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 املكدمة

 بسؿ اهلل افرْحـ افرحٔؿ

 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم حمٛمد واًمف اًمٓم٤مهرـي

اًمتح٘مٞمؼ واًمّمٞم٤مهم٦م واًمؽمشمٞم٥م هلذه واهلل شمٕم٤ممم ٓزًمٜم٤م ٟمخقض ذم اًمٌح٨م سمٗمْمؾ ُمـ 

آسمح٤مث اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل شمٜم٤موهل٤م ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ آؾمت٤مذ اي٦م اهلل حمٛمد اًمًٜمد وهل وطم٥ًم ُم٤م ذيمرٟم٤م 

وُم٤مزًمٜم٤م ٟمًٕمك ان شمٙمقن ُمقؾمققم٦م قم٘م٤مئدي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٕمدد يمٌػم ُمـ اعم٤ًمئؾ وآسمح٤مث آقمت٘م٤مدي٦م 

 ٛمٕمـ واًم٘م٤مرئ اعمتٚم٘مـ قمٜمٝم٤م.اًمتل ٓ همٜمك ًمٚم٤ٌمطم٨م اعمت

وىمد ذيمرٟم٤م ذم )اجلزء اًمث٤مين ُمـ اعمقؾمققم٦م( سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اعمٝمٛم٦م ىمٌؾ اًمنموع ذم 

 هذه آسمح٤مث واًمتل دمٚم٧م ًمٜم٤م ُمـ ظمالل اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ 

 وٟمقد هٜم٤م ان ٟم١ميمد سم٤مظمتّم٤مر قمغم سمٕمض ُمٜمٝم٤م:

ٓؾمت٤مذ وهذا اًم٘م٤مه٤م ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ ا حم٤مرضاتان آصؾ هلذا اًمٙمت٤مب اٟمام هق  أّوًٓ:

 ٟمٔمام وـمرطم٤م. ًمألسمح٤مثاًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز ُمـ ظمالل اًمروح اًمٕم٤مُم٦م  ؾمٞمالطمٔمفآُمر مم٤م 

واقمتامد  اعمح٤مرضاتٟمٗمل هٞمٙمؾ شمٚمٙمؿ  قمغموىمد شمؿ آشمٗم٤مق ُمع ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ آؾمت٤مذ 

 اعمح٤مرضات يم٤مٟم٧ماؾمٚمقب اًمٌح٨م واًمتٌقي٥م اًمٕمٚمٛمل سمّمقرشمف اهلٜمدؾمٞم٦م اُم٤مم اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز و

 مم٤م ادى سم٤مًمت٤مزم امم اهن٤مء صقرهت٤م وازاًم٦م هٞمٙمٚمٝم٤م وشمٖمػم صٞم٤مهمتٝم٤م . ٕمٝم٤مُم امدة ظم٤مم ٟمتٕم٤مُمؾيم
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ان سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات يم٤مٟم٧م ُم٤ٌمذة اًمتٚم٘مل اًمتل ٓ يٛمٙمـ ان شمٙمقن ُمٜمًجٛم٦م ُمع  ثًٕٚٔٚ:

صٞم٤مهم٦م اًمٌح٨م طم٤مل يمقٟمف سمح٨م ُم٘مروء ٓ ُمًٛمقع طمتك ٓ ي١مدي ًمْمٞم٤مع اًمٗم٤مئدة ذم يمثػم ُمـ 

وصٚم٧م اًمٜمتٞمج٦م اعمرضمقة امم  امم ان اًمّمٞم٤مهم٦م٤م شمٚمؽ آسمح٤مث حت٧م ُمٓمرىم٦م آؾمٚمقب وذم صمٜم٤مي

 اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز واًمتل ؾمٞمجده٤م سمٕمقن اهلل وطمًـ شمقومٞم٘مف ذم هذا اًمٙمت٤مب .

ان هذا اجلزء اٟمام هق ضمزء ُمـ جمٛمققم٦م اضمزاء صدر ُمٜمٝم٤م اجلزء آول اًمذي يم٤من  ثٚفثًٚ:

ف اًمِمٞمخ هٞمؿ اًمٌٖمدادي وهق اطمد زُمالئل آقمزاء وُمـ ـمٚمٌاسم٘مٚمؿ آخ اًمٕمزيز اًمِمٞمخ اسمر

وىمد اضم٤مد ومٞمف ُمِمٙمقرا وُم٤مضمقرا وٟمحـ وسمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم امتٛمٜم٤م اجلزء اًمث٤مين  اعمؼمزيـآؾمت٤مذ 

وصٚمٜم٤م ُمع وهق )اسمح٤مث قم٤مُم٦م قمـ اًمٜمٌقات( وآن اًمذي شمؿ امت٤مُمف ىمٌؾ سمره٦م ُمـ اًمزُمـ 

 .اًمٙمريؿ امم اجلزء اًمث٤مًم٨م وُمقوقع هذا اجلزء طمقل ٟمٌقة ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء اًم٘م٤مرئ

شمٚمؽ  طمٞم٨م ان اعمزُمع اٟمج٤مزه اعمح٤مرضاتوم٘مٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم ؾمٜمًتٛمر ُمع سم٤مىمل وُمـ صمؿ ان و

ٝم٤م ٚمُم٤ٌمطم٨م آُم٤مُم٦م سمٛمختٚمػ شمٗم٤مصٞموؾمٞمٙمقن اًمت٤مزم  ٦ًم ًمًامطم٦م اًمِمٞمخ آؾمت٤مذآسمح٤مث اًمٜمٗمٞم

ظمدُم٦م ظم٤مًمّمف وٟمرضمقه ضمؾ ضمالًمف ان جيٕمٚمٝم٤م  ًمإلمت٤مموٟم٤ًمًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمٕمقن واًمًداد 

 ك ًمٚم٘م٤مرئ اًمٕمزيز .ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ًمٞمتؿ اًمٜمٗمع اعمردم

سمٜمٞم٧م قمغم اعمح٤مضمج٦م اًمٜمٌقي٦م  سم٤مٕصؾاٟمام هل  اعمح٤مرضاتان  وٓ يٗمقشمٜم٤م ان ٟمٜمقه رابًًٚ:

اعمِمٝمقرة ُمع اهؾ آدي٤من وهذا ُم٤م ؾمػماه اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز ذم يمثػم ُمـ ُمقاوٞمع اًمٙمت٤مب وان يمٜم٤م 

 .اًمرصٞمٜم٦م طم٤موًمٜم٤م ان ٟمرومع هذا آًمتّم٤مق ىمدر آُمٙم٤من طمتك شمٌدو آسمح٤مث سمّمقرهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ًمٚم٘م٤مرئ اًمٕمزيز اًمٜمص اعمروي ًمتٚمؽ  ٟم٤مورداوًميورة اًمٜمٗمع  اًمٕمٚمٛمٞم٦مُم٤مٟم٦م آ وسمح٥ًم

اًمتل روي٧م ذم يمت٤مب  يم٤مُمٚم٦م ذم ُم٘مدُم٦م اجلزء اًمث٤مين ُمـ هذا اًمٙمت٤مب اًمنميٗم٦مضمج٦م اعمح٤م
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 "(  61آطمتج٤مج اجلزء آول اًمّمٗمح٦م ) 

 ذم قماله ىمري٥م جمٞم٥م ىمري٥م !وُمٜمف شم٤ٌمرك اؾمٛمف ٟمٓمٚم٥م اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ ًمٚمٜمٗمع وآمت٤مم اٟمف ضمؾ 
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 املبخث األول 

 حمند على مجيع األىبياءأفضلية شيد األىبياء 

واحلدي٨م هٜم٤م ي٘مع وٛمـ جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٤مور ٟمتٜم٤موهل٤م وومؼ اعمح٤مضمج٦م اًمٜمٌقي٦م وُم٤م 

 :ُمٜمٝم٤م  شمٚمؽ اعمح٤مور سمٕمض ُمـٟمًتقطمٞمف 

  :اٌرب٘بْ ؤطب١ٌت ٚرعذد األٔج١بء ط١ذ ؤفض١ٍخ احملٛر األٚي:

ُمع أرسمٕملم رضمال ُمـ اًمٞمٝمقد واصم٤ٌمت أومْمٚمٞمتف قمغم ؾم٤مئر  اًمٜمٌل ىمٌؾ آطمتج٤مج ُمـ

أهنؿ ُمع اًمٞمٝمقد وطم٥ًم هذه اعمح٤مضم٦م  اعمح٤مضمج٦م ُمـ اًمٜمٌل ذمإٟمٌٞم٤مء رسمام يًتقىمػ اًمٜم٤مفمر 

وإٟمام ذم صدد احلط ُمـ ُم٘م٤مم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء قمـ سم٘مٞم٦م  ًمٞمًقا ذم صدد أصؾ إٟمٙم٤مر ٟمٌقة اًمٜمٌل

ٟمٌٞم٤مء وًمٕمؾ انإٟم٤ًمن ي٘مقل ُم٤م هق اًمقضمف ذم هذا انإسار ُمـ اًمٞمٝمقد أو ُم٤م هق اًمقضمف قمٜمد إ

ذم  ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ذم إصم٤ٌمت ؾم١مدده قمغم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء وُم٤م هق اًمٌح٨م اًمٙم٤مُمؾ ذم ذًمؽ، وىمد ُمر سمٜم٤م

أن سمح٨م اًمٗمْمٞمٚم٦م قم٤ٌمرة أظمرى قمـ دٓئؾ وسمراهلم احلجٞم٦م ومٌدل أن ي٘م٤مل  اجلزء اًم٤ًمسمؼ

ذًمؽ  اًمٌمء ي٘م٤مل ومْمٞمٚم٦م اًمٌمء، وم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م قم٤ٌمرة أظمرى قمـ اًمٜمٕم٧م واًمقصػ  اًمؼمه٤من قمغم

سم٤مًمٙمامٓت وم٠مؾمٚمقب اًمٗمْم٤مئؾ قم٤ٌمرة أظمرى قمـ دٓئؾ وسمراهلم قمغم ُم٘م٤مُم٤مت احلج٩م انإهلٞملم 

وهذا هق ُمٕمٜمك اًمٗمْمٞمٚم٦م وًمٙمٜمف سمٚم٤ًمن وأؾمٚمقب أديب ي٘م٤مل هل٤م ومْم٤مئؾ أو سمٚم٤ًمن احلٙمٛم٦م 
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 هل سمراهلم ودٓئؾ. يم٤مؾمتدٓل سمٚم٤ًمن احلٙمٛم٦م واُم٤ماًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ُمـ ضم٤مٟم٥م وٟمرى ُمـ صمؿ إسار ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء قمغم سمٞم٤من إصم٤ٌمت أومْمٚمٞمتف قمغم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء 

اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا يٍمون قمغم قمدم أومْمٚمٞمتف، إذًا  ُمريمز اًمٜم٘م٤مش ًمٞمس أصؾ اًمٜمٌقة وهذا يٙمٛمـ 

ٓئؾ ُمٓمٚم٥م وهق أن اًمٗمْم٤مئؾ ًمٖم٦م ُمـ ًمٖم٤مت إصم٤ٌمت  وٛمـ احلجٞم٦م وأؾمٚمقب ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمد

ـ  اؾمٚمقب هلم وىمد اقمتٛمده٤م اًم٘مران اًمٙمريؿ واحلدي٨م اًمنميػ وهقواًمؼما ي٘مٚمؾ ُمـ طمٗمٞمٔم٦م اجل٤مطمدي

ٟمف يٜمٔمر إمم اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمـ دون ي٘مٔم٦م واًمتٗم٤مت  أن اًمٗمْمٞمٚم٦م صمٜم٤مء وُمدح وًمٞمس  ومػمىأو اعمٕم٤مٟمدـي 

٧م صالطمٞم٤مت  ٤م يٙمقن حتًًٝمؿ ًمٚمّمالطمٞم٤مت واعم٘م٤مُم٤مت وم٤مجل٤مطمدوُمٜمّم٥م وُم٘م٤مم وًمًٞم ن هم٤مًم

واًمّمالطمٞم٤مت سمٚم٤ًمن اًمٗمْمٞمٚم٦م ٓ شمث٤مر طمٗمٞمٔم٦م اعمٕم٤مٟمديـ  لم اعمٜم٤مص٥مواعمٜم٤مص٥م، ومٕمٜمدُم٤م شٌم

 واجل٤مطمديـ. 

يٌلم سمٓمري٘م٦م أن اهلل يرى ًمرو٤مه٤م ويٖمْم٥م  ُمثال قمٜمدُم٤م يٌلم ُم٘م٤مم وطمجٞم٦م اًمّمدي٘م٦م

ًمٖمْمٌٝم٤م وهذا إؾمٚمقب هق أؾمٚمقب ومْمٞمٚم٦م وأؾمٚمقب اطمؽمام وهذا ًم٤ًمن آظمر ُمـ دٓئؾ 

٤مٓطمؽمام اًمٕمٔمٞمؿ سمدرضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وىمداؾم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يٕمٜمل عم٘م٤مُم٤مت ومذم ااحلجٞم٦م واًمؼماهلم واحلجٞم٦م 

طمجٞم٦م وُمٜمّم٥م وُم٘م٤مم وًمٞمس وم٘مط صمٜم٤مء أو أدب وإٟمام هق قم٤ٌمرة أظمرى قمـ ان ًمف ومٞمام يٕمٜمٞمف هق 

 يمِمػ ُم٘م٤مم احلجٞم٦م واعمٜمّم٥م سمٚم٤ًمن آظمر.

َََّّٕم ُيِريُد اهللُويمذًمؽ ٟمٗمس ًم٤ًمن  ٓي إِ ِٝ َوُيَى
ْٔ ْجَس َأْهَؾ افَْب ْؿ افري ُُ َٛ َظْْ ْؿ  فُِْٔذِه ـُ َر

راً  ِٓ وهق صمٜم٤مء يمٗمْمٞمٚم٦م وًمٙمٜمف يًتٌٓمـ احلجٞم٦م واعم٘م٤مم واعمٜمّم٥م وهق اًمٕمّمٛم٦م واًمتل  َتْى

آشم٤ٌمع وًمذا مل يٕمؼم اًم٘مران سمٚم٤ًمن أـمٞمٕمقا أهؾ اًمٌٞم٧م أو أئٛمتٙمؿ  وٓسمديفشمًتٚمزم اًمٓم٤مقم٦م 

وي١مدي هبؿ  سم٤مًمتٍميح وم٤من هذا يثػم طمٗمٞمٔم٦م اجل٤مطمديـ واعمٕم٤مٟمديـ يمام يِمػم انإُم٤مم اًمّم٤مدق
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، أُم٤م طمٞمٜمام يٕمؼم ذم ُمقارد أهؾ اًمٌٞم٧م يٕمؼم  أن رحرومقا اًم٘مران ٟمٔمرا عمٜم٤موئتٝمؿ ٕهؾ اًمٌٞم٧مإمم

 ًرا ِٓ ْؿ َتْى ـُ َر ٓي أو يٕمؼم أن اًمٗملء ًمذي اًم٘مرسمك ومؽمى اًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم طمتك سمٕمض  َوُيَى

٦م وإٟمام شمٕمٜمل انإُم٤مُم اًمٜمقاص٥م ي٘مرون اٟمف ٟمقع ُمـ احلٌقة  واًمٕمٓمٞم٦م سمٞمٜمام هل ًمٞم٧ًم وم٘مط يمذًمؽ

 طمٙمقُمتٝم٤م سمٞمده.ُم٤مم زواحلٙمقُم٦م ٓن إُمقال اًمٕم٤مُم٦م قمٜمدُم٤م شمٙمقن إدارهت٤م سمٞمد اطمد وم

وًمذا يمثػما ُم٤م حت٤مؿمك اًم٘مران اًمٙمريؿ اًمٕم٤ٌمرة اًمٍمرح٦م أو اعم٤ٌمذة ًمٌٞم٤من طمجٞم٦م ُم٘م٤مم أهؾ 

٥ًٌم حت٤مؿمٞم٤م نإصم٤مرة اعمٕم٤مٟمديـ واجل٤مطمديـ وىمد ي٥ًٌم  اًمٌٞم٧م اوٓمراب وإرسم٤مك أزيد أو ىمد ي

واجل٤مطمديـ سمٛمٕمٜمك أهنؿ ٓ يتحٛمٚمقن هذا اعمٜمّم٥م انإهلل اًمذي  عمٕم٤مٟمدـيٟمٗمرة طمتك ُمـ همػم ا

يتدرج ُمٕمٝمؿ اًم٘مران ذم يٙمقن ُمـ احلٙمٛم٦م سمٛمٙم٤من ان يٕمٓمك ٕهؾ اًمٌٞم٧م سمنقم٦م ومٛمـ صمؿ 

 أؾم٤مًمٞم٥م ومٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ انإؿم٤مرة وانإيامء واًمتٜمٌٞمف.

ُ اهللُ َذفِ وُمثال قمٜمدُم٤م ي٘مقل  ـَ َمَ َؽ افَِّذي ُيبَؼي ِٚت ُؿْؾ ٓ  ِظبََٚدُه افَِّذي ِِٚلَ ُِقا افهَّ ِّ ُْقا َوَظ

َِٕزْد   ًٜ ْف َحَسَْ ََْسِ ـْ َي َُْرَبك َوَم َة دِم اْف َِِْٔف َأْجرًا إَِّٓ ادََْقدَّ ْؿ َظ ُُ ًٚ إِنَّ اهللََأْشَُٖف ٚ ُحْسْ َٓ قٌر  فَُف ؾِٔ ٍُ َؽ

قرٌ  ُُ رُم٦م وم٤معمقدة هل ٟمقع ُمـ احلرُم٦م وآطمؽمام وٟمقع ُمـ اًمٕمالىم٦م اًمِمديدة ومٝمذه احل (1)َص

واًمٕمالىم٦م اًمِمديدة سملم اًمٜم٤مس وأهؾ اًمٌٞم٧م وهذه اًمٕمالىم٦م ذم يمٗم٦م ويمؾ اًمرؾم٤مًم٦م سمام ومٞمٝم٤م ُمـ 

هذه اًمّمٚم٦م سمٕمٔمٛم٦م ان ديـ ذم يمٗم٦م أظمرى، وهذه شمٕمٜمل قمٔمٛم٦م هذه اعمقدة وًمٚمقم٘م٤مئد وأصقل 

يمؾ اًمديـ ومٝمذه ًمٞم٧ًم طمرُم٦م ظم٤مص٦م واطمؽمام ظم٤مص سمؾ هق اطمؽمام ضمدًا قم٤مزم وهق قم٤ٌمرة 

عمقدة اًمتل دمٕمؾ ذم يمٗم٦م ُمٞمزان وذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ويقازهي٤م يمؾ اًمديـ ذم ضم٤مٟم٥م أظمرى قمـ اًمقٓي٦م، وم٤م

اعمٝمؿ يًتٙمِمػ اًمديـ وآظمر ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه ُمـ ومروع اًمديـ، سمؾ هل ُمـ أصقل 

                                                      

ٔي٦م  (6)  .32ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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وهق ٟمٗمًف  وأدابوًمٙمـ هل سم٠مؾمٚمقب اًمٗمْم٤مئؾ  ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مص٥م وُم٘م٤مُم٤مت ٕهؾ اًمٌٞم٧م

 .ٌٞم٧مإؾمٚمقب أًمؼمه٤مين عم٘م٤مُم٤مت وُمٜم٤مص٥م وطمجٞم٦م أهؾ اًم

وًمذًمؽ ُمـ اسمرز اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمدائرة ُمع اًمًٚمٗمٞم٦م  وهق أن اًمًٚمٗمٞم٦م شم٘مقل أيـ اًمٜمص 

اًمٚمٗمٔمل ذم إُم٤مُم٦م قمكم؟، سمٞمٜمام هذا اعمٕمٜمك ٓ يتقصؾ إًمٞمف سمٚمٗمٔم٦م واطمدة أو سم٠مؾمٚمقب واطمد أًمٞمس 

ّٓ أؾمٚمقب ىمّميص ٓن سمٕمض اًمٌنم ٓ يًتٚمٝمٛمقن احل٘م٤مئؼ ومٞمف أن يمؾ اًم٘مران طمؼ وطمٙمٛم٦م و  إ

وًمٙمٜمٝم٤م سم٠مؾمٚمقب  وقمقاعمٞم٦مومتجد طم٘م٤مئؼ همٞمٌٞم٦م ٓهقشمٞم٦م وهمػمه٤م  ىمّميصسمٓمري٘م٦م أؾمٚمقب 

ـْ إِفٍَف إَِّٓ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ىمّميص ؼُّ َوَمٚ ِم َََهُص اِْلَ َق اْف ًَِزيُز  اهللُإِنَّ َهَذا ََلُ َق اْف َوإِنَّ اهلّلَ ََلُ

ُِٔؿُ  ُشِؾ مَ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ (1)﴾اِْلَ ـْ َإٔبَٚء افرُّ َْٔؽ ِم َِ َُصُّ َظ َّٕ ـُالًّ  اَدَك َوَجٚءَك دِم َو َٗ ُٝ بِِف ُؾ ُٕثَبي  ٚ

ِمِْغَ  ْٗ ُّ ِْ ـَْرى فِ ٌٜ َوِذ ؼُّ َوَمْقِظَي ووم٤مئدة اًم٘مّم٦م شمٔمٝمر ُمـ ظمالل ضمٝم٤مت قمديدة ُمـ  (2)﴾َهِذِه اِْلَ

 وأؾمٝمؾ ذم إيّم٤مل اًمٗمٙمرة. اًمٜمٗمقسأيمثر شم٠مصمػما ذم اهن٤م و اًم٤ًمسم٘ملمظمالل آؾمتٗم٤مدة ُمـ دم٤مرب 

ي١مدي ٟمٗمس ُم١مدى إؾمٚمقب اًمؼمه٤مين ذم  سمٛمٕمٜمك أن إؾمٚمقب اًم٘مّميص ذم اًم٘مران

ٚاًم٘مران يمام ذم ىمقًمف  ـَ َسَدَتٚ َؾُسبَْحَٚن اهللِ فَْق  ٍَ ٌٜ إَِّٓ اهللُ َف ََّم ََِلَ ِٓ قنَ َن ؾِٔ ٍُ ًَْرِش َظَّمَّ َيِه  (3) َربي اْف

وهٜم٤مك أؾمٚمقب إُمث٤مل وهق ًمٓمٌ٘م٦م ُمـ اًمٜم٤مس هيْمٛمقن ويدريمقن احل٘م٤مئؼ سمتقؾمط إُمث٤مل 

َِْؽ إَ ًمذًمؽ  ٚدُِقنَ َوتِ ًَ ٚ إَِّٓ اْف َٓ ُِ َِ
ًْ ِس َوَمٚ َي َُهَٚ فَِِّْٚ َِْٕرِ ومٗمٞمٝم٤م شمٕم٘مؾ، ويمذًمؽ أؾمٚمقب  ْمثَُٚل 

أداب واًمققمظ وأؾم٤مًمٞم٥م ُمتٕمددة ذم اًم٘مران ُمقضمقدة وًمٙمـ هذه إؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمددة ٓ شمٗمت٘مد 

 اًمٖم٤مي٦م واًمقاطمدة وهل اًمقصقل إمم سمٞم٤من احل٘م٤مئؼ سمحج٩م وسمراهلم.

                                                      

ٔي٦م  (6)  .13ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م  (3)  .631ؾمقرة هقد: ا

ٔي٦م  (2) ٞم٤مء: ا  .33ؾمقرة إٟم
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 ُمـ رواي٤مت اًمٗمْم٤مئؾ اعمقضمقدة قمٜمد اًمٗمري٘ملم أو ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ وهذا يثٛمر ًمٜم٤م أن يمثػم

وحلجٞم٦م أهؾ  قمغم اخلٚمؼ سمام ومٞمٝمؿ آٟمٌٞم٤مء اًمٜمٌل ٕومْمٚمٞم٦مهل أؾمٚمقب سمره٤مين 

 ، ومٞم٘م٤مل هذه ومْمٞمٚم٦م ذيمرت ًمٚمّمدي٘م٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراءوعم٘م٤مُم٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٌٞم٧م

ؾمٌٕملم يمذا عم٤م  ُمػم اعم١مُمٜملم، أو ًمق يم٤مٟم٧م ومْم٤مئؾ أوهذه ومْمٞمٚم٦م ذيمرت ُٕمػم اعم١مُمٜملم

، ومامذا يٕمٜمل ذًمؽ؟، يٕمٜمل قمٚمٛمٞمتف يمذا وأهٚمٞمتف ًمإلُم٤مُم٦م يمذا ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم ٟمٗمذت

وطمجٞمتف يمذا وُم٘م٤مُمف يمذا وهذا يمٚمف أؾمٚمقب سمره٤مين سم٠مؾمٚمقب اًمٗمْم٤مئؾ ومٝمؾ إذا ضمئ٧م 

ك سمؾ سم٤مصٓمالح يمالُمل سمره٤مين وم٘مط ومٝمذا سمره٤من ؟، أُم٤م إذا أشمٞم٧م سمٚمٗمٔم٦م أظمرى حتٛمؾ ٟمٗمس اعمٕمٜم

ىمد شم٠ميت سمٚمٗمٔم٦م قمرسمٞم٦م أو اٟمٙمٚمٞمزي٦م أو واًمٚم٥م رء آظمر ًٞمٙمقن ىمد حتٛمؾ أصمقاب ُمـ اعمٕم٤مين وم

  وم٤مرؾمٞم٦م وم٤معمٕمٜمك ٓ خيتٚمػ . 

ُمع اًمٞمٝمقد قمغم   ًمٚمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ ومٝمٜم٤م مل يؽميمز اًمٜم٘م٤مش واحلقار سملم اًمٜمٌل وشم٠ميمٞمدا

إٟمٌٞم٤مء واًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا أصؾ ٟمٌقة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وإٟمام شمريمز قمغم أومْمٚمٞم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء قمغم سم٘مٞم٦م 

سمّمدد إسار أن سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء أومْمؾ ُمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وؾمٜمرى أن طمج٤مج اًمٞمٝمقد ٓ يؽميمز قمغم 

 ٟمٗمل ٟمٌقة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وإٟمام قمغم دوٟمٞم٦م ٟمٌقة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء قمـ سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء.

إذًا  ٟمٚمخص أصؾ اًمٗمٙمرة وهل ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ذم رؤي٦م اًمٞمٝمقد ذم طمج٤مضمٝمؿ أهنؿٓ  يٜمٗمقن  

قشمف ًمذًمؽ ٟمجد طمتك يمثػم ُمـ اعمًٞمح ٓ ٞماصؾ ٌٟم ٞم٤مء وًمٙمـ  ٌٟم قة ؾمٞمد ٕا لم ي٘مقًمقن ٟمحـ ٟم٘مٌؾ ٌٟم

ٞمٜم٤م وٓ ٟمحـ ُمٚمزُملم سمٛمت٤مسمٕمتف سمؾ اًمٌنمي٦م  ٟم٘مقل إٟمٜم٤م ُمٚمزُملم سمٛمت٤مسمٕمتف وهق ًمٞمس أومْمؾ ُمـ ٌٟم

ٞم٤مء اًمٜمٌل قمٞمًك وهذه ُمزقمٛم٦م أظمرى ٌٟم ف ٕا  . شمِمٌثقا هب٤م  ظمالصٝم٤م سمٛمت٤مسمٕمتٝم٤م ًمٜم٤م يمام شمٌع ٓآ
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 :فض١ٍخاأل زظت االٔج١بء ثني احلدح رزارت :اٌثبين احملٛر

 أن ٟمٌقة اًمٜمٌل ُمقؾمك  وإٟم٤ٌمءه هق ُمـ أقمٔمؿ اعمٙم٤مؿمٗم٤مت، ومرهمؿ وُمـ صمؿ ي٘مقل اًمٜمٌل

هل ٟمٌقة طمؼ ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمرشم٘مل إمم درضم٦م  ٟمٌقة اًمٜمٌل ُمقؾمك أو إسمراهٞمؿ أو ٟمقح أو قمٞمًك ان

سمف ؾمٞمد  أٟم٠ٌمؿ ومل يتٌٕمقا ُم٤م ، وًمق اشمٙمئ اًمٜمٌل ٟمقح أو ُمقؾمك قمغم ٟمٌقهتإٟم٤ٌمء اًمٜمٌل حمٛمد

وم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمٚمًٚم٦م ُمراشم٥م احلجٞم٦م  اًمٜمج٤مةٓ ذم دظمقل اجلٜم٦م وٓ  شمل يًٍْف»إٟمٌٞم٤مء ًمٙم٤من 

هق أُمر رحدد اًمٜمج٤مة وم٢مذا ظمٚمط انإٟم٤ًمن سملم ُمراشم٥م احلجٞم٦م ومل يْمع يمؾ طمجٞم٦م ذم ُمرشمٌتٝم٤م 

ُم٦م ُمؽمشم٦ٌم وًمٞمس يٖمٜمل وُمداه٤م مل شمٙمت٥م ًمف اًمٜمج٤مة واهلداي٦م ومٞمج٥م اًمتٕمرف قمغم احلج٩م يمٛمٜمٔمق

وًمٞمس يٙمٗمل انإٟم٤ًمن ذم اًمٜمج٤مة واًمًداد أن  احلج٦موم٘مط انإٟم٤ًمن أن يٕمرف أصؾ طمجٞم٦م 

يٕمرف احلج٩م سمؾ ُمٕمرومتف سمٛمراشم٥م احلج٩م أُمر ُمّمػمي ًمذًمؽ ىمد شمِم٤مهد اًمٙمثػم ُمـ أهؾ 

اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمث٘م٤موم٦م وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمرومقن ُمراشم٥م احلجٞم٦م ودرضم٤مهت٤م وُمـ إقمغم أو اًمقؾمط أو 

 قن ذم اظمتالط ذم اًمتٗمٙمػم وآؿمت٤ٌمه.إدٟمك ومٞم٘مٕم

  :قمـ قمٌد اهلل سمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل

يٚ رشقل اهلل، إِّن مررت بٖخ يل مـ ؿرييٜ، ؾُتٛ يل  :ؾَٚل جٚء ظّر إػ افْبل»

ؿٚل ظبد اهلل بـ  ـ ؾتٌر وجف رشقل اهلل :جقامع مـ افتقراة، أٓ أظرضٓٚ ظِٔؽ؟ ؿٚل

رضْٔٚ بٚهلل ربٚ، وبٚإلشالم ديْٚ،  :ؾَٚل ظّر؟ أٓ ترى مٚ بقجف رشقل اهلل :ؿِٝ فف :ثٚبٝ

وافذي ٍٕس حمّد بٔده فق أصبح » :وؿٚل ؾرسي ظـ رشقل اهلل :ؿٚل ـ وبّحّد رشقٓ

، ثؿ اتبًتّقه وترـتّقِّن فوِِتؿ، إُٕؿ حيل مـ إمؿ، وإٔٚ حيُؿ مـ ؾُٔؿ مقشك
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 .(1)شافْبٔغ

 :وقمٜمف

 .(2)شتبٚظلإفق ـٚن مقشك وظٔسك حٔغ دٚ وشًَّٓم إٓ »

إذًا  ُمٕمروم٦م ُمراشم٥م احلجٞم٦م ُمٝمؿ وم٢مذا يم٤من ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء يٌلم ان اًمٜمٌقة اًمتل هل أقمٔمؿ قمٚمؿ 

وُمـ أقمٔمؿ اعم٘م٤مُم٤مت هل٤م درضم٤مت وُمراشم٥م  وٓ شمٖمٜمل ُمرشم٦ٌم ُمٜمٝم٤م قمـ ُمرشم٦ٌم أقمغم ُمٜمٝم٤م ومٙمٞمػ 

 سمٛمـ دوهن٤م

 :إٌيب فض١ٍخؤ ِٓ إٌبطخخ اٌؼز٠عخ فض١ٍخؤ: اٌثبٌث احملٛر

 :اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌح٨م وُمٜمٝم٤موٟمٜم٤مىمش هٜم٤م سمٕمض اًمٜم٘م٤مط 

 :اخلبمتخ ثري زظبط١خ ا١ٌٙٛد اٌؼز٠عخفض١ٍخ ؤ :ؤٚاًل
إصم٤ٌمت إومْمٚمٞم٦م ًمٞمس سمح٨م صمٜم٤مئل حمض أو ُمدرحل حمض  سمؾ اٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م سمح٨م  إن  

شمؽمشم٥م قمٚمٞمف احلجٞم٦م سمٛمٕمٜمك يمقن اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م ٟم٤مؾمخ٦م ًمنميٕم٦م مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ويمقن طمجٞمتف 

٤مء ومٝمذه إُمقر ُمرشمٌٓم٦م سمٜمٗمس سمح٨م إومْمٚمٞم٦م ومٕم٤ٌمرة إومْمٚمٞم٦م ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم طمجٞم٦م سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم

اٟمام هل قم٤ٌمرة أظمرى قمـ هذه اعم٤ٌمطم٨م إظمرى إذًا  اًمٌح٨م ًمٞمس جمرد ُمدرحل وصمٜم٤مئل وإٟمام 

 سمح٨م شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أصم٤مر اًمٕم٘م٤مئدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م.

                                                      

ـ يمثػم ص 6)  .16( شمٗمًػم اسم

ـ يمثػم ج 3) سم  .16ص 3( شمٗمًػم اًم٘مران اًمٙمريؿ 



 أحباث حول ىبوة صيذ األىبياء  .................................................................16

وذيمرٟم٤م ُمـ ظمالل هذه اعمح٤مضم٦م ئمٝمر أن اًمٞمٝمقد اطمد ضمٝم٤مت طم٤ًمؾمٞمتٝمؿ ًمٞمس هق 

ٕٟمٌٞم٤مء وإٟمام أومْمٚمٞم٦م ُمـ يٌٕم٨م ٟمٌٞم٤م قمغم ٟمٌقة اًمٜمٌل ُمقؾمك سمحٞم٨م سم٤مًمت٤مزم يٚمزُمقا أن أصؾ ٟمٌقة ا

أن رح٤مومٔمقا قمغم اًم١ًمدد واًمًٞمٓمرة  نيٙمقٟمقا شم٤مسمٕملم سمدل أن يٙمقٟمقا ُمتٌققملم وهؿ يريدو

 واعمٙم٤مٟم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمتل هؿ يت٘مٚمدوه٤م سمحٞم٨م ٓ يٜم٤مزقمٝمؿ ومٞمٝم٤م اطمد .

بًقن رجال مـ افٔٓقد ؿٚفقا إىَِقا ؿٚل خرج مـ ادديْٜ أر وظـ ابـ ظبٚس»ىم٤مل 

ؾٓؿ يًزون ظـ ان إٕبٔٚء ٕقع مـ افُٕٜٓٚ ؾقؾؼ  شبْٚ إػ هذا افُٚهـ افُذاب حتك ٕقبخف

افتحريػ افذي أجروه افٔٓقد دم افتقراة وذيًٜ افْبل وحتك افْهٚرى دم ذيًٜ افْبل ظٔسك 

ٕٜٚ افُٓٚن مع اجلـ وافنٔٚضغ اخذوا يًزون ظـ افْبقات مىَِٚ بٚفُٕٜٓٚ، ؽٚيٜ إمر دم ـٓ

وهْٚك ـٕٜٓٚ افُٓٚن مع اهلل وافًٔٚذ بٚهلل وهق ٕقع مـ افريٚضٜ، وهذا افٍِظ مذمقم دم افَران 

 . شمٚ إٔٚ بُٚهـ»

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس سمٛمٕمٜمك شمٜم١ٌم  واًمٙمٝم٤مٟم٦م ُمـ شمٙمٝمـ أي شمٜم٠ٌم سم٤مًمٖمٞم٥م أو سم٤معمًت٘مٌؾ 

رشم٤مولم اًمروطملم يٕمؼمون قمغم اًمٜمٌقات سم٠مهن٤م طمدس وشمقىمع وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ وُمثؾ أٔن سمٕمض اعم

ّمحٞمح هل ري٤مو٦م وًمٙمـ ًمٞمس يمام يّمٗمقن او إهن٤م ذقم٦م يٜم٤مهل٤م يمؾ وارد روطمٞم٦م واًمري٤مو٦م 

 وإٟمام هل اصٓمٗم٤مء اهلل ٓ يٜم٤مًمف آ اًم٘مٚمٞمؾ .

ويم٠مٟمام ذم ُمٜمٓمؼ اًمٞمٝمقد  شحتك ٕقبخف دم وجٓف ؾٕٚف يَقل إٔٚ رشقل رب افًٚدغ»صمؿ ىم٤مل 

اهلل ُم٤ٌمذة وشم٤مرة يٌٕم٨م ُمـ ىمٌؾ ٟمٌل، ُمثال ًمقط يم٤من حت٧م إذاف اٟمف شم٤مرة يٌٕم٨م ُمـ 

 واًمٜمٌل إسمراهٞمؿ أُمره أن يذه٥م إمم ىمقُمف، وه٤مرون حت٧م إذاف ُمقؾمك إسمراهٞمؿ

وشمِم٤مـمر ذم محؾ اًمث٘مؾ وهق وزير ًمف ومٛمع اٟمف ٟمٌل ويدرك ُم٤م يدريمف اًمٜمٌل ُمقؾمك قمغم ٟمحق 
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ٞمف ومرق سملم أن يٙمقن هق ص٤مطم٥م قمـ اًمٜمٌل ُمقؾمك وهذا وم اًمٕمٛمقم ُمع ذًمؽ  مل يٙمـ ُمًت٘مالً 

رؾم٤مًم٦م قم٤مُم٦م وُم٤ٌمذة اسمتٕم٨م ُمـ اهلل قمز وضمؾ أو اسمتٕم٨م ُمـ ىمٌؾ ُمٌٕمقث ُمـ اهلل ومٝمؿ يريدون 

 اًم١ًمدد عمقؾمك. 

سمد أن شمٙمقن  ٧م ًمٖمػمٟم٤م سمؾ  ١مدد وىمٞم٤مدة اًمدـي ًمًٞم ٤مؾمٞم٦م وهل أن اًًم وم٤مًمٞمٝمقد قمٜمدهؿ هذه احل

قن رشقٓ»ًمٜم٤م،  ـٔػ ُي ٚدغ و ٕٚ رشقل رب اًف قل أ ٕٚف َي ي٘مقل طمٞمٜمام ومٛم٘مّمقدهؿ   ش وادم خر مْفؾ

ًت٘مؾ وًمف ؾم١مدد ومٝمذا اٟمف رؾمقل  ٤مذة وص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م وُم ٓ ُمِمٙمٚم٦م ومٞمف أُم٤م رؾمقل رب اًمٕم٤معملم ُم

خ ُم٤م ؾمٌؼ ٚمف وٓا سم٤مًمت٤مزم يًٜم ٓ ٟم٘م ـ ؾمٌؼ ظمػم ُمٜمف، وهذا اؾمتدٓل أدي٤مين  ومٝمذا  خ ُم٤م ؾمٌؼ وُم يمٞمػ يًٜم

ـ أنًمٙمٜمف يم٤مذب سمديع ًمق شمؿ ومٞمٙمقن صحٞمح٤م  ل ُمٗمْمقل ومٝمذا ذم  ومال يٛمٙم قخ سمٌٜم ل أومْمؾ ُمًٜم يٙمقن ٌٟم

ٞم٤مء . ٟم ٞم٤مء ومٙمٞمػ سمؽ ذم همػم ا ٟم  ا

أن اًمٜمٌل قمٞمًك مل يٜمًخ يمؾ ذائع اًمٜمٌل ُمقؾمك وُمٜمٝم٤م ىمد ئمٝمر ذم وًمٕمؾ أن هذا اًمن 

اًمٜمٌل ُمقؾمك وهذا يدل قمغم أومْمٚمٞم٦م  ذائعأومْمٚمٞم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك قمغم قمٞمًك  وإٟمام ٟمًخ سمٕمض 

يٕم٦م اًمٜمٌل قمٞمًك صحٞمح ٟم٤مؾمخ٦م ذم سمٕمض اًمٌمء ًمٙمـ جمٛمؾ اًمٜمٌل ُمقؾمك وًمذًمؽ يٕمؼمون ذ

 اعم٤ًمر هق ذيٕم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك وًمذًمؽ يٕمتؼمون اًمٜمٌل قمٞمًك ُمٙمٛمؾ ًمنميٕم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك

هذا سمره٤من صحٞمح وهق أن اًمٜمٌل إومْمؾ هق اًمذي ي١مهؾ ووُمـ ؿمٕم٥م ذيٕم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك 

 أن يٙمقن ٟم٤مؾمخ أُم٤م اعمٗمْمقل ومال ي١مهؾ أن يٙمقن ٟم٤مؾمخ٤م.

 :اٌزؼز٠عبد رطج١ك ىّخاحل :ثب١ٔب
احلٙمٛم٦م ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م اًمتنميٕم٤مت اًمٗمقىمٞم٦م وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م سمؾ احلٙمٛم٦م اعم٘مّمقد 
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ُمٜمٝم٤م يمٞمٗمٞم٦م شمٓمٌٞمؼ إؾمس اًمٗمقىمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ُمع اعمّم٤مديؼ اعمتٖمػمة، أٔن ٟمٗمرض ذم اًمٖمرب ذم 

ُمل ذم اًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وًمق اهن٤م ًمٞم٧ًم إؾمالُمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م وًمٙمـ هؿ اىمرب إمم اًمتنميع انإؾمال

اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ُمـ اًمدول انإؾمالُمٞم٦م وم٤مًمدول انإؾمالُمٞم٦م اىمرب ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٗمرقمقين اًمنميمل 

، ومٜمحـ ٟمٕمٞمش ذم ٟمٔمؿ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م شوٓ يسٖل ظَّم يًٍؾ»انإحل٤مدي وومؼ ُمٜمٓمؼ ان احل٤ميمؿ 

واىمتّم٤مدي٦م ُمْمٛمقهن٤م ٟمٔم٤مم اًمٙمٗمر واجل٤مهٚمٞم٦م واًمٗمرقمقٟمٞم٦م واًمٜمٛمرودي٦م سمٞمٜمام هؿ يٕمٞمِمقن  ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م 

 اًمٜمٔمؿ انإؾمالُمٞم٦م ًمذًمؽ ضمٜمقا صمامر اًمٜمتٞمج٦م آجي٤مسمٞم٦م .ىمري٥م ُمـ 

 قمٜمدهؿٟمٕمؿ ٟمحـ ذم فمؾ إهة وذم فمؾ سمرٟم٤مُم٩م اًمٗمرد ٟمٕمٞمش احل٤مًم٦م انإؾمالُمٞم٦م ًمذًمؽ 

انإؾمالم ًمذًمؽ قمٜمدهؿ أوسمئ٦م ومٞمٝم٤م صمامرهؿ يٗمت٘مدوه٤م ذم فمؾ إهة واحل٤مًم٦م اًمٗمردي٦م ٓ يٕمٞمِمقن 

هٜم٤م ًمذًمؽ ؿ هؿ اسمتٕمدوا قمـ انإؾمالم وأُمراض روطمٞم٦م وشمٗمٙمؽ اضمتامقمل إمم ُم٤م ؿم٤مء اهلل ٕهن

ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م وهل اهن٤م جمٛمققم٦م شمنميٕم٤مت ُمـ ي٘مؽمب إًمٞمٝم٤م جيٜمل اًمثامر ؾمقاء ؾمامه٤م ُمًٚمؿ أو مل 

 طم٘مٞم٘م٦م اًمتنميٕم٤مت. هذا هقيًٛمٝم٤م سمؾ 

يمذًمؽ  اًمٌٜمقد اعمٝمدوي٦م اًمتل شمتحدث قمـ ُمًت٘مٌؾ ؾمٕمٞمد ًمٚمٌنمي٦م وومؼ ٟمٔم٤مم قم٤معمل 

٤ممل وًمق سمدون اؾمؿ اعمٝمدي وًمٙمٜمٝم٤م ٟمٗمس اًمٌٜمقد اعمٝمدوي٦م ُمٜمتنمة ذم اًمٕمسمٜمقد  وم٢مهن٤مُمقطمد قم٤مدل 

 واًمٕمداًم٦م وانإؾمالم .

وم٤معم٘مّمقد أن احلٙمٛم٦م ًمٞم٧ًم هل اًمتنميٕم٤مت اًمٗمقىمٞم٦م وهل همػم سمح٨م اًمديـ واعمٜمٝم٤مج 

واعمٚم٦م واًمٓمري٘م٦م وم٤محلٙمٛم٦م قم٤ٌمرة قمـ ىمقاقمد آًمٞم٦م ًمتٓمٌٞمؼ إؾمس اًمتنميٕمٞم٦م قمغم اًمٌٞمئ٤مت اعمتٖمػمة 

وم٤محلٙمٛم٦م همػم اًمٙمت٤مب وم٤من  ش َتٚه افُتٚب واِلُّٜ »ان اًمٙمريؿ ُمثؾ وًمذًمؽ ذم ُمقارد شمٕمٌػم اًم٘مر

اًمٙمت٤مب سمٜمقد يمٚمٞم٦م وإؾمس اًمٙمٚمٞم٦م هل شمْمٛمـ احلٙمٛم٦م وًمٙمـ احلٙمٛم٦م قم٤ٌمرة قمـ اًم٘مقاقمد 
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 اًمقؾمٓمٞم٦م سملم اعمقوقع اعمتٖمػم واًمتنميع اًمث٤مسم٧م.

ظمػمة طمٞم٨م واًمٗم٘مٝم٤مء ذم حت٘مٞم٘م٤مت قمٚمؿ اًمٗم٘مف  واشمٗم٤مق صقل ٕا ٕمض طمٙم٤مهقمٚمؿ ٕا ـ  اًٌم ٞمد قم اًًم

صٗمٝم٤مين ىمٞمؾ ؟، وم٘م٤مل ُم٤م ُمقضمقد ُمـ شمنميٕم٤مت  اٟمتؿ ًمق ؿمٙمٚمتؿ دوًم٦م ومامذا شمّمٜمٕمقن ًمف أسمق احلًـ ٕا

قمراف اًمٕم٘مالئٞم٦م  ٤مىمل هل ٕا ٦ًٌم ومٝمذه اًمٜمٙمت٦م قمٜمٝم٤مٖمػم ُمٜمٝمل اًمي١مظمذ هب٤م واًم   وقمغم ومرض صح٦م اًمٜم

٤مر هذه يِم٤م ٞمئ٤مت ا ٤مًمقؾمٞمط وم اًمتنميٕم٤مت اًمث٤مسمت٦م  ر إًمٞمٝم٤م سم٤مقمت ٞم٘م٤مهت٤م قمغم اًم قمراف اًمتل ًمتٓم عمتٖمػمة هق ٕا

ٓ شمّمٓمؽ ُمع شمٚمؽ اًمتنميٕم٤مت اًمث٤مسمت٦م .  ٓ شمتّم٤مدم و

قمغم اًمٜمٔم٤مم  اطمد ٟمٔمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م ذم اًمٖمرب ًمٜمٗمرض ـمري٘م٦م رىم٤مسم٦م إُم٦م وأن ُمثالً 

اًمًٞم٤مد ومٝمٜم٤مك أدوات وآي٤مت شمًتحدث سمح٥ًم اًمٌٞمئ٤مت اعمتجددة قمٜمد اًمٌنم وسمٕمض 

هتذب ُمع اًمٌٞمئ٦م اًمنمىمٞم٦م أو سمٞمئ٦م يمؾ جمتٛمع  اًمٌٞمئ٤مت ـم٘مًٝم٤م اًمٖمريب همػم ُمتٜم٤مؾم٥م ُمٕمٜم٤م ومٞمج٥م أن

سمحًٌف ًمٙمـ سمٕمض أًمٞم٤مت اًمتل يٛمٙمـ أن شمِمذب وهتذب سمح٥ًم سمٞمئ٤مت اهلقي٤مت اًمنمىمٞم٦م 

يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م انإٟم٤ًمن ومٝمل أيْم٤ًم طمٙمٛم٦م ٕهن٤م ٟمقع ُمـ إرؾم٤مء اًمرىم٤مسم٦م واًمٕمداًم٦م ان ومام اعم٤مٟمع ُمـ 

  قم٤م.٘مقاًم٥م اعمحددة ذاًماًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ دون أن شمت٘م٤مـمع وشمتٜم٤مرم ُمع 

وم٠مي ضم٤مُمٕم٦م إمم أٔن مل شمتٌٜم٤مه٤م أيم٤مديٛمٞم٦م دوًمٞم٦م أصال  (LNPاًمؼمجم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمّمٌٞم٦م )

ـ  هن٤م ظمٚمٞمط ُم ٜم٤مه٤مٕ  ٜمٞم٤متأيم٤مديٛمٞم٦م مل شمت ًم ٗم٦م  ٕا ٜمٞم٤مت واًمتٕمددي٦م وأيْم٤م ىمقاقمد إداري٦م وهل ٕا وومًٚم ًم

وآًمًٜمٞم٤من  انإداري٦م ُمٕمؽمف هب٤م دوًمٞم٤م وُمؼمهٜم٦م وهل قمٚمؿ ظم٤مص سمح٨م آظمر وم٤مًم٘مقاقمد

حمؾ دراؾم٦م  ومٝمذا٤مهلرُمٜمٓمٞم٘مٞم٤م واًمتٕمددي٦م أُم٤م صحتٝم٤م وؾم٘مٛمٝم٤م يمٚمًٗم٤مهت٤م وُمدارؾمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م ووم

 . اظمرى ُمٕمؽمف هب٤م دوًمٞم٤م ذم ىم٤ٌمل ُمدارسهل اعمدارس اعمختٚمٗم٦م ًمٙمـ سم٤مًمت٤مزم 

طمقهل٤م أُم٤م اًمؼمجم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمّمٌٞم٦م أصال ًمٞمس هلؿ شمرظمٞمص أيم٤مديٛمل ُمـ أي ضم٤مُمٕم٦م 
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ذم اًمنميٕم٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م سمٕمد أن يّم٤مدق قمٚمٞمف اًمٜمخ٦ٌم ذم  ومٛمـ صمؿ شمًقيؼ هذا اًمٜمت٤مج إٟمام يًقق

اًمٕم٤ممل، وم٢مذا مل شمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمٜمخ٦ٌم ذم اًمٕم٤ممل ومٞمّمػم هذا ٟمقع ُمـ اًمٖمٞمٚم٦م وآهمتٞم٤مل اًمٗمٙمري أو 

يتٕم٤مُمٚمقن سمال ُم٘مررات. ومٝمؿ يٕمؽمومقن ذم آظمر واًمٕمٚمٛمٞم٦م  ٦مٟمقع ُمـ اًمًقق اًمًقداء اًمٗمٙمري

ن اًمٕمٚمقم اًمٗمٜمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م هل٤م أصقل ٓدوًمٞم٦م أصال اًمٙمت٤مب اٟمف ٓ يقضمد أي متثٞمؾ ُمـ أيم٤مديٛمٞم٦م 

ورظمص، وم٢مذا أردت أن شمًتخدم ُمٝم٤مرة ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ دون رظمّم٦م ُمـ وزارة اًمٕمٛمؾ شمالطمؼ 

اًمٜمٔم٤مم يالطمؼ،  ٝم٤م ومدوًمٞم٤م ذًمؽٌٕمًمِمىم٤مٟمقٟمٞم٤م، أو دوًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م شمًتٕمٛمؾ ُمٝم٤مرة ُمٕمٞمٜم٦م شم٥ًٌم وم٤مضمٕم٦م 

ت ٟمٔم٤مم قمٚمقم واًمٗمٜمقن ٟمٔم٤مم وطمتك اعمٝم٤مرات ٟمٔم٤مم قمٚمقم واًمت٘مٜمٞم٤مت ٟمٔم٤مم قمٚمقم واًمّمٜم٤مقمٞم٤م

شمًقىمف اردت هٜم٤مك ومرق وم٤مٓسمتٙم٤مر رء واًمرأي هق رء أو إومٙم٤مر رء وم٢مذا وقمٚمقم، 

ٞمحت٤مج ًمف ىمٜمقات ظم٤مص٦م. وطمٞمٜمام يٕمٓمك رظمّم٦م يٌدأ اًمًج٤مل اًمٕمٛمكم ومٛمـ يٕمٓمٞمف وُم٤م هل ؾم

طمدوده٤م أو ٟمخ٦ٌم قم٘مالء إقمٚمؿ أو اجلٝم٤مت اعمقصم٘م٦م دوًمٞم٤م، وسمٕمد ذًمؽ  ي٠ميت ؾمج٤مل اعمدارس 

طم٤مًمتف وهٚمؿ ضمرا، أُم٤م ان رء مل يٛمر سمٕمٛمٚمٞم٦م همرسمٚم٦م وومٚمؽمة وشمّمٗمٞم٦م وُمّم٤مدىم٦م وُمقاوم٘م٦م شمٙمقن 

 ضمٜم٤مي٦م ومٙمري٦م .

ٟمرضمع إمم اًمٙمالم اًم٤ًمسمؼ وم٤محلٙمٛم٦م إذًا  هق اًمقاؾمٓم٦م اعمقضمقدة سملم اًمتنميٕم٤مت اًمث٤مسمت٦م 

آؿمؽم واًمتٓمٌٞم٘م٤مت وهذه ىمد شمًتجد وم٤مًمِم٤مرع ٓ يٜمٗمٞمٝم٤م وأُمػم اعم١مُمٜملم ًمف قم٤ٌمرة ذم قمٝمده عم٤مًمؽ 

هٜم٤م ٟمٗمس )هن٩م اًمٌالهم٦م( و شإيٚك أن تزيؾ شْٜ حسْٜ ـٚن ؿد ظّؾ َهٚ مـ ؿبِؽ»وُمْمٛمقٟم٤م 

اعمٓمٚم٥م وهق اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل، ومٞمقضمد ٟمٌؾ وىمٞمؿ وومٓمرة وهٜم٤مك أدوات ووؾم٤مئط قم٘مدي٦م 

اًمٕم٘مالئٞم٦م  إمم اعمٚم٦م طمتك ػمًمٚمتٓمٌٞم٘م٤مت ومام اعم٤مٟمع ُمٜمٝم٤م ان ص٤مرت قمرف ضم٤مري وهذا يِم

قمراف اًمٕم٘مالئٞم٦م ا اخلٓمقط اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمنمائع اًمٗمٓمري٦م وُم٤م  ًمتلٓ  ُم٤مٟمع ُمٜمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمتٓم٤مسم٘م٦م ُمعوٕا
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ِٚهِِغَ  آي٤مشمفذم  ؿم٤مسمف ذًمؽ وهٜم٤مك شمٕمٌػم ىمراين ـْ اجْلَ ًُْرِف َوَأْظِرْض َظ َق َوْأُمْر بِْٚف ٍْ ًَ   (1)ُخْذ اْف

ة وم٤مًمٕمرف ًمف طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م وهل اًمقؾمٞمط ًمتٓمٌٞمؼ اًمتنميٕم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م قمغم اًمٌٞمئ٤مت اعمتٖمػم

 واًمٕمرف هق همػم ضم٤مٟم٥م احلٙمٛم٦م.

  

                                                      

ٔي٦م ؾمقرة إ( 6)  .666قمراف: ا
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ٞم٤مء  ٟم ل إسمراهٞمؿ هق قمغم ديـ ؾمٞمد ٕا ًُقُه َوَهَذا اًمٌٜم ـَ اتََّب َِِّذي ِس بِِْ٘بَراِهَٔؿ َف إِنَّ َأْوَػ افَّْٚ

َٚن إِْبَراهِ  أظمرىوذم آي٦م  ٞمف ومٝمٜم٤مك أوًمقي٦م واظمّم افَّْبِلُّ  ـَ َٚن َمٚ  ـَ ـْ 
ًٚ َوفَُِ ّٔ

إِ َْٕكَ ًٚ َوٓ  ُٔؿ ََيُقِدّي

ـْ افْ  َٚن ِم ـَ ًٚ ُمْسًَِِّم َوَمٚ  ـِغَ ـَحٍِْٔ ْؼِ ُّ(1)  وم٤معمٚم٦م همػم اًمنميٕم٦م اعمٚم٦م هل إقمراف اعمٌٜمٞم٦م وىمد أصمٌتٜم٤م

ذم انإهلٞم٤مت أن يمؾ إٟمٌٞم٤مء هؿ قمغم ديـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وًمذًمؽ اًمقاؾمٓم٦م سملم اهلل وإٟمٌٞم٤مء واًمذي 

يمت٤مب اسمـ قمريب واهلٞمٙمٚم٦م  ُمٜمٝمجفاسمـ قمريب هق ذم حمٚمف وهق ُم٠مظمقذ ُمـ اًمرواي٦م واصؾ  ذيمره

ُمٌٜمل قمغم اًمرواي٤مت ذم أن إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمدىم٦م هؿ أٟمٌٞم٤مء ٟمٌل اهلل ومٝمذه ُم٠مظمقذة ُمـ رواي٦م سمؾ 

ظمّمقص يمت٤مب اسمـ قمريب ُمٌٜمل قمغم هذه اًمٗمٙمرة وطم٤مول أن خيقض ذم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م وهل ومٙمرة 

ُمـ رواي٦م وهل أن اًمذي ٟمٌئ إٟمٌٞم٤مء هق ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء قمـ اهلل ُمثال  فمريٗم٦م ودىمٞم٘م٦م وهل ُم٠مظمقذة

يمٞمػ ضمؼمائٞمؾ يٜمٌئ إٟمٌٞم٤مء قمـ اهلل وم٤مًمذي يٜمٌئ ضمؼمائٞمؾ اهاومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمـ اهلل قمؼم ٟمقر 

 ومًٞمد إٟمٌٞم٤مء ٓ يٙمقن شم٤مسمٕم٤م سمؾ هق ُمتٌقع قمغم احل٘مٞم٘م٦م.  ’اًمٜمٌل

َداُهْؿ اْؿتَِدهِ وأي٦م اًمتل شم٘مقل  ُٓ ٝم٤م اؿم٤مرة ًمٓمٞمٗمف ومٝمق مل ي٘مؾ ومٌٝمؿ اىمتده وم٤من اهلدى ومٞم َؾبِ

سمؾ أن يمؾ إٟمٌٞم٤مء سمٕمد شمقطمٞمد اهلل أول ُم٤م يٌٚمٖمقن ًمٞمس  اهللهق ٟمٗمس اًمديـ اًمقاطمد اًمذي سمٕمثف 

 ٟمٌقات أٟمٗمًٝمؿ سمؾ يٌٚمٖمقن ٟمٌقة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وذم زُمـ اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ هق يم٤من قمغم ديـ اًمٜمٌل

وم٠مول ُم٤م ي١مظمذ قمٚمٞمف آٟمٌٞم٤مء اًمتقطمٞمد ووٓي٦م ؾمٞمد  واًمٜمٌل ٟمقح يم٤من قمغم ديـ اًمٜمٌل وادم يمذًمؽ

اًمرؾمؾ ووٓي٦م أهؾ سمٞمتف صمؿ يٌٚمغ سمٕمده٤م اًمٜمٌل ٟمٌقشمف إمم إُمؿ وان يم٤من إصم٤ٌمشم٤م يؼمهـ ٟمٌقشمف 

 وُمٕم٤مضمزه  صمؿ يٕمرومٝمؿ سمّمٗم٤مت اهلل وشمقطمٞمد اهلل  وٟمٌقة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وهٚمؿ ضمرا. 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .16ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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ًٚ ُمْسًَِِّم َوَمٚ ، أُم٤م ىمقًمف أُم٤م احلٜمٞمػ ومٝمق اعم٤مئؾ قمـ اعمٞمؾ أي اظمذ سم٤مًمٍماط اًمًقي َحٍِْٔ

ـْ افْ  َٚن ِم ـِغَ ــَ ْؼِ ُّ  و انإؾمالم مل يٙمـ وم٘مط نإسمراهٞمؿ سمؾ طمتك ٔدم وٟمقح ومٙمٚمٝمؿ ُمًٚمٛمقن

إذًا اًمتٜمٍم هق اٟمحراف واًمتٝمقد هق اٟمحراف  ،وديـ انإؾمالم هق ديـ احلٜمٞمػ احلٜمٞمٗمٞم٦موقمغم 

اعمًٚمٛم٦م وهؿ يم٤مٟمقا يمذًمؽ، ومديـ وإٟمام اًمّمحٞمح أن ديـ اًمٜمٌل ُمقؾمك وقمٞمًك هق احلٜمٞمٗمٞم٦م 

 ًمفاعمقؾمقي٦م ويم٤من هق شم٤مسمٕم٤م نإسمراهٞمؿ وًمٞمس خم٤مًمٗم٤م هل ُمقؾمك يم٤من هق انإؾمالم وذيٕمتف 

وطمتك شمٕمٌػم اًم٘مران يِمػم إمم ديـ انإؾمالم ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك وطمتك اًمٜمٌل قمٞمًك خي٤مـم٥م طمقاريف 

 وأٟمّم٤مره سم٤منإؾمالم.

ٗمًف انإؾمالم ويًٛمك طمٜمٞمػ ٕٟمف واحلٜمٞمٗمٞم٦م أُم٤م أن ٟم٘مّمد هب٤م اعمٚم٦م أو اًمديـ وم٤مًمديـ هق ٟم

ًمٞمس ومٞمف زيغ وم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م وصػ ًمديـ انإؾمالم وانإؾمالم ديـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وم٤محلٜمٞمػ همػم 

 اعمنمك واعم٤مئؾ أي يتخذ اًمتقطمٞمد ومال دهري وٓ ىمدري وٓ ٟمٍماين وٓ هيقدي .

  

 :ٌٍٕيب اٌزفبضً اٚخٗ ثعض :اخلبِض احملٛر

ك أن يٙمقن ُمـ إشم٤ٌمع اًمٜمٌل وذم اُم٦م اًمٜمٌل، وذم ُمـ أهار هذا اعمٓمٚم٥م أن اًمٜمٌل ُمقؾمك متٜم

وذم اًمدرضم٦م إومم هؿ إئٛم٦م وًمٕمؾ ذم  شخٍِٚئل افذيـ يٖتقن  بًدي يروون حديثل»احلدي٨م 

 أن يٙمقن ُمـ اُم٦م حمٛمد. سمٕمض أًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م أن اًمٜمٌل ُمقؾمك

وم٤من طمدي٨م اًمٜمٌل ُمٕمٜم٤مه  شخٍِٚئل افذيـ يٖتقن مـ بًدي يروون حديثل»اعم٘مّمقد ُمـ 
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قمٚمؿ اًمٜمٌل، أن طمدي٨م شمدريف ظمػم ُمـ أًمػ طمدي٨م شمرويف، سم٤مًمدراي٤مت واًمرواي٤مت شمٙمقن ُمٜم٤مزل 

اًمرضم٤مل ذم أظمرة ٓ سم٤مًمرواي٤مت وم٘مط ومػموون طمديثل يٕمٜمل يرووٟمف سمدراي٦م وقمٜمدهؿ جمٛمقع 

وإذا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ اًمرواة هق اًمًامع احلز ومٝمذا ًمٞمس  سم٤مًمًٝمؾإطم٤مـمتف ومٕمٚمؿ اًمٜمٌل ًمٞمس 

اًمٕمٚمؿ ًمٞمس سم٤مًمرواي٦م ًمٚمحدي٨م وإٟمام اًمٕمٚمؿ سم٤مًمرقم٤مي٦م وهذا هق وٛمٕمٜمك رقم٤مة صحٞمح وم٤من اًمرواة سم

ي٘مقل رحٗمٔمقن قمغم أُمتل طمديثل أي ًمذًمؽ  اًمدراي٦مٟمٗمس اًمدراي٦م سمؾ اًمرقم٤مي٦م رء أقمٔمؿ ُمـ 

ُٕمتل طمديثل، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن رحٗمٔمقن ًمألُم٦م أًمٗم٤مظ احلدي٨م أُم٤م رحٗمٔمقن قمغم إُم٦م طمديثل 

وهذا هق ُمٕمٜمك  احلدي٨مي٨م ذم إُم٦م ومٞمحٗمٔمقن قمٚمٞمٝم٤م أي ي٘مٞمٛمقن شمقصٞم٤مت وُمْم٤مُملم احلد

ُمـ طمٗمظ قمغم أُمتل أرسمٕملم طمديث٤م وًمٞمس ُٕمتل وان يم٤من احلٗمظ ًمألُم٦م هق درضم٦م ُمـ درضم٤مت 

 احلٗمظ قمغم إُم٦م.

ت ذم اًمٜمّمقص وهق أن يٛملم اًمٕمرش ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء اًمتل ضم٤مءوُمـ اطمد اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م 

 ٟمقح وإسمراهٞمؿ  وُمقؾمك وقمٞمًك.وأُمػم اعم١مُمٜملم واحلًـ واحلًلم وي٤ًمر اًمٕمرش 

وملَ ذاك ؿٚفقا ٕٕف   هذه اثْتٚن ؿٚفقا ٕقح خر مْؽ ؿٚل افْبل ؿٚل رشقل اهلل»

هذه ذم  شفَد أظىٔٝ إٔٚ أؾوؾ مـ  ذفؽ  رـٛ افسٍْٜٔ وجرت ظذ اجلقدي ؾَٚل افْبل

ؾمٗمٞمٜم٦م قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وإرض، وم٤من ُمٕمجزة اًمٜمٌل ٟمقح هق اًمٖمرق طمٞم٨م همرىم٧م اًمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م إّٓ 

قض ُمقضم٤م يم٤مجل٤ٌمل، وهذا هق اًمرأي اًمرؾمٛمل أن يمؾ إرض ىمد همرىم٧م ٓ اٟمف ختٟمقح ومٙم٤مٟم٧م 

ريم٥م أاًمٕمراق وم٘مط وطمتك ذم اًمرواي٤مت أن احلج٤مز واًمٌٞم٧م احلرام يم٤من وٛمـ اًمٖمرق وًمذًمؽ 

ذم اًمًٗمٞمٜم٦م أزواج احلٞمقاٟم٤مت ًمٙمل ٓ شمٜم٘مرض ُمع اٟمف شمقضمد ذم اًمرواي٤مت أن ارض يمرسمالء 

 اٟمتِمٚم٧م ُمـ اًمٖمرق . ىمدج٤مز وارض يمقوم٤من وارض احل
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رض  شدم افسَّمء ظىِّٚن هنراً أؿٚفقا ومٚ ذفؽ  ؿٚل أن اهلل ظز وجؾ » أي ذم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مء ٕا

رض  ظمروي وأي ىمٞم٤مس سملم ان واعمدد نإقم٤مٟم٦م اًمٜمٌل ٟمقح سمامء ٕا هٜم٤مك ُمدد أظمروي وهق سم٤معم٤مء ٕا

ظمرة وُم٤مء اًمدٟمٞم٤م وم٢مذا  رض واًمدٟمٞم٤م ومامأقم٤مُم٤مء ٔا ظمرة أقمٔمؿ، ومٚمٞمس هٜم٤مك ن وأُمد ٟمقح سمامء ٕا ء ٔا

ـ ؾمٜمخف  وهذا هق ُم٘مت٣م ؾم١مدد اًمٜمٌقة. ٟمٌٞم٤مء أقمٔمؿ ُمٜمف ُم د ٕا ّٓ وًمًٞم ـ يمامل إ  ُم

وهٜم٤مك ٟمٙمت٦م ُمثال ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ان ؾمٚمامن أيمٛمؾ ُمـ اعم٘مداد وأسم٤م ذر ُمع أن صالسم٦م 

ن إيامن اعم٘مداد ذم سمٕمض طم٤مٓشمف اؿمد ُمـ ؾمٚمامن وًمٙمـ قمٚمؿ ؾمٚمامن أيمثر ُمـ اعم٘مداد ومٗم٤مق ؾمٚمام

اعم٘مداد، وهذا ؿمٌٞمف أن ؿمخص قمٜمده ؿمج٤مقم٦م يمرم وقمٗم٦م وقمٚمؿ ويمامٓت أظمرى، وم٤من اعمٕمدل 

 اًمٜمٝم٤مئل ذم أظمرة هق ُمتٗم٤موت وقمغم درضم٤مت.

 :ِظزٛا٘ب ثإعٍٝ حمّذ عٕذ اٌىّبالد وً :اٌظبدص احملٛر

٧م قمغم درضم٦م واطمدة ومرسمام ٟم٘مٞمؿ ومْمٞمٚمٞم٦م ؿمخص  اًمّمحٞمح أن اًمٕمٚمقم وصٗم٤مت اًمٙمامل ًمًٞم

ٞم٤مء احل٤مل ومٞمف أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ ومٙمؾ اًمٙمامٓت ُمـ يمؾ سمٜمققمٞم٦م اًمٙمامل  ٟم اًمذي ًمدي٦م وًمٙمـ ذم ؾمٞمد ٕا

ٟمقاع سمدرضم٦م قمٔمٞمٛم٦م أيمثر، ًمذًمؽ يم٤من ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم ٞمػ  ا يمٜم٤م إذا اؿمتد اًمقـمٞمس ًمذٟم٤م سم

 .رؾمقل اهلل

  :، وم٘م٤مل-وهق اًمٗم٤مرس اعمٖمقار  وىمد ؿمٝمد ًمف قمكمٌ 

َّْٚ إذا ْحل افبٖس وفَل افَقُم افَقَم ا» تََّْٔٚ برشقل اهلل  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾال يُقن ـ
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َّْٚ أدٕك إػ افًدو مْف   .(1)شأحد م

 :أيْم٤مً  وىم٤مل قمكم

 فَد رأيتْل يقم بدر وٕحـ ِٕقذ بٚفْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وهق أؿربْٚ ظذ افًدو،»

 .(2)شوـٚن مـ أصد افْٚس يقمئٍذ بٖشًٚ 

ومٚمق سم٘مل وطمٞمدا ًمقضم٥م  شُِػ إّٓ  ٍٕسؽٓ ت»وم٤مٟمف يم٤من اًمٜمٌل ُم٠مُمقر سم٤مجلٝم٤مد ًمقطمده 

إّٓ  ووم٤مز سمف، وىمقًمف  قمٚمٞمف ضمٝم٤مد اعمنميملم يمٚمٝمؿ سمٜمص اًم٘مران، ومام ُمـ ؾم٤ٌمق ؾم٤مسمؼ سمف اًمٜمٌل

  . أٟم٤م اسمـ اًمٗمقاـمؿ واسمـ اًمٕمقاشمؽ أو وًمدشمٜمل اًمٕمقاشمؽ

 قمـ ؾمٞم٤مسم٦م سمـ قم٤مصؿ قمٜمف ىم٤مل: 

 .(3)ششِٔؿ إٔٚ ابـ افًقاتؽ مـ»( شِؿ: َففؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف و)»

 :وروى اسمـ قم٤ًميمر قمـ ىمت٤مدة ُمرؾمال

إٔٚ افْبل ٓ ـذب، إٔٚ »( شِؿ ؿٚل دم بًض ؽزواتف َففأن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف و)»

 .(4)شابـ ظبد ادىِٛ إٔٚ ابـ افًقاتؽ

 :وروي قمـ قمكم

                                                      

 ( أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك.6)

ل3) ـ اًمّم٤ٌمسمٓمل. أظمالق اًمٌٜم  .66وآداسمف،ص ’( قمّم٤مم اًمدي

قة 316/  6( أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 2) ٓئؾ اًمٌٜم  .626/  6، واًمٌٞمٝم٘مل ذم د

خ٤مري 4) ـ اًمؼماء دون ىمقًمف  16/  1( أظمرضمف اًٌم ـ افًق»قم ٚ اب  .شاتؽإٔ
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إٔٚ ابـ افًقاتؽ »أجرى ؾرشف مع أيب أيقب إٕهٚري ؾسبَف ؾَٚل:  أن رشقل اهلل»

 ش.يًْل ؾرشف شجلقاد افبحرإٕف َلق ا

 :وروى اسمـ قم٤ًميمر قمـ أيب سمٙمر سمـ اًمؼمىمل ىم٤مل

 شإٔٚ ابـ افٍقاضؿ»ؿٚل يقم أحد:  حدثْل بًض افىٚفبٔغ ؿٚل: يروى أن رشقل اهلل»

 .(1)ش

يمٞمد ان يمؾ ىمدرات قم٤ممل اًمٙمقن ُمقضمقدة ومٞمف وزي٤مدة، واًمدًمٞمؾ ذم ىمْمٞم٦م ازاًم٦م  وُمـ اًمث٤مسم٧م ٓا

صٜم٤مم ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم أن أُمػم   أراد أن يّمٕمد قمٚمٞمف اًمٜمٌل ومام اؾمتٓم٤مع أُمػم اعم١مُمٜملم اعم١مُمٜملمٓا

ـ اؾمتٓم٤مع أن رحٛمٚمف اًمٜمٌل   .محٚمف ًمٙم

  :ىم٤مل  روي ذم ُمّم٤مدر اهؾ اًمًٜم٦م قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 :حتك أتك يب افًُبٜ ؾَٚل يل ـ)افف( شِؿ  صذ اهلل ظِٔف و ـ إىِؼ يب رشقل اهلل»

 -)افف( شِؿ  صذ اهلل ظِٔف و -قل اهلل ؾجِسٝ إػ جْٛ افًُبٜ، ؾهًد رش شاجِس»

ؾْزفٝ  شاجِس» :ؾْٓوٝ، ؾَِّم رأى ضًٍل حتتف ؿٚل يل»اهنض » :بُّْبل، ثؿ ؿٚل يل

. ؾهًدت ظذ مُْبٔف، ثؿ هنض يب رشقل شيٚ ظع اصًد ظذ مُْبل» :وجِسٝ، ثؿ ؿٚل يل

افسَّمء، ؾهًدت ؾَِّم هنض يب خٔؾ إيل فق صئٝ ِٕٝ أؾؼ  -صذ اهلل ظِٔف و)افف( شِؿ  -اهلل 

أفؼ صّْٓؿ إـز » :ؾَٚل يل -)افف( شِؿ  صذ اهلل ظِٔف و -ؾقق افًُبٜ وتْحك رشقل اهلل 

صْؿ ؿريش، وـٚن مـ ٕحٚس مقتدا بٖوتٚد مـ حديد إػ إرض، ؾَٚل يل رشقل اهلل صذ 

                                                      

 .316/  6( أظمرضمف ذم هتذي٥م شم٤مريخ دُمِمؼ 6)
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إيف إيف » :يَقل يل -صذ اهلل ظِٔف و) افف ( شِؿ  -ورشقل اهلل  شظٚجلف» :اهلل ظِٔف و) افف ( شِؿ

 :ؾِؿ أزل أظٚجلف حتك اشتُّْٝ مْف ؾَٚل شجٚء اِلؼ وزهؼ افبٚضؾ إن افبٚضؾ ـٚن زهقؿٚ

صذ اهلل ظِٔف و)افف(  -، ؾَذؾتف ؾتُرس وترديٝ مـ ؾقق افًُبٜ، ؾٕٚىَِٝ إٔٚ وافْبل شاؿذؾف»

ؾَّم صًد بف حتك  :ٕسًك وخنْٔٚ أن يرإٚ أحد مـ ؿريش وؽرهؿ، ؿٚل ظع -شِؿ 

 .(1)شافسٚظٜ

يمام ذم وىمٕم٦م  هق ؿمٗم٤مء وسمريم٦م ًمٙمٜمف يتِم٤مرم سمٌدن اًمٜمٌل وُمع أن سمدن أُمػم اعم١مُمٜملم

  :ظمٞمؼم وروى ُمـ صحٞمحل ُمًٚمؿ واًمؽمُمذي قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل

افرايٜ ؽدا رجال حيٛ اهلل  ٕظىغ :شًّٝ افْبل صذ اهلل ظِٔف وَفف يَقل يقم خٔز»

أدظقا يل ظِٔٚ، ؾِٖت بف أرمد، ؾبهؼ دم ظْٔف ودؾع  :ورشقفف وحيبف اهلل ورشقفف، ؾتىٚوفْٚ ؾَٚل

 .(2)شافرايٜ إفٔف ؾٍتح اهلل ظِٔف

 :وروى أيْم٤م ُمـ اًمّمحٞمحلم قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

افرايٜ ؽدا رجال يٍتح اهلل ظذ يديف حيٛ اهلل  ٕظىغ :ؿٚل يقم خٔز ) أن رشقل اهلل

ؿ يًىٚهٚ، ؾَِّم أصبح افْٚس ؾبٚت افْٚس يدوـقن فِٔتٓؿ أَي :ورشقفف وحيبف اهلل ورشقفف، ؿٚل

 هق يٚ :أيـ ظع بـ أيب ضٚفٛ؟ ؾَٔؾ :ؽدوا ظذ رشقل اهلل ـِٓؿ يرجق أن يًىٚهٚ، ؾَٚل

ؾٖرشِقا إفٔف، ؾِٖت بف ؾبهؼ دم ظْٔف ودظٚ فف ؾزئ حتك ـٚن  :رشقل اهلل ينتُل ظْٔٔف، ؿٚل

تك يُقٕقا مثِْٚ ؟ رشقل اهلل أؿٚتِٓؿ ح يٚ :ـٖن مل يُـ بف وجع، ؾٖظىٚه افرايٜ، ؾَٚل ظع

                                                      

 .666ص  2( اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ج 6)

 .326: 2( أظمرج هذه اًمرواي٦م ذم شمٞمًػم اًمقصقل 3)
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إٍذ ظذ رشِؽ حتك تْزل بسٚحتٓؿ، ثؿ ادظٓؿ إػ آشالم وأخزهؿ بَّم جيٛ ظِٔٓؿ  :ؿٚل

 .(1)شجؾ ؾٔف، ؾقاهلل ٓن َيدي اهلل بؽ رجال واحدا خر فؽ مـ ْحر افًْؿ و مـ حؼ اهلل ظز

ٕئٛم٦م واوح وقمٚمؿ أُمػم وقمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم ٦ٌم إمم ا ؼ ُمدده ُمـ ري اعم١مُمٜملم سم٤مًمًٜم

 . اًمٜمٌل

ُم٤مم  ٠مل اًمراوي ٓا ًمذا ؾمٞمد اًمرؾمؾ اؿمتٛمؾ قمغم هذه اًمّمٗم٤مت يمٙمؾ سمِمٙمؾ أقمٔمؿ، وًي

٤مدة أُمػم اعم١مُمٜملم ٤مدة قمكم ومٞمحدصمف انإُم٤مم قمـ قم ٤مدة اًمّم٤مدق يمٞمػ هل قم ، صمؿ ىم٤مل ويمٞمػ هل قم

٠مل  قمٜمٝم٤م أصال أيٓ  شمٗمٙمر أن حتدث ٟمٗمًؽ هب٤م، ومٛمثال زهد أُمػم  رؾمقل اهلل ؟، وم٘م٤ملٓ  شم

وذم  ،ومٙمٞمػ ويمؿ  يم٤من هق زهد اًمٜمٌل ،يم٤من يتٛمثؾ زهده سمزهد اًمٜمٌلىمد  اعم١مُمٜملم

رواي٤مت أن اًمٜمٌل رهمؿ اٟمِمٖم٤مًمف سم٤منإُم٤مرة واخلالوم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م صالشمف ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر 

أهنؿ ـمقل  اًمٜمٝم٤مر شمٕمٌقا وهؿ رحٞمٓمقا سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم  يمذا، ويٜم٘مؾ قمـ أصح٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم

ىم٤مم إمم اًمّمالة وم٘مٚم٧م ي٤م  قا ومام رىمئ٧م قمٞمٜمل ومرأي٧م أُمػم اعم١مُمٜملمومج٤مءوا ُمٕمف إمم اًمٌٞم٧م ومٜم٤مُم

 يمٜم٧م شمّمكم وم٘م٤مل ذًمؽ  ًمٚمٜم٤مس وهلذا ًمٜمٗمز . ىمٚمٞمؾأُمػم اعم١مُمٜملم ىمٌؾ 

وم٤معم٘مّمقد أن ذم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس وم٘مط اًمٙمامٓت ُمـ ٟمقع اًمٙمٞمػ اًمٕم٤مزم سمؾ يمؾ 

 .اًمٙمامٓت وُمـ يمؾ اًمًٜمخ سمدرضمتٝم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م وٓ يٗمت٘مد ؾمٜمخ أو ٟمٛمط ُمٕملم

  ؤعٍٝ: عٛامل يف اعٍٝ ِشا٠ب ٌٍٕيب :اٌظبثع احملٛر

                                                      

ٟمقار: 6)  .63ص  26( سمح٤مر ٓا
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وهق اًمٙمقصمر  شؿٚل أن اهلل إظىِّٚن هنر دم افسَّمء جمراه مـ حتٝ افًرش وظِٔف أفػ أفػ»

وهق ًمٞمس ذم اجلٜم٦م وإٟمام هق ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م وهٜم٤مك رواي٤مت اٟمف ذم اجلٜم٦م، وًمٙمـ اًمقارد ذم 

يً٘مك سمف أهؾ اعمحنم وُمـ ذًمؽ ُم٤م روي قمـ اًمرواي٤مت قمٜمد اًمٗمري٘ملم أن احلقض ُمـ اًمٙمقصمر 

 : ي٘مقل  قمكّم اًم٤ٌمىمر  أسم٤م ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ

، حٍٚة ظراة وأخريـ آّوفغ صًٔد واحد مـ دم افْٚس اهلل ، مجعافَٔٚمٜ يقم إذا ـٚن»

صٚء  مٚ بذفؽ ، ؾُّٔثقنيًرؿقا ظرؿًٚ صديدًا وتنتّد إٍٔٚشٓؿ ادحؼ حتّل ظِی ضريؼ ؾٍَٔقن

ُع إَِّٓ ؿقفف ، وذفؽاهلل َّ  . ًٚ ََهْس: َؾالَ َتْس

  ّ؟ ّ آُّملافْبل : أيـتَِٚء افًرش مٍْٚد مـ : ثّؿ ُيْٚديؿٚل

َٝ ؾسؿي بٚشّفافْٚس : ؾَٔقلؿٚل   !: ؿد أشًّ

د بـ  ّ افرْحٜٕبل : أيـؾْٔٚدي  ّّ  ؟ظبد اهلل حم

ِّٓؿ افْٚس ٚمأم ؾٔتَّدم اهلل رشقل : ؾَٔقمؿٚل  مٚ  إفی حقٍض ضقفف يْتٓل ، حتّلـ

ًَٚء، ؾَٔػ أيِف بغ  ؛ ثّؿ يٗذنمًف ؾَٔػ افْٚس أمٚم ، ؾَٔقمبهٚحبُؿ ؛ ثّؿ ُيْٚديظِٔف وَصْْ

 .ؾّّٔرون فِْٚس

 َمـ اهلل رشقل ، ؾ٘ذا رأيمكوف وارٍد يقمئٍذ وبغ : ؾبغأبق جًٍر ؿٚل 

ُٜ ظِی!وؿٚل حمبّْٔٚ بُل مـ ظْف ُيكف  : يٚ ربي صًٔ

ًَُِٚ، ؾَٔقل إفٔف : ؾٔبًٞؿٚل   :فف َم

د! مٚ ُيبُٔؽ  ّّ  ؟يٚ حم
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ؿد ُسؾقا تَِٚء  أراهؿ ضٚفٛ أيب بـ  ّ ظع صًٜٔ مـ وُإٔٚس ٓ أبُل : وـٔػؾَٔقل 

 .ورود حقيض افْٚر وُمًْقا مـ أصحٚب

د! ؿد وهبُتٓؿوجّؾ ففظّز  اهلل : ؾَٔقلؿٚل  ّّ ُٝ فؽفؽ : يٚ حم ، ذٕقَهؿ ظـ ، وصٍح

، حقضؽ ، وأوردُُتؿُزمرتؽ دم ، وجًِتُٓؿذّرّيتؽ مـ ـٕٚقا يتقفّقٕف ومـ بؽ وأِلَتٓؿ

ُٝ صٍٚظتؽ  .بذفؽ ، وأـرمُتٓؿؾٔٓؿ وؿبِ

َداُه! إذا رأوا ذفؽَيٚ حُمَ  يْٚدون بٍٚك يقمئٍذ وبٚـٜٔ ِمـ : ؾُؿأبق جًٍر ثّؿ ؿٚل  ، ؾال َّّ

 .(1)شحزبْٚ ومًْٚ وورد حقضْٚ مـ يتقّٕٓٚ وحيبّْٚ إّٓ ـٚن أحد يقمئٍذ ـٚن يبَل

ويرى اًمٌٕمض ان اًمٙمقصمر هنر ذم اجلٜم٦م  وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ان يٙمقن اعم٘مّمقد احلقض ذم 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٜمٝمر ذم اجلٜم٦م .

يم٤مًمٍماط ُمع اٟمف أظمروي وًمٙمٜمف  سمٕم٤ٌمرة أظمرى قمٜمدٟم٤م قمقامل أظمروي٦م ًمٞم٧ًم ذم اجلٜم٦م،

 ًمٞمس ذم اجلٜم٦م واعمرص٤مد واًمٕم٘م٤ٌمت واعمحنم واًمؼمزخ. 

ي٦م ومٕمٜمدُم٤م ي٘م٤مل آظمرة ًمٞمس سم٤مًميورة أن شم٘متٍم أظمرة قمغم ووم٤معم٘مّمقد هٜم٤مك قمقامل اظمر

 اجلٜم٦م واًمٜم٤مر.

وإٓ اجلٜم٦م ًمٞمس ُمٚمٞمقن ىمٍم وإٟمام اجلٜم٦م ٓ قمدد هل٤م وًمٕمؾ  شوظِٔف أفػ  أفػ  ؿك...»

اًمزهد ) شفبْٜ مـ ذهٛ وفبْٜ مـ ؾوٜ حنٔنٓٚ افزظٍران وررضاضٓٚ» سمرزظمٞمف٦م أن هذه طم٤مًم

افدر »أي احلجر واحلَم سم٤مقمت٤ٌمر إذا أؾمٙم٧ٌم احلَم شمّمدر صقشم٤م ررضاض  ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد

                                                      

 .46  اًمٓمقّد ص  ، و أُم٤مزم2  ص كاعمّمٓمٗم  ( سمِم٤مرة6)
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َّٕٚ َأْظىَََْْٔٚك وافٔٚؿقت وأرضٓٚ ادسؽ إبٔض ؾذفؽ خر يل وٕمتل وذفؽ ؿقفف تًٚػ  إِ

ْقَثرَ  َُ ومْمؾ مم٤م اُمّد سمف ٟمقح ُمـ اعم٤مء، وسمتٕمٌػم آظمر أن اًمدوًم٦م انإهلٞم٦م ًمٞم٧ًم أُمده٤م ومٝمل إذًا  أ ش اْف

حمّمقر سمٕمٛمر اًمدٟمٞم٤م أو سمح٘م٦ٌم يًػمة يم٤محلٙمقُم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وم٤من اًمدوًم٦م انإهلٞم٦م متتد ُمـ قمقامل 

إمم قمقامل، واًم٘مقة اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٓ شم٘متٍم ومٞمٝم٤م قمغم اًمدٟمٞم٤م وم٤محلٙم٤مم واًمِمٝمقد يمٚمٝم٤م ذم اعمحنم، ومال 

٤مئٞم٦م ومٞمٝم٤م حمدودة وٓ اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ومٞمٝم٤م حمدودة وٓ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ومٞمٝم٤م اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم

 حمدودة وم٤مًمدوًم٦م انإهلٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م . 

وسملم يمالم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء، ومٙمثػم ُمـ ظمّم٤مئص   أٔن ٟمٗمس اعم٘م٤مرٟم٦م سملم يمالم اًمٜمٌل

ىمدرة  وـم٤مىم٦م  إٟمٌٞم٤مء هل ذم دار اًمدٟمٞم٤م أُم٤م ظمّم٤مئص ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ذم قمقامل ومقىمٞم٦م وشمٚمؽ أقمٔمؿ

 ًٚ ُع إَِّٓ ََهْس َّ ـِ َؾال َتْس ْْحَ ْٝ إَْصَقاُت فِِرَّ ًَ اِظل ٓ ِظَقَج فَُف َوَخَن ًُقَن افدَّ َيْقَمئٍِذ  َيْقَمئٍِذ َيتَّبِ

ـُ َوَريِضَ فَُف َؿْقًٓ  ْْحَ ـْ َأِذَن فَُف افرَّ ُٜ إَِّٓ َم َٚظ ٍَ ُع افنَّ ٍَ قات أص هل٤مومٚمره٦ٌم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ شمًٛمع  (1)ٓ َتْ

ومٝمٜم٤مك ُمـ يٙمقن ًمف ُمٚمؽ رهمؿ اًمره٦ٌم واهلٞم٦ٌم واًمٕمٔمٛم٦م اؿمد وم٠مي ىمقة وأي ضمٜمقد وأي ىمٜم٤مسمؾ 

وُح ٟمقوي٦م سمؾ يمٚمٝم٤م ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م هٜم٤مك، وطمتك اًمروح واعمالئٙم٦م يمام ذم أي٦م  َُقُم افرُّ َيْقَم َي

قنَ  ُّ َِّ َُ ًٚ ٓ َيَت ٍّ ُٜ َص َُ َُقُم ومحتك روح اًم٘مدس ٓ يتٙمٚمؿ  َواداَْلئِ ًٚ َيْقَم َي ٍّ ُٜ َص َُ وُح َواداَْلئِ افرُّ

 ًٚ ـُ َوَؿَٚل َصَقاب ْْحَ ـْ َأِذَن فَُف افرَّ قَن إَِّٓ َم ُّ َِّ َُ ِف َمآًبٚ ٓ َيَت َذ إَِػ َربي َ ـ َصٚء اَّتَّ َّ ؼُّ َؾ  َذفَِؽ افَْْٔقُم اِْلَ

 إذًا  هٜم٤مك ره٦ٌم وقمٔمٛم٦م ودمكم اًم٘مدرات سمِمٙمؾ أومخؿ . (2)

 محـ؟ وًمٙمـ ُمـ ؾمٞمتٙمٚمؿ وُمـ ؾمٞم٠مذن ًمف اًمر

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .616ـ  611ؾمقرة ـمف: ا

ٔي٦م( 3)  .26ـ  21 ؾمقرة اًمٜم٠ٌم: ا
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صٗم ـ اًمٙم٤مذم ي٘مقل ومٞمٝم٤م انإُم٤مم: 3/6266) كذم شمٗمًػم ٔا  ( ٟم٘مؾ رواي٦م قم

تَقفقن إذا تُِّتؿ ؿٚل:  وٕحـ واهلل ادٖذون َلؿ يقم افَٔٚمٜ وافَٚئِقن صقابٚ ؿٔؾ: ومٚ»

 .شّٕجد ربْٚ وٕهع ظذ ٕبْٔٚ وٕنٍع فنًٔتْٚ وٓ يردٕٚ ربْٚ

يمد قمغم ُم٘م٤مُم٤مت ذم أظمرة وٓ ٟم٘مّمد هب٤م ُمع سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء  هق دوُم٤م ي١م ’إذًا ذم ُمٗم٤موٚمتف

اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وإٟمام ٟم٘مّمد قمقامل اقمغم وإٓ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر إظمروي٦م ومٚمٝم٤م ُمٚمٙمقت همٞم٥م، ؾمٞمام أن 

هذه اعمٗمردات اعمٕمرومٞم٦م ُمٙمتقسمف ذم اًمتقراة إو٤موم٦م إمم أن هذه اعمٗمردات اعمٕمرومٞم٦م هؿ سمٚمٖمقه٤م 

 ٕٟمفاعمٗمردات يٚمتٗمتقن أن هذا صحٞمح وقمرومقه٤م واـمٚمٕمقا وأوىمٗمقا قمٚمٞمٝم٤م، ومٕمٜمدُم٤م ي٠ميت هبذه 

 ُمقضمقد قمٜمدهؿ.

 :ورد ذم دقم٤مء آُم٤مم اًمًج٤مد

افِٓؿ واجًِف خىٔٛ وؾد ادٗمْغ إفٔؽ، وادُسق حِؾ إمٚن إذا وؿػ بغ يديؽ، »

 وافْٚضؼ إذا خرشٝ إفسـ دم افثْٚء ظِٔؽ .

أتبٚظٓؿ متُـ افِٓؿ وابسط فسٕٚف دم افنٍٚظٜ ٓمتف، وَأِر أهؾ ادقؿػ مـ افْبٔغ و

مْزفتف، وأوهؾ أبهٚر أهؾ ادًروف افًذ بنًٚع ٕقر درجتف، وؿٍف دم ادَٚم ادحّقد افذي 

ًٚ درضٚتؽ  وظدتف، واؽٍر مٚ أحدث ادحدثقن بًده دم أمتف، ممٚ ـٚن اجتٓٚدهؿ ؾٔف حتري

ًٚ فؼيًتف، واحٍظ مـ ؿبؾ بٚفتسِٔؿ وافرض ًٚ ظذ ديْؽ وَٕو ٚ ومرضٚتف، ومٚ مل يُـ تٖفٔب

 ٓ ًٚ ًٚ روي دظقتف، واجًِْٚ ممـ تُثر بف وارديف، وٓ يذاد ظـ حقضف إذا ورده، واشَْٚ مْف ـٖش
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 .(1)شٕيّٖ بًده

 ىم٤مل:  قمـ أسمٞمف قمـ آسم٤مئف قمـ انإُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

إن اهلل تبٚرك وتًٚػ إذا مجع افْٚس يقم افَٔٚمٜ وظدِّن ادَٚم ادحّقد،  :ؿٚل افْبل»

يقم افَٔٚمٜ ٕهٛ يل مْز فف أفػ درجٜ ؾٖصًد حتك أظِق ؾقؿف  وهق واف يل بف. إذا ـٚن

بِقاء اِلّد ؾٔوًف دم يدي ويَقل: يٚ حمّد هذا ادَٚم ادحّقد افذي  ؾٖٔتْٔل جزئٔؾ

ؾُٔقن أشٍؾ مْل بدرجٜ، ؾٖضع فقاء اِلّد دم يده، ثؿ  اصًدوظدك اهلل تًٚػ، ؾٖؿقل فًع: 

ّد هذا ادَٚم ادحّقد افذي وظدك اهلل تًٚػ، ؾٔوًٓٚ يِٖت رضقان بٍّٚتٔح اجلْٜ ؾَٔقل: يٚ حم

دم يدي ؾٖضًٓٚ دم حجر ظع بـ أيب ضٚفٛ، ثؿ يِٖت مٚفؽ خٚزن افْٚر ؾَٔقل: يٚ حمّد هذا 

ادَٚم ادحّقد افذي وظدك اهلل تًٚػ هذه مٍٚتٔح افْٚر أدخؾ ظدوك وظدو أمتؽ افْٚر، 

ر واجلْٜ يقمئذ أشّع يل وفًع مـ افًروس ؾآخذهٚ وأضًٓٚ دم حجر ظع بـ أيب ضٚفٛ، ؾٚفْٚ

ٍٚر َظِْٔدٍ فزوجٓٚ، ؾٓل ؿقل اهلل تًٚػ:  ٍَّ ـَ ـُؾَّ  ََّْؿ  َٓ َٔٚ دِم َج
َِ .(2)ش َأْف

  فضًؤاهلل(  )زج١ت وـ حمّذ :اٌثبِٓ احملٛر
 :اهلل( )خ١ًٍ وـ اثزا١ُ٘ ِٓ

، ؿٚفقا ؿٚفقا إبراهٔؿ خر مْؽ ؿٚل ومل ذاك؟»وسمٕمد ذًمؽ يقاصؾ اًمٞمٝمقد اطمتج٤مضمٝمؿ 

وهذا اعم٘م٤مم أقمٔمؿ  شأن ـٚن إبراهٔؿ  خِِٔف ؾٕٚٚ حمّد حبٔبف ٓن اهلل اَّتذه خِٔال، ؿٚل افْبل

                                                      

 .6/26( اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م:6)

ـ شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم. 6/226( سمح٤مر إٟمقار:3)  قم
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ُمـ اخلٚم٦م، وم٤مخلٚم٦م ًمٞمس اعمراد ُمٜمٝم٤م ٟمٗمقذ رء ذم رء إٟمام هٜم٤م ُمٕمروم٦م اطمد اخلٚمٞمٚملم سم٤مٕظمر ي٘م٤مل 

ح٦ٌم واحل٥م ًمف ظمٚمٞمؾ أي شمتخٚمؾ ُمٕمرومف وُمٙم٤مُمـ ُم٤م قمٚمٞمف ظمٚمٞمٚمف ومٝمٜم٤م سمٛمٕمٜمك اعمٕمروم٦م ًمٙمـ اعم

 اعمٕمروم٦م ومٞمٝم٤م أقمٔمؿ ٓن احل٥م إٟمام يتؿ ُمع اًمٙمامل وُمع اًمٙمامل شمّمػم اعمٕمروم٦م أيمٛمؾ.

وًمذًمؽ اٟمٔمر إمم درضم٤مت ارشم٤ٌمط انإٟم٤ًمن طمتك سم٤مٔظمريـ وم٘مد يٙمقن صديؼ ًمؽ 

وظمٚمٞمؾ أي هيتؿ سم٠مُمقرك ذم اًمناء واًمياء وًمٙمـ ذم اًم٤ٌمري سمٛمٕمٜمك آظمر أو يٕمرف ُمٜمؽ ُم٤م ٓ 

اؿمد ىمد يٙمقن ظمٚمٞمؾ وًمٙمـ  الف اًمّمديؼ احلٌٞم٥م ومٝمٜم٤م آرشم٤ٌمطيٕمرومف أظمريـ، وهذا سمخ

سمٛمٕمٜمك اٟمف ؿمديد آرشم٤ٌمط واعمح٦ٌم سملم اًمٓمروملم أي  شمقضمد حم٦ٌم وًمٙمٜمٝم٤م ُمتقؾمٓم٦م، أُم٤م احلٌٞم٥م 

ومٝمق أُمر آظمر وم٤محل٥م واعمح٦ٌم همػم اخلٚم٦م واخلٚمٞمؾ، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن انإٟم٤ًمن ُمـ سم٤مب اعمث٤مل ُمع 

ظمر ذم طمدود جم٤مل وصٕمٞمد ُمٕملم أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ أُم٤م ظمٚمٞمٚمف ًمف ٟمداُم٦م سمٛمٕمٜمك يمؾ يٙم٤مؿمػ أ

اعمٙم٤مؿمٗم٦م ذم احلٌٞم٥م ومٝمل رء آظمر ؾمٞمام احل٥م سم٘مقل ُمٓمٚمؼ، إذًا هٜم٤مك ومرق سملم ُم٘م٤مم اخلٚمٞمؾ 

 واخلٚم٦م وُم٘م٤مم احلٌٞم٥م .

 اٌزفبضً ادلٍىٛيت ٌٍٕيب عٍٝ ثبلٟ االٔج١بء  :اٌزبطع احملٛر

ُمـ قمقن اعم٤مء وُمدد اعم٤مء  ٟمقحيمٜم٤م ذم هذا اعم٘مٓمع وهق اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ُم٤م أقمٓمل ًمٚمٜمٌل 

ُمـ ُمدد اعم٤مء وهق ُم٤مء اًمٙمقصمر أقمٔمؿ وذًمؽ  ًمٖمرق اًمٙمٗم٤مر وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، سمٞمٜمام أقمٓمل ًمٚمٜمٌل

واشمٗم٤مىم٤م ٟمٗمس ُم٤م ذيمره  وُمٞمزانسمٚمح٤مظ ٟمِم٠مشمف إظمروي٦م أقمٔمؿ  ُمـ ٟمِم٠مشمف اًمدٟمٞمقي٦م وهذه ىم٤مقمد 

وهق  ي٦م سمٞمٜمام اًمٜمٌل٤مرىم٦م سمٞمٜمف وسملم ُمقؾمك وم٤من ُمقؾمك يمٚمؿ ذم اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقاعمٗمذم  اًمٜمٌل

 طمل يمٚمؿ ذم اًمٜمِم٠مة إظمروي٦م ذم قمروضمف إمم اًمًٛمقات .
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دم أيْم٤م وم٤مرق أظمروي وهق ًمقاء احلٛمد سمٞمدي، وان آسمٞمٜمف وسملم  واًمٗم٤مرق اًمذي ذيمره

ُمـ مجٚم٦م آُمتٞم٤مزات اًمتل ذيمرت ٔدم ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م دٟمقي وان يم٤من ُمٜمٝم٤م ضم٤مٟم٥م ُمٚمٙمقيت وهق 

 ؾمجقد اعمالئٙم٦م ًمف .

أن هذا اًمٚمقاء هق طم٘مٞم٘م٦م همػم ؾمدرة اعمٜمتٝمك وهمػم  شء اِلّد بٔديوفقا ؿٚل افْبل»

ؿمجرة ـمقسمك  وهذا سمٞم٤من قمٔمٞمؿ وُمـ أسمٓمـ إُمقر همٞم٤ٌم  ؾمٞمام سمٚمح٤مظ اًمٜمِم٠مة إظمروي٦م، أيْم٤م 

أي سمٕمد اًمِمٝم٤مدة إومم وهل  أن سمٕمد اًمتِمٝمد سمال اًمف إٓ اهلل حمٛمد  رؾمقل اهلل ىمقًمف

ٛمدي٦م، وم٤مًمقاؾمٓم٦م سملم احلية انإهلٞم٦م واخلٚمؼ هق احلية احلية آؾمامئٞم٦م  شم٠ميت احلية اعمح

 اعمحٛمدي٦م.

  اٌؼٙبدرني ِٛلع١ٗ :اٌعبػز احملٛر
 :(اهلل رطٛي حمّذ اهلل اال اٌٗ ال)

 هذا اًمٜمداء ذم أذان يرُمز إمم اعمراشم٥م ذم وؾم٤مئط اًمٗمٞمض وذم رواي٤مت قمديدة قمٜمٝمؿ

اًمِمٝم٤مدات اًمثالث سم٤مًمؽمشمٞم٥م وظمٚم٘م٧م  ذم اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مًمث٦م اٟمف ظمٚم٘م٧م اًمًامء ُمٙمتقب قمغم أيمٜم٤مومٝم٤م

اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م وذم أيمٜم٤مومٝم٤م....إمم اًمٕمرش ذم مجٞمٕمٝم٤م شمرشمٞم٥م اًمِمٝم٤مدات اًمثالث ٓ اًمف إٓ اهلل 

 حمٛمد رؾمقل اهلل قمكم وزم اهلل، واًمٙمت٤مسم٦م ًمٞمس ٟم٘مش .

 : ×ىم٤مل انإُم٤مم اًمّم٤مدق
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  .(1)شٗمْغؾ٘ذا ؿٚل أحدـؿ ٓ إفف إٓ اهلل حمّد رشقل اهلل، ؾَِٔؾ: ظع أمر اد»

وم٤معم٘مّمقد أن اعمٗم٤موٚم٦م سملم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وادم اعمٚمحقظ ومٞمٝم٤م أن اًمٜمٌل ىم٤مرن سملم أُمر ُمٚمٙمقيت 

ًمقاء احلٛمد و هق ٔدم وهق صم٤مسم٧م ًمٚمٜمٌل أيْم٤م سم٠مُمر ُمٚمٙمقيت ظم٤مص سمف دون مجٞمع اًمٌنم وإٟمٌٞم٤مء  و

ق ؿمٝم٤مدة سم٤محلية انإهلٞم٦م شمثٜمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة إومم  سم٤مًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م، وم٤من ىمقل اؿمٝمد أن ٓ اًمف إٓ اًمف ه

واًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م هق ؿمٝم٤مدة سم٤مًمقؾم٤مـم٦م، وهذا اطمد اعمٗمردات وًمألؾمػ اعم٘مٚمقسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة 

ُم٘مّمقرة قمغم اًمدٟمٞم٤م ذم طم٘م٦ٌم قمٞمش سمدٟمف  واًمرؾم٤مًم٦م وهق فمـ اًمٌٕمض أن ٟمٌقة ورؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل

قمقامل قمديدة هل واىمٕمٞم٦م اًمنميػ ذم دار اًمدٟمٞم٤م وهذا همػم صحٞمح، ومٙمام أنٓ  اًمف ٓإ اهلل سمح٥ًم 

واًمقؾمٞمٚم٦م واًمقاؾمٓم٦م ذم  ،اًمقاىمٕمٞم٤مت ومٌدء اًمٗمٞمض انإهلل ذم قم٤ممل اخلٚم٘م٦م هق حمٛمد  رؾمقل اهلل

وىمقًمف  شـْٝ ٕبٔٚ وادم بغ ادٚء وافىغ»اًمٗمٞمض انإهلل، واعمٜمٌئ ًمألٟمٌٞم٤مء هق ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء قمـ اهلل 

 َُوإِْذ َأَخَذ اهلل  ْٔ ٔيَغ دََٚ ََت َّْبِ ْؿ ِمٔثََٚق اف ُُ ًَ ٌق دَِٚ َم ْؿ َرُشقٌل ُمَهدي ـُ ٍٜ ُثؿَّ َجَٚء َّ ُْ ـْ ـَِتٍٚب َوِح ْؿ ِم ُُ ُت

َٕٚ َؿَٚل َؾْٚص  ي َؿٚفُقا َأْؿَرْر ْؿ إِْسِ ُُ ُف َؿَٚل َأَأْؿَرْرُتْؿ َوَأَخْذُتْؿ َظَذ َذفِ َّٕ َـّ بِِف َوفَتَُْْكُ ُْ ِم ْٗ ٚ فَُت َٕ ُدوا َوَأ َٓ

ـَ  ِٚهِدي ـْ افنَّ ْؿ ِم ُُ ًَ ظم٤مشمؿ ُم٘م٤مسمؾ أن أقمٓمٞمٙمؿ ُمٞمث٤مق اًمٜمٌقة واحلٙمٛم٦م أن شم١مُمٜمقا سمٜمقسم٦م ومٗمل  (2)َم

ٞم٤مءاًمرؾمؾ ومٝمق واؾمٓم٦م ذم اًمٗمٞمض   وًمذًمؽ هق اًمِم٤مومع ًمٙمؾ اخلٚمؼ . ًمألٟم

وُم٤م قمٜمد ادم  اًمٜمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م وهق أن اعمٚمٙمقت اًمذي ىم٤مرن سمٞمٜمف اًمٜمٌل ئمٝمر هٜم٤م ان إذًا 

ٝمق أهمٞم٥م همٞم٥م وهق ُمـ ُمٚمٙمقت يٕمتؼم ذًمؽ اعمٚمٙمقت هق همٞم٥م ُم٤م قمدا احلية انإهلٞم٦م وم

سمخالف ادم اًمذي أقمٓمل ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض، وهذا سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اًمٖمٞمقب إظمرى 

                                                      

طمتج٤مج: 6)  .661( ٓا

ٔي٦م ( 3)  .16ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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 هق ُمرشم٦ٌم ٟم٤مزًم٦م ضمدا .

 :ادلٍىٛر١خ اٌزئ٠خ :عؼز احلبدٞ احملٛر

ُمع سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء هل سمٚمح٤مظ ُم٘م٤مُم٤مت ُمٚمٙمقشمٞم٦م  أن اعمٗم٤موٚم٦م اًمتل ضمرت سملم اًمٜمٌل

ر اًمدٟمٞم٤م أو ذم ُمٚمٙمقت ٟم٤مزل، وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ضمدا وهل أقمغم وأقمغم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت إٟمٌٞم٤مء ذم دا

 اهلٞمٛمٜم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م. 

وهٜم٤مك ىم٤مقمدة اىمره٤م احلٙمامء واًمٕمروم٤مء اٟمف يمٚمام يم٤من ارشمٗم٤مع آٟم٤ًمن ذم ُم٘م٤مُمف وىمرسمف ُمـ 

ٙمقن وزم ياهلل شمٕم٤ممم يمٚمام ازدادت ـمٝم٤مرشمف اعمٕمٜمقي٦م مم٤م ي١مدي امم وصقًمف امم ُمرطمٚم٦م اًمقٓي٦م سم٤من 

ذًمؽ ي١مدي امم قمٚمقه قمغم سم٤مىمل اعمخٚمقىم٤مت اًمتل هل اىمؾ ُمٜمف وؾمٞم١مدي امم ان ُمـ آوًمٞم٤مء وم٤من 

 شمٙمقن ًمف ؾمٚمٓم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م قمغم ُمـ هق دوٟمف .

ذم قم٤ممل اًمٜمقر ومل يّمحٌف  وذم اًمرواي٤مت ًمديٜم٤م سمٕمد ؾمدرة اعمٜمتٝمك قمٜمدُم٤م زخ اًمٜمٌل

شمٙمقن  رأى ُمـ آي٤مت رسمف اًمٙمؼمى، وًمٙمـ اًمذه٤مب إمم ذًمؽ اًمٕم٤ممل واًمرؤي٦م طمٞم٨م هٜم٤مكضمؼمائٞمؾ 

، وم٤من هذا رؤي٦م ُمّم٤مطم٦ٌم ًمقضمقد انإٟم٤ًمن ذم سمدٟمف شمل اظبد ربٚ مل أره»سمٚمٓم٤موم٦م اؿمد أُم٤م ىمقل انإُم٤مم 

ُمـ يمالم ٟمٗمٝمٛمٝم٤م و وًمٙمـ ًمٞم٧ًم رؤي٦م دٟمٞمقي٦م ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ضمًامٟمٞم٦م وإٟمام هل رؤي٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م

  :وىمد ؾم٠مًمف ذقمٚم٥م اًمٞمامين وم٘م٤مل ُٕمػم اعم١مُمٜملم

وـٔػ تراه؟  :أؾٖظبد مٚ ٓ أرى؟ ؾَٚل :هؾ رأيٝ ربؽ يٚ أمر ادٗمْغ؟ ؾَٚل»
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 .(1)ش…نآيَّمٓ تدرـف افًٔقن بّنٚهدة افًٔٚن، وفُـ تدرـف افَِقب بحَٚئؼ  :ؾَٚل

وُمر سمٜم٤م يمام أن انإٟم٤ًمن ذم هذه اًمٜمِم٠مة هق ذم أظمرة وهق ذم اًمؼمزخ أو ُم٤م هق أقمغم ُمـ 

طمل ذم اًمّمالة ومقق أظمرة وُمـ سم٤مب اعمث٤مل طمتك ذم اًمدٟمٞم٤م وم٤من هتٞمئ انإٟم٤ًمن ًمٕمروج رو

ذم  اجل٤ٌمل اؿمد روطم٤مٟمٞم٦م ُمـ سمٓمقن إودي٦م أو ؾمٗمح اجل٤ٌمل وًمٕمٚمف اطمد أهار شمٕمٌد اًمٜمٌل

 هم٤مر طمراء ومقق اجلٌؾ ومٙمثػم ُمـ أهؾ اعمٕمٜمك قمٜمدهؿ ؿمٝمري٤م يمام يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُمٜمٝم٤م يقُملم أو صمالث

 ص. اًمّمقاُمع قمٜمد اًمره٤ٌمن ومقق اجل٤ٌمل وم٤من هل٤م روطم٤مٟمٞم٦م ظم٤مص٦م وـمٕمؿ ظم٤مسمؾ طمتك  هٙمذا ؾمٜمف

  ٚاٌىبًِ احلم١مٟ ادلٍه :عؼز اٌثبين احملٛر 
 :حمّذ عٕذ ِزارجٗ وً يف

اعم٘م٤مُم٤مت إظمروي٦م شمٕمتؼم ُمٚمٙمقت سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م أو يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م أهن٤م ُمٚمٙمقت 

اعمٚمٙمقت وهٚمؿ ضمرا وهذا سم٤مًمت٤مزم يٌلم اؿمدي٦م وقمٛمؼ هذا اعم٘م٤مم ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل أقمٓمٞم٧م 

ئٞمتف واؿمديتف وًمٞمس يمام ئمـ اًمٔم٤من اٟمف ؾمٞمٕمٓمك هذه اعم٘م٤مُم٤مت سمؾ هذه ًمألٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم واىمقا

أن ُمقضمقدة، ويمؾ ُمٚمٙمقت سم٤مـمـ هق ُمٝمٞمٛمـ وهل اعم٘م٤مُم٤مت أن ُمٕمٓم٤مة سم٤مقمت٤ٌمر أظمرة 

سم٤مًمٗمٕمؾ قمغم اًمٕم٤ممل اًمٜم٤مزل اًمذي دوٟمف ٓ أن اهلٞمٛمٜم٦م وآىمقائٞم٦م ؾمتٙمقن سمؾ هل سم٤مًمٗمٕمؾ أن 

 وأُمٙمـ واطمٙمؿ . سم٤مًمت٤مزم وم٤مًم٘مدرة واعمٚمؽ ًمدهيؿ اىمدر 

أن ُمٚمٙمٜم٤م ذم أظمرة أقمٔمؿ ُمـ أي  ًمذًمؽ هذا اًمتٕمٌػم اًمذي يٕمؼم سمف  أُمػم اعم١مُمٜملم

٠مل ُمٚمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمع أن ُمٚمٙمٝمؿ طمتك ذم اًمدٟمٞم٤م وذم رواي٦م ُمروي  قمـ اعمٗمْمؾ سـم قمٛمر اٟمف ي

                                                      

ـ اخلٓم٦ٌم 6) الهم٦م / ُم  .666( هن٩م اًٌم
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ًمٞمٜم٤م  ومحتك اعمٚمؽ إوأٟمك ؾمٚم٥م قمٜم٤م اعمٚمؽ يمل يرد ورحٝمؿ  انإُم٤مم اًمّم٤مدق قمـ اًمرضمٕم٦م صمؿ اؿم٤مر

ٚمقبا  :واًمرواي٦م ـمقيٚم٦م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُمقوع احل٤مضم٦م هٜم٤م وم٘مد روي قمٜمٝمؿ ًمدٟمٞمقي همػم ُم

 ؿٚل ادٍوؾ: يٚ مقٓي إن مـ صًٔتُؿ مـ ٓ يَقل برجًتُؿ؟»

َٚل  ٕٚ رشقل اهللؾ َّم شًّقا ؿقل جد َٕقل:  : ٕإ  ّٜ ٕئ ٚئر ا ـْ وٕحـ ش ْؿ ِم ُٓ َّْ ََ َوفَُِْذي

ًََذاِب إَ  َٕك ُدوَن اْف َذاِب إَْد ًَ ًُقنَ اْف ْؿ َيْرِج ُٓ َِّ ًَ َزِ َف ل افهٚدقـْ ٕدٕك ظذاب ، ٚؿ ذاب ا : اًف

،ًٜ ُل إَْرُض َؽْرَ إَْرضِ وافًذاب إـز ظذاب يقم افَٔٚمٜ  افرج َقاُت  َيْقَم ُتبَدَّ َّ َوافسَّ

ٚرِ َوَبَرُزوا هللِِ  َّٓ ََ  . افَْقاِحِد اْف

ـْ ؿقفف تًٚػ: ؿٚل ادٍوؾ: يٚ مقٓي ٕحـ ًِٕؿ إُٔؿ اختٔٚر اهلل دم  َْٕرَؾُع َدَرَجٍٚت َم

ًَُؾ ِرَشٚفَتَفُ اهللُ وؿقفف:   ََٕنٚءُ  ُٞ جَيْ ْٔ َُِؿ َح ًٚ َوََل  وؿقفف:   َأْظ ُٕقح ك ََدَم َو ٍَ إِنَّ اهللََّ اْصَى

ٚدََِغ  ًَ َراَن َظَذ اْف ّْ ٌٔع ظَ  إِْبَراِهَٔؿ َوََل ِظ ِّ ًٍْض َواهللَُّ َش ـْ َب ٚ ِم َٓ ًُْو ًٜ َب يَّ  .ِِٔؿٌ ُذري

 : يٚ مٍوؾ ؾٖيـ ٕحـ دم هذه أيٜ؟ؿٚل افهٚدق

ـَ ََمُْقا ؿٚل ادٍوؾ: ؾقاهلل  ًُقُه َوَهَذا افَّْبِلُّ َوافَِّذي َب ـَ اتَّ َِِّذي ِس بِِْ٘بَراِهَٔؿ َف َّْٚ إِنَّ َأْوَػ اف

ِمِْغَ ـَواهللَُّ َويِلُّ افْ  ْٗ ُّ. 

ْؿ إِْبَراِهَٔؿ ُهَق َشَّمَّ وؿقفف:  ُُ َٜ َأبِٔ َِّ ْؿ ادُْْسِِّغَ ِم  .ـُ

بَُد إَْصَْٚمَ وؿقفف: ظـ إبراهٔؿ  ًْ َٕ  .َواْجُْبِْْل َوَبِْلَّ َأْن 

مٚ ظبدا صَّْم وٓ وثْٚ وٓ أذـٚ بٚهلل  وأمر ادٗمْغ وؿد ظِّْٚ أن رشقل اهلل

 ضرؾٜ ظغ.
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َـّ َؿٚوؿقفف:  ُٓ َّ ََِِّمٍت َؾٖمََت َُ ـْ َوإِْذ اْبتََذ إِْبَراِهَٔؿ َربُُّف بِ ًٚ َؿَٚل َوِم ِس إَِمٚم َُِؽ فَِِّْٚ َل إِِّني َجِٚظ

دِِغَ  ِدي افيَّٚ ْٓ يَّتِل َؿَٚل ٓ َيَُْٚل َظ  وافًٓد ظٓد اإلمٚمٜ ٓ يْٚفف طٚمل. ُذري

 : يٚ مٍوؾ ومٚ ظِّؽ بٖن افيٚمل ٓ يْٚل ظٓد اإلمٚمٜ؟ؿٚل

ٓ تبتِْل، ؾّـ ظُِّؿ ؿٚل ادٍوؾ: يٚ مقٓي ٓ متتحْل بَّم ٓ ضٚؿٜ يل بف، وٓ َّتتزِّن و

 ظِّٝ ومـ ؾوؾ اهلل ظُِٔؿ أخذت.

: صدؿٝ يٚ مٍوؾ وفقٓ اظساؾؽ بًّْٜ اهلل ظِٔؽ دم ذفؽ دٚ ـْٝ ؿٚل افهٚدق

 هُذا ؾٖيـ يٚ مٍوؾ أيٚت مـ افَرَن دم أن افُٚؾر طٚمل؟

دُِقنَ ؿٚل: ًٕؿ يٚ مقٓي ؿقفف تًٚػ:  ٚؾُِروَن ُهْؿ افيَّٚ َُ  .َواْف

 ومـ ـٍر وؾسؼ وطِؿ ٓ جيًِف اهلل فِْٚس إمٚمٚ. ـ هؿ افٍٚشَقنوافُٚؾرون  ـ

ْٚ؟ؿٚل افهٚدق ًت ومَكة صًٔتْٚ تَقل:  : أحسْٝ ٚي مٍوؾ ؾّـ أـي ؿِٝ برج

 مًْك افرجًٜ أن يرد اهلل إفْٔٚ مِؽ افدٕٔٚ وأن جيًِف فِّٓدي.

 وحيٓؿ متك شِبْٚ ادِؽ حتك يرد ظِْٔٚ.

قه  ِبّت ٓ  واهلل ومٚ ش ْبقةؿٚل ادٍوؾ: ٕٕف مِؽ اف ِبقٕف  وافرشٚفٜ وافقصٜٔ  وٓ تس

 واإلمٚمٜ.

: يٚ مٍوؾ فق تدبر افَرَن صًٔتْٚ دٚ صُقا دم ؾوِْٚ أمٚ شًّقا ؿقفف ؿٚل افهٚدق

ْؿ ظز وجؾ  ُٓ َِ ًَ َْٕج ًٜ َو َّّ
ْؿ َأئِ ُٓ َِ ًَ َْٕج قا دِم إَْرِض َو ٍُ ًِ ـَ اْشتُْو َـّ َظَذ افَِّذي ُّ َٕ ُِٕريُد َأْن  َو

ُٕقا حَيَْذُرونَ   افَْقاِرثِغَ  ٚ ـَ ْؿ َمٚ  ُٓ ْْ ٚ ِم ُِٕري ؾِْرَظْقَن َوَهَٚمَٚن َوُجُْقَدَُهَ ْؿ دِم إَْرِض َو ـَ ََلُ ُي َّ ُٕ  .َو
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واهلل يٚ مٍوؾ إن تْزيؾ هذه أيٜ دم بْل إْسائٔؾ وتٖويِٓٚ ؾْٔٚ وإن ؾرظقن وهٚمٚن تٔؿ 

  .(1)شوظدي ....

يمؾ اعمالئٙم٦م ُمـ  ًمف ُمـ ىمٌؾ ٟم٘مٞم٤مدا٦ٓم وٓم٤مقماًمٓن ظمٚمٞمٗم٦م اهلل إذا يم٤من ُمـ صالطمٞم٤مشمف 

ُم٤م هذه اًم٘مدرة اًمتل شم٘مػ أُم٤مم ُمـ ًمف ي٤م شمرى ُمالئٙم٦م إرض واًمريح وُمالئٙم٦م اًمًامء وم٤ٌمًمت٤مزم 

ُمثؾ هذه اجلٜمقد ُمْم٤موم٤م إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم انإُم٤مُم٦م انإهلٞم٦م أن انإُم٤مم طمتك اًمِمٌٙم٦م احلٙمقُمٞم٦م اخلٗمٞم٦م 

اًمِمٌٙم٦م اخلٗمٞم٦م يم٤مًمتل يذيمره٤م اًم٘مران ذم ثٚمف ُمـ اُمأسمدا ٓ خترج قمـ ؾمٞمٓمرشمف وطمٞمٓمتف وىمدرشمف و

ىمّم٦م اخلي وُم٤م أشمك سمف ُمـ ادوار أو انإسمدال واًمًٞم٤مح وهٚمؿ ضمرا وهذه اعمٕم٤مين ُمقضمقدة قمٜمد 

اًمّمقومٞم٦م إًمتك هل وًمٞمدة ذم اًمقاىمع اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م، واًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م رواده٤م 

ـ أُمقر وُمٕمٚمقُم٤مت صحٞمح٦م هل ُم ذم شمٚمؽ اًمٗمرقومام  هؿ ُمـ أصح٤مب إهار ًمالئٛم٦م

أوػ إمم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم ممٚمقءة سم٤مٕوشم٤مد  ذم احل٘مٞم٘م٦م ص٤مدرة ُمـ ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

وانإسمدال وإريم٤من وهذا ـم٤مىم٦م ُمـ ـم٤مىم٤مت احلٙمقُم٦م اخلٗمٞم٦م خلٚمٞمٗم٦م اهلل ذم إرض وإٓ هٜم٤مك 

ًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م  ـم٤مىمؿ آظمر ُمـ اعمالئٙم٦م وـم٤مىمؿ آظمر ُم١مُمٜمل اجلـ واعمٕم٤مدٓت اًمتل شمتحٙمؿ ومٞمٝم٤م وشم

ُمـ اًمٕمٚمقم وم٤من هٜم٤مك قمٚمقم يًٞمٓمر هب٤م طمتك قمغم اعمقضمقدات اًمٙمقٟمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن ذم ـم٤مقم٦م 

ص٤مطم٥م قمٚمؿ إؾمامء اجل٤مُمع، وهذه يمٚمٝم٤م ىمدرات وُمٚمؽ دٟمٞمقي ًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمدٟمٞم٤م هق 

ُمٚمٙمقت إرض يمام ذم شمٕم٤مسمػم اًمرواي٤مت هٜم٤مك ُمٚمٙمقت ٟم٤مزل وُمٚمٙمقت أقمغم وُمٚمٙمقت 

ؿم٤مرة إمم طم٘مٞم٘م٦م أن اعمٚمٙمقت ذو درضم٤مت وقمغم ـمٌؼ هذه اًمرواي٦م هٜم٤مك ُمتقؾمط وهذا ًمإل

درضم٤مت ُمـ اخلٗم٤مء وىمدرة اًمتحٙمؿ ذم ُمٜم٤مسمع إرض وجمري٤مت إرض قمدة ـمٌ٘م٤مت 
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 ودرضم٤مت ُمـ اخلٗم٤مء.

ٚمٗم٤مء اهلل ذم إرض وٓؾمٞمام احلٌٞم٥م حمٛمد وأهؾ خل أويتإذًا درضم٤مت اعمٚمؽ اًمذي 

اعمٗم٤موٚم٦م سملم إٟمٌٞم٤مء أن ُمٚمؽ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء  اقمغم اًمٓمٌ٘م٤مت واًمدرضم٤مت، وذم هل اًمٌٞم٧م

هق إقمغم واًمذي يًٞمٓمر قمغم يمؾ درضم٤مت اعمٚمٙمقت إظمرى ؾمٞمام ُمٚمؽ أظمرة أو ُم٤م سمٕمد 

أظمرة أو أسمٓمـ ُمـ أظمرة هق ذم احل٘مٞم٘م٦م يًٞمٓمر قمغم درضم٤مت وـمٌ٘م٤مت اعمٚمٙمقت أو اًمٕمقامل 

 وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ـمٌ٘م٤مت اعمقضمقدات اًمتٙمقيٜمٞم٦م . 

ذم  شدم يقم ـٚن مَداره مخسغ أفػ شْٜ»ٞم٦ٌم ختص ىمقًمف شمٕم٤ممم: وشمقضمد رواي٦م قمج

 :اًمٌح٤مر

شئؾ أبق ظبد اهلل ظـ افٔقم ؿٚل: هل ـرة رشقل اهلل ؾُٔقن مُِف دم ـرتف مخسغ أفػ »

 .(1)شدم ـرتف أربًٜ وأربًغ أفػ شْٜ شْٜ ويِّؽ أمر ادٗمْغ

   :ادلٙذٞ خٍف ع١ظٝ ثصالح االطزذالي :عؼز اٌثبٌث احملٛر

ًٚ وٓ » ؿٚل افْبل يٚ َيقدي أن مقشك فق أدرـْل ثؿ مل يٗمـ يب وبْبقِت مل يًٍْف إيَّمٕف  صٔئ

فْكتف ؾَٔدمف ويهع  ًٍٕتف افْبقة ومـ ذريتل ادٓدي إذا خرج ٕزل ظٔسك بـ مريؿ

هذا ًمتٌٞم٤من شمٌٕمٞم٦م إٟمٌٞم٤مء ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء وم٢مذا يم٤من اًمٜمٌل قمٞمًك يّمكم ظمٚمػ اعمٝمدي اًمذي  شخٍِف

أن اًمٜمٌل قمٞمًك ُمت٠مظمر  ذًمؽ سم٤مًمت٤مزم وُمـ اوصٞم٤مئف ومٞمدل ذري٦م اًمٜمٌل وُمـ اشم٤ٌمع اًمٜمٌلهق ُمـ 
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، وىمد رشم٦ٌم قمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء، وم٢مذا يم٤من هق ُمت٠مظمر قمٛمـ هق ُمـ ذري٦م اًمٜمٌل ومٙمٞمػ سم٤مًمٜمٌل

ذيمرٟم٤م أن آداب إوًمٞم٤مء ًمٞمس هق حمض أدب وم٘مط وإٟمام شمٕمٙمس وحتٙمل ُم٘م٤مُم٤مت ُمثؾ إدب 

واخلي ومٝمذا إدب رحٙمل ذم احل٘مٞم٘م٦م يمام أن اًمٜمٌل ُمقؾمك اًمذي ضمرى سملم اًمٜمٌل ُمقؾمك 

اطمؽمم اخلي وسمجٚمف يمذًمؽ  اخلي سمجؾ ُمقؾمك ُمـ زاوي٦م أظمرى وُمـ صمؿ يدل أن ًمٙمؾ ُمٜمٝمام 

ومْمؾ قمغم إظمر ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وُمثؾ أن اعمالئٙم٦م يمٚمٝمؿ ٓ يت٘مدُمقن قمغم ظمٚمٞمٗم٦م اهلل وم٤من قمدم 

طمٞم٤مت وُمـ سم٤مب اعمث٤مل ٓ اًمت٘مدم ًمٞمس سف وحمض أدب وإٟمام يٕمٙمس ُم٘م٤مُم٤مت وصال

٤مًمؼمشمقيمقٓت ذم أداب اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م سملم اًمرؤؾم٤مء وُمـ يت٘مدم وُمـ يت٠مظمر، ومٝمذه وماًم٘مٞم٤مس 

وان يم٤مٟم٧م آداب وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمٙمس صالطمٞم٤مت ُمٜم٤مص٥م ويمؾ ُمـ ًمف صالطمٞم٦م يٙمقن ًمف طمرُم٦م 

 ووىم٤مر أيمثر ُمـ إظمر.

انإُم٤مم اعمٝمدي  ٕضمؾ رومٕم٦م ُم٘م٤مم #وٟمٗمس اًمٙمالم ذم شم٘مديؿ اًمٜمٌل قمٞمًك ًمإلُم٤مم اعمٝمدي

 قمنم. آصمٜملوسم٤مًمت٤مزم رومٕم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء اًمذي هق ؾمٞمد اعمٝمدي و ؾمٞمد إئٛم٦م 

 سم٠مُمرهمتر وي٠م #ي٤ٌميع اعمٝمدي سمؾ اًمرواي٤مت اًمقاردة قمـ اًمٗمري٘ملم شمِمػم امم ان قمٞمًك

 :( 466وم٘مد ورد ذم ) سمٞم٤من اًمِم٤مومٕمل/

َّٖٕم يَىر ـ ؾِٔتٍٝ ادٓدي وؿد ٕزل ظٔسك :ظـ حذيٍٜ ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل»

مـ صًره ادٚء ؾَٔقل ادٓدي: تَدم صؾ بٚفْٚس، ؾَٔقل ظٔسك: إَّٕم أؿّٔٝ افهالة فؽ، 

ؾٔهع ظٔسك خِػ رجؾ مـ وفدي، ؾ٘ذا صِٔٝ ؿٚم ظٔسك حتك جِس دم ادَٚم ؾٔبٚيًف، 

 .(1)شؾُّٔٞ أربًغ شْٜ
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 :احلدح وً ِٓ اعٍٝ اٌزطٛي زد١خ :عؼز اٌزاثع احملٛر

أن مقشك فق أدرـْل ثؿ مل يٗمـ يب وبْقبتل مل يًٍْف »ل ىمقًمف وهاظمرى هٜم٤م ٟمٙمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م 

ًٚ وٓ ًٍٕتف افْبقة وهذا يدل قمغم ُمٓمٚم٥م ُمٝمؿ ذم ُم٤ٌمطم٨م احلج٩م وُمراشم٥م احلج٩م  شإيَّمٕف  صٔئ

ويدظمؾ ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٜمٌقة وانإُم٤مُم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم وُم٤ٌمطم٨م ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م سمّمقرة ادق واًمّمؼ 

ُمثال  ،ُمتٕمددة وُمتٜمققمف أن احلج٩م ذو ُمراشم٥م وهقذم اجلزء اًم٤ًمسمؼ وىمد ومّمٚمٜم٤م اًمٙمالم قمٜمف 

وم٢مذا دم٤موز سمتٚمؽ احلج٦م قمـ ؾم٘مٗمٝم٤م يٙمقن  ُمٕملمطمج٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمع أهن٤م طمج٦م وًمٙمـ هل٤م ؾم٘مػ 

 أقمامل ًمتٚمؽ احلج٦م ذم همػم ُمقرده٤م.

وُمـ اًمٔمريػ طمتك شمٕمٌػم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء اٟمف يم٤مًمِمٛمس وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يم٤مًم٘مٛمر 

ئٛم٦م اًم٤ٌمىمقن يم٤مًمٜمجقم، وهذا يٕمل أن دًٓم٦م وسمٞم٤مٟمٞم٦م ـ وإيواًمزهراء يم٤مًمزهرة واحلًٜم٤من يم٤مًمٗمرىمد

ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء أيمثر وسمٞم٤مٟمٞم٦م ؾمٞمد إوصٞم٤مء شم٠ميت ذم اًمرشم٦ٌم اًمالطم٘م٦م وسمٞم٤مٟمٞم٦م وطمجٞم٦م اًمزهراء ذم 

وان ٟمٗمس أٟمقار إرسمٕم٦م قمنم ذم ىم٤ٌمل سم٘مٞم٦م  سم٤مىمل آئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اًمرشم٦ٌم اًمٌٕمدي٦م وهٙمذا

 ُمت٘مدُم٦م قمٚمٞمٝمؿ. وإٟمٌٞم٤مء 

  : أٟمف ىم٤ملقمـ رؾمقل اهلل

اهتدوا بٚفنّس ؾ٘ذا ؽٚب افنّس ؾٚهتدوا بٚفَّر، ؾٚذا ؽٚب افَّر ؾٚهتدوا بٚفزهرة، »

افنّس ومٚ افَّر ومٚ افزهرة ومٚ  ؾٚذا ؽٚبٝ افزهرة ؾٚهتدوا بٚفٍرؿديـ، ؾَٔؾ يٚ رشقل اهلل مٚ

افنّس إٔٚ، وافَّر ظّع، وافزهرة ؾٚضّٜ، وافٍرؿدان اِلسـ  :افٍرؿدان؟ ؿٚل
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 .(1)شواِلسغ

 ىم٤مل:  ـ روقان اهلل قمٚمٞمفـ  ذم يمت٤مب )يمٗم٤مي٦م آصمر( قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م سمًٜمده قمـ ؾمٚمامن

ِّؿ ؾَٚل: مًٚذ افْٚس! اِّّن راحؾ ظـ ؿريٛ، ومْىِؼ إػ  خىبْٚ رشقل» وش

 ادٌٔٛ، أوصُٔؿ دم ظسِت خرًا، وايٚـؿ وافبدع، ؾّٚن ـؾ بدظٜ ضالفٜ، وٓ حمٚفٜ اهنٚ دم افْٚر.

ِْٔتّّسؽ مًٚذ اف ِْٔتّسؽ بٚفَّر، ومـ ؾَد افَّر ؾ ْٚس! مـ ؾَد افنّس ؾ

 ؾٚذا ؾَدتؿ افٍرؿديـ ؾتّّسُقا بٚفْجقم افزاهرة بًدي. ;بٚفٍرؿديـ

أؿقل فُؿ ؾٚظِّقا ان ؿقيل ؿقل اهلل، ؾال َّتٚفٍقه ؾَّٔم َمرـؿ بف، واهلل يًِؿ اِّّن بٌِٝ 

 افُٔؿ مٚ أمرِّن بف وُاصٓد اهلل ظّع وظُِٔؿ.

ٕزل ظـ ادْز تبًتف حتك دخؾ بٔٝ ظٚئنٜ، ؾدخِٝ ظِٔف ؾَِٝ: بٖيب إٔٝ  ؿٚل: ؾَِّم

وُاّمل يٚ رشقل اهلل شًّتؽ تَقل: اذا ؾَدتؿ افنّس ؾتّّسُقا بٚفَّر واذا ؾَدُتؿ افَّر 

ؾتّّسُقا بٚفٍرؿديـ، واذا ؾَدتؿ افٍرؿديـ ؾتّّسُقا بٚفْجقم، ؾَد طْْٝ أن يُقن دم هذه 

 اإلبٕٜٚ اصٚرة؟

ٝ يٚ شَِّمن. ؾَِٝ: بّغ يل يٚ رشقل اهلل مٚ افنّس ومٚ افَّر ومٚ ؿٚل: ؿد أصب

 افٍرؿدان ومٚ افْجقم افزاهرة؟ 

ؾَٚل: إٔٚ افنّس، وظع افَّر، ؾٚذا ؾَدمتقِّن ؾتّّسُقا بف بًدي، وأمٚ افٍرؿدان 

 ؾِٚلسـ واِلسغ، ؾٚذا ؾَدتؿ افَّر ؾتّّسُقا َهَّم.
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 صِٛ اِلسغ، وافتٚشع مٓدَّيؿ. وأّمٚ افْجقم افزاهرة ؾٓؿ آئّٜ افتسًٜ مـ

: اهنؿ هؿ إوصٔٚء واخلٍِٚء بًدي ائّٜ ابرار ظدد اشبٚط يًَقب وحقاري ثؿ ؿٚل

 ظٔسك.

ٓؿ يل يٚ رشقل اهلل. ّّ  ؾَِٝ: ش

ؿٚل: أّوَلؿ وشٔدهؿ ظع بـ أيب ضٚفٛ، وبًده شبىٚي اِلسـ واِلسغ، وبًدَهٚ ظع 

بٚؿر ظِؿ افْبٔغ، وبًده افهٚدق جًٍر بـ بـ اِلسغ زيـ افًٚبديـ، وبًده حمّد بـ ظع 

حمّد، وبًده افُٚطؿ مقشك بـ جًٍر، وبًده افرضٚ ظع بـ مقشك افذي يَتؾ بٖرض 

افٌربٜ، ثؿ ابْف حمّد، ثؿ ابْف ظع، ثؿ ابْف اِلسـ، ثؿ ابْف اِلجٜ افَٚئؿ ادْتير دم ؽٔبتف ادىٚع 

مـ َذاِّن ؾٔٓؿ  ;ُّٓؿ حُّل دم طٓقره، ؾٚهنؿ ظسِت مـ ِلّل ودمل، ظِّٓؿ ظِّل، وح

.(1)شؾال إٔٚفف اهلل صٍٚظتل

قمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء يٕم٤مرض طمدي٨م ًمٖمػمه ُمـ آئٛم٦م وصم٤مسم٧م ومٛمثال ًمق أشم٤مٟم٤م طمدي٨م ُمًٚمؿ 

وان يم٤من سمح٥ًم اًمدًٓم٦م وم٤مٟمف ٓ شمٕم٤مرض طم٘مٞم٘مل سملم احلج٩م ذم اًمقاىمع، إٟمام سمح٥ًم اًمدًٓم٦م 

ًمذًمؽ ىمٞمؾ ًمٜم٤م  اًمٗمٝمؿ آقمتٞم٤مدي او وانإصم٤ٌمت او سم٤مًمٔم٤مهر ىمد اًمتٌس قمٚمٞمٜم٤م سمح٥ًم اًمرواة

هن٤م ارومع ذم احلجٞم٦م ٠ماقمروقا أطم٤مديثٜم٤م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ٓن اًمًٜم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ؿم

 اًمٔم٤مهري٦م اًمٔمٜمٞم٦م وإٟمام اًمٔمـ يٕمٓمػ قمغم اًم٘مٓمع.

ذم اًمقؾم٤مئؾ سمح٨م رواي٤مت اًمتٕم٤مرض إٟمٜم٤م ٓ ٟمخ٤مًمػ  ويمام يٕمؼم انإُم٤مم اًمرو٤م
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ودم٤موز سم٤محلجٞم٦م ذات  ُمراشم٥مٗمرائض وم٠من احلجٞم٦م هل٤م وٓ اًمٜمٌل خي٤مًمػ رسمف ذم اًم  اًمٜمٌل

وهذا اعمٌح٨م صٕم٥م ًمٙمٜمف ُمٝمؿ وان أيمثر  احلجٞم٦مطمدود وُمراشم٥م قمـ دائرهت٤م يٗم٘مده٤م صٗم٦م 

 إُمؿ اُمتحٜم٧م هبذا إُمر.

  



 

 احملٛر اخلبِض عؼز
 االٔج١بء ٌظ١ذ اِخ االٔج١بء اِخ اْ

ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ٟٓمزال اًمقطمل  ان اي ٟمٌل يٌٕمثف اهلل او ؾمػمؾمٚمف اهلل ذم اعمرشم٦ٌم اًم٤ًمسم٘م٦م

قمغم ذًمؽ اًمٜمٌل وقمغم ذًمؽ اًمرؾمقل يٙمٛمؾ ًمف قم٘مٚمف واعم٘مّمقد ُمـ ايمامل اًمٕم٘مؾ ًمف ًمٞمس رؿمد 

اًمٕم٘مؾ اًمٕم٤مدي آقمتٞم٤مدي ًمدى سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس واٟمام يٙمقن درضم٦م ُمـ يمامل وايمامل اًمٕم٘مؾ شمٗمقق سم٘مٞم٦م 

يٌٕم٨م ومٞمف )صغم  ياًم٘مرن اًمذوم٤مذا ُمثال ؾمٞمد اًمرؾمؾ اُمتف ٓ شم٘متٍم قمغم  ،قم٘مقل اُمتف يمام ُمر سمٜم٤م

وان يم٤مٟم٧م  ،اهلل قمٚمٞمف واًمف( واٟمام سمٕم٨م ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م وجلٛمٞمع آضمٞم٤مل سمؾ سمٕم٨م ًمألُمؿ ُمـ ىمٌٚمف

سمٕمثتف ُمت٠مظمرة زُم٤مٟم٤م آ ان ادم وٟمقح واسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك سمٛمث٤مسم٦م ُمٜمدوسملم قمـ ظم٤مشمؿ 

٤ًمسم٘م٦م ان ي١مُمٜمقا سم٤مٟمف اًمرؾمؾ ٟمدسمقا ًمٞمٌنموا سمف وًمٞمٜمذروا اممٝمؿ سمف ومٙم٤من ىمد اظمذ اهلل قمغم آُمؿ اًم

 ؾمٞم٤ميت ظم٤ممت٤م . 

ٟمٕمؿ ذيٕم٦م ؾمٞمد اًمرؾمؾ اسمتدأت ُمـ سمٕمثتف اًمنميٗم٦م اُم٤م اًمديـ اًمذي سمٕم٨م سمف ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء 

ومٝمذا سمنم واٟمذر سمف آُمؿ ُمـ ىمٌٚمف آٟمٌٞم٤مء وًمذًمؽ هذا اًمتٕمٌػم واًمتّمقير اًمذي يٌٜمل قمٚمٞمف اسمـ 

سمٞم٤مٟم٤مت احلدي٨م ًمٚمٕمؽمة ان قمريب ذم اًمٗمّمقص ذم احل٘مٞم٘م٦م ُم٘متٌس هذا ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت اًم٘مران و

آٟمٌٞم٤مء ُمـ ؾم٤مسمؼ سمٛمٜمزًم٦م وُمٜمدوسملم وُمٌٚمٖملم قمـ ٟمٌقة ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء وسم٤مًمدىم٦م هؿ اٟمٌٞم٤مء اٟمٌئقا ُمـ 

ىمٌؾ ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء، وٟمٌل اهلل اًمذي يٜمٌئ قمـ اهلل ُم٤ٌمذة وم٘مط هق ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ اُم٤م سم٘مٞم٦م آٟمٌٞم٤مء 

 ومٝمؿ يٜمٌئقن قمـ ٟمٌل اهلل .

ٜمدُم٤م يٜمٌئ قمـ اهلل ٓ يٜمٌئ ُم٤ٌمذة قمـ اهلل يمام ورد ذم وسمٕم٤ٌمرة ايمثر شمٗمّمٞمال ضمؼمئٞمؾ قم
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اًمرواي٤مت وطمتك ذم أي٤مت ومٞمٝم٤م اؿم٤مرات ان ضمؼمئٞمؾ ٓ يٜمٌئ قمـ اهلل ُم٤ٌمذة سمؾ يٜمٌئ قمـ 

وم٢مٟم٤ٌمء  ،ُمٞمٙم٤مئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمـ اهاومٞمؾ واهاومٞمؾ قمـ ُمقضمقد ُمٚمٙمقيت قمٚمقي ومقق اهاومٞمؾ

ؾ وٓ ٟمريد اخلقض ذم أي٤مت ضمؼمئٞمؾ ًمٞمس ُم٤ٌمذة قمـ اهلل وسم٤مًمدىم٦م يمام هق ُمًتحّم

واًمرواي٤مت هٜم٤مك ُمٜمٔمقُم٦م آي٤مت اؿم٤مر اًمٞمٝم٤م اهؾ اًمٌٞم٧م شمٌلم يمٞمػ شمرؾمؿ ًمٜم٤م ُمٜمٔمقُم٦م سمٞم٤مٟمٞم٦م ان 

يٕمٜمل ٟمقر ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء هق اًمذي يتٚم٘مك  ،اًمذي يٜمٌئ قمـ اهلل ُم٤ٌمذة وم٘مط هق ٟمقر ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

٤مء طمتك آئٛم٦م آوصٞم٤مء وم٢مٟمام هؿ اًمقطمل ُمـ اهلل ُم٤ٌمذة اُم٤م سم٘مٞم٦م اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم وسم٘مٞم٦م آٟمٌٞم

 يتٚم٘مقن قمـ اهلل سمقؾم٤مـم٦م ٟمقر ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء .

ٟمٕمؿ آن سم٤مًميورة ان ضمًد ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء واًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م ًمٌدن ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء 

قمٚمٛمف »شمتٚم٘مك قمـ ضمؼمئٞمؾ ومٝمذا صحٞمح وهذا سم٤مًميورة وُمقضمقد ذم أي٤مت واًمرواي٤مت 

ًمٜمٗمس اًمٜم٤مزًم٦م ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء ومٝمذا صحٞمح وسم٤مًمٜم٦ًٌم امم ضمًد ومٝمذا سم٤مًمٜم٦ًٌم امم ا شؿمديد اًم٘مقى

اُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم  ،ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء هذا صحٞمح وسم٤مًمٜم٦ًٌم امم اًمروح اجلزئٞم٦م ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء ومٝمذا صحٞمح

امم اًمٜمقر آول ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء ومال يّمؾ اًمٞمف ضمؼمائٞمؾ وٓ اهاومٞمؾ وٓ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ وطمتك اًمروح 

رد ) ومزظمف ذم اًمٜمقر ( يمام شمٕمٌػم اعمٕمراج وهق يمٜم٤مي٦م قمغم رىمل يمام و ،اًم٘مدس ٓ يّمٚمقن امم هٜم٤مك

ُمٕمراج ٟمقري ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء، وم٤مًمذي يتٚم٘مك اًمقطمل ُم٤ٌمذة قمـ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم هق ٟمقر اًمٜمٌل 

وٓ ٟمخٚمط سملم ُم٘م٤مم ٟمقر اًمٜمٌل وسملم ُم٘م٤مم سمدن اًمٜمٌل ومٌدن اًمٜمٌل وًمد  ،)صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف(

دن اًمٜمٌل ًمف طمٙمؿ وضمًد اًمٜمٌل ًمف طمٙمؿ ووٓدة اًمٜمٌل وظمٚمؼ ذم ؾمٜم٦م ارسمٕملم ُمـ قم٤مم اًمٗمٞمؾ ومٌ

ًمف طمٙمؿ وسملم ٟمقر اًمٜمٌل ومٚمف طمٙمؿ اظمر وهذا هق سمح٥ًم سمٞم٤مٟم٤مت اًمنمع ) اول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ٟمقر 

وم٤مًمٜمقر رء واًمٌدن ؿمٞمئ٤م  ،ٟمٌٞمٙمؿ ( وم٘مٌؾ اًمٕمرش وىمٌؾ اًمٙمرد وىمٌؾ اًمًٛمقات وىمٌؾ آرض

سمام ي٘مقل يمٞمػ ان اًمٜمٌل )صغم اهلل وًمذًمؽ اًمٙمثػم ر ،واًمٜمٗمس رء واًمٜمقر رء واًمروح رء
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ـمٌٕم٤م صحٞمح وم٤مًمٌدن ًمف طمٙمؿ  ،قمٚمٞمف واًمف( ظمٚمؼ ىمٌؾ اًمٕمرش واحل٤مل ان سمدٟمف سمٕمد آرض

واطمٙم٤مم واًمٜمٗمس هل٤م طمٙمؿ واطمٙم٤مم واًمروح هل٤م طمٙمؿ واطمٙم٤مم وىمقى اًمٜمٗمس هل٤م طمٙمؿ 

واطمٙم٤مم يمام ذم آٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي ومالطمظ سمدٟمؽ ىمد جيرح وىمد يٙمؾ او اًمٜمٗمس ىمد متؾ وىمد 

روح ومٚمٞم٧ًم اُمراض اًمٌدن او اُمراض اًمٜمٗمس ًمش اًمٌدن وىمد يٛمرض اًمٌدن اُم٤م اُمراض ايٕمٓم

او  ،ًمٞم٧ًم اُمراض اًمٌدن او هبج٦م اًمٜمٗمس واًمروح وًمذهت٤م ًمٞم٧ًم هبج٦م وًمذة اًمٌدن ومٝمل ختتٚمػ

ومٓمٌ٘م٤مت وضمقد  ،ومٓم٤مىم٦م اًمٕم٘مؾ هل٤م طمدود وًمٙمٜمٝم٤م ختتٚمػ قمـ ـم٤مىم٦م اًمٌدن؟ اًمٕم٘مؾ هؾ يٙمؾ 

وم٤مذا يم٤من ذم آٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي هٙمذا  ،ٙم٤مم قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمضآٟم٤ًمن اًمقاطمد ختتٚمػ ذم آطم

احل٤مل يمذًمؽ ـمٌ٘م٤مت وضمقده ًٞمٙمقن ومٙمٞمػ سم٤منإٟم٤ًمن اًمذي هق ايمٛمؾ اومراد آٟم٤ًمٟمٞم٦م وم

 ختتٚمػ قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض .

٤من ؾمٌٌٝم٤م ومويمثػم ُمـ اًمٚمٖمط واجلدل واًمٜم٘مض وآسمرام وؾمقء اًمٗمٝمؿ ًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت 

يم٤مئـ واطمد وًمٙمـ ًمٞم٧ًم ـمٌ٘م٤مت وضمقده  ومٝمقًمقاطمد ًمٙم٤مئـ اااخلٚمط سملم ـمٌ٘م٤مت اًمقضمقد 

)ظمٚمؼ اهلل آرواح ىمٌؾ آسمدان سم٠مًمٗمل قم٤مم ( وم٤مًمروح هل٤م طمٙمؿ واًمٌدن ًمف طمٙمؿ اظمر  ،واطمده

ذي ي٥ًٌم ؾمقء ًمهذه اعم٘م٤مُم٤مت هق ا سملموم٤مخلٚمط  ،ومٛمٙم٤م ومقق اًمروح ًمف طمٙمؿ واًمروح ًمف طمٙمؿ

ًمٜمقري ًمٞمس يًٕمف يمرد وٓ قمرش وآ ٟمقر اعمقضمقد ا ،اًمٗمٝمؿ او ؾمقء اًمتٗم٤مهؿ او ؾمقء اعمٕمٜمك

)وًمٙمـ يًٕمٜمل ىمٚم٥م قمٌدي اعم١مُمـ ( اًم٘مٚم٥م سمٛمٕمٜمك اًمٜمقر واهلل ًمٞمس سمجًؿ يًٕمف رء او ٓ 

يًٕمٝم٤م دمغم اًمٜمقر ايمثر ومٝمذه آؿمٕم٦م آهلٞم٦م واؿمٕم٦م وصٗم٤مت اهلل  ٦مٛمقمٔميًٕمف سمٛمٕمٜمك دمكم 

وم٤معمخٚمقق  ،اًمٜمقراًمٕمٔمٛم٦م آهلٞم٦م واًمٌٝم٤مء واجلالل آهلل واجلامل آهلل يٜمٕمٙمس ذم ُمرآة ذم 

 اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م او ذم اجلٜم٦م او ذم ذماًمٜمقري اقمٔمؿ وهق ىمٚم٥م اعم١مُمـ اقمٔمؿ ُمـ ان يٜمٕمٙمس 

ُمٌح٨م  وهذااًمٙمرد او ذم اًمٕمرش ومٝمذا هق اعمراد، إذًا ـمٌ٘م٤مت اًمقضمقد جي٥م ان ٟمحٗمٔمٝم٤م 
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 ومٚمؿ ،وىمد  ُمر سمٜم٤م اٟمف مل خيٚمؼ اهلل ظمٚم٘م٤م اقمٔمؿ ُمـ اًمٕم٘مؾ ،ُمًت٘مؾ ؾمٜمخقض ومٞمف ذم ُمقارد اظمرى

 ،سم٤مًمٕم٘مؾ وم٤مًمٕم٘مؾ ٟمقر اقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ ٤منؾمي٘م٤م ظمٚم٘م٤م يٕمٜمل طمتك اًمٕمرش واًمٙمرد ٓ خيٚمؼ اهلل

وصٗم٤مء  وشمألًم١م ومج٤ملوهب٤مء  وٟمقروطمتك اجلٜم٦م ًمٞم٧ًم اقمٔمؿ ُمـ اًمٕم٘مؾ وم٤مًمٕم٘مؾ قم٤ممل اهبك ؾمٜم٤مء 

 ُمـ قم٤ممل اجلٜم٦م واجلٜم٤من يمٚمٝم٤م.اقمغم 

سمف مجٞمع اًمرؾمؾ  سمنمسمٚمح٤مظ اًمديـ هق واطمد وىمد  ومٕمغم اي شم٘مدير سمٕمث٦م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

وم٠مُم٦م ؾمٞمد  ،وآٟمٌٞم٤مء وم٠مُم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء اُمتف ذم اًمديـ هل يمؾ اًمٌنمي٦م ُمـ آوًملم وآظمريـ

ٓن هٜم٤مك ومرق سملم اًمنميٕم٦م واًمديـ وؾمٜمذيمره ذم  ،آٟمٌٞم٤مء اًمديـ ُمٜمذ ان سمٕم٨م امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

يمٚمٝم٤م قمٜم٤مويـ  ومٝمذه ،ُمقوع ٓطمؼ واًمٗمرق سملم اعمٚم٦م وسملم احلٙمٛم٦م وسملم اًمٓمري٘م٦م وسملم اعمٜمٝم٤مج

اُم٤م ديـ ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء سمٕم٨م وسمنم سمف مجٞمع  ،وطمٞم٤مٟمٞم٦م وردت ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ هل٤م ُمٕم٤مين خمتٚمٗم٦م

ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م اسمراهٞمؿ يم٤من قمغم ديـ حمٛمد ٓ اٟم٤م ٟمٕمؼم ان حمٛمدا يم٤من قمغم ديـ اسمراهٞمؿ سمؾ  ،إٟمٌٞم٤مء

( وٟمقح يم٤من قمغم ديـ إسمراهٞمؿ يم٤من قمغم ديـ حمٛمد وادم يم٤من قمغم ديـ حمٛمد )صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف

آول هق  فقًمٞموم٤مًمديـ اًمذي هق ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕم٘م٤مئد وم ،حمٛمد وُمًك وقمٞمًك يم٤من قمغم ديـ حمٛمد

 صمؿ سمٕمده ؾمٞمد اًمرؾمؾ  صمؿ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة صمؿ وٓي٦م إٟمٌٞم٤مء.شمٕم٤ممم اهلل 

وًمذًمؽ ٓ طمظ  ،ومرق سملم اُم٦م اًمديـ واًمنميٕم٦مويمؾ اًمٌنمي٦م  هلإذًا اُم٦م ديـ اًمٜمٌل 

ٍٔد َوِجئَْْٚ بَِؽ ُمـ ُم١ًموًمٞم٦م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء  ي٘مقل اًمٙمريؿاًم٘مران  ِٓ ٍٜ بَِن ـُؾي ُأمَّ ـْ  َْٔػ إَِذا ِجئَْْٚ ِم َُ َؾ

ٔداً  ِٓ ِٓء َص ُٗ واًمِمٝمٞمد ُم١ًمول ُمـ إوًملم وآظمريـ اُم٤م عم٤مذا يٙمقن ُم١ًمول ؟، اي  (1)َظَذ َه

ُمـ اُم٦م ؾمٞمد سمٚمح٤مظ اهنؿ اُمتف وم٠مُم٦م اًمٜمٌل قمٞمًك ُمـ اُم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء سمٚمح٤مظ اًمديـ واُم٦م ُمقؾمك 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .46ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا
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آٟمٌٞم٤مء سمٚمح٤مظ اًمديـ ومال ي٘مرن سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء اطمد واوص٤مف قمٔمٞمٛم٦م وصػ هب٤م اهلل قمز وضمؾ 

 ؾمٞمد رؾمٚمف ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ.

وطمدة آدي٤من آسمراهٞمٛمٞم٦م  ٦مٟمٔمريوم٤معم٘مّمقد ان اُم٦م ُمقؾمك وقمٞمًك ُمـ اُم٦م حمٛمد وهذه 

ٓن  ،او اًمٜمٌل ادموًمٞمس حمقره٤م اًمٜمٌل اسمراهٞمؿ  حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ه٤مسمٛمٜمٓمؼ اظمر وحمقر

اًمٌنمي٦م هق ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وهق اقم٘مؾ ذم ان اقم٘مؾ ؿمخص واممٝمؿ اُم٦م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ذم اًمديـ. 

آوًملم وآظمريـ ٓن اهلل قمز وضمؾ ٓ يٌٕم٨م اطمد آ ويٙمقن ذًمؽ اًمٜمٌل او اًمرؾمقل اقم٘مؾ 

 واسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك ومجٞمع وٟمقحُمـ مجٞمع اُمتف ومًٞمد إٟمٌٞم٤مء اقم٘مؾ ُمـ اًمٜمٌل ادم 

 وُمـ صمؿ مل يٙمٚمؿ رؾمقل اهلل اطمدا سمٙمٜمف قم٘مٚمف ىمط. ،إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم
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ُمـ اعم١ميمد ان أي ؿمخص ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ٓ يٛمٙمـ ًمف ان يٓمٚمع قمغم وضمف احل٘مٞم٘م٦م قمغم 

 ُمـسمٛمـ هق اقمغم ُمٜمف وٓؿمؽ  انإطم٤مـم٦مؿمخص اًمرؾمقل آقمٔمؿ ًميورة قمجز اًمداين قمـ 

 ان اًمرؾمقل حمٛمد هق اقمغم اعمخٚمقىم٤مت ىمرسم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم. اًمث٤مسم٧م

وًمٙمـ هذا ٓ يٛمٜمع ُمـ حم٤موًم٦م اًمتٕمرف قمغم سمٕمض ُم٤م فمٝمر ًمٜم٤م ُمـ ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل آيمرم 

ٞمٛمٙمٜمٜم٤م اؾمتٞمح٤مئٝم٤م ُمـ ُم٤مدة وموُمـ هٜم٤م  وومؼ ُم٤م ورد ذم اًم٘مران او رواي٤مت اعمٕمّمقُملم

هل يمثػمة وًمٙمـ ٟمذيمر هٜم٤م اًمٌح٨م اًمذي ٟمدور طمقهل٤م ان ٟمتحدث قمـ سمٕمض شمٚمؽ اعمٔم٤مهر و

  :سمٕمض شمٚمؽ اجلقاٟم٥م وُمـ اهلل اًمٕمقن واًمًداد

  ادلٍىٛر١خ ٚاجلٙخ اٌجؼز٠خ اجلٙخ :االٚي اجلبٔت
  :اٌزطٛي ػخص١خ يف

ؿْ اٟمزل اهلل قمٚمٞمف ي٤م حمٛمد  ُُ ُِ َٕٚ َبَؼٌ ِمْث ََّم َأ َّٕ ْؿ أي آيمؾ اًمٓمٕم٤مم   ُؿْؾ إِ ُُ َََّّٕم إََِلُ ُيقَحك إيَِلَّ َأ

اعم٤مئز اٟمف شمقضمد ضمٝم٦م سمنمي٦م وضمٝم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م، يٕمٜمل ىمؾ هلؿ أٟم٤م ذم اًمٌنمي٦م ُمثٚمٙمؿ ٓ  إِفٌَف َواِحٌد 

اعمثٚمٞم٦م ذم يمؾ ضمٝم٦م، أُم٤م اًمروح ومال ًمٞمس ُمثٚمٙمؿ وان شم٘مديؿ ُم٤م طم٘مف اًمت٠مظمػم يٗمٞمد احلٍم ومٗمل 

 أُم٤م ذم اعمٚمٙمقت ومال.  ُمثٚمٙمؿاًمٌنمي٦م 

ح حتت٤مج إمم وم٤مًمرو وقمٛمرووًمذًمؽ ي٘مقًمقن أن روح قمكم ٓ يتحٛمٚمٝم٤م ضمًد زيد وسمٙمر 
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ومال يٛمٙمـ أن يتخذ سمدٟم٤م وٕمٞمٗم٤م سمؾ  واًمزهداًمٗم٤مرس اًمٙمٌػم أو وم٤مرس اعمٚمٙمقت أو اًمري٤مو٤مت 

أو  يتحٛمٚمفرحت٤مج سمدن ىمقي ومٛمثال ىم٤مئد ضمٞمش إذا أقمٓمٞمتف ومرس هزيؾ وم٤مًمٗمرس ٓ يٛمٙمـ ًمف ان 

شمٕمٓمل وم٤مرس قم٤مدي طمّم٤مٟم٤م مجقح وخؿ ويمٌػم ومٝمٜم٤م اًمرايم٥م يً٘مط ُمـ اعمريمقب إذًا  ومرق سملم 

ومٔمـ أن هذا مت٤مصمؾ  ُم٤مًمؽ أن هٜم٤مك مت٤مصمؾ ُمع أُمػم اعم١مُمٜملم فمــ، وذم سمٕمض احلروب إُمري

ُمٓمٚمؼ وإٓ أٟمك عم٤مًمؽ وىمٚمع سم٤مب ظمٞمؼم أو ي٘م٤مسمؾ قمٛمرو سمـ قمٌد ود، وم٘مد ىم٤مسمؾ ُم٤مًمؽ آؿمؽم قمٌد 

وقمٌد  ًم٘متٚمتفوىم٤مل ًمقٓ إين  ـم٤مٍو ًمثالصم٦م أي٤مم  ومج٤مًمدهاهلل سمـ اًمزسمػم ويم٤من ُم٤مًمؽ ـم٤مٍو ًمثالصم٦م أي٤مم 

٤مًمِمج٤مقم٦م وم٤معم٘مّمقد اعمِمٝمقرة سمسمـ اًمزسمػم يقصػ سم٤مًم٘مقة وضمدشمف صٗمٞم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م  اهلل

وذم ٟمٗمس صٗملم  وم٤مرسيٕمد سم٠مًمػ اًمذي ي٘م٤مسمؾ قمٛمرو سمـ قمٌد ود  قمكم  ٝمٜم٤مك ومرق سملم وم٤مُٕمػموم

أول ُمـ اٟمؼمى جلٞمش ُمٕم٤موي٦م ًمقطمده وىمٝم٘مره إمم  ىمٌؾ أن يٚمتحؿ اًمّمٗملم وم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم

ومًئؾ أٟم٧م شمقاضمف ضمٞمش ضمرار وم٠ميـ يمٜم٧م يقم اًمً٘مٞمٗم٦م  ػم اعم١مُمٜملماخلٚمػ ومتٕمجٌقا ُمـ أُم

هذه اًمٗمراؾم٦م ذم اًمِمج٤مقم٦م وشمقضمد  سمٕمدوم٠مؿم٤مر إمم ضمٞمِمف وىم٤مل ٓن ضمٞمِمف اًمِم٤مب مل يقًمدوا 

و هق قم٤مُمٚمف قمغم  إٟمّم٤مريإمم قمثامن سمـ طمٜمٞمػ  ومراؾم٦م ذم اًمزهد ويمام ورد ذم يمت٤مب ًمف

 :اًمٌٍمة

تٍك مـ دٕٔٚ» ُّٕؿ ٓ تَدرون أٓ و إّن إمٚمُؿ ؿد ـا رصٔف، أٓ و إ ه بىّريف، و مـ ضًّف َب

ـ  ٜ و شداد أظْٔقِّنظذ ذفؽ، و فُ ٍّ  .(1)شبقرع و اجتٓٚد، و ظ

 يمٞمػ أن قم٤ٌمدة أُمػم اعم١مُمٜملم ويمذًمؽ قم٤ٌمدة اًمٜمٌل طمٞم٨م ينمح انإُم٤مم اًمّم٤مدق

إهن٤م ـمقيٚم٦م وصم٘مٞمٚم٦م وجمٝمده وسمٕمده٤م ي٠ًمل قمـ قم٤ٌمدة اًمٜمٌل وم٘م٤مل ٓ شم٠ًمل قمـ قم٤ٌمدة قمـ 

                                                      

الهم٦م.6)  ( هن٩م اًٌم
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أي أهن٤م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتّمقر عمِم٘متٝم٤م، وم٠مي سمدن  آظمرسمؾ ٓ ختْمع ًمٚمح٤ًمب وم٢مهن٤م رء  ٜمٌلاًم

وًمٙمـ شمرى قمٜمدهؿ  وضمٝمقدومٗمل يمثػم ُمـ اعمرشم٤مولم شمقاصؾ  ،يتحٛمؾ ذًمؽ همػم سمدن اًمٜمٌل

رقمِم٦م ذم اًمٞمد ُمثال ومٌٕمد أن ـمقوا شمٚمؽ اعمراطمؾ ـمرأت قمٚمٞمٝمؿ إقم٤مىم٤مت سمدٟمٞم٦م وطمدة ُمزاج وُم٤م 

قمـ قمٚمؿ  ي٤مو٦م اًمِم٤مىم٦م، وًمذًمؽ أن ؿمخص ؾمئؾ ؾمٞمد اًمِمٝمداءؿم٤مسمف ذًمؽ سم٥ًٌم هذه اًمر

 آظمتالف ذم إُمزضم٦م واًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت واوح.ٓن  شمتحٛمٚمفُمـ قمٚمٛمٝمؿ وم٘م٤مل ًمف انإُم٤مم ٓ 

سمؾ ٟمالطمظ ذم سمٕمض سمراُم٩م اًمٌنم يٓمٚمع قمغم اطمدٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م ومال يّمدق هب٤م وًمٙمـ ُم٤م 

ؽؾ ؾٔف ٖوفديـ متغ ؾيٚ ظع هذا ا»  ويمام ي٘مقل اًمٜمٌل اًمروحوٕمػ اًمٌدن قمام ىمقي٧م قمٚمٞمف 

 ش.برؾؼ

  :ىم٤مل قمـ أيب ضمٕمٗمر

ظبٚدة اهلل إػ  وٓ تُرهقاؾٖوؽِقا ؾٔف برؾؼ،  إن هذا افديـ متغ. :ؿٚل رشقل اهلل»

  .(1)شطٓرا أبَك ؿىع، وٓ ٓ شٍراظبٚد اهلل، ؾتُقٕقا ـٚفراـٛ ادْبٝ افذي 

اهلل ومال يٛمٙمـ أن  وم٤مًمديـ ٟمقع ُمـ اعمٓم٤موقم٦م، وم٢مذا أردت أن شمّمػم ـمققم٤مٟمٞم٤م ًمٙمؾ أواُمر

 يّمػم ذًمؽ  يمٚمف دومٕم٦م واطمدة سمؾ رحت٤مج إمم شمدري٩م.

ًمذًمؽ ذم يمالُمف أي أٟم٤م ذم اًمٌنمي٦م ُمثٚمٙمؿ، وًمٙمـ ريب ظمّمٜمل سم٤مًمٜمٌقة دوٟمٙمؿ وهذا ٟمٗمس 

يقحك إيل ـَّم خيص »شمٗمًػم أي٦م ذم طملم اٟمف ًمف ىم٤مسمٚمٞم٦م ذم اًمٌنمي٦م هٜم٤مك اظمتّم٤مص سم٤مًمٜمٌقة 

ًٚ بٚفْبقة دوُٕؿ بًض افبؼ بٚفٌْك وافهحٜ واجلَّمل دون  شبًض ؾال تُْروا أن خيهْل أيو

وهذا ُمٕمٜمك أن اًم٘مٞم٤مس دائام يّمػم فمٜمل أي شمٗمحص وإدراك احل٘مٞم٘م٦م ُمـ اخلٓم٠م أن جيزم 
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 انإٟم٤ًمن اٟمف أص٤مهب٤م وم٤من يّمٞم٥م ضم٤مٟم٥م ويٖمٗمؾ قمـ أيمثر ُمـ ضم٤مٟم٥م. 

َٕٚرٍ وُمثؾ إسمٚمٞمس  ـْ  َْتَِْل ِم َِ َْتَُف أي أن ضمًٛمل أًمٓمػ وأيمثر يمٗم٤مءة  َخ َِ ـْ َوَخ ِم

 ضمٝم٤مت ذمأي ـملم صم٘مٞمؾ ٓزب وصٚمّم٤مل ومح٤م ُمًٜمقن وًمٙمٜمف مل يٗمٓمـ ويتٜمٌف أن ادم  ضِغٍ 

 قمٚمٞمف وم٤مًمٜمقر اًمذي ذم ادم ًمٞمس ذم إسمٚمٞمس.  سم٠مدمأظمرى شمرشمٗمع 

 :ئّخٚاأل اٌزطٛي ثؼخص١خ االٔجٙبر :اٌثبين اجلبٔت

ىمقهت٤م ي٘مقًمقن ذم اًمٜمٌل أن قمٜمده ٟمٌقغ ومٙمري وؿمخّمٞم٦م ىمقي٦م وًمٙمـ ٟم٠ًمل هؾ  احلداصمٞمقن

رهمؿ ان اًمٌٕمض ي٘مقًمقن أن ُم٤م شمٕمت٘مدوٟمف ذم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل هق إومراط ذم وسمنمي٦م أو همػم سمنمي٦م 

ىمد يم٤من مجٚم٦م ُمٜمٝمؿ يدريمقن ذم ؿمخّمٞم٦م اٟمف وًمٙمـ اًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م ُمـ اًمرقمٞمؾ إول  اًم٘مقل

اًمٜمٌل وأهؾ اًمٌٞم٧م اًمٙمثػم ُمـ إُمقر، سمؾ طمتك اًمٌخ٤مري يروي ٟمٗمًف قمغم شم٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم قمغم 

ورسمام أٔن اًمٌٕمض ٓ يٕمرف ىمٞمٛم٦م هذا اًمٌمء سمٞمٜمام اعمًٚمٛمقن  هب٤مواًمتؼمك  ُم٦م رؾمقل اهللٟمخ٤م

 يت٤ٌمريمقن سمف ويمذًمؽ ؿمٕمر رؾمقل اهلل  يم٤مٟمقا يتؼميمقن سمف وأيْم٤م وم٤موؾ ووقء اًمٜمٌل

يمام يٜم٘مؾ اًمٕمالُم٦م احلكم  ـمٝم٤مرشمفرؾمقل اهلل سمؾ ودم احلج٤مُم٦م طمتك أن اًمِم٤مومٕمل ذه٥م إمم  وافمٗم٤مر

 ٥م إمم ـمٝم٤مرة سمقل اًمٜمٌل .ذم اًمتذيمرة سمؾ ذه

ىمد  اعم٘مّمقد أن اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا يتؼميمقن سم٤مًمٜمٌل سمؾ اًمٙمثػم ممـ قم٤مس أهؾ اًمٌٞم٧م

اٟمحرف ذم اًمٖمٚمق و أهلٝمؿ، وهذا يدل قمغم أهنؿ رأوا ُمالُمح ُمٔم٤مهر ُمٕمٞمٜم٦م ىمد هبرهتؿ وسمدل أن 

شمٜم٤موًمقه٤م هلل  أن ه١مٓء ؾمٗمراء هلل قمز وضمؾ وأٟمٌٞم٤مء هلل واهنؿ ارشمٗمٕمقا ُمـ ظمالل قم٤ٌمدهتؿ ه٤ماؤي٘مر

ىمراءة ظم٤مـمئ٦م واقمتؼموهؿ ومقق اًمٌنمي٦م واهنؿ ارسم٤مب واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل وًمٙمٜمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م اظمر  قمؼم
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أُمػم ويمام طمّمؾ ذم طمٞم٤مة واهؾ سمٞمتف هٜم٤مك ُمٜمِم٠م ًمتٕمٔمٞمؿ اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م وسم٤مًمتحٚمٞمؾ شمدل قمغم أن 

يقضمد ، وم٤مٟمف انإُم٤مم اًمّم٤مدق طمّمؾ ُمع مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ويمذًمؽ  سم٠مًمقهٞمتفوم٘مد ىم٤مل  اعم١مُمٜملم

اًمٜمقع ُمـ ؾمج٤مي٤م اخلٚم٘مٞم٦م  وهذاومٌدل ُمـ أن ي٘مرا ُمـ هذه اًمٙمراُم٤مت  سمّمقرة ظم٤مـمئف اصمر ًمٙمٜمف ىمرأ

  اعمٕمّمقُم٦م ىمد ىمرأت سمِمٙمؾ ظم٤مـمئ.

ـ اًمٕم٤مسمديـ ُمثالً  إُمقي٦م هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ  أُم٤مم رئٞمس اًمدوًم٦م طم٤مدصم٦م شم٘مديس انإُم٤مم زي

٤مس ؾمامـملم ذم احل٩م ويتٕمج٥م اًمذي يم٤من ٓ يًتٓمٞمع أن يتٜم٤مول احلجر وانإُم٤مم يٜمٗمرج ًمف اًمٜم

أهؾ اًمِم٤مم وي٘مقًمقن ُمـ هذا ومٞم٘مقل هلؿ هِم٤مم يمذسم٤م ٓ اقمرومف، صمؿ ي٠ميت اًمٗمرزدق سمٛمٚمحٛم٦م 

 ؿمٕمري٦م شمٌٝمر اعمًٚمٛملم قمؼم آضمٞم٤مل .

 

 هــذا افــذي تًــرف افبىحــٚء وضٖتــف

 

 وافبٔــــٝ يًرؾـــــف واِلـــــّؾ واِلـــــرمُ  

ــــؿ  ــــٚد اهلل ـِٓ ـــــ خــــر ظب  هــــذا اب

 

ـــٚهر افًِـــؿُ   ـــل افى ـــل افَْ ـــذا افتَ  ه

 إذا رأتــــــف ؿــــــريش ؿــــــٚل ؿٚئِٓــــــٚ 

 

 إػ مُـــــٚرم هـــــذا يْتٓـــــل افُـــــرمُ  

 يّْـــك اػ ذروة افًـــّز افتـــل ؿهــــرت 

 

 (1)جؿُ ـظـــ ِٕٔٓــٚ ظــرب اإلشــالم وافًــ 

 

 .امم اظمر اًم٘مّمٞمدة اعمِمٝمقرة

سم٤مًمًحر ٟم٤مسمع ُمـ فمٝمقر اٟمٌٝم٤مر ظمٗمل طمتك ُمـ  وُمـ هٜم٤م ٟمجد شمٗمًػم ٓهت٤مم اًمرؾمقل

سمٜم٤مئٝمؿ أن ضمن آشمّم٤مل سملم  شِؽ يهدؿؽ وٕنٚهدهوفق ـْٝ ٕبٔٚ فُٚن مًؽ م»آقمداء 
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بؾ فق أراد اهلل أن يبًٞ أفْٔٚ ٕبٔٚ فُٚن إَّٕم بًٞ مُِٚ ٓ »اًمٜمٌل يمٌنم واًمٖمٞم٥م ٓسمد أن يِم٤مهد 

اًمٚمٓمٞمػ عم٤مذا ي٘مقًمقن  شوفسٝ بْبل مسحقراً  أن يبًٞ بؼا مثِْٚ مٚ إٔٝ يٚ حمّد إّٓ رجالً 

أي عمٕم٤من ىمدرة فم٤مهرة  ت ُمِم٤مهدة ُمـ اًمٜمٌل؟؟ ومٝمذا يدل أن هٜم٤مك إره٤مص٤مرضمال ُمًحقراً 

ُمـ اهلل سمؾ ُمـ اجلـ أو اًمًحر،   ٧مقمغم اًمٜمٌل وًمٙمـ يريدون أن ي٘مقًمقن أن عمٕم٤من اًم٘مدرة ًمٞمً

 أن ئمٝمر شم٠مصمػم همػم ُمٕمٝمقد.ذم و طم٥ًم زقمٛمٝمؿ أن اًمًحر ًمف ىمدرة  هٙمذا ؟وإٓ عم٤مذا ي٘مقًمـ 

تف اًمذي يّمؾ امم طمدود وًمٕمؾ ُمـ اؾم٤ٌمب اًمٖمٚمق اًم٤ٌمـمؾ هق آٟمٌٝم٤مر سم٤مًمٜمٌل واهؾ سمٞم

 :قمـ اعمٖم٤مًملم شمٗمن يمراُم٤مهتؿ ظمٓم٠م وم٘مد ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )اقمغم اهلل ُم٘م٤مُمف( 

مٚ ٓ يَقفقن دم إٍٔسٓؿ ـَّم يّدظقن ؾٔٓؿ افْبقة  مـ يَقل دم أهؾ افبٔٝ»

 .(1)شوآُفقهٜٔ

  :وًمٕمٜمقا اًم٘م٤مئٚملم هب٤م يمام ىم٤مل انإُم٤مم اًمّم٤مدق احل٤مًم٦مشمٚمؽ  هؾ اًمٌٞم٧مأوىمد ردع 

اهلّل مـ ؿٚل ؾْٔٚ مٚ ٓ َٕقفف دم إٍٔسْٚ، فًـ اهللّ مـ أزافْٚ ظـ افًبقديٜ هللّ افذي  فًـ»

 .(2)شخَِْٚ، وإفٔف مآبْٚ ومًٚدٕٚ، وبٔده ٕقاصْٔٚ

  اٌزطٛي رفزد ٚخٛة ػجٙخ :اٌثبٌث اجلبٔت
 :(اٌٛث١ٕني دعٜٛ ِٕبلؼخ) ٚػاٚٔٗ صفبرٗ مج١ع يف

 ) مْٓٚ مٚ حُك اهلل مـ ؿقَلؿواًمٞمٝمقد  ُمع ُمنميمل ىمريش   ذم اعمح٤مضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜمٌل

                                                      

قمت٘م٤مد / اعمٗمٞمد: 6)  .616( شمّمحٞمح ٓا

ـ اًمٓمررحل 3) ـ / ومخر اًمدي حري  .6223: 3(  جمٛمع اًٌم
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 ُف ًَ قَن َم ُُ َٔ ٌَِؽ َؾ ِق دِم إَْشَقاِق فَْقٓ ُإِٔزَل إِفَِْٔف َم ّْ َٚم َوَي ًَ ُؾ افىَّ ـُ ْٖ ُشقِل َي  َوَؿٚفُقا َمِٚل َهَذا افرَّ

ٚ َوَؿَٚل ا َِٕذيرًا  َٓ ُؾ ِمْْ ـُ ْٖ ٌٜ َي قُن فَُف َجَّْ ُُ ٌْز َأْو َت ـَ ََك إِفَِْٔف  ِْ ًُقَن إَِّٓ َرُجالً َأْو ُي دُِقَن إِْن َتتَّبِ فيَّٚ

هذا اًمٜمقع ُمـ آطمتج٤مج هق اطمتج٤مج ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف اٟمف ٟمقع ُمـ آطمتج٤مج  َمْسُحقراً 

ومت٤مرة اعمح٤مضم٦م دمري قمغم ُمًٚمامت سملم اًمٓمروملم صمؿ  آطمتج٤مجاًم٘مررحل واًمتِمٝمل ذم أؾمٚمقب 

رحٛمؾ ـمري٘م٦م اؾمتدٓل أو دًمٞمؾ شمتخذ ٟمقع ُمـ آؾمتدٓل وشم٤مرة اسمتدأ اطمد اًمٓمروملم يريد أن 

همػم ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمًٚمٛم٦م صم٤مسمت٦م وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ؾمالُم٦م اجلدال، أو يٜمٓمٚمؼ ُمـ ُم٘مدُم٦م همػم 

ٓىمؽماطمل اًمذي ًمٞمس اُمؼمهٜم٦م وسم٤مًمت٤مزم هذا يٙمقن ٟمقع ُمـ اعمّم٤مدرة أو ٟمقع ُمـ آؾمتدٓل 

وضمقه ُمٌٜمل قمغم أؾم٤مس رصلم، ورهمؿ ذًمؽ  ؾمٞمٌلم اًمٜمٌل يمٞمٗمٞم٦م اخلٚمؾ ذم هذا آؾمتدٓل ُمـ 

أظمرى قمديدة ويٌلم ُمٕم٤ممل ُمٝمٛم٦م ذم اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌقة ؾمٞمام أن اطمتج٤مضم٤مت اًمٜمٌل شمرشمٌط سم٤مًمٜمٌقة 

ُؾ ًمذًمؽ يم٤من اىمؽماطمٝمؿ إول  اًمديـواًمرؾم٤مًم٦م وسمٕمٛمقم ُمراطمؾ  ـُ ْٖ ُشقِل َي َوَؿٚفُقا َمِٚل َهَذا افرَّ

ٌَِؽ َؾَٔ  ِْٔف َم ِق دِم إَْشَقاِق فَْقٓ ُإِٔزَل إَِف ّْ َٚم َوَي ًَ َِٕذيراً افىَّ ُف  ًَ قَن َم ُُ(1)  وم٤مطمد احلج٩م اًمتل

يزقمٛمقن أهن٤م داطمْم٦م ًمرؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل أهن٤م يمٞمػ يٕمٞمش طمٞم٤مة سمنمي٦م ُمٕمت٤مدة ومٞمزقمٛمقن اٟمف يمام اٟمف 

ذم رؾم٤مًمتف ُمتٗمرد وُمتٛمٞمز ومٗمل سم٘مٞم٦م صٗم٤مشمف وؿم١موٟمف ٓسمد ان يٙمقن ُمتٛمٞمزا أيْم٤ًم أُم٤م إذا يم٤من ذم 

 قمل آُمتٞم٤مز. صٗم٤مشمف وؿم١موٟمف إظمرى ُمت٤ًموي ُمع اًمٌ٘مٞم٦م ومٙمٞمػ يد

ان اًمقصمٜمٞملم سم٤مًمْمٌط يٛمٙمـ ٟم٦ًٌم هذه اًمدقمقى إًمٞمٝمؿ ومٝمؿ ٓ ي١مُمٜمقن سمقؾمٓم٤مء سمنميلم 

هذا زقمٛمٝمؿ وؾمٞم٠ميت ُمـ  ويم٤منسمؾ ٓسمد ُمـ اًمقؾمٓم٤مء قمٜمدهؿ هؿ أرواح يمٚمٞم٦م أو ُمٚمٙمقشمٞم٦م ُمثال 

سم٤مًمقؾم٤مـم٦م  سم٤منإىمرارطمج٤مج اًمٜمٌل أن ُم٤م يدقمقٟمف ُمـ وؾم٤مـم٤مت هؿ سم٤مًمت٤مزم ُمٚمزُمقن ُمـ ظمالًمف 

اًمرؾمقل ُمتٛمٞمز سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وُمع ذًمؽ  ي٠ميمؾ يٙمقن ذًا  دقمقى اًمقصمٜملم واعمنميملم يمٞمػ إ اًمٌنمي٦م

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ا
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ًمذًمؽ  اًمٌنماًمٓمٕم٤مم ويٛمٌم ذم إؾمقاق ومالسمد أن يٙمقن ذم سم٘مٞم٦م ؿم١موٟمف ُمتٛمٞمز وخمتٚمػ قمـ 

حتديد ُمٕم٤ممل اًمدي٤مٟم٦م اًمقصمٜمٞم٦م أُمر ُمٝمؿ ٕٟمف ذم اًمقاىمع اًمقصمٜمٞم٦م يمام شمٙمقن هل٤م ُمٕم٤ممل وأزي٤مء ىمديٛم٦م 

ذم اًمٌنمي٦م وشم٠ميمٞمد اًم٘مران اًمٙمريؿ وٛمـ حم٤مور اعم٤ٌمطم٨م اًمتل ي١ميمد قمٚمٞمٝم٤م اًمقصمٜمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمتٙمرر 

أن سمح٨م اًمقصمٜمٞم٦م أن دل وم٢مٟمام يدل قمغم هذه اًمٜمزقم٦م اًمٌنمي٦م ذم اًمقاىمع ًمـ شم٘مػ وشمٙمتٗمل وهذا 

وؾمٜمٌلم إذا دظمٚمٜم٤م ذم رء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ  ضمديدةسمثقهب٤م اًم٘مديؿ سمؾ ؾمتٕم٤مود سم٤مًمٔمٝمقر ذم أصمقاب 

١مٓء ويمٞمٗمٞم٦م رد اًمرؾمقل هلؿ ؾمٜمٌلم هٜم٤مك أن هذه اًمٜمزقم٦م ُمقضمقدة طمتك واًمتحٚمٞمؾ ذم طمج٩م ه

 ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ سم٢مؿمٙم٤مل ُمـ اًمقصمٜمٞم٦م ضمديدة ضمدًا وُمٜمتنمة.

ول إمم ُمٌح٨م اًمقصمٜمٞم٦م هق رومض اًمقؾمٓم٤مء ًتٜمد ٕا اًمٌنميلم سمؾ ٓسمد أن شمٙمقن  اعمٝمؿ أن اعم

ن يٙمقن ُمتٛمٞمزا مت٤مُم٤م قمـ اًمقاؾمٓم٦م همػم سمنمي٦م، إذًا طمجتٝمؿ إومم أن اًمقؾمٞمط انإهلل جي٥م أ

ٌَِؽ اًمٌنم ًمتٛمٞمزه هبذا اعم٘م٤مم انإهلل  يٕمٜمل إذًا  ي٘مٌٚمقن اًمقؾمٞمط اًمٌنمي ذم  فَْقٓ ُإِٔزَل إِفَِْٔف َم

َرُجالً وامم ىمقًمف  آصم٤مرهصقرة واطمدة وهق ومٞمام إذا يم٤من سمْمٛمٞمٛم٦م وؾمٞمط همػم سمنمي يٚمٛمًقن 

ٟمف ؾمٞم٠ميت ذم اطمتج٤مج اًمٜمٌل شمٗمّمٞمؾ ال سم٤مس سمٛمراضمٕم٦م أي٤مت ٕوم ذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من َمْسُحقراً 

ًمرد هذه احلج٩م، وسمٕمد هذا ىم٤مًمقا ) وًمقٓ ٟمزل هذا اًم٘مران قمغم رضمؾ ُمـ اًم٘مريتلم قمٔمٞمؿ ( 

ًٚ وهذا اىمؽماح آظمر، وىمقًمف  ـْ إَْرِض َيْْبُقظ ُجَر فََْٚ ِم ٍْ ـَ فََؽ َحتَّك َت ِم ْٗ ُٕ ـْ  قَن  َوَؿٚفُقا َف ُُ َأْو َت

َِٕخٍٔؾ َوظِ  ـْ  ٌٜ ِم ِجرًا فََؽ َجَّْ ٍْ ٚ َت َر إهَنََٚر ِخالََلَ جي ٍَ ٍٛ َؾُت َْ  ََِْْٚٔ َٝ َظ ّْ ََّم َزَظ ـَ ََّمَء  َط افسَّ َِ َأْو ُتْس

ِٜ َؿبِٔاًل  َُ ًٚ َأْو َتِِْٖتَ بِٚهللَِّ َواداَْلِئ ـْ  ـَِسٍ ََّمِء َوَف ـْ ُزْخُرٍف َأْو َتْرَؿك دِم افسَّ ٌٝ ِم ْٔ قَن فََؽ َب ُُ َأْو َي

ٔيَؽ  ـَ فُِرِؿ ِم ْٗ ُٝ إَِّٓ َبَؼًا َرُشقًٓ ُٕ ْ ـُ َرُؤه ُؿْؾ ُشبَْحَٚن َريبي َهْؾ  َْ َٕ  ًٚ ََِْْٔٚ ـِتَٚب َل َظ َوَمٚ  َحتَّك ُتَْزي

َٞ اهللَُّ َبَؼًا َرُشقًٓ  ًَ َدى إَِّٓ َأْن َؿٚفُقا َأَب ِمُْقا إِْذ َجَٚءُهْؿ اَْلُ ْٗ َس َأْن ُي َّْٚ َٚن دِم  َمََْع اف ـَ ُؿْؾ فَْق 
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ًٚ َرُشقًٓ إَْرِض َمال َُِ ََّمِء َم ـْ افسَّ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ فَْْٚ َظ ئِْيَغ فََْزَّ َّ ُنقَن ُمْى ّْ ٌٜ َي َُ وهذا ذم ؾمقرة   (1)ئِ

ذم اطمتج٤مج ؾمٞم٠ميت ومٞمام سمٕمد أن ؾم٥ٌم  وانإُم٤مم احلًـ انإهاء، ويمام يذيمر أُمػم اعم١مُمٜملم

ًمٌنمي٦م عم٤مذا إذا يم٤من يًتقي ُمٕمٜم٤م ذم اًمّمٗم٤مت اٞم٘مقًمقن اجلحقد واًمٜمٙمران ٟم٤مسمع ُمـ احلًد وم

يتٛمٞمز قمٚمٞمٜم٤م، ويمام اسمتكم إسمٚمٞمس طمٞمٜمام ىم٤مل ظمٚم٘متٜمل ُمـ ٟم٤مر وظمٚم٘متف ُمـ ـملم وم٘م٤ميس سملم سمدٟمف وسملم 

سمدن ادم وفمـ أن هذا مت٤مم اعمقازٟم٦م سملم سمدن إسمٚمٞمس وسمدن ادم واظمٓم٠م اًم٘مٞم٤مس ومل يٕمٚمؿ سم٤مًمٜمقر 

سمٞمٜمام اًمديـ  وًمذًمؽ اًم٘مٞم٤مس فمٜمل ُمـ هذه اجلٝم٦م ٕٟمف ٓ رحٞمط سمٙمؾ احل٘مٞم٘م٦م ادماًمذي طمٌل سمف 

ُمرؾمقُم٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦م سمام هل٤م ُمـ شمراُمل إوم٤مق ختٗمك قمغم اًم٘مٚمقب أو اًمٕم٘مقل اعمخٚمقىم٦م سمؾ ختٗمك 

ـْ طمتك قمغم اعمالئٙم٦م  ٚ َم َٓ ًَُؾ ؾِٔ ًٜ َؿُٚفقا َأََتْ ٍَ ِٜ إِِّني َجِٚظٌؾ دِم إَْرِض َخِِٔ َُ الئِ َّ ِْ َوإِْذ َؿَٚل َربَُّؽ فِ

مَ  ُؽ افدي ٍِ ٚ َوَيْس َٓ ِسُد ؾِٔ ٍْ قنَ ُي ُّ َِ ًْ َُِؿ َمٚ ٓ َت ُس فََؽ َؿَٚل إِِّني َأْظ ََدي ُٕ ِدَك َو ّْ َُٕسبيُح بَِح ـُ  َْٕح  (2)َٚء َو

إذًا  اًمديـ ٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤ميس، هم٤ميتف اًمٗمرق سملم إسمٚمٞمس واعمالئٙم٦م هق أن اعمالئٙم٦م ارقمقت 

سمٞمٜمام  اهللوأـم٤مقم٧م هلل ومل شمٜمٙمر وان يم٤من اىمؽماطمٝم٤م ًمٞمس ذم حمٚمف وًمٙمٜمٝم٤م قم٤مدت واؾمتٖمٗمرت إمم 

 إسمٚمٞمس يم٤من ذم إسار وشمٕمٜم٧م ومجقح.

 

 :إٌيب ثؼخص االسدراءيف  اٌىفبر طٍٛةؤ :اٌزاثع اجلبٔت

ـٚن ؿٚظدا ذات يقم بُّٜ بٍْٚء افًُبٜ إذ اجتّع مجٚظٜ  ؿٚفقا ذفؽ  أن رشقل اهلل»

مـ ؿريش مْٓؿ افقفٔد بـ ادٌرة ادخزومل وأبق افبخسي ابـ هنٚم وأبق جٓؾ بـ هنٚم 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .66ـ  61ؾمقرة انإهاء: ا

ٔي٦م ( 3)  .21ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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بـ وائؾ افسّٓل وظبد اهلل بـ أيّب ابـ أيب أمٜٔ ادخزومل وـٚن مًٓؿ مجع ممـ ئِٓؿ وافًٚص 

دم ٍٕر مـ أصحٚبف يَرا ظِٔٓؿ ـتٚب اهلل ويٗدي إفٔٓؿ ظـ اهلل أمره   ـثر ورشقل اهلل

ؾَٚل ادؼـقن بًوٓؿ فبًض فَد اشتٍحؾ أمر حمّد  وظيؿ خىبف ؾتًٚفقا ٕبدأ  وهنٔف،

وآحتجٚج »اؾمٚمقب ُم٘م٤مسمؾ اًمتٕمٔمٞمؿ  وهذا فٔس اشتدٓل وإَّٕم هق شٔخفبتَريًف وتبُٔتف وتقب

وم٤من شمّمٖمػم ىمدر اًمٜمٌل  شظِٔف وإبىٚل مٚ جٚء بف فٔٓقن خىبف ظذ أصحٚبف ويهٌر ؿدره ظْدهؿ

أُم٤م ُمٜمٝم٤مج اعم١مُمٜملم واعمًٚمٛملم ًمرؾمقل  هذه ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٙمٗم٤مر وُمٜمٝم٩م اًمٙم٤مومريـ واجل٤مطمديـ،

اًمًٚمٗمٞم٦م قمجٞم٥م ُمـ آزدراء سمِمخص اًمٜمٌل أو ُم٘م٤مم  هق شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٌل وًمذًمؽ أن ُمٜمٝم٩م اهلل

ؾًِِف يْزع ظْف ظَّم هق ؾٔف مـ ؽٔف وبٚضِف ومترتف »اًمٜمٌل وم٘مد شمِم٤مهب٧م ىمٚمقهبؿ ُمع اوًمئؽ 

أي احلرب وهذا آظمر ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمقه ذم ًمٞمٚم٦م  شٚه بٚفسٔػ افبٚترْوضٌٕٔٚف ؾٚن إتٓك وإٓ ظٚمِ

ف ؿٚل ظبد اهلل ادخزومل إٔٚ إيل  ذفؽ  أمٚ ؿٚل أبق جٓؾ ؾَّم افذي يع ـالمف وجمٚدفت»اعمٌٞم٧م 

ؾٚبتدأ ظبد اهلل بـ أمٜٔ  بٖمجًٓؿترضِّٚن فف ؿرٕٚ حسٔبٚ وجمٚدٓ ـٍٔٚ ؿٚل أبق جٓؾ بال ؾٚتقه 

ادخزومل ؾَٚل يٚ حمّد فَد ادظٔٝ دظقى ظئّٜ وؿِٝ مَٚٓ هٚئال وزظّٝ إٔؽ رشقل 

اًمٚمٓمٞمػ أهنؿ يٗمٝمٛمقن أن ُم٘م٤مم  شغرب افًٚدغ ومٚ يْبٌل فرب افًٚدغ وخٚفؼ اخلِؼ أمجً

أُم٤م ُمـ ٓ يٗمٝمؿ اًمّمٖمرى وٓ اًمٙمؼمى ومٝمذه ُمِمٙمٚم٦م  اًمٙمؼمىاًمرؾم٤مًم٦م ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ وٓ اىمؾ ذم 

 ٢مذًا  ُم٘م٤مم اًمرؾم٤مًم٦م ًمٞمس سم٤مهللم .وم يمؼمى

رهمؿ هذا ئمٝمر أن اعمخزوُمل ُمع اٟمف  شأن افرجؾ فٔٓجر»ي٤م شمرى يمٞمػ يٕمؼم اطمدهؿ 

ومٝمؿ يٕمؽمومقن سمٛم٘م٤مم رب  شمثِؽ رشقفف بؼا مثِْٚ أن يُقن»وصمٜمل اومٝمؿ ُمٜمف سمٛم٘م٤مم اًمرؾم٤مًم٦م 

َقاِت إرسم٤مب  َّ ََِؼ افسَّ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ ـْ َشَٖفَْت َـّ اهللُ  َوفَِئ َُقُف َٔ وإٟمام يٕمتؼمون إصٜم٤مم  َوإَْرَض َف

قمز إهل٦م صٖمػمة إذًا  ُمـ قمٔمٛم٦م اعمرؾِمؾ يًتٙمِمػ قمٔمٛم٦م اعمرؾَمؾ ومام اؿمد اؾمتخٗم٤مف ه١مٓء سم٤مهلل 
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ًتخٗمقن  دَِِغ بِآَيِٚت اهللَِّ جَيَْحُدونَ سمرؾمقل اهلل وضمؾ قمٜمدُم٤م ي َـّ افيَّٚ
ََٕؽ َوفَُِ ُبق ذي َُ ، ومالسمد ٓ ُي

طم٥ًم ىمقهلؿ أن يٙمقن ُم٘م٤مم اًمرؾمقل أقمغم ًمذًمؽ ي٘مقًمقن ًمف أُم٤م أن شم٠ميمؾ يمام ٟم٠ميمؾ وشمنمب يمام 

ؾمقاق يمام  ومٝمذا اعم٘م٤مم  سمٌمءسمٌمء ومٙمٞمػ ظمّمّم٧م  أظمتّمؽ٢مذًا  ومام وم  ٟمٛمٌمٟمنمب ومتٌم ذم ٕا

ن »وم٠مٟم٧مٓ  شمتٛمٞمز قمٚمٞمٜم٤م  اًمٌمء وأقمٔمؿ ُمـ هذا أقمغم ًٚث رسٓ  يب ؾٓذا مِؽ افروم وهذا مِؽ اٍف

ـثر ادٚل ظئؿ اِلٚل  ّٓ ٓ إ ٥ًٌم ضمحقده وم٘مد ىم٤مل أن ادم ُمـ ـملم  شرشق وهذا ٟمٗمس شمٕمٌػم إسمٚمٞمس ًم

٦م  ُمتح٤من واًمٔم٤مهر أن ا أقمغموأٟم٤م ُمـ ٟم٤مر ومال اىمؾ أن يٙمقن اخلٚمٞمٗم٦مٓ  ُمـ ٟم٤مر وٓ ُمـ ـملم سمؾ ُمـ ُمرشٌم

ذًمؽ لم. سمؾ طمتك اعمالئٙم٦م اطمتجقا سم٤من ممٞمزات ادم هل دون ٞمإسمٚمٞمس يم٤من أصٕم٥م ُمـ اُمتح٤من اًمقصمٜم

ـْ ومٙمٞمػ يٛمٞمز قمٚمٞمٝمؿ  ٚ َم َٓ ًَُؾ ؾِٔ ًٜ َؿٚفُقا َأََتْ ٍَ ِٜ إِِّني َجِٚظٌؾ دِم إَْرِض َخِِٔ َُ الئِ َّ ِْ َوإِْذ َؿَٚل َربَُّؽ فِ

ـُ  َْٕح َمَٚء َو ُؽ افدي ٍِ ٚ َوَيْس َٓ ِسُد ؾِٔ ٍْ قنَ  ُي ُّ َِ ًْ َُِؿ َمٚ ٓ َت ُس َفَؽ َؿَٚل إِِّني َأْظ ََدي ُٕ ِدَك َو ّْ  (1)َُٕسبيُح بَِح

ـ  ومٕمٜمده ٟمزقم٦م اًمِمٝمقة واًمٖمْم٥م  وٟمحـ ٟم٘مدؾمؽ واًمٗمرق سملم إسمٚمٞمس واعمالئٙم٦م أهنؿ مل يتٛمردوا وًمٙم

 اعم٘مّمقد أن هذه اًمٜمزقم٦م ُمقضمقدة ذم اعمخٚمقىملم.وٟمٗمس اًمٜمزقم٦م ُمقضمقدة ومٞمٝمؿ 

  ثبٌزطٛي ِثً ضزة عٓ اٌجؼز عدش :اخلبِض اجلبٔت
 :زم١مزٗ عٓ ثٍٛغ فضاًل

 شف وؿقُتٚ أو بحقل اهلل وؿقتفسٍيًتهؿ ضقل هذه اددة بحقل ٕ أتيْقن أن رجالً »

ُبقا فََؽ إَْمثََٚل وذًمؽ ُم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  َْٔػ رَضَ ـَ ومٞميسمقن ُمثال ًمٚمٜمٌل سم٤مًمًحر وهذا  إيُْر 

وهٜم٤م اًم٘مران يدًمؾ قمغم أن ُم٘م٤مم اًمٜمٌل ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت  ٓن اعمثؾ اًمذي يٙمِمػ احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمٜمٌلُمثؾ 

اًمتل يٛمٙمـ أن يٙمقن هل٤م ُمثؾ وًمٙمـ ُمثؾ قم٤مزم وًمٞمس سمداين ومٚمذًمؽ )ومْمٚمقا( اًمٚمٓمٞمػ أهنؿ ٓ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .21ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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يًتٓمٞمٕمقن ؾمٌٞمال، وم٤من اًمٌنم اًمٕم٤مدي ٓ يًتٓمٞمٕمقن وصػ اعمٕمّمقم وهذه ُمـ أي٤مت اًمداًم٦م 

وأٟمك هلؿ أن يّمٗمقه وهؿ ذم ذواهتؿ ومٙمٜمف ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل ًمٞمس سمٛم٘مدرة اًمٌنم  اًمٗمرىم٤منذم ؾمقرة 

ًِٔدٍ دوٟمف سمٛم٤ًموم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م  ٍٚن َب َُ ـْ َم َُٚوُش ِم ْؿ افتَّْ َّٕك ََلُ ُِّقا َؾال ، وم٤من اًم٤ٌمري ي٘مقل  َوَأ َؾَو

ًُقَن َشبِٔالً  أي ؾمٌٞمؾ ٓن ييسمقا ًمؽ ُمثال ٓ يًتٓمٞمٕمقن وًمق أرادوا طمتك اعمثؾ  َيْستَىِٔ

ؿ سمؾ طمتك ًمٞم٧ًم ًمدهيؿ اًم٘مدرة سم٤من ييسمقا ًمؽ ومال يّمػ وم٘مط قمٜم٤مدهؿ وجل٤مضمٝم احل٘مٞم٘مل،

ُمثؾ ومْمال أن يٙمٜمتٝمقك ومٛمـ قمٔمٛمتؽ أهي٤م اًمٜمٌل اٟمف ًمٞم٧ًم سم٘مدرة اًمٌنم أن يّمٗمقك ومٙمٞمػ 

 يمٜمٝمؽ. يدريمقن 

، ومآي٦م اًمٜمٌل أو سم٤مب اًمٜمٌل وم٤من أي٦م سم٤مب ٓ إذًا ٓ يًتٓمٞمٕمقن رضب اعمثؾ ًمٚمٜمٌل

وهذا سمره٤من  شع إٔٚ مديْٜ افًِؿ وإٔٝ بَٚهٚيٚ ظ»ؾمٌٞمال وٓ رحدده إّٓ  اًمٜمٌل  اميًتٓمٞمٕمقن إًمٞمٝم

قمغم آي٦م اًمٜمص وم٤مًمذي يٙمقن آي٦م ًمٚمٜمٌل وسم٤مب ًمف وُمثَؾ ًمٚمٜمٌل ٓ يًتٓمٞمع اًمٌنم أن رحددوه سمؾ 

 اًمٜمٌل وم٘مط رحدده وهذه شمقوح ًمٜم٤م رضورة اًمٜمص وانإرؿم٤مد وآؾمتٛمداد ُمـ اًمقطمل.

 ًًُقَن َشبِٔال ُِّقا َؾال َيْستَىِٔ ثٌتقا قمٚمٞمؽ قمٛمؾ سمحج٦م أيمثر ُمـ أن ي نأي ٓ يًتٓمٞمٕمق َؾَو

 دقم٤موهيؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل شمٜمٌلم حتّمٞمؾ سمٓمالهن٤م.

 :اٌزطٛي عجٛد٠خ ِظب٘ز ِٓ :اٌظبدص اجلبٔت

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم مجٚم٦م اعمقاـمـ قمٜمدُم٤م يريد أن يِمٗمع يًجد إمم أن ي١مذن سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م  اًمٜمٌل

٤مًم٦م سمٞم٤من اًمٕمٌقدي٦م ومػمومع رأؾمف ومٞمدظمؾ، ومٝمذه طم ًمف  ٞم١مذنًمٞمًجد ومومٞمِمٗمع ومػميد أن يدظمؾ اجلٜم٦م 

ًمذًمؽ ذم  وضمؾًمٙمل يٌلم يمٞمػ اٟمف قمٌد ُمٓمٞمع ُم٠مذون وًمٞمس ؾمٞمد اُم٤مم اهلل قمز  اعمألأُم٤مم 

ًمٚمتحٗمظ قمغم ٟمزاه٦م اًمٕمٌقدي٦م قمٜمدهؿ ذم ُمٜم٤مصٌٝمؿ ُمع اهلل يٕمؼم  اًمتٕمٌػمات طمتك إئٛم٦م
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ئؽ إٟمٜم٤م إذا اىمٌٚمٜم٤م قمغم رسمٜم٤م ٟم٘مقل ي٤م رسمٜم٤م أـمٕمٜم٤مك واـمٕمٜم٤م اًمٜمٌل وؾمٜمٜمف وأوًم انإُم٤مم اًمّم٤مدق

وطمتك ُمـ طمًـ اًمت٠مدب  ذم اًمتٕمٌػم ٓ رحتؿ قمغم اهلل  يِم٤مءصٜمٕمقا همػم ذًمؽ  ومٞمٗمٕمؾ اهلل هبؿ ُم٤م 

وإٟمام يقيمٚمٝمؿ إمم ُمِمٞمئ٦م وإرادة اهلل شمٕم٤ممم وهذا ًمٌٞم٤من اًمٕمٌقدي٦م واٟمف ٓ رحٙمؿ قمغم اهلل  رء

 طم٤ميمؿ.

 :اًمٕمديد ُمـ آظم٤ٌمر ُمٜمٝم٤م ضم٤مءت وذم قم٤ٌمدشمف

  :ىم٤مل اًم٤ٌمىمر

َ ُتتًٛ ٍٕسؽ  يٚ رشقل اهلل :ظٚئنٜ فِٔتٓٚ، ؾَٚفٝ ظْد ـٚن رشقل اهلل» !.. مِل

يٚ ظٚئنٜ !.. أٓ أـقن ظبدا صُقرا  :وؿد ؽٍر اهلل فؽ مٚ تَّدم مـ ذٕبؽ ومٚ تّٖخر؟.. ؾَٚل

َمٚ  ضف  :يَقم ظذ أضراف أصٚبع رجِٔف، ؾٖٕزل اهلل شبحٕٚف وـٚن رشقل اهلل :؟.. ؿٚل

ْرََن فِ  َُ َْٔؽ اْف َِ َْٕزفَْْٚ َظ ََكَأ  .(1)ش َتْن

 ذم آطمتج٤مج : وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

أن رشقل اهلل  ـٚن إذا ؿٚم إػ افهالة، يسّع فهدره وجقؾف أزيز ـٖزيز ادرجؾ ظذ »

إثٚدم مـ صدة افبُٚء، وؿد َمْف اهلل ظز وجؾ مـ ظَٚبف، ؾٖراد أن يتخنع فربف ببُٚئف، ويُقن 

 ش.إمٚمٚ دـ اؿتدى بف

 :اٌزطٛي ػخص١خ ِزارت :اٌظبثع  اجلبٔت

ذو ُمراشم٥م ذم وضمقده اًمنميػ ومٜمقره ُمرطمٚم٦م  هٜم٤مك سمٞم٤من آظمر وهق أن ٟمٗمس اًمٜمٌل

                                                      

 .3/66( اًمٙم٤مذم 6)
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وروطمف اًمٙمٚمٞم٦م ُمرطمٚم٦م وروطمف اجلزئٞم٦م وٟمٗمًف اجلزئٞم٦م ُمرطمٚم٦م وسمدٟمف اًمنميػ وهٙمذا ًمف 

 اعم٤مءُمراشم٥م، ومٚمام يٕمٓمش اًمٜمٌل وم٤من سمدٟمف اًمنميػ رحت٤مج إمم اعم٤مء أُم٤م ٟمقره وروطمف ٓ حتت٤مج إمم 

ؼمائٞمؾ أن ي٠ميت سم٤مًمقطمل إمم اًمٜمٌل وم٤مًمقطمل وهق ٟمقع أذومٞم٦م ذم اًمقؾم٤مـم٦م وًمٙمٜمف ذم صمؿ أن ضم

وهق  اًمذي يتٚم٘مك قمـ اهلل ُم٤ٌمذة هق ٟمقر اًمٜمٌلٓن اًمقاىمع ضمؼمائٞمؾ يتٚم٘مك ُمـ ٟمقر اًمٜمٌل 

جؼمائٞمؾ وم٘مؾ ُمـ ُمرشم٦ٌم إمم ُمرشم٦ٌم اٟمام هل ٟمًمٙمـ شمٚمؽ اًمًٚم٦ًم ُمـ اعمراشم٥م  شأمغ اهلل ظذ وحٔف»

 إمم اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م اًمٜم٤مزًم٦م إمم اًمٌدن، إذًا  هٜم٤مك طمٞمثٞم٦م شمٕمدد ُمراشم٥م.  ًمف دور ووؾم٤مـم٦م

ُمثال صالة اًمٜمٌل هؾ هل  اًمٕمٔمٞمؿوُمـ سم٤مب اعمث٤مل يم٠مٟمام ضمؼمائٞمؾ ىمقة ُمـ ىمقى اًمقضمقد 

أقمٔمؿ، أم ذات اًمٜمٌل؟، ذات اًمٜمٌل أقمٔمؿ، يمذًمؽ  ٟمٗمس انإٟم٤ًمن اعم١مُمـ وم٤من إيامٟمف أقمٔمؿ ُمـ 

وإٟمام اًمداين  ، وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ  ومال يت٘مرب سمام هق داينشٕٜٔ ادرء خر مـ ظِّف»ٟمٗمس قمٛمٚمف 

 .قم٤ٌمرة قمـ أداة وآًم٦م ٓن اًمتٕمٔمٞمؿ إمم اعمتقؾمؾ وهق اهلل 

شمقضمد رواي٦م يروهي٤م طمتك اًمٕم٤مُم٦م اٟمف دظمؾ طمذيٗم٦م اًمٞمامين قمغم اًمرؾمقل ؾمٛمٕمف ي٘مقل اًمٚمٝمؿ 

ظمرى ؾمٛمٕمف ي٘مقل اًمٚمٝمؿ اهم ٗمر ًمٚمٛم١مُمٜملم اهمٗمر ًمٚمٛمًٚمٛملم سمحؼ قمكم، ودظمؾ قمغم قمكم ذم اًمٖمروم٦م ٕا

 سمحؼ رؾمقل اهلل، وهذا هق سمٜمٗمس اعمٕمٜمك اعمت٘مدم وٓإ ومرؾمقل اهلل اذف ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

وًمٙمـ هبذا اعمٕمٜمك وهذا ٟمقع ُمـ اخلْمقع هلل قمز وضمؾ ويم٠مٟمام هذا اًمٕمٔمٞمؿ يتٜمٙمر ًمٜمٗمًف وٟمٙمران 

 ًمذاشمف وظمْمققمف وـمققم٤مٟمٞمتف ًمذات اًم٤ٌمري ي٘مقل اهلل سمحؼ قمكم.

  .مم اهلل اىمرب ُمـ قمكموُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ٓ جيد وؾمٞمٚم٦م ا

 ىم٤مل:  وهل رواي٦م ًمٓمٞمٗم٦م ٟمذيمره٤م ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ومٕمـ اسمـ ُمًٕمقد

ؾَِٝ: يٚ رشقل اهلل ارِّن اِلؼ ٕتهؾ بف ؾَٚل: يٚ ظبد  دخِٝ يقمًٚ ظذ رشقل اهلل»
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ّٟ ادخدع ؿٚل ؾقجلٝ ادخدع وظع بـ أيب ضٚفٛ يهع وهق يَقل دم رـقظف وشجقده:  اهلل ف

بدك ورشقفؽ اؽٍر فِخٚضئغ مـ صًٔتل، ؾخرجٝ حتك أخزُت بف افِٓؿ بحؼ حمّد ظ

ظبدك اؽٍر فِخٚضئغ  ؾرأيتف وهق يهع ويَقل: افِٓؿ بحؼ ظع ابـ أيب ضٚفٛ |رشقل اهلل

رأشف وؿٚل يٚ ابـ مسًقد أـٍر بًد  مـ أمتل ؿٚل ؾٖخذِّن هِع حتك ؽق ظّع ؾرؾع افْبل

ًٚ يسٖل اهلل تًٚػ بؽ ورأيتؽ وفُْ إيَّمن؟ ؾَِٝ حٚصٚ وـال يٚ رشقل اهلل ل رأيٝ ظِٔ

: اجِس ؾَٚل ابـ مسًقد ؾجِسٝ بغ تسٖل اهلل بف ؾِؿ أظِؿ أيُؿ أؾوؾ ظْد اهلل! ؾَٚل

ًٚ مـ ٕقر ظيّتف ؿبؾ ان خيِؼ اخلِؼ بٖفٍل  يديف ؾَٚل يل اظِؿ ان اهلل تًٚػ خَِْل وخِؼ ظِٔ

ّٕٚ واهلل أجّؾ مـ  ظٚم إذ ٓ تَديس وٓ تسبٔح ؾٍتؼ ٕقري ؾخِؼ مْف افسّقات وآرض وإ

ؾخِؼ مْف افًرش وافُرد وظع بـ  افسّقات وآرض، وؾتؼ ٕقر ظع بـ أيب ضٚفٛ

أيب ضٚفٛ أؾوؾ مـ افًرش وافُرد، وؾتؼ ٕقر اِلسـ ؾخِؼ مْف افِقح وافَِؿ واِلسـ 

 أؾوؾ مـ افِقح وافَِؿ، وؾتؼ ٕقر اِلسغ ؾخِؼ مْف اجلْٚن واِلقر افًغ واِلسغ واهلل

أجؾ مـ اجلْٚن واِلقر افًغ، ثؿ أطِّٝ ادنٚرق وادٌٚرب ؾنُٝ ادالئُٜ إػ اهلل تًٚػ ان 

ًٚ ثؿ تُِؿ بُِّٜ  يُنػ ظْٓؿ تِؽ افيِّٜ ؾتُِؿ اهلل جؾ جالفف بُِّٜ ؾخِؼ مْٓٚ روح

ؾخِؼ مـ تِؽ افروح ٕقرًا ؾٖضٚف افْقر إػ تِؽ افروح وأؿٚمٓٚ أمٚم افًرش ؾزهرت 

ؾٓل ؾٚضّٜ افزهراء وفذفؽ شّٔٝ افزهراء ٕن ٕقرهٚ زهرت بف  ادنٚرق وادٌٚرب

افسّقات. يٚ ابـ مسًقد إذا ـٚن يقم افَٔٚمٜ يَقل اهلل جؾ جالفف فًع بـ أيب ضٚفٛ ويل 

ٍٚر َأدخال اجلْٜ مـ صئتَّم، وَأدخال افْٚر مـ صئتَّم وذفؽ ؿقفف تًٚػ:  ٍَّ ـَ ـُؾَّ  ََّْؿ  َٓ َٔٚ دِم َج
َِ َأْف

ؾر مـ جحد ٕبقِت وافًْٔد مـ جحد وٓيٜ ظع بـ أيب ضٚفٛ ؾٚفْٚر أمده واجلْٜ ؾٚفُٚ  َظِْٔدٍ 
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  .(1)شفنًٔتف وحمبٔف

 :اٌزطٛي حمجخ :اٌثبِٓ اجلبٔت

وـٚن صديد اِلٛ فرشقل  ؿٚل افىزد: ؿٔؾ: ٕزفٝ دم ثقبٚن مقػ رشقل اهلل

يٚ ثقبٚن مٚ ؽر  :ؿِٔؾ افهز ظْده ؾٖتٚه ذات يقم وؿد تٌر فقٕف وٕحؾ جسّف ؾَٚل اهلل

فقٕؽ؟ ؾَٚل: يٚ رشقل اهلل مٚ يب مـ مرض وٓ وجع ؽر أِّن إذا مل أرك اصتَٝ إفٔؽ حتك 

أفَٚك ثؿ ذـرت أخرة ؾٖخٚف أن ٓ أراك هْٚك ِّٕن ظرؾٝ إٔؽ ترؾع مع افْبٔغ وإِّن إن 

ا مـ مْزفتؽ وإن مل ادخؾ اجلْٜ ؾال أحسٛ أن أراك أبد كأدخِٝ اجلْٜ ـْٝ دم مْزفٜ أدٕ

ٔيَغ ؾْزفٝ أيٜ.  ـْ افَّْبِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللَُّ َظ ًَ ْٕ ـَ َأ ُشقَل َؾُْٖوفَئَِؽ َمَع افَِّذي ـْ ُيىِْع اهللََّ َوافرَّ َوَم

ـَ ُأْوفَئَِؽ َرؾًَِٔٚ  َغ َوَحُس ِِٚلِ َداِء َوافهَّ َٓ ََِغ َوافنُّ ي دي  .(2)ش َوافهي

هذه اعمح٦ٌم ـم٤مقم٦م وهؾ اًمديـ إٓ  وئمٝمر ُمٜمف اٟمف يم٤من ؿمديد اًمتٕمٚمؼ سمرؾمقل اهلل وؾمٛمٞم٧م

احل٥م واًمٌٖمض وسمٜم٤مء قمغم أن ُمقرد ٟمزول أي٦م طم٥م صمقسم٤من ًمرؾمقل اهلل يدل سمقوقح أن ُمـ 

ُم٘مقُم٤مت اًمٓم٤مقم٦م اعمح٦ٌم وم٤معمح٦ٌم هل٤م دور أؾم٤مد سمٜمٞمقي ذم اًمٓم٤مقم٦م وـمٌٕم٤م أن ُمـ اًمقاوح أن 

مـ يىع افرشقل »اًمذي يٕمٌد ؾمٝمقًم٦م اًمٓم٤مقم٦م قمغم اعمٓمٞمع هل حمٌتف ًمٚمٛمٓم٤مع وهذا شمٓمٌٞمؼ ًمٓمٞمػ 

ٓن اعمح٥م يٜمؼمي ًمٓم٤مقم٦م اعمحٌقب شمٚم٘م٤مئٞم٤م سمدون طم٤مضم٦م إمم شمٙمٚمػ وهذا ُمـ  شؾَد أضٚع اهلل

 وهق ٟمٗمس ُمٕمٜمك هؾ اًمديـ إٓ اًمٓم٤مقم٦م. شهؾ افديـ إٓ ادحبٜ»ُمقارد اًمتٓمٌٞمؼ اًمٚمٓمٞمػ ًم٘مقل 

                                                      

ـ ؿم٤مذان ص6) سم ـ   .42ص 41، قمٜمف اًمٌح٤مر ج631( اًمٗمْم٤مئؾ 

ـ ج 3)  .3ـ اًمّمٗمح٦م  16( سمح٤مر إٟمقار 
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  :ىم٤مل رؾمقل اهلل

ّٛ إف» ّٛ إفٔف مـ ٍٕسف، و يُقن ظسِت أح ٔف مـ ظستف، و ٓ يٗمـ ظبٌد حتّك أـقن أح

ّٛ إفٔف مـ ذاتف ّٛ إفٔف مـ أهِف، و يُقن ذاِت أَح  .(6)شيُقن أهع أَح

 :االعظُ اٌزطٛي ٚرعز٠ف اٌمزاْ :اٌزبطع اجلبٔت

 فٚمٜمٌل وم٤مٟمًمذيمرٟم٤م ُمرارا أن ُم٤م ورد ُمـ شمٕمريػ اًمرؾمقل ذم اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦م وشمٕمريػ 

ل اوؾمع ومٛمٜمٝم٤م اًمتل ومٞمٝم٤م شمٕمريػ ٟم٤مىمص وًمٞمس يم٤مُمال، وفم٤مهر اًمرواي٤مت ان شمٕمريػ دور اًمرؾمق

ُمثال اًمِمٝم٤مدة إومم ُمٙمتقسم٦م قمغم اًمٕمرش واًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٙمتقسم٦م قمغم اًمٕمرش أي اقم٤مفمؿ 

اعمخٚمقىم٤مت هلل ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٝم٤مدشملم أو اًمِمٝم٤مدات اًمثالث، ومٝمؾ اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمٙمت٤مسم٦م وم٘مط 

يمؾ اًمٕمقامل،  هق واؾمٓم٦م سملم اهلل وظمٚم٘م٦م سمؾ ومجٞمع ظمٚم٘مف ذم أو أن اعم٘مّمقد ُمٜمف أن اًمرؾمقل

 وًمٞمس وم٘مط ٟمحٍم اًمرؾم٤مًم٦م سمح٘مٞم٘م٦م دٟمٞمقي٦م .

ًا واًمٚمٓمٞمػ أن اًم٘مران اًمٙمريؿ قمٜمدُم٤م يٕمرف اًمرؾمقل  ََِْْٚك َصِٚهدًا َوُمبَؼي َّٕٚ َأْرَش إِ

َِٕذيراً  وىمد سمٞمٜم٤م ان اًمِم٤مهد يٕمٜمل انإُم٤مُم٦م، وذم آيتلم أو أيمثر ومٞمٝم٤م أن أول ُم٘م٤مُم٤مت شمٕمريػ  َو

ذم ُم٘م٤مم  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ومّمؾ احل٤ًمب واًمِمٝم٤مدة قمغم انإقمامل، اًمٜمٌل اٟمف أُم٤مم واًمِمٝم٤مدة شمرشمٌط 

ومرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل ًمٞم٧ًم يمام ورد ذم يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف أو قمٚمؿ اًمٙمالم سم٠مهن٤م ذم طم٘م٦ٌم دٟمٞمقي٦م خمتٍمة 

ْؿ ويمٗمك سمؾ اًم٘مران يٕمرف اًمرؾم٤مًم٦م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم٤م ُمٕمٜم٤مه  ٍٜ َرُشقٌل َؾَِ٘ذا َجَٚء َرُشقَُلُ ؾي ُأمَّ ُُ َوفِ

                                                      

ـ اطم٘م٤مق احلؼ: ج  322( ٟمٔمؿ درر اًمًٛمٓملم: ص6)  .62ح 263ص 6قم
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قنَ ُؿِِضَ بَ  ُّ َِ ْسِط َوُهْؿ ٓ ُيْي َِ ْؿ بِْٚف ُٓ َْ ْٔ(1)  وم٤مٔي٤مت قمديدة شمدل أن يمؾ اُم٦م  ٓ يٗمّمؾ طم٤ًمهب٤م

إٓ سمرؾمقهل٤م وُمٕمٜم٤مه أن رؾمقل أي اُم٦م ًمٞمس هق وم٘مط ذم اًمدٟمٞم٤م سمؾ ذم أظمرة سمٛمٕمٜمك أن هذا 

تؿ ُمٚمػ يم٤مُمؾ يٌدأ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ويٜمتٝمل إمم أظمرة ومٝمذا اعمٚمػ يمام ومتح ذم اًمدٟمٞم٤م سمرؾمقهلؿ ٓ خي

وٓ رحًؿ وٓ يٗمّمؾ إمم سمرؾمقهلؿ ٕٟمف ص٤مطم٥م اًمدقمقى وٟمت٤مئ٩م هذه اًمدقمقى وشمداقمٞم٤مت 

 هذه اًمدقمقى وًمقازم هذه اًمدقمقى يٙمقن ًمف ومٞمٝم٤م دور حمقري .

وُمـ اًمٕمجٞم٥م هذا اًمتًٓمٞمح وآظمتزال ذم شمٕمريػ ُمٕمٜمك اًمٜمٌل واًمرؾمقل اعمٜمتنم ذم 

٦م سمح٘مٞم٘م٦م شمٕمريػ قمٛمقم رؾم٤مًم٦م ظمٚمشمِمٙمؾ  خمتزًم٦م وٟم٤مىمّم٦م ُم٘متْم٦ٌم و٤مينيمت٥م اًمٕم٘م٤مئد ومٝمذه ُمٕم

ادوار دٟمٞمقي٦م  وأظمروي٦م  هٜم٤مك اًمرؾمقل ومدور اًمرؾم٤مًم٦م واًمرؾمقل ًمٞمس وم٘مط ذم شمٌٚمٞمغ إطمٙم٤مم سمؾ

وسمرزظمٞم٦م ويمقٟمٞم٦م وشمٙمقيٜمٞم٦م  وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ٕضمؾ ضمٝم٦م رؾم٤مًمتف، وُمـ صمؿ سم٥ًٌم إهنؿ اظمتزًمقا 

سمٕمض واٟم٘مّمقا ُمـ شمٕمريػ اًمرؾمقل ىم٤مًمقا سم٤من احلٙمقُم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمـ ؿم٤من اًمرؾم٤مًم٦م و

هذه اًمٙمت٤مسم٤مت ُمقضمقدة وٕهنؿ اظمتزًمقا شمٕمريػ اًمرؾمقل وُمـ صمؿ ُمـ ي٠ميت وخيٚمػ ُم٘م٤مم 

 اًمرؾمقل ٓ رسمط ًمف سم٤محلٙمقُم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م. 

افِٓؿ ظرؾْل ٍٕسؽ ؾٕٚؽ أن مل تًرؾْل ٍٕسؽ مل اظرف ٕبٔؽ افِٓؿ »وٟم٘مرا ذم اًمدقم٤مء 

 (٤من)ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم ش...ظرؾْل رشقفؽ ؾٕٚؽ أن مل تًرؾْل رشقفؽ مل اظرف حجتؽ

ًا ومٛمـ ؿم١مون اًمرؾم٤مًم٦م انإُم٤مُم٦م، ومٜم٘مرا ذم ؾمقرة اعمزُمؾ  ََِْْٚك َصِٚهدًا َوُمبَؼي ٚ َأْرَش َّٕ إِ

َِٕذيراً  أول ُمٝم٤مم اًمرؾم٤مًم٦م انإُم٤مُم٦م واًمِمٝم٤مدة وم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم انإقمامل وشمدسمػم واحل٤ميمٛمٞم٦م وسمٕمد  َو

َِٕذيراً ذًمؽ  ًا َو ًٚ إَِػ اهللَِّ  اًمٜمذارة ذم اًمدٟمٞم٤م، َوُمبَؼي ًٚ ُمِْراً َوَداِظٔ اج ُمـ ومٝمذا هق   بِِْ٘ذِِٕف َوِْسَ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .46ؾمقرة يقٟمس: ا



 أحباث حول ىبوة صيذ األىبياء  .................................................................72

 شمٕمريػ اًمرؾم٤مًم٦م واًمرؾمقل. 

ٔيَغ دََٚ  َوإِْذ َأَخَذ اهللُ آل قمٛمران (  16وشمٕمريػ اًمرؾمقل واًمرؾم٤مًم٦م ذم آي٦م ) ِمٔثََٚق افَّْبِ

 ْٗ ْؿ فَُت ُُ ًَ ٌق دَِٚ َم ْؿ َرُشقٌل ُمَهدي ـُ ٍٜ ُثؿَّ َجَٚء
َّ ُْ ـْ ـَِتٍٚب َوِح ْؿ ِم ُُ ُف َؿَٚل ََتُْٔت َّٕ َـّ بِِف َوفََتُْْكُ ُْ ِم

ـَ  ِٚهِدي ـْ افنَّ ْؿ ِم ُُ ًَ َٕٚ َم ُدوا َوَأ َٓ َٕٚ َؿَٚل َؾْٚص ي َؿٚفُقا َأْؿَرْر ْؿ إِْسِ ُُ أي (1 )َأَأْؿَرْرُتْؿ َوَأَخْذُتْؿ َظَذ َذفِ

أقمٓمٞمٙمؿ هذا يمٛمٞمث٤مق وُمٕم٤موو٦م وُمِم٤مرـم٦م وم٠مقمٓمٞمٙمؿ اًمٜمٌقة واًمٙمت٤مب ًمٙمؾ إٟمٌٞم٤مء وًمٙمـ 

َُّٕف َؿَٚل َأَأْؿَرْرُتؿْ سمف وُمٕمد ًمٙمؿ وهق  سمنمط شمت٠مهٚمقن َـّ بِِف َوفَتَُْْكُ ُْ ِم ْٗ أي اٟمْم٤ٌمط  فَُت

 َـ ِٚهِدي ـْ افنَّ ْؿ ِم ُُ ًَ َٕٚ َم ُدوا َوَأ َٓ َٕٚ َؿَٚل َؾْٚص ي َؿٚفُقا َأْؿَرْر ْؿ إِْسِ ُُ وهذا يدل  َوَأَخْذُتْؿ َظَذ َذفِ

أٟمٌٞم٤مءه وهذه أي٦م ومٞمٝم٤م ومٜمقن ُمـ اًمدًٓم٦م واٟمف واؾمٓم٦م سملم اهلل شمٕم٤ممم و قمغم قمٔمٛم٦م ُم٘م٤مم اًمٜمٌل

َـّ بِفِ اًمتل ومٞمٝم٤م شمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٜمٌل، وهٜم٤م يٕمؼم  ُْ ِم ْٗ وًمٞمس رؾمقل ُم١مُمـ سمٙمؿ سمٞمٜمٝمام هؿ مل يٕمؼم  فَُت

َـّ بِفِ ُمّمدىمقن سمف سمؾ قمؼم قمٜمٝمؿ  ُْ ِم ْٗ يّمدق ُمّمدق عم٤م ُمٕمٝمؿ  ومٚمامذا هذا اًمٗم٤مرق ؟ هق فَُت

َـّ بِفِ سمٞمٜمام هق  ُْ ِم ْٗ  ٟمؽمك آٟمت٤ٌمه هل٤م ًمٚم٘م٤مرئ اًمٚمٌٞم٥م. أي٦مة ذم وٟمٙم٤مت يمثػم فَُت

 وإٟمٌٞم٤مء اهللسملم  اًمقاؾمٓم٦م اعم٘مّمقد هق أن ٟمٚمتٗم٧م إمم هذا اعمٓمٚم٥م وهق أن اًمرؾمقل

اسمـ قمريب  هق اًمذي ذيمره ذم اًمقطمل سمح٥ًم وضمقده اًمٜمقري ومٝمق اُملم اهلل قمغم وطمٞمف هلؿ وهذا

وسمٜمك هٞمٙمٚمٞم٦م وُمٜمٝم٩م يمت٤مب  ٤مءٟمٌٞم٤مء يٜمٌئقن قمـ ظم٤مشمؿ آٟمٌٞمان آ ومّمقص احلٙمؿ ذم يمت٤مسمف

هبذا  اُملم اهلل قمغم وطمٞمف ورؾمٚمف وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت اًمٗمّمقص قمٚمٞمف وُمـ ُم٤م ورد اٟمف

  شـْٝ ٕبٔٚ وادم بغ ادٚء وافىغ» اعمْمٛمقن ٟمْمػم

 قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ قمـ ُمٞمنة اًمٗمخر ىم٤مل :

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .16ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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 ) ىمٚم٧م ًمرؾمقل اهلل ُمتك يمٜم٧م ٟمٌٞم٤م ىم٤مل وآدم سملم اًمروح واجلًد (

 ( 111ص  3احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ج  -درك ) اعمًت

سمح٥ًم شمٕمريػ اًم٘مران واًمرواي٤مت وأيـ  هقإذًا ُم٘م٤مم رؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل أيـ ومٜمٕمٚمؿ ُمـ ذًمؽ 

اًمتٕمريػ اًمذي رؾمٛمف ًمٜم٤م اعمتٙمٚمٛمقن ذم اسمح٤مصمٝمؿ، ومتٕمريٗمٝمؿ ه٤مسمط وًمٞمس شمٕمريػ سم٘مدر ُم٤م 

هذا ًمٕمٚمف ُمـ مل يًتٕمرض يمؾ هذه آُمتٞم٤مزات وًمٙمـ  يرؾمٛمف ًمٜم٤م اًم٘مران ُمـ طمدود واًمٜمٌل 

 يمؾ قمٞمٜم٦م ذيمر سم٤مىم٦م . 

َٝ َتْدِري َمٚ وسمدًمٞمؾ أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ْْ ـُ َٕٚ َمٚ  ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـَ َو

ِدي إَِػ ِسَ  ْٓ ََّٕؽ فََت َٕٚ َوإِ ـْ ِظَبِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  ُٕقرًا هَنِْدي بِِف َم َُِْْٚه  ًَ ـْ َج
اٍط افَُِْتُٚب َوٓ اإِليََّمُن َوفَُِ

ٔؿٍ  َِ َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروحًٚ  وم٠موطمٞمٜم٤م يمت٤مسم٤م وأوطمٞمٜم٤م اُمرأ (1)ُمْسَت ـَ هق اهلل شمٕم٤ممم  وم٤معمقطمك َو

وم٤مًمٜمٌل قمٜمدُم٤م  وواؾمٓم٦م اًمقطمل اهلل اقمٚمؿ  واعمقطمك هق روح اًم٘مدس واعمقطمك إًمٞمف هق اًمٜمٌل

ذات اًمٜمٌل واطمد  يقطمك إًمٞمف رء سم٤مًمت٤مزم يًتققمٌف ويٙمقن وٛمـ ذاشمف وإذا يم٤من اطمد ُمٚمٗم٤مت

ٓ يٜمْم٥م وم٤مًمروح أضمزاء اًمٜمٌل هق روح اًم٘مدس سمرُمتف ومام هل ذات اًمٜمٌل؟، ومٝمق يم٤معمحٞمط اًمذي 

ُمري قمؼم قمٜمف سمروح اًم٘مدس ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ واًمدظم٤من واًم٘مدر وذم ؾمقر أظمرى وهق همػم  ٓا

ـْ َأْمِرهِ ضمؼمائٞمؾ وهق ظمٚمؼ أقمٔمؿ ُمـ ضمؼمائٞمؾ  وِح ِم َٜ بِٚفرُّ َُ ُل اداَْلِئ اًمذي هق يمـ  ُيَْزي

َُُدسِ ومٞمٙمقن ذم قم٤ممل إُمر وروح اًم٘مدس سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمٌل قمٞمًك  َُٕٚه بُِروِح اْف ْد سمجٜم٤مح  َوَأيَّ

ُمـ أضمٜمح٦م روح اًم٘مدس وؿمٕم٤مع ُمـ أؿمٕم٦م روح اًم٘مدس أيد سمف اًمٜمٌل قمٞمًك أُم٤م روح اًم٘مدس 

٤م ذم سمرُمتف ومٝمق يمٕمّمٗمقر يدظمؾ ذم سمحر اًمذات اًمٜمٌقي٦م وًمذًمؽ قمٜمدٟم٤م رواي٦م ٟم٤مىمِمٜم٤مه٤م ؾم٤مسم٘م

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .63ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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وروح افَدس دم جْٚن افهٚؿقرة ذاق مـ حدائَْٚ » شمٗمًػم انإُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري 

 .ومٕمٔمٛم٦م روح اًم٘مدس هق اطمد ؿم١مون ُم٘م٤مُم٤مهتؿش افبٚـقرة

َذفَِؽ إذا يم٤من اًمروح هق اًمقطمل ومٝمؾ هذا اًمقطمل صقت ؟، ضمقاسمف  واًم١ًمال ـَ َو

ٚ َٕ ـْ َأْمِر ًٚ ِم ُل وذم  َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروح وُح َتَْزَّ ُٜ َوافرُّ َُ ومٝمؾ هق اًمقطمل؟؟ وم٤مًمذي ي٘مقل  اداَْلِئ

 ومٝمق رء آظمر .  ذًمؽ يٙمقن خترص ٕهنؿ مل يِمٛمقا احل٘مٞم٘م٦م أُم٤م ذم سمٞم٤مٟم٤مت  أهؾ اًمٌٞم٧م

ِؿْ وم٤مٔي٦م شم٘مقل  ٚ بِِْ٘ذِن َرَهي َٓ وُح ؾِٔ ُٜ َوافرُّ َُ ُل اداَْلئِ هٜم٤مك سم٢مذن رهبؿ أي ُم٘مّمقدهؿ  َتَْزَّ

... أُم٤م  ذن شمٙمرار ومتٗمًػمهؿ قم٤ٌمرة قمـ سمحر أضم٤مج وممجقج،سم٤مًمقطمل سم٤منإذن ومٝمؾ هذا انإ

ـُؾي َأْمرٍ  ـْ  ِْؿ ِم ُف   بِِْ٘ذِن َرَهي َّٕ ـْ ِظبَِٚدِه َأْن َإِٔذُروا َأ ـْ َيَنُٚء ِم ـْ َأْمِرِه َظَذ َم وِح ِم َٜ بِٚفرُّ َُ ُل اداَْلئِ ُيَْزي

َُقنِ  َٕٚ َؾٚتَّ َذفَِؽ َأْوَحَْْٔ  ٓ إِفََف إَِّٓ َأ ـَ َٚو َٕ ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح أصال اًم٘مران هق اًمروح  ٚ إَِف

قم٤مىمؾ، وي٠ميت اًم٘مران ذم يقم وُمقضمقد طمل ؿم٤مقمر خمٚمقق واًمروح هق طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مران وم٤مًم٘مران 

  .اًم٘مٞم٤مُم٦م هبٞمئ٦م خمٚمقق وم٤مًمٙمت٤مب اعمقضمقد متثؾ ًمف وإٓ ومٝمق ُمقضمقد طمل

 ىم٤مل:  قمـ انإُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق

ِّ ؿٚل رشقل اهلل» ّقا افَرَن ؾٕ٘ف يِٖت يقم افَٔٚمٜ صٚحبف دم صقرة صّٚب مجٔؾ : تً

وأطّٖت هقاجرك وأجٍٍٝ ريتؽ وأشِٝ دمًتؽ،   ؾَٔقل فف: إٔٚ افذي أشٓرت فِٔؽ

أؤول مًؽ حٔثَّم ُافٝ وـّؾ تٚجر مـ وراء َتٚرتف وإٔٚ افٔقم فؽ مـ وراء َتٚرة ـّؾ تٚجر 

ٚج ؾٔقضع ظذ رأشف ويًىك إمٚن بّْٔٔف بت  وشٖٔتٔؽ ـرامٜ مـ اهلل ظّز وجّؾ ؾٖبؼ، ؾٔٗتك

ِّتغ، ثؿ  َِّّم ؿرأ َيٜ صًد درجٜ،  واخُلِد دم اجلْٚن بٔسٚره ويُسك ح يَٚل فف: اؿرأ وارؿف ؾُ
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ِّّتَّمه افَرَن َِّتغ إن ـٕٚٚ مٗمْغ، ثؿ يَٚل َلَّم: هذا دٚ ظ  .(1)شويُسك أبقاه ح

، إٟمام هق وضمقد شمٜمزيكم واطمد ُمٜم٤مزل اًم٘مران اًمٙمت٤مب اعمٌلم ومٝمؾ هذا يمت٤مب ُمٜم٘مقش؟

 وم٤مًمٌمء ًمف وضمقدات أرسمٕم٦م اصمٜم٤من شمٙمقيٜمٞم٤من واصمٜم٤من اقمت٤ٌمري٤من، وهذا وضمقد اقمت٤ٌمري وًمق مل شمٙمـ

ُحقا اهللُ ًمٖم٦م قمرسمٞم٦م أو مل يٙمـ سمنم ومٝمؾ ًمٞمس ًمٚم٘مران طم٘مٞم٘م٦م ؟، وم٤مٟمف  هٜم٤مك ّْ ُٝ َي  َمٚ َيَنُٚء َوُيثْبِ

ِريٌؿ ًتٓمر ومٞمف، أو واًمٙمت٤مب اعمٌلم يمؾ رء ي َوِظَْْدُه ُأمُّ افُِْتَِٚب  ـَ ْرٌَن  َُ َُّٕف َف دِم ـِتٍَٚب  إِ

ُْقنٍ  ُْ وًمٙمـ ؾم٥ٌم يمقن هذه إُمقر همٞمٌٞم٦م سمٕمٞمدة قمـ ُمتٜم٤مول أيدهيؿ ومٝمؿ ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ أن  َم

يِمٛمقه٤م وٓ خيقوقن ومٞمٝم٤م وًمٞم٧ًم ُمـ ؿم٤من اعمٗمنيـ أن خيقوقه٤م إٓ هبداي٦م ممـ ُمًف وهؿ 

ٝمؿ( إذًا هٜم٤مك ؿم١مون ًمٚمٜمٌل قمٔمٞمٛم٦م ويمثػمة اعمٓمٝمرون وهؿ )حمٛمد وال حمٛمد صٚمقات اهلل قمٚمٞم

ٛمٗمٝمقم اًمٕم٘م٤مئدي واحل٘مقىمل ٚمشمٌلم قمٔمؿ ُم٘م٤مُمف سمٛمٕمٜمك قمٔمٛم٦م طمجٞمتف ومدائام ٓسمد ُمـ شمرمج٤من ًم

 واًم٘م٤مٟمقين واًمٗمْم٤مئكم.

رسمام ذيمرت ذم قمدة ُمٚمت٘مٞم٤مت قمٚمٛمٞم٦م اٟمف يمام هٜم٤مك طم٤مضم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م اقمت٘م٤مدي٦م او ُمقوققمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م 

ومٗمل  ،وسمحٛمد اهلل طمّمٚم٧م سمٕمض اخلٓمقات ذم ذًمؽُمٚمح٦م نإقم٤مدة صٞم٤مهم٦م ُمٕمرومتٜم٤م سم٤منإُم٤مُم٦م 

يمت٤مب آُم٤مُم٦م آهلٞم٦م ومٞمف اصم٤مرة ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ اٟمف ُمٕمرومتٜم٤م سم٤منإُم٤مُم٦م جي٥م ان يٌدا ومٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ 

 اًمت٘مٞمٞمؿ واًمتدىمٞمؼ ايمثر واقمٛمؼ قمام هق ُمقضمقد سمِمٙمؾ ؾمٓمحل ذم يمت٥م اًمٙمالم.

٦م آهلٞم٦م ُمقضمقدة وذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمس هذه اًمدقمقة اجلدي٦م اعمقضمقدة دم٤مه شمٕمريػ آُم٤مُم

دم٤مه ُمٕمرومتٜم٤م سم٤مًمٜمٌقة عم٤م يِم٤مهد ُمـ يمثػم ُمـ آصم٤مرات او اًمت٤ًمؤٓت ًمدى اعمجتٛمع اًمٌنمي 

اًمٕمٍمي احلدي٨م ؾمقاء ذرح٦م اعمث٘مٗملم او إيم٤مديٛمٞملم او همػمهؿ دم٤مه ظمٚمقد اًمديـ واًمدي٤مٟم٦م 

                                                      

ـ اًمٙم٤مذم: ج 6)  .112ص  3( إصقل ُم
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 ُمـ هذه آهلٞم٦م وظمٚمقد ديـ آؾمالم وظمٚمقد ٟمٌقة ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف ويمثػم

ٟم٤مسمٕم٦م وٟم٤مؿمئ٦م ُمـ قمدم اطمٙم٤مم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة وٟم٤مؿمئ٦م وٟم٤مسمٕم٦م ُمـ  ٤ماًمت٤ًمؤٓت اذا ٟمدىمؼ ومٞمٝم٤م اهن

يم٤مٟم٧م يمت٥م اًمٙمالم قمٜمد اعمدرؾم٦م  ة ذم يمت٥م اًمٙمالم سمال اؾمتثٜم٤مء وانىمّمقر اًمتٕمريٗم٤مت اعمذيمقر

آُم٤مُمٞم٦م ارؿمؼ واًمٓمػ واقمغم ؿم٠مٟم٤م وؿم٠موا مم٤م هق ُمقضمقد ذم اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦م ذم اعمدارس 

أي ُم٤م ٟمِم٤مهد ُمـ شمٕمريػ وشمرؾمٞمؿ طمدود  ،آظمرى وًمٙمـ رهمؿ ذًمؽ هل ًمٞمس سم٤مًم٘مدر اًمٙم٤مذم

اًمٜمٌقة ذم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وآطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م اومؼ قم٤مزم قمٚمقي وومرق وسمقن ؿم٤مئع سمٞمٜمف وسملم ُم٤م 

 ،وايمثر شمٚمٙمؿ اًمت٤ًمؤٓت وآؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمقضمقدة ًمدة آصم٤مرات اًمٕمٍمي٦م ،يرؾمؿ ذم يمت٥م اًمٙمالم

٤م ًمًٜم٤م ذم صدد اًمتحًس ُمـ آصم٤مرات واًمت٤ًمؤٓت ومٝمذا قمٓمش ومٙمري وُمـ وٓ ٟم٘مقل اٟمٜم

طمؼ يمؾ ضمٞمؾ سمنمي ان يٓمرح شم٤ًمؤٓت وًمٙمـ هذه اًمٌٚمٌٚم٦م ؾم٥ٌم واومر ُمٜمٝم٤م ىمّمقر ُم٤م اسمدي 

وم٤من يمثػم ُمـ آصم٤مرات  ،يمام ان اعمِم٤مهد يمذًمؽ قمغم ٟمٗمس اًمقشمػمة ،ُمـ شمٕمريٗم٤مت ذم جم٤مل اًمٜمٌقة

، ومٙمٞمػ #سم٢مُم٤مُم٦م ائٛم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م او اُم٤مُم٦م آُم٤مم اعمٝمديوآًمت٤ٌمؾم٤مت اعمقضمقدة طمقل آقمت٘م٤مد 

شمٕمت٘مدون سم٢مُم٤مم وهق ظمٗمل وُمٕمٜمك اًمٖمٞم٦ٌم ومٞمف ُم٤مذا وُمٕمٜمك آُم٤مُم٦م آهلٞم٦م ُم٤مذا؟، اُم٤مُم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م 

ك قمغم هم٤مرسمف وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ وشمدير ٟمٔمؿ اًمٌنم او يمٞمػ؟؟ وم٠مي اُم٤مُم٦م شمٕمت٘مدون هب٤م واحلٌؾ ُمؽم

قمغم ـمقل آضمٞم٤مل ان رسمام هٜم٤مك ُمـ ومًخ قم٘مد ىمٚمٌف  اًمٙمثػم ُمـ اًمت٤ًمؤٓت ورحدصمٜم٤م اًمت٤مريخ

هبذا اعمٜمٝم٤مج اًمٜمقراين اعمًت٘مٞمؿ او ومًخ قم٘مد ىمٚمٌف سم٤منإذقم٤من او اًمتًٚمٞمؿ سمٜمقة ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ان 

ؾمٌٌٝم٤م ُم٤م ي٘مدم وىمدم ُمـ شمٕم٤مريػ او طمدود ًمتٕمريػ اًمٜمٌقة وآُم٤مُم٦م سمِمٙمؾ ىم٤مس ضمدا، وٟمحـ 

٤مًمٞم٤مت وىمّمقرات وؾمٚمٌٞم٤مت ُم٤م اٟمزل اهلل سمف ٟمٙمقن اهاء هذا اًمتٕمريػ وُم٤م يٜمجؿ ُمٜمف ُمـ اؿمٙم

 ُمـ ؾمٚمٓم٤من.

سمٞمٜمام ُم٤م يرؾمٛمف ًمٜم٤م اًم٘مران وُم٤م يرؾمٛمف ًمٜم٤م احلدي٨م اًمنميػ وُمٜمٌع اًمؽماث اًمقطمٞم٤مين ٟمراه 
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الطمظ اًم٘م٤مرئ اعمحؽمم ان شمٕمريػ اًمقطمل اًمذي هق وم٘مرة ُمـ وم٘مرات يو ،اومؼ اظمر وؾمٕم٦م اظمرى

ومقطمل اًمٜمٌقة يمٞمػ هق وآرشم٤ٌمط اًمذي ىمد اًمٜمٌقة ووم٘مرة ُمـ وم٘مرات اعم٤مئز سملم آُم٤مُم٦م واًمٜمٌقة 

 َوَأْوَحَْْٔٚ إَِػ ُأمي ُمقَشك َوَأْوَحك َربَُّؽ إَِػ افَّْْحؾِ يًٛمك ذم اًم٘مران سم٤معمٕمٜمك آقمؿ 

ومٝمذه وم٘مرة ُمـ اًمٗم٘مرات اعمٝمٛم٦م ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة وآُم٤مُم٦م  ،وم٤مًمقطمل يًتخدم ذم اًم٘مران عمٕم٤مين

رى اىمتٍمت ذم شمٕمريػ اًمقطمل ُمـ اًمٞمقم آول سم٤من ومٜمالطمظ ُمثال اعمدارس آؾمالُمٞم٦م آظم

اًمقطمل هق اًمٜمٌقة واًمتنميع واًمنميٕم٦م وُمـ صمؿ ٟمٗم٨م آرشم٤ٌمط اًمٚمدين سملم اؿمخ٤مص ُمّمٓمٗمقن 

ٓهنؿ اومؽموقا ومروٞم٦م ُمًٌ٘م٦م ُم٤م اٟمزل اهلل هب٤م ُمـ  ،وُمٜمتجٌقن ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمع اًمًامء

الم اًمٌنم وهق ان آرشم٤ٌمط ؾمٚمٓم٤من وًمٞم٧ًم ُم٠مظمقذة ُمـ يمالم اًمقطمل واٟمام ُم٠مظمقذة ُمـ يم

ُم٘متٍم ُمع اًمًامء قمغم اًمقطمل اًمًاموي واًمنميٕم٦م وم٠مىمٞمٛم٧م يمٛمٕمت٘مدات ُمـ ًمقازم آضمٞم٤مل 

 يمٛم٤ًمرات واحل٤مل اٟمف اًمقطمل اًمذي يٕمرومف اًم٘مران ًمف ُمٕمٜمك اظمر. 

ويمذًمؽ ذم اًمقطمل اًمٜمٌقي ُم٤م هق اًمقطمل اًمٜمٌقي؟، وًمذًمؽ شمالطمظ اسار ؿمديد ذم 

م ٓ شمٗمنوا اًمقطمل اًمٜمٌقي او قمٛمقم اًمقطمل ٓ شمٗمنوه وم٘مط رواي٤مت اهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًال

ووم٘مط ذم اصقات يٚمت٘مٓمٝم٤م اًمٜمٌل ُمـ قم٤ممل قمٚمقي صمؿ هذه آصقات يمٛمًجؾ صقت صمؿ سمٕمد 

ذًمؽ يٌٚمٖمف ومٚمٞمس ؿم٠من اًمٜمٌل آ وقم٤مء ذيٓمل طم٤مومظ ومٙمٞمػ يٙمقن هذا ؟، ومٝمذا ًمٞمس ُمـ ؿم٠من 

ٖمرسمٞم٦م طمقل آٟمٌٞم٤مء يمٚمٝم٤م ٟم٤مشم٩م وٟم٤مضمؿ وًمذًمؽ دمد ذم اًمٗمٚمًٗم٤مت اًم ،اًمٜمٌقة اٟمام هذا اؾمٗم٤مف ُمٜمٝمؿ

وٓطمٔم٧م  ،قمـ هذا اًمتّمقر اًمْمحؾ دم٤مه إٟمٌٞم٤مء ويم٠من آٟمٌٞم٤مء جمرد اوقمٞم٦م شمًجٞمؾ صقت

ت سمٕمٜمقان شم٤مريخ اًم٘مران وقمرسمٞم٦م اًم٘مران ومٞم٘مقل اًم٘مرآن ااسمح٤مث يمثػمة ُمقضمقدة قمٜمدهؿ واصم٤مر

ٞمئ٤مت اًمٕمرب اجلديدة ُمت٠مصمر سمٌٞمئ٦م اًمٕمرب اًم٘مٌٚمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ذم ضمزيرة اًمٕمرب اًمتل ٓ شمقايم٥م سم

ومْمال قمـ آُمؿ آظمرى وذم ذاك اًمزُم٤من ومْمال قمـ هذا اًمزُم٤من  وهمػمه٤م ُمـ آسمح٤مث ُمـ 
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ٓهنؿ اومؽموقا اًمٜمٌقة وقم٤مء صقيت حمض يت٠مصمر سم٤مًمٌٞمئ٦م واًمزُم٤من وقم٤ممل اًمقراصم٦م ومٞمٚمت٘مط  ،هذا اًم٘مٌٞمؾ

آؾمئٚم٦م ُمٜمٝم٤م ويمثػمة ُمـ  ،ويتٚمقن وطمل اًمًامء سمح٥ًم وقم٤مئف اعمتٚمقن وهٙمذا هؿ ومنوا اًمٜمٌقة

عم٤مذا ٟمتٌع ٟمٌل قمريب؟، واعم٘مّمقد ُمـ حتًًٝمؿ ُمـ قمروسم٦م اًمٜمٌل ًمٞمس ان اًمٕمرب واًمٕمروسم٦م اُمر 

وهذا يمٚمف  ،واٟمام اًمت٘مط ُمـ اٟمقار اًمًامء سمام يٜم٤مؾم٥م سمٞمئتف ،ُمٕملم سمؾ سم٤مقمت٤ٌمر ان هذه سمٞمئ٦م ظم٤مص٦م

 . ٟم٤مضمؿ ُمـ اًمرؤي٦م اًم٘م٤مسة ُمـ اعمدارس آؾمالُمٞم٦م طمقل شمٕمريػ اًمٜمٌقة وُمٕمٜمك اًمٜمٌقة

آن ًمألؾمػ طمتك رسمام سمٕمض اخل٤مص٦م يٚمٝم٩م سمام يٚمٝم٩م اعمدارس آؾمالُمٞم٦م آظمرى 

ومٞم٘مقل ان هذه اطمٙم٤مم ُمرشمٌط سم٤مًمزُم٤من اًم٤ًمسمؼ وًمٞمس هبذا اًمزُم٤من وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ أي ًمؽ اًمقطمل 

اًمٜمٌقي ًمٞمس ومقق اًمزُمـ وهيٞمٛمـ قمغم اًمزُمـ ومٝمذا يتٚمقن سم٤مًمزُمـ ويٜمحٌس سم٤مًمزُمـ ويٜمًجؿ 

وهذه يمٚمٝم٤م اظمٗم٤مىم٤مت ذم ُمٕمروم٦م اًمٌٜمقة وشمٜمجر سم٤مًمت٤مزم امم  ،ـ واًمٌٞمئ٦مزُماًمسم٤مًمزُمـ ويتٜمزل سمٜمزول 

 ُمٕمروم٦م اًمديـ اٟمف ظم٤مًمد او ًمٞمس سمخ٤مًمد وؾمٌٌٝم٤م هق ُمٕمروم٦م ٟمٗمس اًمٜمٌقة .

وسمٕم٤ٌمرة اظمرى اًم٘مّمقر ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة يٜمجر إمم اًم٘مّمقر ذم ُمٕمروم٦م اًمديـ اًمًاموي 

ي شمٕم٤ممم وؿم٠مٟمف وان اًم٤ٌمري يرؾمؾ وسم٤مًمت٤مزم يٜمجر إمم ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مم اًم٤ٌمر ،واًمتنميٕم٤مت اًمًاموي٦م

ُمـ؟ وآن طمتك مج٤مقم٤مت ذوي اومٙم٤مر ايم٤مديٛمٞم٦م ذم اًمقؾمط اخل٤مص اًمذي قمٜمدهؿ ادم٤مه ديٜمل 

اًمرؤي٦م  هذه ٤مًمٚمٜمٌل ٟمقح واٟمت٘م٤مدات قمغم سمٕمض آٟمٌٞم٤مء وؾمٌٌٝم٤م يمٚمٝم ٤مقمٜمدهؿ اٟمت٘م٤مد ومروو

ٕمتٜمل ُم٘م٤مًم٦م ُمْمحٙم٦م وـم٤مًم ،اًم٘م٤مسة قمـ ُمٕمروم٦م اٟمٌٞم٤مء اهلل واًمٜمٌقة اًمتل رحٌٞمٝم٤م اهلل خل٤مص٦م سمنمه

ة ضمٞمدة وًمذًمؽ ُمٙم٨م اًمػ قم٤مم ومل يًتٓمع ان يٖمػم؟، اداراًمٜمٌل ٟمقح مل شمٙمـ قمٜمده  انشم٘مقل 

ويمؿ هلؿ ؾمدة احلٙمؿ ُم٤مذا يّمٜمٕمقن  اقمزيوهؿ ٓ يدرون اذا  ،وُمثؾ هذه اًمتٕمٌػمات

 احل٤مسمؾ واًمٜم٤مسمؾ.ؾمٞمخٚمٓمقن 
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ًمًامء او دي٤مٟم٦م وم٤معم٘مّمقد يمؾ هذه آًمت٤ٌمؾم٤مت او اًمت٤ًمؤٓت او اًم٘مّمقرات دم٤مه دي٤مٟم٦م ا

ديـ آؾمالم وهق ديـ واطمد قمٜمد إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم٤م ؾمٌٌف شمٕمريػ ىم٤مس ذم ٟمٌقة اٟمٌٞم٤مء اهلل وشمقوع 

وم٠مول اًمٙمالم عم٤مذا ووٕم٧م  ،يم٠مٟمام هل ىم٤مًم٥م وُمٞمزان وشم٘م٤مس آسمح٤مث يٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ يمٚمٝم٤م قمٚمٞمف

ح او ان هذا اًم٘م٤مًم٥م اًم٘م٤مس ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة وُمـ ىم٤مل ًمؽ ان هذا هق شمٕمريػ اًمٜمٌقة اًمّمحٞم

٤مسم٘ملم يٕمٜمل طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقة هل هذه؟، وامم طمد ان سمٕمض اهؾ اًمًػم واًمًٚمقك ي٘مقل  ٞم٤مء اًم ٟم ا

٤مد اًمّم٤محللم يٜمٗمتح هلؿ ُمٙم٤مؿمٗم٤مت  ٕمٜمك هٙمذا حتّمؾ قمٜمدهؿ اعماذا يم٤من اصح٤مب اهؾ واًمٕم

ٞم٤مء ٟمقع ُمـ اعمٙم٤مؿمٗم٤مت اًمري٤مو٤مت اًمٕم٤مدي٦م  ٌٟٓم قة ا ٞم٤مء ومٌٜم٤مئٝمؿ ٌٟم ٌٟٓم قة ا  ىمليم٤ٌمىمّمقرات ذم ُمٕمروم٦م ٌٟم

قة وهل  امء اهن٤م ٌٟم تد ٛمقمغم درضم٤مت، ومتٕمايْم٤م اًمّمٚمح٤مء حتّمؾ قمٜمدهؿ وسم٤مًمت٤مزم شمقؾمؿ ُمـ ىمٌؾ اًًم

وطمدود  وومؼقمغم يمٗم٤مءات وىمدرات هذا اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح ومٝمؾ قمٜمده ىمدرات ضمٞمدة ويقايم٥م زُمٜمف او 

قي اًمٌنمي  ،اؾمتٞمٕم٤مسمف ٦م اًمققم٤مء اًمٌٜم ا هذان ًمقا ؾمٚمٛمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ضمدٓ وواًمٚمٓمٞمػ اهنؿ اذا ٟمٔمروا امم ضمٌٜم

اًمققم٤مء اًمٌنمي اًمٜمٌقي وًمٙمـ ُم٤م طم٤مل رب اًمًامء ومرب اًمًامء ٓ يٕمل هذه آُمقر؟،  طم٤مل

ًَٚدَِغَ إ َراَن َظَذ اْف ّْ ًٚ َوََل إِْبَراِهَٔؿ َوََل ِظ ُٕقح ك ََدَم َو ٍَ ىمٚمٜم٤م ان اًمققم٤مء ًمق و (1) ِنَّ اهللََّ اْصَى

رحٚمق هلؿ ُمـ  وُم٤م سم٤مهلل اًمٜمٌقي اًمٌنمي حمٙمقم سمزُمـ وؾمجلم وحمدود وىمدراشمف ىم٤مسة واًمٕمٞم٤مذ

ًمفاًمتٕم٤مسمػم، وًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم امم رب اًمًامء  ُم٤مذا ؟، اًمٞمس ذم اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم ان طمٙمٛم٦م اعمرؾمؾ  وٓا

اًمٞمس اًمرؾمقل يٛمثؾ طمٙمٛم٦م اعمٍرؾمؾ وقم٘مؾ اعمرؾمؾ وم٤مذا اردت شمِم٤مهد  ،قمالُم٦م قمغم طمٙمٛم٦م اعمٍرؾمؾ

ّمقد هذا يم٤مؾمتدٓل قم٘مكم  قمز وضمؾ هق ظم٤مًمؼ اًمٕم٘مؾ وومقق اًمٕم٘مؾ وًمٙمـ اعم٘ماحلٙمٛم٦م وان يم٤من اهلل

َؿْد وهذا سم٤مًمت٤مزم  ،اعمٍرؾمؾ قم٤مم امج٤مزم وهق ان اعمرؾمؾ يٛمثؾ ُمدى اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م اعمقضمقدة قمٜمد

                                                      

ٔي٦م  (6)  .22ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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دَِِغ بِآَيِٚت اهللَِّ جَيَْح  َـّ افيَّٚ
ََٕؽ َوفَُِ ُبق ذي َُ ُْؿ ٓ ُي َُقفُقَن َؾ٘هِنَّ َُٕؽ افَِّذي َي َُّٕف فََْٔحُز َُِؿ إِ ًْ أي  (1)ُدونَ َٕ

ُُِؼ َمٚ َيَنُٚء او يمٞمػ اهلل خيت٤مر  ،ن سمٗمٕمؾ اهلل ومػمضمع اًمٜم٘مص واًمٓمٕمـ سمٗمٕمؾ اهللًتخٗمقي َوَربَُّؽ خَيْ

ـُقنَ  ًََٚػ َظَّمَّ ُيْؼِ ُة ُشبَْحَٚن اهللَِّ َوَت َرَ
ْؿ اخْلِ َٚن ََلُ ـَ ومّمقاب آظمتٞم٤مر وؾمداد  (2)َوخَيْتَُٚر َمٚ 

َُِؿ مَ اهلل ٟمٗمًف  وُمـآظمتٞم٤مر ُمـ اًمٗم٤مقمؾ  ًْ ََِؼ َأٓ َي هؾ واٟم٧م اعمخٚمقق واٟم٧م اعمّمٜمقع  ـْ َخ

، وم٤مٟمٔمر اًم٘مران يمٞمػ خي٤مـم٥م سمؼمه٤مٟملم وادًم٦م ومٓمري٦م ذم ٟمٗمس ؟؟شمٕمٚمؿ اقمٚمؿ ُمـ ص٤مٟمٕمؽ 

بِرُ آٟم٤ًمن  َِّىُِٔػ اخْلَ ََِؼ َوُهَق اف ـْ َخ َُِؿ َم ًْ ، واهلل قمز وضمؾ ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ سم٘مٞم٦م َأٓ َي

 وظمٌػم وقمٚمٞمؿ .اًمٗم٤مقمٚملم اًمذي رحجٌٝمؿ طمج٤مب قمـ ومٕمٚمٝمؿ سمؾ هق ًمٓمٞمػ 

ادم اًمٌٕمض ان ٘مقل ومٞم ...ڑ ڑ ک ک ک إذًا يمٞمػ ان اهلل قمز وضمؾ خيت٤مر

وهذا همػم صحٞمح وهذه اًمتحٚمٞمالت اصؾ ُمٜمِمئٝم٤م  هلؿ اًم٘مقلٚمق رحدورة شمدريٌٞم٦م ُمر هب٤م يمام 

وهذه يمٚمٝم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ اًم٘مّمقر ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة  ،همرسمٞم٦م ويتٕم٤مـم٤مه٤م اعمث٘مٗمقن اؾمالُمٞمقن

ٟم٘مػ ُمع ان  ٓ سمدسمٞمٜمام  ،ل ٟمجٜمٞمٝم٤ماًمتهذه اًمقيالت وسمنمي ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة  ومرؾمٛمٜم٤م ٟمت٤مج

وآن ًمق ٟمثػم شم٤ًمؤٓت ذم  ،احلدود اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م اًمتل يقىمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م وطمل اًمًامء ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة

ُمٌح٨م اًمٜمٌقة ًمقضمدٟم٤م اًم٘مّمقر اًم٘م٤مس ذم اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦م قمٜمد اًمٗمري٘ملم ذم ُمٕمروم٦م ومّمقل 

ح٥ًم شمٕم٤مريػ يمت٥م اًمٙمالم او يمت٥م اًمتٗمًػم آقمت٘م٤مدي٦م طمقل اًمٜمٌقة آن شمالطمظ سم ،اًمٜمٌقة

ؾمٞمد اًمرؾمؾ ًمٞمس ًمف وٓي٦م ُمٗمٕمٚم٦م آ وضمقب ـم٤مقم٦م ؾمٞمد اًمرؾمؾ سمٚمح٤مظ أطمٙم٤مُمف قمٜمدهؿ وم٤مٓن 

سمٞمٜمام أي٤مت  ،ومال همػمه٤م آناًمتل يم٤مٟم٧م ذم طمٞم٤مشمف اًمنميٗم٦م ذم دار اًمدٟمٞم٤م ويمقيم٥م آرض واُم٤م 

ـمٌٕم٤م  ،اًمرؾمؾ ي٤ٌمذ احل٤ميمٛمٞم٦م وانإدارة ًمٚمٌنم ُمـ ىمٌؾ اهلل ًمرواي٤مت شمٓمٚمٕمٜم٤م امم ان آن ؾمٞمداو

                                                      

ٔي٦م  (6)  .22ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م  (3)  .11ؾمقرة اًم٘مّمص: ا
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آن اًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثقن مل يٌٚمقرا هذا اًمٌح٨م ومٝمذا ًمٞمس شم٘مّمػم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمقطمل سمؾ 

وًمذًمؽ اشمتٜم٤م آن اًمًٚمٗمٞم٦م واًمقه٤مسمٞم٦م سمتٕم٤مريػ طمقل اًمرؾمقل سم٤مٟمف  ،ٟمتٞمجتف ىمّمقر سمحقث اًمٌنم

اٟمف ٓ زال  وم٘مط لم وًمٞمس اطم٤مدي٨م ائٛم٦م اهؾ اًمٌٞم٧مسمنم ُم٣م ويمٗمك واحل٤مل ان اطم٤مدي٨م اًمٗمري٘م

؟، أي  ااعم١ًمول قمـ اقمامل آُم٦م يٕمٜمل ُم٤مذآ ومٝمق اًمرؾمقل ُم١ًمول قمـ اقمامل اُمتف يقُم٤م ومٞمقم و

ومٚمامذا هذه ُمـ آطم٤مدي٨م اعمًتٗمٞمْم٦م اعمتقاشمرة سملم اًمٗمري٘ملم وهق سمٞم٤من  ،ٓ زال يدير ويدسمر

ى اهللُ اًم٘مران  ُِقا َؾَسَرَ َّ ِٛ  ظَ َوُؿْؾ اْظ ْٔ ٌَ دُّوَن إَِػ َظٚمِلِ اْف ِمُْقَن َوَشُسَ ْٗ ْؿ َوَرُشقفُُف َواْدُ ُُ َِ َّ

ُِقنَ  َّ ًْ ْتُْؿ َت ـُ ْؿ بََِّم  ُُ َٚدِة َؾَُْٔبيُئ َٓ وخي٤مـم٥م  ،وًمٞمس وم٘مط ذم طمٞم٤مشمف سمؾ امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م (1)َوافنَّ

ْؿ مِ اًم٘مران اًمٙمريؿ  ِٓ ْٔ َِ ٔدًا َظ ِٓ ٍٜ َص
ـُؾي ُأمَّ ُٞ دِم  ًَ ْب َٕ ٔدًا َظَذ َوَيْقَم  ِٓ ْؿ َوِجئَْْٚ بَِؽ َص ِٓ ِس ٍُ ـْ َإٔ

غَ  ِّ ْسِِ ُّ ِْ ى فِ ًٜ َوُبْؼَ ٍء َوُهًدى َوَرْْحَ ؾي َرْ ُُ ًٚ فِ ََِْٔؽ افُِْتََٚب تِبَْٕٔٚ فَْْٚ َظ َٕزَّ ٓء َو ُٗ وهذه   (2)َه

ٚمرؾمؾ اطمد اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٚمرؾم٤مًم٦م وُمـ ىم٤مل مل ان اًمرؾم٤مًم٦م وم٘مط جمرد شمًجٞمؾ ًماعم١ًموًمٞم٦م 

ُم٘م٤مم قمـ وايـ اقمٛمدة واريم٤من شمٕمريػ اًمٜمٌقة اًمذي ذيمر ذم يمت٥م اًمٙمالم  ،صقيت ذيط

ذم يمت٥م اًمٗمري٘ملم وهؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ اًمِمٝم٤مدة ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء ايـ هق ُمـ يمت٥م آٟمٌٞم٤مء؟، ٓ دمد 

 ذًمؽ ان هذا ًمٞمس طم٘مٞم٘م٦م شمٕمريػ اًمٜمٌقة.

ٓمٌقـمل سمٕم٨م سمؼمٟم٤مُم٩م هٞمٛمٜمل ضمحٗمكم اظماٟمف  ٟمٌقشمفًٞمد آٟمٌٞم٤مء ُمـ اسمرز اًم٘م٤مب ًمإذًا 

وُم١ًموًمٞم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ وٓدشمف طم٥ًم شمٕمٌػم اًم٘مران اُم٤م  ،يِمٛمؾ ُمـ اول اًمدٟمٞم٤م امم اظمره٤م

ٔدًا آن يمٞمػ شمٗمنه٤م وًمتٗمتح آسمح٤مث ذم ذًمؽ وآ يمٞمػ شمٗمن  ِٓ ٍٜ َص ـُؾي ُأمَّ ُٞ دِم  ًَ ْب َٕ َوَيْقَم 

ٓء وَ  ُٗ ٔدًا َظَذ َه ِٓ ْؿ َوِجئَْْٚ بَِؽ َص ِٓ ِس ٍُ ـْ َإٔ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ٍء َوُهًدى َظ ؾي َرْ ُُ ًٚ فِ َْٔؽ افُِْتََٚب تِبَْٕٔٚ َِ فَْْٚ َظ َٕزَّ

                                                      

ٔي٦م  (6)  .616ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا

ٔي٦م  (3)  .16ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا
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غَ  ِّ ْسِِ ُّ ِْ ى فِ ًٜ َوُبْؼَ شمِمػم ًمتٚمؽ اعمٕم٤مين  وًمٞمس اي٦م وٓ اصمٜمتلم وٓ ارسمٕم٦م وٓ مخس  (1)َوَرْْحَ

وًمًٜم٤م ذم صدد اخلقض ذم هذه آسمح٤مث واٟمام هق جمرد ومٝمرؾم٦م وم٘مط ٟمذيمره٤م وومٝمرؾم٦م  ،اعمٝمٛم٦م

سمٞمٜمام اعمث٘مٗملم  ،٤م ذم يمت٥م اًمٙمالمسمٞمٜمٜم اًم٘مران وسمٞم٤مٟم٤مت اهؾ اًمٌٞم٧م همػم ُمقضمقدة سمٜمقد ُمقضمقدة ذم

يم٤مديٛمٞملم واًمًٞم٤مؾمٞملم واعم٘مٜمٜمقن واصح٤مب اعمدراس اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واصح٤مب ُمدرؾم٦م ومٚمًٗم٦م  وٓا

احل٘مقق يذهٌقن ًم٘مراءة يمت٥م يمالُمٞم٦م وي٠مشمقن عمٜم٤مىمِم٦م ذم ظمٚمقد رؾم٤مًم٦م ديـ آؾمالم وىمٓمع 

هلذا اًمزُم٤من او ٓ يّمٚمح وحتريؿ واًمرسم٤م يّمٚمح هلذا اًمزُم٤من او ٓ آيدي ذم اًمنىم٦م اٟمف يّمٚمح 

 يٙمتٗمل سم٤مٕدًم٦م اًمٜمٔمري٦م واٟمام يّم٘مع اًمٕم٤ممل سمؼماهلم مليّمٚمح ويمذا ُمع اٟمف سمحٛمد اهلل اًم٤ٌمري 

دمريٌٞم٦م يّمٓمدم هب٤م راس اًمٌنمي٦م سم٤مجلدار ويٌلم يمٞمػ ان اًمرسم٤م يقًمد ازُم٦م اىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٌالد 

س ي١مدي امم شمٗمٙمٞمؽ آهة وشمٗمٙمٞمؽ آهة ي١مدي امم اجلٜم٤مطم٦م وًمٞمث٧ٌم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ان اسم

ؿمٞمخقظم٦م اعمجتٛمٕم٤مت واٟم٘مراض اًمٜمًؾ اًمٌنمي وسمحٛمد اهلل ٟمٗمس اعمجتٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م وطمتك 

 آؾمٞمقي٦م شمٚمٛمس هذا سم٤مًمؼمه٤من اًمتجريٌل ًمٕمٔمٛم٦م اقمج٤مز شمنميع ذيٕم٦م ؾمٞمد اًمرؾمؾ.

ٞم٘م٦م اًمٜمٌقة ُمٖمٗمقل وًمٙمـ اعم٘مّمقد واخلالص٦م ان وم٘مرات وومّمقل يمثػمة ذم شمٕمريػ طم٘م

وُمع ان  ،ظمرى ومحدث وٓ طمرجآاُم٤م قمٜمد اعمذاه٥م آؾمالُمٞم٦م  ،قمٜمٝم٤م ذم يمت٥م اًمٙمالم

اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦م قمٜمدٟم٤م ُمت٠مصمرة سمحٛمد اهلل هبدى وشمٕمٚمٞمامت اهؾ اًمٌٞم٧م آ ُمع ذًمؽ سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م 

اًمٜمٌقة  وم٤مًم٘مران يٕمٓمٞمٜم٤م ُمٕمٜمك ان ،ُمذيمقر ذم سمٞم٤مٟم٤مت اهؾ اًمٌٞم٧م واًم٘مران اًمٙمريؿ وم٤مصؾ يمٌػم ضمدا

اًمٜمٌقة هل٤م اسمٕم٤مد ُمتٕمددة اًمٕمقامل سمٞمٜمام اًمذي شمِم٤مهده ذم وذم اًمدٟمٞم٤م واًمؼمزخ وآظمرة  ىم٤مئؿدور اهلل 

وهذا ُمًتقى ؾمٓمحل ذم  ،يمؾ اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦م دور يٕمزوه وم٘مط ذم طم٘م٦ٌم قمٞمِمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م

 .اٟمِمٓم٦م اعمجتٛمع وهذا ايـ واًمتٕمريػ اًمذي يٌديف ًمٜم٤م اًم٘مران اًمٙمريؿ واًمرواي٤مت ايـ؟

                                                      

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف. (6)
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ويًئؾ اًم٤ًمئؾ  ،يمذًمؽ اًمٙمالم ذم ُمٌح٨م آُم٤مُم٦م ومٛمٌح٨م آُم٤مُم٦م واًمٜمٌقة صٜمقان

 لمُم١مُمٜماًمٜم٤مس آُم٤مم اًم٤ٌمىمر ُم٤م ادٟمك اعمٕمروم٦م اعمٗمؽمو٦م ذم قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م أي طمتك يّمػم 

همػم ُمقضمقد ذم اًمٙمت٥م  ُمٕمٜمكُم١مُمٜملم سمقٓي٦م اًمرؾمقل ووٓي٦م اهلل وم٘م٤مل آُم٤مم  ُمـ صمؿ سمقٓيتف و

ٕقمغم وم٤مًمت٘مّمػم واًم٘مّمقر ُمقضمقد وم٘م٤مل ادٟمك ان شمٕمرومف اٟمف ُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م اًمٙمالُمٞم٦م ويمٞمػ سم٤م

ومالطمظ صمالث  ،ذم دار اًمدٟمٞم٤م واٟمف ص٤مطم٥م اًمٙمّرات أي ذم اًمرضمٕم٦م واٟمف يزوج اهؾ اجلٜم٤من

رء ذم ُمٕمروم٦م آُم٤مم وهل اُم٤مُم٦م قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م ان  يم٠مدٟمكاقمٛمدة ذيمره٤م آُم٤مم اًم٤ٌمىمر 

 ،اًمديٜم٤م وآظمرة وهق اًمرضمٕم٦م واًمدور اًمث٤مًم٨م ذم آظمرة شمٕمرف ذم دار اًمدٟمٞم٤م ودوره سملم دار

آن أي يمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦م يتٕمرض امم دور آُم٤مُم٦م ومٞمام سمٕمد دار اًمدٟمٞم٤م واٟمف دقم٤مُم٦م 

 ٦م ذم شمٕمريػ آُم٤مُم٦م . ٞماؾم٤مؾم

  :احملّذ٠خ اٌزطبٌخ عبدل١خ :اٌعبػز اجلبٔت

٤م ٓ ذم اًمنميٕم٦م اخل٤مص٦م وان ٤م ٟمراه ُمـ ٟمٔمؿ ذم ديٜمٜموعمهذه ٟمٙمت٦م جي٥م آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م 

وهق  اًمٌنميم٤مٟم٧م ذيٕم٦م ؾمٞمد اًمرؾمؾ ختتٚمػ قمـ ذائع سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم وم٠مهن٤م قم٤معمٞم٦م ًمٙمؾ 

ُمٞمزة أظمرى ًمنميٕم٦م ايْم٤م سمخالف سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم ىمد ٓ يٙمقن ذايٕمٝمؿ ًمٙم٤موم٦م اًمٜم٤مس و

 ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء هق أن ذيٕمتف ظم٤مًمدة ٓ شمٜمًخ سمٕمد ذًمؽ. 

قمٛمٞمؼ وم٘مد شمٙمقن رؾم٤مًم٦م أوزم اًمٕمزم قم٤مُم٦م وهل ختتٚمػ قمـ اًمنميٕم٦م ومٝمٜم٤مك  إذًا إُمر

ومرق سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمنميٕم٦م وهذه اًمتٗمرىم٦م همػم ُمقضمقدة ذم اعمٞمزان وهٜم٤مك ومرق أيْم٤م سملم اًمديـ 

واًمنميٕم٦م واًمرؾم٤مًم٦م، وىمد ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤م أن يمؾ إٟمٌٞم٤مء ُم٠مُمقرون سمتٌٚمٞمغ اًمديـ وان مل يٙمـ هلؿ 

ومل يٙمقٟمقا  ذيـ هؿ ًمٞمًقا سمرؾمؾ يمزيمري٤م أو يقؾمػ طمتك إذا يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤مءذيٕم٦م طمتك إٟمٌٞم٤مء اًم
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 رؾمؾ ومحامي٦م اًمديـ وشمٌٚمٞمٖمف قمٜمد اًمٙمؾ وان مل يٙمقٟمقا ُمرؾمٚملم وهذه همػم اًمرؾم٤مًم٦م واًمنميٕم٦م . 

ٟمٕمؿ اًمنميٕم٦م اطمد رؾم٤مٓت اًمرؾمقل وًمٙمـ ًمٞمس ُمـ اًميوري أن شمٙمقن رؾم٤مًمتف 

اعم٠مُمقري٦م سمٜمقد شمنميٕمٞم٦م أو إضمرائٞم٦م أو ىمْم٤مئٞم٦م أُم٤م أن شمٙمقن هذه  ذيٕم٦م وم٤مًمرؾم٤مًم٦م هل ُم٠مُمقري٦م

ومتًٛمك رؾم٤مًم٦م ٓن هذه ُم٠مُمقري٦م ص٤مر قمٚمٞمٝم٤م شمريمٞمز اهلل  ورؾم٤مًم٦م أو قمًٙمري٦م ومٝمل ُم٠مُمقري٦م

 ظم٤مص ُمـ ىمٌؾ انإرادة انإهلٞم٦م واًمقطمل.

اٟمف ُمٌٚمغ رؾم٤مٓت اهلل أي سمٛمٕمٜمك اٟمتدب  ٠من اطمد أوص٤مف اًمٜمٌل وموًمذًمؽ 

٤معمٝمؿ اًمرؾم٤مًم٦م رء واًمٜمٌقة رء واًمنميٕم٦م رء وموقمغم اًمٕمٛمقم عم٠مُمقري٤مت ووفم٤مئػ يمثػمة 

ًٚ آظمر ومٛمثال ورد ذم اًمٜمٌل ًمقط  ّٔ بِ َٕ َٚن َرُشقًٓ  ـَ وًمٙمـ رؾم٤مًمتف ًمٞم٧ًم ذيٕم٦م وإٟمام هق ي٘مٞمؿ  َو

اًمديـ ذم ىمرى ؾمدوم وهمػمه٤م، وهذه سمحقث ىمد ي٘مػ قمٚمٞمف انإٟم٤ًمن ذم اًمرواي٤مت إذا 

عمٗمنون واعمح٘م٘مقن وًمٙمٜمٝم٤م ُمقضمقدة اؾمت٘مّم٤مه٤م ؾمػمى ُمقارد يمثػمة ذم هذا اجل٤مٟم٥م أهمٗمٚمٝم٤م ا

 ذم اًمرواي٤مت وهؿ يٕمرومقن هذا اًمٜمٔمؿ اهلرُمل اًمِمٌٙمل اعمقضمقد ذم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م.

 :وب٘ٓ أٗ ٌٍٕيب ا١ٌٙٛد ارٙبَ :عؼز احلبدٞ اجلبٔت

وظـ ابـ ظبٚس ؿٚل خرج مـ ادديْٜ أربًقن رجال مـ افٔٓقد ؿٚفقا »واًمرواي٦م شم٘مقل 

وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن ذم اًمتقراة وانإٟمجٞمؾ يٕمؼمون قمـ أٟمٌٞم٤مء  شافُذاب إىَِقا بْٚ إػ هذا افُٚهـ

وٓ ٟمدري هؾ أن يمؾ ُمـ يرشمٌط سم٤معمٖمٞم٤ٌمت يًٛمقٟمف يم٤مهـ أو أهنؿ يتٝمٛمقن أٟمٌٞم٤مء  سم٤مًمٙمٝم٤مناهلل 

ومٞمّمػم قمٜمده اشمّم٤مل  ص٤مطمٌٝم٤م وىمد يٕمتؼمون اًمٜمٌقة دمرسم٦م سمنمي٦م طمٞم٨م يرشم٤مضسمذًمؽ اهلل 

 إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم سم٤مًمٙم٤مهـ ذم اًمتقراة وانإٟمجٞمؾوارشم٤ٌمط سم٤معمٖمٞم٤ٌمت وإٓ ومٝمؿ يٕمؼمون قمـ 
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حتك ٕقبخف دم وجٓف »واحل٤مل أن اًمٙمٝم٤مٟم٦م هل سم٠مؾمٚمقب ضمٜمل وًمٞمس ُمٚمٙمل  ،اعمحرومتلم

وهٜم٤م دىم٦م وومرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم ىمقل أٟم٤م  شؾٕٚف يَقل إٔٚ رشقل رب افًٚدغ»أي ٟمّمدُمف  شوُٕذبف

إومم أو اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م ومذًمؽ سمح٨م رؾمقل رب اًمًامء، ومرب اًمٕم٤معملم هق اهلل أُم٤م اعمدسمر ًمٚمًامء 

وٓ ٟمدري يمٞمػ شمٙمقن اعمٜم٤موم٤مة  شوـٔػ يُقن رشقٓ وادم خر مْٓؿ وٕقح خر مْف» آظمر

طمٞم٨م ذيمروا إٟمٌٞم٤مء وًمٕمؾ اؾمتدٓهلؿ يٗمن أٟمف همػم همري٥م أن ُم٘مّمقدهؿ أن يمؾ ٟمٌل ٓطمؼ 

ٝمؿ ومال يٛمٙمـ ي٠ميت يٙمقن أومْمؾ ُمـ اًم٤ًمسمؼ وم٢مذا يم٤من ادم وٟمقح أومْمؾ ُمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وظم٤ممت

وٓ  وزي٤مدةأن يٙمقن ٟمٌٞم٤م  وم٤من اًمٜمٌل اًمذي ي٠ميت ٓسمد أن يٙمقن وارث وقمٜمده يمامٓت ُمـ ؾمٌؼ 

ـ ُم٘م٤مم يٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمٓمردة ٓن ُم٘م٤مم  ل إسمراهٞمؿ طم٥ًم اًمرواي٤مت اًمقاردة أقمغم ُم اًمٌٜم

ل ُمقؾمك ًتدل أُم٤م سملم ٟمقح وإسمراهٞمؿ ومٞمقضمد اظمتالف واًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ي وقمٞمًك اًمٌٜم

ًَٚدَِغَ قمغم ىمقًمف  ُٕقٍح دِم اْف وقمٜمدٟم٤م رواي٤مت ذم  إسمراهٞمؿىم٤مل أن ٟمقح أومْمؾ ُمـ  َشالٌم َظَذ 

ٌٜ ُمٕمٜمك  َٔ
ْؿ َيْقَمئٍِذ َثََّمِٕ ُٓ ُؾ َظْرَش َربيَؽ َؾْقَؿ ِّ

أرسمٕم٦م ُمـ إوًملم وأرسمٕم٦م ُمـ أظمريـ وم٤من  َوحَيْ

واحلًلم، وي٤ًمر اًمٕمرش اًمذي  يٛملم اًمٕمرش اًمذي هق أقمغم ومٗمٞمف ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وقمكم واحلًـ

 هق أدٟمك اًمٕمرش ومٗمٞمف ٟمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك قمٞمًك.

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمّمدوق

وأمٚ افًرش افذي هق افًِؿ، ؾحِّتف أربًٜ مـ إوفغ، وأربًٜ مـ أخريـ ؾٖمٚ »

 :ؾْقح، وإبراهٔؿ، ومقشك، وظٔسك. وأمٚ إربًٜ مـ أخريـ :إربًٜ مـ إوفغ

سـ، واِلسغ، صذ اهلل ظِٔٓؿ . هُذا روي بٕٚشٕٚٔد افهحٔحٜ ظـ ؾّحّد، وظع، واِل
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 .(1)شإئّٜ ـ ظِٔٓؿ افسالم ـ دم افًرش وْحِتف

  مت١ش أىزٚا ا١ٌٙٛد :عؼز اٌثبين اجلبٔت
 :ٔجٛرٗ اصً ١ٌٚض إٌيب ٚطادد

ُمر اًمٌح٨م أن ٟمٛمط يمثػم ُمـ اطمتج٤مضم٤مت اًمٞمٝمقد ُمع ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء أهنؿ ًمٞمًقا ذم صدد 

قمغم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء، أي  شمفوإٟمام هق ذم ؾم١مدده وؾمٞم٤مد ٤مر أصؾ اًمٜمٌقة ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مءإٟمٙمُمٜم٤مىمِم٦م 

ذيٕمتف ًمنميٕم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك وهذا اعمٌٜمك ُمٌٜمل قمغم أن اًمٜم٤مؾمخٞم٦م  وٟم٤مؾمخٞمفذم إًمزاُمٝمؿ سم٢مشم٤ٌمقمف 

ٕي ٟمٌل ؾم٤مسمؼ شمٕمتٛمد  أومْمٚمٞم٦م قمغم ذًمؽ اًمٜمٌل اًمالطمؼ ُمـ اًمٜمٌل اًم٤ًمسمؼ، أو ومٞمام أشمك سمف وان 

ُمـ رب اًمٕم٤معملم ٓ رؾمقل ُمـ رؾمقل ؾم٤مسمؼ وشمٕمٌػم اًم٘مران اًمٙمريؿ طمقل إٟمٌٞم٤مء يٙمقن رؾمقل 

اًمذيـ سمٕمثقا سم٤مٔٓف ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ سمٕمد اًمٜمٌل ُمقؾمك أهنؿ يم٤مٟمقا رحٙمٛمقن سم٤مًمتقراة طمٞم٨م 

ـَ أَ ي٘مقل شمٕم٤ممم  ُّٔقَن افَِّذي ُؿ َِهَٚ افَّْبِ ُُ ُٕقٌر حَيْ ٚ ُهًدى َو َٓ ٚ َإَٔزفَْْٚ افتَّْقَراَة ؾِٔ َّٕ ـَ َهُٚدوا إِ َِِّذي قا فِ ُّ َِ ْش

َّْٚ َنْقا اف َداَء َؾال ََّتْ َٓ َِِْٔف ُص ُٕقا َظ ٚ ـَ ـْ ـِتَِٚب اهللَِّ َو يُقا ِم ٍِ ُّٔقَن َوإَْحَبُٚر بََِّم اْشتُْح
بَِّٕٚ َس َوافرَّ

ْؿ بََِّم َإَٔزَل اهللَُّ ؾَ  ُُ ـْ مَلْ حَيْ ًْٚ َؿِِٔالً َوَم َّ وا بِآَيِِٚت َث ٚؾُِرونَ َواْخَنْقِِّن َوٓ َتْنَسُ َُ  .(2)ُْٖوفَئَِؽ ُهْؿ اْف

وُمـ صمؿ  شافتقراة بْٔل وبُْٔؿ ؾرضٔٝ افٔٓقد بٚفتقراة»ًمٕمٌد اهلل سمـ ؾمالم  ىم٤مل اًمٜمٌل

ًمٜمٗمرق أن هذه اعم٘م٤مًم٦م قمٜمد اًمٙمؾ أو اًمٌٕمض وم٘مد شمٙمقن ُم٘م٤مًم٦م اًمرؾمٛمٞملم واًم٤ًمؾم٦م ومٝمذا ُمٓمٚم٥م 

ٌٞم٤مء واًمٙمالم ذم ضمحقدهؿ قضمقديـ ي٘مٌٚمقن سم٠مصؾ ٟمٌقة ؾمٞمد إٟماعم ُمـ آظمر وإٓ أٔن اًمٙمثػم

أهنؿ ُمٚمزُمقن سم٢مشم٤ٌمقمف واٟمف ٟم٤مؾمخ ًمٚمنمائع اًم٤ًمسم٘م٦م ؾمٞمام اًمٞمٝمقد طمتك ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ أن 

                                                      

ـ 6) قمت٘م٤مدات   .41( ٓا

ٔي٦م ( 3)  .44ؾمقرة اعم٤مئدة: ا



 87 .................................................... املبخث الثاىي جواىب مً عخصية الزصول

ضمحقدهؿ هق اٟمؽ ًم٧ًم سم٠مومْمؾ ُمـ ُمقؾمك ًمٙمل ٟمتٌٕمؽ وًمٙمل شمٙمقن أٟم٧م ٟم٤مؾمخ سمؾ ٓزال 

أن اًم١ًمدد ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك وًمنميٕمتف وُمـ صمؿ ٟمحـ هنٞمٛمـ قمغم اعمًػمة آدي٤مٟمٞم٦م ذم اًمٌنمي٦م، أي 

طم٤ًمؾمٞم٦م زقمامء اًمٞمٝمقد هق ذم اًمزقم٤مُم٦م وذم اًم١ًمدد وًمذًمؽ هؿ طمتك ُمع يمثػم ُمـ إٟمٌٞم٤مء 

 ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك شم٤مسمٕملمأن سمٜمل إهائٞمؾ ىمٌٚمقا هبؿ سم٤مقمت٤ٌمر أهنؿ ٟمجد يمٞمحٞمك وزيمري٤م وداود 

يٜمٙمرون ومال وٟمزاقمٝمؿ ُمع اؤًمئؽ إٟمٌٞم٤مء ىمد شمٙمقن ذم ُمقاىمػ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ورء آظمر أُم٤م أهنؿ 

 ٤من زيمري٤م ىمد شمٕمرض ًمٚمجحقد ُمـ ىمٌؾ سمٕمض ـمقائػ اًمٞمٝمقد . وان يم ،أصؾ ٟمٌقهتؿ

إذًا  قمٚمامء اًمٞمٝمقد اؾمتٌٞمٜمقا أو سمٜمقا قمغم أهنؿ ُم٤م داُمقا هؿ ؿمٕم٥م اهلل اعمخت٤مر وان اًمٜمٌل 

ًمٜمٌل ُمقؾمك، ومٙمٞمػ ي٠ميت إٌمقن يتُمقؾمك أومْمؾ وُمـ صمؿ ؾمٚمًٚم٦م ىمقاومؾ سم٤مٔٓف ُمـ إٟمٌٞم٤مء 

 ا اًمذي يتٜمٙمرون ًمف وجيحدوٟمف . ُمـ هق ٟم٤مؾمخ ًمنمع اًمٜمٌل ُمقؾمك وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ومٝمذ

ًٚدغ»وًمذا إؿمٙم٤مهلؿ هق  ٕٚ رشقل رب اف قل أ ذبف ؾَّٔم َي قبخف دم وجٓف وُٕ ـ  شحتكٕ  أي ُم

ٔٚء»هذه اجلٝم٦م  ٕب قن رشقٓ وادم خر مْف وٕقح خر مْف وذـروا ٕا ـٔػ ُي وم٘مد يٙمقن إؿمٙم٤مهلؿ  شو

قة أي قمٜمدك ُم٠مُمقري٦م ظم٤مص٦م ؾمٞمام أن اًمٞمٝم قد اصم٘مػ ٟم٤مس سمٕمد ُمدرؾم٦م أهؾ ذم اًمرؾم٤مًم٦م وًمٞمس ذم اًمٌٜم

ٞم٧م ـ صمؿ ي٘مقًمقن أن اًمزقم٤مُم٦م ًمٜم٤م. اًم دي٤من وُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م وُم ـ ٕا دي٤من وقمٜم٤موي  ذم ُمٗمردات ٕا

افتقراة بْٔل وبُْٔؿ ؾرضٔٝ افٔٓقد بٚفتقراة ؾَٚفٝ »ىم٤مل اًمٜمٌل ًمٕمٌد اهلل سمـ ؾمالم 

سمحثٝمؿ ذم ومٝمٜم٤م ًمٞمس  شافٔٓقد ادم خر مْؽ ٓن اهلل ظز وجؾ خَِف بٔده وٍٕخ ؾٔف مـ روحف

اًمٜمٌقة أصال سمؾ يريدون أن ي٘مقًمقا ًمٞمٙمـ ًمؽ ُم٘م٤مُمؽ وًمٙمـ ًمٞمس أٟم٧م إومْمؾ واًمًٞمد، وهذا 

مم٤م يدًمؾ أن إومْمٚمٞم٦م واًمٗمْم٤مئؾ شمٕمٙمس دٓئؾ قمغم اعم٘م٤مُم٤مت وُمراشم٥م احلجٞم٦م وهذا أؾمٚمقب 

 ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م احلٙمٞمٛم٦م ذم اًم٘مران وإطم٤مدي٨م ..
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ومٝمل مت٧م إزم سمّمٚم٦م ٓ أهن٤م شمٜم٘مٓمع  طمتك ُم٤م ًمف ُمـ ومْمٞمٚم٦م شأدم افْبل أيب» وم٘م٤مل اًمٜمٌل

إذًا  شوؿد أظىٔٝ إٔٚ أؾوؾ ممٚ أظىل ادم ؾَٚفٝ افٔٓقد ومٚ ذاك»قمٜمل وقمالوة قمغم ذًمؽ  

هم٤مًم٤ٌم ًمٚمدٟمٞم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م هل سم٘مدر اعم٘م٤مم واحلجٞم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٕمؿ اًمٕمٓم٤مي٤م اًمدٟمٞمقي٦م ااًمٕمٓم٤مي٤م انإهلٞم٦م 

 ٓ شمِمٙمؾ دًٓم٦م وٓ قمالُم٦م قمغم اعم٘م٤مم .

ْٚد»ىم٤مل  ؾ يقم مخس مرات اصٓد أنٓ  افف إّٓ  اهلل وان حمّدا رشقل اهلل ومل أن اد ْٚديـ  ي ي

ؾ ادم رشقل اهلل قة اًمٜمٌل شَي هؿ ًمٞمًقا ذم صدد إٟمٙم٤مره٤م وإٟمام   هذا يدل قمغم أن أصؾ شمنميع وٌٟم

ٞم٤مء همػم ُمًٚمٛم٦م  ٟم قة ؾمٞمد ا ذم صدد أومْمٚمٞمتف ومٚمذًمؽ رحت٩م قمٚمٞمٝمؿ هبذا اًمتنميع وم٢مذا يم٤مٟم٧م أصؾ ٌٟم

ٞمػ رحت٩م قمٚمٞمٝمؿ هبذا اًمتنميع وًمذًمؽ ٟمرى ذم اًم٘مران أن اًمٞمٝمقد شم٘م٤موقا وحت٤ميمٛمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ًمدهيؿ يم

َْٔػ اًمرضمقع إمم همػم اًمنمع واًمنميٕم٦م  وٓإ ومٝمؿ قمٜمدهؿ أٟمٗم٦م ذم إمم رؾمقل اهلل ـَ َو

ًْدِ  ـْ َب ُؿ اهللَِّ ُثؿَّ َيتََقفَّْقَن ِم ُْ ٚ ُح َٓ ََٕؽ َوِظَْْدُهْؿ افتَّْقَراُة ؾِٔ ق ُّ ُي ِمِْغَ  حُيَ ْٗ  .(1)َذفَِؽ َوَمٚ ُأْوفَئَِؽ بِْٚدُ

ىمد ئمٝمر أن أذان ذم إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م هق هبذه اًمقشمػمة أي  وُمـ ضمقاب اًمٜمٌل

سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وًمٞمس ظم٤مص سمنميٕم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء، ٓن هذه اًمٗم٘مرة ُمـ أذان همػم ُمرشمٌٓم٦م 

ديـ انإؾمالم يمام ذم أي٦م  سم٤مًمنميٕم٦م وإٟمام ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمديـ واًمديـ ُمقطمد سملم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وهق

ـَ َهُٚدوااًمٙمريٛم٦م  َِِّذي قا فِ ُّ َِ ـَ َأْش ُّٔقَن افَِّذي ُؿ َِهَٚ افَّْبِ ُُ ُٕقٌر حَيْ ٚ ُهًدى َو َٓ َّٕٚ َإَٔزفَْْٚ افتَّْقَراَة ؾِٔ  ...إِ

 أي أرادوا أن هيدوهؿ ًمٚمج٤مدة اًمّمحٞمح٦م طمٞمٜمام أرادوا آٟمحراف . 

ٚمؿ وفم٤مهر إُمر اعمًٚمؿ ًمٞمس وم٘مط يًٚمٛمقٟمف ان فم٤مهر آطمتج٤مج أن اًمِمٝم٤مدشملم أُمر ُمً

شمِمػم إمم أن وٓي٦م وٟمٌقة  ـ اًمٜمٌل سمؾ طمتك ُمـ أممٝمؿ ٕٟمف يمام ورد ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧مقم

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .42ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ٕٟمف إذا يم٤من ذم ديـ ذم سمنم هب٤م واٟمذر هب٤م يمؾ ىمد ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ووٓي٦م أهؾ سمٞمتف 

قاوح أٟمف ذم يمؾ سمٕمث٤مت إٟمٌٞم٤مء وان انإؾمالم وُمـ أصقل اًمديـ أظمذت وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وم

ُف َأْْحَُد إٟمٌٞم٤مء ىمد سمٚمٖم٧م سمذًمؽ  ُّ ًِْدي اْش ـْ َب ِِْٖت ِم ًا بَِرُشقٍل َي  .َوُمبَؼي

قمنم يمذًمؽ وان اعمٝمدي ُم٤مذا يّمٜمع ويٜمجز ذم اًمٞمقم  آصمٜملسمؾ اًمٌِم٤مرة طمتك سم٤مٕوصٞم٤مء 

ث٤مين قمنم وان انإصالح سمؾ سمِم٤مرة مجٞمع إٟمٌٞم٤مء هل طمقل ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ووصٞمف اًم اعمققمقد

وإهنؿ يٛمٚمٙمقن ومٝمذا ُمقضمقد ذم  يٙمقن قمغم يده وومٞمٝم٤م أظم٤ٌمر قمـ رضمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 ٕهن٤م ُمـ أصقل اًمديـ وم٤ٌمًمت٤مزم ٓسمد آن شمٌٚمغ . اًم٤ًمسم٘ملماٟم٤ٌمءات إٟمٌٞم٤مء 

واطمدة صمؿ ان درضم٤مت قمٛمؼ اعمٕمروم٦م ختتٚمػ ُمـ ٟمٌل إمم ٟمٌل ذم شمٌٚمٞمٖمف ًمٚمديـ وم٤مًمديـ صمقاسمتف 

ًٜ تْمٛمـ اًمتقصٞم٦م سم٤مًمنميٕم٦م وًمٙمـ ًمٞمس هق اًمنميٕم٦م وهق ي وُمًتٛمرة َظ ْؿ ِذْ ُُ َِْْٚ ِمْْ ًَ َج

ٚجًٚ  َٓ َْْٔٚ بِِف إِْبَراِهَٔؿ َوُمقَشك َوِظَٔسكأُم٤م ذم اًمديـ   َوِمْْ إِنَّ  ...َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ َوَمٚ َوصَّ

ـَ ِظَْْد اهللِ  ي  . اإِلْشالمُ افدي

 :  ٌٍٕجٛح ٚاٌزٚا٠بد اٌمزاْ رعز٠ف اٌثبٌث عؼز : يف اجلبٔت

شمٕمريػ اًمٜمٌقة ًمألؾمػ اعم١مؾمػ ُمٖمٗمقل قمٜمف ذم شمٕمريػ وشمٕم٤مريػ اًمٜمٌقة ذم يمت٥م ىمٚمٜم٤م ان 

هذا اعم٘مٓمع )وٓ سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤م وٓ رؾمقٓ طمتك يًتٙمٛمؾ  واًمٙمالم اعمقضمقدة سملم اًمٗمري٘ملم 

قم٘مٚمف ويٙمقن قم٘مٚمف اومْمؾ ُمـ مجٞمع قم٘مقل اُمتف ( يمٞمػ ٟمٌلم هذا؟، وىم٤مل ذم قمنمات أي٤مت 

 ًَُقا اهللَ و ُشقَل َأضِٔ ًُقا افرَّ يريد ان يٌلم ان ذم شمٕمريػ هقي٦م وُم٤مهٞم٦م اًمٜمٌقة وقمغم قمٙمس   َوأَضِٔ

 ،ُم٤م هق ُمقضمقد ذم يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم او يمت٥م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم شمٕمريػ ٟمٌقة آٟمٌٞم٤مء
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وم٤مًمتٕمريػ اًمدارج ذم يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم ويمت٥م قم٘م٤مئد اعمًٚمٛملم ذم ٟمٌقة آٟمٌٞم٤مء يم٠من اًمٜمٌل 

ٌٞم٤مء ؾم٤مقمل سمريد سمٛمٕمٜمك ىمٜم٤مة ووؾمٞمٚم٦م ٟم٘مؾ ُمـ وامم وي٠ميت هبذا اًمٓمرد آهلل اًمقطمٞم٤مين وإٟم

واُم٤م هذا اًمقؾمٞمط وهق اًمٜمٌل وآٟمٌٞم٤مء ًمٞمس دورهؿ آ ؾم٤مقمل سمريد واًمٕمٞم٤مذ  ،ويًٚمٛمف امم اًمٌنم

وطمتك ذم يمٚمامت ُمقضمقدة ذم يمت٥م اًمتٗمًػم ويمت٥م اعمًٚمٛملم اٟمف ىمد يٙمقن ُمـ رحٛمؾ اًمٞمف  ،سم٤مهلل

ًمرقمٞم٦م او آُم٦م ىمد يٙمق اومٝمؿ واومٓمـ ُمـ هذا اًمٜمٌل اًمذي رحٛمؾ اًمٓمرد اًمؼميدي اًمقطمل ُمـ ا

هٙمذا يتقمهقن او رب طم٤مُمؾ  ،ومٞمتقمهقن رب طم٤مُمؾ وطمل امم ُمـ هق اوطمك ُمٜمف ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل 

هٙمذا هل اًمّمقرة اًمتل شمّمقر ذم يمثػم ُمـ اًمٙمت٥م وهذه  ،ٟمٌقة امم ُمـ هق اٟم٤ٌم ُمٜمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

 ٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقة وآٟم٤ٌمء.ٟمقع ُمـ اجلٝمؾ سم٠مصؾ طم

 وشمٓمٌٞم٘مف ُمـ هق هذا ومٜمحـ اقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل ٤مٜم٤م يمت٤مب اهلل ُم١مداهٌسمؾ اصؾ ُم٘مقًم٦م طمً

وٓطمظ ذم  ،ان اًمرضمؾ ًمٞمٝمجر ( واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل وهؾ هق ٟمٌل او رضمؾ وشمٕمٌػمه ) ،ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

ُجَراِت  ُمقارد اظمرى ٟمٗمس اًمٌمء ـْ َوَراِء اِْلُ ََٕؽ ِم ـَ ُيَُْٚدو ُِقنَ  إِنَّ افَِّذي َِ
ًْ ثَُرُهْؿ ٓ َي ـْ  (1)َأ

َُِؿ اهللَُّ ؟ وي٘مقل  وم٤مٟمتؿ شمٜم٤مدون ُمـ ًْ ًْوًٚ َؿْد َي ْؿ َب ُُ ًِْو ُدَظِٚء َب ـَ ْؿ  ُُ ُشقِل َبَْْٔ ُِقا ُدَظَٚء افرَّ ًَ ٓ ََتْ

ـْ َأْمِرهِ َأْن ُتِهٔ قَن َظ ٍُ ـَ خُيَٚفِ َِْْٔحَذْر افَِّذي ْؿ فَِقاذًا َؾ ُُ ُِقَن ِمْْ َِّ ـَ َيتََس ْؿ َظَذاٌب افَِّذي ُٓ ٌٜ َأْو ُيِهَٔب ْؿ ؾِتَْْ ُٓ َب

ٌٔع َظِِ   (2)َأفِٔؿٌ  ِّ َُقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َش ُمقا َبْغَ َيَدْي اهللَِّ َوَرُشقفِِف َواتَّ ََدي ـَ ََمُْقا ٓ ُت َٚ افَِّذي   (3)ٔؿٌ َيٚ َأَيُّ

ويٜمتخٌف ُمـ سملم  اًمت٘مدم قمغم اًمرؾمقل آ شمٕمل ُمـ هق اًمٜمٌل واًمٜمٌل اظمت٤مر اهلل ويّمٓمٗمٞمفٗمل وم

واومٝمؿ او اقمٚمؿ او اومٓمـ ُمـ، وآي٤مت  ،ومالسمد ان يٙمقن ايمثر طمٙمٛم٦م وقم٘مال وشمدسمػما ُمٜمٝمؿ ،آُم٦م

                                                      

ٔي٦م  (6)  .4ؾمقرة احلجرات: ا

 .12ٔي٦م ؾمقرة اًمٜمقر: ا (3)

ٔي٦م  (2)  .6ؾمقرة احلجرات: ا
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اًمٕم٤مسمديـ ذم ُمقىمٕمٞم٦م اًمٜمٌقة اًمتل يٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م واعمًٚمٛمقن  زيـقمديدة ينمطمٝم٤م آُم٤مم 

 ِثٍِر م ـَ ْؿ دِم  ُُ ًُ ْؿ َرُشقَل اهللَِّ فَْق ُيىِٔ ُُ قا َأنَّ ؾِٔ ُّ َِ ْؿ َواْظ ُُ ْٔ َٛ إَِف َـّ اهللََّ َحبَّ
ِْتُّْؿ َوفَُِ ًَ ـْ إَْمِر َف

اِصُدو ًِْهََٔٚن ُأْوفَئَِؽ ُهْؿ افرَّ ُسقَق َواْف ٍُ َر َواْف ٍْ ُُ ْؿ اْف ُُ ْٔ َه إَِف رَّ ـَ ْؿ َو ُُ ُِقبِ َُْف دِم ُؿ  (1)نَ اإِليََّمَن َوَزيَّ

اًمّمح٤مسم٦م وذوق  ىًمق يم٤من يٓمٞمع اًمّمح٤مسم٦م وؿمقر ومٛمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل ايامن وآ رؾمقل اهلل

َٝ اًمّمح٤مسم٦م ًمقىمٕمقا هؿ ذم ُمِم٘م٦م وطمرج قمٔمٞمؿ سمٞمٜمام اًمٜمٌل يم٤من يتقاًمٗمٝمؿ  ْْ
ـْ اهللَِّ فِ ٍٜ ِم َؾبََِّم َرْْحَ

ْؿ َوَصِٚوْرُهْؿ دِم  ْر ََلُ ٍِ ٌْ ْؿ َواْشَت ُٓ ْْ ـْ َحْقفَِؽ َؾْٚظُػ َظ قا ِم ٍَوُّ ْٕ ٓ ِٛ ِْ ََ ًٚ َؽَِِٔظ اْف َٝ َؾّي ْْ ـُ ْؿ َوفَْق   ََلُ

ـيِِغَ  إَْمِر َؾَِ٘ذا ُّٛ ادَُْتَق
ْؾ َظَذ اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِ َـّ َٝ َؾَتَق ، ومِم٤مورهؿ هق اقمٔمؿ شمقًمٞمػ (2)َظَزْم

٧م ٓ هؿ ومٕمزيٛم٦م آُمقر ًمؽ وًمٙمـ ُمِمقرهتؿ هق اذاك هلؿ وشمٜمِمٞمط اٟمًم٘مٚمقهبؿ وم٤مذا قمزُم٧م 

 طمس اعم١ًموًمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.٘مدر وشمٗمٕمٞمؾ هلؿ واقمٓم٤مء هلؿ سم

يرؾمٛمف اًم٘مران واًمرواي٤مت ًمٚمٜمٌل همػم اًمتٕمريػ اًمذي يرؾمٛمف  وم٤معم٘مّمقد اًمتٕمريػ اًمذي

وم٘مقًمف )اٟمام اٟم٤م سمنم ُمثٚمٙمؿ ( وًمٙمـ ٓ شم٘مػ قمٚمٞمٝم٤م سمؾ  ،يمت٥م اًمٙمالم عمًٚمٛملم قمـ آٟمٌٞم٤مء واًمٜمٌل

يمام ان آٟم٤ًمن ًمف ومّمؾ يٛمٞمزه  ،) يقطمك ازم( وم٤مًمٜمٌل صحٞمح سمنم وًمٙمـ ًمف ومّمؾ يٛمٞمزه ايمٛمؾ

ر ُمتحرك سم٤منإرادة وآٟم٤ًمن ؿم٤مقمر طم٤ًمس واحلٞمقان طم٤ًمس ؿم٤مقم ،قمـ سم٘مٞم٦م اًمٙم٤مئٜم٤مت

ُمتحرك سم٤منإرادة وًمٙمـ هٜم٤م ُمٞمز ًمإلٟم٤ًمن جيٕمؾ هقي٦م آٟم٤ًمن همػم هقي٦م احلٞمقان آ وهق ادراك 

ويمذًمؽ  ،اًمٙمٚمٞم٤مت ويٜمٓمؼ سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت ومٕم٘مٚم٦م وومٓمرشمف شمٜمٓمؼ سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت ومامز آٟم٤ًمن قمـ احلٞمقان

ًمٌنمي٦م ومّمٚمٝمؿ اًمٜمٝم٤مئل ويمامهلؿ اًمرؾمقل سمنم وًمٙمـ ٓ ي٘مػ قمٜمد اًمٌنمي٦م يمٌ٘مٞم٦م اًمٌنم ومٌ٘مٞم٦م ا

ف يقطمل اًمٞمف، واًمٚمٓمٞمػ اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين يمؿ هق ومّمٚماًمٜمٝم٤مئل اٟمؿ يٙمقٟمقا سمنم ٟم٤مـم٘ملم اُم٤م اًمٜمٌل 

                                                      

ٔي٦م  (6)  .6ؾمقرة احلجرات: ا

ٔي٦م  (3)  .666ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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أي يتجدد آن سمٕمد آن وؾم٤مقم٦م سمٕمد ؾم٤مقم٦م ومٞمقطمك ازم  ،واٟمتٝمك فقمٔمٞمؿ ومٚمٞمس سمنم اوطمل اًمٞم

 ومٝمقي٦م وُم٤مهٞم٦م اًمٜمٌقة هل هذا . ،وسمٜمحق آسمد

))يقطمك ازم(( يٕمٜمل ُم٤مذا؟، ومٙمثػم ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم شم٘مقل يٕمٜمل آن ٓطمظ طمتك ذم شمٕمريػ 

آزُم٤مت اًمٙمٌػمة ُمـ  اصال طم٘مٞم٘م٦م احلل  ٙمـيٜمزل ضمؼمئٞمؾ او يٜمزل اعمالئٙم٦م او شمٜمزل رؾم٤مًم٦م ًم

اعمقضمقدة ذم ُمٕم٤مرف اعمًٚمٛملم وهل ي١ميمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن وي١ميمد قمٚمٞمٝم٤م آطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م 

آن اًمقطمل قمٜمد اًمٙمثػم  ،ظ اًمّمقتواًمٕمٚمقي٦م ومح٘مٞم٘م٦م اًمقطمل ًمٞمس وم٘مط ُمًجؾ وٌط وطمٗم

ومٝمذا  ،ُمـ اعم١مُمٜملم وُمـ اعمًٚمٛملم اٟمف قم٤ٌمرة صقت شمًجٚمف اًمنميط اًمذهٜمل ًمٚمٜمٌل ومٞمٌٚمٖمف اُمتف

ادٟمك اٟمقاع اًمقطمل وطمتك هذا طم٘مٞم٘متف همػم ُمٕمرووم٦م اُم٤م اىم٤ًمم اظمرى ُمـ اًمقطمل هق وطمل اظمر 

د أٟمقاع اًمقطمل هق ُم٤م ُمثال يمام يٌلم اًم٘مران اًمٙمريؿ ويِمػم اًمٞمف اهؾ اًمٌٞم٧م اطم ،واقمٔمؿ ؿم٠مٟم٤م

َٝ َتْدِري َمٚ افُِْتَُٚب شمِمػم اًمٞمف ؾمقرة اًمِمقرى  ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـَ َو

اٍط ُمْستَ  ِدي إَِػ ِسَ ْٓ ََّٕؽ فََت َٕٚ َوإِ ـْ ِظبَِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  ُٕقرًا هَنِْدي بِِف َم َُِْْٚه  ًَ ـْ َج
ٍٔؿ َوٓ اإِليََّمُن َوفَُِ َِ 

َقاِت  َّ اِط اهللَِّ افَِّذي فَُف َمٚ دِم افسَّ ًمٞمس يمت٤مسم٤م وٓ  (1)َوَمٚ دِم إَْرِض َأٓ إَِػ اهللَِّ َتِهُر إُُمقرُ  ِسَ

وهؾ ىم٤مل اوطمٞمٜم٤م اًمٞمؽ سمروح ُمـ اُمرٟم٤م او هذا اًمروح ُمـ آُمر هق  ،صقشم٤م وٓ يمالُم٤م سمؾ روطم٤م

اًمؼميدي اًمذي اوطمل ًمٚمرؾمقل هق ٟمٗمس اًمروح  درح٤مء سملم اهلل ورؾمقًمف او ان اًمٓمروؾمٞمط ًمإل

َٕٚوٟمدىمؼ ذم أي٦م  ،آُمري ـْ َأْمِر ًٚ ِم َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروح ـَ اًمتٕمٌػم  آي٦م وذم ٟمٗمس  َو

َٝ َتْدِري َمٚ افُِْتَُٚب َوٓ اإِليََّمُن َوفَُِ ومٞمٝم٤م  ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـَ ـْ َو

ٔؿٍ  َِ اٍط ُمْسَت ِدي إَِػ ِسَ ْٓ ََّٕؽ فََت َٕٚ َوإِ ـْ ِظبَِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  ُٕقرًا هَنِْدي بِِف َم َُِْْٚه  ًَ ومٝمٜم٤م ذم هذه  َج

ان  ٓطمظ واًمًقرة اًمنميٗم٦م اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين ان اعمقطمك هق ٟمٗمس اًمروح ٓ ان اعمقطمك يمالم 

                                                      

ٔي٦م  (6)  .62ـ  63ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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ي٦م قمٜمدُم٤م شمٚمت٘مط سمالهم٤م وطمٞم٤مٟمٞم٤م شمٙمقن ان اًمٜمٗمس اًمٜمٌق شمٕمٚمؿيمام وٟمٗمس اًمٌمء اعمقطمك هق اًمروح، 

اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م يم٤مًمٌحر واخلزاٟم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م يقدع ومٞمٝم٤م هذا اًمقطمل، وهذا اًمقطمل ًمٞمس يمالُم٤م سمؾ 

وهذا اًمروح اًمذي هق ُمـ قم٤ممل آُمر يقدع يمٛمخزون ويمجقهرة  ،اًمقطمل روطم٤م ُمـ قم٤ممل آُمر

ة اعمخزوٟم٦م ذم اًمٜمٗمس ذم ظمزاٟم٦م اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م ومٝمذا اًمروح اًمٕمٔمٞمؿ هق اطمد آُمقر اًمٞمًػم

 ،وٓطمظ اًمتّمقير اًم٘مرآين وُمدى قمٔمٛم٦م وهقل قمٔمٛم٦م ٟمٗمس اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف ،اًمٜمٌقي٦م

 ،وم٤مطمد آُمقر اًمتل اوطمٞم٧م ًمرؾمقل اهلل واودقم٧م ذم ٟمٗمس ظمزاٟم٦م اًمٜمٌل هق هذا اًمروح اًمٕمٔمٞمؿ

َّ اُم٤م عم٤مذا ٟم٘مقل روطم٤م قمٔمٞمؿ؟، اوٓ هق ُمـ قم٤ممل آُمر يمـ ومٞمٙمقن  َوإَْرِض  َقاِت َبِديُع افسَّ

قنُ  ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ َُقُل فَُف  َََّّٕم َي َٙ َأْمرًا َؾِ٘ ومام يم٤من ُمـ قم٤ممل  ،وم٠مذن ٟمٗمس اًمٜمٌل ُمـ أي قم٤ممل (1)َوإَِذا َؿ

؟، وٓطمظ هذا اًمروح اًمٕمٔمٞمؿ ذم  آُمر يٙمقن اطمد ودائع اًمٜمٌقة ومٜمٗمس اًمٜمٌل يمٞمػ هل؟

ٙم٤مئٞمؾ ومْمال قمـ سم٘مٞم٦م اعمالئٙم٦م ؾمقرة اًمٜمحؾ ي٘مقل اًم٤ٌمري ان ضمؼمئٞمؾ وقمزرائٞمؾ واهاومٞمؾ وُمٞم

وُح يٕمرضمقن سمتقؾمط هذا اًمروح  ُٜ َوافرُّ َُ ُل اداَْلئِ قؾمٞمٚم٦م اًمٜمزول واًمٕمروج هق هذا وم َتَْزَّ

وًمذًمؽ ي٘مقل اُمػم  ،اًمروح وم٤معمالئٙم٦م ٓ شم٘مدر قمغم اًمٜمزول واًمٕمروج آ سمتقؾمط هذا اًمروح

ومٝمذا اًمروح  ،ـ ضمؼمئٞمؾاعم١مُمٜملم هذا اًمروح سمح٥ًم سمٞم٤مٟم٤مت اًم٘مران روح اقمٔمؿ ظمٚم٘م٤م وظمٚم٘م٦م ُم

وًمق ٟمريد ان ٟمًؽمؾمؾ ومٞمام سمٞمٜمف اهؾ  ،اًمذي يّمٗمف اًم٘مران هبذه اًمٕمٔمٛم٦م وًمف اوص٤مف اظمرى

ومٝمذا اًمروح اطمد  ،اًمٌٞم٧م ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت طمقل هذا اًمروح ي٠مظمذ ُمٜم٤م ُم٘م٤مـمع ـمقيٚم٦م واؾم٤مسمٞمع قمديدة

ؿ ُمـ وهذا اًم٘مً ،اٟمقاع اًمقطمل آهلل ًمٜمٗمس ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء وىمد اودع ذم ٟمٗمس ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

 ،اًمقطمل ٓ هق يمالم وٓ هق صقت وٓ هق ُمٕم٤مين اٟمام ُمقضمقدات شمٙمقيٜمٞم٦م ُمٝمقًم٦م ُمٗمزقم٦م

وضمؼمئٞمؾ  ،وقمٜمدٟم٤م ذم اًمرواي٤مت ضمًؿ ضمؼمائٞمؾ يٛمأل اًمنمق واًمٖمرب ُم٤م سملم اًمًامء وآرض

                                                      

ٔي٦م  (6)  .666ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ومروح ُمـ اُمرٟم٤م يٙمقن  ،اًمذي هق هبذه اًمٕمٔمٛم٦م يٙمقن يمٕمّمٗمقر وٛمـ شمرؾم٤مٟم٦م روطم٤م ُمـ اُمرٟم٤م

وهذا ًمٞمس اهمراق وهمٚمق ذم اًمٜمٌل   ،ٌل ومحٞمٜمئذ يمٞمػ ٟمّمػ ٟمٗمس اًمٜمٌليم٘مٓمرة ذم سمحر ٟمٗمس اًمٜم

روح آُمر وردة ُمـ ورود اًمٜمٗمس يٌلم سمؾ اًم٘مرآن ي٘مقل ضمؼمئٞمؾ يتٜمزل سمروح آُمر واًم٘مران 

روح اًم٘مدس اطمد يمامٓت اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م ومٜمٗمس اًمٜمٌل  اًمرواي٤مت انوًمذًمؽ قمٜمدٟم٤م ذم  ،اًمٜمٌقي٦م

 ٦م اًمٜمٌل ُمـ اًمتٕمريػ اعمقضمقد ذم يمت٥م اعمًٚمٛملم.                     حل٘مٞم٘م اًمتٕمريػ اًم٘مرآين وم٠ميـ ،يمٞمػ هل

 :      االذل١خ ٚاالِبِخ إٌجٛح رعز٠ف حتذ٠ث اجلبٔت اٌزاثع عؼز : يف

ُمر سمٜم٤م ان ُمـ آظمٗم٤مىم٤مت اعمقضمقدة او اًمٜم٘م٤مئص اعمقضمقدة ذم سمحقث اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦م او 

ٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، وسمٕم٤ٌمرة اظمرى آقمت٘م٤مدي٦م هٜم٤مك ٟم٘مص ُمـ ضم٤مٟم٥م ُمٕملم وهق ذم شمٕمريػ اًم

او آٟمٌٞم٤مء جمرد صٜمدوق حلٗمظ  ’ّمقر ان اًمٜمٌلشماعمِم٤مهد آؾمالُمٞم٦م واًمٙمت٥م آقمت٘م٤مدي٦م 

اًمٜمٌل ُمـ يًٛمع اًمٙمالم آهلل اي جمرد ظم٤مزن ان اصقات، وًمذًمؽ اًمتٕمٌػم طمتك ذم اًمٗمٚمًٗم٦م 

ٌػم اًم٘مران اًمٙمريؿ اٟمام هق اٟمقاع يمام ذم شمٕم ،واحل٤مل ان اًمٙمالم آهلل ًمٞمس يمٚمف اصقات ،اصقات

قمـ اًمٜمٌل قمٞمًك اٟمف يمٚمٛم٦م اهلل ومٝمؾ هذا صقت يًٛمع ومتٚم٘مل ٟمقر اًمٜمٌل قمٞمًك ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ 

شمٚم٘مل اًمًامع وظمزن اصقات، وًمذًمؽ اًمتٕمريػ اعمقضمقد قمـ اًمٜمٌقة وآٟمٌٞم٤مء ذم اًمٙمت٥م 

ومام آزُم٦م ان يٙمقن اًمتٕمريػ  ،انإؾمالُمٞم٦م شمٕمريػ ه٤مسمط ٟم٤مزل وووٞمع وخمؾ سم٤معم٘مّمقد ضمدا

ان  ندويىم٤مس؟، آزُم٦م اٟمف يٜمِمئ ُمـ ذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم او اعم١مُمٜملم قمٜمدُم٤م ير ٟم٤مزل او

تٗم٤مقمالت اًمٗمٙمري٦م احلديث٦م اًميٙمٜمقا صقرة قمـ اًمٜمٌقة ذم اذه٤مهنؿ وذم ُمٕمت٘مداهتؿ ذم ظمْمؿ 

ًمٚمٜمٌقة هذه اًمّمقرة اًمٜم٤مىمّم٦م اهل٤مسمٓم٦م  رؾمٛمقااًمٕمٍمي٦م سم٤مًمت٤مزم جيدون ورـم٦م ذم اًمٌلم اذا يم٤مٟمقا ىمد 

ٛمتٓمٚم٤ٌمت اًمٗمٙمري٦م احلديث٦م واعمج٤مٓت اجلديدة ذم ٚماًمّمقرة اًمٜم٤مىمّم٦م قمـ اًمٜمٌقة ًم ومتٚمٌٞم٦م هذه
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ٜمِمئ قمٜمدهؿ ؿمٙمقك وـمٕمقن ذم اًمٜمٌقة او ذم ظمٚمقد اًمٜمٌقة شماحلٞم٤مة يمٞمػ يٛمٙمـ ان شمٚمٌٞمٝم٤م وُمـ صمؿ 

وهذا رء ـمٌٞمٕمل شمٚم٘م٤مئل يمام هق احل٤مل ذم شمٕمريػ آُم٤مُم٦م  ، ظمٚمقد اًمديـ وهٚمؿ ضمراذماو 

 ذم وهمػمه٤م٦م آهلٞم٦م مل شمٙمـ اُم٤مُم٦م اهلٞم٦م وص٤مرت اُم٤مُم٦م سمنمي٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م آهلٞم٦م ومتٕمريػ آُم٤مُم

ووع ُمّمػم اًمٌنمي٦م اًمراهـ وُم٤م ودمد طمٞمٜمئذ اًمت٤ًمؤٓت وانإصم٤مرات احلديث٦م ويمت٥م اعمتٙمٚمٛملم 

شمٕمريػ ىم٤مس قمـ طم٘مٞم٘م٦م ٤مي وموُمـ هٜم٤م شمٚمٌٞمٝم٤م  ٞمفشمٗم٤مقمالت هذه اعمخ٤مـمر ويمٞمٗموؾمٞم١مول اًمٞمف 

، وٟمِمئ٧م ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ ىمرون ُمـ اًم٘مرن تقًمد اًمثٖمراتشم تٜمِمئ ُمٜمٝم٤م انإؿمٙم٤مٓت وؾمآُم٤مُم٦م 

وان آُم٤مُم٦م ُم٤م هق طم٘مٞم٘م٦م شمٕمريٗمٝم٤م ؟، وم٤مذا مل ي١مشمك سمتٕمريػ يِمٗمل اًمٖمٚمٞمؾ  ،اًمراسمع امم يقُمٜم٤م هذا

ويٙمِمػ احل٘مٞم٘م٦م قمـ هذا اًمِم٠من آهلل سم٤مقمت٤ٌمر هق ومٕمؾ ُمـ اومٕم٤مل اهلل وهق ٟمّم٥م آئٛم٦م 

 إِِّني ِٜ َُ الئِ َّ ِْ ٚ َوإِْذ َؿَٚل َربَُّؽ فِ َٓ ِسُد ؾِٔ ٍْ ـْ ُي ٚ َم َٓ ًَُؾ ؾِٔ ًٜ َؿٚفُقا َأََتْ ٍَ  َجِٚظٌؾ دِم إَْرِض َخِِٔ

قنَ  ُّ َِ ًْ َُِؿ َمٚ ٓ َت ُس فََؽ َؿَٚل إِِّني َأْظ ََدي ُٕ ِدَك َو ّْ َُٕسبيُح بَِح ـُ  َْٕح َمَٚء َو ُؽ افدي ٍِ وسم٤مًمت٤مزم مل  (1)َوَيْس

ُمر يًتدقمٞمٜم٤م ان ٟمٕمٞمد ومحص ٟمٚمٌل اضمقسم٦م يمثػم ُمـ اًمت٤ًمؤٓت واًمٕمٓمش اًمٌنمي وهذا ا

اٟمج٤مزات  ُمع اقمت٤ٌمروشمٜم٘مٞم٥م ذم طم٘م٤مئؼ سمٞمٜم٤مت اًمقطمل قمـ ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة وقمـ ُم٘م٤مم آُم٤مُم٦م اهلٞم٦م 

واُم٤م وىمد  ،إٟمج٤مز اًم٤ًمسم٘ملم هق ُم٘مدار ضمٝمدهؿ ذم اؾمتٜمٓم٤مق آدًم٦م وسمٞمٜم٤مت اًمقطملو ،اًم٤ًمسم٘ملم

يٚم٘مل قمٞمٜم٤م همدى سمٜم٤م اًمٕمٍم اًمراهـ امم سمحقث اقمٛمؼ وشم٤ًمؤٓت ايمثر ُمٚمح٦م ومٞمتٓمٚم٥م ُمٜم٤م و

سم٤معم١ًموًمٞم٦م واًمتٜم٘مٞم٥م ايمثر همقرا ذم سمٞمٜم٤مت اًمقطمل وقمـ طم٘مٞم٘م٦م ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة وقمـ طم٘مٞم٘م٦م ُم٘م٤مم 

 اًمرؾم٤مًم٦م .

سمٕمض ُمـ يثػم ُمٕم٤مرف قمٛمٞم٘م٦م قمـ اًمٜمٌقة او قمـ آُم٤مُم٦م ىمد يٙمقن ؾم٤مسمؼ ٟمجد ٟمدىمؼ  اوم٤مذ

ٓء ًمٕمٍمة او جلٞمؾ قمٍمة ورسمام يٓمٕمـ قمٚمٞمف اٟمف اومراـمل او همٚمقائل او اٟمف رء ُمٕملم وًمٙمـ ه١م

                                                      

ٔي٦م  (6)  .21ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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اًمذيـ ؾمٌ٘مقا اقمّم٤مرهؿ سم٢مٟمج٤مزات قمٚمٛمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م اٟمّم٤موم٤م شم٠ميت آضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م وشمرى ان هلؿ 

شمٙمـ حتتٛمؾ شمٚمؽ  ملهم٤مي٦م آُمر اضمٞم٤مل قمٍمهؿ  ،ؾمٕمٞم٤م ُمِمٙمقر ومحٞمد ذم شمٕمٛمٞمؼ اعمٕمروم٦م

وشم٠ميت اضمٞم٤مل ُمـ سمٕمدهؿ شمٕمل ُمدى قمٔمٛم٦م وامهٞم٦م وظمٓمقرة هذا آٟمج٤مز  ،اًمدرضم٤مت ُمـ اًمٖمقر

ـمٌٕم٤م آٟم٤ًمن طمٙمٞمؿ خي٤مـم٥م اعمخ٤مـمٌلم سمًٕم٦م ىم٤مسمٚمٞمتٝمؿ اُم٤م اذا يم٤من وقم٤مء  ،اًمٕمٚمٛمل اًمذي طم٘م٘مقه

ومتٕمٓمٞمف ـم٤مىم٦م وىمقة ايمثر مم٤م يًتٓمٞمع ان يًتققمٌف  ،يتحٛمؾ آ ُم٘مدار ُمـ اًمٓم٤مىم٦م واًم٘مقةٓ 

 ومٞم٥ًٌم قمٜمده اٟمٗمج٤مر وردة ومٕمؾ ورومض. 

سم٘م٤مسمٚمٞم٤مت آومراد سمؾ  ٦مل ُمرهقٟمه٤محل٘م٤مئؼ وُمقوققمٞم٦م احل٘م٤مئؼ وموًمٙمـ قمغم اي شم٘مدير 

وًمذا هٜم٤مك طم٘مٞم٘م٦م ُمٚمح٦م قمٚمٞمٜم٤م ان  ،٘م٤مئؼ آُمقر ُمرهقن سمام هل قمٚمٞمف ُمـ شمداقمٞم٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦مطم

ٟمٜم٘م٥م ُمرة اظمرى سمٖمقر اقمٛمؼ ذم سمٞمٜم٤مت اًمقطمل ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة وذم شمٕمريػ آُم٤مُم٦م آهلٞم٦م 

وهذا رء يمؿ شمرك آول ًممظمر ويمؿ هٜم٤مك ُمـ ُم١ًموًمٞم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ووفم٤مئػ قمٚمٛمٞم٦م ُمٚم٘م٤مة 

وٓ يًتّمٖمر آٟم٤ًمن ىمدرشمف ُم٤م دام هق يٛمٌم قمغم  ،ٓضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦مقمغم قم٤مشم٘مٜم٤م وقمغم قم٤مشمؼ ا

ٞمزان وقمغم اًمثقاسم٧م واعمٜم٤مه٩م ومٞمقاصؾ اًمدرب واًمٓمريؼ وٓ ي٘مػ طمٞم٨م وصؾ آظمرون اعم

وم٤مٕظمرون ـمقوا ُمٜم٤مزل وؿمٙمر اهلل ؾمٕمٞمٝمؿ اُم٤م سمٕمد ان ـمقوه٤م واوصٚمقا اًمٜم٤مس امم ُمٜمزل وم٤مٟم٧م 

 دروب ايمثر همقرا وقمٛم٘م٤م. ٓ شمٙمـ طمٌٞمس ذًمؽ اعمٜمزل ومقاصؾ اًم٘م٤مومٚم٦م امم

وُمـ هذه اًمٌحقث ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة ٟمجد آن شم٤ًمؤٓت يمثػمة وقمٓمش همريب  

وسمنمي،  وم٤من اًمديـ ُمرهقن سمٛمـ محؾ هذا اًمديـ امم اًمٌنم ُمـ اهلل وهؿ إٟمٌٞم٤مء وؾمٞمدهؿ ؾمٞمد 

 آٟمٌٞم٤مء، وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٛمٙمـ اًمتٗمٙمٞمؽ سملم اًمديـ وسملم اًمٜمٌل ٓن اًمذي قمرومٜم٤م قمغم هذا اًمديـ

ـمٌٕم٤م هق سم٘مدرة واذاف اهلل  ،اًمٜمٌلهق واًمذي ؾمقق وروج هذا اًمديـ وٟمنم هذا اًمديـ 

 واًمٜمٌل ًمٞمس آ آًم٦م ـمٞمٕم٦م ًمرب اًمٕمٚمٛملم وًمٙمـ سمح٥ًم اًمٔم٤مهر اعمتجكم ًمٜم٤م هق ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء
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 ،وم٤ٌمًمت٤مزم اي اظمٗم٤مق ذم ُمٕمروم٦م ٟمٌل اهلل هق سم٤مًمت٤مزم اظمٗم٤مق ذم ُمٕمروم٦م اًمديـ ،رؾمقل رب اًمٕم٤معملم

سمٕمض آدم٤مه٤مت اًمًٚمٗمٞم٦م وهمػمه٤م شمريد ان متجد اًمديـ وُمـ ضمٝم٦م شمزري سمٜمٌل وٟمتٕمج٥م ُمـ 

واحل٤مل سم٘مدر ُم٤م جي٥م ان ٟمٕمٚمؿ وٟمتٕمرف قمغم جمد  ،رب اًمٕمٚمٛملم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ومٙمٞمػ يٛمٙمـ

وقمٔمٛم٦م اًمديـ سم٘مدر ذًمؽ جي٥م ان ٟمتٕمرف قمغم جمد وقمٔمٛم٦م رؾمقل رب اًمٕم٤معملم ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ 

ومٛمـ  ،واداء وؾمط اهلل ومٞمف هذا اًمٌنم اًمذي هق ؾمٞمد اًمرؾمؾوسم٤مًمت٤مزم هذا ٟمت٤مج  ،اًمتٗمٙمٞمؽ سمٞمٜمٝمام

صمؿ يمٚمام قمروم٧م اًمقاؾمٓم٦م ايمثر قمرف ُم٤م اوصؾ امم اًمٌنم قمؼم هذه اًمقاؾمٓم٦م ومٞمٛمٙمـ ُمٕمرومتف ايمثر 

  اًمتٗمٙمٞمؽ سملم ُمٕمروم٦م اًمديـ وُمٕمروم٦م اًمرؾمقل واًمٜمٌل ٓ طم٤مصؾ ًمف وٓ يٛمٙمـ. ،وم٤ميمثر

ٓ  ،ق آرض وهمرهب٤موُمـ صمؿ ٟمالطمظ هذه اًمت٤ًمؤٓت واًمِمٌٝم٤مت احلديث٦م ُمـ ذ

ٟمٜمٔمر اًمٞمٝم٤م دوُم٤م سمٜمٔمرة حتًًٞم٦م وردة ومٕمؾ اٟمام ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٜمٔمر اًمٞمٝم٤م سمٜمٔمرة اظمرى وهق قمٓمش 

سمنمي عمٕمروم٦م طم٘م٤مئؼ آُمقر ايمثر مم٤م ٟمٜمٔمر اًمٞمٝم٤م سمٛمجرد ضمٜم٦ٌم قمدائٞم٦م ومٜمٜمٔمر اًمٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م اظمر 

قم٘مقهل٤م وشمٜمٗمتح م هب٤م اًمٕمٍم واًم٘مرون شمتٙم٤مُمؾ شم٘مدان هٜم٤مك قمٓمش سمنمي وم٤مًمٌنمي٦م يمٚمام  طمٞم٨م

اُم٤م ان ٟمٕمٓمٞمٝم٤م  ،اؾم٤مرير ٟمٗمقؾمٝم٤م وارواطمٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم شمتٕمٓمش امم طم٘م٤مئؼ وُمٕمٚمقُم٤مت ايمثر وم٤ميمثر

حتت٤مج دوُم٤م امم  ٓهن٤م اًمٌنمي٦م اًمرهم٦ٌمع ٤مؿمٌاـمٌخ ؾم٤مسم٘م٤م وىمٌؾ ؾمٜملم ومٝمذا ٓ يٙمٗمل ذم  ءهمذا

وًمذا ُمقاصٚم٦م اًمتٜم٘مٞم٥م اُمر ُمٝمؿ وٓ اىمقل  ،ـمٌٞمخ طمٞمقي ـم٤مزج ُمًتؾ ُمـ ُمقاد اًمقطمل

زات آىمدُملم واًم٘مدُم٤مء ٓ يٙمؽمث هب٤م يمال وًمٙمـ ان ي٘مػ اًم٤ٌمطم٨م قمٜمده٤م ومٝمذه آوم٦م سمؾ اٟمج٤م

ٓسمد ان يقاصؾ ومٛمـ اجلٞمد ان يتٕمرض او يًت٘ميص ويًت٘مرئ ويٗمحص يمؾ آصم٤مرات ويٜمٔمر 

قمـ آصم٤مرة آؾمتٗمزازي٦م سمؾ يٜمٔمر اًمٞمٝم٤م ذم سمٕمده٤م آظمر وهق سمٕمد اًمٕمٓمش اًمٌنمي  سمٕمٞمدااًمٞمٝم٤م 

ويٙمِمػ ًمف احل٘مٞم٘م٦م يمل يِمٌع اًمٕمٓمش سمٛمٕمروم٦م احل٘م٤مئؼ .إذًا هذه ٟمٙمت٦م  ويمٞمػ يًتٓمٞمع ان يٚمٌٞمف

 ُمٝمٛم٦م جي٥م ان ٟمٚمتٗم٧م اًمٞمٝم٤م .
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وم٤مومرض اًمدوًم٦م اهلقًمٜمدي٦م او اًمدٟمامريمٞم٦م او  ،وهٙمذا احل٤مل آن ذم يمثػم ُمـ اًمت٤ًمؤٓت

، صح ٓسمد ان شم٠مظمذٟم٤م اًمٖمػمة ُمـ ضم٤مٟم٥م يمت٤ّمب ُمٕمٞمٜملم هقًمٜمديلم قمٜمدهؿ ُمقىمػ قمـ اًمٜمٌل

ؾمٞمد اًمرؾمؾ  قؾ وًمٙمـ اطمد اًمٞم٤مت اًمٖمػمة قمغم احل٘مٞم٘م٦م وقمغم طم٘مٞم٘م٦م احل٘م٤مئؼ وهقمغم ؾمٞمد اًمرؾم

وم٢مو٤مءة  ،هق ان ٟمٙمِمػ هذا اًمٙم٤مئـ اجلٛمٞمؾ اعمٚمٙمقيت آززم اًمذي اقمده اهلل ُمٜم٤مرا وٟمؼماؾم٤م ًمٌنم

واطمد  ،اؿمٕم٦م هذا اًمٙم٤مئـ اًم٤ٌمهر هق ٟمقع ُمـ اعمٕم٤مجل٦م ًمٚمٕمٓمش اًمٌنمي اعمقضمقد وسمٚمٖم٦م طمديث٦م

ٝم٤م اعمتٙمٚمٛمقن او اًمٙمت٥م انإؾمالُمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وًمًٜم٤م ذم صدد اًمتٜمديد ذم اجلٝم٤مت اًمتل اظمٗمؼ ومٞم

اًمٙمت٥م اًم٤ًمسم٘م٦م وؿمٙمر اهلل ؾمٕمٞمٝمؿ اٟمجزوا ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا وًمٙمـ اٟمج٤مزهؿ واطمؽماُمٝمؿ وؿمٙمرهؿ 

قمغم ُم٤م اٟمجزوا ٓ يٕمٜمل ان ٓ ٟمٚمتٗم٧م امم ُمقارد اًمٜم٘مص اًمتل هل ذم اٟمج٤مزاهتؿ او ُمقارد 

ؿ وآقمتداد سمام اٟمجزوه اُمر واًمتٗمٓمـ عم٤م مل يٜمجزوه سمٕمُد اُمر واًمت٘مٞمٞم ،تل ذم اٟمج٤مزاهتؿاًم اًم٘مّمقر

ًمذا اعمًػمة ٓ زاًم٧م ُمتحريم٦م  ،اظمر ومٝمذا ًمٞمس ومٞمف اصٓمٙم٤مك وًمٞمس ومٞمف شم٘م٤مـمع وًمٞمس ومٞمف شمداومع

 وٓ زاًم٧م طمثٞمث٦م ؾم٤مقمٞم٦م ًمٚمقصقل امم ُمٜم٤مزل وطم٘م٤مئؼ اهمقر ايمثر وم٤ميمثر .

ر آول ًمألٟمٌٞم٤مء ذم آسمالغ ان اًمدو ٦مدي٨م اًمنميٗم٤مطمٟم٤م اًمٞمف آدرؿمشموُمـ هذا آُمر ُم٤م 

يٕمٜمل ان اًمدور آول ًمٚمٜمٌل ذم آسمالغ وذم آيّم٤مل  وًمقطمل اًمًامء هق دور شمٌٞم٤مين ودور سمٞم٤مين 

احتٗمظ ان اًمدور آول ًمألٟمٌٞم٤مء و وًمٙمـ هٜم٤مك ادوار اظمرى ايْم٤م ًمالٟمٌٞم٤مء ،هق دور سمٞم٤مين

ًمدور آول ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء ٓن اًم٘مران يٕمرومٜم٤م ان ا وم٘مط سمؾ هٜم٤مك ادوار اظمرى هق دور اسمالهمل

َِٕذيراً ًمٞمس هذا اٟمام اًمدور آول هق رء اقمٔمؿ ُمـ هذا  ًا َو  ومٝمٜم٤مك ُم٘م٤مم َصِٚهدًا َوُمبَؼي

ِم٤مهد وهق ُم٘م٤مم اقمٔمؿ ُمـ ُم٘م٤مم اعمٌٚمغ وُم٘م٤مم اعمٌنم وُم٘م٤مم اًمٜمذير، وٓطمظ رسمام ذم ارسمع او اًم

دور ي٘مقم سمف ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ  قهمخس ؾمقر اقمٔمؿ دور ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء واول دور ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء 

ي ٟمج٤مروآن دقمقٟم٤م  ،ٜم٤م ذم صدد اخلقض ومٞمٝم٤موًمًِم٤مهد اًموٓدشمف وٓ يٜمتٝمل سمقوم٤مشمف هق دور 
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شمٕم٤مريػ اًمٙمت٥م آؾمالُمٞم٦م وًمٚمٕم٘م٤مئد اًمتل قمرومقا ومٞمٝم٤م ان اعم٘م٤مم آول ًمٚمٜمٌقة هق اعمٌٚمغ وُمٌنم 

ٗم٤مق ذم سمٞم٤من ُم٤م هق اًمريمـ ومٝمذا اًمريمـ ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة ايْم٤م ومٞمف اظمٗم٤مىم٤مت ومٝمٜم٤مك اظم،وٟمذير 

آول وًمٙمـ ٟمج٤مرهيؿ شمٜمزٓ وٟم٘مقل اًمدور آول هق آسمالغ وم٤منإسمالغ اظمٗم٘مقا ذم شمٕمريػ 

وم٤منإسمالغ ُمـ آٟمٌٞم٤مء او ُمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمٚمٌنم ًمٞمس سمٛمٕمٜمك شمٚم٘مل اصقات وظمزهن٤م  ،طم٘مٞم٘متف

وحؾ وهمػم  ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمًتقى ؿمٌٞمف احل٤مؾمقب او اعمًجؾ صمؿ اذاقمتٝم٤م امم اؾمامع اًمٌنم ومٝمذا

ويم٠مٟمام واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل اًمٜمٌل راوي ُمـ اًمرواة هم٤مي٦م آُمر  ،ُم٘مٌقل ُمـ اعمتٙمٚمٛملم ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة

راوي ص٤مدق وسمدل ان يًٛمع ُمـ اًمٌنم يًٛمع ُمـ اعمالئٙم٦م وم٘مط سمٞمٜمام طم٘مٞم٘م٦م طمتك ٟم٘مؾ 

قمٓمش  هذا اجل٤مٟم٥م ذموقمٜمد اعمث٘مٗملم  ةوًمذًمؽ اصم٤مر اؿمٙم٤مٓت يمثػم ،آصقات ًمٞمس هٙمذا

اًمٌنمي٦م حتت٤مج امم وهذا وم٘مط ُمقضمقد ومٙمٞمػ شمّمقرن ًمٜم٤م ان ممثؾ اًمًامء دوره  سمنمي يمٌػم

ّمقرة سمممثؾ اًمًامء  سمٞمٜم٧م انصقرة ىمدُمتؿ اٟمتؿ وُمتٓمٚم٤ٌمت وطم٤مضمٞم٤مت ظمٓمػمة اقمٔمؿ ُمـ هذا 

 ،طم٘مٞم٘م٦م هلٟمرؾمؿ سمؾ جي٥م ان ٟمٚمت٘مط وٟمّمقر ُم٤م ٟمحـ ان ٜم٤م ًموًمٞمس  ،ه٤مسمٓم٦م وهمػم مجٞمٚم٦م

يمٚمام شمٓمقر اًمقىم٧م وّمقرة واٟمام يٚمت٘مط يمام ذم اًم٦م اًمتّمقير وم٤معمّمقر اعمٗمؽمض ومٞمف انٓ  يٖمػم ذم اًم

هذا اعمِمٝمد اعمٚمٙمقيت واعمِمٝمد اًمًاموي ذم يمذًمؽ ٟمحـ  ،تٓمقر ايمثر وم٤ميمثر ذم اًمت٘م٤مط اعمِم٤مهدٟم

سمّمقر يؼمز شمٚمت٘مط طمٞمٜمئذ هذا احلدث آهلل ( ه٤مسمؾ)جي٥م ان شمٙمقن ًمديٜم٤م آن شمٚمًٙمقسم٤مت 

زة شمٙمقن ُمًٚمح٦م ًٓمت٘م٤مط احل٘م٤مئؼ سمِمٙمؾ يمال ًمٞمس ُمّمٜمع صقر واٟمام جي٥م اضمٝم ،دىمٞم٘م٦م ضمدا

 ادق واقمٛمؼ .

وضم٤مريٜم٤م اًم٘مدُم٤مء ان اًمٜمٌقة ومٞمٝم٤م اسمالغ وًمٙمـ اي اسمالغ؟،  ٜم٤موُمٜمٝم٤م هذا اعمٓمٚم٥م اٟمف ًمق ؾمٚمٛم

 ،ومال شم٘مؾ زم اضمٝمزة شمٚمًٙمقب اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملم اًمت٘مط هذه اًمّمقر وٟمٙمتٗمل هب٤م ومال يّمح هذا

قمـ اعمٚمٙمقت اقمٛمؼ  وم٤مًمت٘مط صقر وم٤مٟم٧م آن ًمديؽ اًمٞم٤مت اًمت٘م٤مط دُم٤مهمٞم٦م ُمًٚمح٦م ايمثر
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ممثؾ اًمًامء  وىمد ىم٤ملهذا ومْم٤مء اعمٚمٙمقت و ،واعمٚمٙمقت ُمقضمقد سملم ايديٜم٤م وهق اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

  ش.اِّن تٚرك ؾُٔؿ افثَِغ...»

ذم طمجتف يقم قمروم٦م، وهق قمغم  ’قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري ىم٤مل: رأي٧م رؾمقل اهلل

 ٟم٤مىمتف اًم٘مّمقى، خيٓم٥م ومًٛمٕمتف ي٘مقل: 

وظسِت أهؾ  ،ٚ افْٚس، إِّن ؿد ترـٝ ؾُٔؿ مٚ إن أخذتؿ بف فـ توِقا : ـتٚب اهلليٚ أَي»

 .(1)شبٔتل

وم٤منإسمالغ ُم٤م هق؟، ًمٞمس آسمالغ  ،طمٞمٜمئذ  جي٥م ان ٟمتٕمٛمؼ سمٖمقر اقمٛمؼ قمـ آسمالغ

 ،ُمًجؾ صقت يمام رؾمٛم٧م ًمٜم٤م اًمت٘م٤مرير اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ومٝمذه شم٘م٤مرير ضمدا خمٚم٦م سم٤محل٘مٞم٘م٦م

وًمٙمـ اعمراؾمٚملم اًم٤ًمسم٘ملم يم٤مٟم٧م يمٗم٤مءهتؿ ذم قمٍمهؿ وٟمحؽمم  قمٚمؿ صح قاوم٤مًمٕمٚمامء ُمراؾمٚم

ُم٤م آن اعمٗمروض ُمراؾمٚملم قمٚمٛمٞملم ادق ذم شم٘مرير هذه اعمِم٤مهد  ،ضمٝمقدهؿ ويم٤مٟم٧م سمٛمًتقى

دور إٟمٌٞم٤مء ذم ايّم٤مل واسمالغ  انوٓطمظ هٜم٤م ومْم٤مء اًمقطمل يّمقر ًمٜم٤م  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م وهق آسمالغ

دة واُمقر هم٤مئرة قمٛمٞم٘م٦م هق يٌٞمٜمٝم٤م ويٙمِمػ اًمقطمل ًمٞمس دور راوي سمؾ دور ُمٌلم اي اُمقر ُمٕم٘م

ُمثؾ اعمٕمٚمؿ هق ُمٌلم سم٤مقمت٤ٌمر هق ه٤موؿ  ،حمٞمط هب٤م وُم٤م ذًمؽ آ ٟٓمفآؾمت٤مر قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م 

٤معم٤مدة وٓ يًتٓمٞمع ان يٕمٓمل اعم٤مدة سم٠ميمٛمٚمٝم٤م سمجرقم٦م واطمدة امم اًمتالُمٞمذ وهؿ اًمٌنم سماعم٤مدة وحمٞمط 

دورهؿ ان  واؾمتققمٌقا طم٘م٤مئؼ همٞم٥م اًمقطمل وهٙمذا ذم احل٘مٞم٘م٦م آٟمٌٞم٤مء ىمد  ،سمؾ ؿمٞمئ٤م ومٌمء

دورهؿ  وًمٞمس ُمٕمٚمؿدور وان يٌٜمقا وان يٗمنوا وان يقوحقا ًممظمريـ ومدورهؿ  يؽممجقا

ومٗمل اعمٕمراج  ،وطمتك سم٤مًمدىم٦م ًمٞمس يم٤مًم٦م شمّمقير او اًم٦م شمًجٞمؾ ،راوي او ُمًجؾ صقت
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 اًمٜمٌل يم٤مًم٦م شمّمقير اًمت٘مط صقر قمـ اجلٜم٦م وقمـ اًمًاموات ويٌٚمٖمٝم٤م ويٕمروٝم٤م ذم ونيّمقر

ًمذًمؽ دائام ذم اوص٤مف اًمٜمٌل و ،ؿم٤مؿم٦م شمٚمٗمزيقن اًمٌنم يمال اٟمام هق ُمٕمٚمؿ وُمدسمر وشمرمج٤من

شمرمج٤من؟ ٓن اًمٖمٞم٥م ومٞمف طم٘م٤مئؼ  ٟمحت٤مجعم٤مذا وواوص٤مف قمؽمة اًمٜمٌل اهنؿ شمرمج٤من وطمل اهلل 

قمامق ظمٓمػمة اومٞمٝم٤م حمٞمٓم٤مت هم٤مئرة ضمدا و وُمٝمقًم٦م وآُمقر اًمتل مل يٙمتِمٗمٝم٤م اًمٌنم اُمقر طم٘مٞم٘م٦م 

 ،اي يؽممجقن ويقوحقن ويٗمنون ويٌٞمٜمقن ،شمرمج٤من هل اهنؿل اهلل وقمؽمشمف ضمدا ووفمٞمٗم٦م ٟمٌ

وطمتك يمؾ طم٘م٤مئؼ ُم٤م اطمتقوا قمٚمٞمف وُم٤م اطمتقؿمقا قمٚمٞمف ٓ يٛمٙمـ ٟم٘مٚمف وحتقيٚمف ًمٚمٌنم واٟمام هؿ 

ًٝمؾ اًمًٌٞمط سم٤مًمِمٙمؾ اًمواًمٜمٌل يٜمزل وآٟمزال سمٛمٕمٜمك اي خيٗمػ هذه اعمْم٤مُملم  ،شمرمج٤من

 دور آٟمٌٞم٤مء ذم احل٘مٞم٘م٦م دور ُمٝمؿ. ٞمًتٓمٞمع ان يتٚم٘م٤مه وهيْمٛمف اًمٌنم ومًم

يّم٤مل ٕٟمٌٞم٤مء اهلل ًمقطمل اهلل ًمٞمس ُمًجؾ اسمالغ ٕٟمٌٞم٤مء اهلل ًمقطمل اهلل وُمٕمٜمك اإذًا ُمٕمٜمك 

ويٕمٜمل ومٞمام يٕمٜمٞمف اٟمف ىمد اطمتقى قمغم ُمثؾ هذا اًمٖمٞم٥م ويٜمزًمف روم٘م٤م سمرومؼ  ،صقت او اًم٦م شمّمقير

ويٌ٘مك هٜم٤مك اًمٗم٤مرق  ،ٌفامم ُمقاد خمٗمٗم٦م وُمقاد ُمًٌٓم٦م يًتٓمٞمع اًمٌنم ان جيرقمٝم٤م يمؾ سمحً

ويٌ٘مك طمٞمٜمئذ اهلل رائد واًمٌنم دوُم٤م ذم  ،اًمِم٤مؾمع سمٞمٛمـ طم٘م٤مئؼ ُم٤م ًمدى اًمٜمٌل وُم٤م ًمدى اًمٌنم

اٟمف ذم ٗمرق قمـ اًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م سماًمّمقرة شمرؾمؿ ًمٜم٤م آٟمٌٞم٤مء  وهذه ،قمٓمش وطم٤مضم٦م امم ٟمٌل اهلل

ن اعمرؾمؾ اًمٞمف ٤ًمقمل سمريد واشمك سمٓمرد سمريدي وىمد ٓ يٕمٚمؿ سمام ذم اًمٓمرد اًمؼميدي وىمد يٙمقيم

٤مـم٥م اًمٜمٌل طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل او ان وخي٘مقل ًمٚمٌٕمض ان ي و وومؼ هذه اًمرؤي٦ماقمٚمؿ ُمـ اعمرؾمؾ 

ان ذم ُمٕمروم٦م ٟمٌل اهلل وهذا اعمٜمٓمؼ ظمٓمر  ذمهذه اًمٕم٤ٌمرة شمٜمؿ قمـ هذه اًمْمح٤مًم٦م و ،اًمرضمؾ ًمٞمٝمجر

ٌٜم٤م يٌ٘مك ويًتٛمر ذم اذه٤من اًمٌنم واعمًٚمٛملم وطمتك همػم اعمًٚمٛملم سم٤من اًمرضمؾ ًمٞمٝمجر او طمً

اًمقطمل ٓ يرؾمؿ اًمٜمٌل هبذا وًمٙمـ  ،ويم٠مٟمام ؾم٤مقمل سمريد وٓ يٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًمٓمرد اًمؼميدي يمت٤مب اهلل

         اٟمام طم٘مٞم٘متف اٟمف ُمٌلم وًمقٓ شمٌٞم٤مٟمف عم٤م قم٘مٚمٜم٤م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمقطمل  .
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زات اًمٜمٌقة وإٟمّم٤موم٤م هل يمت٧ٌم يمت٥م يمثػمة ذم ظمّم٤مئص اًمٜمٌل ودٓئؾ اًمٜمٌقة وُمٕمج

ُمٝمٛم٦م وضمٞمدة واًمٚمٓمٞمػ واعمٝمؿ اٟمف ًمٞمس شمٙمت٥م وم٘مط وشم٘مرر سمؾ جي٥م أن شمٜمٕمٙمس قمغم حتٚمٞمؾ 

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وجي٥م أن شمٜمٕمٙمس قمغم سمحقث اًمٙمالم وسمحقث اًمٗم٘مف وأصقل اًمٗم٘مف وحتديد 

صالطمٞم٤مت اًمٜمٌل ورؾمؿ اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ًمإلؾمالم ويمٞمػ ان اًمرأس اهلرُمل يتدرج ذم ـمٌ٘م٤مشمف 

هذه إُمقر شم١مصمر سمٛمٕمٜمك أن ٟمؽمضمؿ هذه اعمٕم٤مرف سمؽممج٤من ىم٤مٟمقين وؾمػموي ذم اًمت٤مريخ ومٙمؾ 

 قمٚمقم أظمرى .ووشمرمج٤من شمٗمًػمي 

وىمد ُمر أن اًمٗمْم٤مئؾ ًمٞم٧ًم هل وم٘مط ومْم٤مئؾ وإٟمام هل شمٕمٙمس قم٘م٤مئد واًمٕم٘م٤مئد شمٕمٙمس 

ؾمٚمقيمٞم٤مت وصٗم٤مت وسم٤مًمت٤مزم أومٕم٤مل وهذا إطمٞم٤مء سمّمدق ًمٚمٕم٘م٤مئد سم٤من شمؽمضمؿ إمم ُمٜمٔمقُم٦م ىم٤مٟمقن 

مم ُمٜمٔمقُم٦م صٗم٤مت وؾمٚمقيمٞم٤مت ومٝمل هل٤م ىمراءة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وىمراءة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وىمراءة طم٘مقىمٞم٦م وىمراءة وا

 ؾمٚمقيمٞم٦م وأظمالىمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل شمرمج٦م .

اُمت٤مز احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك سمتٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل طم٤مزه٤م ًم٘مرسمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وسم٤مًمٜمٔمرة اعمتٛمٕمٜم٦م 

 :قمغم ٟمحقيـ وظمّم٤مئّمفٟمجد ان ُم٘م٤مُم٤مشمف 

ٓطمد همػمه ُمـ اًمٌنم طمتك آٟمٌٞم٤مء  ص ظم٤مص٦م مل شمٕمطَ ُم٘م٤مُم٤مت وظمّم٤مئ أوًٓ:
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 واعمٕمّمقُملم

:ًٚٔ ٕٚ ـ  ث ٞم٤مء واعمٕمّمقُملم قمغم شمٜمقع وضمقده٤م ٕاُم٘م٤مُم٤مت وظمّم٤مئص ُمِمؽميم٦م ؿم٤مريمٝم٤م سمف همػمه ُم ٟم

ًتقي٤مهت٤م سمٞمٜمٝمؿ هبؿ  ٓ ويم٤من حمٛمدواظمتالف ُم ـ ُم٘م٤مم اؿمؽمك سمف ُمع همػمه ا  ُمع ُمالطمٔم٦م ُمٝمٛم٦م ان ُم٤م ُم

ًتقي٤مشمف. أقمغمإمم وصؾ  أٟمفذم ىمٛمتف سمٛمٕمٜمك   ُم

واحلدي٨م قمـ شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت واخلّم٤مئص سمٜمحقهي٤م واؾمع ويمثػم آ اٟمٜم٤م ٟمذيمر ُم٤م يٛمٙمـ 

 :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٤مور ومٜم٘مقلذم ان ٟمٗمٝمٛمف ُمـ اضمقاء اعمح٤مضمج٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م 

 :اهلل رطٛي رطً ٔج١بءاأل :ٚياأل احملٛر

أن إٕبٔٚء إٔبٔٚء » هٜم٤مك سمٞم٤من ٓسمـ قمريب ذم اًمٗمّمقص وهل ومٙمرة سمحؼ مجٞمٚم٦م اٟمف يٌلم

، ومٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م رؾمؾ رؾمقل شبٕ٘بٚء مـ شٔد إٕبٔٚء َلؿ دم ظٚمل ادُِقت وظقامل إرواح

ومٝمق يٌلم ذم يمؾ ومّمؾ  ، وهذا إٟمّم٤موم٤م  سمٞم٤من سمديع وُمقضمقد وُمدقمقم ذم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت’اهلل

ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمف ذم قم٤ممل ذم إٟمٌٞم٤مء يمٞمػ ذًمؽ  اًمٜمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء اظمذ هذا اعم٘م٤مم سمقؾم٤مـم٦م إٟم٤ٌمء 

إرواح واعمٚمٙمقت ًمف وهٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت شم٘مرر هذا اعمٕمٜمك سمؾ هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ أي٤مت 

( ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران شمدًمؾ قمغم وؾم٤مـم٦م ؾمٞمد 16شم٘مرر ذًمؽ  وٟم١مضمٚمف عم٤م سمٕمد ذًمؽ ُمثؾ آي٦م )

ٟمٌقاهتؿ ورؾم٤مٓهتؿ إٟمٌٞم٤مء ُمع سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ سملم اهلل وسم٘مٞم٦م اًمرؾمؾ وان سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء 

وُمٜم٤مصٌٝمؿ وُم٘م٤مُم٤مهتؿ إٟمام طمْمقا هب٤م ًم٘مٌقهلؿ ٟمٌقة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وومٞمٝم٤م سم٤مًمتدسمر دًٓم٦م قمغم هذا 

 اعمٓمٚم٥م.

 :هل ىمقًمف شمٕم٤ممم وأي٦م
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ٌُق دَِ  َوإِْذ َأَخَذ اهلل ْؿ َرُشقٌل ُمَهدي ـُ ٍٜ ُثؿَّ َجَٚء َّ ُْ ـْ ـَِتٍٚب َوِح ْؿ ِم ُُ ٔيَغ دََٚ ََتُْٔت ٚ ِمٔثََٚق افَّْبِ

َٕٚ ؿَ  ي َؿٚفُقا َأْؿَرْر ْؿ إِْسِ ُُ َُّٕف َؿَٚل َأَأْؿَرْرُتْؿ َوَأَخْذُتْؿ َظَذ َذفِ َـّ بِِف َوفَتَُْْكُ ُْ ِم ْٗ ْؿ فَُت ُُ ًَ ُدوا َم َٓ َٚل َؾْٚص

ـَ  ِٚهِدي ـْ افنَّ ْؿ ِم ُُ ًَ ٚ َم َٕ  .(1)َوَأ

مم٤م يدل أن يمام أن ُم٤م ذم وصػ اًم٘مران اًمٙمريؿ ُمـ يمقٟمف يمت٤مسم٤م ُمٝمٞمٛمٜم٤م قمغم يمت٥م إٟمٌٞم٤مء 

ُمْم٤موم٤م إمم إدًم٦م  اًمقؾم٤مـم٦مُم٘م٤مُمف أقمغم وسم٤مًمت٤مزم اًمتًٚمًؾ ذم شمراشمٌٞم٦م اًمّمدور اًمتٙمقيٜمل شمدل قمغم 

اًمٕم٘مٚمٞم٦م وهل أن اًمّم٤مدر إول ًمف وؾم٤مـم٦م سملم اًم٤ٌمري وسم٘مٞم٦م اعمخٚمقىم٤مت ومٝمق ممر ًمٗمٞمض اهلل قمز 

ت وسمتٕمٚمٞمؿ سمتٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مٓ آدي٤مين٢مذًا  اًمقؾم٤مـم٦م ٓ شمٜمحٍم ذم اجل٤مٟم٥م وموضمؾ وًمٗمٕمؾ اهلل 

اًمتنميع واًمنمائع سمؾ هذه اًمقؾم٤مـم٦م وضمقدي٦م ُمٜمٝم٤م ُمٚمػ يمت٤مب إقمامل وُمٚمػ ُمًػم وساط 

 اًمتٙم٤مُمؾ واهلداي٦م ومٙمٚمٝم٤م ًمف ساط ؾمٚمقيمل قمٛمكم وُمٜم٤مزل يمٚمٝم٤م سمقؾم٤مـم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء .

 

 

 األٔج١بء: عٍٝ  اٌزطٛي خفض١ٍؤ :اٌثبين احملٛر

ومٝمذا  ُمـ؟ٌؾ اًمٌٕمث٦م يم٤من قمغم ديـ ىم  ’يتداول ذم يمت٥م اًمٙمالم واًمتٗمًػم أو اًمًػم اٟمف

رؾمقل ومٝمق يم٤من قمغم ديـ انإؾمالم وهق ديٜمف وسم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء يم٤مٟمقا قمغم ديـ ٤مًمشمٕمٌػم همػم ٓئؼ سم

( ؾمقرة آل قمٛمران وان سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء 16رؾمقل اهلل، وهذا إُمر شمِمػم إًمٞمف قمدة آي٤مت ُمٜمٝم٤م آي٦م )

ًمٜمٌقة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وهذا مم٤م يدًمؾ قمغم  إٟمام طم٤ٌمهؿ اهلل سم٤مًمٜمٌقة مجٞمٕمٝمؿ سمؼميم٦م وسم٤مؿمؽماط شمًٚمٞمٛمٝمؿ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .16ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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ـْ  َوإِْذ َأَخَذ اهللُ :رومٕم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء قمغم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء، ىم٤مل شمٕم٤ممم ْؿ ِم ُُ ٔيَغ دََٚ ََتُْٔت ِمٔثََٚق افَّْبِ

َّٕفُ  َـّ بِِف َوفَتَُْْكُ ُْ ِم ْٗ ْؿ فَُت ُُ ًَ ٌق دَِٚ َم ْؿ َرُشقٌل ُمَهدي ـُ ٍٜ ُثؿَّ َجَٚء َّ ُْ َؿَٚل َأَأْؿَرْرُتْؿ َوَأَخْذُتْؿ  ـَِتٍٚب َوِح

ـَ  ِٚهِدي ـْ افنَّ ْؿ ِم ُُ ًَ ٚ َم َٕ ُدوا َوَأ َٓ َٕٚ َؿَٚل َؾْٚص ي َؿٚفُقا َأْؿَرْر ْؿ إِْسِ ُُ  .(1)َظَذ َذفِ

ٔي٦م قمدة  ل شمٖمٚمٞمٔم و شمقيمٞمدات وذم ا ي٦م أن اًمٌٜم ؿْ ٤مت واًمٚمٓمٞمػ ذم ٔا ُُ ًَ ٌق دَِٚ َم أي  ُمَهدي

َـّ بِفِ  ٌػم ُمٜمٝمؿ أُم٤م اًمتٕم يقصم٘مٝمؿ وًمٞمس ي١مُمـ هبؿ ُْ ِم ْٗ وهذا اًمتٕمٌػمٓ  خيٗمك ُمـ فمرائٗمف أن اًمٜمٌل  فَُت

٦ًٌم إًمٞمٝمؿ همٞم٥م زُم٤مين وُم٘م٤مُمل  ن اًمٜمٌل سم٤مًمٜم  ٓ ؿم٤مهد قمٚمٞمٝمؿ وهؿ سمٛمِمٝمد ُمٜمف يّمدىمٝمؿ وأُم٤م

 َُّٕف  ؿ ٟم٤مسون وهق ُمٜمّمقر أي شم٤مسمٕمقن وهق أُم٤مم هلؿ... اًمخ.ومٝمٛم َوفَتَُْْكُ

٤مء 61ويمذًمؽ آي٦م ) ًََؿ اهللَُّ َومَ ( ذم ؾمقرة اًمٜم ْٕ ـَ َأ ُشقَل َؾُْٖوفَئَِؽ َمَع افَِّذي ـْ ُيىِْع اهللََّ َوافرَّ

ـَ ُأْوفَئَِؽ َرؾًَِٔٚ  َغ َوَحُس ِِٚلِ َداِء َوافهَّ َٓ ََِغ َوافنُّ ي دي ٔيَغ َوافهي ـْ افَّْبِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ويمؾ هذا ٟمٗمٝمؿ  َظ

ٞم٧م ـ  اًمٖم٤مومٚملمٙمرام أو ُمرور وٓإ ًمٙمٜم٤م ٟمٛمر قمٚمٞمٝم٤م ُمرور اًم ُمٕمٜم٤مه سمؼميم٤مت رواي٤مت أهؾ اًم وم٤من ُم

ٞملم، ومٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ٟمٕمٛم٦م شمنمف  يٓمع اهلل ورؾمقًمف ومٌؼميم٦م ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف اٟمٕمؿ قمغم مجٞمع اًمٜم

ٞمقن هب٤م  ومٛمـ يٓمع اهلل ورؾمقًمف يٙمقن ذم درضمتٝمؿ ورومٞم٘م٤م هلؿ وهذا دًٓم٦م قمغم ؾم١مدد رؾمقل  اًمٌٜم

َوَمٚ  :ٚمٕم٤معملم ىم٤مل شمٕم٤مممأظمرى ُمـ وصػ اًمٜمٌل اٟمف رمح٦م ًم وهٜم٤مك آي٤مت قمديدة ،اهلل

ًَٚدَِغَ  ِْ ًٜ فِ ََِْْٚك إَِّٓ َرْْحَ ؼي  :أو أن يمت٤مسمف ُمٝمٞمٛمـ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم َأْرَش َْٔؽ افُِْتََٚب بِِْٚلَ َوَإَٔزفَْْٚ إَِف

ْؿ بََِّم َإَٔزَل  ُٓ َْ ْٔ ْؿ َب ُُ َِِْٔف َؾْٚح ًٚ َظ ْ ِّ
ْٔ َٓ ـْ افَُِْتِٚب َوُم ًٚ دَِٚ َبْغَ َيَدْيِف ِم ؿ اهللَُّ َوٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ َظَّمَّ  ُمَهدي

ًٜ َواِحَدًة وَ  ْؿ ُأمَّ ُُ َِ ًَ ًٚ َوفَْق َصَٚء اهللَُّ جَلَ ٚج َٓ ْْ ًٜ َوِم َظ ْؿ ِذْ ُُ ْْ َِْْٚ ِم ًَ ؾٍّ َج ُُ ؼي فِ ـْ اِْلَ ـْ َجَٚءَك ِم
فَُِ

                                                      

ٔي٦م ؾمقرة آل قمٛمران: ( 6)  .16ا
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اِت إَِػ اهللَِّ َمْرجِ  ْرَ َُقا اخْلَ ْؿ َؾْٚشتَبِ ـُ ْؿ دِم َمٚ ََتٚ ـُ َق ُِ قنَ فَِْٔب ٍُ تَِِ ْتُْؿ ؾِِٔف ََّتْ ـُ ْؿ بََِّم  ُُ ْؿ مَجًًِٔٚ َؾَُْٔبيُئ ُُ ًُ (1) 

وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن اًمٌٕمض ي٤ًمل ذم يمت٤مسم٤مشمف أو ُم٤م  اًم٘مرانيمؾ هذه شمدل قمغم ؾم١مدد رؾمقل اهلل ذم 

ومٝمذه طم٘مٞم٘م٦م ديٜمٞم٦م ُمٝمٛم٦م وقمغم وقئٝم٤م  ذًمؽؿم٤مسمف ذًمؽ قمـ ُمقىمٕمٞم٦م اًمٜمٌل ُمع أن اًم٘مران يٌلم 

 ديـ واًمنمائع وأؾم٤مس ُمٝمؿ ذم اًمنمايع.جي٥م أن شمدرس يمؾ ُمٕم٤ممل اًم

وهٜم٤مك آي٦م شمدل قمغم أن اًمت٠مدي٦م قمـ اهلل ًمٚمرؾمؾ سمتقؾمط اًمرؾمقل، وم٠مُملم اهلل قمغم يمؾ 

ُمقضمقد ذم انإذن هق يمام ووضمؼمائٞمؾ ذم اعمرشم٦ٌم اًمالطم٘م٦م،  وطمل اهلل دوُم٤م هق رؾمقل اهلل

طمتك ذم و ًمٌٞم٧موهذا ذم اًمقاىمع ُم٠مظمقذ مم٤م وضمد ذم رواي٤مت أهؾ ا ًمزي٤مرة أُمػم اعم١مُمٜملم

وُم٤م ذيمره اسمـ  اهللاًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وهق أن إٟمٌٞم٤مء يم٤مٟمقا ي١مدون قمـ رؾمقل اهلل قمـ 

أن سم٘مٞم٦م  ـ أهؾ اًمٌٞم٧مقمقمريب ذم اًمقاىمع هق ُمقضمقد ذم رواي٤مت اًم٘مرن إول واًمث٤مين 

ث اًمرؾمؾ يم٤مٟمقا ي١مدون قمـ رؾمقل اهلل قمـ اهلل، وهذه ىم٤مقمدة ادي٤مٟمٞم٦م ُمٝمٛم٦م وشمرؾمؿ سم٘مٞم٦م إسمح٤م

 قمٚمٞمٝم٤م.

 :اٌزطٛي رطبالد رعذد :اٌثبٌث احملٛر

ُمـ اًمقاوح ذم اسمح٤مث اًمرؾم٤مٓت اٟمف ىمد ي١مُمر اطمد اًمرؾمؾ سمتٌٚمٞمغ رؾم٤مًم٦م واطمدة 

وىمد  واطمدةوًمٙمـ ذم ُمثؾ ؾمٞمد اًمرؾمؾ ي٠مُمر سمتٌٚمٞمغ رؾم٤مٓت وًمٞمس رؾم٤مًم٦م  ُم٠مُمقريتفوشمٜمتٝمل 

سمٕم٨م سمٕمثت٤من  اًمٜمٌل أن  ذيمرٟم٤م اجلزء اًمث٤مين ذم انإُم٤مُم٦م انإهلٞم٦م ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمًٞمد وم٤مـمٛم٦م

صمؿ سمٕم٨م  َوَإِٔذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغَ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م سمٕمث٦م ظم٤مص٦م ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ )سمٕمث٧م ًمٙمؿ ظم٤مص٦م 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .41ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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َربََّْٚ   ًمٚمٜم٤مس قم٤مُم٦م وهذه ومٞمٝم٤م إهار قمجٞم٦ٌم شمدل قمغم ُم٘م٤مم سمٜمل ه٤مؿمؿ وأهؾ اًمٌٞم٧م

ْؿ ََيٚتَِؽ  ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيْت ُٓ ْْ ْؿ َرُشقًٓ ِم ِٓ ْٞ ؾِٔ ًَ بََّْٚ رَ    اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ ودقم٤مء َواْب

ْغِ َفَؽ  َّ
َِْْٚ ُمْسِِ ًَ ٔيَغ َرُشقًٓ   َواْج َٞ دِم إُمي ًَ ومٝمؾ اعمراد هٜم٤م اًمٌٕمث٦م اخل٤مص٦م أو  ُهَق افَِّذي َب

 اًمٕم٤مُم٦م؟

 هذه ٟمٙم٤مت ُمٝمٛم٦م يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ سمؼميم٤مت رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

ض يًتدل سمخقاص اًمٌٕمث٦م اخل٤مص٦م ويرشمٌٝم٤م قمغم اًمٌٕمث٦م ورواي٤مت ضمدهؿ ؾمٞمد اًمرؾمؾ، واًمٌٕم

اًمٕم٤مُم٦م ومٞمٕمٓمل اُمتٞم٤مز ًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم واحل٤مل أن اعمراد ًمٞمس قمٛمقم اعمًٚمٛملم سمؾ اعمراد سمف 

اًمثالصم٦م قمنم وهق  وطمتك ًمٞمس قمٛمقم سمٜمل ه٤مؿمؿ سمؾ ظمّمقص أهؾ اًمٌٞم٧م اخلّمقص

 سمؾ آىمرسملم. وًمٞمس يمٚمٝمؿ َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغَ  اًم٘مرآينواوح ُمـ اًمتٕمٌػم 

 :االٔج١بء ط١ذ دٚارؤ :اٌزاثع احملٛر

ٛمثال ذم ومُمـ صمؿ اًم٘مران يٕمٚمـ أن ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء ادوار أظمرى همػم شمٌٚمٞمغ رؾم٤مٓت اهلل 

ّٓ ُمْمٛمقن أي٦م اًمٙمريٛم٦م اٟمف ٓ حت٤مؾم٥م يمؾ اُم٦م  سمٛمجلء رؾمقهل٤م وم٢مذا ضم٤مءت رؾمٚمٝمؿ ىميض   إ

ذم ضم٤مٟم٥م إقمامل واجلزاء قمغم إقمامل سم٤مًمت٤مزم ًمٞمس ًمف شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م وم٘مط سمؾ ًمف دور و ٝمؿسمٞمٜم

ى اهللُ وَ وُمـ صمؿ أن اًم٘مران يٕمٚمـ  وإيماملوهق شمٙم٤مُمؾ  ُِقا َؾَسَرَ َّ ْؿ َوَرُشقُفُف  ُؿْؾ اْظ ُُ َِ َّ َظ

ِمُْقنَ  ْٗ ومٞمث٧ٌم رؤي٦م اًمٕمٛمؾ ًمٚمرؾمقل وًمٚمٛم١مُمٜملم ويث٧ٌم ُم٘م٤مم أن اًمٜمٌل ؿم٤مهد قمغم إؿمٝم٤مد  َواْدُ

اًم٘مران ًمٚمٜمٌل وهل وؾم٤مـم٤مت ُمع أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمثؾ هذه إُمقر ُمٜم٤مص٥م وُم٘م٤مُم٤مت ذيمره٤م 

رؾم٤مًم٦م إذًا  اًمٌح٨م ٓ خيتص سمتٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م ومٜمٗمس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واحل٤ًمب اًمُمٜمحٍمة ذم شمٌٚمٞمغ 
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ومٜمٗمس اًمٌح٨م يت٠مشمك قمغم احل٤ًمب ذم قمرص٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واعمٞمزان واحل٤ًمب   ُمـ؟جيري قمغم يد 

 وهمػمه٤م.

 :غ١ج١خ صفبد إٌيب مسبءؤ :اخلبِض احملٛر

ُِْؿ افَُِْتِٚب  ىمراٟمٞمفاوص٤مف  ُمثال هٜم٤مك ـْ ِظَْْدُه ِظ وم٤من  َوافُِْتَِٚب ادُْبِغِ  حؿ و  َوَم

 امل دون سم٘مٞم٦م اعمٕمّمقُملم وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً  )يس( وهذا ُمـ ظمقاص اًمٜمٌل طمؿ ُمـ أؾمامء اًمٜمٌل و

هق هب٤م دون  خمتص )ـمف( وهذه يمٚمٝم٤م صٗم٤مت همٞمٌٞم٦م ًمٚمٜمٌل اؾمؿ ًمٚمٜمٌل و  َذفَِؽ افُِْتَُٚب 

 .قُملماعمٕمّم

 :وىمد اؿمتٝمرت قمدة اؾمامء ُمٜمٝم٤م ُم٤م

 وأظمرة.سمف اًمًٞمئ٤مت ذم اًمدٟمٞم٤م  قٕن اهلل يٛمح ادٚحل:

 .ٕٟمف أول ُمـ محد اهلل شمٕم٤ممم :أْحد

 .ٕن اهلل شمٕم٤ممم يٕم٤مىم٥م سمف اعمخ٤مًمٗملم :افًٚؿٛ

 .واًمٜم٤مر اجلٜم٦مٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مًؿ سمف أهؾ  :افَٚشؿ

 .ٕٟمف رحنم اهلل سمف اًمٜم٤مس إمم اعمحنم اِلٚذ:

 ٦م.ٕن اهلل شمٕم٤ممم يٌٞمض سمف وضمقه اعمًٚمٛملم يقم اًم٘مٞم٤مُم ادبٔض:

رك: ـ ظم٤مًمٗمف ذم اًمدٟمٞم٤م  ادٚب ٤مرك عم ٓ ي ٓه و ـ وا ٤مرك اهلل سمف عم ظمرةٟمف ي  .ؤا
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 .اعمالئٙم٦مٕٟمف حمٛمقد قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وقمٜمد  حمّد:

 .ٕٟمف سمف خيؼم سمام ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس  اخلبر:

 .اجلٜم٦مٕٟمف يٌنم سمف أهؾ  بنر:

 .ٕٟمف أٟمذر اًمٜم٤مس قمـ اًمٜم٤مر  ذير:ٕ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦مٕن اهلل يروٞمف يقم  ادرتٙ:

 .أؾمٛمف ذم اًمتقراة ٕٟمف رحٞمد أُمتف قمـ اًمٜم٤مر ويرشمؾ اًم٘مرآن شمرشمٞمال أحٔد:

 .أؾمٛمف ذم اًمًامء إومم :ادجتبك

 .اًمث٤مٟمٞم٦مأؾمٛمف ذم اًمًامء  ادرتٙ:

 .اًمث٤مًمث٦مأؾمٛمف ذم اًمًامء  : ادزـك

 .اًمراسمٕم٦مء أؾمٛمف ذم اًمًام :ادهىٍك

 .اخل٤مُم٦ًمأؾمٛمف ذم اًمًامء  :افْبل

 . اًم٤ًمدؾم٦مأؾمٛمف ذم اًمًامء  ادىٓر:

 . اًم٤ًمسمٕم٦مأؾمٛمف ذم اًمًامء  :افَريٛ

 .أؾمٛمف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم :اِلبٔٛ

 .أؾمٛمف قمٜمد اعم٘مرسمقن واًمًٗمرة :إول
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 .اًمؼمرةأؾمٛمف قمٜمد  أخر:

 .أؾمٛمف قمٜمد اًمٙمرسمٞمقن افهٚدق:

 .أؾمٛمف قمٜمد اًمروطم٤مٟمٞمقن :افىٚهر

 .أؾمٛمف قمٜمد إوًمٞم٤مء ؿ:افَٚش

 .أؾمٛمف قمٜمد روقان إـز:

 .اجلٜم٦مأؾمٛمف قمٜمد  :ظبدادِؽ

 .اجلٜم٦مأؾمٛمف قمٜمد أهؾ  افديٚن: ظبد

 .أؾمٛمف قمٜمد احلقر :ظبدادًىل

 .أؾمٛمف قمٜمد ُم٤مًمؽ :ادختٚر

 .أؾمٛمف قمٜمد أهؾ اجلحٞمؿ ظبد اجلبٚر:

 .اًمزسم٤مٟمٞم٦مأؾمٛمف قمٜمد  ظبدافرحٔؿ:

 .أؾمٛمف قمغم ؾم٤مق اًمٕمرش :رشقل اهلل

 .أؾمٛمف قمغم اًمٙمرد :ٕبل اهلل

 .أؾمٛمف قمغم ـمقسمك  صٍل اهلل:

 .أؾمٛمف قمغم ًمقاء احلٛمد صٍقة اهلل:
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 . اجلٜم٦مأؾمٛمف قمغم سم٤مب  :خرة اهلل

 .أؾمٛمف قمغم اًم٘مٛمر :ؿّر إؿَّمر

 .أؾمٛمف قمغم اًمِمٛمس ٕقر إٕقار:

 .أؾمٛمف قمٜمد اًمِمٞم٤مـملم :ظبد ادجٔد

 .أؾمٛمف قمٜمد اجلـ :ظبد اِلّٔد

 .أؾمٛمف قمٜمد اعمقىمػ  :افداظل

 .أؾمٛمف قمٜمد احل٤ًمب  اء:افِق

 .أؾمٛمف قمٜمد اعم٘م٤مم ادحّقد اخلىٔٛ:

 .أؾمٛمف قمٜمد اًمٙمرد :ظبد افُريؿ

 .أؾمٛمف قمٜمد اًم٘مٚمؿ ظبد اِلؼ:

 .أؾمٛمف قمٜمد ضمؼمائٞمؾ ظبد افٌٍٚر:

 .أؾمٛمف قمٜمد ُمٞمٙم٤مئٞمؾ :ظبد افقهٚب

 .أؾمٛمف قمٜمد اهاومٞمؾ ظبد افٍتٚح:

 .أؾمٛمف قمٜمد قمزرائٞمؾ :ظبد افتقاب

 .أؾمٛمف قمٜمد اًمريح ظبد إظذ:
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 .أؾمٛمف قمٜمد اًمؼماق ظبد ادًْؿ:

 .أؾمٛمف قمٜمد اًمرقمد :ظبد افقـٔؾ

 .أؾمٛمف قمٜمد إطمج٤مر ظبد اجلِٔؾ:

 .أؾمٛمف قمٜمد اًمؽماب ظبد افًزيز:

 .أؾمٛمف قمٜمد اًمٓمٞمقر :ظبد افَٚدر

 .أؾمٛمف قمٜمد اًم٤ًٌمع ظبد افَٚهر:

 .أؾمٛمف قمٜمد اجل٤ٌمل  ظبد افرؾٔع:

 .أؾمٛمف قمٜمد اجل٤ٌمل ظبد ادٗمـ:

 .احلٞم٤مت أؾمٛمف قمٜمد ظبد ادّٓٔـ:

 .أؾمٛمف قمٜمد اًمرقمد :ظبد ادٓٔٛ

 .قمٜمد اًمروم :ظبد اِلُٔؿ

 .أؾمٛمف قمٜمد اًمروم :صٚفح

 .أؾمٛمف قمٜمد اًم٘مرآن ٕقن:

 .أؾمٛمف ذم اًم٘مرآن :ظؿ

 .أؾمٛمف ذم اًم٘مرآن :أمل
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 .أؾمٛمف ذم اًم٘مرآن  :يس

 .أؾمٛمف ذم اًم٘مرآن  :ضف

 .أؾمٛمف ذم صحػ إسمراهٞمؿ ـًٓٔص:

 . وانإٟمجٞمؾأؾمٛمف ذم اًمتقراة  مٚدومف:

 ًمألرسمكم ( -ويمِمػ اًمٖمٛم٦م  ،ًمٚمٓمؼمد -: اقمالم اًمقرى  ) يٜمٔمر

 :وُمٜمٝم٤م ايْم٤م ُم٤م شمٜم٤مىمٚمتف سمٕمض اعمّم٤مدر ُمـ اًمٗمري٘ملم

ـم٤مهر  ،يس ،ـمف ،قم٤مىم٥م ،طم٤مذ ،وطمٞمد  ُم٤مح ،أطمٞمد ،حمٛمقد ،طم٤مُمد ،أمحد ،حمٛمد

 ،ُم٘مٗمك رؾمقل اعمالطمؿ ،ُم٘متػ ،ضم٤مُمع ،ىمٞمؿ ،رؾمقل اًمرمح٦م ،ٟمٌل ،رؾمقل ،ؾمٞمد ،ـمٞم٥م ،ُمٓمٝمر

يمٚمٞمؿ  ،ٟمجل اهلل ،صٗمل اهلل ،اهلل طمٌٞم٥م ،قمٌداهلل ،ُمزُمؾ ،ُمدصمر ،ؾ إيمٚمٞمؾيم٤مُم ،اًمراطم٦م ،رؾمقل

 ،ٟمٌل اًمتقسم٦م ،اًمرمح٦م ،ُمٜمّمقر ٟمٌل ،ٟم٤مس ،ُمذيمر ،ُمٜم٩م ،ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ ،ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء ،اهلل

 ،ٟمقر هاج ،ُمٜمذر ،ٟمذير ،ُمٌنم ،ُمِمٝمقد سمِمػم ،ؿمٝمٞمد ،ؿم٤مهد ،ؿمٝمػم ،طمريص قمٚمٞمٙمؿ  ُمٕمٚمقم

 ،أُملم ،ىمقي ،طمؼ ،وزم ،طمٗمل قمٗمق ،جم٤مب ،جمٞم٥م ،ُمدقمق ،داع ُمٜمػم ،ُمٝمدي ،هدى ،ُمّم٤ٌمح

ذو  ،ذو طمرُم٦م ذو ُمٙم٤مٟم٦م ،ذوىمقة ،وصقل ،ُمٌلم  ُم١مُمؾ ،ُمتلم ،ُمٙملم ،ُمٙمرم ،ُم٠مُمقن  يمريؿ

هدي٦م  ،ٟمٕمٛم٦م اهلل ،همٞم٤مث ،همٞم٨م ،همقث ،سمنمى ،رمح٦م ،ىمدم صدق ،ُمٓمٞمع ،ذو ومْمؾ ُمٓم٤مع ،قمز

اًمٜمجؿ اًمث٤مىم٥م  ،طمزب اهلل ،ؾمٞمػ اهلل ،ذيمر اهلل ،ساط ُمًت٘مٞمؿ ،ساط اهلل ،قمروة وصم٘مك ،اهلل

أسمق  ،أسمق اًمٓم٤مهر أسمق اًمٓمٞم٥م ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ،ضم٤ٌمر ،خمت٤مر أضمػم ،أُمل ،ُمٜمت٘مك ،جمتٌك ،ُمّمٓمٗمك

 ،ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ،صدق ،ُمّمدق ،ص٤مدق ،ُمٝمٛملم ،ُمّمٚمح ،ؿمٗمٞمع ص٤مًمح ،ُمِمٗمع ،اسمراهٞمؿ
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٘مٞمؿ ؿمٗمٞمؼ ُم ،يمٗمٞمؾ ،ؾُمتقيم   ،ويمٞمؾ ،ٟمّمٞمح ٟم٤مصح ،وضمٞمف ،ُمؼم ،سمر ،ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ ،إُم٤مم اعمت٘ملم

 ،ؿم٤مف ،ُمٌٚمغ ،سم٤مًمغ ،ُمٙمتػ ،يم٤مف ،روح اًم٘مًط ،روح احلؼ ،روح اًم٘مدس ،ُم٘مدس ،اًمًٜم٦م

 ،ُمٗمت٤مح ،وم٤مشمح ،ُمٗمْمؾ ،وم٤موؾ ،قمزيز ،ُمٝمد ُم٘مدم ،ه٤مد ،ؾم٤مئؼ ،ؾم٤مسمؼ ،ُمقصقل ،واصؾ

ُم٘مٞمؾ  ،ُمّمحح ،دًمٞمؾ اخلػمات ،قمٚمؿ اًمٞم٘ملم ،قمٚمؿ انإيامن ،ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م ،ُمٗمت٤مح اًمرمح٦م

 ،ص٤مطم٥م اًمقؾمٞمٚم٦م ،ص٤مطم٥م اعم٘م٤مم ،ًمِمٗم٤مقم٦مصٗمقح قمـ اًمزٓت  ص٤مطم٥م ا ،اًمٕمثرات

ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م   ،ص٤مطم٥م اًمًٞمػ ،خمّمقص سم٤مًمنمف ،خمّمقص سم٤معمجد  ،خمّمقص سم٤مًمٕمز

ٚمٓم٤من ص٤مطم٥م اًمرداء ،ص٤مطم٥م احلج٦م  ،ص٤مطم٥م اًمت٤مج ،ص٤مطم٥م اًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م ،ص٤مطم٥م اًًم

ؿ ،اعمٖمٗمرةص٤مطم٥م  ص٤مطم٥م  ،ص٤مطم٥م اًم٘مْمٞم٥م ،ص٤مطم٥م اعمٕمراج ،ص٤مطم٥م اًمٚمقاء ،ص٤مطم٥م اخل٤مشـم

ٞم٤من ٤منوم ،اًم  ،اًمٙمقٟملم صحٞمح انإؾمالم ؾمٞمد ،اذن ظمػم ،رؤوف رطمٞمؿ ،ُمٓمٝمر اجل٤من ،ّمٞمح اًمٚم

قمٚمؿ اهلدى يم٤مؿمػ اًمٙمرب راومع  ،ظمٓمٞم٥م إُمؿ ،ؾمٕمد اهلل ؾمٕمد اخلٚمؼ ،قملم اًمٖمر ،قملم اًمٜمٕمٞمؿ

  ص٤مطم٥م اًم٘مدم ... اًمخ ،ص٤مطم٥م اًمٗمرج ،اًمرشم٥م قمز اًمٕمرب
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 ممب ٚرد يف وثري ِٓ ِصبدر اٌفز٠مني .

 اجلشٚيل( ــ اخلرياد الئًد وزبة )٠ٕظز وزبة ِٓ

 :ادلظزمجً يف راثز إٌيب رئ٠ب :اٌظبدص احملٛر

هذا أُمر قمٔمٞمؿ وهق ُمـ ووهذا سمح٨م آظمر وهق رسمط رؤي٦م اًمٜمٌل سم٤محلدث ظم٤مرضم٤م 

اًمتل شمتٜمزل قمٚمٞمف أو يراه٤م وي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل وشم١مصمر قمغم ُمًت٘مٌؾ أُمتف سمؾ طمتك  ؿم١مون اًمٜمٌل

ط هذه ٤مٌارشم ٞمفويمٞمٗم ُم٤م ورد ذم رواي٤مت اعمٕمراج، طم٤مٓت اًمٜمٌل شم١مصمر قمغم ُمًت٘مٌؾ أُمتف ٟمٔمػم

 هق ىم٤مئد ىمقاومؾ ٟمٗمقس أُمتف وسمح٥ًم احل٤مٓت اًمتل شمٜمت٤مسمف شمٜمٕمٙمس قمغم أُمتف.ومٙم٠مٟمف إُمقر 

َوَمٚ وُمٜمٝم٤م طم٤مدصم٦م ُمٝمٛم٦م طمٞم٨م ان سمٜمل أُمٞم٦م هؿ اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 ًٜ ْؤَيٚ افَّتِل َأَرْيََْٚك إَِّٓ ؾِتَْْ َِْْٚ افرُّ ًَ َُْرَنِ  َج َٜ دِم اْف َٕ ق ًُ ِْ َجَرَة اْدَ ِس َوافنَّ   .(1)فَِِّْٚ

 :( 331ص  - 6 -أيب احلديد ) ذح هن٩م اًمٌالهم٦م  اسمـوقمـ 

ومٚ جًِْٚ افرؤيٚ افتك أريْٚك إّٓ ؾتْٜ فِْٚس  :مٚ روى ظْف دم تٍسر، ؿقفف تًٚػ»

يْزون ظذ مْزه ٕزو افَردة،  إٕف رأى بْك أمٜٔ :وافنجرة ادًِقٕٜ دم افَرَن، ؾ٘ن ادٍرسيـ ؿٚفقا

ٜ  :افذى ؾرس َلؿ أيٜ بف، ؾسٚءه ذفؽ ثؿ ؿٚل هذا فٍظ رشقل اهلل افنجرة ادًِقٕٜ بْق أمٔ

مٚل اهلل دوًٓ وظبٚده  اَّتذواإذا بِغ بْق أبك افًٚص ثالثغ رجالً ً ً  :وبْق ادٌرة، وٕحق ؿقفف

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .11ؾمقرة انإهاء: ا
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 .(1)شخقًٓ 

ٚئنٜ )ر( اـبوأخرج » قل :’شًّٝ رشقل اهلل :ٚٝف دروان ـب اِلُؿأهنٚ ؿ :مردويف، ظـ ظ  :َي

رَن ٜ دم اَف قٕ ؿ افنجرة ادًِ ؽ وجدك إُٕ  ش.ٕٔب

  :قمـ أيب هريرة

إِّن اريٝ دم مْٚمل ـٚن بْك اِلُؿ بـ أيب افًٚص يْزون ظذ  :ؿٚل أن رشقل اهلل»

 .(2)شمستجًًّٚ ضٚحًُٚ حتك تقدم ؾَّم رؤى افْبل :ـَّم تْزو افَردة، ؿٚل مْزي

  : هريرةقمـ أيب

رأيٝ دم افْقم بْل اِلُؿ أو بْل أيب افًٚص يْزون ظذ مْزي ـَّم  :ؿٚل ) أن افْبل

.(3)شمستجًًّٚ ضٚحًُٚ حتك تقدم ؾَّم رئل افْبل :تْزو افَردة، ؿٚل

 :ِمبِبرٗ وربؤ ِٓ ٟ٘ٚ اهلل طبعخ ِٓ طبعزٗ :اٌظبثع احملٛر

ُشقَل ذم ىمقًمف  ًُقا افرَّ ًُقا اهللََّ َوَأضِٔ ؿْ  َأضِٔ ُُ وهذه أي٦م ُمـ ايمؼم  َوُأْويِل إَْمِر ِمْْ

ٕٟمف هلل شمٕم٤ممم ـم٤مقم٦م وان هلؿ ـم٤مقم٦م وأن يم٤مٟم٧م ـم٤مقم٦م اهلل ُمٝمٞمٛمٜم٦م  إُمروأوزم  ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل

سمٕمد ذًمؽ  سمت٠مظمر اعمرشم٦ٌم ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل ويتٌع ـم٤مقم٦م وتٌٕمٝم٤م ذم اًمًٕم٦م شموهل آؾم٤مس ًمٙمـ 

 رءب اًمديـ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت ويمؾ ومٓم٤مقم٦م اهلل ذم يمؾ أسمقا إُمراًمرؾمقل ـم٤مقم٦م أوزم 

                                                      

ـ ج 6)  .666ـ ص  4( روى اًمًٞمقـمل  ) اًمدر اعمٜمثقر 

ـ احلدي٨م: ) 3) ـ  ـ يمت٤مب اًمٗمت ـ اعمًتدرك   (. 1416( احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري 

ٓئؾ اًمٜمٌقة.2) ـ د ٞمٝم٘مل   ( اًٌم
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ًم٥م اًمٕم٤ٌمدات  هل  ٢مذاً وم اعم٘م٤مُم٤متوهذه آي٦م ومٞمٝم٤م يمؾ اًمقٓي٤مت ويمؾ اًمّمالطمٞم٤مت وومٞمٝم٤م يمؾ 

ىمقاُمٝم٤م سم٤مًمٜمٞم٦م أو اًمروح واًمٜمٞم٦م حتّمؾ  فؾمقاء يم٤مٟم٧م قم٤ٌمدة سم٤مـمٜم٦م وقم٤ٌمدة فم٤مهرة واًمٕم٤ٌمدة اًم٤ٌمـمٜم

 ٗمّمال ذم حمٚمف .وهذا هق طم٘مٞم٘م٦م اًمتقؾمؾ يمام سمٞمٜم٤مه ُم واًمقٓي٦مسم٤منإشم٤ٌمع 

  :قمـ انإُم٤مم اًم٤ٌمىمر

... ثؿ ؿٚل فِْٚس )يٚ أَيٚ افذيـ َمْقا أضًٔقا اهلل وأضًٔقا افرشقل وأويل إمر مُْؿ( »

 .(1) شإيٕٚٚ ظْك خٚصٜ ...

 :اهلل د٠تؤ إٌيب :اٌثبِٓ احملٛر

إن اهلل ظزوجؾ أّدب ٕبٔف ؾٖحسـ أدبف ؾَِّم أـّؾ فف إدب » :ىم٤مل انإُم٤مم اًمّم٤مدق

ٍُِؼ َظئِؿٍ ؿٚل  ًَذ ُخ ََّٕؽ َف  .(2)شثؿ ؾَقض افٔف أمر افْٚس وإمٜ فٔسقس ظبٚده َوإِ

ٍُِؼ وىمد ىم٤مل ًمف اهلل  شأن اهلل أـّؾ تٖديٛ ٕبٔف» ذم شمٕمٌػم ُٕمػم اعم١مُمٜملم ًَذ ُخ ََّٕؽ َف َوإِ

ومٝمق صٜمٞمٕم٦م اهلل وهذه اًمّمٜمٞمٕم٦م ُمّمٜمققم٦م شمٚم٘م٤مئٞم٤م ذم اًمًػم ٟمحق اًمٙمامل واًمٕمٚمقم ومٝمل  َظئِؿٍ 

هٜم٤مك ٤من ومٗمل ٟمٗمس اًمقطمل أٟمقاع وم وشم٠ميٞمديًمٞم٧ًم سمقطمل شمٗمّمٞمكم وإٟمام وطمل شمًديدي 

 شمًديدي وشم٠ميٞمدي وؾمامقمل وقمٞم٤مين وٟمٓم٘مل طم٥ًم اؾمتٕمامٓت اًمٙمريؿ.

اًمٌٕمض خيٓمئ ويٗمن هذا اًمقطمل و  ِْن ُهَق إَِّٓ َوْحٌل ُيقَحكإٟمٕمؿ يمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٜمٌل 

سمٕمٜمقان اًمًٜم٦م  ُم٤م يّمدر ُمٜمفسم٤مًمقطمل اًمٜمٓم٘مل وإذا يم٤من اًمقطمل ٟمٓم٘مل ومٚمؿ ؾمٛمل يمؾ 

                                                      

 .6اًمٙم٤مذم: ج( 6)

 ، سم٤مب اًمتٗمقيض امم رؾمقل اهلل.6: ج؛ اًمٙم٤مذم6شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم: ج( 3)



 119 ......................................... املبخث الثالث: مكامات وخصائص صيذ األىبياء

َٕٚوخي٤مـمٌف اًم٘مران  ومريْم٦مسميورة اعمًٚمٛملم وهل  ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـَ  َو

 ًمتًديدي وهمػم اًمت٤ميٞمدي.اهمػم هقومٝمذا وطمل إرح٤مئل و

 :وًمؽ ٟمامذج ُمـ اظمالق ادي٥م اهلل شمٕم٤ممم وادسمف ُمع اًمٕم٤ٌمد

افهٚبر افِغ ذًمؽ احلٚمٞمؿ ؾٔف  اجلٚهؾظْد إذى واْساف  ـٚن افْبل» :روي

  :اجلٕٚٛ يٌِض ظـ افبىش مع افَدرة حتك ؿٔؾ فف يقم احد دٚ ـرست ربٚظٔتف وصٟ وجٓف

 فق دظقت ظِٔٓؿ ٕبٚدهؿ اهلل .  

  :ؾٕٚتٓر افَٚئؾ وؿٚل 

  :خقصٔٝ أن أـقن فًَٕٚٚ، مل يبًثْل ريب إٓ داظًٔٚ ورْحٜ 

  :ثؿ رؾع يديف يَقل 

 .(1)شأِّن ٕبل ٓ يًِّقنل ؾٚهنؿ افِٓؿ اهد ؿقم 

ذم اؾمتئّم٤مًمف هلؿ  ٓ يِمٙمقنوطملم متٙمـ يقم اًمٗمتح ُمـ اقمدائف ُمـ ىمريش مجٕمٝمؿ وهؿ 

  :وم٘م٤مل

 مٚ تيْقن أِّن ؾٚظؾ بُؿ ؟ »

 ؿٚفقا خرًا إٕؽ أخ ـريؿ وابـ أخ ـريؿ .  

 .(1)شظُِٔؿ افٔقم اذهبـقا ؾٖٕتؿ افىَِٚء ٓ تثريٛؾَٚل َلؿ أؿقل ـَّم ؿٚل أخل يقشػ  

                                                      

ٞم٦م ج 6) ـ دطمالن ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م هب٤مُمش اًمًػمة احلٚم  . 316ص  2( اسم
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  :ه وم٘م٤مل ًمفو هب٤مءدظمؾ قمٚمٞمف رضمؾ وم٤مرقمد ُمـ هٞمٌتف 

 .(2)شهقن ظِٔؽ إِّن فسٝ بِّؽ إَّٕم إٔٚ ابـ امرأة مـ ؿريش»

 

 :ٌٍزطٛي ِزٞاأل اٌزٚذ حيبءب :اٌزبطع احملٛر

َُُدسِ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمٌل قمٞمًك  َُٕٚه بُِروِح اْف ْد مل يٕمؼم وأوطمٞمٜم٤م إًمٞمف روح اًم٘مدس،  َوَأيَّ

هق اهلل واعمقطمك إًمٞمف  وم٤معمقطمك ذاشمفروح اًم٘مدس يٙمقن ذم ـمٞم٤مت ومف ًمٕمٔمؿ ذاشم أُم٤م اًمٜمٌل

ومذات اًمرؾمقل قمغم ىمدر قم٤مزم ُمـ  اًمروحاًمٜمٌل واعمقطمك هق روطم٤م ُمـ أُمرٟم٤م ومٜمٗمس اعمقطمك هق 

أُم٤م اًمٜمٌل قمٞمًك  سمرُمتفانإطم٤مـم٦م سمحٞم٨م ان اطمد إؿمٞم٤مء اًمتل أوطمٞم٧م إمم روطمف اًمروح آُمري 

روح اًم٘مدس ومال، وهذا اًمٌح٨م وىمع اًمتخٚمٞمط ومٞمف ُمـ يمؾ اقمٓمٞمٜم٤مه أُم٤م  اًم٘مدسروح سم٠ميدٟم٤مه وم

سمٕمض اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وم٘م٤مًمقا سم٤مًمتٜم٤مؾمخ وهمػمه٤م ومل يٚمتٗمتقا إمم ُمٕمٜمك اًمتٜم٤مؾمخ وومرىمف قمـ 

 َُُِدس َُٕٚه بُِروِح اْف ْد َٕٚ أو  َوَأيَّ ـْ َأْمِر ًٚ ِم َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروح ـَ وهذا سمح٨م ًمف ذيؾ  ،َو

 ٤مء سمح٨م اًمتٜم٤مؾمخ ذم هذه اًمدراؾم٤مت ٟمٌلم ذًمؽ سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم وم٘مد اؿم٤مرواـمقيؾ وإذا ضم

  .شـِْٚ ٕقر واحد إذًا  أوفْٚ حمّد أوشىْٚ  حمّد َخرٕٚ حمّد»

 ذم طمدي٨م ـمقيؾ:  ورد قمـ اُمػم اعم١مُمٜملم

...إئّٜ مـ أوٓدي يًِّقن ويًٍِقن هذا إذا أحبقا وأرادوا ٕٕٚ ـِْٚ واحد، أوفْٚ »

                                                      

ٞم٦م ج 6)  . 362ص  2( اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م هب٤مُمش اًمًػمة احلٚم

 . 221ص  3( اطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم ًمٚمٖمزازم ج 3)
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وأوشىْٚ حمّد وـِْٚ حمّد ؾال تٍرؿقا بْْٔٚ، وٕحـ إذا صئْٚ صٚء اهلل وإذا  حمّد وَخرٕٚ حمّد

ـرهْٚ ـره اهلل، افقيؾ ـؾ افقيؾ دـ إُٔر ؾوِْٚ وخهقصٔتْٚ، ومٚ أظىٕٚٚ اهلل ربْٚ ٓن مـ 

  .(1) شإُٔر صٔئٚ ممٚ أظىٕٚٚ اهلل ؾَد إُٔر ؿدرة اهلل ظز وجؾ ومنٔتف ؾْٔٚ...

اًمٗمالؾمٗم٦م ذم اًمٕم٘مؾ اًمٙمكم أو اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل يمٞمػ يدسمر  ريمٞمػ يّمػم ذًمؽ؟، وإمج٤مٓ ذيمو

خِؼ اهلل افًَؾ وجًؾ فف رؤوس بًدد »قم٘مقل خمتٚمٗم٦م وهق ُمقضمقد ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم 

  .شرؤوس افبؼ

أٟمف ؾُمئؾ مم٤م ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ اًمٕم٘مؾ؟ ىم٤مل: » :ومٗمل احلدي٨م اًمنميػ قمـ اًمٜمٌل

مل خيٚمؼ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وًمٙمؾ رأس ظمٚم٘مف ُمـ ُمٚمؽ ًمف رؤوس سمٕمدد اخلالئؼ، ُمـ ظمٚمؼ وُمـ 

وضمف، وًمٙمؾ آدُمل رأس ُمـ رؤوس اًمٕم٘مؾ، واؾمؿ ذًمؽ انإٟم٤ًمن قمغم وضمف ذًمؽ اًمرأس 

ُمٙمتقب، وقمغم يمؾ وضمف ؾمؽم ُمٚم٘مك، ٓ يٙمِمػ ذًمؽ اًمًؽم ُمـ ذًمؽ اًمقضمف طمتك يقًمد هذا 

اعمقًمقد، ويٌٚمغ طمد اًمرضم٤مل أو طمد اًمٜم٤ًمء، وم٢مذا سمٚمغ يمِمػ ذًمؽ اًمًؽم، ومٞم٘مع ذم ىمٚم٥م هذا 

نإٟم٤ًمن ٟمقر ومٞمٗمٝمؿ اًمٗمريْم٦م واًمًٜم٦م واجلٞمد واًمرديء، أٓ وُمثؾ اًمٕم٘مؾ ذم اًم٘مٚم٥م يمٛمثؾ ا

 .(2)شاًمناج ذم اًمٌٞم٧م

وذم ذًمؽ ي٘مقل اعمال صدرا أن اسمـ ؾمٞمٜم٤م أؿمٙمؾ قمٚمٞمف إُمر وم٘م٤مل ُم٤م ُمٕمٜمك احت٤مد قم٘مؾ وُمٕم٘مقل 

 وم٢مذا احتد اًمٙمؾ ُمع اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل وم٤مًمٙمؾ يّمػم ؿمخّمٞم٦م واطمدة ومٜمٗمس ؿمٌٝم٦م اًمتٜم٤مؾمخ قمٚم٘م٧م

واعمال صدرا  رومْمقهٙم٤ٌمر ُمـ اًموهٜم٤مك  واعمٕم٘مقلقمٜمد اسمـ ؾمٞمٜم٤م وًمذًمؽ رومض احت٤مد اًمٕم٘مؾ 

                                                      

 .6ـ  1، ص31سمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز: ج( 6)

ـ اًمٕمٚمؾ ذم ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ( 3)  .312، ص66، اعمػمزا اًمٜمقري: جقم
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 أٟمجز اعم٠ًمًم٦م وًمٙمـ يقضمد شمقضمٞمف أقمٛمؼ.وسمِمٙمؾ ضمٞمد اشمّم٤موم٤م إمم طمد ُم٤م 

 :ادلعزاج يف اٌزطٛي ثصريح اخزجبر :اٌعبػز احملٛر

ومٗمل ظمْمؿ شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م ظم٤مض اًمٜمٌل قمدة اُمتح٤مٟم٤مت  وذم رطمٚم٦م ُمٕمراج اًمٜمٌل

ثره٤م ذم اًمٌّمػمة ويم٠مٟمام هل ٟمقع ُمـ افمٝم٤مر إرادة اًم٤ٌمري ًمٚمٛمالئٙم٦م وـمٌ٘م٤مهتؿ يمٞمػ أن ؾمٞمد وأيم

ٛمثال ه٤مشمٗمف ه٤مشمػ مل يٕمتٜمل سمف وصم٤مين وصم٤مًم٨م مل يٕمتٜمل سمف ومج٤مء ضمؼمائٞمؾ إمم وم اًمٌّمػمةإٟمٌٞم٤مء ٟم٤مومذ 

 ًمث٤ميناًمٜمٌل وىم٤مل ًمٚمٜمٌل اهل٤مشمػ إول اًمدٟمٞم٤م وًمق اًمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م ًمٓمٛمٕم٧م أُمتؽ ذم اًمدٟمٞم٤م واهل٤مشمػ ا

هيقذا اًمذي هقد اًمٞمٝمقد وًمق اًمتٗم٧م إًمٞمف ًمتٝمقدت أُمتؽ واًمث٤مًم٨م سمقًمس اًمذي ٟمٍم اًمٜمّم٤مرى 

وًمق اًمتٗم٧م إًمٞمف ًمتٜمٍمت أُمتؽ أي يٌٕم٨م ومٞمٝم٤م ويٕمٛمؾ سمٜمٗمس ُم٤م قمٛمؾ سمقًمس سم٤مًمٜمّم٤مرى، أُم٤م 

 .قمدة اُمتح٤مٟم٤مت ظم٤موٝم٤م اًمٜمٌلهٜم٤م ٢مذًا وم آظمرًم٤ًمُمري وقمجٚمف ومٝمذا سمح٨م ا

 ُمٕمرومٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٘مْمٞم٦م اعمٕمراج سمٕمقٟمف شمٕم٤مممقمـ شمٗم٤مصٞمؾ  يت اًمٌح٨م ُمٗمّمالً وؾمٞم٠م

  رعبىل اهلل فزضٙب داةآ :عؼز احلبدٞ احملٛر
 :اهلل رطٛي ِع اٌزعبًِ يف

َتُف  إِنَّ اهللَ صمؿ أن اهلل قمز وضمؾ صغم قمكّم ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ  َُ َوَمالئِ

ـَ ََمُْقا َص  َٚ افَِّذي ُِّقَن َظَذ افَّْبِلي َيٚ َأَيُّ قا َتْسَِِّٔمً ُيَه ُّ ِي ِْٔف َوَش َِ وهذه ُمـ اخلّم٤مئص  ُِّقا َظ

ثؿ وصٍْل اهلل ظز وجؾ بٚفرأؾٜ وافرْحٜ وذـر دم » اخل٤مص٦م سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء دون مجٞمع إٟمٌٞم٤مء،

ْؿ بِٚفْ ـتٚبف  ُُ ْٔ َِ ِْٔف َمٚ َظِْتُّْؿ َحِريٌص َظ َِ ْؿ َظِزيٌز َظ ُُ ِس ٍُ ـْ َإٔ ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ ْد َجَٚء ََ ِمِْغَ ـَف ْٗ ُّ 
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ُمع أن اؾمؿ اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ هق ُمـ إؾمامء انإهلٞم٦م وهذا ُمرشمٌط سمٛمٌح٨م  ش َرُءوٌف َرِحٔؿٌ 

) واٟمزل اهلل شمٕم٤ممم أن ٓ يٙمٚمٛمٜمل أصح٤ميب طمتك  اعمٕمروم٦مآظمالق آهلٞم٦م يمام سمٞمٜمف سمٕمض اهؾ 

ـَ ََمُْقا إَِذا يتّمدىمقا سمّمدىم٦م وُم٤م يم٤من ذًمؽ ًمٜمٌل ىمط ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ  َٚ افَِّذي ََٕٚجُْٔتْؿ َيٚ َأَيُّ

 ًٜ ْؿ َصَدَؿ ـُ َْٕجَقا ُمقا َبْغَ َيَدْي  ََدي ُشقَل َؾ صمؿ ووٕمٝم٤م قمٜمٝمؿ سمٕمد أن ومروٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ سمرمحتف  افرَّ

، أي أن اعمٚمقك ًمٞمس هٙمذا وم٤مٟمف إذا أرادوا إذا وهذا يدل قمغم ُمدى ُم٘م٤مم وقمٔمٛم٦م اًمٜمٌل 

دوٟمف واحل٤مل  ومٙمٞمػ سمٛمـ يٙمٚمٛمقا اًمٜمٌل سم٤مٟمٗمراد ومٕمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمّمدىم٦م، طمتك قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

اٟمف ذم اعمذاه٥م إظمرى يمٞمػ هل ٟمٔمرهتؿ ُمـ أن اًمٜمٌل ىمد خيٓمئ أو يٜمًك واًمّمقومٞم٦م قمٜمدهؿ 

ُمٕمروم٦م سمٛم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل يمام أن قمٜمدهؿ دٓئؾ اًمٜمٌقة وُم٘م٤مُم٤مت أظمرى وهذا يدل قمغم ُمدى 

 قمٔمٛم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وُم٘م٤مُمف واعمراد سم٤مًمّمدىم٦م هل اًمتل شمٕمٓمك إمم اًمٗم٘مراء وًمٞمس إمم اًمٜمٌل .

ًمٞمس يم٤مًمتحدث  هذا إُمر ًمٞمس سم٤مهللم ورحت٤مج إمم هتٞم١م وم٤مًمتحدث ُمع رؾمقل اهللإذًا 

ظمّمقصٞم٦م ظم٤مص٦م، ومٝمذه  ومٚمٚمٜمٌل ُمع ؾم٤مئر إومراد اًمٌنم سمؾ طمتك ُمع ؾم٤مئر إومراد اعمٕمّمقُملم

اًمِمٗم٤مه اعم٤ٌمريم٦م واًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م هل وضمف اهلل إيمؼم واًمٜم٤مـمؼ إيمؼم قمـ اهلل قمز وضمؾ وٟم٤مومذة 

ًمٖمٞم٥م واًمقطمل، وًمذًمؽ طمتك إٟمٌٞم٤مء ومٞمام إذا أرادوا أن يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اقمٛمؼ واوؾمع ٟمقاومذ ا

ََْٚهٚ يّمقم صمالصملم يقُم٤م  اًمٜمٌل ُمقؾمك اًمقطمل ومٛمثالً  ّْ َ ًٜ َوَأمْت َِ ْٔ َٕٚ ُمقَشك َثالثَِغ َف َوَواَظْد

 ٍْ ُِ ًٜ َوَؿَٚل ُمقَشك َِٕخِٔف َهُٚروَن اْخ َِ ْٔ َغ َف
ًِ ِف َأْرَب ََُٚت َربي ًَْؼٍ َؾتَؿَّ ِمٔ ِْل دِم َؿْقِمل َوَأْصِِْح بِ

ـَ  ِسِدي ٍْ ومٞمتٝمٞم٠م إمم اًمٜمجقى ُمع اهلل قمز وضمؾ وم٤مٓرشم٤ٌمط سم٤مًمٖمٞم٥م رحت٤مج إمم  (1)َوٓ َتتَّبِْع َشبَِٔؾ اْدُ

 . هتٞم١م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ومْمال قمـ همػمهؿ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .643ؾمقرة إقمراف: ا
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ُمقا َبْغَ  :ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ََدي ُشقَل َؾ ََٕٚجْٔتُْؿ افرَّ ـَ ََمُْقا إَِذا  َٚ افَِّذي  َيَدْي َيٚ َأَيُّ

قٌر َرِحٔؿٌ  ٍُ ُر َؾِْ٘ن مَلْ ََتُِدوا َؾِ٘نَّ اهللََّ َؽ َٓ ْؿ َوَأْض ُُ ًٜ َذفَِؽ َخْرٌ َف ْؿ َصَدَؿ ـُ  .(1)َْٕجَقا

وان شم٘مديؿ اًمّمدىم٦م ًمٞمس سمح٤مضمز وإٟمام هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٝمٞم١م ًمٚمّمالة ومالسمد ًمٚمٛم٘مٌؾ اًمٞمٝم٤م 

 قمز وضمؾ واًمٕمروج سمروطمف إمم أن يتقو٠م ويٓمٝمر صمٞم٤مسمف وي٘مدم ُم٘مدُم٤مت صمؿ يتٝمٞم٠م إمم ُمٜم٤مضم٤مة اهلل

اًمًامء ومٙمؾ هذه إُمقر ٟمقع ُمـ اًمتٛمٝمٞمد وانإقمداد يمل ٓ يًتخػ انإٟم٤ًمن هب٤م وًمٙمل يّمؾ 

وإٟمام هل هتٞمئ٤مت  ورد إمم اعمًتقى اعمٓمٚمقب وآرشم٤ٌمط اعمٓمٚمقب ذم آشمّم٤مل ومٝمذا ًمٞمس سمّمد

ي٨م ُمع سم٘مٞم٦م وإقمدادات، وهذا مم٤م يدًمؾ أن احلدي٨م ُمع ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس قمغم وشمػمة احلد

يمام أن احلدي٨م ُمع إٟمٌٞم٤مء واعمٕمّمقُملم ًمٞمس قمغم وشمػمة  إٟمٌٞم٤مء أو ُمع سم٘مٞم٦م اعمٕمّمقُملم،

احلدي٨م ُمع همػمهؿ ومٝم١مٓء ٟم٤مـم٘ملم قمـ اهلل وؿم١موهنؿ يمٚمٝم٤م ذات ظمٓم٥م قمٔمٞمؿ وؿم٤من ظمٓمػم 

ويمام ي٘مقل انإُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ذم اطمد أدقمٞم٦م اًمّمحٗمٞم٦م اًمًج٤مدي٦م ذم اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل يٌلم 

ًم٘مران يمٞمػ ومرض اهلل آداب قمغم اعم١مُمٜملم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع رؾمقل اهلل، وهذه أداب هل ذم ا

ـَ ََمُْقا ٓ آداب ومقق ُم٤م شمٗمرض ًمٚمٛمٚمقك وان يم٤من ًمٞم٧ًم هل ضمؼم ودمؼم وىمقًمف  َٚ افَِّذي َيٚ َأَيُّ

 ْٓ َج ـَ ْقِل  ََ ُروا فَُف بِْٚف َٓ ْؿ َؾْقَق َصْقِت افَّْبِلي َوٓ ََتْ ُُ ًُقا َأْصَقاَت ًٍْض َأْن َتْرَؾ ْؿ فَِب ُُ ًِْو ِر َب

ًُُرونَ  ٓ  َتْن ْٕتُْؿ ْؿ َوَأ ُُ بََط َأْظََّمُف رحٌط انإيامن  ومرومع اًمّمقت ذم احلدي٨م ُمع اًمٜمٌل (2)حَتْ

وهذا يدًمؾ قمغم ُمدى ساُم٦م اًمٗمريْم٦م انإهلٞم٦م ذم أداب ُمع اًمٜمٌل، وُمر سمٜم٤م  واًمٕمٛمؾ وهمػمه٤م

 يم٤مؿمٗم٦م قمـ ُم٘م٤مُم٤مت ُمٕمرومٞم٦م .أن أداب انإهلٞم٦م ًمٞم٧ًم سف ـم٘مقس ؾمٚمقيمٞم٦م وإٟمام هل 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .63ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: ا

ٔي٦م ( 3)  .3ؾمقرة احلجرات: ا
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ىمٚمٜم٤م ذم ايمثر ُمـ ُمقوع ُمثال صالة اًمٜمٌل قمٞمًك ظمٚمػ انإُم٤مم اعمٝمدي ًمٞمس هذا ُمـ سم٤مب 

صِٔٝ بجّٔع »اعمج٤مُمالت وإٟمام يٕمٙمس قمـ شم٘مدم وشم٠مظمر ُمٕمرذم ذم اعم٘م٤مُم٤مت وىمقل اًمٜمٌل 

وهذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب آداب ؾمٚمقيمٞم٦م حمْم٦م وإٟمام يٜمؿ قمـ ُم٘م٤مم ؾم١مدد ؾمٞمد  شإٕبٔٚء وٓ ؾخر

ٟمٌٞم٤مء، واؾمج٤مد اهلل شمٕم٤ممم اعمالئٙم٦م ٔدم ًمٞمس جمرد ـم٘مس ؾمٚمقيمل وإٟمام يٜمؿ قمـ ُم٘م٤مم ادم إ

وٓي٦م ادم ومقق وٓي٦م مجٞمع اعمالئٙم٦م، وُمر سمٜم٤م أن يمؾ ان وقمٚمؿ ادم وىمدرة ادم وصالطمٞم٦م ادم و

صٗم٦م شمٕمٙمس قمـ ُمٕمروم٦م وشمًتدقمل ومٕمؾ وهٜم٤مك شمالزم سملم ُم٘م٤مم اًمٗمٕمؾ وصٗم٤مت أداب 

 واعمٕم٤مرف واعم٘م٤مُم٤مت.

ُُ ٟم٘مرا ذم آي٦م أظمرى و ِو ًْ ُدَظِٚء َب ـَ ْؿ  ُُ ُشقِل َبَْْٔ ُِقا ُدَظَٚء افرَّ ًَ ُؿ ٓ ََتْ َِ ًْ ًٚ َؿْد َي ًْو ْؿ َب

ٌٜ َأْو  اهللُ ْؿ ؾِتَْْ ُٓ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِهَٔب قَن َظ ٍُ ـَ خُيَٚفِ َِْْٔحَذْر افَِّذي ْؿ فَِقاذًا َؾ ُُ ُِقَن ِمْْ َِّ ـَ َيَتَس افَِّذي

ْؿ َظَذاٌب أَ  ُٓ ْؿ دِم ؾ ي٤م حمٛمد سمؾ ىمؾ ي٤م رؾمقل اهلل، وىمقًمف ٘مُ ومال شمَ  (1)فِٔؿٌ ُيِهَٔب ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ َف

 ٌٜ َْ سمال ىمٞمد سمؾ أن قم٤مدي٤مت اًمرؾمقل هل ًمٞم٧ًم قم٤مدي٤مت، وًمق يم٤مٟم٧م  َرُشقِل اهللَِّ ُأْشَقٌة َحَس

ٓ ٜمام ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ٞمت اًمرؾمقل قم٤مدي٤مت ًمٜمدقمقه يمام ٟمدقمق سمٕمْمٜم٤م اًمٌٕمض ذم قم٤مدي٤مشمف سم٤مقم٤مدي

ُُ ََتْ  ِو ًْ ُدَظِٚء َب ـَ ْؿ  ُُ ُشقِل َبَْْٔ ُِقا ُدَظَٚء افرَّ ًْوًٚ ًَ ومتٜم٤مدوه سم٤مٓؾمؿ سمؾ ادقمقه هبذا اعم٘م٤مم  ْؿ َب

جمٛمققم٦م أداب اًمتل ذيمرت ذم اًم٘مران واًمتل  ووهذا أدب يٜمؿ ويٙمِمػ قمـ ُم٘م٤مم ُمٕمرذم، 

٤ٌمري ن اًمومروٝم٤م اهلل قمغم اعمًٚمٛملم دم٤مه اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمرؾمقل إذا مجٕم٧م شمدل سمقوقح قمغم أ

 . قمٔمٞمامً  ٤مً ٟم٠مشمٕم٤ممم يرشمئل ذم رؾمقًمف ؿم

حتٌط مجٞمع   ن هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ أداب وإٓ ومٌٛمجرد رومع اًمّمقت ُمع اًمٜمٌلذا

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .22ؾمقرة اًمٜمقر: ا
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انإقمامل وانإيامن وهذا أُمر ظمٓمػم وًمٞمس سف ـم٘مقس وآداب، وإٟمام إيامٟمؽ ُمرهقن سمدوام 

ؿ قمغم ادم أو وهذا مل يرد ذم آٟمٌٞم٤مء ومٚمؿ يرد ٓ شمرومٕمقا أصقاشمٙم اٟم٘مٞم٤مدك وختْمٕمؽ ًمٚمرؾمقل

قمغم إسمراهٞمؿ أو ُمقؾمك وقمٞمًك، سمٞمٜمام ورد ذًمؽ ذم اًمرؾمقل ومٙمؾ هذه أداب طمّم٤مٟم٦م إهلٞم٦م 

ًمٚمحرم اًمٜمٌقي وم٤مهلل يرى ًمٜمٌٞمف طمريؿ ظمٓمػم واًمتٕمدي قمـ  ذًمؽ احلريؿ هق طمٌط ًمإليامن 

ٚمٜمٌل وهق ًمٞمس ـم٘مس آدايب حمض إٟمام يٜمؿ ًموإقمامل واًم٘مران يٕمٔمؿ هذا اًمتٌجٞمؾ واًمتٕمٔمٞمؿ 

 ُم٘م٤مم اًمٜمٌل . ويٙمِمػ قمـ

 وهل ًمٞمس وم٘مط ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل إروٞم٦م سمؾ طمتك ذم طمٞم٤مشمف إظمروي٦م واًمؼمزظمٞم٦م .

ْؿ َؾْقَق َصْقِت  وٟمٕمؿ ُم٤م يمت٥م قمغم ىمؼم اًمٜمٌل ُُ ًُقا َأْصَقاَت ـَ ََمُْقا ٓ َتْرَؾ َٚ افَِّذي َيٚ َأَيُّ

أُمقر شمدل قمغم اعمٝمؿ هذه و ،ٓسمد ان ٟمٚمتزم سم٤مٓداب ُمٕمف طمتك قمٜمد ىمؼمه اًمنميػ افَّْبِلي 

وىمد ىم٤مل اطمدهؿ ًمرؾمقل اهلل أردت أن ايمت٥م  ظمٓمقرة اخلٓم٥م ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمٌل 

يمؾ ُم٤م شم٘مقل ومٜمٝمتٜمل ىمريش؟، وهذا ُمقضمقد ذم اًمٌخ٤مري وىم٤مًمقا اٟمف سمنم يٖمْم٥م وخيٓمئ؟، ىم٤مل 

  :قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

! وؿٚفقا شًّتف مـ رشقل اهلل أريد حٍيف ؾْٓتْل ؿريش! رءـْٝ أـتٛ ـؾ »

  .(1)...ششًّتف مـ رشقل اهلل ورشقل اهلل بؼ يتُِؿ دم افٌوٛ وافرضٚ رءتُتٛ ـؾ 

  :وىمد أيمد اًمرؾمقل هلذا اًمرضمؾ  قمغم ان يٙمت٥م

                                                      

ـ أيب داود ج 6)  .361و  316و  613ص  3، وُمًٜمد أمحد ج 631ص  3( ؾمٜم
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  .(1)شأـتٛ ؾق افذي ٍٕز بٔده مٚ خرج مْف إٓ حؼ» :) ؾٖومٖ افرشقل إػ ؾّف وؿٚل

ؼ، ومٗمٕمٚمف ويده وٟمٔمره ومال أىمقل ذم يمؾ إطمقال إٓ طم٘م٤م وُم٤م خيرج ُمـ هذا إٓ طم

وؾمٙمقشمف سمؾ يمؾ ؿم١موٟمف دمًد اًمقطمل وهل سمٞم٤من ُمًػم وهداي٦م وساط وؾمٚمقيمٞم٤مت يت٠مؾمك 

 هب٤م .

يٚ رشقل اهلل أـتٛ ـؾ مٚ أشّع مْؽ ؟ ؾَٚل  :ؿِٝ» :قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل

ًٕؿ ؾِّ٘ن ٓ أؿقل دم ذفؽ ـِف إٓ  :دم افٌوٛ وافرضٚ ؟ ؿٚل افرشقل :افرشقل ًٕؿ، ؿِٝ

  .(2)شحَٚ

 :ٔٗػاٚ وً يف االذلٟ اٌزظذ٠ذ :عؼز اٌثبين ٛراحمل

ذم أصقل اًمٙم٤مذم اٟمف ىمرن اهلل سمٜمٌٞمف ُمٜمذ أوائؾ طمٞم٤مشمف أقمٔمؿ ُمالئٙمتف  يٌلم  أُمػم اعم١مُمٜملم

ٍُِؼ َظئِؿٍ ًمٞم٘مٞمؿ ًمف أقمالم اهلداي٦م صمؿ سمٕمد أن سمٚمغ أؿمده ؿمٝمد اهلل ًمف  ًَذ ُخ ََّٕؽ َف صمؿ ومقض   َوإِ

ومٝمق ف يّمدر ُمٜمجمًٛم٦م ُمـ اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ ومٞمٕمٜمل أن يمؾ ؾمٚمقك إًمٞمف ديٜمف وم٢مذا ص٤مر اًمٜمٌل يمتٚم٦م 

ْؿ َظُْْف ُمريض هلل وُمراد هلل ومٛمـ صمؿ ىم٤مل  وقمٔمٞمؿ  ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ هَنَٚ ْؿ افرَّ ـُ َوَمٚ ََتٚ

قا ُٓ َْٕت هداي٦م اهلل ؟، اجلقاب سمًٚمقيمٞم٤مت  وومؼومٙمٞمػ شمًتٕمٚمؿ احلًـ واًم٘مٌح ذم يمؾ رء  ،َؾٚ

واٟمف عم٤َمذا  ٝم٤م وىمْمٞمْمٝم٤م وهذا اؾمتدٓل سمره٤مين سمٞمٜمف  أُمػم اعم١مُمٜملماًمٜمٌل ذم يمؾ ضمزئٞم٤مهت٤م سم٘مْم

قاومقض ًمٚمٜمٌل اًمديـ  ُٓ َْٕت ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ هَنَٚ ْؿ افرَّ ـُ ْؿ أو  َوَمٚ ََتٚ ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ َف

                                                      

ـ أيب داود ج 6) ـ اًمدارُمل ج 631ص  3( ؾمٜم  .361و  316و  613ص  3ٜمد أمحد ج ، وُم636ص  6، وؾمٜم

ٜمد أمحد ج 3)  .316ص  3( ُم
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 ٌٜ َْ ٍُِؼ َظئِؿٍ ، ٓن دِم َرُشقِل اهللَِّ ُأْشَقٌة َحَس ًَذ ُخ ََّٕؽ َف ٙمؾ ظمٚم٘مف وؾمٚمقيمٞم٤مشمف قمٔمٞمٛم٦م وم َوإِ

ٟمٕمٚمؿ ُمرايض اهلل وإرادشمف ُمـ ؾمخٓمف  سمًٚمقيمٞم٤مت اًمٜمٌل وسم٠مومٕم٤مًمف وأىمقاًمف  ومٜمحـوُمروٞم٦م هلل 

 وؿم١موٟمف وسمت٘مريره .

تٚمػ قمـ سم٘مٞم٦م اعمخٚمقىم٤مت قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ًمدًٓم٦م قمغم اٟمف ختإذًا هذه اًمِمخّمٞم٦م 

قا سم٤مًمتًٚمٞمؿ اًمًالم اًمقاؾمٓم٦م سملم اهلل وُمالئٙمتف وسملم اهلل وظمٚم٘مف واًمٚمٓمٞمػ ًمٞمس اعمراد  ُّ ِي َوُيَس

 وم٤مًمتًٚمٞمؿ همػم اًمًالم .اٟم٘مٞم٤مدا طم٘مٞم٘مٞم٤م وإٟمام اٟم٘م٤مدوا  َتْسَِِّٔمً 

وًمٕمؾ ُمـ أهؿ ُم٤م ورد ذم إُمقر اًمتل شمٜم٘م٤مد هب٤م آُم٦م إمم  اًمٜمٌل هق انإىمرار سمٛمـ ٟمّم٥م 

ل، سم٤مًمقٓي٦م سم٤مقمت٤ٌمر  أهن٤م ايمؼم ىمْمٞمف أُمر سمف اًمٜمٌ سمٕمده ُمـ ويص وظمٚمٞمٗم٦م وهق انإىمرار ًمٕمكم 

وم٤مًمٜمٌل قمٜمده ُمٜمٔمقُم٦م أواُمر وأيمؼمه٤م سمٕمد إُمر سمتقطمٞمد اهلل وسمٜمٌقشمف ي٠ميت إُمر سمٓم٤مقم٦م وصٞمف 

قا َتْسَِِّٔمً وظمٚمٞمٗمتف ُمـ سمٕمده ُمـ سم٘مٞم٦م إواُمر اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م  ُّ ِي  .َوُيَس

 :ٔٗػاٚ وبفخ يف اذلٜٛ عٓ ٠ٕطك ال :عؼز اٌثبٌث احملٛر

ْؿ ؾمقرة اًمٜمجؿ أن أصؾ ُم٤م يٗمرهمف اًمٜمٌل ُمـ يمالُمف هق ُم٤م ذيمرشمف آي٦م  ُُ َمٚ َضؾَّ َصِٚحُب

َقى  َوَمٚ َؽَقى  ـْ اَْلَ ََُقى إِْن ُهَق إَِّٓ َوْحٌل ُيقَحك  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ ُف َصِديُد اْف َّ َِّ وُمـ   (1)َظ

ُمٕمٜمك أن يذيمرون ذم اًمٕمجٞم٥م ذم ُمٗمني اًمٕم٤مُم٦م وسمٕمض ُمٗمني اخل٤مص٦م شمٌٕمقهؿ ذم ذًمؽ 

َقى ـْ اَْلَ َقىوم٘مط واحل٤مل أن  اًمتٌٚمٞمٖمٞم٦م إُمقر هق ذم َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ ـْ اَْلَ   َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

وم٤مًمْمٛمػم ٓ يرضمع إمم ٟمٓمؼ اًمٜمٌل سمؾ إمم  إِْن ُهَق إَِّٓ َوْحٌل ُيقَحكقم٤مُم٦م ذم يمؾ ؿم١موٟمف وهق 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6ـ  3ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا
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ٌٜ ٟمٗمس اًمٜمٌل ومٝمق يمتٚم٦م ُمـ اًمقطمل، وم٤مًمٌٕمض ي٘مٞمد  ْؿ دِم َرُشقِل اهللَِّ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ  َف

يٕمٜمل ذم اًمنمقمٞم٤مت ٓ ذم إُمقر اًمٕم٤مدي٦م وًمٙمـ ي٤م شمرى هؾ ذم اًمٜمٌل أُمقر قم٤مدي٦م وهذه أي٦م 

ًٜ ًمٞمس ومٞمٝم٤م شم٘مٞمٞمد  ْؿ َصَدَؿ ـُ َْٕجَقا ُمقا َبْغَ َيَدْي  ََدي ُشقَل َؾ ْٔتُْؿ افرَّ ََٕٚج ـَ ََمُْقا إَِذا  َٚ افَِّذي  َيٚ َأَيُّ

ملَ؟، ٓن اًمٜمٌل ٓ يٗمرغ إٓ قمـ اًمقطمل وهذا ؾمقاء شمريد أن شم٠ًمًمف ذم إُمقر اًمٕم٤مدي٦م أو همػمه٤م، 

َقىيدل قمغم اًمٕمٛمقم واٟمف  ـْ اَْلَ اًمْمٛمػم قم٤مئد إمم يمؾ ؿم١مون  إِْن ُهقَ قمٛمقُم٤م  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

اًمٜمٌل ومٝمق جمًد ًمٚمقطمل ٓ قمغم ُمًتقى ٟمٓم٘مف وم٘مط سمٞمٜمام هؿ ي٘مقًمقن وم٘مط ٟمٓم٘مف ذم اًمنمقمٞم٤مت 

وخيّمقٟمف سم٤مًمٜمٓمؼ وُمـ صمؿ اًمٜمٓمؼ  ؿم١مون اًمٜمٌل اًمٕم٤مئدة إمم شهق»واًمتٌٚمٞمغ ومػمومٕمقن اًمٞمد قمـ 

ًمٞمس ذم اًمتٌٚمٞمغ سمؾ ذم يمؾ  شمٚ ضؾ»أيْم٤م خيّمّمقٟمف وي٘مٞمدوٟمف سم٤مًمتٌٚمٞمغ سم٤مًمنمقمٞم٤مت واحل٤مل أن 

 شومٚ ؽقى»رء طمتك ذم شمدسمػمه اًمًٞم٤مد وطمتك ذم صٖمري٤مت طمٞم٤مشمف اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م آقمتٞم٤مدي٦م 

 طمتك ذم ؿم١موٟمف اجلزئٞم٦م .

  :إٌيب  ذرٚ ِزارت ثعض :عؼز اٌزاثع احملٛر

 شوافذي ٍٕز بٔده مٚ ـٚن ظْدي ؾٔف رء ممٚ شٖفتْل ظْف حتك» صمؿ  ىم٤مل اًمٜمٌل

إبئْٔف اهلل ظز وجؾ دم جمِز »سمح٥ًم ٟمٗمًف اجلزئٞم٦م ٓ سمح٥ًم ٟمٗمًف اًمٙمٚمٞم٦م أو ٟمقره إول 

وأي أظمقة سملم اًمٜمٌل وضمؼمائٞمؾ وهذا اًمتٕمٌػم ورد يمثػما، وهذه  شهذا ظذ فسٚن أخل جزائٔؾ

يٕمٜمل سمح٥ًم اقمالم اًمروح واًمٓمٞمٜم٦م  ششَِّمن مْٚ أهؾ افبٔٝ»ح٥ًم ُم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل إظمقة سم

ـمٌٕم٤م اًمتآظمل سملم اًمٜمٌل وضمؼمائٞمؾ ذم حل٤مظ سمٕمض ُمراشم٥م اًمروح أُم٤م اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٜمٌل ومال و

 يٌٚمٖمٝم٤م ضمؼمئٞمؾ ومٞم٘مقل ضمؼمائٞمؾ ًمق اىمؽمسم٧م أٟمٛمٚم٦م ٓطمؽمىم٧م، واًمتآظمل سملم أُمػم اعم١مُمٜملم
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ومذاك ًمف ُمراشم٥م أقمغم ٓن إظمقة  ،اعمقضمقد سملم ضمؼمائٞمؾ واًمٜمٌلورؾمقل اهلل همػم اًمتآظمل 

ٟمقع اًمِم٘مٞمؼ واًمِمؼ ُمـ أصؾ واطمد ومٚمٕمؾ ذم سمٕمض ُمراشم٥م اًمروح يٙمقن ضمؼمائٞمؾ وًمٙمـ ذم 

ْؿ َمٚ اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م إُمر سمِمٙمؾ آظمر وهٜم٤مك آي٦م  ِٓ ْٔ َِ َِبَْسَْٚ َظ َُِْْٚه َرُجاًل َوَف ًَ ًٚ جَلَ َُِ َُِْْٚه َم ًَ َوَفْق َج

 ِْ   هذه أي٦م ي٘مقل أن هذا شمٍميح سم٠مطمد ُمراشم٥م اًمٜمٌل ػمذم شمٗمً  عمجٚمزاوم٤من  بُِسقنَ َي

سم٠مٟمف ُمٚمؽ، ٓن أي٦م شمٍمح اٟمف طمتك ًمق أرؾمٚمٜم٤م ًمٙمؿ ُمٚمؽ ويٙمقن واؾمٓم٦م ومالسمد أن يٙمقن 

 اعمٚمؽ ٓسمس ًمٌقس اًمثقب انإٟم٤ًمين اًمرضمقزم .

 شل بنٓٚدة افَرانظع ٍٕس افْب» ىمقلو شؾٚضّٜ روحل افتل بغ جْبل»أُم٤م ىمقل اًمٜمٌل 

؟، وًمٙمـ واًمروح أومْمؾ ُمـ اًمٜمٗمس ومٝمؾ شمٙمقن وم٤مـمٛم٦م أومْمؾ وأقمٔمؿ ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

ُٕمػم اعم١مُمٜملم ذم اعمرشم٦ٌم وًمٙمـ هٜم٤مك شم٘مدم  سمح٥ًم مجٚم٦م إدًم٦م واًمقاردة هٜم٤مك ُمِم٤مريم٦م ُمٜمٝم٤م

ُٕمػم اعم١مُمٜملم ذم مجٚم٦م ُمـ اجلٝم٤مت وهذا سمح٨م ظم٤موع ًمٚمٜم٘م٤مش واظمتالف أراء وًمٙمـ 

ر ُم٤م ومٝمٛمٜم٤مه ُمـ رواي٤مت اؿمت٘م٤مق اًمٜمقر أن ُمراشمٌٝمؿ سم٤مًمٕمٚمق هل ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء صمؿ أُمػم طم٥ًم ُم٘مدا

صمؿ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء.... وم٠مول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ٟمقر اًمٜمٌل صمؿ اؿمتؼ ُمٜمف ٟمقر قمكم صمؿ اؿمتؼ  اعم١مُمٜملم

ُمٜمٝمام ٟمقر وم٤مـمٛم٦م صمؿ اؿمتؼ ٟمقر احلًـ صمؿ احلًلم، وأيْم٤م سملم انإُم٤مم احلًـ واحلًلم سمٞمٜمٝمام 

ُمع أومْمٚمٞم٦م انإُم٤مم احلًـ ُمـ سمٕمض اًمزواي٤م واجلٝم٤مت  واخلٛم٦ًم ُمـ وشمِم٤مرك ٟمقع شمِم٤مـمر 

أصح٤مب اًمٙم٤ًمء هلؿ ٟمقع أومْمٚمٞم٦م ختتٚمػ قمـ اًمتًٕم٦م واًمث٤مين قمنم ًمف أومْمٚمٞم٦م وهق سم٤مـمٜمٝمؿ وهق 

ًمإلُم٤مم اعمٝمدي قمدة ُمرات وسملم  شمٕمرض اًمٜمٌل  فم٤مهرهؿ وهق أومْمٚمٝمؿ وذم ظمٓم٦ٌم اًمٖمدير

 هذا إُمر 

: إن اهلل قمز وضمؾ اظمت٤مر ُمـ يمؾ ىم٤مل رؾمقل اهلل»ف، ىم٤مل : قمـ آسم٤مئ ،قمـ أيب قمٌد اهلل
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واظمت٤مر ُمـ اعمًجد اعمقوع  ،واظمت٤مر ُمـ ُمٙم٦م اعمًجد ،اظمت٤مر ُمـ إرض ُمٙم٦م ،ؿمئ ؿمٞمئ٤م

واظمت٤مر ُمـ إي٤مم يقم  ،وُمـ اًمٖمٜمؿ اًمْم٠من ،واظمت٤مر ُمـ إٟمٕم٤مم إٟم٤مصمٝم٤م ،اًمذي ومٞمف اًمٙمٕم٦ٌم

واظمت٤مر ُمـ اًمٜم٤مس سمٜمل  ،ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وُمـ اًمٚمٞم٤مزم ،واظمت٤مر ُمـ اًمِمٝمقر ؿمٝمر رُمْم٤من ،اجلٛمٕم٦م

وشمٙمٛمٚم٦م اصمٜمل  ،واظمت٤مر ُمٜمل وُمـ قمكم احلًـ واحلًلم ،واظمت٤مرين وقمٚمٞم٤م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ،ه٤مؿمؿ

 .(1)شوهق ىم٤مئٛمٝمؿ ،وهق أومْمٚمٝمؿ ،وهق فم٤مهرهؿ ،قمنم إُم٤مُم٤م ُمـ وًمد احلًلم شم٤مؾمٕمٝمؿ سم٤مـمٜمٝمؿ

زئٞم٦م واًمٕم٘مؾ وهذه اًمتٕمٌػمات ختتٚمػ ُمـ اًمروح اًمٙمٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م واًمروح اًمٙمٚمٞم٦م واجل

فقٓك دٚ خَِٝ إؾالك وفقٓ ظع دٚ خَِتؽ وفقٓ »اًمٙمكم واحلٞمثٞم٤مت ختتٚمػ ُمثؾ شمٕمٌػم 

  .(2)شؾٚضّٜ فَُّم خَِتَُّم

ل ومْمٚمٞم٦م ًمٚمٌٜم ٓ وم٤من اًم١ًمدد وٕا  .وهذه يمٚمٝم٤م هل سمح٥ًم اعمراشم٥م وإ

 َـ ًَٚبِِدي ُل اْف َٕٚ َأوَّ َٖ ـِ َوفٌَد َؾ ْْحَ َٚن فِِرَّ ـَ أول  ’ٔي٦م شمدل قمغم أن حمٛمداً ومٝمذه ا (3)ُؿْؾ إِْن 

 اًمٙمؾ وضمقدًا وإن يم٤من ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ زُم٤مٟم٤ًم.

 :طٛحؤ إٌيب :عؼز اخلبِض احملٛر

ْد هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م هل ُمـ اعمالطمؿ  ََ ْؿ دِم َرُشقِل اهللِ َف ُُ َٚن َف ٌٜ ـَ   ُأْشَقٌة َحَسَْ

تِمقيش ُمٕمٜمك أي٦م وهى هذا اًمٓمٛمس واًم ذمح٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚم وشمٕمٛمٞمؿواعم١مؾمػ اٟمف طمّمؾ ـمٛمس 

                                                      

٦م، اًمٜمٕمامين: ص( 6)  .62اًمٖمٌٞم

ح٤مر ج3)  .666ص 66( أظمرضمف اعمجٚمز ذم )اًٌم

ٔي٦م ( 2)  .16ؾمقرة اًمزظمرف: ا
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ًمٞمس ذم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة هل ذم شمٗمًػم أي٦م اًمٌٕمض طمتك ذم يمت٥م ُمٗمني إُم٤مُمٞم٦م، ومٞم٘مقل 

صحٞمح اٟمف يقضمد ذم اًمٜمٌل ضمٜم٦ٌم سمنمي٦م ٟمٕمؿ ذم رؾمقل اهلل وإٟمام هق سمنم وًمف أُمقر قم٤مدي٦م 

وًمٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن أن هذه اجلٜم٦ٌم قم٤مدي٦م ي٠ميمؾ وينمب وي٘مقم ويٜم٤مم ويتٕم٤مُمؾ ُمع ذويف ورحْمـ 

ٓ ٕن احلًٜملم متٞمزا سمتخّمٞمص ذم اًمقطمل انإهلل وختّمٞمص زهؿ قمغم همػمهؿ ويٛمٞماحلًٜملم 

ٝمٙمذا ي٘مقًمقن وأقمقذ سم٤مهلل طمتك أن ومذم اعم٘م٤مم إٟمام هق سمنم وقمٜمده أسمٜم٤مء وقمقاـمػ دم٤مهٝمؿ 

آسمقي  واًمتحٞمزهق ُمـ سم٤مب إسمقة  شيٌوبْل مٚ يٌوٛ ؾٚضّٜ»سمٕمْمٝمؿ دمرا وىم٤مل اٟمف ىمقًمف 

أن ؿمخّمٞم٦م إٟمٌٞم٤مء ُمريم٦ٌم  وهلومٙمرة ظمٓمرة ضمدا،  وهذه اًمٜمٌقةٓ ُمـ سم٤مب اًمرؾمقل أو 

سمٛمٕمزل قمـ آظمر، وهٜم٤مك ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سم٤مب ًمٕمـ اًمٜمٌل  ويمؾ ضم٤مٟم٥موطمٞم٤مٟمٞم٦م وسمنمي٦م 

سمؾ وذم أطم٤مديثٝمؿ وأطم٤مديثٜم٤م أن اًمٜمٌل يم٤من ذم صالشمف  أُمٞم٦مهل١مٓء ُمـ اًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م ُمـ سمٜمل 

ذم اًمّمالة وه١مٓء ًمٙمل يٓمٛمًقا يٚمٕمـ ُمدة ُمديدة مجٚم٦م ُمـ إؿمخ٤مص وإىمقام ذم ىمٜمقشمف 

احل٘م٤مئؼ ذم اًمٌخ٤مري ىم٤مل سم٤مب ذم اؾمتٖمٗم٤مر اًمٜمٌل عمـ ًمٕمٜمف وم٘م٤مل يمؾ ُمـ ًمٕمٜمتف ومذًمؽ يمٗم٤مرة ًمف 

وُمـ هٜم٤م ومٚمٕمٜمف  ومٝمذا يّمقر أن ذم اًمٜمٌل ضمٜم٤ٌمت سمنمي٦م حمْم٦م ويِمتٌف سمٛمٕمٜمك أن اًمٜمٌل سمنم

ضمٜم٦ٌم سمنمي٦م  ًمٚمٜمٌلٟمٕمؿ وٟمحـ ٟم٘مقل  ،شمٍمف سمنمي ٓ يٜمؿ قمـ ُمقىمػ اهلل دم٤مه ُمـ يٚمٕمٜمٝمؿ

ي٘مقًمقن أهن٤م ضمٜم٦ٌم سمنمي٦م حمْم٦م ًمذًمؽ اطمدى ُمالطمؿ اًم٘مران طملم ٝمؿ ٟمختٚمػ قمٜم وًمٙمـ

َقىاًمٕمٔمٞمٛم٦م  ـْ اَْلَ أيْم٤م طمرف ُمٕمٜم٤مه٤م واٟمٓمغم هذا اًمتحريػ طمتك قمغم إيم٤مسمر  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

َقىُمٕمٜمك اًمٌٕمض ان ومٞم٘مقل  اعمح٘م٘ملمُمـ  ـْ اَْلَ  ٓ ذم ومٞمام يٌٚمغ ُمـ وطمل اهلل َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

وٓطمٔمقا ذم  اخل٤مص٦مشمٍموم٤مشمف اًمٕم٤مدي٦م ويقُمٞم٤مشمف وسمذًمؽ ُمًخقا اعمٕمٜمك وشمٗمِم٧م هذه طمتك قمٜمد 

ٌٜ ىمقًمف  ْؿ دِم َرُشقِل اهللَِّ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ وم٤من يمثػم ُمـ إيم٤مسمر ي٘مقل ذم اًمنمقمٞم٤مت ٓ  َف
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ؿمخّمٞم٦م  خّمٞم٦م اًمٜمٌلٕهنؿ صقروا ؿمذًمؽ ؟، هذا آدم٤مه ذم اًمٗمٝمؿذم اًمٕم٤مدي٤مت، أُم٤م عم٤مذا 

ممزوضم٦م سملم إُمقر اًمٕم٤مدي٦م اعمحْم٦م وإُمقر اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م ومٗمل اعمقارد اًمتل ومٞمٝم٤م ضم٤مٟم٥م وطمٞم٤مين 

ٓطمد ٟمٕمؿ رحت٩م ويت٠مؾمك سمف أُم٤م ذم إُمقر اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ضم٤مٟم٥م وطمٞم٤مين ومٞم٘مقًمقن ًمٞمس ومٞمٝم٤م 

ُشقسمرؾمقل اهلل أؾمقة طمًٜم٦م وًمٞمس ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى وًمٞمس  ْؿ افرَّ ـُ ُل َؾُخُذوُه َوَمٚ َوَمٚ ََتٚ

قا ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ حتٛمؾ ي٘مقل اٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ٟمّمقر ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل أهن٤م دوُم٤م إقمج٤مز وو  هَنَٚ

إره٤مص٤مت همٞمٌٞم٦م وإٓ هذا ًمٞمس طم٤مل اًمٌنم ومٙم٠مٟمام قمٜمدهؿ ؿم٘ملم ٓ صم٤مًم٨م هلام أُم٤م أن ٟمٌٜمل أن 

وم٘مد أظمرضمتف قمـ  قمٜمده أُمقر قم٤مدي٦م ىمد ختٓمئ وشمّمٞم٥م ومٞمٙمقن سمنم أُم٤م إذا أظمرضمتف قمـ اخلٓم٠م

َٕٚ اًمٌنمي٦م، أو إذا أظمرضمتف قمـ اًم٘مدرات اًمٕم٤مدي٦م أظمرضمتف قمـ اجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م ومٙم٠مٟمام  ََّم َأ َّٕ ُؿْؾ إِ

ْؿ ُيقَحك إَِػَّ  ُُ ُِ شمٙمقن سمٛمٕمٜمك إٟمام أٟم٤م سمنم أو يقطمك إزم سمٛمٕمٜمك سمٕمض طم٤مٓيت سمنمي٦م  َبَؼٌ ِمْث

ٜمحق اًمتٜم٤موب ٓ سمٜمحق اجلٛمع وسمٕمْمٝم٤م يقطمك إزم، وهذا اًمتقصٞمػ ُم٤مٟمٕم٦م ظمٚمق ومٝمٜم٤مك أوص٤مف سم

يمٞمػ شم٘مٞمٛمٝم٤م  شإيلَّ يقحك »ـ وشمقصٞمػ اًمٜمٌل سم ؟ومٝمذه إوص٤مف ُم٤مٟمٕم٦م مجع أو ُم٤مٟمٕم٦م ظمٚمق

سمٛمٕمٜمك شمٜم٤موب أو سمٛمٕمٜمك ُمزج وُمٕمٞم٦م وم٢مذا يم٤من إٟمٌٞم٤مء ي٘مٞمٛمقن ُمِم٤مريٕمٝمؿ وسم٤مًمت٤مزم وفم٤مئٗمٝمؿ 

شمقن سمٜمٗمس وأدوارهؿ سم٤مًمٖمٞم٥م وم٠مٟم٧م ضمٕمٚم٧م إُمر همٞمٌل واومت٘مدٟم٤م آظمتٞم٤مر وص٤مر يمٚمف ضمؼم ومٞم٠م

يمٚمف ومٕمؾ اهلل، ومٞم٘مقل أقمٓمل ًمإلٟم٤ًمن دوره ذم آُمتح٤من وان سمح٨م اجلؼم واًمتٗمقيض 

 واعم١ًموًمٞم٦م وم٢مذا أرادت أن شمٕمٓمٞمف ومالسمد أن شم٘مٓمع ضم٤مٟم٥م اًمٖمٞم٥م؟. 

أُم٤م اجلقاب قمغم يمؾ ذًمؽ وىمد اضمٌٜم٤م قمـ ذًمؽ سم٠مضمقسم٦م قمديدة، ُمٜمٝم٤م أن آىمتداء اشمٗم٤مىم٤م 

ف هم٤مي٦م إُمر اًمذي يًتٚمؿ هذا اًمٜمٛمقذج اًمرائد يًتدقمل أن يٙمقن ضم٤مٟم٥م اًمقطمل همػم ُمٜم٘مٓمع قمٜم

واًمذي جيًد هذا اًمٜمٛمقذج ُمـ اهلداي٦م هؿ ومٛمـ صمؿ هؿ رواد  ٟمحـآُمثقزم واًمٜمٛمقذضمل هؿ  ٓ 
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 شيقحك إيل»٘مدرات سمنمي٦م هم٤مًم٥م أطمقاهلؿ وًمٙمـ سمٕمٚمؿ ًمدين ومٟمٕمؿ وٟم٘مقل  اخلٓمك اًمٌنمي٦م

٤ًمم وًمٞمس اهل٤مم وم٘مط ومٜمٗمس واًمقطمل أىم شيقحك إيل»واًمٚمٓمٞمػ أن اًمّمٗم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٜمٌل اٟمف 

شمرسمٞم٦م اهلل ًمٚمٜمٌل سم٠مقمٔمؿ ُمالئٙمتف يمام ذم اخلٓم٦ٌم اًم٘م٤مصٕم٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم طمٞم٨م ىمرن سمف أقمٔمؿ 

 ُمالئٙمتف ُمٜمذ أن يم٤من ومٓمٞمام.

  :(حمّذ) اطُ :عؼز اٌظبدص احملٛر

هٜم٤م اًمتٕمٌػم وؿمؼ اؾمٛمل و شؿٚل شَّمِّن اهلل حمّدا وصؼ اشّل مـ اشّف»ذم هذا اًمٌٞم٤من اٟمف 

يٗمرق انإٟم٤ًمن سملم ذات اعمًٛمك  فسمٜم٤م ُمـ اًمٌحقث اعمٝمٛم٦م ذم قمٚمؿ اًمتقطمٞمد أٟم ُمـ اؾمٛمف ُمر

ُمع هِم٤مم اسمـ احلٙمؿ أو اسمـ ؾم٤ممل قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف  ×وُمر سمٜم٤م ذم اًمرواي٦م قمـ انإُم٤مم اًمّم٤مدق وآؾمؿ،

انإُم٤مم يمٞمػ شمقطمد اهلل ومذيمر وم٘م٤مل هذا يمام شمٜمٕم٧م سم٘مٞم٦م اعمخٚمقىملم وم٘م٤مل ٓ اقمٚمؿ وسمٕمد ذًمؽ سملم 

ثػمة واًمذات إزًمٞم٦م واطمدة وم٤مٕؾمامء همػم اعمًٛمك، وم٤من إؾمامء خمٚمقىم٦م أن إؾمامء يم ×ًمف

وُمر سمٜم٤م آؾمؿ احل٘مٞم٘مل ًمٞمس هق اًمّمقت أو اًمٜم٘مش وإٟمام هق ذم احل٘مٞم٘م٦م  شمٕم٤ممموُمتٙمثرة ًمٚم٤ٌمري 

وضمقد شمٙمقيٜمل شمٔمٝمر سمف اًم٘مدرة انإهلٞم٦م واًمٕمٔمٛم٦م واًمّمٗم٤مت انإهلٞم٦م ومٝمذا ذم احل٘مٞم٘م٦م هق آؾمؿ 

ُم٤ٌمطم٨م يمثػمة ذم اًمتقؾمؾ ؽ قمؼم ًمذوُمر سمٜم٤م اعمًٛمك ُمٔمٝمر ًمذات ٢مذًا آؾمؿ خمٚمقق أو وم

 وآؾمتٖم٤مصم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ .

ٛمثال أن )م ح م د( ُمِمت٘م٦م ُمـ وًمٚمتقوٞمح ومأن اؿمت٘م٤مق إؾمامء ًمٞمس اؿمت٘م٤مق اقمت٤ٌمري 

هذا اؿمت٘م٤مق اقمت٤ٌمري وآؿمت٘م٤مق احل٘مٞم٘مل سمٛمٕمٜمك اًمّمدور وًمٞمس سمٛمٕمٜمك اًمتقًمٞمد واحلٛمد 

٢مٟمام آؿمت٘م٤مق سمٛمٕمٜمك انإجي٤مد ومي١مظمذ ؿمؼ ُمـ رء وسمٕمض ُمٜمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل سمٛمٕمٜمك أن 
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واًمّمدور وقمٜمدُم٤م يٙمقن صدور اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ذم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم هق اعمخٚمقق اًمٕمٔمٞمؿ إول 

يِمتؼ ُمٜمف ًمذًمؽ إؾمامء انإهلٞم٦م يمذًمؽ، ُمثال ذم رواي٤مت أصقل اًمٙم٤مذم قمٜمده سم٤مب اؿمت٘م٤مق 

واؿمتؼ ُمـ اؾمؿ شم٤ٌمرك يمذا اؾمؿ اهلل واؿمتؼ ُمـ إؾمامء وم٤مؿمتؼ ُمـ اؾمؿ اهلل صمالصملم اؾمام إهلٞم٤م 

اؾمؿ شمٕم٤ممم يمذا اؾمؿ اهلل ومّم٤مر اعمجٛمقع يمذا وسمٕمد ذًمؽ ُمـ يمؾ اؾمؿ اؿمتؼ يمذا اؾمؿ ومحية 

 وهذه آؿمت٘م٤مىم٤مت إجي٤مد . ضمراطمية دائرة أومم ودائرة صم٤مٟمٞم٦م وصم٤مًمث٦م وهٚمؿ  ومٞمٝم٤مإؾمامء 

إهلٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م يقضمده سمٛمٕمٜمك إذا يم٤من آؾمؿ إول أي اعمخٚمقق إول اًمذي هق آي٦م 

 أن ًمق أردٟم٤م أن ٟم٘مقل اؾمؿ اًمٜمٌلواًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وجيٕمٚمف واؾمٓم٦م ومٞمض نإجي٤مد رء آظمر، 

ويمذًمؽ وضمف اًمٜمٌل وًمٞمس اًمٙمالم ذم  احل٘مٞم٘مل وًمٞمس آؾمؿ آقمت٤ٌمري همػم ذات اًمٜمٌل

ٌل ورد ذم اًمرواي٤مت اؿمتؼ ُمـ ٟمقر اًمٜم ُمثالً و ،ايمؼم آي٦م شمدل قمغم اًمٜمٌل هقاًمٌدن وم٤مؾمؿ اًمٜمٌل 

إٍٔسْٚ »أو ىمقًمف   شفقاء اِلّد يل أظىٔف بٔد ظع»، وًمٕمؾ هذا إؿم٤مرة عم٤م ذم اًمرواي٤مت ٟمقر قمكم

٦م وآؾمؿ اًمذي هق ٟمٗمس اعمًٛمك ودال قمغم اعمًٛمك، سم٤مقمت٤ٌمر أن أيقيأي اًمٜمٗمًٞم٦م  شوإٍٔسُؿ

 اًمقضمقدي٦م اًمٕمٚمٞم٤م. اعمرشم٦ٌموًمٞمس اعمًٛمك أي ٟمقر قمكم ٓ سمدٟمف أي  شافًع»اؾمؿ اًمٜمٌل 

رق سملم اًمٌمء واؾمٛمف واًمٌمء واعمًٛمك وآؾمؿ آي٦م ًمف، يمذًمؽ ومرق سملم اًمٌمء هٜم٤مك وم

وقمٞمٜمف وإٟمام وضمٝمف اجلٝم٦م اًمتل يتقضمف هب٤م إمم اًمٌمء يمام ي٘مقل  ضمزؤهووضمٝمف ومقضمٝمف ًمٞمس 

يتقؾمط سمف أي اًمقؾمٞمط أو اًمِمٗمٞمع وم٤مًمِمٗمٞمع قمٜمد  اعمٕمٜمكهبذا واًمٌٕمض أن هذا وضمٞمف قمٜمد ومالن 

 ؿمخص هق وضمٞمف قمٜمده ووضمف ًمديف .

أيْم٤م شمًٛمٞم٦م اهلل ًمٚمٜمٌل حمٛمدا يٕمٜمل جيٕمؾ اهلل ًمذات  ششَّمِّن اهلل حمّداً »إذًا اًمٙمالم هٜم٤م 

ـِْٚ »ارومع ُمـ اؾمؿ حمٛمد واًمٚمٓمٞمػ ذم اًمرواي٤مت  ’وإٓ ذات اًمٜمٌل ( حمٛمد) اًمٜمٌل اؾمؿ هق 
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ذم طمدي٨م  ×ورد قمـ اُمػم اعم١مُمٜملم شحمّد أوفْٚ حمّد أخرٕٚ حمّد أوشىْٚ حمّد ـِْٚ ٕقر واحد

...إئّٜ مـ أوٓدي يًِّقن ويًٍِقن هذا إذا أحبقا » :وي ُمٜمف ُمقوع احل٤مضم٦مـمقيؾ ٟمر

وأرادوا ٕٕٚ ـِْٚ واحد، أوفْٚ حمّد وَخرٕٚ حمّد وأوشىْٚ حمّد وـِْٚ حمّد ؾال تٍرؿقا بْْٔٚ، 

وٕحـ إذا صئْٚ صٚء اهلل وإذا ـرهْٚ ـره اهلل، افقيؾ ـؾ افقيؾ دـ إُٔر ؾوِْٚ 

 .(1)شوخهقصٔتْٚ،...

هبذا اًمٚمح٤مظ وهق إهنؿ آي٤مت  يٛمٙمـ أن يٕمؼم أن أٟمقارهؿ أؾمامء ًمٚمٜمٌل ئٛم٦موم٤مٕ

وإٓ اًمذات اًمٜمٌقي٦م أقمٔمؿ واًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م هل سمٜمٗمًٝم٤م اؾمؿ ًمٚم٤ٌمري  داًم٦م قمغم قمٔمٛم٦م اًمٜمٌل

أي ضمٕمؾ زم ؾمٛم٦م وقمالُم٦م واؾمؿ  ششَّمِّن»وهل آؾمؿ إقمٔمؿ، وًمذًمؽ اًمتٕمٌػم هلل شمٕم٤ممم وآي٦م 

ت٤ٌمري سمؾ اعمراد سمف اجل٤مٟم٥م احل٘مٞم٘مل. سمؾ طمتك شمًٛمٞم٦م احلًـ وأي٦م وًمٞمس ُمٕمٜمك اجل٤مٟم٥م آقم

٧م سم٤محلًـ واحلًلم سم٤محلًلم وأُمػم اعم١مُمٜملم سمٕمكم ووم٤مـمٛم٦م سمٗم٤مـمٛم٦م ومٝمذه اًمتًٛمٞم٤مت  انإهلٞم٦م ًمًٞم

ٛمٞم٦م اًمٕم٘مٞمٚم٦م سمزيٜم٥م  ٛمٞم٤مت أصقات، وًمديٜم٤م ذم اًمرواي٤مت شًم ُمـ اهلل، وصحٞمح هل يم٤مٟم٧م وم٘مط شًم

زل »صقت وًمٙمـ شمِمػم إمم طم٘م٤مئؼ قمٚمقي٦م .  ؾْؾ ل فف:  جزٔئ قل فؽ: »وٚؿ رؤك افسالم، وَي اهلل َي

ْٚ هذا  ـتب د  ، َؾ ٓٚ زيْٛ ّّ شؿش قح ادحٍقظ ٓا ٓٚ وؿٚل: شدم اِف ٓٚ وؿبِّ ِب ـ ». ؾى أويص اِلٚرضي

زى ٜ اُف ٜ خدجي ل صبٓٔ ـ أجع، ٓؾ ٝ م ٚئبغ أن حيٍيقا هذه افْب  .(2)شواٌف

أشَّمئُؿ »اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م  ويمام ٟم٘مرا ذم شؿٚل شَّمِّن اهلل حمّد وصؼ يل اشؿ مـ اشّف» 

هق ادحّقد وإٔٚ حمّد وأمتل اِلٚمدون »و مٚ ورد هْٚ  ،شؾَّم أحذ أشَّمئُؿ»أو  شدم إشَّمء

                                                      

ـ ج 6) ـ اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز   .6ـ  1ـ  ص   31( سمح٤مر إٟمقار 

 .2/21( ري٤مطملم اًمنميٕم٦م: 3)
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ظذ ـؾ حٚل ؾَٚل افٔٓقدي صدؿٝ يٚ حمّد هذا مُتقب دم افتقراة هذا خر مـ ذفؽ 

ٛمد اًمذي هق أيْم٤م ُم٘م٤مم احلوأي ُمـ اخلٚم٦م ٕٟمف جمٛمع اًمٙمامٓت ومْمال قمـ ُم٘م٤مم اعمح٦ٌم  شوأظيؿ

ؾَٚل افْبل هذه أربًٜ، ؾَٚفٝ افٔٓقد ظٔسك خر »جمٛمع اًمٙمامٓت، ومٙمؾ يمامل يٛمدح أو رحٛمد 

وهٜم٤م أيْم٤م يث٧ٌم ُم٤م ذيمرشمف ؾم٤مسم٘م٤م وهق أن  شؿٚل ومل ذاك؟، ؿٚفقا ٓن ظٔسك بـ مريؿ مْؽ،

قمغم  ىمدرة إٟمٌٞم٤مءيٜمٙمرون  اًمٞمٝمقد ًمٞم٧ًم يمؾ ُم٘م٤مٓهتؿ يٜمٙمرون ٟمٌقة إٟمٌٞم٤مء اًمالطم٘ملم إٟمام هؿ 

ٞمٚمزُمقا اًمٞمٝمقد وقمٚمامء اًمٞمٝمقد أن ؾموسم٤مًمت٤مزم  اًمالطم٘ملم قمغم أن يٜمًخقا ذيٕم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك

وإٟمٙم٤مرهؿ إهنؿ همػم ُمٚمزُملم سم٢مشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء اًمالطم٘ملم ٓن إٟمٌٞم٤مء اًمالطم٘ملم ذم هن٩م  يتٌٕمقهنؿ

 ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك ٓ إن اًمٜمٌل ُمقؾمك شمٜمًخ ذيٕمتف سمحٞم٨م يٙمقن اًمٜمٌل اًمالطمؼ هق شم٤مسمٕملماًمٞمٝمقد 

 ـ ُيتٌع.ُم

  ادلٍىٛيت اٌؼإْ :عؼز اٌظبثع احملٛر
  :اٌزطٛي يف اٌجؼزٞ ٚاٌؼإْ

َُِْْٚه َرُجالً ذم ىمقًمف  ًَ ًٚ جَلَ َُِ َُِْْٚه َم ًَ ؿْ أي ُمٚمؽ رضمؾ  َوفَْق َج ِٓ ْٔ َِ َِبَْسَْٚ َظ وهذه   َوَف

اًم٘مران اًمٙمريؿ وُمٕم٤مرف اًم٘مران اًمٙمريؿ وهق أن اًمٌدن اًمدٟمٞمقي ًم٤ٌمس، وهذا  إـمالىم٤متاطمد 

عمـ ي٘مقل ُمـ أيـ شم٘مقًمقن أن ًمٚم٘مؼم أسمدان؟، ومٜمٗمس اًم٘مران يٕمؼم قمـ اًمٌدن ًم٤ٌمس ومٝمق  ضمقاب

ًمٞمس ذم صدد ٟمٗمل ُمٚمٙم٤مٟمٞم٦م اًمرؾمقل وإٟمام ذم صدد طمتك اعمٚمؽ ٓسمد أن يٙمقن سمٚم٤ٌمس اًمرضمؾ 

وإٓ اًمٜمٌل هق أقمٔمؿ ُمـ اعمالئٙم٦م واجلٝم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م هل اطمد ُمراشم٥م اًمٜمٌل وُمـ صمؿ شمآظمك ُمٕمف 

أيمثر وأيمثر ًمف،  وم٤مرشمٙم٤مزا أن اعمٚمؽ ًمف أهٚمٞم٦م اًمقؾم٤مـم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م ومل يٜمٗمٝم٤م  ضمؼمائٞمؾ وهٜم٤مك ُمراشم٥م
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اًم٘مران هم٤مي٦م إُمر اٟمف رحت٤مج قمالوة قمغم ذًمؽ إمم طمٚم٘م٦م وصؾ سمنمي٦م وهق ًم٤ٌمس اًمرضمقًمٞم٦م أو 

اًمٚم٤ٌمس اًمٌدين، وهذا شم٠ميٞمد أن ُمـ يرشمٌط سم٤مًمقطمل ٓسمد ًمف ُمـ ىمدرات ُمٚمٙمقشمٞم٦م همٞمٌٞم٦م هم٤مي٦م إُمر 

 ًمف وصٚم٦م سمنمي٦م .اٟمف ٓسمد أن يٙمقن 

تٓم٤مسمؼ ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة واًمرؾمقل هق همػم ُم٤م قمرومف اعمتٙمٚمٛمقن ُمـ ضمٝم٦م اًمواًمٚمٓمٞمػ أن 

 َّْؿ ُيقَحك إيَِل ُُ ُِ َٕٚ َبَؼٌ ِمْث ََّم َأ َّٕ ومٝمق سمنم وًمٙمـ ًمٞمس ذًمؽ وم٘مط سمؾ هٜم٤مك ضم٤مٟم٥م آظمر  ُؿْؾ إِ

ٚ ظمذ وم٘مط وهذا ضم٤مٟم٥م ُمٚمٙم٤مين سمؾ هق ومقق اعمٚمٙمقشمٞم٦م واًمٙمثػم ي٠م ُيقَحك إيَِلَّ وهق  َٕ ََّم َأ َّٕ إِ

ُيقَحك وهق ًمٞمس وم٘مط سمنم سمؾ هٜم٤مك ضم٤مٟم٥م آظمر، يمام اٟمف ًمٞمس اجل٤مٟم٥م أظمر وم٘مط  َبَؼٌ 

ِق دِم إَْشَقاِق وذم آي٦م أظمرى  إيَِلَّ  ّْ ًََٚم َوَي ُؾ افىَّ ـُ ْٖ ُشقِل َي ـمٌٕم٤م وم٤من  َوَؿٚفُقا َمِٚل َهَذا افرَّ

واعمٚمٙمقشمٞم٦م واًمالهقشمٞم٦م واًمٖمٞمٌٞم٦م، وهذه متثؾ  ذًمؽ اجل٤مٟم٥م اًمٌنمي إمم ضمٜم٥م اجلٜم٦ٌم اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م

سم٘مراءة همٞمٌٞم٦م سمحت٦م ٓ ٓ شم٘مرئٝم٤م سم٘مراءة سمنمي٦م سمحت٦م و٤مًمّمحٞمح اٟمؽ ومذم ومٝمٛمٝم٤م قمٜمدهؿ اًمّمٕمقسم٦م 

ُمـ أطمقال ذًمؽ ضمٜم٦ٌم وضمٜم٤ٌمت، ٓن ومٞمٝم٤م ُمتقؾمٓم٤مت ذم اًمٌلم واًمٙمثػم يٕمن قمٚمٞمٝمؿ هل سمؾ 

وم٦م إرض واًمًامء وهق اعمٕمّمقم ومٞم٘مقل هذا يدقمك ظمال يٕم٤ميشطمتك ُمـ  ُمثؾعمٕمّمقُملم 

يذه٥م إمم سمٞم٧م اخلالء؟، وي٘م٤مل أن اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ احل٤مئري )روقان اهلل قمٚمٞمف( اطمد 

ُمريديف اًمتج٤مر يم٤من يريد اًمِمٞمخ ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ومذه٥م إمم سمٞم٧م اخلالء ورسمام ـمٚمٕم٧م أصقات 

اين وهذا اعمريد ظمرج سمٜم٤مءه أن ُمرضمع قم٤مم ٓسمد أن ٓ شمٙمقن هذه احل٤مًم٦م قمٜمده سم٤من يٙمقن صٛمد

وٟمقراين، وسم٤مًمت٤مزم مل يدومع ًمف احل٘مقق وطمتك روي أن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمتحلم ًمتذه٥م ُمقوع 

ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ًمٚمرؾمقل ًمؽمى يمٞمػ شمٙمقن وأي رء، وُمقضمقد ذم اًمرواي٤مت أن ررحف يمٕمٌ٘مف 

٢مذًا ذم آُمر ضمٜم٦ٌم سمنمي٦م وموطمتك ظمدُم٦م إئٛم٦م يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ذًمؽ  سمخدُمتفوإرض ُمقيمٚم٦م 
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هم٤مًم٤ٌم قمغم اومٝم٤مم  ُمًتٕمّمٞم٦موهل ّمٕمقسم٦م ذم اعمالئٛم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمٌنمي واظمرى ٟمقراٟمٞم٦م وهذه اًم

 . اًمٙمثػميـ ُمـ اًمٜم٤مس

ڀ ڀ ڀ طمتك ذم إسمٚمٞمس وم٢مسمٚمٞمس ؾم٥ٌم اؾمتٙم٤ٌمره ومترده قمغم إُم٤مُم٦م  وظمالوم٦م ادم ىم٤مل 

طملم أن ادم يمام ذم ومٜمٔمر إمم ادم وم٘مط ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اجلٜم٦ٌم اًمٓمٞمٜمٞم٦م  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

اًمتح٤مم اًمٜمقر سم٤مًمٓملم اؾمتٕمَم قمغم إسمٚمٞمس  واؾمتٕمَم قمغم ذم اًمرواي٤مت ومٞمف ضمٜم٦ٌم ٟمقري٦م، و

اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان ص٤مطم٥م ُمًٚمؽ  ٛمثالً ومٙمثػميـ ُمـ اعمتٙمٚمٛملم اًميمثػميـ، وهذا رحّمؾ ُمع 

شمالُمٞمذه حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ُمـ خػم دوم٤مع وسمانإيامن   ُمٕم٤مرفيمالُمل ُمتِمدد وىمد ذب قمـ 

٦م ُمٜمٝمؿ اًمٙمٌم، وؿمٙمٚمقا شمٞم٤مر وحمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر وهمػمه وشمالُمٞمذه سم٤مًمقاؾمٓم اًمٜمٞم٤ًمسمقري

يمالُمل ُمـ شمالُمٞمذه وًمٙمـ هذا اًمتٞم٤مر ُمتِمدد ضمدا ذم ىم٤ٌمل حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من واعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر 

وضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل واًمّمػمذم وهمػمهؿ، ٓن أوًمئؽ يم٤مٟمقا يرون قمـ ؿم١مون وُم٘م٤مُم٤مت  

اٟمف اًمٜمقري٦م، وقمغم ُمٜمٓمؼ هذه اعمدرؾم٦م وٓ زاًم٧م ٓسمـ اًمٖمْم٤مئري وهمػمه وهق  أهؾ اًمٌٞم٧م

 سم٠موص٤مف خترج قمـ اًمٌنمي٦م. جي٥م قمدم اًمٓمػمان ذم شمقصٞمػ أهؾ اًمٌٞم٧م

ٛمثال شمقصؾ وم و سمٕمض اًمٕمروم٤مء رسمام يٕمد ُمـ شمالُمٞمذ اعمػمزا قمكم اًم٘م٤ميض وًمف ىمدم راؾمخ

إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م وهق أن ؾمٞمد اًمِمٝمداء ٓ يٛمٙمـ أن يذسمح سمدٟمف أو ي٘متؾ، وهٜم٤مك ىمقل يم٤من 

ٜم٤مئ٥م اًمث٤مًم٨م ذم اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى احلًلم سمـ ُمقضمقد ذم زُمـ اًمٜمقاب إرسمٕم٦م طمٞم٨م ؾمئؾ اًم

ٖمالة ىم٤مًمقا أن انإُم٤مم احلًلم مل ي٘متؾ اًمروح اًمٜمقسمختل وهق أن مج٤مقم٦م ممـ يتٕم٤مـمقن اعمٕم٤مرف أو 

أن  سمٛمٕمٜمكسمٜم٤مئٝمؿ أن هذه يمراُم٦م  ويمؾاًمٜمٌل قمٞمًك ومٝمق أيمرم قمغم اهلل ُمـ أن ي٘متؾ، طم٤مًمف طم٤مل 

٤مسمف ذًمؽ، وٟم٘مقل هلؿ يمٞمػ رضب أُمػم اهلل يقىمل أسمدان أوًمٞم٤مءه ُمـ اًم٘متؾ واجلرح أو ُم٤م ؿم
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ه١مٓء وادُمل وضمرح، ان  ويمٞمػ ىمتؾ اًمٜمٌل رحٞمك ويمٞمػ يمنت رسم٤مقمٞم٦م اًمٜمٌل اعم١مُمٜملم

سمٕمْمٝمؿ يٗمرـمقن ويٜمٔمرون إمم اجلٜم٦ٌم اًمٜمقري٦م أو اًمٖمٞمٌٞم٦م ُمـ دون اًمٜمٔمر إمم اجلٜم٦ٌم اًمٌدٟمٞم٦م، واحلؼ 

اًمٜمقري٦م وأدٟمك اجلٜم٦ٌم ضمٜمٌت٤من واعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م هق أىمَم اجلٜم٦ٌم و هق اًمتقازن ذم أن هلؿ

   اًمٌدٟمٞم٦م وُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمتقؾمٓم٤مت.

  األٚي: اٌصبدر ػاْٚ ِٓ :عؼز اٌثبِٓ احملٛر

أن اًمّم٤مدر إول هق اعمٛمر ًمٗمٞمض اهلل ًمٙمؾ اًمّمقادر إظمرى وم٤مًمّم٤مدر إول هق  

وم٤مًمّمقادر إظمرى  شمٜمٕمؿ ُمـ ومْمؾ اًمّم٤مدر إول ذم ُمرشمٌتف  ،وؾمٞمط ذم اًمّمقادر إظمرى

إذًا شمٕمٌػم ُمـ ضمرت قمٚمٞمف ٟمٕمٛم٦م حمٛمد وال حمٛمد يمٛمـ هق ص٤مطم٥م  ،ـ اهلل شمٕم٤ممماًمٕمٚمٞم٤م سم٠مومْم٤مل ُم

ومٙم٠مٟمام ي٘مقل اعمٕم٤مًمٞمؾ اًمالطم٘م٦م يمام هل ؿم١مون ًمٚمٕمٚم٦م إومم هل ؿم١مون ًمٚمٛمٕمٚمقل إول  ،اًمٜمٕمٛم٦م

ُمع اًمٗم٤مرق أن ذاك اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم واضم٥م اًمقضمقد سمذاشمف أُم٤م اًمّم٤مدر إول ىم٤مئؿ سم٤مًمٖمػم وممٙمـ 

٤مرق، وي٘مقًمقن ًمٚمتِمٌٞمف ؿمٛمس ؾمٓمٕم٧م قمغم ُمرآة وخٛم٦م ص٤مومٞم٦م اًمقضمقد وهذا هق ايمؼم وم

ؿمٗم٤موم٦م وُمـ ؾمٓمع ٟمقر اًمِمٛمس قمغم شمٚمؽ اعمرآة اًمٕمٔمٞمٛم٦م سمٕمٔمؿ قم٤ممل اخلٚم٘م٦م اٟمٕمٙمس ُم٤م ذم اعمرأة 

اًمْمخٛم٦م قمغم ُمرائل أظمرى ومٙمؾ ُم٤م ذم اعمرائل إظمرى هق ُمـ اعمرآة إومم ُمع أن ُم٤م ذم اعمرآة 

طمٞمٜمئذ هذه اعمرآة  ،رائل ـمٗمٞمٚمٞم٦م قمغم اعمرأة إوممإومم هق ُمـ ؿمٛمس اًمقضمقد وًمٙمـ سم٘مٞم٦م اعم

ّمحٞمح ىمد يٜمٕمٙمس قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م اٟمٕمٙمس ُمٜمٝم٤م إمم همػمه٤م وقمقايمس وم٤مًمإومم إذا يم٤من هل٤م ـمٌ٘م٤مت 

 إًمٞمٝم٤م ذم اعمراشم٥م اًمداٟمٞم٦م .و ٤موٓ ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ وهذا ًمٞمس أومْمٚمٞم٦م ومٛمٜمٝم

ئؾ وًمٙمـ سمدٟمف وشم٘مري٥م آظمر ُمـ سم٤مب اعمث٤مل اومرض انإٟم٤ًمن هق اًمذي يّمٜمع اعم٤مء واًمًقا
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حمت٤مج إمم هذا اًم٤ًمئؾ اًمذي هق ُمّمٜمقع ُمـ شمدسمػم قم٘مٚمف ويمذا اًمزراقم٦م وُمٕم٤مئش انإٟم٤ًمن هل 

ومٌدٟمف رحت٤مج إمم ىمٓمرات اعم٤مء وإٓ عم٤مت انإٟم٤ًمن ورحت٤مج إمم  ،سمتدسمػم ُمـ انإٟم٤ًمن سم٠مىمدار ُمـ اهلل

اعمرشم٦ٌم هذا اًمٚم٤ٌمس اًمذي هق صٜمٞمع ًمإلٟم٤ًمن ومٕم٘مؾ انإٟم٤ًمن ٓ يؼمد وٓ يٕمٓمش وًمٙمـ يدسمر 

 اًمٜم٤مزًم٦م ُمٜمف. 

ُمٕمٜم٤مه ومٞمض اًمٕم٤مزم قمغم اًمداين ٓن اًمداين ٓ ووهداي٦م اهلل ًمٚمٜمٌل هق سمتقؾمط ُمرشمٌتف اًمٕمٚمٞم٤م 

يًتققم٥م يمؾ ُم٤م ذم اًمٕم٤مزم، وهٜم٤مك أُمر ُمٝمؿ وهق أن اعمٕمّمقُملم ٓ يتٚم٘مقن قمـ سمدن اًمٜمٌل وم٘مط 

 ،ؼمائٞمؾ قمـ اهلليمام هق احل٤مل ذم أظمريـ سمؾ عم٤م رحدصمقن ٟمٔمػم حتدي٨م اًمٜمٌل قمـ ضمؼمائٞمؾ وضم

وهذا اًمتحدي٨م ًمٞمس ُمٜمحٍم سم٤مًمٌدن اًمًٛمٕمل وإٟمام هق قمـ ـمريؼ انإهل٤مم واًمٖمٞم٥م وآرشم٤ٌمط 

سم٤مًم٘مٜم٤مة اعمٚمٙمقشمٞم٦م ومٝمٜم٤م حتدي٨م اعمٕمّمقُملم قمـ اًمٜمٌل ًمٞم٧ًم ذم إصؾ قمٜمٕمٜم٦م طمًٞم٦م وًمذًمؽ اٟمٔمر 

ؾال » ،هاحلدي٨م اًم٘مدد اًمذي رواه اًمٗمري٘م٤من وًمٙمـ أوًمئؽ مل يريدوا أن ي٘مٗمقا قمغم ظمٓمقرة ُمٕمٜم٤م

وم٠مٟم٧م شمٌٚمغ قمـ ٟمٗمًؽ أي اعمرشم٦ٌم اًمٜم٤مزًم٦م ُمٜمف وهق ومٛمف   شيبِغ ظْؽ إٓ إٔٝ أو رجؾ مْؽ

وًم٤ًمٟمف اًمنميػ يٌٚمغ قمـ روطمف اًمٕمٚمٞم٤م اعمتّم٤مقمدة وقمكم رضمؾ ُمٜمف ويٌٚمغ قمـ روطمف اعمتّم٤مقمدة 

 اًمٕمٚمٞم٤م ومٞمتٚم٘مك قمـ اًمروح اًمٜمٌقي٦م اًمٕمٚمٞم٤م.

  اٌمزآْ: ِٓ ؤعٍٝ إٌيب :عؼز اٌزبطع احملٛر

ذم ُمراشمٌف اًمٕمٚمٞم٤م يم٤مًمٕم٘مؾ وٟمقره وم٤مًمٕمٚمقم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم شمٚمؽ اعمراشم٥م  ٦م اًمٜمٌلأن ُمرشمٌ

ٓن ؾمٕم٦م وضمقده اًمٕمٚمقي٦م وؾمٞمٕم٦م ضمدا وهٜم٤مك ؿمقاهد قمغم هذا ومٛمثال ذم  ،اًمّم٤مقمدة هل سم٤مًمٗمٕمؾ

ُِٔؿِ  يس ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م  اًم٘مران اًمٙمريؿ يمام سملم انإُم٤مم اًمًج٤مد ْرَِن اِْلَ َُ  َواْف
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 ضف  َْْٕزف ََكَمٚ َأ ْرََن فَِتْن َُ ََِْٔؽ اْف يٌلم اًم٘مران اًمٙمريؿ أن ُم٘م٤مم اًمٜمٌل هق ومقق اًم٘مران   َْٚ َظ

ومقق اًم٘مران واًم٘مران ي٘مرن سم٤مًمٜمٌل ٓ أن اًمٜمٌل ي٘مرن  وطم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌل ،واًم٘مران ي٘مرن سم٤مًمٜمٌل

وضمٕمؾ اًمٜمٌل أوٓ صمؿ صمٜمل سم٤مًم٘مران  ،سم٤مًم٘مران ومؽمايمٞم٥م اًم٘مران يمٚمٝم٤م هل٤م ُمداًمٞمؾ ُم٘مّمقدة وقمٛمٞم٘م٦م

ٍٜ دِم مَ وَ وم٢مذا يم٤من ُم٘م٤مم يقصػ  ٢مذًا ُم٘م٤مم اًمٜمٌل يًتققم٥م ُم٤م دوٟمفومواحلؼ سمف ه سمٕمد ـْ َؽٚئَِب ٚ ِم

ََّمِء َوإَْرِض إَِّٓ دِم ـَِتٍٚب ُمبِغٍ  واًمٙمت٤مب اعمٌلم اطمد ُمٜم٤مزل اًم٘مران اًمٖمٞمٌٞم٦م وهذا ٟمٔمػم  افسَّ

 حؿ  ْبِغِ ـَوافَُِْتِٚب اف ُّ عمٌلم وم٢مذا يم٤من اعمٌلم ومٝمذه وطمدة طم٘مٞم٘م٦م سملم اًم٘مران واًمٙمت٤مب ا

، وًمذًمؽ ورد ذم طمدي٨م يًتٓمر ومٞمف هذه إُمقر ويًتٓمر سمف يمؾ رء ومٙمٞمػ سمح٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌل

ومقاوح ومٞمف إذاف اًمٜمٌل قمؾ اًمث٘مٚملم ومٝمق شم٤مرك هلام وهق  شأِّن تٚرك ؾُٔؿ افثَِغ»اًمث٘مٚملم 

وهذا  ٤مذيمقرود اًمتٚمٛمٞمذيـ ًمدى إؾمت شإهنَّم فـ يٍسؿٚ حتك يردا ظّع اِلقض » أيت هبام

وم٢مذا يم٤من اًم٘مران اًمٙمريؿ ذم ُمٜم٤مزًمف اًمٖمٞمٌٞم٦م ُمًتٓمر ومٞمف يمؾ رء  ،اًمتٕمٌػم ومٞمف فمرائػ ودٓٓت

ومٙمٞمػ ذم ذاشمف سمٚمح٤مظ رشمٌتف اًمٕمٚمقي٦م ويمام ي٘مقل انإُم٤مم اًمًج٤مد ذم شمٗمًػم هذه اًمٔم٤مهرة اًم٘مرآٟمٞم٦م 

اؾمؿ ًمٚمٜمٌل ومٝمذه اؾمامء ُم٘م٤مُم٤مت  شيس» شـمف» شطمؿ»اؾمؿ ًمٚمٜمٌل  شـمس»اؾمؿ ًمٚمٜمٌل  شـمًؿ»

ـمٌٞمٕمتٝم٤م  ٦مًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء، إذًا سمٚمح٤مظ اعمراشم٥م اًمٕمٚمقي٦م اًمقضمقد ومٕمكم أُم٤م اعمراشم٥م اًمٜم٤مزًمقمٚمقي٦م ٌٞم٦م همٞم

ؾمٕم٦م ُمع إٟمام شمًتٓمٞمع  أن شمت٘مٌؾ وشمًتٗمٞمؼ ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م سمِمٙمؾ شمدرجيل ٓ دومٕمل ٓ ؾمٕمل ُمٓم٤مسمؼ 

 اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م.

اًم٤ٌمـمـ إمم أن قمٜمدك ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل درؾمتٝم٤م أو يمتٌتٝم٤م أو سمحثتٝم٤م ذم ذايمرشمؽ وقم٘مٚمؽ 

ُم٤م ؿم٤مء اهلل ومٚمق أردت أن شمًتحيه٤م ُمرة واطمدة ومرسمام يّم٤مب سمدٟمؽ سم٤مًمِمٚمؾ وشمِمٜم٩م ذم 

ُمقضمقدة ذم  ُمٕمٚمقُم٦مٓن اًمٌدن ٓ يًتٓمٞمع أن يًت٘مٌؾ يمؾ  ،راساًماًمٚم٤ًمن أو اًمٞمد أو وضمع 
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أُم٤م شمًتحي اًمٙمؾ ومال  ،صحٗمف وسمرٟم٤مُم٩م سمرٟم٤مُم٩مهل صٗمح٦م وإٟمام  ٤ماًمذايمرة ويًتحيه

وهٜم٤مك صٗمح٦م طمس ُمِمؽمك اًمتل  وؾمٞمٓمٞمفتقؾمٓم٦م وهٜم٤مك طم٤مومٔم٦م يٛمٙمـ ومٝمٜم٤مك طم٤مومٔم٦م ُم

ٗم٦م أُم٤م إذا أشمٞم٧م سمٙمؾ اًمّمٗمح٤مت رحّمؾ حيٕمرض ومٞمٝم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت وشمتّمٗمح صٗمح٦م ص

واًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م  ،شمِمقيش، واًم٥ًٌم أن سمدن اعمٕمّمقم ذم ؾمٕم٦م وىمدرة وىم٤مسمٚمٞم٦م ٟمقر اعمٕمّمقم

وح اجلزئٞم٦م رء ًمدى اعمٕمّمقم وطمتك ذم انإٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي ًمٞمس سم٘مدرة روطمف اًمٙمٚمٞم٦م وم٤مًمر

 واًمٙمٚمٞم٦م رء آظمر.

وأن ُمثؾ ُم٤م ي٘م٤مل قم٤ممل اعم٤مدة أو قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م ٓ يتحٛمؾ يمؾ ىمدرات قم٤ممل اعمث٤مل ويمامٓشمف 

 ٍُِقم ًْ َدٍر َم ََ ُفُف إَِّٓ بِ َُْٕزي َٕٚ َخَزائُُِْف َوَمٚ  ٍء إَِّٓ ِظَْْد ـْ َرْ ٓن ـمٌٞمٕم٦م قم٤ممل اعم٤مدة ُم٘مدرة وومٞمٝم٤م  َوإِْن ِم

وهذه ؾمٜم٦م دائٛم٦م ودائ٦ٌم ُمقضمقدة ذم اظمتالف قمقامل اخلٚم٘م٦م ذم  ،وىمقاًم٥م ومال شمتحٛمؾإسمٕم٤مد واـمر 

اطمد وضمقه احل٘مٞم٘م٦م ذم اجلٛمع سملم هذيـ اعمٗم٤مديـ هق هذا  انإٟم٤ًمن اًمٙمٌػم وانإٟم٤ًمن اًمّمٖمػم و

اًمٌٞم٤من وهق أن اعمٜم٤مزل اًمٜم٤مزًم٦م شمتٙم٤مُمؾ وٓ شمًتققم٥م سمدومٕم٦م وأُم٤م اعمراشم٥م اًمّم٤مقمدة ُمقضمقد ومٞمٝم٤م 

 سمِمٙمؾ ومٕمكم .

 :  غريٖ عٍٝ إٌيب عجبدح عظّخ ِمب٠ظخ يف حملٛر اٌعؼزْٚ :ا

اًمرواي٤مت اعمراد سمف اًمري٤مو٦م اًمروطمٞم٦م واًمٌدٟمٞم٦م ومٞم٘م٤مل قمٜمٝم٤م اضمتٝم٤مد  سمٕمضآضمتٝم٤مد ذم 

 ذل ضمٝمده وضمٝمده ذم اًمٕم٤ٌمدة واًمري٤مو٦م اًمروطمٞم٦م ومٛمثال جيٝمد ٟمٗمًف ذم اًمت٘مقى ومٞمٕمؼم قمٜمفيٌومٛمـ 

اًمت٘مقى او ذم اًمٕم٤ٌمدة او ذم اًمزه٤مدة او ذم اًمٕمٗم٦م  ُمـ اعمجتٝمديـ اذا سمذل اىم٤ميص ضمٝمده ذم ري٤مو٦م

او ذم حتّمٞمؾ طمتك اًمٗمْم٤مئؾ او ذم شمرك اًمرذائؾ اي مل ي٘متٍم قمغم اًمًػم اًمٕم٤مدي واٟمام سمذل 
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ضمٝمده وضم٤مهد ويم٤مسمد اعمِم٘م٤مت طمٞمٜمئذ ي٘م٤مل جمتٝمد ذم اًمت٘مقى وجمتٝمد ذم اًمٕمٗم٦م وذم اًمٗمْم٤مئؾ اي 

عمجتٝمديـ وٓ دمٕمٚمٜمل ُمـ اًمٖم٤مومٚملم ن ) واضمٕمٚمٜمل ُمـ اووه١مٓء هؿ اعمجتٝمد ،سمذل ضمٝمده

واًمذي يٕمٞمش ذم  ،دقم٤مء، ٓطمظ ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم اعمجتٝمديـ اًمٖم٤مومٚملم اعمٌٕمديـاًمذم يمام اعمٌٕمديـ ( 

ومٞم٠مُمؾ اؿمٞم٤مء ُمـ  ،همٗمٚم٦م ٓ يٕمٞمش ذم طم٤مًم٦م اؾمتٜمٗم٤مر قم٤ٌمدي او ري٤مو٤مت روطمٞم٦م ويٚمٝمٞمف آُمؾ

 ظمروي٦م.ف ُمـ اًمري٤مو٤مت اًمروطمٞم٦م واًمٌدٟمٞم٦م إٔماًمدٟمٞم٤م ومٞمٖمٗمؾ ويٜمًك طم

وهذه  ،إذًا اعمجتٝمديـ هذه صٗمتٝمؿ ومدوُم٤م ذم طم٤مًم٦م جم٤مهدة وُمٙم٤مسمدة ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م وسمدٟمٞم٦م

ُم٤م يْمٛمره  صٗم٦م قمٔمٞمٛم٦م ٓ يًتٝم٤من هب٤م ورهمؿ قمٔمٛم٦م اعمج٤مهدة اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م وسمذل اجلٝمد آ ان

آٟمٌٞم٤مء اقمٔمؿ ُمـ اضمتٝم٤مد اعمجتٝمديـ واعمج٤مهدات اًمروطمٞم٦م واًمٌدٟمٞم٦م اًمتل يٌذهل٤م اعمجتٝمدون، 

راشم٥م آظمرى ُمـ ـمٌ٘م٤مت اًمروح اعم ذًمؽ يمام ُمر سمٜم٤م ان ُمرشم٦ٌم اًمٕم٘مؾ اقمٔمؿ ُمـ واًم٥ًٌم ذم

واًمذات وظمْمقع اًمٕم٘مؾ اقمٔمؿ ُمـ ظمْمقع اًمروح واًمٜمٗمس واٟم٘مٞم٤مد اًمٕم٘مؾ اقمٔمؿ ُمـ اٟم٘مٞم٤مد 

اًمروح واًمٜمٗمس واًمٌدن وريمقع اًمٕم٘مؾ اقمٔمؿ ُمـ ريمقع اًمٜمٗمس واًمٌدن واًمًجقد ذم اًمٕم٘مؾ 

اًمٌدن ومٝمق واوح وريمقع اًمٕم٘مؾ يمريمقع اًمٌدن يٕمٜمل ُمٜمتٝمك آذقم٤من واًمتًٚمٞمؿ اُم٤م ؾمجقد 

وعم٤مذا ظمْمقع اًمٕم٘مؾ اقمٔمؿ ُمـ ظمْمقع اًمٌدن؟، سم٤مقمت٤ٌمر ان اًمٕم٘مؾ يدرك  ،ٟمّمػ ظمْمقع

طم٘م٤مئؼ ُمـ قمٔمٛم٦م رب اًمٕم٤معملم ايمثر سمٙمثػم مم٤م يدريمٝم٤م اًمٌدن وم٤مًمٌدن يريد ان خيْمع ٕي قمٔمٛم٦م 

 اجل٤مٟم٥م ره ٕضمؾُمـ قمٔمٛم٦م اًمرب ؟، اًمٞمس هق اًمٕمٔمٛم٦م اعم٤مدي٦م وم٤مًمٌدن ُم٤مدي ومخْمققمف اٟمٙم٤ًم

سمٞمٜمام قمٔمٛم٦م اهلل واخلْمقع ًمٕمٔمٛم٦م اهلل ٓ  ،اعم٤مدي وهذا هم٤مي٦م آُمر ذم اٟمٙم٤ًمر اًمٌدن وظمْمققمف

يمذًمؽ اًمٜمٗمس ومٖم٤مي٦م ظمْمقع اًمٜمٗمس واًمٖمرائز واٟمٙم٤ًمر اًمٖمرائز اًمٜمٗمس  ،ي٘متٍم قمغم قم٤ممل اعم٤مدة

ٗمًٝم٤م ضمًؿ ان اًمٜمٗمس شمًتِمٕمر قمٔمٛم٦م اًمرب ذم قم٤ممل اعمث٤مل وذم قم٤ممل آضم٤ًمم اًمٚمٓمٞمٗم٦م وم٤مًمٜمٗمس ٟم
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وًمٙمـ هؾ ىمدرة اًمرب وقمٔمٛم٦م اهلل ُمٜمحٍمة سمام هلل ُمـ قمٔمٛم٦م وىمدرة ذم قم٤ممل اًمٜمٗمس  ،ًمٓمٞمػ

روح ايمثر دمكم ًمٕمٔمٛم٦م اهلل قمز اًمويمذًمؽ ذم قم٤ممل  ،وقمٚمؿ آضم٤ًمم اًمٚمٓمٞمٗم٦م وقم٤ممل اعمث٤مل ؟، يمال

وضمؾ ايمثر ُمـ قم٤ممل اًمٜمٗمس وآضم٤ًمم اًمٚمٓمٞمٗم٦م وًمٙمـ هؾ قمٔمٛم٦م اهلل قمغم اًمٕمٔمٛم٦م ذم قم٤ممل اًمروح 

واًم٘مدرة اًمتل هل ضمًؿ اًمٓمػ وم٤مًمٓمػ سمخالف قم٤ممل اًمٕم٘مؾ وقم٤ممل اًمٜمقر ومٝمٜم٤مك دمكم ًمٕمٔم٤مئؿ 

ىمدرة اهلل وؾمٜم٤مء اهلل وهب٤مء اهلل وٟمقر اهلل اقمٔمؿ ومٛمـ صمؿ ُمـ يتخْمع هٜم٤مك ىمد ختْمع وىمد ؾمجد 

وىمد ذل وىمد اٟمٙمن وىمد اٟم٘م٤مد وىمد ؾمٚمؿ وشم٤مسمع قمٔم٤مئؿ قمٔمٛم٦م اهلل ايمثر سمٙمثػم سمؾ ًمٞمس هٜم٤مك 

وم٤مًمّمالة ذم اًمٕم٤ممل اًمٕم٘مكم شمٗم٤موهت٤م واومؽماىمٝم٤م قمـ  ،ٙمذا اًمتٕمٔمٞمؿ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕم٘مكمومٝم ،ٟم٦ًٌم شم٘م٤ميس

واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ومرقمقٟمٞم٦م ذات اعمخٚمقق ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ اظمٓمر ُمـ  ،اًمّمالة ذم قم٤ممل اًمٌدن هٜم٤مك اقمٔمؿ

يٕمٜمل اٟم٤مٟمٞم٦م ذات  ،ومرقمقٟمٞم٦م اعمخٚمقق او آٟم٤ًمن ذم قم٤ممل اًمٜمٗمس او قم٤ممل اهلقى او قم٤ممل اًمٌدن

ن سم٤مقمت٤ٌمر ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ ي٘مقل هٙمذا ادرك وهٙمذا اومٝمؿ وهٙمذا احل٘مٞم٘م٦م ومٞمجٕمؾ ًمٜمٗمًف آٟم٤ًم

ًمذًمؽ هٜم٤مك ذم اًمتًٚمٞمؿ ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ ًمف  ،٧م ذم طم٘م٤مئؼ آُمقر يمام يدركيٌطم٤ميمؿ وؾمٚمٓم٤من 

ٟمٛمط اظمر وشمًٚمٞمؿ اظمر ومال شمٙمذب سمام ٓ حتٞمط سمف وٓ شمٜمٙمر رء ٓ شمٕمٚمٛمف وٓ شم٘مؿ قمغم اٟمٙم٤مر 

وطمتك ُمـ يدقمقن اعمٕمروم٦م ذم احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م  ،هق اصؾ ُمٕمرذم قمٔمٞمؿرء ٓ شمٕمٚمٛمف ويمؿ 

ومٙمٞمػ شم٘مقل ان  ،ان يٚمتزُمقا هبذا آصؾ اًمٕمٔمٞمؿ ومدائام ي٘مقًمقن ظمراوم٤مت يًتٓمٞمٕمقااحلديث٦م ٓ 

وم٤مخلراوم٦م يٕمٜمل اٟمؽ اٟمٙمرت اًمٌمء وم٠مي ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل  ،ُمٜمٝمجؽ قمٚمٛمل وشم٤ًمرع وشم٘مقل ظمراوم٦م

ل ق٘مويل ممِمك قمٚمٛمل سم٤من ي٤ًمرع ذم آٟمٙم٤مر ِمدق سم٤من هذا قمٚمؿ ومٞم٘مقاًمتاًمٕمجٞم٥م  و قمٜمدك

ومٝمؾ ٟمقر  ،ظمراوم٦م واؾمٓمقري٤مت ُمٕمِمٕمِم٦م ذم اًمٕم٘مقل وآذه٤من واؾمٚمٙمقا ُمٜمٝم٩م ٟمقر اًمٕمٚمؿ

اًمٕمٚمؿ ان شمٜمٙمر سمال دًمٞمؾ يمٞمػ يٙمقن ذًمؽ واي قمٚمؿ هذا واي ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل هذا اعم٤ًمرقم٦م ذم 
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ذا سم٤من اًمتٙمذي٥م ويًٛمك هذا ـم٤مسمع طمْم٤مري وُمًػم ُمنمق ذم ٟمقر اًمتٓمقر، وم٠مي شمٓمقر ه

هذه ظمراوم٤مت اًمٕمج٤مئز او يمٝمقف آسم٤مء وم٤مٟم٧م ُمـ ان حتٙمؿ وشمٜمٙمر سمال دًمٞمؾ سمٛمجرد  ع وشم٤ًمر

ومٝمق ي٤ًمرع سم٢مقمٓم٤مء  ،ُمٜمٝم٩م قمٚمٛملاحلٙمؿ يمٞمػ يّمػم ذًمؽ وطمٙمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م يمٝمقف وُمٖم٤مرات 

وان حتٙمؿ سم٤مخلراوم٦م سم٤محلٙمؿ اًمنيع ضمزاوم٤م وسمال دًمٞمؾ  قٟمت٤مج سمال دًمٞمؾ سمٞمٜمام هذه هل اخلراوم٦م وه

اٟم٧م ُمـ ايـ طمٙمٛم٧م و ،ومٞم٘مقل هذه ُمّم٤مدرات وادقم٤مت ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م ،راوم٦مومٝمذا هق اخل

وطمٙمٛمؽ هذا هؾ هق ُمّم٤مدرة وسمال دًمٞمؾ وم٤مٟم٧م ُمـ حتٙمؿ قمغم آظمريـ سم٤من ُمّم٤مدرات 

صمؿ شمدقمل ان هذا ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل ومٙمٞمػ  ،قمٜمدهؿ او قمٜمدهؿ دقم٤موى ضمزاف وقمٜمدهؿ اسم٤مـمٞمؾ

ُبقا بََِّم مَلْ حُئِىُ يٙمقن هذا ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل؟  ـَذَّ فِ َبْؾ  ِّ ِْ ًِ وصٞم٦م  ٧مًمٞمًوومٝمذه وصٞم٦م ًمٚمٕم٘مؾ  قا بِ

ًمٚمٌدن وٓ وصٞم٦م ًمٚمٜمٗمس وٓ وصٞم٦م ًمٚمروح سمؾ هل وصٞم٦م ًمٚمٕم٘مؾ وـم٤مقم٦م اًمٕم٘مؾ اصٕم٥م ُمـ 

احل٤ميمؿ اًمذي رحٙمؿ قمغم ُم٤م دون ُمـ ـمٌ٘م٤مت ذات  ٤مٓهن ،ـم٤مقم٦م اًمٜمٗمس واًمروح واًمٌدن

وهذا ُمٜمٝم٩م  ،اًمٕم٘مؾ شمٙمٛمـ امهٞم٦مًمذًمؽ ووم٤مذا اًم٘مٛم٦م اؾمتج٤مسم٧م وم٤مًمرقمٞم٦م يًتجٞم٥م  ،آٟم٤ًمن

قمٚمٛمل اًمذي ارشمِمػ ُمٜمف اسمـ ؾمٞمٜم٤م وم٘م٤مل يمٚمام ىمرع ؾمٛمٕمؽ مم٤م مل يذدك قمٜمف ؾم٤مـمع اًمؼمه٤من ومذره 

ذم سم٘مٕم٦م آُمٙم٤من. ومذره ذم سم٘مٕم٦م انإُمٙم٤من سمؾ هق ُمٝمؿ وحمتٛمؾ سمؾ ُم٤م ان شم٘مقل ظمراوم٦م او اؾمٓمقرة 

وهٜم٤مك سمرومًقر اعم٤مين يدقمك )يقظمـ روسمٙمك( ؿم٤مرك ذم ُم١ممتر  ،وم٘مد طمٙمٛم٧م قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٗمل

دي ذم ُمديٜم٦م اصٗمٝم٤من ىمٌؾ مخس ؾمٜملم او ؾم٧م ؾمٜملم وهق رئٞمس ىمًؿ آىمتّم٤مد ذم اىمتّم٤م

ضم٤مُمٕم٦م اؾمؽماًمٞم٦م ُمع اٟمف قمٚمامين ضم٤مء وص٤مدف ذًمؽ اي٤مم اخل٤مُمس قمنم ُمـ ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن ومِم٤مهد 

هبج٦م وهبرضم٦م وزهم٤مريد وم٤مطم٥م ان يًتٗمن ان هذا اًمٕمٞمد ُمرشمٌط سمامذا وم٤مظمذوا يذيمرون ًمف 

هذه اعم٘مقًم٦م واًم٘مّم٦م ـمقيٚم٦م صمؿ ذه٥م وضمٜمد ومرق ص٤مطم٥م هذه اًمٚمٞمٚم٦م صمؿ سمدا يٙمت٥م يم٤مُمؾ 
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عم٤م ُمقضمقد ذم رواي٤مت اهؾ  ُمٓم٤مسم٘مفقمٚمٛمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕمتف وسمحثقا ؿمٝمقر صمؿ شمقصٚمقا امم ٟمتٞمج٦م 

 وص٤مر ُمـ قمِم٤مق آُم٤مم اعمٝمدي . شمٖمػماًمٌٞم٧م وُمٜمٝم٤م 

آن ًمق هذا مل يتخذ ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل وىم٤مل هذه اٟمام هل ظمراوم٦م وم٤مذا يم٤مٟم٧م ظمراوم٦م ومٝمؾ 

قمـ قمـ اًمٌح٨م وم٤معم٤ًمرقم٦م ذم احلٙمؿ قم٤ٌمرة  يّمدٞم٘متٝم٤م ؟، يمال ومٝمذا يذه٥م ًمٚمتحري قمـ طم٘م

سم٤مًمت٤مزم ٓ شمتحرى وشمٌح٨م ووم٤من شمت٤ًمرع وشم٘مقل ظمراوم٦م  ،ؾمجـ اًمٕم٘مؾ واًمروح ذم ؾمجـ اجلٝمؾ

إطمٙم٤مم آؾمت٤ٌمىمٞم٦م شمّمدك قمـ اًمٌح٨م واًمتحري واعمٜمٝم٩م ومٚمامذا شمؽمك وحتٙمؿ ُمًٌ٘م٤م صمؿ ومٛمـ 

 اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل .

ٗم٦م سمٚمٞمدة وُمروٞم٦م ذم اًمٕم٘مؾ؟، ٓن اًمتِمٙمٞمؽ قم٤ٌمرة قمـ ومٚمامذا اًمتِمٙمٞمؽ ُمذُمقم وص

اٟمٙم٤مر ُمـ اعمحٓم٦م آومم ومٝمق اؾمٛمف شم٤ًمؤل وًمٙمـ طم٘مٞم٘متف اٟمٙم٤مر وومرق سملم ان شمت٤ًمءل سمح٘مٞم٘م٦م 

اًم١ًمال وم٤مًم١ًمول دؤوب وطمثٞم٨م ووم٤مطمص اُم٤م ان شمتدرع سم٤مًم١ًمال وذم احل٘مٞم٘م٦م شمًتٜمٙمر وشمٜمٙمر 

ضمؾ ومٚمق يم٤من اًمتِمٙمٞمؽ قم٤ٌمرة قمـ وم٤مًمتِمٙمٞمؽ قم٤ٌمرة قمـ ظمداع ود ،ٝمذا هق اخلٓم٠موماؾمت٤ٌمىم٤م 

اُم٤م اًمتِمٙمٞمؽ وـمرح  ،حتري وُمريمز دراؾم٤مت وسمحقث ومٝمذا ٟمٛمق طمْم٤مريوؾم١مال وومحص 

اًم١ًمال وسم٤مـمٜمف اٟمٙم٤مر ُمًٌؼ وطمٙمؿ اؾمت٤ٌمىمل وضمزاذم ومٝمذا هق اجلٝمؾ وهق ُم٤م رح٤مرسمف اًم٘مران 

اٟم٧م شمتدرع سمٚمٌقس اًمٗمحص اًمٕمٚمٛمل وومٚمامذا شمٕمٞمش ٟمٗمًؽ ذم ري٥م واًمري٥م ومٞمف دضمؾ قمٚمٛمل 

  اًمقاىمع شمرومض اًمًٕمل واًمٌح٨م وشمًتٌؼ احلٙمؿ .واٟم٧م ذم

وقمغم اي طم٤مل هذه اُمراض قم٘مٚمٞم٦م ظمٓمػمة واًمٕم٘مؾ اًمذي يٕمٞمش طم٤مًم٦م ومحص وحتري 

ومٕم٤ٌمدة اًمٕم٘مؾ اقمٔمؿ ُمـ قم٤ٌمدة رء اظمر . وًمذًمؽ  ،ًمٚمح٘مٞم٘م٦م وُمتقاوع ًمٚمح٘مٞم٘م٦م شم٤مسمعهق قم٘مؾ 

ٚمرب ًماٟمام يتجف الطمظ اًمٕم٘مؾ ٟمتقؾمؾ ًمٟمالطمظ ان ُم٤م جيري ذم اًمٕم٘مؾ سمٓمريؼ اقمٔمؿ وىمد سمٞمٜم٤م ذم ا
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ويمام  ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٞمتجف امم قم٤ٌمدة وُمٕمروم٦م اًمرب ومٞمتقؾمؾ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٌد سم٤مٔي٤مت اعمخٚمقىم٦م هلل

اٟمام ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م سمراهلم اٟمٞم٦م يٕمٜمل  في٘م٤مل ايمثر اًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞم٦م هل ًمٞم٧ًم سمراهلم صدي٘ملم عمّٞم

هل خمٚمقق ُمـ خمٚمقىم٤مت اٟمت٘م٤مل ُمـ اعمٕمٚمقل امم اًمٕمٚم٦م اي اعمخٚمقق امم اخل٤مًمؼ وُمـ أي٦م اًمتل 

وم٤مًمٕم٘مؾ اذا يم٤من ذم اقمٔمؿ قم٤ٌمدة يامرؾمٝم٤م وهق اخلْمقع واًمتقاوع ًمٚمح٘مٞم٘م٦م  ،اهلل امم اخل٤مًمؼ

وم٤مذا شمقاوع هلذه احل٘مٞم٘م٦م يٙمقن ىمد ظمْمع ايمؼم ظمْمقع واذا يمٗمر  ،اًمٙمؼمى وهل اهلل قمز وضمؾ

 ِْك ب ًِيُُف َيٚ ُبَْلَّ ٓ ُتْؼِ َََّْمُن ْٓبِِْف َوُهَق َي ٌِْؿ َظئِؿٌ َوإِْذ َؿَٚل ُف َك فَُي ْ اقمٔمؿ فمٚمؿ  (1)ٚهللَِّ إِنَّ افؼي

ٕٟمف دم٤موز وقمدوان قمغم ايمؼم طمؼ، سمٞمٜمام آٟم٤ًمن اذا ص٤مر قمٜمده قمٌقدي٦م شمقاوع ٕيمؼم طم٘مٞم٘م٦م 

وهل اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم، وم٤مذا يم٤من اًمٕم٘مؾ يتقؾمؾ ومٙمٞمػ سم٤مًمٜمٗمس واًمٌدن؟، ومٝمؾ قم٤ٌمدة اًمٌدن ٓ 

ٟم٤ًمن سم٤مًمتقؾمؾ سم٤مٔي٤مت ومٙمٞمػ سمٛمـ هق دوٟمف، شمتقؾمؾ وم٤مقمٔمؿ قم٤ٌمدة يامرؾمٝم٤م اقمٔمؿ قمْمق ذم آ

سمؾ ان اًمتقؾمؾ رضورة ايامٟمٞم٦م ٓ اٟمف راضمح وُمًتح٥م وُمـ يٙمٗمر سم٤مًمتقؾمؾ يٙمٗمر سم٤مًمتقطمٞمد 

 .وجيحد آيامن 

إذًا اومٕم٤مل اًمٕم٘مؾ دائام هل اقمٔمؿ واذا يم٤من آٟمٌٞم٤مء ىمد اقمٓمقا ٟمّمٞم٤ٌم اقمٔمؿ ُمـ اًمٕم٘مؾ وم٘مد 

ل احلٞمقاٟم٤مت متتٚمؽ سمٕمض اًم٘مدرات اًمٌدٟمٞم٦م وُمـ سم٤مب اعمث٤م ،اوشمقا ٟمّمٞم٤ٌم اقمٔمؿ ُمـ يمؾ رء

ايمثر ُمـ آٟم٤ًمن وًمٙمـ اهيام اقمٔمؿ ظمٚم٘م٦م آٟم٤ًمن او اًمٗمٞمؾ؟، ـمٌٕم٤م انإٟم٤ًمن ٓن اًمٕم٘مؾ ذم 

واهلدهد اذف ُمـ اًمٗمٞمؾ  ،آٟم٤ًمن ايمؼم واًمٗمٞمؾ اصٖمر وم٤مًمٗمٞمؾ طمجف سمديـ وقم٘مٚمف وئٞمؾ

وٓطمظ ؿم٤مُم٦م اًمٙمٚم٥م  ،سمٛمٕمٜمك ان اهلدهد ضمثتف صٖمػمة وًمٙمـ قم٘مٚمف يمٌػم سم٤مًم٘مٞم٤مس امم اًمٗمٞمؾ

ومٞم٘م٤مل سمٕمض اٟمقاع اًمٙمالب رسمام شمّمؾ ؿم٤مُمتف امم مخًامئ٦م يمٞمٚمقُمؽم او سمٍم اًمٕم٘م٤مب واًمّم٘مر 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .662ؾمقرة ًم٘مامن: ا
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شمّمؾ إمم يمٞمٚمقُمؽمات وُمع ذًمؽ آٟم٤ًمن اذف ٓن اًمٕمٛمدة ان شمٙمقن اٟم٧م ص٤مطم٥م رصٞمد 

 ايمؼم ذم اعمًتقى آيمؼم اُم٤م ذم اعمًتقى آدٟمك وم٤مٟم٧م ًم٧ًم سمّم٤مطم٥م رصٞمد ايمؼم .

ث٤مل اجلـ ذم طمريم٤مت قم٤ممل اعمث٤مل اىمقى سمٙمثػم ُمـ سمٕمض آٟم٤ًمن آ آن ُمـ سم٤مب اعم 

آصٗمٞم٤مء وآوًمٞم٤مء هؿ ايمؼم ىمدرة طمتك ذم قم٤ممل اعمث٤مل ُمـ اجلـ، وًمٙمـ قمٛمقم اجلـ اسمداهنؿ 

وطمريم٤مهتؿ اعمقضمٞم٦م وآصمػمي٦م او ُم٤م وراء آصمػم ايمثر مم٤م ذم انإٟم٤ًمن وظمٞم٤مهلؿ اىمقى ودائام ىمدرة 

اًمٕم٘مكم ذم إٟمس  اجل٤مٟم٥ميمؼم ُمـ اجلـ ٓن اع ذًمؽ آٟمس اذف واخلٞم٤مل قمٜمد اجلـ ايمثر وُم

قم٘مٚمف قمٔمٞمؿ ان ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ضمث٦م سمدٟمف صٖمػمه وًمٙمـ ٟمقر هق وهذا اعمٓمٚم٥م ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤م و ،ايمؼم

وًمق اردٟم٤م ان ٟمرؾمؿ خمروط اجل٤مٟم٥م ذم اعمخروط اًمْمئٞمؾ اومرض سمدن اًمٜمٌل اُم٤م اًم٘م٤مقمدة اعمخروـمٞم٦م 

ل ُمٜمٗمتح٦م قمغم ٓ حمدودة اًمٜمقري٦م ذم اًمٌٜم سمٞمٜمام اومؽمض ان ٟم٘م٤ميس ضمؼمئٞمؾ او ُمٞمٙم٤مئٞمؾ او إهاومٞمؾ  ،اوم٤مق 

ًتٓمٞمع ان ٟمرؾمٛمف ومجًؿ ضمؼمئٞمؾ ىم٤مقمدة اعمخروـمٞم٦م يٛمأل اًمنمق واًمٖمرب وٟمٗمًف  ٞم٤مء ٟم ٌٟم ٞمد ٕا سم

ٞم٤مء يم٘مٓمرة ذم حمٞمط ٟم يٕمٜمل اعمالئٙم٦م  ،وروطمف اُم٤م ُم٘مدار ُم٤م اويت ضمؼميؾ ُمـ قم٘مؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس امم ؾمٞمد ا

رض يمام اعم٘مرسملم اومرض ُمث ٛمقات وٓا ٚم٨م ىم٤مقمدهت٤م ًمألؾمٗمؾ ومٌدن ُمٚمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م يٛمأل اًًم

ل وقمؽمشمف ـ ٟمقرهؿ يم٘مٓمرة ذم حمٞمٓم٤مت ذم سمحر ٟمقر اًمٌٜم  ومٝمٜم٤مك ومرق. ،يّمػ ذًمؽ اُمػم اعم١مُمٜملم وًمٙم

ِريٍؿ وًمٞمس قمٌط ان ضمؼمئٞمؾ ذو اًم٘مقة اعمٝمقًم٦م  ـَ ََْقُل َرُشقٍل  ُف َف َّٕ ٍة ِظَْْد ِذي  إِ ِذي ُؿقَّ

ْرِش َمُِ  ًَ ومٝمذا اًمرؾمقل اًمذي يقصػ هبذا اًمقصػ قمٌد ظم٤موع  (1)ُمىٍَٚع َثؿَّ َأِمغٍ  ٍغ اْف

 ،ٟمقر ُمٝمقلذو وم٤مًمرؾمقل ضمثتف صٖمػمة وًمٙمٜمف  ًمًٞمد اًمرؾمؾ وهذا ًمٞمس جم٤مُمٚم٦م اٟمام هق طم٘مٞم٘م٦م

وشمٕمٌػم اطمد اعمح٘م٘ملم ي٘مقل  ،ٜمٌل ىمدرات ًمٞم٧ًم قمٜمد ضمؼمئٞمؾًمقمٜمد اووًمذا خيِم٤مه ضمؼمئٞمؾ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .36ـ  66ؾمقرة اًمتٙمقير: ا
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يٕمٜمل قم٤ٌمدات إٟمٌٞم٤مء  ،اًمٕمزم ٞم٤مء شمٕمدل قم٤ٌمدات إٟمٌٞم٤مء ُمـ اوزمشمًٌٞمح٦م واطمدة ُمـ ؾمٞمد آٟمٌ

واسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك ومٙمؾ قم٤ٌمداهتؿ ٓ شمٕمدل شمًٌٞمح٦م واطمدة شمّمدر ُمـ  ٟمقحاًمٕمزم  اوًمقا

اومل ٟم٘مرا ان قم٤ٌمدة اًمٕم٤ممل  ،ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء )ؾمٌح٤من ريب آقمغم وسمحٛمده( وهذا ًمٞمس ُم٤ٌمًمٖم٦م او همٚمق

اًمٕمزم ذم ضمٜم٥م قمٚمؿ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ُم٤م هل  ف ومٕمٚمؿ إٟمٌٞم٤مء ُمـ اوزمة عمـ دوٟماقمٔمؿ ُمـ ؾمٌٕملم قم٤ٌمد

ومام  ،وشمٕمٌػم اًمًٞمد آصٗمٝم٤مين آقمٚمؿ ُمع همػم آقمٚمؿ يم٤مًمٕم٤ممل ُمع اجل٤مهؾ ،آ ىمٓمرة ذم سمحر

 يْمٛمره اًمٜمٌل اقمٔمؿ ُمـ اضمتٝم٤مد اعمجتٝمديـ. 

 :إٌيب ػخص١خ احملٛر احلبدٞ ٚاٌعؼزْٚ: عظّخ

.. ذم هب٤م قمغم اعمخٚمقىم٤مت امجع آ وهق ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مءاقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م واهبك ه٦ٌم اٟمٕمؿ اهلل 

طمتام اٟمف مل يّم٥م اطمد سمٛمّم٤مب يمٛمّم٤مب وم٘مد  قمغم اًم٘م٤مرئُمرت  سمٞم٤مٟم٤مت اهؾ اًمٌٞم٧م

يٕمٜمل ًمٞمس وم٘مط يٕمٜمل  .. اعم٘مّمقد مل يّم٥م اطمد سمٛمّم٤مب يمٗم٘مد رؾمقل اهللرؾمقل اهلل

ٞمد وم٘مد ؾم ذم  ايمؼم ُمّمٞم٦ٌم ًمٜمٌلذم اٙمؾ اٟم٤ًمن ًم سمؾ ًمٚمٜمٌل وم٘مد اهؾ اًمٌٞم٧م

ايمؼم ٟمٕمٛم٦م واقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م..  .. مم٤م يدًمؾ قمغم ان طمْمقر وطمٞم٤مة ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مءآٟمٌٞم٤مء

اقمٔمؿ مم٤م ذيمر طمتك ذم اؾمتِمٝم٤مد أُمػم  ذم سمداي٦م ظمٓمٌتٝم٤م عمقت اًمٜمٌل شمقصٞمػ اًمّمدي٘م٦مو

ُم٤م ضمرى ذم اًمٙمقن ُمـ  ُم٤م شمذيمره اًمّمدي٘م٦مو او اؾمتِمٝم٤مد احلًلم اًمِمٝمٞمد اعم١مُمٜملم

 .ٓطمٔمقا ظمٓمٌتٝم٤م اًمنميٗم٦م واًمٗم٤مظ ظمٓمٌتٝم٤م اًمنميٗم٦مو ثػم اقمٔمؿ سمٙم رطمٞمؾ ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

طم٥ًم هذه اًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمتٕمددة هق ٓ ي٘م٤مل زر آرض.. ؾمٞمد  ومًٞمد آٟمٌٞم٤مء

اذا يم٤من ُمـ اوص٤مف آئٛم٦م آصمٜمك قمنم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ اهنؿ وزر يمؾ اًمٕمقامل  آٟمٌٞم٤مء
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ُمر سمٜم٤م واًمٕمقامل ويمؾ اخلالئؼ..  زر يٕمٜمل اًمٜم٘مٓم٦م اعمريمزي٦م ذم يمؾ زر آرض اُم٤م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

اٟمٔمر يمٞمػ وذم اعمٜم٤مم  قمٜمدُم٤م اظّمر صالشمف ًمرقم٤ميتف راطم٦م رؾمقل اهلل ان أُمػم اعم١مُمٜملم

ث٤مين ؿمخّمٞم٦م ذم قم٤ممل اخلٚم٘م٦م سمح٥ًم ٟمص اًم٘مران يٕمٜمل اقمٔمؿ ُمـ احلًٜملم اقمٔمؿ ُمـ وم ؟يٕمٜمل

 ٧ماقمٔمؿ ُمـ سم٘مٞم٦م اعمٕمّمقُملم طمتك سمح٥ًم سمٞم٤مٟم٤مت اًم٘مران اهؾ اًمٌٞم آُم٤مم اعمٝمدي

اوزم اًمٕمزم سمح٥ًم ٟمص اًم٘مران آن ًمًٜم٤م ذم صدده  ُمـ سم٘مٞم٦م آٟمٌٞم٤مءسمؾ طمتك اقمٔمؿ ُمـ آٟمٌٞم٤مء 

اًمذي هبذه اعمث٤مسم٦م يرى ان راطم٦م رؾمقل  قمديدة داًم٦م قمغم هذا اعمٓمٚم٥م.. قمكم ىمرآٟمٞم٦مٟمّمقص 

صالة قمكم وُم٤م ادراك ُم٤م صالة قمكم؟ وومقد قمكم قمغم و٤م امم اهلل اقمٔمؿ قمٜمد اهلل ويت٘مرب هب اهلل

ٛمع ذًمؽ وم.. ُمـ صالة قمكم اقمٔمؿ قمٜمد قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م  خلدُم٦م رؾمقل اهللاهلل

 اقمٔمؿ.. قمغم راطم٦م رؾمقل اهلل طمرص أُمػم اعم١مُمٜملم

 ذم اًمً٘مٞمٗم٦م يمذًمؽ رقم٤مي٦م قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم ًمذًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم

٤مؾم٦م ذم اول هرقمقا امم شمًٚمؿ اًمٙمرد واًمرئورهمؿ ان اعمًٚمٛملم  ًم٘مدؾمٞم٦م وقمٔمٛم٦م رؾمقل اهلل

قمٜمد ضمثامن اًمرؾمقل سم٘مل سمؾ مل حتريمف هذه آُمقر اًمذي  اُمتح٤من سمخالف قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م

 ؟ ىمٌؾ ان يٙمقن شمٕمٔمٞمؿ ُٕمػم اعم١مُمٜملم أي شمٕمٔمٞمؿ هذا ُمـ اهلل ًمرؾمقل اهللو

ُمثال ؾمقرة احلجرات ومخؿ اهلل رؾمقًمف سم٤مومخ٤مم واومخ٤مر واقمٔم٤مم مل يٗمخؿ سمف اطمدا ُمـ 

 يٕمٜمل ُم٤م ُم٤مرؾمتف اًمٌنمي٦م ُمـ شمٗمخٞمؿ ًمٚمٛمٚمقك ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمقطمدة او اًمٌنم يمؾ اعمٚمقك اًم٤ًمسم٘ملم

ُم٤م ىم٤مم سمتٕمٔمٞمٛمف اشم٤ٌمع اًمٗمراقمٜم٦م اشم٤ٌمع ٟمٛمرود  و... ٓ همػم ُمقطمدة.. ُم١مُمٜم٦م سم٤مًمًامء او سم٤مًٓمف او

اشم٤ٌمع آيم٤مهة اشم٤ٌمع اًم٘مٞم٤مسة اشم٤ٌمع أي ُمٚمؽ ُمـ اعمٚمقك ُم٤م ىم٤مُمقا سمف ُمـ شمٕمٔمٞمؿ ٓ يّمؾ امم 

 .ذم ؾمقرة احلجرات  وضمؾ ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء  قمزاًمتٕمٔمٞمؿ اًمذي ىم٤مم سمف اهلل
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ٓ ٟمٔمـ ان ؿمدة اًمتٕمٔمٞمؿ قمغم آؾمس هذا همٚمق او اٟمف شم٤مًمٞمف.. ٓ.. اًمتٕمٔمٞمؿ قمغم اعمقازيـ و

ُمٝمام سمٚمغ اٟم٧م ذم ساط ازدي٤مد اًمتقطمٞمد وقملم اًمتقطمٞمد،ُم٤م ىم٤مم سمف اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ذم اًم٘مران 

د عمٚمقك اًمٌنم ُمـ ىمٌؾ.. وُم٤م اًمذي ىم٤مم مل ي٘مؿ سمف اطم اًمٙمريؿ ُمـ اومخ٤مم واقمٔم٤مم ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

 وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم:ذم سمداي٦م ؾمقرة احلجرات  وضمؾ سمف اهلل قمز

 ََْق ُِقََهُْؿ فِِتَّ ـَ اهللَُّ ُؿ ـَ اْمتََح قَن َأْصَقاَُتُْؿ ِظَْْد َرُشقِل اهللَِّ ُأْوفَئَِؽ افَِّذي ٌُوُّ ـَ َي ى إِنَّ افَِّذي

َرٌة َوَأْجٌر َظئٌِؿ  ٍِ ٌْ ْؿ َم ُِقنَ  إِنَّ  ََلُ َِ
ًْ ثَُرُهْؿ ٓ َي ـْ ُجَراِت َأ ـْ َوَراِء اِْلُ ََٕؽ ِم ـَ ُيَُْٚدو  .(1)افَِّذي

اُمتح٤من اًم٘مٚمقب اقمٔمؿ ُمـ اُمتح٤من آسمدان.. اُمتح٤من اًم٘مٚمقب اقمٔمؿ ُمـ اُمتح٤من  

اًم٘مٚمقب اقمٔمؿ واصٕم٥م اُمتح٤من سم٤مشمٗم٤مق يمؾ اعمٗمنيـ واعمتٙمٚمٛملم وم٤مُمتح٤من اًمٜمٗمقس.. 

وضمؾ ي٘مقل ان  يقاضمٝمف آٟم٤ًمن اُمتح٤من اًم٘مٚم٥م واهلل قمز واًمٗمالؾمٗم٦م واًمٕمروم٤مء اقمٔمؿ اُمتح٤من

حتك قم٘مٞمدة آٟم٤ًمن حتٌط قمـ آضمر اذا رومع صقشمف ومقق صقت وماًمذي يٖمْمقن... 

 .اًمٜمٌل

َوَمٚ ًمذًمؽ اٟمتؿ ٓطمٔمقا ٟمٗمس هذه اعمٕم٤مدًم٦م يذيمره٤م اًم٘مران اًمٙمريؿ ذم ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم: 

ـْ َرُشقٍل إَِّٓ فُِٔىََٚع بِِْ٘ذنِ  َِْْٚ ِم ُروا اهللََّ  َأْرَش ٍَ ٌْ ْؿ َجُٚءوَك َؾْٚشَت ُٓ َس ٍُ قا َإٔ ُّ َِ ُْؿ إِْذ َط اهللَِّ َوَفْق َأهنَّ

ًٚ َرِحَّٔمً  اب ُشقُل فََقَجُدوا اهللََّ َتقَّ ْؿ افرَّ َر ََلُ ٍَ ٌْ يٕمتؼم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم قمدم آىم٤ٌمل قمغم  (2)َواْشَت

شمتقضمف سمف امم اهلل ٓ  ٓ شمتقؾمؾ سمف ٓوم٤مٟم٧م اذا اؾمتٙم٤ٌمر  قمدم اًمقومقد قمغم اًمٜمٌلو اًمٜمٌل

ـْ ومدك امم اهلل ٓ شم٘مٌؾ قمٚمٞمف هذا اؾمتٙم٤ٌمر.. وًمذًمؽ ذم ٟمٗمس شمٚمؽ آي٦م: ودمٕمٚمف  َِْْٚ ِم َوَمٚ َأْرَش

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .4ـ  2ؾمقرة احلجرات: ا

ٔي٦م ( 3)  .6ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن: ا
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ُروا اهللََّ َواْشتَ  ٍَ ٌْ ْؿ َجُٚءوَك َؾْٚشَت ُٓ َس ٍُ قا َإٔ ُّ َِ ُْؿ إِْذ َط ْؿ َرُشقٍل إَِّٓ فُِٔىََٚع بِِْ٘ذِن اهللَِّ َوفَْق َأهنَّ َر ََلُ ٍَ ٌْ

ابًٚ َرِحَّٔمً  ُشقُل فََقَجُدوا اهللََّ َتقَّ   .(1)افرَّ

شمٖمًٞمؾ  جيٕمؾ شمٕمٔمٞمؿ رؾمقل اهلل ومٕمغم يمؾ هذا آقمٔم٤مم اذن ان أُمػم اعم١مُمٜملم

هق احل٤مومظ ًمالُم٦م عم٤مذا هق احل٤مومظ ًمالُم٦م؟ ٟٓمف قمٜمدُم٤م  شمٙمٗملم رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل

ٓ  هنرع؟ ًمذًمؽ ؿمٕم٤مر وم٤مـمٛم٦م٤ممم أي ؾم٘مٞمٗم٦م وم يٙمقن ٟم٤مُمقس آُم٦م ىمدؾمٞم٦م آُم٦م هق اًمٜمٌل

ؿمٕم٤مره٤م اطمٞم٤مء ذيمر رؾمقل  شمٗمؽم ًمٞمؾ وٓ هن٤مر واضمدة ُمتقىمدة ذم وضمده٤م ؿمٖمٗمٝم٤م ًمرؾمقل اهلل

: ُمـ يم٤من يٕمٌد حمٛمدا وم٤من مل يٕمرف اًمٜمٌل وسمٞمٜمام ؿمٕم٤مر اًمٓمرف آظمر ٟٓمف مل يٌٍم اهلل

 وم٘مد ورد:حمٛمدا ىمد ُم٤مت 

 ،وم٠مسمك ،وم٘م٤مل: اضمٚمس ،وم٠مسمك ،وم٘م٤مل: اضمٚمس ،يٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ظمرج وقمٛمر ان أسم٤م سمٙمر»

ومٛمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ يٕمٌد  ،وم٘م٤مل : أُم٤م سمٕمد ،ومامل إًمٞمف اًمٜم٤مس وشمريمقا قمٛمر ،ومتِمٝمد أسمق سمٙمر

 ،وُمـ يم٤من يٕمٌد اهلل وم٢من اهلل طمل ٓ يٛمقت ،وم٢من حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ُم٤مت حمٛمداً 

ٌد إَِّٓ َرُشقٌل ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :  َّّ ـَ  -إمم  - َوَمٚ حُمَ ٚـِِري ًمٙم٠من اًمٜم٤مس مل يٙمقٟمقا  ،. واهللافنَّ

 . (2)شومام يًٛمع سمنم إٓ يتٚمقه٤م ،ومتٚم٘م٤مه٤م ُمٜمف اًمٜم٤مس ،يٕمٚمٛمقن أن اهلل أٟمزهل٤م طمتك شماله٤م أسمق سمٙمر

يٕمٜمل ظمٚم٘م٦م اهلل  ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م اؿمػم امم ذًمؽ اٟمف اًم٘مران سمٕمٔمٛمتف ومرع ًمٚمٜمٌل

.. شمقمهف اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل شمٙمٚمؿ اهلل سم٤مجي٤مد اًمٜمٌل اقمٔمؿ ُمـ اًم٘مران اًمٙمريؿ ٓ اًمٕمٙمس وان

هذه سمحقث يمٚمٝم٤م يًتٚمزم قمٚمٞمٝم٤م شمٜمٔمٞمؿ آؾمالم وظمٓمقط آؾمالم و اًمًج٤مديٌٞمٜمف آُم٤مم  سمؾ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .14ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

 .6343صحٞمح اًمٌخ٤مري، اًمّمٗمح٦م أو اًمرىمؿ ( 3)
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ؾمػمة وم٤مـمٛم٦م وقمكم ذم آي٤مم آومم ذم اًمثقاين آومم  وم٤مذا شمالطمظوهٞمٙمٚم٦م آؾمالم وهٚمؿ ضمرا 

سمٌمء ذم اُمر اعمًٚمٛملم ٓ يٕم٠ٌم  .. أُمػم اعم١مُمٜملمذم اًمدىم٤مئؼ آومم ُمـ رطمٞمؾ رؾمقل اهلل

عم٤مذا اٟم٧م ًمّمٞمؼ سمًٞمد  ؟.. ُم٤م هذه اعمقازٟم٦م قمٜمدك ي٤م قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥ماهؿ ُمـ رؾمقل اهلل

سمٕمٔمٛم٦م  واُمقر اعمًٚمٛملم آظمرى شمٜمّمٚمح سمتٛمًٙمٝمؿ سم٘مدؾمٞم٦م رؾمقل اهلل؟ آٟمٌٞم٤مء

تٜمٗمرط ان ىمٚمٜم٤م ُمـ يم٤من يٕمٌد حمٛمد وم٤من حمٛمد ىمد ُم٤مت.. شمٜمٗمرط اُمقر ؾمٓ سمؾ هل  رؾمقل اهلل

 عمًٚمٛملم واٟمٗمرـم٧م وامم يقُمٜم٤م هذا ذم اٟمٗمراط واٟمٗمراط امم ان ي٤ميت ُمـ يّمٚمحٝم٤م.. ا

ُمًػم رىمل اعمًٚمٛملم  وطمزن وم٤مـمٛم٦م وؿمٖمػ وم٤مـمٛم٦م سمرؾمقل اهلل وضمد وم٤مـمٛم٦م

امم ان  ومٝمٜم٤م ًمذًمؽ ٟمالطمظ يِمػم آُم٤مم اًمًج٤مد وآؾمالم اًمتِم٨ٌم ايمثر سمًٞمد آٟمٌٞم٤مء

٘مران اًمٙمريؿ ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م يٌٞمٜمف.. يمٞمػ؟ سمؼمه٤من ُمـ اًم اًم٘مران ومرع ًمرؾمقل اهلل

سمٕمض اًمٙمت٤مب اعمث٘مٗملم ويمٞمػ يٌٞمٜمف؟ يٕمٜمل ُم٤م ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ ُمـ اوص٤مف ُمٝمقًم٦م ذم اًم٘مران 

اؾمتققم٥م يمؾ وطمل اهلل ام ٟم٘مقل  او احلداصمقيلم ُمٜم٤م او ُمـ همػمٟم٤م ي٘مقًمقن ان ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

هٜم٤مك سمنم يًتققم٥م وطمل اهلل اًمٖمرسمٞمقن هؾ  ـمرح وىمد او ٓ؟  اًم٘مران اؾمتققم٥م رؾمقل اهلل

او ان وطمل اهلل اوؾمع ُمـ اًمٌنم؟ هذا يرشمٌط سمخٚمقد اًمٜمٌقة وظمٚمقد اًمديـ اسمدي٦م اًمديـ واسمدي٦م 

اهلل  اعمٌح٨م ان!! ٟمٗمس سمذًمؽ  اًمٜمٌقة واسمدي٦م آؾمالم او ان ٟمحّٙمؿ قم٘مٚمٞم٦م سمنم اًم٘مرن اًمٕمنميـ؟

جٞمؾ اًمٌنمي وضمؾ يٕمٓمٞمف ومٞمقو٤مت هٙمذا يتقمهقن ىمد اهلل قمزوضمؾ يٕمٓمل ومٞمقو٤مت ًمٚم قمز

 احل٤مرض ُم٤م مل يًتققمٌٝم٤م آٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘مقن هٙمذا يتخٞمٚمقن يتقمهقن..

يمؿ ومٞمف وصػ قمٔمٞمؿ ٓ ُمتٜم٤مهل؟ اًم٘مران يّمػ  اًم٘مراني٘مقل  سمٞمٜمام آُم٤مم اًمًج٤مد

 ٟمٗمًف سم٤مٟمف ٓ ُمتٜم٤مهل: 
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  ََّمِء َوإَْرِض إَِّٓ دِم ـِتٍَٚب ُمبٍِغ ٍٜ دِم افسَّ ـْ َؽٚئَِب َُصُّ َظَذ َبِْل  إِنَّ َهَذا َوَمٚ ِم ْرََن َي َُ اْف

قَن  ٍُ َثَر افَِّذي ُهْؿ ؾِِٔف خَيْتَِِ ـْ ائَِٔؾ َأ  .(1)إِْْسَ

 اًم٘مران اًمٙمريؿ يّمػ ٟمٗمًف: 

 ْؿ َوَمٚ َؽَقى ُُ َقى  َمٚ َضؾَّ َصِٚحُب ـْ اَْلَ  .(2)إِْن ُهَق إَِّٓ َوْحٌل ُيقَحك َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

اًمٜمٌل سمٍماطم٦م.. ان اًم٘مران مل يًتققم٥م  هذا اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مران يّمػ اًمٜمٌل

ل ل ٟمفاقمٔمؿ  اًمٌٜم يمتٚم٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م اقمٔمؿ ُمـ وطمل اًم٘مران..  يمتٚم٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م سمقصػ اًم٘مران ًمٚمٌٜم

ن  ٟمٜم٘مٚمٝم٤م: ٟمٌٞمٜمٝم٤م يمام سمٞمٜمٝم٤م اهؾ اًمٌٞم٧م ذم ٟمّمقص اًم٘مران ٓا

 ْؿ َوَمٚ َؽَقى ُُ َقى  َمٚ َضؾَّ َصِٚحُب ـْ اَْلَ  . (3)َّٓ َوْحٌل ُيقَحكإِْن ُهَق إِ  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

اذا يم٤من ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ ُمتِم٤مسمف ذم اًمٜمٌل ٓ.. ُم٤م وؾ ص٤مطمٌٙمؿ وُم٤م همقى وُم٤م يٜمٓمؼ 

قمـ اهلقى ان هق .. ان هق اًمْمٛمػم سمح٥ًم ىمقاقمد قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يٕمقد امم ٟمٗمس اًمٜمٌل ٓ 

ـ؟ ؾمٞمد ممتٜمع ًمٙمـ سمح٥ًم اًمًٞم٤مق ان هق آ ان هق ُم ًمٞمسامم ٟمٓمؼ وان يم٤من هذا اُمر ممٙمـ 

ًٞمد وماضمزائف  وـمٌ٘م٤مت.. ان هق آ وطمل يقطمك يمتٚم٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م سمتامم درضم٤مشمف آٟمٌٞم٤مء

اٟمف  يمتٚم٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م.. ان هق آ وطمل يقطمك.. اىمّمد هذا ذم وصػ اًم٘مران ًمٚمٜمٌل آٟمٌٞم٤مء

سمج٤مٟم٥م ضمٜم٦ٌم سمنمي٦م ذم اًمٜمٌل ضمٜم٦ٌم وطمٞم٤مٟمٞم٦م وُمرارا ُمر سمٜم٤م ان اًمذي يريمز ورحدق قمغم ضمٜم٦ٌم ذم 

ىمٍم ذم ُمٕمروم٦م و٤من ريمز قمغم اجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م دون اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م اظمٓم٠م ومضمٜم٦ٌم اظمرى خيٓم٠م  اًمٜمٌل دون

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .616ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

ٔي٦م ( 3)  .61ـ  66ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا

ٔي٦م ؾمقر( 2)  .4ـ  3ة اًمٜمجؿ: ا
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.. اجل٤مٟم٥م آظمر ذم ُم٤مذا؟  وان ريمز قمغم اجلٜم٦ٌم اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م دون اًمٌنمي٦م أيْم٤ًم اظمٓم٠م  اًمٜمٌل

 يقطمك .. وطمل ُمًتٛمر .. اًمٜمٌل ًمٞمس وطمل ُم٤ميض.. وطمل ُمًتٛمر..

ران سمٜمٗمًف يّمػ اًمٜمٌل سم٤مٟمف يمتٚم٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م وم٤مًم٘مران يٕمرف اًمٜمٌل سم٤مٟمف يمتٚم٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م وم٤مًم٘م

هذا اًمقطمل اًمذي هق اًمٜمٌل هؾ اؾمتققمٌف اًم٘مران؟ ي٘مقل اًم٘مران ٓ.. اٟم٤م اًم٘مران مل اؾمتققم٥م و

اًمذي هق وطمل اقمٔمؿ ُمٜمل.. ان يمٜم٧م اٟم٤م اًم٘مران ُمٝمٞمٛمـ قمغم اًمٙمت٥م وم٤مًمٜمٌل  هذا اًمٜمٌل

جٞمد اًمٕمٔمٞمؿ اعم٘مدس ُمـ رب ُمٝمٞمٛمـ قمكّم اٟم٤م اًم٘مران.. ايـ هذا اًمٙمالم ُمٜمؽ ي٤م اهي٤م اًم٘مران اعم

)  ُم٤م ورد اًمٕم٤معملم؟ يٌٞمٜمف آُم٤مم اًمًج٤مد ذم قمدة ؾمقر ُمٜمٝم٤م... وًمذًمؽ هذه اعمٕم٤مدًم٦م هل شمٓم٤مسمؼ

..  .. آئٛم٦م آصمٜمك قمنم ٟمٌٕم٦م ُمـ اًمٜمٌل ٟمٌٕم٦م ُمـ اًمٜمٌل .. قمكم(  شم٤مرك ومٞمٙمؿ اًمث٘مٚملم

 اًمٙمريؿ هذا اًمٌمء؟.. وايـ يٌلم اًم٘مران (  طمتك يردا قمكمّ ومــ) .. وم٤مـمٛم٦م ٟمٌٕم٦م ُمـ اًمٜمٌل

 يٌلم اًم٘مران اًمٙمريؿ هذا اًمٌمء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 يس  ُِِٔؿ ْرَِن اِْلَ َُ ـْ افْ  َواْف
ِ ََّٕؽ دَ ْرَشَِِغ ـإِ ُّ  ٍٔؿ َِ اٍط ُمْسَت ِزيِز  َظَذ ِسَ ًَ َتِْزيَؾ اْف

ِحٔؿِ   .(1)افرَّ

ٞمٜمٝم٤م سمِمٙمؾ سمٕمض اعمٗمنيـ ُمـ اًمٓمرف آظمر هذه اعمٜم٘م٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم هذه آي٤مت يٌ

ومٚمق ..؟  اًمٕمداوة ُمع ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء هذا طم٤ملؾمٌح٤من اهلل  هج٤مء وؾم٤ٌمب ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء

ذم يمالم اًمت٘مديؿ امذا يٕمٜمل ومقمغم اًم٘مران  اٟمتؿ يس واًم٘مران احلٙمٞمؿ شم٘مديؿ اؾمؿ اًمٜمٌل شمالطمظ

رب اًمٕم٤معملم؟!! واوح اًمؽمشمٞم٥م اًمذيمري ُم٘متْم٤مه آذومٞم٦م وآقمٔمٛمٞم٦م وآومْمٚمٞم٦م شمٙمقيٜم٤م.. 

ٓطمظ اهمٚم٥م اعمٗمنيـ او يمٚمٝمؿ ضمٚمٝمؿ ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمٕمؽمومقن احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ذم اًم٘مران اٟم٧م 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6ـ  6ؾمقر يس: ا
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اًمٙمريؿ هل ام اًم٘مران ًمٞم٧ًم هل اًم٘مران هل ام اًم٘مران يٕمٜمل اصؾ اًم٘مران.. اًم٘مران ُمٜمحدر 

ٓمر ُمٜمٝم٤م.. اهمٚم٥م اعمٗمنيـ ُمٕمؽموملم هبذا اًمٌمء، ومٚمام ي٘مقل يس واًم٘مران احلٙمٞمؿ يٕمٜمل يم٤معم

اعمٚمٙمقت.. اطمد اهنر اعمٚمٙمقت وهق اًم٘مران ـمٌٕم٤م اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ  آصؾ ُمـ؟ يس.. اطمد اُمٓم٤مر

ُمٝمٞمٛمـ هذا ًمٞمس اؾمت٘مالل ًمِم٤من اًم٘مران اطمده٤م اًم٘مران ُمـ ضم٤ٌمل ُمٚمٙمقشمٞم٦م ضم٤ٌمل ٟمقري٦م قمجٞم٦ٌم 

هل ىمٛم٦م واطمدة؟ ٓ.. ًمق ىمٛم٦م واطمدة  ’اطمد اؾمامئٝم٤م يس.. وهذه اجل٤ٌمل اعمٚمٙمقشمٞم٦م ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء

 . اعمر .. ـمًؿ .. طمؿ .. ُم٤م ؿم٤مء اهلل.. يم٤من آُمر هلم.. ىمٛمؿ.. يس .. ـمف .

اهمٚم٥م احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ان مل يٙمـ يمٚمٝم٤م اؾمامء ًمٚمٛم٘م٤مُم٤مت اعمٚمٙمقشمٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمتل هل همٞم٥م 

وراء اًم٘مران ٓ اىمقل همٞم٥م وراء اًم٘مران اعمٜمزل.. ٓ.. همٞم٥م وراء اًم٘مران ذم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن.. 

 يمالم رب اًمٕم٤معملم هق واوح ذم وم٤مًمؽمشمٞم٥م اًمذيمري يمام يٌلم ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م

 ًمٚمرشم٦ٌم..

ًمذًمؽ هذا اًمٜم٘م٤مش اًمٕمٍمي اعمقضمقد ان وطمل اهلل هؾ اؾمتققمٌف اًمٜمٌل اًم٘مران هؾ 

اؾمتققمٌف اًمٜمٌل او ٓ؟ اٟم٧م اقمٙمس آصؾ يمام هق يٗمّمح اًم٘مران: هؾ اًم٘مران اؾمتققم٥م وطمل 

 ذيمر ًمٙمؿ اًمٞمس احلدي٨م اًم٘مدد ُمـ اهلل طمج٦م قمٜمد يمؾ اعمًٚمٛملم؟ احلدي٨موٟماو ٓ؟  اًمٜمٌل

 قمـ اهلل أيْم٤ًم اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل اًم٘مدد ُمّمدره ًمٞمس اًم٘مران.. ُمّمدره اًمٜمٌل

يمالُمٜم٤م آن ًمف شمٗم٤مصٞمؾ ٓ ٟمدظمؾ ومٞمٝم٤م وؿمٕم٥م قمديدة رسمام شمث٤مر  وطمج٦م سميورة اًم٘مران 

ـمٌٕم٤م شمٗم٤مصٞمؾ يمثػمة ًمٙمـ ٟمريد آن اعمريمز ذم هذا اعمٌح٨م ان اًم٘مران  اًم٘م٤مرئشم٤ًمؤٓت ًمدى 

ٌح٨م اًمٕمٍمي اًم٤ًمظمـ آن ٟمٚم٩م ومٞمف ان وطمل اهلل اٟم٘مٓمع او مل يٜم٘مٓمع ان اًمٙمريؿ ومرع.. هذا اًم

ظم٤مًمدة او ًمٞم٧ًم سمخ٤مًمدة؟ ٟمٕمؿ آن ُمـ  اًمديـ اسمدي او ًمٞمس سم٠مسمدي ان ٟمٌقة ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء
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ٟمٗمس هذا اعمٌح٨م اًمذي ُمر سمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع ان ٟمجٞم٥م وٟمٚم٩م ذم ضمقاب وشمقوٞمح هذا اعمٌح٨م 

 يمٞمػ؟ يمٞمػ سمٙمؾ آًمٞم٤مشمف ٟمدظمؾ ذم شمٗم٤مصٞمٚمف.. 

وطمل ٓ يٜمزف.. ـمٌٕم٤م هذه صٕم٦ٌم رسمام قمغم  اول ٟم٘مٓم٦م ُمرت سمٜم٤م آن ان ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

يمثػم ُمـ اعمث٘مٗملم او ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ وًمٙمـ اوٓ ٟمٛمٝمد ًمٜم٘مٓم٦م ٟمٌٞمٜمٝم٤م سمِمٙمؾ ايمثر.. 

آن ٓطمظ آٟم٤ًمن يِمؽمك ُمع اجلامد.. اجلامد مج٤مد وآٟم٤ًمن ومٞمف ضمٜم٦ٌم مج٤مد ًمٙمـ خيتٚمػ 

هذه وامد سمؾ اًمٜم٤ٌمت طمتك واحلٞمقان يِمؽمك ُمع اجلامد ذم ٟمٗمس اجلًؿ اجلامدي آٟم٤ًمن قمـ اجل

ضمٜم٦ٌم اؿمؽماك.. يٛمت٤مز اًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان وآٟم٤ًمن قمـ اجلامد اٟمف واىمٕم٤م ذم طم٤مًم٦م ٟمٛمق سمٞمٜمام اجلامد 

   ًمٞمس ومٞمف ٟمٛمق ضمًٛمف همػم ُمتحرك ٟمًٞمجٞم٤م....

ان اًمٜمًٞم٩م اخلٚمقي ذم  أيْم٤ًم سملم اًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان وآٟم٤ًمن ٟمالطمظ ضمٜم٦ٌم اؿمؽماك وهق

ذم احلٞمقان يٜمٛمق وذم آٟم٤ًمن يٜمٛمق يٕمٜمل اجلٝم٦م اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م ُمِمؽميم٦م وهل ٟمٚمٛمًٝم٤م واًمٜم٤ٌمت يٜمٛمق 

واىمٕم٤م ًمٙمٜمف يٛمت٤مز احلٞمقان وآٟم٤ًمن قمـ اًمٜم٤ٌمت ان ذم احلٞمقان وآٟم٤ًمن اطم٤ًمس وطمريم٦م 

 .. واجلامد ٤مذن ذم آٟم٤ًمن واحلٞمقان ُم٤م ًمٞمس ذم اًمٜم٤ٌمت ومضمٖمراومٞم٦م ٓ ٟمِم٤مهده٤م ذم اًمٜم٤ٌمت.. 

أيْم٤ًم ٟمالطمظ ان سملم احلٞمقان وآٟم٤ًمن ُمِمؽميم٤مت قمديدة ذم اجلًؿ.. ٟمًٞم٩م ظمٚمقي 

يتقؾمع.. ٟمالطمظ اطم٤ًمس وطمريم٦م ضمٖمراومٞم٦م ُمقضمقدة ًمٙمـ ذم وم٤مرق سملم آٟم٤ًمن واحلٞمقان ان 

آٟم٤ًمن يٗمٝمؿ آُمقر اًمٙمٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م وان يم٤من ًمٚمحٞمقان اطم٤ًمس وقمقاـمػ ورء ُمـ 

٦م ُمع احلٞمقان ٞمٟماىمقة ومٙمري٦م.. اذن ذم طملم آٟم٤ًمن اؿمؽمك ذم احلٞمقاًمذايمرة وًمٙمـ ًمٞم٧ًم ًمديف 

واًمٜم٤ٌمشمٞم٦م ُمع اًمٜم٤ٌمت واجلًٛمٞم٦م ُمع اجلامد يٛمت٤مز آٟم٤ًمن سمامذا؟ سمٙمامل اظمر.. يمامل اظمر يٜمٓمؼ 

 يٗمٝمؿ يدرك همػم اًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان واجلامد.. 
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 واجلـ وذم اعمخٚمقىم٤مت أيْم٤ًم سملم اعمٚمؽ وآٟم٤ًمن ُمِمؽميم٤مت و اُمتٞم٤مزات.. سملم اًمٌنم

ذم  ي٦م٤مسمٜم٤مء اًمٌنمومًمٙمـ أيْم٤ًم سملم اًمٌنم ذم اومراده ذم اُمتٞم٤مزات.. واُمتٞم٤مزات وأيْم٤ًم ُمِمؽميم٤مت  

ذم طملم يِمؽميمقن ذم آدراك واًمتٕم٘مؾ وذم طملم يِمؽميمقن ذم ومٝمؿ و طملم يِمؽميمقن ذم اًمٌنمي٦م

 آُمقر اًمٙمٚمٞم٦م واًمتٕم٘مؾ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ واًمٌٞم٤من واًمٜمٓمؼ ًمٙمـ سمٕمض اًمٌنم يٛمت٤مزون قمـ اًمٌنم

  سمٖمػم ُم٤م ًمٚمٌنم، وظمٓم٠م ان ٟمحٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ اهنؿ سمٛمًتقى اًمٌنم.. 

اُمتٞم٤مز ُمقضمقد يٗمرىمف قمـ اًمٌنم وقمـ اعمٚمؽ سمؾ  ذم آٟمٌٞم٤مء وٓ ؾمٞمام ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

؟ سم٤مٟمف وطمل  وضمؾ سمامذا وصٗمف اهلل قمز وقمـ آٟمٌٞم٤مء سمٕمد .. هذا آُمتٞم٤مز ذم ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

ومٕمؾ  اًمقطمل؟  ُم٤مذا اوطمٞمٜم٤م اُم٤م ذم ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مءو ذم يمثػم ُمـ آٟمٌٞم٤مء اوطمل وٟمجد  ُمًتٛمر

ُمًتٛمر دائؿ.. شمٕمٚمٛمقن ان اًمقطمل ظم٤مرج قمـ اًمزُم٤من واعمٙم٤من واجلًؿ واعم٘م٤مدير.. يقطمك ازّم 

هذا واًمتل يٛمت٤مز هب٤م قمـ اًمٌ٘مٞم٦م  ’اؾمتٛمرار.. قمٜمدُم٤م يٙمقن يقطمك ازم اذن طم٘مٞم٘م٦م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

ش وًمٞمس اًمٙمرد وًمٞمس اًمًٛمقات خٚمقق ًمٞمس اًمٕمراعماُمتٞم٤مز قمٔمٞمؿ ضمدا ٓن اقمٔمؿ يمامل 

٤مقمٔمؿ رء ظمٚم٘مف اهلل.. يموًمٞمس اجلٜم٦م وٓ وٓ وٓ اعمٚمٙمقت... اقمٔمؿ رء يٌٞمٜمف اًم٘مران اًمٙمريؿ 

هق قمٚمؿ اقمٔمؿ يمامل.. اًمٞمس ي٘مقًمقن اقمٔمؿ اًمٙمامٓت اًمٕمٚمؿ.. اقمٔمؿ اًمٕمٚمؿ وهق اًمقطمل..  وهق

.. ًمذًمؽ ؾمٞمد ’ءاًمقطمل.. أي وطمل؟ اًمقطمل ُمٜمٗمتح سمال هن٤مي٦م.. هذا هق طم٘مٞم٘م٦م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤م

ذم طمدي٨م اًمث٘مٚملم ي٘مقل وًمق سم٤مًمتٕمريض يمثػم ُمـ آهار ُمـ  ’قمٜمدُم٤م ي٘مقل اًمٜمٌل ’آٟمٌٞم٤مء

   سم٤مًمتٕمريض..  اعمٕم٤مرف شمذيمر ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ وشمذيمر ذم اطم٤مدي٨م اًمٜمٌل

وًمالئٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م اُم٤م اذا اشم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م فمٝمرت  ذم اًمرضمٕم٦م شمٔمٝمر ُم٘م٤مُم٤مت ُٕمػم اعم١مُمٜملم

ممٝمدة ًمٔمٝمقر ُم٘م٤مُم٤مت ؾمٞمد  ل يمامٓت وُم٘م٤مُم٤مت أُمػم اعم١مُمٜملميٕمٜم ُم٘م٤مُم٤مت ًمٚمٜمٌل
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اًمرضمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم آطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة قمٜمد اًمٗمري٘ملم داسم٦م  و قمٔمٞمؿ.. هقل اًم٘مٞم٤مُم٦م آٟمٌٞم٤مء

عم٘م٤مُم٤مت  ممٝمد ًمٙمـ يمؾ هذا ذم فمٝمقر ُم٘م٤مُم٤مت أُمػم اعم١مُمٜملم آرض هل أُمػم اعم١مُمٜملم

 ..اقمٔمؿ ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء

دىم٘مقا  وطمل ُمًتٛمر .. ذم اطمدى زي٤مرات ؾمٞمد اًمِمٝمداء ٟمٌٞم٤مءوم٤مذن طم٘مٞم٘م٦م ؾمٞمد آ

 اًمتًٚمٞمؿ قمغم رؾمقل اهلل ىمٌؾ اًمتًٚمٞمؿ قمغم ؾمٞمد اًمِمٝمداء( اًمًالم قمغم رؾمقل اهلل)ٗمٞمٝم٤م وم

 ..ٓئٛم٦م اوٓ ٟمًٚمؿ قمغم قمغم اًمزقمٞمؿ رؾمقل اهللا زي٤مراتيمؾ وشم٘مري٤ٌم 

٦م ٓطمؽمىم٧م اذن اٟمٛمٚم شم٘مدُم٧مضمؼمائٞمؾ قمٜمدُم٤م ي٘مقل يمام ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم : ًمق 

اُم٤م ٟمقر  زُم٤من حمدد.. ٟمٕمؿ سمدن اًمٜمٌل وًمد  ضمؼمائٞمؾ يٖمرف قمـ ُمـ؟ قمـ اعم٘م٤مم اًمٕمٚمقي ًمٚمٜمٌل

ظمٚمؼ اهلل آرواح ىمٌؾ آضم٤ًمم سم٤مًمٗمل قم٤مم.. وردت اًمتٕم٤مسمػم ذم ذًمؽ:  وىمداًمٜمٌل رء اظمر 

 زيـ ظمٚمؼ اهلل آٟمقار ىمٌؾ آرواح سمٙمؿ؟ اول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ٟمقر ٟمٌٞمؽ ي٤م ضم٤مسمر.. 

قح، وافنّس »: ومٕمٜمف قر ظع، ثؿ خِؼ افًرش واِف قري، ؾٍتؼ مْفٕ  أول مٚ خِؼ اهللٕ 

ٕبهٚر وافًَؾ وادًرؾٜ   .(1)شوضقء افْٓٚر، وٕقر ا

اذن اًمٌٞم٤مٟم٤مت ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ واًمرواي٤مت وطمتك سمدٓٓت قم٘مٚمٞم٦م سمره٤مٟمٞم٦م واوح٦م شمٌلم ان 

ٞم٤مء ًمذًمؽ صح ان ي٘م٤مل ان ٓا اًمٜمٌل ٌٟم ٞم٤مء يٜم١ٌمون قمـ ٟمٌل اهلل وؾمٞمد اصال ُمٜمف اوطمل امم ٓا ٌٟم

ٞم٤مء ٌٟم هق اًمذي يٜمٌلء ُم٤ٌمذة قمـ اهلل يٕمٜمل اىمّمد سمال واؾمٓم٦م ُمثؾ ٟم٘مقل قمكم وزم اهلل ذم  ٓا

اؿمٝمد اٟمؽ وزم اهلل ووزم  اؿمٝمد اٟمؽ ظمٓم٤مب ًمٕمكم أُمػم اعم١مُمٜملم سمٕمض زي٤مرات أُمػم اعم١مُمٜملم

ًمرؾمقل.. قمكم وزم رؾمقل قمؼم وٓيف ااٟمام متر ؟  هلل متر قمؼم ُمـ رؾمقًمف يٕمٜمل وٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

                                                      

 .666و 64/661سمح٤مر إٟمقار: ( 6)
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ٟمف طمٌٞم٥م طمٌٞم٥م رؾمقل اهلل ورؾمقل اهلل اهلل يمام اومّمح ذم   وزم اهلل.. قمكم طمٌٞم٥م اهللٓ 

 .قمدة زي٤مرات

ًمٞمٗمٝمؿ  هذا اعمث٘مػ او هذا احلداصمقي او هذا اًمذي يريد ان يٗمٝمؿ ؿمخّمٞم٦م رؾمقل اهلل

ت وامم ايـ شمذه٥م ٓ ان ي٤مظمذ اوٓ اًمٙمقن واًمٙم٤مئٜم٤مت واًمٕمقامل واخلٚم٘م٦م يمٞمػ هل ُمـ ايـ سمدأ

٤مٟم٧م اهي٤م احلداصمقي اًم٧ًم شم٘مقل ان اعم٘م٤مـمع ومزم ُم٘مٓمع ويٕمٙمػ قمٚمٞمف وئمـ ان هذه مت٤مم احل٘مٞم٘م٦م 

ًمٞم٧ًم يمؾ احل٘مٞم٘م٦م ومام سم٤مًمؽ حتٙمؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م سمٛم٘مٓمع؟ اٟم٧م شمرومع ؿمٕم٤مر وخت٤مًمػ واول ُمـ 

ٞم٦م وُمـ ىم٤مل ًمؽ ان خي٤مًمػ هذا اًمِمٕم٤مر اٟم٧م ضمٜم٤مسمؽ شمٜمٔمر سمف امم وٓي٦م اًمٜمٌل ذم اجلزيرة اًمٕمرسم

هق سمٜمقره اسمـ اعمٚمٙمقت اسمـ اًم٤ًمطم٦م اًمرسمقسمٞم٦م..  هق اسمـ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م؟ اًمٜمٌل اًمٜمٌل

يقطمك ازم وًمٞمس اوطمل  وٓ يٙمٛمٚمقنٙمثػم ُمـ اعمث٘مٗملم واًمٙمت٤مب وم٘مط يالطمٔمقن اٟمام اٟم٤م سمنم وم

 ُمًتٛمر..ومٕمؾ ازم.. يقطمك 

هذا اًمقطمل اًمذي مل  ًمٞمفايمٞمػ شمًتٗمٞمد ُمٜمف اًمٌنمي٦م ىمٌؾ وٓدشمف وسمٕمد رطمٞمٚمف سم٠مي  اُم٤م

  ؟  يًتققمٌف ٓ ىمران وٓ شمقراة وٓ اٟمجٞمؾ اذن يمٞمػ شمًتٛمٓمر اًمٌنمي٦م هذا اًمقطمل

اطمد اىمقى وايمٗم٠م اضمٝمزة  .. سمدن اًمٜمٌل ٟم٘مقل هٜم٤مك رؾمٞمٗمػم دائام يٚمت٘مط قمـ اًمٜمٌل

وًمٙمـ هٜم٤مك  او اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ًمٚمٜمٌل اًمٚمقاىمط اًمتل شمٚم٘مط آضمٝمزة اًمالىمٓم٦م سمدن اًمٜمٌل

 ..  ٝمزة ٓىمٓم٦م اظمرى ىمٌؾ سمدن اًمٜمٌل قمـ اًمٜمٌلأيْم٤ًم اضم

 .(1)شإٔٚ مديْٜ افًِؿ وظع بَٚهٚ، ؾّـ أراد افًِؿ ؾِٖٔت افبٚب»: ’ىم٤مل رؾمقل اهلل

                                                      

 .111، ص6يمٜمز اًمٕمامل: ج( 6)
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ٜمقره اٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٗم٘مف اٟم٤م ُمديٜم٦م سمٌدٟمف اًمنميػ اٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ سم ًمٞمساٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ 

شمًتٗمٞمد ومٞمٛمٙمـ قمكم ذم اًمٜمقر..  سم٤مهب٤مسمؾ هذه اعمٚمٙمقشمٞم٦م اًمٗمقىمٞم٦م  ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م  وسم٤مباحلٙمٛم٦م 

ًمذًمؽ آٟمٌٞم٤مء يم٤مٟم٧م اٟمٌٞم٤مء ٟمٌل اهلل  اًمٌنمي٦م ُمـ هذا اًمقطمل اًمٓمٛمٓم٤مم ىمٌؾ ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

٤مٟمٌٞم٤مء اهلل يٜم١ٌمون قمـ وم وُمـ هٜم٤م ٤مًمذي يٜمٌلء قمـ اهلل سمال واؾمٓم٦م وم٘مط ووم٘مط ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مءوم

. اًمذي سمال واؾمٓم٦م سم٘مقل ضمؼمائٞمؾ او قمـ ُمـ ومقق ضمؼمائٞمؾ ًمٙمـ ٓ يٜم١ٌمون سمال واؾمٓم٦م قمـ اهلل.

سمال واؾمٓم٦م ًمٞمس  .. وسم٤مًمدىم٦م اًمذي يٜمٌلء قمـ ٟمقر رؾمقل اهللُمٓمٚمؼ وم٘مط ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

سمال واؾمٓم٦م ٟمقر  ضمؼمائٞمؾ وٓ اهاومٞمؾ وٓ آٟمٌٞم٤مء.. اًمذي يٜمٌلء قمـ ٟمقر رؾمقل اهلل

 .. قمكم

. .طمتك ُمع اًمٌدن اًمؼمزظمل ًمٚمٜمٌل آن اشمّم٤مل آُم٤مم اًمث٤مين قمنم سمًٞمد آٟمٌٞم٤مء

ُمع ؾمٚمًٚم٦م  ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء اًمٜم٘ملاعم٘مّمقد هذا اعمٓمٚم٥م آشمّم٤مل ٓ يٜم٘مٓمع هبذا اًمقطمل و

اعمراشم٥م ًمذًمؽ مل يٙمـ وطمل يٜمزف.. هٙمذا ُمٜمٔمقُم٦م اًمٜمٌقات ينمطمٝم٤م ًمٜم٤م اًم٘مران اًمٙمريؿ ضمٕمؾ 

ومقق  اًم٘مران ُمٝمٞمٛمـ قمغم يمت٥م آٟمٌٞم٤مء يٕمٜمل ُمًتقي٤مت آٟمٌٞم٤مء دون اًم٘مران وضمٕمؾ اًمٜمٌل

 .٦م اًمذي رؾمٛمٝم٤م ًمٜم٤م اًم٘مراناًم٘مران هذه اخلريٓم

 : ا١ٌٗ ٠ٛزٝ ف١ّب إٌيب رعمً احملٛر اٌثبين ٚاٌعؼزْٚ : و١ف١خ

يمام ُمر سمٜم٤م اٟمف سمٜم٤مء قمغم شمٕم٤مريػ اًمٜمٌقة اعمذيمقرة ذم يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم او يمت٥م اعمٗمنيـ او 

اًمٗمالؾمٗم٦م او اًمٕمروم٤مء ٓ يِم٤مهد اًمقاىمػ قمغم يمٚمامهتؿ سمٞم٤من او ُمقضم٥م ًمٚميورة سملم ٟمزول 

سمؾ هم٤مي٦م  ،ل قمغم اومراد سمنميلم وقمغم اؾمت٤ٌمق شمقومر اًمٕم٘مؾ اًمٙم٤مُمؾ ذم آومراد اًمٌنمي٦ماًمقطمل آهل
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ومالسمد ُمـ  ،ُم٤م يريمز قمٚمٞمف اعمتٙمٚمٛمقن وهمػمهؿ اٟمف ٓسمد ُمـ  اًمتالزم سملم اًمّمدق واًمقطمل آهلل

سمٞمٜمام ذم اًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي يٌلم ان رضورة  ،رضورة اًمّمدق اُم٤م رضورة اًمٕم٘مؾ ًمٕمٚمٜم٤م ٓ ٟمِم٤مهده٤م

ائؾ او ُمـ قمٛمدة قمٛمد ودقم٤مُم٤مت اًمٜمٌقة وهق رضورة يمامل اًمٕم٘مؾ وطمٞمٜمئذ هذه اًمٕم٘مؾ ُمـ او

 اًميورة شمنمح ًمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقة.

وهذا اًمٕم٘مؾ  ،ٟمقع ُمـ اٟمقاع اًمٕم٘مؾ آدراك واًمٗمٝمؿ وهذه اًميورة ًمٚمٕم٘مؾ اًمٙم٤مُمؾ 

ومٕمٚمف ُم٤م يٜمٌٖمل اًمذي سمٛمٕمٜمك اًمٗمٝمؿ وآدراك ؾمقاء ىمٚمٜم٤م ادراك اًمقضمقد او واًمالوضمقد او ادراك 

ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل ومٕمٚمف او ومنٟم٤م اًمٕم٘مؾ سم٤مًم٘مقة اًمتل )ُم٤م قمٌد اًمرمحـ وايمت٥ًم اجلٜم٤من( اي اًم٘مقة و

ٕمٚمٛمف وادرايمف ًمٚمح٘م٤مئؼ يماًم٤ٌمقمث٦م قمغم ايمت٤ًمب اجلٜم٤من واي شمٗمًػم ُمـ شمٗم٤مؾمػم اًمٕم٘مؾ اختذٟم٤مه 

وًمٚمتٙمقيٜمٞم٤مت او عم٤م يٜمٌٖمل ومٕمٚمف او يٜمٌٖمل شمريمف او ًمٚم٘مقة اًم٤ٌمقمث٦م ًمف قمغم اًمًداد واًمّمقاب جي٥م 

وطمتك اًمتٕمريػ )ُم٤م قمٌد اًمرمحـ وايمت٥ًم سمف اجلٜم٤من ( يٗمؽمض ومٞمف اًمٕمٚمؿ  ،ٙمقن يم٤مُمٚم٦مان شم

وآدراك وًمٞمس قمٛمؾ وم٘مط ٕٟمف يمٞمػ يٕمٌد اًمرمحـ سمدون ان يٕمٛمؾ ـمري٘م٦م قم٤ٌمدة اًمرمحـ 

 .ويمٞمػ يٙمت٥ًم اجلٜم٤من سمدون ان يٕمٚمؿ ـمريؼ اجلٜم٤من 

اًمقىمقع ذم وم٠مذن اذا ىمٚمٜم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٙم٤مُمؾ يٕمٜمل قمٚمؿ ضم٤مُمع وقم٘مؾ رحجٛمف ويٛمٜمٕمف ُمـ 

َمٚ َضؾَّ اهلقى اًمٖمقاي٦م يٕمّمٛمف ويٛمًٙمف ويًتٛمًؽ سمف قمـ اًمقىمقع ذم اًمٖمقاي٦م واًمْمالًم٦م 

ْؿ َوَمٚ َؽَقى ُُ ، ومٝمذا اًمٕم٘مؾ اعمٗمؽمض هٙمذا  إذًا ومالسمد ان يٙمقن قمٚمٛمف اوومر ُمـ قمٚمؿ َصِٚحُب

ٞم٤مـملم او اُمتف سم٤مرقم٦م ذم اًمًحر واًمِم سمفهق اقم٘مؾ  وم٤مُمتف سم٤مرقم٦م ذم اًمٓم٥م جي٥م ان يٙمق ن ،يمؾ اُمتف

و اومؽموٜم٤م متدن اًمٌنم ذم اي قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم  ،قمٚمؿ ايمثر سمراقم٦م هواجلـ ومٝمق جي٥م ان يٙمقن قمٜمد

وُمـ اخلٓم٠م ان ٟم٘مقل اُم٦م ؾمٞمد  ،ومالسمد ان يٙمقن ذًمؽ اًمٜمٌل اقمٚمؿ ُمـ اُمتف ذم ذًمؽ اجل٤مٟم٥م
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آٟمٌٞم٤مء سم٤مرقم٦م ذم آدب واحلٙمٛم٦م ومٝمذا اُمر ظمٓم٤م وم٠مُم٦م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ٓ شم٘متٍم قمغم ضمزيرة 

يمٚمٝمؿ سمٕم٨م اًمٞمٝمؿ ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء، اًمٞمس ي٘م٤مل قمـ ىمقم و وآظمريـ آوًملم سمؾ شمِمٛمؾ اًمٕمرب

 ،مل يًتجٞمٌقا ًمف ويمٗمروا ان اهمٚمٌٝمؿىمقم ص٤مًمح ُمع سم٤مهنؿ ًمقط اهنؿ ىمقم ًمقط او ىمقم ص٤مًمح او 

ًمٞمس ُمـ اًميوري ان ي٘م٤مل قمـ اُم٦م ٟمٌل يٕمٜمل اًمذيـ اٟمف ِم٤مئع ذم يمت٥م اًمٙمالم اًم وُمـ اخلٓم٠م

اؾمتٕمٛمؾ ذم أي٤مت واًمرواي٤مت وًمٙمـ  وىمداطمد ُمٕم٤مين آُم٦م  هق اٟمام   شم٤مسمٕمقه واُمٜمقا سمف وم٘مط

ًمٞمس اعمٕمٜمك اًمقطمٞمد ان يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمذيـ شم٤مسمٕمقه واؾمتج٤مسمقا ًمف واـم٤مقمقه سمؾ طمتك اًمذيـ 

متردوا قمٚمٞمف ايْم٤م يٕمدون سم٤مصٓمالح اظمر ُمـ اُمتف وًمٙمـ سم٤مي ُمٕمٜمك؟، سمٛمٕمٜمك اًمٌنم اًمذي 

وقمغم هذا اًمتٕمريػ ُمـ آُم٦م وم٠مُم٦م ؾمٞمد  ،اُمتف يمٚمػ هق ان يٌٚمٖمٝمؿ رؾم٤مٓت اهلل ومتٚمؽ ايْم٤م

وم٤مًمٙمثػم ًمٙمل يريد ان يرؾمؿ ُم٘م٤مم ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء  ،آٟمٌٞم٤مء ًمٞم٧ًم اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ارسمٕم٦م قمنم ىمرن

٤مٟم٧م طمْم٤مرة اًمٕمرب ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م او طمْم٤مرة اًمٌنم يموسمامذا سمٕم٨م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء يرؾمؿ ُم٤مذا 

 آٟمذاك وهذا ظمٓم٤م.

اسمراهٞمؿ وٟمقح ًمف وضمف اُم٤م  وواًمٜمٌل ُمقؾمك ًمف وضمف  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٌل قمٞمًك ومٚمف وضمف

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء ومٛمـ ىم٤مل ًمؽ اٟمف سمٕم٨م جلزيرة اًمٕمرب او ًمذًمؽ اًم٘مران ُمـ اًمٕمرب اًمٗمرس 

اًمٌمء اًمذي يٌٕم٨م سمف ؾمٞمد اًمرؾمؾ جي٥م ان يٗمقق يمؾ اًم٘مرون اًمٌنمي٦م سمؾ  واًمروم وآطم٤ٌمش

ضمز ويٜم٤مسمذ دقم٤موى آٟمحراف إمم اظمر امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓن اعمٗمروض اقمدشمف اًمًامء ًمٙمل يٜم٤م

ًم٥م شمٗمقق اًمدقم٤موى ٤مُمٓمٟمٔمري٦م دارون ٓسمد ان ي٠ميت ذم سمٕمث٦م ؾمٞمد اًمرؾمؾ ُم٘م٤مسمؾ واومرض  ،اًمٌنمي٦م

اًمِمٞمققمٞم٦م واًمٜمٔمري٦م آؿمؽمايمٞم٦م واًمٜمٔمري٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م  اًمدارويٜمٞم٦م واًمٜمٔمري٦م اًمدي٤مًمٙمتٞمٙمٞم٦م واًمٜمٔمري٦م

اي ري٦م سمنمي٦م يٛمٙمـ ان شمرومع او متدن او وم٠مي ٟمٔم ،دة اعم٤مدةقمٌوٟمٔمري٦م ٟمٔم٤مم اًمًقق وٟمٔمري٦م ٟمٔم٤مم 
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ٓن اعمٗمروض ان اهلل اقمده  يمٚمف طمْم٤مرة ومٞمج٥م ان يٙمقن ُم٤م ذم ظمٓم٤مب ؾمٞمد اًمرؾمؾ يٗمقق ذًمؽ

ام يم٤مٟم٧م سمؾمٞمد اًمرؾمؾ  سمف سمٕم٨م ُم٤مومٛمـ اخلٓم٠م ان ٟمحدد  ،وسمٕمثف امم مجٞمع هذه احل٘م٥م اًمٌنمي٦م

اسمـ اًمًٙمٞم٧م  ذًمؽ ذم يًئؾسمو ،قمٚمٞمف اًمٕمرب آٟمذاك وهذا يٕمد ٟمقع ُمـ اًمٌح٨م اًمٜم٤مىمص

ُم٤م احلج٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م هلل قمغم ظمٚم٘مف سمٕمدُم٤م يًئؾ آُم٤مم عم٤مذا سمٕم٨م  ×آهقازي ُمـ آُم٤مم اهل٤مدي

اًمٜمٌل قمٞمًك سم٤مًمٓم٥م وعم٤مذا سمٕم٨م اًمٜمٌل ُمقؾمك سم٤مًمٕمّم٤م صمؿ ي٘مقل ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء سمامذا سمٕم٨م ؟، وم٘م٤مل 

ُم٤مم اهل٤مدي ان ؾمٞمد يٕمٜمل يٌلم آ ،ٕٟمف احلج٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م هلل قمغم ظمٚم٘مف امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،سمٕم٨م سم٤مًمٕم٘مؾ

شمٌ٘مك ذم ضم٤مدشمف اًمٌنمي٦م امم يقم وُم٤م شمٓمقر ومتدن وازده٤مر ؾمٞمًتٛمر آٟمٌٞم٤مء سمٕم٨م سمام ؾمقف 

ومًٞمد اًمرؾمؾ جي٥م ان ٟمقازٟمف ُمع هذه احل٘م٥م اًمٌنمي٦م وًمٞمس طم٘م٦ٌم  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م آ وهق اًمٕم٘مؾ

 وهقؿمٙم٤مًمٞم٤مت احلداصمقيـ وشم٤مرخي٤مٟمٞم٦م اًمديـ وآؾمالم واًم٘مران ومٝمذا ظمٓم٤م اظم٤مص٦م يمل شم٠ميت 

ٓن ًمٞمس ُمٕم٤مين آُم٦م سمٛمٕمٜمك اًمذيـ اشمٌٕمقه ومحتك اُم٦م اًمٗمرس واًمروم وآىم٤ٌمط  ،ُمٗمٝمقم ظم٤مـمئ

واًمؼمسمر يمٚمٝمؿ اُمؿ اًمٜمٌل هبذا اعمٕمٜمك اًمذي يمٚمػ اًمٜمٌل ان خي٤مـمٌٝمؿ ويرؾمؾ اًمٞمٝمؿ ومٙمٚمٝمؿ يٕمدون 

هذه سمحقث وُمٗمردات ًمألؾمػ شمرؾمؿ سمِمٙمؾ ظم٤مـمئ ذم اًمٌحقث آدي٤مٟمٞم٦م و  ،اُم٦م ؾمٞمد اًمرؾمؾ

واعمٕم٤مرف واظمٓمر رء ذم سمٕمض آُمقر شمرشمًؿ ُمـ دون ان يت٠مُمؾ ويتدسمر  وسمحقث اًمٕم٘م٤مئد

 ومٞمٝم٤م.

ل ؾمٞمد اىمقُمٙمـ ًمٗمرد ُمـ اًمٌنم ذم زُم٤من ُمٕملم ان ي٠ميت سمتٕم٘مؾ وسمٜم٘مد قم٘مالين ٓأواذا 

٤م ذيمره ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ذم ُمو ،ًمٜمٌقة ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ومٝمذا طمٞمٜمئذ حتدٍ  ٤متآٟمٌٞم٤مء وًمتٍموم

د آٟمٌٞم٤مء واًم٘مران ذم إهة وذم اًمزراقم٦م واًمٓم٥م  وُم٤م ذيمره ذم يمؾ آىمتّم٤مد وُم٤م ذيمره ؾمٞم

احل٘مقل وم٤مذا اؾمتٓم٤مقم٧م اًمٌنمي٦م  ُمـجم٤مل ُمـ اعمج٤مٓت طمتك ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م وُم٤م ذيمره ذم اي طم٘مؾ 
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تٙمقن اقم٘مؾ ُمٜمف واًمٕمٞم٤مذ ًوم وشمتٖمٚم٥م قمٚمٞمف ان شمتحدى هذا اًم٘مران وان شمتحدى ؾمٞمد اًمرؾمؾ

 سم٤مهلل.

وم٤مٟمف  ،اُمتـ اًمتٕم٤مريػ ُمع اٟمف يتٜم٤مول وم٘مرة ُمـ وم٘مرات اًمٜمٌقةًمٚمٜمٌقة وهق  اًمتقوٞمحإذًا هذا 

 ،يم٤مُمالً  سمدي٦م ان يٙمقن هٜم٤مك شمٕم٘مؾ يم٤مُمؾ ًمٚمٜمٌل ىمٌؾ ان يقطمك اًمٞمف ومٞمٙمقن قم٘مالً  رضورة سمتٞم٦م وٓ

 إذًا عم٤مذا يقطمك اًمٞمف ،وشمٜم٤مؾم٥م اًمٕم٤ٌمرة واعمٕمٜمك اٟمف ٓ يقطمك اًمٞمف ُمـ رء آ وىمد قم٘مٚمف ُمـ ىمٌؾ

ٟٓمف اًمٚمٖم٦م ًمٞم٧ًم ًمٖم٦م ًم٤ًمن ووخي٤مـمٌف اعمٚمٙمقت سمٚمٖم٦م ٓ يٗمٝمام ال يٛمٙمـ ان خت٤مـمٌف اًمًامء وم وآ

قمٜمدٟم٤م ذم اًمرواي٤مت ان قمغم يمؾ ىمٚم٥م اٟم٤ًمن ضمٜمد ُمـ ضمٜمقد واقمٔمؿ ُمـ ًمٖم٦م اًمٚم٤ًمن ًمٖم٦م اعمٕم٤مين 

وضمٜمد اًمرمحـ ُمٚمؽ هيديف ويًدده وضمٜمقد اًمِمٞمٓم٤من هق  ،اًمرمحـ وضمٜمد ُمـ ضمٜمقد اًمِمٞمٓم٤من

ًمٖم٦م ارح٤مء اعمٕم٤مين وهل  اماٟمـ ًمٞمس ًمٖم٦م ًم٤ًمٟمٞم٦م ٥م سمٞمٜمؽ وسملم اعمٚمؽ وًمٙمخت٤مـمومٝمٜم٤مك ًمٖم٦م  ،اًم٘مريـ

ذم اًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي ي٘مقل يٛمتٜمع هلل شمٕم٤ممم ان يقطمل ًمٜمٌل ُمـ اٟمٌٞم٤مئف ؿمٞمئ٤م ٓ يٕم٘مٚمف و ًمٖم٦م ُمـ اًمٚمٖم٤مت

 ف ًمالظمريـ ويمٞمػ يٗمٝمٛم فوم٤مذا يم٤من ٓ يٕم٘مٚمف ومٙمٞمػ يتٗمٝمٛم ،ًمذًمؽ اًمٜمٌل

 ،قطمل صقتوىمًؿ ُمـ اىم٤ًمم اًمقطمل اًميوري٦م هل قم٤ٌمرة قمـ اعمٕم٤مين وًمٞمس يمؾ اًم

٤مًمتٕم٤مريػ اًم٘م٤مسة ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة وهق ان اًمٜمٌقة قم٤ٌمرة قمـ سمواًمٙمثػم ُمـ يٕمرف اًمٜمٌل واًمٜمٌقة 

هٜم٤مك ىمًؿ صم٤مين ُمـ اًمقطمل سمؾ ُمًجؾ حلٗمظ آصقات وُمـ ىم٤مل ان اًمقطمل يمٚمف اصقات 

واهلل اقمٚمؿ يمؿ ٓ ٟمدريمٝم٤م وسمٕمض ُمٕم٤مين اًمقطمل ُمٕم٤مين  ،ل صقرطمسمٕمض ُمٕم٤مين اًمقووم٘مط ُمٕم٤مين 

ذم ًمٖم٦م اعمٕم٤مين هؾ يٛمٙمـ هلل شمٕم٤ممم ان خي٤مـم٥م ٟمٌل ُمـ اٟمٌٞم٤مئف سمدون ان  و ،عمٕم٤مينهل ـمٌ٘م٤مت ا

يٕمرف اًمٜمٌل هذه اًمٚمٖم٦م اجلديدة ُمـ اعمٕم٤مين ؟، إذًا اًميورة وسمٞم٤مهن٤م اًمٕم٘مكم اًمتل مل شمٌح٨م ذم قمٚمؿ 

آ سمٚمٖم٦م ٓ يٙمقن اًمٙمالم وٓ ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م وٓ ذم قمٚمؿ اًمٕمروم٤من سمؾ رضورة ان اًمقطمل 



 167 ........................................ املبخث الثالث: مكامات وخصائص صيذ األىبياء

اعمٕم٤مين و٤م اعمقطمك ومٞمٗمٝمام اي يم٤من يٕم٘مٚمٝم٤م ٝمطمك اًمٞمف وٓ يٛمٙمـ ان شمٜمزل سمدون ان يٗمٝمٛم٤م اعمقٝميٗمٝمٛم

ٚمٖم٦م احل٘م٤مئؼ واحل٤مٓت وٟم١مضمٚمٝم٤م سم ويٕمؼم قمٜمٝم٤مهل٤م اىم٤ًمم ودرضم٤مت ذم ًمٖم٦م ُمـ ًمٖم٤مت اًمتخ٤مـم٥م 

  .اظمرٌح٨م ًم

 

 



  



 

  

 الرشول بعثة حول مفاٍيه :الرابع املبخث

 :وهٜم٤م جمٛمققم٦م حم٤مور 

  :اٌزصز٠ر ال ضثبٌزعز٠ احملٛر األٚي:

سم٤مًمتٕمريض ٓ سم٤مًمتٍميح وسمٕم٨م إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمتٍميح ٓ سم٤مًمتٕمريض، وأُمػم  سمٕم٨م اًمٜمٌل

اهلل قمٚمؿ ُمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وأهؾ سمٞمتف أهنؿ اصؼم إمم اًمٌالء  ٕنّ  اعم١مُمٜملم يٕمٚمؾ ذًمؽ وُمـ اطمده٤م

 ُمـ إٟمٌٞم٤مء.

 ُمرطمٚم٦م اًمذي يّمؾ إمماعمجتٛمع وىمد ظم٤مض اعمٗمنون ذم ومقائد اًمتٕمريض اًمٕمٚمٛمٞم٦م وان 

أُم٤م آسمتدائل ومٞمتدرج ُمٕمف سم٤مًمتٍميح إمم أن يّمؾ ُمرطمٚم٦م اٟمف يٙمتٗمل  سم٤مًمتٕمريضاًمٌٚمقغ يرسمك 

سم٤مًمتٕمريض ًمذًمؽ ذم احلقارات اًمذي يرومض دٓٓت اًمتٕمريض ومٛمٕمٜمك ذًمؽ اٟمف أضمقف 

هٜم٤مك أٟمقاع ُمـ اًمتٕمريض وووم٤مرغ ويريد احل٘مٞم٘م٦م سمٖمػم اًمتٕمريض ُمع أٟمف يمؾ رء ذم اًمتٕمريض، 

ؿم٤مرة واًمٚمٓمٞمٗم٦م واًمتٚمقيح. ًمذًمؽ ي٘م٤مل أن اًم٘مران سم٤مًمدرضم٦م إومم شمٕمريض ىمٌؾ ُمـ اًمتقري٦م وانإ

أن يٙمقن شمٍمرح٤م، ويمذًمؽ سمٞم٤من اًمٜمٌل وظمٓم٤مسمف وم٤مًم٘مران أؾم٤مؾمف ىم٤مئؿ قمغم اًمتٕمريض ومل يتٕمرض 

اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنيـ امم أن ُمـ أؾمس اعمٝمٛم٦م ذم ىمقاقمد شمٗمًػم اًم٘مران اٟمف سمٕم٨م سم٤مًمتٕمريض ٓ 

 ٟمٗمس آطمتج٤مج. وشمقضمد رواي٦م ذم سم٤مًمتٍميح
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  أي٦م اعم٤ٌمريم٦م: ىمرآينُمث٤مل 

﴿ ُُ َّٕ ْؿ َظَِِؿ اهللُّ َأ ُُ ِس ٍُ َْْتُْؿ دِم َإٔ ـْ ْيَسٚء َأْو َأ  اف
ِٜ ـْ ِخىَْب ْضتُؿ بِِف ِم ْؿ ؾََِّٔم َظرَّ ُُ ْٔ َِ ْؿ َوَٓ ُجََْٚح َظ

َُقفُقْا َؿْقًٓ  ا إَِّٓ َأن َت َـّ ِْسًّ َـّ َوفَُِـ َّٓ ُتَقاِظُدوُه ُروهَنُ ـُ ِٚح  َشتَْذ َُ َدَة افْي َْ ِزُمقْا ُظ ًْ ًُْروًؾٚ َوَٓ َت مَّ

قْا َأنَّ ا ُّ َِ ْؿ َؾْٚحَذُروُه َواْظ ُُ ِس ٍُ َُِؿ َمٚ دِم َإٔ ًْ قْا َأنَّ اهلّلَ َي ُّ َِ ُف َواْظ َِ َُِغ افُِْتَُٚب َأَج قٌر َحتََّك َيْب ٍُ هلّلَ َؽ

 .﴾َحِِٔؿٌ 

اًمتٕمريض هق اًمتٚمقيح سمٙمالٍم و ًمٚمتزوي٩مـمٚم٥م اعمرأة  اخلٓم٦ٌم اًمقاردة ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق

: أٟم٤م رضمؾ اراقمل  شمٗمٝمُؿ اعمرأُة ُمـ ظمالًمف رهم٦ٌَم اًمرضمؾ ذم اًمزواج ُمٜمٝم٤م وذًمؽ يم٠من ي٘مقل هل٤م ُمثالً 

اًمٕمنمة ُمع ُمـ اشمزوضمٝم٤م، وم٢من هذا اًمٙمالم ُمِمٕمر سمرهم٦ٌم اًمرضمؾ ذم اًمزواج ُمـ اعمرأة اًمتل 

ؾ اًمتٕمريض هق وُم٤م ي٘م٤مسم شمٕمريضسرح٤ًم ُم٤ٌمذا واٟمام هق ـمٚم٤ٌم ًمٞمس  يتحدث ُمٕمٝم٤م وهق

 اًمتٍميح سم٤مخلٓم٦ٌم وـمٚم٥م اًمزواج.

وفًؾ مـ اهداف افتًريض مزيد مـ آختبٚر ومزيد مـ حتريؽ افًَقل مـ اجؾ 

 افقصقل اػ اِلَٚئؼ وادًٚرف بهقرة اتؿ واـّؾ .

 : اٌزصز٠ر آفبد ِٓ :اٌثبين احملٛر

اعم٘مّمقد ظمٗمل ذم آؾمتدٓل قمغم انإُم٤مُم٦م وُمـ هٜم٤م يٙمقن شمقضمٞمف ًمذًمؽ ًم٤ًمن اًمٗمْم٤مئؾ 

ومم٤م يًتٝمدف اٟمف ٟمقع ُمـ  ُمقضمقد وُمٜمتنم ذم يمتٌٝمؿ قمٜمدُم٤م يٜم٘مٚمقن ومْم٤مئؾ أهؾ  اًمٌٞم٧م

اًمٓمريؼ ٓطمج٤مضمٝمؿ ونإسم٘م٤مء دٓئؾ احلؼ ُمـ دون أن يتٗمٓمٜمقا ومٞمًتٓمٞمٕمقا ان يٓمٛمًقه٤م أو 

طمد آوم٤مشمف هق ـمٛمس أرحذومقه٤م أو رحرومقه٤م ومٝمذا ًم٤ًمن شمٕمرييض ٓن اًمتٍميح ومٞمف آوم٤مت و
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أُم٤م إذا يم٤من شمٕمرييض وم٤من اعمٌٓمؾ و اعمحرف واخل٤مئـ ًمٚمديـ ٓ يٚمتٗم٧م  وئلمُمـ ىمٌؾ اعمٜم٤م احل٘م٤مئؼ

ض، يُمع وضمقد أؾمٚمقب اًمتٍميح يقضمد إمم ضمٜمٌف أؾمٚمقب شمٕمر٤مذن وم اًمدٓئؾإمم ـمٛمس هذه 

ويمذًمؽ هق أؾمٚمقب اًم٘مران اًمٙمريؿ وهذه اطمد ومٚمًٗم٤مت اًم٘مران اٟمف سمٞم٤من شمٕمرييض وان ؾمٞمد 

 إٟمٌٞم٤مء سمٕم٨م سم٤مًمتٕمريض ٓ سم٤مًمتٍميح. 

ُمـ ظمالل اؾمٚمقب  هٜم٤م يم٤من ذًمؽ اؾمٚمقب ٟم٤مضمح ًمٜمنم ومْم٤مئؾ اهؾ اًمٌٞم٧م وُمـ

اًمتٕمريض طمتك يٛمٙمـ مترير شمٚمؽ اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل حتٙمل ُم٘م٤مُم٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦م ذم احلجٞم٦م وشم١مدي 

 دًٓمتٝم٤م سمٌمء ُمـ اقمامل اًمٗمٙمر ومٞمٝم٤م .

:النبويالحديثمنمثال

قمٚمامء  روى قمنمات ُمـ ايم٤مسمر قمٚمامء وُم١مرظمل اهؾ اًمًٜم٦م طمدي٨م اًمٖمدير وىمد أظمرضمف

 :أهؾ اًمًٜم٦م وطمٗم٤مفمٝمؿ سمٓمرق يمثػمة ُمٜمٝم٤م

 اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم انإص٤مسم٦م

 واًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقدة

 واعم٘مريزي ذم ظمٓمٓمف

 وانإُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده

 واًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مسمف آقمت٘م٤مد قمغم ُمذه٥م اًمًٚمػ وأهؾ اجلامقم٦م 

 واًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

 وشم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء
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 ٤مض اًمٜمية واعمح٥م اًمٓمؼمي ذم اًمري

 واسمـ ظمٚمٙم٤من ذم وومٞم٤مت إقمٞم٤من

 واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد

 واسمـ ىمتٞم٦ٌم ذم انإُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م 

 واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمٞمف، طم٘مقق آل اًمٌٞم٧م 

أفسٝ أوػ بٚدٗمْغ مـ إٍٔسٓؿ وأزواجل أمُٓٚتؿ؟ » :يقم همدير ظمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل

ًّع مقٓه افِٓؿ واِل مـ وآه وظِٚد مـ ؾّـ ـْٝ مقٓه ؾ :رشقل اهلل. ؿٚل ؾَِْٚ بذ يٚ

 .(1)شظٚداه

ًٚ دم افرحبٜ، وهق يْند افْٚس :وظـ زاذان أيب ظّر ؿٚل ّٔ مـ صٓد رشقل  :شًّٝ ظِ

 يقم ؽدير خؿ وهق يَقل مٚ ؿٚل . اهلل

مـ ـْٝ مقٓه  :وهق يَقل ؾَٚم ثالثٜ ظؼ رجال ؾنٓدوا أهنؿ شًّقا رشقل اهلل

 .(2)شؾًع مقٓه

تَقل » :د سمـ أيب وىم٤مص عمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من سمٕمد أن ٟم٤مل إظمػم ُمـ قمكمّ وىم٤مل ؾمٕم

 .(3)شمـ ـْٝ مقٓه ؾًع مقٓه :يَقل هذا فرجؾ شًّٝ رشقل اهلل

                                                      

ٜمد أمحد، رىمؿ احلدي٨م 6)  .666( ُم

ٜمد أمحد، رىمؿ احلدي٨م 3)  . 611( ُم

ـ ُم٤مضم٦م، رىمؿ احلدي٨م 2) ـ سم  .661( ؾمٜم
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مـ ـْٝ مقٓه ؾًع مقٓه، » :ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم قمقدشمف ُمـ طمّج٦م اًمقداع وىم٤مل اًمٜمٌل

 .(1)شافِٓؿ واِل مـ وآه وظٚدِ مـ ظٚداه

 :اٌزطٛي رؼز٠ع :اٌثبٌث احملٛر

 ذا أؾمس ُمٕمرومٞم٦مٜمٝم٤مج عمان سمٞم٤مٟم٤مت اًم٘مران اًمٙمريؿ ُمع ضمزاًمتٝم٤م إّٓ  أن ومٞمٝم٤م رؾمؿ وسمٞم٤من 

سمحٞم٨م أن اًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي هق شمٗمًػم ًمذًمؽ انإمج٤مل آؾمز ذم اعمٕم٤مرف، وومتؼ اعمجٛمؾ وشمٗمًػمه 

 هق ٟمقع شم٠مويؾ واؾمتٔمٝم٤مر واؾمتٜم٤ٌمط . 

ن دل وم٤مٟمف يدل أُم٤م قمغم أن اًمٜمٌل ىمد هدي اًمٜمٌل وهذا أيقضمد ان ىمٌؾ ٟمزول اًم٘مران يم٤من 

ن ي٠ميت اًم٘مران أ أوصؾ اممٟمزل اًم٘مران قمغم ىمٚمٌف مجٚم٦م ىمٌؾ ٟمزوًمف ٟمجقُم٤م، وسم٤مًمت٤مزم هديف وؾمػمشمف 

ًمٜمجقُمل، أو اطمٞم٤مٟم٤م يٜمتٔمر اًمرؾمقل ٟمزول ايف ذم ُمقىمػ ُمٕملم وهذا ااًمٜمزول قمؼم ويّمدىمٝم٤م 

ُمـ اعمقارد ُمٜمٝم٤م ُمثال ذم  اعمٓمٚم٥م ٓ يدل أن شم٘مدم طمٙمؿ اًمٜمٌل ىمٌؾ ٟمزول اًمقطمل سمؾ ذم مجٚم٦م

ومٙم٤من ٓ  شومٚ إٔٚ مـ ادتٍُِغ»إّٓ  أن يٜمزل اًمقطمل ومٞمٝم٤م ٧م يٌطمٙمؿ اًمٔمٝم٤مر أو همػمه٤م ومٙم٤من ٓ 

 شمٕم٤ممم ومٗمل سمٕمض اعمقارد ٟمرى ُمـ اهلل اعمٓمٚمٌلموًمٞمس هٜم٤مك شمٜم٤مذم سملم  ،ُم٤م يتٙمٚمػ ذم إومِم٤مء طمٙمؿ

رد اًمتل رحجؿ اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م قمـ شمّمديؼ ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل وٟمزول اًم٘مران اعمٓم٤مسمؼ ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل وسملم ُمقا

 اًمٌٞم٤من طمتك يٜمزل اًم٘مران.

يتٙمٚمػ أو  ٤م يم٤من هقممٚمتنميع ًمٚمٜمًخ أو ًماٟمف شمقضمد ُمقارد  ًمٕمؾ اًمتٗمّمٞمؾ هق سمٚمح٤مظ

وأُم٤م ذم ُمقارد ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٜمًخ وٓ هل شمنميع ضمديد سمؾ هل شمٓمٌٞمؼ ًمألؾمس  ومٞمٝم٤م  يت٘مدم

                                                      

 . 442اسمع: اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون: ( اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م عم١مًمٗم٤مت اًمديمتقر ـمف طمًلم، اعمجٚمد اًمر6)
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ان ٛمثال وم مجٚم٦مام اٟمف ٟمزل إًمٞمف اًم٘مران اعم٘مررة وًمق سمٜمحق انإمج٤مل، ومٚمٞمس ذم ذًمؽ  شم٘مدم قمغم اهلل ؾمٞم

 آي٤مت اًمتقطمٞمد ودومع اًمنمك ًمٞم٧ًم هل شمنميع ضمديد ؾمقى انإمج٤مًمٞم٤مت.

ذم قمرض شمنميع اهلل ان ُم٤م يّمدر ُمٜمٝمؿ سمٛمٕمٜمك ذًمؽ ًمٞمس  طمتك ائٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

وإٟمام هل اُمتداد ًمتنميع اهلل، واعمٝمؿ ذم صالطمٞم٦م اًمٜمٌل ذم اًمتنميع هق أن شمنميٕمف ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ 

هٜم٤م ًمٞمس شم٘مدم قمغم ٤محل٤مل وم وشمٗمّمٞمالتأي سمٛمٕمٜمك أؾمس شمتقاًمد ُمٜمٝم٤م ومروع  هلل إمج٤مزمشمنميع ا

ٙمٚمٝم٤م ُمٜمٓمٚم٘م٦م ُمـ أؾمس اًمتقطمٞمد اًمتل وماهلل سمؾ اٟم٘مٞم٤مد هلل شمٕم٤ممم وشمٌٕمٞم٦م ًمف يمام ذم هذه اعمح٤مضمج٤مت 

شمٗم٤مصٞمؾ ٟمٔمري٦م اُمتدادا ٕؾمس  سم٢مىمرارىمررت يمح٘م٤مئؼ وُمٕم٤مرف وقم٘م٤مئد واًم٘مران اًمٙمريؿ ٟمزل 

٤مرف ُمقضمقدة ذم اًم٘مران ؾم٤مسم٘م٤م ومٚمؿ يٙمـ اًمٜمٌل ُمت٘مدُم٤م قمغم رسمف ومٞمام سمٞمٜمف وإٟمام إهلٞم٦م، هذه اعمٕم

 ومّمؾ ُم٤م أمجٚمف اهلل قمز وضمؾ وًمٞمس شمٗمّمٞمؾ دًٓم٦م وم٘مط وإٟمام شمٗمّمٞمؾ ذم اًمتنميع أيْم٤ًم .

ْؿ َؾْقَق ُمٓمٚم٥م ُمقضمقد ذم ؾمقرة احلجرات  هٜم٤مو ُُ ًُقا َأْصَقاَت ـَ ََمُْقا ٓ َتْرَؾ َٚ افَِّذي َيٚ َأَيُّ

ْٕتُْؿ ٓ َصْقِت ا ْؿ َوَأ ُُ بََط أَْظََّمُف ًٍْض َأْن حَتْ ْؿ فَِب ُُ ًِْو ِر َب ْٓ َج ـَ ْقِل  ََ ُروا فَُف بِْٚف َٓ فَّْبِلي َوٓ ََتْ

ًُُرونَ  ومٛمتك يٗمٝمؿ اًمت٘مدم وم٢مذا يمٜم٤م ٟمٜمٓمٚمؼ ُمـ شمنميٕم٤مت ُمـ اهلل ورؾمقًمف وأوزم إُمر  (1)َتْن

أمجٚمقا وٟمحـ ىمد ومّمٚمٜم٤م ًمٙمـ  وان يم٤من هؿ اعمٓمٝمرون ومٝمذا ًمٞمس شم٘مدم وإٟمام شمٌٕمٞم٦م هلل ورؾمقًمف

هذا اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمٗمتٞم٤م ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ شمنميع رسم٤مين وٟمٌقي وُمقًمقي أُم٤م إذا مل يٙمـ ُمـ 

اًمتل ٟمٜمٓمٚمؼ ُمـ  شمنميع رسم٤مين وٟمٌقي وُمقًمقي ومٝمذا شم٘مدم قمغم اهلل ورؾمقًمف وهذه هل اًمْم٤مسمٓم٦م

 . ظمالهل٤م 

شم٘مدُم٤م قمغم  ًمٙم٤من ذًمؽ وًمذًمؽ إذا ايمتٗمك انإٟم٤ًمن سمٗمرائض اهلل وهجر اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .3ؾمقرة احلجرات: ا
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نمائع اهلل وًمق اشمٌع ومرائض اهلل وؾمٜمـ اًمٜمٌل وًمٙمـ مل يتٌع أوزم ًمؾ ٞماًمرؾمقل وم٤من اًمًٜم٦م شمٗمّم

هلل وًمٚمرؾمقل يمام صٜمع اًمٙمثػمون ذم  إُمر ًمٙم٤من ُمتٛمردا وُمت٘مدُم٤م قمغم أوزم إُمر وهمػم ُمٓمٞمعٍ 

ت ذم اًمٕم٘م٤مئد واعمٕم٤مرف شمٌع اهلل ورؾمقًمف وأوزم إُمر اُمتداد عم٤م ذقمقه يمٓمٌ٘م٤مااًمت٤مريخ، أُم٤م إذا 

ومٝمذا ُمت٤مسمٕم٦م وًمٞمس شم٘مدُم٤م قمٚمٞمٝمؿ، إذًا  اًمت٘مدم هق إطمداث وشمٙمٚمػ وإٟمِم٤مء ُم٤م ًمٞمس ًمف أؾم٤مس أو 

اقمتامدا قمغم اًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ سمِمٙمؾ ُمًت٘مؾ قمـ اعمٜم٤مسمع احل٘مف ُم٤م مل شمرقمك ومٞمف ُمراطمؾ اًمتنميع 

تّمديؼ ذًمؽ  ًمذًمؽ ذم ُمقارد ٔي٤مت قمديدة احلٙمؿ اًمٜمٌقي يّمدر صمؿ ي٠ميت اًم٘مران سمًمٚمتنميع و

ٟمزل سمف ُم٤م اًمتٗمّمٞمؾ وُمع ذًمؽ  شمٕمتؼم هذه ؾمٜم٦م ٟمٌقي٦م وًمٞمس ومريْم٦م أو شمنميع ىمراين وًمٙمـ 

وُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م أمجٚمف ذم ىمقًمف  اهللشم٘مريرا وإُمْم٤مء ًمتٗمّمٞمؾ اًمٜمٌل ٕؾم٤مس شمنميٕمل ؾم٤مسمؼ ُمـ 

قا ُٓ َْٕت ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ هَنَٚ ْؿ افرَّ ـُ ـَٚنَ   َوَمٚ ََتٚ ْد  ََ ٌٜ  َف ْؿ ُأْشَقٌة َحَسَْ ِٓ ْؿ ؾِٔ ُُ  َف

وإٟمام ؾمػمة اًمٜمٌل واًمت٠مد هب٤م هق ؾمٜم٦م  ىمراينومٌٕمْمٝمؿ ي٘مقل أن أؾمقي٦م اًمرؾمقل هل سمتنميع 

 يٚمزُمٜم٤م سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.هٜم٤م اٟمف اًم٘مران  ودورٟمٌقي٦م 

َقاِت وم٤مٟمزل اهلل  ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم َّ ََِؼ افسَّ ُد هلِلَِّ افَِّذي َخ ّْ َؾ َوإَْرَض َوَج  اِْلَ ًَ

ًِْدفُقنَ  ِْؿ َي ُروا بَِرَهي ٍَ ـَ ـَ  ََُِّمِت َوافُّْقَر ُثؿَّ افَِّذي ومٙم٤من ذم هذه أي٦م  رد قمغم صمالصم٦م أصٜم٤مف،   افيُّ

وم٤محلقار اًمذي ضمرى سملم اًمٜمٌل واًمثٜمقي٦م يم٤من هٜم٤مك حمقر ُمٝمؿ وهق أن اًم٘م٤مئٚملم سم٤مٕوداد ُمثؾ 

٤م ومٚمٞمس هٜم٤مك ود وإٟمام هٜم٤مك اًمنم واخلػم وواىمٕمٞم٤م هذه ىمقى قمٔمٛمك وىمدرة وهٜم٤مك ُمـ رحٞمط هب

 شمقطمٞمد .

وان يمثػم ُمـ إوداد  ذم رد اًمثٜمقي٦م  و ذم أي٦م رد اًم٤ٌمري سمٜمٗمس ُم٤م ذيمره اًمٜمٌل

وم٢مذًا  هٜم٤مك شمدسمػم وطمداين ٕضمؾ اًمتٙم٤مُمؾ ًمذًمؽ ذيمرٟم٤م ُم٤م  سمتٕمدد اًمثٜمقي٦م نُمقضمقدة ومٚمؿ ٓ شم٘مقًمق
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ٞمد ومٚمف ُمرشم٦ٌم ُمـ اًمقضمقد وًمذًمؽ شم٘مرر ذم آقمت٤ٌمر أن  اًمٕمدم اعمٓمٚمؼ همػم ُمقضمقد أُم٤م اًمٕمدم اعم٘م

 ٓ يقضمد شمٜم٤مىمض ُمٓمٚمؼ سم٤معمٕمٜمك اعمٕمٝمقد .

و ذم هذه أي٦م رد قمغم ُمتخذي إصٜم٤مم صمؿ ىم٤مل احلٛمد هلل اًمذي ظمٚمؼ اًمًٛمقات 

 وإرض ومٙم٤من ردا قمغم اًمدهري٦م  صمؿ ىم٤مل وضمٕمؾ اًمٔمٚمامت واًمٜمقر ومٙم٤من ردا قمغم اًمثٜمقي٦م .

 :ٚاٌؼفبف١خ خاٌجظبط ِع ٚاٌزٕظ١ُ اٌزذثري :اٌزاثع احملٛر

يمٞمٗمٞمف اًمًٚمقك  وآ أهنؿ هؿ ي٘مؽمطمقن ـمريؼ اًمٕمقد إمم اهلل  شويدظقهؿ إػ رَهؿ»

ويُد ٍٕسف ذفؽ  َٕٚء افِٔؾ وافْٓٚر ؾِق ـٚن صٚحٛ ؿهقر »ٚمٙمامل وهٜم٤م ُمٓمٚم٥م آظمر يٌٞمٜمف ًم

 شحيتجٛ ؾٔٓٚ وظبٔد وخدم يسسوٕف ظـ افْٚس أفٔس ـٕٚٝ افرشٚفٜ تؤع وإمقر تتبٚضٖ

واحل٤ميمؿ إذا يم٤من  ،اًمِمٕمقبٜمٛمٞم٦م سملم واًمتٞمؿ ذم شمرسمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت وإومِم٤مء اًمٕمدل وهذا أصؾ قمٔم

ىمد شمٙمقن احلج٥م إؾمٛمٜمتٞم٦م أو و٤محلج٥م يمثػمة وم ؿمٗم٤مومٞم٦مرحتج٥م وًمٞمس سمٞمٜمف وسملم اعمحٙمقُملم 

هذه يمٚمٝم٤م طمج٥م، إذًا  ُمـ أؾمس اًمدقمقة انإهلٞم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م انإهلٞم٦م و دواويـطمج٥م وزارات أو 

انإهلٞم٦م واًمتٙم٤مُمؾ انإهلل ذم اًمتدسمػم أن ٓ يٙمقن سملم رأس اهلرم ذم واهلداي٦م انإهلٞم٦م واًمتزيمٞم٦م 

اًمدقمقة وذم اًمؽمسمٞم٦م واًم٘م٤مئد طمج٥م سمٞمٜمف وسملم اًم٘م٤مقمدة وهذا أؾم٤مس شمنميٕمل قمٔمٞمؿ ذم اًمٗم٘مف 

 اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل وذم اًمدقمقة وهق أصؾ شمرسمقي قمٔمٞمؿ.

عم١مُمٜملم طمٞم٨م أن يٙمقن يمام يم٤من ذم زُمـ اًمرؾمقل وأُمػم اآن ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ هؾ يٛمٙمـ 

ًمٞمس اعم٘مّمقد أن يٚمت٘مل هق سم٤مًمٜم٤مس سمؾ اعم٘مّمقد هق اًمِمٗم٤مومٞم٦م ومٙمل ٓ  ؟ سم٤مًمٜم٤مسيم٤من يٚمت٘مل 

 شمٚمؽ أًمٞم٤مت اعمزيٚم٦م ًمٚمحج٥م قمؼم شمتْمخؿ شمريمٞم٦ٌم احلٞم٤مة وشمزداد احلج٥م وإؾمت٤مر أيمثر وأيمثر
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ٓ  وهذا ُم٤م يٙمقن اًمٌنم ذم ورـم٦م ُمٜمف سمخالف ُم٤م إذا يم٤من اًمتدسمػم اهلل وُمٚمٙمقيت ومتٜمٕمدم احلج٥م

اًمٜمٔمؿ وم٤من اًمٜمٔمؿ ُمقضمقدة وٓسمد ان شمٌ٘مك، وومرق سملم اًمِمٗم٤مومٞم٦م واًمٕمِمقائٞم٦م وومرق سملم اًمٜمٔمؿ 

واحلج٥م، وم٤مًمٙمثػم يٗمن اًمٜمٔمؿ سمٛمٕمٜمك احلج٥م، وم٤مًمتٜمٔمٞمؿ واًمتدسمػم رء واحلج٥م 

ودوُم٤م اعمٗم٤مهٞمؿ واًمٕمٜم٤مويـ  آظمروآطمتج٤مب واًمتٕم٘مٞمد انإداري اًمروشمٞمٜمل جلًؿ اًمدوًم٦م رء 

ٞمحّمؾ ظمٚمط سملم سمٕمْمٝم٤م ومسمؾ طمتك ذم اًمتٓمٌٞمؼ اعمّمداىمل سمٞمٜمٝم٤م  ختتٚمط ذم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض

اًمٌٕمض واًمِمٗم٤مومٞم٦م ٓ شمٕمٜمل قمدم اًمٜمٔمؿ واًمتٕم٘مٞمد ٓ يٕمٜمل ٟمٔمام واًم٤ًٌمـم٦م ٓ شمٕمٜمل اهلقضم٤مئٞم٦م 

ٓن اًمٕمداًم٦م  حت٘مؼمل ووانإداري٦م واًمٗمٚمًٗم٦م احل٘مقىمٞم٦م اًمدضمؾ ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ُمـ ومٙمثػم أٔن 

٤موي٦م وومؼ اًمٕمداًم٦م هق أن اًمٙمؾ رحّمؾ قمغم وم ؾمتح٘م٤مق، ومٛمثال و٤مسمٓم٦مرص ُمت اًمتقزيع  ُمٗمٝمقم ٓا

٤مـم٦م ذم اًمٕمداًم٦م وًمٙمٜمفٓ  يٕمٜمل قمدم وماًمٕم٤مدل ذم اًمثروة  يمام أن اًمتدسمػمٓ  يٕمٜمل اًمتٕم٘مٞمد  اًمتدسمػمٝمذه سم

ٞم٘مٞم٦م ذم اجلٛمع سملم هذه اخلّم٤مئص اًمٙمامًمٞم٦م ذم اًمتدسمػم واًمؽمسمٞم٦م  ومٛمـ قمٜمده ىمدرة شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م وشمٓم

ٓ يدرك يمٚمفٓ  يؽمك يمٚمف واًمٌنمي٦م ذم ان ُم٤م ّمحٞمح سم٤معم٘م٤مسمؾ اًمقمٚمؿ ًمدين وهذه حتت٤مج إمم  ًمٚمٛمجتٛمع

٤مق   تج٤مرب.اًم ُمعطم٤مًم٦م ؾم

٤مطمثلم واعمٗمٙمرـي ُمـ يمؾ شويدظقهؿ إػ رَهؿ»  آدم٤مه٤مت ذيمروا أن اًمٜمٌل اشمٗم٤مىم٤م أن اًم

طمْم٤مرة ُمـ جمتٛمع ىمٌكم ُمتقزع ُمٌٕمثر ُمِمت٧م وأؾمس احلْم٤مرة ُمـ  اىمقىطمٞمٜمام سمٕم٨م أىم٤مم 

سمخالف اًمٗمرس واًمروم ومٚمٝمؿ  ،يٕمٞمِمقهن٤ميم٤من اًمٕمرب اًمتل اًمٌنمي٦م  اوٕمػ اعمجتٛمٕم٤مت

أُم٤م اًمٕمرب رهمؿ  أورسم٤ماًمروم ًمٞمس يمؾ أورسم٤م وم٤من إص٤مًم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ًمنمق و ىمديٛم٦مطمْم٤مرة 

هٜم٤م شمٙمٛمـ ًمٙمـ  آظمرىاضمتامقمٞم٤م وضمٖمراومٞم٤م وُمـ يمؾ اجلقاٟم٥م واًمٌٞمئ٦م همػم اعم٤ًمقمدة سمنمي٤م 

٦م قمٔمٛمك سم٘مٞم٧م إمم قمنم ىمرون واعم١مهالت ذم إُم٦م اًمٕمٔمٛم٦م وم٤مٟمف اٟمِم٠م شمدسمػم واًمٞم٤مت إىم٤مُم٦م دوًم
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رصٞمٜمف  حتت٤مج إمم ٟمٔمؿاعمٕم٤مدًمف اًمٕم٤مُم٦م هذه و مل شمًتثٛمر ٝم٤مانإؾمالُمٞم٦م إمم أٔن ُمقضمقدة وًمٙمٜم

 .ختتزن ُمقروث ومٙمري ؾمٚمٞمؿ

إذًا  ُمع اًم٤ًٌمـم٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م وقمدم آطمتج٤مب هٜم٤مك ٟمٔمؿ وشمدسمػم وهذه هل اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

ومٗمل دائرة اًمتٓمٌٞمؼ يؼمز اًم١ًمال اًمٙمٌػم يمٞمػ  آوطمديآ اجلدًمٞم٦م اًمّمٕم٦ٌم  اًمتل ٓ يقازهن٤م 

إمم و ومقوقي٦مأطم٤مومظ قمغم اًمٜمٔمؿ وانإدارة ُمـ دون شمٕم٘مٞمد ويمٞمػ أطم٤مومظ قمغم اًمِمٗم٤مومٞم٦م ُمـ دون 

أٔن شمقضمد ُمِم٤ميمؾ صٕم٦ٌم ذم قمٚمؿ آىمتّم٤مد وانإدارة واًمٕمٚمؿ اًمقزاري وقمٚمؿ اًمدواويـ وقمٚمقم 

سم٘مدرة اًمقطمل حتؾ وًمديٜم٤م ُمث٤مل واوح  اًمتٕم٘مٞمداتقمديدة سمٛمختٚمػ آدم٤مه٤مت وًمٙمـ هذه 

هٜم٤مك  ُمِمٙمٚم٦م أطمدىم٧م سم٤مًمٌنمي٦م قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع ذم اًمنمق  ×ومٗمل زُمـ  اًمٜمٌل يقؾمػ

َؿَٚل إوؾمط شم٘مري٤ٌم ُمـ جم٤مقم٦م وىمحط وم٘مد يم٤من اًمتدسمػم سمًٞمط ُمع اٟمف سمًٞمط ًمٙمٜمف صم٤مىم٥م اًمٜمٔمؿ 

ًٚ َؾََّم َحَهْدُتْؿ َؾَذُروُه دِم ُش  ُِقنَ َتْزَرُظقَن َشْبَع ِشَِْغ َدَأب ـُ ْٖ َّٚ َت ويٕمٓمٞمٝمؿ  (1)ْْبُِِِف إَِّٓ َؿِِٔاًل مِم

أًمٞم٤مت يم٤مُمٚم٦م سمؾ طمتك شم٘مدير اًمقىم٧م ذم يمذا ويمذا، وم٘مد سملم سمرجم٦م اىمتّم٤مدي٦م سمديٕم٦م ختٚمّمٝمؿ 

صمؿ ان اًمتٕم٘مٞمد ذم واىمٕمف خيؾ سم٤مًمٜمٔمؿ ُمـ  اًمٜمٔمؿُمـ اعمقت وُمـ اًمدُم٤مر وم٤مًمتدسمػم سمًٞمط ًمٙمٜمف صم٤مىم٥م 

ن عم٤مذا ي٘مقًمقن سمخّمخّم٦م اًمدوًم٦م ومٝمذا اًمتْمخؿ سمدٓ ُمـ سمّمقرة اًمٜمٔمؿ وأ وان يم٤من ٤مٟمٗمًٝم

وإهداف اًمتل  وشمّمٖمػمه٤مًمذًمؽ أٔن رح٤موًمقن حتجٞمؿ اًمدوًم٦م  أن يٙمقن ُمٕملم ص٤مر قم٤مئؼ

أن شمرؾمق ومٞمٝم٤م هق انإذاف ٓ آُمتالك واعمراىم٦ٌم ٓ آطمتٙم٤مر واًمتًٝمٞمؾ ٓ  جي٥م قمغم اًمدوًم٦م

 انإقم٤مىم٦م وهذه هل اًمّمٕمقسم٦م اجلدًمٞم٦م.

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .46ؾمقرة يقؾمػ: ا
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  ادلجبػز االررجبط ا١ّ٘خ :اخلبِض احملٛر
 :إٌبص ٚعَّٛ اٌم١بدح ثني

أن ىمقام طمٗمظ اًمديـ قمغم ُمًتقى اًمتٜمٔمػم واًمٜمٔمري٦م أو قمغم ُمًتقى  ُمر سمٜم٤م ذم ضمقاسمف

اًمتٜمٗمٞمذ واًمتٓمٌٞمؼ ُمـ إُمقر اعم١مصمرة ومٞمف وهق ضمقد اًمِمٗم٤مومٞم٦م أو آرشم٤ٌمط اعم٤ٌمذ سملم اًم٘مٞم٤مدة وسملم 

٤مط ُم٤ٌمذ وٟمقع ُمـ اًمِمٗم٤مومٞم٦م ومٝمذا ًمـ ي١مدي إمم طمٗمظ قمٛمقم اًمٜم٤مس، ٕٟمف إذا مل يٙمـ هٜم٤مك ارشمٌ

يٚ ظبد اهلل إَّٕم بًٞ اهلل ٕبٔف »ًمتٓمٌٞمؼ ًم٘مقًمف ااًمرؾم٤مًم٦م ٓ قمغم ُمًتقى اًمٜمٔمري٦م وٓ قمغم ُمًتقى 

فًِٔؿ افْٚس ديْٓؿ ويدظقهؿ إػ رَهؿ ويُد ؾٍْسف دم ذفؽ  َٕٚء افِٔؾ وافْٚهر ؾِق ـٚن 

فْٚس أفٔس ـٕٚٝ افرشٚفٜ تؤع وإمقر صٚحٛ حيتجٛ ؾٔٓٚ وظبٔد وخدم يسسوٕف ظـ ا

أومٚ ترى ادِقك »هذيـ ريمٜملم ُمٝمٛملم ذم طمٗمظ اًمرؾم٤مًم٦م وشمٜمٗمٞمذه٤م وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م ٟمٕمٚمؿ ان و شتتبٚضٖ

وهذا أصؾ  شإذا احتجبقا ـٔػ جيري افٍسٚد وافَبٚئح مـ حٔٞ ٓ يًِّقن بف وٓ ينًرون

 احلٙمؿاًمٜمٔمري٦م انإداري٦م ذم قمٔمٞمؿ ذم انإدارة وذم طم٤ميمٛمٞم٦م احلٙمقُم٦م وهق ُمـ قمٛمدة حم٤مور وسمٜمك 

عمٕم٤مرذم وإٟمٗم٤مذه ٓسمد أن يٙمقن اطمٗمظ اجل٤مٟم٥م اًمتنميٕمل أو  ٟٓمف قمٛمقُم٤موطمتك ٟمٔمري٦م اًمتنميع 

سم٠مطمد اعمح٤مور اعم١مصمرة وهق أن يٙمقن هٜم٤مك ؿمٗم٤مومٞم٦م وقمدم اطمتج٤مب ُمـ اًم٘مٞم٤مدة أو ُمـ اهلٞمئ٦م 

 احل٤ميمٛم٦م ُمع قمٛمقم اًمٜم٤مس.

 :زٕظرياٌ ثفُٙ ِز٘ٛٔخ اٌزطج١ك طالِخ :اٌظبدص احملٛر

ُمـ يمالم اًمٜمٌل همػم هذا إصؾ انإداري اًمٕمٔمٞمؿ،  ٟمًتٗمٞمده٤م٦م يٛمٙمـ أن وهٜم٤م ٟمٙمت٦م ًمٓمٞمٗم

ويٛمٙمـ أن ٟمٗمٝمام وهل  أن طمٗمظ ؾمالُم٦م اًمتٜمٔمػم ذم صم٘م٤موم٦م اًمٜم٤مس وأذه٤مهنؿ وذم قمٚمؿ اًمٜم٤مس 
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وهذا إُمر أٔن شمقصٚم٧م إًمٞمف اًمٌحقث  واًمتٜمٗمٞمذووقمٞمٝمؿ ُم١مصمر هم٤مي٦م ذم ؾمالُم٦م اًمتٓمٌٞمؼ 

دم »ذم سم٨م ُم٤م هق اًمّمحٞمح واًمّمقاب  وصقاسمٞمفمل يٙمـ ذم اًمٌلم ؾمالُم٦م وطمٗمظ  آضمتامقمٞم٦م وم٢مذا

قمغم صٕمٞمد اًمٜمٔمري٦م واًمتٜمٔمػم ومٚمـ شمٙمقن هٜم٤مك ؾمالُم٦م  شجٕٚٛ افًدافٜ واِلريٜ وافرصٚد واَلدى

رء ـمٌٞمٕمل ومٗمل اًمدرضم٦م إومم ًمًالُم٦م اًمتٓمٌٞمؼ جي٥م أن يًٌؼ ذًمؽ   وهق اًمتٓمٌٞمؼُمـ ضمٝم٦م 

ققمقي قمٜمد قمٛمقم اًمٜم٤مس، وُمـ صمؿ ئمٝمر ُمدى دور أمهٞم٦م وقمل يم٤مذم وشم٤مم صم٘م٤مذم قمٚمٛمل  شم

ُمدى ظمٓمقرة هذا اجل٤مٟم٥م ذم واىمع ٓن وظمٓمقرة اجل٤مٟم٥م اًمتٕمٚمٞمٛمل أو اجل٤مٟم٥م اًمتث٘مٞمٗمل ومٞمٔمٝمر 

 اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم  .

اًمٌٜم٤مء اًمث٘م٤مذم ُمدى ظمٓمقرشمف وأمهٞمتف واًمٖمزو اًمث٘م٤مذم ُم٤م هق ُمدى ظمٓمقرشمف  وبًبٚرة أخرى

هل أن طمٗمظ أي أُمر ٟمٔمري  ؾمقاء شمنميٕمل ُمٕم٤مرذم ىم٤مٟمقين وأمهٞمتف وم٤مًم٘م٤مقمدة ذم هذا اعمٓمٚم٥م 

 شحٍظ مـ جٕٚٛ افتْير وحٍظ دم جٕٚٛ افتىبٔؼ»دؾمتقري أو رؾم٤مًم٦م طمٗمٔمف يتؿ ُمـ ضم٤مٟمٌلم 

احلٗمظ ذم ضم٤مٟم٥م  قهًمتٜمٔمػمي اوىم٤مقمدة أظمرى أن ُمـ اطمد حم٤مور وأؾم٤ٌمب احلٗمظ ذم اجل٤مٟم٥م 

ِمٗم٤مومٞم٦م وقمدم وضمقد آطمتج٤مب اًمتٓمٌٞمؼ صمؿ أن اطمد إؾم٤ٌمب واعمح٤مور اعمٝمٛم٦م هق وضمقد اًم

سملم اًم٘م٤مقمدة واًم٘مٞم٤مدة. وم٤مًم٘مٞم٤مدة إذا اطمتج٥م قمٜمٝم٤م اًمٜم٤مس دمري اًم٘م٤ٌمئح واًمٗم٤ًمد ُمـ طمٞم٨م ٓ 

 يٕمٚمٛمقن احلٙم٤مم وٓ يِمٕمرون. 

أمٚ ترى ادِقك إذا احتجبقا ـٔػ جيري افٍسٚد وافَبٚئح » ًمذًمؽ شمرى شمٕمٌػم اًمٜمٌل

وًمٞم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم احل٤ميمٛملم، وهٜم٤م يٌلم وم٤مًمدور واعم١ًم شمـ حٔٞ ٓ يًِّقن بف وٓ ينًرون

اًمٜمٌل أن أي ٟمٔمري٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٕمرومٞم٦م أو شمنميٕمٞم٦م أو اىمتّم٤مدي٦م هل٤م صٕمٞمدان صٕمٞمد اًمتٜمٔمػم 

وُمر سمٜم٤م أن ُمـ اطمد سمراهلم انإُم٤مُم٦م هق اًميورة ذم  ضم٤مٟم٤ٌمنوصٕمٞمد اًمتٓمٌٞمؼ واحلٗمظ هل٤م ذم 



 181 .................................................... املبخث الزابع: مفاٍيه حول بعثة الزصول

 اجل٤مٟمٌلم وهق طمٗمظ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م أي اًمتٓمٌٞمؼ.

هق أن اطمتج٤مب اًم٘م٤مقمدة قمـ اًم٘مٞم٤مدة ُمـ ضمٝم٦م   قمدة أظمرى يٌٞمٜمٝم٤م اًمٜمٌلوسم٤معم٘م٤مسمؾ ىم٤م

ومٝمذا يٕمثر اًمرؾم٤مًم٦م أو اًم٘م٤مٟمقن أو  شبؾ افيٚهر ظدم آحتجٚب حتك مـ افىرؾغ»اًم٘مٞم٤مدة 

ٓن آرشم٤ٌمط قمـ يمث٥م وقمـ ىمرب  شمٓمٌٞم٘م٤ماعمٕمروم٦م شمٜمٔمػما وشمٓمٌٞم٘م٤م وٓ رحٗمٔمٝم٤م شمٜمٔمػما وٓ 

اًم٘م٤مقمدة ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمتٜمٔمػم أو ُمـ ضم٤مٟم٥م  ٟم٘مصدى  سم٤مًم٘م٤مقمدة يؼمز ويٓمٚمع اًم٘مٞم٤مدة قمغم ُم

 اًمتٓمٌٞمؼ.

 :اٌظ١بطٟ اٌذٚر ِٓ خطزؤ اٌثمبيف اٌذٚر :اٌظبثع احملٛر

ُم٘مدُم٦م ُمٝمٛم٦م ذم اًمرشم٦ٌم اًم٤ًمسم٘م٦م هق ًمف وهل أن اًمتٓمٌٞمؼ  ىم٤مقمدة اظمرى يذيمره٤م اًمٜمٌل

سم٤مًمت٤مزم  ٕٟمفوسمٕم٤ٌمرة أظمرى أن اًمدور اًمث٘م٤مذم اظمٓمر سمٙمثػم ُمـ اًمدور اًمًٞم٤مد  اًمتٜمٔمػمؾمالُم٦م 

اًمدور اًمًٞم٤مد شمٓمٌٞمؼ وان اطمد آًمٞم٤مت اًمٍماع واًمٌٜم٤مء واهلدم ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م هق اًمدور 

ٓن اًمدور اًمًٞم٤مد إذا أراد  اًمًٞم٤مداًمث٘م٤مذم وظمٓمقرشمف سمٛمراشم٥م اظمٓمر ُمـ اعمراشم٥م ُمـ اًمدور 

ٟمتِم٤مر أو اهلجقم اًمث٘م٤مذمأن يٜمٗمذ ُمآرسمف ؾمقاء ؾمٚمٞمٛم٦م أو ؾم٘مٞمٛم٦م ومالسمد أن يًتخدم آًم٦م   يمل هيٞمئ ا

هداف روٞم٦م إمم شمٚمؽ ٕا وهذا يٜمٌف ويًٚمط اًمْمقء قمغم ُمدى ظمٓمقرة  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإهمراض ٕا

ًمذًمؽ ذيمر يمثػم ُمـ  اًمت٘مٚمٞمدي اًمٕمٚمٛمل اًمدور اًمذي ي٘مقم سمف رضم٤مل اًمديـ طمتك ذم ُمِمٞمٝمؿ

 ٟٓمف يتٛمثؾ ذمانإقمالم أن ٟمٗمس دراؾم٦م وُمدارؾم٦م اًمديـ هق سمٜمٗمًف ىمٞم٤مم سمقاضم٥م قمٔمٞمؿ وهذا 

  واًمتققمقي .اًمٌٜم٤مء اًمث٘م٤مذم
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 :اجملزّع ِع اٌع١ٍّخ احلٛساد اررجبط ػفبف١خ ١ّ٘خؤ :ِالزظخ

قمغم اًم٘م٤مقمدة سمال  أن اٟمٗمت٤مح رضم٤مل اًمديـ ؾمٞمام ُمـ أشم٤ٌمع ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م 

شمًٛمٞم٤مت وسمال طمج٥م روشمٞمٜمٞم٦م إداري٦م سمؾ سمِمٙمؾ ُمًؽمؾمؾ قمٗمقي وٛمـ اًم٘مٜمقات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 

هذا يٕمٓمل ُمدى اًمِمٗم٤مومٞم٦م ذم آشمّم٤مل  وم٤من آضمتامقمٞم٦م اًمٕمرومٞم٦م اًمتل ًمٞم٧ًم ومٞمٝم٤م أي رؾمٛمٞم٤مت

سم٤مًم٘م٤مقمدة، وهذا ي١مُمـ ؾمالُم٦م سم٘مٞم٦م اجلقاٟم٥م ُمـ  سملم اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمقي٦م ذم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م

وسم٤مًمت٤مزم ي١مُمـ  وم٤مؾمدةاًمتٓمٌٞمؼ وجم٤مٟم٦ٌم اًمتٓمٌٞمؼ اًمٗم٤مؾمد اخل٤مـمئ ُمـ أٟمٔمٛم٦م أظمرى ضم٤مئرة 

 ُم٤ًمٟمدهتؿ إمم اًمتٓمٌٞمؼ اًمّمحٞمح.

وًمذًمؽ  اًمتٓمٌٞمؼضمدًا ذم اًمٌٕمديـ سمٕمد اًمتٜمٔمػم وسمٕمد إذًا  اًمِمٗم٤مومٞم٦م وقمؿ آطمتج٤مب ُم١مصمرة 

آؾمؽمؾم٤مل واًمٕمٗمقي٦م ذم اشمّم٤مل احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٕمٛمقم اًم٘م٤مقمدة ُمـ دون روشملم وُمـ  هذا

ٝمذا ُم٤م دأسم٧م قمٚمٞمف احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم ُمر شم٤مرخيٝم٤م وهذا ومدون قمقائؼ رؾمٛمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ 

هٜم٤مك روشملم  وم٤مناه٥م إظمرى وهذا سمخالف اًمتخّمّم٤مت إظمرى أو اعمذ ضمداً أُمر ُمٝمؿ 

 ُمقضمقد.

يٚ ظبد اهلل إَّٕم بًٞ اهلل ٕبٔف فًِٔؿ افْٚس ديْٓؿ ويدظقهؿ إػ رَهؿ ويُد ٍٕسف َٕٚء »

وواىمٕم٤م آرشم٤ٌمط سمِمٗم٤مومٞم٦م ُمع اًمٜم٤مس ومٞمف يمد وشمٕم٥م وأيمثر قمٜم٤مء ومٞمحت٤مج إمم  شافِٔؾ وافْٓٚر

ن هذه ضمدًمٞم٦م ُمذيمقرة وىمد ذيمرٟم٤م أ ةشمدسمػم، وان ووع احلج٥م هق عمـ ٓ يت٘مـ طمًـ انإدار

طمتك ذم اًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واحل٘مقىمٞم٦م وانإٟم٤ًمٟمٞم٦م واٟمف يمٞمػ اًمِمٗم٤مومٞم٦م سمال ومقى 

وًمٙمـ  ضمداً هذه قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمًٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م صٕم٥م وؿ سمال اطمتج٤مب وروشملم قم٤مئؼ، ٟمٔمويمٞمػ يقضمد 

ذم  وىمد ورد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ومقوقي٦مهمػم ذم ادائف ُمـ يٛمٚمؽ ادارة ضمٞمدة شمٙمقن اًمِمٗم٤مومٞم٦م 
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 ٟم٤مومع يْمع اًمدواء قمغم اًمداء وسم٘مدر شضبٔٛ دوار بىبف ؿد احُؿ مراَهف» وصػ رؾمقل اهلل

 وهذه قملم احلٙمٛم٦م .

إذًا  يمثػم ُمـ رؾمٛمٞم٤مت انإداري٦م ذم اًمدوًم٦م اًمٕمٍمي٦م ومٞمٝم٤م اطمتج٤مب ٕهنؿ خيِمقن ُمـ 

ٓن  جسمٕمالذم اًمقاىمع ًمٞمس  وهقوهذا ذم اًمقاىمع ٓ يٜمٔمؿ انإدارة وإٟمام يٌٓمؾ انإدارة  اًمِمٗم٤مومٞم٦م

ًمذًمؽ ٟمٜمٔمر يمٞمػ يِمٙمؾ ذًمؽ اعمنمك اًم٘مرر وُم٤م هق انإقمج٤مز  انإدارةطمًـ هق اعم٘مّمقد 

، وان سمٜمل أُمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمٚمٕمٜم٦م ص٤مر ُم٤ًمرهؿ واطمتج٤مهبؿ سمِمٙمؾ سم٤مرز اًمذي يٌٞمٜمف اًمرؾمقل

قمـ اًمٜم٤مس، طمتك طم٤مًم٦م انإظم٤موم٦م اعمقضمقدة ُمـ اخلِمقٟم٦م واحلدة ُمـ ـمرق اًم٘مٞم٤مدة ُمع اًم٘م٤مقمدة 

وهٜم٤مك ُم٘مقًم٦م عمٕم٤موي٦م ُم٤م ضمرأيمؿ قمغم اًمقٓة  اطمتج٤مبه٤مب اًمذي هق أيْم٤ًم ذم انإر سمرزتاًمتل 

وهذه  يم٤من يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمِمٗم٤مومٞم٦م وىمٌٚمف ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء يم٤من يمذًمؽ إّٓ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ٓن قمكم

 ن ذم يمؾ شمٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مهتؿ .اعمٕمّمقُمقهل رؾم٤مًم٦م اًمًامء اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م 

 :ىم٤مل اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد اًمّمدر اًمث٤مين

ًٚ إٔٚ» ًٚ ربَّم دم اجلِسٚت افسٚبَٜ إٔف مـ هددم أجيٚد مرجًٜٔ صِٚلٜ  وضبً ؿِٝ أيو

 .(1)شوظٚدفٜ حََٜٔ وؿٚضٜٔ ِلقائٟ افْٚس تسؾع ظـ ادٚديٚت وظـ افدٕٔقيٚت

  اٌزطٛي ِعبرف ثزؤ :اٌثبِٓ احملٛر
 :ثمبف١ب ِخاأل زصبٔٗ يف اٌج١ذ يآٚ

إظمرى ُمـ اعمًٚمٛملم اًمٗمرق  اًمتل شمنسم٧م امموأهؾ اًمٌٞم٧م طمتك  ًمقٓ ُمٕم٤مرف اًمٜمٌل

                                                      

 أطمد اًمٚم٘م٤مءات.( 6)
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سمٕم٨م ومٞمٝمؿ  طمٞم٨مٓطمتؾ اًمٞمٝمقد اًمث٘م٤موم٦م سمرُمتٝم٤م ٓن قمٜمدهؿ شمراث وصم٘م٤موم٦م ؾماموي٦م وخٛم٦م ضمدا 

آٓف إٟمٌٞم٤مء، ًمذًمؽ ذطمٝمؿ ًمٚمتٚمٛمقد اًمذي هق ذح اًمتقراة ىمٞمؾ أهن٤م جمٚمدات قمجٞم٦ٌم وًمٙمٜمٝم٤م 

وم٤معمٝمؿ أن قمٜمدهؿ ظمزاٟم٦م ُمـ اعمٕمروم٦م ًمذًمؽ هؿ أن ُمـ اؿمد اًمٜم٤مس رصدا  ُمؽممج٦مهمػم 

ُمع إهنؿ ًمٞمًقا ُم١مُمٜملم سم٠مهؾ  ويثٛمٜمقن أطم٤مدي٨م  أهؾ اًمٌٞم٧م ٕطم٤مدي٨م  أهؾ اًمٌٞم٧م

يثٛمٜمقهن٤م ًمألؾمػ أيمثر ُمـ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم، وًمذًمؽ اعمح٤مضم٦م سملم  اطمٞم٤مٟم٤م وًمٙمـ اًمٌٞم٧م

 أظمريـ.واعمٚمؾ واًمٜمحؾ  اعمج٤مضمج٤مت ُمع اًمٞمٝمقد وسملم اًمٜمٌل هل٤م ـم٤مسمع ظم٤مص همػم

 شدم اشجد اهلل فف ادالئَُٜو»طمتجقا سمذًمؽ وم٘م٤مًمقا ا ومٝمٜم٤م اًمٞمٝمقد ذم حم٤مضمتٝمؿ ُمع اًمٜمٌل

ذيمر اُمر ُمٚمٙمقيت أقمٔمؿ ُمـ ـم٤مقم٦م اعمالئٙم٦م ُمع أن ـم٤مقم٦م  ومٝمذه ـم٤مقم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م، هٜم٤م اًمٜمٌل

اعمالئٙم٦م ًمٚمٜمٌل صم٤مسمت٦م، سمؾ ؾمقرة اًمٌ٘مرة شمٌلم أن ادم إٟمام اؾمتحؼ هذه اًمقٓي٦م واخلالوم٦م ًمٓم٤مقم٦م ًمف 

ْؿ َظَذ ٤مىمٚم٦م ٕٟمف قمرف وشمٕمٚمؿ إؾمامء  احلٞم٦م اًمِم٤مقمرة اًمٕم ُٓ ٚ ُثؿَّ َظَرَض َٓ َِّ ـُ ََِّؿ ََدَم إَْشََّمَء  َوَظ

 ِٜ َُ ََِّؿ ََدَم )وًمٞمس قمروٝم٤م وم٤مًمْمٛمػم يٕمقد إمم ُمقضمقدات ؿم٤مقمرة طمٞم٦م قم٤مىمٚم٦م  اداَْلئِ َوَظ

ـُ  ٓء إِْن  ُٗ ْٕبِئُقِِّن بَِْٖشََّمِء َه َٚل َأ ََ ِٜ َؾ َُ ْؿ َظَذ اداَْلِئ ُٓ ٚ ُثؿَّ َظَرَض َٓ َِّ ـُ َٚل  ْتُْؿ َصِٚدِؿغَ إَْشََّمَء  ََ َؾ

ٓء ُٗ ْٕبِئُقِِّن بَِْٖشََّمِء َه ومل ي٘مؾ هذه، ومٝم١مٓء يِم٤مر سمف إمم احلل اًمِم٤مقمر اًمٕم٤مىمؾ، إذًا هٜم٤مك  َأ

ُمقضمقدات طمٞم٦م ؿم٤مقمرة قم٤مىمٚم٦م هل ذم همٞم٥م اًمًٛمقات وًمٞمس ذم اًمًٛمقات وهؿ أٟمقار اخلٛم٦ًم 

ُمـ اًمًٛمقات وإرض ُمـ اهؾ اًمٙم٤ًمء يمام ورد ُمًتٗمٞمْم٤م ذم اًمرواي٤مت، وذم قم٤ممل أقمٔمؿ 

ف ادم واؾمتحؼ ـم٤مقم٦م اعمالئٙم٦م وًمٙمـ ـم٤مقم٦م اعمالئٙم٦م ٔدم شمٔمؾ وٓي٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م  وم٤ٌمًمٕمٚمؿ هبؿ ُذّ

ذم قم٤ممل اًمًٛمقات وإرض وم٘مط وًمٞم٧ًم ذم همٞم٥م اًمًٛمقات وإرض، طمتك اًمًٛمقات 

ْؿ  َأمَلْ َأُؿْؾ وإرض هل٤م همٞم٥م ومٛمع أهن٤م همٞم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م أن وهذا دًمٞمؾ يدل قمٚمٞمف اًم٘مران  ُُ َف
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َقاِت  َّ َٛ افسَّ ْٔ َُِؿ َؽ وم٤مًمًامء إومم سم٤مًمٜم٦ًٌم أًمٞمٜم٤م همٞم٥م وأهؾ اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م  َوإَْرضِ  إِِّني َأْظ

 همٞم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمًامء إومم وأهؾ اًمًامء اًمث٤مًمث٦م هؿ همٞم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أهؾ اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م

ع يٖمٞم٥م قمـ إدٟمك  ومًٌع ؾمٛمقات ُمٕمٜم٤مه ؾمٌع همٞمقب، ومٙمؾ ُم٤م هق اروم وهٙمذا سم٤مىمل اًمًٛمقات

وان يم٤من إدٟمك ُمِمٝمقد ًمألرومع ومًٌع ؾمٛمقات ؾمٌع همٞمقب وؾمٌع قمقامل ٓ ؾمٌع ؾمٛمقات 

أن طمتك قمٚمامء اًمروح اًمٖمرسمٞملم ي٘مرون هبذه احل٘مٞم٘م٦م ٕهن٤م طم٘مٞم٘م٦م ُمًٚمٛم٦م طمتك ذم ووم٘مط 

 اًمتقراة وانإٟمجٞمؾ وانإؾمالم، ومٙمؾ قم٤ممل أًمٓمػ واؿمد ـم٤مىم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل إدٟمك.

قامل إمم أن شمّمؾ إمم ؾمدرة اعمٜمتٝمك وشمٚمؽ همٞم٥م اًمٖمٞم٥م وم٢مذا يم٤من ومٝمٜم٤مك ـمٌ٘م٤مت ُمـ اًمٕم

وم٤معمٚمٙمقت اًمذي قمٜمد ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء أسمٓمـ   ،ًمف ُم٘م٤مم اخلالوم٦م اًمذي ورث ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل دمآ

 وأظمٗمك همٞم٤ٌم ُمـ اًمذي قمٜمد ادم .

 :ٚاجلٙبد احلٛار ثني طالِٟاإل اٌفُٙ :اٌزبطع احملٛر

ىمٕم٤م ذم اجل٤مٟم٥م احلٞمقاين ذم انإٟم٤ًمن اًمٌدين اًمذي يريد أن يِمٕمؾ اجلق سم٤مٓطمؽماب هق وا

أُم٤م اًمٕم٘مؾ ومٝمق يٛمثؾ ضم٤مٟم٥م طمقار وومٙمر، وًمٙمـ هٜم٤مك ُمـ يًد هذا اًم٤ٌمب حت٧م ـم٤مئٚم٦م أن هذا 

 ٢مذًا هٜم٤مك دوُم٤م ُمٜمٝم٩م قم٘مكم وهٜم٤مك ُمٜمٝم٩م هم٤ميب شمٕمًٗمل وىمٛمٕمل .وم آطمؽمابي١مدي إمم 

س طمتك ي٘مقًمقا ٓ أُم٤م ُم٘مقًم٦م اٟمتِم٤مر انإؾمالم سم٤مًمًٞمػ أو ىمقل اًمرؾمقل أُمرت سم٘مت٤مل اًمٜم٤م 

ـمٞمٚم٦م وضمقده ذم ُمٙم٦م مل  اًمف إّٓ اهلل؟، أن ىمقل اًمرؾمقل هذا ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًم٘مت٤مل وًمذًمؽ اًمٜمٌل

ي٘م٤مشمؾ سمؾ طمتك قمٜمدُم٤م ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م مل يٌدأ سم٘مت٤مل وإٟمام  ىمريش واًمٙمٗم٤مر هؿ اًمذيـ سم٤مدروا 

 اعمديٜم٦م سم٤مؾمتٕمامل اًم٘مٛمع واًمتٜمٙمٞمؾ واًمتٕمًػ واًمٖمٞمٚم٦م ؾمقاء ذم ُمٙم٦م سمٜمٝم٥م إُمقال أو ذم
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ًمق ظمكم وـمٌٕمف يٌ٘مك يدقمق إمم رسمف سم٤محلٙمٛم٦م   سم٤منإهم٤مرة قمغم أطمٞم٤مء أـمراف اعمديٜم٦م وإٓ اًمٜمٌل

وٓن اًمٓمرف إظمر ٓ يت٘مٌؾ احلٙمٛم٦م ومالسمد ُمـ  أطمًـواعمققمٔم٦م احلًٜم٦م وجي٤مدل سم٤مًمتل هل 

ؾ وم٤مًمٜمٌل أُمر أن ي٘م٤مشم ومٞم٘م٤مشمٚمفوٕضمؾ أن أداومع قمـ ٟمٗمز ُمـ اًمٓمرف إظمر  ُمٕمفاؾمتٕمامل اًم٘مقة 

ْؿ ٓ ًمذًمؽ شمقضمد وفمٞمٗم٦م وهل اًمدوم٤مع قمـ اعمٔمٚمقُملم  دوم٤مقم٤م طمتك ي٘مقًمقا ٓ اًمف اهلل ُُ َوَمٚ َف

ُِقَن دِم َش  ٚتِ ََ َُقفُقَن َربََّْٚ َأْخِرْجَْٚ بِِٔؾ اهللِ ُت ـَ َي َجِٚل َوافْيَسِٚء َوافِْقفَْداِن افَِّذي ـْ افري َغ ِم ٍِ
ًَ  َوادُْْستَْو

ِٜ افيَّٚ ْرَي ََ ـْ َهِذِه اْف َِٕهراً ِم َْٕؽ  ـْ فَُد ًَؾ فََْٚ ِم ًٚ َواْج ّٔ
َْٕؽ َوفِ ـْ فَُد ًَؾ فََْٚ ِم ٚ َواْج َٓ ُِ واًمدوم٤مع  (1)مِلِ َأْه

 قمـ اعمٔمٚمقم هق احلؼ واًمٕمدل .

ودوُم٤م أي ٟمص ديٜمل ٓسمد أن ي٘مرا وٛمـ جمٛمققم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م سمؾ طمتك ُمٜمٔمقُم٦م 

وأيْم٤م طمتك هذا اعمجٛمقع اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ٓ شم٘مرا إّٓ وٛمـ ؾمػمة اًمرؾمقل واعمٕمّمقُملم 

اعمٙمقر ٓ ي٘مرا إّٓ  ذم ضمق ُمٗم٤مد اًم٘مران، ومٝمذا اعمجٛمقع ُمـ اًمدٓئؾ إذا ىمرأ سمِمٙمؾ جمٛمققمل يٗمٝمؿ 

 أُم٤م إذا ىمرأ سمِمٙمؾ ُمٌتقر وٓ شمالطمظ مم٤مرؾم٦م اًمرؾمقل أو اعمٕمّمقم أو اًمٜمّمقص إظمرى ومٛمثالً 

 َْاِل ِٜ ِٜ َوادَْْقِظَي َّ ُْ ـُ اْدُع إَِػ َشبِِٔؾ َربيَؽ بِِْٚلِ ْؿ بِٚفَّتِل ِهَل َأْحَس ِٜ َوَجِٚدَْلُ ومٝمذه اًمٌداي٦م ومٚمق  َسَْ

 تٌ٘مك هل آؾمٚمقب امم اًمٜمٝم٤مي٦م . ؾم  ’مل رح٤مرب رؾمقل اهلل

أُم٤م آقمت٘م٤مد  اقمت٘م٤مداتؾمٚمٛم٦م أٟمٔمٛم٦م وًمٞمس اؾمٚمٛم٦م ُٕمثال أن اجلٝم٤مد آسمتدائل هق 

هلؿ ٟمٔم٤مم يٕمٞمِمقن ذم ًمذًمؽ يم٤من هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر مل يٙمـ  سم٤مًم٘مت٤ملومتج٤مهبف سم٤مًمٜم٘م٤مش ٓ 

رطم٤مب اًمدوًم٦م انإؾمالُمٞم٦م. ٟمٕمؿ ًمٚمٕمداًم٦م إذا اوٓمٝمد جمٛمققم٦م أو ومئ٤مت ومٛمـ وفم٤مئػ وواضم٤ٌمت 

 هؿ اًمٜمٔم٤مم اعمٜمحرفاًمدوًم٦م انإؾمالُمٞم٦م أن شمًتٜم٘مذهؿ وشم١مؾمٚمؿ اًمٜمٔم٤مم ٕضمؾ أن ٓ يْمٓمٝمد

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .66ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا
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وطمروب  ُمقضمقدوجيحػ سم٤مٔظمريـ، أُم٤م اًمٕمدوان اسمتداء ٓ ٕضمؾ همٓم٤مء طم٘مقىمل دوم٤مقمل همػم 

أُم٤م اًمدوم٤مع سم٤معمٕمٜمك  احل٘مقىملدوم٤مقمٞم٦م ًمٞم٧ًم سم٤مٓصٓمالح اًمٗم٘مٝمل وإٟمام دوم٤مقمٞم٦م سم٤مٓصٓمالح اًمٜمٌل 

اًمٗم٘مٝمل واٟمف ٓ يٌدأ سم٤محلرب ومال سمؾ أن ُمٕمريم٦م سمدر يم٤مٟم٧م اسمتداء ُمـ اًمرؾمقل، وًمٙمـ ًمٞمس 

ٕن ىمريش هن٧ٌم يمؾ أُمقال اعمًٚمٛملم ذم  طم٘مقىملاسمتداء قمدواين ذم اعمٜمٓمؼ احل٘مقىمل وإٟمام دوم٤مع 

ذًمؽ  أظمذت ىمريش شمٖمػم همٞمٚم٦م سم٘متؾ اعمًٚمٛملم ذم وقاطمل اعمديٜم٦م ومٛمـ صمؿ  ُمٙم٦م وقمالوة قمغم

اًمٜمٌل أراد أن ي٘متص ُمٜمٝمؿ وان إُمقال اًمتل هنٌتٛمقه٤م شم٘متص ُمٜمٙمؿ ُمـ أُمقال همػم ىمريش 

 وشم٘متص ُمٜمٝمؿ سم٤معمح٤مرسم٦م، ومٝمٜم٤مك ومرق سملم آصٓمالح احل٘مقىمل واًمٗم٘مٝمل وقمدم اخلٚمط سمٞمٜمٝمام. 

طمرب ُمدٟمٞم٦م أو طمرب أهٚمٞم٦م واًمتل هل ُمـ  ػم هلْموسمٜمل اًمٜم ىمريْمفواصؾ طمرب سمٜمل 

وأُم٤م داظمؾ اعمديٜم٦م اًمقاطمدة  آظمراظمٓمر احلروب ٕٟمف ٓ ي٠ميت ٟمٔم٤مم ُمدين يقاضمف ٟمٔم٤مم ُمدين 

ٓن هذا ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٕمٞمش ذم وئ٤مم ُمٕمف وًمق ًم٤ًمقم٦م ويٜمتٝمز اًمٗمرص ًمٞمٕمٞم٨م ذم ُم٤مًمؽ  ومٞمجري

سمٛمٕمٜمك ٤مُمقا سمحرب أهٚمٞم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م ُمع اًمرؾمقل وإٟمام أىم ٤مً ومٝم١مٓء مل يٕمٞمِمقا طمرسم ودُمؽوقمروؽ 

أضمالهؿ ٕهنؿ ذم اسمًط اًمٜمقاُمٞمس مل  وًمذا اًمٜمٌل حلٔم٦ميٛمٙمـ أن يٗمتؽ سمؽ اًمٕمدو ذم أي اٟمف 

ٓن احلرب إهٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م ٟمًػ ًمٙمؾ إظمالق وًمٙمؾ اًمٜمٌؾ يٕمٜمل أن اًمٓمرف و يراقمقا رء ُمٜمٝم٤م

ومٞمٝم٤م اًمتل وهل اظمٓمر ُمـ احلرب اًمٕمدواٟمٞم٦م اهلجقُمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م  إظمر يٜمًػ يمؾ طمرُم٦م ُمٕمؽ،

أُم٤م احلرب إهٚمٞم٦م  اًم٘مٞمؿىمٞمؿ وومٞمٝم٤م ٟمٌؾ وان يم٤مٟم٧م قمدواٟمٞم٦م وًمٙمـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمًػ ًمٙمؾ 

ُهَق افَِّذي واًمٖمٞمٚم٦م ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م أي ذُم٦م، وًمذًمؽ اًمٜمٌل أضمالهؿ ٕهنؿ مل شمٙمـ هلؿ ذُم٦م ُمدٟمٞم٦م 

ْؼ  ِل اِْلَ ـْ ِدَيِٚرِهْؿ َٕوَّ ـْ َأْهِؾ افُِْتَِٚب ِم ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  وهذا أيْم٤ًم ُمٌحقث ذم  ،َأْخَرَج افَِّذي

اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمًٙمري احلدي٨م وم٤محلرب إهٚمٞم٦م رء واحلرب اًمت٘مٚمٞمدي٦م  ؿمٞمئ٤ًم آظمر وم٤محلرب 
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 إهٚمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه أن هذا ٓ يتٕم٤ميش ُمٕمؽ ُمدٟمٞم٤م. 

وهٜم٤مك ُمٕمٚمقُم٦م ُمٝمٛم٦م ىمد شمٜم٤مىمِم٧م ُمع ؿمخص يزقمؿ اٟمف درس أرسمٕملم ُمرة انإٟمجٞمؾ 

ُم٤م ٟمزوح أأو يِمٙمؽ أو ي٠ًمل وم٘مٚم٧م ًمف  ٌلواًمتقراة دراؾم٦م وًمٞمس ىمراءة ومٙم٤من يٜمٙمر ٟمٌقة اًمٜم

اًمٞمٝمقد إمم ظمٞمؼم وامم اعمديٜم٦م ومٝمذه ًمٞم٧ًم ُمٜمٙمرة وم٠مٓن إهائٞمؾ شمٓم٤مًم٥م سمخٞمؼم وومدك ومٛمع إهنؿ 

ٝم٤م وُم٤مئٝم٤م ًيؽميمقهن٤م إمم هجػم احلج٤مز وؿمٛمًمٙمٜمٝمؿ اخلية ووأهؾ اًمٕمٞمقن هؿ ذم اًمِم٤مم و

يٗمن ُمـ ظمالل ومٝمؿ  ومتره٤م ومٝمؾ هذا حمض صدوم٦م، وم٤من هذا سمٜمٗمًف سمّمٛم٦م وُمٕمجز شم٤مرخيل

ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٙمر، هذا اًمٗمٝمؿ يم٤مٟمقا يٜمتٔمرون جملء ؿمخص وسم٤مًمذات ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م واهنؿ 

ومٝمذه إُمقر ُمذيمقرة قمٜمدهؿ وًمٙمـ يمام يذيمر ذم اًمٌح٨م وهذا اًمؼمه٤من ًمٞمس هلؿ وإٟمام هق ًمٜم٤م  

 .أيْم٤م وهق أن اًمٜمٌل ىمد أٟمٌئ٧م إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌٚمف قمٜمف وهذه اٟم٤ٌمءات ًمٜم٤م أيْم٤مً 

ؿمٌٞمف جملء اعمحتؾ ذم اًمٕمراق أن ويمذا وومٚمًٓملم وقمٜمدهؿ إره٤مص٤مت ويٕمٚمٛمقن  وهذا

يٕمت٘مدون اٟمف ص٤مر آظمر اًمزُم٤من ومالسمد أن يًٙمٜمقا ذم اًمنادي٥م سمٕمد  ومؽمةهب٤م، وأن روؾمٞم٤م ىمٌؾ 

 .اعمققمقدة !!ٚمقاىمٕم٦م ًمؾمت٦م أؿمٝمر 

اعمٝمؿ اٟمف ذم طمرب دوًمتلم ضم٤مرشملم دمد هٜم٤مك شمٕم٤ميش ُمدين وطمرب وٛمـ طمدود 

أو ُمدٟمٞم٦م،  أُم٤م ذم احلرب إهٚمٞم٦م ومال يٕمؽمف سم٠مي ىم٤مقمدة أظمالىمٞم٦م رحٗمٔمقن ُمـ ٟم٤مره٤ملم واعمدٟمٞم

ومٞمج٥م أن ٟمدرس سم٘مراءة طمديث٦م ىم٤مقمدة اسمتكم هب٤م اًمٜمٌل وهل ختتٚمػ قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض، 

إشم٤ٌمع أهؾ اًمٌٞم٧م مل يٗمتح  يمثػم ُمـ وًمألؾمػ ذم اًمٗم٘مف انإؾمالُمل قمٜمد اعمذاه٥م انإؾمالُمٞم٦م طمتك

ب إهٚمٞم٦م، ُمع أهن٤م سم٤مب ظمٓمر وظم٤مص وهل همػم اجلٝم٤مد سم٤مب ظم٤مص ًمٌح٨م وم٘مف احلر

آسمتدائل واًمدوم٤مقمل واهلجقُمل، وشمقضمد ٟمّمقص شمنمطمف وم٢مذا يمٜم٧م ذم سمٞمتؽ وضم٤مء ؾم٤مرق 
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اسمًط اًم٘مقاقمد اعمدٟمٞم٦م ٓ يتٕم٤ميِمقن  واصح٤مهب٤م ذمؾمٗمؽ دُمؽ، وم٠مٟم٧م شمداومع قمـ ٟمٗمًؽ وًمق 

 اًمّمٜمػ هذاوُمٕمٝم٤م ًمذًمؽ اًم٘مران يٕمؼم قمٜمٝمؿ سم٤معمح٤مدديـ هلل وًمرؾمقًمف أو سم٤معمٗمًديـ ذم إرض 

 أي ذُم٦م ٓ شمٙمقن قمٜمده وهق ُمثؾ ىمٓم٤مع اًمٓمرق.

وهق اٟمف أراد أن ٓ يتّمدع اعمجتٛمع  وان اطمد ومٚمًٗم٤مت صٚمح انإُم٤مم احلًـ

، وٟمٗمس ضمٞمش انإُم٤مم احلًـ وسمقضمقد اخلقارج انإؾمالُمل ٕٟمف ؾمٞم١مول إمم طمرب أهٚمٞم٦م

وًمٕمٚمف يّم٥م ذم هذا  سمّمحٞمحاعمحٙمٛم٦م وم٤من ُمٜمٓم٘مٝمؿ يم٤من يتٌٜمك احلرب إهٚمٞم٦م وهق ًمٞمس 

، وم٤مًمتٕم٤ميش شإف ٓبد فِْٚس مـ أمٚم بر أو ؾٚجر تٖمـ بف افسبؾ» اعمّم٥م يمالم أُمػم اعم١مُمٜملم

يش اعمدين ٓسمد ُمـ طمٗمٔمف وٓ وم٠مدٟمك ًمقازم اًمتٕم٤م  هب٤ماعمدين هل أول ًمٌٜم٦م ٓ يٛمٙمـ اًمتٗمريط 

ذم شمراث طمتك سملم احلٞمقاٟم٤مت وهل٤م ُم٘مررات ُمع ويٛمٙمـ اًمتٗمريط سمف سمؾ ىمد دمد ٟمٔم٤مم اًمتٕم٤ميش 

 .اهؾ اًمٌٞم٧م

هق أؾمٚمقب ومتح احلقار ًمالؾمتدٓل  اًمٜمٌقي وأؾمٚمقب أهؾ اًمٌٞم٧م إؾمٚمقبإذًا  

 صم٤مرة وآؾمتٕمراض.انإٓ عمجرد 

حَغ ورشقل اهلل حمّد ٓ يٌتؿ بجُِٓؿ ؾتُنػ ظـ متقيف ادبىِغ وظـ حَٚئؼ اد»

إذًا  إؾمٚمقب اًمًاموي  شوٓ يٍُُِؿ فف بٌر حجٜ اهلل وفُـ ئَؿ ظُِٔؿ حجٜ اهلل تًٚػ

ٗمل سمٍمف انإصم٤مرة واًمدقم٤موى وشمٌٜمل أراء سمؾ يٓم٤مًم٥م أن هذه ممٝمدة وُمٕمدة تواًمديٜمل ٓ يٙم

٥م واًمتٕمددي٦م سمام هل، واعمراد ًمالطمتٙم٤مم اًمٗمٙمري واًمدٓئكم ٓ أن ٟم٘مػ ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمت٤ًمؤل واًمري

 ُمـ اًمتٕمددي٦م هق أن ٟمّمؾ ُمٜمٝم٤م إمم اًمقطمدة وٛمـ ُمقازيـ.

ـ ظْده » َٜي م ؿ  ٚ وفق ذهٛ حمّد يرُي ـ مقجٓب ْٚع م مت قن ٓا ٓ تىَٔ ٚ و ظٓ ؿ دٚؾ ُُْ ٓ ّي افتل 
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ُِػ ف مت ِتؿ ٕا ٖفؽ وؿ ُتؿ بؾ يس ًتجٞم٥م عم٤م شم٘مؽمطمقه ًمٙملٓ   شفنُ إٟمام أشمك سمٌمء يٕمرومف  شم٘مقًمقاسمؾ ي

ًتٓمٞمع أن ي٠ميت سمفأُم٤م ا ٓ ي ِٔف» ًمٌمء اًمذي ٟمريده ُمٜمف  ف مًّقل أو متقاضئ ظ ل ٔؾ  ش.مهْقع حمٚت

اًمرؾمقل ٓ يًتجٞم٥م ًم٘مرائح اًمٙمٗم٤مر وؾمٌٌف اٟمف ًمٞمس ىمّمدهؿ ٟمجد ذم سمٕمض اعمقاىمػ 

آؾمتج٤مسم٦م وإٟمام ىمّمدهؿ آؾمتٝمزاء واعمامـمٚم٦م واعمٕم٤مٟمدة، أُم٤م ُمـ يٙمقن سملم اًمٕمٜم٤مد واًمؽمدد 

 صٚمح اٟمف قمٜمدُم٤م ي٘مؽمطمقن يًتجٞم٥م هلؿ.واًمتحري رسمام يٙمقن إ

متقاضئ ظِٔف أو متـٖتك  وإذا اؿسحتؿ إتؿ ؾٖراـؿ افْبل مل يُـ فُؿ أن تَقل مًّقل أو»

طمتك ذم احلقار وم٠مٟم٧م طمٞمٜمام شم٠ميت سم٤محلقار وشم٠ميت سمحج٦م  شبحِٜٔ أو مَدمٚت ؾَّم افذي تَسحقن

اًمٓمرف إظمر ورحت٩م أن وآي٦م سمره٤مٟمٞمف ي٘مقًمقن أٟم٧م ُمِمتٖمؾ ذم هذا اًمٌح٨م ومال يًتجٞم٥م ًمف 

هذا ُمزوق أو ُمٗمؼمك أو ُمزظمرف وهق سمخالف ُم٤م أن شمؽمك اًمٓمرف إظمر هق يٌدي ُم٤م يريد صمؿ 

 شمذه٥م ًمف وشمٌلم ًمف يمٞمػ اٟمف هذا اعمٓمٚم٥م.

  



 

 

  

 الرشول معجسات :اخلامض املبخث

 :وًمٜم٤م هٜم٤م جمٛمققم٦م ُمـ اجلقاٟم٥م

 :عبَ رٛض١ر :ٚياأل اجلبٔت

عمٕم٤مضمز اًمتل فمٝمرت قمغم أيدي إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم ضمرت سم٤من ا ورد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

ُمٕمجزة اًم٘مران اًمٙمريؿ ٕهن٤م يم٤مٟم٧م هل إقمٔمؿ ومٝمل اًمتل ظمٚمدت، وإٓ  إّٓ  قمغم يد اًمٜمٌل

نإطمٞم٤مء ُمقشمك  ؿمؼ اًم٘مٛمر وإطمٞم٤مء اعمقشمك سم٠مُمر ُمـ اًمٜمٌل طمٞمٜمام اٟمتدب رؾمقل اهلل أُمػم اعم١مُمٜملم

وؾمٚمٛم٧م قمغم اًمرؾمقل صمؿ رضمٕم٧م إمم ىمريش، وظمؼم اًمِمجرة اًمتل أظمذت ختذ إرض ظمدا 

 ُمٙم٤مهن٤م، يمام ذم اخلٓم٦ٌم اًم٘م٤مصٕم٦م ذم هن٩م اًمٌالهم٦م وهل ُمًٜمدة وم٤من ومٞمٝم٤م عم٤م رأى أُمػم اعم١مُمٜملم

 أن أوًمئؽ أطمجٛمقا وم٘م٤مًمقا  ي٤م رؾمقل اهلل ٟمِمٝمد اٟمؽ رؾمقل اهلل .

ُمـ اعمٕمجزات ُم٤م  وشمقضمد حم٤مضم٦م أظمرى يذيمره٤م ص٤مطم٥م آطمتج٤مج ذم أن ًمرؾمقل

 .(1)ٜم٘مٚمٝم٤م ص٤مطم٥م آطمتج٤مج قمـ شمٗمًػم انإُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمريوي يم٤من ًمألٟمٌٞم٤مء

وسمٞم٤من هذا اعمٓمٚم٥م إمج٤مٓ سم٤مًمٌٞم٤من اًمٕم٘مكم أو اًمٗمٚمًٗمل ىم٤مسمؾ ًمٚمتّمقر سم٤مقمت٤ٌمر أن اعمٕمجزة شمٗمن 

                                                      

 .421ـ× ( شمٗمًػم انإُم٤مم اًمٕمًٙمري6)
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 :سمتٗمًػميـ وٟمْمٞمػ صم٤مًم٨م

شمٗمًػم سم٠مهن٤م دقم٤مء ُمـ ص٤مطم٥م اعمٕمجز واؾمتج٤مسم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم شمتحدى ومٞمٝم٤م انإرادة  أوًٓ:

 اًمٜمٌل واعمرؾمؾ أو اًمقيص. ًمتٙمقن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم دًمٞمال قمغم أىمدار ذًمؽ اًمٌنمي٦م ًمٚمٌنم

:ًٚٔ  شمٗمًػم آظمر أهن٤م ىمدرة يٕمٓمٞمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ ًمٜمٗمس ص٤مطم٥م اعمٕمجز . ثٕٚ

 ًٚ هٜم٤مك شمٗمًػم صم٤مًم٨م جيٛمع سملم اًمتٗمًػميـ سم٤من يمقن اعم١مُمـ أو اعمت٘مل أو اًمرؾمقل أو  :ثٚفث

ل سمدرضم٦م سمحٞم٨م قمٜمدُم٤م شمدقمق يٙمقن هل٤م اًمقيص اٟمف ُمًتج٤مب، يٕمٜمل أن ٟمٗمًف وصٚم٧م إمم اًمرىم

 ٟمقع ارشم٤ٌمط سم٤مًمٜمٗمقس اًمٙمٚمٞم٦م أو إرواح اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ُمّم٤مدر ومٞمض ُمـ اعمٚمٙمقت. 

آؾمتدقم٤مء ُمـ هذه اًمٜمٗمس ٟمقع ُمـ اًم٘مدرة عمًتج٤مب اًمدقمقة ذم ٟمٗمًف  هذاوسم٤مًمت٤مزم 

ذم اًمرواي٤مت هق ٟمٔمػم ُم٤م ي٘م٤مل أن اهلل ضمٕمؾ ذم سمٙم٤مء اًمّمٌل يمام  اعمٕمجزةومٞمقضم٥م إوم٤مو٦م شمٚمؽ 

سمٙم٤مء اؾمتٕمٓم٤مف وًمٙمـ ضمٕمؾ اهلل ذم سمٙم٤مءه ضم٤مذسم٦م ظم٤مص٦م شمًٞمٓمر قمغم ٟمٗمس إسمقيـ وشمْمٓمرمه٤م 

إمم إؾمٕم٤مف اًمٓمٗمؾ، أو ذم ضم٤مذسمٞم٦م اعمرأة ُمع أهن٤م ُمٜمٗمٕمٚم٦م وُمٜمٙمنة وًمٙمـ ذم سمٙم٤مئٝم٤م وٟمٕمقُمتٝم٤م 

وهذا ؿمٌٞمف  اًمًٞمٓمرةـ قمٚمٞمف وهذا ٟمقع ُمـ ٛمسمحٞم٨م شمٙمقن ضم٤مذسم٦م سمحٞم٨م يٙمقن اعمٝمٞمٛمـ هق ُمٝمٞم

ْؿ ٘مقل اًمِمٞمٓم٤من سم ُُ ُت ٍْ َِ ْؿ َؾَْٖخ ُُ ؼي َوَوَظْدُت ْؿ َوْظَد اِْلَ ـُ ْٔىَُٚن دََّٚ ُؿِِضَ إَْمُر إِنَّ اهللََّ َوَظَد َوَؿَٚل افنَّ

ؿْ  ُُ َس ٍُ ْٕ ُِقُمقِِّن َوفُقُمقا َأ ْؿ َؾْٚشتََجبْتُْؿ يِل َؾال َت ُُ َِْىٍٚن إَِّٓ َأْن َدَظْقُت ـْ ُش ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ َٚن يِل َظ ـَ َٕٚ  َوَمٚ  َمٚ َأ

ْؿ َظَذ  دَِِغ ََلُ ـْ َؿبُْؾ إِنَّ افيَّٚ قِِّن ِم ُّ ُت ـْ ْرُت بََِّم َأْذَ ٍَ ـَ ِخلَّ إِِّني  ْكِ ُّ ْٕتُْؿ بِ ْؿ َوَمٚ َأ ُُ ِخ ْكِ ُّ اٌب بِ

 ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمتزيلم. (1)َأفِٔؿٌ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .33ؾمقرة إسمراهٞمؿ: ا
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٤مك وسم٤مًمت٤مزم أن شمٗمًػم اعمٕمجزة هبذا اًمٌٞم٤من ي١مدي سمٜم٤م إمم أن اعمٕمجزة ُمرشم٦ٌم شمٙمقيٜمٞم٦م وان هٜم

ُم٘م٤مم شمٙمقيٜمل ًمّم٤مطم٥م اعمٕمجز ؾمقاء إمم اًمتٗمًػم إول أو اًمث٤مين أو اًمث٤مًم٨م، وٓ ري٥م سم٤من ؾمٞمد 

اًمرؾمؾ أيمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء ذم يمؾ اًمٗمْم٤مئؾ ومٚمؿ حتج٥م قمٜمف ومْمٞمٚم٦م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ أو ايمروُم٦م ُمـ 

 اعمٙمرُم٤مت.

 ) ؿٔؾ ٕمر ادٗمْغ يٚ أمر ادٗمْغو اًمرواي٦م قمـ أيب حمٛمد احلًـ اًمٕمًٙمري اٟمف ىم٤مل 

َيٜ مثؾ َيٜ مقشك دم رؾًف اجلبؾ ؾقق رؤوس ادّتًْغ ظـ ؿبقل مٚ أمروا  هؾ ـٚن دحّد

إيف وافذي بحثف بِٚلؼ ٕبٔٚ مٚ مـ َيٜ ـٕٚٝ ٕحد مـ إٕبٔٚء مـ  بف؟، ؾَٚل أمر ادٗمْغ

مثِٓٚ أو أؾوؾ مْٓٚ وفَد ـٚن   إّٓ وؿد ـٚن دحّد فدن ادم إػ أن إتٓك إػ حمّد

وهذا  شدٚ اطٓر  ٕير هذه أيٜ إػ َيٚت َخر طٓرت فف وذفؽ أن رشقل اهللفرشقل اهلل

أُمر ُمٜمٓم٘مل أن أظمريـ يٓمٚمٌقن ُمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ُم٤م ًمٌ٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء ؾم٤مسم٘م٤م سم٤مقمت٤ٌمر أن ؿمٕم٤مر 

ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٓم٤مًمٌقٟمف وي٤ًمئٚمقٟمف سمتٚمؽ  ششٔد افرشؾ وخٚتؿ افرشؾ»دقمقشمف هق اٟمف 

وم٤من اًمًالـملم ُمـ اًمٕم٤ٌمؾمٞملم وإُمقيلم  ُمقضمقد ذم إئٛم٦ماعمٕمجزات، وهذا ؿمٌٞمف ُم٤م 

اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد يٛمتحـ انإُم٤مم اًمّم٤مدق ذم اًمٓم٥م وي٠ميت  ومٞم٠ميتيٛمتحٜمقن إئٛم٦م ذم يمؾ جم٤مل، 

ادًدة بٔٝ افداء »سمٓمٌٞم٥م ُم٤مهر ضمدًا ُمـ اهلٜمد ومٞمٌلم ًمف انإُم٤مم سم٤من اًمٓم٥م يمٚمف ذم هذه اًم٘م٤مقمدة 

  .وهذا اًمٓم٥م يمٚمف شواِلّٜٔ رأس افدواء
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  ادلؼزوني لذرح عذَ إٌيب اعدبس ِٓ :اٌثبين اجلبٔت
 :ػخص١زٗ ِٓ ا١ًٌٕعٍٝ 

دٚ اطٓر بُّٜ دظقتف وأبٚن ظـ اهلل تًٚػ مراده رمتف افًرب  وذفؽ أن رشقل اهلل»

آؾمتٝمزاء اًمذي ٓىم٤مه اًمٜمٌل أقمٔمؿ واُمر مم٤م ٓىم٤مه أئٛم٦م  شظـ ؿز ظداوُتٚ بِروب مُٚئدهٚ

أقمدائٝمؿ، وم٘مد اؿم٤مر انإُم٤مم اًمّم٤مدق اٟمف ىمد رُمتف ىمريش ُمـ ظمّمقُمٝمؿ و أهؾ اًمٌٞم٧م

وُمـ أقمٔمٛمٝم٤م آؾمتٝمزاء واًمًخري٦م وآه٤مٟم٦م، سمٛمٕمٜمك طمرق ؿمخّمٞم٦م  واًمتٝمؿسمٕمٔم٤مئؿ اًمٓمٕمقن 

ّٓ أن هق »اًمٜمٌل وؾمٛمٕمتف سم٤مٓؾمتٝمزاء  ومٜمحـ قمٜمدُم٤م ٟم٘مرا هذا اًمٜمص ٓ ٟمًتِمٕمر  ششٚحر جمْقن إ

همػم ُمتقازن وشمٜمتنم ُمثؾ  ٤مً صػ اٟمف قم٘مٚمٞموًمٙمـ ًمٞمٙمـ ُمٜم٤م ُمـ ًمف ُمقىمع اضمتامقمل ُمٕملم صمؿ يق سمف،

هذه انإؿم٤مقم٦م، أو اٟمف قمٜمده اطمؽماف ذم اًمِمٕمٌذة واًمًحر أو احلٞمٚم٦م واًمدضمؾ أو يمذا، ومٝمذه رسمام 

ُمـ يًٛمٕمٝم٤م ٓ هيتؿ  هل٤م وًمٙمـ إذا ُم٤م اسمتكم هب٤م ومتٙمقن ٟمقع ُمـ آهمتٞم٤مل ًمِمخّمٞم٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م، 

رب »ٌػم وًمذًمؽ اًمتٕم يمثػمةوًمٞم٧ًم ُمرة أو ُمرشملم سمؾ ذم ُمقارد  ًٚػ مراده رمتف اًف ن ظـ اهلل ت وأٚب

ؾمٞمام وهؿ جمتٛمع ضم٤مهكم ومٙمؾ إٓقمٞم٥م واحلٞمؾ  شمُٚئدهؿ ظـ ؿز ظداوُتٚ بِروب

واًمتًقي٘م٤مت واعمٜم٤مورات وإؾم٤مًمٞم٥م اخلٌٞمث٦م يم٤من يٕمتٛمدوهن٤م، وهذه طم٘مٞم٘م٦م ٓسمد ُمـ عمًٝم٤م 

اشمف واعم٤مومٞم٤م اعمقضمقدة مل رهمؿ اعمجتٛمع اجل٤مهكم وُمزايد فوهل اطمد سمراهلم إقمج٤مز اًمٜمٌل وصدىمف أٟم

واؾمتج٤مب ًمف اهمٚم٥م اعمجتٛمع وهذا سمٜمٗمًف إقمج٤مز  يًتٓمٞمٕمقا أن يٜم٤مًمقا ُمـ ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل

وسمره٤من ًمٕمٔمٛم٦م اًمِمخّمٞم٦م وُمدى ُم٘م٤مُمٝم٤م وصٗم٤مهت٤م اًمٕمٚمٞم٤م وُمدى شم٠مصمػمه٤م ومٌدل أن ي١مصمرون 

٦م ٛمع قمؼم ؾمٜمقات ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ جمتٛمع يم٤من يم٠ميمٚم٦م ؾمٝمٚمتشم٠مصمروا ُمـ أٟمقار هذه اًمِمخّمٞم٦م وىمٚم٥م اعمج

 يمؾ إرض وهذا ًمٞمس سم٤مُٕمر اهللم. وُم١مصمر ذمًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت إظمرى إمم جمتٛمع رائد 
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 وأن اًمٙمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم واعمًتنمىملم اعمٜمّمٗملم يّمٞمٌف اهلٞم٤مم ذم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل

ومٝمٜم٤مك قمدة ُمًتٜمدات قمغم ذًمؽ، وامم أٔن هذا اًمٌٞم٤من ٓ زال ُمٕمٓم٤مء رهمؿ اًمًٚمٌٞم٤مت 

م آقمج٤مزي ٤مٞمؿ ٓ زال ُمٕمٓم٤مء وهذا يدل أن اًمٜمٔمواخلٞم٤مٟم٤مت ُمع ذًمؽ  هذا اًمٍمح اًمٕمٔم

ًمتٕم٤مًمٞمؿ هذا اًمديـ هق أُمر قمٔمٞمؿ ضمدًا وهذه اًمنميٕم٦م ختتٚمػ قمـ سم٘مٞم٦م ذائع إٟمٌٞم٤مء، وم٤من 

ذائع إٟمٌٞم٤مء ىمد شم٘مقو٧م سمٕمٛمؾ اعمٜمحروملم واًمٙم٤مئديـ أُم٤م هذه اًمنميٕم٦م ٓ زاًم٧م ُمٕمٓم٤مءة 

سمره٤من ُمـ ٤مين ُمِم٤مسمف عم٤م ًمٜم٤م ، إذًا  هذا سمره٤من أديوٛمـ طمٗمظ أوصٞم٤مئف ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

 ُمذهٌل ذم ىم٤ٌمل اعمذاه٥م إظمرى.

وم٘مد يم٤مٟمقا  شرمتف افًرب ظـ ؿز ظداوُتٚ بِروب مُٚئدهؿ وفَد ؿهدتف يقمًٚ »

بًٞ يقم آثْغ وصِٔٝ يقم  ِّٕن ـْٝ أول افْٚس إشالمٚ»طمٙمامء ذم اًمتٜمٔمػم واًمٕمٛمؾ 

سمٕمد ؾمٌع ؾمٜملم دظمؾ ٟمٗمر ذم أي  شافثالثٚء وبَٔٝ مًف أصع مًف شبع شْغ حتك دخؾ ٍٕر

وأيد اهلل تًٚػ ديْف مـ بًد ؾجٚءه ؿقم مـ ادؼـغ ؾَٚفقا فف يٚ حمّد تزظؿ إؽ »انإؾمالم 

ومٚمٞمس ؿمٕم٤مر  شرشقل رب افًٚدغ ثؿ إؽ ٓ ترىض بذفؽ حتك تزظؿ إؽ شٔدهؿ وأؾوِٓؿ

 ؾمٞمد اًمرؾمؾ .هق دقمقشمف اٟمف وم٘مط ٟمٌل سمؾ 

  ياٌىّب يف لّخ اٌزطٛي :اٌثبٌث اجلبٔت
 :اٌزدٜ يف لّخ ث١ئخ يف

، ويمام ذم دقم٤مء اًمّم٤ٌمح شرمتف افًرب ظـ ؿز ظداوُتٚ بِروب مُٚئدهؿ»ي٘مقل 

ؽ مـ أشبٚبؽ ٚشواد»يٕمٜمل اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٞمؾ ُمدهلؿ  شوصؾ ظذ افدفٔؾ إفٔؽ دم افِٔؾ آفٔؾ»
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اجل٤مهٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م زطمٚمٗم٤مت  شبحبؾ افؼف إضقل وافثٚبٝ افَدم ظذ زحٚفٍٔٓٚ دم افزمـ إول

واٟمزٓىم٤مت، جمتٛمع ُمتٗمحش سم٤مًمٗمقاطمش وُم٤ًموئ إظمالق ُمثؾ ًمٞم٤مزم اًمًٛمر واًمٕمرسمدة 

ؾٓؾ »واًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل وإُمقال واًمٖمدر واًمٖمٞمٚم٦م واًمٗمتؽ، ويمام ُمر ذم يمالم اًمٜمٌل ي٘مقل هلؿ 

جربتؿ ظع مْذ أن اشتُِّٝ إػ أربًغ شْٜ خزيٜ أو زفٜ أو ـذبٜ أو خٕٜٔٚ أو خىٚ مـ افَقل 

بحقل ٍٕسف وؿقُتٚ أو » هذه اًمٌٞمئ٦مُمثؾ وذم ش ال يًتهؿ ضقل هذه اددة...أتيْقن أن رج

وم٤من ٟمٗمًف سمذاهت٤م إقمج٤مز، وم٘مد يم٤من ىمٛم٦م ذم اًمٙمامل ذم سمٞمئ٦م ىمٛم٦م ذم اًمؽمدي،  شبحقل اهلل وؿقتف

يمروُم٤مت آسم٤مء وضمدودة اًمٜمٌل. ٟمٕمؿ مل يٙمقٟمقا ذم اًم٘مٛم٦م إوهذا اًمٌٞم٤من أيْم٤ًم سمره٤من ومٞمف اؿم٤مرة امم 

ذم اًمٕمٗم٤مف واًمٓمٝم٤مرة واًمّمدق دًمٞمؾ أن ه١مٓء أٟمج٤مب وًمٞمًقا ٌف ُم٘مٌقًم٦م هلؿ ُمرشميم٤مًمٜمٌل وًمٙمـ 

، وًمٙمـ ُم٤م يٜم٘مٛمقن ُمـ شوافْٚصع اِلسٛ دم ذروة افُٚهؾ آظبؾ»قمغم ـمٝم٤مرة ـمٌٞمٕمٞم٦م، 

 إـمٝم٤مر إّٓ  ًمٓمٝم٤مرهتؿ.

 :ثبدلظزمجً االخجبر :اٌزاثع اجلبٔت

ًٚدغ بٚفْك ؾٚشّع اجلقاب أن أبٚ جٓؾ بٚدُٚرة وافًىٛ يتٓددِّن ورب اف ؿٚل»

وافيٍر يًدِّن وخز اهلل اصدق وافَبقل مـ اهلل أحؼ فـ يِر حمّدا مـ خذفف أو يٌوٛ ظِٔف 

بًد أن يْكه اهلل تًٚػ ويتٍوؾ بجقده وـرمف ظِٔف ؿؾ فف يٚ أبٚ جٓؾ ـٖٕؽ راشِتْل بَّم أفَٚه 

يٌلم  يٕمٜمل رؾمقل اهلل طملم شدم خِدك افنٔىٚن وإٔٚ أجٔبؽ بَّم أفَٚه دم خٚضري افرْحـ

يَقل فف افبٚري تًٚػ أن اِلرب بْْٔٚ »اجلٝم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وم٤مٟمف سمٕمض أُمقر اعمٚمٙمقت يٌٞمٜمٝم٤م 

  وهذه ٟمٌقءة ُمٜمف شوبْٔؽ ـٚئْٜ إػ تسع وظؼيـ يقمٚ وان شَٔتِؽ ؾٔٓٚ بٖضًػ أصحٚيب



 197 .............................................................. املبخث اخلامط: معحشات الزصول

وشتَِك إٔٝ وظتبٜ وصٔبٜ وافقفٔد وؾالن وؾالن وذـر ظددا مـ ؿريش وشتَِك دم ؿِٔٛ »

واؿتؾ مُْؿ شبًغ » ٚمٞم٥م قمـ اًمٌئر اٟمف ُمتًع اًمٗمؿ وٞمؼ اًم٘مٕمر سمخالف اًمٌئرومرق اًم٘م شبدر

وهذه هل احلرب اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل شمٙمقن  شواْس مُْؿ شبًغ واْحِٓؿ ظذ افٍداء افًئؿ افثَٔؾ

 شثؿ ٕٚدى مجٚظٜ مـ بحِرتف مـ ادٗمْغ وافٔٓقد وافْهٚرى وشٚئر إخالط»دوُم٤م ُمٕمتٛمدة 

إّٓ  حتبقن أن أريُؿ مكع ـؾ واحد مـ هٗٓء »واعمنميملم  أي طمتك اعمٕم٤مهديـ ُمـ اًمٙمٗم٤مر

ك وادحؼبدر  إػ اؿٚفقا بذ ؿٚل هِّق َِت ْٚك اد  واعمٍمع حمؾ اًم٘متؾ، وذم شمٕمٌػم اًمقوم٤مء شؾٚن ه

اًمًٛمٝمقدي ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م اعمجٚمد إول ذم رواي٦م ُمـ ُمّم٤مدرهؿ يذيمره٤م أن اًمٜمٌل دظمؾ قمغم 

صمؿ سمٙمك ومًئؾ وم٘م٤مل ه٤م هق ضمؼمائٞمؾ خيؼمين سم٠مٟمٙمؿ ىمتغم  وم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم وه هبؿ

 .وُمّم٤مرقمٙمؿ ؿمتك، سمام ومٞمٝمؿ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

  :ىم٤مل قمكم

ًٜ مـ متر » زارٕٚ رشقل اهلل ذات يقم، ؾَّدمْٚ إفٔف ضًٚمًٚ، وأهدت إفْٔٚ أم أيّـ صحٍ

ؾَِّم ؽسؾ يده وؿًبًٚ مـ فبـ وزبد، ؾَّدمْٚ إفٔف ؾٖـؾ مْف، ؾَِّم ؾرغ ؿّٝ ؾسُبٝ ظذ يده مًٚء، 

مسح وجٓف وِلٔتف ببِٜ يديف، ثؿ ؿٚم إػ مسجد دم جٕٚٛ افبٔٝ، ؾخّر شٚجدًا ؾبُك ؾٖضٚل 

افبُٚء، ثؿ رؾع رأشف ؾَّم اجسأ مْٚ أهؾ افبٔٝ أحٌد يسٖفف ظـ رء .. ؾَٚم اِلسغ يدرج حتك 

، يهًد ظذ ؾخذي رشقل اهلل، ؾٖخذ برأشف إػ صدره ووضع ذؿْف ظذ رأس رشقل اهلل

  :ؿ ؿٚلث

  :يٚ أبف !.. مٚ يبُٔؽ؟.. ؾَٚل

يٚ بْل!.. إِّن ٕيرت إفُٔؿ افٔقم ؾرسرت بُؿ ْسورًا مل ُأّْس بُؿ مثِف ؿط، ؾٓبط إيّل 
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جزائٔؾ ؾٖخزِّن إُٔؿ ؿتذ، وأّن مهٚرظُؿ صتّك، ؾحّدت اهلل ظذ ذفؽ، وشٖفتف فُؿ 

  :نتتٓٚ؟.. ؿٚليٚ أبف !.. ؾّـ يزور ؿبقرٕٚ ويتًٚهدهٚ ظذ ت :اخلرة .. ؾَٚل فف

ضقائٌػ مـ أمتل يريدون بذفؽ بّري وصِتل، أتًٚهدهؿ دم ادقؿػ وَخذ بٖظوٚدهؿ 

 .(1)شؾٖٕجٔٓؿ مـ أهقافف وصدائده

ًٚ مع مجٚظٜ مـ أصحٚبف مّٚرًا دم بًض افىريؼ، وإذا هؿ »روي  أّن رشقل اهلل ـٚن يقم

ؾ يَبّؾ مٚ بغ ظْٔٔف ظْد صبلٍّ مْٓؿ، وجً بهبٔٚن يًِبقن دم ذفؽ افىريؼ، ؾجِس افْبل

ِّٜ ذفؽ، ؾَٚل   :ويالضٍف، ثؿ أؿًده ظذ حجره وـٚن ُيُثر تَبِٔف، ؾُسئؾ ظـ ظ

ًٚ يًِٛ مع اِلسغ، ورأيتف يرؾع افساب مـ حتٝ ؿدمٔف،  إِّن رأيٝ هذا افهبل يقم

ويّسح بف وجٓف وظْٔٔف، ؾٖٕٚ أحبف ِلبف فقفدي اِلسغ، وفَد أخزِّن جزائٔؾ إٔف يُقن مـ 

 .(2)شه دم وؿًٜ ـربالءإٔهٚر

وهْٚك افبالء »وشمٕمٌػم اًمٜمٌل سم٤معمحنم ُم٤م رحنم إًمٞمف اًمٜم٤مس وىمد يٓمٚمؼ قمغم همػم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

يذه٥م ويْمع ىمدُمف ذم ُمقوع اًم٘متؾ وهذا يمٚمف  شإـز ٕضع ؿدمل ظذ مقاضع مهٚرظٓؿ

 وٓ ثؿ شتجدوهنٚ ٓ تزيد وٓ تَْص وٓ تتٌر وتتَدم وٓ تتٖخر ِليٜ ؿِٔال» إقمج٤مز ُمٜمف

، أٔن سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم طمتك اخل٤مص٦م ٓ يًتٓمٞمع أن يتّمقر اًمٕمٚمؿ انإهلل سمٛمًت٘مٌؾ شـثر

ومٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م  ًمٚمٜمٌلاحلقادث، ومٗمل اًمقاىمع اًمٕمٚمؿ انإهلل ٓ يتّمقره ٓ اًمٕمٚمؿ اًمذي يٕمٓمك 

قمٜمدهؿ أزُم٦م ذم شمّمقر اٟمف يمٞمػ يٙمقن اًمٕمٚمؿ انإهلل طمتك ذم اجلزئٞم٤مت ومٝمذا أُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ 

                                                      

 .61( يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ص6)

ٟمقارج3)  .343/ص44( سمح٤مر ٓا
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ًمٚمدين وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يتّمقرون أن يٙمقن اا ؾمٝمؾ قمٚمؿ اهلل يًٝمؾ اًمٕمٚمؿ وم٢مذ صٕم٥م

قمٚمؿ سم٤مجلزئٞم٤مت سم٤مًمدىم٦م ُمع اٟمف أؾمٝمؾ سمره٤من ُمثال سمٕمض اًمرؤى اًمّم٤مدىم٦م وم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمٌنم يرى 

درضم٤مت واًمقوقح ومٞمٝم٤م وسمٕمض إطمٞم٤من ٓ حتت٤مج إمم شمٕمٌػم ومٙمام اًمرؤي٦م ص٤مدىم٦م قمغم اظمتالف 

 .   شمراه شم٘مع ذم ُمِمٝمد احلدث

وحده ؿٚل ًٕؿ بسؿ  ذفؽ ظذ احد مْٓؿ ومل جيبف إّٓ ظع بـ أيب ضٚفٛ ؾِؿ خيَػ »

اهلل ؿٚل افبٚؿقن ٕحـ ٕحتٚج إػ مرـقب وَٓت وٍَٕٚت ؾال يُّْْٚ اخلروج إػ هْٚك وهق 

فسٚئر افٔٓقد ؾٕٚتؿ مٚذا تَقفقن ؿٚفقا يٚ حمّد ٕحـ ٕريد أن  مسرة أيٚم ؾَٚل رشقل اهلل

ٓ ٕهٛ  قتْٚ وٓ حٚجٜ فْٚ دم منٚهدة مٚ إٔٝ دم ادظٚئف حمٔؾ ؾَٚل رشقل اهللٕستَر دم بٔ

ظُِٔؿ دم ادسر إػ هْٚك اخىقا خىقة واحدة ؾٚن اهلل يىقي إرض فُؿ ويقصِقـؿ دم 

ؿٚل » إذًا  سمٕمض اعمٕمجزات طمتك اًمٞمٝمقد ؿم٤مهده٤م ُمـ اًمٜمٌل شاخلىقة افثٕٜٚٔ إػ هْٚك

ف َهذه أيٜ وؿٚل افُٚؾرون وادْٚؾَقن شقف ّٕتحـ هذا ادٗمْقن صدق رشقل اهلل ؾِْؼ

افُذاب فَْٔع ظذر حمّد وفتهر دظقاه حجٜ ظِٔف وؾٚضحٜ فف دم ـذبف ؿٚل ؾخىك افَقم 

يمؿ( وم٤ًمسم٘م٤م شم٘مٓمع ُمع ضمد  661ن، وم٤من سمدر شمٌٕمد قمـ ُمًجد اًمِمجرة )قُمع أهنؿ ُمرشم٤مسم شخىقة

ذًمؽ   ـ صمؿ سملم هلؿ اًمٜمٌلاًمًػم يقم وًمٞمٚم٦م ومٌٕمْمٝمؿ يم٤من ُمتٙم٤مؾمؾ أو همػم ُمٓمٛمئـ ومٛم

اجًِقا  ؾخىك افَقم خىقة ثؿ افثٕٜٚٔ ؾ٘ذا هؿ ظْد بئر بدر ؾًجبقا ؾجٚء ؾَٚل رشقل اهلل»

 افبئر افًالمٜ واذرظقا مـ ظْدهٚ ـذا ذراظٚ ؾذرظقا ؾَِّم إتٓقا إػ أخره ؿٚل هذا مكع أيب

ُمـ ضمٝم٦م  شجيرحف ؾالن إٕهٚري وجيٓز ظِٔف ظبد اهلل بـ مسًقد اضًػ أصحٚيب جٓؾ

ثؿ ؿٚل اذرظقا مـ افبئر مـ جٕٚٛ َخر ثؿ مـ جٕٚٛ َخر ثؿ مـ جٕٚٛ َخر ـذا وـذا »اًمٌٜمٞم٦م 
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وم٤مًمٜمٌل يذيمر هلؿ طمتك إذرع ومام شمًٛمك هذه اًمدىم٦م  شذراظٚ وذراظٚ وذـر إظداد إذرع  خمتٍِٜ

 ؾَِّم إتٓك ـؾ ظدده إػ أخره ؿٚل رشقل اهلل»آٟمذاك ُمـ طمٞم٨م اعمٙم٤من واًمزاوي٦م اجلٖمراومٞم٦م 

هذا مكع ظتبٜ وهذا مكع صٔبٜ وذاك مكع افقفٔد وشَٔتؾ ؾالن وؾالن إػ أن شّك متٚم 

وشْٔٗس ؾالن وؾالن إػ أن ذـر مْٓؿ شبًغ مْٓؿ  أبٚءهؿشبًغ مْٓؿ بٖشَّمئٓؿ وأشَّمء 

وٕسٛ ادقايل مْٓؿ إػ  أبٚءهؿوصٍُٚتؿ وٕسٛ ادْسقبغ مْٓؿ إػ  أبٚءهؿبٖشَّمئٓؿ وأشَّمء 

أوؿٍتٓؿ ظذ مٚ أخزتُؿ بف ؿٚفقا بذ ؿٚل أن ذفؽ  مـ اهلل حؼ ـٚئـ بًد  ؿٚلمقافٔٓؿ ثؿ 

ثَّمن وظؼيـ يقمٚ مـ افٔقم دم افٔقم افتٚشع وافًؼيـ وظدا مـ اهلل مًٍقٓ وؿوٚء حتَّم 

يٚ مًؼ ادسِّغ وافٔٓقد اـتبقا بَّم شًّتؿ ؾَٚفقا يٚ رشقل اهلل  ٓزمٚ، ثؿ ؿٚل رشقل اهلل

ٚ ؾال ْٕسك ؾَٚل افُتٚبٜ أؾوؾ واذـر فُؿ ؾَٚفقا يٚ رشقل اهلل وأيـ افدواة ؿد شًّْٚ ووظْٔ

يٚ مالئُٜ ريب اـتبقا مٚ شًّتؿ  وافُتػ ؾَٚل رشقل اهلل ذفؽ  ادالئُٜ ؾَٚل رشقل اهلل

مـ هذه افَهٜ دم أـتٚف واجًِقا دم ـذفؽ  ـؾ واحد مْٓؿ ـتٍٚ مـ ذفؽ ثؿ ؿٚل يٚ مًٚذ 

ومٚ ؾٔٓٚ وأخرجقهٚ وأؿرؤهٚ ؾتٖمِقا ؾ٘ذا دم ـؿ ـؾ واحد مْٓؿ  ادسِّغ تٖمِقا أـَّممُؿ

دم ذفؽ  شقاء ٓ يزيد وٓ يَْص وٓ   هٚ وإذا ؾٔٓٚ ذـر مٚ ؿٚفف رشقل اهللؿرأصحٍٜٔ 

يتَدم وٓ يتٖخر ؾَٚل أظٔدوهٚ دم أـَّممُؿ تُـ حجٜ ظُِٔؿ وذؾٚ فِّٗمْغ مُْؿ وحجٜ 

 . شرظذ أظدائُؿ ؾُٕٚٝ مًٓؿ ؾَِّم ـٚن يقم بد

اًمٚمٓمٞمػ ذم يقم سمدر اًمٙمؾ يم٤من وضمالن سمؾ ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ ُمٕمروف طمٞم٨م ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل 

أهن٤م ىمريش وظمٞمالؤه٤م وُم٤م ذًم٧م ُمٜمذ أن قمزت ُمع أن رؾمقل اظمؼم واٟمف ىمْم٤مء طمتؿ ىم٤مم اًمث٤مين 

وٟمحـ ُمٕمؽ ويمذا ؾمٕمد اسمـ ُمٕم٤مذ، وهذا هق  يمذًمؽ إمم أن ىم٤مل اعم٘مداد ي٤م رؾمقل اهلل اُمضِ 
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سم٤مًمٌمء سمٕمد اًمٞم٘ملم عمـ اُمـ ُمٜمٝمؿ أُمر واًمٕمٞم٤من ذم اعمٞمدان أُمر آظمر، اعمٓمٚم٥م وهق أن اًمٕمٚمؿ 

ذم ومراش رؾمقل اهلل وهمػمه وذم احلروب ٓن اًمٕمٚمؿ  وًمذًمؽ ىمْمٞم٦م ٟمقم أُمػم اعم١مُمٜملم

 سمفسمحقادث اعمًت٘مٌؾ أُمر وآسمتالء اًمٕمٛمكم سمف أُمر آظمر، ومام أؾمٝمؾ وصػ احلؼ وُم٤م أُمّر اًمٕمٛمؾ 

 ُمع همرائز اًمٜمٗمس وضمذسم٤مهت٤م. ٓن اًمٕمٛمؾ سمف قم٤ٌمرة قمـ شمٗم٤مقمؾ قمٛمكم 

  



 
 

  ومواقف امليافكني ضد الييب الكفار ودجخ شبابأ :الصادط املبخث

ًمٕمؾ ُمـ اًمقاوح ان اهؾ اًم٤ٌمـمؾ طمٞمٜمام يٍموا قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ ويرومْمقا آذقم٤من ًمٚمحؼ 

شمدومٕمٝمؿ اؾم٤ٌمب يمثػمة ُمٜمٝم٤م فم٤مهرة وُمٜمٝم٤م همػم فم٤مهرة وٟمذيمر ُمٜمٝم٤م وومؼ اضمقاء ٟمٗمس اعمح٤مضمج٦م 

 ضمقائٝم٤م وُمٜمٝم٤م يٙمقن احلدي٨م ذم ادم٤مه٤مت:اًمتل ٟمحـ ذم ا

 :ٌٍٕيب لز٠غ زدٛد اطجبة ِٓ :االٚي االجتبٖ

  :احلظذ ٔشعخ ؤٚاًل:
ذم احل٘مٞم٘م٦م يٕمزي اًم٘مران اجلحقد قمٜمد ىمريش إمم قمدة أؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م احلًد واؾمتٌٕم٤مد 

سم٤مؾمتٕمج٤مب شم٘مٌؾ آُمر سم٤مقمت٤ٌمر أهنؿ ي٘مقًمقن يمٞمػ سمنم واطمدا  ٟمتٌٕمف، وذم اطمتج٤مج أُمػم 

واحلًـ ُمع ُمٕم٤موي٦م يٌٞمٜمقن أن أيمثر إىمقام اًمتل ضمحدت ٟمٌقات إٟمٌٞم٤مء سم٥ًم  لماعم١مُمٜم

ٟمزقم٦م احلًد، وٟمزقم٦م احلًد ُمريم٦ٌم ُمـ ٟمزقم٦م طمًد وٟمزقم٦م اؾمتٌٕم٤مد وقمدم شمٕم٘مؾ آظمتّم٤مص، 

وإسمٚمٞمس وىمع ومٞمٝم٤م يمام يِمػم إًمٞمف انإُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم وم٘مد يم٤من إسمٚمٞمس يرى أن ادم اوٕمػ ُمٜمف 

ومٞمف محٞم٦م  تُمٜمف ومٙمٞمػ يٗمْمؾ قمٚمٞمف ومث٤مر اىمقىومٛمـ ضمٝم٦م اًمٌدن ئمـ اٟمف  سم٤مقمت٤ٌمر اٟمف خمٚمقق ـمٞمٜمل

 احلًد . 
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  :ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ٌَُّٕف دََْجُْقن َُقفُقَن إِ َر َوَي ـْ ًُقا افذي
ِّ ََٕؽ بَِْٖبَهِٚرِهْؿ دََّٚ َش َُق ُروا فَُْٔزفِ ٍَ ـَ ـَ  ُٚد افَِّذي َُ  .(1)َوإِْن َي

 :اٌزطٛي فمز ِٓ احلىّخ ادران عذَ :ثب١ًٔب
تف وإف قيٚ ظبٚد اهلل إَّٕم بًثْل اهلل وٓ مٚل يل فًٔرؾُؿ ؿدرتف وؿ» ٤مل رؾمقل اهللىم

أبغ دم ؿدرتف تًٚػ ودم » احل٤مل شافْٚس فرشقفف ٓ تَدرون ظذ ؿتِف وٓ مًْف مـ رشٚفتف ؾٓذا

يٕمٜمل يٙمقن أدل قمغم اًمتقطمٞمد وقمغم متحض اًمٌٞم٤من ذم أن اًمٗم٤مقمؾ عم٤م يِم٤مء هق اهلل قمز  شظجزـؿ

ٞمٕمزون اًمٗمٕمؾ ًمٚمقاؾمٓم٦م ؾمٓن ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم أو اعمخٚمقىملم ًمق رأوا ذم اًمقؾم٤مئط ىمقة وىمدرة  وضمؾ

وٓ يٕمزوهن٤م إمم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم، وأُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًمقاؾمٓم٦م ذم فم٤مهر ٟمٔمرهؿ وٕمٞمٗم٦م أو مل شمتّمػ 

وان يم٤من اًمٗمرض همػم  شمٕم٤مممسم٤مًم٘مدرة ومٞمٙمقن هذا أسملم وأووح هلؿ أن ُمّمدر اًم٘مدرة  ُمـ اهلل 

اًمٚم٥م واحلٙمٛم٦م سملم أن شمٙمقن اًمقاؾمٓم٦م ُم٘متدرة أو اًمقاؾمٓم٦م وٕمٞمٗم٦م ومٚمق  ُمقضمقد قمٜمد ذوي

يم٤مٟم٧م اًمقاؾمٓم٦م ذات ىمدرة ه٤مئٚم٦م ًمًٝمؾ آظمت٤ٌمر ُمثؾ قمزرائٞمؾ وم٤مٟمف ُمقيمؾ سم٘مٌض أرواح اًمٌنم 

واجلـ واًمٜم٤ٌمشم٤مت واحلٞمقاٟم٤مت ويمؾ ذي روح وُمع ذًمؽ  ىمدرشمف ىم٤مئٛم٦م سم٘مقة اهلل شمٕم٤ممم، ذم رواي٦م 

ٚمؼ اًمًاموات ومٚمام اٟمِم٠م اًمًٛمقات وإرض ومرسمام طمّمؾ ذم ذاشمف أن اهلل اىمدر اطمد اعمالئٙم٦م خل

 يًتٓمعقمج٥م ومخٚمؼ اهلل ٟم٤مئرة صٖمػمة أراد أن يّمده٤م قمـ ٟمٗمًف سمٙمؾ ُم٤م أويت ُمـ ىمدرة ومل 

هل ُمٜمف شمٕم٤ممم، ومذوي اًمٚم٥م واحلٙمٛم٦م قمٜمدُم٤م يٕمٚمٛمقن أن اهلل ىمدرشمف ٓ  اهن٤مًمٞمٌلم اهلل قمز وضمؾ 

أهن٤م شمٔمؾ حمدودة  ُمٝمام يم٤مٟم٧م ذات ؿم٤من وُمٜمزًم٦م إّٓ حمدودة وٓ ُمتٜم٤مهٞم٦م وان يمؾ ىمدرة خمٚمقىم٦م 

ٟمٕمؿ همػم ذوي اًمٚم٥م واحلٙمٛم٦م شمٙمقن اًمقاؾمٓم٦م هلؿ ذم همػم طم٤مًم٦م وذم اعم٘م٤مسمؾ  سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ىمدرة اهلل

                                                      

ٔي٦م( 6)  .66 ؾمقرة اًم٘مٚمؿ: ا
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 اًمْمٕمػ وان مل شمٙمـ هل ذم واىمع احل٤مل ذات وٕمػ سمؾ ذات ىمدرة.

اًمتٌِمػم أن اًمدقمقة ُمرت سمٛمراطمؾ ُمٜمٝم٤م ُمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمس أي جمرد اًمدقمقى ذم انإٟمذار و

يمام طمّمؾ ذم سمداي٦م اًمدقمقة ومتٚمؽ مل شمٙمـ ىم٤مئٛم٦م قمغم سمٜم٤مء جمتٛمع ُمدين أو قمغم شم٠مؾمٞمس دوًم٦م 

 ودوًم٦موٟمٔم٤مم،  وطمتك اًمٜمٌل ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ُمع يمقن اًمٞمد ُمٕمزوًم٦م اىمدره اهلل قمغم إىم٤مُم٦م جمتٛمع 

إئٛم٦م رهمؿ أهنؿ فم٤مهرا يدهؿ قمزٓء ُمع ذًمؽ  اؾمتٓم٤مقمقا أن ي١مؾمًقا شمٞم٤مر انإيامن ذم  يمذًمؽو

ومٝمٜم٤مك دقمقة ًمٔم٤مهر انإؾمالم  شمـ بٔقتُؿ خرج اإلشالم ومـ بٔقتؽ إتؼ اإليَّمن»إُم٦م 

وهٜم٤مك دقمقة حل٘مٞم٘م٦م انإيامن، ٟمٕمؿ ٓسمد ان شمٙمقن سمداي٦م اًمدقمقة هل دقمقة جمردة قمـ اًم٘مدرة ًمٙمل 

 يٙمقن اًمتٛمحٞمص وآُمتح٤من أيمثر.

قمقة وسمؽمسمٞم٦م وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ٟمٗمس اًمٜمٌل ظمالل اًمثالث قمنم ؾمٜم٦م يم٤من يٕمد ىمقة سمٜمنم اًمد

اًمٙمقادر وشمرسمٞم٦م اًمٕمٜم٤مس اعمًٚمٛم٦م وهل ٟمٗمًٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م إقمداد ىمقة، وسمٕم٤ٌمرة صم٤مٟمٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م هل 

أؾم٤مس سمٜم٤مء اعمجتٛمع ومٝمق يّم٥م أيْم٤ًم ذم ؾمٞم٤مق انإقمداد إذًا هق أسملم ًمٖمػم ذوي اًمٚم٥م هؿ 

 يًحرون ويت٠مصمرون سم٤مًٔمٞم٤مت وإؾم٤ٌمب اعم٤مدي٤مت أوًمئؽ أيمثر شم٠مصمرا هبذا اجل٤مٟم٥م.

سمٕمد  شاهلل بُؿ ؾٖوشًُؿ ؿتال وأْسا ييٍرِّنٓذا أبغ دم ؿدرتف ودم ظجزـؿ وشقف ؾ»

 ٦مأُم٤م إذا يم٤من قمٜمدك طمٍم ذم ٟمٔمرشمؽ قمغم اًم٘مدرة اعم٤مدي٦م واًمٕمًٙمري ذًمؽ  يقوح رؾمقل اهلل

ويستقيل ظِٔٓٚ ادٗمْقن مـ »وهق يمام شمٜم٠ٌم  شاهلل ببالدـؿ ييٍرِّنثؿ »ومٝمذه ؾمقف يٜمجزه٤م اهلل زم 

ُمرارا  وهذه شمٜم١ٌمات وُمالطمٙمؿ اظمؼم هب٤م اًمٜمٌل شيقؾَُؿ ظذ ديُْؿدوُٕؿ ودون مـ 

ًم٘مريش وأٟمجزه٤م اهلل ًمف، إذًا  هذا آؾمتدٓل ُمـ اًمٓمرف إظمر وٕمٞمػ ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م. 

اٟمف  وأضم٤مب اعم٤مدي٦موآطمتج٤مج اًم٤ًمسمؼ اًمذي ىمدُمف اًم٘مرر اًمقصمٜمل هق اؾمتدٓل سم٤مًم٘مدرة 
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ودقم٤مشمف وهداشمف ًمتح٘مٞمؼ  ٕوًمٞم٤مئف٘مدرة اعم٤مدي٦م ٓ هيٞمئٝم٤م اهلل ًمٞمس اعمدار قمغم اًم٘مدرة اعم٤مدي٦م، ومرسمام اًم

ام يمٚمأن طمٙمٛم٦م اسمٚمغ وهل رهمؿ اًمٞمد اًمٕمزٓء أو اًمْمٕمػ اعم٤مدي اعمقضمقد ذم ؾمٗمراء اهلل إّٓ 

قق  إرادة اهلل، ومٝمذا أسملم ذم اًمدًٓم٦م قمغم أن ه١مٓء اًمًٗمراء شمٕمشمٜمٌٝمرون سمف ُمـ ىمدرة ُم٤مدي٦م ٓ 

 ؾمٗمراء ُمـ ىمدرة ومقق يمؾ اًم٘مدرات.

 :ادلٕبفمني ِٛالف ِٓ :اٌثبين االجتبٖ

 :رٛطئخ
ُم٦م انإؾمالُمٞم٦م وٓ زاًمقا عمدة أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤مً  يتّم٤مرقمقن ويٙمٗمر سمٕمْمٝمؿ  يمثػم ُمـ أسمٜم٤مء ٕا

سمٕمْم٤ًم ٕهنؿ ٓ يتٛمٙمٜمقن ُمـ يمِمػ اخلٞمقط إومم ًمٚمٛم١ماُمرة واًمتل طم٤ميمٝم٤م اجلٞمؾ إول 

 ُم١مؾمس آظمتالف واًمتحريػ يمام ذيمر اًم٘مرآن.. 

ت٤مريخ واًمتٗمًػم واحلدي٨م سمام يدقمؿ مجٞمع اًمٗمئ٤مت واعمذاه٥م ومحٞمٜمام ي٘مدم اُمتألت يمت٥م اًم

 اًمِمٞمٕمل آٓف إطم٤مدي٨م ُمـ يمت٥م ُمٝمٛم٦م وُمٕمتؼمة قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م أٟمٗمًٝمؿ ذم ومْمؾ قمكم

ومتٞمزه قمغم مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م سمٜمٗمس اًمقىم٧م يتٛمٙمـ اعمخ٤مًمػ أيْم٤ًم طمٞمٜمام يرضمع امم يمت٥م أهؾ 

و قمـ اًمث٤مًم٨م وهمػمهؿ ُمـ اعمٜم٘مٚمٌلم قمغم اًمتحريػ ُمـ انإشمٞم٤من سم٠مطم٤مدي٨م قمـ اًمِمٞمخلم أ

 إقم٘م٤مب ! 

ظمتالف ىمد ُمألت هب٤م  هٜم٤مك أطم٤مدي٨م شم٠مُمر سم٤مًمتٛمًؽ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م قمٜمد طمدوث ٓا

يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م اعمحرومقن سم٠مطم٤مدي٨م متتدح اخل٤مرضملم قمغم )قمكم سـم أيب ـم٤مًم٥م( ُمثؾ قم٤مئِم٦م 

 وُمٕم٤موي٦م وأسمق ؾمٗمٞم٤من وهمػمهؿ .



 أحباث حول ىبوة صيذ األىبياء  .................................................................206

 :شمقاًم٧م اجلرائؿ وُمٜمٝم٤مُمـ هٜم٤م و

 ممو وصؾ آُمر ا اًمٜمٌل اجلريٛم٦م اًمٙمؼمى سمٛمٜمع يمت٤مسم٦م احلدي٨م ُمدة أرسمٕملم ؾمٜم٦م ُمٜمذ ووم٤مة

َوَمٚ سمٞمٜمام يمت٤مب اهلل ٟمٗمًف ي٘مقل  شحسبْٚ ـتٚب اهلل»ؿمٕم٤مر  ـ اًمراؿمديـ ـ رومع اطمد اخلٚمٗم٤مءىمد  اٟمف

َُقا اهللََّ  قا َواتَّ ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ هَنَٚ ْؿ افرَّ ـُ ََِٚب ََتٚ ًِ  ـ وسم٠مُمرهؿ (1)إِنَّ اهللََّ َصِديُد اْف

شم٠مظمرت يمت٤مسم٦م احلدي٨م اًمٜمٌقي وهق أُمر واوح قمغم طمجؿ اعم١ماُمرة و يدل  ـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمدول

 .قمغم ىمقة اعمتآُمريـ وظمٌثٝمؿ دم٤مه ديـ اهلل وأهؾ اًمٌٞم٧م

ُم٘م٤مسمؾ اًمرؿمقة ُمـ أقمداء  وضمريٛم٦م آٓف اًمٙمذاسملم اًمذيـ ووٕمقا احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل

 .اًمذيـ يم٤من سمٞمدهؿ اعم٤مل واًمًالح واًمٜمٗمقذ ٌٞم٧مأهؾ اًم

وضمريٛم٦م آؾمتٞمالء قمغم ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمدوًم٦م اعم٤مًمٞم٦م، واًمت٘مًٞمؿ اًمٓمٌ٘مل ًمٚمٕمٓم٤مء اًمذي أوضمده 

 اخلٚمٗم٤مء إوائؾ .

 سمٕمْمٝمؿوضمريٛم٦م انإىم٤مُم٦م اجلؼمي٦م قمغم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م يم٤مسمـ ُمًٕمقد وطمذيٗم٦م او ٟمٗمل 

 . ُمثؾ ايب ذر اًمٖمٗم٤مري ُمـ أضمؾ أٓ شمٜمٙمِمػ اعم١ماُمرات

وهق  واًمث٘م٤مةوضمريٛم٦م ؿمٕم٤مر ان يمؾ ُمـ قم٤مش ذم قمٝمد اًمٜمٌل ومٝمق ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمدول 

 ومل يًٛمٕمقا ُمٜمف طمروم٤م واطمدا . ُمّمدر ًمٚمتنميع وًمق يم٤مٟمقا مل يروا اًمٜمٌل

وضمريٛم٦م شمؼمير احلروب اًمتل همرق ومٞمٝم٤م اًمت٤مريخ سم٤مًمدُم٤مء وراح وحٞمتٝم٤م ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م 

 د سمٕمض وأهنؿ مجٞمٕم٤ًم قمغم طمؼ وان قمكمو سمررت قمغم أهن٤م اضمتٝم٤مد سمٕمْمٝمؿ ُم٘م٤مسمؾ اضمتٝم٤م

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6ؾمقرة احلنم: ا
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 ريض اهلل قمٜمف وُمٕم٤موي٦م اًمذي محؾ اًمًٞمػ وده ريض اهلل قمٜمف أيْم٤م .

وضمريٛم٦م شمًٚمٞمؿ اًمِم٤مم ُمٚمٙم٤ًم ظم٤مًمّم٤م عمٕم٤موي٦م ُمدة قمنميـ ؾمٜم٦م واًمٞم٤م وصمؿ قمنميـ ؾمٜم٦م 

 ظمٚمٞمٗم٦م ًمٞم١مؾمس ًمٚمدوًم٦م إُمقي٦م وُمـ صمؿ احلٙمقُم٤مت اعمٜمحروم٦م ُمـ سمٕمده امم اًمٞمقم . 

اؾمتخدُمقا أؾمٚمقب آهمتٞم٤مٓت ًمٚمٛمٕم٤مرولم سمٕمد ؿمٝم٤مدة  وضمريٛم٦م شمقصمٞمؼ ُمـ

او رحٛمؾ ذم ىمٚمٌف أطم٤مدي٨م  ل قمكمآظمّمقص٤م اذا يم٤من اعمٕم٤مرض ُمـ أٟمّم٤مر  اًمرؾمقل

 .شمدقمؿ طمؼ أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٚمٜمٌل

سمِمٙمؾ  ـ قمٛمالء أهؾ اًمٙمت٤مب ـ وُمـ ـ اعمالطمدة ـ وضمريٛم٦م شمقصمٞمؼ ُمـ ٟمّمٌقا اًمقٓة واًمٕمامل ُمـ

ـ اُم٦م  .حمٛمد ظم٤مص ًمٞمقًمقهؿ أُمقر اًمٜم٤مس ُم

 ي٤م شمرى ؟؟ ٞم٠مظمذه ُمـ شمرك أهؾ اًمٌٞم٧مؾماًمديـ احل٘مٞم٘مل ُمـ أيـ 

يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اعمتآُمريـ ذم قمٝمد اًمرؾمقل ووٖمٓمٝمؿ قمٚمٞمف ًمٞمتٌع 

ْؿ بََِّم َإَٔزَل اهللَُّ َوٓ َتتَّبِْع  :أهقاءهؿ سمٕمد اًمذي ضم٤مءه ُمـ اًمٕمٚمؿ يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ُٓ َْ ْٔ ْؿ َب ُُ َوَأْن اْح

َََّّٕم ُيرِ أَ  َِْؿ َأ ًِْض َمٚ َإَٔزَل اهللَُّ إِفََْٔؽ َؾِْ٘ن َتَقفَّْقا َؾْٚظ ـْ َب تُِْقَك َظ ٍْ يُد اهللَُّ َأْن ْهَقاَءُهْؿ َواْحَذْرُهْؿ َأْن َي

َُقنَ  ِٚش ٍَ ِس َف ـْ افَّْٚ ثِرًا ِم ـَ ُٕقَِهِْؿ َوإِنَّ  ًِْض ُذ ْؿ بَِب ُٓ  .(1)ُيِهَٔب

َذفَِؽ َإٔزَ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ـَ ـْ َو ًَْدَمٚ َجَٚءَك ِم َٝ َأْهَقاَءُهْؿ َب ًْ َب ـْ اتَّ
ًٚ َوفَئِ ّٔ ًَّم َظَربِ ُْ فَُْْٚه ُح

ـْ َويِلٍّ َوٓ َواٍق  ـْ اهللَِّ ِم ِِْؿ َمٚ َفَؽ ِم ًِ   .(2)اْف

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .46ؾمقرة اعم٤مئدة: ا

ٔي٦م ( 3)  .26ؾمقرة اًمرقمد: ا
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يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ يريدون أن يتح٤ميمٛمقا إمم اًمٓم٤مهمقت وىمد 

ُْؿ ََمُْقا بََِّم ُإِٔزَل إِفََْٔؽ َوَمٚ ُإِٔزَل  :أُمروا أن يٙمٗمروا سمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم قَن َأهنَّ ُّ ـَ َيْزُظ َأمَلْ َتَر إَِػ افَِّذي

ْٔىَُٚن َأنْ  ُروا بِِف َوُيِريُد افنَّ ٍُ ُْ ُؽقِت َوَؿْد ُأِمُروا َأْن َي قا إَِػ افىَّٚ ُّ ـَ ـْ َؿْبَِِؽ ُيِريُدوَن َأْن َيتََحٚ  ِم

ًِٔداً  ْؿ َضالًٓ َب ُٓ َِّ  .(1)ُيِو

يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ يٚمٛمزون اًمٜمٌل سم٤مًمّمدىم٤مت يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

 إَِذا ُهْؿ ٚ َٓ ًْىَْقا ِمْْ ْ ُي ٚ َرُضقا َوإِْن مَل َٓ ْْ َدَؿِٚت َؾِْ٘ن ُأْظىُقا ِم ُزَك دِم افهَّ ِّ ِْ ـْ َي ْؿ َم ُٓ َوِمْْ

 .(2)َيْسَخىُقنَ 

قَن  :ا سمام مل يٜم٤مًمقا يمام ىم٤مل شمٕم٤مممديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ مهق ي٠مظمذونيمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم  ٍُ حَيِِْ

ْؿ َوََهُّقا بََِّم مَلْ َيَْٚفُقا َوَمٚ ِٓ َد إِْشالِم ًْ ُروا َب ٍَ ـَ ِر َو ٍْ ُُ َٜ اْف َّ
ِِ ـَ ََْد َؿٚفُقا  قا إَِّٓ َأْن  بِٚهللَِّ َمٚ َؿٚفُقا َوَف ُّ ََ َٕ

ـْ َؾْوِِِف َؾِْ٘ن َيتُقُبقا يَ  ًٚ َأفًَِّٔم دِم َأْؽَُْٚهْؿ اهللَُّ َوَرُشقفُُف ِم َْهُْؿ اهللَُّ َظَذاب ًَذي ْؿ َوإِْن َيتََقفَّْقا ُي ـْ َخْرًا ََلُ ُُ

َِٕهرٍ  ـْ َويِلٍّ َوٓ  ْؿ دِم إَْرِض ِم َْٕٔٚ َوأِخَرةِ َوَمٚ ََلُ   .(3)افدُّ

ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ وصٗمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمٜم٤موم٘ملم واعمٜم٤موم٘م٤مت ذم  ي٠مظمذونيمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم 

آؾمالُمل ويٕمٞمِمقن سملم يدي  اعمجتٛمعوهؿ اًمذيـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم اهنؿ ُمـ داظمؾ  ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م

ََّٕؽ  :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمٜمٌل َُِؿ إِ ًْ ََّٕؽ َفَرُشقُل اهللَِّ َواهللَُّ َي ُد إِ َٓ َْٕن َُقَن َؿٚفُقا  إَِذا َجَٚءَك ادَُْْٚؾِ

ِٚذبُ  َُ َغ َف َِ ُد إِنَّ ادَُْْٚؾِ َٓ ُْؿ َشَٚء  قَن فََرُشقفُُف َواهللَُّ َيْن ـْ َشبِِٔؾ اهللَِّ إهِنَّ وا َظ ًٜ َؾَهدُّ َُذوا َأْيََّمهَنُْؿ ُجَّْ اَّتَّ

ُِقَن  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ قَن  َمٚ  ُٓ ََ ٍْ ْؿ ٓ َي ُٓ ُِقَِهِْؿ َؾ ُروا َؾىُبَِع َظَذ ُؿ ٍَ ـَ ُْؿ ََمُْقا ُثؿَّ  ْؿ  َذفَِؽ بِٖهَنَّ ُٓ َوإَِذا َرَأْيَت

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .11ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م ( 3)  .61ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا

ٔي٦م ( 2)  .64ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا
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ْؿ َوإِ  ُٓ ًِْجبَُؽ َأْجَسُٚم ْؿ ُت ِٓ ْٔ َِ ٍٜ َظ ـُؾَّ َصَْٔح ََّْدٌة حَيَْسبُقَن  ٌٛ ُمَس ُْؿ ُخُن ٖهَنَّ ـَ ْؿ  ََْقَِلِ ْع فِ َّ َُقفُقا َتْس ْن َي

قَن  ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي ْؿ اهللَُّ َأ ُٓ َِ ًَُدوُّ َؾْٚحَذْرُهْؿ َؿَٚت ْؿ َرُشقُل اهللَِّ  ُهْؿ اْف ُُ ْر َف ٍِ ٌْ ًَٚفَْقا َيْسَت ْؿ َت َوإَِذا ؿَِٔؾ ََلُ

ْوا ُرءُ  ِزُوَن فَقَّ ُْ وَن َوُهْؿ ُمْسَت ْؿ َيُهدُّ ُٓ ْؿ َوَرَأْيَت ُٓ ْر  وَش ٍِ ٌْ ْؿ َأْم مَلْ َتْسَت ْرَت ََلُ ٍَ ٌْ ْؿ َأْشَت ِٓ ْٔ َِ َشَقاٌء َظ

َغ  َِ ِٚش ٍَ ْقَم اْف ََ ْؿ إِنَّ اهللََّ ٓ ََيِْدي اْف َر اهللَُّ ََلُ ٍِ ٌْ ـْ َي ْؿ َف َُقا َظَذ  ََلُ ٍِ
َُقفُقَن ٓ ُتْْ ـَ َي ـْ ِظَْْد ُهْؿ افَِّذي َم

َقاِت  َّ ـُ افسَّ قا َوهلِلَِّ َخَزاِئ وُّ ٍَ ْْ قَن  َرُشقِل اهللَِّ َحتَّك َي ُٓ ََ ٍْ ََِغ ٓ َي َـّ ادَُْْٚؾِ
َُقفُقَن  َوإَْرِض َوفَُِ َي

ُة َوفَِرُشقفِفِ  زَّ
ًِ ٚ إََذلَّ َوهلِلَِّ اْف َٓ ْْ َـّ إََظزُّ ِم ِٜ فَُْٔخِرَج

َْٚ إَِػ ادَِْديَْ ًْ ـْ َرَج
َـّ  فَئِ

ِمَِْغ َوفَُِ ْٗ ُّ ِْ َوفِ

قنَ  ُّ َِ ًْ ََِغ ٓ َي  . (1) ادَُْْٚؾِ

َوَمٚ  :يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

ُروا فِ  ٍَ ـَ ـَ  َِِّذي ًٜ فِ َْ َُتُْؿ إَِّٓ ؾِْت َِْْٚ ِظدَّ ًَ ًٜ َوَمٚ َج َُ ِر إَِّٓ َمالئِ َِْْٚ َأْصَحَٚب افَّْٚ ًَ ـَ ُأوُتقا َج ـَ افَِّذي
َِ
ْٔ َْٔسَت

َُقَل ا َٔ
ِمُْقَن َوفِ ْٗ ـَ ُأوُتقا افَُِْتَٚب َوادُْ ًٚ َوٓ َيْرَتَٚب افَِّذي ـَ ََمُْقا إِيََّمٕ ـَ دِم افَُِْتَٚب َوَيْزَداَد افَِّذي فَِّذي

َذفَِؽ ُيِو  ـَ ٚؾُِروَن َمَٚذا َأَراَد اهللَُّ َِهََذا َمثاًَل  َُ ُِقَِهِْؿ َمَرٌض َواْف ـْ َيَنُٚء ُؿ ـْ َيَنُٚء َوََيِْدي َم ؾُّ اهللَُّ َم

ِْبََؼ  ـَْرى فِ َُِؿ ُجُْقَد َربيَؽ إَِّٓ ُهَق َوَمٚ ِهَل إَِّٓ ِذ ًْ  .(2)َوَمٚ َي

إِنَّ  :ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ ي١مذون رؾمقل اهلل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ي٠مظمذونيمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم 

 َْ ًَ ُذوَن اهللََّ َوَرُشقفَُف َف ْٗ ـَ ُي ًٚ افَِّذي ْٔ ِٓ ْؿ َظَذابًٚ ُم َْٕٔٚ َوأِخَرِة َوَأَظدَّ ََلُ ْؿ اهللَُّ دِم افدُّ ُٓ (3). 

 :ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ يٜم٤مدوٟمف ُمـ وراء احلجرات يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ي٠مظمذونيمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .1ـ  6ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم: ا

ٔي٦م ( 3)  .26ؾمقرة اعمدصمر: ا

ٔي٦م ( 2)  .66ؾمقرة إطمزاب: ا
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  ْـْ َوَراِء اف ََٕؽ ِم ـَ ُيَُْٚدو ُِقنَ ـإِنَّ افَِّذي َِ
ًْ ثَُرُهْؿ ٓ َي ـْ   . (1) ُحُجَراِت َأ

ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ هؿ ان مل يٕمٓمقا أُمقآً إذا هؿ يًخٓمقن  ي٠مظمذون ُمـ اعمًٚمٛملم يمثػم

ُروا فَُف ي :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم َٓ ْؿ َؾْقَق َصْقِت افَّْبِلي َوٓ ََتْ ُُ ًُقا َأْصَقاَت ـَ ََمُْقا ٓ َتْرَؾ َٚ افَِّذي ٚ َأَيُّ

بََط َأْظََّمفُ  ًٍْض َأْن حَتْ ْؿ فَِب ُُ ًِْو ِر َب ْٓ َج ـَ ْقِل  ََ ًُُرونَ بِْٚف ْٕتُْؿ ٓ َتْن ْؿ َوَأ ُُ(2). 

ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ يرومٕمقن أصقاهتؿ ومقق صقت اًمٜمٌل يمام  ي٠مظمذونيمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم 

ٚ إَِذا ُهْؿ  :ىم٤مل شمٕم٤ممم َٓ ًْىَْقا ِمْْ ٚ َرُضقا َوإِْن مَلْ ُي َٓ َدَؿِٚت َؾِْ٘ن ُأْظىُقا ِمْْ ُزَك دِم افهَّ ِّ ِْ ـْ َي ْؿ َم ُٓ ْْ َوِم

 .(3) َيْسَخىُقنَ 

ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ أهلتٝمؿ دم٤مرهتؿ قمـ ذيمر اهلل وأىم٤مم اًمّمالة  ي٠مظمذونثػم ُمـ اعمًٚمٛملم يم

ـُقكَ  :ىم٤مئاًم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ومؽميمقا حمٛمد ٚ َوَتَر َٓ ْٔ قا إَِف ٍَوُّ قًا إ َٚرًة َأْو ََلْ َؿٚئًَِّم ُؿْؾ َمٚ  َوإَِذا َرَأْوا َِتَ

َِّ ِظَْْد اهللِ ـْ اف ـْ افتيَجَٚرةِ  َخْرٌ ِم ِق َوِم اِزِؿغَ َواهللُ  ْٓ  . (4)  َخْرُ افرَّ

ٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذـي هـ سمٕمض أزواج ن اًماليت يتٔم٤مهر اًمٜمٌل يمثػم ُمـ اعم

َِِْٔف قمٚمٞمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  َرُه اهللَُّ َظ َٓ َْت بِِف َوَأْط َٕبَّٖ ََِّمَّ  ًٚ َؾ ًِْض َأْزَواِجِف َحِديث َوإِْذ َأَْسَّ افَّْبِلُّ إَِػ َب

َف بَ  بُِر َظرَّ ًَُِِٔؿ اخْلَ َِِّن اْف بَّٖ َٕ َبََٖك َهَذا َؿَٚل  ْٕ ـْ َأ ْٝ َم ََهٚ بِِف َؿَٚف بَّٖ َٕ ََِّمَّ  ًٍْض َؾ ـْ َب إِْن  ًَْوُف َوَأْظَرَض َظ

يُؾ َوَصٚ َِِْٔف َؾِ٘نَّ اهللََّ ُهَق َمْقُٓه َوِجْزِ ََّم َوإِْن َتيََٚهَرا َظ ُُ ُِقُب ْٝ ُؿ ٌَ ََْد َص ِمَِْغ َتتُقَبٚ إَِػ اهللَِّ َؾ ْٗ فُِح ادُْ

ٌر  ِٓ َد َذفَِؽ َط ًْ ُٜ َب َُ َـّ ُمْسََِِّمٍت  َواداَْلئِ ُُ ًٚ َخْرًا ِمْْ َـّ َأْن ُيبِْدفَُف َأْزَواج ُُ ََ َِّ ُف إِْن َض َظَسك َربُّ

                                                      

ٔي٦م  (6)  .4ؾمقرة احلجرات: ا

ٔي٦م ( 3)  .61ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا

 .3ؾمقرة احلجرات: اًمٞمٞم٦م ( 2)

ٔي٦م ( 4)  .66ؾمقرة اجلٛمٕم٦م: ا
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ٚرًا  َُ ٔيَبٍٚت َوَأْب ِمٍَْٚت َؿَِٕٚتٍٚت َتٚئِبٍَٚت َظٚبَِداٍت َشٚئَِحٍٚت َث ْٗ   . (1)ُم

ظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ ضم٤مءوا سم٤منإومؽ وهؿ )قمّم٦ٌم( يمام ىم٤مل يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠م

ؾي اْمِرٍئ إ :شمٕم٤ممم ُُ ْؿ فِ ُُ ْؿ َبْؾ ُهَق َخْرٌ َف ُُ ًا َف َسبُقُه َذّ ْؿ ٓ حَتْ ُُ ٌٜ ِمْْ ـَ َجُٚءوا بِٚإِلْؾِؽ ُظْهَب  ِنَّ افَِّذي

ْؿ  ُٓ ُه ِمْْ ـْ اإِلْثِؿ َوافَِّذي َتَقػَّ ـِْزَ َٛ ِم تََس ـْ ْؿ َمٚ ا ُٓ  .(2)فَُف َظَذاٌب َظئِؿٌ ِمْْ

يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ رحٚمٗمقن سم٤مهلل إهنؿ ُمٜمٙمؿ وُم٤م هؿ ُمٜمٙمؿ سمؾ 

قَن بِٚهللِ :هؿ ىمقم يٗمرىمقن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ٍُ ْؿ َؿْقٌم َوحَيِِْ ُٓ َّْ
ْؿ َوفَُِ ُُ ْؿ َوَمٚ ُهْؿ ِمْْ ُُ ُْؿ دَِْْ  إهِنَّ

َرُؿقنَ  ٍْ  .(3)َي

ن ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ يتٜم٤مضمقن سم٤منإصمؿ واًمٕمدوان وُمٕمّمٞم٦م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذو

ًُقُدوَن دَِٚ هُنُقا َظُْْف َوَيتَََْٚجْقَن  :اًمرؾمقل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم َّْْجَقى ُثؿَّ َي ـْ اف ـَ هُنُقا َظ َأمَلْ َتَرى إَِػ افَِّذي

َّْٔقَك بََِّم  ُشقِل َوإَِذا َجُٚءوَك َح ِٜ افرَّ َٔ ًِْه ْدَواِن َوَم ًُ ْؿ بِٚإِلْثِؿ َواْف ِٓ ِس ٍُ َُقفُقَن دِم َإٔ ٔيَؽ بِِف اهللَُّ َوَي  مَلْ حُيَ

َِْقهَنَٚ َؾبِئَْس ادَِْهرُ  َُّْؿ َيْه َٓ ْؿ َج ُٓ َُقُل َحْسُب َٕ ُبَْٚ اهللَُّ بََِّم  ًَذي  .(4)فَْقٓ ُي

يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ رحٚمٗمقن سم٤مهلل ُم٤م ىم٤مًمقا وًم٘مد ىم٤مًمقا يمٚمٛم٦م 

َد  :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمٙمٗمر سمٕمد إؾمالُمٝمؿ ًْ ُروا َب ٍَ ـَ ِر َو ٍْ ُُ َٜ اْف َّ
ِِ ـَ ْد َؿٚفُقا  ََ قَن بِٚهللَِّ َمٚ َؿٚفُقا َوَف ٍُ حَيِِْ

ـْ َؾْوِِِف َؾِْ٘ن يَ  قا إَِّٓ َأْن َأْؽَُْٚهْؿ اهللَُّ َوَرُشقفُُف ِم ُّ ََ َٕ ْ َيَْٚفُقا َوَمٚ  ْؿ َوََهُّقا بََِّم مَل ِٓ ـْ إِْشالِم ُُ تُقُبقا َي

ـْ وَ َخْرًا َلَُ  ْؿ دِم إَْرِض ِم َٔٚ َوأِخَرِة َوَمٚ ََلُ ْٕ ًٚ َأفًَِّٔم دِم افدُّ َْهُْؿ اهللَُّ َظَذاب ًَذي يِلٍّ َوٓ ْؿ َوإِْن َيتََقفَّْقا ُي

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6ـ  2ؾمقرة اًمتحريؿ: ا

ٔي٦م ( 3)  .66ؾمقرة اًمٜمقر: ا

ٔي٦م ( 2)  .61ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا

ٔي٦م ( 4)  .1ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: ا
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  .(1)َِٕهرٍ 

إِنَّ  :يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ  ارشمدوا قمغم ادسم٤مرهؿ  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

وا َظَذ  ـَ اْرَتدُّ ؿْ افَِّذي ْؿ َوَأْمَذ ََلُ َل ََلُ ْٔىَُٚن َشقَّ َدى افنَّ ْؿ اَْلُ َ ََلُ ًِْد َمٚ َتبَغَّ ـْ َب  .(2) َأْدَبِٚرِهْؿ ِم

ـ آُمٜمقا صمؿ يمٗمروا صمؿ آُمٜمقا صمؿ يمٗمروا صمؿ ازدادوا يمٗمراً يمام  ـ اًمذي ٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُم ـ اعم يمثػم ُم

ُروا ُثؿَّ إ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ٍَ ـَ ـَ ََمُْقا ُثؿَّ  ْؿ   ِنَّ افَِّذي َر ََلُ ٍِ ٌْ َٔ
ـْ اهللَُّ فِ ُُ رًا مَلْ َي ٍْ ـُ ُروا ُثؿَّ اْزَداُدوا  ٍَ ـَ ََمُْقا ُثؿَّ 

ِدََيُْؿ َشبِٔالً  ْٓ َٔ
بََؾ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم (3)َوٓ فِ َْ ـْ ُت رًا َف ٍْ ـُ َد إِيََّمهِنِْؿ ُثؿَّ اْزَداُدوا  ًْ ُروا َب ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

ْؿ َوُأْوفَئَِؽ ُهْؿ افوَّ  ُٓ  .(4)فُّقنَ آَتْقَبُت

يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذـي ارشمدوا قمـ ديٜمٝمؿ ومٝمددهؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٠من ي٠ميت 

ٞمؾ اهلل وٓ خي٤مومقن ًمقُمف  سم٘مقم رحٌٝمؿ ورحٌقٟمف أقمزة قمغم اًمٙم٤مومرـي أذًم٦م قمغم اعم١مُمٜملم جي٤مهدون ذم ؾم

ـْ َيْرَتدَّ ِمْْ  :ٓئؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ـَ ََمُْقا َم َٚ افَِّذي ْؿ َيٚ َأَيُّ ُٓ ْقٍم حُيِبُّ ََ ـْ دِيِِْف َؾَسْقَف َيِِْٖت اهللَُّ بِ ْؿ َظ ُُ

ـَ جُيَِٚهُدوَن دِم َشبِِٔؾ اهللَِّ َوٓ خَيَُٚؾقَن  ٚؾِِري َُ ٍة َظَذ اْف ِمَِْغ َأِظزَّ ْٗ ٍٜ َظَذ اْدُ ُف َأذِفَّ َٕ َٜ ٓئٍِؿ َوحُيِبُّق َفْقَم

ـْ َيَنُٚء َواهللَُّ  تِِٔف َم ْٗ ـَ   َواِشٌع َظٌِِٔؿ َذفَِؽ َؾْوُؾ اهللَِّ ُي ـَ ََمُْقا افَِّذي ْؿ اهللَُّ َوَرُشقفُُف َوافَِّذي ُُ ُّٔ
َََّّٕم َوفِ إِ

ًُقَن 
َٚة َوُهْؿ َراـِ ـَ ُتقَن افزَّ ْٗ الَة َوُي قَن افهَّ ُّ ٔ َِ ـَ ََمُْقا َؾِ٘نَّ  ُي ـْ َيتََقلَّ اهللََّ َوَرُشقفَُف َوافَِّذي َوَم

ٌَٚفِبُقنَ   .(5)ِحْزَب اهللَِّ ُهْؿ اْف

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .64ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا

ٔي٦م ؾمقرة حمٛم( 3)  .36د: ا

ٔي٦م ( 2)  .626ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م ( 4)  .61آل قمٛمران: ا

ٔي٦م ( 6)  .61ـ  64ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ يٙمتٛمقن ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ احلؼ واًمٌٞمٜم٤مت 

ًِْد َمٚ  :واهلدى واًمٙمت٤مب يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ َب َدى ِم َِٚت َواَْلُ ْٔي ـْ افَْب قَن َمٚ َإَٔزفَْْٚ ِم ُّ ُت ُْ ـَ َي إِنَّ افَِّذي

 ًَ ِْ ِس دِم افُِْتَِٚب ُأْوفَئَِؽ َي ُه فَِِّْٚ َّْٚ َّٔ ْؿ افالَِّظُْقنَ َب ُٓ ُْ ًَ ِْ ْؿ اهللَُّ َوَي ُٓ ُْ(1) وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َـ إِنَّ افَِّذي

ُِقَن دِم ُبىُقهِنِؿْ  ـُ ْٖ ًٚ َؿِِٔاًل ُأْوفَئَِؽ َمٚ َي ْ َّ ـْ افَُِْتِٚب َوَيْنَسُوَن بِِف َث قَن َمٚ َإَٔزَل اهللَُّ ِم ُّ ُت ُْ َر َي  إَِّٓ افَّْٚ

ْؿ اهللَُّ َيْقَم افْ  ُٓ ُّ ِي َُ ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ َوٓ ُي ْؿ َوََلُ ِٓ ٔ ـي ِٜ َوٓ ُيَز ََٔٚم
َِ(2)  :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـَ ََتَُْْٔٚهْؿ افَِّذي

قنَ  ُّ َِ ًْ ؼَّ َوُهْؿ َي قَن اِْلَ ُّ ُت ُْ َٔ ْؿ َف ُٓ ِرُؾقَن َأْبََْٚءُهْؿ َوإِنَّ َؾِريًَٚ ِمْْ ًْ ََّم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ  .(3)افَُِْتَٚب َي

اٟم٘مٚمٌقا قمغم  -حمٛمد  -إن ُم٤مت أو ىمتؾ ىم٤مًمقا اًمذيـ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ  :أقم٘م٤مهبؿ  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

 .(4)ک

يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ ؿم٤مىمقا اًمرؾمقل ُمـ سمٕمد أن شمٌلم هلؿ اهلدى 

رُ  :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ٍَ ـَ ـَ  وإِنَّ افَِّذي ـْ َشبِِٔؾ اهللِ وا َوَصدُّ ْؿ ا َظ َ ََلُ ِد َمٚ َتبَغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم  َوَصٚؿُّقا افرَّ

وا اهللَ  اَُلَدى ـْ َيُِرُّ ؿْ َف  .(5) َصْٔئًٚ َوَشُْٔحبُِط َأْظََّمََلُ

يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ يمرهقا ُم٤م أٟمزل اهلل وم٠مطمٌط أقمامهلؿ يمام ىم٤مل 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .666ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م ( 3)  .664ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م ( 2)  .641ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م ( 4)  .644ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م ( 6)  .23ؾمقرة حمٛمد: ا
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ُ  :شمٕم٤ممم رِ َذفَِؽ بِٖهَنَّ ـَ ؿْ ُهقا َمٚ َإَٔزَل اهللُْؿ  ُْؿ َؿٚفُقا  :وىم٤مل شمٕم٤ممم (1) َؾَْٖحبََط َأْظََّمََلُ َذفَِؽ بِٖهَنَّ

 َِّ َل اهللُ فِ َٕزَّ ِرُهقا َمٚ  ـَ ـَ  اَرُهؿْ ِذي َُِؿ إِْْسَ ًْ ًِْض إَْمِر َواهللَُّ َي ْؿ دِم َب ُُ ًُ  .(2) َشُْىِٔ

اًمٞمٝمقد ؾمٜمٓمٞمٕمٙمؿ ذم سمٕمض يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ  ىم٤مًمقا ًمٚمٙمٗم٤مر و

ْؿ دِم  :إُمر واهلل يٕمٚمؿ أهارهؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ُٓ َٝ ِمْْ ًٚ فَْس ُٕقا ِصًَٔ ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا دِيَْ ـَ َؾرَّ إِنَّ افَِّذي

ُِقنَ  ًَ ٍْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْؿ بََِّم  ُٓ َََّّٕم َأْمُرُهْؿ إَِػ اهللَِّ ُثؿَّ ُيَْبيُئ ٍء إِ   .(3) َرْ

يٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ شمٗمرىمقا ويم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٤م يمؾ طمزب سمام ًمدهيؿ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون د

ِد َمٚ  :ومرطمقن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ َشبِِٔؾ اهللَِّ َوَصٚؿُّقا افرَّ وا َظ ُروا َوَصدُّ ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

ؿْ  وا اهللََّ َصْٔئًٚ َوَشُْٔحبُِط َأْظََّمََلُ ـْ َيُِرُّ ْؿ اَُلَدى َف َ ََلُ  .(4)َتبَغَّ

وٓ ي٠مشمقن اًم٠ٌمس إٓ ىمٚمٞمالً  -ػم ُمـ اعمًٚمٛملم ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ُمـ اًمذيـ ىم٤مًمقا هٚمؿ إًمٞمٜم٤ميمث

ُِؿَّ إِفََْْٔٚ َوٓ َيُْٖتقَن افَْبَْٖس إَِّٓ  :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ََٚئَِِِغ إِلْخَقاهِنِْؿ َه ْؿ َواْف ُُ ؿَِغ ِمْْ ًَقي َُِؿ اهللَُّ ادُْ ًْ  َؿْد َي

  .(5)َؿِِٔالً 

همػمه٤م يمثػمة ذم اًم٘مران طمٞمٜمام يٗمنه٤م اعمحرومقن ُمـ اًمذيـ مل يتٌٕمقا هذه آي٤مت يمريٛم٦م و

يزقمٛمقن إهن٤م مجٞمٕم٤ًم ٟمزًم٧م ذم رضمؾ واطمد هق )قمٌد اهلل سمـ أيب ؾمٚمقل( اعمٜم٤مومؼ  اهؾ اًمٌٞم٧م

 أو أهن٤م ذم يمٗم٤مر ىمريش أو ذم وأهؾ اًمٙمت٤مب. 

                                                      

ٔي( 6)  .٦6م ؾمقرة حمٛمد: ا

ٔي٦م ( 3)  .31ؾمقرة حمٛمد: ا

 ٟمٗمس اعمّمدر.( 2)

ٔي٦م ( 4)  .666ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م ( 6)  .61ؾمقرة إطمزاب: ا
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 :وٟمذيمر هٜم٤م ىمْمٞمتلم شمدٓن قمغم اسمرز ضمرائؿ اعمٜم٤موم٘ملم وهل ضمرائؿ يمثػمة  ومه٤م

 :ادلٕبفمني ِزٚرأ اٌعمجخ لض١خ :االٚىل اٌمض١خ
ُمـ آطمتج٤مج قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وهمػم ذًمؽ  واىمٕم٦م ًمٞمٚم٦م  اًمٕم٘م٦ٌم وذيمرى ُم٤م ضمرى ًمٚمٜمٌل

 قمغم اًمٕم٘م٦ٌم ذم اًمٚمٞمؾ ُمـ يمٞمدهؿ ًمرؾمقل اهلل

وىمد دسمر اعمٜم٤موم٘مقن ومٞمٝم٤م  ُمـ اعمٕمروف أن همزة شمٌقك هل ذم أظمري٤مت طمٞم٤مة اًمرؾمقل 

ًَْد »ؾمقرة سمراءة ًمٚمٜمٌل اهمتٞم٤مل وشمِمػم إًمٞمف  ُروْا َب ٍَ ـَ ِر َو ٍْ ُُ َٜ اْف َّ
ِِ ـَ ْد َؿٚفُقْا  ََ قَن بِٚهللِّ َمٚ َؿُٚفقْا َوَف ٍُ حَيِِْ

قْا إَِّٓ َأْن أَْؽَُْٚهُؿ اهللُّ َوَرُشقفُُف ِمـ َؾْوِِِف َؾِ٘ن  ُّ ََ َٕ ْؿ َوََهُّقْا بََِّم مَلْ َيَْٚفُقْا َوَمٚ  ِٓ ا إِْشالَِم َيُتقُبقْا َيُؽ َخْرً

ْؿ دِم إَْرِض ِمـ َويِلٍّ َلَُّ  َْٕٔٚ َوأِخَرِة َوَمٚ ََلُ َْهُُؿ اهلّلُ َظَذاًبٚ َأفًَِّٔم دِم افدُّ ًَذي َِٕهٍر  ْؿ َوإِن َيتََقفَّْقا ُي َوَٓ 

أي مهقا سم٘متؾ اًمٜمٌل، وُمقضمقد ذم رواي٤مشمٜم٤م أن اعمتقاـمئقن يم٤مٟمقا مخ٦ًم قمنم  ش  {44افتقبٜ/}

  أيمثرهؿ ُمـ ىمريش وسمٕمْمٝمؿ ُمـ همػم ىمريش

 :( 2/661ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي ) 

َوََهُّقا بََِّم مَلْ َيَْٚفُقا، مـ افٍتؽ بٚفرشقل وهق أن مخسٜ ظؼ مْٓؿ تقاؾَقا ظْد مرجًف »

مـ تبقك أن يدؾًقه ظـ راحِتف إػ افقادي إذ تسْؿ افًَبٜ بٚفِٔؾ! ؾٖخذ ظَّمر بـ يْٚس بخىٚم 

ّع حذيٍٜ بقؿع أخٍٚف اإلبؾ راحِتف يَقدهٚ وحذيٍٜ خٍِٓٚ يسقؿٓٚ، ؾبَّْٔم َهٚ ـذفؽ إذ ش

 ش.وؿًًَٜ افسالح ؾَٚل: إفُٔؿ إفُٔؿ يٚ أظداء اهلل، ؾٓربقا

 ( قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل: 1/632) صحٞمح ُمًٚمؿ   :روى ُمًٚمؿ

ـٚن بغ رجؾ مـ أهؾ افًَبٜ وبغ حذيٍٜ بًض مٚ يُقن بغ افْٚس، ؾَٚل: إٔندك »
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ُٕخز أهنؿ أربًٜ  بٚهلل ـؿ ـٚن أصحٚب افًَبٜ؟ ؿٚل ؾَٚل فف افَقم: أخزه إْذ شٖفؽ ! ؿٚل: ـْٚ 

ظؼ، ؾ٘ن ـْٝ مْٓؿ ؾَد ـٚن افَقم مخسٜ ظؼ ! وأصٓد بٚهلل أن اثْل ظؼ مْٓؿ حرٌب هلل 

وفرشقفف دم اِلٔٚة افدٕٔٚ ويقم يَقم إصٓٚد ! وَظَذَر ثالثٜ ؿٚفقا: مٚ شًّْٚه مْٚدي رشقل 

ة اهلل ؾّنك، ؾَٚل: إن ادٚء ؿِٔؾ ؾال يسبَْل إفٔف  وٓ ظِّْٚ بَّم أراد افَقم ! وؿد ـٚن دم َحرَّ

 .(1)شأحد، ؾقجد ؿقمًٚ ؿد شبَقه ؾًِْٓؿ يقمئذ

 ىم٤مل طمذيٗم٦م:    

ؾتقضٖ وإتير أصحٚبف  ثؿ إحدرٕٚ مـ افًَبٜ وؿد ضِع افٍجر، ؾْزل رشقل اهلل»

حتك إحدروا مـ افًَبٜ واجتًّقا، ؾرأيٝ افَقم بٖمجًٓؿ وؿد دخِقا مع افْٚس وصِقا 

أيب بُر وظّر وأيب ظبٔدة  افتٍٝ ؾْير إػ ! ؾَِّم إكف مـ صالتفشقل اهللخِػ ر

 . (2)شثالثٜ ٍٕر مـ افْٚس يتْٚجقن ؾَّٔم بْٔٓؿ برس ٓ جيتّعيتْٚجقن ؾٖمر مْٚديًٚ ؾْٚدى دم افْٚس: 

وذم ظمّم٤مل اًمّمدوق ذيمر اخلٛم٦ًم قمنم سم٠مؾمامئٝمؿ سمرواي٦م ُمًٜمدة، سمؾ ذم ؾمػم أقمالم 

ص٤مت مجٚم٦م ُمـ شمراضمؿ ُمذيمقرة ومٚمت٤مت ًم٤ًمن وىمّم٤مص٤مت شمِمػم إمم أن اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل ذم ىمّم٤م

اعمجٛمققم٦م ُم٤م هل أؾمامئٝمؿ، وًمذًمؽ ؾمٛمٕم٧م سم٠مٟمف يم٤مٟمقا يريدون ـم٤ٌمقمتف ُمرة أظمرى وًمٙمٜمٝمؿ 

اٟمثٜمقا قمـ ـم٤ٌمقمتف وىم٤مًمقا أن ومٞمف ـم٤مُم٤مت سمٛمٕمٜمك ومٞمف طم٘م٤مئؼ، سمؾ اسمـ طمزم قمٜمده ذم يمت٤مسمف اعمٚمؾ أو 

ُمـ اؿمؽمك ذم اعم١ماُمرة قمغم يمؾ هٜم٤مك قمدة ُمّم٤مدر ذم يمت٤مسمف اًمٗم٘مٝمل هٜم٤مك يذيمر سمٕمض سمّمامت 

 ُمتٓم٤مسم٘م٦م قمام ُمقضمقد ذم رواي٤مشمٜم٤م ُمـ اعمجٛمققم٦م.

                                                      

 .1/632( صحٞمح ُمًٚمؿ 6)

ح٤مر: 3)  .31/611( اًٌم
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وفَد رامٝ افٍجرة افٍُرة فِٜٔ افًَبٜ ؿتؾ رشقل » ىم٤مل أسمق حمٛمد احلًـ اًمٕمًٙمري

ؾَّم  ]ظذ افًَبٜ[ ورام مـ بَل مـ مردة ادْٚؾَغ بٚدديْٜ ؿتؾ ظع بـ أيب ضٚفٛ اهلل

دٚ ؾخؿ مـ أمره،  دم ظع فبٜ رَهؿ، ْحِٓؿ ظذ ذفؽ حسدهؿ فرشقل اهللؿدروا ظذ مٌٚ

  .(1)شوظيؿ مـ صٖٕف

واعم٘مّمقد ُمـ اًمٙمٗمر هٜم٤م هق يمٗمر إيامن وإٓ وم٠مهنؿ ُمٜم٤موم٘ملم قمغم فم٤مهر انإؾمالم  واًمٕم٘م٦ٌم 

ُمثال قم٘م٦ٌم اعمدٟمٞملم  يٓمٚمؼ قمغم اجلٌؾ أو اهلْم٦ٌم اًمٙمٌػمة اًمذي يٕمؽمض اًمٓمريؼ ويٙمقن ـمقيالً 

وقم٘م٦ٌم اعمدٟمٞملم هل أن قمٜمد ُم٘مؼمة احلجقن أو اعمٕمغم شمرى ذم اًمِم٤مرع ارشمٗم٤مع وم٘مد أول ُمٙم٦م، 

يم٤مٟم٧م هذه قم٘م٦ٌم وم٤مًمداظمؾ عمٙم٦م أُم٤م يٓمقي اًمٕم٘م٦ٌم وهق اجلٌؾ اًمٙمٌػم أو يٚمتػ سمدائرة ـمقيٚم٦م 

 ومتًٛمك قم٘م٦ٌم .

صٕمد اًمٕم٘م٦ٌم وم٤ٌمًمت٤مزم هؿ ارادوا ُمـ  وم٤معمًٚمٛملم يم٤مٟمقا ىمد داروا طمقل اجلٌؾ واًمرؾمقل

داسم٦م  رؾمقل  اُمـ قمغم ُمًتقى قم٤مزم يدطمرضمقن احلج٤مرة وهل اًمدسم٤مب يمل يٜمٗمرو ومقق اًمٕم٘م٦ٌم

 ُمـ قمغم فمٝمره٤م ذم اًمقادي. وشمً٘مط اًمداسم٦م رؾمقل اهلل اهلل

واصؾ اًمقاىمٕم٦م  شظذ افًَبٜ فَد رامٝ افٍجرة افٍُرة فِٜٔ افًَبٜ ؿتؾ رشقل اهلل»

صمٜم٤مي٤م يمتٌٝمؿ ومٗمل شمرمج٦م هؿ يرووهن٤م سمِمٙمؾ سيح وًمٙمـ ٓ يٌٞمٜمقن ُمـ اًمذيـ شمآُمروا إٓ ذم 

ومالن وومالن وذم شمرمج٦م طمذيٗم٦م اٟمف يم٤من يٕمٚمؿ أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ شمآُمروا ذم اًمٕم٘م٦ٌم، وذم شمرمج٦م 

آظمريـ ُمذيمقر ذًمؽ أيْم٤م، طمتك أن اطمدهؿ ي٠ًمل طمذيٗم٦م أواٟم٤م ُمٜمٝمؿ؟، وم٢مذا مل يٙمـ ُمٜمٝمؿ ومٚمؿ 

يم٤من ُمٜمٝمؿ ومٞم٠ًمًمف ُمٜمٝمؿ ومٙمذا ومٙم٤من طمذيٗم٦م ٓ ي٠ميت ويّمكم صالة اعمٞم٧م قمغم ُمـ  يم٤من يؽمدد وإذا

                                                      

 . 211ـ اًمّمٗمح٦م × ( شمٗمًػم انإُم٤مم اًمٕمًٙمري6)
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ومٝمؾ هذا ُمٜمٝمؿ؟، واًم٤ًمئؾ يٕمٚمؿ اٟمف ُمٜمٝمؿ  ذًمؽ اًم٤ًمئؾ ذم شمرمج٦م ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء اٟمف مل شم٠مِت 

سمٕمد ذًمؽ وُمقضمقد ذم اًمٌخ٤مري  اً ٘م٤مل واهلل ٓ اظمؼم اطمدومصمؿ ي٘مقل أٟم٤م ُمٜمٝمؿ؟، وم٤مًم٘مْمٞم٦م واوح٦م 

 أن طمذيٗم٦م يٕمٚمؿ أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم . 

ب آظمر ذيمر رواي٦م اسمـ مجٞمع ومٝمٜم٤مك يذيمر سمٕمض واسمـ طمزم أُم٤م ذم يمت٤مسمف اعمحغم أو ذم يمت٤م

ُمّم٤مدر أظمرى ُمقضمقدة، ذم و ،ءإؾمامإؾمامء ُمـ ـمرىمٝمؿ وهؿ يْمٕمٗمقٟمف ٕٟمف يذيمر سمٕمض 

وهذه ًمٞم٧ًم  ُمقضمقدةوؾمٌح٤من اهلل أن اًمتح٘مٞمؼ اجلٜم٤مئل يٛمٙمـ اؾمت٘مّم٤مئف وشمٌ٘مك اًمٌّمامت 

دة وىم٤مئع ضمرى ومٞمٝم٤م ومٝمٜم٤مك قم ،واىمٕم٦م واطمدة يٜمٌئ قمٜمٝم٤م اًم٘مران اًمٙمريؿ ذم اًمتآُمر قمغم اًمٜمٌل

وم٤من هذا رُمز ذم  شتيٚهرا»ومٗمل ؾمقرة اًمتحريؿ اًمْمٛمػم ًمٗمظ ُمٝمؿ ذم أي٦م  ،اًمتآُمر قمغم اًمٜمٌل

، ومٚمؿ مل ي٘مؾ اًم٘مران شمٔم٤مهرشم٤م وهذا يدل أن وم٤مقمؾ شتتقبٚ ؾَد صٌٝ ؿِقبَُّم»أي٦م واًمْمٛمػم ذم 

ومٝمذا يمٚمف شمِمٗمػم  شبٚتتق»اًمتثٜمٞم٦م ُمذيمر وًمٞمس ُم١مٟم٨م إذا هٜم٤م رضمٚملم ذم اًمٌلم وهؾ هلام صٚم٦م سم٘مقًمف 

ْد  ىمرآين وُم٤م اعم٘مّمقد ُمـ هذا اًمتٔم٤مهر واًمتٕم٤مون ود  رؾمقل اهلل ََ إِْن َتتُقَبٚ إَِػ اهللَِّ َؾ

ِمَِْغ َواداَْلئِ  ْٗ يُؾ َوَصٚفُِح ادُْ َِِْٔف َؾِ٘نَّ اهللََّ ُهَق َمْقُٓه َوِجْزِ ََّم َوإِْن َتيََٚهَرا َظ ُُ ُِقُب ْٝ ُؿ ٌَ َد َص ًْ ُٜ َب َُ

رٌ َذفَِؽ  ِٓ ومٝمٜم٤م شمٕمٌئ وٟمٗمػم قم٤مم، ومام هق احلدث هلذا اًمٜمٗمػم اًمٕم٤مم ومٝمؾ أن هذا ٕضمؾ  (1)َط

ٓن اًمٜمٗمػم اًمٕم٤مم يٜم٤مدى سمف إذا  شمتٕمٚمؼ سمحٞم٤مة اًمرؾمقل طمدي٨م وراء اًمًت٤مر أو أن هٜم٤مك ىمْمٞم٦م أُمٜمٞم٦م

يم٤من هٜم٤مك إرسم٤مك اُمٜمل ظمٓمػم ورواي٤مت اًمٗمري٘ملم إذا مجٕمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م ذم ذيؾ هذه أي٤مت 

وهذه واىمٕم٦م أظمرى  ت٩م سمِمٙمؾ واوح أن هٜم٤مك شمقاـم٠م قمغم اهمتٞم٤مل ًمٚمٜمٌل يًتِمػ ويًتٜم

 همػم شمٌقك. 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .4ؾمقرة اًمتحريؿ: ا
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ة ادْٚؾَغ بٚدديْٜ ؿتؾ ظع بـ أيب ضٚفٛ ؾَّم ؿدروا ظذ مٌٚفبٜ دورام مـ بَل مـ مر»

ُمـ شمٌقك  أن ٟمٗمس سمدء اهمتٞم٤مٓت اًمٜمٌل شرَهؿ ْحِٓؿ ظذ ذفؽ حسدهؿ فرشقل اهلل

٘ملم واعمتقاـمئلم واعمتآُمريـ قمٜمد قمزة شمٌقك، ومٕمٜمدُم٤م اشمًع دور اعمٜم٤مومًميدل قمغم اٟمف اؿمتداد 

انإؾمالم اؿمتدت أيمثر أٟمِمٓمتٝمؿ اًمٕمدائٞم٦م اعمْم٤مدة ًمذًمؽ يمثرت قمٛمٚمٞم٤مت انإقم٤مىم٦م واعمٜم٤موئ٦م 

 سمِمٙمؾ اؿمد يمثػم وهذه حمٓم٦م شم٤مرخيٞم٦م وُم١مذ شم٤مرخيل جي٥م آًمتٗم٤مت إًمٞمف.

ٕمكم سمٕمد اًمٜمٌل أي سمدت هلؿ أن اًمقٓي٦م ؾمتٙمقن ًم شٕفٖدٚ ؾخؿ مـ أمره وظيؿ مـ ص»

مـ ادديْٜ وؿد ـٚن خٍِف ظِٔٓٚ وؿٚل أن جزائٔؾ أتِّٚن وؿٚل يل يٚ مـ إف دٚ خرج افْبل»

حمّد أن افًع إظذ يَرا ظِٔؽ افسالم ويَقل فؽ يٚ حمّد أمٚ أن َّترج إٔٝ وئَؿ ظع أو 

ة ُمقاـمـ، ٟمِم٤مهده ذم قمد هٜم٤م شم٤ٌمدل اًمدور سملم اًمٜمٌل وقمكم شتَٔؿ وخيرج ظع ٓبد مـ ذفؽ

ومٗمل شمٌٚمٞمغ ؾمقرة اًمؼماءة ٓ يٌٚمغ قمٜمؽ إٓ أٟم٧م أو رضمؾ ُمٜمؽ ويم٠مٟمام اًمٔمرف يم٤من ضمدا طمرج 

سمحٞم٨م يٛمٙمـ أن ٓ ي١مُمـ قمغم دار انإؾمالم وقم٤مصٛم٦م انإؾمالم وهل اعمديٜم٦م اعمٜمقرة إٓ سم٤مًمٜمٌل 

ؾٚن ظع ؿد ٕدبتف إلحدى اثْتغ ٓ يًِؿ ـْف جالل مـ أضٚظْل ؾَّٔٓم وظئؿ ثقابف »أو سمٕمكم 

أن سمٕمض أهؾ اعمٕمٜمك يٗمنون اخلٚمقص هبذه اًمٓمري٘م٦م أي اطمد ُمٕم٤ممل اخلٚمقص أن ي٤ٌمدر  شريؽ

انإٟم٤ًمن إمم قمٛمؾ ًمٞمس ومٞمف رهم٦ٌم ُمٜمف أو ُمـ أظمريـ وًمٙمـ ًمرؤيتف أن ذًمؽ اًمٕمٛمؾ رضوري 

وٓ سمد ُمٜمف ومٛمـ صمؿ ي٤ٌمدر إًمٞمف وواوح ذم ظمٚمقصف ٕٟمف مل يٙمـ اعمحرك هق اًمٖمريزة أو ُمٞمقل 

ك هق سف يمقٟمف وفمٞمٗمٞم٦م وُم١ًموًمٞم٦م ومٝمٜم٤مك اخلٚمقص يٙمقن أيمثر سم٤مقمت٤ٌمر اٟمف وإٟمام اعمحر ـمٌٕمٞمف

ًمٞمس هٜم٤مك ٟمقازع ودواومع ذاشمٞم٦م وذم مجٚم٦م ُمـ اعمقارد ذم ُمٌٞمتف ذم ومراش اًمٜمٌل وظمروضمف ذم سمدر 

ًمٚمٛم٤ٌمرزة وسم٘م٤مءه ذم اطمد وهذه أُمقر وُمقاـمـ ٓ يٙمقن اًمداومع ومٞمٝم٤م همريزي سمؾ أن اًمٖمريزة 

 اًمقىمقع ذم ُمثؾ هذه اعمقاـمـ اعمٝمٚمٙم٦م.شمدقمقه إمم قمدم اًمث٤ٌمت وقمدم 
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إمم ُمقوٕمف ومدسمروا قمٚمٞمف أن ي٘متٚمقه وشم٘مدُمقا ذم أن رحٗمروا ًمف ذم  ) وم٤مٟمٍمف قمكم  

ـمري٘مف طمٗمػمة ـمقيٚم٦م ىمدر مخًلم ذراقم٤م صمؿ همٓمقه٤م سمحٍم رىم٤مق وٟمثروا ومقىمٝم٤م يًػما ُمـ 

ل قمغم ُم٤ًموم٦م اًمتحؼ سم٤مًمٜمٌ اًمؽماب سم٘مدر ُم٤م همٓمقا سمف وضمقه احلٍم( هٜم٤م يم٠مٟمام أُمػم اعم١مُمٜملم

افذي ٓبد فف مـ  وـٚن ذفؽ ظذ  ضريؼ  ظع » يقم أو يقُملم ظم٤مرج اعمديٜم٦م صمؿ رضمع،

 ششِقـف فَٔع هق ودابتف دم اِلٍرة افتل ؿد ظَّقهٚ وـٚن مٚ حقافٔف أرضٚ ذات حجٚرة

طمّرات واحلّرة هل  أـمراومٝم٤مشمًٛمك ذم اصٓمالح ارض احلج٤مز طمّرة واعمديٜم٦م اعمٜمقرة ذم يمؾ 

أو صخري٦م سم٤مقمت٤ٌمر ي٘مقًمقن ذم ىمديؿ إي٤مم ارض احلج٤مز يم٤مٟم٧م ارض سمريم٤مٟمٞم٦م ارض ضمٌٚمٞم٦م 

وًمذًمؽ هل طمج٤مرة ؾمقداء، وهذه حتٞمط سم٤معمديٜم٦م وًمذًمؽ اوٓمر اعمنميمقن ذم دظمقل اعمديٜم٦م ذم 

إمم ؾمامء  اُمٕمريم٦م اطمد أن ي٠مشمقه٤م ُمـ اًمقادي اًمٜمٝمري اًمقؾمط اًمذي يٛمر سم٤معمديٜم٦م إمم أن يّمٕمدو

عم٤مذا يم٤مٟم٧م طمرب اطمد ذم ؿمامل اعمديٜم٦م  وًمٞمس ذم اجلٜمقب؟  اعمديٜم٦م ًمذًمؽ اًمٌٕمض يًتٖمرب

اًمن اٟمف حتٞمط سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة إرايض اجلٌٚمٞم٦م وهذه إرض اجلٌٚمٞم٦م ٓ طم٤مومر وٓ ظمػ 

يّمٕمده٤م وُمـ صمؿ اوٓمر اعمنميمقن ذم اطمد أن يًٚمٙمقا اًمقادي اًمٜمٝمري وهق ٓ ـمريؼ ًمف إمم 

سم٘مٞم٦م اعمقارد يم٤مٟم٧م حم٤مسة هبذه إرض ومقق إٓ ذم ؿمامل اعمديٜم٦م وهٜم٤مك اطمتدُم٧م احلرب و

 اجلٌٚمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ذم واىمٕم٦م احلّرة .

ودبروا ظذ إف إذا وؿع مع دابتف دم ذفؽ ادُٚن ـبسقه بٕٚحجٚر حتك يَتِقه ؾَِّم بِغ »

يٕمٜمل ؿمٗم٦م اًمٗمرس ويمؾ رء  شؾرشف ظَْف وأضٚفف اهلل ؾبٌِٝ جحٍِتف ىظع ؿرب ادُٚن فق

فَد حٍر فؽ هٚهْٚ ودبر ظِٔؽ   أذٕٔف وؿٚل يٚ أمر ادٗمْغ»، ضمحٗمؾ يٕمٜمل قمٔمٞمؿ ويمٌػم

وهذا شمدسمػم ُمٚمٙمقيت واٟمٔمر ُمـ ًمف شمدسمػم ُمٚمٙمقيت يمٞمػ يتٍمف  شاِلتػ وإٔٝ اظِؿ ٓ متر

ك اهلل مـ ٕٚصح خرا ـَّم تدبر تدبري ؾٚن اهلل ظز وجؾ ٓ خئِؽ مـ صًْف اجز ؾَٚل فف »
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س خقؾٚ مـ ادرور ظذ ادُٚن ؾَٚل فف ظِٔٚ ْس اجلّٔؾ وشٚر حتك صٚرف ٓمٚن ؾتقؿػ افٍر

وهذا شمدسمػم ُمٚمٙمقيت آظمر، ومٛمثال ىمد شم٠مشمٞمؽ  شب٘ذن اهلل شٚدٚ شقيٚ ظجٔبٚ صئْؽ بديع أمرك

اًمتقصٞم٦م وًمٙمـ واًمقيص يٕم٤مًم٩م اًمقصٞم٦م سم٠مُمر ُمٚمٙمقيت أقمغم ومحتك ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت ومٞمف ٟمٔم٤مم 

ر ومٞمف ومٞمدل أن اًمقيص ينمف قمغم وؾمٚمًٚم٦م ُمراشم٥م وًمٞمس ؾمٚمًٚم٦م واطمدة وإٓ وم٘مد ىم٤مل ًمف ٓ مت

 أُمقر أيمثر مم٤م قمٚمٞمف ذاك.

ٟمٕمٞمؿ احلٞمقاٟم٤مت  ٞمفحلٞمقاٟم٤مت هل٤م ُمٕم٤مد ضمًامين أُم٤م يمٞمٗماقمٚمامء اًمروح واعمال صدرا اصمٌتقا أن 

ومٝمذا سمح٨م آظمر، وقمٚمامء اًمروح اًمٖمرسمٞمقن يثٌتقن أن أرواح احلٞمقاٟم٤مت شمتٕمٚمؼ سم٠مضم٤ًمم ُمث٤مًمٞم٦م ذم 

ٗمٜم٤مء ًمٚمومٝمل هل٤م روح وًمٞم٧ًم شمتٌدد  ختتٚمػ قمام قمٚمٞمف هٜم٤م قم٤ممل اًمؼمزخ وهٜم٤مك همرائز احلٞمقاٟم٤مت

سم٤مٟٓمٗمّم٤مل قمـ اًمٌدن وذم اًمرواي٤مت هٜم٤مك أرسمٕم٦م طمٞمقاٟم٤مت شمدظمؾ اجلٜم٦م ٟم٤مىم٦م ص٤مًمح ويمٌش 

أي يم٤من هلؿ ُمقىمػ ومٞمف  يقؾمػإؾمامقمٞمؾ ويمٚم٥م أصح٤مب اًمٙمٝمػ واًمذئ٥م اًمذي ىمتٚمف أظمقة 

هنؿ يدظمٚمقن ضمٜم٦م انإٟمس أو اجلـ ؿمٛم٦م ُمـ انإٟم٤ًمٟمٞم٦م شمٙم٤مُمٚمقا ُمع اًمدرضم٦م اًمٌدٟمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن أُم٤م إ

 ومٝمذا سمح٨م آظمر أيْم٤م.

اًمٚمٓمٞمػ اٟمف ُم٤م ورد ًمديٜم٤م ذم اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل ُمـ اًمٚمزوم ذم  شْس ب٘ذن اهلل ؾَٚل  ظع»

سمٕمض اعمراشم٥م أو آؾمتح٤ٌمب ذم سمٕمض اعمراشم٥م ُمـ أن يؽموى اًم٘م٤ميض ذم طمٙمٛمف ويٕم٤مدل ذم 

هذا يدل ؾمقاء ذم اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل أو آؾمتامع إمم يمال اًمٓمروملمٓ  آؾمتامع إمم ـمرف واطمد و

اًم٘مْم٤مء سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم طمتك اًمٕم٘مكم وطمٙمؿ انإٟم٤ًمن وشمّمٛمٞمؿ انإٟم٤ًمن وقمزم انإٟم٤ًمن وم٤من 

شمّمٛمٞمؿ انإٟم٤ًمن وقمزُمف وإرادشمف ٟمقع ُمـ اًم٘مْم٤مء وٟمقع ُمـ انإسمرام واحلٙمؿ ويدل أن انإٟم٤ًمن 

ًمف أن يؽموى قمغم صٕمٞمد ومٙمري ُمـ اجلٞمد طمتك ىمٌؾ أن يتخذ أي ُمقىمػ أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ أو 
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 .٤م وان يتّمٗمح ضمقاٟم٥م إُمقر  وزواي٤مه

ْس  ×وشٚر حتك صٚرف ادُٚن ؾتقؿػ افٍرس خقؾٚ مـ ادرور ظذ ادُٚن ؾَٚل ظع »

ب٘ذن اهلل شٚدٚ شقيٚ ظجٔبٚ صئْؽ بًٔٚ أمرك ؾتبٚدرت افدابٜ ؾٚن اهلل ظز وجؾ ؿد متـ إرض 

فقا  ر إرض ؾَِّم جٚوزهٚ ظع وصِبٓٚ وفئؿ حٍرهٚ ـٖهنٚ مل تُـ حمٍقرة وجًِٓٚ ـسٚئ

أن ىمْمٞم٦م اًمتٍمف ذم قم٤ممل اعم٤مدة واًمٓمٌٞمٕم٦م هل أُمقر يٛمٙمـ أن شمٓمقى وشمٜمجز  شافٍرس ظَْف

سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ىمدرة اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم، وم٤من يمثػم ُمـ إُمقر اعم٤مدي٦م ؾم٤مسم٘م٤م رسمام اعمث٘مٗملم 

ُمتٜم٤مع ُمٌٜمل ذم احل٘مٞم٘م٦م ٜمقن قمغم اُمتٜم٤مقمٝم٤م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وهذا آيٌورسمام طمتك اعمتخّمّملم 

قمغم ـمٌؼ اًم٘مدرات اعمقضمقدة ومٝمق ممتٜمع وًمٙمـ هذا ًمٞمس اُمتٜم٤مع ًمٚمٌمء ذم ٟمٗمًف وإٟمام هم٤مي٦م إُمر 

هق ـمٌؼ اًم٘مدرات وانإُمٙم٤مٟم٤مت اعمقضمقدة ومٞمف اُمتٜم٤مع ٓ اٟمف ذم ٟمٗمًف ممتٜمع ويمثػما ُم٤م رحّمؾ ظمٚمط 

 اًمٙمثػمة اعمتقومرة. سملم اُمتٜم٤مع اًمٌمء ذم ٟمٗمًف وسملم اُمتٜم٤مقمف سمح٥ًم أًمٞم٤مت أو اًم٘مدرات

اعم٘مّمقد أن قم٤ممل اعم٤مدة أن ومٞمف ايمتِم٤موم٤مت وىمدرات ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م اظمذيـ ذم ايمتِم٤مومٝم٤م 

وم٤ًمسم٘م٤م رحٙمؿ قمغم يمثػم ُمـ ُمٗم٤مد اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م أن هذه أؾمٓمقري٤مت وظمراوم٤مت وأن اًمٕمٚمؿ 

احلدي٨م يث٧ٌم أهن٤م ممٙمٜم٦م وهذا يدل قمغم أن قم٘مؾ انإٟم٤ًمن اعمحدود ُمـ اعمِمٙمؾ ان شمٕم٤مُمؾ 

وإٓ قمٌقر اًمٜمٌل ُمقؾمك وسمٜمل إهائٞمؾ قمؼم اًمٌحر  اًمٌدهيٞم٦مٙم٤مُمف اًمٜمٔمري٦م يمام شمٕم٤مُمؾ إطمٙم٤مم أطم

 جيٛمد اًمٌحر يم٤مًمٓمقد . اٟمف إمحر ويمٞمػ

ؾتبٚدرت افدابٜ ؾٚن اهلل ظز وجؾ ؿد متـ إرض وصِبٓٚ وفئؿ حٍرهٚ ـٖهنٚ مل تؽ »

ضع جحٍِتف دم افرؾس ظَْف وو ىفق حمٍقرة وجًِٓٚ ـسٚئر إرض ؾَِّم جٚوزهٚ ظع 

أن اًمتٍمف اعمقضمقد ًمٞمس ذم احل٘مٞم٘م٦م شمٍمف وم٤مقمكم  شأذٕف ثؿ ؿٚل مٚ أـرمؽ ظذ رب افًٚدغ
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وإٟمام هق ذم احل٘مٞم٘م٦م شمٍمف ىم٤مسمكم وانإوم٤مو٦م ُمـ اعمٚمٙمقت، ويمؾ اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م واعم٤مدي٦م هل 

ُمٕم٤مدٓت وىمقاقمد اٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م ورحًٌقهن٤م وم٤مقمٚمٞم٦م ومٌح٥ًم اًمٌح٨م اًمٕم٘مكم يمؾ ىمقاقمد اعم٤مدة 

واًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء وإطمٞم٤مء هل ىمقاقمد اٟمٗمٕم٤مل ُمثال ي٘مقل ًمؽ شم٠ميمؾ يمذا شم٘مقى وشمّمػم 

وم٤مقمؾ وُمـ ٓ يٓمرد  وىمد فمٜمقا٤م ًمٞمس إيمؾ هق اًمٗم٤مقمؾ وإٟمام هق ُمٕمد وىم٤مسمؾ ومٝمٜمصحٞمح 

قمٚم٦م وم٤مقمٚمٞم٦م وهذا ظمٓم٤م واًم٘م٤مسمؾ ىمد يامٟمع وىمد اٟمف قمٜمدهؿ دائام ويتخٚمػ ومٞمحًٌقن ُم٤م هق ىم٤مسمٚمٞم٦م 

آٟمٗمج٤مر اًمٜمقوي يمذًمؽ سمؾ هؿ إمم أن مل يًتٓمٞمٕمقا أن ذم ٞمٜم٦م ومحتك يٕم٤موق ذم ُمٕم٤مدًم٦م ُمٕم

يتّمقروا يمٞمػ أهن٤م حتدث ـم٤مىم٦م ضم٤ٌمرة وُمـ أيـ  وأيٗمنوا أن آًمٙمؽموٟم٤مت واًمؼموشمقٟم٤مت 

يمثٞمػ وهمٚمٞمظ ُمع   ٤ميٕمتؼم انإًمٙمؽمون واًمؼموشمقن سم٤مدم٤مهٝم فشم٠ميت هب٤م وقمٜمدهؿ أن هٜم٤مك ُمقج ذري

ن هؿ يٗمؽموقن أن هٜم٤مك ؾمح٥م ـم٤مىم٦م همػم ُمرئٞم٦م واؿمػ أن انإًمٙمؽمون واًمؼموشمقن ـم٤مىم٦م، أ

ُمـ انإًمٙمؽمون واًمؼموشمقن واًمٜمٞمؽمون، وهذه ُمثؾ إرض واًمٙمقايم٥م شمدور ذم ؾمامء شمٚمؽ 

اًمٓم٤مىم٦م ويٕمؼمون قمٜمٝم٤م ؾمح٥م ـم٤مىمٞم٦م وهذه اًمٗمروٞم٦م ايمتِمٗمٝم٤م ٟم٤مسمٖم٦م إيراين وٓ زاًم٧م ومروٞم٦م أو 

ِِْؿ إَِّٓ َؿِِٔالً  َوَمٚ ُأوتِٔتُؿْ ...اعمٝمؿ هذا يدًمؾ وٟمٔمري٦م وًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦م  ًِ ـْ اْف وم٤من طم٘م٤مئؼ  ِم

 هل أُمقر قمجٞم٦ٌم.اٟمام إؿمٞم٤مء 

فقا افٍرس ظَْف ؾقضع  جحٍِتف دم أذٕف وؿٚل مٚ أـرمؽ ظذ  ؾَِّم جٚوزهٚ ظع »

جٚزاك اهلل َهذه افسالمٜ  رب افًٚدغ أجٚزك ظذ هذا ادُٚن اخلٚوي ؾَٚل أمر ادٗمْغ

اًمٙمٗمؾ هق ردف  شثؿ ؿِٛ وجف افدابٜ إػ  مٚ يع ـٍِٓٚظذ ٕهٔحتؽ افتل ٕهحتْل َهٚ، 

اًمٕمجز أو ٟمٗمس اًمٕمجز أي ىمٚم٥م رأس اًمداسم٦م إمم دسمره٤م واًم٘مقم يم٤مٟمقا ُمٕمف سمٕمْمٝمؿ يم٤من أُم٤مُمف 

وسمٕمْمٝمؿ يم٤من ظمٚمٗمف وىم٤مل ايمِمٗمقا قمـ هذا اعمٙم٤من أو أن أردف اًمداسم٦م إمم يمٗمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜمك أرضمٕمٝم٤م 

ؿع ؾٚطٓر افَقم افٍزع وافتًجٛ ممٚ رأوه مْف ؾُنٍقا ؾ٘ذا هق خٚو وٓ يسر ظِٔف احد إٓ و»
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وفُـ ؾرد هذا يدري ؿٚل  أتدرون مـ ظّؾ هذا ؿٚفقا ٓ ٕدري؟، ؾَٚل ؾَٚل ظع

فٍِرس أَيٚ افٍرس ـٔػ هذا ومـ دبر هذا؟، ؾَٚل افٍرس يٚ أمر ادٗمْغ إذا ـٚن اهلل ظز 

يروم جٓٚل افَقم إبرامف ؾٚهلل وجؾ يريد أن يزم مٚ يروم اجلٓٚل اخلِؼ َٕوف أو ـٚن يَْض مٚ 

هق افٌٚفٛ واخلِؼ هؿ ادٌِقبقن ؾًؾ هذا يٚ أمر ادٗمْغ ؾالن وؾالن إػ أن ذـر افًؼة 

  ش.مـ إربًٜ وظؼيـ مقاضئف

احلٞمقاٟم٤مت صم٤مسم٧م ومْمال ان أن ذم قمٚمؿ اًمٌّمامت اًمٗمٞمزي٤موي٦م يتقصؾ إمم ُمٕمروم٦م اًمٗم٤مقمؾ، 

ٟمحـ ذم اًمٕم٘مؾ سمٞمٜمام هل ذم احلس أىمقى ُمـ انإٟم٤ًمن م ىمدرات ذم ومٝمؿ أُمقر طمًٞم٦م واًم٘مدهل٤م ُمـ 

أىمقى ُمٜمٝم٤م ومٝمل شمًٛمع اًمزٓزل واعمقضم٤مت واًمروائح سمؾ طمتك أن سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت ذم إدرايمٝم٤م 

اخلٞم٤مزم هل أىمقى ُمٜم٤م واخلٞم٤مٓت أصٜم٤مف  ُمثال اًمدضم٤مج يمام ذم اًمرواي٤مت يًٛمع أٟملم اعمقشمك سمؾ 

 ىمؼمه ُمـ اًمٕمذاب يٗمزع يمؾ اًمدواب إٓ ذم رواي٤مت أيمثر اًمدواب يًٛمع و إذا سخ اعمٞم٧م ذم

أُم٤م ُم٤م اًمٗمرق سملم اجلـ واًمِمٞمٓم٤من وم٤من اًمتٗمرىم٦م صٕم٦ٌم ٕٟمف  يتِمٞمٓمـانإٟمس اجلـ واجلـ اًمذي مل 

ذم اًمرواي٤مت اطمد أٟمقاع اًمتٕمذي٥م هق أن يًٚمط اهلل اًمِمٞم٤مـملم قمغم اًمٕم٤مصلم ومٛمع أن ُمآهلؿ آل 

هٜم٤مك وٕسمح٤مث اًمروطمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمٜم٤مر هؿ ذم اًمؼمزخ يًٚمٓمقن قمغم اًمٕم٤مصلم وأن مجٚم٦م ُمـ ا

ؿم٤مهدوا يمٞمػ أن اًمِمٞم٤مـملم شم١مزهؿ  آذاروهق دمرسم٦م اعمقت، أوًمئؽ  سمثقةُمًٚمًؾ وصم٤مئ٘مل 

 هنؿ اًمؼمزظمٞم٦م سمروائح ٟمتٜم٦م قمجٞم٦ٌم ًمق ؿمٛمٝم٤ماسمداازا قمٜمد اٟمتزاع اًمروح وي٘مْمقن أقمٞمٜمٝمؿ ويدُمقن 

 ًمتٕمٗمٜم٧م ُمديٜم٦م وهؿ يذيمرون ذًمؽ ذم دم٤مرهبؿ .  اًمٜم٤مس

٤مت أن اهلل يًٚمط اًمِمٞم٤مـملم قمغم اًمٕم٤ميص ذم اًم٘مؼم، ومٝمؾ ًمٚمِمٞم٤مـملم ىمدرة وقمٜمدٟم٤م ذم اًمرواي

٠من ذًمؽ وماًمذه٤مب إمم  اًمؼمزخ ويرضمٕمقن إمم اًمدٟمٞم٤م وُمـ اًمدٟمٞم٤م إمم اًمؼمزخ وهؿ همػم اجلـ ُمع 
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اًمِمٞم٤مـملم ُمـ أصح٤مب اجلحٞمؿ وهذه سمٜمقد ذم اًمدوًم٦م انإهلٞم٦م ٓسمد ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م ويمٞمػ هل 

 دة .طمدوده٤م وهل ىمدرات وإُمٙم٤مٟمٞم٤مت ُمقضمق

أن هذه اًمٕمنمة هؿ ُمع رؾمقل اهلل قمنمة ذم اعمديٜم٦م وأرسمٕم٦م وقمنميـ ذم  شمٌقك، وذم 

اخلّم٤مل اًمرواي٦م شمذيمر مخ٦ًم قمنم أيمثرهؿ ُمـ ىمريش ومٞمٝمؿ ُمٕم٤موي٦م وأيب ؾمٗمٞم٤من واًمٌ٘مٞم٦م شمؽما، 

وًمٙمـ ذم هذه اًمرواي٦م شمٌلم أن اعمتقاـمئلم ذم قم٘م٦ٌم شمٌقك أرسمٕم٦م وقمنميـ واًمٕمجٞم٥م ذم ذيؾ 

رسمٕم٦م وقمنميـ ُمع رضّم٤مًمتٝمؿ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ومرىم٦م قمًٙمري٦م و٤مرسم٦م وشمٕمٌػم طمذيٗم٦م اًمرواي٦م هٜم٤مك أ

وم٘مد يم٤مٟمقا رؤؾم٤مء ذم اًمٕم٤ًميمر، وًمذًمؽ ذم  ش رؤشٚء ظسٚـرك أصٚهد ؾٔٓؿ افتقاضٗ ظِٔؽ »

ومٌٕمد رؾمقل اهلل  ًم٦م وم٢مذا يم٤من ذًمؽ ذم قمٝمد  رؾمقل اهلل٤ماًمرواي٦م أرسمٕم٦م وقمنميـ وُمٕمٝمؿ اًمرضم

 دٟمك ؿمٛمِمٛم٦م حتٚمٞمؾ ؾمٞم٤مد يٗمٝمؿ اًم٘مْمٞم٦م واعمٕم٤مدًم٦م يمٞمػ هلُم٤مذا يّمٜمٕمقن؟، وم٠مي إٟم٤ًمن ًمف أ

اٟمج٤مز قمٔمٞمؿ ذم  ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم وإن ُم٤م ومٕمٚمف أُمػم اعم١مُمٜملم وُم٤م طم٘مٞم٘متٝم٤م

، وهذه طمٙمٛم٦م اعمتآُمريـطمذومٝم٤م ه١مٓء يتٛمٙمـ ُمـ اًمٌ٘م٤مء قمغم سمٕمض آٟمج٤مزات اعمٕمرومٞم٦م ومل 

 سمػم .اًمتدسمػم انإهلل وطمٙمٛم٦م رؾمقل اهلل واعمٕمّمقُملم ذم اًمتد

وٟمٗمس اًم٘مران يٜم٘مؾ ًمٜم٤م ىمْمٞم٦م إطمزاب واخلٜمدق وم٤مٕطمزاب يم٤مٟم٧م قم٤ٌمرة قمـ شمٞم٤مرات 

ويٌٖمقن زًمزًم٦م دوًم٦م  ىمٌٚمٞم٦م وهيقدي٦م  ُمـ ىمريش وُمـ همػم ىمريش شمٙم٤مًم٧ٌم قمغم  رؾمقل اهلل

 وًمقٓ اًمٜمٍم آهلل ًمرؾمقل اهلل َوُزفِْزفُقا ِزفَْزآً َصِديداً ...انإؾمالم وطمٙمقُم٦م اًمرؾمقل 

اًمدوًم٦م، إذًا ُمٕم٤مدٓت اًم٘مدرة سمح٥ًم اًمرؾمؿ واوح٦م ومٚمٞمس هق أُمر ؾمٝمؾ  ٟٓم٘مْم٧م شمٚمؽ

وًمٙمـ اًمتدسمػم انإهلل اسم٘مل انإؾمالم واًمديـ وانإيامن وإٓ ُمٕم٤مدٓت اًم٘مدرة ًمٞم٧ًم سم٤مُٕمر اهللم 

واًمًٝمؾ ومٙم٤من اعمتآُمريـ قمغم رؾمقل اهلل ذم شمٌقك أرسمع وقمنميـ وُمٕمٝمؿ اًمرضّم٤مًم٦م وُمـ رؤؾم٤مء 
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        يٜم٦م ومل يٙمقٟمقا ُمـ أوؾم٤مط اًمٜم٤مس وسمًٓم٤مئٝمؿ سمؾ ُمـ اعمتٜمٗمذيـ.اًمٕم٤ًميمر وُمٕمٝمؿ قمنمة ذم اعمد

رشقل   حٔٚضفثؿ دبروا أمرهؿ أن يَتِقا رشقل اهلل ظذ افًَبٜ واهلل ظز وجؾ مـ وراء »

أن يُٚتٛ  رشقل  اهلل وويل اهلل ٓ يٌِبف افُٚؾرون ؾٖصٚر بًض أصحٚب أمر ادٗمْغ

ادٗمْغ أن رشقل اهلل إػ رشقفف حمّد أْسع وـتٚبف ويبًٞ رشقٓ مرسظٚ ؾَٚل أمر  اهلل

 وم٤من هٜم٤مك دوًم٦م إهلٞم٦م وومٞمٝم٤م ٟمٔمؿ وهمروم٦م حتٙمؿ ُمقضمقدة وهذه هل سمّمامهت٤م اخلٗمٞم٦م. شإفٔف اشبؼ

ل هق ٟمٔم٤مم هلاٟمٔمروا إمم ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ أي اقمٚمؿ سم٤من ٟمٔم٤مم اًم٘مدرة إٓ شؾال َيُّْؿ هذا»

ـؾ حدث ٓ خيرج ظـ حٔىٜ افتدبر »ئل ٓ يٗمقشمف رء وهٜم٤مك شمٕمٌػم قمٜمد اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌم

س ُمدسمر يمرأواًمٜمٔم٤مم يِمؽمك ومٞمف ظمٚمٞمٗم٦م اهلل وهق  شواخلىٜ اإلَلٜٔ وان طـ ادٚـرون إف خالف

أي  شمـ افًَبٜ افتل ب٘زائٓٚ ؾوٚئح افُٚؾريـ وادْٚؾَغ ؾَِّم ؿرب  رشقل اهلل»ُمـ ىمٌؾ اهلل، 

 .تٞم٤مل  رؾمقل اهللسم٢مزائٝم٤م ومْمح اعمٜم٤موم٘ملم واًمٙم٤مومريـ ذم شمدسمػمهؿ قمغم اهم

ه١مٓء ش ثؿ مجًٓؿ»وىمد ىمٚمٜم٤م أن اًمٕم٘م٦ٌم ضمٌؾ ُمٕمؽمض ـمقيؾ  شؾْزل دون افًَبٜ» 

ؾَٚل هذا جزائٔؾ افروح إمغ أن ظِٔٚ »ن، واعم٘مّمقد ُمـ اًمٙم٤مومريـ هٜم٤م يمٗمر إيامن قاعمتقاـمئ

دبر ظِٔف ـذا وـذا ؾدؾع اهلل ظز وجؾ ظْف بٖفىٚؾف وظجٚئٛ مًجزاتف بُذا وـذا إف صِٛ 

رض حتٝ حٚؾر دابتف وأرجؾ أصحٚبف ثؿ إَِٛ ظذ ذفؽ ادقضع ظع وـنػ ظْف إ

اِلٍرة ثؿ أن اهلل ظز وجؾ فئّٓٚ ـَّم ـٕٚٝ فُرامتف ظِٔف وان ؿٔؾ فف ـٚتٛ َهذا  ؾرؤيٝ

 ش.رشقل ؾَٚل ظع  رشقل اهلل إػ رشقل اهلل أْسع ؾٖرشؾ إػ رشقل اهلل 

أن مع رشقل اهلل »وهق ىمقًمف ش  بٚب ادديْٜبَّم ؿٚل ظع ظذ ومل خيزهؿ  رشقل اهلل»

سم٤معمٚمٙمقت وسمام يٙمقن  وهذا ُم٤م يدًمؾ قمغم قمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم ششُٔٔدوٕف وشٔدؾع اهلل ظْف
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دم أمر ظع ؿٚل بًوٓؿ  ؾَِّم شّع إربًٜ  وظؼون أصحٚب افًَبٜ مٚ ؿٚفف  رشقل اهلل»

ذ سم٤مهلل وهذا مم٤م يدًمؾ أن ه١مٓء أي آظمتالق واًمٙمذب واًمٕمٞم٤م شفبًض مٚ امٓر حمّدا بٚدخرؿٜ

أو ضرا مـ بًض أهِٓٚ وؿع »سمريد  شوان ؾٔجلء مرسظٚ أتٚه»ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مٓرشم٤ٌمط سم٤مًمٖمٞم٥م 

 شظِٔف أن ظِٔٚ ؿتؾ بحِٜٔ ـذا وهق افذي واضئْٚ ظِٔف أصحٚبْٚ ؾٓق أن دٚ بٌِف ـتؿ اخلز

وؿِبف »قل اهلل سمِمٙمؾ شم٤مم وهذا مم٤م يدل أن إطمزاب اًم٘مٌٚمٞم٦م أقمدت اخلٓم٦م ؾمٚمٗم٤م ىمٌؾ ووم٤مة رؾم

وهذا مم٤م يدًمؾ أن وضمقد أُمػم  شإػ ضده يريد أن يسُـ مـ مًف وإٓ أن يّدوا أيدَيؿ ظِٔف

يم٤من صامم أُم٤من ًمالؾمت٘مرار إُمٜمل ًمدوًم٦م اًمرؾمقل وطم٤ميمٛمٞم٦م اًمرؾمقل واًمٌ٘مٞم٦م طمتك  اعم١مُمٜملم

م إُمقر اُمٜمٞم٤م، اعمٜم٤مسيـ وإٟمّم٤مر أو اعمخٚمّملم مل يٙمقٟمقا سم٘مقة يًتٓمٞمٕمقا أن يٛمًٙمقا سمزُم٤م

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى اًمقوع إُمٜمل ًمرؾمقل اهلل ٓ رحٗمظ طمتك سمًٚمامن وٓ سم٤معم٘مداد وٓ أيب ذر وان 

ؾمقرة  اسمالغ يم٤من هلؿ ىمقة وٟمٍمة وومداء وًمٙمـ رحت٤مج إمم ىمقة وىمدرة ُمـ ٟمٛمط ُمٕملم يمام ذم

شمف اًمؼماءة ويمام ُمقضمقد ذم إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م ُمٙمتقب قمغم ؾم٤مق اًمٕمرش حمٛمد رؾمقل اهلل ٟمٍم

 سمٕمكم. 

 :( 661/  1 -ذم ) يمٜمز اًمٕمامل 

إِّن إٔٚ اهلل، ٓ إفف ؽري، خَِٝ  :رأيٝ فِٜٔ أْسي يب، مثبتٚ ظذ شٚق افًرش :’ؿٚل»

 .(1)شجْٜ ظدن بٔدي، حمّد صٍقِت مـ خَِل، أيدتف بًع، وٕكتف بًع

 وهذا يدًمؾ أن اًمٜمٍمة سمِمٙمٚمٝم٤م اًمٙم٤مُمؾ واعم١مصمر احل٘مٞم٘مل يم٤مٟم٧م سمٕمكم ٓ سم٤مًمٌ٘مٞم٦م.

وٓ »أي مل يٛمتد قمٛمره إمم أيمثر ُمـ اضمٚمف  شٔٓٚت واهلل مٚ فبٞ ظِٔٚ دم ادديْٜ إٓ حْٔفوه»

                                                      

ـ ـمر6) ـ اجلقزي، ُم ـ قم٤ًميمر، واسم ـ أيب احلٛمراء ) واٟمٔمر ( ومْم٤مئؾ اخلٛم٦ًم ( ىم٤مل: أظمرضمف اسم  . 666/  6ي٘ملم قم
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اخرج حمّدا إػ هْٚ إٓ حغ حٚن أوإف وؿد هِؽ ظِٔٚ وهق هٚ هْٚ هٚفؽ ٓ حمٚفٜ وفُـ 

ُمٕمٜم٤مه ًمٙمل  شتًٚفقا إذا حتك ٕذهٛ إفٔف وٕيٓر فف افرسور بٖمر ظع فُٔقن اشُـ فَِبف أفْٔٚ

ؾحِروه وهْئقه فسالمٜ ظع مـ »وم٤مخلٓم٦م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة  شأن ِّٕض ؾٔف تدبرٕٚ إػ»ٟمٖمٗمٚمف 

 ش.افقرضٜ

واشمٗم٤مىم٤م إٟمٜم٤م ذيمرٟم٤م أن أي٤مت ذم ؾمقرة سمراءة شمدًمؾ قمغم أن اًمذيـ يم٤مدوا آهمتٞم٤مل ًمرؾمقل 

٨م اعمروي قمٜمدٟم٤م وقمٜمدهؿ يٓن ٟمٗمس احلد اهلل ذم قم٘م٦ٌم شمٌقك يم٤مٟمقا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمالُمٕملم

وهذه يرومْمٝم٤م اًمٙمثػم  سمٛمٌٕمد قمٜمفن ه١مٓء يم٤مٟمقا قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ اًمٜمٌل وًمٞمس وأي٤مت ؾمٞم٤مىمٝم٤م أ

وإٟمام طم٥ًم سمّمامت ُمٕمٞمٜم٦م وم٤مٟمف واوح ومٞمٝم٤م ُمـ  سم٤مًمتٍميحُمـ اًم٤ٌمطمثلم وي٘مقل ٓ اىمٌؾ إٓ 

إذا يمِمػ ىم٤مُم٧م  آُمر وهذا ُمٞمزان ىمراءة اًمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م وم٤من اًمٕمالُم٦م ومٞمٝم٤م واوح٦م

ًمقن أن شمٚمّمؼ وشمٓمٕمـ ُمـ همػم دًمٞمؾ ومٝمؿ دوُم٤م يريدون طم٤مًم٦م شمٕمٛمٞم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ ي٘مٌٚمقن سمف ومٞم٘مق

ْؿ إَِّٓ   َوََهُّقا بََِّم مَلْ َيَْٚفُقاوشمٕمتٞمؿ  وقمدم يمِمػ اعمٖمٓمك، وإٓ ٓطمظ أي٤مت  ُٓ ْْ قا ِم ُّ ََ َٕ َوَمٚ 

ٔدِ  ِّ ِزيِز اِْلَ ًَ ِمُْقا بِٚهللَِّ اْف ْٗ قا إَِّٓ َأْن َأْؽَُْٚهْؿ اهلل ََُّأْن ُي ُّ ََ َٕ ومقاوح إهنؿ أٟم٤مس   َوَرُشقُففُ َوَمٚ 

وؾمٞم٤مق أي٤مت وأي٦م اًمتل شمدل قمغم طمّمقل قمٛمٚمٞم٦م آهمتٞم٤مل ذم  قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ اًمٜمٌل

همزوة شمٌقك شمدل قمغم أن اًمذيـ ىم٤مُمقا هب٤م هؿ قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ اًمٜمٌل، وهؿ ممـ يدور ويٚمتٗم٧م 

ا اًمدسم٤مب ومٛمـ وًمٞمًقا سمٕمداء ومٙمٞمػ مل ي٘مقُمقا هب٤م ويم٤مٟمقا جمٛمققم٦م ىمد دطمرضمق طمقل اًمٜمٌل

هؿ وُم٤م أؾمامئٝمؿ وعم٤مذا ًمـ شمٗمتِمقا اٟمتؿ قمٜمٝمؿ وحلذيٗم٦م قمالىم٦م ذم ُمٕمرومتٝمؿ واٟمٔمر إمم اًمٌّمامت 

وهذا ُمٜمٝم٩م شمًٓمٞمح اًمٌح٨م قمـ  واًمتٗمتٞمشإظمرى، وًمٙمٜمٝمؿ ي٘مٓمٕمقن اًمٓمريؼ قمـ اًمتٜم٘مٞم٥م 

 َِْٔفِ َوإِْن َتَيَٚهَرا ظَ احل٘مٞم٘م٦م وؾمد سم٤مب اًمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م دائام وإذا ىمرأت ؾمقرة اًمتحريؿ 

وم٤مٟمف شمٕمٌػم قمٔمٞمؿ ومٛمتك يّمػم ٟمٗمػم قم٤مم؟،  شوصٚفح ادٗمْغوجزيؾ ؾٚن اهلل مقٓه »أي رضمٚملم 
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 وهمػمه٤م ُمـ اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م. يمٝمذه ذم إُمر اخلٓمػم ضمدا، أم إهنؿ يٛمرون قمٚمٞمٝم٤م ُمرور اًمٙمرام

ؾحِروه وهْئقه فسالمٜ ظع مـ افقرضٜ ثؿ ؿٚفقا فف يٚ رشقل اخزٕٚ ظـ ظع اهق » 

 ’ومٝمٜم٤م يدل قمغم أن ُم١مدي٤مت إدسمٞم٤مت اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م اًمتل سمثٝم٤م اًمٜمٌل  شؾ أم مالئُٜ اهلل ادَربقنأؾو

ومٞمٝمؿ داًم٦م قمغم أن قمٚمٞم٤م ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم هؿ ُمّمٓمٗمقن وطمج٩م وًمٞمًقا يمٌ٘مٞم٦م اًمٜم٤مس 

. 

 :ٌٗ خزٜ ِٚب حلذ٠فخ  ؤِزٖ :اٌثب١ٔخ اٌمض١خ
وهذا ضم٤مٟم٥م  شإخرأمر بٚفرحٔؾ دم أول ٕهػ افِٔؾ  ثؿ أن رشقل اهلل»

احد إػ  ’وأمر مْٚديف ؾْٚدى إٓ ٓ يسبَـ رشقل اهلل»اؾمؽماشمٞمجل قمًٙمري وراطم٦م ًمٚمًٗمر 

ومٗمل سمٕمض  أُمٜمٞم٦موهذه اطمتٞم٤مـم٤مت وسمراُم٩م  شافًَبٜ وٓ يىٗهٚ حتك جيٚوزهٚ  رشقل اهلل

اًمٕمًٙمري٦م أو إُمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م ظمٓمط سم٤ميمقرة ذم اعمجتٛمٕم٤مت  اًمتحٚمٞمالت أن  ظمٓمط اًمٜمٌل

سمٕمد ذًمؽ، سمؾ طمتك يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمّمٞم٤من اعمدين أو يمٞمٗمٞم٦م امم اعمجتٛمٕم٤مت وُمٜمٝم٤م اٟمتنمت اًمٌنمي٦م 

اعمٕم٤مرو٦م أو يمٞمٗمٞم٦م اًمتٖمٞمػم  وهذه سمحقث ُمتٕمددة ذيمرٟم٤مه٤م وهل أن اًمت٤مريخ قم٤ٌمرة قمـ ُمقاد ظم٤مم 

يٛمٙمـ ٕي سم٤مطم٨م ذم أي ختّمص يٛمٙمـ أن  يًت٘مل ويًتٜمٌط ورحٚمؾ ُمٜمف ُم٤م ؿم٤مء وُمـ اخلٓم٠م 

اًمت٤مريخ أو حت٤مًمٞمؾ ٟمت٤مئ٩م اًمت٤مريخ سمٞمد اعم١مرخ وم٤من اعم١مرخ ًمٞمس إٓ ضمدا أن ٟمجٕمؾ زُم٤مم ٟمت٤مئ٩م 

ٟم٤مىمؾ وهذا ؿمٌٞمف ُم٤م ىم٤مًمقه قمـ اًمٚمٖمقيلم هق  ضم٤مُمع ًمٚمٛمقاد واًم٘مّم٤مص٤مت وًمٞمس حمٚمال وإٟمام

ومٚمٞمس إٓ ضم٤مُمع عمقارد آؾمتٕمامل أُم٤م ان يٙمقن هق ُمـ  يّمٓم٤مد اعمٕمٜمك احل٘مٞمؼ ومٖم٤مًم٤ٌم ٓ يتٛمٙمـ 

ريخ ًمٞمس اًمت٤مريخ طمٙمرا قمٚمٞمٝمؿ، ٓن اًمت٤مريخ ُم٤مدة وطمتك اًمذيـ ظم٤موقا ذم ومٚمًٗم٦م اًمت٤م

طمْم٤مري٦م ظم٤مم وجمًٛم٦م حلْم٤مرة يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م آىمتّم٤مدي ومٞمحٚمؾ آىمتّم٤مد يمٞمػ يم٤من ويمٞمػ 
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هق ٟمٛمقه ويمٞمػ ازدهر، ويًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م إُمٜمل واًمٕمًٙمري وقم٤ممل آضمتامع واًمٕم٤ممل اًمًٞم٤مد 

احلٞم٤مة اًمٌنمي٦م ُمـ أـمراف  ويًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اعمٝمٜمدس اعمٕمامر ومٝمذه ُمقاد ظم٤مم وخٛم٦م سمام حتٛمؾ

وم٤مًمت٤مريخ قم٤ٌمرة قمـ رصد طمٞم٤مة سمنمي٦م ؾم٤مسم٘م٦م واحلٞم٤مة اًمٌنمي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  قمديدةوأيمٜم٤مف وضمٝم٤مت 

 ُمٜمٗمتح٦م قمغم أسمقاب وضمٝم٤مت قمديدة.

م قمغم اًم٘مٍم قهج اول ظمٓمقاشمف قمؼم٤مٟم٧م يميم٤من اٟم٘مالب يقم اًمً٘مٞمٗم٦م  ُمثال ذم

؟، وم٤مٟمف صحٞمح مل يٕمؼم قن ١مرظماعمو همػمه٤م، ومٝمذه مل يٕمؼم قمٜمٝم٤م  وهق ُمٜمزل اًمٜمٌل اجلٛمٝمقري

سمٞمتٝم٤م  وم٤منوهذا هق اعمٕمٜمك  قمٜمٝم٤م ُم١مرخ وًمٙمـ هل ٟمٗمس اًمتحٚمٞمؾ ًمٚمٝمجقم قمغم سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م

قمٚمٞمف وأطمٞمط سمف وًمق  قاُمريمز اًم٘مرار واًمًٚمٓم٦م، وًمق مل يٙمـ هٜم٤م ُمّمدر اًمًٚمٓم٦م عم٤م هجٛم يم٤من

وضمٚمٌف  هق اًمرئٞمس اعمٜم٤مومس عم٤م شمريمزت اجلٝمقد واًمْمٖمط قمٚمٞمف مل يٙمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ومدائام اًم٘مدرة اعمٜم٤موم٦ًم هل اًمتل شمٙمقن حمط اعمْم٤مي٘م٦م وهذه إُمقر أو اًمتحٚمٞمالت مل يذيمره٤م 

و ُمـ اعمذيمقر ذم اًمت٤مريخ ُمقاد ظم٤مم واًم٤ٌمطم٨م رحٚمؾ ذًمؽ  وشمٌ٘مك طم٘م٤مئؼ  ٝم٤موًمٞمٙمـ وًمٙمٜم ُم١مرخ

 .صمؿ يقضمف اعمٕمٚمقُم٤مت وآطمداث 

ر اعم٤مدة اخل٤مم أُم٤م أٟم٧م اًمتحٚمٞمالت ٓ يذيمره٤م اعم١مرخ وإٟمام يذيمر ىمّم٦م قم٤مسمرة ومٝمق يذيم

يمح٘مقىمل شمًتٓمٞمع أن حتٚمؾ وأٟم٧م يم٠مُمٜمل شمًتٓمٞمع أن حتٚمؾ وُمثال اًمت٤ًمؤل يمٞمػ قمكم سمـ أيب 

ـم٤مًم٥م واضمف ومرىم٦م ىمقي٦م ُمًتٜمٗمرة ُمـ ىمريش قمٜمدُم٤م ه٤مضمر ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ُمع اًمٗمقاـمؿ، وم٠ميـ 

 واضمٝمٝمؿ ومٝمذه يمٚمٝم٤م ُمقاد ظم٤مم قمديدة وٓ حتٚمؾ.  وىمػ يمحامي٦م ضمٖمراومٞم٦م ويمٞمػ وىمػ و

وقمغم أي شم٘مدير اًمت٤مريخ هق هٙمذا، ويمذًمؽ قمٚمؿ اًمرضم٤مل هٙمذا ومٛمٕمٜمك ومتح سم٤مب 

آضمتٝم٤مد ذم اًمرضم٤مل هق هٙمذا وم٤من هٜم٤مك ُمقاد ظم٤مم قمديدة ٓ شم٘متٍم قمغم شمٜمّمٞمص اًمرضم٤مًمٞملم 
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صم٘م٦م أو ًمٞمس سمث٘م٦م ومٝمذا ًمٞمس هق اعمّمدر اًمقطمٞمد سمؾ هٜم٤مك ُمقاد يمثػمة واٟم٧م يم٤ٌمطم٨م او ان ومالن 

طمٚمٚمٝم٤م وهذا هق ُمٕمٜمك آضمتٝم٤مد ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل وًمٞمس قمٚمؿ  ىم٤مرئ واقمل اؾمت٘ميص اعمقاد صمؿ

وإٟمام هق حتٚمٞمؾ ومجع  ٓاًمرضم٤مل أن هٜم٤مك حمٙمٛم٦م ىمْم٤مئٞم٦م وان هٜم٤مك ُمزيملم ًمِمٝمقد أو 

ىمّم٤مص٤مت وُمقاد واؾمت٘مّم٤مء وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ إذًا اًمت٤مريخ ُمقاد ظم٤مم وُمٜمٌع قم٤مم ًمٕمدة قمٚمقم 

ٞم٦م  ويمٞمػ يم٤مٟم٧م احل٤مًم٦م وًمٕمدة ختّمّم٤مت وطمتك اًمٌح٨م اًمٓمٌل ويمٞمػ يم٤مٟم٧م احل٤مًم٦م  اًمٓمٌ

اًمّمحٞم٦م ذم جمتٛمع ُمٕملم و اًمٌٞمئ٦م اًمزراقمٞم٦م يمٞمػ يم٤مٟم٧م أو اًمٌٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م يمٞمػ يم٤مٟم٧م أو اًمٌٞمئ٦م 

اًمٖمذائٞم٦م يمٞمػ يم٤مٟم٧م ومٝمذه أُمقر رسمام اعم١مرخ ٓ ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م وًمٙمـ اًم٤ٌمطم٨م اًمٓمٌل أو اًمتٜمٛمقي 

 يٕمرومٝم٤م .

ؾَٚل »ًتؽم سمحجر وهذا متقيف اُمٜمل أو ي شأمره أن يتنبف بحجر ـٚن  رشقل اهلل» و

اًمٚمٓمٞمػ هق رؤؾم٤مء اًمٕمًٙمر  شحذيٍٜ يٚ رشقل اهلل إِّن أتبغ افؼ دم وجقه رؤشٚء ظسُرك

وهق شمٗمًػم  شأَيٚ افْبل جٚهد افٍُٚر بٚدْٚؾَغ»ًمًقرة اًمتقسم٦م  ًمذًمؽ ذم ىمراءة  أهؾ اًمٌٞم٧م

اعمٜم٤موم٘ملم  ، وذم رواي٦م ًمق أُمر سمجٝم٤مدشجٚهد افٍُٚر وادْٚؾَغ»وًمٞمس شمٖمٞمػم ًمٗمٔمل وًمٞمس اًمتٕمٌػم 

ًم٘متٚمٝمؿ ومٝمل ضم٤مهد اًمٙمٗم٤مر سم٤معمٜم٤موم٘ملم وًمٙمـ هذه شمٕمٓمل صقرة ىم٤ممت٦م إمم ُمـ طمقازم  رؾمقل 

أو ُمنموع اٟمف ُمـ همػم  اؾمؽماشمٞمجٞم٦موذم أي  اًمٜمٌل اؾمؽماشمٞمجٞم٦م، وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ذم  اهلل

ٟمٕمؿ إُمقر احل٤ًمؾم٦م اهل٤مُم٦م واخلٓمػمة و اًمّمحٞمح آقمتامد وم٘مط قمغم اًمٜمٛمط اًمّم٤مذم اًمّمحٞمح

ن شمًٜمد إمم  إٟمقاع اًمّم٤مومٞم٦م، أُم٤م اعم٤ًمر اًمٕم٤مم آقمتامد وم٘مط قمغم اًمٜمٛمقذج إُمثؾ ومٝمذا ٓ جي٥م أ

هذه  ،ُمع وضمقد ُمّمٚمح٦م ًمذًمؽ يٛمٙمـ سمؾ ٓسمد ُمـ ؾمػم ُمقيم٥م اًم٘م٤مومٚم٦م وًمق سم٤مًمٜمٓمٞمح٦م واعمؽمدي٦م

ؾمٞم٤مؾم٦م إداري٦م ُمـ اًم٘مران ضمدا ُمٝمٛم٦م وهل ُمـ احلٙمٛم٦م ذم اًمتدسمػم وُمـ قمٚمؿ احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

 أؾم٤مؾمٞم٤مت إُم٦م وانإٟم٤ًمن ٓسمد أن يٚمتٗم٧م إمم أن سمٜم٤مء ُمنموع أو شمرسمٞم٦م ًمٞمس ُمـ ؾمقاء يم٤من ذم
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اعمٛمٙمـ أو ًمٞمس ُمـ اًميوري وًمٞمس ُمـ اًمّمحٞمح شمقظمل وم٘مط اًمٜمامذج اًمّم٤مومٞم٦م ومٝمق همػم 

 ممٙمـ سمؾ هذا ٟمقع ُمـ اًمؽمىمل ذم اًمؽمسمٞم٦م واًمتزيمٞم٦م.

هٜم٤م  شبؾإِّن أتبغ افؼ دم وجقه رؤشٚء ظسُرك واِّن أخٚف أن ؿًدت دم أصؾ اجل»

وجٚء مْٓؿ مـ أخٚف أن يتَدمؽ فِتدبر »قمؼم قمـ اًمٕم٘م٦ٌم سم٤مجلٌؾ سمٚمح٤مظ اٟمف يٕمؽمض اًمٓمريؼ 

وطمذيٗم٦م ذم قمدة ُمقاوع ذم طملم  شظِٔؽ حيس يب ؾُٔنػ ظْل ؾًٔرؾْل ويًرف مقضًل

هق ُمقازم وصم٤مسم٧م وُمراسمط وًمٙمـ قمٜمده طمذر ؿمديد ذم اعمقىمػ وذم ُمقىمػ آظمر ذم اخلٜمدق سمٕمد 

ُمـ يذه٥م وي٠مشمٞمٜمل سمخؼمهؿ ؟ ىم٤مل مل ي٘مؾ اطمد وم٘م٤مل ي٤م  رؾمقل اهلل  ُم٤م اٟمتٝم٧م احلرب ىم٤مل

طمذيٗم٦م أيـ أراك،  ىم٤مل ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل ومٝمق ي٘مقل مل أؿم٠م أن أضمٞم٥م وًمٙمـ مل يٙمـ زم أن ٓ 

أضمٞم٥م وإٓ يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م سم٤مردة ؿمديدة اًمؼمد وإُمر قمغم ظمقف وهق أن يِمٕمروا يب ومٞم٘متٚمقين ومل 

ومذه٥م وىم٤مل ًمف وًمٙمـ أوصٞمؽ سم٠مُمقر ٓ شمرومع ؾمٞمٗمؽ أي  .يٙمـ زم سمد أن أضمٞم٥م رؾمقل اهلل

أشمتف اًمٗمرص٦م أن ي٘متؾ أيب ؾمٗمٞم٤من ًمٙمٜمف مل  وىمد شمٗمٕمؾطمتك ًمق يم٤من قمٜمدك ومرص٦م ًمٚمٛم٤ٌمهمت٦م ومال 

يٗمٕمؾ قمٛمال سمقصٞم٦م رؾمقل اهلل وسمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل أي٤م يم٤من ُمقىمٗمف ومٞمف ٟمقع شم٘مٞم٦م وُمداراة صمؿ 

ًمٜمٌل أيْم٤م ومٞمٝم٤م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٤مت وومٞمٝم٤م وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م قمالىم٦م اًمًٚمٓم٦م سمٕمد ا سم٘مقةيمِمػ قمـ ُمقىمٗمف 

 اظمذ وقمٓم٤م.

ؾجٚء حيس يب ؾُٔنػ ظْل ؾًٔرؾْل ويًرف مقضًل مـ ٕهٔحتؽ »وٓطمظ 

إؽ إذا بٌِٝ أصؾ افًَبٜ ؾٚؿهد اـز صخرة  ؾٔتّْٓل ؾٔخٚؾْل ؾَٔتِْل ؾَٚل  رشقل اهلل

دم  يٖمرك أن تٍْرجل يل حتك ادخؾ هْٚك إػ جٕٚٛ أصؾ افًَبٜ وؿؾ َلٚ أن رشقل اهلل

جقؾؽ ثؿ إف يٖمرك أن تثَبل ؾٔؽ ثَبٜ أبك مْٓٚ ادٚريـ ويدخؾ ظّع مْٓٚ افروح فئال أـقن 
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هذه اًمٚم٘مٓم٦م واعمقىمع يٌلم أن  شمـ اَلٚفُغ ؾ٘هنٚ تهر إػ مٚ تَقل َلٚ ب٘ذن اهلل رب افًٚدغ

ذم طمٙمقُمتف يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ظمٓمقات وسمراُم٩م ظمٗمٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم اًم٘مدرات اعم٤مورائٞم٦م  اًمٜمٌل

٧ًم يمٚمٝم٤م ُم٘متٍمة قمغم إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهري٦م وهذا يٌلم أن طمٙمقُم٦م ظمٚمٗم٤مء اهلل ذم إرض وًمٞم

ًمٞمس قمغم ٟمٛمط احلٙمقُم٤مت اعم٤مدي٦م، ُمثال قمت٤مب سمـ أؾمٞمد ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ويم٤من ؿم٤مسم٤م ؿمديدة اعمح٦ٌم 

قمغم أهؾ ُمٙم٦م،  ًمٚمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف افمٝمر إؾمالُمف ذم قم٤مم اًمٗمتح وىمد وٓه  رؾمقل اهلل

 وم٘م٤مل اًمٜمٌل رهؼٟمحـ اًمِمٞمقخ وإيم٤مسمر وشمقزم قمٚمٞمٜم٤م ؿم٤مب واقمؽموقا قمغم ذًمؽ وىم٤مًمقا 

وهذا قمت٤مب سمـ أؾمٞمد ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل  اًمرؾمقلٕهؾ سمٞم٧م وعمٙم٤من وٓئف وُمقدشمف هلل وًمرؾمقًمف 

ويمٞمػ شمٕمٚمٞمٜمل وشم٘مٞمٛمٜمل واًمٞم٤م وأٟم٤م ٓ اقمرف إطمٙم٤مم وٓ اقمرف اًم٘مْم٤مء ؟، وم٘م٤مل ٓ قمٚمٞمؽ أن 

٘مل قمت٤مب سمـ أؾمٞمد ذم قمٝمد إول واًمث٤مين وسم اجلقابدهك سمؽ أُمر وم٤مٟمٔمر إمم يمٗمؽ ؾمؽمى 

وُم٤مت رسمام ذم قمٝمد اًمث٤مًم٨م وهذا يدل أن  اًمِمٌٙم٦م اخلٗمٞم٦م ذم إدارة إُمقر اعمتٖمٚمٖمٚم٦م واعمخؽمىم٦م 

ًمٚمحٙمقُم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ُمقضمقدة ُٕمػم اعم١مُمٜملم ٕٟمف يم٤من قمغم اشمّم٤مل روطمل شمًديدي وهذا ؿمٌٞمف 

 .ذم جمٛمؾ ضمقاٟمٌف  ٤مل طمزسم٤مٓشمّم٤مل سملم اًمٜمقاب إرسمٕم٦م واًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م ومٚمٞمس اشمّم

ًمٚم٘م٤مدة ذم اًمٕم٤ممل ذم زُم٤مٟمف  #شمِمٌف ُم٤م ورد ُمـ اضمراء يٕمٚمٛمف اعمٝمدي وقم٤ٌمرة قمٝمدك ذم يمٗمؽ

 يّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ . ُٕمراذا اطمت٤مضمقا ىمرار او اضم٤مسمف 

 ىم٤مل:  قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف

 إذا ؿٚم افَٚئؿ بًٞ دم أؿٚفٔؿ إرض دم ـؾ إؿِٔؿ رجاًل يَقل ظٓدك دم ـٍؽ، ؾ٘ذا»

 .(1)شورد ظِٔؽ مٚ ٓ تٍٓؿ وٓ تًرف افَوٚء ؾٔف، ؾٕٚير إػ ـٍؽ واظّؾ بَّم ؾٔٓٚ

                                                      

ٓئؾ انإُم٤مُم٦م: ( 6)  .416د



 أحباث حول ىبوة صيذ األىبياء  .................................................................234

آُمقر ذم مل يٙمـ وم٘مط أؾمٚمقب اًمدوًم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م  إذًا ذم طمٙمقُم٦م اًمٜمٌل وظمالوم٦م اًمٜمٌل

اعمٕمٚمٜم٦م وم٘مط سمؾ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أدوات ظمٗمٞمف وهل ايْم٤م ًمٞم٧ًم ضم٤مٟم٥م همٞمٌل وم٘مط وإٟمام  سملم أُمريـ 

ٞم٤مؾمٞم٦م ًمٞمس ضم٤مٟم٥م شمٗمقييض وم٘مط أي أؾم٤ٌمب ُمِمٝمقدة وفم٤مهري٦م ومحتك ذم ومٕمؾ احلٙمقُم٦م اًمً

 وهٜم٤مك ؿمقاهد قمديدة داًم٦م أن اًمرؾمقل أُمريـهمٞمٌل إره٤ميص وم٘مط وإٟمام هق أُمر سملم  وًمٞمس

يم٤من ذم طمٙمقُمتف ضمٝم٤مز ظمٗمل ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك آًمٞم٤مت ظمٗمٞم٦م ومل شمٙمـ شمدار إُمقر سم٤مٕؾم٤ٌمب 

إٓ  ؟ سمٛمـ شمدار سمٕمده رؾمقلاًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م وم٘مط وُمـ صمؿ هذه اعمقىمٕم٦م ًمٜمٛمط طمٙمقُم٦م اًم

 ُمـ ًمف ىمدرة قمغم هذه أًمٞم٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م وهذا ُم٤م رحرج اًمٓمرف أظمر.

أن ُمّم٤مدر اًمت٤مريخ شم٘مر قمغم أن هزيٛم٦م دوًم٦م يمنى ذم واىمٕم٦م هن٤موٟمد اًمٙمؼمى مل شمٙمـ 

طمٞم٨م ٟم٤مدى  قمٛمر ووصؾ صقشمف إمم اجلٞمش وهق  شيٚ شٚريٜ اجلبؾ»إٓ سمج٤مٟم٥م همٞمٌل، يمام ي٘مقل 

ومل يٙمـ ًمدى  قىمػ، وًمٙمٜمف مل يٜم٘مؾ اًم٘مّم٦م واٟمف يم٤من سمتٛمٙملم ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملماًمذي أٟم٘مذ اعم

وقمغم ُمٜمؼم  اًمث٤مين قمٚمؿ سمٛمجري٤مت احلرب وذم أي ؾم٤مقم٦م هل سمٞمٜمام اظمؼمه أُمػم اعم١مُمٜملم

اًمرؾمقل وًمٙمـ اٟمتؿ اجل٤مًمًقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر شمٜمًٌقن هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمٖمػمي وٓن 

، وٓ ئمـ فم٤من أن هذه اًمرواي٤مت شمٖمرق ذم اجل٤مٟم٥م  إُمر ُمرشمٌط سمٛمّمػم اًمديـ ىم٤مم سمف

اًمٖمٞمٌل وشمٗمرط ذم اجل٤مٟم٥م آقمج٤مزي ويم٠مٟمام إُمقر سم٤منإقمج٤مز، وًمق يم٤مٟم٧م سم٤منإقمج٤مز ًمذه٧ٌم 

طمٙمٛم٦م آُمتح٤من وُم١ًموًمٞم٦م اًمٌنمي٦م؟، يمال ًمٞمس اعمراد هذا ومٚمٞمس اعمراد انإومراط ذم اجل٤مٟم٥م 

إؾم٤ٌمب هل أؾم٤ٌمب فم٤مهري٦م وإٟمام هق  اًمٖمٞمٌل وٓ اًمتٗمريط ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمٞمٌل سم٤من ٟمجٕمؾ يمؾ

 ٤مٟمٔمروا إمم اًمتقؾمٕم٦م هلذه اًم٘م٤مقمدة طمتك ذم احلٙمقُم٦م انإهلٞم٦م.ومسملم أُمريـ، 

يٕمٛمؾ آًمٞم٤مت ىمد شمٙمقن ظمٗمٞم٦م أو يٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤مًمقٓي٦م  اعمٝمؿ واىمٕم٦م طمذيٗم٦م داًم٦م اٟمف
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ام اًمتٙمقيٜمٞم٦م أو يٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٘مدرات ظم٤مرضم٦م قمـ اعمٕمت٤مد وًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜمك أن هذه قمغم ٟمحق اًمدو

يمام اٟمف ًمٞمس ُمٜمٗمل سمٜمحق ُمٓمٚمؼ وهذا ؿمٌٞمف سمام ضمرى قمغم يد اخلي ومّمحٞمح أن اًمذي أشمك سمف 

اخلي ًمٞمس سم٠مؾم٤ٌمب اقمج٤مزي٦م وًمٙمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي قمغم وقئف ىم٤مم اخلي سمتٚمؽ اًمتدسمػمات 

 ومذًمؽ اًمٕمٚمؿ هق قمٚمؿ إقمج٤مزي ًمدين.

وـٚن   ثؿ أمر حذيٍٜ أن يًَد دم أصؾ افًَبٜ ؾْٔير مـ يّر َهٚ وخيز رشقل اهلل»

وهذا يٌلم أن شمدسمػم اًمدوًم٦م واًمٜمٔم٤مم واحلٙمؿ رحت٤مج إمم ضمٝم٤مز  شأمره أن يتنبف بحجر ’رشقل اهلل

وم٤من هٜم٤مك ذم ؾمػمة اًمٜمٌل ظمٓمقات أو  اعمٜم٤موئلمأن هذا اجلٝم٤مز إُمٜمل يرصد حتريم٤مت واُمٜمل 

وهذا اجلٝم٤مز إُمٜمل ُمقرد  ًمألومرادرصد اُمٜمل ُمقضمقد وًمٙمـ ًمٞمس ذم اًمِم١مون اًمِمخّمٞم٦م 

ف ًمٞمس إطمقال اًمِمخّمٞم٦م ًمألومراد وإٟمام اًمًٚمقك اًمٕم٤مم اعمرشمٌط سم٤مًمقوع اًمٕم٤مم واحلؼ ٟمِم٤مـم

 اًمٕم٤مم أو اًمقوع اًمًٞم٤مد أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

ومٝمٜم٤م اـمالع اًمٜمٌل ًمٞمس هق  شأمره أن يتنبف بحجر ؾَٚل حذيٍٜ وـٚن رشقل اهلل»

دوات ومٝمق يٕمٓمٞمٝمؿ سم٠م ودراي٦مان ضمٝم٤مزه اخل٤مص يٙمقن قمغم قمٚمؿ  ٕضمؾحتّمٞمؾ ًمٚمٜمٌل، سمؾ 

 شؾَٚل حذيٍٜ يٚ رشقل اهلل إِّن أتبغ افؼ دم وجقه رؤشٚء ظسُرك» يتحًًقه٤م ويٚمٛمًقه٤م

هذا اًمتٕمٌػم يدل قمغم أن ُمقازيـ اًم٘مدرة ذم ضمٝم٤مز اًمٜمٌل يم٤من ُمتٙم٤مومئ سملم شمٞم٤مر آظمؽماق وشمٞم٤مر 

اًمّمدق، وًمذًمؽ هذه فم٤مهرة يٖمٗمٚمٝم٤م قم٤مدة ُمٗمني اًمٕم٤مُم٦م وًمٙمـ ي١ميمده٤م ُمٗمني اخل٤مص٦م شمٌٕم٤م 

وهل أن فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق فم٤مهرة ُمت٠مزُم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌل إمم آظمر قمٝمد اًمٜمٌل ومٙمٚمام ىمرب  ًمٚمرواي٤مت

قمٝمد اًمٜمٌل إمم إواظمر يمٚمام ٟم٤مدى اًم٘مران سم٠مقمغم صقشمف وىمرع ضمرس انإٟمذار سمِمدة طمقل 

ٛمثال ؾمقرة اًمتقسم٦م اًمتل اًمٔم٤مهر أهن٤م ًمٞم٧ًم شمًٛمٞمتٝم٤م ذم زُمـ رؾمقل اهلل سمؾ اؾمتحدصم٧م وماعمٜم٤موم٘ملم 
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هٜم٤مك قمنم أؾمامء ويم٤من اؾمٛمٝم٤م سمراءة أو اًمٗم٤موح٦م أو اًمٙم٤مؿمٗم٦م أو اًم٘م٤مرقم٦م  سمٕمد رؾمقل اهلل وإٟمام

هل٤م وأن يتٕمٛمدون أن ٓ يٙمتٌقه٤م سم٤مؾمؿ سمراءة واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هق إظمٗم٤مء عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ضمٚمجٚم٦م 

وصقًم٦م شمزًمزل سم٤مؿمتداد ومرق قمديدة ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ومرسمام ذم ؾمقرة سمراءة صمالصم٦م قمنم ومرىم٦م وذات 

ران اًمٙمريؿ سمٚم٤ًمن ؿمديد وُمتٝمدد وُمتققمد ويم٠مٟمام ؾمقرة سمراءة ُمريمز أٟمِمٓم٦م خمتٚمٗم٦م وشمٕمٌػم اًم٘م

ُمراىم٦ٌم وومٞمٝم٤م إـمالق إٟمذارات وشمٜمٌٞمٝم٤مت وومْمح خمٓمٓم٤مت مم٤م يدًمؾ قمغم أن اطمد أؾم٤مًمٞم٥م 

إطم٤ٌمط خمٓمٓم٤مت اًمٕمدو اًمٙمِمػ ًمٚمٛمخٓمٓم٤مت ىمٌؾ وسمٕمد ُميض زُم٤من يٙمقن ُم١مصمر ًمتحّمٞمؾ 

إُمٜمل وهق أن يٗمْمح وىم٤مي٦م وشمٕم٘مٞمؿ ًمٕمٛمقم إُم٦م ويمِمػ اعمخٓمٓم٤مت ُمـ هن٩م اًم٘مران 

اعمخٓمٓم٤مت سمٕمد وىمققمٝم٤م ًمٙمل ٓ يتًؽم قمٚمٞمٝم٤م وىمٌؾ وىمققمٝم٤م ٓن اًمٗمئ٦م اًمتل ُم٤مرؾم٧م خمٓمٓم٤مت 

 . وشمقاـمئ٤مت إذا ؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م ؾمؽمشمٙم٥م ُمرة أظمرى سمراُم٩م أظمرى 

ؾَٚل حذيٍٜ يٚ  رشقل اهلل إِّن أتبغ افؼ دم وجقه رؤشٚء ظسُرك واِّن أخٚف أن »

أخٚف أن يتَدمؽ إػ هْٚك فِتدبر ظِٔؽ حيس يب ؿًدت دم أصؾ اجلبؾ  وجٚء مْٓؿ مـ 

أي شمّمػم  شويُنػ ظْل ؾًٔرؾْل ويًرف مقضًل مـ ٕهٔحتؽ ؾٔتّْٓل وخيٚؾْل ؾَٔتِْل

 شمّمٗمٞم٦م . 

وًمذًمؽ هذه ُم١ماظمذة قمغم يمت٥م اًمت٤مريخ أن وهل أيـ ُمٚمٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأيـ ُمٚمٗم٤مت 

يـ هل ؟، ومٝمل ُمٕمٛمك هٜم٤مك شمالـمؿ أُمقاج وهٞمج٤من سم٤معمقاىمػ أ٘مد يم٤من وم إطمداث إظمرى

 قمٚمٞمٝم٤م وُمٓمٛمقؾم٦م ويمؾ هذه ؿمقاهد قمغم أن هٜم٤مك يد ؾمٚمٓم٦م اظمٗم٧م هذه إُمقر .

ويمام ُمر أن  شوؿؾ َلٚ إؽ إذا بٌِٝ أصؾ افًَبٜ ؾٚؿهد اـز هْٚك ؾَٚل رشقل اهلل»

يٖمرك أن  أن  رشقل اهلل »ذم ٟمٗمس ضمٝم٤مز اًمرؾمقل هٜم٤مك أدوات همٞمٌٞم٦م وشمدسمػم همٞمٌل 
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جقؾؽ ثؿ إٔف يٖمرك أن تثَٛ ؾٔؽ ثَبٜ أبك مْٓٚ ادٚريـ ويدخؾ  تٍْرجل يل حتك ادخؾ دم

وهذا يدل أن طمذيٗم٦م ًمف ُم٘م٤مم ُمـ انإيامن وإٓ يمٞمػ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمّمخرة  ش ظع مْٓٚ افروح

ْد وي٘م٤مل طمتك ذم اعمٕمجزة جي٥م اًمتٜمٌٞمف إمم طم٤مًم٦م اًمرومؼ ومٞمٝم٤م ذم ىمقًمف  ذاشمفومٝمذا ؾمجـ سمحد  ََ َوَف

ًٚ َوٓ َأْوَحَْْٔٚ إَِػ ُمقَشك أَ  ًٚ ٓ ََّتَُٚف َدَرـ ًٚ دِم افْبَْحِر َيبَس ْؿ َضِريَ ْب ََلُ ًَِبِٚدي َؾٚرْضِ ْن َأْْسِ بِ

اعمٝمؿ ذم ًمٗمٔم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ هذه أي٦م اٟمف ًمق مل ي٘مٚمف ُمقؾمك ٕطمرج سمٜمل إهائٞمؾ وؿمؼ  (1)ََّتَْنك

 ُمـ دون أن يدقمقا ٧مقمٚمٞمٝمؿ وؿمؼ قمغم اًمٜمٌل ُمقؾمك وم٤مٕرض اًمتل ُمِمقا قمٚمٞمٝم٤م ًمق يم٤من رضسم

يم٤من شمقهمؾ ومٞمف طمقاومر دواهبؿ وٓ يًتٓمٞمٕمقا أن خيٚمّمقا دواهبؿ وم٘م٤مل ي٤ًٌم ومّم٤مر  (ي٤ًٌمًمتٙمقن )

ي٤مسم٤ًم هلؿ وهذه أُمقر ُمٝمٛم٦م طمتك ذم اعمٕمجزة جي٥م أن يٚمحظ يم٤موم٦م اًمزواي٤م واجلٝم٤مت وإٓ إُمر 

 ٓ يٙمقن ُمتٙم٤مُمؾ ومٞمِمؽمط ذم ٟمج٤مح اًمتدسمػم أن يٙمقن ُمتٙم٤مُمؾ ُمـ يمؾ زواي٤مه .

فُغ ؾ٘هنٚ  تهر ٓ حمٚفٜ إػ متَقل ب٘ذن اهلل رب افًٚدغ ؾٚدى فئال أـقن مـ اَلٚ» 

ىمٚمٜم٤م ذم اخلّم٤مل ُمقضمقد  شحذيٍٜ افرشٚفٜ ودخؾ جقف افهخرة وجٚء إربًٜ افًؼون

أؾمامء مخ٦ًم قمنم ُمٜمٝمؿ أسمق ؾمٗمٞم٤من وُمٕم٤موي٦م وُمٜمٝمؿ ـمٚم٘م٤مء وُمٜمٝمؿ همػم ـمٚم٘م٤مء، وطمتك ذم ؾمػم 

شمِمػم إمم سمٕمْمٝمؿ ًمذًمؽ ؾمٛمٕم٧م أظمػما  أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل هٜم٤مك ىمّم٤مص٤مت ذم شمراضمؿ

أرادوا ـمٌع ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء قمٜمد اًمًٚمٗمٞملم ومٛمٜمٕمقا ـم٤ٌمقمتف إٓ أن يِمذب وذم رواي٦م اخلّم٤مل 

ومٞمٝم٤م أسمق اًمنمور وأسمق اًمدواهل، وهٜم٤م  اًمرواي٦م أرسمٕم٦م وقمنميـ، واًمٚمٓمٞمػ ه١مٓء اخلٛم٦ًم قمنم 

رواي٤مت ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٕم٤مرض اعمتقاـمئلم ذم قم٘م٦ٌم شمٌقك هؿ أٟمٗمًٝمؿ أصح٤مب اًمّمحٞمٗم٦م، وهذه اًم

قمددي وإٟمام اعمريمزيلم ُمٜمٝمؿ مخ٦ًم قمنم واًمدائرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع اًمدائرة إومم يٙمقن اعمجٛمقع 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .66ؾمقرة ـمف: ا
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أرسمٕم٦م وقمنميـ وهذا ؿمٌٞمف ذم اًمرواي٤مت اًمتل شمذيمر أقمداد ُمـ طمي همدير ظمؿ أو أقمداد ُمـ 

ٓ طمي ًم٘مت٤مل ؾمٞمد اًمِمٝمداء، ُمثال ذم يمرسمالء يم٤مٟم٧م ومرق ضمٞمش و٤مرسم٦م طمٚم٘م٦م قمًٙمري٦م ًمٙمل 

شم٠ميت اًم٘م٤ٌمئؾ وشمٜمٍم احلًلم أو ومرق أظمرى قمغم اًمٓمريؼ ًمٙمل شم٠مُمـ أن أهؾ اًمٙمقوم٦م ٓ يٜم٘مْمقا 

وهق ُمثؾ قمٛمٚمٞم٦م  قمديدةويٜمٗمْمقا ًمٜمٍمة ؾمٞمد اًمِمٝمداء ومٜمٗمس اًمٙمقوم٦م يم٤مٟم٧م حم٤مسة سمٗمرق 

وهٜم٤م ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ومٚمق  سمجريٛمتٝمؿشمٗمٙمٞمؽ قمًٙمري ًمٙمل رحٍموا اًمٌ٘مٕم٦م ويًتٓمٞمٕمقا أن ي٘مقُمقا 

ي ًم٘م٤مل هذا شمٜم٤مىمض سملم اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م أُم٤م أن ي٠مشمٞمؽ حمٚمؾ اُمٜمل أو هٜم٤مك ُم١مرخ قم٤مد يم٤من

قمًٙمري يٚمتٗم٧م إمم أن هذه أوراق ُمتٕمددة ًمذًمؽ ُمٝمؿ ضمدا ذم اًمت٤مريخ ويمذًمؽ قمٚمؿ اًمرضم٤مل 

 اًمتٗمرىم٦م سملم اًمتحٚمٞمؾ وآؾمتٜمت٤مج وسملم سف مجع اعمقاد يمام ٟمٌٝمٜم٤م ايمثر ُمـ ُمرة .

وهؿ همػم إرسمٕم٦م  شيدَيؿ رجٚفتٓؿوجٚء إربًٜ وظؼون ظذ مجَٚلؿ وبغ أ»

ن ومال يٙمقن ذًمؽ شمٜم٤مىمض وم٤معمحٚمؾ يٕمرف اٟمف قوقمنميـ، ومٚمق ضم٤مءت رواي٦م وىم٤مًم٧م هؿ مخً

يَقل »ًمٞمس سمتٜم٤مىمض وم٤مٕرسمٕم٦م وقمنميـ هؿ أصح٤مب اعم١ماُمرة ورضم٤مًمتٝمؿ هؿ اخلدم واًمّمٖم٤مر 

وٕٚ هٚهْٚ بًوٓؿ فبًض مـ رأيتّقه هٚهْٚ ـٚئْٚ مـ ـٚن ؾٚؿتِقه فئال خيز حمّد إهنؿ ؿد رأ

 .شوَهقا بَّم مل يْٚفقا»ومٝمذه ُم١ماُمرة ًمالهمتٞم٤مل  شؾُْٔص حمّد

وؾمٌح٤من اهلل اٟمف عم٤مذا أراد اًمٜمٌل  شوٓ يهًد هذه افًَبٜ إٓ هنٚرا ؾٔبىؾ تدبرٕٚ ظِٔف»

هذا اًمتدسمػم وهق أن يّمٕمد اًمٕم٘م٦ٌم ًمٞمال، ٕٟمف ذم اًمٜمٝم٤مر يرون ُمـ سمٕمٞمد ُمـ يّمٕمد اًمٕم٘م٦ٌم 

ػم ه شمدسمػم اًمٜمٌل هذا ويمٞمػ يقرـمٝمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وًمٕمؾ ٤م ُمقاد ًمتٗمًقمٜمدٟموًمألؾمػ ًمٞمس 

اطمد اًمٗمقائد أن يٌٍم طمذيٗم٦م وقمامر وؾمٚمامن وأيب ذر هبؿ ويِمٝمدون هذا اعمخٓمط قمٞم٤مٟم٤م ويٕملم 

يٌٍم وهيدي ويٜمٌف شمٞم٤مر انإيامن إمم أن ه١مٓء هٙمذا يامرؾمقن وم٤مٟمتؿ يمقٟمقا قمغم اذ شمٞم٤مر انإيامن 
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 . طمذر سمٕمد ووم٤ميت ًمئال ي٘مٚمٌقا إُمقر

وشًّٓٚ حذيٍٜ واشتَهقا ؾِؿ جيدوا أحدا وـٚن اهلل ؿد شس حذيٍٜ بِٚلجر ظْٓؿ »

ؾتٍرؿقا ؾبًوٓؿ صًد ظذ اجلبؾ وظدل ظـ افىريؼ ادسِقك وبًوٓؿ وؿػ ظذ شٍح 

اٟمٔمروا إمم اًمتٖمٓمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م وإُمٜمٞم٦م، ًمذًمؽ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أهنؿ يم٤مٟمقا يمؿ مجؾ  شاجلبؾ

ح اجلٌؾ وهمػمهؿ اًمذيـ ذم وؾمط اًمٓمريؼ وهذا ؿمٌٞمف آٟمتِم٤مر وهؿ اًمذيـ صٕمدوا ومقق ذم ؾمٗم

 اًمٕمًٙمري.

ومٝمذه إذا مل شمٕمٓمٞمٝم٤م إمم حمٚمؾ  شوبًوٓؿ وؿػ ظذ شٍح اجلبؾ ظـ يّغ وصَّمل»

أي  شيَقفقن أن ترون حغ حمّد وهؿ»قمًٙمري ومًقف يْمٞمع يمثػم ُمـ ٟمت٤مئجٝم٤م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م، 

اضمٚمف ىمد طم٤من ومٝمق اًمذي أهمراه أي سمٛمٕمٜمك أن  شـٔػ أؽراه بٚن يّْع افْٚس» اضمؾ حمٛمد

ظـ صًقد افًَبٜ حتك يَىًٓٚ هق فْخِق بف هٚ هْٚ ؾِّْض ؾٔف تدبرٕٚ وأصحٚبف ظْف »أدى سمف 

 مم٤م يدل أن ًمٗمظ إصح٤مب شمٓمٚمؼ قمغم اعمخٚمّملم ُمٜمٝمؿ ٓ يمؾ اعمتقاـمئلم . شبًّزل

٤مت أي ذسمذسم شوـؾ ذفؽ يقصِف اهلل مـ ؿريٛ أو بًٔد إػ إذن حذيٍٜ وئًٓٚ حذيٍٜ»

إصقات، واًم٘مريٜم٦م أن اعمراد ُمـ إصح٤مب هؿ قمامر وطمذيٗم٦م وؾمٚمامن وأيب ذر اًمذيـ مل 

ران وإٓ ذم مجٚم٦م ه١مٓء اعمتقاـمئلم طم٥ًم ؾمٞم٤مق أي٤مت شمدل اٟمف ىمري٥م اًمدو يٙمقٟمقا ُمتقاـمئلم

طمقل اًمٜمٌل، وهؿ قمؼموا أن ُمٜمٝمؿ ىمري٥م اًمدوران ًمٚمٜمٌل ًمٙمـ قمؼموا سم٠مصح٤مسمف وًمٙمـ اعمتقاـمئلم 

ؾَِّم متُـ افَقم ظذ اجلبؾ حٔٞ أرادوا ـِّٝ افهخرة حذيٍٜ وؿٚفٝ فف » ًمٞمس يمذًمؽ.

ؾٚخزه بَّم رأيٝ وشًّٝ ؿٚل حذيٍٜ ـٔػ اخرج ظْؽ وإذا   إىِؼ أن إػ  رشقل اهلل

ومٝمٜم٤م طمذيٗم٦م يٓمٚم٥م إُم٤من ُمـ اًمّمخرة وم٤مًمّمخرة ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٖمٞم٥م وهذا  شِّن افَقم ؿتِقِّنَر
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جيٞمٌف اًمذئ٥م ويم٤من هذا أول سم٤مدرة اٟمٓمالىمف ًمإلؾمالم، وف ي٠ًمًمٙم٤من ذر ًمٚمذئ٥م وم ُمثؾ حم٤مدصم٦م أيب

وم٘م٤مل  واًمذي أشمك ًمٚمٜمٌل وٓىمك ٟم٘مٞم٥م اجلـ قمغم ضمـ سمٜمل ٟمجران ومٙم٤من ُمقيمال ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل

هذه انإسمؾ قمٜمد ُمـ اؾمت٠مُمٜمٝم٤م وأرضمٕمٝم٤م إمم أصح٤مسمف وأٟم٧م اٟمٓمٚمؼ أن ومٙم٤من يًتٕمٞمذ سمجـ 

ٞم٥م اجلـ وًمٙمٜمف ُمقيمؾ ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل وعم٤م اًمقادي ىم٤مل اؾمتٕمذ سم٤مهلل وٓ شمًتٕمذ سم٤مجلـ وهق يم٤من ٟم٘م

ذه٥م إمم اًمٜمٌل واؾمٚمؿ ىم٤مل أن ص٤مطمٌؽ اًمذي اؾمت٠مُمٜمتف قمغم انإسمؾ ىمد أرضمٕمٝم٤م، وهذه ؿمٌٙم٦م 

   ومٜم٘مٞم٥م اجلـ ُمقيمؾ ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل قمغم ُمٜمٓم٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م. ظمٗمٞم٦م ذم ٟمٗمس طمٙمقُم٦م اًمٜمٌل

 :زذ٠فخ عٍٝ بال ادلٕبفمني ؤمسبء خفبء ؤطجبة

افهخرة بَدرة اهلل تًٚػ ؾحقفف اهلل ضٚئرا ؾىٚر دم ؾْٓض حذيٍٜ فٔخرج ؾٍٕٚرجٝ »

اَلقاء حمَِٚ حتك إَض بغ يدي رشقل اهلل  ثؿ أظٔد ظذ صقرتف اخز رشقل اهلل بَّم رأى 

ـَ َمٚ ذم اًم٘مران اًمتٕمٌػم ذم ؾمقرة اعمٚمؽ  شوشّع بِْو َْ ْؿ َصٚؾٍَّٚت َوَي ُٓ ْ َيَرْوا إَِػ افىَّْرِ َؾْقَؿ َأَومَل

َـّ إِ  ُٓ ُُ ِس ّْ ٍء َبِهرٌ ُي ؾي َرْ ُُ َُّٕف بِ ـُ إِ ْْحَ ذم هذه أي٦م هٜم٤مك رواي٦م قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م  ش(1)َّٓ افرَّ

 :ىم٤مل

 أشمك اسمـ اًمٙمقا أُمػم اعم١مُمٜملم وم٘م٤مل:

 واهلل إن ذم يمت٤مب اهلل آي٦م اؿمتدت قمغم ىمٚمٌل، وًم٘مد ؿمٙمٙم٧م ذم ديٜمل.

 : صمٙمٚمتؽ أُمؽ وقمدُمتؽ، ُم٤م هل؟وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

٤مرك وشمٕم٤ممم:  ىم٤مل: ىمقل اهلل ـُؾٌّ َؿْد َظَِِؿ َصالَتُف َوَتْسبَِٔحفُ شم ومام هذا  َوافىَّْرُ َصٚؾٍَّٚت 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .66ؾمقرة اعمٚمؽ: ا
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ٞمح؟  اًمّمػ؟ وُم٤م هذه اًمٓمٞمقر؟ وُم٤م هذه اًمّمالة؟ وُم٤م هذا اًمًت

وحيؽ يٚ بـ افُقا إن اهلل خِؼ ادالئُٜ ظذ صقر صتك أٓ وإن هلل مُِٚ »: وم٘م٤مل قمكم

  .(1)شإرضغ افسٍذدم صقرة ديؽ، أبح، أصٓٛ، براثْف دم 

ٍٜ َمثَْْك َوُثالَث سم٤مقمت٤ٌمر أن اعمالئٙم٦م ذم ؾمقرة أظمرى  وم٤معمالئٙم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أن  ُأويِل َأْجَِْح

وًمذًمؽ يمثػم ُمـ اًمرؤى اًمٓمٞمقر ذم اًمقاىمع ُمالئٙم٦م ورسمام  ،ٚمٝم٤م إؿمٙم٤مل يم٤مًمٓمٞمقرومهل٤م أضمٜمح٦م 

 يرُمز إمم أؿمٙم٤مٓ ٕضمٜم٦م يم٠مضمٜمح٦م اًمٓمٞمقر وم٤مًمٓمػم هل٤م وضمقهٝمـ ًمٞمس وضمقه اًمٓمٞمقر وًمٙمـ

 اعمالئٙم٦م سمؾ هق يٜمٓمٌؼ قمغم اعمالئٙم٦م.

ورسمام جيد انإٟم٤ًمن طمتك ذم حل٤مظ اجلًؿ اًمؼمزظمل أن ًمف ىمدرة قمغم اًمٓمػمان وم٤معم٘مّمقد ذم 

طم٤مٓت اعمٙم٤مؿمٗم٤مت أو انإره٤مص٤مت واًمٙمراُم٤مت ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتّمقر ٓن اطمد ُمراشم٥م يمامل انإٟم٤ًمن 

ٙمٚمف صٖمػم وطم٤مد اًمٓمػمان وهذه اًمٓمٞمٜم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ـمػم إسم٤مسمٞمؾ يٙمقن ؿمو ،اعمالئٙمٞم٦م ذم وضمقده

اًمتل يم٤من رحٛمٚمٝم٤م هل٤م ـم٤مىم٦م طمراري٦م ظم٤مص٦م يمام يٛمٙمـ أن ٟمّمقر سمروز ُمٔم٤مهر أظمروي٦م ذم ُمٔم٤مهر 

سم٤معمٞم٤مه احل٤مرة اعمٕمدٟمٞم٦م وم٠مهن٤م شمٗمقح ُمـ ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ًمٙمٜمٝمؿ يتداوون هب٤م  شمتداووادٟمٞمقي٦م ومٕمٜمدٟم٤م ُمثال ٓ 

 ٦م.ويِمٗمقن وم٤محلرارة واًمٜم٤مري٦م ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م ضمٝمٜمؿ خمٗمٗم

ؾَٚل فف رشقل اهلل اوظرؾتٓؿ بقجقهٓؿ ؾَٚل يٚ رشقل ـٕٚقا متِثّغ وـْٝ اظرف »

أـثرهؿ بجَّمَلؿ ؾَِّم ؾتنقا ادقاضع ؾِؿ جيدوا أحدا احدروا افِثٚم ؾرأيٝ وجقهٓؿ وظرؾتٓؿ 

و انإُم٤مم ي٘مقل ومالن وومالن وإٓ طمذيٗم٦م ىمد ذيمر  شبٖظٔٚهنؿ وأشَّمئٓؿ ؾالن وؾالن وؾالن

هٜم٤م اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال ذيمر  شبع وظؼيـ رجال ؾَٚل رشقل اهللر حتك ظد»أؾمامئٝمؿ 

                                                      

طمتج٤مج ج 6)  .246ص  6( ٓا
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ذم شمرمج٦م طمذيٗم٦م ُم٤م يًتٗم٤مد ُمٜمف ىمّم٤مص٤مت أو سمّمامت هل١مٓء واًمذيـ اؿمؽميمقا ذم ُم١ماُمرة قم٘م٦ٌم 

 شمٌقك، وم٤مًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ذم شمرمج٦م مجٚم٦م ُمـ اًم٤ٌمرزيـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إذا اؾمتٓم٤مع

ذيمرت ذم اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب سمٕمْمٝم٤م ًتٓمٞمع أن يٚمؿ سم٤مُٕمر وي فأن جيٛمع ىمّم٤مص٤مت ُمٜم اًم٤ٌمطم٨م

 ًمد اعمريض.

ؾَٚل رشقل اهلل إذا ـٚن اهلل يثبٝ حمّدا مل يَدر هٗٓء وٓ اخلِؼ أمجًقن أن يزيِقه أن »

هٜم٤م سمٕمض اعمقارد ذم ؾمػمة رؾمقل اهلل ويمذًمؽ  شاهلل تًٚػ بٚفغ دم حمّد أمره وفق ـره افُٚؾرون

ومٛمثال  ،الطمظ ُمـ رؾمقل اهلل اٟمف أن ٓ يتقىمك شمدسمػم يمٞمد إقمداءذم ؾمػمة أُمػم اعم١مُمٜملم ومٞم

اًمٗمرق سملم اًمتقايمؾ  ذمشمٕمقيال قمغم اًمتقيمؾ قمغم اهلل وقمغم اعم٘م٤مدير احلتٛمٞم٦م ومٝمؾ هذا يٜمًجؿ 

واًمتقيمؾ أو يمٞمػ يٗمن؟، ذم احل٘مٞم٘م٦م إذا ٓطمٔمٜم٤م هٜم٤م أن قمٚمؿ اًمرؾمقل سمٙمٞمدهؿ ًمٞمس سمٕمٚمؿ ُمـ 

اًمٖمٞمٌٞم٦م وُمـ صمؿ ٟمالطمظ اٟمف مل يتالرم سم٠مُمر اقمتٞم٤مدي وإٓ ًمق إؾم٤ٌمب اعمٕمت٤مدة وإٟمام سم٤مٕؾم٤ٌمب 

وصؾ وشمٜم٤مهك إمم اًمٜمٌل شمدسمػمهؿ ويمٞمدهؿ سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ومٛمـ اًمقاوح اٟمف يم٤من يتحتؿ 

دم٤مهٝمؿ يمذًمؽ ومٞمام ورد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ومٗمل مجٚم٦م ُمـ ـمٌٞمٕمل قمغم اًمٜمٌل أن يتخذ شمدسمػم 

يٜم٘مض أو همػمه ٟمالطمظ أُمػم اعم١مُمٜملم ٓ يٕم٤ٌم وٓ  اعمقارد ٟمجد أُمػم اعم١مُمٜملم ذم ضمدار يريد أن

ي٠مسمف وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ شمٗمًػم مجٚم٦م ُمـ هذه اعمقاىمػ واعمقارد سم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم وان شمٜم٤مهك إمم قمٚمٛمف 

سمٛمحذور ُمٕملم أو قم٤مرض ظمٓمػم ُمٕملم وًمٙمـ سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمٖمٞمٌٞم٦م أي إؾم٤ٌمب اًمتل شمقضم٥م 

سمتدسمػم سمٕمٚمٛمف سم٤معم٘م٤مدير يٕمٛمؾ ٤مه٤م طمٞمٜمئذ اًمٕمٚمؿ ُمـ ـمريؼ همٞم٥م ومال شمٙمقن هٜم٤مك وفمٞمٗم٦م أن يتالوم

وهذا سمخالف ُم٤م إذا  شمٜم٤مهك إمم قمٚمٛمف سم٠مؾم٤ٌمب قم٤مدي٦م، ـمٌٕم٤م ٓ ٟمريد أن ٟمًجؾ ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م 

اٟمف يمٚمام شمٜم٤مهك إمم قمٚمٛمف ُمـ أُمقر جي٥م شمٗم٤مدهي٤م إذا شمٜم٤مهك إمم قمٚمٛمف سم٠مؾم٤ٌمب همٞمٌٞم٦م ٓ وهل 

ؽ إُمقر، إٟمام اعمراد أن هذا ٓ ومرؾمقل اهلل يمؿ ُمـ ُمقرد خيؼمه سمٙمٞمد ىمريش ومتقىمك شمٚم ،يتقىم٤مه٤م
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يتٜم٤مرم ُمع سمٕمض اعمقارد اًمتل ٟمرى ُمـ اًمٜمٌل أو اًمقيص قمدم اًمتالذم أو اًمتقىمل ويٛمٙمـ شمٗمًػمه 

وشمؼميره وشمّمقره وهق أن اًمٕمٚمؿ اًمذي طمّمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب همٞمٌٞم٦م وهذا داظمؾ ذم مجٚم٦م اًمتداسمػم 

 اخل٤موٕم٦م جلٝم٤مت قمديدة رحًؿ سمام هق حمتقم ...  اًمٖمٞمٌٞم٦م

ومٝمٜم٤م أُمقر  ًمغ أُمر ذم اًمٜمٌل سم٤مًمت٤مزم اؾمتدل سم٤من ؾمٜم٦م إهلٞم٦م دائٛم٦م ذم سمٚمقغ اهلل ومٞمام يريدان اهلل سم٤م

همٞمٌٞم٦م شمقىمك ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل ومٗمل ًمٞمٚم٦م اهلجرة اظمؼم ضمؼمائٞمؾ اًمٜمٌل ومٕمزم قمغم اهلجرة وُمـ صمؿ أُمر قمٚمٞم٤م 

أو خيؼمه ضمؼمائٞمؾ أن ىمريِم٤م شمريد أن  ُمقضمقدقارد ُمـ اعمأن يٌٞم٧م حمٚمف ومتقىمل اًمٜمٌل ذم مجٚم٦م 

شمٖمزوه ومٞم٠مظمذ اًمٕمدة ًمذًمؽ أو أن اًمٞمٝمقد شمقاـمئقا قمٚمٞم٦م أو أن سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ اعمنميم٦م طمقل اعمديٜم٦م 

 سمػمهؿ. اي٨ٌم ؿم٤مئٕم٦م ُمْم٤مدة ًمِم٤مئٕمتٝمؿ ومتٌٓمؾ شمد ٝم٤م اٟمفُمتآُمرة ومٛمـ صمؿ يتخذ إضمراء وىم٤مئل وُمٜم

وًمٙمـ اًم١ًمال ذم مجٚم٦م ُمقارد أظمرى وُمقاىمػ أظمرى اًمتل ٓ يتخذ ومٞمٝم٤م شمدسمػم  

روم٦م ُمـ ضمٝم٦م أن هق يتٚم٘مك هذه اعمٕمٚمقُم٤مت سم٠مؾم٤ٌمب قم٤مدي٦م و سم٠مؾم٤ٌمب همٞمٌٞم٦م ومتٗمًػمه٤م ىم٤مسمؾ ًمٚمٛمٕم

 ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتّمقير وهق أن اجل٤مٟم٥م اًمٖمٞمٌل واحلتٛمل هق اعم١مصمر.

 مل يًؿِ ومٝمٜم٤م  شر وشَِّمن وتقـِقا ظذ اهللٝ وظَّمثؿ ؿٚل افْبل يٚ حذيٍٜ اهنض بْٚ إٔ»

وهذا ٓسمد  شؾٖذٕقا فِْٚس أن يتبًقٕٚؾ٘ذا جزٕٚ افثْٜٔ افهًبٜ »اًمٜمٌل ذًمؽ شمقايمؾ وإٟمام شمقيمؾ 

ُمرشمٌط سم٢مضمراء قمًٙمري وهق أن اًمٕم٘م٦ٌم عم٤مذا أول ُم٤م يٕمؼمه٤م ىم٤مئد اجلٞمش، وىمد ُمررت قمغم هذا 

وسمٞمٜم٧م ُم٤م اًمٗم٤مئدة ُمـ ُمرور ىم٤مئد اجلٞمش وم٤من هٜم٤مك سمٕمد اُمٜمل وقمًٙمري ذم ذًمؽ وُمـ اًمقاوح 

جلٌؾ وم٤مًمّمٕمقد قمغم إذا يم٤من هٜم٤مك قمدو ُم٤ٌمهم٧م وُمتًؽم ظمٚمػ ا فأن يدوروا طمقل اًمٕم٘م٦ٌم ٟٓم

اجلٌؾ يٙمِمػ يمامئـ اًمٕمدو ومٛمـ صمؿ إذا ؾمٞمٓمر ىم٤مئد اجلٞمش قمغم اعمقىمع يًتٓمٞمع أن ي٘مقل جلٞمِمف 

أن يًػموا ذم اًمقادي دوراٟم٤م طمقل اجلٌؾ ويٙمقٟمقا ذم ُم٠مُمـ سمخالف ُم٤م إذا مل يّمٕمد مج٤مقم٦م قمغم 
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 اجلٌؾ ومرسمام سم٤مًمت٤مزم يٜمّم٥م اًمٕمدو يمامئـ ومٞم٤ٌمهم٧م اجلٞمش.

وشَِّمن احدَهٚ اخذ بخىٚم افْٚؿٜ يَقدهٚ  وحذيٍٜتف ؾهًد رشقل وهق ظذ ٕٚؿ»

 ُم٤مم يٕمؼم قمٜمف سم٤مًم٘م٤مئدسم٤مٕوًمذًمؽ اًمتٕمٌػم ؾم٤مئؼ وهق اًمذي يٙمقن  شوإخر خٍِٓٚ يسقؿٓٚ

ٚ ًم٘م٤مئد يٙمقن ُمـ انإُم٤مم اوم٤مًمراقمل يًقق اًمٖمٜمؿ ُمـ اخلٚمػ وأُم٤م  َٓ ًَ ٍس َم ٍْ َٕ ـُؾُّ  َوَجَٚءْت 

ٌٔد  ِٓ ـ ذم ؾمقرة َشٚئٌِؼ َوَص ٤من يقضمد ؾم٤مئؼ وؿمٝمٞمد. وهذا همػم اًم٘مري ـ ُمع انإًٟم  ق وهمػم اًم٘مري

وإخر خٍِٓٚ يسقؿٓٚ وظَّمر ظذ جٕٚبٓٚ وافَقم ظذ مجَٚلؿ ورجٚفتٓؿ مْبثقن »

وهٜم٤مك رضم٤مًم٦م ومٝمٜم٤مك يم٤من طمزب ًمف ظمالي٤م وًمف شمٜمٔمٞمؿ وإومراد ومٙم٤مٟمقا ؿمٌٙم٦م يم٤مُمٚم٦م  شحقايل

ب ؾدحرجقهٚ مـ حقايل افثْٜٔ ظذ تِؽ افًَبٚت وؿد جًؾ افذيـ ؾقق افىريؼ حجٚرة دبٚ»

ؾقق فٍْروا افْٚؿٜ  برشقل اهلل وتَع بف دم ادٓقى افذي َيقل افْٚطر إذا ٕير إفٔف مـ بًده ؾَِّم 

ؿربٝ افدبٚب مـ رشقل اهلل إذن اهلل َلٚ )فِحجٚرة( ؾٚرتًٍٝ ارتٍٚظٚ ظئَّم ؾجٚوزت ٕٚؿٜ 

ل اهلل ـٖهنٚ ٓ  رشقل اهلل ثؿ شَىٝ دم جٕٚٛ ادٓقى ومل يبَك مْٓٚ إٓ صٚر ـذفؽ وٕٚؿٜ رشق

وذم اًمرواي٦م  شحتس بقء مـ تِؽ افًًََٚت افتل ـٕٚٝ فِدبٚب ثؿ ؿٚل رشقل اهلل فًَّمر

ٜمٗمروا اًمٜم٤مىم٦م ومقاضمٝمٝمؿ قمامر سم٤مًمًٞمػ ومالذوا سم٤مًمٗمرار، وهٜم٤مك ٞمإظمرى أهنؿ أشمقا سم٠مؾمٚمحتٝمؿ ًم

 حرب رضوس هبذا اعم٘مدار هؾ يم٤مٟم٧م شمٚم٘م٤مئٞم٦م،ومقمنميـ حم٤موًم٦م ٓهمتٞم٤مل اًمٜمٌل ذم اًمرواي٤مت 

 ،ًمذًمؽ يم٤من قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م عم٤م ه٤مضمر اًمٜمٌل إمم اعمديٜم٦م فم٤مهرا ًمٞمٚمٞم٤م مل يٙمـ أُمػم اعم١مُمٜملم يٜم٤مم

ومحتك احلرس مل ي٤مُمـ اطمد ُمـ أصح٤مسمف أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اخلٗم٤مء واًم٘مدرة أو ُمـ ضمٝم٦م إُم٤مٟم٦م ومٙم٤من 

سمٜم٤مء ىمدرة وىمقة وًمف اًمذي ي٘مػ قمٜمد اؾمٓمقاٟم٦م احلرس هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٤مُٕمر ظمٓمػم ضمدا 

 ؽماُمٞم٦م ومٞمّمػم ومٞمٝم٤م شمٜم٤مومس واصٓمٙم٤مك طم٤مد .ُم
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َهٚ  ثؿ ؿٚل افْبل فًَّمر اصًد إػ اجلبؾ ؾٚرضب بًهٚك هذه وجقه رواحِٓؿ ؾٚرمِ »

ؾًٍؾ ذفؽ ظَّمر ؾٍْرت َهؿ رواحِٓؿ وشَط بًوٓؿ ؾُٕٚرست ظوده ومْٓؿ مـ 

إُرست رجِف ومْٓؿ مـ إُرس جْبف واصتدت   فذفؽ دم أوجٚظٓؿ ؾَِّم إدمِٝ وإجزت 

أي يمٕمالُم٤مت عم٤م ىمد ىم٤مُمقا سمف ذم قم٘م٦ٌم شمٌقك وهذه سمّمٛم٦م  شٔٝ ظِٔٓؿ أثٚر افُرس إػ أن مٚتقابَ

سمٞمٜمام هؿ يٜم٘مٚمقن  شوفذفؽ ؿٚل رشقل اهلل دم حذيٍٜ وأمر ادٗمْغ» أُمٜمٞم٦م يمام ي٘م٤مل ًمٙمل شمٌ٘مك

بٚدْٚؾَغ فًَقده دم اصؾ اجلبؾ  إهنَّم اظِؿ افْٚس»وم٘مط طمذيٗم٦م وٓ يذيمرون أُمػم اعم١مُمٜملم 

نٚهدة دٚ مر شٚبَٚ ؿبؾ رشقل اهلل وـٍك اهلل رشقفف أمر مـ ؿهد فف وظٚد رشقل اهلل إػ وم

وافبس »ذم شمٌقك ومٌٕمْمٝمؿ ىمد ختٚمػ ش ادديْٜ شٚدٚ وـسك اهلل افذل وافًٚر مـ ـٚن ؿًد ظْف

اًمٚمٓمٞمػ أن إُمر اعمًٚمؿ  شاخلزي ظذ مٚ ـٚن دبر ظذ افرشقل وظذ ظع بَّم دؾع اهلل ظْف

ُمقضمقد هق رء طمذيٗم٦م ُم٤م يم٤من يٗمٌم أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم سمؾ يم٤من يتٙمتؿ قمغم ذًمؽ وًمديٜمٝمؿ أن 

 فؾمقاء ذم اًمٌخ٤مري أو ُمًٚمؿ أو ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء أو همػمه وًمق يم٤من اعمتقاـمئقن قمغم اهمتٞم٤مًم

وىمتٚمف هؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اعمِمٝمقريـ يمٕمٌد اهلل سمـ أيب ؾمٚمقل أو همػمهؿ ومام يم٤مٟم٧م احلِمٛم٦م ُمـ 

ُمـ اعمًٚمؿ ًمديٙمؿ أن طمذيٗم٦م اٟمف هذا إُمر ذم سمٞم٤من إُم٤مُمٞم٦م اؾمتدًمقا  شمًٛمٞمتٝمؿ وقمدة ُمـ قمٚمامء

ذم  شمقاـمئقاهؿ يٗمنون أن اًمذيـ يم٤مٟمقا وُمـ صمؿ يم٤من يتٖم٤مى ويتح٤مؿمك إومِم٤مء هذه إهار 

اعم١ماُمرة قمغم ىمتؾ اًمٜمٌل هؿ اعمٜم٤موم٘ملم اعمِمٝمقرون؟، وٟم٘مقل إذا يم٤مٟمقا  اصح٤مب اهمتٞم٤مل اًمٜمٌل أو

اظمتّم٤مص  ؾم٥ٌم ويتح٤مؿمك طمذيٗم٦م قمـ إفمٝم٤مر أؾمامئٝمؿ أو ُم٤م هق هؿ اعمِمٝمقرون ومٚمامذا يتخٗمك

 طمذيٗم٦م سم٠مؾمامئٝمؿ دون سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس .

ممـ رحِمٛمقن ًمًٓمقهتؿ أو  سمٕم٤ٌمرة أظمرى حت٤مر طمذيٗم٦م قمـ إومِم٤مء أؾمامئٝمؿ مم٤م يدل أهنؿ

ؿ ذم راس اًمًٚمٓم٦م سمٕمد رؾمقل وذًمؽ ٓهن واًمٌقح سم٠مؾمامئٝمؿ ؾمٞمِمٙمؾ ظمٓمر واوحؾمٚمٓمتٝمؿ 
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طمذيٗم٦م وقمكم سمٛمٕمروم٦م أؾمامئٝمؿ دون اعمًٚمٛملم ومٚمق يم٤مٟمقا هؿ  اهلل وضم٤مٟم٥م آظمر أن اظمتّم٤مص

دون ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م مم٤م احل٘مٞم٘م٦م اعمٜم٤موم٘ملم اعمِمٝمقريـ عم٤م يم٤مٟم٧م هذه ظمّمٞمّم٦م حلذيٗم٦م ًمٞمٕمرف 

يدل أن ٟمٗم٤مق ه١مٓء ُمتًؽم ضمدا وظمٗمل ضمدا ضمدا سمحٞم٨م ٓ ئمٝمر ٕطمد ويٕمٛمك قمغم اجلٛمٞمع، 

٨م ٓ يٛمٙمـ أن يّمٚمٝمؿ آطمتامل أو سمحٞم٨م إذا قمغم صٕمٞمد اًمرُمقز وم٘مد يم٤مٟمقا ُمتًؽميـ ضمدا سمحٞم

ًمقٓ اًمٗمٕمؾ آقمج٤مزي ُمـ رؾمقل اهلل عم٤م شمٙمِمٗمقا  طمتك اهنؿٓ يٛمٙمـ أن يًتٙمِمٗمٝمؿ اطمد 

٤مًم٘مّم٦م هل ىمقة اًمتدسمػم واشمٗم٤مىم٤م اًم٘م٤مقمدة اًمتحت٤مٟمٞم٦م ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمقل وم وُمـ هٜم٤م طمتك حلذيٗم٦م 

ن ىمقاقمد وإقمقان يمثػم ذم أي ؿمٌٙم٦م واعمٝمؿ هق اعمٗم٤مصؾ واخلٓمقرة ومٞمٝم٤م ومٝمل اًمتل شمٙمق

 يم٤منإذا يمؿ  ،وأًمٞم٤مت وإٟمّم٤مر وُمٕمٜمك هذا أن طمذيٗم٦م ىمٌؾ هذا اًمقىم٧م مل يٙمـ يٕمرف ه١مٓء

قمامر رهمؿ اٟمف ان ده٤مء ه١مٓء ومٚمق يم٤مٟمقا ُمـ اعمٕمرووملم اعمِمٝمقريـ عم٤م ظمٗمقا قمٜمف واًمٚمٓمٞمػ 

ومل رضب مج٤مهلؿ ًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ُمتٚمثٛملم ومٚمؿ يٓمٚمع قمٚمٞمٝمؿ قمامر سمدىم٦م ٕٟمف مل يًٛمع أصقاهتؿ 

مل يٕمرومٝمؿ ذم اًمٌداي٦م إٓ سمجامهلؿ ومل يت٠ميمد صمؿ اطمدروا  اًمذيسمخالف طمذيٗم٦م  ،يدىمؼ ذم مج٤مهلؿ

يٕمرومٝمؿ ىمٌؾ طمذيٗم٦م ًمث٤مُمٝمؿ ومٕمرومٝمؿ إذا ه١مٓء ٟمٛمط ُمـ اًمٜم٤مس طم٥ًم اًمرواي٦م اعمتٗم٘م٦م مل يٙمـ 

طمّمقل اًمتخقف قمغم ذًمؽ ومٙمٞمػ يٙمقٟمقا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اعمِمٝمقريـ وهٜم٤مك دًٓم٦م ذم اًمرواي٦م 

و اًمٕمج٥م ويمذًمؽ هؿ ويدل قمغم أن قمامر مل يًتقوحٝمؿ سمدىم٦م سمخالف طمذيٗم٦م ًمف اًمِمديد 

 ؟.ؾمٞمٙمقٟمقن ه١مٓء اًمذيـ يٛمتٚمٙمقن ُمـ اًم٘مدرة ُمـ اخلٗم٤مء هبذا اعم٘مدار ُمـ ٛمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ان وم

 :١ِٕخ ٚاحلبخخ ٌزس١ٍٍٙباٌم١بدح ٚاألثعبد األ رعبِالد

وـٚن   رشقل اهلل زثؿ أمر حذيٍٜ أن يًَد دم أصؾ افًَبٜ ؾْٔير مـ يّر َهٚ وخي»
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احلٙمؿ رحت٤مج إمم ضمٝم٤مز ٟمٔم٤مم ووهذا يٌلم أن شمدسمػم اًمدوًم٦م  شأمره أن يتنبف بحجر رشقل اهلل

وم٤من هٜم٤مك ذم ؾمػمة اًمٜمٌل ظمٓمقات أو  اعمٜم٤موئلمأن هذا اجلٝم٤مز إُمٜمل يرصد حتريم٤مت واُمٜمل 

إُمٜمل ُمقرد وهذا اجلٝم٤مز  ًمألومرادرصد اُمٜمل ُمقضمقد وًمٙمـ ٓ يتٕمدى امم اًمِم١مون اًمِمخّمٞم٦م 

ٟمِم٤مـمف ًمٞمس إطمقال اًمِمخّمٞم٦م ًمألومراد وإٟمام اًمًٚمقك اًمٕم٤مم اعمرشمٌط سم٤مًمقوع اًمٕم٤مم واحلؼ 

 اًمٕم٤مم أو اًمقوع اًمًٞم٤مد أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

إمم هذه اجلٝم٦م  شمقصٚمقاأن طمتك طم٥ًم اًم٘مقاٟملم اًمٌنمي٦م اعمقضمقدة ذم إٟمٔمٛم٦م هؿ 

ُمر ُمرشمٌط ويم٤من ا١ٕمون اًمِمخّمٞم٦م ذم اًمِم قااُمـ إُمـ أن يتدظمٚمطمٗمظ  ٕضمؾ اؾمتٚمزموهق إذا 

 هق آهؿ  ؼ قم٤مماحل وإٟمامًمٞمس طمؼ ظم٤مص  ٤مًمٗمرد هٜم٤مسم٤مًمًٚمقك اًمٕم٤مم وسم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم وُمٜم٤موئ٦م وم

 أُم٤م ُم٤م يرشمٌط سمحؼ اًمٗمرد اخل٤مص ومٚمف طمؼ أن يرومع ؿمٙمقى.

واًمقازم وذو اعمٜمّم٥م اخلٓمػم ًمًٚمقيمف اخل٤مص حمال ٔصم٤مر احلؼ اًمٕم٤مم ذم اًمِمخص اًمذي 

س ظمٓمػم، وم٤من ؾمٚمقيمف اخل٤مص يٕمٙمس أهٚمٞمتف وم٤ٌمًمت٤مزم يٙمقن طمؼ قم٤مم يتًٜمؿ ُمٜمّم٥م أم وطم٤ًم

وص٤مر حت٧م اعمجٝمر واًمرصد أيمثر وم٠ميمثر وهذا  اًمٕم٠ٌمومٚمذًمؽ يمٚمام ازدادت اعم١ًموًمٞم٤مت ازداد 

 سمح٨م آظمر .

اعمٝمؿ قمزل اًمِم٠من اخل٤مص قمـ اًمٕم٤مم، أو أن ٟمٗمس اًمِم٠من اخل٤مص ىمد يٙمقن ذم سمٕمض 

وقمٜمقان احلٙمؿ اًمث٤مٟمقي وم٤معمقوقع اًمث٤مٟمقي  اعمقارد ؿم٠من قم٤مم وومرق سملم اعمقوقع اًمث٤مٟمقي

طمٙمٛمف أوزم وُمقوققمف صم٤مٟمقي وًمٙمـ احلٙمؿ اًمث٤مٟمقي ىمد يٙمقن ُمقوققمف أوزم ًمٙمـ طمٙمٛمف 

هؿ ومرق سمٞمٜمٝمام وان يم٤من إصقًمٞمقن مل يٌٚمقروا هذا اًمٌح٨م وًمٙمـ ارشمٙم٤مزا هٜم٤مك صم٤مٟمقي و

 يٗمرىمقن وًمٙمـ يمٌٚمقرة صٜم٤مقمٞم٦م مل يذيمروه ذم قمٚمؿ إصقل ًمٙمٜمف ُمقضمقد.
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ّمقد أن اًمِم٠من اخل٤مص يٗمؽمق قمـ اًمِم٠من اًمٕم٤مم، وم٤من اًمِم٠من اخل٤مص ىمد يٙمقن ذم وم٤معم٘م

أن  و سمٕمض اعمقارد هق ؿم٠من قم٤مم واًمِم٠من اخل٤مص ُم٤م مل يٓمٗمح إمم  اًمًٓمح ٓ يٙمقن ؿم٠من قم٤مم

ومرد ُمًٚمؿ أو ُم١مُمـ ُم٤مذا يرشمٙم٥م ذم اًمٌٞم٧م؟، ومٝمذا ٓ يٕمٜمل ؿمٞمئ٤م وًمٙمـ ٓ ؾم٤مُمح اهلل ىمد 

ؼ قم٤مم واًمٌٕمض يِمتٌف سمٛمٖم٤مًمٓم٦م آهؿ احلٞمس طمؼ ظم٤مص وإٟمام ارشمٙم٥م اًمرذيٚم٦م ذم اًمٕمٚمـ ومٝمٜم٤م ًم

طم٘مقق انإٟم٤ًمن ومٝمذا ًمٞمس هق طم٘مف اخل٤مص وم٤من طم٘مف اخل٤مص يٗمٕمؾ ذم سمٞمتف ُم٤م يِم٤مء وهذا 

ـمٗمح ان آُمر سمح٨م آظمر وأدٟمك درضم٤مت اًمًٓمح اًمٕم٤مم ذم اًمٗمحِم٤مء هل أرسمٕم٦م ؿمٝمقد سمٛمٕمٜمك 

 قمغم اًمًٓمح اًمٕم٤مم.

ومام ُمٕمٜمك  شأريد مُْؿ اثْل ظؼ َٕٔبٚ» ٘م٦ٌم ىم٤ملذم سمٞمٕمتف ًمألٟمّم٤مر ذم اًمٕم ’وًمذًمؽ اًمٜمٌل

 اًمٜم٘مٞم٥م أو يمام ذم ىمّم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك وم٤من أصؾ اًمٜم٘مٞم٥م هق اًمذي يٜم٘م٥م ىمقُمف وخيؼمهؿ ويٕمرومٝمؿ

 .إذًا أصؾ اجلٝم٤مز إُمٜمل ُمقضمقد ذم ؾمػمة اًمٜمٌل

ومٝمٜم٤م اـمالع اًمٜمٌل ًمٞمس هق  شأمره أن يتنبف بحجر ؾَٚل حذيٍٜ وـٚن  رشقل اهلل»

ضمٝم٤مزه اخل٤مص  ًمٙمـ ٕضمؾٚمٜمٌل وم٤مًمٜمٌل يًت٘مل اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اقمغم ُمّم٤مدره٤م حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ًم

ؾَٚل حذيٍٜ يٚ » ويٚمٛمًقه٤م، رحًقهن٤مومٝمق يٕمٓمٞمٝمؿ سم٠مدوات  ٦ماًمذي يٙمقن قمغم قمٚمؿ ودراي

هذا اًمتٕمٌػم يدل قمغم أن ُمقازيـ اًم٘مدرة  شرشقل اهلل إِّن أتبغ افؼ دم وجقه رؤشٚء ظسُرك

ر آظمؽماق وشمٞم٤مر اًمّمدق، وًمذًمؽ هذه فم٤مهرة يٖمٗمٚمٝم٤م قم٤مدة ذم ضمٝم٤مز اًمٜمٌل يم٤من ُمتٙم٤مومئ سملم شمٞم٤م

اخل٤مص٦م شمٌٕم٤م ًمٚمرواي٤مت وهل أن فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق فم٤مهرة  واُمٗمني اًمٕم٤مُم٦م وًمٙمـ ي١ميمده٤م ُمٗمن

ُمت٠مزُم٦م إمم آظمر قمٝمد اًمٜمٌل ومٙمٚمام ىمرب قمٝمد اًمٜمٌل إمم إواظمر يمٚمام ٟم٤مدى اًم٘مران سم٠مقمغم صقشمف 

ٝمر أهن٤م ًمٞم٧ًم شمًٛمٞم٦م ذم ئمؾمقرة اًمتقسم٦م اًمتل  ٛمثالوموىمرع ضمرس انإٟمذار سمِمدة طمقل اعمٜم٤موم٘ملم 
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زُمـ رؾمقل اهلل سمؾ اؾمتحدصم٧م سمٕمد رؾمقل اهلل وإٟمام يم٤من اؾمٛمٝم٤م سمراءة أو اًمٗم٤موح٦م أو اًمٙم٤مؿمٗم٦م 

وأن يتٕمٛمدون أن ٓ  هٜم٤مك قمنم أؾمامء هل٤م يم٠مٟمام هل صقاريخ قمغم أظمريـوأو اًم٘م٤مرقم٦م 

ـ ضمٚمجٚم٦م وصقًم٦م شمزًمزل ووع يٙمتٌقه٤م سم٤مؾمؿ سمراءة واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هق إظمٗم٤مء عم٤م ومٞمٝم٤م ُم

ٗمرق قمديدة ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، ومرسمام ذم ؾمقرة سمراءة صمالصم٦م قمنم ومرىم٦م ويمٚمٝم٤م يمِمٗمٝم٤م ًم سمِمدةاعمًٚمٛملم 

وُمتٝمدد وُمتققمد ويم٠مٟمام ؾمقرة سمراءة  ؿمديدذات أٟمِمٓم٦م خمتٚمٗم٦م وشمٕمٌػم اًم٘مران اًمٙمريؿ سمٚم٤ًمن 

أن اطمد أؾم٤مًمٞم٥م  ُمريمز ُمراىم٦ٌم وومٞمٝم٤م إـمالق إٟمذارات وشمٜمٌٞمٝم٤مت وومْمح خمٓمٓم٤مت مم٤م يدًمؾ قمغم

إطم٤ٌمط خمٓمٓم٤مت اًمٕمدو اًمٙمِمػ ًمٚمٛمخٓمٓم٤مت ىمٌؾ وسمٕمد ُميض زُم٤من يٙمقن ُم١مصمر ًمتحّمٞمؾ 

وهذا ُمـ هن٩م اًم٘مران إُمٜمل وهق أن يٗمْمح اعمخٓمٓم٤مت سمٕمد  ،وىم٤مي٦م وشمٕم٘مٞمؿ ًمٕمٛمقم إُم٦م

وىمققمٝم٤م ًمٙمل ٓ يتًؽم قمٚمٞمٝم٤م وىمٌؾ وىمققمٝم٤م ايْم٤م، ٓن اًمٗمئ٦م اًمتل ُم٤مرؾم٧م خمٓمٓم٤مت 

 ؽمشمٙم٥م ُمرة أظمرى سمراُم٩م أظمرى ويمذًمؽ ىمٌؾ وىمققمٝم٤م.وشمقاـمئ٤مت إذا ؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م ؾم

سملم اًم٘مران  يم٤منواًمٔم٤مهرة اعمقضمقدة ذم اًم٘مران وذم شم٤مريخ انإؾمالم هق أن اعمٜم٤موم٘ملم 

ؿمديدة ضمدا، ويمالُمٜم٤م سمّمقرة قمغم ىمدم وؾم٤مق وشمٔمٝمر يمثػما ُم٤م واًمٜمٌل وسمٞمٜمٝمؿ أزُم٦م حمتدة ضمدا 

وُمـ يتٕم٤مـمك ُمٕمٝمؿ  طمقُم٦م اًمٜمٌل ُمـ هؿ ذمُمٜمٝمؿ وإٟمام اًمٙمالم ذم  اًمٜم٤مئلمذم اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞمس 

ِٜ ـَْوافذم اعمديٜم٦م أو طمقازم اعمديٜم٦م وسمٜمص أي٦م  قَن دِم ادَِْديَْ ٍُ ْرِج ُّ  َخريـ مردوا ظذ »أو

ويم٠من رء  هدأ ومٝم١مٓء ُمٚمٗمٝمؿ سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل  اًمٜمٗم٤مقأي ص٤مر قمٜمدهؿ اطمؽماف ذم  شافٍْٚق

ُمٕمٝمؿ ختتٚمػ ُمع قمالىم٦م اًمٜمٌل ُمع  ٤مقمالىمتٝم يم٤مٟم٧م اعمريمزؾمٚمٓم٦م مل يٙمـ وهذا ُم١مذ قمغم أن 

سمٕمد ان يِمٙمٚمقن اًمٗمتـ  سمٞمٜمام قم٤مدوا طمٞم٨م اوٛمحٚم٧م ظمالوم٤مهتؿ ُمع اًمًٚمٓم٦م او ذاسم٧م  اعمٜم٤موم٘ملم

 ٢مٟمام يم٤مٟم٧م اًمٗمتـ قمغم ىمدم وؾم٤مق ذم زُمـ  رؾمقل اهللومٙم، زُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ضم٤مء

 ، وُم٤م أن أشمك قمكم سمـوهمػم قمكم هدئ٧م ٟمًٌٞم٤م قمٜمدُم٤م يم٤من همػم اًمرؾمقلطمتك ؿمديدة و
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أي احل٤مل وم٤من وهذا   ضمذقم٤م أيب ـم٤مًم٥م قم٤مدت شمٚمؽ اًمٗمتـ اًمتل يم٤مٟم٧م ذم قمٝمد  رؾمقل اهلل

ظمٌػم ؾمٞم٤مد واضمتامقمل واُمٜمل يٚمتٗم٧م سمًٝمقًم٦م إمم أن قمالىم٦م شمٚمؽ اًمٗمئ٤مت ُمع رؾمقل اهلل هل 

 . ـم٤مًم٥م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمع قمكم سمـ أيب اعمتقشمره ٟمٗمس اًمٕمالىم٦م

ـ يمت٥م اًمت٤مريخ واًمًػم وشمٙمٗمل اًم٘مران اًمٙمريؿ ومْمال قم وهذه أُمقر وطم٘م٤مئؼ ُمقضمقدة ذم

يتٌٍم سمًٝمقًم٦م، ويمام ذيمرٟم٤م أن اعم١مرخ ًمٞمس ُمـ أهٚمٞمتف  إنهذه اًمٔمقاهر وهذه احل٘م٤مئؼ عمـ يريد 

وطمتك ًمق يٕمٚمؼ ٓ  إظمرىاًمٕمٚمقم ذوي أو وفمٞمٗمتف اًمتحٚمٞمؾ وم٤مًمتحٚمٞمؾ هق ؿم٠من اًمٜمخ٥م و

يًتٓمٞمع أن يتٛمٙمـ ُمـ رصد يمؾ اًمقاىمع وُمـ ي٠ميت ُمـ سمٕمد يًتٓمٞمع أن رحٚمٚمٝم٤م ومٜمٗمس اعمقاد 

وٓ ومرق ذم  احلسيًتٜمٓم٘مٝم٤م سمٌّمػمة ٟم٤مومذة أيمثر ُمـ هذا اًمذي يٌٍم سمحًف وٓ يٌٍم ُم٤م وراء 

 ٕمٚمقم.شمراسمط اًمٜمص ُمع ظمؼمة سم٤مىمل اًماعم١مرخ اًمذي يٕمٞمش ذم اًمقاىمع وهمػمه ٓن اًمٜمت٤مئ٩م حتت٤مج إمم 

وم٤معمقاد ٟمٗم٤ًم قمٜمد اًمِم٤مهد احل٤مرض احل٤مس ٓ يٗمٓمـ عمـ ي٠ميت سمٕمد ممـ يٙمقن هق حمؽمف 

٤مرع ذم اجل٤مٟم٥م اًمٕمًٙمري أو ذم اجل٤مٟم٥م إُمٜمل أو ذم اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد أو ذم اجل٤مٟم٥م سم

آىمتّم٤مدي ي٘مقل ؾمٌح٤من اهلل هذا اًمٜمٝم٩م ُمـ اًمٜمٌل ىمٗمزة اىمتّم٤مدي٦م أو ـمٗمرة ذم احلْم٤مرة 

ٟمخٌقي، أُم٤م هذا اًمذي يرى و آىمتّم٤مدي٦م ومٝمق يٕمٞمٝم٤م وقمٜمده دم٤مرب إُمؿ يمٚمٝم٤م وسمِمٙمؾ سم٤مرع 

٤م صمؿ ىم٤مل هلؿ اردُمقا هٜم٤مك ومٝمق ٓ يٕمل هذا اًمردم سمِمؼ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ وملَ اًمٜمٌل اٟمف ؿمؼ اعم٤مء هٜم

ُمٜمع اًمرسم٤م واًم٘مامر ومٝمق ي٘مقل أن اًمٜمٌل  همٚمظ ذم حتريؿ اًم٘مامر وًمٙمـ ٓ يٕمرف ُمٖمزى هذا اعمٓمٚم٥م 

ويٓمٜمٓمـ سم٤مًٕمٗم٤مظ وًمٙمـ ٓ يدري ٟمًٞم٩م هذه اعمٜمٔمقُم٦م ُم٤م هل واًمٖمدد آىمتّم٤مدي٦م اًمنـم٤مٟمٞم٦م 

 يمٛمٜمٔمقُم٦م ُمـ أيـ يٕمٞمٝم٤م.

واويمد أن إزُم٦م ًمٞم٧ًم وم٘مط ُمقاد ٟمٕمؿ اعمقاد ًمٌٜم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م وطمجر أؾم٤مس وًمٙمـ ًمٞم٧ًم 
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أن اًمٙمثػم ممـ يًجؾ ُم١ماظمذات قمغم اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م يمذا ويمذا سمٜم٤مءه أن وهل يمؾ رء، 

اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م وم٘مط ُمقاد، وهذا ظمٓم٤م وم٤من ضمق اعمًػمة احلًٞمٜمٞم٦م وضمق  يمرسمالء ًمٞمس وم٘مط ُمقاد 

وإٟمام حتٚمٞمالت واؾمتٜمت٤مضم٤مت ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مـمل ُمع هذه اعمقاد وإٓ أن وؾمداد وصقاب ُمقاد 

ز وًمٙمـ يمٞمػ طمز؟، وشمّمقر ذًمؽ اٟمف يمٞمػ طمز ويمٞمػ طمّمؾ طمرأس ؾمٞمد اًمِمٝمداء ىمد 

اعمِمٝمد وهلذا حتٚمٞمؾ ضمؿ أُم٤م شم٘مقل مل شمذيمره اعم٘م٤مشمؾ ؟، وان مل شمذيمره اعم٘م٤مشمؾ وًمٙمـ اًمٙمالم اٟمف 

ق وُم٤م هل ُمالسم٤ًمت هذا اجلق أُم٤م أن شم٘مقل يمٞمػ طمّمؾ هذا آؾمتٜمت٤مج ويمٞمػ هتٞمئ هذا اجل

؟، ومٚمٞمس هذا خترص أو شم٘مقل أٟم٧م شمت٘مقل؟، يمال ًمٞمس هذا شم٘مّقل وإٟمام هق  أٟم٧م شمتخرص

اؾمتٜمت٤مج وحتٚمٞمؾ واعمٕمّمقم يٕمٓمٞمؽ ومقه٦م اًمؼميم٤من واًمٌ٘مٞم٦م ٓ يٕمٓمٞمؽ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ُمـ اًمرواي٦م أو 

 ذا احلدث.ُمـ اًمزي٤مرة وًمٙمـ أٟم٧م سمٓمٌٞمٕمتؽ حمٚمؾ وشمًتٜمت٩م وشمرؾمؿ أسمٕم٤مد وخٛم٦م هل

أو شم٘مقل ؾمٌٞم٧م سمٜم٤مت اًمرؾم٤مًم٦م؟، صحٞمح وًمٙمـ طمٚمؾ يمٞمػ ضمرى قمٚمٞمٝمؿ اًمٚمٞمؾ ويمٞمػ 

ُمّم٤مر ٤مٝماًمٜمضمرى قمٚمٞمٝمؿ  ر ويمٞمػ هؿ قمغم مج٤مل قمجػ سمال وـم٤مء وـمٞمػ ُمروا سم٤مٕودي٦م وٕا

٤مت   ؟؟واعمدن واًم٘مرى هذه يمٚمٝم٤م ُمالسًم

ُمـ أو اعم٘مّمقد مل يٙمـ قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م زُمـ انإُم٤مم اًمّم٤مدق هٙمذا يمام يذيمر اًمٙمثػم 

وهؿ يٖمٗمٚمقن ويمٞمػ مل شمٙمـ، أو اومرض فم٤مهرة  أُمريٙمٞم٦ماًمٙمت٤مب وأيْم٤م شمدرس ذم أيم٤مديٛمٞم٤مت 

ٜمٔمر إمم اجل٤مٟم٥م اًمًٚمٌل وهق ُمقضمقد، وًمٙمـ ظمذ شمومرق اًمٖمالة يمٞمػ هل وُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م وٓ 

إسمٕم٤مد آجي٤مسمٞم٦م اًمتل شمدل أن ؾمٓمح اعمٕمروم٦م يمٞمػ يم٤من وهمػمه٤م ُمـ إُمقر ومٞم٘مقل هذه إُمقر 

ء إُم٤مُمٞم٦م يم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمٓمقد واًمًٞمد اعمرشم٣م ذم اًم٘مرن اًمراسمع؟، يمٞمػ يمٚمٝم٤م اسمتدقمٝم٤م قمٚمام

اسمتدقمقه٤م وهذه سمحقث ُمقضمقدة ذم اًم٘مرن إول ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤موؿم٤مت ومٙمري٦م ذم اًم٘مرن إول 
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واًمث٤مين وأٟم٧م شم٘مٍمه٤م ذم اًم٘مرن اًمراسمع وشم٘مقل أهن٤م وًمٞمدة اًم٘مرن اًمراسمع ٕٟمف شمرمج٧م اًمٙمت٥م 

 زهم٧م.اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ُمـ اًمٞمقٟم٤من طمٞمٜمئذ سم

إذًا اًم٘مّم٦م ًمٞم٧ًم ُمقاد وم٘مط ُمع أهن٤م رضوري٦م ويمذًمؽ ؾمالُم٦م اعمقاد رضوري٦م، أُم٤م ُمقاد 

وإُم٤مشم٦م ًمٚمٌح٨م ومالسمد ُمع  إظمقاءسمال قمٚمقم ٟمخٌقي٦م ختّمّمٞم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م اؾمتٜمت٤مضمٞمف أيْم٤م هذا 

 وٛمٞمٛم٦م اعمقاد شم٠ميت اؾمتٜمت٤مضم٤مت وحتٚمٞمالت وىمدرات ًمٚمتحٚمٞمؾ.

 حتٚمٞمؾ ًمٓمٞمػ قمـ ؾمػمة ُم٤م ىمٌؾوىمد ؾمٛمٕم٧م ُمـ اًمٕم٘مٞمكم اعمح٤مُمل اًم٘م٤مٟمقين اخلٌػم 

ذم ىمريش وم٤مٟمف حتٚمٞمؾ يٕمٓمٞمؽ رؾمؿ قمغم اعم٤ًمر اًم٘م٤مٟمقين واحل٘مقىمل قمٜمد اجل٤مهٚمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٤م  آؾمالم

اظمػ اٟمتٙم٤مؾم٤م ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمقضمقدة، ومٝمذا ىم٤مٟمقين يًتٓمٞمع أن يٕمٓمٞمؽ هذا ذم اهن٤م 

 اًمتحٚمٞمؾ ويمٞمػ يم٤مٟم٧م اًم٘مقاٟملم ُمقضمقدة أُم٤م اعم١مرخ ٓ يًتٓمٞمع ذًمؽ.

ت ٓسمد أن شمٙمقن ذم اًمٌلم أُم٤م شم٘مقل زم أن هذه اًمٜمتٞمج٦م ذيمره٤م اعم١مرخ أو مل إذًا قمدة ضمٝم٤م

وٓ يٕمقه٤م وهؿ مل  ي٘مرؤوه٤ميذيمره٤م؟، يمال مل يذيمره٤م وًمٙمـ هذه اًمٜمتٞمج٦م ُمقضمقدة وهؿ ٓ 

يروه٤م ومل رحّمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م وًمٙمـ هذه اعمقاد دمٛمٕمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض شمٕمٓمل اًمٜمتٞمج٦م ٓ حم٤مًم٦م قمٜمد 

ٗمرق سملم اًمٗم٘مٞمف واًمراوي ومٝمٜم٤مك ومرق سمٞمٜمٝمام هم٤مي٦م إُمر هٜم٤مك وم٘مٞمف ذم وهذا ؿمٌٞمف سم٤مًم اعمتخّمص

اًمٕمًٙمري٦م وهٜم٤مك وم٘مٞمف ذم قمٚمؿ اجلقاٟم٥م اًم٘م٤مٟمقن ووم٘مٞمف ذم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وذم إُمـ وهٜم٤مك وم٘مٞمف ذم 

 آضمتامع وهٚمؿ ضمرا .

شمٓم٤مًم٥م أن شم٠ميت سم٤مًمٚمٗمظ ذم  اعمخ٤مًمٗم٦م أن رسمام اًمًٚمٗمٞم٦م واًمقه٤مسمٞم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمتٞم٤مرات

؟، وًمٙمـ ٘مران اًمٙمريؿ أن شم٠ميت سمٚمٗمٔم٦م شمٜمص قمغم هذه إُمقر ذم ُمٕمت٘مدات أهؾ اًمٌٞم٧ماًم

، وإٓ ومام هق قمٛمؾ شمًتٜمت٩مُمقاد دمٛمٕمٝم٤م صمؿ قمؼم ًمٗمٔم٦م وإٟمام  وضمقد جمرد احل٘مٞم٘م٦م ًمٞم٧ًم هل
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دائام هٜم٤مك طم٘م٤مئؼ أًم٧ًٌم ًمٌقس أًمٗم٤مظ أظمرى سمؾ  وهمػمهؿ ـياعمٗمن دوراًمٗم٘م٤مه٦م وُم٤م هق 

 ُمقضمقدة. شمٌ٘مك واًمٌقاـمـ وًمٙمـ احل٘م٤مئؼ

 ف، ويمٞمػ أٟمي٘م٤مل أن سم٤مطم٨م سملم أن أول ُمـ اسمتٙمر اًمٕمّمٞم٤من اعمدين هق رؾمقل اهلل

ي٘مٚم٥م إوو٤مع ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ُمـ دون أي إظمالل وإرسم٤مك ذم اًم٘مقاٟملم  ٤مً ؾمٚمٛمٞم ٤مً ُمدٟمٞم ٤مً قمّمٞم٤مٟم

سمحٞم٨م مل  قمٚمٞمٝمؿٜمٗمس اًمٜمقاومذ اعمقضمقدة قمٜمدهؿ اوضمد قمّمٞم٤من ومترد ُمدين ؾ سماعم٘مررة قمٜمدهؿ سم

ومل يًتٓمٞمٕمقا أن ي١ماظمذوا قمغم اًمٜمٌل ُم٠مظمذ أو رء يٚمزم سمف  ،شمّمٗمٞم٦م اًمٜمٌلجيدوا ـمري٘م٦م إٓ 

 ًمّم٤مًمح ىمْمٞمتف اًمٜمٌل وومؼ ُم٘مرراهتؿ أٟمٗمًٝمؿ ومٌٜمٗمس اًمٕمرف اؾمتٓم٤مع أن هيٞم٩م اًمقوع إُمٜمل

ومٝمق ىمد  اًمتٕم٤مُمؾ ُمع احلًلم ذمويمذًمؽ ؾمٞمد اًمِمٝمداء ومٝمؿ اًمذيـ ريمٜمقا اًمًٓمح اًمٔم٤مهري 

ومحٞمٜمئذ سمدا  جلامهػم اؾمتج٤مسم٧م سمٜمحق ـمققم٤مين ؾمٚمٛمل ُمدين،سمدا ُمـ اعمديٜم٦م وُمٙم٦م ي٨ٌم اًمققمل و ا

ٜمام اًمٓمرف أظمر سمدا يٜم٤موئ وي٘م٤مرع إمم أن وصؾ إمم يمرسمالء وهؿ ٞميٌٜمل سمِمٙمؾ ُمدين ؾمٚمٛمل سم

اًمذيـ سمدئقا وهذه هل ىمدرة اعمٕمّمقم وهق اٟمف يًتٓمٞمع قمؼم ٟمٗمس إقمراف اًمتل ًمدى اًمٓمرف 

ٌٝم٤م قمٚمٞمف سم٘مٜمقات وأٟمامط  يٕمؽمف هب٤م اًمٓمرف أظمر سمدون أن يزًمزهل٤م ومٞمٕمرف اعمٜم٤مومذ إًمٞمٝم٤م ومٞم٘مٚم

 أظمر.

تَُف أن اطمد شمٗم٤مؾمػم ىمقًمف ضمؾ ضمالًمف  َّ ًْ
َر َوُيتِؿَّ ِٕ ْٕبَِؽ َوَمٚ َتَٖخَّ ـْ َذ َم ِم ََدَّ َر فََؽ اهللَُّ َمٚ َت ٍِ ٌْ َٔ

فِ

ََِّٔمً  ًٚ ُمْسَت اض َْٔؽ َوََيِْدَيَؽ ِسَ َِ ف اٟم أي قمٜمد ىمريش، وم٘مريش يم٤مٟم٧م شمٜمٔمر إمم  اًمٜمٌل (1)َظ

صٌئ وُمرق قمـ ديـ إسمراهٞمؿ أو اظمرج ىمريش قمـ ديـ إسمراهٞمؿ وسمٕمدُم٤م قمروم٧م ىمريش طم٘مٞم٘م٦م 

إِنَّ َأْوَػ  ديـ اًمٜمٌل وومتح ُمٙم٦م شمٌلم هلؿ أن اًمذي جيذر ديـ وُم٤ًمر إسمراهٞمؿ هق اًمٜمٌل

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .3ؾمقرة اًمٗمتح: ا
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ًُقهُ  َب ـَ اتَّ َِِّذي ِس بِِْ٘بَراِهَٔؿ َف َّْٚ ا هق ومٝمذا أومم وٓ شمٕمؼمون اٟمف صٌئ قمـ ديـ إسمراهٞمؿ وهذ اف

ْٕبَِؽ ُمٕمٜمك  ـْ َذ َم ِم ََدَّ َر َفَؽ اهللَُّ َمٚ َت ٍِ ٌْ َٔ
قمغم ٟمٗمس إقمراف ٓ اىمؾ وم٤مٟمف  أظمرىوسمٕم٤ٌمرة  .فِ

 .اًمذي ظم٤مًمٗمف سمفاًمًٚمٞمٛم٦م قمٜمدهؿ يٌلم هلؿ صح٦م اعم٤ًمر 

ؾَٚل حذيٍٜ يٚ  رشقل اهلل إِّن أتبغ افؼ دم وجقه رؤشٚء ظسُرك واِّن أخٚف أن »

هْٚك فِتدبر ظِٔؽ حيس يب  إػ ؿ مـ أخٚف أن يتَدمؽؿًدت دم أصؾ اجلبؾ  وجٚء مْٓ

أي شمّمػم  شويُنػ ظْل ؾًٔرؾْل ويًرف مقضًل مـ ٕهٔحتؽ ؾٔتّْٓل وخيٚؾْل ؾَٔتِْل

 شمّمٗمٞم٦م . 

وًمذًمؽ هذه ُم١ماظمذة قمغم يمت٥م اًمت٤مريخ أن وهل أيـ ُمٚمٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأيـ ُمٚمٗم٤مت 

؟، ومٝمل ُمٕمٛمك شمٚمؽ اعمقاىمػ إطمداث إظمرى، ومٝمٜم٤مك يم٤من شمالـمؿ أُمقاج وهٞمج٤من أيـ هل

 اظمٗم٧م هذه إُمقر . شمٚم٧م اًمٜمٌل ىمد قمٚمٞمٝم٤م وُمٓمٛمقؾم٦م ويمؾ هذه ؿمقاهد قمغم أن هٜم٤مك يد ؾمٚمٓم٦م

ويمام ُمر أن ذم ٟمٗمس  ش إؽ إذا بٌِٝ أصؾ افًَبٜ ؾٚؿهد اـز  ؾَٚل رشقل اهلل»

يٖمرك أن تٍْرجل يل حتك   رشقل اهلل أن»ضمٝم٤مز اًمرؾمقل هٜم٤مك أدوات همٞمٌٞم٦م وشمدسمػم همٞمٌل 

 شخؾ دم جقؾؽ ثؿ إٔف يٖمرك أن تثَٛ ؾٔؽ ثَبٜ أبك مْٓٚ ادٚريـ ويدخؾ ظع مْٓٚ افروحاد

وهذا يدل أن طمذيٗم٦م ًمف ُم٘م٤مم ُمـ انإيامن وإٓ يمٞمػ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمّمخرة ومٝمذا ؾمجـ سمحد 

ْد َأْوَحَْْٔٚ إِ  :ذاشمف، وي٘م٤مل طمتك ذم اعمٕمجزة جي٥م اًمتٜمٌٞمف إمم طم٤مًم٦م اًمرومؼ ومٞمٝم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ََ َػ َوَف

ًٚ َوٓ ََّتَْنك ًٚ ٓ ََّتَُٚف َدَرـ ًٚ دِم افْبَْحِر َيبَس ْؿ َضِريَ ْب ََلُ ًَِبِٚدي َؾٚرْضِ اعمٝمؿ  ش(1)ُمقَشك َأْن َأْْسِ بِ

ُمقؾمك ٕطمرج سمٜمل إهائٞمؾ وؿمؼ قمٚمٞمٝمؿ وؿمؼ  ٤مذم ًمٗمٔم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ هذه أي٦م اٟمف ًمق مل ي٘مٚمٝم

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .66ؾمقرة ـمف: ا
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ُمـ دون أن يدقمقا ي٤ًٌم  ٤مهبوم٤مٕرض اًمتل ُمِمقا قمٚمٞمٝم٤م ًمق يم٤من رض ايْم٤م قمغم اًمٜمٌل ُمقؾمك

وسم٤مًمت٤مزم رسمام ٓ هيرسمقا أن خيٚمّمقا دواهبؿ  نشمقهمؾ ومٞمف طمقاومر دواهبؿ وٓ يًتٓمٞمٕمق ٧مٙم٤مٟمًم

حتك ذم اعمٕمجزة جي٥م أن وموم٘م٤مل ي٤ًٌم ومّم٤مر ي٤مسم٤ًم هلؿ وهذه أُمقر ُمٝمٛم٦م سم٤مًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م 

دسمػم أن يٙمقن يِمؽمط ذم ٟمج٤مح اًمتويٚمحظ يم٤موم٦م اًمزواي٤م واجلٝم٤مت وإٓ إُمر ٓ يٙمقن ُمتٙم٤مُمؾ 

 ُمتٙم٤مُمؾ ُمـ يمؾ زواي٤مه .

وهذه هل احلٙمٛم٦م وم٤محلٙمٛم٦م ومرىمٝم٤م قمـ قمٛمقم اًمنميٕم٦م أو قمـ قمٛمقم اعمٚم٦م أو اعمٜمٝم٤مج هق 

 ٞم٦مؼ ويمٞمٗمٞمتٓمٌاًم ٞمفأن ذم احلٙمٛم٦م شمدسمػم ًمٚمتٗم٤مصٞمؾ ًمذًمؽ ومرق احلٙمٛم٦م ُمع اًمنميٕم٦م هق يمٞمٗم

ٞم٘م٤مت وأُم٤م احلٙمٛم٦م ومٗمٞمٝم٤م تقاومؼ، ومٙم٠مٟمام  ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمريمٞمز قمغم اًمتٗم٤مصٞمؾ واًمتٓمٌاًم ٞمفتالئؿ ويمٞمٗماًم

وسم٤مًمت٤مزم ومٞمٝم٤م قم٤مدي٤مت قم٘مالئٞم٦م شمٚمحظ طم٥ًم اًمٜمٗمًٞم٦م وطم٥ًم أًمٞم٤مت واًمٌٞمئ٦م وهذا هق  شمريمٞمز

 ومرق احلٙمٛم٦م ُمع اعمٜمٝم٤مج.

تَقل ب٘ذن اهلل رب افًٚدغ ؾٚدى ٚ فئال أـقن مـ اَلٚفُغ ؾ٘هنٚ  تهر ٓ حمٚفٜ إػ م»

وذم اخلّم٤مل ُمقضمقد أؾمامء  شؼونحذيٍٜ افرشٚفٜ ودخؾ جقف افهخرة وجٚء إربًٜ افً

وطمتك ذم ؾمػم أقمالم  ـمٚم٘م٤مءمخ٦ًم قمنم ُمٜمٝمؿ أسمق ؾمٗمٞم٤من وُمٕم٤موي٦م وُمٜمٝمؿ ـمٚم٘م٤مء وُمٜمٝمؿ همػم 

اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل هٜم٤مك ىمّم٤مص٤مت ذم شمراضمؿ شمِمػم إمم سمٕمْمٝمؿ ًمذًمؽ ؾمٛمٕم٧م أظمػما أرادوا ـمٌع 

٤مل ومٞمٝم٤م أسمق ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء قمٜمد اًمًٚمٗمٞملم ومٛمٜمٕمقا ـم٤ٌمقمتف إٓ أن يِمذب وذم رواي٦م اخلّم

اًمنمور وأسمق اًمدواهل وهٜم٤م  اًمرواي٦م أرسمٕم٦م وقمنميـ واًمٚمٓمٞمػ ه١مٓء اخلٛم٦ًم قمنم اعمتقاـمئلم 

وهذه اًمرواي٤مت ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٕم٤مرض وإٟمام  ،ٟمٗمًٝمؿ أصح٤مب اًمّمحٞمٗم٦مأذم قم٘م٦ٌم شمٌقك هؿ 

اعمريمزيلم ُمٜمٝمؿ مخ٦ًم قمنم واًمدائرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع اًمدائرة إومم يٙمقن اعمجٛمقع أرسمٕم٦م وقمنميـ 
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ا ؿمٌٞمف ذم اًمرواي٤مت اًمتل شمذيمر أقمداد ُمـ طمي همدير ظمؿ أو أقمداد ُمـ طمي ًم٘مت٤مل ؾمٞمد وهذ

طمٚم٘م٦م قمًٙمري٦م ًمٙمل ٓ شم٠ميت اًم٘م٤ٌمئؾ  ىمد رضسم٧مٞمش ُمـ اجلُمثال ذم يمرسمالء يم٤مٟم٧م ومرق  اًمِمٝمداء

 نويٜمٗمْمق نوشمٜمٍم احلًلم أو ومرق أظمرى قمغم اًمٓمريؼ ًمٙمل شم٠مُمـ أن أهؾ اًمٙمقوم٦م ٓ يٜم٘مْمق

وهق ُمثؾ قمٛمٚمٞم٦م شمٗمٙمٞمؽ  قمديدةاًمٙمقوم٦م يم٤مٟم٧م حم٤مسة سمٗمرق  ًمٜمٍمة ؾمٞمد اًمِمٝمداء ومٜمٗمس

 وهٜم٤م ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ومٚمق يم٤من تٝمؿقمًٙمري ًمٙمل رحٍموا اًمٌ٘مٕم٦م ويًتٓمٞمٕمقا أن ي٘مقُمقا سمجريٛم

هٜم٤مك ُم١مرخ قم٤مدي ًم٘م٤مل هذا شمٜم٤مىمض سملم اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م أُم٤م أن ي٠مشمٞمؽ حمٚمؾ اُمٜمل أو 

ذم اًمت٤مريخ ويمذًمؽ قمٚمؿ اًمرضم٤مل قمًٙمري يٚمتٗم٧م إمم أن هذه أوراق ُمتٕمددة ًمذًمؽ ُمٝمؿ ضمدا 

 اًمتٗمرىم٦م سملم اًمتحٚمٞمؾ وآؾمتٜمت٤مج وسملم سف مجع اعمقاد.

وهؿ همػم إرسمٕم٦م  شوجٚء إربًٜ وظؼون ظذ مجَٚلؿ وبغ أيدَيؿ رجٚفتٓؿ»

ومٚمق ضم٤مءت رواي٦م وىم٤مًم٧م هؿ مخًلم ومال يٙمقن ذًمؽ شمٜم٤مىمض وم٤معمحٚمؾ يٕمرف اٟمف  وقمنميـ

يَقل » اعم١ماُمرة ورضم٤مًمتٝمؿ هؿ اخلدم واًمّمٖم٤مر ًمٞمس سمتٜم٤مىمض وم٤مٕرسمٕم٦م قمنميـ هؿ أصح٤مب

بًوٓؿ فبًض مـ رأيتّقه هٚهْٚ ـٚئْٚ مـ ـٚن ؾٚؿتِقه فئال خيز حمّد إهنؿ ؿد رأوٕٚ هٚهْٚ 

 .َوََهُّقا بََِّم مَلْ َيَْٚفُقاومٝمذه ُم١ماُمرة ًمالهمتٞم٤مل  شؾُْٔص حمّد

اٟمف عم٤مذا أراد اًمٜمٌل وؾمٌح٤من اهلل  شوٓ يهًد هذه افًَبٜ إٓ هنٚرا ؾٔبىؾ تدبرٕٚ ظِٔف»

هذا اًمتدسمػم وهق أن يّمٕمد اًمٕم٘م٦ٌم ًمٞمال ٕٟمف ذم اًمٜمٝم٤مر يرون ُمـ سمٕمٞمد ُمـ يّمٕمد اًمٕم٘م٦ٌم 

يقرـمٝمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م  يريد ان ٤م ُمقاد ًمتٗمًػم ه شمدسمػم اًمٜمٌل هذا ويمٞمػقمٜمدٟموًمألؾمػ ًمٞمس 

ٓمط قمٞم٤مٟم٤م وًمٕمؾ اطمد اًمٗمقائد أن يٌٍم طمذيٗم٦م وقمامر وؾمٚمامن وأيب ذر هبؿ، ويِمٝمدون هذا اعمخ

ٞمٕملم شمٞم٤مر انإيامن ويٌٍم وهيدي ويٜمٌف شمٞم٤مر انإيامن إمم أن ه١مٓء هٙمذا يامرؾمقن ُمـ صمؿ ؾمو
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 وم٤مٟمتؿ يمقٟمقا قمغم طمذر سمٕمد ووم٤ميت ًمئال ي٘مٚمٌقا إُمقر.

وشًّٓٚ حذيٍٜ واشتَهقا ؾِؿ جيدوا أحدا وـٚن اهلل ؿد شس حذيٍٜ بِٚلجر ظْٓؿ »

يؼ ادسِقك وبًوٓؿ وؿػ ظذ شٍح ؾتٍرؿقا ؾبًوٓؿ صًد ظذ اجلبؾ وظدل ظـ افىر

اٟمٔمروا إمم اًمتٖمٓمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م وإُمٜمٞم٦م ًمذًمؽ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أهنؿ يم٤مٟمقا يمؿ مجؾ  شاجلبؾ

 وهؿ اًمذيـ صٕمدوا ذم ؾمٗمح اجلٌؾ وهذا ؿمٌٞمف آٟمتِم٤مر اًمٕمًٙمري.

ومٝمذه إذا مل شمٕمٓمٞمٝم٤م إمم حمٚمؾ  شوبًوٓؿ وؿػ ظذ شٍح اجلبؾ ظـ يّغ وصَّمل»

وهؿ يَقفقن » آُمر وم٤من جمرد حتٚمٞمؾ ُم١مرخ قمًٙمري يْمٞمع،ٚمٞمٚمٝم٤م حت قمًٙمري ومًقف يْمٞمع

سمٛمٕمٜمك أن اضمٚمف ىمد  شـٔػ أؽراه بٚن يّْع افْٚس» أي اضمؾ حمٛمد شأن ترون حغ حمّد

ظـ صًقد افًَبٜ حتك يَىًٓٚ هق فْخِق بف هٚ هْٚ ؾِّْض » طم٤من ومٝمق اًمذي أهمراه أي أدى سمف،

ن ًمٗمظ إصح٤مب شمٓمٚمؼ قمغم اعمخٚمّملم ُمٜمٝمؿ  ٓ مم٤م يدل أ شؾٔف تدبرٕٚ وأصحٚبف ظْف بًّزل

 يمؾ اعمتقاـمئلم.

أي ذسمذسم٤مت  شوـؾ ذفؽ يقصِف اهلل مـ ؿريٛ أو بًٔد إػ إذن حذيٍٜ وئًٓٚ حذيٍٜ»

إصقات، واًم٘مريٜم٦م أن اعمراد ُمـ إصح٤مب هؿ قمامر وطمذيٗم٦م وؾمٚمامن وأيب ذر اًمذيـ مل 

قاـمئلم طم٥ًم ؾمٞم٤مق أي٤مت شمدل اٟمف ىمري٥م وإٓ ذم مجٚم٦م ه١مٓء اعمت يٙمقٟمقا ُمتقاـمئلم سم٤مًمت٤مزم،

اًمدواران طمقل اًمٜمٌل وهؿ قمؼموا أن ُمٜمٝمؿ ىمري٥م اًمدوران ًمٚمٜمٌل ًمٙمـ قمؼموا سم٠مصح٤مسمف وًمٙمـ 

ؾَِّم متُـ افَقم ظذ اجلبؾ حٔٞ أرادوا ـِّٝ افهخرة حذيٍٜ » اعمتقاـمئلم ًمٞمس يمذًمؽ.

يٍٜ ـٔػ اخرج ؾٚخزه بَّم رأيٝ وشًّٝ ؿٚل حذ وؿٚفٝ فف إىِؼ أن إػ  رشقل اهلل

ومٝمٜم٤م طمذيٗم٦م يٓمٚم٥م إُم٤من ُمـ اًمّمخرة وم٤مًمّمخرة ُمرشمٌٓم٦م  شظْؽ وإذا راِّن افَقم ؿتِقِّن



 أحباث حول ىبوة صيذ األىبياء  .................................................................258

ْرََن َظَذ َجبٍَؾ َفَرَأْيتَُف َخِٚصًًٚ سم٤مًمٖمٞم٥م  َُ َْٕزفَْْٚ َهَذا اْف ف ظمِمقع اجلٌؾ ٕٟمف روح ٞمومٙمٞمٗم ...فَْق َأ

ول سم٤مدرة اٟمٓمالىمف ًمإلؾمالم وهذا ُمثؾ حم٤مدصم٦م أسمق ذر ًمٚمذئ٥م ومٞم٠ًمًمف ومٞمجٞمٌف اًمذئ٥م ويم٤من هذا أ

وم٘م٤مل  واًمذي أشمك ًمٚمٜمٌل وٓىمك ٟم٘مٞم٥م اجلـ قمغم ضمـ سمٜمل ٟمجران ومٙم٤من ُمقيمال ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل

هذه انإسمؾ قمٜمد ُمـ اؾمت٠مُمٜمٝم٤م وأرضمٕمٝم٤م إمم أصح٤مسمف وأٟم٧م اٟمٓمٚمؼ أن ومٙم٤من يًتٕمٞمذ سمجـ 

اًمٜمٌل وعم٤م اًمقادي ىم٤مل اؾمتٕمذ سم٤مهلل وٓ شمًتٕمذ سم٤مجلـ وهق يم٤من ٟم٘مٞم٥م اجلـ وًمٙمٜمف ُمقيمؾ ُمـ ىمٌؾ 

ذه٥م إمم اًمٜمٌل واؾمٚمؿ ىم٤مل أن ص٤مطمٌؽ اًمذي اؾمت٠مُمٜمتف قمغم انإسمؾ ىمد أرضمٕمٝم٤م وهذه ؿمٌٙم٦م 

  ومٜم٘مٞم٥م اجلـ ُمقيمؾ ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل قمغم ُمٜمٓم٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م. ظمٗمٞم٦م ذم ٟمٗمس طمٙمقُم٦م اًمٜمٌل
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  واليتَه و البيت واٍل الرشول طاعة :الصابع املبخث

ـ اؿمد أسمقاب اًمتقطمٞمد وهل وٓي٦م اهلل واًمرؾمقل ىمٚمٜم٤م ذم اسمح٤مث ؾم٤مسم٘م٦م أن سم٤مب اًمقٓي٦م ُم

وأهؾ اًمٌٞم٧م واٟمٙم٤مره٤م ٟمقع ُمـ آؾمتٙم٤ٌمر واًمٓمٖمٞم٤من وي١مدي سم٤مًمٜمتٞمج٦م امم ادقم٤مء اًمرسمقسمٞم٦م ُمـ 

ىمٌؾ اعمخٚمقق اعمٜمٙمر هل٤م، وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمجر احلدي٨م إمم ـمقًمٞم٦م وٓي٦م اًمرؾمقل ًمقٓي٦م اهلل وـمقًمٞم٦م 

ٕقمامل يمام ذم طم٩م اعمنميملم وصالهتؿ ُمـ وان ا واًمرؾمقلًمقٓي٦م اهلل  وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

دون وٓي٦م اًمرؾمقل رحٙمؿ اًم٘مران قمٚمٞمٝم٤م سم٤منإطم٤ٌمط أو سم٤مًمرضمس وم٤مًمت٤مزم هم٤مي٦م وًم٥م شمٚمؽ 

اًمرؾمقل وأوزم إُمر واخلْمقع هلل وشم٠مًمٞمٝمف قمؼم وٓي٦م هلل ًمقٓي٦م ااًمٕم٤ٌمدات واًمٓم٤مقم٤مت أن شمّمؾ 

 . 

و يٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب صمؿ ـمرح هذا اًمت٤ًمؤل وهق يمٞمػ يٌٜمل اًمٗمرد قمغم ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل أ

واًمًٜم٦م وًمٙمـ ُمـ دون اشم٤ٌمع اًمقٓي٦م ٕهؾ اًمٌٞم٧م، ومٚمامذا ٓ يّمدق قمغم ذًمؽ  اضمتٝم٤مد أو 

 ن اٟمف شمنميع؟، ااؾمتٜم٤ٌمط ووم٘مف وُمت٤مسمٕم٦م سمؾ سمٕمٜمق

  :هٜم٤مك أضمقسم٦م ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م 

هق اًمذي أُمر سم٤مًمتٛمًؽ سم٤مًمث٘مٚملم ومٞمٙمقن ٟمٌذ اًمتٛمًؽ سم٤مًمث٘مٚملم اضمتٝم٤مد ذم  أن اًمرؾمقل

وإٟمام يًٛمك ُم٤ًمحم٦م اضمتٝم٤مد  اًمٜمص٤مزم ٓ ُمقوع ًمالضمتٝم٤مد وإٟمام هق مترد قمغم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمص وسم٤مًمت
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 ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمص وإٟمام هق مترد قمغم اًمٜمص وقمّمٞم٤من ًمٚمٜمص. 

( قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، قمـ 66ص  - 2ظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده )ج أ

  :ىم٤مل اًمٜمٌل

جؾ، وظسِت، ـتٚب اهلل ظز و :إِّن أوصؽ أن أدظك ؾٖجٔٛ، وإِّن تٚرك ؾُٔؿ افثَِغ»

ـتٚب اهلل حبؾ ممدود مـ افسَّمء إػ إرض، وظسِت أهؾ بٔتل، وإن افِىٔػ اخلبر أخزِّن 

 .شَهَّم أهنَّم فـ يٍسؿٚ حتك يردا ظع اِلقض، ؾٕٚيروا ـٔػ َّتٍِقِّن ؾَّٔٓم

ـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري طمديث٤م آظمر. 31وأظمرج أيْم٤م ذم ٟمٗمس اعمّمدر ص   قم

 أيب ؾمٕمٞمد اخلدري طمديث٤م آظمر. قمـ 66وأظمرج أيْم٤م ذم ٟمٗمس اعمّمدر ص 

 قمـ زيد سمـ أرىمؿ طمديث٤م آظمر . 216وأظمرج ذم اجلزء اًمراسمع ص 

 وُمٜمٝم٤م:  

 أضمقسم٦م شمرضمع إمم ٟمٗمس اعمٗم٤مد ُمـ أن هٜم٤مك أدًم٦م داًم٦م قمغم ًمزوم ُمت٤مسمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 وطمجٞمتٝمؿ ذم اًم٘مران وذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م.

 اًمٌٞم٤منهبذا  فٛمؼ ومٜمًتٓمٞمع أن ٟمٌٞمٜموًمٙمـ أن إذا أردٟم٤م أن ٟمتٗمٝمؿ هذا اعمٌح٨م سمِمٙمؾ أقم

ومٙمٞمػ يٙمقن احل٤مل؟، يٙمقن   ُمثال ًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ ًمٜمٕمٛمؾ سمٗمرائض اهلل دون ؾمٜمـ اًمٜمٌلومٜم٘مقل 

سمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م شمرك ٟمٗمس اًمٗمرائض انإهلٞم٦م سمؾ أن ُمـ قمٛمدة  احل٤مل ًمٞمس اٟمف شمرك ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

ن شم٘م٤مم ومتتثؾ إّٓ  ، ومٙمؾ ومرائض اهلل إظمرى ٓ يٛمٙمـ أومرائض اهلل هق إشم٤ٌمع ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

يمذًمؽ  ُمـ قمٛمدة ومرائض اهلل وؾمٜمـ اًمٜمٌل هق و اًمرؾمقلهبذه اًمٗمريْم٦م وهل ومريْم٦م ـم٤مقم٦م 
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 إشم٤ٌمع أهؾ سمٞمتف.

اؾساض اهلل ضٚظٜ أويل إمر وهؿ أهؾ افبٔٝ »وم٢مذا شمريم٧م هذه اًمٗمريْم٦م واًمًٜم٦م وهل 

وومريْم٦م اهلل  ومٙمؾ ومرائض اهلل وؾمٜمـ اًمٜمٌل ذم يمٗم٦م شوـذفؽ اؾساض افْبل افتّسؽ بٖهؾ بٔتف

 وؾمٜمـ اًمٜمٌل سم٢مشم٤ٌمع أهؾ اًمٌٞم٧م ذم يمٗم٦م أظمرى .

ومٝمذا اًم١ًمال أن ومريْم٦م اهلل يٛمٙمـ أن يٕمٛمؾ هب٤م أو ؾمٜمـ اًمٜمٌل يٛمٙمـ أن يٕمٛمؾ هب٤م أو 

ومرائض اهلل سمدون ؾمٜم٦م اًمٜمٌل وؾمٜم٦م اعمٕمّمقُملم أو ؾمٜم٦م اًمٜمٌل سمدون انإشم٤ٌمع ًمًٜم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

ٌٕمض ايمؼم ومرائض اهلل شمريم٧م، وم٤مًمٕمٛمؾ سمؾمٞمٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م ان ايمؼم ؾمٜمـ اًمٜمٌل شمريم٧م أو 

ومرائض اهلل دون سمٕمْمٝم٤م أو ؾمٜمـ اًمٜمٌل دون سمٕمْمٝم٤م يٕمٜمل ذم احل٘مٞم٘م٦م أن ُمٜمٔمقُم٦م اًمٗمرائض 

وُمٜمٔمقُم٦م اًمًٜمـ مل شمتؿ ذم إصؾ، إذًا ايمؼم قمّمٞم٤من ًمٚمٗمرائض واًمًٜمـ قمٜمدُم٤م شمؽمك ٟمٗمس 

 آٟمًج٤مم سملم هذه اعمٜمٔمقُم٦م.

د اًمدؾمتقري٦م ًمق أرادت احلٙمقُم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م أن ٠مٔن اعمقاوموسمٌٞم٤من أقمٛمؼ ٟمٛمثؾ هبذا اعمث٤مل 

ومال يٙمقن قمٛمؾ احلٙمقُم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م  اًمؼمعم٤منشمٕمٛمؾ هب٤م ُمـ دون وضمقد اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م وهل 

سم٤مًمدؾمتقر هق قمٛمال سمف سمؾ ٓسمد ُمـ جملء اًمؼمعم٤من أو اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب اًمتنميٕمل وهق اجلن 

وًمق قمٛمؾ رئٞمس احلٙمقُم٦م أو رئٞمس  اًمدؾمتقري٦ماًمقاصؾ سملم قمٛمؾ احلٙمقُم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م واعمقاد 

اًمقزراء سم٤معمقاد اًمدؾمتقري٦م ُمـ دون أداء اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب دوره أو اٟمٕم٘م٤مده أو شمِمٙمٚمف ٓ يٙمقن 

 ذًمؽ قمٛمال سم٤مًمدؾمتقر أصال وومؼ اًمٌحقث اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م.

وأن ًمق أراد اطمد اعمقاـمٜملم أن يٕمٛمؾ سم٤مًمتنميٕم٤مت واعمّم٤مدىم٤مت وإُمقر اًمتل ىمررت 

وم٤مًمٜمتٞمج٦م اٟمف  اعمٕمٜمٞم٦م ـ دون أن شمٚمح٘مٝم٤م إُمْم٤مء احلٙمقُم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م أو اًمقزارةذم اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب ُم
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ٓ يٙمقن هذا اعمقاـمـ قم٤مُمال سمتنميٕم٤مت اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب ُمـ رأس أصال سمؾ يٙمقن ُمتج٤موز 

 اًمٜمٞم٤ميبوظم٤مرق ًمٚم٘م٤مٟمقن وُم١ماظمذ وًمٞمس ًمف احلؼ أو اًمّمالطمٞم٦م أن يٕمٛمؾ سمٛمّم٤مدىم٤مت اعمجٚمس 

٦م اًمتل ىمررهت٤م اًمقزارة يٕمتؼم هذا اعمقاـمـ همػم قم٤مُمؾ وُمتٛمرد سمؾ اٟمف ًمق قمٛمؾ هب٤م ظمالف اًمٙمٞمٗمٞم

 قمغم اًم٘م٤مٟمقن.

وم٤محلٙمقُم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمتل شمٕمٓمؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م ًمٚمٛمجٚمس ٓ ي٘م٤مل أهن٤م قمٓمٚم٧م 

اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب سمؾ ي٘م٤مل أهن٤م قمٓمٚم٧م اًمدؾمتقر ومجدشمف، ودقمقاه٤م أهن٤م قمٛمٚم٧م  سم٤مًمدؾمتقر هذه 

ؿ اًم٘م٤مٟمقن واًمتنميع ًمف ُمراطمؾ وًمف صالطمٞم٤مت ذم اًمدقمقى ُمـ رأس همػم شم٤مُم٦م ٕن ـمٌٞمٕم٦م قمٚم

٤مًمذي ًمف اًمّمالطمٞم٦م أن رحٞمط وي٘مػ قمغم ُمراد اعمنمع اًمدؾمتقري هق وم ُمرطمٚم٦ميمؾ ـمٌ٘م٦م وذم يمؾ 

وم٘مط اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب، واحلٙمقُم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٞمس ُمـ صالطمٞمتٝم٤م وىمدرهت٤م اًمقىمقف قمغم ُمراد 

٤م شمٕمٛمؾ سم٤مًمدؾمتقر ذم احل٘مٞم٘م٦م سمحٞم٨م طمتك ًمق شمتقهؿ احلٙمقُم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م أهن اًمدؾمتقرياعمنمع 

 هل همػم قم٤مُمٚم٦م.

إٟمام  اًمٜمٞم٤ميبشمنميٕم٤مت اعمجٚمس  واعمقاـمـ ًمٞمس ُمـ صالطمٞم٤مشمف ومٝمؿ اًمقىمقف قمغم ُمّم٤مدىم٤مت

اًمذي رحٞمط سمخّم٤مئص وأهداف وهم٤مي٤مت وًم٤ٌمب اـمر اًمتنميٕم٤مت هل احلٙمقُم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م وهل 

ًمدؾمتقر سمٖمػم هداي٦م اعمجٚمس وم٤مًمٕم٤مُمؾ سم٤م اعمقاـمٜملماًمتل شمؽممجف شمرمج٦م شمٜمٗمٞمذي٦م وزاري٦م إمم قم٤مُم٦م 

اًمتنميٕمل هق قم٤مُمؾ سمٖمػم هدى وو٤مل ًمٚمٓمريؼ وومؼ اًم٘م٤مٟمقن وٓ يٕم٤مُمؾ اٟمف متًؽ سمٕمض وشمرك 

مل يتٛمًؽ سمٌمء، واحلٙمقُم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمتل شمٕمٛمؾ سم٤مًمدؾمتقر ُمـ دون ذم احل٘مٞم٘م٦م هق سمٕمض سمؾ 

اًمتٜمٗمٞمذي٦م  اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب هل و٤مًم٦م ًمٚمٓمريؼ وومؼ اًم٘م٤مٟمقن واعمقاـمـ اًمذي يٚمٖمل دور احلٙمقُم٦م

ويريد أن ي٘متٌس ُمقاىمٗمف ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م وهق جمٚمس اًمٜمقاب ُم٤ٌمذة ومٝمذا ىمد وؾ 
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اًمٓمريؼ ومال يٙمقن قمٜمده وٓء ًمٚمٛمجٚمس اًمتنميٕمل وٓ يٙمقن ًمف وٓء ًمٚمٛمجٚمس اًمتٜمٗمٞمذي أو 

 اًمقزاري ومقٓئف ُمـ رأس ُمٜمٗمرط وًمٞمس قمٜمده وٓء.

ىمدرة قمغم انإطم٤مـم٦م سمٛمرادات وهٜم٤م سمٞم٤من صٜم٤مقمل ىم٤مٟمقين أصقزم سم٤مقمت٤ٌمر اًمذي قمٜمده 

ومٝمذه ىمدرة ظم٤مص٦م وًمٞمس يتٛمتع هب٤م يمؾ اطمد، وىمد يت٘مٛمص أو يتحٛمس أو يتزقمؿ أو  اعمنمع

وًمٙمـ ًمٞم٧ًم ًمف اًمّمالطمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم ًمٞم٧ًم ًمديف اًم٘مدرة ومٝمق ذم اًمقاىمع ىمد شمرك اًمٌٕمض يتّمدى 

يٕمٛمؾ  سمؾ أصال مل اًمٜمقاباًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب اًمدؾمتقري وشمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م اًمتنميٕمٞم٦م عمجٚمس 

أصال مل  هق سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمدؾمتقري٦م واًمٜمٞم٤مسمٞم٦م ٓ اٟمف قمٛمؾ هبام وشمرك اعمجٚمس اًمقزاري سمؾ

حلٍمي واًمقطمٞمد هق قمـ ـمريؼ اعمجٚمس آن سم٤مب اًمٕمٛمؾ هبام وـمريؼ اًمٕمٛمؾ هبام  يٕمٛمؾ

 اًمقزاري، وهذه ـمٌٞمٕم٦م ىم٤مٟمقن اًمٌنم ُمـ إول إمم يقُمٜم٤م هذا.

ـمٌٞمٕم٦م اًمتنميٕم٤مت اًمٙمٚمٞم٦م اًمٗمقىمٞم٦م شمنميٕم٤مت  وسم٤مًمٕمقدة إمم ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل ُمـ طمٞم٨م أن

قم٤مُم٦م يمٚمٞم٦م وهل ومرائض اهلل أو اًمٗمرائض اًمدؾمتقري٦م سمٞمٜمٝم٤م قمالئؼ ورواسمط وًمٙمل يٕمٛمؾ هب٤م 

ومٗمرائض اهلل ٓ رحٞمط هب٤م اطمد يمام رحٞمط هب٤م ؾمٞمد اًمرؾمؾ  اهللوشمتٜمزل رحت٤مج إمم ُمـ رحٞمط سمٗمرائض 

ى ًمٙمٜمف رحت٤مج إمم وؾم٤مئط شمٌٞمٜمف ًمٚمٜم٤مس و إوصٞم٤مء ُمـ إئٛم٦م، ومٛمع ان اًم٘مران سمٞم٤من وٟمقر وهد

ؿْ وشمقصٚمف إًمٞمٝمؿ  ِٓ ْٔ َل إَِف ُٕزي ِس َمٚ  َ فَِِّْٚ َل ومٛمع اٟمف سمٞم٤من ًمٙمـ  فِتُبَغي ُٕزي ِس َمٚ  َّْٚ َ فِِ فِتُبَغي

ؿْ  ِٓ ْٔ ُف ، وذم ُمقرد آظمر إَِف َٕ ُف َوُؿْرَ ًَ ََِْْٔٚ مَجْ َٕفُ  إِنَّ َظ َُٕٚه َؾٚتَّبِْع ُؿْرَ ذًا  طمتك اًمٌٞم٤من إ َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

ٓن إصقل  ًمٚمٜمٌلومال رحت٤مج هٜم٤م  اًمٕمٚمامء وم٘مطقمٚمٞمٜم٤م، ًمق يم٤من اًمٌٞم٤من سمٞمد اعمٗمنيـ أو سمٞمد 

اًمدؾمتقري٦م أو ومرائض اهلل ًمٙمل شمتٜمزل ويقضمد سمٞمٜمٝم٤م شمٜم٤مؾم٥م وشمٜم٤مؾمؼ وٓ شمت٘م٤مـمع ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م وٓ 

يمٛمٜمٔمقُم٦م ذم  شمتزاطمؿ ومٞمام سملم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض وٓ شمتداومع وٓ شمتٝم٤موم٧م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م وم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م
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 اًمتٜمزيؾ رحت٤مج إمم ىمدرة ظم٤مص٦م وقمٚمؿ ظم٤مص.

وهذا اًمدور اًمذي ي٘مقم سمف رؾمقل اهلل مل يٗمًح طمتك ٕهؾ اًمٌٞم٧م، وم٤مًمٗمرائض ٓسمد أن 

ومالطمظ  شمنميٕملواًمتٌٞم٤من ًمٞمس ًمٗمٔمل أو ًمٖمقي وإٟمام شمٌٞم٤من  هل٤مشم٠ميت سمٕمده٤م ؾمٜمـ اًمٜمٌل شمٌٞم٤من 

ٟم٤مت ـمرق واؾمتٙمِم٤مف وإٟمام شمنميع سمٞم٤مٟم٤مت اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب ًمٞم٧ًم سمٞم٤مٟم٤مت ًمٖمقي٦م وًمٞم٧ًم سمٞم٤م

إذا  -أي ُمٙمدس وومٞمف أمج٤مٓت وقمٛمقُمٞم٤مت  -ٓن ذًمؽ  اًمتنميع اجلٛمكم  اًمٌٞم٤منوم٤مًمتنميع ًمٌف 

وانإمج٤مل سمٛمٕمٜمك اًمدُم٩م  يٗمّمٚمفأريد أن يتٗمتؼ ويتٗمّمؾ رحت٤مج إمم ُمـ قمٜمده ىمدرة وظمؼمه أن 

اٟمف  اًمٌٞم٧م وانإمج٤مل شمٕمٌػم رواي٤مت أهؾ ُمدجم٦ماًمٕمٛمٞمؼ وومٞمف آرشم٤ٌمط ُمع أُمقر أظمرى 

هذا اعمدُم٩م اًمٕمٛمٞمؼ ذم ـمٞم٤مشمف وشمٗمٙمٞمؽ و اًمدُم٩مويراد ُمٜمف  اًمٕمٚمؿأوطمل إمم رؾمقل اهلل مجؾ ُمـ 

ارشم٤ٌمـمٝم٤م اعمٜمٔمقُمل ُمع أُمقر ُمدجم٦م أظمرى، وهذه إُمقر يٌحثٝم٤م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف سم٤مقمت٤ٌمر ضمزء 

زال شمُمـ قمٚمؿ إصقل هق أصقل اًم٘م٤مٟمقن وان يم٤من أصقل اًم٘م٤مٟمقن همػم ُمتٓمقر ذم اًمٌنمي٦م وٓ 

ًمدجمل ًمٙمل يتٗمّمؾ ويتٗمتؼ رحت٤مج إمم ُمـ قمٜمده ىمدرة قمغم اهٜم٤م اًمدور اعمجٛمؾ وقر اًمٌداي٦م، ـمذم 

أُملم اهلل قمغم وطمٞمف أو يمام يٕمؼم سمٕمْمٝمؿ ٟمٌل إٟمٌٞم٤مء  ًمذًمؽ اًمٜمٌل إقماملانإطم٤مـم٦م سمٙمؾ 

وم٤مٔي٦م شم٘مقل  ًمٚمرؾمقلطمٞمٜمئٍذ  يقرث قمٚمؿ رؾمقل اهلل ُمع طمٗمظ آُمتٞم٤مز  اًمرؾمؾواعمرؾمٚملم ؾمٞمد 

وم٤مًمٜمٌل رحٞمط سمٕمٛمؼ  ،تٚم٘م٤مه٤ماًمتل شموم٠مٟم٧م شمٌلم قمٛمؼ اًمٗمرائض وانإرادات انإهلٞم٦م  شبغ فِْٚسفت»

وأقمامق هذه اًمٕمٚمقم واعمٜمٔمقُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ومرائض اهلل هق سم٤مًمت٤مزم يؽممجٝم٤م ذم ؾمٜمٜمف أي سمتٌٞم٤من 

هذا اًمٕمٛمؼ اًمذي ذم ومرائض اهلل وذم ؾمٜمـ اًمٜمٌل ٓ رحٞمط سمف إّٓ  ُمـ ًمف اًم٘مدرة قمغم و شمنميٕمل

ُٜ َأْبُحٍر َمٚ نإطم٤مـم٦م. ودًمٞمٚمف ا ًَ ِدِه َشْب ًْ ـْ َب ُه ِم دُّ ُّ ـْ َصَجَرٍة َأْؿالٌم َواْفبَْحُر َي ََّم دِم إَْرِض ِم َّٕ َوفَْق َأ
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ََِِّمُت اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  ـَ َدْت  ٍِ َٕ(1)  واًمٖمري٥م رهمؿ وضمقد هذا اًمٌحر اعمتالـمؿ ي٘مقل

 هق يمت٤مب اهلل اًمذي اطمت٧ًٌم سمف. اًم٘م٤مئؾ طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل وم٠ميـ 

وم٢مذا أشمك وم٘مٞمف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أي ىمرن ُمـ اًم٘مرون ومٞم٘مقل أٟم٤م أريد أن أقمٙمػ وم٘مط قمغم 

ومٝمذا ٓ يّمح ٓن يمت٤مب اهلل ًمٞمس ذم ُمتٜم٤مول اًمٕم٘مؾ سمال شمٌٞم٤من ُمًٌؼ ُمـ ُمٕمّمقم  اهلليمت٤مب 

ـ ُمتّمؾ سمٛمّمدر اًمقطمل، ٓن اعمّمحػ اًمنميػ ُمٜمزل ُمـ ُمٜم٤مزل اًم٘مران وُمقـمـ ُمـ ُمقاـم

ًِٔدٍ اًم٘مران  ٍٚن َب َُ ـْ َم َُٚوُش ِم ْؿ افتَّْ َّٕك ََلُ ومٚمف ُمٜم٤مزل قمديدة وعم٤مذا يٕمرف اًم٘مران ٟمٗمًف سم٠مم  َوَأ

اًمٙمت٤مب وسمٙمت٤مب ُمٌلم ذم اًمٖمٞم٥م ويمت٤مب ُمٙمٜمقن وًمقح حمٗمقظ وُمٜم٤مزل قمديدة ينمطمٝم٤م اًم٘مران 

ئؾ وم٤مًم٘م٤م همقروهذه طم٘م٤مئؼ  وًمٞم٧ًم زظمرف ُمـ اًم٘مقل، وإٟمام ًمٙمل يٌلم أن ًمف أقمامق وًمف 

طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل سمٜم٤مءه أٟمف أوراق يْمٛمٝم٤م إمم صدره هذا اعمّمحػ اًمذي هق آظمر ُمٜم٤مزل اًم٘مران 

 وًمذًمؽ يٕمؼم قمٜمف )شمٜمزيؾ اًمٙمت٤مب( أي ُمٜمزل وخمٗمػ .

هذا اًمتٜمزيؾ سمح٥ًم قمٚمؿ آطمتامٓت ُمـ رحٞمط سمف ومٝمق ىمري٥م ؾمت٦م آٓف وؾمتامئ٦م آي٦م أي 

ي٦م ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مدٓت ومٙمؿ ُمٕم٤مدًم٦م اهلل سمؾ يمؾ آ ؾمت٦م آٓف وؾمتامئ٦م ُمٕم٤مدًم٦م ُميوب سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض

ُمـ يًتٓمٞمع أن صمؿ اًمتٜم٤مؾم٥م سملم هذه اعمٕم٤مدٓت سمٕمد أن رحٞمط هب٤م واجي٤مد اقمٚمؿ، وُمـ يًتٓمٞمع 

ُف وهذا اعمّمحػ يمؿ ُمـ ُمٕمٜمك ُمقضمقد ًمت٠مويٚمف واًم٘مران يث٧ٌم ذًمؽ   ي٘مرره٤م َِ َُِؿ َتِْٖوي ًْ َوَمٚ َي

ِْؿِ  ًِ اِشُخقَن دِم اْف ٓ ن ًمق يم٤من سف شمٜمزيؾ وم٠من اًمتٜمزيؾ ٓ رحٞمط سمف اًمٌنم ووم٤مًم٘مرا إَِّٓ اهللَُّ َوافرَّ

هيٞمٛمٜمقن قمٚمٞمف ومٙمٞمػ ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ طمًٌٜم٤م يمت٤مب وطمًٌؽ أي رء ُمـ اًمٙمت٤مب وهٞمٛمٜم٧م قمغم 

أي رء  وايمتٜمٗم٧م قمغم أي رء واطمتقؿم٧م قمغم أي رء، ومٝمذا اًم٘مران اًمذي يمٛمؾ سمف اًمديـ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .36ؾمقرة ًم٘مامن: ا



 267 ................................... املبخث الضابع: طاعة الزصول واٍل البيت و واليتَه

 أٟم٧م اطمتقؿم٧م قمغم أي درضم٦م ُمٜمف. 

اصال مل ٟمٗمٝمؿ ٜمحـ وآ اذا ومٝمٛمٜم٤م اًمٜمٌقة سمٛمٕمٜمك ؾم٤مقمل سمريد وم وهذا هق ومٝمؿ ُمٕمٜمك اًمٜمٌقة

ضمدا ُمٕمٜمك ىم٤مس وحمدود  ومٝمق شمٕمريػ وومؼطم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقة، وم٤مًمٜمٌقة إذا شمٕمرف هبذا اًمتٕمريػ 

ٟمٕمّرف اًمٜمٌل اٟمف يٌٚمغ يمٚمامت سمؾ اًمٜمٌقة هٜم٤م طمٌؾ يم٤من ُمًتٛمر وُمتّمؾ وٓ يزال، وًمذًمؽ طمٞم٨م 

اهلل وـمرف ُمٜمف قمٜمد اًمٜم٤مس، وسم٤مقمت٤ٌمر ان ُمٜم٤مزل اًمتٕمٌػم طمٌؾ ممدود ومٗمٞمف ُمدد ـمرف ُمٜمف قمٜمد 

 .  إمم أوصٞم٤مءه، اًمٜمٌل اًم٘مران ٓ شمزال همٞم٤ٌم وهل قمٜمد اًمٜمٌل ويٌٚمٖمٝم٤م 

ٟمٕمؿ هق رطمؾ إمم اًمرومٞمؼ إقمغم وًمٙمـ إذاومف وهٞمٛمٜمتف قمغم إرض قمغم طم٤مهل٤م وهذا 

اء ذًمؽ إمم ُمـ ُمٕم٤مين اًم٤ٌمـمـ اًمتل ٓجم٤مل ًمٚمتٕمٛمؼ ومٞمٝم٤م، ٓن اًمٜمٌقة ٟمقع شمٚم٘مل ُمـ اهلل صمؿ أد

ومٙمام يم٤من اًمٜمٌل ي١مديف ذم طمٞم٤مشمف شم٤مرة قمؼم وؾم٤مئط ُمثؾ ي٤م قمكم أٟم٧م سمٚمغ ؾمقرة سمراءة  اعمخٚمقىم٤مت

ويذيمر  ُمٜمؽإمم اًمٌنمي٦م، ومٝمذه اًمًقرة ٓ ي١مدهي٤م إمم اًمٌنمي٦م إّٓ  أٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أو رضمؾ 

ًمًامء ـ اُماًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل أن ؾمقرة سمراءة طم٤مدصم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمدًا شمٌلم أن اًمٜم٤مـمؼ اًمرؾمٛمل 

يٗدي »ًمٚمٌنمي٦م ٓ يٛمٙمـ إّٓ  أن يٙمقن رؾمقل اهلل أو رضمؾ يٌٚمغ قمٜمف، واًمدىم٦م ذم اًمٕم٤ٌمرة ٓ 

وهذا ذم قمٚمؿ اًمٌالهم٦م يًٛمك دمريد ومٝمٜم٤مك ُم٘م٤مم ومقىمل ًمٚمرؾمقل ي١مدي قمٜمف اعم٘م٤مم  شظْؽ إّٓ  إٔٝ

هلل، دون، ومال ي١مدي قمٜمؽ ومٞمام شمتٚم٘م٤مه إّٓ  أٟم٧م أي ًم٤ًمٟمؽ وسمدٟمؽ أو رضمؾ ي١مدي قمٜمؽ قمـ اإ

اًمٜمٌل سمًامع يمٚمامت اًمقطمل وم٘مط ووٞمٗم٦م وهذا اًمدور ًمٚمٜمٌل وهذا ُمٕمٜمك اًمٜمٌقة  أُم٤م أن شمٗمن 

ومٝمذه ًمٞم٧ًم اًمٜمٌقة وإٟمام شمًٓمٞمح حل٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقة، ومٞمحت٤مج أن شمٙمت٥م ذم اًمٜمٌقة  ًمألظمريـوٟم٘مٚمٝم٤م 

واًمرؾم٤مًم٦م يمت٥م همػم اًمتٕمريٗم٤مت اًمدراضم٦م ويراضمع اًم٤ٌمطمثقن شمٚمؽ اعمٗم٤مهٞمؿ ُمـ ضمديد ًمتتجغم 

 ايمثر .  احل٘مٞم٘م٦م
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افٍٚتح دٚ اشتَبؾ وادّٓٔـ ظذ ذفؽ  »إذًا  ٟمٌقة اًمٜمٌل ُمًتٛمرة ٓ شمٜم٘مٓمع ٕٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمده 

 يتحٛمؾ قمـ اهلل وي١مدي قمـ اهلل إمم إوصٞم٤مء، إذًا  ٟمٌقة اًمٜمٌلٓزال ومٜمٌقشمف ٓ زاًم٧م و شـِف

ٚمف ًمٚمٜم٤مس ٓن هذا اًمٙمت٤مب اعمٌلم قمٜمد ُمـ طمتك ي١مديف ويقص قمٜمٝم٤م آ يٛمٙمـ ًمٚمٌنم أن يًتٖمٜمق

وأم اًمٙمت٤مب قمٜمد ُمـ طمتك ي١مديف، إّٓ قمٜمد ُمـ يقرصمف اًمٜمٌل واًمذي يقرصمف اًمٜمٌل ٓسمد ان يٌ٘مك 

ممدا ًمف، ٓن اًمٕمٔمٛم٦م واًمتٕم٤مفمؿ هق ذم ٟمٗمس وطمل اهلل اًمذي هق أُمر قمٔمٞمؿ، وإٟمام   اًمٜمٌل

َٚن افْبَْحرُ ه١مٓء مل ي٘مّدروا قمٔمٛم٦م وطمل اهلل وقمٔمٛم٦م قمٚمؿ اهلل وقمٔمٛم٦م يمت٤مب اهلل  ـَ ِمَدادًا  فَْق 

ََِِّمِت َريبي  َُ ََِِّمُت َريبي ويمٚمامت اهلل ذم يمت٤مب اهلل   فِ ـَ َد  ٍَ َد افْبَْحُر َؿبَْؾ َأْن َتْ ٍِ
َْ ومٝمذا اًمٙمت٤مب  َف

واعمّمحػ اًمنميػ إٟمام هق شمٜمزيؾ اًمٙمت٤مب ٓ  اًمٕم٤مضمزاًمذي ٓ شمٜمٗمد يمٚمامشمف يمٞمػ رحٞمط سمف اًمٗمرد 

هذه اعمٜم٤مزل اًمٖمٞمٌٞم٦م واًمتل يِمػم إًمٞمٝم٤م و٤مب، أم اًمٙمت٤مب ومٝمق اعمرشم٦ٌم اًمٜم٤مزًم٦م وإظمػمة ُمـ اًمٙمت

هذه احل٘م٤مئؼ ًمٞمس قمٜمد ُمـ ىم٤مل طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل وٓ قمٜمد أي واًم٘مران اًمٙمريؿ سمتٕم٤مسمػم يمثػمة، 

 . وم٘مٞمف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمؾ يمٚمٝم٤م ٟمزًم٧م قمغم ىمٚم٥م احلٌٞم٥م حمٛمد

ٟمذه٥م إمم يمت٤مب اهلل و طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل يمام ادقمك ذًمؽ   اطمدهؿىم٤مل  ًم٘مدومت٤مرخيٞم٤م ٟمٕمؿ 

  اهللاطمد اًمٗم٘مٝم٤مء واخلٚمٗم٤مء وىم٤مل طمًٌٜم٤م يمت٤مب 

 :قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل قمـ اسمـ قم٤ٌمس

هِؿ  ودم افبٔٝ رجٚل ؾٔٓؿ ظّر بـ اخلىٚب ؿٚل افْبل دٚ حِر رشقل اهلل»

ؿد ؽِٛ ظِٔف افقجع وظْدـؿ افَرَن  أـتٛ فُؿ ـتٚبٚ ٓ توِقا بًده ؾَٚل ظّر إن افْبل

 ؾ افبٔٝ ؾٚختهّقا مْٓؿ مـ يَقل ؿربقا يُتٛ فُؿ افْبلحسبْٚ ـتٚب اهلل ؾٚختِػ أه

 ـتٚبٚ فـ توِقا بًده ومْٓؿ مـ يَقل مٚ ؿٚل ظّر ؾَِّم أـثروا افٌِق وآختالف ظْد افْبل
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ؿقمقا ؿٚل ظبٔد اهلل ؾُٚن ابـ ظبٚس يَقل إن افرزيٜ ـؾ افرزيٜ مٚ حٚل بغ  ؿٚل رشقل اهلل

 .(1)شتٚب مـ اختالؾٓؿ وفٌىٓؿوبغ أن يُتٛ َلؿ ذفؽ افُ رشقل اهلل

ويؽمك  اجلريٛم٦مًمق ادقمك ذًمؽ ومال يٛمٙمٜمف ٓن ي٘مقل طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل ويرشمٙم٥م شمٚمؽ 

ٓن ومرائض اهلل هل٤م ُمـ اًمٕمٛمؼ ُم٤م ٓ يٗمٝمٛمف  وٟمّمػؾمٜم٦م اًمٜمٌل أو يٛمٜمع شمدويـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل ًم٘مرن 

 ٗم٘مٝمٞم٦م ًمذًمؽ أٔن ذماًمومٙمٞمػ يٜمزًمف وي١مـمره طمتك قمغم ُمًتقى اًمّمٜم٤مقم٦م   إّٓ  اًمٜمٌل

 اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م دمد ان اًمٗم٘مف اًمدؾمتقري همػم اًمٜمٞم٤ميب واًمٗم٘مف اًمٜمٞم٤ميب همػم اًمٗم٘مفذم سمح٨م اًمٚمٖم٦م  إيم٤مديٛمٞم٤مت

اًمقزاري واًمٗم٘مف واًمتنميع اًمقزاري همػم اًمٗم٘مف واًمتنميع اًمٌٚمدي وُمراشم٥م ُمـ اًمٗم٘مف واًم٘م٤مٟمقن 

 ؾمٜمخ٤م خيتٚمػ.

أٔن طمتك ذم اًمدول اعمتٓمقرة ًمٞم٧ًم اصٓمالح ضمديد ُمًتحدث سمؾ ـمٌٞمٕم٦م قمٚمؿ 

تنميع ي٘متيض ذًمؽ  ؾمقاء شمنميع ووٕمل أو شمنميع ؾمامئل أو ُم٤مدي أو ٟمحكم أو ُمٚمكم، اًم

شمٕم٤مًم٩م شمٗم٤مصٞمؾ أن أٔن ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م ًمٞمس ُمـ طمؼ اًمقزارات  و ذًمؽومٓمٌٞمٕم٦م اًمتنميع هق 

اجلزيئ٤مت ذم اعمدن ومالسمد أن متر قمؼم شمنميع اًمٌٚمدي٤مت واعمح٤مومظ ومٝمق اًمذي ي٘مرر وًمٞمس ُمـ طمؼ 

قا ٕٟمٗمًٝمؿ إصدارات وُمّم٤مدىم٤مت اعمجٚمس اًمقزاري ومالسمد أن يٛمر أهؾ اعمديٜم٦م أن يًؽمظمّم

قمؼم رئٞمس اعمجٚمس اًمٌٚمدي ًمٚمٛمديٜم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م سمحٞم٨م أن اًمذي ٓ يٕمٛمؾ سمتنميٕم٤مت اعمجٚمس 

دي يٕمتؼم ُمتٛمرد قمغم يمؾ ٚماًمقزاري أو اعمراؾمؿ احلٙمقُمٞم٦م ُمـ دون ُمّم٤مدىم٤مت اعمجٚمس اًمٌ

 اًمٜمٔم٤مم واًمنمقم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م. 

آت وىم٤مل ًمٜم٠مظمذ ومرائض اهلل وؾمٜمـ اًمٜمٌل وًمٙمـ ُمـ دون أوزم  وهذا هق اًمن ومٚمق أشمك

                                                      

 ( ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري.6)
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ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يّمؾ إمم ومرائض اهلل وؾمٜمـ اًمٜمٌل وٓ يًتٓمٞمع أن  ذًمؽومال يٛمٙمـ  إُمر

ظمٗمٞم٦م، وىمد  وأهمراضوٓ يٗمٝمؿ ان قمٛم٘مٝم٤م يٜمٗمتح قمغم أي هم٤مي٤مت  يدرك طم٘م٤مئؼ ؾمٜمـ اًمٜمٌل

إٟمام إراداشمف هق سمح٥ًم واىمع إرادة ذيمرٟم٤م أن ؾمٜمـ اًمٜمٌل وُمراداشمف ًمٞمس طم٥ًم يمالُمف وم٘مط و

ومٚمٕمؾ ىمّمده ذم يمالُمف ُمٕمٜمك آظمر أو ىمريٜم٦م أظمرى يٕمتٛمده٤م، ويمؿ ُمـ  قمٚمٞمٝم٤ماًمٜمٌل وُمـ يٓمٚمع 

أومٕم٤مل اًمٜمٌل أٔن ٟمِم٤مهده٤م ذم أسمقاب اًمٗم٘مف وم٤مًمٜمٌل يٚم٘مٞمف سمٜمٛمط واًم٤ٌمطمثقن يٗمٝمٛمقٟمف سمٜمٛمط آظمر 

قن ىمد ذهٌقا إمم ضمٝم٦م وُمراد وي٘مقًمقن أن ُمراد اًمٜمٌل ذاك سمٞمٜمام اًم٤ٌمطمث ^وي٠ميت أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 وم٠مؿم٤مررؾمقل اهلل ذم ضمٝم٦م أظمرى، وذم اًمرواي٦م أن أم ؾمٚمٛمف يم٤مٟم٧م قمٜمده٤م قمٜمزة وٕمٞمٗم٦م ومامشم٧م 

أن شمٗمٕمٚمقه٤م هب٤م وُمراد رؾمقل اهلل أن يذيمقه٤م وم٤من مل يًتٗمٞمدوا ُمـ حلٛمٝم٤م  امم رؾمقل اهلل

ؾ ادسمٖمقا ضمٚمده٤م واًمٜمٌل مل ي٘م اجلٚمديًتٗمٞمدوا ُمـ ـمٝم٤مرة ضمٚمده٤م، وهؿ ومٝمٛمقا أن سم٤مًمدسم٤مغ يٓمٝمر 

ىم٤مل ذم ُمقاىمٞم٧م صالة اًمٔمٝمر   واًمرؾمقل اعمٞمت٦مًمٙمٜمٝمؿ ومٝمٛمقا ذًمؽ وىم٤مًمقا اًمدسم٤مهم٦م شمٓمٝمر ضمٚمد 

واًمٕمٍم فمؾ اًم٘م٤مئٛم٦م وهؿ ومنوه٤م سم٘م٤مُم٦م اًمٔمؾ يٕمٜمل ُم٘مدار ىم٤مُم٦م ُمـ اًمٔمؾ، سمٞمٜمام اًمرؾمقل مل 

يٙمـ هذا ُمراده وم٤معمْم٤مف ضمٕمٚمقه ُمْم٤مف إًمٞمف واعمْم٤مف إًمٞمف ضمٕمٚمقه ُمْم٤موم٤م، وزيد سمـ طم٤مرصم٦م 

ٓ ي٘مػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُمراد رؾمقل اهلل وهق  ُمع اٟمف خمٚمص وؿمٝمٞمد ورسمٞم٥م رؾمقل اهلل

وسمٕمد ىمرون ي٠ميت انإُم٤مم اًمرو٤م ويٌلم أن ُمراد رؾمقل  اهللُمالصؼ سمرؾمقل اهلل وُمٓمٞمع ًمرؾمقل 

اهلل هق هذا ذم ُمٙمٜمقن ىمٚمٌف وم٤معمٝمؿ اًمذي ي٘مػ قمغم همرض اعمنمع اًمدؾمتقري ُمـ هق؟، واًمذي 

يب ُمـ هق؟، واًمذي ي٘مػ قمغم همرض اعمنمع اًمقزاري ُمـ هق؟، ي٘مػ قمغم همرض اعمنمع اًمٜمٞم٤م

أو  ومٝمؾ يًتٕمٞمض اعمجٚمس اًمٌٚمدي قمـ اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب ويٙمقن هق ٟمٞم٤مسمٞم٤م؟، ٓ يٛمٙمـ ذًمؽ

ي٘مقل أفمؾ جمٚمس سمٚمدي وًمٙمـ اؾمتٕمٞمض قمـ ٟمٗمز ومٞم٘م٤مل ًمف اٟمؽ اؾمتحٚمٚم٧م ٟمٗمًؽ حمؾ 
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 اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب ُمـ طمٞم٨م ٓ شمِمٕمر.

ل ُمـ دون أن يٕمرف ُمٜمٝم٤مج وـمرائؼ  واًمٗم٘مٞمف اًمذي يٕمتٛمد قمغم ومرائض اهلل وؾمٜـم اًمٌٜم

وصٞم٤مء ومٝمذا  ٓي٦م يمام أن اًمذي يريد أن  ٕٓا ط وجيتٝمد سمؾ هذا رحؾ ٟمٗمًف ذم ُمقىمع انإُم٤مُم٦م واًمق ًتٌٜم ي

ٜم٤م يمت٤مب اهلل أوٓ   ل ي٘مقل طمً تٕمٞمض سم٤مًمٌٜم ًتٗمٞمدواًي ٜم٦م ومٝمذا ُمـ طمٞم٨م يِمٕمر أوٓ  يِمٕمر  شم ُمـ اًم

٤مط إذًا  اًمٗم٘م ،رحٚمؾ ٟمٗمًف ُم٘م٤مم اًمٜمٌل ؾمتٜم ٤مط إٟمام ُمقىمع ٓا ؾمتٜم ضمتٝم٤مد ًمٞمس جمرد ُمزاوًم٦م ٓا ٤مه٦م وٓا

ضمتٝم٤مد أـي  ؟، ومٗمل أي ُمرطمٚم٦م سمح٥ًم ٟمٗمس صٜم٤مقم٦م قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن وقمٚمؿ أصقل اًم٘م٤مٟمقن هلوٓا

ٓي٦م.  وأصقل اًمتنميع وأيْم٤م سمح٥ًم اًمق

 :ِادٜ اٌطبعخ ِٓ خالي اٌٛال٠خ

سمقاب إظمرى هل طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد وإشمٔمٝمر ومٞمف صمؿ ان اعم٘مّمقد سم٤مب اًمقٓي٦م سم٤مب 

أسمقاب متٝمٞمدي٦م ًمٕمٛمؼ اًمتقطمٞمد ٓ ٓن انإُم٤مُم٦م أقمٔمؿ وإٟمام اًمتقطمٞمد هلل ذم ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م هق ُمـ 

أصٕم٥م ُمقاـمـ اًمتقطمٞمد، ٓن ومٞمف قمٛمؼ واؾمع وشمرمج٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وشم٘مٞمد طم٘مٞم٘مل وسم٤مًمت٤مزم ومٞمف ٟمقع 

ْمع أو اًمٜمٗمس طم٘مٞم٘م٦م، أُم٤م إسمقاب إظمرى ٓ دمٕمؾ اًمٜمٗمس شمتديمدك أو شمتخ آٟمٞم٦مُمـ ديمديم٦م 

 ًمذًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم اعمرشم٦ٌمأُم٤م هذا اًم٤ٌمب جيٕمٚمٝم٤م شمّمؾ إمم هذه  هبذا اعمًتقى اًمدىمٞمؼ شم٘مٝمر

ومثٛمرة أصقل اًمديـ هق أن  شمتسُقا بٚفنجرة وأضٚظقا افثّرة» ذم اخلٓم٦ٌم اًم٘م٤مصٕم٦م ي٘مقل

يتٕمٌد هلل وخيْمع ويٓمقع ٟمٗمًف هلل ويٙمٌح هقاه  واًمٗمرد هٜم٤م اًمذاتشم٘محؿ اًمتقطمٞمد ذم قمٛمؼ 

 ره.واؾمتٙم٤ٌم

 ىم٤مل شمٕم٤ممم :وُمـ صمؿ 
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ڳ ڳ  گک ک گ گ گ کڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڎڌ

 .(1)ڳ ڳ ڱ ڱ

 إّٓ  فًِْؿ مـ يتبع افرشقل»ٓ ٕضمؾ اًمٓم٘مقس  شافَبِٜ افتل ـْٝ ظِٔٓٚ جًِْٚومٚ »

قل، وم٠مهؾ ُمٙم٦م هقاهؿ ذم أي ُمـ خي٤مًمػ هقى ٟمٗمًف ويت٤مسمع اًمرؾم شممـ يَِْٛ ظذ ظَٔبف 

اًمٙمٕم٦ٌم وم٠مُمر اهلل اًمتقضمف إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ًمٞمخ٤مًمػ يمؾ ؿمخص هقاه ُمـ إقمراف واًمٕم٤مدات 

ممـ »واًمت٘م٤مًمٞمد واعمرؾمقم آضمتامقمل ويقطمد اًمٓمققم٤مٟمٞم٦م ًمرؾمقل اهلل وهل سم٤مًمت٤مزم ـمققم٤مٟمٞم٦م هلل، 

إّٓ   رةوان ـٕٚٝ فُب» ومٓم٤مقم٦م اًمرؾمقل هل اعمدار أي وٓي٦م اًمرؾمقل شيَِْٛ ظذ ظَبٔف

جلػمهتؿ وصداىمتٝمؿ ومٝمؿ  ة، يمذًمؽ  عم٤م أشمك اًمرؾمقل إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرشظذ افذيـ هدى اهلل

وىمد  ،ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يم٤من هقاهؿ سم٤من يٌ٘مقا قمغم ىمٌٚم٦م سمٞم٧م اعم٘مدس ومخقًمٗمقا إمم ىمٌٚم٦م اًمٙمٕم٦ٌم

سمد ُمر سمٜم٤م أن هلذه اًمٕم٤ٌمدات هم٤مي٦م أقمٛمؼ ؾم٤مسم٘م٤م شمًٛمك سم٤مـمـ وأن شمًٛمك هم٤مي٦م ومذي اًمٖم٤مي٦م ٓ

ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمّمالة واًمّمقم وهمػمه٤م، وًمٙمـ هذه اًمقؾم٤مئؾ وإقمامل هل٤م هم٤مي٤مت وهل اًمٜمٞم٦م واًمٜمٞم٦م 

رادة اعمقًمقي٦م ًمٚمٛمقمم وهل إرادة اهلل ورؾمقًمف وأوزم إُمر انإومٞمٝم٤م ىمّمد آُمتث٤مل أي اعمثقل أُم٤م 

وأي٦م شمٍمح أن هم٤مي٦م  اًمٕم٤ٌمداتُمـ إوصٞم٤مء وهل شمرضمع إمم وٓي٦م اهلل وهذه هل هم٤مي٦م 

ومٝمذا اًمِمٓمر ُمـ اًمّمالة هم٤مي٦م وىمد سمٞمٜمف اهلل سمٓم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م  وًمرؾمقًمفًمّمالة هل اًمٓم٤مقم٦م هلل ا

ٕٟمف ٓ شمّمؾ إمم ـم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م  اعمٜمحروم٦ماًمّمقومٞم٦م سمٕمض اًمرؾمقل ٓ أن شمؽمك اًمّمالة يمام ذم 

رؾمقًمف إّٓ قمؼم اًمّمالة و ًمٞمٕمٚمؿ انإٟم٤ًمن أن هم٤مي٦م اًمّمالة هل ـم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م رؾمقًمف وـم٤مقم٦م 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .642ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 زم إُمر.أو

ويمام ُمر أن اًمريمٕمتلم اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ذم اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م أو اًمث٤مًمث٦م ذم اًمثالصمٞم٦م هل سم٠مُمر 

ُمـ اًمرؾمقل وًمٞمس ومريْم٦م وإٟمام هل ؾمٜم٦م ٟمٌقي٦م سم٢ممج٤مع رضورة اعمًٚمٛملم، وم٤مٟم٤م ائتل هب٤م ختْمٕم٤م 

هبذه  رسمؽ ًٕمقهٞم٦ماهلل ًمٙمـ اًمذي أُمرين هب٤م رؾمقل اهلل وم٤مًمرؾمقل ىم٤مل شمٕمٌد وختْمع  ًٕمقهٞم٦م

اًمٓمري٘م٦م وم٠مـمٞمع اًمرؾمقل ذم يمٞمٗمٞم٦م شم٘مريب إمم اهلل وهذا اًمذي جيٝمٚمف اًمقه٤مسمٞم٦م أو اًمًٚمٗمٞم٦م، وم٤مًمرؾمقل 

وًمٙمـ وان مل يذيمره قمٚمامء إصقل ًمٙمـ  اًمٕم٤ٌمدي٦مًمٞمس ؾم٤مقمل سمريد سمؾ دظمٞمؾ ذم ُمتـ اًمٜمٞم٦م 

 ذيمرٟم٤مه ذم سمح٨م اًمتقؾمؾ اجلزء اًمراسمع ُمـ انإُم٤مُم٦م انإهلٞم٦م واجلزء اخل٤مُمس سمِمٙمؾ أيمثر قمٛم٘م٤مً 

هذا سمح٥ًم اعمقازيـ قمٜمد إُم٤مُمٞم٦م وطمتك قمٜمد أظمريـ وهق أن ضمزء ُمـ أومٕم٤مل اًمّمالة 

واًمّمقم ؾمٜمـ ٟمٌقي٦م أي سم٠مُمر ُمـ اًمرؾمقل ومٚمق ىمّمدت أن هذا ومريْم٦م إهلٞمف ًمٙمٜم٧م ىمّمدت 

ْؿ  اًمتنميع وٓسمد أن شم٘مّمد ؾمٜم٦م ٟمٌقي٦م، ُمع أن أُمر اهلل ومٞمٝم٤م ًمٙمـ أُمر اهلل سمِمٙمؾ ـمقزم ـُ َوَمٚ ََتٚ

ُشقُل َؾُخ  وهٜم٤مك آي٤مت  اًمرؾمقلومٝمذه ومريْم٦م إهلٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ُمـ ضمٝم٦م ـم٤مقم٦م  ُذوهُ افرَّ

 قمديدة ذم ىمرن ـم٤مقم٦م اهلل سمٓم٤مقم٦م رؾمقًمف.

واًمرؾمقل طمرُمٝم٤م قمغم قمكم سمـ  أٔن حتريؿ ًمٌس اًمذه٥م قمغم إُم٦م هل ؾمٜم٦م ُمـ قمكم

 قمٛمؿ احلرُم٦م قمغم ؾم٤مئر إُم٦م. أيب ـم٤مًم٥م ويمذًمؽ احلرير، وًمٙمـ أُمػم اعم١مُمٜملم
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ومٝمٜم٤م طمج٤مج اًمٜمٌل واوح وًمٞمس ش وملَ ؟ ؿٚفٝ افٔٓقد مقشك خر مْؽ ؾَٚل افْبل» 

ومٞمف مم٤مراة أو أٟمٗم٦م اًمذات وإٟمام شمٕم٤مسمػم قمـ ُم٘م٤مم احلجٞم٦م ٓن اهلل قمز وضمؾ يمٚمٛمف سم٠مرسمٕم٦م آٓف 

ًمؽ  وىم٤مًمقا وُم٤مذا ىم٤مل هق ًم٘مد أقمٓمٞم٧م أٟم٤م أومْمؾ ُمـ ذ  يمٚمٛم٦م ومل يٙمٚمٛمؽ سمٌمء وم٘م٤مل اًمٜمٌل

َراِم إَِػ ادَْْسِجِد إَْؿَل ىمقل اهلل قمز وضمؾ  ـْ ادَْْسِجِد اِْلَ بِْدِه فَٔاًْل ِم ًَ ى بِ ُشبَْحَٚن افَِّذي َأْْسَ

ُٔع افْبَِهرُ  ِّ
َّٕف ُهَق افسَّ ـْ ََيٚتَِْٚ إِ َْٚ َحْقفَُف فُِِْرَيُف ِم ـْ  . (1)افَِّذي َبَٚر

 :٥م اعمٝمؿ وٛمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمقىمٗم٤متوطمديثٜم٤م قمـ هذا اعمٓمٚم

  :لصٝاأل ادلظدذ :ٚىلاأل اٌٛلفخ

هق اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم اًمًامء  أن اعمًجد إىمَم طم٥ًم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

يم٤من اعمقضمقد سمٞم٧م اعم٘مدس وًمٞمس اعمًجد إىمَم، ومٜمٗمس  اًمراسمٕم٦م وإٓ ذم زُمـ اًمٜمٌل

ن سم٤معمًجد إىمَم ومٚمٞمس قعمًٚمٛمؾم٤مطم٦م سمٞم٧م اعم٘مدس سمٜمل ذم قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين ُمًجد ؾمامه ا

هذا هق اًم٘مٌٚم٦م إومم وإٟمام اًم٘مٌٚم٦م إومم هق سمٞم٧م اعم٘مدس أو صم٤مين اًم٘مٌٚمتلم أو ُمًجد اًم٘م٦ٌم 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6ؾمقرة انإهاء: ا
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اعمذه٥م اًمذي يٙمقن ؿمٙمٚمف ُمًدس وذم داظمٚمف اًمّمخرة، أُم٤م اعمًجد إظمر اًمذي هق ذم 

ًجد ؾم٤مطمتف وسم٤مطمتف هق همػم ُمًجد اًمّمخرة وان ُمًجد اًمّمخرة هق سمٞم٧م اعم٘مدس أُم٤م اعم

 إظمر اًمذي يّمكم ومٞمف اعمًٚمٛمقن سمٜمل ذم قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين . 

وان هذه اًمتًٛمٞم٦م سم٤معمًجد إىمَم هل شمًٛمٞم٦م طم٤مدصم٦م ومحلم ٟمزول أي٦م مل شمٙمـ هذه 

اًمتًٛمٞم٦م ُمقضمقدة، وهٜم٤مك أرسمٕم٦م رواي٤مت خمتٚمٗم٦م وذم ُمقاـمـ خمتٚمٗم٦م شمِمػم إمم أن اعمًجد 

سمٕم٦م، واًمٌح٨م اًمت٤مرخيل يِمٝمد عمْمٛمقن هذه إىمَم هق اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر اًمذي ذم اًمًامء اًمرا

اًمرواي٤مت ٕٟمف ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ إؿم٤مرة وشمٕمٌػم سمٌٞم٧م اعم٘مدس، وانإهاء ًمٞمس اعمٌم قمغم 

 إرض وإٟمام هق اًمًػم ذم اًمٚمٞمؾ وطمتك وًمق ذم اًمًامء .

رواي٤مت اٟمف صغم ذم سمٞم٧م اعم٘مدس سم٤مٕٟمٌٞم٤مء وذم اًمًامء اًمراسمٕم٦م اًمذم  ٟمٕمؿ اًمرؾمقل

ومٗمل ُمقـمٜملم صغم اًمٜمٌل سم٤مٕٟمٌٞم٤مء طمٞم٨م إذن ضمؼمائٞمؾ وأيْم٤م صغم  اعمًجد إىمَمسم٤مٕٟمٌٞم٤مء ذم 

ذم ُمًجد اًمٙمقوم٦م وُمًجد اًمًٝمٚم٦م واذف قمغم ؾمامء ىمؿ وم٤مًمرؾمقل ٟمزل طمتك ذم حمرم اعمٞم٘م٤مت 

ًمٚمح٩م ذم ُمًجد اًمِمجرة ومٕمدة ُمقاـمـ قمٜمدُم٤م ُصٕمد سم٤مًمٜمٌل يٜمزل ذم قمدة أُم٤ميمـ قمٜمدُم٤م ينمف 

 قمٚمٞمٝم٤م صمؿ يٕم٤مود اًمّمٕمقد.

طمٔم٧م رواي٤مت اًمٗمري٘ملم أن اًم٘مٌٚم٦م ًمٞمس اعمًجد إىمَم وإٟمام هق سمٞم٧م اعم٘مدس وإذا ٓ

 وطمتك رواي٤مت اًم٘مٌٚم٦م ٟمًخ٧م ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس إمم اًمٙمٕم٦ٌم وًمٞمس اعمًجد إىمَم .

وهذه رحت٤مج هل٤م شمٗمًػم ومٚمًٗمل  ،وذم رواي٦م أن اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر هق ىمٚم٥م اًمرؾمقل

 وقمروم٤مين .
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 :ادلعزاج حبث ا١ّ٘خ :اٌثب١ٔخ اٌٛلفخ

وذم هذه  شوْحِٝ ظذ جْٚح جزائٔؾ حتك إتٓٔٝ إػ افسَّمء افسٚبًٜ» ىم٤مل صمؿ

اًمرواي٦م إؿم٤مرة اٟمف سمٕمد اعمًجد إىمَم محٚم٧م ُمٜمف إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م، وان اطمد اعمح٘م٘ملم ذم 

اعمٕم٤مرف يذيمر أن اعمٕمراج سم٤مب ُمًت٘مؾ ًمٚمٛمٕم٤مرف قمٔمٞمؿ وٓ يزال ظم٤مم واًمتٜم٘مٞم٥م واًمتح٘مٞمؼ ومٞمف 

 سم٤مب اًمرضمٕم٦م، ومٝمٜم٤مك سم٤مب اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة وانإُم٤مُم٦م واعمٕم٤مد أُم٤م ُمثؾ ىمٚمٞمؾ، يمام هق احل٤مل ذم

اًمؼمزخ واًمرضمٕم٦م اًمتل هل ُمـ اطمد ٟمقاومذ اًمتقطمٞمد، وذم اًمرواي٤مت أن هٜم٤مك ٟمٙم٤مت قمجٞم٦ٌم 

ظم٤مص٦م سم٤معمٕمراج ويمٞمػ أن اًمٜمٌل ذه٥م إمم أظمرة ورضمع وم٤من هذا اًمذي طمّمؾ هق سم٠مي ضمًؿ 

ؾم٤مومر ُمـ اًمدٟمٞم٤م إمم اًمؼمزخ وامم أظمرة وصمؿ يرضمع وسم٠مي ىمدرة وسم٠مي إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚمرؾمقل، ومٝمق ىمد 

وذم سمٕمض اًمرواي٤مت هٜم٤مك ُمٕمراضملم أو ُمئ٦م وقمنميـ ُمٕمراج وهذا يٙمِمػ قمـ ُمٙم٤مٟم٦م 

وقمغم شمٕمٌػم هذا اعمح٘مؼ أن اهلل قمز وضمؾ أىم٤مم وٞم٤موم٦م ظم٤مص٦م ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء مل ي٘مٛمٝم٤م  ،اًمٜمٌل

 ٕطمد ىمٌٚم٦م وٓ ٕطمد سمٕمده وهل اعمٕمراج.

 ٘مدة ذم اعمٕم٤مد يٛمٙمـ طمٚمٝم٤م سمرواي٤مت اعمٕمراج أو يمثػم ُمـ إُمقرويمثر ُمـ اًمٌحقث اعمٕم

اعمٕم٘مدة ذم اًمؼمزخ يمذًمؽ ويمذا اًمٜمٌقة وانإُم٤مُم٦م، وطمٌذا ًمق شمّمٜمػ رواي٤مت اعمٕمراج يمٚمٝم٤م ذم 

 ُمّمٜمػ وًمق ُمـ اًمٗمري٘ملم .

 :ادلبدح عبمل ٔٙب٠خ ٝادلٕزٙ طذرح :اٌثبٌثخ اٌٛلفخ

ك ظْدهٚ جْٜ ادٖوى»صمؿ ىم٤مل  ْٓت وم٤من اجلٜم٤من ُمتٕمددة يمجٜم٦م قمدن وضمٜم٦م  شؾجٚوزت شدرة اد

اًمٗمردوس واعم٠موى وضمٜم٦م اخلٚمد وضمٜم٦م ـمقسمك، وىمٞمؾ ذم شمٗمًػم ؾمدرة اعمٜمتٝمك يمام اؿم٤مر سمٕمض 
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درة ؿمجرة هن٤مي٦م قم٤ممل اعم٤مدة شمٌدأ ُمـ هٜم٤مك وهذا ًمٞمس  اًمٗمالؾمٗم٦م يٕمٜمل ُمٜمتٝمك اًمٕم٤ممل اجلًامين وهذه اًًم

٤مم ُمقوع ضمٖمراذم وإٟمام ُمقوع اؿمتداد وضمقدي، وإذا أراد انإًٟم ضم ٤من أن يتخٞمؾ هن٤مي٦م قم٤ممل ٕا

ٞمٛمتٜمع قمٚمٞمف شمّمقر اًمٜمٝم٤مي٦م ًمٚمٕم٤ممل اجلًامين، واشمٗم٤مىم٤م سمٕمض  سمٜمٝم٤مي٦م ضمٖمراومٞم٦م يمام ي٘مقل اًمٗمالؾمٗم٦م وم

اًمٗمالؾمٗم٦م يرى هذا اعمٓمٚم٥م وهق أن اًمٕم٤ممل اجلًامين ًمٞمس ًمف هن٤مي٦م ضمٖمراومٞم٦م وي٘مقًمقن إٟمام اًمٜمٝم٤مي٦م هل 

 اؿمتداد وضمقدي.

ذًمؽ اًمٌدن اًمؼمزظمل إصمػمي اًمدٟمٞمقي واًمٌدن  وُمـ سم٤مب اعمث٤مل سمدن انإٟم٤ًمن وسمٕمد

إظمروي وسمٕمد هذه إسمدان شم٠ميت ُمرشم٦ٌم اًمٜمٗمس  وسمٕمد ذًمؽ  اًمروح صمؿ اًمٕم٘مؾ وسمٕمده اًم٘مٚم٥م 

ظمٗمك، ومٝمذه هن٤مي٤مت قم٤ممل إضم٤ًمم ًمٞم٧ًم هن٤مي٦م ضمٖمراومٞم٦م ومٝمؾ إوسمٕمده اخلٗمل صمؿ اًمن صمؿ 

 سملم روطمؽ وسمدٟمؽ ؟، يمال، هٜم٤مك هن٤مي٦م ضمٖمراومٞم٦م سملم اًمٕم٘مؾ واًمٌدن؟، وهؾ هٜم٤مك طمد ضمٖمراذم

ومٝمذا احلد ًمٞمس طمدا ضمٖمراومٞم٤م وإٟمام هق طمد وضمقدي، وم٤مًمقضمقد يِمتد ومٞمتٚمٓمػ، وم٤معم٘مّمقد 

آٟمتٝم٤مء هٜم٤م اٟمتٝم٤مء طمد وضمقد اعم٤مدة إمم اٟمٕمدام اعم٤مدة  إمم وضمقدات أظمرى ٟمقري٦م جمردة وإٓ أراد 

 قضمد ُم٤ًمطم٦م ورائٝم٤مانإٟم٤ًمن أن يتّمقر أن اًمٜمٝم٤مي٦م ضمٖمراومٞم٦م يًتّمٕمٌٝم٤م وم٤من اًمقهؿ ي٘مقل ًمف شم

وم٤معم٘مّمقد هق ًمٞمس ُم٤ًمطم٦م ضمٖمراومٞم٦م وإٟمام اعم٘مّمقد اٟمتٝم٤مء اؿمتداد اًمقضمقد وم٤معم٤مدة شمتٚمٓمػ 

هٜم٤م شمًتٓمٞمع أن شمتّمقر هن٤مي٦م  ًمٚمامدة و احلدودوشمتٚمٓمػ وشمتٚمٓمػ وشمتِمدد وشمتِمدد ومتْمٞمع 

 اجلًامٟمٞم٦م ومٛمقىمٕمٞم٦م ؾمدرة اعمٜمتٝمك هبذا اًمٚمح٤مظ .

ًمق اىمؽمسم٧م أٟمٛمٚم٦م ٓطمؽمىم٧م هق هبذا  وًمذًمؽ ىمقًمف هٜم٤مك رأي٧م ريب أو ىمقل ضمؼمائٞمؾ

ٓن رؾمقل  ×اًمٚمح٤مظ وهق ُم٤م وراء ؾمدرة اعمٜمتٝمك وهق قم٤ممل اًمٜمقر، وذم اؿم٤مرة  ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 أصٚمف ُمـ ه٤م هٜم٤مك ومٛمـ صمؿ قمرج سمف إمم ه٤م هٜم٤مك. ’اهلل
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ومٝمٜم٤م ٟمقع ُمـ اًمتقري٦م ذم  شحتك إتٓٔٝ إػ افسَّمء افسٚبًٜ ؾجٚوزت شدرة ادْتٓك»

٤مرة،اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وؾمدرة واعمٜمتٝمك قمقامل ـمقاه٤م اًمٕم٤ٌمرة وم٤من سملم  ٜ » اًمرؾمقل ذم اًمٕم ظْدهٚ جْ

ـ  شادٖوى ومٕمٜمد ؾمدرة اعمٜمتٝمك شمقضمد ضمٜم٦م اعم٠موى ومٌٕمض اجلٜم٤من أؾمٗمؾ وسمٕمْمٝم٤م ومقق ويمؿ هق ُم

٤مسمٕم٦م يمحٚم٘م٦م ذم ومالة قمٜمد اًمثرى واًمثرى طمٚم٘م٦م قمٜمد  امء اًم وم٤مصؾ سملم ـمٌ٘م٤مت اجلٜم٤من ن وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًًم

ح٤مر  ح٤مر واًٌم ظمرةاًٌم  .طمٚم٘م٦م قمٜمد ....اًمخ ومٚمٞمس اًمٙمؾ ذم قم٤ممل واطمد ذم ٔا

 :وذم طمدي٨م أيب ذر اًمٖمٗم٤مري رواه قمـ اًمرؾمقل

ٍٜ مـ حديد ُأفََٔٝ بغ طٓري ؾالةٍ » ـََحَِ ًَرِش إٓ  رُد دم اف ُُ مـ إرِض  مٚ اف

 .(1) ...شاِلديٞ بىقفف 

  :رعبىل اهلل ض١ف حمّذ :اٌزاثعخ اٌٛلفخ

وٓ ُمـ سمٕمده وي٤م هل٤م ُمـ  ًتْمٞمػ اهلل ومٞمٝم٤م اطمد ىمٌؾ احلٌٞم٥مهذه اعم٠مدسم٦م انإهلٞم٦م مل ي

ومل ي٘مع اعمٕمراج ٕطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء طمتك اًمٜمٌل قمٞمًك هق أٔن ذم  إٟمٌٞم٤مءوٞم٤موم٦م اظمتص هب٤م ؾمٞمد 

اًمًامء اًمراسمٕم٦م وهٜم٤مك قمقامل قمديدة سملم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وؾمدرة اعمٜمتٝمك سمحٞم٨م أن اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م 

يًِؿ مٚ بغ أيدَيؿ ومٚ »ة ومٝمٜم٤مك اًمثرى واًمٌحر وشمٕم٤مسمػم قمديدة سم٤مًم٘مٞم٤مس إًمٞمٝم٤م يمحٚم٘م٦م ذم ومال

 ومٝمذه اًمٕمقامل أقمٔمؿ ُمـ اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م.  شخٍِٓؿ ومٚ حتٝ افثرى

وُمـ ظمقاص ضمًٛمف اٟمف يم٤من يٜمٌقع احلٞم٤مة وم٢مذا عمس رء شمتٗمجر احلٞم٤مة ومٞمف وذم اًمٌخ٤مري 

                                                      

ـ قم٤ًميمر رم شم٤مريخ دُمِمؼ ) 6)  (.32/364( اظمرضمف اسم
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شمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن وهذا يذيمر اٟمف يم٤من اعمًٚمٛمقن يتِمٗمقن سم٘مٓمرات ووقئف وسمٜمخ٤مُمتف اًمتل يت٘م٤م

زُمـ طمديٌٞم٦م ومذيمر احلدي٨م  ٕمـ اعمًقر وُمروان ظمرج اًمٜمٌلوم ُمقضمقد ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

 .(1)وضمٚمدهٟمخ٤مُم٦م إّٓ وىمٕم٧م ذم يمػ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومدًمؽ هب٤م وضمٝمف  وُم٤م شمٜمخؿ اًمٜمٌل

  :ؾمٛمٕم٧م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي ىم٤مل :قمـ أيب طم٤مزم ىم٤مل

ؽدًا رجاًل يٍتح اهلل ظذ يديف ؾبٚت افْٚس يقم خٔز ٕظىغ افرايٜ  ) ؿٚل رشقل اهلل

َٚلاهلليذـرون فِٔتٓؿ أَيؿ يًىل ؾَِّم أصبحقا ؽدوا ظذ رشقل  ٚفقا :، ؾ هق  :أـي ظع ؿ

ـ بف  ٚ بَّم صٚء اهلل ؾزأ حتك مل ُي ْٔف ودظ ف ؾبهؼ دم ظٔ ْٔف ؾٖرشؾ إٔف ل ظٔ ٚ رشقل اهلل أرمد ينُت ٚ ي ْٓ ه

 .(2)...شوجع 

دُم٤من طمٞم٨م يم٤مٟمقا يٌٕمثقن اعم٤مء إمم رؾمقل اهلل ًمٞمنمب ُمٜمف صمؿ وأهؾ اعمديٜم٦م يم٤من قمٜمدهؿ إ

وشمٔمٚمٚمف اًمًح٤مب دائام، وإذا يم٤من قمكم  ىمٚمٌفًمف فمؾ وشمٜم٤مم قمٞمٜمف وٓ يٜم٤مم  ي٠مظمذوٟمف وًمٞمس ًمٚمٜمٌل

  سمريؼ رؾمقل اهلل يتِمٗمك سمٌدن اًمٜمٌل ومامذا ٟم٘مقل ٟمحـ؟، طمٞم٨م ؿمٗمل رُمد أُمػم اعم١مُمٜملم

ٛم٦م رؾمقل اهلل ظم٤مص٦م أُم٤م أن ي٠ميت ذًمؽ  اًمرضمؾ وي٘مٚمع ومٕمٔم أو أزاد قمكم قمٚماًم  سمريؼ رؾمقل اهلل

 اًمِمجرة اًمتل يم٤من يتؼمك هب٤م اعمًٚمٛمقن ومامذا شمّمٜمع ُمٕمف .

  :ٌٍش٘زاء اٌعزٚج زصٛي :اخلبِظخ اٌٛلفخ

ُمٕمراج وًمٙمـ ًمٞمس ضمًامين وإٟمام ُمٕمراج  ذم اعمٕمراج ىمد اصم٧ٌم ًمٗم٤مـمٛم٦م اًمٚمٓمٞمػ

                                                      

 .3636ح   - 11ص - 6ج  -( صحٞمح اًمٌخ٤مري 6)

 .663ص - 1ج  -اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  -( اًمٓمؼماين 3)
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ي ذم دٓئؾ انإُم٤مُم٦م، واشمٗم٤مىم٤م ذيمر ذم اًمرواي٦م اًمتل رواه٤م اًمٓمؼم ،روطم٤مين سمٕمد ووم٤مة أسمٞمٝم٤م

ًمٗم٤مـمٛم٦م قمدة ُمرات ُمٕمراج روطم٤مين أي ذم اًمرؤي٦م واعمٜم٤مم وًمٞم٧ًم رؤي٤م قم٤مدي٦م وإٟمام هل قمروج 

وهٜم٤مك ُمٕمراج روطم٤مين ًمٌٕمض  واًمتٕمٌػم ذم اًمرواي٦م ُمتْمٛمـ اٟمف قمرج هب٤م إمم اجلٜم٤من سمروطمٝم٤م

٤م ورأت اجلٜم٤من وُم٤م ومٗمل طمٞم٤مة أسمٞمٝم٤م قمرج هب٤م إمم ىمٍمه٤م اعمِمٞمد هل اعمٕمّمقُملم ُمثؾ وم٤مـمٛم٦م

 ؿم٤مسمف ذًمؽ  . 

وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م جي٥م أن ٟمٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م ومٝمٜم٤مك ومرق سملم اًمرؤي٤م يمّمقر طم٤ميمٞم٦م حل٘م٤مئؼ 

واىمٕمٞم٦م وًمق سمرؤي٦م ص٤مدىم٦م وسملم اًمًػم ذم اعمٜم٤مم أي اًمرؤي٤م سمٛمٕمٜمك اًمٜمٔمر وانإسمّم٤مر سم٤مًمًػم ذم اعمٜم٤مم 

، وًمٙمـ شـْقز افًرش روح ادٗمـ يًرج َهٚ إػ حتٝ»وهذا أُمر آظمر واًمتٕمٌػم قمٛمقُم٤م أن 

قمرج  وقمٚمؿ وًمذًمؽ ُمقضمقد ذم اًمرواي٤مت أهن٤م ي٘مٔم٦ماًمٙمثػم ٓ يٛمٙمـ أن يٌ٘مك ذم طم٤مًم٦م 

أسمٞمٝم٤م قمرج هب٤م إمم اجلٜم٤من سمؾ ذم طمٞم٤مة أسمٞمٝم٤م هل٤م قمدة ُمرات قمروج  ةسمروطمٝم٤م ٓ سمٌدهن٤م، وسمٕمد ووم٤م

٦م ُمـ سم٤مًمروح وأيْم٤م ُمقضمقد قمـ انإُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ هٜم٤مك قمروج سم٤مًمرؤي٤م واٟمف ىم٤مرب طمقري

 احلقري٤مت واهمتًؾ هٜم٤مك صمؿ قم٤مد .  

أُم٤م إذا  وإسمّم٤مروهذا اًمٕمروج ذم أوؾم٤مط اًمٜم٤مس واعم١مُمٜملم ٓ يٙمقن سم٘مقة وسمتقضمف ورؤي٦م 

 يم٤من سم٢مسمّم٤مر ومٝمق أُمر آظمر .

 :اٌعزع ِعبين ِٓ :اٌظبدطخ اٌٛلفخ

هٜم٤م اظمتّم٤مر  شوْحِٝ ظذ جْٚح جزائٔؾ حتك إتٓٔٝ إػ افسَّمء افسٚبًٜ»صمؿ ىم٤مل 

ومٝمٜم٤م مل يتٓمرق هلذه اًمٕمقامل ٓن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم اىمتْم٤مب  شؾجٚوزت شدرة ادْتٓك» ’ُمتٕمٛمد ُمٜمف
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وُم٤م  شظْدهٚ جْٜ ادٖوى حتك تًَِٝ بسٚق افًرش»واىمتّم٤مر واصؾ آؾمتِمٝم٤مد سم٤محل٤مدصم٦م 

، وم٤من اًمٕمرش اؾمتٕمٛمؾ سمٕمدة ُمٕم٤مين ذم اًمرواي٤مت وان يم٤من ذم ؟ اعم٘مّمقد ُمـ ؾم٤مق اًمٕمرش هٜم٤م

وم٤مًمٕمرش هق اًمٕمٚمؿ اخلٗمل أو اًم٤ٌمـمـ واًمٙمرد هق اًمٕمٚمؿ  اًمرواي٤مت ي٘م٤مل قمـ اًمٕمرش سم٤مًمٕمٚمؿ

 وردانإهلل واًمٕمٚمؿ هق ُمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشم٥م اخلٚم٘م٦م وًمٞمس اًمٕمٚمؿ اًمذي هق قملم اًمذات وًمذًمؽ 

وؾم٤مق اًمٕمرش ويٛملم اًمٕمرش  وي٤ًمر اًمٕمرش ومٚمٞمس اعمراد ( اؾم٠مًمؽ سمٛمٕم٤مىمد اًمٕمز ُمـ قمنمك)

ٛملم هق اًمٞمٛمـ واًمٞم٤ًمر هق اًمدٟمق أي وإٟمام يٛملم هٜم٤م أقمغم اًمٕمرش واًمٞم آسمٕم٤مد اجلٖمراومٞم٦مهٜم٤م 

وي٤ًمر  أدٟمك اًمٕمرش، ومٞمٛملم اًمٕمرش ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وؾمٞمد إوصٞم٤مء وؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م

 اًمٕمرش ٟمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك .

ًَْرشِ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َرَجِٚت ُذو اْف ؼُّ . وىم٤مل شمٕم٤ممم:  (1)َرؾُِٔع افدَّ ًََٚػ اهللَُّ ادَُِِْؽ اِْلَ َؾَت

ِريؿِ ٓ  َُ ًَْرِش اْف  .(2)إِفََف إَِّٓ ُهَق َربُّ اْف

ًَئِؿِ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَْرِش اْف  . (3)ُهَق َربُّ اْف

قُر افَْقُدوُد وىم٤مل:  ٍُ ٌَ ًَْرِش ادَِْجُٔد  َوُهَق اْف  .(4)ُذو اْف

ًَْرِش اْشَتَقىوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـُ َظَذ اْف ْْحَ  .  (5)افرَّ

ًَْرشِ ُثؿَّ اْشتََقى ظَ وىم٤مل:   . ذم همػم ُم٤م آي٦م ُمـ اًم٘مرآن. (1)َذ اْف

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .66ؾمقرة هم٤مومر: ا

ٔي٦م ( 3)  .661ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: ا

 .31ٔي٦م ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا( 2)

ٔي٦م ( 4)  .66ـ  64ؾمقرة اًمؼموج: ا

ٔي٦م ( 6)  .6ؾمقرة ـمف: ا
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ِمُْقَن بِِف وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٗ ِْؿ َوُي ِد َرَهي ّْ ـْ َحْقَفُف ُيَسبيُحقَن بَِح ًَْرَش َوَم ُِقَن اْف ِّ
ـَ حَيْ افَِّذي

َِّْمً  ًٜ َوِظ ٍء َرْْحَ ـُؾَّ َرْ  َٝ ًْ ـَ ََمُْقا َربََّْٚ َوِش َِِّذي ُروَن فِ ٍِ ٌْ  . (2)...َوَيْسَت

ٌٜ ل شمٕم٤ممم: وىم٤م َٔ
ْؿ َيْقَمئٍِذ َثََّمِٕ ُٓ ُؾ َظْرَش َربيَؽ َؾْقَؿ ِّ

 .(3)َوحَيْ

ِْؿ َوُؿِِضَ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِد َرَهي ّْ ْرِش ُيَسبيُحقَن بَِح ًَ ـْ َحْقِل اْف َٜ َحٚؾيَغ ِم َُ َوَتَرى اداَْلئِ

ًَٚدَِغَ  ُد هلِلَِّ َربي اْف ّْ ؼي َوؿَِٔؾ اِْلَ ْؿ بِِْٚلَ ُٓ  .(4)َبَْْٔ

 أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  اهلل روي قمـ أيب قمٌد

ْرِش اْشَتَقى، ؾَٚل اشتقى ظذ ـؾ صئ، ؾِٔس » ًَ ـُ َظَذ اْف ْْحَ أؿرب إفٔف مـ  رءافرَّ

 (5)شرء

 و قمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمؼمىمل رومٕمف، ىم٤مل: 

ؾَٚل: أخزِّن ظـ اهلل ظز وجؾ حيّؾ افًرش أو  شٖل اجلٚثِٔؼ أمر ادٗمْغ»

اهلل ظز وجؾ حٚمؾ افًرش وافسَّموات وإرض ومٚ  :ِّف ؾَٚل أمر ادٗمْغافًرش حي

ـْ َزافَتَٚ إِْن  َقاِت َوإَْرَض َأْن َتُزوٓ َوفَِئ َّ ِسُؽ افسَّ ّْ ؾَّٔٓم ومٚ بَّْٔٓم، وذفؽ ؿقل اهلل إِنَّ اهلَل ُي

قًرا . ٍُ َٚن َحًَِِّٔم َؽ ـَ ُف  َّٕ ًِْدهِ إِ ـْ َب ـْ َأَحٍد ِم ََّم ِم ُٓ َُ  َأْمَس

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .3ؾمقرة اًمرقمد: ا

ٔي٦م ( 3)  .6ؾمقرة هم٤مومر: ا

ٔي٦م ( 2)  .66ؾمقرة احل٤مىم٦م: ا

ٔي٦م ( 4)  .66ؾمقرة اًمزُمر: ا

 .6/636( اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم:6)
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ؿٚل: ؾٖخزِّن ظـ ؿقفف: وحيّؾ ظرش ربؽ ؾقؿٓؿ يقمئذ ثَّمٕٜٔ، ؾُٔػ ؿٚل ذفؽ 

 وؿِٝ إٕف حيّؾ افًرش وافسَّموات وإرض ؟

إن افًرش خَِف اهلل تًٚػ مـ إٔقار أربًٜ: ٕقر أْحر، مْف اْحرت  :ؾَٚل أمر ادٗمْغ

ٕقر أبٔض اِلّرة، وٕقر أخِر مْف اخِرت اخلِرة، وٕقر أصٍر مْف اصٍرت افهٍرة، و

مْف ابٔض افبٔٚض، وهق افًِؿ افذي ْحِف اهلل اِلِّٜ وذفؽ ٕقر مـ ظيّتف، ؾبًيّتف وٕقره 

أبكت ؿِقب ادٗمْغ، وبًيّتف وٕقره ظٚداه اجلٚهِقن، وبًيّتف وٕقره ابتٌك مـ دم 

افسَّموات وإرض مـ مجٔع خالئَف إفٔف افقشِٜٔ، بٕٚظَّمل ادختٍِٜ وإديٚن ادنتبٜٓ، ؾُؾ 

ّقل حيِّف اهلل بْقره وظيّتف وؿدرتف ٓ يستىٔع فٍْسف رضًا وٓ ًًٍٕٚ وٓ مقتًٚ وٓ حٔٚة وٓ حم

 رءحمّقل، واهلل تبٚرك وتًٚػ ادّسؽ َلَّم أن تزوٓ، وادحٔط َهَّم مـ  رءٕنقرا، ؾُؾ 

 ، شبحٕٚف وتًٚػ ظَّم يَقفقن ظِقًا ـبرًا .رءوٕقر ـؾ  رءوحٔٚة ـؾ 

 اهلل ظز وجؾ أيـ هق ؟ ؿٚل فف: ؾٖخزِّن ظـ

هق هٚهْٚ وهٚهْٚ وؾقق وحتٝ وحمٔط بْٚ ومًْٚ وهق ؿقفف: مٚ  :ؾَٚل أمر ادٗمْغ

يُقن مـ ٕجقى ثالثٜ إٓ هق رابًٓؿ وٓ مخسٜ إٓ هق شٚدشٓؿ وٓ أدٕك مـ ذفؽ وٓ أـثر 

رى، وإن إٓ هق مًٓؿ أيَّْم ـٕٚقا، ؾٚفُرد حمٔط بٚفسَّموات وإرض ومٚ بَّْٔٓم ومٚ حتٝ افث

َقاِت َوإَْرَض َوٓ  َّ ُُّٔف افسَّ ْرِش ـُ َتٓر بٚفَقل ؾٕ٘ف يًِؿ افرس وأخٍك، وذفؽ ؿقفف تًٚػ: َوِشَع 

ًَئُِؿ . ِذُّ اْف ًَ ََّم َوُهَق اْف ُٓ ُي ٍْ وُدُه ِح ُٗ  َي

ؾٚفذيـ حيِّقن افًرش هؿ افًَِّمء افذيـ ْحِٓؿ اهلل ظِّف، وفٔس خيرج ظـ هذه 

ُِٕرى  ُِقتف افذي أراه اهلل أصٍٔٚءه وأراه خِِٔفخِؼ اهلل دم م رءإربًٜ  َذفَِؽ  ـَ ؾَٚل: َو
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ـَ ادُْقؿَِِْغ، وـٔػ حيّؾ ْحِٜ افًرش اهلل،  قَن ِم ُُ َٔ
َقاِت َوإَْرِض َوفِ َّ قَت افسَّ ُُ َِ إِْبَراِهَٔؿ َم

 .(1) شوبحٔٚتف حٔٔٝ ؿِقَهؿ، وبْقره اهتدوا إػ مًرؾتف !

إمم ضمًامٟمٞم٦ّم اًمٕمرش، وىم٤مًمقا  شفُّرامٜٔ وادجّسّٜـِٚلْٚبِٜ وا»وذه٥م سمٕمض اعمًٚمٛملم 

 إّن اهلل شمٕم٤ممم جيٚمس قمغم اًمٕمرش ومٞمئّط اًمٕمرش ُمـ صم٘مٚمف! 

إّٓ  إضم٤ًمموذه٥م سمٕمْمٝمؿ ـ يم٤مٕؿم٤مقمرة ـ إمم أّن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس ضمًاًم، وأّٟمف ٓ ُيِمٌف 

ُثؿَّ اْشتََقى مم: أّٟمف اؾمتقى قمغم اًمٕمرش سمال يَمٞمْػ، أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م واعمٕمتزًم٦م ومٞمٕمت٘مدون أّن ىمقًمف شمٕم٤م

ًَْرشِ   وهق اؾمت٘مرار اعمُٚمؽ واؾمت٘م٤مُمتف . ٤مزيُيِمػم إمم آؾمتقاء اعمج َظَذ اْف

  :اٌعزع ِظب٘ز ِٓ :اٌظبثعخ اٌٛلفخ

ًمت٘مري٥م اعمٕمٜمك ُمثال اًمٓمرد اًمؼميدي أو اًمرؾم٤مًم٦م اًمؼميدي٦م هل ٟمٗمس اًمروح وم٤من اطمد 

مٚ ـْٝ »ًمروح وسمٕمد ذًمؽ  ي٘مقل اًمٓمرود اًمتل اؾمتٚمٝمام اًمٜمٌل هق يمؾ اًمروح ومٝمٜم٤م اعمقطمك هق ا

ومٜمٗمس هذا اًمروح هق اًمٙمت٤مب وإٓ اًم٘مران يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أو ي٠ميت  ذم  شتدري مٚ افُتٚب

اعمحنم ويِمٝمد عمـ قمٛمؾ سمف ومٞمْمـ اٟمف اًمِمٝمداء أو اًمّمدي٘ملم أو إوًمٞم٤مء. وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه 

 ا سمح٨م آظمر . ومٝمذ ٞمف ذًمؽاعمقضمقدات هٙمذا وم٤معمقضمقدات اًمٕمٚمقي٦م هل ؿم٤مقمرة قم٤مىمٚم٦م أُم٤م يمٞمٗم

ومل يٕمؼم أن اًمٕمرش ُمـ ضمٜمس اعمالئٙم٦م وٓ ُمـ ضمٜمس إرواح وهذا ُمقضمقد ذم 

اًمرواي٤مت ًمٙمـ مل يٚمتٗم٧م هل٤م اًمٕمروم٤مء وٓ اًمٗمالؾمٗم٦م ومل شمثر شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م ُمثال اًمٜم٦ًٌم سملم اًمٕمرش 

                                                      

 .6/631( اًمٙم٤مذم:6)



 285 ......................................... املبخث الثامً: وقفات معزفية مع املعزاج اليبوي

وروح اًم٘مدس وُم٤م هل اًمٜم٦ًٌم سملم اًمٕمرش واًم٘مران واًمٙمت٤مب، وهذه حتت٤مج إمم سمح٨م 

 واؾمت٘مّم٤مء .

 ٗمؾ أن  اًمٕمرش ذم اًمرواي٤مت أـمٚمؼ قمغم قمدة ُمراشم٥م ُمثال قمرش اًمًامء ومٝمذا ًمٞمسوٓ ٟمٖم

او ُم٘مّمقد اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ، أو قمرش اًمدٟمٞم٤م وقمرش اًمًامء إومم واًمث٤مٟمٞم٦م وقمرش اجلٜم٦م  ُمٜمف

اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وهٜم٤مك اؾمتٕمٛمؾ اًمٕمرش سم٤معمٕمٜمك اًمٜمققمل سمٛمٕمٜمك قمٚمق قمرش وؾم٘مٗمٝم٤م يمام ورد 

يًٛمك قمرؿمف، وىمد اؾمتٕمٛمؾ اًمٕمرش يمثػما ذم اًمرواي٤مت  يمؾ رء وُمريمز اًمتحٙمؿ ذم يمؾ رء

سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم أُم٤م اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ومٝمق همػم ذًمؽ وهق يتحٙمؿ سمٙمؾ قم٤ممل اخلٚم٘م٦م وًمٞمس وم٘مط ذم 

 اًمًامء إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًم٤ًمسمٕم٦م أو همػمه٤م .

اًمٚمٓمٞمػ أن أظمرة واًمدٟمٞم٤م رضشم٤من ٓ دمتٛمٕم٤من وًمٙمـ هذه اًميشم٤من مه٤م حت٧م هٞمٛمٜم٦م 

ٕمرش واًمٙمرد، ومحتك اًمؼمزخ واًمدٟمٞم٤م وقمقامل قمديدة هل حت٧م إذاف وهٞمٛمٜم٦م ايمؼم يم٤مًم

 خمٚمقىم٤مت أظمرى اقمغم .

 :ٚاجلظّبين اٌزٚزبين اٌعزٚج ثني :اٌثبِٕخ اٌٛلفخ

وْحِٝ ظذ جْٚح جزائٔؾ حتك إتٓٔٝ إػ افسَّمء افسٚبًٜ ؾجٚوزت شدرة »ىمقًمف 

هذا اًمتٕمٚمؼ  شمـ شٚق افًرش ادْتٓك ظْدهٚ جْٜ ادٖوى حتك تًَِٝ بسٚق افًرش ؾْقديٝ

هؾ هق ضمًامين أو روطم٤مين ومٝمذا سمح٨م آظمر ٓن هذه اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمٕمروج شمٌتدئ 

سمٛمراطمؾ اًمٕمروج اًمروطم٤مين وًمٞمس اًمٕمروج اجلًامين، واًمتٕمٚمؼ هق شمٕمٚمؼ خيتٚمػ قمـ اًمتٕمٚمؼ 

طمًٞم٦م ًمديٜم٤م أصقات طمًٞم٦م وًمديٜم٤م صقر طمًٞم٦م سمٛمٕمٜمك ًمديٜم٤م ُمٕم٤مين  أناجلًامين يمام أن اًمٜمداء 
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وًمديٜم٤م أصقات  طمًٞم٦م يمام أن ًمديٜم٤م ُمٕم٤مين أو صقر ظمٞم٤مًمٞم٦م وًمديٜم٤م صقت ظمٞم٤مزم يٕمٜمل صقت 

ُمـ قم٤ممل اًمؼمزخ أو اعمث٤مل ومٗمرق قمٜمف سملم اًمّمقت ُمـ قم٤ممل اعمث٤مل، ومٗمل اعمٜم٤مم أٟم٧م شمًٛمع صقت 

أصال ذم انإدراك اًمٕم٘مكم وعمٜم٤مُمل ذم اعمٜم٤مم اوشمرى صقر وم٤مًمّمقرة اعمٜم٤مُمٞم٦م ختتٚمػ قمـ اًمّمقت 

ر أن اًمّمقت ُمـ ظمقاص إضم٤ًمم وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمقضمقدات اًمٕم٘مٚمٞم٦م يمٚمٝم٤م ُمٕم٤مين أو سم٤مقمت٤ٌم

٢مذًا  اًمّمقت ُمـ وموضمقدات قم٘مٚمٞم٦م وُمٕم٤مين قم٘مٚمٞم٦م ومٝمٜم٤مك شمّمقر صقت ويمالم قم٘مكم سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م 

 ظمقاص إضم٤ًمم .

 :اٌىالَ زم١مخ ِٚعىن اٌعمٍٟ اٌظّع :اٌزبطعخ اٌٛلفخ

ٛمع قم٘مكم سمٛمٕمٜمك اًم٘مقة اًمٕم٤مىمٚم٦م أو سمٕم٤ٌمرة أظمرى هؾ هٜم٤مك ؾمٛمع قم٘مكم؟ وم٘مد ي٘م٤مل ؾمو

اعمقضمقد اًمٕم٘مكم يدرك إصقات احلًٞم٦م وًمٙمـ اًم١ًمال أن اعمقضمقد اًمٕم٘مكم يدرك إصقات 

هؿ وافْٚر ـّـ يسّع »احلًٞم٦م أو إصقات ذم قم٤ممل اعمث٤مل اًمؼمزخ شم٘مقل اًمرواي٦م ُمْمٛمقهن٤م 

  شإٔغ أهِٓٚ وهؿ واجلْٜ ـّـ يسّع تٌريد جْٚهنٚ

 :قمـ اُمػم اعم١مُمٜملم

ؾٓؿ واجلّْٜ ـّـ ؿد رَهٚ ؾٓؿ  ،ؾهٌر مٚ دوٕف دم أظْٔٓؿ ،ظيؿ اخلٚفؼ دم إٍٔسٓؿ»

ًّّقن  . (1)شوهؿ ؾٔٓٚ مًّذبقن ،وهؿ وافْٚر ـّـ ؿد رَهٚ ،مْ

ُمٕمٜم٤مه أن هٜم٤مك صقت أظمروي وهق سم٤مًمت٤مزم ضمًامين ًمٙمـ اًمٙمالم ذم اًمٕم٘مؾ أو اعمقضمقد اًمٕم٘مكم و

                                                      

ـ ظمٓم٦ٌم اعمت٘ملم. ( 6) ـ حمٛمد قمٌدة  الهم٦م   هن٩م اًٌم
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ظمٞم٦م أو إظمروي٦م ومٞم٘م٤مل ؾمٛمٞمع، وهبذا يدرك إصقات احلًٞم٦م إظمرى اًمدٟمٞمقي٦م أو اًمؼمز

 اعمٕمٜمك شمٗمًػم اًمًٛمٞمع أُمر واوح وُمٞمًقر . 

وم٤مًمٙمالم ذم )ؾمٛمٞمع( هبذا اعمٕمٜمك هؾ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕم٘مكم ًمٖم٦م شمٗم٤مهؿ سمتقؾمط همػم اعمٕم٤مين أو 

همػم أقمٞم٤من إؿمٞم٤مء ومٞم٘م٤مل ُمثال ؾمٛمٞمع وي٘م٤مل سمّمػم، ـمٌٕم٤م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕم٘مكم ُمقضمقد ُمٕم٤مين حتٙمل 

٤منإسمّم٤مر ذم اًمٕم٤ممل اًمٕم٘مكم سم٠مي ُمٕمٜمك ومٝمؾ هق سمٛمٕمٜمك إدراك اعمٕم٤مين، وم قمـ ُمٕم٤مين ورائٝم٤م

واعمٗمروض أن اعمٕم٤مين أهن٤م ًمٞم٧ًم ذات ـمقل وقمرض وقمٛمؼ، وهذا اًمٌح٨م ٓزال ظم٤مم وطمتك 

ومٚمًٗمٞم٤م مل خيقوقا ومٞمف سمِمٙمؾ واؾمع ورسمام شمقضمد آراء حمًقُم٦م إمج٤مٓ وًمٙمـ ُمع ذًمؽ رحت٤مج إمم 

ٟمداء روطمل . إذًا  يمالُمٜم٤م ذم اعمًٛمقع وًمٞمس ذم  اًمٌح٨م وان اًمٜمداء هٜم٤مك ُم٤م هق ؟، هؾ هق

 اًمًٛمع اعمجرد أي ًمٞمس ذم  اًم٤ًمُمع .

ؾبًٞ »وًمت٘مري٥م اعمٕمٜمك أن شمٕمٌػم اًمرؤي٤م أو اًمرؤي٤م ُمـ اهلل هؾ هل شمٙمٚمؿ؟، شم٘مقل أي٦م 

ومٌٕم٨م اًمٖمراب ُمـ اهلل ومٝمذه ًمٞم٧ًم رؤي٦م وإٟمام هذا ُمِمٝمد طمدث وشم٘مدير واًمٕمؼمة  شإفٔف ؽرابًٚ 

د أن يقصؾ ُمٕمٜمك ًم٘م٤مسمٞمؾ ومٝمؾ ي٘م٤مل هلذا شمٙمٚمؿ ؟، ومٞمّمح قمٜمده٤م أن ي٘م٤مل هٜم٤م ُمٜمف أن اًم٤ٌمري يري

ؾمٛمٕم٧م هذا اًمٙمالم أو ومٝمٛم٧م هذا اًمٙمالم، وم٘م٤مسمٞمؾ قمٜمدُم٤م رأى اًمٖمراب يٌح٨م ذم إرض 

اًمٗمٝمؿ ومٞمتج٤موز اًمرؤي٦م طمٞم٨م ىم٤مل  سمؾ شم٘متٍم قمغم اًمٖمراب ويمٞمػ يٌح٨م ذم إرضٓ  ومرؤي٤مه

 دِم ُٞ ًٚ َيبَْح َٞ اهللَُّ ُؽَراب ًَ َتٚ َأَظَجْزُت َأْن َؾَب َِ َْٔػ ُيَقاِري َشْقَأَة َأِخِٔف َؿَٚل َيٚ َوْي ـَ َيُف   إَْرِض فُِرِ

دِِمغَ  َّْٚ ـْ اف َُٖواِرَي َشْقَأَة َأِخل َؾَْٖصبََح ِم َراِب َؾ ٌُ ـُقَن ِمثَْؾ َهَذا اْف ومٝمذا اًمٗمٝمؿ واعمٕمٜمك  (1)َأ

ع أن ٟم٘مقل أن سمٕم٨م اًمٖمراب هؾ طمٞمٜمئٍذ ٟمًتٓمٞمواحل٤مصؾ ُمٜمف ًمٞمس ُمرئل وإٟمام هق ُمٗمٝمقم، 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .26ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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ذم مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف ي٘مقًمقن ٟمٕمؿ أن هذا شمٙمٚمؿ طمتك ذم وسمٛمٜمزًم٦م اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٙمالم 

اًمتٕمٌػمات اًم٘مرآٟمٞم٦م أو اًمروائٞم٦م يٕمد هذا ٟمقع ُمـ اًمتٙمٚمؿ، ٓن ُمٕمٜمك اًمٙمالم هق اًمٌمء اًمذي 

ًمٙمالم وًمٞمس ُمـ جُيٕمؾ يمجن يٕمؼم ُمٜمف إمم ُمٕمٜمك وم٢مذا يم٤من هٙمذا وم٤مًمتٙمٚمؿ سم٤مًمٜمداء ُمـ صٗم٤مت ا

اًميورة أن يٙمقن أصقات وًمٞمس ُمـ اًميورة أن يٙمقن ُمٕم٤مين وإٟمام يٙمقن اًمتٙمٚمؿ سمتقؾمط 

ان قمٞمًك يمٚمٛم٦م اهلل ٓن اًم٤ٌمري ذم إجي٤مد اًمٜمٌل قمٞمًك أراد  اًم٘مرآينُمثؾ اًمتٕمٌػم وهق وضمقدات 

قضمد ُمـ همػم أب وُمـ يمام يخمٚمقىم٤م أن يٗمٝمؿ اًمٜم٤مس قمدة اُمقر وُمٜمٝم٤م أن اهلل قمٜمده ىمدرة أن يقضمد 

همػم أم و اب يمآدم وسم٤مًمت٤مزم يقضمديمؿ ذم اعمٕم٤مد سم٘مدرشمف وم٤مًم٤ٌمري شمٙمٚمؿ ُمع اًمٌنم قمؼم ظمٚم٘م٦م اًمٜمٌل 

ضمٕمؾ سمٛمث٤مسم٦م  قمٞمًك ومّم٤مر قمٞمًك يمٚمٛم٦م اهلل وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ وضمقد اًمٜمٌل قمٞمًك ومقضمقده

أٔن دًٓم٦م سمٕم٨م و شمٙمٚمؿ ويمالم ورء دال قمغم ُمٕمٜمك ُمع اٟمف ًمٞمس سمّمقت ودًٓمتف شمٙمقيٜمٞم٦م 

ٌح٨م ذم إرض ًمٞمس هق يم٤مًمٚمٗمظ اًمذي دًٓمتف اقمت٤ٌمري٦م وُمقوققمٞم٦م سمؾ اًمٖمراب ويمٞمػ ي

َْٔػ ُيَقاِري َشْقَأَة َأِخٔفِ دًٓمتف شمٙمقيٜمٞم٦م، أي شمٙمٚمؿ شمٙمقيٜمل  ـَ َيُف  ومٗمٝمؿ اعم٘مّمقد ُم٤ٌمذة  فُِرِ

ٌَُراِب َؾُٖوَ ُمـ شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م  ـُقَن ِمثَْؾ َهَذا اْف َتٚ َأَظَجْزُت َأْن َأ َِ اِرَي َشْقَأَة َؿَٚل َيٚ َوْي

 .َأِخل

 :االذلٟ اٌىالَ فُٙ ِعبين ِٓ :اٌعبػزح اٌٛلفخ

وأهؾ اعمٕمٜمك وإوًمٞم٤مء ومْمال قمـ اعمٕمّمقُملم يٌٞمٜمقن أن يمؾ هذه اعمِم٤مهدات احلًٞم٦م 

َُٕٚهْؿ أُمقر ُمثال ىمقًمف  ٤م قمدةشمٙمٚمؿ رسم٤مين ويٗمٝمٛمقن ُمٜمٝم ـْ َؿْبَِِؽ َؾََٖخْذ َِْْٚ إَِػ ُأَمٍؿ ِم ْد َأْرَش ََ َوَف
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ُظقنَ بِٚفْبَ  ْؿ َيتََِرَّ ُٓ َِّ ًَ اِء َف َّ وم٤مظمذ اًم٠ٌمؾم٤مء هق شمٙمٚمؿ ُمـ اهلل ومٝمق يريد أن يقصؾ  (1)َْٖشِٚء َوافِرَّ

ثِرٍ هلؿ ُمٕمٜمك وطمدث وىمقًمف  ـَ ـْ  ق َظ ٍُ ًْ ْؿ َوَي ُُ ْٝ َأْيِدي َسَب ـَ ٍٜ َؾبََِّم  ـْ ُمِهَٔب ْؿ ِم ُُ  (2)َوَمٚ َأَصَٚب

هلؿ، وهذا يمٚمف ذم قم٤ممل احلس وًمذًمؽ ي٘م٤مل إذًا  ٟمٗمس شم٘مدير اعمّمٞم٦ٌم هق ٕضمؾ أن يقصؾ اعمٕمٜمك 

قمٚمؿ اًمتٕمٌػم واًمت٠مويؾ أي شمٗمًػم اًمٙمالم انإهلل يمذًمؽ ذم اعمٕم٤مين ومٛمثال اعمتٙمٚمؿ أول ُم٤م يتٙمٚمؿ 

ي٘مقل زيد يمثػم اًمرُم٤مد أو رسمام ي٘مقل ًمؽ اًم٤ًمئؾ احلٛمد هلل وأقمٓم٤مك اهلل ُمـ ظمػمه اًمٙمثػم، وم٤مٟمف 

وهٜم٤م ضمٕمؾ اعمٕمٜمك ىمٜمٓمرة إمم ُمٕمٜمك آظمر اؾمتٕمٛمؾ اخلػم اًمٙمثػم ٕضمؾ أن يٕمرض ًمؽ سم٤مًم١ًمال 

ىمٜمٓمرة إمم ُمٕمٜمك ضمدي ُم٤ٌميـ أي سم٤مب آؾمتٕمامل اًمٙمٜم٤مئل ومٝمق  ًمتٗمٝمٞمٛملآؾمتٕمامزم أو اوم٤معمٕمٜمك 

شمٙمٚمؿ سم٤معمٕمٜمك ًمٚمقصقل إمم ُمٕمٜمك وإٓ اًمٚمٗمظ سمٛمٗمرده مل يقصؾ اعمٕمٜمك ُم٤ٌمذة وإٟمام اًمٚمٗمظ 

ًمتٗمٝمٞمٛمل وىمد يٖم٤مير اعمٕمٜمك إمٜمك ٓؾمتٕمامزم اعماأوصٚمؽ إمم ُمٕمٜمك اؾمتٕمامزم وىمد يٖم٤مير اعمٕمٜمك 

 ًمتٗمٝمٞمٛمل اعمٕمٜمك اجلدي  وم٠مٟم٧م اٟمت٘مٚم٧م ُمـ ىمٜمٓمرة ُمٕمٜمك إمم ىمٜمٓمرة أظمرى.ا

وًمٞم٧ًم إصقات  ٓؾمتٕمامزم إمم ًمٖم٦م اعمٕم٤مين ويمالم اعمٕمٜمكاومٝمٜم٤م دظمٚم٧م ُمـ اعمٕمٜمك 

ومت٘مقل شمٙمٚمؿ ُمٕمل أي شم٘مّمد شمٙمٚمؿ ُمٕمؽ سم٤معمٕم٤مين أو أظمؼمين أي أوصؾ زم ُمٕمٜمك يريد ُمٜمف ُمٕمٜمك 

 آظمر .

أُم٤م سمٚمح٤مظ ُم٤م  سمؾ أصال شمٕمٌػم وشم٠مويؾ اًمرؤي٤م هبذا اًمٚمح٤مظ أهن٤م شمٙمٚمؿ وظمٓم٤مب وإٟم٤ٌمء

 ؾمٌؼ أو سمٚمح٤مظ ُم٤م ي٠ميت .

أٔن هؾ أن اًم٤ٌمري ٟم٤مدى ىم٤مسمٞمؾ طمٞمٜمام سمٕم٨م ًمف همراسم٤م أو شمٙمٚمؿ ُمٕمف أو ٓ؟، ومٝمذا سمح٨م 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .43ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م ( 3)  .21ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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ُمٝمؿ وفمريػ ٓسمد ُمـ آًمتٗم٤مت ًمف ًمذًمؽ اًمٙمالم انإهلل ًمٞمس قمغم ٟمٛمط أو ىمًؿ ُمٕملم سمؾ هق 

 مم ُم٤م ؿم٤مء اهلل.إ

أٔن طمتك ذم سمح٨م اًمٕمٚمؿ اًمٕمٞم٤مين أو اعمٙم٤مؿمٗم٦م اًمٕمٞم٤مٟمٞم٦م واعمِم٤مهدة اًمٕمٞم٤مٟمٞم٦م ًمٞمس ُمـ  

اًميوري ذم اًمٕمٚمؿ احلْمقري هق طمْمقر اًمٌمء وم٘مد يٙمقن طمْمقر اًمٌمء طم٤مك قمـ رء 

وراءه ًمذًمؽ ذم اًمٞم٘ملم ىم٤مًمقا هٜم٤مك قمٚمؿ اًمٞم٘ملم وقملم اًمٞم٘ملم وطمؼ اًمٞم٘ملم، أي طمتك اًمٕمٚمؿ 

غم أىم٤ًمم ومت٤مرة قمٌقري وُمرآيت آزم وًمٞمس سمٜمٗمًف يراد، ًمذًمؽ ًمٞمس يمؾ احلْمقري هق قم

أطم٤مط سم٤مًمقاىمٕمٞم٦م وم٘مد يٙمقن أطم٤مط سمقاىمٕمٞم٦م طم٤ميمٞم٦م قمـ  ص٤مطمٌٝم٤مأن  يٕمٜملُمٙم٤مؿمٗم٦م أو ُمِم٤مهدة 

واىمٕمٞم٦م ورائٝم٤م سمقؾم٤مئط قمديدة ومٞمٌٍم اًمٖمٞم٥م ُمـ وراء ُم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة ومال يٚمتٗم٧م إمم يمؾ اًمٜمٙم٤مت، 

 يمال.  دي ُمٕمٜم٤مه اٟمف أطم٤مط سمٕملم اًمٌمء ؟،ًمٞمس أن أي ُمٕمٜمك طمْمقري أو ُمِم٤مه وم٢مذن

 :ِٚاداّ٘ب ٚاٌجصز اٌظّع ثني اٌفزق :عؼز احلبد٠خ اٌٛلفخ 

 اًم٘مرآينأن اعمٌٍم ي٘مػ قمٜمد ُمٕمٜمك ُم٤م وذم ٟمٗمس اعمث٤مل  ًمٕمؾ اطمد ومقارق اًمًٛمع واًمٌٍم

اًم٤ًمسمؼ ًمق سمٍمت أٟم٧م اًمٖمراب يمٞمػ يٌح٨م ذم إرض ومٝمذا يٕمٜمل سمٍمت أٟم٧م سم٤مًمٖمراب 

٤م اًمتٕمٌػم واًمت٠مويؾ شمتج٤موزه إمم رء أو ُمٕمٜمك وراء اًمًٛمع وم٤مًمٗمرق سملم وًمٙمـ مل شمًٛمع، ومٝمٜم

اًمًٛمع واًمٌٍم هق ذم يمقن اعمًٛمقع أصقات ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يٌٍم اًمّمقت؟، واعمٌٍم ىمد 

يًٛمع ؟، أٔن ذم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م يثٌتقن أن  يمؾ ُمقضمقد ًمف ذسمذسم٤مت أُمقاج إؿمٕم٤مقمٞم٦م ممٙمـ شمت٤مح 

قضم٤مت ـم٤مىمٞم٦م ًمٚمًٛمع وم٤مجلًؿ اعم٤مدي ًمف ظم٤مصٞم٦م متقج ًمٚمٌٍم وًمف ذسمذسم٤مت همػم إؿمٕم٤مقمٞم٦م وهل مت

وظم٤مصٞم٦م إؿمٕم٤مع وًمٙمـ ذم اعمقضمقدات اًمتل هل أقمغم ُمـ اعم٤مدي٦م ضمٝم٦م اًمًٛمع واًمٌٍم يمٞمػ 
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 شمٙمقن ومٞمٝم٤م ؟

وقمغم يمؾ ىمد ي٘م٤مل أن هذه اطمد احلٞمثٞم٤مت اعم٤مئزة سملم اعمًٛمقع واعمٌٍم وهق اعمٌٍم ٓ 

ٗم٤مظ واًمٙمالم، ًممم همػمه ؾمٞمام سمح٨م إٔيتج٤موز ُمٜمف إمم همػمه أُم٤م اعمًٛمقع ومٞمتج٤موز ُمٜمف إ

وم٤معم٘مّمقد ٓسمد أن ٟمٚمتٗم٧م قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل شمٙمٚمؿ ُمٕمل اهلل أو ٟم٤مداين ومٚمٞمس اعمراد سم٤مًميورة سمخٚمؼ 

 إصقات.

اًمٌٕمض ُمـ اعمٗمنيـ قمٜمدهؿ ؾمج٤مل وهق اهيام اذف اًمًٛمع أم اًمٌٍم ومٗمل أي٤مت 

أن يٙمقن اًمٜمداء واًمتٙمٚمؿ يمثػمة ي٘مدم اؾمؿ اًمًٛمٞمع قمغم اًمٌّمػم واعمٝمؿ اٟمف ًمٞمس ُمـ اًميوري 

سم٠مصقات يمام ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ ذم يقُمٞم٤مشمٜم٤م وم٘مد ٟمًتخدم ُمٕمٜمك يمآًم٦م نإيّم٤مل ُمٕمٜمك وراءه وي٘م٤مل 

ٓؾمتٕمامزم وٓ سم٤مًمتٗمٝمٞمٛمل وإٟمام سم٤مجلدي وُمـ آُمثٚم٦م اسم٤معمٕمٜمك  شمٙمٚمؿ واظمؼم ُمع اٟمف مل خيؼم

 سمٞمدك او اًمًٌٞمٓم٦م هٜم٤م طمٞمٜمام شمريد ان يتقىمػ اطمدهؿ قمـ اًمٙمالم سمدل ان شم٘مقل ًمف اؾمٙم٧م شم١مذ

وشمْمٕمف قمغم اٟمٗمؽ ومٞمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اٟمؽ ىمٚم٧م ًمف اؾمٙم٧م رهمؿ اٟمؽ مل شمتٙمٚمؿ واهمٚم٥م  سم٠مصٌٕمؽ

 ُمٕمٜمك وسمٕمْمٝم٤م اسمٚمغ ُمـ اًمٙمالم ٟمٗمًف . نإيّم٤ملآؿم٤مرات اٟمام هل يمالم 

 :اٌمٍج١خ ٚاٌزئ٠خ اٌجصز٠خ اٌزئ٠خ :عؼز اٌثب١ٔخ اٌٛلفخ

هلل ٓ افف إّٓ  حتك تًَِٝ بسٚق افًرش ؾْقديٝ مـ شٚق افًرش إِّن إٔٚ ا» صمؿ ىم٤مل

 شيتف بًْٔلرأيتف بَِبل ومٚ ورأإٔٚ افسالم ادٗمـ ادّٓٔـ افًزيز اجلبٚر ادتُز افرؤوف افرحٔؿ 

ٟمٗمل اًمتجًٞمؿ ظمالوم٤م عم٤م قمٜمد سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م، ومٝمٜم٤مك رؤي٦م وُمرئل ورائل اصم٤ٌمت وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ 

٤مك اذن سمٍم ىمٚمٌل ومٝمٜم٤مك رؤي٦م وًمٙمـ ًمٞم٧ًم سمٍمي٦م سم٤مًمٕملم وإٟمام رؤي٦م ىمٚمٌٞم٦م وسمٌٍم اًم٘مٚم٥م ومٝمٜم
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وم٘مد ؾم٠مًمف ذقمٚم٥م اًمٞمامين وم٘م٤مل : )) يمٞمػ رأي٧م اهلل  وسمٍم ضمًامين وىمد ؾمئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم

هؾ رأي٧م رسمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ؟ وم٘م٤مل )قمٚمٞمف اًمًالم(: أوم٠مقمٌد ُم٤م ٓ أرى ؟ وم٘م٤مل : ويمٞمػ شمراه 

 . (…ن وًمٙمـ شمدريمف اًم٘مٚمقب سمح٘م٤مئؼ آيام ،؟ وم٘م٤مل : ٓ شمدريمف اًمٕمٞمقن سمٛمِم٤مهدة اًمٕمٞم٤من

 (.666)هن٩م اًمٌالهم٦م / ُمـ اخلٓم٦ٌم 

واًمتل ُمٜمٝم٤م إدًم٦م واًمؼماهلم واعمِم٤مهدات اعمٕمرومٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وعم٤مذا هذا رؤي٦م ؟ 

ٓن اًمرؤي٦م إدراك أو وصقل عمٕمٜمك وقمٚمؿ  سم٤مًمٌمء، سم٤مًمت٤مزم إدراك وضمقد اًمٌمء وًمق سم٤مًمدًمٞمؾ 

 اًمدال قمٚمٞمف هق ٟمقع ُمـ اًمرؤي٦م ًمف وًمق ُمـ وراء طمج٤مب .

سملم اًمٌٍمي٦م سم٤مًمٕملم اًمتل ٓزُمٝم٤م انإطم٤مـم٦م واعمحدودي٦م ًمٚمٛمٌٍم وم٤مًمرؤي٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م وشمٗمرق 

حتدد وشم٘مٞمد اعمٌٍم اعمرئل أُم٤م اًمرؤي٦م ذم اًم٘مٚم٥م ومٛمـ وراء طمج٤مب وم٤مًمرائل سم٤مًم٘مٚم٥م ٓ يٙمتٜمػ 

وٓ يٙمتٜمف وٓ رحٞمط سم٤معمرئل، وًمٙمٜمف يراه سمدًٓم٦م وسمآي٦م واًمٗمرق اجلقهري سملم اًمرؤي٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م وسملم 

أُم٤م أسمّم٤مر اًمٕملم  ٌٍمي٦م سم٤مًمٕملم هق ان إسمّم٤مر  اًم٘مٚم٥م ٓ يًتٚمزم اًمتحديد ذم اعمٌٍماًمرؤي٦م اًم

اعمٌٍمة يًتٚمزم حتديد عمٌٍم وانإطم٤مـم٦م سمف وم٤منإسمّم٤مر سم٤مًم٘مٚم٥م هق أسمّم٤مر وقمٚمؿ وإدراك ٓ اٟمف 

ىمٓمٞمٕم٦م واطمتج٤مب شم٤مم وإٟمام هٜم٤مك طمٙم٤مي٦م ُم٤م وًمٙمـ هذه احلٙم٤مي٦م ٓ شمًتٚمزم حتديد اعمحٙمل وٓ 

و انإطم٤مـم٦م سم٤معمحٙمل وهذا سمخالف اًمرؤي٦م سم٤مًمٌٍم وسم٤مًمٕملم اًمتل شمًتٚمزم حتديد شمًتٚمزم ايمتٜم٤مه أ

اعمٌٍم ويمقٟمف حمدود وُم٘مٞمد وحم٤مط وُمٖمٚمقب وٟم٤مىمص وىم٤مس ومٚمق يم٤من اعمرئل همػم حمدود وٓ 

 حم٤مط وًمٙمـ شمراه سمتقؾمط اًمرؤي٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م وًمق ُمـ وراء طمج٤مب .

 :ىم٤مل شمٕم٤ممموٓسمد ان ٟم١ميمد ان رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم اًمٌٍمي٦م ُمًتحٞمٚم٦م وم٘مد 
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 ُبِر َِّىُِٔػ اخْلَ ُف إَْبَهُٚر َوُهَق ُيْدِرُك إَْبَهَٚر َوُهَق اف ـُ   .(1)ٓ ُتْدِر

ّٓ اًمرؤي٦م وقمٚمٞمف إذا ىم٤مل أطمد:  ؿٚل افىزد: انإدراك ُمتك ىمرن سم٤مًمٌٍم مل يٗمٝمؿ ُمٜمف إ

 . (2)أدريمتف سمٌٍمي وُم٤م رأيتف ُمتْم٤مّد، ّٕن انإدراك ٓ يٙمقن سم٤مًمٕملم

ًِْجَؾ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم ْؿ اْف ـُ ِٚذ َ ْؿ بَِّٚتي ُُ َس ٍُ تُْؿ َإٔ ّْ َِ ْؿ َط ُُ َّٕ ْقِمِف َيٚ َؿْقِم إِ ََ َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ

َُّٕف ُهقَ  ْؿ إِ ُُ ْٔ َِ ْؿ َؾَتَٚب َظ ُُ ْؿ ِظَْْد َبِٚرئِ ُُ ْؿ َخْرٌ َف ُُ ْؿ َذفِ ُُ َس ٍُ ُِقا َإٔ ْؿ َؾْٚؿُت ُُ اُب  َؾتُقُبقا إَِػ َبِٚرئِ افتَّقَّ

ِحُٔؿ  ْٕتُْؿ َوإِ  افرَّ ُٜ َوَأ ََ ِٚظ ْؿ افهَّ ُُ َرًة َؾََٖخَذْت ْٓ ََٕرى اهللََّ َج ـَ َفَؽ َحتَّك  ِم ْٗ ُٕ ـْ  تُْؿ َيٚ ُمقَشك َف ِْ ْذ ُؿ

ُرونَ  َتْيُُروَن  ُُ ْؿ َتْن ُُ َِّ ًَ ْؿ َف ُُ ِد َمْقتِ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ـُ ثَْْٚ ًَ  .(3)ُثؿَّ َب

اهلل يٕمتؼم ُمـ اًمذٟمقب وضمؾ، وأّن ـمٚم٥م رؤي٦م  اًمدًٓم٦م اًمت٤مُم٦م قمغم اؾمتح٤مًم٦م رؤي٦م اهلل قمز

 ىمرهن٤م شمٕم٤ممم سمٕم٤ٌمدة اًمٕمجؾ .وىمد اًمٙمٌػمة ويقضم٥م ٟمزول اًمٕمذاب وُمـ ًمزوُمٝم٤م ًمٚمٙمٗمر 

: ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ قمٚمّقا : هؾ يرى اهلل ذم اعمٕم٤مد؟ ىم٤ملؾمئؾ اًمّم٤مدق

ّٓ ُم٤م ًمف ًمقن ويمٞمٗمٞم٦ّم، واهلل ظم٤مًمؼ إًمقان واًمٙمٞمٗمٞم٦ّم  . (4)يمٌػما، إن إسمّم٤مر ٓ شمدرك إ

آيامن ىم٤مل  ٕهؾاًمتل ٓ شمًتٚمزم حتديد اهلل ودمًٞمٛمف ومٝمل شمٙمقن  اًم٘مٚمٌٞم٦مي٦م اُم٤م اًمرؤ

 .شوٓ حتجٛ منتٚؿٔؽ ظـ افْير إػ مجٔؾ رؤيتؽ» :انإُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ذم ُمٜم٤مضم٤مة اخل٤مئٗملم

 .شوافزفٍك فديؽ، وافتّتع بٚفْير إفٔؽ » :وذم ُمٜم٤مضم٤مة اًمراهمٌلم

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .612ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٞم٤من، 3)  .244، 4( جمٛمع اًم

ٔي٦م ( 2)  .66ـ  64ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

 .6ح  26، 4( سمح٤مر إٟمقار، 4)
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 .شواجتبٔتف دنٚهدتؽ» :وذم ُمٜم٤مضم٤مة اعمحٌلم

 .شأظْٔٓؿ بٚفْير إفٔؽ يقم فَٚئؽ وأؿررت» :ذم ُمٜم٤مضم٤مة اعمتقؾمٚملمو

 .شوصقؿل ٓ يبِف إٓ افْير دم وجٓؽ» :وذم ُمٜم٤مضم٤مة اعمٗمت٘مريـ

 .شوٓ تسُـ افٍْقس إٓ ظْد رؤيٚك» :وذم ُمٜم٤مضم٤مة اًمذايمريـ

 .شوأؿرر أظْْٔٚ يقم فَٚئؽ برؤيتؽ» :وذم ُمٜم٤مضم٤مة اًمزاهديـ

 ) راجع افهحٍٜٔ افسجٚديٜ (

  :ىم٤مل ذم ُمٜم٤مضم٤مة اًمٕم٤مروملم ٟم٤مومٞم٤م ًمٚمرؤي٦م سم٤مًمٕملم  ٕٟمفًمرؤي٦م سم٤مًم٘مٚم٥م وهل ا

 .شوإحرست إبهٚر دون افْير إػ شبحٚت وجٓؽ»

 ) اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م (

 :اٌرباق خصبئص ِٓ :عؼز اٌثبٌثخ اٌٛلفخ  

يذيمر أيْم٤م ُمٗم٤موٚمتف قمغم ؾمٚمٞمامن ُمـ ضمٝم٦م اًمؼماق وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمريح وؾمٞمٚم٦م  واًمٜمٌل

ضمق إرض وم٤من اًمؼماق ذم ضمق اًمٕمقامل وم٢مذا أرادت ؾمٗمٞمٜم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م شمٜمت٘مؾ سمؽ وىمدرة وـم٤مىم٦م ذم 

ُمـ اًمدٟمٞم٤م إمم أظمرة وشمرضمٕمؽ ومٝمق اًمؼماق، إمم أن قمٚمامء اًمٌنمي٦م مل يتقصٚمقا إًمٞمٝم٤م وًمٙمـ 

هذه ؾمٗمٞمٜم٦م يٌحر هب٤م ُمـ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إمم قم٤ممل اًمؼمزخ إمم قم٤ممل أظمرة وامم أقم٤مزم قم٤ممل أظمرة 

أي  شبسبًغ إفػ زمٚم مزمقمف»ىمدرة أقمٔمؿ ؾمٞمام اٟمف ورد قمٜمٝم٤م أهن٤م  ذاتومٝمل وهيٌط هب٤م 

ت قمديدة، إذًا يمؾ زُم٤مم وٟمِمئآحتٙمؿ، يٕمٜمل يمؾ قم٤ممل ًمف ىمدرة حتٙمؿ ووٖمٓم٦م زر سمٚمح٤مظ  قمقامل 
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 ضم٤مٟم٥م وؾمٕم٦م ُمـ اًم٘مدرة.

هقم٦م انإٟم٤ًمن سمنقم٦م اًمٜمقر يٜمٕمدم يمام ٟم٘مؾ قمـ اٟمِمت٤ميـ؟،  زادتأُم٤م ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أن يمٚمام 

 إؿمٞم٤مء وم٘مد يالطمظ ذًمؽ اجلًؿ هبذا اًمٚمح٤مظ يلمرء وهم٤مسم٧م قمٜمف أؿمٞم٤مء سمؾ ُمالوًمٙمٜمف طمٗمظ 

وهبذه اًمنقم٦م وهبذا اعمريم٥م سمٚمح٤مظ اًمٓم٤مىم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وًمٙمٜمف مل يٗمحص اًمٌدن اًمٜمٌقي 

يمٞمػ هق وسم٠مي ـم٤مىم٦م وسم٠مي ٟمحق هق وإٓ وم٤مًمٌدن اًمذي ًمٞمس ًمف فمؾ وشمٔمٚمٚمف اًمٖمامُم٦م ويٙمقن 

ُمـ اعم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م إمم أن مل يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م قمٚمامء اًمٓمٌٞمٕم٦م  يٜمٌقع احلٞم٤مة وهذه ُمرطمٚم٦م ُمتٓمقرة

سم٤مقمت٤ٌمر أن اؾمت٘مرائٝمؿ حمدود، ومٙمٚمام يٛميض قمٚمٞمٝمؿ ضمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ يًت٘مرؤون رء ضمديد إمم 

 أن يّمٚمقا إمم ىمٛم٦م اًمتٓمقر ذم هذه اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٗمٞمزي٤موي٦م . 

س اًم٘مًؿ ٤مين خيـ رويمؾ ذم اؾمؽماًمٞم٤م ضم٤مُمٕم٦م ُمٚمٌقرن رئٞمعميمام يٕمؼم اًمؼموومًقر إ

آىمتّم٤مدي ي٘مقل هٜم٤مك أهار قمٚمٛمٞم٦م اعمقدقم٦م ذم سمدن انإُم٤مم  اًمث٤مين قمنم سمؾ أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م اعمقدقم٦م 

 يتحددة ًمٗمٝمٛمٝم٤م ذم إصؾ ومل ُمٝمٞم٠مذم روطمف، ومٝمذه ىمٛم٦م اًمٕمٚمقم اًمتل امم أن اًمٌنمي٦م همػم 

يمل يتٕمٚمٛمقن ُمٜمف  ُمٝمٞمئًمٙمل دمٚمس اًمٌنمي٦م ذم ىم٤مقمدة حم٤مرضة ويٙمقن هٜم٤مك حم٤مرض  اًمقىم٧م

ه اًمرُمقز ويًتققمٌقن هذه احل٘م٤مئؼ وًمٙمـ وومؼ اًمتخٓمٞمط آهلل اًمٕم٤مم وم٤مًمٌنم اٟمام هؿ ذم هذ

وإٓ ومح٘م٤مئؼ واهار اًمقضمقد  اًمٕم٤مًمٞم٦مطم٤مًم٦م اًمًػم اًمتٛمٝمٞمدي يمل يّمٚمق إمم هذه اًمدرضم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٚيمٚمٝم٤م قمٚمقم وُمٕم٤مدٓت  َٓ َِّ ـُ ََِّؿ ََدَم إَْشََّمَء  ت وًمٙمـ هذه اًمٕمٚمقم واًم٘مقاقمد واعمٕم٤مدٓ َوَظ

 ًمٞم٧ًم سمٞمدهؿ واٟمام هل سمٞمد ظمٚمٞمٗم٦م اهلل .

واعمٝمؿ هٜم٤م وم٤معم٘مّمقد أن اًمؼماق ُمقضمقد ـم٤مىمل أظمروي يًتٓمٞمع اهلٌقط إمم إرض ًمٕم٤ممل 

اًمدٟمٞم٤م واًمؼمزخ واًمٕمقدة إمم أظمرة وًمٙمـ ىمدرة اًمتحٙمؿ ومٞمف ًمٞم٧ًم سمًٝمٚم٦م، وهذا مم٤م يدل أن 
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دٟمٞم٤م وإرض وآظمرة ىمدرات أهؾ آظمرة وم٤مئ٘م٦م يمثػما قمغم ىمدرات أهؾ اًمؼمزخ وأهؾ اًم

 ُمقضمقدة وقم٤معمٝم٤م ُمٝمٞمٛمـ وحمٞمط أن قمغم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وومٞمٝم٤م ُمـ اًمٓم٤مىم٤مت واًم٘مدرات اًمٙمثػمة .

واًمٔم٤مهر أٟمف سمتقؾمط ذًمؽ اًمؼماق يًٞمٓمر قمغم اًمِمٞم٤مـملم وقمغم آٟمس واجلـ واًمٓمػم 

وم٘مط ىمدرة واًمري٤مح واًم٤ًٌمع سمؾ قمغم ُم٤م ذم اًمٕمقامل وإٓ عم٤م يم٤مٟم٧م اعمٗم٤موٚم٦م شمتؿ سمٛمٕمٜمك اهن٤م ًمٞم٧ًم 

آٟمت٘م٤مل وإٟمام ىمدرة ذم اًمتحٙمؿ، وذم سمٕمض رواي٤مت  اعمٕمراج شمقوٞمح أٟمف اًمؼماق يمٞمػ ؾمٞمٓمر 

قمغم ىم٤مومٚم٦م ىمريش طمٞم٨م ارشمٕمدت ُمٜمف آسمؾ وم٘م٤مومٚم٦م ىمريش قمٜمدُم٤م ُمر هب٤م اًمؼماق ارشمٕم٧ٌم آسمؾ 

 وظم٤موم٧م وهذه ؾمٞمٓمرة ُمـ اًمؼماق وـم٤مىم٦م يًتٓمٞمع اًمًٞمٓمرة قمغم ُمثؾ هذه اًمٙم٤مئٜم٤مت .

ىمدرشمف أن يًخر ُمقضمقدات اظمروي٦م ومْمال قمـ اعمقضمقدات اًمدٟمٞمقي٦م  ذم ومٙم٤من اًمٜمٌل

أو اًمؼمزظمٞم٦م وم٤معمقضمقد إظمروي ُمًخر ًمٚمٜمٌل وم٤مًمٜمٌل قمٜمده ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمذي يًخر ومٞمف 

وقمٜمدٟم٤م ذم ف ُمـ اعمقضمقدات ي٠ميت سمف ومٙمٞمػ سمام هق دوٟمواعمقضمقد إظمروي سمحٞم٨م يذه٥م 

ُمًتقاه٤م  سم٠مقمغمؾمٚمٞمامن وهل ُمقضمقدة اًمرواي٤مت أن ضمزء ُمـ هذه اًم٘مدرة اعمقضمقدة قمـ داود و

 .قمٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م

ـ أيب قمٌد ـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم قم   :، ىم٤ملاهلل روى قمكم سم

، ؾٖخذ واحد بٚفِجٚم رشقلافجٚء جزئٔؾ ومُٔٚئٔؾ وإْساؾٔؾ بٚفزاق إػ »

. ثّؿ وواحد بٚفرـٚب، وشّقى أخر ظِٔف ثٔٚبف، ؾتوًوًٝ افزاق، ؾِىّٓٚ جزئٔؾ 

ًٚ  :اشُْل يٚ براق ؾَّم رـبؽ ٕبل ؿبِف، وٓ يرـبؽ بًده مثِف. ؿٚل :ٚلؿ ْٝ بف ورؾًتف ارتٍٚظ َؾَرَؿ



 297 ......................................... املبخث الثامً: وقفات معزفية مع املعزاج اليبوي

   .(1)ش... يريف أيٚت مـ افسَّمء وإرض فٔس بٚفُثر، ومًف جزئٔؾ

  :وروى اًمّمدوق 

رجالهٚ أضقل مـ  دون افبٌؾ وؾقق اِلَّمر، بدابٜ إػ رشقل اهلل جٚء جزئٔؾ»

د،  :أن يرـٛ امتًْٝ. ؾَٚل مّد افبك، ؾَِّم أراد افْبل يدَيٚ، خىقهٚ ّّ ّٕف حم جزئٔؾ إ

ؾرـٛ، ؾَُِّم هبىٝ ارتًٍٝ يداهٚ وؿكت  :ؾتقاضًٝ حتك فهَٝ بٕٚرض، ؿٚل

هٚ، وإذا صًدت ارتًٍٝ رجالهٚ وؿكت يداهٚ، ؾّّرت بف دم طِّٜ افِٔؾ ظذ ظر دم الرج

 .(2)شأّول افًر، ؾٍْرت افًر مـ دؾٔػ افزاق 

  :اهلل وروى اًمٕمٞم٤مر قمـ أيب قمٌد

دم تؼيع إذان دم ادًراج وأّن جزئٔؾ أتٚه صذ اهلل ظِٔف وَفف .. ؾٖيَيف وأمره أن »

يٌتسؾ بف، ثّؿ وضع دم حمّؾ فف أفػ أفػ فقن مـ ٕقر،  ثّؿ صًد بف حتك إتٓك إػ أبقاب 

  .(3)شافسَّمء

  :ذم صٗم٦م اًمؼماق ( ذم طمدي٨م قمـ رؾمقل اهلل633وذم )روو٦م اًمقاقمٔملم/

وجٓٓٚ ـقجف اإلٕسٚن، وخدهٚ ـخد افٍرس، ظرؿٓٚ مـ فٗفٗ مسّقط، وأذٕٚهٚ »

خِراوان، وظْٔٚهٚ مثؾ ـقـٛ افزهرة يتقؿدان مثؾ افْجّغ ادؤئغ، َلٚ صًٚع  زبرجدتٚن

اخلِؼ، ضقيِٜ افٔديـ وافرجِغ، َلٚ  مْيقمٜمثؾ صًٚع افنّس مْحدر ظـ ٕحرهٚ اجلَّمن، 

                                                      

 .266، 6شمٗمًػم اًم٘مٛمل: ج( 6)

 . 214(  أُم٤مزم اًمّمدوق/3)

 . 666/  6ػم اًمٕمٞم٤مر ج( شمٗم2ً)
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 ش.دمٔغ، تسّع افُالم وتٍّٓف، وهل ؾقق اِلَّمر ودون افبٌؾٍٕس ـٍْس أ

أهّن٤م داسم٦م ضمًٛمٝم٤م ُمـ ُم٤مدة ًمٓمٞمٗم٦م أظمروي٦م وظمقاصٝم٤م ذم احلريم٦م ختتٚمػ قمـ اجلًؿ اعم٤مدي 

اًمث٘مٞمؾ وسمٕمض اعمقاد اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م وسمٕمض اًمٓم٤مىم٤مت يم٤مًمٜمقر ختتٚمػ ظمقاصٝم٤م قمـ اعمقاد 

  ر .اًمٖمٚمٞمٔم٦م يم٤مًمؽماب ومٙمٞمػ سمام هق أًمٓمػ ُمـ اًمٜمق



  



 

 

 

 ضافات إ

 سمح٨م ذم اًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمرؾمؿ ًمٚمٜمٌقة: 

ان دور اًمرؾمؾ وآٟمٌٞم٤مء ذم آسمالغ ًمٞمٌس هق وم٘مط دور ٟم٘مؾ وٟم٘م٤مل وُمًجؾ صقت او 

 ،ُمًجؾ شمّم٤موير سمؾ دور آٟمٌٞم٤مء ذم آسمالغ ذم طملم هق اسمالهمل هق دور سمٞم٤مين ودور شمٕمٚمٞمٛمل

٤مه إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس ذم ُمٕمٔمٛمف ُمـ ُم٘مدرة اًمٌنم شمٚم٘مٞمف يٕمٜمل اسمالهمف سم٤من يٕمٚمؿ اًمٌنم وآ ُم٤م يتٚم٘م

 ويٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٞمٝمؿ ؾمٌٞمف سم٤مًمذسمذسم٤مت او اعمقضم٤مت همػم اعمٗمٝمقُم٦م وؿمٌٞمف سم٤محل٘م٤مئؼ همػم اعمٗمٝمقُم٦م.

وم٤منإٟم٤ًمن واضمد  ،وٟم٠مظمذ ُمث٤مل يتْمح سمف آُمر وم٤مٟمف قمٜمدٟم٤م ُمـ قمرف ٟمٗمًف وم٘مد قمرف رسمف

ان يتٕمرف قمغم ٟمٗمًف وهق واضمد  ًمٜمٗمًف وذاشمف ومٙمٞمػ ُمـ قمرف اي ٓسمد ان وقمغم آٟم٤ًمن

ًمٜمٗمًف ومٝمق واضمد هل٤م وٓ يٕمرومٝم٤م ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ذًمؽ؟، يٛمٙمـ ذًمؽ وم٠موٓ هذه اعمٕمروم٦م ادوات 

وىمٜمقات اعمٕمروم٦م ًمإلٟم٤ًمن وم٤منإٟم٤ًمن ذو ـمٌ٘م٤مت يٕمٜمل اذا اراد آٟم٤ًمن ان يٕمرف ٟمٗمًف ُمٕمروم٦م 

٤مًمٞم٦م همػم ُمٕمروم٦م ومٙمري٦م همػم ان يٕمرف ٟمٗمًف ُمٕمروم٦م وضمداٟمٞم٦م وُمٕمروم٦م آٟم٤ًمن ٟمٗمًف وضمداٟمٞم٦م امج

واعمٕمروم٦م اًمقضمداٟمٞم٦م آمج٤مًمٞم٦م هل قمغم ـمٌ٘م٤مت ذم  ،آٟم٤ًمن ٟمٗمًف ُمٕمروم٦م وضمداٟمٞم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م

وسمٕم٤ٌمرة اظمرى آٟم٤ًمن ذم ٟمٗمًف ذات ٟمٗمًف يم٤مًم٘مرص اعمدُم٩م وآدُم٤مج قمغم درضم٤مت  ،انإمج٤مل

وم٤من طم٤مومٔم٦م احل٤مؾمقب قمغم درضم٤مت ُمـ اعمٚمٗم٤مت وشمٗمتح شمٚمؽ اعمٚمٗم٤مت امم ان شمّمؾ امم 
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وم٤مدُم٤مضم٤مت  ،واًمٌٕمض يْمع يمٚمٛم٦م ه طمتك ٓ يٗمتحف همػمه ،٤مت اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمتل شمريده٤ماعمٕمٚمقُم

قمديدة وامج٤مٓت قمديدة ومٚمػ ودُم٩م ووٖمط وشمٙمديس وشمٙمٌٞمس ُمتٕمدد اًمدرضم٤مت وذات 

آٟم٤ًمن شمِمٌف هبذا ومٓمٌ٘م٤مهت٤م ومٞمٝم٤م دُم٩م ودُم٩م امم ان شمّمؾ امم سمٕمض اًمٓمٌ٘م٤مت اًمتل ٓ يًتٓمٞمع 

واٟمام وم٘مط اعمٕمّمقُملم ومتحقا وومٙمٙمقا ُمٗمت٤مح اًمن ًمذواهتؿ اُم٤م آٟم٤ًمن ان يٗمٙمٝم٤م امم اسمد أسم٤مد 

ومٛمـ صمؿ  ،سم٘مٞم٦م اسمٜم٤مء اًمٙم٤مئٜم٤مت او اًمٌنم مل يٗمٙمقا يمثػم ُمـ اعمٚمٗم٤مت اًمقضمقدي٦م اعمقضمقدة ذم ذواهتؿ

 ،هذا اعمقضمقد آٟم٤ًمن يمام ورد )اعم١مُمـ ٓ يقصػ( وم٤معم١مُمـ اقمامىمف ًمٞمس ذم ىمدرة اطمد وصٗمٝم٤م

٤مت وضمقدي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ُمدجم٦م وُمدجم٦م وًمذًمؽ اًمٌنم ضمٞمال سمٕمد ٓن اهلل قمز وضمؾ قمٌئ ومٞمف ُمٚمٗم

 ضمٞمؾ يٙمتِمٗمقن ـم٤مىم٤مت وُمٗم٤مشمٞمح وٟمقاومذ وضمٝم٤مت ُمٝمقًم٦م همري٦ٌم ذم آٟم٤ًمن ٟمٗمًف.

ان ه سمٕمث٦م آٟمٌٞم٤مء ذم شمٙم٤مُمؾ اًمٌنم ي٘مقل  ×وًمذًمؽ ٓطمٔمقا ُمٕمجزة يمالم اُمػم اعم١مُمٜملم

  .(1)شو يثروا َلؿ دؾٚئـ افًَقل»

٤مت ُمـ اًمدومـ ُمقضمقدة وآدُم٤مج واًمٚمػ ذم ذات آٟم٤ًمن وًمٞمس دومٞمٜم٦م سمؾ مجع اي ـمٌ٘م

ٓن اعمدُم٩م يٕمٜمل حمٙمؿ وُمت٘مـ قمـ  ،وم٤معمٞمث٤مق يٕمٜمل اًمدُم٩م شفٔستٖدوهؿ مٔثٚق ؾىرتف» ×وىم٤مل

وًمذًمؽ يًٛمك اًمٌمء  ،ان خيؽمق طمّم٤مٟمتف ودائام اعمدُم٩م حمٙمؿ وًمٞمس ومٞمف شمِمت٧م شمٗم٤مصٞمؾ

وهذه  ،قـمف طمتك شمٗمتحف وشمٗمّمٚمفاعمدُم٩م ُمقصمقق ايْم٤م اي ومٞمف وصم٤مئؼ اي حتت٤مج امم شمٗمٙمٞمؽ ظمٞم

و يذـروهؿ مْز »: ×اًمٗمٓمرة اعمخٚمقىم٦م ومٞمٝم٤م وصم٤مئؼ ُمدجم٦م او ظمٞمقط اؾمتٞمث٤مق واطمٙم٤مم، صمؿ ىم٤مل

 يٕمٜمل هذا آٟم٤ًمن ومٞمف ُمـ اًمٓمٌ٘م٤مت اخلٗمٞم٦م وٟمٕمؿ قمٔمٞمٛم٦م ُمٝمقًم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمٜمًٞم٦م. شًّٕتف

٤من ٟمٗمًف ٓ وم٤معم٘مّمقد هذا ُمث٤مل انإٟم٤ًمن وان آٟم٤ًمن يمؿ ُمـ احل٘م٤مئؼ اعمقدقم٦م ومٞمف وآٟمً

                                                      

الهم٦م.( 6)  هن٩م اًٌم
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يٕمرومٝم٤م شمٗمّمٞمال ومٕمجٞم٥م ان يٖمؽم سمٜمٗمًف ومٝمق ٟمٗمًف قم٤مضمز قمـ ُمٕمروم٦م ٟمٗمًف ومٙمٞمػ ي٘مقل اٟم٤م و اٟم٤م 

ومٞم٤م اهي٤م اًم٘م٤مئؾ اٟم٤م ُمـ اٟم٤م هؾ قمٚمٛم٧م او وقمٞم٧م  ،واٟم٤م واعمٗمروض ان اطمٙمؿ ذم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة

ىمدراشمؽ اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م سمٜمٗمًؽ ومال يّمٞمٌؽ اوٓمراب واٟمتٙم٤مؾم٦م روطمٞم٦م ومال شمٕمرف ايـ ُمـ ايـ 

وُمـ هق اًمذي سمٜمك سمٜمٞم٤مٟمؽ  ،ػ شمدقمل ُم٤م شمدقمل وشمريد ان شمًت٘مؾ قمـ هداي٦م ورقم٤مي٦م اًمًامءومٙمٞم

ومٌٜمٞم٤مٟمؽ ٓ شمٕمرومف ومٙمٞمػ شمٕمرف سمٜمٞم٤من آظمريـ  ،اًمقضمقدي يمل شمٕمرف هذا اًمٌٞم٤من يمٞمػ هق

وم٤مول  ،ويمٞمػ سمٜمٞم٤من سم٘مٞم٦م اًمٙم٤مئٜم٤مت ويمٞمػ طمٞمٜمئذ ؾمتٗمٝمؿ ارشم٤ٌمط هذا اًمٌٜمٞم٤من سم٤مًمٕمقامل آظمرى

واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ آن  ،ٝمٚمف سمٜمٗمًف ويٌ٘مك هذا اجلٝمؾ امم ُم٤م ؿم٤مء اهللضمٝمؾ قمٜمد آٟم٤ًمن هق ضم

 ،اًمٌحقث آٟم٤ًمٟمٞم٦م قمـ ذات آٟم٤ًمن شم٘مدُم٧م امم اـمقار وُمٜم٤مزل مل يٕمرومٝم٤م اًم٤ًمسم٘مقن اصال

يٕمٜمل اشمقا ًمدٟمٞم٤م وُمْمقا ُمع ٟمٌقهمٝمؿ ويم٤مٟمقا ضم٤مهٚملم سم٤محل٘م٤مئؼ وآن قم٤مدت واوح٦م راهٜم٦م 

 ُمٗمّمٚم٦م  .

ة وسملم اقمامق ذاشمٜم٤م وُمـ ٟمحـ وُمـ هل ذاشمٜم٤م اًمتل ٟمحـ اٟمٔمر آن يمؿ اعم٤ًموم٦م سمٕمٞمد

ومٝمل طم٘م٤مئؼ راهٜم٦م يم٤مئٜم٦م ُمقضمقدة  ،ومٝمذا اًمتجريد واًمتٗمٙمٞمؽ يمٞمػ شمّمقره ،سمٕمٞمدون قمٜمٝم٤م

طم٤مرضة ًمديٜم٤م وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝم٤م وطمتك آضمٞم٤مل اًمتل ُمرت سمٞمٜمٝم٤م وسملم هذه احل٘م٤مئؼ اًمراهٜم٦م ُم٤ًموم٤مت 

رن آن اًمٌنمي٦م ويمؿ ُمـ ضمٝمقد سمذًمتف ومٙمؿ ُمـ ىم ،سمٕمٞمدة وـمقيٚم٦م اعمدى ُمـ اًمٕمٚمؿ او اجلٝمؾ

اًمٞمس  ،ًمتٙمن هذا اجلدار اجلٚمٞمدي او آؾمٛمٜمتل طمتك يتٕمرومقا قمغم ـمٌ٘م٤مت اًمذات واًمروح

وم٤مٟم٧م اًم٘م٤مئؾ  ،آن ذم اًمٌنم أظمّم٤مئٞملم وقمٚمامء ٟمٗمس يراضمٕمٝمؿ اًمٌنم ذم آُمراض اًمروطمٞم٦م

ٌٞم٥م اًمٜمٗم٤ًمين ؟، اًمٞمس واخلٌػم ذم اًم٘م٤مٟمقن واخلٌػم ذم آىمتّم٤مد واي جم٤مل ومٚمامذا شمراضمع اًمٓم

ٟمٗمًؽ اطمي ًمديؽ ُمـ ذًمؽ اًمٓمٌٞم٥م ومٙمٞمػ شمراضمٕمف؟، مم٤م يدًمؾ ان سمٞمٜمؽ وسملم ٟمٗمًؽ سمٕمد 
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ـمقيؾ اعمدى ورحت٤مج هذا اًمٓمٌٞم٥م اًمٜمٗم٤ًمين ضمٚم٤ًمت ٟمٗمًٞم٦م قمديدة وقمنمات اجلٚم٤ًمت يمل 

ومٕمروق ارض ٟمٗمًؽ  ،يٙمتِمػ وضمقد ظمٚمؾ وٟمٗمؼ ذم ذاشمؽ هق اًمذي ي٠ميت ًمؽ ُمٜمف اًمزٓزل

وهذا  ،ًمزًم٦م وظمط اًم٤ٌمريملم اًمذي ًمديؽ ومالسمد ان هيدئف اًمٓمٌٞم٥م اًمٜمٗمز اٟمذاكي٠ميت ُمٜمف ظمط اًمز

ومال يًتٓمٞمع ان يٗمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م يمٞمػ هل  ،آٟم٤ًمن رء طم٤مرض ًمدى ٟمٗمًف ٓ يًتٓمٞمع شمرمج٤مٟمف

ويمٞمػ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م وُم٤م هل خم٤مـمره وُم٤م هل صمامره وٟمامئف واٟمت٤مضمف ويمٞمػ يٛمٙمـ ان يًٞمٓمر 

جم٦م وهمري٦ٌم وُمٝمقًم٦م ذم ذاهت٤م ٓ يًتٓمع ان يتّمقره٤م سمؾ قمٚمٞمف ومٝمل طم٘م٤مئؼ ُمقضمقدة ُمٌٝمٛم٦م وُمد

 اصؾ شمّمقره٤م امج٤مٓ صٕم٥م وم٤ٌمًمت٤مزم رحت٤مج امم شمرمج٤من ويًتٕملم سمٓمٌٞم٥م ٟمٗم٤ًمين يؽمضمؿ ًمف.

وهذا اًمٓمٌٞم٥م اًمٜمٗم٤ًمين ٓ يًتٓمٞمع ان يٌلم هلذا اًمزسمقن اعمريض اًمذي يراضمٕمف يمؾ 

ًتػم د احل٘م٤مئؼ ومال يًتٓمٞمع ان يٕمؼم او يؽمضمؿ ًمف يمؾ اعمٓم٤مًم٥م ومالسم خيّمص ًمف صػ قم٤مزم ُم٤مضم

وديمتقراه طمتك يقصٚمف امم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م، ؾمٞمام اذا يم٤من قمٜمده ُمراس يمٌػم ومال يٛمٙمـ ان ي٘مقل يمؾ 

 احل٘م٤مئؼ هلذا اعمريض واًمزسمقن. 

ومالطمظ هذا ُمث٤مل سمًٞمط ًمٚمٜمٌقة وان ٟمٌل اهلل واضمد حل٘م٤مئؼ ُمٝمقًم٦م ُمـ اًمقطمل وًمٞمس وم٘مط 

٤مئؼ ًمٞم٧ًم واضمدة هل٤م سم٘مٞم٦م اًمٜمٗمقس اصقات وُمًجؾ صقت وٓ ُمًجؾ صقر واٟمام هق طم٘م

ومٜمحـ ُم٤مهٞم٦م أٟمٗمًٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع شمرمج٤مهن٤م وٓ ٟمًتٓمٞمع اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م وٓ ٟمًتٓمٞمع  ،واًمذوات

ايمتِم٤مومٝم٤م سمٞمٜمام ٟمٌل اهلل واضمد ًمف وٓطمظ سمٕمض اٟمقاع اًمقطمل قمٜمدُم٤م ي٘مقل اًم٘مران اًمٙمريؿ ذم اظمر 

َْٔؽ ُروحًٚ »ؾمقرة اًمِمقرى   يمالُم٤م وٓ ُمٕم٤مين شمٗمٝمٞمٛمٞم٦م واٟمام وًمٞمس صقشم٤م وٓ (1)ش َأْوَحَْْٔٚ إَِف

ومٝمذا اًمٓمرد اًمؼميدي ًمٚمقطمل ُم٤م هق؟، وًمٞمس  ،اوطمٞمٜم٤م اًمٞمؽ طم٘مٞم٘م٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م ُمٝمقًم٦م وهل اًمروح

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .63ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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يمال هذا اًمٓمرد اًمؼميدي ًمٞمس  ،يمام ي٘مقل ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل وان اًمرضمؾ ًمٞمٝمجر

ٞم٧م قمغم سمٞم٤مٟمف ُمّمحػ واوراق سمؾ هذا اًمٓمرد اًمقطمٞم٤مين شمّمٗمف ؾمقرة اًمِمقرى وي١ميمد اهؾ اًمٌ

 وم٘مد ىم٤مل ضمؾ ضمالًمف :

 ْـ
َٝ َتْدِري َمٚ افُِْتَُٚب َوٓ اإِليََّمُن َوَفُِ ْْ ـُ َٕٚ َمٚ  ـْ َأْمِر ًٚ ِم َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروح ـَ َو

ٍٔؿ  َِ اٍط ُمْسَت ِدي إَِػ ِسَ ْٓ ََّٕؽ فََت َٕٚ َوإِ ـْ ِظَبِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  ُٕقرًا هَنِْدي بِِف َم َُِْْٚه  ًَ اِط اهللَِّ افَِّذي ِسَ  َج

َقاِت  َّ   .(1)َوَمٚ دِم إَْرِض َأٓ إَِػ اهللَِّ َتِهُر إُُمقرُ  فَُف َمٚ دِم افسَّ

وٟمدىمؼ ذم اًمٗم٤مظ أي٦م يمام يٌلم اهؾ اًمٌٞم٧م ومٝمق ان اًمٓمرد اًمؼميدي ًمٚمقطمل هق روح 

َُٕٚمٝمقًم٦م  ـْ َأْمِر ًٚ ِم قنُ ُمـ قم٤ممل آُمر  ُروح ُُ َٔ ـْ َؾ ئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ سمٌٞم٤من اقمٔمؿ ُمـ ضمؼم ـُ

ُل ادَْ ٟمٗمس اًم٘مران يمام سملم قمغم ذًمؽ اهؾ اًمٌٞم٧م ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ  وِح ُيَْزي َٜ بِٚفرُّ َُ سمام ومٞمٝم٤م  الئِ

ـْ َأْمِرهِ ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وقمزرائٞمؾ ومٞمٜمزل اهلل اعمالئٙم٦م سمٓم٤مئرة وُمريم٦ٌم ُمٚمٙمقشمٞم٦م  وِح ِم  بِٚفرُّ

ٓ شمًتٓمٞمع ومٝمٛمٝم٤م ُم٤م اويت ضمؼمئٞمؾ ُمـ ومٜمزول اعمالئٙم٦م وصٕمدوه٤م ًمٞمس وم٘مط سم٠مضمٜمحتٝم٤م ومٝمل 

ٓءاضمٜمح٦م ومٝمٜم٤مك ُمدد ـم٤مىمل ُمٚمٙمقيت اُمدادي  ُٗ دُّ َه
ِّ ُٕ ُل وهذا اعمدد آهلل  ـُالًّ  ُيَْزي

ـْ َأْمِرهِ  وِح ِم َٜ بِٚفرُّ َُ  شٖفٝ أبٚ ظبد»ومٙمؿ هذه اخلٚم٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م يمام ورد قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل:  اداَْلئِ

َٝ َتْدِري َمٚ ظـ ؿقل اهلل تبٚرك وتًٚػ:  اهلل ْْ ـُ َٕٚ َمٚ  ـْ َأْمِر ًٚ ِم َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروح ـَ َو

 .افَُِْتُٚب َوٓ اإِليََّمنُ 

 ىم٤مل: ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ اهلل قمزوضمؾ أقمٔمؿ ُمـ ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ، يم٤من ُمع رؾمقل اهلل

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .62ـ  63ؾمقرى اًمِمقرى: ا
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 . (1)شخيؼمه ويًدده وهق ُمع آئٛم٦م ُمـ سمٕمده

 اجلزء آول ( ـ )آصقل ُمـ اًمٙم٤مذم 

ومجٝمٜمؿ سمريم٤من ُمٚمٙمقيت ىمد  ،سمٕمض اًمرواي٤مت ان ضمؼمئٞمؾ يًٙم٧م سمجٜم٤مطمف ضمٝمٜمؿوذم 

ل رحدث سم٥ًٌم سمريم٤من ضمٝمٜمؿ يًٙمٜمف تاًمزٓزل اًم هيتٗمجر وي٥ًٌم زٓزل ذم اًمًٛمقات ومٝمذ

ضمؼمئٞمؾ سمجٜم٤مطمف ومجؼمئٞمؾ هٙمذا ظمٚم٘متف قمٔمٞمؿ يمام ورد قمـ اهؾ اًمٌٞم٧م وهؿ ؿمٝمقد قمغم يمؾ 

رات اي طمتك قمغم ُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜمػمان هذه اًمٕمقامل وان ضمٝمٜمؿ ىمد قمت٧م قمغم ظمزٟمتٝم٤م قمدة ُم

ٕمٗمفومٞم٠مشمٞمف   يمام ذم اًمرواي٦م . ـمٌٕم٤م هل ُمقضمقد ؿم٤مقمر شمٖمْم٥م عمّم٤مب ؾمٞمد اًمِمٝمداء ،ضمؼمئٞمؾ وًي

ومجٝمٜمؿ شمًتٕميص أدارهت٤م او اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م شمٙمقيٜمٞم٤م سمح٥ًم ومٞمزي٤مء آظمرة شمًتٕميص قمغم 

ئٞمؾ يًٞمٓمر قمغم ُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜمػمان ومٞم٠ميت ضمؼمئٞمؾ سمجٜم٤مطمف وسم٤مًم٘مقة واًم٘مدرة اًمتل قمٜمد ضمؼم

وضمؼمئٞمؾ هبذه اًمٕمٔمٛم٦م ُمع ذًمؽ ضمؼمئٞمؾ رحت٤مج امم ُمدد واُمداد طم٥ًم سمٞم٤مٟم٤مت اًم٘مران  ،اعمقىمػ

وٓطمظ روح ُمـ اُمرٟم٤م ٟمًٌتف ُمع ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ُم٤م هق ؟. ٟمًٌتف  ،واهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ روح ُمـ اُمرٟم٤م

ُمع ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء يمل شمالطمظ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء يمؿ هق خمٚمقق ُمٝمقل وقمجٞم٥م وهمري٥م هق يم٘مٓمرة 

يٕمٜمل احل٤مؾمقب اقمٔمؿ وهق اًمرؾمقل آقمٔمؿ  ،او يم٘مرص يقدقمف اهلل ذم احل٤مؾمقب آقمٔمؿ

َْٔؽ ُمٚمػ ُمـ ُمٚمٗم٤مت احل٤مؾمقب آقمٔمؿ هق روح ُمـ اُمرٟم٤م  َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـَ اطمد آُمقر  َو

اًمتل اوطمٞمٜم٤مه٤م اًمٞمؽ واطمد اعمٚمٗم٤مت اًمتل اودقمٝم٤م اهلل ذم هذا احل٤مؾمقب آقمٔمؿ ذم اخلٚم٘م٦م 

وقم٤ٌمد شمٕمٚم٘م٧م هبؿ اعمِمٞمئ٦م آهلٞم٦م ُمـ سمٕمد اًمٜمٌل يرصمقن هذ اعمخزون آهلل ويقضمد مج٤مقم٦م 

 ََُٕنٚء ـْ  ُٕقرًا هَنِْدي بِِف َم َُِْْٚه  ًَ ـْ َج
اي ٟمّمٓمٗمل وٟمجتٌل وشمتٕمٚمؼ هبؿ اعمِمٞمئ٦م آهلٞم٦م  اي  َوفَُِ

                                                      

 إصقل ذم اًمٙم٤مذم، اجلزء إول.( 6)
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 قم٤ٌمد ُمّمٓمٗمقن ُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل. 

طمد ُمـ آٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌؾ اٟمام وم٤معم٘مّمقد هذا اًمروح اًمذي مل يٗمّمح اًم٘مران اٟمف اوطمل امم ا

َُُدسِ ايد ه٤مُمِمٞم٤م سمف قمٞمًك سمـ ُمريؿ  َُٕٚه بُِروِح اْف ْد وًمٞمس سمٕمثٜم٤مه وٓ اوطمٞمٜم٤مه سمؾ ايدٟم٤مه  َوَأيَّ

وم٠موطمٞمٜم٤م اًمٞمؽ ومٝمذا ُمٚمػ ُمـ اعمٚمٗم٤مت وم٤مٟمٔمر امم اًم٘مران  ،وومرق سملم اوطمٞمٜم٤م وسملم ايدٟم٤مه يمٌػم ضمدا

ٌل قمٞمًك ذم ضمٜم٥م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء يمٞمػ يمٞمػ يرؾمؿ اًمذات اًمٜمٌقي٦م سمِمٙمؾ ُمٝمقل وسملم رؾمؿ اًمٜم

سمؾ يمٞمػ يرؾمؿ اًم٘مران اًمٙمريؿ صقرة قمؽمة ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ُمـ سمٕمد ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء وسملم ان  ،يٙمقن

 يّمقر ًمؽ اًمٜمٌل قمٞمًك يمٞمػ هق، 

وم٤معم٘مّمقد ان اًم٘مران يرؾمؿ ًمٜم٤م اُمقر قمٔمٞمٛم٦م سمديٕم٦م اُم٤م ٟمًتٓمٞمع ان ٟمًتققمٌٝم٤م او ٓ ومٝمذا 

وآ ٓطمظ اًم٘مران اًمٙمريؿ  ،شمٓم٤مًمف او ٓ ومٝمذا سمح٨م اظمراو قمٞمقٟمٜم٤م ومٞمٝم٤م دضمتؾ شم٘مدر  ،سمح٨م اظمر

اًمروح يٕمٔمؿ سمف امم ضمؼمئٞمؾ وهذا اًمروح جيٕمٚمف ُمٚمػ ُمـ ُمٚمٗم٤مت ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء صمؿ ُمـ سمٕمد هٜم٤مك 

سمٞمٜمام اًمٜمٌل قمٞمًك يرؾمؿ ًمؽ اٟمف أؤيد سمجٜم٤مح ُمـ  ،صمٚم٦م ُمّمٓمٗم٤مة ؾمت٤ميت يمام ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ وهم٤مومر

ل واًمٜمٌل قمٞمًك سمح٥ًم شمّمقير اًم٘مرآن ومٞمقضمد وم٤مٟم٧م شم٘م٤ميس سملم قمؽمة اًمٜمٌ ،اًمروح آُمري

سمٕمض اعمٗمنيـ قمٜمدهؿ اًمتّمقير اًم٘مرآين واعمِم٤مهد اًمتل يرؾمٛمٝم٤م ًمؽ اًم٘مران سم٘مٚمؿ آسمداع 

 آهلٞم٦م  .

إذًا ذات ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ُمقدقم٦م خمزوٟم٤مت وُمـ اعمخزوٟم٤مت اًمروح آُمري وهق ًمٞمس يمؾ 

ػم اعمًتققم٥م واعمح٤مط رء ذم ذاشمف ومذات اًمٜمٌل اقمٔمؿ وم٤مًمذي رحٞمط ويًتققم٥م اًمٌمء هم

َٕٚوم٠موطمٞمٜم٤م اي اودقمٜم٤م  ،وم٤مًمروح آُمري يٖمقص ذم ذات ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ـْ َأْمِر ًٚ ِم  إِفََْٔؽ ُروح

وًمذًمؽ ذم اطم٤مدي٨م اعمٕمراج اًمرومرف سمٕمد اًمؼماق وم٤مًمؼماق  ،اي اودقمٜم٤م ومروطمؽ وقم٤مء اقمٔمؿ
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ومرف وصؾ امم درضم٦م صمؿ وىمػ ومل ي٘مدر قمغم آؾمتٛمرار صمؿ ضملء سمٛمريم٦ٌم اظمرى هل اًمر

ووصؾ امم ُمٜمزًم٦م ومل يًتٓمع اعمقاصٚم٦م وؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء قمغم طم٤مًمف صمؿ ضمؼمئٞمؾ وصؾ امم ُمرشم٦ٌم 

وسمٕمد مل يًتٓمع ان يقاصؾ وؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء قمغم طم٤مًمتف، واًم٘مران ٓطمظ يرؾمؿ ًمٜم٤م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء 

واي رء هق؟، واًمٜمٌل قمٞمًك اريد ان يرومع امم اًمًامء وم٠مول رء شمقذم ُمٜم٤مُمٞم٤م ورومع صمؿ ارضمع 

اًمٞمف اًمروح ومٚمؿ يًتٓمع وم٘مط آ ذم ارسمع ؾمٛمقات او ؾمامئلم يرشمٗمع ومٞمٝم٤م وهق ي٘مْم٤من وٓ اهلل 

سمٞمٜمام ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ي٘مْم٤من وهذه ذات ؾمٞمد  ،طمظ شمٕمٌػم اًم٘مران آول شمقوم٤مه اي ووم٤مة ٟمقم صمؿ رومٕمف

وضمٝمٜمؿ اذا اىمؽمب  ،آٟمٌٞم٤مء اًمتل يرؾمٛمٝم٤م ًمٜم٤م اًم٘مران اًمٙمريؿ ذم ؾمقرة اًمٜمجؿ وذم ؾمقرة آهاء

ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء شمتٙمٝمرب او اجلٜم٤من شمتٜمقر ومٝمذا اًمتٕمريػ اًمذي يرؾمٛمف ًمٜم٤م اًم٘مران اًمٙمريؿ قمـ  ُمٜمٝم٤م

 اًمٜمٌل ايـ واًمتٕمريػ اًمذي يرؾمٛمف اعمتٙمٚمٛمقن ايـ .
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ؿ امج٤مٓ ان اي ٟمٌل يٌٕمثف اهلل سم٘مدر ُم٤م ؾمٞمقطمل اًمٞمف ذًمؽ اًمٜمٌل يٙمقن ىمد قم٘مؾ امج٤مٓ وقمٚم

وٓ يٌٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤م وٓ رؾمقٓ طمتك يًتٙمٛمؾ اًمٕم٘مؾ اي يدرك ُم٤م  ،سمٙمؾ ُم٤م ؾمٞمقطمك اًمٞمف شمٗمّمٞمال

ؾمٞمقطمك اًمٞمف وم٤مًمتخ٤مـم٥م طمتك سم٤مًمقطمل آهلل ُمع اي ُمقوع ُمـ ذًمؽ اًمٜمٌل؟، وم٤مًم٤ٌمري قمٜمدُم٤م 

يقطمل امم ٟمٌل ُمـ آٟمٌٞم٤مء خي٤مـم٥م اي ُمقىمع ُمـ ُمقاىمع ذًمؽ اًمٜمٌل  ومٞمخ٤مـم٥م سمدن ذًمؽ اًمٜمٌل 

ذًمؽ اًمٜمٌل او همرائز ذًمؽ اًمٜمٌل او ُمقاوع ُمـ ىمقى اًمروح او اًم٘مٚم٥م او خي٤مـم٥م قم٘مؾ او طمس 

ويمام ان اًمقطمل آهلل خي٤مـم٥م ُمـ ذم اًمٌنم خي٤مـم٥م قم٘مقهلؿ وم٤مًمٕم٘مالٟمٞم٦م هل هبذا  ،ذًمؽ اًمٜمٌل

وُمر اًمت٠مُمؾ واًمتدسمر ذم ُم٤م  ،اعمٕمٜمك واًمٜم٦ًٌم سملم دور اًمٕم٘مؾ واًمقطمل وُمر سمٜم٤م هذا اًمٌح٨م ُمرارا

ًمٕم٘مؾ واًمقطمل ودور اًمٕم٘مؾ واًمقطمل وقم٘مالٟمٞم٦م اًمديـ وهذا ًمٖمط وضمدل ىمديؿ هل اًمٜم٦ًٌم سملم ا

وطمدي٨م ذم اًمٌنم وًمٞمس سمحثٜم٤م ذم ذًمؽ وًمٙمـ ٟمريد ان ٟمِمػم اًمٞمف اؿم٤مرة ُمتّمٚم٦م سم٤معم٘م٤مم وهل ان 

اًمدور واًمٜم٦ًٌم واًمٕمالىم٦م سملم اًمقطمل واًمٕم٘مؾ ان اًمٕم٘مؾ هق اًمقطمل هق اعمخ٤مـم٥م آوزم 

وم٤مًمٕم٘مؾ ًمف دور  ،ق اًمقطمل آهلل ُمـ اًم٘مران واًمًٜم٦مواعمخ٤مـم٥م احل٘مٞم٘مل ًمٚمقطمل واعمخ٤مـم٥م ه

 اعمتٗمٝمؿ واًمتٚمٛمٞمذ اًمٙمٗمقء واًمقطمل دور اعمٕمٚمؿ اًمًاموي اًمٕم٤مزم ومٝمذه هل طم٘مٞم٘م٦م اًمٜم٦ًٌم .

آن اًمٗمٝمؿ ًمف دور وًمٙمـ دور شمٚم٘مل وًمٞمس دور ممكم واًمقطمل دور ممكم وطمتك اًمقطمل 

دور اعمتٕمٚمؿ وهٜم٤مك طمجٞم٦م قمٜمدُم٤م يٛمكم هق يٙمِمػ ًمؽ قمـ طم٘م٤مئؼ وم٤مًمقطمل دور اعمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ 
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ًمٚمٛمتٕمٚمؿ ٕٟمف هق اعمتٕمٚمؿ وهق اًمذي يٗمٝمؿ وهق اًمذي خي٤مـم٥م وهٜم٤مك دور وطمجٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمؿ 

وسم٤مًمت٤مزم اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕم٘مؾ  ،وومرق ؾمٜمخل ٟمققمل ُمقضمقد سملم طمجٞم٦م اعمٕمٚمؿ وطمجٞم٦م اعمتٕمٚمؿ

واًمقطمل هذه ًمٞم٧ًم سملم ؾم٤مئر اًمٌنم واًمقطمل آهلل ايْم٤م يم٤مًمٕمالىم٦م سملم إٟمٌٞم٤مء ورب 

يٕمٜمل اعمخ٤مـم٥م آصكم ذم ذوات آٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌؾ اًمقطمل هق قم٘مقل  ،رسم٤مب ذم اًمقطملآ

 ،إٟمٌٞم٤مء واعمتٚم٘مل آول ًمٚمقطمل آهلل هق قم٘مقل آٟمٌٞم٤مء سمٛمٕمٜمك هؿ اعمتٕمٚمؿ واعمتٗمٝمؿ آول

وٓ بًٞ اهلل وٕبٔٚ ٓ رشقٓ حتك يستُّؾ فف افًَؾ »ومٕمٜمدُم٤م شم٠مشمٞمٜم٤م هذه اعمٕم٤مدًم٦م اعمٕمرومٞم٦م اٟمف 

إذًا اعمخ٤مـم٥م آصكم طمتك آٟمٌٞم٤مء هق اًمٕم٘مؾ وًمٙمـ   شظَِف اؾوؾ مـ ظَقل مجٔع امتفويُقن 

قم٘مٚمٝمؿ خيتٚمػ قمـ قم٘مؾ اًمٌ٘مٞم٦م ٓن اعمٗمروض ان يمؾ ُم٤م يٙمقن ُمـ اهار اًمقطمل خي٤مـم٥م سمف 

سمٙمؾ سمٜمقد وـمٌ٘م٤مت اًمقطمل وم٤مًمقطمل ًمف  اإٟمٌٞم٤مء سمٞمٜمام قم٤مُم٦م اًمٌنم ًمٞمس سم٤مًميورة ان خي٤مـمٌق

ومٕم٤مُم٦م  ،ومّمقل وًمف ُمٚمٗم٤مت وًمٞمس يمؾ اعمٚمٗم٤مت خي٤مـم٥م هب٤م اجلٛمٞمع ـمٌ٘م٤مت واًمقطمل سمٜمقد وًمف

وهق  ،اًمٜم٤مس خي٤مـمٌقن سمدرضم٦م ُمـ اًمقطمل وظمقاص اًمٜم٤مس خي٤مـمٌقن سمدرضم٦م اظمرى وهٚمؿ ضمرا

يمٕمٚمؿ اًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمامء واًمٕمٚمقم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ومٚمٞمس يٚمتٗم٧م اًمٞمٝم٤م اًمٙمؾ  قمؿمٌٞمف سم٤مي قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚم

٤مرات ُمروري٦م وؿمقارع ذم اًم٘م٤مٟمقن واوح٦م اُم٤م قمغم درضم٦م واطمدة ومٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يٚمتٗمتقن امم اؿم

 ،اًمٓمرق اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اعمٜمِمٕم٦ٌم ومٞمتٞمٝمقن ومٞمٝم٤م اي يتٖمقى هبؿ اًمدرب واًمٓمريؼ ومٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس هٙمذا

طمتك اعمتخّمص اًم٘م٤مٟمقين ذم جم٤مل دون اظمر ٓ يٛمٙمـ رحّمؾ صقرة يم٤مومٞمف قمـ اهمٚم٥م 

اجلٛمٞمع  وم٤معم٘مّمقد طمتك ظمٓم٤مب اًم٘م٤مٟمقن او ظمٓم٤مب اًمٓم٥م ومٚمٞمس اعمخ٤مـم٥م سمف ،اعمج٤مٓت

ومال ي٘مقل اطمد يمٞمػ شمزوون اًم٘مران قمـ قم٤مُم٦م اًمٌنم؟، ومٝمذا  ،سمدرضم٦م واطمدة سمؾ هل درضم٤مت

ومٕمٚمؿ اًمري٤موٞم٤مت يٜمتٗمع ُمٜمف اجلٛمٞمع سمدرضم٦م قمٛمقُمٞم٦م قم٤مُم٦م  ،سمؾ ـمٌٞمٕم٦م احل٤مل هٙمذا ،ًمٞمس ازواء

صمؿ شمّمٌح اظمص صمؿ اظمص امم ان ٓ يٜمتٗمع سم٠مهار قمٚمؿ اًمري٤موٞم٤مت آ اًمٜمقاسمغ واصح٤مب 
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و احل٤مل ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ آُمر يمذًمؽ  ٕٟمف قمغم ـمٌ٘م٤مت واٟمام يٕمرف  ،هٚم٦مآيمتِم٤موم٤مت اعمذ

واًمٌحقث هذه ٟم٤مىمِمٜم٤مه٤م ُمٗمّمال واٟمام ٟمِمػم هل٤م يمل ٟمٌلم ان  ،اًم٘مران ُمـ ظمقـم٥م سمف اي ـمٌ٘م٤مشمف

آٟمٌٞم٤مء خي٤مـمٌقن سمٙمؾ ُم٤م يقطمك اًمٞمٝمؿ سمخالف ؾم٤مئر اممٝمؿ و اشم٤ٌمع آٟمٌٞم٤مء قمغم ـمٌ٘م٤مت 

ًمٕم٘مؾ هق صحٞمح وًمٙمـ يمؾ سمح٥ًم درضمتف اًمٕم٘مٚمٞم٦م ودرضم٤مت ومٕمٜمدُم٤م اًمقطمل خي٤مـم٥م ا

وهق سمخالف إٟمٌٞم٤مء ومٝمؿ راس اًم٘مٛم٦م  ،ومٞمًتٚمؿ ويتٚم٘مك ُم٘مدار ُمـ اخلٓم٤مب واًمقطمل آهلل

وم٠مذن قمٜمدهؿ قم٘مؾ ًمٙمؾ ُم٤م يقطمك ُمـ اًمقطمل ُمـ اهار وسمٜمقد  ،ومٙمؾ سمٜمقد اًمقطمل خي٤مـمٌقن سمف

 وومّمقل.

قن وم٤مٕٟمٌٞم٤مء ًمٞمس يمام ىمد يتّمقر إذًا هذا اًمريمـ ريملم ذم شمٕمريػ اًمٜمقسم٦م وان آٟمٌٞم٤مء يٕم٘مٚم

ُمـ سمٕمض اًمٜمزقم٤مت اًمٕمٚمامٟمٞم٦م او اًمث٘م٤مومٞم٦م وطمتك اًمٗمالؾمٗم٦م ٟمٔمرهتؿ ىمديام وطمديث٤م سم٠من إٟمٌٞم٤مء 

اٟم٘مٞم٤مديقن وشم٤مسمٕمٞمقن وًمٞمس ًمدهيؿ ىمدرة اًمتٗمٙمػم او طمري٦م اًمتٗمٙمػم او ىمقة اًمراي ومٝمذه ٟمٔمرة 

ذ سم٤مهلل ٓ يٜمٔمرون سمٜمٔمرة ُمقضمقدة واصمرت قمٜمد مجٚم٦م ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م اًم٘مدُم٤مء واهنؿ يم٤مٟمقا واًمٕمٞم٤م

شمٕمٔمٞمؿ واضمالل ًمألٟمٌٞم٤مء اٟمام ٟمٔمرة ُمثال اؾمتٜم٘م٤مص وان اًمٜمٌل ُمتٕمٌد ايمثر مم٤م هق ُمتٗمٙمر وان اًمٜمٌل 

 ،ُمتٚم٘مل ايمثر مم٤م هق وم٤مطمص وسم٤مطم٨م وُمٜم٘م٥م وُمتجقل سمٗمٙمره وهذه ٟمٔمرة ضم٤مهٚم٦م دم٤مه إٟمٌٞم٤مء

ُمدرؾم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م  واشمٗم٤مىم٤م اطمد اوص٤مف ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ذم ،ومح٘مٞم٘م٦م آٟمٌٞم٤مء هل طم٘مٞم٘م٦م اظمرى

اًمٗم٤مطمص قمـ شمقطمٞمد اهلل وقمـ ُمٕمروم٦م اهلل وهق ُمٕمٚمؿ ًمٙمؾ ُمـ دوٟمف هلذه اعمٕمروم٦م وم٤مًمٗم٤مشمح عمٕمروم٦م 

 ومٝمٙمذا وصػ ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء . ،اًمتقطمٞمد ذم اخلالئؼ هق ؾمٞمد اًمرؾمؾ

ؿمٌٞمف اًمٚمٖمط اعمقضمقد سملم ُمدرؾم٦م اًمٜمص وُمدرؾم٦م اًمراي قمغم صٕمٞمد وم٘مف  وبًبٚرة اخرى

قم اًمديٜمٞم٦م ايْم٤م ٟمٗمس هذا اًمٚمٖمط وآظمذ واًمٕمٓم٤م ُمقضمقد سملم اًمٗمروع او قمغم صٕمٞمد اًمٕمٚم
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اًمٗمالؾمٗم٦م او اًمٕمروم٤مء وٓ ٟم٘مقل يمؾ اًمٗمالؾمٗم٦م سمؾ مجٚم٦م ُمٜمٝمؿ وًمٞمس هذا ذم ُم٘م٤مم اًمتح٤مُمؾ قمغم 

ف ُم٤م هق اًمٗمرق سملم ٛماعمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل وم٤معمٜمٝم٩م اًمٗمٚمًٗمل ًمف دوره وقمٓم٤مئف وًمٙمـ ٟمريد ان ٟمٌلم طمج

رء ومحجتف وىمدره ُم٤مذا وطمج٦م ودور إٟمٌٞم٤مء ُم٤م شمٌلم طمجؿ اًمٌمء وسملم ان شم٘مقل هذا ٓ 

شمٚمٛمٞمذ آُم٤مم اًمّم٤مدق يمام  يم٤من هق؟،  اشمٗم٤مىم٤م سملم ٟمٗمس ُمدرؾم٦م اًمراي ومٛمثال اسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمذي

ة ُمًٜمدة وُمع ذًمؽ دشمذيمر ذًمؽ شمراضمؿ ٟمٗمس قمٚمامء اجلٛمٝمقر ُمثؾ اعمزي وهمػمه وُمّم٤مدر قمٞمدي

يتٌٕمٝم٤م وآُم٤مم اًمّم٤مدق يٕمؼم قمـ آُم٤مم اًمّم٤مدق اٟمف رضمؾ صحٗمل يٕمٜمل ُم٤م ذم صحػ آٟمٌٞم٤مء 

قمٜمدُم٤م وصؾ اًمٞمف هذه اًمٕم٤ٌمرة ىم٤مل ٟمٕمؿ صحػ اسمراهٞمؿ وُمقؾمك وصحػ اًمًامء وًمٞمس 

ومٙمؿ ومرق سملم ُمدرؾم٦م اًمراي اًمتل هل ٟمت٤مج سمنمي وُمّمٜمع ذم آرض  ،صحػ ٟمت٤مج سمنمي

وىم٤مسمع ذم سم٘مٕم٦م ضمٖمراومٞم٦م شم٤مرخي٤مٟمٞم٦م ومام ي٘مقًمقن اٟمف شم٤مرخي٤مٟمٞم٦م هق ُمدرؾم٦م اًمراي ذم اًمقاىمع شم٤مرخي٤مٟمٞم٦م 

اُم٤م ُمدرؾم٦م اًمقطمل ومٚمٞم٧ًم شم٤مرخي٤مٟمٞم٦م سمؾ ُمدرؾم٦م يمقٟمٞم٦م وايمقاٟمٞم٦م وُمٚمٙمقشمٞم٦م وسم٨م ُمٚمٙمقيت اُم٤م 

ُمدرؾم٦م اًمراي ذم احل٘مٞم٘م٦م رحٙمٛمٝم٤م اًمزُم٤من واعمٙم٤من وحتٙمٛمٝم٤م اًمٌٞمئ٦م ٕهن٤م ٟمت٤مج سمنمي وُمّمٜمع 

اًمٗمالؾمٗم٦م ي٘م٤مل هلؿ هٙمذا ومٝمؿ يٕمتؼمون اٟمٗمًٝمؿ ُمدرؾم٦م اًمراي اُم٤م إٟمٌٞم٤مء ومٛمدرؾم٦م  ،اريض

وًمٙمـ صحػ وٟمّمقص وظمرائط ُمرؾمقُم٦م ذم اعمٚمٙمقت سمٞمٜمام ُمدرؾم٦م اًمّمحػ واًمٜمّمقص 

ومام  ،اًمراي وٟمت٤مج ومٚمًٗمل سمنمي ُمّم٤مٟمع حمدودة ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م صدا ومٝمل حمدودة زُمٙم٤مٟمٞم٦م

ي٘مقًمف طمتك  احلداصمٞمقن قمـ آٟمٌٞم٤مء هل اًمّمؼ هبؿ ذم ان اًمٌٞمئ٦م اًمٕمرسمٞم٦م اصمرت قمغم هذا اًمٜمٌل 

 اهل٤مؿمٛمل اًمتٝم٤مُمل اًم٘مرر اعمدين. 

اُم٤م هذا اًمٜمٌل اعمٗمروض  ،اصمرت ومٞمؽ اٟم٧م سم٤مقمت٤ٌمر اٟم٧م ذم سم٘مٕم٦م ضمٖمراومٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وذم اًمقاىمع

سمف قمرج قمـ آرض وارشم٘مك قمـ سمٞمئ٦م اًمؽماب وضمٝم٤مز اًمتٚم٘مل ومٞمف ًمٞمس شمٚم٘مل شمرايب وضمٖمراذم اٟمام 

شمٚم٘مٞمف ُمٚمٙمقيت ورحٞمط سم٠مدوار قمديدة وه وسمخالومٜم٤م ٟمحـ قمٜمدُم٤م ٟمريد ان ٟمرؾمؿ صقرة قمـ آٟمٌٞم٤مء 
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شم٤مرخي٤مٟمٞمقن سم٤مٓصٓمالح احلدي٨م وٟمحـ سمٞمئقيقن شم١مصمر ومٞمٝم٤م اًمٌٞمئ٦م ذم  ومٜمحـ زُمٙم٤مٟمٞمقن وٟمحـ

واًمٚمٓمٞمػ ٟمٚمّمؼ اُمقر سم٤مٕٟمٌٞم٤مء هل اًمّمؼ سمٜم٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء وم٤مٕٟمٌٞم٤مء ذم اًمقاىمع  ،ٟمٔمرشمٜم٤م وذم ومٝمٛمٜم٤م

 ،وم٤مزوا سمٛمْمامر اًمًٌؼ سم٤من ارشم٘مقا قمـ آهمالل اًمٌٞمئٞم٦م احل٤مسم٦ًم وهذه احلٌقؾم٤مت حترروا ُمٜمٝم٤م

ومٚمذًمؽ ٟمرى  ،رضمقا ويٓمػموا ويرشم٘مقا ويرىمقا ويتٓمقروا ايمثر ُمـ همػمهؿٓهنؿ اؾمتٓم٤مقمقا ان يٕم

قمٜمدُم٤م يًٛمع ىمقل اٟمف صحٗمل ومٞم٘مقل ٟمٕمؿ صحػ اسمراهٞمؿ وُمقؾمك  ×اسمت٤ًمُم٦م آُم٤مم اًمّم٤مدق

واٟم٧م اصٕمد وشمًتٓمٞمع ان شم٠ميت سمٛمٜمٔم٤مر وُمٜمٔمقر يِمٛمؾ يمؾ آزُم٤من واعمٙم٤من  ،وصحػ اًمًامء

ن او ىمقُمٞم٦م او قمري٦م ظم٤مص٦م سمؾ هق ومقق وهق اعمٚمٙمقت وم٤معمٚمٙمقت ٓ يٜمحٌس سمزُم٤من او ُمٙم٤م

 ذًمؽ.

إذًا ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٔمرة اًمٗمالؾمٗم٦م دم٤مه آٟم٤مء هٙمذا وًمٞمٌس يمٚمٝمؿ سمؾ مجٚم٦م ُمٜمٝمؿ ذيمر ذم يمت٥م 

وـمٌٕم٤م ىمدرة اًمراي ٟمت٤مج وُمّمٜمع سمنمي ومٝمذه  ،اًمت٤مريخ ُمـ إٟمٌٞم٤مء مل يٙمـ هلؿ ىمدرة اًمراي

سمٞمٜمام ُمدرؾم٦م  ،ؼ قمـ يمث٥موهؿ قمٜمدهؿ ىمدرة شمٚم٘مل وومٝمؿ اعمٚمٙمقت واحل٘م٤مئ ،ُمٕمٞم٘م٦م وطم٤مسم٦ًم

اًمراي ذم اًمٗمالؾمٗم٦م سم٤مًمٕمٙمس او اًمٕمروم٤من او اعمرشم٤مولم وم٤مهنؿ يرون قمـ طمج٥م يمثٞمٗم٦م ٓ حتَم 

 ومّمقرة آؾمتٜم٤ًمخ طمٞمٜمئذ شمٙمقن ضمدا ُمٌٝمٛم٦م.

إذًا ريمـ ريملم ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة ان آٟمٌٞم٤مء وؾمٞمام ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ذم اًمدرضم٦م آومم ذم 

ٗمٝمؿ اًمقطمل وسم٤مًمت٤مزم يٕمٚمؿ قمٚمام سمِمٙمؾ جمٛمؾ ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م يمٜمف وطم٘مٞم٘م٦م ٟمٌقشمف اٟمف يٕم٘مؾ وي

اًمتٗمّمٞمكم سمتقؾمط آىم٤ًمم آظمرى ُمـ اًمقطمل يٕمٚمؿ سمح٘م٤مئؼ اعمٚمٙمقت ٓ اٟمف يتح٤مج امم احلريم٦م 

سمؾ هق وصؾ امم يمؾ سم٘م٤مع اعمٚمٙمقت واًمٕمقامل قمـ يمث٥م واًمت٘مط ومٝمؿ ُم٤ٌمذ ٓ اٟمف ُمـ سمٕمد سمٕمٞمد 

ـ ُمـ رحٙمل احل٘م٤مئؼ ُمـ وراء آف احلج٥م واي ،سمتقؾمط ىمدرة اًمراي واًمٗمٙمر وم٤ميـ ذا ُمـ ذي
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وسملم ُمـ رحٙمل احل٘م٤مئؼ قمـ يمث٥م وُم٤ٌمذة وهذا سمقن سمٕمٞمد، ومٛمـ هق احلٌقد واًمزُمٙم٤مين 

ومجٝم٤مًم٦م اًمٌٞمئ٦م وضمٝم٤مًم٦م اعمٙم٤من وضمٝم٤مًم٦م  شمل تِبسؽ اجلٚهِٜٔ مـ مدَلَّمت ثَٔٚهٚ»وُمـ هق اًمذي 

اُم٤م ذم إٟمٌٞم٤مء  ،ٚمٗمٙمر اًمٌنمياجلٖمراومٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م وضمٝم٤مًم٦م اًمقراصم٦م اعمٕمٙمرة ومٙمؾ هذه طمٌقؾم٤مت ًم

وم٤مًمٜمج٤مؾم٤مت ٟمقع طمٌقؾم٤مت واهمالل  شمل تِبسؽ اجلٚهِٜٔ مـ مدَلَّمت ثَٔٚهٚ»وآوصٞم٤مء 

 وىمٞمقد ذم آٟمٌٞم٤مء وآوصٞم٤مء .

ريمـ ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة اٟمف ُمتٕم٘مؾ ًمٙمؾ آهار ىمٌؾ ان يقطمك اًمٞمف ومٞمٗمٓمره اهلل قمغم إذًا 

و ان اًمٌدهي٦م قمٜمد يمؾ اٟم٤ًمن هل راس  ،يظمٚمؼ وىمدرة ذم اًمقصقل امم احل٘م٤مئؼ سمِمٙمؾ ومٓمر

اعم٤مل اًمذي يًتٓمٞمع ُمـ ظمالًمف ان يٕمل اًمتٗم٤مصٞمؾ وهذه اًمٌدهي٦م اًمتل هل راس ُم٤مل اصكم ًمٙمؾ 

وسم٘مدر ُم٤م هل وؾمٞمٕم٦م شمٙمقن ًمدى  ،اٟم٤ًمن دائرهت٤م ًمٞم٧ًم قمغم درضم٦م واطمدة سملم سمٜمل اًمٌنم

ا اًم٘مرص اًمٌدهيل ًمدى آٟم٤ًمن ىمدرة ذم ايمتِم٤مف اعمجٝمقٓت اًمٜمٔمري٦م ايمثر ٕهن٤م ُمدجم٦م ذم هذ

ومٙمٚمام يم٤من هذا اًم٘مرص ومٞمف ُمٚمٗم٤مت اًمٌدهيٞم٤مت ايمثر اؾمتٓم٤مع ان يٙمتِمػ اعمجٝمقٓت  ،آٟم٤ًمن

 ايمثر وم٤ميمثر .

ٜمًتٓمٞمع ان ٟم٘مقل ان اعمجٝمقٓت اًمٜمٔمري٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم امم اًمٕم٘مقل آظمرى هل ُمٌده٦م وم نإذ

هلؿ قم٘مؾ مجٕمل  وهذا ريمـ ريملم ذم إٟمٌٞم٤مء ان ،ًمدى آٟمٌٞم٤مء وُمدجم٦م قمٜمدهؿ سمِمٙمؾ ُمدُم٩م

وقم٘مؾ اًمٙمؾ صمؿ يقطمك اًمٞمٝمؿ شمٗمّمٞمال  وهذا اًمٌٞم٤من ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة رء واعمقضمقد ًمدى 

 اًمؽماث اًمٌنمي ذم شمٕمريػ آٟمٌٞم٤مء رء اظمر وم٤ميـ ُمـ ايـ؟.

وم٠مي ُمرشم٤مض سمري٤مو٦م قم٤ٌمدي٦م  شومٚ يوّر افْبل دم ٍٕسف اؾوؾ مـ اجتٓٚد ادجتٓديـ»

ذي جيٝمد ٟمٗمًف سم٤مًمٕم٤ٌمدة ؾمقاء اًمروطمٞم٦م واًمٌدٟمٞم٦م ُمـ اذيم٤مر وجمتٝمد ذم اًمٗم٤مظ اًمرواي٤مت اعمراد سمف اًم



 أحباث حول ىبوة صيذ األىبياء  .................................................................314

واومٙم٤مر وصٞم٤مم واوراد وصالة وطم٩م وؾمٞم٤مطم٦م ورهٌٜم٦م ومٙمؾ اٟمقاع اًمري٤مو٤مت ضمٝمد اًمٜمٗمس 

وًمف ُمٜم٤مؾم٦ٌم ٕٟمف هٜم٤مك  ،واًمٌدن واًمروح سم٤مًمري٤مو٤مت يٕمؼم قمٜمف ذم اصٓمالح اًمرواي٤مت سم٤مٓضمتٝم٤مد

اًمٌنم ومٙمري٤م وروطمٞم٤م  ٝم٤م اقمٔمؿ ُمرشم٤ميضضمٝمد وضمٝمد وم٠مي ري٤مو٦م ومٙمري٦م وسمدٟمٞم٦م وٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م يامرؾم

 وسمدٟمٞم٤م وٟمٗمًٞم٤م ُم٤م يًتٙمـ سمخٗم٤مء وه سم٤مـمـ اًمٜمٌل اقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف.               

  



 

 

 

  التكويين اخللل عامل اٌ يف حبث

 يمالم ُمٜمف شمٕم٤ممم وهق اطمد ُمّم٤مدر قمٚمؿ اًمٜمٌل:  

يٚ »ذم وٛمـ اؾمتٕمراوف  ×ُمـ طمدي٨م آُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر هلِم٤مم سمـ احلٙمؿ ىم٤مل 

ان مجٚم٦م ُمـ اومٕم٤مل اًم٤ٌمري اًمتٙمقيٜمٞم٦م  شهنٚم ؿد جًؾ اهلل ذفؽ دفٔال ظذ مًرؾتف بٚن َلؿ مدبرا

قم٤ٌمرة قمـ ظمٓم٤مب قم٘مكم ُمـ اهلل ُمع ظمٚم٘مف ومٙمالم اهلل ُمع ظمٚم٘مف وهق اًمٙمالم اًمٕم٘مكم قم٤ٌمرة ان اهلل 

قمـ  وم٤مخلٚم٘م٦م وختٚمٞمؼ اهلل ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت قم٤ٌمرة ،خيٚمؼ ُم٤م خيٚمؼ وم٤مطمد اهداف اخلٚم٘م٦م هل شمٙمٚمؿ اهلل

وهدف هذا اًمٙمالم واخلٓم٤مب ان يٕمرف اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم  ،يمالم وشمٙمٚمؿ وظمٓم٤مب ُمـ اهلل ُمع ظمٚم٘مف

 ٟمٗمًف خلٚم٘مف او ان يتٕمرف اخلٚمؼ قمغم اخل٤مًمؼ.

وًمذًمؽ  ،إذًا اخلٚم٘م٦م وقم٤ممل اخلٚم٘م٦م هل٤م سمٕمد قمٔمٞمؿ اظمر ومٚمٞمس وم٘مط ٟمٗمس اخلٚم٘م٦م سمام هل ظمٚم٘م٦م

يتٞم٦م ُمٕمروف ًمدهيؿ ان قم٤ممل اخلٚم٘م٦م ومٞمف طمٞمثٞم٦م سمديٕم٦م اظمرى وهل هلٞم٦م او احلٞمثٞم٦م ٓا ؾمامء ٓا  ،طمٞمثٞم٦م ٓا

هلل سمٙمالم هق ٟمٗمس اعمخٚمقق يمٚمٛم٦م  يتٞم٦م يٕمٜمل طمٞمثٞم٦م اًمتٙمٚمؿ ٓا ؾمامئٞم٦م او احلٞمثٞم٦م ٓا ومٝمذه احلٞمثٞم٦م ٓا

وسم٤مًمت٤مزم  ،اعمخٚمقىم٤مت  ، ومٝمٜم٤مك يمٚمٛم٦م شم٤مُم٦م وهٜم٤مك اشمؿ وهٜم٤مك يمٚمامت ًمٞم٧ًم شم٤مُم٤مت ُمثال سم٘مٞم٦م’اهلٞم٦م 

 اخلٓم٤مب آهلل واحلدي٨م ُمـ اهلل ُمع ظمٚم٘مف. ٟمٗمس قم٤ممل اخلٚم٘م٦م قم٤ممل ممٚمقء سمًخ٥م

إذًا هٜم٤مك ظمٓم٤مب اهلل قم٘مكم وهٜم٤مك يمالم وشمٙمٚمؿ وهٜم٤مك حم٤مدصم٦م وهٜم٤مك طمقار ُم٤م ؿمئ٧م 
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ومٕمقامل اخلٚم٘م٦م وطمتك اعمقت ومٝمٜم٤مك  ،ومٕمؼم وهذا اًمٙمالم ٓ يٜمٗمد وٓ يزول وٓ يٜم٘مص سمؾ ُمًتٛمر

وم٤معمقت طم٤مًم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ُمـ ي٘مرا اعمقت وهٜم٤مك ُمـ يذوق ويًتٕمذب يمالم اهلل ُمٕمف ذم اعمقت 

وظمٚمؼ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ومٝمذا اعمقت هق شمٙمٚمؿ ُمـ اهلل ُمع اعمخٚمقىملم يٕمٜمل يريد ان ي٘مقل ًمؽ اهي٤م 

ويمذًمؽ اًمٌالء وآسمتالء يمالم ُمـ اهلل ُمع اعمخٚمقق ومٝمٜم٤مك ُمـ ي٘مرا  ،اعمخٚمقق اٟم٧م وٕمٞمػ

ذيمػم سم٤مٟمؽ اهي٤م اًمٌالء سمٕم٤مـمٗمتف اٟمف ؿمئؿ وهٜم٤مك ُمـ ي٘مرا اًمٌالء اٟمف ظمٓم٤مب ُمـ اهلل ًمٚمٕمٌد ذيمر وشم

ومت٘مقل ٟمٕمؿ ريب اين وٕمٞمػ ومتِمٕمر ان هذا اًمٌالء يٙمقن رظم٤مء  ،اًمٕمٌد وٕمٞمػ واٟمؽ وم٘مػم

وٓ ٟمٜمٙمر هذه احل٘مٞم٘م٦م وهق اين وٕمٞمػ واصال ًمٞمس اعمدد ُمٜمل ومًقف هيقن قمٚمٞمؽ  ،وٟمٕمٞمؿ

واي ىمدرة ًمٞم٧ًم هل ُمـ ٟمٗمًؽ اٟمام هق اُمداد وُمدد ُمـ اهلل وهق يٕمٓمل ورح٥ًم  ،يمؾ سمالء

 هذا ظمٓم٤مب ومٜمٕمؿ اٟم٤م اىمر.  وم٤من يم٤من ،اعمدد

ومػميد ان جيٕمؾ اًمٕمداوة  شـٔػ رأيٝ صْع اهلل بٖخٔؽ وأهؾ بٔتؽ؟»ًمذًمؽ ظمٓم٤مب 

سملم اهلل وسملم زيٜم٥م وزيٜم٥م هل سمٜم٧م اًمٓم٤مهريـ وسمٜم٧م اصح٤مب اًمٙم٤ًمء وسمٜم٧م ُمٕمدن اًمٜمٌقة 

 وم٤منإٟم٤ًمن ،وهل ذم ىمٛم٦م آدب ُمع اهلل وىمٛم٦م اخلْمقع واًمراطم٦م ذم قمالىمتٝم٤م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلل

اُم٤م قمٜمدُم٤م ي٘مرا  ،قمٜمدُم٤م يّم٤مب سمزًمزال وسمالء ؿمديد شمرشمٌؽ اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم واهلل واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

ومٝمق ظمٓم٤مب وطمدي٨م  ÷وظمٓم٤مب ُمـ اهلل ُمع زيٜم٥م ×هذا اخلٓم٤مب ظمٓم٤مب ُمع اهلل ُمع احلًلم

ومٝمٜم٤م ىمٛم٦م  ،وًمٙمٜمف ظمٓم٤مب ُمـ اهلل اٟمف ي٤م خمٚمقق اٟم٧م وٕمٞمػ اٟم٧م وم٘مػم ،وهذا ذوىمف ًمٞمس سم٤مًمًٝمؾ

اشمٗم٤مىم٤م ىمٛم٦م اعمٜم٤مضم٤مة واًم٘مرب ُمـ اًمٕمٌد ُمـ اخل٤مًمؼ قمٜمدُم٤م يًتِمٕمر اعمخٚمقق اٟمف وٕمٞمػ و ،اعمٜم٤مضم٤مة

وذم ىمٛم٦م اًمْمٕمػ وم٤مٟمف ؾمقف يًتِمٕمر ىمٛم٦م اًمٕمٌقدي٦م ويًتِمٕمر ىمٛم٦م اًمرسمقسمٞم٦م هلل ٓن يمؾ ُمدد 

ومتٚمؽ احل٤مًم٦م طم٤مًم٦م قمٔمٞمٛم٦م اذا  ،واُمداد ُمٜمف شمٕم٤ممم ومتٙمقن ىمٛم٦م طم٤مٓت آٟمس واًم٘مرب ُمع اهلل

وم٤مذا اردٟم٤م ان ٟمرى صٜمع اهلل ومٞمحج٥م ان ٟمٗمٙمؽ سمٞمٜمف  شأيٝ صْع اهلل ...ـٔػ ر»ٟمٔمرٟم٤م ٟم٘مرئٝم٤م 
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سمؾ هق ُمـ ىمٛم٦م طم٤مٓت اجلامل سملم اهلل قمز  شمٚ رأيٝ آ مجٔالً »ومٗمٕمؾ اهلل  ،وسملم ومٕمؾ اًمٕمٌٞمد

وًمٙمـ دوُم٤م آٟم٤ًمن ذم ٟمِمقة آٟمتّم٤مر ٓ يٕمٞمش طم٤مًم٦م آومت٘م٤مر امم اهلل وم٤مًمٖمٜمك يقضم٥م  ،وضمؾ

وآ عم٤مذا ٟمّمػ اهؾ اًمٌٞم٧م  ،واًمٓمٖمٞم٤من اُم٤م اًمْمٕم٦م واًمٌالء وآسمتالء قمٜمده اًمذاشمٞم٦م واًمٗمرقمقٟمٞم٦م

ٓن اعمٔمٚمقم ًمٞمس سمٓم٤مهمل وم٤معمٔمٚمقم هق ُمتقاوع واعمٔمٚمقم يٕمٞمش طم٤مًم٦م  ،اهنؿ ُمٔمٚمقُملم

وًمٞمس هذا شمنميع ٓن ئمٚمؿ آٟم٤ًمن ومٝمذا ُمٜمٓمؼ ٟمرومْمف وهذا ُمٜمٓمؼ اجلؼمي٦م وسمٜمل  ،اًمٕمٌقدي٦م

قُمٞم٦م أي ٟمًٚمؽ ٕضمؾ ان ٟمٔمٚمؿ ومٝمذا ُمٜمٓمؼ ظم٤مـمئ سمؾ ٟمٛمٞمز سملم اُمٞم٦م ٓ اٟمف ٟمريد ٟمنمقمـ اعمٔمٚم

وًمٙمـ ضمٝم٦م ىمراءة ُم٤م يرشمٌط سمٗمٕمؾ  ،ومٕمؾ اهلل وومٕمؾ اًمٌنم ٓ ضمؼم وٓ شمٗمقيض اٟمام اُمر سملم اُمريـ

ذم ًمٞمٚم٦م رضسمتف عم٤م اويت ًمف سم٤مسمـ ُمٚمجؿ ومالطمظ طم٤مًم٦م اًمٕمٌقدي٦م قمٜمد اُمػم  ×اهلل وه اُمػم اعم١مُمٜملم

ًـ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمرومؼ سمف واًمرمح٦م ىم٤مل ي٤م اسمت٤مه هذا ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ واٟم٧م اعم١مُمٜملم يقيص اسمٜمف آُم٤مم احل

ايمرُمتف وم٘م٤مل ٟمٕمؿ ٟمحـ اهؾ سمٞم٧م ٓ ٟمزداد قمغم اعمزء ًمٜم٤م آ همٗمران وصٗمح ويمراُم٦م ومٝمذه 

ومردة اًمٗمٕمؾ او آٟمت٘م٤مم ًمٚمذات ًمٞم٧ًم ُمـ ؿم٠من قم٤ٌمد اًمرمحـ واوًمٞم٤مء اهلل وهؿ اهؾ  ،قمٌقدي٦م

ويم٠مٟمام اُمػم اعم١مُمٜملم قمٌد ذًمٞمؾ سملم يدي اهلل  ،ُمقضمقدةسمٞم٧م اًمٜمٌقة ٓن طم٤مًم٦م اًمٕمٌقدي٦م دوُم٤م 

يراىم٥م اهلل طمتك ذم اقمتك اًمٌنمي٦م وهق اسمـ ُمٚمجؿ أي خيِمك ان اهلل يًجؾ قمٚمٞمف أي ًم٘مٓم٦م 

وم٢مٟمٜم٤م ان طمٚمٚمٜم٤مه وم٘مط يمٗمٕمؾ  ،ومقران آٟم٤مٟمٞم٦م او اًمذاشمٞم٦م  ومدوُم٤م طم٤مًم٦م قمٌقدي٦م وهذا ظمٓم٤مب ُمـ اهلل

شمريد ان متزج ومٕمؾ اهلل سمٗمٕمؾ ىم٤ٌمطم٦م وؾمقء ومٕمؾ اًمٌنم وم٤مجلؼمي٦م  ،هلل وًمٞمس يمٗمٕمؾ ًمٚمٌنم ومٞمف ومرق

او ُم٤م  شمٚ رأيٝ آ مجٔالً »وًمٙمـ يمٗمٕمؾ اهلل  ،اًمٕمّم٤مة وشمريد ان شمًٜمده امم ومٕمؾ اهلل وهذا سم٤مـمؾ

وهذا ًمٞمس  ،رأي٧م ُمٙمثقرا ىمط ارسمط ضم٤مؿم٤م واُم٣م ضمٜم٤مٟم٤م ُمٜمف يم٤من يمٚمام اؿمتد اسمالء هتٚمؾ وضمٝمف

وانإٟم٤ًمن قمغم ؿمٗمرات اعمقت واصٞم٥م ُم٤م اصٞم٥م اُمر هلم وم٤منإٟم٤ًمن يمٚمام اؿمتد سمالئف يٜمٙمٛمش 

سم٠مصح٤مسمف وذويف شمراه يتٝمٚمؾ وضمٝمف، اُم٤م اذا ٟمٔمر امم ومٕمؾ اًمٌنم يًت٤مء ويٜم٘مٌض ومٗمرق سملم 
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اًمٗمٕمٚملم ومٗمٕمؾ اهلل هق يمالم وهذا اُمر قمٔمٞمؿ وسم٤مب يٜمٗمتح ُمٜمف اسمح٤مث قمديدة ضمدا وم٘مْم٤مء اهلل 

 ًمٌنم.وىمدره هق ايْم٤م ظمٚمؼ اهلل وايْم٤م هذا طمدي٨م ويمالم ُمـ اهلل ُمع ا

ًمذًمؽ إٟمٌٞم٤مء ُم٤م جيري قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمْم٤مء وىمدر يؽممجقٟمف سمؽممج٤من سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل 

يمِمٗمرات ُمرؾمٚم٦م ُمـ اهلل هلؿ ومٝمق يمالم وًمٙمـ يمالم ي٘مرأه اًمٕم٘مؾ وًمٞمس ي٘مرأه اًمٌدن وًمٞمس 

 ي٘مرأه ظمٞم٤مل اًمِم٤مقمر اٟمام هق ذيمر ي٘مرأه اًم٘مٚم٥م وي٘مرأه اًمقضمدان وي٘مرأه اًمٕم٘مؾ ومٙمٚمف طمدي٨م .

يٕمٜمل يتٙمٚمؿ ويٜمّم٥م ًمؽ  شدفٔالً »قم٤ممل اخلٚم٘م٦م واًمتخٚمٞمؼ  شاهلل ذفؽيٚ هنٚم ؿد جًؾ »

ومٛمٕمروم٦م اهلل ًمٞمس وم٘مط يمٛمٕمروم٦م ذات اهلل واٟمام ُمٕمروم٦م رو٤م اهلل  شظذ مًرؾتف»دًٓم٦م وُمدًمقل 

وطمتك آوًمٞم٤مء يٕمرومقن ُمـ ُم٘م٤مدير اهلل ُم٤م ؾمٞمٙمقن ومٞمام سمٕمد وسمٕم٤ٌمرة اظمرى  ،وُمٕمروم٦م ؾمخط اهلل

يٕمٜمل دًمٞمال  شظذ مًرؾتف دفٔالً »سمتقؾمط ُم٤م ي٘مْمٞمف ويؼمُمف آن ي٘مرأون اعمًت٘مٌؾ ومٞمٙمٚمٛمٝمؿ اهلل 

وم٘مْم٤مءه يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ  ،قمغم ُمٕمروم٦م اًمذات آهلٞم٦م ويمؾ اًمِم١مون آهلٞم٦م ومٕمٚمف وىمْم٤مءه وىمدره

آن آوًمٞم٤مء اعمٕمّمقُمقن ي٘مرؤوٟمف ومٕمؾ اهلل ومٞمٕمٚمٛمقن وي٘مرؤون دًمٞمال قمغم طمٙمؿ اهلل يقم 

ٕمروم٦م اهلل ًمٞمس ذات اهلل سمؾ اصال ذات اهلل ويمٜمٝمف ٓ شمٕمرف ومٛم ،اًم٘مٞم٤مُم٦م وهذا اطمد اسمقاب اعمٕمروم٦م

 شظذ مًرؾتف دفٔالً » ،اٟمام ُمٕمروم٦م امج٤مًمٞم٦م ًمٚمذات أي اًمِم١مون اًمرسمقسمٞم٦م آظمرى ُمـ اؾمامئف واومٕم٤مًمف

ومحتك اذا اردت ان شمتٕمرف قمغم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر آهلل وقمغم اُمقر اظمرى ومٝمذه ُمٕمروم٦م ًمف 

 ومٛمٕمروم٦م ومٕمؾ اهلل ُمٕمروم٦م هلل.

ُمٕمروم٦م اًمتدسمػم هلل ومٛمٕمروم٦م  شظذ مًرؾتف بٚن َلؿ مدبراً  ؿد جًؾ اهلل ذفؽ دفٔالً  يٚ هنٚم»

ويمثػم ؾمتٜمٌٓمقن ذم سمٞم٤مٟم٤مت اًم٘مران واهؾ اًمٌٞم٧م  ،اهلل سمام هق ُمدسمر وُمٕمروم٦م هذا اًمٗمٕمؾ يّمدر ُمٜمف

يٕمٜمل ٓطمظ ُمثال ان اهلل قمز وضمؾ يّمؼم رحٚمؿ قمـ  ،اؾمتٜم٤ٌمط اظمالق اهلل ُمـ اومٕم٤مل اهلل اًمتٙمقيٜمٞم٦م



 319............................................................ حبث يف اٌ عامل اخللل التكويين

َق  ومٝمق يٛمٝمؾ وٓ هيٛمؾ ومػميد اًمٔم٤معملم ُتْؿ ََلُ ـْ َصَزْ ثِْؾ َمٚ ُظقؿِبْتُْؿ بِِف َوفَِئ ِّ ًَٚؿِبُقا بِ َوإِْن َظَٚؿبْتُْؿ َؾ

ـَ  ٚبِِري وم٤منإمه٤مل  ،، ومّمٗم٤مت اهلل اخلٚم٘مٞم٦م وؾمٜم٦م اهلل  ذم آظمالق ان رحٚمؿ ٓ امه٤مل(1)َخْرٌ فِِهَّ

ء اهلل يمام يٌلم اهؾ اًمٌٞم٧م يٗم٘مٝمقن اظمالق سمٛمٕمٜمك اًمٗمقى واًم٘مدري٦م واجلؼمي٦م و يمثػم ُمـ اوًمٞم٤م

 ٕٟمف شمٙمٚمؿ ُمـ اهلل.  ،اهلل أي ؾمٜمٜمف ُمـ اومٕم٤مل اهلل اًمتٙمقيٜمٞم٦م

وًمذًمؽ اًمذي يٗم٘مف ويٕمٚمؿ سم٤مًمتٙمقيـ يٕمٚمؿ  سم٤مًمتنميع وم٤مٟمٔمر يمٞمػ يٜمٗمتح سم٤مب اعمٕمروم٦م هٜم٤م 

ان اخلٚم٘م٦م يمالم اهلل قم٘مكم واًمذي يٕمٚمؿ سمٙمؾ  ُمـ هذا اًمٌٞم٤من ُمـ آُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

ٓن اًمتٙمقيـ يمالم اهلل وومٞمف سمٞم٤من آهمراض ًمذًمؽ قمٜمد  ،ئؼ اًمتٙمقيـ طمتام يٕمٚمؿ سم٤مًمتنميعدىم٤م

ومٝمٜم٤مك شمٓم٤مسمؼ وهذه اطمد سمراهلم ىم٤مقمدة  شـؾ مٚ حُؿ بف افًَؾ حُؿ بف افؼع»آصقًمٞملم 

اعمالزُم٦م سملم اًمٕم٘مؾ واًمنمع وسمٞم٤من آُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر وهق ان اًمتٙمقيـ يمالم اهلل يٗمّمح 

ف، وُمـ صمؿ يٌلم اُمػم اعم١مُمٜملم ذم اصقل اًمٙم٤مذم اٟمف ُم٤مذا اؾمٜمد واقمزى اهلل اهلل ومٞمف قمـ هم٤ميت

وومقض اهلل واقمٓمك اهلل قمز وضمؾ ذم ُم٤ًمطم٦م حمدودة ًمٚمٜمٌل ومٞمٌلم اٟمف مم٤م ادب ٟمٌٞمف قمغم يمامل 

ُش ظمٚم٘مف ومقض اًمٞمف اُمر ديٜمف وم٘م٤مل  َِِّف َوفِِرَّ ََُرى َؾِِ ـْ َأْهِؾ اْف قِل َوفِِذي َمٚ َأَؾَٚء اهللَُّ َظَذ َرُشقفِِف ِم

ُـ  ْؿ َوَمٚ ََتٚ ُُ ْْ ًٜ َبْغَ إَْؽَِِْٔٚء ِم قَن ُدوَف ُُ ـَْل ٓ َي بِِٔؾ  ـِ افسَّ َُْرَبك َوافَْٔتََٚمك َوادََْسٚـِِغ َواْب ْؿ اْف

ََِٚب  ًِ َُقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َصِديُد اْف قا َواتَّ ُٓ َْٕت ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ هَنَٚ ٜمل سمٕمدُم٤م اقمٓمك يٕم (2)افرَّ

اهلل اًم٘مدرة ًمٜمٌٞمف قمغم ومٝمؿ يمؾ اهار اًمتٙمقيـ يتٌلم ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف واًمف ُمٖم٤مزي وُمٖمزى 

 اًمتنميع اًمذي ي٘مقد امم اهلداي٦م واًمًالُم٦م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهٙمذا ُمـ سمٕمده اهؾ سمٞمتف .

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .631ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ٔي٦م ( 3)  .6ؾمقرة احلنم: ا



 أحباث حول ىبوة صيذ األىبياء  .................................................................320

خ ًمٞمٌلم طمرُم٦م ُمٕمٞمٜم٦م شمراه يٌلم اصم٤مر شمٚمؽ احلرُم٦م ذم اًمؼمز وًمذًمؽ شمرى آُم٤مم اًمّم٤مدق

واصم٤مر هذا اًمٗمٕمؾ ذم آظمرة وذم قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واصم٤مره٤م ذم اًمٜم٤مر، وسمٕمض اعمٙمروه٤مت 

دمد اهؾ اًمٌٞم٧م يٌٞمٜمقن ُمٜم٤مط وُمالك يمراهت٤م ذم اجلٜم٦م ومٗمل اجلٜم٦م انإٟم٤ًمن يٌتغم سم٤من يّمػم 

صٕمٚمقك ومٚمٙمل ٓ يٌتغم ان يٙمقن اعم١مُمـ صٕمٚمقك ٓ شم١مظمر صالة اًمٔمٝمر قمـ اول وىمتٝم٤م وهق 

سمام زود اهلل ٟمٌٞمف وزود ُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ُمـ ايـ قمٚمٛم٧م هذا اًمتنميع؟، قمٚمؿ اهي٤م آ ،ُمٙمروه

آُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ومػمى آصم٤مر اًمتٙمقيٜمٞم٦م ذم اجلٜم٤من وُمـ صمؿ يٕمٚمؿ احلٙمؿ  فٟمٌٞمف اسمٜم

يٕمٜمل ومٕمؾ اهلل اًمتٙمقيٜمل ذم اجلٜم٤من ي٘مرأه ُمـ آُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق  ،اًمتنميٕمل

قمقامل شمٙمقيٜمٞم٦م اظمرى ي٘مرأه ؾمٞمد اًمرؾمؾ وُمـ سمٕمده قمؽمشمف وومٕمؾ اهلل ذم  ،يمتنميع ُمـ اهلل

ٓهنؿ  ،وًمذا هذا ُمٜمّم٥م ٓ يٕمٓمك ًمٚمٕمروم٤مء وٓ ًمٚمّمقومٞم٦م وٓ اعمرشم٤مولم ،ي٘مرؤون ُمٜمف اًمتنميع

 ،واٟمام رحٞمط سمٙمؾ اًمٕمقامل شمٙمقيٜم٤م هؿ ُمـ زودهؿ اهلل هبذا اًمٕمٚمؿ ،ٓ رحٞمٓمقن سمٙمؾ اًمٕمقامل شمٙمقيٜم٤م

ُمّم٤مدر اًمٜمٌل واهؾ اًمٌٞم٧م واًمتنميع ذم اًمديـ هق  وم٤مطمد ،ومٝمذا اًمٕمٚمؿ ذم ٟمٗمًف ظمٓم٤مب اهلل

وقمٚمٛمٝمؿ سم٤مٕيمقان وقمٚمٛمٝمؿ سمٕم٤ممل اخلٚم٘م٦م وىمدرهتؿ ذم ىمراءة قمقامل اخلٚم٘م٦م  ،قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمتٙمقيـ

يمٚمٝم٤م وم٤مطمد ُمّم٤مدر اًمٜمٌل واهؾ اًمٌٞم٧م وراصم٦م ُمـ اًمٜمٌل  ًمٚمتنميع وًمٚمديـ وًمٚمٛمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م هق 

 قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمتٙمقيـ .

يًتدل ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمديـ واًمتنميع اهنؿ يٕمٚمٛمقن وًمذًمؽ ذم اطمد سمٞم٤مٟم٤مت اهؾ اسم٧م 

َُِؿ سم٤مًمٙمت٤مب اعمٌلم وهق اًمذي يًتٓمر ومٞمف اًمتٙمقيـ  ًْ ٚ إَِّٓ ُهَق َوَي َٓ ُّ َِ ًْ ِٛ ٓ َي ْٔ ٌَ ٚتُِح اْف ٍَ َوِظَْْدُه َم

ََُِّمِت  ٍٜ دِم ُط
ٚ َوٓ َحبَّ َٓ ُّ َِ ًْ ٍٜ إَِّٓ َي ـْ َوَرَؿ ُط ِم َُ ٍٛ َوٓ  َمٚ دِم افَْزي َوافْبَْحِر َوَمٚ َتْس إَْرِض َوٓ َرْض
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ذم ظمٓمٌتٝم٤م  ووم٤مـمٛم٦م ،اُمقر شمٙمقيٜمٞم٦م ي٘مرا ُمٜمٝم٤م اهؾ اًمٌٞم٧م اًمتنميع (1)َيٚبٍِس إَِّٓ دِم ـِتٍَٚب ُمبِغٍ 

 شم٘مرا اًمتٙمقيـ وشمٜم٠ٌم قمام ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف ُمّمػم اعمًٚمٛملم قمٜمدُم٤م زطمزطمقه٤م قمـ ايب احلًـ

ٕهن٤م  ،٤ًمر اًمٕم٘مٞمدي واًمديٜمل واًمًٞم٤مدومتٌلم هلؿ آصم٤مر اًمتٙمقيٜمٞم٦م ومتٌلم هلؿ اٟمٙمؿ اظمٓمئتؿ ذم اعم

شمًتدل سم٤مُمر  ومالطمظ ،يمِمػ قمٜمٝم٤م اًمٖمٓم٤مء ومت٘مرا وشمٌلم ان اعم٤ًمر اًمتنميٕمل ذم ُمٜمٓم٘م٦م اظمرى

قم٘م٤مئدي قمغم اُمر شمنميٕمل وقمغم اُمر شمنميٕمل سمًٞم٤مد ذم اًمديـ وشمًتدل هلؿ سمٌٞم٤من شمٙمقيٜمل 

ُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سم٤من ومٝمذا اطمد ُمّم٤مدر قمٚمقم اهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يمام ي٘مقل اسمٜمٝم٤م آ

 قم٤ممل اخلٚم٘م٦م هق يمالم ُمـ اهلل وومٞمف سمٞم٤من وطمدي٨م ُمع اهلل ُمع اًمٌنم.    

 

  

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .66ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا



 

 

 

  املعارف يف وخطورتُ الوحي اىواع يف حبث

ٜم٤م آؿم٤مرة امم ان ُم٤م يذيمر ُمـ شمٕمريٗم٤مت ذم اًمٜمٌقة وٟمٌقة ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء ذم اًمٙمت٥م امج٤مٓ ُمر سم

ٗم٤مت ضمدا ىم٤مسة قمـ شم٠مدي٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقة عم٤م هل٤م ُمـ اًمٙمالُمٞم٦م ويمت٥م اظمرى قمٜمد اًمٗمري٘ملم شمٕمري

ومٝمٜم٤م ٟم٘متٍم قمغم ُم٤م اىمتٍمت قمٚمٞمف  ،شمٕمريػ ذم سمٞم٤مٟم٤مت اًمقطمل اًم٘مرآين وسمٞم٤مٟم٤مت اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م

واًمقطمل ايْم٤م وم٘مرة ُمٝمٛم٦م ُمـ وم٘مرات ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة أي ٟمٗمس  ،اًمرواي٦م وهق وم٘مرة اًمقطمل

ُمف ريمز قمٚمٞمف اًم٘مران اًمٙمريؿ وٟمٗمس ُمٕمروم٦م اًمقطمل وؿمجقٟمف وؿم١موٟمف واٟمقاقمف واىم٤ًم ،اًمقطمل

وريمز اًمٜمٔمر وآو٤مءة قمٚمٞمف ذم رواي٤مت وسمٞم٤مٟم٤مت قمديدة يمثػمة واًم٥ًٌم ان اىم٤ًمم اًمقطمل هل٤م 

مت٤مم اًمت٠مصمػم ذم ُمٕمروم٦م اًمديـ وذم ُمٕمروم٦م اًم٘مران اًمٙمريؿ وذم ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقة وذم ُمٕمروم٦م 

س اًمقطمل اٟمقاقمف او ومٜمٗم ،طم٘مٞم٘م٦م آُم٤مُم٦م وذم ُمٕمروم٦م يمثػم ُمـ اخلٓم٥م اًمٙمثػم ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

وهذه اًمراسمٓم٦م هل٤م شم٠مصمػمات ؿمتك وهذا  ،اىم٤ًمُمف وم٤مًمقطمل هق اًمراسمٓم٦م سملم اعمخٚمقىملم واخل٤مًمؼ

اًمقطمل مل يٕمرومف سمتامُمف اًمٗمالؾمٗم٦م وٓ اًمٕمروم٤مء وٓ اعمتٙمٚمٛملم وٓ اعمٗمنيـ وٓ اًمٗم٘مٝم٤مء ٓن هذا 

 ،هل٤م شم٠مصمػماتوم٠مٟمقاقمف واصٜم٤مومف قمديدة ضمدا ويمثػمة و ،اًمقطمل ٓ يٕمرومف آ اصح٤مب اًمقطمل

وذم رواي٤مت قمديدة شمٌلم يمٞمػ اهتامم وشم٠ميمٞمد أي٤مت قمغم ُمٕمروم٦م اًمقطمل واٟمقاع اًمقطمل 

 واىم٤ًمم اًمقطمل .

آن وح٤مًم٦م ُمٕمروم٦م اًمقطمل إمم درضم٦م ذم يمت٥م اعمًٚمٛملم ان اًمقطمل يم٠مٟمام ذيط شمًجٞمؾ 
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 اصقات او ُمٕم٤مين واحل٤مل ان اًم٘مران سمح٥ًم ُم٤م سملم اهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وارؿمدوا ومٞمف

اٟمقاع ُمذهٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمقطمل ُمقضمقدة ومٝمذا اعمٕمروف ُمـ اًمقطمل ادٟم٤مه٤م واوٕمٗمٝم٤م اُم٤م هٜم٤مك 

 وم٠مٟمقاع ؿم٤مخم٦م وقمٔمٞمٛم٦م ُمٝمقًم٦م وظمٓمػمة ُمـ اًمقطمل ُمقضمقدة.

إذًا شمٕمريػ اًمقطمل وأٟمقاع اًمقطمل ًمف دور يمٌػم ضمدا ذم اعمٕم٤مرف آؾمالُمٞم٦م ذم قمٚمقم 

ء ذم قمٚمقم اًمتٗمًػم او قمٚمقم اًمٙمالم او ؿمتك ويمقٟمقا قمغم صم٘م٦م ان يمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم آؾمالُمٞم٦م ؾمقا

قمٚمق اًمٕمروم٤من مل شمًت٘ميص ومل شمتٜمٌف امم اىم٤ًمم ظمٓمػمة ذم اًمقطمل وًمٙمٜمٝم٤م ُمقضمقدة ذم سمٞم٤مٟم٤مت 

اًم٘مران وذم سمٞم٤مٟم٤مت اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م واؿم٤مرات اًمٞمٝم٤م يمثػمة، وسم٤مًمت٤مزم هٜم٤مك ضمٝم٤مًم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمقطمل 

ًمٜمٌل اًمذي اوطمل اًمٞمف أي وطمل اوطمل ٕٟمف مل يٕمرف ان ا ،شم٥ًٌم ضمٝم٤مًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة

ورسمام ئمـ سم٤من اًمقطمل اُمر قم٤مريض يزول قمٜمف ويزايؾ  ،اًمٞمف ويمٞمػ اٟمٕمجـ ُمع روطمف وذاشمف

سمؾ ينمطمٝم٤م  ،اًمٜمٌل وهذا ادٟمك اٟمقاع اًمقطمل اُم٤م اٟمقاع ُمـ اًمقطمل هل سمٜمٞمقي٦م ذم ىمقام ذات اًمٜمٌل

٤مًمٜمٌقة ويمذًمؽ ذم آُم٤مُم٦م اًم٘مرآن سم٤مهن٤م ىمٓمرة ذم سمحر ذات اًمٜمٌل ومٝمذا يٙم٥ًم ًمٜم٤م ُمٕمروم٦م اظمرى سم

سم٤مقمت٤ٌمر ًمٞمس هٜم٤مك وطمل ٟمٌقي واٟمام هٜم٤مك اهل٤مم ًمدين وهق ٟمقع ُمـ اٟمقاع اًمقطمل سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم 

ٓ سم٤معمٕمٜمك اًمقطمل اًمٜمٌقي ومال ٟمٌل سمٕمدي اٟمف ٓ وطمل ٟمٌقي ُمـ سمٕمدي ومل ي٘مؾ ٓ قمٚمؿ ًمدين ُمـ 

 سمٕمدي.

ُم٦م وطمتك ذم ُمٕمروم٦م إذًا اًمقطمل ًمف دور ُمٝمؿ ضمدا ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة وذم ُمٕمروم٦م آُم٤م

اًمتقطمٞمد اُم٤م يمٞمػ ًمف دور ذم ُمٕمروم٦م اًمتقطمٞمد ؟، ٕٟمف يمام ُمر سمٜم٤م ٕٟمف يًٚمط اًمْمقء قمغم يمٞمٗمٞم٦م 

واطمد اٟمقاع  ،يمٗمٕمؾ ُمـ اومٕم٤مل اهلل اًمٕمٔمٞمٛم٦م عمخٚمقىم٤مشمف وخلٚم٘مف وهدايتفارشم٤ٌمط اهلل قمز وضمؾ 

 ٟمٌل او رؾمقل آ ان اًمقطمل هق اًمٗمٓمرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م ويٕمٜمل ان اهلل ٓ يٜمزل وطمٞم٤م اٟم٤ٌمئٞم٤م او رؾم٤مًمٞم٤م امم
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يًتٙمٛمؾ ذًمؽ اًمٜمٌل او اًمرؾمقل اًمٕم٘مؾ ومٞمٙمقن اًمٕم٘مؾ اًمذي ًمدى اًمٜمٌل ايمٛمؾ قم٘مقل اُمتف وهذا 

 اًمٕم٘مؾ اًمٗمٓمري وطمل وًمٙمـ ُمـ ٟمٛمط اظمر .

طمتك ٟمٚمٛمس هذه اعمٕمروم٦م اجلديدة اًمتل يٚمٗم٧م هل٤م احلدي٨م اًمنميػ يمٗمّمؾ ُمـ ومّمقل 

ٞمػ ان اًمٗمٓمرة وطمل ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة ومٙمٞمػ ان اًمٗمٓمرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م وطمل ؟، واوٓ يم

اًمِمٕمقر واًمٕمٚمؿ ومالطمظ ممٚمٙم٦م  ـقم٘مٚمٞم٦م او همػمه؟، اًمٗمٓمرة اًمتل هل ادراك وم٤مًمقطمل دوُم٤م ٟمقع ُم

وهذا اًمٜمٔم٤مم اًمٕمٚمٛمل ٓ ي٠ميت ُمـ  ،اًمٜمحؾ ممٚمٙم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم ٟمٔم٤مم قم٤مُمؾ ذم جم٤مٓت ؿمتك ُمتٕمددة

ٟمٔم٤مم اضمتامقمل ؟، ٕٟمف ٓ  ومراغ وهذا اًمٜمٔم٤مم آداري واحلٞم٤ميت واعمٕمٞمٌم وآضمتامقمل اُم٤م عم٤مذا

ومٔم٤مهرة احلٞم٤مة  ،حتٞمك أي ٟمحٚم٦م آ سم٤مضمتامقمٝم٤م ُمع اًمٜمحؾ آظمرى ومتٙم٤مومؾ وشمٕم٤مون سمٞمٜمٝم٤م

ومٗمل مجٚم٦م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت طمٞم٤مهتؿ اضمتامقمٞم٦م وًمٞم٧ًم ومردي٦م أي  ،آضمتامقمٞم٦م ًمٞم٧ًم ظم٤مص٦م سم٤مًمٌنم

امم ٟمٔم٤مم ُمؼمُم٩م  ٓ ي٘مدر ان يٕمٞمش آ سم٤مٓضمتامع واًمتٙم٤مومؾ واًمتٕم٤مون واًمتٙم٤مومؾ واًمتٕم٤مون رحت٤مج

 وٓ يٛمؽ ٟم٤من يٙمقن سمِمٙمؾ اهقضمل او ومقوقي او هقضم٤مئل سمؾ ٓسمد ان يٙمق قمغم ـمٌؼ ٟمٔم٤مم .

إذًا يمٞمػ هق ٟمٔم٤مم قمٚمٛمل ُمٕم٘مد ذو سمٜمقد  ،٤مهنآًمٞم٤مت اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمذهٚم٦م اًمتل يًتخدُمق

امم اًمٜمحؾ صدوم٦م  ِت وهذا اًمٜمٔم٤مم اًمٕمٚمٛمل مل ي٠م ،٤مهنوُمٚمٗم٤مت قمديدة  يقم سمٕمد يقم اًمٌنم يٙمتِمٗمق

وهذه اًمٗمٓمرة ُمثؾ اًمًٞمدي اعمؼمُم٩م ومٝمذا اًمًٞمدي اعمؼمُم٩م ومٞمف  ،زاف سمؾ هق وطملاو ضم

ٕٟمف مل شمٙمتًٌٝم٤م اًمٜمحؾ  ،ُمٕمٚمقُم٤مت وومٞمف ٟمٔم٤مم ُمٕمٚمقُم٤مت وومٞمف ٟمٔم٤مم ىمقاقمد سمٞم٤مٟم٤مت وهذا وطمل

امم ىمٌؾ يمؿ يقم وعم٤مذا ؾمٛمل وطمل ؟، ٟٓمف ظمٗمل  ،وضمؾ زُمـ اٟمٗمًٝم٤م واٟمام اشمتف ُمـ اهلل قم

طمتك ص٤مرت ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اقمٔمؿ وٓي٦م ،٤مرير فمقاهر ضمديدة ذم اًمٜمحؾ ُمذهٚم٦م واىمٕم٤م ـم٤مًمٕم٧م شم٘م

ٚمػ ٟمٔم٤مم اًمقٓي٦م آُمريٙمٞم٦م قمـ ظمٚمٞم٦م اًمٜمحؾ ذم اُمريٙم٤م ُمع اًمٜمٔم٤مم آداري ذم اًمٜمحؾ ومتجد خت
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ومٝمؾ ٟمٔم٤مم اًمٜمحؾ صدوم٦م ؟، ٓ  ،سمٛمراشم٥م ؿم٤مؾمٕم٦م وم٤ميـ ُمرايمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث ايـ ذه٧ٌم

٤مت واًمٌنم سمٕمد ىمرون ُمرايمز دراؾم٤مت وُمرايمز اًمٌحقث يٛمٙمـ ذًمؽ ويمٚمف قمٚمقم ُمٕمٚمقُم

وآؾمتِم٤مري٤مت وُمع ذًمؽ اًمٜمٔم٤مم آداري اعمقضمقد قمٜمدهؿ ُمتخٚمػ قمـ اًمٜمٔم٤مم آداري 

سمٛم٤ًموم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م ومٝمؾ هذا صدوم٦م او ضمٝمؾ؟، سمؾ ٟمٔم٤مم قمٚمٛمل  اًمٜمحؾ اعمقضمقد ذم ممٚمٙم٦م

 َِّْْحؾ ل اًمذي اودقمف اهلل اوطمك قمٚمؿ ظمٗمل وهي امم آن هي وظمٗم َوَأْوَحك َربَُّؽ إَِػ اف

اًمٌنم ؿمٗمرة ؿمٗمرة يمل  فذم اًمٜمحؾ وإمم آن اًمٌنم مل يٙمتِمٗمقه سم٠ميمٛمٚمف ورُمقز ومالسمد ان يٗمٙمٙم

وٓضمـ ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف  ،وسم٘مٞم٦م احلٞمقاٟم٤مت ٓ شمتٓمٚمع قمٚمٞمف ،يٚمتٗمقا اًمٞمف ومٚمذًمؽ هق قمٚمؿ ظمٗمل

َّْْح واجلـ ٓ شمٓمٚمع قمٚمٞمف وآؾمقد ٓ شمٓمٚمع قمٚمٞمف سمؾ  ومٝمذا وطمل سمٙمؾ  ؾِ َوَأْوَحك َربَُّؽ إَِػ اف

ُم٤م هق ُم٘مقُم٤مت اًمقطمل ذم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ُمقضمقد ومٞمف ُمـ ايداع اهلل قمز وضمؾ هذه اًمٗمٓمرة 

 اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اًمٜمحؾ.

إذًا اًمٗمٓمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمؼمُم٩م اداء اًمٙم٤مئـ احلل اًمِم٤مقمر هذه اًمٗمٓمرة هل وطمل 

٤مين ُمٜمف وهق ُمكمء سمحدوده٤م، وًمذًمؽ اعمػمزا اًم٘مٛمل ص٤مطم٥م اًم٘مقاٟملم يٕمؼم ذم يمت٤مسمف ذم اجلزء اًمث

ُمـ اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمٕم٘م٤مئدي٦م اًمرؿمٞم٘م٦م اًمِمٗم٤موم٦م اعمٛمت٤مزة ومٞمذيمر اعمػمزا اًم٘مٛمل وهق ذم صدد ٟم٘م٤مؿمف ُمع 

آظم٤ٌمريلم اهنؿ ٓ يٕمتٛمدون طمجٞم٦م اًمٕم٘مؾ وًمٙمـ ًمٞمس يمٚمٝمؿ سمؾ مجٚم٦م ُمٜمٝمؿ قمغم اظمتالف 

اطمد  درضم٤مت اقمٓم٤مء احلجٞم٦م ًمٚمٕم٘مؾ واٟمف ٓ سمد ان يًت٘مك ديـ اهلل وذقمف ُمـ اًمقطمل وهق ذم

انإضم٤مسم٤مت اًمتل يٌٞمٜمٝم٤م ُمًتٜمدة امم سمٞم٤مٟم٤مت ذم اًم٘مران وسمٞم٤مٟم٤مت ذم اًمرواي٤مت ومٞم٘مقل ٟمٗمس 

وم٤مًمٌدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م وطمل ٓن هذه اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م آن هؾ  ،اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م وطمل

يمال وٓطمظ ان هذه اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م هب٤م يًتٓمٞمع آٟم٤ًمن ان  ،يٛمتٚمٙمٝم٤م سم٘مٞم٦م احلٞمقاٟم٤مت
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ومٝمذا اًمٕمٚمؿ اًمذي اودقمف آٟم٤ًمن اؾمتٓم٤مع  ،ٞمع مم٤مًمؽ احلٞمقان طمتك اًمديٜمّمقراتيًٞمٓمر قمغم مج

سمتقؾمٓمف ان يًخر يمؾ رء ًمٜمٗمًف ممٙمـ ذم اًمٌٞمئ٦م واًمؽماب واًمٌح٤مر واًمٌٞمئ٦م اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م واجلامدي٦م 

وشمٚمؽ اعمقضمقدات  ،واهلقائٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م واًمٌٞمئ٦م اعمٕمدٟمٞم٦م ومٞمًخر يمؾ اًمٌٞمئ٤مت ًمٜمٗمع ٟمٗمًف

 شمٙمقن ذم ساط آٟم٤ًمٟمٞم٦م. آظمرى يمامٓهت٤م ان

ظمرى اؾمتٓم٤مقم٧م ان شمٓمٚمع قمغم  ،انإٟم٤ًمن ُمـ قمٚمٛمٝم٤م وهؾ اعمقضمقدات واًمٙم٤مئٜم٤مت ٓا

وم٤مومرض احلٞمقاٟم٤مت آظمرى هؾ شمًتٓمٞمع ان شمنق شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت وشمًٞمٓمر قمغم آٟم٤ًمن ؟، 

صحٞمح سمٜمل اًمٌنم سمٕمْمٝمؿ ىمد ينق اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض شمٜم٤موم٤ًم  ،يمال ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م

واٟمٌف طمٞمقان ٓ يًتٓمٞمع ان  ،ًمًٞمٓمرة وًمٙمـ ٟمٗمس احلٞمقاٟم٤مت ٓ شمًتٓمٞمع ان شمنقًمٚم٘مدرة وا

وٓطمظ هذه اًمٗمٓمرة اوٓ قمٚمؿ وهذا اًمٕمٚمؿ  ،ي٠مظمذ ُم٤م ًمدى آٟم٤ًمن ُمـ ومٓمرة ُمقدقم٦م قم٘مٚمٞم٦م

َؽ اًمٌدهيل او اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ايمتًٌٝم٤م آٟم٤ًمن او هل ُمقضمقدة وُمقدقم٦م ومٞمف  َٓ َؾَٖؿِْؿ َوْج

ًٚ ؾِ  ـِ َحٍِْٔ ي ثََر فِِدي ـْ َـّ َأ
ٔيُؿ َوَفُِ ََ ـُ اْف ي ِِْؼ اهللَِّ َذفَِؽ افدي ٚ ٓ َتبِْديَؾ خِلَ َٓ ْٔ َِ َس َظ ىَْرَة اهللَِّ افَّتِل َؾىََر افَّْٚ

قنَ  ُّ َِ ًْ ِس ٓ َي َّْٚ سمؾ ي٘مقل اُمػم اعم١مُمٜملم ًمقٓ وضمقد قمٚمؿ ضمٌكم ٓ يٜمٗمع قمٚمؿ يمًٌل وهذا  (1)اف

ؾمتٓم٤مع آٟم٤ًمن ان يٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ جمٝمقٓت ومٝمذه اًمٌدهيٞم٤مت اًمتل سمتقؾمٓمٝم٤م ا ،سم٤معمْمٛمقن

وهذه اًمٌدهيٞم٤مت يمؿ هل  ،وايمتِم٤موم٤مت ُمذهٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م هذا سمؼميم٤مت اًمٌدهيٞم٤مت ذم يمؾ جم٤مل

ومٝمؾ آٟم٤ًمن ايمتًٌف ؟، يمال واٟمام ُمقدع ومٞمف ويمام ي٘مقل اُمػم اعم١مُمٜملم ذم اول  ،راس ُم٤مل صمٛملم

ٚمٌقن ُمـ اًمٌنم ان ي١مدوا ويم٠مٟمام ظمٓم٦ٌم ُمـ هن٩م اًمٌالهم٦م وم٤مًمٕم٘مقل يم٤مًمٌئر ُمدومقن ومٞمف ضمقاهر ويٓم

وم٤معمٞمث٤مق يٕمٜمل وصمقق وشمقاصؾ  ،اًمٗمٓمرة ٟمًٞم٩م وصم٤مىمل ومٞمف ُمٕمٚمقُم٤مت ُمؼمجم٦م امم ُم٤م ؿم٤مء اهلل
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ومٝمق  ،وشمراسمط وهذه اًمٗمٓمرة هل ومٓمرة قمٚمٛمٞم٦م اودقمٝم٤م اهلل ذم هذا اًمٙم٤مئـ احلل وهق آٟم٤ًمن

يمٞمػ شمٗمتؼ؟ وطمل ومٓمري اُم٤م مل يًٛمك وطمل؟، ٕٟمف قمٚمؿ رُمزي ٓ يٗمٙمؽ ومالطمظ اًمٌدهيٞم٤مت 

وُمـ ضمٝم٦م ظمٗمل ٕٟمف احلٞمقاٟم٤مت ٓ شمًتٓمٞمع  ،قمؼم ىمرون اًمٕمٚمقم شمٓمقرت ومٝمق رُمزي هبذا عمٕمٜمك

ان شمٙمتِمٗمف وطمتك اجلـ يمام ذم اًمرواي٤مت ان قم٘مقهلؿ دون قم٘مقل آٟمس وًمذًمؽ ضمٜم٦م اجلـ 

 اًمّم٤محللم ذم آظمرة دون ضمٜم٦م آٟمس.

ٜم٦م اجلـ ٟمٗمًٝم٤م وًمذًمؽ ٟمٕمؿ قمٜمدٟم٤م ذم اًمرواي٤مت وم٤ًمق اعم١مُمٜملم ُمـ آٟمس ضمٜمٞمتٝمؿ هل ضم

ومالطمظ اًمِمٞمٓم٤من او اجلـ او اًمِمٞم٤مـملم ايْم٤م ٓ  ،هؿ اردوا همل اٟمٗمًٝمؿ ومًٚمٌقا اًمٕم٘مؾ

ان ينىمقا او ي٘متحٛمقا قم٤ممل اًمٕم٘مؾ قمٜمد آٟم٤ًمن ُمع ان هلؿ قم٘مؾ ٓ يًتٓمٞمٕمقن ان  نيًتٓمٞمٕمق

ومتٌلم اًمرواي٤مت ان سمٜمل ادم ايْم٤م  ،اُم٤م آٟمس سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض ذم اًمٕم٘مؾ درضم٤مت ،ي٘متحٛمقا

هؿ قمغم درضم٤مت ُمـ اًمٕم٘مؾ ٓ يًتٓمٞمع ذو درضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ان يتٚمّمص او ينق ذو اًمدرضم٦م 

ِؿْ آقمغم  امم ان شمّمؾ شمٚمؽ اًمدرضم٤مت امم آٟمٌٞم٤مء ومام اودع ذم ومٓمرة  َدَرَجٌٚت ِظَْْد َرَهي

ومالطمظ سمٕمض أٟمقاع اًمٌنم ٟمقاسمغ اي يٙمتِمٗمقن  ،قم٘مقهلؿ همػم ُم٤م اودع ذم ومٓمرة سم٘مٞم٦م ؾم٤مئر اًمٌنم

واطمد اهار اًمٜمٌقغ ان طمّمٞمٚم٦م اًمٌدهيٞم٤مت قمٜمد اًمٜم٤مسمٖم٦م ايمثر ،ًمؽ اؾمٛمقهؿ ٟمقاسمغجمٝمقٓت وًمذ

وشمقضمد ٟمٔمري٦م ان سمدهيٞم٤مت آٟم٤ًمن  ،مم٤م قمٜمد همػمه ومٚمذًمؽ ي٘مدر ان يٗمٕمٚمٝم٤م ويًتثٛمره٤م ايمثر

اُم٤م اجلد وم٤مٟمف يٗمتح  ،آيت٤مئٞم٦م يٛمٙمـ ان شمزداد سم٤مجلٝمد واجلد ومٛمـ ضمد وضمد وُمـ يمًؾ وٟم٤مم ومٝم٤م

 يمؾ رء .

وًمٜم٘مرب هذا اًمٗمٙمرة  ،ٌدهيٞم٤مت هب٤م اؾمتٓم٤مع اًمٜمقاسمغ ان يٙمتِمٗمقن اعمجٝمقٓتإذًا هذه اًم

ٓن هذا آُمر ُمّمػمي ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة واٟمام اؾمتٓمرىم٧م ًمف ٕضمؾ ان اصؾ إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م 



 أحباث حول ىبوة صيذ األىبياء  .................................................................328

اعمريمزي٦م ومالطمظ آن ذم اًمٌدهيٞم٤مت اًمتل يتٗم٤موت ذم اداريمٝم٤م طمتك ومٌٕمْمٝمؿ ان احلدس قمٜمده 

ٜمده ىمقي ضمدا وسمٕمض سمٜمل ادم اؾمت٘مراء احل٤ًمب ىمقي ضمدا وسمٕمض سمٜمل ادم احلدس قم

واًميب وآطمتامٓت قمٜمده ىمقي وسمٕمض سمٜمل اًمتٗم٤مشمف امم آوًمٞم٤مت ىمقي ضمدا وسمٕمض 

ومٝمذه ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م خيتٚمػ ومٞمٝم٤م سمٜمق ادم ومٛمع اظمتالف سمٜمل ادم  ،ومٓمري٤مشمف ووضمداٟمٞم٤مشمف ىمقي ضمدا

  ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمٕم٘مقل.

  



 

 

      االىبياء يف االهلية طرةالف وحي يف حبث

ذم ُمٕمروم٦م ٟمٌقة آٟمٌٞم٤مء اٟمف ُمـ اخلٓم٠م اًمٗم٤مدح ان يٕمت٘مد ذم آٟمٌٞم٤مء اهنؿ سف ذوات 

ومٝمذه ُمٕمروم٦م  ،سمنمي٦م شمتٚم٘مك اًمٙمالم آهلل قمؼم اصقات حتٗمٔمٝم٤م صمؿ شمٌٚمٖمٝم٤م او شمقصٚمٝم٤م إمم اممٝم٤م

ٞمف احلدي٨م اًمنميػ ان واًمريمـ ذم ُمٕمروم٦م آٟمٌٞم٤مء يمام ي١ميمد قمٚم ،ُمتدٟمٞم٦م ؾمٓمحٞم٦م وحٚم٦م ًمألٟمٌٞم٤مء

اًمٕم٘مؾ سمٛمٕمٜمك اًمٕم٘مؾ اًمٙم٤مُمؾ هق ًمف دور سمٜمٞمقي اؾم٤مد ومٞمام يقطمك امم آٟمٌٞم٤مء او ومٞمام يقطمك امم 

اًمرؾمؾ ُمـ ُم٠مُمقري٤مت اهلٞم٦م إذًا اروٞم٦م اًمقطمل يٕمده٤م اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ذم آٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ اوٓ سم٤من 

٤م يقطمك اًمٞمٝمؿ واعمراد ُمـ هذه اًميورة وهذه اًمالسمدي٦م اي يٕمٚمٛمقن ُم ،يٙمٛمؾ قم٘مقهلؿ

ويٗمٝمٛمقن ُم٤م يقطمك اًمٞمٝمؿ سم٢مومٝم٤مم ُمـ اهلل وًمٙمـ هذا آومٝم٤مم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سمقؾمٞمٚم٦م ُم٤م ظمٚمؼ ومٞمٝمؿ 

 ُمـ قم٘مؾ يم٤مُمؾ ويٙمقن اًمٜمٌل اقم٘مؾ اُمتف.

ورسمام ٟمِم٤مهد ُمـ قم٤ٌمرات  ،إذًا سمتقؾمط اًمٕم٘مؾ يًتٓمٞمع اًمٜمٌل ان يٕمل ُم٤م يقطمك اًمٞمف 

سمٕمض يمت٥م اًمٕمروم٤من ُمـ اٟمف إٟمٌٞم٤مء ىمد ويمٚمامت ذم سمٕمض يمت٥م اعمٗمنيـ او يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم او 

وآ ومٜمٌقة  ،يٚم٘مك سمٌمء ٓ يٙمقن ًمدهيؿ وقمل سمح٘مٞم٘متف ويمٜمف ومٝمذا ضمٝم٤مًم٦م ذم ُمٕمروم٦م آٟمٌٞم٤مء

 إٟمٌٞم٤مء ٓسمد ان شمٙمقن سمٕم٘مؾ عم٤م يقطمك اًمٞمٝمؿ.
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وٓ » وسمٞم٤من هذه اًميورة اًمتل آن طم٥ًم ُم٤م ورد ذم هذا اًمتٕمٌػم ُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي

ٕبٔٚ وٓ رشقٓ حتك يستُّؾ افًَؾ ويُقن »شمٙمقيٜمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م ُمٜمف شمٕم٤ممم  شم٠مسمٞمد وؾمٜم٦م شبًٞ اهلل

وٕضمؾ سمٞم٤من هذا اًمؼمه٤من اًمذي يِمػم اًمٞمف احلدي٨م اًمٜمٌقي  شظَِف اؾوؾ مـ ظَقل مجٔع امتف

وم٘مد ُمر سمٜم٤م ان اًمتخ٤مـم٥م ٓسمد ان يٙمقن سمٚمٖم٦م  ،وهق يمٞمػ يٛمٙمـ ان ٟمًتتؿ سمٞم٤من هذا اًمؼمه٤من

وُم٘مدُم٦م صم٤مٟمٞم٦م ُمرت سمٜم٤م ان ًمٖم٦م اًمتخ٤مـم٥م ٓ شمٜمحٍم  يٗمٝمام اعمخ٤مـم٥م وهذه ُم٘مدُم٦م قم٘مٚمٞم٦م 

آن ُم٤م اًمذي جيٛمٕمٜم٤م ُمع اعمالئٙم٦م او اجلـ او ُمع احلقر اًمٕملم  ،سم٤مٕصقات سمؾ ان ًمٖم٦م اعمٕمٜمك اهؿ

وُم٤م اًمذي جيٛمع سملم اهلدهد واًمٜمٌل  ،او ُمع اًمقًمدان اعمخٚمديـ وهذه اٟمقاع خمتٚمٗم٦م ُمـ اخلٚم٘م٦م

آن ذم مجٚم٦م  ،ضم٤مُمع يٙمقن هٜم٤مك ًمٖم٦م خت٤مـم٥م وطمقارؾمٚمٞمامن او اًمٜمٛمٚم٦م واًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن ومٝمٜم٤مك 

ُمـ احلٞمقاٟم٤مت شمتحغم سمٌٕمض درضم٤مت آٟم٤ًمن سمدرضم٦م خمٗمٗم٦م ُمـ صٗم٤مت آٟم٤ًمن ومٚمٝم٤م ٟمٓمؼ 

ومٖمػم اجلٜم٦ٌم احلٞمقاٟمٞم٦م وانإطم٤ًمس واًمٖمرائز احلٞمقاٟمٞم٦م ايْم٤م هٜم٤مك ضمٜم٦ٌم ُم٤م ُمِمؽميم٦م  ،وقم٘مؾ يًػم

هت٤م وسمٜم٤مء سمٞمقهت٤م وُم٤م ؿم٤مسمف وٟمٔم٤مم ادارة وآ هذا اًمتدسمػم احلٙمٞمؿ اعمحٜمؽ ُمـ اًمٜمحؾ ًمٙمٞمٗمٞم٦م طمٞم٤م

اعمجتٛمع احلٞمقاين ُمـ اًمٜمحؾ واوح ومٞمف اٟمف ًمٞمس ىمْمٞم٦م همرائز ُمتِمتت٦م ُمتٌٕمثرة طمٞمقاٟمٞم٦م واٟمام ٟمٔمؿ 

 وم٤مئ٘م٦م عم٤م هق ُمقضمقد ذم طمٙمٛم٦م وقم٘مؾ اًمٌنم اعمحدود.

َ وقمغم اي شم٘مدير  ٌٜ َيٚ َأَيُّ َِ ّْ َٕ  ْٝ ِؾ َؿَٚف ّْ ُِقا َحتَّك إَِذا َأَتْقا َظَذ َواِدي افَّْ ُؾ اْدُخ ّْ َّْ ٚ اف

ًُُرونَ  َََِّْٔمُن َوُجُْقُدُه َوُهْؿ ٓ َيْن ْؿ ُش ُُ َّْ َّ
ْؿ ٓ حَيْىِ ُُ َََّد افىَّْرَ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)َمَسٚـَِْ ٍَ َوَت

ٌَٚئِبَِغ  ـْ اْف َٚن ِم ـَ ْدُهَد َأْم  َٚل َمٚ يِل ٓ َأَرى اَْلُ ََ ًٚ َصِديدًا َأْو َٕذْ  َؾ َبَُّْف َظَذاب َُّْف َأْو فََْٖٔتَِِْٔل َٕظذي َبَح
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ِْىٍَٚن ُمبٍِغ  َِغٍ  بُِس ـْ َشبٍَ٘ بَِْبٍَ٘ َي ُٝ بََِّم مَلْ حُتِْط بِِف َوِجئُْتَؽ ِم َٚل َأَحى ََ ًٍِٔد َؾ َٞ َؽْرَ َب َُ َّ ًمٖم٦م  (1)َؾ

يٕمٜمل اعمٕم٤مين يدريمٝم٤م  ،اًمتخ٤مـم٥م ُم٤م هل؟، وًمٖم٦م اًمتخ٤مـم٥م ٟمجده٤م ذم يمثػم ُمـ اعمقارد اعمٕم٤مين

ويت٤ٌمدل اًمٓمروم٤من احلقار سمتقؾمط اعمٕم٤مين واعم٘مّمقد اطمد ًمٖم٤مت اًمتخ٤مـم٥م همػم  يمال اًمٓمروملم

ًَْل َؿَٚل واطمد ًمٖم٤مت اًمتخ٤مـم٥م اًمّمقر ذم رؤى آٟمٌٞم٤مء  ،اًمّمقت هق اعمٕمٜمك ًَُف افسَّ ََِغ َم ََِّمَّ َب َؾ

َمُر َشتَِجُدِِّن إِْن َصَٚء َيٚ ُبَْلَّ إِِّني َأَرى دِم ادََِْْٚم َأِّني َأْذَبُحَؽ َؾٕٚيُْر َمَٚذا َتَرى َؿَٚل َيٚ أَ  ْٗ ًَْؾ َمٚ ُت ِٝ اْؾ َب

ـَ  ٚبِِري ـْ افهَّ آن رؤي٤م آٟمٌٞم٤مء حتت٤مج امم شم٠مويؾ وًمٙمذًمؽ يٕمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ يقؾمػ  (2)اهللَُّ ِم

واٟمام هل متثالت ومٝمل ًمٖم٦م ُمـ  ،ومرؤى إٟمٌٞم٤مء وطمل وؾمٜمخ اعمٕم٤مين اعمجردة ،شم٠مويؾ آطم٤مدي٨م

 اٟمٌٞم٤مئف اًمٕمٚمؿ سمح٘م٤مئؼ او يريد ان يقصؾ اًمٞمٝمؿ وطمل وُم٠مُمقري٦م اًمٚمٖم٤مت وم٤مهلل يريد ان يقصؾ امم

 ُمٕمٞمٜم٦م ويرؾمؾ اًمٞمٝمؿ ًمٖم٦م خت٤مـم٥م شمٙمقن رؤى ُمتٛمثٚم٦م  .

ُمثال ًمديٜم٤م ذم اًمرواي٤مت ان آٟمٌٞم٤مء او آصٗمٞم٤مء اعمٕمّمقُملم رو٤مهؿ رو٤م اهلل وهمْمٌٝمؿ 

٤م اهلل ؤوا ُمـ اٟمٗمًٝمؿ رو٤م قمٚمٛمقا سم٤من هذا روهمْم٥م اهلل ومٙمٞمػ يٕمٚمٛمقن رو٤م اهلل؟، اذا ر

ومٝمذه اًمٜمٗمقس خمٚمقىم٦م ُمـ ىمٌؾ رب اًمٕم٤معملم وصٜمٕم٧م ُمـ ىمٌؾ رب اًمٕم٤معملم سمٜمحق شمٙمقن ومٞمٝم٤م 

ًمٞمس يم٤مٟمام ذسمذسم٤مت قم٘مٚمٞم٦م ومْمال ان يتقهؿ ذسمذسم٤مت ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م او همرائزي٦م او طمٞمقاٟمٞم٦م سمؾ ذسمذسم٤مت 

يٕمٜمل همروم٦م اًمتحٙمؿ ومٞمٝم٤م وهمروم٦م اعمراىم٦ٌم دوُم٤م سمتٚم٘مل ُمـ اًم٤ًمطم٦م اًمرسمقسمٞم٦م وًمٞمس همروم٦م  ،اهلٞم٦م

ٚم٘مل ومٞمٝم٤م ُمـ اًم٤ًمطم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ومْمالقمـ ان شمٙمقن ُمـ اًم٤ًمطم٦م اًمٖمرائزي٦م ان اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م او اًمت

وًمذا اذا وضمدوا ُمـ اٟمٗمًٝمؿ طم٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ ؾمخط او همْم٥م او رو٤م يٕمٚمٛمقن ان هذا  ،اًمٌدٟمٞم٦م

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .33ـ  31ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا

ٔي٦م ( 3)  .613ؾمقرة اًمّم٤موّم٤مت: ا
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واذا اٟم٘مٌْم٧م اٟمٗمًٝمؿ قمـ رء يٕمٚمٛمقن سم٤من هذا اٟم٘م٤ٌمض ُمـ اهلل واذا  ،رو٤م او همْم٥م اهلل

وهٙمذا صٜمٕمقا ُمـ رب  ،ء يٕمٚمٛمقن ان هذا اٟم٤ًٌمط ُمـ رب اًمٕم٤معملماٟمًٌٓم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ امم ر

ومٛمِمٞمئتٝمؿ دمكم ًمٚمٛمِمٞمئ٦م آهلٞم٦م ومال يٛمٙمـ ان شمتٙمقن ومٞمٝمؿ  ،اًمٕم٤معملم ومام يِم٤مؤون آ ُم٤م يِم٤مء اهلل

وًمذًمؽ ورد ًمديٜم٤م قمـ آُم٤مم احلج٦م سمٕمد اُمد ُمـ هنْمتف  ،ُمِمٞمئ٦م آ وهل ُمـ اعمِمٞمئ٦م آهلٞم٦م

ُمثال يًتخدم اؾمٚمقب اظمر ذم شمّمٗمٞم٦م اعمٗمًديـ واًمٗم٤مؾمديـ ومٛمثال  اعم٤ٌمريم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم آرض

واعم٘م٤موُم٦م احلرسمٞم٦م اٟمام  ،ٓ يًتخدم اؾمٚمقب اعم٘م٤موُم٦م احلرسمٞم٦م سمؾ يًتخدم اؾمٚمقب اظمر

يًتخدُمف قمجؾ اهلل ومرضمف اًمنميػ سم٤مقمت٤ٌمر ان اًمٓمرف آظمر يًتٕمٛمؾ هذا آؾمٚمقب وآ 

اوٓ هق احلقار و اوٓ اًمدًمٞمؾ و اوٓ ايْم٤م  طمتك ذم هنْم٦م آُم٤مم قمجؾ اهلل ومرضمف اًمنميػ 

اًمٌٞم٤من، وًمٙمـ اًمٓمرف آظمر يًتخدم اؾمٚمقب اًمٕمٜمػ ومٞمج٤مسمف سمٜمٗمس آؾمٚمقب ُمـ ىمٌٚمف قمجؾ 

وقمؽمشمف  رسمام يم٤مٟمقا يٕمٗمقن ومٝمٜم٤م ٓ ومٕمٜمد  ’وسم٘مٞم٦م اضمداده اًمٓم٤مهريـ ُمـ اًمٜمٌل ،اهلل ومرضمف اًمنميػ

ٓن وٓيتٝمؿ  ،قار واعمٜمٓمؼوًمٙمـ ذم اًمٌدء يٙمقن احل ،آُم٤مم اًمث٤مين قمنم ومال صٗمح سمٕمد ذًمؽ

ؾمؽمومرف قمغم ارضم٤مء آرض وًمٙمـ ٓ سم٤مًمًٞمػ واًمدم واًمرواي٦م ُمقضمقدة ذم اًمقؾم٤مئؾ وم٤من 

وٓي٦م سمٜمل سم٤مًمًٞمػ واًمدم واًمٖمدر واحلٞمٚم٦م واًمٔمٚمؿ واجلقر واًمٙمذب واخلديٕم٦م واُم٤م وٓيتٜم٤م 

ًمؽ وًمذ ،وم٤ٌمًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد وسم٤مًمّمدق وآُم٤مٟم٦م وسم٤منإطم٤ًمن ومٙمٚمف اؾمٚمقب ؾمٚمٛمل ٟمٌكم وىمٞمٛمل

واٟمام  ،ُمـ اخلٓم٠م ان ٟمرؾمؿ قمـ آُم٤مم اًمث٤مين قمنم صقرة ان اؾمٚمقسمف اًمٌٓمش وهذا همػم صحٞمح

آًمٞم٦م آومم قمٜمد اهؾ اًمٌٞم٧م امجع طمتك ذم اًمرضمٕم٦م اوٓ اًمٞم٦م اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ واًمٌٞم٤من وًمٙمـ هم٤مي٦م 

 آُمر اًمٓمرف آظمر يًتخدم اًمٞم٦م اًمٌٓمش ويًتخدم اًمٔمٚمػ سمدل اًمٚم٤ًمن  .

ٕمتٛمد قمٜمد اهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وم٤معم٘مّمقد ذم اًمرواي٦م هٙمذا عم٤مذا إذًا اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مكم ُم
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آُم٤مم يٌدا سمٕمد ومؽمة يّمٗمح ومٙم٤من ٓ يّمٗمح اذا اؾمتخدم اؾمٚمقب اًمٕمٜمػ ومٞمٙمػ قمـ اًم٘متؾ 

ومٗمل اًمرواي٦م ُمقضمقد ٕٟمف ُمثال يت٤مُمر هلل سمذًمؽ وم٘م٤مل ويمٞمػ يٕمٚمؿ ان اهلل اُمره سمذًمؽ وم٘م٤مل  ،ويمذا

ٗمس آٟم٤ًٌمط ذم ٟمٗمس آُم٤مم قمالُم٦م قمغم اٟمف آٟم٤ًٌمط جيد ذم ٟمٗمًف اٟم٤ًٌمط، ومالطمظ ان ٟم

ويمام روي رو٤م اهلل ُمـ رو٤م وم٤مـمٛم٦م او همْم٥م اهلل ُمـ  ،اٟمٌٕم٤مث وايٕم٤مز اهلل ورو٤م اهلل شمٕم٤ممم

هبذا اعمٕمٜمك ٕٟمف دمكم همْم٥م ورو٤م اهلل ذم  ،همْم٥م وم٤مـمٛم٦م او اذا همْم٧ٌم وم٤مـمٛم٦م همْم٥م اهلل

 سم٤مقمت٤ٌمر اهنؿ صٜم٤مئع خمٚمقىم٦م هبٜمدؾم٦م اهلٞم٦م. ÷وم٤مـمٛم٦م

ٓطمظ هذا ي٘مرب ٟمٗمس ُم٤م ٟمحـ ومٞمف واهنؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ـمٌٞمٕم٦م ومٓمرة ومٓمرهؿ سم٤من و

وًمٙمـ هذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمقطمل  ،يٙمقن اًمتحٙمؿ سمٛمجٛمققم٦م ُمٜمٔمقُم٦م ذواهتؿ هق سمتقؾمط وطمٞم٤مين

ًمٞمس وطمل صقت وًمٞمس وطمل ُمٕم٤مين وًمٞمس وطمل صقر ُمتٛمثٚم٦م اٟمام وطمل ومٓمرة واًمقطمل 

اًمٕمقامل وُمِمٞمئتٝمؿ سمقؾمع قمقامل اهلل قمز وضمؾ، اًمٗمٓمري ذم آٟمٌٞم٤مء آوًمٞم٤مء ومٝمق قمقاعمل يٜمٔمؿ 

وهذا صٚم٥م اًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي ذم شمٕمريػ اًمٜمٌقة  ،ومٝمل ومٓمرة ُمتًٕم٦م آوم٤مق ًمٕمقامل ٓ ًمٕم٤ممل واطمد

وان هٜم٤مك ُمـ اًمقطمل ًمٞمس وطمل ُمٕم٤مين وًمٞمس وطمل اصقات وٓ وطمل صقر ُمتامصمٚم٦م اٟمام هق 

ؾمػ همػم ُمذيمقر او وهذا اًم٘مًؿ واًمٜمٛمط ُمـ اًمقطمل ًمأل ،وطمل ومٓمرة اي يٗمٓمرهؿ قمغم ذًمؽ

سمٞمٜمام ي١ميمد اهؾ اًمٌٞم٧م  ،همػم ُمًٚمط قمٚمٞمف اًمْمقء ذم يمت٥م اًمٙمالم وٓ ذم يمت٥م يمثػمة ذم اعمٕم٤مرف

ان هذا ُمـ اقمٔمؿ اٟمقاع اًمقطمل ومال يقطمل ًمف سمقطمل شمٗمّمٞمكم وُمٕم٤مين وصقر  ويمٚمامت ومتثالت 

آ ويٙمقن هٜم٤مك خمزن يٙمقن ومٞمف يمؾ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت وهق اًمقطمل اًمٗمٓمري اًمذي يٚمؿ سمٙمؾ 

واٟمتؿ ٓطمٔمقا قمٚمقم اًم٘مران ومال شمالطمظ هذا  ،وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمقطمل جمٝمقل ،اعمٕمٚمقُم٤مت

اًم٘مًؿ ُمـ اًمقطمل ومٚمؿ شمِمٛمف قم٤ٌمئرهؿ سمٞمٜمام ذم رواي٤مت اهؾ اًمٌٞم٧م اًمت٠ميمٞمد واًمتِمديد واًمتٙمرار 
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وآًمٗم٤مت واًمتٜمٌٞمف قمغم ان هذا اًمٜمٛمط قمٔمٞمؿ ُمـ اًمقطمل سمٞمٜمام اًم٤ٌمطمثقن شمٖمٗمٚمقه ذم إٟمٌٞم٤مء او 

 آوصٞم٤مء.

وذم اخلٓم٦ٌم اًم٘م٤مصٕم٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم ذم هن٩م اًمٌالهم٦م وذم هذه اخلٓم٦ٌم ُم٘مٓمع يمٌػم ُمٜمٝم٤م 

يريمز امم ان اهلل قمز وضمؾ ُمتك  وذم هذا اعم٘مٓمع ،وهل ظمٓم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م وومٞمٝم٤م سمٜمقد ُمـ اعمٕم٤مرف

وُمتك ومقض اًمٞمف ديٜمف يٕمٜمل إقمٓم٤مء صالطمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م   سمدأ يقطمل وطمل شمٗمّمٞمكم ًمٚمٜمٌل

ٓ يتخٓمك شمنميٕم٤مت اهلل وسم٠ممج٤مع واشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم ان  رؾمقل اهللًمتنميٕم٤مت اهلل وآ وم٤من 

وُمع ان  ،لماًمريمٕم٤مت اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم اًمٗمرائض اًمٞمقُمٞم٦م سمتنميع ٟمٌقي وؾمٜم٦م ٟمٌقي٦م سميورة اعمًٚمٛم

اًمّمالة قمٛمقد اًمديـ ومٜمٕمؿ اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م ٟمٌقي٦م واًمريمٕم٦م آومم واًمث٤مٟمٞم٦م 

ًمّمالة سمؾ سم٤مب اًمّمقم وسم٤مب احل٩م وسم٤مب اعمٕم٤مُمالت وسم٤مب ومريْم٦م اهلٞم٦م، ومٚمٞمس وم٘مط سم٤مب ا

ري٥م عمـ يتّمٗمح ُمّم٤مدر اًم٘مدُم٤مء ذم يمؾ ف اًم٘مْم٤مء هٜم٤مك شمنميٕم٤مت ٟمٌقي٦م وهذه ٓ يداٟمٞم

هل اسمٕمد رء قمـ اًمًٚمػ ٕهن٤م اذا و٤مت ضمديدة شمدقمل اًمًٚمٗمٞم٦م اهن٤م اًمًٚمٗمٞم٦م سمٕمورآ  ،ُمذه٥م

 ذم ىمرون قمدي٦م واًمتل هل ُمًٚمامت يم٤مٟم٧م ؾمٚمٗمٞم٦م ومٚمامذا شمٜم٤مى طمٞمٜمئذ قمـ يمت٤مب اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم

ومٞم١مظمذ اًمديـ ُمـ ؾمػمة اعمًٚمٛملم  ،وشمٌتدع ُم٤ًمرات ضمديدة ُم٤م اٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من

ومٝمذا اُمر ُمًٚمؿ وهق صالطمٞم٦م اًمٜمٌل  ،وـمٌ٘م٤مت اعمًٚمٛملم اعمالص٘م٦م ًمنميٕم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم

هلل سمؾ هل ُمٗمّمٚم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمتنميع اهلل ٓ اهن٤م ذم قمرض وشمٜم٤مد او شمْم٤مد شمنميٕم٤مت اهلل واًمٕمٞم٤مذ سم٤م

وُمٌٞمٜم٦م وهذا ًمف ُم٘م٤مم اظمر وهق ذح صالطمٞم٦م اًمٜمٌل ذم اًمتنميع سمؾ وصالطمٞم٦م قمؽمشمف ذم 

وهق ؿمٌٞمف سمتنميٕم٤مت اًمؼمعم٤من ًمٚمدؾمتقر  ،اًمتنميع اًمت٤مسمٕم٦م ًمتنميٕم٤مت اًمرؾمقل وشمنميٕم٤مت اهلل

ٓ ان اًمؼمعم٤من يتخٓمك اًمدؾمتقر او ذم قمرض اًمدؾمتقر او شمنميٕم٤مت اًمدؾمتقر  او شمنميع 
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 ات اًمت٤مسمٕم٦م ًمتنميع سمرعم٤من ومٝمذه شمٌٕمٞم٦م وًمٞم٧ًم شمتخٓمك .اًمقزار

إذًا هٜم٤مك ذم اخلٓم٦ٌم اًم٘م٤مصٕم٦م ينمح هذا اعمٓم٥م اٟمف ُمتك اقمٓمك اهلل ٟمٌٞمف صالطمٞم٦م اًمتنميع 

ي٘مقل اُمػم اعم١مُمٜملم سم٤معمْمٛمقن قمٜمدُم٤م ايمٛمؾ اهلل اًمٗمٓمرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمرؾمقل اهلل ومٙم٤مٟم٧م 

ومتٚم٘م٤مئٞم٤م ،ٔداب آهلٞم٦م سمام يريض اهلل وؾمخط اهلل وادسم٦م سم٤م ،ومٓمرشمف ومٓمرة اهلٞم٦م وًمٞمس وم٘مط قم٘مٚمٞم٦م

ومٙمٞمػ ان  ،ومٓمرة رؾمقل اهلل يمقهن٤م اهلٞمف وشمٚم٘م٤مئٞم٤م شمٜمجذب امم ُمرايض اهلل وشمٜمتٝمل قمـ ؾمخط اهلل

رسم٤مه٤م وصٜمٕمٝم٤م وومٓمره٤م  ’اًمٖمريزة متٞمؾ امم ُم٤م يالئٛمٝم٤م وشمٜمٗمر قمام يٜم٤مومره٤م ومٝمذه ومٓمرة اًمرؾمقل اهلل

ريد ان شمٕمٚمؿ ايـ ُمرايض ومتجد هذه اًمٗمٓمرة شمٜمجذب امم اهلل هبٜمدؾم٦م اهلٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمحٞم٨م اذا شم

وهذه  ،ُمرايض اهلل وهذه اًمٗمٓمرة اًمتل صٜمٕمٝم٤م اهلل طمٞمٜمام شمًخط وم٤مقمٚمؿ ان هٜم٤مك ؾمخط اهلل

وهذه اًمٗمٓمرة عم٤م ومٓمر اهلل قمز  ،اًمٗمٓمرة يمؿ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ومٞمٝم٤م ؟، هل ُمٕمٚمقُم٤مت ذم قمقامل اهلل

ًمذي يمام ذيمرٟم٤م هق ُمٌٕمد قمـ اسمح٤مث وضمؾ ٟمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م وهذا يٕمؼم قمٜمف سم٤مًمقطمل اًمٗمٓمري ا

وهذا هق اًمذي ٟمٕم٧م اهلل سمف ؾمٞمد  ،وم٤مقمٔمؿ يمامل يٛمٙمـ ان يٜمِمده اعمخٚمقق هق اًمقطمل ،اًمقطمل

ًمٜم٤م ٟمِمٝمد آن ان حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ومٝمذه صٗم٦م دائ٦ٌم ودائٛم٦م ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء وٟمحـ ٓ ز

 آٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ وآن وُم٤م ؾمٞم٤ميت .

اهؾ اًمٌٞم٧م وآظمرون هم٤مومٚمقن قمٜمف هق وُمـ اظمٓمر ُم٤ٌمطم٨م اًمقطمل ُم٤م ي١ميمد قمٚمٞمف 

واذا ومٓمرهؿ قمغم هذا اًمقطمل ومحٞمٜمئذ اي  ،اًمقطمل اًمٗمٓمري آهلل اي يٗمٓمر ومٓمرشمف قمغم اًمقطمل

وطمل شمٗمّمٞمكم اظمر وُم٤م دوٟمف يٗمٝمٛمقٟمف ويٗمٓمٜمقٟمف سمتقؾمط ذًمؽ اًمقطمل اًمٗمٓمري اي ُمقضمقد اٟمام 

اًمقطمل هذا رحت٤مج امم ذح ويمٞمػ ان  ،هق ُمٗمّمؾ ُم٤م هق جمٛمؾ ُمـ ؾم٤مسمؼ ًمدى ومٓمرهتؿ

 اًمتٗمّمٞمكم سم٠مٟمقاقمف هق شمٗمّمٞمؾ ُم٤م امجؾ اي ومتؼ ُم٤م ىمد رشمؼ وهذا ؾمٞم٤ميت شمٗمّمٞمٚمف.





 

 

 

  الييب زيارات مً معارف

ورد ذم رواي٤مت اهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اٟمف اذا اصٞم٥م آٟم٤ًمن ومٚمٞمذيمر ُمّم٤مب 

وهذه  ٥م اطمد سمٌمء سمٛمّمٞم٦ٌم اقمٔمؿ ُمـ وم٘مدان ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مءوم٤مٟمف مل يّم رؾمقل اهلل

ٛم٦م ٟٓمف اقمٔمؿ اًمٙم٤مئٜم٤مت واقمٔمؿ اًمؼميم٤مت اًمتل ىمدره٤م اهلل ان شمٜمٌع وشمتٗمجر ُمـ سملم ُمّمٞم٦ٌم قمٔمٞم

ًمٚمٌنمي٦م.. و ظمٓم٦ٌم وم٤مـمٛم٦م ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م  يدي هذا اًمٙم٤مئـ اًمٕمٔمٞمؿ وهق رؾمقل اهلل

شمّمٗمف فم٤مهرة سم٤من ُم٤م طمدث  شمّمػ اطمقال اًمٙمقن و اًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م قمٜمد ووم٤مة رؾمقل اهلل

ٙمٗم٤مف اًمٜمجقم ومٞمٕمٜمل فمقاهر ؾماموي٦م واروٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذيمرهت٤م اقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م ظمًػ اجل٤ٌمل واٟم

اًمّمدي٘م٦م ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م يٕمٜمل وًمق ًمٚمحٔم٤مت او ذم ؾم٤مقم٤مت طمدصم٧م ٟمتٞمج٦م وم٘مدان اًمٙمقن ًمًٞمد 

ٓ يٕمٜمل  وهق اقمٔمؿ خمٚمقق ذم طمٞم٤مة اًمٌنم.. ـمٌٕم٤م ذم قم٘مٞمدشمٜم٤م ان رطمٞمؾ اًمرؾمقل اًمرؾمؾ

اًمٌنم ٟٓمف يمام ًمديٜم٤م قم٘مٞمدة قمـ ادارة اًمٙمقن او آرض وؿم١مون  ذًمؽ ختٚمػ اًمرؾمقل

اـمٞمٕمقا اهلل واـمٞمٕمقا اًمرؾمقل ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ همػم حمدودة سمزُمـ وـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ اسمدي٦م 

سمؾ ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل  هُمدي٦م و يمذًمؽ ذم ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل همػم ُم٘مٞمدة سمحدود طمٞم٤مة اًمرؾمقل

٦م اًمتل اشمك هب٤م ُمًتٛمرة امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهذه اًمٓم٤مقم٦م ًمٞمس وم٘مط اجلقاٟم٥م آطمٙم٤مم اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم

 طمتك ذم شمدسمػماشمف اخل٤مص٦م.. واًمتنميٕم٤مت سمؾ اعمراد ُمـ سمٕمْمٝم٤م اًمرؾمقل

ُمثال ذم  وسمٕم٤ٌمرة اظمرى يٕمٜمل ذم سمٞم٤مٟم٤مت اًم٘مران وقم٘مٞمدة ُمدرؾم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م 
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احل٤ميمؿ آول هق اهلل و احل٤ميمؿ ًمٞمس اعم٘مّمقد  ذم طمٙمقُم٦م اًمٜمٌل طمٙمقُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

ٟملم صالطمٞم٤مت اهلل ومال شمت٘مٚمص وم٘مط ذم وٛمـ وم٘مط قمغم صٕمٞمد دؾمتقري يمتٜمٔمػم ىمقا

اًمتنميٕم٤مت اًمٙمٚمٞم٦م او ُم٤م ٟمًٛمٞمف ذم يقُمٜم٤م هذا سم٤مًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م وصالطمٞم٤مت اهلل ٓ شم٘متٍم 

قمغم اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م.. متتد امم اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م متتد امم اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م وُم٤م ؿم٤مسمف 

آؾمالُمٞم٦م آظمرى ومٗمل ُمدرؾم٦م اهؾ ذًمؽ وهذا اصال ومرق قم٘مٞمدشمٜم٤م ُمع قم٘مٞمدة اعمدارس 

اًمٌٞم٧م وٓي٦م اهلل وطم٤ميمٛمٞم٦م اهلل ًمٞم٧ًم طم٤ميمٛمٞم٦م قمغم صٕمٞمد اًمتنميع وم٘مط او قمغم صٕمٞمد اًمتٜمٔمػم 

ٙمقيٜمل وم٘مط ان اهلل ُم٤مًمؽ يمؾ رء سمؾ احل٤ميمؿ اًمًٞم٤مد آول ذم قم٘مٞمدشمٜم٤م ًمٞمس احل٤ميمؿ اًمت

احل٤ميمؿ آول هق اهلل طمتك ُم٤مًمؽ شمدسمػمٟم٤م ذم آرض و ذم اجل٤مٟم٥م اًمٗمٕمكم آظمتٞم٤مري ًمٚمٌنم و

وًمٞمس هذا ُمٕمت٘مد ٟمٔمري سمؾ ٟمٕمت٘مد سمف ُمٕمت٘مد ومٕمكم يٕمٜمل هٜم٤مك سمراُم٩م هلل شمٜمزل قمغم اعمجتٛمع 

اًمٌنمي .. و آن ذم اًم٘مرن اًمقاطمد واًمٕمنميـ شمتٜمزل قمغم ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من يمام طم٤ميمٛمٞم٦م 

ثال ٟمِم٤مهد احل٤ميمؿ آول هق اهلل سمدًمٞمؾ اٟمف ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ ُم اًمرؾمقل ذم طمٙمقُم٦م اًمرؾمقل

ذم ُمقارد ٟمزول اي٤مت شمٕمٚمؿ اًمٜمٌل ان هٜم٤مك جي٥م ان يٙمقن صٚمح هٜم٤مك جي٥م ان شمٙمقن طمرب ُمع 

اًمٔم٤معملم هٜم٤مك جي٥م ان يٙمقن رضي٦ٌم اىمتّم٤مدي٦م ُمٕمٞمٜم٦م، هذه آي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ًمٞم٧ًم وم٘مط ذم اسمٕم٤مد 

وضم٤مٟم٥م اًمتنميع سمؾ شم٠مظمذ سمٕمد ضم٤مٟم٥م شمٜمٗمٞمذ طم٤ميمٛمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ ذم اًمقزارات اعمختٚمٗم٦م ذم 

 يمؾ وزارة او يمؾ طم٘مٞم٦ٌم وزاري٦م ٟمًتٓمٞمع ان ٟمٕمؼم قمـ طمٙمقُم٦م اًمرؾمقل ُم٦م اًمرؾمقلطمٙمق

واُمقر يمثػمة اٟمٕمٓم٤مومٞم٦م ذم طمٙمقُم٦م اًمرؾمقل احل٤ميمؿ آول ومٞمٝم٤م اهلل وذم اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤ميمٛمٞم٦م 

ىمدرة  كهذه قم٘مٞمدشمٜم٤م قم٘مٞمدة ُمدرؾم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م وآ ٓ ٟم٘مقل يد اهلل ُمٖمٚمقًم٦م سمٛمٕمٜم ًمٚمرؾمقل

 حمٌقؾم٦م او ُم٘متٍمة قمغم اًمتنميع وًمٞمس هلل قمز وضمؾ أي صالطمٞم٦م او اهلل او شمٍمف اهلل

طم٤ميمٛمٞم٦م ُم٤م وراء ذًمؽ ٓ.. ٟمٕمت٘مد ان هلل قمز وضمؾ طم٤ميمٛمٞم٦م ُم٤م وراء ذًمؽ ان احلٙمؿ آ هلل.. ان 



 339 .............................................................................. مً سيارات الييبمعارف 

احلٙمؿ آ هلل ًمٞمس هذا قمغم صٕمٞمد اًمتنميع وم٘مط .. قمغم صٕمٞمد اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد قمغم صٕمٞمد 

وهذه قم٘مٞمدة ُمدرؾم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م ًمٞم٧ًم ذم طمٞم٤مة  ،ٓظمرىاجل٤مٟم٥م آىمتّم٤مدي ويم٤موم٦م اجلقاٟم٥م ا

سمؾ امم يقُمٜم٤م هذا وامم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.. آن ُمـ يٛمثؾ اًمدوًم٦م آهلٞم٦م؟ ٟمٕمؿ ٟمٕمت٘مد ان  اًمرؾمقل

واحلًـ  وُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل أُمػم اعم١مُمٜملم اًمذي يٛمثؾ اًمدوًم٦م آهلٞم٦م يم٤من رؾمقل اهلل

اًمٕمٍم واًمزُم٤من ومٝمٜم٤مك دوًم٦م اهلٞم٦م قمغم وضمف واحلًلم وسم٤مىمل آئٛم٦م وصقٓ امم آُم٤مم ص٤مطم٥م 

آرض ذم احل٘مٞم٘م٦م متثؾ اًمؼماُم٩م آهلٞم٦م، هذه اًمٌٜمٞم٦م اًمٌنمي٦م سم٤مًم٘مٞم٤مس امم اًمدوًم٦م آهلٞم٦م دول 

يم٤مرشمقٟمٞم٦م ومٌٕمّمٞم٤من ُمدين سملم ًمٞمٚم٦م ووح٤مه٤م يً٘مط ذًمؽ اًمٕمرش اًمٌنمي اُم٤م اذا رشم٧ٌم آُمقر 

رة اهلٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمٜمٗمٚمت٦م ًمالُمقر سمِمٙمؾ ظمٗمل وًمق ظمٗمل هي وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م ادا

وشمٕمزى امم اًمٌنم ومتً٘مط.. ـمٌٕم٤م ٓ ضمؼم وٓ شمٗمقيض واٟمام اُمر سملم اُمريـ ًمٞمس آُمقر يمٚمٝم٤م 

سمٜمحق اجلؼم وٓ سمٜمحق شمٗمقيض اًمٌنم سمؾ اُمر سملم اُمريـ وٓطمظ اًم٤ًمطم٦م اًمٌنمي٦م يمٞمػ شمتٓمقر 

 وشمتٜم٤مُمك وهٜم٤مك ُم٤ًمطم٦م ًمٚمدوًم٦م آهلٞم٦م يمٞمػ شمتٍمف..

 احل٤ميمؿ آول هق اهلل واحل٤ميمؿ اًمث٤مين هق رؾمقل اهلل لوم٤مذن ذم طمٙمقُم٦م اًمرؾمق

) اٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م  صالطمٞم٦م قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم وُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل

ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك آ اٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي ( اذن ذم وٛمـ طمٙمقُم٦م اًمرؾمقل يم٤مٟم٧م ًمٕمكم صالطمٞم٦م 

٥م ـمٌ٘م٤مت ُمتٜمزًم٦م سمٕمد أيْم٤ًم صالطمٞم٦م وًمٚمحًـ وًمٚمحًلم صالطمٞم٦م سمح٥ًم ُمراشم ًمٗم٤مـمٛم٦م

وهذه اًمدوًم٦م آهلٞم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م سمرطمٞمؾ اطمد اعمٕمّمقُملم ٓ يتٌدل اُم٤مُمٝم٤م  طم٤ميمٛمٞم٦م اًمرؾمقل

احل٤ميمؿ آول ًمٞمس أُمػم اعم١مُمٜملم سمؾ هق اهلل شمتٜمزل سمراُم٩م  يٕمٜمل ذم طمٙمقُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

قمكم سمـ ايب متغم قمغم  ُمٕمٞمٜم٦م متغم قمغم قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م شمتٜمزل سمراُم٩م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ رؾمقل اهلل

ومٝمٜم٤مك ُم٤ًمطم٦م سمٕمد ذًمؽ ُٕمػم اعم١مُمٜملم هق ـمٌٕم٤م سمام رزىمف اهلل ُمـ ىمقة ُمّمٓمٗم٤مة وقمٚمؿ  ـم٤مًم٥م
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سمتٕمٚمٞمؿ ُمـ اهلل قمز وضمؾ يٛمثؾ احل٤ميمٛمٞم٦م سم٤مًمت٤مزم ومٗمل طمٙمقُم٦م أُمػم  ًمدين طمٞمٜمئذ أُمػم اعم١مُمٜملم

ًمث٤مين هق أيْم٤ًم يم٤مٟم٧م ٟمٔم٤مم ذم اًمدوًم٦م آهلٞم٦م هٙمذا احل٤ميمؿ آول هق اهلل احل٤ميمؿ ا اعم١مُمٜملم

امم اًمرومٞمؼ آقمغم ٓ يٕمٜمل ان اًمرؾمقل اقمقذ سم٤مهلل اذي٥م او  ورطمٞمؾ رؾمقل اهلل اًمرؾمقل

طمل قمٜمد رسمف يرزق وسم٤مًمت٤مزم ذم احل٘مٞم٘م٦م هق ؾمٞمد اًمرؾمؾ وهق ؾمٞمد  اٟمحؾ سمؾ اًمرؾمقل

 اعمالئٙم٦م وهق ؾمٞمد اخلالئؼ ٓ زال ذم ُم٘م٤مم ُمٗمٕمؾ ٟمِمط طمٞمقي وهٚمؿ ضمرا.. 

م قمغم اُملم اهلل قمغم وطمٞمف وقمزائؿ اُمره.. قمزائؿ اُمر اهلل ًمذًمؽ ٓطمٔمقا ذم اًمزي٤مرة: اًمًال

ُم٤مذا يٕمٜمل؟ يٕمٜمل آُمقر اًمٕمّمٞم٦ٌم اعمٝمٛم٦م اخلٓمػمة ذم اًمٙمقن ذم ادارة آرض وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ 

ُمٖمزاة هل عمـ سمٕمد اهلل؟ ًمرؾمقل اهلل وًمالئٛم٦م ُمـ سمٕمده .. ذم سمٕمض زي٤مرة آئٛم٦م وزي٤مرة احلًلم 

ٟم٘متٍم  وًمالؾمػ عم٤م ٟمزور اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ٟمزور رؾمقل اهلل أيْم٤ًم زي٤مرة ُمت٘مدُم٦م ًمرؾمقل اهلل

واحل٤مل اٟمف ًمق يٜمؼمي آظمقة ـمالب اًمٕمٚمقم  قمغم ارسمع زي٤مرات او مخس زي٤مرات ًمرؾمقل اهلل

يمؾ زي٤مرة ُمـ زي٤مرات أُمػم  اًمديٜمٞم٦م جلٛمع زي٤مرات اًمرؾمقل اًمقاردة ذم زي٤مرات أُمػم اعم١مُمٜملم

ذم يمؾ زي٤مرة ُمـ  وٟمٗمس أُمػم اعم١مُمٜملم ؾمقل اهللٟمٔمرا هلذا آحت٤مد سملم ٟمٗمس ر اعم١مُمٜملم

يقضمد ُم٘مٓمع وم٘مط ُمـ مخس اؾمٓمر او قمنم اؾمٓمر او رسمام ايمثر هق  زي٤مرات أُمػم اعم١مُمٜملم

ٓ دمده٤م اٟم٧م اهي٤م آخ اًمزائر  زي٤مرات ًمٚمرؾمقل وزي٤مرات سمٚمٞمٖم٦م ومٞمٝم٤م سمٞم٤مٟم٤مت ُم٘م٤مُم٤مت ًمٚمٜمٌل

٤مب اداب احلرُملم او ذم يمت٥م اظمرى قمٜمدُم٤م شم٘مرا زي٤مرات اًمرؾمقل آرسمع ُمثال اعمقضمقدة ذم يمت

ًمٞم٧ًم ُم٘متٍمة قمغم آرسمع زي٤مرات اًمتل هل  شم٘مرا ذم زي٤مرة اًمرؾمقل يٕمٜمل زي٤مرة اًمرؾمقل

هم٤مًم٤ٌم آظمقة اًمٙمت٤مب ضمزاهؿ اهلل ظمػم اًمذيـ جيٛمٕمقن زي٤مرات اًمٜمٌل ووم٤مـمٛم٦م وائٛم٦م اًمٌ٘مٞمع 

 وي٤مظمذه٤م احلج٤مج واًمزوار ًمٚمٛمديٜم٦م اعمٜمقرة ٓ.. 
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آن ذم  ار اًمٙمٌػم ًمٚمٛمِمٝمدي رسمام ذيمر ؾمٌع زي٤مرات ًمٚمرؾمقلزي٤مرات اًمرؾمقل ذم اعمز

اطمد اًمٙمت٥م يًٛمك سمٜمؼماس اًمٗم٤مئزيـ اٟمّم٤موم٤م ٟمٕمؿ اًمٙمت٤مب رسمام  يمت٥م اًمزي٤مرة ُٕمػم اعم١مُمٜملم

يٕمٜمل ٓ ُمقضمقدة ذم ُمٗم٤مشمٞمح  ومٞمف مخ٦ًم وقمنميـ او ؾمٌٕم٦م وقمنميـ زي٤مرة ُٕمػم اعم١مُمٜملم

غم اًمزي٤مرات ٓهن٤م ُمـ ىمٌؾ ائٛم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م اجلٜم٤من وٓ ُمقضمقدة ذم وٞم٤مء اًمّم٤محللم وٟمريمز قم

  قم٤ٌمرة قمـ دورة قم٘م٤مئدي٦م ُمريمزة يٕمٚمٛمٝم٤م اهؾ اًمٌٞم٧م  ًمٚمٛم١مُمٜملم ومٞمتٕمٚمٛمقن اسمٚمغ

 سمٞم٤مٟم٤مت اهؾ اًمٌٞم٧م سمٞم٤مٟم٤مهتؿ اًمتل هل ٟمقر وهداي٦م ورؿم٤مد وُمٕم٤مرف  .. 

هذه اًمزي٤مرات وؾمٞمٚم٦م ايمٞمدة ُمقضمقدة ُمـ ىمٌؾ ائٛم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م قمٜمدُم٤م شم٘مرا اًمزي٤مرة شمدسمر 

ًمٚمٛم١مُمٜملم  يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م شم٘مراه٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ٓن هل دروس ذم احل٘مٞم٘م٦م سمٞمٜمٝم٤م اهؾ اًمٌٞم٧م سمٙمؾ

 يمل يٙمقٟمقا قمغم قمٚمؿ ووقمل قمٚمٛمل ُمـ هذه اًمدروس.. 

وم٤مًمزي٤مرات ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ اريم٤من اًمٕم٘مٞمدة واىمقهل٤م ًمٚمحؼ ُم٤م ذم اًمزي٤مرات ٓئٛم٦م اهؾ 

وؿمٙمر ؾمٕمٞمٝمؿ رطمؿ اهلل مل يًتٓمع طمتك قمٚمامء آُم٤مُمٞم٦م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م طمٗمٔمٝمؿ اهلل  اًمٌٞم٧م

قمٚمامء آُم٤مُمٞم٦م ان يًت٘مّمقا يمؾ هذه اًمٙمٜمقز ٓهؾ  اعم٤مولم وطمٗمظ اًم٤ٌمىملم مل يًتٓمٞمع

اعمقضمقدة ذم اًمزي٤مرات وم٤مًمزي٤مرات ممٚم١مة سمٙمٜمقز واًمٕمٛمٚم٦م صٕم٦ٌم ذم آظمرة هل  اًمٌٞم٧م

 اعمٕمروم٦م ٟٓمف ُمـ يريد ان يٙمقن قمغم رصٞمد خمزون ذم اًم٘مؼم وذم اًمؼمزخ وذم آظمرة ٓ يٙمقن

 صٗمر اًمٞمديـ ُمـ اعمٕمروم٦م احل٘م٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

 ُحقا دِم ادََْج سَّ ٍَ ْؿ َت ُُ ـَ ََمُْقا إَِذا ؿَِٔؾ َف َٚ افَِّذي َسْح اهللُ َيٚ َأَيُّ ٍْ ْؿ َوإَِذا ؿَِٔؾ ٚفِِس َؾْٚؾَسُحقا َي ُُ  َف

ـَ ُأوُتقا افْ ُنُزوا َؾُٕٚنُزوا َيْرَؾْع اهللُ إ ْؿ َوافَِّذي ُُ ـَ ََمُْقا ِمْْ ُِقَن َِْؿ َدَرَجٍٚت َواهللُ ًِ  افَِّذي َّ ًْ  بََِّم َت
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 .(1)َخبِرٌ 

٤م ًمٚمزوار قمٜمدُم٤م يزوروهنؿ هق هنيٕمٓمقاًمتل  ُمـ اقمٔمؿ اهلداي٤م ًمذًمؽ اهؾ اًمٌٞم٧م 

ُمْمٛمقن اًمزي٤مرة  وهل ذظمػمة ادسمٞم٦م ُمٕمرومٞم٦م سم٤مىمٞم٦م سمنمط ُمـ زاره قم٤مروم٤م ًمٞمس ضم٤مهال وقم٤مروم٤م 

را اًمزي٤مرة شمٕمرف ُم٤م هل اعمٕم٤مين ًمٞمس ٓهٞم٤م وقم٤مروم٤م ًمٞمس هم٤مومال ًمٞمس ذم ؾم٤ٌمت يٕمٜمل سمٛمٕمٜمك عم٤م شم٘م

 ُمـ اًمزي٤مرة يمدروس قمٔمٞمٛم٦م.. 

اؾمتٓمٞمع ان اىمقل يمام ىم٤مل يمثػم ُمـ اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء ان ظمالص٦م ُمٕم٤مرف اهؾ اًمٌٞم٧م ايـ 

ُمقضمقدة؟ ُمٕم٤مرف اهؾ اًمٌٞم٧م سمحر ٓ يٜمزف ظمالصتٝم٤م ايـ ُمقضمقدة ؟ ذم اًمزي٤مرات.. واهؾ 

 ذم اًمزي٤مرة.. اظمتٍموا ًمٜم٤م اًمٓمريؼ ووٖمٓمقا هذه اعمٕمٚمقُم٤مت  اًمٌٞم٧م

اذن جي٥م ان ٟمحتٗمل سم٤مًمزي٤مرة.. ُمـ وٛمـ شمٚمؽ اًمزي٤مرات اًمتل ٟمحتٗمل هب٤م ُمٕمرومتٜم٤م سم٤مقمٔمؿ 

ٓن أي ظمٚمؾ ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل ؾمقف ي١مدي امم اخلٚمؾ ذم ُمٕمروم٦م  خمٚمقق وهق رؾمقل اهلل

ازدادت ُمٕمرومتٜم٤م  واحلًـ واحلًلم وسم٘مٞم٦م آئٛم٦م ويمٚمام ازداد ُمٕمرومتٜم٤م سم٤مًمٜمٌل قمكم

ٚمؾ ذم ُمٕمروم٦م آئٛم٦م وم٤مٟمف يرضمع امم اخلٚمؾ ذم ُمٕمروم٦م ٟمٌقة اًمٜمٌل واي ظمٚمؾ ذم ، أي ظمسم٤مٓئٛم٦م

 ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل يرضمع امم ظمٚمؾ ذم ُمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ..

اوضمف يمالُمل ًمالظمقة ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م او طمتك آظمقة اًم٤ٌمطمثلم ان ذم زي٤مرات أُمػم 

ٓ ٟمجده٤م ذم اًمزي٤مرات  لسمٞم٤من ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌ اعم١مُمٜملم وم٘مرات قمديدة سم٤مهرة ذم زي٤مرة اًمٜمٌل

اًمتل ٟم٘مراه٤م اًمثالث او آرسمع او اخلٛمس اعمقضمقدة ذم يمت٥م اصم٤مر اًمزي٤مرة اًمتل شمٜمنم وشمقزع 

عمختٚمػ اعم١مًمٗملم ذم زي٤مرة اًمٜمٌل سمٞمٜمام هذا يمت٤مب ٟمؼماس اًمٗم٤مئزيـ رحتقي قمغم ايمثر ُمـ مخس 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .66ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: ا
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ع ودمٛمع حت٧م .. شمٚمؽ اًمزي٤مرات سمٕمْمٝم٤م  ًمق شم٘متٓموقمنميـ زي٤مرة او ايمثر ُٕمػم اعم١مُمٜملم

قمٜمقان ُمٕمجز زي٤مرات اًمٜمٌل وٓ ؾمٞمام اًمزائر ًمٚمٛمديٜم٦م اعمٜمقرة ورسمام اًمٙمثػم ُمـ اًمدروس واًمٙمثػم 

ُمـ اًمٙمٜمقز يمام ُمر سمٜم٤م ان اًمزي٤مرات اًمتل ٟم٘مراه٤م قمٜمد اهؾ اًمٌٞم٧م قم٤ٌمرة قمـ ظمالص٦م اًمديـ 

ٞم٦م قمغم ظمالص٦م آيامن وقمٛمؼ آيامن وهذا مم٤م يدًمؾ قمغم قم٘مٞمدة اهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُمٌٜم

اًمٕمٚمؿ ًمٞم٧ًم ُمٌٜمٞم٦م قمغم اجلٝمؾ وُمٌٜمٞم٦م قمغم اعمٕمروم٦م ٓ ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٕمامًم٦م وًمٙمـ ذيٓم٦م ان يٙمقن 

 اعمتٕمٚمؿ ُمت٤مهؾ ٓن يًتٚمٝمؿ هذه اًمٙمٜمقز وهذه اعمٕم٤مرف.. 

ًمذًمؽ ٟمحـ ٓطمظ ذم زي٤مرة اهؾ اًمٌٞم٧م ٟم٘مرا وًمٞمس ٟمٌتٕمد قمـ اًم٘مراءة واًم٘مراءة يٕمٜمل 

ة ٓ يٛمٙمـ ان ينمطمٝم٤م ىم٤مُمقس سمنمي او ُمقؾمققم٦م شمٕمٚمؿ.. هذه اًمٙمٚمامت اعمقضمقدة ذم اًمزي٤مر

قمٚمٛمٞم٦م سمنمي٦م آ ُم٤م هق ُمقضمقد ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ ومٝمذا اًمؽماث اًمقطمٞم٤مين اًمٖم٤مزم ضمدا ايمؼم هدي٦م 

ٟمتٚم٘مٗمٝم٤م ُمـ زي٤مرة أي ُمٕمّمقم.. ٟم٠ًمل يم٤مهـ او ٟم٠ًمل ُمتٜمٌلء او ٟم٤ًمل ُمًتٓمٚمع او ٟم٤ًمل ُمرايمز 

ُم٤مت او ُمٙمت٤ٌمت هذه يمٚمٝم٤م ٓ حتٗمؾ اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت او ٟم٤ًمل ُمرايمز دراؾم٤مت او ُمرايمز ُمٕمٚمق

هبذه اًمٙمٜمقز هذا هق اًمٙمٜمز آهلل هذا هق اًمقطمل آهلل واًمزي٤مرات ممٚم١مة وُمِمحقٟم٦م سمٛمٕم٤مرف 

يقُمٞم٤م  يقُمٞم٤م يمٜم٧م ازور أُمػم اعم١مُمٜملم اٟم٤م ؿمخّمٞم٤م قمٜمدُم٤م ووم٘مٜم٤م اهلل جلقار أُمػم اعم١مُمٜملم

اًمدرس ذم احلية ًمٙمل اومٝمؿ يمٚمٛم٦م اقمٙمػ قمغم اًمزي٤مرة ذم اصمٜم٤مء اًمزي٤مرة وعم٤م اىمرأه٤م اشمدسمر اشمٚم٘مك 

 يمٚمٛم٦م وآٟم٤ًمن رح٤مول ومػمؿمػ ُمٗم٤مهٞمؿ قمٔمٞمٛم٦م ضمدا ذم هذا اعمج٤مل..

ذم زي٤مرة ُمـ زي٤مرات اًمٜمٌل ُمقضمقدة ذم زي٤مرات أُمػم اعم١مُمٜملم وزي٤مرات احلًلم 

واحلًلم أيْم٤ًم ذم زي٤مراشمف مجٚم٦م ُمـ زي٤مرات احلًلم ُمٜمدوسم٦م ممتٚمئ٦م سمزي٤مرات اًمٜمٌل وهد وسمٞم٤من 

هٜم٤مك هذا اًمتٕمٌػم ُمقضمقد ذم زي٤مرة آُمػم وزي٤مرة احلًلم: اًمًالم  آٟمٌٞم٤مء ُم٘م٤مُم٤مت ؾمٞمد

قمغم اُملم اهلل قمغم رؾمٚمف .. اُملم اهلل ًمٞمس وم٘مط قمغم وطمٞمف اُملم اهلل قمغم ُم٤مذا؟ قمغم رؾمٚمف يٕمٜمل 
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ٝم٤م قمٛمٞمد هذه اًمٜم٘م٤مسم٦م هؿ ُمٜمتدى قمٜمدهؿ ٟم٘م٤مسم٦م ُم٤م ؿمئ٧م ومًٛميم٤مٟمام اٟم٧م اومؽمض سم٤من اعمرؾمٚملم قمٜمد

وهذه اًمٜم٘م٤مسم٦م ًمٞم٧ًم ٟم٘م٤مسم٦م صقري٦م اعم٘مّمقد هذه اًمٜم٘م٤مسم٦م اًمتل هل  رؾمؾُمـ هق؟ ؾمٞمد اًم

.. سمٕمض اقمٛمدة ُمـ ٟمقر يٕمٜمل يمؾ وطمل اوطمل امم آٟمٌٞم٤مء ُمر هذا اًمقطمل قمؼم رؾمقل اهلل

ـمٌٕم٤م هذا اىمتًٌقه ُمـ  -اًمٕمٚمامء ذم اهؾ اعمٕمٜمك او ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ اًمػ يمت٤مسم٤م ويمت٤ٌم سم٤من آٟمٌٞم٤مء 

ُمـ اًمٜمٌل ادم ُمـ اًمٜمٌل ٟمقح ادريس ىمٌؾ ٟمقح سمٕمد ذًمؽ ان آٟمٌٞم٤مء  -ُمدرؾم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م

اٟمٌٞم٤مء هلل ُم٤ٌمذيـ..  قااسمراهٞمؿ ُمقؾمك قمٞمًك هٚمؿ ضمرا ه١مٓء آٟمٌٞم٤مء سم٤مًمدىم٦م اٟمٌٞم٤مء هلل ًمٙمـ ًمٞمً

 ه١مٓء ذم احل٘مٞم٘م٦م اٟمٌٞم٤مء ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء قمـ اهلل.. 

٥م ذيمره يمثػم ُمـ اهؾ اًمٕمروم٤من ُمـ اهؾ اعمٕمٜمك ذم يمت ٟمفـمٌٕم٤م هذا اعمٓمٚم٥م اًمذي يذيمرو

افسالم ظذ امغ اهلل »اًمٗمّمقص ذم يمت٥م اظمرى هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ظمالص٦م ومٙمرة هذه اًمزي٤مرة: 

أي ارشم٤ٌمط وطمٞم٤مين ُمـ اهلل ُمع ٟمٌل ُمـ آٟمٌٞم٤مء هذا آرشم٤ٌمط اذا يم٤من ذم ُم٤مُمقري٦م،  شظذ رشِف

اًمرؾم٤مًم٦م واًمرؾمقل شمٕمٜمل ُم٤مُمقري٦م وُمٝمٛم٦م ظمٓمػمة، ؿمٖمؾ آٟمٌٞم٤مء سمٕمض آٟمٌٞم٤مء.. آٟمٌٞم٤مء ُمٜمٝمؿ  

اًمػ ٟمٌل سمٕمْمٝمؿ شم٤مهؾ امم ُم٤مُمقري٦م رؾم٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمذًمؽ اعمرؾمٚملم اىمؾ ُمـ آٟمٌٞم٤مء وم٤مٟمٌٞم٤مء  634

همػم ُمرؾمٚملم واٟمٌٞم٤مء ُمرؾمٚملم واعمرؾمؾ ُمـ ىمٌؾ اهلل يٕمٜمل هق ُمٕمٝمقد اًمٞمف ُمٙمٚمػ سمامُمقري٦م ُمٕمٞمٜم٦م 

  شاصٓد إف ؿد بِغ رشٚٓت اهلل» او ُم٤مُمقري٤مت ًمذًمؽ ٟمحـ ٟم٘مرا ذم زي٤مرة اًمرؾمقل

٘مط ارؾمؾ سمرؾم٤مًم٦م واطمدة سمؾ رؾم٤مٓت قمديدة ظمٓمػمة وهل ُمٝمٛم٦م ًمٞمس وم وم٤مًمرؾمقل

ًمٞمس سمدن  .. ـمٌٕم٤م عم٤م ٟم٘مقل رؾمقل اهللوقمّمٞم٦ٌم أي اؾمتٜمٗم٤مر وطمٞم٤مين ظم٤مص ًمرؾمقل اهلل

ٟٓمف وًمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ او ارسمٕملم ىمٌؾ قم٤مم اًمٗمٞمؾ اعمٝمؿ ىمٌؾ آؾمالم سمًٜملم وم٤ميـ  رؾمقل اهلل

قل؟ اجلقاب قمٚمٞمف اًم٘مران اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ُمع اسمراهٞمؿ او ُمقؾمك وقمٞمًك ُمـ ايـ يم٤من رؾم

ـمٌ٘م٤مت،  يينمح ان ؿمخّمٞم٦م اًمرؾمقل ًمٞم٧ًم هل ُمٌٜمك ذات ـمٌ٘م٦م واطمدة .. ُمٌٜمك ذ
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يم٤مًمٌٜم٤مي٤مت ٟم٤مـمح٤مت اًمًح٤مب سمؾ سمٜم٤مء آٟم٤ًمن ًمٞمس سمٜم٤مء ٟم٤مـمح٤مت اًمًح٤مب سمؾ يٜمٓمح قمقامل 

يٕمٜمل ٟمحـ آن ُمقضمقديـ ذم اًمدٟمٞم٤م وُمقضمقدون ٟمحـ آن سم٤مرواطمٜم٤م ذم اًمؼمزخ و قمٜمدٟم٤م ؿمٌٙم٦م 

 اشمّم٤مل وـمٌ٘م٦م روطمٞم٦م ُمـ دواظمٚمٜم٤م ُمقضمقدة ذم اًمؼمزخ   

أيْم٤ًم ٟمٕمٞمش ذم آظمرة وسمٕمض اضمزاء ذواشمٜم٤م آن شمٕمٞمش ذم آظمرة وهق سمح٨م ُمقضمقد 

ـمٌ٘م٤مت  اٟمِم٤مهد سمٕمض آُمقر سمٕمض اًمٕمقامل او سمٕمض آؿمٞم٤مء و اهلل قمز وضمؾ سمٜمك آٟم٤ًمن ذ

ٜم٦م صمالصملم ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م يمؾ واطمد ي٤ًمئؾ سمدٟمف ُمتك وًمد؟ اًمذي وًمد ُمـ قمٛمر يمذا قمنميـ ؾم

اًمذي وًمد قمٛمره ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م سمدٟمف وروطمف رء اظمر ُمـ ىم٤مل ان قمٛمرك ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م اًمروح 

رء اظمر.. وسمح٨م اظمر ظمٚمؼ اهلل اًمٕم٘مؾ ىمٌؾ ان خيٚمؼ همػمه يمام قمٜمدٟم٤م ذم اًمرواي٤مت طمتك قمٜمد 

آم هق  اهؾ اًمًٜم٦م ظمٚمؼ اهلل آرواح ىمٌؾ ان خيٚمؼ آسمدان سم٤مًمٗمل قم٤مم.. و اًمذي يٙمقن ذم رطمؿ

وؾمٞمط ًمٞمس سمٌدٟمف  اًمٌدن اُم٤م اًمروح رء اظمر واعم٘مّمقد اي٤م ُم٤م يم٤من قمٜمدُم٤م ي٘مقل اًمٜمٌل

اًمنميػ سمؾ سمٜمقره ٓن اهلل قمز وضمؾ يّمػ ان ـمٌ٘م٦م ُمـ وضمقد اًمٜمٌل هل ٟمقر ًمذًمؽ وردت 

ظـ مٔرسة افٍخر ؿٚل ؿِٝ فرشقل اهلل متك ـْٝ ٕبٔٚ ؿٚل وَدم بغ افروح »رواي٤مت: 

  .(1)شواجلسد

اًمًالم قمغم اُملم اهلل قمغم وطمٞمف يمؾ وطمل اوطمل ُمـ  - ٤مُم٤مت ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مءوم٤مطمد ُم٘م

اهلل امم اطمد ُمـ آٟمٌٞم٤مء طمتك اًمقطمل اًمذي يقطمٞمف اهلل جلؼمائٞمؾ ومٞمقصٚمف ضمؼمائٞمؾ امم ًمٌدن ؾمٞمد 

آٟمٌٞم٤مء ٓ.. ٟمٗمس ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء وٓ.. روطمف وٓ .. ٟمقره .. وطم٤مٓت اًمٌدن همػم طم٤مٓت 

وٓ خي٤مف طمتك ان آٟم٤ًمن ذم احل٘مٞم٘م٦م ذو ـمٌ٘م٤مت وُمـ اخلٓم٤م اذا اردٟم٤م اًمٕم٘مؾ.. اًمٕم٘مؾ ٓ جيقع 
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ان ٟمٗمٝمؿ وٟمٕمرف ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء وٟمٕمرف وٟمتٕمرف قمغم ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء او ٟمتٕمرف قمغم ؾمٞمد 

ٓ.. وان يم٤مٟم٧م اسمداهنؿ قمٔمٞمٛم٦م ذيٗم٦م  وم٘مط ٟمريمز قمغم اسمداهنؿ آوصٞم٤مء او قمغم سم٘مٞم٦م آئٛم٦م ان

 ١مون اظمرى..ُمٓمٝمرة وًمٙمـ اٟمقارهؿ ارواطمٝمؿ هل٤م ؿم

ومٚمذا يمؿ يمٚمٗمٜم٤م شمقوٞمح وذح وشمٌٞم٤من يمثػم وم٘مط سمٜمد واطمد ومجٚم٦م واطمدة ذم سمٜمقد اًمزي٤مرة  

سمدون  اًمًالم قمغم اُملم اهلل قمغم وطمٞمف وم٤مُٓملم اعمٓمٚمؼ سملم اهلل وسملم ؾم٤مئر ظمٚم٘مف هق اًمٜمٌل

اٟم٘مٓم٤مع..  وهذا سمٜمد ُمـ ؿم١مون ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء وٟمحـ ُمدقمقون ان ٟمجٛمع هذه اعم٘متٓمٗم٤مت ُمـ 

ؾمٌٕم٦م وقمنميـ زي٤مرة واعمقضمقدة ذم زي٤مرات  اًمٜمٌل اعمقضمقدة ذم زي٤مرات أُمػم اعم١مُمٜملم زي٤مرة

احلًلم ٟمخرج طمٞمٜمئذ سمجٛمققم٦م صمري٦م وصمراء يمٌػم ذم ُمٕمروم٦م ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء وهذه اعمٕمروم٦م ًمًٞمد 

ًمق شمنمق او شمٖمرب ذم آرض ٓ دمده٤م  آٟمٌٞم٤مء متت٤مز هب٤م وم٘مط ووم٘مط ُمدرؾم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م

ه٥م آؾمالُمٞم٦م آظمرى ومال شمًتٓمٞمع ان شمٓمػم وحتٚمؼ ذم ؾمامء وقمٔمٛم٦م ٟمٕمقت ذم اعمدارس واعمذا

وطمتك اًمّمقومٞم٦م واًمٕمروم٤مء ُمٝمام ذيمروا ُمـ  ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل يمام ذيمرهت٤م زي٤مرات اهؾ اًمٌٞم٧م

سمؾ  ًمٚمٜمٌل ٓ يٌٚمٖمقن ُم٤م ذم يمٚمامت اهؾ اًمٌٞم٧م ذم زي٤مرات اهؾ اًمٌٞم٧م ٟمٕمقت اًمٜمٌل

حٞمقن طمٞم٨م ارادوا ان يٕمٔمٛمقا ُمـ ُم٘م٤مم اًمٜمٌل ٤م طمتك ذم يمت٤مب سمنمي اظمر طمتك اعمًٞمهنٓ دمدو

ذم هذه  قمٞمًك ٓ يًتٓمٞمٕمقن ان يّمٗمقه سمام وصٗمف اًم٘مران اًمٙمريؿ او سمام وصٗمف اهؾ اًمٌٞم٧م

 اًمزي٤مرات..

  



 

 

  

 اليفع للكارئ الكريه إلمتاوشؤال وجواب ىيكلُ 

 سمًٛمف شمٕم٤ممم

 فمٚمف اًمنميػ(..إمم ؾمامطم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمح٘مؼ آي٦م اهلل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمًٜمد اًمٌحراين )دام 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمـف ..

 سمٕمد اًمتحٞم٦م واًمدقم٤مء ًمٙمؿ سم٠من يٛمد اهلل ذم قمٛمريمؿ اًمنميػ خلدُم٦م انإؾمالم وأهٚمف..

 راضملم ُمٜمٙمؿ انإضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال، وًمٙمؿ ُمٜم٤م ضمزيؾ اًمِمٙمر واًمت٘مدير.

ي٦م اًمنميٗم٦م شم٘مقل سمٛم٘مت٣م أ اًمِمٞمٕم٦ماًم١ًمال: ؿمٌٝم٦ٌم ـمرطمٝم٤م أطمُد اًم٤ٌمطمثلم .... ي٘مقل: 

َقى ـْ اَْلَ وطمل، ُمثؾ: ًمٌس اًمثقب، وذب  ، اي ومٕمؾ يّمدر ُمـ اًمٜمٌل (1)َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

اعم٤مء، ودظمقل احلامم، واًمٜمقم، واجلامع، وقمد إُمقال، صمؿ ي٘مقل: ٓ يٛمٙمـ أن ٟم٘مٌؾ هذه 

.  .... أؾم٤ٌمب ٟمحق آي٦م اًمتحريؿ اذا يم٤من ومٕمٚمف وطمل عم٤مذا يٕم٤مشمٌف اًمقطمل  .. ةًمٕمد اعمٓمٚم٘م٦م اًمٕمّمٛم٦م

يمٞمػ اًمرد سمتٗمّمٞمؾ، وٟمٕمٚمؿ أن أي٦م ُمٓمٚم٘مف، وًمٙمـ يمٞمػ شمٙمقن أومٕم٤مًُمُف وطمل ٟمحق اجلامع 

 وذب اعم٤مء وهمػمه٤م ..؟

 راضملم ُمٜمٙمؿ انإضم٤مسم٦م، وًمٙمؿ ُمٜم٤م ضمزيؾ اًمِمٙمر واًمت٘مرير وانإطمؽمام ..

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .4ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا
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 مجع ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٜمجػ إذف

 سمًٛمف شمٕم٤ممم

 اجلقاب : يتْمح ُمـ ٟم٘م٤مط : 

إن اًمنميٕم٦م واًمديـ ًمف شمقضمٞمٌف وهداي٦م ذم يمؾ إومٕم٤مل طمتك اًمدظمقل إمم دورة اعمٞم٤مه  _6

ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م، ومجٕمؾ ًمٙمؾ رء أدسم٤م سم٤مرقم٤م ٟم٤مؿمئ ُمـ ظمٚمؼ يمريؿ، وم٤ٌمًمتدىمٞمؼ ًمٞمس ُمـ ومٕمٍؾ إٓ 

 وهلل شمٕم٤ممم ومٞمف طمٙمؿ وشمقضمٞمف وأدب .

 وقمٔمٞمٛمٝم٤م .وُمـ صمؿ ؿمٛمٚم٧م إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م يمؾ إومٕم٤مل صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م طم٘مػمه٤م 

سمؾ ًمٞمس إُمر واًمِم٠من خيتص سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمؾ اعمٕم٤مرف يمذًمؽ وم٢مهن٤م ؿم٤مُمٚم٦م  ـ3

ًمٙمؾ إومٕم٤مل، صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م، طم٘مػمه٤م وقمٔمٞمٛمٝم٤م، وم٢من ًمٙمؾ ومٕمؾ شم٠مويؾ ُمٕمرذم طمؼ يدريمف 

 أومم إًم٤ٌمب، 

ًمت٠مويؾ ُمد رىم٦ٌم اًمرايمع ذم اًمّمالة، وشم٠مويؾ ووع إطمدى  اعم١مُمٜملم يمام ورد سمٞم٤من أُمػم

 ٞمف اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ذم ضمٚم٦ًم اًمتقرك ذم اًمّمالة .رضمٚم

خيرج ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٖم٤مئط.  شم٠مويؾ  اقمتٞم٤مد اًمٌنم اًمٜمٔمر إمم ُم٤م يمام ورد قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

 وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمقارد .

ُمـ ذًمؽ يتْمح قمٛمقم اهلداي٦م انإهلٞم٦م واًمٜمٌقي٦م ًمٙمؾ أومٕم٤مل انإٟم٤ًمن، ؾمقاء مم٤م يرشمٌط  ـ2

يـ ُمـ يمؾ اعمخٚمقىم٤مت طمتك اعمالئٙم٦م واجلـ واحلٞمقان سمِم١موٟمف اخل٤مص٦م أو سمٕمالىمتف سم٤مٔظمر

 واًمٜم٤ٌمت واعمجتٛمع وإُمؿ واعمٕم٤مدن واجلامدات .
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 وىمد ورد ذم أي٤مت واًمرواي٤مت آصم٤مر ًمٙمثػم ُمـ  إقمامل دٟمٞمقي٤ًم واظمروي٤ًم.   ـ4

ٌٜ  وُمـ ذًمؽ ئمٝمر قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: _6 ْؿ دِم َرُشقِل اهللَِّ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ ، (1)َف

ذم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة، وم٢من ًمٙمؾ ذًمؽ أدب ورؾمؿ إهلل ًمٞمقصؾ انإٟم٤ًمن إمم  ًمٚمت٠مد سمف

 اًمٙمامل درضم٦م درضم٦م وُمٜمزٓ ُمٜمزٓ.

ٍُِؼ َظئِؿٍ ويمذًمؽ ئمٝمر قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَذ ُخ ََّٕؽ َف ، طمتك ًمألومٕم٤مل اًمتل (2)َوإِ

ارد ويمذًمؽ قمٛمقم ًمٚمت٠مد قم٤مشمٌف اهلل ومٞمٝم٤م يمام ذم ؾمقرة اًمتحريؿ وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمديد ُمـ اعمق

 ًمتٚمؽ اعمقارد أيْم٤ًم ُمـ دون ُمٜم٤موم٤مشمف ُمع اًمٕمت٤مب انإهلل يمام ؾمٞمتْمح ُمـ اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م .

إن إومٕم٤مل ذات ُمراشم٥ٍم ٓ ُمتٜم٤مهٞم٦ٍم ذم اًمٙمامِل واًمٙمامِٓت ويمذًمؽ اًمٗمْم٤مئؾ  _1

ََٕنُٚء إِنَّ َربََّؽ َحٌُِٔؿ َظِِٔؿٌ واعمٜم٤مىم٥م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ   .(3)َْٕرَؾُع َدَرَجٍٚت َم

َِّْمً وىم٤مل شمٕم٤ممم:   .(4)َوُؿْؾ َربي ِزْدِِّن ِظ

 أي ومقق يمؾ ذي ىمدرة ىمدير وومقق يمؾ طمٞم٤مة طمل، وومقق يمؾ ذي هٞمٛمٜم٦م ُمٝمٞمٛمـ ووو.

 وأيْم٤ًم وىمؾ رب زدين فمٝمرا وزدين ىمدرة وزدين طمٞم٤مة ووو.

 واًمٗمْمٞمٚم٦م واًمٗمْم٤مئؾ وٓ يٜمتٝمل ذم درضم٤مت اًمٙمامل واًمٙمامٓت ومٝمٜم٤مك شمٗم٤موت يمٌػم يمٌػمٓ 

 قمٜمد طمد.ي٘مؾ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .36ؾمقرة إطمزاب: ا

ٔي٦م ( 3)  .4ؾمقرة اًم٘مٚمؿ: ا

ٔي٦م ( 2)  .61ؾمقرة يقؾمػ: ا

ٔي٦م ؾمقرة ـمف( 4)  .664: ا
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اًمتِمٙمٞمؽ قمٜمد اًمًٗمًٓمٞملم  خيٗمك هذا اًمتٗم٤موت واًمتّم٤مقمد ذم اًمٙمامٓتٓ  يٜمٓمٌؼ قمغم وٓ

اًم٘مدُم٤مء وٓ اجلدد وهؿ احلداصمقي٦م ٕٟمف شمٗم٤موت ذم ُمراشم٥م احل٘مٞم٘م٦م واحل٘م٤مئؼ ٓ اًمدوران سملم 

 احل٘مٞم٘م٦م واًم٤ٌمـمؾ .

ََّمنِ وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُُ َََِّْٔمَن إِْذ حَيْ ْٝ ؾِِٔف َؽَُْؿ  َوَداُووَد َوُش َن ٍَ َٕ ْرِث إِْذ  دِم اِْلَ

ـَ  ْؿ َصِٚهِدي ِٓ ِّ ُْ َّْٚ ِِلُ ـُ ْقِم َو ََ َِّْمً   اْف ًَّم َوِظ ُْ ـُالًّ ََتَْْٔٚ ُح َََِّْٔمَن َو ََْٚهٚ ُش ّْ َّٓ ٍَ  .(1)َؾ

مم٤م ُمر يٕمٚمؿ أن طمٙمؿ داود طمؼ ًمٙمـ طمٙمؿ ؾمٚمٞمامن أطمؼ وهذا ُمـ شمٗم٤موت ُمراشم٥م  ـ6

داود سم٤مـمال و ٓيٜمحٍم احلؼ سمحٙمؿ ؾمٚمٞمامن سمؾ طمٙمؿ  احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م واًمٙمامل ومٚمٞمس طمٙمؿ

ؾمٚمٞمامن أطمؼ وُمـ ذًمؽ احلٙمؿ اعمٜمًقخ وم٢من ٟمًخف ًمٞمس سمٛمٕمٜمك شمٌدًمف إمم اًم٤ٌمـمؾ سمؾ سمٛمٕمٜمك أن 

 أيمثر صالطم٤م وأيمثر هدي٤ًم. هٜم٤مك طمٙمامً 

أو ًمٌ٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس ذًمؽ يٕمٜمل أن ُم٤م أشمقا سمف  ’ومام ٟمجده ُمـ قمت٤مب ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء ـ 1

رُم٦م شمٙمٚمٞمٗمٞم٦م طم٤مؿم٤مهؿ سمؾ اعمراد قمت٤مب قمغم شمريمٝمؿ ُم٤م هق أومم أن خيت٤مروه مم٤م ُمٕمّمٞم٦م وخم٤مًمٗم٦م طم

 هق أقمٔمؿ يمامًٓ.

ٟمٔمػم قمت٤مب ُمدير اعمدرؾم٦م أو اعمٕمٚمؿ شمٚمٛمٞمذه اًمٜمٌٞمف إول ذم جمٛمققم٦م صٗمف قمغم قمدم جمٞمئف 

سم٤مًمدرضم٦م واًمٕمالُم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م وإن يم٤من ُم٤م أشمك سمف شمٗمقق يمٌػم قمغم أىمراٟمف ممـ هؿ ذم قمٍمه 

 ٓ ىمٞم٤مس سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ . وُمدرؾمتف سمؾ

 ش.حسْٚت إبرار شٔئٚت ادَربغ»وُمـ صمؿ ىمٞمؾ 

                                                      

ٔي٦م ( 6) ٞم٤مء: ا  .66ـ  61ؾمقرة إٟم
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ـٌ قمٜمد إسمرار يٕمد ؾمٞمئ قمٜمد اعم٘مرسملم ومٝمؿ ُمٓم٤مًمٌقن سم٤مٕقمٔمؿ يمامٓ.  أي ُم٤م يٕمد طمً

ٓ يتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م سم٘مٞم٦م أوزم اًمٕمزم  ’ٓ خيٗمك أن إوًمقي٤مت اًمتل شمٓمٚم٥م ُمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ـ6

 قمغم إٟمٌٞم٤مء شمتٗم٤موت ؿمدة سمح٥ًم ُم٘م٤مم ذًمؽ اًمٜمٌل ومْمالً قمـ ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء وم٤مٕوًمقي٤مت 

 ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف أطمد ُمـ اعمخٚمقىم٤مت. ’وُمـ صمؿ ُم٤م يٕم٤مشم٥م قمٚمٞمف ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

أن اًمٕمّمٛم٦م ُمتٗم٤موشم٦م سملم إٟمٌٞم٤مء سمح٥ًم ُم٘م٤مُم٤مهتؿ وإن يم٤من احلد  آٟمت٤ٌمهٓ سُمد ُمـ  ـ 61

٦م اعمقوققم٤مت وٓ ُمـ إدٟمك أو اعمِمؽمك سمٞمٜمٝم٤م هق انإقمتّم٤مم ُمـ اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م ٓ ُمـ ضمٝم

 ضمٝم٦م إطمٙم٤مم 

صمؿ هذا اًمتٗم٤موت يٌٚمغ ذروشمف ذم اًمٗمرق سملم قمّمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم وشمٜمزه قمـ اخلٓم٠م واخلٓم٤مي٤م 

 .واجلٝمؾ واجلٝم٤مٓت واًمٔمٚمؿ واًمٔمالُم٤مت، وسملم قمّمٛم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

 وم٢من قمّمٛم٦م اهلل ٓ شمٜم٤مهل وٓطمد هل٤م ذم اًمٙمامل أسمدًا هُمدًا وأزًٓ سم٤مًمذات ىم٤مئام سمذاشمف .

هل سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اخل٤مًمؼ حمدودة حمت٤مضم٦م إمم دوام ومٞمض اهلل شمٕم٤ممم،  ٞمٜمام قمّمٛم٦م اًمٜمٌلسم

 ًَِّْم  ويمامًٓ ووو ..  (1)َوُؿْؾ َربي ِزْدِِّن ِظ

يمامًٓ ُمـ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ٓزال اعمًػم ُٓمتٜم٤مهل إًمٞمف شمٕم٤ممم و ٓ يٌٚمغ  ’ومٙمٚمام اىمؽمب اًمٜمٌل

 هن٤ميتف وٓ أُمده رء.

ـ هق أىمر لٟمٕمؿ ًمٞمس هٜم٤مك ُم ـ اًمٌٜم ًتٛمر ُم  .ب إمم اهلل شمٕم٤ممم وومٞمْمف اعم

سم٤مًمقطمل ٓ سمٛمـ دوٟمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء ومْماًل قمـ همػمهؿ ُمـ سم٤مىمل  ومٛمـ صمؿ شمًديده

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .664ؾمقرة ـمف: ا
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 اًمٜم٤مس .

مم٤م ىمد قمقشم٥م قمٚمٞمف وطمل ومٓمر قمٚمٞمف ًمٙمٜمف  ومٕمٚمف اًمٜمٌل مم٤م شم٘مدم ئمٝمر أن ُم٤م  ـ 66

 ُمٓم٤مًم٥م سم٢مشم٤ٌمع وطمل أقمغم 

اعمّمحػ وهل اعمتِم٤مسمف ذم ىم٤ٌمل أي٤مت  أٓ شمرى أن اًم٘مرآن يٜمٝمك قمـ اشِم٤ٌمع سمٕمض آي٤مت

 أم اًم٘مرآن. ُمع أن يمال اًم٘مًٛملم وطمل إهلل وًمٙمـ اًمقطمل ـمٌ٘م٤مت. هل اعمحٙمٛم٦م اًمتل

أٓ شمرى أن اًم٘مرآن يٜمٝمك قمـ اشِم٤ٌمع اعمٜمًقخ ُمـ أي٤مت وي٠مُمر سم٢مشِم٤ٌمع اًمٜم٤مؾمخ ُمع أن 

 يمٚمٞمٝمام وطمل.

اًم٤ًمسم٘ملم )قمغم أٓ شمرى اًم٘مرآن يٜمٝمك قمـ اًمٌ٘م٤مء قمغم ذيٕم٦م ُمقؾمك وقمٞمًك وإٟمٌٞم٤مء 

ُمع أن يمٚمٝم٤م وطمل إهلل  ’ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف وقمٚمٞمٝمؿ أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم( وي٠مُمر سم٤مشم٤ٌمع ذيٕم٦م حمٛمد

. 

أٓ شمرى أن اًم٘مرآن ذم اًمٜمّم٤مرى قمغم اشِم٤ٌمقمٝمؿ احلس اًمٌٍمي ذم اًم٘مقل سم٘متؾ وصٚم٥م 

َِْْٚ ادَِْسَٔح ِظَٔس قمٞمًك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿  ٚ َؿَت َّٕ ْؿ إِ ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللَِّ َوَمٚ َوَؿْقَِلِ ك اْب

ـْ  ْؿ بِِف ِم ل َصؽٍّ ِمُْْف َمٚ ََلُ ٍِ قا ؾِِٔف َف ٍُ َِ ـَ اْخَت ْؿ َوإِنَّ افَِّذي ـْ ُصبيَف ََلُ
َِبُقُه َوفَُِ ُِقُه َوَمٚ َص َّٓ  َؿَت ٍِْؿ إِ ِظ

ًْٚٔ َِ ُِقُه َي ـي َوَمٚ َؿَت ُف اهللَُّ إِفَْٔفِ   اتيبََٚع افيَّ ًَ ـََٚن اهللَُّ َظِزيًزا َحًَُِّٔم  َبْؾ َرَؾ  .(1)﴾َو

ومًٛمك احلس فمٜم٤م وًمٞمس سمٞم٘ملم وذًمؽ ذم ىم٤ٌمل ُم٤م هق أقمغم درضم٦م ذم اًمٞم٘ملم وهق يمالم 

ٟمٗمًف هلؿ أٟمف ًمـ يٛمقت وًمـ ي٘متؾ سمؾ ؾمٞمٌ٘مك إمم فمٝمقر اًمقيص اًمث٤مين قمنم  اًمٜمٌل قمٞمًك

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .661ـ  666ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا
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 .خل٤مشمؿ آٟمٌٞم٤مء

ًمق يم٤مٟم٤م ذم قمٝمده طمْمقرا أمل شمًٛمع احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمذي ُمْمٛمقٟمف أن ُمقؾمك وقمٞمًك 

 واشمٌٕم٤م ُم٤م أوطمك إًمٞمٝمام ومل يتٌٕم٤م ُم٤م يقطمك ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء ص عم٤م وؾمٕمٝمام ذًمؽ.

وهمػمه٤م ُمـ إُمثٚم٦م اًمداًم٦م قمغم أن اًمقطمل ـمٌ٘م٤مت ُمتّم٤مقمدة ويمؾ وطمل أقمغم  ـ 63 

 هيٞمٛمـ قمغم إٟمزل اًمٜم٤مزل .

 ٚمٝم٤م وطمل .أٓ شمرى أن أًم٘مرآن يّمػ ٟمٗمًف ُمٝمٞمٛمٜم٤م قمغم يمؾ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م ُمع أهن٤م يم

قنَ أٓشمرى ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُّ
ـُ فَُف ُمْسِِ َْٕح ْؿ َو ُٓ ْْ ُق َبْغَ َأَحٍد ِم ري ٍَ ُٕ  ٓ(1). 

ًْضٍ ذم طملم ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ْؿ َظَذ َب ُٓ ًَْو َِْْٚ َب ُشُؾ َؾوَّ َِْؽ افرُّ  . (2)تِ

ٓ أهنؿ ُمتٗم٤موشمقن وطمٞم٤مٟمٞم٤م.   ومٛمع يمقهنؿ يمٚمٝمؿ قمغم ُمًػم وطمٞم٤مين واطمد إ

 ًمتٗم٤موت واًمٗمرق؟ومٚمامذا ي١ميمد قمغم ا

ٕضمؾ أن ٟمٕمل رضورة هٞمٛمٜم٦م إقمغم قمغم إٟمزل وإدٟمك ذم اعمٜمٔمقُم٦م انإهلٞم٦م، ُمع أهن٤م 

 ُمٜمٔمقُم٦م واطمدة ًمٙمـ ًمٞم٧ًم ذم قمرض سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض. 

أٓ شمرى أن اًم٘مرآن رح٨م قمغم أي٤مت اعمحٙمامت يم٠مم ًمٚمٙمت٤مب إٓ أٟمف ي١ميمد أن اًمرضمقع 

 ؿ اًمذيـ يٕمٚمٛمقن شم٠مويٚمف ٓ يتؿ إمم اعمحٙمؿ ُمٜمٝم٤م سمدون شمٕمٚمٞمؿ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚم

 ََُِف إَِّٓ اهللَُوَمٚ ي َُِؿ َتِْٖوي ِْؿِ ًْ ًِ اِشُخقَن دِم اْف  .(1) َوافرَّ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .621ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م ( 3)  .362ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 هلل رب اًمٕم٤معملم .. واحلٛمد

 

 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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 21 .............................................. اعمحقر احل٤مدي قمنم: اًمرؤي٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م:

 : ............. 26ذم يمؾ ُمراشمٌف قمٜمد حمٛمد حل٘مٞم٘مل واًمٙم٤مُمؾاعمحقر اًمث٤مين قمنم: اعمٚمؽ ا

 42 ....................... اعمحقر اًمث٤مًم٨م قمنم: آؾمتدٓل سمّمالة قمٞمًك ظمٚمػ اعمٝمدي:

 46 ........................ اقمغم ُمـ يمؾ احلج٩م: اعمحقر اًمراسمع قمنم: طمجٞم٦م اًمرؾمقل

 46 ................................. ان اُم٦م آٟمٌٞم٤مء اُم٦م ًمًٞمد آٟمٌٞم٤مء اعمحقر اخل٤مُمس قمنم

 64 ........................................... اعمٌح٨م اًمث٤مين ضمقاٟم٥م ُمـ ؿمخّمٞم٦م اًمرؾمقل

 64 ....................................... اجل٤مٟم٥م آول: اجلٝم٦م اًمٌنمي٦م واجلٝم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م

 : ........................................................... 64ذم ؿمخّمٞم٦م اًمرؾمقل

 : ......................... 66وإئٛم٦م اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين: آٟمٌٝم٤مر سمِمخّمٞم٦م اًمرؾمقل

  ..................................... 66اجل٤مٟم٥م اًمث٤مًم٨م: ؿمٌٝم٦م وضمقب شمٗمرد اًمرؾمقل

 66 .................................. ذم مجٞمع صٗم٤مشمف وؿم١موٟمف )ُمٜم٤مىمِم٦م دقمقى اًمقصمٜمٞملم(:



 357 .................................................................................... فَزظ املوضوعات

 13 .......................... اجل٤مٟم٥م اًمراسمع: أؾمٚمقب اًمٙمٗم٤مر ذم آزدراء سمِمخص اًمٜمٌل:

 14 .............................. س: قمجز اًمٌنم قمـ رضب ُمثؾ سم٤مًمرؾمقلاجل٤مٟم٥م اخل٤مُم

 14 ............................................................ ومْمالً قمـ سمٚمقغ طم٘مٞم٘متف:

 : ................................... 16اجل٤مٟم٥م اًم٤ًمدس: ُمـ ُمٔم٤مهر قمٌقدي٦م اًمرؾمقل

 : ...................................... 11اجل٤مٟم٥م اًم٤ًمسمع : ُمراشم٥م ؿمخّمٞم٦م اًمرؾمقل

 : ................................................... 16اجل٤مٟم٥م اًمث٤مُمـ: حم٦ٌم اًمرؾمقل

 :............................... 61وشمٕمريػ اًمرؾمقل آقمٔمؿاجل٤مٟم٥م اًمت٤مؾمع: اًم٘مران 

 12 ............................................ اجل٤مٟم٥م اًمٕم٤مذ: قم٤معمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م:

 14 .................................. اجل٤مٟم٥م احل٤مدي قمنم: اهت٤مم اًمٞمٝمقد ًمٚمٜمٌل اٟمف يم٤مهـ:

 11 ............................................... اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين قمنم: اًمٞمٝمقد اٟمٙمروا متٞمز

 11 .................................................... وؾم١مدد اًمٜمٌل وًمٞمس اصؾ ٟمٌقشمف:

 16 ...........................٥م اًمث٤مًم٨م قمنم : ذم شمٕمريػ اًم٘مران واًمرواي٤مت ًمٚمٜمٌقة:اجل٤مٟم

 64 ...................... اجل٤مٟم٥م اًمراسمع قمنم : ذم حتدي٨م شمٕمريػ اًمٜمٌقة وآُم٤مُم٦م آهلٞم٦م:

 612 .................................... ُم٘م٤مُم٤مت وظمّم٤مئص ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م:
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 : ................................. 614رؾمؾ رؾمقل اهلل اعمحقر إول: إٟمٌٞم٤مء

 616 ................................... قمغم  إٟمٌٞم٤مء: اعمحقر اًمث٤مين: أومْمٚمٞم٦م اًمرؾمقل

 : ....................................... 616اعمحقر اًمث٤مًم٨م: شمٕمدد رؾم٤مٓت اًمرؾمقل

 : ............................................. 611اعمحقر اًمراسمع: أدوار ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

 616 .................................... صٗم٤مت همٞمٌٞم٦م: اعمحقر اخل٤مُمس: أؾمامء اًمٜمٌل

 661 .............................................. مم٤م ورد ذم يمثػم ُمـ ُمّم٤مدر اًمٗمري٘ملم .

ــ  661 ................................. زوزم(اجل )يٜمٔمر يمت٤مب ُمـ يمت٤مب دٓئؾ اخلػمات 

 661 ................................. شم١مصمر ذم اعمًت٘مٌؾ: اعمحقر اًم٤ًمدس: رؤي٤م اًمٜمٌل

 666 ........................ اعمحقر اًم٤ًمسمع: ـم٤مقمتف ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل وهل ُمـ أيمؼم ُم٘م٤مُم٤مشمف:

 661 ....................................................اعمحقر اًمث٤مُمـ: اًمٜمٌل أدي٥م اهلل:

 631 ..................................... اعمحقر اًمت٤مؾمع: إرح٤مء اًمروح إُمري ًمٚمرؾمقل:

 633 ............................. ذم اعمٕمراج: اعمحقر اًمٕم٤مذ: اظمت٤ٌمر سمّمػمة اًمرؾمقل

 633 ....................................... اعمحقر احل٤مدي قمنم: آداب ومروٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم

 : ..................................................... 633ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع رؾمقل اهلل



 359 .................................................................................... فَزظ املوضوعات

 : ............................. 636اعمحقر اًمث٤مين قمنم: اًمتًديد آهلل ذم يمؾ ؿم١موٟمف

 631 ........................... اعمحقر اًمث٤مًم٨م قمنم: ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى ذم يم٤موم٦م ؿم١موٟمف:

 636 .................................... اعمحقر اًمراسمع قمنم: سمٕمض ُمراشم٥م روح  اًمٜمٌل:

 626 ................................................ اعمحقر اخل٤مُمس قمنم: اًمٜمٌل أؾمقة:

 624 .............................................. ٤ًمدس قمنم: اؾمؿ )حمٛمد(:اعمحقر اًم

 626 ............................................... اعمحقر اًم٤ًمسمع قمنم: اًمِم٠من اعمٚمٙمقيت

 626 ...................................................... واًمِم٠من اًمٌنمي ذم اًمرؾمقل:

 641 .................................... اعمحقر اًمث٤مُمـ قمنم: ُمـ ؿم١مون اًمّم٤مدر إول:

 646 ....................................... اعمحقر اًمت٤مؾمع قمنم: اًمٜمٌل أقمغم ُمـ اًم٘مرآن:

 642 ......................... : ذم ُم٘م٤مي٦ًم قمٔمٛم٦م قم٤ٌمدة اًمٜمٌل قمغم همػمه: اعمحقر اًمٕمنمون

 : ............................. 661اعمحقر احل٤مدي واًمٕمنمون: قمٔمٛم٦م ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل

 613 ........................ ٌل ومٞمام يقطمك اًمٞمف:اعمحقر اًمث٤مين واًمٕمنمون : يمٞمٗمٞم٦م شمٕم٘مؾ اًمٜم

 616 ........................................... اعمٌح٨م اًمراسمع: ُمٗم٤مهٞمؿ طمقل سمٕمث٦م اًمرؾمقل

 616 ............................................ اعمحقر إول: سم٤مًمتٕمريض ٓ اًمتٍميح:
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 661 ................................................ اعمحقر اًمث٤مين: ُمـ آوم٤مت اًمتٍميح :

 : ............................................... 662اعمحقر اًمث٤مًم٨م: شمنميع اًمرؾمقل

 661 ............................ واًمتٜمٔمٞمؿ ُمع اًم٤ًٌمـم٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م: اعمحقر اًمراسمع: اًمتدسمػم

 666 ............................................ اعمحقر اخل٤مُمس: امهٞم٦م آرشم٤ٌمط اعم٤ٌمذ

 666 ........................................................ سملم اًم٘مٞم٤مدة وقمٛمقم اًمٜم٤مس:

 666 ............................ اعمحقر اًم٤ًمدس: ؾمالُم٦م اًمتٓمٌٞمؼ ُمرهقٟم٦م سمٗمٝمؿ اًمتٜمٔمػم:

 616 ........................... اعمحقر اًم٤ًمسمع: اًمدور اًمث٘م٤مذم أظمٓمر ُمـ اًمدور اًمًٞم٤مد:

 613 ...................... ُمالطمٔم٦م: أمهٞم٦م ؿمٗم٤مومٞم٦م ارشم٤ٌمط احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمع اعمجتٛمع:

 612 ................................................ اعمحقر اًمث٤مُمـ: أصمر ُمٕم٤مرف اًمرؾمقل

 612 .................................................ّم٤مٟمف إُم٦م صم٘م٤مومٞم٤م:وآل اًمٌٞم٧م ذم طم

 616 .............................. اعمحقر اًمت٤مؾمع: اًمٗمٝمؿ انإؾمالُمل سملم احلقار واجلٝم٤مد:

 666 ................................................. اعمٌح٨م اخل٤مُمس: ُمٕمجزات اًمرؾمقل

 666 ......................................................اجل٤مٟم٥م إول: شمقوٞمح قم٤مم:

 664 ............................ قمدم ىمدرة اعمنميملم اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين: ُمـ اقمج٤مز اًمٜمٌل



 361 .................................................................................... فَزظ املوضوعات

 : ...................................................... 664ًمٜمٞمؾ ُمـ ؿمخّمٞمتفقمغم ا

 666 ........................................ ىمٛم٦م ذم اًمٙمامل اجل٤مٟم٥م اًمث٤مًم٨م: اًمرؾمقل

 666 ............................................................. ذم سمٞمئ٦م ىمٛم٦م ذم اًمردى:

 661 ................................................ اجل٤مٟم٥م اًمراسمع: آظم٤ٌمر سم٤معمًت٘مٌؾ:

 313 ................ اعمٌح٨م اًم٤ًمدس: أؾم٤ٌمب ضمحقد اًمٙمٗم٤مر وُمقاىمػ اعمٜم٤موم٘ملم ود اًمٜمٌل

 : ............................... 313آول: ُمـ اؾم٤ٌمب طمجقد ىمريش ًمٚمٜمٌلآدم٤مه 

 313 ............................................................ أوًٓ: ٟمزقم٦م احلًد:

 : .................................. 312صم٤مٟمٞم٤ًم: قمدم ادراك احلٙمٛم٦م ُمـ وم٘مر اًمرؾمقل

 316 ................................................ آدم٤مه اًمث٤مين: ُمـ ُمقاىمػ اعمٜم٤موم٘ملم:

 316 ........................................................................ شمقـمئ٦م:

 366 .................................... لم:اًم٘مْمٞم٦م آومم: ىمْمٞم٦م اًمٕم٘م٦ٌم وشمآُمر اعمٜم٤موم٘م

 336 .................................. حلذيٗم٦م وُم٤م ضمرى ًمف:  اًم٘مْمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أُمره

 341 ....................................... أؾم٤ٌمب ظمٗم٤مء أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم إٓ قمغم طمذيٗم٦م:

 346 ............................... شمٕم٤مُمالت اًم٘مٞم٤مدة وإسمٕم٤مد إُمٜمٞم٦م واحل٤مضم٦م ًمتحٚمٞمٚمٝم٤م:
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 311 ............................... اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع: ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل واهؾ اًمٌٞم٧م و وٓيتٝمؿ

 366 ..................................................ُم١مدى اًمٓم٤مقم٦م ُمـ ظمالل اًمقٓي٦م:

 364 .................................... اعمٌح٨م اًمث٤مُمـ: وىمٗم٤مت ُمٕمرومٞم٦م ُمع اعمٕمراج اًمٜمٌقي

 364 ................................................... اًمقىمٗم٦م إومم: اعمًجد إىمَم:

 361 ................................................ اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: امهٞم٦م سمح٨م اعمٕمراج:

 361 ....................................... اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م: ؾمدرة اعمٜمتٝمك هن٤مي٦م قم٤ممل اعم٤مدة:

 361 ......................................... وٞمػ اهلل شمٕم٤ممم: اًمقىمٗم٦م اًمراسمٕم٦م: حمٛمد

 : ..................................... 366اًمقىمٗم٦م اخل٤مُم٦ًم: طمّمقل اًمٕمروج ًمٚمزهراء

 311 ............................................... اًمٕمرش:اًمقىمٗم٦م اًم٤ًمدؾم٦م: ُمـ ُمٕم٤مين 

 314 ............................................... اًمقىمٗم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م: ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٕمرش:

 316 ................................... اًمقىمٗم٦م اًمث٤مُمٜم٦م: سملم اًمٕمروج اًمروطم٤مين واجلًامين:

 311 .............................. اًمقىمٗم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م: اًمًٛمع اًمٕم٘مكم وُمٕمٜمك طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم:

 311 ..................................... اًمقىمٗم٦م اًمٕم٤مذة: ُمـ ُمٕم٤مين ومٝمؿ اًمٙمالم آهلل:

 361 ......................... اًمقىمٗم٦م احل٤مدي٦م قمنم: اًمٗمرق سملم اًمًٛمع واًمٌٍم وُم١مدامه٤م:



 363 .................................................................................... فَزظ املوضوعات

 366 ................................ اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم: اًمرؤي٦م اًمٌٍمي٦م واًمرؤي٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م:

 364 ......................................... قمنم: ُمـ ظمّم٤مئص اًمؼماق:اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م 

 211 ............................................................................ إو٤موم٤مت

 211 ..................................... سمح٨م ذم ان اًمتٕم٘مؾ اًمريمـ آوزم ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌقة

 266 ..................................................... سمح٨م ذم ان قم٤ممل اخلٚمؼ اًمتٙمقيٜمل

 233 ......................................... سمح٨م ذم اٟمقاع اًمقطمل وظمٓمقرشمف ذم اعمٕم٤مرف

 236 .............................................. ٞم٤مءسمح٨م ذم وطمل اًمٗمٓمرة آهلٞم٦م ذم آٟمٌ

 226 ............................................................ُمٕم٤مرف ُمـ زي٤مرات اًمٜمٌل

 246 ..................................... ؾم١مال وضمقاب ٟمٜم٘مٚمف نإمت٤مم اًمٜمٗمع ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ

 266 ................................................................. ومٝمرس اعمقوققم٤مت

 


