
 عضاوتلا

 

 هلضفو ه=ردق هُّقحتسي ام نود ةلزـنمب ناسنإلا اضر :وه عضاوتلا
 .ةبحملاو ةدوملا ىلإ وعدتو ،سفنلا ةراهط ىلع لدت ةدومحم ةفص وهو 1.هتلزـنمو
 هبرقيو هللا هبحي اذلو .هدعب سانلا اضرو ،هللا اضر دبعلا هب لاني ميرك Vقلخ وهو
 ام" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ،هنوفلأيو سانلا هبحيو .هتجرد عفريو
 الإ هللا Vدحأ عضاوت امو .اmزع الإ ٍوفعب ًادبع هللا داز امو .لام نم ٌةقدص تصقن
  :رعاشلا لاقو .]هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يذمرتلاو ملسم هاور[ ".هللا هعفر

 {بzج=علاو {رzبyكلا yك=رتاو zعضاوتو zنyلَف } ًةعفرو اردق دادزت نأ تئش اذإ
 :لاقف ،نينمؤملا عم عضاوتي نأ مالسلا هيلع لوسرلا ىلاعت هللا رمأ دقو

 .]۲۱٥ :)۲٦( ءارعشلا ةروس[ "َِينِمْؤُْملٱ َنِم َكَعَبَّتٱ ِنَِمل َكَحاَنَج ِْضفْخٱَو"
 ال ىتح ،اوعضاوت نأ :ّيلإ ىحوأ هللا نإ" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو
 ضايyع نع ملسم هاور[ ".دحأ ىلع دحأ {ر{خفي الو ،ضعب ىلع مكضعب {يyغب{ي
 ]هنع هللا يضر رامyح نب

 هسفن ناسنإلا عضو :ة{ع�ضلاف .ة{ع�ضلاو رzبyكلا نيب ةطساو ةفص عضاوتلاو
 طسو عضاوتلاو .هردق قوف هسفن عفر :رzبyكلاو .هِّقح عييضتب هب ىرزي ا�ناكم
 ةبترملا يطعيو َلmزنتلا رهظي هنكل ،ام ةبترمب قحتسي عضاوتملا نأل ،نيفرطلا نيب
 2.هميظعت داري نمل ةلزنملاو

 
 ،نيدلا مولع ءايحإ ،يلازغلا مامإلاو ؛۲٩٩ .ص ،ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا ،يناهفصألا بغارلا 1

 .۱٨۲ ،هلضفو ملعلا نايب عماج حيحص ،يريهزلا لابشألا وبأ ؛٣٦٨ .ص ،٣ .ج
 ،نيدلا مولع ءايحإ ،يلازغلا مامإلاو ؛۲٩٩ .ص ،ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا ،يناهفصألا بغارلا 2

 .٣٤۱ .ص ،۱۱ .ج ،يرابلا حتف ،ينالقسعلا رجح نباو ؛٣٦٨ .ص ،٣ .ج
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 ،هناحبس هللااب ملعلا نم دلوتي ،-ةيزوجلا ميق نبا لاق امك- عضاوتلاو
 هتفرعم نمو ،هلالجإو هتبحمو هميظعتو هلالج توعنو ،هتافصو هئامسأ ةفرعمو
 وه قلخ هلك كلذ نيب نم دلوتيف .ا»افآو اهلمع بويعو ،اهليصافتو هسفنب
 3."عضاوتلا"

 مويقلا يحلا قلاخلا هللا يدي نيب فقاو قولخم هنأ ملاع عضاوتملا ناسنإلاف
 ىلاعت هل ةدابعلا يه قولخمك هتفيظو نأ هسفن فرتعي نأب كلذو .ريدقلا ميلعلا
 الو لداجي الو هناحبس هل عضخيو هنيد لبقتي نأو ،ةئيه لمكأو هجو نسحأب
 نوكي نأ عيطتسي ال هنأ ملعي اضيأ وهو .هاوه وأ هيأرب هللا رماوأ ىلع ضرتعي
 بحي نأب ،ةبيط ةلماعم مهلماعيو سانلا نواعيف ،نوكلا اذه يف اديرف اديحو
 لزانملا تتوافت نإو ،ريدقتلاو مارتحالا ةرظن مهيلإ رظني نأو ،نيملسملا هناوخإ
 اهيدؤيو مهقوقح فرعي نأو ،كلذ ريغ وأ ملع وأ فعض وأ ،رقف ىلإ �ىنغ نم
 هاجلا يف مهنيب قراوفلا تناك امهم مهيلإ رظني وهف .مهتجرد تناك امهم مهيلإ
  .ةيعامتجالا ةناكملا يف وأ ةلزنملا يف وأ

 يتلا جذامنلا نمف .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قالخأ زربأ نم عضاوتلاو
 :تلئس اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هعضاوت ىلع لدت
 ةالصلا ترضح اذإف .هلهأ ةنهم يف ناك" :تلاقف "؟هلهأ يف عنصي يبنلا ناك ام"
 ]يراخبلا هاور[ ".ةالصلا ىلإ ماق

 
  .۲٣٣ .ص ،حورلا ،ةيزوجلا ميق نبا 3

 ،بارتلا نم مدعلا دعب هدوجو لصأ يف ةرظن هيفكيو .ليلذ لك نم لذأ هنأ هسفن فرعي عضاوتملا ناسنإلاف
 هللا راشأ دقو ...رصبي الو عمسي ال ناك نأ دعب الماك ارشب راصف ،ةغضم نم مث ،ةقلع نم مث ،ةفطن نم مث
أ ْنِم" :هلوقب ىلاعت

َ
 .]۱٩-۱٨ :)٨۰( سبع ةروس[ "L ۥُهَرَّدَقَف ۥُهَقَلَخ ٍةَفْطُّن نِم C ۥُهَقَلَخ ٍءَْش ِّى
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 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ نيحلاصلاو ةباحصلا عضاوت روص نمو
 اهلافطأل ا�ماعط دجت ال ةأرما تيب ىلإ هب بهذو ،هرهظ ىلع قيقدلا لمح دق
 لكأ ىتح فرصني ملو ،ماعطلا جضن ىتح خفني لظو ،رانلا لعشأو ،ىماتيلا
  .اوعِبشو لافطألا

 

 ،ىرسك نم ةلاسرب ءاج سرفلا دالب نم الجر نأ ىكحي ]ةياكح[
 رصق نع لأس ةنيدملا لخد امنيحو ،رمع ةفيلخلا ىلإ ،سرفلا كلم
 جرخو ،كلذ نم لجرلا بجعتف .رصق هل سيل هنأب هوربخأف ،ةفيلخلا
 يف هنع ناثحبي امه امنيبو .هناكم ىلإ هدشريل نيملسملا دحأ هعم
 لوسرل ملسملا لاقف ،ةرجش تحت ا�مئان الجر ادجو ،ةنيدملا يحاوض
 بجعت دادزاف ".باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ وه اذه" :ىرسك
 مث ،مورلاو سرفلا كولم هل تعضخ يذلا نيملسملا ةفيلخ نم لجرلا
 ".رمع اي ،{تمنف {تنمأف {تلدعف {تمكح" :لجرلا لاق

 
 تايتف ضعبل منغلا بلحي ناك هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ ىكحيو

 بلحي نلو ،ةفيلخ نآلا حبصأ دقل" :تايتفلا تلاق ،ةفالخلا ىلوت املف .ةنيدملا
 .ديدجلا هبصنم ببسب ريغتي ملو ،نهل هتدعاسم ىلع رمتسا هنكل ".انل
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 ديرأ" :هئافلخ دحأ لأس ديشرلا نوراه ةفيلخلا نأ ىوريو ]ةدئاف[
 ةفيلخلا نإ" :هل لاقف ،كلام مامإلا ىلإ قفارملا بهذف .هنم دافتسأ ًاملاع
 ".كبلطي
  ".يتأي الو ىتؤي ملعلا ،نوراهل لق" :هل لاقف
  ".هيتأن نحن .قدص" :لاق ،مالكلا اذه ديشرلا نوراهل ليق املف
  ".سانلا باقر يطختب هل حمسأ ال يننأ ،هل لقو" :ًاضيأ هل لاق
 ".قدص" :هل لاق
 .هيلع سلج ًامخف ًايسرك هل اوعضو دجسملا ىلإ ةفيلخلا لصو املف
  ".هعفر هللا عضاوت نم" :كلام مامإلا لاقف
  .سانلا عم سلجو "...يسركلا اذه ينع اوحن" :لاقف
 

  :عضاوتلا نع نيحلاصلا لاوقأ نمو
 نم نودلاب اضرلا عضاوتلا نم نإ" :هنع هللا يضر دوعسم ني هللا دبع لوق -

 ".تيقل نم ىلع مِّل{س=ت نأو ،سلÏا فرش
 رؤس نم لجرلا برشي نأ عضاوتلا نم" :هنع هللا يضر سابع نبا لاقو -
 ".هيخأ
 جرخت نأ :عضاوتلا ؟عضاوتلا ام نوردت له" :هللا همحر يرصبلا نسحلا لاقو -

  4".ًالضف كيلع هل تيأر الإ ًاملسم ىقلت الف كلزـنم نم
 

 تيأر ام" :ينزملا هللا دبع نب ركب لاق امك كلذو .۱٥٤ .ص ،لومخلاو عضاوتلا ،ايندلا يبأ نبا 4
 ىلإ هتقبس ينم ريخ وه :تلق الإ ينم رغصأ تيأر الو .ةعاطلا ىلإ ينقبس ينم ريخ وه :تلق الإ ينم ربكأ
 ".هَلضف ىري ال نم ًالضف مهرثكأو ،ه{ردق ىري ال نم ا�ردق سانلا =عفرأ" :هللا همحر يعفاشلا لاقو ".ةيصعملا
 .٣۰٤ .ص ،٦ .ج ،ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور
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 داقنتو قحلل عضخت نأ" :لاقف عضاوتلا نع هللا همحر ضايع نب ليضفلا َلyئ=سو -
  5".هتلبق سانلا لهجأ نم هتعمس ولو ،هتلبق يبص نم هتعمس ولو ،هل
  :رعاشلا لاقو

 عيفر وهو ،ءاملا تاحفص ىلع } رظانل حال مجنلاك نكت zعضاوت
 6.عيضو وهو ،mوجلا تاقبط ىلع } هسفنب ولعي ناخدلاك كت الو
 ديزي فيرشلا عضاوت نإو .ةحارلا ةعانقلا ةرمث نأ امك ،ةبحملا عضاوتلا ةرمثو

 نب ىسيعل كامسلا نبا لاقو 7.هyت{عyض يف ديزي عيضولا رÓبكت ّنأ امك ،هفرش يف
 8".كفرش نم كل فرشأ كفرش يف كعضاوت" :ىسوم

 لصحيف .لامكلا تافص يف ريغلا قوف هسفن ىري نأ وهو .ربكتلا هدضو
 9".سانلا ُطzمَغو mقحلا =رَط{ب :ربكلا" :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق .رارتغا هبلق يف
 ناسنإلا ماظعتسا وهو .]هنع هللا يضر ةريره يبأ نع دواد وبأو ملسم هاور[
 عفرتلاو ،مهراغصتساو سانلاب ةناهتسالاو ،لئاضفلا نم هيف ام ناسحتساو ،هسفن
  10.هل عضاوتلا بجي نم ىلع

 
 ه{مyلع=ت ىتح هللا ةمعن يف كنود وه نم دنع ك{سفن ع{ضت نأ عضاوتلا سأر" :كرابملا نب هللا دبع لاقو

 .١٤٢ .ص ،لومخلاو عضاوتلا ،ايندلا يبأ نبا ".لضف هيلع كايندب كل سيل نأ
 .۱٨٦ .ص ،هلضفو ملعلا نايب عماج حيحص 5
 .٤٧٩ .ص ،٥ .ج ،رصنلا ناوعأو رصعلا نايعأ ،يدفصلا 6
 .٦۱ .ص ،ءالقعلا ةضور ،يتسبلا نابح نبا 7
 .۱٧٤ .ص ،نيدلاو ايندلا بدأ 8
 مهراقحتسا يأ سانلا طمغو ،هراكنإو هعفد يأ قحلا رَطب :ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق 9

 .مهبييعتو
 .٣۲ .ص ،قالخألا بيذ» ،ظحاجلا 10
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 ،لمعلاو ملعلا وه نيدلاف .يويند وأ ينيد لامك ىلإ عجري كلذ عامجو
 ةعبس هذهف .راصنألا ةرثكو لاملاو ةوقلاو لامجلاو بسنلا وه يويندلاو
  11.بابسأ

 ،هنع داعتبالاب رمأو ،هنم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رَّذح مومذم قلخ وهو
 دمحأو ملسم هاور[ ".ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال" :لاقف
 لوق حصي الف ،ا�دبأ ربكتي نأ ناسنإل زوجي الو .]هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 .هدحو هللا ءايربكلا نأل ،لطاب لوق وهو ".ةقدص ربكتملا ىلع ربكتلا" :لاق نم
 :لجو زع هللا لاق :يسدقلا ثيدحلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو
 ".رانلا يف هتفذق امهنم ا�دحاو ينعزان نمف ،يرازإ ةمظعلاو ،يئادر ءايربكلا"
 ضغبي هللاو .]هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور[
أ آُولُخْدٱ" :لاقف ،مهاوثم منهج لعجيو نيربكتملا

َ
 َْسِئَبف اَهِيف َنيِِٰلَخ َمَّنَهَج َٰبَْوب

  .]٧٦ :)٤۰( رفاغ ةروس[ "َنِيِّبَكَتُْملٱ ىَْوثَم
 ،ارزش هرظنو ههجو رعصك ،ناسنإلا لئامش يف رهظي ربكتلا نأ ملعاو

 ،هتمغنو هتوص يف ىتح ،هلاوقأ يفو .ائكتمو اعبرتم هسولجو ،هسأر قارطإو
 هدوعقو همايقو هرتخبتو هتيشم يف اضيأ كلذ رهظيو .مالكلا هداريإ ةغيصو
 dََو" :ىلاعت هلوقب هلك كلذ نع هللا ىÞ اذل .هتابلقت رئاسو هتانكسو هتاكرحو

 
 ةلزنم نم ىلعأ هتناكمو هتلزنم نأب رعشي ربكتملا ناسنإلاف .٣٤٧ .ص ،٣ .ج ،نيدلا مولع ءايحإ 11

 ،لئاذرلا نم ا�ريثك هبحاص بسكي ربكلا نأ امك ،هنع نوفرصنيو هنوضغبيو هنوهركي سانلا لعجي امم ،هريغ
أَس" :نيربكتملا فصي ىلاعت هللا لاق .نيذوبنملا نم ريصيو ،ايأر لبقي الو ،حصنل يyغzص=ي الف

َ
 َِٰتَياَء ْنَع ُفِْص

ْلٱ ِف َنوَُّبَكَتَي َنيَِّلٱ
َ
 ً~ِيبَسُ هوُذِخَّتَي dَ ِدْشُّرلٱ َلِيبَس اْوََري نv اَِهب اوُنِمُْؤي dَّ ٍَةياَء َُّك اْوََري نv ِّقَْلٱِ ْيَِغب ِضْر

vِأب َِكٰلَذ ً~ِيبَسُ هوُذِخَّتَي َِّْغلٱ َلِيبَس اْوََري ن
َ
ٔـِب اُوبَّذَك ْمُهَّن  :)٧( فارعألا ةروس[ "َِيِلٰفَغ اَْهنَع اُونَكَو اَِنٰتَياَ

۱٤٦[. 
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ْلٱ ِف ِشْمَت dََو ِساَّنِلل َكَّدَخ ِْرّعَُصت
َ
 C ٍروُخَف ٍلاَْتُم َُّك ُِّبُي dَ ََّ�ٱ َِّنإ اًحَرَم ِضْر

أ َِّنإ َِكتْوَص نِم ْضُضْغٱَو َِكيْشَم ِف ْدِْصقٱَو
َ
ْلٱ َرَكن

َ
 "Lِ يِمَْلٱ ُتْوََصل ِٰتَوْص

 .]۱٩-۱٨ :)٣١( نامقل ةروس[
 دحأ هدر اذإ بضغيو ،هريغ رقتحيو ،هملعب ربكتي ن{م نيربكتملا لاصخ نمو

 ،هبسنو هبسحب ربكتي نم مهنمو .هملع هعفني الو ،هسفن كلهيف .هحصن وأ
 كلذب بستكيف ،هنم ةلزنم لقأ ا�عيمج سانلا ىريو .هدادجأو هئابآ ةلزنمب رختفيف
 ،هتوقب بجعيف ،ةوقلاو هاجلاو ناطلسلاب ربكتي نم مهنمو .هللا نم ناوهلاو لذلا
 رِّذبيف ،هلام ةرثكب ربكتي نم مهنمو .هكاله كلذ يف نوكيف ،ملظيو يدتعيو
  .هلام هعفني الو هللا نم مثالا كلذب بستكيف ،سانلا ىلع ىلاعتيو فرسيو

 نأ اهنمو .هفلخ يشمي دحأ هعمو الإ يشمي ال نأ اضيأ ربكتلا روص نمو
 نم هعاتم لمحي ال نأ اهنمو .هعم هيشم وأ هبناج ىلإ دحأ سولج نم فكنتسي
 ناكو .هلمحو ائيش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرتشا دقو .هتيب ىلإ هقوس
 يضر رمع ىرتشاو .اهيف رجتي قوسلا ىلإ بايثلا لمحي هنع هللا يضر ركب وبأ
 هلمحف ارمت هنع هللا يضر يلع ىرتشاو .هتيب ىلإ هلمحو هديب هقلعف امحل هنع هللا
 ".لمحي نأ قحأ لايعلا وبأ ،ال" :لاق "؟كنع لمحأ" :لئاق هل لاقف .ةفحلم يف
 :رعاشلا لاقو

 عفرأ كنم مه موق اهتحت مكف } اعضاوت الإ ضرألا قوف شمت الو
 12.عنمأ كنم مه موق نم تام مكف } ةعنمو ريخو mزع يف تنك نإف

 
 .٦۱ .ص ،ءالقعلا ةضور 12
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 ناكو .رانيد نب كلام ىلع mرم نيربكتملا ضعب نأ يكح ]ةياكح[
 ةيشم اÞأ تملع امأ" :كلام هل لاقف ،هتيشم يف رتخبتي ربكتملا اذه
 :كلام لاق "؟ينفرعت امأ" :ربكتملا لاقف "؟نيفصلا نيب الإ هللا اههركي
 كلذ نيب اميف كوشحو ،ةرذق ةفيج كرخآو ،ة{رyذ{م ةفطن كلmوأ ،ىلب"
 :لاقف ،ارعش همظنو ،مالكلا اذه فوع نبا ذخأف "...ةرذعو لوب

 ًة{رyذ{م ةفطن سمألاب ناكو } هتروصب ب{جzع=م نم =تzبِجع
 ًةرyذَق ةفيج دحللا يف ريصي } هتروص نسح دعب دغ يفو
 13.ةرyذ{علا لمحي هzي{بzوَث نيب ام } هت{وzخ{نو ههzي{ت ىلع وzهو

 عفرتلا وه ربكلا نأ -يوونلا هلاق امك- باجعإلا نيبو هنيب قرفلاو
 .مهيلع ًالضف هل نأو ،سانلا قوف هنأو ،ريبك هنأ هسفن ناسنإلا داقتعاو
 .هرثكتسيو همظعتسيو ،هب بجعيف هسفن لمع ناسنإلا ىري نأ :باجعإلاو
 .سفنلا يف نوكي ربكلاو ،لمعلا يف نوكي باجعإلاف

 ءارطإو نيبرقتملا حيدم ةرثك هبابسأ ىوقأ نمف .بابسأ باجعإللو
 :عفقملا نبا لاقو 14".حبذ حدملا" :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق .نيقلمتملا

 
 :رعاشلا لاقو .۱٧٤-۱٧۲ .ص ،نيدلاو ايندلا بدأ يف ام اهنم .ةريثك تاياور ةصقلا يف 13

 بيرثت نzت�نلا نإف كالخ zرُظنُأ } هتروصب اباجعإ ربكلا رِهْظ=م اي
 ب{يyش الو ناmب=ش {ربكلا رعشتسا ام } مÞوطب يف اميف سانلا ركف ول
 بورضم راذقألا نم سمخب وzهو  } ًةمæرَك=م سأرلا ُلثم مدآ نبا يف له

 بوعلم رغثلاو ،ةضفرم نيعلاو } Vكِه{س اهحير نذأو ،ليسي Vفنأ
 .بورشمو لوكأم كنإف رyصْقَأ } ادغ بارتلا لوكأمو بارتلا نبا اي

 .۱٧٤ .ص ،نيدلاو ايندلا بدأ 14
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 :ةفلاسلا بتكلا نم لجو زع هللا لزنأ اميف ليقو 15".هسفن حدامك حدملا لباق"
 ،رشلا هيف ليق نمل بجعو ؟حرفي فيك ،هيف سيلو ،ريخلا هيف ليق نمل بجع"
 ناك هنع هللا يضر ركب ابأ نأ يعمصألا ىكحو 16"؟بضغي فيك ،هيف وهو
 مهللا .مهنم يسفنب ملعأ انأو ،يسفن نم يب ملعأ تنأ مهللا" :لاق ،حد=م اذإ
 17".نولوقي امب ينذخاؤت الو ،نوملعي ال ام يل رفغاو ،نونظي امم اريخ ينلعجا
  :ءارعشلا ضعب لاقو

 18.احصفم ناك نإو يذهي هحدامف } هلاعyف =نzس=ح هzحدمي مل ءرملا اذإ
 

 
 .۱٧٤ .ص ،نيدلاو ايندلا بدأ 15
 .۱٧٥ .ص ،نيدلاو ايندلا بدأ 16
 .۱٧٥ .ص ،نيدلاو ايندلا بدأ 17
 .۱٧٥ .ص ،نيدلاو ايندلا بدأ 18


