اآلية سور  النتس( 64 
 .26السور  ننس ا: فا اآلية ( 65 
ه(، فعاَل التنزيل   تنسككل الاركن، لايق: كبد الر ان ام دا، النا ككر: دار 1420البغوا، أبو حمةد احلسككس با فسككعود با حمةد با النرا  الشككا عة   (66 

 .281، ص: 13الوسيط للاركن الهري ، فرلع سابق، ل  ،  حننا ا، التنسل243، ص:4إحيا  الااث العر ، بل ت، النبعة ا  ىل، ل: 

 

 ياكر أيضا   مل  أن اسك الها ر ن  مليد ا أننس ن باحلةية الباحلة، اليت ظة نية  ،(64 ڇ ِبُهل   َّةن ا كَِّلية ا َّكَّانَّ الل ُد 
املكة اةاظلية، حيث فنعوا امسلةس فا دمول فهة،  فا النواف بامساد احلرام،  حيث فنعوا اجدا فا أن يبلغ 

بين ن  بس امسلةس، بسن اهلل الركنا الركحين، أ  حمةد رسول اهلل حملد،  حيث أبوا أن يهتم   الصحينة اليت كادت 
 احلةية اآلننة، ياال: صلكب اهلل كليد  سلكن،   اا كلد فا نيت ن اةاظلية اليت م أسا  جا فا كلن أ  ملق أ  ديا، 

ملال فااتل: ملال أظل فهة:   التعا  بغل حق،أَّنكَّنَّة،  احلةية ا ننة  التهرب  الغر ر  الن ذ  نية إذا كان ذا  ضم   
ملد ملتلوا أبنا نا  إمواننا   يدملون كلينا،  تتحدث العرة أهنن دملوا كلينا كلب ر ن أنننا  الالت  العز  م يدملوهنا 

حىت َل يدمل ن ،(65 ڇ  لنُةننِفِنسَّ  َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب ا ڇ، كلينا   ا  نية اةاظلية اليت دمل  مللوهن
 .(66  فا دمل ن فا احلةية  يعصوا اهلل   ملتاجن

ةَّ التك انوَّ  ڇ  ملولد:"  فعنوف كلب فا ملبلد، للةاابلة بس    ڇ   َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسوِلِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  َّأَّلنزَّفَُّ نن كَِّلةَّ
حال النرياس، فاابلة تتالب  ي ا ركايتد سبحاند للةنفنس،   ضبد كلب الها ريا، أا ظاا ظو حال الها ريا، رسخ  

  مللوهن حىت صر ت ن كا سبيل الر د، أفا حال امنفنس  إهنن ملابلوا تصر ات ظنم  الها ريا بامحتاار  اة امت
 ام درا   فبايعة رسوجن صلكب اهلل كليد  سلكن كلب اموت إذا لزم ا فر ذلك،  ،نزل اهلل تعاىل حة،نينتد  سهينتد كلب 

أصحابد، حيث َل لعل ن ياابلون سناظات امشركس بسناظات  مللم رسول اهلل صلكب اهلل كليد  سلكن  كلب مللوة

ِلةَّةَّ التك انوَّ ڇ فثل ا، أَّلنزَّفَُّ نن كَّ أا:  لعل ن فلتزفس مبا تاتضيد كلةة التاو ،  ظة   اد  أن م إلد إم اهلل  أن  ، ڇََّ

 ڇ إكال  كلةة اهلل تعاىل،حمةدا رسول اهلل، فا أنا   سهون  ثبات   ملار  ملق كري  إمالص   اة اد فا ألل 

لَّ َّا أا:  كان امنفنون أحق ها  الهلةة فا الهنار،  كانوا أظال جا د ن الهنار،  ن امنفنس  ڇ َّكَّانُوا أَّحَّق  ِهَّا  َّأَّظن
  َّةن ا استاابوا للحق، أفا الها ر ن  اد أننوا فند  تنا لوا كليد، مباتضب نيت ن اةاظلية،  َّكانَّ سبحاند  فا  ال ِبُهل  

كَِّليةا  م خينة كليد أفر،  م يغيم كا كلةد  ة ،  امت،فل   ظا  اآلية الهرأة ير  ألوانا فا اماابالت اليت تدل 
 كلب فد  اهلل تعاىل للةنفنس،  كلب احتاار  للها ريا،  اد كرب سبحاند   لانم الها ريا بهلةة  لعل( اليت تشعر 
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ه(، أنوار التنزيل  أسككككككككرار الت، يل، لايق: حمةد كبد الرنا 1418ين ر: البيضككككككككا ا، ناصككككككككر الديا أ  سككككككككعيد كبد اهلل با كةر با حمةد الشككككككككلا ا   ( 67 

، ص: 4،  اخلا ن، لباة الت، يل   فعاين التنزيل، فرلع سككككابق، ل: 131ص ، 5امركشككككلة، النا ككككر: دار إحيا  الااث العر ، بل ت، النبعة ا  ىل، ل: 
 . 113 -122، ص: 8،  أبو السعود، إر اد االعال السلين، فرلع سابق، ل: 154

 

 
ا ظا  احلةية اةاظلية   مللوهن إلاا  بد ن تعال أ  تدبر، بينةا كرب   لانم امنفنس بهلةة ب،ن الها ريا ك،هنن ملد ألاو 

 أنزل( اليت تشعر ك،ن السهينة كان    مزاهند تعاىل،   أنزجا بعد ذلك كلب مللم رسولد صلكب اهلل كليد  سلكن  كلب 

، بينةا الناكل لك أنزل( ظو  اهلل( ڇال ِاياَّ كَّنَُّر اڇك لعل( ظو مللوة امنفنس، ليزداد ا إأانا كلب إأاهنن،  نر  الناكل ل
كز  لل،  نر  امنعول لك لعل( ظو احلةية،  ظة كلةة فشتعلة فننر ،  ملد كررظا سبحاند ليزداد العاال  ننورا فن ا، 

ملد  ڇاحلنَِّةي ةَّ ڇينة،  نر   نر  امنعول  نزل ظو السهينة  ظة كلةة  ي ا فا  ي ا فا الوملار  السهون  الثبات  النة،ن

، بينةا السهينة أضين  إىل اهلل تعاىل،  نر  أن اهلل تعاىل ملد أضاف كل ذلك فدحا ك يةا  ڇاةنَّاِظِلي ةِ ڇأضين  إىل 
لعباد  امنفنس حيث ألزف ن كلةة التاو ،  لعل ن أحق ها  أظال جا د ن أكداه ن الايا كثر ا الغة كلب الر د، 

 .(67 "احلق،    ذلك فا  يد فا الثنا  كلب امنفنس  التحال للها ريا الباحل كلب 
 ملد است د   اآلية تثبي   تنةس للةنفنس،  أن الهنار فستحاون لعااة اهلل تعاىل،  لاد كان ملادرا كلب إنزال  

النهال الشديد هن حام ما بدا فن ن،   ن كا ر ن فا ل ة،  ملد صد ا امسلةس كا  يار  امساد احلرام،  صد ا 
ل ة،  لعب    رؤ س ن نز   اةاظلية  نيت ا فا ل ة، لها اجدا امنا ر هلل كا امهان الاا  ل  يد حنر  فا 

حهةة اهلل العلين بهل  ة  ملض  ب،ن ينت ة اموملز إىل فا انت ب إليد،  ،نزل السهينة كلب رسولد  كلب امنفنس، 
ن الرضا  مبا  ظدكأ فا سور   ضب ن   ي  ن،  ألزف ن كلةة التاو  اليت ظة ا فثل هن  هنن أظل ا  ا حق ها،  أجة 

 يد اخلل  امصلحة،  م سيةا أند كان   فهة  ريق فا امنفنس  امنفنات م يعلة ن امنفنون الايا كانوا فع رسول اهلل 
صلب اهلل كليد  سلن،  كان فا اعتةل أن يد سوظن  يناجن أذ  أثنا  ام تبا   ياعوا بالك   اإل   امشاكل،  ظا  

ةة اهلل تعاىل   كزك أيدا النرياس كا بعج،  لاد احتوت اآلية إ ارات ماحنة   صدد بعج ناحية رهيسية فا حه
فشاظد سنر  احلديبية  امنا ضات اليت لرت بس النيب صلب اهلل كليد  سلن  فند   ملريش،  فا كان فا تعنك  ملريش 

 ا كان فا ظد   ل،  النيب صلب اهلل كليد  سلن  إصرارظن كلب الشر   اليت كان احلا ز كلي ا أننة اةاظلية  نيت ا،  ف
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  .609، ص: 8م(، التنسل احلديث، دار إحيا  الهتم العربية، كيسب البا  احلليب   ركاؤ ، ل:1963 -ظك1383در   ، حمةد كزت،   (68 
م(،  اد السل  النبوية فع فولز لتاريخ اخلال ة الرا د ، دار النهر امعاصر، بل ت، لبنان، 2006-ظككككككككككككككككك1427البوحة، الدكتور حمةد سعيد رفضان   (69 

 .235 -234دار النهر، دفشق، سورية، النبعة ا  ىل، ص: 
 

 
 تساظلد  فوملند احلا م،  انبثاث السهينة   ننسد  ننو  فع ن امسلةس  فساير ن جا  الشر   اليت م  ضة ا 

 . (68  امصلحةالننو  بس ولة لوم إجام اهلل  سهينتد اليت أنزجا كلب مللوهن،  إلزافد إياظن كلةة التاو   احلق 
إذن إن أفر ظاا الصككككلس كان ف  را  لتدبل إجة حمج،  لب  يد كةل النبو   أثرظا، كةا َل يتال    أا كةلا أ  تدبلا 
كمر،  اد كان جناحد سكككككككككرا  فرتبنا  مبهنون الغيم امنوا   كلن اهلل  حد ،  لالك انتزع دظشكككككككككة امسكككككككككلةس أكثر مما 

 .(69 اكتةد كلب  هرظن  تدبلظن
 الخاتمة

   مما تادم أها تلخيص أظن النتاهح اليت مت التوصل اليد  ظة كاآليت:
أصل السهينة ظة النة،نينة  الوملار،  السهون الاا ينزلد اهلل   مللم كبد  كند اضنرابد فا  د  امخا ف، إن  -1

  ال ينزكح بعد ذلك كليد،  لم لد  ياد  اإلأان،  ملو  الياس  الثبات.  
 لس. إمالص العبودية هلل تعاىل،  اخلر ل فا العبودية للعباد، إذ م فسا فة   ظا  الااكد   م -2
 إن الهثر  العددية ليس  بشة ، إمنا ظة الالة العار ة امتصلة الثابتة امتارد  للعايد . -3
فا أراد النصر  العزك   ال فبتغب جةا  م سبيل إلي ةا إم باإلأان  فع امنفنس،  فا ر م كا اإلأان  كثر كليد  إن -4

لة    اجوان.ا ظل  امال  لا يلق إم الاك
إن  اإلنسان فىت اكتةد كلب الدنيا  اتد الديا  الدنيا،  فىت أحاع اهلل تعاىل  رلكس الديا كلب الدنيا كتا  اهلل الديا  -5

  الدنيا كلب أحسا الولو  .

لنزع إن السهينة ردا  ينزل  يثب  الالوة الناهر   ي دئ امننعامت الثاهر ،  م يلزم فا نز جا أن يهون لد ع ا –6
  اخلوف، بل يصس أن يهون لزياد  امحةئنان،  للدملة كلب كلو الش،ن كةا ظو احلال لرسول اهلل صلب اللكد كليد  سلن، 

اللكد كند،  كلب كلو فنزلتد  ملو  إأاند   د  إمالصد للكد تعاىل  لرسولد  ةالدملة كلب  ضل أ  بهرا الصديق رض -7
 صلب اللكد كليد  سلن.
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إن أاب  أكلب فا يتةنا  اإلنسان ظو رضا اهلل تعاىل كند،  دمولد    فر  العباد الايا ظنر ا مبغنرتد سبحاند  -8

  رنتد.
إن السهينة نوٌر ياا د اهلل تعاىل   مللم امنفا,  ل  بد احلقَّ حاا   الباحلَّ باحال   ال ينخدع،  كمرا    ليس  أملا   -9

  م يغا ب واظر ا  يا  كا حااها ا.
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