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 الخاصةاليثي الشبغي في التعامل مع الذخريات ذات الشباع 
 عادل عبثهللا صبحه ىشثي

قدع الثقافة اإلسبلمية، كمية الجعػة اإلسبلمية، جامعة األزىخ، القاىخة، 
 .مرخ

  AdelHendy133@azhar.edu.egالبخيج االليكتخوني 
 :السمخر

شّظ أنَّ ِشَباع الشاس تختمف بعزيا عغ بعس؛ فسشيع الذجيج العشيف،  ال
ومع تشّػع الذخريات اإلندانية يحتاج الجاعية إلى  ..ومشيع الديل الميغ

ترّفح صفحات الدشة الشبػية؛ ليدتكذف شخق التعامل الشبػّؼ مع 
صمى هللا عميو -وقج تشّػعت أساليب الشبي .الذخريات ذات الصباع الخاّصة

ومغ ىشا فقج رّكد ىحا .ووسائمو في التعامل مع مثل تمظ الذخريات-وسّمع
في التعامل مع تمظ الذخريات؛ وذلظ -خاّصة-البحث عمى اليْجؼ الشبػّؼ 

وييجف .لػاقعّيتو وتػازنو وشسػليتو ووضػِحو وكسال ىجفو وربانية غايتو
ت التعخف عمى ىجؼ الشبّػة في التعامل مع الذخريات ذا :البحث إلى

تسييد شخق التأثيخ في الذخريات ذات الصباع الخاصة .الصباع الخاّصة
تكػيغ اتجاىات إيجابية في نفدية  .التي يػاجييا الجعاة في شخيق دعػتيع

تػضيف السعخفة .الجعاة نحػ التعامل مع الشاس باختبلف شبائعيع
بالذخريات في رقي السسارسة الرحيحة لمجعاة عشج التػاصل مع 

ىػ السشيج االستقخائي؛ حيث قام  :سشيج السدتخجم في البحثال.اآلخخيغ
الباحث باستقخاء ما تػّفخ لجيو مغ سّشة الشبّي صمى هللا عميو وسّمع ومػاقف 
حياتو؛ بحيث يجسع البحث بيغ صفحاتو آداب الشبّػة وأخبلقيات الجاعية 

في التعامل مع الذخريات  -عميو الربلة والدبلم-األول رسػل هللا 
وقج ُبِشي البحث عمى مقجمة، وتسييج وثبلثة .بة وذات الصباع الخاّصةالرع

mailto:AdelHendy133@azhar.edu.eg


 

 

 

4141 

كان السبحث األول حػل أشيخ الذخريات ذات الصباع ..مباحث وخاتسة
الخاّصة، مغ حيث بيان أنػاعيا وصفاتيا ومشيجية التعامل العمسي معيا، 
وكان السبحث الثاني حػل َىْجؼ الشبػة في التعامل مع الذخريات ذات 

باع الخاصة، ثع كان السبحث الثالث واألخيخ حػل الجُّروس الُسفاَدة لمجعاة الص
وَخُمَز البحث إلى عجٍد .في التعامل مع الذخريات ذات الصباع الخاّصة

بيان كسال اليجؼ الشبػؼ في التعامل  :مغ الشتائج والتػصيات، مغ أىع نتائجو
تصبيق تمظ الػسائل مع الذخريات اإلندانية باختبلف شباعيا، مع إمكانية 

تأىيل الجعاة  :وكان مغ أىع تػصياتو .واألساليب في واقع الجعػة السعاصخ
في الكميات الستخررة تأليبل نفديا مغ الشاحية الشطخية والتصبيكية، مع 
تجريذ مادة خاصة عمى شبلب الجعػة والذـخيعة في الجػانب الشفدية وأنساط 

مع تػجيو الباحثيغ لمبحث العمسي  .الذخرية اإلندانية وشخق التعامل معيا
في مػضػعات عمع االجتساع والشفذ وشخق التعامل مع اآلخخيغ ووسائل 
كدب القمػب؛ تبميًغا لجعػة هللا، ونذًخا لمخيخ بيغ الشاس، وتػضيًفا لصاقات 

  .البذـخ مغ حػلشا فيسا ُيحقق مرمحة الببلد والعباد
ت الرعبة، الصباع الخاصة، ىجؼ الشبػة، الذخريا :الكمسات السفتاحية

 .اختبلف ، دروس لمجعاة
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The Prophet's Gift in Dealing with Characters of 
Special Nature 

Adil Abdullah Sabra Hindi 
Department of Islamic Culture, Faculty of Islamic Dawa, 
Al-Azhar University, Cairo, Egypt. 
E-mail AdelHendy133@azhar.edu.eg  
Abstract: 
There is no doubt that people's nature is different from 
each other; With the diversity of human figures, the 
preacher needs to browse the pages of the Prophet's 
Sunnah to explore ways of dealing with characters of 
special characters.This research focused on the prophetic 
guidance, especially in dealing with these figures, because 
of its realism, balance, comprehensiveness, clarity, 
completeness of its purpose and the lordity of its 
purpose.The research aims to: To learn about the gift of 
prophecy in dealing with personalities of special nature. 
To identify ways of influencing characters of special 
characters that preachers face in the way of their 
advocacy. Develop positive attitudes in the psychology of 
preachers towards dealing with people of different 
natures. Employing knowledge of personalities to promote 
the correct practice of preachers when communicating 
with others. The method used in the search: It is the 
inductive approach, where the researcher extrapolated 
what he had the sunnah of the Prophet and peace and the 
positions of his life, so that the research combines the 
morals of prophecy with the ethics of the first preacher, 
the Prophet, peace and prayer, in dealing with difficult 
and special characters. The search was built on an 
introduction, a preface, three investigations and a 
conclusion. The first was about the most famous 
personalities of special characters, in terms of the 
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statement of their types, recipes and methodology of 
scientific dealing with them, and the second was about the 
two prophets in dealing with personalities of special 
nature, and then the third and final research on the study 
used by the preachers in dealing with personalities of 
special nature. The research was based on a number of 
findings and recommendations, the most important of 
which is the statement of Kamal al-Hadi al-Nabawi in 
dealing with human figures of different natures, with the 
possibility of applying these methods and methods in the 
contemporary reality of da'wa. One of his most important 
recommendations was to rehabilitate preachers in 
specialized colleges psychologically in theory and 
practice, with a special subject to be taught to students of 
advocacy and law in psychological aspects, human 
personality patterns and ways to deal with them. Guiding 
researchers to scientific research on the subjects of 
sociology and psychology and ways to deal with others 
and ways to win hearts, in order to communicate god's 
call, spread good among people, and employ the energies 
of the people around us in the interest of the country and 
the people.  
Keywords: Gift of Prophecy, Prophetic Gift, Difficult 
Characters, Characters of a Special Nature, Special 
Characters, Different Personalities, Lessons for Preachers 
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مت البحث   ُمقذ ِّ
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َمةُ   ُمَقــثِّ

الّجعاة والسخبِّيغ عمى سيج والربلة والدبلم الحسج هلل رّب العالسيغ، 
  ، وبعج:سيجنا دمحم وعمى آلو وأصحابو أجسعيغ

العبلقات اإلندانية ُتَذكِّل مداحة كبيخة مغ حياة  ّظ فيو أنّ ا ال شفسسّ 
مشيًجا عسميِّا في  ألتباعوالجيغ  قج رسعىحه األىسية فالشاس، ومغ مشصمق 

جدًءا مع الشاس العبلقة الصيبة السدتكيسة الفّعالة  واعتَبخَ  ،الُخْمصة باآلخخيغ
تعالى في كتابو  هللا أمخنا. وألىسية ىحا األمخ فقج (ٔ)مغ اإليسان والتجّيغ

فقال فيػ رائج األسػة وأستاذ القجوة، ؛ و السرصفى الحكيع بُدُمػك شخيق نبيّ 
 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ: لعباده السؤمشيغ الرادقيغ 
 هللا كسا أنّ  .[ٕٔ]األحداب:  َّ َّ جم هل مل خل حل جل مك
 :في شأنو وشأن رسالتو لجسيع خمقو، فقال  رحسةً  جعَل نبّيو تعالى 

                                                 

(  تـػاتخت الكثيـخ مـغ أحاديـث الدـّشة الشبػيـة فـي التأكيـج عمـى ُحْدـغ الُخمـق فـي التعامــل (ٔ
مع الشاس، واعتباره دليبل عمى خيخية اإلندـان؛ ففـي الحـجيث َعـْغ َعْبـِجهللا ْبـِغ َعْسـٍخو 

ًذا، َوَكـاَن َيُقـػُل:  َسا، َقاَل: "َلْع َيُكِغ الشَِّبيُّ َرِضَي هللا َعْشيُ  ِإنَّ ِمـْع »َفاِحًذا َواَل ُمَتَفحِّ
]صحيح البخارؼ= الجامع السدشج الرحيح السخترـخ مـغ « ِخَياِرُكْظ َأْحَدَشُكْظ َأْخاَلًقا

وســششو وأيامــو: دمحم بــغ إســساعيل أبــػ عبــجهللا البخــارؼ الجعفــي،  أمــػر رســػل هللا 
/ ٔ(، طٜٖ٘٘تاب السشاقب، َباُب ِصَفِة الشَِّبيِّ َصمَّى هللا َعَمْيـِو َوَسـمََّع، حـجيث رقـع  ك

ـــّشة السصيـــخة أّن مـــغ  -ىــــ، دار شـــػق الشجـــاة، بيـــخوتٕٕٗٔ لبشـــان[. وقـــج َعـــجَّت الدُّ
اإليسان باهلل واليػم اآلخخ أن يقـػم اإلندـان باإلحدـان فـي العبلقـة مـع جـاره وضـيفو 

ـــا  »ًخا وإال فميرـــست ويدـــكت؛ ففـــي الحـــجيث: وال يقـــػل إال خيـــ ـــْاِمُع ِب ـــاَن ُن َمـــْع َك
َوالَيْغِم اآلِخِح َفاَل ُنْاِذ َجاَرُه، َوَمْع َكاَن ُنْاِمُع ِبا  َوالَيْغِم اآلِخِح َفْمُيْكِحْم َضْيَفُو، َوَمـْع 

]صــحيح البخــارؼ: كتــاب « َكــاَن ُنــْاِمُع ِبــا  َوالَيــْغِم اآلِخــِح َفْمَيُقــْل َخْيــًحا َأْو ِلَيْرــُسْة 
 ([.ٛٔٓٙاألَدب، َباٌب َمْغ َكاَن ُيْؤِمُغ ِباهلل َوالَيْػِم اآلِخِخ َفبَل ُيْؤِذ َجاَرُه، حجيث رقع  
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 [. ٚٓٔ]األنبياء:  َّ  يك ىك مك لك اكُّٱ

فإّن  اإلسبلمية والخسالة  ونتيجة ليحا التقخيخ اإلليي لصبيعة الخسػل
وُسّشِتو الذخيفة عّسا  عمساء اأُلّمة ودعاتيا يمدميع البحث في سيخة الشبي 

بو حياة الشاس ومعايذيع؛ ال سّيسا في تحقيق التػاصل الفّعال بيغ تخقى 
 . وتساسكوعمى وحجة السجتسع الشاس، والحفاظ 

فـــي ومجرســـة نػرانيـــة مشيًجـــا عسميِّـــا  ســـيختو وحياتـــو  كانـــتال وقـــج  ولــعَ 
التي يسكغ أن يمتقييـا الجاعيـة -التعامل مع جسيع أنػاع الذخريات اإلندانية 

مثــل ، خاصــة تمــظ الصبــائع اإلندــانية الحــاّدة والرــعبة، -ةالجعػيــ حخكتــوفــي 
ــــــــــة، والسشاِفقــــــــــة، والستذــــــــــائسة، العشيــــــــــجة، والشخجدــــــــــية الذخرــــــــــية ، والعجواني

 واالنصػائية... إلى غيخ ذلظ. 

لكل إندان شبيعة شخرية أنَّ ل في حياة الشاس يجج الستأمِّ  كسا أنَّ 
تسّيده عغ غيخه في قػلو وسمػكو وفعمو، ولكل إندان شخيقتو في التعامل مع 

والكحب، األمل اآلخخيغ ما بيغ الذجة والخخاء، اإليجابية والدمبية، الرجق 
 وىكحا. ... واليأس، 

قج يصخأ أمام الجاعية مػاقف وأحجاث وشخريات يجج صعػبة في ف
التعامل معيا، بل ربسا يخصئ في الترّخف معيا فتكػن الشتيجة سمبية أو 

 مييشة لو ولجعػتو.. 

بيجيو وسستو وسمػكو أن يحّػل جفاة   ولقج استصاع الشبي الحبيب
ى قادة األمع، حّػل قداة القمػب إلى رلبان بالميل فخسان العخب ورعاة الغشع إل

وكان الػاحج مشيع يحب أخاه، ويخاف عميو مغ الدػء والدالت، بالشيار، 
ليع بالخيخية، وشيجت الجنيا ليع  هللالشفدو، وشيج  يخجػهلو الخيخ كسا  ويخجػ
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 بحلظ. 

عس ومغ ىشا تأتي أىسية ىحا البحث الحؼ ُيشاقر شخق التعامل مع ب
برفة -التي نمتقييا في شخيق الحياة  ذات الصباع الخاصةالذخريات 

فإّن األمخ يكسغ ؛ -برفة خاصة-تعالى  هللاعػة إلى وفي شخيق الج -عامة
 اتفي معخفة كيفية الػصػل إلى ىحه الذخريات عشجما يديئػن الترخف

 ويأتي ىحا البحث بعشػان: . ياتوالدمػك
 ذات الشباع الخاّصةمع الذخريات في التعامل  اليثُي الّشبِغيّ 

 : سبب الكتابة في السغضغعوال: أ

 ومع أسباب اختيار ىجا السغضغع ما يأتي: 

وجػد كثيخ مغ الذكاوػ في حياة الجعاة حػل التعامل مع  .ٔ
 الذخريات ذات الرعػبة في التعامل والتػاصل والتحاور.

حاجة الجعاة إلى معخفة أنػاع الذخريات وصفاتيا؛ لمتعخف  .ٕ
عمى شخق التأثيخ السشاسبة في تمظ الذخريات اإلندانية 

 معيا. عشج التعامل إيجابيِّا، فزبل عغ تفادؼ الرعػبات 

شيػع الرجام بيغ بعس الجعاة وبعس ذوؼ الذخريات  .ٖ
 الجعػة اإلسبلمية، مسا يعّخض السعاصخ الرعبة في السجتسع

ة ، وتزييع األوقات، والحيجالصاقاتفزبًل عغ تبجيج لمخصخ، 
 . اإلسبلمدعػة  مغعغ اليجف األساس 

إضيار الػجو الحزارؼ الخاقي لمدشة الشبػية والديخة العصخة في  .ٗ
التعامل مع الشاس، والتأكيج عمى أحكية ىحا الجيغ بالخيادة 

 االجتساعية والعصاء اإلنداني لمسجتسعات.
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في الثقافة اإلسبلمية  الثقيقالعمسي  صمة السغضغع بالتخرر .٘
ذات الصباع يات تع البحث ببيان أنػاع الذخرث ييحي؛ والجعػة

وحياتو  في حخكتو الجعػية التي يخالصيا الجاعية الخاصة،
 . االجتساعية

 ثانًيا: أىجاف البحث: 
ألسسى مع إعثاد ىجا البحت وتمط الفكحة ىغ تيديح معحفة اإّن اليثف 

ياة ىجه السعحفة في ح وتفعيل، الخاّصةسباع بعز الذخريات اإلندانية 
في التعامل مع تمط  الثعاة في زمانشا، مع االستحشاد بشحيقة الشبّي 

 ويدتيثف الباحت مع خالل بحثو ما نمي:  الذخريات.

التعخف عمى ىجؼ الشبّػة في التعامل مع الذخريات ذات  .ٔ
 .الخاّصةالصباع 

التي  ذات الصباع الخاصةتسييد شخق التأثيخ في الذخريات  .ٕ
 . ق دعػتيعيػاجييا الجعاة في شخي

تكػيغ اتجاىات إيجابية في نفدية الجعاة نحػ التعامل مع  .ٖ
 الشاس باختبلف شبائعيع.

تػضيف السعخفة بالذخريات في رقي السسارسة الرحيحة  .ٗ
  عشج التػاصل مع اآلخخيغ. لمجعاة 

 : يحاول البحث اإلجابة عشياثالًثا: تداؤالت 

 مع أىسيا:  يدعى البحت إلى اإلجابة عع عثٍد مع التداؤالت، 

 ما أىع العػامل التي تتحّكع في تكػيغ الذخرية؟  -
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 عػبة؟ والرُّ  بالِحّجةلساذا تعتل الذخرية الدػية  -
التي يسكغ أن  ذات الصباع الخاصةأىع أنػاع الذخريات ما  -

 ؟نتعامل معيا في الحياة
 ذات الصباع الخاّصةمع الذخريات  تعامل الشبّي كيف  -

 ؟ في زمانو
في  الشبػةىجؼ مغ دعػيِّا بلستفادة لعسمية ما الخصػات ال -

 ؟ ذات الصباع الخاّصةالتعامل مع الذخريات 

 رابًعا: الحجود السػضػعية لمبحث: 

  .بيان أشيخ الذخريات ذات الصباع الخاصة والحاّدة 

 الشبـــــّي  ؼُ جْ َىـــــ  فـــــي التعامـــــل مـــــع الذخرـــــيات ذات الصبـــــاع
 الخاصة. 

  ُّالشبـــــػة فـــــي التعامـــــل مـــــع روس الُسفـــــادة لمـــــجعاة مـــــغ َىـــــْجؼ الـــــج
 . ذات الصباع الخاصةالذخريات 

 : خصة البحثخامًدا
 مباحت وخاتسة..  وثالثةوقث اشتسل البحت إجسااًل عمى مقثمة وتسييث 

 وبيانيا تفرياًل عمى الشحغ التالي:

مقجمـــــــــة: واشــــتسمت عمــــى بيــــان أســـباب اختيــــار السػضــــػع وأىــــجاف 
 البحث وتداؤالتو وخّصتو. 

 ــــج: ويذتسل عمى اآلتي: تسييـــ

  .تحجيج أىع السرصمحات الػاردة في البحث 
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  أســــــــباب اخــــــــتبلف الذخرــــــــيات اإلندــــــــانية وعػامــــــــل
 تكػيشيا. 

 السبحث األول: أشيخ الذخريات ذات الصباع الخاّصة: 

 أنػاعيا، أىع صفاتيا، ومشيجية التعامل معيا.

ت ذات السبحــــث الثــــاني: َىــــْجُؼ الشبــــػة فــــي التعامــــل مــــع الذخرــــيا
 الصباع الخاصة.

روس الُسفاَدة لمجعاة في التعامل مع الذخريات السبحث الثالث: الجُّ 
 . ذات الصباع الخاّصة

 وتذتسل عمى أىع الشتائج والتػصيات.  خاتســــــــــة:
قشا جسيًعا لسا يحّبو ويحضاه، وأن نتقّبل سائح أن نغفِّ  وأسأُل هللا تعالى

 سعيشا، 

 .ظ آميعالميحدشاتشا جسيًعا..  وأن يجعمو في مغازيع

 ىشثي هللاعادل عبث

 قدظ الثقافة اإلسالميةالسثرس في 

 بكمية الثعغة اإلسالمية بالقاىحة
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 ويذتسل عمى نقشتيع: 

 
 
 

 
 
 

 تحثنث أىّظ السرشمحات الغاردة في البحت أوال:
ثانًيــــا: أســــباب اخــــتالف الذخرــــية اإلندــــانية 

 وعغامل تكغيشيا

 تمهٍــذ
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 تسييـــث

، باإلضـــافة إلـــى بيـــان أىـــع البحـــثمفـــخدات  ألىـــع بيـــانسييـــج فـــي ىـــحا التَّ 
تكــػيغ الذخرــية اإلندــانية، وبيــان ذلــظ األســباب والعػامــل التــي تــتحّكع فــي 

 تفريبل في الشقاط التالية.. 

 تحجيج أىع السرصمحات الػاردة في البحثأوال: 
 : ثيّ اليَ مفيغم  (أ )

الدــيخة والصخيقـة واألسـمػب الـحؼ يعـير بــو فـي المغـة عمـى  ؼجْ الَيـيصمـق 
ُفـاَلن  حَدـُع َوتقـغل: َوَما َأْحَدَع َىْثَيـو: َأي َسـْسَتو وُسـكغَنو. ُيقال:  السخء.. 

ـــيحة. َوَمـــا َأْحَدـــَع ِىْثَنَتـــُو وَىْثَيـــو َأيزـــًا،  الَيـــْثي والِيْثَيـــِة َأي الشَِّحيَقـــِة والدِّ
ـــاْلَفْتِ ، َأي ِســـيَحتو . وفـــي الشيايـــة البـــغ األثيـــخ: الَيـــْجؼ: الدـــيخة والييئـــة (ٔ)(ِب

 .(ٕ)والصخيقة

ػؼ لمفطــة مــا ورد فــي الدــّشة السباركــة يقــّخب السعشــى والســجلػل المغــ ولعــلَّ 
ِإنَّ : »أنــو قــال بــغ مدــعػد  هللابــجْجؼ(، ففــي صــحيح البخــارؼ عــغ عـ الَيــ

                                                 

تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس: محّسج بغ محّسج بغ عبجالخّزاق الحديشي، أبػ (   (ٔ
بيجؼ  الُسَتَػفَّى:  / ٔ، طٙٓٗ، صٓٔج ىـ(،ٕ٘ٓٔالفيس، السمّقب بسختزى، الدَّ

مرخ. ولدان العخب لسحسج بغ مكخم بغ مشطػر  -ىـ، السصبعة الخيخيةٖٙٓٔ
ىـ(، فرل الياء، ٔٔٚاإلفخيقي السرخؼ، الذييخ بـ  ابغ مشطػر(  الستػفى: 

 مرخ ]بجون تاريخ[. -، دار السعارفٔ، طٖٙ٘، ص٘ٔج
عادات السبـارك بـغ دمحم الشياية في غخيب الحجيث واألثخ، لئلمام مجج الجيغ أبي الدـ(   (ٕ

ـــــَػفَّى عـــــام  ـــــابغ األثيـــــخ،  الُسَت ىــــــ(، تحقيـــــق: محســـــػد دمحم ٙٓٙالجـــــدرؼ، الذـــــييخ ب
 -، ط. دار إحيــــاء التــــخاث العخبــــيٖٕ٘، ص٘الصشــــاحي، شــــاىخ أحســــج الــــداوؼ، ج

 [.م(، ]بجون رقع الصبعةٜٜٚٔلبشان:   -بيخوت
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وعشج البخارؼ . (ٔ)«، َوَأْحَدَع الَيْثِي َىْثُي ُمَحسٍَّث هللاَأْحَدَع الَحِثنِت ِكَتاُب 
ِإنَّ َأْشـَبَو الشَّـاِس »في الرحيح مغ حجيث ُحَحْيَفَة بـغ اليسـان، قـال:  -أيًزا-

، اَلْبُغ ُأمِّ َعْبٍج، ِمْغ ِحيِغ َيْخـُخُج ِمـْغ َبْيِتـِو ِإَلـى  هللاًتا َوَىْثًيا ِبَحُسغِل َدالا َوَسسْ 
ــــِو ِإَذا َخــــبلَ  ــــي أَْىِم ــــا َيْرــــَشُع ِف ــــْجِرؼ َم ــــِو، اَل َن ــــأتي كمســــة  . (ٕ)«َأْن َيْخِجــــَع ِإَلْي وت

 ، كســا تــأتي مفتػحــة اليــاء الُيــَجػ( :حــة الــجالمفتػ   اليــجؼ( مزــسػمة اليــاء
 .   الَيْجؼ( :كشة الجالسا

الشحيـــــق فتعشـــــي  -الَيـــــْجؼ- ا مجيئيـــــا بفـــــتح اليـــــاء وســـــكػن الـــــجالفأّمـــــ
يعشـــي -:   ...ومعشـــى األوللمحـــافع ابـــغ حجـــخ فـــتح البـــارؼ فـــي .. فوالشحيقـــة

يعشـي -: الييئـة والصخيقـة،  والثـاني -كمسة  الَيْجؼ( بفـتح اليـاء وسـكػن الـجال
 . (ٖ)لزبلل...((ا : ضجّ - الُيَجػ( بزع الياء وفتح الجال

كســا عشــج مدــمع فــي  -عشيســا هللارضــي - هللاوفــي حــجيث جــابخ بــغ عبــج
ِإَذا َخَصـَب اْحَســخَّْت َعْيَشــاُه، َوَعــبَل َصــْػُتُو،   هللا: َكــاَن َرُســػُل صـحيحو، يقــػل

ــػُل:  ــِحُر َجــْيٍر َيُق ــُو ُمْش ــاُكعْ »َواْشــَتجَّ َغَزــُبُو، َحتَّــى َكَأنَّ ُقــػُل: ، َويَ «َصــبََّحُكْع َوَمدَّ
ــــاَعُة َكَيــــاَتْيغِ » ــــا َوالدَّ ــــُت َأَن ــــبَّاَبِة، َواْلُػْســــَصى، «ُبِعْث ــــْيَغ ِإْصــــَبَعْيِو الدَّ ــــُخُن َب ، َوَيْق

ــــا َبْعــــُج، »َوَيُقــــػُل:  ــــاُب َأمَّ ــــِ نَّ َخْيــــَح اْلَحــــِثنِت ِكَت ُيــــَثد ُىــــَثد ال َخْيــــحَ ، وَ هللاَف

                                                 

ـــ(   (ٔ (. ٜٛٓٙاِلِح، حـــجيث رقـــع  صـــحيح البخـــارؼ: كتـــاب األدب، َبـــاٌب ِفـــي الَيـــْجِؼ الرَّ
ورواه أيًزـــا فـــي كتـــاب االعترـــام بالكتـــاب والدـــشة، َبـــاُب االْقِتـــَجاِء ِبُدـــَشِغ َرُســـػِل هللا 

 (. َٕٚٚٚصمَّى هللا َعَمْيِو َوَسمََّع، حجيث رقع  
اِلِح، حجيث رقع   (  (ٕ  (. ٜٚٓٙصحيح البخارؼ: كتاب األدب، َباٌب ِفي الَيْجِؼ الرَّ
رؼ شخح صحيح البخـارؼ: أحسـج بـغ عمـي بـغ حجـخ أبـػ الفزـل العدـقبلني (   فتح البا(ٖ

 ىـ.ٜٖٚٔبيخوت:  -، ط. دار السعخفةٕٕ٘، صٖٔجالذافعي، 
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ُيقـال فـبلن حدـغ في شـخحو لرـحيح مدـمع:   ...  قال الشػوؼّ . (ٔ)...«ُمَحسَّثٍ 
اليجؼ، أؼ: الصخيقة والسحىب.. يقػل: وأمـا عمـى روايـة الزـع فسعشـاه الجاللـة 

 .  (ٕ)واإلرشاد....((

ــــــة والدــــــيخة والترــــــخفات  ــــــى ىــــــحا فســــــجلػل كمســــــة  اليــــــجؼ(: الصخيق وعم
والدمػكيات التي يكػن عمييا حـال اإلندـان، فسـغ اليـجؼ مـا يكـػن قـػال يعّبـخ 

ّشة( غالًبا،  ومشو ما يكػن سمػًكا وشخيقة حخكية ال لفطية مشصػقة، عشو بـ  الدُّ
فيػ اليْجؼ والدمػك والسعامبلت، وال ُيدتشبُط ذلظ إال مغ خبلل معايذة سيخة 

 وحياتو.  الشبّي 
 : في ىجا البحت ي الشبغي السقرغد بسرشم  اليثْ  (ب )

عميو وسّمع وسـمَكَيا فـي معاممتـو مـع  هللاالصخيقة التي اتبعيا الشبي صمى 
جميا بخرـػص ، وبيـان وسـائمو التـي اسـتخالخاصـةخريات ذات الصباع الذ

وال شّظ أّن الحاجة إلى متابعة ىجيـو واستكذـاف معالسـو ال تشفـّظ  ىحا الّذأن.
خية، وقـــج أرشـــجنا الســـػلى الكـــخيع إلـــى ـناحيـــة مـــغ نـــػاحي الحيـــاة البذـــ ؼّ عـــغ أ

ــغِل  :ذلــظ، بقػلــو  ــْظ ِفــي َرُس ــاَن َلُك ــغَ  هللاَلَقــْث َك ]األحــداب:  ة  َحَدــَشة  ُأْس
 فجعمو أسػة في كل جانب مغ جػانب الحياة.[. ٕٔ

                                                 

السدــشج الرــحيح السخترــخ بشقــل العــجل عــغ العــجل إلــى رســػل هللا صــمى هللا عميــو  (  (ٔ
وســمع= صــحيح مدــمع: اإلمـــام مدــمع بــغ الحجــاج أبـــػ الحدــغ القذــيخؼ الشيدـــابػرؼ 

ـــبلِة َواْلُخْصَبـــِة، حـــجيث رقـــع ٕٔٙالُسَتـــَػفَّى:   ـــاُب َتْخِفيـــِف الرَّ ىــــ(، كتـــاب الُجُسعـــة، َب
 بيخوت  بجون رقع الصبعة وتاريخيا(. -(، ط. دار إحياء التخاث العخبيٚٙٛ 

(  السشيــاج شــخح صــحيح مدــمع بــغ الحجــاج: أبــػ زكخيــا محيــي الــجيغ يحيــى بــغ شــخف (ٕ
ــــَػفَّى:  ىـــــ، دار إحيــــاء التــــخاث ٕٜٖٔ/ ٕ، طٗ٘ٔ، صٙج ىـــــ(،ٙٚٙالشــــػوؼ  الُسَت

 بيخوت.  -العخبي
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 مفيغم الذخرية:  (ج )

، وىــى «الذــيغ والخــاء والرــاد»فــي المغــة: مرــجر صــشاعّي مذــتق مــغ 
واحــج، يــجل عمــى ارتفــاٍع فــي َشــيء، وشــخز اإلندــان: ىــػ ســػاُدُه إذا  أصــلٌ 

لـو ارتفـاع  كـل جدـع»: كسـا يصمـق لفـع الذخرـية عمـى، (ٔ «سَسا َلَظ ِمغ ُبْعـج
ــــب  ــــو-وضيــــػر، وغم ــــي اإلندــــان -إشبلق ــــد »كســــا أنيــــا:  .(ٕ)«ف صــــفات تسي
ده ا في الحيـاة وتسّيـيحيَ  فخدٍ  كلّ  وىحا يعشي أنيا: ذاتُ  .(ٖ)«الذخز عغ غيخه

 عغ غيخه مغ الشَّاس، ويحسل صفات معيشة كحلظ. 
، ســػاد اإلندــان وغيــخه»المدــان: ِإنَّ كمســة شــخز تعشــي  ويقــػل صــاحبُ 

ـــخ  ـــج.ت ـــو ارتفـــاع وضيـــػر اه مـــغ بعي ـــو: الـــحّ  «وىـــػ كـــل جدـــع ل ات والسقرـــػد ب
 : ح ابغ مشطػر، أنَّ جل فقـط؛ كمسة شخرية ال تختز بالخَّ »البذخية. ُثعَّ وضَّ

  .(ٗ)«أيًزا لمشدـاء يطغ أحج أنيا خاصة بالخجال؛ بل ىيحتى ال 
وعمى ىحا تذيخ التعخيفات الدابقة أّن لفطـة  شخرـية( تصمـق عمـى كـل 

اإلندـان وحـجه دون إال إنيا فـي الغالـب ُتصَمـق عمـى  ،ارتفع وعبل وضيخ جدع
 غيخه مغ األجدام. 

 
                                                 

ىــ، تحقيـق وضـبط: عبجالدـبلم دمحم ٜٖ٘معجع مقاييذ المغة البغ فـارس، الُستَـَػفَّى:    (ٔ)
، ط. دار الفكـــخ لمصباعـــة ٕ٘ٗ، صٖىـــارون، كتـــاب: الذـــيغ، مـــادة: شـــخز، ج

 بيخوت ]بجون تاريخ[. -والشذخ والتػزيع
الػســـــيط، مجســـــع المغـــــة العخبيـــــة، بـــــاب: الذـــــيغ، مـــــادة شـــــخز،  السعجـــــعُنشَضـــــح:  (ٕ 

القـــاىخة، والشيايـــة فـــي غخيــــب  -م، مكتبـــة الذـــخوق الجوليـــةٕٗٓٓ/ٗ، ط ٘ٚٗص
  َمْخِجٌع َساِبٌق(.  ٔ٘ٗ، صٕالحجيث واألثخ: مادة شخز، ج

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٘ٚٗالسعجع الػسيط، ص  (ٖ 
  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٕٕٔٔص ،ٗ(   لدان العخب: فرل الذيغ السعجسة، جٗ 
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 الذخرية في االصشالح:

لقـــج تعـــجدت تعخيفـــات الذخرـــية عشـــج عمســـاء الـــشفذ واالجتســـاع اختبلفـــا 
متبايًشا، وربسا وصمت التعخيفات إلى أكثخ مغ سـبعيغ تعخيًفـا عمسيِّـا؛ مشيـا مـا 

ـــق بالرـــفات، وم شيـــا مـــا تحـــّجث عـــغ السػروثـــات، ومشيـــا مـــا اىـــتّع بـــالكيع تعّم
لــو صــمة وثيقــة بسػضــػع السجتسعيــة الســؤّثخة، ويسكــغ االقترــار عمــى تعخيــف 

نطـــــام متكامـــــل مـــــغ الرـــــفات الجدـــــسية   :؛ فالذخرـــــية عبـــــارة عـــــغالبحـــــث
التـــي والعـــادات والتقاليـــج والكـــيع والعػاشـــف ، -مػروثـــة أو مكتدـــبة- والشفدـــية

ــد بالثبــات ا لشدــبي، والتــي تسيــد الفــخد عــغ غيــخه مــغ األفــخاد، كســا تحــجد تتسّي
نذاشو وتفاعمو مغ البيئة الخارجيـة الساديـة واالجتساعيـة التـي يعـير أساليب 

  .(ٔ)فييا(
فيا د. سيج دمحم غشيع بقػلو:  ىي ذلظ التشطيع الـجيشامّي الـحؼ يكسـغ ويعخِّ 

التي تسمي عمـى الفـخد  بجاخل الفخد، والحؼ يشّطع كّل األجيدة الشفدية الجدسية
 .(ٕ)شابعو الخاّص في الدمػك والتفكيخ...(

مجسػعــــة  ىــــيالذخرــــية  أنّ  يغ الدــــابقيغالتعــــخيف وُيدــــتشَتج مــــغ ىــــحيغ
، تسيــده عــغ غيــخه وتــشعكذ كــل إندــانالصبــاع الستشػعــة السػجــػدة فــي كيــان 

ال تقترـح ىغية الذخرـية عمـى و .كل ما حػلو وَمغ حػلـو عمى تفاعمو مع
لخارجي، وال حتى الرفات الشفدية الثاخمية وحـثىا  بـل ىـي تمـط السضيح ا

                                                 

، ط. الــجار السرــخية المبشانيــة، ٓٙ(  اإلندــان وصــحتو الشفدــية: د. ســيج صــبحي، صٔ 
ْخِرـــــيَّة: د. ســـــعج ريـــــاض، صٖٕٓٓمكتبـــــة األســـــخة  م، ٕ٘ٓٓ/ ٔ، طٓٔم، والذَّ

 مرخ. -مؤسدة اقخأ
مرــخ  بــجون رقــع الصبعــة  -، ط. دار السعــارفٛ(  الذخرــية: د. ســيج دمحم غشــيع، ص(ٕ

 وتاريخيا(.
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الييئة الستكاممة بيع الرفات الخارجية والثاخمية، ناّثح بعزـيا فـي بعـز 
 ه. وتسّيخه عع غيح  اإلندان ُيعَحُف بياوتريح سبيعة 

فإّن الصبيعـة الحاتيـة التـي تتذـّكل مشيـا صـفات اإلندـان ىـي نتيجـة لعـجد 
ــــجمات والســــؤ  ــــظ مــــغ السق ــــة، مــــغ أىــــع تم ــــى ىــــحه الييئ ــــي أخخجتيــــا إل ثخات الت

الســـؤثخات: البيئـــة التـــي نذـــأ وتخّبـــى فييـــا، واخـــتبلف شبيعـــة التشذـــئة األســـخية 
ــــي يخافقيــــا الذــــخز، فزــــبل عــــغ  لئلندــــان، واخــــتبلف شبيعــــة الّرــــحبة الت
مشطػمـــة الثقافـــة السجتسعيـــة التـــي تتكـــػن مـــغ عـــادات وتقاليـــج وأعـــخاف وقـــيع 

ال يسكــــغ إنكــــار األثــــخ التخبــــػؼ الستكامــــل فــــي تعــــجيل  ومعتقــــجات، .... كســــا
سمػكيات الذخرية وشباعيا، مغ الدمبية إلى اإليجابية، مغ االنصػائية إلـى 

 . وىكحاالدصحية إلى العسق والتسّكغ،....الُخْمَصة، مغ 
ميدـــت الذخرـــية محرـــػرة فـــي جدـــع؛ فســـغ السعمـــػم أّنـــو عشـــج وعميـــو: ف

فّعالة في السجتسع تربح صػرة ضـاىخة ال افتقاد الذخرية ضخورات الحات ال
ــغا روح وال معشــى ليــا، قــال تعــالى:  ــاُمُيْظ َوِإْن َيُقغُل ــَط َأْجَد ــَتُيْظ ُتْعِجُب َوإذا َرَأْن

َتْدَسْع ِلَقـْغِلِيْظ َكـَأنَُّيْظ ُخُذـب  ُمَدـشََّثة  َيْحَدـُبغَن ُكـلَّ َصـْيَحٍة َعَمـْيِيْظ ُىـُظ اْلَعـُثو  
ـــ ُيُظ هللاُ َفاْحـــَجْرُىْظ َقـــاَتمَ  [. فحـــيغ عّصمـــػا األدوات ٗ]السشـــافقػن:  ى ُنْاَفُكـــغنَ أنَّ

الحكيكية السعبـخة عـغ الذخرـية الدـػّية الرـحّية، صـاروا جدـًجا فقـط ال روح 
فيــو، ولــػ تحّخكــػا بــيغ الشــاس يتفــاخخون بأجدــاميع الطــاىخة وعزــبلت أيــجييع 

 القػية شكبل ال مزسػًنا..

َباع:  مفيغم كمسة (د )  الشِّ

مـا ُجِعـَل فـي خميل بغ أحسج الفخاىيجؼ في كتـاب العـيغ: الّصْبـُع:  يقػل ال
ــَع عمييــا.  ــة التــي ُشِب اإلندــان مــغ ِشبــاع السأكــل والسذــخب وغيــخه مــغ اأَلْشِبَع
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الصْبُع والصَِّبيعُة: الَخِميقُة  ف. (ٔ)(والّصبيعة االسع بسشدلة الّدجّية والخميقة ونحػه
جّيُة الَِّتي ُجِبَل َعَمْييَ  باُع: كالصَِّبيعِة، ُمَؤنثة. ا اإِلندان. والوالدَّ َقاَل اأَلزىخؼ: صِّ

َوُيْجَسُع َشْبُع اإِلندان ِشباعًا، َوُىَػ َما ُشِبَع َعَمْيِو ِمْغ ِشباِع اإِلندان ِفي مْأَكِمو 
ــو ـِخىا وُيْدـــَخِبو وُســيػلِة َأخبلِقــو وُحدوَنِتيــا وُعْدـــوَمْذــ ِخىا وشــّجِتو وَرخاَوِتــو وُبْخِم
باُع: َواِحـُج ِشبـاِع اإِلندـانوَسخ وفـي السعجـع الػسـيط: " الصَّْبـع(  .(ٕ)(ائو. والصِّ

ـــُعػر  ـــشَّفذ( َمْجُسػَعـــة مَطـــاىخ الذُّ ـــع ال ـــي عم ـــيَغة و  ِف ـــال َأو الرِّ ـــق والسث اْلخم
  .(ٖ)والدمػك السكتدبة والسػروثة الَِّتي تسيد َفخدا َعغ آخخ"

 وأما كمسة )الخاصة(: 

ــا اَل  أّن ففــي تــاج العــخوس:  ـــْيِء ِمسَّ الخرــػص ىــػ: التَّفــُخُد بــَبْعِس الذَّ
ـــــَمو ُدوَن -أؼ العامـــــة-ُتَذـــــاِرُكُو ِفيـــــِو الُجْسَمـــــُة  : ِإذا َفزَّ ، تقـــــػل: َخّرـــــُو بـــــالُػدِّ

ــْيء  فــ. (ٗ)َغْيِخه( ة( خبلف اْلَعامَّة َوالَِّحؼ تخرو لَشفدظ. وخاصـة الذَّ " اْلَخاصَّ
  .(٘)َخػاص" َما يْخَتز ِبِو دون َغيخه، جسعيا:

والســـخاد بيـــا: الرـــفات التـــي تفـــّخد بيـــا شـــخز اســـتثشائيِّا عـــغ غيـــخه مـــغ 
 العاّمة.

                                                 

كتاب العيغ: أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخو بغ تسيع الفخاىيجؼ البرخؼ (  (ٔ
، ٕىـــــ(، تحقيــــق: د. ميــــجؼ السخدومــــي، د. إبــــخاليع الدــــامخائي، جٓٚٔ الستــــػفى: 

 مرخ  بجون رقع وتاريخ الصبعة(.  -، ط. دار ومكتبة اليبللٖٕص
 مخجــــع  ٕٖٕ، صٛلصــــاء السيسمــــة، جلدــــان العـــخب البــــغ مشطــــػر: فرــــل ا: انضــــح( (ٕ

، فرـل الصـاء مـع العـيغ،  مخجـع ٖٚٗ، صٕٔسابق(، وتـاج العـخوس لمدبيـجّؼ: ج
 سابق(. 

  مخجع سابق(.  ٓ٘٘، صٕالسعجع الػسيط: مادة شبع، ج( (ٖ
 .  مخجع سابق( "بترخف". ٔ٘٘، صٚٔتاج العخوس: ج( (ٗ
  مخجع سابق(.  ٖٕٛ، صٔالسعجع الػسيط: باب الخاء، ج( (٘
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السقرػد بالصباع الخاصة التي يتحّجث عشيا إّن ضػء ما سبق، ف وعمى
مـع غيــخه، البحـث، ىـي مجســل الدـسات والرــفات التـي يتعامــل بيـا الذــخز 

ا اإلندـــان بـــالفصخة عيـــة التـــي يجـــب أن يكـــػن عمييـــيبحالـــة تغـــايخ الحالـــة الصب
 الدػّية. 

   :(الّرعب))ىــ(: مرشم   

ــــي ُتدــــتخجم فــــي مزــــاميغ البحــــث أيًزــــا، كمســــة اومــــغ  لسرــــصمحات الت
تــأتي كمســة الّرــعب بسعشــى  الرــعب(؛ كستخادفــة لمصبــاع الذــجيجة والحــاّدة، و 
ــاُد َواْلَعــْيُغ َواْلَبــاُء   ... فــــــ العدــيخ والذــجيج، وىــي ضــج الدــيل السيدــػر، الرَّ

ـُيغَلةِ َأْصٌل َصِحيٌح ُمصَِّخٌد،  ـْعُب،  :. ِمـْغ َذِلـظَ َنَثل  َعَمـى ِخـاَلِف الد  اأْلَْمـُخ الرَّ
ِخبَلُف الحَُّلػِل، ُيَقـاُل: َصـُعَب َيْرـُعُب ُصـُعػَبًة، َوُيَقـاُل َأْصـَعْبُت اأْلَْمـَخ: َأْلَفْيتُـُو 

ِغ اْبـِغ َعبَّـاٍس . فعَ (ٕ). والرعب:  خبلف الديل َوااِلْسع الرعػبة((ٔ)َصْعًبا((
ــاَل: -عشيســا هللارضــي - ــُع َعــْغ »، َق ــُع اْلَحــِجيَث، َواْلَحــِجيُث ُيْحَف ــا َنْحَف ــا ُكشَّ ِإنََّس

ــــــلَّ  هللاَصــــــمَّى  هللاَرُســــــػِل  ــــــُتْع ُك ــــــا ِإْذ َرِكْب ــــــِو َوَســــــمََّع، َفَأمَّ ــــــْعٍب َعَمْي ــــــػٍل،  َص َوَذُل
ْعُب اْلَعِدـحُ . يقػل الشػوؼ:  (ٖ)«َفَيْيَياتَ   . (ٗ)(اْلَسْحُغغُب َعْشوُ  َفالرَّ

ـخ عمــــى ُدــــوعمــــى ىــــحا فالسقرــــػد بمفطــــة  الرــــعبة( أؼ الذــــجيجة التــــي يعْ 
ية الديمة التعامل والتػاصل معيا، وىحا المفع قج اشتيخ فـي صاحب الذخر

                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٕٙٛ، صٖمعجع مقاييذ المغة:  ج(  (ٔ
ىــ(، تحقيـق: ٕٖٔجسيخة المغة: أبػ بكـخ دمحم بـغ الحدـغ بـغ دريـج األزدؼ  الُستَـَػفَّى: (  (ٕ

 بيخوت. -م، دار العمع لمسبلييغٜٚٛٔ/ ٔ، طٖٚٗ، صٔرمدؼ مشيخ بعمبكي، ج
َعَفاِء َواْلَكحَّاِبيَغ َوَمْغ ُيْخَغُب َعْغ صحيح مدمع: مقجمة اإلمام مدمع، َباٌب ِفي الزُّ (  (ٖ

 . ٖٔ، صٔ، جَحِجيِثِيعْ 
  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٓٛ، صٔشخح الشػوؼ عمى مدمع: ج(  (ٗ
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عاَمـل مـَع تىحا الدمـان، تعبيـًخا عـغ الرـعػبة والذـّجة والتعـب الـحؼ يجـجه َمـغ ي
  مثل تمظ الذخريات.

 : ّكًبا(حَ )مُ  ذات الشباع الخاصةلذخريات مفيغم ا( و)

لع يكغ مغ الّديل لجػ عمساء االجتساع االتفاق عمى تعخيف واحٍج 
فسشيع مغ عّخفيا بحدب أثخىا في واقع  ؛ذات الصباع الخاصلمذخرية 

شخرية يرعب عمى اإلندان التعامل الرحيح باعتبارىا حياة غيخىا، 
شيع مغ عّخفيا باعتبار تقديساتيا وم الفّعال معيا.و  اإليجابي والتػاصل

وصفاتيا الفخعية، كالعربية، العجوانية، الشخجدية... إلى غيخ ذلظ. وسيأتي 
 بيان ذلظ تفريبًل أثشاء البحث.. 

 ( التعحيف اإلجسالي لعشغان البحت: ز) 

في التعامل مع وىجيو الذخيف  شخيقة الشبّي استكذاف مبلمح 
، بسا الخاصةذات الصباع والذخريات  اإلندانية برفة عامة،الذخريات 

 يحقق لمجعػة اإلسبلمية استقخاًرا ونساًء في واقعيا السعاصخ. 
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 وعغامل تكغيشيا اإلندانية اختالف الذخرياتأسباب ثانًيا: 

تختمف أفكار الشاس وميػليع، كسا تختمف عقػليع وأفكارىع، وما ذاك إال 
 َّ  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱأثـــًخا لقـــػل هللا تعـــالى: 

بذخرـيات أثَّـخت فـي  لقج امتؤلت صفحات التاريخ اإلندـانيّ . و [ٛٔٔ]ىغد: 
 ىا، إما إيجاًبا أو سمًبا. غيخِ  حياةِ 

خف بدـساتو الحدـشة، ومـشيع مـغ ـومغ بيغ ىحه الذخريات مغ حـاز الذـ
ِحَكًسـا فـي اخـتبلف  وال شـّظ أّن هللولـة. حرَج السيانـة بدـمػكياتو السييشـة السخذُ 

  .ومعتقجاتيع وشبائعيع الحاتية اسأفكار الش
أسباب صعػبة بعس الذخرـيات  وفي ىحه الشقصة مغ التسييج يتع بيان

حــغل لحــثنت فــي ىــجه الشقشــة وســيكغن محــغر ا. ودالئــل اعتبلليــااإلندــانية 
اإلندـــانية،  عغامـــل الســـاثحة فـــي تكـــغيع الذخرـــيةالأمـــحيع اثشـــيع، وىســـا: 

 ّغليــــا إلــــى الشبــــاع الحــــاّدةوتحاعــــتالل الذخرــــية  دالئــــل: ىــــغ الثــــانيو 
 .واالستثشائية

 اإلندانية امل السؤثخة في تكػيغ الذخريةالعػ األمخ األول: 
تختمـــف اتجاىـــات العمســـاء فـــي تحجيـــج أســـباب اخـــتبلف الذخرـــية 
اإلندانية ومحجدات تكػيشيـا، بـيغ عػامـل بيػلػجيـة وراثيـة أو عزـػية، 

 .ذاتية أو شخرية
ــــاثح الويسكــــغ إجســــال أىــــع  ة فــــي تكــــغيع الذخرــــية عغامــــل الس

 -بحيث تريخ شخرية فّعالة أو مشصػية، ليشـة أو شـجيجة- ،ةاإلندانيّ 
 : عمى الّشحغ التالي

ــا الخــتالف  شبيعــة الِخْمَقــة: .ٔ تختمــط سبــائع الذخرــيات اإلندــانية وفًق
عــغ أبــي مػســى األشــعخّؼ سبيعــة الِخْمقــة أوال  فقــث ثبــة فــي الحــثنت 
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 هللا، أنــــو قــــال: قــــال رســــػُل  :  ــــع  بزــــٍة  هللاّن إ ــــق آدَم ِم َخَم
ــْثِر األرا: جــاد  ــى َق ــغ آَدَم عم ــِع األرِا، فجــاَد بش  بزــيا مــع جسي
ــيُل، والَحــْخُن،  ــط، والدَّ ــيُز، واألســغُد، وبــيع ذل ــشيظ األحســُح، واألب م

ــُب، وبــيع ذلــط  . فــإنَّ األرض مشيــا مــا ىــػ عدــيخٌ (ٔ)((والخبيــُت، والشَّيِّ
  سيل لّيغ.. خذغ، ومشيا ما ىػ يديخٌ 

الفــخوق الفخديــة فــي شبيعــة التخبــة األرضــّية، يــجلل عمــى  فػجــػدُ 
 كســــا أّن فــــي القــــخآن الكــــخيع دلــــيبل ،وجــــػد الفــــخوق الفخديــــة بــــيغ البذــــخ

ـــيغ السخمػقـــات، كســـا فـــي عـــالع  اواضـــحً  ـــى وجـــػد الفـــخوق الفخدّيـــة ب عم
ــات  ِمــعْ الشبــات، ففــي قػلــو تعــالى:   َوِفــي اأَلْرِا ِقَشــع  ُمَتَجــاِوَرات  َوَجشَّ

ـُل  َأْعَشاٍب َوَزْرع  َوَنِخيل  ِصْشَغان  َوَغْيُح ِصـْشَغاٍن ُيْدـَقى ِبَسـاٍد َواِحـٍث َوُنَفزِّ
 َبْعَزــَيا َعَمـــى َبْعــٍز ِفـــي اأُلُكـــِل ِإنَّ ِفــي َذِلـــَط آلَيــاٍت ِلَقـــْغٍم َيْعِقُمـــغنَ 

[. أكبخ دليٍل عمى تفزيل جدء عمـى جـدء، أو نـػع عمـى نـػع ٗ]الخعج: 
، كســا تػجــج تمــظ الفــخوق بــيغ الشــاس فــي الرــفات فــي األرض الػاحــجة

والدــــسات. وكــــحلظ ىــــي أخــــبلق الشــــاس وشــــخق تعــــامميع مــــع بعزــــيع 
 البعس.
-جسيـــع الشـــاس  الخـــالق، وأنّ  هللاعمـــى عطـــيع قـــجرة  ا كمـــو يـــجلّ وىـــحَ 

بـــاختبلفيع فــــي أخبلقيـــع وتبــــايشيع فـــي أفكــــارىع ومعتقـــجاتيع، واخــــتبلف 
 هللاػن جسيًعـــا عـــغ قبزـــة ال يخخجـــ -شبــائعيع مـــغ الدـــيل إلـــى الحــدن 

                                                 

سشغ أبي داود: أبػ داود سـميسان بـغ األشـعث بـغ إسـحاق (  أخخجو أبػ داود في سششو ](ٔ
ِجْدــتاني  الُسَتــَػفَّ  ىـــ(، أول كتــاب ٕ٘ٚى: بــغ بذــيخ بــغ شــجاد بــغ عســخو األزدؼ الدِّ

(، تحقيق: شَعيب األرنؤوط، مَحسَّج كاِمل ٖٜٙٗالدشة، باب في القجر، حجيث رقع  
بيـــخوت[. وقـــال عشـــو  -م، دار الخســـالة العالسيـــةٜٕٓٓىــــ= ٖٓٗٔ/ ٔقـــخه بممـــي، ط

 (. حثنت صحي شعيب األرنؤوط:  
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مدــّخخ بــأمخه، وعمــى الجسيــع االعتــخاف بقجرتــو  وعطــيع ســمصانو؛ فالكــلّ 
خ تبًعـــا لصبيعـــة التشذـــئة ـكســـا تختمـــف شبـــائع البذـــألوامـــخه.  واالنرـــياعِ 

 غ ألبشائيسا.. يْ ػَ والتخبية واإلعجاد مغ األبَ 
فصـخة عمييا الشاس ىـي ال هللاالفصخة التي خمق  نّ أمغ اإلقخار ب وال بجّ 

فـــي شبيعـــة  االعـــتبللالدـــػية التـــي ال اعػجـــاج فييـــا، وال يسكـــغ ندـــبة 
 ىــي أحدــغُ  هللاألّن صــبغة بعــس الذخرــيات اإلندــانية إلــى الفصــخة؛ 

ـــَبق، قـــال تعـــالى  مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن ُّٱٱ:الرِّ

الرــحيح كســا عشــج  ثبــت فــي الحــجيثوقــج  [.ٖٛٔ]البقــخة:  َّ  ني
ي ىخيخة، قال: قـال رسـػل البخارؼ ومدمع في الرحيحيغ مغ حجيث أب

َداِنـــِو، » :هللا  أو َمــا ِمـــْع َمْغُلـــغٍد ِإال ُنغَلـــُث َعَمـــى الِفْشـــَحِة، َفـــَأَبَغاُه ُنَيغِّ
َداِنوِ ـُنَشرِّ  ـػَن  ،َحاِنِو، َأْو ُيَسجِّ َكَسـا ُتْشـِتُج الَبِييَسـُة َبِييَسـًة َجْسَعـاَء، َىـْل ُتِحدُّ

ــْغ َجــْجَعاَء... ــعَّ   (ٔ)«ِفيَيــا ِم ــَخَة  يقــػلُث ــػ ُىَخْي  خت ُّٱ : هللاقــػل  َأُب
 خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت
[. ٖٓ]الــــــــــــــخوم:    َّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض
خات مــغ الســؤثّ  خة ىــي جــدءٌ شــي أن عػامــل البيئــة السحيصــة بــالفصوىــحا يع

، وتحػيميـا مـغ (ٕ)ى تذـكيل وتكـػيغ الذخرـية اإلندـانيةالتي تعسل عمـ
  .السيدوزة الرػرة الشكية لمفصخة إلى الرػرة

                                                 

، ِثنَل ِلَخْمِق هللااَل َتبْ أخخجو البخارؼ في صحيحو: كتاب تفديخ القخآن، َباُب  ( (ٔ
(. وعشج مدمع: كتاب القجر، َباُب َمْعَشى ُكلِّ َمْػُلػٍد ُيػَلُج َعَمى ٘ٚٚٗحجيث رقع  

اِر َوَأْشَفاِل اْلُسْدِمِسيَغ، حجيث رقع    (.ٕٛ٘ٙاْلِفْصَخِة َوُحْكِع َمْػِت َأْشَفاِل اْلُكفَّ
م، ٕٜ٘ٔىـ= ٖٔٚٔ/ ٗ، طٜٛأسذ الرحة الشفدية: د. عبجالعديد القػصي، ص( (ٕ

 مكتبة الشيزة السرخية.
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؛  غيـخ سـمػكيِّا بـالفصخة خٌ ِـ يّ اإلندان خَ أّن مغ التأكيج ىشا عمى  وال بجّ 
قــــج يقــــع تحــــت تــــأثيخ بعــــس العػامــــل التخبػيــــة واالجتساعيــــة غيــــخ  أّنــــو

السبلئسـة، مسـا يصسـذ فيـو اسـتعجاده الفصـخؼ لمخيـخ، ويغـخس فيـو بــحور 
ورفـــس  (ٔ)ّخ والعــجوان، ويجفعـــو إلــى فعـــل الذــخ وارتكـــاب الجخيســة(ـالذــ

 الحق والخيخ. 
؛ فــبل شـّظ أن الصبـع بـالتصّبع، ال ســيسا البيئيـةالعػامـل الػراثيـة والتشذـئة  .ٕ

ئ إندـان بـيغ أسـخة بـات فـي تكػيشيـا الذـجة أو الخخـاوة.. فالػراثـة  إذا ُنذِّ
فــي إكدــاب اإلندــان بعــس الرــفات التــي تــؤثخ فــي  ا دورٌ ســلي والبيئــة

اإليجابيــة أو الدــمبية، الكــخم أو  التكــػيغ الــحاتي، مــغ العجمــة أو الــبطء،
 البخل، الججية أو االستيتار،.... 

ـــخات واألفكـــار ف ـــخ مـــغ الخب فـــي داخـــل األســـخة يكتدـــب االبـــغ الكثي
ويمحـق بـحلظ والدمػكيات التـي تـؤثخ فـي الشسـّػ الشفدــي إيجاًبـا أو سـمًبا. 

، مـــغ االعتســـاد عمـــى الل أو الذـــّجةأســـمػب التخبيـــة السدـــتخَجم؛ مـــغ الـــجّ 
 .كاليةأو االتّ  الشفذ

ىـي:  عسميـة تفاعـل يـتع  لؤلفـخاد، والتـي االجتساعيـةوتبقى التشذئة 
مـغ خبلليـا تسثـل الفـخد لسعــاييخ وقـيع وثقافـة مجتسعـو؛ ليرـبح متكّيًفــا 
مـــــع بيئتـــــو االجتساعيـــــة. وقـــــػام ىـــــحه العسميـــــة: نقـــــل التـــــخاث الثقـــــافي 

لــظ واالجتســاعي لئلندــان مــغ جيــل إلــى جيــل، ويــتع اكتدــاب األفــخاد ذ
مشح والدتيع وحتى تتكامل شخرياتيع االجتساعية مع مطاىخ بيئاتيع 

                                                 

ىـ= ٕٕٗٔ/ ٔ، ط٘ٓٔمجخل إلى عمع الشفذ اإلسبلمي: د. دمحم عثسان نجاتي، ص( (ٔ
 مرخ. -م، دار الذخوق ٕٔٓٓ
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التشذــــــئة ذات أىسيـــــة وخصــــــػرة فــــــي تكــــــػني تبقــــــى  -(ٔ)االجتساعيـــــة(
 الذخرية اإلندانية. 

إّن السجتسع السحيط بالذخز قج ُيدِيع في تكػيغ اإلندـان إيجاًبـا 
ـخفات بــبعس الدــمػكيات والترــوســمًبا، بحيــث تــخاه قــج تذــّبع وُأْشــِخب 

ـــتيع  التـــي رّبســـا تكـــػن صـــعبة وشـــجيجة، كسثـــل حـــال األعـــخاب فـــي بيئ
وثقــافتيع االجتساعيــة، فتــخػ بعزــيع وقــج جــاء يقدــػ فــي حجيثــو إلــى 

عمـى  ، بل ربسا يتصػر مغ القدػة إلى مـّج األيـجؼ هللاسيجنا رسػل 
وســيأتي -، كســا وقــع فــي بعــس الخوايــات ورقبتــو  هللاُعِشــق رســػل 

إشارىـا الثقـافي اإلندانية عغ  الذخرية فرلسكغ فبل ي. -بيان ذلظ
 واالجتساعي الحؼ نذأت فيو. 

 مثـل ىيئـة وجيـو، أو وذلـظ : خ الجدجؼ والتكػيغ البجني لئلندـانالسؤثِّ  .ٖ
و وضخامتو... جسيعيا تؤّثخ في ترخفاتشا وفـي ػلِ حُ خه، أو نُ ـشػلو وقر

بحيـث تطيـخ  عبلقاتشا باآلخخيغ. وغالًبا ما يكػن وجو السخء مخآة لشفدو
عميــــــو مبلمـــــــح الخضـــــــا أو الغزــــــب، الفـــــــخح أو الُحـــــــدن، االرتبـــــــاك أو 
الربلبة... وكميا تأتي مغ انفعاالت الشفذ، أو مغ تخكيب األعرـاب 
عشــج الفــخد، وىــحا مــا يجعــل لجدــجه وحــجة عزــػية متكاممــة تبشــى عمييــا 

. وىــحا يعشــي أّن التكــػيغ الجدــجؼ لــو أثــخ مػجــب وإن (ٕ)شخرــيتو...(
  في تحجيج مبلمح الذخرية. كان ضئيبلً 

                                                 

، مكتبـــة نيزـــة الذـــخق، ٜ٘مبـــادغ عمـــع االجتســـاع: د. أحســـج رأفـــت عبـــجالجػاد، ص(  (ٔ
 . جامعة القاىخة  بجون(

، ٔندــانية فــي القــخآن والدــشة": ســسيح عــاشف الــديغ، ج( عمــع الــشفذ "معخفــة الــشفذ اإل(ٕ
ــــاب المبشــــانئٜٜٔىـــــ= ٔٔٗٔ/ ٔ، طٛ٘ٗ، ٚ٘ٗص ــــخوت، دار  -م، دار الكت بي

 الكتاب السرخؼ. 
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ــ ــووبش ال يسكــغ الحكــع عمــى شخرــية ّمــا إال  اًء عمــى مــا تقــّجم فإّن
ومـــغ أىـــع تمـــظ ســـمًبا أو إيجاًبـــا،  ابجراســـة مختمـــف العػامـــل الســـؤثخة فييـــ

العػامــــل: شبيعــــة الِخْمقــــة، والســــػروث الثقــــافي، والتكــــػيغ االجتســــاعي، 
 . والػراثي، والبجني... إلى غيخ ذلظ

 االستثشائيةوتحّػليا إلى الصباع  دالئل اعتبلل الذخريةثاني: األمخ ال
تختمــف دالئــل اعــتبلل الذخرــية بــيغ العســػم والخرــػص؛ بحيــث تــخػ 

 مشيا ما لو صمة بالذأن العام، ومشيا ما يتعمق بحات الذخز.. 
  ما يأتي: ،(ٔ)ومع بيع عالمات اعتالل الذخرية

، بـــــاختبلف إحـــــجاث مذـــــكبلت متكـــــخرة مـــــع الغيـــــخ فـــــي السجتســـــع (ٔ 
األشكال واأللـػان والثقافـات، فحيشيـا سـيكػن الذـخز نفدـو معتـّل 

 الذخرّية. 
ضـــعف القــــجرة عمـــى مػاجيــــة التحــــجيات والزـــغػط الشفدــــية التــــي  (ٕ 

تػاجو اإلندان في البيت أو السجرسة أو السجتسع. وربسا تسيل ىحه 
الذخرــــــية إلــــــى حــــــب الُعدلــــــة باســــــتسخار، ويــــــأنذ بــــــاالعتدال ال 

 خيغ. بسخالصة اآلخ
عــجم اســتقخار الســداج اإلندــاني؛ فشجــجه يتقّمــب فجــأة مــغ حالــة إلــى  (ٖ 

 حالة أخخػ، وتختمف ترخفاتو بصخيقة تجعػ لمعجب. 
غيخ الئقـة، تتشـاَفى مـع الـجيغ والعقـل واإلندـانّية، حجوث ترـخفات  (ٗ 

  وتشبئ عغ خمل في الدمػك.

                                                 

( تع استشباط ىحه العبلمات مغ كتاب: ما تحت األقشعـة، أ.د/ دمحم بـغ عبـجهللا الرـغّيخ، (ٔ
 الدعػدية.  بترخف(.  -ىـ، فيخسة مكتبة السمظ فيج الػششيةٖٓٗٔ/ ٘، طٖٚص
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ا ج لشفدــو حيمــة يبــخر بيــػِجــاعتســاد شخيقــة االحتيــال الشفدــي، بــأن يُ  (٘ 
إخفاقـو، أو يفـخط فـي المجـػء إلـى إسـقاط األخصـاء عمـى غيـخه، مـع 

 قشاعتو بأنو صػاب، وغيخه ىػ مغ أخصأ. 
التـــــي تعـــــّج بدـــــببيا الذخرـــــية الدـــــػية الطـــــاىخة ومـــــغ العبلمـــــات 

شخرــــــية صــــــعبة معتّمــــــة،  االرتيـــــــاب والذــــــّظ السدــــــتسخ، العجوانيـــــــة، 
 تدــّمط، الشخجدــيةالخــجاع الساالعتساديــة واالتكاليــة، التجشــب واالنصــػاء، 

  ..(الخ،....والتعاُضع عمى الغيخ
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 أشهر الشخصٍاث راث الطباع الخاص ت

 أنىاعها، أهم صفاتها، 

 ومنهجٍت التعامل معها

 المبحث األول
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 :األولالسبحت 
  ذات الشباع الخاّصةالذخريات أشيح 

 أنغاعيا، أىظ صفاتيا، ومشيجية التعامل معيا
أمخ حتسّي؛ بصبيعة  ذات الصباع الخاصةالتػاصل مع الذخريات إّن 

ائخة األســخة، والسجرســة الُخمصـة بــيغ الشــاس فــي دوائــخ التػاصـل االجتســاعي، كــج
ـــة مـــع جســـاىيخ  ـــخة العســـل والػضيفـــة، فزـــبل عـــغ عســـل الجاعي والجامعـــة، ودائ

التعـّخف عمـى أنـػاع الذخرـيات الرـعبة ومـا  السجتسع... ولـحا مـغ الزـخورؼّ 
باإلضــافة إلــى أنــو قبــل بيــان الصــخق السشاســبة لمتعامــل معيــا.  لبيــاندــع بــو؛ تتَّ 

 بعس الحقائق التالية:  أنػاع تمظ الذخريات ال بج مغ تػضيح
جدٌء ىي  -ولػ كانت صعبة-: أّن الذخرية ذات الصباع الخاصة، أوال

مغ السجتسع اإلنداني، ليدـت قادمـة مـغ مجتسـع أو عـاَلع آخـخ، وال 
 و االنعدال عشيا في واقع الحياة. يسكغ عدليا أ

؛ ية أو ِحّجيـة شباعيـا ليدـت مخًضـاصـعػبة الذخرـية اإلندـانوأّن : ثانًيا
ىــي حالــة تعتــخؼ الذــخز لطــخوف ّمــا، يحتــاج معيــا إلــى َمــغ  بــل

 . الخاصةيفيسو ويدتػعبو، ويبحث لو عغ حل لحالتو 
  :وأّن لػجػد تمظ الذخريات ِحَكًسا مغ أىسيا: ثالًثا
ُحْدـغ السعاممــة مــع سعمــػم أّن تحدـيغ األمــػر وتحرـيل األجــػر؛ ف .ٔ

ع تـجّيًشا َمـغ مـغ الـجيغ، وأحدـغ الشـاس ُخُمًقـا وأكثـخى كـل الشـاس جـدءٌ 
وال يتـأذَّػ الشـاس بالتعامـل كان ُمحدًشا في معامبلتو مع اآلخـخيغ، 

 معو. 
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تخبيـة الـشفذ عمـى صــفات ال تكـػن إال بالتعامـل والتػاصـل معيــع؛  .ٕ
ـــع شـــخق ججيـــجة فـــي  كالرـــبخ وكطـــع الإـــيع، وإدارة الغزـــب، وتعّم

 التعامل اإلنداني. 
ــَبْعٍز َوجَ فتشــة؛ قــال تعــالى: البــتبلء و واال االختبــار .ٖ ــا َبْعَزــُكْظ ِل َعْمَش

 اإلمـام يقـغل . [ٕٓ]الفحقان:  ِفْتَشًة َأَتْرِبُحوَن َوَكاَن َرب َط َبِريًحا
 يوجـــــخت عـــــادتفـــــي الكّذـــــاف:   ... يقـــــػل تعـــــالى:  حي ـالخمخذـــــ

ـــــبعس..  يومػجـــــب حكستـــــ ـــــتبلء بعزـــــكع أييـــــا الشـــــاس ب عمـــــى اب
السخســـــــميغ بالسخســـــــل إلـــــــييع،  -ســـــــبحانو-والسعشـــــــى: أنـــــــو ابتمـــــــى 

يع ليــع العــجاوة، وأقــاويميع الخارجــة عــغ حــّج اإلنرــاف، تِ بَ اَصــشَ سُ بِ وَ 
إلمــام ويقــغل ا. (ٔ)وأنـػاع أذاىــع، وشمــب مــشيع الرــبخ الجسيــل...((

فـي جامعــو:   ... قػلــو تعـالى:  وجعمشــا بعزــكع لــبعس  لقحسبــيا
فتشة أتربخون( أؼ إن الجنيا دار ببلء وامتحان، فـأراد سـبحانو أن 

تشـــة لـــبعس عمـــى العســـػم فـــي جسيـــع الشـــاس يجعـــل بعـــس العبيـــج ف
ــــخ،  ــــة لمفقي ــــي فتش ــــة لمســــخيس، والغش مــــؤمغ وكــــافخ، فالرــــحيح فتش
والفقيـــخ الرـــابخ فتشــــة لمغشـــي. ومعشــــى ىـــحا أن كــــل واحـــج مختبــــخ 

بالفقيخ، عميو أن يػاسيو وال يدخخ مشـو.  مستحغٌ  براحبو، فالغشيُّ 
ـــالغشي، عميـــو أال يحدـــجه. وال يأخـــح مشـــو إال  مـــا والفقيـــخ مســـتحغ ب

                                                 

الدمخذــخؼ= الكذــاف عــغ حقــائق غــػامس التشديــل: أبــػ القاســع محســػد بــغ خ تفدــي  ((ٔ
/ ٖ، طٕٕٚ، صٖىــــ(، جٖٛ٘عســـخو بـــغ أحســـج، الدمخذـــخؼ جـــار هللا  الُسَتـــَػفَّى: 

 بيخوت.  -ىـ، دار الكتاب العخبيٚٓٗٔ
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وعمى الجاعية  .(ٔ)أعصاه، وأن يربخ كل واحج مشيا عمى الحق..(
 .(ٕ)أن يأخح بيج ىؤالء إلى الدمػك القػيع

وربسـا صعػبة الذخرية اإلندـانية بُحْدـغ نيـة أو بتعّسـج، : قج تكػن رابًعا
تختمــــف صــــعػبتيا حدــــب الػقــــت أو السكــــان أو الطــــخف الــــحؼ يــــتع 

 بُحْدــع نيــة شبــاع الخاصــةذات الالذخرــية و التعامــل معيــا فيــو. 
أّمـا شـاء عمييـا. يسكغ التعامـل معيـا بدـيػلة؛ عـغ شخيـق مـجحيا والثَّ 

                                                 

بــغ أحســج بــغ أبــي بكــخ بــغ (  الجـامع ألحكــام القــخآن= تفدــيخ القخشبــي: أبــػ عبـجهللا دمحم (ٔ
ىــ(، تحقيـق: أحسـج ٔٚٙفخح األنرارؼ الخدرجـي شـسذ الـجيغ القخشبـي  الُستَـَػفَّى: 

م، دار الكتــب ٜٗٙٔىـــ= ٖٗٛٔ/ ٕ، طٛٔ، صٖٔالبخدونــي وإبــخاليع أشفــير، ج
 القاىخة. -السرخية

يحتــار بــيغ مػاقــف  -بــاختبلف أنػاعيــا-(   فالجاعيــة أمــام ىــحه الذخرــيات اإلندــانية (ٕ
( إّمــــا أن يخدـــــخ الذــــخز الرــــعب بتبــــادل صــــعػبتو بيجــــػم، وبالتــــالي ٔبلثــــة:  ث

( أو ٕيشعكذ ىحا الترـخف بالدمب عمى الشػاحي الرحية واالجتساعية والعسمّيـة.  
يكدب ىحا الذخز، بالسحاولة والتعاشف معو، مع استخجام وسائل كدب القمـػب. 

فأّمـا ة، ال تعـامبل وال امتشاًعـا.. ( أو يعسل عمى التػّقف عشو، ال مكدًبا وال خدـار ٖ 
: فميدــــت ميســــة الجاعيــــة ِخدــــارة الشــــاس، ميســــا اشــــتّجت صــــعػبة مـــــػاقفيع األولــــى

وأّمـــا وســـمػكياتيع؛ ســـّيسا مـــع إســـبلميع وانتدـــابيع الذـــخيف إلـــى ىـــحا الـــجيغ العطـــيع. 
ــة : فيــي السصمــب الحكيقــي لتعامــل صــاحب الخســالة مــع الجســاىيخ السدــتيجفة الثاني

يـأِت ليحـّجَث نفدـو، أو يعـالج األصـحاء فـي السجتسـع ويتـخك السخضـى.  بجعػتو؛ فمع
: فــالتػّقف أو االبتعــاد عــغ الذــخز ال مكدــبا وال خدــارة، وىــحا خمــٌل وأّمــا الثالثــة

ُيزيع الػقت ويبعثخ الجيػد، ويؤّخخ تكثيخ سػاد السدـمسيغ. فيـؤالء الـجعاة الـحيغ ال 
رــػر حــاليع كحــال شبيــب فــتح يتعــاممػن إال مــع أصــحاب الذخرــيات الدــػية: أت

عيادة شبية، وكتـب عمـى بابيـا:  مسشـػع دخـػل السخَضـى(، كأنـو لـغ يتعامـل إال مـع 
األصــحاء، فســغ يتعامــل إًذا مــع أصــحاب الذخرــيات ذات الصبــاع الخاصــة ويأخــح 

 بأيجييع إلى الخيخ؟!
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ـ لكشيـا -، ىـي شخرـية معّقـجة ثة الِحّثّيـةالذخرية الرـببة الستعسِّ
 . مل، وليا شخق خاّصة في التعا-ليدت مخيزة

: ال بــج مــغ تحجيــج نــػع الذخرــية قبــل التعامــل معيــا، مــع تحجيــج خامًدــا
 إندــانيةٍ  ســمػب السشاســب لمذخرــية ذاتيــا؛ فمكــل شخرــيةٍ شخيقــة األ

 فتاح، يسكغ مغ خبللو تصػيعيا لمرػاب. مِّ 
: يرــعب عمــى الباحــث وغيــخه أن يحرـــخ كــل أنــػاع الذخرــيات سادًســا

في الحياة؛ فمكـل مػقـف شخرـية، وربسـا لكـل  ذات الصباع الخاصة
 لباحــث بــحكخ أىــع وأشــيخازمــغ شخرــياتو الرــعبة.. لكــغ ســيكتفي 

ــل الجاعيــة فــي مدــاراتو الجعػيــة، فزــبل عــغ  الذخرــيات التــي ُتقاِب
 ذلط مع خالل العشاصح األساسية التالية: و اإلندان العادؼ.. 

 . ذات الشابع الخاّص التعحيف بالذخرية  .ٔ
 بيان أبحز صفاتيا عمسيا وواقبياا.  .ٕ
 . مشيجية مخترحة في التعامل معيا .ٖ

 ومغ أشيخ تمظ الذخريات ما يأتي:
 .لذخرية الشحجدية( أ)
 .( الذخرية االنشغائيةٕ)
 ( الذخرية الُسحتاَبة الذكاكة.ٖ)
 ( الذخرية العثوانية الغميضة.ٗ)
 ( الذخرية االعتسادية االتكالية.٘)
 .( الذخرية اليائدة الستذاِئسةٙ)
 .( الذخرية الدمبّيةٚ)
 ( الذخرية السحّبة لمذيحة السعتّخة بجاتيا.ٛ)
 .اتية(( الذخرية )الديكغبٜ)
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 ( الذخرية العشيثة )السترّمبة في مغقفيا ورأنيا(.ٓٔ)
 بيان لتمط األنغاع تفريال...  الرفحات التاليةوفي 

  nacissism الذخرية األولى: الذخرية الشحجدية
يتفـــاوت الشــــاس فـــي ترــــّػرىع لـــحواتيع وقــــجراتيع ومـــا لــــجييع مـــغ شاقــــات 

كســا ســسيت حدــب -خجدــية والذخرــية الستعاضســُة بــحاتيا، أو الشوإمكانــات.. 
الدـــــيصخة  ىـــــي شخرـــــية محبـــــة لـــــحاتيا وتحـــــبّ . -(ٔ)أســـــصػرة خياليـــــة قجيســـــة

والترــــجر عمــــى اآلخــــخيغ، بسعشــــى أن يكــــػن أوال، والجسيــــع يــــأتي مــــغ بعــــِجه. 
ة تتأّثخ إذا اُمِتَجح غيخىا أماميا، وربسا تذّػش عمى مـغ اشـتيخ؛ رةبـًة شخريّ 

 في جحب األنطار. 
أو بغيــخ صــبلح.  و أؼ مذــيػر آخــخ، برــبلحٍ يــا تعســل عمــى تذــػيبــل إنّ 

ولعلَّ مغ أشيخ الذخرـيات الّشخجدـية تعاضًسـا فـي التـاريخ البذــخؼ، شخرـية 
فخعػن مرـخ؛ الحؼ تعاضست نفدو لجرجة أّنو أراد مزاىاة الخّب سبحانو فـي 

َأَنـا ربػبيتو وكبخيائو، حتى دفعتو نخجديتو وتعاضسو عمى الشـاس، فقـال ليـع: 
ًجا ِدـفْ مُ  مػسـى  هللافخعـػُن نبـّي   خَ واعتبَ . [ٕٗ]الشازعات:   أْلَْعَمىَرب ُكُظ ا

                                                 

يت بحلظ ندبة إلى شخز كان يدّسى بشـخجذ؛ حيـث تـخوؼ األسـصػرة اإلغخيك(ٔ يـة (  ُسسِّ
القجيســة، كــان ىــحا الذــخز يتسيــد بسطيــخ جسيــل، وقــج شــاىج أثشــاء تجػالــو فــي أحــج 
األيــــام وفًقــــا لؤلســــصػرة فــــي الخيــــف صــــػرتو السشعكدــــة فــــي بحيــــخة ىادئــــة فــــي أحــــج 
ــع  ــة فــي صــػرتو، وممــئ باليــأس ألنــو ل الغابــات، ووقــع بجشــػن فــي حــب نفدــو متسثم

جم القميمـة التـي سـالت عمـى يدتصع الػصػل إلى السحبػب فقتل نفدو، ومـغ نقـاط الـ
ـــا ىـــحا بدىـــخة  ـــى يػمش األرض بجـــػار الســـاء، نســـت زىـــخة ُعِخفـــت مـــغ ىـــحا الػقـــت حت
الشـــخجذ. والشَّخجدـــية لقـــب ُيصمـــق عمـــى مـــغ تعـــاَضع بذـــأنو بـــيغ الشـــاس، ورأػ نفدـــو 

: الذخرــية انضــحأفزـل مــشيع، وأنيـع أحقــخ مـغ أن يتعامــل معيـع أو يأخــح بـخأييع. ]
، ٖء التحميــل الشفدــي: د. عبــجالخقيب أحســج البحيــخؼ، صالشخجدـية: دراســة فــي ضــػ 

 مرخ[ وىحه أسصػرة عمى كل حال.  -م، دار السعارفٜٚٛٔ/ ٔط
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، في األرض؛ ألّن نجَسو بـجأ فـي الرـعػد، وجـحب أنطـار الشـاس والدـحخة عشـو
َذُروِنـي : فخعـػُن لقػمـو حيشيـا، فقـال وبات الشاس يتحّجثػن في شأنو وشـيختو

َل ِدنـَشُكْظ َأْو َأْن ُيْضِيـَح ِفـي اأْلَْرِا َأْقُتْل ُمغَسى َوْلَيْثُع َربَُّو ِإنِّـي َأَخـا ُف َأْن ُنَبـثِّ
صــّيخُه  قــج مػســى  هللا نبــيّ  وىشــا يــخػ القــارغ أنّ  .[ٕٙ]غــافح:  اْلَفَدــادَ 

حامل رايـة اإلصـبلح العـام فخعػن ىػ اعتبار فدًجا، و فخعػن في نطخ الشاس مُ 
ع ة لتعــــاضُ يــــفـــي السجتســــع. ومــــا كانـــت تمــــظ الجعايــــة الدـــػداء إال نتيجــــة شبيع

تمـظ ىـي شبيعـة و . فخعػن في نفدو، وتكبخه عغ قبػل مشافذ لـو فـي السجتسـع
  !الشخجديّ الذخز 

كان مغ شبيعة كثيـخ مـغ العـخب قـجيًسا والذـعخاء التفـاخخ بسثـل ىـحا؛ قج و 
 فيحا ىػ الستشبي كان يقػل: 

 .(ٔ)والقمظُ  والقحساُس  والزحبُ  تعحفشي *** والححبُ  الخيُل والميُل والبيثادُ 
ي بالكثيخ مغ العطسـة والشخجدـية التـي ػحِ تُ ل كمسات البيت يخاىا مغ تأمَّ و 

كـــان عمييـــا حـــال القائـــل، وحـــال كثيـــخ مـــغ العـــخب. ومـــغ الصخيـــف مـــا حكـــاه 
صـــاحب وفيـــات األعيـــان، مـــغ أّن الستشبـــّي كـــّخ راجًعـــا إلـــى مـــغ خخجـــػا عميـــو 

أّن ىـحا البيـت  لظ اشـتيخ عشـج الذـعخاءحلقتمو، وقال ليـع ىـحا البيـت، فقتمـػه، ولـ
 . (ٕ)كان سبًبا في قتل صاحبو

                                                 

  .م، دار بيخوت لمصباعة والشذخٖٜٛٔىـ= ٖٓٗٔ، ط. ٕٖٖديػان الستشبي: ص(  (ٔ
(   وفيـــات األعيـــان وأنبـــاء أبشـــاء الدمـــان: أبـــػ العبـــاس شـــسذ الـــجيغ أحســـج بـــغ دمحم بـــغ (ٕ

ىــــ(، تحقيـــق: ٔٛٙليع بـــغ أبـــي بكـــخ بـــغ خمكـــان البخمكـــي اإلربمـــي  الُستَـــَػفَّى: إبـــخا 
بيــخوت  بــجون(. وراجــع: الــػافي  -، ط. دار صــادرٖٕٔ، صٔإحدــان عبــاس، ج

ــَػفَّى:  ىـــ(، ٗٙٚبالػفيــات: صــبلح الــجيغ خميــل بــغ أيبــظ بــغ عبــجهللا الرــفجؼ  الُسَت
 -دار إحيـاء التـخاث، ط. ٜٕٓ، صٙتحقيق: أحسج األرنـاؤوط وتخكـي مرـصفى، ج

 م  بجون رقع الصبعة(.ٕٓٓٓىـ= ٕٓٗٔبيخوت: 
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 الستعاِضسة  الشخجدّية(:  أبخز صفات الذخرية
 بِعَطع شأنو وأىسية أمخه. خُ عُ ذْ يَ " .ٔ
 . وتعطيع ذاتو السبالغة في تمسيع نفدو .ٕ
مــغ يســجحيا، وقــج تــخفس الشقــج  تســجح نفدــيا باســتسخار وتحــبّ  .ٖ

 . (ٔ)"البّشاء لترخفاتيا
زــعف األقــّل مشــو، ويشــجر لجيــو مــجح ســج عمــى غيــخه، ويدتيدتأْ  .ٗ

 اآلخخيغ. 
 متصّمعة إلى األلقاب الزخسة.  .٘
تحــــــب تبــــــّػء صــــــجر السجــــــالذ واإلمدــــــاك بدمــــــام األحاديــــــث  .ٙ

 والحػارات. 
 مشيجية التعامل مع الذخرية الشخجدية: 

 بطيخ الغيب. عاء لو الجّ  .ٔ
 يػم الفتح.  مع أبي سفيان  إندالو مشدلتو: كسا فعل الشبّي  .ٕ
 رو وتبجيمو. في تخّر  هتقجيخُ " .ٖ
قــج الجـارح، وفـي ذات الػقــت عـجم الػقـػع فــي عـجم الػقـػع فـي الشّ  .ٗ

 .(ٕ)"نفاقو
ــــجَ  .٘ ــــا إذا اعت ػ وتعــــاَضع عمــــى الذــــخع الحشيــــف: مثــــل الحــــدم أحياًن

 بغ ُأَبّي بغ سُمػل.  هللاعبج
اس إيرــال رســالة واضـــحة بــأّن الّشـــ كــان يـــتّعع بــالكبلم، يـــتعّ  لــػْ  .ٙ

 متداوون، وال فخق بيشيع.
                                                 

شخرية صعبة ال ُتصـاق: كيـف نتعامـل معيـع؟ يػسـف أبـػ الحجـاج األقرـخؼ،  ٕ٘(  (ٔ
 مرخ. -م، دار الحخم لمتخاثٕٓٔٓ/ ٔ، طٖٗٔ، ٖٖٔص

  بترّخف(.   ٖٙٔ(  السخجع نفدو: ص(ٕ
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يسكــــغ اســــتخجام اليجيــــة السشاســــبة لــــو؛ مــــغ بــــاب تــــأليف القمــــب و  .ٚ
 وتصػيع الفؤاد. 

 
 الثانية: الذخرية االنشغائية:  الذخرية

وىــي شخرــّية تحــب الُعدلــة واالنفــخاد مــع الــّشفذ، ويسيــل إلــى الجمــػس 
وقــج يعتــخؼ صــاحب ىــحه الذخرــية خــػف مــغ التعامــل مــع االنفــخادؼ. 

سشصقة اآلمشة مغ وجية نطخه، وحتى ال اآلخخيغ؛ رةبة في البقاء في ال
يفذل في عبلقة أو مػقف ّما. فيكػن الخػف دافعا ليحه الذخرية في 

 اإلعخاض عغ الشاس. 

 أبخز صفات الذخرية االنصػائية "االنعدالية": 

ال تحـــــب التعامـــــل مـــــع الشـــــاس حتـــــى فـــــي التجّسعـــــات األســـــخية  .ٔ
 والعائمّية. 

 انت سعيجة أو حديشة. ال يسكشيا التعبيخ عغ السذاعخ ميسا ك .ٕ

 ضعيفة في تحجيج األىجاف.  .ٖ

ـــل ثقتيـــا بشفدـــيا .ٗ ـــادات اآلخـــخيغ وتق ـــحا ال تحـــاول تخذـــى انتق ، ول
 . الجخػل في عبلقات ججيجة

 مشيجية التعامل مع الذخرية االنصػائية: 

العســـل عمـــى إشـــخاك ىـــحه الذخرـــية فـــي أعســـال جساعيـــة، ســـيسا  .ٔ
 الخيخؼ والتصػعي مشيا. 

 عديد ودعع تمظ الذخرية. العسل عمى تحفيد وت .ٕ
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 التخكيد عمى نقاط القػة داخل ىحه الذخرية.  .ٖ

 تذجيعو عمى كتابة رسائل إيجابية لآلخخيغ ونذخىا. .ٗ
 

 الذخرية الثالثة: الذخرية الُسحتاَبة )الذكاكة( الستحددة: 
الطــــّغ بــــاآلخخيغ، وُتفّدــــخ األقــــػال  وىــــي تمــــظ الذخرــــية التــــي تدــــيء

إنيـا شخرــّية تبــالق فــي سـػء الطــّغ، والحــحر مــغ  والدـمػكيات تفدــيخات ســيئة.
األشـــخاص، ال تعتـــخف بأنيـــا مخصئــــة، تحـــخص عمـــى الرــــخامة والذــــّجة دون 
السخح والبداشة...  ففي المحطة التي يجـب أن يتخـح فييـا الستـخدد قـخاره، يمجـأ 

 . (ٔ)إلى التدػيف والسساشمة عمى أمل أن ُيتاح لو خيار آخخ(
 ذّكاكة "الستخددة": مغ أبخز صفات الذخرية ال

فات تغميـــــب ســـــػء الطـــــّغ فـــــي تفدـــــيخ السػاقـــــف وترـــــخّ " .ٔ
 األشخاص. 

 السبالغة في الححر والحيصة مغ الشاس.  .ٕ
 تحسيل انتقادات اآلخخيغ لو معان سيئة.  .ٖ
إسقاط األخصاء عمى الغيخ؛ عمى شخيقـة  رمتشـي بـجائيا  .ٗ

 واندّمت(. 
 اإلكثار مغ الججل والِسَخاء والخرػمة.  .٘
 . (ٕ)"ى أخصاء الغيخ واالنتقاص مشيعالتخكيد عم .ٙ
 التحبحب في الخأؼ وعجم الثبات عمى السبجأ. .ٚ

                                                 

، فخيـق بيـت ٕٙ، ٛٔظ كيخشـشيخ، ص(  التعامل مع َمغ ال تصيقيع: ريـظ بخيشكسـان، ريـ(ٔ
 م  بترخف(. ٜٜٛٔاألفكار الجولية، بأمخيكا: 

 "بترخف"  َمْخِجٌع َساِبٌق(.  ٘ٛٔ: ٕٛٔ(  ما تحت األقشعة: مغ ص (ٕ
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 مشيجية التعامل مع الذخرية الذّكاكة "الستخددة": 
وىحه الذخرية ال يرح دعػيِّا الجخػل معيا في صجام، كسا ال يرـح 

ولـحا مـغ مشيجيــة ا، بكـبلم غيـخ صــحيح؛ فالذـّظ سـيقتمي اأن يـتع الزـحظ معيـ
 معيا ما يأتي:  التعامل

 الرخاحة والػضػح معو في األقػال واألفعال.  .ٔ
أو مرــارحتو؛ ألنــو قــج يفّدــخ ذلــظ الحــحر عشــج االعتــحار مشــو  .ٕ

 بغيخ السقرػد. 
 .تجّشب مجادلة صاحبيا كبلميِّا .ٖ
ـــجيخ واالحتـــخام  إعصـــاء صـــاحب تمـــظ الذخرـــية .ٗ ـــو مـــغ التق حق

 كإندان دون التحقيخ مشو. 
ــــى  .٘ ــــاج إل ــــو فيســــا يحت ــــاع ب ــــي فــــي االنتف ــــّذ الفكــــخؼ واألمش الِح

 األمػر. 
 

 الذخرية الحابعة: الذخرية العثوانية الغميضة )القاسية(: 
ُيقرــج بالذــخز العــجواني ىشــا: مــغ يحســل ســسات الخذــػنة والذــّجة 
والرــبلبة والقدــػة فــي الكــبلم. ويعّخفــو بعــس عمســاء االجتســاع بأنــو:  ىــػ 

ف والزــاغط، وىــػ مــغ الذــخز الــحؼ يسيــل إلــى الدــمػك العــجواني والعشيــ
يتػّعج اآلخخيغ ويزايقيع ويخيفيع، ويعتقج أنو فـػق الجسيـع، وكيـف يتجـخأ 

ّن ىــحه كســا أ. (ٔ)أحــج أن يذــظ فــي قجراتــو أو يخالفــو فــي الــخأؼ أو يجادلــو(
تعتسـج شخيقــة الفطاضـة والذــجة وسـيمة فـي تعامميــا مـع اآلخــخيغ.  الذخرـية

ّبب فــي انفزــاض الشــاس وتشبــع خصــػرة ىــحا الدــمػك الرــعب فــي أّنــو يتدــ
                                                 

م، ٕٛٓٓ/ ٔ، طٛٗ(  فـــغ التػاصـــل مـــع الدـــمػكيات الرـــعبة: د. ناىـــج الخخاشـــي، ص(ٔ
 مرخ. -دار الكتاب الحجيث
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َوَلْغ ُكْشَة :  سبحانو حيغ قال  هللاعّسغ اترف بيحا الدمػك، وصجق 
غا ِمْع َحْغِلطَ   . [ٜ٘ٔ]آل عسحان:  َفضاا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفز 

إّن العجوانيـة فــي ســمػك اإلندــان ســسة ىــجم ال بشــاء، فــإذا لــع يدــتصع 
التػاصل والتعامـل معيـا، كـان  الجاعية التعخف عمى تمظ الذخرية وكيفية

ذلظ سبًبا مغ أسباب تأخخه في دعػتو، مسا يؤّثخ عمى سيخ عسمو وتحقيـق 
 أىجافو السخجّػة.

وتكثـــخ خرـــائز تمـــظ الذخرـــية السثيـــخة لمغايـــة؛ حيـــث يطيـــخ عمييـــا 
ــــل  الحقــــج والحدــــج لمشــــاجح، وتشدــــى اإليجابيــــات الذخرــــية لآلخــــخيغ، ال يتقّب

جال الصػيل... فيي شخرـية تخدــخ الشـاس أكثـخ اقتخاحات السقتِخح، يحب الج
ِمــغ أن تكدــبيع، حتــى لــػ تعامــل الشــاُس معــو اتقــاء لُفحذــو، أو تجشًبــا لغمطتــو 

 وقدػتو وشّجتو. 
 أبخز صفات الذخرية العجوانية "القاسية": 

لفــــخض رأيــــو  غمبــــة القدــــػة عمــــى الخأفــــة مــــع اســــتخجام الُعــــجوان .ٔ
 . ْمصاِنووسُ 

 . عشج التعامل مع اآلخخيغ حشانةياب مذاعخ التعاشف وال" .ٕ
 العسل عمى فْخض الخأؼ بالقّػة. .ٖ
 ذ بتعحيب واضصياد اآلخخيغ. التمحّ  .ٗ
 . (ٔ)..."السيل الجائع إلى استخجام التيجيج والتعشيف .٘
و الذخرــية؛ اســتشاًدا عمــى حإكــخاه اآلخــخيغ عمــى خجمــة مرــال .ٙ

 مشربو. 
 شّجة الثأر لمشفذ وحب االنتقام والتذفي. .ٚ

                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ]بترخف[ ٕٚ: صشخرية صعبة ال ُتصاق ٕ٘(  (ٔ
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 :"القاسية" ل مع الذخرية العجوانيةالتعاممشيجية 
؛ لشخػ لساذا يفعل ما يفعل؟!! يقػل محاولة فيع تمظ الذخرية .ٔ

جـــيسذ بشـــجر:  أفزـــل مـــا تتخـــحه مـــغ حمـــػل لسػاجيـــة عزـــػ 
 .(ٔ)ُمخىق مذاكذ.. ىػ أن تفيسو أوال حّق الفيع...(

الرــبخ وضــبط األعرــاب عشــج التعامــل معــو؛ حتــى ال تكــػن " .ٕ
ى الجاعيـة، وسيكتذـف خصـأ ترـخفو ضخيبة العربية غالية عم

 اليجػمي عمى الذخز الُعجوانّي. 
عشجما يكػن السػقف بـيغ ف حتفاظ باليجوء والثبات االنفعالي؛اال .ٖ

الجاعية وشـخز عـجوانّي  مذـحػنًا، فاحتساليـة وصـػل الشقـاش 
ـــحا مـــغ األىسيـــة بسكـــان  أن يـــتحّكع  ا، ل إلـــى الّذـــجار واردة جـــجِّ

 .الجاعية في غزبو وانفعاالتو
السػضػعية؛ فبل تكغ الكمسات القاسية سـبًبا لمخمـل فـي الحكـع،  .ٗ

وال تكـــــغ مـــــجعاة لتفدـــــيخ كـــــل كمســـــة عمـــــى أنيـــــا إىانـــــة لـــــحات 
 . (ٕ)"الستعامل مع ىحه الذخرّية

أحياًنـا، بحيـث ال يطيـخ صـاحب الحـق فـي أمامـو إضيار القـّػة  .٘
مػقف ضعف، ولكغ يتحـّيغ فخصـة إضيـار القـػة التـي يسمكيـا، 

 ّػة معشػية بجحس العجواني في مػقف ما.وربسا تكػن ق
عجم إثارة ما يثيخه غزًبا ويديجه شخاسة؛ حتى ال تتعجد جبيات  .ٙ

 الحػار القاتل معو. 
                                                 

، ٔٙشخيــق الذخرــية الجّحابــة: جــيسذ بشــجر، تخجســة: عبــجالسشعع دمحم الديــادؼ، ص(   (ٔ
ــــة لمصباعــــة، مكتبــــة الخــــانجي بالقــــاىخةٕٔٓٓىـــــ= ٕٔٗٔ/ ٙط  -م، الذــــخكة الجولّي

 مرخ. 
  بترخف(  َمْخِجٌع َساِبٌق(.  ٗٚشخرية صعبة ال ُتصاق: ص ٕ٘(  (ٕ
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 الذخرية االعتسادية )االتكالية(: الذخرية الخامدة: 
وىـــي الذخرـــية التـــي ُتمقـــي بيسػميـــا وأعساليـــا إلـــى اآلخـــخيغ، وتشتطـــخ 

 اىتساًما كبيًخا مغ الشاس. 
شخرــية يرــعب عمييــا اتخــاذ القــخارات بسفخدىــا، وُتَدــمِّع القــخارات  إنيــا

الكبخػ في حياتيا لآلخخيغ. قج ال ُتفِرح عغ رأييا مـع الشـاس؛ خػًفـا مـغ فقـج 
اآلخــخيغ. ومذــكمة ىــحه الذخرــية الكبــخػ أنيــا لــغ تدــتصيع الدــيخ فــي الحيــاة 

يقـػل أ/ أحسـج مدتكببل؛ شالسا بقيت عمى ىحه الحالـة مـغ االتكاليـة السذـمػلة. 
أمــيغ:  إّن مــغ اعتــاد أال يتحّســل شــيًئا مــغ العــبء بــل تــخك غيــخه يحســل عشــو 

 .(ٔ)عبئو ال يدتصيع بعُج الديَخ في الحياة...(
 أبخز صفات الذخرية االتكالية: 

 تعتسج عمى شخريات أخخػ في إنجاز السصمػب مشيا أو ليا.  .ٔ
يسيـــل صـــاحب ىـــحه الذخرـــية إلـــى اســـتجرار عاشفـــة اآلخـــخيغ  .ٕ

 نحػه. 
 يخفس تحّسل السدؤوليات ويتيّخب مشيا.  .ٖ
 ضعيف في اتخاذ قخاراتو في أمػره وأمػر غيخه.  .ٗ
ـــ .٘ ـــع مـــغ وجيـــة ثِ ؤْ ُي خ االنزـــػاء والتبعيـــة لؤلقـــػػ واألبـــخز واألعم

 نطخه. 
 يفخح إذا تػّفخ لو مرجر أمان.  .ٙ

                                                 

 م، دار الكتب السرخية. ٖٜٔٔىـ= ٖٓ٘ٔ/ ٖ، طٙٛٔق: أحسج أميغ، ص(  األخبل(ٔ
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 : "االتكالي" مشيجية التعامل مع الذخز االعتسادؼ
  ما يأتي: ع الذخز االتكالييعج مغ أىع عشاصخ التعامل م

الكيام بأعسالو بشفدو، وتحفيده ليكػن شيًئا محكػًرا بـيغ  إعانتو عمى .ٔ
 أقخانو. 

إعانتو عمى التعبيخ عغ رأيو، والثشاء عمى ما يقتخح ويقػل؛ ليذعخ  .ٕ
بكيسة جيجه، وأنو ال يرح أن يعتسـج عمـى غيـخه، وىـػ يستمـظ تمـظ 

مــغ إليــاء الذــخز الرــعب  الصاقــة الفكخيــة أو البجنيــة، فــــ  بــجال
السخاس بشطخات ُمخِبَكة، وبسقاشعة حجيثو، أو بعبارات الـّخفس لـو، 

، وذلــظ بالتفاعــل ف نشــا نقتــحح أن تعيشــو تساًمــا لمتعبيــح عــع آرائــو
معــو حــيغ االســتساع إليــو، فيجــب أن تعصــي انصباًعــا بأنــظ تدــسع 
وتفيـــع، وذلـــظ باســـتعسال كـــل حخكـــة فـــي جدـــسظ وجيـــارة صـــػتظ 

 .  (ٔ)عمى ذلظ...(لمجاللة 
تكميفـــو بـــبعس األعســـال التـــي ال يقـــػم أحـــج غيـــخه بيـــا؛ وذلـــظ مـــغ  .ٖ

خـــبلل تػزيـــع أعســـال عمـــى جسيـــع الشـــاس حػلـــو، مـــغ خـــبلل عســـل 
 جساعي، في األسخة، في السجرسة، في السدجج... إلى غيخ ذلظ.

تحجيثو بسيارات نفدو وكفاءاتو الفائقة، التـي يجـب أن يعسـل عمـى  .ٗ
 ياة. إخخاجيا إلى نػر الح

إقشاعـو بـأّن الدـساء ال تسصـخ ذلًبــا وال فّزـة، وأنـو لـغ يشـال الحيــاة  .٘
 الكخيسة بالكدل أو مغ خبلل غيخه، دون حخكة وجيج مبحول مشو.

 
 

                                                 

 ،  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٖٛ(  التعامل مع َمغ ال ُتصيقيع: ص(ٔ
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 الذخرية اليائدة الستذاِئسة:الذخرية الدادسة: 
كـــل فكـــخة إيجابيـــة، وىـــي  -وبـــجون قرـــج بقرـــجٍ -تيـــجم  وىـــي شخرـــيةٌ 

تتــحّمخ مــغ كــل و ، مقتــَخح حــلّ دائســة أمــام كــل  تزــع العخاقيــل برــفةشخرــية "
، (ٔ)"خ الصاقة الدمبّية بيغ الشاسـشيء، تعمغ عغ نطخِتيا عمًشا، تعسل عمى نذ

 كسا أنيا ال تحب التفاؤل، وربسا تعادؼ الستفائميغ مغ الشاس. 
 : مغ أبخز صفات الذخرية اليائدة الستذائسة

 . عكبة أماميا باستسخارتخػ  .ٔ
 مبّية الستذائسة في كل حػار وخصاب. يشذخ الصاقة الد .ٕ
 يشطخ دائًسا إلى الجدء الُسعِتع في أمػر حياتو ومػاقفيا. .ٖ
 يكخه الشطخة الستفائمة ويعتبخىا مخالفة لمػاقع.  .ٗ

 مغ مشيجيات التعامل مع الذخرية اليائدة الستذائسة: 
 التعاشف معيا بجيبل عغ اليجػم. " .ٔ
 الربخ في الحػار واإلقشاع.  .ٕ
 س إلى أمل بحكخ نساذج التاريخ وقرز الدابقيغ. يأتحػيل ال .ٖ
 . (ٕ)"تحػيل السدار اليائذ إلى رؤية إيجابية .ٗ
ُكغ مع اليائذ في نفذ إشاره الفكخؼ، وأقشعو كأنظ معو، لكـغ  .٘

 ناقذو في كيفية الػصػل لحّل مغ وجية نطخه. 
ـــــة  .ٙ ـــــظ: أال نتيســـــو بدـــــػء الشي ـــــى ذل ـــــائذ، ومعش ـــــة الي ـــــجاح ني امت

  والقرج.
 

                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق( .  ٓٙ(  فغ التػاصل مع الدمػكيات الرعبة: ص(ٔ
 . َمْخِجٌع َساِبٌق(]بترخف[  ٘ٙ: ٕٙ(  فغ التػاصل مع الدمػكيات الرعبة: ص(ٕ
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 ية الدابعة:  الذخرية الدمبّية: الذخر
ىي شخرية تأبى إال أن تكػن سمبية في أّؼ مػقـف، فـبل تغيِّـخ وال 
تدــعى لتغييــخ ذاتيــا؛ إمــا خػًفــا أو ضــعًفا، أو فقــًجا لثقتيــا بشفدــيا، كســا أن 

غايتــو التخكيــد عمــى بــؤرة العســل مــجفػًعا  دٌ خْ صــاحب ىــحه الذخرــية  ...َفــ
ـــق تج ـــان العســـل عـــغ شخي ـــان ىـــػ بشػايـــا إتق شـــب الػقـــػع فـــي الخصـــأ، واإلتق

قاعجتو لكـل مـا يجـب أن يعسـل، وأيـغ، ومتـى، وَمـغ يجـب أن يعسـل، وأىـع 
تأكيـج  فـيكسـا أنيـا شخرـية ضـعيفة  (ٔ)مغ ذلظ كيف يجب أن يعسـل...(

 تتدع باإلذعان لآلخخيغ واالستدبلم لقخاراتيع. و يا، يتذات
 مغ أبخز صفات الذخرية الدمبية: 

اآلخـــخيغ ومدـــايختيع فيســـا يقػلـــػن ويفعمـــػن،  السيـــل إلـــى مػافقـــة .ٔ
 سيسا الغالب مغ الشاس. 

 ضعف القجرة عمى إبجاء الخأؼ الذخري.  .ٕ

التػاضـع فــي غيــخ مػضــعو، بسـا يجعــل صــاحب ىــحه الذخرــية  .ٖ
 ذليبل لغيخه. 

 ضعف القجرة عمى إضيار السذاعخ الجاخمية والتعبيخ عشيا.  .ٗ

 .لفّعالة في السجتسعالحخكة اغ، والدعي إلفداد يمعاداة اإليجابي .٘

                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق(.  ٖٚٔشخرية صعبة ال ُتصاق: ص ٕ٘(  (ٔ
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 مشيجية التعامل مع الذخرية الدمبية: 
 معالجة أمػره بخحسة وشفقة بجال مغ معالجتيا باالستخفاف واالزدراء.  .ٔ
بــجال مـــغ التخكيــد عمـــى السذـــاكل  (ٔ)التحــّػل معـــو  إلــى حـــّل السذـــكمة .ٕ

 وتػليج مذاكل عشيا. 
ــــجييا، واســــتثارة  .ٖ ــــة نفدــــيتو نحــــػ اإلمعالجــــة القشاعــــات الدــــمبية ل يجابي

 والعصاء. 
 

 : السعتّخة بجاتيا السحبة لمذيحةالذخرية الذخرية الثامشة: 
شخرـــية ُتحـــّب جـــحب األنطـــار، معجبـــة بـــحاتيا إعجـــاب الغـــخور وىـــي 
 والتكّبخ..

 . اآلخخيغكسا أّنيا تخغب دائًسا في الترّجر والدعامة عمى 
 : مغ صفات الذخرية محبة االشتيار

 لسبالغة في إضيار الشذاط والحيػية. االػلع بجحب األنطار، مع  .ٔ
 السبالغة في إقامة عبلقات اجتساعية كثيخة وكبيخة. .ٕ
 ضعف اليّسة؛ ألنيا تكتفي بالسطيخ دون الجػىخ.  .ٖ
 تدتصمع مذاعخ الشاس دوما عغ نفديا وصفاتيا.  .ٗ
 جاب اآلخخيغ. عييتّع بسا يثيخ إ  .٘
 يزع نفدو أحيانا في غيخ مكانتو.  .ٙ
 اقة. االنذغال بالسطاىخ البخّ  .ٚ

 مشيجية التعامل مع الذخرية السحبة لمذيخة:  
إعصاء الذـخز السحـب لمفخـخ حقـو مـغ االفتخـار بسـا فيـو، ال  .ٔ

 بسا ليذ فيو. 
                                                 

 . ٗٚٔ: صالدابق(  السخجع (ٔ



 

 

 

4114 

 في السجالذ إن ُوِجَجت ضخورة لحلظ. وترجيخه تقجيسو  .ٕ
نرــــيحتو بــــأن يتحّدــــذ حخكتــــو بــــيغ الشــــاس؛ حتــــى ال يكــــػن  .ٖ

 ُعخضة لبلتيام بحب االشتيار. 
 

 الذخرية الُسَشاِفَقة )الديكغباتية(:  ثامشة:الذخرية ال
وىي الذخرية التي ُتطيخ غيخ ما ُتبِصغ، كسا أشارت سػرة السشـافقػن 

السجيــج، ومــغ ســساتيا:  أنيــا شخرــية غيــخ خالرــة الزــسيخ،  هللافــي كتــاب 
خػاء مغ كل معشى ومغ كل مذاعخ، شخرية مفتقخة إلى األمغ الشفدي، في 

والتــػّتخ، فــي كــل لحطــة؛ خػًفــا مــغ انكذــاف  يّ ِضــخَ سَ حالــة دائســة مــغ القمــق ال
 .  (ٔ)أمخىا...(

 مغ صفات الذخرية السشافقة: 
، وقــج يستمــئ حقــًجا هأو الُكــخْ  بّ بصغ مــغ الُحــإضيــار عكــذ مــا ُتــ .1

 . بيشسا يبّر في وجو غيخه
ـــُو فيســـا ســـبق، " .2 ـــحّم مـــغ مَجَحْت تجيـــج الســـجح الدائـــف، وتـــجريجيا ت

 .(ٕ)"وتجيج التشّرل مسا تقػل
 وقت الذجة.  -مغ الشاجحيغ في مجاالتيع-التخّمي عغ غيخىا  .3
 المجػء لمكحب عشج اإليقاع بو في مذكمة ّما.  .4
 . (ٖ)ونقجىع البلِذع الػقػع في اغتياب اآلخخيغ .5

                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٘٘ٔ( اإلندان وصحتو الشفدية: ص(ٔ
، ٕٙٚ(  اآلن أنـــت خبيـــخ: كيـــف تكدـــب اآلخـــخيغ وتتعامـــل معيـــع، د. دمحم فتحـــي، ص(ٕ

 مرخ "بترخف".  -م، دار التػزيع والشذخٕٓٓٓىـ= ٕٔٗٔ/ ٔط
م ٜٜٓٔ، ط. نيزــة مرــخ: ٗ٘ٔ(  الذخرــية الشاجحــة: يػســف ميخائيــل أســعج، ص(ٖ

  بجون رقع الصبعة(.
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 مخاصستو ألىل الحّق، مع الُفجخ في الخرػمة.  .6
 مشيجية التعامل مع الذخرية السشاِفَقة:  

  عجم السجح لدمػكيا عمى اإلشبلق. .ٔ
فــي قػلــو  هللاتقــجيع الشرــيحة لرــاحب ىــحه الذخرــية بــأن يخاقــب  .ٕ

 وعسمو. 
ىجــخ صــاحب تمــظ الذخرــية إال إذا عــاد لمحــق والخيــخ؛ فقــج قــال  .ٖ

َوِإَذا َرَأْنَة الَِّجنَع َيُخغُضغَن ِفي آَياِتَشا َفـَأْعِحْا َعـْشُيْظ تعـالى:  هللا
ـا ُنْشِدـ ـْيَشاُن َفـاَل َتْقُعـْث َحتَّى َيُخغُضـغا ِفـي َحـِثنٍت َغْيـحِِه َوِإمَّ َيشََّط الذَّ

ْكَحد َمَع اْلَقْغِم الضَّاِلِسيعَ   . [ٛٙ]األنعام:  َبْعَث الجِّ
تحــحيخ الشــاس مــغ شــّخ السشــافق، مــع األخــح باالحتيــاط عشــج الكــبلم  .ٗ

 معو. 
 

 الذخرية التاسعة: الذخرية العشيثة )السترمبة في مغقفيا ورأنيا(: 
كغ يديل إعادتيـا إلـى السدـار الرـحيح وىي شخرية صعبة لمغاية، ل

 .مغ التفكيخ والقخارات
 : العشيجةمغ صفات الذخرية 

العشيـــج ال يخضــــى بـــأن يغّيــــخ رأيـــو بدــــيػلة، وقـــج تشاقذــــو الــــخأؼ " .1
 وتكذف لو مذكبلت عجيجة، لكشو ال يغّيخ فكخه بديػلة.. 

 و. إليأو الّشقج كسا أّن العشيج ال يقبل تػجيو المػم  .2
 .(ٔ)"صػت غيخه، وال يقبل إال فكخه ىػوال يدتسع إلى  .3
 يتكّبخ عمى َمغ ىػ أقّل مشو.  .4

                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ]بترخف[  ٔٙشخرية صعبة ال ُتصاق: ص ٕ٘(  (ٔ
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وىـحا  .واغتـخاًراتكبـًخا عربيًة أو  -أحياًنا-يخفس الفكخة الرػاب  .5
 عميــو وســّمع هللامػقــف عجيــب وقــع فــي زمــغ رســػلشا دمحم صــمى 

يػضــح خصــػرة العرــبية وأنيــا رّبســا تسشــع صــاحبيا مــغ امتثـــال 
ِغ الُسَدـيِِّب، َعـْغ َأِبيـِو: َأنَّ َأَبـاُه َجـاَء ِإَلـى َعـِغ اْبـاألمخ الرحيح؛ ف

، َقـاَل: َحْخن  َقاَل: « َما اْسُسطَ »َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَل:  هللاالشَِّبيِّ َصمَّى 
ـــُح اْســـًسا َســـسَّاِنيوِ َقـــاَل: « َأْنـــَة َســـْيل  » َقـــاَل اْبــــُغ  .َأِبـــي اَل ُأَغيِّ

  ..(ٔ)«ِفيَشا َبْعثُ  َفَسا زَاَلِة الُحُخوَنةُ »الُسَديِِّب: 
صـاحبو التكبـخ  وىحا مػقف آخخ يبّيغ أّن العشاد قـج يـػرث

ـــُغ فواالغتـــخار بـــالشفذ،  ـــاُس ْب َثِشي ِإَي ـــاٍر، َحـــجَّ ـــِغ َعسَّ َعـــْغ ِعْكِخَمـــَة ْب
ــَج َرُســػِل هللِا  ــُو َأنَّ َرُجــبًل َأَكــَل ِعْش َث ــاُه، َحجَّ ــِغ اأْلَْكــَػِع، َأنَّ َأَب َســَمَسَة ْب

ـــطَ »َعَمْيـــِو َوَســـمََّع ِبِذـــَساِلِو، َفَقـــاَل: َصـــمَّى هللُا  اَل ، َقـــاَل: «ُكـــْل ِبَيِسيِش
، َمـــا َمَشَعـــُو ِإالَّ اْلِكْبـــُخ، َقـــاَل: َفَســـا «اَل اْســـَتَشْعةَ »، َقـــاَل: َأْســـَتِشيعُ 

 .. (ٕ)َرَفَعَيا ِإَلى ِفيو
 :  العشيجةمشيجية التعامل مع الذخرية 

 .امل معوعشج التع لمذخزمخاقبة االنفعال الحاتي  .ٔ
 شاد. االبتعاد عغ الجخػل في معخكة خاسخة مغ ججال وعِ " .ٕ
إحــجاث إضيــار نتــائج قخاراتــو أمــام عيشــو؛ ليــخػ أثــخ العشــاد فــي  .ٖ

 .(ٖ)"سمبية وسيئةنتائج 

                                                 

 (.ٜٓٔٙ(  صحيح البخارؼ: كتاب األدب، َباُب اْسِع الَحْدِن، حجيث رقع  (ٔ
ـــَخاِب َوَأْحَكاِمِيَســا، حــجيث رقــع  (  صــحيح مدــمع: كتــاب األشــخبة، َبــاُب آدَ (ٕ اِب الصََّعــاِم َوالذَّ

 ٕٕٓٔ /ٔٓٚ.) 
 . ٕٙ(  السخجع نفدو: ص(ٖ
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تخقيق قمبـو باليجيـة والديـارة االجتساعيـة، فزـبل عـغ الـجعاء لـو  .ٗ
 بطيخ الغيب. 

عشـــاد لداللتـــو عمـــى الرـــػاب، فـــإن لـــع يدـــتجب يتحســـل نتيجـــة ا .٘
  و عميو.الحؼ وّشغ نفد

 
 
ـــػاع الذخرـــيات  ـــاع الخاصـــةوبعـــج عـــخض أىـــع أن  مـــغ ناحيـــةٍ  ذات الصب

بيـــان كيـــف كـــان اليـــجؼ السبحــث التـــالي ل.. يـــأتي فـــي السبحـــث الدـــابق عمسيــة
وكيـف  ..ذات الصباع الخاّصـةالتعامل مع تمظ الذخريات الشبػؼ الكخيع في 

يع حثـــوذلـــط فـــي السب السعاِصـــخ.. يدـــتفيج الـــجعاة مـــغ ىـــحا اليـــجؼ فـــي الػاقـــع
 ...  التالييع
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ة    هذُي النبى 

 فً التعامل مع الشخصٍاث 

 ت راث الطباع الخاص  

 المبحث الثانً
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 :الثانيالسبحت 
 َىْثُي الشبغة في التعامل 

  ذات الشباع الخاصةمع الذخريات 
، بـيغ ذات الصبـاع الخاصـةسبق اخـتبلف وتشـّػع الذخرـيات  مساتبّيغ 

 وأخخػ.  حالةٍ 
غ بعزــيا عــتختمــف  صــاحبة الصبــاع الخاصــةالذخرــيات  وإذا كانــت

في التعامل مع تمظ الذخرـيات تختمـف كـحلظ،  بعس، فإّن أساليب الشبي 
وليغ، وتخغيـب وتخىيـب، وانبدـاط وانكبـاض؛ كـّل بحدـب شخرـيتو،  بيغ شجةٍ 

بسخاعـــاة الفـــخوق  وىـــحا ىـــػ عـــيغ الػاقعيـــة السشذـــػدة فـــي التعـــامبلت اإلندـــانية
 . الفخدية واالختبلفات الصبعية

فخديـــة والتفـــاوت الػاقـــع بـــيغ الشـــاس فـــي بـــالفخوق ال اإلســـبلمومـــع إقـــخار 
شبــائعيع، كانــت الحاجــة ماّســة دعػيِّــا إلــى التعــّخف عمــى بعــس صــػر اليــجؼ 

 الخاّصة والحاّدة. ذات الصباع بعس الذخريات الشبػّؼ في التعامل مع 
 ومع بيع صغر اليثي الشبغي ما يأتي إجساال: 

 .العشيفة عجائّيةالذخرية الَىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع أوال: 
 َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع الذخرية البحيئة الفاحذة. ثانًيا: 

 ثالًثا: َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع الذخرية الشخجدية. 
 رابًعا: َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع الذخرية العشيجة.

 الية. َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع الذخرية االتك: خامًدا
: َىـْجُؼ الّشبـّػة فـي الّتعاُمـل َمـع الذخرـية صـاحبة القشاعـات سادًسا

 الدمبّية. 
 : َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع الذخرية الجاىمة باألحكام. سابًعا
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ـــ ـــْجُؼ الّشبـــّػة فـــي الّتعاُمـــل َمـــع الذخرـــية ثامًش مـــع الستخاصـــسة ا: َى
 . غيخىا

 تالي.ن ذلط تفرياًل عمى الّشحغ الويأتي بيا
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 أوال: َىْثُي الّشبّغة في الّتعاُمل َمع الذخرية 
 العثائّية العشيفة

قــج عــانى  ال شــّظ أن الُستأّمــل فــي الدــيخة الشبػيــة يجــج أّن الشبــّي 
في مخاحل حياتو الجعػية كميا مغ نسـاذج إندـانية صـعبة، اعتـاَدت عمـى 

و وضــّج دعػتــ معاداتــو، وصــجر مشيــا العشــف الِحدــي والسعشــػؼ ضــّجه 
فـــي  قـــج تشػّعـــت أســـاليبو وتعـــّجد ىجيـــو  السباركـــة، غيـــخ أّن الشبـــّي 

 : مع خالل ما يأتي إجساالالتعامل مع تمظ الذخرية، 
 الثبات االنفعالي والتحكع في العاشفة. .ٔ
 الربخ واالحتداب.  .ٕ
 التمّصف مع الذخرية العجائية بغخض تأليف القمب واليجاية. .ٖ
 . دون التراُدم التجّشب .ٗ
ـــّجعاء عميـــو إن زاد شـــّخه وأذاه الـــّجعاء لم .٘ عـــجائّي فـــإن لـــع ييتـــج فال

يغ.    عمى الجِّ
 وبيانو تفرياًل عمى الشحغ التالي: 

 الثبات االنفعالي والتحّكع العاشفي:  .ٔ
إّن تحّكع الجاعية في انفعاالت الشفذ ذاتيـا دليـل عمـى انترـاره أمـام 
 الذخرـــيات التـــي تدـــتثيخ فيـــو الغزـــب واالنفعـــال، ولقـــج كـــان ســـيجنا

أكثــخ إندــان قــادر عمــى الــتحكع فــي انفعاالتــو، ومــخَّ بــو   هللارســػل 
قدـــت قمـــػبيع، واشـــتّجت  فـــي حياتـــو مػاقـــف صـــعبة لمغايـــة مـــع ُأنـــاسٍ 

 . شباعيع
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َوَعَمْيـِو ُبـْخٌد  ي َمـَع الشَِّبـيِّ ِـ ، َقـاَل: ُكْشـُت َأْمذـَعْغ َأَنِذ ْبـِغ َماِلـٍظ ف
، َحتَّـى َجْجَبـًة َشـِثنَثةً  (ٔ)َفَجَجَبـوُ َرَكُو أَْعَخاِبـيّّ َنْجَخاِنيّّ َغِميُع الَحاِشَيِة، َفَأدْ 

َأثَّــَحْت ِبــِو َحاِشــَيُة الــحَِّداِد ِمــْع َقــْج  َنَطــْخُت ِإَلــى َصــْفَحِة َعــاِتِق الشَِّبــيِّ 
ِة َجْجَبِتـوِ  الَّـِحؼ ِعْشـَجَك، َفاْلَتَفـَت ِإَلْيـِو  هللا، ثُـعَّ َقـاَل: ُمـْخ ِلـي ِمـْغ َمـاِل ِشثَّ

 . (ٕ)«َأَمَح َلُو ِبَعَشادٍ »َظ، ُثعَّ َفَزحِ 
أّنيا رّدة فعل سخيعة  في تجاوب الشبّي  إن أكثخ ما يمفت الّشطخ و 

لتفات يجّل  عمى االىتسام، ا -مع مػقف مثيخ بفجأتو وجفائو-تمقائية 
تبّدــع يــجّل عمــى التخحيــب، إكــخام وبــحٌل يقزـــي حاجتــو، ومـــا ذاك إال 

مــغ ىــحا الــجرس  ؼ وِّ ... إّن التــخَ بــّي لمعســق األخبلقــي فــي وجــجان الش
الشبـــــػّؼ ُيصفـــــئ نيـــــخان الغزـــــب فـــــي القمـــــػب، ويدـــــكب الدـــــكيشة فـــــي 
الشفـــػس، ويجعـــل زمـــام انفعاالتشـــا بأيـــجيشا، بـــجل أن تكـــػن أفعالشـــا بيـــج 

 .(ٖ)انفعاالتشا...(

                                                 

ُه بقدػة وِغْمَطة.(ٔ  (  جحبو أؼ: َشجَّ
ــمََّع (ٕ ــِو َوَس ــيُّ َصــمَّى هللا َعَمْي ــاَن الشَِّب ــا َك ــاُب َم ــِذ، َب ــْخِض الُخُس ــاُب َف (  صــحيح البخــارؼ: ِكَت

ـــَة  ـــِذ َوَنْحـــِػِه، حـــجيث رقـــع  ُيْعِصـــي الُسَؤلََّف ـــَخُىْع ِمـــَغ الُخُس ـــػُبُيْع َوَغْي (. وأورده ُٜٖٗٔقُم
مدمع في صحيحو، كتاب الدكاة، َبـاُب ِإْعَصـاِء َمـْغ َسـَأَل ِبُفْحـٍر َوِغْمَطـٍة، حـجيث رقـع 

ـــــظ(. ٚ٘ٓٔ  ـــــاب  -رحســـــو هللا-أّن اإلمـــــام البخـــــارؼ  والسالَح ـــــي ب أورد الحـــــجيث ف
صــــمى هللا عميــــو -ســـا أضيــــخ الحكســــة مـــغ أن الشبــــّي عصـــاءات السؤّلفــــة قمــــػبيع، ورب

أورده فـي بـاب  -رحسـو هللا-لع يعّشف الّخجل ولع يقيخه، كسا أن اإلمام مدـمع  -وسّمع
 . عصاء مغ سأل بُفحر وِغْمَطةإ 

ىـــ، مؤسدـــة اإلســـبلم ٕٛٗٔ/ ٔ، طٕ٘(  لػحــات نبػيـــة: د. عبــجالػىاب الصخيـــخؼ، ص(ٖ
 اليػم، الدعػدية  بترخف(. 
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:  وفــي ىــحا (ٔ)فــي الفـتح -هللارحسـو -ابــغ حجــخ الحـافع  اإلمــام يقـػل
ه عمـــــى األذػ فـــــي الـــــشفذ والســـــال، وصـــــبخ  الحـــــجيث بيـــــان حمســـــو 

، وليتأّسـى بـو الـػالة والتجاوز عمى جفاد مع نحيث تألفو عمى اإلسالم
بعـــجه فــــي خمقــــو الجسيــــل مــــغ الرــــفح واإلغزــــاء والــــجفع بــــالتي ىــــي 

شـــخحو لرـــحيح فـــي  -هللارحســـو -الشـــػوؼ اإلمـــام  عّمـــقكســـا أحدـــغ(. 
: و  فيــــــو احتســــــال الجــــــاىميغ واإلعــــــخاض عــــــغ يقــــــػلحيــــــث  مدــــــمع،

، والعفـػ عـغ وإعشاد مع نتـألَّط قمبـوابمتيع، ودفع الديئة بالحدشة مق
مختكــب كبيــخة ال حــج فييــا بجيمــو، وإباحــة الزــحظ عشــج األمــػر التــي 

عميــو  هللاصــمى  هللايتعجــب مشيــا فــي العــادة، وفيــو كســال خمــق رســػل 
 . (ٕ)وسمع وحمسو وصفحو الجسيل(
يطيخ الحكسة مغ  -تعالى هللارحسيسا -ومغ كبلم ابغ حجخ والشػوؼ 

مــع األعخابــي وكطــع ةــيٍع عميــو وســّمع بخفــٍق ورحســة  هللاتعاممــو صــمى 
؛ وذلـظ لتـأليف قمبـو، الذجيج الرعب في تعاممو مع الشبّي الحبيـب 

ـــيع أُ  ـــوتعم ـــة مـــع الذخرـــيات الرـــعبة، التـــي  وِ ّمِت كيـــف تكـــػن السعامم
ـــتعّمع وأن تتيـــّحب فـــي قػليـــا وســـمػكيا.  ـــػاب كطـــع يسكـــغ أن ت وعـــغ ث

َوُىـَغ  (ٖ)َمـْع َكَضـَظ َيْيًضـا)) يع يقـػل الشبـّي صـمى هللا عميـو وسـّمع: الإـ

                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٙٓ٘، صٓٔالبارؼ البغ حجخ: ج (  فتح(ٔ
  َمْخِجٌع َساِبٌق(.  ٚٗٔ، صٚ(  شخح صحيح مدمع لمشػوؼ: ج(ٕ
ــــْبُخ َعَمْيــــِو. ]الشيايـــة فــــي غخيــــب الحــــجيث واألثــــخ: ج(ٖ ، ٗ(  َتَجخُُّعـــو واْحِتســــاُل َســــَببو والرَّ

  َمْخِجٌع َساِبٌق([. ٛٚٔص
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َياَمـِة،  َِ َقاِدر  َعَمـى َأْن ُنْشِفـَجُه، َدَعـاُه  َُّ َعَمـى ُرؤوِس اْلَخاَلِئـِق َنـْغَم اْل
َحُه ِفي َأيِّ اْلُحغِر َشاد  .(ٔ)((َحتَّى ُيَخيِّ

  الربخ واالحتداب: .ٕ
كػســـــيمة عشـــــج التعامـــــل مـــــع -دـــــاب ويسكـــــغ اســـــتخجام الرـــــبخ واالحت

ــا لخدــارة أكبــخ أو تزــحية أشــّج، -الذخرــية الرــعبة القاســية ؛ تفادًي
ففي الحـجيث كسـا عشـج البخـارؼ  خة الحق.ـغ تفادييا؛ رةبًة في ُنريسك
َبْيـخِ  ُعـْخَوة ْبـغمـغ حـجيث  -رحسو هللا- ، َقـاَل: -رضـي هللا عشيسـا- الدُّ

: َأْخِبْخِنــي ِبَأَشـــجِّ  -رضــي هللا عشيســا- َســَأْلُت اْبــَغ َعْســِخو ْبــِغ الَعــاصِ 
ـــالشَِّبيِّ َصـــمَّى ـَشـــْيٍء َصـــَشَعُو الُسْذـــ ـــاَل:  هللاِخُكػَن ِب ـــِو َوَســـمََّع، َق ـــا »َعَمْي َبْيَش

َعَمْيــِو َوَســمََّع ُيَرــمِّي ِفــي ِحْجــِخ الَكْعَبــِة، ِإْذ َأْقَبــَل ُعْكَبــُة  هللاالشَِّبــيُّ َصــمَّى 
َفَأْقَبـَل « َع َثْغَبـُو ِفـي ُعُشِقـِو، َفَخَشَقـُو َخْشًقـا َشـِثنًثاَفَغَضـْبُغ َأِبي ُمَعـْيٍط، 

َأَتْقُتُمغَن َرُجاًل ، َقاَل: َأُبػ َبْكٍخ َحتَّى َأَخَح ِبَسْشِكِبِو، َوَدَفَعُو َعِغ الشَِّبيِّ 
 بت الخواية أّن الشبـيّ ثْ فمع تُ  ..(ٕ)[ اآلَيةَ ٕٛ]غافخ:  هللاَأْن َيُقغَل َربَِّي 

خف وانتيــــــى ـ؛ بــــــل انرــــــعاممــــــو بالِسثــــــل - عميــــــو وســــــّمعصــــــمى هللا-
فيحه شخرية صعبة لمغاية، نتيجة التعارك معيـا سـتكػن السػقف... 
خاف عشيـــا، ثـــع التفكيـــخ فيســـا يسكـــغ أن ـالحكســـة االنرـــ غَ ِســـوخيســـة، فَ 

 يحجث بعج ذلظ. 
                                                 

ىــ(، َأْبـَػاُب الدُّْىـِج، ٖٕٚ بغ يديج القدويشـي  الُستَـَػفَّى: (  سشغ ابغ ماجو: أبػ عبجهللا دمحم(ٔ
/ ٔ(، تحقيـــــق: شــــــعيب األرنـــــؤوط وآخــــــخون، طَٙٛٔٗبـــــاُب اْلِحْمــــــِع، حـــــجيث رقــــــع  

بيــــخوت.  -م، دار الخســــالة العالسيــــةٜٕٓٓىـــــ= ٖٓٗٔ/ ٔم، طٜٕٓٓىـــــ= ٖٓٗٔ
 وقال عشو في التحقيق:  إسشاده حدغ(.

ب األنرــار، َبــاُب َمــا َلِقــَي الشَِّبــيُّ َصــمَّى هللا َعَمْيــِو َوَســمََّع (  صــحيح البخــارؼ: كتــاب مشاقــ(ٕ
َة، حجيث رقع    (. َٖٙ٘ٛوَأْصَحاُبُو ِمَغ الُسْذِخِكيَغ ِبسكَّ
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ولــػ فّكــخ كــل مدــمع فــي حياتشــا السعاصــخة: كيــف تكــػن معاممــة الــدوج 
ف فـــي ع ولـــجه، والرـــجيق مـــع صـــجيقو، والسػّضـــمـــع زوجـــو، واألب مـــ

بيـحا الشسـػذج عسمو مع مجيخه الرعب، الرتاح بالشـا، وىـجأت نفػسـشا، 
.. فميذ مغ العقل أن نتعـارك مـع كـّل مـغ  هللاالخائع لديجنا رسػل 

 .. اشتّجت قدػتو بشااشتّج عميشا أو 
 :مع الذخرية العجائية بغخض تأليف القمب واليجاية التمّصف .ٖ

فــي كثيــخ مــغ مػاقــف دعػتــو ألُنــاٍس أغمطــػا لــو  تعــّخض الشبــّي لقــج 
القـــػل، غيـــخ أّنـــو فـــي مـــػاشغ معيشـــة كـــان ُيطيـــُخ قّػتـــو وشـــّجة بأســـو، 

عل بخرسو ما يذاء، إال يدتصيع أن يشتقع وأن يف فزبل عغ أّنو كان
و ودعػتـــو تـــأبى عميـــو إال أن يتمّصـــف فـــي عـــبلج خصـــأ مـــغ أّن رســـالت

  لمخيخ. هِ ىجايتو وإرشادِ  أخصأ في حّقو؛ رةبًة في
، تحكييــا عميــو وســمع هللاصــمى  ولــة واضــحة الغتيــال الشبــيّ محا وىــحه

َعْشُيَســا َأْخَبــَخ:  هللاَرِضــَي  هللاَعـْغ َجــاِبِخ ْبــِغ َعْبـجِ ف كتـب الدــّشة السصيــخة؛
ــَع َرُســػِل  ــُو َغــَدا َم ــا  هللاَأنَّ ــَل َنْجــٍج، َفَمسَّ ــِو َوَســمََّع ِقَب ــلَ َصــمَّى هللُا َعَمْي  (ٔ)َقَف

ِفـي َواٍد  (ٕ)َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسـمََّع َقَفـَل َمَعـُو، َفـَأْدَرَكْتُيُع الَقاِئَمـةُ  هللاَرُسػُل 
َصـمَّى هللُا َعَمْيـِو َوَسـمََّع َوَتَفـخََّق الشَّـاُس  هللا، َفَشـَدَل َرُسـػُل (ٖ)َكِثيِخ الِعَزـاهِ 

                                                 

، ٗ(  يقال: قفل َيْقِفـُل ِإَذا َعـاَد ِمـْغ َسـَفِخِه. ]انطـخ: الشيايـة فـي غخيـب الحـجيث واألثـخ: ج(ٔ
  مخجع سابق([.  ٕٜص

ــة: الشــػم بعــج الطيــخ ووســط الشيــار. ]انطــخ:  (  القائمــة:(ٕ أؼ وقــت الطييــخة، ومشــو القيمػل
  مخجع سابق([. ٚٚ٘، صٔٔلدان العخب: ج

(  الِعَزاه: قيل ىػ ُكلُّ َشَجخ َعطيع َلُو َشـْػك، ومـا عطـع واشـتّج شـػكو. ]انطـخ: الشيايـة (ٖ
، ٚ مخجـــع ســـابق(، ولدـــان العـــخب: ج ٕ٘٘، صٖفـــي غخيـــب الحـــجيث واألثـــخ: ج

  مخجع سابق([. ٜٓٔص
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َجِخ، َونَ  َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع  هللاَدَل َرُسػُل ِفي الِعَزاِه، َيْدَتِطمُّػَن ِبالذَّ
 َفَعمََّق ِبَيا َسْيَفُو.  (ٔ)َتْحَت َسُسَخةٍ 

َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسـمََّع َيـْجُعػَنا  هللاَقاَل َجاِبٌخ: َفِشْسَشا َنْػَمًة، ُثعَّ ِإَذا َرُسػُل 
ـــا ـــيّّ َجـــاِلٌذ، َفَق ـــَجُه أَْعَخاِب ـــِإَذا ِعْش ـــاُه، َف ـــِو  هللاَل َرُســـػُل َفِجْئَش َصـــمَّى هللُا َعَمْي

َســـْيِفي َوَأَنــا َنـــاِئٌع، َفاْســَتْيَقْطُت َوُىـــَػ ِفــي َيـــِجِه  (ٕ)َوَســمََّع: "ِإنَّ َىـــَحا اْختَــَخطَ 
، َفَيــا ُىــَػ َذا َجــاِلٌذ " هللا، َفَقــاَل ِلــي: َمــْغ َيْسَشُعــَظ ِمشِّــي؟ ُقْمــُت: (ٖ)َصــْمًتا

 ..(ٗ)"َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّظَ  هللاُثظَّ َلْظ ُيَعاِ ْبُو َرُسغُل 
أّن   وفييــاَغــْػَرُث ْبــُغ اْلَحــاِرِث ىــػ أّن ىــحا الّخُجــل وفــي روايــة الحــاكع 

ــْغ ، «َمــْغ َيْسَشُعــَظ؟: »-ظ بــوبعــج أن أمدــ-لــو قــال   الشبــّي  ــاَل: ُك َق
ـــي َرُســـػُل  هللاَتْذـــَيُج َأنَّ اَل ِإَلـــَو ِإالَّ »َخْيـــَخ آِخـــٍح، َقـــاَل:  َقـــاَل: ، «؟هللاَوَأنِّ

َفَخمَّــى أَُعاِىــُجَك َعَمــى َأْن اَل ُأَقاِتَمــَظ، َواَل َأُكــػُن َمــَع َقــْػٍم ُيَقاِتُمػَنــَظ، َقــاَل: 
ِجْئُتُكْظ َفَجاَء ِإَلى َقْػِمِو، َفَقاَل:  َعَمْيِو َوَسمََّظ َسِبيَموُ  هللاَصمَّى  هللاَرُسغُل 

  ...(٘)ِمْع ِعْشِث َخْيِح الشَّاسِ 
                                                 

ـَجَخُة الَِّتـي َكاَنـْت ِعْشـَجَىا (ٔ (  ُىَػ ضخٌب ِمْغ شَجَخ الصَّمح، اْلَػاِحَجُة َسُسَخٌة. وقيـل الدـُسَخة: الذَّ
ـــة فـــي غخيـــب الحـــجيث واألثـــخ: ج ، َٕبيعـــة الخْضـــػان عـــاَم الُحَجْيِبَيـــة. ]انطـــخ: الشياي

  مخجع سابق([.  ٜٜٖص
ــْيَف: اســَتمَّ (ٕ ، ُٜٔو مــغ ِغســِجه. ]تـــاج العــخوس، فرــل الخــاء مــع الصـــاء، ج(  اْختَــَخَط الدَّ

  مخجع سابق([. ٕٔٗص
دًا. ]انطــــخ: لدــــان العــــخب، ج(ٖ ــــِجِه َصــــْمتًا، َأؼ: ُمَجــــخَّ ، ٕ(   فــــاْخَتَخط الدــــيَف َوُىــــَػ ِفــــي َي

  مخجع سابق([. ٖ٘ص
َقاِع، حجيث رقع (ٗ  (.ٖ٘ٔٗ (  صحيح البخارؼ: كتاب السغازؼ، َباُب َغْدَوِة َذاِت الخِّ
(  السدــتجرك عمــى الرــحيحيغ: أبــػ عبــجهللا الحــاكع دمحم بــغ عبــجهللا بــغ دمحم بــغ حسجويــو (٘

ــَػفَّى:  ــع  الُسَت بــغ ُنعــيع بــغ الحكــع الزــبي الصيســاني الشيدــابػرؼ السعــخوف بــابغ البّي
ـــــَخاَيا، حـــــجيث رقـــــع  ، ىــــــ(٘ٓٗ  =(، تحقيـــــق: مرـــــصفىِٕٕٖٗكَتـــــاُب اْلَسَغـــــاِزؼ َوالدَّ
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 يمتّفػن حـػل َمـغ يقيـل عثـخاِتيع، وُيحّبـػن مـغ ُيحِدـغ إلـييع. إّن الشاس 
ِة َرْةَبــِة الشَِّبــيِّ  ولــحا يقــػل ابــغ حجــخ فــي الفــتح:    ... َفَســغَّ َعَمْيــِو ِلِذــجَّ

ــْع  هللاَصــمَّى  ْســبَلِم َوَل ــْجُخُمػا ِفــي اإْلِ ــاِر ِلَي ــِتْئبَلِف اْلُكفَّ ــي اْس ــِو َوَســمََّع ِف َعَمْي
ـة ُيَؤاِخْحُه ِبَسا َص  َشَع َبْل َعَفا َعْشُو َوَقـْج َذَكـَخ اْلَػاِقـِجؼُّ ِفـي َنْحـِػ َىـِحِه اْلِقرَّ

 .  (ٔ)َأنو َأْسَمَع َوَأنَُّو َرَجَع ِإَلى َقْػِمِو َفاْىَتَجػ ِبِو خمق كثيخ((
عميــو وســّمع مــع ىــحا العــجو  هللاتعامــل الشبــّي صــمى  وعشــج التأمــل فــي

، يتبـّيغ مـا ليـحا تمو واغتيالـووذاك الخرع السحاِرب، وىػ الحؼ جاء لق
ألســمػب الخاقــي الــحؼ تعامــل بــو الشبــي صــمى هللا عميــو وســّمع مــغ أثــخ 

جئتكظ لقػمو:  في استقصابو لجعػتو، ومغ ثّع نصق ىحا الخرع بقػلو 
 (.. مع عشث خيح الشاس

 التجّشب دون التراُدم .ٗ
يمتقي الجاعية في شخيق دعػتو بأصـحاب الغيـخة والحقـج والحدـج عميـو 

عمى دعػتـو وحخكتـو الشاجحـة فـي الصخيـق الـجعػّؼ، وأمثـال ىـؤالء ال و 
يسكغ أن يكػن الخّد القاسي والسػاجية ىي الحّل؛ وإال خدـخت الـجعػة 

 وخدخ الجاعيُة الكثيخ والكثيخ. 
في دعػتو مغ أمثال ىحه الذخريات العجائية،  ولقج عانى رسػلشا 

خ الشســاذج العجوانيــة التــي تسّشــت ىبلكــو وفشــاء دعػتــو، ولعــل مــغ أشــي
فــي حياتــو وتعامــل معيــا فــي بجايــة دعػتــو،  التــي قابميــا رســػل هللا 

ىــي شخرــية أبــي الحكــع عســخو بــغ ىذــام  أبــػ جيــل(، الخَُّجــل كــان 
عديًدا بيغ قػمو ال في  ُعجوانيا لجرجة أّنو ال يدسح بأن يخػ الشبّي 

                                                                                                               

بيــخوت. وقــال  -م، دار الكتــب العمسيــةٜٜٓٔىـــ= ٔٔٗٔ/ ٔ، طعبــجالقادر عصــا=
ْيَخْيِغ، َوَلْع ُيَخخَِّجاهُ »اإلمام الحاكع عشو:   «.َىَحا َحِجيٌث َصِحيٌح َعَمى َشْخِط الذَّ

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٕٛٗ، ٕٚٗ، صٚ(   فتح البارؼ البغ حجخ: ج(ٔ
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ـــو وحقـــجه وحدـــجه  لمخســـػل  داخـــل مكـــة أو خارجيـــا، فكـــان بُعْجَواِنّيِت
كـل العخاقيـل التـي تحـػل  يفعل كل ما يدتصيع ليزع أمام الخسػل 

 دون أداء رسالتو. 
، أنــو ففـي حـجيث صـحيح رواه اإلمـام مدــمع مـغ حـجيث أبـي ىخيـخة 

ـٌج َوْجَيـُو َبـْيَغ َأْضُيـِخُكْع؟ َقـاَل َفِقيـَل:  قال: َقاَل َأُبػ َجْيـٍل: َىـْل ُيَعفِّـُخ ُمَحسَّ
ِت َواْلُعدَّػ َلِئْغ َرَأْيُتُو َيْفَعُل َذِلَظ َنَعْع، َفَقاَل: وَ  ، َأْو أَلََسَأنَّ َعَمى َرَقَبِتوِ البلَّ

َوُىَػ ُيَرمِّي، َزَعَع  ، َقاَل: َفَأَتى َرُسػَل هللا أَلَُعفَِّحنَّ َوْجَيُو ِفي الت َحاِب 
ــِو  ِلَيَصــَأ َعَمــى َرَقَبِتــِو، َقــاَل: َفَســا َفِجــَئُيْع ِمْشــُو ِإالَّ َوُىــػَ  َيــْشُكُز َعَمــى َعِقَبْي

َوَيتَِّقي ِبَيَجْيِو، َقاَل: َفِقيَل َلُو: َما َلـَظ؟ َفَقـاَل: ِإنَّ َبْيِشـي َوَبْيَشـُو َلَخْشـَجًقا ِمـْغ 
ـــُو : »َنـــاٍر َوَىـــْػاًل َوَأْجِشَحـــًة، َفَقـــاَل َرُســـػُل هللا  ـــي اَلْخَتَشَفْت ـــا ِمشِّ ـــْغ َدَن َل

اَل َنـْجِرؼ ِفـي  -َقاَل: َفَأْنَدَل هللا َعدَّ َوَجـلَّ  .(ٔ)«اْلَساَلِئَكُة ُعْزًغا ُعْزًغا
ْنَدــاَن َلَيْشَغــى، َأْن : -َحــِجيِث َأِبــي ُىَخْيــَخَة، َأْو َشــْيٌء َبَمَغــُو  َكــالَّ ِإنَّ اإلِْ

ْجَعى، َأَرَأْنَة الَِّجي َنْشَيى، َعْبًثا ِإَذا َصمَّى،  َرآُه اْسَتْغَشى ِإنَّ ِإَلى َربَِّط الح 
 َة ِإْن َكاَن َعَمى اْلُيَثد، َأْو َأَمَح ِبالتَّْقَغد، َأَرَأْنَة ِإْن َكجََّب َوَتـَغلَّىَأَرَأنْ 

َأَلْظ َيْعَمْظ ِبـَأنَّ هللا َنـَحد، َكـالَّ َلـِئْع  -َيْعِشي َأَبا َجْيلٍ -[ ٖٔ-ٙ]العمق: 
َيْثُع َناِدَيـُو َسـَشْثُع َلْظ َنْشَتِو َلَشْدَفًعا ِبالشَّاِصَيِة، َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِسَئٍة، َفمْ 

ــوُ  ــَة، َكــالَّ اَل ُتِشْع [، َزاَد ُعَبْيــُجهللا ِفــي َحِجيِثــِو ٜٔ -ٗٔ]العمــق:  الخََّباِنَي
                                                 

ة التأييـج اإلليـي ألصـحاب ؛ ليؤّكـج عمـى حكيقـ ألصـحابو ( ىي رسـالة مـغ رسـػلشا (ٔ
وإن كـان مـا وقـع معجـدة مـغ هللا -الجعػات ولـػ شالـت فتـخة تعـحيبيع أو اضـصيادىع 

ـــو وحبيبـــو دمحم  ـــخ أنـــو يبقـــى أّن هللا تعـــالى ال يزـــيع أوليـــاءه، وال يخـــحل  -لشبي غي
أتباعو، وفي الحـجيث الرـحيح عشـج البخـارؼ، كتـاب الخقـاق، َبـاُب التََّػاُضـِع، حـجيث 

َمـْع : "ِإنَّ هللا َقاَل: ، َقاَل: َقاَل َرُسػُل هللا (، وفيو: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة ٕٓ٘ٙرقع  
 ....".  َعاَدد ِلي َوِلياا َفَقْث آَذْنُتُو ِبالَحْحِب 
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]العمـق:  َفْمَيـْجُع َناِدَيـوُ َقاَل: َوَأَمـَخُه ِبَسـا َأَمـَخُه ِبـِو. َوَزاَد اْبـُغ عبـجاأَلْعَمى 
 . (ٔ)[، َيْعِشي َقْػَموُ ٚٔ

صــاحب -خ مــجػ شإيـان أبـي جيــل الُعـْجوانّي وفـي ىـحا الحــجيث يطيـ
، كســا أنــو -وح الصاةيــة السدــتبّجة، التــي ال تدــّمع قيادىــا هلل تعــالىالــخُّ 

ُيبلَحـــع فـــي آيـــات ســـػرة العمـــق أّن القـــخآن لـــع ُيدـــّسو فـــي قػلـــو تعـــالى: 
َأَرَأْنــَة الَّــِجي َنْشَيــى   :[؛ ألّن اإلســبلم لــيذ ديًشــا الخــتبلق ٜ]العمــق

 ية. الرخاعات الفخد
كسا كان مغ ىجيـو صـمى هللا عميـو وسـّمع أّنـو إذا رأػ مػقًفـا َقَدـى فيـو 
-أحُجىع عمى َمغ ىػ أضعف مشـو، َنَرـَحُو وّذّكـخه بـاهلل، وخّػفـو مشـو 

 ، فتكػن التحكخة لسغ كان لو قمب.. -ىحا إذا رأػ نفع ذلظ معو
، وال شّظ أّن ىحه الصخيقة ال ترمح إال مع َمغ ُيعخف عشـو رّقـة القمـب

ـــخ؛ فمخّبســـا قدـــى قمبـــو غزـــًبا وازداد  وســـخعة األوبـــة إلـــى الحـــق إذا ُذكِّ
عرـبيًة يحتــاج معيـا إلــى َمـغ يــخّده إلــى الجـاّدة مــغ ججيـج، ولعــل مســا 

؛ فعشــو  (ٕ)يـجّلل عمــى ذلــظ مــا حــجث مــع ســيجنا أبــي مدــعػٍد البــجرؼ 
ْػِط، َفَدـِسْعُت َصـْػتً  ا ِمـْغ َخْمِفـي، أّنو قال: ُكْشُت َأْضِخُب ُغبَلًما ِلي ِبالدَّ

                                                 

ِإنَّ اإِلْنَدــاَن َلَيْشَغــى (  صـحيح مدــمع: كتــاب صــفة الكيامــة والجشـة والشــار، َبــاُب َقْػِلــِو: (ٔ
 (. ٜٕٚٚ[، حجيث رقع  ٚ]العمق:  ىَأْن َرآُه اْسَتْغشَ 

(  ىػ عكبة بغ عسخو بغ ثعمبة بغ أسيخة بغ عديخة األنرارؼ، يقػل الحىبي: لع يذيج (ٕ
بــجرا عمـــى الرـــحيح، وإنســا نـــدل مـــاء ببــجر، فاشـــُتيخ بـــحلظ. وكــان مســـغ شـــيج بيعـــة 
العكبــة، روػ أحاديــث كثيــخة. وىــػ معــجود فــي عمســاء الرــحابة. نــدل الكػفــة. حــجَّث 

: ولــجه؛ بذــيخ، وأوس بــغ ضــسعج، وعمقســة، وأبــػ وائــل، وقــيذ بــغ أبــي حــازم، عشــو
وربعـــي بـــغ حـــخاش، وعبـــجالخحسغ بـــغ يديـــج، وعســـخو بـــغ ميســـػن، والذـــعبي، وعـــجة. 

  َمْخِجٌع َساِبٌق([.  ٜٗٗ، ٖٜٗ، صٕ: سيخ أعبلم الشببلء لمحىبي: جانضح]
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ــا َدَنــا «اْعَمــْع، َأَبــا َمْدــُعػدٍ » ــْػَت ِمــَغ اْلَغَزــِب، َقــاَل: َفَمسَّ ، َفَمــْع َأْفَيــِع الرَّ
اْعَمـْظ، »ِمشِّي ِإَذا ُىَػ َرُسػُل هللا َصمَّى هللا َعَمْيِو َوَسـمََّع، َفـِإَذا ُىـَػ َيُقـػُل: 

ْػَط ِمْغ َيـِجؼ، َفَقـاَل: ، َقاَل: فَ «َأَبا َمْدُعغٍد، اْعَمْظ، َأَبا َمْدُعغدٍ  َأْلَقْيُت الدَّ
، َقـاَل: «اْعَمْظ، َأَبا َمْدُعغٍد، َأنَّ هللا َأْقَثُر َعَمْيَط ِمْشَط َعَمى َىَجا اْلُغـاَلِم»

 .(ٔ)اَل َأْضِحُب َمْسُمغًكا َبْعَثُه َأَبًثاَفُقْمُت: 
يػّضـح نتيجـة مػعطـة الخسـػل  -(ٕ)أيًزـا-وفي لفـٍع آخـخ عشـج مدـمع 

ــــُت ، يقــــػل أبــــػ مدــــعػد -رحســــو هللا-دــــعػد البــــجرؼ ألبــــي م :  ُكْش
َأَبا َمْدُعغٍد، َ ُ ، اْعَمظْ »َأْضِخُب ُغبَلًما ِلي، َفَدِسْعُت ِمْغ َخْمِفي َصْػًتا: 

َفـِإَذا ُىـَػ َرُسـػُل هللا َصـمَّى هللا َعَمْيـِو  َفاْلَتَفـة  ، «َأْقَثُر َعَمْيـَط ِمْشـَط َعَمْيـوِ 
َأَمــا َلــْغ َلــْظ »، َفَقــاَل: َيــا َرُســغَل هللا، ُىــَغ ُحــحه ِلَغْجــِو هللا َفُقْمــُة:َوَســمََّع، 

ْتَظ الشَّارُ »، َأْو «َتْفَعْل َلَمَفَحْتَط الشَّارُ   «.. َلَسدَّ
-مـغ تشـّػع األسـمػب فـي التعامـل مـع الُعجوانيـة  وىكحا ضيخ ىجيو 

؛ -ســـػاء أكانـــت مشيًجـــا لرـــاحبيا، أم أمـــخا شارًئـــا عمـــى ذوؼ الســـخوءة
كــان ىجيــو صــمى هللا عميــو وســّمع يتــػازن بــيغ إىســال تمــظ الذخرــية ف

وتخكيا دون السػاجية معيا؛ تفادًيا لمسذكبلت الستػّقعة مشو. ومـا بـيغ 
مػعطــة مــغ تعّرــب أو اشــتّجت عرــبّيتو مــع نرــيحتو؛ بقــجر يدــسح 

 تعجيل سمػكو وىجايتو لمرػاب مغ القػل أو الفعل. 

                                                 

ـاَرِة َمـْغ َلَصـَع َعْبـَجُه، حـجيث (   صحيح مدمع: كتاب األيسان، َباُب ُصْحَبِة اْلَسَسالِ (ٔ يـِظ، َوَكفَّ
 (.ٜ٘ٙٔرقع  

 (  السخجع نفدو. (ٕ
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ييتـــج فالـــّجعاء عميـــو إن زاد شـــّخه وأذاه  فـــإن لــع ،عـــجائيّ ذـــخز الالــّجعاء لم .٘
يغ:  عمى الجِّ

يتعّجب مغ دعاء الشبّي صمى هللا  إّن القارغ الستأمِّل في سيخة الشبّي 
عميو وسّمع أول دعػتو ألمثال عسخ بغ الخصاب وأبي الحكع عسخو بـغ 
ىذــام، وبعــجىا يجــج الدــيخة تحكــي أّنــو صــمى هللا عميــو وســّمع دعــا عمــى 

و بــغ ىذــام  أبــػ جيــل(، كســا دعــا عمــى أســساء أخــخػ أبــي الحكــع عســخ 
ـخك في قخير. ففي أول األمـخ ال زالـت الـجعػة تخيـج  بعيشيا مغ قادة الذِّ

وقـث ثبـة فـي الدـشة الشبغيـة والدـيحة السشّيـحة أن تقػػ بأمثال ىـؤالء، 
ــي  وكــان ال -فــي أّول الــجعػة لدــيجنا عســخ بــغ الخصــاب  دعــاد الشب

 ،(ٔ)-أبي جيل-لظ لعسخو ابغ ىذام ودعا كح -يدال عمى ِشخكو

فمســـا اشـــتجت وشـــأة أبـــي جيـــل عمـــى السدـــمسيغ وفجـــخ فـــي خرـــػمتو 
قبــل بــجر، وبّذــخ  -صــمى هللا عميــو وســّمع-وعجاوتـو، دعــا عميــو الشبــّي 

فقــث بسرـــخعو فــي قميــب بــجر فــي الدــشة الثانيــة مــغ اليجــخة السباركــة. 
د ورد فـي الحـثنت عشـث مدـمظ فــي صـحيحو، مـع حـثنت ابـع مدــعغ 

                                                 

( الحجيث أخخجو اإلمام أحسج في مدشجه: مدشج عبجهللا بغ عسخ بغ الخصاب رضـي هللا (ٔ
، أن -رضي هللا عشيسـا- (، وفيو: عغ نافع عغ ابغ عسخٜٙٙ٘عشو، حجيث رقع  

الميظ أعـخ اإِلسـالَم بأحـّب ىـجنع الـحجميع : "قال -صمي هللا عميو وسمع-رسػل هللا 
ـــع  ـــى هللا عســـح ب ـــان أحب يســـا إل ـــع الخشـــابل، )فك ـــأبي جيـــل أو بعســـح ب ـــط، ب إلي

(، وصححو الذيخ أحسج شاكخ. وورد في رواية فييا ضعف عشج ابغ ماجـة الخشاب
: انضــح]وحــجه.  وابــغ حبــان، أّن الشبــي خّرــز دعــاءه لدــيجنا عســخ بــغ خصــاب 

سج بغ حشبـل: أبـػ عبـجهللا أحسـج بـغ دمحم بـغ حشبـل بـغ ىـبلل بـغ أسـج مدشج اإلمام أح
ىــــ(، تحقيـــق: شـــعيب األرنـــؤوط، عـــادل مخشـــج، وآخـــخون، ٕٔٗالذـــيباني  الُسَتـــَػفَّى: 

 [.بيخوت -م، مؤسدة الخسالةٕٔٓٓىـ= ٕٔٗٔ/ ٔط
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 : َقـــــاَل:   َبْيَشَســـــا َرُســـــػُل هللا  ـــــِت، َوَأُبـــــػ َجْيـــــٍل ُيَرـــــمِّي ِعْشـــــَج اْلَبْي
َوَأْصــَحاٌب َلــُو ُجُمـــػٌس، َوَقــْج ُنِحـــَخْت َجــُدوٌر ِبــاأْلَْمِذ، َفَقـــاَل َأُبــػ َجْيـــٍل: 

ـٍج َأيُُّكْع َيُقػُم ِإَلى َسبَل َجُدوِر َبِشي ُفبَلٍن، َفَيْأُخُحُه َفَيَزُعُو ِفـي َكِتَفـْي  ُمَحسَّ
َوَضَعُو َبـْيَغ  ِإَذا َسَجَج؟ َفاْنَبَعَث َأْشَقى اْلَقْػِم َفَأَخَحُه، َفَمسَّا َسَجَج الشَِّبيُّ 

َكِتَفْيِو، َقاَل: َفاْسَتْزَحُكػا، َوَجَعَل َبْعُزـُيْع َيِسيـُل َعَمـى َبْعـٍس َوَأَنـا َقـاِئٌع 
 ، َوالشَِّبـيُّ َضْيِخ َرُسـػِل هللا َأْنُطُخ، َلْػ َكاَنْت ِلي َمَشَعٌة َشَخْحُتُو َعْغ 

َساِجٌج َما َيْخَفُع َرْأَسُو َحتَّى اْنَصَمـَق ِإْنَدـاٌن َفـَأْخَبَخ َفاِشَسـَة، َفَجـاَءْت َوِىـَي 
 ُجَػْيِخَيٌة، َفَصَخَحْتُو َعْشُو، ُثعَّ َأْقَبَمْت َعَمْيِيْع َتْذِتُسُيْع، َفَمسَّا َقزـَى الشَِّبيُّ 

َصــْػَتُو، ُثــعَّ َدَعــا َعَمــْيِيْع، َوَكــاَن ِإَذا َدَعــا َدَعــا َثبَلًثــا، َوِإَذا  َصــبَلَتُو، َرَفــعَ 
ــا « الميــعَّ، َعَمْيــَظ ِبُقــَخْيرٍ »َســَأَل َســَأَل َثبَلًثــا، ُثــعَّ َقــاَل:  َثــبَلَث َمــخَّاٍت، َفَمسَّ

ـْحُظ، َوَخـاُفػا َدْعَػتَـُو، ثُـعَّ َقـاَل:  الميـظَّ، »َسِسُعػا َصْػَتُو َذَىَب َعْشُيُع الزِّ
ــامٍ  ــِع ِىَذ ــِل ْب ــَأِبي َجْي ــَط ِب ــَة، َعَمْي ــِغ َرِبيَع ــِغ َرِبيَعــَة، َوَشــْيَبَة ْب ــَة ْب ، َوُعْتَب

ــِغ َأِبــي ُمَعــْيطٍ  ــَة ْب ــٍف، َوُعْكَب ــِغ َخَم ــَة ْب ــَة، َوُأَميَّ ــِغ ُعْكَب َوَذَكــَخ -« َواْلَػِليــِج ْب
ـاِبَع َوَلـْع َأْحَفْطـوُ  ـًجا  -الدَّ ، َلَقـْج َرَأْيـُت الَّــِحيَغ  َفَػالَّــِحؼ َبَعـَث ُمَحسَّ ِبــاْلَحقِّ

-ثبت دعاؤه كسا . (ٔ)َسسَّى َصْخَعى َيْػَم َبْجٍر، ُثعَّ ُسِحُبػا ِإَلى اْلَقِميِب((
العــــجاء، وغُمطــــت قــــّػة  حــــيغ اشــــتجّ عمــــييع؛  -عميــــو الرــــبلة والدــــبلم

عمــــييع بأســــسائيع  السذـــــخكيغ عمــــى السدــــمسيغ، ىشــــا: دعــــا الشبــــّي 
 وعيََّشيع. 

َأِبي ُىَخْيَخَة: َأنَّ الشَِّبيَّ َصمَّى هللا َعَمْيـِو َوَسـمََّع َكـاَن ِإَذا َقـاَل: َسـِسَع هللا فَعْغ 
ْكَعـــِة اآلِخـــَخِة ِمـــْغ َصـــبَلِة الِعَذـــاِء َقَشـــَت:  الميـــعَّ َأْنـــِج »ِلَســـْغ َحِســـَجُه، ِفـــي الخَّ

                                                 

ــ(ٔ ِو َوَســمََّع ِمــْغ (  صــحيح مدــمع: كتــاب الجيــاد والدــيخ، َبــاُب َمــا َلِقــَي الشَِّبــيُّ َصــمَّى هللا َعَمْي
 (. َٜٗٚٔأَذػ اْلُسْذِخِكيَغ َواْلُسَشاِفِقيغ، حجيث رقع  
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، الميـعَّ َأْنـِج َسـَمَسَة ْبـَغ َعيَّاَش ْبـَغ َأِبـي َرِبيَعـَة، الميـعَّ َأْنـِج الَػِليـَج ْبـَغ الَػِليـجِ 
ــطَ ِىَذــاٍم، الميــعَّ َأْنــِج الُسْدَتْزــَعِفيَغ ِمــَغ الُســْؤِمِشيَغ،  ــُثْد َوْسَأَت  (ٔ)الميــظَّ اْش

. وقـج (ٗ)«(ٖ)، الميظَّ اْجَعْمَيا َعَمـْيِيْظ ِسـِشيَع َكِدـِشي ُنغُسـطَ (ٕ)َعَمى ُمَزـحَ 
ــَز   ســبق بيــان أّن الشبــيّ  -ائــل بعيشيــا دعــػات عمــى ُأنــاس وقب خرَّ

لكغ ذلظ لع يكغ ديجنو، فعشج مدمع أّنو صمى هللا عميو وسـّمع دعـا عمـى 
الميـــــظَّ اْلَعـــــْع ِلْحَيـــــاَن، َوِرْعـــــاًل، ِلحيــــان وِرعـــــل وذكـــــػان، فقــــال:  .... 

، يخوؼ مدمع فيقػل: ُثعَّ َبَمَغَشـا «، َوُعَريََّة َعَرِة هللا َوَرُسغَلوُ (٘)َوَذْكَغانَ 

                                                 

 َمْخِجـٌع  ٕٓٓ، ص٘. ]الشيايـة فـي غخيـب الحـجيث واألثـخ: جُخْجُىظ أْخجًا شـِثنًثا(  أؼ: (ٔ
 َساِبٌق([.

فيع أوالد مزخ بغ ندار بـغ َمَعـج بـغ عـجنان، وُمَزـخ جـّج جـاىمي،  يعشي بيا قحيًذا (  (ٕ
مدمة الشدب الشبػؼ. مغ أىل الحجاز. قيل إنو أول مغ سغ الحـجاء لئلبـل فـي مغ س

العخب، وكان مغ أحدغ الشاس صػتا. أما بشػه فيع أىل الكثخة والغمبة فـي الحجـاز، 
األعـــبلم:  :انضـــحمـــغ دون ســـائخ بشـــي عـــجنان، كانـــت الخياســـة ليـــع بسكـــة والحـــخم.  ]

ـج بـغ عمـي بـغ فـ ِرْكِمـي الجمذـقي  الُستَـَػفَّى: لخيخ الجيغ بغ محسػد بـغ ُمَحسَّ ارس، الدِّ
 لبشان[.  -م، َدار العمع لمسبلييغ، بيخوتٕٕٓٓ/ ٘ٔ، طٜٕٗ، صٚىـ(، جٜٖٙٔ

ــي َذَكَخَىــا (ٖ ــثاد  فــي قػلــو تعــالى:  (  ِىــَي الَِّت ــْبع  ِش ــَط َس ــِث ذِل ــْع َبْع ــْأِتي ِم ــظَّ َي َأْؼ:  ُث
 لسعاش والحياة. اجعميا عمييع َسْبع ِسِشيَغ ِفيَيا كّل التعب في ا

ـــــى الُسْذـــــِخِكيَغ، حـــــجيث رقـــــع (ٗ َعاِء َعَم ـــــاُب الـــــجُّ (  صـــــحيح البخـــــارؼ: كتـــــاب الـــــجعػات، َب
 ٖٜٖٙ .) 

َبْشـع  ِمـْع  َذْكَغان:، وُنْشَدُبغَن ِإَلى ِرْعِل ْبِع َعْغِف ْبِع َماِلطِ  َبْشع  ِمْع َبِشي ُسَمْيظٍ : ِرْعل  (  (٘
: فـتح انضـح، َفُشِدَبِت اْلَغـْدَوُة ِإَلْيِيَسـا(. ]َلى ذْكَغان بع َثْعَمَبةُنْشَدُبغَن إِ َأْيًزا  َبِشي ُسَمْيظٍ 
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َلْيَد َلَط ِمَع اأْلَْمِح َشْيد  َأْو َنُتغَب َعَمـْيِيْظ َأْو َلسَّا ُأْنِدَل:  َأنَُّو َتَخَك َذِلظَ 
َبُيْظ َفِ نَُّيْظ َصاِلُسغنَ   . (ٔ)[ٕٛٔ]آل عسحان:  ُيَعجِّ

عمـييع، كسـا  الدبب في دعائـو  -رحسو هللا-وقج بّيغ اإلمام البخارؼ 
َأْقَػاًمـا ِمـْغ   ، َقـاَل: َبَعـَث الشَِّبـيُّ ثبت في الرحيح مغ حجيث أنذ 

ـــاِلي:  ـــْع َخ ـــاَل َلُي ـــِجُمػا َق ـــا َق ـــي َســـْبِعيَغ، َفَمسَّ ـــي َعـــاِمٍخ ِف ـــى َبِش ـــي ُســـَمْيٍع ِإَل َبِش
ُشـــػِني َحتَّـــى ُأَبمَِّغُيـــْع َعـــْغ َرُســـػِل هللا  ُمُكْع َفـــِإْن َأمَّ ـــي َأَتَقـــجَّ ، َوِإالَّ ُكْشـــُتْع ِمشِّ

ــَأمَُّشػُه، َفَبْيشَ  َم َف ــجَّ ــا، َفَتَق ُثُيْع َعــِغ الشَِّبــيِّ َقِخيًب ــا ُيَحــجِّ ــػا ِإَلــى َرُجــٍل  َس ِإْذ َأْوَمُئ
ُثظَّ َماُلغا َعَمـى ، َفَأْنَفَحُه، َفَقاَل: هللا َأْكَبُخ، ُفْدُت َوَربِّ الَكْعَبـِة، َفَشَعَشوُ ِمْشُيْع 

يَِّة َأْصـَحاِبِو، َفَقَتُمـغُىظْ  َِ ـاٌم: َفـُأَراُه ِإالَّ َرُجـبًل أَْعـَخَج َصـعَج الَجَبـَل، َقـاَل ىَ  َب سَّ
اَلُم الشَِّبيَّ »آَخَخ َمَعُو،  ، َأنَُّيْظ َقـْث َلُقـغا َربَُّيـْظ، َفَأْخَبَح ِجْبِحيُل َعَمْيِو الدَّ

َفُكشَّا َنْقَخُأ: َأْن َبمُِّغـػا َقْػَمَشـا َأْن َقـْج َلِقيَشـا َربََّشـا  «...َفَحِضَي َعْشُيْظ، َوَأْرَضاُىظْ 
َفـَثَعا َعَمـْيِيْظ َأْرَبِعـيَع َصـَباًحا َعَمـى َنا ثُـعَّ ُنِدـَخ َبْعـُج، َفَخِضَي َعشَّا، َوَأْرَضا

ـــي ُعَرـــيَّةَ  ـــاَن َوَبِش ـــي َلْحَي ـــَغاَن َوَبِش الَّـــِحيَغ َعَرـــُػا هللا َوَرُســـػَلُو  ِرْعـــٍل َوَذْك
»(ٕ) .!!وىـحا عـيغ واقعيـة . فقج قتمػا الرحابة وألقػىع في بئخ معػنة

يجسع بيغ الـجعاء  حؼ جاء بو الخسػل الخسالة اإلسبلمية والتذـخيع ال
ــِجَؼ وكــفَّ شــّخه فبيــا ونعســت، وإن لــع يفعــل: دعــا عميــو  لمّخجــل، فــإن ُى

الــحؼ - وشمـب مـغ هللا تعـالى إنيـاء شــّخه، وصـخفو عـغ السجتسـع السدـمع
                                                 

(  صــحيح مدــمع: كتــاب السدــاجج ومػاضــع الرــبلة، َبــاُب اْســِتْحَباِب اْلُقُشــػِت ِفــي َجِسيــِع (ٔ
بلِة ِإَذا َنَدَلْت ِباْلُسْدِمِسيَغ َناِزَلٌة، حجي  (. ٘ٚٙث رقع  الرَّ

(   صــحيح البخــارؼ: كتــاب الجيــاد والدــيخ، َبــاُب َمــْغ ُيْشَكــُب ِفــي َســِبيِل هللا، حــجيث رقــع (ٕ
ـــاُب َغـــْدَوِة الخَِّجيـــِع، َوِرْعـــٍل، ٕٔٓٛ  (، كســـا أوردىـــا البخـــارؼ فـــي كتـــاب السغـــازؼ، َب

ْبِغ َثاِبٍت، َوُخَبْيٍب َوَأْصَحاِبِو، َوَذْكَػاَن، َوِبْئِخ َمُعػَنَة، َوَحِجيِث َعَزٍل، َوالَقاَرِة، َوَعاِصِع 
 (. ٛٛٓٗحجيث رقع  
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الجاعيــة لــيذ ِغــخِّا يدتأســُج عميــو ، و -ُيعــاني مــغ شــّجتو وقدــػتو وجبــخوت
 غيُخه.

مػب ىــــػ آخــــخ الــــجواء فــــي التعامــــل مــــع كســــا يسكــــغ اعتبــــار ىــــحا األســــ
الذخرــــيات التــــي يرــــعب التعامــــل معيــــا أو تغييخىــــا، أو أخــــح الحــــّق 
مشيا، أو رّدىا إلى الحق والرـخاط السدتكيع.. فيكػن الجعاء عمييع ِمغ 
ِقَبـــــــِل الجاعيـــــــة!! فحيشســـــــا ال يـــــــخػ فـــــــييع إال الغمطـــــــة والذـــــــجة والقدـــــــػة 

يجشِّبــو وأّمتــو شــّخ ىــؤالء  واإلعــخاض، حيشيــا يمجــأ لخبــو ويصمــب مشــو أن
 الُقداة الصُّغاة.. 

ِبيـع ْبـغ ُسـَمْيَساَن، وإرضاء الشاس غاية ال ُتجرك عمى كل حال..  فعغ الخَّ
:   َيا َرِبيـُع،  اِفِعيُّ ، َفَعَمْيـَظ ِرَضى الشَّـاِس َغاَيـة  اَل ُتـْثَركُ قال: َقاَل لي الذَّ

وُيحتسـل أن يكـػن  .(ٔ)يَل ِإَلى ِرَضاُىْع((ِبَسا ُيْرِمُحَظ َفاْلَدْمُو. َفِإنَُّو اَل َسبِ 
الجعاء لئلندان أو عميو بسا يطيخ فيو السرمحة؛ فسغ كان مخجػِّا فيـو 

ــــو -ولــــػ كــــان فاســــًجا-الرــــبلح  ــــجَعى ل ، ففدــــاده عمــــى نفدــــو، وىــــحا ُي
ــا، معارًضــا هلل ورســػلو وأوليائــو،  باليجايــة.. أّمــا مــغ كــان ُمعِخًضــا مؤِذًي

 شـّخه، ويرــخف فيـحا ُيـجَعى عميـو؛ ليكـّف هللا ساعًيا فـي مشـع كـل خيـخ،
 وهللا أعمع. عغ الخمق أذاه.... 

                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٖٕٔ، صٜ(  حمية األولياء وشبقات األصفياء: ج(ٔ
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 ثانًيا: َىْثُي الّشبّغة في الّتعاُمل َمع الذخرية 
 البجنئة الفاحذة 

عشج التعامل مع صـاحب المدـان البـحؼء  إّن الّشاضخ في ىجؼ الشبّي 
أن يتفـــاحر بسثـــل يدـــتخجم مبـــجأ الـــخّد بالسثـــل دون  -أحياًنـــا-الفـــاحر، يجـــجه 

ـــا لمُفحـــر، ولكـــّل  ـــا ُأخـــخػ يدـــتخجم مبـــجأ الُســـجاراة؛ تجشًب ُفحـــر الخرـــع، وأحياًن
أســـــمػبو الخـــــاص. فســـــغ يرـــــح معـــــو الـــــخد بالسثـــــل اســـــتخجمو مػقـــــف حالتـــــو و 

وعمـى ىـحا فيجيـو كأسمػب، ومغ ال يشفع معو إال الُسجاراة استخجمو كأسـمػب.. 
 ي: ُيخترخ ىشا في مبجئيغ، وىسا عمى الشحػ التال

 : معو دون التفاُحذمع متعّسث البجادة الحّد بالسثل السبثأ األول: 
قــج يمتقــي اإلندــان بذخرــية مدــمسة أو غيــخ مدــمسة، تكــػن كارىــة 
مبغزة، تدتخجم كمسات تػرية مؤذية لشفدـية السدـمع، فيكـػن مـغ حالـو 
 أن يجتشــب الترـــاُدم معـــو، ويكتفـــي بالِسثـــل فـــي القـــػل والِفْعـــل؛ ويحكـــي

ـبَلمُ -ساوردؼ أّنو ِقيَل ِلِعيَدى اْبِغ َمْخَيَع ال اإلمام َشـا َوَعَمْيـِو الدَّ : -َعَمى َنِبيِّ
َبط َبِشي َأَحث  َوَلِكشِّي َرَأْنـُة َجْيـَل اْلَجاِىـِل َفَجاَنْبُتـوُ ؟ فَقاَل: َمْع َأدَّ . (ٔ)َما َأدَّ

اجتشــاب الدــػء الــحؼ يقــع فيــو الذــخز صــعب  -أحياًنــا-فســغ الحكســة 
 سمػًكا.التعامل قػال و 

 مــاوقــج زخــخت الدــشة بشســاذج عــّجة فــي ىــحا الذــأن، وكــان مــغ بيشيــا 
ـــْغ  وقـــع مـــغ الييـــػد مـــع الخســـػل  بحزـــػر أم الســـؤمشيغ عائذـــة؛ فَع

َقاَلـــْت: َدَخـــَل َرْىـــٌط ِمـــَغ الَيُيـــػِد  َعاِئَذـــَة، َرِضـــَي هللا َعْشَيـــا َزْوَج الشَِّبـــيِّ 

                                                 

(  أدب الــجنيا والــجيغ: أبــػ الحدــغ عمــي بــغ دمحم بــغ دمحم بــغ حبيــب البرـــخؼ البغــجادؼ، (ٔ
بيــخوت:  -مكتبــة الحيــاة، ط. دار ٖٕٔىـــ(، صٓ٘ٗالذــييخ بالســاوردؼ  الُسَتــَػفَّى: 

 م  بجون رقع الصبعة(. ٜٙٛٔ
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ــــامُ َعَمــــى َرُســــػِل هللا  َعَمــــْيُكْع، َقاَلــــْت َعاِئَذــــُة: َفَفِيْسُتَيــــا  (ٔ)، َفَقــــاُلػا: الدَّ
ـــاُم َوالمَّْعَشـــُة، َقاَلـــْت: َفَقـــاَل َرُســـػُل هللا  َمْيـــبًل َيــــا : »َفُقْمـــُت: َوَعَمـــْيُكُع الدَّ

ْفـَق ِفـي اأَلْمــِخ ُكمِّـوِ  َفُقْمـُت: َيـا َرُسـػَل هللا، َأَوَلــْع « َعاِئَذـُة، ِإنَّ هللا ُيِحـبُّ الخِّ
. فالُسبلَحع أّن (ٕ)"َوَعَمْيُكظْ : " َقْج ُقْمُت: ػا؟ َقاَل َرُسػُل هللا َتْدَسْع َما َقالُ 

الشبــّي صـــمى هللا عميـــو وســـّمع عـــامميع بالسثــل ولـــع يـــِدد عمـــى ذك، ودعـــا 
الدــــيجة عائذــــة رضــــي هللا عشيــــا إلــــى أن تــــخد بسثــــل مــــا قــــالػا، فكانــــت 

ِبــيَّ َصــمَّى هللا معاتبتــو بدــبب زيــادة كمســة  والمعشــة(.. كســا  َيْطَيــُخ َأنَّ الشَّ 
ْفَخاَط ِفي  َد ِلَداُنَيا ِباْلُفْحِر، َأْو َأْنَكَخ َعَمْيَيا اإْلِ َعَمْيِو َوَسمََّع َأَراَد َأْن اَل َيَتَعػَّ

) بِّ  .(ٖ)الدَّ
 لُسثاراة مع الفاحذ البجيد: السبثأ الثاني: ا

إّن أمثــال ىــحه الذخرــيات الرــعبة ال يخمــػ مشيــا مجتســع إندــانّي؛ 
والبــحاءة فــي القــػل ُيحدــشو ُقدــاة القمــب، غــبلظ األفئــجة... ولــػ فــالُفحر 

كان يدتخجم السـجاراة فـي  نطخنا في الديخة الشبػية لتبّيغ لشا أن الشبّي 
 مبليشــــة الشــــاس وحدــــغ  ، ىــــي:جاراة والُســــالتعامــــل مــــع أمثــــال ىــــؤالء..  

شبيعــة  يشاســبُ  . وىــػ تعخيــفٌ (ٗ)صــحبتيع واحتســاليع لــئبل يشفــخوا عشــظ(
  ة اإلسبلمية.الجعػ 

                                                 

(  ويقــال  الدــأم(، ومعشــاه أنكــع تدــأمػن ديــشكع. والسذــيػر فيــو تــخك اليســد، ويعشــػن بــو (ٔ
 [. ٕٖٛ، صٕ: الشياية في غخيب الحجيث واألثخ البغ األثيخ: جانضحالسػت ]

ْفِق ِفي اأَلْمِخ كُ (ٕ  (.ٕٗٓٙمِِّو، حجيث رقع  (  صحيح البخارؼ: كتاب األدب، َباُب الخِّ
  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٖٗ، صٔٔ(  فتح البارؼ البغ حجخ: ج(ٖ
  َمْخِجٌع َساِبٌق(..  ٘ٔٔ، صٕ(  الشياية في غخيب الحجيث واألثخ: ج(ٗ
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جاراة مــــغ أخــــبلق الســــؤمشيغ وىــــي خفــــس : "الُســــ(ٔ)يقــــػل ابــــغ بصــــال
الجشاح لمشاس وليغ الكمسة وتخك اإلغبلظ ليع في القػل وذلظ مغ أقػػ 
أسباب األلفة وضغ بعزيع أن السـجاراة ىـي السجاىشـة فغمـط ألن السـجاراة 

وىـــػ مشــجوب إلييــا والسجاىشـــة محخمــة، والفـــخق أن السجاىشــة مـــغ الــجىان 
يء ويدــتخ باششـو، وفدـخىا العمسـاء بأنيـا معاشــخة ـالـحؼ يطيـخ عمـى الذـ

الفاسق وإضيار الخضا بسا ىػ فيو مغ غيخ إنكار عميو.. والسـجاراة ىـي 
ــــخك  ــــو وت ــــيع، وبالفاســــق فــــي الشيــــي عــــغ فعم الخفــــق بالجاىــــل فــــي التعم
اإلغبلظ عميو حيث ال يطيخ مـا ىـػ فيـو، واإلنكـار عميـو بمصـف القـػل 

 .(ٕ)ال سيسا إذا احتيج إلى تأّلفو ونحػ ذلظ"والفعل و 
َعــْغ ف؛ مبــجأ الســجاراة  التــالي بيــان الســتخجام الخســػل سػقــف الوفــي 

: َأنَّ َرُجـبًل اْسـَتْأَذَن -رضـي هللا عشيـا- ، َعـْغ َعاِئَذـةَ -رحسـو هللا- ُعْخَوةَ 
ـا َرآُه َقـاَل:  هللاَعَمـى الشَِّبـيِّ َصـمَّى  ِبـْئَد َأُخـغ الَعِذـيَحِة، »َعَمْيـِو َوَسـمََّع، َفَمسَّ
ـا َجَمـَذ َتَصمَّـَق الشَِّبـيُّ َصـمَّى « َوِبْئَد اْبُع الَعِذيَحةِ  َعَمْيـِو َوَسـمََّع ِفـي  هللاَفَمسَّ

، هللاَقاَلْت َلُو َعاِئَذُة: َيا َرُسػَل  ..َوْجِيِو َواْنَبَدَط ِإَلْيِو، َفَمسَّا اْنَصَمَق الخَُّجلُ 
ــَت َلــُو َكــَحا َوَكــَحا، ُثــعَّ َتَصمَّْقــَت ِفــي َوْجِيــِو َواْنَبَدــْصَت ِحــيَغ َرَأْيــَت الخَُّجــَل  ُقْم

                                                 

ىـػ عمـي بـغ خمــف بـغ عبـج السمـظ بــغ بصـال، أبـػ الحدـغ: عــالع بالحـجيث، مـغ أىــل   ((ٔ
 َمْخِجـٌع  ٕ٘ٛ، صٗاألعـبلم لمدركمـي: جم. ]ٚ٘ٓٔىــ= ٜٗٗقخشبة، الستػفَّى عام 

 . [َساِبٌق(
، ويقــػل ابــغ حجــخ أيًزــا: ٜٕ٘، ٕٛ٘، صٓٔ(  انطــخ: فــتح البــارؼ البــغ حجــخ: ج(ٕ

 ٖ٘، صٖٔ( ]فـتح البـارؼ: جوضابط السثاراة: أن ال يكـغن فييـا قـثح فـي الـثنع 
ــجَ  ــاُب الُس ــاِبٌق([. وقــج روػ البخــارؼ فــي صــحيحو: كتــاب األدب، َب ــَع  َمْخِجــٌع َس اَراِة َم

ِإنَّا َلَشْكِذُح ِفي ُوُجغِه َأْقـَغاٍم، َوِإنَّ ُقُمغَبَشـا »الشَّاِس، روػ كبلًما عغ أبي الجرداء، وفيو: 
 أؼ: تبغزيع.. « َلَتْمَعُشُيظْ 
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اًشـا، ِإنَّ َشـحَّ : » هللاِإَلْيِو؟ َفَقاَل َرُسـػُل  َيا َعاِئَذـُة، َمَتـى َعِيـْثِتِشي َفحَّ
ــاُس اتَِّقــاَد َشــّحِهِ  هللاالشَّـاِس ِعْشــَث  َياَمــِة َمــْع َتَحَكــُو الشَّ َِ . (ٔ)«َمْشِخَلــًة َنــْغَم ال
عميــو وســّمع فــي ىــحا السػقــف واضــح مــغ إضيــار الــػّد  هللاوىجيــو صــمى 

وىــػ مــا يسكــغ اعتبــاره الفــاجخ فــي ُفحِذــو،  والخفــق مــع الرــعب الذــجيج
 . حرمفُ لتجّشًبا سمسيِّا 

يحتػؼ الشاس ويدتػعبيع،  وسمع عميو هللا صمى هللا رسػل كان لقجو 
ىـػ فــي غًشــى عشــو.  وقـج عِمــع أن لــػ تعامـل معــو بالذــّجة لخـخج مشــو شــخّّ 

لكـــغ يمـــدم مـــغ تعامـــل مـــع أمثـــال تمـــظ الذخرـــيات أن يقـــػم بشرـــيحة 
 اآلخخيغ بالححر مشو..
:   ... بــل الػاجــب عميــو أن يبــيغ فــتح البــارؼ فــي  يقــػل ابــغ حجــخ

ذلـــظ ويفرـــح بـــو ويعـــخف الشـــاس أمـــخه؛ فـــإن ذلـــظ مـــغ بـــاب الشرـــيحة 
ُجِبـَل عميـو مـغ  اـسَ ِلـ -صمى هللا عميو وسّمع- والذفقة عمى األمة، ولكشو

الكخم، وأُْعِصيو مغ حدغ الخمق أضيخ لو البذاشة ولع يجبيو بالسكخوه؛ 
لتقتثي بو أمتو في اّتقـاد شـح َمـع ىـجا سـبيمو وفـي مثاراتـو ليدـمسغا 

 .. (ٕ)((مع شحه وغائمتو
:   إن اســــتكبال -صــــاحب معــــالع الدــــشغ-اإلمــــام الخصــــابي ويقـــػل 

حـر، ولكـغ الػاجـب أن  يحـب الفُ ال هللاو ،فحاشالسخء صاحبو بعيػبو إ
ى لو ويخفق بو ويكشـي فـي القـػل ويـػرؼ وال يرـخح. وفيـو أن الشبـي يتأنَّ 

عميو وسمع قج ذكخه بالعيب الحؼ عخفو بو قبل أن يجخل وىحا  هللاصمى 
ـــو  هللامـــغ الشبـــي صـــمى  ـــة، وإنســـا في ـــو وســـمع ال يجـــخؼ مجـــخػ الغيب عمي

                                                 

ًذـا َلْع َيُكـِغ الشَِّبـيُّ »(  صحيح البخارؼ: كتاب األدب، َباُب (ٔ ، حـجيث «َفاِحًذـا َواَل ُمَتَفحِّ
 (.ٕٖٓٙرقع  

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٗ٘ٗ، صٓٔ(  فتح البارؼ البغ حجخ: ج(ٕ
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لعمــو قــج تجــاىخ بدــػء تعخيــف الشــاس أمــخه وزجــخىع عــغ مثــل محلبــو، و 
 .(ٔ)أعمع(( هللافعالو ومحلبو وال غيبة لسجاىخ و

وىـــحا ُيطيـــخ ىـــجًيا آخـــخ مـــغ ىجيـــو عميـــو الدـــبلم فـــي التعامـــل مـــع 
الذخرية الرعبة الفاحذة في القػل والدمػك، مغ مجاراتو، والخفق بـو 
في السجمذ، وربسا التػّدد إليو بالكمسات؛ تأليًفا لقمبو، وتذجيًعا لو عمى 

 ك الدػء مغ القػل والفعل... إلى غيخ ذلظ.تخ 

                                                 

معــالع الدــشغ: أبــػ ســميسان حســج بــغ دمحم بــغ إبــخاليع بــغ الخصــاب البدــتي السعــخوف  ( (ٔ
م، السصبعة ٕٖٜٔىـ= ٖٔ٘ٔ/ ٔ، طٜٓٔ، صٗىـ(، جٖٛٛبالخصابي  الُسَتَػفَّى: 

 حمب.  -العمسية
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 ثالًثا: َىْثُي الّشبّغة في الّتعاُمل َمع الذخرية
 الشحجدية مُحّبة الفخح  

يذيُخ عمساء الشفذ واالجتساع أّن كل إندـان لـو احتياجاتـو الخاصـة 
ــا لــو حاجــات فدــيػلػجية، واجتساعيــة،  التــي تسيــل إلييــا نفدــو؛ فكــل مّش

ـــى ا ... ومـــغ االحتياجـــات التـــي يدـــعى (ٔ)ألمـــانوشخرـــية، وحاجـــة إل
وراءىـــا الشـــاس فـــي كـــل زمـــغ ومكـــان: الحاجـــة إلـــى التقـــجيخ واإلحدـــاس 

 بالحات واألىسية. 
ولقـج حفطــت كتـب الدــشة والدــيخة ىـحا السػقــف الخائــع يـػم فــتح مكــة؛ 

إلييـــا فاتًحـــا، وأراد أن يؤّلـــف قمـــب رجـــل كـــاره لـــو،  حــيغ دخـــل الشبـــّي 
االعتــداز بــالشفذ، ويتفــاخخ بــيغ القــػم، فكــان معــاٍد لمحــق، لكشــو يحــب 

ىــػ وضــع مكانــة لــو بــيغ قػمــو،  -حيشيــا-مفتــاح شخرــيتو الستعاِضســة 
معمًيـا شـأنو بـيغ  يقػل عشو الشبي  -رضي هللا عشو-فيحا أبػ سفيان 

 .. (ٕ)«َمْع َدَخَل َداَر َأِبي ُسْفَياَن َفُيَغ آِمع  »قػمو: 
بلم الشــببلء عّمــَة ذلــظ فيســا رواه وقــج َرَوػ اإلمــام الــحىبي فــي ســيخ أعــ

عغ ابغ إسحاق، عغ الدىخؼ، عغ عبيج هللا، عغ ابغ عباس أن رسػل 
هللا صمى هللا عميو وسـمع جـاءه العبـاس بـأبي سـفيان فَأْسـَمَع،   فقـال: يـا 

، فمػ جعمت لـو شـيئا؟ قـال: إن أبا سفيان رجل يحب الفخحرسػل هللا، 

                                                 

ن عبلقــات ناجحــة: انضــح(  (ٔ ، ٖٙ، و صٕٓ: ٔٔد. صــسػئيل حبيــب، ص: كيــف ُتَكــػِّ
ــــةٜٜ٘ٔ/ ٔط مرــــخ[ وفيــــو إشــــارة إلــــى ىــــخم ماســــمػ عــــالع الــــشفذ  -م، دار الثقاف

 الذييخ، وقج أشار فيو إلى احتياجات البذخ. 
 (.ٓٛٚٔ(  صحيح مدمع: كتاب الجياد والديخ، َباُب َفْتِح َمكََّة، حجيث رقع  (ٕ
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، ومـــغ أغمـــق بابـــو فيـــػ نعـــظ، مـــع دخـــل دار أبـــي ســـفيان فيـــغ آمـــع"
 . (ٔ)آمغ((

 وىل تدع دار أبي سفيان ألعجاد القػم؟! 
 بالصبع: ال.. 

ــَخ الشبــّي  لــو عمــى ىــحا الشحــػ مــجعاٌة لــو لمفخــخ، وىــي  إال أّن ِذْك
 وسيمة لتأليف قمبو عمى اإلسبلم. 

، نعع: لقج كان يحب الفخخ، فكان مفتاح قمبو بيـج الخسـػل الكـخيع 
بيعــة الذخرــية، والتــي كانــت ســبًبا فيســا بعــج فــي الــحؼ راَعــى تمــظ الص

 تعمق قمبو باإلسبلم وندع التعاُضع مغ نفدو بعج ذلظ. 
وىـــحا نســــػذج آخــــخ، يبــــّيغ نتيجــــة اليــــجؼ الشبــــػؼ الكــــخيع فــــي تقــــجيخ 

، َقـاَل: َبَعـَث أصحاب الذخريات الفخـػرة بـحاتيا؛  فعـغ أبـي ىخيـخة 
ُثَساَمـُة ْت ِبَخُجـٍل ِمـْغ َبِشـي َحِشيَفـَة ُيَقـاُل َلـُو َخْيبًل ِقَبَل َنْجٍج، َفَجاءَ  الشَِّبيُّ 

، ، َفَخَبُصـػُه ِبَدـاِرَيٍة ِمـْغ َسـَػاِرؼ الَسْدـِجِج، َفَخـَخَج ِإَلْيـِو الشَِّبـيُّ (ٕ)ْبُع ُأَثـالٍ 
 « َما ِعْشَجَك َيا ُثَساَمُة؟»َفَقاَل: 

                                                 

 َساِبٌق(. ،  َمْخِجعٌ ٚٙٔ، صٕ(  سيخ أعبلم الشببلء: ج(ٔ
(  ثسامة بغ أثال بغ الشعسان اليسامي، مغ بشـي حشيفـة، أبـػ أمامـة: صـحابي، كـان سـيج (ٕ

أىــل اليسامــة. لــو شــعخ. ولســا ارتــجَّ أىــل اليسامــة فــي فتشــة  مدــيمسة( ثبــت ىــػ عمــى 
إســبلمو، وكــان مكيًســا باليسامــة يشيــاىع َعــِغ اتبــاع مدــيمسة وترــجيقو، ويقــػل: إيــاكع 

نــػر فيــو، َوِإنــو لذــقاء كتبــو هللا عــد وجــل َعَمــى مــغ أخــح بــو مــشكع،  وأمــًخا مطمًســا ال
وبــبلء َعَمــى مــغ لــع يأخــح بــو مــشكع يــا بشــي حشيفــة، فمســا عرــػه وأصــفقػا َعَمــى اتبــاع 
مدــيمسة عــدم َعَمــى مفــارقتيع، ولحــق بــالعبلء بــغ الحزــخمّي، فــي جســع مســغ ثبــت 

ـــا.  ٕٔي عـــام معـــو، فقاتـــل السختـــجيغ مـــغ أىـــل البحـــخيغ. وقتـــل بعيـــج ذلـــظ فـــ ىــــ تقخيًب
: اإلصابة في تسييد الرحابة: أبـػ الفزـل أحسـج بـغ عمـي بـغ دمحم ابـغ أحسـج انضح]

 =ىــ(، تحقيـق: عـادل أحسـج عبـجالسػجػد وعمـىٕ٘ٛبغ حجخ العدقبلني  الُستَـَػفَّى: 
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ُتْل َذا َدٍم، َوِإْن ُتـْشِعْظ ُتـْشِعْظ ِعْشِثي َخْيح  َيا ُمَحسَُّث، ِإْن َتْقُتْمِشي َتقْ َفَقاَل: 
، َفتُـِخَك َحتَّـى َكـاَن َعَمى َشاِكٍح، َوِإْن ُكْشَة ُتِحيُث الَساَل َفَدْل ِمْشُو َما ِشْئةَ 

ــُو:  ــَجَك َيــا ُثَساَمــُة؟»الَغــُج. ُثــعَّ َقــاَل َل ــْشِعْع « َمــا ِعْش ــَظ: ِإْن ُت َقــاَل: َمــا ُقْمــُت َل
َمـــا ِعْشـــَجَك َيـــا »َكـــُو َحتَّـــى َكـــاَن َبْعـــَج الَغـــِج، َفَقـــاَل: ُتـــْشِعْع َعَمـــى َشـــاِكٍخ، َفَتخَ 

 َفَقاَل: ِعْشِجؼ َما ُقْمُت َلَظ. « ُثَساَمُة؟
َفـــــاْنَصَمَق... حتـــــى اْغَتَدـــــَل ُثـــــعَّ َدَخـــــَل « َأْسِمُقـــــغا ُثَساَمـــــةَ : »َفَقـــــاَل 
ـًثا َرُسـغُل هللاَفَقاَل: َأْشَيُث َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ هللا، َوَأْشَيُث أَ الَسْدـِجَج،  ، نَّ ُمَحسَّ

َيا ُمَحسَُّث، َوهللا َما َكاَن َعَمى اأَلْرِا َوْجو  َأْبَغَز ِإَليَّ ِمْع َوْجِيـَط، َفَقـْث 
، وهللا َما َكاَن ِمْع ِدنٍع َأْبَغَز ِإَليَّ ِمـْع  َأْصَبَ  َوْجُيَط َأَحبَّ الُغُجغِه ِإَليَّ

، َوهللا َما َكاَن ِمْع َبَمٍث َأْبَغُز ِإَلـيَّ ِدنِشَط، َفَأْصَبَ  ِدنُشَط َأَحبَّ الثِّ  نِع ِإَليَّ
 .ِمْع َبَمِثَك، َفَأْصَبَ  َبَمُثَك َأَحبَّ الِباَلِد ِإَليَّ 

ـَخُه َرُسـػُل هللا   َوِإنَّ َخْيَمَظ َأَخَحْتِشي َوَأَنا ُأِريُج الُعْسَخَة، َفَسـاَذا تَـَخػ؟ َفَبذَّ
ــ ا َقــِجَم َمكَّــَة َقــاَل َلــُو َقاِئــٌل: َصــَبْػَت، َقــاَل: اَل، َوَلِكــْغ َوَأَمــَخُه َأْن َيْعَتِســَخ، َفَمسَّ

َواَل وهللا، اَل َيـْأِتيُكْظ ِمـَع الَيَساَمـِة َحبَّـُة ، َأْسَمْسُت َمَع ُمَحسٍَّج َرُسـػِل هللا 
 . (ٔ) ِحْشَشٍة، َحتَّى َيْأَذَن ِفيَيا الشَِّبي  

                                                                                                               

بيـخوت. وُأْسـج  -ىـ، دار الكتب العمسيـة٘ٔٗٔ/ ٔ، طٕ٘٘، صٔدمحم معػض، ج=
بـــغ أبـــي الكــخم دمحم بـــغ دمحم بـــغ عبـــجالكخيع بـــغ عبجالػاحـــج الغابــة: أبـــػ الحدـــغ عمـــي 

، ط. ٜٕ٘، صٔىـــ(، جٖٓٙالذــيباني الجــدرؼ، عــد الــجيغ ابــغ األثيــخ  الُسَتــَػفَّى: 
ِرْكمِ ل األعبلم، مٜٜٛٔىـ= ٜٓٗٔبيخوت:  -دار الفكخ  مخجـع  ٓٓٔ، صٕي، جمدِّ

 [.سابق(
ِشيَفـــَة، َوَحـــِجيِث ُثَساَمـــَة ْبـــِغ ُأَثـــاٍل، (  صـــحيح البخـــارؼ: كتـــاب السغـــازؼ، َبـــاُب َوْفـــِج َبِشـــي حَ (ٔ

 (.ٕٖٚٗحجيث رقع  
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 ويدتفاد مع السغ ف الدابق ما يأتي: 
أّن اإلندان ِبِفصخِتـو يسيـل إلـى التقـجيخ الـحاتي واإلحدـاس بكيستـو  بيان .1

 الذخرّية. 
الفتخـار ثسامـة بشفدـو، فـي إسـبلمو وىجايتـو  بيان أثخ مخاعاة الشبّي  .2

لمحــق، بـــل ونرــــختو لمـــجيغ مـــغ خــبلل السقاشعـــة التـــي فخضـــيا عمـــى 
 كسا قال لقخير.  قخير، ولع ُيْبِصميا إال بإذن الخسػل 

اعيــة مــع الشــاس بسبادئــو ىــػ ال بسبــادئيع؛ فمــع يشــتقع الخســػل تعامـل الج .3
 .مشو ولع يتذف فيو 

يقغل ابع حجـح فـي فغائـث عطسة أمخ العفػ عغ الشاس عشج السقـجرة؛  .4
:   وفييا مغ العبـخ:... َتْعِطـيُع َأْمـِخ اْلَعْفـِػ َعـِغ اْلُسِدــيِء؛ أِلَنَّ القرة

َب ُحبِّـا ِفـي َسـاَعٍة َواِحـَجٍة؛ ِلَسـا َأَسـَجاُه الشَِّبـيُّ ُثَساَمَة َأْقَدـَع َأنَّ ُبْغَزـُو اْنَقَمـ
  ...ِإَلْيِو ِمَغ اْلَعْفِػ َواْلَسغِّ ِبَغْيِخ ُمَقاِبٍل 

... َوِفيــِو اْلُسبَلَشَفــُة ِبَســْغ  .5 ــُت اْلُحــبَّ ْحَدــاَن ُيِديــُل اْلــُبْغَس َوُيَثبِّ كســا َأنَّ اإْلِ
ــَظ َمْرــَمَحٌة ِلئْلِْســبَلِم َواَل ُيْخَجــى ِإْســبَلُمُو ِمــَغ اأْلَُســاَرػ ِإذَ  ــاَن ِفــي َذِل ا َك

 . (ٔ)ِسيََّسا َمْغ َيْتَبُعُو َعَمى ِإْسبَلِمِو اْلَعَجُد اْلَكِثيُخ((
وىكـــحا يطيـــخ ِعطـــع اليـــجؼ الشبـــػؼ فـــي مخاعـــاة ومجـــاراة محبـــي االفتخـــار 
واالعتداز بالشفذ، وأثـخ ىـحا التقـجيخ فـي إسـبلم غيـخ السدـمع واىتجائـو 

القـــػيع. وحــخّؼ بـــُجَعاِة العرــــخ أن يحخصــػا عمـــى إنـــدال  إلــى الصخيـــق
 و مغ التقجيخ واالحتخام.الشاس مشازليع، وإعصاء كل إندان حقَّ 

                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٛٛ، صٛ(  فتح البارؼ البغ حجخ: ج(ٔ
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 رابًعا: َىْثُي الّشبّغة في الّتعاُمل َمع الذخرية
 العشيثة في قحاراتيا وتفاوضيا 

فــــي التعامــــل مــــع الذخرــــيات العشيــــجة؛ بتشــــػع  وقــــج تشــــّػع ىجيــــو 
ــج عرــبيًة لقػمــو وقبيمتــو وفكختــو، أســباب العشــا د، فســغ الشــاس مــغ ُيعاِن

ــــج  ــــج انترــــاًرا لشفِدــــو. ومــــشيع مــــغ ُيعاِن تــــخّدًدا وجيــــبًل، ومــــشيع مــــغ ُيعاِن
 والختبلف تمظ األسباب اختمفت أساليبو عميو الربلة والدبلم، ومشيا: 

 األمل وعجم اليأس مغ ىجاية الذخز العشيج.  .ٔ
  اإلحدان تأليًفا لقمب السعاِنج. .ٕ
  عشج التفاوض مع الذخرية العشيجة. السخونة  .ٖ

 وتفريل ذلط عمى الشحغ التالي: 
 األمل وعجم اليأس مغ ىجاية الذخز العشيج:  .ٔ

يمتقي الّجعاة مع كثيخ مـغ الذخرـيات العشيـجة السترـّمبة فـي رأييـا. 
وقج يفقج كثيخ مغ الّجعاة األمل في ىجاية أمثال ىؤالء.. غيخ أّن الشبي 

  عجم اليأس مـغ ىجايـة الغيـخ واألخـح بأيـجييع إلـى هللا أرشج إلى ؛
ولػ تأّمل متأّمٌل في الديخة والتاريخ لبلحع أّن سحخة فخعػن أسمُسػا بعج 

. وىحا عسخ بغ الخصاب (ٔ)ما فعمػه مغ تدويخ الحقائق وتدييف العقػل
  ،الــحؼ كــان أشــّج مــا يكــػن فــي جاىميتــو، أســَمَع وصــار فــاروق اأُلّمــة

                                                 

ـَحَحُة َسـاِجِثنَع يقـػل تعـالى:  [،ٕٙٔ: ٕٓٔاآليات مع سـغرة األعـحاف ](  (ٔ َوُأْلِقـَي الدَّ
َقاَل ِفْحَعْغُن آَمْشُتْظ ِبـِو َقْبـَل َأْن  * َوَىاُرونَ  * َقاُلغا آَمشَّا ِبَحبِّ اْلَعاَلِسيَع * َربِّ ُمغَسى

آَذَن َلُكْظ ِإنَّ َىَجا َلَسْكح  َمَكْحُتُسغُه ِفي اْلَسِثنَشِة ِلُتْخِحُجغا ِمْشَيا َأْىَمَيا َفَدْغَف َتْعَمُسـغَن * 
ــظَّ أَلَُصــمَِّبشَُّكظْ  ــْع ِخــاَلٍف ُث ــْظ ِم ــِثَيُكْظ َوَأْرُجَمُك َعــعَّ َأْن ــا  أَلَُقشِّ ــى َربَِّش ــا ِإَل ــاُلغا ِإنَّ ــيَع * َق َأْجَسِع

َشـا َأْفـِحْع َعَمْيَشـا َصـبْ  ًحا ُمْشَقِمُبغَن * َوَما َتْشِقُظ ِمشَّا ِإالَّ َأْن آَمشَّا ِبآَياِت َربَِّشا َلسَّا َجاَدْتَشـا َربَّ
 .َوَتَغفََّشا ُمْدِمِسيعَ 
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قمــب الخقيــق الــحؼ يبكــي لبكــاء الرــبّي، ويخذــى لــػ عُثــخت وصــاحب ال
ـــجة بعيـــجة عشـــو تقـــع تحـــت إمختـــو كـــأميخ لمســـؤمشيغ وخميفـــة  ـــة فـــي بم داب

 لمسدمسيغ، فخحسُو هللا تعالى.. 
يزـــخب  فـبل يــأس فــي حيــاة الــجعاة مــغ ىجايــة الشــاس، وىــحا نبيشــا 

ـــُو لؤلّمـــة ولمـــجعاة نسػذًجـــا فـــي التعامـــل مـــع َمـــغ تـــأّخَخت ىجايتـــو، غ بلُم
 الييػدؼ الحؼ كان يخجمو لّسـا مـِخض واشـتّج مخضـو، فقـج زاره الشبـّي 

 وحاول معو مّخة بعج مخة. 
وىـــػ يقـــّز خبـــخ ىـــحا الغــــبلم،  ويحكـــي ســـيجنا أنـــذ بـــغ مالـــظ 

ـــيَّ  ـــػِدؼّّ َيْخـــُجُم الشَِّب ـــاَن ُغـــبَلٌم َيُي ـــيُّ فيقـــػل: َك ـــاُه الشَِّب ـــِخَض، َفَأَت  ، َفَس
، َفَشَطــَخ ِإَلـى َأِبيـِو َوُىـَػ ِعْشــَجُه «َأْسـِمظْ »ْشـَج َرْأِسـِو، َفَقــاَل َلـُو: َيُعـػُدُه، َفَقَعـَج عِ 

ـــُو:  ـــاَل َل ـــِظَفَق ـــا الَقاِس ـــْع َأَب ـــيُّ  َأِس ـــػُل:  ، َفَأْســـَمَع، َفَخـــَخَج الشَِّب َوُىـــَػ َيُق
 . (ٔ)«الَحْسُث  َِّ الَِّجي َأْنَقَجُه ِمَع الشَّارِ »

ســتشقاذىع مــغ الشــار وعــحاِبيا كانــت إّن ىجايــة الشــاس والعســل عمــى ا
، وكانـــت قزـــيتو األولـــى التـــي عـــاش بيـــا، رســـالة الشبـــي السرـــصفى 

عميــــو الرــــبلة -واختمصــــت بسذــــاعخه وأحاسيدــــو البذـــــخية؛ فقــــج شــــػِىج 
ىشا وىػ يعمغ فخحتـو أن أنقـح هللا بـو نفًدـا مـغ دَركـات جيـّشع،  -والدبلم
دـو أسـًفا وحْدًنـا عمـى نفدـو الـحؼ يحـدن ويبكـي، ويكـاد ُييِمـظ نف وىػ 

َفَمَعمََّط َبـاِخع  َنْفَدـَط َعَمـى آَثـاِرِىْظ َمغ أعخض عغ دعػتو، قال تعالى: 
 .[ٙ]الكيط:  ِإْن َلْظ ُنْاِمُشغا ِبَيَجا اْلَحِثنِت َأَسًفا

                                                 

ــَمعَ (ٔ ــاُب ِإَذا َأْس ــْل ُيَرــمَّى َعَمْيــِو،  (  صــحيح البخــارؼ: كتــاب الجشــائد، َب ــِبيُّ َفَســاَت، َى الرَّ
ِبيِّ اإِلْسبَلُم، حجيث رقع    (.َٖٙ٘ٔوَىْل ُيْعَخُض َعَمى الرَّ
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مـا ذكـخه الحـافع ابـغ حجـخ بقػلـو:  ... َوِفـي ويدتفاد مع الحـثنت: 
 َوِعَياَدِتِو ِإَذا َمِحَا َوِفيـِو ُحْدـُع اْلَعْيـثِ ْذــِخِك اْلَحِجيِث َجَػاُز اْسِتْخَجاِم اْلسُ 

ُتُو ِمْشـُو َمـا  ـِبيِّ َوَلـْػاَل ِصـحَّ ْسـبَلِم َعَمـى الرَّ ـِغيِخ َوَعـْخُض اإْلِ َواْسِتْخَجاُم الرَّ
ــــو( . والجاعيــــة الشــــاجح ىــــػ مــــغ يخصــــط ليجايــــة الشــــاس، (ٔ)َعَخَضــــُو َعَمْي

والحــق عمــييع، وال يرــح  ويدــتخجم كــل الػســائل الستاحــة لعــخض الخيــخ
أن يرــجر عــغ الجاعيــة رســالة يــأس أبــًجا، أو أن يفقــج األمــل مــغ ىجايــة 

 غيخه بأن يقػل: ىحا ليذ فيو خيخ أبًجا؛ ففي كل إندان خيخ. 
ـــــظ اإلفـــــادة  ومســـــا يدـــــتفاد مـــــغ دعـــــػِة ســـــيجنا شـــــعيب  قػمـــــو تم

مـــع غـــّييع -التصبيكيـــة فـــي التعامـــل مـــع الُسخـــاِلف، حـــيغ وصـــَف قػَمـــو 
ــــحٍ ، بقػلــــو: -يعوبغــــي ــــي َأَراُكــــْظ ِبَخْي ؛ حيــــث يقــــػل الســــػلى الكــــخيع ِإنِّ

َوِإَلى َمْثَنَع َأَخاُىْظ ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْغِم اْعُبُثوا هللا َما َلُكْظ ِمْع سـبحانو:  
 . [ٗٛ]ىػد:   ِإَلٍو َغْيُحُه َواَل َتْشُقُرغا اْلِسْكَياَل َواْلِسيخَاَن ِإنِّي َأَراُكْظ ِبَخْيحٍ 

ىكحا يجب أن يكػن شأن الجاعية فـي تعاممـو مـع الشـاس، يـخػ خيـخ 
ما فييع، ويدعى لعبلج شّخ ما فييع. والقمـػب بيـج الـّخحسغ يقمِّبيـا كيـف 
يذـــــاء.. ومســـــا يجـــــب دعػيِّـــــا اإِلشـــــادة بالجػانـــــب السزـــــيئة فـــــي حيـــــاة 
السخصئـــيغ وفـــتح مشافـــح الخيـــخ فـــي نفػســـيع، فـــبل ُيجَعـــل مـــغ األخصـــاء 

التػاصــــل بــــيغ الجاعيــــة والسخصئــــيغ؛ بــــل يجعميــــا الجاعيــــُة  أســــػاًرا تسشــــع
 فخصة لمتػاصل اإليجابي. 

ٍث الجميل، أبػ ىخيخة  وما أروع ىحا السػقف الحؼ حَجَث مع ُأّم السحجِّ
 ؛ حيــــث يحكــــي  ــــَي ْســــبَلِم َوِى ــــى اإْلِ ــــي ِإَل ــــػ ُأمِّ ــــُت َأْدُع ــــػل: ُكْش فيق

ـــُت  ِشي ِفـــي َرُســـػِل هللا ُمْذـــِخَكٌة، َفـــَجَعْػُتَيا َيْػًمـــا َفَأْســـَسَعتْ  َمـــا َأْكـــَخُه، َفَأَتْي

                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٕٕٔ، صٖ(  فتح البارؼ البغ حجخ: ج(ٔ
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ــي ِإَلــى  َرُســػَل هللا  ــي ُكْشــُت َأْدُعــػ ُأمِّ َوَأَنــا َأْبِكــي، ُقْمــُت َيــا َرُســػَل هللا ِإنِّ
، َفــَجَعْػُتَيا اْلَيــْػَم َفَأْســَسَعْتِشي ِفيــَظ َمــا َأْكــَخُه، َفــاْدُع هللا  ْســبَلِم َفَتــْأَبى َعَمــيَّ اإْلِ

 َؼ ُأمَّ َأِبي ُىَخْيَخَة. َأْن َيْيجِ 
َفَخَخْجــُت ُمْدَتْبِذـــًخا « الميــظَّ اْىــِث ُأمَّ َأِبــي ُىَحْيــَحةَ : »َفَقــاَل َرُســػُل هللا 

ـــا ِجْئـــُت َفِرــــْخُت ِإَلـــى اْلَبـــاِب، َفـــِإَذا ُىـــَػ ُمَجـــاٌف، ِبـــَجْعَػِة َنِبـــيِّ هللا  ، َفَمسَّ
ــــْت: مَ  ، َفَقاَل ــــَجَميَّ ــــي َخْذــــَف َق ــــَخَة َوَســــِسْعُت َفَدــــِسَعْت ُأمِّ ــــا ُىَخْي ــــا َأَب ــــَظ َي َكاَن

َخْزَخَزَة اْلَساِء، َقاَل: َفاْغَتَدـَمْت َوَلِبَدـْت ِدْرَعَيـا َوَعِجَمـْت َعـْغ ِخَساِرَىـا، 
 َفَفَتَحِت اْلَباَب.

ـًثا  ُثظَّ َقاَلـْة: َيـا َأَبـا ُىَحْيـَحَة َأْشـَيُث َأْن اَل ِإَلـَو ِإالَّ هللا، َوَأْشـَيُث َأنَّ ُمَحسَّ
، َفَأَتْيُتــُو َوَأَنــا َأْبِكــي ِمــَغ . َقــاَل َفَخَجْعــُت ِإَلــى َرُســػِل هللا ْبــُثُه َوَرُســغُلوُ عَ 

اْلَفَخِح. َقاَل: ُقْمُت: َيا َرُسػَل هللا َأْبِذـْخ َقـِج اْسـَتَجاَب هللا َدْعَػتَـَظ َوَىـَجػ ُأمَّ 
ًخا. َقــاَل ُقْمــُت: َيــا َرُســػَل هللا َأِبــي ُىَخْيــَخَة، َفَحِســَج هللا َوَأْثَشــى َعَمْيــِو َوَقــاَل َخْيــ

ي ِإَلى ِعَباِدِه اْلُسـْؤِمِشيَغ، َوُيَحبِّـَبُيْع ِإَلْيَشـا، َقـاَل:  اْدُع هللا َأْن ُيَحبَِّبِشي َأَنا َوُأمِّ
ــْب ُعَبْيــَجَك َىــَحا : »َفَقــاَل َرُســػُل هللا  ــُو  -َيْعِشــي َأَبــا ُىَخْيــَخةَ -الميــعَّ َحبِّ َوُأمَّ

َفَسـا ُخِمـَق ُمـْاِمع  َيْدـَسُع « اْلُسْؤِمِشيَغ، َوَحبِّْب ِإَلْيِيِع اْلُسـْؤِمِشيغَ  ِإَلى ِعَباِدكَ 
 . (ٔ)ِبي َواَل َنَحاِني ِإالَّ َأَحبَِّشي

 ويدتفاد مع ىجا السغ ف: 
أّن دوائــخ التعــامبلت الخاصــة مــع األبــػيغ وكبــار الدــّغ يجــب أن  .ٔ

ع لكـــل تكـــػن باالستخضـــاء معيـــع، والخفـــق بيـــع؛ رةبـــة فـــي إرشـــادى

                                                 

ْوِســيِّ (ٔ ــَخَة الجَّ ، (  صــحيح مدــمع: كتــاب فزــائل الرــحابة، َبــاُب ِمــْغ َفَزــاِئِل َأِبــي ُىَخْي
 (. ٜٕٔٗث رقع  حجي
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خيــخ مــغ قــػل أو عســل. فــإّن مــا فعمــو أبــػ ىخيــخة وبــّخه بُأّمــو أنــتَج 
  .(ٔ)ىجايتيا إلى اإلسبلم

أن االستخضــاء شخيقــة شيبــة فــي ىجايــة الذخرــيات العشيــجة، وأّنــو  .ٕ
 بسثابة التجرج الجعػؼ الحؼ يجب أن يدمكو الجاعية مع األفخاد. 

مـــغ الّجاعيـــة أن أّنـــو ال يشقصـــع األمـــل مـــغ ىجايـــة الشـــاس، وال ُيقَبـــل  .ٖ
ييــأس أو يفقــج األمــل فــي صــبلح حــال الذخرــيات الرــعبة، فــبل 

 يدتبعج ىجاية أحج. 
الجعاُء لمذخرية العشيجة بأن ُيخشجىا هللا تعالى لمصخيق الرحيح،  .ٗ

 بل وتكثيف الجعاء لؤلىِل واألقارِب في الخمػات والَجَمَػات.
 تأليًفا لقمب السعاِنجاإلحدان  .ٕ

ـا فـي دعـػة الخسـػل وىحا السشصمـق الشبـػؼ   الكـخيع كـان مبـجأ عامِّ
وتعامبلتو مع كل البذـخ، غيخ أّنو كان يخّز معانجؼ الحق، وكـارىي 

بعصـــاٍء يــخػ ذلــظ مشاســـًبا فــي ىــجايتيع. ففـــي  -بعــس الػقــت-الخســالة 
، َأنَّ َرُجبًل َسَأَل الشَِّبيَّ الحجيث كسا عشج مدمع في صحيحو َعْغ َأَنٍذ 

َوَسمََّع َغَشًسا َبْيَغ َجَبَمـْيِغ، َفَأْعَصـاُه ِإيَّـاُه، َفـَأَتى َقْػَمـُو َفَقـاَل:  َصمَّى هللا َعَمْيوِ 
 «...َفَوهللا ِإنَّ ُمَحسًَّثا َلُيْعِشي َعَشاًد َمـا َيَخـاُف اْلَفْقـحَ َأْؼ َقْػِم َأْسِمُسػا، »

نْ »َفَقاَل َأَنـٌذ:  ُجُل َلُيْدِمُظ َمـا ُنِحيـُث ِإالَّ الـث  َيا، َفَسـا ُيْدـِمُظ َحتَّـى ِإْن َكاَن الحَّ
ْنَيا َوَما َعَمْيَيا ْساَلُم َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمَع الث   .(ٕ)«َيُكغَن اإلِْ

                                                 

(  أقػُل ىحا الكبلم في زمٍغ يتحجث فيو الػاقـع عـغ شـباٍب التدُمـػا بـبعس صـػر اليـْجؼ (ٔ
اإلســبلمي، فقــاُمػا مــغ حساســتيع يفخُضــػن ىــحا اليــْجَؼ عمــى أىــالييع َفْخًضــا جبخيِّــا، 

 . اإلسبلم وصػرتو الحدشة الخاقيةبأسمػٍب ُيشّفخ مغ ىْجؼ 
اِئِل، َبــاُب َمــا ُســِئَل َرُســػُل هللا َصــمَّى هللا َعَمْيــِو َوَســمََّع َشــْيًئا (  صــحيح مدــمع: كتــاب اْلَفَزــ(ٕ

 (.َٕٖٕٔقطُّ َفَقاَل ال َوَكْثَخُة َعَصاِئِو، حجيث رقع  
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فبل شيء يغخس في القمػب الحّب مثل اإلحدان إلـى الّشـاس؛ فيـػ 
ســـبٌب لكْدـــب القمـــػب، وتـــأليف األفئـــجة، وقـــج ُنِدـــب إلـــى الدـــيجة عائذـــة 

ــة قمــغبرضــي هللا عشيــا القــػل:   ــى حــّب مــع أحدــع  ُجِبَم ــاس عم الش
. وقج يكػن اإلحدـان بابتدـامة رقيقـة (ٔ) (إلييا، وُبغز مع أساد إلييا

 ُتذِعُخ َمغ أمامظ بأنظ تحبو وتحب الجمػس والتػدد إليو.
َبــًة، َوْلــَيُكْع َوْجُيــَط َبْدــًشا  »وقــج ورد فــي الِحَكــع:  ِلــَتُكْع َكِمَسُتــَط َسيِّ
. وىـحه فصـخٌة، فصـخ هللا (ٕ)«ْع ُيْعِشـيِيُظ اْلَعَشـادَ َتُكْع َأَحبَّ ِإَلى الشَّاِس ِمسَّ 

الشاس عمييا، في أن الشاس تحب مغ أحدغ إلييا وتسيل إليو. غيـخ أّن 
مــغ الزــخورؼ التأكيــج عمــى أّن تحجيــج وســائل التػاصــل مــع اآلخــخيغ، 
ليدـت واحـجة، كسـا أنيـا ليدـت قانػًنـا ثابتًـا، بحيـث ترـح كـل األســاليب 

 مع كل األشخاص.. 
 السخونة عشج التفاوض مع الذخرية العشيجة:  .ٖ

إّن الشاضخ في بشػد معاىجة الرمح يػم الحجيبية يمسذ ذلـظ واضـحا 
بســـــا وصــــمػا إليـــــو، وإن كانــــت بعـــــس الذـــــخوط  فــــي رضـــــا الشبــــي 

كـان َمِخًنـا فـي االسـتجابة  -صمى هللا عميو وسّمع-ُمجحفة، لكّغ الشبّي 
لة وإعصائو فخصة لتختيب والتفاوض؛ ألنو يخغب في نذخ الجيغ بديػ 

                                                 

(  البيــان والتبيــيغ: عســـخو بــغ بحـــخ بــغ محبــػب الكشـــاني بــالػالء، الميثـــي، أبــػ عثســـان، (ٔ
ـــــَػفَّى:  ـــــة اليـــــبلل، ٚٙ، صٕىــــــ(، جٕ٘٘الذـــــييخ بالجـــــاحع  الُسَت ، ط. دار ومكتب

 ىـ  بجون رقع الصبعة(. ٖٕٗٔبيخوت: 
حمية األولياء وشبقات األصفياء: أبػ نعيع أحسج بغ عبجهللا بغ أحسج بـغ إسـحاق بـغ (  (ٕ

، ط. دار الكتــب ٛٚٔ، صٕىـــ(، جٖٓٗمػســى بــغ ميــخان األصــبياني  الُسَتــَػفَّى: 
 ىـ.ٜٓٗٔبيخوت:  -العمسية
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أوراقــو وصــفػف أصــحابو، وقــج حــجث، حتــى فــتح هللا لــو وعميــو مّكــة 
 السصيخة. 

ــيُّ َصــمَّى هللا  ــٍخو، َقــاَل الشَِّب ــَيْيُل ْبــُغ َعْس ــا َجــاَء ُس ــَة َأنَّــُو َلسَّ ــْغ ِعْكِخَم فَع
ْبُغ َعْسـٍخو َفَقـاَل: َفَجاَء ُسَيْيُل  «َلَقْث َسُيَل َلُكْظ ِمْع َأْمِحُكظْ »َعَمْيِو َوَسمََّع: 

َىــــاِت اْكُتــــْب َبْيَشَشــــا َوَبْيــــَشُكْع ِكَتاًبــــا َفــــَجَعا الشَِّبــــيُّ َصــــمَّى هللا َعَمْيــــِو َوَســــمََّع 
 ، «ِبْدِع هللا الخَّْحَسِغ الخَِّحيعِ »الَكاِتَب، َفَقاَل الشَِّبيُّ َصمَّى هللا َعَمْيِو َوَسمََّع: 

َوهللا َمـا َأْدِرؼ َمـا ُىـَػ َوَلِكـِغ اْكتُـْب ِباْسـِسَظ َقاَل ُسَيْيٌل: َأمَّا الخَّْحَسُغ، َفـ
 الميعَّ َكَسا ُكْشَت َتْكُتُب، 

 َفَقاَل الُسْدِمُسػَن: َوهللا اَل َنْكُتُبَيا ِإالَّ ِبْدِع هللا الخَّْحَسِغ الخَِّحيِع، 
  «اْكُتْب ِباْسِسَط الميظَّ »َفَقاَل الشَِّبيُّ َصمَّى هللا َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 ، «َىَحا َما َقاَضى َعَمْيِو ُمَحسٌَّج َرُسػُل هللا»ُثعَّ َقاَل: 

ـــِغ  ـــا َصـــَجْدَناَك َع ـــَظ َرُســـػُل هللا َم ـــُع َأنَّ ـــا َنْعَم ـــْػ ُكشَّ ـــَيْيٌل: َوهللا َل ـــاَل ُس َفَق
ـُج اْبـُغ عبـجهللا، َفَقـاَل الشَِّبـيُّ َصـمَّى  الَبْيِت، َواَل َقاَتْمَشاَك، َوَلِكِغ اْكُتْب ُمَحسَّ

ـُث » َعَمْيِو َوَسـمََّع: هللا َوهللا ِإنِّي َلَحُسغُل هللا، َوِإْن َكجَّْبُتُسغِني، اْكُتـْب ُمَحسَّ
 . (ٔ)«ْبُع عبثهللا

ليدت َضـعًفا؛ بـل ىـي  ىحه السخونة التي تسثََّميا سيجنا رسػل هللا 
حكســـــــة سياســـــــية، وحشكـــــــة فـــــــي التعامـــــــل مـــــــع السػاقـــــــف واألحـــــــجاث 

فـي مػقـف التفـاوض والحـػار. وقـج والذخريات ذات الصابع الخاص 
كان نتيجـة ىـحه السخونـة، مـع الخضـا بالذـخوط الرـعبة التـي وضـعيا 

                                                 

ُخوِط ِفي الِجَياِد َوالُسَراَلَحِة َمَع (  رواىا البخارؼ في (ٔ صحيحو: كتاب الذخوط، َباُب الذُّ
ُخوِط، حجيث رقع    (.ٖٕٔٚأَْىِل الَحْخِب َوِكَتاَبِة الذُّ
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بعــــج صــــمح  مسثــــل قــــخير  ســــييل بــــغ عســــخو(، أن تييــــأ الخســــػل 
لتحقيق نرـخ كبيخ بفتح مكة السباركة،  -بفزل هللا تعالى-الحجيبية 

 ودخػل الشاس في ديغ هللا أفػاًجا.
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 ة في الّتعاُمل َمع الذخرية خامًدا: َىْثُي الّشبغّ 
 االتكالية التي تعتسث عمى غيحىا 

إّن الذخرية التي تعتسُج عمى غيخىا ُدون حخكة أو سعي مشيا، تحتاج 
معشػيـة أكثــخ مشيـا ماديــة؛ فسـا قيســة أن تعصـي لمجــائع ســسكة إلـى مدــاعجة 

عمـى ربـو ثـع عمـى نفدـو  -فيسـا بعـج-دون أن تعّمسو كيف يرصاد ويعتسـج 
 يل لقسة العير. في تحر

ولقـج كـان الشبــّي صـمى هللا عميــو وسـّمع ىادًيـا ومعمًِّســا ألصـحابو عسػًمــا، 
ولتمظ الذخريات التي تّتكل عمى غيخىا مـغ البذـخ خاصـة، وتسّثـل ىجيـو 

  :في الشقاط التالية 
، دون سـؤال الشـاس شـيًئا؛ فعـِغ التحغيب فـي العسـل والححكـة الجاتيـة .ٔ

َبْيــِخ ْبــِغ الَعــػَّا ِم َرِضــَي هللا َعْشــُو، َعــِغ الشَِّبــيِّ َصــمَّى هللا َعَمْيــِو َوَســمََّع الدُّ
أَلَْن َيْأُخَج َأَحـُثُكْظ َحْبَمـُو، َفَيـْأِتَي ِبُحْخَمـِة الَحَشـِب َعَمـى َصْيـحِِه، »َقـاَل: 

 َفَيِبيَعَيا، َفَيُكطَّ هللا ِبَيا َوْجَيُو َخْيح  َلُو ِمْع َأْن َيْدَأَل الشَّاَس َأْعَشـْغهُ 
 . (ٔ)«َأْو َمَشُعغهُ 

؛ فقج ُرِوَؼ في رواية بيا ضعف عشـج التذجيع عمى االعتساد الجاتي .ٕ
وّجـــو الخجـــل األنرـــارؼ الـــحؼ  أّن الشبـــّي  (ٕ)التخمـــحؼ وأبـــي داوود

                                                 

 (.ٔٚٗٔ(  صحيح البخارؼ: كتاب الّدكاة، َباُب االْسِتْعَفاِف َعِغ الَسْدَأَلِة، حجيث رقع  (ٔ
يدــألو، فقــال:  جــبًل مــغ األنرــار أتــى الشبــيَّ : أنَّ ر (  الخوايــة عــغ أنــذ بــغ مالــظ (ٕ

  أما في بيتظ شيء؟" قال: بمى، ِحْمٌذ: َنْمَبُذ بعَزو وَنْبُدُط بعَزو، وَقْعٌب نذـخُب 
بيــِجه،  فيــو مــغ الســاء، قــال: "ائتشــي بيســا"، قــال: فأتــاه بيســا، فأخــحىسا رســػُل هللا 

قــال: "َمــْغ يديــُج عمـــى وقــال: "مــغ يذــتخؼ ىــحيغ؟ " قــال رجــل: أنــا آخــحىسا بــجرىع، 
 =درىــع؟" مــختيغ أو ثبلثــًا، قــال رجــل: "أنــا آخــُحىسا بــجرىسيغ"، فأعصاىســا إيــاه، وأخــحَ 
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ــــو يبيــــع شــــيًئا مــــغ بيتــــو ثــــع أرســــمو يعســــل  جــــاء يدــــألو شــــيًئا، وجعم
 ويحتصب عمى أن يعػد إليو بعـج خسدـة عذـخ يػًمـا، واكتفـى الّخجـل
وهلل الحســج.. وتعّمــع الــّجرس أّن االتكاليــة ال ُتصعــع البــجن وال الـــشفذ. 

عمـى تييئـة نفدـية   ويْطيخ مغ تمظ الخواية مجػ حخص الخسػل 
الــحؼ يّتكــل عمــى غيــخه بقبــػل فكــخة االعتســاد عمــى الــشفذ، وأّن ذلــظ 

 أفزل لراحبو مغ سؤال الشاس وانتطار غيخه يعسل لو. 
عتســاد عمــى الغيــح وكثــحة ســاال الشــاس التحىيــب والتخغيــف مــع اال .ٖ

ر َمـــْع : »، َقـــاَل: َقـــاَل َرُســـػُل هللا : فَعـــْغ َأِبـــي ُىَخْيـــَخَة دون مبـــحِّ
ــــَتِقلَّ َأْو  ــــًحا َفْمَيْد ــــَأُل َجْس ــــا َيْد َس ــــًحا، َفِ نَّ ــــَغاَلُيْظ َتَكث  ــــاَس َأْم ــــَأَل الشَّ َس

 .(ٔ)«ِلَيْدَتْكِثْح 
                                                                                                               

، وقال: "اشـتِخ بأحـجىسا شعامـًا، فانِبـْحه إلـى أىمـظ، = الجرىسيغ، فأعصاىسا األنرارؼَّ
ثـع قـال عـػدًا بيـجه،  واشتِخ باآلخخ َقجومًا فـأتشي بـو" فأتـاه بـو، فذـجَّ فيـو رسـػُل هللا 

ـــظ خسدـــَة عذــــَخ يػًمـــا" فـــحىب الخجـــُل َيْحَتِصـــب  لـــو: "اذىـــْب فاحَتِصـــْب وبـــع، وال أَرَيشَّ
ويبيــع، فجــاء، وقــج أصــاَب عذـــخَة دراىــع، فاشــتخػ ببعزــيا ثػبــًا، وببعزــيا شعامــًا، 

ىــجا خيـح  لــط مــع أن تجــيَد السدــألُة نكتــًة فــي وجيــط نــغَم :   فقـال رســػُل هللا 
 َترُمُ  إال لثالثة: لجي َفْقٍح ُمْثقع، أو لجي ُغْحِم ُمْفِضـِع، أو الَيامة، إن السدألة ال

((. ]ســشغ أبــي داود: أبــػ داود ســميسان بــغ األشــعث ابــغ إســحاق بــغ لــجي َدٍم ُمغِجــع
ِجْدــتاني  الُسَتــَػفَّى:  بذــيخ بــغ شــجاد بــغ عســخو األزدؼ ىـــ(، تحقيــق: شــَعيب ٕ٘ٚالدِّ

ـج كاِمـل قـخه بممـي، كتـا ب الّدكـاة، بـاب مـا تجـػز فيـو السدـألة، حـجيث األرنؤوط، مَحسَّ
بيـخوت. قـال عـغ  -م، دار الخسـالة العالسيـةٜٕٓٓىــ= ٖٓٗٔ/ ٔ(، طٔٗٙٔرقع  

تمظ الخواية السحقق الذيخ شعيب األرنؤوط: إسشاده ضعيف؛ لجيالة حـال أبـي بكـخ 
الحشفـــي فـــي الّدـــشج. ولمقصعـــة األخيـــخة مـــغ الحـــجيث وىـــي قػلـــو: "إن السدـــألة ... " 

 ج ترّح بيا[.شػاى
 (.ٔٗٓٔ(  صحيح مدمع: كتاب الدكاة، َباُب َكَخاَىِة اْلَسْدَأَلِة ِلمشَّاِس، حجيث رقع  (ٔ
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حكـو ىكـجا دون نرـيحة التجكحة والسغعضة لَسع تعـّغد ذلـط، وعـثم ت .ٗ
، ، َقــــاَل: َســــَأْلُت َرُســــػَل هللا ؛ فعــــغ َحِكــــيع ْبــــغ ِحــــَداٍم أو تــــجكحة

َيــا »َفَأْعَصــاِني، ُثــعَّ َســَأْلُتُو، َفَأْعَصــاِني، ُثــعَّ َســَأْلُتُو، َفَأْعَصــاِني ُثــعَّ َقــاَل: 
ِإنَّ َىَجا الَساَل َخِزَحة  ُحْمَغة ، َفَسْع َأَخـَجُه ِبَدـَخاَوِة َنْفـٍد ُبـغِرَك َحِكيُع، 

َلُو ِفيِو، َوَمْع َأَخَجُه ِبِ ْشَحاِف َنْفٍد َلْظ ُنَباَرْك َلُو ِفيِو، َكالَِّجي َيْأُكُل َواَل 
ــْفَمى ــُث الُعْمَيــا َخْيــح  ِمــَع الَيــِث الد  ُقْمــُت: َيــا ، َقــاَل َحِكــيٌع: فَ «َيْذــَبُع، الَي

َرُسػَل هللا، َوالَِّحؼ َبَعثَـَظ ِبـالَحقِّ اَل َأْرَزُأ َأَحـًجا َبْعـَجَك َشـْيًئا َحتَّـى ُأَفـاِرَق 
ْنَيا، َفَكاَن َأُبػ َبْكٍخ  ، َيْجُعػ َحِكيًسا ِإَلى الَعَصاِء، َفَيْأَبى َأْن َيْقَبَمـُو الجُّ

، َفَقاَل (ٔ)َفَأَبى َأْن َيْقَبَل ِمْشُو َشْيًئا َدَعاُه ِلُيْعِصَيوُ  ِمْشُو، ُثعَّ ِإنَّ ُعَسَخ 
ــيٍع، َأنِّــي أَْعــِخُض  ــِمِسيَغ َعَمــى َحِك ــِيُجُكْع َيــا َمْعَذــَخ الُسْد ــُخ: ِإنِّــي ُأْش ُعَس
َعَمْيِو َحقَُّو ِمْغ َىَحا الَفـْيِء َفَيـْأَبى َأْن َيْأُخـَحُه، َفَمـْع َيـْخَزْأ َحِكـيٌع َأَحـًجا ِمـَغ 

وفزــبًل عــغ تػجيــو الشبــّي  .(ٕ)َحتَّــى تُــُػفَِّي( ػِل هللا الشَّــاِس َبْعــَج َرُســ
  بــاألوامخ السباشــخة، أو التــحكخة الخقيقــة، أو التذــجيع بالعســل، فمقــج

ـــّي  ـــو الشب ـــخة مـــا كـــان يفعم ـــيخة السصّي ـــّشة والّد مـــغ  حكـــت كتـــب الدُّ
التصبيــق العسمــي لبلعتســاد عمــى الــحات، بعــج االعتســاد عمــى هللا جــّل 

ان تصبيـق الشبـي صـمى هللا عميـو وسـمع باالعتسـاد عمـى ثشـاؤه؛ فمقـج كـ
ــٍل بــأن يتحــّخك بشفدــو ســاعًيا  نفدــو ال عمــى غيــخه، نسػذًجــا لكــل عاِق

عمــى لقســة  عمــى لقســة عيذــو وتــأميغ حياتــو؛ فمقــج ســعى رســػلشا 
                                                 

ــوُ -(  يقـػل الحــافع ابـغ حجــخ:  َوِإنََّســا اْمَتَشـَع َحِكــيٌع ِمــْغ َأْخـِح اْلَعَصــاِء (ٔ ؛ أَلنَّــُو -َمــَع َأنَّـُو َحقُّ
ْعَتاَد اأَلْخَح َفَتَتَجاَوَز ِبِو َنْفُدُو ِإَلى َما ال ُيِخيـُجُه َفَفَصَسَيـا َخِذَي َأْن َيْقَبَل ِمْغ َأَحٍج َشْيًئا َفيَ 

ــُو( ] ــا ال َيِخيُب ــُو ِإَلــى َم ــَخَك َمــا َيِخيُب ــَظ َوَت ، ٖ: فــتح البــارؼ البــغ حجــخ، جانضــحَعــْغ َذِل
 [.ٖٖٙص

 (. ٕٚٗٔث رقع  (   صحيح البخارؼ: كتاب الّدكاة، َباُب االْسِتْعَفاِف َعِغ الَسْدَأَلِة، حجي(ٕ
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عيذو وتحريغ حياتو مغ سؤال الغيخ أو أن يكـػن عالـة عمـى مـغ 
مخاحـل حياتـو، وخخوجـو سػاه، كسثل سعيو في رعي الغـشع فـي أولـى 

 -رضي هللا عشيـا-لمتجارة في مال عسو أبي شالب والديجة خجيجة 
 قبــل أن يتدّوجيـــا، كســـا قّرـــت ُكتُـــب الدـــيخة الشبػيـــة، وىـــحا شـــأنو 

يقة رضي هللا عشيا  َشا عائذة الّرجِّ كسا عشج البخـارؼ فـي -تحكيو ُأمُّ
ــــْت:  -الرــــحيح ــــغ  اْشــــَتَحد َرُســــغُل هللا »َقاَل ــــْع َنُي ــــا ِم ِديٍّ َسَعاًم

 . (ٕ)«، َوَرَىَشُو ِدْرَعوُ (ٔ)ِبَشِديَئةٍ 

ليـحا التصبيـق الشبـػؼ الكـخيع أثـٌخ واضـٌح فـي تغييـخ سـست  وكانَ 
؛ فقـــج كـــان الػاحـــج مـــشيع يدـــقط -رضـــي هللا عـــشيع-أصـــحابو الكـــخام 

سػشو وىػ راكب عمى راحمتو، وال يصمـب مـغ أحـج أن يشاولـو إيـاه.. 
، َقــاَل: ُكشَّــا ِعْشــَج الشَِّبــيِّ يقــػل َعــْػُف ْبــُغ َماِلــٍظ اأْلَ  َأْو َســْبَعًة  ْشــَجِعيُّ

َثَساِنَيًة َأْو ِتْدَعًة، َفَقاَل: َأاَل ُتَباِيُعػَن َرُسـػَل هللا؟ َفَبَدـْصَشا َأْيـِجَيَشا، َفَقـاَل 
 َقاِئٌل: َيا َرُسػَل هللا، ِإنَّا َقْج َباَيْعَشاَك، َفَعبَلَم ُنَباِيُعَظ؟ 

ــــَمَػاِت َقــــاَل: "َأْن تَ  ْعُبــــُجوا هللا َواَل ُتْذــــِخُكػا ِبــــِو َشــــْيًئا، َوُتِكيُســــػا الرَّ
ــاَس  -َوَأَســخَّ َكِمَســًة ُخْفَيــةً -اْلَخْســَذ، َوَتْدــَسُعػا َوُتِصيُعــػا  َواَل َتْدــَأُلغا الشَّ

                                                 

: الشيايـة فـي غخيـب الحـجيث واألثـخ: انضـح(  والشديئة ىشا ىي: البيع إلى أجـل معمـػم. ](ٔ
  بترخف(  َمْخِجٌع َساِبٌق([.  ٘ٗ، ٗٗ، ص٘ج

(   صــــحيح البخــــارؼ: كتــــاب البيــــػع، َبــــاُب ِشــــَخاِء اإِلَمــــاِم الَحــــَػاِئَج ِبَشْفِدــــِو، حــــجيث رقــــع (ٕ
 ٕٜٓٙ.) 
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 َفَمَقْث َرَأْنُة َبْعَز ُأوَلِئَط الشََّفـِح َيْدـُقُط َسـْغُسُو َفـاَل َيْدـَألُ ". َقاَل: َشْيًئا
  .(ٔ)َأَحًثا ُنَشاِوُلُو ِإيَّاهُ 

الحؼ فعمو تصبيكيِّا أمام الرحابة في  وىكحا أّثخ َىْجُؼ الشبّي 
ــــ ــــاتيع، وصــــاروا بيــــحا االىتــــجاء واالقتــــجاء أعــــّدة ال جنيا، نفػســــيع وحي

 . وشجعان األمع، وقادة الجول

 

                                                 

ـــاُب اْلَبْيَعـــِة، حـــجيث رقـــع  (   ســـشغ ابـــغ ماجـــو: (ٔ وقـــال عشـــو (، ٕٚٙٛأبـــػاب الجيـــاد، َب
 الذيخ شعيب: )إسشاده صحي (.
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 سادًسا: َىْثُي الّشبّغة في الّتعاُمل َمع الذخرية 
 دمبّيةصاحبة القشاعات ال

تختمــف قشاعــات األفــخاد الدــمبية؛ فســشيع مــغ يحســل قشاعــة ســمبية فــي 
تذـــككو مـــغ ُنرــــخة اإلســـبلم، مســـا جعمـــو يتـــخدد فـــي الـــجخػل فيـــو وااللتـــدام 
بيجيــو، أو يحســل قشاعــة ســمبّية فــي أّنــو ال يسكشــو االســتغشاء عــغ فعــل قبــيح 

  كسغ اقتشـع بعـجم اسـتغشائو عـغ الدنـا وجـاء ألخـح رخرـة مـغ رسـػل هللا
ـــو ىـــحا الفعـــل الذـــشيع..  ـــإّن ىـــجؼ الشبـــّي تبـــيح ل ـــل فـــي  ومـــغ ىشـــا ف يتسّث

 نقصتيغ: 
الذــــكاكة الُسختابــــة مــــغ نرــــخ  اســــتخجام الخصــــاب العقمــــي مــــع الذخرــــية .ٔ

 السؤمشيغ: 
 قشعيا عقبل. سبق بيان أّن الذخرية الذكاكة في األمخ تحتاج إلى ما يُ 

جق ا، سـػاء شـّكت فـي ِصـكثيـخً الشبػية ومثل ىحه الذخرية تكخرت في الديخة 
آخـخ، وربسـا ىـي حدـشة  رسـػلو، أو أنيـا شـّككت فـي أمـخٍ  وعـج أو هللاوعج 

الطـــّغ فـــي شـــكػكيا، وكـــل مـــا عمـــى الجاعيـــة العاقـــل ىـــػ بـــث الحكيقـــة فـــي 
يعّمـع  الحىغ، وتحػيل الذكػك إلى ثبات ويقيغ.. وىا ىػ رسػلشا القجوة 

 ل السػقف التالي: تعامل مع مثل ىحه الذخرية مغ خبلكيف ت األّمة
ــَج  ــا ِعْش ــا َأَن أخــخج البخــارؼ فــي صــحيحو مــغ حــجيث َعــِجؼِّ ْبــِغ َحــاِتٍع، َقــاَل: َبْيَش

ـــيِّ  ـــِو َقْصـــَع  الشَِّب ـــاُه آَخـــُخ َفَذـــَكا ِإَلْي ـــعَّ َأَت ـــَة، ُث ـــِو الَفاَق ـــاُه َرُجـــٌل َفَذـــَكا ِإَلْي ِإْذ َأَت
ــِبيِل، َفَقــاَل:  ، َىــْل َرَأْيــَت الحِ »الدَّ ُقْمــُت: َلــْع َأَرَىــا، َوَقــْج ُأْنِبْئــُت « يــَخَة؟َيــا َعــِجؼُّ

ــاَل  ــةَ »َعْشَيــا، َق ــَخَيغَّ الطَِّعيَش ــاٌة، َلَت ــَظ َحَي ــْت ِب ــِإْن َشاَل َتْخَتِحــُل ِمــَغ الِحيــَخِة،  (ٔ)َف
                                                 

(  الطعغ: الشداء، واحجتيا: ضعيشة. وأصل الطعيشة: الخاحمة التي يخحل ويطعغ عمييا: (ٔ
أؼ ُيدار. وقيل لمسـخأة ضعيشـة، ألنيـا تطعـغ مـع الـدوج حيثسـا ضعـغ، أو ألنيـا تحسـل 

 =ضعشــت. وقيــل الطعيشــة: الســخأة فــي اليــػدج، ثــع قيــل لميــػدج بــبل عمــى الخاحمــة إذا
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ْفِدي ُقْمُت ِفيَسا َبْيِشي َوَبْيَغ نَ  -، هللاَحتَّى َتُصػَف ِبالَكْعَبِة اَل َتَخاُف َأَحًجا ِإالَّ 
ـــَأيْ  ـــئٍ َف ـــاُر َشيِّ ـــِببَلَد ( ٔ)َغ ُدعَّ ـــْج َســـعَُّخوا ال ـــْت ِبـــَظ َحَيـــاٌة -الَّـــِحيَغ َق ، َوَلـــِئْغ َشاَل

َخػ ْبـِغ ُىْخُمـَد، ـ، ُقْمـُت: ِكْدـَخػ ْبـِغ ُىْخُمـَد؟ َقـاَل: "ِكْدـ«َلُتْفَتَحغَّ ُكُشػُز ِكْدـَخػ 
ـٍة، َوَلـِئْغ َشاَلـْت ِبـَظ َحَيـاٌة، َلتَـَخَيغَّ الخَُّجـَل ُيْخـِخُج ِمـْلَء كَ  فِّـِو ِمـْغ َذَىـٍب َأْو ِفزَّ

َأَحُجُكْع َيْػَم َيْمَقاُه،  هللاَيْصُمُب َمْغ َيْقَبُمُو ِمْشُو َفبَل َيِجُج َأَحًجا َيْقَبُمُو ِمْشُو، َوَلَيْمَقَيغَّ 
ــ ــْث ِإَلْي ــُو: َأَلــْع َأْبَع ــػَلغَّ َل ــْخِجُع َلــُو، َفَمَيُق ــاٌن ُيَت ــُو َوَبْيَشــُو َتْخُجَس ــْيَذ َبْيَش َظ َرُســػاًل َوَل

َفُيَبمَِّغَظ؟ َفَيُقػُل: َبَمى، َفَيُقػُل: َأَلْع أُْعِصَظ َمااًل َوُأْفِزْل َعَمْيـَظ؟ َفَيُقـػُل: َبَمـى، 
َفَيْشُطُخ َعْغ َيِسيِشِو َفبَل َيَخػ ِإالَّ َجَيشََّع، َوَيْشُطُخ َعْغ َيَدـاِرِه َفـبَل َيـَخػ ِإالَّ َجَيـشََّع 

: َسِسْعُت ا اتَُّقػا الشَّاَر َوَلـْػ ِبِذـقَِّة َتْسـَخٍة َفَسـْغ َلـْع »، َيُقػُل: لشَِّبيَّ " َقاَل َعِجؼّّ
َبـــةٍ  : َفَخَأْيـــُت الطَِّعيَشـــَة َتْخَتِحـــُل ِمـــَغ « َيِجـــْج ِشـــقََّة َتْســـَخٍة َفِبَكِمَســـٍة َشيِّ َقـــاَل َعـــِجؼّّ

ِفـيَسِغ اْفتَـَتَح ُكُشـػَز  ، َوُكْشـتُ هللاَحتَّى َتُصػَف ِبالَكْعَبـِة اَل َتَخـاُف ِإالَّ  (ٕ)الِحيَخةِ 

                                                                                                               

، ٖ: الشيايـة فـي غخيـب الحـجيث واألثـخ: جانضـحولمسخأة ببل ىػدج: ضعيشة. ] امخأة،=
  َمْخِجٌع َساِبٌق([. ٚ٘ٔص

ــاع الصَّخيــِق. ](ٔ  ٜٔٔ، صٕ: الشيايــة فــي غخيــب الحــجيث واألثــخ: جانضــح(  َأَراَد ِبِيــْع ُقصَّ
 [. مخجع سابق(

(  الحيــخة: مجيشـــة كانـــت عمـــى ثبلثـــة أميـــال مــغ الكػفـــة عمـــى مػضـــع يقـــال لـــو الّشجـــف. (ٕ
]انطخ: معجع البمجان: شياب الجيغ أبػ عبجهللا يـاقػت بـغ عبـج هللا الخومـي الحسـػؼ 

م، دار صــــادر، بيــــخوت[. وفــــي ٜٜ٘ٔ/ ٕ، طٕٖٛ، صٕىـــــ(، جٕٙٙ الُسَتــــَػفَّى: 
َيت الِحيــَخة ألَ  ــِجه تــاج العــخوس، قيــل: ُســسِّ نَّ ُتبَّعــًا َلّســا َقَرــَج ُخَخاَســاَن َخمَّــَف َضــَعَفَة ُجْش

ـــِو، َأؼ َأِقيُســـػا. ] ـــاَل َلُيـــع: ِحيـــُخوا ِب ، ٔٔ: تـــاج العـــخوس، جانضـــحبـــحلظ السْػِضـــع. َوَق
  مخجع سابق([. ٕٓٔص
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 ِكْدَخػ ْبِغ ُىْخُمَد َوَلِئْغ َشاَلْت ِبُكْع َحَياٌة، َلَتَخُونَّ َما َقاَل الشَِّبيُّ َأُبػ الَقاِسِع 
 . (ٔ)ُيْخِخُج ِمْلَء َكفِّوِ 

؛ ليديـل شـكػكو  بغ حـاتع فقج استخجم الشبّي خصاًبا عقميِّا واضًحا مع عجؼّ 
 ػغيع العدة والكخامة. حػل انترار السدمسيغ وبم

وقــج حكــى ُكتّــاب الدــيخ شخًفــا مــغ محاولــة اإلقشــاع الجعػيــة التــي اســتخجميا 
 ، فقال لو:  عجّؼ بغ حاتعسيجنا الخسػل مع 

َلَعّمط َيا َعِثّي إّنَسا َيْسَشُعط ِمْع ُدُخغٍل ِفي َىَجا الّثنِع َمـا َتـَحد "( ٔ 
اُل َأْن َيِفـيَز ِفـيِيْظ َحّتـى اَل َلُيغِشـَكّع اْلَسـ هللاَفوَ  ِمْع َحاَجِتِيظْ 

  .ُنغَجَث َمْع َيْأُخُجهُ 
َوَلَعّمط إّنَسا َيْسَشُعط ِمْع ُدُخغٍل ِفيـِو َمـا َتـَحد ِمـْع َكْثـَحِة َعـُثّوِىْظ ( ٕ)

ــوَ  ــَثِدِىْظ َف ــِة َع ــْع  هللاَوِقّم ــُحُج ِم ــاْلَسْحَأِة َتْخ ــَسَع ِب ــَكّع َأْن َتْد َلُيغِش
  .َتُخوَر َىَجا اْلَبْيَة اَل َتَخافُ  َىا َحّتىِعيحِ اْلَقاِدِسّيِة َعَمى بَ 

ـــَط ( ٖ) ـــَحد َأّن اْلُسْم ـــط َت ـــِو َأّن ـــْع ُدُخـــغٍل ِفي ـــط ِم ـــا َيْسَشُع ـــط إّنَس َوَلَعّم
َلُيغِشـَكّع َأْن َتْدـَسَع ِباْلُقُرـغِر  هللاَوالّدْمَشاَن ِفي َغْيـِحِىْظ َوَأْيـُظ 

ــيْ  ــْث ُفِتَحــْة َعَم ــْع َأْرِا َباِبــَل َق ــيِز ِم ــاَل عــجؼ بــغ  ِيظْ اْلِب " َق
ـــَمْستُ  ـــػُل: َقـــْج َمَزـــْت اْثَشتَـــاِن حـــاتع: َفَأْس ـــِجّؼ َيُق ..... َوَكـــاَن َع
َقـــْج َرَأْيـــت اْلُقُرـــػَر اْلِبـــيَس ِمـــْغ  ؛َلَتُكـــػَنغّ  هللاوَ  ،َوَبِقَيـــْت الّثاِلَثـــةُ 

ِة َعَمى َأْرِض َباِبَل َقْج ُفِتَحْت َوَقْج َرَأْيت اْلَسْخأََة َتْخُخُج ِمْغ اْلَقاِدِسيّ 

                                                 

(  أخخجـــو البخـــارؼ فـــي صـــحيحو: كتـــاب السشاقـــب، َبـــاُب َعبَلَمـــاِت الشُُّبـــػَِّة ِفـــي اإِلْســـبَلِم، (ٔ
 (.ٜٖ٘٘حجيث رقع  
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ــــُع  ،َبِعيِخَىــــا اَل َتَخــــاُف َحّتــــى َتُحــــّج َىــــَحا اْلَبْيــــتَ  ّغ َلَتُكــــػنَ  هللاَوَأْي
 . (ٔ)"َحّتى اَل ُيػَجَج َمْغ َيْأُخُحهُ  الّثاِلَثُة َلَيِفيَزّغ السالُ 

 عغ الّدنا:  ال يسكشو االستغشاءمع صاحب القشاعة الدمبية بأنو  .ٕ

يسكـــغ مـــغ خبلليـــا كدـــب  لـــع يتـــخك أؼ وســـيمة، إّن الشبـــّي الكـــخيع 
القمــػب وتغييــخ الدــمػكيات السشحخفــة لــجػ البيئــة السحيصــة بــو، وىــا ىشــا 

أســـمػب  يأتيــو شــاب يدــتأذنو فــي أن يدنــي... فيدــتخجم معــو الشبــّي 
السحاكسة العقمية وشخيقة الدؤال واالستجػاب، مـع مخاعـاة بيئتـو العخبيـة 

 السفعسة بالذيامة والشخػة. 

ثيـًخا بسػقـف ىـحا الذـاب.. كيـف لـو أن يـأتي ويدداد عجب السـؤمغ ك
، وقــج تمــّبذ بخغبتــو الجارفــة وشــيػتو اليائجــة ليأخــح مشــو رســػل هللا 

رخرة بفعل الفاحذة؟! لكغ حدبو أنو أتى بخةبة سمبية في شمب إذن 
سـيعسل عمـى إقشاعـو بالفزـيمة  باالنحخاف الجشدـي، بيشسا رسـػل هللا 

 والبعج عغ الخذيمة.. 

م أحسج في مدشجه خبـخ شالـب الترــخيِح واإلذن، فيـخوؼ يحكي اإلما
َقـاَل: ِإنَّ َفتًـى َشـابِّا َأتَـى الشَِّبـيَّ َصـمَّى هللُا َعَمْيـِو َوَسـمََّع  عغ َأِبي ُأَماَمَة 

َفَخَجُحوُه َوَقـاُلغا:  َفَأْقَبَل اْلَقْغُم َعَمْيوِ  .َيا َرُسغَل هللِا، اْئَجْن ِلي ِبالخَِّناَفَقاَل: 
 ، َفَجَنا ِمْشُو َقِخيًبا". اْدُنوْ . َفَقاَل: "(ٕ)َموْ  َمْو.

                                                 

(  الخوض األنف في شخح الديخة الشبػية البغ ىذام: أبػ القاسع عبجالخحسغ بغ عبـجهللا (ٔ
، ٚىــــ(، تحقيــق: عســخ عبجالدــبلم الدـــبلمي، جٔٛ٘بــغ أحســج الدــييمي  الُستَــَػفَّى: 

 بيخوت. -م، دار إحياء التخاث العخبيٕٓٓٓىـ=  ٕٔٗٔ/ ٔ، طٜٚٗص
 ٕٗ٘، صٖٔ: لدــان العــخب، جانضــحشيــي. وَمْعَشــاُه: اْكُفــْف ](   تــأتي بسعشــى الدجــخ وال(ٕ

  َمْخِجٌع َساِبٌق([. 
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ـطَ َقاَل: َفَجَمَذ َقـاَل: " ؟" َقـاَل: اَل. َوهللِا َجَعَمِشـي هللُا ِفـَجاَءَك. َأُتِحب ـُو أِلُمِّ
 ". َواَل الشَّاُس ُيِحب غَنُو أِلُمََّياِتِيظْ َقاَل: "

هللِا َيا َرُسػَل هللِا َجَعَمِشي هللُا ِفَجاَءَك ؟" َقاَل: اَل. وَ َأَفُتِحب ُو اِلْبَشِتطَ َقاَل: "
 ". َواَل الشَّاُس ُيِحب غَنُو ِلَبَشاِتِيظْ َقاَل: "

ــُو أِلُْخِتــَط َقــاَل: " َواَل " َقــاَل: اَل. َوهللِا َجَعَمِشــي هللُا ِفــَجاَءَك. َقــاَل: "َأَفُتِحب 
 ".الشَّاُس ُيِحب غَنُو أِلََخَغاِتِيظْ 

ِتــَط َأَفُتحِ َقــاَل: " ــُو ِلَعسَّ َواَل " َقــاَل: اَل. َوهللِا َجَعَمِشــي هللُا ِفــَجاَءَك. َقــاَل: "ب 
 ". الشَّاُس ُيِحب غَنُو ِلَعسَّاِتِيظْ 

َواَل " َقـاَل: اَل. َوهللِا َجَعَمِشـي هللُا ِفـَجاَءَك. َقـاَل: "َأَفُتِحب ـُو ِلَخاَلِتـَط َقاَل: "
 ".الشَّاُس ُيِحب غَنُو ِلَخااَلِتِيظْ 

ْع َقاَل: َفَػَضَع َيَجُه َعَمْيِو َوَقاَل: " ْح َقْمَبُو، َوَحرِّ المُيظَّ اْغِفْح َذْنَبُو َوَسيِّ
 ".َفْحَجوُ 

. بسعشـى أّنـو خـخج (ٔ)َفَمْظ َيُكْع َبْعُث َذِلَط اْلَفَتى َنْمَتِفُة ِإَلى َشـْيدٍ َقاَل: 
ة بقشاعـ -صمى هللا عميو وعمـى آلـو وصـحبو وسـّمع-مغ عشج رسػل هللا 

 . غيخ القشاعة الدمبية التي دخل بيا عمى سيجنا رسػل هللا 

                                                 

َجؼِّ ْبـِغ َعْجـبلَن ْبـِغ (ٔ (  مدشج أحسج: تتسة مدشج األنرار، َحِجيُث َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِىِميِّ الرُّ
ــــع   ــــِخو،  حــــجيث رق ــــو الذــــيخ شــــعيب األرنــــؤوط:  إســــشاده َٕٕٕٔٔعْس (. وقــــال عش

 صحيح(.
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 ويدتفاد مع الحثنت ما يأتي: 

التأكيــج عمــى أّن مــغ شبيعــة الــشفذ البذــخية الخصــأ؛ فكــّل بشــي  .ٔ
 آدم خصَّاء. 

ضــخورة كدــخ الحــاجد الشفدــي بــيغ السرــِمح والسخصــئ، وذلــظ  .ٕ
 (. اْدن مشيبالقخب البجني أوال:  

الذـاب واسـتسع إلـى قشاعاتـو، وأخـح يخاشبـو  حاور أّن الشبّي  .ٖ
 خصاًبا عقميِّا وُوججانيِّا. 

مــغ مفــاتيح تعــجيل الدــمػكيات: الحــجيث العــاشفي، وىــػ وســيمة  .ٗ
لمحــــــــػار،  مؤّكـــــــجة لئلقشـــــــاع.  ويمفـــــــت الشطـــــــخ إدارة الشبـــــــّي 

ـــل العقـــل  ـــخ، وســـمػكو أســـمػب اإلقشـــاع، وتحسي واســـتثارتو التفكي
و الذــاب إلــى أمــٍخ لــع يكــغ قــج مدــؤولية التبعيــة والتكميــف. فػّجــ

ــا فــي ترــّػر بذــاعة  وّجــو إلييــا نطــَخه العقمــّي، وكــان ذلــظ كافًي
ىــــحا الفعــــل وعطــــيع ضــــخره، ليشتيــــي بــــو األمــــخ إلــــى القشاعــــة 

 .(ٔ)والتدميع...(

الــو بيــان شبيعــة الذــاب مــغ وجــػد رصــيج العّفــة لجيــو، وأن أمث .٘
بإيقـاظ معـو  بحاجة إلى مغ يػقع ِعّفَتُيع، كسا فعـل الخسـػل 

 رصيج العّفة عشجه. 

الخِّفق بالعاصـي الخاغـب فـي تعّمـع األحكـام؛ تأليًفـا لقمبـو وتيدـيًخا  .ٙ
 عميو في سمػك شخيق اليجاية.

                                                 

  بترخف(  َمْخِجٌع َساِبٌق(.  ٖ٘ٔلػحات نبػية: ص ( (ٔ
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ليـحا الذـاب بقػلـو:  تقجيع الجعاء لمعاصي؛ فقج دعا الخسػل  .ٚ
 (.الميظ اغفح ذنبو 

ضخورة االتدان االنفعـالي والعـاشفي لـجػ الجاعيـة، وأال يشجـخف  .ٛ
 ضج الذاب. دػة؛ فمع يشفعل الخسػل إلى الق

بيــان أثــخ الخفــق والخصــاب العقمــي فــي إقشــاع السخصــئ، فبشطــخة  .ٜ
يديخة إلى الخواية الدابقة، ُيَخػ ذلظ الذاب وقـج خـخج مـغ عشـج 

وليذ أبغس إلى قمبو مغ الدنا؛ فكـّل إندـان فـي  رسػل هللا 
ىـحا قمبو خيخ، لكغ يحتاج إلى مغ ُيَحخِّك العاشفة والعقل نحػ 

 الخيخ. 

ـل  .ٓٔ استخجم الحػارات العقميـة مـع مـغ ال يفكـخ إال بالعقـل، والتسيَّ
بعـــجم اإلســـخاع فـــي قصـــع االترـــال مـــع الُسيتـــٍج الـــحؼ يـــأتي إلـــى 

 الجاعية. 

ــــػ  .ٔٔ ــــب الحــــق ول ــــة وشال ــــيغ الجاعي ــــاء الحــــػاجد ب الحــــحر مــــغ بش
انحـــخف عقـــجيِّا أو ســـمػكيِّا.. كســـا يسكـــغ إعصـــاؤه فخصـــة ليـــتكمع 

؛ فيذعخ باألىسية واالىتسام... ولػ كان كبلمو ويعّبخ عسا يخيج
 ا لمحق والخيخ والػاقع واألخبلق الفاضمة...مجافيً 
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 سابًعا: َىْثُي الّشبّغة في الّتعاُمل َمع الذخرية 
 الجاىمة باألحكام الذحعية 

ال يسكـــغ لعاقـــل أن يـــّجعي أّن واحـــًجا مّشـــا ُيػَلـــُج َعاِرًفـــا باألحكـــام مـــغ 
ع، والحــبلل والحــخام؛ وإال لســا كشــا بحاجــة إلــى بعثــة حيــث الجــائد والسسشــػ 

َكَسا َأْرَسْمَشا ِفيُكْظ َرُسـغاًل ِمـْشُكْظ َنْتُمـغ َعَمـْيُكْظ األنبياء والخسل؛ قال تعالى: 
 آَياِتَشا َوُيَخكِّيُكْظ َوُيَعمُِّسُكُظ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَسَة َوُيَعمُِّسُكْظ َما َلْظ َتُكغُنـغا َتْعَمُسـغنَ 

ىي إيزاح األمػر ألّمتـو،  فسيسة السبعػث مغ رّبو  [.ٔ٘ٔلبقحة: ]ا
 وبيان الرػاب مغ الخصأ. 

فــي مدــيختو الجعػيــة واإلصــبلحية أناًســا جيمــػا  ولقــج قابــل الشبــّي 
 بأحكام الذـخع وأحكام الحوق والتعامبلت اإلندانية. 

يشصمق اليجؼ الشبػّؼ إلى قزية فاصمة في نجاح الجاعية في دعػتو 
ــــو، وىــــي قزــــية تعــــجيل ســــمػكيات الذخرــــيات السخصئــــة فــــي  أو إخفاق
ترـخفاتيا وأقػاليا. والػاضح مغ خبلل الديخة الشبػية أّن أمثمة ذلظ كثيخة 
لمغايــة، لكــغ يكتفــي الباحــث بــحكخ نســػذجيغ فقــط عمــى ســبيل السثــال ال 

 الحرخ، ومشيا ما يأتي: 
 بػؼ الذخيفالشسػذج األول: األعخابّي الحؼ بال في السدجج الش

َأنَّ أَْعَخاِبيِّـــا َبـــاَل ِفــي الَسْدـــِجِج، َفَثـــاَر ِإَلْيـــِو الشَّـــاُس  فعــغ أبـــي ىخيـــخة 
، َوأَْىِخيُقػا َدُعغهُ : »-َصمَّى هللا َعَمْيِو َوَسمَّعَ -لَيَقُعػا ِبِو، َفَقاَل َلُيْع َرُسػُل هللا 

َفِ نََّسـا ُبِعْثـُتْظ ُمَيّدــِِحيَع َوَلـْظ ، َعَمى َبْػِلِو َذُنػًبا ِمْغ َمـاٍء، َأْو َسـْجبًل ِمـْغ َمـاءٍ 
 .. (ٔ)«ُتْبَعُثغا ُمَعّدـِِحيعَ 

                                                 

ــْػِل الشَِّبــيِّ (ٔ ــُخوا: »(  صــحيح البخــارؼ: كتــاب األدب، َبــاُب َق ــُخوا َواَل ُتَعدِّ ، حــجيث «َيدِّ
 (. ٕٛٔٙرقع  
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  قال السَيمَّب: فيو الخفق بالجاىل، ألنو لػ قصع عميو بػلو ألصاب 
ثػبو البـػل وتـشّجذ، وكـحلظ وَصـفُو هللا أنـو بـالسؤمشيغ رءوف رحـيع، وأنـو 

ـــحيع إنســاعمــى ُخُمــٍق عطــيٍع، وقــال صــمى هللا عميــو وســمع:   (، ُبِعثــتظ ُميدِّ
فعل ذلط استئالًفا لألْعحاِب الجنع أخبح هللا عـشيظ أنيـظ يقػل ابغ بّصـال: 
 . (ٔ)(أشث كفًحا ونفاًقا

، َقــاَل: عـغ أبــي ُىَخْيـَخَة  -أيًزــا-وفـي روايــة أخـخػ عشــج البخـارؼ 
، َفَقـاَل أَْعَخاِبــيّّ َقـاَم َرُسـػُل هللا َصــمَّى هللا َعَمْيـِو َوَســمََّع ِفـي َصــبَلٍة َوُقْسَشـا َمَعــوُ 

بَلِة:  ـا َسـمََّع الميظَّ اْرَحْسِشي َوُمَحسًَّثا، َواَل َتْحَحْظ َمَعَشا َأَحًثاَوُىَػ ِفي الرَّ . َفَمسَّ
 : ـْحتَ »الشَِّبيُّ َصمَّى هللا َعَمْيِو َوَسـمََّع َقـاَل ِلؤْلَْعَخاِبـيِّ ُيِخيـُج « َواِسـًعا (ٕ)َلَقـْث َحجَّ

 تفاد مع الحوانتيع الدابقتيع اآلتي: ويد . (ٖ)َرْحَسَة هللا
ورفقــو فـي التعامــل مـع الذخرــية السخصئـة عــغ  أدب الشبـّي  (ٔ 

 عجِم ِعْمع. 
إضيــــار ســـــسة اإلســـــبلم الُعطســـــى، وىـــــجؼ الـــــجعػة األمثـــــل فـــــي  (ٕ 

ـــج التعامـــل مـــع  التيدـــيخ ال التعدـــيخ، والتخفيـــف ال التذـــجيج عش
 اآلخخيغ. 

؛ فمقـج كـان ىجيـو بيان أثخ الخفق واألدب والخحسة عمى اإلندـان (ٖ 
  الذــخيف ســبًبا فــي دعــاء الّخجـل بالخحســة لــو ولخســػل هللا 

                                                 

(  شــخح صــحيح البخــارؼ البــغ بصــال: ابــغ بصــال أبــػ الحدــغ عمــي بــغ خمــف بــغ عبــج (ٔ
ــــــػفى:  ــــــظ  الست ــــــة ٖٕٓٓىـــــــ= ٖٕٗٔ/ ٕ، طٕٖٚ، صٔىـــــــ(، جٜٗٗالسم م، مكتب

 الدعػدية. -الخشج
ــِخَك. ]الشيايــة فــي (ٕ ــِو َنْفدــظ ُدوَن َغْي رــت ِب ــَعو هللا وَخرَّ ــا َوسَّ (  حّجــخَت، َأْؼ: َضــيَّْقَت َم

  َمْخِجٌع َساِبٌق([. ٕٖٗ، صٔغخيب الحجيث واألثخ البغ األثيخ: ج
 (. َٓٔٓٙوالَبَياِئِع، حجيث رقع   (  صحيح البخارؼ: كتاب األدب، َباُب َرْحَسِة الشَّاسِ (ٖ
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تمـظ الصخيقـة فـي الـجعاء، وأرشـجه  فقط، حتى عّجل لو الشبـّي 
 إلى تعسيع دعائو لجسيع أبشاء اأُلّمة. 

تعميع الشاس الّخوح الجساعية في الجعاء وشمـب الخيـخ والخحسـة  (ٗ 
ذا اىتـــجػ الشـــاس جسيًعـــا لمخمـــق جسيًعـــا، فســـا يزـــيخ الجاعيـــة  إ

ودخمــــػا الحــــق والجشــــة؟ ومــــغ ثــــّع يمــــدم شمــــب اليجايــــة لمبذـــــخية 
 جسعاء.

 الشسػذج الثاني: معاوية بغ الحكع وتذسيتو العاشذ في الربلة
، َقـاَل: َبْيَشـا  َمِسيِّ فعشج مدمع في صحيحو أّن ُمَعاِوَيَة ْبغ اْلَحَكِع الدُّ

ــــَع َرُســــػِل هللا  ــــا ُأَصــــمِّي َم ــــُت: ، إِ َأَن ــــْػِم، َفُقْم ْذ َعَصــــَذ َرُجــــٌل ِمــــَغ اْلَق
ــــلَ  ــــُت: َواُثْك ــــْػُم ِبَأْبَرــــاِرِىْع، َفُقْم ــــاِني اْلَق ــــَظ هللا َفَخَم ــــا   (ٔ)َيْخَحُس ــــاْه، َم َي ُأمِّ

، َفَجَعُمػا َيْزـِخُبػَن ِبَأْيِجيِيْع َعَمى َأْفَخاِذِىعْ  ، َفَمسَّـا (ٕ)َشْأُنُكْع؟ َتْشُطُخوَن ِإَليَّ
ـا َصـمَّى َرُسـػُل هللا َرَأْيُتُيْع يُ  ، َفَمسَّ ُتػَنِشي َلِكشِّي َسـَكتُّ َفِبـَأِبي ُىـَغ ، َرسِّ

ي، َما َرَأْنُة ُمَعمًِّسا َقْبَمـُو َواَل َبْعـَثُه َأْحَدـَع َتْعِميًسـا ِمْشـُو، َفـَوهللا، َمـا  َوُأمِّ

                                                 

َيـاُه: الثُّْكـُل ِبَزـعِّ الثَّـاِء َوِإْسـَكاِن اْلَكـاِف َوِبَفْتِحِيَسـا َجِسيًعـا ُلَغتَـاِن َكاْلبُ (ٔ ْخـِل (   َقْػُلُو َواُثْكـَل ُأمِّ
ـــَجَىا ـــَجاُن اْلَســـْخأَِة َوَل . َواْمـــَخأٌَة َثْكَمـــى َوَثاِكـــٌل َواْلَبَخـــِل، َحَكاُىَســـا اْلَجـــْػَىِخؼُّ َوَغْيـــُخُه، َوُىـــػ: ِفْق

َيــاُه ُىـَػ ِبَكْدــِخ اْلِســيِع، َقػْ  ـُو، َوَقْػُلــُو ُأمِّ ــُو ِبَكْدــِخ اْلَكـاِف َوَأْثَكَمــُو هللا َتَعــاَلى ُأمَّ ُلــُو َوَثِكَمْتـُو ُأمُّ
َوَىـَحا َمْحُسـػٌل َعَمـى َفَجَعُمػا َيْزـِخُبػَن ِبَأْيـِجيِيْع َعَمـى َأْفَخـاِذِىْع َيْعِشـي َفَعُمـػا َىـَحا ِلُيْدـِكُتػُه 

: شخح الشػوؼ عمـى انضحَأنَُّو َكاَن َقْبَل َأْن ُيْذَخَع التَّْدِبيُح ِلَسْغ َناَبُو َشْيٌء ِفي َصبَلِتِو ]
  َمْخِجٌع َساِبٌق([. ٕٓ، ص٘مدمع: ج

ـــَمِسيّ   (   فعمـــػا ذلـــظ(ٕ أثشـــاء الرـــبلة،   اعتخاًضـــا عمـــى كـــبلم معاويـــة بـــغ الحكـــع الدُّ
لحكع بعجم اإلباحـة لمكـبلم فـي الرـبلة قـج نـدل، كسـا يّتزـح أيًزـا: أنـو وواضح أّن ا

 لع يكغ قج ُشِخع التدبيح لمخجال عشج الخصأ والترفيق لمشداء بعج. وهللا أعمى وأعمع. 
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ــبَلةَ »، َقـاَل: َواَل َضــَحَبِشي َواَل َشــَتَسِشي (ٔ)َكَيَحِنــي اَل َيْرــُمُح  ِإنَّ َىــِحِه الرَّ
« ِفيَيا َشْيٌء ِمْغ َكبَلِم الشَّاِس، ِإنََّسا ُىَػ التَّْدـِبيُح َوالتَّْكِبيـُخ َوِقـَخاَءُة اْلُقـْخآنِ 

ـــُت: َيـــا َرُســـػَل هللا، َأْو َكَســـا َقـــاَل َرُســـػُل هللا  ـــٍث . ُقْم ـــِثنُت َعْي ـــي َح ِإنِّ
 . (ٕ)((ِبَجاِىِميَّةٍ 

ع: و  ِفيــِو َبَيــاُن َمــا يقــػل اإلمــام الشــػوؼ فــي شــخحو لرــحيح مدــم
ِمْغ َعِطيِع اْلُخُمِق الَّـِحؼ َشـِيَج هللا َتَعـاَلى َلـُو ِبـِو  َكاَن َعَمْيِو َرُسػُل هللا 

ِتِو َوَشَفَقِتِو َعَمْيِيْع َوِفيـِو التََّخمُّـُق ِبُخُمِقـِو  ِفـي  َوِرْفِقِو ِباْلَجاِىِل َوَرْأَفِتِو ِبُأمَّ
ْفــــِق ِباْلَجاِىــــِل َوُحْدــــ ــــَػاِب ِإَلــــى الخِّ ِغ َتْعِميِســــِو َوالمُّْصــــِف ِبــــِو َوَتْقِخيــــِب الرَّ

 .(ٖ)َفْيِسِو(
 ويدتفاد مع تمط الحواية ما يأتي: 

الجاىل بالحكع ال حخج عميو؛ فعجم السعخفة جيل، والجاىل ُيعـحُر  (ٔ 
 بجيمو. 

ـــيع يشبغـــي لـــدوم شخيـــق األدب والخفـــق عشـــج عـــبلج  (ٕ  فـــي مقـــام التعم
 الخصأ. 

حيـــث  ؼ وقـــع فيـــو معاويـــة بـــغ الحكـــع بيـــان ســـبب الخصـــأ الـــح (ٖ 
أضيــــخ عّمــــة وقػعــــو فــــي الخصــــأ، وأنــــو لــــع يكــــغ عمــــى عمــــع بيــــحه 

 السدألة. 

                                                 

: الشيايـــة فـــي انضـــح(  الَكْيـــخ: االْنِتيـــار. َوَقـــْج َكَيـــَخه َيْكَيـــُخه، ِإَذا اْســـَتْقبمو بَػْجـــٍو َعُبـــػس. ](ٔ
  َمْخِجٌع َساِبٌق([.  ٕٕٔ، صٗجيث واألثخ: جغخيب الح

ــبلِة، (ٕ ــبلَة، َبــاُب َتْحــِخيِع اْلَكــبلِم ِفــي الرَّ ــاُب اْلَسَدــاِجِج َوَمَػاِضــِع الرَّ (  صــحيح مدــمع: ِكَت
 (.   َٖٚ٘وَنْدِخ َما َكاَن ِمْغ ِإَباَحِتِو، حجيث رقع  

  َمْخِجٌع َساِبٌق(.  ٕٓ، ص٘(  شخح الشػوؼ عمى مدمع: ج(ٖ
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بيان أثخ الخفق في تغييـخ الشـاس إلـى األفزـل؛ فمقـج أثشـى معاويـة  (ٗ 
َفِبـَأِبي ُىـَغ عمى الخسػل بالخيخ؛ حيغ نرحو، فقال في كبلمـو:  

ي، َما َرَأْنُة ُمَعمًِّسا َقْبَمـُو وَ  اَل َبْعـَثُه َأْحَدـَع َتْعِميًسـا ِمْشـُو، َفـَوهللا، َوُأمِّ
 َما َكَيَحِني َواَل َضَحَبِشي َواَل َشَتَسِشي(. 

عطســة ىجيــو عميــو الرــبلة والدــبلم، فــي عــجم تعشيفــو ألحــٍج عشــج  (٘ 
 التعامل مع شخز يجيل الحكع، وما كان يزخب أو يييغ أبًجا. 

الذخرــيات السخشئــة فــي التعامــل مــع  ويــتمخر َىــْثُي الحســغل الكــحيظ 
 والجاىمة باألحكام في الشقاط التالية: 

الشرــيحة ال الفزــيحة: الشرــيحة مصمػبــة بــيغ الشــاس، لكشــو ال يرــح  (ٔ 
أن يعقبيـــا فزـــح السخصـــئ أو السشرـــػح؛ فـــبل بـــج أن تكـــػن الشرـــيحة 

 بحكسة ومػعطة حدشة. 
يػًما باسع مخصئ عمى مشبخه  التمسيح ال الترخيح: فسا صّخح الشبّي  (ٕ 

ـخيف، وال فــي مػاعطــو الخاقيــة؛ بــل كــان مشيجــو وىجيــو يقــػم عمــى الذــ
حاشــــاه عميــــو -( دون تخرــــيز أو تجــــخيح مــــا بــــال أقــــغامقاعــــجة:  

، (ٔ)مـا بـال أقـػام يذـتخشػن ومشيا الشساذج التاليـة: . -الربلة والدبلم
يء ـمــا بــال أقــػام يتشّدىــػن عــغ الذــ ،(ٕ)مــا بــال أقــػام يخفعــػن أبرــارىع

                                                 

ـَخاِء َعَمـى الِسْشَبـِخ ِفـي الَسْدـِجج، (ٔ (   صحيح البخارؼ: كتاب الربلة، َبـاُب ِذْكـِخ الَبْيـِع َوالذِّ
َأْقــَغاٍم  َمــا َبــالُ »َفَقــاَل:  -َصــعَج َعَمــى الِسْشَبــخِ  (: وفيــو أّن الشبــّي ٙ٘ٗحــجيث رقــع  

ــَتَحَط َشــْحسً ، َيْذــَتِحُسغَن ُشــُحوًسا ــِع اْش ــاِب هللا َم ــي ِكَت ــْيَد ِف ــاِب هللا، َل ــي ِكَت ــْيَد ِف ا َل
 «.َفَمْيَد َلُو، َوِإِن اْشَتَحَط ِماَئَة َمحَّةٍ 

ــبَلِة، حــجيث (ٕ ــَساِء ِفــي الرَّ (   صــحيح البخــارؼ: كتــاب األذان، َبــاُب َرْفــِع الَبَرــِخ ِإَلــى الدَّ
َث، َقائبًل: َقاَل الشَِّبـيُّ َصـمَّى  (، وفيو: َأنَّ َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ ٓ٘ٚرقع    =هللا َعَمْيـوِ حجَّ
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... (ٖ)مــا بــال عاِمــٍل أبعثــو، (ٕ)أقــػام قــالػا كــحا وكــحامــا بــال  ،(ٔ)أصــشعو
 إلى غيخ ذلظ. 

التخبية ال التعخية: إنَّ ميسة الجعػة ليدـت تعخيـة الجسـاىيخ وتجخيحيـا؛  (ٖ 
بل تخبيتيا باإلصـبلح الُسْحَكـع، عـغ شخيـق العطـة الصيبـة أو الشرـيحة 

 الخقيقة... أو غيخ ذلظ. 
                                                                                                               

ـَساِد ِفـي َصـاَلِتِيظْ »َوَسمََّع: = ، َفاْشـَتجَّ َقْػُلـُو «َمـا َبـاُل َأْقـَغاٍم َنْحَفُعـغَن َأْبَرـاَرُىْظ ِإَلـى الدَّ
 «. َلَيْشَتُيغَّ َعْغ َذِلَظ َأْو َلُتْخَصَفغَّ َأْبَراُرُىعْ »ِفي َذِلَظ، َحتَّى َقاَل: 

ـــاِب، حـــجيث رقـــع (   صـــحيح البخـــارؼ: كتـــاب األدب، َبـــاُب (ٔ ـــاَس ِبالِعَت ـــْع ُيَػاِجـــِو الشَّ َمـــْغ َل
َشـــْيًئا  (، وفيــو:  عــغ َعاِئَذــة رضـــي هللا عشيــا، أنيــا قالـــت: َصــَشَع الشَِّبــيُّ ٔٓٔٙ 

َز ِفيِو، َفَتَشدََّه َعْشُو َقْػٌم، َفَبَمَق َذِلَظ الشَِّبيَّ  َما َباُل »، َفَخَصَب َفَحِسَج هللا ُثعَّ َقـاَل: َفَخخَّ
ْيِد َأْصَشُعوُ َأقْ  ُىْع َلُو َخْذَيةً َغاٍم َنَتَشخَُّىغَن َعِع الذَّ  «. ، َفَوهللا ِإنِّي أَلْعَمُسُيْع ِباهلل، َوَأَشجُّ

ــِو، َوَوَجــَج (ٕ ــُو ِإَلْي ــْت َنْفُد ــْغ َتاَق ــِتْحَباِب الشَِّكــاِح ِلَس ــاُب اْس (   صــحيح مدــمع: كتــاب الشكــاح، َب
ْػِم، حجيث رقع  ُمَؤَنُو، َواْشِتَغاِل َمْغ َعَجَد  (، وفيو َعـْغ َأَنـٍذ َٔٓٗٔعِغ اْلُسَؤِن ِبالرَّ

 َِّأنَّ َنَفًخا ِمْغ َأْصَحاِب الشَِّبي ،  َِّسَأُلػا َأْزَواَج الشَِّبي  ؟ َفَقـاَل خِّ َعْغ َعَسِمِو ِفي الدِّ
َقاَل َبْعُزُيْع: ال َأَناُم َعَمى َبْعُزُيْع: ال َأَتَدوَُّج الشَِّداَء، َوَقاَل َبْعُزُيْع: ال آُكُل المَّْحَع، وَ 

ــي ُأَصــمِّي  َمــا َبــاُل َأْقــَغاٍم َقــاُلغا َكــَجا َوَكــَجا »ِفــَخاٍش، َفَحِســَج هللا َوَأْثَشــى َعَمْيــِو. َفَقــاَل:  َلِكشِّ
 «َوَأَناُم، َوَأُصػُم َوُأْفِصُخ، َوَأَتَدوَُّج الشَِّداَء، َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِمشِّي

ـاِل، حـجيث رقـع     ((ٖ (، وفيـو ٕٖٛٔصحيح مدمع: كتاب اإلمارة، َباُب َتْحِخيِع َىَجاَيا اْلُعسَّ
، َقاَل: ... َقاَم َرُسػُل هللا  اِعِجؼِّ َعَمى اْلِسْشَبـِخ، َفَحِسـَج هللا، َوَأْثَشـى  عغ َأِبي ُحَسْيٍج الدَّ

، َأَفـبل َقَعـَج ِفـي : َىَجا َلُكْظ، َوَىَجا ُأْىِثَي ِليَما َباُل َعاِمٍل َأْبَعُثُو، َفَيُقغلُ َعَمْيِو، َوَقاَل: " 
ـــِو، َحتَّـــى َيْشُطـــَخ َأُيْيـــَجػ ِإَلْيـــِو َأْم ال؟ أ.ىــــ. والخغـــاء، ىـــػ:  َبْيـــِت َأِبيـــِو، َأْو ِفـــي َبْيـــِت ُأمِّ

 َمْخِجــٌع ســابٌق([.  ٕٓٗ، صٕصــػُت اإِلِبــِل ]الشيايــة فــي غخيــب الحــجيث واألثــخ: ج
 َمْخِجٌع  ٚٛ، صٕالَبقخ. ]الشياية في غخيب الحجيث واألثخ: ج والُخَػاُر ىػ: َصْػتُ 

ــع: َأْؼ َصــاَحت.  ســابٌق([. وتيِعــخ: ُيَقــال: َيَعــَخِت الَعْشــُد َتْيِعــُخ، بالَكْدــخ، ُيَعــارًا، بالزَّ
  َمْخِجٌع سابٌق([. ٜٕٚ، ص٘]الشياية في غخيب الحجيث واألثخ: ج
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 َمع الذخرية ثامًشا: َىْثُي الّشبّغة في الّتعاُمل
 بالسبادأة بالخيح الستخاصسة مع غيحىا 

قج يمتقي الجاعيـة بذـخز ُيِرـّخ عمـى السخاصـسة معـو بـجون داع، أو 
أنو ال يقبل ُعـحر مـغ اعتـحر إليـو، لكـغ ال يدـتصيع الجاعيـة أن يخدـخه أو 

ه، فساذا يرشع؟؟   يفقَج ُودَّ
اَل َيِحـل  ثو:  بحجي -صمى هللا عميو وسّمع-أجابو الشبّي الحبيب الكخيع 

ــَجا،  ــاِن: َفَيُرــث  َىــَجا َوَيُرــث  َى َي َِ ــاَلٍث، َنْمَت ــْغَق َث ِلُسْدــِمٍظ َأْن َنْيُجــَح َأَخــاُه َف
ــاَلِم ــَثُأ ِبالدَّ ــِجي َنْب ــا الَّ . فاليــجؼ الشبــػؼ السذــار إليــو ىشــا ىــػ: (ٔ)(َوَخْيُحُىَس

ل ذلـظ، السبادرة بالخيخ مـع السدـيء، مسـغ يـخػ السدـمُع أّنـو يشفـع معـو مثـ
َواَل ولكل مقام مقـال، وىـػ مـشيج قخآنـي عطـيع الذـأن، يقـػل هللا تعـالى: 

ــَط  ــِجي َبْيَش ــِ َذا الَّ ــَي َأْحَدــُع َف ــالَِّتي ِى ــْع ِب َئُة اْدَف ــيِّ ــَشُة َواَل الدَّ َتْدــَتِغي اْلَحَد
 [. ٖٗ]فرمت:   َوَبْيَشُو َعَثاَوة  َكَأنَُّو َوِليه َحِسيظ  

قابمــة الييــاج والغزــب بالػداعــة والدــكيشة، أفزــل  فالحيــاة ُتِخيشــا أّن م
بكثيخ، وىي تعيج اليائج الغاضب إلى صػابو، وتصخح السػاجية والعـجاوة 
ـــدداد لياًجـــا وغزـــًبا، وتأخـــحه العـــّدة  ـــو في ـــل فعال ـــا. أمـــا إذا قػبـــل بسث جانًب
بالخصــأ واإلثــع، فــبل يعــػد يشفــع معــو قــػل وال عســل.. ولكــغ الجاعيــة يجــب 

ليــــائج الغاضــــب، أّن مػاجيتــــو بــــالميغ ليدــــت آتيــــة عــــغ أن ُيذــــِعخ ذاك ا
 . (ٕ)ضعف أو تخاذل، بل عغ تدامح واحتكام إلى العقل(

                                                 

ــبَلِم ِلْمَسْعِخَفــِة ، (  رواه البخــارؼ عــغ أبــي أيــػب األنرــارؼ (ٔ ِكَتــاُب االْســِتْئَحاِن، َبــاُب الدَّ
َفُيْعـــِحُا َىـــَجا »... (. وفـــي لفـــع مدـــمع: َقـــاَل: َٖٕٚٙوَغْيـــِخ الَسْعِخَفـــِة، حـــجيث رقـــع  

ـــبلمِ َوُيْعـــِحُا َىـــَجا ]صـــحيح مدـــمع: كتـــاب البـــخ والرـــمة « ، َوَخْيُخُىَســـا الَّـــِحؼ َيْبـــَجُأ ِبالدَّ
، حجيث رقع  واآلداب، َباُب َتْحِخيِع ا  ([.ْٕٓٙ٘لَيْجِخ َفْػَق َثبلٍث ِببل ُعْحٍر َشْخِعيٍّ

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٙٚ، صٕمعخفة الشفذ اإلندانية في القخآن والدشة: ج -( عمع الشفذ(ٕ
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:   ... وال يخفــى مــا فــي ذلــظ األمــخ يقــغل صــاحب التححيــح والتشــغيح
وىــػ -مــغ الرــبلح؛ تخويًزــا لمسدـــيء عمــى التخّمــق بــحلظ الخمــق الكــخيع 

ا لئلحدــان، حــيغ التعامــل وىــػ أن تكــػن الــشفذ مرــجرً  -الــّجفع بالحدــشة
. وبالتأكيــج لــيذ كــل شـخز يرــح معــو نفــذ السدــمظ. (ٔ)مـع الشــاس...(

فميدــت العبــخة فــي التعــخف عمــى الػســائل واألســاليب؛ بقــجر التعــّخف عمــى 
 ما يرح مشيا مع شخز دون آخخ.

ويطيــخ مســا ســبق تسّيــد اليــجؼ الشبــػّؼ فــي التعامــل مــع الذخرــيات 
ـــا، ومـــع الذخرـــ يات ذات الصبـــاع الخاصـــة خرػًصـــا، اإلندـــانية عسػًم

 ومجسل تمظ السدايا، تطيخ في اآلتي: 
  وِ مـغ حياِتـ صفحة مكذػفة لمجسيـع، ُعِمـعَ  : فيجُيُو الغضغح .ٔ

 أدّق التفاصيل.

ــــا يدــــتػعب واقعيــــة اإلندــــان كإندــــان : فيجيــــو الغاقبيــــة .ٕ ، كسِّ
 .وكيًفا، زماًنا ومكاًنا

ي الجســع بــيغ الذـــّجة ىـــػ الَيــجُؼ الستــػاِزن فـــ : فيجُيــو التــغازن  .ٖ
والمـــيغ، يزـــع كـــلَّ أســـمػب فـــي مػضـــعو، فـــبل يزـــع الذـــجة فـــي 

 يغ، وال الميغ في مػاشغ الذّجة.مػضع الم
 في القػل والفعل. كسال اليثف وربانية الغاية .ٗ

                                                 

تحخيـــخ السعشـــى الدـــجيج وتشـــػيخ العقـــل الججيـــج مـــغ تفدـــيخ الكتـــاب »(  التحخيــخ والتشـــػيخ (ٔ
غ دمحم الصــــاىخ بــــغ عاشــــػر التػندـــــي  الُسَتــــَػفَّى: دمحم الصــــاىخ بــــغ دمحم بــــ«: السجيــــج
ىـــ  بــجون رقــع ٜٗٛٔ، الــجار التػندــية لمشذــخ، تــػنذ: ٕٜٕ، صٕٗىـــ(، جٖٜٖٔ

 الصبعة( ]بترخف[. 
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في كل األوقـات  جسيعمخالشتو صمى هللا عميو وسّمظ الثائسة لم .٘
رحســـو -ي وىـــحا كـــبلٌم نفـــيذ ذكـــخه اإلمـــام الذـــاشب . شــجًة ورخـــاءً 

 في كتابو  االعترام(؛ حيث يتحّجث عغ ُخُمـق الخسـػل  -هللا
ومدايــا ىجيــو الذــخيف، وأّن القــخآن كــان ىاديــو ودليمــو فــي حياتــو، 

أِلَنَّـُو َحكَّـَظ اْلـَغْحَي َعَمـى « َكاَن ُخُمُقـُو اْلُقـْحآنَ »َوِإنََّسا فيقػل:  ... 
َمـى َوْفِقـِو. َفَكـاَن اْلـَغْحُي َنْفِدِو. َحتَّى َصـاَر ِفـي ِعْمِسـِو َوَعَسِمـِو عَ 

اَلُم ُمْجِعًشا ُمَمبًِّيـا  اَلُة َوالدَّ َحاِكًسا َواِفًقا َقاِئاًل، َوَكاَن ُىَغ َعَمْيِو الرَّ
يَُّة َكاَنْة ِمـْع َأْعَضـِظ اأْلَِدلَّـِة  ِنَثاَدُه َواِقًفا ِعْشَث ُحْكِسِو، َوَىِجِه اْلَخاصِّ

ــِو. ــا َجــاَد ِب ــى ِصــْثِقِو ِفيَس .  َعَم ــْاَتَسح  ــَغ ُم ــاأْلَْمِح َوُى ــْث َجــاَد ِب ِإْذ َق
ُل  َوِبالشَّْيِي َوُىَغ ُمْشَتٍو. َوِباْلَغْعِظ َوُىَغ ُمتَِّعظ ، َوِبـالتَّْخِغيِف َوُىـَغ َأوَّ

ــَة الــحَّاِجيَع. يَقــُة َذِلــَط  اْلَخــاِئِفيَع. َوِبالتَّْحِجَيــِة َوُىــَغ َســاِئق  َدابَّ َِ َوَح
حِ  ًة َحاِكَسـًة َعَمْيـِو َوَداَلَلـًة َلـُو ُكمِِّو َجْعُمُو الذَّ يَعَة اْلُسَشخََّلَة َعَمْيِو ُحجَّ

ـاَلُم. َوِلـَجِلَط َصـاَر  يِظ الَّـِجي َسـاَر َعَمْيـِو الدَّ َِ ـَحاِط اْلُسْدـَت َعَمى الرِّ
ــا. َوُىــَغ َأْشــَحُف اْســٍظ َتَدــسَّى ِبــِو اْلِبَبــاُد.... َوِإَذا َكــاَن  عبــث َِّ َحقا

ـًة َحاِكَسـًة َكَجِلَط َفَدـ اِئُح اْلَخْمـِق َحِحي ـغَن ِبـَأْن َتُكـغَن الّذــَِحيَعُة ُحجَّ
...، . فـالميع صـّل وسـّمع (ٔ)(َعَمْيِيْظ َوَمَشاًرا َنْيَتُثوَن ِبَيا ِإَلى اْلَحقِّ

 صاحب الُخُمق العطيع. وباِرك عمى سيجنا دمحم 
 

                                                 

(  االعترام: إبخاليع بغ مػسى بغ دمحم المخسي الغخناشي الذييخ بالذـاشبي  الستـػفى: (ٔ
ابــــــــغ عفــــــــان،  م، دارٕٜٜٔىـــــــــ= ٕٔٗٔ/ ٔ، ط٘٘ٛ، ٗ٘ٛ، صٕىـــــــــ(، جٜٓٚ

 الدعػدية. 
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 السبحت الثالت:

 الثروس الُسفاَدة لمثعاة 
   ذات الشباع الخاّصةالذخريات مل مع في التعا

ـــة، التـــي يسكـــع أن  ويعشـــى ىـــجا السبحـــت ببيـــان أىـــّظ األســـاليب العاّم
يدتخثميا الثعاة إلـى هللا مـع الذخرـيات الرـببة وذات الشبـاع الخاّصـة. 

الشبــغي الكــحيظ  حيــت تعــثدت  يِ ثْ ويــأتي ىــجا السبحــت كشتيجــة عسميــة لمَيــ
ــي اســتخثميا ال ــحق الت ــّي الغســائل والّش ــاع  شب مــع الذخرــيات ذات الشب

 الخاّصة، وأىظ ما يدتفيثه الثعاة في ضغد ما سبق ما يأتي: 
واألخـح مشيـا قبـل الـخّد ، االستساع إلى الذخرـية ذات الصبـاع الخاصـة .ٔ

أو االصصجام: ومغ أشيخ السػاقف التي خّمـجتيا ُكتـب الدـَيخ فـي حيـاة 
، حــــيغ جــــاء الجعػيــــة: مػقــــف عتبــــة بــــغ ربيعــــة ســــيجنا رســــػل هللا 

في بجاية الـجعػة، وقـج أثسـخ مػقـف الخسـػل  لمتفاوض مع رسػل هللا 
  أّن عتبـــة أتـــى الشبـــّي إســـحاق فـــي ســـيحتو ابـــغنـــحوي أثـــًخا شيًبـــا؛ :

فقـــال: يـــا ابـــغ أخـــي إنـــظ مشـــا حيـــث قـــج  (ٔ)فجمـــذ إليـــو السرـــصفى 
فــي العذــيخة والسكــان فــي  -عمــّػ السكانــة والشدــب-عمســت مــغ الدــصة 

قـج أتيـت قػمـظ بـأمخ عطـيع فخقـت بـو جسـاعتيع وسـفيت الشدب، وإنظ 
بــو أحبلميــع َوِعْبــَت بــو آليــتيع وديــشيع، وكفــخت مــغ مزــى مــغ آبــائيع 

أعـــحا عميـــط أمـــغرًا تشضـــح فييـــا لعمـــط أن تقبـــل مشيـــا فاســسع مشـــي 
، أسـسع، فقال رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع. قل يا أبا الػليج بعزيا

 فقال يا ابغ أخي: 

                                                 

( برــفتو الُسفــاِوض السشتــَجب مــغ ِقَبــل السذــخكيغ؛ لمتفــاوض مــع صــاحب الــجعػة الشاشــئة (ٔ
 صمى هللا عميو وسّمع. 
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  تخيج بسا جئت مغ ىحا القػل مااًل جسعشا مغ أمػالشا حتى إن كشت إنسا
 تكػن أكثخنا مااًل، 

  ،وإن كشت إنسا تخيج شخفًا شخفشاك عميشا حتى ال نقصع أمخًا دونظ 
  ،وإن كشت تخيج ممكًا ممكشاك 
  وإن كـــان ىـــحا الـــحؼ يأتيـــظ رئيـــًا تـــخاه وال تدـــتصيع أن تـــخده عـــغ نفدـــظ

ا حتــى نبخئــظ مشــو فإنــو ربســا غمــب شمبشــا لــظ الصــب، وبــحلشا فيــو أمػالشــ
التــابع عمــى الخجــل حتــى يــجاوػ مشــو، ولعــل ىــحا الــحؼ تــأتي بــو شــعخ 
جاش بو صجرك، فـإنكع لعسـخؼ يـا بشـي عبـجالسصمب تقـجرون مشـو عمـى 
مـا ال يقـجر عميـو أحـج، حتـى إذا فـخ  عتبـة ورسـػل هللا صـمى هللا عميــو 

أفخغــت يــا أبــا  وســمع يدــتسع مشــو قــال رســػل هللا صــمى هللا عميــو وســمع:
الػليـــج؟ قـــال: نعـــع، قـــال: فاســـتسع مشـــي، قـــال: أفعـــل، فقـــال رســـػل هللا 

ـــخحيع  ـــو وســـمع: بدـــع هللا الـــخحسغ ال حـــظ* َتْشِخيـــل  ِمـــَع »صـــمى هللا عمي
َمْة آياُتُو ُقْحآنًا َعَحِبياا ِحيِظ* ِكتاب  ُفرِّ ْحسِع الحَّ  [.ٖ-ٔ]فرمت: « الحَّ
خأىـا عميـو، فمسـا سـسعيا فسزى رسػل هللا صمى هللا عميـو وسـمع يق

عتبة أنرَت لو، وألقى بيجه خمف ضيخه معتسـجًا عمييـا يدـتسع مشـو حتـى 
انتيى رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع إلى الدـججة فدـجج فييـا، ثـع قـال: 
قج سسعت يا أبا الػليج ما سسعت فأنـت وذاك، فقـام عتبـة إلـى أصـحابو، 

لغليــث بغيــح الغجــو نحمــط بــا  لقــث جــادكظ أبــغ افقــال بعزــيع لــبعس: 
 ، فمسا جمذ إلييع قالػا: ما وراءك يا أبا الػليج؟ الجي ذىب بو

فقال: ورائي، إني وهللا قج سسعت قػاًل مـا سـسعت بسثمـو قـط، وهللا 
مــــا ىــــػ بالذــــعخ وال بالدــــحخ وال الكيانــــة، يــــا معذـــــخ قــــخير أشيعــــػني 

هللا  واجعمػىــا بــي، خمــػا بــيغ ىــحا الخجــل وبــيغ مــا ىــػ فيــو واعتدلــػه، فــػ
ليكػنغ لقػلو الـحؼ سـسعت نبـأ، فـإن ترـيبو العـخب فقـج كفيتسـػه بغيـخكع، 
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وإن يطيخ عمى العخب فسمكو ممككع وعده عدكع، وكشتع أسعج الشاس بو، 
قالػا: سحخك وهللا يـا أبـا الػليـج بمدـانو، فقـال: ىـحا رأؼ لكـع فاصـشعػا مـا 

 .(ٔ)بجا لكع((
أّن شخرــية لمجاعيــة  وقــج آثــخُت أن أوِرد القرــة بأكسميــا ليدــتبيغ

ــــخت فــــي رؤيتيــــا لمخســــػل  ــــعتبــــة قــــج تغّي و وســــستو فــــي ، وقــــج رأػ أدَب
االســــتساع واإلنرــــات لــــو، وىــــػ يعــــخض عميــــو مــــا يعــــخض مــــغ الُكفــــخ 

اســـتساع الجاعيـــة لمســـجعػيغ وأصـــحاب والُفْحـــر. وىـــحا يبـــيغ بػضـــػح أن 
  اآلخخيغ.وسيمة ميسة لمتفاىع مع  الذخريات الحاّدة

عمـــى نســـط وشبيعـــة الذخرـــية التـــي تتعامـــل معيـــا؛ ف التعـــّخف أوال عمـــى .ٕ
كسـا أشـار عمسـاء -الجاعية أن يبحث أوال في أنساط الذخرية اإلندانية 

؛ ليتعّخف عمـى السفـاتيح السشاسـبة لمـجخػل إلـى قمـب -نفذ الّشسّػ والتخبية
 ىحا الذخز. 

يتعامــل مــع كــل شــخز حدــب شبيعتــو، فســغ وجــجه  الشبــّي قــج كــان و 
ســال حخيًرــا عميــو، أكخمــو وأجــدل لــو العصــاء، وكثيــًخا مــا متصمًعــا إلــى ال

كــان يتــأّلف قمػًبــا بإشعــام الصعــام،  وىكــحا... وىــحا مثــال لسعخفتــو بــشسط 
،  شخرية صفػان بغ أمية، وكان أشّج ما يكػن في كخاىيتو لمخسػل 

 فساذا صشع معو الخسػل صمى هللا عميو وسّمع؟ 
فـي صـحيحو؛  -سـو هللارح-يجيب عمى ىـحا الدـؤال اإلمـام مدـمع 
َغـــْدَوَة  َغـــَدا َرُســـػُل هللا »حيـــث يـــخوؼ خبـــَخه عـــغ اْبـــِغ ِشـــَياٍب، فيقـــػل: 

ِبَسْغ َمَعُو ِمـَغ اْلُسْدـِمِسيَغ، َفـاْقَتَتُمػا  اْلَفْتِح، َفْتِح َمكََّة، ُثعَّ َخَخَج َرُسػُل هللا 
                                                 

(  ســــيخة ابــــغ إســــحاق  كتــــاب الدــــيخ والسغــــازؼ(: دمحم بــــغ إســــحاق بــــغ يدــــار السصمبــــي (ٔ
ــــــَػفَّى:  ــــــالػالء، الســــــجني  الُسَت ــــــق: ســــــييل زكــــــار، صٔ٘ٔب / ٔ، طٕٛٓىـــــــ(، تحقي

 بيخوت.  -م، دار الفكخٜٛٚٔىـ= ٜٖٛٔ
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َيْػَمِئـٍح َصـْفَػاَن  َرُسـػُل هللا ِبُحَشْيٍغ، َفَشَرـَخ هللا ِديَشـُو َواْلُسْدـِمِسيَغ َوأَْعَصـى 
َثِشي َسـِعيُج « ْبَغ ُأَميََّة ِماَئًة ِمَغ الشََّعِع ُثعَّ ِماَئًة ُثعَّ ِماَئةً  َقاَل اْبُغ ِشـَياٍب: َحـجَّ

َمـــا  َرُســـغُل هللا  َلَقـــْث َأْعَشـــاِنيَوهللا »ْبـــُغ اْلُسَدـــيِِّب، َأنَّ َصـــْفَػاَن َقـــاَل: 
، َأْعَشاِني، َوِإنَُّو أَلَ  َحتَّـى ِإنَّـُو أَلََحـب   َفَسـا َبـِحَح ُيْعِشيِشـيْبَغـُز الشَّـاِس ِإَلـيَّ

ـــج تحـــّػل الخُجـــل مـــغ كخاليـــة شـــجيجة (ٔ)«الشَّـــاِس ِإَلـــيَّ  . فيـــا لمعجـــب!! لق
 لمخسػل إلى محبة كأحدغ ما تكػن بدبب العصاء!!

إحداٌن يأسخ القمػب، ويرح استخجام ىـحه  -ال شظّ -إّن العصاء 
ب الشــاس، ومــشيع مــغ تعامــل معــو بشبػتــو وتأييــج هللا لــو الػســيمة مــع أغمــ

ــــو يعمــــع بعمــــع هللا، كعسيــــخ بــــغ وىــــب  ، وقــــج أعمســــو هللا (ٕ)وإضيــــار أّن
بجمدــتو مــع صــفػان بــغ أميــة فــي جــْػف الكعبــة ومــا وقــع بيشيســا، فكــان 

 ذلظ سبًبا في إسبلمو ودخػلو في الجيغ. 
دمبية السحققـة: وىـحا جـدٌء ع في االنفعال والغزب؛ تفادًيا لمشتائج الالتحكّ  .ٖ

الـــحؼ يشبغـــي أن يتَحّمـــى بـــو والثبـــات االنفعـــالي مـــغ الـــحكاء االجتســـاعي، 
ل الجاعية فـي تعاممـو مـع كـل الشـاس. ومـغ يتأّمـل مػقـف الشبـّي الكـخيع أوّ 

الجعػة وقت أن أوقفو أبػ جيل، وأغمع عميو القػل، ولع يـخّد عميـو الشبـّي 
 ؛ -حاشــاه صــمى هللا عميــو وســّمعو -، ولــع يكــغ لزــعف وشــيًئا مســا قالــ

                                                 

صــحيح مدــمع: كتــاب الفزــائل، َبــاُب َمــا ُســِئَل َرُســػُل هللا َصــمَّى هللا َعَمْيــِو َوَســمََّع َشــْيًئا  ( (ٔ
 (.َٖٖٕٔقطُّ َفَقاَل ال َوَكْثَخُة َعَصاِئِو، حجيث رقع  

وىــب. ]الدــيخة (  راجــع القرــة عشــج ابــغ ىذــام فــي ســيختو، فــي قرــة إســبلم عسيــخ بــغ (ٕ
الشبػيـــة البـــغ ىذـــام: عبـــجالسمظ بـــغ ىذـــام بـــغ أيـــػب الحسيـــخؼ السعـــافخؼ، أبـــػ دمحم، 

ـــــَػفَّى:  ـــــجيغ  الُسَت ـــــارؼ ٖٕٔجســـــال ال ـــــخاليع األبي ـــــق: مرـــــصفى الدـــــقا وإب ىــــــ(، تحقي
م، مصبعــة مرــصفى ٜ٘٘ٔىـــ= ٖ٘ٚٔ، ٕ، طٔٙٙ، صٔوعبــجالحفيع الذــمبي، ج

 مرخ[.  -البابي الحمبي
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أن يجعـــل ذلـــظ السػقـــف بانفعالـــو أو غزـــبو ســـبًبا  بـــل لـــع ُيـــِخد الشبـــّي 
لمقزـــــاء عمـــــى الـــــجعػة الشاشـــــئة، والتــــــي ال زالـــــت فـــــي بـــــػاكيخ بــــــجايتيا 

 وانتذارىا. 
ب األحكــــام الدــــخيعة عمــــى األشـــخاص أصــــحاب الصبــــاع الحــــاّدة تجـــّغ ّ  .ٗ

بة معيشــة  ماديــة أو والرــعبة: فخبســا كــان الذــخز يســّخ بطــخوف صــع
، حتـى الجاعيـة، وأال يتعّجـل فـي الُحْكـع عميـومعشػية(، فيجب أن َيتحّسمو 
 لذجيج، ويخػ بعيشو الحق والرػاب.يفيق مغ غزبو وانفعالو ا

، فَعـْغ َأَنـِذ ومغ ذلظ قرة السخأة التي مات ولجىا والتقاىا رسـػل هللا 
اتَِّقي هللا »ْمَخأٍَة َتْبِكي ِعْشَج َقْبٍخ، َفَقـاَل: ِبا ، َقاَل: َمخَّ الشَِّبيُّ ْبِغ َماِلٍظ 
َقاَلْت: ِإَلْيَظ َعشِّي، َفِإنََّظ َلْع ُتَرْب ِبُسِريَبِتي، َوَلْع َتْعِخْفُو، َفِقيَل « َواْصِبِحي 

ْت: َلْع ، َفَمْع َتِجْج ِعْشَجُه َبػَّاِبيَغ، َفَقالَ ، َفَأَتْت َباَب الشَِّبيِّ َلَيا: ِإنَُّو الشَِّبيُّ 
ْثَمِة اأُلوَلى»أَْعِخْفَظ، َفَقـاَل:  ْبُح ِعْشَث الرَّ تـخك األمـخ وقتيـا،  (ٔ)«ِإنََّسا الرَّ

ولع ُيغِمع عمييا، وانتطخ حتى انتقمت مغ الحالة األولى، وجاءتو لتعتحر 
ـــأّن أجســـل  ـــى الرـــبخ، وصـــّخح ب عـــغ ســـػء رّدىـــا، فأوصـــاىا وأرشـــجىا إل

  الربخ ما كان عشج الرجمة األولى.
يقــػل الحــافع ابــغ حجــخ فــي الفــتح:  وقــال الصيبــي صــجر ىــحا 

ـــع أعخفـــظ عمـــى  مشـــو  -يقرـــج: إنســـا الرـــبخ-الجـــػاب  عـــغ قػليـــا: ل
أسـمػب الحكـيع، كأنـو قـال ليـا دعـي االعتـحار فـإني ال أغزـب لغيــخ هللا 

. ويقػل أيًزا:  ومغ الفػائج غيخ ما تقجم: ما كان (ٕ)وانطخؼ لشفدظ...(
لدــــبلم مــــغ التػاضــــع والخفــــق بالجاىــــل ومدــــامحة فيــــو عميــــو الرــــبلة وا

                                                 

 (.ٖٕٛٔكتاب الجشائد، َباُب ِزَياَرِة الُقُبػِر، حجيث رقع   (  صحيح البخارؼ:(ٔ
  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٓ٘ٔ، صٖ(  فتح البارؼ البغ حجخ: ج(ٕ
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فـــبل يرـــّح مـــغ الجاعيـــة أن يعاجـــل الشـــاس  (ٔ)السرـــاب وقبـــػل اعتـــحاره(
بــالحكع عمــييع عشــج مػاقــف التعامــل معيــع؛ فخبســا كــانػا أصــحاب أعــحار 

 اعية التأني والتشبو. ّما، تحتاج مغ الجّ 
كانـت تمـظ التذجيع والتحفيد بالتخكيد عمى ممكات الخيخ في اإلندان؛ و  .٘

، كســــا كــــان حــــال ســــائخ األنبيــــاء ىــــي مشيجيــــة عاّمــــة لدــــيجنا الشبــــّي 
الدـــابقيغ. فـــبل يشبغـــي أن يشدـــى الجاعيـــُة الخيـــَخ السػجـــػد فـــي اآلخـــخيغ، 
ميسا كثخت ذنػبيع ومعاصييع، ومعمػم أثخ تذجيع الشاس وتحفيدىع بسا 

رحسيســا -فــييع مــغ شاقــات ومػاىــب، ذكــخ اإلمامــان الــحىبي وابــغ كثيــخ 
ــج فــي قرــة إســبلم ســيجنا خالــج  - تعــالىهللا ، وفيــو يحكــي ســيجنا خال

قرــة إســبلمو، فيقــػل:  ..... وكــان أخــي الػليــج بــغ الػليــج قــج دخــل مــع 
ـــع يجـــجني،  الشبـــي صـــمى هللا عميـــو وســـمع فـــي عســـخة القزـــية، فصمبشـــي فم
فكتب إلـيَّ كتابـا فـإذا فيـو: أمـا بعـج؛ فـإني لـع أر أعجـب مـغ ذىـاب رأيـظ 

وعقمظ عقمظ، ومثل اإلسبلم يجيمو أحج؟ قج سألشي رسـػل  عغ اإلسبلم.
هللا صـــمى هللا عميـــو وســـمع عشـــظ فقـــال: أيـــغ خالـــج؟ فقمـــت: يـــأتي هللا بـــو. 

ما مثمو جيل اإلسالم، ولغ كان جعل نكانتو وجثه مع السدمسيع فقال: 
فاسـتجرك يـا أخـي مـا  عمى السذحكيع كان خيحا لو ولقثمشاه عمى غيـحه،

ءني كتابو، نذصت لمخخوج، وزادني رةبة في اإلسـبلم، قج فاتظ. فمسا جا
وأرػ فـي الشــػم كــأني فــي بــبلد ضــيقة ججبــة، فخخجــت إلــى بــبلد خزــخاء 

 . (ٕ)واسعة، قمت: إن ىحه لخؤيا
                                                 

 ( السخجع نفدو.(ٔ
(  انطــخ: ســيخ أعــبلم الشــببلء: شـــسذ الــجيغ أبــػ عبــجهللا دمحم بـــغ أحســج بــغ عثســان بـــغ (ٕ

سػعـة مـغ السحققـيغ بإشـخاف الذـيخ ىــ(، تحقيـق: مجَٛٗٚقاْيساز الـحىبي  الُستَـَػفَّى: 
 =م، مؤسدـــــةٜ٘ٛٔىــــــ= ٘ٓٗٔ/ ٖ، طٙٔٔ، ٘ٔٔ، صٕشـــــعيب األرنـــــاؤوط، ج
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وىــحا يبـــيغ بػضـــػح أثــخ الكمســـة السذـــّجعة فــي نفـــػس الشـــاس؛  فقـــج 
ـــات أو ىـــجميا، وفـــي ىديســـة  يكـــػن لمكمســـة أثـــخ حاســـٌع فـــي رفـــع السعشػي

 . (ٔ)كار الكبيخة أو دعسيا، ...(األف
لقج أثبتت الجراسات الشفدـية أّن اإلندـان يحـب  تقجيخ السػاىب والسمَكات: .ٙ

َر مـغ غيـخه، ولـحا تسيـل الشفـػس البذـخية إلـى مـغ ُيقـّجرىا وُيعصييـا  أن ُيقجَّ
 حّقيا مغ الثشاء والتقجيخ.  

فـــي وقــج وقـــع مثـــل ذلـــظ فـــي الدـــشة والدـــيخة؛ يـــخوؼ اإلمـــام الشَّدـــائّي 
ــا َخـَخَج َرُسـػُل هللا َصــمَّى هللا َعَمْيـِو َوَســمََّع  ُسـششو: َعـْغ َأِبــي َمْحـُحوَرَة َقـاَل: َلسَّ
ُنـػَن  ِمْغ ُحَشْيٍغ َخَخْجُت َعاِشَخ َعْذـَخٍة ِمْغ أَْىِل َمكََّة َنْصُمُبُيْع، َفَدِسْعَشاُىْع ُيَؤذِّ

ُن َنْدَتْيِدُغ ِبِيْع،  بَلِة َفُقْسَشا ُنَؤذِّ َفَقاَل َرُسػُل هللا َصمَّى هللا َعَمْيِو َوَسمََّع: ِبالرَّ
ْغتِ » َفَأْرَسَل ِإَلْيَشا، َفَأذَّنَّا «. َقْث َسِسْعُة ِفي َىُااَلِد َتْأِذنَع ِإْنَداٍن َحَدِع الرَّ

َفَأْجَمَدــِشي َبــْيَع «. َتَعــالَ »َرُجــٌل َرُجــٌل َوُكْشــُت آِخــَخُىْع، َفَقــاَل ِحــيَغ َأذَّْنــُت: 
َك َعَمـيَّ َثـاَلَث َمـحَّاٍت، ُثـظَّ َقـاَل: ، َنَثْيوِ  اْذَىـْب »َفَسَدـَ  َعَمـى َناِصـَيِتي َوَبـحَّ

ْن ِعْشَث اْلَبْيِة اْلَحَحاِم ُنـػَن  «.َفَأذِّ ُقْمُت َكْيَف َيا َرُسـػَل هللا؟ َفَعمََّسِشـي َكَسـا ُتَؤذِّ
ـــا:  ـــُخ.... إلـــى آخـــخ األذان»اآْلَن ِبَي ـــُخ. هللا َأْكَب ـــا«. هللا َأْكَب ـــي َق َل: َوَعمََّسِش

َتْيغِ  َقاَمَة َمخَّ  ...  (ٕ)اإْلِ

                                                                                                               

بيخوت. والبجاية والشياية: أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشـي  -الخسالة=
، ٕٕٚ، صٗىــــ(، تحقيـــق: عمـــي شـــيخؼ، جٗٚٚالبرـــخؼ ثـــع الجمذـــقي  الُسَتـــَػفَّى: 

 بيخوت. -حياء التخاث العخبيم، دار إٜٛٛٔىـ= ٛٓٗٔ/ ٔط
  َمْخِجٌع َساِبٌق(.  ٕٔ(  التعامل مع َمغ ال ُتصيقيع: ص(ٔ
(  السجتبى مغ الدشغ= الدشغ الرـغخػ لمشدـائي: أبـػ عبـجالخحسغ أحسـج بـغ شـعيب بـغ (ٕ

 =ىـ(، تحقيـق: عبـجالفتاح أبـػ غـجة، كتـابٖٖٓعمي الخخاساني، الشدائي  الُسَتَػفَّى: 
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ر الشبّي  ىحا الذاب في ُحْدغ صػِتو، ورغع أنو استيدأ  لقج َقجَّ
ة مـغ شاقـ بتحػيل شاقـة ىـحا الذـابحو ولع يعّشفو؛ بل قام باألذان لع يكبّ 

 سمبية إلى شاقة إيجابية نافعة.
الشاس يؤثخ  وال شظ أّن مثل ىحا التػّجو الجعػؼ في التعامل مع

ـــات والصاقـــات فـــي  ـــخ إلـــى األفزـــل، وتدـــخيخ اإلمكان ـــا فـــي التغيي إيجابيِّ
ّخ، والجليل عمـى ذلـظ أن ـخجمة الحق والخيخ بجال مغ خجمة الباشل والذ

ــا ألىــل  -بشــاء عمــى ىــحا التقــجيخ والتذــجيع-أبــا محــحورة  قــج صــار مؤّذًن
 مكة. 

ُقـخب الجاعيـة مـغ  : إنّ كدخ الحاجد الشفدي مع الُقـخب البـجني والعـاشفي .ٚ
ـــب  ـــة ويديـــجىا فـــي القم ـــت السحب الجسيـــػر، والحـــجيث العـــاشفي معيـــع يثّب
نحػه، وعمى الّخغع مغ أّن الديخة الشبػية قج امتؤلت بشساذج لعجد ال بأس 

إال أّن مــشيع عــجًدا قــج اقتشــع بــالفكخة  بــو لكــارىيغ مبغزــيغ لخســػل هللا 
 شمًبا لسخضاة هللا تعالى. اإلسبلمية وأّيجىا وناصخىا، ومات في سبيميا؛ 

والدبب في ذلظ ىػ الُقخب البجني والعاشفي لمسخصـئ مسـا يحّػلـو 
إلى حبيٍب بعـج أن كـان عـجوِّا، وىـحا الشسـػذج ُيدـاق مـغ سـيخة ابـغ ىذـام 
وابغ كثيخ، وفيو: َأّن فزالة بـغ ُعسيـخ بـغ السمـػح الميثـي أراد قتـل الشبـي 

  مشــو، قــال رســػل هللا صــمى وىــػ يصــػف بالبيــت عــام الفــتح، فمســا دنــا
هللا عميو وسمع: أفزالة؟ قال: نعع فزالة يا رسػل هللا، قال: مـاذا كشـت 

 تحجث بو نفدظ؟ قال: ال شيء، كشت أذكخ هللا.

                                                                                                               

َفِخ، حجيث رقـع  األذان، اأَلَذاُن = م، مكتـب ٜٙٛٔىــ= ٙٓٗٔ/ ٕ(، طِٖٖٙفي الدَّ
 حمب.  قال في التحقيق: حجيث صحيح(.  -السصبػعات اإلسبلمية
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ثظ وضـع نـَثه عمـى ، ثع قال: اسـتغفخ هللا، قال: فزحظ الشبي 
وهللا مـا رفــع نــثه عــع صــثري ، فدــكَغ قمبـو، فكــان ُفزـالة يقــػل: صـثره

. قـال فزـالة: فخجعـت إلـى مع خمق هللا شـيد أحـب إلـي مشـوحتى ما 
أىمـــي، فســـخرت بـــامخأة كشـــت أتحـــجث إلييـــا، فقالـــت: ىمـــع إلـــى الحــــجيث، 

 فقمت: ال، وانبعث فزالة يقػل:
 قالة ىمظ إلى الحثنت فقمة ال  ***  يأبى عميط هللا واإلسالم

 لغ ما رأنة دمحما وقبيمو ***  بالفت  نغم تكدح األصشام
 .(ٔ)نع هللا أضحى بّيشا  ***  والذحك يغذى وجيو اإلصالملحأنة د

 االبتدامة وشبلقة الػجو في وجػه الشاس:  .ٛ
وتبقــى االبتدــامة دليــل استبذــار بــيغ الشــاس وســبيل ألفــة وتخقيــق 
قمــب، مــع َمــغ ُتْجــِجؼ معــو االبتدــامة وُتــؤِتي ثسارىــا؛ وكــع مــغ ابتدــامة 

بًبا فــي ىجايــة آخــخ غّيــخت فــي نفــذ شــاردة، وكــع مــغ ابتدــامة كانــت ســ
 إلى اليجػ والخشاد!!

، َقـاَل: َقـاَل ِلـَي الشَِّبـيُّ َصـمَّى هللا َعَمْيـِو  وفي الحجيث: َعْغ َأِبـي َذرٍّ
ــٍو »َوَســمََّع:  ــاَك ِبَغْج ــى َأَخ ــْغ َأْن َتْمَق ــْيًئا، َوَل ــُحوِف َش ــَع اْلَسْع ــَحنَّ ِم اَل َتْحِق

 . (ٕ)«َسْمقٍ 
ــــع االســــتخجام لبلب وكــــان الشبــــّي  تدــــامة فــــي حياتــــو؛ حتــــى دائ

صارت شعاًرا لو، ُيستَجُح بابتدـامتو عمـى ألدـشة أصـحابو؛ ففـي الحـجيث 
َما َحَجَبِشـي الشَِّبـي  عغ َجِخيٍخ بغ عبجهللا البجمّي َرِضَي هللا َعْشُو، َقاَل:   

ـــــي  ـــــَظ ِف ـــــي ِإالَّ َتَبدَّ ـــــَمْسُة، َواَل َرآِن ـــــُج َأْس ـــــمََّظ ُمْش ـــــِو َوَس َصـــــمَّى هللُا َعَمْي
                                                 

  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٚٔٗ، صٕ(  سيخة ابغ ىذام: ج(ٔ
َمِة َواآلَداِب، َباُب اْسـِتْحَباِب َشبلَقـِة اْلَػْجـِو ِعْشـ(  (ٕ َج المَِّقـاِء، صحيح مدمع: كتاب اْلِبخِّ َوالرِّ

 (.ٕٕٙٙحجيث رقع  



 

 

 

4114 

. ومعمػٌم أثخ االبتدـامة فـي كدـب القمـػب وجـحب الشـاس (ٔ)...((ِييَوجْ 
ـــخ مـــغ تعبيـــخات  ـــخ؛ فقدـــسات وجـــو اإلندـــان وتعبيخاتـــو تتحـــّجث أكث لمخي

فيشيًئــا لمجاعيــة الــحؼ يكدــب قمــػب الشــاس مــغ حػلــو وىــػ يتخّســع لدــانو. 
مشيج الشبّي ويذعخ غيخه باألمان بابتدامة رقيقة شيبة، شاردة لمخػف، 

 سحبة واأللفة. جاذبة لم
 

وبشــاء عمــى ىــحا، فقــج كــان الشبــّي عميــو الرــبلة والدــبلم يشــّػع األســاليب 
السدـــتخجمة فـــي التعامـــل مـــع الذخرـــيات اإلندـــانية برـــفة عامـــة.. ويسكـــغ 
لمــجعاة أن يػّضفــػا تمــظ الػســائل فــي ســبيل نيزــة دعــػتيع ومدــانجتيا لترــل 

 إلى جسيع القمػب. 
 

                                                 

صــحيح البخــارؼ: كتــاب الجيــاد والدــيخ، َبــاُب َمــْغ اَل َيْثُبــُت َعَمــى الَخْيــِل، حــجيث رقــع (  (ٔ
 (. ٜٛٓٙوأخخجو أيًزا في كتاب األدب، باب التبدع والزحظ بخقع  . (ٖٖ٘ٓ 
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 وتشتمل على 

 أهم النتائج والتىصٍاث 

 تـــالخاتم
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 الخاتسة
  ، وبعث: هللاة والدالم عمى سيثنا رسغل الحسث هلل والرال

 قتجؼَ بأن توجػًبا  مصالبة مغ ىحا البحث أّن اأُلّمة كمياقج اتزح مف
عاة  مغ َجْشي ثسار ىحا االقتجاء، الحؼ يأخح بيجِ  غَ تسكَّ ؛ لتؼ الخسػل جْ بيَ  الجُّ

كاّفة إلى الخيادة الجعػية؛ سيسا ونحغ في أشّج الحاجة إلى ذلظ في زمغ 
 كثيًخا مغ افذ عمى التأثيخ السجتسعي.. وال يخَفى عمى عاقٍل أنّ التش

االنتكاسات التي أحاشت بالجعػة اليػم، ما كانت إال نتيجًة حتسية البتعاد 
 . كثيخ مغ الجعاة عغ َىْجؼ نبييع وشخيق رسػليع 

 واألعطع واألْوَحجىػ الشسػذج األبخز  سيجنا رسػل هللا دمحم وسيطّل 
دانية العطيسة الكاممة في إندانيتيا وغخائدىا وعػاشفيا لمذخرية اإلن

وتعامبلتيا؛ حيث كان يفيس عمى أصحابو بالُحّب، وعمى أعجائو بالحكسة 
 والرجق، وعمى الشاس مغ حػلو بالحيػية الشفدية والبجنية.

فمع تخ البذخية في تاريخيا مع امتجاده إنداًنا أتقغ فشػن التعامل مع 
الشاس إلى الخيخ والحق مثل سيجنا دمحم صمى هللا عميو  البذـخ وأجاد تػجيو

؛ فقج اتخح مشيًجا وشخيقًة واضحة في احتخام شبائع البذـخ السختمفة، (ٔ)وسّمع
 حتى غَدا قمػب الخمق قبل أن يفتح ببلدىع وأوشانيع. 

                                                 

ِإنَّ هللَا َلـْظ و:  ... ىـػ الُسَعّمـع الكـخيع، وقـج أْثشـى عمـى نفدـو بقػلـ (  فخسػل هللا محّسـج (ٔ
ـــًحا ـــا ُمَيدِّ ـــي ُمَعمًِّس ـــْع َبَعَثِش ـــا، َوَلِك ًت ـــا، َوال ُمَتَعشِّ ًت ـــي ُمَعشِّ ( ]صـــحيح مدـــمع: كتـــاب َنْبَعْثِش

ـــــِة، حـــــجيث رقـــــع  ـــــا ِإال ِبالشِّيَّ ـــــِو ال َيُكـــــػُن َشبلًق ـــــَخ اْمَخَأِت ـــــاِن َأنَّ َتْخِيي ـــــاُب َبَي الصـــــبلق، َب
 ٔٗٚٛ.]) 
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ج الحياة البذخية اليػم وقج زادت حّجة تعامل بعس األشخاص ومع تعقّ 
د ِىَسع ُدعاتشا لمبحث عغ شخق التعامل مع تمظ مع غيخىع، مسا يحفِّ 

؛ رةبًة في ىجايتيا وصبلح حال الحياة ذات الصباع الخاّصةالذخريات 
 العامة والخاصة.. 

ذات الصباع صفات الذخريات  في استكذاف أىعّ ى البحث وقج مَز 
في  ىجؼ الخسػل الحبيب مع بيان أساسيات في السجتسع،  الحادة والذجيجة

مع أمثال تمظ الذخريات؛ ليكػن بيان ذلظ سبيبل لجعاة العرخ في  التعامل
 شبائعيع.. التػاصل االجتساعي مع اآلخخيغ، ميسا اختمفت صفاتيع وتبايشت 

قث خُمر البحت إلى عثد مع الشتائج والتغصيات، وبيانيا عمى الشحغ و 
 التالي:  



 

 

 

4111 

 أوال: أىظ نتائج البحت: 

، ومغ ثع وجب عمى الّجعاة عة واحجةالشاس ليدػا عمى سمػك واحج وشبي .ٔ
 أن يغّيخوا أساليبيع وفًقا لمسجعػ، ال أن يكػنػا عمى شخيقة واحجة.

 واقتفى أثخ سابكيو. مػب سيل ميدػر لسغ أخح باألسباب الصخيق إلى الق .ٕ

تتحكع عػامل الفصخة والػراثة والسجتسع بثقافتو وسمػكياتو في تكػيغ فيع  .ٖ
 وسمػك األشخاص. 

؛ فخبسا كانت تمظ الرعػبة في الغالب مخًضارية ليدت صعػبة الذخ .ٗ
عخًضا ونتاًجا لطخوف أو أوضاع ّما، يحتاج معيا صاحب تمظ 

 . التمصف والجعاءالذخرية إلى 

بجاية الصخيق في التعامل مع الذخريات ذات الصباع الخاصة:  .٘
والرعػبة التي وصمت إلييا، والعسل عمى  التفتير عغ سبب الحّجة

 ر السدتصاع. عبلجيا بقج

صباع الحاّدة يحتاج إلى تكامل وتعاون التعامل مع الذخريات ذات ال .ٙ
فعشج وقػع اإلندان في الدسات الرعبة بيغ أبشاء األسخة والسجتسع: 

يمدمو ويمدم ُمِحبِّيو البحث لو عغ وسائل لتفادؼ ىحه الدسات، وقج قال 
. (ٔ)«ِمْثُل َأْجِح َفاِعِموِ  َمْع َدلَّ َعَمى َخْيٍح َفَموُ »صمى هللا عميو وسّمع: 

يقػل اإلمام الشػوؼ: و   فيو فزيمة الجاللة عمى الخيخ والتشبيو عميو 

                                                 

مارة، َباُب َفْزِل ِإَعاَنِة اْلَغاِزؼ ِفـي َسـِبيِل هللا ِبَسْخُكـػٍب َوَغْيـِخِه، (  صحيح مدمع: كتاب اإل(ٔ
 (.َٖٜٛٔوِخبلَفِتِو ِفي أَْىِمِو ِبَخْيٍخ، حجيث رقع  
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والسداعجة لفاعمو... والسخاد بسثل أجخ فاعمو أّن لو ثػاًبا بحلظ الفعل، 
 . (ٔ)كسا أّن لفاعمو ثػاًبا، وال يمدم أن يكػن قجر ثػابيسا سػاء((

امل مع الذخريات اإلندانية باختبلف ؼ الّشبػؼ في التعكسال اليجْ  .ٚ
، وبيان رقيو وتػازنو وواقعيتو، وقابميتو لمتصبيق في الػاقع شباعيا

 . السعاِصخ
 ثانًيا: أىظ تغصيات البحت: 

تجريذ مادة عمع الشفذ مغ لصبلب الجعػة وأصػل الجيغ: ي وِص أُ  .ٔ
ناحيتيا الشفدية الستخررة، سيسا دراسة أنساط الذخرية اإلندانية 

ت الصباع الحاّدة والرعبة، والتعخف عمى سساتيا ومؤثخاتيا، وكيفية ذا
 التعامل معيا. 

ضخورة حخص الجاعية عمى كْدب األشخاص ال كدب السػاقف؛  .ٕ
فكدب السػاقف يجعل الجاعية وحيًجا بيغ الشاس، يشفّس عشو غيُخه. 

 ويمدمو أال يحسل مػاقف الذخريات الرعبة عمى محسل شخرّي.

وا تكػيغ ذواتيع مغ خبلل سيخة الشبّي صمى عيجُ ّمة أن يُ عمى دعاة األُ  .ٖ
هللا عميو وسّمع؛ فالعطسة والكخامة ليدت في االنتداب وحجه لئلسبلم؛ 

 .بل في العسل والعير باإلسبلم

دعػة اآلباء واألّميات إلى االضصبلع بجورىع التخبػؼ في تذكيل  .ٗ
األبشاء  وتكػيغ الػعي والترػرات والدمػكيات الرالحة في نفػس

 والبشات. 

                                                 

 .  َمْخِجٌع َساِبٌق(. ٜٖ، صٖٔ( شخح الشػوؼ عمى مدمع: ج(ٔ
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العسل عمى معالجة األفكار قبل معالجة الدمػك، مغ خبلل الجور  .٘
التخبػؼ األسخؼ، الستسّثل في تشسية الػازع الجاخمي بسخاقبة هللا ومخاعاة 
الػاقع، ومغ خبلل دور العمساء والجعاة إلى هللا تعالى في دروسيع 

  وخصبيع ومػاعِطيع. 

 : ات أقتخحيا عمى الباحثيغ، مشيا ما يأتيومغ خبلل البحث تػّلجت مػضػع

  الحكاء االجتساعي في حياة الجعاة مغ خبلل الديخة الشبػية
 وتصبيقاتو السعاصخة. 

  .ىجؼ الشبي صمى هللا عميو وسّمع في عبلج أخصاء السخصئيغ 

  مشيج الخسػل  .في كدب القمػب وإرشاد الذارديغ 

  ة مقارنة بيغ الدّشة األزمات االجتساعية: دراسفقو التعامل مع
 . الشبػية والعمع الحجيث

  .اإلدارة التخبػية والدمػكية في الدشة الشبػية 

 .أثخ االتدان االنفعالي في استقخار الفخد والسجتسع 

  .)تػضيف الجاعية كسخشج نفدي  بخنامج دعػؼ نفدي 
  والحسث هلل الجي بشعستو تتّظ الرالحات..

 ّمظ الشاس الخيح..عمى مع وباِرك وصّل الميظ وسمِّظ
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 قائسة السحاجع

 .السجيج( هللاالقخآن الكخيع  كتاب أوال: 

 ثانًيا: كتب الدّشة الشبػية: 

وسـششو  الجامع السدشج الرـحيح السخترــخ مـغ أمـػر رسـػل هللا  .ٔ
وأيامــو= صــحيح البخــارؼ: دمحم بــغ إســساعيل أبــػ عبــجهللا البخــارؼ 

 لبشان. -، بيخوتىـ، دار شػق الشجاةٕٕٗٔ/ ٔالجعفي، ط

ســــشغ ابــــغ ماجــــو: أبــــػ عبــــجهللا دمحم بــــغ يديــــج القدويشــــي  الُسَتــــَػفَّى:  .ٕ
ىـــــ= ٖٓٗٔ/ ٔىـــــ(، تحقيــــق: شــــعيب األرنــــؤوط وآخــــخون، طٖٕٚ

 -م، دار الخســـــــــــالة العالسيـــــــــــةٜٕٓٓىــــــــــــ= ٖٓٗٔ/ ٔم، طٜٕٓٓ
 بيخوت. 

سشغ أبي داود: أبػ داود سميسان بغ األشعث بغ إسحاق بغ بذـيخ  .ٖ
ـــــَػفَّى:  بـــــغ شـــــجاد بـــــغ عســـــخو ِجْدـــــتاني  الُسَت ىــــــ(، ٕ٘ٚاألزدؼ الدِّ

ىــ= ٖٓٗٔ/ ٔتحقيق: شَعيب األرنـؤوط، مَحسَّـج كاِمـل قـخه بممـي، ط
 بيخوت. -م، دار الخسالة العالسيةٜٕٓٓ

سشغ أبي داود: أبػ داود سميسان بغ األشعث بغ إسحاق بغ بذـيخ  .ٗ
ـــــَػفَّى:  بـــــغ شـــــجاد بـــــغ عســـــخو األزدؼ ِجْدـــــتاني  الُسَت  ىــــــ(،ٕ٘ٚالدِّ

ىــ= ٖٓٗٔ/ ٔتحقيق: شَعيب األرنـؤوط، مَحسَّـج كاِمـل قـخه بممـي، ط
 بيخوت.  -م، دار الخسالة العالسيةٜٕٓٓ

السجتبـــى مـــغ الدـــشغ= الدـــشغ الرـــغخػ لمشدـــائي: أبـــػ عبـــجالخحسغ  .٘
ىــ(، ٖٖٓأحسج بغ شعيب بغ عمي الخخاساني، الشدائي  الُسَتَػفَّى: 
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، مكتــــب مٜٙٛٔىـــــ= ٙٓٗٔ/ ٕتحقيــــق: عبــــجالفتاح أبــــػ غــــجة، ط
 حمب.  -السصبػعات اإلسبلمية

السدتجرك عمى الرحيحيغ: أبػ عبـجهللا الحـاكع دمحم بـغ عبـجهللا بـغ  .ٙ
دمحم بـغ حسجويــو بــغ ُنعــيع بــغ الحكــع الزــبي الصيســاني الشيدــابػرؼ 

ـــــ ـــــابغ البّي ـــــَػفَّى: السعـــــخوف ب ـــــق: مرـــــصفى ٘ٓٗع  الُسَت ىــــــ(، تحقي
 -عمسيــةم، دار الكتــب الٜٜٓٔىـــ= ٔٔٗٔ/ ٔعبــجالقادر عصــا، ط

 بيخوت.

مدشج اإلمام أحسج بغ حشبل: أبػ عبجهللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ  .ٚ
ىــــــ(، تحقيـــــق: شـــــعيب ٕٔٗىــــبلل بـــــغ أســـــج الذـــــيباني  الُسَتـــــَػفَّى: 

م، ٕٔٓٓىـــــــ= ٕٔٗٔ/ ٔاألرنـــــؤوط، عـــــادل مخشــــــج، وآخـــــخون، ط
 بيخوت.  -مؤسدة الخسالة

 خ بشقــل العـجل عــغ العــجل إلــى رســػل هللاـالسدـشج الرــحيح السخترــ .ٛ
صمى هللا عميو وسمع= صحيح مدمع: اإلمام مدمع بغ الحجاج أبـػ 

ـــَػفَّى:  ـــاء ٕٔٙالحدـــغ القذـــيخؼ الشيدـــابػرؼ  الُسَت ىــــ(، ط. دار إحي
 بيخوت  بجون رقع الصبعة وتاريخيا(. -التخاث العخبي

 ثالًثا: شخوح الدّشة الشبػية: 

شخح صحيح البخارؼ البغ بصال: ابغ بصـال أبـػ الحدـغ عمـي بـغ  .ٜ
ىـــــــ= ٖٕٗٔ/ ٕىـــــــ(، طٜٗٗمــــــف بــــــغ عبــــــج السمــــــظ  الستــــــػفى: خ

 الدعػدية. -م، مكتبة الخشجٖٕٓٓ
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فــتح البــارؼ شــخح صــحيح البخــارؼ: أحســج بــغ عمــي بــغ حجــخ أبــػ  .ٓٔ
ىـــ ٜٖٚٔبيــخوت:  -الفزــل العدــقبلني الذــافعي، ط. دار السعخفــة

  بجون رقع الصبعة(.

اب معــالع الدـــشغ: أبـــػ ســـميسان حســـج بــغ دمحم بـــغ إبـــخاليع بـــغ الخصـــ .ٔٔ
ىــ= ٖٔ٘ٔ/ ٔىــ(، طٖٛٛالبدتي السعخوف بالخصـابي  الُستَـَػفَّى: 

 حمب.  -م، السصبعة العمسيةٕٖٜٔ

السشيــاج شــخح صــحيح مدــمع بــغ الحجــاج: أبــػ زكخيــا محيــي الــجيغ  .ٕٔ
ىـــ، دار ٕٜٖٔ/ ٕىـــ(، طٙٚٙيحيــى بــغ شــخف الشــػوؼ  الُسَتــَػفَّى: 

 بيخوت.  -إحياء التخاث العخبي

 ػم القخآن: رابًعا: كتب التفديخ وعم

تحخيـخ السعشـى الدـجيج وتشـػيخ العقـل الججيـج مـغ »التحخيخ والتشػيخ  .ٖٔ
دمحم الصــاىخ بــغ دمحم بــغ دمحم الصــاىخ بــغ «: تفدــيخ الكتــاب السجيــج

ىـــــ(، الــــجار التػندــــية لمشذـــــخ، ٖٜٖٔعاشــــػر التػندـــــي  الُسَتــــَػفَّى: 
 ىـ  بجون رقع الصبعة(.ٜٗٛٔتػنذ: 

القخشبي: أبػ عبجهللا دمحم بـغ أحسـج الجامع ألحكام القخآن = تفديخ  .ٗٔ
بــغ أبــي بكــخ بــغ فــخح األنرــارؼ الخدرجــي شــسذ الــجيغ القخشبــي 

ــــَػفَّى:  ىـــــ(، تحقيــــق: أحســــج البخدونــــي وإبــــخاليع أشفــــير،  ٔٚٙ الُسَت
 القاىخة. -م، دار الكتب السرخيةٜٗٙٔىـ= ٖٗٛٔ/ ٕط

الكذـــاف عـــغ حقـــائق غـــػامس التشديـــل= تفدـــيخ الدمخذــــخؼ: أبـــػ  .٘ٔ
سػد بغ عسخو بغ أحسـج، الدمخذـخؼ جـار هللا  الُستَـَػفَّى: القاسع مح

 بيخوت.  -ىـ، دار الكتاب العخبيٚٓٗٔ/ ٖىـ(، طٖٛ٘
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 خامًدا: كتب الديخة الشبػية والتخاجع: 

ــــغ دمحم بــــغ  .ٙٔ ــــي الكــــخم دمحم ب ــــغ أب ــــػ الحدــــغ عمــــي ب ــــة: أب ــــج الغاب ُأْس
عبــجالكخيع بــغ عبجالػاحــج الذــيباني الجــدرؼ، عــد الــجيغ ابــغ األثيــخ 

 م.ٜٜٛٔىـ= ٜٓٗٔبيخوت:  -ىـ(، ط. دار الفكخٖٓٙ الُسَتَػفَّى: 

اإلصــابة فــي تسييــد الرــحابة: أبــػ الفزــل أحســج بــغ عمــي بــغ دمحم  .ٚٔ
ىــ(، تحقيـق: عـادل ٕ٘ٛبغ أحسج بـغ حجـخ العدـقبلني  الُستَـَػفَّى: 
ىــ، دار الكتـب ٘ٔٗٔ/ ٔأحسج عبـجالسػجػد وعمـى دمحم معـػض، ط

 بيخوت.  -العمسية

ــج بــغ عمــي بــغ فــارس، األعــبلم: ل .ٛٔ خيــخ الــجيغ بــغ محســػد بــغ ُمَحسَّ
ِرْكِمــــــي الجمذــــــقي  الُسَتــــــَػفَّى:  م، َدار ٕٕٓٓ/ ٘ٔىـــــــ(، طٜٖٙٔالدِّ

 لبشان. -العمع لمسبلييغ، بيخوت

البجايــة والشيايــة: أبــػ الفــجاء إســساعيل بــغ عســخ بــغ كثيــخ القخشــي  .ٜٔ
 ىـــ(، تحقيـــق: عمــي شـــيخؼ،ٗٚٚالبرـــخؼ ثــع الجمذـــقي  الُستَــَػفَّى: 

 بيخوت. -م، دار إحياء التخاث العخبيٜٛٛٔىـ= ٛٓٗٔ/ ٔط

حميــة األوليــاء وشبقــات األصــفياء: أبــػ نعــيع أحســج بــغ عبــجهللا بــغ  .ٕٓ
أحســـج بـــغ إســـحاق بـــغ مػســـى بـــغ ميـــخان األصـــبياني  الُستَـــَػفَّى: 

 ىـ.ٜٓٗٔبيخوت:  -ىـ(، ط. دار الكتب العمسيةٖٓٗ

أبـــػ القاســـع  الـــخوض األنـــف فـــي شـــخح الدـــيخة الشبػيـــة البـــغ ىذـــام: .ٕٔ
ىـــــ(، ٔٛ٘عبـــجالخحسغ بــــغ عبـــجهللا بــــغ أحســـج الدــــييمي  الُستَـــَػفَّى: 

م، ٕٓٓٓىـــــ=  ٕٔٗٔ/ ٔتحقيــــق: عســــخ عبجالدــــبلم الدــــبلمي، ط
 بيخوت. -دار إحياء التخاث العخبي
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ـــجيغ أبـــػ عبـــجهللا دمحم بـــغ أحســـج بـــغ  .ٕٕ ســـيخ أعـــبلم الشـــببلء: شـــسذ ال
(، تحقيــق: مجسػعــة ىـــٛٗٚعثســان بــغ َقاْيســاز الــحىبي  الُسَتــَػفَّى: 

ىـــ= ٘ٓٗٔ/ ٖمــغ السحققــيغ بإشــخاف الذــيخ شــعيب األرنــاؤوط، ط
 بيخوت.  -م، مؤسدة الخسالةٜ٘ٛٔ

ســـيخة ابـــغ إســـحاق  كتـــاب الدـــيخ والسغـــازؼ(: دمحم بـــغ إســـحاق بـــغ  .ٖٕ
ىــ(، تحقيـق: سـييل ٔ٘ٔيدار السصمبي بالػالء، السجني  الُستَـَػفَّى: 

 يخوت. ب -م، دار الفكخٜٛٚٔىـ= ٜٖٛٔ/ ٔزكار، ط

الديخة الشبػية البـغ ىذـام: عبـجالسمظ بـغ ىذـام بـغ أيـػب الحسيـخؼ  .ٕٗ
ــــَػفَّى:  ــــجيغ  الُسَت ــــق: ٖٕٔالسعــــافخؼ، أبــــػ دمحم، جســــال ال ىـــــ(، تحقي

، ٕمرــــــصفى الدــــــقا وإبــــــخاليع األبيــــــارؼ وعبــــــجالحفيع الذــــــمبي، ط
 مرخ.  -م، مصبعة مرصفى البابي الحمبيٜ٘٘ٔىـ= ٖ٘ٚٔ

عبجهللا ياقػت بـغ عبـج هللا الخومـي  معجع البمجان: شياب الجيغ أبػ .ٕ٘
 م، دار صادر، بيخوت.ٜٜ٘ٔ/ ٕىـ(، طٕٙٙالحسػؼ  الستػفى: 

الػافي بالػفيات: صبلح الجيغ خميل بـغ أيبـظ بـغ عبـجهللا الرـفجؼ  .ٕٙ
ىـ(، تحقيق: أحسج األرناؤوط وتخكي مرصفى، ط. ٗٙٚ الُسَتَػفَّى: 

 م.ٕٓٓٓىـ= ٕٓٗٔبيخوت:  -دار إحياء التخاث

عيان وأنباء أبشاء الدمان: أبػ العباس شسذ الجيغ أحسـج وفيات األ .ٕٚ
بــــغ دمحم بــــغ إبــــخاليع بــــغ أبــــي بكــــخ بــــغ خمكــــان البخمكــــي اإلربمــــي 

ــــَػفَّى:   -ىـــــ(، تحقيــــق: إحدــــان عبــــاس، ط. دار صــــادرٔٛٙ الُسَت
 بيخوت  بجون رقع الصبعة وتاريخيا(. 
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 غخيب األلفاظ: واألدب و سادًسا: كتب المغة 

: أبـــػ الحدـــغ عمـــي بـــغ دمحم بـــغ دمحم بـــغ حبيـــب أدب الـــجنيا والـــجيغ .ٕٛ
ىـــــ(، ط. ٓ٘ٗالبرــــخؼ البغــــجادؼ، الذــــييخ بالســــاوردؼ  الُسَتــــَػفَّى: 

 م  بجون رقع الصبعة(.ٜٙٛٔبيخوت:  -دار مكتبة الحياة

البيان والتبييغ: عسخو بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء، الميثي،  .ٜٕ
ىــ(، ط. دار ومكتبـة ٕ٘٘أبػ عثسان، الذييخ بالجاحع  الُسَتَػفَّى: 

 ىـ  بجون رقع الصبعة(. ٖٕٗٔاليبلل، بيخوت: 

تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس: محّسـج بـغ محّسـج بـغ عبـجالخّزاق  .ٖٓ
بيــــجؼ  الُسَتـــــَػفَّى:  الحدــــيشي، أبــــػ الفــــيس، السمّقــــب بسختزـــــى، الدَّ

  مرخ. -ىـ، السصبعة الخيخيةٖٙٓٔ/ ٔىـ(، طٕ٘ٓٔ

الحدــغ بــغ دريــج األزدؼ  الُسَتــَػفَّى: جسيــخة المغــة: أبــػ بكــخ دمحم بــغ  .ٖٔ
م، دار العمـع ٜٚٛٔ/ ٔىـ(، تحقيق: رمـدؼ مشيـخ بعمبكـي،  طٕٖٔ

 بيخوت. -لمسبلييغ

م، دار بيـــــخوت لمصباعـــــة ٖٜٛٔىــــــ= ٖٓٗٔديـــــػان الستشبـــــي، ط.  .ٕٖ
 والشذخ.

كتاب العيغ: أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بـغ عسـخو بـغ تسـيع  .ٖٖ
ـــــــػفى:  ـــــــجؼ البرـــــــخؼ  الست ـــــــق: د. ميـــــــجؼ ىـــــــٓٚٔالفخاىي ـ(، تحقي

مرـخ  -السخدومي، د. إبـخاليع الدـامخائي، ط. دار ومكتبـة اليـبلل
  بجون رقع وتاريخ الصبعة(.
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لدــــان العــــخب لسحســــج بــــغ مكــــخم بــــغ مشطــــػر اإلفخيقــــي السرـــــخؼ،  .ٖٗ
مرــــخ ]بــــجون  -، دار السعــــارف ٔالذــــييخ بـــــ  ابــــغ مشطــــػر(، ط

 .تاريخ[

ـــــة، ط  .ٖ٘ م، مكتبـــــة ٕٗٓٓ/ٗالسعجـــــع الػســـــيط: مجســـــع المغـــــة العخبي
  القاىخة.  -الذخوق الجولية

ـــــَػفَّى:  .ٖٙ ىــــــ، تحقيـــــق ٜٖ٘معجـــــع مقـــــاييذ المغـــــة البـــــغ فـــــارس، الُسَت
وضـــبط: عبجالدـــبلم دمحم ىـــارون، ط. دار الفكـــخ لمصباعـــة والشذـــخ 

 بيخوت ]بجون تاريخ[. -والتػزيع

الشيايـــــة فـــــي غخيـــــب الحـــــجيث واألثـــــخ، لئلمـــــام مجـــــج الـــــجيغ أبـــــي  .ٖٚ
الجــدرؼ، الذــييخ بــابغ األثيــخ، الُسَتــَػفَّى الدــعادات السبــارك بــغ دمحم 

ىـــ، تحقيــق: محســػد دمحم الصشــاحي، شــاىخ أحســج الــداوؼ، ٙٓٙعــام 
م ]بـــجون ٜٜٚٔلبشـــان:   -بيـــخوت -ط. دار إحيـــاء التـــخاث العخبـــي

 [.رقع الصبعة

 سابًعا: كتب األصػل والسقاصج: 

االعترــام: إبــخاليع بــغ مػســى بــغ دمحم المخســي الغخنــاشي الذــييخ  .ٖٛ
م، دار ابغ ٕٜٜٔىـ= ٕٔٗٔ/ ٔىـ(، طٜٓٚاشبي  الستػفى: بالذ
 الدعػدية.  -عفان

 ثامًشا: كتب عمع الشفذ والذخرية: 

شخرــية صــعبة ال ُتصــاق: كيــف نتعامــل معيــع؟ يػســف أبــػ  ٕ٘ .ٜٖ
 مرخ. -م، دار الحخم لمتخاثٕٓٔٓ/ ٔالحجاج األقرـخؼ، ط
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ىـ= ٖٔٚٔ/ ٗأسذ الرحة الشفدية: د. عبجالعديد القػصي، ط .ٓٗ
 م، مكتبة الشيزة السرخية.ٕٜ٘ٔ

اآلن أنـــت خبيـــخ: كيـــف تكدــــب اآلخـــخيغ وتتعامـــل معيــــع، د. دمحم  .ٔٗ
 مرخ.  -م، دار التػزيع والشذخٕٓٓٓىـ= ٕٔٗٔ/ ٔفتحي، ط

اإلندـــان وصـــحتو الشفدـــية: د. ســـيج صـــبحي، ط. الـــجار السرــــخية  .ٕٗ
 م.ٖٕٓٓالمبشانية، مكتبة األسخة 

ريـــظ كيخشـــشيخ، ط. التعامـــل مـــع َمـــغ ال تصـــيقيع: ريـــظ بخيشكســـان،  .ٖٗ
 م. ٜٜٛٔفخيق بيت األفكار الجولية، بأمخيكا: 

ـــل أســـعج، ط. نيزـــة مرـــخ:  .ٗٗ الذخرـــية الشاجحـــة: يػســـف ميخائي
 م  بجون رقع الصبعة(.ٜٜٓٔ

الذخرــــــية الشخجدــــــية: دراســــــة فــــــي ضــــــػء التحميــــــل الشفدـــــــي: د.  .٘ٗ
 مرخ.  -م، دار السعارفٜٚٛٔ/ ٔعبجالخقيب أحسج البحيخؼ، ط

ْخِرـــيَّة: د.  .ٙٗ ـــخأ لمشذـــخ ٕ٘ٓٓ/ ٔســـعج ريـــاض، طالذَّ م، مؤسدـــة اق
 مرخ. -والتػزيع

مرـــخ  بـــجون  -الذخرـــية: د. ســـيج دمحم غشـــيع، ط. دار السعـــارف .ٚٗ
 رقع الصبعة وتاريخيا(.

شخيـــق الذخرـــية الجّحابـــة: جـــيسذ بشـــجر، تخجســـة: عبـــجالسشعع دمحم  .ٛٗ
ـــــادؼ، ط ـــــة لمصباعـــــة، ٕٔٓٓىــــــ= ٕٔٗٔ/ ٙالدي م، الذـــــخكة الجولّي

 مرخ.  -ىخةمكتبة الخانجي بالقا
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عمع الشفذ "معخفة الشفذ اإلندانية في القخآن والدشة": سسيح  .ٜٗ
 -م، دار الكتاب المبشانئٜٜٔىـ= ٔٔٗٔ/ ٔعاشف الديغ، ط

 بيخوت، دار الكتاب السرخؼ. 

/ ٔفــــغ التػاصــــل مــــع الدــــمػكيات الرــــعبة: د. ناىــــج الخخاشــــي، ط .ٓ٘
 مرخ. -م، دار الكتاب الحجيثٕٛٓٓ

م، ٜٜ٘ٔ/ ٔصــسػئيل حبيــب، ط كيــف تكــػن عبلقــات ناجحــة: د. .ٔ٘
 مرخ. -دار الثقافة

ىـــ، ٖٓٗٔ/ ٘مــا تحــت األقشعــة، أ.د/ دمحم بــغ عبــجهللا الرــغّيخ، ط .ٕ٘
 الدعػدية.  -فيخسة مكتبة السمظ فيج الػششية

مبادغ عمع االجتساع: د. أحسج رأفت عبجالجػاد، مكتبة نيزة  .ٖ٘
 الذخق، جامعة القاىخة  بجون رقع الصبعة وتاريخيا(. 

/ ٔعمع الشفذ اإلسبلمي: د. دمحم عثسان نجاتي، ط مجخل إلى .ٗ٘
 مرخ. -م، دار الذخوق ٕٔٓٓىـ= ٕٕٗٔ

 ثامًشا: كتب عاّمة: 

م، دار الكتــــــب ٖٜٔٔىـــــــ= ٖٓ٘ٔ/ ٖاألخــــــبلق: أحســــــج أمــــــيغ، ط .٘٘
 السرخية. 

ىــــ، مؤسدـــة ٕٛٗٔ/ ٔلػحــات نبػيـــة: د. عبـــجالػىاب الصخيـــخؼ، ط .ٙ٘
 اإلسبلم اليػم، الدعػدية.
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 ............................المغة العخبية ..............مدتخمز البحث ب
 ..... The research summaryمدتخمز البحث بالمغة اإلنجميدية 

 ................مقجمــــــة: ................................................

 تسييـــــــج: ويذتسل عمى اآلتي: 

 البحث............................ تحجيج أىع السرصمحات الػاردة في. 

 وعػامل تكػيشيا .......... أسباب اختبلف الذخريات اإلندانية....... 

السبحــث األول: أشــيخ الذخرــيات ذات الصبــاع الخاّصــة: أنػاعيــا، صــفاتيا، 
 ............................................................التعامل معياو 

 ذات الصباع الخاصةْجُؼ الشبػة في التعامل مع الذخريات السبحث الثاني: ىَ 

 .................أوال: َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع الذخرية العجائّية العشيفة.

 ة.................ثانًيا: َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع الذخرية البحيئة الفاحذ

 ..................َمع الذخرية الشخجدية.....ثالًثا: َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل 

 ...................رابًعا: َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع الذخرية العشيجة......

 ..................خامًدا: َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع الذخرية االتكالية...

 عات الدمبّية.....احبة القشالذخرية صسادًسا: َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع ا

 حكام..............ل َمع الذخرية الجاىمة باألسابًعا: َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعامُ 

 ..........ثامًشا: َىْجُؼ الّشبّػة في الّتعاُمل َمع الذخرية الستخاصسة مع غيخىا

السبحـــث الثالـــث: الـــجُّروس الُسفـــاَدة لمـــجعاة فـــي التعامـــل مـــع الذخرـــيات ذات 
 ..........................................................صباع الخاّصةال
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 ......................االستساع إلى الذخرية ذات الصباع الخاّصة ... .ٔ

 .......ل معيا .........التعّخف عمى نسط وشبيعة الذخرية التي يتعام .ٕ

 ..................ا لمشتائج الدمبّية ..التحكع في االنفعال والغزب؛ تفاديً  .ٖ

 .........................تجّشب األحكام الدخيعة عمى األشخاص ...... .ٗ

 ...........ي اإلندان...التذجيع والتحفيد بالتخكيد عمى ممكات الخيخ ف .٘

 ..................................السػاىب والسمكات ............تقجيخ  .ٙ

 .............ي .........والعاشف كدخ الحاجد الشفدي مع الُقخب البجني .ٚ

 ......................الػجو في وجػه الشاس ........االبتدامة وشبلقة  .ٛ

 ....................: .............................ذتسل عمىخاتســــــــــة: وت

 ...............................نتائج البحث..........................أىع  

 ..............................ع تػصيات البحث .......................أى

 .........مػضػعات مقتخحة لمباحثيغ ....................................

 ..........................قائسة السخاجـع .................................

 ................................الفيــخس .................................
 تعالى وتغفيقو.. هللاتّظ بحسـث 

 
 

 


