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 دـــمـح حــالــال صـد. خي
 

 
 

 ةـدمـاملق
حمػد دنا مي يٌ رسػليف سىػؼ األنبيػا  كالمي الـ على أشػرى الة كالسى الصى الميف كى العى  بٌ هلل رى مدالحى     
 :حبو أجمعيف كبعدعلى آلو كصى كى 

ػػػد اهلل تىعػػػالى      ًديجػػػي م يىديمػػػي ًبكجكدىػػػا مينػػػذ أف أكجى تيعػػػد ظػػػاًىرة الييػػػتـ ظػػػاًىرة يىًديمػػػي حى
ػػػػركب  تىػػػػن ص م تىزيػػػػد ًب جػػػػرة الحي البىشػػػػريي ًبمػػػػكت أٌحػػػػد األبىػػػػكيف أك  اًلىمػػػػا م لً ٌنيػػػػا تىزيػػػػد كى

ظػاًىرة كىااليتتاؿ كىال ىكارث الطىبيع تىن ص ًب ٌلي ىذه الميسٌببات الميؤٌديي الى ًزيادىتيا م كى يًي م كى
اً ػػر كىيالػػػب بًػػالد الميسػػلميف ًمػػف  يجػػػرة  يًتنػػا الحى ػػا تىشػػيىده ميجتمعاًتنػػػا اػػَ كى ديجػػي ًل ىجػػرة مى حى
مػا تيهٌلفػو ىػذه  تطٌكر األسًلحي الفٌتا ي التَ تى تيػؿ النػاس ًبالعشػرات م كى الحيركب كىالمعارؾ كى

منيػػا ظػاًىرة الييػػتـ م كمػف ًهػػالؿ ىػػذه ال ػػلبيي علػى الميجتمعػػات كىاألاػراد كى ظػاًىرة مػػف أجػار سى
ػػػك  اػػػَ ىػػػذا البىحػػػث علػػػى ييػػػتـ  الظػػػاًىرة التػػػَ ييعػػػانَ ًمنيػػػا ميجتمعنػػػا أرىدت أف أسػػػٌلط ال ى

كى يػػؼ  ػػاف ًلل ػػدر كىالًعنايػػي انليٌيػػي مػػف ًحمايىتػػو كىرعايىتػػو ًكصػػناعتو كاػػؽ الصػػكرىة  النبػػَ
نينػػان اػػػَ بىطػػف أٌمػػو الػػػى أف تىكاٌػػاه اهلل تىعػػػالى م  التػػَ أرادىىػػا اهلل تىعػػػالى لىػػو مينػػذ أف  ػػػاف جى

ًرعايػي مىنعتػو ًمػف اننًحػراؼ كاننػزالؽ اػَ بىعػض المىسػاً ؿ التػَ  كى يؼ ىىيأ لػو ًمػف  ىفالػي كى
ػػكرة الميشػػًريي ًمػػف ىػػ تػػو التػػَ ىىٌيػػأه اهلل تىعػػالى لىيػػام كىنظيػػار الصي ذه الًرعايىػػي تيػػؤجر علػػى دىعكى

ػػػالحيف  ػػػكاطنيف صى لي كنػػػكا مي انليٌيػػػي ًليتأسػػػى ًبيػػػا اليىتػػػامى الػػػذيف اى ػػػدكا أبػػػا ىيـ كأٌميػػػاًتيـ كى
ػػػلبيي اػػػَ ميجتمعػػػاتيـ  لػػػييـ الييػػػتـ كىال يى كنػػػكف عىناًصػػػر سى نىػػػاًاعيف ًلمجتمعػػػاتيـم ال ييػػػؤجر عى

 (  ) ي يتم النبي حممدـمفهوم الربوبية ف
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ػػػانَ لىػػػدل الميسػػػًلميف علػػػى األجػػػ ًلتنميػػػي الًحػػػٌس انيمى ر كالجػػػكاًب مػػػف ًهػػػالؿ ًبسػػػبىب الييػػػتـم كى
سني ًلليىتيـ ًبما تىظاارت ايو األدٌلي ًمف الً تاب كالٌسني.  لي الحى  الميعامى

 كى انت هيطي البىحث تىتألؼ مف مىبحجيف: 
بٌينػػػػػت ايػػػػػو مىعنػػػػػى الربيكبٌيػػػػػي اػػػػػَ الٌل ىػػػػػي  الَمبحثثثثثث ا    فيػػػػػـك الربيكبٌيػػػػػي كى يىتحػػػػػدث عػػػػػف مى
ٌ ػحت هىصػا ص الربكبٌيػي م كىعٌراػت بىػاليتيـ ًليىػتيـٌ المىعنػى ألىػـ األلفػاظ  كانصػطالح جيػـ كى

 الكاًردة اَ الًعنكاف.
ًمػف الػًكالدىة الػى البلػكغ  تىحدجت عف مىفيـك الربكبٌيي كىأجرىا اػَ ييػتـ النبػَ الَمبحث الثاني

سػػػكؿ اننسػػػانيي الػػػدىاعَ الػػػى  ىفالػػػي ال منًػػػَ ًلي ػػػكف رى يىتػػػيـم كىكيىفػػػت علػػػى كاػػػؽ التىسلسػػػؿ الزى
اػػاة كاًلػػده كىىػػك اػػَ  مىالًمػػا الًعنايػػي انليٌيػػي ًلمػػف اصػػطفاهي اهلل رىحمػػي ًللعػػالميفم مػػف ًهػػالؿ كى
ػات جػـ عػف ًر ػاعتو اػَ  مػا رىااى يػا ًمػف إرىاصى مػؿ أٌمػو كىكى ػًعو كى بىطف أٌمو كى يؼ  اف حى

تىحميػوم كى  ػٌده بىنَ سىعد كى يؼ  انت ًرعايي اهلل ميحيطي ًبو تىحرسو كى اػاة أٌمػو كى فالػي جى عػف كى
يػػاة  مت يػػرات اػػَ حى ػػرل اييػػا مػػف أحػػداث كى مػػا جى ٌمػػو أبػػك طالػػب كى عبػػد المطلػػبم كى فالىػػي عى

م كىأبرزت الًعنايي انليٌيي ًليذا اليىتيـ الذم اهتارهي اهلل تعالى ًلي ػكف نىبػَ ىػذه األمػي النبَ
تمت البىحث ًبأىـ النتا ج كالتكًصيات  .كىرسكليام كأهيران هى
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 المطمب ا   
 ةثثثة في المغثثثثالرب بي 

 معنى الّرب في المغة:
الػؾ الشػَ   ياَ اللٌ  بٌ الرن  ( لًعٌدة مىعانَ اَ الٌل يم اىيَ تىػأتَ ًبمعنػى مى : كردت  لمي)رىبَّ

: ياؿ أىػؿ الل ػي تىربيتومكىصاحبوم كالسٌيد الميطاع كىالميصلا ًللشَ  الميدٌبر لو ال اً ـ على 
ػيعىتو :ي ػاؿ مالٌرب: المصػلا للشػَ  ـى  مربَّ اػالفه  ى جػؿ  -يا.. كاهلل علػى إصػالحً  إذا يػا

شػػَ    ػػؿ   الػػرب: ىػػك اهلل عػػز كجػػؿم ىػػك رب  م ك  وصػػلا أحػػكاًؿ هلً ػػمي  ألنػػوي  ب  الػػرى  -جنػاؤه 
ػػػأم مالً  ػػػالهى  ي علػػػى جميػػػ ً كبٌيػػػالربي  وم كلػػػوي  ى ؾ األربػػػابم كماًلػػػ وم كىػػػك رب  ريؾ لىػػػلػػػؽم ال شى

: سً ربٌ ك  ملكؾ كاألمالؾالمي   .(ُ)اكييـ نتي يـم أم  ي ستى يت ال ـك
ـه   ػػوم كالػػٌرب  كيػػاؿ الجػػكىرم:  رب   ػػؿ شػػَ  مالً  م كال -عػػز كجػػؿ  -مػػف أسػػما  اهلل  اسػػ

 .  (ِ)إال بان ااي ي اؿ اَ ييرهً 
دم ؾم كالسػػيٌ علػػى الماًلػػ طلػػؽ اػػَ الل ػػيً يي  (الػػٌربمػػف ىػػذه التعػػاريؼ الل كيػػي يتبػػيف أٌف )   
كأف  لمي الٌرب ميشت ي مف التربيًي ألٌنو سبحانو كتعػالى َم ربٌ رم كالمي كالمدب   منعــ كالمي كال يٌ 

ٌبييـم ػػػدٌبر الهلػػػؽ كمػػػرى اهلل تعػػػالى بػػػوم  لػػػت األلػػػؼ كالػػػالـ علػػػى  رب  اهػػػتٌص متػػػى أدهً ك  مي

                                                           

ىػػػػ( المح ػػؽ: عبػػػد السػػػالـ محمػػػد ّٓٗال زكينػػػَ الػػػرازمم)ت: ينظػػر: معجػػػـ م ػػػاييس الل ػػػيم أحمػػد بػػػف اػػػارس بػػػف ز ريػػا (   ُ)
(م كلسػػاف العػػػربم محمػػد بػػف م ػػـر بػػف علػػىم أبػػػك  ِّٖ – ُّٖ/ِـم ُٕٗٗ -ىػػػ ُّٗٗىػػاركفم دار الف ػػرم مػػادة)رىبَّ

ىػػػم  ُُْْم ّبيػػركتم ط –ىػػػ(م دار صػػادر ُُٕالف ػػؿم جمػػاؿ الػػديف ابػػف منظػػكر األنصػػارم الركيفعػػى اناري ػػى )ت:
 مادة)ربب(. ََْ – ّٗٗ/ُ

ىػػ(م تح يػؽ: أحمػد عبػد ّّٗالصحاح تاج الل ي كصحاح العربيػيم أبػك نصػر إسػماعيؿ بػف حمػاد الجػكىرم الفػارابَ )ت:(   ِ)
 .َُّ/ُـم ُٕٖٗ- ىػَُْٕم ْال فكر عطارم دار العلـ للمالييفم بيركتم ط
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ف حذانايدً ألنيا للعى  بػادم العً  رب   م اي ػاؿ: اهللي بيف اهلل كبيف عبادهً  شتر ان مي  صارى  منوي  ىام كا 
 .الدار رب   ده كزي

 المطمب الثاني
 الرب بية في االصطالح 

 :في الشرعِ  معنى الرب  . 1
عنػػى اييػػا ىػػك م ك ػػاف المى  ي رسػػكلوً نٌ م كسيػػتىعػػالى اهلل  جيػػران اػػَ  تػػابً  الػػربٌ  رد لفػػظي كى   

ْالْ چ :و تعػػػػػالىيكليػػػػػ اآليػػػػػاتً  لػػػػػؾى كمػػػػػف تً  ماػػػػػَ الل ػػػػػيً  دى ب الػػػػػذم كر معنػػػػػى الػػػػػرٌ  دددددلَّْل ربددددد  ْ    َحم 

بحانو كتعػػػالى سيػػ أٌف لفػػظ )الػػٌرٌب( ال ييطلػػػؽ إاٌل علػػى اهللم ألٌنػػو ىػػػك الػػربٌ م ك (ُ)چينَْال َعددََلم
ْْْ.(ِ)الربكبٌيي على عبادهً  الذم لوي 

إلػى  يديػوً وم جػـ يى ل ى عطيو هى م ايي ى عبدهي ربٌ ىك الذل يي  الربٌ ْ):)رحمو اهلل(ي كؿ ابف تيميي   
 .(ّ)(ىاكييرً  بادةً وم مف العً مي  أحكالً جى 
ػػػػػاًلػػػػػدم كالمى ىػػػػػك السػػػػػيٌ  : كالػػػػػربٌ (رحمػػػػػو اهلل) كي ػػػػػكؿ ابػػػػػف ال ػػػػػيـ    َم رٌبػػػػػنعـم كالمي ؾم كالمي
 .(ْ)يابارات  لٌ االعتً  بيذهً  ىك الربٌ  تعالىصلام كاهلل كالمي 

                                                           

 .ِسكرة الفاتحي : اآليي: (   ُ)
م ـََِِىػػػ ُِّْم ّلا بػػف اػػكزاف بػػف عبػػد اهلل الفػػكزافم مؤسسػػي الرسػػاليم طإعانػػي المسػػتفيد بشػػرح  تػػاب التكحيػػدم صػػا(   ِ)

ِ/ُِِ. 
ىػػ(م المح ػؽ: عبػد الػرحمف بػف ِٖٕمجمكع الفتاكلم ت َ الديف أبك العباس أحمػد بػف عبػد الحلػيـ بػف تيميػي الحرانػَ )ت:(   ّ)

ل ػػػػػي العربيػػػػػي السػػػػػعكدييم محمػػػػػد بػػػػػف ياسػػػػػـم مجمػػػػػ  الملػػػػػؾ ايػػػػػد لطباعػػػػػي المصػػػػػحؼ الشػػػػػريؼم المدينػػػػػي النبكيػػػػػيم المم
 .ِِ/ُـم ُٓٗٗىػ/ُُْٔ

ىػػػ(م دار ال تػػاب ُٕٓبػػدا   الفكا ػػدم محمػػد بػػف أبػػَ ب ػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف يػػيـ الجكزيػػي )ت:(  ينظػػر: ْ)
يػاؾ نسػتعيفم محمػد بػف أبػَ ب ػر بػف ُِّ/ْالعربَم بيركتم لبناف م  م كينظر: مػدارج السػال يف بػيف منػازؿ إيػاؾ نعبػد كا 

 –ىػ(م المح ؽ: محمد المعتصـ باهلل الب ػدادمم دار ال تػاب العربػَ ُٕٓبف سعد شمس الديف ابف ييـ الجكزيي )ت: أيكب
 .ّٓ - ّْ/ُـ ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔم ّبيركتم ط
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 اصلً ـ كالمي نعً ؼ كالمي صرٌ ؾ كالمتى د كالمالً عنى السيٌ كىَ بمى  معالىتى  هلل (ُ)يذاتيٌ  يه فى صً  :االرب
فت ػر كاهم المي ف ًسػم ال نػَ عٌمػذاتػوً ب فم يػا ـه ـ كأت ىػر كأبػرى زؽ كدٌبػلؽ كرى ف هى مى  كىك مَربٌ كالمي 

الميف العىػ ي كىػك معنػى  كنػو ربٌ  ي ي الربكبٌيػحى  اكىذ م مدالحى  لؾم كلوي المي  كاهم لوي إليو ما سً 
ـي ك كنػػو ال ٌيػػ بض نػػ  كال يىػػطػػا  كال مى زؽ كال عى لػػؽ كال رً هم اػػال هى دبير أمػػكر عبػػادً بتىػػ ـك ال ػػا 

ػػكال بى  ػػكت كال حى سػػط كال مى  وم ك ػػؿٌ إذنًػػ إال بعػػدً  عادة كال شػػ اكةدل كال سىػػالؿ كال ىيػػيػػاة كال  ى
ػػػو إذ ال ماًلػػػو كت كينًػػػؾ بمشػػػي تً ذًلػػػ  كاه كال ربٌ ًسػػػكال متصػػػٌرؼ اػػػَ هل ػػػًو ر دبٌ ؾ ييػػػره كال مي
 زيػػوم ك ػػؿٌ اذلػػؾ كرى  ملػػكؾم كىػػك هػػالؽي كالمى  ؾى الماًلػػ ؾي ابم يمًلػػاألربىػػ بحانو رب  اػػاهلل سيػػْهييػػرى 
 ْ.(ِ) كال رازؽو  الؽو كاه يير هى سً  ربٌ 
و ىػك وم كأٌنػيىػ ػو كرازً الً  ػو كهى الً شػَ  كمى   ػؿٌ  اهلل ربٌ  ىػك انيػرار بػأفٌ  :ت حيد الرب بية. 2
األمػػر رارم الػػذم لػػو اال ػػطً  عا  عنػػدى ي الػػدي د بإجابىػػار المتفػػرٌ   الٌ ػػميػػت النػػااً حيػػَ المي المي 
  .(ّ)اَ ذلؾ شريؾ لوي  شَ  ليسى  على  ؿٌ  ري وم ال ادً  لٌ  ه الهيرً و كبيدً  لٌ 

 المطمب الثالث
 خصائص ت حيد الرب بية 

يػد األلكىيػي الػذم ىػك سػتلـز لتكحً مي كىػك اد لػـ كاالعت ىػالعً  تكحيدي ىك  الربكبييً  أف تكحيدى . ُ 
ي ميػت كب ااٌػحيَ المي ؽ المي ازً الؽ الرى الهى  بي الرٌ انيٌ انيماف بكحدى  عنى أفٌ ملَم بمى العى  التكحيدي 
و بحانى اهلل سيػػػػ اػػػػإفٌ  موتًػػػػده اػػػػَ ألكىيٌ اهلل كيكٌحػػػػ د أف يعبػػػػدى كٌحػػػػالمي  سػػػػتلزـي يى  موو كصػػػػفاتً أسػػػػما ً 

                                                           

 الصفات الذاتيي: ىَ الصفات التَ ت كف مالزمي لذات الهالؽم أم انو متصؼ بيا أزالن كابدان كال تفارؽ ذاتو.(   ُ)
ىػػ(مالمح ؽ : ُّٕٕينظر: معارج ال بكؿ بشرح سلـ الكصكؿ إلى علـ األصكؿم حااظ بف أحمد بف علػَ الح مػَ )ت: (   ِ)

م كاػتا اهلل الحميػد المجيػد اػَ شػرح ُِٖ/ُمـَُٗٗىػػ/َُُْم ُالدماـ م ط –عمر بف محمكد أبك عمرم دار ابف ال يـ 
ىػػػ ُُْٕم ُبػػف عبػػد اهلل أبػػك زيػػدم دار المؤيػػدم ط تػػاب التكحيػػدم حامػػد بػػف محمػػد بػػف حسػػيف بػػف محسػػفمالمح ؽ: ب ػػر 

 .ّْٓـم صُٔٗٗ/
ينظر: تيسير العزيز الحميد اَ شرح  تاب التكحيد الذل ىك حؽ اهلل على العبيدم سليماف بف عبد اهلل بف محمد بف عبد (   ّ)

 .ُٕـم صََِِىػ/ُِّْم ُىػ(م المح ؽ: زىير الشاكيشم الم تب االسالمَم بيركتم دمشؽم طُِّّالكىاب )ت:
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ي  مػػا يػػاؿ ىـ بالربكبٌيػػكا بتكحيػػد األلكىيػػي بػػإيرارً أهلٌػػ فشػػر يف الػػذيعلػػى المي  عػػالى احػػتجٌ كتى 

ْيَددََْييدْ چ  تعػػالى: َْْدددب ر مََّّ َْلَعرْ يَْخَرَقمَّددَّ ْْ اع بَّددلَّ اْ َكبمَّددَّْالبدد َهددَْالابددَ َّ ددن   رى اػػأمى م (ُ)چمَّددَّ ََْدَّدبقَّدد  َْالبدد يَنْن 

  يْال دددچكىػػػك يكلػػػو: سػػػتحؽ للعبػػػادةً و مي رىػػػاف علػػػى أٌنػػػ ػػػر البي تػػػو كذى عبادى عػػػالى بً و كتى سػػػبحانى 

ْچكيكلو تعالى:م  چَخَرَقمََّّْ  َْخَرَقهََّّ  َْسأَل ََّدهََّّ َْنن   .(ِ)چلَيَدقَّ لَّنبْالرب ََّ لَئ ن 
لي ىػو كىػك ِ ػازـي بػأٌف اهللى كحػدهي ىػك رٌب  ػٌؿ شػَ  كمى . اٌف اَ تكحيًد الربكبيًي االعت ػادي الجى

ػػالؽ الػػٌرازؽ الميحيػػَ المًميػػت م كىػػك الميتفػػٌرد بيػػذا ال ىػػكف بمىشػػي تًو الميطل ػػي كلػػيسى مىعػػوي  الهى
 رٌب أهر ييشًر وي اَ ميلً و.

َ إ َذاْْچ يػػػاؿ تعػػػالى: يماأللكىٌيػػػ ىـ بتكحيػػػدً ف إيػػػرارً ؽ ًمػػػي أسػػػبى كبٌيػػػبالربي  النػػػاسً  أف إيػػػرارى . ّ

ََْددل َْدددبَْنددن  ددي ْ ْلددحْالَبح  ْإ يبددَ ََّنسبددمَََّّّْالر ددي   يً كبٌيػػالربي  يػػدً كف بتكحً ر  يػػـ م ػػاػػأهبرىـ أنٌ  (ّ)چْعَّ َ ْإ َّلب
ػػيي و الػػديف إذا مٌسػػصػػكف لىػػهلً يػػـ مي كأنٌ  عر ػػكف عػػف جػػـ يي  يـمعانتً يـ كاسػػتً عػػا ً ر اػػَ دي ـ ال  
  .(ْ)صكؿ أيرا يـاؿ حي و اَ حى بادتً عً 

َْخَرَقهَّددَّ ْچ  يػػاؿ تعػػالى: أف تكحيػػد الربكبيػػي يػػد أيػػر بػػو المشػػر كف  مػػا. ْ َْسددأَل ََّدهََّّ َْنددن  َ لَددئ ن 

َلمَّ  َْ ػـ  ػانكا م  (ٓ)چ لَيَدقَّ لَّنبْالرب َّْلَأَنبىْيدَّؤ  كلذلؾ نىرل أٌف ميشرً َ العىرب كمىف سىب ىييـ ًمػف األمى
   مي ٌريف بتكًحيد الربيكبٌييم ألٌف دىالً ؿ ربيكبٌيتو كاً حي ظاًىرة اَ  ٌؿ شىَ .

و كا بأٌنػػػؿ أيػػػرٌ  كفم بىػػػشػػػرً ره المي نً ػػػي لػػػـ يي كبٌيػػػالربي  يػػػدى تكحً   كال ريػػػب أفٌ : كيػػػاؿ الم ريػػػزم    
ػػػبحانو كحػػػدى سيػػػ ػػػ يـم كهػػػالً الً ه هى ػػػمكات كاألرضم كال ىػػػؽ السى نٌ ـ  لٌػػػالا العػػػالى ا ـ بمصى مػػػا وم كا 

                                                           

 .ُِسكرة الب رة: اآليي: (   ُ)
 .ٕٖسكرة الزهرؼ: مف اآليي: (   ِ)
 .ٕٔسكرة انسرا : مف اآليي: (   ّ)
 .ُٓ-ُْ/ُْمجمكع الفتاكل: (   ينظر: ْ)
 .ٕٖسكرة الزهرؼ: اآليي: (   ٓ)



 176  
 

     

   
 

 مفهوم الربوبية في يتم النبي  
 دـــح حمــال صالـــد. خي (  ) محمد

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

ػػ جػػـيػػد األلكىيػػي  كحً أن ػركا تى  د اػػَ و كلػػك كٌحػػتًػػاػػَ ألكىيٌ  ؾى د أشػػرى ه ا ىػػييػػري  بػػوً  دؿى يػػاؿ:  مػػف عى
 ىػػػػام كتكحيػػػػدي ري يػػػػا ك ااً ني مؤمً  ؽي ال ًػػػػت ايػػػػو الهى عىػػػػالػػػػذم اجتمى  ىػػػػكى  يً كبٌيػػػػالربي  يػػػػدي كحً وم اتى تًػػػػكبيٌ ربي 

 .(ُ) شر يفؤمنيف كالمي رؽ بيف المي ؽ الطي فترى ي مي األلكىيٌ 
لتح يػؽ  كالن اهلل رسيػ رسػؿً لػـ يي ك  م يفشػرً المي  عندى  بوً  مان ي  اف مسلٌ كبيٌ ار بالربي انيرى  األفٌ       

ػمػا عى ماكيي  ى تػب السىػىذا التكحيػدم كلػـ تعػرض لػو ال ي  حصػيؿ و تى بػادة ألٌنػيػد العً ت لتكحً ر ى
 ؿ.حاصً 

 المطمب الرابع
 اليتيم في المغة  االصطالح 

ـي : اليي في المغة اليتيم أ اًل: ـي رادم كاليي : اننفً ت  داف األبم كاَ البيا ـ مف : اي اَ الناسً  ت
كال  يتمى تامىم كيى م كيى أيتاـه  م ي غم كالجى بلي تى يى حى  تيـه كهم ايك يى أبي  اتى االيتيـ: الذم مى  يبؿ األـ.

يتيـه  ف الناسً األـ مً   دى ف اى مى  اؿ لً يي 
(ِ) . 

و لكيً بؿ بً يى  وي ت أمٌ ف ماتى ا مى م أمٌ وً لكيً بؿ بً كه يى أبي  ف ماتى ىك مى  :في االصطالح اليتيمثانيًا: 
الذم  ديث ما اَ الحى  تيمان و يى عف  كنً  رجى هى  غى لى ذلؾ إذا بى ك ى م (ّ) ين كال لي  رعان شى  تيمان يى  يسى الى 
َ  ٍبفي أىًبَ طىاًلبو  وركيً يى  ًل ْ. (ْ) (ِتاَلم  اَل ُيتَم َبعَد اح):عف النبَ عى

                                                           

ىػػ(م ْٖٓت ػَ الػديف الم ريػزم )ت: تجريد التكحيد المفيدم أحمد بف علػَ بػف عبػد ال ػادرم أبػك العبػاس الحسػينَ العبيػدمم(   ُ)
 .ُِػػػػػػػػَِـم صُٖٗٗىػ/َُْٗالمح ؽ: طو محمد الزينَم الجامعي انسالمييم المديني المنكرةم 

م ْٓٔ/ُِم كلساف العػربم ابػف منظػكرم ُْٓ/ٔم كمعجـ م اييس الل يم ابف اارسم َِْٔ/ٓينظر: الصحاحم الجكىرمم (   ِ)
 باب )يتـ(.

أبػػػك عبػػػد اهلل هلػػػدكف بػػػف محمػػػكد بػػػف ن ػػػكم الح ػػػكمم  مالرشػػػيد اػػػَ شػػػرح التكحيػػػد المػػػذيؿ بالتفنيػػػد لشػػػبيات العنيػػػدالتك ػػػيا (   ّ)
 .ُٗٗص

أهرجو أبػك داكد اػَ سػننوم أبػك داكد سػليماف بػف األشػعث بػف إسػحاؽ بػف بشػير بػف شػداد بػف عمػرك األزدم الس ًجٍسػتانَ (   ْ)
مَّد -ىػ(م المح ؽ: شعىيب األرنؤكط ِٕٓ)ت: ـ م  تػاب ََِٗىػػ/َُّْم ُ اًمػؿ يػره بللػَم دار الرسػالي العالميػيم ط محى

 ( ياؿ: شعيب األرنؤكط : الحديث حسف ل يره.ِّٕٖبريـ )ْٔٗ/ْالكصايام باب ما جا  متى ين ط  اليتـم 
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نػػػػػَ  بعػػػػػدى البحػػػػػًث كالتتٌبػػػػػ  كاالسػػػػػًت را  اػػػػػَ ًسػػػػػيرًة الميصػػػػػطفى      ػػػػػؿ الزمى كاػػػػػؽى التىسلسي
لٌيػػان أٌف ًعنايىػػي اهلل تىعػػالى  ػػالي يظيػػري جى ػػو الػػى أف بيلٌػػغ بالػػدىعكة كالرسى ملتػػوي أم  ػػٍذ حى لألحػػدىاث مي
ػي  ايي االليٌيي ال بيٌد ًمػف أف نىسػتجلَ الًح مى  انىت تيحيطي بًو كتىرعاهيم كيىبؿ أف نيبىٌيف ىذًه الرعى

اػػَ ىػػذه البي عػػيي الميبار ػػيي ًمػػف العػػالـم كىػػَ جزيػػرةي  االليٌيػػي التػػَ ايتى ػػت أف ت ػػكف ًبعجتػػوي 
ػػػػػػ التػػَ اييػػا بىيػػتي اهلل العىتيػػؽ ػػػػػ التػػَ نىشػػأ اييػػا كاهتػػارىه اهلل ًمػػف أىًليػػام كأف ت يػػكف  العػػربً 

 على يىد أىؿ ىذه البي عيم كىيـ العىرب يىبؿى يىيرىـ. نىشأة دىٍعكة النبَ
ص العىرب كًطباًعيـ يبؿى االسالـ مى  ما  انػت تيعػانَ اال بيٌد أف نىعلـ شىي ان عف هىصا ً    

زيػػرة العىػػرب  ػػلكؾ اجى ًمنػػو األمػػـ الميهتًلفػػي األهػػرل ًمػػف انحػػالؿو كا ػػطرابو اػػَ العى ا ًػػد كالسي
 انت ىاد ىي منعًزلىي عف ىذه اال ًطرابات الىـ يى ف ألىًليا مف التىػرًؼ كالليػًك  مػا ل ىيػرىـ 

لي ػػَ كك ػػعيا مػػف الفيػػرس الػػذيف  ػػانكا يىتفٌننػػ لػػًؽ كسػػا ؿى االنًحػػالًؿ كاالنًحطػػاًط الهي كف اػػَ هى
ػاف مػف التسػٌلط  العىسػ رم م كلػـ  اَ يكالبو ًمف الديف م  ما لـ يى ف للعىرب مػا  ػاف للركمى
ػدؿ الػذيف أصػبحكا اريسػين لألسػاطيًر  يى ف لييـ ما  اف للييكناف مف ال ػكًر اػَ الفلسىػفي كالجى

ػػيليـ الػػى  تتػػرا لالهػػاـ  اػػالعىرب  المػػاٌدة كالهرااػػات . ػػليمي كمى ًاػػييـ الًفطػػرة االنسػػانٌيي السى
ميػدًة م إاٌل أٌنيػـ  ػػانكا  اػا  كالعفٌػػي كالنىجػدة كاالهػالًؽ الحى ميػدة  الكى االتجاىػات االنسػانٌيي الحى
ػػاؿ ىػػذه الًصػػفات كىػػَ  ػػكؿ الػػى  مى ػػي الػػى المىعراػػي التػػَ تى ًشػػؼ لييػػـ الطريػػؽ للكصي ًبحاجى

ٌَ ًمػف بىػيف أظييػًرىـ ليى ػكف انمتًػداد ليػذه  المىعًراي باهلل تىعالى ماىبعثى اهلل تىعالى النىبػَ األمػ
ػػفىييـ  ػػالؿ الػػى الن ػػكر بعػػدى أف  ػػانيكا ايػػًوم كيىػػد كصى يـ مػػف ال َّ ًميػػدة م لييهػػرجى االتجاىىػػات الحى

 .(ُ)چر   َْلم َنْالربَل ينََََّّّْْن نَْْبكَّاْ َْْ إ   چ اهلل تىعالى ًب كلو:
                                                           

 .ُٖٗمف اآليي:  (   سكرة الب رة:ُ)
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ػـ األهػرل الميًحيطػي ًبيػا     الىػي األمى ٌناىػا مىػ  حى الىي العىرًب يبؿى انسػالـ كيىارى اإذا تىصٌكرنا حى
ػت أف تىتىشػٌرؼ ىػذه البي عىػي مػف العػػالـ  ػي االليٌيػي التػػَ ايتى ى لينػا أف نىسػتجًلَ الًح مى سىػيؿى عى

           حًمػػػػػػؿ الػػػػػػدعكىة كًبعجىتًػػػػػػو م كي ػػػػػػكف العىػػػػػػرب ىيػػػػػػـ الٌطًليعىػػػػػػي األكلػػػػػػى التػػػػػػَ تى  بمىكًلػػػػػػد النبػػػػػػَ
ػػي ًمػػف ىػػذا االهًتيػػار أف يى ػػكف الرسيػػكؿ الػػى اهلل تىعػػالى . أمٌيػػان ال يىتلػػك ًمػػف  كمػػف الًح مى

ً تاب كال يىهٌطو ًبيىميًنو حتى اليىرتىاب الناس اَ نيبٌكتو كرسىالتو كال يىشيػؾ أٌحػد اػَ دىعكتًػوم 
ذ يىمػكت كالػدهي كىػك اػَ بىطػًف أٌمػو جػـ يىتيـ األب إ كمف الًح مي أي ان أف ييكلد ىذا النبَ

لىػي الييػتـ الح ي ػَم كي فيلػو بعػدى كاػاًة أٌمػو  بعد كالدىًتو ًبست ًسنيف يىف ػد أٌمػو كييصػًبا اػَ مرحى
ايًي عىٌمو أبك طالب.  جٌده عبدى الميٌطلب م جـ بعدى ذلؾ يىتكاٌله بال فنالًي كالرعى

يىتيمان كأف يىتكٌاى مػف  ىػاف مىسػؤكالن عػف  ايتى ت إرادىة اهلل تىعالى أف ييكلىد النىبَ ميحمد   
ي  تػػى تى ػػكف ميعجػػزىة النبػػٌكة كالشىػػريعىي االسػػالمٌيي كاً ػػحى رعايىتػًو ك فالتػػًو الكاًحػػد تلػػك األهػػر حى

يػػدان عػف الػػًذراع التػػَ اػَ األذىىػػاف م كأف تى ػكف ًرعايتىػػو ك فالتىػو ًمػػف اهلل سيػػبحانو كتىعػالى بعً 
 تىمعيف اَ تدًليًلو كتنعيًمًو.

 المطمب ا   
 حممو   الدتو 

ػػػؿى البيطػػػكف كأطىيػػػػرى ف ًمػػػ وكلعػػػالى رسيػػػكتى  وي بحانى سيػػػ اهللى  هتػػػار       أز ػػػى ال با ًػػػؿ كأا ى
اىلٌيي الى شَ  ًمف نىسًبوم    اهلل عػز كجػؿ راى اى األصالب م اىما تىسٌلؿ شَ  ًمف أدرىاف الجى

ػػ منػػا بيٌ نى  درً يىػػ ة الػػى األرحػػاـ ر األصػػالب الطػػاىً  مػػف لػػوي  ى ي م كنى اىلٌيػػ ػػاح الجى و عػػف نً انى كصى
ػػ بالن ػػاحً  الز يػػي ا  م ا  م كأكالد األنبيىػػن لػػو اػػَ أصػػالب األنبيىػػف آدـ م بً ف لػػدي حيا م ًمػػالصى

 َ َلثمَخَرجُت ِمْن ِنَكثاح   اَ نسػبو: ))  م ياؿ رسكؿ اهلل(ُ)حيا اح الصى و بالنً جى حتى أهرى 
                                                           

ػر م  الب ػدادم )ت:(   ينظر: الشريعيم أبك ب ر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل ُ) ىػػ(م المح ػؽ: الػد تكر عبػد اهلل بػف عمػر َّٔاآلجي
 .ُُْٕ/ّـم ُٗٗٗ -ىػ َُِْم ِالرياض / السعكدييم ط -بف سليماف الدميجَم دار الكطف 
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 دـــح حمــال صالـــد. خي (  ) محمد

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

ثثثَناح   ِمثثثن َلثثثُدن  َدَم ِ َلثثثى َأنأَ  ٍِ ثثثي ْخثثثُرج ِمثثثن  نَّ اهلَل  :)) كيػػػاؿ (ُ)((َ َلثثثَدِني َأِبثثثي َ ُأم 
ش  اْصثَطَنى ِكَناَنثثَة ِمثثن َ َلثثِد ِ ٍثثَماصيَ   َ اصثثَطَنى ُنَريًشثثا ِمثثن ِكَناَنثثَة  َ اصثثَطَنى ِمثثن نُثثَري

   .(ِ)((َبِني َىاِشم     َ اصَطَناِني ِمنَبِني َىاِشم  
يبػػػؿى مىكلػػػًده ًبصػػػكرو عديػػػدةو منيػػػا:  ظيىػػػرىت ًرعايىػػػي اهلل سيػػػبحانو كتىعػػػالى ًلنبٌيػػػو ميحمػػػد   

ـٌ النبػػػَ كاجػػػو ًمػػػف آًمنػػػو ًبنػػػت كىىىػػػب أ بػػػد الميطلػػػب كزى كىمػػػا  اٍهتيػػػار أبيًػػػو عبػػػدياهلل بػػػف عى
ػدناف كىػك مػف  يىلت ياف اَ جػٌدىما ً ػالب كىػك مىجمػ  نىسػًبيما كً الىمػا يرًجػ  نىسػبو الػى عى

ـي السػػالـم كىػػك نىسػػبه  ػػريـه جػػام ه لسػػاً ر أسػػباب كلػػ لػػيًي د نىبػػَ اهلل اسػػماًعيؿ بػػف ابػػراىيـ عى
كم  لػؽ م ري الف ًؿ كالراعًيم ا ىد تمٌيػز عبػداهلل بػف عبػد المطلػب بالًعفٌػي كالطييػر كحيسػف الهي
جعميػػػي مػػػرَّ بيػػػا عبػػػد المطلػػػب كمعىػػػو ابنػػػو  ػػػي بنػػػت مػػػر الهى ٌ ػػػي يي ػػػاؿ ليػػػا ااًطمى أٌف  اًىنػػػي بمى

بداهلل م ك اف ييريد أف ييزٌكجو آمني ًبنت كىىىبم اىرأت نيكر النبٌكة اَ كىجو عبػداهلل ا الػت: ع
مو اهلل تىعالى ًمف إجابتيا كياؿ ليا: ذ ًما ي ًمف انًبؿم اىعىصى  ىىؿ لىؾى أف تى شىانَ كتىأهي

 وي ػػػػى ستبيناا ؿٌ ػػػًػػػػال ح ؿٌ و ... كالحً كنى دي  ماتي راـ االمى ا الحى أمٌ 
ًدينىوي …  وي ب ينى باألمر الذم تى   يؼى اى  وي كى  يىحًمَ ال ريـى ًعر ى

    
       

                                                           

أهرجػػػو الطبرانػػػَ اػػػَ المعجػػػـ األكسػػػطم سػػػليماف بػػػف أحمػػػد بػػػف أيػػػكب بػػػف مطيػػػر اللهمػػػَ الشػػػامَم أبػػػك ال اسػػػـ الطبرانػػػَ (  ُ)
ال ػػاىرة م  –المح ػػؽ: طػػارؽ بػػف عػػكض اهلل بػػف محمػػد م عبػػد المحسػػف بػػف إبػػراىيـ الحسػػينَم دار الحػػرميف  ىػػػ(مَّٔ)ت:
:ركاه الطبرانَ اَ األكسطم كايو محمد بف جعفر بػف محمػد ُِْ/ٖ(م ياؿ الييجمَ اَ مجم  الزكا دم ِْٖٕريـ) َٖ/ٓ

 ت.بف علَم صحا لو الحا ـ اَ المستدرؾ كيد ت لـ ايوم كب يي رجالو ج ا
ىػ(م المح ؽ: محمػد اػؤاد عبػد ُِٔ(   أهرجو االماـ مسلـ اَ صحيحوم مسلـ بف الحجاج أبك الحسف ال شيرم النيسابكرم )ت: ِ)

كتسػػليـ الحجػػر عليػػو يبػػؿ النبػػكةم  بيػػركتم  تػػاب الف ػػا ؿم بػػاب ا ػػؿ نسػػب النبػػَ  –البػػايَم دار إحيػػا  التػػراث العربػػَ 
 (.ِِٕٔريـ) ُِٖٕ/ْ
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

 لػـ تػرى لػتم اى ايمػا يي  ؿ لػؾً ياؿ ليا: ىى  كؿ اهلل نو برسي لت مً مى آمني كحى  ت بوً جى الما تزكٌ     
نػَ جى عت؟ ا ػاؿ: زكٌ نى اليـك الم ماذا صى ة اى رٌ مى  ذلؾى  د  افى و: يى م ا الت لى جيوً اَ كى  ذلؾ النكري 
ػػيم ا الػػت: يىػػب الزىرٌيػػىىػػنػػت كى أبػػَ آمنػػي بً  ؾم كأنشػػأت اػػَ كجًيػػ ت النػػكر الػػذم  ػػافى ذى د أهى

 ت كؿ:
  ابارى المي  ا ى يى ال ً  اريتى كاى  ليؾى ... عى  ران ظاىً  ا  افى مى  عتى يٌ د  ى اآلف يى 

ٌَ ه دكتى يى  ْ(ُ) اػػًػػػ ف بنسا األحً  نيان ػػىػم ى يرً ... لً  وي تى ػػػذلػػػىػاب اليان ػػػػػىػػػػػػػػعل
 ي  ريمػيً لي طكيلىػلًسػرؼ سً شىػ عػوي مى  مػؿي حً يى  ك ػ و و اَ مى كلى سي رى  كجؿٌ  اهلل عزٌ   ى كى ذا ك ى    
ػػػالهي  ػػػلكؾ طيٌ لػػػؽ كالسي  ةً ا ػػػاف نػػػكر النبػػػكٌ  معػػػالىف اهلل تى فا  ًمػػػكىػػػك اصػػػطً  م رأف كالػػػذً بػػػي الشى
ػػ كال أهػػته  كيػػو أخه و مػػف أبى تًػػاػػَ كالدى   وي شػػرً ـ يي لىػػجػػـ  موً اىران اػػَ أبا ًػػظىػ يما إليػػو فكتً النتيػػا  صى
ػػكيي  يػػا ده بً كلتفػػرٌ  مبػػٌكة يايػػين و اهلل تعػػالى للني علىػػجى  بنسػػبو  ان ٌصػػهتى  ػػكف مي ليى  مليػػوسػػبيما عى كر نى صي

ْ.(ِ)ماجؿ بوشارؾ ايو كيي نو أف يي يزكؿ عى آيي اى 
ػػ - تعنػػَ رسػػكؿ اهلل -و ل ػػت بًػػيالػػت: ل ػد عى  بىىػػنػػت كى نػػي بً مً آمػػؿ كاػَ حى     دت امػػا كجى
ػػػلىػػػ ػػػ ى ي حتٌػػػو مشى ػػػٌنػػػصػػػؿ مً ا اى عتوم الٌمػػػك ى ػػػ وي لىػػػ كر أ ػػػا ى عػػػو نيػػػرج مى َ هى ؽ شػػػرً يف المى ا بىػػػمى

ػػديػػوً علػػى يى  دان عتًمػػ  إلػػى األرض مي يىػػـ كى  ػػربم جيػػكالمى  ب ػػيا راب ا ى ف التيػػب ػػي ًمػػيى  ذى م جػػـ أهى
  .(ّ)ما أسو إلى السى را  رى كى 

                                                           

ىػػ(م دار َْٓم أبك الحسػف علػَ بػف محمػد بػف محمػد بػف حبيػب البصػرم الب ػدادمم الشػيير بالمػاكردم )ت:أعالـ النبكة(   ُ)
 .َُِىػم ص َُْٗ -م ُبيركتم ط –كم تبي اليالؿ 

أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػى ب ػػػر بػػػف عبػػػد الملػػػؾ م المكاىػػػب اللدنيػػػي بػػػالمنا المحمديػػػي م كَِِ(   اعػػػالـ النبػػػكة م المػػػاكردمم صِ)
 .ٗٓ/ُمصرم  -ىػ(م الم تبي التكاي ييم ال اىرةِّٗال تيبَ المصرمم )ت: ال سطالنَ 

ىػػػ(م تح يػػؽ: مصػػطفى عبػػد الكاحػػدم دار ْٕٕ(  السػػيرة النبكيػػي م أبػػك الفػػدا  إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف  جيػػر ال رشػػَ الدمشػػ َ )ت:ّ)
 ص ال بػرلم عبػد الػرحمف بػف م كالهصػإَِـم ص  ُٕٔٗ -ىػػ  ُّٓٗلبنػافم  –المعراي للطباعي كالنشر كالتكزي  بيركت 
 .  ِٕ/ُبيركتم  –ىػ(م دار ال تب العلميي ُُٗأبَ ب رم جالؿ الديف السيكطَ )ت: 
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ػوم أٌنػملت بً ف حى يحً  رأيتي ْكيالت أي ان:    ف صػرل  ًمػصػكر بي َ يي ًلػ أ ػا  كره َ نيػٌنػرج مً و هى
ٌَ  ؼٌ ط  اف أهى مؿ يى مف حى  ا رأيتي اهلل مى  كوم اى لت بً مً أرض الشاـم جـ حى  نػوم مً  كال أيسػرى  عل

نٌ كي  حً كى   .إلى السما  وي   رأسى ديو باألرضم رااً يى   ه و لكا ً يف كلدتو كا 
جػس ارتى  اييػا رسػكؿ اهلل دى ًلػالتػَ كي  يلػيي لما  انػت اللٌ  :ؿ النبكةال ً البيي َ اَ دى   كاهرجى    

 ذلػؾ بػؿى همػد يى ـ تى ارسم كلىػمػدت نػار اىػكهى م راي شػرة شيػنو أربػ  عى  طت مً سرلم كسى  ً  إيكافي 
ػم تى عابان ًصػ إبػالن  (ُ)ذافرأل المكبً اكةم كى حيرة سى ت بي ا ى م كيى عاـو  بألؼً  طعػت د يى م يىػرابػان عي  يالن  ػكد هى

 .(ِ)ـالدىت اَ بً جلي كانتشرى دً 
تيشير الى حيدكث أمػرو جديػدو يىتػأجر بػًو  ًعندى مىكلدهالتَ حىصلت ات رىاصى ىذه ان إفٌ    

العالـ  ٌلو كيىصؿ نىفعو الى  ٌؿ مى اف اَ األرض م كىذه بت ػديرو ًمػف اهلل تىعػالى كاشىػارات 
يػػاة لػػيس اػػَ جزيػػرًة العػػرًب  علػػى أٌف ىػػذا المىكلػػكد سىػػي كف لػػوي شػػأف اػػَ ت ييػػر مىسػػار الحى

ػؿ  احىسب بىؿ على ميستكل العىالـ بأجمىعػوً  م ك انػت عىالمػات تيشػير الػى شػَ  مػا سىيحصى
أال كىػػػكى ًبعجتػػػوي بعػػػدى بلكيػػػًو سػػػف األربعػػػيف م ألٌف الػػػدينيا ًبحاجػػػيو الػػػى رسػػػاليو تيحيييػػػا م كأٌف 

اًحب الرسالًي ىك محمد  . صى
 المطمب الثاني

  فاة أبيو  ى  في بطن أمو)ٍّنة ك نية( 
مػػػؿ اػػػَ بطػػػًف أٌمػػػو ًبكاػػػاة أبيػػػ بىػػدأت ًرحلػػػي االييػػػتـ عنػػػدى النبػػػَ    ًو اى ػػػد مػػػاتى أبػػػكه كىػػػك حى

ػرجى الػى الشػاـ اػَ ًعيػرو مػف  ك انت كااتيو بالمدينًي عندى أهكاًلػو مػف بنػَ الٌنجػارم ًعنػدما هى
ػٌركا بالمدينػًي كعبػداهلل يكمى ػذو مىػريضم  ًعيرات ييريش يىحملػكف ًتجػارتيـ م كلمػا اىًريػكا ًمنيػا مى

                                                           

 . ّٗٔ/ْالمكبذاف: عند الفرس معناه ال ا َم أك المفتَم ينظر: النيايي اَ يريب األجرم (  ُ)
ٍكًجردم الهراسانَم أبك ب ر البيي ػَ دال ؿ النبكة كمعراي أحكاؿ صاحب الشريعيم أحمد بف الحسيف بف علَ بف (  ِ) ٍسرى مكسى الهي

  .ُِٕػػػػػُِٔ/ُىػم  َُْٓ -م ُبيركتم ط –ىػ(مدار ال تب العلميي ْٖٓ)ت: 
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ػػًدم بػػ ف النٌجػػار م اأيػػاـ عنػػدىىـ مىري ػػان شىػػيرانم كمى ػػى ا ػػاؿ: أتهلٌػػؼ عنػػدى أهػػكاًلَ بنػػَ عى
لفنػاه عنػد أهكاًلػو اػَ  أصحابو ا ًدمكا مٌ ي اسىأليـ عبد المطلب عف ابنًو عبداهلل ا ػالكا: هى

ك ػاف ْم(ُ)ده يد تكاَكجى ه الحرث اى دً بعث إليو عبد المطلب أ بر كلى يضم اى رً كىك مى المديني 
كلػـ  م(ِ)نيشػريف سىػمسػان كعً هى  كااتػوً  مره عندى مان م ك اف عي ؤلً مي  ًتوكأهك  و على أبيوً بر كااتً هى 
ْ.لدهكى زكجتو كى كرجو لً االن يي ترؾ عبداهلل مى يى 

ن صػػي مى  ذاتػػوً  تـ بحػػدٌ عػػالى م اػػاليي أرادىػػا اهلل تى   مػػيو لحً   يػػران  ػػافى تيمػػان اى يى  النبػػَ مكلػػدى  إفٌ    
فٌ  كاألحسابً  باألنسابً  يتفاهري  اَ مجتم و  للكليد كهاصين   بعيػدان عػف أبيػوً  شأة الكليػدً نى  م كا 

ػ عاملػيى حسػف مي نعزالن يد ال يي مي  عيشي يى  تم ف لك و م كال يىػكسيػ دنػوً عيفان اػَ بى النػاس م كينمػكا  ى
ذا  اف اليتيـي صاعب بً كاجيي المى مف مي  أحػد م  يمالن ال ييػتـ بػوً عيش مي و يى  يران اإنٌ اى  مفردهم كا 

 .كاست اللوً  سهيرهً التى  بوً  كاف اىتـٌ 
داعػو ابان يااعػان يى شىػ يػوي المػان كيكجٌ ه يي دي فػالن كيتعيٌػطً  يػوً ة ليربٌ ناف األبػكٌ الى حى  تيـ بحاجيو ليى اا   

حتػاج الػى مػف و يى حتػى أٌنػ امليو شىػ عايػيو الى رً  حاجيو سؤكالن م ايك بً جالن مى مار الحياة رى الى يً 
 هاطر.كاجيي المى نصره كيعينو اَ مي يى 

اػػاليىتيـ ال يىنػػاؿ التىعلػػيـ الػػذم ييريػػده م كال يىػػتم ف مػػف نىيػػؿ األعمػػاؿ التػػَ يىريبيػػا م كىػػك    
لي و كسلكً و. ياة العيزلي كانىماؿ مما ييؤجر على هي  يىعيش حى

                                                           

(  عيكف األجر اَ انكف الم ازم كالشما ؿ كالسيرم محمد بف محمد بػف محمػد بػف أحمػدم ابػف سػيد النػاسم اليعمػرم الربعػَم أبػك ُ)
 .  ِّ/ُم ُّٗٗ/ُُْْم ُبيركتم ط –ػ(م تعليؽ: إبراىيـ محمد رم افم دار ال لـ ىّْٕالفتام اتا الديف )ت: 

(   سبؿ اليدل كالرشادم اَ سيرة هير العبادم كذ ر ا ا لو كأعالـ نبكتػو كأاعالػو كأحكالػو اػَ المبػدأ كالمعػادم محمػد بػف يكسػؼ ِ)
كدم الشػيخ علػَ محمػد معػكضم دار ال تػب ىػ(م تح يؽ كتعليؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجِْٗالصالحَ الشامَ )ت: 

    .ُّّ/ُـم  ُّٗٗ -ىػ  ُُْْم ُلبنافم ط –العلميي بيركت 
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صػػػػٌيي اهلل تىعػػػػالى باليىتػػػػامى ب كلػػػػو سيػػػػبحانو:   م (ُ)چَهدددديلََأنبددددَْالَيَّ دددديََّْلَددددَ ََْقچلػػػػذلؾ  انػػػػت كى
ػػكؿ االىتمػاـ بػاليىتيـ حتػػى ال كاآليػاتي   جيػرةه كاألحاديػػث مىعيػا ميبٌينػي كشىػػارحي  ٌليػا تىػدكر حى

ياعوم كىذه اآليات تىجعػؿ الميسػلـ ييرايػب اهلل اػَ ميعػاملتيـ كييطيػ   ي كف الييتـ سىببان اَ  ى
ػدـ ال ىسػكة  اهلل اَ حيسف ًرعايتيـ كانحساف الييـم اىيَ تىدعك الى حيسػف ميعاملػي اليىتػيـ كعى
ػاؿ اليىتػيـ م  مػا تىػدعك الػى العىمػؿ علػى اصػالح اليىتػيـ  ركرة الميحااظػي علػى مى مىعو م   ى
ير كالفىالحم حتى يىجد مف ييعٌك و اي داف األب كاألـ.  كالًعنايي ًبتربيتًو كتىكجييًو نىحك الهى

ػػػ رىـ الػػػوي كى ػػػعو     ػػػ  عيمػػػـك النػػػاس أمػػػا بالنسػػػبًي لألنبيػػػا  اػػػَ صي كىػػػذا األمػػػري يى ػػػكف مى
ػ  ييػدرة اهلل ا رادتًو كييربييـ ًب درتًو كمىعكنتًوم كمى لهاص م ألٌف اهلل تىعالى يىصطفييـ ًبعلمًو كا 

ا ـ.  تىتكيؼ سينف ال كف كيىب ى األمر انليَ ىكى الحى
ااػػت عليػػًو ًمػػف أف يى تلػػو ًارعػػكف األيىميػػا اهلل     لدتػػو أٌمػػو كهى ايػػذا ميكسػػى عليػػو السػػالـ كى

تىعػػالى أف تى ػػعو اػػَ صػػندكؽ كتىرميػػو اػػَ النيػػر كتىتػػرؾ األمػػر بىعػػد ذلػػؾ هللم لى ػػد أجػػابى 
ػػػف التسػػػاؤالت التػػػَ  انػػػت تىػػػدكر اػػػَ رأس أـ  ميكسػػػى عػػػف  َو ح ػػػيـو عى ال ػػػدر بإعجػػػازو اليػػػ

فؿ الصى ير اى د كىصػؿ الصػندكؽ الػى بيػًت ًارعػكف م كاٌتهػذهي كىزكجتػو ابنػان مىصير ىذا الط
ػػٌلمتو الػػى ًارعػػكف لييرٌبيػػو تىربيػػي هاصػػيم  ػػاده الػػى أٌمػػو ًلتيرً ػػعوم جيػػـ أعادتػػوي كسى لىيمػػا م كأعى
ـٌ ميكسى ًلكلًدىا اَ النير ىيك سىبب النجػاًة لػو كمػف يىع ػؿ أٌف  امىف  اف يىتصكر أٌف إل ا  أ

حذرًه ًمف الذيف يكلىدكف ذ كران اَ ذلؾ اليـك ىك الذم رٌبى ميكسى عليو السػالـ م ًارعكف بً 
ػػيم كأيػػف ترٌبػػى ييكسػػؼ عليػػو السػػالـ م ألػػـ يىتربػػى اػػَ  كهٌلصػػو مػػف ال ػػعًؼ كالييػػتـ كالحاجى
ليو إهكتيو كأل كه اَ يىيابًي الجيٌبم كىؿ رٌباه أبيكه مى  أٌنػو  ػاف  بيًت ًارعكف بىعد أف تأمر عى

ًلػػدى عيسػػى عليػػو السػػالـ كتىرٌبػػى كىػػك لػػيس لػػو أبه أصػػالن م إنيػػا ًرعايػػيى اهلل حٌيػػان  م ك يػػؼ كي
 ألنبيا ًو.

                                                           

 .ٗ(   سكرة ال حى: اآليي: ُ)
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ػػفات ميعينػػي كاػػؽ ًح متػػو  ااألنبيػػا  ًصػػناعي رٌبانٌيػػي م كلػػذلؾ ييكجػػديىـ اهلل تىعػػالى اػػَ مكاصى
 كمىشي تىو. 

سػػػكلو  ًح مػػػي ييريػػػدىا اهلل تعػػػالى كيىتف ػػػؿ بيػػػا كًمػػػف ىنػػػا  ػػػافى اػػػَ ييػػػتـ النبػػػَ    علػػػى رى

لَكْيَّ يمَْيَلَّچ األميف أكجزت ب كلو تعالى:  تيشػير ىػذه اآليػي الػى أٌف النبػَ (ُ)چلَدوَ  َْْ َيج 
 كًلدى يىتيمان إاٌل أٌنو اَ ًرعايي اهلل تعػالى م كبًػريـ ييتمػو إاٌل أٌف اهلل تىعػالى يػد أحاطػوي بػااليكا ً 
ػػف شىػػار كه اػػَ  ػػف رآه أحٌبػػو بًػػد ن بمراً ػػعو كمى ظيػػر ذلػػؾ مػػف ًهػػالؿ أٌف  ػػٌؿ مى الشػػاًمؿ م كى

نكف. طفكلتًو كشىبابًو كرجكلتًوم كىذه الرعايىيي انليييي أينىت النبَ  عف ًرعايي الكاًلد الحى
بػت أف يىنشػأ محمػد    ميحاطػان  كالًح ميي مف ىذه الرعايىي انليٌيي أٌف إرادةى اهلل تىعػالى أكجى

يػػػرات ىػػػذه الًرعايػػػي للنبػػػَ تػػػى ال تفسػػػر هى  ًبرعايػػػي اهلل مينػػػذ الٌلحظػػػي األكلػػػى ًلمكلػػػدًه م حى
اه.  ًبسبب أبيو أك أٌمو أك بتأجير مىاؿ أك جى

لػد يىتيمػان اى يػران  ػَ ال يي ػاؿ أٌف محمػدان    ػذ تىعػاليـ النبػكة مػف  كًمف الًح مي أي ػان أنػو كي أهى
ٌ ػي كىيػـ يىترٌبصػكف بػًو  هلل كاًلد النبَأبيو أك أٌموم كلىك  اف عبدا ٌيػان لسىػًيؿ علػى  فٌػار مى حى

للطعًف اَ دعكتًو كصٌده عنيام اٌدعاؤىـ أٌنو الميعلػـ لكلىػدًه م كأٌف الػكىحَ الػذم يىنػزؿ عليػو 
لػػييـ ىػػذا الطريػػؽ ًبكاػػاة أبيػػًو عبػػداهلل كمىكلػػد  مػػف  الًمػػًو كتىأليفػػًو م ل ػػٌف اهلل سيػػبحانو يىطػػ  عى

ااة أبيو.بىع محمد  د كى
ميحمػػد يىتيمػػان تىأ يػػد ًلحى ي ػػي عى ا ديػػي ىػػَ أٌف األمػػكر  ٌليػػا ًب ػػدر اهلل  اىفػػَ ًكالدة النبػػَ   

الؽ  ٌؿ شَ .   لًو إاٌل ال ىسب م كاهلل هى  تىعالى م كليسى لإلنساف اَ عمى
 
 

                                                           

 .ٔ(  سكرة ال حى:اآليي: ُ)
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 المطمب الثالث 
 في ديار َبني ٍعد َرضاصة النبي 

ػٌده عبػد المطلػب كأهبرتػو     ػلت الػى جى ليػدىا أرسى بىعدما كى عت السٌيدة آمني ًبنػت كىىػب كى
دهؿ بو ال عبي كسىٌماه ميحمدان م كلٌمػا سيػ ؿ عػف  ذه كى ا ىا كأهى فيده م اسيرَّ  جيران كجى ًبكالدة حى

ػػ  اٌنيػػا لػػـ تيكجػػد اػػَ أيصػػكلو أك اػػَ أيربا ػػًو يػػاؿ: أف  جػػكتي رى  سىػػبب تىسػػميتو ًبيػػذا انسػػـ مى
ْ. (ُ)حمد اَ السما  كاألرضيي 

  جيػػران  مػػدان مػػده حى جػػا هم اػػإٌف اهلل حى  ٌػػؽ اهلل رى كيػػد حى م عػػالىف اهلل تى ًمػػ سػػٌمَ بػػذلؾ إليامػػان ك    
ػػػاألنبيػػػا  كى ال  ػػػي كى م ك ػػػذلؾ المى ال مػػػاؿً  يايػػػيى  بال ػػػان  ده حًمػػػيى  اؿم كأي ػػػان األكليػػػا  اػػػَ  ػػػٌؿ حى

 ظمى.ي العي ند الشفاعى ي عً ال يامى ـك كا و يى حت لً ـ تى آلهركف كىي ااألٌكلكف كى 
نػػاف بانتظػػار    ليػػو بػػالراًؽ كالحى ػػبعي أيػػاـم  مػػا أيبلىػػت عى ليػػو أٌمػػو تير ػػعو ًلمػػدة سى كأيبلػػت عى

يػػاة كًاطػػرة  ميرً ػػعي تىسػػتلمو ًلت ػػـك ًبتربيتػػًو اػػَ الباديػػًيم ػػال  الكاًسػػ  كبىسػػاطي الحى يػػث الهى حى
ادة أىؿ مىٌ ي لى عى مػف الباديػًي الدىىػـ بىعػد ًكالدتيػـ لمير ػعات  ػانكا ييسػٌلمكف أك  الناس م كعى

ًب صػد تربيػًي أبنػاً يـ اييػا ليىنشػ كا أيكيىػا  البنيػي أًصػٌحا  ايصػحا  اللسػاف ًل ا  أجرو كىرزؽوم 
ػػػػٌب  ػػػػجاعي السػػػػليكؾ كىحي سػػػػنَ األهػػػػالؽ م يىتمٌيػػػػزكف ًبيػػػػدك  الطبػػػػ  كاسػػػػًت رار الػػػػنفس كشى حى

نشػػأ اػػَ  ًلرسػػكلوالتعػػاكفم كىىػػذه العىكامػػؿ أرادىىػػا اهلل تىعػػالى  ليمػػي السػػعدٌيي كى ػػعتو حى اأر ى
 ديار بىنَ سعد ليىستفيد ًبما أراده اهلل تىعالى لىو. 

اع النبَ    مشي تو اَ إر ى ديػدان  إٌف ًح مي اهلل تىعالى كى اَ بىنػَ سىػعد ت ػيؼ اىصػالن جى
ليمػي السػعدٌيي م كى ػاف مػف ت ػًريـ اهلل تىعػالى ًلحًمف تى ريـ اهلل تىعالى ًلعىبده كىرسػكلو محمػد

ػػكد النبػػَ عػػؿ بىر ػػي كجي يػػث تىػػركم  يفٌيػػي مىجي يػػا ًمػػف  أف جى اػػَ بىيتيػػا كًمػػف نىصػػيبيا م حى
                                                           

ٌَ (   منتيػػػى السػػػؤؿ علػػػى كسػػػا ؿ الكصػػػكؿ إلػػػى شػػػما ؿ الرسػػػكؿ ُ) م عبػػػد اهلل بػػػف سػػػعيد بػػػف محمػػػد عبػػػادم الٌلحجػػػَ الح ػػػرم
 .ُْٓ/ُـ م ََِٓىػ/ُِْٔم ّجدةم ط –ىػ(م دار المنياج َُُْم جـ المراكعَم جـ الم َ )ت:الشحارم
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ليػػػب كيلٌػػػي  مػػػا  انػػػت تيعانيػػػو ًمػػػف يلٌػػػي الحى ػػػاعيـ م كى ر ى الطػػػا ؼ الػػػى مى ػػػي ألهػػػًذ األكالد كا 
اى ػػر الحػػاؿ كى ػػعؼ ًشػػياىيا م كى يػػؼ أصػػبىا حاليػػا بعػػدى أهػػذه اى ػػد درَّ حى  ليبيػػا المىؤكنػػي كى

شػبعا جػـ نىامػا م  كشىًرب ًمنيا النبػَ ػ  النبػَ اىشػًربا كى كشىػربى ابنيػا التػَ  انىػت تير ػعو مى
ظيػػرت البىر ػػي أي ػػان  (ُ)كشىػػارايـ ػػًبعام كى ػػًربا ىػػَ كىزكجيػػا حتػػى شى ليػػب اىشى لػػييـ بالحى درَّ عى

لييػػا  ػػدر عى مػػا يى   طعػػت بالر ػػبً كاهلل لى : اىػػت ػػكؿك عيػػا مى  حملػػت النبػػَكى ًعنػػد ر كبيػػا أتاًنيػػا 
ىـرً ميػػشػػَ  مػػف حي 

ب مػػف مػػا  ػػاف أجػػدى كى  م نػػَ سػػعدو ليـ اػػَ بى نػػازً دكميـ الػػى مى عنػػد ييػػكً ْم(ِ)
ػأرً ػ ػتػى أصػػبى ان حى يـ أر ى باعان لبنػػان ـ ًشػركح علػييً عيػـ تىػػمى  جػػَ  النبػَعػد مى يـ بى نمى حت يى

ْف. بى ف لى يا مً  ي ما بً ان ىالً ياعى يـ جً ركح أينامى ىـ تى ييرً بكفم كى يشرى يحلبكف كى اى 
ػلتو م ك ػاف يىشػٌب شىػبابان ال     اىصى تى مى ػى علػى إر ػاًعًو سىػنتاف كى كاستمٌرت تير عو حى

ػػبَ اػػَ شػػير م  ٌسػػلـ يىشيػػٌب اػػَ اليػػـك شىػػباب الصى ػػٌلى اهلل علىيػػو كى يىشػػٌبو الً لمػػاف م ا ػػافى صى
بَ اَ سىني اىبلىغ ًستان كىك ييالـ جفر يشيٌب اَ الشير شىباب الصى كى
(ّ).   

ايىػػػي     ػػػ  رسػػػكؿ اهللإٌف ًرعى ليمػػػي  اهلل تىعػػػالى ميسػػػتمرة مى مػػػف ًهػػػالؿ البىر ػػػي التػػػَ تىحػػػٌؿ ًبحى
بعػد  دٌر لىبىف إًبًليا كىصارىت تىرل النىعيـ اَ  ٌؿ شؤكنيام كى دبا  كى يا الجى بت أر ى يث أهصى حى
ٌ ػي م  ليمي الى أٌمػو آمنػي ًبنػت كىىػب اػَ مى لتوم عىادت بًو حى اصى بليكًيو السىنتيف ًمف العيمر كى

لـ يػر الػذم تىػدٌاؽ  كى ليمي سىعيدة بإعادًتو الى أٌمو ألٌنيػا  انػت تىهػاؼي أف يىتكيٌػؼ الهى ت يف حى
ػػت علػػى أٌمػػًو أف تىعػػكد بمحمػػدو  ٌ ػػي عىر ى بعػػد كيصػػكًليا الػػى مى لييػػا م كى ػػٌرةن  عى الػػى ًدياًرىػػا مى

                                                           

َى المسني مف النكؽ كىالى يي ىاؿ للٌذ ر شىارؼ م يريب الحديثم أبك محمد عبد اهلل بف مسلـ بف يتيبػي الػدينكرم )ت: ُ) : ًى (   الٌشارؼي
 .  ْٖٔ/ُقمُّٕٗم ُب دادم ط -ىػ(المح ؽ: د. عبد اهلل الجبكرمم مطبعي العانَ ِٕٔ

أيػػػػكب الحميػػػػرم المعػػػػاارمم أبػػػػك محمػػػػدم جمػػػػاؿ الػػػػديف  ينظػػػػر: السػػػػيرة النبكيػػػػي البػػػػف ىشػػػػاـم عبػػػػد الملػػػػؾ بػػػػف ىشػػػػاـ بػػػػف(  ِ)
بػػراىيـ األبيػػارم كعبػػد الحفػػيظ الشػػلبَم شػػر ي م تبػػي كمطبعػػي مصػػطفى البػػابَ ُِّ)ت: ىػػػ(م تح يػػؽ: مصػػطفى السػػ ا كا 

   .ُْٔػػػػػػ ُّٔ/ُـم ُٓٓٗىػ/ُّٕٓم ِالحلبَ كأكالده بمصرم ط
 .ُِِ/ُالفا ؽ اَ يريب الحديث . (   جفر: ىك الذم يكم على األ ؿ كاتس  جكاو كيد استجفرّ)
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ٌ ػػي اىكااى تيػػا آم ػػٌؿ اػػَ مى بػػا و يىػػد حى ػػف كى نػػي علػػى ذًلػػؾ جانيػػيى ًلتسػػتىمر ىػػذه البىر ػػيم كًليبتىعػػد عى
نى ػػػارةن كازدىػػػاران كنيمػػػكان اػػػَ بىدنػػػو كع ًلػػػو  كأعادىتػػػو مىعيػػػام كأملػػػت أٌمػػػو أف يىػػػزداد محمػػػد

مػػس سػػنكاتو  منزلتػػوم كبى ػػَ ًعنػػدىا حتػػى بىلىػػغ عيمػػره هى ػػالن لىػػو ييػػدره كى كشىهصػػٌيتو ًليىشػػب رىجي
ػػٌرتيف األكلػػى بىعػػد تى  لػػـ تىػػره بىعػػد ذلػػؾ إاٌل مى ديجػػي كشىػػيران كأعادىتػػو الػػى أٌمػػو م كى ٌكجػػو مػػف هى زى

نػػيف. ػػت آمنػػي ًبنػػت كىىػػب ميرً ػػعت النبػػَ كالجانيػػي يىػػكـى حي ليمػػي كعٌراتيػػا ًبمػػا  كيػػد أكصى حى
بت مىكًلػده كيىالػت  ػاحى ًكالدىتيا كبىٌينت لىيػا مػا رىأت ًمػف  ىرامػات صى مًليا بًو كى ؿ ليا اَ حى حىصى

ػػاى  مأتمػػا رى رتيػػا بً كأهبى  م َظػػَ ابنًػػاحفى  ليػػا: ػػحػػدٌ أال تي  :ا الػػتيػػكد يػػا اليى بً  رٌ مى ف ابنػػَ جكنَ عى
ػػرأيػػت  ػػذا  مػػا كى  ػػعتو  ػػذا كى كى لتػػو  ػػذا كى مً ىػػذا اػػإنَ حى   :بعضع ػػيـ ًلػػا ػػاؿ بى  موٌمػػأفت صى

ك ػاف  .(ُ) تلنػاهلى  تيمػان يى  لك  ػافى  :و ا الكامٌ أكه كأنا بي أىذا م ال  :يالت ؟ىك أيتيـه  :لكه يالكاايتي 
سػػػكؿ اهلل ت ػػػريمىيـ لىػػػو ب كلػػػو:  يىشػػػيد رى ))أنػػػا أعػػػرب ـ أنػػػا مػػػف يػػػريش ًبرعايػػػي بىنػػػَ سػػػعد كى

ن ػره ـ يي لػو بنػَ سػعد لىػ ميؿ الػذم أسػداهي ىذا الجى  إفٌ ْ.ْ(ِ)نَ سعد بف ب ر((ساف بى سانَ لً كلً 
ػػٌبػػبػػو رى الػػذم أدٌ  م كىىػػكوألىًلػػ  ػػؿى حفػػظ الفى يػػك الػػذم يى اى  سػػكؿ اهللرى   ػػد اى  ميبػػوف تأدً و اأحسى

ػػالجى  أىـ اػػَ ردٌ  ااىػػ ػػاد الػػييً ميػػؿ بػػأف أعى م كًبيػػذا نػػيفحي  نػػا ـ اػػَ يػػكـً ف يى نيـ ًمػػذ ًمػػـ مػػا أهى

ااظ رىسكؿ اهلل فو اهلل بًو ًب كلو تعػالى: حى لؽ ال ىريـ الذم كىصى ْچ على الهي َْلَعرَدىْخَّرَّد   ََ َ إ نبد

يكمىيػػا يػػكـى كيعػػكا أسػػرىل عنػػدى  (ّ)چ َعظ دديَّْ  ـى أىلىيػػا كى ليمػػي يػػكـى أتىػػت اليػػو كأ ػػرى اػػكٌاى ألٌمػػو حى
ػات النبػٌكة كىػَ  كىعند كجيكد النبَ الميسلميف . اَ ًديار بىنَ سعد حىصػؿ لػوي ًمػف إرىاصى

ػدره  ػذه جبريػؿ اىصػرعوي كشىػؽ صى ػ  الًصػبياف اأهى ػدرم ًعنػدما  ػاف يىلعػبي مى ادجي شىػٌؽ الصى حى

                                                           

 .ٗٗ/ُالهصا ص ال برلم السيكطَم (  ينظر: ُ)
زيػػف الػػديف محمػػد المػػدعك بعبػػد الػػرؤكؼ بػػف تػػاج العػػارايف بػػف علػػَ بػػف زيػػف العابػػديف  ماػػيض ال ػػدير شػػرح الجػػام  الصػػ ير(  ِ)

 .  ْْ/ّقم ُّٔٓ مُم طمصر –الم تبي التجاريي ال برل  م ىػ(َُُّالحدادم جـ المناكم ال اىرم )ت: 
  . ْسكرة ال لـ: اآليي:(   ّ)
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ظ  الشىيطاف م جـي يىسػلو اػَ طىسػت ااستىهرج  ل ىي سىكدا  ا اؿ: ىذا حى يىلبو كاستىهرج منوي عى
ػػدر  ادجػػي شػػؽ الصى ػػاده اػػَ مى انًػػو م  مػػا اسػػتمىرت حى ػػوي جػػـ أعى ـ جيػػـ ألمى مػػزى ًمػػف ذىىػػب ًبمػػا  زى

ادجػػي ًداللػػيه تيشػػير الػػى تىعيٌػػد اهلل تىعػػالى نىبٌيػػو مينػػذ ًصػػ ره (ُ)أل جػػر مػػف مػػرة م كاػػَ ىػػذه الحى
ػػاني حٌسػػيي كعلػ بعىػػاده عىػف مىزاًلػػؽ الطىبػػ  كىكسػػاكس الشػيطاف كًتلػػؾ حصى ى امتًػػداد عيمػػره م كا 

ليو ًليىعيش طىاىر الظاىًر ك  ًلرسكؿ اهلل كأرىاد سيػبحانو ًليػذه  فماطً البى ا فىاىا اهلل تىعالى عى
علػت محمػد الدة التَ جى لى ىذه العىجيبي الهى إنسػانان يىكٌيػان  الصيكرة الحٌسيي ًليشيد الناس عى

ذلػػؾ  لٌػػو ًبعنايػػي اهلل تىعػػالى بػػًو ًليىرت ػػَ اػػَ الطييػػر  انػػانم كى ؤكاػػان رىحيكمػػان مىملػػك  إيمى شيػػجاعان رى
كحانٌيتو كشىفااٌيتو . يىعلك اَ رى  كالسيمٌك اَ السلكًؾ كى
سػػػكؿ اهلل ػػػكٌم   اىمشػػػي ي اهلل تىعػػػالى ايتى ػػػت أف يى ػػػكف رى ػػػاف السى جػػػؿي األعلػػػى لإلنسى ىػػػك المى

 يىسير نىحك ال ىماؿ ًبطىيارة ال ىلب كىصفا ى النفًس. الذم
 المطمب الرابع

  فاة أّمو  كنالة َجّده َصبد المطمب 
 أ اًل: َ فاة أّمو:

يػد بىلػغ ًمػف  الحىظت السٌيدة آًمنو ًبنت كىىب بىعد عىكدة ميحمد    الجانيي مػف بىنػَ سىػعد كى
ػػػنكاتم أٌنػػػو أصػػػبىا يىتمتٌػػػ  ًب ػػػكة بىدنٌيػػػي كعى ليػػػي تىفػػػكؽ أيرانىػػػو ًمػػػف األطفػػػاؿم  مػػػس سى العيمػػػر هى
ليىعػرؼ يىبػرى  ػدٌم بػف الٌنجػار كى كىرأت أٌنيا تىذىب بًو الى يىجرب ًلزيارة أهكاؿ أبيػًو ًمػف بنػَ عى

ًلػػيىعلـ  ًلميػػا ًمػػف ًجيػػي أبيػػًو م أبيػػًو الػػذم ديًاػػف اػػَ دىاًرىػػـ م كى ػػكلىو ًمػػف ًجيػػي أٌمػػو  مػػا عى أصي
ػ ير ًمػف التعػٌرؼ بالمى ػاف كأىًلػو م  ليػدىا الصى م جت ىينالؾ شىػيران  ىػامالن ًليػتم ف كى ذىتو كى اأهى

                                                           

متاع األسماع بما للنبَ مف األحكاؿ كاألمػكاؿ كالحفػدة كالمتػاعم أحمػد بػف علػَ ك  مُّٔ/ُدال ؿ النبكة م البيي َ مينظر: (  ُ) ا 
ىػػ(م المح ػؽ: محمػد عبػد الحميػد النميسػَم ْٖٓبف عبد ال ادرم أبك العبػاس الحسػينَ العبيػدمم ت ػَ الػديف الم ريػزم )ت:

 .ُُِ/ُم كالهصا ص ال برل للسيكطَم ِّٕ/ٖـم ُٗٗٗ-ىػَُِْم ُبيركتم ط –دار ال تب العلميي 
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لكًسػػو  ػػ  الًصػػ ار أك جي ت اليػػد ًمػػف ًهػػالؿ لعبػػو مى ػػادات كىأديػػاف كى ليػػو ًمػػف عى ػػا  ػػانكا عى يػػرل مى كى
كىريبما  انت ىذه الًرحلي ًلتأسيس ًعاليي بػيف أىػًؿ ىػذه المىدينػي مىػ  مى  الً بار ًمف أهكىالوم 

سػػت كف ىػػذه المىدينػػي ًىػػػَ  ػػ ير كالػػذم سىػػي كف لىػػو شػػػأف اػػَ الميسػػت بؿم كى ىػػذا الطفػػؿ الصى
يػد  م ػٌدمات دىعػكةم كى دعكتو كىىَ مي درة ًمف اهلل تىعالى ًلت كف أساس عاليػي كى مى اف دىكلتو كى

ب يىػػت ىػػذه الرحلػػي اػػَ ذىا ػػرة تى ػػكف ىػػذه الرحلػػي ًلتأًسػػ ػػاؿ الػػدىعكةم كى يس مػػا سىػػيؤكؿ إليػػو حى
ػػني نىظػػر الػػى  النبػػَ تػػى أٌنػػو لٌمػػا ىىػػاجر الػػى المىدينػػي بىعػػد سػػب و كىأربعػػيف سى ياتػػو حى ًطػػكاؿ حى

يػػػاؿ: ػػػجى  (أنيسػػػي)ب نػػػت أالًعػػػ ي  أطيػػػـ بنػػػَ النجػػػار كى ـم األطيػػػار علػػػى ىػػػذا اريػػػي مػػػف األنصى
اػَ ىػذه ىم كى لػت بػى أٌمػزى نػا نى  اؿ: ىا ىي نظر إلى الدارم اى كى َم الف أهكى   يلماف مً  نت مى كى 

ػـك اَ بً نت العى أحسى المطلبم كى  بدى ر أبى عبد اللَّو بف عى بي الدار يى  دم بػف النجػارم  ػر بنػى عى
ػنظػػركف إليػوم اى هتلفػكف يى يػػكد يى ف اليى ًمػ كـه  ػاف يىػػكى  ػػ الػػت أـ أيمى ك ىيػػ  ػػكؿ:ىـ يى عت أحػدى مً ف: سى
و إلػػى أٌمػ جعػت بػوً المػوم جػـ رى ف  ى ذلػؾ  لػػو ًمػ كعيػتي ار ىجرتػوم اى دى ىػذه يم كى بػَ ىػذه األٌمػنى 
 يمى 

ٌ ػي  .(ُ) ػٌرة أهػرل الػى مى اتػت اػَ الطىريػؽ كىعػادت ال ىاالػي مى لىٌما عىادت أٌمو الى مى ي مى كى
فيػػده اليػػو اى فػػؿ محمػػدان  ـٌ حى بػػد المطلػػب كى ػػ ـٌ  بًػػال آمنػػيم ااسػػتى بليا عى اً ػػنتو أ مىعػػو حى كى

 أيمف تىهدمو.
 :ثانيًا: كنالة َجّده صبد المطمب

ًبمػػكت أٌمػػو آمنػػو ًبنػػت كىىػػب اى ىػػدى النبػػَ    ػػـر ًمػػف األبػػا   كى يػػو كىكىجػػد نىفسػػو كىًحيػػدان حي أبىكى
ابوي ال جير ًمف األجػار إاٌل أٌف  لك  اف الذم تىعٌرض الى ذلؾ شىهص يىيره ألصى كاألهكة م كى

تعالى  انت مىعىوم اى د ىى  يأت ىػذه الًعنايػي مىػف يى ػـك ًبًرعايتػو كى ىفالىتًػو م ًعنايي اهلل سيبحانو كى
ليػو ًمػف  ـٌ أيمف ًبرعايتو كىًهدمتػو التػَ  انػت تىهػاؼ عى يامت أ ٌده عىبد المطلب كى اى ىد  فلو جى

نػػو كىعػػف دىار ًىجرتػػو اػػَ يىجػػرب. ػػديث عى كى ػػاف ًمػػف ًرعايػػي  اليىيػػكد لىٌمػػا سىػػًمعت ًمػػنيـ ًمػػف حى
                                                           

 .ُّْ/ٖ(   إمتاع األسماعم الم ريزمم ُ)
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ٌده لىوي أٌنو  اف يىػدنكه ًمنػ ػاؿ ال بىػارم جى تػى ًمػف أبنػا ه م  ػَ يىنشػأ نىشػأة الرجى يي ٌربػو إليػو حى و كى
ػ عبػدى ك ػػ  لً يي   ػافى ي ػكؿ اػَ ذلػؾ ابػػفي إسػحاؽ:   ؿٌ راش اػَ ًظػػًاػ كؿ اهلل رسيػػ دٌ المطلػب جى

تػػى أتَ حى يىػػ  سػػكؿ اهللرى   ػػافوم كً لىػػ نيػػو إجػػالالن ف بى د ًمػػليػػو أٌحػػس عى جًلػػ ػػاف ال يى عبػػيم اى ال ى 
ػػ يػػذىبليػػوم اى جلػػس عى يى  ػػوم اى ؤهركنىػػو يي أعمامى يمسػػا عػػكا ابنػػَم اى طلػػب: دى بػػد المي ه عى دٌ ي ػػكؿ جى

ػٌد  .(ُ)ان أنبنػَ ىػذا شىػلً  ي ػكؿ: إفٌ يرهم كى على ظى  كىىػذا انىًتمػاـ كالًرعايػي ًمػف عبػدى الميطلػب جى
ٌَ ًلرعايػػي ىػػذا اليىتػػيـ كانىًتمػػاـ النبػػَ ػػحيحي ًلمػػا   ػػافى ًبت ػػديرو اليػػ تىنشػػ ًتو تىنشػػ ي صى بػػًو كى

ػٌده ًمػف مى انػي اػَ ييػريش ًمٌمػا  ًلمػا  ػاف يىمتػاز بػًو جى ليو بىعدى بلكيو ًسف ميعينػي م كى سىي كف عى
ػى ابنىػو أبػا طالػب  ًلػو أكصى ػٌد النبػَ بًػدينك أجى لٌمػا شىػعىر جى أٌمف لوي الًحمايي كحيسف الًرعاييم  كى

 سنكات . جىمافً  ًل فالًتوم كن اف عيمر النبَ
 الخامس المطمب

  ما فييا من أحداث طالب يفي كنالة صمو أب النبي 
بػد    ااة جػٌده عى تػى تيحػيط ىػذا اليىتػيـ ًرعايػي بىعد كى الميطلب تىػكٌلى  فالتىػو عٌمػو أبػك طالػب حى

رر الفى رم كى انت  ىفالػي أبػك طاًلػب لرىسػكؿ اهلل ًفظو ًمف ذيؿ الييتـ كى ى تىيي ػي  اهلل الذم حى
ػاؿ ػالصم ألٌف أبػا طاًلػب  ػافى رىجػالن  جيػر الًعيػاؿ اى يػر الحى ٌَ هى ا ػاف  ماليٌيي اىيَ يىدر اليػ

ـي يي  تمتػػػد يت اصػػػر ىػػػك كى يتطػػػاكلكف إليػػػو كى أبػػػَ طالػػػب اى  ف أكالدً لصػػػبيي ًمػػػكلً  لػػػوي  ك ػػػ  الطعػػػا
حكف يمصػػان يصػػبً اى م لػػبيناعػػي يى فػػس كى نى  عػػزةحيا  كى نػػو كاسػػتً مً  مػػان ده ت رٌ تن ػػبض يىػػيـ كى أيػػديً 
ػػ -السػػالـ  الصػػالة عليػػو –ا ىػػك يصػػبً يـ كى صػػفرة ألػػكاني مصػػانم مي رى  و اػػَ  أٌنػػ ىينػػان دى  يالن  ً صى
ـٌ ًبكًصػيي  .بوً  كجؿٌ  عزٌ ف اهلل مً  طفان ي لي يش كأعز  فايى ـ عى أنعى  مػ  ىػذا اػإٌف أبػا طاًلػب اىػت كى

كى ػٌمو ألبنا ػو كىهٌصػو بالًرعايػي كالتىكجيػوم كى ػاف ييجالسػو   أبيو اَ ًرعايػي كى فالػي النبػَ

                                                           

ىػػػ(م تح يػػؽ: ُُٓ(   سػػيرة ابػػف إسػػحاؽ ) تػػاب السػػير كالم ػػازم( م محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف يسػػار المطلبػػَ بػػالكال م المػػدنَ )ت:ُ)
 .ٔٔـم صُٖٕٗىػ /ُّٖٗم ُبيركتم ط –سييؿ ز ارم دار الف ر 
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ن ػكج ًا ػر. يناًيشو اَ  جيرو ًمف األميكر ًلما  اف يىمتاز بًو ًمػف رىجاحػي عى ػؿ كى يػد رأل  كى كى
ات ػو أف يىعمػػؿ   رىسػكؿى اهلل ػذ علػػى عى اجػػي عٌمػو أبػػك طالػب ًللمػػاؿ اأهى ـى صػػ ر ًسػٌنو حى ريػ

ي تسب شىي ان يًعيف ًبو عمٌ  و م ااشت ؿى ًبالرىعَ ليستطي  ًمف ًهػالؿ ذلػؾ أف ييح ػؽ ىىػدايف كى
ػػػكرة عىمليػػػي أحثثثدىما : انهػػػًتالط بالٌنػػػاس كى يفيػػػي التىعامػػػؿ مىعيػػػـ ًلينػػػاؿ أىًلٌيػػػي الرسػػػالي بصي

تىطبي يػػيم ا لمػػا اهػػتلىط بالنػػاس ا تسىػػب مىزيػػدان مػػف الًهبػػرة كالمىعراػػي م كاليىػػدؼ اآلهػػر ىػػك 
ػاؿ كأراد النبػَلميساعىدة عمو ابك طالب الػ أف  ذم  ػافى ييعػانَ مػف  جػرة الًعيػاؿ كيلٌػي المى
الين على عٌمو. اػَ ىػذه الًصػفي اشػترىؾ مىػ  يىيػره ًمػف األنبيػا م اىيػَ ًلتيي ػتيـ  ال يى كف عى كى

علػػى مػػا سىػػي كنكف عليػػو ًعنػػد ت لػػيًفيـ بػػالنبكةم ًمػػف ًهػػالؿ التعػػٌكد علػػى تحٌمػػؿ المىسػػؤكليي 
تحٌمػػؿ  ػػبر كى تعٌلميػػـ الصى ػػ  م كألٌف ميٌمػػتيـ ميٌمػػي تىحتػػاج الػػى كى تعٌلميػػـ التكا ي ػػداً د م كى الشى

ػػػجاعي م إذ  ػػػف يىرعػػػى ال ىػػػنىـ كىػػػَ الشى ًميػػػزة أهػػػرل يى تسػػػبيا مى ػػػبر كالعىمػػػؿ الػػػدىؤكب م كى الصى
تىتطلػػب ًمنػػو شىػػجاعي تًعينػػو علػػى ًحمايػػي أيناًمػػو ًمػػف الػػًذ اب كالٌلصػػكص م كىاألنبيػػا  أ جػػرى 

ػػػجاع اجػػػي الػػػى الشى ػػػياطيف اننػػػس كالًجػػػف م النػػػاًس حى ي كىىػػػـ يىتصػػػٌدل لييػػػـ أعػػػدىاؤىـ ًمػػػف شى
شجاعي تيمٌ نيـ ًمف الً ياـ ًبكاجب الدىعكة م كىرٌبما  اف الًسر اَ اهتيار الرىسكؿ َى  كى لرىع

بطيػػػا أك  سػػػييكلي تىفٌرييػػػا م ًلعىػػػدىـ رى ر ًتيػػػا كى سيػػػرعي حى ػػػدًدىا كى ال ىػػػنـ ديكف يىيرىػػػا  ػػػاف ًل جػػػرة عى
ليػػػتعل ليػػػتعٌلـ ًييػػػادىتيـ كىىػػػـ تى ييػػػدىام كى ػػػ  النػػػاس كى ػػػؿ مػػػف ًهػػػالؿ ذلػػػؾ مى سػػػف التعامي ـ  يفيػػػي حي

لي اتيـ الميهتلفي. ليتمٌ ف مف ميهاطبىي عي كليـ كىالتفاىـ معىيـ ًبليجاتيـ كى  أشتاتم كى
يباًلػػػك     َى و علػػػى رى ا  ػػػ ى األينػػػاـ لً  عػػػ ػػػ الالتالػػػرزؽ ايػػػو دً كت كى اب ال يػػػصػػػد ا تسى بنػػػا أف  رمٌ حى
ذاف يػ  اللٌػاً كؽ الرٌ ذالػحسػاس كى ف انًمػ و رسػكؿ اهلل متػاز بًػيى  مػا  ػافى   الىا:أندىا ؼ عً  ً نى 
لػو اػَ  يم ك ػافى العنايي التامٌ طو بً يحو يي  اف عمٌ  ا  مى مى  لؽ النبَيما هي عالى بً ٌمؿ اهلل تى جى 
ي ؤكنىػاعػو مػف مى م ػف رى عػض مػا يي راػ  بى بذؿ جيده لً  اف يى كى  معىطكؼال ف ي  األبً الشى نٌك كى الحي 

ىػك اػَ م كى  ييػ  للنبػَي أف تي درة انليٌيػعلػى ال يػ يالن سىػ  ػافى  ثانييثا: َ  موف عمٌ اننفاؽ عى 



 192  
 

     

   
 

 مفهوم الربوبية في يتم النبي  
 دـــح حمــال صالـــد. خي (  ) محمد

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

ػػ ػػيش مػػا يي سػػا ؿ العىػػكى ي كى اىٌيػػف أسػػباب الراى ياتػػوم ًمػػدر حى صى اـ عايػػي األينىػػرً ف ال ػػدح كى  نيػػو عى
ػػ ػػ هيػػرى  علػػـ أفٌ ا أف نى ٌنػػ ت ػػَ مً ي تى  مػػي انليٌيػػالحً  ل ػػفٌ كتم كى را  ال يػػكى  عيان سى ا مػػاؿ اننسػػاف مى

رل كف أف يىػيػره دي سػتلؽ علػى ظى ىك مي ابو اننساف كى ا أصى الماؿ مى  شرٌ مينو م كى  ٌد يى بو بً ا تسى 
ػ إفٌ   ثالثيا: بيلومعب اَ سى تى  أمٌ  عتمػد اػَ أف يى ل النػاس بًػعكة انسػالميي أحػرى الػدٌ  احبى صى
 . ؿ ي أك اى نٌ مً ف الناس مً  دو ليو ألحى كف عى تى ال ت ي َ حى هصً ه الشٌ يشتو على جيدً عً مى 
ػػػ فٌ إ   اهلل  ا أفٌ كٌ ػػػيي  مػػػي كى نطػػػكم علػػػى ىػػػذه الحً يى  سػػػكلورى أه اهلل لً ٌيػػػنيج الػػػذم ىى ىػػػذا المى
ػػػعرًيػػػعجػػػي مػػا يي البً  بػػؿى يى  يػػاة الرسػػػكؿف حى ًمػػػ َ و  ػػكف اػػػَ شىػػأف ال يى  د أرادى عػػالى يىػػػتى  بيؿ ؿ سى
ػػلييػػا أم تىػػؤجر عى و أك ييػػعكتًػػدى   أبػػك طالػػب يىيػػتـ بػػالنبَ ػػافى  عجػػي.عػػد البً لبَم ايمػػا بى أجير سى

بو أينمػػػا ذى  نػػػكف المييػػػتـ ًبابنػػػوم كى ػػػاف يىصػػػحى بػػػان يىرعػػػاه ًرعايػػػي األب الحى ىىػػػب كى ػػػاف ييحٌبػػػو حي
ػػديدان  سػػكؿ اهلل شى ػػي الػػى انهػػًتالط ًبالنػػاس ال ًتسػػاب المىزيػػد ًمػػف الًهبػػػرة  م كى ػػاف رى ًبحاجى

يد ىىيأ اهلل تىعػالى لىػو ذلػؾ ًمػف ًهػال ؿ ًرحلتػو مىػ  عٌمػو أبػَ طالػب إلػى كىالمعراي ًبأحكاليـ كى
ػػاؼ النبػػَ  ـه بأكصى ًيٌصػػي بىحيػػرل الٌراىػػب الػػذم  ػػافى لىػػو ًعلػػ م كى ػػاف ًمٌمػػا يىعلىمػػو الشػػاـ كى

ػكاًرؽ العىػادة تيحػيط بػًو م  بىحيرل أٌف النبَ سىي كف يىتيمان كىأٌنو مىكسيػكمان ًبهػاتـ النيبػكة م كىأٌف هى
ٌنيـ  ػانكا يىريبػكف أف تى ػكف النبػٌكة ًاػييـ م كأٌنػو سىػييعاديو كىأٌنو سىيياليَ  ىراىٌيي ًمف اليىيكد ال

لػػييـ ًعبػػادة األصػػناـم كى ػػاف عيمػػر النبػػَ يين ػػر عى اػػَ ىػػذًه  يىكميػػو ألٌنػػو سىيسػػٌفو أحالمىيػػـ كى
سػػكؿ اهلل الٌرحلػػي اجنتىػػَ عىشػػرةى سػػني. ػػا رىأل  ًاػػَ ىىػػذه الٌرحلػػي تىمٌ ػػف رى ًمػػف اسػػتيعىاب  ػػٌؿ مى

عؿ ال سًم م مٌما جى تجربػي اسػتفادى ًمنيػا اػَ انهػًتالط كىالتىحليػؿ كىالفىيػـ كى ٌرحلي تىربيي عىمليي كى
ػػػحرا  الكاًسػػػػعي كىرأل النيجػػػـك الاٌلًمعػػػي اػػػػَ  ينػػػو علػػػى الصى يعػػػػت عى كىالنظػػػر كىالتػػػدٌبرم اى ػػػد كى
ػرل  ما جى مٌر بميدف يىد جىرت علييا أحدىاث م كىأهذ يىتأٌمؿ ىذه المىنازؿ كىأهبارىا كى السىما م كى

لي ذى ػػا  ال ىلػػب  يػػا.عى  ىيػػؼ ال يىتػػدبر ذلػػؾ كىىػػك الرسيػػكؿ الػػذم  ػػافى يىمتػػاز ًبعظمػػي الػػركيح كى
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 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

بػػاهي اهلل ًبيػػا تىمييػػدان للًرسػػالي الهاًلػػدة العىظيمػػي التػػَ أعػػٌده  تلػػؾ الًصػػفات يىػػد حى يػػٌكة الػػذاً رة كى كى
عؿى النبَ كلو نىظرةى الفاًحص ا اهلل تىعالى لىيام األمرى الذم جى  لميح ؽ.يىنظير مىا حى

 الٍادس المطمبُ 
 نيامِ َ َز اجو  )رضي اهلل صنيا(يجةتجارة لخدِ الى الشام بِ   حمة النبيرِ  

كانػػب اعًتمػػاد النبػػَ    انػػب اآلهػػر ًمػػف جى ػػا  ػػاف  الجى ػػ  مى علػػى نىفسػػو ًاػػَ  ىسػػب ًرزيػػو مى
ػاؿ كى جػرة الًعيػاؿم اى ػد رىأل رىسػكؿ اهلل أٌف رىعيػو لل ىػنـ  يىعانيو ٌعمو أبك طالب ًمف يلٌػي المى

ػػي عٌمػػو كىًعيالػػو م اىأهػػذ ييفٌ ػػر اػػَ  لىػػـ يىعيػػد ييناسػػبو ًبسىػػبب يلٌػػي دىهلػػو كىال يىفػػَ ًبحاجتًػػو كىحاجى
تػى أتػاهي عٌمػو أبػك طالػب كىعػرض  يػت حى ليػو الكى ا يىتمٌناه م لىـ يىطػؿ عى عىمىؿ آهر ييحٌ ؽ لىو مى

ليو أف يىتييأ للهركج الى الشاـ مى  عيرو ًل ريشم بىعػد ديجػي  عى ػاؿ ًتجػارة هى ػؼ لىػوي حى أف كىصى
سػػب كالنىسػػب  انػػت تىٌتجػػر ًبماًليػػػام  ًري ػػػي األصػػًؿ كالحى ػػاؿم عى كىػػَ امػػرىأة ييريشػػٌيي  ًجيػػرة المى
نػاًا   ييصػيبكف مػف ىػذه الًتجػارة مى اًليػا م كى يتجػركف لىيػا اػَ مى ٌنيا تىبعث ًرجاالن اَ ًعيرىا كى كىا 

لي ليو أف يىعًرض نىفسوي عى يد رىًيب عٌمػو أبػك طالػب ًمػف ابػف أهيػًو أف لييـ م كىأشار عى يا م كى
ًلمػػا اشػػتىير بًػػو اػػَ ييػػريش  اًليػػا لًشػػٌدة ًج تػػو بػػابف أًهيػػو م كى ديجػػي ًليتػػاًجر اػػَ مى يىػػذىىب الػػى هى
لػػي كالميسػػارىعي اػػَ  سػػف الميعامى ديجػػي مػػف حي ػػرؼ أي ػػان عػػف هى ًلمػػا عى انػػي كالًصػػدؽ م كى باألمى

ًديجي سىتيعطَ ميحمدان كى اف يىر  إعطا  الحي كؽ ًلعيٌماًليا. ا ييفيػده اػَ  ل أٌف هى ًمف األجر مى
يػػد شىػػا ت ييػػدرة اهلل  سػػف الميعاملػػيم كى ػػا تىػػرل ًمنػػو الٌصػػدؽ كىاألمانػػي كىحي تىجػػاكز ًمحنتػػو بىعػػد مى

ديجػػي ليىجػػكب أر ػػان يى تشػػؼي  تىعػػالى أف يىػػتـ انٌتفػػاؽ علػػى ذىىػػاب ميحمػػد للًتجػػارة ًبمػػاؿ هى
يىلىػػوي  ليػػو كجى يعػػيف بًػػو عٌمػػو ابػػك اييػػا مػػا يىمػػض عى ليىهػػرج ًمػػف ىػػذه الًتجػػارة ًبمػػاؿ يي نيػػو كى م كى

طالػػبم كى انػػت ىػػذه الرحلىػػػي ًرحلػػي ميبار ػػي ظىيػػرت اييػػػا العىجا ًػػب التًػػَ يىػػٌدرىا اهلل تىعػػػالى 
ػػػا رآه ًلنبيػػػو ػػػ رة كاشػػػتدٌ اجً ت اليىػػػإذا  انىػػػْيسػػػرةمى  منيػػػا: مى ػػػرل مى رم يىػػػالحى نػػػو مػػػف ظاٌل يف يي ل ى
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ػكؿ ًسػلعي ا ػاؿ لػوي الرجػؿ: (ُ) عيرهلى بى سير عى ىك يى كى  مسالشٌ  م كاهًتالاو مى  أٌحػد التيٌجػار حى
لفػت ًبيمػا يىػطم ا ػاؿ الرجػؿ : ال ىػكؿ يىكليػؾ م  إحًلؼ بالاٌلت كىالعيزل ا اؿ رىسػكؿ اهلل: مػا حى

َ  ىػػػذه األٌمػػػي يػػػاؿ لػػػو : ىػػػذا نىبػػػ ده ًجػػػك تى ييػػػو لى يػػػده إٌنػػػفسػػػَ بً كالػػػذم نى ْجػػػـ نىظػػػر الػػػى مىيسػػػرة كى
ػادى رىسػكؿ اهلل .(ِ)يسػرة ذلػؾى مى كعى يـم اىػتػبً كتا اػَ  ي نعي مى ارنا أحبى  مػف ىػذه الًرحلػي بًػربا  عى

لٌمػا رىأت البىر ػي تىػذٌ رت يىػكؿ اليىيػكدم ًلنسػا   ديجي اػَ ًتجارىاتيػا السػاًب ي م كى اير لىـ تىره هى كى
ػراـ ب كلػو: بػَ ي ف نى ًاػكشػؾ و يي ريش إٌنػسػا  ييػشػر نً عى يػا مى  مىٌ ي يىـك اجتمىعف اػَ المىسػجد الحى

تػى تىػاجر م (ّ)فعػؿلػو التى  راشػان  ػكف اً ت أف تى  ف استطاعى اأيٌ  ديجػي حى لػؽ ذلػؾ اػَ ًذىػف هى كىعى
كجيػػػا الجػػػانَ  انػػػت يىػػػد  اػػػاة زى بعػػػد كى ليف مػػػف يىبػػػؿ م كى اػػػَ ماًليػػػا كى انػػػت يػػػد تىزٌكجػػػت بًػػػرجي

يد رىيىبيا  ػناًديد ييػريش تىجاكزت مف العيمر األربعيفم كليىا أكالد كأٌنى لىيا ًبرجيؿو  ف  م كى صى
كجػان م كىعىملػت علػى  اأبىت م ل ٌنيا بىعدما رىأت محمدان  تىذٌ رت يىكؿ اليىيكدم ايو اتىمٌنتو زى

اهتيػػار التىعاميػػؿ مىعػػو كالتأ ػػد مػػف المىزايػػا التػػَ تىصػػٌكرتيا ايػػو م إٌنيػػا مىشػػي ي اهلل تىعػػالى اى ػػد 
اػَ  اى ػي علػى أف ييتػاجر النبػَىيأ اهلل لىيا ذلؾ ًحػيف أتاىػا ابػك طالػب يىطليػب ًمنيػا الميكا

سػػكؿ اهلل اًليػػا م كل ػػف رى لىػػـ ييف ػػر بػػالزكىاج ًمنيػػا ًلمػػا بىينيمػػا ًمػػف اىػػاًرؽ العيمػػر م كىألنيػػا   مى
ػػػالَ ال ًبيػػػر م اىًيػػػَ ًمػػػف أينػػػى  رىا ػػػت الػػػزكىاج ًمػػػف ً بػػػار ييػػػريش كىأينيػػػا يـ كىالفػػػاًرؽ المى

ميحمػػد ٌ ػػي كى اػػَ  ة ًليعػػيش م ًليػػذا لىػػـ ييفٌ ػػر ميحمػػديىشػػت ؿ ًعنػػدىا بًػػاألجر  األيًنيػػا  اػػَ مى
تف ػػؿ بًػػو  كاج ًمنػػو ًلتنػػاؿ مىعػػو الشىػػرؼ كى ديجػػي مػػف الػػزى كاج ًمنيػػا م كىعزمػػت السػػٌيدة هى الػػزى
تػػى تىح ٌػػػؽ لىيػػػا ذلػػؾ م تى ػػػكؿ عنيػػػا سىػػعت الػػػى ذلػػػؾ بًػػأ جر ًمػػػف طىريػػػؽ حى  سػػاً ر النػػػاس م كى

                                                           

ىػػػػ(م ُٖٓاهلل بػػػف أحمػػػد السػػػييلَ )ت:ال اسػػػـ عبػػػدالرحمف بػػػف عبػػػدأبػػػك م  كالػػػركض األنػػػؼ م ُٖ/ُسػػػيرة ابػػػف اسػػػحاؽم (   ُ)
 .ُِٓ/ِـم َََِىػ/ُُِْم ُالسالـ السالمَم دار إحيا  التراث العربَم بيركتم طالمح ؽ: عمر عبد

 .ُٗٓ/ِسبؿ اليدل كالرشاد م (   ِ)
ىػػ(م َُْْكالسيرة الحلبيي السيرة الحلبيي م علَ بف إبراىيـ بف أحمد الحلبَم أبػك الفػرجم)ت: م ُْٔ/ِسبؿ اليدل كالرشادم (   ّ)

 .َِّ/ُىػ م ُِْٕ - ِبيركتم ط –دار ال تب العلميي 
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ػػػازمػػػي جى كيلػػػد امػػػرأة حى نػػػت هي ديجػػػي بً  انػػػت هى  :فيسػػػينى  ػػػ مريفيلػػػدة شى ػػػمى ف يػػػا ًمػػػاد اهلل بً ا أرى   مى
ػػال ى  ػػم كى راان يػػـ شىػػم كأعظمى بان سىػػريش نى سػػا  ييػػط نً كم ػػذ أكسىػػىػػَ يى كى  ميػػرالهى ي كى رامى م االن أ جػػرىـ مى
يػا األمػكاؿم بػذلكا لى لبكىػا كى  د طى اى  مدر على ذلؾ احيا لك يى على نً  ريصان حى  كميا  افى يى   ؿٌ كى 

ػػػ ػػػعػػػد أف رى بى  حمػػػدإلػػػى مي  يسػػػان سً لتنَ دى اأرسى . إٌنيػػػا مىشػػػي ي اهلل (ُ)يرىػػػا مػػػف الشػػػاـ  مػػػف عً جى
كاج مػف أشػراؼ ييػريش تىبحػث عىػف شىػاب يىصػ رىا  ديجي الراًا ي للػزى علت هى تىعالى التَ جى

علػػػت ميحمػػػدان  امػػػانم كىىػػػَ المىشػػػي ي ذاتيػػػا التػػػَ جى ييرٌحػػػب بًػػػالزكاج مػػػف  ًبهمسػػػي عىشػػػر عى
كاجم إٌنيػػا الًح مػػي ديجػػي كىىػػك ال يىمًلػػؾ نىف ػػات الػػزى بأىػػا اهلل تىعػػالى ًليػػذيف  هى االليٌيػػي التػػَ هى

كجػي تىشػيد ًلزكجيػا  يػاة الميسػلميف م ًاييػا زى يػر أسػرىة ظىيػرت اػَ حى كجيف ًلتت ػكف ًبيمػا هى الزى
ػػًْبالعظمػػي ًب كليػػا: نػػت التػػَ آمى  -ر ػػَ اهلل عنيػػا-ىػػَ كى  .(ِ)ان يػػؾ اهلل أبػػدهزً اهللم ال يي  كى اٌل  ى

كىزكج يىشػػػػيد ًلزكجتػػػػو بىعػػػػد مىماتيػػػػا  مماليػػػػابً نفسػػػػيا كى كاسػػػػيو بً عػػػػو تي كيفػػػػت مى يتوم كى صػػػػدٌ و كى بًػػػػ
ثْتِني النَّاُس  َ َصدََّنْتِني ِ ذ َكَنَر ِبي د  َمَنْت ِبي ِ ذنَ  ب كلو:)) ٍَ ِبَماِلَيثا  َكذََّبِني النَّاُس  َ َ ا

ثثا ِ   َصثثزَّ َ َجثث َّ َ َلثثَدَىا ِ ذَحَرَمِنثثي النَّثثاُس  َ َرَزَنِنثثي اهللُ  ِ ذ ٍَ بيػػذا كى م (ّ)((َحَرَمِنثثي َأْ اَلَد الن 

ديجػي ًب كلػو تىعػالى حمدعالى على مي اهلل تى  د امتفٌ كاج يى الزى  ْچ  :ًبزكاجو مف هى َ َ َجدَلَكَْعدًَل   

يتفػػرغ نػػو لً و عى نازلػػت لىػػديجػػي الػػذم تى مػػاؿ هى عػػالى بً اهلل تى   يػػران اأينػػاهي اى  يف  ػػافى ًحػػ (ْ)چَاىلَددَأ 
ػد مي عي ـ يى يك لى برل م اى ياـ ال ي للمى  مػؿ مػف نشػ ؿ اػَ العى تحصػيلو م أك يى يسػعى لً لً لمػاؿ ان لً حتاجى

داعػو كى  ماؿىػدك  البىػفس كى ر ػى الػنٌ أينػاه بً اؿ م كى يذا المى عالى بً اه اهلل تى  د أينى سبوم اى أجؿ  ى 
                                                           

 .ّٔ/ُعيكف األجر(   ُ)
ٍنػدىهأبك عبدانيماف البف مندهم (   ِ) ىػػ(م المح ػؽ: د. علػَ بػف ّٓٗالعبػدم )ت:  اهلل محمد بػف إسػحاؽ بػف محمػد بػف يحيػى بػف مى

 .ّٗٔ/ِقم َُْٔمم ِبيركتم ط –محمد بف ناصر الف ييَم مؤسسي الرسالي 
ىػػ(م مسػند النسػا م ُِْاهلل أحمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ بػف ىػالؿ بػف أسػد الشػيبانَ )ت:أبك عبػدمسند انماـ أحمد بف حنبؿم (   ّ)

د ي ىًي عىاً شىيى ًبٍنًت ا َى اهللي عىٍنيىام المح ؽ: شعيب األرنؤكط م مؤسسي الرسػاليم طميٍسنىدي الص   ً د يًؽ رى ـم ََُِ-ىػػُُِْم ُلص 
 ( ياؿ األرنؤكط: حديث صحيا.ِْْٖٔمريـ)ّٔٓ/ُْ

 . ٖاآليي:  سكرة ال حى:  (ْ)
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يػاة دأ حى بىػ سػكؿ اهللرل رى ذلؾ نىػ ػو م ًلػهالً كف كى ر اػَ ىػذا ال ىػؿ كالتف ٌ حك التأمٌ يؿ نى الى المى 
ػػ ػػلتحنػػث بى غ لً التفػػرٌ ؿ كى التأم  بحانو ت ػػدير اهلل سيػػ بً مػػا  ػػاف ذلػػؾ االٌ يػػاة م كى ب الحى هى عيػػدان عػػف صى
اًلحي التَ ىىٌيأت لو ذلؾ. تعالىكى  كجي الصى زيو الزى  ًبما رى

 المطمب الٍابع
 المٍائ  التي َ ّلدىا الُيتم ِصند النبي  

الي الييتـ التَ مىٌر ًبيا رىسكؿ اهلل    ل ف ًبرعايػي اهلل تىعػالى  إٌف حى يد عىانى ًمنو ال جير كى كى
تيي تػػو ألسػػبىاب اجتياًزىػػام يىػػد عىبىرىػػا ًبنجػػاح إاٌل أٌنيػػا تىر ػػت ًايػػو أجػػاران ال بػػٌد مػػف انشػػارًة  كى

 الييا اَ ىذا البحث كمنيا:
 الشيعكر ًباألهر ًبالعىطؼ كىاٌلليف.  كٌلدى الييتـ ًعند رىسكؿ اهلل .ُ
 هلل تىعالى مى  ًعلمو بأٌنو ىك الراًزؽ ال اًاؿ الناًصر.با  تىمس ؾ الرسكؿ .ِ
ليػو ًمػف األجػًر كالجىػكاب أك الًع ػاب  .ّ مػا يىترتٌػب عى ٌث الميسلميف على ًرعايىي اليىتػيـ كى حى

 ًلمىف أسا  لييـ.
ذلػؾ ًمػف هػاًلؿ  .ْ تصًدي ان ًمف يىيره ًبصفات الربيكبٌيػي كى انان كى اليىتيـ ىكى أ جىر الناس إيمى

 مينذ أف  افى اَ بىطًف أٌمو الى أف تىكٌااه اهلل عٌز كىجٌؿ.  تىعالى ًلنبيو ًرعايىي اهلل
 تىرسيخ كىا ا ًلمىفيـك ال ى ا  كىال در.  اَ ييتـ النبَ .ٓ
أىنىػا كى ىاًاػؿي اليىتًػيـً ًاػَ  )) أٌكؿ مىػف لىمػس أالـ اليىتػيـ كأحزانًػو ب كلػو: إٌف رىسكؿ اهلل .ٔ

نَّيً  ٍسطىى مىى ىذىا الجى يىاؿى ًبًإٍصبىعىٍيًو السَّبَّابىًي كىالكي  .(ُ) ((كى
 
 

                                                           

زىيػػر بػػف ناصػػر أهرجػػو االمػػاـ البهػػارم اػػَ صػػحيحو م محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػك عبػػداهلل البهػػارم الجعفػػَم المح ػػؽ: محمػػد (   ُ)
 (.ََٓٔم ريـ) ٗ/ٖىػ م  تاب األدبم باب ا ؿ مف يعكؿ يتيمانم ُِِْم ُالناصرم دار طكؽ النجاة م ط
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 دـــح حمــال صالـــد. خي (  ) محمد

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

ًرعايتػو لنبيػو محمػد     ًمػف  ااػي النىػكاحَ سىػكا  مػف  لى د أحاطىت ًعنايي اهلل تىعالى كى
كاًجػػوم كىىػػذه انحاطىػػي يىػػد  ر ػػاًعو كى فالىتػػو كىًرحالتًػػو كىزى ناًحيػػي نىسػػبو كىحمػػؿ أٌمػػو بًػػو كىا 
ػػػرت إلػػػى شىهصػػػٌيي ميت اًملػػػي اػػػَ كاًحػػػدو ًمػػػف البىشػػػر أرادى اهلل تىعػػػالى لىػػػو أف  أسػػػفىرت كىأجمى

 يى كف رىسيكالن نىبيان.
ذه النىشػػأة ًلًح ػػـو بىػػاًىرةو لىعىػػٌؿ مػػف أىٌميػػا أف ال ت ػػكف ىػػ . إهتىػػار اهلل سيػػبحانو ًلنبيػػوُ

اؿ الًريبىي اػَ يليػكب النػاس بًػأٌف رىسػكؿى اهلل ػ  ًلبػاف  ًللميبطًليف سىبيؿ الى إدهى إٌنمػا رى ى
ػػػدران اػػػَ يكًمػػػو  ػػػٌده  ػػػاف صى ػػػ  إٌف جى تكًجيػػػوو مػػػف أبيػػػو كىجػػػٌده مى ػػػادو كى ًرسػػػالىًتو بإرشى تًػػػو كى دىعكى

 الًس ايىي.كى انت لىو الراادىة كى 
اص الػػذيف ىىٌيػػأىيـ اهلل تىعػػالى ًلت ٌفػػؿ النبػػَِ ػػاؿى ييتًمػػو لىػػـ ييرًشػػدكه  . األشػػهى ًرعايىتًػػو حى كى

ًرعايين لىو. ٌنما  اف تىكًجييان كى ًي ًمف ال ىير كىا  طىلب الحاجى  الى التىسىٌكؿ كى
ي اػػػَ ًسػػف ال فالىػػػي علػػى انهػػػًتالؼ بىػػيفى اّ ػػًحيحى ػػركرىة ًبنػػا  العى يػػػدة الصى ػػػيف .  ى لًجنسى

ػكد هلل تىعػالى ًبسػبىب  انًػب ًمػف الجيحي لدىيػو جى ـي كى كىانىًتماـ ًبالجاًنب العى ىدمم اى ىد ييكلىد اليىتي
يف.  الًحرماف ًمف األبىكى

. يىد ييكلد اليىتيـ كييكلىد الًح د مىعو على مىف  اف ًعنده أبىػكيف ًبف ػده الميعيػؿ كىانعًتمػاد ْ
  تعالى ىكى الذم يىسيكؽ الًرزؽ ًللًعباد.على نىفًسوم كيال يىعلـ أٌف اهلل

عػػؿ التىػػرابيط بىػػيف الػػًديف ٓ ػػاؿ البًػػر كىجى عىػػؿ اهلل سيػػبحانو ًرعايىػػي اليىتػػيـ ًمػػف أعظىػػـ أعمى . جى
بيف انىًتماـ ًبشػؤكف األيتىػاـم اىػال ييمً ػف أف يى ػكف اننسىػاف ميتػدٌينان  كىانيمىافً مف ًجيي كى

يىطريد اليىًتيـ.  كى
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ػػىٔ ػػاؿ الطٌيبػػي التػػَ تي ٌدسػػيا  . أكصى ػػٌدىا ًمػػف األعمى انسػػالـ ًبرعايىػػي اليىتػػيـ كى فالىتىػػو كىعى
ػػػافم كىعىٌظميػػػا انسػػػالـ ًمػػػف  تي ػػػٌدرىا الميجتمىعػػػات اػػػَ ميهتلػػػؼ األزمى ػػػماكٌيي كى ػػػراً   السى الشى

 ًهالؿ ًذ ًرىا اَ ال رآف ال ًريـ ًبجالثو كىعشريف مٌرة.
المىرحلىػػي العيمريػػي ًكبنا ىىػػا ًبنػػا ن عى ا ػػديان ًمػػف ًهػػالؿ . انىًتمػػاـ بًػػديكر األيتػػاـ اػػَ ىػػذه ٕ

ًمػػف ذىكم انهًتصػػاص م  ديعػػاة ميصػػًلحيف كى لمػػا  كى بىػػراًمج تىج يفٌيػػي أك ًزيػػارات عي ديركس كى
ػػانَ كىالتى لٌػػب علػػى عي ػػدىة الػػنىً ص كىالًحرمػػاف التػػَ يىًعيشػػيا ىػػؤال   ًلت ًكيىػػي الجانًػػب انيمى

 ا  عينصرو ميست يـ إيماًنيان اىاًعؿه إجًتماًعيان.كيصيكالن الى ال ىايىي ننشى 



 199  
 

     

   
 

 مفهوم الربوبية في يتم النبي  
 دـــح حمــال صالـــد. خي (  ) محمد
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 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

 القر ن الكريم 
إعانػػي المسػػتفيد بشػػرح  تػػاب التكحيػػدم صػػالا بػػف اػػكزاف بػػف عبػػد اهلل الفػػكزافم مؤسسػػي  .ُ

 ـ.ََِِ /ىػُِّْم ّالرساليم ط
البصػػرم الب ػػدادمم أعػػالـ النبػػكةم أبػػك الحسػػف علػػَ بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حبيػػب   .ِ

 ىػ. َُْٗ -م ُبيركتم ط –ىػ(م دار كم تبي اليالؿ َْٓالشيير بالماكردم )ت:
إمتاع األسماع بما للنبَ مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاعم أحمد بف علَ بف عبػد  .ّ

ىػػػػ(م المح ػػػؽ: ْٖٓال ػػػادرم أبػػػك العبػػػاس الحسػػػينَ العبيػػػدمم ت ػػػَ الػػػديف الم ريػػػزم )ت:
 ـ.ُٗٗٗ/ىػَُِْم ُبيركتم ط –محمد عبد الحميد النميسَم دار ال تب العلميي 

ٍنػدىه العبػدم انيماف البف مندهم أبك عبد اهلل  .ْ محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيػى بػف مى
 –ىػػػػ(م المح ػػػؽ: د. علػػػَ بػػػف محمػػػد بػػػف ناصػػػر الف ييػػػَم مؤسسػػػي الرسػػػالي ّٓٗ)ت: 

 . قَُْٔم ِبيركتم ط
بػػدا   الفكا ػػدم محمػػد بػػف أبػػَ ب ػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف يػػيـ الجكزيػػي  .ٓ

 ىػ(م دار ال تاب العربَم بيركتم لبناف .ُٕٓ)ت:
د التكحيػػد المفيػػدم أحمػػد بػػف علػػَ بػػف عبػػد ال ػػادرم أبػػك العبػػاس الحسػػينَ العبيػػدمم تجريػػ .ٔ

ىػػػ(م المح ػػؽ: طػػو محمػػد الزينػػَم الجامعػػي انسػػالمييم ْٖٓت ػػَ الػػديف الم ريػػزم )ت:
 ـ.ُٖٗٗىػ/َُْٗالمديني المنكرةم 

 أبػك عبػد اهلل هلػدكف مالتك يا الرشػيد اػَ شػرح التكحيػد المػذيؿ بالتفنيػد لشػبيات العنيػد .ٕ
 بف محمكد بف ن كم الح كم.

تيسير العزيز الحميد اَ شرح  تاب التكحيد الذل ىك حؽ اهلل على العبيدم سليماف بػف  .ٖ
ىػػػ(م المح ػػؽ: زىيػػر الشػػاكيشم الم تػػب ُِّّعبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكىػػاب )ت:

 .ـََِِىػ/ُِّْم ُاالسالمَم بيركتم دمشؽم ط
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كسػػػننو كأيامػػػو   صػػػحيا الجػػػام  المسػػػند الصػػػحيا المهتصػػػر مػػػف أمػػػكر رسػػػكؿ اهلل  .ٗ
محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػك عبػػداهلل البهػػارم الجعفػػَم المح ػػؽ: محمػػد زىيػػر بػػف البهػػارمم 

 ىػ.ُِِْم ُناصر الناصرم دار طكؽ النجاة م ط
ىػػ(م ُُٗالهصا ص ال برلم عبد الرحمف بػف أبػَ ب ػرم جػالؿ الػديف السػيكطَ )ت: .َُ

 بيركت . –ال تب العلميي  دار
دال ؿ النبكة كمعراي أحكاؿ صػاحب الشػريعيم أحمػد بػف الحسػيف بػف علػَ بػف مكسػى   .ُُ

ٍكًجردم الهراسانَم أبك ب ر البيي َ )ت:  ٍسرى بيركتم  – تب العلميي ىػ(مدار الْٖٓالهي
 ىػ.َُْٓ -م ُط
المتػػكاى: الػػركض األنػػؼ م أبػػك ال اسػػـ عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد السػػييلَ ) .ُِ

م َُم بيػركم طىػ(م المح ؽ: عمر عبػد السػالـ السػالمَم دار إحيػا  التػراث العربػُٖٓ
 ـ.َََِىػ/ُُِْ

سبؿ اليدل كالرشادم اَ سيرة هير العبادم كذ ر ا ا لو كأعالـ نبكتو كأاعالو كأحكالو  .ُّ
ىػػ(م تح يػؽ كتعليػؽ: ِْٗاَ المبدأ كالمعادم محمد بف يكسؼ الصػالحَ الشػامَ )ت: 

عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكدم الشػػػيخ علػػػَ محمػػػد معػػػكضم دار ال تػػػب العلميػػػي  الشػػػيخ
   ـ.ُّٗٗ/ىػُُْْم ُلبنافم ط –بيركت 

سػػنف أبػػَ داكد م أبػػك داكد سػػليماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف  .ُْ
مَّػد  اًمػؿ يػره  - ىػػ(م المح ػؽ: شػعىيب األرنػؤكطِٕٓعمرك األزدم الس ًجٍستانَ )ت: محى
 ـ .ََِٗىػ/َُّْم ُبللَم دار الرسالي العالمييم ط

سػػيرة ابػػف إسػػحاؽ ) تػػاب السػػير كالم ػػازم( م محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف يسػػار المطلبػػَ  .ُٓ
م ُبيػػػػػركتم ط –ىػػػػػػ(م تح يػػػػػؽ: سػػػػػييؿ ز ػػػػػارم دار الف ػػػػػر ُُٓبػػػػػالكال م المػػػػػدنَ )ت:

 ـ.ُٖٕٗىػ /ُّٖٗ
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حمػد الحلبػَم أبػك الفػرجم نػكر الػديف ابػف برىػاف السيرة الحلبيي م علَ بػف إبػراىيـ بػف أ .ُٔ
 ىػ .ُِْٕم ِبيركتم ط –ىػ(م دار ال تب العلميي َُْْالديف )ت:

السػػػػيرة النبكيػػػػي م أبػػػػك الفػػػػدا  إسػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػر بػػػػف  جيػػػػر ال رشػػػػَ الدمشػػػػ َ )ت:  .ُٕ
كالتكزيػ  بيػركت ىػ(م تح يؽ: مصطفى عبػد الكاحػدم دار المعراػي للطباعػي كالنشػر ْٕٕ

 ـ.ُٕٔٗ/ىػُّٓٗلبنافم  –
السػػيرة النبكيػػي البػػف ىشػػاـم عبػػد الملػػؾ بػػف ىشػػاـ بػػف أيػػكب الحميػػرم المعػػاارمم أبػػك  .ُٖ

بػػػراىيـ األبيػػػارم كعبػػػد ُِّمحمػػػدم جمػػػاؿ الػػػديف )ت: ىػػػػ(م تح يػػػؽ: مصػػػطفى السػػػ ا كا 
م ِالحفػػيظ الشػػلبَم شػػر ي م تبػػي كمطبعػػي مصػػطفى البػػابَ الحلبػػَ كأكالده بمصػػرم ط

  ـ.ُٓٓٗىػ/ُّٕٓ
ػػر م  الب ػػدادم )ت:الشػػريعيم أبػػك  .ُٗ ىػػػ(م َّٔب ػػر محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عبػػد اهلل اآلجي

الريػػػاض /  -المح ػػػؽ: الػػػد تكر عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػر بػػػف سػػػليماف الػػػدميجَم دار الػػػكطف 
 ـ.ُٗٗٗ/قَُِْم ِالسعكدييم ط

الصحاح تاج الل ي كصحاح العربييم أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفػارابَ   .َِ
م ْمػػػد عبػػػد ال فػػػكر عطػػػارم دار العلػػػـ للماليػػػيفم بيػػػركتم طىػػػػ(م تح يػػػؽ: أحّّٗ)ت:

 .ـُٕٖٗ/ ىػَُْٕ
عيػػكف األجػػر اػػَ انػػكف الم ػػازم كالشػػما ؿ كالسػػيرم محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف   .ُِ

ىػػػ(م تعليػػؽ: ّْٕأحمػػدم ابػػف سػػيد النػػاسم اليعمػػرم الربعػػَم أبػػك الفػػتام اػػتا الػػديف )ت:
  .ـُّٗٗ/قُُْْم ُبيركتم ط –إبراىيـ محمد رم افم دار ال لـ 

ىػػ(المح ؽ: ِٕٔيريب الحديثم أبك محمد عبد اهلل بف مسػلـ بػف يتيبػي الػدينكرم )ت: .ِِ
 ق.ُّٕٗم ُب دادم ط -د. عبد اهلل الجبكرمم مطبعي العانَ 
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أبػػػػك ال اسػػػػـ محمػػػػكد بػػػػف عمػػػػرك بػػػػف أحمػػػػدم م الفػػػػا ؽ اػػػػَ يريػػػػب الحػػػػديث كاألجػػػػر   .ِّ
دار م أبك الف ؿ إبػراىيـمحمد -المح ؽ: علَ محمد البجاكم م ىػ(ّٖٓ:تالزمهشرم)
 .ُِِ/ُ مِم طلبناف –المعراي 

اػػػتا اهلل الحميػػػد المجيػػػد اػػػَ شػػػرح  تػػػاب التكحيػػػدم حامػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حسػػػيف بػػػف  .ِْ
 ـ.ُٔٗٗىػ /ُُْٕم ُمحسفمالمح ؽ: ب ر بف عبد اهلل أبك زيدم دار المؤيدم ط

اج زيػف الػػديف محمػد المػػدعك بعبػد الػػرؤكؼ بػف تػػ ماػيض ال ػدير شػػرح الجػام  الصػػ ير .ِٓ
 م ىػػػػ(َُُّالعػػػارايف بػػػف علػػػَ بػػػف زيػػػف العابػػػديف الحػػػدادم جػػػـ المنػػػاكم ال ػػػاىرم )ت: 

 ق.ُّٔٓم ُمصرم ط –الم تبي التجاريي ال برل 
لسػػػاف العػػػربم محمػػػد بػػػف م ػػػـر بػػػف علػػػىم أبػػػك الف ػػػؿم جمػػػاؿ الػػػديف ابػػػف منظػػػكر  .ِٔ

 ىػ. ُُْْمّبيركتم طمىػ(م دار صادرُُٕاألنصارم الركيفعى اناري ى)ت:
لػػَ بػػف أبػػَ ب ػػر بػػف سػػليماف الزكا ػػد كمنبػػ  الفكا ػػدم أبػػك الحسػػف نػػكر الػػديف عمجمػػ   .ِٕ

ىػػػػػػػ(م المح ػػػػػػؽ: حسػػػػػػاـ الػػػػػػديف ال دسػػػػػػَم م تبػػػػػػي ال دسػػػػػػَم ال ػػػػػػاىرةم َٕٖ)ت:الييجمػػػػػػَ
 ـ.ُْٗٗ/ىػُُْْ

مجمػػػكع الفتػػػاكلم ت ػػػَ الػػػديف أبػػػك العبػػػاس أحمػػػد بػػػف عبػػػد الحلػػػيـ بػػػف تيميػػػي الحرانػػػَ  .ِٖ
حمػػد بػػف ياسػػـم مجمػػ  الملػػؾ ايػػد لطباعػػي ىػػػ(م المح ػػؽ: عبػػد الػػرحمف بػػف مِٖٕ)ت:

 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔالمصحؼ الشريؼم المديني النبكييم الممل ي العربيي السعكدييم 
يػاؾ نسػتعيفم محمػد بػف أبػَ ب ػر بػف أيػكب   .ِٗ مدارج السػال يف بػيف منػازؿ إيػاؾ نعبػد كا 

ىػػػ(م المح ػػؽ: محمػػد المعتصػػـ بػػاهلل ُٕٓبػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف يػػيـ الجكزيػػي )ت:
 ـ.ُٔٗٗ/ىػُُْٔم ّبيركتم ط مدادمم دار ال تاب العربَالب 

مسند انماـ أحمد بف حنبؿم أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد   .َّ
م ُىػػػػػػػػػ(م المح ػػػػػػػػؽ: شػػػػػػػػعيب األرنػػػػػػػػؤكط م مؤسسػػػػػػػػي الرسػػػػػػػػاليم طُِْالشػػػػػػػػيبانَ )ت:

 ـ. ََُِ/ىػُُِْ
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مسػػػلـ بػػػف م المسػػػند الصػػػحيا المهتصػػػر بن ػػػؿ العػػػدؿ عػػػف العػػػدؿ إلػػػى رسػػػكؿ اهلل  .ُّ
المح ػػػؽ: محمػػػد اػػػؤاد عبػػػد م ىػػػػ(ُِٔ: )تالحجػػػاج أبػػػك الحسػػػف ال شػػػيرم النيسػػػابكرم 

 .بيركت –دار إحيا  التراث العربَ م البايَ
معػػػارج ال بػػػكؿ بشػػػرح سػػػلـ الكصػػػكؿ إلػػػى علػػػـ األصػػػكؿم حػػػااظ بػػػف أحمػػػد بػػػف علػػػَ  .ِّ

 مالػدماـ –أبك عمرم دار ابف ال ػيـ ىػ(مالمح ؽ : عمر بف محمكد ُّٕٕالح مَ )ت: 
 .ـَُٗٗ/ىػَُُْم  ُط
ىػػػػػ( ّٓٗمعجػػػػـ م ػػػػاييس الل ػػػػيم أحمػػػػد بػػػػف اػػػػارس بػػػػف ز ريػػػػا  ال زكينػػػػَ الػػػػرازمم)ت: .ّّ

 ـ.ُٕٗٗ/ىػُّٗٗـ محمد ىاركفم دار الف رمالمح ؽ: عبد السال
م عبػػد اهلل بػػف سػػعيد بػػف منتيػػى السػػؤؿ علػػى كسػػا ؿ الكصػػكؿ إلػػى شػػما ؿ الرسػػكؿ  .ّْ

ٌَ الشػػحارمم جػػـ المراكعػػَم جػػـ الم ػػَ )ت: ىػػػ(م َُُْمحمػػد عبػػادم الٌلحجػػَ الح ػػرم
 ـ .ََِٓىػ/ُِْٔم ّجدةم ط –دار المنياج 

أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػى ب ػػػر بػػػف عبػػػد الملػػػؾ م المكاىػػػب اللدنيػػػي بػػػالمنا المحمديػػػي  .ّٓ
 مصر. -يم ال اىرةىػ(م الم تبي التكاي يِّٗال سطالنَ ال تيبَ المصرمم )ت: 


