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فىيت جحليليت  دراست : هظزاث في بعض اللصص اللزآهيت

ببشاهُم بسحاّ ؤوالًىوال . بٓلم د

 

Ibrahim Ishaq Olayiwola  

 

: ملدمت

امخاص ْطظ الٓشآن بعمى ياًاجه، ونكُم مٓاضذه، ونلى سامه، اشخمل نلى َطٛى في ألاخالّ 

يشش الح٘مت وآلاداب، وؾّش في التربُت والتهزًب شتى ؤو  مما حهزب الىُىط، وال ًجمل الؿبام، ٍو

ِ  مخخلُت، حعاّ ؤخُاها معاّ الحىاس، وؾىسا معلٚ الح٘مت والانخباس، وجاسة مزهب الخخٍى

خ الشظل مو ؤْىامهم، والشهىب وخٙامهم، وششح ؤخباس ْىم  وؤلاهزاس، ٖما خىي ٖثحرا مً جاٍس

اهخذوا َمً٘ هللا لهم في ألاسع، وؤْىام غلىا، َعاءث خالهم، وخشبذ دًاسهم، ووْو نليهم 

ذنى الىاط بلى الهبرة والخذبش . الهزاب والىٙاٛ، ًػشب بعحرهم اإلاثل، ٍو

ٗل هزه ْطت في ْٛى بحن، وؤظلىب خُ٘م، لُل ساجو، واَخىان عجُب، لُذٛ الىاط نلى الخلٔ 

ششذهم بلى الهلم الىاَو، بإخعً البُان، وؤْىم العبل،  ذنى بلى ؤلاًمان الصحُذ، ٍو م ٍو الٍ٘ش

ولُٙىن مثلهم ألانلى َُما ٌعلٙىن مً ؾّش الخهلُم، وهبراظهم َُما ًطؿىهىن مً سظاثل 

. ؤلاسشاد

ٔ جدلُل ما وسد في  ويشغىا مً هزا البدث حعلُـ الػىء نلى اعجاص الٓشآن اإلاخهذد نً ؾٍش

ٍى نلى ألاظشاس، والح٘مت الٙامىت في وسودها، جىغُدا لبهؼ  بهؼ الٓطظ الٓشآهُت للْى

ت وجشظُخا ألَٙاسها في ؤرهان الٓشاء . يىامػها اللًٍى

 (عليه السالم)جأمالث فىيت مع كصت سكزيا 
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ْطت ججلذ َيها مهاوي ؤلاعجاص والباليت الٓشآهُت وحماٛ البُان والخهبحر ودْت الىضِ 

ت  ت الهاؾُت  ؤلاوعاهُت وخلجاث الىُغ البشٍش ش في ؤسوم مكاهشها، ْطت ججلذ َيها ْس والخطٍى

الزي ال - التي حشُٔ نلى الحُاة وجدشص نلى بٓاء الزٖش ووحىد الىاسر واظخمشاس اليعل

ٗإهٚ حعمو في هزه آلاًاث دْاث الٓلب وهىاحغ  - ٌعخًشب مً ؤلاوعان وال ًالم نلُه ختى 

ت حىاًسا بجىاس  مت الٍٓى الػمحر، ْطت ججلذ َيها ؤلاوعاهُت الحعاظت الػهُُت والىبىة الٍ٘ش

شا ضادْا هاؾٓا لىبى بوعان، ؤو بوعان هبى، وؤضبدذ ْؿهت ؤدبُت ال  وحىبا بجىب، َجاءث جطٍى

يها نٍش ؤلاوعان ما َيها مً باليت وبُان ألهه  ال ًاجُه  الباؾل مً  بحن )هكحر لها في آداب ألامم، َو

ل مً خُ٘م خمُذ وحاءث خالوة الجشط وحماٛ الىًمت  42:ظىسة َطلذ (ًذًه وال مً خلُه ججًز

. وسْت ألالُاف َضادث حماال بلى حماٛ وؾابٓذ سوح الٓطت ومىغىنها

ٗابش وؤماهت  ٗابًشا نً  بوعان ؤٖشمه هللا بالىبىة وخمله ؤماهت الحُاة وؤماهت الشٍش الزي وسزه 

مت، وابخلى بجُاء ألاْشان وقلم ؤلاخىان، ولم ًٛض ًخدمل ٗل رلٚ في ْىة وحلذ  الشظالت الٍ٘ش

لخجىء  لت ٍو وضشامت ختى ؾهً في العً ودخل في اإلاشخلت التي ال ًؿمو َيها ؤلاوعان في خُاة ؾٍى

ا ٍش ذ شاهذ الىبي ٖص الزي - َيها الى ماوغ وسَُٔ وبلى خلُُت ًبٓى به رٖشه وحهِش به سظالخه، ْو

هٓشؤ ْطخه في هزه آلاًاث في خُاجه ما ًىزسه بٓشب الشخُل واهٓؿام الهمش وهى هزًش الشِب الزي 

هىإ هاحذ الهؿُت ؤلاوعاهُت التي ًٓىدها لئلشُاّ نلى الشظالت . ؤوهً الهكم وبُؼ الشهش

م  ذ لِغ له ولذ ًإوغ بلُه وال خلُُت ٌهخمذ نلُه، ٖو والخٍى مً الػُام وهى سحل وخُذ ٍَش

دذب نليها ٓذان مً ًٓىم بها ٍو َذنا سبه ؤن ًشصْه ولذا جٓش به - غانذ ألاماهت بمىث ؤصحابها َو

دمل الشظالت التي ًشثها، ًشثها بهذه ولع٘ىه  خاٍ، ؤن ٌسخش مىه - إلاا ؤساد ؤن ًذنى- نُىه ٍو

ا وشٍش  ٍش ىن ظمى ناؾُت ٖص ىن ْذسه وال ٌهَش ؤْاسبه ومً خٛى ممً ال ًخاَىن هللا وال ٌهَش

نادة، اهه خاٍ - إلاثله- يشغه، ًطحٙىن ألهه ًذنى للىلذ في هزه العً الهالُت التي ال ًىلذ َيها

ذ ْاٛ الىبى هاسون  ذًما خاَها ألاهبُاء ال٘شام والشحاٛ الهكام، ْو ْاٛ  ... )العُاهت والشماجت، ْو

ٗادوآًخلىهجي َالحشمذ بي ألانذاء وال ججهلجي مو الٓىم  ابً ؤم ان الٓىم  اظخػهُىوي و
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بر هادي :) ، َذنا سبه في اختراط واظشاس، ولً٘ في حذ وبضشاس(150: ظىسة ألانشاٍ، آًت...الكاإلاحن

م، ( سبه هذاء خُُا ٗان ٌشهش ؤهه جٓذم في العً، ودلذ الٓشاثً وآلازاس نلى (3:آًت ظىسة مٍش ، بهه 

ؤهه ظًُادس الذهُا مً يحر نٓب وخلُُت، ول٘ىه وازٔ بٓذسة هللا، مامً بإن هللا نلى ٗل شخىء 

ُِ ْاٛ إلاا بشش  ُِ سصّ الىلذ في ظً ؤنلى مً ظىه ٖو ْذًش، اهه ْشؤ ْطت ببشاهُم في الخىاسة ٖو

وه٘زا ْاٛ  (َبم جبششون. 54: ظىسة الحجش، آًت...ْاٛ ؤبششجمىوي نلى ؤن معجي ال٘بر)بالىلذ 

ا  ٍش ،ظىسة سب اوى وهً الهكم مجى واشخهل الشؤط شِبا، ولم ؤًٖ بذناثٚ سب شُٓاْاٛ )ٖص

م لٓذ ججلذ َيها الهاؾُت مو الهٓل والهلم، والحب مو ؤلاًمان والُٓحن َٙان خحر  (4: آًت:مٍش

. دناء ًذنى به نبذ ًامً بٓذسة سبه

ولم ًً٘ مجشد دناء سحل ال هم له بال في الىلذ، بل هى دناء هبى ًدب ؤن ًٙىن له ولذ ًدمل ؤنباء 

شر مً آٛ ٌهٓىب واحهله سب )دنىجه وجشار آباثه الطالححن بهذه وبلى رلٚ ؤشاس الٓشآن  ًشزجى ٍو

م، آًت) .(سغُا سب ؤوى : )وإلاا بشش بةحابت الذناء هاحذ َُه ؤلاوعاهُت وججاسبها، ْاٛ (6: ظىسة مٍش

ذ بلًذ مً ال٘بر نخُا ٗاهذ امشؤحي ناْشا ْو م ) .(ًٙىن لى يالم و (  8: ظىسة مٍش

ضداد بها بًماها، َمىذ آًت نذم الٓذسة  ىنه ٍو ب آًت ٌهٍش بها ْشب ْو وؾلب نلى هزا الحادر الًٍش

نلى ال٘الم زالزت ؤًام، ومً ْذس نلى ظلب ْىة ًمل٘ها ؤلاوعان ْذس نلى مىذ ْىة ال ًمل٘ها 

ٗان ختى اخخاج الى الحذًث بلى ْىم باإلشاسة وحاء ًدحى الىلذ الباس الششُذ الزي . ؤلاوعان وه٘زا 

ٗاة والخٓىي والبر في ال٘بر . ؤٖشمه هللا بالهلم والح٘مت في الطبا، والحىان والض

وه٘زا اهتهذ هزه الٓطت الجملُت البلًُت لخبخذت ْطت ؤخشي ولُا مً ؤلاوعان بٓذسة هللا 

ػله . َو

 38-35: وفي ظىسة الىىس 
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ٗإجها  " هللا هىس العمىاث وألاسع  مثل هىسه ٖمشٙاة َيها مطباح  اإلاطباح في صحاحت الضحاحت 

تها ًطخىء ولى جمععه هاس هىس  ُت وال يشبُت ًٙاد ٍص خىهت الشْش ت ٍص ذ مً شجشة مباٖس ب دسي ًْى ٖٗى

ػشب هللا ألامثاٛ للىاط وهللا بٙل شخيءآ نلُم في بُىث ؤرن * نلى هىسحهذي هللا لىىسه مً ٌشاء ٍو

زٖش  َيها بظمه ٌعبذ هللا َيها بالًذو وألاضاٛ  و ٍو سحاٛ الجلهيهم ججاسة وال بُو نً *هللا ؤن جَش

ٗاة ًخاَىن ًىما جخٓلب َُه الٓلىب وألابطاس لُجضحهم هللا ؤخعً  رٖش هللا وبْام الطالة وبًخاء الض

ذهم مً َػله وهللا ًشصّ مً ٌشاء بًحر خعاب ٍض                                                           *ما نملىا ٍو

: املساق الفني

بن آلاًاث الجمُلت الشاجهت التي هدً بطذدها جدذزىا نً هزا الٙىن الزي وهِش َُه وجهُم َُه 

خبا ويشاما، في ؤظلب حذًذ ؤظلىب الخي ؤلالهي، ؤظلىب ألاهبُاء اإلاشظلحن،الزًً به٘شُذ لهم 

ذ  الحٓاثٔ، واهخذوا مً الٙىن بلى َاؾش الٙىن وظهذوا باإلاشاهذة والُٓحن، ولٓذ ْاٛ ْاثلهم ْو

ْل ؤي شخيء ؤٖبرشهادة ْل هللا شهُذ بُجي وبِى٘م وؤوحي بلي هزا ):  سؤي الشمغ حًُب في ألأَ

م به ومً بلٌ ؤثى٘م لدشهذون ؤن مو هللا الهت ؤخشي ْل ال ؤشهذ ْل بهما هى  اله الٓشآن ألهزٖس

ىن واخذ وبهجي ذ ُْل"19ألاوهام "،"  بشيء مما حشٗش زلٚ هشي ببشاهُم ملٙىث العمىاث ":ْو ٖو

ىحن  .  75 ألاوهام، ".وألاسع ولُٙىن مً اإلاْا

ت واليشاؽ، نً ظش البهجت وألاوغ، نً  خذزدىا هزه آلاًاث نً ظشالحُاة، ونً ظشالٓىة والحٖش

.                                                ظشالجماٛ الُاجً، نً ظش ٗلما  في هزا الهالم مً خعً وحماٛ

العبرة في كصت للمان الحكيم   

 : خ٘مت لٓمان ومىنكت الاًمان

ووضِىا * وار ْاٛ لٓمان إلبىه وهى ٌهكه ًا بجى ال حشٕش باهلل بن الشٕش لكلم نكُم: ْاٛ الحٔ

طاله في نامحن ؤن ؤش٘ش لى ولىالذًٚ بلي  اإلاطحر * الاوعان بىالذًه، خملخه ؤمه وهىا نلى وهً، َو
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وان حاهذإ نلى ؤن حشٕش بي ما لِغ لٚ به نلم َال جؿههما وضا خبهما في الذهُا مهشوَا  واجبو 

ًا بجي  بجها ان جٚ مثٓاٛ خبت مً *ظبُل مً ؤهاب الي، زم بلي مشحه٘م َإهبئ٘م بما ٖىخم حهملىن 

ًا بجي  ؤْم * خشدٛ َخً٘ في  صخشة ؤو في  العمىاث ؤو في ألاسع ًإث بهاهللا ان هللا لؿُِ خبحر

وال جطهش * الطالة وؤمش باإلاهشوٍ واهه نً اإلاى٘ش واضبر نلى ما ؤضابٚ، بن رلٚ مً نضم ألامىس 

واْطذ في مشُٚ * خذٕ للىاط وال جمش في ألاسع مشخا، بن هللا ال ًدب ٗل مخخاٛ َخىس 

ؤلم جشوا ؤن هللا سخش ل٘م ما في * وايػؼ مً ضىجٚ، ان ؤه٘ش ألاضىاث لطىث الحمحر

العمىاث وما في ألاسع وؤظبٌ نلُ٘م وهمه قاهشة وباؾىت، ومً الىاط مً ًجادٛ في هللا بًحر نلم 

( 20-13:ظىسة لٓمان ). (وال هذي وال ٖخاب مىحر

 : املساق الفني

ت وسجل ألادب الذًجي مىانل دًيُت ٖثحرة منها هزه اإلاىنكت اللٓماهُت  سجلذ الصحِ العماٍو

ذ ججلذ َيها خ٘مت ألاهبُاء ودنىتهم في ؤحمل مكاهشها  التي هي مً ؤبلٌ هزه اإلاىانل وؤحمهها، ْو

 .وؤسونها برن ال يشابت برا غشب اإلاثل بد٘مت لٓمان

 َهزه اإلاىنكت وحهها والذ ؤٖشمه هللا بالهٓل الحطحن والح٘مت البالًت التي ال جاحى بال ألاَزار 

ذ ْاٛ هللا حهالى لزة ٖبذه (ولٓذ آجِىا لٓمان الح٘ت): الشاسخىن في الهلم ْو ، وحهها بلى ولذه َو

م الهكُم لىلذه الحبِب ألازحر  ذ اهخٓى الىالذ الٍ٘ش َجمهذ بحن شُٓت آلاباء وهذاًت ألاهبُاء ْو

ذة ٌهمل بها  ػاثل ألانماٛ، ومٙاسم ألاخالّ، َجاءث مىنكت ٍَش ؤضٛى الح٘م وحىامو الٙلم، َو

 .الهٓالء في ٗل نطش ومطش َُىالىن ظهادة الذهُا وآلاخشة

اٛ في بًجاص وبعجاص  ًا بجى ال حشٕش باهلل، ان الشٕش )بذؤ لٓمان في ونل ابىه بالىهي نً الشٕش ْو

بهه قلم نكُم، بهه وغو الهبادة : ، وال ؤبلٌ في جطىٍش الشٕش وجهجُىه مً ؤن ًٓاٛ(لكلم نكُم

ـ في خٔ هللا واَشاؽ في خٔ املخلّى َهىمجمىم  ـ في خٔ هللا وؤي  جٍُش في يحر مدلها وجٍُش

،  (الكلم)حىاًاث وحشاثم ججمهها ٗلمت  ومً ؤقلم ممً ؤنؿى خٔ هللا نبُذه، وجٕش ملٚ اإلالٕى
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ُٔ، وخاحت الُٓحر  ُٔ بالْش ٔ، واظخًازت الْش ٔ بالًٍش ث الًٍش ، َٙان ٖدشبُّ وخػو للزلُل اإلاملٕى

 .بلى الُٓحر، ولجىء اإلاٍشؼ بلى اإلاٍشؼ

ٗان  هما، وال ظُما ألام التي  ت خْٓى ً، ومهَش شن الذنىة بلى الخىخُذ بالذنىة بلى البر باألبٍى ْو

طاله في نامحن)حهادها ؤنكم في خػاهخه ووشإجه،  ذ خث هللا (خملخه ؤمه وهىا نلى وهً َو ، ْو

 ، ت َػلهما وش٘شهما ألن مىتهما ؤنكم مً املخلّى  (.ؤن ؤش٘ش لى ولىالذًٚ بلى اإلاطحر)نلى مهَش

، َال ؾانت لهما وال ٖشامت بر  ا نلى الشٕش ال ؾانت ملخلّى في )ولً٘ برا صاخما خٔ هللا وؤلحَّ

، ولً٘ ال اهاهت (وبن حاهذإ نلى ؤن حشٕش بى ما لِغ لٚ به نلم َال جؿههما)، (مهطُت الخالٔ

، َال بإط بالبر واإلاىاظاة، وضلت الشخم ؤما ؤلاجبام َال (وضاخبهما في الذهُا مهشوَا)وال بًزاء 

ت وؤلاهابت بلى هللا   (. واجبو ظبُل مً ؤهاب بلي)ًجىص بال لزوي الهذاًت واإلاهَش

تهما ومجاهبتهما في الهُٓذة  ػل وبحن مُاْس ً وبٙل مً له خٔ َو ٗان الجمو بحن البر باألبٍى وإلاا 

ً مً يحر بؾانت في الُ٘ش وؤلازم، وزباث نلى الخىخُذ ونبادة هللا مً يحر  وخّٓى هللا، َبر باألبٍى

ٗان رلٚ مهمت نعحرة دُْٓت ال ًؿلو نلى صالتها الا الهلُم الخبحر ْاٛ  هػم لحّٓى الىالذًً، إلاا 

 .(بلي مشحه٘م َإهبئ٘م بما ٖىخم حهملىن ): الحٔ

زم رٖش في هزه اإلاىاظبت اللؿُُت ؤن هللا هى الجذًش بالهبادة واللجىء بلُه والعااٛ والذناء، مىه 

هخمذ نلُه في ْػاء الحىاثج وبظهاٍ اإلاؿالب ؤن ًدُـ نلمه بالذُْٔ  بر ال بذ إلاً ًلجإ بلُه َو

ؿلو نلى الػماثش والخىاؾش، َٓاٛ ًا بجي بجها بن جٚ مثٓاٛ خبت مً خشدٛ َخً٘ في ): والجلُل ٍو

 .(ضبخشة ؤو في  ألاسع ًإث بها هللا ان هللا لؿُِ خبحر

ٗان نبذا  زم دنا ابىه بلى ؤمىس ؤظاظُت في الذًً وألاخالّ، برا  ما خاَل نليها ؤلاوعان وؤخز بها 

ما في  ألاظشة ؤلاوعاهُت، منها اْامت الطالة، وألامش باإلاهشوٍ، والىهي نً اإلاى٘ش  ضالحا ونػىا ٍٖش

ل مجخمو  ، ٗو والطبر نلى اإلاطاثب، ومنها الخىاغو للىاط والعذاد والاْخطاد في العحرة والعلٕى
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ظادث َُه الطالة التي هي خٔ هللا نلى الهباد والتي جىهى نً الُدشاء واإلاى٘ش، وألامش باإلاهشوٍ 

ٗان  ٗان ؤنػائه بهُذة نً الخ٘بر والاخخُاٛ وؤلاظشاٍ والجُاء،  والىهى نً اإلاى٘ش والطبر، و

ما ٌعهذ به الهالم وحعهذ به الحُاة  .مجخمها مثالُا ومجخمها َاغال ٍٖش

واخخم  هزه اإلاىنكت بزٖش آالء هللا ووهمه العابًت الكاهشة الباؾىت التي جىحب الش٘ش والهبادة 

ُٓت التي ؤلٓاها نبذ مخلظ خُ٘م نلى ولذه  والخىخُذ وجيشـ للهمل بهزه اإلاىنكت املخلطت الْش

ض و نلى  الزًً ٌعخمهىن الٓٛى َُدبهىن ):  َٓاٛالزًً ٌعخمهىن الٓٛى َُدبهىن ؤخعىهالهٍض

ؤلم جشوا ؤن هللا سخش ل٘م ما في العمىاث وما في ألاسع وؤظبٌ نلُ٘م وهمه : )َٓاٛ (ؤخعىه

وهزا . 20 لٓمان  (قاهشة وباؾىت، ومً الىاط مً ًجادٛ في هللا بًحر نلم وال هذي وال ٖخاب مىحر

 :ًٓىدها بلى ْطت آخشي وهي

 :عزوج الىبىة وهبىط الجاهليت

نلمه *  ان هى الا وحى ًىحى* وما ًىؿٔ نً الهىي * ما غل ضاخب٘م وما يىي * والىجم ارا هىي )

*  َٙان ْاب ْىظحن ؤو ؤدوى*  زم دوى َخذلى*  وهى باألَٔ ألانلى* رو مشة َاظخىي *  شذًذ الٓىي 

*  ولٓذ سآه هضلت ؤخشي *  ؤَخماسوهه نلى ما ًشي *  ما ٖزب الُااد ما سؤي*  َإوحى بلى نبذه ما ؤوحى

(. *ما صاى البطش وما ؾغى*  ارًٌشخى العذصة ما ًٌشخى*  نىذها حىت اإلاإوي *  نىذ ظذسة اإلاىخهى

 (30- 1ظىسة الىجم )

ؤخحرا ْاثم نلى اجطاٛ  (ص)بن الذًً الزي لم ًٛض ألاهبُاء ًإجىن به في نطىسهم، وحاء به دمحم

ألاسع بالعماء واجطاٛ الشهىد بالًُب، واجطاٛ سظل ألاسع بشظل العماء وجُخذ ٗىة حذًذة 

للهلم والُٓحن ال نهذ لهلماء الؿبُهت وآلاداب بها وال ظبُل لهم بليها، هزا الاجطاٛ هى الزي 

ت في ؤنض ما  ٗان اجطاال ًذًً له الهالم وجذًً له ألاحُاٛ البشٍش ٌعمُه هللا بالىحي والشظالت، و

ذا ٓٛى مٖا م ٍو ٔ اإلالٚ الٍ٘ش ما ): نىذها مً الهُٓذة الصحُدت واإلاباديء بىحي العماء نً ؾٍش

ت (غل ضاخب٘م وما يىي  ٓٛى بن الشظالت التي حاء بها ال جٓاط  بما ؤهخجخه الٓشاثذ البشٍش ، ٍو
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والهٓٛى الىابًت، َمطذسها الُٓاط والخجشبت ومىبهها الذساظت واإلاماسظت، وساَهها الهىي 

 .       والػشوسة

بن هى بال وحي * وما ًىؿٔ نً الهىي )َمطذسها الىحي وؤلالهام  (ص)ؤما الشظالت التي حاء بها دمحم

، َال ًخؿّش بليها الشٚ وال جبؿلها الخجاسب وال ٌهترحها البلى، وال جدىاْؼ مو الحٓاثٔ، وال (*ًىحى

 .جُٓذ خُاتها وحذتها في نطش مً الهطىس 

مت التي خملذ هزه الشظالت بلى ؤَػل البشش بىهىث وضُاث َيها  زم وضِ هللا الىاظؿت الٍ٘ش

يها الشونت والهكمت، ووضِ الجى الزي ً٘خىِ هزا الاجطاٛ بطُاث جخطل  الجالٛ والٓىة، َو

بهالم الًُب ونالم الشوح واإلاالث٘ت، وناد َىُي الىهم والالخباط نىه في ظانت الىحي وجلٓى 

لٓذ سؤي مً * ما صاى البطش وما ؾغى): ؤلالهام ومشاهذة اإلاالث٘ت والاجطاٛ بهالم الًُب، َٓاٛ

 (.*آًاث سبه ال٘بري 

ذ خشضىا نلى  اد ألاوزان وؤهل الجاهلُت والىزيُت في نطش قهىس ؤلاظالم ْو زم ؤْبل نلى نبَّ

جخطُظ ؤلاهار بالهبادة وبششاٖها في ألالىهُت،  َالالث والهضي ومىاة ؤشهش آلهت الجاهلُت 

ٗاهذ حعً٘ في ؤواظـ  ثحر مً الشهىب التي  ٔ الٓذماء ٖو الهشبُت وؤشهشها بهار، وآلهت ؤلايٍش

ذ واشتهشث ٖشاهُت الهشب وجزممها مً البىاث، ختى شام وؤد البىاث في  ذ نَش آظُا بهار، ْو

شا بلًُا دُْٓا َٓاٛ ذ ضىس الٓشآن امخهاع الهشب ألاششاٍ مً بيذ جىلذ جطٍى : ْباثل ٖثحرة، ْو

ش به* وبرا بشش ؤخذهم باألهثى قل وحهه معىدا وهى ٖكُم) ِّ
* بخىاسي مً الٓىم مً ظىء ما بش 

  58:ظىسة الىدل. (*ؤًمع٘ه نلى هىن ؤم ًذظه في التراب ؤال ظاء ما ًد٘مىن 

حن الزًً حهلىا اإلاالث٘ت الزًً هم نباد الشخمً بزاها وحهلىا هلل البىاث  ؤْبل نلى هاالء اإلاشٖش

-19: آًت (*ؤَشؤًخم الالث والهضي ومىاة الثالثت ألاخشي، ؤل٘م الزٖش وله ألاهثى): ولهم البىحن َٓاٛ

وه٘زا الىزيُت خشاَت وجىاْؼ . 22: آًت (جلٚ برا ْعمت غحزي ): زم ْاٛ مته٘ما ظاخشا 21

م ما ؤهٛض هللا بها مً ظلؿانب)وؤظؿىسة خُالُت   .23:  آًت(ن هي بال ؤظماء ظمُخمىها ؤهخم وآباٖئ
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ورلٚ ألن الجاهلُت جٓىم داثما نلى ألاظاؾحر والحٙاًاث والخٓالُذ والهاداث، والكىىن 

 (.ان ًدبهىن  بال الكً وما تهىي ألاهُغوالُٓاظاث، وألاهىاء والشهىاث ب

زم رٖش ؤن هزه الجاهلُت ال جٓىم نلى ؤظاط مً الهلم والُٓحن، بهما هي ُْاط في ُْاط وقً 

 .28: الىجم. (وما لهم به مً نلم ان ًدبهىن الا الكً وان الكً ال ًٌجى مً الحٔ شِئا)وجخمحن، 

ت الصحُدت، والحُاة الباُْت، وألانماٛ الطالحت  ورٖش ؤن في الىاط ؾبٓت ال شإن لها باإلاهَش

وألاخالّ الُاغلت، ؤٖبر همها ومبلٌ نلمها هزه الحُاة الذهُا وسَاهُتها ودنتها مأٗلها ومشاسبها، 

هزه هي الؿبٓت التي جػُو َيها خ٘مت ألاهبُاء وشُٓتهم وبخالضهم وجىحيههم، َإألولى الاهطشاٍ 

َإنشع نمً جىلى نً رٖشها ولم ًشد بال الحُاة )ننها بلى ؾبٓت جؿلب نً الهذاًت، وتهخم باآلخشة، 

(. رلٚ مبلًهم مً الهلم، بن سبٚ هى ؤنلم بمً غل نً ظبُله وهى ؤنلم بمً اهخذي* الذهُا

 30-29ظىسة الىجم 

: سيرة في سىرة

 :سيرة الىبي في السىرجين الضحى والشزح

نٚ سبٚ وما ْلى* والُل برا ظجى* والػخى ولعٍى ٌهؿُٚ سبٚ * ولؤلخشة خحرلٚ مً ألاولى* ما ودَّ

َإما الُدُم َال * ووحذٕ ناثال َإيجى* ووحذٕ غاال َهذي* ؤلم ًجذٕ ًدُما َإوي * َترضخى

ر* وؤما العاثل َال جنهش* جٓهش ٚ َدذ   *وؤما بىهمت سب 

َةن مو * وسَهىا لٚ رٖٕش* الزي ؤهٓؼ قهٕش* ووغهىا نىٚ وصٕس* ؤلم حششح لٚ ضذٕس

ٚ َاسيب*َةرا َشيذ َاهطب* بن مو الهعش ٌعًشا* الهعش ٌعًشا  * وبلى سب 

 (ص)برا ظئلذ هل اشخمل الٓشآن نلى ضىسة مُشدة واضحت اإلاالمذ والٓعماث لحُاة دمحم

خه وخالضت خُاجه؟  وؾبُهخه وجاٍس
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ميشىسة ومبهثرة في الٓشآن َهل حاء  (ص)وبرا ُْل بن مادة العحرة الىبىٍت وخىادر خُاة الىبي

ضا في مٙان واخذ؟ ْلذ وهم بن ظىسة الػخى وظىسة - في يحر جشدد واغؿشاب- رلٚ مجمىنا مٖش

ذة، برا جىاولها  الششح ضىسة هاؾٓت واضحت اإلاالمذ والٓعماث وخالضت بلًُت لهزه الحُاة الٍُش

ٗان رلٚ ٖخابا في العحرة الىبىٍت مً  طل ما ؤحمله الٓشآن  بوعان بشخيء مً الششح والخُعحر َو

 14:ظىسة َاؾش. (وال ًىبئٚ مثل خبحر)ؤبلٌ ما حشي به ْلم ومً ؤصح ما سواه  

ٗاهذ بهثت الىبي ذ  (ص)لٓذ  في الجاهلُت الهاإلاُت ؾلىم الطبذ الطادّ في قالم اللُل الًاظٔ، ْو

خهالى  بهش غُائه ٍو ٗاهذ ٖمؿلو السحش في ٗل ًىم ًبخذت ٖهمىد مً الىىس زم ال ًلبث ؤن ًدعو ٍو

ش ضادّ دُْٔ إلاا وضل بلُه ؤلاظالم ووضلذ بُػله  النهاس ورلٚ هى الػخى، وهى جطٍى

ج  .ؤلاوعاهُت ما وضلذ بلُه مً ألاوج والىبىى بالخذٍس

ٗاهذ لدعخجم َيها الٓىي  ٗان مطذس العهادة وؤلاششاّ للهالم َتراث  ٗان لهزا الىحي الزي  ذ  ْو

الشوخُت وحعخهُذ ْىتها وحذتها ختى حعخٓبل ما ًُخذ هللا به نليها مً سخمخه في يذ بيشاؽ حذًذ 

وجلٚ خ٘مت حهاْب اللُل الهادت للنهاس الطاخب، الح٘مت التي ؤخُُذ نلى غهاٍ الهٓٛى في 

ِ بهذ وحي ياس خشاء، ؤن مدمًذا ْذ ْاله ضاخبه َخىؾب  م٘ت َٓالىا خحن َتر الىحى وجْى

ُل  (ص)ضاخب الشظالت  ٚ وما ْلى*ْو شس ؤن معخٓبل هزه الشظالت ومعخٓبل * ما ودنٚ سب  ْو

مً ًدملها بلى ؤلاوعاهُت ومعخٓبل ألامت التي جخلظ لها وججاهذ في ظبُلها ؤنكم وؤوظو في الذهُا 

ولعٍى *ولآلخشة خحر لٚ مً ألاولى*وآلاخشة مً ؤن جٓذسه الهُىن الٙلُت والهٓٛى الػُٓت 

ٚ َترضخى ها * ٌهؿُٚ سب  ت ْبل الىبىة في باليت ال باليت َْى زم ضىس الٓشآن الحُاة الىبٍى

واظخهشع ؤدواس الُخم والححرة والُٓش التي مشبها هزا ؤلاوعان الهكُم الزي وحذ ًخامى الهالم 

وباظائه في ٖىُه وحهالُمه خىان ألامىمت وألابىة، وغالٛ ؤلاوعاهُت ظبُل الششاد وهذاًت الىبىة 

ٓشاء ألامم وضهالُ٘ها نؿِ آلاباء ومىاظاة ألاخىة َٓاٛ  ووحذٕ * ؤلم ًجذٕ ًدُما َأوي *َو
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زم هبه نلى ؤن مً شإن مً راّ مشاسة الُخم وحهب الححرة *. ووحذٕ ناثال َإيجى*غاال َهذي 

هؿِ نلى ؤصحابه  .وحهذ الُٓش ؤن ٌشهش باأللم َو

وحاءث ظىسة الششح ؾشاصا آخش مً العحرة والطىسة، َٓذ رٖشث ؤهم خطاثظ الىبىة وضاخبها 

 .الزي خخم به الشظل

خ والخُعحر، ْذ بذؤها هللا  ل مً العحرة ومىغىم ٖخاب ضخم في الخاٍس ل منها نىىان َطل ؾٍى ٗو

بزٖش ششح الطذس الزي هى مٓذمت الهلىم الذُْٓت الهمُٓت التي هي الىبىة ومطذس هزه َاغذ 

مت التي ال جيبو بال مً الطذس الزي  خ ومطذس هزه ألاخالّ الٍ٘ش نلى الهالم وال هكحر لها في الخاٍس

لبه وؤشّش بىىس هللا  ششخه هللا ومؤله بًماها وخ٘مت وخبا وسخمت، وال ًؿُٓها بال مً وظو ضذسه ْو

خ الىبىة وؤلاظالم شاهذ  ختى وظو ؤلاوعاهُت ٗلها، زم زىاه بىغو الىصس الزي ؤهٓؼ الكهش، وجاٍس

ل هزه آلاًت بال مً ْاسن بحن خُاجه اإلاُ٘ت ألاولى واإلاذهُت ألاخحرة، وسؤي  نلى رلٚ وال ٌهٍش جإٍو

الٓىة بهذ الػهِ، وألاوغ بهذ الًشبت، وسؤي الُخذ اإلابحن ودخٛى الىاط في دًً هللا ؤَىاحا، ؤما 

خه وحًشاَُخه شاهذ نلى رلٚ َمً را الزي لهجذ ألالعً وألاْالم  و الزٖش َالهالم بخاٍس َس

بالحذًث نىه والثىاء نلُه ومً را الزي ًذوي الهالم باظمه خمغ مشاث في ٗل مٙان، ومً را 

الزي ٌشًل رٖشه الخؿباء واإلاالُحن الزًً ال جهاًت لهم، ومً الزي ًطلى نلُه هزا الهذد 

الطخم وهزا الجم الًُحر في ٗل نطش ومطش ومً را الزي دخل اظمه في شهاس دًاهت ًذًً بها 

ادة ألامم (ص)مالًحن مً البشش؟ بهه دمحم برن َالعىسجان خالضت للعحرة  .مً بحن ألاهبُاء ْو

ش . الىبىٍت ومعجضة في الاًجاص والخطٍى

 

 الخاجمت
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م ٖخاب ممخليء باألظشاس،لم ٌعخٍؿو الهٓل البششي  وعخخلظ مً هزه العجالت ؤن الٓشآن الٍ٘ش

ىىصه، َٙلما حهمٔ البشش في اإلاهاٍس الهٓلُت والٓىاهحن  ختى آلان الىضٛى بلى حمُو ؤظشاسه، ٖو

الاحخمانُت وألاخالُْت والٓططُت وبُىىن الهلىم جم٘ىىا مً اظخخشاج مىاغو ومُاهُم حذًذة 

 .مً الٓشآن

له  "(ص)وخٛى عجاثب هزا ال٘خاب الهكُم، ًٓٛى الحبِب  الىاؾٔ باظم الىحي، الشظٛى ألاٖشم 

قهش وبؿً، َكاهشه خ٘م، وباؾىه نلم، قاهشه ؤهُٔ، وباؾىه نمُٔ، له جخىم ونلى جخىمه 

. جخىم، الجدصخى عجاثبه وال جبلى يشاثبه، َُه مطابُذ الهذي ومىاس الح٘م

ت الهامت التي ًداٛو هزا البدث ازباتها ما ًلي  :وهزا، ومً الحٓاثٔ الجىهٍش

بالٓشآن " ًَ الٓطظ ؤو الًُ الٓطصخي"ومما جٓذم ًخطح لىا مذي اسجباؽ هزا الهلم  -1

اسجباؾا وزُٓا ال ًمً٘ اهماله،  وبهزا ًٓشس هزا البدث ؤن نالْت الباليت ويحرها مً الهلىم 

ض في ٗىن هزه  ٗالىدى والطٍش ويحرها بالٓشآن جبرص مكاهشها في هىاح نذة جتٖر ت  اللًٍى

الهلىم وغهىا لخذمت َهم  الٓشآن املجُذ وضىهه مً الخشاَاث َُه، وادسإ مٓاضذه ،ٗل 

رلٚ للىضٛى باإلاعلمحن بلى َهم الٓشآن نلى الىحه الزي ًدٓٔ ما ؤهٛض ألحله وهى جذبش 

 .مهاهُه واحهاف بٓططه اإلاادي بلى الهمل بما َُه

م دُْٔ للًاًت في ظشد الٓطظ -2 َلم ال؟ والٓشآن ٖخاب ضذس مً سب . بن الٓشآن الٍ٘ش

الهاإلاحن ومً ؤضذّ مىه ُْال وؤخعً مىه مٓاال ؟ وما رٖشجه في هزا البدث يُؼ مً 

. وعإٛ هللا هلالج لج ؤن ًجهلىا مً ؤهل الٓشآن وخاضخه.َُؼ 

 الهىامش و املزاحع

م -1  الٓشآن الٍ٘ش

 .جُعحر اإلاىاس- ضُىة الخُاظحر- الكشاف- الؿبري : الخُاظحر آلاجُت -2

ت، كصص اللزآنالبُجاسي، نلي دمحم وصمالئه،  -3 ، ضُذا، بحروث، اإلا٘خبت الهطٍش

ت 1431 . ،  بخطٍش41: ص  (2010م)هجٍش
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، جدُٓٔ الشُخ هاضش بً نبذ الجباس الحديث حشمل على حسع كخب ورسائلمجمىنت  -4
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ا،   14:ص . م2015بذماصخى بابىًذا، لبي، هُجحًر

 18: ، ص4، جإلاجلان في علىم اللزآنالعُىؾي، حالٛ الذًً،  -6

 73: ، ص1، جأسزار جزجيب اللزآنالعُىؾي، حالٛ الذًً،  -7

، الٓاهشة، داس "املعلىماث إلاسالميت امليسزة"مىسىعت، ؤخمذ، مطؿُي َُطل،  -8

 147: الطابىوي للؿبانت واليشش والخىصَو، بذ، حمهىسٍت مطش الهشبُت، ص

: ، م٘ت اإلا٘شمت، حامهت ؤم الٓشي، صايجاس البيان في سىر اللزآنالطابىوي، دمحم نلي،  -9

245 

، النهػت، حمهىسٍت مطش مع ألاهبياء في اللزآن الكزيمؾباس، نُُِ نبذ الُخاح،  -10

ت، ص1405الهشبُت،   143: هجٍش

، الٓاهشة، داس الترار الهشبي، حمهىسٍت مطش رؤيت حديدة في كصص اللزآهيتؾه، حابش،  -11

ت، ص1412الهشبُت،   187: هجٍش
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