
 قدصلا

 
 ميقلا مهأ نم وهو 1.هيلع وه ام ىلع ءيشلا نع رابخإلا :وه قدصلا

 .هلسرو هئايبنأل ةمزال ةبجاو ةفص هللا هلعج اذل .اهبحاص ناميإ ىلع ةلادلا ةيقلُخلا
أَٰٓي" :لاقف ،قدصلا ىلع نينمؤملا ىلاعت هللا ثحو

َ
 اُونوُكَو 6ََّٱ اوُقَّتٱ اوُنَماَء َنيَِّلٱ اَهُّي

 ال ةمايقلا موي يف نأ هناحبس ربخأو .]۱۱٩ :)٩( ةبوتلا ةروس[ "َِيقِدَّٰصلٱ َعَم
 َِيقِدَّٰصلٱ ُعَفَني ُمَْوي اَٰذَه 6َُّٱ َلَاق" :هُقدص الإ هباذع نم هيجني الو دبعلا عفني
ْلٱ اَِهْتَت نِم ِىْرَت ٌٰتَّنَج ْمَُهل ْمُهُقْدِص

َ
أٓ اَهِيف َنيِِٰلَخ ُٰرَْهن

َ
 اوُضَرَو ْمُْهنَع 6َُّٱ َِضَّر اًَدب

 .]۱۱٩ :)٥( ةدئاملا ةروس[ "ُميِظَْعلٱ ُزْوَْفلٱ َِكٰلَذ ُْهنَع
 وهو .هيلع وه ام فالخ ىلع ءيشلا نع رابخإلا :وهو ،بذكلا هدضو

 تامالع نم ةحيبق ةفص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هلعج اذل .ناميإلل بناجم
 َِىزْجَِل" :لاقف ،بذاك قفانمو قداص نمؤم ىلإ سانلا هللا مسقو 2.نيقفانملا
 لاقو .]۲٤ :)٣٣( بازحألا ةروس[ "َيِقِٰفَنُْملٱ َبِّذَعُيَو ْمِِهقْدِِصب َِيقِدَّٰصلٱ 6َُّٱ
 قدصلاو ،ةبير بذكلا نإف .كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد :ملسو هيلع هللا ىلص
  .]امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع دمحأو يذمرتلا هاور[ .ةنينأمط

 .هجئاتن ثبخو هبقاوع ءوسل ،مذ لك لصأو ،رش لك عامِج بذكلاو
 مكيلع :ملسو هيلع هللا ىلص لاق ،ةوادعلا ىلإ لوؤت ءاضغبلاو ،ءاضغبلا جتني وهف

 
 نيدلا ديز خيشلا .مثالاو باوثلل ناطرش امه امنإف دمعتلاو ملعلا امأ .ال مأ دمعتو كلذ ملعأ ءاوس 1

 .۱٩۲-۱٩۱ .ص ،نيدلاو ايندلا بدآ ،يدرواملاو ؛۱٤٨ .ص ،داشرلا ليبس ىلإ دابعلا داشرإ ،يرابيلملا
 نع ناخيشلا هاور[ .ناخ نمتئا اذإو ،فلخأ دعو اذإو ،بَذك ث�دح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ :لاق 2

 ]هنع هللا يضر ةريره يبأ
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 مكايإو ...ةنجلا ىلإ يدهي ربلا نإو ،ربلا ىلإ يدهي قدصلا نإف ،قدصلاب
 هاور[ ...رانلا ىلإ يدهي روجفلا نإو ،روجفلا ىلإ يدهي بذكلا نإف ،ب�ذَكلاو
 .]هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ملسمو يراخبلا

 ضرعم يف قي�دصلاب ءايبنألا فصو ىلاعت هللا نأ قدصلا ةليضف يف يفكيو
 ميرم ةروس[ "اًِّيبَّن اًقيِّدِص َنَك ۥُهَِّنإ َمِيٰهَْرِبإ ِٰبَتِْكلٱ ِف ْرُْكذٱَو" :لاقف ،ءانثلاو حدملا
 َنَكَو ِدْعَْولٱ َِقداَص َنَك ۥُهَِّنإ َلِيٰعَمِْسإ ِٰبَتِْكلٱ ِف ْرُْكذٱَو" :لاقو ؛]٤١ :)۱٩(
 ۥُهَِّنإ َسِيرِْدإ ِٰبَتِْكلٱ ِف ْرُْكذٱَو" :لاقو ؛]٥٤ :)۱٩( ميرم ةروس[ "اًِّيبَّن ً�وُسَر
 .]٥٦ :)۱٩( ميرم ةروس[ "اًِّيبَّن اًقيِّدِص َنَك

 يقب ام هالولو .تاعمت¨ا اهيلع ىنب¦ت يتلا سسألاو لئاضفلا نم قدصلاو
 نم نأش لك طبتري هب ذإ ،يناسنإلا عمت¨ا تارورض نم ةرورض وهف .عمتجم
 تالماعملا نأل كلذو .عمت¨ا حلاصم نم ةحلصم لك قلعتت هبو ،ةايحلا نوؤش
 فرشب ةقثلا ال ولف .ةملكلا فرش ىلع دمتعت ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيناسنإلا
 هللا َّنإ :متاح وبأ لاق .سانلا نيب ةيعامتجالا طباورلا مظعم تكّكفتل ةملكلا
 نأب ،هتليضف نابأو ،هتجرد عفرو ،حراوجلا رئاس ىلع ناسللا ل±ضف العو َّلج
 هللا اهقلخ ةلآ د́وعي نأ لقاعلل �بحي الف .هديحوتب حراوجلا رئاس نيب نم هقطنأ
 َّنأل ،...قدصلا موزلب هتياعرب ةموادملا هيلع �بحي لب ،بذكلاب هديحوتب قطنلل
 :رعاشلا لاقو 3.ا¶بذكف ا¶بذك نإو ،اًقدصف اًقدص نإ :د́و¦ع ام يضتقي ناسللا

 4داتعم تد�وع اـمل ناسللا نإ } هـب َظحت قدصلا لوق كناسل د�وع

 
 .٥۱ .ص ،ءالضفلا ةهزنو ءالقعلا ةضور ،يتس¦بلا نابح نب دمحم متاح وبأ 3
 .۱٩٣ .ص ،نيدلاو ايندلا بدآ ،يدرواملاو ؛٥۱ .ص ،ءالضفلا ةهزنو ءالقعلا ةضور 4
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 بحأ -عضي املقو– قدصلا ينعضي نأل :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو
 ،كيجنم قدصلا :ءامكحلا ضعب لاقو 5.لعفي املقو ،بذكلا ينعفري نأ نم يلإ
 :ادبأ ناعمتجي ال نانثا :فنحألا لاقو 6.هتنمأ نإو ،كيدرم بذكلاو .ه¿تْف�خ نإو
 هنأ وطسرأ نع يورو 8.هقيدص ّلق هقد�ص ّلق نم :ليقو 7.ةءورملاو بذكلا
 :رعاشلا لاقو 9.ث�دحت نيح كلوقب سانلا قثي ّالأ :لاقف ،بذكلا ررض نع لئس
 اقداص ناك ولو اباذك سانلا ىدل } لزي مل بذكلاب ناسنإلا فر¦ع اذإ
 10اقطان ناك ولو هنم اوعمسي ملو } هؤاسلج هل ِغÄص¦ت مل ،لاـق نإف

 يحلا ةليضف نأل ،ءاوس تيملاو باذكلا :)Bozorgmehr( رÄه¿م¦جÄر¿ز¦ب لاق كلاذل
 روثنم يف لاقو 11.هتايح تلطب دقف باذكلا مالكب قثوي مل اذإف ،قطنلا وه
 12.كلقع قرسي باذكلاو ،كلام قرسي صللا نأل ،صل باذكلا :مكحلا

 :هنبال فنحألا لاق .هودع ىلع قدصي هبحاص نأ قدصلا فرش نمو
 ةءاند نمو .هودع يف هلوق لبق¦ي قداصلا َّنأ ،قدصلا فرش نم كيفكي ،ينب اي"
 13".هودع الو هقيدص يف هلوق لبق¦ي ال بذاكلا نأ ،بذكلا

 
 .۱٩٣ .ص ،نيدلاو ايندلا بدآ 5
 .۱٩٣ .ص ،نيدلاو ايندلا بدآ 6
 .٣۲ .ص ،۲ .ج ،رابخألا نويع ،ةبيتق نبا 7
 .۱٩۱ .ص ،نيدلاو ايندلا بدآ 8
 .۱٤٤ .ص ،قالخألا باتك ،نيمأ دمحأ 9

 .٥۲ .ص ،ءالضفلا ةهزنو ءالقعلا ةضور 10
 ىفطصم :نراقو ؛ .ص ،١ .ج ،بدألا نونف يف ب¿رألا ةياÉ ،يريونلا باهولا دبع نب دمحأ 11

 .٣٠ .ص ،١ .ج ،يعفارلا ناويد ،يعفارلا قداص
 .۱٩۱ .ص ،نيدلاو ايندلا بدآ 12
13 É۲۲٤ .ص ،٣ .ج ،بدألا نونف يف ب¿رألا ةيا. 
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 ءرملا نوكي الف .هلمع يف هرثأ ىر¦ي نأو هتوعد يف ق¦دصي نأ قدصلا نمو
 زواجت نم وهو ،"قيدصلا" فرعي هيفو .هلعفب هلوق ديؤي ىتح هلوق يف اقداص
  .لعفي ال ام لوقي :ليق امك نوكي الف .هلاعفأ قدص ىلإ ه¿ناسل هُقدص

 قدصلا لمحف" :ةيزوجلا ميق نبا لاق .سفنلا ىلع ديدش قدصلاو
 لمح ناك املف 14"...مئازعلا باحصأ الإ هقيطي ال :يساورلا لابجلا لمحك
 ىلع هب يتأي نأ دبعل نكمي الو ،اهيلع اقاش رومألا عيمج يف قدصلا ىلع سفنلا
 جرخملا يف قدصلا هلأسي نأ هيبن هللا رمأ ،هيلإ هقيفوتو هل هللا ةناعإب الإ ههجو
أ ِّبَّر ُلقَو" :لاقف ،لخدملاو

َ
أَو ٍقْدِص َلَخْدُم ِْنلِخْد

َ
 ِّ� لَعْجٱَو ٍقْدِص َجَْرُم ِنِْجرْخ

 .]٨۰ :)۱٧( ءارسإلا ةروس[ "اًيِصَّن اًٰنَْطلُس َكنَُّل نِم
 ،اهل ريرحت نود رابخألا نم عمس ام لكب ناسنإلا ث�دحي نأ بذكلا نمو

 هاور[ ".عمس ام لكب ث́د¿ح¦ي نأ اب�ذك ءرملاب ىفك" :ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 :رعاشلا لاقو .]هنع هللا يضر مصاع نب صفح نع ملسم

 نيح كثيدح نم ثيدح لكل } نكيلو ،تثدحت نإ قدصب ثدحت
 15نوصم توختلا يف ضعبو ،كيلع } اهضعبف ،بايثلاك الإ لوقلا امف
 اربخ ناسنإلا يوري نأ وهو" :هنع هللا يضر يعفاشلا لاق .يفخلا بذكلا هنمو
 ركذيو ةقيقحلا ضعب ملكتملا فذحي نأ هنمو 16."هبذك نم هُقدص فرع¦ي ال ن�مع
 حدمي نأ هنمو 17.اصاخ انول ركذ امل لعجي فذح ام ركذ ناك اذإ ،اهضعب
 هاور[ "انم سيلف انشغ نم" :ملسو هيلع هللا ىلص لاق ،اهيف سيل امب ةعلسلا

 
 .٥٧۲ .ص ،نيكلاسلا جرادم ،ةيزوجلا ميق نبا 14
 .٥٥ .ص ،ءالضفلا ةهزنو ءالقعلا ةضور 15
 .۱۱۱ .ص ،داشرلا ليبس ىلإ دابعلا داشرإ ،يرابيلملا زيزعلا دبع نب نيدلا نيز 16
 .۱٤۲ .ص ،قالخألا باتك ،نيمأ دمحأ 17
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 ناسنإلا ملكتي امنيح هللا ىلع بذكلا هنمو .]هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم
 ام هلوسر ىلإ بسنيو ،هعرشي مل ام هللا ىلإ هلهجب بسنيف .ملع ريغب نيدلا يف
 ،رئابكلا نم امÉأل همظعأ نم امهو .سوم¿غلا نيميلاو ،روزلا ةداهش هنمو .هلقي مل
 كل وه ،اثيدح كاخأ ث�دحت نأ ةنايخ تربك :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق
 .]يم¿رÄضَحلا ديسَأ نب نايفس نع دواد وبأ هاور[ ."بذاك هب هل تنأو ،ق́دصم هب
 ال دوعسم نبا لاقو ."ىسع" :لاق ادعو دعو اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ناكو
  18.ىلوألا وهو ."ىلاعت هللا ءاش نإ" :لوقيو الإ ادعو دعي

 نم هيف امل مرح امنإ بذكلا نأل كلذو ،صخر ام بذكلا نم نأ ملعاو
 ررض عفد وأ نمؤم ةحلصمب قلعتي بذكلا ناك اذإ امأ .بطاخملا ىلع ررضلا
 لاق ،مد كفس قدصلا يف ناك اذإ ،ابجاو ناك امبر لب 19.انوذأم نوكيف هنع
 يمنيف ،سانلا نيب حلصي يذلا باذكلا سيل" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 يضر ةبقع تنب موثلك مأ نع ملسمو يراخبلا هاور[ " اريخ لوقي وأ ،اريخ
 .]اهنع هللا

 

 
 .۱۱٤ .ص ،۱ .ج ،حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم ،يراقلا دمحم ناطلس نب يلع ةمالعلا 18

 حالصإلل بذكلاك ،زاج هيلع وبرت ةحلصم بلج نمضت ىتمو .ةمرحم ةدسفم بذكلا هنمو :يطويسلا لاق 19
 ،يطويسلا .ةقيقحلا يف نيتدسفملا فخأ باكترا ىلإ عجار عونلا اذهو .اهحالصإل ةجوزلا ىلعو سانلا نيب
 .ص ،)ـم ۱٩٨٣/ـه ۱۰٣ ،ةيملعلا بتكلا راد :نانبل( ،ةيعفاشلا هقف عورفو دعاوق يف رئاظنلاو هابشألا

٨٨. 


