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 ٞمث٤َمىًم٤م هَمٚمِٞمًٔم٤مُِمٜمُْٝمؿ ُمِّ  َوَأظَمْذَٟم٤م َُمْرَيؿَ 

  





 

 املقدمُ

ؿِ  ًْ طم سمِ ـِ اًْمرَّ ْْحَ  ٞمؿِ اهللِ اًْمرَّ

سمح٤مث اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل شمٜم٤موهل٤م  ٤م ذم هذه ا سمٗمْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم شمؿ اخلقض سمحث٤م وحت٘مٞم٘م٤م وصٞم٤مهم٦م وشمرشمٞم

ٜمد وهل وطم٥ًم ُم٤م اشمقىمع  ؾمت٤مذ اي٦م اهلل حمٛمد اًم ؾمتٙمقن ُمقؾمققم٦م قم٘م٤مئدي٦م  وأؾمٕمكؾمامطم٦م اًمِمٞمخ ٓا

ٍم واًم٘م٤مرئ اعمتدسمر ؿم٤مُمٚم٦م ًمٕم ٤مطم٨م اعمٌت ٓ همٜمك ًمٚم قمت٘م٤مدي٦م اًمتل  سمح٤مث ٓا ٤مئؾ وا ـ اعم  قمٜمٝم٤م.دد يمٌػم ُم

صمؿ مم٤مٓ  سمد ُمٜمف سمٞم٤من سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اعمٝمٛم٦م ىمٌؾ اًمنموع ذم هذه آسمح٤مث واًمتل دمٚم٧م ًمٜم٤م 

 ُمٜمٝم٤م:ُمـ ظمالل اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ وٟمقد اًمٗم٤مت ٟمٔمر اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز اًمٞمٝم٤م وهل يمثػمة 

ًٓ: أ هلذا اًمٙمت٤مب اٟمام هق حم٤مرضات اًم٘م٤مه٤م ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ آؾمت٤مذ وُمـ صمؿ شمؿ  نَّ إصؾأوَّ

شمدويٜمٝم٤م سمّمقرة ؿمٌف ٟمًخٞمف قمغم اًمقرق وهذا آُمر مم٤م ؾمٞمالطمٔمف اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز ُمـ ظمالل اًمروح 

 وـمرطم٤م.اًمٕم٤مُم٦م ًمألسمح٤مث ٟمٔمام 

ٞمٙمؾ شمٚمٙمؿ وذم ُمًػمة اًمتح٘مٞمؼ وسمٕمد آشمٗم٤مق ُمع ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ آؾمت٤مذ قمٛمدٟم٤م امم ٟمٗمل ه

اعمح٤مرضات واقمتامد اؾمٚمقب اًمٌح٨م واًمتٌقي٥م اًمٕمٚمٛمل سمّمقرشمف اهلٜمدؾمٞم٦م اُم٤مم اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز 

ومٙم٤مٟم٧م اعمح٤مرضات ُم٤مدة ظم٤مم ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سم٠مؾمٚمقب اًمؽمشمٞم٥م واًمتح٘مٞمؼ اًمذي وضمدشمف اُم٤مُمؽ مم٤م 

 ادى سم٤مًمت٤مزم امم اهن٤مء صقرهت٤م وازاًم٦م هٞمٙمٚمٝم٤م وشمٖمػم صٞم٤مهمتٝم٤م .

اًمٕم٤مم ًمٚمٛمح٤مرضة ُمقضمقد وهق مم٤م ٓ يٛمٙمـ ًمٜم٤م ٟمٗمٞمف وٓ  وًمٙمـ ؾمٞمجد اًم٘م٤مرئ ان اًمٜمٗمس



 سٕه الٍبٕات وباسح  .....................................................................................6

شمٖمٞمػمه ظمّمقص٤م ذم سمٕمض اًمّمٞم٤مهم٤مت ًمٌٕمض اجلٛمؾ او آـمروطم٤مت سمٚمٗمٔمٝم٤م او سمٛمٕمٜم٤مه٤م وهذا مم٤م 

اًمتزاُم٤م طم٘مٞم٘مٞم٤م ذم ان ٟمقازن سملم اًمٓم٤مسمٕملم ًمٚمٌح٨م اًمذي  ضمٕمؾ اُم٤مُمٜم٤م اجلٝمد سم٠موٕم٤مف واوٗمك قمٚمٞمٜم٤م

 ٚمًال واؾمتٓمرادا.حم٤مرضات ُمتٜمققم٦م ُمتٜم٤مصمرة اعم٘م٤مصد شمً أصٚمف

ان ؾمامطمتف طملم يم٤من يٚم٘مل اعمح٤مرضات وًميورة اومٝم٤مم اًم٤ًمُمع وٕضمؾ سمٞم٤من ومٙمرشمف  ثًٕٚٔٚ:

يم٤من يًتخدم سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات اعم٤ٌمذة اًمتٚم٘مل اًمتل ٓ يٛمٙمـ ان شمٙمقن ُمٜمًجٛم٦م ُمع صٞم٤مهم٦م اًمٌح٨م 

طم٤مل يمقٟمف سمح٨م ُم٘مروء ٓ ُمًٛمقع وهذا ومرق ضمقهري يٕمرومف اي سم٤مطم٨م ذم اي جم٤مل وًمٙمٜمف رهمؿ 

رضورشمف آ اٟمف يِمٙمؾ ُمِمٙمٚم٦م ًمٚم٤ٌمطم٨م ومٞمام اذا ُم٤م يم٤من ُمًتٕمٞمٜم٤م سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وُمتٛمٙمٜم٤م ُمـ 

ُمقاوٞمع اًمٌح٨م وُمٚمام هب٤م وآ وم٤من اًم٤ٌمطم٨م ان يم٤من هم٤مومال او ُمتٝم٤موٟم٤م ؾمٞمٙمقن ٟمتٞمج٦م همٗمٚمتف وهت٤موٟمف 

ٟم٤م ذم ًمٙمٜمٜم٤م ه ،وٞم٤مع اًمٗم٤مئدة ذم يمثػم ُمـ شمٚمؽ آسمح٤مث حت٧م ُمٓمرىم٦م آؾمٚمقب وذم صمٜم٤مي٤م اًمّمٞم٤مهم٦م

ذًمؽ سملم طمذر واٟمت٤ٌمه وُمراضمٕمف وشم٠مُمؾ طمتك وصٚم٧م اًمٜمتٞمج٦م اعمرضمقة امم اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز واًمتل 

 ؾمٞمجده٤م سمٕمقن اهلل وطمًـ شمقومٞم٘مف ذم هذا اًمٙمت٤مب.

 :ً ٚفٚث ُُُمقرث ـْ أهؿ ٕا ٜم٤م ومٞمٝم٤م هق ىمْمٞم٦م ُمتـ أنَّ ُِم وُمّم٤مدر اًمرواي٤مت وذًمؽ عم٤م ٟمقهٜم٤م  اًمتل أشمٕمٌٜم٤م اٟمٗم

اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ طمٞمٜمام يم٤من ي٘مكم حم٤مرضاشمف قمغم اعمتٚم٘مل صقشمٞم٤م ٓ يمت٤مسم٦م مل  قمٜمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُمـ إن ؾمامطم٦م

يٙمـ ذم صدد ذيمر ُمّمدر اًمرواي٦م او ؾمٜمده٤م سمؾ ان سمٕمض اًمرواي٤مت شمذيمر سمٛمْمٛمقهن٤م اعم٘م٤مرب 

ٕصٚمٝم٤م اًمٚمٗمٔمل اًمدىمٞمؼ او ان اًمِمٞمخ آؾمت٤مذ يٙمتٗمل سمذيمر ُم٘مٓمع ُمـ شمٚمؽ اًمرواي٦م شمٌٕم٤م عمقوع 

 قمٚمٞمف.احل٤مضم٦م قمٜمد اعمرور 

ا مم٤م اًمزُمٜم٤م ًميورة إوم٤مدة اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز واُمٕم٤مٟم٤م ذم آُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واطمؽمازا اُم٤مم يمٚمامت هذ

ان ٟمٕمٞمد ذيمر شمٚمؽ اًمرواي٤مت ُمْمٌقـم٦م سم٤معمتـ اًمّمحٞمح وٟمرضمٕمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ   اهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م
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وهذا آُمر ؾمٞمجده اًم٘م٤مرئ ضمٚمٞم٤م سمٕمقن اهلل ضمؾ ضمالًمف ذم  ،امم ؾمٜمده٤م او ُمّمدره٤م اًمذي وردت ومٞمف

 أسمح٤مث اًمٙمت٤مب . يم٤موم٦م

قمدد ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل شمتٓمٚم٥م احل٤مضم٦م اًمٞمٝم٤م  أيمثرسمؾ إٟمٜم٤م وشمٌٕم٤م ًميورة امت٤مم اًمٗم٤مئدة اوردٟم٤م 

ومل يتٓمرق هل٤م اًمِمٞمخ آؾمت٤مذ او يذيمره٤م اؾم٤مؾم٤م وهق اُمر ٓسمد ُمٜمف ذم ازضم٤مء اًمٜمٗمع ومم٤م ٓ ؿمؽ اٟمف مم٤م 

 آؾمت٤مذ.رطم٥م سمف ؿمٞمخٜم٤م 

ًمت٠مين اعمًٌقق سم٘مراءة ُمتٛمٕمٜمف ٕصؾ اعمح٤مرضات ان صٞم٤مهم٦م آسمح٤مث يم٤من يتٓمٚم٥م ارابًًٚ: 

واقم٤مدة إضم٤مًم٦م اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ايمثر ُمـ ُمرة وُمـ صمؿ متر اًمّمٞم٤مهم٦م سمٛمراطمؾ قمديدة وهل سمدوره٤م شمًتٚمزم 

طمذف وشمٕمديؾ وشمٖمٞمػم يمثػم ُمـ اًمٕم٤ٌمرات، وهذا يمٚمف ُمرطمٚم٦م ُمًٌ٘م٦م عمرطمٚم٦م اعمراضمٕم٦م اًمتل متر قمؼم 

هٜمدؾم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم رؤي٦م صحٞمح٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمتٚمؽ  ادوار قمدة وًمٞمس ذًمؽ إٓ امت٤مُم٤م ًمٚمّمٞم٤مهم٦م وومؼ

وىمد يم٤من هذا ُمٌٜمل قمغم اشمٗم٤مق واذن وصالطمٞم٤مت واؾمٕم٦م ُمٜمحٝم٤م ًمٜم٤م  ،آسمح٤مث ُمٗم٤مهٞمام وشمرشمٞم٤ٌم

ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ ُمِمٙمقرا وهق ُم٤م قمرومٜم٤مه قمٜمف ُمـ دقمؿ ورقم٤مي٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚم٤ٌمطم٨م وإوم٤ًمح 

 اًمٜم٤مومٕم٦م سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم .ًمٚمٛمج٤مل اُم٤مم ضمٝمده ًمت١ميت اقمامًمف صمامره٤م سمّمقرهت٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م 

 :ًٚ إن هذا اجلزء إٟمام هق ضمزء ُمـ جمٛمققم٦م اضمزاء صدر ُمٜمٝم٤م اجلزء آول اًمذي يم٤من خٚمس

زُمالئل آقمزاء وُمـ ـمٚم٦ٌم اًمِمٞمخ آؾمت٤مذ  أطمدسم٘مٚمؿ آخ اًمٕمزيز اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي وهق 

ٜم٤م اجلزء اًمث٤مين اًمذي ؾمٞمتٌٕمف اعمؼمزيـ وىمد اضم٤مد ومٞمف ُمِمٙمقرا وُم٤مضمقرا وٟمحـ وسمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم أمتٛم

وُمقوقع هذا اجلزء طمقل اًمٜمٌقات سمّمقرهت٤م  اجلزء اًمث٤مًم٨م قمـ ٟمٗمس اعمقوقع وهق اسمح٤مث اًمٜمٌقة

 اًمٕم٤مُم٦م ؿم٤مُمال جلٛمٞمع آٟمٌٞم٤مء وُمقوقع اجلزء اًمث٤مًم٨م اعمزُمع اٟمج٤مزه ىمري٤ٌم طمقل ٟمٌقة ؾمٞمد آٟمٌٞم٤مء

. 
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قمت٘م٤مدات ُمـ اًمتقطمٞمد واًمٕمدل وُمـ صمؿ ان ووم٘مٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم ؾمٜمًتٛمر ُمع سم٤مىمل حم٤مرضات آ

وآُم٤مُم٦م واعمٕم٤مد واسمح٤مث اظمرى ُمتٕمٚم٘م٦م سمذًمؽ يم٠مسمح٤مث آقمت٤ٌمر وهمػمه٤م وٟم٠ًمًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

 اًمٕمقن واًمًداد ًمإلمت٤مم وٟمرضمقه ضمؾ ضمالًمف ان جيٕمٚمٝم٤م مم٤م يٜمتٗمع هب٤م ُمـ ىمٌؾ اًم٘مراء آقمزاء .

اعمح٤مرضات إٟمام هل  اًمٌمء اعمٝمؿ ايْم٤م اًمذي ٓسمد ان يٕمرومف اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز انشٚدشًٚ: 

سم٤مٕصؾ سمٜمٞم٧م قمغم اعمح٤مضمج٦م اًمٜمٌقي٦م اعمِمٝمقرة ُمع أهؾ آدي٤من وىمد اؾمتٓم٤مع اًمِمٞمخ آؾمت٤مذ سمؼماقم٦م 

قمٚمٛمف ان جيٕمٚمٝم٤م حمقرا شمدور طمقًمف آسمح٤مث وشمتٗمرع ُمـ صمٜم٤مي٤مه٤م وهذا ُم٤م ؾمػماه اًم٘م٤مرئ اًمٕمزيز ذم 

ر آُمٙم٤من طمتك شمٌدو يمثػم ُمـ ُمقاوٞمع اًمٙمت٤مب وان يمٜم٤م طم٤موًمٜم٤م ان ٟمرومع هذا آًمتّم٤مق ىمد

 آسمح٤مث سمّمقرهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرصٞمٜم٦م.

اعمح٤مضمج٦م اًمنميٗم٦م وىمد ذيمرٟم٤مه٤م  ـمٌٕم٤م هذا ُم٤م ؾمػماه اًم٘م٤مرئ ُمـ ظمالل ٟمّمقص ُمتٜم٤مصمرة ًمتٚمؽ

وًمٙمـ اُم٤مٟم٦م ُمٜم٤م وًميورة اًمٜمٗمع  ،جمزأ هٜم٤مك ووم٘م٤م ًمٚمٛمقوقع اًمذي يتٓمٚمٌف اجلزء اعمٜم٘مقل طمٞمٜمٝم٤م

اًمٕمزيز اًمٜمص اعمروي ًمتٚمؽ اعمح٤مضمج٦م اًمنميٗم٦م اًمتل وطم٥ًم ُم٘مت٣م آُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٟمقرد ًمٚم٘م٤مرئ 

 .(;6روي٧م ذم يمت٤مب آطمتج٤مج اجلزء آول اًمّمٗمح٦م )

 َوَع رداه مخضٛ أدٖاُ:  استذاز الزصٕه

ذم رواي٦م طمدصمٜمل ايب اًم٤ٌمىمر، قمـ ضمدي قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ، قمـ   ىم٤مل اًمّم٤مدق

ـ أيب ـم٤مًم٥م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم أٟمف أسمٞمف احلًلم ؾمٞمد اًمِمٝمداء، قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سم

أهؾ مخ٦ًم أدي٤من: اًمٞمٝمقد، واًمٜمّم٤مرى، واًمدهري٦م، واًمثٜمقي٦م، وُمنميمق  ’اضمتٛمع يقُم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل

 اًمٕمرب.
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وم٢من اشمٌٕمتٜم٤م  ،ٟمحـ ٟم٘مقل: قمزير اسمـ اهلل، وىمد ضمئٜم٤مك ي٤م حمٛمد ًمٜمٜمٔمر ُم٤م شم٘مقل ؾَٚفٝ افٔٓقد:

 ٗمتٜم٤م ظم٤مصٛمٜم٤مك .ومٜمحـ أؾمٌؼ إمم اًمّمقاب ُمٜمؽ وأومْمؾ، وإن ظم٤مًم

ٟمحـ ٟم٘مقل: اعمًٞمح اسمـ اهلل احتد سمف، وىمد ضمئٜم٤مك ًمٜمٜمٔمر ُم٤م شم٘مقل، وم٢من اشمٌٕمتٜم٤م  وؿٚفٝ افْهٚرى:

 ومٜمحـ أؾمٌؼ إمم اًمّمقاب ُمٜمؽ وأومْمؾ، وإن ظم٤مًمٗمتٜم٤م ظم٤مصٛمٜم٤مك.

ٟمحـ ٟم٘مقل: إؿمٞم٤مء ٓ سمدأ هل٤م وهل دائٛم٦م، وىمد ضمئٜم٤مك ًمٜمٜمٔمر ُم٤م شم٘مقل، وم٢من  وؿٚفٝ افدهريٜ:

 إمم اًمّمقاب ُمٜمؽ وأومْمؾ، وإن ظم٤مًمٗمتٜم٤م ظم٤مصٛمٜم٤مك. اشمٌٕمتٜم٤م ومٜمحـ أؾمٌؼ

ٟمحـ ٟم٘مقل: إن اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م مه٤م اعمدسمران، وىمد ضمئٜم٤مك ًمٜمٜمٔمر ُم٤م شم٘مقل: وم٢من  وؿٚفٝ افثْقيٜ:

 اشمٌٕمتٜم٤م ومٜمحـ أؾمٌؼ إمم اًمّمقاب ُمٜمؽ وأومْمؾ، وإن ظم٤مًمٗمتٜم٤م ظمّمٛمٜم٤مك.

ن اشمٌٕمتٜم٤م ومٜمحـ ٟمحـ ٟم٘مقل: إن أوصم٤مٟمٜم٤م آهل٦م ضمئٜم٤مك ًمٜمٜمٔمر ُم٤م شم٘مقل، وم٢م وؿٚل مؼـق افًرب:

 أؾمٌؼ إمم اًمّمقاب ُمٜمؽ وأومْمؾ، وان ظم٤مًمٗمتٜم٤م ظم٤مصٛمٜم٤مك.

آُمٜم٧م سم٤مهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ويمٗمرت سم٤مجل٧ٌم وسمٙمؾ ُمٕمٌقد ؾمقاه،  : ؾَٚل رشقل اهلل

صمؿ ىم٤مل هلؿ: إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد سمٕمثٜمل يم٤موم٦م ًمٚمٜم٤مس سمِمػما وٟمذيرا وطمج٦م قمغم اًمٕم٤معملم، وؾمػمد يمٞمد ُمـ 

 يٙمٞمد ديٜمف ذم ٟمحره.

 :وع الّٕٗد  استذادْ

أضمئتٛمقين ٕىمٌؾ ىمقًمٙمؿ سمٖمػم طمج٦م؟ ىم٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: ومام اًمذي دقم٤ميمؿ إمم  ثؿ ؿٚل فِٔٓقد:

اًم٘مقل سم٠من قمزيزا اسمـ اهلل؟ ىم٤مًمقا : ٕٟمف أطمٞم٤م ًمٌٜمل إهائٞمؾ اًمتقراة سمٕمد ُم٤م ذه٧ٌم ومل يٗمٕمؾ هب٤م هذا إٓ 

 ٕٟمف اسمٜمف.
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اًمذي ضم٤مءهؿ سم٤مًمتقراة  ومٙمٞمػ ص٤مر قمزيز اسمـ اهلل دون ُمقؾمك وهق :ؾَٚل رشقل اهلل

ورؤي ُمٜمف ُمـ اعمٕمجزات ُم٤م ىمد قمٚمٛمتؿ؟ وم٢من يم٤من قمزيز اسمـ اهلل عم٤م أفمٝمر ُمـ اًمٙمراُم٦م سم٢مطمٞم٤مء اًمتقراة 

ومٚم٘مد يم٤من ُمقؾمك سم٤مًمٌٜمقة أطمؼ وأومم، وًمئـ يم٤من هذا اعم٘مدار ُمـ إيمراُمف ًمٕمزير يقضم٥م إٟمف اسمٜمف 

تؿ إٟمام شمريدون سم٤مًمٌٜمقة وم٠موٕم٤مف هذه اًمٙمراُم٦م عمقؾمك شمقضم٥م ًمف ُمٜمزًم٦م أضمؾ ُمـ اًمٌٜمقة، وإن يمٜم

اًمقٓدة قمغم ؾمٌٞمؾ ُم٤م شمِم٤مهدوٟمف ذم دٟمٞم٤ميمؿ هذه ُمـ وٓدة إُمٝم٤مت إوٓد سمقـمل آسم٤مئٝمؿ هلـ وم٘مد 

ووضم٥م قمٜمديمؿ أن يٙمقن حمدصم٤م  ،يمٗمرشمؿ سم٤مهلل وؿمٌٝمتٛمقه سمخٚم٘مف، وأوضمٌتؿ ومٞمف صٗم٤مت اعمحدصملم

هذا يمٗمر يمام ذيمرت، وًمٙمٜم٤م خمٚمقىم٤م، وأن يٙمقن ًمف ظم٤مًمؼ صٜمٕمف واسمتدقمف، ىم٤مًمقا: ًمًٜم٤م ٟمٕمٜمل هذا، وم٢من 

ٟمٕمٜمل أٟمف اسمٜمف قمغم ُمٕمٜمك اًمٙمراُم٦م وإن مل يٙمـ هٜم٤مك وٓدة، يمام ي٘مقل سمٕمض قمٚمامئٜم٤م عمـ يريد إيمراُمف 

وإسم٤مٟمتف سم٤معمٜمزًم٦م قمـ همػمه: ي٤م سمٜمل: وإٟمف اسمٜمل؟ ٓ قمغم إصم٤ٌمت وٓدشمف ُمٜمف، ٕٟمف ىمد ي٘مقل ذًمؽ عمـ هق 

ٕمزير ُم٤م ومٕمؾ يم٤من ىمد اختذه أسمٜم٤م قمغم اًمٙمراُم٦م ٓ قمغم أضمٜمٌل ٓ ٟم٥ًم سمٞمٜمُف وسَمٞمٜمف، ويمذًمؽ عم٤م ومٕمؾ اهلل سم

: ومٝمذا ُم٤م ىمٚمتف ًمٙمؿ: إٟمف إن وضم٥م قمغم هذا اًمقضمف أن يٙمقن قمزير اسمٜمف  اًمقٓدة؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

 وم٢من هذه اعمٜمزًم٦م عمقؾمك أومم، وإن اهلل يٗمْمح يمؾ ُمٌٓمؾ سم٢مىمراره وي٘مٚم٥م قمٚمٞمف طمجتف.

ٕٟمٙمؿ ىمٚمتؿ: إن قمٔمٞمام ُمـ قمٔمامئٙمؿ ىمد  ،ًمٙمؿ واُم٤م ُم٤م اطمتججتؿ سمف ي١مديٙمؿ إمم أيمؼم مم٤م ذيمرشمف

ي٘مقل ٕضمٜمٌل ٓ ٟم٥ًم سمٞمٜمف وسمٞمٜمف: ي٤م سمٜمل، وهذا اسمٜمل، ٓ قمغم ـمريؼ اًمقٓدة، وم٘مد دمدون أيْم٤م هذا 

اًمٕمٔمٞمؿ ي٘مقل ٕضمٜمٌل آظمر: هذا أظمل ؤظمر: هذا ؿمٞمخل وأيب، ؤظمر: هذا ؾمٞمدي و ي٤م ؾمٞمدي 

ذم ُمثؾ هذا اًم٘مقل، وم٢مذا جيقز قمٜمديمؿ أن يٙمقن  قمغم ؾمٌٞمؾ اإليمرام، وإن ُمـ زاده ذم اًمٙمراُم٦م زاده

يمام أن ُمـ زاد رضمال ذم  ُمقؾمك أظم٤م هلل أو ؿمٞمخ٤م ًمف أو أسم٤م أو ؾمٞمدا ٕٟمف ىمد زاده ذم اإليمرام مم٤م ًمٕمزير

اإليمرام ىم٤مل ًمف: ي٤م ؾمٞمدي و ي٤م ؿمٞمخل و ي٤م قمٛمل و ي٤م رئٞمز قمغم ـمريؼ اإليمرام، وإن ُمـ زاده ذم 

أومٞمجقز قمٜمديمؿ أن يٙمقن عمقؾمك أظم٤م هلل، أو ؿمٞمخ٤م، أو قماًم أو اًمٙمراُم٦م زاده ذم ُمثؾ هذا اًم٘مقل، 



 

 11 .....................................................................................املقذوٛ ......................

رئٞم٤ًم، أو ؾمٞمدا أو أُمػما؟ ٕٟمف ىمد زاده ذم اإليمرام قمغم ُمـ ىم٤مل ًمف: ي٤م ؿمٞمخل أو ي٤م ؾمٞمدي، أو ي٤م 

قمٛمل، أو ي٤م أُمػمي، أو ي٤م رئٞمز؟ ىم٤مل: ومٌٝم٧م اًم٘مقم وحتػموا وىم٤مًمقا. ي٤م حمٛمد أضمٚمٜم٤م ٟمتٗمٙمر ومٞمام ىمٚمتف 

 ومٞمف سم٘مٚمقب ُمٕمت٘مدة ًمإلٟمّم٤مف هيديٙمؿ اهلل. ًمٜم٤م، وم٘م٤مل: اٟمٔمروا

 :عمٜ الٍصارٝ استذادْ

احتد سم٤معمًٞمح اسمٜمف، ومام  قَمزَّ َوضَمؾَّ  قمغم اًمٜمّم٤مرى وم٘م٤مل: وأٟمتؿ ىمٚمتؿ: إن اًم٘مديؿ  صمؿ أىمٌؾ

اًمذي أردمتقه هبذا اًم٘مقل؟ أردشمؿ أن اًم٘مديؿ ص٤مر حمدصم٤م ًمقضمقد هذا اعمحدث اًمذي هق قمٞمًك؟ أو 

ىمديام ًمقضمقد اًم٘مديؿ اًمذي هق اهلل؟ أو ُمٕمٜمك ىمقًمٙمؿ: إٟمف احتد سمف أٟمف  اعمحدث اًمذي هق قمٞمًك ص٤مر

اظمتّّمف سمٙمراُم٦م مل يٙمرم هب٤م أطمدا ؾمقاه؟ وم٢من أردشمؿ أن اًم٘مديؿ شمٕم٤ممم ص٤مر حمدصم٤م وم٘مد أسمٓمٚمتؿ، ٕن 

وإن أردشمؿ أن اعمحدث ص٤مر ىمديام وم٘مد أطمٚمتؿ، ٕن اعمحدث ، اًم٘مديؿ حم٤مل أن يٜم٘مٚم٥م ومٞمّمػم حمدصم٤م

 ىمديام وإن أردشمؿ أٟمف احتد سمف سم٠من اظمتّمف واصٓمٗم٤مه قمغم ؾم٤مئر قم٤ٌمده وم٘مد أىمررشمؿ أيْم٤م حم٤مل أن يّمػم

سمحدوث قمٞمًك وسمحدوث اعمٕمٜمك اًمذي احتد سمف ُمـ أضمٚمف، ٕٟمف إذا يم٤من قمٞمًك حمدصم٤م ويم٤من اهلل أحتد 

، وهذا ُمتحديـسمف سم٠من اطمدث سمف ُمٕمٜمك ص٤مر سمف أيمرم اخلٚمؼ قمٜمده وم٘مد ص٤مر قمٞمًك وذًمؽ اعمٕمٜمك 

٘مقًمقٟمف، ىم٤مل وم٘م٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى: ي٤م حمٛمد إن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م أفمٝمر قمغم يد قمٞمًك ُمـ ظمالف ُم٤م سمدأشمؿ شم

: ىمد ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م إؿمٞم٤مء اًمٕمجٞم٦ٌم ُم٤م أفمٝمر وم٘مد اختذه وًمدا قمغم ضمٝم٦م اًمٙمراُم٦م، وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل

رضمال واطمدا ُمٜمٝمؿ ىم٤مل  ذًمؽ يمٚمف، ومًٙمتقا إٓ ىمٚمتف ًمٚمٞمٝمقد ذم هذا اعمٕمٜمك اًمذي ذيمرمتقه، صمؿ أقم٤مد

٤م حمٛمد أو ًمًتؿ شم٘مقًمقن: إن إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اهلل؟ ىم٤مل: ىمد ىمٚمٜم٤م ذًمؽ، وم٘م٤مل إذا ىمٚمتؿ ذًمؽ ومٚمؿ ًمف: ي

 ُمٜمٕمتٛمقٟم٤م ُمـ أن ٟم٘مقل: إن قمٞمًك اسمـ اهلل.

: إهنام مل يِمتٌٝم٤م، ٕن ىمقًمٜم٤م إن إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اهلل ىم٤مئام هق ُمِمتؼ ُمـ اخلٚم٦م  وم٘م٤مل رؾمقل اهلل
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وقمـ  ،٤مىم٦م، وىمد يم٤من ظمٚمٞمال إمم رسمف وم٘مػما، وإًمٞمف ُمٜم٘مٓمٕم٤مأو اخلٚم٦م وم٠مُم٤م اخلٚم٦م ىم٤مئام ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٗم٘مر واًمٗم

 ضمؼمائٞمؾ وذًمؽ عم٤م أريد ىمذومف ذم اًمٜم٤مر ومرُمل سمف ذم اعمٜمجٜمٞمؼ ومٌٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم همػمه ُمتٕمٗمٗم٤م ُمٕمرو٤م ُمًتٖمٜمٞم٤م،

  وىم٤مل ًمف: أدرك قمٌدي، ومج٤مءه ومٚم٘مٞمف ذم اهلقاء وم٘م٤مل: يمٚمٗمٜمل ُم٤م سمدا ًمؽ وم٘مد سمٕمثٜمل اهلل ًمٜمٍمشمؽ

وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، إين ٓ أؾم٠مل همػمه وٓ طم٤مضم٦م زم إٓ إًمٞمف؟ ومًامه ظمٚمٞمٚمف أي وم٘مػمه  وم٘م٤مل سمؾ طمًٌل اهلل

ُمٕمٜمك ذًمؽ ُمـ اخلٚم٦م وهق أٟمف ىمد ختٚمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف ووىمػ  وإذا ضمٕمؾوحمت٤مضمف واعمٜم٘مٓمع إًمٞمف قمٛمـ ؾمقاه. 

قمغم أهار مل ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م همػمه يم٤من ُمٕمٜم٤مه اًمٕم٤ممل سمف وسم٠مُمقره، وٓ يقضم٥م ذًمؽ شمِمٌٞمف اهلل سمخٚم٘مف، أٓ 

ن أٟمف إذا مل يٜم٘مٓمع إًمٞمف مل يٙمـ ظمٚمٞمٚمف؟ وإذا مل يٕمٚمؿ سم٠مهاره مل يٙمـ ظمٚمٞمٚمف؟ وأن ُمـ يٚمده اًمرضمؾ شمرو

وإن أه٤مٟمف وأىمّم٤مه مل خيرج قمـ أن يٙمقن وًمده؟ ٕن ُمٕمٜمك اًمقٓدة ىم٤مئؿ؟ صمؿ ان وضم٥م ٕٟمف ىم٤مل: 

أٟمف اسمٜمف، إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمكم أن شم٘مٞمًقا أٟمتؿ ومت٘مقًمقا: إن قمٞمًك اسمٜمف وضم٥م أيْم٤م أن شم٘مقًمقا ًمف وعمقؾمك 

وم٢من اًمذي ُمٕمف ُمـ اعمٕمجزات مل يٙمـ سمدون ُم٤م يم٤من ُمع قمٞمًك، وم٘مقًمقا: إن ُمقؾمك أيْم٤م اسمٜمف، وإٟمف 

جيقز أن شم٘مقًمقا قمغم هذا اعمٕمٜمك: إٟمف ؿمٞمخف وؾمٞمده وقمٛمف ورئٞمًف وأُمػمه يمام ذيمرشمف ًمٚمٞمٝمقد. وم٘م٤مل 

وم٢من يمٜمتؿ  :’سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: وذم اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م أن قمٞمًك ىم٤مل: أذه٥م إمم أيب، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

سمذًمؽ اًمٙمت٤مب شمٕمٛمٚمقن وم٢من ومٞمف: أذه٥م إمم أيب وأسمٞمٙمؿ، وم٘مقًمقا: إن مجٞمع اًمذيـ ظم٤مـمٌٝمؿ قمٞمًك 

يم٤مٟمقا أسمٜم٤مء اهلل يمام يم٤من قمٞمًك اسمٜمف ُمـ اًمقضمف اًمذي يم٤من قمٞمًك اسمٜمف، صمؿ إن ُم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب يٌٓمؾ 

ٟمام ىمٚمٜم٤م: إٟمف قمٚمٞمٙمؿ هذا اًمذي زقمٛمتؿ أن قمٞمًك ُمـ ضمٝم٦م آظمتّم٤مص يم٤من أسمٜم٤م ًمف، ٕٟمٙمؿ ىمٚمتؿ: إ

اسمٜمف ٕٟمف اظمتّمف سمام مل خيتص سمف همػمه، وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن أن اًمذي ظمص سمف قمٞمًك مل خيص سمف ه١مٓء 

اًم٘مقم اًمذيـ ىم٤مل هلؿ قمٞمًك: أذه٥م إمم أيب وأسمٞمٙمؿ، ومٌٓمؾ أن يٙمقن آظمتّم٤مص ًمٕمٞمًك، ٕٟمف ىمد 

ٞمًك صم٧ٌم قمٜمديمؿ سم٘مقل قمٞمًك عمـ مل يٙمـ ًمف ُمثؾ اظمتّم٤مص قمٞمًك وأٟمتؿ إٟمام طمٙمٞمتؿ ًمٗمٔم٦م قم

ٕٟمف إذا ىم٤مل: أيب وأسمٞمٙمؿ وم٘مد أراد همػم ُم٤م ذهٌتؿ إًمٞمف وٟمحٚمتٛمقه، وُم٤م  ،قمغم همػم وضمٝمٝم٤م وأوًمتٛمقه٤م
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يدريٙمؿ ًمٕمٚمف قمٜمك: أذه٥م إمم آدم أو إمم ٟمقح إن اهلل يرومٕمٜمل إًمٞمٝمؿ وجيٛمٕمٜمل ُمٕمٝمؿ، وآدم أيب 

جم٤مدٓ وٓ  يم٤مًمٞمقم كُم٤م رأيٜم٤م وأسمٞمٙمؿ ويمذًمؽ ٟمقح، سمؾ ُم٤م أراد همػم هذا، ومًٙمت٧م اًمٜمّم٤مرى وىم٤مًمقا:

 أُمقرٟم٤م. خم٤مصام وؾمٜمٜمٔمر ذم

 :عمٜ الذِزٖٛ استذادْ

قمغم اًمدهري٦م وم٘م٤مل: وأٟمتؿ ومام اًمذي دقم٤ميمؿ إمم اًم٘مقل سم٠من إؿمٞم٤مء ٓ  صمؿ أىمٌؾ رؾمقل اهلل

هل٤م وهل دائٛم٦م مل شمزل وٓ شمزال؟ وم٘م٤مًمقا: ٕٟم٤م ٓ ٟمحٙمؿ إٓ سمام ٟمِم٤مهد ومل ٟمجد ًمألؿمٞم٤مء حمدصم٤م  أسمد

 : أمل ٟمجد هل٤م اٟم٘مْم٤مء وومٜم٤مء ومحٙمٛمٜم٤م سم٠مهن٤م ٓ شمزال، وم٘م٤مل رؾمقل اهللومحٙمٛمٜم٤م سم٠مهن٤م مل شمزل، و

أسمد إسمد؟ وم٢من ىمٚمتؿ: إٟمٙمؿ وضمدشمؿ ذًمؽ أصمٌتتؿ ٕٟمٗمًٙمؿ أٟمٙمؿ  سم٘م٤مءً ومقضمدشمؿ هل٤م ىمدُم٤م أم وضمدشمؿ هل٤م 

مل شمزاًمقا قمغم هٞمئتٙمؿ وقم٘مقًمٙمؿ سمال هن٤مي٦م وٓ شمزاًمقن يمذًمؽ، وًمئـ ىمٚمتؿ هذا دومٕمتؿ اًمٕمٞم٤من ويمذسّمٙمؿ 

  ىم٤مل رؾمقل اهلل ،اًمذيـ يِم٤مهدوٟمٙمؿ، ىم٤مًمقا: سمؾ مل ٟمِم٤مهد هل٤م ىمدُم٤م وٓ سم٘م٤مًء أسمد إسمداًمٕم٤معمقن 

ومٚمؿ سشمؿ سم٠من حتٙمٛمقا سم٤مًم٘مدم واًمٌ٘م٤مء دائام؟ ٕٟمٙمؿ مل شمِم٤مهدوا طمدوصمٝم٤م واٟم٘مْم٤مءه٤م أومم ُمـ شم٤مرك 

سم٘م٤مًء أسمد اًمتٛمٞمّز هل٤م ُمثٚمٙمؿ، ومٞمحٙمؿ هل٤م سم٤محلدوث وآٟم٘مْم٤مء وآٟم٘مٓم٤مع، ٕٟمف مل يِم٤مهد هل٤م ىمدُم٤م وٓ 

إسمد، أو ًمًتؿ شمِم٤مهدون اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وأطمدمه٤م سمٕمد أظمر؟ وم٘م٤مًمقا: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: أومؽم وهنام مل يزآ 

،وٓ يزآن؟  : وم٢مذا يٜم٘مٓمع  وَمَ٘م٤مَل  وم٘م٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أومٞمجقز قمٜمديمؿ اضمتامع اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر؟ وم٘م٤مًمقا:ٓ 

، وم٘م٤مًمقا: يمذًمؽ هق، وم٘م٤مل: ىمد طمٙمٛمتؿ أطمدمه٤م قمـ أظمر ومٞمًٌؼ أطمدمه٤م ويٙمقن اًمث٤مين ضم٤مري٤م سمٕمده

: أشم٘مقًمقن ُم٤م ىمٌٚمٙمؿ ىَم٤مَل سمحدوث ُم٤م شم٘مدم ُمـ ًمٞمؾ وهن٤مر ومل شمِم٤مهدومه٤م ومال شمٜمٙمروا اهلل ىمدرة صمؿ 

وم٘مد وصؾ إًمٞمٙمؿ آظمر سمال هن٤مي٦م ّٕوًمف، وإن  ؟ وم٢من ىمٚمتؿ: همػم ُمتٜم٤مهٍ أم همػم ُمتٜم٤مهٍ  ُمـ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ُمتٜم٤مهٍ 

ُمٜمٝمام، ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل هلؿ: أىمٚمتؿ: إن اًمٕم٤ممل ىمديؿ همػم حمدث وأٟمتؿ  وم٘مد يم٤من وٓ رء ىمٚمتؿ: إٟمف ُمتٜم٤مهٍ 
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: ومٝمذا اًمذي قم٤مرومقن سمٛمٕمٜمك ُم٤م أىمررشمؿ سمف وسمٛمٕمٜمك ُم٤م ضمحدمتقه؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل رؾمقل اهلل

ٟمِم٤مهده ُمـ إؿمٞم٤مء سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ُمٗمت٘مر، ٕٟمف ٓ ىمقام ًمٚمٌٕمض إٓ سمام يتّمؾ سمف، يمام شمرى اًمٌٜم٤مء 

إمم سمٕمض وإٓ مل يتًؼ ومل يًتحٙمؿ، ويمذًمؽ ؾم٤مئر ُم٤م ٟمرى، ىم٤مل: وم٢مذا يم٤من  حمت٤مضم٤م سمٕمض أضمزائف

هذا اعمحت٤مج سمٕمْمف إمم سمٕمض ًم٘مقشمف ومت٤مُمف هق اًم٘مديؿ وم٠مظمؼموين أن ًمق يم٤من حمدصم٤م يمٞمػ يم٤من يٙمقن؟ 

وُم٤مذا يم٤مٟم٧م شمٙمقن صٗمتف؟ ىم٤مل: ومّمٛمتقا وقمٚمٛمقا أهنؿ ٓ جيدون ًمٚمٛمحدث صٗم٦م يّمٗمقٟمف هب٤م إٓ 

 ي زقمٛمقا أٟمف ىمديؿ، ومقمجقا وىم٤مًمقا: ؾمٜمٜمٔمر ذم أُمرٟم٤م.وهل ُمقضمقدة ذم هذا اًمذ

 :عمٜ الجٍٕٖٛ  استذادْ

قمغم اًمثٜمقي٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا: اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م مه٤م اعمدسمران وم٘م٤مل: وأٟمتؿ ومام   صمؿ أىمٌؾ رؾمقل اهلل

اًمذي دقم٤ميمؿ إمم ُم٤م ىمٚمتٛمقه ُمـ هذا؟ وم٘م٤مًمقا: ٕٟم٤م ىمد وضمدٟم٤م اًمٕم٤ممل صٜمٗملم: ظمػما وذا، ووضمدٟم٤م 

يٙمقن وم٤مقمؾ واطمد يٗمٕمؾ اًمٌمء ووده، سمؾ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام وم٤مقمؾ، أٓ ًمٚمنم، وم٠مٟمٙمرٟم٤م أن  اخلػم ودا

خـ يمام أن اًمٜم٤مر حم٤مل أن شمؼمد وم٠مصمٌتٜم٤م ًمذًمؽ ص٤مٟمٕملم ىمديٛملم: فمٚمٛم٦م وٟمقرا،  شمرى أن اًمثٚم٩م حم٤مل أن ًي

: أومٚمًتؿ ىمد وضمدشمؿ ؾمقادا وسمٞم٤مو٤م وْحرة وصٗمرة وزرىم٦م؟ ويمؾ واطمد ود  وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل

ؾمتح٤مًم٦م اضمتامقمٝمام ًم٤ًمئ ؾمتح٤مًم٦م اضمتامع اصمٜملم ُمٜمٝمام ذم حمؾ واطمد، يمام يم٤من احلر واًمؼمد وديـٓ  ره٤مٓ 

ذم حمؾ واطمد؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ىم٤مل: ومٝمال أصمٌتتؿ سمٕمدد يمؾ ًمقن ص٤مٟمٕم٤م ىمديام ًمٞمٙمقن وم٤مقمؾ يمؾ ود ُمـ هذه 

ظمر؟! ىم٤مل: ومًٙمتقا. ًمقان همػم وم٤مقمؾ اًمْمد ٔا  ٕا

٦م وهذا ُمـ ـمٌٕمف اًمّمٕمقد وهذا ُمـ ـمٌٕمف اًمٜمزول؟ صمؿ ىم٤مل: ويمٞمػ اظمتٚمط هذا اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم

أرأيتؿ ًمق أن رضمال أظمذ ذىم٤م يٛمٌم إًمٞمف وأظمر همرسم٤م يٛمٌم إًمٞمف أيم٤من جيقز أن يٚمت٘مٞم٤م ُم٤م داُم٤م 

ؾم٤مئريـ قمغم وضمقمه٤م؟ ىم٤مًمقا: ٓ، وم٘م٤مل: وضم٥م أن ٓ خيتٚمط اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م، ًمذه٤مب يمؾ واطمد 
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ـ اُمتزاج ُم٤م حم٤مل أن يٛمتزج؟ سمؾ مه٤م ُمدسمران ُمٜمٝمام ذم همػم ضمٝم٦م أظمر، ومٙمٞمػ طمدث هذا اًمٕم٤ممل ُم

 وم٘م٤مًمقا: ؾمٜمٜمٔمر ذم أُمقرٟم٤م. خمٚمقىم٤من،مجٞمٕم٤م 

  :عمٜ وغزك٘ العزب  استذادْ

صمؿ أىمٌؾ قمغم ُمنميمل اًمٕمرب وىم٤مل: وأٟمتؿ ومٚمؿ قمٌدشمؿ إصٜم٤مم ُمـ دون اهلل؟ وم٘م٤مًمقا: ٟمت٘مرب 

ت٘مرسمقا سمتٕمٔمٞمٛمٝم٤م إمم اهلل؟ سمذًمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٘م٤مل: أو هل ؾم٤مُمٕم٦م ُمٓمٞمٕم٦م ًمرهب٤م، قم٤مسمدة ًمف، طمتك شم

ـ وم٘م٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: وم٠مٟمتؿ اًمذيـ  ٟمحتٛمقه٤م سم٠ميديٙمؿ ومألن شمٕمٌديمؿ هل ًمق يم٤من جيقز ُمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدة أطمرى ُم

أن شمٕمٌدوه٤م إذا مل يٙمـ أُمريمؿ سمتٕمٔمٞمٛمٝم٤م ُمـ هق اًمٕم٤مرف سمٛمّم٤محلٙمؿ و قمقاىمٌٙمؿ واحلٙمٞمؿ ومٞمام يٙمٚمٗمٙمؿ، 

ؿ: إن اهلل ىمد طمؾ ذم هٞم٤ميمؾ رضم٤مل يم٤مٟمقا قمغم هذه هذا اظمتٚمٗمقا وم٘م٤مل سمٕمْمٝم  ىم٤مل: ومٚمام ىم٤مل رؾمقل اهلل

 اًمّمقر ومّمّقرٟم٤م هذه اًمّمقر ٟمٕمٔمٛمٝم٤م ًمتٕمٔمٞمٛمٜم٤م شمٚمؽ اًمّمقر اًمتل طمؾ ومٞمٝم٤م رسمٜم٤م.

إن هذه صقر أىمقام ؾمٚمٗمقا يم٤مٟمقا ُمٓمٞمٕملم هلل ىمٌٚمٜم٤م، ومٛمثٚمٜم٤م صقرهؿ  وؿٚل آخرون مْٓؿ:

 وقمٌدٟم٤مه٤م شمٕمٔمٞمام هلل.

الئٙم٦م سم٤مًمًجقد ًمف يمٜم٤م ٟمحـ أطمؼ سم٤مًمًجقد إن اهلل عم٤م ظمٚمؼ آدم وأُمر اعم وؿٚل آخرون مْٓؿ:

ٔدم ُمـ اعمالئٙم٦م، ومٗم٤مشمٜم٤م ذًمؽ ومّمقرٟم٤م صقرشمف ومًجدٟم٤م ًمف شم٘مرسم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم يمام شم٘مرسم٧م اعمالئٙم٦م 

سم٤مًمًجقد ٔدم إمم اهلل شمٕم٤ممم، ويمام أُمرشمؿ سم٤مًمًجقد سمزقمٛمٙمؿ إمم ضمٝم٦م ُمٙم٦م ومٗمٕمٚمتؿ، صمؿ ٟمّمٌتؿ ذم 

اهلل ّمدشمؿ اًمٙمٕم٦ٌم ٓ حم٤مريٌٙمؿ، وىمّمديمؿ سم٤مًمٙمٕم٦ٌم إمم ذًمؽ اًمٌٚمد سم٠ميديٙمؿ حم٤مري٥م ؾمجدشمؿ إًمٞمٝم٤م وىم

 ٓ إًمٞمٝم٤م. َوضَمؾَّ  قَمزَّ 

: أظمٓم٠مشمؿ اًمٓمريؼ ووٚمٚمتؿ، أُم٤م أٟمتؿ وهق خي٤مـم٥م اًمذيـ ىم٤مًمقا: إن اهلل  وم٘م٤مل رؾمقل اهلل
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حيؾ ذم هٞم٤ميمؾ رضم٤مل يم٤مٟمقا قمغم هذه اًمّمقر اًمتل صقرٟم٤مه٤م، ومّمقرٟم٤م هذه ٟمٕمٔمٛمٝم٤م ًمتٕمٔمٞمٛمٜم٤م ًمتٚمؽ 

وم٘مد وصٗمتؿ رسمٙمؿ سمّمٗم٦م اعمخٚمقىم٤مت، أو حيؾ رسمٙمؿ ذم رء طمتك حيٞمط  -رسمٜم٤ماًمّمقر اًمتل طمؾ ومٞمٝم٤م 

وسملم ؾم٤مئر ُم٤م حيؾ ومٞمف ُمـ ًمقٟمف وـمٕمٛمف ورائحتف وًمٞمٜمف وظمِمقٟمتف  نسمف ذًمؽ اًمٌمء؟ وم٠مي ومرق سمٞمٜمف إذ

وصم٘مٚمف وظمٗمتف؟ ومل ص٤مر هذا اعمحٚمقل ومٞمف حمدصم٤م وذًمؽ ىمديام دون أن يٙمقن ذًمؽ حمدصم٤م وهذا ىمديام؟ 

يمام مل يزل؟ وإذا وصٗمتٛمقه سمّمٗم٦م  َوضَمؾَّ  قَمزَّ وهق اعمح٤مل ُمـ مل يزل ىمٌؾ اعمح٤مل ويمٞمػ حيت٤مج إمم 

سم٤مًمٗمٜم٤مء ُم٤م وصٗمتٛمقه سم٤مًمزوال واحلدوث ومّمٗمقه  سم٤مًمزوال أُم٤ماعمحدصم٤مت ذم احلٚمقل وم٘مد ًمزُمٙمؿ أن شمّمٗمقه 

 اًم٤ٌمريذًمؽ يٖمػم اًمذات، وم٢من يم٤من مل يتٖمػم ذات  ومٞمف ومجٞمعذًمؽ أمجع ُمـ صٗم٤مت احل٤مل واعمحٚمقل  ٓن

ٞمض وحيٛمر ويّمٗمر وحتٗمف  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  قد وٌي سمحٚمقًمف ذم رء ضم٤مز أنٓ  يتٖمػم سم٠من يتحرك ويًٙمـ وًي

قمّز اهلل  -حمدصم٤م اعمحدصملم ويٙمقناًمّمٗم٤مت اًمتل شمتٕم٤مىم٥م قمغم اعمقصقف هب٤م طمتك يٙمقن ومٞمف مجٞمع صٗم٤مت 

وم٘مد ومًد ُم٤م سمٜمٞمتؿ  : وم٢مذا سمٓمؾ ُم٤م فمٜمٜمتٛمقه ُمـ أن اهلل حيؾ ذم رء صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل -شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ

 قمٚمٞمف ىمقًمٙمؿ، ىم٤مل. ومًٙم٧م اًم٘مقم وىم٤مًمقا: ؾمٜمٜمٔمر ذم أُمقرٟم٤م.

صمؿ أىمٌؾ قمغم اًمٗمريؼ اًمث٤مين وم٘م٤مل: أظمؼموٟم٤م قمٜمٙمؿ إذا قمٌدشمؿ صقر ُمـ يم٤من يٕمٌد اهلل ومًجدشمؿ 

ًمف وصٚمٞمتؿ ومقوٕمتؿ اًمقضمقه اًمٙمريٛم٦م قمغم اًمؽماب سم٤مًمًجقد هل٤م ومام اًمذي أسم٘مٞمتؿ ًمرب اًمٕم٤معملم؟ أُم٤م 

ُمـ يٚمزم شمٕمٔمٞمٛمف وقم٤ٌمدشمف أن ٓ ي٤ًموى سمف قمٌده؟ أرأيتؿ ُمٚمٙم٤م أو قمٔمٞمام إذا  قمٚمٛمتؿ أن ُمـ طمؼ

ؾم٤مويتٛمقه سمٕمٌٞمده ذم اًمتٕمٔمٞمؿ واخلِمقع واخلْمقع أيٙمقن ذم ذًمؽ ووع ُمـ اًمٙمٌػم يمام يٙمقن زي٤مدة 

٤مده ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمّمٖمػم؟ وم٘م٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أومال شمٕمٚمٛمقن أٟمٙمؿ ُمـ  طمٞم٨م شمٕمٔمٛمقن اهلل سمتٕمٔمٞمؿ صقر قم

  أُمقرٟم٤م.اًمٕم٤معملم؟ ىم٤مل: ومًٙم٧م اًم٘مقم سمٕمد أن ىم٤مًمقا: ؾمٜمٜمٔمر ذم  زرون قمغم رباعمٓمٞمٕملم ًمف شم

ًمٚمٗمريؼ اًمث٤مًم٨م: ًم٘مد رضسمتؿ ًمٜم٤م ُمثاًل وؿمٌٝمتٛمقٟم٤م سم٠مٟمٗمًٙمؿ وٓ ؾمقاء،   صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل
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وذًمؽ ٕٟم٤م قم٤ٌمد اهلل خمٚمقىمقن ُمرسمقسمقن ٟم٠ممتر ًمف ومٞمام أُمرٟم٤م، وٟمٜمزضمر قمام زضمرٟم٤م، وٟمٕمٌده ُمـ طمٞم٨م 

أُمرٟم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه أـمٕمٜم٤مه ومل ٟمتٕمد إمم همػمه مم٤م مل ي٠مُمرٟم٤م ومل ي٠مذن ًمٜم٤م، ٕٟم٤م ٓ  يريده ُمٜم٤م، وم٢مذا

ٟمدري ًمٕمٚمف أراد ُمٜم٤م إول وهق يٙمره اًمث٤مين، وىمد هن٤مٟم٤م أن ٟمت٘مدم سملم يديف، ومٚمام أُمرٟم٤م أن ٟمٕمٌده 

هب٤م وم٠مـمٕمٜم٤م، سم٤مًمتقضمف إمم اًمٙمٕم٦ٌم أـمٕمٜم٤م صمؿ أُمرٟم٤م سمٕم٤ٌمدشمف سم٤مًمتقضمف ٟمحقه٤م ذم ؾم٤مئر اًمٌٚمدان اًمتل ٟمٙمقن 

طمٞم٨م أُمرٟم٤م سم٤مًمًجقد ٔدم مل ي٠مُمر  قَمزَّ َوضَمؾَّ  ومٚمؿ ٟمخرج ذم رء ُمـ ذًمؽ قمـ اشم٤ٌمع أُمره، واهلل

سم٤مًمًجقد ًمّمقرشمف اًمتل هل همػمه ومٚمٞمس ًمٙمؿ أن شم٘مٞمًقا ذًمؽ قمٚمٞمف، ٕٟمٙمؿ ٓ شمدرون ًمٕمٚمف يٙمره ُم٤م 

 دظمقل داره يقُم٤م سمٕمٞمٜمف : أرأيتؿ ًمق أذن ًمٙمؿ رضمؾ ذم’شمٗمٕمٚمقن إذ مل ي٠مُمريمؿ سمف؟ صمؿ ىم٤مل هلؿ رؾمقل اهلل

أًمٙمؿ أن شمدظمٚمقه٤م سمٕمد ذًمؽ سمٖمػم أُمره؟ أو ًمٙمؿ أن شمدظمٚمقا دارا ًمف أظمرى ُمثٚمٝم٤م سمٖمػم أُمره؟ أو 

وه٥م ًمٙمؿ رضمؾ صمقسم٤م ُمـ صمٞم٤مسمف أو قمٌدة ُمـ قمٌٞمده أو داسم٦م ُمـ دواسمف أًمٙمؿ أن شم٠مظمذوا ذًمؽ؟ وم٢من مل 

ام أذن ًمٜم٤م ذم إول، ىم٤مل: وم٠مظمؼموين: مل ي٠مذن ًمٜم٤م ذم اًمث٤مين يم ٕٟمفشم٠مظمذوه أظمذشمؿ آظمر ُمثٚمف ىم٤مًمقا: ٓ، 

اهلل أومم سم٠من ٓ يت٘مدم قمغم ُمٚمٙمف سمٖمػم أُمره أو سمٕمض اعمٛمٚمقيملم؟ ىم٤مًمقا. سمؾ اهلل أومم سم٠من ٓ يتٍمف ذم 

ُمٚمٙمف سمٖمػم إذٟمف، ىم٤مل: ومٚمؿ ومٕمٚمتؿ، وُمتك أُمريمؿ أن شمًجدوا هلذه اًمّمقر؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل اًم٘مقم: ؾمٜمٜمٔمر 

 ذم أُمقرٟم٤م وؾمٙمتقا.

  :أٙقٕٚ اإلقٍاع يف الز

ٞم٤م ُم٤م أشم٧م قمغم مج٤مقمتٝمؿ ٓإ صمالصم٦م أي٤مم طمتك أشمقا رؾمقل  : وؿٚل افهٚدق ومق اًمذي سمٕمثف سم٤محلؼ ٟم

وم٠مؾمٚمٛمقا، ويم٤مٟمقا مخ٦ًم وقمنمـي رضمال ُمـ يمؾ ومرىم٦م مخ٦ًم وىم٤مًمقا: ُم٤م رأيٜم٤م ُمثؾ طمجتؽ ي٤م حمٛمد،   اهلل

 :ٟمِمٝمد أٟمؽ رؾمقل

ٻ ٻ ٻ ٱ : وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:  ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم : وؿٚل افهٚدق
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ومٙم٤من ذم هذه  (1)ٺ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ڀٻ پ پ پ پ

ومٙم٤من رد  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پقمغم صمالصم٦م أصٜم٤مف ُمٜمٝمؿ، عم٤م ىم٤مل:  أي٦م رداً 

ومٙم٤من ردا قمغم  پ پهل٤م وهل دائٛم٦م، صمؿ ىم٤مل  أقمغم اًمدهري٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا: إؿمٞم٤مء ٓ سمد

ڀ ٺ ٺ ڀ ڀ  اًمثٜمقي٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا: إن اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م مه٤م اعمدسمران، صمؿ ىم٤مل: 

ٱ ٻ  ومٙم٤من ردا قمغم ُمنميمل اًمٕمرب اًمذيـ ىم٤مًمقا: إن أوصم٤مٟمٜم٤م آهل٦م، صمؿ أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: ٺ

 إمم آظمره٤م، ومٙم٤من ردا قمغم ُمـ ادقمك ُمـ دون اهلل ودا أو ٟمدا. ،(2)ٻ ٻ ٻ

أي ٟمٕمٌد واطمدا ٓ ٟم٘مقل يمام ىم٤مًم٧م  شإي٤مك ٟمٕمٌد»ٕصح٤مسمف: ىمقًمقا:   ىم٤مل: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

هل٤م وهل دائٛم٦م، وٓ يمام ىم٤مًم٧م اًمثٜمقي٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا: إن اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م مه٤م  أٓ سمد اًمدهري٦م: إن إؿمٞم٤مء

إن أوصم٤مٟمٜم٤م آهل٦م، ومال ٟمنمك سمؽ ؿمٞمئ٤م، وٓ ٟمدقمل ُمـ دوٟمؽ إهل٤م  اعمدسمران، وٓ يمام ىم٤مل ُمنميمق اًمٕمرب:

شمٕم٤مًمٞم٧م قمـ ذًمؽ.  ،يمام ي٘مقل ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر، وٓ ٟم٘مقل يمام ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى: إن ًمؽ وًمدا

  (3)وئ ۇئۇئې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ : ومذًمؽ ىمقًمف:  ٤ملىم

 احلدي٨م. 

اضمزاء هذه اعمقؾمققم٦م آقمت٘م٤مدي٦م وسمٕمض  يم٤موم٦مذم  اعمح٤مرضاتوهذه اعمح٤مضمج٦م هل حمقر 

 ُمٜمٝم٤م سمٜمٞم٧م قمٚمٞمف اسمح٤مث هذا اجلزء ُمـ هذا اًمٙمت٤مب.

 .واهلل شمٕم٤ممم اعمقومؼ ًمٚمًداد وسمف ٟمًتٕملم

                                                      

ٔي٦م ؾمقرة إ (6)  .6ٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م  (7)  .6ؾمقرة اإلظمالص: ا

ٔي٦م  (8)  .666ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 حارث العذاري



 

 

 

 ل ـــدخـــم
 

قمٌث٤م، سمؾ ظمٚم٘مٝمؿ ًمٖم٤مي٦م ومٚمٞمس ُمـ قم٨ٌم ذم ؾم٤مطم٦م اًمٙمريؿ  ن اهلل شمٕم٤ممم مل خيٚمؼ اخلٚمؼإ

ًْبُُدونِ واوضمدهؿ عمّمٚمح٦م شمٕمقد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمٗمع ىم٤مل شمٕم٤ممم  َٔ
َـّ َواإِلَٕس إَِّٓ فِ ُٝ اْْلِ َْ َِ وُمـ  (1)َوَمٚ َخ

ڇ هٜم٤م ؿم٤مء سمٚمٓمٗمف أن يرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ يقوح هلؿ ؾمٌٞمؾ اًمقصقل امم هم٤ميتف شمٕم٤ممم ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ 

ُمـ صمؿ ان اًمٌنم ٓ يًتٓمٞمٕمقن سمٕم٘مقهلؿ ادراك شمٚمؽ و (2)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

 اًمًٌؾ ومٝمذا ٓ يتؿ إٓ سمٌٕم٨م إٟمٌٞم٤مء.

وذم اًمتجرسم٦م اعمتقاشمرة قمؼم آضمٞم٤مل اًمٜم٤مس خمتٚمٗمقن ذم أهقائٝمؿ وـم٤ٌمئٕمٝمؿ وآرائٝمؿ ويٙمثر 

سمٞمٜمٝمؿ اخلٚمؾ وفمٚمؿ اًم٘مقي ًمٚمْمٕمٞمػ ومؽميمٝمؿ سمال ٟمٔم٤مم قم٤مدل ُمتٙم٤مُمؾ ي١مدي امم اظمتالل اًمٜمٔم٤مم 

 ؿ اًمدٟمٞم٤م ومْمالً قمـ وٞم٤مع هدومٝمؿ احل٘مٞم٘مل ذم آظمرة.وظمراب طمٞم٤مهت

وٓزاًم٧م اًمٌنمي٦م قمؼم اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م شمًٕمك ًمٚمقصقل إمم ُمٕمروم٦م اًمّمقاب ذم يم٤موم٦م 

ضمقاٟم٥م طمٞم٤مهت٤م وُمع ذًمؽ شمتقامم اًمزٓت وآظمٓم٤مء اًمذي رسمام يتدارك رء ُمٜمف سم٤مًمتٕمديؾ واًمتٌديؾ 

يْمٛمـ طم٘مقىمٝم٤م وحيدد واضم٤ٌمهت٤م اومرادا  وذم يمؾ ُمرة شمث٧ٌم اًمٌنمي٦م قمجزه٤م قمـ اجي٤مد ىم٤مٟمقن ؾمٚمٞمؿ

                                                      

ٔي٦م  (6)  .;:ؾمقرة اًمذاري٤مت: ا

ٔي٦م  (7)  .:;6ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا
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ٕٟمف أقمرف ُمـ اًمٜم٤مس ومج٤مقم٤مت ُمـ هٜم٤م ومالسمد ان يٙمقن اهلل شمٕم٤ممم هق اعمرضمع اًمقطمٞمد ذم اًمت٘مٜملم 

سمح٘م٤مئؼ  وهق اًمٕم٤ممل  (1)مئ ىئ يئ جب حب خب مب يمٚمٝمؿ سمام يّمٚمحٝمؿ وُم٤م يٗمًدهؿ 

 إؿمٞم٤مء.

قل شمٜمقع آدي٤من ان اعمح٤مضمج٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٌحقث هب٤م ُمٕمٝمؿ يم٤مٟم٧م ذم ضمقهره٤م اًمٕم٤مم طم

واظمتالومٝم٤م وهذا يًتتٌع سمٓمٌٞمٕمتف احلدي٨م قمـ آٟمٌٞم٤مء وىمد وصؾ سمٜم٤م اًمٙمالم امم اسمح٤مث اًمٜمٌقة 

 ومٜم٘مقل:

ًمٞمس ُمـ  ٕٟمفأن دقمقات إٟمٌٞم٤مء اٟمام هل رْح٦م وًمٞم٧ًم دقمقات ٟم٘مٛم٦م وٓ سمٓمش وٓ ؾمٓمقة، 

٦م واًمِمخّمٞم٦م، وإٟمام هدومٝمؿ اًمٖمٚم٦ٌم وآٟمت٘م٤مم واًمتِمٗمل واًمٌٓمش واًمتٕم٤مزم او حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح اًمذاشمٞم

يٚمتجئ إمم شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م ُمـ شمٙمقن هم٤مي٤مهتؿ ُمثؾ شمٚمؽ إُمقر، أُم٤م ُمـ هيدف إمم هداي٦م اًمٌنم 

داوي وًمٞمس ُمٝم٤مضمؿ ىم٤مشمؾ أو اعمٓمٌٞم٥م يم٤مًم سم٤مًمت٤مزم سم٤مًمٕمٙمس ؾمٞمٙمقنٝمق واًمٕمٜم٤مي٦م هبؿ واًمرْح٦م هبؿ وم

إظمرى  ُمٝمٚمؽ، ومٗمرق سملم ُمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤مج اًمًامء وُمنموع إدي٤من اًمًاموي٦م وسملم اًمدقمقات

إروٞم٦م أو اعم٤مدي٦م اًمتل ٓ شمريمز قمغم احلقار سم٘مدر ُم٤م هق وؾمٞمٚم٦م ذم شمٓمقيع اًمٓمرف إظمر وإظمْم٤مقمف 

حت٧م اًمٜمٗمقذ واًم٘مدرة ٓن اهلدف اًمٖمٚم٦ٌم واًمًٞمٓمرة، وهذا سمخالف ُمٜمٝم٤مج اًمًامء اًمذي ًمٞمس اهلدف 

 ُمٜمف اًمًٓمقة واًمٌٓمش واًمٜم٘مٛم٦م.

ح٤من ًمٜمٞمؾ اًم٘مرب ُمـ اهلل او اًمٌٕمد قمٜمف سمؾ ان اصؾ ظمٚمؼ اخلٚمؼ ذم دار اًمدٟمٞم٤م هق ٕضمؾ آُمت

وم٢ٌمرادة واظمتٞم٤مر يٛمتحـ اهلل اًمٌنم ُمـ دون إجل٤مء وإره٤مب، وىمد يًتخدم ُمنموع اًمًامء ذًمؽ ًمٙمٜمف 

 ،اًمٜمّم٤مرى اًمٞمقم ُمٌنموًمٞمس هق احل٤مًم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إوًمٞم٦م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًامء قمغم قمٙمس ُم٤م ي٘مقًمف 

                                                      

ٔي٦م  (6)  .5:ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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امء دوُم٤م هق اقمتامد احل وًمٞم٦م عمٜم٤مه٩م اًًم اًم٘مّم٤مص واحلدود ومٝمل طم٤مٓت  قار واهلداي٦م، وإٟماموم٤محل٤مًم٦م ٕا

اؾمتثٜم٤مئٞم٦م، سمخالف اًمدقمقات اعم٤مدي٦م وم٠من اعمٜمٝم٤مج إوزم هق اؾمتخدام اًم٘مقة واإلره٤مب وُم٤م احلقار إّٓ 

ًْبُُدونِ ًمتًٝمٞمؾ اًمقصقل إمم ٟمٗمس اعم٘مّمد، وي٘مقل شمٕم٤ممم  َٔ
َـّ َواإِلَٕس إَِّٓ فِ ُٝ اْْلِ َْ َِ أي  َوَمٚ َخ

قن ويتح٤مور ُمٕمٝمؿ وحي٤مضمجٝمؿ وهذا رء وم٤مرق سمٞمٜمف وسملم أن يت٘م٤مشمٚمقن ومٝمق ؿمٞمئ٤ًم ًمٞمٕمرومقن وًمٞمتٕمٚمٛم

 آظمر إذًا اًمٗمرق واوح سملم اعمٜمٝم٤مضملم. 

ويم٤من سمٜم٤مء يمٗم٤مر ىمريش أن دقمقة اًمٜمٌل هل ؿمٌٞمف سمدقمقة أصح٤مب اعمٚمؽ واًمًٞمٓمرة وسمًط 

ًمٞمحٞمك ُمـ »ٞمؿ آطمتج٤مج واحلقار واًمتٕمٚم ُمٜمٝم٤م اًمٜمٗمقذ وشمقؾمٕمتٝم٤م، يمال ًمٞمس إُمر يمذًمؽ وإٟمام يراد

، ًمذًمؽ اًمرؾمقل ذم طمروسمف وأُمػم اعم١مُمٜملم وؾمٞمد اًمِمٝمداء شطمّل قمـ سمٞمٜمف وهيٚمؽ ُمـ هٚمؽ قمـ سمٞمٜم٦م

اعمقوققمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمئغ ًمف ىمت٤مهلؿ  اًمٔمروفُمع اٟمف وومؼ  شأيمره أن أسمدأهؿ سم٤مًم٘مت٤مل»يم٤مٟمقا ي٘مقًمقا ؿمٕم٤مر 

طمتج٤مواهمٚمٌف يم٤من ًمرد اًمٕمدوان واًمًٓمقة ًمٙمـ ُمع ذًمؽ ي١ميمدون  ج ًمٙمل شمتؿ احلج٦م قمغم احلقار وٓا

٤مًمٖم٦م و ـ هٜم٤ماًم  ٤مًم٘مت٤مل أؾمٚمقب اؾمتثٜم٤مئل.وم ُم

ُم٤م يمٜم٧م ٕدع ظمٚم٘مل سمال قمٚمؿ وطمج٦م سمٞمٜمل وسملم »وؾمٞمٛمر ذم احلدي٨م اًم٘مدد خلٓم٦ٌم اًمٖمدير 

ٓ اشمرك اريض سمٖمػم وزم وٓ ىمٞمؿ ًمٞمٙمقن »وم٤مًمٕمٚمؿ يٕمٜمل اًمًٗمػم واًمقؾمٞمط سملم اهلل وظمٚم٘مف  شظمٚم٘مل

يٕمٜمل ُمٕمٚمؿ اشمّم٤مل وارشم٤ٌمط سملم اخلٚمؼ واخل٤مًمؼ وقمدة  وم٤معمراد ُمـ اًمٕمٚمؿ شطمج٦م ذم أريض قمغم ظمٚم٘مل

ف قمٜمدُم٤م قم٤ٌمرات ىمد وردت هبذا اًمتٕمٌػم، وم٤مًمٕمٚمؿ هق اعمٕمٚمؿ اًمذي ي١مدي إًمٞمف اًمٜم٤مس وهيتدون سم

إذًا أي اؾمتٗم٤ًمر أو أي اؾمتٛمداد أو أي ؾم١مال ُمٜمٝمؿ وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ قمـ اهلداي٦م  يريدون اهلداي٦م اإلهلٞم٦م

٠موى يٚمجئقن إًمٞمف وي٠مظمذون ُمٜمف اهلداي٦م واإلضم٤مسم٦م، وهق إمم ؾمٌٞمؾ اهلل ٓسمد ُمـ وضمقد ُمقوع وُم

ُمثؾ ُمٕم٤ممل اًمٓمريؼ وم٢مذا أراد اإلٟم٤ًمن ـمري٘م٤م ُمٕملم وم٤مٟمف يٜمٔمر إمم اعمٕم٤ممل اًمتل شم١مدي إمم ذًمؽ اًمٓمريؼ أو 
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 .شًمٞم٘مٞمؿ قمٚمٞم٤م ًمٚمٜم٤مس قمٚمام ويٌٚمٖمٝمؿ ُم٤م اٟمزل اهلل ذم قمكم»اًمٖم٤مي٦م وًمذًمؽ يٕمؼم 

ُمـ آسمح٤مث اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمٌقات وآٟمٌٞم٤مء  وٟمحـ هٜم٤م ؾمٜمخقض ُمع اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ سمٛمجٛمققم٦م

 وٛمـ اضمقاء شمٚمؽ اعمح٤مضمج٦م اًمٜمٌقي٦م وُمٜمف شمٕم٤ممم ٟمًتٛمد اًمٕمقن واًمًداد:

 

  



 

 

 

 وساطُ البشر بـني البارٍ تعاَلِ وخلقه  املبحح األول:

وأُم٤م ىمقًمؽ زم وًمق  قل اهللرؾم ًمف ىم٤مل صمؿ» ىمريش ُمع  هذا اعم٘مٓمع ُمـ اطمتج٤مج اًمٜمٌل

 ٤مطمد حم٤مور آطمتج٤مضم٤مت سملم يمٗم٤مر ىمريش وؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ي٠ميت قمٚمٞمٝم٠موم شٚمؽيمٜم٧م ٟمٌٞم٤م ًمٙم٤من ُمٕمؽ ُم

ِّل  سمؾ ًمق أراد اهلل أن يٌٕم٨م أًمٞمٜم٤م ٟمٌٞم٤م ًمٙم٤من أٟمام يٌٕم٨م ُمٚمٙم٤م ٓ سمنما »يمؾ ُم٘مٓمع ُمـ يمالُمف  ذم  اًْمٜمٌَّ

ذم شمقؾمٞمط اعمٚمؽ ُمع اًمٌنم، وهذا سمح٨م قم٤مم  ُمقضمقدة همػم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م أن  وهٜم٤م يٌلم ًمف اًمٜمٌل شُمثٚمٜم٤م

، وهذا اًمٌح٨م ًمٞمس سمنم ٦مـم٤ماًم٤ٌمري شمٕم٤ممم سمٞمٜمف وسملم اًمٌنم وؾمضمٕمؾ ٤مطم٨م إدي٤من واٟمف عم٤مذا ذم ُمٌ

ظم٤مص سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء سمؾ ؾم١مال يؼمز ذم قمٛمقم اًمرؾمؾ ويم٠مٟمام هذا إؿمٙم٤مل قم٤مم ُمع اًمرؾمؾ واٟمف 

اًم٤ٌمري عم٤مذا مل يرؾمؾ ُمٚمٙم٤م، وهذا ًمٞمس ظم٤مص سمقاؾمٓم٦م اًمرؾمؾ ُمع اًمٌنم ذم دار اًمدٟمٞم٤م سمؾ هذا 

نم طمتك ذم ٟم٘مرره اٟمف قم٤مم ذم وؾم٤مـم٦م اًمرؾمؾ ُمع إُمؿ  ٟمًتٓمٞمع أن نميلم سملم اهلل وسملم اًٌم وم٤مًمقؾمٓم٤مء اًٌم

 اًم٤ٌمري سملم سمنم وؾم٤مـم٦م ًميورة يم٠مدًم٦م ’ؾمٜمًتٕمرض اًمٗم٘مرات اًمتل ي٘مرره٤م اًمٜمٌل قمقامل قمديدة يمام

قم٤ممل اًمؼمزخ وذم اًمرواي٤مت طمتك ذم قم٤ممل اًمذر أو اعمٞمث٤مق واًمٕمقامل سمذًمؽ  ًمٜمٗمرض واًمٌنم، شمٕم٤ممم

 رواي٤مت وًمديٜم٤م ،اًم٤ًمسم٘م٦م يم٤من اًمقاؾمٓم٦م سملم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وسملم اًمرؾمؾ واًمٌنم وهق ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

 ُمٜمٝمؿ اعم٘مرسملم طمتك واعمالئٙم٦م شمٕم٤ممم اًم٤ٌمري سملم وؾمٓم٤مء يم٤مٟمقا قمنم إرسمٕم٦م أو اخلٛم٦ًم أٟمقار أن ُمثال

٧م يمؼمٟم٤م ومٙمؼمت اعمالئٙم٦م وؾمٌحٜم٤م ومًٌح٧م اعمالئٙم٦م وهٚمٚمٜم٤م ومٝمٚمٚم» اًمرواي٤مت شمٚمؽ وُمْمٛمقن

 . شَمَٕم٤ممَم ومٛمـ ذًمؽ قمٚمٛمقا يمٞمػ هل قم٤ٌمدة اهلل  شاعمالئٙم٦م
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 قمـ صٗمقان اجلامل ىم٤مل: 

وهق ي٘مرأ هذه أي٦م: ومتٚم٘مك آدم ُمـ رسمف يمٚمامت   اهلل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد»

أن يرُمل  ومت٤مب قمٚمٞمف إٟمف هق اًمتقاب اًمرطمٞمؿ. صمؿ اًمتٗم٧م ازم وم٘م٤مل: ي٤م صٗمقان إن اهلل شمٕم٤ممم أهلؿ آدم

ٟمحق اًمٕمرش، وم٢مذا هق سمخٛم٦ًم أؿم٤ٌمح ُمـ ٟمقر يًٌحقن اهلل وي٘مدؾمقٟمف، وم٘م٤مل آدم: ي٤م رب ُمـ سمٓمرومف 

، ظمٚم٘م٧م اجلٜم٦م هلؿ وعمـ وٓ اًمٜم٤مراجلٜم٦م  ُم٤م ظمٚم٘م٧مىم٤مل: ي٤م آدم صٗمقيت ُمـ ظمٚم٘مل، ًمقٓهؿ  ه١مٓء؟

وآهؿ، واًمٜم٤مر عمـ قم٤مداهؿ. ًمق أن قمٌدًا ُمـ قم٤ٌمدي أشمك سمذٟمقب يم٤مجل٤ٌمل اًمرواد صمؿ شمقؾمؾ ازم 

 ١مٓء ًمٕمٗمقت ًمف.سمحؼ ه

ومٚمام أن وىمع آدم ذم اخلٓمٞمئ٦م ىم٤مل: ي٤م رب سمحؼ ه١مٓء آؿَم٤ٌمح اهمٗمر زم، وم٠موطمك اهلل قمز وضمؾ 

إًمٞمف: إٟمؽ شمقؾمٚم٧م إزم سمّمٗمقيت وىمد قمٗمقت ًمؽ. ىم٤مل آدم: ي٤م رب سم٤معمٖمٗمرة اًمتل همٗمرت إٓ أظمؼمشمٜمل 

٘م٧م هلؿ مخ٦ًم ُمـ هؿ. وم٠موطمك اهلل إًمٞمف: ي٤م آدم ه١مٓء مخ٦ًم ُمـ وًمدك، ًمٕمٔمٞمؿ طم٘مٝمؿ قمٜمدي اؿمت٘م

أؾمامء ُمـ أؾمامئل، وم٠مٟم٤م اعمحٛمقد وهذا حمٛمد، وأٟم٤م آقَمغم وهذا قمكم، وأٟم٤م اًمٗم٤مـمر وهذه وم٤مـمٛم٦م، وأٟم٤م 

طم٤ًمن وهذا احلًلم ِٓ  .(6)شاعمحًـ وهذا احلًـ، وأٟم٤م ا

ٞم٤مءوُمـ هٜم٤م  ٟم ٞم٤مء و وم٤م ٟم ًمف هؿ واؾمٓم٦م سملم اهلل شمٕم٤ممم وظمٚم٘مف ذم ٟم٘مؾ اًمنمائع آوُمـ ىمٌٚمٝمؿ ؾمٞمد ٓا

٤مد اًمٕمٔم٤مم ذم اًم٘مرب  ضم٤مءتـي اًمٞمٝمؿ وهذه اًمقؾم٤مـم٦م وايّم٤مل اًمد وومؼ ُم٘م٤مُم٤مت طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اوًمئؽ اًمٕم

٤مرك وشمٕم٤ممم. ـ اهلل شم  ُم

أٟمف شمٕم٤ممم أظمؼم قمغم ًم٤ًمن إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ سمام يريده ُمـ قم٤ٌمده ىمٌؾ  وُمـ ًمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٤ٌمده

                                                      

ظَم٤ٌمر ج  (6)  .69:ص  8ذح ٓا
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طمج٦م سمذاشمف، وسمف  اًم٘مٞم٤مُم٦م وقمـ هلٞم٥م اًمٜم٤مر وٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م، وأظمؼم قمـ اًمِمٞمٓم٤من واإلظم٤ٌمر سم٤مًمٖمٞم٥م

ْؿ افُِْتََٚب َوادَِْٔزاَن يٛمتحـ اهلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمده، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُٓ ًَ َْٕزفَْْٚ َم َِٚت َوَأ ِّْٔ ََِْٚ بِٚفَْب َِْْٚ ُرُش ْد َأْرَش ََ َف

َِؿَ  ًْ َٔ
ِس َوفِ َّْٚ ِديَد ؾِِٔف َبٌْٖس َصِديٌد َوَمَْٚؾُِع فِِ َْٕزفَْْٚ اْْلَ ْسِط َوَأ َِ ُس بِْٚف َّْٚ َُقَم اف َٔ

ُف  فِ َِ ُه َوُرُش ـْ َيُْْكُ اهللَُّ َم

ِٛ إِنَّ اهللََّ َؿِقيٌّ َظِزيٌز  ْٔ ٌَ  .(6)بِْٚف

ٕنَّ اهلل )دائؿ اًمٗمْمؾ قمغم  اًمتامُمٞمفويرى سمٕمض اهؾ اعمٕمروم٦م ان اًمٗمٞمض اإلهلل شم٤مم وومقق 

وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن يتقومَّر آؾمتٕمداد ًم٘مٌقل اًمٗمٞمض اإلهلل، وشمٚمؽ  اًمؼمي٦م وسم٤مؾمط اًمٞمديـ سم٤مًمٕمٓمٞم٦م(

صمؿ ان اؾمتٜمزال اًمٗمٞمض آقمغم  سمٚمٞم٦م إٟمَّام وصٚم٧م إمم ُمًتقاه٤م قمؼم ؿمخقص آٟمٌٞم٤مء واعمٕمّمقُملماًم٘م٤م

 سمٕمد وصقًمف إمم ُم٘م٤مم اًمٕمٌقدي٦م اًمت٤مم ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  يم٤من ًمٚمٜمٌل

  ًَِٕذيرا ًَٚدََِغ  ِْ قَن فِ ُُ َٔ
ْرَؿَٚن َظَذ َظبِْدهِ فِ ٍُ َل اْف َٕزَّ  . (7)َتبََٚرَك افَِّذي 

  

                                                      

ٔي٦م  (6)  .:7ؾمقرة احلديد: ا

ٔي٦م  (7)  .6ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ا





 

 

 

 بحح الجاىٌ: املعجزَامل

 صاصٗٛ وَ حبح املعذشٚأاالجتآ األٔه: حمأر 

ويٛمٙمـ ًمٜم٤م  وآؾمالم ظمّمقص٤مً  سمح٨م اعمٕمجزة ُمـ آسمح٤مث اعمٝمٛم٦م ذم آدي٤من قمٛمقُم٤مً 

 :احلدي٨م ُمـ ظمالل جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٤مور وذم اضمقاء اعمح٤مضمج٦م اعمٌحقصم٦م قمـ اًمٜمٌل

 : ادحقر إول: تًريػ ادًجزة

إٟمام سمٕم٨م سمنما وافمٝمر قمغم يديف اعمٕمجزات اًمتل ًمٞم٧ًم ذم ـم٤ٌمئع سمؾ » ي٘مقل اًمٜمٌل 

وهذه اًمٕم٤ٌمرة ًمٕمٚمف  شاًمٌنم ىمد قمٚمٛمتؿ وامئر ىمٚمقهبؿ ومتٕمٚمٛمقن سمٕمجزيمؿ قمام ضم٤مء سمف اٟمف ُمٕمجزة

أي سمقضمداٟمٙمؿ أو قمٚمٛمتؿ أي قمٚمٛمتؿ وامئر  شاًمذيـ ىمد قمٚمٛمتؿ سمْمامئر ىمٚمقسمٙمؿ»هٙمذا شم٘مرأ 

ٟمتؿ سم٤مـمـ ىمٚمقب اًمٌنم سم٤مقمت٤ٌمر شمِم٤مهدون ىمٚمقسمٙمؿ، ويٛمٙمـ أن يٙمقن اعمٕمٜمك أي قمٚمٛمتؿ أ

ومتٕمٚمٛمقن »أٟمٗمًٙمؿ ومتًتٕمٚمٛمقن سمقاـمـ أظمريـ سمٕمالُم٤مت ُم٤م شمِم٤مهدوٟمف ذم أٟمٗمًٙمؿ، 

وًمق »سم٤من أُمٙمٜمف ُمـ ذًمؽ  شسمٕمجزيمؿ قمام ضم٤مء سمف اٟمف ُمٕمجزة وان ذًمؽ ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل سم٤مًمّمدق ًمف

قمغم أن ذم ذًمؽ فمٝمر ًمٙمؿ ُمٚمؽ وفمٝمر قمغم يده ُم٤م يٕمجز قمٜمف اًمٌنم مل يٙمـ ذم ذًمؽ ُم٤م يدًمٙمؿ 

إذًا اعمالئٙم٦م سمٕمْمٝمؿ ؾمٗمراء وسمٕمْمٝمؿ ًمٞمًقا سمًٗمراء ش اعمالئٙم٦م ًمٞمس ذم ـم٤ٌمع ؾم٤مئر أضمٜم٤مس

هذا قمجز ومٞمٙمؿ وًمٞمس ُمـ دًمٞمؾ قمغم اٟمف ُمٕمجزة ظم٤مص٦م سمف دون همػمه،  وم٤من متٞمزونوطمٞمٜمام ٓ 

 وهذا شمٕمريػ دىمٞمؼ ًمٚمٛمٕمجزة. 
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أُم٤م  ،ٜم٤مء ضمٜمًف قمـ ذًمؽف سمحٞم٨م يٕمجز أسمُمٜمام يّمدره٤م اًم٤ٌمري قمغم يد اًمًٗمػم وم٤معمٕمجزة إٟم

ـْ إذا صدر سمٕمْمف ُمـ اجلـ وم٤من اجلـ يًتٓمٞمٕمقن ذًمؽ، وذم ىمقًمف  َُقَم ِم َٕٚ آتَِٔؽ بِِف َؿبَْؾ َأْن َت َأ

ََِٚمَؽ  ومٝمذا ُمثال قمٜمده ـمل إرض. وهٜم٤مك زاوي٦م أظمرى ذم اعمٕمجزة وهل هؾ اعمٕمجز  (1)َم

 خٚمقىم٤مت؟.اًمذي ي٠ميت سمف ص٤مطم٥م اعمٕمجزة ُمـ اهلل يٕمجز قمٜمف مجٞمع أضمٜم٤مس اعم

 ادحقر افثٚين: تٍريؼ ادًجزة ظـ ؿدرة اْلـ: 

اجلـ يًتٓمٞمٕمقن أن ي٠مشمقا سمٌمء يٕمجز قمٜمف اًمٌنم وُمع ذًمؽ قمٛمٚمٝمؿ ٓ يًٛمك ُمٕمجزة، 

ٓن هذه هل ـمٌٞمٕم٦م اجلـ، وهذا آُمر مم٤م يٖمرر سمف أصح٤مب اًمدضمؾ واحلٞمٚم٦م واًمٜمّم٥م واًمٖمقاي٦م 

اًم٤ًمذج سم٤من هذا اًمٌنم ـ  ومٞمدقمقن سمٛمدقمٞم٤مت وي٠مشمقن سمٌٕمض اخلروىم٤مت قمؼم اجلـ وئمـ

اًمدضم٤مل ـ يٛمتٚمؽ ىمدرة ظمٗمٞم٦م وُمـ صمؿ يِمتٌٝمقن اٟمف طمٞم٨م يٕمجز قمٜمف سم٘مٞم٦م اًمٌنم ومٝمذا ص٤مطم٥م 

دقمقة ص٤مدىم٦م، سمؾ إٟمام أشمك سمذًمؽ اجلـ أو اًمٕمٗم٤مري٧م أو اًمِمٞم٤مـملم وهؿ يًتٓمٞمٕمقن أن ي٠مشمقا 

ل أن سم٠مومٕم٤مل ٓ خيتّمقن هؿ هب٤م ُمـ سملم أسمٜم٤مء ضمٜمًٝمؿ وًمٙمـ يٕمجز قمٜمٝم٤م اًمٌنم، وهٜم٤م يٜمٌٖم

اًمٙمريؿ وم٢مهن٤م أومٕم٤مل ُمٝمقًم٦م، واًم٘مريـ  ُ٘مْرآنُ اًمذيمره٤م وىمد ٟمٕمرف أومٕم٤مل اجلـ واًمِمٞم٤مـملم واجلـ 

ذم ؾمقرة )ق(، وُمٕمٜمك اًم٘مريـ يٕمٚمؿ ُمٚمػ أقمامًمؽ ُمـ اًمّمٖمر إمم أٔن، وًمٞمس  ُ٘مْرآنُ اًمىمد أصمٌتف 

أيمثرهؿ يًتٓمٞمٕمقن أن يًؽمىمقن اًمًٛمع وًمٙمـ طمٞمٜمام ُمٕمٜمك ذًمؽ أن هذا ُمٕمجزة، أو أن اجلـ 

ٞم٦م يم٤م ٦ًٌم ُمـ اًمّمدق وًمق ىمٚمٞمٚم٦م وًمٙمـ متتزج سم٤مًمٙمذب أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م أهمٚم ذسمقن وهذا يدًمؾ أن هلؿ ٟم

ـ اًمِمٞم٤مـملم. ٞم٦م اإلومراد ُم ٤مرات أو ضمٝم٦م أهمٚم ظم  ٓا

اعمٕمجزة سملم ٞمختٚمط طم٤مهل٤م ورسمام يدًمس ؾم ٝم٤مدة طمدود وزواي٤م إذا مل شمًتٙمٛمٚماعمٕمجزة هل٤م قم

                                                      

 .<8ي٦م ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ٔا (6)
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اعمٕمجزة أن يٕمجز قمٜمٝم٤م مجٞمع وهمػم اعمٕمجزة ُمـ ؿمٕمقذة أو ؿمٕمٌذة أو أومٕم٤مل ؾمحر. ٟمٕمؿ 

 اعمخٚمقىم٤مت ُمـ اًمث٘مٚملم، ٕهنام ُمقرد اًمتٙمٚمٞمػ.

وم٤معم٘مّمقد هٜم٤م ُم٤م ي٘مع ومٞمف قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ُمـ اًمًذاضم٦م اٟمف ئمٜمقن أوم٤مقمٞمؾ اًمٕمٗم٤مري٧م أو اجلـ 

 شم٘مع طمٞم٨م اًم٘مدم ُمٜمذ أدي٤مين أُمر وهذا ذًمؽ، قمغم اًمْمقء يًٚمط هٜم٤م أهن٤م ُمٕم٤مضمز سمٞمٜمام اًمٜمٌل

 . ذًمؽ إمم يٚمتٗمتقن وٓ هذا يقُمٜم٤م إمم ومخ٤مظمف ذم اًمٜم٤مس

 ادحقر افثٚفٞ: اشتّرار اْلٚجٜ دًرؾٜ حََٜٔ ادًجزة:

ٟمحـ ذم هذا اًمزُم٤من وُم٤م  ٕٟمٜم٤مان سمح٨م شمٕمريػ اعمٕمجزة همػم خمتص سمزُم٤من دون زُم٤من، 

ي٠ميت ُمـ زُم٤من سمح٤مضم٦م إمم شم٘مرير شمٕمريػ اعمٕمجزة ًمٙمل يًتٌٞمٜمقا ُمٜمٝم٤م صدق ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وصدق 

ؾ واًمٜمٌل قمٞمًك إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ، ُمثال ص٤مًمح ًمف ٟم٤مىم٦م ظمرضم٧م ُمـ اجلٌأوًمق اًمٕمزم وصدق سم٘مٞم٦م 

أشمك هب٤م إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم شمٕمريٗمٝم٤م  اًمتلشمتٌدل قمّم٤مه إمم طمٞم٦م، ومٝمذه اعمٕم٤مضمز  حيٞمك اعمقشمك وُمقؾمك

ٟمٛمٞمز اعمٕمجزة  ومٜمحت٤مج انيمٛمٕمجزة حيت٤مج إًمٞمٝم٤م يمؾ أضمٞم٤مل اًمٌنم، وهذا ُمـ اًمٌحقث اًمققمرة، 

سمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ وهل يمٞمػ ٟمٛمٞمز سملم اعمٕمجزة واًمٙمراُم٦م، قمـ أصح٤مب واًمدضمؾ واًمٜمّم٥م، 

ُمثال ٟمرى مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمٚمح٤مء شمٔمٝمر ُمٜمٝمؿ يمراُم٤مت ومٝمذا اًمّم٤مًمح أو اًمت٘مل واعمقىمـ ٓ يريد أن 

حيت٤مل أو يٜمّم٥م ًمٙمـ أظمريـ ُمـ ؾمذاضمتٝمؿ يتٚم٘مقن هذه اًمٙمراُم٦م يمٛمٕمجزة وسم٤مًمت٤مزم 

ُمٕمٞمٜمف ذم احلجٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم يتٚم٘مقن ي٘مٛمّمقن هذا اًمّم٤مًمح أو اًمت٘مل أو اعمقىمـ ي٘مٛمّمقٟمف ُمٜم٤مص٥م 

ـ ي٘مٛمّمقٟمف ذًمؽ اًمٌمء يسمرئ قمـ ذًمؽ ًمٙمـ أظمر يمؾ ؾمٚمقيمٞم٤مشمف يمحج٦م ُمـ احلج٩م وهق

ٛمٞمزان احلج٦م ومٝمذه ؾمذاضم٦م ُمـ ُمثؾ يمورسمام يٛمقت وًمٙمـ شمٌ٘مك يمؾ ؾمٚمقيمٞم٤مشمف ُميب 

 أظمريـ وًمٞمس ُمٜمف، وهذه احل٤مًم٦م حتّمؾ يمثػما. 
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طمتك ٓ ختتٚمط آوراق وشمتٜم٤مىمض او سمحدوده اُمر ٓزم  رءاذن اًمتٗمريؼ وشمٌلم يمؾ 

 شمت٤ٌميـ احل٘م٤مئؼ.

 ادحقر افرابع: ادًجزة فٔسٝ افَدرة ظذ ادحٚل افذايت:

وأٟم٤م ي١مشمك سم٤محلج٩م واًمؼماهلم ًمٞمٚمزم قم٤ٌمد اهلل اإليامن ٓ ًمٞمٝمٚمٙمقا هب٤م وم٤من ُم٤م اىمؽمطم٧م »

ٚمٙمٝمؿ رب اًمٕم٤معملم ارطمؿ ُمـ قم٤ٌمده ٕٟمٗمًٝمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ واقمٚمؿ سمٛمّم٤محلٝمؿ ُمـ أن هي هاليمؽ و

وهذا ُمثؾ رب إهة وم٤مًمٓمٗمؾ يٓم٤مًم٥م سم٤مٟٓمتح٤مر وواًمده يٛمٜمٕمف وخي٤مف قمٚمٞمف  شيمام ي٘مؽمطمقن

وهذه يمٚمٝم٤م طمدود ووقاسمط اعمٕمجزة يٌٞمٜمٝم٤م  شوُمٜمٝم٤م اعمح٤مل اًمذي ٓ يّمح»أيمثر ُمـ ٟمٗمًف، 

ومٌٕمْمٝمؿ يٗمن اعمٕمجزة هل اًم٘مدرة قمغم  شرؾمقل رب اًمٕم٤معملمووٓ جيقز يمقٟمف  » اًمٜمٌل

 ظمٓم٤مء ذم شمٕمريػ اعمٕمجزة.اعمح٤مل وهذا ُمـ إ

سمؾ اعمٕمجزة قمغم ُم٤م يٕمجز قمٜمف اًمٌنم وسم٤مىمل اعمخٚمقىم٤مت  عمح٤ملاعمٕمجزة ًمٞمس اًم٘مدرة قمغم ا

هق ًمٞمس اًمذي ٓ قمغم اعمح٤مل اًمذايت، إذًا اعمح٤مل هق سمٚمح٤مظ ىمدرة اًمٌنم ٓ اعمح٤مل اًمذايت 

ل اًمذايت شمٕمريػ ًمٚمٛمٕمجزة، وسمٕمض اعمٚمؾ واًمٜمحؾ اًم٘مديٛم٦م شمٕمرف اعمٕمجزة سم٤مًم٘مدرة قمغم اعمح٤م

ٞمؾ ورؾمقل رب »وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م،  اًمٕم٤معملم يٕمرومؽ ذًمؽ وي٘مٓمع ُمٕم٤مذيرك ويْمٞمؼ قمٚمٞمؽ ؾم

هٜم٤م قمٚمٛمل ٓ شمٙمقيٜمل ومٝمق يًد سم٤مب اًمِمؽ  آًمتج٤مء شويٚمجئؽ سمحج٩م اهلل إمم شمّمدي٘مف خم٤مًمٗمتف

إذًا و٤مسمٓم٦م اعمٕمجزة ًمٞمس هق اعمح٤مل  شطمتك ٓ يٙمقن ًمؽ قمٜمف حمٞمد وٓ حمٞمص»ويٌلم اًمٞم٘ملم، 

ومٞمًد  فاًمٌنم أو حمتٛمٚم ٝم٤مقمٚمٞمإٟمام اًمؼمه٤من واًمٞم٘ملم يًد قمٚمٞمؽ أن هذه ممٙمـ أن ي٘مدر اًمذايت و

 قمٚمٞمؽ آطمتامل ٓ اٟمف يقضمد ًمؽ اعمح٤مل واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام واوح سم٤مًمت٠مُمؾ.
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 ادحقر اخلٚمس: مـ رشوط ادًجزة: 

 إومراد ُمـ اعمٕمجزة يديف قمغم شمٔمٝمر ُمـ يٙمقن أن هق اعمٕمجزة ذم إنَّ اًمنمط اًمذي سمٞمّٜمف

 ـمٌٞمٕمٞم٦م سم٠مؾم٤ٌمب يّمدر أن يٛمٙمـ ٓ اًمٗمٕمؾ هذا أن وٟمققمف ضمٜمًف سمٜمل سم٘مٞم٦م يتٌلم يمل اًمٌنم سمٜمل

 أو إطمراز أُمٙمـ عم٤م ُمثال يم٤مجلـ اإلٟم٤ًمن سمٜمل همػم ُمـ اًمٗمٕمؾ صدر ًمق وًمذًمؽ اقمتٞم٤مدي٦م، طم٤مًم٦م أو

هذا اًمٗمٕمؾ ُمٕمجزة، سم٤مقمت٤ٌمر أن اجلٜمس إظمر يم٤مجلـ أو اعمالئٙم٦م ٓ يٓمٚمع اًمٌنم  أن اؾمتٙمِم٤مف

ؿ وأومٕم٤مهلؿ يمل يٙمقن هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ ذًمؽ اًمٗمرد ظم٤مرج قمـ ىمدرة اجلـ أو اعمالئٙم٦م، قمغم ىمدراهت

ومتٛمٞمٞمز اعمٕمجزة ًمق صدرت ُمـ همػم سمٜمل اإلٟم٤ًمن يٙمقن متٞمٞمزه٤م ُمـ ىمٌؾ سمٜمل اإلٟم٤ًمن 

وهذا سمخالف ُم٤م ًمق صدرت ُمـ سمٜمل اإلٟم٤ًمن وم٤من متٞمٞمزه٤م يٙمقن ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة سمٜمحق ،صٕم٥م

وط أظمرى ُمـ ىمٌٞمؾ أن اًمٗمٕمؾ ٓ يّمدر ُمـ سمٜمل اجلـ أو أسملم، وهذا اًمنمط ٓ يٜم٤مذم وضمقد ذ

خمٚمقىم٤مت أظمرى، وًمٜمٗمؽمض أن اهلدهد ًمف ىمدرة قمغم ايمتِم٤مف أسم٤مر آرشمقازي٦م وؿم٤مُم٦م اًمٙمٚم٥م 

هل٤م ظمقاص وؾم٤مُمٕم٦م سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت هل٤م ظمقاص ومٝمذه ظم٤مرضم٦م قمـ ىمدرة اإلٟم٤ًمن وًمٙمـ ًمٞمس 

سمد ُمـ اؿمؽماـمٝم٤م سمٜمحق يتٛمٞمز ًمٜم٤م ظم٤مرضم٦م قمـ ىمدرة اعمخٚمقىم٤مت إظمرى، وهذه اًمتٗم٤مشمف ُمٝمٛم٦م ٓ

أن اًمٗمٕمؾ هؾ صدر ُمـ اإلٟم٤ًمن ُم٤ٌمذة أو اؾمتٕم٤من سمٛمخٚمقق آظمر، وىمد يٙمقن هذا اًمٗمٕمؾ وان 

 يم٤من همػم اقمتٞم٤مدي أو ـمٌٞمٕمل ُمـ اإلٟم٤ًمن ًمٙمٜمف ـمٌٞمٕمل ُمـ اعمخٚمقق إظمر.

 ادحقر افسٚدس: اختهٚصٓٚ بام يًجز ظْف بْل جْسف:

دشمؿ أن يٙمقن اًمقؾمٞمط ُمٚمؽ سمٞمٜمٙمؿ وسملّم اهلل يٕمٜمل اعمٚمؽ وأر شوًمق ؿم٤مهدمتقه»: ىم٤مل

سم٤من يزاد ذم ىمقى أسمّم٤مريمؿ ًم٘مٚمتؿ ًمٞمس هذا ُمٚمٙم٤م سمؾ هذا سمنم ٕٟمف إٟمام ئمٝمر ًمٙمؿ سمّمقرة »

أي ٓسمد أن ئمٝمر ًمٙمؿ سمّمقرة اًمٌنم يم٠مٟمام حي٤مدث  شاًمٌنم اًمذي ىمد اًمٗمتٛمقه ًمتٗمٝمٛمقا قمٜمف ُم٘م٤مًمتف
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اًمٌنمي٦م وٓ شمًتٓمٞمٕمقن أن شمتٕم٤مـمقا ٕٟمٙمؿ ذم ىم٤مًم٥م ش وشمٕمرومقا ظمٓم٤مسمف وُمراده»ويتح٤مور ُمٕمٙمؿ 

ومٙمٞمػ يمٜمتؿ شمٕمرومقن »ذم اخلٓم٤مب واًمٙمالم إّٓ سمٓمري٘م٦م أًم٦م اعمقضمقدة ذم ضمًٛمٙمؿ ويمٞم٤مٟمٙمؿ 

ٓ يٛمٙمـ ٕٟمف يِمٌف ًمٙمؿ سم٤مًمٌنم وُمـ ىم٤مل أن هذا اعمٚمؽ ُم٤م  شصدق اعمٚمؽ وإنَّ ُم٤م ي٘مقًمف طمؼ

ه اعمٕمجزات اًمتل ًمٞم٧ًم ذم سمؾ إٟمام سمٕم٨م اهلل سمنما وافمٝمر قمغم يد»قمٜمده ًمٞمس قمٜمد سم٘مٞم٦م اعمالئٙم٦م 

ـم٤ٌمع اًمٌنم اًمذيـ ىمد قمٚمٛمتؿ وامئر ىمٚمقهبؿ ومتٕمٚمٛمقن سمٕمجزيمؿ أن ُم٤م ضم٤مء سمف ُمٕمجزة وان ذًمؽ 

ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل سم٤مًمّمدق ًمف وًمق فمٝمر ًمٙمؿ ُمٚمؽ وفمٝمر قمغم يديف ُم٤م يٕمجز قمٜمف اًمٌنم مل يٙمـ ذم 

ٓ يتح٘مؼ  وم٤ٌمًمت٤مزم شذًمؽ ُم٤م يدًمٙمؿ قمغم أن ذًمؽ ًمٞمس ذم ـم٤ٌمع ؾم٤مئر أضمٜم٤مؾمف ُمـ اعمالئٙم٦م

 اًمنمط اعمٝمؿ ذم اعمٕمجزة وهق متٞمزه واظمتّم٤مصف سمام يٕمجز قمٜمف سمٜمل ضمٜمًف. 

 فًِّجزة:  ادحقر افسٚبع: ؿٔدان يوًٓام افْبل

ٔن هق إمجزة هل٤م قمدة ىمٞمقد وذوط(، وًمٙمـ اعم أن ُمع) عمٕمجزة ىمٞمديـ يٌلم اًمٜمٌل

 ذم صدد اًمؽميمٞمز قمغم هذيـ اًم٘مٞمديـ ًمرد ؿمٌٝم٦م ىمريش:

 افَٔد إول: 

اًمٗمٕمؾ ص٤مدر ُمٜمف ٓ ُمـ أقمقان أظمرى ُمـ أضمٜم٤مس أظمرى ُمـ اعمخٚمقىم٤مت سمؾ ُمٜمف هق،  إنَّ 

وهذا إُمر يٚمتٌس قمغم يمثػم ُمـ قم٤مُم٦م اًمٌنم وم٤من اًمٙمثػم ئمـ أن ُم٤م يّمدر ُمـ اًم٤ًمطمر وهمػمه 

 اٟمف ص٤مدر ُمٜمف واحل٤مل اٟمف ص٤مدر ُمـ اجلـ أو اًمِمٞم٤مـملم.

 افَٔد افثٚين: 

در ُمـ اعمٚمؽ، ٓن ُم٤م يّمدر ُمـ اعمٚمؽ ًمٞمس هٜم٤مك اٟمف يّمدر ُمٜمف سمٜمحق ُمتٛمٞمز سمٖمػم ُم٤م يّم
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ٓ  ٕٟمٜم٤موؾمٞمٚم٦م ًمتٕمرومٜم٤م أن هذا ص٤مدر ُمـ اعمٚمؽ اعمتٛمٞمز قمام يٛمٙمـ أن يّمدر قمـ سم٘مٞم٦م اعمالئٙم٦م، 

ٟمٕمٞمش طمٞم٤مة إضمٜم٤مس إظمرى ُمـ اعمالئٙم٦م ومحٞم٨م ٓ ٟمٕمٞمِمٝم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ سم٤من اًمذي صدر قمغم يد 

ائط اإلقمج٤مز أن يّمدر هذا اإلقمج٤مز ُمـ سمٜمل هذا اعمٚمؽ ٓ يّمدر قمـ سم٘مٞم٦م اعمالئٙم٦م، إذًا ُمـ ذ

اًمٌنم وٓ يّمدر ممـ يًتٕملم هبؿ ُمـ أضمٜم٤مس خمٚمقىم٦م أظمرى وإٓ ومٚمٞمس هذا ومٕمٚمف وُمٙمـ اهلل 

ُمٜمف ًمٞمٕمجز قمٜمف أظمريـ سمؾ يمؾ ُمـ أُمٙمٜمف أن يتّمؾ سمتٚمؽ إضمٜم٤مس يٛمٙمـ أن يًتّمدر ذًمؽ 

ُمـ ُمٚمؽ عم٤م أُمٙمـ  اًمٗمٕمؾ، وإُمر إظمر هق أن يّمدر ُمـ سمنم ٓ ُمـ ُمٚمؽ وًمق يم٤من يّمدر

 اًمتٕمرف قمغم ؾمٌٞمؾ أن هذا اًمٗمٕمؾ يّمدر ُمٜمف ظم٤مص٦م دون سم٘مٞم٦م إومراد وأٟمقاع ضمٜمس اعمالئٙم٦م.

 :ادحقر افثٚمـ: متٔز مٓؿ يف مًجزة إبراد افْٚر إلبراهٔؿ

قمٜمدُم٤م ضمٕمٚم٧م ًمف اًمٜم٤مر سمردا وؾمالُم٤م عمـ يًٜمد هذا   إسمراهٞمؿي٘م٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمٌل ىمد 

واجلقاب اًمٗمٕمؾ اسمتداء ٓ يًٜمد إمم اعمٚمؽ، ُمثال اعمقت يًٜمد   اعمٚمؽ ؟ًمٗمٕمؾ هؾ إلسمراهٞمؿ أم إمما

إمم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ويًٜمد إمم ُمٚمؽ اعمقت ويًٜمد إمم اعمالئٙم٦م اًمذيـ هؿ أقمقان ُمٚمؽ اعمقت 

وأضمرى اًمٗمٕمؾ قمغم يديف  اهلل قمز وضمؾ اٟمف هق اىمدر قمزرائٞمؾوًمٙمـ ٟم٦ًٌم إصدار اًمٗمٕمؾ ُمـ 

وًمق سمتقؾمط أقمقاٟمف وم٤مًمٗمٕمؾ يٜم٥ًم إمم قمزرائٞمؾ ٓن قمزرائٞمؾ وقمزرائٞمؾ قمٜمدُم٤م يًٜمد اًمٗمٕمؾ إًمٞمف 

هق ي٘مدر أقمقاٟمف سمام اىمدره اهلل قمز وضمؾ ومٜمًٌتف إمم قمزرائٞمؾ اؿمد ُمـ ٟمًٌتف إمم إقمقان اًمذيـ 

ي٤ٌمذون اجلذب، وذم سم٤مب اًمٜمٗمس ُمثال يًٜمد اًمٙمت٤مسم٦م إمم اًمٞمد أو اًمٜمٔمر إمم اًمٕملم ًمٙمـ ٟمًٌتف إمم 

ًمٕملم ُمع أن اًمٕملم هل اًمتل شم٤ٌمذ اًمٜمٔمر، ٕٟمف سمٛمدد وهٞمٛمٜم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن اىمقى ُمـ ٟمًٌتف إمم ا

ذات اًمٜمٗمس سمٛمراشمٌٝم٤م اًمٕمٚمٞم٤م، وذم سمح٨م اًمٙم٤مهـ واًم٤ًمطمر ٓ يٙمقن اجلـ واًمٕمٗم٤مري٧م 

اًم٤ًمطمر واًمٙم٤مهـ هق يٙمقن أداة وآًم٦م ًمٚمِمٞم٤مـملم واًمٕمٗم٤مري٧م  تواًمِمٞم٤مـملم آًم٦م وأداة سمؾ ذا
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ؿ ُمٕمٞمٜم٦م يٛمٚمٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ رؤؾم٤مء ًمذًمؽ اًمًحرة واًمٙمٝمٜم٦م ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يتخٓمقن ُمراؾم

َُّٕف اًمٙمريؿ: اًمُ٘مْرآُن اًمِمٞم٤مـملم ًمق ختٓم٤مه٤م شمّمٞمٌف اهلٚمقؾم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وهذا ُم٤م يٕمؼم قمٜمف  َوَأ

ِـّ َؾَزاُدوُهْؿ َرَهًَٚ  ـْ اْْلِ ًُقُذوَن بِِرَجٍٚل ِم ـْ اإِلِٕس َي َٚن ِرَجٌٚل ِم  .(6)ـَ

 ادحقر افتٚشع: ارتبٚط ادًجزة بهٚحبٓٚ:

 يمًٚمامن إوًمٞم٤مء سمٕمض قمٜمد شمِم٤مهده٤م سمٕمض اًمٙمراُم٤مت شمّمدر ُمـ اًمٜمٌلىمد شمِم٤مهد 

 وطمتك اعمٕمّمقُملم، إّٓ  هل٤م يًتٓمٞمع ٓ وسمٕمْمٝم٤م إوًمٞم٤مء ُمـ وهمػمهؿ وقمامر ذر وأسمق واويس

قمغم اإلقمج٤مز ويتٗم٤موشمقن ذم افمٝم٤مر إىمدار قمغم  اًم٘مدرة فمٝمقر ذم يتٗم٤موشمقن اعمٕمّمقُملم

قمـ سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء وهذه شمرشمٌط سمٛمٙم٤مٟم٦م ٟمٗمس  اإلقمج٤مز، ًمذًمؽ ُمٕمجزة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ختتٚمػ

اًمِمخص، سمٕم٤ٌمرة أن اًمٗمٕمؾ اخل٤مرق أن يم٤من ُمٕمجزة أو همػم ُمٕمجزة يرشمٌط سم٤مًمٗم٤مقمؾ وصٗم٤مشمف 

حؿ وهذا يٕمٜمل اٟمف يقضمد همػم اًمٙمت٤مب وإٓ يقضمد  ڀ ٺ ٺ ٺوُمٙم٤مٟمتف، ُمثاًل 

  ْبِغِ ـَوافَُِْتِٚب اف ُّ   وم٤من طمؿ ُمـ أؾمامء اًمٜمٌل ًمٜمٌلا أؾمامء ُمـ( يس) و ظمقاص ومٝمذه 

اؾمؿ ًمٚمٜمٌل و )ـمف( وهذه   َذفَِؽ افَُِْتُٚب  امل  أيْم٤مً  وُمٜمٝم٤م اعمٕمّمقُملم سم٘مٞم٦م دون ًمٚمٜمٌل

 هل٤م اعمٕمجزة إذاً  اًمٙمت٤مب، همػم وهذا اعمٕمّمقُملم دون هب٤م هق خمتص يمٚمٝم٤م صٗم٤مت همٞمٌٞم٦م ًمٚمٜمٌل

ًمِمٕمٌذة ٗم٦ًم وُمٙم٤مٟم٦ًم وُم٘م٤مُم٤م واىمتدارا، وُمـ صمؿ أصح٤مب اص اعمٕمجزة سمّم٤مطم٥م وصمٞمؼ ارشم٤ٌمط

 واًمًحر دوُم٤م أومٕم٤مهلؿ سم٘مدرهؿ وٓ يٛمٙمـ أن شمٗمرض أهن٤م ُمٕمجزة، واًمٚمٓمٞمػ أن اًمٜمٌل

 تٙمقن.       ؾم يمٞمػ وٓطم٘متٝم٤م شمٙمقن يمٞمػ ٟمٗمًف اإلٟم٤ًمن سم٤ًمسم٘م٦م اخل٤مرىم٦م إومٕم٤مل هذه يرسمط

                                                      

ٔي٦م  (6)  .;ؾمقرة اجلـ: ا
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 ادحقر افًٚرش: رشط آؾٓٚم هدف فًِّجزة:

هذا ُمٚمٙم٤م سمؾ هذا ؿ ًمٞمس قه سم٤من يزاد ذم ىمقى أسمّم٤مريمؿ ًم٘مٚمتوًمق ؿم٤مهدمت» ي٘مقل

ٕٟمف إٟمام يم٤من ئمٝمر ًمٙمؿ سمّمقرة » سم٘مقًمف أن ُمـ اطمد ذائط اعمٕمجزة يذيمره اًمٜمٌل شسمنم

ومالسمد ان يٙمقن ذم اعمٕمجزة  شاًمٌنم اًمذي ىمد أًمٗمتٛمقه ًمتٗمٝمٛمقا قمٜمف ُم٘م٤مًمتف وشمٕمرومقا ظمٓم٤مسمف وُمراده

ٕظمر ًمٖم٤مز وٓ أن يٖمؿ ويٌٝمؿ إُمر قمغم اًمٓمرف اأؾ خت٤مـم٥م وشمٗم٤مهؿ ُمع اعمتٚم٘مل وًمٞمس قم٤مُم

 ومٝمذا ًمٞمس هدف اعمٕمجزة وم٤من هدف اعمٕمجزة هق اإلومٝم٤مم طمتك شمتؿ احلجٞم٦م ومٞمٝم٤م. 

ومٙمٞمػ يمٜمتؿ شمٕمٚمٛمقن صدق اعمٚمؽ وإن ُم٤م ي٘مقًمف طمؼ سمؾ إٟمام سمٕم٨م اهلل سمنما وافمٝمر قمغم »

ُم٘مقُم٤مت اعمٕمجزة وهق أن اًمتخ٤مـم٥م وهذه ُمـ  شيديف اعمٕمجزات اًمتل ًمٞم٧ًم ذم ـم٤ٌمع اًمٌنم

سمد أن يٙم ع ص٤مطم٥م واًمتقاصؾ واًمتٗم٤مهؿٓ  قن ُمـ قمٜمده، وهمرض اعمٕمجزة اًمذي شمٜمتجف وهق أن يٌت

اموي ل،اعمٕمجزة ذم ُمنموقمف اإلصالطمل اًًم حر واًمٙمٝم٤مٟم٦م، وؾمٞمذيمر اًمٌٜم  ’سمٞمٜمام قمٙمًف ص٤مطم٥م اًًم

حر سملم اًمٗمرق ط أو زًم٦م أو يمذسم٦م أو ظمٞم٤مٟم٦م أو هؾ رأيتؿ زم ظمزي٦م ىم» ي٘مقل طمٞم٨م اعمٕمجزة، وسملم اًًم

٤من  ّٓ أ شُمـ اًم٘مقل أو ؾمٗمٝم٤م ُمـ اًمرأي ٠مظمٓم شمرون هذه اًمٕمّمٛم٦م ـمٞمٚم٦م أرسمٕملم ؾمٜم٦م وم٤مٟمفٓ  يٛمٙمـ ًمإلٟم

٤مطمر، وم٤من ُم٤ًمر ذم يٕمتّمؿ قمـ ذًمؽ، وهذا ومرق اعمٕمجزة ُمـ ٟمٗمًف أن  ٤مر اًم ٤مر ص٤مطمٌٝم٤م قمـ ُم ُم

 قمٜمده هدف ورؾم٤مًم٦م واًمتزام طم٘مٞم٘مل سمام ي٘مقل ويٜمتٝم٩م. ةص٤مطم٥م اعمٕمجز

 ادحقر اْلٚدي ظؼ: ادًجزة تتحدى افبؼيٜ إػ يقم افَٔٚمٜ:

 ىمريش ىمدُمتٝم٤م اًمتل آىمؽماطم٤مت وم٤من ىمريش ُمنميمل ُمع ٔن ٟمقاصؾ طمقار اًمٜمٌلوا

 أن ’اًمٜمٌل ومٞم٘مقل اىمؽماح جمرد هل واٟمام وُمقازيـ وقاسمط قمغم ُمٌٜمٞم٦م وًمٞم٧ًم ُمدروؾم٦م ًمٞم٧ًم

 أًمٞمس هلؿ وم٘م٤مل اًمٞمٜم٤مسمٞمع شمٗمجػم ُمثؾ ًمٜمٌقشمف سمره٤مٟم٤م يٙمـ مل سمف ضم٤مءك ًمق ُم٤م ُمٜمٝم٤م آىمؽماطم٤مت هذه
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٤مسمٞمع ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ وم٘م٤مل هؾ شمدل هذه قمغم ٟمٌقشمف؟، إذًا هذه ًمٞم٧ًم ُمٕمجزة ٞمٜماًم ومجر ُمـ اًمٓم٤مئػ ذم

ومٛمجرد سمٕمض إومٕم٤مل ومٞمٝم٤م ٟمٕمٛم٦م أو يمراُم٦م ًمٞمس يٕمٜمل أهن٤م واضمدة ًمنمائط أو عم٤مهٞم٦م اعمٕمجزة، 

 ضمٝمؾ يٖمتٜمؿ أن يرشمٗمع ’ورؾمقل اهلل شُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمق ضم٤مءك سمف مل يٙمـ سمره٤مٟم٤م ًمٜمٌقشمف»طمٞم٨م ي٘مقل 

أو اًمقيص أو احلج٦م اٟمف ي٠ميت  ٦م وقمالُم٦م قمغم صدق اًمٜمٌلوهذه ٟمٙمت يًتٖمٚمٝمؿ او اجل٤مهٚملم

سمؼمه٤من ومٝمٛمف اًمٌنم أو ضمٝمٚمقه وٓ يًتثٛمر ضمٝمؾ اًمٌنم إلصم٤ٌمت رء، وُمع ذًمؽ يراقمل 

اًمقاىمٕمٞم٦م قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف، يٕمٜمل ًمق أشم٧م أضمٞم٤مل وازدهرت ذم اًمٕمٚمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمؽمى أن ُم٤م 

إٟمٌٞم٤مء ٓ شمتحدى أهؾ زُم٤مهنؿ وم٘مط سمؾ اقمتٛمده صم٤مسم٧م يمؼمه٤من وُمٕمجزة، وهذا يدل أن ُمٕم٤مضمز 

شمتحدى اًمٌنمي٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕهن٤م ٓ شمٕمتٛمد قمغم ضمٝمؾ ذًمؽ اًمزُم٤من أو ىمّمقر ىمدرهتؿ، سمؾ 

 يتحدى قمٚمقم إضمٞم٤مل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

ًمذًمؽ ي٘مقل أن اًمٕمٚمؿ ُمٝمام سمٚمغ ٓ يّمؾ إمم اًمقطمل وامم قمٚمقُمف وطمٙمٛمف وامم اعمٕم٤مدٓت 

ذًمؽ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمٓمؼمد ومجٚم٦م ُمـ اإلقمالم يًتدًمقن سمٕمٚمقم اًمتل يقيص هب٤م اًمقطمل، وًم

إئٛم٦م اعمقضمقدة اهن٤م ًمٞمس شمتحدى وم٘مط أهؾ زُم٤مهنؿ سمؾ يمؾ إزُمٜم٦م، ومّمٗم٤مهتؿ ذم إدب 

واًمِمج٤مقم٦م واًمًٚمقيمٞم٤مت ًمٞم٧ًم شمتحدى وشمًٌؼ أهؾ زُم٤مهنؿ سمؾ شمتحدى أهؾ يمؾ إزُمٜم٦م، 

وذم دقم٤مء اًمٜمدسم٦م شمقضمد إؿم٤مرة  ،ٗمقىمٝمؿوم٤مإلُم٤مم ًمٞمس أومْمؾ اهؾ زُم٤مٟمف سمؾ أومْمؾ يمؾ إزُمٜم٦م وي

أٔن هؿ دٓئؾ فم٤مهرة ومٜمٗمس  شي٤م سمـ أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ي٤م سمـ اًمدٓئؾ اًمٔم٤مهرات اًم٤ٌمهرات»

تحدى يمؾ اعمٕم٤مدٓت ويمؾ أهؾ زُم٤من يًمٚمٌنمي٦م  هًمٕمٚمٛمل ذم يمؾ قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم أورصمقشمراصمٝمؿ ا

ا وخيؼمك قمـ ـم٥م ُمٝمام شمٓمقرت وشمٜم٤مُم٧م وشم٘مدُم٧م اًمٕمٚمقم، ومٞمخؼمك اعمٕمّمقم قمـ اًمًامء سمٙمذ

إهة واعمرأة واًمٓمٗمؾ وإرض واجلـ واإلٟمس واًمروح ومٝمذه قمٚمقم صم٤مسمت٦م شمتحدى اًمٌنمي٦م 

ومٝمل إقمج٤مز طم٤مرض راهـ وًمٞمس ظم٤مص سم٠مهؾ زُم٤مهنؿ، ويمذًمؽ هذه اًمتٗمًػمات إلقمج٤مز 
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شمتحدى اًمٌنمي٦م، ومٛمـ يًتٓمٞمع أن يث٧ٌم قمدم صح٦م رء  ٧مٓ زاًماًمُ٘مْرآُن وان قمٚمقم اًمُ٘مْرآُن 

ذم اًمُ٘مْرآُن ؟، ُمٝمام شمقصٚم٧م إًمٞمف اًمٌنمي٦م ُمـ ٟمٔمؿ شمٕمجز قمـ أن ختٓمئ اًمُ٘مْرآُن  ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت

 ٟمٔم٤مم ُمٕملم أو ىمقاٟملم ُمٕمٞمٜم٦م، ومٝمذه هل ـمٌٞمٕم٦م اعمٕمجزة أهن٤م شمتحدى اًمٌنمي٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 ادحقر افثٚين ظؼ: ادًجزة فٔسٝ ٕجؾ افَّْٜ: 

اهلل يرشمٗمع قمـ أن يٖمتؿ ضمٝمؾ ُمٜمٝم٤م ًمق ضم٤مءك سمف مل يٙمـ سمره٤مٟم٤ًم ًمٜمٌقشمف ورؾمقل » ي٘مقل

وهٜم٤م ٟمٙمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م  شاجل٤مهٚملم وحيت٩م قمٚمٞمٝمؿ سمام ٓ طمج٦م ومٞمف وُمٜمٝم٤م ًمق ضم٤مءك سمف يم٤من ُمٕمف هاليمؽ

وهل أن اعمٕم٤مضمز ًمٞم٧ًم ٕضمؾ اًمٜم٘مٛم٦م وإٟمام هل ٕضمؾ اًمرْح٦م واهلداي٦م واًمٌّمػمة، سمٞمٜمام هؿ 

اَم  جلٝمٚمٝمؿ وْح٤مىمتٝمؿ ـمٚمٌقا  ـْ افسَّ ًٚ ِم ََِْْٔٚ ـَِسٍ ْط َظ َِ وم٢مذا اٟمزل يمًٗم٤م ومٝمق يدل قمغم  ءِ َؾَْٖش

اعمٕمجزة ًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمجزة ٟم٘مٛم٦م ٓ رْح٦م وهذا يِمػم قمغم أن اعمٕم٤مضمز قمغم أٟمامط ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ٟم٘مٛم٦م أي 

إذا مل يرقمقي اًمٓمرف إظمر هل٤م حتؾ سمف هيٕم٤م سمًخط اهلل وٟم٘مٛمتف، وشمقضمد ٟمٙمت٦م أظمرى وهل 

يمؾ رء اؿمتدت ومٞمف ىم٤مٟمقن وؾمٜم٦م أن ـمٌٞمٕم٦م اعمٕمجزة شمِمدد وشمٖمٚمظ ُمـ ُمًتقى احلجٞم٦م، و

احلجٞم٦م وأهمٚمٔم٧م شمٙمقن اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمف اؿمد، وم٤مًمٕم٘مقسم٦م قمغم اًمٕم٤ممل اؿمد ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اجل٤مهؾ 

واًمٕم٘مقسم٦م قمغم إقمٚمؿ اؿمد ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اًمٕم٤ممل، ويمٚمام أزادت اًمٕمٚمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمٕم٘مقسم٦م أيمثر، 

 ،ٙمٞمٙمفشمِموًمذًمؽ احلجٞم٦م واىمٕم٤م ذات ُمراشم٥م وٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل سم٤مٓصٓمالح احلقزوي أهن٤م 

سمٕمض احلج٩م إذا اؿمتدت شمٙمقن ٟم٘مٛم٦م ُمٕمجٚم٦م وًمذًمؽ ٟم٤مىم٦م ص٤مًمح ُمٕمجزة وًمٙمـ مل يرقمقي هل٤م 

أن يٜمزل  ظمر قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م احلقاريلم ُمـ اًمٜمٌل قمٞمًكوم٤ٌمًمت٤مزم ؾم٧ٌٌم طمّمقل اًمٜم٘مٛم٦م، وُمث٤مل آ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤مئدة ُمـ اًمًامء 

١ًموًمٞم٦م، وهذا يٕمٜمل أن وم٘مد ـمٚمٌقا زي٤مدة اًمٌٞم٤من وم٤مزدادت اعم ڃ ڃ ڃ چ چ
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 زي٤مدة احلجٞم٦م شم٥ًٌم زي٤مدة اعم١ًموًمٞم٦م، ٕهن٤م قمٚمؿ وهل ؾمٜم٦م اهلٞم٦م ضم٤مري٦م .

ُمـ سمدرضم٦م قم٤مًمٞمف وسمٕمض اعمٕم٤مضمز ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٜم٘مٛم٦م وم٢مهن٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٝمٚم٦م، ٕهن٤م شمٙمقن 

اًمٕم٘مقسم٦م، وشمقضمد ُمٕم٤مضمز ٟمٗمًٝم٤م ٟم٘مٛم٦م يمام يم٤من  ٟمتٞمج٦م خم٤مًمٗمتٝم٤م وٟمٙمراهن٤م اًمقوقح سم٤مًمت٤مزم شمٙمقن

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ًمرضمؾ اعمج٤مدل ًمٚمٜمٌلطم٤مل ذًمؽ ا

وومٕماًل ٟمزًم٧م قمٚمٞمف احلج٤مرة ُمـ اًمًامء ومٝمذا ىمد قم٤مضمؾ سمٜمٗمس اًم٘مْم٤مء  ۉ ې ې

 إظمروي قمٜم٤مدًا وطمًدًا. 

ـ  عم٤م سَمٚمََّغ رؾمقل اهلل» الد، أشمك ضم٤مسمر سـم اًمٜمي سم همدير ظمؿ ُم٤م سمٚمغ، وؿم٤مع ذًمؽ ذم اًٌم

ـ يمٚمدة اًمٕمٌدري وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمداحل٤مر ـ اهلل أن ٟمِمٝمد أن أُمرشمٜم !ث سم ٓ اهلل وأٟمؽ رؾمقل اهلل،  ٓ إًمف٤م ُم إ

ـ  وسم٤مًمّمالة، واًمّمقم واحل٩م، واًمزيم٤مة، وم٘مٌٚمٜم٤م ُمٜمؽ.. صمؿ مل شمرى سمذًمؽ طمتك رومٕم٧م سمْمٌع اسم

ـ اهلل؟! ٓه ومٕمكم ُمقٓه ! ومٝمذا رء ُمٜمؽ أم ُم ـ يمٜم٧م ُمق  قمٛمؽ ومٗمْمٚمتف قمٚمٞمٜم٤م وىمٚم٧م: ُم

 ا ُمـ اهلل.إًمف إٓ هق إنَّ هذ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: واهلل اًمذي ٓ

وم٠مُمٓمر قمٚمٞمٜم٤م ومقمم ضم٤مسمر يريد راطمٚمتف وهق ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ إن يم٤من ُم٤م ي٘مقل حمٛمد طم٘م٤ًم 

ئتٜم٤م سمٕمذاب أًمٞمؿ، ومام وصؾ إًمٞمٝم٤م طمتك رُم٤مه اهلل سمحجر ومً٘مط قمغم ه٤مُمتف آطمج٤مرة ُمـ اًمًامء أو 

 اٟمتٝمك. .(6)شوظمرج ُمـ دسمره وىمتٚمف، وأٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: ؾم٠مل ؾم٤مئؾ سمٕمذاب واىمع.. أي٦م

 افثٚفٞ ظؼ: ادًجزة فٔسٝ فِجٚج أو حٛ افذات:ادحقر 

وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمد اقمؽموم٧م قمغم ٟمٗمًؽ اٟمؽ ومٞمف ُمٕم٤مٟمد ُمتٛمرد ٓ شم٘مٌؾ »هٜم٤مك و٤مسمٓم٦م اظمرى 

                                                      

 .6<7/>( ذم  ٟمٗمح٤مت إزه٤مر: 6)
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أن اعمٕمجزة ًمٞم٧ًم ٕضمؾ ُم٤ٌمراة ُمـ يٕم٤مٟمد وًمٞم٧ًم ٕضمؾ  شطمج٦م وٓ شمّمٖمل إمم سمره٤من

ل إقمج٤مز وهمٚم٦ٌم اًمٚمج٤مج واًمٕمٜم٤مد واًمتٖم٤مًم٥م وطمتك اًمتحدي ًمٞمس ٕضمؾ اًمٕمٜم٤مد واًمٚمج٤مج وإٟمام ه

 ٕضمؾ إٟم٤مرة احلؼ وسمٞم٤من اًمٜمقر واهلداي٦م إليْم٤مح اًمٓمريؼ وًمٞمس ٕضمؾ ٟمٗمس اًمٚمج٤مج.

 شفئذم ضمحٞمٛمف أو سمًٞمقف أوًمٞم٤م ف قمذاب اهلل اًمٜم٤مزل ُمـ ؾمامءه أوئوُمـ يم٤من يمذًمؽ ومدوا»

 وهل يم٤مٓيت: دة ُمٕم٤مدٓت أو ىمقاقمد ذيمره٤م اًمٜمٌلهذه قم و

، ٓن اًمٕمٜم٤مد واًمٚمج٤مج هل ُمـ أٟمِمٓم٦م أومٕم٤مل أن هم٤مي٦م اعمٕمجزة ًمٞمس اًمٚمج٤مج واًمٕمٜم٤مد أوًٓ:

اًم٘مقة اًمٖمْمٌٞم٦م وهذا ًمٞمس ومٕمؾ أو صٗم٦م ُمت٤ًمُمٞم٦م وُمتٕم٤مًمٞم٦م، واًمٕم٘مؾ يرسمقا قمـ هذا اعمًتقى، 

وًمذًمؽ اجلدل سم٤مًم٤ٌمـمؾ هق ٕضمؾ اعمٖم٤مًم٦ٌم وٕضمؾ اًمٙمن وآٟمٙم٤ًمر، أُم٤م اعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل 

ومٞمٝم٤م مت٤مم اًمؼمود واهلدوء ٕضمؾ  أطمًـ إذا مل يٙمـ ومٞمٝم٤م صمقران اًمٖمْم٥م وٓ هٞمج٤من اًمٜمٗمس وإٟمام

واًمتٜمٌٞمف واإلرؿم٤مد وإيْم٤مح اًمٓمريؼ، ًمذًمؽ آٟمٗمٕم٤مل قمالُم٦م قمدم يمقن اًمداقمل  اإلي٘م٤مظوم٘مط 

ًمٚمحقار قم٘مكم وإٟمام هق ٟمٗمز، إذًا اعمٕمجزة ًمٞم٧ًم هم٤ميتٝم٤م اإلؾمٙم٤مت أو اإلومح٤مم أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ 

. 

عمٕمجزة ٓ يقفمػ اعمٕمجزة اعمٕمجزة هم٤ميتٝم٤م اإلٟم٤مرة واهلداي٦م واًمٌّم٤مئر، ومّم٤مطم٥م ا ثًٕٚٔٚ:

ٕضمؾ اًمٖمٚم٦ٌم اًمذاشمٞم٦م وٓ ٕضمؾ اًمؽمائل واًمًٛمٕم٦م، وهذه اًمٜمٙمت٦م يٚمٛمًٝم٤م اًمٕمقام، وم٢مذا يم٤من ٓ 

وم٢مذا وفمػ  ،هبذه اًمٕمالُم٤مت اًمتل يذيمره٤م اًمٜمٌليدريمقا يمقن هذه ُمٕمجزة ومٕمغم إىمؾ يًتدًمقا 

ام ان يمٜمف هذا اًمٗمٕمؾ اًمذي يدقمك اٟمف ُمٕمجزة إمم ُمآرب وصٗم٤مت ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م طمٞمقاٟمٞم٦م داٟمٞم٦م ومحت

ؾ اًمٕمٜم٤مد ٞمودواقمل ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ ىمٌ أهمراضاًمٗمٕمؾ ًمٞمس سمٛمٕمجزة، ٓن اعمٕمجزة ًمٞم٧ًم ٕضمؾ 

 واًمٚمج٤مج اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمـ همرائز ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م طمٞمقاٟمٞم٦م. 
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ومٝمق  اعمٕمجزة ومٞمٝم٤م شم٤ًمُمل ظمٚم٘مل ُمـ ص٤مطم٥م اعمٕمجزة طمتك ذم فمرف اعمٕمجزة ثٚفثًٚ:

ٚمٞمٝم٤م وٓ خي٤مًمٗمٝم٤م ٓ ىمٌؾ اعمٕمجزة وٓ ُمٚمتزم سم٤مًم٘مٞمؿ آظمالىمٞم٦م اًمتل يدقمق هل٤م وضمٌٚم٧م ٟمٗمًف قم

 اصمٜم٤مئٝم٤م وٓ سمٕمده٤م.

ُمـ صمؿ هل داقمل إمم اًمًٌٞمؾ احلؼ ٓ امم اًمٜمٗمس أو واًمٖمْم٥م اًمذات، وهذه  رابًًٚ:

اًمٕمالُم٦م سمًٝمقًم٦م يتدسمره٤م قمٛمقم اًمٜم٤مس ًمٙمـ حتت٤مج ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٗمٓمٜم٦م واًمتدسمر، وطمتك ص٤مطم٥م 

وفمٗم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اًمري٤مؾم٦م واًمدقم٤مي٦م  اًمٙمراُم٤مت ومٝمؾ هذه يمراُم٦م إهلٞمف أو يمراُم٦م ري٤مو٤مت، وم٢مذا

قمالُم٦م هذه واهلل سمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اعمآرب واًمٜمٗمس، واًمٜمنم ومقاوح أهن٤م ًمٞم٧ًم ذم ؾمٌٞمؾ 

اؾمتٕمالُمٞمتٝم٤م ؾمٝمٚم٦م وٓ ختٓمئ، وم٤معمٕمجزة ٓ شم٘مؽمن ُمع آٟمحٓم٤مط واًمرذائؾ إظمالىمٞم٦م. إذًا 

ومال ي٠ميت سمام ي٠ميت ص٤مطم٥م اعمٕمجزة ُمتٜمزه قمـ اٟم٤مٟمٞم٤مت ذاشمف، ٕٟمف أن هق إّٓ قمٌد ُم٠مُمقر ُمـ اهلل 

قمـ ىمتؾ قمٛمرو سمـ قمٌد اًمٕم٤مُمري طمٞمٜمام  ح٤مدصم٦م شم٠مظمر أُمػم اعم١مُمٜملمسمؿمٌٞمف  سمدواقمل ذاشمف، وهذا

 اراد ىمتٚمف هلل وًمٞمس ًمٖمْمٌف، ٕٟمف يريد أن يٕمٞمش دوُم٤م طم٤مًم٦م اٟمف قمٌد ُم٠مُمقر ٓ ُمٚمؽ ىمٝمقر.

 ادحقر افرابع ظؼ: افتَٚء ادًجزة واْلدال بٕٚحسـ يف هدف واحد:

سمٞم٤من اًمْمقاسمط ذم اعمٕمجزة وظمٚمؾ آىمؽماطم٤مت اًمتل أسمداه٤م يمٗم٤مر ىمريش  يقاصؾ اًمٜمٌل

وان ُم٤م يٓمٚمٌف اعمح٤مور أو اعمًتٗمٝمؿ إذا يم٤من قمـ قمٜم٤مد ومٛمـ اًمقاوح أٟمف ًمٞمس ُمـ احلٙمٛم٦م 

آؾمتج٤مسم٦م عم٤م يٙمقن قمـ قمٜم٤مد، ٕٟمف ًمٞمس ومٞمف اًمتّمؼم واًمتث٧ٌم اًمٕمٚمٛمل سمؾ اهلدف ومٞمف يٙمقن ٟمقع 

ف اعمح٤مضم٩م هل اعمٖم٤مًم٦ٌم وًمٞمس هدومف حتري اًمٕمٚمؿ واحل٘مٞم٘م٦م، هدسم٤مًمت٤مزم وم٤من ُمـ زي٤مدة اًمٚمج٤مج و

حلًٜم٦م وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ُمر سمٜم٤م اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمٕمجزة اًمتل هل اًمدقمقة إمم اهلل سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م ا

٤معمج٤مدًم٦م وًمٙمـ ًمٞمس اعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أؾمقء وإٟمام هل جم٤مدًم٦م سمدقمقة اًموسم٤مًمؼمه٤من وأيْم٤م شمّمح 
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مل شمٙمـ هٜم٤مك هل أطمًـ واًمدقمقة إمم ؾمٌٞمؾ اًم٤ٌمري ومٞمام إذا سم٤مًمتل هل أطمًـ واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل 

٤مت، وُمـ صمؿ اجلدال ًمٚمٛمرائ٤مت ُمذُمقم، ٓن ًمٞمس اًمٌٖمٞم٦م ومٞمف حتري ئقمٜم٤مد أو جل٤مج أو ُمرا

احل٘مٞم٘م٦م سمؾ شمًقد قمغم اًمٓمروملم أو اطمدمه٤م طم٤مًم٦م ُمـ اؾمتٝمداف واسمتٖم٤مء اًمٖمٚم٦ٌم يمٞمٗمام يم٤مٟم٧م وًمٞمس 

يٙمقن احلج٤مج قم٘مٞمؿ أو ظم٤مزم قمـ اهلدف، ٓن هدومف اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م يمٞمٗمام يم٤مٟم٧م، ومٛمـ صمؿ 

اًمٓمرف إظمر ًمـ يًتجٞم٥م عم٤م هق دًمٞمؾ أو سمره٤من وًمٞمس ذم ُمٌتٖم٤مه حتري احل٘مٞم٘م٦م وُمـ صمؿ 

عمراء اذم ُمراء وُمـ صمؿ احلٚمؿ ذم ُمقارد وٓ يدظمؾ ذم ضمدال احلٙمٞمؿ واحلٚمٞمؿ وذوي اًمٚم٥م ُمـ 

ٚمح٤مظ ذوي اًمٚمج٤مج اسمٚمغ ُمـ اخلقض ذم اجلدال، وطمتك اعمٕمجزة اًمتل هل طمؼ وسمره٤من سم

 واًمٕمٜم٤مد شمٙمقن قمديٛم٦م اجلدوى. 

ٟمٕمؿ ذم سمٕمض اعمقارد ىمد شمٙمقن ُمٕم٤مضمز ًم٘مٓمع اًمٕمذر أو إلمت٤مم احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م، وإٓ ٟمٗمس 

ُمـ اجلدال واحلقار ُمع اًمٓمرف اعمٕم٤مٟمد وقمدُمٞم٦م اؾمتٝمداف اًمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م واًمتث٧ٌم 

ٚمٞمؿ وهق ًمٞمس ُمٖم٤مًم٦ٌم ذًمؽ إّٓ إذا يم٤من هٜم٤مك هدف ؾم ُمـاحل٘مٞم٘م٦م ومال وم٤مئدة وٓ ضمدوى 

 وٟمٍمة احلؼ وـمرف اًمّمقاب. اهلداي٦ماًمٓمرف إظمر وإٟمام هق ىمٓمع اًمٕمذر قمٚمٞمف ُمـ اضمؾ 

 ظؼ: برهٚن ادًجزة افْيري: سادحقر اخلٚم

ىمدرة ظم٤مرىم٦م » يؽممجقن اًمؼمه٤من اًمذي ذم اعمٕمجزة يم٤مًمت٤مزم سم٠مٟمف لمان اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛم

ن اًمؼمه٤من أن هذه اًم٘مدرة عم٤م يم٤مٟم٧م يٕمجز قمٜمٝم٤م ، وسمٞم٤مشقمٚمٛمٞم٦م أو ـم٤مىم٦م ظم٤مص٦م يٕمجز قمٜمٝم٤م اًمٌنم

هلداي٦م اًمٚمٓمػ امجٞمع اًمٌنم وم٤مًمٕم٘مؾ ي٘مٌح ُمـ أن يٛمٙمـ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ؿمخص يدقمل اًمقؾم٤مـم٦م و

وهذا دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، وهق دضم٤مل او يمذاب ذًمؽ يمؾ ُمٜمف شمٕم٤ممم ًمٚمٌنم ُمـ أن يٛمٙمٜمف ُمـ 

ُمـ يًتٓمٞمع أن ي٠ميت سمٛمثؾ هذه وهٜم٤مك سمره٤من ٟمٔمري يذيمروه ذم ٟمٗمس ُمٕمٜمك اعمٕمجزة ومٞمٌٞمٜمقن أن 
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 ٛمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤ميناًم٘مدرة ٓسمد اٟمف ُمتّمؾ سم٤مًمٕم٤ممل اًمٕم٘مكم )اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل( وهذا آشمّم٤مل قم٤ٌمرة قمٜم

اًمٜمٌقة ٓن اًمٜمٌقة قم٤ٌمرة قمـ ٟمقع ُمـ ارشم٤ٌمط سم٤مًمٖمٞم٥م ودرضم٦م ظم٤مص٦م وىم٤مسمٚمٞم٦م ظم٤مص٦م ًمٚمٜمٗمس سم٤من 

اًمٜمٌقة، وان يم٤من هذا  ُمـ اًمٕم٘مؾ هل اًمٙمالم اإلهلل وهذه شمًٛمع اًمٙمالم اإلهلل واعمٕم٘مقٓت ذم

 اًمتٗمًػم قم٤مم ويِمٛمؾ اإلُم٤مُم٦م واىمٕم٤م وآصٓمٗم٤مء وًمٙمـ إمج٤مٓ هذا سمٞم٤مهنؿ ذم احلٙمٛم٦م اًمٜمٔمري٦م.

 ادحقر افسٚدس ظؼ: برهٚن ادًجزة اْلوقري:

إمم ُم٤م ذيمروه ٓن هذه اًمٌٞم٤مٟم٤مت هل سمٞم٤مٟم٤مت ٟمٔمري٦م  رء اظمر ويٛمٙمـ أن يْم٤مف

حلّمقزم هق سمٞم٤من ذم اآظمر ومٌدل أن يٙمقن ذم اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من اؾمتدًٓمٞم٦م ًمؼمه٤مٟمٞم٦م اعمٕمجزة، وهٜم٤مك 

اًمٕمٚمؿ احلْمقري وىمد أؿمػم إًمٞمف ذم اًمرواي٤مت وأي٤مت وًمٕمٚمف يِمػم إًمٞمف سمٕمض اًمٕمروم٤مء، ومٗمل 

احل٘مٞم٘م٦م اعمٕمجزة ٓ حيت٤مج اعمِم٤مهد هل٤م ُمـ ص٤مطم٥م اعمٕمجزة إمم ُم٘مدُم٤مت ٟمٔمري٦م وومٙمري٦م 

ـ ذم مجٚم٦م ُمـ اعمقاد اعمٕمجزة س هب٤م وًمٙم٠مّمؾ إمم اًمٜمتٞمج٦م وان يم٤من هذه ٓ سميمل ي وطمّمقًمٞمف

قم٤ٌمرة قمـ اٟمٙمِم٤مف ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٖمٞم٥م واًم٘مدرة اًمٖمٞمٌٞم٦م عمـ يٙمقن ؿم٤مهد ذم ُمِمٝمد احلدث 

ويرى اعمٕمجزة وهل عمٕم٤من ًمؼميؼ ىمقة اًمٖمٞم٥م وهذا اًمٚمٛمٕم٤من هق ؿمٝمقد ًمٚمٖمٞم٥م وسم٤مًمت٤مزم ٓ حيت٤مج 

إًمٞمف إمم شمرمج٤من سم٤مًمٕمٚمؿ أحلّمقزم، ؿمٌٞمف ُمـ يٌٍم وحيس سمٌمء وحت٤مول ُمٕمف ان شمقصٗمف 

سم٤مٕوص٤مف سمٞمٜمام هق ٓ حيت٤مج إمم أوص٤مف وم٤مٟمف ٓ يتٙمٚمؿ قمـ هم٤مئ٥م وإٟمام هق ُمِم٤مهد ًمف، 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف ؿمٝمقد ًمٚمٖمٞم٥م أي يِم٤مهد قمٛمٚمٞم٦م فمٝمقر  ومٝملٕمجزة عمـ يم٤من طم٤مرض ذم اعمٕمجزة وم٤معم

واٟمٙمِم٤مف عمٕم٤من وسمريؼ ًمٚمٖمٞم٥م ذم ُمِمٝمد قمٞم٤من ًمف وُمـ صمؿ هم٤مًم٥م اًمذيـ يٙمقٟمقن طم٤مرضيـ ذم 

 ٞمٌٝمؿ ٟمقع ُمـ اًم٘مِمٕمريرة طمتك وان يم٤مٟمقا أهؾ مترد وضمحقد وجل٤مج.ُمِمٝمد اعمٕمجزة يّم

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى اعمٕمجزة ؿمٌٞمف سمٛمِم٤مهدة أظمرة أو اعمٚمٙمقت واًمٕمقامل إظمرى، ومٙمٞمػ 
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شمّمٞم٥م اعمِم٤مهد سم٤مًمقضمقم وآٟمده٤مش ٓن ومٞمٝم٤م قمٞم٤من، هذا اًمٌٞم٤من ذم طم٘مٞم٘م٦م هق سمره٤من قمٞم٤مين 

ًمٖمٞم٥م، ًمذًمؽ ُمـ شم٘م٤مم قمٚمٞمف اعمٕمجزة وهل اىم٦م ىمدرة وـم٤مُمـ  ٤مواعمٕمجزة ومٞمف سمره٤من قمٞم٤مين، ٕهن

طمج٦م يِمدد قمٚمٞمف ذم اًمٕمذاب وهذا ؿمٌٞمف ُمـ شمٖمرهمرت روطمف قمٜمد اًمؽماىمل ذم ؾمٞم٤مق اعمقت إمم 

إظمرة ومٞمِم٤مهد ويٕم٤ميـ ومال يٗمٞمده اإليامن طمٞمٜمئذ ان مل يٙمـ ُم١مُمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ، ومٝمق إٟمام يؼمهـ إًمٞمف 

ُمتح٤من وٓ اصمر ًمٚمؼمه٤من اًم٤ًمسمؼ سمٕمده٤م، ًمٙمل ي١مُمـ سمام هق همٞم٥م قمٜمف، أُم٤م إذا قم٤ميـ وم٘مد سمٓمؾ آ

اًمُ٘مْرآُن  ،قمٚمٞمفاحل٤ًمب يِمدد ٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ ومّم٤مطم٥م اعمِم٤مهدة قم٤ميـ رء ُمـ اًمٖمٞم٥م وُمـ صمؿ 

 ،اًمُ٘مْرآنُ ٞمٕم٤ميـ اًم٘مدرة اًمٖمٞمٌٞم٦م ذم ؾماًمٙمريؿ ُمٕمجزة طم٤مرضة ًمٚمٕمٚمامء أو ًمٙمؾ سمح٥ًم درضم٦م قمٚمٛمف 

ي ويؽمىمك طمتك يٙم٤مد يًٛمع يمالم سمح٤مل ُمٕمٜمقاًمُ٘مْرآُن  أاًمرواي٤مت أن يمؾ ُمـ ي٘مر وًمذًمؽ ورد ذم

 اهلل ُمِم٤مومٝم٦م ًمف، ٓن ومٞمٝم٤م قمٞم٤من ًمٚمٖمٞم٥م.

ٝمره ومٞمٚمٛمس اًمُ٘مْرآُن قم٤ممل ذم قمٚمقم اًم٘م٤مٟمقن أو اًمٓمٌٞمٕم٦م أو اًمٓم٥م وم٤مٟمف ؿم٤مهد ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ  ُمثالً  ُم٤م ٌي

طمٙم٤مم واإلشم٘م٤من  ٧م ىمدرة سمنم، ومٝمذه اجل٤مُمٕمٞم٦م وهذا ٕا قمـ ىمرب ويمث٥م ىمدرة اًمٖمٞم٥م وإهن٤م ًمًٞم

ـْ ِظِْْد َؽْرِ اهللَِّ فََقَجُدوا ؾِِٔف  و ػمهواحلٌؽ مل يِمٝمد قمٜمد هم َٚن ِم ـَ ْرآَن َوفَْق  َُ َأَؾال َيتََدبَُّروَن اْف

ثِرًا  ـَ  ًٚ ويمؾ سمح٥ًم اظمتّم٤مصف وم٤مٕدي٥م أو اًمٜمحقي واًمٍمذم يِمٕمر ويٚمٛمس ُم٤م   (6)اْختاِلؾ

وًم٤ًمن  ُمـ قمٔمٛم٦م شمرشمٞم٥م، واًمِمٕمر قمرف ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م واخلٓم٤مسم٦م قمروم٧م واًمٜمثر قمرفاًمُ٘مْرآُن ذم 

احلٙمٛم٦م قمرف، وم٤مًمِمٕمر ُم٤م يِمتٛمؾ قمغم اًمتخٞمؾ واهلٞم٤مم ذم اخلٞم٤مل ؾمقاء ذم اًمقزن أو سم٤معم٤مدة، 

يقضم٥م ـمرب ؾمقاء سم٤معمقاد أو سم٤مًمقزن، واًمؼمه٤من وُم٤م ومٞمف ٟمٔمؿ اٟمف واًمٖمٜم٤مء شمٕمريٗمف ُمٕملم سم٤معمقاد 

٘م٦م اعمٕمٚمقُم٤مت يقصؾ إمم اًمٜمتٞمج٦م، واخلٓم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م ْح٤مؾم٦م، وإمم أٔن قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م ٓ يدرك طم٘مٞم

                                                      

ٔي٦م 6)  .7=( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا
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أٔن مل يْمٌط  وم٢مممُم٤م هل هؾ هل ؿمٕمر أو همٜم٤مء أو ظمٓم٤مسم٦م أو يمالم سمره٤من وطمٙمٛم٦م، اًمُ٘مْرآُن 

حت٧م ىمقاقمد يًتٓمٞمع اًمٌنم أن حيٞمط وهيٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م، ومال شمْمٌط أوزاٟمف وٓ ُمقاده اًمُ٘مْرآُن أدب 

ُمٜمْمٌٓم٦م ذم اًمِمٕمر وٓ ذم اًمؼمه٤من وٓ ذم اخلٓم٤مسم٦م وٓ اًمٖمٜم٤مء، ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا أن يْمٌٓمقا 

ٌر يًٛمٞمف ذيمر اًمُ٘مْرآُن ٦م واطمدة ُمٕمٞمٜم٦م، سمٞمٜمام سمْم٤مسمٓم ـْ ٌِل فَُف إِْن ُهَق إَِّٓ ِذ َر َوَمٚ َيَْْب ًْ َُْٚه افنِّ ّْ َِّ َوَمٚ َظ

وًمٕمدم وٌٓمٝمؿ ًمف ىم٤مًمقا قمٜمف اٟمف ؾمحر ُمع أهنؿ ُم٤مهريـ ذم اًمٌالهم٦م واًمِمٕمر   (1)َوُؿْرآٌن ُمبِغٌ 

وٓ اؾمتٓم٤مقمقا أن  ،اًمُ٘مْرآنُ غم واخلٞم٤مل وذم اًمٖمٜم٤مء واًمٓمرب يمؾ هذه ٓ شمٜمْمٌط ىمقاقمده٤م قم

 أو اعمقاد اًم٘مرآٟمٞم٦م. اًمُ٘مْرآُن يْمٌٓمقا ُمٗم٤مشمٞمح وزن 

ين، وهذا ًمٞمس ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م سمؾ آًم٘مرا ًمف عمٕم٤من ىمدرة اًمٖمٞم٥م ذم إدب وم٤مٕدي٥م يتٌلم

ٓ هق شم٤مريخ وٓ هق دمريد اًمُ٘مْرآُن  ،طمتك ذم قمٚمقم آًمًٜمٞم٤مت، ومٙمت٤مب ُمٕملم ىمد يدُم٩م سم٤مًمت٤مريخ

د ُمـ إسمٕم٤مد إقمج٤مز وٓ أُمث٤مل وو٤مسمٓم٦م إُمث٤مل ٓ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف، وهذا سُمٕم صُمٓمٚمؼ، وٓ ىمّم

ن اًمٕمٚمؿ ٟمقع إدراك وجيٕمؾ ًمؼمه٤من يمؾ سمح٥ًم ُمًتقاه اًمٕمٚمٛمل، ٕاًمٕمٞم٤من وا ُمٜمف يٚمٛمساًمُ٘مْرآُن 

أومؼ ايمؼم ويٕم٤ميـ اعمٕمجزة ذم اًمُ٘مْرآُن ًمف طمْمقر وُمِم٤مهدة ويمٚمام يرشم٘مل قمٚمٛمف أيمثر يِم٤مهد ُمـ 

 أيمثر.اًمُ٘مْرآُن 

 :  وم٘م٤مل شي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ اخلالص ُمٜمٝم٤م؟»اًمٗمتٜم٦م يقُم٤ًم وم٘مٚمٜم٤م:  ؾمقل اهللذيمر ر

سمٙمت٤مب اهلل، ومٞمف ٟم٠ٌم ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ، وٟم٠ٌم ُمـ يم٤من سمٕمديمؿ، وطمٙمؿ ُم٤م يم٤من سمٞمٜمٙمؿ، وهق »

ـ ـمٚم٥م اهلداي٦م سمٖمػم اًم٘مرآن اًمٗمّمؾ وًمٞمس سم٤مهلزل، ُم٤م شمريمف ضم٤ٌمر إّٓ ىمّمؿ اهلل فمٝمره،  ؾ، وهق فموُم

إًمًـ، وٓ خيٚمؼ ُمـ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وهق اًمذي ٓ شمٚمٌس قمغم  ٙمٞمؿاحلٌؾ اعمتلم واًمذيمر احل

                                                      

ٔي٦م  (6)  .<;ؾمقرة يس: ا
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 .(6)شيمثرة اًم٘مراءة، وٓ شمِمٌع ُمٜمف اًمٕمٚمامء، وٓ شمٜم٘ميض قمج٤مئٌف

 واصٗم٤ًم اًم٘مرآن:  ىم٤مل اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

صمؿ أٟمزل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب ٟمقرًا ٓ شمٓمٗم٠م ُمّم٤مسمٞمحف، وهاضم٤ًم ٓ خيٌق شمقىمده، وسمحرًا ٓ يدرك »

، وومرىم٤مٟم٤ًم ٓ خيٛمد سمره٤مٟمف، وشمٌٞم٤مٟم٤ًم ٓ وقئفُمٜمٝم٤مضم٤ًم ٓ يْمؾ هنجف، وؿمٕم٤مقم٤ًم ٓ ئمٚمؿ ىمٕمره، و

هتدم أريم٤مٟمف، وؿمٗم٤مء ٓ ختِمك أؾم٘م٤مُمف، وقمزًا ٓ هتزم أٟمّم٤مره، وطم٘م٤ًم ٓ ختذل أقمقاٟمف، ومٝمق 

ُمٕمدن اإليامن وسمحٌقطمتف، ويٜم٤مسمٞمع اًمٕمٚمؿ وسمحقره، وري٤مض اًمٕمدل وهمدراٟمف، وأصم٤مذم اإلؾمالم 

دي٦م احلؼ وهمٞمٓم٤مٟمف، وسمحر ٓ يٜمزومف اعمًتٜمزومقن، وقمٞمقن ٓ يٜمْمٌٝم٤م اعم٤محتقن، وسمٜمٞم٤مٟمف، وأو

قمٜمٝم٤م  ٓ يٕمٛمكؾ هنجٝم٤م اعم٤ًمومرون، وأقمالم ٔمٓيٖمٞمْمٝم٤م اًمقاردون، وُمٜم٤مزل ٓ ي وُمٜم٤مهؾ

اًم٤ًمئرون، وآيم٤مم ٓ جيقز قمٜمٝم٤م اًم٘م٤مصدون، ضمٕمٚمف اهلل ري٤ًم ًمٕمٓمش اًمٕمٚمامء، ورسمٞمٕم٤ًم ًم٘مٚمقب 

، ودواء ًمٞمس سمٕمده داء، وٟمقرًا ًمٞمس ُمٕمف فمٚمٛم٦م، وطمٌاًل وصمٞم٘م٤ًم اًمٗم٘مٝم٤مء، وحم٤مج ًمٓمرق اًمّمٚمح٤مء

سمف، وقمذرًا عمـ  ائتؿقمروشمف، وُمٕم٘ماًل ُمٜمٞمٕم٤ًم ذروشمف، وقمزًا عمـ شمقٓه، وؾمٚماًم عمـ دظمٚمف، وهدى عمـ 

عمـ ظم٤مصؿ سمف، وومٚمج٤ًم عمـ طم٤مج سمف، وطم٤مُماًل عمـ ْحٚمف، ، وسمره٤مٟم٤م عمـ شمٙمٚمؿ سمف، وؿم٤مهدًا اٟمتحٚمف

٦م عمـ شمقؾمؿ، وضمٜم٦م عمـ اؾمتالم، وقمٚماًم عمـ وقمك، وطمديث٤ًم عمـ روى، وُمٓمٞم٦م عمـ أقمٛمٚمف، وآي

 .(7)شوطمٙماًم عمـ ىم٣م

اعمٝمؿ أن اعم٤مئز سملم اعمٕمجزة وهمػمه٤م اٟمف ذم اعمٕمجزة قمٞم٤من ًمٚمٖمٞم٥م، هم٤مي٦م إُمر ذم ٟمٗمًٞم٦م 

اإلٟم٤ًمن وطمدود إدرايمف اًمٜمٔمري أو اًمٕمٚمٛمل ومٛمـ قمٜمده اًمٕمٚمقم اًمروطمٞم٦م ىمقي٦م ٓ يٚمتٌس ًمديف 

                                                      

ًتدرك اًمقؾم٤مئؾ ج6)  .:<:9ح 7سم٤مب <78ص 9( ُم

الهم٦م اخلٓم٦ٌم 7)  .=<6( هن٩م اًٌم
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اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمقام شمٚمتٌس قمٚمٞمٝمؿ قمٜمدُم٤م  ق سملم اًمًحر واعمٕمجزة، وؾمٜمِمػم ملَ رٗمآُمر سمؾ ي

يِم٤مهدون سمٕمض اًم٘مدرات اًمروطمٞم٦م اًمتل هل رسمام ُمـ اًمًحر أو اًمري٤مو٤مت أو ؿمٕمٌذة ومٞمٚمتٌس 

 ذم اًمٕمٚمقم اًمروطمٞم٦م قمغم درضم٦م ُمتدٟمٞم٦م. او اخلؼمة إُمر اٟمف ُمٕمجزة وؾمٌٌف أن درضم٦م اًمٕمٚمؿ 

 ظِّٜٔ وظِّٜٔ:ادحقر افسٚبع ظؼ: ادًٚجز 

ُمر سمٜم٤م أن اعمٕمجزة ٓسمد أن شمٙمقن ذم ذاهت٤م سمره٤من وان اعمتٙمٚمٛملم واًمٗمالؾمٗم٦م يم٤مٟمقا 

ذم اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري أو أحلّمقزم وًمٙمـ اًمّمحٞمح أن اهن٤م ىمًؿ خيرضمقن سمره٤مٟمٞمف اعمٕمجزة ُمـ سم٤مب 

اعمٕمجزة سمٞم٤من ُمـ اًمٕمٚمؿ احلْمقري وعمٕم٤من اًمٖمٞم٥م، هم٤مي٦م إُمر ذم مجٚم٦م اعمٕم٤مضمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمّمٜمػ 

ٛمٕمٜمك أن خترجيٝم٤م سمره٤مهن٤م ٓسمد ُمـ إدراك قمٚمٛمل ومٞمٝم٤م ودومع اًمٚمٌس آًمت٤ٌمس ٓسمد ُمـ سمٞم٤من سم

قمٚمٛمل ومٞمٝم٤م ومؼمه٤مٟمٞمتٝم٤م ُمتقىمٗم٦م قمغم سمٞم٤من قمٚمٛمل ًمٙمـ شم٘مًٞمٛمٝمؿ وشمّمٜمٞمٗمٝمؿ ًمٚمٛمٕم٤مضمز أن سمٕمْمٝم٤م 

اًمٙمريؿ وضمقد سمٞم٤مٟم٤مت قمٚمٛمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ اًمُ٘مْرآُن ٞم٦م اعم٘مّمقد يمام ذم ٚمقمٛمقمٚمٛمٞم٦م وأظمرى 

ٛمل وًمٙمـ شمقضمد ُمٕم٤مضمز ٓ شمتقىمػ قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٕم٤مين وإٟمام شمتقىمػ قمغم ومٙمٚمٝم٤م إقمج٤مز قمٚم

 ك ُمٕم٤مضمز قمٛمٚمٞم٦م.ٟمٗمس اٟمج٤مز قمٛمؾ ذم اخل٤مرج وم٤ٌمًمت٤مزم شمًٛمّ 

 بٔد مـ فف افقٓيٜ افتُقئْٜ: ادحقر افثٚمـ ظؼ: جريٚن ادًجزة 

د ِّل  ُي١ميمِّ ي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م، ـ جيرهي٤م اهلل قمغم يديف وم٤من ًمف وٓعمذم يمالُمف أن اعمٕمجزة  اًْمٜمٌَّ

واًمٗمٕمؾ يًٜمد سم٤مٕص٤مًم٦م إًمٞمف ٓ إمم أضمٜم٤مس أظمرى ُمـ اعمخٚمقىم٤مت وإٟمام هق ٟمقع ُمـ آؾمتدقم٤مء 

ًمف ٟمزوٓن ٟمزول مجٚم٦م وهذا ٓ دور ومٞمف جلؼمائٞمؾ وإٟمام اًمدور ومٞمف ًمروح  اًمُ٘مْرآنُ وم٘مط، ُمثال 

وهق ىمقة ُمـ ىمقى  هق ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م أرواح اعمٕمّمقُملم اًم٘مدس، وطمتك روح اًم٘مدس

ـ ، وُمـ صمؿ ومن أم اًمٙمت٤مب سمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وُم٤م ومقق أم اًمٙمت٤مب ُمـ ذواهتؿ احل٘م٤مئؼ ُم
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ل َُّٕف يِف ُأمِّ افَُِْتِٚب  اًمتٜمزيؾ يٜمحدر وُمٜمٝم٤م ضمؼمائٞمؾ شمٜمزيؾ ومقق وهذه اًمٌٜم أي أصٚمف اًمذي    َوإِ

 اهمؽمف ُمٜمف ضمؼمائٞمؾ ومٜمّزًمف. 

 قمـ يٕم٘مقب سمـ ضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل:

ـ ُمقؾمك سـم» إذ أشم٤مه رضمؾ ٟمٍماين وم٘م٤مل: إين أؾمئٚمؽ أصٚمحؽ  ضمٕمٗمر يمٜم٧م قمٜمد أيب احلً

 وصٗمف سمام وصٗمف صمؿ سمف وٟمٓمؼ اهلل وم٘م٤مل: ؾمؾ، وم٘م٤مل: أظمؼمين قمـ يمت٤مب اهلل اًمذي أٟمزل قمغم حمٛمد

بِِغ ـَوافَُِْتِٚب افْ  حؿ  :وم٘م٤مل ُّ  َـ َّْٚ ُمِْذِري ـُ  َّٕٚ ٍٜ إِ ـَ ٍٜ ُمبََٚر َِ ْٔ َّٕٚ َإَٔزفَُْْٚه يِف َف ه٤م ذم ُم٤م شمٗمًػم  (1)إِ

أٟمزل قمٚمٞمف، وهق ُمٜم٘مقص  اًمذي هقد يمت٤مب ذم وهق، اًم٤ٌمـمـ ؟ وم٘م٤مل: أُم٤م طمؿ ومٝمق حمٛمد

، وأُم٤م اًمٚمٞمٚم٦م ومٗم٤مـمٛم٦م )صٚمقات اهلل احلروف، وأُم٤م اًمٙمت٤مب اعمٌلم ومٝمق أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

 .(7)شقمٚمٞمٝم٤م(...

إذًا اًمٗمٕمؾ ذم اعمٕمجزة سمح٥ًم ٟمص هذا آطمتج٤مج يًٜمد إمم ٟمٗمس ُمـ أضمرى اهلل قمغم 

 عمٕمجزة ٓ إمم همػمه ومتٞمز دون سم٘مٞم٦م سمٜمل ضمٜمًف.يده ا

 ادحقر افتٚشع ظؼ: ادًجزة بغ افدظٚء وافقٓيٜ تُقئْٜ: 

هٜم٤مك سمح٨م ذم اعمٕمجزة وهؾ هل دقم٤مء وإضم٤مسم٦م أو هل شمٍمف قمغم ٟمحق اًم٘مدرة اًمذاشمٞم٦م 

عمـ دمري قمغم يديف سمٛمٕمٜمك ان ًمف وٓي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م قمغم سمٕمض آؿمٞم٤مء واًمتح٘مٞم٘م٤مت إظمػمة 

٧م اًمدقم٤مء وآؾمتج٤مسم٦م واًمتٍمف رء واطمد، ومٛمـ ي٘م٤مل قمٜمف ُمًتج٤مب اًمدقمقة ٟمٔمٜمف ضمٕمٚم

سمؾ هق ُم٘م٤مم ٟمٗمز ومٕمٜمدُم٤م شمتقضمف اًمٜمٗمس ًمالؾمتٗم٤مو٦م سم٤مًمٓمٚم٥م ُمـ اًمٕمقامل اًمٕمٚمٞم٤م  ،دقم٤مء ًمٗمٔمل

                                                      

ٔي٦م  (6)  .8ؾمقرة اًمدظم٤من: ا

 .78;/  9( شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم/ ًمٚمِمٞمخ احلقيزي 7)
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وم٤مؾمتٕمدائٝم٤م حيتؿ اإلوم٤مو٦م وهذا ٟمقع شمٍمف وم٤من اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء هق ٟمقع شمٍمف ُمـ اًمداقمل 

ط روطمل ُمـ ٟمٗمس اًمداقمل سمذًمؽ اعمّمدر اًمذي يٗم٤مض ُمٜمف ذًمؽ ذم اٟمج٤مز ُم٤م دقمل سمف، وارشم٤ٌم

 اًمٗمٞمض. 

إجي٤مد شمٙمقيٜمل ُمـ اًمٕمٛمؾ إمم إصمر وًمق سمٜمحق  وم٢مهن٤موُمـ سم٤مب اعمث٤مل أن آصم٤مر إقمامل قمٜمدٟم٤م 

اإلقمداد ومٌٕمض آصم٤مر إقمامل شمٔمٝمر ومٞمام سمٕمد ؾمقاء أقمامل ؾمٞمئ٦م أو أقمامل طمًٜم٦م، ُمثال صٚم٦م 

ًد يقضم٥م همؿ اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف ويمذًمؽ اًمٖمْم٥م اًمرطمؿ شمقضم٥م ـمقل اًمٕمٛمر وسم٤مًمٕمٙمس، واحل

قمامل، ودقم٤مء اعم١مُمـ يًتج٤مب واحلٚمؿ يقضم٥م اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، وهذه آصم٤مر ًمإل يقضم٥م اًمتقشمر

ػم سم٤مًمتٙمقيـ سمٛمٕمٜمك ىمدرة شمٙمقيٜمٞم٦م، ومٝمذه يمٚمٝم٤م ُمراشم٥م ًمٚمقٓي٦م ـوهذا ٟمقع شمٍمف وشم٠مصم ف ـــًم

ر ًمٚمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م يمام ذم هم٤مي٦م إُمر آؾمتج٤مسم٦م اًمنيٕم٦م يّمػم هل٤م ووقح أيمث ،اًمتٙمقيٜمٞم٦م

 ؿم٤مهد إسمراهٞمؿ ’اؾمتج٤مسم٦م دقم٤مء اإلُم٤مم احلًلم يقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحرم، وذم رواي٦م أن اًمٜمٌل

 قَمزَّ  اهلل ًمف وم٘م٤مل ومٝمٚمٙمقا قمٚمٞمٝمؿ ومدقم٤م وهمػمهؿ اًمزٟم٤مة ومِم٤مهد اًمٜم٤مس أطمقال ومرأى اعمٚمٙمقت

قم٤ٌمدي وزم ٟمٔمؿ ء ي٤م إسمراهٞمؿ أٟم٧م ُمًتج٤مب اًمدقمقة ومال شمٗمٕمؾ هذا سمِمٙمؾ يمثػم وه١مٓ َوضَمؾَّ 

  .ومٞمٝمؿ وم٤مًمدقم٤مء ي١مصمر

 ورد:

وأظمرج ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واسمـ اعمٜمذر وأسمق اًمِمٞمخ قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد 

عم٤م رأى إسمراهٞمؿ ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض رأى رضمال قمغم وم٤مطمِم٦م ومدقم٤م قمٚمٞمف ومٝمٚمؽ »ىم٤مل: 

ٚمٞمف وم٠موطمك اهلل إًمٞمف ومدقم٤م قمصمؿ رأى آظمر قمغم وم٤مطمِم٦م ومدقم٤م قمٚمٞمف ومٝمٚمؽ صمؿ رأى آظمر قمغم وم٤مطمِم٦م 

ان ي٤م إسمراهٞمؿ ُمٝمال وم٢مٟمؽ رضمؾ ُمًتج٤مب ًمؽ وإين ُمـ قمٌدي قمغم صمالث ظمّم٤مل اُم٤م أن يتقب 
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ىمٌؾ اعمقت وم٠مشمقب قمٚمٞمف واُم٤م أن أظمرج ُمـ صٚمٌف ذري٦م يذيمروين وأُم٤م ان يتقمم ومجٝمٜمؿ ُمـ 

 .(6)شورائف

ْرآُن اًم٘مُ هم٤ميتف اؾمتج٤مسم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمدقم٤مء اعم١مُمـ شمٙمقن ذم أظمرة وهذا ٟمحق شمٍمف، 

ْتُْؿ يث٧ٌم أن إقمامل هل٤م شمٍمف ذم أظمرة وأي وٓي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م أيمثر ُمـ ذًمؽ  ـُ َزْوَن َمٚ  َّٕاَم ُِتْ إِ

ُِقنَ  َّ ًْ ُِقَن يِف ُبىُقِِنِْؿ وذم شمٕمٌػم آظمر  َت ـُ ْٖ اَم َي َّٕ ِْاًم إِ ُِقَن َأْمَقاَل افَْٔتََٚمك ُط ـُ ْٖ ـَ َي إِنَّ افَِّذي

 ٞم٤م طمرث أظمرة.، وذم اًمرواي٦م اًمدٟم(2)َٕٚراً 

واًمتح٘مٞم٘م٤مت إظمػمة شمث٧ٌم أن اؾمتج٤مب اًمدقم٤مء شمرضمع إمم ٟمٗمس اًمقٓي٦م واًمتٍمف 

اًمتٙمقيٜمل، ٓن اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م قمٛمقُم٤م هل ٟمقع ُمـ آؾمتدقم٤مء ُمـ اعمخٚمقق ٓن يٗمٞمض قمٚمٞمف 

شمقضمد قمٜمد  ومٝمؾاخل٤مًمؼ ىمدرة ويٙمقن هق ممر اًمٗمٞمض هل٤م، ومٛمثال قملم احل٤مؾمد يمٞمػ شم١مصمر؟، 

سم٤من يًخر ضمـ ومٞم١مصمرون ذم اعمحًقد، وًمذًمؽ يمثػم ُمـ اإلطمراز ًمدومع اًمٕملم ومٞمٝم٤م  احل٤مؾمد ىمدرة

 شمٗمًػم طم٘مٞم٘متف وذم اعمحًقد، واًمًحر وان يم٤من ذم هتديد أو ىمٚمع ٔصم٤مر اًمِمٞم٤مـملم واجلـ

ويٛمٙمـ اًمتقومٞمؼ ذم شمٗمًػم اًمًحر أو احلًد  ،ٟمٔمري٤مت يمثػمة ًمٙمـ دظم٤مًم٦م اجلـ ومٞمف ًمف ؾمٝمؿ يمٌػم

ل سم٘مقة ُمـ ٟمٗمس اًم٤ًمطمر أو ٟمٗمس احل٤مؾمد يًخر اجلـ ومٞمجذهبؿ واًمٕملم وهق أن هذه إومٕم٤م

سم٤مًمت٤مزم يًػمهؿ ويًخرهؿ إلصدار ومٕمٚمف، سم٤مًمت٤مزم يٙمقٟمقا هؿ ٟمقع ُمـ اعمًخريـ، أُم٤م يمٞمػ 

يِمػم إمم ُمثؾ ذًمؽ ىم٤مل اًمُ٘مْرآُن ن ٢مدون أن يِمٕمر سمذًمؽ ؟، وميتٕم٤ميش اإلٟم٤ًمن ُمع اًمِمٞم٤مـملم ُمـ 

ـْ تَ شمٕم٤ممم:  ْؿ َظَذ َم ُُ َٕبُِّئ َٔٚضِغُ َهْؾ ُأ ُل افنَّ ـُؾِّ َأؾٍَّٚك َأثِٔؿٍ (8) َْزَّ ُل َظَذ  ومٝمق ٓ يدري  (1)َتَْزَّ

                                                      

 .79، ص8در اعمٜمثقر، اًمًٞمقـمل، ج( اًم6)

ٔي٦م  (7)  .65ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م ( 8)  .776ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا
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 سمذًمؽ ومٞمتّمقر أهن٤م ظمقاـمر أو ىمقى ٟمٗمًف سمٞمٜمام هق يتحدث ُمع اًمِمٞم٤مـملم.

أن ُمٕمٜمك يمقن اإلُم٤مم ُمًتج٤مب اًمدقمقة ومٝمذه هل اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٙمـ ذم يمثػم ُمـ  اً إذ

ُم٘م٤مم اخلٓمػم وهق ُم٤م يٕمت٘مدون سمّمقرة سمًٞمٓم٦م أُم٤م يمٜمٝمٝم٤م ومٝمق  ٝمقراحل٘م٤مئؼ هل٤م أوضمف يٗمٝمٛمٝم٤م اجلٛم

سمف ُم٤م إذا يمِمٗمتف هلؿ ومٞمٙمؼم ذم أذه٤مهنؿ وىمٚمقهبؿ. وم٤مًمدقم٤مء ًمف ُمّم٤مديؼ قمديدة وإٓ وم٤مًمداقمل 

طمٞمٜمام يًتج٤مب ًمف هؾ ٕضمؾ هذه إصقات أو ٕضمؾ اًمتقضمف وآومت٘م٤مر واًمياقم٦م إمم 

ـ اعم٤ًمقمد قمغم ُم٤م هق ذيمر طم٘مٞم٘مل، ًمذًمؽ اًم٤ًمطم٦م اًمرسمقسمٞم٦م سمؾ طم٘مٞم٘مٞم٦م اًمدقم٤مء واًمّمقت ٟمقع ُم

طمتك اًمقٓي٦م اًمتنميٕمٞم٦م وم٤من اًمٙمثػم يٜمٙمره٤م سمّمقرهت٤م اًمٍمحي٦م أُم٤م ذم قمٜم٤مويـ أظمرى ٓ يٚمتٗمتقن 

 ُمع أهن٤م وٓي٦م شمنميٕمٞم٦م ي٘مٌٚمقهن٤م. 

 ادحقر افًؼون: ادًجزة رسظٜ ضل آشبٚب:

ؾم٤ٌمب، وسمٕمْمٝمؿ اعمٕمجزة ًمٞم٧ًم ظمرق ًم٘م٤مٟمقن أو ٟمٔم٤مم إؾم٤ٌمب وإٟمام هل هقم٦م ذم إ

يٗمن اعمٕمجزة وي٘مقل ًمٞم٧ًم اعمٕمجزة يمٚمٝم٤م هقم٦م ـمل إؾم٤ٌمب ؾمقاء زُم٤مٟمٞم٦م أو قمٚمقي٦م وإٟمام ذم 

ىمًؿ يمٌػم ُمٜمٝم٤م هق آـمالع ُمـ ىمٌؾ ص٤مطم٥م اعمٕمجزة قمغم أؾم٤ٌمب ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م همػمه، إذًا 

ي وطم٘مٞم٘متف اًمٕم٤مُم٦م وأسمك اهلل أن جير سمّمقرشمفاعمٕمجزة همػم ظم٤مرضم٦م قمـ ٟمٔم٤مم اًم٥ًٌم واعم٤ًٌٌمت 

إُمقر إّٓ سم٠مؾم٤ٌمهب٤م آ اٟمٜم٤م ٟمجٝمؾ يمؾ آؾم٤ٌمب اًمتل طمقًمٜم٤م ذم هذا اًمقضمقد وٓ ٟمٕمرف شمٚمؽ 

اًم٘مقاٟملم اًمتل يًػم ُمـ ظمالهل٤م ٟمٔم٤مم اًمٕمقامل اًمتل اوضمده٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وًمذًمؽ أول ُمـ 

هؿ اًمًحرة ٕهنؿ اـمٚمٕمقا أن هذا إُمر ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمًحر ٕهنؿ يٕمرومقن  اُمـ سمٛمقؾمك

 ’ضمزُمقا أن ُم٤م ي٘مقم سمف اًمٜمٌل آـم٤ٌمء وم٠من ًكقمٞم ، يمذًمؽ ذم قمٍم اًمٜمٌلًمًحرأؾم٤ٌمب ا

                                                      

ٔي٦م  (6)  .777ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا
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 .  اعمٕمجزة سمّم٤مطم٥م خمتّم٦م أؾم٤ٌمسم٤م هل وإٟمام ـمٌف أؾم٤ٌمب قمغم يٓمٚمٕمقا مل ٕهنؿ ُمٕمجزة هق قمٞمًك

وٓؿمؽ ان اًمٌنمي٦م امم آن دمٝمؾ اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمتل شمًػم ووم٘مٝم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م 

اٟملم اًمٕمقامل آظمرى اًمتل هل٤م ُم٤ًمس ُم٤ٌمذ او همػم ُم٤ٌمذ سم٘مقاٟملم ٟم٤مهٞمؽ قمـ اـمالقمٝم٤م قمغم ىمق

 هذه اًمٜمِم٠مة.

آ ان اوًمٞم٤مء اهلل يٓمٚمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م سمٛم٘مدار اقمالم اهلل شمٕم٤ممم هلؿ وُمـ صمؿ ي١مصمرون هب٤م ويٙمقن 

 هلؿ ٟمحق ُمـ اهلٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م.

 :بٕٕٚبٔٚءادحقر افقاحد وافًؼون: ادًجزة فٔسٝ خٚصٜ 

 ًمٞم٧ًم ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمٌقات واًمرؾم٤مًم٦م سمؾ شمٕمؿ ؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مإنَّ اعمٕمجزة ذم ُمدر

ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ذم ىمّم٦م اًمُ٘مْرآُن اإلُم٤مُم٦م وطمتك سمٕمض اًمًٗمراء ًمالئٛم٦م واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُمـ 

﮿ ـم٤مًمقت يٌلم اًم٤ٌمري سمٕمث٦م إُم٤مُم٦م وًمٞم٧ًم سمٕمث٦م ٟمٌقة وسمٕمد ذًمؽ ي٘مقل  ﮾   ﮼﮽ 

             ﯀﯁ 

     ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ٕم٤مضمز قمٜمد سمٜمل إهائٞمؾ ذم إُم٤مُمتف وُمٚمٙمف ًمألُمقر، وٟمٗمس اًمت٤مسمقت هق ُمٕمجزة ُمـ اعم (6)ۈ

يتحرك سمًٙمٞمٜم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م وسم٤مقمت٤ٌمر أن ومٞمف ريح هل٤م وضمف يمقضمف اًمٌنم، وهذا اًمت٤مسمقت  هسم٤مقمت٤ٌمر

يم٤من ي٘مػ قمٜمد أي سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت سمٜمل إهائٞمؾ يدل قمغم أن ص٤مطم٥م ذًمؽ اًمٌٞم٧م ٟمٌل أو ويص 

 سمٜمل ذم إهلٞم٦م ؾمٜم٦م هذه ويم٤مٟم٧م سمٕمد ُمـ إمم يٜمت٘مؾ أن إمم اًمٜمٌلويرصمف ذًمؽ  ٟمٌل ويم٤من حيتٗمظ سمف

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .=79ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 .إهائٞمؾ

إذًا ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة شمدل أن اإلُم٤مُم٦م سمٛمٕمجزة ومٙمام أن دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م سم٤مًمٜمص يمذًمؽ هل 

هل ٓسمد ذم ىمد ذيمرٟم٤مه٤م ؾم٤مسم٘م٤م وجي٥م أن ٟمٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م و اًمزاوي٦مسم٤معمٕمجزة أيْم٤ًم، واعمٝمؿ أن هذه 

َٔٚضِغُ اًمُ٘مْرآُن ٜمف اًمث٘مٚملم، ويمام ضم٤مء ذم اعمٕمجز يٕمجز قم ْٝ بِِف افنَّ َف ْؿ  (6)   ََمٚ َتَْزَّ ٌِل ََلُ َوَمٚ َيَْْب

ًُقنَ  سمؾ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اظمؽماق ىمٜم٤مة اًمقطمل واًمتِمقيش قمٚمٞمٝم٤م، أو أي٤مت اًمتل  (7)َوَمٚ َيْستَىِٔ

ِم٤مسمف ذم شمٚمؽ شمدل قمغم قمجز اًمِمٞم٤مـملم واجلـ قمـ اظمؽماق ىمٜم٤مة اًمقطمل هل آي٤مت ُمٌٞمٜم٦م ًمٚمٛمت

ْٔىَُٚن يِف أي٦م ُمـ ؾمقرة احل٩م  ََك افنَّ َّْك َأْف َ َٕبِلٍّ إَِّٓ إَِذا مَت ـْ َرُشقٍل َوٓ  ـْ َؿبَِِْؽ ِم َِْْٚ ِم َوَمٚ َأْرَش

ْٔىَُٚن ُثؿَّ ُُيُُِْؿ اهللَُّ آَيٚتِِف َواهللَُّ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ  َِل افنَّ ِْ َّٔتِِف َؾََْْٔسُخ اهللَُّ َمٚ ُي
اًمٕم٤مُم٦م وىمد ومن  (8)ُأْمِْ

ُمٜمٞم٦م سم٠مي ُمٕمٜمك؟؟ ومٝمؾ اعمٜمٞم٦م سمٛمٕمٜمك  ي٦م ُمتِم٤مسمف وم٤من ٓا سمرواي٤مت ُمدؾمقؾم٦م ىمّم٦م اًمٖمراٟمٞمؼ، ومٝمذه ٔا

ُمنموع اهلداي٦م  يٕمققاخل٤مرضمل سمٛمٕمٜمك ي٠ميت وئمؾ أُمتف وحي٤مول أن  اعمتٛمٜملاًم٘مٚم٥م أو اعمٜمٞم٦م هل 

ٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وم٘مقًمف  ْٔىَ اإلصالح اًمذي هق ُمٜمٞم٦م ومتٜمٞم٤مت ٕا ََك افنَّ َّٔتِفِ َأْف
أي ذم   ُٚن يِف ُأْمِْ

 اًم٤ًمُمريُمنموقمف اًمذي يتٛمٜمك إىم٤مُمتف واٟمج٤مزه، وم٤مإلوالل واًمٖمقاي٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وهذا ٟمٔمػم 

ي٤مت ذم اًمًقر اًمٕمديدة اًمتل شمدًمؾ قمغم  ي٦م ُمتِم٤مهب٦م شمٌٞمٜمٝم٤م ٔا ٜمل إهائٞمؾ، ومٝمذه ٔا وُم٤م صٜمٕمف سٌم

ـ دظمقل اًمِمٞم٤مـملم.ٞمُمّمقٟم    ٦م ىمٜم٤مة اًمقطمل قم

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .765ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا

ٔي٦م ( 7)  .766ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا

ٔي٦م ( 8)  .7:ؾمقرة احل٩م: ا
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 فًؼون: ادًجزة صٓٚدة بٚفهدق مـ اهلل تًٚػ:ادحقر افثٚين وا

سمؾ إٟمام سمٕم٨م اهلل سمنما وافمٝمر قمغم يده اعمٕمجزات اًمتل ًمٞم٧ًم ذم ـم٤ٌمئع » سمٕمده٤م ي٘مقل

اًمٌنم اًمذيـ ىمد قمٚمٛمتؿ وامئر ىمٚمقهبؿ ومتٕمٚمٛمقن سمٕمجزيمؿ قمام ضم٤مء سمف اٟمف ُمٕمجزة وان ذًمؽ 

وم٤مطمد شمٕم٤مريػ  ،ًمف سم٤مًمّمدق ٕمجزة ؿمٝم٤مدة ُمـ اهللومٜمٗمس اعم شؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمدق ًمف

اعمٕمجزة أهن٤م ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل ًمف، ومٝمذه اًمِمٝم٤مدة يٕمٜمل أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم شمٕمتؼم ؿمٝم٤مدات ؾمقاء ؿمٝم٤مدة 

سمٛمٕمٜمك اًمتحٛمؾ أو احلْمقر ذم ؾم٤مطم٦م احلدث ًمٚمٛمِم٤مهدة، واًمِمٝم٤مدة شمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك إداء أو 

 ش شمٕم٤ممم سم٤مًمّمدق ًمفوان ذًمؽ ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل»شمقصمٞمؼ احلدث واإلدٓء سمام طمّمؾ ذم احلدث ومٝمٜم٤م 

سمٛمٕمٜمك إداء ومقاوح أن أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم هق يمالُمف شمٕم٤ممم يمام صم٧ٌم ذًمؽ ذم اسمح٤مث قمٜمد قمٚمامء 

اعمٕمروم٦م، وُم١مدى يمالُمف هق ُم١مدى اًمٗمٕمؾ، وم٠مىمدار اهلل قمز وضمؾ ًمٚمٜمٌل قمغم إشمٞم٤من اعمٕمجز هق 

ام يٕمجز قمٜمف شمٙمٚمؿ ُمـ اهلل وؿمٝم٤مدة ُمٜمف قمغم صدىمف، إذًا ذم قم٤ممل اإلُمٙم٤من ٓ يٛمٙمـ اهلل أطمدا سم

وهذه ىم٤مقمدة شمٙمقيٜمٞم٦م وًمٙمـ هذا قمٜمد اهلل وًمف ىمرسمك وزًمٗمك قمٜمد اهلل،  طمٔمٞم٤ماجلٛمٞمع إّٓ أن يٙمقن 

ًتٖمٚمف أصح٤مب اًمٓم٤مهمقت ٌ اعمٗم٤مد ىمد ي همٌٞم٤مء أهنؿ ذوي زًمٗمك قمٜمد اهلل سًم ٥م شمرومٝمؿ واًمٓمٖمٞم٤من وٕا

راد سم٘مدرة وآٟمٗم ، وم٤من اًمتٗمْمٞمؾ ذم اًمرزق أو اعمٚمؽ اًمٔم٤مهر رء٠موهمٜم٤مئٝمؿ وؾمٓمقهتؿ وهذا ظمٓم

 ذم همػم ىمدرة اًمٌنم هل أُمر آظمر وهل سم٤مًمٓمٌع هل٤م ؿمٝم٤مدة ذم اًمّمدق.ُمٚمٙمقشمٞم٦م 

ًتٓمٞمٕمٝم٤م   ظم٤مرىم٦مووم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمٕمجزة ظم٤مص٦م  ىمدار سمتٚمؽ  ٓ ي نم واجلـ، وأُم٤م إذا مل يٙمـ ٕا اًٌم

ـ  نم ُم ٜمل اًٌم ُمتح٤من اإلهلل عمخٚمقىم٤مت وًم اًمدرضم٦م ومال ؿمٝم٤مدة ومٞمٝم٤م وإٟمام هل ذم ظمْمؿ وقمٛمقم ٓا

٧م هل إقمج٤مز أو حتدي أو شمٗمرد  متٙمٞمٜمٝمؿ ُمـ أُمقر يمام ُمٙمـ سمٕمْمٝمؿ ُمٙمـ ُمـ ؾمٚمػ وُمـ همؼم ومٚمًٞم

ـ أصح٤مب ُمٜمٝم٩م اًمتٔمٚمٞمؾ واإلهمقاء ًمٞمنمقمقا ًمٓمٖمٞم٤مهنؿ وضمؼم يثػموا  وومرقمقٟمٞمتٝمؿهتؿ وواُمتٞم٤مز، وًمٙم
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ٓ طم٘مٞم٘مل.   ُمثؾ هذه اًم٘م٤مقمدة، وهق متًؽ ُمٖم٤مًمٓمل 

 ورد: 

 .(6)«ؾرا مْٓٚ رشبٜ مٚءفق ـٕٚٝ افدٕٔٚ تًدل ظْد اهلل جْٚح بًقضٜ مٚ شَك ـٚ»

 ادحقر افثٚفٞ وافًؼون: افٍرق بغ ادًجزة وافُرامٜ:

)وان ذًمؽ ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمدق ًمف وًمق فمٝمر ًمٙمؿ ُمٚمؽ وفمٝمر قمغم يده ُم٤م يٕمجز 

قمٜمف اًمٌنم مل يٙمـ ذم ذًمؽ ُم٤م يدًمٙمؿ قمغم أن ذًمؽ ًمٞمس ذم ـم٤ٌمع ؾم٤مئر أضمٜم٤مؾمف ُمـ اعمالئٙم٦م طمتك 

اعمٕمجز قم٤ٌمرة قمـ ىمدرة إهلٞم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمٚمدن اإلهلل ٓ يٕمٓمل شمٚمؽ يّمػم ذًمؽ ُمٕمجزا( إذًا 

اًمّمالطمٞم٦م إّٓ ًمذوي اعمٝم٤مم اإلهلٞم٦م ُمـ ىمٌٚمف شمٕم٤ممم، وشمٙمقن اعمٕمجزة ىمدرة إهلٞم٦م ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م 

ًتٓمٞمع اًمتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م أضمٜم٤مس اعمخٚمقىم٤مت، أُم٤م ُم٤م يّمٜمٕمفُمتٗمردة  اًمٕمٗم٤مري٧م ُمـ ـمل  وُمتٛمٞمزةٓ  ي

ًمذًمؽ ـمل إرض ٓ يًٛمك ُمٕمجزة وىمد يٙمقن يمراُم٦م أو ومٝمذا ًمٞمس ُمتٗمرد،  هإرض وهمػم

همػم يمراُم٦م، اًمٗمرق سملم اعمٕمجزة واًمٙمراُم٦م ىمد يٙمقن هق أن اًمٙمراُم٦م ىمد يتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م طمتك اًمٙم٤مومر 

 وشمٕمٓم٤مه ٕضمؾ مم٤مرؾم٦م ري٤مو٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. 

 ًمذًمؽ ٟمٔمػم، يْم٤مهٞمف وٓ اًمتحدي ُم٘م٤مم ذم ويمام ذيمرٟم٤م أن اعمٕمجزة ي٠ميت هب٤م اًمٜمٌل

وورد ذم احلدي٨م  ،ُمٕمٞمٜمف سمؾ يمراُم٤مت أو آصم٤مر ًمري٤مو٤مت اعمٕم٤مضمز ُمـ شمٕمتؼم ٓ ْمٛمػماًم ىمراءة

ٕقمٓملم احلٙمٛم٦م ُمـ زهد ذم اًمدٟمٞم٤م، وم٠مُّم٤م اعم١مُمـ ومٝمل طمّج٦م ًمف، وأُّم٤م اًمٙم٤مومر ومٝمل »اًم٘مدد 

 . (7)شطمّج٦م قمٚمٞمف

                                                      

ًتدرك 6)  .9/896( احل٤ميمؿ ذم اعم

ٜمد 7) ٤مقمدي، ص 8ج  -( اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م، سمحقث اًمِمٞمخ حمٛمد اًم  .9<6، ًمـ ص٤مدق حمٛمد رو٤م اًم
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ٟمققم٤م ُم٤م،  ُمٚمٙمقشمٞمفوسمٛمٕمٜمك ذًمؽ أن احلٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م ضمٜم٦ٌم ًم٘مراءة ُم٤م وراء اعم٤مدة أو ضمٜم٦ٌم 

٤م ٓ شمٕمتؼم ُمٕم٤مضمز، وإٟمام هل٤م ُمٗم٤مشمٞمح ومٛمـ ُم٤مرس آرشمٞم٤مض شمٗمتح ًمف شمٚمؽ اعمٗم٤مشمٞمح ًمٙمٜمٝم واًمٜمٗمس

 وىمدرات ًمٚمروح. ٞم٤مت٤مصشمٕمتؼم ظم

 يمراُم٦م، ومتًٛمك اًمتحدي سم٤مب ُمـ ٓ ًمٙمـ اًمقيص أو وىمد شمّمدر اعمٕمجزة ُمـ اًمٜمٌل

سمؾ ٤مذب ُمع أظمريـ دم ُم٘م٤مم ذم يٙمـ مل وان ُمٕمجزة سم٤مهرة قمالُم٦م يمؾ أن اًمرواي٤مت ذم ُم٤م وطم٥ًم

ـ سم٤مب اًمدًٓم٦م قمغم اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م.  هل ُم

قة ؾمٛمل  ـ قمٌد هللّ مل يدع اًمٌٜم  ش.يمراُم٦م»وم٤مذا صدر اًمٕمٛمؾ اخل٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ُم

ومم٤م ورد يمدًٓمف سم٤من قم٤ٌمد اهلّل اًمّم٤محللم ُمـ همػم آٟمٌٞم٤مء ىم٤مدريـ ايْم٤م قمغم آشمٞم٤من 

٤مرىمف ًمٚمٕم٤مدة ُمــ اخل٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة ىمّم٦م اٟمت٘م٤مل قمرش سمٚم٘مٞمس ُمٚمٙم٦م ؾم٤ٌم ومـل ؾمـرقمـ٦م ظم سم٤مٕقمامل

سمـ سمرظمٞم٤م( وىمـد اظمؼم  اصػ) ؾمٚمٞمامناًمـٞمٛمـ امم ومٚمًٓملم قمغم يد ومرد ُمـ اصح٤مب اًمٜمٌل 

َْٔؽ َضْرُؾَؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمذًمؽ:  َٕٚ آتَِٔؽ بِِف َؿبَْؾ َأْن َيْرَتدَّ إَِف ـْ افَُِْتِٚب َأ ٌِْؿ ِم َؿَٚل افَِّذي ِظَْْدُه ِظ

ّرًا ِظَْْدُه ؿَ  َِ َِامَّ َرآُه ُمْسَت ُر َؾ ُُ َّٕاَم َيْن َر َؾِ٘ َُ ـْ َص ُر َوَم ٍُ ـْ ُر َأْم َأ ُُ َُِقيِن َأَأْص ـْ َؾْوِؾ َرِّبِّ فَِْٔب َٚل َهَذا ِم

ِريٌؿ  ـَ َر َؾِ٘نَّ َرِّبِّ َؽِْلٌّ  ٍَ ـَ ـْ  ِسِف َوَم ٍْ  . (1)فَِْ

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م احلكّم ذم يمت٤مب أٟمقار اعمٚمٙمقت ُم٤م طم٤مصٚمف: )اعمٕمجز أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة 

ًمٞمتٛمٞمّز اعمٕمجز قمـ همػمه، وهذا اًم٘مٞمد ُيٙمتٗمك سمف قمـ  ًمٚمٕم٤مدةواًمت٘مٞمٞمد سمخ٤مرق ُم٘مرون سم٤مًمتحّدي، 

اًمت٘مٞمٞمد سمٕمدم اعمٕم٤مرو٦م ًمٞمتٛمٞمز سمف قمـ اًمًحر واًمِمٕمٌذة إذ اًمًحر واًمِمٕمٌذة ًمٞمس سمخ٤مرق 

سم٤مًمتحدي ًمٞمتٛمٞمز ًمٚمٕم٤مدة وإن يم٤مٟم٧م ظمٗمٞم٦م قمغم أيمثر اًمٜم٤مس. وىمٞمّدٟم٤م اخل٤مرق ًمٚمٕم٤مدة سم٤مٓىمؽمان 

                                                      

ٔي٦م  (6)  .95ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا
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 .(6)اعمٕمجز قمـ اًمٙمراُم٤مت(

ّٕي قمّٚم٦م أقمٓمك اهلل قمز وضمؾ أٟمٌٞم٤مءه ورؾمٚمف وأقمٓم٤ميمؿ »: وؾم٠مل أسمق سمّمػم، اًمّم٤مدق

اعمٕمجزة؟ وم٘م٤مل: )ًمٞمٙمقن دًمٞماًل قمغم صدق ُمـ أشمك سمف واعمٕمجزة قمالُم٦م هلل ٓ يٕمٓمٞمٝم٤م إّٓ أٟمٌٞم٤مءه 

 .(7)شورؾمٚمف وطمججف ًمٞمُٕمرف سمف صدق اًمّم٤مدق ُمـ يمذب اًمٙم٤مذب

 (:٤مل ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ اعم١مًمػ )دام فمٚمفىم

مم٤م شم٘مّدم ُمـ يمٚمامت إقمالم أن اعمٕمجزة أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ي٠ميت هب٤م ُمـ يّدقمل  )ومتحّّمؾ

اًمٜمٌّقة أو اإلُم٤مُم٦م إصم٤ٌمشم٤ًم ًمّمدىمف، وأن ُمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء شمتحّدى اًمٌنمي٦م قمغم ُمرَّ اًمٕمّمقر إمم يقم 

 ُمٝمام اًمٌنمي٦م شمٕمجز سم٤مٟمِم٘م٤مىمف اجلٌؾ ُمـ ًمٚمٜم٤مىم٦م ص٤مًمحاًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠من ي٠مشمقا سمٛمثٚمٝم٤م، وم٢مظمراج اًمٜمٌل 

 ؾم٤مطمر يمؾ وإومؽ ؾمحر شمٚمت٘مؿ شمًٕمك طمٞم٦ّم اًمٕمّم٤م ىمٚم٥م ويمذًمؽ ذًمؽ، قمـ قمٚمقُمٝمؿ ّقرتشمٓم

 اًمٜمٌل ُمـ وإسمرص وإيمٛمف إقمٛمك وإسمراء اعمقشمك إطمٞم٤مء ويمذًمؽ ،ُمقؾمك اًمٜمٌل ُمـ

 .إقمٔمؿ ًمٜمٌٞمٜم٤م اخل٤مًمد واًم٘مرآن اًم٘مٛمر ؿمّؼ  ويمذًمؽ ،قمٞمًك

ٕمجزة، وُمـ هٜم٤م يتْمح أن إذًا ٓ سمدَّ ُمـ اّدقم٤مء، وأُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة، يمل يتح٘مؼ ُمٕمٜمك اعم

ٟمٗمًٝمؿ ؿمٞمئ٤مً، وًمق ادقمقا ُم٤م يمراُم٤مت أوًمٞم٤مء اهلل اًمّم٤محللم ٓ شمًٛمك ُمٕمجزًة، ٕهنؿ ٓ  يّدقمقن 

ٓمؾ  ٜم٦ّم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م يملٓ  شٌم ًُ ًمٞمس هلؿ عم٤م أقمٓم٤مهؿ اهلل شمٚمؽ اًمٙمراُم٤مت، وهذه اًم

و ٕم٨م اًمرؾمؾ وسم٢مىم٤مُم٦م ٕا طمتج٤مج قمٚمٞمٝمؿ سٌم ٤مده، ويتؿ ٓا  .(8)صٞم٤مء ظمٚمٗم٤مء اًمرؾمؾ (طمججف قمغم قم

                                                      

 .9=6( أٟمقار اعمٚمٙمقت ذم ذح اًمٞم٤مىمقت/ اًمٕمالُم٦م احلكّم: 6)

ح٤مر 7) ـ قمٚمؾ اًمنمائع، وقمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م5>: 66( اًٌم  .ًمٚمّمدوق  ، ٟم٘مالً قم

 اًمٗمرق سملم اًمًحر واعمٕمجزة واًمٙمراُم٦م.( ُم٘م٤مل ُمٜمِمقر سمٕمٜمقان: 8)
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 ادحقر افرابع وافًؼون: افٍرق بغ ادًجزة وافسحر:

أن ُمـ اطمد اًمِمٌٝم٤مت اًمتل شمث٤مر أُم٤مم إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وإوصٞم٤مء أن ُم٤م أشمقا سمف ؾمحر أو 

ؿمٕمقذة أو يمٝم٤مٟم٦م أو شمٍموم٤مت جمٝمقًم٦م، ومتٛمٞمٞمز اًمٗمٕمؾ اعمٕمجزة ىمد شمٕمرف سمٚمٛمٕم٤من وقمٞم٤من ًم٘مدرة 

اًمُ٘مْرآُن وهق ؿمٌٞمف  ،٤م، وُمـ يدرك اعمٕمجزة يٕم٤ميـ اعمٚمٙمقت ومٞمٝم٤مُمـ ىمدرات اعمٚمٙمقت اًمٕمٚمٞم

اًمٙمريؿ يًٛمع اًمُ٘مْرآُن ومٚمٛمـ يتدسمر ويتٛمٕمـ ذم ( ّٓ شمًٛمٕمقنأيمٚمٛمٙمؿ اهلل ذم يمت٤مسمف )اًمٙمريؿ وم٘مد 

 ومٙمٞمػ ،٤مٓن ومٞمف عمٕم٤من ُمٕمجزة اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ومٞمٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن يٌٍمه ،ه٤مشمػ اًمٖمٞم٥م اإلهلل

يٛمٙمـ أن ٟمْمٗمل هل٤م قمدة ُم٘مقُم٤مت وذوط، ومٛمـ ممٞمزات  ،ٌذةمتٞمز طمٞمٜمئٍذ اعمٕمجزة قمـ اًمِمٕم

اعمٕمجزة طمٞم٨م أهن٤م ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت إقمغم وان ومٞمٝم٤م ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر وطمٙمٛم٦م وُمٙمرُم٦م وصٗم٤مء 

وٟمقر، سمٞمٜمام اًمِمٕمٌذة واًمًحر اًمٖمرض ومٞمٝم٤م ظمٌٞم٨م وداين وـم٤مسمٕمٝم٤م ًمٞمس ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر وومٞمٝم٤م 

وطمتك اًمٙمراُم٦م شمِمؽمك ُمع اعمٕمجزة ذم  ،ؿمٓمط وفمٚمامٟمٞم٦م، وقمٛمقُم٤م هذه صٗم٤مت ُمٝمٛم٦م ذم اًمتٛمٞمٞمز

سمٕمض اًمّمٗم٤مت أي يقضمد ىمقاؾمؿ ُمِمؽميم٦م سملم اعمٕمجزة واًمٙمراُم٦م متٞمزه٤م قمـ اًمِمٕمٌذة واًمًحر 

واًمٙمٝم٤مٟم٦م، وُمـ سم٤مب اعمث٤مل ومٌٕمض اًمّم٤محللم ًمٙمل يٛمٞمز اًمٙمراُم٦م قمـ اًمًحر واًمِمٕمٌذة ي٘مرؤون 

ر، أو أن سمٕمض اًمّم٤محللم أُم٤مم ُمـ يدقمل اًمٙمراُم٦م وم٢مذا أسمٓمؾ ُمٗمٕمقًمف يٗمٝمؿ ُمٜمف اٟمف ؾمحاًمُ٘مْرآُن 

يٛمتحـ اعمدقمٞملم ًمٚمٙمراُم٦م أن ي٠ميت ًمف سمٛمريض ص٤مًمح وم٤من ؾمٞمٓمرة اجلـ واًمًحر قمٚمٞمف صٕم٦ٌم 

 سمخالف إذا يم٤من همػم ص٤مًمح أو صٖمػم اًمًـ اًمت٠مصمػم قمٚمٞمف ؾمٞمٙمقن أيمثر. 

 شوأُم٤م ىمقًمؽ ُم٤م أٟم٧م إّٓ رضمؾ ُمًحقر ومٙمٞمػ أيمقن يمذًمؽ» صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل

ء ُمـ ىمٌؾ أممٝمؿ ويٕمٜمقهن٤م ويٌدهي٤م يمؾ ُمـ ٓ يًٚمؿ سم٤معمٕمجزات هذه اًمِمٌٝم٦م واضمٝمٝم٤م ضمؾ إٟمٌٞم٤م

ومٝمل ُمـ إُمقر اًمِم٤مئٙم٦م ضمدًا ذم اًمتٛمٞمز سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمٕمجزة، وىمد ذيمرٟم٤م ذم سمح٨م ؾم٤مسمؼ أن ذم 
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ُمقرديـ يذيمرهؿ اهلل يمٛمٕمجزة ويمٗمٕمؾ رسم٤مين ظم٤مرق ُمع أن هذا اًمٗمٕمؾ ذم سم٤مدئ ذي سمدء اًمُ٘مْرآُن 

ول ُم٤م ذيمره اهلل ذم ؾمقرة إٟمٗم٤مل ذم ذيمر وىمٕم٦م سمدر اعمقرد إ ،ىمد يتّمقر ُمٜمف اٟمف ؾمحر

ۈ ۈ ٴۇ   ومام ُمٕمٜمك هذا اًمت٘مٚمٞمؾ ذم اًمٕملم ويمٞمػ يٙمقن؟، وذم ذيؾ أي٦م

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ وهذا سمح٨م آظمر وهق ُم٤م رسمط رؤي٦م اًمٜمٌل سم٤محلدث 

 قمٚمٞمٝم٤م وي٘مػ يرهي٤م أو قمٚمٞمف شمتٜمزل اًمتل اًمٜمٌل ؿم١مون ُمـ وهق قمٔمٞمؿ أُمر ومٝمذا ظم٤مرضم٤م

 قمغم شم١مصمر اًمٜمٌل ومح٤مٓت اعمٕمراج رواي٤مت ذم ورد ُم٤م ٟمٔمػم أُمتف ُمًت٘مٌؾ قمغم ١مصمروشم اًمٜمٌل

 احل٤مٓت وسمح٥ًم أُمتف ٟمٗمقس ىمقاومؾ ىم٤مئد هق ومٙم٠مٟمام إُمقر هذه رسمط ويمٞمٗمٞمف أُمتف، ُمًت٘مٌؾ

 هذا اعمج٤مل ُمٜمٝم٤م ان سمٕمض آوًمٞم٤مء ذم ًمٓمٞمٗم٦م اؿم٤مرات وًمٚمٕمروم٤مء أُمتف قمغم شمٜمٕمٙمس شمٜمت٤مسمف اًمتل

 قمغم همػمهؿ. شم٠مصمػمعمجرد ٟمقاي٤مهؿ 

يٕمٜمل أن اهلل  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇاًمٙمريؿ اًمُ٘مْرآُن ذم ُمقوع آظمر ُمـ 

اًمرواي٤مت اٟمف  قمز وضمؾ أًم٘مك ؿمٌف قمٞمًك قمغم هيقذا أو رضمؾ أُم٤م ُمـ طمقاري٦م وأُم٤م ُمـ قمدوه وذم

أن يٚم٘مك قمٚمٞمف ؿمٌف قمٞمًك ويًتِمٝمد ويٙمقن ُمٕمف ذم اجلٜم٦م، وم٤من ُمٕمٜمك  واومؼواطمد ُمـ أٟمّم٤مره 

اًمٕملم وهذا ضمٕمؾ ٟمقع ُمـ اإلقمج٤مز وومرىمف قمـ اًمًحر، وم٤مًمًحر ؿمٌف هلؿ ومٝمذا شمٍمف ذم 

 شمٍمف ذم اإلدراك.

 َوىَمْد َوَرَد: 

وقمد أصح٤مسمف ًمٞمٚم٦م رومٕمف اهلل إًمٞمف  ىم٤مل: إن قمٞمًك ذم اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق»

وم٤مضمتٛمٕمقا إًمٞمف قمٜمد اعم٤ًمء وهؿ اصمٜمل قمنم رضمالً، وم٠مدظمٚمٝمؿ سمٞمت٤ًم صمؿ ظمرج قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قملم ذم 

هق يٜمٗمض رأؾمف ُمـ اعم٤مء وم٘م٤مل: إن اهلل أوطمك إزّم أٟمف راومٕمل إًمٞمف اًم٤ًمقم٦م زاوي٦م اًمٌٞم٧م و
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يٚم٘مك قمٚمٞمف ؿمٌحل ومٞم٘متؾ ويّمٚم٥م ويٙمقن ُمٕمل ذم درضمتل، وم٘م٤مل  وم٢ميٙمؿوُمٓمٝمري ُمـ اًمٞمٝمقد، 

ؿم٤مب ُمٜمٝمؿ: أٟم٤م ي٤م روح اهلل، وم٘م٤مل: وم٠مٟم٧م هقذا، وم٘م٤مل هلؿ قمٞمًك، أُم٤م إن ُمٜمٙمؿ عمـ يٙمٗمر يب ىمٌؾ 

٘م٤مل ًمف رضمؾ ُمٜمٝمؿ: أٟم٤م هق ي٤م ٟمٌل اهلل؟ وم٘م٤مل قمٞمًك: أحتس سمذًمؽ أن يّمٌح اصمٜمل قمنمة يمٗمرة، وم

ذم ٟمٗمًؽ؟ ومٚمتٙمـ هق. صمؿ ىم٤مل هلؿ قمٞمًك: أُم٤م إٟمٙمؿ ؾمتٗمؽمىمقن سمٕمدي قمغم صمالث ومرق ومرىمتلم 

ُمٗمؽميتلم قمغم اهلل ذم اًمٜم٤مر، وومرىم٦م شمتٌع ؿمٛمٕمقن ص٤مدىم٦م قمغم اهلل ذم اجلٜم٦م، صمؿ رومع اهلل قمٞمًك ُمـ 

إن اًمٞمٝمقد ضم٤مءت ذم ـمٚم٥م قمٞمًك ُمـ  صمؿ ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمرزاوي٦م اًمٌٞم٧م وهؿ يٜمٔمرون إًمٞمف، 

ًمٞمٚمتٝمؿ وم٠مظمذوا اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مل ًمف قمٞمًك: إن ُمٜمٙمؿ عمـ يٙمٗمر يب ىمٌؾ أن يّمٌح اصمٜمتل قمنمة 

وم٘متؾ وصٚم٥م. ويمٗمر اًمذي ىم٤مل ًمف  يمٗمرة، واظمذوا اًمِم٤مب اًمذي اًم٘مل قمٚمٞمف ؿمٌح قمٞمًك

 .(6) شقمٞمًك، شمٙمٗمر ىمٌؾ أن شمّمٌح اصمٜمتل قمنمة يمٗمرة

ٞم٤مهم٦م اًمت٤ًمؤل سمِمٙمؾ آظمر وٟمقؾمٕمف ومٞم٘م٤مل أن قم٤ممل اعمث٤مل ذم اًمؼمزخ وقم٤ممل وًمق أردٟم٤م ص

أظمرة وقم٤ممل اًمٕم٘مؾ اًمذي هق قم٤ممل شمٙمقيٜمل اىمقي ُمـ قم٤ممل اعم٤مدة، ومٝمذه يمٚمٝم٤م ىم٤مئٛم٦م آدرايم٤مت 

أي أن هٜم٤مك اًمٗمٕمؾ ٓ يّمدر ُمـ إقمداد ؾم٤مسمؼ ُم١مصمر ذم اعم٤مدة يمل يّمدر اًمٗمٕمؾ أو يمل يتخٚمؼ 

اإلدراك هق واإلجي٤مد هق يٕمٜمل يتٕم٘مٌف اإلجي٤مد، وهق ُمثؾ ُم٤م ومل اًمٌمء ويتٙمقن، ومتٚمؽ اًمٕمقا

قنَ ينمح اًم٤ٌمري احل٤مل ذم اجلٜم٦م  ُٓ ْؿ َمٚ َيْنَت يٕمٜمل ُم٤م أن يِم٤مء أهؾ اجلٜم٦م رء إّٓ   َوََلُ

وحيّمؾ، ومٗمل شمٚمؽ اًمٕمقامل أن ٟمٗمس اإلدراك ُمقضمد ووم٤مقمؾ ُم٤ٌمذ ومٝمق ىم٤مئؿ سم٤مإلدراك ومٙمٞمػ 

 شمٍمف ذم اإلدراك ومام هق اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ؟. هق  أًمٞمسيٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًمًحر 

اًمٗمرق ُمع اًمًحر ُمع اٟمف شمٍمف ذم اإلدراك وسملم اعمٕمجزة اًمتل ُمر أن اطمد شمٕمريٗمٝم٤م أهن٤م 

                                                      

 .<;:، ص 6( شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي، ج6)
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فمٝمقر عمٕم٤من ىمدرة همٞمٌٞم٦م، ومٙم٠مٟمام اًمٖمٓم٤مء يٙمِمػ قمـ ىمدرة ُمـ ىمدرات اًمٖمٞم٥م أي ومٕمؾ ُمـ 

ًمٗمٕمؾ ُمـ إومٕم٤مل اًمٕمٚمقي٦م أومٕم٤مل اًمٕمقامل اًمٕمٚمقي٦م وهذا اطمد أضمزاء شمٕمريػ اعمٕمجزة، وم٢مذا يم٤من ا

 ىم٤مئؿ سم٤مإلدراك واًمًحر ىم٤مئؿ سم٤مإلدراك ومام اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام؟، 

ف ذم ظمٞم٤مل اًمٜم٤مس ٍمٜم٤مس( أي شماًمٗمرق هق أن اًمًحر خيٞمؾ إًمٞمٝمؿ )ؾمحروا أقملم اًم

ًَك َٚ َتْس ـْ ِشْحِرِهْؿ َأِنَّ َُّٔؾ إِفَِْٔف ِم وم٤من قمّمٞمٝمؿ ًمٞم٧ًم شمًٕمك يمحٞم٤مت وًمٙمـ )خيٞمؾ هلؿ(   ُُيَ

إلدراك همػم ُمًتتٌع سمتٍمف ذم اعم٤مدة وهذه و٤مسمٓم٦م اًمًحر، وم٤مًمِمٞم٤مـملم هلؿ ومٝمق شمٍمف ًم

ىمدرة ذم اًمتٍمف ذم اعمخٞمٚم٦م وهلؿ ىمدرة ذم آرائ٦م سم٤من حيدصمقا رؤي٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م ًمٌٜمل اًمٌنم أو 

ًمٌٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ذم قم٤ممل اخلٞم٤مل وًمٞمس هل٤م وضمقد ذم قم٤ممل اعم٤مدة، وهذا ٟمقع ُمـ اًمتٙمقيـ ًمٙمـ 

 قمقامل قمٚمقي٦م وإٟمام وم٘مط ذم قمقامل اعمخٞمٚم٦م، وطم٥ًم شمٕمٌػم اًمٗمٚمًٗم٦م أن ًمٞمس ذم قم٤ممل اعم٤مدة وٓ ذم

 هذا اًمتخٞمؾ شمٙمقيـ وًمٙمـ شمٙمقيـ حمدود ذم أومؼ قم٤ممل حمدود وهق قم٤ممل اخلٞم٤مل.

اًمٜمٗمس وأُم٤م اخلٞم٤مل اعمٜمٗمّمؾ ومٝمق  ىاًمذي هق ىمقة ُمـ ىمقوُم٤م هق اخلٞم٤مل ؟؟ هق ُمث٤مل ُمتّمؾ 

ظمرة أو اًمؼم زخ اًمٜم٤مزل اًمذي هق ُمـ قمقامل اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ٟمٗمس اًمؼمزخ ؾمقاء اًمّم٤مقمد ذم ـمريؼ ٔا

ًت٘مٌٚمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م ص٤مدىم٦م، ومٝمؿ يتٍمومقن ذم اخلٞم٤مل اعمتّمؾ وم٘مط اًمذي هق  اًمذي ُمٜمف ٟمِم٤مهد اًمرؤى اعم

ـ أقمراض اًمٜمٗمس، سمٞمٜمام اخلٞم٤مل اعمٜمٗمّمؾ هق قم٤ممل ضمقهري يمام ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م.  قمرض ُم

ة وًمٙمـ قمؼم اعمخٞمٚم٦م اعمتّمٚم٦م ُمثالً اًمًحر ًمف آصم٤مر شمٙمقيٜمٞم٦م قمغم اعم٤مدة وًمٙمـ ًمٞمس ُم٤ٌمذ

 ْؿ ُٓ َْ ْٔ ْٔىََٚن َيَْزُغ َب ـْ َأَحٍد َحتَّك أي يٖمري سم٤مًمٕمداوة سملم سملم اًمٌنم  إِنَّ افنَّ ِِّاَمِن ِم ًَ َوَمٚ ُي

ُؿقَن بِِف َبْغَ ادَْْرِء  رِّ ٍَ اَم َمٚ ُي ُٓ قَن ِمْْ ُّ َِّ ًَ ْر َؾََٔت ٍُ ُْ ٌٜ َؾال َت ـُ ؾِتَْْ َْٕح اَم  َّٕ َُقٓ إِ ـَ بِِف َي ي َوَزْوِجِف َوَمٚ ُهْؿ بَِوٚرِّ
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أي إطمداث اًمٌٖمْم٤مء واًمِمحٜم٤مء أو احل٥م اًمٙم٤مذب ومٞمزيـ اًمِمٞمٓم٤من هلؿ  (1)ـْ َأَحٍد إَِّٓ بِِْ٘ذِن اهللِ مِ 

اعمح٦ٌم اًمٙم٤مذسم٦م يمام ذم اًمٖمٜم٤مء واًمٓمرب واًمرىمص ومتزيـ إُمقر قمغم همػم ُم٤م هل قمٚمٞمف، أو شمًقء 

 ٤مذسم٦م. إُمقر قمغم همػم ُم٤م هل قمٚمٞمف أي اراءة يم

 اعمٝمؿ اًمًحر إٟمام ي١مصمر سمتقؾمط اعمخٞمٚم٦م اعمتّمٚم٦م.

ٟمٕمؿ يًتتٌع آصم٤مر شمٙمقيٜمٞم٦م يمام شمٖمري سم٤مًمٙمالم اًمزوج قمغم زوضمتف يمام ذم ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس 

وُمثؾ اًمٜمامم اًمذي يٗمتـ ويِمحـ ويثػم اًمٌٖمْم٤مء واحل٘مد واإلطمـ، وم٠من طمدي٨م اًمِمٞمٓم٤مٟملم 

ْٔ واجلـ ذم روع اإلٟم٤ًمن ي٥ًٌم ٟمٗمس اًمت٠مصمػم  ؿْ إِنَّ افنَّ ُٓ َْ ْٔ ومٚمٕمؾ اعمتٙمٚمؿ ًمٞمس  ىََٚن َيَْزُغ َب

ىمّمده دء ًمٙمٜمٝم٤م ذات ُمٕمٜمٞملم وم٤مًمِمٞمٓم٤من يقطمل إمم اًمٓمرف إظمر اًم٤ًمُمع اٟمف ىمد أه٤مٟمؽ 

 واٟمت٘مص ُمٜمؽ...اًمخ، ومٞمجٕمٚمف ُمٚمتٝم٥م ٟم٤مرا أو أطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن سملم اًمزوج واًمزوضم٦م.

ا اًمت٠مصمػم ذم ومٕمغم أي شم٘مدير أن اًمًحر وختٞمٞمؾ اًمِمٞم٤مـملم وان يم٤من ذم اعمخٞمٚم٦م وًمٙمـ هذ

اعمخٞمٚم٦م قمٜمدُم٤م يًتجٞم٥م ًمف اإلٟم٤ًمن سم٤مًمت٤مزم يت٠مصمر شمٙمقيٜم٤م وإٓ ومٝمق ًمٞمس ومٕمؾ شمٙمقيٜمل ُم٤ٌمذة، 

يرضمع إمم اإلدراك سمدوره وم٤مًمِمٞم٤مـملم ًمٞمس هلؿ شم٠مصمػم ُم٤ٌمذ وإٟمام قمٜمدهؿ ُمس اًمذي 

 وإقمّم٤مب أو اًمٍمع أو اًمتٚمٌس وهذه أُمقر شم١مصمر ذم سمدن اإلٟم٤ًمن.

٦م ىمٚمٌٞم٦م أو دُم٤مهمٞم٦م أو تان ىمد يّمٚمقن سمف إمم اعمقت ُمـ ؾمٙموم٢مذا مت٤مدوا ذم اًمٖمل واًمٕمدو

 سمـ حلجر اعم١مُمٜملم أُمػم أو ىمرطم٦م أو ٟمزيػ او ؿمٚمؾ ًمٌٕمض آقمْم٤مء، يمام ذيمر اًمٜمٌل

 اًمِم٤مم ىمري٥م قمذراء ُمرج ذم ىمتؾ اٟمف ُمع واإلٟمس اجلـ ؿمٞم٤مـملم دُمؽ ذم ؾمٞمِمؽمك اٟمف قمدي

يؼ اًمٜمٗمس واخلٞم٤مل ـمر قمـ ٟم٤ًمناإل قمغم شم٠مصمػمهؿ أن اعم٘مّمقد وًمٙمـ ُمٕم٤موي٦م، ضمٜمقد ىمتٚمف طمٞم٨م

                                                      

ٔي٦م  (6)  .657ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 ٓ أهنؿ ذم اخل٤مرج اًمٕمٞمٜمل يٙمقٟمقن رء سمؾ هذا ـمريؼ شم٠مصمػمهؿ.

 أُم٤م اعمٕمجزة اًمتل هل قمـ ـمريؼ اإلدراك ومتختٚمػ.. 

وم٤مًمٗمرق إول أن ذم اعمٕمجزة اًمتل هل قمـ ـمريؼ اإلدراك أن هذا اإلدراك ُمـ قمقامل 

 ٚمٙمقت شمقضمد اًمٌمء.قمٚمقي٦م وهق أن اإلدراك اًمٕم٘مكم يقضمد اًمٌمء أو ـمٌ٘م٤مت اعم

ۈ واًمٗمرق اًمث٤مين أن اعمٕمجزة أو اًمٙمراُم٦م وان يم٤مٟم٧م ىمد شمتّمؾ سم٤معمخٞمٚم٦م ُمثؾ 

ومٝمذا يرشمٌط سمٌٕمض ُمٜم٤مـمؼ اإلدراك وهذا اإلدراك إذا يم٤من يتٕمٚمؼ سمخٞم٤مل ومٝمق  ۈ ٴۇ

 اخلٞم٤مل اعمٜمٗمّمؾ اًمذي هق اًمؼمزخ اًمٜم٤مزل.

٘مدر هل اًمتل شمٌٜمل هذا هق ُمراطمؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر وأًمقاح اًم٘مدر، وم٤من أًمقاح اًم٘مْم٤مء اًم

يمام سملم ومٚمًٗمٞم٤م ُمـ ذًمؽ وشم١مؾمس ُم٤م يقضمد ذم قم٤ممل اعم٤مدة أو اًمدٟمٞم٤م، واًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م ذم اًمقاىمع 

أن اًمٜمٗمقس اًمٙمٚمٞم٦م هل اًمتل شمٗمٞمض قمغم قم٤ممل اعم٤مدة، وم٤مًمٜمٗمس شمِم٤مهد ذم اعمٜم٤مم ُم٤م ارشمًؿ ذم 

ٝم٤م ُمـ ىمْم٤مء اًمٜمٗمقس اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل شمًٛمك سم٠مًمقاح اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر، هذه اًمٜمٗمقس اًمٙمٚمٞم٦م ُم٤م ومٞم

وىمدر اهلل ُمتٕمدد وُم٤م يرشمًؿ ومٞمٝم٤م هق إرادهت٤م وهل اًمتل شمٗمٞمض اإلجي٤مد ذم قم٤ممل اعم٤مدة، ٓن قم٤ممل 

اعم٤مدة دائام هق ىم٤مسمؾ واًمٗم٤مقمؾ هق اًمٜمٗمقس اًمٙمٚمٞم٦م، ومام يرشمًؿ ذم اًمٜمٗمقس اًمٙمٚمٞم٦م هق إدراك ًمٙمٜمف 

 ُمقضمد وُمٗمٞمض ذم اخل٤مرج.

ۈ ۈ وم٘مد شمٗمن  هٜم٤مك طم٤مٓت أظمرى ًمٚمٛمٕمجزة سمٕمٞمدة وٓ ختتٚمط سم٤مًمًحر

هبذا اًمتٗمًػم سمٛمٕمٜمك طمج٥م اإلدراك أي يًٛمح ًمٙمؿ أن شمدريمقا يمؾ ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ  ٴۇ

ومال هي٤مب اعمًٚمٛمقن اًمٙمٗم٤مر ويزدادوا قمزيٛم٦م  ڎ ڈ ڈ ژ ژقمدة وقمدد 
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طمج٥م يزيد ُمـ اهلٛم٦م ًٚمٛملم، ومٝمٜم٤م ٓ يقضمد شمٍمف وإٟمام واًمٙمٗم٤مر أيْم٤ًم ٓ يًتٝمٞمٜمقا سم٤معم

ٕمٞمدة ٟمراه٤م أٔن صٖمػمة ومٝمؾ هذا جيٕمٚمٝم٤م صٖمػمة واحل٤مل أهن٤م واًمٕمزيٛم٦م، ُمثال أٔن اًمٜمجقم اًمٌ

ًمٞم٧ًم صٖمػمة وإٟمام سمٕمد اعم٤ًموم٦م جيٕمٚمٝم٤م صٖمػمة، أو ُمثال اًمٜم٤مر اجلقاًم٦م وم٢مذا شمديره٤م شمرى طمٚم٘م٦م 

ُمـ ٟم٤مر وًمٙمٜمٝم٤م ٟم٘مٓم٦م شمدور سمنقم٦م، وهذا اخلٓم٠م سم٤مًمدىم٦م ًمٞمس ظمٓم٤م ذم احلس وإٟمام هق ظمٓم٤م ذم 

رع ذم هن٤مي٦م إومؼ ُمتّمٚم٦م واحل٤مل إهنام همػم ُمتّمٚم٦م يمٞمٗمٞم٦م شمٗمًػم احلس، أو شمرى وٗمتل اًمِم٤م

وهمػمه٤م، وأن ايمتِمٗمقا قمدؾم٤مت ٓ شمّمقر سمِمٙمؾ ؾمٓمحل وإٟمام شمّمقر سمِمٙمؾ دائري، 

وسمٕمض اًمذيـ طمّمؾ هلؿ ٟمزع روطمل صمؿ أوم٤مىمقا ىم٤مًمقا ىمد ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ ضمًدٟم٤م ُم٤م مل ٟمِم٤مهده ذم 

وامم أٔن طمتك  قمٛمرٟم٤م ىمط ووضمدٟم٤م يمٞمػ هق مج٤مل اجلًد اًمذي يدل قمغم مج٤مل صٜمع اهلل،

 إضمٝمزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمًٚمح٦م ٓ شمدرك يمؾ ضمقاٟم٥م هذا اًمٌدن وإٟمام شمدرك سمٕمض اجلقاٟم٥م.

ومٝمٜم٤مك درضم٤مت ذم اإلدراك وذم احلس خمتٚمٗم٦م وُمتٗم٤موشم٦م وٓ يٕمٜمل ذًمؽ اًمًٗمًٓم٦م أو 

ومٕمٜمد سمٕمض  ٞم٦م إدراك احل٘مٞم٘م٦م، وُمثؾ طم٤مؾم٦م اًمِمؿيًٛمك ٟمًٌذم احل٘مٞم٘م٦م قمدم احل٘مٞم٘م٦م وإٟمام 

رائح٦م اهلقاء، أو أن اًمٙمٚم٥م يِمؿ قمغم سمٕمد ُمئ٤مت إُمت٤مر أو أن احلٞمقاٟم٤مت اًمٜم٤ًمء شمِمؿ طمتك 

شمًٛمع ذسمذسم٤مت اًمؼمزخ، وًمٙمـ شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ٓ يٕمٜمل ىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ وإٟمام هذا ُم٘مدار ُم٤م يٗم٤مض ُمـ 

 قمٚمٞمٝمؿ ُمر عم٤م اعمٌٞم٧م ًمٞمٚم٦م وم٤مًمٜمٌل طمٞم٤مشمف ُمـ ُمقوع ذم احل٘م٤مئؼ، وهذا ٟمٔمػم ُم٤م صٜمٕمف اًمٜمٌل

 طمج٥م ىمد واهلل قمٜمٝمؿ اًمٜمٌل طمج٥م ومٝمٜم٤م ًمٜمٌلا رؤي٦م قمقااؾمتٓم٤م ومام إسمّم٤مرهؿ قمغم ؾمٙمر

 ؿمٌف قمٚمٞمف اًم٘مل اًمرواي٤مت شمٕمٌػم ومٗمل قمٞمًك اًمٜمٌل ؿمٌٞمف ذم طمتك يدريمقا، أن قمـ ومٞمْمف

 احلس ذم اًمتٍمف شمّمقير يٛمٙمـ اٟمف وم٤معم٘مّمقد اًمٕملم، ذم شمٍمف اٟمف ٓ اخل٤مرج ذم أي قمٞمًك

 .سمًحر ًمٞمس ًمٙمٜمف اعمٕمجزة ذم
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وُم٤م أٟم٧م إّٓ رضمؾ ُمًحقر ومٙمٞمػ أيمقن ذا  ىمقًمؽ ُم٤موأ صمؿ ىم٤مل»وأن ُم٤مئز آظمر 

ومٛمـ ذوط ص٤مطم٥م اعمٕمجز أن  شيمذًمؽ وىمد شمٕمٚمٛمقن إين ذم صح٦م اًمتٛمٞمٞمز واًمٕم٘مؾ ومقىمٙمؿ

ص٤مطم٥م اعمٕمجز وم٤مهلل ٓ يٕمٓمل اعمٕمجز إّٓ عمـ يٙمقن  قمٚمٞمٝمؿ٩م تيٙمقن أيمٛمؾ وأوومر قم٘مال ممـ حي

ـ اًم٤ٌمري وهق أن ص٤مطم٥م اعمٕمجزة أوومر قم٘ماًل وقمٚماًم، ومٝمذه ؾمٜم٦م إهلٞم٦م وشمٙمقيٜمٞم٦م وطمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ُم

يٙمقن أوومر قمٚماًم وأوومر قم٘مالً، ٕنَّ اعمٕمجزة طمج٦م واطمتج٤مج وص٤مطم٥م احلج٦م وآطمتج٤مج إٟمام 

هذا اعمٜمّم٥م ًمٙمل يٙمقن داقمٞم٤م إمم ًمف وه٥م وإٟمام  ضمٕمٚم٧م ًمف احلجٞم٦م ًمٙمل هيدي ويرؿمد اًمٕم٤ٌمد

، وهذا ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ذم اهلل سم٢مذٟمف وهاضم٤م ُمٜمػما، ومالسمد أن يٙمقن ٟمقر اًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ ًمديف أوومر

اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمٕمجزة وسملم همػم اعمٕمجزة ُمـ اًمِمٕمٌذة واًمًحر وهمػمه٤م، وهل أن اعمٕمجزة ٓسمد أن 

 يٙمقن ص٤مطم٥م اعمٕمجزة أوومر قم٘مال وقمٚمام.

وسم٤معم٘م٤مسمؾ مت٤مُم٤م ُمـ اًمٜمٙم٤مت اًمٚمٓمٞمٗم٦م هق أن اًم٤ًمطمر ُمتٍمف ومٞمف وأُمر ـمٌٞمٕمل أن يٙمقن 

ـ ىمٌؾ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم سم٤مًمت٤مزم قمٜمده ؿمٓمط هق ُمًخر ُمـ ىمٌؾ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم واعمًخر ُم

وقم٘مٚمف ومٞمف ضمٜم٦م وسم٤مًمت٤مزم ٓ يًٞمٓمر قمغم أومٕم٤مًمف وٓ طمريم٤مشمف وٓ ؾمٚمقيمف، وًمذًمؽ إٟمٌٞم٤مء إذا 

َأينِّ  أيقبؾمحروا ٓ يًحروا ذم قم٘مقهلؿ وإٟمام يًحرون ذم أسمداهنؿ، ُمثؾ ي٘مقل اًمٜمٌل 

ٍٛ َوَظَذاٍب  ْٔىَُٚن بُِْْه ِْل افنَّ ن، وىمد ظم٤مـم٥م إسمٚمٞمس رب اًمٕم٤معملم وُمـ هذا ذم اًمٌد  َمسَّ

ُمع يمؾ ذًمؽ اًمتٛمرد ٟمرى اٟمف ٓ زال قمٜمده ٟمقع ُمـ اعمح٤مورة ُمع اًم٤ًمطم٦م ومٞمف )ًمٕمٜمف اهلل( اًمٕمجٞم٥م 

اإلهلٞم٦م وًمق قمؼم اعمالئٙم٦م وم٘م٤مل ي٤م رب شم٤ٌمهل هبذا اًمٕمٌد ومًٚمٓمٜمل قمٚمٞمف ومًٚمٓمف قمغم سمدٟمف وم٘مط، 

 سم٢مذن يمٚمف وهذا اًمٌدن ذم ُمس يأ سمدٟمف ذم ؾمحر ومم٤م ذيمر ذم سمٕمض يمت٥م اًمت٤مريخ أن اًمٜمٌل

 وإٓ ظم٤مص سم٢مذن يمٚمف وهذا سمدٟمف ذم يّم٤مب أو جيرح ىمد ـ ذًمؽ وم٤مًمٜمٌلُم أيمثر سمؾ اهلل، ُمـ

ن إٟمٌٞم٤مء اسمدا قمغم يتًٚمٓمقا أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ وم٘مط ًمٞمس واعمردة اًمِمٞم٤مـملم آقمتٞم٤مدي٦م احل٤مًم٦م ذم
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قم طمقهلؿ ُمـ اعمالئٙم٦م سمؾ طمتك ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن ي٘مؽمسمقا ُمٜمٝمؿ ًمقه٩م ٟمقرهؿ وىمدؾمٞمتٝمؿ وُم٤م حي

 . اًمُ٘مْرآنُ احل٤مومٔملم يمام يِمػم إًمٞمف 

ت هٚمقؾم٦م ًمٙمل يٛمٙمٜمف أن يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمِمٞم٤مـملم واجلـ طمتك ي١مصمر  ٤مطمر سمح٤ٓم وىمد شمِم٤مهد اًم

ٕمض قمٜمده ومرح دائؿ  ذم اًمٖمػم وسمٕمْمٝمؿ شمّمػم ًمف طم٤مًم٦م رقمِم٦م أو اهتزاز روطمل أو ظمقف دائؿ أو اًٌم

٤مًمت٤مزم ٟمٕمٚمؿ ان ص٤مطم٥م   اعمٕمجزة اإلهلٞم٦م ي٘مدره اهلل قمغم يمامٓت وومْم٤مئؾ أيمثر.أي اٟمف همػم ُمتزن. وم

 شت إمم أن اؾمتٙمٛمٚم٧م أرسمٕملم ؾمٜم٦م ظمزي٦م٠مومٝمؾ ضمرسمتؿ قمكم ُمٜمذ ٟمِم» وسمٕمد ذًمؽ ي٘مقل

أي قمٛمؾ ؿمٜمٞمع وهذه صٗم٦م قمٛمٚمٞم٦م وم٤من ص٤مطم٥م اعمٕمجزة هق ص٤مطم٥م يمامٓت قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م 

 اًمٜمٌل ٓ يرشمٙم٥م وهق قمٙمس اًم٤ًمطمر أو اعمِمٕمٌذ )أو زًم٦م( اًمتل ىمد شمٙمقن ظمٓم٤م ومحتك اخلٓم٠م

٥م يمٞمػ يأي رأي همػم ؾمديد، واًمٖمر شُمـ اًم٘مقل أو ؾمٗمٝم٤م ُمـ اًمرأي ٠مظمٓم أو ظمٞم٤مٟم٦م أو يمذسم٦م أو)

ن سمٕمْمٝمؿ يًتدل ُمـ إ او ه٥م رواي٤مت ًمٚمخؾ ذم طمؼ اًمٜمٌلٟمجد اٟمف شمروي سمٕمض اعمذا

 ومٝمق طم٤مٓشمف سم٤مىمل اُم٤م اًمقطمل شمٌٚمٞمغ ذم وم٘مط ُمٕمّمقم اٟمف او ظمالهل٤م قمغم قمدم قمّمٛم٦م اًمٜمٌل

 !!. وهمػمه٤م واًمزًمؾ ؾًمٚمخ ُمٕمرض

طمت حر واًمِمٕمٌذة وٓا سمد أن إذًا اطمد ومقارق اعمٕمجزة ُمع اًًم ٞم٤مل هق أن ص٤مطم٥م اعمٕمجزة 

ـ ٙمقن ذايت اعمٕمجزة سمره٤من سمٞمٜمام اًمِمٕمٌذة صقرهت٤م صقرة ىم٤مهرة وم٘مط وان ذم اعمٕمجي زة حتدي ًممظمري

٧م سمره٤مٟم٤م، وهذا وم٤مرف ُمٝمؿ سملم اعمٕمجزة واًًمويٕمجزون قمٜمٝم٤م و  حر واًمِمٕمٌذة.طم٘مٞم٘متٝم٤م أهن٤م ًمًٞم

 ومراتٛ افَدرة افٌٔبٜٔ: ادحقر اخلٚمس وافًؼون: ادًجزة 

هٜم٤مك أُمر ُمٜمٓم٘مل ومٗمل أي دوًم٦م سمنمي٦م ووٕمٞم٦م وم٤من اًم٘مدرات اخلٓمػمة ٓ يْمٓمٚمع هب٤م  

ظم٤مص٦م وهذا أُمر ـمٌٞمٕمل، ومٙمٞمػ سمٜمٔم٤مم اًمدوًم٦م  وطمٔمقةوٓ متٙمـ إّٓ أُمٜم٤مء اًمن أي هلؿ ُم٘م٤مم 
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( وهذه ُم٘م٤مُم٤مت ُمٝمٛم٦م ظمٓمػمة إّٓ إمم اعمٗمقض إًمٞمٝمؿ اإلهلل )ومال يٓمٚمع اهلل هه وىمدرشمف

صالطمٞم٤مت ظم٤مص٦م، ُمثال أطمٞم٤مء اعمقشمك ٓ يقيمٚمف اهلل شمٕم٤ممم إمم همػم ذوي اعمٜم٤مص٥م ُمـ ىمٌٚمف 

شمٕم٤ممم، وقمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ٓسمد ًمف ُمـ ُم٘م٤مم وُمٜمّم٥م عمـ يقيمؾ اًمٞمف، ًمذًمؽ ه ؿمٝم٤مدة اعمٕمجزة 

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمّم٤مطم٥م اعمٕمجزة اعمٕمجزة ؿمٝم٤مدة »: ًمّمدق ص٤مطمٌٝم٤م هبذا آقمت٤ٌمر، يمام قمؼم

، إذًا طمٔمقةٕٟمف ٓ شمٗمقض وٓ شمٕمزى وٓ شمقيمؾ إّٓ إمم ُمـ ًمف  ،وهذا شمٕمريػ دىمٞمؼ شسم٤مًمّمدق

ُمراشم٥م اعمٚمٙمقت أو ُمراشم٥م اًم٘مدرة اًمٖمٞمٌٞم٦م ومٙمٚمٝم٤م ُمراشم٥م، طمتك شمّمؾ إمم ُمرشم٦ٌم خيتص هب٤م ذوي 

٤مص٦م، وُمـ اًمقاوح اعمٜم٤مص٥م ٕهن٤م ىمدرات هل٤م ٟمحق اًمتٍمف ذم ٟمٔم٤مم اًمٙمقن وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن ظم

اطمد  ٕياٟمف ُمـ احلٙمٛم٦م سمٛمٙم٤من يمام ذم دول اًمٌنم ان اًم٘مدرات واعمٜم٤مص٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ٓ شمٕمزى 

ومٙمٚمام شمزيد اًم٘مدرة يمٚمام حيت٤مج إمم ص٤مطم٥م شمٚمؽ اًم٘مدرة إمم طمٙمٛم٦م وطمٜمٙم٦م وشمدسمػم وم٤مئؼ يتٜم٤مؾم٥م 

ٓ حيًـ ُمع اًم٘مدرة، واًمٕم٘مؾ طمٞمٜمام حيٚمؾ هذا اعمٓمٚم٥م ي٘مرر اًم٘مدرة اهل٤مئٚم٦م يمٞمػ شمٕمٓمك إمم ُمـ 

اًمتدسمػم أو ٓ حيًـ احلٙمٛم٦م ذم اًمتٍمف سمٛمثؾ هذا اعمّمدر اهل٤مئؾ اخلٓمػم، ومٝمٜم٤مك شمٜم٤مؾم٥م 

ـمردي حيٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ سملم شمٜم٤مُمل اًم٘مدرة وشمٜم٤مُمل اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة واًمٕمّمٛم٦م، سم٤مًمت٤مزم 

 اإلهلٞم٦م اخل٤مص٦م. واحلٔمقةوم٤من اًم٘مدرات اإلهلٞم٦م اخل٤مص٦م شمٕمزى إمم ذوي اًمٓمٝم٤مرة اإلهلٞم٦م اخل٤مص٦م 

ّمؾ يقم٤مب واإلظم٤موم٦م واًمٌٓمش وًمٙمـ قمٜمدُم٤م وُمـ سم٤مب اعمث٤مل أن ًمٚمِمٞم٤مـملم ىمدرة ذم اإلر

إمم ُمالئٙم٦م اًمٜم٤مر وم٤من سمٓمِمٝمؿ طمتك اًمِمٞم٤مـملم خت٤مف ُمٜمف وإرقم٤مب ُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜم٤مر خت٤مومف احل٤مل 

واًمٕمٗم٤مري٧م  اًمِمٞم٤مـملم يٕمٜمل ٟمٗمس اًمٜم٤مر يمٛمخٚمقق ُمـ خمٚمقىم٤مت اهلل، وم٢من اسمٚمٞمس قمغم خمقومتفِ 

يرقم٥م اًمِمٞم٤مـملم واًمٕمٗم٤مري٧م إذًا طمتك ذم  ٤مم اًمٜم٤مر، سمؾ طمتك قمزرائٞمؾسم٘مقهتؿ يتٜمٛمٚمقن أُم

إهلٞم٦م، واجلامل يمذًمؽ  طمٔمقةإذا يِمتد يّمػم سمٞمد ُمـ ًمف وم٤مٟمف ضم٤مٟم٥م اًمٌٓمش اإلرقم٤مب واإلظم٤موم٦م 

 وم٤من اًمٜمٌل شُمًجد اجلـ أٔن» اجلـ ًمٞمٚم٦م ومٗمل رواي٦م قمـ طمذيٗم٦م اًمٞمامين يم٤من ُمع اًمٜمٌل
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 وحيؾ اجلـ ذم خيقض وم٤مظمذ يتقه٩م ٟمقر هق ٜمامسمٞم شم٘مؽمب ٓ ًمف وىم٤مل حلذيٗم٦م ظمٓم٤م ظمط

ُمـ ىمٌؾ اعمس أو  يّمٞمٌف رسمام أٟمٛمٚم٦م شم٘مدم ًمق طمذيٗم٦م سمٞمٜمام اإلؾمالم، إمم ويدقمقهؿ ُمِم٤ميمٚمٝمؿ

 .ُمـ ظمػمة اصح٤مب اًمرؾمقلاًمٍمع ُمع اٟمف 

إذًا اًم٘مدرات طمتك ذم ضم٤مٟم٥م اجلامل وم٤مٟمف ُمقضمقد ٕهؾ اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ طمٞمٜمام يِمتد اجلامل 

وىمدرات إهلٞم٦م، ومٗمل اًمرواي٤مت ًمق أن طمقري٦م ُمـ احلقر اًمٕملم ًمق  اتطمٔمقيّمػم سمٞمد ُمـ قمٜمده 

 شمٓمؾ قمغم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م ًمّم٤مر يمذا ويمذا قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: 

ًمق أن طمقراء أظمرضم٧م يمٗمٝم٤م سملم اًمًامء وإرض ٓومتتـ اخلالئؼ سمحًٜمٝم٤م، وًمق »

وقء هل٤م، وًمق  أظمرضم٧م ٟمّمٞمٗمٝم٤م ًمٙم٤مٟم٧م اًمِمٛمس قمٜمد طمًٜمٝم٤م ُمثؾ اًمٗمتٞمٚم٦م ذم اًمِمٛمس ٓ

 .(6)شأظمرضم٧م وضمٝمٝم٤م ٕو٤مء طمًٜمٝم٤م ُم٤م سملم اًمًامء وإرض

ٞمد  احلًلم وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن احلقر اًمٕملم ظمٚم٘مقا ُمـ ٟمقر اإلُم٤مم وًمذًمؽ أن ًم

، ويذيمر ذم اًمرواي٤مت ًمق قمٚمؿ زائر احلًـ اًمِمٝمداء مج٤مل ظم٤مص، او ان اًم٘مٚمؿ ظمٚمؼ ُمـ ٟمقر

 لم.ًمٚمحًلم صمقاب اًمزي٤مرة ًمف يمذا ُمـ احلقر اًمٕم

! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م وؾمٚمؿ دظمٚم٧م يقُم٤م قمغم رؾمقل اهلل»قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: 

أرين احلؼ ٕٟمٔمر إًمٞمف، وم٘م٤مل: ي٤م قمٌداهلل! اًم٩م اعمخدع، ومقجل٧م اعمخدع وقمغم سمـ  ،اًمًالم قمٚمٞمؽ

أيب ـم٤مًم٥م يّمكم وهق ي٘مقل ذم ؾمجقده وريمققمف: اًمٚمٝمؿ سمحؼ حمٛمد قمٌدك اهمٗمر ًمٚمخ٤مـمئلم ُمـ 

اًمٚمٝمؿ سمحؼ  :ي٘مقل وهق يّمغم ومرأيتف وؾمٚمؿ زت سمرؾمقل اهللؿمٞمٕمتل، ومخرضم٧م طمتك اضمت

 قمكم قمٌدك اهمٗمر ًمٚمخ٤مـمئلم ُمـ اُمتل.

                                                      

 .<=9/8اًمّمٗمح٦م أو اًمرىمؿ:  -( اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م 6)
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 ذم وؾمٚمؿ وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مل: وم٠مظمذين ُمـ ذًمؽ اهلٚمع اًمٕمٔمٞمؿ، وم٠موضمز اًمٜمٌل

طم٤مؿم٤م ويمال ي٤م رؾمقل اهلل، وًمٙمـ رأي٧م  :وم٘مٚم٧م إيامن؟ سمٕمد أيمٗمر! ُمًٕمقد اسمـ ي٤م: وىم٤مل صالشمف،

 ىم٤مل:  ومال أقمٚمؿ أيٙمام أومْمؾ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ؟  ؽ، ورأيتؽ شم٠ًمل اهلل سمٕمكم،قمٚمٞم٤م ي٠ًمل اهلل سم

اضمٚمس ي٤م اسمـ ُمًٕمقد، ومجٚم٧ًم سملم يديف وم٘م٤مل زم: اقمٚمؿ أن اهلل ظمٚم٘مٜمل وقمٚمٞم٤م ُمـ ٟمقر ىمدرشمف 

ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخلٚمؼ سم٠مًمٗمل قم٤مم إذ ٓ شمًٌٞمح وٓ شم٘مديس، ومٗمتؼ ٟمقري ومخٚمؼ ُمٜمف اًمًٛمقات 

اًمًٛمقات و إرولم، وومتؼ ٟمقر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومخٚمؼ ُمٜمف  وإرولم، وأٟم٤م واهلل أضمؾ ُمـ

و ومتؼ ٟمقر احلًـ  اًمٕمرش واًمٙمرد، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واهلل أومْمؾ ُمـ اًمٕمرش واًمٙمرد،

ومخٚمؼ ُمٜمف اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ، واحلًـ واهلل أومْمؾ ُمـ اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ. وومتؼ ٟمقر احلًلم ومخٚمؼ 

احلقر اًمٕملم. صمؿ أفمٚمٛم٧م اعمِم٤مرق  ُمٜمف اجلٜم٤من واحلقر اًمٕملم، واحلًلم واهلل أومْمؾ ُمـ

واعمٖم٤مرب، ومِمٙم٧م اعمالئٙم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمِمػ قمٜمٝمؿ شمٚمؽ اًمٔمٚمٛم٦م، ومتٙمٚمؿ اهلل ضمؾ ضمالًمف 

يمٚمٛم٦م ومخٚمؼ ُمٜمٝم٤م روطم٤م، صمؿ شمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م ومخٚمؼ ُمـ شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م ٟمقرا، وم٠مو٤مف اًمٜمقر إمم شمٚمؽ 

زهراء وًمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م اًمروح وأىم٤مُمٝم٤م ُم٘م٤مم اًمٕمرش ومزهرت اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب، ومٝمل وم٤مـمٛم٦م اًم

اًمزهراء، ٕن ٟمقره٤م زهرت سمف اًمًاموات. ي٤م اسمـ ُمًٕمقد ! إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مقل اهلل ضمؾ 

أدظمال اجلٜم٦م ُمـ ؿمئتام، وأدظمال اًمٜم٤مر ُمـ ؿمئتام، وذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: أًم٘مٞم٤م ذم  ضمالًمف زم و ًمٕمكم:

ٓي٦م قمكمضمٝمٜمؿ يمؾ يمٗم٤مر قمٜمٞمد، وم٤مًمٙم٤مومر ُمـ ضمحد ٟمٌقيت،  سـم أيب ـم٤مًم٥م  واًمٕمٜمٞمد ُمـ ضمحد سمق

ٞمف  .(6)شوقمؽمشمف، واجلٜم٦م ًمِمٞمٕمتف وعمح

وقمغم أي شم٘مدير ومتٚمؽ اًم٘م٤مقمدة ُمٓمردة ؾمقاء يم٤من ضم٤مٟم٥م اجلالل أو ضم٤مٟم٥م اجلامل إذا 

                                                      

 .75ص  6ج  -( ورد ذم آٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م 6)
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قمٜمد اًمٚمدن اإلهلل، وان اعمٕمجزة ىمد شمٙمقن  طمٔمقةاؿمتدت شمٙمقن ًمٞمس سمٞمد اًمٌنم سمؾ سمٞمد ُمـ ًمف 

 أي ومٞمٝم٤م سمٓمش أو شمٙمقن مج٤مًمٞم٦م.  ضمالًمٞمف

 ؼون: افٍرق بغ ادًجزة وافَدرات افٌريبٜ:ادحقر افسٚدس وافً

ُمـ زاوي٦م أظمرى يمؾ اعمٕم٤مضمز شمتقىمػ قمغم سمٞم٤من قمٚمٛمل، وُمـ صمؿ يقضمد مجٚم٦م ُمـ اًم٘مدرات 

اًمروطمٞم٦م ًمٙمثػم ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس طمتك ان اًمذيـ ًمٞمس ًمدهيؿ اـمالع أو شمٜم٘مٞم٥م يتقمهقن ُمـ 

ْمٛمػم وم٢مهن٤م ًمٞم٧ًم اًم٘مدرات اًمٖمري٦ٌم أهن٤م ُمٕمجزة واحل٤مل أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمٕمجزة، ُمثؾ ىمراءة اًم

سمٛمٕمجزة وشمقضمد رواي٦م قمٛمـ يم٤من ُمٕم٤مس ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق مل يٙمـ ُمًٚمام ويم٤من ي٘مرا اًمْمٛمػم 

وم٠ًمًمف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ُمع ان آُم٤مم يٕمرف وأراد أن هيديف وم٘م٤مل ًمف ممـ ذًمؽ؟، ىم٤مل ٕين 

أظم٤مًمػ هقى ٟمٗمز، وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم اقمرض اإلؾمالم قمغم ٟمٗمًؽ هؾ يٓم٤مسمؼ هقاك وم٘م٤مل ٓ، 

 ٤مًمػ هقاك وم٤مؾمٚمؿ، روي:وم٘م٤مل ومخ

ؿمخص ُمـ سمالد اهلٜمد سمحٞم٨م يم٤من  أٟمف ضم٤مء ذم قمٝمد اإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق»

وظم٠ٌم ؿمٞمئ٤م ذم يده وؾم٠مل ذًمؽ  ومٓمٚمٌف خيؼم قمـ يمؾ ُم٤م ظمٌئ ذم اًمٞمد، ومذيمر ذًمؽ ًمإلُم٤مم

طمدصم٧م وأن  اهلٜمدي قمام ذم يده ومٗمٙمر صمؿ أضم٤مب ومٙم٤من اجلقاب صحٞمح٤ًم، وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم

يده اعم٤ٌمريم٦م ظم٤مرج اعمٜمزل صمؿ ذم عمح٦م أدظمؾ يده وىم٤مل ًمف:  د ؿمٞمئ٤م آظمر ومٛمد اإلُم٤ممؾم٠موع ذم ي

أن ىمؾ زم ُم٤مذا ذم يدي ؟ ومٗمٙمر اًمرضمؾ يمثػمًا صمؿ ىم٤مل: ىمد ضمٚم٧م ذم هذه اًم٤ًمقم٦م يمؾ اًمدٟمٞم٤م وىمد 

ذم ُمٙم٤مٟمف إٓ أٟمف ذم ضمزيرة ُمـ ضمزر اهلٜمد وم٘مدت سمٞمْم٦م ُمـ ىمـ اًمدضم٤مج اًمٗمالين،  رءرأي٧م يمؾ 

يده وىم٤مل ًمف: صدىم٧م صمؿ ىم٤مل ًمف: ىمؾ زم يمٞمػ وصٚم٧م إمم هذه اعمرشم٦ٌم ؟ وم٘م٤مل  مومٗمتح اإلُم٤م

: ف ٟمٗمز طمتك وصٚم٧م إمم هذه اعمرشم٦ٌم، وم٘م٤مل اإلُم٤ممٌاًمرضمؾ: يمٜم٧م أظم٤مًمػ يمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٓمٚم
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وُم٤مذا شمٓمٚم٥م ٟمٗمًؽ هؾ شمٓمٚم٥م اًمٙمٗمر أم اإلؾمالم ؟ وم٘م٤مل: ٟمٗمز شمرهم٥م اًمٙمٗمر: وم٘م٤مل ًمف 

: هؾ يٜمٙمِمػ ًمؽ أن اًمرضمؾ صمؿ ؾم٠مًمف اإلُم٤ممإذن ظم٤مًمػ هقاك، وم٤مؾمٚمؿ ذًمؽ  اإلُم٤مم

: صدىم٧م أم ٓ ؟ ومت٠مُمؾ ذًمؽ اًمِمخص وىم٤مل ًمف إين ٓ أرى ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم رء

ٕٟمؽ قمٜمدُم٤م يمٜم٧م يم٤مومرًا يمٜم٧م شمٕمٓمك عم٤م يمٜم٧م شمٌذًمف ُمـ ري٤مو٤مت إضمر قمٚمٞمف، أُم٤م أن  وذًمؽ

٤مًمٕم٤ٌمدات اًمنمقمٞم٦م ، وم٤مؿمتٖمؾ أن سم وىمد ست ُمًٚماًم وم٘مد ؾمدت قمٚمٞمؽ أسمقاب اعمٙم٤مؿمٗم٤مت

 .شسم٤مٔظمرة ًمٕمؾ اهلل يٕمٓمٞمؽ ُمرشم٦ٌم أرومع وؾمتٕمٓمك أيْم٤مً 

إمم أظمرة وان  صقب أي شم٘مدير ُمـ يٕمرض قمـ اًمدٟمٞم٤م ومٞمجٕمؾ صٗمح٦م وضمف ىمٚمٌفقمغم و

مل يٓمع اهلل يٕمٓمٞمف اهلل احلٙمٛم٦م وسم٤مًمت٤مزم هق ي٤ًمومر وهي٤مضمر روطم٤م قمـ دار إمم طمقاف اعمٚمٙمقت 

م اًمّمدق إين أٟمزًم٧م اًمدٟمٞم٤م قمٜمدي سمٛمٜمزًم٦م اعمٞمت٦م ومٙم٠مين وُمـ صمؿ يٕمٓمك احلٙمٛم٦م، وذم شمٕمٌػم ًمإلُم٤م

 يم٤مًمرايم٥م ٓ يٜمزل ُمـ ُمريمقسمف ويتٜم٤مول ُمٜمٝم٤م إّٓ سمٛم٘مدار اًميورة. 

ي٤م طمٗمص !.. ُم٤م أٟمزًم٧م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ٟمٗمز إٓ »، ىم٤مل: وم٘مد روي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 .(6)شسمٛمٜمزًم٦م اعمٞمت٦م إذا اوٓمررُت إًمٞمٝم٤م أيمٚم٧م ُمٜمٝم٤م

ملَ أيمقن ُمّمٜمٕم٤م ًمتقًمٞمد وم٘م٤مل إيمؾ يمثػما وم٘م٤مًمقا ًمف ُم٤مذا ؟، ويٜم٘مؾ قمـ اًمٌٝمٚمقل يم٤من ىمٚمٞمؾ 

 اًمٜمج٤مؾم٤مت.

اعم٘مّمقد يمثػم ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ئمٜمقن أن سمٕمض اًمٓم٤مىم٤مت واًم٘مدرات اًمروطمٞم٦م هل 

حيدصمٜم٤م قمـ قمٗمري٧م يًتٓمٞمع أن يٓمقي اًمُ٘مْرآُن ُمٕم٤مضمز، يمال أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اعمٕم٤مضمز، وم٤من 

ء صم٘مٞمؾ ُمـ اًمٞمٛمـ إمم سمٞم٧م اعم٘مدس، إرض ذم ُمدة ىمٚمٞمٚم٦م ظمالل ؾم٤مقم٦م أو اىمؾ وحيٛمؾ ر

                                                      

 .>7اًمّمٗمح٦م  - 7ج  -اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز  -( سمح٤مر إٟمقار 6)
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وًمذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ اعمرشم٤مولم هلؿ ىمدرة ـمل إرض، وي٘م٤مل أن اًمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئل يم٤من يالطمؼ 

ؿمخص ُمرشم٤مض وؾم٤مطمر يم٤من يالطم٘مف سمٓمل إرض، أو ذم سمٕمض اًمتٕم٤مسمػم طمقل أصح٤مب 

اإلُم٤مم قمجؾ اهلل ومرضمف قمٜمدُم٤م يٛمتحٜمٝمؿ اإلُم٤مم ذم ُمًجد اًمٙمقوم٦م ذم اُمتح٤من يتٕمّمقن ذم 

ٓؾمتج٤مسم٦م ومٞمدورون إرض يٕمٜمل يٓمقون إرض، وًمذًمؽ اإلٟم٤ًمن ذم طملم هق ُم١مُمـ ا

وُمت٘مل قمٜمده ىمدرات روطمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وىمد يرشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م وىمد ٓ شمًٚم٥م قمٜمف شمٚمؽ اًم٘مدرات 

اًمروطمٞم٦م وهذا ٓ يٕمٜمل اٟمف ذم سمحٌقطم٦م ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل، ٓن قمٜمده ُمٚمٙم٤مت ٟمقراٟمٞم٦م وٓ يٕمٜمل ذًمؽ 

اإلٟم٤ًمن قمجٞم٦ٌم وـم٤مىم٤مهت٤م اعمٙمٜمقٟم٦م ايمثر ُمـ طم٤مل أن شمريمٞم٦ٌم ٟمٗمس اٟمف ٓ شمقضمد ُمٕمّمٞم٦م، وقمغم آي٦م 

ُمدهِم٦م، وهٜم٤مك ـمل ًمٚمًٛمع وهٜم٤مك ـمل ًمٚمٌٍم وهٜم٤مك ـمل ًمٚمٕمقامل، ُمثال ذم رواي٦م أن أُمػم 

  يمٚمف.اًمُ٘مْرآُن  أوٟمزوًمف ُمـ اجلٝم٦م إظمرى يم٤من ي٘مر يم٤من سمٛم٘مدار صٕمقده اًمٗمرس اعم١مُمٜملم

اٟمف ُم٘مٞمؿ قمغم ٕمّمٛم٦م واحلجٞم٦م يمام ٓ شمٕمٜمل إذًا هذه اًم٘مدرات اًمروطمٞم٦م يمٚمٝم٤م ٓ شمٕمٜمل اًم

ْؾ  وم٤مٟمف ىمد أقمٓمل ًمف ٟمتٞمج٦م قمٛمؾ ُمٕملم واهلل ي٘مقل ،اًمٓم٤مقم٦م َّ ًْ ـْ َي َّ ٍة َخْرًا َيَرهَؾ َََٚل َذرَّ وهذا  ِمْث

ضمزاء قمٛمؾ ًمٙمـ قمٛمٚمف إظمر ىمد ٓ ي٥ًٌم ؾمٚمٌف ًمف وُمع ذًمؽ ٓ يٕمٜمل اٟمف ذم سمحٌقطم٦م، إذًا 

ٜم٦م، أُم٤م ُمثؾ هذه اًمِمقاهد أو اعمِم٤مهد أو اًمٙمقاؿمػ ُمٞمزان اؾمت٘م٤مُم٦م اًمٕمٛمؾ هق اًمٙمت٤مب واًمً

ضمزاء اٟمام هق ًمٞم٧ًم هل اعمدار، يمام هق احل٤مل ذم إسمٚمٞمس وم٤من ًمدي٦م ُمـ اًمٜمٗمقذ ذم سمٜمل اًمٌنم 

وًمٙمـ سم٤مـمٜمف قمٗمـ ٕٟمف  فطمًٜم شمفٓف اًمًٜملم ُمع أن هذا اًمٕمٛمؾ صقرٓجده٤م اًمًجدة اًمتل ؾم

حلًٜم٦م جي٤مزي هب٤م وهذا يدًمؾ أن ومٞمف ـمٛمع وشمٙمؼم وري٤مء وهذا ُمـ قمدل اهلل طمتك اًمّمقرة ا

ّمقرة طمًٜم٦م وسم٤مـمٜمٝم٤م ظم٤موي ُمع ذًمؽ هل٤م طمًـ، سماًمٕم٤ٌمدات هل٤م ذف ذايت طمتك ًمق يم٤مٟم٧م 

ُمر اًمًٝمؾ ومٛمع اٟمف هم٤مرق ، ومٝمذا ًمٞمس سم٤مٕشٕقمٓملم احلٙمٛم٦م عمـ زهد ذم اًمدٟمٞم٤م وًمق يم٤من يم٤مومراً »

قمٜمد قمٛمقم  اًمٙمٗمر مل يًٚم٥م هذا اًمتٛمٙملم، وهذه اعم٤ٌمطم٨م ُمٖمٗمقل قمٜمٝم٤موم٤من وضمقد سم٤معمٕم٤ميص 
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 .اؾمتدراج أو اؾمتٖمٗم٤ملدوهن٤م اًمٜم٤مس سمؾ طمتك اخلقاص يّمػم 

ًمذًمؽ اًمٕمٛمؾ، ومٕمدم اًمًٚم٥م ًمٞمس دًمٞمؾ اٟمف ُم٘مٞمؿ قمغم  اإسمٚمٞمس مل يًٚم٥م هذه احلٌقة ضمزاء

اًمٓم٤مقم٦م، ًمذًمؽ قمغم اإلٟم٤ًمن أن حيذر ُمـ ٟمٗمًف آؾمتدراج وم٤من اظمٓمر رء آؾمتدراج 

وًمذًمؽ ورد ذم اًمرواي٤مت ُمـ قمَم  اإلهلل، ومٞمٕمٓمٞمؽ ضمزاء ُم٤م ؾمٌؼ ُمع ذًمؽ أٟم٧م ُمًتدرج،

اظمٓمر، ٓن  ٤مُمٕمّمٞم٦م ومل شمًٚم٥م ُمٜمف اًمٜمٕمٛم٦م ومٚمٞمٕمٚمؿ اٟمف ُمًتدرج، وم٘مد ٓ شمّمٞمٌف احلقسم٦م وم٤مهن

 ؾمتدراج. آ ُمـ ٢مذا طمٚمؿ ومٝمقوماحلٚمٞمؿ هق اجل٤ٌمر 

 ادحقر افسٚبع وافًؼون: متٔز ادًجزة ظـ آظامل افهًبٜ:

اًمٌنم مل يٙمـ ذم ذًمؽ ُم٤م يدًمٙمؿ  ىم٤مل ًمق فمٝمر ًمٙمؿ ُمٚمؽ وفمٝمر قمغم يده ُم٤م يٕمجز قمٜمف»

قمغم أن ذًمؽ ًمٞمس ذم ـم٤ٌمئع ؾم٤مئر ُمـ أضمٜم٤مؾمف ُمـ اعمالئٙم٦م طمتك يّمػم ذًمؽ ُمٕمزا إّٓ شمرون أن 

اًمٓمٞمقر اًمتل شمٓمػم ًمٞمس ذًمؽ ُمٜمٝم٤م سمٛمٕمجز ٓن هل٤م أضمٜم٤مس ي٘مع ُمٜمٝم٤م ُمثؾ ـمػماهن٤م وًمق أن ادُمٞم٤م 

قم قمٚمٞمٙمؿ طمجتف ـم٤مر يم٤من ذًمؽ ُمٕمجزا وم٤مهلل قمز وضمؾ ؾمٝمؾ قمٚمٞمٙمؿ إُمر وضمٕمٚمف سمحٞم٨م شم٘م

 ش. واٟمتؿ شم٘مؽمطمقن قمٛمؾ اًمّمٕم٦ٌم اًمذي ٓ طمج٦م ومٞمف

هٜم٤م يٌلم ٟمٙمت٦م أظمرى أن يمثػم خيتٚمط قمٚمٞمٝمؿ إُمر ذم إقمامل اًمّمٕم٦ٌم حيًٌقهن٤م ظم٤مرىم٦م 

ًمٚمٕم٤مدة وُمٕمجزة وهل ًمٞم٧ًم ُمٕمجزة، إٟمام ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّمٕم٥م اًمذي ٓ طمج٦م ومٞمف وٓ يٛمثؾ أي 

ه ُمـ أن يٙمقن رضمؾ ُمـ اًم٘مريتلم قمٔمٞمؿ أو ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف، وهق ٟمٗمس ُم٤م اىمؽمطمق

يٙمقن ًمف يمٜمقز أو ضمٜمتلم، وًمٜمٗمرض أهن٤م أُمر صٕم٥م ًمٙمـ ًمٞم٧ًم هل ُمٕمجزة وإقمج٤مز، وان 

إقمج٤مز ظم٤مص أو  قمغم يدل ٓ هذا اعمالئٙم٦م يِم٤مهد ُمـ طمتك رسمام اٟمف اعمالئٙم٦م سمٛمجلء ’يمالُمف

ب اًمرؾم٤مًم٦م شمقصٞمؾ ظم٤مص أو ظمٓم٤مب ظم٤مص ُمـ اهلل ًمذًمؽ اًمِمخص، وم٘مد ئمٝمر اعمٚمؽٓ  ُمـ سم٤م
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ـ سم٤مب اعمِم٤مهدة.   واًمرؾمقل سمؾ ُم

سمٕم٤ٌمرة أظمرى طمتك إٟمٌٞم٤مء اطمد ُمٜم٤مؿمئ قمٚمٛمٝمؿ سم٠مهنؿ أٟمٌٞم٤مء وان ُم٤م يرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ 

إٟمٌٞم٤مء سمٛمٕم٤مضمز ًمٞم٧ًم ُمـ ومٕمؾ اعمالئٙم٦م  ٕوًمئؽاعمالئٙم٦م رؾمقل ُمـ اهلل سم٢مٟم٤ٌمئٝمؿ هق أىمدار اهلل 

ٟم٤ٌمء وان ًمف ُمٝمٛم٦م إهلٞم٦م ي٘مقم هب٤م ّم٤مطم٥م اعمٕمجزة سم٤مإلًمـ ومٕمؾ اًمٌنم ومٝمذه ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل وٓ ُم

 ورؾم٤مًم٦م ي١مدهي٤م، وإٓ سف جملء اعمٚمؽ ٓ يٕمٜمل اٟمف وطمل.

ىمد ٟمجد سمٕمض اخلروىم٤مت طمتك ذم أٟمقاع ُمـ إطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م أن ُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م ُمثالً 

أن ختٗمل ُمـ حيٛمٚمٝم٤م أو متٜمع ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ أن شمٜم٤مًمف اًمرص٤مص٦م اًمتل شمٓمٚمؼ، وىمد ضمرب ذًمؽ 

ذًمؽ احلٞمقان يرومع سمنقم٦م ه٤مئٚم٦م قمٜمد اٟمٓمالق ان ىمد رأى سمٕمْمٝمؿ قمغم طمٞمقان )ديؽ( و

س شمٜمٓمكم قمٚمٞمٝمؿ هذه اًمرص٤مص٦م. وًمٙمـ يمؾ هذه ًمٞم٧ًم ُمٕمجزات واًمًذج ُمـ اًمٜم٤م

 اخلروىم٤مت. 

وطمتك إقمامل اًمّمٕم٦ٌم اًمتل يٕمجز اهمٚم٥م اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م وم٤من طمج٩م اهلل ي١مشمقن هب٤م ان 

ذم جمٚمس × هب٤م آُم٤مم اًم٤ٌمىمراؾمتٚمزم آُمر ذًمؽ وُمٜمٝم٤م ُم٤م روي قمـ ىمْمٞم٦م رُمل اًمًٝم٤مم اًمتل ىم٤مم 

 اخلٚمٞمٗم٦م هِم٤مم طمٞمٜمام اؾمتدقمل آُم٤مم اًم٤ٌمىمر وُمٕمف وًمده اًمّم٤مدق ًمٚمِم٤مم ذم شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م اًمِمٝمػمة.

 .يٕمجز قمـ اشمٞم٤مٟمف اهؾ آظمتّم٤مص سمف وم٘مد ىم٤مم آُم٤مم سمٕمٛمؾ ُمـ اصٕم٥م آقمامل ومم٤م

 ُمٜمٝم٤م ُمقوع احل٤مضم٦م: ٟم٠مظمذذم رواي٦م ـمقيٚم٦م  روي قمـ اًمّم٤مدق

أيب وإؿمخ٤ميص ُمٕمف، وم٠مؿمخّمٜم٤م إًمٞمف ومٚمام وردٟم٤م  سم٢مؿمخ٤مصقم٤مُمؾ اعمديٜم٦م  وم٠مٟمٗمذ سمريدًا إمم»

دُمِمؼ طمجٌٜم٤م صمالصم٦م أي٤مم صمؿ أذن ًمٜم٤م ذم اًمٞمقم اًمراسمع، وم٢مذا هق ىمد ىمٕمد قمغم هير اعمٚمؽ وضمٜمده 

وظم٤مصتف وىمقف قمغم أرضمٚمٝمؿ ؾمامـملم ُمتًٚمحلم، وىمد ٟمّم٥م اًمؼمضم٤مس )هدف اًمرُمل( 
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٤م ظمٚمٗمف، ُم٤م زال يًتدٟمٞمٜم٤م ُمٜمف طمتك طم٤مذيٜم٤مه طمذاءه وأؿمٞم٤مخ ىمقُمف يرُمقن. ومٚمام دظمؾ أيب وأٟم

وضمٚمًٜم٤م ىمٚمٞماًل وم٘م٤مل ٕيب: ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر ًمق رُمٞم٧م ُمع أؿمٞم٤مخ ىمقُمؽ اًمٖمرض؟ وإٟمام أراد أن 

يْمحؽ سم٠ميب فمٜم٤ًم ُمٜمف أٟمف ي٘مٍم ومال يّمٞم٥م اًمٖمرض ًمٙمؼم ؾمٜمف ومٞمِمتٗمل ُمٜمف! وم٤مقمتذر أيب وىم٤مل: 

ي أقمزٟم٤م سمديٜمف وٟمٌٞمف، صمؿ أوُم٠م إمم إين ىمد يمؼمت وم٢من رأي٧َم أن شمٕمٗمٞمٜمل، ومٚمؿ ي٘مٌؾ وىم٤مل: ٓ واًمذ

ؿمٞمخ ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م أن أقمٓمف ىمقؾمؽ، ومتٜم٤موهل٤م ُمٜمف أيب وشمٜم٤مول ُمٜمف اًمٙمٜم٤مٟم٦م ومقوع ؾمٝماًم ذم يمٌد 

اًم٘مقس ومرُمك وؾمط اًمٖمرض وم٠مصمٌتف ومٞمف صمؿ رُمك اًمث٤مين ومِمؼ ومقق اًمًٝمؿ إول إمم ٟمّمٚمف، صمؿ 

جمٚمًف، ومٚمؿ  شم٤مسمع طمتك ؿمؼ شمًٕم٦م أؾمٝمؿ، ومّم٤مر سمٕمْمٝم٤م ذم ضمقف سمٕمض، وهِم٤مم يْمٓمرب ذم

يتامًمؽ أن ىم٤مل: أضمدت ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر وم٠مٟم٧م أرُمك اًمٕمرب واًمٕمجؿ! زقمٛم٧م أٟمؽ ىمد يمؼمت، 

 إـمراىمفُم٘م٤مًمتف وشمٙمٜمٞمتف ًمف، ويم٤من ُمـ شمٙمؼمه ٓ يٙمٜمل أطمدًا ذم ظمالومتف ! وم٠مـمرق  يمال! صمؿ ٟمدم قمغم

ويم٤من ل ومٞمف رأي٤ًم، وأيب واىمػ إزاءه وُمقاضمف ًمف وأٟم٤م وراء أيب، ومٚمام ـم٤مل اًمقىمقف همْم٥م أيب ئيرشم

 اصٕمدإذا ٟمٔمر اًمًامء ٟمٔمر همْم٤ٌمن يتٌلم اًمٖمْم٥م ذم وضمٝمف ! ومٚمام ٟمٔمر هِم٤مم ذًمؽ ُمـ أيب ىم٤مل: 

ي٤م حمٛمد ومّمٕمد أيب اًمنير وصٕمدت، ومٚمام دٟم٤م ُمـ هِم٤مم ىم٤مم إًمٞمف واقمتٜم٘مف وأىمٕمده قمـ يٛمٞمٜمف، صمؿ 

اقمتٜم٘مٜمل وأىمٕمدين قمـ يٛملم أيب، وأىمٌؾ قمغم أيب سمقضمٝمف وىم٤مل: ي٤م حمٛمد ٓ شمزال اًمٕمرب واًمٕمجؿ 

شمًقده٤م ىمريش ُم٤م دام ومٞمٝمؿ ُمثٚمؽ وهلل درك، ُمـ قمٚمٛمؽ هذا اًمرُمل وذم يمؿ شمٕمٚمٛمتف؟! وم٘م٤مل 

أيب: ىمد قمٚمٛم٧َم أن أهؾ اعمديٜم٦م يتٕم٤مـمقٟمف ومتٕم٤مـمٞمتف أي٤مم طمداصمتل صمؿ شمريمتف، ومٚمام أراد أُمػم اعم١مُمٜملم 

ُمٜمل ذًمؽ قمدت إًمٞمف، وم٘م٤مل: ُم٤م رأي٧م ُمثؾ هذا اًمرُمل ىمط ُمذ قم٘مٚم٧م، وُم٤م فمٜمٜم٧م أن أطمدًا ذم 

 رض يرُمل ُمثؾ هذا ! وم٠ميـ رُمل ضمٕمٗمر ُمـ رُمٞمؽ؟أهؾ إ

ٞمف چ : ىمقًمف ذم ’وم٘م٤مل: إٟم٤م ٟمتقارث اًمٙمامل واًمتامم واًمدـي اًمٚمذـي أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟم
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ـ . چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ رضٓ  ختٚمق مم وٕا

ُمقر اًمتل ي٘مٍم قمٜمٝم٤م همػمٟم٤م، ومٙم٤من ذًمؽ قمالُم٦م ! ومٚمام ؾمٛمع ذًمؽ  ؾ ديٜمَف ُمـ هذه ٕا ٧م يَُٙمٛمِّ قمٞمٜمف اٟم٘مٌٚم

 .(6)شاًمٞمٛمٜمك وم٤مطْمَقًم٧َّْم واْْحَرَّ وضمٝمف، ويم٤من ذًمؽ قمالُم٦م همْمٌف إذا همْم٥م، ... امم اظمر اًمرواي٦م

ومحتك اًمٙمامٓت اجلًامٟمٞم٦م وآظمتّم٤مص٤مت اًمث٤مٟمقي٦م اشم٤مه٤م اهلل شمٕم٤ممم هلؿ طمتك ٓ يٕمٚمق 

 قمٚمٞمٝمؿ اطمد ذم اي ضم٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م.

 َلٜٔ:ادحقر افثٚمـ وافًؼون: ادًجزة هقيٜ إثبٚت بنٓٚدة ا

وقمغم أي شم٘مدير ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م ي٘مدر ص٤مطم٥م اعمٕمجزة قمغم ُم٤م مل ي٘مدر قمٚمٞمف همػمه، إذًا 

ؿم٤من اعمٕمجزة ويمٜمٝمٝم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ اصمر اعمٕمجزة ٓن أصمره٤م هق شمّمديؼ أظمريـ، ومٙمٜمف اعمٕمجزة 

وطم٘مٞم٘متٝم٤م أهن٤م ُمـ ىمدرات اًمٖمٞم٥م اًمتل ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ إّٓ ًمذوي اعمٜمّم٥م اخل٤مص ُمـ 

ٙمقن ؿمٝم٤مدة وشمٙمٚمؿ ُمـ اهلل ًمّم٤مطم٥م اعمٕمجزة وًمٖمػمه، وُمـ صمؿ ُمٕم٤مضمز إٟمٌٞم٤مء طمججف، ومت

ىمٍمت قمٜمٝم٤م احلٙمامء واًمٕمروم٤مء ومٛمٝمام سمٚمٖمقا ٓ يٛمّٙمـ اوطمدهيؿ ُمـ اعمٕمجزة، ومٝمذا ظمط اْحر ٓ 

 يتج٤موزه اطمد. 

شمٚمؽ  ٚمٛمٜمٓم٘م٦م اًمرسمقسمٞم٦م وم٢مذا دظمؾًم اقمٛمؼ وم٤ٌمًمٜمتٞمج٦م ُمـ ًمديف هذه اهلقي٦م وهل دظمقل

دظمؾ اعمٜمٓم٘م٦م اًمرسمقسمٞم٦م ومٝمذا جمرد ادقم٤مء يٕمجزة وإذا مل هقي٦م ظم٤مصف وهل اعم شمٕمٓملاعمٜمٓم٘م٦م ومتٚمؽ 

ُمـ ًمّم٤مطم٥م هذا اعمٜمّم٥م ُمـ اهلل وهذه ومٛمٝمام ىم٤مل اإلٟم٤ًمن إين ص٤مًمح أو شم٘مل ومالسمد ُمـ إصم٤ٌمت 

اعمٕمجزة ومٛمٝمام ادقمك ُمـ ظمروىم٤مت ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمٕم٤مضمز وإٟمام هل أُم٤م شمّم٥م ذم ري٤مو٤مت  اصم٤مره٤م

                                                      

ـ ـم٤مووس/( وا6ٕ) ٞمد اسم ـ أظمٓم٤مر إؾمٗم٤مر ًمٚم ح٤مر: ;;/:? وُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز: ;;ُم٤من ُم  .868/;9، واًٌم
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تك ص٤مطم٥م اًمٙمراُم٦م يِمط قمـ اًمٓمريؼ ومٞمح٥ًم أن هذه أو يمراُم٤مت أو همػمه٤م، ورسمام طم

 اًمٙمراُم٦م ُمٕمجزة، ومٝمذه ًمٞم٧ًم هقي٦م إصم٤ٌمت سمؾ اعمٕمجزة هل هقي٦م اإلصم٤ٌمت. 

سمؾ إٟمام سمٕم٨م اهلل سمنما وافمٝمر قمغم يده اعمٕمجزات اًمتل ًمٞم٧ًم ذم ـم٤ٌمئع اًمٌنم » ي٘مقل

ؿمٝم٤مدة ُمـ  اًمذيـ ىمد قمٚمٛمتؿ وامئر ىمٚمقهبؿ ومتٕمٚمٛمقن سمٕمجزيمؿ قمام ضم٤مء سمف اٟمف ُمٕمجزة وان ذًمؽ

ومٜمٗمس اعمٕمجزة ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل ًمف سم٤مًمّمدق، وم٤مطمد شمٕم٤مريػ اعمٕمجزة أهن٤م  شاهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمدق ًمف

ومٝمذه اًمِمٝم٤مدة يٕمٜمل أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم شمٕمتؼم ؿمٝم٤مدات  ،ُمـ ىمٌٚمف شمٕم٤ممم ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل ًمٚمٛمرؾمؾ

ٜمك شمًتٕمٛمؾ سمٛمٕم سمٛمٕمٜمك اًمتحٛمؾ أو احلْمقر ذم ؾم٤مطم٦م احلدث ًمٚمٛمِم٤مهدة، واًمِمٝم٤مدةؾمقاء ؿمٝم٤مدة 

وان ذًمؽ ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم »إداء أو شمقصمٞمؼ احلدث واإلدٓء سمام طمّمؾ ذم احلدث ومٝمٜم٤م 

سمٛمٕمٜمك إداء اُم٤م يمٞمػ يٌلم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ومقاوح أن أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم هق يمالُمف  شسم٤مًمّمدق ًمف

 ًمٚمٜمٌل قمغم إشمٞم٤من اعمٕمجز هق شمٙمٚمؿ َوضَمؾَّ  قَمزَّ شمٕم٤ممم، وُم١مدى يمالُمف هق ُم١مدى اًمٗمٕمؾ، وم٠مىمدار اهلل 

ُمـ اهلل وؿمٝم٤مدة ُمٜمف قمغم صدىمف، إذًا ذم قم٤ممل اإلُمٙم٤من ٓ يٛمٙمـ اهلل أطمدا سمام يٕمجز قمٜمف اجلٛمٞمع 

 شمٙمقيٜمٞم٦م.وزًمٗمك قمٜمد اهلل، وهذه اًم٘م٤مقمدة  قمٜمد اهلل وًمف ىمرسمك طمٔمٞم٤مإّٓ أن يٙمقن 

هذا اعمٗم٤مد ىمد يًتٖمٚمف أصح٤مب اًمٓم٤مهمقت واًمٓمٖمٞم٤من وإهمٌٞم٤مء أهنؿ ذوي ىمٚمت٤م ؾم٤مسم٘م٤م ان 

٥ٌم شمرومٝمؿ وهمٜم٤مئٝمؿ وؾمٓمقهتؿ وهذا ظمٓم٤م، وم٤من اًمتٗمْمٞمؾ ذم اًمرزق أو اعمٚمؽ زًمٗمك قمٜمد اهلل سمً

هل٤م ؿمٝم٤مدة ذم احل٤مل شمٚمؽ ٤من اًمٔم٤مهر رء وآٟمٗمراد سم٘مدرة ذم همػم ىمدرة اًمٌنم هل أُمر آظمر وم

ُمٕمجزة ظم٤مص٦م ظم٤مرىم٦م ٓ يًتٓمٞمٕمٝم٤م اًمٌنم واجلـ، وأُم٤م إذا مل يٙمـ إىمدار  ٧ماًمّمدق، وم٢مذا يم٤مٟم

٤م وإٟمام هل ذم ظمْمؿ وقمٛمقم آُمتح٤من اإلهلل ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت سمتٚمؽ اًمدرضم٦م ومال ؿمٝم٤مدة ومٞمٝم

وًمٌٜمل اًمٌنم ُمـ متٙمٞمٜمٝمؿ ُمـ أُمقر يمام ُمٙمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ؾمٚمػ وُمـ همؼم ومٚمٞم٧ًم هل إقمج٤مز 
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أو حتدي أو شمٗمرد واُمتٞم٤مز، وًمٙمـ أصح٤مب ُمٜمٝم٩م اًمتٔمٚمٞمؾ واإلهمقاء ًمٞمنمقمقا ًمٓمٖمٞم٤مهنؿ 

 ل ٓ طم٘مٞم٘مل. هتؿ وومرقمٜمتٝمؿ يًقىمقن ُمثؾ هذه اًم٘م٤مقمدة، وهق متًؽ ُمٖم٤مًمٓمووضمؼم

وان ذًمؽ ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمدق ًمف وًمق فمٝمر ًمٙمؿ ُمٚمؽ وفمٝمر قمغم يده ُم٤م يٕمجز »

قمٜمف اًمٌنم مل يٙمـ ذم ذًمؽ ُم٤م يدًمٙمؿ قمغم أن ذًمؽ ًمٞمس ذم ـم٤ٌمع ؾم٤مئر أضمٜم٤مؾمف ُمـ اعمالئٙم٦م طمتك 

إذًا اعمٕمجز قم٤ٌمرة قمـ ىمدرة إهلٞم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمٚمدن اإلهلل ٓ يٕمٓمل شمٚمؽ  شيّمػم ذًمؽ ُمٕمجزا

ّمالطمٞم٦م إّٓ ًمذوي اعمٝم٤مم اإلهلٞم٦م ُمـ ىمٌٚمف شمٕم٤ممم، وشمٙمقن اعمٕمجزة ىمدرة إهلٞم٦م ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًم

ًتٓمٞمع اًمتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م أضمٜم٤مس اعمخٚمقىم٤مت، أُم٤م ُم٤م يّمٜمٕمفُمتٗمردة  اًمٕمٗم٤مري٧م ُمـ ـمل  وُمتٛمٞمزةٓ  ي

إرض وهمػم ومٝمذا ًمٞمس شمٗمرد، ًمذًمؽ ـمل إرض ٓ يًٛمك ُمٕمجزة وىمد يٙمقن يمراُم٦م أو همػم 

حٜم٤م اًمٗمرق سملم اعمٕمجزة واًمٙمراُم٦م ىمد يٙمقن هق أن اًمٙمراُم٦م ىمد يتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م يمراُم٦م، وىمد اوو

 طمتك اًمٙم٤مومر وشمٕمٓم٤مه ٕضمؾ مم٤مرؾم٦م ري٤مو٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. 

 ادحقر افتٚشع وافًؼون: ـْف ادًجزة أظيؿ مـ اثرهٚ:

ان ؿم٤من اعمٕمجزة ويمٜمٝمٝم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ اصمر اعمٕمجزة ٓن أصمره٤م هق شمّمديؼ أظمريـ، 

وطم٘مٞم٘متٝم٤م أهن٤م ُمـ ىمدرات اًمٖمٞم٥م اًمتل ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ إّٓ ًمذوي  ومٙمٜمف اعمٕمجزة

سم٤مًمّمدق اعمٜمّم٥م اخل٤مص ُمـ طمججف، ومتٙمقن ؿمٝم٤مدة وشمٙمٚمؿ ُمـ اهلل ًمّم٤مطم٥م اعمٕمجزة 

وُمـ صمؿ ُمٕم٤مضمز إٟمٌٞم٤مء ىمٍمت قمٜمٝم٤م احلٙمامء واًمٕمروم٤مء ومٛمٝمام سمٚمٖمقا ٓ يٛمّٙمـ  ،سم٤مهلداي٦م وًمٖمػمه

يتج٤موزه اطمد. وٓ يٜم٤مهل٤م آ ُمـ ًمديف هذه اهلقي٦م وهل  اطمدهؿ ُمـ اعمٕمجزة، ومٝمذا ظمط اْحر ٓ

ٕمجزة وإذا مل شمدظمؾ اعم ٛمٛمٙمـ ًمؽ ان شم١مشمكقسمٞم٦م وم٢مذا دظمٚم٧م شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م ومدظمقل اعمٜمٓم٘م٦م اًمرسم

٤مت اعمٜمٓم٘م٦م اًمرسمقسمٞم٦م ومٝمذا جمرد ادقم٤مء ومٛمٝمام ىم٤مل اإلٟم٤ًمن إين ص٤مًمح أو شم٘مل ومالسمد ُمـ إصمٌ
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ُمٝمام ادقمك ُمـ ظمروىم٤مت ومٝمل ًمٞم٧ًم ، و اعمٕمجزةقمؼم هل ًمّم٤مطم٥م هذا اعمٜمّم٥م ُمـ اهلل و

ُمٕم٤مضمز وإٟمام هل أُم٤م شمّم٥م ذم ري٤مو٤مت أو يمراُم٤مت أو همػمه٤م، ورسمام طمتك ص٤مطم٥م اًمٙمراُم٦م 

يِمط قمـ اًمٓمريؼ ومٞمح٥ًم أن هذه اًمٙمراُم٦م ُمٕمجزة، ومٝمذه ًمٞم٧ًم هقي٦م إصم٤ٌمت سمؾ اعمٕمجزة هل 

 هقي٦م اإلصم٤ٌمت. 

ُمٕمرومتٝمؿ سمام ذم اًمْمٛمػم أن ُمـ اطمد إُمقر اعمٝمٛم٦م اًمتل يم٤من يٛمتحـ ومٞمٝم٤م إئٛم٦م همػم 

يم٤من ذم اًمٓم٤مئٗم٦م اٟمف ىمد وهمػمه ُمـ آقمج٤مزات، وهق اًمٕمٚمؿ سمٙمؾ اعم٤ًمئؾ اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمديـ، ؾمٞمام 

ٓ يٙمتٗمقن سم٤مُمتح٤من  رقمٞمؾ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم وهمػمهؿ وُمـ ظمقاص أهؾ اًمٌٞم٧م

وقمٚمام  اإلُم٤مم ذم سم٤مدئ إُمر سمؾ إمم آظمر طمٞم٤مشمف ؾمٚمقيم٤م وظمٚم٘م٤م وٟمجدة وٟمج٤مسم٦م وايمروُم٦م وومٝمام

 ٓسمد سم٠مٟمف قمٚمٞمف أؿمٙمؾ طمٞمٜمام ؾم٤مسم٘م٤م سمٞمٜمٝم٤م اًمتل وطمٚمام ...اًمخ، وان ُمـ اطمد سمٞم٤مٟم٤مت اًمرؾمقل

 وم٤من اًمرؾمقل وفمٞمٗم٦م ظمالف هذا سم٤من اًمٜمٌل وم٠مضم٤مب وضمٜم٤مت، وظمدم ىمّمقر ُمـ ًمٚمرؾمقل

احلج٤مب يٛمٜمٕمقن قم٤مدة و قمٚمٞمف ويٓمٚمٕمقا اًمرؾم٤مًم٦م وي١مدي اًمٜم٤مس ي٤ٌمذ أن هق اًمرؾمقل وفمٞمٗم٦م

 سمف اًمٜم٤مس.يٕمٚمؿ  ٤ٌمًمت٤مزمذًمؽ وم

 ادحقر افثالثقن: ادًجزة افًِّٜٔ أبِغ مـ ادًجزة ادٚديٜ:

هٜم٤مك اُمر اظمر ريمز قمٚمٞمف اعمتٙمٚمٛمقن واًمٗمالؾمٗم٦م وهق أن اعمٕمجزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اسمٚمغ ُمـ اعمٕمجزة 

اعم٤مدي٦م، وم٤معمٕمجزة اعم٤مدي٦م هل ُمٕمجزة ودٓئؾ وسمره٤من وسمٞم٤من وًمٙمٜمٝم٤م دٓئؾ وسمره٤من ًمٚمذيـ 

اعم٤مدي٦م واًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م، وأُم٤م ذوي اًمٚم٥م ذم احل٘مٞم٘م٦م إٟمام جيذهبؿ ي٘مٍمون ٟمٔمرهتؿ قمغم إؾم٤ٌمب 

ضم٤مٟم٥م اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م، ٓن اعمٕمجزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م شمتْمٛمـ ًمٌٞم٤من ىمدرة أوؾمع ُمـ اًم٘مدرة 

اعمٕمجزة اعم٤مدي٦م،  اعم٤مدي٦م، وم٤مًم٘مدرة اعم٤مدي٦م إٟمام يٜم٤مهل٤م احلس سمٛمٕمقٟم٦م اًمٕم٘مؾ واحلس ًمقطمده ٓ يًتٌلم
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جزة اعم٤مدي٦م هل اعم٤مدة أُم٤م حمدودي٦م أو طمدود ودائرة اعمٕمجزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ىمدرة اعمٕمًمٙمـ حمدودي٦م 

قم٤ممل ذم أظمرة واًمٕمقامل إظمرى سمؾ طمتك أوؾمع ُمـ ذًمؽ سمؾ هل متتد سمح٥ًم اًمٕمقامل يمٕم٤ممل 

وم٤معمٕمجزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اسمٚمغ سمٞم٤مٟم٤م ًمٚم٘مدرة اإلهلٞم٦م ُمـ اعمٕمجزة اعم٤مدي٦م ًمذوي اًمٚم٥م واحلٙمٛم٦م  ،اًمرسمقسمٞم٦م

أي ٟمٓم٤مق ، ئٞمكم اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م، ٕهنؿ ُمًجقٟمقن ذم اعم٤مدة واحلسقمٙمس اعم٤مديلم أو قمٙمس و

ن ًمدهيؿ ذم ُم٘م٤مم إدرايمٝمؿ ًمٚمٕمقامل ُم٘متٍم قمغم احلس وجيٝمٚمقن ُم٤م وراء احلس، ومٝمؿ ُمثال اعمٞمزا

ّ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتٞم٤مرات اعمٓمٚم٥م ًمألؾمػ احلْم٤مرة  هاعم٤مدة وم٘مط، وهذ اًمٖمرسمٞم٦م سمرُمتٝم٤م ىم٤مئٛم٦م قمٚمٞمف ٓإ

٤مت ىم٤مئؿ قمغم اًمٕمٜمٍم اًمتٙمٜمقًمقضملاًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمالهقشمٞم ٓئؾ واإلصٌم واعم٤مدة،  ٦م، وهق أن اًمد

احل٘مٞم٘م٦م ان ٟمٔمرهتؿ  ذمهذه يمٚمٝم٤م هاب قمٜمدهؿ و آيدًمقضمٞم٦مواًمتٜمٔمػم واًمث٘م٤موم٤مت واًمٌٞم٤مٟم٤مت 

 وإٓ هل ٟمٗمس ومٙمرة اجل٤مهٚمٞم٦م. سمثٞم٤مب ضمديدة أًمقان سمراىم٦م قمٍمي٦م  قمـ ؼمهذه شمٕم

ًمٜمٔمرة اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اعم٤مدي٦م أو اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واحل٤مل أن ُمثؾ هذا إؾم٤مس إذا اسمتٜم٧م قمٚمٞمف ا

 ،ٓن اًم٘مدرة اعم٤مدي٦م حمدودة ،قمغم ضمٝمؾ ضمٝمٞمؾ ُمٌٜمٞم٦ماحل٘مقىمٞم٦م ًمدهيؿ أو اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هق ذم اًمقاىمع 

سمٞمٜمام اًم٘مدرة ذم اًمٕمقامل إظمرى همػم حمدودة، واًمؼمه٤من واًمٌٞم٤من واإلقمج٤مز همػم اعم٤مدي هق سمٞم٤من 

٤م، وُمـ صمؿ هق صم٤مسم٧م قمغم قمٙمس اًمٌٞم٤من اعم٤مدي، وُمـ ظم٤مًمد دائام، أي ٓ يْمٞمؼ سم٘مٍم قمٛمر اًمدٟمٞم

سم٤مب اعمث٤مل اًم٘مران اًمٙمريؿ سمام ومٞمف ُمـ قمٚمقم وسمٞم٤مٟم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ٓ زال طمل طم٤مرض، أُم٤م ُمثال ٟم٤مىم٦م 

وهمػمه٤م، ومتٚمؽ ٟمراه٤م ذم وىمتٝم٤م وان يم٤مٟم٧م ص٤مًمح أو قمَم ُمقؾمك وإطمٞم٤مء اعمقشمك ًمٚمٜمٌل قمٞمًك 

ـ اعمٕمجزة اعم٤مدي٦م يتحدى هب٤م اهلل هب٤م اًمٌنم إمم يق م اًم٘مٞم٤مُم٦م وهذا ُمـ ٟمٙم٤مت اعمٕمجزة اعم٤مدي٦م، وًمٙم

ن فمرف اإلقمج٤مز هق ظمروج اًمٜم٤مىم٦م ُمثال ُمـ اجلٌؾ، وهذا سمخالف  وىمٕمٝم٤م وفمرومٝم٤م ُمتٍمم،ٓ 

ُمثال اإلؾمالم ٓ و. شمًتٛمر ًمٙمؾ زُم٤من وحتؾ ذم يمؾ ُمٙم٤من  اًم٘مران اًمٙمريؿ اًمذي هق ُمٕمجزة قمٚمٛمٞم٦م

طمتٙم٤مر  ـ طمرُم٦م اًمرسم٤م وٓا  وطمرُم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م اخل٤موي٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م.زال يث٧ٌم ٟمت٤مئجف آقمج٤مزي٦م ُم
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أُم٤م أٔن اًمٙمثػم ذم اًمالؿمٕمقر صمٌقت اًمٗمٙمر قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت ُم٤مدي٦م يت٠مصمر هب٤م اإلٟم٤ًمن ذم 

شمّمقي٥م اًمّمقاب وحت٘مٞمؼ احلؼ سمدٓ قمـ أن يٙمقن قمغم أؾمس قمٚمٛمٞم٦م ظم٤مرضم٦م قمـ ٟمٓم٤مق اعم٤مدة، 

ُمـ دوام آٟمت٤ٌمه  دَّ َوٓسمُ ذا آوم٦م ظمٓمرة ُمـ اًمٜمزقم٦م احلًٞم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمزقم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م، هو

وآًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م وهل ٟمقع ُمـ اًمتقصٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م وهق أن اإلٟم٤ًمن ٓ شمتج٤مذسمف اًمٜمزقم٦م احلًٞم٦م 

 واًمٜمزقم٤مت احلًٞم٦م واعمقاد وآؾمتدٓٓت احلًٞم٦م وم٢مهن٤م ًمٞم٧ًم مت٤مم احل٘مٞم٘م٦م.

ىمد ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤م أن اًمٙمراُم٤مت ٓ شمّمؾ ذم ُمٌٚمٖمٝم٤م ُمٌٚمغ اعمٕم٤مضمز، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى يقضمد 

ٛمٌٚمغ ـ اعمٕم٤مضمز ٓ شمٕمٓمك يمٙمراُم٤مت، ٓن إوًمٞم٤مء ًمٞمس ُمٌٚمٖمٝمؿ ُمـ اًمٙمراُم٤مت يمٟمقع ُم

يزودون سمٌمء أٟمٗمس وأىمقى وأيمرم واذف. ٟمٕمؿ ذم سمٕمض  وم٠موًمئؽأصح٤مب احلج٩م اإلهلٞم٦م 

طم٤مل اًمتحدي، وىمد ذيمرٟم٤م ذم اًمدورة  طم٥ًم اًمٙمراُم٤مت ىمد شمٙمقن يمراُم٦م وىمد شمٙمقن ُمٕمجزة

ح٦م أو اًمًٗمٞم٤مين أو اخلراؾم٤مين، وم٤معمٕمجزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م إرسمٕمٞمٜمٞم٦م وم٤مٟمف يقضمد قمالُم٦م أقمٔمؿ ُمـ اًمّمٞم

 قمٜمد ذوي إًم٤ٌمب أقمٔمؿ ُمـ اعمٕمجزة اًمٕمٛمٚمٞم٦م.

 اًميوري٤مت ومٝمذه إوصٞم٤مء وُمٜمٝم٤مج ’ُمثال ُمـ رضوري٤مت اًمديـ وؾمٜم٦م اًمٜمٌل

 ايمؼم واًمٜمٗم٤مذ اًمٌّمػمة ذم ايمؼم ومٝمذه واًمٙمذاسملم اعمدقملم قمـ ومتٞمٞمزه٤م اًمٕمدل إُم٤مُم٦م ٓؾمتٙمِم٤مف

ه قمديدة ذيمرٟم٤مه٤م، ٓن اًمٕمٚمؿ رء آظمر وٕٟمف سم٤مًمٕمٚمؿ ص٤مرت ًمقضمق اًمًامء صٞمح٦م ُمـ طمتك

اؿمٝمد اٟمؽ ضم٤مهدت ذم »اًمّمٞمح٦م ُمٕمجزة، وم٠مقمٔمؿ قمالُم٦م إلُم٤مُم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م قمـ اًمٕمٚمامء هل 

ومال يًتٓمٞمع أُم٤مم اجلقر أن يٙمقن يمؾ قمٛمٚمف  شاهلل طمؼ ضمٝم٤مده وقمٛمٚم٧م سمٙمت٤مسم٦م واشمٌٕم٧م ؾمٜمـ ٟمٌٞمف

اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م أو  تخذ ؿمٕم٤مرومالسمد أن يًمرؾمقل سمٙمت٤مب اهلل وان يتٌع يمؾ ؾمػمشمف سمًٜم٦م ا

 يٛمٙمـ ٓ اٟمف اًمديـ ٟمًٞم٩م إقمج٤مز ُمـ وهذا ،’اعمّم٤مًمح أو ؾمد اًمذرائع وسم٤مًمت٤مزم ٓ يتٌع ؾمٜم٦م اًمٜمٌل
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واشمٌٕم٧م » ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم أوؾمٛم٦م أهؿ ُمـ وان اعمٕمّمقم، إّٓ  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سمًػمة يًػم أن

ُم٤م يٙمقن، وًمذًمؽ قمٚمامء إُم٤مُمٞم٦م ذم سمٞم٤من  واًمٌٕمض يتّمقره٤م ؾمٝمٚم٦م وًمٙمـ هذا اُمٜمع شؾمٜمـ ٟمٌٞمف

خم٤مًمٗم٤مت ومالن ُمع يِمػمون امم و اهلل ويمت٤مب ’ًٜمـ اًمٜمٌلؿ ًمأئٛم٦م اجلقر يذيمرون خم٤مًمٗم٤مهت سم٤مـمؾ

قمغم شم٤ًمىمط شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مويـ ُم٘م٤مسمؾ  ؿمقاهد يمٚمٝم٤م اعمٚمٗم٤مت ومٝمذه ،اًمٜمٌليمت٤مب اهلل وؾمٜمـ 

اًميوري٤مت  قنهقُمٕمٜمك يمسمخالف أئٛم٦م أهؾ اجلقر، وهذا  إُم٤مُم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م صدق 

أي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م تٙمقن وم ،قمؼم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م اًمٜمٌل ُمٞمزان وحمؽ وحمٙمؿ يٛمٞمز سمف احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ

 أقمٔمؿ ُمـ أي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م.

 : ادحقر اْلٚدي وافثالثقن: ٍٕس صٚحٛ ادًجزة

هق اًمٓم٤مقم٦م ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ان ُمـ اسمرز ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ىمٚمٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ ذم شمٌٞم٤من ُمٕمٜمك اعمٕمجزة 

اعمٕمجزة وٟمقع ٟم٤مومذي٦م ىمدرة ص٤مطم٥م اعمٕمجزة ذم اعمقوقع اًمذي شمتح٘مؼ ومٞمف  إظمرى ًمّم٤مطم٥م

 اعمٕمجزة ٟمٗمًٝم٤م.

طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمجزة  ف وهٞمل ذم قمٚمؿ اًمٙمالم طمقل ُم٤موسمره٤من ذًمؽ ذم اًم٘مران وم٤من هٜم٤مك أىمقا

ومٝمؾ هل اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء أو اًم٘مدرة واًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م، واًمتٗمًػم اًمٗمٚمًٗمل ٓؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء 

ذم اًمقاىمع ىمدرة، وهق يمقن اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م سمٜمحق شمرشمٌط سم٤مًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م ومت١مصمر،  قمٜمد اسمـ ؾمٞمٜم٤م هق

وُمثال ي٘مقًمقن ومالن اعمت٘مل ص٤مطم٥م اًمٞم٘ملم ُمًتج٤مب اًمدقمقة وهٜم٤مك ُمًتج٤مب اًمدقمقات 

دائؿ يم٤مٕٟمٌٞم٤مء، وينمح اسمـ ؾمٞمٜم٤م ذًمؽ سم٘مقًمف أن ٟمٗمس هم٤مًم٥م او وهٜم٤مك ُمًتج٤مب اًمدقمقة سمٜمحق 

إرادة ًمٚمٜمٗمس ُمـ ٜمدُم٤م شمٓمٚم٥م وشمرهم٥م أو شمريد ومٞمٙمقن ُمتّمٚم٦م سم٤مًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م ومٕماًمِمخص هذا 

 .اًمٙمٚمٞم٦م اًمذي ىمد يٙمقن هق ُمٚمؽ قمٔمٞمؿ ُمثالً 
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إذًا ُم٘م٤مم ٟمٗمس ُمـ اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م وان يٙمقن ُمًتج٤مب اًمدقمقة يٜمٌئ أن اًمٜمٗمس شمّمؾ 

إمم ُم٘م٤مُم٤مت ُمتّمٚم٦م ُمع اًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م سمحٞم٨م إرادشمؽ شمًخر إرادة ذًمؽ اعمٚمؽ سم٠مىمدار ُمـ اهلل، 

د قمغم اعمتٗمٚمًٗم٦م ُمـ ىمقهلؿ أن اؾمتج٤مسم٦م اًمدقمقة هل ظمراوم٦م، وي٘مقل أن وًمذًمؽ اسمـ ؾمٞمٜم٤م ير

واشمٗم٤مىم٤م اسمـ ؾمٞمٜم٤م طمتك سمح٨م  ،صم٤مسمتف طم٘م٤مئؼ ليٗمٝمٛمقن ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م رء وإٟمام ه ه١مٓء ٓ

اًمتقؾمؾ شمٕمرض ًمف ذم اًمِمٗم٤مء وأيْم٤م ذم اإلؿم٤مرات، أُم٤م اًمذيـ حيٙمٛمقن سم٤مخلراومٞم٦م ومٝم١مٓء قم٤مًم٦م 

 قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م وًمٞمًقا ومالؾمٗم٦م.

ٚمروح ٓن ًم اقمدادو اًمروطمل هبذا اًمٚمح٤مظ وهق اٟمف اًمتٗمًػم اًمٗمٚمًٗمل أو اًمري٤ميض أوإٟمام 

ـم٤مىم٤مهت٤م ضم٤ٌمرة، وم٤مًمروح شمًتٓمٞمع أن شمرشمٌط أو شمٕمرج ومٝمق هيٞمئ اًمروح ًمذًمؽ اًمذيمر اًمٚم٤ًمين 

ويِمدد ُمـ اًمذيمر اًم٘مٚمٌل واًمذيمر اًم٘مٚمٌل يِمدد ُمـ اًمٕمروج اًمروطمل، وُمـ سم٤مب اعمث٤مل هٜم٤مك 

 ئح(:رواي٦م ذم )اخلرائ٩م واجلرا

 ي٠مظمذ حمٛمد اسمـ ضمٕمٗمر ان اعمٜمّمقر إمم وؿمك رضمال ان: قمـ اًمرو٤م، قمـ اسمٞمف»

: ُم٤م ومٕمٚم٧م ؿمٞمئ٤م ف قمغم اًمٜم٤مس ًمٞمخرج قمٚمٞمٝمؿ وم٤مطميه اعمٜمّمقر، وم٘م٤مل اًمّم٤مدقًمٜمٗمً اًمٌٞمٕم٦م

 ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل اعمٜمّمقر حل٤مضمٌف: طمٚمػ هذا اًمرضمؾ قمغم ُم٤م طمٙم٤مه قمـ هذا ـ يٕمٜمل: اًمّم٤مدق

: ٓ ي ٓ اًمف آ هق ـ وضمٕمؾ يٖمٚمظ قمٚمٞمف اًمٞمٛملم ـ وم٘م٤مل اًمّم٤مدقـ وم٘م٤مل احل٤مضم٥م: ىمؾ واهلل اًمذ

 حيٚمػ ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ان: ىم٤مل اٟمف ،’حتّٚمٗمف هٙمذا، وم٤مين ؾمٛمٕم٧م أيب يذيمر قمـ ضمدي رؾمقل اهلل

 ويٛمٞمٜمف، يمذسمف اصمؿ قمغم هلل شمٕمٔمٞمٛمف ومٞم٠ميت احلًٜمك سمّمٗم٤مشمف ويّمٗمف يٛمٞمٜمف، ذم اهلل ومٞمٕمٔمؿ يم٤مذسم٤م سم٤مهلل

 سم٤مء آ طم٤مًمػ هب٤م حيٚمػ ٓ اٟمف ،’اهلل رؾمقل قمـ أيب، طمدصمٜمل تلاًم سم٤مًمٞمٛملم اطمٚمٗمف دقمٜمل وًمٙمـ

ًمٚمرضمؾ: ىمؾ: ان يمٜم٧م يم٤مذسم٤م  إذًا ي٤م ضمٕمٗمر، وم٘م٤مل اًمّم٤مدق ومحٚمٗمف: اعمٜمّمقر وم٘م٤مل سم٢مصمٛمف،
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: ل اًمّم٤مدققمٚمٞمؽ ومؼمئ٧م ُمـ طمقل اهلل وىمقشمف، وجل٠مت إمم طمقزم وىمقيت، وم٘م٤مهل٤م اًمرضمؾ، وم٘م٤م

ف طمتك ؾم٘مط اًمرضمؾ ُمٞمت٤م، واطمتٛمؾ، وُم٣م سمف. ُمتف، ومام اؾمتتؿ يمالُم٠ماًمٚمٝمؿ ان يم٤من يم٤مذسم٤م وم

 ش.احلدي٨م

 ادحقر افثٚين وافثالثقن: ضقاظٜٔ ادالئُٜ ٕصحٚب مْهٛ خٍِٜٔ اهلل:

ٜم٤م ىمد ٞم٤من اًمٙمالُمل ذم طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمجزة ًم ٤مطم٨م اًمٜمٌقة اىمتٍمٟم٤م قمغم اًٌم  ،اًمتل هل ُمٌح٨م ُمـ ُم

 ،ذي يقًمٞمف اهلل هذا اعمٜمّم٥مٝمٜم٤مك سمٞم٤من ىمراين قمغم أن اعمٕم٤مضمز يمٚمٝم٤م سم٘مدرة ُمـ ص٤مطم٥م اعمٕمجزة اًموم

ٞم٤من اًم٘مراين رض ظمٚمٞمٗم٦م »هق  واًم ي٤مت أن اًمذي جيٕمؾ ًمف  ش إين ضم٤مقمؾ ذم ٕا وذم ؾمٌع ؾمقر شمٌلم ٔا

ًتٚمزُم٤مت هذا اعمٜمّم٥م أن يٓمقع اهلل ًمف وي٘مٞمد اهلل مجٞمع وم٤من  ُمٜمّم٥م اخلٚمٞمٗم٦م   ُمالئٙم٦مُمـ ُمراؾمؿ وُم

رض واًمري٤مح وظم٤مزن ٛمقات وٕا ظمرة واًًم ەئ ەئ وئ وئ ػمان اجلٜم٤من واًمٜم اًمدٟمٞم٤م ؤا

ومٗمل ؾمٌع  (7)ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ(6) ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ؾمقر ومٞمٝم٤م اـمقاع مجٞمع ومرق وأىم٤ًمم اعمالئٙم٦م إمم ُمٜمّم٥م ظمٚمٞمٗم٦م اهلل وان قمٚمٛمف يٗمقق قمٚمؿ 

اًم٘مران اًمٙمريؿ أن مجٚم٦م قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م واًمٓمٌٞمٕم٦م هل ُمٓمقاقم٦م  اعمالئٙم٦م وهق ُمٕمٚمؿ اعمالئٙم٦م وذم

ِزَظِٚت َؽْرؿوحت٧م ىمدرة اعمالئٙم٦م  َّْٚ ًٚ  ًٚ َواف َْٕنى ِصَىِٚت  ًٚ  َوافَّْٚ ٚبَِحِٚت َشبْح  َوافسَّ

 ًٚ ََِٚت َشبَْ ٚبِ ٝم٤م ٟمًتٜمت٩م أن ظمٚمٞمٗم٦م اهلل اًمذي ْمُمع سمٕم اعم٘مدُم٤مت وسمْمؿ (8)َؾٚدَُْدبَِّراِت َأْمراً  َؾٚفسَّ

 ـمقاع اهلل شمٚمؽ اعمقضمقدات ًمف. ٠مٕمجز إلصم٤ٌمت ُمٜمّمٌف يّمدر اعمٕمجزة سميٕمٓمٞمف اهلل ُم

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .<7ؾمقرة احلجر: ا

ٔي٦م ( 7)  .85ؾمقرة احلجر: ا

ٔي٦م ( 8)  .:ـ  6ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت: ا
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افدظٚء ٓ تدٓن ظذ افٍوؾ ظْد  قن: جمرد افتُّغ واشتجٚبٜادحقر افثٚفٞ وافثالث

 اهلل:

ٟمٙمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م ذم اًمٗمرق سملم اعمٕمجزة واًمِمٕمٌذة واًمدضمؾ واًمًحر، وهق رسمام يٕمرف أن 

اًمٓمرف إظمر هق ُمٌٓمؾ وُمِمٕمقذ ًمٙمٜمف يتٛمتؿ سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل اًمذي ًمف سمٕمض أصم٤مر، 

أوًمٞم٤مء اهلل  دونشمٚمتٌس قمغم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس وًمٙمـ وًمٙمـ ٓ يدل ذًمؽ قمغم اٟمف حمؼ، ومٝمذه اًمٜمٙم٤مت ىمد 

ُمع يمقن هذا ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر  سمّمػمة ذم اًمتٛمٞمٞمز. إذ شمقومرهؿ قمغماعمٗمروض اذ  واًمٕمٚمامء اًمراؾمخقن

ٕضمؾ أن اًم٤ٌمري قم٤مدل وٓ جيقر وم٠مي ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ اًمٕمٛمؾ ىمٌؾ أن يدظمٚمف اًمٜم٤مر يٙم٤مومئف آ اٟمف 

ىمد اؾمتٖمؾ اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء ُمـ اهلل ٕضمؾ وًمذا ٟمجد إسمٚمٞمس  ،سم٤مـمؾ يمٕمٛمؾسم٤مًمرهمؿ ُمـ اٟمف سمف 

 .(1)ُمع ذًمؽ ُمٙمٜمف اهلل ُمـ ذًمؽ اُمٕم٤مٟم٤م ذم آظمت٤ٌمر ًمٚمٕم٤ٌمدوإوالل اًمٌنم واإليٖم٤مل أيمثر 

قم٤ٌمد إسمٚمٞمس ان ٟمالطمظ  آ اٟمٜم٤مٕمٜمل أن إسمٚمٞمس حمؼ شم ومٝمذه اًم٘مدرات اعمٚمٙمقشمٞم٦م إلسمٚمٞمس ٓ

آ تٜم٦م واُمتح٤من وم ف وان يم٤منًم اهلل ومتٙملم، ُمـ ضمٝمف اًم٘مدرات اعمٚمٙمقشمٞم٦م٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٌٝم٦م ٚماٟمٓم

إذًا سف اًمتٛمٙملم واًم٘مدرة هذا ٓ يٕمٜمل  ،ًمذًمؽ أقمٓم٤مٟم٤م ىمدرة اًمتٛمٞمٞمزاٟمف شمٕم٤ممم ذم ىم٤ٌمل ذًمؽ 

قمـ ذًمؽ اًمٓمرف حمؼ، ومٛمع اٟمف ُمًتج٤مب اًمدقمقة وًمٙمـ ٓ يدل قمغم اٟمف حمؼ وًمٙمـ اؾمتج٤مب 

ٚمؼ ٟمٌٞمؾ وم٤مهلل دقمقشمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م، وهذه ىمد ختتٚمط قمغم اًمٜم٤مس وم٘مد دمد إٟم٤ًمن ُمٌٓمؾ ذو ظم

 يًتجٞم٥م ًمف ُمـ هذه اجلٝم٦م ضمزاء ًمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م.

 يٙمٗمل اٟمٜم٤م ٓ ٟمدرك ُمٔم٤مهر قمدًمف شمٕم٤ممم وشمدسمػمه ًمِم١مون اًمٕم٤ٌمد اًمؼم ُمٜمٝمؿ واًمٗم٤مضمر.

                                                      

ـ  (6) الهم٦م ذح اسم ـ هن٩م اًٌم  أيب احلديد.ومٚمػماضمع اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ظمٓم٦ٌم أُمػم اعم١مُمٜملم ذم ذم إسمٚمٞمس قمغم اؾمتٙم٤ٌمره 
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مت٤مر وهل اًم٘مدرة واإلش ًمؽ أهي٤م اجلٌؾ أُمرك اهلل سمٓم٤مقمتل٠مؾمأو» صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل» 

سم٤مًمتقؾمؾ،  ُمت٘مقُمفوهذا شمقؾمؾ سمٛمٕمٜمك أن اعمٕمجزة ش ومٞمام اًمتٛمًف ُمٜمؽ سمج٤مه حمٛمد واًمف اًمٓمٞمٌلم»

وهذا اًمٌٞم٤من يرضمع إمم ٟمٗمس اًمٌٞم٤من اًمذي يِم٤مر إًمٞمف ذم سم٤مب اًمتقؾمؾ وان اًمتقؾمؾ يرضمع إمم 

اًمقؾم٤مـم٦م ذم اًمٗمٞمض وامم ؾمٚمًٚم٦م ُمراشم٥م اًمقؾم٤مـم٦م ذم اًمٗمٞمض واإلوم٤مو٦م، وم٤ٌمًمت٤مزم إٟمٙم٤مر اًمتقؾمؾ 

إٟمٙم٤مر ؾمٚمًٚم٦م ُمراشم٥م اعمخٚمقىم٤مت واًمٜمٔمؿ ذم قم٤ممل اخلٚم٘م٦م اًمذي أسمدقمف اًم٤ٌمري، ويرضمع إمم هق 

 إٟمٙم٤مر ؾمٜم٦م اهلل اًمتٙمقيٜمٞم٦م.

اهلل اعم٘م٤مُم٤مت وىمد ذيمرت  و وٓيتٝمؿ اوم٤مضوهٜم٤مك شمٗمًػم آظمر وهق أن سمذيمر أؾمامئٝمؿ 

ٟمٗمس  هقاًمراسمع وهق أن إٟمٌٞم٤مء ومٞمام هق أقمٔمؿ ُمـ ُمٕم٤مضمزهؿ  ءهذا اعمٓمٚم٥م ذم اإلُم٤مُم٦م اجلز

ڑ ڑ ک ( ُمـ آل قمٛمران 6=-5=ُم٘م٤مُم٤مهتؿ اًمٖمٞمٌٞم٦م وُمٜمٝم٤م اًمٜمٌقة اًمتل ٟم٤مًمقه٤م يمام ذم آي٦م )

ڱ ڱ ڱ ں ں  ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

﮽  ﮼   ﮻  ﮺  ﮹  ﮷﮸ ﮶   ﮴﮵ ﮳   ﮲  ھے ے ۓ ۓ

﮿  ـ  ،ن ًمٕمٛمٚم٦م واطمدة٤مواًمِمٗم٤مقم٦م اًمذيـ مه٤م وضمٝمسم٤مًمتقؾمؾ  ٟم٤مًمقه٤م (6)﮾ وم٤مًمتقؾمؾ ُم

ٛمك شمقؾمؾ واؾمتٖم٤مصم٦م، إذًا ىم٤مٟمقن اًمِمٗم٤مقم٦م قم٘مٞمدة وطم٘مٞم٘م٦م شمٙمقيٜمٞم٦م اعمًتِمٗمع  ٛمك اؾمتِمٗم٤مع وًي ًمف ًي

         .ُمع سمٕمض اًمٗمروىم٤مت اعمٕمرومٞم٦م  ذم قم٤ممل اخلٚم٘م٦م وهل ٟمٗمس اًمتقؾمؾ

ُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم ِٓ اًمٚمٝمّؿ اضمٕمؾ ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقاشمؽ »: دقم٤مئف ذم ‘وضم٤مء قمـ ا

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6=ـ  5=ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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 . (6)شلم ُمٜمؽ جمٚم٤ًًم وأُمٙمٜمٝمؿ ُمٜمؽ ؿمٗم٤مقم٦م..ٌٞموقمغم آًمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أىمرب اًمٜمقمٚمٞمف 

 وافًِؿ افِدين: ادحقر اخلٚمس وافثالثقن: ظالؿٜ صٚحٛ ادًجزة

ًمٞم٤مت أو أدوات ظم٤مرضم٦م قمـ ىمدرة ٠مسم ُمر سمٜم٤م أن اإلقمج٤مز ًمٞمس ُمـ اًميورة أن ي٘مقم

ؿ اًمٌنم، سمؾ ىمد ي٘مقم سم٘مدرات ذم ُمتٜم٤مول اًمٌنم إٓ إهنؿ ٓ يٗمٓمٜمقا إًمٞمٝم٤م وٓ يٕمقه٤م وًمٞمس ًمدهي

 وذم اخلالوم٦م  ٓ ؾمٞمامعمٕمجزة وم٤من ًمف ذًمؽ اًمٕمٚمؿ، واًمٕمٚمؿ سمذًمؽ، وهذا سمخالف ص٤مطم٥م ا

 ًمٚمدين. اىمقاُم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ  وم٤منؾمتخالف اإلهلل اإل

وُم٤م يرى ن قمت٤مب اًم٤ٌمري ًمألٟمٌٞم٤مء أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ هل سم٤محل٘مٞم٘م٦م ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم سمٛمرشم٦ٌم قمٚمؿ 

ذًمؽ  اوذم ـمٚم٥م ذًمؽ اًمٕمٚمؿ، أقمغم، وهذا ىم٤مسمؾ ًمٚمتّمقير وهق أن يٙمقن هٜم٤مك ُمراشم٥م ًمٚمٕمٚمؿ أو 

إُمر إذا اًمٕمٚمؿ ظم٤مـمئ، ويمثػم ُمـ اعمذاه٥م وطمتك اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد قمٜمدهؿ ٟمٗمس اخلٓم٠م 

 اًمذي وىمع ومٞمف اًمٕم٤مُم٦م وهق اخلٚمط سملم ُمراشم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٙمامل وسملم يمامل وٟم٘مص.

اًمتدسمػم إذا سمٜمل قمغم قمٚمؿ ًمدين ومٝمذا اًمتدسمػم يم٤مإلقمج٤مز وان يم٤مٟم٧م  أنَّ  ُأظمرىوسمٕم٤ٌمرة 

ُمٕمت٤مدة وقم٤مدي٦م، ٓن اًمتخٓمٞمط واًمتدسمػم اًمذي يٌٜمك قمٚمٞمف هق سم٤مًمت٤مزم إقمج٤مزي، أي يٕمجز  آًمٞم٤مشمف

قمـ ذًمؽ اًمتدسمػم همػمه، إذًا اإلقمج٤مز ًمٞمس وم٘مط ذم زاوي٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو ذم ُم٘مدُم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمؾ طمتك 

اًمٕمٚمؿ اًمذي هق ُمٜمِم٠م اًمتدسمػم إذا يم٤من همػم ُم٘مدور ًمٚمٌ٘مٞم٦م سم٤مًمت٤مزم يٙمقن إقمج٤مزي، وهذا اعم٘مدار 

ن يٙمقن ُمـ اعمٕمّمقم أو ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم إرض أن يٙمقن هٜم٤مك شمدسمػم همػم ُمٌٜمل قمغم هؾ يٛمٙمـ أ

اًمٕمٚمؿ آقمج٤مزي، ومت٤مرة ٟم٘مقل اًمتدسمػم ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م اإلهلٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أن ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم إرض 

أي خيٚمػ سمال قمزًم٦م هلل شمٕم٤ممم ومٞمخٚمػ اًم٤ٌمري ذم اًمتٍمف سمال أن يٙمقن اًم٤ٌمري ُمٕمزول، ومٝمٜم٤م 

                                                      

 .=<6: 7( اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م 6)
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إيِنِّ َجِٚظٌؾ يِف إَْرِض زًم٦م يمام ذم اًمتٗمقيض أي هق ٟمقع شمٗمقيض سم٤مًمت٤مزم ًمٞمس اؾمتخالف قم

 ًٜ ٍَ هق ٟمقع شمٗمقيض، وًمٙمـ هذا اًمتٗمقيض ًمٞمس سمٛمٕمٜمك قمزل اًم٤ٌمري وىمدرشمف ويد شمٍمومف   َخِِٔ

وهٜم٤مك شمٗمقيض ًمٞمس قمززم أي  قمـ إُمقر، وًمذًمؽ هٜم٤مك شمٗمقيض قمززم اًمذي هق سم٤مـمؾ،

ىمدرة اهلل، وهذا اًمتٗمقيض ًمٞمس هق اًمتٗمقيض اًم٤ٌمـمؾ ىمدار ُمـ اهلل وقمدم اٟمح٤ًمر اسمٛمٕمٜمك 

الف اًم٤ٌمري ىمدار، واؾمتخٛملم، وإٟمام هق سمٛمٕمٜمك اًمتٛمٙملم وآاعمّمٓمٚمح واعمِمٝمقر سملم اعمتٙمٚم

ؾمتخٚمٗمف وضمٕمٚمف ظمٚمٞمٗم٦م واىمدره وأُمٙمٜمف سمال أن شمٜمحن ىمدرة اهلل وسمال إشمٕم٤ممم أيْم٤م يمذًمؽ، أي 

 أن شمٜمحن إرادة اهلل وم٢مرادشمف ٟم٤مومذة أن يٜمحن شمٍمف اهلل وسمال أن شمٜمحن ُمِمٞمئ٦م اهلل وسمال

َُِؽ ادَْْقِت وُمِمٞمئتف ٟم٤مومذة وُم٤موٞم٦م وُمٝمٞمٛمٜمف، إٓ اٟمف أىمدار ًمٚمٓمرف أظمر وشمقيمٞمؾ  ْؿ َم ـُ ٚ َيتََقؾَّ

ؿْ  ُُ َؾ بِ ِـّ وم٤مٓؾمتخالف ُمقضمقد واًمتقيمٞمؾ ُمقضمقد، وهٜم٤مك ايْم٤م شمٕمٌػم صم٤مًم٨م ُمقضمقد  افَِّذي ُو

 ش.سم٢مذن اهلل»

  





 

 

 االجتاه الجاىٌ

 ولًاءواأل لألىبًاء َالتكىييًُ والقدر الىاليُ

أن هذا  شواٟمف ىمد ضمٕمؾ اًمًامء وإرض ـمققمؽ واجل٤ٌمل واًمٌح٤مر شمٜمٍمف سم٠مُمرك»

اعمٓمٚم٥م قم٤ٌمرة أظمرى قمـ اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م اًمذي شمِمٝمد ًمف أي٤مت اًمٕمديدة ذم اًم٘مران وُمٜمٝم٤م ُم٤م 

ًٜ ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة وؾمقرة أظمرى  ٍَ ِٜ   إيِنِّ َجِٚظٌؾ يِف إَْرِض َخِِٔ َُ الئِ َّ ِْ َِْْٚ فِ َوإِْذ ُؿ

ٚأي اٟم٘م٤مدوا وأـمٞمٕمقا،  اْشُجُدوا َٓ َِّ ـُ ََِّؿ آَدَم إَْشاَمَء  ن ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ًمٞمس ظمّمقص أ صمؿ  َوَظ

يمٜمٛمقذج ًمٚمخٚمٞمٗم٦م، ومٛمـ ؿم١مون ظمٚمٞمٗم٦م اهلل أن اٟمام هق ُمراؾمؿ شمٜمّمٞم٥م ادم  ُم٤م ٟم٘مؾ ُمـادم سمؾ 

ٚمؿ واًمتل يٗمقق ومٞمف ىمدرة قمٚمؿ اعمالئٙم٦م وسمح٥ًم يتٕمٚمؿ ُمٜمف اعمالئٙم٦م، وسم٤مًمت٤مزم ُمـ ًمديف ىمدرة اًمٕم

اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم ُمٜمٓم٘مٞم٤م شمٙمقن ىمدرشمف اىمدر ُمـ مجٞمع اعمالئٙم٦م، ٓن اًم٘مدرة ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ وٓ 

 يٕم٘مؾ ىمدرة سمال قمٚمؿ، ومٙمٚمام ازداد سمًط اًمٕمٚمؿ ازدادت اًم٘مدرة.

وؾم٤مئر ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ُمـ اًمري٤مح واًمّمقاقمؼ وضمقارح اإلٟم٤ًمن وأقمْم٤مء احلٞمقان ًمؽ »

أُم٤م اًمري٤مح واًمّمقاقمؼ وم٢مهن٤م ُمدسمرة ُمـ ىمٌؾ اعمالئٙم٦م واعمالئٙم٦م ـمقع ظمٚمٞمٗم٦م اهلل وسم٤مًمت٤مزم  شٞمٕم٦مُمٓم

ومجٛمٚم٦م ُمـ أقمْم٤مء يمذًمؽ ظمٚمٞمٗم٦م اهلل، أُم٤م ضمقارح اإلٟم٤ًمن  ُم٤م حت٧م ؾمٞمٓمرهت٤م هق حت٧م ـمقع

َوَؿٚفُقا اإلٟم٤ًمن اًمٌدٟمٞم٦م سمؾ وىمقاه اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م ُمًخرة ًمذات اإلٟم٤ًمن، ُمثال أي٦م شم٘مقل 

ُِقِدهِ  ْدُتْؿ ظَ ِْلُ ِٓ َ َص َََْٚ اهللُ ْؿ مِل ِْٔف ََِْْٔٚ َؿٚفُقا َإَٔى ٍة َوإَِف َل َمرَّ ْؿ َأوَّ ُُ ََ َِ ٍء َوُهَق َخ ـُؾَّ َْيْ  افَِّذي َإٔىََؼ 
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ًُقنَ  ْؿ ومٙم٠مٟمام هٜم٤مك اصمٜمٞمٜمٞم٦م سملم ضمٚمقد اإلٟم٤ًمن واإلٟم٤ًمن،  (6)ُتْرَج ِٓ َْٕختُِؿ َظَذ َأْؾَقاِه َْٔقَم  اْف

َْٚ َأْيِدهيِؿْ  ُّ ِِّ َُ ِسبُقنَ  َوُت ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْؿ باَِم  ُٓ ُِ ُد َأْرُج َٓ ومٝمٜم٤م اًمٞمد واًمرضمؾ شمِمٝمد قمغم اإلٟم٤ًمن  (7)َوَتْن

يم٠مٟمام هل ذات أظمرى. ٟمٕمؿ هل ُمًخرة ًمإلٟم٤ًمن، وهذا سمح٨م ومٚمًٗمل سملم اعمدارس اًمٗمٚمًٗمٞم٦م 

شمْمٞمٗمف إمم ذاشمؽ واًمذات همػمه أو شم٘مقل وم٤مٟم٧م شم٘مقل سمدين حٞمٜمام وهق اٟمف اإلٟم٤ًمن ُم٤م هق؟، وم

شمْمٞمػ اًمروح إمم  وم٠ميْم٤م ٜمٗمس شمْمٞمٗمٝم٤م إمم ذاشمؽ واًمذات هل رء أو شم٘مقل روطملٟمٗمز واًم

أٟم٧م ُمـ؟، أٟم٧م ذًمؽ اًمٌمء اعمجٝمقل قمٜمد  وهٙمذا شمًتٛمر شمْمٞمػ اذن ٟمٗمًؽ، أو شم٘مقل قم٘مكم

اًمٙمؾ، ومحتك اًمٕم٘مؾ ُمًخر ًمتٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اًمتل هل )أٟم٤م( وم٤مًمٜمٗمس سمٞم٧م ًمٚمروح وآًم٦م هل٤م وأدوات 

 واًمروح سمٞم٧م ًمٚمٕم٘مؾ.

س سم٤مًمٌمء ًمٞم هذا اإلٟم٤ًمن سمٓم٤مقم٦م شم٠ممتر وٓ قمٜمدُم٤م شم٠ممتر سمٓم٤مقم٦م اًمٜمٌلإذًا اجلقارح 

اًمٕمجٞم٥م، ُمثال اًمِمخص اعمًحقر أو اًمِمخص اعمٛمًقس سم٤مجلـ ومٗمل سمٕمض احل٤مٓت يٗم٘مد 

اًمًٞمٓمرة قمغم سمدٟمف وم٤مجلـ أو اًمِمٞمٓم٤من هق اًمذي يًٞمٓمر ومٞمتٙمٚمؿ سمّمقت آظمر ومٞمٜم٤مزقمف ذم سمدٟمف، 

وم٢مذا اؾمتٓم٤مع اًمًحر أو اجلـ أن يٚمٕم٥م ويٕم٨ٌم وم٤مإلٟم٤ًمن يتحٙمؿ سمٌدٟمف قمؼم اعمخ وإقمّم٤مب، 

ذم هذه إقمّم٤مب ومزُم٤مم اًمتحٙمؿ ُمـ اًمروح ذم اًمٌدن خيرج، وـمٌٞمٕم٦م اجلـ واًمِمٞم٤مـملم 

ًمًٕم٦م يمٝمرسم٤مئٞم٦م يٕمٓمؾ سمٕمض إقمّم٤مب أو سمٕمض ظمالي٤م  ٧مومٚمذًمؽ إذا اطمدصم فيمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمًٞم

إطمٞم٤من  اعمخ، ومٝمذا اًمٌدن اًمذي هق ُمريم٥م شمٗم٘مده اًمروح وشمّمػم اًمٜمٗمس أؾمػمة، وذم سمٕمض

 يتحٙمؿ ومٞمف اًمِمٞمٓم٤من أو اجلـ وسمٕمض إطمٞم٤من يتحٙمؿ ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن.

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .76ؾمقرة ومّّمٚم٧م: ا

ٔي٦م ( 7)  .:;ؾمقرة يس: ا
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إذًا هذه إقمْم٤مء ظمقادم وًمٞم٧ًم قملم ذات اإلٟم٤ًمن وًمٞم٧ًم دائام هل حت٧م ىمدرشمف وم٘مد 

ًمذًمؽ هذا اًمتٕمٌػم ُمقضمقد ذم ُمٗم٤مد اًمرواي٦م ومحتك ضمقارح اإلٟم٤ًمن هل ضمٜمد  ،خترج قمـ ىمدرشمف

ؾمقءا ومٜمٗمس هذه  ٤مًمٗمردهذه اجلقارح إذا أراد اهلل سمذًمؽ ٕهن٤م شمِمٝمد قمغم اإلٟم٤ًمن ًم ،اهلل

اجلقارح شم٘مقده إمم اعمٝمٚمٙم٦م، سمؾ طمتك اًم٘مقى اًمٜمٗمًٞم٦م ومٞمٛمٙمـ ًمٚم٤ٌمري أن يِمٕمٚمٝم٤م سم٢مصم٤مرة ومت٘مقد 

َقاِت  َوهللِِ اإلٟم٤ًمن إمم اعمٝمٚمٙم٦م  َّ  . َوإَْرضِ  ُجُْقُد افسَّ

ومحتك  شتٛمرتأئأُمرهت٤م سمف ُمـ رء وضمقارح اإلٟم٤ًمن وأقمْم٤مء احلٞمقان ًمؽ ُمٓمٞمٕم٦م وُم٤م »

٦م أن اصمٜملم احلٞمقان يٛمٙمـ إي٘م٤مف أقمْم٤مء ىمقاه إذا يم٤من قمٜمد اإلٟم٤ًمن ؾمٞمٓمرة وهٞمٛمٜم٦م، وذم رواي

اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ذم ـمري٘مف إمم ُمٙم٦م ويم٤من ذم اًمٓمريؼ ؾمٌع وم٘م٤مٓ ٓ  ؿم٤مهدواُمـ اًمرواة اإلضمالء 

ومٚمام  ٟمخؼم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ًمٜمرى يمٞمػ يّمٜمع، ومٝمام يردان أن يٓمٛمئٜمقن سم٢مُم٤مُم٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

رأوا اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمغم داسمتف إمم أن وصؾ إمم اًمًٌع وم٤مظمذ اًمًٌع يًتٕمٓمػ اإلُم٤مم يم٤مًمداسم٦م 

أن ـم٤مقم٦م  اًمٜم٤مقمٛم٦م صمؿ ذه٥م، صمؿ أشمقا إمم اإلُم٤مم وم٘م٤مًمقا ؾمٞمدٟم٤م أردٟم٤م أن ٟمٛمتحٜمؽ وم٘م٤مل اإلُم٤مم

ع. اًم٤ًٌمع أدٟمك درضم٦م يّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤م، وم٠مول قمالُم٦م إمم شمِمٞمع اعمرء أن شمٓمٞمٕمف اًم٤ًٌم

وهذا ُمثؾ ُمٕمجزة اإلُم٤مم اًمرو٤م ذم حمي اعم٠مُمقن وُمٕمجزة اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ذم حمي ه٤مرون 

 .وىمد ورد اُمث٤مل ذًمؽ ُمًتٗمٞمْم٤م ذم شم٤مريخ اعمٕمّمقُملم

وهمػمه أن احلًـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل ؿمقهد قمدة ُمرات ذم سمراري  يذيمر اًمٜمج٤مر و 

س سمف تٛمس اًمؼميم٦م وشمتامحمٞمٓم٦م سم٤مًمٙمقوم٦م يتٕمٌد ومٞمٝم٤م وؿمقهد قمدة ُمرات أن اًم٤ًٌمع شم٠ميت وشمٚم

 واًمٓمػم ي٘مػ قمٚمٞمف.

ىم٤مل اًمٜمج٤مّر: ىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان: رأي٧م ىمقُم٤ًم يتٜم٤مضمقن ]ذم ُمًجد اًمرسمٞمع سمٌٖمداد[، 
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وم٘م٤مل أطمدهؿ: سم٤مجلٌؾ رضمؾ ي٘م٤مل ًمف اسمـ ومّْم٤مل، أقمٌَد َُمـ رأيٜم٤م أو ؾمٛمٕمٜم٤م سمف، ىم٤مل: وم٢مّٟمف ًمٞمخرج 

ـّ إّٓ أّٟمف صمقب أو ظمرىم٦م، وإّن إمم اًمّمحراء ومٞمًجد اًمًجدة، ومٞمجلء اًمٓمػم ومٞم٘مع قمٚمٞمف ومام  ئم

اًمقطمش ًمؽمقمك طمقًمف ومام شمٜمٗمر ُمٜمف، عم٤م ىمد أٟم٧ًم سمف،... صمّؿ ظمرضم٧م إًمٞمف سمٕمُد إمم اًمٙمقوم٦م 

ومًٛمٕم٧م ُمٜمف يمت٤مب اسمـ سمٙمػم وهمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م، ويم٤من حيٛمؾ يمت٤مسمف وجيلء إمم احلجرة 

... ويم٤من ُمّمالّه سم٤مًمٙمقوم٦م ذم اجل٤مُمع، قمٜمد إؾُمٓمقاٟم٦م اًمتل  وُي٘م٤مل ش اًم٤ًمسمٕم٦م»ُي٘م٤مل هل٤م ومٞم٘مرأه قمكَمّ

 .(1)شُاؾمٓمقاٟم٦م إسمراهٞمؿ»هل٤م 

 وذم رواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر وردت ذم أصقل اًمٙم٤مذم ذم اجلٚمد اًمث٤مين شم٘مقل: 

ُع قمـ إؾمامقمٞمؾ اجلٕمٗمّل أّٟمف ىم٤مل: ـ ؾم٠مًم٧ُم أسم٤م ضمٕمٗمر )اًم٤ٌمىمر» ًَ يـ اًمذي ٓ َي ( قمـ اًمدِّ

ـّ اخلقا»اًمٕم٤ٌمَد ضمٝمُٚمف، وم٘م٤مل:  ـُ واؾمع، وًمٙم ي ىمٚم٧م: ش. رج وٞمّ٘مقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ُِمـ ضمٝمٚمٝمؿاًمدِّ

، وم٘مٚم٧م: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إّٓ اهلل، شٟمٕمؿ » ضُمِٕمٚم٧ُم ومداك، وم٠ُمطمّدصمؽ سمديٜمَل اًمذي أٟم٤م قمٚمٞمف ؟ وم٘م٤مل: 

وأّن حمّٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، واإلىمرار سمام ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل، وأشمقٓيّمؿ وأسمرأ ُمـ أقمدائٙمؿ ومِمّـ 

ٙمؿ، وم٘م٤مل ، ىمٚم٧م: شاًمذي ٟمحـ قمٚمٞمفُم٤م ضَمِٝمٚم٧َم ؿمٞمئ٤ًم، هق واهلِل : »شم٠مُمَّر قمٚمٞمٙمؿ وفَمَٚمٛمٙمؿ طم٘مَّ

ٓ  يٕمرف هذا؟ وم٘م٤مل:  ّ اعمًتْمَٕمٗملم»ومٝمؾ َيًٚمؿ أطمٌد ٤مؤيمؿ »، ىمٚم٧م: َُمـ هؿ ؟ ىم٤مل: شٓإ ًٟم

أرأي٧َم أمَّ أيٛمـ، وم٢مين أؿمٝمد أهّن٤م ُمـ أهؾ اجلٜم٦ّم، وُم٤م يم٤مٟم٧م شمٕمرف ُم٤م أٟمتؿ »، صمّؿ ىم٤مل: شوأوٓديمؿ

 . (7)شقمٚمٞمف

قمنم،  آصمٜملشمٕمرف اخلٛم٦ًم ُمـ أهؾ اًمٙم٤ًمء وٓ شمٕمرف إئٛم٦م  أي طمٞمٜمام ُم٤مشم٧م وًمٙمٜمٝم٤م

                                                      

 .7>رىمؿ  89رضم٤مل اًمٜمج٤مر: ص (6)

ًتْمَٕمػ. ;/ ح  7:=<7( اًمٙم٤مذم 7)  ـ سم٤مب اعم
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اإلُم٤مُم٦م هل إمم احلد  ُمٕمروم٦م شمٗم٤مصٞمؾ ٤مًمٜم٦ًٌم إممومٝمذه هل وفمٞمٗمتٝم٤م هبذا اعم٘مدار، وم٤معم٘مّمقد سم

ي يٕم٤مسه وًمٙمـ إذا أٟم٤ٌم اإلٟم٤ًمن ُمـ ىمٌؾ اإلُم٤مم سم٤مٕئٛم٦م اًمذيـ ُمـ سمٕمد يمام هق ذم إٟمٌٞم٤مء ذًما

وُمـ ىمٌٚمف أو  قمٞمًك  أن ي١مُمٜمقا سم٤مًمٜمٌللميم٤مٟمقا ُمقفمٗم ا ذم زُمـ اًمٜمٌل قمٞمًكاًمذيـ يم٤مٟمق

قمـ إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ احل٤مرض طمٞمٜمذاك  ’ذم ُمقؾمك وإسمراهٞمؿ وٟمقح وهمػمهؿ، وإذا إٟم٤ٌمئٝمؿ اًمٜمٌل

ؾمٞم٠مشمقن ومٞمج٥م قمٚمٞمٝمؿ آقمت٘م٤مد سمٛم٘مدار ُم٤م يٕمٚمٛمقا، وإذا مل يٕمٚمٛمقا ومٚمٞمًقا سمٛم٠مُمقريـ وًمٙمـ 

 سمٛم٘مدار ُم٤م قمٚمٛمقا هؿ ُم٠مُمقريـ.

٤م حمٛمد أقمٚمٞمٜم٤م شمٚمٌس وشمِمٌف ىمد أضمٚم٧ًم ُمردة ُمـ أصح٤مسمؽ ظمٚمػ وم٘م٤مًم٧م اًمٞمٝمقد ي»

اًمّمخقر ظمٚمػ اجلٌؾ وهؿ يٜمٓم٘مقن هبذا اًمٙمالم وٟمحـ ٓ ٟمدري أٟمًٛمع رضم٤مل أم ُمـ اجل٤ٌمل 

وٓ يٖمؽم سمٛمثؾ هذا إّٓ وٕمٗم٤مئؽ اًمذيـ شمٌحٌح ذم قم٘مقهلؿ وم٤من يم٤مٟم٧م ص٤مدىم٤م ومتٜمحك قمـ 

ـ أصٚمف ومٞمًػم إًمٞمؽ إمم هٜم٤مك وم٢مذا ُمقوٕمؽ هذا إمم ذًمؽ اًم٘مرار وأُمر هذا اجلٌؾ أن يٜم٘مٚمع ُم

طميك وٟمحـ ٟمِم٤مهده وم٠مُمره أن يٜم٘مٓمع ٟمّمٗملم ُمـ ارشمٗم٤مع ؾمٛمٙمف صمؿ شمرشمٗمع اًمًٗمغم ُمـ 

ىمٓمٕمتٞمف ومقق اًمٕمٚمٞم٤م وشمٜمخٗمض اًمٕمٚمٞم٤م حت٧م اًمًٗمغم وم٢مذا أصؾ اجلٌؾ ىمٚمتف وىمٚمتف أصٚمف( يٕمٜمل 

ون ممقهلم وٓ سمٛمٕم٤م سمٛمقاـم٠مةاًم٘م٤مقمدة ومقق اًم٘مٛم٦م أؾمٗمٚمف )ًمٜمٕمٚمؿ اٟمف ُمـ اهلل ٓ يتٗمؼ ُمثٚمف 

ٞمف ىمدر مخ٦ًم أرـم٤مل ي٤م أهي٤م احلجر شمدطمرج وم طمجر إمم وأؿم٤مر ’ُمتٛمرديـ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

ومتدطمرج صمؿ ىم٤مل عمخ٤مـمٌف ظمذه وىمرسمف ُمـ إذٟمؽ ومًٞمٕمٞمد قمٚمٞمؽ ُم٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ اجلٌؾ وم٤من هذا 

ضمزء ُمـ ذًمؽ اجلٌؾ وم٠مظمذه اًمرضمؾ وم٠مدٟم٤مه إمم إذٟمف ومٜمٓمؼ احلجر سمٛمثؾ ُم٤م ٟمٓمؼ سمف اجلٌؾ أوٓ ُمـ 

ُمـ أن ٟمٗم٘م٤مهتؿ ُمـ أُمقاهلؿ ذم  سمف اظمؼم وومٞمام اًمٞمٝمقد ىمٚمقب قمـ ذيمره ومٞمام ’رؾمقل اهللشمّمديؼ 

 رضمؾ احلجر هذا اظمٚمػ هذا أؾمٛمٕم٧م ’دومع أُمر حمٛمد سم٤مـمؾ ووسم٤مل قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل
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 ومْم٤مء إمم ’اهلل رؾمقل ومت٤ٌمقمد اجلٌؾ ذم اىمؽمطم٧م سمام وم٠مشمٜمل ٓ ىم٤مل يٙمٚمٛمؽ احلجر أو يٙمٚمٛمؽ

ومٝمٜم٤م ىمقام  شٝمؿسمج٤مه اًمذيـ اًمٓمٞمٌلم وأهٚمف حمٛمد سمحؼ اجلٌؾ أهي٤م ي٤م لوىم٤م اجلٌؾ ٟم٤مدى صمؿ واؾمع

اعمٕمجزة سم٤مًمتقؾمؾ سمؾ يمؾ دقم٤مء ىمقاُمف اًمتقؾمؾ وٓ يًتج٤مب إّٓ سم٤مًمتقؾمؾ واعمٕمجزة اطمد 

 .ًمألٟمٌٞم٤مءُمقاـمـ وُمقارد اًمدقم٤مء وفمٝمقر اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م 

س اعمراد هٜم٤م ًمٞم شطمتك ص٤مروا يمٝمِمٞمؿ اعمحتي عم٤م اٟم٘مٚمٕم٧م ُمـ ُمٙم٤مٟمؽ سم٢مذن اهلل»

سم٤معمحتي ُمـ اإلٟم٤ًمن واهلِمٞمؿ هق اًمزرع اعمتٝمِمؿ اًمذي شمٕمّمػ سمف اًمري٤مح ومٞمّمػم ريم٤مُم٤م 

وضمئ٧م إمم طمييت هذه وووع يده قمغم إرض سملم يديف ىم٤مل ومتزًمزل اجلٌؾ وؾم٤مر يم٤مًم٘م٤مرح »

طمتك ص٤مر سملم يديف ودٟمك ُمـ إصٌٕمف أصٚمف وًمّمؼ »اًمداسم٦م ذو احل٤مومر يريمض اهلروًم٦م  شاهلٛمالج

٤مدى ه٤م أٟم٤م ؾم٤مُمع ًمؽ وُمٓمٞمع ي٤م رؾمقل رب اًمٕم٤معملم وان رهمٛم٧م أٟمقف ه١مٓء هب٤م ووىمػ وٟم

 أن قمكمّ  اىمؽمطمقا اعمٕم٤مٟمديـ ه١مٓء أن اعمٕم٤مٟمديـ ُمرين سم٠مُمرك ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

 ذروشمؽ وشمّمػم أؾمٗمٚمؽ ويرشمٗمع أقمالك يٜمحط صمؿ ٟمّمٗملم ومتّمػم أصٚمؽ ُمـ شمٜم٘مٚمع أن أُمرك

سمذًمؽ  أومت٠مُمرين»اًمدىم٦م ذم ُمٕمروم٦م قم٤ممل اًمٜمٔم٤مم اإلهلل  وهٜم٤م شاجلٌؾ وم٘م٤مل ذروشمؽ وأصٚمؽ أصٚمؽ

 .شي٤م رؾمقل رب اًمٕم٤معملم

وم٤مؾمتٜمٓمؼ اهلل شمٕم٤ممم اجلدي وم٤مؾمتقى قمغم أرسمع ىمقائؿ وىم٤مل ي٤م حمٛمد ٓ » وي٘مقل اًمٜمٌل

أُم٤م يمٞمػ اٟمف ظمػم ذًمؽ؟،  ششم٠ميمٚمٜمل وم٤مين ُمًٛمقم ىم٤مًمقا صدىم٧م ي٤م حمٛمد هذا ظمػم ُمـ ذًمؽ

قد وُمٕمقٟم٦م اعمقضمقدات ـم٤مقم٦م ًمٚمٜمٌل ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم قضماعمسم٤مقمت٤ٌمر أن إرضم٤مع اًمروح إمم 

 حتت٤مج وُم٤م ًمف وٟمٍمهت٤م واؾمتج٤مسمتٝم٤م اعمخٚمقىم٤مت قمغم ووٓيتف اؾمتٜمٗم٤مر ضمديد، وم٘مدرة اًمٜمٌل

 ٌٝمذا اًمٚمح٤مظ هق ظمػم.ئٞمٚمٞم٦م ظم٤مص٦م، وماضمؼم ىمدرة أو ضمؼموت ُمـ ضمديد اؾمتٜمٗم٤مر إمم
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ٝم٦م أي شمٌلم وٓي٦م وم٤مخلػمي٦م هل ُمـ هذه اجل شىم٤مًمقا صدىم٧م ي٤م حمٛمد هذا ظمػم ُمـ ذًمؽ»

 ذم طمتك سمؾ يمثػمة ٟمّمقص رواي٤مت هٜم٤مك أن سمؾ ،وـم٤مقم٦م اعمخٚمقىم٤مت واعمقضمقدات ًمٚمٜمٌل

 وٓ اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م ُمـ اًمٜمٌل يمٝمجرة اًمتقراة ذم ُمذيمقرة اهل٤مُم٦م اإلطمداث سمٌٕمض اًمتقراة

 .ذًمؽ ذم ُمٜم٤موم٤مة

 ِمٝم٤ٌمءاًم سمٖمٚمتل قمـ ومٜمزًم٧م وم٘م٤مل اًمٜمٌل» ي٘مقل واًمٞمٝمقد سمٕمد ذًمؽ ذم احلقار سمٞمٜمف

٤ممم اجلدي وم٤مؾمتقى قمغم أرسمٕم٦م ىمقائؿ وىم٤مل ي٤م شمٕم اهلل وم٤مؾمتٜمٓمؼ ٔيمؾ اجلدي إمم سمٞمدي وميسم٧م

 مخ٦ًم هذه ي٤م حمٛمد هذا ظمػم ُمـ ذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل صدىم٧م حمٛمد ٓ شم٠ميمٚمٜمل وم٤مين ُمًٛمقم ىم٤مًمقا

 ٓن ؟، ذًمؽ ومل ىم٤مل ُمٜمؽ ظمػم ؾمٚمٞمامن ىم٤مًمقا ه٤مشمقا ىم٤مل قمٜمدك ُمـ ٟم٘مقم صمؿ واطمدة سم٘مٞم٧م ىم٤مًمقا

 وم٘مد ٤مح واًم٤ًٌمع وم٘م٤مل اًمٜمٌلواًمري واًمٓمػم واجلـ واإلٟمس اًمِمٞم٤مـملم ًمف ؾمخر وضمؾ زقم اًمف

 ُمثؾ وضمٝمٝم٤م اجلٜم٦م دواب ُمـ داسم٦م وهل سمحذاومػمه٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم وهق اًمؼماق زم اهلل ؾمخر

 ودون احلامر ومقق وهل اًمٌ٘مر ذٟم٥م ُمثؾ وذٟمٌٝم٤م اخلٞمؾ طمقاومر ُمثؾ وطمقاومره٤م أدُمل وضمف

سمًٌٕملم إًمػ زُم٤مم ُمـ  ُمزُمقُمف سمٞمْم٤مء درة ُمـ وريم٤مسمف راءْح ي٤مىمقشم٦م ُمـ وهاضمف اًمٌٖمؾ

يمٞمػ يٙمقن ؾمٌٕملم إًمػ زُم٤مم، وُمٕمٜمك اًمزُم٤مم هق اًمتحٙمؿ أي يقضمد ؾمٌٕملم إًمػ  شاًمذه٥م

قمٚمٞمٝم٤م ضمٜم٤مطم٤من ُمٙمٚمالن سم٤مًمدر واًمٞم٤مىمقت واًمزسمرضمد ُمٙمتقب سملم قمٞمٜمٞمٝم٤م ٓ اًمف إٓ اهلل »ٟمِم٤مط 

 شًمتقراةاحمٛمد وهق ُمٙمتقب ذم  وطمده ٓ ذيؽ ًمف حمٛمد رؾمقل اهلل ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقد صدىم٧م ي٤م

وهذا ظمػم ُمـ ذًمؽ ي٤م حمٛمد ٟمِمٝمد أن ٓ اًمف إٓ اهلل »ُمٙمتقب ذم اًمتقراة  يٕمٜمل ُمٕمراج اًمٜمٌل

 ومالطمٔمقا ،هٜم٤م أيْم٤م ٟمرى اعمٗم٤موٚم٦م سملم ُمٚمؽ ؾمٚمٞمامن وُمٚمؽ رؾمقل اهلل شواٟمؽ رؾمقل اهلل

 إرض، ذم هلل ءظمٚمٗم٤م جيٕمٚمقن اًمذيـ واًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء إوصٞم٤مء سملم ُمِمؽمك ضم٤مٟم٥م هٜم٤مك أن
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 قمز وضمؾ مجٞمع اعمالئٙم٦م اعمدسمريـ ًمٚمٕمقامل وًمٚمٙمقن واعمٙم٤من اهلل يٓمقع أن هق اعمِمؽمك واجل٤مٟم٥م

ِٜ اْشُجُدواوُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ًمٓم٤مقمتٝمؿ  َُ الئِ َّ ِْ َِْْٚ فِ ومٝمذا ُمٜمّم٥م وُم٘م٤مم ًمٙمؾ ُمـ يٜمّمٌف   َوإِْذ ُؿ

٘مدرة ُمِمؽميم٦م سملم إٟمٌٞم٤مء اهلل ظمٚمٞمٗم٦م ًمف ذم إرض، إذًا أصؾ هذه اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م هبذه اًم

اًمذيـ جيٕمٚمقن ظمٚمٗم٤مء هلل ذم إرض، وهذا ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ، وم٢مذا يم٤من إُم٤مشم٦م اعمقشمك ىمد ويمؾ هب٤م 

قمزرائٞمؾ وإطمٞم٤مء اعمقشمك ويمؾ هب٤م اهاومٞمؾ وشم٘مًٞمؿ اعمٙم٤ميٞمؾ واعم٘م٤مدير ويمؾ هب٤م ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، 

طمٞمٓم٦م ظمٚمٞمٗم٦م  وضمؼمائٞمؾ ُمقيمؾ سم٨ٌم اًمٕمٚمقم أو اًمٌٓمش اإلهلل، وم٤ٌمًمت٤مزم يمؾ هذه إُمقر حت٧م

 اهلل ذم إرض، وهذا أُمر ُمِمؽمك سملم ُمـ يٜمّمٌف اهلل ظمٚمٞمٗم٦م ذم أروف.

زائد قمـ هذا اعم٘مدار ىمد يٛمتع سمف سمٕمض ظمٚمٗم٤مء اهلل ذم إرض، أي سمٕمض سمٕمض اًمإٓ أن 

ظمالوم٦م اهلل ذم ان وم٘مد زيد ذم ُمٚمٙمف ومٕمالوة قمغم  ُمـ يٜمّم٥م أئٛم٦م ذم إرض يمام ذم ؾمٚمٞمامن

ت زيد ًمف ذم ُمٚمٙمف طمٞم٨م ؾمخر ًمف اًمِمٞم٤مـملم واإلٟمس واجلـ صالطمٞم٤م ُمـ ظمالهل٤مأروف ًمف 

 واًمٓمػم واًمري٤مح واًم٤ًٌمع، أي شمًخػم آظمر زائد.

 اًمٜمٌل طمتك وأيْم٤م ُمٚمٙمف، ذم زيد اٟمف ؾمٚمٞمامنوُمقضمقد ذم إدقمٞم٦م ذم وصػ اًمٜمٌل 

 ذم داود اًمٜمٌل يتٍمف يده ذم ىمدرة قمٜمده سمحٞم٨م ًمف احلديد إٟٓم٦م وهل ُمٚمٙمف ذم ًمف زيد داود

 وإؾمح٤مق وإسمراهٞمؿ وٟمقح يمآدم إرض ذم اهلل ظمٚمٗم٤مء يمؾ ـمٌٕم٤م اًمٓملم، ذم يتٍمف يمام احلديد

امقمٞمؾ اًمذيـ ضمٕمٚمقا أئٛم٦م وظمٚمٗم٤مء سم٤مًم٘مدرة اًمتٙمقيٜمٞم٦م قمغم هن٩م اعمالئٙم٦م ىمد ي٘مقُمقن هبذا وإؾم

٤مٟمف طمتك ذم احل٤مًم٦م اًمتٚم٘م٤مئٞم٦م أو طمتك اًمٜمٗمس اًمٜم٤مزًم٦م ُمثال هذه وماًمٕمٛمؾ ًمٙمـ اًمذي اظمتص سمف داود 

 ٘مدرشمف وًمٞمس وم٘مط ًمٜمٗمًف اًمّم٤مقمدة اًمتل يٓمقع هب٤م اعمالئٙم٦م.إُمقر شمٜمّم٤مع ًم

ُمثاًل ورد ذم اإلُم٤مم احلج٦م قم٩م أن ُمِمٞمف قمغم إرض يٙمقن سمٓمل إرض، وـمل 
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، وًمٙمـ مل قمؼم إرض ُمقضمقد قمٜمد سمٕمض اعمرشم٤مولم أو آصٗمٞم٤مء ومْماًل قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

اعمرشم٤مولم سمؾ سمٚمح٤مظ  اٟمف ُمـ ظمّم٤مئص اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم؟، ئمٝمر ُمٜمف اٟمف ًمٞمس سمٜمحق ري٤مو٤مت

اًمٜمٗمس اًمّم٤مقمدة أو سم٠مُمر ُمٕملم، سمؾ طمتك سمح٥ًم اًمٜمٗمس اًمٜم٤مزًم٦م واًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌدٟمٞم٦م ًمإلُم٤مم اًمث٤مين 

وطمتك ذًمؽ اًمٌمء قمنم اٟمف شمٓمقى ًمف إرض، ويمثػم ممـ شمنمف سمٚم٘م٤مء اإلُم٤مم احلج٦م ذيمروا 

ٚمامء ذم شمٕم٤مسمػم اًمرواي٤مت شمٓمقى ًمف إرض وخيٓمق قمغم ىمٛمؿ اجل٤ٌمل ويمثػم ممـ شمنمف ُمـ قم

أو ُمثال ذم اًمرواي٤مت  ،ٓمرق ُمٕمتؼمة ؿم٤مهدوا هذا اعمٌم ُمٜمفإُم٤مُمٞم٦م اًمٙم٤ٌمر وٟم٘مٚم٧م ىمّمّمٝمؿ سم

سمٓمش يده ذم هق ُمـ أن صقت زئػم اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم شمتديمدك ُمٜمف اجل٤ٌمل يمح٤مًم٦م قم٤مدي٦م و

 احل٤مًم٦م اًمٕم٤مدي٦م، وهق همػم إقمامل اًمقٓي٦م ًمٚمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل هل خلٚمٗم٤مء اهلل ذم إرض.

وان مجٚم٦م ممـ شمنمف سمٚم٘م٤مء اإلُم٤مم  ،واًم٘مدرات اهلل يزاد هلؿ ذم اعمٚمؽ ومٌٕمض ظمٚمٗم٤مء

 ُمِمٝمدذم  ذًمؽاحلج٦م ٟم٘مؾ ذًمؽ وم٤من سمٕمض اعمجتٝمديـ اًمٙم٤ٌمر واعمٕمقل قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا ي٘مّمقن 

اذا  سمٞمده اًمٕم٤مدي٦م ي٘متٚمع اًمِمجرةومٞمف واٟمف  هذه احل٤مًم٦م وارأواٟمف ايْم٤م قمـ أؾمت٤مذه وٟم٘مٚمف ُمـ اًمٙم٤ٌمر 

 ،هن٤م ُمـ ظمّم٤مئّمف هق سمٚمح٤مظ ٟمٗمًف واحل٤مًم٦م آقمتٞم٤مدي٦م ًمف هذه اًمزي٤مدة واًمتٕمٌػم سم٠م

٤مصٞم٦م وًمٙمـ هذا سمٚمح٤مظ ٟمٗمًٝمؿ اًمٙمٚمٞم٦م أو سمٚمح٤مظ ٟمقرهؿ أو اـمقاع اخلهلؿ هذه  وإئٛم٦م

طمتك  ًمٙمـ ُم٤م يٙمقنقؾمط ـم٤مقم٦م اعمالئٙم٦م هلؿ، واعمالئٙم٦م هلؿ، وإٟٓم٦م احلديد يمذًمؽ خلٚمٗم٤مء اهلل سمت

 ئص. اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ذم اًمٌدن ومٝمذا ُمـ اخلّم٤مذم 

 أن إرض ذم اهلل ظمٚمٗم٤مء سم٘مٞم٦م دون ظمّم٤مئص ًمف وم٤من ُمثال ُمـ ظمّم٤مئص سمدن اًمٜمٌل

 وشمٔمٚمٚمف احلٞم٤مة، ومٞمف شمدب اًمٜمٌل سمدن يامس رء أي أن سمٛمٕمٜمك احلٞم٤مء، يٜمٌقع اًمٜمٌل سمدن

 ىمدرة اًمٜمٌل ًمٌدن وم٤من ظم٤مص٦م، ُمٞمزات ومٞمٕمٓمك  ًمٚمٜمٌل ظم٤مص٦م ظمّم٤مئص وهذه همامُم٦م
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زي٤مدة ذم اًم٘مدرة واًمقٓي٦م  اخلٚمٗم٤مءىمد يٕمٓمك سمٕمض اٟمف  واعمحّمٚم٦م ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م ظم٤مص٦م

 .شسمحؼ ؾمٚمٞمامن اًمذي زيد ذم ُمٚمٙمف»واًمتٙمقيـ يمام ىمٞمؾ قمـ ؾمٚمٞمامن 

ًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن ُمٕمٜمك اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م أو اًم٘مدرة اًمتٙمقيٜمٞم٦م سمٛمٕمٜمك آًمٞم٤مت 

ُمٜمت٩م ًمٕمٚمؿ سم٤مًمٞم٤مت ؾمٝمٚم٦م وم٤مومٝمق سم٤مهرة، سمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مهر سم٤معمقضمقد، ومّمٜمع اعمًتحٞمؾ سمٜمٔمر سم٤مًمٌنم 

 سم٤مهر وُمٕمجز، وًمٞمس ذم ذًمؽ همٚمق سمؾ سم٤مًمٞم٤مت قم٤مدي٦م وًمٙمـ اًمٕمٚمؿ هق قمٚمؿ ًمدين.ًمٙمؾ 

 اإلهلل، اًمٕمٚمؿ إمم ُمًتٜمد اًمٕمٚمؿ يٙمقن أن ٓسمد شم٘مدير اىمؾ اإلهلٞم٦م ’إذًا ذم طمٙمقُم٦م اًمٜمٌل

 اًمٜمٌل شمٍموم٤مت سمٕمض ذم أن وهق واعم١ماظمذات اإلؿمٙم٤مٓت سمٕمض يًجٚمقن هؿ وهٜم٤م

   چ چ چ ڇ ڇ ڇ شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمرى صمؿ وُمـ هللاإل اًمٕمٚمؿ إمم ُمًتٜمدة ًمٞم٧ًم

ُم َمٚ َأَحؾَّ اهللَُّ َفَؽ  رِّ َٚ افَّْبِله مِلَ ُُتَ ًٚ َؿِِٔالً    َيٚ َأهيه ْؿ َصْٔئ ِٓ ْٔ ـُ إَِف ـَ ْد ـِْدَت َتْر ََ  َوفَْقٓ َأْن َثبَّتََْْٚك َف

ؽ سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء يمام ذم وهمػمه٤م ومٞمدقمقن ذم شمٗمًػم هذه أي٤مت أن اًمتدسمر هٜم٤م ًمٞمس ُمـ اهلل، ويمذًم

اٌب ىمقًمف  ُف َأوَّ َّٕ َٕٚ َداُووَد َذا إَْيِد إِ ْر َظبَْد ـُ َُقفُقَن َواْذ ُف  اْصِزْ َظَذ َمٚ َي ًَ َبَٚل َم َٕٚ اْْلِ ْر َّٕٚ َشخَّ إِ

اِق  ًَِقِّ َواإِلرْشَ ـَ بِْٚف اٌب  ُيَسبِّْح ـُؾٌّ فَُف َأوَّ َٕٚ مُ  َوافىَّْرَ ََمُْنقَرًة  َٜ َوَصَدْد َّ ُْ ُف َوآَتَُْْٔٚه اْْلِ َُ ِْ

َىِٚب  ُروا ادِْْحَراَب  َوَؾْهَؾ اخْلِ ْهِؿ إِْذ َتَسقَّ ُٖ اخْلَ َب َٕ ِزَع  َوَهْؾ َأَتَٚك  ٍَ ُِقا َظَذ َداُووَد َؾ إِْذ َدَخ

ؼِّ وَ  ْؿ َبََْْْٔٚ بِْْٚلَ ُُ ًٍْض َؾْٚح ًُْوَْٚ َظَذ َب ٌَك َب ْؿ َؿٚفُقا ٓ ََتَْػ َخْهاَمِن َب ُٓ َٕٚ إَِػ ِمْْ ٓ ُتْنىِْط َواْهِد

اِط  َ يِن  َشَقاِء افكِّ ٚ َوَظزَّ َٓ ِْٔ ِْ
ٍِ ـْ َٚل َأ ََ ٌٜ َواِحَدٌة َؾ َج ًْ َٕ ًٜ َوِِلَ  ًَْج َٕ ًُقَن  إِنَّ َهَذا َأِخل فَُف تِْسٌع َوتِْس

َىِٚب  ثِرًا مِ  يِف اخْلِ ـَ ًَِٚجِف َوإِنَّ 
ًَْجتَِؽ إَِػ ِٕ َٕ اِل  َٗ َؽ بُِس َّ َِ ْد َط ََ ْؿ َؿَٚل َف ُٓ ًُْو ٌِل َب ََِىِٚء فََْٔب ـْ اخْلُ

ُه َؾْٚشتَ  َّْٚ َّٕاَم َؾَت َـّ َداُووُد َأ ِٚت َوَؿٌِِٔؾ َمٚ ُهْؿ َوَط ِْٚلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ًٍْض إَِّٓ افَِّذي َر َربَُّف َظَذ َب ٍَ ٌْ

ََٕٚب  ًٚ َوَأ َٕٚ فَ   َوَخرَّ َراـًِ َٕٚ فَُف َذفَِؽ َوإِنَّ َفُف ِظَْْد ْر ٍَ ٌَ ـَ َمآٍب َؾ ك َوُحْس ٍَ ََِْْٚك  ُزْف ًَ ٚ َج َّٕ َيٚ َداُووُد إِ
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ـْ َشبِِٔؾ اهللَِّ إِنَّ افَّ  ََِّؽ َظ َقى َؾُِٔو ؼِّ َوٓ َتتَّبِْع اَْلَ ِس بِْْٚلَ َّْٚ ْؿ َبْغَ اف ُُ ًٜ يِف إَْرِض َؾْٚح ٍَ ـَ َخِِٔ ِذي

َُٕسق ْؿ َظَذاٌب َصِديٌد باَِم  ـْ َشبِِٔؾ اهللَِّ ََلُ ِهقَن َظ َسِٚب َيِو ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ، ومٝمؾ ي٤م شمرى أن  (6)ا َيْقَم اْْلِ

ًمٚمدين ويًتٜمد إمم قمٚمؿ ذهٜمل سمنمي قم٤مدي خيٓمئ ويّمٞم٥م؟، يمال ومٝمذا آ يًتٜمد ومٕمٚمف ًمٚمٕمٚمؿ 

ظمٓم٤م وم٤مٟمف دوُم٤م طمج٦م اهلل وظمٚمٞمٗم٦م اهلل اعمٕمّمقم قمٛمٚمف وومؼ شمدسمػم إٓ أن اًمٕمٚمقم اإلهلٞم٦م ذات 

ِْامً َوُؿْؾ َربِّ ِزْديِن    ڭ ۇ ۇ ۆ ۆُمراشم٥م  ومٛمع أن قمٚمٛمف ُمـ اهلل وًمٙمـ   ِظ

ِْامً أزاده قمٚمام ومقق ذًمؽ، أو  اًم َوِظ ُْ ـُالًّ آَتَْْٔٚ ُح ، ومٕمٚمؿ إيت٤مئل ًمدين، وطمٙمٛم٦م ايت٤مئٞم٦م ًمدٟمٞم٦م َو

وًمٙمـ ذات ُمراشم٥م وم٤مٕقمغم شمٙمٛمؾ إدٟمك ٓ سمٛمٕمٜمك أن إدٟمك همػم صحٞمح وهمػم ُمًت٘مٞمؿ، 

ُم٤مهق اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح اًمّم٤مئ٥م اًمذي ومٞمف وإٟمام سمٛمٕمٜمك أن هٜم٤مك ُم٤م هق أيمٛمؾ وهؿ ظمٚمٓمقا سملم 

 ومقىمف وسملم أصؾ اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ يٓم٤مسمؼ احل٘مٞم٘م٦م.ُمٜمف وأيمٛمؾ 

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ومرق سملم اإلطم٤مـم٦م سمٙمؾ احل٘مٞم٘م٦م وسملم قمدم إص٤مسم٦م احل٘مٞم٘م٦م سمت٤مشم٤م، ومت٤مرة 

يّمٞم٥م احل٘مٞم٘م٦م وًمٙمـ ٓ يًتققمٌٝم٤م وهذا سمح٨م آظمر وًمٙمـ سم٤مًمٜمتٞمج٦م وم٤من ُم٤م ىم٤مم سمف وُم٤م أص٤مسمف 

ذًا قمدم آيمتٗم٤مء سم٤مٕدٟمك واعمح٤موًم٦م دوُم٤م اًمؽمىمل إمم إقمغم وم٤مٕقمغم ٓ أن اعمٙم٤من هق طم٘مٞم٘م٦م، إ

اًمذي يم٤مٟمقا ومٞمف ًمٞمس سمٛمٕمّمقم أو ظم٤مـمئ أو والل أو اضمتٝم٤مد فمٜمل، إٟمام هق قمٚمؿ ًمدين واًمٕمٚمؿ 

ِْامً أًمٚمدين ي٘مقل اًم٤ٌمري ومٞمف ُمراشم٥م  اًم َوِظ ُْ ـُالًّ آَتَْْٔٚ ُح وًمٞمس ايمتًٌف، إذًا قمٚمؿ ًمدين  َو

سمؾ ، يٌتٖمٞمفّمقم وًمٙمـ هٜم٤مك ومقىمف قمٚمؿ أقمغم، ومٝمق مل يٌتٖمل اًمٕمٚمؿ إقمغم ُمـ اهلل وٓسمد أن ُمٕم

دوُم٤م ذم طم٤مًم٦م دقم٤مء وًمٞمس هق اًمدقم٤مء اًمٚم٤ًمين وم٘مط وإٟمام اًمدقم٤مء سمح٘مٞم٘م٦م اًمقاىمع او يمام اٟمام هق 

ـم٤مًم٥م وو٤مرع ُمتيع  طم٤مًمف احل٘مٞم٘مل اٟمف يٙمقن طملمي٘مقل اهؾ اعمٕمروم٦م هق اًمدقم٤مء احل٤مزم 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .;7ـ  >6ؾمقرة ص: ا
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 َِْامً َوُؿْؾ ر قمٚمؿ وًمٙمـ ي٠ًمل دوُم٤م قمـ ُمراشم٥م قمٚمقم أيمثر وم٠ميمثر، ومٝمق ذو ومٝمق   بِّ ِزْديِن ِظ

 جي٥م أن ي٠ًمل ُم٤م ًمٞمس قمٜمده.

 امم هٜم٤م اٟمتٝمك يمالُمٜم٤م طمقل ُمٌح٨م اعمٕمجزة

 



 

 

 

 املبحح الجالح: أمىر تتعلق بالرسالُ

اًمرؾمقل سمٛمٕمٜمك اًمرؾم٤مًم٦م ي١مٟم٨م ويذيمر ومٛمـ أٟم٨م »ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

ٕمف أرؾمال ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ىمد أشمتٝم٤م أرؾمكم، وي٘م٤مل: هل رؾمقًمؽ. وشمراؾمؾ اًم٘مقم أرؾمؾ مج

ًَٚدَِغَ سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:  َّٕٚ َرُشقُل َربِّ اْف َُقٓ إِ وُمٕمٜم٤مه  َؾْٖتَِٔٚ ؾِْرَظْقَن َؾ

قوع إٟم٤م رؾم٤مًم٦م رب اًمٕم٤معملم أي ذوا رؾم٤مًم٦م رب اًمٕم٤معملم. ومل ي٘مؾ ُرؾُمُؾ ومقوع اًمقاطمد ُم

اجلٛمع ٕن ومٕمقٓ وومٕمٞمال يًتقي ومٞمٝمام اعمذيمر واعم١مٟم٨م واًمقاطمد واجلٛمع . واجلٛمع َأْرؾُمؾ 

 إظمػمة قمـ اسمـ إقمرايب وىمد يٙمقن ًمٚمقاطمد واجلٛمع. وؾمٛمل 
ِ
وُرؾُمؾ وُرؾْمؾ وُرؾَمالء

اًمرؾمقل رؾمقٓ ٕٟمف ذو رؾمقل أي ذو رؾم٤مًم٦م واًمرؾمقل اؾمؿ ُمـ أرؾمٚم٧م ويمذًمؽ اًمرؾم٤مًم٦م 

ُشَؾ ٦م ومٝمق ُمرؾمؾ ورؾمقل وىمقًمف قمز: وأرؾمٚم٧م ومالٟم٤م ذم رؾم٤مًم ُبقا افره ذَّ ـَ ُٕقٍح دََّٚ  َوَؿْقَم 

ًٚ َأفِٔامً  دَِِغ َظَذاب َٕٚ فِِيَّٚ ًٜ َوَأْظتَْد ِس آَي َُِْْٚهْؿ فَِِّْٚ ًَ ىم٤مل اًمزضم٤مج: يدل هذا اًمٚمٗمظ   َأْؽَرْؿَُْٚهْؿ َوَج

سمف ٟمقح وطمده ٕن ُمـ ـ سم٘مقًمف اًمرؾمؾ وجيقز أن يٕمٜمك  قمغم أن ىمقم ٟمقح ىمد يمذسمقا همػم ٟمقح ـ

يمذب سمٜمٌل وم٘مد يمذب سمجٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء ٕٟمف خم٤مًمػ ًمألٟمٌٞم٤مء ٕن إٟمٌٞم٤مء ـ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ـ 

 . (6)شي١مُمٜمقن سم٤مهلل وسمجٛمٞمع رؾمٚمف وجيقز أن يٙمقن يٕمٜمل سمف اًمقاطمد

وًمٜم٤م هٜم٤م جمٛمققم٦م ُمـ اجلقاٟم٥م اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وومؼ اعمح٤مضمج٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٌحقث 

 ومٞمٝم٤م:

                                                      

ـ ُم٤مدة ر6) ـ ُمٜمٔمقر  ـ اسم ـ ( ًم٤ًمن اًمٕمرب   .8=7/ 66ؾمؾ 
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 افرشقل وافرشٚفٜ: اْلٕٚٛ إول:

أن اًمٜمذير أو  صمؿأن اًمٜمذارة ذم اًمرؾمؾ  شوم٢مٟمام أٟم٧م قمٌد ٟمذير ٓ ذيؽ ذم اعمٛمٚمٙم٦م»

اًمرؾمقل ذم إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ أوذم اعمالئٙم٦م واًمرؾم٤مًم٦م ذم اصٓمالح اًم٘مران يمام سمٞمٜمٝم٤م أُمػم 

ذم سمٕمض اًمرواي٤مت وهل ٟمٙمت٦م مل يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م اعمٗمنون يٕمٜمل يمؾ ُم٠مُمقري٦م إهلٞم٦م  اعم١مُمٜملم

 ًمذًمؽ ل٤مٛمثُمٕمٞمٜمف وموًمٞم٧ًم سم٤مًميورة أن شمٙمقن إسمالغ قمٚمٛمل ظمؼمي سمؾ طمتك اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م 

وضمٕمؾ ُمـ »ُمقارد اؾمتٕمامل اًمرؾمقل  ضمؼمائٞمؾ ذم إهاليمف ًم٘مقم ًمقط، ويٌلم أُمػم اعم١مُمٜملم

ؾ ُمع أن سمٕمْمٝمؿ ُمالئٙم٦م قمذاب سمٛمٕمٜمك أن وفمٞمٗمتٝمؿ ومٙمؾ اعمالئٙم٦م رؾم شاعمالئٙم٦م رؾمالً 

أي اٟمف ًمٞمس ًمديؽ صالطمٞم٤مت ُمٓمٚم٘م٦م وإٟمام ُم٤م  شذم اعمٛمٚمٙم٦م ٓ ذيؽ»اًمٕمذاب، وم٤معمراد ُمـ 

 طمدد إًمٞمؽ ُمـ صالطمٞم٤مت.

أن اًمرؾم٤مًم٦م ًمٞمس ُمـ اًميوري أن شمٙمقن ُم٠مُمقري٦م قمٚمٛمٞم٦م أسمالهمٞم٦م وم٘مد شمٙمقن سمٕمث٦م 

ٟمذار أو سمِم٤مرة، ُمثال دور ذا ااًمرؾم٤مًم٦م ُم٠مُمقري٦م شمٜمٗمٞمذي٦م سمٛمٕمٜمك دور شمٜمٗمٞمذي قمٛمكم وًمٞمس إسمالغ 

 ًمٙمٜمف أُم٤مم وهذا ي١مصمر ذم اًمٗمٝمؿ ينآًم٘مراٟمٌل سمح٥ًم اًمتٕمريػ ٞمس هق رؾمقل أو اًم٘مرٟملم اًمذي ًم

ين يمثػم، وم٤معمالئٙم٦م يقصٗمقن سم٠مهنؿ رؾمؾ اهلل، هٜم٤م اعمراد ُمـ دور ورؾم٤مًم٦م اعمالئٙم٦م ًمٞمس وم٘مط آًم٘مرا

ؾمٌع ىمرى ًم٘مقم ًمقط، ومٝمذه اإلسمالغ اًمٕمٚمٛمل سمؾ ًمتٜمٗمٞمذ ُمٝمامت، ُمثال ضمؼمائٞمؾ ي٠ميت وي٘مٚم٥م 

ٌُقَن ِرَشِٚٓت اهللِ يافَّذِ رؾم٤مًم٦م واًمرؾم٤مًم٦م هل اعم٠مُمقري٦م  ِِّ َُٕف َوٓ َُيَْنْقَن َأَحدًا إَِّٓ اهللََّ  ـَ ُيَب َوَُيَْنْق

ك بِٚهللَِّ َحِسٔبًٚ  ٍَ ـَ وم٤معم٠مُمقري٦م وفمٞمٗم٦م ُمٝمٛم٦م، وهذا يٗمتح سم٤مب قمجٞم٥م ذم ىمقاقمد قمٚمؿ اًمتٗمًػم (6 ) َو

 ذم اًم٘مران قمغم اًم٤ٌمطمثلم اًمتٛمٕمـ واًمتدسمر سمف ـمقيال.

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .<8ؾمقرة إطمزاب: ا
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أن ٟمذيمره ومرؾمقل اهلل ذم أن هٜم٤مك رؾمقل ٟمققمل ورؾمقل ؿمخيص وهذا اًمٌح٨م ٓ سم٤مس 

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ين هق يمؾ ُمـ يقيمؾ سمٛم٠مُمقري٦م ي٘م٤مل قمٜمف رؾمقل آًم٘مرااًمتٕمٌػم 

وم٤مًمرؾمقل ذم (6 )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ُمقري٦م وُمٝمٛم٦م يٕمؼم قمٜمف اًم٘مران اؾمتٕمامل اًم٘مران اًمٙمريؿ هق يمؾ ُمـ يٜمدب ُمـ أصٗمٞم٤مء اهلل إمم ُم٠م

اًمٙمريؿ سمرؾمقل، وهذا آصٓمالح هق همػم اصٓمالح اعمتٙمٚمٛملم، وم٤مًمٜمٌقة أُمر واًمرؾم٤مًم٦م سمٛمٕمٜمك 

 اًمنميٕم٦م أُمر أُم٤م رؾمقل اهلل سمٛم٠مُمقري٦م ُمٕمٞمٜم٦م أُمر آظمر، واعمِم٤مهد ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

ٛم٠مُمقري٦م، واعمٝمؿ اًمٙمثػم ُمـ ىمقل )أرؾمٚمٜم٤م( ًمٞمس اعمراد ُمٜمف ظمّمقص إٟمٌٞم٤مء، وإٟمام ُمـ يٌٕم٨م سم

اٟمف يٛمٙمـ أن يِم٤مهد ذم أي٤مت واًمرواي٤مت شمٕمريػ اًمرؾمقل همػم ُم٤م هق ُمٕمروف قمٜمد 

 اعمتٙمٚمٛملم.

اٟمف ٟمٕمؿ اؾمتٕمامل اًمرؾمقل ذم ومٝمؿ أي٤مت واًمرواي٤مت سمام هق ُم٘مرر ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ُمـ 

ص٤مطم٥م ذيٕم٦م أو ٟمٌقة، وًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م اؾمتٕمامل اًم٘مران اًمٙمريؿ ذم أي٤مت واًمرواي٤مت ًمٚمرؾمقل 

وم٤مًمٌٕمث٦م هل  ک ک ک گ گ گ گڳيٜمحٍم سمٛمـ يٙمقن ٟمٌٞم٤م، ومٗمل ىمقًمف  ٓ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ إرؾم٤مل واعمٚمؽ قم٤ٌمرة قمـ اًم٘مدرة 

اإلُم٤مُم٦م وم٤من اطمد أؾمامئٝم٤م وهٜم٤م هل  (7)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

اًم٘مدرة واعمٚمؽ وهذا حيت٤مج امم اؾمت٘مّم٤مء اعمٕمٜمك ُمـ اًم٘مران ًمٗمٝمٛمف، واعمٝمؿ أن ـم٤مًمقت ص٤مطم٥م 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6;ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م ( 7)  .9:ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا
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ِس َوَجَدَهٚ ن اهلل سمٕمثف، وٟمٗمس اًمٌمء ذم ىمّم٦م ذي اًم٘مرٟملم ُم٠مُمقري٦م وم٤م ّْ ٌِْرَب افنَّ ََِغ َم َحتَّك إَِذا َب

ٚ َأْن َتتَّ  َب َوإِمَّ ًَذِّ ٚ َأْن ُت َْٕغِ إِمَّ ْر ََ َِْْٚ َيٚ َذا اْف ًٚ ُؿ ٍٜ َوَوَجَد ِظَْْدَهٚ َؿْقم ٌُْرُب يِف َظْغٍ ََحَِئ ْؿ َت ِٓ ِخَذ ؾِٔ

ًم٘مرٟملم ًمٞمس سمٜمٌل وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ جيزم سم٠مٟمف ٟمٌل، سمؾ ذم اًمرواي٤مت اٟمف وُمع أن ذي ا (6) ُحْسًْٚ 

َْٕغِ ؿُ  ُم٠مُمقريفويص وقمٌد ص٤مًمح ومٝمق سمٕم٨م وومؼ  ْر ََ  .َِْْٚ َيٚ َذا اْف

واعمّمٓمٚمح اًم٘مرآين )اًمرؾمقل( هق قمغم اعمٌُٚمغ ًمٚمرؾم٤مًم٦م اًمًاموي٦م ُمـ اعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس 

ؾُمؾ اهلل ُمـ اعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس، وُمـ هٜم٤م واًمرؾم٤مًم٦م اًمًاموي٦م سمام شمِمتٛمؾ يتؿ شمٌٚمٞمٖمٝم٤م ُمـ ظمالل ر

 ٟمجد ان ُمٕمٜمك آرؾم٤مل اًمٕم٤مم يِمٛمؾ آٟمٌٞم٤مء وهمػمهؿ.

وم٤معمٝمؿ أن ُمٕمٜمك اًمرؾمقل يمام ُمقضمقد ذم اًمرواي٤مت وأي٤مت يٓمٚمؼ قمغم يمؾ ُم٘مرب 

وصٗمل وُمّمٓمٗمك ُمـ اهلل يٌٕم٨م وُي٠مُمر ويقيمؾ إًمٞمف ُم٠مُمقري٦م ُمٕمٞمٜم٦م ويٜمدب ُمـ ىمٌؾ اهلل أي 

ؾ اهلل وًمٞمس سمٜمٌل وأقمقان قمزرائٞمؾ رؾمؾ اهلل وٓ ي٘م٤مل أٟمٌٞم٤مء، يٌٕم٨م، ُمثال قمزرائٞمؾ ُمـ رؾم

وـم٤مًمقت ُمٌٕمقث وًمٙمـ ًمٞم٧ًم سمٕمث٦م ذيٕم٦م ُمع ذًمؽ يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ قمّمٛم٦م وهل ُمٕمٜمك 

ومٞمخؼم قمـ اهلل وًمٙمـ ًمٞمس  پ پ پ پاًم٘مدرة واًمقطمل. وُمثؾ شمٕمٌػم 

ـْ َأْمِريسمنميٕم٦م، واخلي ي٘مقل  ِْتُُف َظ ًَ زيئٞم٦م ًمٞم٧ًم ذيٕم٦م وم٤مٕواُمر اًمتٜمٗمٞمذي٦م اجل َوَمٚ َؾ

 وًمٞمس شمٜمٔمػم يمكم وإٟمام هل شمٜمٗمٞمذ وشمٓمٌٞم٘م٤مت ذم اًمدوًم٦م اإلهلٞم٦م.

َوَمٚ وم٤معم٘مّمقد أن اًمٌٕمث٦م واًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمرواي٤مت وأي٤مت ٓ شمالزم اًمٜمٌقة، ويمذا ذم ىمقًمف 

َٞ َرُشقًٓ  ًَ ْب َٕ بَِغ َحتَّك  ًَذِّ َّْٚ ُم ٌػم ومٝمذا سمٞم٤من وطمج٦م وًمق ُمـ ظمالل إئٛم٦م، وًمذًمؽ ذم اًمتٕم  ـُ

 گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
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ومل ي٘مؾ أٟمٌٞم٤مءه، يمام أن اًمٗم٘مٝم٤مء وهؿ ٓ ي٘م٤مؾمقن سم٤معمٕمّمقُملم أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘مران (6 )ۀ

سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٤مإلٟمذار ومٙمٞمػ سم٤معمٕمّمقُملم، وهذا سمح٨م ُمٝمؿ يٗمتح سم٤مب يمٌػم، أُم٤م أن ذم إدب ُم٤م 

وهذه ٟمٙم٤مت ُمٝمٛم٦م أُم٤م اًمًٗمػم  شًمٜمٌٞملمظم٤مشمؿ ا»أو  شٓ ٟمٌل سمٕمدي»شمٕمؼم سم٤مًمرؾمقل هق سمح٨م آظمر 

اإلهلل ومٝمق رء آظمر وًمذًمؽ وورد إـمالق اًمًٗمراء اإلهلٞملم قمغم إئٛم٦م أو اًمٜم٤مـمؼ قمـ اهلل 

ٜمخ ُمـ اًمقطمل أُم٤م أو ٟمٛمط أو ؾم وطمٞم٤مٟمٞم٦موهل همػم اًمٜمٌقة وم٤من اًمٜمٌقة ـمري٘م٦م شمٚم٘مل ظم٤مص٦م 

 قمؿ.  أاًمرؾمقل ومٝمق رء 

 رشٚل:اْلٕٚٛ افثٚفٞ: صّقل مًْك آمٚمٜ دًْك اإل

ىمقُمؽ ومريْم٦م احل٩م وومريْم٦م ك ومريْمت٤من مم٤م حتت٤مج أن شمٌٚمٖمٝمام وىمد سم٘مل قمٚمٞمؽ ُمـ ذا»

 ش.ًمـ أظمٚمٞمٝم٤م أسمدا اًمقٓي٦م واخلالوم٦م ُمـ سمٕمدك وم٤مين مل اظمكم اريض ُمـ طمج٦م و

رض ُمـ طمج٦م، وأؾمامء اإلُم٤مُم٦م ذم اًم٘مران  هذا شمٗمًػم ًمٚمقٓي٦م ومٛمٕمٜمك اًمقٓي٦م أين مل اظمؾ ٕا

هلٞم٦م وٛمـ ومّمقل ُمتٕمددة ذيمرت أن اؾمتٞمٕم٤مب ُمٕمٜمك اإلُم٤مُم٦م ًمٞمس قمديدة، ومٗمل سمح٨م اإلُم٤مُم٦م اإل

أُمر حمًقم وٓسمد ُمـ اعمقاصٚم٦م ذم اؾمتجالء اًمٌح٨م، ومٛمثال قمٜمدٟم٤م شمٕمٌػم ُمٜمّم٥م اًمرؾمقل واًمرؾم٤مًم٦م 

ٞم٤مء واًمٜمٌقة وومرق سملم ُم٘م٤مم اًمرؾم٤مًم٦م وُم٘م٤مم اًمٜمٌقة، أن ذم سمٕمض اًمٚمٖم٤مت سملم  ٌٟم وشمٕمٌػم ُمٜمّم٥م ٕا

ٟمٙمٚمٞمزي٦م يٛمٞمزون سمٞمٜمٝمام وذم اًمٚمٖم٦م اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌقة ذم اًمٚمٗمظ وًمٙم ـ يقضمد ومرق وًمٕمؾ ذم اًمٚمٖم٦م ٓا

 اًمٗم٤مرؾمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م يٛمٞمزون سمٞمٜمٝمام أيْم٤م.

ًمٚمرؾمقل ذم اًم٘مران ومجؼمائٞمؾ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف رؾمقل ويمؾ ُمـ يٙمقن ُم٠مُمقري٦م  إـمالىملمهٜم٤مك 

ووفمٞمٗم٦م إًمٞمف يًٛمك رؾمقل ذم اؾمتٕمامل صم٤مين ذم اًم٘مران، وًمذًمؽ هذه ٟمٙمت٦م ٓ سم٤مس أن ٟمِمػم إًمٞمٝم٤م 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .7ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا
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ومٗمل  وهق أن ذم اًم٘مران قمٜمقان اًمرؾمقل ًمٞمس خمتص سمٛمـ يٙمقن ٟمٌل ذم آؾمتٕمامل اًمث٤مين ،

 ومحتك سمٕمض أي٤مت اًمتل يٌٞمٜمٝم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ومٝمٜم٤مك اعمراد ُمٜمف ًمٞمس ظمّمقص اًمٜمٌل

سِ  اهللُ  ىمقًمف ذم أو، ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ يٓمٚمؼ ىمد إوصٞم٤مء ـْ افَّْٚ ِٜ ُرُشاًل َوِم َُ ـْ اداَْلئِ ل ِم ٍِ   َيْهَى

لوح ومٝمٜم٤م ذ ٞم٧م ًمٞمس اعم٘مّمقد ٌٟم رؾمقل سمؾ يمؾ ُمـ يٙمقن ًمف وفمٞمٗم٦م  ذم رواي٤مت أهؾ اًم

 وُم٠مُمقري٦م وُمٝمٛم٦م إهلٞم٦م،

 وورد ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل ًمٕمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل:

ِٜ ُرُش اهللُ  وىمقًمف:» َُ ـْ اداَْلِئ ل ِم ٍِ ِس إِنَّ اهللَ  َيْهَى َّْٚ ـْ اف ٌٔع َبِهرٌ اًل َوِم ِّ أي خيت٤مر    َش

ومٛمـ إٟمٌٞم٤مء ئٞمؾ وإهاومٞمؾ وُمٚمؽ اعمقت وُمـ اًمٜم٤مس إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء وهق ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤م

 وُمـ اخلٛم٦ًم رؾمقل اهلل ه١مٓء وُمـ ٟمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وحمٛمد

 .(6) شهذا همػم شم٠مويؾ وومٞمف وإئٛم٦م اعم١مُمٜملم أُمػم إوصٞم٤مء

 وورد ذم شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم: 

اًمٖمٓمٗم٤مين ُمٕمٜمٕمٜم٤م: قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب  ومرات ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ زيمري٤م»

ٞمف وم٘م٤مل: إين قمٚم وأصمٜمك شمٕم٤ممم اهلل ومحٛمد وم٘م٤مم اعمديٜم٦م ُمًجد ذم وٟمحـ أوذم ىم٤مل: ظمرج اًمٜمٌل

سمٕمديمؿ ان اهلل اصٓمٗمك ًمرؾم٤مًمتف ظمٚم٘مف وذًمؽ  وًمٞمحدث ُمـ وقمقه وم٠مطمٗمٔمقهحمدصمٙمؿ طمديث٤م 

ِٜ ُرُش  اهللُ  ىمقل اهلل شمٕم٤ممم َُ ـْ اداَْلئِ ل ِم ٍِ ِس إِنَّ اهللَ اًل وَ َيْهَى َّْٚ ـْ اف ٌٔع َبِهٌر ِم ِّ أؾمٙمٜمٝمؿ    َش

 اجلٜم٦م، وإين ُمّمٓمػ ُمٜمٙمؿ ُمـ أطم٥م أن أصٓمٗمٞمف وأواظمل سمٞمٜمٙمؿ يمام آظم٤م اهلل سملم اعمالئٙم٦م.

وذه٥م روطمل  . ًم٘مد اٟم٘مٓمع فمٝمريومذيمر يمالُم٤م ومٞمف ـمقل وم٘م٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 
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 واًمٙمراُم٦م. سمؽ قمكم ومٚمؽ اًمٕمتٌك ؾمخٓمفقمٜمدُم٤م صٜمٕم٧م سم٠مصح٤مسمؽ وم٤من 

ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إٓ  سمٛمٜمزًم٦م إٓ ُمٜمل أٟم٧م ُم٤م سم٤محلؼ سمٕمثٜمل واًمذي. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 أٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي، وُم٤م أظمرشمؽ إٓ ًمٜمٗمز وم٠مٟم٤م رؾمقل اهلل وأٟم٧م أظمل ووارصمل.

 ىم٤مل: وُم٤م اًمذي أرث ُمٜمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ؟

 ىم٤مل: ُم٤م ورصم٧م إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌكم.

 ىم٤مل. وُم٤م ورصم٧م إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌٚمؽ ؟

رهبؿ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ. أٟم٧م ُمٕمل ي٤م قمكم ذم ىمٍمي ذم اجلٜم٦م ُمع وم٤مـمٛم٦م سمٜمتل، هل ىم٤مل: يمت٤مب 

ې ې ې : اهلل زوضمتؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وأٟم٧م رومٞم٘مل. صمؿ شمال رؾمقل

 .(6)شاعمتح٤مسملم ذم اهلل يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض ى

هٜم٤م اعمراد ُمـ  شقم٤ممل اًمٖمٞم٥م ومال ئمٝمر قمغم همٞمٌف أطمدًا إٓ ُمـ ارشم٣م ُمـ رؾمقل»وأيْم٤م 

قل ًمٞمس ظمّمقص ُمـ يٙمقن ٟمٌٞم٤ًم رؾمقًٓ وإٟمام اعم٘مّمقد ُمـ يٙمقن قمٚمٞمف قمٝمدة وفمٞمٗم٦م اًمرؾم

 إهلٞم٦م، وم٤مؾمتٕمامل اًمرؾمقل ذم اًم٘مران قمغم ٟمٛمٓملم يمام سمٞمٜم٤م ذًمؽ.

  

                                                      

ـ ص 6) ـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم  ـ ومرات سم  .>77ـ  ;77( شمٗمًػم 



  



 

 

 

 املبحح الرابع: أحباخ عامُ حىل اليبىات 

اًمٜمٌقة ًمٖم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٜم٠ٌم أي اخلؼم، وٟم٠ٌمه سم٤مُٕمر أي أظمؼمه، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م اإلظم٤ٌمر 

 .(6)واًمٌنم شمٕم٤ممم اهلل سملم واؾمٓم٦م هق اهلل شمٕم٤ممم وم٤مًمٜمٌل قمـ

)اًمٜم٠ٌم: اخلؼم... واًمٜمٌلء اعمخؼم قمـ اهلل قمز وضمؾ... ٕٟمف أٟم٠ٌم قمٜمف، وهق ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك 

 وم٤مقمؾ (.

 . ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

 اًمٖمٞم٥م، ٟم٠ٌم قمٜمده ٕٟمف ،ُمـ اًمٜم٠ٌم، ؾمٛمل سمف اًمٜمٌل ُم٠مظمقذ ومٕمٞمؾ وزن قمغم واًمٜمٌل»

 . (7)شىمدره ًمرومٕم٦م سمف ؾمٛمل اًمرومٕم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٜمٌقة ُمـ ُم٠مظمقذ هق: وىمٞمؾ اهلل، ُمـ سمقطمل

ٞم٤مء يٛمثٚمقن اًمقاؾمٓم٦م ذم ايّم٤مل شمٙمٚمٞمػ اهلل قمّز وضمؾ ٟم  دوره ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت، وم٤مًمٜمٌل أن ا

 واًمْمالل قمـ ُم٤م اراده اهلل شمٕم٤ممم هل٤م. آٟمحرافهيدي امم احلؼ واخلػم وطمٗمظ اًمٌنمي٦م ُمـ 

ُمـ اجلقاٟم٥م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمتٛمحقر طمقل اًمٜمٌقة وُم٤م وًمٜم٤م ُمـ اعمح٤مضمج٦م اًمٜمٌقي٦م جمٛمققم٦م 
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 يتٕمٚمؼ هب٤م وُمٜمٝم٤م:

 اجلاٌب األٔه: عذً سادٛ األٌبٗاٞ إىل آلٗات االدتّاد الفقّ٘:

قمغم قمدم ىم٤مئٛم٦م ٤مًمًػمة د يٗمتل وأظمر ٓ يٜمٙمر قمٚمٞمف ومذم اًم٘مْم٤مء أو ذم اًمٗمتٞم٤م شمرى اًمٗمر

ًمٔم٤مهري، وقمغم آي٦م طم٤مل اًمدًمٞمؾ اًمتخٓمئ٦م سمؾ هل اًمتّمقي٥م، يمام اؾمتدًمقا سمام ؾمٞم٠ميت ذم احلٙمؿ ا

 ،إول اًمذي اؾمتدًمقا سمف قمغم اًمتّمقي٥م ذم أي٦م وهل سمٕمٞمدة يمؾ اًمٌٕمد قمـ سمح٨م اًمتّمقي٥م

ٓن آضمتٝم٤مد  ،وم٤مٔي٦م ذم ٟمٌٞملم ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل قمز وضمؾ وذم قم٘مٞمدشمٜم٤م ٓ يٛمٙمـ ًمألٟمٌٞم٤مء ان جيتٝمدوا

٧م اعمٕمروم٦م قمٜمده ُمتقومرة سمّمقرة هق ُمـ حيت٤مج إمم آًمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٙمل حيّمؾ قمغم اعمٕمروم٦م أُم٤م ُمـ يم٤مٟم

ًمديٜم٦م ومٚمٞم٧ًم ًمف طم٤مضم٦م ًمٚمتٕمٙمز سمٕمّم٤م آضمتٝم٤مد ًمٙمل يًؽمؿمد اًمٓمريؼ، وُمـ ضم٤مٟم٥م صم٤مين ٟمٗمس 

 ًِْام اًم َوِظ ُْ ـُالًّ آَتَْْٔٚ ُح َِٔاَْمَن َو ََْٚهٚ ُش ّْ َّٓ ٍَ ومٝمل ذم ُمقرد ٟمًخ أوطمل إمم ؾمٚمٞمامن ويمقن   َؾ

ذم صدد اًمٜمًٌٞم٦م واًمتّمقي٥م، ٟمٕمؿ احلٙمؿ اًمذي أوطمل إمم داوود هق ُمٜمًقخ، وهذه ًمٞم٧ًم 

أو اًمتِمٙمٞمٙمٞمقن ؾمقاء اًم٘مدُم٤مء أو اجلدد اًمذي  اًمًٗمًٓم٤مئٞمقنهٜم٤مك ٟمًٌٞم٦م ًمٙمـ ٓ يمام يٓمرطمٝم٤م 

 حيٛمٚمقن راي٦م اًمتٕمددي٦م أٔن.

 : اجلاٌب الجاٌ٘: سلىٛ فزٖذٚ يف تزك االٔىل عٍذ االٌبٗاٞ

طمتك شمرك آومم،  ٟمٚمتٗم٧م امم أن ًمٚمذٟم٥م ُمراشم٥م ُمتٕمددة وسمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم يِمٛمؾ ٓسُمدَّ أنْ 

وىمد يٙمقن اًمذٟم٥م ذٟم٤ٌم أظمالىمٞم٤م، وىمد يٙمقن اًمذٟم٥م ذٟم٤ٌم سمٛمٕمٞم٤مر اعم٘مرسملم وان يم٤من هق ًمٞمس ختٚمٗم٤م 

قمـ اًمقاضم٥م او اجي٤مدا ًمٚمحرام ومٛمثال اًمٖمٗمٚم٦م قمٜمف شمٕم٤ممم قمٜمدهؿ وًمق ًمٗمٕمؾ ُم٤ٌمح ذٟم٥م، ويمؾ ذًمؽ 

 وآوصٞم٤مء. ًمألٟمٌٞم٤مءٓ يٜم٤مذم اًمٕمّمٛم٦م قمـ اًمذٟمقب اًمتل صمٌت٧م 
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ٕئٛم٦م ة اًمرؾمقل حمٛمدواًمدًمٞمؾ ُمـ ؾمػم وُمٜم٤مضم٤مهتؿ ذم ظمقومٝمؿ ُمـ  أدقمٞمتٝمؿ ذم وا

 اًمٌٕمد قمـ اهلل شمٕم٤ممم، وشمٕمٌػمهؿ قمـ أٟمٗمًٝمؿ سم٤معمذٟمٌلم واًم٘م٤مسيـ واعم٘مٍميـ.

ُمـ  أن آٟمٌٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن وًمٙمـ اًمٕمّمٛم٦م درضم٤مت خمتٚمٗم٦م ومْمال قمـ همػم اًمٕمّمٛم٦م

تقهؿ اٟمف ُمث٤مًم٥م ًمألٟمٌٞم٤مء وم٤من اطمد طمٙمؿ إهار سمٞم٤من اًم٘مران اًمٙمريؿ عم٤م ي ،اًمٙمامٓت واًمٗمْم٤مئؾ

وذح ًمٌٕمض ُم٤م يتخٞمؾ  وهل سم٤محل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس ُمث٤مًم٥م وٓ ـمٕمقن يمام سمٞمٜمف أُمػم اعم١مُمٜملم

ويتقهؿ اٟمف هٗمقات ًمألٟمٌٞم٤مء واٟمف هٗمقة يمٌػمة، وًمٙمـ اًم٘مران يريمز قمٚمٞمٝم٤م ُمع أهن٤م ًمٞم٧ًم سمٌمء 

 ١مُمٜملمأُم٤مم قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء وهل جمرد شمرك أومم وهق يًػم سمٚمح٤مظ قمّمٛمتٝمؿ، ي٘مقل أُمػم اعم

ٿ ٿ ٿ أن ُمـ اطمد احلٙمؿ ًمٌٞم٤من اًم٘مران ذًمؽ أن اًمّمقاب اعمٓمٚمؼ هق قمٜمد اًم٤ٌمري 

وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه ان اٟمٌٞم٤مء اهلل ًمٞمًقا ص٤مدىملم سمؾ ؿمٝمد هلؿ اًم٘مران سم٤مًمّمدق وًمٙمـ يقضمد   ٹ ٹ

صدق وهٜم٤مك اصدق، وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ اٟمف يًقغ ًمٜم٤م أن ٟمتٛمرد قمغم إٟمٌٞم٤مء، وإٟمام اهلل شمٕم٤ممم 

ٚمٛمقا أن اًم٤ٌمري ومقق اعمخٚمقق ُمٝمام يٙمقن ُمع أن أسمقاسمٜم٤م إمم اخل٤مًمؼ هؿ إٟمٌٞم٤مء يريد أن ي٘مقل اقم

واًمًٌؾ سمٞمٜمٜم٤م وسملم اهلل هؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وُمـ رد قمغم إٟمٌٞم٤مء ومل يتٌٕمٝمؿ ومل يٓمٕمٝمؿ ومٝمق 

ڭ ۇ ۇ ۆ و٤مل وه٤موي إمم اجلحٞمؿ، وًمٙمـ رهمؿ ذًمؽ يريد أن ي٘مقل اًم٘مران 

 .ۆ

ٻ أن اًمًداد واًمّمقاب درضم٤مت  ٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملموسم٤مًمتٗم٤مشمف أظمرى يريد أن ي

وم٤من هٜم٤مك طمٙمٛم٦م ًمٜمٕمٚمؿ أن  ،، وطمٞمٜمام خيؼمٟم٤م اًم٘مران سمذًمؽٻ ٻ ٻ پ پپ

 قمـ أو إسمراهٞمؿ اًمذي ي٠مشمٞمٜم٤م ُمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء أطمؼ سم٤مإلشم٤ٌمع ُمـ اًمذي ي٠مشمٞمٜم٤م قمـ اًمٜمٌل
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 ًمٞم٧ًم وُم٘م٤مُم٤مت سمٗمْم٤مئؾ ومٙمٞمػ واحلجٞم٦م، اًمٕمّمٛم٦م ذم وادم وٟمقح وقمٞمًك ُمقؾمك اًمٜمٌل

 سمٚمح٤مظ واًمديـ اًم٘مران هل٤م يٙمؽمث قمٔمٞمٛم٦م وحم٤مُمد ومْم٤مئؾ هل وإٟمام قمّمٛم٦م وٓ طمج٦م هل

أهن٤م أؾمٛمك وطمج٦م وؾمداد ُمٓمٚمؼ أو طمًـ قم٤مىم٦ٌم. ٟمٕمؿ  هذااجلزاء إظمروي وًمٙمـ ٓ يٕمٜمل 

هل ُم٘م٤مُم٤مت وحم٤مُمد وُمٙمرُم٤مت وحي٨م اًم٘مران قمٚمٞمٝم٤م وًمٙمـ ٓ يٕمٜمل أهن٤م ؾمداد ُمٓمٚمؼ أو 

 سملم إُمريـ. صقاب ُمٓمٚمؼ أو طمجٞم٦م ومٝمٜم٤مك ومرق

 :اجلاٌب الجالح: فمضفٛ فقز االٌبٗاٞ

ٓم٤مًمٌقٟمف أن يٙمقن ُمٚمقيمل وص٤مطم٥م ىمّمقر ي ومٝمؿ هٜم٤مك أصؾ قمٔمٞمؿ ذم ضمقاب اًمٜمٌل

وؾمٚمٓم٤من ضم٤ٌمر ىم٤مهر سم٤مـمش وحمتج٥م وُمتٌخؽم، ومال ي٘مٌٚمقن إّٓ أن يٙمقن إىمٓم٤مقمٞم٤م وم٠ميـ هذا ُمـ 

 احل٤مضم٦م ؿمدة ُمـ أن( اسمٚمٞمس ذم ذم آُمػم ظمٓم٦ٌم) اعم١مُمٜملم ُٕمػم ظمٓم٦ٌم وذم ،ُم٘م٤مم اًمرؾمقل

سمٛم٘م٤ميٞمس قم٘مالئٞم٦م،  ٓ ُم٤مدي٦م وسمٛم٘م٤ميٞمس ٟمٔمرهؿ ذم يًتّمٖمروه ُمـ هلؿ يٌٕم٨م أن اًمٌنم إمم

 ومرقمقن قمغم ويدظمؾ قمّم٤مه وُمٕمف ُمرىمٕم٦م صقف ُمـ سمردة قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ُمقؾمكوم٤مًمٜمٌل 

ٌَك اًمٗمراقمٜم٦م َُّٕف َض ْٛ إَِػ ؾِْرَظْقَن إِ ُمٕمف،  وذًمؽ ًمٞمزيد ؿمدة آُمتح٤من قمغم ومرقمقن وُمـ اْذَه

يّمٕم٥م شمٕم٤ممم يًتٝمدف ان وًمق أراد اهلل أن يًٝمؾ قمٚمٞمف آُمتح٤من ٕرؾمؾ إًمٞمف همػم ذًمؽ، ومٝمق 

 قمٚمٞمف آُمتح٤من هبذه اًمٓمري٘م٦م.

 (: ومٗمل شمٚمؽ اخلٓم٦ٌم قمٜمف )

 ُمدارع وقمٚمٞمٝمام ومرقمقن، قمغم وًم٘مد دظمؾ ُمقؾمك سمـ قمٛمران وُمٕمف أظمقه ه٤مرون»

 أٓ: وم٘م٤مل. قمزه ودوام ُمٚمٙمف، سم٘م٤مء - أؾمٚمؿ إن - ًمف ومنمـم٤م اًمٕمَم، وسم٠ميدهيام اًمّمقف،
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 واًمذل، اًمٗم٘مر طم٤مل ُمـ شمرون سمام ومه٤م اعمٚمؽ، وسم٘م٤مء اًمٕمز دوام زم ينمـم٤من هذيـ ُمـ شمٕمجٌقن

 .(1)شومٝمال اًم٘مل قمٚمٞمٝمام أؾم٤مورة ُمـ ذه٥م ؟ إقمٔم٤مُم٤م ًمٚمذه٥م ومجٕمف، واطمت٘م٤مرا ًمٚمّمقف وًمًٌف!

ذًمؽ ُمـ ويم ،اًمٜمٔمر إمم اهلل ٓ إمم اًمقاؾمٓم٦م( ًمتٛمحضويٌلم ذًمؽ سمِمٙمؾ ًمٓمٞمػ سم٘مقًمف )

احل٤مل ذم أدم ظمٚم٘مف ُمـ ـملم وصٚمّم٤مل وْح٠م ُمًٜمقن ًمٞمزيد ؿمدة آُمتح٤من قمغم إسمٚمٞمس سمؾ طمتك 

قمغم اعمالئٙم٦م، وًمٙمل يتخ٤موع اعمخٚمقق إمم ظم٤مًم٘مف، وٓ ئمـ اعمخٚمقق اٟمف يٕمل احل٘مٞم٘م٦م يم٤مُمٚم٦م 

ْؿ إيِنِّ أَ يمرسمف، واهلل هق اًمذي يٕمٚمؿ احل٘م٤مئؼ اًمتل ختٗمك قمغم اعمخٚمقىملم  ُُ ْ َأُؿْؾ َف َٛ َأمَل ْٔ َُِؿ َؽ ْظ

َقاِت  َّ ومال يدقمل ومٞمٚمًقف أو قم٤مرف همػمهؿ اٟمف ٓ يقضمد رء هم٤مئ٥م قمٜمف وم٢مذا   َوإَْرضِ  افسَّ

َذفَِؽ افُِْتَُٚب  امل يم٤من يمذًمؽ ومٝمق حمٞمط سمٙمؾ رء ومٝمق ىمٞمقم وىمٝم٤مر وىمدوس، وي٘مقل شمٕم٤ممم 

ََِغ 
تَّ ُّ ِْ َٛ ؾِِٔف ُهًدى فِ ْٔ  ٓ َرْي ٌَ ِمُْقَن بِْٚف ْٗ ـَ ُي وم٠مول صٗم٦م قمٔمٞمٛم٦م ومٞمٝمؿ إهنؿ ي١مُمٜمقن  ِٛ افَِّذي

سم٤مًمٖمٞم٥م وُمٕمٜمك ذًمؽ أهنؿ ي٘مرون سم٤مهنؿ ىم٤مسيـ وخمٚمقىملم وحمدوديـ، وًمذًمؽ ذم شمٕمريػ 

ومٗمل ،اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م اٟمف )ُمٕمروم٦م احل٘م٤مئؼ سم٘مدر اًمقؾمع اًمٌنمي( أن ُمٕمٜمك ذًمؽ اٟمف يقضمد همٞم٥م

٩م سمٛمٜمٝم٩م ُمٞمزاين اًمتٕمريػ اقمؽماف سمقضمقد همٞم٥م وًمٙمـ ًمألؾمػ هذا آقمؽماف سم٤مًمٖمٞم٥م مل يٛمٜمٝم

ىمقيؿ ذم اًمٗمٚمًٗم٦م واحل٤مل ٕٟمف ٓسمد أن يٛمٜمٝم٩م، وهل ٟمٗمس اًمٕمٌقدي٦م واعمقًمقي٦م وم٤من اًمٕمٌقدي٦م 

 سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمقر واًمٗم٘مر أي آقمؽماف سم٤مجلٝمؾ ذم ُم٤م وراءه اًمٖمٞم٥م.

ُم٤م شمرى أن اعمٚمقك إذا اطمتجٌقا يمٞمػ جيري اًمٗم٤ًمد واًم٘م٤ٌمئح ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمقن سمف  أو»

قمغم إؿمٙم٤مل ُمـ ٟمٛمط ُمٕمرذم ُمرشمٌط سمٕمٚمؿ آضمتامع واإلدارة وهذا ضمقاب  شوٓ يِمٕمرون

                                                      

الهم٦م.( 6)  هن٩م اًٌم
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ط سم٤محلٙمٛم٦م يرشمٌ وهذا إصقل، هذه ُمـ سمٕمٚمؿ واًم٘مٞم٤مدة وسمٕمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن، وأضم٤مسمف اًمٜمٌل

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمام يرشمٌط سم٤محلٙمٛم٦م اًمٜمٔمري٦م.

 شاهلل إٟمام سمٕمثٜمل اهلل وٓ ُم٤مل زم ًمٞمٕمرومٙمؿ ىمدرشمف وىمقشمف واٟمف هق اًمٜم٤مس ًمرؾمقًمف ي٤م قمٌد»

 طم٤مًم٦م اإلُمٝم٤مل ُمـ اهلل ًمٞمزداد آُمتح٤من ؿمدة ؾمقاء ًمٚمٛم١مُمٜملم أو اًمٔم٤معملم يمال وهذه دائام

سمحًٌف، وم٤معم١مُمٜملم يٗمتتٜمقن ًمٞمٕمٚمٛمقا أن هٜم٤مك ومقق هذه اًم٘مدرة ىمدرة اقمغم ومٝمذه اًم٘مدرات ًمٞم٧ًم 

يمؾ رء ُمٝمام شمٕم٤مفمٛم٧م ُمـ ىمقى قمٔمٛمك وحت٤مًمٗم٤مت وأطمزاب ًمٞم٧ًم هل ومقق ىمدرة اهلل قمز 

وًمئؽ طمٞم٨م ئمٜمقن أن يمؾ أزُم٦م إُمقر سمٞمدهؿ، وًمٙمـ سملم وضمؾ، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اُمتح٤من ٕ

اًمٗمٞمٜم٦م وإظمرى شمّمدع إُمقر وٟمٔمٛمٝم٤م وٓ يًتٓمٞمٕمقا اعمًؽ سمزُم٤مُمٝم٤م ٓن ورائٝمؿ ُمـ هق 

حمٞمط سمٙمؾ رء وسمٕم٤ٌمرة أظمرى هذا ٟمقع ُمـ آُمتح٤من واعمِمٝمد اًمتقطمٞمدي اًمذي يٌٍمه يمؾ 

 قطمٞمد، إذًا احلٙمٛم٦م ُمٕمرومٞم٦م ٟمٔمري٦م.ُمـ اعمٔمٚمقم واًمٔم٤ممل واعمحؼ واعمٌٓمؾ زي٤مدة ذم دمكم اًمت

ذم ومٚمًٗم٦م سمٕمث٦م أدم وُمقؾمك  يمام ذيمر أُمػم اعم١مُمٜملم شإٟمام سمٕمثٜمل اهلل وٓ ُم٤مل زم»

وهمػمهؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء، وم٤مٕٟمٌٞم٤مء ٓ ظمدم وٓ طمِمؿ وٓ ُم٤مل وضمؼموت وٓ صقًم٦م وٓ ضمقًم٦م 

هق اًمٜم٤مس واٟمف »أي ٕضمؾ متحض اًمتقطمٞمد  شًمٞمٕمرومٙمؿ ىمدرشمف وىمقشمف ٓ ىمدرة اًمرؾمقل وىمقشمف»

 شًمرؾمقًمف ٓ شم٘مدرون قمغم ىمتٚمف وٓ ُمٜمٕمف ُمـ رؾم٤مًمتف ومٝمذا أسملم ذم ىمدرشمف شمٕم٤ممم وذم قمجزيمؿ

ومرهمؿ هذه أًمٞم٤مت اعمتقاوٕم٦م واًمًٌٞمٓم٦م إّٓ أن اهلل ُمـ وراء يمؾ رء رىمٞم٥م، ومٝمذه أًمٞم٦م اًمتل 

د، وهل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ أًمٞمؼ سم٤محلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م ذم ٟمنم اًمتقطمٞمد وأسملم ذم ُمٕمروم٦م اًمتقطمٞم

رد قمغم ُم٤م يٓمرطمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمه ُمـ اًمٖمرسمٞملم ُمـ أن اًم٘مدرة اعم٤مدي٦م دًمٞمؾ احل٘م٤مٟمٞم٦م، سمٞمٜمام اًم٘مران 

ي٘مقل أن اًمْمٕمػ اعم٤مدي ذم دار اًمدٟمٞم٤م ُمع آًمتزام سم٤معم٤ًمر اعمٌدئل هق دًمٞمؾ اًم٘مدرة اًمٖمٞمٌٞم٦م اإلهلٞم٦م 
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 واحل٘م٤مٟمٞم٦م وهق جيكم اًمتقطمٞمد أيمثر سمؾ هق ئمٝمر احلؼ أيمثر.

ُمثال ذم ـمقل اًمت٤مريخ مل يٙمـ هلؿ طمقل وىمقة وُمع يمؾ ُم٤م ضمرى  هؾ اًمٌٞم٧موم٠مشم٤ٌمع أ

قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمتؾ وشمنميد واوٓمٝم٤مد إّٓ ان اًمث٤ٌمت قمغم احلؼ ُمًتٛمر، وهذا واىمٕم٤م ادقمك عمـ ًمف 

ان هٜم٤مك يزداد ىمٜم٤مقم٦م ًمًٛمع وهق ؿمٝمٞمد ان يٛمٞمز ويٌٍم احلؼ ذم أي ضم٤مٟم٥م، واىمٚم٥م أو أًم٘مك 

قر. إذًا هذه احل٤مًم٦م اًمؽماسمٞم٦م حلّمقل اًمٌّمػمة وحلّمقل ىمدرة طم٤مومٔم٦م همٞمٌٞم٦م ُمدسمرة ًمٙمؾ إُم

 اهلداي٦م ًمٚمٓمرف إظمر وًمٙمـ عمـ ٓ يٌٍم يٙمقن اًمٜمقر واهلداي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف قمٛمك. 

ّ٘عذً قذرٚ البغز عمٜ تٕصٗف ٔادراك وقاوات اجلاٌب الزابع:  َِّب  : اْل

هلل وىمقشمف أشمٔمٜمقن أن رضمال يٕمتّمؿ ـمقل هذه اعمدة سمحقل ٟمٗمًف وىمقهت٤م أو سمحقل ا»

ُبقا فََؽ إَْمثََٚل  وذًمؽ ُم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َْٔػ ََضَ ـَ ومٞميسمقن ُمثال ًمٚمٜمٌل سم٤مًمًحر  ش إيُْر 

وهٜم٤م اًم٘مران يدًمؾ قمغم أن  ،وهذا ُمثؾ ًمٚمٜمٌل، ٓن اعمثؾ هق آؾمٚمقب اًمذي يٙمِمػ احل٘مٞم٘م٦م

 ومٚمذًمؽ سمداين وًمٞمس قم٤مزم ُمثؾ وًمٙمـ ُمثؾ هل٤م يٙمقن أن يٛمٙمـ اًمتل اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ ُم٘م٤مم اًمٜمٌل

أهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن ؾمٌٞمال، وم٤من اًمٌنم اًمٕم٤مدي ٓ يًتٓمٞمع وصػ اعمٕمّمقم  واًمٚمٓمٞمػ( ومْمٚمقا)

 هلؿ وأٟمك اًمٌنم سمٛم٘مدرة ًمٞمس وهذه ُمـ أي٤مت اًمداًم٦م ذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من، ومٙمٜمف ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل

، وم٤من شوم٠مٟمك هلؿ اًمتٜم٤موش ُمـ ُمٙم٤من سمٕمٞمد» ؿم٤مؾمٕم٦م سمٛم٤ًموم٤مت دوٟمف ذواهتؿ ذم وهؿ يّمٗمقه أن

ًُقَن َشبِٔالً ي٘مقل اًم٤ٌمري  ِهقا َؾال َيْستَىِٔ أي ؾمٌٞمؾ ٓن ييسمقا ًمؽ ُمثال ٓ يًتٓمٞمٕمقن  َؾَو

وًمق أرادوا طمتك اعمثؾ احل٘مٞم٘مل، واًم٘مران ٓ يّمػ وم٘مط قمٜم٤مدهؿ وجل٤مضمٝمؿ سمؾ طمتك ًمٞم٧ًم 

 سم٘مدرة ًمٞم٧ًم اٟمف ، ومآيتؽ أهي٤م اًمٜمٌلٝمقكٜمتيٙمًمدهيؿ اًم٘مدرة سم٤من ييسمقا ًمؽ ُمثؾ ٓ أن 
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 . يمٜمٝمؽ يدريمقا ٙمٞمػوم يّمٗمقك أن اًمٌنم

ل ًتٓمٞمٕمقن رضب اعمثؾ ًمٚمٌٜم ل آي٦م طمتك سمؾ ،إذًآ  ي ي٦م وم٤من اًمٜمٌل سم٤مب أو اًمٌٜم  ٔا

ًتٓمٞمٕمقن ٓ سم٤مب ّ  حيدده وٓ ؾمٌٞمال إًمٞمف ي ل ٓإ   اًمٌٜم

٤م»: ىم٤مل رؾمقل اهلل ـ أراد اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٠مت اًم  .(1)شبأٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م، ومٛم

ن آي٦م ًمٚمٜمٌل وسم٤مب ًمف وُمثَؾ ًمٚمٜمٌل ٓ يًتٓمٞمع وهذا سمره٤من قمغم آي٦م اًمٜمص، وم٤مًمذي يٙمق

 ُمـ وآؾمتٛمداد واإلرؿم٤مد اًمٜمص رضورة وهذه حيدده وم٘مط اًمٌنم أن حيددوه سمؾ اًمٜمٌل

ًُقَن َشبِٔالً . اًمقطمل ِهقا َؾال َيْستَىِٔ أي ٓ يًتٓمٞمٕمقا أن يثٌتقا قمٚمٞمؽ قمٛمؾ سمحج٦م أيمثر  َؾَو

 ُمـ دقم٤موهيؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل شمٌلم حتّمٞمؾ سمٓمالهن٤م.

 اٌب اخلاوط: العمي الٍبٕٙ ٔمشٕلْ لمتغزٖع ٔالتلَٕٖ:اجل

هذا ؾم١مال ُمـ  شىم٤مل اسمـ صقري٤م وم٤مظمؼمين ي٤م حمٛمد اًمقًمد يٙمقن ُمـ اًمرضمؾ أو ُمـ اعمرأة»

 اًمٜمٌقة يٕمٜمل ٓ هذا أن قمٚمقم اًمٓم٥م واًمتنميح، وهذا اًم١ًمال ُمٜمف ًمٚمٜمٌل ومل يٙمـ رد اًمٜمٌل

 طمقل اًم١ًمال وؾمٞمٕم٤مود اجلقاب إمم اًمٜمٌل سم٤مدر سم٤مًمٕمٙمس اًمرؾم٤مًم٦م ؿم٠من ُمـ ًمٞمس هذا أن أو

 واًمٕمّم٥م اًمٕمٔم٤مم أن وهق روق وهذا إقمج٤مز قمٚمٛمل ُمـ اًمٜمٌلواًمٕم واًمٕمّم٥م اًمٕمٔم٤مم

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م إسمح٤مث أٔن ورسمام اعمرأة، ومٛمـ واًمِمٕمر واًمدم اًمٚمحؿ وأُم٤م اًمرضمؾ ُمـ واًمٕمروق

امُمف وًمٞمس ىم٤مل صدىم٧م ي٤م حمٛمد صمؿ ىم٤مل ي٤م حمٛمد ومام سم٤مل اًمقًمد يِمٌف أقم» اعمٓمٚم٥م، هذا إمم شمٜمٌٝم٧م

 اهيام ’ومٞمف ُمـ ؿمٌف أظمقاًمف رء ويِمٌف أظمقاًمف وًمٞمس ومٞمف ُمـ ؿمٌف أقمامُمف رء وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

                                                      

 .55;، ص:? يمٜمزاًمٕمامل: ج;9، ص8ومٞمض اًم٘مدير: ج( 6)
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وهذا ؾم١مال ذم اًمٓم٥م أيْم٤ًم وقمٚمؿ اًمٗمًٚمج٦م وقمٚمؿ  شًمف ؿمٌٝمف يم٤من ص٤مطمٌف ُم٤مء ُم٤مئف قمال

وم٘م٤مل صدىم٧م ي٤م حمٛمد وم٘م٤مل وم٤مظمؼمين قمٛمـ ٓ يقًمد ًمف وُمـ يقًمد ًمف وم٘م٤مل رؾمقل »اًمتنميح 

وهذه  شص٤مومٞم٦م وًمد ًمف يم٤مٟم٧م وم٢مذا ويمدرت اْحرت إذا أي يقًمد مل اًمٜمٓمٗم٦م ٖمرتُم إذا اهلل

 .اًمٜمٌقة ذم صمالصمٞم٦م ـمٌٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمتنميح يٛمتحـ هب٤م اسمـ صقري٤م اًمٜمٌل

سمح٨م أدي٤مين طم٤مد وحمتدم وهق هؾ اًمديـ يتٙمٗمؾ ؿم١مون اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ًمٚمٜم٤مس  يؼمز هٜم٤مو

اعمًٞمحٞم٦م اعمحروم٦م ُمـ أن اًمديـ ويمؾ ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م ًمٚمٜم٤مس؟، ٟمٕمؿ يتٙمٗمؾ ذًمؽ وهق سمخالف 

ي٘متٍم قمغم اًمٕمالئؼ واًمرواسمط اًمروطمٞم٦م اًمٗمردي٦م سملم اإلٟم٤ًمن واًمٖمٞم٥م، سمؾ اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح 

ًمٚمديـ يِمٛمؾ إُمقر آضمتامقمٞم٦م واًمِم١مون اًمدٟمٞمقي٦م، إّٓ اٟمف وىمع أٔن طمتك قمٜمد اًم٤ٌمطمثلم 

ٓضمتامقمل ًمٙمٜمف اإلؾمالُمٞملم واعمٗمٙمريـ وهق صحٞمح أن اًمديـ يِمٛمؾ طمتك اًمًٞم٤مؾم٦م واًمٜمٔم٤مم ا

ًمٞمس اًمديـ ذم صدد ؾمٕم٤مدة اًمٌنم اًمدٟمٞمقي٦م ُمـ يمؾ زاوي٦م واًمرىمل ويمامل اًمٌنم ُمـ يمؾ زاوي٦م 

وإٟمام يتّمدى اًمديـ إمم شمدسمػم أُمقر ُمٕم٤مش اًمٜم٤مس ودٟمٞم٤مهؿ سمام يّم٥م ذم اًمٍماط وؾمٌٞمؾ اهلداي٦م 

زاوي٦م  إظمروي٦م واًمًٕم٤مدة واًمٜمج٤مة إظمروي٦م، أُم٤م اًمرىمل وآزده٤مر واًمتٛمدن اًمدٟمٞمقي ذم يمؾ

 . لم اعمحدصملم آؾمالُمٞملمًمٞم٦م اًمديـ؟ هٙمذا ي٘مقل سمٕمض اًم٤ٌمطمثُمـ زواي٤مه ومٝمذا ًمٞمس ُمـ ُم١ًمو

وهذا اًمٌح٨م أدي٤مين ُمٕمرذم وأىمٞمؿ هذا اًمٌح٨م ذم اًم٘مران وهق هؾ أن اًم٘مران يتٙمٗمؾ يمؾ 

اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ومٌٕمْمٝمؿ ىم٤مل يتٙمٗمؾ اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل شمٙمٛمؾ اإلٟم٤ًمن وشم٘مٞمؿ اًمٕمدل 

تٓمرق إمم إُمقر اًمدٟمٞمقي٦م سمام يّم٥م ذم اجي٤مد هذا اهلدف وذم ؾمٌٞمؾ وساط اًمٜمج٤مة وسم٤مًمت٤مزم ي

اًمًٕم٤مدة إظمروي٦م، أُم٤م أن ٟم٘مقل أن ومٞمف قمٚمؿ يمؾ رء ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ ومٞمزي٤مء ويمٞمٛمٞم٤مء وومًٚمج٦م 

 وري٤موٞم٤مت وهٜمدؾم٦م ومٝمذا إومراط ذم اًم٘مقل سمؾ ُم٤م يّم٥م ذم ؾمٕم٤مدة أظمرة.



 سٕه الٍبٕات وباسح  .....................................................................................118

ل شمٗمرط وشمٕمزل اًمديـ قمـ اًمدٟمٞم٤م مت٤مُم٤م، هٙمذا شمقضمد ُم٘م٤مًم٦م وهل همػم شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م اًمت

وطمتك اًمٖمرب قمٚمٛمقا أن اًمديـ ٓ يٕمزل قمـ اًمدٟمٞم٤م مت٤مُم٤م وم٤من اجل٤مٟم٥م إهي واًمروطمل ذم 

اًمٗمرد يٜمٕمٙمس طمتك قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ذم اعمجتٛمع وم٤ٌمًمت٤مزم طمتك اعم٘مقًم٦م اًم٘مديٛم٦م ًمٚمٕمٚمامٟمٞم٦م 

اًمًٞم٤مد، أُم٤م اعم٘م٤مًم٦م اعمتقؾمٓم٦م اًم٘مديٛم٦م شمراضمع قمٜمٝم٤م اًمٖمرب ُمـ أن اًمديـ ًمٞمس ًمف صٚم٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم 

أن اًمديـ ًمف قمالىم٦م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م وًمٙمـ ًمٞمس ذم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة، وهذا اًمٌح٨م يمٌح٨م ومٚمًٗمل 

يٜمٕمٙمس طمتك قمغم اًمتٜمٔمػم اًمًٞم٤مد واًمٗم٘مف اًمًٞم٤مد واإلداري وهٜم٤مك ٟمحق ُمِم٤مريم٦م ًمذوي 

اعمٕمرذم  آظمتّم٤مص ذم اًمٕمٚمقم إظمرى ذم اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحلٙمؿ اًمًٞم٤مد ومٝمذا اًمٌح٨م

ًمف شمداقمٞم٤مت ذم اًمٜمٔم٤مم احل٘مقىمل واًم٘م٤مٟمقين وًمف شمرمج٦م وشم٠مصمػم، واًمٌٕمض ي٘مقل ًمق يم٤من اًم٘مران ٓ 

ُمٜمذ أرسمٕم٦م قمنم ىمرن أٔن  ومٞمزي٤مئٞم٦ميتٕمرض وٓ يًتٕمرض اًمٕمٚمقم عم٤مذا يذيمر سمٕمض ىمْم٤مي٤م 

ًُقنَ شمقصؾ إًمٞمف اًمٌنمي٦م  َّٕٚ دَُقِش اَمَء َبَََْْْٔٚهٚ بَِْٖئٍد َوإِ الل قم٘مقد شمقصٚم٧م اًمٗمٞمزي٤مء أٔن ظم َوافسَّ

اًمٗمْم٤مئٞم٦م ُمـ أن اعمجرات ذم طم٤مًم٦م شمْمخؿ وشمقؾمع وهذه احل٘مٞم٘م٦م ٟم٤مدى سمف اًم٘مران ىمديام، وم٤مًم٘مران 

اِرَيِٚت َذْرواً يٕمٓمل أهار اًمٓمٌٞمٕم٦م،  ر اًمذي مل شمٙمـ شمٕمٚمؿ سمف وهق شمٚم٘مٞمح اًمري٤مح ًمألؿمج٤م  َوافذَّ

 ٔن اًمتٗمتقا إًمٞمف.ااًمٌنمي٦م و

يمِمػ قمٜمٝم٤م اًم٘مران قمـ سمٕمض حم٤موره٤م اًمرئٞمًٞم٦م سمِمٙمؾ  أٔن سمٕمض إهار اًمٓمٌٞمٕم٦م ىمد

 سملم ومامذا شمّمٜمٕمقن ُمع هذه اًمِمقاهد اٟمتؿ أصح٤مب اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. 

 واًمدٟمٞم٤م اًمديـ ؿم١مون سمٙمؾ يٕمٜمل وهٜم٤مك ُم٘م٤مًم٦م صم٤مًمث٦م وهق أن اًمديـ واًم٘مران واًمٜمٌل

 إمم رضيتٕم اًم٘مران أن إمم إو٤موم٦م اًمٙمريؿ، اًم٘مران ذم اًمِمقاهد وي١ميده رء، قمٜمف يٖمٞم٥م وٓ

 اًمٗمردي اًمٜمٗمس يمٕمٚمؿ ومٞمف ظمٓمػمة أؾمس إمم يتٕمرض طمٞم٨م اًمٜمٗمس قمٚمؿ ُمٜمٝم٤م يمثػمة قمٚمقم أؾمس
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واإلداري واًمًٞم٤مد واإلقمالُمل، واًم٘مران  واجلٜم٤مئل واًمًٚمقيمل آضمتامقمل اًمٜمٗمس وقمٚمؿ

ُمـ ىمٌؾ اعمًٚمٛملم ٓزدهروا، ويِمػم اًم٘مران إمم  ُرقمٞم٧مؿ اًمٜمٗمس ًمق ــيِمػم إمم ىمْم٤مي٤م يمثػمة ذم قمٚم

 ههذ ٦م وطمرف يمثػمة وهذه شم٘مٜمٞم٤مت ُمٝمٛم٦م يِمػم هل٤م اًم٘مران اًمٙمريؿ ومامذا ٟمّمٜمع ُمعقمٚمقم ُمٝمٜمٞم

 اًمِمقاهد، ومٝمٜم٤مك شمٗم٤مؾمػم قمٚمٛمٞم٦م دمريٌٞم٦م يمثػمة دوٟم٧م ذم هذا اعمج٤مل.

أٔن اًم٘مران اًمٙمريؿ يٕمتؼم اطمد ُمّم٤مدر اًمٜمٔمري٤مت قمٜمد اًمٖمرب ذم قمٚمقم يمثػمة، وطم٥ًم 

ٕم٤مـمقه قمغم اٟمف يمت٤مب قمٚمٛمل ومامذا سمٕمض اًمت٘م٤مرير اًمني٦م دمد اًمٕمجٞم٥م ُمٜمٝمؿ وقمغم إىمؾ يت

 ٟمّمٜمع ُمع هذه اًمِمقاهد؟. 

وجيٞم٥م أصح٤مب اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ ان هذه اًمِمقاهد شمٜمحٍم ًمٚمدًٓم٦م قمغم إقمج٤مز اًم٘مران 

ٓ أهن٤م وفمٞمٗمتف إصٚمٞم٦م وم٘مد يتٓمرق اًم٘مران ُمـ سم٤مب اإلقمج٤مز ٕؾمس قمٚمقم أُم٤م أن هذه هل 

ذم اًمديـ واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م سمؾ  وفمٞمٗمتف وُم١ًموًمٞمتف ومال، وهذا اًمٌح٨م يتّم٤مقمد ًمٞمس وم٘مط

يتّم٤مقمد طمتك ذم قمٚمؿ اهلل، ومٌٕمض اعمدارس اًمٞمٝمقدي٦م واًمٌقذي٦م وطمتك سمٕمض اعمدارس 

 اإلؾمالُمٞم٦م أن قمٚمؿ اهلل هق ذم صالطمؽ. 

وهٜم٤مك ؿمقاهد أظمرى ُمثال ُمٚمػ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم أي٤مت واًمرواي٤مت وهٜم٤مك قمدة ؾمقر 

 شمتٕمرض إمم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر.

طمداث اًمٗمري٘ملم أن ومٞمٝم٤م ُم٤م ُمـ صٖمػمة وٓ يمٌػمة  رواي٤متوومؼ ومٗمل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  ُمـ ٕا

ضمتامقمل ٞمئ٦م اًمزراقمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م واجلامدي٦م واًمٜمٔم٤مم ٓا واحلروب واًمًٚمؿ وإطمّم٤مئٞم٤مت إُمقات  اًم

واعمقاًمٞمد وإُمراض واًمّمح٦م واًمثروات وإطمّم٤مئٞم٤مت همري٦ٌم قمجٞم٦ٌم قمـ يمؾ اًمٙمقن يمٚمٝم٤م 
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 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱگ گ گ ڳ ڳ شمٜمزل قمغم وزم اهلل يمام شمٜمص أي٦م 

وًمٞمس وم٘مط ُمـ أٟمٌٞم٤مءه وٓ رؾمٚمف ومتٜمزل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إذا مل يٗمّمح قمٜمف ذم ؾمقرة اًم٘مدر أو ؾمقرة 

اًمدظم٤من ومٗمل ؾمقرة اًمٜمحؾ أومّمح قمٜمف وهق اعمّمٓمٗمك اًمذي ؿم٤مءشمف اعمِمٞمئ٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ٓن يٙمقن 

ـْ َأْمِرِه َظَذ جمتٌك ًمٜمزول اعمالئٙم٦م واًمروح، وذم ؾمقرة هم٤مومر  وَح ِم َِل افره ِْ ـْ ُي ـْ َيَنُٚء ِم  َم

وذم ؾمقرة اًمِمقرى أيْم٤ًم، ومٝمذه إُمقر ُم٤م رسمٓمٝم٤م سم٤مإلُم٤مُم٦م واإلدارة واًم٘مٞم٤مدة واًمتدسمػم،  ِظبَِٚدهِ 

اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم أو  اؾمؽماشمٞمجٞم٦مقمغم ـمٌؼ ُمٕمٚمقُم٤مت حمدودة يرؾمٛمقن  آؾمؽماشمٞمجٞم٦مأٔن اًمٕمٚمقم 

 آؾمؽماشمٞمجٞم٦معمرايمز مخس ؾمٜمقات أو قمنمة أو مخًلم ؾمٜم٦م وان أىمَم ُم٤م هق ُمقضمقد أٔن ذم ا

 ُم٤مئتلم ؾمٜم٦م. اؾمؽماشمٞمجٞم٦م

وامم أٔن ًمٞمس ومٞمٝم٤م يمؾ هذه اإلطمّم٤مئٞم٤مت ومامذا ٟمّمٜمع ُمع هذه ومٌامذا شمرشمٌط هذه هؾ 

شمرشمٌط سم٤مًمديـ أو همػمه أو شمرشمٌط سم٢مُم٤مم أو ٓ، ام هل ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًم٘مران وم٤ٌمـمـ اًم٘مران يتٜمزل، 

يػ وشمٕمر جب حب خب مب ىب يب جت حت ختوهٜم٤مك آي٤مت قمديدة شمِمػم إمم ذًمؽ 

اًمٙمت٤مب اعمٌلم اٟمف ؾمٓمرت ومٞمف يمؾ اًمٕمقامل صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م ذره٤م وذروهت٤م وهذه اًمِمقاهد ُم٤مذا 

 ٟمّمٜمع هب٤م، وذم ؾمقر يس ) ويمؾ رء أطمّمٞمٜم٤مه ذم أُم٤مم ُمٌلم ( ُم٤مذا ٟمّمٜمع هبذه اًمِمقاهد.

 قمٚمقم قمـ ’ٝمٜم٤مك أؾمئٚم٦م قمديدة ؾمئؾ قمٜمٝم٤م اًمٜمٌلومػ رء اظمر ُمٝمؿ وُمِمٝمقر ٞموٟمْم

وشمٓمقر اًمٌنم ومتدن  حتي ُمٜمٕمٓمٗم٤مت أيمثر ان صم٧ٌم سمؾ ذًمؽ إمم ػمشمِم إٟمٌٞم٤مء وؾمػمة قمديدة،

داود قمٚمؿ صٜم٤مقم٦م آدرع قمٚمؿ اًمدراؾم٦م واًمتدريس وٟمقح ويمذا ؾمٌٌف إٟمٌٞم٤مء، وم٢مدريس 

اًمٌنمي٦م هل سم٢مذاف روطمل ؿمٌٙمل  آيمتِم٤موم٤مت اًمٕمٍميفاًم٤ًمسمٖم٦م، سمؾ ذم قم٤ممل اعمٕمٜمك أن يمؾ 
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وٟمٙم٤مت ًمًٜم٤م  ٦مٝمق حلٙمٛمومٖمرب سمذًمؽ ؟، اًم وظمص ُمـ ظمٚمٗم٤مء اهلل ذم إرض، أُم٤م عم٤مذا طمٌل

 قمٜمٝم٤م. ٦مآن سمّمدد آضم٤مسم

يمذًمؽ، وأن ذم  إئٛم٦مان اًمٕمٚمقم و خمتٚمػ ذم أضم٤مب وذم اًمرواي٤مت أن اًمٜمٌل

 لهذه اعمح٤مضمج٦م اطمد احلج٩م اًمتل حيت٩م هب٤م اسمـ صقري٤م ًمٞمًتٌلم ويًتقوح ٟمٌقة اًمٜمٌ

أن هذا ًمٞمس ُمـ ٕضم٤مب  ومف اًمٜمٌلًمق يم٤من آُمر ظم٤مرج ٟمٓم٤مق وُمٕمرو اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم ي٠ًمًمف

وًمٞمس سمِمػم وٟمذير،  أي اعمٕم٤مد ذم رؿم٤مد هق ُم٤م إمم هيدي اًمٜمٌل ؿم٠من إٟمام وىم٤مل ؿم٠من اًمٜمٌل

دًمٞمؾ واوح قمغم هبذا اًمٜمحق اًمٕمٚمٛمل  ومجقاب اًمٜمٌل ًمف دظمؾ او اـمالع قمغم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم ،

 أن ذًمؽ ُمـ ؿم١موٟمف أيْم٤ًم.

وان يم٤من طمتك ُمـ قمٚمامء  أهؾ اًمٌٞم٧م أُم٤م اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ومقاوح٦م سمجالء ذم رواي٤مت

إُم٤مُمٞم٦م يتٌٜمك اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ اًمث٤مًمث٦م ويرومض اًمث٤مًمث٦م وؾمٜمٌلم يمٞمٗمٞم٦م اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م، واعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م 

هل اًمّمحٞمح٦م ُمع رء ُمـ اإلو٤موم٦م. ٟمٕمؿ ٟمرى ذم يمت٥م اًمرواي٦م ًمٚمٛمذاه٥م إظمرى شمتٕمرض 

اًمٜمخؾ وسمٕمد ذًمؽ  شم٠مسمػم رواي٦م يروون طمٞم٨م اًمث٤مين اًمٜمٛمط هق واًمديـ إمم أن ؿم٠من اًمٜمٌل

ْؿ َوَمٚ َؽَقى  ؿم٤مص اًمٜمخؾ وأي٦م شم٘مقل ُُ َقى  َمٚ َضؾَّ َصِٚحُب ـْ اَْلَ إِْن ُهَق إَِّٓ  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

 اًمتل شمّم٥م ذم اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م. ورواي٤مهتؿ قمٙمس رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م (6)َوْحٌل ُيقَحك

 يمٞمػ ذًمؽ؟  وًمٙمـ٤مًمث٦م واًمث٤مٟمٞم٦م وًمٚمتقوٞمح ٟم٘مقل اًمّمحٞمح اجلٛمع سملم اعم٘م٤مًم٦م اًمث

ٞم٤مء ٟم ٦م ُم١ًموًمٞم٦م ا صٚمٞم٦م ذم رشٌم وًمٞم٦م وٕا وإوصٞم٤مء هل اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م،  أن وفمٞمٗم٦م اًمدـي ٕا

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .9ـ  7ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا
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واًم٘مران سمام حيتقيف ُمـ ُمقاـمـ وُمٜم٤مزل همٞمٌٞم٦م سمؾ طمتك ذم فم٤مهره وًمٙمـ ٓ يتٗمٓمـ ًمف إّٓ إٟمٌٞم٤مء 

ًمٚمديـ واًمدٟمٞم٤م ذم يمؾ زواي٤مه٤م، وإوصٞم٤مء وم٤مًم٘مران سمام حيتقي ُمـ ُمنموع هداي٦م هل هداي٦م 

 واًمٙمت٤مب اًمٙمت٤مب أم ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مزل ًمٚمٙمت٤مب أن ًمذًمؽ وأوصٞم٤مءه وهذه هل ُم١ًموًمٞم٦م اًمٜمٌل

  اًمخ،...آُمري واًمروح اعمحٗمقظ واًمٚمقح اعمٌلم

ُمٕمرومٞم٦م شمٚمؽ اعمقاـمـ ًمٞمس ًمٚمٗم٘مٞمف ؾمٌٞمؾ إًمٞمٝم٤م وٓ ًمٚمٕم٤مرف وٓ ًمٚمٛمٙم٤مؿمػ إّٓ سم٠مُمٓم٤مر 

 ًمٚمرؾمقل وفمٞمٗمٞم٦م يمٛم١ًموًمٞم٦م اًمديـ وفمٞمٗم٦م اًمٜمٌل يًػمة ُمٗمتقطم٦م ُمـ اعمٕمّمقم، ومٌٚمح٤مظ

 ذم واعمٕمّمقم وم٤مًمٜمٌل اًمّمحٞمح٦م، هل اًمث٤مًمث٦م وم٤معم٘م٤مًم٦م وضمؾ قمز اهلل ُمـ وًمٚمٛمٕمّمقم وًمٚمٜمٌل

قدون ومٞمٝم٤م اإلطمداث ذم اًمٕم٤ممل اًمٌنمي واإلؾمالُمل ي٘م اًمتل اخلٗمٞم٦م إئٛم٦م وطمٙمقُم٦م طمٙمقُمتف

يتٙمٗمؾ سمذًمؽ ومٝمٜم٤مك أوًمقي٤مت أيْم٤م ذم دوًم٦م اًمرضمٕم٦م واًمٔمٝمقر، ومٕمٜمدُم٤م ٟم٘مقل اًمديـ يمذًمؽ و

أي ُم٤م يّم٥م ذم إُمر إظمروي أهؿ ومٞمام يّم٥م ذم اإلٟمٕم٤مش اًمدٟمٞمقي ًمٙمـ يمٛم١ًموًمٞم٦م اٟمام هل 

َََُْْٔٚهْؿ َمًٚء َؽَدؿًٚ أقمامر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م  ِٜ َْٕش ََ ََُٚمقا َظَذ افىَِّري وهذه ُمـ  (6)َوَأفَّْق اْشَت

 : ااًمِمقاهد، وُمثال ان اعمًٚمٛملم ؾم٤مسم٘م٤م ىم٤مًمق

وًمقه٤م قمٚمٞم٤م ًم٤ًمر هبؿ ؾمػما ؾمجح٤م وٓ ظمرضم٧م هلؿ إرض يمٜمقزه٤م واًمًامء درت ًمق »

 وُمٕمٜمك هذا رىمل قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمرهقن سم٢مدارهتؿ وشمدسمػمهؿ. شسمٙمذا

وهذا اعمٕمٜمك ٟمٗمس ُم٤م ؾمٞمحّمؾ ذم دوًم٦م اًمٔمٝمقر وومؼ اًمرواي٤مت اعمقضمقدة قمٜمد اًمٗمري٘ملم 

قن ـمٗمرة سمؾ شمٙمقن ـمٗمرة ُمـ واٟمف رىمل اجل٤مٟم٥م اًمٓمٌٞمٕمل طمتك ذم اًمدٟمٞم٤م ؾمٞمٙمقن ذم أوضمف وشمٙم

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .;6ؾمقرة اجلـ: ا
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دوًم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي واًمرضمٕم٦م ورىمل أقمٔمؿ، وأقمٔمؿ رىمل ذيمرهت٤م اًمرواي٤مت ذم دوًم٦م اًمرضمٕم٦م 

متدن ورىمل أيمثر ُمـ دوًم٦م اًمٔمٝمقر وشمًتٛمر اًمٌنمي٦م امم رىمل اقمغم ؾمٞمٙمقن قمٜمد رضمٕم٦م رؾمقل 

 .اخل٤مشمؿ وهق اهلل

ًمقيص ًمٙمؾ ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م إذًا اًمِمقاهد قمديدة قمغم أن ُم١ًموًمٞم٦م اًمديـ واًم٘مران واًمٜمٌل وا

واًمديـ ذم صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م، وهٜم٤مك أوًمقي٤مت وهٜم٤مك شمدرجيٞم٤مت ذم اًمٌٜم٤مء واًمرىمل واًمتٙم٤مُمؾ 

يٗمؽ وم٤مدطم٦م ُمٕم٤مؿمٞم٦م  ازُم٦م وًمذًمؽ اشمٗم٤مىم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ ؾمػم إٟمٌٞم٤مء إذا قمّمٗم٧م سم٤مُٕمؿ وإىمقام

ك دوُم٤م يٖمٞمٌقن قم٘مدهت٤م إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء، وأن اًمت٤مريخ اعمٙمتقب ُمـ ىمٌؾ اًمًالـملم واعمٚمق

يًٚمط اًمْمقء دور إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء وهذا ًمٞمس همري٤ٌم وهذا سمخالف ُم٤م يّمٜمٕمف اًم٘مران طمٞم٨م 

إسمٓم٤مل اًمت٤مريخ، أُم٤م اًمت٤مريخ اًمذي شمٙمتٌف دول اعمٚمقك واحلٙم٤مم  ؿقمغم إٟمٌٞم٤مء وإهنؿ ه

واًمًالـملم وم٠مهنؿ دوُم٤م يٖمٞمٌقن دور إٟمٌٞم٤مء ٕهنؿ ي٘مرءون اًمًٓمقح وم٘مط وهذا دًمٞمؾ أن 

٤مت إٟمٌٞم٤مء وظمٚمٗم٤مء اهلل ذم إرض يمثػمة اهمٚمٌٝم٤م ظمٗمٞم٦م وشمٙمقن قمؼم ؿمٌٙم٤مت ظمٗمٞم٦م يمام مم٤مرؾم

 ان اًمٙمريؿ. ر٘مح سمذًمؽ اًميٍم

ـْ وٟمص آي٦م  ٚ َم َٓ ًَُؾ ؾِٔ ًٜ َؿٚفُقا َأَِتْ ٍَ ِٜ إيِنِّ َجِٚظٌؾ يِف إَْرِض َخِِٔ َُ الئِ َّ ِْ َوإِْذ َؿَٚل َربهَؽ فِ

َمَٚء وَ  ُؽ افدِّ ٍِ ٚ َوَيْس َٓ ِسُد ؾِٔ ٍْ قنَ ُي ُّ َِ ًْ َُِؿ َمٚ ٓ َت ُس َفَؽ َؿَٚل إيِنِّ َأْظ ََدِّ ُٕ ِدَك َو ّْ َُٕسبُِّح بَِح ـُ   (6)َْٕح

اعمالئٙم٦م ) أدمٕمؾ  او اؾمتٗمٝم٤مم او اؾمتٖمراب وم٠مول شمٕمريػ أسمرزه اًم٤ٌمري ًمٚمخٚمٞمٗم٦م هق اقمؽماض

ومٞمٝم٤م...( ومٝمذا سمٛمٜمزًم٦م شمٕمريػ عمٕمٜمك اخلٚمٞمٗم٦م، يٕمٜمل أن اخلٚمٞمٗم٦م هق احل٤مئؾ واعم٤مٟمع دون وىمقع 
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اًمٗم٤ًمد ذم إرض وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء واًمٗم٤ًمد ىمد يٙمقن صحل ووم٤ًمد ظمٚم٘مل واىمتّم٤مدي 

وزراقمل وسمٞمئل وهقائل وقمٚمٛمل وؾمٞم٤مد وومردي واهي وم٤مخلٚمٞمٗم٦م ٓ جيٕمٚمف يًتنمي أيمثر 

وٓ يٓمٖمك، واؾمتٕمٛمؾ اًمٗم٤ًمد ذم إرض وٛمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم سمٞمئ٤مت وجم٤مٓت قمديدة 

ذم ضمٝم٤مت اًمٌٞمئ٦م ُمثؾ )هيٚمؽ احلرث واًمٜمًؾ( ومٌقار ًمٞمس وم٘مط ىمْمٞم٦م احلالل واحلرام، سمؾ طمتك 

 احلرث واًمٜمًؾ هق وم٤ًمد ذم إرض.

ٓ »هق ُمٕمٜمك إذًا ٟمص اًم٘مران أن اخلٚمٞمٗم٦م هق احل٤مئؾ واعم٤مٟمع ُمٜمذ أدم إمم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهذا  ًمق

رض سم٠مهٚمٝم٤م ٤مظم٧م ٕا وم٘مط وم٤محلج٦م هق اًمذي يٛمٜمع  ُمٚمٙمقشمٞمفوُمٜمع اًمًقخ ًمٞمس ُمـ ضمٝم٦م  شاحلج٦م ًم

رض و ٤مد ذم ٕا يدز يتٗمِمك أو اعمرض اًمٗمالين يتٗمِمك أو اًمٗم ت، إذا شمٗمِمك ُمرض ٓا ذم يمؾ اعمج٤ٓم

اعمرض اًمث٘م٤مذم يتٗمِمك أو ُمرض طم٘مقىمل يتٗمِمك أو ُمرض ضمٜمز يتٗمِمك أو ُمرض زراقمل أو 

ًت٠مصٚمف سم٤معمرة  ُمرؾمٞم٤مد هق جي٥م أن حيقل سمٞمٜمف وسملم أن يتٗمِمك سمِمٙمؾ ـم٤مهمل، أُم٤م ًمٞمس اٟمف ي  وم٤ٕم

نمي٦م  ذم حمٜم٦م واُمتح٤من وشم٠مهٞمؾ ًمٚمٌنم ُمرطمٚم٦م سمٕمد ُمرطمٚم٦م وهق أُمر آظمر، وومؼ اًمتخٓمٞمط واًمتدسمػم وم٤مًٌم

ـ أن يٓمٖمك وان يتٗمِمك سمٙمثرة، وم٤معمحذور اًمذي ذيمره اعمالئٙم٦م ًمٞمس ي٘مع سمؾ سمف ؾمٞمدومع. ـ يٛمٜمع ُم  ًمٙم

ودًمٞمؾ آظمر قمغم اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُم٤م شم٘مرر ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم واًمٕمروم٤من واحلدي٨م 

اًمتنميع اإلهلل، وم٠مهمراض  أهمراضع وٓ شمتّم٤مدم ُمع اًمتٙمقيـ ٓ شمت٘م٤مـم أهمراضواًمتٗمًػم أن 

وهم٤مي٤مت اًمتٙمقيـ اإلهلل اعمٕمؼم  أهمراضاًمتنميع اإلهلل شمًقق ٟمحق حت٘مٞمؼ إجي٤مد واحلٗم٤مظ قمغم 

قمٜمف ذم اًمٗمٚمًٗم٦م سمؼمه٤من اًمٖم٤مي٦م وذم قمٚمؿ اًمٙمالم يًٛمك سمؼمه٤من اًمٖمرض واًمٚمٓمػ واحلٙمٛم٦م 

ُمٜمف ىمقاقمد وم٘مٝمٞم٦م صمٛمٞمٜم٦م يم٤مًمٗم٘مف ويًٛمك ذم اًمٕمروم٤من سم٤مًمتٙم٤مُمؾ، وهذا سمح٨م ُمٕمرذم ُمٝمؿ شمٜمِم٤م 

اًمًٞم٤مد وهمػمه، وهق إذا ىم٤مم اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم أو دل اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم أن اطمد هم٤مي٤مت 
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے اًمتٙمقيـ هل اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م 

﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ، وهمرض اًمزوج واًمزوضم٦م اًمتٜمًٞمؾ هق ًمٚمحٗم٤مظ (6)ے ۓۓ

ٝمٜم٤م اًمٖم٤مي٤مت اًمتٙمقيٜمٞم٦م اًمتل أظمرى، وم وأهمراضقمغم اًمٜمًؾ اًمٌنمي وهق همرض شمٙمقيٜمل 

أومّمح قمٜمٝم٤م اًم٘مران اًمٙمريؿ أو اًمتل أدريمٝم٤م اًمٕم٘مؾ سم٤مًمقضمدان ُمـ اعمح٤مل أن شمتّم٤مدم ُمع 

اًمتنميٕم٤مت ذم اًمديـ، ٓن هٜم٤مك وئ٤مم وشمٙم٤مومؾ وشم٤ًمٟمد وشمٕم٤مود سملم ضم٤مدة اًمنميٕم٦م واًمت٘مٜملم 

ه اًم٘م٤مقمدة وضم٤مدة اًمتٙمقيـ وهذه ىم٤مقمدة ُمٕمرومٞم٦م ُمٝمٛم٦م ويٗمتح ُمٜمٝم٤م ىمقاقمد قمديدة، وسمٛم٘مت٣م هذ

شمٙمقيٜمٞم٦م ُمتقؾمٓم٦م ذم قم٤ممل  أهمراضاًمتٙمقيـ ؾمقاء  أهمراضاًمتنميع هل  أهمراضٟمًتدل قمغم أن 

اًمتٙمقيٜمٞم٦م اعمتقؾمٓم٦م شمقفمػ وشمقؾمط  إهمراضهن٤مئٞم٦م ذم قمقامل ٓطم٘م٦م ًمٙمـ  أهمراضأو  اًمدٟمٞم٤م

اًمتٙمقيٜمٞم٦م ذم اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م، إذًا ظم٤مرـم٦م وُمٜمٔمقُم٦م اًمتنميع شمتٓم٤مسمؼ  إهمراضًمٌٚمقغ شمٚمؽ 

ُمع ظم٤مرـم٦م اًمتٙمقيـ إّٓ اٟمف ٓ يًتٓمٞمع اإلطم٤مـم٦م سمذًمؽ إّٓ اًمٜمٌل أو اًمقيص سمؾ ًمٞمس يمؾ طمرومٞم٤م 

سمؼميم٦م قمٚمؿ اخلي اؾمتٓم٤مع أن يٚمتٗم٧م اٟمف يمٞمػ يتٓم٤مسمؼ اًمتنميع ُمع  ُمقؾمك ٟمٌل وم٤مًمٜمٌل

 اًمتٙمقيـ.

إذًا اًم٘مران ومٞمف سمٞم٤من يمؾ رء سمؼمه٤من شمٓم٤مسمؼ اًمتٙمقيـ ُمع اًمتنميع وان اًمتنميع حيٗمؾ سمٙمؾ 

إُمر اًمتٓم٤مسمؼ احلرذم اًمدىمل ًمٞمس شمٙمٗمٞمف ُمٝمٛم٦م اًمٜمٌقة سمؾ ٓسمد ُمـ وٛمٞمٛم٦م قمٚمؿ  اًمتٙمقيـ هم٤مي٦م

 اًمٜمٌل أُم٤م اًمٕمٚمقم، يمؾ ومٞمف واضمتٛمٕم٧م إوًمٞم٤مء ؾمٞمد هق ، واًمٜمٌل حمٛمدواًمقص٤مي٦ماًمقٓي٦م 

ي واخلي قمٜمده اخل قمٜمد شمتٛمٞمٛمف أن إّٓ  اًمقٓي٦م قمٚمؿ ُمـ ورء اًمٜمٌقة قمٚمؿ قمٜمده ُمقؾمك
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 درضم٦م ُمـ درضم٤مت اًمقٓي٦م.

٤مٓ ُم٤م يٕمؼم قمٜمف سم٤مًمنميٕم٦م اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ذطمٜم٤مه ذم اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م اجلزء اًمث٤مًم٨م وإمج

اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ، وم٤من اطمد شمٕمريٗم٤مت اًمنميٕم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م يٕمٜمل اًمتٙمقيـ واًمنميٕم٦م اًمٔم٤مهرة هق 

شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م وان يم٤من هٜم٤مك شمٕمريػ أدق وهق شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م سم٠مدوات واًمٞم٤مت ًمٞم٧ًم 

رات أو ـمرق ًمدٟمٞم٦م يٙمقن ذيٕم٦م سم٤مـمٜم٦م، يٕمٜمل اًمنميٕم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م أُم٤مرات فم٤مهري٦م سمؾ سم٠مُم٤م

أطمٙم٤مُمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م اًمنميٕم٦م اًمٔم٤مهرة وشمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م اًمقاطمدة سم٠مُم٤مرات فم٤مهري٦م يًٛمك ذيٕم٦م 

فم٤مهرة وشمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م سم٠مُم٤مرات ًمدٟمٞم٦م يًٛمٞمف ذيٕم٦م سم٤مـمٜم٦م، وم٤مخلي قمٜمدُم٤م ومن ًمٚمٜمٌل 

وإٓ هق ٟمٗمس احلٙمؿ ًمذًمؽ ذه٥م قمـ سمٜمٗمس اًمنميٕم٦م سمتٓمٌٞمؼ ًمدين وأدوات ًمدٟمٞم٦م  ُمقؾمك

 اًمٜمٌل ُمقؾمك آؾمتٜمٙم٤مر سمٜمٗمس اًمثقاسم٧م اعمقضمقدة ذم ذيٕم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك.

 اًمنميٕم٦م هل إذًا اًمنميٕم٦م ُمتٓم٤مسم٘م٦م ُمع اًمتٙمقيـ مت٤مُم٤م وهذا ُمٕمٜمك ان ذيٕم٦م حمٛمد

وإوصٞم٤مء وجيٝمٚمٝم٤م أظمرون  ٜمٌلتٙمقيـ هم٤مي٦م إُمر يٕمٚمٛمٝم٤م اًماًم ًمٙمؾ شمتٕمرض اًمتل اًمٙم٤مُمٚم٦م

ٚوفمٞمٗمتٝمؿ ًمذًمؽ ىم٤مل  ٤م واىم٤مُمتٝم٤مشمٌٞم٤مهنو ُُهَ ٌَٚ َأُصدَّ ُِ ومٝمذه يمٗم٤مًم٦م وهل  ...َؾََٖراَد َربهَؽ َأْن َيْب

ُمقضمقدة ذم اًمقفم٤مئػ اإلهلٞم٦م، ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٜمًٞمؾ اًمٌنمي واًمذي يًٛمك شمرىمٞم٦م وشمٙم٤مُمؾ آٟم٤ًمل 

إلهلٞم٦م اًمٌنمي٦م وم٤مٟمف ىمتؾ ذًمؽ اًمٖمالم ٕٟمف ي٥ًٌم دُم٤مر ذم آٟم٤ًمل اًمٌنمي٦م، ومٛم١ًموًمٞم٦م احلٙمقُم٦م ا

قمٜمدُم٤م يم٤من حي٤مرب ذم صٗملم  واًمديـ اإلهلل وهذه اعم١ًموًمٞم٦م ًمٞمس شم٘مع قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء، ومٕمكم

يم٤من ُم٤مًمؽ آؿمؽم أيْم٤ًم حي٤مرب ويٙمؼم واؾمتٌٓمئ قمٚمٞم٤م وم٘م٤مًمقا يمٞمػ؟، وم٘م٤مل أٟم٤م ٓ اىمتؾ أي يم٤من 

وقمـ شمٙم٤مُمؾ آضمٞم٤مل آشمٞم٦م  إٟمام ُمـ مل يٙمـ ذم ٟمًٚمف ُم١مُمـ وم٤مإلُم٤مم ُمًئقل قمـ قمٚمؿ اجلٞمٜم٤مت

 .  قمـ احل٤مرضه ومْمال
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إذًا ٟمحـ يمالُمٜم٤م ذم وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء ٕٟمٗمًٝمؿ وسمح٥ًم ُم٤م يديرون ُمـ شمدسمػم ظمٗمل 

وؿمٌٙم٤مت ظمٗمٞم٦م يدل قمٚمٞمٝم٤م ىمْمٞم٦م اخلي وم٤مًمِمقاهد ٓ حتَم ُمـ اًمديـ واًم٘مران وؾمػمة 

 وشمراث إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء.

 بالضشز: اجلاٌب الضادظ: اسٗاٌا تتأثز ابذاُ االٌبٗاٞ

هق أن اًم٤ًمطمر ُمتٍمف ومٞمف وأُمر ـمٌٞمٕمل أن اًمتل سمٞمٜم٤مه٤م ؾم٤مسم٘م٤م  وُمـ اًمٜمٙم٤مت اًمٚمٓمٞمٗم٦م

يٙمقن هق ُمًخر ُمـ ىمٌؾ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم واعمًخر ُمـ ىمٌؾ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم سم٤مًمت٤مزم قمٜمده 

ؿمٓمط وقم٘مٚمف ذم ضمٜم٦م وسم٤مًمت٤مزم ٓ يًٞمٓمر قمغم أومٕم٤مًمف وٓ طمريم٤مشمف وٓ ؾمٚمقيمف، وًمذًمؽ إٟمٌٞم٤مء 

َأينِّ  رون ذم أسمداهنؿ، ُمثؾ ي٘مقل اًمٜمٌل أيقبإذا ؾمحروا ٓ يًحروا ذم قم٘مقهلؿ وإٟمام يًح

ٍٛ َوَظَذاٍب  ْٔىَُٚن بُِْْه ِْل افنَّ هذا ذم اًمٌدن، وىمد ظم٤مـم٥م إسمٚمٞمس رب اًمٕم٤معملم وُمـ  َمسَّ

اًمٕمجٞم٥م ُمع يمؾ ذًمؽ اًمتٛمرد ٟمرى اٟمف ٓ زال قمٜمده ٟمقع ُمـ اعمح٤مورة ُمع اًم٤ًمطم٦م اإلهلٞم٦م وم٘م٤مل ي٤م 

أن  ذم سمٕمض اعمّم٤مدر قمغم سمدٟمف وم٘مط، ومم٤م ذيمررب شم٤ٌمهل هبذا اًمٕمٌد ومًٚمٓمٜمل قمٚمٞمف ومًٚمٓمف 

اًمٜمٌل ؾمحر ذم سمدٟمف أي ُمس ذم اًمٌدن وهذا يمٚمف سم٢مذن ُمـ اهلل، سمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ وم٤مًمٜمٌل ىمد 

جيرح أو يّم٤مب ذم سمدٟمف وهذا يمٚمف سم٢مذن ظم٤مص وإٓ ذم احل٤مًم٦م آقمتٞم٤مدي٦م اًمِمٞم٤مـملم واعمردة 

تك ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن ي٘مؽمسمقا ُمٜمٝمؿ ًمٞمس وم٘مط ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يتًٚمٓمقا قمغم سمدن إٟمٌٞم٤مء سمؾ طم

 ًمقه٩م ٟمقرهؿ وىمدؾمٞمتٝمؿ وُم٤م حيقم طمقهلؿ ُمـ اعمالئٙم٦م احل٤مومٔملم يمام يِمػم إًمٞمف اًم٘مران. 

٤مطمر سمح٤مٓت هٚمقؾم٦م ًمٙمل يٛمٙمٜمف أن يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمِمٞم٤مـملم واجلـ ًمٙمل  ىَمدْ  سَمْؾ  شمِم٤مهد اًم

أو ظمقف دائؿ أو ي١مصمر ذم اًمٖمػم ومال يٙمقن أوومر وسمٕمْمٝمؿ شمّمػم ًمف طم٤مًم٦م رقمِم٦م أو اهتزاز روطمل 
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ٕمض قمٜمده ومرح دائؿ أي همػم ُمتزن.  اًٌم

 اجلاٌب الضابع: فّي أِىٗٛ بعض ٌٕاٖا االٌبٗاٞ:

ل َُِف   اخلي قمغم ُمقؾمك  هٜم٤مك ُمقرد ُمٝمؿ وهق ٟمٙمػم اًمٌٜم َت ََ ًٚ َؾ َٔٚ ُؽالم
َِ ََٚ َحتَّك إَِذا َف َِ َؾَٕٚى

 َٝ ََْد ِجْئ ٍس َف ٍْ َٕ ْرِ  ٌَ ًٜ بِ َّٔ
ًٚ َزـِ س ٍْ َٕ  َٝ ِْ راً  َؿَٚل َأَؿَت ُْ ُٕ  ًٚ ل ُمقؾمك ًمف ُمٕمٜمك، ودع   (6) َصْٔئ ٞم٤من اًمٌٜم وٟم

٤مري شمٕم٤ممم يمٞمػ يّمقغ يمالُمف ُمع ٚمقن قمّمٛم٦م يمذا، وًمٙمـ اًم ٞم٤مء وٓ ي٘م ٟم ٚمقن قمّمٛم٦م ا  قمٜمؽ ُمـ ي٘م

بِٔدِ  اًمٜمٌل قمٞمًك سمّمٞمٖم٦م اهت٤مم واؾمتٗم٤ًمر واهلل  ًَ ِْ ، ومٝمؾ يمؾ أُمر وم٤مطمش رديء  َفَْٔس بِياَلٍَّم فِ

٤مئؾ قمٜمف اإلٟم٤ًمن اًمٕمٔمٞمؿ وهؾ ُمـ طمؼ اًمرقمٞم٦م أن ي٤ًمئٚمقن اًمٜمٌل ه٤موي يتٝمؿ سمف اإلٟم٤ًمن يً

ًمٞمس  ومٞمف اٟمف ٓ ري٥م واًمذيّمحٞمح اًم، وممٜمققم٦م قمٞمًك هبذه اًمّمٞمٖم٦م وم٠مهن٤م ىمٓمٕم٤م شمٙمقن ضم٤ًمرة

ؾمقء وهق  ٟمٙمػم ُمـ اهلل قمغم اًمٜمٌل قمٞمًك ويمٞمػ وهق اقمدل اًمٕم٤مدًملم ومل ي٘مع ُمـ قمٞمًك

ٟم٘مقل سم٤من هذه اًمّمٞمٖم٦م وردت ذم اًم٘مران ممـ ُمٕمٚمقم ُمـ اهلل وًمٞمس هٜم٤مك أي ري٦ٌم ومٞمف. وًمذًمؽ 

 ٓ خيتٚمػ ذم قمّمٛمتف وهق اهلل قمز وضمؾ. 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ وقمغم أي شم٘مدير صٞمٖم٦م هذا اًمت٤ًمؤل ُمـ اهلل قمز وضمؾ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ 

ٝمؾ ُمـ ومًمٜمٌل قمٞمًك هبذه اًمّمٞمٖم٦م اي٤ًمئؾ اهلل  داًم٦م أنومٝمٜم٤م ًمق يث٤مر شم٤ًمؤل يمٞمػ ُمـ اًمٕم (7)ھ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .9>ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

ٔي٦م ؾمقرة اعم( 7)  .;٤66مئدة: ا
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أُمس إلسمٓم٤مل طمج٦م اًمٜمّم٤مرى  وهؾُمـ اإلطم٤ًمن ُمـ اهلل وهق ومقق اًمٕمدل، هؾ هق اًمٕمدل أو 

يمقن إُمر صقري يؼمر أن متس يمراُم٦م ٟمٌل ُمـ أوًمقا اًمٕمزم وذم وهؾ قمغم سمٙمراُم٦م سمريء، 

ٓم٤مًم٦ٌم سمرد آقمت٤ٌمر، اخلالئؼ؟، أن ذم ىمقاٟملم اعمح٤ميمؿ اًمقوٕمٞم٦م ًمٚمٛمتٝمؿ طمؼ اعمُمـ ُمِمٝمد 

واعمٗمروض قمٜمد اًم٤ٌمري يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٞمس هٜم٤مك اؾمتٜمٓم٤مق وقمدم قمٚمؿ وم٘مْم٤مء اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ْؿ بِٚفَْقِظٔدِ طمتؿ وطمًؿ  ُُ ْٔ ُٝ إَِف ْم قا فََديَّ َوَؿْد َؿدَّ ُّ تَِه ، ومٗمل دار اًمدٟمٞم٤م يقضمد (6)َؿَٚل ٓ ََتْ

ذ اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ يقضمد اظمتّم٤مم أُم٤م ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٝمٜم٤مك وم٘مط إسمداء طمٙمؿ، ومحٞمٜمئ

ْقُل فََديَّ ّم٤مم وٓ ٟمزاع ويقضمد وم٘مط طمٙمؿ ظم قمٜمده ََ ُل اْف وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم إمم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ٓ   َمٚ ُيبَدَّ

 حيت٤مج إمم آظمتّم٤مم. 

ُمٖمزى مل يذيمره اعمٗمنون وىمد ذيمرشمف رواي٤مت أهؾ  هٜم٤مك ؾم٥ٌم أنوشمٕمٛمٞمؼ اًم١ًمال 

دٟمٞم٤م وإٓ اعم٘م٤مو٤مة ذم أظمرة اؿمد وأهع واطمًؿ واطمٙمؿ اًمٌٞم٧م، وهذه اعم٘م٤مو٤مة ذم دار اًم

ڎ ڈ  اًم٘مقل، وًمذًمؽ ٓطمظ ًمق اطمد ذم سم٧م  ؾمتٙمقنومال حيت٤مج إمم ُم٤ًمئٚم٦م وإٟمام

ٗمٞمٝم٤م دم٤مه ودمري وًمذًمؽ ٟمِم٤مهد وم أيْم٤م اًمّمٞمٖم٦م هبذه اإلُم٤مم أو ُمـ اًمرقمٞم٦م ي٠ًمل اًمٜمٌل

ٓ يراقمل اعمتج٤موز ٕٟمف  ُمـ اعمٕمّمقُملم رد اعمتج٤مهيـ سمثٙمٚمتؽ أُمؽ أو ؿمٌٞمف هذا اًمتٕمٌػم

ْؿ َؾْقَق َصْقِت افَّْبِلِّ إدب، وم٤مٔن اهلل خي٤مـمٌٜم٤م  ُُ ًُقا َأْصَقاَت صمؿ ي٠ميت ؿمخص وحيدث    ٓ َتْرَؾ

َُقفُقَن ذم طمدي٨م آٓومؽ يمذا ويمذا ومٝمذا دم٤مه، وذم ؾمقرة اًمٜمقر  ْؿ َوَت ُُ َُٕف بَِٖفِْسَْتِ ْق ََّ َِ إِْذ َت

 ُُ ْؿ َمٚ فََْٔس َف ُُ ًٚ َوُهَق ِظَْْد اهللَِّ َظئِؿٌ بَِْٖؾَقاِه ِّْٔ ُف َه َٕ َسبُق ٌِْؿ َوَُتْ ومٛمجرد اًمتجرأ سم٤مًمٚم٤ًمن  (7)ْؿ بِِف ِظ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .=7ؾمقرة ق: ا

ٔي٦م ( 7)  .:6ؾمقرة اًمٜمقر: ا
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قمٔمٞمؿ ٓن اًمٜمٌقة ُم٘م٤مم ـم٤مهر وُم٘مدس، وًمذًمؽ ٓ اطمد جيرأ وي٤ًمئؾ قمٚمٞم٤م هبذه اجلرأة سم٤مًمّمٞمٖم٦م 

ضمقاب آظمر، اًمتل شم٘مقهل٤م وم٤مـمٛم٦م ذم شمٚمؽ اعمح٤مدصم٦م اعمروي٦م سمٞمٜمٝمام وإٓ يم٤من ضمقاب أُمػم اعم١مُمٜملم 

 ومٝمٜم٤مك ه ذم اًمٌلم. شهنٜمٝمل قمـ وضمدك ي٤م سمٜم٧م اًمّمٗمقة وسم٘مٞم٦م اًمٜمٌقة...»وًمٙمـ ىم٤مل هل٤م 

چ چ ڇ ڇ ڇ ُم٤م اًمن ذم أن اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم يّمٞمغ هبذه اًمّمٞمٖم٦م  فاعم٘مّمقد أٟمو

مل يٌتدئ  واًمٚمٓمٞمػ اًمٜمٌل قمٞمًك ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ٚمامذا وُم٤م اًمن ذم ومُمٙم٤مٟمتف  سم٢مصٖم٤مر واسمتدأ سمتؼمئ٦م ٟمٗمًف يمام ذيمرٟم٤م وإٟمام اسمتدأ إدب سمتٜمزيف اهلل

سمٞمٜمتٝم٤م ىمد ذًمؽ ؟ ان هذه أهار وًمٞم٧ًم قمٗمقي٦م وقمٌٓمٞم٦م وومٞمٝم٤م دىم٤مئؼ ُمـ اًم٘مقاقمد واعمٕم٤مين و

، إذًا ه ذا  ُمقارد أظمرى ُمقضمقدةذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م، واًمرواي٦م اًمتل ُمر ذيمره٤م ذم اًمٙمٌم و

ٚمٞمس اًم٘مْمٞم٦م صقري٦م سمؾ ومٞمٝم٤م ُمٖمزي اعمٓمٚم٥م ذم صٞمٖم٦م اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ُمع ضمقاب اًمٜمٌل قمٞمًك وم

آظمر وًمٞمس ومٞمٝم٤م طمج٤مج اًمٜمّم٤مرى سمؾ ومٞمٝم٤م ىمٞم٤مم اًمٜمٌل قمٞمًك سمقاضمٌف ًمٙمل ي١مدي هلل طم٘مف وي٘مٞمؿ 

ُمع واًمٗمٕمؾ ومٕمؾ آظمريـ ُمع ان و َوضَمؾَّ  قَمزَّ ويًت٘مٞمؿ قمغم اًمٕمٌقدي٦م هلل ٟمٗمًف ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٌقدي٦م 

 . ُم١ًموًمٞم٦م وهذا أُمر ُمٝمؿ جي٥م أن ٟمٚمتٗم٧م إًمٞمف ُمقىمٕمٞمفذًمؽ حيدث ًمف 

ٕٟمف ٓسمد أن يٌدي اهلل قمز  يتٙمٚمؿ ُمع اًمٜمٌل قمٞمًك هبذه اًمّمٞمٖم٦مإذًا ُمـ طمؼ اهلل وًمٓمٗمف 

اًمٜمٌل قمٞمًك  وشمقاوعقمٞمًك أن يٌلم اهلل قمٌقدي٦م  اًمٚمٓمػ ًمٚمٜمٌل سم٤مب ومٛمـ قمت٤مسمف ًمٕمٞمًكوضمؾ 

 شوًمٞمس ًمؽ ُمـ إُمر رء»وهذا اًمتٜمزيؾ ُمثؾ  أهؾ اعمحنم وهذا يمامل ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت ًمٙمؾ

ٓن اًم٤ٌمري طم٘مف قمٔمٞمؿ وًمذًمؽ ُمـ  ام هل ومٝمل يمامل وًمٓمػ ًمٚمٛمخٚمقىملميم وهذا سمٞم٤من ًمٚمح٘م٤مئؼ

 اخلٓم٠م أن ي٤ًمئؾ اعمخٚمقق اخل٤مًمؼ يمٜمد ًمٜمد وم٤من هذا شمٙمؼم وضمؼموت. 
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٠من أداب ًمٞم٧ًم سف وؾمٞم٤ميت سمٞم٤مٟمف ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٙمت٤مب سموهٜم٤م ُمٓمٚم٥م اذيمره 

ومٞمٝم٤م ومتٔمٝمر ؿ شمتٙمٚمجم٤مُمالت وإٟمام هل طم٘م٤مئؼ وىمقاقمد أو شمًتٓمٞمع أن شم٘مقل اًمًٚمقيمٞم٤مت 

ًمزسمقر اآُم٤مزم أن اًمٜمٌل داود يم٤من ي٘مرا ُم١مدي٤مت وُمـ سم٤مب اعمث٤مل ذم رواي٦م رواه٤م اًمّمدوق ذم 

سملم إودي٦م ومٙم٤مٟم٧م اجل٤ٌمل شمردد ُمٕمف واًمٓمٞمقر ويمؾ ُمـ يًٛمع يمالم اًمٜمٌل داود إمم أن وصؾ 

ؾ إًمٞمف إمم ضمٌؾ قمٚمٞمف ٟمٌل آظمر ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل يًٛمك طمزىمٞمؾ ومٕمٚمؿ طمزىمٞمؾ أن هذا داود ومٚمام وص

وم٘م٤مل ًمف ٓ، وم٠مشمك اإلهل٤مم ُمـ اهلل حلزىمٞمؾ ٓ شمٕمػم ؟ داود ىم٤مل داود حلزىمٞمؾ اصٕمد إمم اجلٌؾ إًمٞمؽ 

 شمٕمػم داود سمخٓمٞمئتف وم٠مسمتٚمٞمؽ، داود سمخٓمٞمئتف ومٌٙمك داود واؾمتٕمؼم وم٘م٤مل اهلل حلزىمٞمؾ سم٤مإلهل٤مم ٓ

 ُمٕم٤مين وان ومٝمذا اًمٗمٕمؾ يمٗمٕمؾ وم٘مط يٜمٓمقي قمغم أيـ ىمد قمػمه وأيـ هق ومٕمؾ اًمتٕمٞمػمُمـ  ٞم٤م شمرىوم

مل يتٚمٗمظ هب٤م طمزىمٞمؾ ومٞمٜمٓمقي قمغم ُمٕم٤مين ودواقمل ُمقضمقدة ذم اًمٜمٗمس وان مل يتٚمٗمظ هب٤م طمزىمٞمؾ 

ٓ يم٤من شمٜمزه طمزىمٞمؾ قمـ داود وىمد وضمؾ أسمداه٤م وومٝمٛمٝم٤م داود ًمذًمؽ سمٙمك ومٙم٠مٟمام ًمٙمـ اهلل قمز 

٤م يرهم٥م ذم اضمتامقمف ُمٕمف وم٤مهلل قم٤مشم٥م طمزىمٞمؾ ٓ شمٕمػم داود وإٓ أسمتٚمٞمؽ ومرومع طمزىمٞمؾ يده وُمده

  .ورومٕمف إًمٞمفًمداود 

يٛمٌم قمغم ىمدُمٞمف وي٘مرأ اًمزسمقر ويم٤من إذا ىمرأ اًمزسمقر ٓ يٌ٘مك طمجر   ىم٤مل ومخرج داود»

وٓ ؿمجر وٓ ضمٌؾ وٓ ـم٤مئر وٓ ؾمٌع إٓ جي٤موسمف طمتك اٟمتٝمك إمم ضمٌؾ وقمٚمٞمف ٟمٌل قم٤مسمد ي٘م٤مل ًمف 

ـمئ وم٘م٤مل طمزىمٞمؾ، ومٚمام ؾمٛمع دوي اجل٤ٌمل وصقت اًم٤ًٌمع قمٚمؿ أٟمف داود، وم٘م٤مل: هذا اًمٜمٌل اخل٤م

 داود: ي٤م طمزىمٞمؾ شم٠مذن زم ان اصٕمد إًمٞمؽ؟ ىم٤مل: ٓ وم٢مٟمؽ ُمذٟم٥م.

وم٠موطمك اهلل قمز وضمؾ إمم طمزىمٞمؾ ي٤م طمزىمٞمؾ ٓ شمٕمػم داود سمخٓمٞمئتف وؾمٚمٜمل  ومٌٙمك داود

اًمٕم٤مومٞم٦م، ومٜمزل طمزىمٞمؾ واظمذ سمٞمد داود وأصٕمده إًمٞمف، وم٘م٤مل ًمف داود: ي٤م طمزىمٞمؾ هؾ مهٛم٧م 



 سٕه الٍبٕات وباسح  .....................................................................................132

مم٤م أٟم٧م ومٞمف ُمـ قم٤ٌمدة اهلل قمز وضمؾ؟ ىم٤مل: ٓ  سمخٓمٞمئ٦م ىمط؟ ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ومٝمؾ دظمٚمؽ اًمٕمج٥م

ىم٤مل: ومٝمؾ ريمٜم٧م إمم اًمدٟمٞم٤م وم٠مطم٧ٌٌم ان شم٠مظمذ ُمـ ؿمٝمقاهت٤م وًمذاهت٤م؟ ىم٤مل: سمغم رسمام قمرض ذًمؽ 

 سم٘مٚمٌل ىم٤مل: ومام شمّمٜمع؟

اًمِمٕم٥م وم٢مذا سمنير ُمـ  ىم٤مل: ادظمؾ هذا اًمِمٕم٥م وم٤مقمتؼم سمام ومٞمف، ىم٤مل: ومدظمؾ داود

وم٢مذا ومٞمف: ًمقح ُمـ طمديد وومٞمف ُمٙمتقب وم٘مرأه داود، طمديد قمٚمٞمف مججٛم٦م سم٤مًمٞم٦م وقمٔم٤مم ٟمخرة وإذا 

أٟم٤م اروى سمـ ؾمٚمٛم٦م ُمٚمٙم٧م اًمػ ؾمٜم٦م وسمٜمٞم٧م اًمػ ُمديٜم٦م، واومتْمْم٧م اًمػ ضم٤مري٦م ويم٤من آظمر 

أُمري ان ص٤مر اًمؽماب ومرار واحلج٤مر وؾم٤مدي واحلٞم٤مت واًمديدان ضمػماين ومٛمـ رآين ومال يٖمؽم 

 .(6)شسم٤مًمدٟمٞم٤م

َؿَٚل فَُف ُمقَشك أطمٙم٤مم واىمْمٞم٦م وم٤مٔداب أو اًمًٚمقيمٞم٤مت هل يمالم وشمٙمٚمؿ وُمقاىمػ و

َٝ ُرْصداً  ّْ ِِّ َّٚ ُظ ِْل ِِم َّ ِِّ ًَ ًَُؽ َظَذ َأْن ُت بِ قمغم أن هٜم٤مك ُم٘م٤مم  ومٝمذه آداب وًمٙمـ شمٜمٓمقي َهْؾ َأتَّ

اًمٜمٌل ان يٗمْمؾ اًمٜمٌل ُمقؾمك وان يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م اعمحّمٚم٦م ُمـ ظمالهل٤م طمٞمثٞم٦م و ًمٚمخي وطمجٞم٦م

صقرهت٤م صقرة آداب اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، ومٝمذه ُمقؾمك أومْمؾ وًمٙمـ ُمـ طمٞمثٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م اخلي أومْمؾ

 وًمٙمٜمٝم٤م طم٘م٤مئؼ واىمٕمٞم٤مت.

وذم رواي٦م أظمرى إليّم٤مل اعمٕمٜمك واعمٓمٚم٥م وان قمؼمت قمٜمف سمٕمدة شمٕمٌػمات وًمٙمـ ارهم٥م 

َّٕ أن ٟمتقصؾ إمم شمٕمٌػم دىمٞمؼ أيمثر، ومٗمل ىمقًمف  ْؿ فَِقْجِف اهللِإِ ُُ ُّ
ًِ ْى ُٕ ْؿ َجَزاًء َوٓ اَم  ُُ ُِٕريُد ِمْْ  ٓ 

قراً  ُُ واهلل أن قمكم مل يتٚمٗمظ ومل يتٙمٚمؿ سمذًمؽ وًمٙمـ »٤مم اًمّم٤مدق ـ ُم٤م ُمْمٛمقٟمف ـ  ي٘مقل اإلُم ُص

                                                      

 .787و 786، ص7( شمٗمًػم اًم٘مٛمل، ج 6)
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، سمٛمٕمٜمك أن صٗم٤مت اإلٟم٤ًمن يمالم وأومٕم٤مل اعمخٚمقىم٤مت يمالم شاٟمٓمقى وٛمػمه قمٚمٞمف وم٠مسمرزه اهلل

ُمثال ًمديٜم٤م رواي٤مت وومٞمّمػم شمٙمٚمؿ ُمٜمف، سمذًمؽ ٤م ُمـ يٕمٚمٛمف اًم٤ٌمري ٝمٕٟمف يٜمٓمقي قمغم ُمٕم٤مين يٗمٝمٛم

ٟمٓمؼ أو صدر ُمٜمف وم٤مضمر أو طمٞمقان يمذا ومٝمذا سم٠مي ُمٕمٜمك ومٝمؾ  قمـ سمٕمض احلٞمقان ُمثؾ طمٞمقان

يمالم أو شمٕمٝمد سمؾ اعمٕمٜمك أن هذه اًمّمٗم٤مت شمٜمٓمقي قمغم ُمٕم٤مين وهذه اعمٕم٤مين سمٛمٜمزًم٦م شمٙمٚمؿ 

ُؾ وُمقىمػ، وًمٕمؾ اًمٜمٛمٚم٦م ذم أي٦م  ّْ َٚ افَّْ ٌٜ َيٚ َأهيه َِ ّْ َٕ  ْٝ ِؾ َؿَٚف ّْ َحتَّك إَِذا َأَتْقا َظَذ َواِدي افَّْ

ُِقا َمَس  ًُُرونَ اْدُخ َِٔاَْمُن َوُجُْقُدُه َوُهْؿ ٓ َيْن ْؿ ُش ُُ َّْ َّ
ْؿ ٓ َُيْىِ ُُ ومٝمل اختذت هذا اعمٕمٜمك    ٚـَِْ

ٚمؿ يمام ٟمتّمقر ًمٞمس جمرد سف وم٤مًمتٙم سمٕمض اًمتٙمٚمؿ هبذا اعمٕمٜمكقمٛمٚمٞم٤م وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه وُمْمٛمقٟمف 

اًميورة أن يٙمقن سم٠مصقات ُمـ ًمٞمس واعم٘مّمقد أن اًمٙمالم واًمتٙمٚمؿ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ  أصقات

ٚأو ذم أي٦م  أًمٗم٤مظو َٓ ُؾ ؾِٔ ًَ سم٠مًمًٜمتٝمؿ وإٟمام شمٕمجٌٝمؿ  ىمٞمؾىمد يٙمقن ًمٞمس يمالم   َؿٚفُقا َأَِتْ

قمٔمؿ ُمـ ذًمؽ اعمٕمٜمك و ان اًمٗمٕمؾ يٜمٓمؼ ُمـ ذًمؽ ق هذا ُمٕمٜم٤مه ومٜمٗمٝمؿواؾمتٜمٙم٤مرهؿ ه ظمٚمؼ هق ان ٕا

وصٞم٤مء إذا يرون فم٤مهرة ُمٕمٞمٜم٦م يتٚم٘مقن اهلل ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت شمٙمٚمؿ ُمـ اهلل ٞم٤مء أو ٕا رؾم٤مًم٦م  قمؼمه٤م وم٤مٌٕٟم

وأهؾ اعمٕمٜمك أو اًمٕمروم٤مء  ؼ ًمف ُمٕمٜمك أسمداه اهلل أي شمٙمٚمؿ سمفٟمٗمس هذا اخلٚمؼ واًمتخٚمٞمويمالُمٞم٦م ُمـ اهلل 

٤مشمػ اًمٖمٞم٥م وهق ُم٠مظمقذ ُمـ اًمرواي٤مت أي يمٞمػ شمٕمرف أن اهلل قمز وضمؾ خي٤مـمٌؽ هبقمٜمف يٕمؼمون 

٧م ُمثال قم٘مقسم٦م اهلل هل يمالم ُمـ اهلل سم٠مٟمؽ أٟم٧م أذوذًمؽ ُمـ ظمالل ؿمخّمٞم٤مٓ  سمٛمٕمٜمك اًمٜمٌقة  ٌٟم

ومٕم٤مل يمالم وشمٙمٚمؿ.  وهذا هق ضمزائؽ، إذاً ٕا

 اجلاٌب الجاوَ: اآلداب اإلهلٗٛ عٍذ األٌبٗاٞ:

دىم٦م ذم اعمٓم٤مًم٥م وم٤من سمٕمض أداب اإلهلٞم٦م ىمد شمرومع اإلٟم٤ًمن إذا  متثؾهذه ٟمٙمت٦م ضمدًا ُمٝمٛم٦م 
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ومٓمـ هل٤م وىمد يت٤ًمومؾ سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م، ُمثال اًمرؾمقل ذم اعمٕمراج قمرو٧م ًمف اُمرأة مل يتقضمف إًمٞمٝم٤م 

ًمف ُمٜم٤مد آظمر وصم٤مًم٨م مل يٕم٤ٌم سمف، صمؿ ضم٤مءه ضمؼمائٞمؾ وىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ًمق شمقضمٝم٧م إمم  وقمرض

شمٚمؽ اعمرأة ٕىمٌٚم٧م أُمتؽ قمغم اًمدٟمٞم٤م واعمٜم٤مدي اًمث٤مين سمقًمس اًمذي ٟمٍم اًمٜمّم٤مرى واعمٜم٤مدي 

اًمث٤مًم٨م هيقدا اًمذي هقد اًمٞمٝمقد وًمق اًمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ ًمتٝمقدت أو شمٜمٍمت أُمتؽ، وم٤معم٘مّمقد هٜم٤مك 

ٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٞمٜم٤م ؾمٞمام عمـ يٕمٚمق ُم٘م٤مُمف ومحتك أدٟمك شمرك إومم ي١مصمر، ومٛمراقم٤مة آداب إهلٞم٦م هل دىم

ذم أدب ُمٕملم مل يراقمٞمف ُمـ أسمٞمف × دىم٦م أداب شمٕمٚمق سم٤مإلٟم٤ًمن، وذم رواي٦م أن اًمٜمٌل يقؾمػ

يٕم٘مقب واٟمف ٓسمد أن يٌجٚمف سمِمٙمؾ أيمثر وم٘م٤مل ًمف ضمؼمائٞمؾ اومتح يدل ومٗمتحٝم٤م وم٤مظمرج ُمٜمٝم٤م ٟمقر 

 ًمٜمٌقة ٓ يٙمقن ذم ٟمًٚمؽ. اًمٜمٌقة وىم٤مل هذا ٟمقر ا

 : ىم٤مل اًمّم٤مدق

، دظمٚمف قمّز اعمُٚمؽ ومٚمؿ يٜمزل إًمٞمف، ومٝمٌط عم٤م ىمدم قمٚمٞمف اًمِمٞمخ يٕم٘مقب إّن يقؾمػ»

قمٚمٞمف ضمؼمائٞمؾ وم٘م٤مل: ي٤م يقؾمػ!.. اسمًط راطمتؽ، ومخرج ُمٜمٝم٤م ٟمقر ؾم٤مـمع ومّم٤مر ذم ضمق اًمًامء، 

قمـ قم٘مٌؽ،  : ُم٤م هذا اًمٜمقر اًمذي ظمرج ُمـ راطمتل؟.. وم٘م٤مل: ُٟمزقم٧م اًمٜمٌقةوم٘م٤مل يقؾمػ

 .(6)شقم٘مقسم٦ًم عم٤م مل شمٜمزل إمم اًمِمٞمخ يٕم٘مقب، ومال يٙمقن ُمـ قم٘مٌؽ ٟمٌل  

٤ٌمًمدىم٦م شمٚمتٗم٧م هؾ أن اطمدمه٤م أومْمؾ أو ًمٙمؾ ًمف ومْمؾ ُمـ ومُمع اخلي  واًمٜمٌل ُمقؾمك

ضمٝم٦م. ومٌح٨م أداب ذم إٟمٌٞم٤مء يٜمؿ قمـ ُمٕم٤مرف وُم٘م٤مُم٤مت وًمذًمؽ ذيمرٟم٤م ذم سمح٨م ؾم٤مسمؼ أن 

قاىمع ُمٜم٤مص٥م وُم٘م٤مُم٤مت سمٚم٤ًمن أداب أو اًمٗمْم٤مئؾ، اًمٗمْم٤مئؾ أو أداب اإلهلٞم٦م هل ذم اًم

                                                      

 .;77ص  - 7( اًمٜمٗمٞمس ذم سمٞم٤من رزي٦م اخلٛمٞمس ج 6)
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واًمث٤مسم٧م اٟمف ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ي٘مػ أُم٤مم وسم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء ُم٠مُمقُملم ومٝمذا ًمٞمس وم٘مط أدب وإٟمام يٜمؿ قمـ 

ُم٘م٤مُم٤مت وُمٜم٤مص٥م إهلٞم٦م ًمٚمٜمٌل يٗمقق هب٤م آٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم٤م، واًمٜمٌل قمٞمًك يّمكم ظمٚمػ اإلُم٤مم 

٤مُم٤مت ًمٚمٛمٝمدي قمغم اًمٜمٌل اعمٝمدي قم٩م ومٝمذا ًمٞمس وم٘مط أدب سمؾ يٜمؿ قمـ ُمٜم٤مص٥م وُم٘م

 .قمٞمًك

 اجلاٌب التاصع: الٍبٕٚ العاوٛ ٔاخلاصٛ ٔأدٔار األٌبٗاٞ:

ٞم٤مء ؾمٞمد أومْمٚمٞم٦م ذم واًمٞمٝمقد  ذم اعمح٤مضم٦م سمٞمٜمف ٌٟٕم ٞم٤مء قمغم ا ٌٟٕم ٤مسم٘ملم ا  ايمثر ذم ؾم٤مسم٘م٤م وُمر اًم

ىمؾ قمغم يدًمؾ مم٤م هذا ان ُمقوع ُمـ ٧م ُم٘مقًمتٝمؿ رسمام أو اًمٞمٝمقد ٟمزاقم٤مت اطمد أن ٕا  ذم ُمٜمحٍمة ًمًٞم

قة أصؾ إٟمٙم٤مر ٞم٤مء ؾمٞمد ٌٟم ٌٟٕم ٤مقمٝمؿ  ذم وإٟمام ا ل ُمقؾمك وًمزوم إشٌم أومْمٚمٞمتف وسم٤مًمت٤مزم ٟم٤مؾمخٞمتف ًمنميٕم٦م اًمٌٜم

 ًمف.

ًمٙمـ هٜم٤مك ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ٟمذيمره٤م ذم سمح٨م إٟمٌٞم٤مء وهل اٟمف ورد قمٜمدٟم٤م ذم اًمرواي٤مت أن 

إٟمٌٞم٤مء قمغم أىم٤ًمم ودرضم٤مت وأٟمامط، ومٜمٛمط ذو ذيٕم٦م ٟم٤مؾمخ٦م وسم٤مًمت٤مزم ذيٕمتف قم٤مُم٦م، وٟمٛمط 

ذيٕمتف ًمٞم٧ًم قم٤مُم٦م وإٟمام هل ظم٤مص٦م، وهذه اخل٤مص٦م رسمام ٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذيٕم٦م ومٕمٜمده 

ِٜ ُم٠مُمقري٤مت حمدودة ُمٕمٞمٜم٦م ُمٚمزم سم٠من يٌٚمٖمٝم٤م إمم مج٤مقم٦م، ُمثؾ اًمٜمٌل يقٟمس  َُِْْٚه إَِػ ِمَٚئ َوَأْرَش

ٝم٤م شمٕم٤مًمٞمؿ ومٞم، وم٤معم٘مّمقد هذا رسمام ٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ذيٕم٦م وإٟمام ُم٠مُمقري٦م ظم٤مص٦م (6)َأفٍْػ َأْو َيِزيُدونَ 

ٞم٤مء هؿ أصح٤مب  ٌٟم ظم٤مص٦م، وىمد ورد ان أصح٤مب اًمنمائع هؿ اخلٛم٦ًم )اوزم اًمٕمزم( وم٘مط وسم٘مٞم٦م ٕا

ٕم٨م إمم أهؾ ُمديٜمتف أو أهة  ُم٠مُمقري٤مت شمتًع وشمْمٞمؼ وُمقضمقد ًمديٜم٤م ذم اًمرواي٤مت أن سمٕمض ىمد ٌي

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .>69ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت: ا
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 أو احلل أو ًمٜمٗمًف وم٘مط.

ؾم٤مًم٦م اًمرؾمؾ واًمٔم٤مهر أن اًمت٘مًٞمؿ اعمقضمقد ذم اًمرواي٤مت أو أي٤مت هق سمٚمح٤مظ ر

واًمرؾم٤مًم٦م قم٤ٌمرة قمـ ُم٠مُمقري٦م ووفمٞمٗم٦م، واًمنميٕم٦م سم٤مًمت٤مزم هل ٟمٗمس اًمٌمء، وأُم٤م اًمٜمٌقة سمٚمح٤مظ 

 اًمٔم٤مهر أن هذا هق وفمٞمٗم٦م مجٞمع إٟمٌٞم٤مء. وشمٌٚمٞمغ اًمديـ أو ْح٤مي٦م اًمديـ واًمدوم٤مع قمـ اًمديـ 

٤من أُم٤م اًمٜمٌقة اًمتل ٓ شم٘مؽمن ُمع اًمرؾم٤مًم٦م سمٚمح٤مظ شمٌٞم٤من ُمٕم٤ممل اًمديـ واحلامة قمـ اًمديـ وم

اًمٔم٤مهر هل وفمٞمٗم٦م يمؾ إٟمٌٞم٤مء، وم٤معم٘مّمقد أن هٜم٤مك ومرق سملم دائرة اًمديـ ودائرة اًمنميٕم٦م، 

ومدائرة اًمديـ هل أصؾ اعمٕمت٘مدات واصؾ إريم٤من واًمٗمروع وأصقل اعمحرُم٤مت وأصقل 

اًمقاضم٤ٌمت ومٝمذه ًمٞم٧ًم ذيٕم٦م وإٟمام هذا ديـ اشمٗمؼ قمٚمٞمف مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن 

يمؾ إٟمٌٞم٤مء يٌٕمثقن سمف، وٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمؼم اٟمف ًمٞمس سمٕمث٦م رؾم٤مًم٦م ٕٟمف ًمٞم٧ًم ُمٜمًقظم٤م، ومٝمذا اًمديـ 

ُم٠مُمقري٦م ظم٤مص٦م، ُمثال زيمري٤م ًمٞمس ص٤مطم٥م ذيٕم٦م وحيٞمك ًمٞمس ص٤مطم٥م ذيٕم٦م وًمٙمـ أشم٤مه اهلل 

اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م وطمتك يقؾمػ مل يٙمـ ص٤مطم٥م ذيٕم٦م، ومٙمقٟمف همػم ص٤مطم٥م ذيٕم٦م أُمر 

َوَوَهبَْْٚ فَُف ، وطمتك يٕم٘مقب وإؾمح٤مق ويمقٟمف ٟمٌل سمٚمح٤مظ ٟمٌقشمف وًمف وفم٤مئػ ومٝمق أُمر آظمر

َغ  َِْْٚ َصِْٚلِ ًَ ـُالًّ َج ًٜ َو َِ َٕٚؾِ َُقَب  ًْ ْؿ  إِْشَحَؼ َوَي ِٓ ْٔ َٕٚ َوَأْوَحَْْٔٚ إَِف ًٜ هَيُْدوَن بَِْٖمِر َّّ َُِْْٚهْؿ َأِئ ًَ َوَج

ُٕقا فََْٚ ظَ  ٚ ـَ ِٚة َو ـَ الِة َوإِيتََٚء افزَّ ِٜ افهَّ اِت َوإَِؿَٚم ْرَ ًَْؾ اخْلَ
ـَ ؾِ واإلُم٤مم ًمف وفم٤مئػ ختتٚمػ  (6)ٚبِِدي

 قمـ طمٞمثٞم٦م وفم٤مئػ اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م. 

اعم٘مّمقد أن ُم٤م ورد ذم يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت أو أي٤مت أن اًمرؾم٤مًم٦م ُم٠مُمقري٦م ظم٤مص٦م ورسمام 

                                                      

ٔي٦م ( 6) ٞم٤مء: ا  .8>ؾمقرة إٟم



 137 ......................................................... املبشح الزابع: أحباخ عاوٛ سٕه الٍبٕات

شم٘مؽمن ُمع ذيٕم٦م قم٤مُم٦م أو ذيٕم٦م ظم٤مص٦م أو همػم ذًمؽ، وًمٙمـ اًمٜمٌقة هل٤م وفم٤مئػ قم٤مُم٦م وان مل 

اًمٜمٌل ًمٜمٗمًف وم٘مط، ومٕمٜمده وفم٤مئػ قم٤مُم٦م ُمع اًمٜم٤مس وان مل  يٙمـ اًمٜمٌل رؾمقل وسمؾ طمتك ًمق يم٤من

شمًٛمك ُم٠مُمقري٦م ظم٤مص٦م ورؾم٤مًم٦م، واعم٠مُمقري٦م اًمٕم٤مُم٦م هل أن يِمٞمد اًمديـ وحي٤مُمل ويداومع قمـ 

هذه اًمقفم٤مئػ واضم٦ٌم قمغم قمٛمقم اعم١مُمٜملم ومٙمٞمػ سمٜمٌل ُمـ  سم٤مٕؾم٤مس ٕٟمفاًمديـ ويٌلم اًمديـ، 

 طمٞمٓم٦م ُمٜمٝمؿ.أٟمٌٞم٤مء اهلل اًمذي هق أسمٍم سم٤مًمديـ ُمـ همػمه وأيمثر 

اًمٔم٤مهر أن ُم٤م ورد أن سمٕمض إٟمٌٞم٤مء يٌٕم٨م ٕهشمف أو ًمٜمٗمًف أو حلٞمف أو عمديٜم٦م أو مج٤مقم٦م 

وم٤من اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م سمٚمح٤مظ اًمرؾم٤مًم٦م ختتٚمػ اًمدوائر، وإٓ سمٚمح٤مظ قمٛمقم وفم٤مئػ اًمٜمٌقة يمؾ 

إٟمٌٞم٤مء ُمقفمٗمقن ٓ اىمؾ سم٤مًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل هل ُمٚم٘م٤مة قمغم اجلٛمٞمع واًمٙمؾ ُمِمؽمك ومٞمٝم٤م وًمق 

 غم ٟمحق آمج٤مل وهؿ أسمٍم وأدرى سمذًمؽ.قم

قا سم٠مئٛم٦م أي مل  قا سمرؾمؾ ورسمام ًمًٞم ٞم٤مء اؾمتِمٝمدوا وىمتٚمقا ُمع أهنؿ ًمًٞم ٟم ـ ا وًمذًمؽ ٟمِم٤مهد يمثػم ُم

ٞمؾ اًمدـي وم٤من اًمدـي واطمد ذم  حيقزوا ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م ومل حيقزوا ُمٜمّم٥م اًمرؾم٤مًم٦م وًمٙمـ ىمتٚمقا ذم ؾم

ٔي٦م ـ، وشم٘مقل ا ڈ ژ ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ  ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٙم٤مومري

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ 

وم٢مىم٤مُم٦م اًمتقراة قمغم قمٝمدة اًمٜمٌٞملم اًمذيـ أشمقا سمٕمد اًمٜمٌل  (6)ہ ہ ھ ھ ھ ھ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ُمقؾمك

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .99ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 هل ُمًٜمدة ًمألٟمٌٞم٤مء.  أي صالطمٞم٤مت اًمقٓي٦م ذم اًمديـ أوٓ ھ ھ ھ ھ

وم٤مًم٘مقل سم٤من سمٕمض إٟمٌٞم٤مء ٓ يٌٕمثقن يمام ورد ذم اًمرواي٤مت هق صحٞمح سمٚمح٤مظ اًمرؾم٤مًم٦م 

وًمٙمـ سمٚمح٤مظ اًمٜمٌقة ًمف وفمٞمٗم٦م ومال ٟمٔمـ أن سمٕمض إٟمٌٞم٤مء اٟمف يٌٕم٨م ًمٜمٗمًف أو أهشمف يٕمٜمل أن 

ٞم٤مء ىمتٚمقا ُم٠مُمقريتف اخل٤مص٦م هبذه احلدود، يمال أن ٟمٌقشمف هل٤م وفم٤مئػ قم٤مُم٦م، ًمذًمؽ يمثػم ُمـ إٟمٌ

وذدوا وـمردوا، وهؿ أومم سمّمالطمٞم٤مت رقم٤مي٦م اًمديـ ُمـ اًمٕمٚمامء أو اًمٗم٘مٝم٤مء أو إوصٞم٤مء إذا 

 مل شمٙمـ رشم٦ٌم أوًمئؽ أقمغم.

ِٜ َأفٍْػ َأْو َيِزيُدونَ وُمثال اًمٜمٌل يقٟمس  َُِْْٚه إَِػ ِمَٚئ ومٝمذا ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن اًمٜمٌل (6 )َوَأْرَش

يص اهلل ٓ يردقمٝمؿ ؟، ومٚمٞمس اعمٕمٜمك هٙمذا إذا ؿم٤مهد ُمديٜم٦م أظمرى شمرشمٙم٥م ومٞمٝم٤م ُمٕم٤م يقٟمس

ٓن آُمر يتٕمٚمؼ سمقاضم٤ٌمت ُمِمؽميم٦م سملم اعم١مُمٜملم ٟم٤مهٞمؽ قمـ آٟمٌٞم٤مء اًمذيـ هؿ ذم ُم٘مدُم٦م 

هٜم٤مك ُم٠مُمقري٤مت ظم٤مص٦م وشمقصٞم٤مت ظم٤مص٦م عمديٜم٦م ٟمٞمٜمقى اًمتل سمٕم٨م إًمٞمٝم٤م آصح ان اعم١مُمٜملم و

 اًمٜمٌل يقٟمس. 

ٟمِم٤مهد ُمٜمٝمؿ دقمقة إمم اًمتقطمٞمد وهمػمه  وهذا ي٘مرب ٟمٙمت٦م ُمٕمٞمٜم٦م وهل أن اًمٜمٌل ُمقؾمك

ًمٖمػم سمٜمل إهائٞمؾ، ُمثال اًمٜمٌل ُمقؾمك دقم٤م إىم٤ٌمط ودقم٤م ومرقمقن إمم شمقطمٞمد اهلل، ًمٙمـ ي٘م٤مل سم٤من 

هٜم٤مك دٓئؾ روائٞم٦م أو ىمرآٟمٞم٦م شمدل قمغم أن ذيٕم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك ظم٤مص٦م سمٌٜمل إهائٞمؾ، وُمٕمٜمك 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .>69ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت: ا
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ل إهائٞمؾ وًمٙمـ ٌٜمل ًمقم٤مُم٦م وإٟمام هيمقن اًمٜمٌل ُمقؾمك ُمـ أوزم اًمٕمزم ًمٞمس سمٛمٕمٜمك أن ذيٕمتف 

قمزُمف ُمـ ضمٝم٦م اٟمف ممـ مل يٙمـ ًمديف شمرك إومم سمدرضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو مل يتقاٟمك ذم ىمٌقل وٓي٦م أهؾ 

 يمام اؿم٤مرت اًمرواي٤مت ًم٥ًٌم شمًٛمٞم٦م آٟمٌٞم٤مء اخلٛم٦ًم سم٤موزم اًمٕمزم. اًمٌٞم٧م

إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم شمقطمد سمٛمٚمٙمف »: اهلل قمـ اعمٗمّْمؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمق قمٌد 

ّـِ  ومٕمّرف ر ىمٚمٌف ُمـ اجل قم٤ٌمده ٟمٗمًف، صمؿ ومّقض اًمٞمٝمؿ اُمره وأسم٤مح هلؿ ضمٜمّتف ومٛمـ أراد اهلل أن ُيٓمٝمِّ

 وإٟمس قمّرومف وٓيتٜم٤م، وُمـ أراد أن يٓمٛمس قمغم ىمٚمٌف أُمًؽ قمـ ُمٕمرومتٜم٤م.

صمؿ ىم٤مل: ي٤م ُمٗمْمؾ واهلل ُم٤م اؾمتقضم٥م آدم أن خيٚم٘مف اهلل سمٞمده ويٜمٗمخ ومٞمف ُمـ روطمف إّٓ 

، وٓ أىم٤مم اهلل قمٞمًك اسمـ ُمريؿ آي٦م  ُمقؾمك شمٙمٚمٞماًم إّٓ سمقٓي٦م قمكم، وُم٤م يمّٚمؿ اهللسمقٓي٦م قمكم

 .(6)شًمٚمٕم٤معملم إّٓ سم٤مخلْمقع ًمٕمكم

وأيْم٤م ًمٞمس هٜم٤مك دٓئؾ شمث٧ٌم أن أضمداد اًمٜمٌل يم٤مٟمقا قمغم ذيٕم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك أو 

قمٞمًك. ٟمٕمؿ يم٤مٟمقا قمغم اعمٚم٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م اإلسمراهٞمٛمٞم٦م صمؿ أن شمّمقير ذًمؽ هق أن هٜم٤مك ومرق سملم 

ٕم٦م واًمديـ، وم٤مًمنميٕم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل ُمقؾمك أو قمٞمًك وم٤من هٜم٤مك مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اًمٗمري٘ملم اًمنمي

ي٘مقًمقن ـمٌ٘م٤م ًمٚمرواي٤مت أن ذيٕم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمك واًمٜمٌل قمٞمًك ظم٤مص٦م سمٌٜمل إهائٞمؾ وان يم٤من 

ْؿ َمثاًَل َأْصَحَٚب وىمد دقم٤مهؿ إمم اًمتقطمٞمد  اٟمٓم٤ميمٞم٦ماًمٜمٌل قمٞمًك قمٜمده دقمقة إمم  ْب ََلُ َواَْضِ

ََرْ  ِٜ إِْذ َجَٚءَهٚ افْ اْف ُِقَن ـَي ْرَش ُّ  ْؿ ُُ ْٔ َّٕٚ إَِف ََٚفُقا إِ ٍٞ َؾ َٕٚ بِثَٚفِ ْز ًَزَّ ٚ َؾ ُبقُُهَ ذَّ َُ ْؿ اْثَْْغِ َؾ ِٓ ْٔ َِْْٚ إَِف إِْذ َأْرَش

ُِقنَ  وم٤مًمرؾمؾ أٟمٌٞم٤مء ورؾمؾ ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٌل قمٞمًك، سمٕم٤ٌمرة أظمرى يم٤من قمٜمده ومتقطم٤مت  (7)ُمْرَش

                                                      

ظمتّم٤مص: 6)  .899: >، اًمٌح٤مر 7:5( ٓا

ٔي٦م ( 7)  .69ـ  68ؾمقرة يس: ا
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ل إهائٞمؾ، ٓن اًمنميٕم٦م دائرة واًمديـ ٜمٌأن ذيٕمتف ظم٤مص٦م ًموهذا ٓ يٜم٤مذم  شمقطمٞمدي٦م ذم اًمدقمقة

يدقمق ومرقمقن وإىم٤ٌمط ًمتقطمٞمد اهلل وامم إىم٤مُم٦م اًمديـ وان  دائرة أظمرى، يمام أن اًمٜمٌل ُمقؾمك

 مل يدقمقهؿ إمم ذيٕمتف.

ڦ وٟمٗمس اًمٜمٌل يقؾمػ ُمع اٟمف مل يٙمـ ص٤مطم٥م ذيٕم٦م يدقمق إمم اًمتقطمٞمد 

ڃ ڃ چ چ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ  ڇ ڇ ڇ

وزيمري٤م وحيٞمك ُمع اهنؿ ًمٞمًقا  (6)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ىمٓمٕمقه سمٕمد ُم٘متٚمف واًمٜمٌل زيمري٤م  ًمٚمٓمٖم٤مةسمرؾمؾ وًمٙمـ اؾمتِمٝمد اًمٜمٌل حيٞمك ىمتال ورومع راؾمف 

سم٤معمٜمِم٤مر أرسم٤م وهمػمهؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ىمتٚمقا واؾمتِمٝمدوا، وذم رواي٦م أن اعم٤ًمضمد يمٚمٝم٤م قمغم 

٤مء إٟمٌٞم٤مء، ٓن ًمألٟمٌٞم٤مء وفمٞمٗم٦م شمٌٚمٞمغ اًمديـ وهل وفمٞمٗم٦م قم٤مُم٦م وًمٞمس ظم٤مص٦م وٓ ىمٓمرات دُم

حتت٤مج أن يٜمزل قمٚمٞمف وطمل ظم٤مص وي٘مقل ًمف سمٚمغ إُمر، ٓن أصؾ ُمٕمٜمك اًمٜمٌقة اٟمف يٜمٌئ سم٤مًمديـ، 

إذًا يمؾ إٟمٌٞم٤مء هلؿ دقمقة إمم اًمديـ وان مل يٙمقٟمقا رؾمؾ وجي٤مهدون قمغم ذًمؽ وي٘متٚمقن 

ـ وفم٤مئٗم تِمٝمدون، وُم ـ اهلل اًمقاطمد، وإىم٤مُم٦م اًمٗمرائض.وًي  ٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م ٟمنم دي

ٟمٕمؿ اعم٠مُمقري٤مت واًمنمائع هذه شم٠مظمذ ُم٤ًمطم٤مت حمدودة، ًمذًمؽ ٟمرى أن إىم٤مُم٦م اًمديـ 

رء وإىم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م ضم٤مٟم٥م آظمر، وسمٜم٤مء اعمٚم٦م رء آظمر واًمٕمٛمؾ سم٤محلٙمٛم٦م سم٤مب آظمر اًمذي ُمر 

 ػم اعمٚم٦م.سمحثف طمٞم٨م أن احلٙمٛم٦م همػم اًمديـ وهمػم اًمٓمري٘م٦م وهمػم اًمنميٕم٦م وهم
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إذًا هٜم٤مك وفم٤مئػ ُمتٕمددة ًمألٟمٌٞم٤مء همػم اًمرؾمؾ، ورسمام طمتك ًم٘مامن اًمذي يم٤من ُم٠مُمقر سم٤من 

وأيْم٤م يم٤من يدقمق إمم احلٙمٛم٦م يمام شمِمٝمد سمذًمؽ ؾمقرة  سمِمٙمؾ ُمـ آؿمٙم٤ملحي٤مُمل قمـ اًمديـ 

 ًم٘مامن، ومٝمٜم٤مك وفم٤مئػ أظمرى ٓ يٛمٙمـ طمٍمه٤م ذم اًمنميٕم٦م.

سم٤مسم٤م مل يٗمت٘مف ىمٌٚمف ُمـ إئٛم٦م أي ومتح سم٤مسم٤م وًمذًمؽ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن اإلُم٤مم اًمرو٤م ومتؼ 

 اًمٕمٚمقم مل شمٗمتح ُمـ ىمٌؾ، وُمٕمٜمك ويمذًمؽ اإلُم٤مم احلج٦م ؾمٞمٗمتح أسمقاب ُمـ ،واعمٕمرومف ُمـ اًمٕمٚمؿ

أن اجلدة ومٞمف هق هبذا اعمٕمٜمك أي ذم ًمٚمٜم٤مس   اًمذي ؾمٞمٔمٝمره آُم٤مم احلجفاًمٙمت٤مب اجلديد 

طمالل حمٛمد طمالل إمم يقم »ان اًمتٗم٤مصٞمؾ وإٓ أصؾ ذيٕم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ُمٌٜمٞم٦م قمغم اؾم٤مس 

 شاًم٘مٞم٤مُم٦م طمرام حمٛمد طمرام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

٤مِدققمـ   ذم طمدي٨م: ومٙمؾ ٟمٌل ضم٤مء سمٕمد اعمًٞمح أظمذ سمنميٕمتف وُمٜمٝم٤مضمف طمتك  اًمّمَّ

دضم٤مء  ومج٤مء سم٤مًم٘مرآن وسمنميٕمتف وُمٜمٝم٤مضمف ومحالًمف طمالل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وطمراُمف طمرام  حُمٛمَّ

 . (1). إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ..

قر جي٥م اًمتدىمٞمؼ ومٞمٝم٤م وم٠ميـ هل وفم٤مئػ اًمنميٕم٦م ووفم٤مئػ اًمديـ أيـ وهذه إُم

 ووفم٤مئػ اعمٜمٝم٤مج واًمٓمري٘م٦م واعمٚم٦م واحلٙمٛم٦م، ومٝمذه ؾمت٦م أسمقاب خمتٚمٗم٦م سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض.

ٟمٌل قمٜمد قمدم يمقٟمف ص٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م وًمٞمٙمـ وًمٙمـ قمٜمده وفمٞمٗم٦م ٟمٌقة وإُم٤مُم٦م وقمٜمده  وم٠مي

طمٞم٤مت اًمرؾم٤مًم٦م وٓ شمتٜم٤مرم صالطمٞم٤مت إُم٤مُم٦م وقمٜمده صالطمٞم٤مت ٟمٌقة وًمٙمـ ختتٚمػ قمـ صال

ي٨ٌم احلٙمٛم٦م، ُمٕمٝم٤م وهل ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتّمقير، وطمتك ص٤مطم٥م احلٙمٛم٦م يمام يٓمٚمٕمٜم٤م اًم٘مران اًمٙمريؿ 
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ومٛمـ أيـ اشم٧م احلٙمٛم٦م امم ًم٘مامن ومٝمؾ أظمذه٤م ُمـ ٟمٌل؟ ويمذًمؽ ُمثال اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ُمـ أيـ 

ـ اعمزي اًمذي يم٤من ُمٕم٤مس وصديؼ ٓسمُمل هبذه إطم٤مدي٨م اًمٕمجٞم٦ٌم، وطمدث اًمٕم٤ممل اإلؾمال

 ذم اعمنمب طمٞم٨م ان اعمزي اؾمتٕمرض ذم يمت٤مسمف ومْم٤مئؾ اهؾ اًمٌٞم٧م شمٞمٛمٞم٦م ًمٙمٜمٝمام خمتٚمٗم٤من

 وىمد ذيمر اعمزي ،وسمٞمٜمام اسمـ شمٞمٛمٞمف طم٤مًمف ذم اًمٜمّم٥م وآٟمحراف قمـ اهؾ اًمٌٞم٧م ُمِمٝمقر ُمٕمروف

سمًٜمد ُمتّمؾ اٟمف ي٠ًمًمف قمدة رواة ووم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٕم٤مُم٦م اٟمف يمٞمػ ُمٚمئ٧م إوم٤مق سم٤محلدي٨م وأٟم٧م مل 

أو ىمٚمٞمؾ؟، وم٠مضم٤مب أن قمٚمٛمٜم٤م ًمٞمس يمٕمٚمٛمٙمؿ شم٠مظمذوه ُمـ أومقاه اًمرضم٤مل وإٟمام ختتٚمػ إمم اطمد 

 قمـ رؾمقل اهلل، أي حمٗمقظ وُمٙمٜمقن همٞمٌل. ُمدظمقرقمٚمٛمٜم٤م 

 اجلاٌب العاعز: أصالٛ عمًٕ األٌبٗاٞ: 

 وًمديٜم٤م ذم هذا اجل٤مٟم٥م جمٛمققم٦م ُمـ آؿم٤مرات اعمٝمٛم٦م:

دأوًٓ: صّقفٜٔ ظِؿ افْبل  َّّ   :َُم

ويم٤من قمرؿمف قمغم » اعم٤مء ذيمر وإٓ سمذًمؽ حمّمقرة ًمٞمس واهن٤م اخلٚم٘م٦م قم٤ممل أىم٤ًمم ذيمر

َقاِت وذيمر أيْم٤م اًمثرى  شاعم٤مء َّ َٝ افثََّرى فَُف َمٚ يِف افسَّ اَم َوَمٚ َُتْ ُٓ  (6) َوَمٚ يِف إَْرِض َوَمٚ َبَْْٔ

وحت٧م اًمثرى همػم اًمثرى وهمػم ومقق اًمثرى ومٝمذه أىم٤ًمم ًمٕم٤ممل اخلٚم٘م٦م وُمٜمٝم٤م قم٤ممل اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ 

اًمٜمقر، وم٤مٕىم٤ًمم ذم قم٤ممل اخلٚم٘م٦م يمثػمة ضمدا ُمذيمقرة ذم أي٤مت واًمرواي٤مت، ومٕم٤ممل اًمثرى وقم٤ممل 

قم٤ممل حيٞمط سم٤مًمًٛمقات وإرض، أُم٤م شمٗمًػم اًمثرى سم٤مًمرُمؾ أو إُمقات ومٝمذا شمٗمًػم عمـ ٓ يٕمل 

ٌٕم٦م اًمتل هل ُمٝمقًم٦م ٟمًٌتٝم٤م إمم اًمثرى يمحٚم٘م٦م  اًمرواي٤مت ُمقضمقد أن اًمًٛمقات اًمًاًمٖمٞم٥م أُم٤م ذم
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وهٜم٤مك سمحر وهٜم٤مك ُم٤مء وقمقامل قمديدة ضمدا وهذا يمٚمف دون اًمٙمرد واًمٕمرش، وذم ذم ومالة، 

شمٕمٌػم اًمٕمرش اًمٙمرد واًمٚمقح وقم٤ممل اًمٜمقر وقم٤ممل إُمر وإٟمام ذيمر سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكم اًمًٛمقات ذم 

أي  شويم٤من قمرؿمف قمغم اعم٤مء»ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمٌٕم٦م أي٤مم وم٤مًمثرى يمٞمػ واعم٤مء واًمٕمرش اًمذي قمغم اعم٤مء 

وًمٞمس سمٛمٕمٜمك اٟمف حمٛمقل سمؾ اًمٕمرش هق ُمًتقزم وطم٤مُمؾ واعم٤مء ُمًتٕمغم قمٚمٞمف، ُمًتقزم قمغم اعم٤مء 

ومٝمٜم٤مك قمقامل يمثػمة ضمدا ؾمٌح٤من اهلل، وذم رواي٤مت اعمٕمراج أو همػمه٤م رواي٤مت اخلٚم٘م٦م قمٜمد أهؾ 

 اًمٌٞم٧م ومٞمٝم٤م سمٞم٤من شمٗمّمٞمكم ضمدا ًمٓمٞمػ قمـ شمٚمؽ اًمٕمقامل وقمٔمٛمٝم٤م.

ؽ قم٤ممل أو قم٤مرف ُمثؾ ؿمٛمس ي٠ميت ًموُمع ذًمؽ  اًمٕمقامل شمٚمؽ سمزواي٤م حيٞمط اًمذي وم٤مًمٜمٌل

 ُمٚمقٟم٦م اًمتؼميزي أو احل٤مومظ اعمقًمقي أو همػمه ي٠ميت وي٘مقل ًمؽ أن اًم٘مدرة اعمخٞمٚم٦م قمٜمد اًمٜمٌل

ُمدى اإلؾمٗم٤مف قمٜمد ه١مٓء أو  ادري وٓ اًمزُم٤من ذًمؽ سمٕمٚمقم أو اًمزُم٤من ذًمؽ ذم اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٌٞمئ٦م

، يمٞمػ شمتّمقره ٦مضمٌقرشمٞمُمٕمروف اًمرص٤مذم أو همػمه، وم٤مًمذي خمٞمٚمتف وطمًف حيٞمط سمزواي٤م قمقامل 

هٙمذا ُم٤م إذا ىمٚم٧م أن هذه أؾم٤مـمػم وم٠مذن اٟمتؿ ًمٞمس قمٜمديمؿ ىمدرة ذم اًمتّمقير ومت٘مٞمًقن خمٚمقىم٤مت 

 شم٠مسمػمذم  قمٔمٞمٛم٦م قمٜمد اهلل سم٠مٟمٗمًٙمؿ، وقمٜمد اسمـ قمريب ذم اًمٗمتقح أو اًمٗمّمقص سم٤من اًمٜمٌل

، ظمٓم٤م وهذا ٟمٗمًف قمغم ُمِمٙمٚم٦م اًمٌنم اٟمف ي٘مٞمس اًمٜمٌلواحل٘مٞم٘م٦م ان اًمٜمخؾ ٓ قمٚمؿ ًمف سمف، 

 يم٤من وم٢مذا اًمٜمٌل ٟمقر أؿمٕم٦م ُمـ ؿمٕم٤مع ضمؼمائٞمؾ أن وي٘مرون يّمقرن سمٕمْمٝمؿ أن ٕمجٞم٥مواًم

 طمٞمٜمئذ يٙمقن ومٛمـ إرض هذه سمٙمؾ حيٞمط قمزرائٞمؾ ويمذا، سم٤مًمٜمٌل ومٙمٞمػ يمذًمؽ ضمؼمائٞمؾ

ائٞمؾ يمٞمػ ٓ حيٞمط سمام هق اوؾمع، وٓن ىمدرة اخلٞم٤مل قمٜمدهؿ ىمدرة ضمؼم وُمرؿمد قمزرائٞمؾ ؾمٞمد

قرون أن أظمريـ يمٚمٝمؿ ىمدراهتؿ حمدودة، وُمـ سم٤ٌمب صٖمػمة أو اهل٤مرد دؾمؽ ٓ يتحٛمؾ ومٞمّم

ىمرص ومٝمؿ ذم ذم اًمتّمقير ُمـ يم٤من يتّمقر أن قمنمة آٓف يمت٤مب أو أرسمٕملم إًمػ شمقوع 
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ذحي٦م صٖمػمة، ومٝمق ي٘مٞمس ختزن يمٛمٞم٤مت ه٤مئٚم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ذم اعم٤ميض ٓ يتّمقرن ذًمؽ أو 

ققم٦م همرف ومل أظمريـ قمغم ٟمٗمًف، وي٘م٤مل أن أول طم٤مؾمقب صٜمٕمقه يم٤من قم٤ٌمرة قمـ جمٛم

 شم٘م٤مس ي٤ٌمد، ومٝمؿ يتّمقرن أن ىمدرة اًمٜمٌلاو أ اًمالب شمقبطمٞمٜمٝم٤م يمٞمػ ؾمٞمٙمقن  يتّمقروا

 وه١مٓء ىمقي٦م أوم٤مق ومجر اًمٕمٚمؿ أن ُمع واعمِمٙمٚم٦م، صحٞمح همػم وهذا قمٜمدهؿ ُمقضمقد ُم٤م سمٜمٗمس

 سمٜمٗمس اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّمدئ٦م اًم٘مديٛم٦م احلجري٦م واٟمف ي٘مٞمس اًمقاىمٕمٞم٦م قمغم ذهٜمٞمتف ومٚمامذا هذا إُمر؟. 

ٚم٦م اإلٟم٤ًمن ي٘مٞمس ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وظمٚمٗم٤مء اهلل ذم إرض قمغم ٟمٗمًف أو ي٘مٞمس ٟمٗمًف ومٛمِمٙم

قمٚمٞمٝمؿ، وان أول ُمـ ىم٤مس هق إسمٚمٞمس ُمع اٟمف اؿمتٌف سم٤مًم٘مٞم٤مس وم٤مٟمف اقمتٛمد ضمٝم٤مت فمٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم 

، ومٝمذه آٟمٗمج٤مرات ذم اًمٕمٚمقم اعمٗمروض شمقضم٥م هلؿ شم٘مدم ٓ أن يٌ٘مقن قمغم ورصٞمٜم٦محمٞمٓم٦م 

قاىمٕمٞم٤مت قمٚمٞمٝم٤م، وُمثال ؾم٤مسم٘م٤م يمٞمػ يم٤من اًمقرق أو أن احلروف اعمٕم٤مدٓت اًم٘مديٛم٦م وي٘مٞمًقن اًم

يمٞمػ شمّمٓمػ ومتحت٤مج إمم ُم٤ًموم٤مت يمٌػمة وٓ يًتققمٌٝم٤م يمت٤مب أُم٤م أن اًمٙمت٤مب آًمٙمؽموين 

٘مقن صٗمٞمح٦م ُمٕمدٟمٞم٦م وشم٤ًمومر هبؿ ذم شمرء آظمر، وُمـ يّمدق أن صمامٟمامئ٦م رايم٥م ُمـ اًمٌنم ير

همرهب٤م ُمـ يم٤من يّمدق ذًمؽ، إذًا احل٘م٤مئؼ  أقمغم اهلقاء أو ذم صم٤مٟمٞم٦م شمتٙمٚمؿ ُمـ ذق إرض إمم

 أوؾمع ُمـ إدراك اإلٟم٤ًمن ويمذا اًم٘مدرات اعمٝمٞمٛمٜم٦م ذم قم٤ممل اعم٤مدة أوؾمع ُمـ ىمدرات اإلٟم٤ًمن.

إذًا هذه أُمقر جي٥م آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م وهل رضوري٦م وُمٝمٛم٦م وم٤معم٘م٤مي٦ًم صٕم٦ٌم ضمدا، وم٢مذا يم٤من 

سمزواي٤م وُمًت٘مٌؾ إرض  ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء حيدصمٜم٤م قمـ يمؾ زواي٤م شمٚمؽ اًمٕمقامل وحيٞمط هب٤م ومٙمٞمػ

وُم٤موٞمٝم٤م ومٝمذه ذرة ذم سمحر، سمٞمٜمام اعم٘م٤مسمؾ جيٛمٕمقن سملم اعمتٜم٤مىمْم٤مت ويمؾ ؾم٥ٌم ذًمؽ هق اعم٘م٤مي٦ًم 

ـْ ضِغٍ سم٠مٟمٗمًٝمؿ  َتُف ِم َْ َِ ٍَٕٚر َوَخ ـْ  َْتَِْل ِم َِ َٕٚ َخْرٌ ِمُْْف َخ ، واطمد اإلقمالم ذو سم٤مع ذم َؿَٚل َأ

دزم سمرأيف ومٞم٘مقل ٟمٕمؿ يٚمحظ اخل٤مص واًمٕم٤مم احلٙمٛم٦م قمٜمدُم٤م يريد أن يٗمن أن اعمٕمّمقم يمٞمػ ي
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ومٝمق يٜمًك اًمٌحقث اًمٕمديدة اًمتل ؿمٞمده٤م ومٗمل اًمتٗم٤مصٞمؾ يٜمًك، وطمتك اًمٕمروم٤مء ُمثؾ اسمـ قمريب 

 ُمـ ومْمٞمٚم٦م ًمف يم٤من ُمـ أن ىم٤مل ’يريد أن يقضمف رواي٦م شمزقمؿ ذم ؿم٤من أيب سمٙمر ومٞمًتدل سم٤من اًمٜمٌل

ـ سم٤مب وطمدة اًمقضمقد، وم٢مذا ضمٜم٦م صمؿ أؿم٤مر إًمٞمف وىم٤مل مجٕم٧م ومٞمؽ، ومٞمٗمنه٤م ُمٕ دظمؾ اًمٗمْم٤مئؾ

يم٤مٟم٧م خمتّم٦م سمقطمدة اًمقضمقد ومٚمؿ اظمتّم٧م سمزيد وقمٛمر وسمٙمر سمؾ اًمٙمؾ ومٞمٝمؿ ومْم٤مئؾ، ومٚمق أردٟم٤م 

أن ٟمًتٜمد إمم هذه اًم٘م٤مقمدة اعمقضمقدة ًمدهيؿ عم٤م اظمتّم٧م سمِمخص دون ؿمخص ومٙمٞمػ 

ختّمّمٝم٤م سمف، وسم٤مًمت٤مزم هذا ًمٞمس شمقضمٞمف وٓ ختّمٞمص وٓ شمٗمًػم ومٝمؿ يمثػما ُم٤م ي٘مررون ىمقاقمد 

قمٜمدُم٤م يريدون اًمدظمقل ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ شمْمٞمع قمٚمٞمٝمؿ اًمتٗم٤مصٞمؾ ومٝمذا ٟمت٤مج سمنمي وًمٙمـ 

 واعمِمٙمٚم٦م طمٞمٜمئذ اعم٘م٤مي٦ًم.

سمٛمّمدر  ارشم٤ٌمـمٝمؿواعمحّمٚم٦م ان قمٚمقم آٟمٌٞم٤مء وآئٛم٦م اوؾمع مم٤م يتّمقره اًمٌنم سم٤مقمت٤ٌمر 

 اًمٕمٚمؿ اعمٓمٚمؼ وهق اهلل شمٕم٤ممم.

 ثٕٚٔٚ: أصقل افًِقم مـ تراث إٕبٔٚء:

ة وقمديدة وًمٞم٧ًم حمدودة سمؾ اصؾ ُمٕمروم٦م ؾمٌع ؾماموات مل ٟمٕمرومٝم٤م ان أىم٤ًمم اخلٚم٘م٦م يمٌػم

سم٤محلس وم٤محلس مل يدريمٝم٤م إٟمام اظمؼم هب٤م اًمٖمٞم٥م ُمـ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م وإٓ اًمٌنم ٓ يٕمٚمٛمقن أن 

ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ومٗمنه٤م  أأظمرى، ومٌٓمٚمٞمٛمقس سم٤مقمت٤ٌمر اٟمف ىمر وراء هذه اًمًامء ؾمٛمقات

أو اهلرُمٜمٓمٞم٘مٞم٤م ي٘مقًمقن أن ُم٤م ُمقضمقد ذم  احلداصمٞمقنسم٤مهلٞمئ٦م اًمتل قمٜمده، وٟمتٕمج٥م ُمـ ه١مٓء 

اًم٘مران إٟمام هق سمح٥ًم اًمٌٞمئ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ومال يٕمٚمٛمقن سم٤من اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ هل ىمٌؾ سمٓمٚمٞمٛمقس 

وهل ُمقضمقد ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ وىمٌؾ اًمٗمٚمٙمٞملم واًمٗمٚمٙمٞملم ٓ يدرون اًمًاموات ؾمٌع أو 



 سٕه الٍبٕات وباسح  .....................................................................................146

 ٟمٔمٛمقا أُمقرهؿ قمغم ُم٤م هق ُمقروث قمنمة ومٝمذا اًمٕمدد ًمٚمًٛمقات يم٤من ىمٌؾ اًمٗمٚمٙملم واًمٗمٚمٙملم

وطمتك هذا اًمؼموومًقر آؾمٙمتٚمٜمدي ي٘مقل أن ىمْمٞم٦م اًمًٌع ؾمٛمقات مل يدريمٝم٤م اًمٗمٚمٙملم وٓ 

اًمٗمٞمزي٤مئٞملم وإٟمام قمغم وقء اًمٜمٌقءات اًمتل شمذيمره٤م اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م ومٜم٘مقل ٓسمد ُمـ شمّمقيره٤م 

ُمـ سمٓمٚمٞمٛمقس وم٤مٟمٔمر إمم اًمٗمٞمزي٤مئل هٙمذا وإٓ اًمّمقرة مل شمٜم٘مدح ذم ذهـ اًمٌنم ٓ أهن٤م ُم٠مظمقذة 

هذا اًمتٕمجرف ومٞمٜم٥ًم ُم٤م ذم اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م إمم سمٓمٚمٞمٛمقس سمؾ أن سمٓمٚمٞمٛمقس أظمذه٤م وطم٤مول 

أن يٗمن قمغم شمٗمًػم ومٚمٙمل ُم٤م ُمقضمقد ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، وم٤مًمذي صقره سمٓمٚمٞمٛمقس يم٠مهن٤م 

ىمِمقر سمّمؾ وشمٓمٌؼ قمغم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض وهذا اًمتّمقير ُمـ سمٓمٚمٞمٛمقس يم٤من سمٕمد اًمٜمٌل ُمقؾمك 

ًمٜمٌل ُمقؾمك ي٠مظمذ ذًمؽ ُمـ سمٓمٚمٞمٛمقس، وطمتك ذم أدقمٞم٦م صحػ إسمراهٞمؿ وطمتك ذم ومٙمٞمػ ا

يمٚمامت اًمٜمٌل ٟمقح ُمقضمقدة وذم شمراث ادم ُمقضمقدة أي ذم صحػ ادم، وهذا ٟمٛمقذج ان 

 أصقل قمٚمقم اًمٌنم ُم٠مظمقذة ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمٙمت٥م اًمًاموي٦م وشمراث اًمرؾمؾ.

إمم همرومٝم٤م  صؾ ٕقمٚمؿ صمؿ قمٜمدُم٤م يٗمتح ًمؽ شمذه٥مأوم٤مًمٙمالم ومرق سملم أن شمٕمرف 

٤مسم٘ملم، وومروقمٝم٤م وسملم أن اصؾ آٟمٗمت٤مح ٓ شمٚمتٗم٧م إًمٞمف ومٙمؾ هذه اًمٕمٚمقم  ٞم٤مء اًم ٌٟٕم ُمـ أصقل ا

ُمـ ظمالل شمٚمٛمٞمذه ضم٤مسمر سـم طمٞم٤من، وم٤معم٘مّمقد أن  صؾ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء اقمؽمومقا اٟمف ُمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق٠موم

ٕم٦م يمٞمػ ُمٕم٤مدٓت اًمٕمٚمقم هل ُمـ إٟمٌٞم٤مء ومٙمٞمػ ي٘مقًمقن أن إٟمٌٞم٤مء ٓ يٕمٚمٛمقن سم٤مًمٓمٌٞم أصقل

ذًمؽ وهؿ ُم١مؾمًقن ُمٕم٤مدٓت قمٚمقم اًمٓمٌٞمٕم٦م، سمؾ اسمًط آُمقر شمٕمٚمٛمتٝم٤م اًمٌنمي٦م ُمـ آٟمٌٞم٤مء 

 سم٤مخلٞم٤مـم٦م أو آًمٞم٤مت احلرب وم٤مًمٜمٌل داوود أسمد ًمٚم٤ٌمس ومٚمؿ يٙمـ يٕمرومقه وم٢مدريسومحتك ا

أؾمًٝم٤م وهمػمه٤م ويمٚمٝم٤م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م إٟمٌٞم٤مء واصؾ قمٚمؿ اًمٜمجقم اطمد إٟمٌٞم٤مء أشمك سمف هق ُمـ 

، أن ٓ شمريد أن شمًت٘ميص اًمت٤مريخ وشمٕمرف احل٘مٞم٘م٦م وشمريد أن  ؾم٥ٌم وضمقدهاًمذي هق ي٘م٤مل 
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شم٘مقل أن اًمٌنم هؿ أصح٤مب اًمدور وًمٞمس إٟمٌٞم٤مء ومٝمذا قمٜم٤مد وجل٤مج وهق سمح٨م آظمر، أن 

يمٞمػ اًمٙمٚمٛم٦م هل٤م إقمراب أي هل٤م همػم احلرف اًمٔم٤مهر اإلقمراب هق طمروف وًمٙمـ طمروف ذائ٦ٌم 

وهذا احلرف واىمٕم٤م طمروملم صٖمػم ويمٌػم وُم٤م  صٖمػمة وم٠مٟم٧م شمتٝمجك سمحروملم احلرف اعمٕمرب

اًمتٗم٧م إمم ٟمٗمس هذه اًمٔم٤مهرة إٓ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م صمؿ اًمتٗم٧م اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م، وم٤مًمتٕمٚمٞمؿ يمٚمف 

 ؾماموي وإٓ اإلٟم٤ًمن ٓ يًتٓمٞمع أن يٗمجر ومٓمرشمف.

ٓ يًتٓمٞمٕمقن ومٙمؾ ُم٤م طم٤موًمقا أن هذا اجلدار أن يريدون أن يتًٚم٘مقا ورائٝم٤م وُمـ 

ذًمؽ يم٠مٟمام اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي أن خيؽمق هذا اًمً٘مػ ومٞم٘مقل ًمف اًم٤ٌمري اظم٠ًم خيؽمىمقه مل يًتٓمٞمٕمقا 

ٕمرف، وم٤مًمٌنم وارضمع وي٘مقًمقن ًمق قمرومٜم٤م ُم٤م ورائٝم٤م ٓيمتِمٗمٜم٤م أهار ُمٝمقًم٦م ذم اًمٙمقن وًمٙمـ ٓ ٟم

ًمألٟمٌٞم٤مء وقمٜمدهؿ سم٤مًمٗمٓمرة اٟمف يقضمد ورائف رء إمج٤مٓ ويٕمٚمٛمقن أن  ةأيمثر قمٚمقُمٝمؿ هؿ ُم٘مٚمد

ج٥م عمـ يريد أن يًٗمف إٟمٌٞم٤مء سمٕمٚمقم اًمٌنم اًمذيـ هؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م احل٘مٞم٘م٦م وراء هذا، ومٚمذًمؽ ٟمتٕم

يمٚمٝمؿ قم٤مًم٦م وـمٗمٞمٚمٞمقن قمغم إٟمٌٞم٤مء ومٝمؿ قمٞم٤مل إٟمٌٞم٤مء ٓ اًمٕمٙمس وقمجٞم٥م مترد اًمٌنم وجل٤مضمف، 

ويمؾ هذه اًمٕمٚمقم ُمذيمقرة وُمقضمقدة قمٝمقد قمديدة ُمـ إٟمٌٞم٤مء همػم اًمٕمٝمديـ اًم٘مديؿ واجلديد 

ل أن إٟمٌٞم٤مء ُمت٠مصمريـ وإٟمام هؿ شم٠مصمروا سم٤مٕٟمٌٞم٤مء وم٤مصؾ اًمذي ي٘مٓمع اًمٓمريؼ أُم٤مم ُمـ أن ي٘مق

 إٟمٌٞم٤مء ويمؾ سمدا احلرف واًمّمٜم٤مقم٦م هل ُمـ إٟمٌٞم٤مء.ُمـ اًمٓم٥م واًم٘مْم٤مي٤م إظمرى شمٌدأ 

ٍٜ إَِّٓ خال ق ٟمٌل ـوقمٜمدٟم٤م ذم اًمرواي٤مت اًمٕمديدة وًمٕمؾ ذم اصؾ سمقذا يم٤من ه
ـْ أُمَّ َوإِْن ِم

َِٕذيرٌ   ٚ َٓ ٕظمالىمٞم٦م واصؾ أن هٜم٤مك ظمٚمؼ وظم٤مًمؼ وان هٜم٤مك روح وىمد طمرف أشم٤ٌمقمف أصقًمف ا ؾِٔ

ٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء اًمُم٠مظمقذ ُمـ إٟمٌٞم٤مء، ومٝمذه إُمقر ُمـ 

وذم اًمقاىمع يقضمد حتدي وهق شم٠مؾمٞمس إٟمٌٞم٤مء ًمٚمٕمٚمقم اًمٙمثػمة، وأن يٙمٗمٞمؽ اعمٜمٝمزم ذم ٟمٗمًف 
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عم٤مًمؽ آؿمؽم ومرهمؿ شمٓمقر اًمٕمٚمقم اإلداري٦م  قمكم يٙمٗمٞمف أن ٓ يٜمٝمزم ذم ٟمٗمًف يِم٤مهد قمٝمد

وقمٚمقم اًمٜمٔمؿ وم٘مد صقشم٧م اًمٌنمي٦م ذم إُمؿ اعمتحدة وًمٞمس سمًٕمل  آؾمؽماشمٞمجٞم٦مواًمٕمٚمقم 

إؾمالُمل وٓ ؿمٞمٕمل أٟمام صقشم٧م قمغم أن هذا اًمٕمٝمد ضمدير سم٢مدارة اًمدول وُمّمدر ًم٘مقاٟملم 

يمت٤مسمتف واًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م واًمٕمٚمقم اإلداري٦م واًمٜمٔمٛمٞم٦م سمٕمد ُميض أرسمٕم٦م قمنم ىمرن ُمـ 

ُمـ اقم٘مد اًمٕمٚمقم ٕهن٤م ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مدٓت اعمتٖمػم وهل صٕم٦ٌم وًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ قمٚمقم  آؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 آؾمؽماشمٞمجٞم٦مأظمرى سمؾ قمٚمؿ ضمدا صٕم٥م وم٤مًمذي خيقض ذم قمٚمقم اإلدارة يٚمتٗم٧م إمم أن قمٚمؿ 

جيري قمٚمٞمف شمٖمػم ان واًمٜمٔمؿ يمٞمػ هق صٕم٥م، وم٠مٟم٧م شمٜمٔمؿ ُم٤م هق ُمتٖمػم ومحتك هذا اًمٜمٔمؿ ٓسمد 

شمًتٓمٞمع اًمًٞمٓمرة قمغم اعمتٖمػم، ورهمؿ اًمًٞمٓمرة قمغم يمؾ ُمتٖمػم هق صٕم٥م ومٙمٞمػ سملم ٟمٔمؿ  ًمٙمل

ىمرن هل ضمديرة ورائدة وهٜم٤مك جل٤من قمٚمٛمٞم٦م ختّمّمٞم٦م  ٦م ذم يمؾ اعمج٤مٓت وسمٕمد أرسمٕم٦م قمنمُمٕمٞمٜم

سمحث٧م ضمدارشمف وضمدوائٞمتف وًمٞمس جمرد أُمقر شمّمقيتٞمف، وهذه يمٚمٝم٤م ُمٜمٌٝم٦م أن اًمًامء رائدة قمٚمقم 

 .تٙمٗمؾ شمٙم٤مُمؾ أهؾ إرضإرض وان اًمًامء شم

واًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م رواده٤م رهمؿ إظمٗم٤مء اًم٤ًمؾم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م ًمذًمؽ أن رواده٤م يِمٝمدون أن 

أيمثر آًمتٗم٤مشم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٝمٛم٦م هل ُمـ اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م وايٜمِمت٤ميـ يذيمر ذًمؽ، واًمذي 

 ايمتِمػ اًمٌٙمتػمي٤م سم٤مؾمتقر أو همػمه أو ُمٙمتِمػ اًمٙمٝمرسم٤مء ومٝمؿ يالطم٘مقن اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اقمؿ

ُمـ ُمًٚمٛملم أو هيقد او ٟمّم٤مرى ومٞمالطم٘مقن اًمٜمّمقص اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم ايمتِم٤مف اًمٕمٚمقم 

اًمٓمٌٞمٕم٦م، اشمٗم٤مىم٤م هؿ أن ذم اقمؽماوم٤مت أن ُمٕمٔمؿ سمٜمك اًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م هل ايمتِم٤موم٤مت 

إؾمالُمٞم٦م وم٤مًم٤ًمقم٦م أو اًمتحٙمؿ ذم اًمزُمـ ومٙمؿ ًمف شم٠مصمػم ذم يمؾ اًمثقرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمقضمقدة، وقمٚمقم 

قمٚمقُمٝمؿ ُمٜمٓمٚم٘م٦م ُمـ شم٠مؾمٞمس أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٕمٚمقم اإلؾمالم، إذًا شمٗمجػم سمداي٤مت اًمٕمٚمقم  اعمًٚمٛملم
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ُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ومحتك ذم اًمتٕمٛمٞمؿ ومٗمٞمٝم٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت وإٟمام أٟم٧م ُمثال ًم٧ًم سمٗمٞمزي٤مئل 

ٙمؿ ُمـ سمٕمٞمد قمغم شم٤مريخ اًمٗمٞمزي٤مء، حتاًمٗمٞمزي٤مء ومٝمٜم٤م اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى أن وٓ ُمراضمع ًمت٤مريخ 

رف شم٤مريخ اًمٗمٞمزي٤مء وٓ يٕمرف ان اًمت٤مريخ ًمف ختّمّم٤مت ـوٓ يٕم ومٞمزي٤مئلٞمس ومنوش أن ًم

ومٛمـ اخلٓم٠م ذم اجل٤مُمٕم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م أن ي٠ميت ًمؽ ؿمخص إٟم٤م ُم١مرخ ذم يمؾ اًم٘مرون ومٞم٘م٤مل ًمؽ 

اذه٥م أٟم٧م قمِمقائل وم٢مذا أردت أن شمتخّمص ذم ٟمّمػ ىمرن وذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م صمؿ 

٤مشم٤م شم٠ميت وشمٓمٚمؼ أطمٙم٤مم قمٛمقُمٞم٦م وماطمٙمؿ سمٌمء أُم٤م أن  ٝمذه ضمٝم٤مٓت ذم اًمٕمٚمؿ إذا أـمٚم٘مٜم٤م ٟمٗمٞمٜم٤م وإصم

ٝم٤مت ُمقضمقدة ذم إؿم٤مرات اًمقطمل ًتٜمد إمم ُمٌٜم ـ ٟم ـ ٟمح ن سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ذيمرتوًمٙم سملم  ، ٔا

ل ُمقؾمك وأقمٓمٞمؽ ُمٕمٓمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م، أُم٤م أن ٟمٓمٚمؼ أهب٤مُم٤مت  ُمقًمد سمٓمٚمٞمٛمقس وشم٤مريخ ووم٤مشمف وسملم اًمٌٜم

ة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ُمٝمدت هل٤م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م وصمؿ هذه اعم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ومٝمذه ٟمتٞمج٦م ظمٓمرة، وان هذه اعم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ اًمثقر

يمؼم ُمٜمٝم٤م  ٦ًٌم ٕا ٧م قم٘مقهلؿ اًمتل شمدير اًمٜم٤مؾم٤م وم٤مًمٜم ن ًمًٞم ظمػمة ًمٞمس يمٚمٝم٤م ٟمت٤مج قم٘مقهلؿ هؿ، وامم ٔا ٕا

٧م أُمريٙمٞم٦م هل قم٘مقل  يمؼم ُمٜمٝم٤م شمدار سمٕم٘مقل ًمًٞم ُمريٙمٞم٦م اًم٘مًؿ ٕا قم٘مقل همػم أُمريٙمٞم٦م واجل٤مُمٕم٤مت ٕا

ٞم٤مء أيمثره٤م همػم أُمريٙمٞم٦م، وٟمحـ ًمٞم ٟم س ًمٜم٤م قمٜمٍمي٦م ُمٕمٝمؿ سمؾ ٟمحـ قمٜمدٟم٤م حتًس ُمٕمٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م ا

ٞم٤مء وسمٞمئ٤مت ٞم٤مء أو همػم أٌٟم ُمقر، وٟمٕم٤مود سم٤مًمٙمالم  وضمٝمقد أهنؿ أٟم ٞم٤مء هل اًمتل أؾم٧ًم ُمثؾ هذه ٕا ٌٟم ٕا

سم٠مٟمف ُمـ قمرف شم٤مريخ قمٚمؿ اًمٜمجقم ُمتك سمدا وُمـ اًمذي ووع قمٚمؿ اًمٜمجقم وم٢مذا قمرومٜم٤م اًمت٤مريخ طمٞمٜمئذ 

 ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ُم٘مقًمتف.

 ٚفثًٚ: افَرآن مْبع فًِِقم: ث

ي٘مقًمقن أن اًمذي ووع قمٚمؿ آضمتامع هق اسمـ ظمٚمدون ؟، ُمـ ىم٤مل اٟمف اسمـ ظمٚمدون وُم٤م 
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هذه اًمٜمٙم٤مت آضمتامقمٞم٦م اعمذيمقرة ذم هن٩م اًمٌالهم٦م يمحٙمؿ وهمػمه٤م وذم اًم٘مران، إذًا اعم٘مّمقد 

ٌنمي٦م جي٥م اًمتث٧ٌم ومٞمف هؾ أن رؾم٤مٓت اًمًامء هل شم٠مصمرت سم٤مًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م أو اًمٕمٚمقم اًم

اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ رؾم٤مٓت اًمًامء، وًمٞمس ظمّمقص ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء سمؾ ُمٜمذ ادم وٟمقح وإسمراهٞمؿ 

 وُمقؾمك وقمٞمًك وحيٞمك وداود....، وم٤مٕٟمٌٞم٤مء قمرومقا ًمٚمٌنمي٦م إقمراف. ٟمٕمؿ صحٞمح اإلٟم٤ًمن

ٞم٤مء ًمٞمثػموا ومٞمٝمؿ دوم٤مـئ»اعمٕم٤مرف ُمدومقٟمف ذم قم٘مٚمف  ان ٌٟم ومدور إٟمٌٞم٤مء افمٝم٤مر  (6)شاًمٕم٘مقل سمٕم٨م اهلل ٕا

ك ُمقضمقد ذم اًمٗمٓمرة دوم٤مئـ اًمٕم٘مقل ٓ أن اًمٌنم يم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م سمؾ خمزون ومٞمٝم٤م وًمٙمـ اإلصم٤مرة هٜم٤م

وا ومٞمٝمؿ ػمًمٞمث»ًمٞم٧ًم هل ُمـ ىمدرة ووفمٞمٗم٦م اًمٌنم سمؾ هل وفمٞمٗم٦م اًمًامء وىمدرة اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم 

وهذه اًمٗمٓمرة ومٞمٝم٤م ُمقاصمٞمؼ قمٚمٛمٞم٦م يمٌػمة ضمدا وًمٙمـ  شُمٞمث٤مق ومٓمرشمف دوهؿ٠مويًتدوم٤مئـ اًمٕم٘مقل 

هذه إيمامم هق دور إٟمٌٞم٤مء ٓ أن ٟم٘مقل أن إٟمٌٞم٤مء هؿ يًتٗمٞمدون ُمـ  اًمذي يٗمّمؾ ويٗمتؼ

يم٤ٌمر ذم اعمٕم٤مرف وذوي سم٤مع ذم احلٙمٛم٦م حم٘م٘ملم قمٚمقم اًمٌنم، ومٛمثال أن طمتك ًمألؾمػ 

ءٍ واًمتٗمًػم ذم ىمقًمف  ؾِّ َْيْ ُُ ًٚ فِ ي٘مقل ًمٞمس هق اًمٗمٞمزي٤مء وًمٞم٧ًم شمٌٞم٤مٟم٤م ًمٚمٙمٞمٛمٞم٤مء، ُمع أن  تِبَْٕٔٚ

اَمِء َوإَْرِض إَِّٓ يِف ـَِتٍٚب ُمبِغٍ َوَمٚ اًم٘مران ي٘مقل  ٍٜ يِف افسَّ ـْ َؽٚئَِب ومٝمؾ هذا إهمراق ذم   (7)ِم

اًم٘مران أو أن هذا صحٞمح، ٟمٕمؿ اًمدور إهؿ ذم اًم٘مران هق اهلداي٦م وومرق سملم دور اهلداي٦م ودور 

افمٝم٤مر اًمٕمٚمقم واهلداي٦م رء أقمٔمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم، وم٤مًم٘مران ُمع اٟمؽ ًم٧ًم ومٞمزي٤مئل ٓ يٕمٚمٛمؽ 

ٗمٞمزي٤مء، أُم٤م إذا يمٜم٧م ومٞمزي٤مئل وم٘مد يٕمٚمٛمؽ اًمٗمٞمزي٤مء أو جيٕمٚمؽ ويٕمٚمٛمؽ يمٞمػ شمقفمٗمٝم٤م ذم اًم

اًمٙمامل وًمًٕم٤مدة اًمٌنمي٦م ٓ ًمدُم٤مره٤م، وم٤مًمٗمٞمزي٤مئل عمـ يٚمتٗم٧م يٕمٚمٛمف، وإذا ىمٚمٜم٤م أن ًمٚم٘مران وضمقد 

                                                      

الهم٦م/ ص6)  .98( هن٩م اًٌم

ٔي٦م ( 7)  .:>ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا
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قمٚمقي إذًا رؾم٤مٓت هل رواومد هتدي اًمٌنمي٦م وشمٌٞم٤من ًمٙمؾ رء ومٝمق شمٌٞم٤من ًمٙمـ ُمـ ًمف ىمدرة 

ًمق ؿمئ٧م ٓؾمتخرضم٧م اًمديـ يمٚمف ُمـ ًمٗمٔم٦م اًمّمٛمد وم٘مد  ، وي٘مقل اًم٤ٌمىمرومٝمذا سمح٨م آظمر

، ْحٚم٦ًم، ًمٜمنمُت قَمزَّ َوضَمؾَّ  ًمق وضمدت ًمٕمٚمٛمل اًمذي آشم٤مين اهلل»: روي قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

اًمتقطمٞمد، واإلؾمالم، واإليامن، واًمديـ، واًمنمائع? ُمـ )اًمّمٛمّد(.. ويمٞمػ زم سمذًمؽ ومل جيد 

 .(6)شاعمّمٚملم( ْحٚم٦م ًمٕمٚمٛمفضمّدي أُمػم اعم١مُمٜملم )قمٚمٞمف صٚمقات 

وهذا سمح٨م آظمر ومٛمـ يًتٓمٞمع هبذه اًم٘مدرة. سمؾ ُمـ يًتٓمٞمع ُمـ هذا اعمتـ اًمٔم٤مهر اًمٙمثػم 

اًمٙمثػم وُمثؾ قمٚمؿ اًمري٤موٞم٤مت هؿ ي٘مرون أن قمٚمؿ اًمري٤موٞم٤مت يًتٓمٞمع أن جيٞم٥م قمـ يمؾ أهار 

ًم٘مدرة وًمذًمؽ مل جيحدوا أن ذم اًم٘مران ا؟ قمٜمده اًم٘مدرة أن يٗمجر ذًمؽ اًمذي اًمٙمقن وًمٙمـ ُمـ 

قمغم يمِمػ اإلهار ًمٙمـ ُمـ اعمٕمٚمؿ اًمذي ي٘متدر قمغم اؾمتخراج ذًمؽ وهق ؿمخص ٓسمد ان 

يٙمقن ُمرشمٌط سم٤مًمًامء، واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واإلطمٞم٤مء واًمٗمٞمزي٤مء هذه هل٤م ىمدرة أن شمٙمتِمػ أهار احل٘مٞم٘م٦م 

وًمٙمـ ُمـ يًتٓمٞمع أن يًتخرضمٝم٤م ُمـ شمٚمؽ اًمٕمٚمقم ومٝمذا ًمٞمس ُمـ ىمدرة اًمٌنم ٟمٕمؿ اًمٌنم قمٜمده 

٦م واًمًامء شمدقمقه إمم قمدم اجلٛمقد سمؾ شمدقمقه إمم احلريم٦م وًمٙمـ ٓ أن ٓ يتٛمرد ؾمٕمل وقمٜمده طمريم

قمغم اًمًامء وم٠مٟم٧م ُمتٕمٚمؿ وـم٤مًم٥م طم٘مٞم٘م٦م وقمٜمدك ىم٤مسمٚمٞم٦م ٓن شمتٕمٚمؿ ومال شمتٛمرد قمغم اعمٕمٚمؿ إصكم 

 ًمؽ واعمٕمٚمؿ إصكم هق اًمًامء. 

  

                                                      

 .7<( اًمتقطمٞمد ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق:ص6)



  



 

 

 

 أىىاعه  املبحح اخلامص: معاىٌ الىحٌ و

قمالم سمخٗم٤مء سمٓمريؼ ُمـ ىمٞمؾ ان اًمقطمل ذم اًمّٚمٖم٦م يمام  ِٓ ئمٝمر ُمـ سمٕمض اهؾ اعمٕم٤مضمؿ هق ا

 . (6)اًمٓمرق

 وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ضم٤مء ذم ُمقارد ُمتٕمّددة خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:

ٚـُؾِّ َشاَمٍء َأْمَرَه    َوَأْوَحك يِف 

 سم٢مجي٤مد اًمًٜمـ واًمٜمٔمؿ ذم يمؾ ؾمامء.

 وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:

 ََّْْحِؾ أ ـْ َوَأْوَحك َربهَؽ إَِػ اف َبِٚل ُبُٔقتًٚ َوِم ـْ اْْلِ ِِذي ِم ًِْرُصقنَ  ْن اَتَّ َّٚ َي َجِر َوِِم  افنَّ

 ُم٤م أودع ذم ظمٚم٘مف ويمٞم٤من اًمٜمحؾ ُمـ همريزة يتقصؾ ُمـ ظمالهل٤م إمم أقمامًمف احلٞمقّي٦م.

وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:
 
 

  ًِِٔف   َوَأْوَحَْْٔٚ إَِػ ُأمِّ ُمقَشك َأْن َأْرِض

 ؾمك يم٤من سم٢مهل٤مم وإومٝم٤مم ظمٗمل، قمؼّم قمٜمف سم٤مًمقطمل.ُّٕم ُمق ايْم٤مح ُمّمػم اًمٜمٌل ُمقؾمك

 وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم وصػ زيمرّي٤م:

                                                      

 .<>8، :6? ًم٤ًمن اًمٕمرب:8<-;ٚمٖم٦م:( راضمع ذم ذًمؽ ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًم6)
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ؾ ًٚ ّٔ َرًة َوَظِن ُْ ْؿ َأْن َشبُِّحقا ُب ِٓ ْٔ ـْ ادِْْحَراِب َؾَْٖوَحك إَِف  .َخَرَج َظَذ َؿْقِمِف ِم

 وم٘مد أؿم٤مر إًمٞمٝمؿ ُمـ دون أن يتٙمّٚمؿ، ٓن اهلل شمٕم٤ممم َاُمره أن ٓ يٙمّٚمؿ اًمٜم٤مس صمالث ًمٞم٤مل

 ؾمقّي٤ًم،.

 وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ومٙم٤مر ذم آظمريـ ممـ يم٤من ُمًتٕمدا  قمؼم ـمرق اًمِمٞم٤مـملم ُمـ اًمقؾمقؾم٦م واًمتزيلم وسمذر ٓا

 ًمذًمؽ.

واعمٝمؿ هٜم٤م ان اًمٖم٤مًم٥م ذم اؾمتٕمامل يمٚمٛم٦م اًمقطمل ذم اًم٘مرآن هق يمالم اهلّل اعمٜمزل قمغم ٟمٌّل 

ٞمد او ختّمٞمص او ىمريٜم٦م ومػماد ُمٜمف وطمل ُمـ آٟمٌٞم٤مء، ومٙمّٚمام ُمقرد ذيمر ومٞمف اًمقطمل ُمـ دون شم٘مٞم

 اًمٜمٌقات، وهق ؿمٕمقر ظم٤مص يقضمده اهللّ ؾمٌح٤مٟمف ذم آَٟمٌٞم٤مء.

وم٘م٤مل اسمـ صقري٤م ىمد صدىم٧م ي٤م حمٛمد وم٘مد سم٘مٞم٧م ظمّمٚم٦م أن ىمٚمتٝم٤م آُمٜم٧م »وذم اعمح٤مضمج٦م 

 ش.سمؽ واشمٌٕمتؽ أي ُمٚمؽ ي٠مشمٞمؽ سمام شم٘مقًمف قمـ اهلل ىم٤مل ضمؼمائٞمؾ

ر اًمقطمل قمغم أىم٤ًمم وأٟمقاع قمديدة ضمدًا وذم يمثػم ُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت وإسمح٤مث أن ُمّم٤مد

َٚن فِبََؼٍ َأْن وُمـ اخلٓم٠م طم٤ًٌمن أن اًمقطمل قمغم ٟمٛمط واطمد، وشم٘مقل أي٦م  ـَ ُف اهللُ َوَمٚ  َّ ِِّ َُ إَِّٓ  ُي

َُّٕف َظِعٌّ َحُِٔؿٌ  ـْ َوَراِء ِحَجٍٚب َأْو ُيْرِشَؾ َرُشقًٓ َؾُٔقِحَل بِِْ٘ذِِٕف َمٚ َيَنُٚء إِ ًٚ َأْو ِم ومٝمذا  (6)َوْحٔ

َِْْٚ فََؽ إِنَّ َربََّؽ ظمّمقص اًمتٙمٚمٞمؿ وم٤مًمتٙمٚمٞمؿ ًمف صمالث أٟمامط، وإٓ ومٝمٜم٤مك وطمل صقرة  َوإِْذ ُؿ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6:ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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َٜ يِف  َٕ ق ًُ ِْ َجَرَة اْدَ ِس َوافنَّ ًٜ فَِِّْٚ ْؤَيٚ افَّتِل َأَرْيََْٚك إَِّٓ ؾِتَْْ َِْْٚ افره ًَ ِس َوَمٚ َج َّْٚ ْرآِن َأَحَٚط بِٚف َُ اْف

ْؿ َؾاَم  ُٓ ُؾ َُٕخقِّ بِراً َو ـَ  ًٚ َٕٚٔ ٌْ ومٝمذا شمٙمٚمٞمؿ سمٛمٕمٜمك اظمص، وهٜم٤مك آي٤مت مل يٜمزل هب٤م  (6)َيِزيُدُهْؿ إَِّٓ ُض

َٝ َتْدِري َمٚ افُِْتَُٚب َوٓ ُمٜمٝم٤م  ضمؼمائٞمؾ ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـَ َو

ََٕن  ـْ  ُٕقرًا َِنِْدي بِِف َم َُِْْٚه  ًَ ـْ َج
ََّٕؽ فَتَ اإِلياَمُن َوفَُِ َٕٚ َوإِ ـْ ِظبَِٚد َِٔؿُٚء ِم اٍط ُمْسَت ِدي إَِػ ِِصَ ْٓ(7) 

، ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمقطمل وًمٞمس ظمّمقص وهٜم٤مك ٟمزول مجكم ًمٚم٘مران مل يٜمزل سمف ضمؼمائٞمؾ

سم٤مًم٘مٚم٥م أو اإلذن أو همػمه٤م، وم٤مًمقطمل اقمؿ وم٘مد يٙمقن سم٤مًمرؤي٦م  اًمتٙمٚمٞمؿ اًمذي هق ؾمامع ؾمقاء

أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل شم٠ميت سمٕمد أي٦م اعم٘مدُم٦م اًمتل شم٘مًؿ أٟمقاع وسم٤مًمت٠ميٞمد واًمتًديد، وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم أن 

 اًمتٙمٚمٞمؿ اإلهلل.

ٍُِؼ َظئِؿٍ وذم آي٦م  ًَذ ُخ ََّٕؽ َف ينمح ذم هن٩م اًمٌالهم٦م أن هذا وطمل ُمـ ٟمٛمط آظمر،   َوإِ

ىم٤مئال:  ظمٓم٦ٌمطمدى ذم ا أُمػم اعم١مُمٜملم ذطمف وىمد وم٤مخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي شمٙمقن ًمٚمٜمٌل

ن أن يم٤من ومٓمٞماًم أقمٔمؿ ُمٚمؽ ُمـ ُمالئٙمتف يًٚمؽ سمف ـمريؼ اعمٙم٤مرم، وًم٘مد ىمرن اهلل سمف ُمـ ًمد»

 .(8)شوحم٤مؾمـ أظمالق اًمٕم٤ممل ًمٞمٚمف وهن٤مره

ٍُِؼ َظئِؿٍ ومحٞمٜمام ايمتٛمٚم٧م اعمٙم٤مرم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ًَذ ُخ ََّٕؽ َف ومٝمذا اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ   َوإِ

ُمّم٤مهم٦م ٟمقع ُمـ اًمقطمل وهق وطمل شمرسمقي صمؿ ان ؿم٤ميمٚم٦م ٟمٗمس اًمرؾمقل  يًٛمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم

 اهلل، وظمٚمؼ أدب قمغم يدل سمٞمد إهلٞم٦م وهذا ٟمقع ُمـ اًمقطمل، ٕن يمؾ ؾمٚمقك وظمٚمؼ اًمٜمٌل

 شمِم٤مهد واًمتٗمًػمي٦م اًمٙمالُمٞم٦م إسمح٤مث ُمـ مجٚم٦م ذم وًمٙمـ اًمرواي٤مت ذم ُمٌثقث اعمٌح٨م وهذا

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .5;ؾمقرة اإلهاء: ا

ٔي٦م ( 7)  .7:ؾمقرة اًمِمقرى: ا

الهم٦م اخلٓم٦ٌم: 8)  ، ـمٌٕم٦م قمٌده.>=6( هن٩م اًٌم
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 حيٍمون وطم٤ًمؾم٦م وقمرة ُم٤ٌمطم٨م إمم يّمٚمقن قمٜمدُم٤م ًمذًمؽ اًمٌح٨م هذا ذم اىمتْم٤مب قمٜمدهؿ

ْؿ َوَمٚ َؽَقى  ىمقًمف ُمثال ظم٤مص٦م، سم٠مىم٤ًمم اًمقطمل ُُ َقى  َمٚ َضؾَّ َصِٚحُب ـْ اَْلَ إِْن  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

 شمٌٚمٞمغ ذم اًمٜمٌل قمّمٛم٦م هذا وىم٤مًمقا اًمٜمٓمؼ، ذم ومٝمذه قمّمٛم٦م اًمٜمٌل (6)ُهَق إَِّٓ َوْحٌل ُيقَحك

 يمام واحل٤مل ضمؼمائٞمؾ ضم٤مء إذا ومٞمام وطمل ذم طمٍموه وًمألؾمػ ُمٜمٝم٤م؟، وطمل أي وٟم٘مقل اًمقطمل،

 اًم٘مًؿ ذم طمٍموه أهنؿ واًمٚمٓمٞمػ اًمقطمل ظمّمقص ذم ًمٞم٧ًم أي٦م أن اعم١مُمٜملم أُمػم ي٘مقل

ًمتٙمٚمٞمٛمل ومْمال ُمـ اـ اًمقطمل ص هذا اعم٘مًؿ ُمظمّمق ذم ًمٞم٧ًم أي٦م سمٞمٜمام اًمت٘مًٞمؿ ُمـ اًمث٤مًم٨م

 وم٘مط خيتص ٓ وم٤مًمقطمل وطمل، هق وىم٤مًم٤ٌم ىمٚم٤ٌم احلٍم ذم اًمث٤مًم٨م ُمـ أًمتٙمٚمٞمٛمل ومٜمٗمس اًمٜمٌل

ْدَٕ  ىمقًمف وذم سم٤مًمًامع، َُُدسِ َوَأيَّ ومٝمذا ًمٞمس ومٞمف ُمٕمٜمك سمؾ ومٞمف ُمتـ وضمقد وٓ  ُٚه بُِروِح اْف

ـَٚنَ يرشمٌط سم٤معمٕمٜمك ومحتك ًمق أردت أن شمٗمن  ُف اهللُ  َوَمٚ  َّ ِِّ َُ سمٛمٕمٜمك يقصؾ إًمٞمف   فِبََؼٍ َأْن ُي

اعمٕمٜمك ومال يٜمدرج ومٞمف ُمع اٟمف ٟمقع ُمـ اًمقطمل، إذًا اًمقطمل ًمٞمس يمام ذيمره اًمتٕمريػ اًمرؾمٛمل 

تٕمريػ اًمرؾمٛمل ًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنيـ أو اًمتٕمريػ اًمرؾمٛمل ًمٙمثػم ُمـ اسمح٤مث ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم أو اًم

 أيمثر وم٤مًمقطمل أٟمقاع قمديدة. رة قمـ إيّم٤مل ُمٕم٤مين أو ؾمامع، سمؾاعمٕم٤مرف ُمـ اٟمف قم٤ٌم

وذيمر ص٤مطم٥م اًم٘مقاٟملم ُم٤ٌمطم٨م يم٠مٟمام اًمٞمقم يمت٧ٌم ومٌٕمض اعم٤ٌمطم٨م دمد يم٤مٟمف يٜم٤مفمر 

ِمٝم٤م، وقمٜمده قم٤ٌمرة فمريٗم٦م ذم اجلقاب سمٕمض اًمٕمٚمامٟمٞملم اًمٞمقم، وسمٕمض آصم٤مرات يمام أٔن يٜم٤مىم

قمغم اإلظم٤ٌمريلم ي٘مقل أن اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م وطمل اهلل، ومٝمذه اًمٗمٓمرة اعمؼمجم٦م سم٤مًمٞمد اإلهلٞم٦م هل 

 وطمل، وذم اًمرواي٤مت 

 : ىم٤مل اإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .9ـ  7ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا
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ل» ٤مد اًمٌٜم ٤مد سملم ومٞمام واحلّج٦م ،طمج٦م اهلل قمغم اًمٕم  .(6)شاًمٕم٘مؾ اهلل وسملم اًمٕم

أن هلل قمغم اًمٜم٤مس طمجتلم طمّج٦م فم٤مهرة وطمج٦م سم٤مـمٜم٦م »: (7)اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿروي قمـ 

 .شوم٤مًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م وأُم٤م اًم٤ٌمـمٜم٦م وم٤مًمٕم٘مقل وم٠مُم٤م اًمٔم٤مهرة

واعمػمزا أًم٘مٛمل همػم اًمٚمٗمظ وىم٤مل وطمل سم٤مـمـ ووطمل فم٤مهر، ومٝمذا وطمل سمٛمٕمٜمك  

س ُم٤مل اإلٟم٤ًمن هل وطمل اًمٌدهيٞم٤مت ٓ ٟمٔمري٤مت، إذًا هذه اًمٗمٓمرة اعمقدقم٦م اًمٌدهيٞم٦م اًمتل هل رأ

 ومٓمري ظمٗمل وهق يتحٙمؿ ذم اإلٟم٤ًمن واؾمتٕمٛمؾ ذم أي٤مت واًمرواي٤مت وم٤مًمقطمل أىم٤ًمم قمديدة.

وهٜم٤مك وطمل آظمر يمام ذيمرٟم٤م وهق أن ٟمٗمس اًمٌمء اعمقطمك وهق اًمروح آُمري وآًم٦م 

اًمقطمل اهلل اقمٚمؿ هب٤م، وم٤مًمٌمء اعمقطمك إمم اًمرؾمقل هق وضمقد اًمروح آُمري وىمد أودع ذم روح 

قل وهمرز اًمروح آُمري ذم روح اًمرؾمقل وهذا ٟمقع ُمـ اًمقطمل يمام شمٖمرز اًمٗمٓمرة ذم اًمرؾم

ِْامً اإلٟم٤ًمن وًمٙمٜمف همػم ذًمؽ وأقمغم، وي٘مقل  َّٕٚ ِظ ـْ فَُد َُْٚه ِم ّْ َِّ ًمٚمدين، اوهق اًمٕمٚمؿ  َوَظ

جيده٤م يمثػمة وهمػم ُم٤م طمٍمه٤م  وم٤مًمقطمل أىم٤ًمم وأٟمقاع إذا شمتٌع اعمتتٌع ًمرواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

 روم٤مء وان يم٤مٟمقا أيمثر ؾمٕم٦م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم.وىمًٛمٝم٤م اًمٕم

َقى ًمذًمؽ آي٦م  ـْ اَْلَ وم٠مي وطمل هذا ؟ ومٚمٞمس  إِْن ُهَق إَِّٓ َوْحٌل ُيقَحك َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

ْؿ َوَمٚ َؽَقىوم٘مط وطمل اًمّمقت، وٟمٗمس  ُُ هق وطمل، وهذه شمدل قمغم  َمٚ َضؾَّ َصِٚحُب

 اجل٤مٟم٥م هق ووؾ اًمٕمٚمٛمل جل٤مٟم٥ما اهلقى أو وم٤مًمٖمقاي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمّمٛم٦م اًمٜمٌل

َقى  ىمقًمف ومٞمؽميمقن اًمّمٖمري٤مت، ذم طمتك اًمٕمٚمٛمل ـْ اَْلَ إِْن ُهَق إَِّٓ َوْحٌل  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

                                                      

 .:6/7( اًمٙم٤مذم: 6)

 .;6/6( اًمٙم٤مذم: 7)
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ويٗمن سم٘مًؿ واطمد ُمـ شمٍموم٤مت   إِْن ُهَق إَِّٓ َوْحٌل ُيقَحكويتٛمًٙمقن سم٘مقًمف  ُيقَحك

 .اًمقطمل ُمـ  وطمٞم٤مة اًمٜمٌل

َذَب مشم٤مُمف وُمِم٤مهدةقم٤مًمٞمف ق ٟمحق ُمـ ُمٙم٤مؿمٗم٦م أن اعمٕمراج هق ٟمقع ُمـ اًمقطمل وه ـَ  ٚ

اُد َمٚ َرَأى  َٗ ٍُ َُٕف َظَذ َمٚ َيَرى اْف وهذا ٟمقع ُمـ اًمقطمل، وم٤مًمقطمل أىم٤ًمم وأٟمقاع (6 )َأَؾتاَُمُرو

 وُم٤م هق وؾ ُم٤م وسم٤مؾمؿ ضم٤مُمع ٟم٘مقل اٟمف )ُم٤م ظمٗمل(، واًمْمٛمػم ذم أي٤مت يرضمع إمم اًمٜمٌل

ىم٤مًمقا هٜم٤مك ًمٞمس اعمراد يمؾ ُم٤م يّمدر   َّٓ َوْحٌل ُيقَحكإِْن ُهَق إِ  وذم هق يٜمٓمؼ وُم٤م هق همقى

قطمل ىمقًمف وومٕمٚمف وهديف ُمـ اًم يمتٚم٦م يمٚمف اًمٜمٌل ان اًمّمحٞمح سمؾ وم٘مط، ٟمٓم٘مف سمؾ ُمـ اًمٜمٌل

 ٌٜ ْؿ يِف َرُشقِل اهللَِّ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ أي آُمقر  وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل هذا ًمٞمس ذم اًمٕم٤مدي٤مت َف

ام يرشمٌط سم٤مًمتنميع، ويمالُمٜم٤م أيـ هق سمسمؾ  ٤م سم٤مًمتنميع وآومٕم٤مل آقمتٞم٤مدي٦م اًمتل ٓ صٚمف هل

قم٤مدي٤مت اًمرؾمقل؟، وم٠مؾمٚمقب اًمتٕم٤مُمؾ اٟمام اًمذي ومٞمف ُمٜمٔمقُم٦م ُمـ إطمٙم٤مم ويٜمتجٝم٤م يم٤مصم٤مر وؾمٜم٦م 

 ٓزُم٦م وم٠ميـ ُمٕمٜمك اًمٕم٤مدي٤مت وسم٠مي ُمٕمٜمك شمٙمقن ؟؟.

 ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد:

اب: اًمدًمٞمؾ قمغم وم٢من ىمٞمؾ: ُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف ُمٕمّمقم ُمـ أول قمٛمره إمم آظمره ؟ وم٤مجلق»

قمٝمد ُمٜمف  وٟمًٞم٤من ٓرشمٗمع اًمقصمقق قمـ إظم٤ٌمراشمف وًمق ؾمٝمقاذًمؽ أٟمف ًمق قمٝمد ُمٜمف ذم ؾم٤مًمػ قمٛمره 

 .(7)شظمٓمٞمئ٦م ًمٜمٗمرت اًمٕم٘مقل ُمـ ُمت٤مسمٕمتف ومتٌٓمؾ وم٤مئدة اًمٌٕمث٦م

 : وهذا ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اًمذي ؿمٝمد سمف قمٚمامء اًمًٜم٦م ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .67ـ  66ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا

 .>٧8م آقمت٘م٤مدي٦م ص ( اًمٜمٙم7)
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اًمًالم قمغم ىمقًملم أطمدمه٤م ىمقل ُمـ اظمتٚمٗم٧م إُم٦م ذم قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة و»

ٓ قمٛمدا وٓ ؾمٝمقا وٓ ُمـ ضمٝم٦م  أو يمٌػماذه٥م إمم أٟمف ٓ جيقز أن ي٘مع ُمٜمٝمؿ ذٟم٥م صٖمػما يم٤من 

 .(6)شىمقل اًمِمٞمٕم٦م اًمت٠مويؾ وهق

ل  هذا وم٤من اًمٓملم ُمـ يم٤مٟم٧م همرومتف أن اعمّم٤مديؼ ذم ُمثال ىمد شم٘مقل ُمـ اظمتالف ؾمٜم٦م اًمٌٜم

دل ظم٤موع ـْ َوَراِء ِحَجٍٚب  ُمثالً  اًمتل اًمنمقمٞم٦م ٤ماًم٘مْم٤مي ذم طمتك وهذا اعمّمداق ًمٌت َـّ ِم  َؾْٚشَٖفُقُه

 ( ًمٞم٤مت ختتٚمػ ًمٙمـ ًمٞمس ُمقوقع طمٙمؿ ذقمل، وم٤مؾمتٕمٗمٗمـأو هذا  واشمٗم٤مىم٤م( وم٤معمّم٤مديؼ ؤا

٤مؤل ذم قم٤مدي٤مت اًمرؾمقل شمذيمره ىمريش ًمٕمٌد اهلل سـم قمٛمرو ومٛمٜمٕمتف ىمريش وىم٤مًم٧م أن اًمرؾمقل  ،اًمت

٤من يتٙمٚمؿ ذم اًمرو٤م اًمٖمْم٥م واًمنور وا ًمرظم٤مء واًمٕم٤مدي٤مت، وم٘م٤مل ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ويم٤من ضمقاب إًٟم

ل ّٓ طم٘م٤م» اًمٌٜم ـ هذا إ  . (7)شايمت٥م ومق اهلل ُم٤م خيرج ُم

أؾمٛمٕمف ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل  رءقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: يمٜم٧م أيمت٥م يمؾ »...  

شمًٛمٕمف، ورؾمقل اهلل صغم اهلل  رءقمٚمٞمف وؾمٚمؿ أريد طمٗمٔمف، ومٜمٝمتٜمل ىمريش، وىم٤مًمقا أشمٙمت٥م يمؾ 

ؾمٚمؿ سمنم يتٙمٚمؿ ذم اًمٖمْم٥م واًمرو٤م! وم٠مُمًٙم٧م قمـ اًمٙمت٤مب، ومذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل قمٚمٞمف و

اًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م خيرج ُمٜمف  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠موُم٠م سم٢مصٌٕمف امم ومٞمف وم٘م٤مل: أيمت٥م، ومق

 .(8)شإٓ طمؼ!

 يمٞمٗمٞم٦م وطمل ىم٤مًم٥م ’وطمتك ذم اًمٕم٤مدي٤مت ومٞمٝم٤م سمح٨م أداب وأؾمٚمقب اًمتٕم٤مُمؾ ًمذًمؽ يمٚمف

 . واًمًػم اًمت٤مريخ ذم هذا وٌط وًمذًمؽ وأهشمف، أهٚمف ُمع شمٕم٤مُمٚمف ويمٞمٗمٞم٦م وضمٚمقؾمف ُمِمٞمف

                                                      

ـ 6)  .:77\8( اعمحّمقل 

 .;>6ص  7( روى أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ج 7)

ٜمده ج 8)  ( سمتٗم٤موت يًػم. 7<6ص  7( ورواه ) أْحد ذم ُم
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ٟمٕمؿ اًم٘مْم٤مي٤م اًمنمقمٞم٦م ٓ شم٘متٍم قمغم ُمّمداق واطمد وم٘مد يتٌدل ُمّم٤مدي٘مٝم٤م وًمٙمـ اًم٘م٤مًم٥م 

 طمتك ي٘مقًمقن أٔن حلد اًم٤ٌمطمثلم إـم٤ٌمء يم٤من وان ٟمٗمس اًم٘م٤مًم٥م، ُمثال ُمًقاك رؾمقل اهلل

 أصؾ وًمٙمـ واعمٕمجقن اًمٗمرؿم٤مة إمم ٕمٛمٞمؿاًمت اًمٌٕمض يًتٗم٤مد وىمد ـمٌٞم٦م، ظمّمقصٞم٦م ًمف اعمًقاك

 .وشم٠مد ٟمٗمًف ذم ُمًتح٥م هق اًمتًقك

 أراد ومٛمـ راضمح٦م اًمقاىمع ذم هل اًمٜمٌل ومٕم٤مدي٤مت راضمح٦م هل إذًا يمؾ أومٕم٤مل اًمٜمٌل

 شمًتجد وم٘مد اًم٤ًمسم٘م٦م اعمّم٤مديؼ قمغم ي٘متٍم ٓ وهديف وؾمٚمقيمف أىمقاًمف ذم اًمٜمٌل ي٘مٚمد أن

 ًمذًمؽ واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ جمرى دمري إطمٙم٤مم ـمٌٞمٕم٦م ٓن اًمٓمٌٞمٕم٦م، ٟمٗمس حتٛمؾ أظمرى ُمّم٤مديؼ

 ودرضم٦م وإىم٤ٌمًمف وحم٤مدصمتف وٟمقُمف ٗمٞم٦م ضمٚمقس اًمٜمٌليمٞم وٌٓمقا اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم ذيمرٟم٤م

 ُمـ اؾمتٜمٌٓمقا ذقمٞم٦م آداب هل إُمقر هذه أن ًمٗمٝمٛمٝمؿ اًمْمٌط ومٝمذا قمٞمٜمٞم٦م، وطمريم٦م صقشمف

 .شمنميع ُمّمدر اٟمف ُمـ يدل وسم٤مًمت٤مزم ذقمٞم٦م آداب ذًمؽ

ٟمامط وُمقارد يمثػمة شمتًع ًمتِمٛمؾ يمثػم ُمـ اعمقاـمـ اعمٕمرومٞم٦م واطمد اعم٘مّمقد أن اًمقطمل أ

َّٕاَم ُيِريُد اهللُ ُمٕم٤مين اًمقطمل شمٓمٝمػم اهلل  راً إِ ِٓ ْؿ َتْى ـُ َر ِّٓ ِٝ َوُيَى
ْٔ ْجَس َأْهَؾ افَْب ْؿ افرِّ ُُ َٛ َظْْ    فُِْٔذِه

هلٞم٦م، ومٝمذا ٟمقع وطمل وًمٙمـ ًمٞمس وطمل ؾمامع ويمالم، يٕمٜمل أن هذا اًم٘مٚم٥م ُمّم٤مغ سمٞمد اًم٘مدرة اإل

واطمد ُمٕم٤مين اًمقطمل اٟمف يؼمز ًمؽ اإلرادة اإلهلٞم٦م واًمِم٤ميمٚم٦م وإٟمٛمقذج واهلدي اإلهلل، ومّمٞم٤مهم٦م 

اًمٓمٝم٤مرة وإذه٤مب اًمرضمس سمٞمد اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م ٟمقع ُمـ اًمقطمل، وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ذم اعمٕم٤مرف 

 وهق أن اًمقطمل ًمٞمس ظم٤مص سم٤مًمٜمٌقة سمؾ اقمؿ سمام يٙمقن ارشم٤ٌمط سم٤مًمٖمٞم٥م سمِمٙمؾ ظمٗمل.

٤م ىمد صدىم٧م ي٤م حمٛمد أن ىمٚمتٝم٤م آُمٜم٧م سمؽ واشمٌٕمتؽ أي ُمٚمؽ ي٠مشمٞمؽ سمام وم٘م٤مل اسمـ صقري»

ىم٤مل ضمؼمائٞمؾ ىم٤مل اسمـ »وهذا ؾم١مال إهي٤مُمل ُمـ أن اًمقطمل وم٘مط اًمرؾمقل  ششم٘مقًمف قمـ اهلل
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ٓن اًمذي ظمًػ سم٘مرى ىمقم  شصقري٤م ذًمؽ قمدٟم٤م ُمـ سملم اعمالئٙم٦م يٜمزل سم٤مًم٘متؾ اًمِمدة واحلرب

 ًمقط هق ضمؼمائٞمؾ.

قضمقد ذم يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم أو واًمٗمالؾمٗم٦م أو طمتك اًمٕمروم٤مء هق شمٕمريػ اًمٜمٌقة اعمان وٟمذيمر 

٥ٌم ىمّمقر ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل ٥ٌم شمٕمريػ ٟم٤مىمص وىم٤مس وًي  ٟمتٕم٤مـم٤مه ُم٤م ذم اًمتج٤مه سم٤مًمت٤مزم وًي

 اًمٜمٌل وضمقد أن سمؾ سمريد، ؾم٤مقمل جمرد اًمٜمٌل سم٤من يتقهؿ اعم٘م٤مسمؾ ٓن ،اًمٜمٌل ُمع ُمٕمروم٦م ُمـ

 مل ٕٟمف واًمرؾم٤مًم٦م، اًمٜمٌقة طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمروم٦م وذم ٌقةاًمٜم شمٕمريػ ذم ظمٓم٤م وم٘مط ٟم٤مىمؾ اٟمف واًم٘مقل وطمل

 .  هل ُم٤م واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م شمٕمريػ ذم ُمقضمقد واىمٕم٤م واًم٘مّمقر يٕمرومٝم٤م،

 اتسٚع مًٚين افقحل: 

وُمـ إُمقر اًمتل وىمع آؿمت٤ٌمه ومٞمٝم٤م هق أن اًمقطمل قمغم ٟمٛمط واطمد ُمـ يمقٟمف وطمل اهل٤مم 

ذم  وطمل، وينمح أُمػم اعم١مُمٜملمأو صقت أو شمٙمٚمؿ، يمال وم٤من اًمتًديد وطمل واًمت٠ميٞمد 

أصقل اًمٙم٤مذم أٟمامط وأٟمقاع قمديدة ُمـ اًمقطمل، وظمٚمؼ اًمٓمٞمٜم٦م ُمـ ـمٞمٜم٦م ظم٤مص٦م ٟمقع ُمـ اًمقطمل 

ًتٕمٚمؿ اعمجٝمقٓت وهل ـمٞمٜم٦م اًمٗمٓمرة،  ًتٓمٞمع أن ٟم دهيٞم٤مت وٟم ومٙمٞمػ ٟمٜمٓمٚمؼ ٟمحـ ذم اًمٗمٓمرة ُمـ اًٌم

ُمقر اًمٗمٓمري٦م سمدهيٞم٦م ، وشمٕمٌػم اعمػمزا أًم٘مٛمل ذم إذا يم٤مٟم٧م اًمٗمٓمرة اًمٌدهيٞم٦م واؾمٕم٦م ضمدا أو ىمؾ يمؾ ٕا

ْؿ ُيقَحك إَِِلَّ اًمقطمل أٟمامط وم٘مقًمف  اًم٘مقاٟملم أن اًمٌدهيٞم٤مت اهل٤مم، إذاً  ُُ ُِ َٕٚ َبَؼٌ ِمْث اَم َأ َّٕ ومٞمقطمك  ُؿْؾ إِ

وٕٟمف قمغم اًمدوام يّمؾ إًمٞمف ُمقاد اًمقطمل يمام ذم شمٕمٌػم اًمرواي٤مت وًمذًمؽ هذا ؾم٥ٌم  ،إزم أٟمامط

  ذم رواي٤مت اًمٌخ٤مري ُمقضمقد قمٜمدهؿ .وسم٤مقم٨م ًم٘مدويتف وًمزوم اًمت٠مد سمف، يمام

َوَمٚ وىمد يًتٕمٛمؾ اًمقطمل سمٛمٕمٜمك اظمص وًمٙمـ ٓ يٕمٜمل أن اًمقطمل ُمٕمٜم٤مه ظم٤مص، ُمثال 

ُف اهللُ ـَٚنَ  َّ ِِّ َُ ـَٚنَ هذا وم٘مط ذم اًمتٙمٚمٞمؿ وهمػم اًمتٙمٚمٞمؿ رء آظمر  ...فِبََؼٍ َأْن ُي فِبََؼٍ َأْن  َوَمٚ 
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ُف اهللُ َّ ِِّ َُ ـْ ُي ًٚ َأْو ِم َُّٕف َظِعٌّ َحُِٔؿٌ   إَِّٓ َوْحٔ  َوَراِء ِحَجٍٚب َأْو ُيْرِشَؾ َرُشقًٓ َؾُٔقِحَل بِِْ٘ذِِٕف َمٚ َيَنُٚء إِ

(6)  وم٤مًمقطمل أىم٤ًمم وأٟمقاع، ومٛمثال ذم ىمقًمف َوَأْوَحَْْٔٚ إَِػ ُأمِّ ُمقَس   وم٘م٤مًمقا هذا وطمل سمٛمٕمٜمك

ِٝ َوَأْوَحَْْٔٚ إَِػ ُأمِّ مُ ، ويمٞمػ يٙمقن يمذًمؽ وأي٦م شم٘مقل اًمٚمٓمػ ٍْ ًِِٔف َؾَِ٘ذا ِخ قَشك َأْن َأْرِض

ـْ اف ُِقُه ِم َّٕٚ َرادهوُه إِفَِْٔؽ َوَجِٚظ َزيِن إِ ٚيِف َوٓ َُتْ ِٔف يِف افَْٔؿِّ َوٓ ََتَ َِ َِِْٔف َؾَْٖف ْرَشِِغَ ـَْظ ُّ (7)  ومٝمٜم٤مك ؾمت٦م

اظمت٤ٌمرات وأواُمر ومٙمٞمػ يٙمقن سمٕمد ذًمؽ ُمٕمٜم٤مه ًمٓمػ ؟!، وم٤من ُمٕمٜمك اًمٚمٓمػ قمٜمدهؿ هٜم٤م هق 

ي٘متٍم قمغم اهل٤مم أو ؼ ُمـ اهلل، وم٤مًمقطمل اًمذي ومٞمف شمًديد وومٞمف قمّمٛم٦م وومٞمف آصم٤مر ومٝمذا ٓ شمقومٞم

ُمر صػمومتف وشمثٛمٞمٜمف قمٜمد ُمـ يٕمٞمش هذا اًمٕم٤ممل وهؿ أهؾ اًمٌٞم٧م  اًمتٙمٚمٞمؿ أو اًمرؤي٦م، وهذا ٕا

ـ  ظمر ومٞمف وٓ يٛمٙمٜمف ايْم٤مح طم٘مٞم٘متف ومْمال قم واًمذيٓ  يٕمٞمش ذم هذا اًمٕم٤مملٓ  يدري سم٤مٕول وٕا

 ًمٞمٝم٤م.اًمقصقل ا

إذًا ؾم٥ٌم ظمٓمئٝمؿ ذم سمح٨م اًمقطمل أهنؿ ئمٜمقن اًمقطمل وم٘مط هق اإلهل٤مم أو اًمٙمالم أو 

يِمدد قمغم هذا اعمٓمٚم٥م وهق أن اًمقطمل أٟمامط ذم أصقل اًمٙم٤مذم  اًمرؤي٦م، وًمذًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم

ل ٤مم، وظمٚمؼ ـمٞمٜم٦م اًمٌٜم  اًمٗمٓمرة هذه ٓن اًمقطمل ُمـ ٟمقع هق اًمٓملم أومْمؾ ُمـ وأٟمقاع وأىم

٤من سملم راسمٓم٦م اًمٗمٓمرة هذهو ويمامٓت ُمٕمٚمقُم٤مت  سم٤مـمٜمف طمجت٤من اًمٜم٤مس قمغم هلل وم٤من واًمٖمٞم٥م، اإلًٟم

ًٚ ؾِىَْرَة اهللَِّ افَّتِل َؾَىَر  واًمراسمٓم٦م، اًمقاؾمٓم٦م سمٛمٕمٜمك واحلج٦م وفم٤مهره ـِ َحٍِْٔ ي َؽ فِِدِّ َٓ َؾَٖؿِْؿ َوْج

 ْٔ َِ َس َظ َّْٚ ِِْؼ اهللِاف ٚ ٓ َتبِْديَؾ خِلَ َـّ  َٓ
ُِّٔؿ َوَفُِ ََ ـُ اْف ي قنَ  َذفَِؽ افدِّ ُّ َِ ًْ ِس ٓ َي َّْٚ ثََر اف ـْ ـ  (3)َأ وم٤مًمدي

 وطمل.

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6:ؾمقرة اًمِمقرى: ا

ٔي٦م ( 7)  .>ؾمقرة اًم٘مّمص: ا

ٔي٦م ( 8)  .85ؾمقرة اًمروم: ا
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وشمٕمٌػم اعمػمزا أًم٘مٛمل ذم اجلزء اًمث٤مين ذم اًم٘مقاٟملم سمجقاسمف قمغم اإلظم٤ٌمريلم ذم ُم٠ًمًم٦م ُم٤م 

واعمػمزا اًم٘مٛمل همػم اًمٚمٗمظ ذم اًمرواي٦م ذم وصػ اًمٕم٘مؾ وىم٤مل طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سمف اًمنمع 

حٗمقظ ذم اًمٌدهيٞم٤مت وًمٞمس اًمٜمٔمري٤مت، إذًا ٟمٗمس طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ هق وطمل واؾمتٚمٝم٤مم ُمـ اًمٚمقح اعم

وم٤من هذا ُمـ أىم٤ًمم  َوفِتُْهََْع َظَذ َظِْْٔلاًمقطمل ذو أىم٤ًمم وأٟمقاع وأٟمامط، وُمٜمٝم٤م إدب 

 سمداي٦م ُمـ ُمقؾمك ، أصال اؾمتٕمراض اهلل قمـ اًمٜمٌلاًمقطمل يمام ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم

 وهذه اإلهلل، واإلرؿم٤مد واًمتقضمٞمف واًمؽمسمٞم٦م احلراؾم٦م حت٧م يم٤من يمٞمػ يمؼم أن وامم ـمٗمقًمتف

 .ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ وىمدوة يمٜمٌل ُمقؾمك ًمٚمٜمٌل ُم١مهٚم٦م يمٜمٕمقت

ٞمد اخلقئل ـوًمذًمؽ اعمِمٙمٚم٦م طمتك ذم يمٚمٛم٦م اًمقطمل قمٜم ٞمد ود اًم ٤مئلقمٜمد اًم ذم اعمٞمزان  اًمٓمٌٓم

٤مطم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُم٘مقٓت اًمٕم٤مُم٦م واحل٤مل أن اًمقطمل ذم اصٓمالطم٤مت  رواي٤مت أهؾ وىمد ـمٖمك ذم اًم

ٞم٧م قمديدة ضمدا، ُمثال َٝ َتْدِري َمٚ ذم اًم٘مران  اًم ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح َذفَِؽ َأْوَحَْْٔٚ إَِف ـَ َو

ََّٕؽ فَتَ  َٕٚ َوإِ ـْ ِظَبِٚد ََٕنُٚء ِم ـْ  ُٕقرًا َِنِْدي بِِف َم َُِْْٚه  ًَ ـْ َج
اٍط افَُِْتُٚب َوٓ اإِلياَمُن َوفَُِ ِدي إَِػ ِِصَ ْٓ

ٔ َِ  وُم٤م هل ُمـ اقمٚمؿ اهلل واًمقاؾمٓم٦م هق اهلل واعمقطمك إًمٞمف اًمٜمٌل واعمقطمكوم٤معمقطمك روح   (6)ؿٍ ُمْسَت

 ًمتٙمتؾ ُمتٕمددة زواي٤م شمٕمٓمٞمؽ ضمٝم٤مت هذه ويمؾ، وطمل هق أرواطمٝمؿ ذم اًم٘مدس روح ظمٚمؼ أي، هل

 .اًمٜمٌل ذم وأىم٤ًمُمف سم٠مٟمقاقمف اًمقطمل

 ْد ََ ْؿ يِف َرُشقِل اهللِ َف ُُ َٚن َف ٌٜ  ـَ ذم إُمقر  ومٝمؿ ي٘مقًمقن ذم اًمنمقمٞم٤مت ٓ (2) ُأْشَقٌة َحَسَْ

ٍُِؼ َظئِؿٍ   ي٘مقل ويمام اًمٕم٤مدي٦م ؟، ومٞم٤م شمرى أي رء قم٤مدي ذم اًمٜمٌل ًَذ ُخ ََّٕؽ َف يٕمٜمل  َوإِ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .7:ؾمقرة اًمِمقرى: ا

ٔي٦م ( 7)  .76ؾمقرة إطمزاب: ا
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يمؾ ظمٚم٘مؽ وإومٕم٤مل ُمقًمقدة ًمألظمالق سم٤مًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم واًمٗمٚمًٗمل واًمٕمروم٤مين ومٙمؾ أومٕم٤مًمف 

ذم ضمٚم٦ًم وًمٞمدة ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ سمِمٝم٤مدة رب اخلٚم٘م٦م، ومٝمؿ ي٘مقًمقن إومٕم٤مل اًمٕم٤مدي٦م ومال أُم٤م إومٕم٤مل 

اًمتنميع ومّمحٞمح أُم٤م ذم إُمقر اًمٕم٤مدي٦م هق سمٛمٜمزًم٦م اًمِم٤مومع ُمثال وٓ يٕمٛمؾ وٓيتف؟، وهذا همػم 

صحٞمح ٓن اًمتنميع قمغم أىم٤ًمم، ومٝمق ذم يمؾ أظمالىمف قمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ ذم طمٚمف وشمرطم٤مًمف وذم 

وؾمٙمقٟمف وطمريمتف وىمقومف وضمٚمقؾمف وذم سمٞمتف وفمٝمقره وذم طمرسمف وؾمٚمٛمف، أُم٤م  وي٘مٔمتفٟمقُمف 

مل ي٘مؾ اٟمؽ قمغم سمٕمض اخلٚمؼ قمٔمٞمؿ، وم٤مٔي٦م ومٞمٝم٤م شمٕمٛمٞمؿ، واخلٚمؼ هق  فال ٟٓمسمٕمض اخلٚمؼ وم

جمٛمققم٦م اعمٜمٔمقُم٦م اًمتل شمًػم اًمٌدن، وًمذًمؽ وصػ سم٤مًمٕمٔمٛم٦م وًمٞمس وم٘مط ذم هذه أي٦م ومٝمٜم٤مك 

ُروا فَفُ آي٦م  َٓ َّْبِلِّ َوٓ َِتْ ْؿ َؾْقَق َصْقِت اف ُُ ًُقا َأْصَقاَت ـَ آَمُْقا ٓ َتْرَؾ َٚ افَِّذي ِر  َيٚ َأهيه ْٓ َج ـَ ْقِل  ََ بِْٚف

ًُُرونَ  ْٕتُْؿ ٓ َتْن ْؿ َوَأ ُُ بََط َأْظاَمُف ًٍْض َأْن َُتْ ْؿ فَِب ُُ ًِْو ًمٜمٌل ذم يمؾ ؿم١موٟمف هٙمذا اومٛمٙم٤مٟم٦م  (6)َب

خترج دم٤مه اًمٜمٌل ُمٙم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م سمحٞم٨م اإلٟم٤ًمن يٗم٘مد إيامٟمف سم٢مؾم٤مءة يًػمة ذم ٟمٔمرٟم٤م همػم ُم٘مّمقدة 

َبَط ٜمت٤مئ٩م وإٓ ُم٘مّمقده ارشمٙم٤مزا ُمقضمقد ومترق اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمديـ، ومٝمٜم٤م ٓ يِمٕمر سم٤مًم َأْن َُتْ

ًُُرونَ  ْٕتُْؿ ٓ َتْن ْؿ َوَأ ُُ يمٚمٝم٤م اومخ٤مم ُمـ اهلل قمز وضمؾ عمـ ىم٤مُمقا هب٤م وهذا واوح اٟمف قمغم   َأْظاَمُف

 ؾمدٟم٦م إهلٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م.

وُمـ ىمقاقمد ُمٕمروم٦م اًمٕمّمٛم٦م ذم اعمٕمّمقُملم وهل ىم٤مقمدة اًمتٙم٤مُمؾ ذم اعمٕمّمقُملم، وىمد 

وطمٞمثٞم٤مت قمديدة ُمٜمٝم٤م أن شمٚم٘مل اعمٕمّمقم قمـ اعمٕمّمقم ذم اًمدرضم٦م ُمرت هب٤م ؿم١مون وضمٝم٤مت 

إومم ًمٞمس شمٚم٘مل ُم٤مدي وإٟمام هق شمٚم٘مل ٟمقري وإهل٤مُمل وشمٚم٘مل ُمـ أًمقان اًم٘مٜمقات اًمٖمٞمٌٞم٦م 

واعمٚمٙمقشمٞم٦م وُمـ صمؿ يٕمؼم قمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م أهنؿ ؾمٗمراء اهلل ذم ظمٚم٘مف، وم٤مًمًٗمػم ٓ خيتص 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .7ؾمقرة احلجرات: ا
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 شمٚمؽ قمـ ومٞمٕمؼم اًمٜم٤مزًم٦م اًمٌنمي٦م اًمْمٗم٦م إمم ًمٖمٞم٥ما ُمرادات شمقصؾ همٞمٌٞم٦م ىمٜم٤مة سمٙمؾ سمؾ سم٤مًمٜمٌل

 عمٚمٙمقيت. اإٟمام سمًٛمع اًمؼمزظمل أو اًمٕم٘مكم أو و اًمٌدين سمًٛمٕمف يتٚم٘مك ٓ وأىمقل. سم٤مًمًٗم٤مرة اًم٘مٜم٤مة

وسم٤مًمت٤مزم شمتٚم٘مك اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م وهل ًمٞمس اًمٌدن وإٟمام اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ًمٞمس اًمٌدن اًمدٟمٞمقي 

٦م واًمروح اًمٙمٚمٞم٦م سمؾ سمٚمح٤مظ اسمدأن خمتٚمٗم٦م أو وإٟمام سمٚمح٤مظ اًمٌدن اخل٤مص ذم ىم٤ٌمل اًمٜمٗمس اًمٙمٚمٞم

سمٚمح٤مظ اعم٤مدي يمٙمؾ ومٝمذه اًمٙمٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م ًمٞم٧ًم اعمٜمٓم٘مٞم٦م وإٟمام يٕمؼم قمٜمٝم٤م يمٚمٞم٦م أو ضمزئٞم٦م ذم قمٚمؿ 

قمٚمؿ آىمتّم٤مد، ومٗمل آىمتّم٤مد يمكم ًمٞمس يمكم ُمٜمٓم٘مل وإٟمام اىمتّم٤مد يمؾ شمًتخدم ذم اًمٕمروم٤من أو 

ٕم٦م اًمقضمقدي٦م ؾمقاء واىمتّم٤مد ضمزئل اعمراد قمٞمٜم٦م ظم٤مص٦م واًمٙمؾ وااًمٌٚمد  جلزء ىمد يٙمقن ذم اعم٘م٤مدير واًًم

وهق ُمٚمؽ ُم٘مرب أن  قمزرائٞمؾيم٤مٟم٧م يمؾ ُم٤مدي أو ؾمٕم٦م وضمقدي٦م همػم ُم٤مدي٦م. وورد شمٕمٌػم ذم 

رض واًمٜمٗمقس قمٜمده يم٤مجلقزة.  ٕا

 يتٚم٘م٤مه ُم٤م وٟمٗمس، ُمٜم٘مٓمع همػمهؿ سمخالف ُمٜم٘مٓمع همػم ومتٚم٘مل اعمٕمّمقُملم قمـ اًمٜمٌل

ي٤م  » همػمه أو سمرزظمل وهق ُمقضمقد اًمًٛمع ومٞمٝم٤م يم٤من وان اًمًٛمع قمـ يتٚم٘مقٟمف ًمٞمس اعمٕمّمقُملم

وهذا اًمتٕمٌػم ُمقضمقد وًمٙمـ ًمٞمس سم٤مًميورة ؾمٛمع طمز  شطمًلم أن اهلل ؿم٤مء أن يراك ىمتٞمالً 

 ُمّمحػ ذم اًمٙمالم ويمذًمؽ اًم٘مران طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م سمدين وُمْم٤موم٤م إمم ُم٤م ُمر سمٜم٤م أن ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

 هذه إٟمام، شمٙمقيٜمل ٤مموُم٘م همٞمٌل وضمقد هق احل٘مٞم٘مل ومقضمقده٤م اًمًج٤مدي٦م واًمّمحٞمٗم٦م وم٤مـمٛم٦م

 ومٝمذه اًمٜمٌل ُم٘م٤مُم٤مت قملم هق وذقمف اًمٜمٌل وهدي اًمٜمٌل ومًٜم٦م، شمٜمزٓت إًمٗم٤مظ

ام أن اًم٘مران ًمف ُمٜم٤مزل يم، اًمٌٞم٧م أهؾ همػم ُمٜم٘مٓمع همػم سمِمٙمؾ هل٤م وواصؾ طم٤مومظ ُمـ ًمٞمس اًمًٜم٦م

همٞمٌٞم٦م هل طم٘م٤مئ٘مف وهذه إًمٗم٤مظ ذم اعمّمحػ شمٜمزٓت وشمرىمؼ وشمِمٗمػ وشمرؿمح، ودائام يّمػ 

شمٜمزٓت  ل٘م٤مُمف ذم إصؾ رء همٞمٌل وإٟمام هاًمٙمريؿ اٟمف شمٜمزيؾ وهق همػم اًمتّمٕمٞمد، ومٛماًم٘مران 
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ويمذًمؽ ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م، ووؾم٤مـم٦م وم٤مـمٛم٦م ًمالئٛم٦م ذم اًمٕمٚمؿ ًمٞمس وم٘مط ذم اعمّمحػ اعمٜم٘مقش 

وإٟمام اطمد اًمٜمقاومذ اًمٖمٞمٌٞم٦م ومتحتٝم٤م ًمٚمٛمٕمّمقُملم، ومتٜمزل قمٚمٞمٝم٤م ومّم٤مر ُم٘م٤مم يرصمقهن٤م ُمٜمٝم٤م وم٘مد ورد 

وهذه اًمقراصم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م، ًمذًمؽ قمٚمؿ  شي٤م وراث وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل ؽٞماًمًالم قمٚم»ذم اًمزي٤مرة 

إئٛم٦م سمٛمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ئمٝمر ويؽمؿمح ذم ورق، صحٞمح هق ُمّمحػ ورق يمام اًم٘مران أيْم٤م، 

ًمٞمس ذم اًم٘مران وم٘مط  اعمٕمٜمك اًمقضمقدي قيت، وهذاوًمٙمـ هذا شمٜمزل ًمف وضمقد آظمر طم٘مٞم٘مل ُمٚمٙم

ُمقؾمك واًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمزسمقر واإلٟمجٞمؾ واًمتقراة وصحػ إسمراهٞمؿ واسمؾ 

 يمذًمؽ.

 روى أسمق سمّمػم ىم٤مل:

ًم٦م ًمٞمس هٞمٝمٜم٤م ٠مٚم٧م ًمف إين أؾمئٚمؽ ضمٕمٚم٧م ومداك قمـ ُمًوم٘م اهلل دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد»

طمتك أضم٤مسمف اإلُم٤مم ش... وؾم٤مق احلدي٨م»ؾمؽمًا...  أطمد يًٛمع يمالُمل ومرومع أسمق قمٌداهلل

يدرهيؿ ُم٤م ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ىم٤مل  وان قمٜمدٟم٤م عمّمحػ وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم وُم٤م»ىم٤مئالً: 

ُمّمحػ ومٞمف ُمثؾ ىمرآٟمٙمؿ هذا صمالث ُمرات واهلل ُم٤م ومٞمف ُمـ ىمرآٟمٙمؿ طمرف واطمد اٟمام هق رء 

اُماله٤م اهلل وأوطمك اًمٞمٝم٤م ىم٤مل ىمٚم٧م هذا واهلل هق اًمٕمٚمؿ اٟمف ًمٕمٚمؿ وًمٞمس سمذاك ىم٤مل صمؿ ؾمٙم٧م 

ٚم٧م ضمٕمٚم٧م ومداك ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل: اّن قمٜمدٟم٤م ًمٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م هق يم٤مئـ إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م ىم٤مل ىم

هذا واهلل هق اًمٕمٚمؿ ىم٤مل اٟمف اًمٕمٚمؿ وُم٤م هق سمذاك، ىم٤مل ىمٚم٧م ضمٕمٚم٧م ومداك، وم٠مي رء هق اًمٕمٚمؿ، 

 ش.ىم٤مل ُم٤م حيدث سم٤مًمّٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر إُمر سمٕمد إُمر واًمٌمء سمٕمد اًمٌمء إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 : قمـ اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري
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ـُ طُمج٩م اهلل قمغم ظمٚم٘مف، وضّمدشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م »  .(6)شقمٚمٞمٜم٤م طُمّج٦م اهلل َٟمْح

اًمتٜمزل  ُمـ هق اٟمام ومٝمذا طمٗمٔمٝم٤م ومٛمـ، ؾمٛمٕمٝم٤م ذم طمٗمٔمٝم٤م ُمـ يتقهؿ سم٤من ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

ٍُِؼ َظئِؿٍ وإٓ ايمتٜم٤مه شمٚمؽ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م يٕمٜمل ايمتٜم٤مه  ًَذ ُخ ََّٕؽ َف وذم يمٚمامت أُمػم اعم١مُمٜملم   َوإِ

ُِ  اًم٤ٌمري ًمف ىم٤مل وسمٞم٤مٟم٤مشمف ي٘مقل ومٚمام يمٛمؾ ظمٚمؼ اًمٜمٌل ًَذ ُخ ََّٕؽ َف صمؿ ىم٤مل   ٍؼ َظئِؿٍ َوإِ

 َُشقُل َؾُخُذوهُ و ْؿ افرَّ ـُ ْؿ يِف  وطمٞمٜمئذٍ ، رؾمقًٓ  طمٞمٜمئذ سمٕم٨م اًمٜمٌل َمٚ آَتٚ ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ َف

 ٌٜ ًُقا اهللَأَ وطمٞمٜمئذ   َرُشقِل اهللَِّ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُشقَل  ضِٔ ًُقا افرَّ ، ذم اعمرشم٦ٌم اًمٜم٤مزًم٦م مل يٌٕم٨م َوَأضِٔ

ئ سملم اًمٌٕمث٦م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م واًمٌٕمث٦م اًمٜمٌقي٦م وم٤مًمٌٕمث٦م اًمٜمٌقي٦م يم٤مٟم٧م وًمٙمٜمف يم٤من ٟمٌٞم٤م وهٜم٤مك ظمٚمط ظم٤مـم

 وهق ضمٜملم ذم سمٓمـ أُمف. وشمٚمؽ اعمرشم٦ٌم ُمـ اًمٜمٌقة همػم هذه اعمرشم٦ٌم ُمـ اًمٜمٌقة ذم اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م. 

ٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م  وًمذًمؽ ورد ذم احلدي٨م أن  ُمٚمٙمقشمٞمفوقمغم أي شم٘مدير هذه اًمٙمت٥م هل٤م ُم٘م٤مُم٤مت همٞم

 ـ إمم ؾمٌٕملم سمٓمٜم٤م يم٤مًم٘مران اًمٙمريؿ طمديثٜم٤م ًمف فمٝمر وسمٓمـ وًمٚمٌٓمـ سمٓم

 :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر

سمف إّٓ ُمٚمؽ  ي١مُمـ ٓ ُمًتّمٕم٥م، صٕم٥م حمّٛمد آل طمدي٨م إنّ : ىم٤مل رؾمقل هلل»

ُم٘مّرب، أو ٟمٌّل ُمرؾمؾ، أو قمٌد اُمتحـ اهلل ىمٚمٌف ًمإليامن ومام ورد قمٚمٞمٙمؿ ُمـ طمدي٨م آل حمّٛمد 

ّزت ُمٜمف ىمٚمقسمٙمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومالٟم٧م ًمف ىمٚمقسمٙمؿ وقمرومتٛمقه وم٤مىمٌٚمقه، وُم٤م اؿمٛم٠م

 أن اهل٤مًمؽ وإّٟمام ’حمّٛمد آل ُمـ اًمٕم٤ممل وإمم ،وأٟمٙمرمتقه ومرّدوه إمم اهلل شمٕم٤ممم، وإمم اًمرؾمقل

ث  . (7)شق اًمٙمٗمره واإلٟمٙم٤مر هذا، يم٤من ُم٤م واهلل: ومٞم٘مقل حيتٛمٚمف ٓ سمٌمء أطمديمؿ حُيدَّ

                                                      

ٞم٤من: 6)  .;77 - 68( شمٗمًػم أـمٞم٥م اًم

 .75/6( سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: 7)
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 وهذا إؿم٤مرة ًمٚمٛم٘م٤مُم٤مت وإصقل اعمٚمٙمقشمٞم٦م وىمقًمف أن ذم يمالُمٜم٤م حمٙمؿ وُمتِم٤مسمف، ومٕمغم

 أن إمم أوػ، اًمٌٞم٤من ُمـ شم٘مدم سمام يٛمٙمـ ٓ اعمٕمّمقم همػم ُمـ أي شم٘مدير طمٗمظ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

 ُمرشم٦ٌم ذم اعمٕمّمقُملم همػم قمٜمد شم٤مم سمِمٙمؾ حتٗمظ مل أًمٗم٤مفمٝم٤م درضم٦م ذم اعمٜمزًم٦م إًمٗم٤مظ هذه ٟمٗمس

ٗم٤مظ وسم٤مًمت٤مزم وم٤من إُمر اؿمد ذم ُمرشم٦ٌم اعمٕم٤مين اعمًتٕمٛمٚم٦م وذم ُمرشم٦ٌم اًمتٗمٝمٞمؿ اؿمد وُمـ صمؿ إًم

 اعمراد اجلدي اؿمد وُمـ احلتٛمل ان ُمرشم٦ٌم اًمٌٓمقن اؿمد واؿمد. ُمرشم٦ٌم

 أئٛم٦م أطم٤مدي٨م أسمقاب ذم رأيٜم٤م ويمؿ يم٤موم٦م درضم٤مهت٤م ذم اعمٕمّمقم هق وم٤محل٤مومظ ًمًٜم٦م اًمٜمٌل

ت٤ٌمه اعمقضمقد قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م، ومٛمـ إؾم٘م٤مط ًمٗمٔم٦م شمٖمػم راس وآؿم آًمت٤ٌمس ورومع ختٓمئ٦م اًمٌٞم٧م أهؾ

ُمـ وم٤من ك ُمـ راس، وىمرائـ ظمٗمٞم٦م ظمٗمٞم٧م قمٜمٝمؿ؟، اعمٕمٜمك وطم٘مٞم٘متف وشم٘مديؿ وشم٠مظمػم يٖمػم اعمٕمٜم

 خمتٚمػ اومٝمامهؿ وم٤من مت٤مُم٤م هب٤م يٚمٛمقن وٓ اًم٘مران ظمٗم٤مي٤م يدريمقا مل يم٤مٟمقا سملم يدي اًمٜمٌل

ٌٜ  خمتٚمٗم٦م وطمذاىمتٝمؿ خمتٚمػ واؾمتٞمٕم٤مهبؿ َٔ ٚ ُأُذٌن َواِظ َٓ َٔ
ًِ وم٤مًمققمل واصؾ آًمتٗم٤مت ًمٞمس  َوَت

طمٗمظ ؾمٜم٦م ٦م، وهذا ًمرد ؿمٌٝم٦م ُمـ ي٘مقل أن ًمٚمٙمؾ، ومٚمٞمس احلدي٨م سم٤مًمرواي٦م سمؾ احلدي٨م سم٤مًمرقم٤مي

 ومٝمذا ذيط صقت يمام ي٘مقل اًمٕم٤مُم٦م، وؿمٌٝم٦م ُمـ ي٘مقل أن هذا اظمتالق ُمـ اًمٜمٌل اًمٜمٌل

 اًمٜمٌل هؾ وهل اًمّمقومٞم٦م قمروم٤مء قمٜمد ُمقضمقدة وهل دائرة ؿمٌٝم٦م وأن، وشمٗمريط إومراط

 طملم إٟمام جمرد ؾم٤مقمل سمريد وي٠ميت سمٓمرد سمريدي أو يٕمل ويًتٚمٝمؿ ويٜمٌٜمل سمام يقطمك إًمٞمف وذم

 صٜمٞمٕم٦م ُمـ ًمٞمس اٟمف شم٘مقل ضمٝم٦م ومٛمـ طمديـ سملم طمد ومٝمق يقطمك إًمٞمف ًمٞمس ُمـ صٜمع اًمٜمٌل

 وطمل وم٤مًم٘مران هل يمؿ إىم٤ًمم إمم واٟمٔمروا اإلهلل اًمقطمل أًمٗم٤مظ هق اًمٚمٗمظ ومٝمذا اًمٜمٌل

وقمغم إىمؾ  ڀ ڀ ٺ ٺٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وطمل آظمر واًمً وطمل اًم٘مدد واحلدي٨م

 ختتٚمػ ’اًمٜمٌل ؾمٜم٦م أن وًمٚمٜمٔمر، ًمٚمنميٕم٦م شمٌٚمٞمغ وهل وطمل هن٤مأ أن اًمٕم٤مُم٦م شم٘مٌؾ ذم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل
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 اًمٙمريؿ اًم٘مران قمـ وطمٞم٤مٟمٞمتف ذم خيتٚمػ اًم٘مدد واحلدي٨م اًمٙمريؿ اًم٘مران قمـ وطمٞم٤مٟمٞمتٝم٤م ذم

يمٞمد قمغم هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل همٗمؾ قمٜمٝم٤م اًمت٠م اًمٌٞم٧م أهؾ رواي٤مت ذم وًمذًمؽ اًمقطمل ذم أىم٤ًمم ومٝمذه

د وطمل واًمت٠ميٞمد وطمل وان ظمٚم٘م٦م اعمٕمّمقم ٟمقع ُمـ اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م واًمٕمروم٤مء سم٤من اًمتًدي

َقى ٠مي ؿم٤ميمٚم٦م وـمراز وهٜمدؾم٦م ظمٚم٘متف ٟمقع ُمـ اًمقطمل آهلل سماًمقطمل  ـْ اَْلَ  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

ادات اهلل إر شمًتٕمٚمؿ أن شمريد يمٜم٧م وم٢مذا اهلل يريده اًمذي وومؼ إرادات يمٚمف ومٜمٗمًف ظمٚمؼ اًمٜمٌل

 اجلٚمٞمٚم٦م  اًمرواي٦م هذه ٟمروي وهٜم٤م وم٤مٟمٔمر إمم ظمٚمؼ اًمٜمٌلُم٤م هل  اًمتنميٕمٞم٦م

٤مىمر ـ ذم طمدي٨م ـمقيؾ ىم٤مل: ىم٤مل اإلُم٤مم اًم ـ يزيد اجلٕمٗمل  ـ ضم٤مسمر سم  : قم

أرو٤ًم وٓ ؾمامًء وٓ  ي٤م ضم٤مسمر إن ًمٜم٤م قمٜمد اهلل ُمٜمزًم٦م وُمٙم٤مٟم٤ًم رومٞمٕم٤ًم وًمقٓ ٟمحـ مل خيٚمؼ اهلل»

رـم٤ًٌم وٓ ي٤مسم٤ًًم  ضمٜم٦ًم وٓ ٟم٤مرًا وٓ ؿمٛم٤ًًم وٓ ىمٛمرًا وٓ سمرًا وٓ سمحرًا وٓ ؾمٝماًل وٓ ضمٌاًل وٓ

وٓ طمٚمقًا وٓ ُمرًا وٓ ُم٤مًء وٓ ٟم٤ٌمشم٤ًم وٓ ؿمجرًا، اظمؽمقمٜم٤م اهلل ُمـ ٟمقر ذاشمف ٓ ُي٘م٤مس سمٜم٤م سمنم، سمٜم٤م 

أٟم٘مذيمؿ اهلل قمز وضمؾ وسمٜم٤م هدايمؿ اهلل وٟمحـ واهلل دًمٚمٜم٤ميمؿ قمغم رسمٙمؿ وم٘مٗمقا قمغم أُمرٟم٤م وهنٞمٜم٤م وٓ 

ومع ُمـ مجٞمع ُم٤م يرد قمٚمٞمٙمؿ، ُم٤م شمردوا يمؾ ُم٤م ورد قمٚمٞمٙمؿ ُمٜم٤م وم٢مّٟم٤م أيمؼم وأضمؾ وأقمٔمؿ وأر

إمم أن  -ومٝمٛمتٛمقه وم٠مْحدوا اهلل قمٚمٞمف وُم٤م ضمٝمٚمتٛمقه ومٙمِٚمقا أُمره إًمٞمٜم٤م وىمقًمقا أئٛمتٜم٤م أقمٚمؿ سمام ىم٤مًمقا 

وومقض إًمٞمٜم٤م أُمقر قم٤ٌمده، ومٜمحـ ٟمٗمٕمؾ سم٢مذٟمف ُم٤م ٟمِم٤مء وٟمحـ إذا ؿمئٜم٤م ؿم٤مء اهلل، وإذا أردٟم٤م  -ي٘مقل 

اصٓمٗم٤مٟم٤م ُمـ سملم قم٤ٌمده وضمٕمٚمٜم٤م طمجتف ذم أراد اهلل، وٟمحـ أطمٚمٜم٤م اهلل قمز وضمؾ هذا اعمحؾ و

سمالده، ومٛمـ أٟمٙمر ؿمٞمئ٤ًم ورده وم٘مد رد قمغم اهلل ضمؾ اؾمٛمف ويمٗمر سمآي٤مشمف وأٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف، ]...[ 

 .(6)شاخلؼم

                                                      

 .;8ص 6، إًمزام اًمٜم٤مص٥م ج<;، قمٞمقن اعمٕمجزات ص675، ٟمقادر اعمٕمجزات ص=ص ;7( سمح٤مر إٟمقار ج6)
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ـْ  َوَردَ  َوىَمدْ  ًَّ  قَم  ىم٤مل:  ج٤مداًم

اظمؽمقمٜم٤م ُمـ ٟمقر ذاشمف، وومّقض إًمٞمٜم٤م أُمقر قم٤ٌمده، ومٜمحـ ٟمٗمٕمؾ سم٢مذٟمف ُم٤م ٟمِم٤مء، وٟمحـ إذا »

اهلل، وإذا أردٟم٤م أراد اهلل، وٟمحـ أطمّٚمٜم٤م اهلل قمز وضمؾ هذا اعمحؾ، واصٓمٗم٤مٟم٤م ُمـ سملم ؿمئٜم٤م ؿم٤مء 

 .(6)شقم٤ٌمده، وضمٕمٚمٜم٤م طمجتف ذم سمالده

َقىإذًا اًمقطمل أىم٤ًمم قمديدة، وًمذًمؽ ذم شمٗمًػم أهؾ اًمٌٞم٧م  ـْ اَْلَ ٓ  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

َأْوَحَْْٔٚ إِفََْٔؽ ُروحًٚ يٗمنوه سم٤مًمقطمل اًمٙمالُمل سمؾ اًمقطمل أىم٤ًمم واًم٘مران اًمٙمريؿ يٌلم ذًمؽ 

َٕٚ ـْ َأْمِر روح اًم٘مدس ذم روح اعمٕمّمقم ومٝمذا إٟمِم٤مء شمٙمقيٜمل وظمٚم٘م٦م وًمٙمـ يٕمؼم قمٜمف  طمتك ان ِم

سم٠مٟمف وطمل. يمام أن هٜم٤مك أرواح ُمتٕمددة ُمـ روح اًمٖمْم٥م واًمِمٝمقة واخلٞم٤مل وهذه أرواح 

ت٤مز سم٠مرواح أظمرى وإجي٤مد هذه اًمروح ذم أرواح اعمٕمّمقُملم ومٙمؾ إٟم٤ًمن ًمف أرواح واعمٕمّمقم يٛم

َٕٚوم٢مجي٤مده٤م وإٟمِم٤مئٝم٤م شمٙمقيٜم٤م يٕمؼم قمٜمٝم٤م اًم٘مران  ـْ َأْمِر ًٚ ِم َْٔؽ ُروح وُمثؾ اًمتٕمٌػم  َأْوَحَْْٔٚ إَِف

ـْ ِظبَِٚدِه أظمر  اًم٘مرآين ـْ َيَنُٚء ِم ـْ َأْمِرِه َظَذ َم وَح ِم َِل افره ِْ ْرِش ُي ًَ َرَجِٚت ُذو اْف َرؾُِٔع افدَّ

يمام يٚم٘مل اًمٙمالم وهذا ٟمٗمًف ٟمٛمط وطمل وأىم٤ًمم اًمقطمل ذم اًمرواي٤مت  (7)ؿِلفُِِْْٔذَر َيْقَم افتَّال

قمديدة وًمٙمـ مل أضمده ٓ ذم يمت٥م اًمٗمالؾمٗم٦م أو همػمهؿ اًمذيـ يٌحثقن طم٘مٞم٘م٦م اًمقطمل وُمـ 

 أوًمٞم٤مت طم٘م٤مئؼ اًمقطمل ُمذيمقرة سمرواي٤مت ذم أصقل اًمٙم٤مذم.

سمح٨م آظمر.  أُم٤م ُم٤م ورد أن اًمِمٞم٤مـملم يقطمقن إمم أوًمٞم٤مئٝمؿ ومٝمذا سمٛمٕمٜمك اخلٗم٤مء وهق

ويمالُمٜم٤م ذم اًمقطمل آصٓمالطمل اًمذي هق ٟمتٞمج٦م اًمٕمّمٛم٦م وآصٓمٗم٤مء سمحٞم٨م هذا اعمتٚم٘مل 

                                                      

ح٤مر ج6)  .69ص ;7( اًٌم

ٔي٦م ( 7)  .=6ؾمقرة هم٤مومر: ا
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يتٚم٘مك وهق ُمٕمّمقم وُمّمٓمٗمك وأُم٤م ذم همػم اعمٕمّمقُملم ومٚمٞمس قمٚمٞمف اعمٕمقل، ومٌٚمٕمؿ سمـ سم٤مقمقراء 

أويت طمروم٤م ُمـ آؾمؿ إقمٔمؿ ومٝمؾ يم٤من ؾم٥ٌم ذم ان يٕمّمٛمف؟ وهؾ هداه؟ ومٝمٜم٤مك ومرق يمٌػم 

ه، وطمتك اًمِمٞمٓم٤من يم٤من سمٞمٜمف وسملم اهلل طمقاري٤مت وُمع ذًمؽ مل يٕمّمؿ ُمـ سملم اعمٕمّمقم وهمػم

 اعمٕمّمٞم٦م ومٝمذا ٓ يًٛمك وطمل. 

إذًا اًمقطمل أىم٤ًمم وهذه ُم٠ًمًم٦م اذٟم٤م إًمٞمٝم٤م يمرارا ودائام وإذا وىمٗمٜم٤م قمغم ؿم٤مهد ىمراين ٟمٜمٌف 

 يمت٥م قمٚمقم اًم٘مران وطمتك اًمتل يمتٌٝم٤م اًمتل ذمقمٚمٞمٝم٤م، وهق اطمد اًمٖمٗمالت اًمٙمٌػمة ذم اعمٕم٤مرف، 

سمٕمض قمٚمامء إُم٤مُمٞم٦م درضمقا ذم شمٗمًػم أىم٤ًمم اًمقطمل ُمدارج اعمذاه٥م آظمرى وهذا ُمـ 

الطمٔمقا اعمٞمزان واًمٌٞم٤من واًمتٌٞم٤من وجمٛمع اًمٌٞم٤من ويمت٥م وماعمٕمرومٞم٦م إم ذم شمٗمًػم اًم٘مران  اًم٘مقاقمد

ْؿ َوَمٚ َؽَقى شمٗمًػمي٦م أظمرى  ُُ َقى  َمٚ َضؾَّ َصِٚحُب ـْ اَْلَ إَِّٓ َوْحٌل إِْن ُهَق  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

ومٝمٜم٤م يٗمنوهن٤م سم٤مًمقطمل وهذا ٟمٗمس اًمتٗمًػم اًمرائ٩م قمٜمد أوًمئؽ اعمخ٤مًمٗملم سمٞمٜمام اعمراد  (6) ُيقَحك

هٜم٤م رء آظمر وهذا سمح٨م ـمقيؾ قمريض ًمف ٟمت٤مئ٩م وي١مصمر ذم سمح٨م اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م وذم سمحقث 

وذم قمديدة وهق ُمٕمٜمك أىم٤ًمم اًمقطمل، واًم٘مران ًمديف ـم٤مسمع ُمِمؽمك ذم ىم٤ٌمل احلدي٨م اًم٘مدد 

ومٝمٜم٤مك أم اًمٙمت٤مب  شمٗم٤موت هٜم٤مك اعمِمؽمك اًمٓم٤مسمع هذا وذم ُمِمؽميم٦م ـمقاسمع ومٚمف ’ىم٤ٌمل ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

َـّ ُأمه افَُِْتِٚب َوُأَخُر وومٞمف آي٤مت ُمتِم٤مهب٤مت  اَمٌت ُه َُ ََِْٔؽ افُِْتََٚب ِمُْْف آَيٌٚت َُمْ َزَل َظ ْٕ ُهَق افَِّذي َأ

ُِقِِبِؿْ  ـَ يِف ُؿ ٚ افَِّذي ٌََٚء َتِْٖويِِِف َوَمٚ يَ  ُمتََنِِٚبٌَٚت َؾَٖمَّ ِٜ َواْبتِ تَْْ
ٍِ َٚء اْف ٌَ ًُقَن َمٚ َتَنَٚبَف ِمُْْف اْبتِ ُؿ َزْيٌغ َؾَٔتَّبِ َِ ًْ

َُِف إَِّٓ اهللُ  َـّ َتِْٖوي ـْ ِظِْْد َربَِّْٚ َوَمٚ َيذَّ ـُؾٌّ ِم َُقفُقَن آَمَّْٚ بِِف  ِِْؿ َي ًِ اِشُخقَن يِف اْف ُر إَِّٓ ُأْوفُقا  َوافرَّ

واعمتِم٤مهب٤مت ًمٞمس هل٤م إُمقُم٦م ًمذًمؽ ورد شمٕمٌػم ؾمقرة يس ىمٚم٥م اًم٘مران وؾمقرة  (7)إَفْبَِٚب 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .9ـ  7ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا

ٔي٦م ؾمقر( 7)  .>ة آل قمٛمران: ا
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احلٛمد قمدل اًم٘مران ومٛمراشم٥م ؾمقر اًم٘مران أيْم٤م خمتٚمٗم٦م ومٌٕمْمٝم٤م حمٙمامت أُمٝم٤مت اًمٙمت٤مب 

 وسمٕمْمٝم٤م همػم أُمٝم٤مت.

وذيمرت ذم اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م أن ٟمزول اًم٘مران ووطمل اًم٘مران أيمثر ُمٗمني اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م 

اًم٘مران أن ًمف ٟمزوٓن واًمٕمجٞم٥م أن اًمٌٕمض يٜمٙمر اًمٜمزول اجلٛمكم ًمٚم٘مران اًمٙمريؿ، يٗمنون ٟمزول 

وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك ٟمزول آظمر ًمٞمس ذم ُمتٜم٤مول اًمٞمد إذا ُم٤م هق وُمـ ورصمف وقمـ ُمـ؟، وهذه شم٘مٓمع 

اًمٓمريؼ أُم٤مم إدقمٞم٤مء واًمٓم٤مُمٕملم، ومٝمل ظم٤مص٦م سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وهٜم٤م سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد 

ومجٚم٦م ُمـ حمدصمل اًمٕم٤مُم٦م اىمروا هبذا اًمٜمزول واإلٟمزال اجلٛمكم  وضمذع إٟمػ، سمٞمٜمام اًمٓمؼمي

ًمٚم٘مران اًمٙمريؿ اًمذي ختتٚمػ طم٘مٞم٘متف قمـ اًمٜمزول اعمٗمرق، وىمد سمٞمٜم٧م رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٞمس 

 ٟمزوٓن سمؾ ٟمزوٓت.

إذًا شمٚم٘مل اعمٕمّمقم قمـ اعمرطمٚم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م هذا اًمتٚم٘مل ًمٞمس شمٚم٘مل سمِم٤ميمٚم٦م واطمدة ومقراصم٦م أسمٜم٤مء 

 وم٢مذا، اهلل وراصمتٝمؿ ُم٘م٤مُم٤مت شمٙمقيٜمٞم٦م هق ٟمقع ُمـ طمٗمٔمٝمؿ ًمًٜم٦م اًمٜمٌلرؾمقل اهلل قمـ رؾمقل 

اهلل ٓن روح اًم٘مدس  رؾمقل ًمًٜم٦م اطمٗمظ سم٤مًمت٤مزم ومٝمؿ اًم٘مدس روح اهلل رؾمقل ُمـ يرصمقن يم٤مٟمقا

ٍُِؼ َظئِؿٍ هق ضمزء اًم٘م٤مًم٥م اًمقضمقدي ًمـ  ًَذ ُخ ََّٕؽ َف ـ وهذا ٟمقع ُمـ ٟم٘مؾ   َوإِ احلدي٨م وًمٙم

ف وإٟمام ٟم٘مؾ احلدي٨م سمح٘م٤مئ٘مف، ومٚمٞمس وم٘مط ؾمامع ًمٗمٔمل أو ًمٗمٔمل ًمٞمس احلدي٨م سم٠مصقاشمف وأًمٗم٤مفم

 شمٚمؽ قمغم أىم٤ًمم وٟم٘مؾ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل اًم٘مرآينامع سمرزظمل أو ُمٚمٙمقيت، ٓن اًمقطمل سمرزظمل أو ؾم

 ومٝمذا قمٚمٞم٤م ومِم٤مهد ٤مهد اًمٜمٌلشمِم أن أشمريد اًم٤ٌمطم٨م ي٘مقل يمام ُمثال، أىم٤ًمم قمغم هل اًمِم٤ميمٚم٦م

 . ش اًمقًمد ه أسمٞمف »ي٘م٤مل  قل اهلل ويماموقمكم أدسمف رؾم شأدسمٜمل وم٠مطمًـ شم٠مديٌل»يٕمٜمل أن 

ُمع  ًم٥مـم٤م أيب سمـ قمكم ٟمٗمس هق  إذًا اًمِم٤ميمٚم٦م واًمٜمٛمقذج اًمذي يريدوه ُمـ اًمٜمٌل
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 ان ٟمٛمقذج قمكم ؾمٚمقيمٞم٤م ٟمقع ُمـ اًمًٜم٦م اعمٜم٘مقًم٦م.  يقوح ًمٜم٤م وهذا طمٗمظ قمٚمق اًمٜمٌل

ٟمامط ٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م ًمف أثوشمقري طمٗمٔمٝم٤م امط يمذًمؽ ؾمٜم٦م اًمٜمٌلومٙمام أن اًم٘مران اعمقطمك ًمف أٟم

وًمٞمس يمام ىمد يتقهؿ، وأن هذه إسمح٤مث همػم ُمقضمقدة ذم قمٚمؿ اًمٙمالم واعمٗمروض شمقضمد 

ويمذًمؽ همػم ُمقضمقدة ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم واعمٗمروض شمقضمد وهمػم ُمقضمقدة ذم قمٚمؿ إصقل 

 وطم٘مٞم٘م٦م أىم٤ًمم قمغم اًمٜمٌل ؾمٜم٦م وطمٗمظ أىم٤ًمم قمغم اعمٗمروض شمقضمد، إذًا ٟم٘مؾ ؾمٜم٦م اًمٜمٌلو

 .درضم٤مت قمغم هل اًمٜمٌل ؾمٜم٦م

 واعمقاـمـ قمغم ىمريش ذم يمثػم ُمـ إُمقرأُمػم اعم١مُمٜملم وًمذًمؽ قمٜمدُم٤م يريد أن حيت٩م 

ٟم٤م رسمٞم٥م رؾمقل اهلل وهؾ ي١مُمـ اطمد قمغم اًمًٜم٦م همػمي، ومِم٤ميمٚمتل هل ؿم٤ميمٚم٦م ؾمٜم٦م أي٘مقل 

وُم٤ًمري وهنجل هق هن٩م اًمًٜم٦م وم٠ميـ شمٓمٚمٌقن اًمًٜم٦م ذم همػمي، وهذا اطمد ُمٕم٤مين ٟم٘مؾ اًمًٜم٦م 

ًػمة قم٤ٌمرة قمـ ؾمػمة شمرسمقي٦م ُمثال ي١ميمدون ان ؾمػمة اًمّمح٤مسم٦م وهق اًمًػمة، وهؿ يٕمؽمومقن أن اًم

اطمد ُمّم٤مدر وأىم٤ًمم اًمًٜم٦م، إذًا  واًمًػمة، قم٤ٌمرة قمـ ؾمػمة شمرسمقي٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ صٜمع اًمٜمٌل

 وشم٤مرة اًمًٜم٦م هل٤م أٟمامط وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ًمٚمقصقل إمم اًمتٜمٔمػم شم٤مرة ٟمّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ ًمٗمظ اًمٜمٌل

 صٜمع ذم إًمٞمف ٟمّمؾ وشم٤مرة ’اًمٜمٌل شم٘مرير ذم إًمٞمف ٟمّمؾ وشم٤مرة اًمٜمٌل ؾمػمة ُمـ إًمٞمف ٟمّمؾ

، وهٜم٤مك ومرق سملم اًمٗمٕمؾ واًمًػمة وم٤مًمًػمة شمٙمرر فم٤مهر اًمٗمٕمؾ  ـم٤مًم٥م أيب سمـ يمٕمكم اًمٜمٌل

 واًمٗمٕمؾ هق سف اًمٗمٕمؾ، وم٤مًمًػمة فم٤مهرة ُمٕمٞمٜم٦م أو هن٩م ُمٕملم شمتٙمرر.

  



 



 

 

 

 املبحح الشادض: عنق االرتباط بني مقاو اليبىَ واإلمامُ

وقمٚمٞم٤م أظمقان يمام أن ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ أظمقان ومٛمـ أطمٌٝمام ويمذًمؽ حمٛمدا رؾمقل اهلل »

ومٝمق ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل وُمـ اسمٖمْمٝمام ومٝمق ُمـ أقمداء اهلل وُمـ اسمٖمض اطمدمه٤م وزقمؿ اٟمف حي٥م إظمر 

 يّمح ومال اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك ومٞمٝم٤م اًمتل اعمٕمروم٦م شمٚمؽ سمٕمٛمؼ إذا يم٤من اًمٗمرد ي٘مر ًمٚمٜمٌل شوم٘مد يمذب

مم٤م يدًمؾ اٟمف مل ي٘مر سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ًمذًمؽ وىمع اعمٜمٙمر  ٕٟمف ُمٙم٤من ذم واإلٟمٙم٤مر ُمٙم٤من ذم اإلىمرار

 سمذًمؽ ًمٚمٜمٌل ي٘مر مل احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق اؾم٤مؾم٤م ذم إٟمٙم٤مر اًمقص٤مي٦م واًمٜمص سمٕمد رؾمقل اهلل

 ٟمتقىمػ ان ٟمًتٓمٞمع هٜم٤م واعمٝمؿ ًمف اًمتل إظمرى واعم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌقة ُم٘م٤مم ُمـ اًمِم٤مُمخ اعمٕمٜمك

 :وُمٜمٝم٤م اًمّمدد هذا ذم اعمٝمٛم٦م اًمقىمٗم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م قمٜمد

 الٕقفٛ األٔىل: ختاً األٌبٗاٞ ال ٖعين ختاً باق٘ املقاوات:

َٚن : شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٜمٌٞملم ظم٤مشمؿ سم٠مٟمف ورد وصػ اًمٜمٌل حمٛمد ـَ َمٚ 

ـْ رِ  ٌد َأَبٚ َأَحٍد ِم َّّ ـْ َرُشقَل اهللَُِمَ
ْؿ َوفَُِ ُُ ـََٚن اهللُ َوَخَٚجٚفِ َِّٔغ َو ؾِّ َْيْ َتَؿ افَّْبِ ُُ وىمد  (1) ٍء َظِِٔامً  بِ

ؾ ىمٌ ُمـ ٟمٌل آظمر ’سملم اعمٗمنون هذا اًمقصػ قمغم أٟمف اظمر اًمرؾم٤مٓت اًمًاموي٦م وأن اًمٜمٌل حمٛمد

                                                        اهلل إمم اًمٜم٤مس. 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .95ؾمقرة إطمزاب: ا
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ورؾم٤مًم٦م آؾمالم مجٕم٧م يمامٓت وُمٕم٤مرف اًمٜمٌقات وزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م وذم آؾمالم اًم٘مدرة 

 ٘مٞم٘مٞم٦م قمغم ُم٤ًميرة اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٌنمي٦م امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م.احل

أّن هذه اًمرؾم٤مًم٦م ؾمتًتٛمر ؾمٚمٞمٛم٦ًم وٛمـ اًم٘مرآن اًمذي ٓ يٛمٙمـ أن يتٕمّرض ّٕي 

فَْْٚ حتريػ، يمام طمّمؾ ُمع اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ﴿ َٕزَّ ـُ  َْٕح  ّٕٚ إ

 ٚ َّٕ َر َوإ ـْ ٚؾِيُقنَ افذِّ ﴾. وهل ُمٕمجزة ُمًتٛمّرة ص٤محل٦م ًمٙمّؾ إطم٘م٤مب اًمت٤مرخيٞم٦م طمتك سمٚمقغ فَُف َْلَ

 إهداف اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمٌنمي٦م قمغم إرض.

أّن سمٛمرور اًمزُمـ وُمـ ظمالل شمٓمّقر اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م، وذم شمراث آؾمالم إؿم٤مرات 

تِمٗمٝم٤م اًمٕمٚمؿ واوح٦ًم إمم ُم٤م يمِمػ قمٜمف اًمٕمٚمؿ احلدي٨م وٓزال يمثػم ُمـ احل٘م٤مئؼ حلد آن مل يٙم

 وهل ُمقضمقدة ذم شمراث آؾمالم.

هلل شمٕم٤ممم  احلج٩م يٛمثٚمقن اًمذيـ آوصٞم٤مء ظمالل ُمـ واؾمتٛمرار آؾمالم سمٕمد اًمٜمٌل

 :ذم ظمٚم٘مف ويؽمشم٥م قمغم وضمقد احلج٦م سم٘م٤مء اًمٕم٤ممل سم٢مذن اهللّ ؾمٌح٤مٟمف وم٘مد ىم٤مل

 .(6)شآَرض، وم٢مذا ذه٥م أهؾ سمٞمتل ذه٥م أهؾ آَرض ٕهؾأهؾ سمٞمتل أُم٤من »

ُم٤مم أُمػم وىم٤مل ا  : اعم١مُمٜملمِٓ

 . (7)شاًمّٚمٝمّؿ سمغم ٓ ختٚمق آَرض ُمـ ىم٤مئؿ هللّ سمحّج٦م إُّم٤م فم٤مهرًا ُمِمٝمقرًا أو ظم٤مئٗم٤ًم ُمٖمٛمقراً »

٤مإلُم٤مُم٦م وآصٓمٗم٤مء وم٤من ًمٞمس يموُمـ صمؿ ان اًمٜمٌقة ىمد ظمتٛم٧م ًمٙمـ اعم٘م٤مُم٤مت إظمرى 

أو ٓ ظمٚمٞمٗم٦م  ٓ ٟمٌل سمٕمدي ومل ي٘مؾ ٓ صٗمل سمٕمدي أو ٓ وزم سمٕمدي ىَم٤مَل ومٞمٝم٤م اظمتت٤مم وم٘مد 

                                                      

 .789ـ  788( اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م: 6)

الهمف: 7)  .><9( هن٩م اًٌم
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سمٕمدي أو ٓ إُم٤مُم٦م سمٕمدي أو ٓ طمج٩م هلل سمٕمدي وإٟمام ٓ ٟمٌل سمٕمدي وُمـ هٜم٤م ُمـ ٓ ي٘مر سمجٛمٞمع 

وم٤مٟمف ٟمٗمس اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م مل او ي٘متٓمٕمٝم٤م اًمًٚمًٚم٦م وهل ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اصٓمٗم٤مهؿ اهلل واظمت٤مرهؿ 

 يدريمٝم٤م ومل ي٘مر هب٤م.

 الٕقفٛ الجاٌٗٛ: الٕصاطٛ بني اخلالق ٔاملخمٕق اعي وَ الٍبٕٚ: 

ٓن أصؾ شمقؾمٞمط ش ومٛمـ أطمٌٝمام ومٝمق ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل وُمـ اسمٖمْمٝمام ومٝمق ُمـ أقمداء اهلل»

اًمٌنمي٦م سملم اهلل شمٕم٤ممم واًمٌنم ؾمقاء شمقؾمٞمط قمؼم اًمرؾم٤مًم٦م أو اًمٜمٌقة أو قمؼم اًمقص٤مي٦م واخلالوم٦م يمام 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ حيٙمٞمف ًمٜم٤م اًم٘مران 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ 

﮷ ۓۓ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲

﮻  ﮺  ﮹  ُمـ اهلل وهل سمٕمث٦م شمٜمّمٞم٥م  سمٕمثتفومٚمٞمس رؾمقًٓ وٓ ٟمٌل ًمٙمٜمف  (6)﮸

ًٜ اإلُم٤مم ُمـ اهلل قمز وضمؾ  ٍَ ومٝمذا اعمٕمٜمك قم٤مم، إذًا أصؾ احل٤مضم٦م  إيِنِّ َجِٚظٌؾ يِف إَْرِض َخِِٔ

 سملم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًم٤ٌمري شمٕم٤ممم هق ُمٕمٜمك ُمِمؽمك سملم اإلُم٤مُم٦م واًمٜمٌقة وهل اقمؿ ُمـ اًمقؾم٤مـم٦م

اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م ُمـ ًمزوم اًمقؾم٤مـم٦م سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق، أو طم٤ميمٛمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ ووٓي٦م اهلل 

قمز وضمؾ اًمتل هل ُمقضمقدة ذم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة يمام ُمر ذم طمٙمقُم٦م اًمرؾمقل اٟمف ًمٞمس احل٤ميمؿ هق 

اًمرؾمقل سمؾ أن احل٤ميمؿ إول اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري وآىمتّم٤مدي هق اهلل شمٕم٤ممم ومْمال قمـ أن 

 ل هق اهلل شمٕم٤ممم ويمؾ ر ُمـ دون اُمره ورو٤مه سم٤مـمؾ.اعمنمع إو

 فّٗا تٕسٗذ الٕالٖٛ:  الٕقفٛ الجالجٛ: وذرصٛ اه البٗت

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .>79ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ًمًٜم٤م وم٘مط ٟم٘مر ذم اًمتقطمٞمد سم٤مًمذات أو اًمّمٗم٤مت أو اًمتقطمٞمد ذم اًمتنميع اٟمف ظم٤مص سمذات 

أي ًمف  اهلل ًمٞمس يمؾ ذًمؽ وم٘مط سمؾ أيْم٤ًم ٟم٘مر هلل قمز وضمؾ سم٤من اًمقزم إول هق اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

يمؾ صالطمٞم٤مت اًم٘مدرة واًمقٓي٦م وهذا هق شمقطمٞمد اًمقٓي٦م وهق يقضمد ذم ُمدرؾم٦م أهؾ 

دون اعمدارس اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ودون إدي٤من اًمًاموي٦م إظمرى وم٤معمدرؾم٦م  اًمٌٞم٧م

سمٛمٕمٜمك شم٘مر سمقٓي٦م  اًمقطمٞمدة ذم إرض اًمتل ٓ زاًم٧م شم٘مر سم٤مًمقٓي٦م هل ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 اوًمٞم٤مء اهلل. 

 وؾم٤مئط وٛمـ هلل سمٌ٘م٤مئف يٜمٙمره ومٙمٞمػ ي٦م إذا اىمره اًمِمخص ذم اًمٜمٌلومٛمٕمٜمك اًمقٓ

 ويٜمٙمره ظمرون واوصٞم٤مء، وم٤مًمذي ي٘مره ذم اًمٜمٌلا اوًمٞم٤مء سمؾ ٟمٌقي٦م وؾم٤مئط شمٙمـ مل وان أظمرى

 .شمٜمزيال ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمٚمتٌٕمٞمض ىم٤مسمؾ همػم ومٝمق اًمقٓي٦م ذم اهلل سمح٤ميمٛمٞم٦م ي٘مر مل اًمقاىمع ذم ومٝمق همػمه ذم

 : ىم٤مل رؾمقل اهلل

 .(6)شؿ قمٚمٞم٤م ُم٘مٕمدي هذا سمٕمد ووم٤ميت ومٙم٠مٟمام ضمحد ٟمٌقيت وٟمٌقة آٟمٌٞم٤مء ىمٌكمُمـ فمٚم»

 : وىم٤مل اًمٜمٌل

ُمـ ضمحد قمٚمٞم٤م إُم٤مُمتف سمٕمدي وم٘مد ضمحد ٟمٌقيت، وُمـ ضمحد ٟمٌقيت وم٘مد ضمحد اهلل »

 ش.رسمقسمٞمتف

 : ًمٕمكم وىم٤مل

ـ » ي٤م قمكم، أٟم٧م اعمٔمٚمقم سمٕمدي، ُمـ فمٚمٛمؽ وم٘مد فمٚمٛمٜمل، وُمـ أٟمّمٗمؽ وم٘مد أٟمّمٗمٜمل، وُم

ين، وُمـ قم٤مداك وم٘مد قم٤مداين، وُمـ أـم٤مقمؽ وم٘مد ضمحدك وم٘مد ضم ك وم٘مد وٓا حدين، وُمـ وٓا

                                                      

 .6>7: 6( ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ:ج6)
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ـ قمّم٤مك وم٘مد قمّم٤مين  .(6)شأـم٤مقمٜمل، وُم

 صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمّمدوق:

  -دٟم٤م ومٞمٛمـ ضمحد إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وإئٛم٦م ُمـ سمٕمده ٤مواقمت٘م»

  .(7)شأٟمف سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ضمحد ٟمٌقة مجٞمع إٟمٌٞم٤مء -

 تٕصٗط ٖعين الزبط بني الٍبٕٚ ٔاالواوٛ:الٕقفٛ الزابعٛ: ال

 آصمٜمل يمام سمٞمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ اٟمف ورد ذم اًمرواي٤مت أن ُمـ أٟمٙمر وصٞم٤م ُمـ أوصٞم٤مء اًمٜمٌل

 واإلُم٤مُم٦م، واًمقص٤مي٦م اًمٜمٌقة سملم وم٤مًمرسمط واعمرؾمٚملم، إوصٞم٤مء ؾمٚمًٚم٦م مجٞمع أٟمٙمر ومٙم٠مٟمام قمنم

وم٤من ذيٕم٦م اًمٜمٌقة مل ،اًمٜمٌقة ٦مذيٕم ًمٜمٗمس وشمٓمٌٞمؼ شمٜمٗمٞمذ قمـ قم٤ٌمرة وم٤مإلُم٤مُم٦م اًمتقؾمٞمط، أصؾ هق

شم٠ميت ٕضمؾ اًمٕمرض اًمتنميٕمل سمِمٙمؾ دمريدي وم٘مط وإٟمام ٕضمؾ اًمتٓمٌٞمؼ قمغم اؾم٤مس ان احل٤ميمؿ 

 اًمٜمٌقات ويمؾ هق اهلل شمٕم٤ممم، ومٝمذا اًمرسمط اًمتالزُمل سملم اإلىمرار سم٤مًمقص٤مي٦م واخلالوم٦م ًمٚمرؾمقل

 سميورهت٤م شم٘مر طمٞمٜمام وم٠مٟم٧م وطم٤ميمٛمٞمتٝم٤م اهلل وٓي٦م وهق واطمد ٕصؾ شمرضمع وهل واعمرؾمٚملم

احل٘م٥م  ُمـ طم٘م٦ٌم ذم أٟمٙمرهت٤م وان اجلٛمٞمع، ذم هب٤م ومت٘مر اًمٌنمي٦م قمغم وهٞمٛمٜمتف إًمٞمٝم٤م اًمٌنم وطم٤مضم٦م

 وم٘مد أٟمٙمرهت٤م ذم يمؾ احل٘م٥م سمؾ مل شم٘مر سمح٘مٞم٘متٝم٤م واىمٕم٤م.

امء يمٞمػ شمٙمقن هؾ سم٤معمالئٙم٦م أو اًمقطمل اعم٤ٌمذ وهق  رض واًًم ن هذه اًمقؾم٤مـم٦م سملم ٕا ٔأ

ٜم٤م ذم صدده ًمٙمـ اعمٝمؿ ٤مم،  اُمر ًًم هٜم٤مك ىمٜم٤مة واؾمٓم٦م ُم٠مُمقٟم٦م ُمع اًمٖمٞم٥م ُمقضمقدة وُمٗمٕمٚم٦م وهل٤م أىم

سمد ُمٜمٝم٤م واحل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م  قي٦م همػم اًمقؾم٤مـم٦م اعمقًمقي٦م ًمٙمـ أصؾ ضم٤مُمع اًمقؾم٤مـم٦مٓ  وًمذًمؽ اًمقؾم٤مـم٦م اًمٌٜم

                                                      

ـ سم٤مسمقي٦م اًم٘مٛمل )اًمّمدوق( ص 6) ـ قمكم سم قمت٘م٤مدات اًمِمٞمخ حمٛمد سم  .=8( هذه اًمرواي٤مت ذم )ٓا

 ٤ًمسمؼ واًمّمٗمح٦م.( ٟمٗمس اعمّمدر اًم7)
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َوُهَق افَْقِِله  اًمتل هل اقمؿ ُمـ اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م واًمقص٤مي٦م ومٝمذه اًمقؾم٤مـم٦م رء ُمِمؽمك أن اىمر سمف

ُٔد  ِّ ُٜ هللِ ُهَْ   اْْلَ َْبًٚ ٚفَِؽ افَْقَٓي ًٚ َوَخْرٌ ُظ ؼِّ ُهَق َخْرٌ َثَقاب ومٝمذه ٓسمد ُمـ آىمرار هب٤م   (6)  اْْلَ

 وهل دائٛم٦م وذم يمؾ وىم٧م وًمٞمس وم٘مط ًمّم٤مطم٥م اًمتنميع.

قمنم  آصمٜملًمذًمؽ ُمٕمرومف سم٤مب اإلُم٤مُم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس هق سم٤مب اًمٌح٨م ذم أؾمامء إئٛم٦م 

ي٦م اهلل وسم٤مب اًمٜمٌقة واىمٕم٤م ًمٞمس أؾمامء إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وطمٞم٤مهتؿ وم٘مط واٟمام هل سم٤مًمذات وٓ

 وإٟمام هق قم٤ٌمرة قمـ طم٤ميمٛمٞم٦م اهلل ذم اًمتنميع. 

 :ٔحمٕرٖٛ التٕسٗذ الٕقفٛ اخلاوضٛ: دّٛ االعرتاك بني األصٕه اخلىضٛ

ُمـ يمؾ هذا يتٌلم أن هٜم٤مك أصؾ ُمِمؽمك سملم إصؾ اًمث٤مين ذم آقمت٘م٤مدات وهق واًمٜمٌقة 

اإلُم٤مُم٦م وان مل يٌٚمقره امم أٔن اعمتٙمٚمٛملم سمِمٙمؾ سملم، ومٝمٜم٤مك سمٕمض  وإصؾ اًمث٤مًم٨م وهق

اًمؼماهلم اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٜمٌقة همػم خمتّمف سم٤مًمٜمٌقة يمام أن سمٕمض اًمؼماهلم اًمٕم٤مُم٦م ذم اإلُم٤مُم٦م همػم خمتّمف 

سم٤مإلُم٤مُم٦م سمؾ هق ؿم٤مُمؾ ًمٚمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م وان اظمتٚمٗم٧م اًمٜمٌقة قمـ اإلُم٤مُم٦م سمؾ ُم٤م هق أقمٔمؿ هٜم٤مك 

طمٞمد واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م وهق اًمتقطمٞمد ٟمٗمًف، ٕٟمف ذم إصؾ إول هق أصؾ ُمِمؽمك سملم اًمتق

شمقطمٞمد اًمذات واًمّمٗم٤مت واعم٘م٤مم اًمث٤مين هق شمقطمٞمد اهلل ذم اًمتنميع وهٜم٤مك أصؾ ذم سم٤مب اإلُم٤مُم٦م 

هق اًمقٓي٦م، وم٤مقمت٘مد سمتقطمٞمد اهلل ذم اًمذات واقمت٘مد سمتقطمٞمد اهلل ذم اًمّمٗم٤مت واقمت٘مد سمتقطمٞمد اهلل 

طمٞمد اهلل ذم اًمقٓي٦م واقمت٘مد سمتقطمٞمد اهلل ذم اًمٖم٤مي٦م، وم٤مًمٜمتٞمج٦م اهي٤م اًمٕمٌد ذم اًمتنميع واقمت٘مد سمتق

اظمٚمص ٟمٞمتؽ ووضمٝمتؽ إمم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم، إذًا إصؾ اعمِمؽمك وهق شمقطمٞمد اهلل واًمؼمه٤من قمغم 

اًمتقطمٞمد ًمٞمس سمره٤من وم٘مط قمغم اًمذات وُمـ اخلٓم٠م إىم٤مُم٦م سمراهلم اًمتقطمٞمد قمغم اًمذات واًمّمٗم٤مت 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .99ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا
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دمري ذم اًمتنميع وسمٜمٗمًٝم٤م وقمٞمٜمٝم٤م دمري ذم اًمقٓي٦م وسمٜمٗمًٝم٤م وسمٕمٞمٜمٝم٤م سمؾ سمراهلم ٟمٗمًٝم٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م 

دمري ذم اًمٖم٤مي٦م، إذًا سمراهلم اًمتقطمٞمد ؾم٤مري٦م ذم يمؾ إصقل اخلٛم٦ًم صمؿ سمراهلم اًمٜمٌقة شمني ذم 

 اإلُم٤مُم٦م سمؾ طمتك ذم اعمٕم٤مد.

 هللا إمم سم٤مإلُم٤مم وشمتقضمف اهلل إمم ’يمٞمػ ذم اعمٕم٤مد؟، اُمقر قمديدة ُمٜمٝم٤م ٕٟمؽ شمتقضمف سم٤مًمٜمٌل

أي ٓذوا سمؽ  ھ ھ ھ ے ے ۓ اهلل إمم سم٤مًمٙمٕم٦ٌم شمتقضمف يمام

وشمقضمٝمقا سمؽ واؾمتٖم٤مصمقا سمؽ ذم شمقسمتٝمؿ وأوسمتٝمؿ ورضمققمٝمؿ إمم اهلل، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اجلٜم٦م يتقضمف 

 ُمـ أقمٔمؿ هق اًمذي إوصٞم٤مء وطم٥م هب٤م إمم اهلل ويت٘مرب سمحٌٝم٤م إمم اهلل ومٙمٞمػ سمح٥م اًمٜمٌل

 . اهلل وهق اًمٜمٝم٤مئل اعمٕم٤مد إمم هبؿ يتقضمف اٟمف سمٛمٕمٜمك ُمٕم٤مد أيْم٤مً  ومٝمؿ اجلٜم٦م

وم٤مًمتقطمٞمد هق إؾم٤مس اًمذي شمرشمٙمز قمٚمٞمف مجٞمع إسمح٤مث ذم إدي٤من اًمًاموي٦م وهق 

إصؾ اًمذي يتٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ اًمنمق واًمٖمرب ذم ؿمٙمٚمف اًمٕم٤مم قمدا سمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ اعمختٚمػ 

٤م شمٗم٤مصٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م صمؿ اٟمف يٕمد حمقرَا جلٛمٞمع إصقل واًمٗمروع وٓ يٛمٙمـ ًمؽ ان شمتحرك ذم سم٘م٤مي

اًمديـ اذا ُم٤م مل شمًٚمؿ سمف يمٛمٌدأ اؾم٤مؾمٞم٤م وم٠مٟم٧م ٓ يٛمٙمـ شمٕمت٘مد سم٠مي ٟمٌل او إُم٤مم او ُمٕم٤مد اذا ُم٤م مل 

شمًٚمؿ وشمّمدق ُمًٌ٘م٤م سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم. وٓ يٛمٙمـ ان شمّمكم وشمزيمل وشم٘مقم اذا ُم٤م مل شمًٚمؿ 

 ُمًٌ٘م٤َم سمٕمٌقديتف شمٕم٤ممم.

٤ًمٟمٞم٦م وهمػم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وان ُم٤ٌمطم٨م اًمتقطمٞمد شمتًع ًمتِمٛمؾ مجٞمع اًمٕمٚمقم اإلٟم إنَّ واحل٘مٞم٘م٦م 

ـمرق اًمٌح٨م ذم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم وـمرق اًمتٕم٤مُمؾ ُمع احلٞم٤مة ضمزُم٤َم ختتٚمػ سم٤مظمتالف اًمرؤي٦م 

اعمٜمٌث٘م٦م ُمـ اًمتقطمٞمد ومٙمؾ ُمقطمد يٕمتؼم ان اًمٙمقن اًمذي إُم٤مُمف ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٜمٓمٚمؼ ُمـ هٜم٤م ذم 

 اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٓمٌٞمٕم٦م وُمع أظمريـ.
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 ٚمف ُمع اًمٙمقن وأظمريـ.واعمٚمحد يٜمٓمٚمؼ ُمـ زاوي٦م أظمرى ذم شمٕم٤مُم

ان ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم واضم٦ٌم قمغم مجٞمع سمٜمل اًمٌنم حلؼ اًمٕمٌقدي٦م اًمذي ًمف قمٚمٞمٝمؿ وٟم٘مّمد ذم 

ُمٕمرومتف ُم٤م يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٌنمي ان يدريمف ُمـ ُمٔم٤مهر ذاشمف ذم هذا اًمقضمقد وإٓ وم٤من ذاشمف 

الُمتٜم٤مهل سمٙمٜمٝمٝم٤م ٓ يٛمٙمـ ان يٕم٘مٚمٝم٤م ُمقضمقد همػمه شمٕم٤ممم ٓن اعمتٜم٤مهل حمدود ومٙمٞمػ حيٞمط سم٤مًم

 اًم٤ٌمىمل همػم اعمحدود.

صقل وشمتٗم قة ومٝمل شمتٛمحقر ومٞمٝم٤م ُمٕمروم٦م سم٤مىمل ٓا  ٦مرع قمٚمٞمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م ومٛمـ اعمٛمتٜمع دمزئوهٙمذا اًمٌٜم

ظمر. ٕمض ٓا ٕمْمٝم٤م دون اًٌم ٓيامن سٌم صقل او ا  ُمٕمروم٦م ٓا

 الٕقفٛ الضادصٛ: الرتابط بالرباِني بني اصٕه االعتقادات:

ْم٤ًم ذم اإلُم٤مُم٦م واعمٕم٤مد، وًمذًمؽ اًم٤ٌمري ان مجٚم٦م ُمـ سمراهلم اًمٜمٌقة دمري وشمتداظمؾ أي

إُمقر وذم آٟمتٝم٤مء يمام ي٘مص ًمٜم٤م اًم٘مران أن يمؾ اُم٦م ٓ  ُمٌتدئ ذم سم٠موص٤مف يّمػ اًمٜمٌل

ؿْ حت٤مؾم٥م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إّٓ سمٛمجلء ٟمٌٞمٝم٤م ويمذًمؽ إئٛم٦م  ِٓ ٍَٕٚس بَِِ٘مِٚم ـُؾَّ ُأ َْٕدُظق  ، َيْقَم 

ي٦م سمؾ دمري أيْم٤ًم ذم اعمٕم٤مد ٕٟمف سم٤مإلُم٤مم يتجف وُمٕمٜمك هذا أن سمراهلم اإلُم٤مُم٦م ٓ شم٘متٍم قمغم اًمقٓ

إمم اهلل، ومحتك ذم ُمٕم٤مد اًمٌنم ًمٚمرؾمقل دور ذم ذًمؽ، وًمٙمـ ًمألؾمػ أٔن اًمٌحقث ذم اًمّمٞم٤مهم٦م 

اًمٕم٘م٤مئدي٦م واعمٕمرومٞم٦م ًم٤ٌمب اًمٜمٌقة ُمٜمح٤مزة قمـ اعمٕم٤مد وهذا ظمٓم٤م، واًمّمٞم٤مهم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م واعمٕمرومٞم٦م 

قمـ اعمٕم٤مد وهذا ظمٓم٤م، واًمّمٞم٤مهم٦م ذم اًمتقطمٞمد ًم٤ٌمب اإلُم٤مُم٦م قمٜمد يمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ُمٜمح٤مزة 

ُمٜمح٤مزة قمـ اعمٕم٤مد وُمٜمح٤مزة قمـ اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م وهذا ظمٓم٤م سمؾ يمؾ هذه اعمقارد اًمؼماهلم ومٞمٝم٤م 

هق ٟمٗمس وُمؽماسمٓم٦م وُمتٙمررة سمح٥ًم اًمدرضم٤مت، ومٛمـ مل ي٘مر سم٠مٟمٌٞم٤مء اهلل وم٘مد يمذب سم٤مًمتقطمٞمد 

 ٛمـ مل ي٘مر سم٤معمٕم٤مد يمذب سمتقطمٞمد اهلل. وم اًمرسمط
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اًمقؾم٤مـم٦م وطم٤مضم٦م اًمٌنم هلداي٦م اًمًامء واصؾ ًمٓمػ اًمٕمٜم٤مي٦م، وهذه ٟمٙمت٦م  ويمذًمؽ أصؾ

ُمٝمٛم٦م وصٞم٤مهم٦م ُمـ اعمٗمروض شمٙمقن قمغم ـمٌؼ أي٤مت واًمرواي٤مت صٞم٤مهم٦م ومٜمٞم٦م صٜم٤مقمٞم٦م ُمتٞمٜم٦م 

 صم٤مىم٦ٌم ذم صٞم٤مهم٦م أصقل اًمديـ وُمٕم٤مرف اًمديـ أدًم٦م وقمٜم٤مويٜم٤م.

 :وذم اًمٜمٝم٩م ي٘مقل إُمػم

ؼ سمف، ويمامل اًمتّمديؼ سمف شمقطمٞمده، ويمامل أول اًمديـ ُمٕمرومتف، ويمامل ُمٕمرومتف اًمتّمدي»

شمقطمٞمده اإلظمالص ًمف، ويمامل اإلظمالص ًمف ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت قمٜمف، ًمِمٝم٤مدة يمؾ صٗم٦م أهن٤م همػم 

اعمقصقف، وؿمٝم٤مدة يمؾ ُمقصقف أٟمف همػم اًمّمٗم٦م، ومٛمـ وصػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وم٘مد ىمرٟمف، وُمـ 

إًمٞمف، وُمـ  ضمزأه، وُمـ ضمزأه وم٘مد ضمٝمٚمف، وُمـ ضمٝمٚمف وم٘مد أؿم٤مر وم٘مد ىمرٟمف وم٘مد صمٜم٤مه، وُمـ صمٜم٤مه

أؿم٤مر إًمٞمف وم٘مد طمده، وُمـ طمده وم٘مد قمده، وُمـ ىم٤مل ومٞمؿ وم٘مد وّٛمٜمف، وُمـ ىم٤مل قمالم وم٘مد أظمغم 

 .(6) شُمٜمف...

 الٕقفٛ الضابعٛ: حبح الغاِذ الغّٗذ: 

أيْم٤ًم قمٜمد اٟمتٝم٤مء واًمرؾمقل  سمداي٦م اًمٓمريؼ واهلداي٦م سمٞمد اًمٜمٌقة شمتجغم طمتك ذم اعمٕم٤مد ٕٟمف ُمـ

 اعمٞمزان ىمْمٞم٦م ومٝمٜم٤مك ُم٤مذا؟، ٕضمؾ وؿم٤مهد هدسم٤مًمِم٤م اًمٓمريؼ ًمذًمؽ يقصػ اًمٜمٌل

إِنَّ ُمًتِمٝمدا ذم ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م  سم٤مُٕمر ًمف قمالىم٦م ٓ اًمٜمٌل أن ي٘مقل واًمٌٕمض واحل٤ًمب،

ََِْْٔٚ ِحَسَِٚبُؿْ  إِفََْْٔٚ إَِيَِٚبُْؿ  ومٝمذا ىمد ىمرأ ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م ومل ي٘مرا ؾمقرة إقمراف ومل  (7)ُثؿَّ إِنَّ َظ

ڎ ڈ ىمقًمف  ُمٕمٜمك وُم٤م ُم٤مذا؟، ؿم٤مهد ومٛمٕمٜمك ؿم٤مهد، ’ًمٜمٌلي٘مرا ؾمقر قمديدة ذم أن ا

                                                      

الهم٦م: 6)  .6/69( هن٩م اًٌم

ٔي٦م ( 7)  .;7ـ  :7ؾمقرة اًمٖم٤مؿمٞم٦م: ا
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گ گ ڳ ڳ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ْٝ إَْرُض بُِْقِر وذم ىمقًمف  (6)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ َؿ َوَأرْشَ

ؼِّ َوُهْؿ ٓ يُ  ْؿ بِْْٚلَ ُٓ َداِء َوُؿِِضَ َبَْْٔ َٓ َِّٔغ َوافنه َٚ َوُوِضَع افَُِْتُٚب َوِجلَء بِٚفَّْبِ قنَ َرِبِّ ُّ َِ ، إذًا (7) ْي

ًمألٟمٌٞم٤مء دور ذم طم٤ًمب أممٝمؿ، وسم٤مًمت٤مزم دمٚمٞم٤مت اًمٜمٌقة ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ ٓ شم٘متٍم قمغم اًمتنميع 

ۋ ۅ ۅ ۉ واًمنميٕم٦م سمؾ شمرشمٌط سم٤معمٕم٤مد أي ُمٕم٤مد اًمٜم٤مس وطم٤ًمهبؿ واًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمٝمؿ 

سم٤مًمٗمرد ًمٚمٜمٌل دور  اخل٤مص٦م٦م إقمامل ٗمٞموهذا همػم اًمتنميع وم٤من صح ۉ ې ېې

 . شُمـ يم٤من يٕمٌد حمٛمدا وم٤من حمٛمدا ىمد ُم٤مت»ٕمرض قمٚمٞمف، إذًا يمٞمػ ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ومٞمٝم٤م وشم

 وم٘مد روي:

 اًمٜمٌل وضمف قمـ ومٙمِمػ ىمدم أسمق سمٙمر ُمـ اًمًٜمح ودظمؾ إمم سمٞم٧م رؾمقل اهلل»

 اهلل يٕمٌد يم٤من وُمـ ُم٤مت ىمد حمٛمداً  وم٢من حمٛمداً  يٕمٌد يم٤من ُمـ اًمٜم٤مس أهي٤م: وىم٤مل ُمنقم٤مً  وظمرج

وهٜم٤م  چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چشمٕم٤ممم ًمفىمق وشمال يٛمقت ٓ طمّل  اهلل وم٢من

 .(8)شهدأت ومقرة قمٛمر وزقمؿ أٟمف مل يٚمتٗم٧م إمم وضمقد ُمثؾ هذه أي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

سم٤مًمٓمٌع ٓ  ؟؟ يٕمٌد اًمٜمٌلُمـ اعمًٚمٛملم ومٝمذا اًمِمٕم٤مر همػم صحٞمح ومٛمـ اًمذي يم٤من 

خمٓم٠م  اُم٤م ُمـ يٕمتؼم اًمتٕمٚمؼ همػم صحٞمح ومٝمقاطمد ومل يروي اًمت٤مريخ ذًمؽ قمـ أي اطمد اؾم٤مؾم٤م و

ٓن هذا شمٕمٚمؼ ٟمٌقي سمام هق ٟمٌل وقمٌد اهلل ورؾمقًمف وهق ٓ يٜم٘مٓمع سم٤معمقت، ٓن اًم٘مران ٓ يريده 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .97ـ  96ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م ( 7)  .<;ؾمقرة اًمزُمر: ا

 .;:ـ  8:/ اًم٘مًؿ اًمث٤مين:  7( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى: 8)
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ وعم٤مذا اًم٘مران يٕمٚمٛمٜم٤م  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉأن يٜم٘مٓمع 

 اًمٜمٕم٧م هذا قمؼم ومٞمٕمرومٜم٤م اًم٘مران سم٤مًمٜمٌل (6)ڑ ک ک ک ک گ گ

 أيْم٤مً  اعمٕم٤مد دور ًمف اًمتنميع ورد ًمف ومٙمام ي٘مٓمع ٓ سم٤مًمٜمٌل ارشم٤ٌمـمٙمؿ أن ي٘مقل ًمٙمل واًمّمٗم٦م

 وهق ُمٝمٛم٦م صٜم٤مقمٞم٦م ٟمٙمت٦م هذه شم٘مدير أي وقمغم أروف، ذم وم٘مط وًمٞمس ظمٚم٘مف ذم اهلل ظمٚمٞمٗم٦م وهق

اًمٗمالؾمٗم٦م شم٘م٤مسوا قمام طمرره  أن ذيمرٟم٤م ًمذًمؽ اًمتقطمٞمد، قمغم شم٘متٍم ٓ اًمتقطمٞمد سمراهلم أن

٤من اعمت٘مدُملم اًمٕمروم٤مء سمٛمٕمٜمك، وم٘مٍموا ُم٤ٌمطم٨م اًمتقطمٞمد قمغم شمقطمٞمد اًمذات واًمّمٗم٤مت وان يم

ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م ُمـ اإلذاق واعمِم٤مء ُمـ ؾم٘مراط وأومالـمقن وأرؾمٓمق وطمتك اًمٗم٤مرايب ؾم٤مروا 

سمٛم٤ٌمطم٨م اًمتقطمٞمد وأىم٤مُمقا سمؼماهلم قمغم ًمزوم اإلُم٤مُم٦م واإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ، وم٤معم٘مّمقد اهن٤م أدًم٦م 

 وقمٜم٤مويـ وىمقاًم٥م ُمٕمٜمقي٦م سمح٥ًم اًمدرضم٤مت.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(7)ڄ ڄ ڄڃ

َِٕذيرًا ضمؾ ضمالًمف:  وىم٤مل ًا َو ََِْْٚك َصِٚهدًا َوُمبَؼِّ َّٕٚ َأْرَش َٚ افَّْبِله إِ  . (8)َيٚ َأهيه

َِْْٚ إَِػ ؾِْرَظْقَن وىم٤مل قمز وضمؾ:   اَم َأْرَش ـَ ْؿ  ُُ ْٔ َِ ْؿ َرُشقًٓ َصِٚهدًا َظ ُُ ْٔ َِْْٚ إَِف َّٕٚ َأْرَش إِ

 .(9)َرُشقًٓ 

 :( اعمجٚمز رْحف اهلل ذم زاد اعمٕم٤مد اًمٕمالُم٦م) و وىمد ورد ذم اًمزي٤مرة ًمٚمٜمٌل

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .96ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م ( 7)  .698ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م ( 8)  .:9ؾمقرة إطمزاب: ا

ٔي٦م ( 9)  .:6ؾمقرة اعمزُمؾ: ا
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اهلل قمغم إوًملم   طمج٦م اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م حمٛمد، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م اْحد، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م»

وأظمريـ، اًم٤ًمسمؼ امم ـم٤مقم٦م رب اًمٕم٤معملم واعمٝمٞمٛمـ قمغم رؾمٚمف واخل٤مشمؿ ٕٟمٌٞم٤مئف، اًمِم٤مهد قمغم 

ُمـ آوص٤مف اعمحٛمد ًم٤ًمير  ظمٚم٘مف اًمِمٗمٞمع اًمٞمف واعمٙملم ًمديف واعمٓم٤مع ذم ُمٚمٙمقشمف، إْحد

آذاف، اًمٙمريؿ قمٜمد اًمرب، واعمٙمٚمؿ ُمـ وراء احلج٥م، اًمٗم٤مئز سم٤مًم٤ًٌمق واًمٖم٤مئ٥م قمـ 

 ش.اًمٚمح٤مق، ورْح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ـ ُم٘م٤مُم٤مشمف ٞم٤مء وظم٤مشمؿ اقمامهلؿ، قمغم ؿم٤مهد سمٛمٕمٜمك اخلٚمؼ قمغم اًمِم٤مهد يمقٟمف ’ُم ٟم  قمغم اهلل ؿمٝمٞمد هق ا

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڈ : وضمؾ قمز ي٘مقل طمٞم٨م مجٞمٕم٤مً  اًمِمٝمداء

 .گ گ

 سمٕمض ومٗمل قمٚمٞمف، شمٕمرض يمذًمؽ آقمامل وان سم٤مجلٛمٞمع اعمٚمٙمقشمٞم٦م وهذا يٕمٜمل اطم٤مـمتف

 ُمـ ؿمٝم٤مدة ٟم٘مٌؾ ان يٛمٙمـ ومٝمؾ مخٞمس ويمؾ اصمٜملم يمؾ رواي٤مت وذم وُم٤ًمء ص٤ٌمح يمؾ اًمرواي٤مت

  قمٚمٞمٝم٤م ؿمٝم٤مدشمف اعمراد آقمامل قمغم اـمالع ًمف ًمٞمس

ًمرؾمؾ سمؾ مجٞمع وا آٟمٌٞم٤مء سم٤مىمل ُمـ اقمغم وهل قمٔمٞمٛم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم وُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل

 اخلٚمؼ وُمٜمٝم٤م هذه اًمرواي٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م. ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر: 

: ذم ىمقل اهلل: قمًك أن يٌٕمثؽ رسمؽ ُم٘م٤مُم٤م قمـ ؾمامقم٦م سمـ ُمٝمران قمـ أيب إسمراهٞمؿ»

حمٛمقدا، ىم٤مل: ي٘مقم اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم٘مدار أرسمٕملم قم٤مُم٤م وي١مُمر اًمِمٛمس، ومػميم٥م قمغم 

ٝمؿ اًمٕمرق، وي١مُمر إرض ٓ شم٘مٌؾ ُمـ قمرىمٝمؿ ؿمٞمئ٤م ومٞم٠مشمقن آدم رؤوس اًمٕم٤ٌمد، ويٚمجٛم

ومٞمًتِمٗمٕمقن ُمٜمف ومٞمدهلؿ قمغم ٟمقح، ويدهلؿ ٟمقح قمغم إسمراهٞمؿ، ويدهلؿ إسمراهٞمؿ قمغم ُمقؾمك، 

 قمغم قمٞمًك، ويدهلؿ قمٞمًك ومٞم٘مقل: ويدهلؿ ُمقؾمك
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قمٚمٞمٙمؿ سمٛمحٛمد ظم٤مشمؿ اًمٌنم ومٞم٘مقل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: أٟم٤م هل٤م ومٞمٜمٓمٚمؼ طمتك 

 سم٤مب اجلٜم٦م ومٞمدق ومٞم٘م٤مل ًمف: ُمـ هذا؟ واهلل أقمٚمؿ ومٞم٘مقل حمٛمد، ومٞم٘م٤مل: اومتحقا ًمف وم٢مذا ومتح اًم٤ٌمب ي٠ميت

اؾمت٘مٌؾ رسمف ومخر ؾم٤مضمدا ومال رومع رأؾمف طمتك ي٘م٤مل ًمف: شمٙمٚمؿ وؾمؾ شمٕمط واؿمٗمع شمِمٗمع ومػمومع رأؾمف 

ت٘مٌؾ رسمف ومٞمخر ؾم٤مضمدا ومٞم٘م٤مل ًمف ُمثٚمٝم٤م ومػمومع رأؾمف طمتك أٟمف ًمٞمِمٗمع ُمـ ىمد أطمرق سم٤مًمٜم٤مر ومام أطمد  وًي

ُمؿ أوضمف ُمـ حمٛمد صغم اهلل  قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهق ىمقل اهلل ُمـ اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم مجٞمع ٕا

ٕمثؽ رسمؽ ُم٘م٤مُم٤م حمٛمقدا  .(6)ششمٕم٤ممم: قمًك أن ٌي

 : يب ـم٤مًم٥مأىم٤مل قمكم سمـ 

جيتٛمٕمقن ذم ُمقـمـ يًتٜمٓمؼ ومٞمف مجٞمع اخلٚمؼ ومال يتٙمٚمؿ أطمد إٓ ُمـ أذن ًمف اًمرْحـ »

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ٠ :مل ومذًمؽ ىمقًمف عمحٛمدوىم٤مل صقاسم٤م، ومٞم٘م٤مم اًمرؾمؾ ومٞمً

وهق اًمِمٝمٞمد قمغم اًمِمٝمداء، واًمِمٝمداء هؿ  ڑ ک ک ک ک گ گ

 .(7)شاًمرؾمؾ

 : الٕقفٛ الجاوٍٛ: االواً وَ ٌٕر الٍيب

ومِمٌٙمٞم٦م ٟمًٞم٩م اًمٕم٘م٤مئد ومٞمام سملم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض هق ٟمًٞم٩م واطمد  ،وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م

أي٤مت واًمرواي٤مت، ومٛمحٛمد  ُمؽماسمط أدًم٦م وومؼ درضم٤مت، وهذه صٞم٤مهم٦م ُمٝمٛم٦م أًمٗمت٧م إًمٞمٝم٤م

٤م وًمٞمس يرؾمقل اهلل وقمٚمٞم٤م أظمقان واإلظمقة هٜم٤م ٟمقري٦م يمام أن ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ أظمقان ٟمقر

اًمراسمط هٜم٤مك شمقاًمد، وذم شمٕمٌػم اًمرواي٦م ُمـ ضمٜم٤مح ضمؼمائٞمؾ خيٚمؼ يمذا ُمٚمؽ ومٝمذا اؿمت٘م٤مق وًمٞمس 

                                                      

 .:>6، ص 6( اعمٞمزان، اًمٓمٌٓم٤ٌمئل، ج 6)

ٟمقار جمٚمد: 7)  . 868ص  >( سمح٤مر ٓا
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ٟمٗمس اعم٤مدة وم٤مًمتخٚمٞمؼ  وٓدة، ومٞمٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًمرواي٦م سم٤مٓؿمت٘م٤مق وهل ختتٚمػ قمـ اًمقٓدة ذم قم٤ممل

ويمذًمؽ حمٛمد رؾمقل اهلل وقمكم أظمقان، يمام أن ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ أظمقان، ومٛمـ أطمٌٝمام »اإلسمداع 

ظمر  ومٝمق ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل، وُمـ أسمٖمْمٝمام ومٝمق ُمـ أقمداء اهلل، وُمـ أسمٖمض أطمدمه٤م وزقمؿ أٟمف حي٥م ٔا

ظمر وم٘مد يمذب، ومه٤م ُمٜمف سمريئ٤من، ويمذًمؽ ُمـ أسمٖمض واطمدا ُمٜمل وُمـ قمكم، صمؿ زقمؿ  أٟمف حي٥م ٔا

 .(6)ششمٕم٤ممم وُمالئٙمتف وظمٞم٤مر ظمٚم٘مف ُمٜمف سمراءوم٘مد يمذب، ويمالٟم٤م ُمٜمف سمريئ٤من، واهلل 

 :وروي قمٜمف

 .(7)شطمًلم   ُمٜمل وأٟم٤م ُمـ    طمًلم »

 اًمّمدوق اًمِمٞمخ روى وم٘مد واطمد ٟمقر ُمـ ظمٚم٘م٤م واًمرواي٤مت اؿم٤مرت ان حمٛمد وقمكم

 : ىم٤مل أٟمف اهلل رْحف ذر أسمك قمـ سم٢مؾمٜم٤مده

ظمٚم٘م٧م أٟم٤م وقمكم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م ُمـ ٟمقر واطمد، »: ي٘مقل هقو ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

قم٤مم، ومٚمام أن ظمٚمؼ اهلل آدم ضمٕمؾ ذًمؽ اًمٜمقر ذم  سم٠مًمٗملٟمًٌح اهلل يٛمٜم٦م اًمٕمرش ىمٌؾ أن خيٚمؼ آدم 

صٚمٌف، وًم٘مد ؾمٙمـ اجلٜم٦م وٟمحـ ذم صٚمٌف، وًم٘مد هؿ سم٤مخلٓمٞمئ٦م وٟمحـ ذم صٚمٌف وًم٘مد ريم٥م ٟمقح 

 اًمٜم٤مر وٟمحـ ذم صٚمٌف، ومٚمؿ يزل يٜم٘مٚمٜم٤م اهلل قمز صٚمٌف، وًم٘مد ىمذف إسمراهٞمؿ ذمذم اًمًٗمٞمٜم٦م وٟمحـ ذم 

وضمؾ ُمـ أصالب ـم٤مهرة إمم أرطم٤مم ـم٤مهرة طمتك اٟمتٝمك سمٜم٤م إمم قمٌد اعمٓمٚم٥م وم٘مًٛمٜم٤م سمٜمّمٗملم، 

قة واًمؼميم٦م وضمٕمؾ ذم  ومجٕمٚمٜمل ذم صٚم٥م قمٌد اهلل وضمٕمؾ قمٚمٞم٤م ذم صٚم٥م أسمك ـم٤مًم٥م، وضمٕمؾ ذمَّ اًمٌٜم

قمغم قمكم اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٗمروؾمٞم٦م، وؿمؼَّ ًمٜم٤م اؾمٛملم ُمـ أؾمامئف  ومذو اًمٕمرش حمٛمقد وأٟم٤م حمٛمد واهلل ٕا

                                                      

ح٤مر: 6) طمتج٤مج:  6ح  8=7/  <( اًٌم ـ ٓا ـ اًمٕمًٙمري ;9/  6وقم ـ احلً  .سم٢مؾمٜم٤مده قم

ـ ُم٤مضم٦م 7) ـ اسم  .666>6ح 7=6/:ُمًٜمد اْحد  :>>8ح >6;/:واًمؽمُمذي  699ح 6:/6( وؾمٜم
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  .(6)شوهذا قمكم

 :  ٔاإلواً الٕقفٛ التاصعٛ: خصاٟص خاصٛ بني الٍيب

 سمٕمٌد أشمقه اعمديٜم٦م وأُم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمٞمٝمقد ومٝمق أن اًمٞمٝمقد أقمداء اهلل ومٚمام ىمدم رؾمقل اهلل»

 آظمر ذم ي٠ميت ياًمذ ظمؼمٟم٤م قمـ ٟمقم اًمٜمٌلا ىمد وم٤مٟم٤م ٟمقُمؽ يمٞمػ حمٛمد ي٤م وم٘م٤مل صقري٤م سمـ اهلل

هذا احلدي٨م  شحمٛمد ي٤م صدىم٧م ىم٤مل ي٘مْم٤من وىمٚمٌل قمٞمٜمل شمٜم٤مم اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ؟، اًمزُم٤من

 .اًمٌخ٤مري ذم أيْم٤مً  ُمقضمقد ىمٚمٌف يٜم٤مم وٓ قمٞمٜمف يٜم٤مم ُمروي طمتك قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م وهق أن اًمٜمٌل

 :اًمٙمٕم٦ٌم ُمًجد ُمـ وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ حُيّدث ًمٞمٚم٦م ُأهي سم٤مًمٜمٌل

طمك إًمٞمف وهق ٟم٤مئؿ ذم ُمًجد احلرام وم٘م٤مل أوهلؿ: أهيؿ هق؟ ضم٤مءه صمالصم٦م ٟمٗمر ىمٌؾ أن يق»

وم٘م٤مل أوؾمٓمٝمؿ: هق ظمػمهؿ وىم٤مل آظمرهؿ: ظمذوا ظَمػمهؿ ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ ومٚمؿ يرهؿ طمتك ضم٤مءوا 

 إٟمٌٞم٤مء ويمذًمؽ ىمٚمٌف يٜم٤مم وٓ قمٞمٜم٤مه ٟم٤مئٛم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغمًمٞمٚم٦م أظمرى ومٞمام يرى ىمٚمٌف واًمٜمٌل 

 .(7)شيؾ صمؿ قمرج سمف إمم اًمًامءٓ شمٜم٤مم ىمٚمقهبؿ ومتقٓه ضمؼمو أقمٞمٜمٝمؿ شمٜم٤مم

 ًمٞمس وسم٤مًمت٤مزم واُمتٞم٤مز ظمّم٤مئص ومٞمٝم٤م وهذا يٌلم أن طمتك اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م ًمٚمرؾمقل

                                                      

 .689: 6( قمٚمؾ اًمنمائع6)

ٜم٦م ُمٜمٝمؿ:  ـ قمٚمامء أهؾ اًم  صمؿ أن اًمِمٞمٕم٦م مل يتٗمردوا ذم ذًمؽ سمؾ روى احل٘مٞم٘م٦م سمّمقر خمتٚمٗم٦م مجع ُم

 (.5;7احل٤مومظ اًمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمل ذم )يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م ص  -6

ـ أيب ـم٤مًم٥م، ص  -7  (.  >=اخلقارزُمل اًمِم٤مومٕمل ذم )ُمٜم٤مىم٥م قمكم سم

ـ اجلقزي  -8  (.  7:ذم )شمذيمرة اخلقاص ص اًمٕمالُم٦م ؾمٌط سم

ـ أيب احلديد ذم )ذح اًمٜمٝم٩م،  -9  (. 7/9:5اسم

ـ اًمٓمؼمي ذم )اًمري٤مض اًمٜمية  -:  (.9;7/6اًمٕمالُم٦م حمل اًمدي

 .955، 7;6( أظمرضمف ُمًٚمؿ 7)
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 هق ويمام اًمًٛمع، ومٞمف ويٜم٤مم اًم٘مٚم٥م ومٞمف يٜم٤مم يم٤من ُم٤م هق احل٘مٞم٘مل اًمٜمقم ٓن طم٘مٞم٘مل، ٟمقم ًمٚمٜمٌل

قء، وُمـ صمؿ ورد ذم ٘مٚم٥م واإلذن وٓ يٜم٘مض اًمقواًم قمغم يًتقزم مل إذا اًمٜمقم أن اًمٗم٘مف ذم ُم٘مرر

 .ؿهبقاعمٕمّمقُملم هق هٙمذا ومتٜم٤مم أقمٞمٜمٝمؿ وٓ يٜم٤مم ىمٚم

 :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر

ًمإلُم٤مم قمنم قمالُم٤مت: يقًمد ُمٓمٝمرا خمتقٟم٤م وإذا وىمع قمغم إرض وىمع قمغم راطمتف راومٕم٤م »

صقشمف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وٓ جيٜم٥م، وشمٜم٤مم قمٞمٜمف وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف، وٓ يتث٤مءب وٓ يتٛمٓمك ويرى ُمـ 

 .(6)شُم٤مُمف، وٟمجقه )وم٤ًمؤه ورضاـمف وهم٤مئٓمف( يمريح اعمًؽظمٚمٗمف يمام يرى ُمـ أ

أن قمدم ٟمقم اًم٘مٚم٥م يدًمؾ أن هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اإلذاف واًمِمٝم٤مدة سمِمٙمؾ دائؿ قمٜمد 

اعمٕمّمقم ُمـ اًمقٓدة إمم ارحت٤مًمف إمم اًمرومٞمؼ إقمغم، وورد ذم ظمّم٤مئص اعمٕمّمقُملم اٟمف ٓ 

و اجلـ قمغم اإلٟم٤ًمن سمٞمٜمام ذم حيتٚمٛمقن، ٓن آطمتالم قم٤ٌمرة قمـ ٟمقم اًم٘مٚم٥م وؾمٞمٓمرة اًمِمٞمٓم٤من أ

اعمٕمّمقم ًمٞمس يمذًمؽ، ويمام ورد ذم ظم٤مصٞم٦م اًمرؾمقل يرى ُمـ ظمٚمٗمف يمام يرى ُمـ أُم٤مُمف ويمذًمؽ 

سم٘مٞم٦م اعمٕمّمقُملم يرون ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ يمام يرون ُمـ أُم٤مُمٝمؿ، أن اًمٕملم اًمؼمزظمٞم٦م وهل طمًٞم٦م شمٚمؽ 

ًمٕملم اعم٤مدي٦م اًمٕملم اًمٕمدؾم٦م ومٞمٝم٤م وؾمٞمٕم٦م ضمدًا شمرى سمِمٙمؾ شمٙمقيري يم٤مُمؾ، واًمٕملم احلًٞم٦م همػم ا

وهل٤م آًمٞم٤مهت٤م إظمرى، وطمتك ذم اعم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م شمقضمد أؿمٕم٦م شمّمقر اًمتٙمقير يم٤مُمؾ سمِمٙمؾ 

يمت٤ًموي، ومٝمذه ظم٤مصٞم٤مت ًمٚمٛمٕمّمقم وٓ يًتقزم قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ومٝمذه إُمقر شمدًمؾ أن ـمٌٞمٕم٦م 

 اًمروح ذم اعمٕمّمقم ذم ارشم٤ٌمـمف خيتٚمػ. 

 الٕقفٛ العاعزٚ: ٔدٕد خصاٟص لمٍيب ٔطزق تفضريِا:

                                                      

ٕئٛم٦م. -يمت٤مب احلج٦م  <6/86( اًمٙم٤مذم 6)  سم٤مب ُمقاًمٞمد ا
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ل هٜم٤مك قة ُمٜمٝم٤م أُمقر ظم٤مص٦م سم٤مًمٌٜم زواج، اًمٌٜم ل اعمخّمّم٦م همػمه٤م أُم٤م وٕا  ُمـ سم٤مًمٌٜم

 مجٚم٦م يذيمر ويمام ،اًمًح٤مسم٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمٌل ىمْمٞم٦م ٟمٕمؿ. اًمتٓمٝمػم سمآي٦م اعمٓمٝمريـ ومتِمٛمؾ اخلّم٤مئص

 ىمدرات وذات ظم٤مص٦م هل واعمٕمّمقُملم ٤مل يمام أن روح اًمٜمٌلاعمج هذا ذم اعمح٘م٘ملم ُمـ

 اعمج٤مل هذا ذم اًم٤ٌمطمثقن ويٛمثؾ ظم٤مص٦م، وـم٤مىم٤مت راتىمد ذات أسمداهنؿ ذًمؽ ظم٤مص٦م وـم٤مىم٦م

 احلرسمٞم٦م ىمدرشمف ُمع شمتٜم٤مؾم٥م ىمقي٦م آًمٞم٦م أو ومرس ًمف ووٕم٧م إذا ضمٞمش ىمقات رئٞمس شمْمع ًمق ُمثال

يّمح ذًمؽ أو شمٕمٓمل ضمٜمدي  ومال هزيؾ طمّم٤من شمٕمٓمٞمف وُم٘مدام ضمٞمش ىم٤مئد وإٓ واًمٕمًٙمري٦م

٨م، إذًا هٜم٤مك ومذًمؽ قمٌ اؾمتخداُمٝم٤مقم٤مدي شمٕمٓمٞمف ومرس ؿمٛمقس أو ؾمالح ظمٓمرة ومال حيًـ 

، وم٢مذا ومروٜم٤م ُمثاًل أن إيمؾ صمٛملم ضمدًا ششمٜم٤مؾم٥م إرواح وأوقمٞم٦م إسمدان»ىم٤مقمدة ومٚمًٗمٞم٦م وهل 

شمْمٕمف ذم فمرف ووقم٤مء مجٞمؾ، أُم٤م اًمٜمقرة اًمتل شمٓمغم هب٤م شمْمٕمٝم٤م ذم ظمزف ٓن ًمٙمؾ رء ًمف وقم٤مء 

ُمٜم٤مؾم٥م ًمف طم٥ًم احلٙمٛم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ويمذًمؽ إرواح وإٟمقار ومٝمذه هل ؾمٚمًٚم٦م ُمراشم٥م 

٤ًمن ومٝمٜم٤مك روح يمٚمٞم٦م وضمزئٞم٦م وٟمقر يمكم وضمزئل ويمؾ هذه ـمٌ٘م٤مت صمؿ شم٠ميت سمٞمئ٦م اًمزُم٤من اإلٟم

واعمٙم٤من وإرطم٤مم، إذًا أضم٤ًمد إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء ختتٚمػ قمـ أظمريـ وهذا سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ٓ 

يٜم٤مذم اًمٌنمي٦م ًمٙمٜمٝم٤م ذم ىمٛم٦م وذروة يمامل اًمتخٚمٞمؼ اًمٌنمي، ًمذًمؽ ورد ذم اًمرواي٤مت اٟمف وم٤موؾ 

 .(6)ؿ ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م أرواح اعم١مُمٜملمـمٞمٜم٦م أسمداهن

 : قمـ اًم٤ٌمىمر واًمّم٤مدق 

 .(7)شويم٤من ًمٓمٞمٜمتٜم٤م ٟمْمح ومجٌؾ ـمٞمٜم٦م ؿمٞمٕمتٜم٤م ُمـ ٟمْمح ـمٞمٜمتٜم٤م وم٘مٚمقهبؿ حتـ إًمٞمٜم٤م..»

 .(6) شذًمؽ... ان اهلل ظمٚم٘مٜم٤م ُمـ أقمغم قمٚمٞملم وظمٚمؼ ؿمٞمٕمتٜم٤م ُمـ ـمٞمٜمتٜم٤م أؾمٗمؾ ُمـ»

                                                      

 .89( وم٘مد روي ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ص6)

ـ 6;6( وومٞمف أيْم٤مً ، ص7) ـ احلًلم، قم  .‘قمكم سم
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٤مومٕمل طمٞم٨م يذه٥م وهٜم٤مك ؿمقاهد قمديدة قمغم شمٚمؽ اخلّم٤مئص اًمٜمٌقي٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اًمِم

 دم اًمّمح٤مسم٦م اطمد ومٞمٝم٤م ذب اًمتل سمرواي٦م ويًتِمٝمد قمغم قمدم ٟمج٤مؾم٦م دم وسمقل اًمٜمٌل

 إومراـمٞمف ًمٞم٧ًم أُمقر وهذه اًمٜم٤مر، قمغم سمدٟمؽ طمرم اهلل وًمٙمـ طمراُم٤م ومٕمٚم٧م ىم٤مل طمٞم٨م اًمٜمٌل

سمؾ يِمٝمد هل٤م اًم٘مران واًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم، وهذا سمح٨م قم٤مم وان يم٤من اعم٘م٤مُم٤مت اًمروطمٞم٦م ًمألٟمٌٞم٤مء 

٤مء أهؿ ُمـ اًمٌح٨م ذم ُم٘م٤مُم٤مت واخلّم٤مئص اًمٌدٟمٞم٦م وأن يِمٖمؾ اإلٟم٤ًمن ضمٝمده ذم وإوصٞم

أدوارهؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واحلْم٤مري٦م واًمروطمٞم٦م أهؿ ُمـ آؿمتٖم٤مل ذم ظمّم٤مئص 

 .أسمداهنؿ

 : ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 .(7)ش’ُم٤م سمرأ اهلل ٟمًٛم٦م ظمػمًا ُمـ حمّٛمد»

 اإلواً أِي وَ الفزدٖٛ:لمٍيب ٔالٕقفٛ احلادٖٛ عغز: املعزفٛ املٍظٕوٗٛ 

ُمثٚمام أن هٜم٤مك وم٘مف ومردي ووم٘مف اضمتامقمل، ومٝمٜم٤مك ُمٕمروم٦م ومردي٦م وُمٕمروم٦م اضمتامقمٞم٦م أي 

اًمرؾمقل واإلُم٤مم سمتٕمريػ  سمٛمٕمٜمك اقمرفاقمرف اًمرؾمقل واإلُم٤مم سمتٕمريػ ُمقىمٕمٞمتف آضمتامقمٞم٦م 

ضمتامقمل واقمرف اًمرؾمقل واإلُم٤مم سمتٕمريػ دوره احلْم٤مري واقمرف اإلُم٤مم سمتٕمريػ  دوره ٓا

 وًمٞم٧ًم ومردي٦م. جمٛمققمٞمفاًمٙمقين ومٝمذه ٟمٔمرة  دوره

                                                      

 ( وذم سمح٤مر إٟمقار ي٘مقل: 6)

اًمٚمٝمؿَّ أن ؿمٞمٕمتٜم٤م ظمٚم٘م٧م ُمـ ؿمٕم٤مع »أٟمف ي٘مقل:  ٟم٘مؾ قمـ اسمـ ـم٤مووس رْحف اهلل اٟمف ؾمٛمع ؾَمَحرًا ذم اًمنداب قمـ ص٤مطم٥م إُمر

 ش.أٟمقارٟم٤م وسم٘مٞم٦م ـمٞمٜمتٜم٤م...

ٞم٤مء.   ٟم ل ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م مجٞمع ا  وذم شمٕمٌػم احلدي٨م وم٤موؾ ـمٞمٜم٦م ٟمقر اًمٌٜم

 .995، ص6ًمنميػ ج( اًمٙم٤مذم ا7)
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 ’واعمٗمروض ذم ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم واًمقيص واًمرؾمقل وان يم٤من اإلُم٤مُم٦م اطمد ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل

عمجٛمققمل واجلامقمل واًمٙمقين، وطمتك إذا أردٟم٤م أن ا سمٕمده ذم سمٛمٕمرومتف ـ ُمٕمروم٦م اًمٜمٌلوًمٙم

اًمٜمٔمرة وان يم٤من ٓسمد  ٟمٕمرف اًمٜمٗمس اًمٜمٌقي٦م ٟمٕمرومٝم٤م سم٤مخلّم٤مئص اًمٗمردي٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمٜمٌقي٦م، وهذه

ِٜ ُمٜمٝم٤م ًمٙمٜمٝم٤م ٟمٔمرة ىم٤مسة، أُم٤م اًم٘مران ومٞمٕمرف ظمٚمٞمٗم٦م اهلل سمِمٙمؾ آظمر  َُ الِئ َّ ِْ َوإِْذ َؿَٚل َربهَؽ فِ

َُٕسبُِّح  ـُ  َْٕح َمَٚء َو ُؽ افدِّ ٍِ ٚ َوَيْس َٓ ِسُد ؾِٔ ٍْ ـْ ُي ٚ َم َٓ ًَُؾ ؾِٔ ًٜ َؿٚفُقا َأَِتْ ٍَ  إيِنِّ َجِٚظٌؾ يِف إَْرِض َخِِٔ

ِدَك وَ  ّْ قنَ بَِح ُّ َِ ًْ َُِؿ َمٚ ٓ َت ُس َفَؽ َؿَٚل إيِنِّ َأْظ ََدِّ ُٕ(6)  ومٛم٤ٌمذة ؾمٚمط اًمْمقء قمغم سمٕمده

آضمتامقمل واًمًٞم٤مد واًمٙمقين اعمٜمٔمقُمل، وًمألؾمػ طمتك أٔن احل٤مرضة اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٌنمي٦م إذا 

شمّمقروه٤م اؾمٓمقريف أردٟم٤م أن ٟمٕمرف هلؿ هذه إدسمٞم٤مت وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ٟمٕمرومٝم٤م سمٜمزقم٦م 

ن ذم صدد قم٘مٚمٞم٦م اًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل، ومٞمج٥م أن اًمٌٓمؾ اًمٗمردي، وإٟمام اًمٌنمي٦م أٓ ٤مًم٘مٝمرُم٤من أويم

ومٝمل  آؾمؽماشمٞمجٞم٦موقمٚمقم اإلدارة واًمٕمٚمقم  ،ٟمٗمن اًمرؾم٤مًم٦م واإلُم٤مُم٦م وٟمٕمرومٝم٤م سمٌٕمده٤م اعمٜمٔمقُمل

قمٚمقم ضمٞمدة ُمقازي٦م ًمٌح٨م اإلُم٤مُم٦م واًم٘مٞم٤مدة، ًمذًمؽ ٟمٜمٔمر إمم ُمٚمػ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ًمٞمس ُمٚمػ ومردي 

امم هذا اًمٌٕمد اشمًٕم٧م ٝم٤م اخلٓم٤مب اًمديٜمل وذه أُمقر ُمٝمٛم٦م إذا شمْمٛمٜمقُمل، وهوإٟمام ُمٚمػ ُمٜمٔم

 ُمقىمٕمٞمفاًمذي سمٚمٖمتف اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٌنمي٦م، وم٤معمٗمروض أن شمٕمرف هبذه اًمّمقرة اعمٜمٔمقُمٞم٦م وم٤مقمرف 

 اًمٌنمي احلْم٤مري سمٕمده وذم اًمٌنمي اعمٜمٔمقُمل سمٕمده ذم واإلُم٤مم آدي٤مٟمٞم٦م واًمرؾمقل اًمٜمٌل

ه اعمدارج ذم إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من سمحٞم٨م جي٥م هذوال قمـ اخلّم٤مئص اًمروطمٞم٦م واًمٌنمي٦م ومْم

 ٝم٤مٓ ٟمٜمٗمٞمٟمحـ آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م، وًمٞمس وم٘مط أن أريمز أٔن قمغم اخلّم٤مئص اًمٌدٟمٞم٦م ًمإلُم٤مم ٟمٕمؿ 

وم٤مًمٙمامٓت  سمؾ ٟمح٤مومظ قمغم اصم٤ٌمهت٤م ُمٜمٔمقُمٞمف ُمقىمٕمٞمفومٝمل ُمٝمٛم٦م وظمٓمػمة ورسمام ٟمجد هل٤م 

 ل.ذم سمٕمده٤م اجلٛمٕمل واعمجٛمققمل اعمٜمٔمقُمومردي٦م اًمِمخّمٞم٦م ًمٚمٜمٌل واإلُم٤مم 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .85ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا



 سٕه الٍبٕات وباسح  .....................................................................................194

 الٕقفٛ الجاٌٗٛ عغز: الٍظزٚ املٍظٕوٗٛ لالعتقادات: 

ًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ أن شم٘مٍم اًمديـ قمغم اٟمف ـم٘مقس ومردي٦م سملم اًمٗمرد واًمٖمٞم٥م وإٟمام اًمديـ 

اىمتٍم ذم شمٕمريػ اًمتقطمٞمد اٟمف  ومالسمٕمد ُمٜمٔمقُمل طمتك شمٕمريػ اًمتقطمٞمد أيمثر واوؾمع وسمٕمده هق 

أٔن إٟمٔمٛم٦م  ،ُمثال اًمٕمدلأن ٟمٕمرف اًمتقطمٞمد سمٛمٕمٜمك  سمؾًمٙمؾ اًمّمٗم٤مت  ُمًتجٛمٕمفذات 

اًمٖمرسمٞم٦م اًمٕمدل اًمًٞم٤مد اعمقضمقد ومٞمٝم٤م وان يم٤من ٟمًٌل ومٝمق شمقطمٞمد وان يم٤من قمٜمدهؿ وومؼ ـمٌ٘مٞم٦م 

اعمقضمقد ذم اًمنمق إوؾمط، وسمرضمقازي٦م وإىمٓم٤مع وهذا ـمٌٕم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم آؾمتٌداد اعمٚمقيمل 

ف إذا ومنٟم٤مه ذم ُمـ أظمقاء اًمديـ واعمٕم٤مرٟمحق اىمرب إمم اؾمٚمٛم٦م اًمٜمٔم٤مم، وًمألؾمػ هذا  وم٢مهيام

ٜمٔم٤مُمل وإذا أردٟم٤م أن ٟمٕمٙمس اًمتقطمٞمد قمغم اًمجٛمققمل اعم هٌٕمدسمٗمردي٦م وًمٞمس اًمٓم٘مقس اًمسمٕمد 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ومٝمق اًمٕمدل يمام ي٘مقل 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

سمٕمْمٜم٤م ارسم٤مسم٤م ُمـ دون اهلل هق ٓ يٙمقن  ٓ يتخذوُمٕمٜمك ان   (6)ڎ ڈ ڈ ژ

٘مقق أيمثر وأٟم٤م طم٘مقق اىمؾ، وُمٕمٜمك اًمتقطمٞمد أن اًمٙمؾ وم٘مػم وحمت٤مج واهلل همٜمل وهق ُم٤مًمؽ ًمؽ طم

اعمٚمؽ، وشمرمج٦م اًمتقطمٞمد ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد واحلْم٤مري وآىمتّم٤مدي أُمر ُمٝمؿ، وشمرمج٦م اًمٜمٌقة 

اًمٙمثػم ي٘مقل اٟمتؿ ٛمثال وم ،اُمر ُمٝمؿ ايْم٤م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد واحل٘مقىمل واًم٘مْم٤مئل واحلْم٤مري

م اعمٝمدي واٟمف طمٞمٜمئٍذ ُم٤م هل شمرمج٦م أسمٕم٤مده قمغم ٟمٔم٤مم اعمٕمٞمِم٦م قمٚمٞمٙمؿ أٔن، شمٕمت٘مدون سم٤مإلُم٤م

ومٞمج٥م ان شمٕمرف قم٘مٞمدشمؽ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م واإلُم٤مم اعمٝمدي قمغم صٕمٞمد ٟمٗمس اًمٜمٔم٤مم؟، ٟم٘مقل ٟمٕمؿ 

اًمٔمٚمؿ سم٤مـمؾ واًمٕمدل ٓسمد ُمٜمف واًمٕمدل ذم ىمٛمتف  ان واإلُم٤مُم٦م شمٕمٜمل ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

ٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م وهل أن ٟمٜمِمد طم٤مًم٦م ُمـ اًمتجريد اًمذايت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م، وشمرمج٦م اًمٕمّمٛم٦م اًم

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .9;ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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ًمٚمٛمخٚمقق اًمٌنمي إمم دمكم اًمتقطمٞمد اًمٙم٤مُمؾ ذم إٟمٔمٛم٦م وهذا هق شمٕمريػ اإلُم٤مم ووومؼ يمؾ 

هذه آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت هق ؿمخص ُمرشمٌط سم٤مًمٖمٞم٥م وهق اعمٜمتٔمر اعمٝمدي، أُم٤م آظمتّم٤مر قمغم اًمٌٕمد 

 .يمثػم ُمـ اعمٕم٤مرف اعمٝمٛم٦م اٟمتج٧م امه٤مل  اًمٗمردي ومٝمذه زاوي٦م وٞم٘م٦م ُمـ اعمٕمروم٦م

واعمٕم٤مد ُمثال دائام ٟمٗمنه سمٌٕمد ومردي ومٚمؿ ٓ شم٘مرا اعمٕم٤مد سمٌٕمد يمقين ومج٤مقمل واضمتامقمل يمل 

يتٗم٤مقمؾ طمتك أسمٜم٤مء اًمٌنمي٦م ذم اًمٕمٍم اًمراهـ ُمع ُمثؾ هذه اعمٕمروم٦م وإدسمٞم٤مت وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن 

اقمرف اًمرؾمقل او ت٤مرة ُمثال ومُمتحريم٦م ذم صم٘م٤موم٦م اًمٜم٤مس وطمٞم٤مهتؿ، اعمٕم٤مرف ُمٗمٕمٚم٦م وُمٜمِمٓم٦م و

اإلُم٤مم سمدل أن ٟم٘مقل ومرد سمنمي ٟم٘مقل اًمرؾمقل او اإلُم٤مم ؿمخص يدومع اًمٗم٤ًمد ذم إرض 

ظمٗمٞم٦م يتؿ هب٤م اٟمج٤مز ُمٔمٝمر إدارة اهلل  ُمٚمٙمقشمٞمفويٛمٜمٕمف سمام زود ُمـ قمٚمقم وإدارة، ومٝمق ًمف ىمدرات 

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى يم٠مٟمام وضمقد اًمرؾمقل او اإلُم٤مم وضمقد  ،ُمتقازن إلقمامل إرض وهذا شمٕمريػ

 ُمتالطمؿ ُمع جمٛمقع اًمقضمقد وًمٞمس ُمـ ظمالل وضمقد ُمٜمٕمزل ًمٗمرد.سمِمٙمؾ ٌٜمل ُم١مؾمس ُم

ُمـ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م واعمٚمؾ  اإلـمرافاطمد إؾم٤ٌمب اًمٙمٌػمة ًمٕمدم ُمٞمؾ يمثػم ُمـ 

ٕٟمٜم٤م ٟمحـ ٟمٕمروٝم٤م سمّمقرة ومردي٦م سمٞمٜمام صقرة ُمدرؾم٦م أهؾ  عمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

ـ وضمقدهؿ وضمقد ًمٞم٧ًم ُمدرؾم٦م إومراد، صحٞمح هؿ أؿمخ٤مص إومراد وًمٙم اًمٌٞم٧م

عمجٛمققمل أيمثر ُمـ ايمٞمز اًمرواي٤مت وأي٤مت قمغم اًمٌٕمد جمٛمققمل يمتكم وُمٜمٔمقُمل وٟمٔم٤مُمل وشمر

وأُم٤م إذا شم٘م٤مرن ومرد ُمع  اًمؽميمٞمز قمغم اًمٗمرد طمٞمٜمئٍذ يتٗمٝمؿ اًمٓمرف آظمر ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

ومرد ي٘مقل ًمؽ هذا ومرد وهذا ومرد وٓ يٚمتٗم٧م إمم أن هذا ُمٗمّمؾ ذم ٟمٗمس اًمِمٌٙم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم 

جٛمقع اًمٙمقين وآضمتامقمل، أُم٤م إذا سمٞمٜم٧م ظمٓمقرة هذا اعمٗمّمؾ وُمقىمٕمٞمتف اعمجٛمققم٦م وومؼ اعم

اًمٜمٔم٤مم اًمٙمقين واًمقضمقدي وم٤مٟمف ؾمٞمٚمتٗم٧م إًمٞمف ُمـ ٓ يٕمرومف وٓ ي١مُمـ سمف، يمام هق اًمدال ذم اًم٘مٚم٥م 

إذا ومّمٚمتف قمـ اًمٌدن ومٞم٘م٤مل ًمؽ أن هذا جمرد حلؿ وضمًؿ صٜمقسمري، أُم٤م ووٕم٧م اًم٘مٚم٥م ذم 
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يمؾ اًمِمٌٙم٦م اًمدُمقي٦م واخلالي٤م وإًمٞم٤مف، ويمذا اًمدُم٤مغ ًمقطمده هق حلؿ  اًمٌدن ومٞمحرك دوران

ُمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م هبذا اجلٝم٤مز اًمّمٖمػم  ٞمفسمدٟمُم٤مغ ذم اًمرأس ومٙمؾ أقمّم٤مب وظمالي٤م اسمٞمض أُم٤م اًمد

ٕمد اًمٗمردي  ،عمجٛمققمل اًمٜمٔم٤مُملآن أقمٓمٞم٧م شمٕمريٗمف ذم ُمقىمٕمٞمتف ،ومٞمٙمقن قمٔمٞمام ومٝمٜم٤مك ومرق سملم اًٌم

 قمل اًمٙمقين.عمجٛمقااعمٜمٔمقُمل  اًمِمخيص واًمٌٕمد

 :  يف اهلذاٖٛ  ٔاالواً الٕقفٛ الجالجٛ عغز: دٔر الٍيب

وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر أن احل٤مضم٦م إمم اًمٜمٌقة شمتْمٛمـ احل٤مضم٦م إمم اهلداي٦م اًمٜمٌقي٦م اًمتل هل هداي٦م 

اراءة وهداي٦م إيّم٤مل، واًمٖم٤مي٦م ُمـ هداي٦م آرائ٦م هل ذم اًمٌٞم٤من واًمٜمذارة واًمٌِم٤مرة وشمًٛمك اهلداي٦م 

اًمٜمٌقة واًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م اًمقصقل ومٝمل اهلداي٦م آيّم٤مًمٞم٦م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اهلداي٦م  آرائٞم٦م اًمتل هل ذم

 شم٤ٌمرك ىم٤مل لٌآرائٞم٦م وآيّم٤مًمٞم٦م ُمٓمٚمقسم٦م ورضوري٦م، ُمثال ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ طمقل اًمٜم

َِٕذيراً  وشمٕم٤ممم ًا َو ََِْْٚك َصِٚهدًا َوُمبَؼِّ َّٕٚ َأْرَش َٚ افَّْبِله إِ ُم٤مُم٦م وم٤مًمِم٤مهد ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اإل  َيٚ َأهيه

أي٦م شمٙمررت صمالث ُمرات وم٤مًمدور إول ًمٚمٜمٌل هق اإلُم٤مُم٦م واًمدور اًمث٤مين هق اًمٜمٌقة، وهذه 

ْؿ َرُشقًٓ َصِٚهداً ُمرشملم ذم ؾمقرة اًمٗمتح واًمروم وُمرة ذم ؾمقرة اعمزُمؾ  ُُ ْٔ َِْْٚ إَِف ٚ َأْرَش َّٕ ومٝمذا  إِ

ٕٟمٌٞم٤مء اهلداي٦م آيّم٤مًمٞم٦م يٕمٜمل أي٦م شمٌلم أن اًمدور إول ًمٚمٜمٌل هق اإلُم٤مُم٦م صمؿ اًمٜمٌقة، إذًا ادوار ا

دور ؾمٞمد اًمرؾمؾ وهق دور اإلُم٤مُم٦م قمؼم اهلداي٦م آيّم٤مًمٞم٦م واهلداي٦م آرائٞم٦م، واًمٌِم٤مرة واًمٜمذارة 

أُم٤م ؿم٤مهدا يراىم٥م إقمامل ومػمى إقمامل قمغم اًمٜمٝم٩م  ،هلؿ ويٌلمآظمريـ هل اراءة ومٞمٕمٚمؿ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ٛمؾ واًمًٚمقك وشمّمؾ إمم اًمٖم٤مي٦م ومٝمق ي٘مقده٤م إمم اًمٖم٤مي٦م ويرىم٥م اًمٕم

وهذا ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اإلُم٤مُم٦م وطم٘مٞم٘متٝم٤م ٓن أّم ي١مم أي اشمٌع ذم قمٛمؾ أو   ې ېې

ؾمػم، ًمذًمؽ اًمٍماط هق اطمد قمٜم٤مويـ اإلُم٤مُم٦م ذم اًم٘مران ومٙمؾ ُم٤م ورد سمٕمٜمقان اًمٍماط ومٝمق 
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قمنم سمؾ هل ؿم٤مُمٚم٦م  آصمٜملإُم٤مُم٦م، وم٤من اًمٍماط هق ؾمػم وطمريم٦م، وًمٙمـ همػم خمتّم٦م سم٤مٕئٛم٦م 

  .يم٤موم٦م اخلٚمؼ إُم٤مم ي هق أُم٤مم إئٛم٦م واُم٤مم آٟمٌٞم٤مء سمؾ هقإلُم٤مُم٦م اًمرؾمقل اًمذ

ڄ ڄ ڄڄ ڃ ًمذًمؽ اإلُم٤مُم٦م شمٌلم سمٕمٜم٤مويـ ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م اًمٍماط وُمٜمٝم٤م اهل٤مدي 

وهذا سمٚمح٤مظ إُمؿ اًمالطم٘م٦م اًمتل يتٕم٤ميش ُمٕمٝمؿ اًمرؾمقل وان يم٤من اهل٤مدي  ڃ ڃ

 قمٛمؾ قمغم ؿم٤مهد هق ’ٌلأإليّم٤مزم همػم اعم٤ٌمذ يٌ٘مك رؾمقل اهلل سمٜمص أي٦م اًمتل شم٘مقل أن اًمٜم

 وهذا اعمٓمٚمقب إمم ويقصٚمٝمؿ ي٘مقدهؿ ومٝمق إئٛم٦م قمٛمؾ ذم طمتك يتحٙمؿ وم٤مًمرؾمقل اًمِمٝمداء

 .واخل٤مص٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ

 الٕقفٛ اخلاوضٛ عغز: وَ ٍٖلز األٔصٗاٞ فقذ أٌلز الزصن: 

قصؾ اجلٝم٤مز واطمد واًمٜمٌقة شمتْمٛمـ وضمقد اهل٤مدي آيّم٤مزم اًمذي ياووحٜم٤م ُمٗمّمال ان 

إمم اعمٓمٚمقب وهق اإلُم٤مم، ومٝمدف ىم٤مومٚم٦م وُمًػمة إٟمٌٞم٤مء هق اإليّم٤مل إمم اعمٓمٚمقب وًمٞمس وم٘مط 

داي٦م سم٤مهلٟمٙمر اًمرؾمؾ يمٚمٝمؿ، ٕٟمف ىم٤مل اهلداي٦م آرائٞم٦م وم٤مًمذي يٜمٙمر إوصٞم٤مء همػم إٟمٌٞم٤مء وم٘مد أ

ومٛمـ ي١مُمـ ٜمذارة سمال هم٤مي٦م وُم٤م هل اًمٖم٤مي٦م وم٤من اًمٖم٤مي٦م اًمقصقل إمم اعمٓمٚمقب اًمٌِم٤مرة واًمرائٞم٦م واإل

إمم اهلداي٦م آيّم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمٓمٚمقب، وهذه وشمٕمٝمد إًمٞمف اعم١ًموًمٞم٦م ُمـ اإليّم٤مل ُمـ اهلداي٦م آرائٞم٦م 

َِٕذيراً ُم٘م٤مُم٤مت أقمزي٧م ًمألٟمٌٞم٤مء وم٘مد اقمزي ًمٚمٜمٌل أن يٙمقن  ًا َو وًمٞمس وم٘مط   َصِٚهدًا َوُمبَؼِّ

دهؿ إمم اًمٖم٤مي٦م، ٤مع وهق ُمـ ؾمٞم٘مقُمٌنم وٟمذير، ودور اًمِم٤مهد آـمالع قمغم ُم٤م ي٘مقم سمف ُمـ اإلشمٌ

ِس إَِمٚمًٚ  أي٦م شم٘مقل ذم اسمراهٞمؿطمٞم٨م ٟمرى ن اًمذي ي٘مقم هبذا اًمدور ٤موم َّْٚ َُِؽ فِِ    إيِنِّ َجِٚظ

يَّتِلوًمٞمس وم٘مط ٟمٌقة ورؾم٤مًم٦م وىمد ـمٚمٌٝم٤م ًمذريتف  ـْ ُذرِّ ًٜ وىمقًمف شمٕم٤ممم    َوِم َّّ َُِْْٚهْؿ َأِئ ًَ   َوَج

ؾم٤مًم٦م أئٛم٦م، ٓن ُمـ أٟمٙمر ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م وًمٞمس وم٘مط أٟمٌٞم٤مء ورؾمال وهق همػم اًمٜمٌقة وهل ر
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واخلالوم٦م اإلهلٞم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٤من يمٛمـ أٟمٙمر مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ، ٓن ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت إٟمٌٞم٤مء 

وضمقد ؾمٚمًٚم٦م ودور اإلُم٤مُم٦م سمؾ أهن٤م قمٔمٛم٧م وسمجٚم٧م ذم اًم٘مران ىمٌؾ اًمٜمٌقة ذم إٟمٌٞم٤مء، وم٢مُم٤مُم٦م 

ٝمؿ، إذًا هق اجلٝم٤مز واطمد وُمؽماسمط ومٛمـ يٜمٙمر إٟمٌٞم٤مء دوره٤م ه٤مم وهق ُم٘مدم قمغم ٟمٌقهتؿ ورؾم٤مًمت

 وم٘مرة ُمـ هذا اجلٝم٤مز وم٘مد أٟمٙمر اجلٝم٤مز سمرُمتف.

 : وىم٤مل اًمٜمٌل

ُمـ ضمحد قمٚمٞم٤م إُم٤مُمتف سمٕمدي وم٘مد ضمحد ٟمٌقيت، وُمـ ضمحد ٟمٌقيت وم٘مد ضمحد اهلل »

 . (6)شرسمقسمٞمتف

 : ًمٕمكم وىم٤مل

ٜمل، ي٤م قمكم، أٟم٧م اعمٔمٚمقم سمٕمدي، ُمـ فمٚمٛمؽ وم٘مد فمٚمٛمٜمل، وُمـ أٟمّمٗمؽ وم٘مد أٟمّمٗم»

قم٤مداك وم٘مد قم٤مداين، وُمـ أـم٤مقمؽ  وُمـ ضمحدك وم٘مد ضمحدين، وُمـ وآك وم٘مد وآين، وُمـ

 ش.وم٘مد أـم٤مقمٜمل، وُمـ قمّم٤مك وم٘مد قمّم٤مين

 ( <;6و  =;6) قمٞمقن آظم٤ٌمر : وذم 

 ىم٤مل :  قمـ آسم٤مئف ،قمـ اًمرو٤م

 ،: ي٤مقمكم أٟم٧م اعمٔمٚمقم ُمـ سمٕمدي ومقيؾ عمـ فمٚمٛمؽ واقمتدى قمٚمٞمؽىم٤مل رؾمقل اهلل»

 ومل خيؽم قمٚمٞمؽ .وـمقسمك عمـ شمٌٕمؽ 

ي٤مقمكم أٟم٧م اًمذي  ،ي٤م قمكم أٟم٧م اعم٘م٤مشمؾ سمٕمدي ومقيؾ عمـ ىم٤مشمٚمؽ وـمقسمك عمـ ىم٤مشمؾ ُمٕمؽ

                                                      

قمت٘م٤مدات ص 6)  . =8( روى اًمِمٞمخ اًمّمدوق، ٓا
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ي٤م قمكم  ،ومقيؾ عمـ رد قمٚمٞمؽ وـمقسمك عمـ ىمٌؾ يمالُمؽ ،شمٜمٓمؼ سمٙمالُمل وشمتٙمٚمؿ سمٚم٤ًمين  سمٕمدي

 ،ُمـ وم٤مرىمؽ وم٤مرىمٜمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،أٟم٧م ؾمٞمد هذه آُم٦م سمٕمدي وأٟم٧م إُم٤مُمٝم٤م وظمٚمٞمٗمتل قمٚمٞمٝم٤م

ٕمؽ يم٤من ُمٕمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ي٤مقمكم أٟم٧م أول ُمـ آُمـ يب وصدىمٜمل وأٟم٧م أول ُمـ وُمـ يم٤من ُم

وأٟم٧م أول ُمـ صغم ُمٕمل واًمٜم٤مس يقُمئذ ذم همٗمٚم٦م  ،أقم٤مٟمٜمل قمغم أُمري وضم٤مهد ُمٕمل قمدوي

وأٟم٧م أول ُمـ يٌٕم٨م ُمٕمل[ وأٟم٧م أول أول ُمـ شمٜمِمؼ قمٜمف آرض ُمٕمل ]اجلٝم٤مًم٦م، ي٤م قمكم أٟم٧م 

جيقز قم٘م٦ٌم اًمٍماط إٓ ُمـ ُمٕمف  أىمًؿ سمٕمزشمف  أٟمف ٓ ؾَّ قَمزَّ َوضَم وإن ريب  ،ُمـ جيقز اًمٍماط ُمٕمل

وأٟم٧م أول ُمـ يرد طمقيض شمً٘مل ُمٜمف أوًمٞم٤مءك  ،سمراءة سمقٓيتؽ ووٓي٦م آئٛم٦م ُمـ وًمدك

 ،وٟمِمٗمع عمحٌٞمٜم٤م ومٜمِمٗمع ومٞمٝمؿ  ،وأٟم٧م ص٤مطمٌل إذا ىمٛم٧م اعم٘م٤مم اعمحٛمقد ،وشمذود قمٜمف أقمداءك

اًمِم٘م٦م ُمٜمف  ،وهق ؾمٌٕمقن ؿم٘م٦م ،دوهق ًمقاء احلٛم ،وأٟم٧م أول ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م وسمٞمدك ًمقائل

أصٚمٝم٤م ذم دارك وأهمّم٤مهن٤م  ،وأٟم٧م ص٤مطم٥م ؿمجرة ـمقسمك ذم اجلٜم٦م ،أوؾمع ُمـ اًمِمٛمس واًم٘مٛمر

 (ذم دور ؿمٞمٕمتؽ وحمٌٞمؽ

 ي٘مقل اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين:

قمنم ـ ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ضمحد ٟمٌقة مجٞمع  آصمٜملوُمـ ضمحد إُم٤مُمف أطمدهؿ ـ أي إئٛم٦م »

 .(6)شإٟمٌٞم٤مء

 بشح يف الطبٗعٛ العاوٛ أفضن وَ البشح يف املصادٖق: الٕقفٛ الضادصٛ عغز: ال

وُم٤م ذٟم٥م ضمؼمائٞمؾ إّٓ أن أـم٤مع اهلل ومٞمام يريده سمٙمؿ أريتؿ ُمٚمؽ »وهذا ُم٤م ي٘مقًمف اًمرؾمقل 

اعمقت اهق قمدويمؿ وىمد ويمٚمف اهلل سم٘مٌض أرواح اخلٚمؼ اًمذيـ اٟمتؿ ُمٜمف وًمٙمٜمٙمؿ سم٤مهلل ضم٤مهٚمقن 

                                                      

 .=9( ُمٜمٝم٤مج اًمٜمج٤مة ص6)
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ُمر اهلل قم٤مُمالن وًمف ُمٓمٞمٕم٤من واٟمفٓ  يٕم٤مدي وقمـ طمٙمٛمف هم٤مومٚمقن اؿمٝمد أن ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ سم٠م

 شاطمدمه٤م إّٓ ُمـ قم٤مدى إظمر واٟمف ُمـ زقمؿ اٟمف حي٥م اطمدمه٤م ويٌٖمض إظمر وم٘مد يمٗمر ويمذب

وم٤مًمتٗمٙمٞمؽ يمٗمر ٕٟمف ذم اًمقاىمع يٜمٙمر اًمٙمؼمى، وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م يٖمٗمٚمٝم٤م اًمٞمٝمقد ويٖمٗمٚمٝم٤م سمٕمض 

وٓ يٚمحظ اًم٘م٤مقمدة ًمٕم٤مُم٦م  ُمذاه٥م اعمًٚمٛملم اٟمف ٓ يٚمحظ اًمٙمؼمى وإٟمام يٚمحظ وم٘مط اًمّمٖمرى

وإٟمام يٚمحظ سمٕمض اعمّم٤مديؼ وهذا ٓ يّمح، وم٤معمّمداق طم٘مٞم٘متف ذم ؿمخّمف أو سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م 

 اعمقضمقدة ومٞمف ومتٙمقن ُمٕمرومتف اًمّمحٞمح٦م سمٚمح٤مظ اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمقضمقدة ومٞمف. 

وىمد ضمرى طمقار ذم سمح٨م اإلُم٤مُم٦م ذم سمٕمض اعمقاىمع ومتجد ؿمخص شم٠مشمٞمف سم٠مدًم٦م قم٤مُم٦م قمغم 

ومٙمٞمػ ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م؟، وإٟمام يريد إدًم٦م اًمتل ختتص سمذيمر إؾمامء  اإلُم٤مُم٦م وي٘مقل ٓ اىمٌٚمٝم٤م

وحتدده٤م وهذه ُمٖم٤مًمٓم٦م، ٕٟمف ٓ يٕمرف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘مط وهذه ًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦م قمكم، 

واًمٕمٛمدة ذم طم٘مٞم٘م٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اٟمف أُم٤مم ُمـ اهلل وان اإلُم٤مُم٦م رضورة، وُمثٚمام يٕمؼمون سمــ 

ٞم٘مٞم٦م( وان يم٤مٟم٧م ؿمخّمٞمتٝمؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م واحل٘مقىمٞم٦م )اًمِمخّمٞم٦م احل٘مقىمٞم٦م وًمٞمس اًمِمخّمٞم٦م احل٘م

واطمدة وإٓ يمٞمػ اقمرف طم٘مٞم٘م٦م رؾمقل اهلل ومٝمؾ هق وم٘مط اٟمف حمٛمد سمـ قمٌد اهلل واٟمف رضمؾ ُمـ 

اًمٌنم وًمده رضمؾ ُمـ اًمٌنم ومٝمؾ هذه طم٘مٞم٘م٦م رؾمقل، أو أن هٜم٤مك ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م وهل ُمـ 

 دراؾم٦م ذم اًمٕم٤مُم٦م قمدةاًم٘م٤م ومتٗمٙمٞمؽ سمٕمٝمدهت٤م، ىم٤مم ’رضورة اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌقة وهمػمه٤م واًمٜمٌل

 هق اًمٙمؼمى قمـ اًمّمٖمرى شمٗمٙمٞمؽ أن آظمر وسمتٕمٌػم سم٤معمّم٤مديؼ ضمٝم٤مًم٦م قمـ قم٤ٌمرة اعمّم٤مديؼ

 يمؼمى ذم اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م ًمذًمؽ اًمٙمؼمى، هق اًمّمٖمرى طم٘مٞم٘م٦م يقوح واًمذي ًمٚمّمٖمرى، ضمٝم٤مًم٦م

ُم٦م ُمـ إدًم٦م اًمتل شمٜمص قمغم إؾمامء، ٓن شمٚمؽ اإلُم٤م سمح٨م طم٘مٞم٘م٦م ذم أسملم واىمٕمٝم٤م ذم اإلُم٤مُم٦م

ًمتل شمٜمص قمغم إؾمامء ىمد شمٙمقن ذم صدد اًمؽميمٞمز قمغم سمٞم٤من إؾمامء واعمّمداق وًمٞم٧ًم ذم ا

صدد اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م واخلٓمػمة اعمقضمقدة ذم اعمّم٤مديؼ. إذًا اًمٜمتٞمج٦م شمتقىمػ إمم يمؾ ُمـ اًمّمٖمرى 
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واًمٙمؼمى أُم٤م وم٘مط اًمّمٖمرى سمؾ اًمٙمؼمى أهؿ، وم٤من ومٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م اًمّمٖمرى هق سمٗمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م 

 قدة ذم اًمّمٖمرى.اًمٙمؼمى، واًمٙمؼمى ُمقضم

اعمقضمقدة ذم اعمّم٤مديؼ ُمثال قمروم٧م إٟم٤ًمن سم٤مؾمؿ زيد اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م و وبًبٚرة أخرى

وهق هذا اجلًؿ واًمِمٙمؾ اًمٔم٤مهري أُم٤م طم٘مٞم٘م٦م زيد ومٚمؿ شمٕمرومٝم٤م، وهل اًمٜم٤مـم٘مٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م 

واًمروطمٞم٦م واًم٘مٚمٌٞم٦م ومٝمذا أسملم ذم طم٘مٞم٘م٦م زيد ُمـ زيدي٦م زيد وم٘مط، أو رأي٧م طمٞمقان يدب قمغم 

 و ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م...... اًمخ، إرض ًمٙمـ مل شمٕمٚمؿ أن هذا ُمـ اًمثديٞم٤مت أو زواطمػ أو ذ

وم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٙمٚمٞم٦م أقمٛمؼ وأسملم ُمـ ُمٕمروم٦م ٟمٗمس اًمٌمء وهل اًمٕمقارض اعمِمخّم٦م وم٤من 

اًمٕمقارض اعمِمخّم٦م هل قمقارض وًمٞم٧ًم هل ُمتـ اًمذات وُمتـ اًمذات هق اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م 

وهق اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمٙمؼمى، وسمتٕمٌػم ٕطمد اًمٕمٚمامء ي٘مقل أن ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن طمٞمٜمئٍذ ُمت٠مًمف وًمٞمس 

ٞمقان ٟم٤مـمؼ، وقمغم أي شم٘مدير أن ُمٕمروم٦م قمٛمؼ اإلٟم٤ًمن هق هذا، أُم٤م أن شمٕمرف ـمقًمف وقمروف طم

أهؿ ُمـ  ٕهن٤مووزٟمف أو اسمـ ومالن ومٝمذه يمٚمٝم٤م قمقارض، وًمٙمـ اٟمٔمر سمٜمقشمف ذم اًمروح هق اسمـ ُمـ 

 سمٜمقة اًمٌدن، وم٤من أسمقه ُمـ اًمٌدن رء وأسمقه ُمـ اًمروح أُمر آظمر.

ُم٦م صمؿ اًمٜمٌقة اخل٤مص٦م سمٞمٜمام قمٛمؼ اًمٌح٨م هق ذم أن ٟمٗمس اعمتٙمٚمٛملم يٌحثقن ذم اًمٜمٌقة اًمٕم٤م

اًمٜمٌقة اًمٕم٤مُم٦م وٟمٗمس اًمٙمالم ذم اإلُم٤مُم٦م، إذًا سمح٨م ذم يمؼمى اإلُم٤مُم٦م ذم إدًم٦م هق سمح٨م ه٤مم 

وُمـ اخلٓم٠م يمؾ اخلٓم٠م أن شمٌح٨م ذم اًمّمٖمرى واًمٜمتٞمج٦م ُم٤ٌمذة، ٕهن٤م شمٕمٓمٞمؽ قمٛمؼ ُمٕمروم٦م 

رى طمقار ُمع اطمدهؿ ي٘مقل مل اًمٜمتٞمج٦م، وم٤من قمٛمؼ ُمٕمروم٦م اًمٜمتٞمج٦م هق سمٛمٕمروم٦م اًمٙمؼمى، وىمد ضم

شم٠ميت سمٙمؼمي٤مت وم٢مهن٤م ًمٞم٧ًم ومٞمٝم٤م دًٓم٦م وًمٞمس هل٤م دور واحل٘مٞم٘م٦م ان هذه همٗمٚم٦م، أو أن ىمٓمٕمٞم٦م 

اًمٙمؼمى ٓ شمدل قمغم ىمٓمٕمٞم٦م اًمّمٖمرى، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٙمؼمى ىمٓمٕمٞم٦م وديٛمقُمتٝم٤م ىمٓمٕمٞم٦م 

ى واؾمتٛمراره٤م ىمٓمٕمل إذن هؾ ختٚمقا ُمـ دًٓمتٝم٤م سمرؾمقل او أُم٤مم، ومٙمٞمػ ٓ شمدل ىمٓمٕمٞم٦م اًمٙمؼم
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واؾمتٛمراره٤م قمغم شمقًمد اإلُم٤مم اعمٝمدي، ويمٞمػ ٓ شمدل ٕٟمف طم٥ًم اًمٗمرض إذا يم٤من إئٛم٦م 

ومحلم وصٚم٧م اًمٜمقسم٦م امم اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري وسمٕمد  قمنم ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م آصمٜمل

ذًمؽ هؾ شمٜم٘مٓمع اًمًٚمًٚم٦م؟ ومقاوح اهن٤م شمدل سمدًمٞمؾ عمّل قمغم شمقًمد اإلُم٤مم اعمٝمدي، واطمد أدًم٦م 

ؼمى اًم٘مٓمٕمٞم٦م قمغم رضورة اإلُم٤مُم٦م واؾمتٛمراره٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وٓ وٓدة اإلُم٤مم اعمٝمدي اًمٙم

حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ظم٤مص ورواي٦م سمؾ آُمر صم٤مسم٧م ُمـ اؾم٤مؾمف، وطمتك إذا مل شمٌلم اعمّمداق 

واخلّمقصٞم٦م وًمٙمـ اعمٝمؿ أن شمتٕمٌد سم٤مًمٙمؼمى ومال شمٙمٗمر هب٤م او شمٜمٙمره٤م، ومٕمٛمؼ دور اًمٙمؼمى أهؿ 

اًمٕم٤مُم٦م، ٓن قمٛمؼ احل٘مٞم٘م٦م هق ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م  سمٛمراشم٥م ُمـ سمحقث ذم اعمّم٤مديؼ ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م

واًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م وًمٞمس ذم ظمّمقص اعمّم٤مديؼ سمؾ أن اعمّم٤مديؼ هل قمقارض وهذا اطمد ُمٕم٤مين 

وًمٞمس سمٛمٕمٜمك اًمتٜم٤مؾمخ اًمذي يٗمٝمٛمف اًمٌٕمض ظمٓمئ٤م، وم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمٝمٛم٦م  شيمٚمٜم٤م ٟمقر واطمد»

٘م٦م اعمّمداق إّٓ سمٛمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م ًمذًمؽ ُمـ احلذر أن شمذه٥م إمم اعمّمداق وم٘مط وم٤مٟمف ٓ شمٕمرف طم٘مٞم

اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ًمذًمؽ اعمجٚمز )روقان اهلل قمٚمٞمف( قم٘مد مخس جمٚمدات ُمـ اًمٓمٌٕم٦م احلديث٦م ذم 

وهل سمحقث ُمٝمٛم٦م ضمدًا وطم٤مومٚم٦م  سمح٨م اإلُم٤مُم٦م ىمٌؾ أن يٌدأ سم٢مُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

ة اخل٤مص٦م، وإٓ سم٤معمٕمٚمقُم٤مت، ًمذًمؽ يمام ذيمرٟم٤م ان اعمتٙمٚمٛملم يٌحثقن ذم اًمٜمٌقة اًمٕم٤مُم٦م صمؿ اًمٜمٌق

اًمٜمٌل ُمقؾمك وإسمراهٞمٛمٞم٦م اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ ٓ شمٕمٓمل ُمٕمروم٦م  ؾم٤موي٦مقوُماًمٜمٌل قمٞمًك  قمٞم٤ًموي٦م

قمٛمٞم٘م٦م سم٤مًمٜمٌل إسمراهٞمؿ أو ُمقؾمك أو قمٞمًك، ومٝمذه صٗم٤مت قمروٞم٦م وإٟمام قمٛمؼ ٟمٌقهتؿ هق اًمٜمٌقة 

 اًمٕم٤مُم٦م واًمٓمٌٞمٕم٦م اعمقضمقدة ومٞمٝمؿ ُمع شمٗم٤موت درضم٤مت اًمٗمْمؾ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، أُم٤م آٟمٖمالق سم٤مًمٌح٨م

إسمح٤مث وإؾمٗم٤مف  ذم اعمّمداق وم٘مط هق ٟمقع ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م اعمٖمرو٦م ًمتجريػ احل٘م٤مئؼ وختقي٦م

اٟمؽ ٓ شمٗمتش قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمٌح٨م ذم اًمٙمؼمى، ٕهن٤م سم٤مًمٜمتٞمج٦م  طمٞم٨م اًمٌح٨م وشمًٓمٞمحف

هٜم٤مك  ان ٓ يٕمؼم قمـ قمٛمؼ، أُم٤م إذا سمحث٧م قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ومتٗمٝمؿ أٟمف سمنما يقطمك إًمٞمف ومٙمام
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همٞمٌٞم٦م وهذا ُمٕمٜمك اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م وهذه هل اًمٙمؼمى واجل٤مٟم٥م  ُمٚمٙمقشمٞمفهٜم٤مك ضمٜم٦ٌم ضمٜم٦ٌم سمنمي٦م 

اًمٕمٚمقي اعمِمؽمك، ومٝمؿ يريدون أن يٜمًقا اًمٌح٨م قمـ ذًمؽ اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمقي وهق سم٤مًمت٤مزم يٙمقن 

إؾمٗم٤مف سمٛمًتقى اًمٌح٨م ويمذًمؽ اعمٕمروم٦م، رهمؿ اٟمٜم٤م ٓ ٟمريد أن ٟمٖمٗمؾ اجل٤مٟم٥م اًمٌنمي سمؾ هق 

 اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمقي اًمٖمٞمٌل. ُمٚمحقظ وًمٙمـ ًمٞمس هق سمٛمًتقى 

إذًا هذا سمح٨م ُمٝمؿ وًمف سمٞم٤مٟم٤مت قمديدة يٌلم ويٚمتػ ويراوغ قمٚمٞمف سم٠مؾم٤مًمٞم٥م قمديدة ُمـ 

 اًمتح٤ميؾ ومالسمد ُمـ اًمتٗمٓمـ هل٤م.

 ٔاالواً:   الٕقفٛ الضابعٛ عغز: الرتابط بني وعزفٛ اهلل ٔالٍيب

ح٨م يني قمغم ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم ح٨م ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمٝمؿ وهذا اًٌم ٤مئٞمؾ ـمٌؼ أي ىمٚمٜم٤م ان اًٌم

ئٞمٚمٞم٦م ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمٚمٞم٦م ُمٞمٙم٤مئٞمؾ أو أن اًم٘مْمٞم٦م أهنؿ ُمالئٙم٦م ُمٜمٗمذيـ؟؟ اُمٕم٤مدًم٦م؟؟ ومٝمؾ هق قمغم ضمؼم

ُف اجلؼمئٞمٚمٞم٦م سمجؼمائٞمؾ واعمٞمٙم٤مئٞمٚمٞم٦م سمٛمٞمٙم٤مئٞمؾ أم أهنؿ  ومٝمؾ شمٗمٝمؿ َٕ ـُ َوفَدًا ُشبَْحٚ َْحَ َذ افرَّ َ َوَؿٚفُقا اَتَّ

َرُمقَن  ُْ َٕفُ  َبْؾ ِظبٌَٚد ُم َُق ُِقنَ  ٓ َيْسبِ َّ ًْ ْقِل َوُهْؿ بَِْٖمِرِه َي ََ ْؿ   بِْٚف ُٓ ٍَ ِْ َُِؿ َمٚ َبْغَ َأْيِدهيِْؿ َوَمٚ َخ ًْ َي

َُقنَ  ٍِ ـْ َخْنَٔتِِف ُمْن َٙ َوُهْؿ ِم ـْ اْرَت ًُقَن إَِّٓ دَِ ٍَ ٦م تومٝمذا هق اًمٗمٝمؿ ًمٚمٛمٚمؽ ومح٘مٞم٘م (6)َوٓ َيْن

 قمٛمؼ ُمٕمروم٦م ضمؼمائٞمؾ هق هبذا اجل٤مٟم٥م.

ٟمٗمس ان  وهق( أظمقان وقمكم اهلل رؾمقل حمٛمد ويمذًمؽ) فٟمٗمً يٕمرف يمذًمؽ اًمٜمٌل

اٟمزل مم٤م هل  اإلُم٤مُم٦م اعمقضمقدة ذم قمكم وان يم٤مٟم٧م ذم قمكموهل ذم اًمٜمٌقة  ُمٓمٚم٥م اإلُم٤مُم٦م ُمقضمقد

ُم٤مُم٦م وم٤مٔي٦م ُمقضمقدة، اًمٓمٌٞمٕم٦م هذه وًمٙمـ ،ذم اًمٜمٌل ََِْْٚك َصِٚهداً ًمٚمٜمٌل  شمتٙمٚمؿ قمـ ٓا َّٕٚ َأْرَش  إِ

  ح٨م اإلُم٤مُم٦م وم٠مٟم٧م ؿم٤مهد قمغم اًمِمٝمقدُمرشمٌٓم٦م  وهل اؿمٝم٤مدسم٘مريٜم٦م شمتٙمٚمؿ قمـ اًمٜمٌقة و سٌم

                                                      

ٔي٦م ( 6) ٞم٤مء: ا  .=7ؾمقرة إٟم
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ح٨م اًمٜمٌقة فىمقًمف ) ُمٌنما وٟمذيرا ( ُمرشمٌٓمسم٘مريٜم٦م  ًمٚمٜمٌل َوَجِٚهُدوا ؾمقرة احل٩م  وذم آظمر ،سٌم

ْؿ إِْبَرايِف اهللِ  ُُ َٜ َأبِٔ َِّ ـْ َحَرٍج ِم ـِ ِم ي ْؿ يِف افدِّ ُُ ْٔ َِ ًََؾ َظ ْؿ َوَمٚ َج ـُ ِٚدِه ُهَق اْجتَبَٚ َٓ ِهَٔؿ ُهَق  َحؼَّ ِج

سِ  َداَء َظَذ افَّْٚ َٓ ُٕقا ُص ق ُُ ْؿ َوَت ُُ ْٔ َِ ٔدًا َظ ِٓ ُشقُل َص قَن افرَّ ُُ َٔ
ـْ َؿبُْؾ َويِف َهَذا فِ ْؿ ادُْْسَِِّغ ِم ـُ  َشامَّ

الَة َوآُتقا  قا افهَّ ُّ قا بِٚهللِ َؾَٖؿِٔ ُّ َٚة َواْظتَِه ـَ َِّْهرُ افزَّ ًَْؿ اف
َؿ ادَْْقَػ َوِٕ ًْ

ْؿ َؾِْ ـُ وهل (6) ُهَق َمْقٓ

وذم اًم٘مران ر ُمِمؽمك سمٞمٜمف وسملم ىمرسمك  اًمذري٦م اًمتل دقم٤م اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ أن شمٙمقن ومٞمٝم٤م اإلُم٤مُم٦م

اًمٜمٌل اًمذيـ هؿ ُمـ ذري٦م اسمراهٞمؿ اًمتل هل آُم٦م اعمًٚمٛم٦م ذم دقمقة اسمراهٞمؿ واؾمامقمٞمؾ وهق اُمر 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ُمِمؽمك سمتٗم٤موت اًمدرضم٦م سمٞمٜمٝمؿ وىمقًمف شمٕم٤ممم

چ ڇ ڇ ڇ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ 

ومٛم٘م٤مم اًمِمٝم٤مدة ُمقضمقد ًمٖمػم اًمرؾمقل سمٜمص   (7)گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

، ومٝمؾ يّمح إٟمٙم٤مر يمقن اًمٜمٌل طم٤ميمام ت٤ٌمءوآضمأي٦م وهق ُمًتٛمر وهق اإلُم٤مُم٦م وهق آصٓمٗم٤مء 

 ىم٤مل ٓ ٟمٌل ووزم همػم اٟمف رؾمقل وم٤مٟمف ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مر ذًمؽ، وم٤مًمٜمٌل مل ي٘مؾ ٓ وٓي٦م سمٕمدي وإٟمام

سمٕمدي وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ٓ ظم٤مشمؿ إوًمٞم٤مء، ٟمٕمؿ هق ؾمٞمد إوًمٞم٤مء وإُم٤مُمٝمؿ وًمٙمـ هٜم٤مك ُمـ خيٚمٗمف 

 وان يم٤من دوٟمف. 

ٞمٜمٙمر اإلُم٤مُم٦م ومٚمق قمرف طم٘مٞم٘م٦م اًمرؾمقل وعم٤م ًمف وؾممل يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م اًمرؾمقل  ُمـإذًا همٗمؾ 

اًمرؾمقل أن احل٤ميمؿ  ُمـ ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م مل يٜمٙمر اإلُم٤مُم٦م، وًمق يٕمرف اعم١مُمـ سمٌّمػمة أن ذم طمٙمقُم٦م

إول هق اهلل شمٕم٤ممم وهذه إُم٤مُم٦م ووٓي٦م عم٤م أٟمٙمر طمٞمٜمئٍذ إُم٤مُم٦م قمكم وإُم٤مُم٦م إئٛم٦م اًم٤ٌمىملم، 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .=>ؾمقرة احل٩م: ا

ٔي٦م ( 7)  .698ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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وإٟمٙم٤مره إلُم٤مُم٦م قمكم ًمٞمس سم٤مًمدرضم٦م إومم إٟمٙم٤مره ًمٕمكم سمؾ ؾمٞم١مدي ًمإلٟمٙم٤مر إظمٓمر هق 

تل يٜمزل ُمٜمٝم٤م اإلٟمٙم٤مر ًمقٓي٦م اهلل ضمؾ ضمالًمف، ٓن احل٤ميمؿ إول هق اهلل ضمؾ ضمالًمف واًم٘مٜم٤مة اًم

طمٙمؿ اهلل ضمؾ ضمالًمف وشمدسمػمه هؿ اًمٌنم اًمذيـ اضمت٤ٌمهؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٜمص آي٦م احل٩م، وم٤مًمذي يٜمٙمر 

ُم٘م٤مُم٤مت ذم اًمرؾمقل ُمـ طمٞم٨م يِمٕمر أو ٓ إُم٤مُم٦م إئٛم٦م ىمٌؾ أن يٙمقن ُمٜمٙمرا إلُم٤مُمتٝمؿ هق أٟمٙمر 

قن يِمٕمر ومل يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت، وًمذًمؽ شمراهؿ ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمرؾمقل يٖمٚمٓمقن وحيروم

ْٔىَُٚن يِف ومٞمٝم٤م، ومٛمثال ذم ىمقًمف  ََك افنَّ َّْك َأْف َ َٕبِلٍّ إَِّٓ إَِذا مَت ـْ َرُشقٍل َوٓ  ـْ َؿبَِِْؽ ِم َِْْٚ ِم َوَمٚ َأْرَش

َّٔتِِف ؾَ 
ْٔىَُٚن ُثؿَّ ُُيْ ََْْٔسُخ اهللُ ُأْمِْ َِل افنَّ ِْ  ومٝمؿ يٗمنوهن٤م  (6) َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ ُُِؿ اهلُل آَيٚتِِف َواهللُ  َمٚ ُي

  سمتٗم٤مؾمػم همري٦ٌم أو أن اًمرؾمقل جيتٝمد وخيٓمئ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

إذًا وح٤مًم٦م اعمٕمروم٦م سم٤مًمٜمٌل شم٥ًٌم وح٤مًم٦م اإلٟمٙم٤مر سم٤مٕئٛم٦م سمؾ وىمٌؾ وح٤مًم٦م ُمٕمروم٦م اًمٜمٌل 

وح٤مًم٦م ُمٕمروم٦م قمٔمٛم٦م اهلل ضمؾ ضمالًمف وصالطمٞم٤مت اهلل ضمؾ ضمالًمف وهٞمٛمٜم٦م اهلل ضمؾ ضمالًمف 

أًمٖمٞم٧م اًمٙمؼمى ًمٞمس وم٘مط ذم إُم٤مُم٦م قمكم  وؾمٚمٓم٤من اهلل ضمؾ ضمالًمف وٟمٗمقذ اهلل ضمؾ ضمالًمف، وم٢مذا

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومؽمضمع إمم يمؼمى اإلُم٤مُم٦م ذم اًمرؾمقل وًمٞمس وم٘مط يمؼمى اإلُم٤مُم٦م ذم اًمرؾمقل 

واًمقٓي٦م ذم اًمرؾمقل سمؾ شمرضمع إمم إٟمٙم٤مر اًمٙمؼمى ذم وٓي٦م اهلل ضمؾ ضمالًمف وُمدى ٟمٗمقذ اهلل ضمؾ 

ن ًمٞمس هلل صالطمٞم٦م ذم أن احلٙمؿ هلل وهذا يٕمٜمل ذم اًمتنميع، ومٝمؾ يٕمٜمل أ ٦م٘مقًمٛمضمالًمف، وم

احلٙمؿ اًمًٞم٤مد أو اًم٘مْم٤مئل واًمتٜمٗمٞمذي، وًمٞمس ـمٌٞمٕم٦م ويمؼمى اإلُم٤مُم٦م شمٜمتٝمل وم٘مط ومٚمٞمس وم٘مط 

يرضمع إمم إٟمٙم٤مر وٓي٦م اهلل ضمؾ  دٝمل وٓي٦م إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس ذًمؽ وم٘مشمٜمتٝمل وٓي٦م إوصٞم٤مء سمؾ شمٜمت

ٞمس اهلل ضمؾ رائٞم٦م، ويٙمقن سمذًمؽ ًمإ ضمؾ ضمالًمف ُمنمع وم٘مط ومٝمذه هداي٦م ضمالًمف، وم٢مذا يم٤من اهلل

ضمالًمف هب٤مدي إيّم٤مل وًمٞمس وزم ذم احلٙمؿ إمم هذا احلد شمتّم٤مقمد اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م، إذًا قمٛمؼ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .7:ؾمقرة احل٩م: ا
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ُمٕمروم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمٞمس يمقٟمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘مط ومٝمذا اظمتزال واه٤ٌمط وطمط ُمـ 

درضم٦م اعمٕمروم٦م، ومٕمٛمؼ ُمٕمروم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ طمٞم٨م اٟمف يٛمثؾ حمط ٟمزول وٓي٦م اهلل ضمؾ 

اًمٕمٞم٤مذ  –ؽمضمع إمم ُمٕمروم٦م اهلل ضمؾ ضمالًمف وإمم اًمتقطمٞمد وهذا ٓ يٕمٜمل أن قمكم رب واًمف ضمالًمف وم

ٓي٦م اإلهلٞم٦م وهذا ُمٕمٜمك  -سم٤مهلل  سمؾ هق قمٌد ُمٓمٞمع هلل ضمؾ ضمالًمف وُمّمٓمٗمك وشمتٜمزل قمٚمٞمف اإلرادة واًمق

صٓمٗم٤مء ويمؼمى اخلالوم٦م اإلهلٞم٦م.   يمؼمى اإلُم٤مُم٦م ويمؼم ٓا

 ٕٚ ٔاإلواوٛ لْ وعاٌ٘ سقٗقٗٛ: الٕقفٛ الجاوٍٛ عغز: الرتابط بني الٍب

ان شمٗمٙمٞمؽ اًمٌح٨م قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ي١مدي إمم هٌقط وطمط ُمـ ُمًتقى اعمٕمروم٦م 

يمام ذم اًمرواي٤مت ان  سمِمٙمؾ قمجٞم٥م وظمٓمػم، ًمذًمؽ ذم ُم٤ًمًم٦م شمٜم٤مول أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

واي٦م قمٛمؼ اعمٕمروم٦م، وم٤من اًمٙمثػم ي٘مرا هذه اًمر متثؾاًمٙمؼمى واًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٕهن٤م  أي٤مت شمريمز قمغم

 : قمـ اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر

ومل يٜم٤مدي سمٌمء  (6)شواًمقٓي٦م سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس قمغم اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمقم واحل٩م»

 يمام ٟمقدي سم٤مًمقٓي٦م. 

سمٞمٜمام اًمٕمٛمدة ذم  ًمٙمـ اًمٌٕمض وم٘مط يالطمظ اًمقٓي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

وم٤مًمّمٖمرى إٟمام شمٕمرف سمٕمٛمؼ  ،اًمرواي٤مت اعم٘مّمقد هل وٓي٦م اهلل ورؾمقًمف وأهؾ اًمٌٞم٧م

اًمٙمؼمى ومٕمٛمؼ ومٝمؿ اًمّمٖمرى هق سم٤مًمٙمؼمى، وأُم٤م شمٖمٞمٞم٥م اًمٙمؼمى قمـ اًمّمٖمرى ومٝمق قم٤ٌمرة قمـ 

ىمِمقر وشمًٓمٞمح وقمقارض ُمِمخّم٦م، يمام ان اًمٌدن سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمروح قمقارض ُمِمخّم٦م، 

 ًمذًمؽ يمام ذم اًمرواي٤مت ًمق يِم٤مهد اًمٗمرد ٟمقر قمكم ىمد ٓ يٕمرومف ويٜمٙمره ذم اًمٕمقامل إظمرى، ومٕمكم
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سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمٞمس سمٌدٟمف، وقمٚمٞمٜم٤م ان ٟم٘مرأ وٟمح٤مول ومٝمؿ اًمرؾمقل ًمٞمس ذم ضم٤مٟمٌف اًمٌدين وإٟمام ُمع 

 ضم٤مٟم٥م )يقطمك إًمٞمف(.

ُمـ أب  اومٞم٤م شمرى وم٤مًمرؾمقل وقمكم هؾ وًمد شحمٛمد رؾمقل اهلل وقمكم أظمقان»ويمذًمؽ ٟم٘مرأ 

ٟمٕمؿ ضمدمه٤م واطمد وضمدهتام واطمدة، وًمٙمـ أظمقان ُمـ ضمٝم٦م اًمروح روى  يـ ،وأم واطمد

 ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل»اًمٜمٞم٤ًمسمقري قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: احل٤ميمؿ 

ڻ  اهلل رؾمقل ىمرأ صمؿّ  واطمدة ؿمجرة ُمـ وأٟم٧م وأٟم٤م ؿمتك ؿمجر ُمـ اًمٜم٤مس»: ًمٕمكّم 

 .(6)شڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 وروى اًمٙمٜمجل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب اُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم ىم٤مل: 

 ؿمجرة ُمـ وقمٚمٞم٤ّمً  وظمٚم٘مٜمل ؿمتّك، أؿمج٤مر ُمـ إٟمٌٞم٤مء ظمٚمؼ اهلل إنّ »: ىم٤مل رؾمقل اهلل»

أصٚمٝم٤م وقمكم ومرقمٝم٤م ووم٤مـمٛم٦م ًم٘م٤مطمٝم٤م واحلًـ واحلًلم صمٛمره٤م، ومٛمـ شمٕمّٚمؼ سمٖمّمـ  وم٠مٟم٤م واطمدة،

ُمـ أهمّم٤مهن٤م ٟمجك وُمـ زاغ قمٜمٝم٤م هقى، وًمق أن قمٌدًا قمٌد اهلل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة أًمػ قم٤مم صمؿ 

ِْٔف  ر صمؿ شمال: أًمػ قم٤مم صمؿ مل يدرك صحٌتٜم٤م، أيمٌّف اهلل قمغم ُمٜمخريف ذم اًمٜم٤م َِ ْؿ َظ ُُ ُؿْؾ ٓ َأْشَُٖف

َُْرَبك َة يِف اْف  .(7)شَأْجرًا إَِّٓ ادََْقدَّ

وُمٕمٜمك اإلظم٤مء اٟمف ؿم٘مٞم٘مف ذم اًمٜمقر، واًمروح هل٤م ٟم٥ًم واًمروح ٓ شمتٌع إرايض وٓ شمتٌع 

اًمِمٕمقب، اًمروح ُمـ أظمرة وؾمتٕمقد إمم أظمرة أي ُمـ قمقامل ومقىمٞم٦م وم٤مًمروح هل٤م ٟم٥ًم آظمر هل٤م 

 شم٤ٌمط اقمٛمؼ واقمغم.ار

                                                      

 .796ص 7( اعمًتدرك قمغم اًمّّمحٞمحلم، ج6)

 .>86( يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م، ص7)
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 .(6)شي٤م قمكم أٟم٤م وأٟم٧م أسمقا هذه إُم٦م»واُم٤م ىمقل اًمرؾمقل 

ومٝمذا ًمٞمس جم٤مز إٟمام طم٘مٞم٘م٦م وًمٙمـ آهمٚم٥م ٓ يٗمٝمٛمف آ قمـ ـمريؼ اعمج٤مز ٕٟمٜم٤م ٟمٕمتؼم 

احل٘مٞم٘م٦م ُمـ ظمالل اعم٤مدة وم٘مط واُم٤م وراء اعم٤مدة وهق اًمٖمٞم٥م ومٜمٖمٞمٌف وٓ ٟمٗمٝمؿ آُمقر ُمـ ظمالًمف 

اوؾمع ُمـ قم٤ممل اعم٤مدة واسمقة حمٛمد وقمكم )صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام واهلام(  سمٞمٜمام اًمّمحٞمح ان احل٘م٤مئؼ

اٟمام هل اسمقة طم٘مٞم٘مٞم٦م وُمـ ُمٔم٤مهره٤م ان شمرسمٞم٦م آُم٦م ذم شمٙم٤مُمٚمٝم٤م ٟمحق اًم٘مرب ُمـ اهلل شمتؿ ُمـ 

 ظمالهلام وُمـ ظمالل شمٕم٤مًمٞمٛمٝمام وؾمػمهتام. 

 الٕقفٛ التاصعٛ عغز: املعاٌ٘ الزٔسٗٛ ٔاملعٍٕٖٛ:

شم٘مدس اًم٘مؼم وم٤من سمدن اعمٞم٧م ٓ ي١مصمر ؿمٞمئ٤ًم، وم٢مذا يم٤من اًمٌدن  ي٘مقل آضمالف ٓ شمزور وٓ

ٓ ي١مصمر ومٝمؾ اًمروح ٓ شم١مصمر أو همػم ُمقضمقدة وًمٙمـ هذا ًمٞمس ذم طم٤ًمسم٤مهتؿ، وم٤مًمًالح ي١مصمر 

وسمخ٤مر اًمًٞم٤مرة شم١مصمر أُم٤م هذا اعمٞم٧م اًمذي ذم اًم٘مؼم ومال ي١مصمر، ومٝمذا اىمتّم٤مر قمغم اعم٤مدة وهذا 

، صمؿ هٜم٤مك شم٠مصمػمى اؿمد ـم٤مىم٦م واؿمد ٟمٗمقذ واوؾمع ُمذه٥م طمز ُم٤مدي دهري، سمؾ اًمٕمقامل إظمر

قمٛمٚمٞم٦م اؿمت٘م٤مق روطمل وٟمقري، وًم٘مد ظمٚمؼ اهلل إرواح ىمٌؾ إسمدان سم٠مًمٗمل قم٤مم وًمٙمـ ٕضمؾ 

أن اًمروح ُمٖمٞم٦ٌم ٓ ٟم٘مرا ٟم٥ًم اًمروح، وقمٜمدٟم٤م ذم اًمرواي٦م أن طمؼ إب اعمٕمٚمؿ أقمٔمؿ ُمـ طمؼ 

٤م هداه صمؿ ىمتٚمف أيٕمٗمل قمٜمف وم٘مد ورد أن ؿمخّمإب اعمقًمد وهذه ًمٞم٧ًم شمنميٗم٤مت وجم٤مُمالت، 

ىمد ىم٣م قمغم سمدٟمف ومل ي٘ميض قمغم طمٞم٤مشمف  قٓ يٕمٗمقن قمٜمف وم٤من هذا واًمده ومٝم أهٚمف وم٘م٤مل يمٞمػ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ إظمروي٦م إسمدي٦م، أُم٤م ىمقًمف 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
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ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ٝم٤م، وم٤مًمذي ي٘متؾ هٜم٤م شم٠مويٚمٝم٤م إقمٔمؿ ُمـ ىمتٚمٝم٤م يٕمٜمل ىمد أفمٚم  (6)ڃ ڃ چ

أُم٤م اًمذي  وم٤معم٤ًمًمف هٞمٜمف اًمٜمٗمس اُم٤م ىمتؾ اًمٌدن وم٤مًمٗمرد ًمٞمس اقمٔمؿ ٓن ُمـ يٕمٞمش ؾمتلم ؾمٜم٦م ُمثال

ٹ ٹ ؟، سم٤مًمٓمٌع هذا أقمٔمؿ سم٤مًمٌٕمد قمـ اهلدى ي٘ميض قمغم طمٞم٤مة إسمد اهيام أقمٔمؿ 

 ،يٕمٜمل ُمّمداىمٝم٤م إقمٔمؿ آطمٞم٤مء اًمروطمل واهلداي٦م ٹ ٹ ڤ ڤڤ

صٜمؿ اعم٤مدة ٟمٖمٚمٗمف حت٧م وـمئف ىمراءات اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، ومٞمتٜمٙمر وًمٙمٜمٜم٤م ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم ؾمجـ و

اًمٌٕمض ًمٚمٖمٞم٥م واهلل يٕمتؼم اًمٖمٞم٥م أقمٔمؿ ُمـ اًمِمٝم٤مدة، وهؿ ي٘مقًمقن اًمِمٝم٤مدة أقمٔمؿ ُمـ اًمٖمٞم٥م، 

ـمٌٕم٤م اًمِمٝم٤مدة ُمع اًمٖمٞم٥م واًمٖمٞم٥م ُمع اًمِمٝم٤مدة ٓ أن شمٚمٖمل اطمدمه٤م ويمٚمام هم٤مب يٙمقن أقمٔمؿ، 

، ٕٟمف اوضمد ًمف طمٞم٤مة أسمدي٦م وؾم٥ٌّم شمٙمقيٜمٞم٤م طمٞم٤مة ومٝمذا ًمٞمس جم٤مُمٚم٦م سمؾ شم٠مويٚمٝم٤م إقمٔمؿ ُمـ هداه٤م

 أسمدي٦م ًمف. 

إذًا هذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م وهق أن إهمٗم٤مل ضم٤مٟم٥م اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م واعمٕمٜمك اًمروطمل واهلقي٦م 

 اًمروطمٞم٦م وشمٖمٞمٞمٌٝم٤م يٕمتؼم ُمـ أؾمٓمح اًمتًٓمٞمح٤مت واظمقاء ًمٚمٛمٕمروم٦م.

  

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .87ؾمقرة اعم٤مئدة: ا



  



 

 

 

 املبحح الشابع: مً مىاقف األىبًاء وأقىامهه

ٝمٛم٦م ًمٜم٤م ُمرور قمغم سمٕمض ُمقاىمػ آٟمٌٞم٤مء ُمع اىمقاُمٝمؿ وُم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م ان وُمـ شمٚمؽ اعمح٤مضمج٦م اعم

 ٟمًتجكم ُمـ ظمالهل٤م سمٕمض اعمٕم٤مرف اًمٜم٤مومٕم٦م سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم. 

 :املٕقف األٔه: وَ وٕاقف الٍيب ابزاِٗي

 بٚفدظٚء ظذ افًبٚد: أوًٓ: تًجؾ إبراهٔؿ

ىمٞم٤مت ظمٚمٞمٗم٦م اهلل يم٤من اًمٜمٌل ذم صدد سمٞم٤من أظمالىمٞم٤مت رؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل يمٞمػ شمٙمقن أو أظمال

 وذًمؽ ىمقل»يمٞمػ شمٙمقن، وهذه ؿم١مون ظم٤مص٦م سم٤معمٕمّمقم أو اًمتٗم٤موؾ ذم اًمٕمّمٛم٦م يمٞمػ يٙمقن 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  اًمٔم٤مهر اٟمف  شىمقى اهلل سمٍمه

عم٤م رومٕمف دون اًمًامء طمتك أسمٍم إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م فم٤مهريـ وُمًتؽميـ »رومع وىمقى اهلل سمٍمه 

سم٤مهلالك ومٝمٚمٙم٤م صمؿ رأى آظمريـ ومدقم٤م قمٚمٞمٝمام سم٤مهلالك  ومرأى رضمال واُمرأة قمغم وم٤مطمِم٦م ومدقم٤م قمٚمٞمٝمام

يمٗمػ دقمقشمؽ قمـ قم٤ٌمدي وإُم٤مئل إاهلل إًمٞمف ي٤م إسمراهٞمؿ ومٝمٚمٙم٤م صمؿ رأى آظمريـ ومٝمّؿ سم٤مًمدقم٤مء وم٠موطمك 

اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ واجل٤ٌمر احلٚمٞمؿ ٓ شميين ذٟمقب قم٤ٌمدي يمام ٓ شمٜمٗمٕمل ـم٤مقمتٝمؿ وًم٧ًم  أٟم٤م وم٤مين

قمـ قم٤مسمدي وإُم٤مئل وم٢مٟمام أٟم٧م قمٌد ٟمذير ٓ أؾمقؾمٝمؿ سمِمٗم٤مء اًمٖمٞمض يمًٞم٤مؾمتؽ وم٤ميمٗمػ دقمقشمؽ 

ُمٝمام وصٚم٧م امم احلٙمٛم٦م وم٤من  ٕٟمؽومٝمذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ومال شمٌدي ُمـ ىمرائحؽ  شذيؽ ذم اعمٛمٚمٙم٦م
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اهلل شمٕم٤ممم هق اطمٙمؿ احل٤ميمٛملم وهق شمٕم٤ممم اقمٚمؿ سمام يّمٚمح قم٤ٌمده وهق رطمٞمؿ هبؿ ٓ ي٘مٓمع قمٓم٤مئف 

 قمٛمـ قمٌده وقمّم٤مه.

 ذٕبًٚ وامتٔٚز آشتدٓل آبراهّٔل: ثٕٚٔٚ: افتّيٓر بًبٚدة افُقاـٛ ٓ يًد

هق ُمـ يم٤من قمغم سف اًمٙمٗمر واًمٔمالل ًمذًمؽ اعمتٙمٚمٛمقن واًمٗم٘مٝم٤مء اعمتقاشمر اعم٘مّمقد ذم اًمذم 

ذيمروا أن اًمٙم٤مومر ذم ـمريؼ اًمتحري ممدوحٓ  ًمٙمٗمره أو فمالًمف سمؾ ًمٙمقٟمف سم٤مطم٨م وُمٜم٘م٥م ووم٤مطمص 

يذيمره٤م اًم٘مران أن ٟمٌٞم٤م ُمـ قمـ احل٘مٞم٘م٦م، ومٛمـ صمؿ يٙمقن ممدوح، واطمد اعمالطمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل 

يتٛمٔمٝمر سمٕم٤ٌمدة اًمٙمقايم٥م وًمٙمـ  ذم ُمِمٝمد ُمـ ىمّمتفراهٞمؿ ُمـ أوزم اًمٕمزم إٟمٌٞم٤مء وهق اًمٜمٌل إسم

ًمٞمس يمٕم٤ٌمدة ُمٍّم أو ُمتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام هق وم٤مطمص ومٝمذا يٕمتؼم ـمريؼ هداي٦م، ٓن اًمٗم٤مطمص ذم 

ل اًمٌح٨م يٙمقن قمغم احل٘مٞم٘م٦م هق يرضمقا ُمـ سمٕمٞمد اًمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م وهل شمقطمٞمد اهلل وُمـ ظمال

ـمريؼ اهلداي٦م، ومٛمـ صمؿ أن ُم٤م ُم٤مرؾمف اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ ٓ يٕمد ذٟم٥م ًمف، وهذا ًمٞمس سم٤مُٕمر اًمًٝمؾ أن 

يتٛمٔمٝمر ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء وهق ُمـ أوًمقا اًمٕمزم هبذا اًمٚم٤ٌمس أو اًمًٚمقك ٓن ومٞمف ضم٤مٟم٥م شمْمحٞم٦م 

سمٚم٤ٌمس أهؾ  سم٤مًمًٛمٕم٦م مم٤م يدل أن ـمريؼ اًمٗمحص هق ـمريؼ ٟمج٤مة وًمٞمس ـمريؼ فمالل وان يم٤من هق

 اًمٔمالل ُم٤م دام اًمٗمرد وم٤مطمّم٤م.

 ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڇ ڇ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ 
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 . (6)ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

 ويٛمٙمـ ان ٟمّمقغ آؾمتدٓل يم٤مٓيت:

ل إسمراهٞمؿ ُمـ أومقل اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس واًم٘مٛمر قمغم قمدم أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م شمنمح ًمٜم٤م اؾمتدٓ

صح٦م يمقهن٤م آهل٦م وقمدم صح٦م قم٤ٌمدهت٤م ُمـ دون اهلل شمٕم٤ممم، ومٕمٜمدُم٤م ضمـ اًمٚمٞمؾ فمٝمر يمقيم٥م وورد ذم 

اًم١ًمال: هؾ يٙمقن هذا رسم٤ًم؟ وًمٙمٜمف طملم ؿم٤مهده  اًمرواي٤مت أٟمف يمقيم٥م اًمزهرة، ومٓمرح إسمراهٞمؿ

امء، رأى اًم٘مٛمر وقم٤مد إسمراهٞمؿيٖمرب، ىم٤مل:ٓ  أطم٥م اًمذيـ يٖمرسمقن، وُمرًة ذم ا ١مال هؾ يٙمقن  ًًم اًًم

: إذا مل يرؿمدين ريب إمم اًمٓمريؼ اعمقصؾ إًمٞمف هذا رسم٤مً؟ وًمٙمـ اًم٘مٛمر ايْم٤م اظمتٗمك هٜم٤م ىم٤مل إسمراهٞمؿ

٠ميمقن ذم اًمْم٤مًملم.   وم

وـمٚمٕم٧م ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر، وعم٤م رأى إسمراهٞمؿ اًمِمٛمس أقم٤مد اًم١ًمال صم٤مًمث٦م هؾ يٙمقن هذا رسم٤م؟ 

ـ إسمراهٞمؿ ىمراره اًمٜمٝم٤مئل: ي٤م ىمقم! ان يمؾ هذه اعمٕمٌقدات اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل وًمٙمٜمف طملم رآه٤م شمٖمرب أقمٚم

دمٕمٚمقهن٤م ذيٙم٦م هلل، يمٚمٝم٤م خمٚمقىم٤مت ُمتٖمػمة حمدودة ظم٤موٕم٦م ًم٘مقاٟملم اىمقى ُمٜمٝم٤م ورائٝم٤م إهل٤ًم ىم٤مدرًا 

 اًمذي ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض، ويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م:

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ

 .﮲

ٓ سمد أن  قمـ ذيم٤مء ذم آؾمتدٓل ٓن اعمريب)رب( شمٕمؼم وٟمالطمظ ايْم٤م ان اؾمتخدام يمٚمٛم٦م 

يٙمقن طم٤مرضا وىمري٤ًٌم ُمـ خمٚمقىم٤مشمف وُمـ هٜم٤م ومال جيقز عمـ يٖمٞم٥م ويٖمرب وخيتٗمل أن يٙمقن رسم٤ًم 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .<>ـ  ;>ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا
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 وإهل٤ًم.

سمؾ هق )اًمرب اًم٤ٌمـمؾ( طمٞمٜمام خيْمع ًمٚم٘مقاٟملم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، ومال يٛمٙمـ أن حيٙمؿ قمغم هذه 

 اًم٘مقاٟملم ويٙمقن ُمٝمٞمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م.

 :اٌ٘: وَ تفضري قصٛ وٕصٜ وع اخلضزاملٕقف الج

هٜم٤مك  ذيٕم٦م اهللاٟمف  ذم ًمٞمس اظمتالف هن٩م اخلي قمـ هن٩م ُمقؾمك اطمد شمٗم٤مؾمػم شمقوٞمح

 : يمام يكم  ُمٜمٝمج٤من وإٟمام هق ؿمٞمئ٤ًم واطمد وًمٙمٜمٝمام

اًمنميٕم٦م شم٤مرة حترز ُمقوققم٤مهت٤م واًمٞم٤مت سمٛمقازيـ وإُم٤مرات فم٤مهري٦م شمّمػم ذيٕم٦م  إول:

 فم٤مهرة.

٦م شمٓمٌؼ وشم٘م٤مم سمٛمقازيـ واىمٕمٞم٦م أي سمتقؾمط اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين ومتًٛمك ذيٕم٦م شم٤مرة اًمنميٕم اًمث٤مين:

 سم٤مـمٜم٦م.

ُمع أهن٤م ذيٕم٦م واطمدة، وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اعمّم٤مديؼ واعمقوققم٤مت ) وىمد اذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ذم اإلُم٤مُم٦م 

اإلهلٞم٦م اجلزء اًمث٤مًم٨م( يٙمقن سم٤مًمٞم٤مت ي٘مٞمٜمٞم٦م أو ًمدٟمٞم٦م، ًمذًمؽ عم٤م سملم اخلي ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك اًم٘مقاقمد 

ٌٞمؼ ظمٗمل دىمٞمؼ، صحٞمح أن ُمقؾمك ذم اًمتٜمٔمػم واًمنميٕم٦م اقمٚمؿ أُم٤م إىم٤مُم٦م شمٚمؽ وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م يم٤من شمٓم

وم٘مد يم٤من ًمٚمخي ُمـ اًمّمالطمٞم٤مت ُم٤م مل يٙمـ عمقؾمك، ًمذًمؽ  اخل٤مص٦ماًمنميٕم٦م ذم سمٕمض اعم٤ًمطم٤مت 

صمقاسم٧م  يقاومؼام قمـ اومٕم٤مًمف سمورد ذم اًمرواي٤مت اٟمف يم٤من ًمٙمؾ ومْمؾ وًمذًمؽ اخلي سمرر ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك 

 . ُمقؾمك ذم ذيٕم٦م اًمٜمٌل

 شمٕم٤ممم:  ىم٤مل
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  ِْاًم َّٕٚ ِظ ـْ فَُد َُْٚه ِم ّْ َِّ َٕٚ َوَظ ـْ ِظِْْد ًٜ ِم َٕٚ آَتَُْْٔٚه َرَْحَ ـْ ِظبَِٚد َؿَٚل فَُف ُمقَشك َهْؾ  َؾَقَجَدا َظبْدًا ِم

َٝ ُرْصدًا  ّْ ِِّ َّٚ ُظ ِْل ِِم َّ ِِّ ًَ ًَُؽ َظَذ َأْن ُت ًِل َصْزًا  َأتَّبِ ـْ َتْستَىَِٔع َم ََّٕؽ َف ـَ  َؿَٚل إِ َْٔػ َتْهِزُ َظَذ َمٚ َو

ْ ُُتِْط بِِف ُخْزًا  ًْتَِْل َؾال  َؿَٚل َشتَِجُديِن إِْن َصَٚء اهللَُّ َصٚبِرًا َوٓ َأْظِِص فََؽ َأْمرًا  مَل َب َؿَٚل َؾِْ٘ن اتَّ

رًا  ـْ ٍء َحتَّك ُأْحِدَث َفَؽ ِمُْْف ِذ ـْ َْيْ ََٚ َحتَّك إَِذا َرـِبَٚ يِف  َتْسَٖفِْْل َظ َِ ٚ َؿَٚل َؾَٕٚى َٓ ِٜ َخَرَؿ
َْٔ

ٍِ
افسَّ

ًٚ إِْمرًا  َٝ َصْٔئ ََْد ِجْئ ٚ َف َٓ َِ ِرَق َأْه ٌْ ٚ فُِت َٓ ًِل َصْزًا  َأَخَرْؿَت ـْ َتْستَىَِٔع َم ََّٕؽ َف ْ َأُؿْؾ إِ َؿَٚل ٓ  َؿَٚل َأمَل

ـْ َأْمِري ُظْْسًا  ِْل ِم َْ ُٝ َوٓ ُتْرِه َِٕسٔ اِخْذيِن باَِم  َٗ ََٚ َحتَّك إِذَ  ُت َِ َٝ َؾَٕٚى ِْ َُِف َؿَٚل َأَؿَت َت ََ ًٚ َؾ َٔٚ ُؽالم َِ ا َف

رًا  ُْ ُٕ  ًٚ َٝ َصْٔئ ْد ِجْئ ََ ٍس َف ٍْ َٕ ْرِ  ٌَ ًٜ بِ َّٔ
ًٚ َزـِ س ٍْ َٕ  ًِل َصْزًا ـْ َتْستَىَِٔع َم ََّٕؽ َف َؿَٚل  َؿَٚل َأمَلْ َأُؿْؾ فََؽ إِ

َٝ مِ  ٌْ َِ ًَْدَهٚ َؾال ُتَهِٚحبِْْل َؿْد َب ٍء َب ـْ َْيْ َٔٚ َأْهَؾ  ـْ فَُدينِّ ُظْذرًا إِْن َشَٖفُْتَؽ َظ ٚ َحتَّك إَِذا َأَت ََ َِ َؾَٕٚى

ََضَّ َؾََٖؿَٚمُف ؿَ  ٚ ِجَدارًا ُيِريُد َأْن َيْ َٓ ٚ َؾَقَجَدا ؾِٔ قُُهَ ٍُ ِّٔ ٚ َؾََٖبْقا َأْن ُيَو َٓ َِ ًَاَم َأْه ٍٜ اْشتَْى َٝ َؿْرَي َٚل فَْق ِصْئ

َِِْٔف َأْجرًا  َْذَت َظ َِِْٔف َصْزًا َؿَٚل َهَذا ؾَِراُق بَ  َٓتَّ َٕبُِّئَؽ بِتَِْٖويِؾ َمٚ مَلْ َتْستَىِْع َظ ُٖ ٚ  ِْْٔل َوَبَِْْٔؽ َش َأمَّ

َٚن َوَراَءُهْؿ َمٌِِؽ َيُْٖخُذ  ـَ ٚ َو َٓ ََٖرْدُت َأْن َأِظَٔب ُِقَن يِف افْبَْحِر َؾ َّ ًْ ْٝ دََِسٚـَِغ َي َٕ ٚ َُ ُٜ َؾ َْٔ
ٍِ

ٍٜ افسَّ َْٔ
ٍِ ـُؾَّ َش

 ًٚ ٌُال َؽْهب ٚ اْف رًا َوَأمَّ ٍْ ـُ ًٚ َو َٕٚٔ ٌْ اَم ُض ُٓ ََ ِمَْْغِ َؾَخِنَْٔٚ َأْن ُيْرِه ْٗ َٚن َأَبَقاُه ُم َُ اَم  ُم َؾ ُ اَم َرِبه َٕٚ َأْن ُيبِْدََلُ َؾََٖرْد

ًٚة َوَأْؿَرَب ُرَْحًٚ  ـَ تَ  َخْرًا ِمُْْف َز َٚن َُتْ ـَ ِٜ َو ْغِ يِف ادَِْديَْ َّ ٌُالَمْغِ َيتِٔ َٚن فِ َُ َداُر َؾ ٚ اْْلِ َٚن َوَأمَّ ـَ اَم َو ٌْز ََلُ ـَ ُف 

 ًَ ـْ َربَِّؽ َوَمٚ َؾ ًٜ ِم ٚ َرَْحَ َْزُُهَ ـَ ٚ َوَيْستَْخِرَجٚ  ُُهَ ٌَٚ َأُصدَّ ُِ ََٖراَد َربهَؽ َأْن َيْب ًٚ َؾ ٚ َصِْٚل ـْ َأْمِري َأُبقُُهَ ِْتُُف َظ

َِِْٔف َصْزاً   .    (6) َذفَِؽ َتِْٖويُؾ َمٚ مَلْ َتْستَىِْع َظ

 ـ إسمراهٞمؿ (:ورد ذم ) شمٗمًػم قمكم سم

 اهلل أُمر اًمذي اًمٕم٤ممل قمـ أظمؼمٟم٤م ىم٤مًمقا اًمٙمٝمػ أصح٤مب سمخؼم ىمريِم٤م عم٤م أظمؼم رؾمقل اهلل

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .7=ـ  :;ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا
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تٚهُ  ُمقشك ؿَٚل  َوإِذْ ﴿ شمٕم٤ممم اهلل وم٠مٟمزل ىمّمتف وُم٤م يتٌٕمف أن ُمقؾمك ٍَ ُِغَ  َحتَّك َأْبَرُح  ٓ فِ عَ  َأْب َّ  جَمْ

ـِ  َُبًٚ  وَأْمِِضَ  افْبَْحَرْي  . ﴾ُح

 رء٤م يمٚمؿ اهلل ُمقؾمك شمٙمٚمٞمام وم٠مٟمزل قمٚمٞمف إًمقاح وومٞمٝم٤م ُمـ يمؾ ىم٤مل ويم٤من ؾم٥ٌم ذًمؽ أٟمف عم

ُمققمٔم٦م ورضمع ُمقؾمك إمم سمٜمل إهائٞمؾ ومّمٕمد اعمٜمؼم وم٠مظمؼمهؿ أن اهلل ىمد أٟمزل قمٚمٞمٙمؿ اًمتقراة وىم٤مل 

ذم ٟمٗمًف ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ظمٚم٘م٤م أقمٚمؿ ُمٜمل وم٠موطمك اهلل إمم ضمؼمئٞمؾ أدرك ُمقؾمك وم٘مد هٚمؽ وأقمٚمٛمف قمٜمد 

قمغم  ضمؾ أقمٚمؿ ُمٜمؽ ومٍم إًمٞمف وشمٕمٚمؿ ُمـ قمٚمٛمف ومٜمزل ضمؼمئٞمؾُمٚمت٘مك اًمٌحريـ قمٜمد اًمّمخرة ر

وأظمؼمه ذم ذل ُمقؾمك ذم ٟمٗمًف وأقمٚمؿ أٟمف أظمط ودظمٚمف اًمرقم٥م وىم٤مل ًمقصٞمف يقؿمع إن  ُمقؾمك

 اهلل ىمد أُمرين أن أشمٌع رضمال قمٜمد ُمٚمت٘مك اًمٌحريـ وأشمٕمٚمؿ ُمٜمف ومتزود يقؿمع طمقشم٤م ممٚمقح وظمرضم٤م. 

ٞم٤م قمغم ىمٗم٤مه ومٚمؿ يٕمروم٤مه وم٠مظمرج ويص ومٚمام ظمرج وسمٚمٖم٤م ذًمؽ اعمٙم٤من وضمدا رضمال ُمًتٚم٘م

 ُمقؾمك احلقت وهمًٚمف سم٤معم٤مء وووٕمف قمغم اًمّمخرة وُميض وٟمًٞم٤م احلقت. 

ويقؿمع ُمٕمف طمتك  و يم٤من ذًمؽ اعم٤مء ُم٤مء احلٞمقان ومحٞمل احلقت ودظمؾ ذم اعم٤مء ومٛم٣م

ًٚ قمٞمٞم٤م وم٘م٤مل ًمقصٞمف  ََٕهب َٕٚ َهَذا  ِر ٍَ ـْ َش َْٔٚ ِم َِ ْد َف ََ َٕٚ َف اًمًٛمٙم٦م وم٘م٤مل  ومذيمر وصٞمف آتَِْٚ َؽَداَء

ٞم٧ُم احْلُقَت قمغم اًمّمخرة وم٘م٤مل ُمقؾمك ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ٟمّمٌف رأيٜم٤مه قمٜمد  عمقؾمك ًِ وَم٢ميِنِّ َٟم

ٚ َؿَههًٚ اًمّمخرة هق اًمذي ٟمريده ومرضمٕم٤م قَمغم  إمم قمٜمد اًمرضمؾ وهق ذم اًمّمالة وم٘مٕمد    آَثِٚرُِهَ

 طمتك ومرغ ُمـ اًمّمالة ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمام. ُمقؾمك

ىم٤مل: اظمتٚمػ يقٟمس وهِم٤مم ذم اًمٕم٤ممل اًمذي أشم٤مه طمدث حمٛمد سمـ قمكم سمـ سمالل قمـ يقٟمس 

أهيام يم٤من أقمٚمؿ وهؾ جيقز أن يٙمقن طمج٦م ذم وىمتف وهق طمج٦م اهلل قمغم ظمٚم٘مف وم٘م٤مل ىم٤مؾمؿ  ُمقؾمك

ي٠ًمًمقٟمف قمـ ذًمؽ ومٙمت٥م ذم اجلقاب أشمك ُمقؾمك اًمٕم٤ممل  اًمّمٞم٘مؾ ومٙمتٌقا إمم أيب احلًـ اًمرو٤م
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ومًٚمؿ قمٚمٞمف ُمقؾمك وم٠مٟمٙمر اًمًالم إذ يم٤من وم٠مص٤مسمف ذم ضمزيرة ُمـ ضمزائر اًمٌحر إُم٤م ضم٤مًمس وإُم٤م ُمتٙمئ٤م 

سم٠مرض ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾمالم وم٘م٤مل ُمـ أٟم٧م ىم٤مل أٟم٤م ُمقؾمك سمـ قمٛمران اًمذي يمٚمٛمف اهلل شمٙمٚمٞمام ىم٤مل ضمئ٧م 

َٝ ُرْصداً ًمتٕمٚمٛمٜمل ﴿ ّْ ِِّ َّٚ ُظ  ﴾ ىم٤مل إين ويمٚم٧م سم٠مُمر ٓ شمٓمٞم٘مف صمؿ طمدصمف اًمٕم٤ممل سمام يّمٞم٥م آل حمٛمدِِم

ل حمٛمد طمتك ضمٕمؾ ُمقؾمك ي٘مقل ي٤م ًمٞمتٜمل يمٜم٧م ُمـ اًمٌالء طمتك اؿمتد سمٙم٤مؤمه٤م صمؿ طمدصمف قمـ ومْمؾ آ

ُمـ آل حمٛمد طمتك ذيمر ومالن وومالن وُمٌٕم٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وُم٤م يٚم٘مك ُمٜمٝمؿ 

َل وَ ي٤مه وذيمر ًمف شم٠مويؾ هذه أي٦م ﴿وُمـ شمٙمذيٌٝمؿ إ ِمُْقا بِِف َأوَّ ْٗ ْ ُي ـَام مَل ُٛ َأْؾئَِدََتُْؿ وَأْبهَٚرُهْؿ  ِِّ ََ ُٕ

ةٍ  َٝ ُرْصدًا ؾَٚل ﴿ اعمٞمث٤مق قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل ُمقؾمك﴾ طملم أظمذ َمرَّ ّْ ِِّ َّٚ ُظ ـِ ِِم َّ ِِّ ًَ ًَُؽ َظذ َأْن ُت َهْؾ َأتَّبِ

ْ ُُتِْط بِِف ُخْزاً  َْٔػ َتْهِزُ َظذ مٚ مَل ـَ ًَِل َصْزًا و ـْ َتْستَىَِٔع َم ََّٕؽ َف  ﴾ وم٘م٤مل ُمقؾمكاخلرض إِ

ـْ ﴿ ﴾ ىم٤مَل ا خليَؽ َأْمراً َشتَِجُديِن إِْن صَٚء اهللَُّ صٚبِرًا وٓ َأْظِِص فَ ﴿ ِِْْل َظ ًْتَِْل َؾال َتْسَئ َب َؾِِ٘ن اتَّ

ـْراً  ْيء  ﴾.َحتَّك ُأْحِدَث فََؽ ِمُْْف ِذ

ـْ ي٘مقل ﴿ ِِْْل َظ ﴾ أومٕمٚمف وٓ شمٜمٙمره قمكم طمتك أظمؼمك أٟم٤م سمخؼمه ىم٤مل ٟمٕمؿ ومٛمروا ْيءَؾال َتْسَئ

أن شمٕمؼم وم٘م٤مل أرسم٤مب اًمًٗمٞمٜم٦م صمالصمتٝمؿ طمتك اٟمتٝمقا إمم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر وىمد ؾمٜمح٧م ؾمٗمٞمٜم٦م وهل شمريد 

ٟمحٛمؾ ه١مٓء اًمثالصم٦م ٟمٗمر وم٢مهنؿ ىمقم ص٤محلقن ومحٛمٚمقهؿ ومٚمام ضمٜمح٧م اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًمٌحر ىم٤مم 

٥م ُمقؾمك همْم٤ٌم ؿمديد وىم٤مل إمم ضم٤مٟم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م ومٙمنه وطمِم٤مه٤م سم٤مخلرق واًمٓملم ومٖمْم اخلي

ًٚ إِْمراً أَ ًمٚمخي ﴿ َٝ َصْٔئ ََْد ِجْئ َِٓٚ َف ِرَق َأْه ٌْ ـْ ﴿ ل ًمف اخلي﴾ وم٘م٤مَخَرْؿتَٓٚ فُِت ََّٕؽ َف َأمَلْ َأُؿْؾ فؽ إِ

ًَِل َصْزاً  ـْ َأْمِري ُظْْسا﴿ ﴾ ىم٤مَل ًمف ُمقؾمكَتْستَىَِٔع َم ِْل ِم َْ ُٝ وٓ ُتْرِه َِٕسٔ  ﴾ ًٓ ُتٗاِخْذيِن باِم 

 ومخرضمقا ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م. 

إمم همالم يٚمٕم٥م سملم اًمّمٌٞم٤من طمًـ اًمقضمف يم٠مٟمف ىمٓمٕم٦م ىمٛمر ذم أذٟمٞمف درشم٤من  ومٜمٔمر اخلي
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َٝ وضمٚمد سمف إرض وم٘م٤مل ﴿ صمؿ أظمذه وىمتٚمف ومقصم٥م ُمقؾمك قمغم اخلي اخليومت٠مُمٚمف  ِْ َأَؿَت

راً  ُْ ُٕ  ًٚ َٝ َصْٔئ ْد ِجْئ ََ ٍس َف ٍْ َٕ ْرِ  ٌَ ًٜ بِ َّٔ
ًٚ َزـِ س ٍْ ًَِل ﴿ ﴾ وم٘م٤مل اخليَٕ ـْ َتْستَىَِٔع َم ََّٕؽ َف َأمَلْ َأُؿْؾ فََؽ إِ

ـْ ﴿ ﴾ ىم٤مل ُمقؾمكَصْزاً  ًَْدهٚ  ْيءإِْن َشَٖفُْتَؽ َظ ـْ فَُدينِّ ُظْذراً َب َٝ ِم ٌْ َِ ﴾ َؾال ُتهِٚحبِْْل َؿْد َب

وَم٤مْٟمَٓمَٚم٘م٤م طَمتَّك إِذا َأشَمٞم٤م سم٤مًمٕمٌم ىمري٦م شمًٛمك اًمٜم٤مسة وإًمٞمٝم٤م شمٜم٥ًم اًمٜمّم٤مرى ومل يْمٞمٗمقا أطمدا ىمط ومل 

إمم طم٤مئط ىمد زال  يٓمٕمٛمقا ىمري٤ٌم وم٤مؾمتٓمٕمٛمقهؿ ومٚمؿ يٓمٕمٛمقهؿ ومل يْمٞمٗمقهؿ ومٜمٔمر اخلي

مل يٜمٌغ أن شم٘مٞمؿ اجلدار  عوىم٤مل ىمؿ سم٢مذن اهلل وم٘م٤مم وم٘م٤مل ُمقؾمٞم يده قمٚمٞمف ًمٞمتٝمدم ومقوع اخلي

َِِْٔف َأْجراً طمتك يٓمٕمٛمقن ويروون وهق ىمقًمف ﴿ ْذَت َظ َ َتَّ َٓ  َٝ ؾِراُق هذا ﴿ وم٘م٤مل اخلي ﴾فَْق ِصْئ

ُٜ َؾُ َْٔ
ٍِ

ٚ افسَّ ِْٔف َصْزًا َأمَّ َِ َٕبُِّئَؽ بِتَِْٖويِؾ مٚ مَلْ َتْستَىِْع َظ ُٖ ْٝ َبِْْٔل وَبَِْْٔؽ َش َٕ ﴾ اًمتل ومٕمٚم٧م هب٤م ُم٤م ومٕمٚم٧م ٚ

ص٤محل٦م وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م ًم٘مقم يٕمٛمٚمقن ذم اًمٌحر وم٠مردت أن أقمٞمٌف ويم٤من وراء اًمًٗمٞمٜم٦م ُمٚمؽ ي٠مظمذ يمؾ 

 ؾمٗمٞمٜم٦م همّم٤ٌم يمذا ٟمزًم٧م وإذا يم٤مٟم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م ُمٕمٞمقسم٦م مل ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م. 

٤م اًْمُٖمالُم وَمٙم٤مَن َأسَمقاُه ُُم١ْمُِمٜملَْمِ وـمٌع يم٤مومرا يمذا ٟمزًم٧م ومٜمٔمرت إمم  ضمٌٞمٜمف وقمٚمٞمف ُمٙمتقب َو َأُمَّ

ُام َخْرًا ِمُْْف َزـًٚة وَأْؿَرَب ُرَْحًٚ ـمٌع يم٤مومرا ﴿ ام َرِبه رًا َؾََٖرْدٕٚ َأْن ُيبِْدََلُ ٍْ ـُ ًٕٔٚٚ و ٌْ ام ُض ُٓ ََ ﴾ َؾَخِنْٔٚ َأْن ُيْرِه

 وم٠مسمدل اهلل واًمديف سمٜمت٤م وًمد ُمٜمٝم٤م ؾمٌٕمقن ٟمٌٞم٤م ُمـ أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ. 

داُر افذي أؿّتف ؾَ وَ ﴿ ٚ اْْلِ ؿ وـَٚن َأُبقُُهٚ َأمَّ ٌْْز ََلُ ـَ تَُف  ِٜ وـَٚن َُتْ َْ ْغِ يِف ادَِْدي َّ ٌُالَمْغِ َيتِٔ َُٚن فِ

َِِْٔف َصْزاً  ُُهٚ إػ ؿقفف ذفَِؽ َتِْٖويُؾ مٚ مَلْ َتْسىِْع َظ ٌُِٚ َأُصدَّ  ﴾. صِْٚلًٚ َؾَٖراَد َربهَؽ َأْن َيْب

 املٕقف الجالح: عىزاُ قًٕ عاد: 

٤مد اهلل هبؿ» ٤مئٚم٦م قم قم٤مشمٞم٦م شمٜمزع اًمٜم٤مس يم٠مهنؿ إقمج٤مز ٟمخؾ  سساأرؾمؾ اهلل قمغم ىمقم قم٤مد رحي٤م  ُم
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 . (6)شظم٤موي٦م وأُمر ضمؼمائٞمؾ أن يّمٞمح ذم ىمقم ص٤مًمح

أن قم٤مد ذم اًمرسمع اخل٤مزم ُمـ اجلزيرة وي٘م٤مل ذم قمٚمؿ آصم٤مر أن ُمديٜمتٝمؿ حت٧م اًمرُم٤مل وهل 

ؿ وم٘مد وصٚمقا إمم شمٓمقر قمجٞم٥م ُمديٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمت٘مٜمٞم٦م وي٘م٤مل إمم أٔن اًمٌنمي٦م مل شمّمؾ إمم شم٘مٜمٞمتٝم

وًمذًمؽ ايْم٤م طمتك أٔن اًمتٓمقر اًمٗمرقمقين ذم ُمٍم اعمٙمتِمٗملم ُمٜمف ذم طمػمة وهذه اًمّمخقر 

وسمٕمض اعمقازيـ واعمٕم٤مدٓت واعمقُمٞم٤مء، ومٕم٤مد ي٘م٤مل أن هلؿ شمٓمقر ُمدين قمٔمٞمؿ سمحٞم٨م أن سمٞمقهتؿ ُمـ 

 اًمرواي٤مت اًمٌٚمقر واجلقاهر وسمِمٙمؾ ًمٞمس ومٞمف أؾم٤ٌمب وٕمػ، ومح٥ًم ُم٤م شمقصػ شمٚمؽ اعمديٜم٦م ذم

اًمت٤مرخيٞم٦م وطمتك ذم اًمرواي٤مت قمـ اعمٕمّمقُملم شمقصػ سمت٘مدم ُمدين قمٛمراين قمجٞم٥م، واًمرسمع اخل٤مزم 

 795اخل٤مزم، أُم٤م صمٛمقد ىمقم ص٤مًمح ومٝمؿ يٌٕمدون ٦م قمغم اًمرسمع هل ٟمٗمس ضم٤ٌمل صالًم٦م ذم قمامن ُمٓمٚمَّ 

د يمؿ ؿمامل اعمديٜم٦م سم٤مدم٤مه شمٌقك وسمٞمقهتؿ ذم اًمّمخقر إمم أٔن ُمقضمقدة، وًمذًمؽ شم٤مرخيٞم٤مً  اٟمف  ُٟم١ميمِّ

 .(2)حت٧م اًمرسمع اخل٤مزم يمٜمقز قمجٞم٦ٌم

 املٕقف الزابع: أوجمٛ الفتتاُ اوي األٌبٗاٞ:

وأيمثر اإلهي٤مم وآًمت٤ٌمس واعمٖم٤مًمٓم٦م واحلػمة ذم إُمؿ وذم ُمقارد قمديدة ٟمِم٠مت ُمـ اًمت٤ٌمس 

أقمامل اًمٌمء اًمذي هق ذم همػم دائرشمف واوم٘مف سمؾ ومقق اوم٘مف وُمداه، وىمد ُمثٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤م أن اٟمحراف 

وان اهلل ٟم٘مؿ قمغم اٟمحراف اًمٜمّم٤مرى  ٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد أهنؿ ؿمٌف هلؿ ىمتؾ اًمٜمٌل قمٞمًكاًم

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ واًمٞمٝمقد، 

                                                      

ٞم٤مء ًمٚمجزائري.6)  ( راضمع ىمّمص إٟم

 آظمر اًمٙمت٤مب، ُمٚمحؼ طمقل آصم٤مر ىمقم قم٤مد.راضمع اعمٚمحؼ ذم ( 7)
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ومٝمؿ ًمٞمس  (6)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ

أي ذم قمٞمٜمٝمؿ أي اًم٘مل  ڇ ڇڇهلؿ ي٘ملم وإٟمام يتٌٕمقن اًمٔمـ، ومٙمٞمػ يٕمؼم اًم٘مران اًمٙمريؿ سم٘مقًمف 

ٌف اًمٜمٌل قمٞمًك قمغم اطمد طمقاري اًمٜمٌل قمٞمًك أو رسمام ي٘م٤مل قمغم قمدو ًمٚمٜمٌل قمٞمًك وم٘متٚمقه، وم٤من ؿم

إًم٘م٤مء اًمِمٌف أُمر طمز، هذا احلس ي٘ملم ومٙمٞمػ يٕمؼم قمٜمف اًم٘مران اًمٙمريؿ سم٤مًمٔمـ ويمٞمػ يذم إشم٤ٌمقمف 

وسم٤مًمت٤مزم اًمتقاشمر اًمذي ًمدى إشم٤ٌمع اًمدي٤مٟم٦م اعمًٞمحٞم٦م واًمٜمّم٤مرى ُمٜمِمئف احلس، وم٤مٟمف ؿم٤مهدوا سم٤محلس 

ومٜم٘مٚمقه إمم إضمٞم٤مل، وذم شمٕمٌػم اعمٗمنيـ وُمٜمٝمؿ اًمٗمخر اًمرازي أن هٜم٤م ًمٖمز  ىمتؾ اًمٜمٌل قمٞمًك

وشمٕم٘مٞمد ذم ُمراد أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وصٕمقسم٦م طمٚمف، ومٝمؾ أن احلس ًمٞمس سمحج٦م وهؾ اًمتقاشمر ًمٞمس 

سمحج٦م، ويمثػم ُمـ ُمٗمني اًمٕم٤مُم٦م يٕمؼمون أن إدي٤من ىم٤مُم٧م قمغم اًمتقاشمر واحلس، ومٛمٕمجزات 

ه٤م وم٢مذا يم٤من اًم٘مران يٕمؼم قمـ احلس واًمتقاشمر سم٠مٟمف فمـ وٓ يتٌع وًمٞمس ي٘ملم ومٕمغم أي إٟمٌٞم٤مء وهمػم

 رء ٟمٕمتٛمد؟.

هذا اإلؿمٙم٤مل واًمت٤ًمؤل ُمـ اًمٗمخر اًمرازي وهمػمه ُمـ ُمٗمني اًمٕم٤مُم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م أهنؿ مل 

س يٚمتٗمتقا إمم اًمٜمٙمت٦م ذم ُمٜمٝم٩م اًم٘مران اًمٙمريؿ، وم٤من اعمراد ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ يريد أن ي٘مقل أن احلس ًمٞم

سمٛمٓمٚم٘مف طمج٦م أو أن اًمتقاشمر اعمًتٜمد إمم احلس ًمٞمس سمحج٦م، سمؾ ُمراد اًم٘مران اًمٙمريؿ أن احلس طمج٦م 

واطمد أؾم٤ٌمب اًمٞم٘ملم واًمتقاشمر طمج٦م واطمد أؾم٤ٌمب اًمٞم٘ملم هق ذم دائرة حمدودة سمٕمدم وضمقد ي٘ملم 

ايمؼم ُمٜمف وخم٤مًمػ ًمف، ٓن اًمٞم٘ملم درضم٤مت وم٢مذا وضمد رء ويٙمقن ؾم٤ٌٌم ًمٚمٞم٘ملم خي٤مًمػ احلس 

، وهذا ُمـ شمر ومذًمؽ اًمٞم٘مٞمٜمل أطمرى سم٤مإلشم٤ٌمع وشمًٚم٥م صٗم٦م احلجٞم٦م قمـ احلس واًمتقاشمرواًمتقا

 ين. آًم٘مرافمرائػ اعمٜمٝم٩م واعمٜمٓمؼ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .>:6ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا
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سمؾ وطمتك اعمٜم٤مـم٘م٦م يٕمؽمومقن أن اًمٌدهيٞم٤مت ؾمت٦م أىم٤ًمم وهل قمغم ؾمت٦م ُمراشم٥م ودرضم٤مت، ومل 

آؾمت٘مراء صمؿ  جيٕمٚمقا احلس أسمده اًمٌدهيٞم٤مت، وإٟمام ضمٕمٚمقا إوًمٞم٤مت صمؿ اًمٗمٓمري٤مت صمؿ احلًٞم٤مت صمؿ

احلدؾمٞم٤مت وم٤محلس مل جيٕمٚمقه أول أو صم٤مين أؾم٤ٌمب اًمٞم٘ملم سمؾ هق اًمث٤مًم٨م، ومجٕمٚمف ذم اعمراشم٥م اعمت٠مظمرة 

درضم٤مت اًمٞم٘ملم وميم٤من اًمٞم٘ملم أؾم٤ٌمسمف قمغم ُمراشم٥م ُمٕمٜم٤مه أن ُمراشم٥م اًمٞم٘ملم قمغم ُمراشم٥م ُمتٗم٤موشم٦م، وم٢مذا 

٦م احلجٞم٦م واقمت٤ٌمره٤م، ُمتٕمددة إذًا ُمراشم٥م اًمٞم٘ملم ًمٞم٧ًم قمغم وشمػمة واطمدة ذم ىمقة احلجٞم٦م ودرضم

واعمرشم٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م هل اًمتل يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م وإذا ص٤مدُم٧م اعمراشم٥م اًمٜم٤مزًم٦م ُمـ اًمٞم٘ملم، ومٛمع يمقٟمف ي٘ملم إّٓ 

أن هذا اًمٞم٘ملم ًمف درضم٤مت، وم٢مذا دم٤موزت سمدرضم٦م ُمـ اًمٞم٘ملم قمـ ُمداه يٙمقن متًؽ سمٖمػم طمج٦م 

أم اًمتٕمٌػم سم٤مًمٞم٘ملم فمٜمل ويٙمقن ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمٔمـ ومٞمٜم٘مٚم٥م اًمٞم٘ملم فمٜم٤م، ومٝمؾ شمٕمٌػم اًم٘مران ُم٤ًمحمل 

طم٘مٞم٘م٦م اًمٞم٘ملم إذا يم٤من ًمف درضم٦م وُمدى وُمدار ُمٕملم وطمدود ٞمس ُم٤ًمحمل، هق ًمٞمس ُم٤ًمحمل ٕن ًم

ُمٕمٞمٜم٦م ومٝمذا يٕمٜمل أن ُم٤م وراء ظمط وطمدود وُمدى هذا اًمٞم٘ملم هٜم٤مك يٙمقن اًمٞم٘ملم ًمٞمس سمّمٗم٦م اًمٞم٘ملم 

ائرة ُمـ يمِمػ سمؾ سمّمٗم٦م اوٕمػ، وهق ؿمٌٞمف اعمّم٤ٌمح وم٢مذا يم٤من قمغم ُمئ٦م وطمدة يمٝمرسم٤مئٞم٦م ومٚمف د

اعمجٝمقٓت سمحدود قمنم ُمؽم ُمثال أُم٤م إذا دم٤موزت سمف إمم ُم٤م سمٕمد قمنم ُمؽم وًمٜمٗمرض مخ٦ًم قمنم 

أُم٤م  واوحهق الرائ٦م ًمائتف وٕمٞمٗم٦م وُمٚمت٦ًٌم، ومٗمل دائرشمف ُمؽم ؾمؽمى أن ًمف ٟمقع ُمـ آرائ٦م وًمٙمـ ار

رضمتف أًمػ ُم٤م ورائف شمٙمقن اًمدائرة ُمٚمت٦ًٌم وهمػم واوح٦م ومال يٙمقن طمج٦م، أُم٤م ًمق يم٤من اعمّم٤ٌمح د

وات يمٝمرسم٤مئٞم٦م ومؽمى ُمداه إمم ُم٤مئتلم ُمؽم، ومٚمذا ًمق أراد ُمًؽمؿمد أن ي٠مظمذ اعمّم٤ٌمح ذي ُمئ٦م وطمدة 

يمٝمرسم٤مئٞم٦م ويًتيضء سمف عمئ٤مت إُمت٤مر، ًمٙم٤من سمذًمؽ ُمتٌٕم٤م ًمٚمٔمـ وشم٤مريم٤م ًمٚمٞم٘ملم واًمٜمقر. وطمتك أًمػ 

ٛمر، ٓن ًمذًمؽ وات ومٝمق عمئ٤مت إُمت٤مر أُم٤م آٓف إُمت٤مر ومالسمد أن يًتيضء سم٤مًمِمٛمس ُمثال أو اًم٘م

 ؾمٕم٦م سمٞم٤من ويمِمػ أيمثر.

اًمٜمٌل اومتتـ هب٤م اًمٞمٝمقد هل دقمقى ىمتؾ  ومتٜم٦موُمث٤مل آظمر يذيمره اًم٘مران طمٞم٨م سملم أن أقمٔمؿ 
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قمٞمًك، وان ومتـ اُمتح٤مٟم٤مت اهلل ذم اإلدراك واًمٌّمػمة واًمٗمٙمر أقمٔمؿ صٕمقسم٦م ُمـ آُمتح٤مٟم٤مت ذم 

قارج واًمٜمٝمروان وصٗملم اًمٖمرائز وأقمٔمؿ شمٕم٘مٞمدا وُمثقسم٦م وأقمٔمؿ قم٘مقسم٦م، وُمٜمٝم٤م ومتٜم٦م اجلٛمؾ واخل

، سمٛمٕمٜمك أزال شمٚمؽ شأٟم٤م وم٘مئ٧م قملم اًمٗمتٜم٦م» ويمٚمٝم٤م سم٤مًمدىم٦م ومتـ ذم اًمٌّمػمة، وشمٕمٌػم أُمػم اعم١مُمٜملم

طمٞمٜمام ذم اًمٓمرف إظمر دمد أم اعم١مُمٜملم ومٛمـ وم٤مٟم٧م اًمٗمتٜم٦م وأزال اًمًح٥م اعمٔمٚمٛم٦م هلذه اًمٗمتٜم٦م، وإٓ 

 يقم وص٤مطم٥م قمٛمف واسمـ اًمٜمٌلجيرؤ قمغم ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م قمغم ظمٓم٤م؟، ومٚمؿ يٙمـ إّٓ صٝمر 

 اخلقارج ه١مٓء أن أو إظمر، اًمٓمرف ذم ختٓمئ ىمد اعمٗم٤مهٞمؿ هذه أن يٌلم أن يًتٓمٞمع ُمـ هق اًمٖمدير

اًمًقد يتٚمقن اًمٙمت٤مب وضم٤ٌمهٝمؿ ؾم٤مضمدة ويتٛمٔمٝمرون سمٕم٤ٌمدة وزهد وشم٘مِمػ، ومٛمـ  اجل٤ٌمه ذوي

اًمذي اؾمتٕمٛمٚمف سمٜمل ، أو اًمدضمؾ ي٘مدر أن خيٓمئ ـمريؼ اًمت٘مديس اخل٤مـمئ؟، إّٓ أُمػم اعم١مُمٜملم

 .أُمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ومٛمـ يٙمِمػ زيٗمف آ اُمػم اعم١مُمٜملم

 اًم٤ًمُمريويذيمر اًم٘مران ُمث٤مل آظمر ًمٗمتٜم٦م ومٙمري٦م وهل ومتٜم٦م اًمٕمجؾ واًم٤ًمُمري وم٘مد ص٤مغ هلؿ 

قمجؾ ُمـ ذه٥م صمؿ عم٤م رُمك ذم داظمؾ اًمٕمجؾ شمراب ُمـ حت٧م طم٤مومر طمّم٤من ضمؼمائٞمؾ سم٤مقمت٤ٌمر أن 

دي اًمٜمٌل ُمقؾمك وسمٜمل إهائٞمؾ ذم قمٌقر اًمٌحر، واًم٤ًمُمري ضمؼمائٞمؾ أشمك ُمع احلّم٤من أًمٜمقري ًمٞمٝم

ه طمّم٤من ١مُمـ أهؾ اًمٗمٝمؿ ويم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ُمقؾمك ًمٙمٜمف اٟمحرف، ومِم٤مهد أي ُمقوع يٓم

ومٕمرف أن ُمقوع شمراب احل٤مومر ًمف ظم٤مصٞم٦م ضمؼمائٞمؾ خيرج اًمزرع ومج٠مة ومٙم٠مٟمف يٗمٞمض احلٞم٤مة قمغم اًمؽماب 

ـ اًمؽماب  ُمٚمٙمقشمٞمف ْم٦م ُم ُٝ  ُبَؽ َيٚ َشِٚمِريه َؿَٚل َؾاَم َخىْ وم٤مظمذ ىٌم بَْو ََ وا بِِف َؾ ُت باَِم مَلْ َيبُْكُ َؿَٚل َبُكْ

ِس  ٍْ َٕ ْٝ ِِل  َف َذفَِؽ َشقَّ ـَ ٚ َو ُشقِل َؾَْبَْذَُتَ ـْ َأَثِر افرَّ ًٜ ِم يمذًمؽ ) ٕمرف أهن٤م شم٥ًٌم احلٞم٤مة ووم (1)َؿبَْو

وهؿ رأوا أُمرا  وم٧ًٌٌم أن خيرج صقت ًمف واًمتٌس هذا إُمر قمغم سمٜمل إهائٞمؾ( ؾمقًم٧م زم ٟمٗمز

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .:<ؾمقرة ـمف: ا
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شمريمقا ٟمص اًمٖمدير  ان اعمًٚمٛملم طمز وم٤ٌمًمت٤مزم اُمٜمقا سمف ومؽميمقا دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ وذهٌقا إمم احلس، يمام

وذهٌقا إمم طمس اًمٌٞمٕم٦م ذم اًمً٘مٞمٗم٦م، وم٤ٌمًمت٤مزم هؿ ىمد اظمٓمئقا سم٤مًمتٛمًؽ سم٤محلس وشمريمقا اًمٕم٘مؾ 

زاًم٧م ارضاره٤م واًمقطمل وهذه ومتٜم٦م أظمرى ُمـ اؿمد اًمٗمتـ اسمتغم هب٤م اىمقام آٟمٌٞم٤مء واصح٤مهبؿ ٓ

 قمؼم آضمٞم٤مل.    

 املٕقف اخلاوط: التشزٖف يف األدٖاُ ٔتعصب الّٕٗد:

أن » شمٕم٤ممم اهلل ًمف إذن أن سمٕمد إّٓ  هلؿ يًتج٥م مل وم٤مًمٜمٌل شومٝمذا رب اًمٕم٤معملم ىمد وقمدين»

ئمٝمر ًمٙمؿ ُم٤م شم٘مؽمطمقن ًمٞم٘مٓمع ُمٕم٤مذير اًمٙم٤مومريـ ُمٜمٙمؿ ويزيد ذم سمّم٤مئر اعم١مُمٜملم ُمٜمٙمؿ ىم٤مًمقا ىمد 

وٓ ٟمدري هؾ اًمٞمٝمقد اًمذيـ  ش٤م حمٛمد وم٤من وومٞم٧م سمام وقمدت ُمـ ٟمٗمًؽ ُمـ اإلٟمّم٤مفأٟمّمٗمتٜم٤م ي

اؾمٚمٛمقا هؾ اسم٘مقا قمغم ٟمًٌٝمؿ وم٤مًمٞمٝمقد سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ شمٕمّمٌٝمؿ ًمٚمٞمٝمقدي٦م هلؿ حتًس ظم٤مص دم٤مه 

حيتٗمظ سمٜمًٌف وًمٕمؾ هذا هق اًمذي يٙمقن ُمـ احلج٩م عمٗمروض أن ؾمالًم٦م ُمـ اؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اًمٜم٥ًم وم٤م

اُمـ سمآي٤مت  ُمـ هٜم٤مك وهق أن ذم اًمٞمٝمقد اعمٕم٤مسيـ ًمٚمٜمٌل،اًمزُم٤من اًمداُمٖم٦م قمغم اًمٞمٝمقد ذم هذا

 . وطمج٩م اًمٜمٌل

 أن يٜمٙمرون اعمًٞمحل أو اًمٞمٝمقدي اًمتٌِمػم ُمـ اًمٙمثػم أٔن ٕٟمف وم٤مًمتٕمٌػم ُمـ اًمرؾمقل

 أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ وًمٙمٜمٝمؿ احل٘م٤مئؼ قمغم ي٘مٗمزون ومٝمؿ ُمٙم٦م، إمم إؾمامقمٞمؾ اسمٜمف اظمذ ىمد إسمراهٞمؿ ’اًمٜمٌل

وهل اجلٜم٤من وآرض ذات  اًمِم٤مم ُمـ ٟمزطمقا وعم٤مذا ظمٞمؼم وذم اعمديٜم٦م ذم يم٤مٟمقا اًمٞمٝمقد أن يٜمٙمروا

آهن٤مر واًمزروع إمم صحراء ىم٤مطمٚم٦م أًمٞمس ذًمؽ ٕضمؾ آؾمتٌِم٤مر سمٜمٌل آظمر اًمزُم٤من، وٟمٗمس هذا 

سمره٤من قمغم ٟمٌقة ٟمٌل آظمر اًمزُم٤من ومخٞمؼم هل اصمر سمره٤مين شم٤مرخيل أدي٤مين قمغم أن اًمٞمٝمقد واعمًٞمحٞمقن 

 سمٛمجلء ٟمٌل آظمر اًمزُم٤من. يم٤مٟمقا قمغم قمٚمؿ 
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هٜم٤م  شوإٓ وم٠مٟم٧م أول راضمع ُمـ دقمقاك ًمٚمٜمٌقة وادظمؾ ذم همامر إُم٦م وُمًٚمؿ سمحٙمؿ اًمتقراة»

ذم طمج٤مج اًمٞمٝمقد أهنؿ يم٤مٟمقا يدايٜمقن سمحٙمؿ اًمتقراة وم٤مًمٞمٝمقد ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ىمد ٓ خيّمقن اًمتقراة 

ٞمٜمام طمج٤مج يمثػم ُمـ اًمٞمٝمقد ُمع سم٤مًمٞمٝمقد، سمٞمٜمام أٔن اًمٞمٝمقد ٓ يدقمقن همػمهؿ إمم اقمتٜم٤مق اًمٞمٝمقدي٦م، سم

 إٟمٌٞم٤مء، آظمر واٟمف وم٘مط هب٤م واُمـ ُمقؾمك ’اًمرؾمقل وُمع إئٛم٦م يم٤من طمج٤مضمٝمؿ أن شم٘متٜمع سمٜمٌقة اًمٜمٌل

 ـم٤ٌمقم٦م ذم احل٤مل هق يمام وم٠ميمثر، أيمثر اًمتقراة حتريػ ذم يٕمٞمثقن ىمرن يمؾ ذم اًمٞمٝمقد أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ

 أيمثر يٜمحرومقن ُمٜمٝمؿ ي٠ميت ضمٞمؾ يمؾ ومٝم١مٓء وأيمثر، أيمثر وشمٖمػم أيمثر حترف ـمٌٕم٦م ومٙمؾ اًمّمح٤مح

ٔن اي٦م قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ُمـ آٟمحراف، ٟمٞم٦م هل حتريػ زائد قمغم اًمٞمٝمقداًمّمٝمٞمق وًمذًمؽ وم٠ميمثر،

اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م طم٤مظم٤مُم٤مت هؿ يٜمٔمرون ًمٚمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ويٕمتؼموهن٤م هل اًمديـ واًمذي حي٤مرب 

ُم٤م ُمرت قمٚمٞمف  اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م حي٤مرب ٟمٗمس اًمتقراة، وم٤مًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م قم٤ٌمرة ُمرطمٚم٦م ُمًخ ًمٚمٞمٝمقدي٦م قمغم

اًمٞمٝمقدي٦م ُمـ هتقد، وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م هق أن يت٤مسمع اإلٟم٤ًمن ُمراطمؾ اًمتٖمػم اعمتٕمددة اًمتل ُمرت هب٤م 

إدي٤من، وًمذًمؽ هٜم٤م شمٙمٛمـ رضورة وضمقد وسم٘م٤مء ؾمٚمًٚم٦م اعمٕمّمقُملم ومال يٛمٙمـ أن يٕمّمؿ اًمديـ 

٤مل سم٘مٞم٦م مم أن يٛمًخ قمدة ُمرات طم٤مًمف طمإإٓ يٌتغم ويٜم٤مب سمٜمقائ٥م اًمتٖمٞمػم إّٓ سم٤معمٕمّمقُملم و

ُمٕمروم٦م يمؿ ُمرة ُمًخ٧م اًمٞمٝمقدي٦م، واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م يمام يٕمؽمومقن ٟمِمئقا ىمٌؾ اذن آدي٤من، ومٛمـ اجلٞمد 

ىمرن أو ىمرٟملم سمتحريػ اًمٞمٝمقدي٦م، وطمتك ُم٤م خيص اعمًٞمحٞم٦م ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م وم٘مد شم٤مسمٕم٧م سمح٨م ذم 

سمريٓم٤مٟمٞم٤م هق ود اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمتل هل ٟمقع ُمًخ ًمٚمٛمًٞمحٞم٦م سمِمٙمؾ ضمديد ويًتِمٝمد اعم١مًمػ وهق 

قمٜمد  ديٜمٞم٦مسمريٓم٤مين سم٤مًمدًمٞمؾ قمغم أن اعمًٞمحٞم٦م طمروم٧م قمدة ُمرات ويًتِمٝمد أن هٜم٤مك ـم٘مقس  يم٤مشم٥م

اعمًٞمحٞملم اًمنمىمٞملم هم٤مئ٦ٌم مت٤مُم٤م قمـ اعمًٞمحٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، وم٤معمًٞمحٞم٦م اعمقضمقدة ذم سمالد اًمِم٤مم قمٜمدهؿ 

ـم٘مقس ىمد اٟمدصمرت ذم اعمًٞمحٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م وان شمٚمؽ اعمًٞمحٞم٦م ىمد صقدرت ذم اعمًٞمحٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، 

أُمر ُمٝمؿ وهق طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمتف أن ديـ اعمًٞمحٞم٦م أو اًمٞمٝمقدي٦م ُمرت سمٙمؿ ـمقر شمٖمٞمػمي ُمًخل وهذا 
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 اٟمحروم٧م ُمـ ظمالًمف اهمٚم٥م اًمتٕم٤مًمٞمؿ. 

 املٕقف الضادظ: سٕه اهلذِذ العذٗب:

ـْ داسم٦م درايم٦م يمام ذم اهلدهد اًمٕمجٞم٥م أُمره طمٞم٨م ىم٤مل  ْٝ ِم َٔ
ْؿ َوُأوتِ ُٓ ُُ إيِنِّ َوَجدته اْمَرَأًة مَتِِْ

ءٍ  ٚ َظْرٌش َظئٌِؿ  ـُؾِّ َْيْ ٚ َيْسُجُدونَ  َوََلَ َٓ ـْ ُدوِن اهللِ  َوَجْدَُتَٚ َوَؿْقَم ِس ِم ّْ ْٔىَُٚن فِِنَّ ْؿ افنَّ ـَ ََلُ  َوَزيَّ

ْؿ ٓ هَيْتَُدونَ  ُٓ بِِٔؾ َؾ ـْ افسَّ ُهْؿ َظ ْؿ َؾَهدَّ واًمٚمٓمٞمػ عم٤مذا اهلدهد ىمدم حمذور طم٤ميمٛمٞم٦م اعمرأة  (6)َأْظاَمََلُ

ره حل٤ميمٛمٞم٦م اعمرأة أيمثر ُمـ اؾمتٜمٙم٤مره عمحذور قم٤ٌمدهتؿ ًمٖمػم اهلل، ومٝمؾ هٜم٤مك واؾمتٖمراسمف ُمٜمف أو اؾمتٜمٙم٤م

ُم٤م هق ايمؼم ُمـ اًمتقطمٞمد؟، وم٤مٓؾمتٖمراب يٙمقن ُمـ رء ُمٜمٙمر وٓ يًتٖمرب اإلٟم٤ًمن ُمـ رء 

همػم ُمٜمٙمر، وهذا شم٘مرير ُمـ اًم٘مران هلذا اعمٓمٚم٥م وهق اطمد أدًم٦م قمدم طم٤ميمٛمٞم٦م اعمرأة ذم اًم٘مران رهمؿ 

ُمع ذًمؽ هذا آؾمتٜمٙم٤مر يٕمتؼمه اًم٘مران وم٤مًم٘مران ي٘مرر هذا اًمتٕمج٥م ويدل أن سمٚم٘مٞمس يم٤مٟم٧م رؿمٞمدة 

ر أهن٤م ًمٞم٧ًم ذًمؽ اٟمف هذا رء همػم حمٚمف، وم٤مًم٘مران مل يٗمٜمد ذًمؽ رهمؿ ُم٤م يٛمتدطمٝم٤م اًم٘مران ي٘مر

 ىمدم ذًمؽ اعمحذور؟.اهلدهد  طم٤ميمٛم٦م، ومام اًمن ان

ًمٙمٗمر وٓ يٌ٘مك ُمع احلٙمؿ يٌ٘مك ُمع ا» أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٕمٜم٤مه قمـوٟمٔمػم هذا اًمتٕمٌػم ُم٤م ورد 

ومٝمؾ اًمٔمٚمؿ هق أزيد ُمـ اًمنمك؟، يمال واشمٗم٤مىم٤م هٜم٤مك ذك أو يمٗمر ومردي وهٜم٤مك يمٗمر  شاًمٔمٚمؿ

اضمتامقمل ؾمٞم٤مد، واًمٙمٗمر اًمًٞم٤مد وهق اًمٓمٖمٞم٤من واًمٔمٚمؿ، وان ُمٔمٝمر اًمتقطمٞمد ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد 

رط اهلل ذم سم٘م٤مءه آضمتامقمل هق اًمٕمدل، وُمر سمٜم٤م أن اًمتقطمٞمد ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد سمدرضم٤مت داٟمٞم٦م ٓ يٗم

وم٤محلٙمؿ يٌ٘مك ُمع اًمٙمٗمر، ٓن اًمٙمٗمر هٜم٤م اًمٗمردي وٓ يٌ٘مك ُمع اًمٔمٚمؿ ٓن اًمٔمٚمؿ ذم اًمٜمٔم٤مم 

اًمًٞم٤مد، أو ىمؾ اًمٙمٗمر يمتًٛمٞم٦م وقمٜمقان ويٌ٘مك ُمع اعمٚمؽ وًمٙمـ ٓ يٌ٘مك ُمـ اًمٙمٗمر احل٘مٞم٘مل 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .79ـ  78ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا
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 اًمقاىمٕمل وهق اًمٔمٚمؿ، وم٤من اًمٔمٚمؿ يمٗمر طم٘مٞم٘مل وإًمقهٞم٦م ورسمقسمٞم٦م واقمتك وأيمثر ظمٓمقرة.

١مدي إمم اًمٕمدل اًمًٞم٤مد وهق اظمٓمر فمٚمؿ شمٌمء طم٤ميمٛمٞم٦م اعمرأة ذم اًمقاىمع ٓ ٟمٗمس اًم وهٜم٤م

أي يًٗمؾ ٟمتٞمج٦م وضمقد قم٤مـمٗمٞم٦م اعمرأة وشم٠مصمػمه  شُم٤م وزم ىمقم اُمرأة إٓ يم٤من أُمرهؿ ؾمٗم٤مًٓ »ؾمٞم٤مد 

قمغم إرادهت٤م وسم٤مًمت٤مزم ختتٚمط إُمقر، واظمتالط إُمقر ي٥ًٌم وم٤ًمد ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد، وهق ٟمٗمس 

. وم٤مًمٙمٗمر شمًٛمٞم٦م أو اًمٙمٗمر ُمـ ضمٝم٦م ومردي٦م، أُم٤م اًمٙمٗمر قمغم صٕمٞمد اًمذي ذيمره أُمػم اعم١مُمٜملمتٕمٌػم اًم

واىمع اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ومٝمذا ٓ يٌ٘مٞمف اهلل وٓ يديؿ قمٛمره ٕٟمف حيقل دون أصؾ ومٚمًٗم٦م اًمتٙمقيـ 

 وظمٚم٘م٦م إرض وقمامرهت٤م.

إيِنِّ حمذور  إذًا اهمرب رء يٜم٘مٚمف اهلدهد ذم ؾمٞم٤مق ذيمر حم٤مذير وـم٤مُم٤مت قمٜمد ىمقم ؾم٤ٌم أول

ؿْ  ُٓ ُُ ومٛمريمز اعمحذور واإلؿمٙم٤مل هق يمقهن٤م اُمرأة، صمؿ يذيمر حمذور قم٤ٌمدة    َوَجدته اْمَرَأًة مَتِِْ

اًمِمٛمس وم٤من قم٤ٌمدة اًمِمٛمس ـم٘مس ومردي أُم٤م طم٤ميمٛمٞم٦م اعمرأة هق واىمع هن٩م يمٗمري وهق قمغم ظمالف 

رأس احلٙمؿ،  اًمٗمٓمرة اإلهلٞم٦م وهذا يدل قمغم قمٔمٛم٦م ظمٓمقرة ووم٤ًمد أن اعمرأة شمٙمقن طم٤ميمٛم٦م ذم

وم٤معمرأة ًمٞم٧ًم خمٚمقىم٦م هلذا وهذا ًمٞمس اؾمتٜم٘م٤مص ًمٚمٛمرأة وهق سمح٨م آظمر، وم٢مذا ص٤مرت وزيرة 

ظم٤مرضمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمؽمك اعمٙمٞم٤مج ومٝمؾ وزارة اخل٤مرضمٞم٦م ٕضمؾ اعمٙمٞم٤مج أو شمرشم٥م ؿمٕمره٤م إؿمٞم٥م 

 ٓ شمتٖمػم ، وم٤معمرأة هل هَل وأٟمثقيُمع يمؼم ؾمٜمٝم٤م وشمت٠مذى إذا مل شمٗمٕمؾ ذًمؽ ومٝمذا ضم٤مٟم٥م قم٤مـمٗمل 

ـمٌٞمٕمتٝم٤م، وهذه اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمٞم٧ًم ٟم٤مىمّم٦م. ٟمٕمؿ اإلؾمالم واًمديـ قمرف يمٞمػ يٙم٤مُمٚمٝم٤م وجيٕمؾ ُمـ 

 ُمريؿ قمٔمٞمٛم٦م وجيٕمؾ ُمـ وم٤مـمٛم٦م أقمٔمؿ وم٤مًمتٙم٤مُمؾ ُمٗمتقح ًمٚمٛمرأة وسم٤مًمٜمٝم٩م اًمذي رؾمٛمف هل٤م.

إذًا اًمٙمالم اٟمف يمٞمػ يدرك اهلدهد حمذوريف اًمٗم٤ًمد ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اظمٓمر ُمـ اًمٗم٤ًمد ذم 

اعمٚمؽ يٌ٘مك ُمع اًمٙمٗمر وٓ يٌ٘مك » اًمتًٛمٞم٦م وهق ٟمٗمس شمٕمٌػم أُمػم اعم١مُمٜملم آقمتٜم٤مق اًمٗمردي أو
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. ويٛمٙمـ ًمٚمدواب سم٠مىمدار ُمـ اهلل أن شمدرك وأن طمتك ذم قمٚمقم إرواح اًمٖمرسمٞم٦م شُمع اًمٔمٚمؿ

جلامدات هل٤م اوهٜم٤مك ٟم٤مـم٘م٦م ووم٤مقمٚم٦م ويٕمتؼمون أن احلديث٦م ي٘مقًمقن سم٤من هٜم٤مك اًمروح ضم٤مُمد أو ص٤مُمت٦م 

ويٕمؼمون ذًمؽ سمٛمِم٤مهدات يمام ذم ىمْمٞم٦م اًمؼموومًقر اًمٞم٤مسم٤مين يمٞمػ ايمتِمػ  أرواح ويمذا اًمٜم٤ٌمشم٤مت

شم٠مصمػم اًمًٌٛمٚم٦م قمغم اعم٤مء ويٕمؼمون روح احلٞمقان روح ٟم٤مؿمٓم٦م وًمٙمـ يمٚمٝم٤م ًمٞمس سمٜمِم٤مط اإلٟم٤ًمن 

وأن شمِم٤مهد سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت إذا قمٚمٛمتٝم٤م سمٕمض اًمتدري٤ٌمت اًمٗمٙمري٦م شمت٘مٜمٝم٤م وشمتٗم٤مقمؾ ومٞمٝم٤م، ومٝمذا 

َـّ ٘مران يِمػم إمم ذًمؽ أُمر ًمٞمس حم٤مل وممٙمـ ؾمٞمام اًم ِٓ ـْ ؾِٔ ْبُع َوإَْرُض َوَم َقاُت افسَّ َّ ُتَسبُِّح فَُف افسَّ

قراً  ٍُ َٚن َحِِٔاًم َؽ ـَ ُف  َّٕ ْؿ إِ ُٓ قَن َتْسبَِٔح ُٓ ََ ٍْ ـْ ٓ َت
ِدِه َوفَُِ ّْ ٍء إَِّٓ ُيَسبُِّح بَِح ـْ َْيْ أي ومٞمف  (6)َوإِْن ِم

ك أن ٟمٔم٤مم ظمٚم٘متٝم٤م يِمٝمد قمغم قمٔمٛم٦م اهلل ومٝمق ؿمٕمقر، وم٤ًمسم٘م٤م أوًمف اعمٗمنون وىم٤مًمقا شمًٌٞمح سمٛمٕمٜم

شمًٌٞمح ومٝمذا شم٠مويؾ وًمٞمس هق اعمراد احل٘مٞم٘مل، وإٓ فم٤مهر أي٦م هق آدراك واًمِمٕمقر، وذم آي٦م 

ءٍ أظمرى  ـُؾَّ َْيْ َْٚ اهللَُّ افَِّذي َإٔىََؼ  ََ ََِْْٔٚ َؿٚفُقا َإَٔى ْدُتْؿ َظ ِٓ  . مِلَ َص

ي٦م وًمٞم٧ًم وم٤مقمٚم٦م وؾم٥ٌم قمدم آـمراد شمراهؿ ىمقاقمده٤م إقمداد وم٤معمٝمؿ ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م

سمٕمد ضمٞمؾ ُمـ قمٚمامء اًمٗمٞمزي٤مء أو إطمٞم٤مء أو اًمٙمٞمٛمٞم٤مء أو همػمهؿ إهنؿ ُم٤م وٌٓمقه ُمـ ُمٕم٤مدًم٦م ىمد 

شمتخٚمػ وؾم٥ٌم اًمتخٚمػ هق أن هذه اعمٕم٤مدٓت ًمٞم٧ًم وم٤مقمٚم٦م وإٟمام هل ُمٕم٤مدٓت ىم٤مسمٚم٦م أي 

ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ذم مجٞمع اًمٕمٚمقم  اؾمتجداء واؾمتٕمٓم٤مء أُم٤م أن يٕمٓمك أو ٓ يٕمٓمك ومٝمذا سمح٨م آظمر، وهذه

  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أهن٤م قمٚمقم إقمدادي٦م، وهذا يِمػم ًمف اسمـ ؾمٞمٜم٤م ذم إهلٞم٤مت اًمِمٗم٤مء.

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .99ؾمقرة اإلهاء: ا



 

 

 

  



 

 

 

 

  واألئنُ املعصىمنياملبحح الجامً: حجًُ األىبًاء 

وُمٗمٙمٙم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض  اٟمٗمٙم٤ميمٞمفوًمٞم٧ًم  جمٛمققمٞمفاًمٌح٨م قمـ احلجٞم٦م ذا ُمراشم٥م وهل 

سملم أن شم٘مقل إظمذ سم٠مطمدمه٤م أو شم٘مقل إظمذ سمٙمٚمٞمٝمام وم٤محلج٦م وُمؽماسمٓم٦م، وومرق  جمٛمققمٞمفسمؾ هل 

إدٟمك ٓ شمت٘م٤مـمع وٓ شمتٜم٤مذم ُمع إقمغم سمؾ هل ؿمٕم٦ٌم وذم فمؾ إقمغم وإٟمام متٞمٞمز ُم٤م صقرشمف طمج٦م 

داٟمٞم٦م قمـ ُم٤م هق طمج٦م داٟمٞم٦م واىمٕمٞم٦م، ومٛمٞمزان اعمحؼ ُمـ اعمٌٓمؾ ذم اعمراشم٥م اًمٜم٤مزًم٦م ٟمٛمٞمزه سم٤معمراشم٥م 

 حؼ يٜم٘م٤مد وشم٤مسمع وؿمٕم٦ٌم عم٤م هق أقمغم. اًمٕم٤مًمٞم٦م، ُمـ ظمالل أن اعم

وهٜم٤مك ُمث٤مل شم٘مريٌل وهق سمح٨م ضم٤مٟمٌل وهق أن يمؾ إٟمٌٞم٤مء يدقمقن ًمديـ واطمد أُم٤م اي واطمد 

هق ذم زُم٤مٟمف يم٤من يدقمق إمم )أْحد( وًمٞمس اٟمف  ذيٕمتف اعمٜمًقظم٦م ٓ يدقمق هل٤م ومٕمٞمًك ُمٜمٝمؿ

 ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء.يٕمزب قمـ اًمدقمقة إمم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء سمؾ أن ُمـ ومرائْمف أن يدقمق إمم 

 وًمٜم٤م هٜم٤م جمٛمققم٦م ُمـ آوم٤مدات اعمٝمٛم٦م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ وهمػم ُم٤ٌمذ ُمع هذا اعمقوقع:
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 اإلفادٚ األٔىل: التىٗٗش ٔفق البذّٖٗات العقمٗٛ:

قمغم أي شم٘مدير متٞمٞمز اعمحؼ ذم اعمراشم٥م اًمٜم٤مزًم٦م قمـ اعمٌٓمؾ هق سم٤مٟٓمٓم٤ٌمق سمؾ طمتك ذم اًمٕمٌقدي٦م 

ف ُمٙم٤مؿمٗم٦م أو ُمِم٤مهدة ومٝمؾ هذا اهل٤مم رْح٤مين ورسم٤مين أو اٟمف وهق يمٞمػ يٛمٞمز اًمذي حتّمؾ ًم وإًمقهٞم٦م

اهل٤مم ؿمٞمٓم٤مين وم٤مٟمف ىمد سمٕمض اًمٜمٗمث٤مت ُمٜمٌٕمٝم٤م همٞمٌل سمٞمٜمام هل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وإٟمام ٟمٛمٞمزه٤م سمٌدهيٞم٤مت 

ڤ ڦ ڦ اًمٕم٘مؾ، إذًا سمدهيٞم٤مت اًمٕم٘مؾ متٞمز ًمف اإلًمف اعمحؼ ُمـ اإلًمف اعمٌٓمؾ يمام ذم ٟمٛمرود أو ومرقمقن 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ 

وم٘مد ي٠مشمٞمؽ ه٤مشمػ أو اهل٤مم أو إحي٤مء ؿمٞم٤مـملم  إًمقهٞم٦مومٝمذا ذم متٞمز  (6)ڳ ڳ ڳ ڱ

ومتٞمزه سم٤مًمٌدهيٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ومٌذًمؽ أصٌح٧م اًمٕم٘مٚمٞم٦م وهل اعمحٙمامت ذم اًمّمدارة وسمٕمده٤م اعمحٙمامت ذم 

 وسمٕمده٤م اعمٕمّمقُملم ؾمٜمـ حمٙمامت شم٠ميت سمٕمده٤مو ومرائض اهلل وسمٕمده٤م اعمحٙمامت ذم ؾمًـ اًمٜمٌل

هٜم٤مك ُمـ هق ُمٌٓمؾ وُمـ هق  إًمقهٞم٦م ذم طمتك إذاً ، ذقمل هق ومٞمام اًمٗم٘مٝم٤مء شمقاوم٘م٤مت حمٙمامت شم٠ميت

 حمؼ وهق ىم٤مسمؾ ًمٚمتّمقير.

 االفادٚ الجاٌٗٛ: التىٗٗش ٔفق ٌظاً تزاتيب:

ذا أُمر ُمٝمؿ ضمدا وذم ذم ٟمٗمس جمٛمققمٞمتٝم٤م ومٞمٝم٤م اٟمتٔم٤مم شمراشمٌل وه جمٛمققمٞمفإذًا هذه اعمراشم٥م 

ًمتٛمٞمٞمز هذه إُمقر، وًمذًمؽ متٞمٞمز يمؾ طمج٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م قمـ طمج٦م صقري٦م هل سم٤محلج٦م اًمتل هل أقمغم 

شمٔمـ أهن٤م رْح٤مٟمٞم٦م  إحي٤مءاتُمٜمٝم٤م، سمٛمٕمٜمك احلج٦م اًمٙم٤مذسم٦م ذم صقرة احلج٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ومٛمثال رسمام شم٠مشمٞمؽ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .=:7ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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جلـ سمِمٙمؾ ٟمقر ومٞمٔمـ واًمٌٕمض ُمثال يرى ٟمقر ؿمٕمِمٕم٤مين ومٞمٔمـ اٟمف اًمف ُمع اًم٤ٌمري وم٤معم٘مّمقد متثؾ ُمـ ا

أو اًمِمخص اًمٗمالين يْمٛمر ًمؽ  طمدث اٟمف اًمف ويٚمٛمس ُمٜمف سمٕمض إُمقر سم٤من خيؼمه أن همدا ي٘مع يمذا

يمذا وشمراه٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع، وُمثؾ هذه إُمقر ىمد يٕمٓمك ُمـ اجلـ ومٞمام إذا ص٤مر رئٞمس ومرىم٦م و٤مًم٦م 

إذًا ىمد شمرى أهنؿ ُمثال وًمٞمس ًمٙمؾ اطمد وإسمٚمٞمس سمٜمٗمًف يريد رئ٤مؾم٦م وزقم٤مُم٦م وٓ يريد قمٚمٞمف زقمٞمؿ، 

يٜمٌئقن سمٛمٖمٞم٤ٌمت وان اًمٌمء اًمٗمالين ُمقضمقد ذم يمذا ُمٙم٤من أو سمقىمقع طمرب قمـ ىمري٥م ؾمت٘مع وهذه 

أُمقر ًمٞم٧ًم سمٖمٞمٌٞم٦م وإٟمام طم٘مٞم٘متٝم٤م هل أُمقر ظمٗمٞم٦م وم٠مٟم٧م ًمق يم٤من قمٜمدك ضمٝم٤مز يم٤مؿمػ ًمٕمرومتٝم٤م وٟمحـ 

غم إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م ًمٞمس قمٜمدٟم٤م سمٞمٜمام اجلـ قمٜمدهؿ ُمثؾ شمٚمؽ إُمقر شمٌٕم٤م ًمتٙمقيٜمٝمؿ، وٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قم

واعمٚمٙمقشمٞم٦م او اهن٤م ُمـ ًمقازم ُم٘م٤مُم٤مت ايامٟمٞم٦م ُمثال، وُم٤م ؾمٞم٘مع أيْم٤م ًمٞمس ًمف دًٓم٦م سمٞمٜمام اًمٌٕمض يتّمقر 

أن ًمف دًٓم٦م، قمٚمام أن اًمٙمٝمٜم٦م هذه هل أدوارهؿ، واًم٘مران مل يٜمٗمل أن اجلـ يًؽمق اًمًٛمع سمؾ ىم٤مل 

 َِٚذُبقن ـَ ثَُرُهْؿ  ـْ ىْ    َوَأ ـْ َخىَِػ اخْلَ ٌٛ إَِّٓ َم ٌٚب َثِٚؿ َٓ ُف ِص ًَ َٜ َؾَْٖتَب ٍَ    اٟمف ٓ خيٓمػ ومٞمتٌٕمف ٓ

ؿمٝم٤مب يّمٞمٌف أو ٓ يّمٞمٌف وىمد يدزم سم٤معمٕمٚمقُم٦م إمم ضمٜمل آظمر ىمٌؾ أن حيؽمق، إذًا هذه شمدًمؾ أن هٜم٤مك 

ٚذُِبقنَ اظمتٓم٤مف ًمٌٕمض اًمًٛمع، طمتك ذم ىمقًمف  ـَ ثَُرُهْؿ  ـْ  ُمقضم٦ٌم ضمزئٞم٦م ًمٚمّمدق.    َوَأ

 ُٕ وَ خاله احلذٛ األعمٜ: االفادٚ الجالجٛ: التىٗش ٖل

إذًا هذه إُمقر يمٞمػ أُمٞمز سمٞمٜمٝم٤م أهن٤م طمج٦م واىمٕمٞم٦م أو ًمٞم٧ًم سمحج٦م ؟، أُمٞمزه٤م سم٤محلج٦م إقمغم، 

وًمق ومرض أن اًمؽمديد ذم احلج٦م وم٤مٕقمغم إمم أن شمّمؾ إمم اًمٌداي٦م، وهذه ٟمٙمت٦م وو٤مسمٓم٦م ُمٝمٛم٦م ذم متٞمٞمز 

٘مٞم٘مل. وُمر سمٜم٤م أن اًمذي حيّمؾ احلج٩م وومرز ُم٤م هق ؾم٘مٞمؿ ُمٜمٝم٤م وُم٤م هق صقري ُمٜمٝم٤م قمـ ُم٤م هق طم

ـْ قمٜمد إٟمٌٞم٤مء هق ذم ُمرطمٚم٦م اخلٞم٤مل أُم٤م ُم٤م ومقق اخلٞم٤مل ومٚمٞمس ًمدهيؿ ىمدرة يمام ذم ىمقًمف  َُّٔؾ إِفَِْٔف ِم ُُيَ

ًَك َٚ َتْس ، وُمر سمٜم٤م أن شمزيلم اًمِمٞمٓم٤من ذم همػم اعمٕمّمقم ٓهنؿ يًتٓمٞمٕمقن اًمتًٚمؾ إمم ِشْحِرِهْؿ َأِنَّ
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ٞمػ ٓ يرىمك إمم اًمٕم٘مؾ اًمٙم٤مُمؾ وان يم٤من ًمدهيؿ ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٕم٘مؾ وـمٌٞمٕم٦م وضمقدهؿ هق وضمقد ًمٓم

ٕمتٝمؿ وطمريمتٝمؿ ذم قم٤ممل اًمٚمٓم٤موم٦م ذم اخلٞم٤مل وإضم٤ًمم وذم اخلٞم٤مل ًمدهيؿ ىمدرة ٞماًمٕم٘مؾ اجلزئل ومٓمٌ

َِِهغَ قمجٞم٦ٌم أُم٤م ذم قم٤ممل اًمٕم٘مؾ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمتًٚمؼ  ْؿ ادُْْخ ُٓ ْْ ومٚمٞمس هذا شمرطمؿ   إَِّٓ ِظَبَٚدَك ِم

 اٟمف ٓ يًتٓمٞمع ومٝمذا ختّمص وًمٞمس ختّمٞمص.  وشمٕم٤مون ُمـ إسمٚمٞمس سمؾ

 االفادٚ الزابعٛ: سذٗٛ املعذشٚ العمىٗٛ أعىق وَ املعذشٚ العىمٗٛ:

ىمٞمؾ قمـ سمٕمض إدقمٞم٤مء عم٘م٤مُم٤مت اًمًٗم٤مرة ُمع ىمدرهتؿ قمغم اًمًحر ًمٙمـ إذا أشمٞمتف سمٛمٌح٨م 

ٓ خيرج ُمـ ذًمؽ راس ظمٞمط، ًمذًمؽ ُم٤م يدقمقٟمف ُمـ ُمٕم٤مضمز دوُم٤م ٓ ىمٞمٛم٦م  ک گ گگقم٘مكم 

وٓطمظ رهمؿ ذًمؽ أهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن ي٠مشمقا سمٛمٕمجزة قمٚمٛمٞم٦م، وًمٞمس يمِمػ ظمؼم سمؾ ُم٠ًمًم٦م  هل٤م،

متثالت وهذه ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م ٕهن٤م شمِمتٌف سملم اًمًحر  قمٚمٛمٞم٦م وسمره٤من ؾم٤مـمع، سمؾ ي٠مشمٞمؽ سم٠مضم٤ًمد وصقر و

ؿم٠من هل٤م، سمؾ اعمدار قمغم احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، واًمتخٞمٞمؾ وسملم احل٘مٞم٘م٦م ومال وىمع وٓ ظمٓم٥م وٓ 

ذًمؽ اعمتٙمٚمٛمقن واحلٙمامء ىم٤مًمقا سم٤من اصح٤مب آًم٤ٌمب يٜم٘م٤مدون إمم اعمٕم٤مضمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمٛمٕمجزة ؾمٞمد ًم

إٟمٌٞم٤مء أُم٤م اعمٕم٤مضمز اًمٕمٛمٚمٞم٦م اطمٞم٤مٟم٤م سمٕمض ُمٜمٝم٤م شمٚمتٌس سم٤مًمِمٕمٌذة واًمتح٤ميؾ اًمًحري، ًمٙمـ ذم إٟمٌٞم٤مء 

ص٤مرت ُمٕمجزة، ومٚمق أشمك ؿمخص قم٤مدي هل سمٜمحق حمٓمؿ وهم٤مًم٥م ٕىمقى واقمتك اًمًحرة ومٛمـ صمؿ 

حرةٓ  قمٛمقم  يمثػما ى قمّم٤م ُمقؾمك وي١مُمـ سمٛمقؾمك ومال ي١مصمروير سمٞمٜمام أول ُمـ اُمـ سمٛمقؾمك هؿ اؾمحر اًًم

٤مًمت٤مزم هؿ يٕمٚمٛمقن احل٘مٞم٘مل ُمـ اعمزيػ يمذًمؽ ذم أُمقر  ن أوًمئؽ ذم أٟمٗمًٝمؿ يّمٜمٕمقن اعمزيػ وم اًمٜم٤مس،ٓ 

ك ٤مء اُم٤مم ُمٕم٤مضمز قمًٞم ـم   .اًمٓم٥م وهمػمه طمٞمٜمام قمجز ٓا

ې ې ا اًمٜم٤مس وىمد وصػ اًم٘مران ؾمحرهؿ وُمع أهنؿ ضم٤مءوا سمًحر قمٔمٞمؿ واؾمتامًمق
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احلٙمامء ُمـ ضمٝم٦م أن اًمتٛمٞمٞمز ومٞمٝم٤م صٕم٥مٓ  اٟمف ممتٜمع، وًمذًمؽ اعمٕمجزة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٓ ي٠مسمف هب٤م  ى

ٞمؾ ًمٚمِمٞم٤مـملم واجلـ إًمٞمٝم٤م ومتٞمزه٤م يٙمقن ؾمٝمؾ، وًمذًمؽ إذا شمِم٤مهد سمٕمض  سمخالف اعمٕم٤مضمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومال ؾم

 اًمٙمراُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.اًمٙمراُم٤مت إذا يم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٦م ومال سم٤مس هب٤م ًمٙمٜمٝم٤م همػم 

 أعىق وَ آثار العىن: الٍغأتاالفادٚ اخلاوضٛ: آثار العمي يف 

عمجٚمز ومٞمٗمن هذه اًمرؤي٦م ان اًمٙمت٥م اويم٤من يٕمٔمؿ اعمرطمقم  آسم٤مدي٤مه اًمِمسمٜم٤م أن اعمرطمقم ُمر

اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل ًمٚمٕمٚمامء ىمد ضمزائٝم٤م ٓ يتٌلم ذم اًمؼمزخ أو اجلٜم٦م أو أظمرة، ٓن اًمٕمٚمؿ ضمزاءه أقمٔمؿ ُمـ 

تَِدرٍ ضم٤ًمم اجلٜم٦م، وم٤مًمٕمٚمؿ ضمزاءه ٟمٗمس أ َْ ِد ِصْدٍق ِظَْْد َمٍِِٔؽ ُم ًَ َْ ۋ ۅ ۅ   يِف َم

أُم٤م ذم اًمؼمزخ ومتٔمٝمر آصم٤مر إقمامل ُمـ صٚم٦م رطمؿ أو شمّمدق سم٤معم٤مل قمغم ؿمخص ُمدىمع أو   ۉۉ

رأوم٦م سمْمٕمٞمػ أو رسمام شمِم٤مهد ؿمخص ذم اًمؼمزخ دء احل٤مل وؿمخص طمًـ احل٤مل وًمٙمـ ذم 

ٞمختٚمػ ومال شمتٕمج٥م ُمٜمف وهذا ًمٞمس إهمراء ذم اًمت٤ًمهؾ ذم اجل٤مٟم٥م ومل ُم٘م٤مم دء احل٤مًمف أظمرة 

وهذه ُمِم٤مهدة طمقل أطمقال أهؾ اًمؼمزخ وهل  ايمؼم اًمٕمٛمكم يمال وًمٙمـ جل٤مٟم٥م اًمٕمٚمؿ ضمزاءات

ُمقضمقدة ذم اًمرواي٤مت ومتٛمر قمغم أهؾ اًمؼمزخ وأهؾ اعمحنم أطمقال خمتٚمٗم٦م وقم٘م٤ٌمت خمتٚمٗم٦م وم٘مد دمد 

طم٤مًمف دء وٟمٙمد ومؽماه ذم ومؽمة ومرح ُمنور وذم ومؽمة ٟمٙمد  وذم قم٤مىم٦ٌم هٜم٤مءإٟم٤ًمن ذم قم٤مىم٦ٌم طم٤مًمف 

ُمٖمٛمقم، وإقمامل ُمٝمٛم٦م وُم١مصمرة ذم هذيـ اًمٕم٤معملم وًمٙمـ اًمٕمٚمؿ اصمره اقمٛمؼ وضمزائف أقمٔمؿ، سمؾ طمتك 

ذم دار اًمدٟمٞم٤م ومٌٕمض إقمامل يِم٤مهده٤م اإلٟم٤ًمن ًمٙمـ اًمٕمٚمؿ ُم٘م٤مُمف أقمٔمؿ، وًمٙمـ ٓ يٕمٜمل هذا قمدم 

 ٞم٦م اىمؽمان إقمامل سم٤مًمٕمٚمقم واًمٕمٚمقم سم٤مٕقمامل.آيمؽماث سم٤مٕقمامل وًمٙمـ رضورة وأمه

 اإلفادٚ الضادصٛ: سذٗٛ القزآُ كىعذشٚ عمىٗٛ أعىق:
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وقمغم أي شم٘مدير أطمٙم٤مم يمثػمة يٛمٙمـ اًمتٛمٞمز سمٞمٜمٝم٤م سملم ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ وُم٘م٤مم إضم٤ًمم 

جزة وإقمامل، وُمٜمٝم٤م شمًٚمط وؾمٞمٓمرة اجلـ أو اًمِمٞم٤مـملم أو اًمًحر أو اًمِمٕمٌذة ويمٞمػ متٞمزه قمـ اعمٕم

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمـ صمؿ يم٤من اًم٘مران أقمٔمؿ ُمٕم٤مضمز إٟمٌٞم٤مء ٕٟمف ذم إول وإصؾ ُمٕمجزة قمٚمٛمٞم٦م ىمٌؾ أن 

يٙمقن قمٛمٚمٞم٦م، وًمذًمؽ اطمد أًمٞم٤مت اعمٝمٛم٦م ذم متٞمٞمز اعمحؼ ُمـ اعمٌٓمؾ ؾمٞمام أصح٤مب اًمِمٕمٌذة 

ًمق واًمًحر وإدقمٞم٤مء يمام ئمـ اًمٌٕمض ذم ُمرشم٤مض سم٤مؾمتٓم٤مقمتف أن خيؼمك قمـ إؿمٞم٤مء وًمٙمـ 

شمراه يؽمضمؾ وهذا يٛمٞمز اعمحؼ ُمـ اعمٌٓمؾ يمام ذم ُم٤ًمئؾ اًمتقطمٞمد أو  هٞمف ُم٠ًمًم٦م قمٚمٛمٞمف ُمٕم٘مدـمرطم٧م قم

اجلؼم وآظمتٞم٤مر واعمٞمز سمٞمٜمٝم٤م وهٙمذا سمحقث ُمٕمرومٞم٦م أو شمٗمًػمي٦م ٓ شمرشمٌط سم٤مجلًؿ وإضم٤ًمم، أو 

سمٛمٕم٤مٟمٞمف أو يِمٕم٥م  ي٘مرأهسم٠مًمٗم٤مفمف همػم ُم٤م  اعمٌح٨م وىمراءة ٤مسمحقث ُمٙم٤مرم إظمالق يمٞمػ يّمؾ إًمٞمٝم

ُمٕم٤مٟمٞمف ؿمٌٙم٦م ومحتك ًمق ىمراءه هبذا اعم٘مدار ًمٙمٜمف إذا أؿمٙمٚم٧م قمٚمٞمف شمراه يؽمضمؾ، وًمذًمؽ هلذه ُمـ 

ّمقر ُم٤م هل إٓ أُمقر طمجٞمتٝم٤م أُمر ُمٝمؿ ضمدا وإٓ واًمتٛمثالث واًمًحر واًم اًم٘مرآٟمٞم٦ماًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

وم٠مصٕم٥م رء قمٚمٞمٝمؿ هق اًمٕمٚمؿ سمؾ طمتك اًمٌحقث إظمالىمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م ٓ يٛمٙمـ أن يّمؾ  سمًٞمٓم٦م

 ـ. إًمٞمٝم٤م اجل

 اإلفادٚ الضابعٛ: متٗٗش صاسب احلذٗٛ ٔفق الٕقار ٔالضلٍٗٛ:

 أيت أن ’يمٞمػ قمرف اًمٜمٌل»وهٜم٤مك اًمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م ضمٞمدة ًمٚمتٛمٞمٞمز طمٞم٨م ي٠ًمل زرارة 

 ضم٤مٟم٥م وم٢ممم اًمٙمٌػمة زرارة قمٚمٛمٞم٦م قمغم يدل اًم١ًمال وهذا، )اًمِمٞمٓم٤من؟ قمـ ٓ اهلل قمـ هق ي٠مشمٞمف اًمذي

ي٠مشمٞمف اٟمف ضمؼمائٞمؾ ٓ اًمِمٞمٓم٤من  اًمذي أيت أن قمرف: ًمف وم٘م٤مل( أيْم٤مً  ٟمحرير ُمتٙمٚمؿ يم٤من وم٘مٞمف يمقٟمف

  ش.سم٤مًمقىم٤مر واًمًٙمٞمٜم٦م
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ٌَؾ ُمـ ي٠مشمٞمف ومٞمام : يمٞمػ مل خيػ رؾمقل اهللىمٞمؾ ًمٚمّم٤مدق»وىمد روي   يٙمقن أن اهلل ىِم

.. وم٘م٤مل: إّن اهلل إذا اختذ قمٌدًا رؾمقًٓ أٟمزل قمٚمٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، ومٙم٤من  اًمِمٞمٓم٤من؟ سمف يٜمزغ مم٤م ذًمؽ

 .(6)شٞمف ُمـ ىِمٌَؾ اهلل قمز وضمّؾ ُمثؾ اًمذي يراه سمٕمٞمٜمفي٠مشم

وم٤مجلـ واًمِمٞمٓم٤مٟملم طمتك اعم١مُمٜملم ُمٜمٝمؿ يّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا وىمقريـ ذم إظمالق 

ويّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م وم٤من ـمٌٕمٝمؿ ٟم٤مري، واحلدة ذم سمٜمل ادم هل سم٥ًٌم اجلـ، وقمٜمدُم٤م شمزوج اسمـ 

٤مًمًٙمٞمٜم٦م وماجلٜم٤موي٦م وسملم ٟمًؾ احلقري٦م هذه  سمٕمد ذًمؽ ص٤مر شمزاوج سملم ٟمًؾضمٜمٞم٦م ادم ىم٤مسمٞمؾ ُمـ 

واًمقىم٤مر ُمـ احلقري٦م ومٚمام اُمتزضم٧م اًمزجي٤مت ص٤مرت احلدة واخلرق ُمقضمقدة، ومٛمِمٞم٦م اجلـ 

ز ومدوُم٤م طم٤مًم٦م ؿمدة وطمريم٦م هيٕم٦م أوطمديثٝمؿ قم٤ٌمرة قمـ ومز و وإحي٤مءاهتؿوأضم٤ًمُمٝمؿ وشمٙمٚمٛمٝمؿ 

 ومٗمٞمٝم٤م اومتزاز وومٞمٝم٤م اؿمتٕم٤مل. ودومٕمٞمف

 ُٕ تٍايف احلذٗٛ ٔاالتشاُ:اإلفادٚ الجاوٍٛ: عذً الضلٍٗٛ ٔاجمل

دون سم٤محلج٦م إقمغم وو٤مسمٓم٦م أظمرى وهل اعمٕمجزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م إذًا ُمر سمٜم٤م و٤مسمٓم٦م متٞمٞمز طمج٦م إ

وو٤مسمٓم٦م صم٤مًمث٦م هل اًمتٛمٞمٞمز سمٛمٙم٤مرم إظمالق، ومٛمٙم٤مرم إظمالق ُمـ اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م 

اًمرهم٤ٌمت واهلقى ومٝمذه اعمٜمٓمؼ واعمٌم وؾمٙمٞمٜم٦م اهلدي اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ اًمًٞمٓمرة احل٘مٞم٘مٞم٦م قمغم اًمٜمٗمس و

 ممتٜمٕم٦م قمٜمد اجلـ وطمتك اعم١مُمـ ُمٜمٝمؿ سمخالف اجل٤مٟم٥م اًمرْح٤مين.

واٟمٔمر إمم ؿمٕم٥م أهمّم٤من احلدة أو اخلرق أو آوٓمراب أو اًمرىمص واًمٖمٜم٤مء وذم اعمجقن وم٤من 

ومٞمٝم٤م طم٤مًم٦م ؾمٙمرة اوٓمراب وطمريم٦م ؿمديدة سمٞمٜمام احلزن سمًٙمٞمٜم٦م اًمذي ًمٞمس سمجزع وؾمخط هق 

                                                      

 .7;7( شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ص6)
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٤مجلٜمقن وهذا واوح ومٞمف سمؾمٙمٞمٜم٦م وًمٙمـ ذم أظمر شمراه يْمٓمرب ؾمٙمقن وم٘مد شمِم٤مهد ُمرشم٤مض قمٜمده 

اٟمف ًمٞمس رْح٤مين، وًمذًمؽ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمِمٓمط وم٤من ومٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ آوٓمراب واحلدة وآٟمدوم٤مع 

واًمالؾمٙمقن، أُم٤م ضم٤مٟم٥م اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر واهلدوء واحلٚمؿ وهذا ًمٞمس وم٘مط ذم اجلًؿ سمؾ اًمًٙمقن 

ۋ ۋ ۅ ويمؾ هذه درضم٤مت ؾمٙمٞمٜم٦م ذم اعمٜمٓمؼ وأراء وذم اًمّمٗم٤مت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م 

َْٕزَل اهللُ أو ذم ُمٕمريم٦م طمٜملم  ۅ َٖ ِمِْغَ ـ َشََُِْٔتُف َظَذ َرُشقفِِف َوَظَذ افْ َؾ ْٗ ُّ  واٟمٔمر اٟمف ؾمٛمل ،

َٕٚرٍ اًمٜمٗمس اًمرْح٤مين سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ  ـْ  ـْ َمِٚرٍج ِم ٚنَّ ِم ََِؼ اْْلَ ومٗمٞمٝم٤م أوار واؿمتٕم٤مل وشمٚمقن   َوَخ

 ب وهذا ضم٤مٟم٥م ؿمٞمٓم٤مين، أُم٤م ضم٤مٟم٥م اًمرْح٤مين ومٝمق ضم٤مٟم٥م ؾمٙمٞمٜم٦م. وقمدم اًمث٤ٌمت واوٓمرا

وومرق اًمِمٕمر قمـ اًم٘مران وم٤من اًمِمٕمر ومٞمف اوٓمراب ووزن وٟمٖمٛم٦م، سمٞمٜمام اًمذيمر ومٞمف هدوء 

وؾمٙمٞمٜم٦م، واًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمدهؿ اعمجقن طمرام ومٙمؾ ُم٤م أو ضم٥م ؾمٙمرة اًمٕم٘مؾ طمرام، وم٤مٟمف يٛمٜمع اًمٕم٘مؾ قمـ 

دم واًمٚمٕم٦ٌم ًمٞم٧ًم ومٕمؾ ضمدي ومٞمت٘م٤مشمٚمقن وشمّمٞمٌف اًمًٙمقن، أن شمالطمظ ُمـ يتٗمرج قمغم ًمٕم٦ٌم يمرة ىم

اصؾ ًمٕم٦ٌم يمرة  وًمٞمساطمد اعمجتٝمديـ حيرم هذه احل٤مًم٦م ؾمٙمت٦م ىمٚمٌٞم٦م ومالطمظ هذا ومٞمف جمقن، ويم٤من 

اًم٘مدم وإٟمام اًمتل هل ذم اًمٜمقادي واًمتل ومٞمٝم٤م اٟمتامءات ووٓءات زائٗم٦م يم٤مذسم٦م وم٤مًمتٗمرج قمٚمٞمٝم٤م حمرم 

ػ وم٤من ومٞمٝم٤م جمقن شمًٙمر اًمٕم٘مؾ، وهذا ًمٞمس ُمـ واعمجتٝمد هق اًمِمٞمخ أهل٤مضمري ىمدس وشمقضمٞمٝمف ًمٓمٞم

سم٤مب اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م وإٟمام ُمـ سم٤مب قمٜمقان اعمجقن اًمذي أشمك ذم إدًم٦م واًمٚمٝمق، ومٝمٜم٤مك ُم٘م٤ميٞمس 

يم٤مذسم٦م صقري٦م زائٗم٦م ٓ ُمٕمٜمك هل٤م وًمق أن اًمدول اًمًٞم٤مؾمٞم٦م شمقفمٗمٝم٤م ًمٖم٤مي٤مت ىمد شمٙمقن طمًٜم٦م ُمـ ْحٞم٦م 

ذسم٦م وظم٤مـمئ٦م، وان يم٤من ذم سمٕمْمف ُمقضم٦ٌم ضمزئٞم٦م ومٌٕمض وشمٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م وًمٙمـ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م يم٤م

ُم٤م حمرك وُمٝمٞم٩م ىمد حيٚمٚمف اًمنمع ويًتخدُمف ويقفمٗمف وًمٙمـ سم٘مدر ص٤مرم دىمٞمؼ وقمٞمٜم٦م ُمْمٞم٘م٦م ٓ 

 سمِمٙمؾ ُمرؾمؾ. 
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 االفادٚ التاصعٛ: أثز احلشُ ٔالزفق يف التعقن ٔاالتشاُ: 

واحلزن إذا مل ش حزناًم٘مران ٟمزل سمحزن وم٤مىمرءوه سم»اجل٤مٟم٥م اًمرْح٤مين ؿمٕم٤مره اًمًٙمٞمٜم٦م واًمذيمر 

ٞمٙمقن ؾمي١مدي إمم اوٓمراب واؾمتٗمزاز وسم٤مًمت٤مزم قمدم ىمٜم٤مقمف او ىمٜمقط، وم٤محلزن  و يٙمـ ُمـ ؿمٞمٓم٤من

ذيمر وقم٘مؾ وشمٕم٘مؾ وهداوة ًمٚم٘مقى احلٞمقاٟمٞم٦م ذم اإلٟم٤ًمن، وأُم٤م اًمٗمرح واًمٓمرب هق شمرف وإصم٤مرة 

٤محلزن إذا ومزن يمؾ ؿمٕم٤مئر احلًلم طمزن ذم طمًمٚم٘مقى احلٞمقاٟمٞم٦م ذم اإلٟم٤ًمن، وىمد دمد ُمـ ي٘مقل عم٤مذا 

حتٛمٚمف اإلٟم٤ًمن وهق ذم ٟمٗمًف شمرؿمٞمد قم٘مكم ويمٌح ًمٜمزو اًمِمٝمقات، واًمٜمزو سمٛمٕمٜمك اًم٘مٗمز وآٟمدوم٤مع 

وآؿمتٕم٤مل واحلزن ـمٌٞمٕمتف يٕمٜمل يًتؾ ومتٞمؾ اًمِمٝمقات سمِمٙمؾ ىم٤مشمؾ وص٤مرم سمخالف اًمٗمرح 

ٌر َوُؿْرآٌن ُمبِ واًمٓمرب ومٞمًٕمره٤م سمِمٙمؾ ُمِمٕمؾ، واحلزن سمٞمئ٦م ًمٚمذيمر  ـْ وسمٞمئ٦م اًم٘مران   غٌ إِْن ُهَق إَِّٓ ِذ

احلزن ومٌٞمئ٦م إمخ٤مد وهتدئ٦م اًمٖمرائز سمِمٙمؾ ُمٕم٘مقل ومٌٞمئ٦م احلزن هل سمٞمئ٦م اًمذيمر واًمتٕم٘مؾ واًمٕم٘مؾ، 

واًمرومؼ ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٚملم وؾمٛمل اًمرومٞمؼ رومٞم٘م٤م ٕٟمف يرومؼ سمّمدي٘مف، وان اهلل رومٞمؼ حي٥م اًمرومؼ ذم 

٘مقًمقا أن ُمـ أصقل إُمقر يمٚمٝم٤م وهذا يمٚمف ُمـ ؿمٕم٥م اًمًٙمٞمٜم٦م، وأشمٕمج٥م ًمألظمالىمٞملم قمٜمدُم٤م مل ي

إظمالق اًمًٙمٞمٜم٦م ومل يريمزوا قمٚمٞمٝم٤م يمثػما يمٖمػمه٤م سمٞمٜمام ىم٤مًمقا اًمٙمرم أو اًمٕمٗم٦م واًمًخ٤مء واًمِمج٤مقم٦م 

واًمٕمٚمؿ، سمٞمٜمام اًمًٙمٞمٜم٦م رء قمٔمٞمؿ وهل ُمٔمٝمر قمٛمكم يمٌػم ضمدا، وًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن 

ؿمديد اًمٖمْم٥م  يم٤من»اًمِمج٤مع ُمتٝمقر سمؾ يٙمقن راسمط اجل٠مش، وذم وصػ أُمػم اعم١مُمٜملم ذم اًمزي٤مرة 

 .شقمٔمٞمؿ احلٚمؿ

ُم٤م ووع اًمٚملم واًمرومؼ قمغم رء إٓ زاٟمف وُم٤م ووع احلدة واخلرق سمٛمٕمٜمك آٟمدوم٤مع قمغم رء 
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إٓ ؿم٤مٟمف، وم٤مًمٚملم صٗم٦م ـمٌٞمٕمتٝم٤م ومٞمٝم٤م ضم٤مٟم٥م ُمـ ؿمٕم٥م اًمًٙمٞمٜم٦م وم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل أهن٤م ُمـ 

ظمالق إٟم٤ًمٟمٞم٦م ومٝمٜم٤مك أظمالق إظمالق اإلهلٞم٦م ٓ وم٘مط ُمٙم٤مرم إظمالق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وم٢مذا يم٤مٟم٧م ًمديٜم٤م أ

إهلٞم٦م واًمتل هل أقمٔمؿ ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وُمٙم٤مرم إظمالق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م شمٜمِمٕم٥م ُمـ شمٚمؽ 

إظمالق اإلهلٞم٦م وهق سمح٨م ُمٝمؿ اقمتٛمده سمٕمض اهؾ اعمٕمروم٦م ذم يمثػم ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ شمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ يتٜم٤مول 

ًمرواي٤مت اعم١مُمـ هم٤مًم٤ٌم ًمٞمس ُمًتقى قم٤مزم ُمـ هتذي٥م اًمٜمٗمس وؾمػمه٤م ذم ـمريؼ اًمتٙم٤مُمؾ، وقمٜمدٟم٤م ذم ا

قمٌقس سمؾ هش سمش وطمزٟمف ذم ىمٌٚمف ٓ ذم وضمٝمف سمٞمٜمام اًمٙم٤مومر أو اعمٜم٤مومؼ ومحزٟمف ذم وضمٝمف وومرطمف ذم 

ىمٚمٌف، وم٤محلزن اضمٕمٚمف سم٘مٚمٌؽ يمل هتدئ ومٞمف اًمٖمرائز وُمـ إُمقر اًمٕمجٞم٦ٌم اعم٤مؾمٙم٦م ًمزُم٤مم اًمٖمرائز هق 

ِمخص واًمِم٤مب اعمتٝمقر اًمٖم٤مرق احلزن، واطمد أهار اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م هل هذه وهل أن شم٘مٚم٥م اًم

ذم اًمِمٝمقات إمم طمٙمٞمؿ وٟمزيف ووىمقر وقمٗمٞمػ سم٤محلزن ومت٘مٓمع وخترص ؿم٘مِم٘م٦م اًمِمٞم٤مـملم هبذه 

اًمِمٕم٤مئر وهذا اطمد اإلهار ًمٚمٛمِمٝمد اًمٜمٗم٤ًمين ًمِمٕم٤مئر ؾمٞمد اًمِمٝمداء واعمِمٝمد اًمروطمل هذا ُمـ 

  اهاره، وم٤محلزن يؼمُمؽ قمـ قمالئؼ اًمٖمرائز وجيٕمؾ سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝم٤م سمرُم٤م وشمًخل هب٤م.

وإطمّم٤مئٞم٤م ذم قم٤مؿمقراء شم٘مؾ اجلريٛم٦م يمام ذم ؿمٝمر رُمْم٤من سم٥ًٌم اًمًٙمٞمٜم٦م واهلدوء ٓن 

اإلؿم٤ٌمع يٗمجر اًمٖمرائز سمٞمٜمام اًمّمٞم٤مم يًتؾ ومتٞمؾ اًمٖمرائز وأيْم٤م ي٥ًٌم هدوء إقمْم٤مء واعمٞمقل 

واًمرهم٤ٌمت سم٥ًٌم، وًمذًمؽ قمٜمدٟم٤م اًمِمٌع سم٠مس اًم٘مريـ ًمإليامن واجلقع ٟمٕمؿ اًم٘مريـ ًمإليامن ٓن اًمِمٌع 

 ٘مؽمن سم٤مًمٖمريزة.واًمؽمف ُم

 االفادٚ العاعزٚ: التىٗش يف احلذٗٛ وَ خاله ولارً االخالق:

اًمّمقري٦م وقمالُم٤مت احلج٦م  إذًا هذه و٤مسمٓم٦م اظمرى ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم اعمٕمجزة احل٘مٞم٘مٞم٦م واعمٕمجزة
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احل٘مٞم٘مٞم٦م قمـ احلج٦م اًمّمقري٦م وهق آُمتٞم٤مز سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م، وُمٙم٤مرم إظمالق هق ُم٤مئز راسمع وهل شمرضمع 

٦م، وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك ُم٤م يدقمق إمم رذائؾ إظمالق اًمتل حيٙمؿ هب٤م اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة ومٛمـ إمم اًمٗمٓمرة واًمٌدهي

اًمقاوح أن هذا ًمٞمس ؾمٌٞمؾ طمؼ وٓ ساط طمؼ، ويمام ذم اًمرواي٤مت هٜم٤مك رؾمقل فم٤مهر ورؾمقل 

 .(6)شاًمٕم٘مؾ رؾمقل سم٤مـمـ، واًمرؾمقل قم٘مؾ فم٤مهر»سم٤مـمـ ومٗمل احلدي٨م: 

ًمقطمل اًمٗمٓمري، وم٘مد همرز اًم٤ٌمري ذم ذوات واعمػمزا أًم٘مٛمل ذم اًم٘مقاٟملم يٕمؼم قمـ اًمٗمٓمري٤مت سم٤م

َقاِت اعمخٚمقىم٤مت اًمٗمٓمرة وىمد ٟمًتٗمٞمد ذًمؽ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  َّ ومٙمؾ هذه هل٤م  َوإَْرضِ  َؾٚضَِر افسَّ

ٚؾِىَْرَة اهللِ  ومٓمرة، أو  َٓ ْٔ َِ َس َظ ًمذًمؽ ٟمرى اهلدهد يًتٜمٙمر سمٗمٓمرة قمغم ىمقم سمٚم٘مٞمس    افَّتِل َؾىََر افَّْٚ

 َٓ بِِٔؾ َوَجْدَُتَٚ َوَؿْقَم ـْ افسَّ ُهْؿ َظ ْؿ َؾَهدَّ ْٔىَُٚن َأْظاَمََلُ ْؿ افنَّ ـَ ََلُ ـْ ُدوِن اهللَِّ َوَزيَّ ِس ِم ّْ ٚ َيْسُجُدوَن فِِنَّ

ْؿ ٓ هَيْتَُدونَ  ُٓ  .ٛمٞمز ذم احلجٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمـ همػمه٤مومٛمٙم٤مرم إظمالق أيْم٤م هل و٤مسمٓم٦م ًمٚمت (7)َؾ

اعمجقن ظمٚم٘مٝمؿ وإذا يم٤من اٟمتٝم٤مك ه١مٓء ُمـ شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة أو أدقمٞم٤مء اًمًٗم٤مرة إذا يم٤من 

إقمراض ظمٚم٘مٝمؿ يمٞمػ يٙمقن ُم٤ًمرهؿ ُم٤ًمر طمؼ ٓن ُم٤ًمر احلؼ قمؼم ُمٙم٤مرم إظمالق وًمٞمس 

ًمإلٟم٤ًمن رذائؾ إظمالق، وهذا متٞمز سم٤محلج٦م إومم وهل اًمٌدهيٞم٤مت. إذًا اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ووع 

 وامٟم٤مت أُم٤من ووامن ًمٚمٌّم٤مئر يٛمٞمز ومٞمٝم٤م سملم اًم٤ٌمـمؾ واحلؼ.

 ُم٤مم اًمًج٤مدُمٙم٤مرم إظمالق وُمريّض إومٕم٤مل ًمإلًمٙمريؿ سمٛمراضمٕم٦م دقم٤مء وٟمٜمّمح اًم٘م٤مرئ ا

 ذم يمت٤مب ) اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م (.

  

                                                      

ـ حمٛمد شم٘مل اعمدرد.6) ؾمالُمل   ( اعمٜمٓمؼ ٓا

 .79ي٦م ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ٔا( 7)
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االفادٚ احلادٖٛ عغز: العصىٛ ٔاالصطفاٞ تالسً احلذٗٛ ٔفزقّا عَ بعض املقاوات 

 االخزٝ:

 طمٙمؿ ذم ٓن سمحجٞمتف شمٍميح هذا أن اًمقاوح ُمـ سمٕمّمٛمتف ’ُمـ سح ذم اًم٘مران او اًمٜمٌل

 اًمٕمّمٛم٦م وهم٤مي٤مت طمٙمٛم٦م ُمـ ٓن سمحجٞمتف شمٍميح ٟمقع اًمًامء ىمٌؾ ُمـ ؿمخص قمّمٛم٦م سمٞم٤من اًمٕم٘مؾ

، سم٤محلجٞم٦م شمٍميح هق سم٤مًمٕمّمٛم٦م اًمتٍميح ومٞمٙمقن سمف آطمتج٤مج أو ؾمداده ذم سمف وآىمتداء اًمًداد

داظمؾ هذه احلجٞم٦م ووًمذًمؽ سمٞمٜم٤م أن احلجٞم٦م اعمّمٓمٗم٤مت اقمؿ أىم٤ًمم احلجٞم٦م وهل ٟمقع اصٓمٗم٤مء، 

سم٤معمٕمٜمك إقمؿ ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜمٌقة وًمٚمرؾم٤مًم٦م وًمٙمـ احلجٞم٦م  ت٦م اعمّمٓمٗم٤مواحلجٞمأىم٤ًمم  تاعمّمٓمٗم٤م

 اعمّمٓمٗم٤مت ٓ يٌٕمد أهن٤م ذات أىم٤ًمم قمديدة.

٧م  ُمثال ُمريؿ ٞمفًمًٞم ڻ ڻ ۀ ُمّمٓمٗم٤مت  وٓ أُم٤مم وٓ رؾمقل وًمٙمٜمٝم٤م طمج٦م سمٜم

ُمثال اًمقص٤مي٦م ُمع اإلُم٤مُم٦م   (6)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

سمحقث سمٙمر حتت٤مج إمم حت٘مٞمؼ وشمٜم٘مٞم٥م وهمقر ُمتالزُم٦م أو اًمقيص اطمد ؿم١مون اإلُم٤مُم٦م وهذه يمٚمٝم٤م 

يمثػم ُمـ ىمٌؾ اًم٤ٌمطمثلم ًمٌٞم٤من آوضمف اًمّمحٞمح٦م ُمٜمٝم٤م، ومٝمؾ يمؾ أُم٤مم ويص أو اإلُم٤مُم٦م اقمؿ، ُمثال 

ًمديٜم٤م ُمٓمٝمريـ وًمٙمـ ٓ يٕمؼم قمٜمٝمؿ سم٤مٕئٛم٦م وٓ أوصٞم٤مء، وقمغم يمؾ هل ُم٘م٤مُم٤مت إهلٞم٦م قمديدة أن 

هد هذه إىم٤ًمم ذم ؿمخص ُمـ دون هذه اًمِم١مون اعمختٚمٗم٦م هؾ شمتالزم ُمع أىم٤ًمم أو ىمد ٟمِم٤م

شمالزُمٝم٤م ُمع ذًمؽ اًم٘مًؿ، وسم٤مًمت٤مزم اًمْم٤مسمٓم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م يٚمتٗم٧م اًمٞمٝم٤م وهذه يمٚمٝم٤م سمحقث سمٙمر مل يٜم٘م٥م 

 ومٞمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمًٌقط وهل طم٤ًمؾم٦م وُمٝمٛم٦م.

 شًمق يم٤من اسمٜمل إسمراهٞمؿ طمٞم٤ًم ًمٙم٤من ٟمٌٞم٤مً » اًمتٕمٌػم قمـ سمٕمض أوٓد إئٛم٦م أو اسمـ اًمٜمٌل ُمثالً 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .97ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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 ـ قم٤ٌمس ىم٤مل:وم٘مد ورد قمـ ُم٘مًؿ قمـ اسم

 قم٤مش وًمق اجلٜم٦م ذم ُمروٕم٤مً  ًمف إن وىم٤مل اهلل رؾمقل عم٤م ُم٤مت إسمراهٞمؿ اسمـ رؾمقل اهلل»

 . (6)شىمٌٓمل اؾمؽمق وُم٤م اًم٘مٌط أظمقاًمف ًمٕمت٘م٧م قم٤مش وًمق ٟمٌٞم٤مً  صدي٘م٤مً  ًمٙم٤من

وذم اًمزي٤مرة اًمقاردة قمغم شم٘مدير يمقهن٤م ُمتـ رواي٦م ومٗمٞمٝم٤م إؿم٤مرات ُمـ اًمٜمًٛم٦م اًمٓم٤مهرة وىمٓمٕم٤م 

، واًمٕمّمٛم٦م اًمٓمٝم٤مرة قمغم يدل وهق اًمٗمري٘م٤من رواه إسمراهٞمؿ ذم ’ٗمس شمٕمٌػم اًمٜمٌلهل ٟمًٛم٦م ـم٤مهرة، وٟم

 وم٘مد ’اًمٜمٌل أسمٜم٤مء ُمـ واًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم٤مهر وصػ ذم اًمتٕمٌػم أو، سم٤مًمٗمٕمؾ ٟمٌل ًمٞمس اٟمف ُمع ؿم٤من أي ذم وهذا

 أو قمكم إيمؼم وصػ سم٤مًمٓمٝم٤مرة ذم اًمزي٤مرة  سم٤مًمٓمٝم٤مرة وصٗمقا

٤مل: وشم٠مشمـل اًمـك رضمكم احلًلم ومت٘مػ قمغم ضم٤مء ذم يمت٤مب ) ُمّم٤ٌمح اًمزائر ( ٓسمـ ـم٤مووس ىم

 قمكم سمـ احلًلم وشم٘مقل:

ٞم٥م اعم٘مرب، واسـم رحي٤مٟم٦م رؾمقل اهلل. » اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمّمديؼ اًمٓمٞم٥م اًمٓم٤مهر، واًمزيمل احل

وسمريم٤مشمف. ُم٤م أيمرم ُم٘م٤مُمؽ، واذف ُمٜم٘مٚمٌؽ. اؿمٝمد ًم٘مد  اًمًالم قمٚمٞمؽ ُمـ ؿمٝمٞمد حمت٥ًم ورْح٦م اهلل

وذم اًمٖمرف  ،٘مؽ سم٤مًمذروة اًمٕم٤مًمٞم٦م، طمٞم٨م اًمنمف يمؾ اًمنمفواضمزل صمقاسمؽ واحل ؿمٙمر اهلل ؾمٕمٞمؽ،

اًم٤ًمُمٞم٦م ذم اجلٜم٦م ومقق اًمٖمرف، يمام ُمـ قمٚمٞمؽ ُمـ ىمٌؾ وضمٕمٚمؽ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م اًمذيـ اذه٥م اهلل 

 ش.قمٜمٝمؿ اًمرضمس وـمٝمرهؿ شمٓمٝمػماً 

ُمع اٟمف ٓ يٛمتٚمؽ وص٤مي٦م وٓ إُم٤مُم٦م وٓ ٟمٌقة، أُم٤م آصٓمٗم٤مء ومٚمامذا ؟، وم٤من فم٤مهر يمثػم ُمـ 

اصٓمٗم٤مء ظم٤مص، أيْم٤م ُمثؾ ُمـ سمدا ذم إُم٤مُمتف حمٛمد اًمٕم٤مسمد اسمـ اإلُم٤مم اهل٤مدي  اًمرواي٤مت أيْم٤م

                                                      

ـ 6) ـ ُم٤مضمف   .5;9ـ  <:9/  6( أظمرضمف اسم
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واًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر يمام ذم اًمرواي٦م، وقمغم أي٦م طم٤مل ه١مٓء ُمـ أسمٜم٤مء إئٛم٦م، 

وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اخلي مل يٕمؼم قمٜمف سمٜمل وٓ ويص وٓ أُم٤مم وًمٙمـ قمؼم قمٜمف سم٤مًمٕمٌد ومٝمٜم٤مك اصٓمٗم٤مء ومٝمق 

٦م اصٓمٗم٤مئٞم٦م ويم٤مٟم٧م ًمف طمجٞم٦م، أُم٤م ًم٘مامن رء آظمر، إذًا هٜم٤مك ؿم١مون ًمٚمحجٞم٦م أو وزم وًمديف وٓي

ًمإلُم٤مُم٦م أو ًمالصٓمٗم٤مء هذه اًمِم١مون شمٙمقن ُمٜمٗمردة وشمؼمز وشمٌلم ذم سمٕمض إومراد ًمٞمس سمٕمٞمدا أن 

 سمؾ هق ىم٤مسمؾ ًمٚمٌح٨م واًمتدسمر واًمٗمحص.هن٤مئل شمٙمقن ُمقضمقدة، وم٤محلٍم ًمٞمس هق سمتل 

ًمٜمٌل إؾمامقمٞمؾ إمم أن يٌٕم٨م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء واًمرواي٤مت شمدل أن ُم٤م ورد ذم ؾمالًم٦م إسمراهٞمؿ ذم ا

أن هلؿ درضم٦م ُمـ آصٓمٗم٤مء ضمٚمٝمؿ ومٛمجٛمققم٦م أي٤مت ذم ذري٦م إؾمامقمٞمؾ شمِمػم إمم ذًمؽ وىمد مجٕمٜم٤م 

أي٤مت ذم اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م، ومٝمؿ اُم٦م ُمًٚمٛم٦م ويمٚمٛم٦م سم٤مىمٞم٦م ذم قم٘مٌف وًمٞمٙمقٟمقا ؿمٝمداء قمغم اًمٜم٤مس 

ذم اًمرواي٤مت أهنؿ أوصٞم٤مء ُمع أن اًمقص٤مي٦م هل٤م درضم٤مت وشمقضمد ايْم٤م شمٕمٌػمات قمديدة، وطمتك ورد 

واظمتالوم٤مت، ومقيص سمٙمؾ اًمٜمٌقة وويص ًمٙمؾ اعمقاري٨م وهٜم٤مك وصٞم٦م ظم٤مص٦م إهلٞم٦م، وهذه أُمقر ىم٤مسمٚم٦م 

 ش.أين مل أظمٚمق اريض ُمـ طمج٦م وًمقٓ احلج٦م ًم٤ًمظم٧م إرض سم٠مهٚمٝم٤م»ًمٚمٌح٨م. وًمذًمؽ اًمتٕمٌػم 

 ىم٤مل:  وروي قمٜمف

إُم٤مم ًم٤ًمظم٧م إرض سم٠مهٚمٝم٤م، وًمٕمّذهبؿ اهلل سم٠مؿمّد قمذاسمف..  ًمق سم٘مٞم٧م إرض يقُم٤ًم واطمد سمال»

إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ضمٕمٚمٜم٤م طمّج٦م ذم أروف وأُم٤مٟم٤ًم ذم إرض ٕهؾ إرض، ًمـ يزاًمقا سم٠مُم٤من ُمـ أن 

شمًٞمخ هبؿ إرض ُم٤م دُمٜم٤م سملم أفمٝمرهؿ، وم٢مذا أراد اهلل أن هيٚمٙمٝمؿ صمّؿ ٓ يٛمٝمٚمٝمؿ وٓ يٜمٔمرهؿ، ذه٥م 

 .(6)شإًمٞمف، صمّؿ يٗمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم هبؿ ُم٤م ؿم٤مء وأطم٥ّم سمٜم٤م ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ورومٕمٜم٤م 

                                                      

 ( يمت٤مب احلّج٦م.67احلدي٨م ) <>6: 6( اًمٙم٤مذم 6)
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 ىم٤مل:  وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

 .(6)شٓ ختٚمق إرض ُمـ ىم٤مئؿ هلل سمحّج٦م، إُّم٤م فم٤مهر ُمِمٝمقرًا، وإُّم٤م ظم٤مئٗم٤ًم ُمٖمٛمقراً »

ې (: أُم٤م ىمْمٞم٦م ًم٘مامن واحلٙمٛم٦م ومٝمذه ُم٘م٤مُم٤مت ٓ شمرشمٌط سم٤محلجٞم٦م ي٘مقل اهلل )

ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

وقم٘مد اًم٤ٌمري ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م ذم ًم٘مامن وًمٙمـ مل يٌلم أن ىمقل ًم٘مامن طمج٦م ٓن ًمف ُم٘م٤مم حمدد  (7)ېئ

وإٟمام ُم٤م يٌٞمٜمف ًم٘مامن ُمتْمٛمـ ًمٚمؼمه٤من وًمٚمدًمٞمؾ ٓ أن ًمٚم٘مامن وٓي٦م أو طمجٞم٦م، وفم٤مهر أي٤مت أن ُم٘م٤مم 

ح سم٤مًمٜمص اًمّمحٞمح واًمٕمّمٛم٦م سم٤مًمٜمص اًمّمحٞمواإلُم٤مُم٦م  شٓ ٟمٌل سمٕمدي»احلٙمٛم٦م يٛمٙمـ أن يٙمت٥ًم، ومــ 

٤مب ُمٗمتقح هل٤م، وُم٘م٤مم اًمّمدي٘ملمٓ  يٕمٜمل احلجٞم٦م وٓ آصٓمٗم٤مء  أُم٤م احلٙمٛم٦م ومٞمٛمٙمـ أن شمٙمت٥ًم واًم

اخل٤مص ُمع اٟمف قمٓمٞم٦م ًمدٟمٞم٦م وًمٙمـ ٓ يٕمٜمل احلجٞم٦م وم٤معم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م قمديدة وُمقضمقدة وٓ رسمط وٓ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی اظمتّم٤مص هل٤م سم٤محلجٞم٦م، ويمام ذم ىمقًمف 

 طم٤ًمن ي١مشمك طمٙمؿ وقمٚمؿ. ومٛمـ يّمؾ إمم ُم٘م٤مم اإل (8)ی

 اإلفادٚ الجاٌٗٛ عغز: سٕه سذٗٛ الفقْٗ وقابن أقضاً أخزٝ:

اًمذي ي١مشمك احلٙمٛم٦م ًمدٟمٞم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم : وىمد يِمٙمؾ أن اًمٗم٘مٞمف ًمتٗم٘مٝمف ومٝمق طمج٦م فم٤مهري٦م ومٚمامذا احلٙمٞمؿ 

 ًا يَمثػِم ْٙمَٛم٦َم ومََ٘مْد أُويِتَ ظَمػْمً
ْٙمَٛم٦َم َُمـ َيَِم٤مء َوَُمـ ُي١ْمَت احْلِ ٤ٌَمِب ي١ُميِت احْلِ ًَْٕم ُر إَِّٓ أُْوًمُقْا ا يمَّ  ا َوَُم٤م َيذَّ

                                                      

ـ وإمت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م: 6)  .759( إيمامل اًمدي

ٔي٦م ( 7)  .<;7ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م ( 8)  .77ؾمقرة يقؾمػ: ا
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٘مرة/} ـ وىمقًمف شمٕم٤ممم : ،  {<;7اًٌم ِف َوَُم ًِ ْٙمَٛم٦َم أَِن اؿْمُٙمْر هلِلَِّ َوَُمـ َيِْمُٙمْر وم٢َمِٟمَّاَم َيِْمُٙمُر ًمِٜمَْٗم
َوًمََ٘مْد آشَمٞمْٜم٤َم ًُمْ٘ماَمَن احْلِ

 .{67ًم٘مامن/} ٌ يَمَٗمَر وم٢َمِنَّ اهللََّ هَمٜمِل  َْحِٞمد

ُم٤مم  اًمذي واًمّمديؼ ٤مدِقىم٤مل ومٞمف ٓا  :اًمّمَّ

٤مب اًمذـي قمٛمٚمقا سم٤مًمٗمٙمرة)  ًم وم٢مّن طم٥ّم اهلل إذا ورصمف اًم٘مٚم٥م  ،طمتك ورصمقا ُمٜمف طم٥ّم اهلل ،إّن أوزم ا

ـ أهؾ اًمٗمقائد .  ،واؾمتْم٤مء سمف أهع إًمٞمف اًمٚمٓمػ  وم٢مذا ٟمزل اًمٚمٓمػ ص٤مر ُم

وم٢مذا ٟمزل ُمٜمزًم٦م  ،ص٤مر ص٤مطم٥م ومٓمٜم٦م ،وإذا شمٙمٚمؿ سم٤محلٙمٛم٦م ،وم٢مذا ص٤مر ُمـ أهؾ اًمٗمقائد شمٙمٚمؿ سم٤محلٙمٛم٦م

ًٌٕم٦م ،اًمٗمٓمٜم٦م قمٛمؾ ذم اًم٘مدرة ٤مق اًم ـم وم٢مذا سمٚمغ هذه اعمٜمزًم٦م ص٤مر يت٘مٚم٥ّم ذم ومٙمٍر  ،وم٢مذا قمٛمؾ ذم اًم٘مدرة قمرف ٕا

ٌتف ذم ظم٤مًم٘مف .  ،سمٚمٓمٍػ وطمٙمٛم٦ٍم وسمٞم٤من  وم٢مذا سمٚمغ هذه اعمٜمزًم٦م ضمٕمؾ ؿمٝمقشمف وحم

 ،ُم٤م ورصمف احلٙمامء وورث احلٙمٛم٦م سمٖمػم ،ومٕم٤ميـ رسمف ذم ىمٚمٌف ،وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ ٟمزل اعمٜمزًم٦م اًمٙمؼمى

 وورث اًمّمدق سمٖمػم ُم٤م ورصمف اًمّمّدي٘مقن .  ،وورث اًمٕمٚمؿ سمٖمػم ُم٤م ورصمف اًمٕمٚمامء

وإّن اًمّمّدي٘ملم ورصمقا  ،وإّن اًمٕمٚمامء ورصمقا اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٓمٚم٥م ،إّن احلٙمامء ورصمقا احلٙمٛم٦م سم٤مًمّمٛم٧م

هؿ وأيمثر ،ومٛمـ أظمذه هبذه اعمًػمة إُم٤م أن يًٗمؾ وإُم٤م أن يرومع ،اًمّمدق سم٤مخلِمقع وـمقل اًمٕم٤ٌمدة

 إذا مل يرع طمؼ اهلل ومل يٕمٛمؾ سمام أُمر سمف .  ،اًمذي يًٗمؾ وٓ يرومع

ومال يٖمّرٟمؽ صالهتؿ وصٞم٤مُمٝمؿ  ،ومٝمذه صٗم٦م ُمـ مل يٕمرف اهلل طمؼ ُمٕمرومتف ومل حيٌف طمؼ حمٌتف

 .(1) شوم٢مهنؿ ْحر ُمًتٜمٗمرة !.. ،ورواي٤مهتؿ وقمٚمقُمٝمؿ

٧م طمجٞم٦م ُمٕمّمقُم٦م ې ى ى ائ ائەئ ەئ  وم٤مًمٗم٘مٞمف طمجتف فمٜمٞم٦م فم٤مهري٦م وًمًٞم

                                                      

صمٜمل قمنم ًمٚمخّز ( 6) ٕئٛم٦م ٓا  .7:8از: صيمٗم٤مي٦م إصمر ذم اًمٜمّص قمغم ا
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  وئ وئ ۇئ ۇئ

وم٢مذا يم٤من اًمٜم٤مس حيذرون ممـ شمٗم٘مف ذم اًمديـ وطمجتف فمٜمٞم٦م ىمد ختٓمئ وىمد شمّمٞم٥م ومٙمٞمػ  (6)ی

سمٛمـ ي١مشمك احلٙمٛم٦م، وُمٕمروم٦م اٟمف ي١مشمك احلٙمٛم٦م هق قمـ ـمريؼ أظم٤ٌمر اعمٕمّمقم، ومٞمخؼم أن ؾمٚمامن ىمد 

 روي:أؤيت احلٙمٛم٦م 

٤مِدقدظمٚم٧م قمغم )  ؾمٚمامن رضمٌؾ ُمٜم٤م أهؾ  ل اهللأٟم٤م وأيب وم٘م٤مل ًمف: أُمـ ىمقل رؾمق اًمّمَّ

وم٘م٤مل ًمف : أي  ،.. وم٘م٤مل : ُمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م وم٘م٤مل : أي ُمـ وًمد قمٌد اعمٓمٚم٥م ؟ ،اًمٌٞم٧م ؟.. وم٘م٤مل : ٟمٕمؿ

وم٘م٤مل : وم٤مقمروْمف ي٤م قمٞمًك !..  ،وم٘م٤مل ًمف : إين ٓ أقمرومف ،ُمـ وًمد أيب ـم٤مًم٥م ؟.. وم٘م٤مل : ُمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م

 وم٢مٟمف ُمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م صمؿ أوُم٠م سمٞمده إمم صدره . 

وظمٚمؼ ـمٞمٜم٦م ؿمٞمٕمتٜم٤م ُمـ دون  ،إّن اهلل ظمٚمؼ ـمٞمٜمتٜم٤م ُمـ قمّٚمٞملم ،ىم٤مل: ًمٞمس طمٞم٨م شمذه٥م صمؿ

 ،وهؿ ُمٜمٝمؿ ،وظمٚمؼ ـمٞمٜم٦م ؿمٞمٕمتٝمؿ ُمـ دون ذًمؽ ،وظمٚمؼ ـمٞمٜم٦م قمدوٟم٤م ُمـ ؾمّجلم ،ومٝمؿ ُمٜم٤م ،ذًمؽ

 .(2)شوؾمٚمامن ظمػم ُمـ ًم٘مامن

وه٥م اٟمؽ ذه٧ٌم إمم اًمؼمزخ واًمت٘مٞم٧م سمًٚمامن أو رضمع ؾمٚمامن ذم اًمرضمٕم٦م وُمٕمف طمٙمٛم٦م ُمع 

ف وم٘مٞمف، واًمٗم٘مف ًمٞمس وم٘مط ذم اًمٗمروع وًمذًمؽ ذم سمح٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد ذم شمٗم٤مصٞمؾ اًمٕم٘م٤مئد ىم٤مسمؾ اٟم

قمٛمقم إدًم٦م ظمالوم٤م عم٤م ي٘م٤مل وًمٞمس قمغم اعم٤ًمئؾ اعمتقىمٗم٦م قمغم اًمٞم٘ملم سمؾ اعم٤ًمئؾ اعمتقىمٗم٦م وًمٚمتّمقير 

 قمغم اًمٔمـ اعمٕمتؼم. 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .677ؾمقرة اًمتقسم٦م: ا

 .886سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: ص ( 7)
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اؾم٦م أو اٟمف أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمٜم٤مي٤م وم٤مًمذي يِمٝمد ًمف اًم٘مران سم٤محلٙمٛم٦م أو اٟمف صّديؼ أو اٟمف أهؾ اًمٗمر

واًمٌالي٤م، ومٝمذا ٓ شمٙمقن ًمف ٟمٛمط طمجٞم٦م وًمق فمٜمٞم٦م. أُم٤م ٟم٠ٌم اًمٕم٤مدل أن يم٤من قمـ طمس يٙمقن طمج٦م أُم٤م 

إذا يم٤من ُمـ طمدس ومٞمدظمؾ ذم اًمٗم٘م٤مه٦م، واًمٙمالم إذا يم٤من قمـ اًمٖمٞم٥م ومٜم٘مٚمف يمراوي طمج٦م وٟم٘مٚمف يمٗم٘مٞمف 

 ٘مامن.طمج٦م وٟم٘مٚمف يمحٙمٞمؿ ُمتْمٛمـ يمالُمف ًمٚمؼمه٤من هق طمج٦م يمًٚمامن أو ًم

وأهؾ اًمت٘مقى وأهؾ اًمٗمراؾم٦م أو اًمتقؾمؿ ه١مٓء طمجٞمتٝمؿ قمٚمٛمٞم٦م أي يٜمٌٝمقن قمغم ٟمٙم٤مت 

قمٚمٛمٞم٦م هل ذم ٟمٗمًٝم٤م إىم٤مُم٦م ًمٚمحج٦م وٓ ري٥م ذم ذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر هٜم٤م أوضمد ًمؽ اًمٕمٚمؿ واًمدًمٞمؾ واًمٙمالم 

٦م ًمق مل يتٚم٘مك اإلٟم٤ًمن ُمٜمف قمٚمؿ وًمق ُمـ يمالُمف إمم دًمٞمؾ ومل يٚمتٗم٧م إمم اًمؼمه٤من ومٝمؾ هلؿ طمجٞم٦م شمٕمٌدي

أو ٓ؟، أُم٤م اًمٗم٘مٞمف ؾمقاء ذم اًمٗمروع أو اعمٕم٤مرف ومٝمق يًتٜمد إمم رواي٤مت يمت٤مب وؾمٜم٦م وامم ىمقل 

 ٓ يًتٜمد إمم ىمقل اعمٕمّمقم سم٤مًمٓمريؼ احلز. وآظمراعمٕمّمقم، 

ٟمٕمؿ اًمٜمقاب اخل٤مصلم وم٤مًمٜم٤مئ٥م اخل٤مص ًمف ُم٘م٤مم طمجٞم٦م وًمٙمـ خيتٚمػ ؾمٜمخ٤م قمـ ُم٘م٤مم طمجٞم٦م 

سم٤من هذه طمجٞم٦م شمٕمٌدي٦م ُمـ دون أن ٟمًتٌلم اًمدًمٞمؾ ُمـ  اًمٗم٘مٞمف أُم٤م ىمقل احلٙمٞمؿ أو اًمّمديؼ واًم٘مقل

 يمالُمف ومٝمذا حيت٤مج إمم سمح٨م.

 إمج٤مل اًمٙمالم:

هذه سمحقث وأىم٤ًمم حتت٤مج إمم إصم٤مرة وسمح٨م، صمؿ هؾ أن يمؾ ُمدح دًمٞمؾ احلجٞم٦م ًمٚمراوي أم 

قنَ ٓسمد ُمـ دًمٞمؾ قمغم احلجٞم٦م يمام أن اًم٘مران يٛمدح اًمرواة ُمثاًل  ُّ َِ ًْ ـَ َي ـَ ٓ  َهْؾ َيْستَِقي افَِّذي َوافَِّذي

قنَ  ُّ َِ ًْ ومٝمؾ هٜم٤مك طمجٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ًمٚمراوي أو ٓسمد ُمـ دًمٞمؾ ظم٤مص ومٍمف اعمدح أُمر آظمر،   َي

ومٍمف اًمٗمْم٤مئؾ ٓسمد أن شم٘مرا سم٘مراءة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وىمراءة وم٘مٝمٞم٦م وىمراءة صٜم٤مقمٞم٦م ًمٙمل ٓ شمٙمقن ُمٕم٤مرف 
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ًٓمٞمح سمؾ اًمٗمْم٤مئؾ ًمٚمٛمٕمّمقُملم جمرد ُمديح، وىمٍم اًمٗمْم٤مئؾ قمغم ُمدائح وصمٜم٤مء هذا ٟمقع ُمـ اًمت

 جي٥م اًمتٕمٛمؼ ومٞمٝم٤م يمٛم٘م٤مُم٤مت.        

 اإلفادٚ الجالجٛ عغز: سذٗٛ اهلل فٕق كن احلذر:

إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء وإصٗمٞم٤مء طمجتٝمؿ دون طمجٞم٦م ومرائض اهلل قمز وضمؾ، ومثقاسم٧م ومرائض 

ًُقا اهللَ طمجٞم٦م اهلل هل ومقق طمجٞم٦م إٟمٌٞم٤مء، ٓن اخلٓم٤مب  خم٤مـم٥م سمف اجلٛمٞمع اسمتداء ُمـ ؾمٞمد   َأضِٔ

ُشقَل ٟمٌٞم٤مء صمؿ إئٛم٦م صمؿ إٟمٌٞم٤مء صمؿ سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس وظمٓم٤مب إ ًُقا افرَّ خم٤مـم٥م سمف إئٛم٦م صمؿ   َوَأضِٔ

إٟمٌٞم٤مء وُمـ صمؿ اًمٜم٤مس، ومٓم٤مقم٦م اهلل أو وٓي٦م اهلل وـم٤مقمتف وطمجٞم٦م اهلل هل ومقق طمجٞم٦م ووٓي٦م وـم٤مقم٦م 

سمٓم٦م ًمّمدق أي ٟمٌل ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء وإٟمٌٞم٤مء، وهذا يًتٚمزم سم٤من ومرائض اهلل اعمحٙمٛم٦م هل ُمٞمزان وو٤م

ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل وم٢مذا يم٤من ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل يتٕمدى صمقاسم٧م ومرائض وديـ اهلل ومٝمذا يٙمتِمػ اٟمف ًمٞمس ُمـ 

أٟمٌٞم٤مء اهلل يمام هق احل٤مل ذم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب ،أُم٤م أٟمٌٞم٤مء اهلل ومٞمٕمٚمؿ صدىمٝمؿ سمتقؾمط إشم٤ٌمقمٝمؿ ًمٗمرائض 

ٞم٦م اًمث٤مسمت٦م هل ومقق صالطمٞم٦م إٟمٌٞم٤مء أو أن اهلل شمٕم٤ممم وًمديـ اهلل شمٕم٤ممم، ٓن ومرائض اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مٓمٕم

صالطمٞم٦م إٟمٌٞم٤مء هل دون هذه اًمٗمرائض، ومٕم٤ممل طمجٞم٦م إوصٞم٤مء أو طمجٞم٦م إٟمٌٞم٤مء ذم ديـ اهلل هق 

قم٤ممل ُمٜمٔمؿ وُمرشم٥م ًمذًمؽ ٓ يًتٓمٞمع آت وي٘مقل أؾمتٓمٞمع أن ارومع وضمقب اًمّمالة سمؾ طمتك إٟمٌٞم٤مء 

 ٤مصٞمؾ وإضمزاء واًمنمائط ومٝمذا أُمر آظمر،ٓ يًتٓمٞمٕمقن ذًمؽ، ٓن اًمّمالة ُمـ اًمديـ أُم٤م اًمتٗم

وم٤مصؾ ومريْم٦م اًمّمالة واًمّمقم واحل٩م واجلٝم٤مد يمؾ إٟمٌٞم٤مء يٌٕمثقن هب٤م، ومال يًتٓمٞمع اًمٜمٌل قمٞمًك 

رومع اجلٝم٤مد يمام يٜم٥ًم إًمٞمف زورا ُمـ ىمٌؾ اًمٜمّم٤مرى اٟمف يرومع اجلٝم٤مد يمٞمػ يرومٕمف وهق ُمـ اًمديـ 

اًم٤ٌمطمثلم يتخٞمٚمقن ذًمؽ واحل٤مل اٟمف همػم  وًمٞم٧ًم ُمـ ؾمٜمـ إٟمٌٞم٤مء يمل شمٜمًخ أو ٓ شمٜمًخ، ويمثػم ُمـ

صحٞمح، وٓن اجلٝم٤مد ُمـ ومرائض اهلل اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمـ اًمديـ وًمٞم٧ًم ُمـ إُمقر اًمٔمٜمٞم٦م واًم٘مٓمٕمٞم٤مت 



 سٕه الٍبٕات وباسح  .....................................................................................248

همػم خمتّم٦م سمٜمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء وًمٞم٧ًم وم٘مط قمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ومٙمؾ ؾمٚمًٚم٦م إٟمٌٞم٤مء هل٤م طمجٞم٦م وُم٤م 

 يٛمٙمـ زقمزقم٦م هذه احلجٞم٦م. 

 ٞم٦م سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء وطمجٞم٦م اهلل ومقق طمجٞم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء.ٟمٕمؿ طمجٞم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ومقق طمج

 اإلفادٚ الزابعٛ عغز: سذٗٛ اإلدراك العقم٘:  

ُمقر يمام ذم سمٞم٤مٟم٤مت اًم٘مران وسمٞم٤مٟم٤مت اًمرواي٤مت، وم٢مذا يم٤من أُمر صم٤مسم٧م قم٘مال  وأدرايمٜم٤م اًمٕم٘مكم هق ُمٌدأ ٕا

 اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، ٓن ومال يٛمٙمـ اومؽماض أن ديـ اهلل وومرائض اهلل شمتخٓمك هذه اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اهلل

شمٕم٤مُمؾ اهلل ُمع ظمٚم٘مف هق سمتقؾمط اًمٕم٘مؾ ومٙمٞمػ يتؿ اًمتٕم٤مُمؾ ؾمٚم٤ٌم ُمع رء هق اًمذي ىم٤مدٟم٤م وهداٟم٤م إمم 

اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وأودقمف اهلل ومٞمٜم٤م ًمٙمل هيديٜم٤م إمم اًم٤ٌمري، ٓ يٕمٜمل هذا أن طمجٞم٦م اًمٕم٘مؾ ومقق اهلل وًمٙمـ 

ومقق طمجٞم٦م رؾمقل اهلل، سمؾ سمٛمٕمٜمك هل اعمٕمرف ًمٜم٤م واهل٤مدي ًمٜم٤م إمم اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ 

اعمٌدأ اًمذي شمٕمرومٜم٤م سمف قمغم اهلل صمؿ قمغم رؾمقًمف وهذه هل اًمٗمٓمرة، أُم٤م أن ديـ اهلل ومال يّم٤مب سم٤مًمٕم٘مقل 

ومٝمذا ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ، أُم٤م اصؾ اًمتقطمٞمد واصؾ رضورة اًمديـ ومٝمذا سم٤مًمٕم٘مؾ وًمذًمؽ ذم رواي٦م اًمٙم٤مذم 

ُمٕمرومتٝم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ إٓ أن اًمٕم٘مؾ طمٞم٨م رأى اٟمف )ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ واجلٝمؾ( ُمٌدأ إُمقر × قمـ اًمّم٤مدق

حمدود وٓ يدرك اًمتٗم٤مصٞمؾ قمٚمؿ أن اًمٕم٘مؾ حيت٤مج إمم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمؿ إٟمام ي٠ميت ُمـ اًمقطمل قمؼم 

رؾم٤مٓت اًمًامء ًمٞمٕمٚمؿ ُمرايض اهلل قمـ ُمقارد ؾمخط اهلل قمز وضمؾ، وهذه ُمراشم٥م ذم احلجٞم٦م ٓ 

ٞم٤مء سم٤مؾمؿ آرشم٤ٌمط سم٤معمٕمّمقُملم يٛمٙمـ أن شمتخٓمك قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ومٙمٞمػ ي٠مشمٞمؽ دقمل ُمـ إدقم

أو اطمد إٟمٌٞم٤مء اًمذي ٟمقع ؾمٗم٤مرة وارشم٤ٌمط همٞمٌل ومٛمثؾ هذا اعمدقمل يتج٤موز اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م سم٤مؾمؿ 

وم٢مذا يم٤مٟم٧م  ې ې ېسم٤مًمٕم٘مؾ  أًمقهٞمتفاٟمف ُمـ اًمٖمٞم٥م ،يمٞمػ ذًمؽ؟، وم٤من اهلل يًتدل قمغم 
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يٗمرط هبذا اعمٞمزان، ومتٚمؽ جمرد وهق اًمٕم٘مؾ ومٙمٞمػ  إًمقهٞم٦مُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم ٟمّم٥م هل٤م ـمرىم٤م عمٕمروم٦م 

هٚمقؾم٤مت وشمٖمٚمٞمٓم٤مت وشمٚمٌٞم٤ًمت، ويمذًمؽ ومرائض اهلل ومتقطمٞمد اهلل واعمٕم٤مد وقمدل اهلل ويمامٓت اهلل 

واًمٕمٌقدي٦م هلل يمٚمٝم٤م يدريمٝم٤م اًمٕم٘مؾ وومؼ اؾمتٓم٤مقمتف وُمـ يًتحٞمؾ ان ي٠ميت ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء ي٘مقل ٓ 

 شمقطمدوا اهلل.

هلِم٤مم سمـ  ٤مرئ اًمٙمريؿ وصٞم٦م اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿوُمـ اعمٜم٤مؾم٥م هٜم٤م وامت٤مُم٤م ًمٚمٗم٤مئدة ٟمقرد ًمٚم٘م

 : احلٙمؿ طمقل اًمٕم٘مؾ وم٘مد ىم٤مل

  إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمنّم أهؾ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٝمؿ ذم يمت٤مسمف، وم٘م٤مل:»

 ِظَبِٚد ْ ـَ َهَداُهْؿ اهللَُّ َوُأْوفَ  َؾبَؼِّ ًُقَن َأْحَسَُْف ُأْوفَئَِؽ افَِّذي ْقَل َؾَٔتَّبِ ََ ًُقَن اْف
ِّ ـَ َيْسَت ئَِؽ ُهْؿ افَِّذي

 . (6)ُأْوفُقا إَفَْبِٚب 

ي٤م هِم٤مم: سمـ احلٙمؿ إّن اهلل قمّز وضمؾ أيمٛمؾ ًمٚمٜم٤مس احلج٩م سم٤مًمٕم٘مقل، وأوم٣م إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٌٞم٤من، 

ٱ ٻ )ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ودهّلؿ قمغم رسمقسمٞمتف سم٤مٕدّٓء، وم٘م٤مل: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .(7)ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڃ 

ڳ ي٤م هِم٤مم: ىمد ضمٕمؾ اهلل قمّز وضمؾ ذًمؽ دًمٞماًل قمغم ُمٕمرومتف، سم٠مّن هلؿ ُمدسّمرًا، وم٘م٤مل: 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .=6ـ  >6ؾمقرة اًمزُمر: ا

ٔي٦م ( 7)  .9;6ـ  8;6ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 . (6)ہ 

ُِقنَ  َوافَُِْتِٚب ادُْبِِغ  حؿ  وىم٤مل:  َِ
ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ َُِْْٚه ُؿْرإًٓٚ َظَربًِّٔٚ َف ًَ ٚ َج َّٕ  .(7)إِ

ـْ آيَ وىم٤مل:  َد َوِم ًْ اَمِء َمًٚء َؾُْٔحِل بِِف إَْرَض َب ـْ افسَّ ُل ِم ًٚ َوُيَْزِّ ً َّ ًٚ َوَض َق َخْقؾ ْؿ افَْزْ ُُ ٚتِِف ُيِري

ُِقنَ  َِ
ًْ ْقٍم َي ََ  .(8) َمْقَِتَٚ إِنَّ يِف َذفَِؽ َٔيٍٚت فِ

ظمرة، وم٘م٤مل:  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ي٤م هِم٤مم: صمّؿ وقّمظ أهؾ اًمٕم٘مؾ ورهّمٌٝمؿ ذم ٔا

 .(9)ہ ھ ھ ھھ ے ے 

َٚٔوىم٤مل:  ْٕ َِٔٚة افده تَُٚع اْْلَ َّ ٍء َؾ ـْ َْيْ ٚ َوَمٚ ِظَْْد اهللِ  َوَمٚ ُأوتِٔتُْؿ ِم َٓ ََك َأَؾال َوِزيَُْت  َخْرٌ َوَأْب

ُِقنَ  َِ
ًْ  .(:)َت

ف اًمذيـ ٓ يٕم٘مٚمقن قمذاسمف، وم٘م٤مل قمّز وضمؾ:  ـَ ي٤م هِم٤مم: صمّؿ ظمقَّ َٕٚ أَخِري ْر ْؿ  ُثؿَّ َدمَّ ُُ َّٕ َوإِ

وَن  ره ُّ ْؿ ُمْهبِِحَغ فََت ِٓ ْٔ َِ ُِقنَ  َظ َِ
ًْ َِِّْٔؾ َأَؾال َت  .(;)َوبِٚف

ٚ إَِّٓ ي٤م هِم٤مم: صمّؿ سملّم أّن اًمٕم٘مؾ ُمع اًمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل: َٓ ُِ َِ
ًْ ِس َوَمٚ َي ُِبَٚ فَِِّْٚ َٕرْضِ َِْؽ إَْمثَُٚل  َوتِ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .67ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ٔي٦م ( 7)  .8ـ  6ؾمقرة اًمزظمرف: ا

ٔي٦م ( 8)  .79ؾمقرة اًمروم: ا

ٔي٦م ( 9)  .87ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

 .5;ٔي٦م ؾمقرة اًم٘مّمص: ا( :)

ٔي٦م ( ;)  .=68ـ  ;68ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت: ا
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ًَٚدُِقنَ   .(6)اْف

ڀ  پ ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ي٤م هِم٤مم: صمّؿ ذّم اًمذيـ ٓ يٕم٘مٚمقن، وم٘م٤مل: 

ڻ ۀ ڻ وىم٤مل:   (7)ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 .(8)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

َقاِت ووىم٤مل:  َّ ََِؼ افسَّ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ ـْ َشَٖفَْت ُد هللِِ  فَِئ ّْ َـّ اهلُل ُؿْؾ اْْلَ َُقُف َٔ َثُرُهْؿ ٓ  َوإَْرَض َف ـْ َبْؾ َأ

قنَ  ُّ َِ ًْ  .(9)َي

ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې صمّؿ ذم اًمٙمثرة، وم٘م٤مل: 

 .(;) ٿ ٹ ٹ ٹ، وىم٤مل: (:)ى ائ ائ  ې ى

قرُ ي٤م هِم٤مم: صمّؿ ُمدح اًم٘مّٚم٦م، وم٘م٤مل:  ُُ ـْ ِظبَِٚدي افنَّ  .(>) َوَؿٌِِٔؾ ِم

 .(=) َوَؿٌِِٔؾ َمٚ ُهؿْ  وىم٤مل: 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .98ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت: ا

ٔي٦م ( 7)  .5>6ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م ( 8)  .77ؾمقرة إٟمٗم٤مل: ا

ٔي٦م ( 9)  .:7ؾمقرة ًم٘مامن: ا

ٔي٦م ( :)  .;66ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م ( ;)  .>8ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م ( >)  .68ؾمقرة ؾم٠ٌم: ا

ٔي٦م ( =)  .79ؾمقرة ص: ا
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 .(6)ڎ ڈ ڈ ژ ژوىم٤مل: 

ې ي٤م هِم٤مم: صمّؿ ذيمر أوزم إًم٤ٌمب سم٠مطمًـ اًمذيمر، وطماّلهؿ سم٠مطمًـ احلٚمٞم٦م، وم٘م٤مل: 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 . (7)ۈئ

ٌٛ ي٤م هِم٤مم: إّن اهلل ي٘مقل:  ِْ َٚن فَُف َؿ ـَ ـْ  ـَْرى دَِ  يٕمٜمل اًمٕم٘مؾ. (8)إِنَّ يِف َذفَِؽ فَِذ

َٜ وىم٤مل:  َّ ُْ َْاَمَن اْْلِ ََْد آَتَْْٔٚ ُف  : اًمٗمٝمؿ واًمٕم٘مَؾ.ىم٤مل (9) َوَف

اًمدٟمٞم٤م سمحٌر قمٛمٞمٌؼ ي٤م هِم٤مم: إّن ًم٘مامن، ىم٤مل ٓسمٜمف: شمقاوع ًمٚمحؼ شمٙمـ أقم٘مَؾ اًمٜم٤مس، ي٤م سمٜمّل إّن 

ىمد همرق ومٞمف قم٤ممل يمثػم، ومٚمتٙمـ ؾمٗمٞمٜمتؽ ومٞمٝم٤م شم٘مقى اهلل، وطمِمقه٤م اإليامن، وذاقمٝم٤م اًمتقيّمؾ، 

 وىمٞمٛمتٝم٤م اًمٕم٘مؾ، ودًمٞمٚمٝم٤م اًمٕمٚمؿ، وؾمّٙم٤مهن٤م اًمّمؼم.

اًمّمٛم٧م، وًمٙمؾ رء ُمٓمٞم٦ّم،  ي٤م هِم٤مم: ًمٙمؾ رء دًمٞمؾ، ودًمٞمؾ اًمٕم٤مىمؾ اًمتٗمّٙمر، ودًمٞمؾ اًمتٗمّٙمر

 ك سمؽ ضمٝمالً، أن شمريم٥م ُم٤م هُنٞم٧م قمٜمف.وُمٓمٞم٦ّم اًمٕم٤مىمؾ اًمتقاوع، ويمٗم

ي٤م هِم٤مم: ًمق يم٤من ذم يدك ضمقزة، وىم٤مل اًمٜم٤مس: ًم١مًم١مة ُم٤م يم٤من يٜمٗمٕمؽ، وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أهّن٤م ضمقزة، 

 وًمق يم٤من ذم يدك ًم١مًم١مة، وىم٤مل اًمٜم٤مس: أهّن٤م ضمقزة، ُم٤م رّضك وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أهّن٤م ًم١مًم١مة.

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .95ؾمقرة هقد: ا

ٔي٦م ( 7)  .<;7ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م ( 8)  .>8ؾمقرة ق: ا

ٔي٦م ( 9)  .67ؾمقرة ًم٘مامن: ا
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ّ ًمٞمٕم٘مٚمقا قمـ ا ٤مده ٓإ ٞم٤مءه ورؾمٚمف إمم قم وم٠مطمًٜمٝمؿ اؾمتج٤مسم٦م أطمًٜمٝمؿ  هلل،ي٤م هِم٤مم: ُم٤م سمٕم٨م اهلل أٟم

 ُمٕمروم٦م هلل، وأقمٚمٛمٝمؿ سم٠مُمر اهلل أطمًٜمٝمؿ قم٘مالً، وأقم٘مٚمٝمؿ أرومٕمٝمؿ درضم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

ي٤م هِم٤مم: ُم٤م ُمـ قمٌد إّٓ وُمٚمؽ آظمذ سمٜم٤مصٞمتف، ومال يتقاوع إّٓ رومٕمف اهلل، وٓ يتٕم٤مفمؿ إّٓ 

 ووٕمف اهلل 

٦م سم٤مـمٜم٦م، وم٠مُّم٤م اًمٔم٤مهرة وم٤مًمرؾمؾ ي٤م هِم٤مم: إّن هلل قمغم اًمٜم٤مس طمّجتلم، طمّج٦م فم٤مهرة، وطمجّ 

 وإٟمٌٞم٤مء وإئّٛم٦م، وأُّم٤م اًم٤ٌمـمٜم٦م وم٤مًمٕم٘مقل.

 ي٤م هِم٤مم: إّن اًمٕم٤مىمؾ، اًمذي ٓ يِمٖمؾ احلالل ؿمٙمره، وٓ يٖمٚم٥م احلرام صؼمه.

ي٤م هِم٤مم: ُمـ ؾمّٚمط صمالصم٤ًم قمغم صمالث، ومٙم٠مّٟمام أقم٤مَن هقاه قمغم هدم قم٘مٚمف: ُمـ أفمٚمؿ ٟمقر ومٙمره 

ٗمْمقل يمالُمف، وأـمٗم٠م ٟمقر قمؼمشمف سمِمٝمقات ٟمٗمًف، ومٙم٠مّٟمام أقم٤من سمٓمقل أُمٚمف، وحم٤م ـمرائػ طمٙمٛمتف سم

 هقاه قمغم هدم قم٘مٚمف، وُمـ هدم قم٘مٚمف أومًد قمٚمٞمف ديٜمف ودٟمٞم٤مه.

ي٤م هِم٤مم: يمٞمػ يزيمق قمٜمد اهلل قمٛمٚمؽ، وأٟم٧م ىمد ؿمٖمٚم٧م قم٘مٚمؽ قمـ أُمر رسّمؽ، وأـمٕم٧م 

 هقاك قمغم همٚم٦ٌم قم٘مٚمؽ.

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اقمتزل أهؾ ي٤م هِم٤مم: اًمّمؼم قمغم اًمقطمدة قمالُم٦م ىمّقة اًمٕم٘مؾ، ومٛمـ قم٘مؾ قمـ اهلل

اًمدٟمٞم٤م واًمراهمٌلم ومٞمٝم٤م، ورهم٥م ومٞمام قمٜمد رسّمف ـ ويم٤من اهلل ـ آٟمًف ذم اًمقطمِم٦م وص٤مطمٌف ذم اًمقطمدة، وهمٜم٤مه 

 ذم اًمٕمٞمٚم٦م، وُمٕمّزه ذم همػم قمِمػمة.

ي٤م هِم٤مم: ٟمّم٥م اخلٚمؼ ًمٓم٤مقم٦م اهلل، وٓ ٟمج٤مة إّٓ سم٤مًمٓم٤مقم٦م، واًمٓم٤مقم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ، واًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٕمّٚمؿ، 

 يٕمت٘مد، وٓ قمٚمؿ إّٓ ُمـ قم٤ممل رسم٤مين، وُمٕمروم٦م اًمٕم٤ممل سم٤مًمٕم٘مؾ.واًمتٕمّٚمؿ سم٤مًمٕم٘مؾ 
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ويمثػم اًمٕمٛمؾ ُمـ أهِؾ اهلقى واجلٝمؾ  ،ي٤م هِم٤مم: ىمٚمٞمؾ اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٕم٤مىمؾ ُم٘مٌقل ُمْم٤مقمػ

 ُمردود.

ي٤م هِم٤مم: إّن اًمٕم٤مىمؾ ريض سم٤مًمّدون ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُمع احلٙمٛم٦م، ومل يرض سم٤مًمّدون ُمـ احلٙمٛم٦م ُمع 

 اًمدٟمٞم٤م، ومٚمذًمؽ رسمح٧م دم٤مرهتؿ.

م: إن يم٤من يٖمٜمٞمؽ ُم٤م يٙمٗمٞمؽ، وم٠مدٟمك ُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م يٙمٗمٞمؽ، وإن يم٤من ٓ يٖمٜمٞمؽ ُم٤م ي٤م هِم٤م

 يٙمٗمٞمؽ، ومٚمٞمس رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م يٖمٜمٞمؽ.

ي٤م هِم٤مم: إّن اًمٕم٘مالء شمريمقا ومْمقل اًمدٟمٞم٤م ومٙمٞمػ اًمذٟمقب، وشمرك اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٗمْمؾ، وشمرك 

 اًمذٟمقب ُمـ اًمٗمرض.

ٕهّنؿ قمٚمٛمقا أّن اًمدٟمٞم٤م ـم٤مًم٦ٌم  ي٤م هِم٤مم: إّن اًمٕم٘مالء زهدوا ذم اًمدٟمٞم٤م، ورهمٌقا ذم أظمرة،

وُمٓمٚمقسم٦م، وأظمرة ـم٤مًم٦ٌم وُمٓمٚمقسم٦م، ومٛمـ ـمٚم٥م أظمرة ـمٚمٌتف اًمدٟمٞم٤م طمتّك يًتقذم ُمٜمٝم٤م رزىمف، وُمـ 

 ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م ـمٚمٌتف أظمرة، ومٞم٠مشمٞمف اعمقت ومٞمٗمًد قمٚمٞمف دٟمٞم٤مه وآظمرشمف.

ٞمتّيع ي٤م هِم٤مم: ُمـ أراد اًمٖمٜمك سمال ُم٤مل، وراطم٦م اًم٘مٚم٥م ُمـ احلًد، واًمًالُم٦م ذم اًمديـ، ومٚم

إمم اهلل ذم ُم٠ًمًمتف، سم٠من ُيٙمٛمؾ قم٘مٚمف، ومٛمـ قم٘مؾ ىمٜمع سمام يٙمٗمٞمف، وُمـ ىمٜمع سمام يٙمٗمٞمف اؾمتٖمٜمك، وُمـ مل 

 ي٘مٜمع سمام يٙمٗمٞمف مل ُيدرك اًمٖمٜمك أسمدًا.

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ي٤م هِم٤مم: إّن اهلل ضمّؾ وقمّز طمٙمك قمـ ىمقم ص٤محللم، أهّنؿ ىم٤مًمقا: 

يغ وشمٕمقد إمم قمامه٤م قمٚمٛمقا أّن اًم٘مٚمقب شمز طملم (6)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .=ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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ورداه٤م، إّٟمف مل خيػ اهلل ُمـ مل يٕم٘مؾ قمـ اهلل، وُمـ مل يٕم٘مؾ قمـ اهلل مل يٕم٘مد ىمٚمٌف قمغم ُمٕمروم٦م صم٤مسمت٦م 

ىم٤ًم، وّهه  ُيٌٍمه٤م وجيد طم٘مٞم٘متٝم٤م ذم ىمٚمٌف، وٓ يٙمقن أطمٌد يمذًمؽ إّٓ ُمـ يم٤من ىمقًمف ًمٗمٕمٚمف ُمّمدِّ

 اًمٕم٘مؾ إّٓ سمٔم٤مهر ُمٜمف وٟم٤مـمؼ قمٜمف. ًمٕمالٟمٞمتف ُمقاوم٘م٤ًم، ّٕن اهلل مل يدّل قمغم اًم٤ٌمـمـ اخلٗمل ُمـ

، ي٘مقل: ُم٤م ُمـ رء قمٌد اهلل سمف أومْمؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ، وُم٤م شمّؿ ()ي٤م هِم٤مم: يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم

قم٘مؾ اُمرأ طمتّك يٙمقن ومٞمف ظمّم٤مل ؿمتّك، اًمٙمٗمر واًمنم ُمٜمف ُم٠مُمقٟم٤من، واًمرؿمد واخلػم ُمٜمف ُم٠مُمقٓن، 

، وٓ يِمٌع ُمـ اًمٕمٚمؿ دهره، وومْمؾ ُم٤مًمف ُمٌذول، وومْمؾ ىمقًمف ُمٙمٗمقف، ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمدٟمٞم٤م اًم٘مقت

اًمذّل أطم٥م إًمٞمف ُمع اهلل ُمـ اًمٕمّز ُمع همػمه، واًمتقاوع أطم٥ّم إًمٞمف ُمـ اًمنمف، يًتٙمثر ىمٚمٞمؾ اعمٕمروف 

ُمـ همػمه، ويًت٘مؾ يمثػم اعمٕمروف ُمـ ٟمٗمًف، ويرى اًمٜم٤مس يمّٚمٝمؿ ظمػمًا ُمٜمف، وأّٟمف ّذهؿ ذم ٟمٗمًف، 

 وهق مت٤مم إُمر.

ًٜم٧م ٟمٞمّتف زيد ذم رزىمف، وُمـ طمًـ سمّره ي٤م هِم٤مم: ُمـ صدق ًم٤ًمٟمف زيمك قمٛمٚمف، وُمـ طم

 سم٢مظمقاٟمف وأهٚمف ُمّد ذم قمٛمره.

 ي٤م هِم٤مم: ٓ متٜمحقا اجلّٝم٤مل احلٙمٛم٦م ومتٔمٚمٛمقه٤م، وٓ متٜمٕمقه٤م أهٚمٝم٤م ومتٔمٚمٛمقهؿ.

 ي٤م هِم٤مم: يمام شمريمقا ًمٙمؿ احلٙمٛم٦م، وم٤مشمريمقا هلؿ اًمدٟمٞم٤م.

اًمٜم٤مس ىمدرًا اًمذي ٓ ي٤م هِم٤مم: ٓ ديـ عمـ ٓ ُمرّوة ًمف، وٓ ُُمُرّوة عمـ ٓ قم٘مؾ ًمف، وأّن أقمٔمؿ 

 يرى اًمدٟمٞم٤م ًمٜمٗمًف ظمٓمرًا، أُّم٤م إّن أسمداٟمٙمؿ ًمٞمس هل٤م صمٛمـ إّٓ اجلٜم٦ّم، ومال شمٌٞمٕمقه٤م سمٖمػمه٤م.

( يم٤من ي٘مقل: ٓ جيٚمس ذم صدر اعمجٚمس إّٓ رضمؾ ومٞمف صمالث ي٤م هِم٤مم: إّن أُمػم اعم١مُمٜملم )

ومٞمف صالح أهٚمف، ظمّم٤مل: جيٞم٥م إذا ؾمئؾ، ويٜمٓمؼ إذا قمجز اًم٘مقم قمـ اًمٙمالم، ويِمػم سم٤مًمرأي اًمذي 
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، ومجٚمس ومٝمق أْحؼ. ـّ  ومٛمـ مل يٙمـ ومٞمف رء ُمٜمٝم

 اهلل رؾمقل اسمـ ي٤م: ىمٞمؾ أهٚمٝم٤م، ُمـ وم٤مـمٚمٌقه٤م احلقائ٩م ـمٚمٌتؿ إذا(: وىم٤مل احلًـ سمـ قمكم )

ىم٤مل: هؿ   (6)ٺ ٺ ٺ ٺ : وم٘م٤مل وذيمرهؿ، يمت٤مسمف ذم اهلل ىمّص  اًمذيـ: ىم٤مل ؟ أهٚمٝم٤م وُمـ

 أوًمقا اًمٕم٘مقل.

 ذم زي٤مدة اًمٕمٚمامء وأدب اًمّمالح، إمم داقمٞم٦م اًمّم٤محللم ٤مًم٦ًمجم(: وىم٤مل قمكم سمـ احلًلم )

اًمٕم٘مؾ، وـم٤مقم٦م وٓة اًمٕمدل مت٤مم اًمٕمز، واؾمتثامر اعم٤مل مت٤مم اعمروة، وإرؿم٤مد اعمًتِمػم ىمْم٤مء حلؼ 

 اًمٜمٕمٛم٦م، ويمػ إذى ُمـ يمامل اًمٕم٘مؾ، وومٞمف راطم٦م اًمٌدن قم٤مضمالً وآضمالً.

٠ًمل ُمـ خي٤مف ُمٜمٕمف، وٓ يٕمد ُم٤م ٓ ي٤م هِم٤مم: إّن اًمٕم٤مىمؾ ٓ حيّدث ُمـ خي٤مف شمٙمذيٌف، وٓ ي

 ي٘مدر قمٚمٞمف، وٓ يرضمق ُم٤م يٕمٜمّػ سمرضم٤مئف، وٓ يت٘مّدم قمغم ُم٤م خي٤مف اًمٕمجز قمٜمف.

( يقيص أصح٤مسمف، ي٘مقل: أوصٞمٙمؿ سم٤مخلِمٞم٦م ُمـ اهلل ذم اًمن ويم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم )

، واًمٕمالٟمٞم٦م، واًمٕمدل ذم اًمرو٤م واًمٖمْم٥م، وآيمت٤ًمب ذم اًمٗم٘مر واًمٖمٜمك، وأن شمّمٚمقا ُمـ ىمٓمٕمٙمؿ

وشمٕمٗمقا قمّٛمـ فمٚمٛمٙمؿ، وشمٕمٓمٗمقا قمغم ُمـ طمرُمٙمؿ، وًمٞمٙمـ ٟمٔمريمؿ قمؼمًا، وصٛمتٙمؿ ومٙمرًا، وىمقًمٙمؿ 

 ذيمرًا، وـمٌٞمٕمتٙمؿ اًمًخ٤مء، وم٢مّٟمف ٓ يدظمؾ اجلٜم٦ّم سمخٞمؾ، وٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر ؾمخل.

ي٤م هِم٤مم: رطمؿ اهلل ُمـ اؾمتحٞم٤م ُمـ اهلل طمؼ احلٞم٤مء، ومحٗمظ اًمرأس وُم٤م طمقى، واًمٌٓمـ وُم٤م 

 وقمٚمؿ أّن اجلٜم٦ّم حمٗمقوم٦م سم٤معمٙم٤مرة، واًمٜم٤مر حمٗمقوم٦م سم٤مًمِمٝمقات.وقمك، وذيمر اعمقت واًمٌغم، 

ي٤م هِم٤مم: ُمـ يمّػ ٟمٗمًف قمـ أقمراض اًمٜم٤مس أىم٤مًمف اهلل قمثرشمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ يمّػ همْمٌف 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .67ؾمقرة اًمزُمر: ا
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 قمـ اًمٜم٤مس، يمّػ اهلل قمٜمف همْمٌف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 ي٤م هِم٤مم: إّن اًمٕم٤مىمؾ ٓ يٙمذب، وإن يم٤من ومٞمف هقاه.

 و٤مرسمف، همػم رضب ُمـ اهلل قمغم اًمٜم٤مس أقمتك إنّ : ’هللي٤م هِم٤مم: وضمد ذم ذؤاسم٦م ؾمٞمػ رؾمقل ا

 أو طمدصم٤ًم، أطمدث وُمـ ،’ػم ىم٤مشمٚمف، وُمـ شمقمّم همػم ُمقاًمٞمف ومٝمق يم٤مومر سمام أٟمزل اهلل قمغم ٟمٌٞمّف حمّٛمدهم وىمتؾ

 .قمدًٓ  وٓ سوم٤مً  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ُمٜمف اهلل ي٘مٌؾ مل حمدصم٤مً  آوى

سمف اًمّمالة، وسمّر اًمقاًمديـ، وشمرك ي٤م هِم٤مم: أومْمؾ ُم٤م يت٘مّرب سمف اًمٕمٌد إمم اهلل سمٕمد اعمٕمروم٦م 

 احلًد واًمٕمج٥م واًمٗمخر.

ي٤م هِم٤مم: أصٚمح أّي٤مُمؽ اًمذي هق أُم٤مُمؽ، وم٤مٟمٔمر أي يقم هق وأقمّد ًمف اجلقاب، وم٢مّٟمؽ 

ُمقىمقف وُم١ًمول، وظمذ ُمققمٔمتؽ ُمـ اًمدهر وأهٚمف، وم٢مّن اًمدهر ـمقيٚم٦م ىمّمػمة، وم٤مقمٛمؾ يم٠مّٟمؽ 

ذم شمٍّمف اًمدهر وأطمقاًمف، وم٢مّن ُم٤م  شمرى صمقاب قمٛمٚمؽ ًمتٙمقن أـمٛمع ذم ذًمؽ، واقم٘مؾ قمـ اهلل واٟمٔمر

 هق آت ُمـ اًمدٟمٞم٤م، يمام ومّم ُمٜمٝم٤م، وم٤مقمتؼم هب٤م.

 وُمٖم٤مرهب٤م، إرض ُمِم٤مرق ذم اًمِمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُم٤م مجٞمع إنّ : وىم٤مل قمكم سمـ احلًلم

 صمؿّ  ـ اًمٔمالل يمٗملء اهلل سمحؼ اعمٕمروم٦م وأهؾ اهلل، أوًمٞم٤مء ُمـ وزمّ  قمٜمد وضمٌٚمٝم٤م، وؾمٝمٚمٝم٤م وسمّره٤م، سمحره٤م

ٕٟمٗمًٙمؿ صمٛمـ إّٓ اجلٜم٦ّم، ومال  ومٚمٞمس ـ اًمدٟمٞم٤م يٕمٜمل ـ ٕهٚمٝم٤م اًمٚماّمفم٦م هذه يدع طمرّ  َأَوٓ: ىم٤مل

 شمٌٞمٕمقه٤م سمٖمػمه٤م، وم٢مّٟمف ُمـ ريض ُمـ اهلل سم٤مًمدٟمٞم٤م، وم٘مد ريض سم٤مخلًٞمس.

ي٤م هِم٤مم: إّن يمؾ اًمٜم٤مس يٌٍم اًمٜمجقم، وًمٙمـ ٓ هيتدي هب٤م، إّٓ ُمـ يٕمرف جم٤مرهي٤م وُمٜم٤مزهل٤م، 

 ٙمـ ٓ هيتدي هب٤م ُمٜمٙمؿ إّٓ ُمـ قمٛمؾ هب٤م.ويمذًمؽ أٟمتؿ شمدرؾمقن احلٙمٛم٦م، وًم
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ىم٤مل ًمٚمحّقاريلم: ي٤م قمٌٞمد اًمًقء هيقًمٙمؿ ـمقل اًمٜمخٚم٦م، وشمذيمرون  ي٤م هِم٤مم: إّن اعمًٞمح

ؿمقيمٝم٤م وُم١موٟم٦م ُمراىمٞمٝم٤م، وشمٜمًقن ـمٞم٥م صمٛمره٤م وُمراوم٘مٝم٤م، يمذًمؽ شمذيمرون ُم١موٟم٦م قمٛمؾ أظمرة، 

 ٤م.ومٞمٓمقل قمٚمٞمٙمؿ أُمده، وشمٜمًقن ُم٤م شمٗمْمقن إًمٞمف ُمـ ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وٟمقره٤م وصمٛمره

قء ٟمّ٘مقا اًم٘مٛمح وـمٞمٌّقه، وأدىّمقا ـمحٜمف دمدوا ـمٕمٛمف وهيٜمئٙمؿ أيمٚمف، يمذًمؽ وم٠مظمٚمّمقا  ٞمد اًًم ي٤م قم

 اإليامن وأيمٛمٚمقه، دمدوا طمالوشمف ويٜمٗمٕمٙمؿ همٌّف.

سمحّؼ أىمقل ًمٙمؿ: ًمق وضمدشمؿ هاضم٤ًم يتقىّمد سم٤مًم٘مٓمران ذم ًمٞمٚم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ٓؾمتْم٠مشمؿ سمف، ومل 

احلٙمٛم٦م ممّـ وضمدمتقه٤م ُمٕمف، وٓ يٛمٜمٕمٙمؿ ُمٜمف  ، يمذًمؽ يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شم٠مظمذواٟمتٜم٦ميٛمٜمٕمٙمؿ ُمٜمف ريح 

 ؾمقء رهمٌتف ومٞمٝم٤م.

ي٤م قمٌٞمد اًمدٟمٞم٤م سمحؼ أىمقل ًمٙمؿ: ٓ شمدريمقن ذف أظمرة إّٓ سمؽمك ُم٤م حتٌّقن، ومال شمٜمٔمروا 

 سم٤مًمتقسم٦م همدًا، وم٢مّن دون همد يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦ًم، وىمْم٤مء اهلل ومٞمٝمام يٖمدوا ويروح.

وح وأىمؾ مّه٤ًم ممّـ قمٚمٞمف اًمديـ، وإّن سمحّؼ أىمقل ًمٙمؿ: إّن ُمـ ًمٞمس قمٚمٞمف ديـ ُمـ اًمٜم٤مس أر

أطمًـ اًم٘مْم٤مء، ويمذًمؽ ُمـ مل يٕمٛمؾ اخلٓمٞمئ٦م أروح مّه٤ًم ممّـ قمٛمؾ اخلٓمٞمئ٦م، وإن أظمٚمص اًمتقسم٦م 

وأٟم٤مب، وإّن صٖم٤مر اًمذٟمقب وحمّ٘مراهت٤م ُمـ ُمٙم٤مئد إسمٚمٞمس، حيّ٘مره٤م ًمٙمؿ ويّمّٖمره٤م ذم أقمٞمٜمٙمؿ، 

 ومتجتٛمع وشمٙمثر ومتحٞمط سمٙمؿ.

ٙمٛم٦م رضمالن: ومرضمٌؾ أشم٘مٜمٝم٤م سم٘مقًمف وصّدىمٝم٤م سمٗمٕمٚمف، ورضمؾ سمحّؼ أىمقل ًمٙمؿ: إّن اًمٜم٤مس ذم احل

 أشم٘مٜمٝم٤م سم٘مقًمف ووٞمّٕمٝم٤م سمًقء ومٕمٚمف، ومِمت٤ّمن سمٞمٜمٝمام، ومٓمقسمك ًمٚمٕمٚمامء سم٤مًمٗمٕمؾ، وويؾ ًمٚمٕمٚمامء سم٤مًم٘مقل.

ي٤م قمٌٞمد اًمًقء اخّتذوا ُم٤ًمضمد رسّمٙمؿ ؾمجقٟم٤ًم ٕضم٤ًمديمؿ وضم٤ٌمهٙمؿ، واضمٕمٚمقا ىمٚمقسمٙمؿ سمٞمقشم٤ًم 
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 ِمٝمقات.ًمٚمت٘مقى، وٓ دمٕمٚمقا ىمٚمقسمٙمؿ ُم٠موًى ًمٚم

 إّن أضمزقمٙمؿ قمٜمد اًمٌالء ٕؿمّديمؿ طم٤ًٌّم ًمٚمدٟمٞم٤م، وإّن أصؼميمؿ قمغم اًمٌالء ٕزهديمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م.

 ٓ قءٓ  شمٙمقٟمقا ؿمٌٞمٝم٤ًم سم٤محلداء اخل٤مـمٗم٦م، وٓ سم٤مًمثٕم٤مًم٥م اخل٤مدقم٦م، وٓ سم٤مًمذئ٤مب اًمٖم٤مدرة، و ي٤م قمٌٞمد اًًم

ؾُُمد اًمٕم٤مشمٞم٦م يمام شمٗمٕمؾ سم٤مًمٗمرائس، يمذًمؽ شمٗمٕمٚمقن سم٤مًمٜم٤مس، ومري٘م٤ًم ختٓمٗمق ن، وومري٘م٤ًم ختدقمقن، وومري٘م٤مً سم٤ٕم

 شمٖمدرون هبؿ.

سمحؼ أىمقل ًمٙمؿ: ٓ يٖمٜمل قمـ اجلًد أن يٙمقن فم٤مهره صحٞمح٤ًم، وسم٤مـمٜمف وم٤مؾمدًا، يمذًمؽ ٓ 

شمٖمٜمل أضم٤ًمديمؿ اًمتل ىمد أقمجٌتٙمؿ وىمد ومًدت ىمٚمقسمٙمؿ، وُم٤م يٖمٜمل قمٜمٙمؿ أن شمٜمّ٘مقا ضمٚمقديمؿ 

ٜمخ٤مًم٦م، يمذًمؽ أٟمتؿ وىمٚمقسمٙمؿ دٟمًف، ٓ شمٙمقٟمقا يم٤معمٜمخؾ خيرج ُمٜمف اًمدىمٞمؼ اًمٓمٞم٥ّم، ويٛمًؽ اًم

 خترضمقن احلٙمٛم٦م ُمـ أومقاهٙمؿ، ويٌ٘مك اًمٖمّؾ ذم صدوريمؿ.

ي٤م قمٌٞمد اًمدٟمٞم٤م إّٟمام ُمثٚمٙمؿ ُمثؾ اًمناج، ييضء ًمٚمٜم٤مس وحيرق ٟمٗمًف، ي٤م سمٜمل إهائٞمؾ زاْحقا 

اًمٕمٚمامء ذم جم٤مًمًٝمؿ، وًمق ضمثّقًا قمغم اًمريم٥م، وم٢مّن اهلل حيٞمل اًم٘مٚمقب اعمٞمّت٦م سمٜمقر احلٙمٛم٦م، يمام حيٞمل 

 ٦م سمقاسمؾ اعمٓمر.إرض اعمٞمّت

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ـمقسمك  اعمرطمقُمقني٤م هِم٤مم: ُمٙمتقب ذم اإلٟمجٞمؾ: ـمقسمك ًمٚمٛمؽماْحلم، أوًمئؽ 

ـمقسمك ًمٚمٛمٓمّٝمرة ىمٚمقهبؿ، أوًمئؽ هؿ اعمتّ٘مقن ًمٚمٛمّمٚمحلم سملم اًمٜم٤مس، أوًمئؽ هؿ اعم٘مّرسمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

 ٘مٞم٤مُم٦م.ًمٚمٛمتقاوٕملم ذم اًمدٟمٞم٤م، أوًمئؽ يرشم٘مقن ُمٜم٤مسمر اعمٚمؽ يقم اًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ـمقسمك

ي٤م هِم٤مم: ىمّٚم٦م اعمٜمٓمؼ طمٙمؿ قمٔمٞمؿ، ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمّمٛم٧م، وم٢مّٟمف دقم٦م طمًٜم٦م، وىمّٚم٦م وزر، وظمّٗم٦م ُمـ 

اًمذٟمقب، ومحّّمٜمقا سم٤مب احلٚمؿ، وم٢مّن سم٤مسمف اًمّمؼم، وإّن اهلل قمّز وضمّؾ يٌٖمض اًمْمّح٤مك ُمـ همػم قمج٥م، 
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 ٙمؼّم قمٚمٞمٝمؿ.واعمِّم٤مء إمم همػم أرب، وجي٥م قمغم اًمقازم أن يٙمقن يم٤مًمراقمل، ٓ يٖمٗمؾ قمـ رقمٞمتف، وٓ يت

ًتحٞمقن ُمـ اًمٜم٤مس ذم قمالٟمٞمتٙمؿ، واقمٚمٛمقا أّن اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ  وم٤مؾمتحٞمقا ُمـ اهلل ذم هائريمؿ، يمام شم

 احلٙمٛم٦م و٤مًّم٦م اعم١مُمـ، ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٌؾ أن يرومع، ورومٕمف همٞم٦ٌم قم٤معمٙمؿ سملم أفمٝمريمؿ.

ي٤م هِم٤مم: شمٕمّٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ضمٝمٚم٧م، وقمّٚمؿ اجل٤مهؾ مم٤ّم قمّٚمٛم٧م، قمّٔمؿ اًمٕم٤ممل ًمٕمٚمٛمف، ودع 

 ُمٜم٤مزقمتف، وصّٖمر اجل٤مهؾ جلٝمٚمف وٓ شمٓمرده، وًمٙمـ ىمّرسمف وقمّٚمٛمف.

: ي٤م هِم٤مم: إّن يمؾ ٟمٕمٛم٦م قمجزت قمـ ؿمٙمره٤م سمٛمٜمزًم٦م ؾمٞمئ٦م شم١ماظمذ هب٤م، وىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

إّن هلل قم٤ٌمدًا يمنت ىمٚمقهبؿ ظمِمٞمتف وم٠مؾمٙمتتٝمؿ قمـ اعمٜمٓمؼ، وإهّنؿ ًمٗمّمح٤مء قم٘مالء، يًتٌ٘مقن إمم اهلل 

ًمف اًمٙمثػم، وٓ يروقن هلؿ ُمـ أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، يرون ذم أٟمٗمًٝمؿ  سم٤مٕقمامل اًمزيمٞم٦م، ٓ يًتٙمثرون

 أهّنؿ أذار، وأهّنؿ ٕيمٞم٤مس وأسمرار.

 ي٤م هِم٤مم: احلٞم٤مء ُمـ اإليامن، واإليامن ذم اجلٜم٦ّم، واًمٌذاء ُمـ اجلٗم٤مء، واجلٗم٤مء ذم اًمٜم٤مر.

٤م اًم٤ًممل ي٤م هِم٤مم: اعمتٙمّٚمٛمقن صمالصم٦م: ومراسمح وؾم٤ممل وؿم٤مضم٥م، وم٠مُّم٤م اًمراسمح وم٤مًمذايمر هلل، وأُمّ 

وم٤مًم٤ًميم٧م، وأُّم٤م اًمِم٤مضم٥م وم٤مًمذي خيقض ذم اًم٤ٌمـمؾ، إّن اهلل طمّرم اجلٜم٦ّم قمغم يمّؾ وم٤مطمش سمذيء، ىمٚمٞمؾ 

ي٘مقل: ي٤م ُمٌتٖمل اًمٕمٚمؿ إّن هذا اًمٚم٤ًمن ُمٗمت٤مح  احلٞم٤مء ٓ ي٤ٌمزم ُم٤م ىم٤مل وٓ ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف، ويم٤من أسمق ذرّ 

 ظمػم وُمٗمت٤مح ذ، وم٤مظمتؿ قمغم ومٞمؽ يمام ختتؿ قمغم ذهٌؽ وورىمؽ.

سمئس اًمٕمٌد يٙمقن ذا وضمٝملم وذا ًم٤ًمٟملم، يٓمري أظم٤مه إذا ؿم٤مهده، وي٠ميمٚمف إذا هم٤مب ي٤م هِم٤مم: 

قمٜمف، إّن ُأقمٓمل طمًده، وإن اسمتكم ظمذًمف، إّن أهع اخلػم صمقاسم٤ًم اًمؼم، وأهع اًمنم قم٘مقسم٦م اًمٌٖمل، وإّن 

ذ قم٤ٌمد اهلل ُمـ شمٙمره جم٤مًمًتف ًمٗمحِمف، وهؾ يٙم٥ّم اًمٜم٤مس قمغم ُمٜم٤مظمرهؿ ذم اًمٜم٤مر، إّٓ طمّم٤مئد 
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 ؿ، وُمـ طمًـ إؾمالم اعمرء شمرك ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمف.أًمًٜمتٝم

ي٤م هِم٤مم: ٓ يٙمقن اًمرضمؾ ُم١مُمٜم٤ًم طمتّك يٙمقن ظم٤مئٗم٤ًم راضمٞم٤ًم، وٓ يٙمقن ظم٤مئٗم٤ًم راضمٞم٤ًم طمتّك 

 يٙمقن قم٤مُمالً عم٤م خي٤مف ويرضمق.

وهب٤مئل، وقمٚمّقي ذم ُمٙم٤مين، ٓ ي١مصمر  : وقمّزيت وضمالزم وقمٔمٛمتل وىمدريتي٤م هِم٤مم: ىم٤مل اهلل 

ضمٕمٚم٧م اًمٖمٜمك ذم ٟمٗمًف، ومّهف ذم آظمرشمف، ويمٗمٗم٧م قمٚمٞمف ذم وٞمٕمتف، قمٌد هقاي قمغم هقاه إّٓ 

 ووٛمٜم٧م اًمًاموات وإرض رزىمف، ويمٜم٧م ًمف ُمـ وراء دم٤مرة يمّؾ شم٤مضمر.

ي٤م هِم٤مم: اًمٖمْم٥م ُمٗمت٤مح اًمنم، وأيمٛمؾ اعم١مُمٜملم إيامٟم٤ًم أطمًٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤ًم، وإن ظم٤مًمٓم٧م اًمٜم٤مس، 

 ًمٕمٚمٞم٤م وم٤مومٕمؾ.وم٢من اؾمتٓمٕم٧م أن ٓ خت٤مًمط أطمدًا ُمٜمٝمؿ، إّٓ ُمـ يم٤مٟم٧م يدك قمٚمٞمف ا

، واخلرق ؿُم١مٌم، إّن اًمرومؼ واًمؼّم وطمًـ اخلٚمؼ يٕمّٛمر  ـٌ ي٤م هِم٤مم: قمٚمٞمؽ سم٤مًمرومؼ، وم٢مّن اًمرومؼ ُيٛم

 اًمدي٤مر، ويزيد ذم اًمرزق.

ضمرت ذم اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر، واًمؼّم (6 ) َهْؾ َجَزاُء اإِلْحَسِٚن إَِّٓ اإِلْحَسٚنُ ي٤م هِم٤مم: ىمقل اهلل: 

أن يٙم٤مومئ سمف، وًمٞم٧ًم اعمٙم٤موم٠مة أن شمّمٜمع يمام صٜمع طمتّك شمرى  واًمٗم٤مضمر، ُمـ صٜمع إًمٞمف ُمٕمروف ومٕمٚمٞمف

 ومْمٚمؽ، وم٢من صٜمٕم٧م يمام صٜمع ومٚمف اًمٗمْمؾ سم٤مٓسمتداء.

ٝم٤م ًملّم، وذم ضمقومٝم٤م اًمًّؿ اًم٘م٤مشمؾ، حيذره٤م اًمرضم٤مل ذوو  ًّ ي٤م هِم٤مم: إّن ُمثؾ اًمدٟمٞم٤م ُمثؾ احلٞم٦ّم ُم

 اًمٕم٘مقل، وهيقي إًمٞمٝم٤م اًمّمٌٞم٤من سم٠ميدهيؿ.

ؼم قمـ ُمٕم٤ميص اهلل، وم٢مّٟمام اًمدٟمٞم٤م ؾم٤مقم٦م، ومام ُم٣م ُمٜمٝم٤م ي٤م هِم٤مم: اصؼم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل، واص

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .5;ؾمقرة اًمرْحـ: ا
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ومٚمٞمس دمد ًمف هورًا وٓ طمزٟم٤ًم، وُم٤م مل ي٠مت ُمٜمٝم٤م ومٚمٞمس شمٕمرومف، وم٤مصؼم قمغم شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م اًمتل أٟم٧م 

 ومٞمٝم٤م، ومٙم٠مّٟمؽ ىمد اهمتٌٓم٧م.

 ي٤م هِم٤مم: ُمثؾ اًمدٟمٞم٤م ُمثؾ ُم٤مء اًمٌحر، يمّٚمام ذب ُمٜمف اًمٕمٓمِم٤من ازداد قمٓمِم٤ًم طمتّك ي٘متٚمف.

٤مك واًمٙمؼم، وم٢مّٟمف ٓ يدظمؾ اجلٜم٦ّم ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم٦ٌّم ُمـ يمؼم، اًمٙمؼم رداء ي٤م هِم٤مم: إيّ 

 اهلل، ومٛمـ ٟم٤مزقمف رداءه أيمٌّف اهلل ذم اًمٜم٤مر قمغم وضمٝمف.

ي٤م هِم٤مم: ًمٞمس ُمٜم٤ّم ُمـ مل حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف ذم يمّؾ يقم، وم٢من قمٛمؾ طمًٜم٤ًم اؾمتزاد ُمٜمف، وإن قمٛمؾ 

 ؾمٞمئ٤ًم اؾمتٖمٗمر اهلل ُمٜمف وشم٤مب إًمٞمف.

ذم صقرة اُمرأة زرىم٤مء، وم٘م٤مل هل٤م: يمؿ شمزّوضم٧م ؟ وم٘م٤مًم٧م:  ٚم٧م اًمدٟمٞم٤م ًمٚمٛمًٞمحي٤م هِم٤مم: متثّ 

: ومقيٌح ٕزواضمؽ اًم٤ٌمىملم، يمثػمًا، ىم٤مل: ومٙمّؾ ـمّٚم٘مؽ ؟ ىم٤مًم٧م: ٓ، سمؾ يماّل ىمتٚم٧ُم، ىم٤مل اعمًٞمح

 يمٞمػ ٓ يٕمتؼمون سم٤معم٤مولم.

وقء  ي٤م هِم٤مم: إّن وقء اجلًد ذم قمٞمٜمف، وم٢من يم٤من اًمٌٍم ُمْمٞمئ٤ًم اؾمتْم٤مء اجلًد يمّٚمف، وإنّ 

اًمروح اًمٕم٘مؾ، وم٢مذا يم٤من اًمٕمٌد قم٤مىماًل يم٤من قم٤معم٤ًم سمرسّمف، وإذا يم٤من قم٤معم٤ًم سمرسّمف أسمٍم ديٜمف، وإن يم٤من ضم٤مهالً 

سمرسّمف مل ي٘مؿ ًمف ديـ، ويمام ٓ ي٘مقم اجلًد إّٓ سم٤مًمٜمٗمس احلٞم٦ّم، ومٙمذًمؽ ٓ ي٘مقم اًمديـ إّٓ سم٤مًمٜمٞم٦م 

 اًمّم٤مدىم٦م، وٓ شمث٧ٌم اًمٜمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م إّٓ سم٤مًمٕم٘مؾ.

اًمزرع يٜم٧ٌم ذم اًمًٝمؾ، وٓ يٜم٧ٌم ذم اًمّمٗم٤م، ومٙمذًمؽ احلٙمٛم٦م شمٕمٛمر ذم ىمٚم٥م ي٤م هِم٤مم: إّن 

اعمتقاوع، وٓ شمٕمٛمر ذم ىمٚم٥م اعمتٙمؼّم اجل٤ٌّمر، ّٕن اهلل ضمٕمؾ اًمتقاوع آًم٦م اًمٕم٘مؾ، وضمٕمؾ اًمتٙمؼّم ُمـ آًمف 

اجلٝمؾ، أمل شمٕمٚمؿ أّن ُمـ ؿمٛمخ إمم اًمً٘مػ سمرأؾمف ؿمّجف، وُمـ ظمٗمض رأؾمف اؾمتٔمّؾ حتتف وأيمٜمّف، 
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 يتقاوع هلل ظمٗمْمف اهلل، وُمـ شمقاوع هلل رومٕمف.ويمذًمؽ ُمـ مل 

ي٤م هِم٤مم: ُم٤م أىمٌح اًمٗم٘مر سمٕمد اًمٖمٜمك، وأىمٌح اخلٓمٞمئ٦م سمٕمد اًمٜمًؽ، وأىمٌح ُمـ ذًمؽ اًمٕم٤مسمد هلل، صمّؿ 

 يؽمك قم٤ٌمدشمف.

 ي٤م هِم٤مم: ٓ ظمػم ذم اًمٕمٞمش إّٓ ًمرضمٚملم: عمًتٛمع واع، وقم٤ممل ٟم٤مـمؼ.

ؿ سملم اًمٕم٤ٌمد أومْمؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ، ٟمقم اًمٕم٤م ًّ ىمؾ أومْمؾ ُمـ ؾمٝمر اجل٤مهؾ، وُم٤م سمٕم٨م ي٤م هِم٤مم: ُم٤م ىم

اهلل ٟمٌٞم٤ًم إّٓ قم٤مىمالً، طمتّك يٙمقن قم٘مٚمف أومْمؾ ُمـ مجٞمع ضمٝمد اعمجتٝمديـ، وُم٤م أّدى اًمٕمٌد ومريْم٦م ُمـ 

 ومرائض اهلل طمتّك قم٘مؾ قمٜمف.

 واعم١مُمـ احلٙمٛم٦م، يٚم٘مل وم٢مّٟمف ُمٜمف، وم٤مدٟمقا صٛمقشم٤مً  اعم١مُمـ رأيتؿ إذا: ’ي٤م هِم٤مم: ىم٤مل رؾمقل اهلل

 .اًمٕمٛمؾ ىمٚمٞمؾ اًمٙمالم، يمثػم واعمٜم٤مومؼ ٛمؾ،اًمٕم يمثػم اًمٙمالم، ىمٚمٞمؾ

: ىمؾ ًمٕم٤ٌمدي: ٓ جيٕمٚمقا سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ قم٤معم٤ًم ُمٗمتقٟم٤ًم ي٤م هِم٤مم: أوطمك اهلل شمٕم٤ممم إمم داود

سم٤مًمدٟمٞم٤م، ومٞمّمّدهؿ قمـ ذيمري، وقمـ ـمريؼ حمٌّتل وُمٜم٤مضم٤ميت، أوًمئؽ ىمّٓم٤مع اًمٓمريؼ ُمـ قم٤ٌمدي، إّن 

  ُمـ ىمٚمقهبؿ.أدٟمك ُم٤م أٟم٤م ص٤مٟمع هبؿ أن اٟمزع طمالوة حمٌّتل وُمٜم٤مضم٤ميت

ي٤م هِم٤مم: ُمـ شمٕمّٔمؿ ذم ٟمٗمًف ًمٕمٜمتف ُمالئٙم٦م اًمًامء وُمالئٙم٦م إرض، وُمـ شمٙمؼّم قمغم إظمقاٟمف 

 واؾمتٓم٤مل قمٚمٞمٝمؿ وم٘مد و٤مد اهلل، وُمـ ادقمك ُم٤م ًمٞمس ًمف ومٝمق أقمٜمك ًمٖمػم رؿمده.

أصح٤مسمؽ قمـ طم٥ّم اًمِمٝمقات، وم٢مّن  : ي٤م داود طمّذر، وأٟمذري٤م هِم٤مم: أوطمك اهلل شمٕم٤ممم إمم داود

 ٚمقهبؿ سمِمٝمقات اًمدٟمٞم٤م ىمٚمقهبؿ حمجقسم٦م قمٜمّل.اعمٕمّٚم٘م٦م ىم

ي٤م هِم٤مم: إّي٤مك واًمٙمؼم قمغم أوًمٞم٤مئل، وآؾمتٓم٤مًم٦م سمٕمٚمٛمؽ ومٞمٛم٘متؽ اهلل، ومال شمٜمٗمٕمؽ سمٕمد ُم٘متف 
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 دٟمٞم٤مك وٓ آظمرشمؽ، ويمـ ذم اًمدٟمٞم٤م يم٤ًميمـ دار ًمٞم٧ًم ًمف، إّٟمام يٜمتٔمر اًمرطمٞمؾ.

ـٌ وسمريم٦م، ي٤م هِم٤مم: جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمديـ ذف اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وُمِم٤مورة اًمٕم٤مىمؾ ا ًمٜم٤مصح ُيٛم

 ورؿمد وشمقومٞمؼ ُمـ اهلل، وم٢مذا أؿم٤مر قمٚمٞمؽ اًمٕم٤مىمؾ اًمٜم٤مصح وم٢مّي٤مك واخلالف، وم٢مّن ذم ذًمؽ اًمٕمٓم٥م.

ي٤م هِم٤مم: إّي٤مك وخم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس وإٟمس هبؿ، إّٓ أن دمد ُمٜمٝمؿ قم٤مىماًل وُم٠مُمقٟم٤ًم، ومآٟمس سمف 

ُمـ  أن يًتحل ل ًمٚمٕم٤مىمؾ إذا قمٛمؾ قمٛمالً واهرب ُمـ ؾم٤ميرهؿ، يمٝمرسمؽ ُمـ اًم٤ًٌمع اًمْم٤مري٦م، ويٜمٌٖم

اهلل، وإذا شمٗمرّد ًمف سم٤مًمٜمٕمؿ أن يِم٤مرك ذم قمٛمٚمف أطمدًا همػمه، وإذا ُمّر سمؽ أُمران ٓ شمدري أهّيام ظمػٌم 

وأصقب، وم٤مٟمٔمر أهّيام أىمرب إمم هقاك ومخ٤مًمٗمف، وم٢مّن يمثػم اًمّمقاب ذم خم٤مًمٗم٦م هقاك، وإّي٤مك أن شمٖمٚم٥م 

 احلٙمٛم٦م وشمْمٕمٝم٤م ذم أهؾ اجلٝم٤مًم٦م.

قم٘مٚمف ٓ يتًّع ًمْمٌط ُم٤م اًم٘مل ضماًل ـم٤مًم٤ًٌم ًمف، همػم أن ىم٤مل هِم٤مم: وم٘مٚم٧م ًمف: وم٢من وضمدت ر

 ؟إًمٞمف

ـّ ٟمٗمًؽ ًمٚمٗمتٜم٦م، وأطمذر رّد ىم٤مل : ومتٚمّٓمػ ًمف سم٤مًمٜمّمٞمح٦م، وم٢من و٤مق ىمٚمٌف ومال شمٕمرو

 اعمتٙمؼّميـ، وم٢مّن اًمٕمٚمؿ ُيِذلُّ قمغم أن يٛمغم قمغم ُمـ ٓ يٗمٞمؼ (.

ل طمتّك شمًٚمؿ : )وم٤مهمتٜمؿ ضمٝمٚمف قمـ اًم١ًماىمٚم٧م: وم٢من مل أضمد ُمـ يٕم٘مؾ اًم١ًمال قمٜمٝم٤م ؟ ىم٤مل

ُمـ ومتٜم٦م اًم٘مقل، وقمٔمٞمؿ ومتٜم٦م اًمرّد، واقمٚمؿ أّن اهلل مل يرومع اعمتقاوٕملم سم٘مدر شمقاوٕمٝمؿ، وًمٙمـ رومٕمٝمؿ 

ـّ اخل٤مئٗملم سم٘مدر ظمقومٝمؿ، وًمٙمـ آُمٜمٝمؿ سم٘مدر يمرُمف وضمقده، ومل يٗمّرح  سم٘مدر قمٔمٛمتف وجمده، ومل ي١مُم

رطمٞمؿ اًمذي يتقّدد إمم ُمـ اعمحزوٟملم سم٘مدر طمزهنؿ، وًمٙمـ سم٘مدر رأومتف ورْحتف، ومام فمٜمّؽ سم٤مًمرؤوف اًم

ي١مذيف سم٠موًمٞم٤مئف، ومٙمٞمػ سمٛمـ ي١مذى ومٞمف، وُم٤م فمٜمّؽ سم٤مًمتّقاب اًمرطمٞمؿ اًمذي يتقب قمغم ُمـ يٕم٤مديف، 
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 ، وخيت٤مر قمداوة اخلٚمؼ ومٞمف.يرشمْم٤مهومٙمٞمػ سمٛمـ 

ي٤م هِم٤مم: ُمـ أطم٥ّم اًمدٟمٞم٤م ذه٥م ظمقف أظمرة ُمـ ىمٚمٌف، وُم٤م أويت قمٌٌد قمٚماًم وم٤مزداد ًمٚمدٟمٞم٤م طم٤ًٌّم 

 سمٕمدًا، وازداد اهلل قمٚمٞمف همْم٤ًٌم. إّٓ ازداد ُمـ اهلل

ي٤م هِم٤مم: إّن اًمٕم٤مىمؾ اًمٚمٌٞم٥م ُمـ شمرك ُم٤م ٓ ـم٤مىم٦م ًمف سمف، وأيمثر اًمّمقاب ذم ظمالف اهلقى، 

 وُمـ ـم٤مل أُمٚمف ؾم٤مء قمٛمٚمف.

 ي٤م هِم٤مم: ًمق رأي٧م ُمًػم إضمؾ ٕهل٤مك قمـ إُمؾ.

ىملم، ي٤م هِم٤مم: إّي٤مك واًمٓمٛمع، وقمٚمٞمؽ سم٤مًمٞم٠مس مم٤ّم ذم أيدي اًمٜم٤مس، وأُم٧م اًمٓمٛمع ُمـ اعمخٚمق

وم٢مّن اًمٓمٛمع ُمٗمت٤مح ًمٚمذل، واظمتالس اًمٕم٘مؾ، وأظمالق اعمروات، وشمدٟمٞمس اًمٕمرض، واًمذه٤مب 

سم٤مًمٕمٚمؿ، وقمٚمٞمؽ سم٤مٓقمتّم٤مم سمرسّمؽ واًمتقيّمؾ قمٚمٞمف، وضم٤مهد ٟمٗمًؽ ًمؽمّده٤م قمـ هقاه٤م، وم٢مّٟمف واضم٥م 

 قمٚمٞمؽ يمجٝم٤مد قمدّوك.

هؿ ًمؽ، : أىمرهبؿ إًمٞمؽ وأقمداىم٤مل هِم٤مم: وم٘مٚم٧م ًمف: وم٠َمّي إقمداء أوضمٌٝمؿ جم٤مهدة ؟ ىم٤مل

وأرّضهؿ سمؽ وأقمٔمٛمٝمؿ ًمؽ قمداوة، وأظمٗم٤مهؿ ًمؽ ؿمخّم٤ًم ُمع دٟمقه ُمٜمؽ، وُمـ حيّرض أقمداءك 

قمٚمٞمؽ، وهق إسمٚمٞمس اعمقيّمؾ سمقؾمقاس اًم٘مٚمقب، ومٚمف ومٚمتِمتد قمداوشمؽ، وٓ يٙمقٟمـ أصؼم قمغم 

جم٤مهدشمف هلٚمٙمتؽ ُمٜمؽ قمغم صؼمك عمج٤مهدشمف، وم٢مّٟمف أوٕمػ ُمٜمؽ ريمٜم٤ًم ذم ىمّقشمف، وأىمّؾ ُمٜمؽ رضرًا ذم 

 ه، إذا أٟم٧م اقمتّمٛم٧م سم٤مهلل، وم٘مد هدي٧م إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ.يمثرة ّذ 

ي٤م هِم٤مم: ُمـ أيمرُمف اهلل سمثالث وم٘مد ًمٓمػ سمف: قم٘مؾ يٙمٗمٞمف ُم١موٟم٦م هقاه، وقمٚمؿ يٙمٗمٞمف ُم١موٟم٦م 

 ضمٝمٚمف، وهمٜمك يٙمٗمٞمف خم٤موم٦م اًمٗم٘مر.
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ي٤م هِم٤مم: أطمذر هذه اًمدٟمٞم٤م وأطمذر أهٚمٝم٤م، وم٢مّن اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م قمغم أرسمٕم٦م أصٜم٤مف: رضمؾ ُمؽمّد 

ُمتٕمّٚمؿ ُمت٘مّرى، يمّٚمام ازداد قمٚماًم ازداد يمؼمًا، يًتٕمكم سم٘مراءشمف وقمٚمٛمف قمغم ُمـ هق دوٟمف، ُمٕم٤مٟمؼ هلقاه، و

وقم٤مسمد ضم٤مهؾ يًتّمٖمر ُمـ هق دوٟمف ذم قم٤ٌمدشمف، حي٥ّم أن يٕمّٔمؿ ويقىّمر، وذي سمّمػمة قم٤ممل قم٤مرف 

سمٓمريؼ احلؼ حي٥م اًم٘مٞم٤مم سمف، ومٝمق قم٤مضمٌز أو ُمٖمٚمقب وٓ ي٘مدر قمغم اًم٘مٞم٤مم سمام يٕمرومف، ومٝمق حمزون 

 سمذًمؽ، ومٝمق أُمثؾ أهؾ زُم٤مٟمف، وأوضمٝمٝمؿ قم٘مالً. ُمٖمٛمقم

، ىم٤مل هِم٤مم: وم٘مٚم٧م: ضمٕمٚم٧م  ي٤م هِم٤مم: اقمرف اًمٕم٘مؾ وضمٜمده، واجلٝمؾ وضمٜمده شمٙمـ ُمـ اعمٝمتدـي

 ومداك ٓ ٟمٕمرف إّٓ ُم٤م قمّرومتٜم٤م.

اًمروطم٤مٟمٞملّم قمـ يٛملم اًمٕمرش ُمـ  ي٤م هِم٤مم: إّن اهلل ظمٚمؼ اًمٕم٘مؾ، وهق أّول ظمٚمؼ ظمٚم٘مف اهلل ُمـ

دسمر، صمّؿ ىم٤مل ًمف: أىمٌؾ وم٠مىمٌؾ، وم٘م٤مل اهلل ضمّؾ وقمز: ظمٚم٘متؽ ظمٚم٘م٤ًم قمٔمٞماًم، ٟمقره، وم٘م٤مل ًمف: أدسمر وم٠م

ويمّرُمتؽ قمغم مجٞمع ظمٚم٘مل، صمّؿ ظمٚمؼ اجلٝمؾ ُمـ اًمٌحر إضم٤مج اًمٔمٚمامين، وم٘م٤مل ًمف: أدسمر وم٠مدسمر، صمّؿ ىم٤مل 

ًمف: أىمٌؾ ومٚمؿ ي٘مٌؾ، وم٘م٤مل ًمف: اؾمتٙمؼمت ومٚمٕمٜمف، صمّؿ ضمٕمؾ ًمٚمٕم٘مؾ مخ٦ًم وؾمٌٕملم ضمٜمدًا، ومٚماّم رأى 

ّرم اهلل سمف اًمٕم٘مؾ وُم٤م أقمٓم٤مه، أوٛمر ًمف اًمٕمداوة، وم٘م٤مل اجلٝمؾ: ي٤م رّب هذا ظمٚمؼ ُمثكم ظمٚم٘متف اجلٝمؾ ُم٤م يم

ويمّرُمتف وىمّقيتف، وأٟم٤م وّده وٓ ىمّقة زم سمف، أقمٓمٜمل ُمـ اجلٜمد ُمثؾ ُم٤م أقمٓمٞمتف، وم٘م٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

ٟمٕمؿ، وم٢من قمّمٞمتٜمل سمٕمد ذًمؽ أظمرضمتؽ وضمٜمدك ُمـ ضمقاري وُمـ رْحتل، وم٘م٤مل: ىمد روٞم٧م، 

 هلل مخ٦ًم وؾمٌٕملم ضمٜمدًا.وم٠مقمٓم٤مه ا

ومٙم٤من مم٤ّم أقمٓمك اًمٕم٘مؾ ُمـ اخلٛم٦ًم واًمًٌٕملم ضمٜمدًا: اخلػم وهق وزير اًمٕم٘مؾ، وضمٕمؾ وّده 

اًمنم، وهق وزير اجلٝمؾ، اإليامن، اًمٙمٗمر، اًمتّمديؼ، اًمتٙمذي٥م، اإلظمالص، اًمٜمٗم٤مق، اًمرضم٤مء، 

، احلرص، اًم٘مٜمقط، اًمٕمدل، اجلقر، اًمرى، اًمًخط، اًمِمٙمر، اًمٙمٗمران، اًمٞم٠مس، اًمٓمٛمع، اًمتقيّمؾ
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اًمرأوم٦م، اًمٖمٚمٔم٦م، اًمٕمٚمؿ، اجلٝمؾ، اًمٕمّٗم٦م، اًمتٝمتؽ، اًمزهد، اًمرهم٦ٌم، اًمرومؼ، اخلرق، اًمره٦ٌم، اجلرأة، 

ٚمٞمؿ، اًمتقاوع، اًمٙمؼم، اًمت١مدة، اًمٕمجٚم٦م، احلٚمؿ، اًمًٗمف، اًمّمٛم٧م،  ٤مر، اًمًت ؾمتٙم ؾمتًالم، ٓا اهلذر، ٓا

ٟمت٘م٤مم، اًمٖمٜمك، اًمٗم٘مر، اًمتجؼّم، اًمٕمٗمق، احل٘مد، اًمرْح٦م، اًم٘مًقة، اًمٞم٘ملم، اًمِمؽ، اًمّمؼم، اجلزع ، اًمّمٗمح، ا

ٞم٤من، اًمتقاصؾ، اًم٘مٓمٞمٕم٦م، اًم٘مٜم٤مقم٦م، اًمنمه، ٝمق، احلٗمظ، اًمٜم اعم١ماؾم٤مة، اعمٜمع، اعمقّدة، اًمٕمداوة،  اًمتٗمّٙمر، اًًم

اًمقوم٤مء، اًمٖمدر، اًمٓم٤مقم٦م، اعمٕمّمٞم٦م، اخلْمقع، اًمتٓم٤مول، اًمًالُم٦م، اًمٌالء، اًمٗمٝمؿ، اًمٖم٤ٌموة، اعمٕمروم٦م، 

ُم٦م اًمٖمٞم٥م، اعماميمرة، اًمٙمتامن، اإلومِم٤مء، اًمؼم، اًمٕم٘مقق، احل٘مٞم٘م٦م، اإلٟمٙم٤مر، اعمداراة، اعمٙم٤مؿمٗم٦م، ؾمال

اًمتًقيػ، اعمٕمروف، اعمٜمٙمر، اًمت٘مٞم٦م، اإلذاقم٦م، اإلٟمّم٤مف، اًمٔمٚمؿ، اًمت٘مك، احلًد، اًمٜمٔم٤موم٦م، اًم٘مذر، 

احلٞم٤مء، اًم٘مح٦م، اًم٘مّمد، اإلهاف، اًمراطم٦م، اًمتٕم٥م، اًمًٝمقًم٦م، اًمّمٕمقسم٦م، اًمٕم٤مومٞم٦م، اًمٌٚمقى، اًم٘مقام، 

، اهلقى، اًمقىم٤مر، اخلٗم٦م، اًمًٕم٤مدة، اًمِم٘م٤مء، اًمتقسم٦م، اإلسار، اعمح٤مومٔم٦م، اًمتٝم٤مون، اعمٙم٤مصمرة، احلٙمٛم٦م

اًمدقم٤مء، آؾمتٜمٙم٤مف، اًمٜمِم٤مط، اًمٙمًؾ، اًمٗمرح، احلزن، إًمٗم٦م، اًمٗمرىم٦م، اًمًخ٤مء، اًمٌخؾ، اخلِمقع، 

 اًمٕمج٥م، صقن احلدي٨م اًمٜمٛمٞمٛم٦م، آؾمتٖمٗم٤مر، آهمؽمار، اًمٙمٞم٤مؾم٦م، احلٛمؼ.

ل إّٓ ًمٜمٌل أو ويص، أو ُم١مُمـ اُمتحـ اهلل ىمٚمٌف ًمإليامن، وأُّم٤م ي٤م هِم٤مم: ٓ دُمٛمُع هذه اخلّم٤م

ؾم٤مير ذًمؽ ُمـ اعم١مُمٜملم، وم٢مّن أطمدهؿ ٓ خيٚمق ُمـ أن يٙمقن ومٞمف سمٕمض هذه اجلٜمقد ُمـ أضمٜم٤مد اًمٕم٘مؾ، 

طمتّك يًتٙمٛمؾ اًمٕم٘مؾ، ويتخّٚمص ُمـ ضمٜمقد اجلٝمؾ، ومٕمٜمد ذًمؽ يٙمقن ذم اًمدرضم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ُمع إٟمٌٞم٤مء 

 .(6)شإّي٤ميمؿ ًمٓم٤مقمتف، ووّم٘مٜم٤م اهلل ووإوصٞم٤مء

  

                                                      

 ? واحلراين ذم حتػ اًمٕم٘مقل ُمع اظمتالف يًػم.68ص  6ج  :( رواه اًمٙمٚمٞمٜمك اًمٙم٤مذم6)
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 اإلفادٚ اخلاوضٛ عغز: األٌبٗاٞ ال خيالفُٕ دَٖ ٔفزاٟض اهلل: 

يمال، أن قمٜمدُم٤م شمقاشمر رؾمؾ اجلقاب هؾ يٛمٙمـ ًمٜمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء أن ي٘مقل ٓ ختْمٕمقا هلل ؟، 

اهلل وم٤مين اقمٚمؿ أن ديـ وومرائض اهلل اقمٚمٛمٝم٤م ُمـ اًمقطمل ومل اقمٚمٛمٝم٤م ُمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ سمؾ ُمـ جمٛمقع 

ٟمٌٞم٤مء قمٚمٛم٧م أن ديـ وومرائْمف اًمتل ٓ يرومع اًمٞمد قمٜمٝم٤م هق ديـ اإلؾمالم وهذه ومٞمٝم٤م أريم٤من ؾمٚمًٚم٦م إ

؟، ٓ يٛمٙمـ ذًمؽ وإذا ؾ يٛمٙمـ ًمٜمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء يتخٓم٤مه٤ماًمٗمروع، وهذه إريم٤من وهذه اًمٕم٘م٤مئد ه

ضم٤مء اطمد وادقمك همػم ذًمؽ وم٤مقمٚمؿ اٟمف ًمٞمس حم٘م٤م، ٓن أوًمئؽ طمٞم٨م صدىمقا قمغم اهلل وىم٤مًمقا هذا ُمـ 

ـ ٓ ُمـ اًمنميٕم٦م وهذا ُمـ أواُمر اهلل ٓ ُمـ ؾمٜمـ إٟمٌٞم٤مء أو هذه ُمـ ومرائض اهلل اًمتل ٓ اًمدي

هق أن يٙمقن شمتخٚمػ وٓ ختتٚمػ سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ رومع اصؾ اًمّمالة أو اصؾ اجلٝم٤مد. ومٕمٚمٛمل سمٜمقسمتف 

ؽم سمحج٦م ُمـ احلج٩م سمؾ هق جمٛمققم ٓ  فُمٓمٞمٕم٤م وشم٤مسمٕم٤م هلل قمز وضمؾ، وٓن قمٚمٛمل سمدـي اهللٓ  ٌي طمج٩م، و

ـ أن اىمرأ طمج٦م واشمرك طمج٩م أظمرى.ي  ٛمٙم

وهذا اعم٘مدار مم٤م يدريمف قمٛمقم اًمٜم٤مس همػم اعمٓمٚمٕملم قمغم رؾم٤مٓت اهلل هؿ يدريمقن ؿمٞمئ٤م ُمـ 

ومٞمدريمقن هذه إُمقر  شأن ُم٤م طمٙمؿ سمف اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ سمف اًمنمع»ومرائض اهلل وًمق سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ 

يٛمٙمـ ذًمؽ وُمٜمف يٕمٚمؿ اٟمف  اًمٗمٓمري٦م، وم٢مذا ضم٤مء دقمل ُمـ إدقمٞم٤مء ويريد دم٤موز ومرائض اهلل وم٤مٟمف ٓ

 اهلل وومرائض ُمٌٓمؾ، وأيْم٤م صالطمٞم٤مت إئٛم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمتج٤موز ىمٓمٕمٞم٤مت ؾمٜمـ اًمٜمٌل

 وحمقر ُمدار هل اٟمام اًمٕم٘مؾ وسمدهيٞم٤مت واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اعمحٙمامت ًمذًمؽ اًمٕم٘مؾ وسمدهيٞم٤مت

 الوم٤مظم اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمٜمٌل ؾمٜمـ حمٙمامت صمؿ اهلل ومرائض حمٙمامت صمؿ اًمٕم٘مؾ حمٙمامت إذاً ، وُمٞمزان

 صقرهت٤م وم٤مٟمف اًمٜمٔمري٦م اًم٘مٓمٕمٞم٤مت وٓ، ُمدار ًمٞم٧ًم وم٠مهن٤م اهلل وؾمٜمـ اًمٜمٌل ومرائض ُمـ ًمٚمٔمٜمٞم٤مت

 وهل وُمدار حمٙمامت شمٙمقن ومتٚمؽ وروطم٤م ىم٤مًم٤ٌم اًم٘مٓمٕمٞم٤مت ذم اًمٙمالم وإٟمام، فمـ هق وواىمٕم٤م ىمٓمع
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 ٟمٔم٤مم ومٝمٜم٤مك، ُمٖمٚمط أي وشمٖم٤مًمٞمط ٓقم٥م أي شمالقم٥م قمـ ؾمٞم٤مج هٜم٤مك صمؿ وُمـ، اًمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م ومقق

٤ممم ٓ يٛمٙمـ ختٓمٞمف وهذا هق ُمٕمٜمك اًمٕمٌقدي٦م هلل طمتك ذم اعمٕمروم٦م وٓ شمٕم اهلل رؾمٛمف اعمٕمروم٦م ذم ومٓمري

 يٛمٙمـ ختٓمل هذا اًمٜمٔم٤مم وهذه احلجٞم٦م.

 االفادٚ الضادصٛ عغز: االمياُ مبذىٕع احلذر:

، وان ايمؼم اٟمٗمراط ُمٜمٝمجل شم٘مع ومٞمف اًمٗمرق ُمٜمٔمقُمٞمف جمٛمققمٞمفشمٚمؽ احلج٩م ـمٌٞمٕمتٝم٤م طمجٞم٦م 

 وهمػمه٤م أن يٗمرـمقا ذم جمٛمقع احلج٩م.اعمٜمحروم٦م ُمـ ظمقارج 

ان احلج٩م جمٛمقع ُمتٙم٤مُمؾ ُمٜمٔمقُمل وُمؽماسمط وُمتٙم٤مُمؾ وُمؽمايم٥م ٓ ُمٗمٙمؽ وُمٌٕمثر واًمالزم 

يدطمض هق آيامن هب٤م يمٚمٝم٤م واشم٤ٌمقمٝم٤م مجٞمٕم٤م وًمٞمس ٟم١مُمـ سمٌٕمض وٟمٙمٗمر سمٌٕمض، ًمذًمؽ اًم٘مران 

ِرُجقَن وي٘مقل  ْؿ َوَُتْ ُُ َس ٍُ ُِقَن َإٔ ُت َْ ٓء َت ُٗ ْٕتُْؿ َه ْؿ ُثؿَّ َأ ِٓ ْٔ َِ ـْ ِدَيِٚرِهْؿ َتتَيََٚهُروَن َظ ْؿ ِم ُُ ًٚ ِمْْ َؾِريَ

ِمُْقَن  ْٗ ْؿ َأَؾُت ُٓ ْؿ إِْخَراُج ُُ ْٔ َِ ٌم َظ ُٚدوُهْؿ َوُهَق َُمَرَّ ٍَ ْؿ ُأَشَٚرى ُت ـُ ْدَواِن َوإِْن َيُْٖتق ًُ ًِْض بِٚإِلْثِؿ َواْف بَِب

ُؾ  ًَ ٍْ ـْ َي ًٍْض َؾاَم َجَزاُء َم ُروَن بَِب ٍُ ُْ ِٜ  افَُِْتِٚب َوَت ََٔٚم َِ َٔٚ َوَيْقَم اْف ْٕ َِٔٚة افده ْؿ إَِّٓ ِخْزٌي يِف اْْلَ ُُ َذفَِؽ ِمْْ

ًََذاِب َوَمٚ اهللُ ُيَردهوَن إَِػ  ُِقنَ  َأَصدِّ اْف َّ ًْ ٌَٚؾٍِؾ َظامَّ َت يٛمٙمـ اًمتٌٕمٞمض ذم احلج٩م وُم٤م دام هل  ومال (6) بِ

حلج٦م ُمـ احلج٩م سمٛمٜم٠مى طمج٩م ومال يٛمٙمـ اًمتٌٕمٞمض ومٞمٝم٤م، وطمٞم٨م أهن٤م جمٛمقع ومال شمٙمقن ىمراءيت 

وسمتجزئ٦م قمـ احلج٩م إظمرى وهذه ىمراءة ٟم٤مىمّم٦م وهذه ٟمٙمت٦م ضمدا ُمٝمٛم٦م وان مل شمٌٚمقر ذم قمٚمؿ 

، ُمٕمرومٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م طم٤ًمؾمف  أصقل اًمٗم٘مف أو اًمٌحقث اًمٕم٘مٚمٞم٦م أو سمحقث أظمرى وًمٙمٜمٝم٤م متثؾ رضورة

ٕمض، وم٤محلج٩م ٓسمد أن شم٘مرا  ن هل٤م دٓٓت ُمٕمٞم٦م ُمع سمٕمْمٝم٤م اًٌم  اًمقىم٧م هل٤م اؾمت٘مالل وهل سمٜمٗمس جمٛمققمٞم٤مٓ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .:=ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا



 سٕه الٍبٕات وباسح  .....................................................................................270

ٕمض، وقمغم هذه اًمٜمٙمت٦م اخلٗمٞم٦م اًمٖم٤مُمْم٦م  ـ سمٕمْمٝم٤م اًٌم ٓ سمٛمٕمٜمك أهن٤م شمٜم٠مى وشمٜمٗمّمؾ وشمتجزأ وشمتٗمٙمؽ قم ـ  وًمٙم

ٓ شم٤مُم٤م ًمٚمٗمّمؾ سملم شمراشم٥م احلج٩م وجمٛمققمٞمتٝم٤م.  ؾمت٘مالل اؾمت٘م٤م ـ ٓا ـ ُم دقمٞم٤مء ذم اًمدضمؾ ُمتخذي  يٚمٕم٥م ٕا

 :االفادٚ الضابعٛ عغز: الرتتب ٔالتٍاصب بني قٍٕات املعزفٛ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمّم٤مرى ويمام ُمر سمٜم٤م 

چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ 

اًمٌدهيٞم٤مت هل ومقق  هٜم٤م اًمِم٤مرع ضمٕمؾ اًمقطمل ومقق سمدهي٦م احلس ومٙمٞمػ ٟمدقمل أن (6)گ گ

ًٞم٤مت اًمقطمل، واًمٌدهيٞم٤مت هل٤م ُمراشم٥م يم٤مٕوًمٞم٤مت واًمٗمٓمري٤مت واًمقضمداٟمٞم٤مت )اًم٘مٜم٤مة اًمروطمٞم٦م( واحل

 ُمقىمٕمٞمفواًمتجريٌٞم٤مت واحلدؾمٞم٤مت وهذا اًمؽمشمٞم٥م هق اظمٓمر ُمـ اًمٕمد وم٘مط، ٓن اًمؽمشمٞم٥م يدل قمغم 

احلجٞم٦م، وشمٕمريٗمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمْمٝم٤م ُمٝمؿ ضمدا، وُمـ صمؿ إقمج٤مز إٟمٌٞم٤مء أيـ يٜمدرج؟ ٓ يٜمدرج ذم 

ُمِم٤مهدة عمٕم٤من اُم٤م يرضمع إمم اًمقضمداٟمٞم٤مت و وهقوىمد ذطم٧م ذًمؽ ذم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٚمٛمل  احلًٞم٤مت

درة اًمٖمٞمٌٞم٦م ومٝمق ومقق احلًٞم٤مت، وإذا ىمٚمٜم٤م اًمٌدهيٞم٤مت إقمغم ومٜم٘مّمد إوًمٞم٤مت واًمٗمٓمري٤مت وأُم٤م اًم٘م

ٟمٗمس اًمقطمل اًمذي هق إقمج٤مز وضمداين وعمٕم٤من جيده ذم ىمٚمٌف أو جيده سمٚمٛمٕم٤من اًمٖمٞم٥م وهذا يتْمٛمـ 

ظمالوم٤م ٓسمـ ؾمٞمٜم٤م  وارؾمٓمقاؾمتدٓل قم٘مكم، وىمد ذيمرت هذا ًمٞمس اؾمتدٓل قم٘مكم وهق قمٜمد اًمٗم٤مرايب 

سمره٤من اعمٕمجزات ًمٞمس سمره٤من ٟمٔمري أو سمره٤من سم٘مقة اًمٗمٙمر سمؾ أقمٔمؿ ُمـ ىمقة اًمٗمٙمر ومٝمق سمره٤من ان 

شم٥م صٖمرى ويمؼمى وًمق عمٕم٤من اًمٖمٞم٥م، سمٞمٜمام اًمٗمٙمر شمرواضمدي٦م سمٚمٛمٕم٤من اًمٖمٞم٥م ودرك ُمِم٤مهدة و

 ارؾمٓمقؾمٞمٜم٤م ي١ماظمذ قمٚمٞمف اٟمف طمٍم اًمؼمه٤من اًمٙمكم اًمٜمٔمري سم٘مقة اًمٗمٙمر سمٞمٜمام  وم٠مسمـسمدهيٞم٦م، يمال 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .>:6ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا
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ؿ ذيمروا أن هٜم٤مك سمره٤من قمٞم٤مين وهق أقمٔمؿ ُمـ اًمؼمه٤من اًمٜمٔمري اًمٙمكم ظمالوم٤م وؾم٘مراط وهمػمه

ًمدقمقى اسمـ ؾمٞمٜم٤م، وهذا اًمؼمه٤من اًمٕمٞم٤مين هق ذم احل٘مٞم٘م٦م وضمدان وهق ايمؼم ُمـ احلس، وًمٙمـ ُمٝمام 

وصؾ اإلقمج٤مز ومال شمتخٓمك إوًمٞم٤مت سمؾ شمٌ٘مك إوًمٞم٤مت واًمٗمٓمري٤مت ومقق يمؾ شمٚمؽ إُمقر إذًا 

ٓن اعمٕمٚمقُم٤مت احلًٞم٦م ٟمٓم٤مىمٝم٤م وٞمؼ وًمذًمؽ شمًٛمك قمٚمؿ طمّمقزم وأُم٤م اًمقضمداٟمٞم٤مت ومقق احلًٞم٤مت 

 اًمقضمداٟمٞم٤مت ومٜمٓم٤مىمٝم٤م أوؾمع وآوم٤مىمٝم٤م أقمٔمؿ ؾمقاء ٟم٤مومذة اًمقهؿ أو اخلٞم٤مل أو اًمٕم٘مؾ أو اًمروح. 

ًمذًمؽ سم٤مًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة اهتدى اإلٟم٤ًمن إمم ُمٕمروم٦م اًمتقطمٞمد وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وًمق ذم سمٞم٤من أن 

َس ؾِىَْرَة اهللِ ٤م ومتٙمقن اًمٗمٓمرة هل اًمتقطمٞمد ُمٕمروم٦م اهلل هل إومم شمّمقرا وشمّمدي٘م َّْٚ  افَّتِل َؾىََر اف

ٚ َٓ ْٔ َِ وم٤معمٜمٓمٚمؼ هق اًمتقطمٞمد اًمٗمٓمري ٓ اًمتقطمٞمد اًمٜمٔمري أو اإلحي٤مئل أو ُمٕمروم٦م اًمتقطمٞمد قمؼم   َظ

 ىمٜمقات ُمتٕمددة، اًم٘مٜم٤مة اًمٗمٓمري٦م هل اعمٌدأ ذم اًمتقطمٞمد وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م.

حٙمامت اعمٓ يٛمٙمـ أن شمتخٓمك ذيٓم٦م أن ٟمٕمل  إذًا هذه ظمٓمقط ْحراء ووقاسمط وُمقازيـ

سمدهيٞم٦م ٓ اعمحٙمامت اًمٜمٔمري٦م وٓ اًمٔمٜمٞم٤مت ذم ومرائض اهلل، وأريم٤من ومرائض اهلل سمّمقرة اًم٘مٓمٕمٞم٦م 

 .واًمٜمٔمري٦م اًمٔمٜمٞم٦م ٓ اًم٘مٓمٕمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ٓ ىمٓمٕمٞم٦م ٟمٔمري٦م ويمذًمؽ ؾمٜمـ اًمٜمٌل

رايم٥م وشمراشم٥م وشمالطمؼ إذًا اًمتدىمٞمؼ ذم ىمٜمقات اعمٕمروم٦م وُمٜم٤مسمع اعمٕمروم٦م وُمراشم٥م اعمٕمروم٦م ُمـ شم

وشمٕم٤مىم٥م وآًمتٗم٤مت إمم اًمّمٖمري٤مت وشمٜمدرج حت٧م أي ىمًؿ ُمـ إىم٤ًمم هق أُمر سم٤مًمغ إمهٞم٦م ًم٘مٓمع 

 اًمٓمريؼ قمـ شمًقيؾ اعمًقًملم وشمِمٙمٞمؽ اعمزقمزقملم. 

 االفادٚ الجاوٍٛ عغز: اخلضز مل خيالف سذٗٛ فزاٟض اهلل:

ي٘مقل ًمف  اًمٜمٌل ُمقؾمك وهٜم٤مك ُمٚمحٛم٦م ُمٝمٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمٌل ُمقؾمك واخلي وم٤مٟمٔمر إمم
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َّٕٚ اًم٤ٌمري اذه٥م إمم وزم ُمـ أوًمٞم٤مئل  ـْ فَُد َُْٚه ِم ّْ َِّ ٚ َوَظ َٕ ـْ ِظِْْد ًٜ ِم َٕٚ آَتَُْْٔٚه َرَْحَ ـْ ِظَبِٚد َؾَقَجَدا َظبْدًا ِم

ِْامً  ًِل َصْزاومٝمذا ٓ يٕمٜمل دم٤موز ومرائض اهلل،  (6)ِظ ـْ َتْستَىَِٔع َم ََّٕؽ َف قر يمؾ هذه إُم ُمعو  َؿَٚل إِ

ومٝمٜم٤مك صمقاسم٧م شمٌ٘مك وهق أُمر صحٞمح قمٜمد اًمٜمٌل ُمقؾمك ٓ يٛمٙمـ ان يٗمرط هب٤م، ًمذًمؽ اخلي مل 

يٕمؽمض قمٚمٞمف ذم هذه اًمثقاسم٧م ومل ي٘مؾ ان قمٛمٚمف ومقق هذه اًمثقاسم٧م سمؾ اؿم٤مره اٟمف إٟم٤م دون هذه 

ْٝ دََِسٚـِغَ اًمثقاسم٧م سمؾ ؾم٠مسملم ًمؽ إين ُمٜمّم٤مع إمم هذه اًمثقاسم٧م  َٕ ٚ َُ ُٜ َؾ َْٔ
ٍِ

ٚ افسَّ ومٚمؿ أص٤مدم  ...َأمَّ

ٍْسٍ هذه اًمٙمؼمى وًم٧ًم أومرط هبذه اًم٘م٤مقمدة  َٕ ْرِ  ٌَ ًٜ بِ َّٔ
ًٚ َزـِ س ٍْ َٕ  َٝ ِْ وًم٧ًم أومرط سمحرُم٦م   َأَؿَت

دُم٤مء وأُمقال اًمٜم٤مس ومٚم٧ًم أومرط سمٙمذا وإٟمام اًمّمٖمرى هل ًمتٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م، ومٝمٜم٤م مل ي٘مؾ اخلي أن 

 ء آظمر. طمجٞمتل ومقق هذه احلج٩م سمؾ ىم٤مل أين ُمٜمّم٤مع هلذه احلج٩م وًمٙمـ اًمّمٖمرى ر

ُمٜم٘م٤مد هل٤م ومل ي٠مٟمػ يمٞمػ ي٠مٟمػ وهق قمٌد هلل وإٟمام ىم٤مل ان هذه اًم٘مقاقمد  ي٠مسمكًمذًمؽ اخلي مل 

ومل يتٛمرد وخي٤مًمٗمٝم٤م او قمٜمده همػمه٤م وإٟمام اًمّمٖمري٤مت شمٜمدرج ذم ُمقارد أظمرى، وهذه ٟمٙم٤مت ضمدا 

 ُمّمٞم٥م ذم اًمّمٖمرى يج٤مج اخلي ُمع ُمقؾمك ذم طملم أن اخلُمٝمٛم٦م وٟمالطمظ هٜم٤م أيْم٤م طم

وًمٙمـ مل يٜمٙمر قمغم اًمٜمٌل ُمقؾمك مل شمتٛمًؽ هبذه اًم٘مقاقمد سمؾ صمٌتف قمغم اًمتٛمًؽ سمتٚمؽ واًمتٓمٌٞمؼ 

اًم٘مقاقمد سمؾ اًمتٓمٌٞمؼ قمغم اًمّمٖمرى هق اعمٓمٚم٥م، وهٙمذا هل اًمٌّم٤مئر قمٜمد إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء 

وإوصٞم٤مء ٓ ُمثؾ إدقمٞم٤مء اًمذيـ يدضمٚمقن واًمذيـ يٓمٛمًقن اًمٗمرائض واًم٘مقاقمد وقمالُم٦م اعمحؼ 

يٜم٘م٤مد إمم اعمحٙمامت وخيْمع هل٤م ويتٌٕمٝم٤م ويٙمقن شم٤مسمع هل٤م، أُم٤م اعمٌٓمؾ يتٛمرد قمٚمٞمٝم٤م  ُمـ اعمٌٓمؾ أن اعمحؼ

 هل٤م اٟمّمٞم٤مقمف سملم ويمال ويتٙمؼم وهل قمالُم٦م واوح٦م هلام ىمد متحقر طمقهل٤م ُمقؾمك واخلي

 .سم٠مؾمٚمقسمف

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .:;ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا
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 االفادٚ التاصعٛ عغز: اٌصٗاع االٔلٗاٞ حلذٗٛ فزاٟض اهلل: 

ُمريـ ُمـ أن ي٠ميت ظمٚمٞمٗم٦م أُمقي وي٘مقل إٟم٤م ومقق ُمـ أن أؾُم٤مئؾ أو ي٘مقل إٟم٤م فمؾ اهلل ذم  ومرق سملم ٕا

رض وطمتك ًمق آُمرشمٙمؿ سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل، سمٞمٜمام هل  ، سمٞمٜمام ىمقل اًمزهراء شٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ»ٕا

 طمٞمٜمام همّمٌقا ومديم٤م:

ومخّمٙمؿ اهلل سمآي٦م اظمرج أيب أوٓ ارث ُمـ أيب، وٓ رطمؿ سمٞمٜمٜم٤م، وزقمٛمتؿ: ان ٓ طمٔمقة زم »

 . (6)ششم٘مقًمقن: أن اهؾ ُمٚمتلم ٓ يتقارصم٤من ؟ أو ًم٧ًم اٟم٤م وأيب ُمـ اهؾ ُمٚم٦م واطمدة ؟ ُمٜمٝم٤م ؟ ام هؾ

٧م شم٘مقل أين ومقق اًم٘مقاقمد واًمثقاسم٧م ٜم٘م٤مد حلج٩م اهلل، يُمـ ومرائض اهلل وًمٙمـ ٟمحـ أطمؼ ُمـ  ومٚمًٞم

قمداء: ٞمد اًمِمٝمداء ىمٌؾ سمدأ اًم٘مت٤مل ُمع ٓا  أو يمالم ًم

 .(7)شاؾمتٝمٚمٙمتف!؟ أو سم٘مّم٤مص ضمراطم٦م!؟وحيٙمؿ! أشمٓمٚمٌقين سم٘متٞمؾ ُمٜمٙمؿ ىمتٚمتف!؟ أو ُم٤مٍل ًمٙمؿ »

ومٝمذا مم٤م يدًمؾ أن صمقاسم٧م ديـ اهلل ومقق طمجٞم٦م اإلُم٤مم احلًلم واإلُم٤مم احلًلم أطمرى وأطمؼ 

ُمـ يٜم٘م٤مد إمم هذه احلج٩م، وهق سمخالف يزيد وهق ـم٤مهمقت أو ي٠مشمٞمؽ اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمذي 

 واًمديـ(: رُمك اًم٘مران سمًٝمٛمف وُم٤م ىم٤مًمف وطمٙمك اعم٤موردي ذم ) يمت٤مب أدب اًمدٟمٞم٤م

: قَمزَّ َوضَمؾَّ أن اًمقًمٞمد سمـ يزيد سمـ قمٌد اعمٚمؽ شمٗم٤مءل يقُم٤م ذم اعمّمحػ ومخرج ًمف ىمقًمف 

 واؾمتٗمتحقا وظم٤مب يمؾ ضم٤ٌمر قمٜمٞمد ومٛمزق اعمّمحػ وأٟمِم٠م ي٘مقل:

 أشمققمد يمؾ ضم٤ٌمر قمٜمٞمد ومٝم٤م أٟم٤م ذاك ضم٤ٌمر قمٜمٞمد

                                                      

طمتج٤مج.6)  ( اًمٕمالُّم٦م اًمٓمؼمد ذم يمت٤مسمف ٓا

 .<<ـ  ><: 7( اإلرؿم٤مد:7)
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 إذا ُم٤م ضمئ٧م رسمؽ يقم طمنم وم٘مؾ ي٤م رب ُمزىمٜمل اًمقًمٞمد

 . (ذ ىمتٚم٦م، وصٚم٥م رأؾمف قمغم ىمٍمه، صمؿ قمغم ؾمقر سمٚمدهومٚمؿ يٚم٨ٌم إٓ أي٤مُم٤م طمتك ىمتؾ 

وم٤مٟمٔمر إمم اًمتٛمرد قمغم طمج٩م اهلل وومرق سملم إُمريـ، وم٤مٟمٔمر إمم يمالم اًمزهراء ويمالم 

ويمالم أُمػم اعم١مُمٜملم ذم طمج٤مضمف ُمع اخلقارج وذم طمج٤مضمف ُمع أصح٤مب اجلٛمؾ ومٚمٞمس  احلًلم

 هق وذاك هل٤م اٟم٘م٤مد ُمـ أطمؼ اٟمف ايمد وًمٙمـ اًم٘مٓمٕمٞم٦م ’يريد أن يٌلم ٟمٗمًف ومقق ومرائض اهلل وؾمٜمـ اًمٜمٌل

ٚمقٟمف وسمام اؾمتحٚمٚمتؿ طمرُمتف وهق ىمد طمٗمظ احلرُم٦م، وهذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م شم٘م٤مشم ومٕمالُم٤م واًمتٗمْمٞمؾ اعمٛمٞمز

قمـ  شم٤ًمئٚمفضمدا، وهذا قمالُم٦م اعمحؼ ُمـ اعمٌٓمؾ وهق أن اعمحؼ ُمٜم٘م٤مد عمراشم٥م احلج٩م واعمٜمٔمقُم٦م أُم٤م 

ذًمؽ وهذا ُمٕمٜمك اخلْمقع هلل قمز وضمؾ  رء؟، ويمٞمػ ٓ شم٤ًمئؾ ٓن حمط اًم١ًمال ىم٤مقمدة ومقق

ومقىمٝم٤م   يٕمتؼم ٟمٗمًفف اٟم٘م٤مد ًمتٚمؽ اًمٗمرائض واحلج٩م وٓواًمٕمٌقدي٦م هلل قمز وضمؾ، وُمٕمٜمك اًمٕمٌقدي٦م اٟم

واهلل ُم٤م وٟمٞم٧م »ىم٤مل  شاؿمتٛمٚم٧م قمٜمل ؿمٛمٚم٦م اجلٜملم...»وم٤مٟمٔمر هٜم٤م ًمٕمٌقدي٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمديـ اهلل 

ًٜمـ خم٤مًمػ ًمهق ُمتجؼم قمغم ومرائض وٓ ومل ي٘مؾ إٟم٤م ومقق هذا اًمٙمالم ومٚمٞمس  شقمـ ديٜمل...

اجلقاب اًمتقطمٞمدي ُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٤مًمديـ هق ومقق اي ىمرار ذايت وهق  إمم وم٤مٟمٔمر، اًمٜمٌل

 اعمحقر وهق اًمذي يٜم٘م٤مد ًمف، وًمٙمـ اًمّمٖمري٤مت ُمقرد آظمر. 

وهذا احلقار سمٞمٜمٝمام إلومٝم٤مم احل٤مرضيـ وذم إومٝم٤مم احل٤مرضيـ يٌلم أُمػم اعم١مُمٜملم اٟمف يمٞمػ يٜم٘م٤مد 

ومٞمتًٚمؼ قمغم آي٤مت اإلرث ومٝمذا ىمٗمزة  شُم٤م شمريمٜم٤مه صدىم٦م»ٓ اٟمف يتًٚمؼ قمغم اًمٗمرائض يمام ىم٤مل أظمر 

قمغم ومرائض اهلل ومٝمؾ اإلرث يٜمًخ ُمـ ديـ اهلل وهمػمه ُمـ إُمقر، ومٗمرق سملم أن ي٘مٗمز قمغم ومرائض 

٤م ُمثال وٓ يٜمّم٤مع هل٤م ويٚمتػ قمٚمٞمٝم٤م ويٚمتقي وسملم أن ي٘مقل أن اًمٗمرائض ٓسمد أن اٟم٘م٤مد هل٤م وًمٙمـ هٜم

اًمّمٖمرى ًمتٚمؽ وهذه اًمّمٖمرى هل٤م شمٚمؽ، ومرق يمٌػم سملم اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح هلل ُمـ إوصٞم٤مء وإٟمٌٞم٤مء 
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 سمٞمٜمٝمام.واوح وسملم ضمالوزة وقمّم٤مسم٤مت احلٙمؿ وم٤من آًمتزام سمٗمرائض اهلل ومرق 

 االفادٚ العغزُٔ: ضزٔرٚ االلتشاً برتاتبٗٛ احلذر:

اًمٌح٨م ذم هذه اإلصم٤مرة  ش ؾمٌٞمٚمف وٚمٚمتؿوم٘م٤مل ؾمٚمامن ي٤م سمـ صقري٤م هبذا اًمٕم٘مؾ اعمًٚمقك سمف همػم»

قمٜمد اًمٞمٝمقد وهل هم٤مُمْم٦م وُمٕم٘مدة وهل يمٞمػ يٛمٞمزون سملم ضم٤مٟم٥م اعمحق واإلصم٤ٌمت وضم٤مٟم٥م ُمؼمم ُمـ 

 :ىمْم٤مء اهلل وطمٙمٛم٦م، وهٜم٤مك قمدة وقاسمط ذيمره٤م ؾمٚمامن 

أن ُم٤م يٜمنم ذم اًمٙمت٥م هق صم٤مسم٧م وٓ يٛمٙمـ أن يٓمرأ قمٚمٞمف اًمتٖمٞمػم ويمؾ ُم٤م :  شمٚمؽ اًمْمقاسمط أول

قمز وضمؾ مم٤م يٜمتنم قمٜمد قمٛمقم اًمٜم٤مس ٓ يٙمقن مم٤م ومٞمف اًمٌداء أو اًمتٖمػم أو اعمحق واإلصم٤ٌمت  اظمؼم اهلل

  ،٤مت واًمتزم سمتح٘مٞم٘مفٓن اهلل يمتٌف قمغم ٟمٗمًف أُم٤مم اعمخٚمقىم

هل إٟمام اٟمتؿ اردشمؿ ُمـ اعمحق واإلصم٤ٌمت ُمـ سم٤مب أٟمٙمؿ مل شمّمدىمقا سم٤محلج٦م  :افوٚبىٜ افثٕٜٚٔ

ٌٞم٤مء واًمرؾمؾ سمؾ شمتٝمٛمقهنؿ وهذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمٕمٛمؾ اًمتل أوصٚم٧م ًمٙمؿ أظم٤ٌمر اهلل وهؿ إٟم

 .أي٤مت إٟمام هذا ذم طم٘مٞم٘متف شمٙمذي٥مسم٘م٤مقمدة اًمٌداء أو اعمحق و

ت٤مرة يّمدق صمؿ يتقؾمؾ إمم اهلل سم٤مًمتٖمٞمػم ومٝمذا سمح٨م آظمر أُم٤م اٟمتؿ ومٛمـ رأس مل شمّمدىمقا، ومت٤مرة وم

ت اإلهلل سمٕمد شمّمدي٘مف سمام اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ يتِم٨ٌم سم٤مًمٌداء أو اًمٜمًخ اإلهلل أو يتِم٨ٌم سم٤معمحق واإلصم٤ٌم

ىم٤مقمدة اعمحق وهق ٛمؼمر يتخذه يمرد قمغم احلج٦م اإلهلٞم٦م حت٧م قمٜمقان وشم٤مرة يريد أن يتٛم ،هق طمج٦م

واإلصم٤ٌمت ومٝمذا ًمٞمس متًؽ سم٘م٤مقمدة اعمحق واإلصم٤ٌمت سمؾ هذا ٟمقع ُمـ اًمتٛمرد قمغم احلج٦م اإلهلٞم٦م 

شم٤ٌمع احلجٞم٦م سمٕمٜمقان وذريٕم٦م واحل٤ميمٛمٞم٦م اإلهلٞم٦م حت٧م ذريٕم٦م ىم٤مقمدة اعمحق واإلصم٤ٌمت، وهذا متٚمص ُمـ إ

أن ٟمتِم٨ٌم سم٤مؾمؿ اهلل آظمر وسمًٜم٦م إهلٞم٦م أظمرى وومٕمؾ اهلل آظمر، ًمذًمؽ طمتك ذم أؾمامء اهلل ُمـ اُمـ سم٤من 
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اهلل رطمٞمؿ ٓ يًقغ ًمف أن حي٤مؾم٥م أومٕم٤مًمف سمح٥ًم أن اهلل ؿمديد اًمٕم٘م٤مب وُمٜمت٘مؿ ضم٤ٌمر، ومٙمام أن 

١مُمـ سم٤من اهلل هيع اًمرو٤م، يٕمٜمل أن اإليامن سم٤من اهلل ُمٜمت٘مؿ وضم٤ٌمر وؿمديد اًمٕم٘م٤مب ٓ يٕمٜمل اٟمف ٓ ي

اًمتٛمًؽ سم٤مؾمؿ ُمٕملم ٓ يًقغ ًمٚمٕمٌد اًمٙمٗمر أو اإلٟمٙم٤مر أو اجلحقد أو قمدم اًمتٌٕمٞم٦م ٓؾمؿ آظمر وطمج٦م 

ٞمٛمحق اهلل ُم٤م يِم٤مء ويث٧ٌم ًمٙمـ ٓ يٕمٜمل ذًمؽ أٟمؽ ٓ ومإهلٞم٦م أظمرى، أٔن اٟمتؿ شم١مُمٜمقن سمّمٗم٦م إهلٞم٦م 

عمرؾمؾ واعمٕم٤مىم٥م واعمثٞم٥م، ومقضمقد اؾمؿ اهلل ُمٕملم ًمف طمج٩م ومٝمق اهل٤مدي وا َوضَمؾَّ  قَمزَّ شم١مُمـ سم٤من اهلل 

 ٓ يدقمق إمم قمدم اًمتّمديؼ سم٤مظمر.

وُمـ سم٤مب اعمث٤مل ًمٜمٗمرض اٟمف ىم٤مُم٧م ًمدي طمج٦م ُمٕمٞمٜم٦م ومٚمق قمٌد ىم٤مل أٟم٤م ُمـ ضمٝم٦م ُمراشم٥م احلج٩م 

ٓسمد ُمـ اسمت٤مقمٝم٤م وُمراقم٤مهت٤م ومتح٧م ذريٕم٦م شمراشمٌٞم٦م ُمٜمٔمقُم٦م احلج٩م أٟم٤م ٓ اقمٛمؾ سم٤محلج٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م 

طمج٦م ومقىمٞم٦م وم٤مشمرك اًمٕمٛمؾ هب٤م ومٝمذا شمٍمف ٓ يًقغ، وم٠مٟم٧م شمٕمٛمؾ سم٤محلج٦م  اعمتقؾمٓم٦م ًمٙمل أحترى

اعمتقؾمط وًمتٙمـ ُمتحري٤م إمم طمج٦م أقمغم إمم أن شم٘مػ قمغم طمج٦م أقمغم طم٤ميمٛم٦م، أُم٤م حت٧م ذريٕم٦م اطمتامل 

وضمقد طمج٦م أقمغم أو حت٧م ذريٕم٦م اطمتامل طمج٦م طم٤ميمٛم٦م قمغم دًمٞمؾ ٟم٤مهض أىمقى وم٤مشمرك هذا اًمدًمٞمؾ 

ًمف ُمؼمر وم٤من سف اًمتحري واًمتٜم٘مٞم٥م واًمٌح٨م واطمتامل وضمقد  اعمقضمقد، ومٝمذا همػم ُمًقغ وًمٞمس

أىمقى  طمج٦م أىمقى ٓ يؼمر ويًقغ رومع اًمٞمد قمـ احلج٦م إىمقى اعمتقؾمٓم٦م. ٟمٕمؿ إذا وصٚم٧م إمم طمج٦م

اًمتِم٨ٌم ذم اًمٌ٘م٤مء قمغم احلج٦م اعمتقؾمٓم٦م وشمرك احلج٦م إىمقى يمام أومتـ ومٌف وٟمٕمٛم٧م طمٞمٜمئٍذ ٓ يًقغ 

صحٞمح أن احلس و، ؿمٌف هلؿ ىمتؾ اًمٜمٌل قمٞمًكس طمٞم٨م سمذًمؽ اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد وم٤مشمٌٕمقا احل

إرض ىمًٓم٤م وقمدٓ  ًمٜمٌل قمٞمًك سم٤مين ؾم٠مسم٘مك إمم أن متألطمج٦م وًمٙمـ ٓ يٚمتزم سمف ذم ُم٘م٤مسمؾ ىمقل ا

وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وم٤من ذًمؽ إقمج٤مز ووطمل أىمقى ُمـ احلس ًمٙمٜمٝمؿ شمريمقا اًمقطمل ومتًٙمقا سم٤محلس، 

أو قمٞمًك؟، وم٤من هذا  ٌث٤م سمنميٕم٦م اًمٜمٌل إسمراهٞمؿأٔن إذا يم٤من ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء أقمٔمؿ ومٝمؾ اشمريمف شمِم
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ُمذُمقم ُمع وضمقد ذيٕم٦م ؾمٞمد اًمرؾمؾ، أُم٤م إذا مل أىمػ قمغم طمج٦م أىمقى واشمرك احلج٦م اعمتقؾمٓم٦م حت٧م 

ذريٕم٦م إين سم٤مطم٨م ُمتحر وُمٜم٘م٥م حمتٛمؾ حلج٦م أىمقى، او ًم٥ًٌم شمٚمؽ احلج٦م أىمقى وأٟم٤م اطمتٛمٚمٝم٤م ومال 

صحٞمح، سمؾ ٓسمد ُمـ آؾمؽمؾم٤مل سم٤محلج٦م أؾمقغ ًمٜمٗمز أن أمتًؽ سم٤محلج٦م اعمتقؾمٓم٦م ومٝمذا همػم 

اعمتقؾمٓم٦م واإلشم٤ٌمع هل٤م إمم أن ي٘مػ اإلٟم٤ًمن قمغم طمج٦م ومقىمٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم يتٌع احلج٦م اًمٗمقىمٞم٦م أُم٤م ُم٤مدام مل 

ي٘مػ وُمع اٟمف يتحرى ويٗمحص ًمٙمـ ذم ومؽمة حتريف وومحّمف ٓ جيقز ًمف أن يٜمٙمر احلج٦م اعمتقؾمٓم٦م أو 

ٞم٦م ُم٤م واطمتٛمؾ أن ًمف أُمر ٟم٤مؾمخ هل٤م ؾمٞم٠ميت سمذريٕم٦م أن اطمتٛمؾ يتٛمرد قمٚمٞمٝم٤م، ُمثال اهلل شمٕم٤ممم ًمف أُمر ذم ىمْم

أن هٜم٤مك أُمر ٟم٤مؾمخ ؾمٞم٠ميت أو أشمك ومل أىمػ قمٚمٞمف ومٝمؾ اشمرك إـم٤مقم٦م أُمره اعمٜمًقخ سم٤مٓطمتامل؟، اٟمف هذا 

 ٓ يًقغ زم.

أُم٤م يمٞمػ ومٝمٛمٜم٤م شمقؾمط احلج٩م اعمتقؾمٓم٦م وم٤من هذا سمح٨م آظمر ويمالُمٜم٤م ذم ؾمٚمؿ وشمراشمٌٞم٦م ورشم٥م 

ت إهلٞم٦م أو أؾمامء إهلٞم٦م أو أومٕم٤مل إهلٞم٦م، ومٛمثال إذا يمٜم٧م أقمٞمش ذم قمٝمد ُم٤مًمؽ ؾمقاء طمج٩م أدًم٦م أو صٗم٤م

واـمٚم٥م  وم٤مٟم٤م ًمق أصؾ إمم أُمػم اعم١مُمٜملم آؿمؽم ذم ُمٍم وم٠مىمقل ُم٤مًمؽ ٟم٤مئ٥م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

اعم١مُمٜملم  ُمٜمف هذا اًمٓمٚم٥م يرظمص زم وأن ُم٤مًمؽ ُمٜمٕمٜمل وًمٞمٙمـ وًمٙمـ اؾمت٠مذن ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

، وم٤من هذا ٓ يًقغ. ٟمٕمؿ إذا ×أو رء ُمٕملم وأىمقل ؾم٠مصؾ إمم أُمػم اعم١مُمٜملم وم٠مشمٍمف ذم إرايض

ورظمص ومٝمذا سمح٨م آظمر أُم٤م أٔن ومقاضم٥م قمكّم ـم٤مقم٦م ُم٤مًمؽ آؿمؽم،  وصٚم٧م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم

أو اًمٜم٤مئ٥م اخل٤مص يم٤محلًلم سمـ روح اًمٜمقسمختل أو اًمٕمٛمريـ وم٠مىمقل أن هذا اًمٜم٤مئ٥م اخل٤مص ٓ اقمٚمؿ 

وم٤من هذا  ٠مًمت٘مل ُمع اإلُم٤مم واؾمتجٞمز ُمٜمف وم٠مظم٤مًمػ ذم هذه اًمٗمؽمة طمتك اًم٘م٤مهاٟمف ُمـ اإلُم٤مم سمؾ أٟم٤م ؾم

همػم ؾم٤مئغ، وم٤مٟم٤م حمٙمقم أٔن هبذه احلج٦م ومٚمؿ شم٠مشمٜمل طمج٦م أو ُمقًمقي٦م ضمديدة ُمرظمّم٦م ُمـ اًمِم٤مرع 

ؾمقاء قمغم صٕمٞمد صمٌقت اًمقٓي٦م صمٌقشم٤م أو قمغم صٕمٞمد اًمقٓي٦م إصم٤ٌمشم٤م ومال يّمح زم أن أمترد أو اؾمتٕميص 
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أن أمتًؽ هبذه احلج٦م اعمتقؾمٓم٦م وهبذا إُمر إمم أن ي٠ميت اًمٜم٤مؾمخ، ٓن هذا ٟمقع ُمـ قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ ٓسمد 

ذم ذات اعمقمم، وطمتك ذم ٟمٔم٤مم اًمؼم اومرض وضمقد دًمٞمؾ ُمٕمتؼم ًمديٜم٤م ُمتقؾمٓم٦م ُمٕمتؼم فمٜمل ومام  اًمت٘محٞمؿ

دام هق ُمٕمتؼم أٟم٤م ُمٚمزم سمف إّٓ أن ي٠ميت ُمٕمتؼم آظمر أىمقى واىمػ قمٚمٞمف وًمق سم٤مًمٗمحص واًمتٜم٘مٞم٥م، إذًا 

ٟمقع ُمـ اًمدىم٦م، ومت٤مرة  قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٨م ُمٜمٔمقُم٦م احلج٩م ومٞمف ٟمقع إرسم٤مك ذم اًمٗمٙمر اًمٌنمي وومٞمفسمح

وضمقد طمج٦م أىمقى ذم ُمتٜم٤مول اًمٞمد أو ُمٚمزم اًمٗمحص قمٜمٝم٤م وهل ذم ُمتٜم٤مول اًمٞمد ًمٙمٜمف ٓ يٗمحص وٓ 

يتٜم٤مول ويتٌع وم٘مط احلج٦م اعمتقؾمٓم٦م، ومٛمثال إذا شمريم٧م اًمٗمحص قمـ احلج٦م إىمقى وأىمقل مل أىمػ ومل 

إًمٞمٝم٤م ومل اومحص وإٟمام وم٘مط أمتًؽ سم٤محلج٦م اعمتقؾمٓم٦م ؟، ومٝمٜم٤م ُم١ماظمذ أيْم٤ًم، ومٛمثال يتٌع اًمٜمٌل  أصؾ

قمٞمًك وىمٞمؾ أن هٜم٤مك ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء سمٕم٨م ذم ُمٙم٦م وًمٞمس قمكّم اًمٗمحص؟، يمال ٓ يًقغ ذًمؽ، 

ُم٤م دُم٧م مل شم٘مػ قمغم ٟمتٞمج٦م اًمٌح٨م وًمٙمـ × صحٞمح ٓسمد قمٚمٞمؽ أن شمًتٛمًؽ سم٢مشم٤ٌمع اًمٜمٌل قمٞمًك

قمدم اًمٗمحص ٕٟمؽ اطمتٛمٚم٧م وضمقد طمج٦م ٟم٤مؾمخ٦م وم٤مومحص قمٜمٝم٤م، وذم ومؽمة  هذا ٓ يًقغ ًمؽ

اًمٗمحص ٓ يٕمٜمل أن شمؽمك ذيٕم٦م اًمٜمٌل اًم٤ًمسمؼ. ٟمٕمؿ متًؽ هب٤م وًمٙمـ ٓ شمؽمك اًمٗمحص، وهذه 

سمحقث ُمتٕمددة ذم ُمٜمٔمقُم٦م احلج٩م ومٝمٜم٤مك سمح٨م اًمٗمحص يمٞمػ هق وسمح٨م اًمتٛمًؽ سم٤محلج٦م 

٦م اعمتقؾمٓم٦م أو اًم٤ًمسم٘م٦م، وهذه يمٚمٝم٤م إىمقى يمٞمػ هق وسمح٨م ُمتك يًقغ زم رومع اًمٞمد قمـ احلج

 ُمرشمٌٓم٦م سمؽماشمٌٞم٦م احلج٩م.

 احلذر:  تزتٗبٗٛيف التشاً اإلفادٚ الٕاسذٚ ٔالعغزُٔ: وػالطات الّٕٗد 

هذا ٓ يًقغ هلؿ أن  و ت ُمٕمٞمٜمفاًمٞمٝمقد يؽميمقن شمّمديؼ أٟمٌٞم٤مء اهلل وإشم٤ٌمقمٝمؿ حت٧م اطمتامٓ

، وهذا ُمثؾ سمٕمض اًمٕمروم٤مء واًمّمقومٞم٦م قمٜمدهؿ يٙمذسمقا أٟمٌٞم٤مء اهلل حت٧م ذريٕم٦م اطمتامل أن ي٠ميت ٟم٤مؾمخ هلؿ

سمٕمض هذا اًمزيغ وهق أن اهلل رطمٞمؿ ومٛمـ ىم٤مل ؾمٞمٕمذب ويمذا، وطمتك سمٕمض ُمـ حي٤مُمل قمـ سمٜمل أُمٞم٦م 
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ٞمٗمدون ؾموسمٜمل اًمٕم٤ٌمس واًمٔم٤معملم ي٘مقل ُمـ أيـ ًمؽ ان شمديـ ه١مٓء اًمٔم٤معملم ًمٕمؾ اهلل يرْحٝمؿ وم٠مهنؿ 

اهلل طمٙمؿ ذم يمت٤مسمف ُمٕم٤مىم٦ٌم اًمٔم٤معملم وم٢مذا قمغم رب رطمٞمؿ ودود؟، صحٞمح اهلل ارطمؿ اًمراْحلم وًمٙمـ 

ومٞمٙمٞمػ  ،ذًمؽ سمدًمٞمؾ صحٞمح أٔن مل ي٠مت حلد اهلل ومٝمذا سمح٨م وًمٙمـ ضم٤مء طمٙمؿ ٟم٤مؾمخ أو قمٗمق

ٓ ٕمٚمٞمؽ ان يًقغ ًمؽ أن شمريمـ إمم اًمٔم٤ممل وىمد أىمٞمٛم٧م ًمؽ احلج٦م اإلهلٞم٦م سم٤من ٓ شمريمـ إمم اًمٔم٤ممل وم

، وهذه ٟمٗمس اعمٖم٤مًمٓم٦م اًمٞمٝمقدي٦م ؿىمد قمٗمل قمٜمٝمشمقاد ُمـ طم٤مد اهلل ورؾمقًمف، ومل ي٠ميت سمٞم٤من ُمـ اهلل اٟمف 

ومٝمذه ًمٞم٧ًم ُمٖم٤مًمٓم٦م ذم ظمّمقص اعمحق واإلصم٤ٌمت ُمع اٟمف ُمرشمٌط سم٤معمحق واإلصم٤ٌمت ٓن قمٗمق اهلل 

سمٞمض، ومٞمتٛمًؽ سمٌٕمض أاًمٔم٤معملم ًم٤ٌمس  ًمت٘مٛمٞمصُمرشمٌط سمٛمِمٞمئتف، ومٞمتٛمًٙمقن سمذيؾ اعمِمٞمئ٦م 

وطمتك سمٕمض اًمٕمّم٤مة ىمد هذه ُمٖم٤مًمٓم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، و٤مت إظمرى ٞمويؽمك اًمٕمٛمقُم ٤متٞماًمٕمٛمقُم

ي٘مقل أُمرين اهلل سم٤مًمّمالة وزضمرين قمـ اًمٗمقاطمش وًمٙمـ ارشمٙمٌٝم٤م ٕٟمف رطمٞمؿ ُمثال وم٠مي ُمًقغ هذا سمؾ 

أن هذا مترد قمغم اهلل، ومحتك ًمق مجدٟم٤م قمغم أن اعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م واٟمف ٓ حيٙمؿ قمغم اهلل رء سمؾ 

ر ٟم٤مؾمخ أو ُمرظمص سمؾ هذا مترد قمغم احل٤ميمٛمٞم٦م هلل وًمٙمـ اًمٙمالم اٟمف قمٜمدك طمج٦م سم٤مًمٗمٕمؾ ومل ي٠مشمٞمؽ أُم

 إواُمر اإلهلٞم٦م.

 االفادٚ الجاٌٗٛ ٔالعغزُٔ: التىزد عمٜ تزاتبٗٛ احلذر بذراٟع وغبّْ:

قغ ًمؽ قمدمسمٕمد  ٓ  ًي اًمٗمحص سمؾ ٓسمد ُمـ  شمِمخٞمص واًمتزام احلج٦م اعمتقؾمٓم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م

ج٦م اًمٗمحص، وًمٙمـ وضمقب اًمٗمحص ٓ يًقغ ًمؽ شمرك احلج٦م اعمتقؾمٓم٦م ُم٤م مل شم٘مػ قمغم احل

إقمغم، وم٤مؾمؿ اًمرْح٦م اإلهلٞم٦م أقمٔمؿ اؾمؿ اهلل وؾمٌ٘م٧م رْحتف همْمٌف وهذا صحٞمح وًمٙمـ هؾ هذا 

أم اٟمف مترد قمغم اهلل حت٧م واًمٜمقاهل يًقغ ًمٜم٤م ومتح سم٤مب اًمٗمقاطمش ومٝمؾ وصؾ إًمٞمؽ ٟم٤مؾمخ ًمألواُمر 

اإلهلل اًمذي هق صٜمػ ذريٕم٦م اًمتٛمًؽ سم٤مٓؾمؿ إقمٔمؿ، وُمع ذًمؽ ٟمجد سف اًمتٝمديد واًمققمٞمد 
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 .اعمٕمروم٦مٜم٤مذم أصؾ اًمرْح٦م سمؾ ان قمذاسمف ُمـ رْحتف يمام ي٘مقل سمٕمض اهؾ يٓ  ُمـ اًمٖمْم٥م

وًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمٌح٨م ٟمجد أن هذه ضمدًمٞم٦م وُمٖم٤مًمٓم٦م ومٙمري٦م ًمٞمس قمٜمد اًمٞمٝمقد سمؾ حتدث طمتك 

ذم اًم٤ًمطم٦م اًمٗمٙمري٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٜمد إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م وهمػمهؿ ه١مٓء يداومٕمقن قمـ 

 اًمٔم٤معملم حت٧م هذه اعمٖم٤مًمٓم٦م. 

وأرادوا شمٙمذي٥م اهلل وأٟمٌٞم٤مئف ذم أظم٤ٌمرهؿ »وهذا ُم٤م شمِمػم إًمٞمف اًمْم٤مسمٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمًٚمامن 

أيْم٤ًم إذا أراد  شواًمتٝم٤مون ذم أظم٤ٌمرهؿ أو صدىمقهؿ ذم اخلؼم قمـ اهلل وُمع ذًمؽ أرادوا ُمٖم٤مًم٦ٌم اهلل

اًمٕمٌد أن حيٙمؿ اؾمؿ اهلل أو طمج٦م أو ؾمٜم٦م إهلٞم٦م أظمرى هذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب أن ذاك آؾمؿ طم٤ميمؿ سمؾ 

هذا ُمـ سم٤مب اًمتٛمرد وُمٖم٤مًم٦ٌم اهلل قمغم هذه احلج٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م أو آؾمؿ اإلهلل اعمقضمقد، وًمٞمس ذم 

احل٘مٞم٘م٦م أهنؿ أرادوا اًمتٛمًؽ سم٤محلج٦م إىمقى ُمـ سم٤مب اًمتٛمًؽ سم٤محلج٦م إىمقى، سمؾ احل٘مٞم٘م٦م ُمـ 

 سم٤مب اعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتٛمرد وهذا طمٞمٜمئذ ًمٞمس متًٙم٤م سم٤محلج٦م إىمقى، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى هذا ًمٞمس ـمري٘م٤م إمم

اعمحق واإلصم٤ٌمت ذم اعمث٤مل اًمذي حتدصمٜم٤م قمٜمف، وُمث٤مل اعمحق واإلصم٤ٌمت هق أن شمتيع وشمتّمدق وشمدقمقا 

ُمـ أن اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ىمٌؾ أن  واًمذي ُمر ؾم٤مسم٘م٤م ُمـ أن هذه اًمْم٤مسمٓم٦م ُمقضمقدة قمٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م

 يؼمم أو يٙمّقن ذم اخل٤مرج اإلٟم٤ًمن يدقمق ويتيع ويتٛمًؽ سم٤مؾمؿ ايمؼم، أُم٤م سمٕمد اًمقىمقع ومال يمام

 ي٘مقًمقن أٟم٤م ىمقم ٟمٌتٝمؾ أو ٟمٗمزع إمم اهلل ىمٌؾ وىمقع اعمّمٞم٦ٌم وم٢مذا يم٤من روٞمٜم٤م سم٘مْم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

أن اًمتٛمرد قمغم  شأو صدىمقهؿ ذم اخلؼم قمـ اهلل وُمع ذًمؽ أرادوا ُمٖم٤مًم٦ٌم اهلل هؾ يم٤مٟمقا ه١مٓء» 

قمز وضمؾ وأي قمداوة جيقز أن يٕمت٘مد جلؼميؾ ويّمد قمـ ُمٖم٤مًم٦ٌم اهلل »اهلل قم٤ٌمرة قمـ يمٗمر وًمٞمس ـم٤مقم٦م 

ويٜمٝمك وهق ذم طم٤مًم٦م ـم٤مقم٦م اهلل ويٜمٝمك قمـ.... همْم٥م اهلل وم٘م٤مل اسمـ صقري٤م ىمد يم٤من اهلل اظمؼم قمغم 

)وم٘م٤مل ؾمٚمامن وم٘مد شمِمٌثقا سم٤مطمتامل وضمقد طمج٦م ٟم٤مؾمخ٦م  شاًمًـ أٟمٌٞم٤مءه وًمٙمٜمف يٛمحق ُم٤م يِم٤مء ويث٧ٌم
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ذريٕم٦م أن اهلل يٛمحق عم٤مذا حت٧م  إذًا ٓ شمث٘مقا سمٌمء ُم٤م مم٤م ذم اًمتقراة ُمـ إظم٤ٌمر قمام ُم٣م وُم٤م يًت٠مٟمػ(

 ُم٤م يِم٤مء ويث٧ٌم، ومٛمجرد اطمتامل اًمٜم٤مؾمخ ومٝمق إذًا يٜمًخ يمؾ رء.

 االفادٚ الجالجٛ ٔالعغزُٔ: التىزد عمٜ تزاتبٗٛ احلذر اعتىادا عمٜ االستىاالت: 

إذًا ًمٕمؾ اهلل ىمد قمزل ُمقؾمك وه٤مرون قمـ اًمٜمٌقة وأسمٓمؾ ذم دقمقامه٤م ٓن اهلل يٛمحق ُم٤م يِم٤مء »

أن اهلل يٛمحق ُم٤م يِم٤مء قمام وىمع يمام ذم اًمرواي٤مت، ومٙمٞمػ ٟمحتٛمؾ أن ُم٤م وىمع  سمؾ ذم اًمرواي٤مت شويث٧ٌم

وًمٕمؾ أن يمؾ ُم٤م أظمؼمايمؿ سمف »يٙمقن ًمٞمس سمح٘مٞم٘م٦م ُمع اٟمف طم٘مٞم٘م٦م، وهذا أؾمٚمقب ٟم٘مض ُمـ ؾمٚمامن 

أُم٤م إئٛم٦م جي٥م أن ٟم٠مظمذ سمف  سمذًمؽ وسمٕم٤ٌمرة أظمرى إذا اظمؼم شُمقؾمك وه٤مرون أن يٙمقن أن ٓ يٙمقن

ويمذًمؽ ُم٤م أظمؼمايمؿ قمام يم٤من ًمٕمٚمف مل يٙمـ وُم٤م أظمؼمايمؿ اٟمف مل »ل وشمٙمقيٜمل، إّٓ أن ي٠ميت ٟم٤مؾمخ شمنميٕم

إذًا هذه اًم٘م٤مقمدة أن اؾمؿ أقمٔمؿ ومٛمٕمٜمك هذا  شيٙمـ ًمٕمٚمف يم٤من وًمٕمٚمف ُم٤م وقمدهؿ ُمـ اًمثقاب يٛمحقه

يمؾ إؾمامء يٓمٚمٌٝم٤م ومٞمٕمٓمٚمقهن٤م سمذريٕم٦م أن هٜم٤مك طمج٦م أىمقى وسم٤مًمت٤مزم يتٛمردون طمتك قمغم احلج٩م 

 إدٟمك.

وهذا ُمٜمٓمؼ ُمـ يداومع قمـ سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمل اًمٕم٤ٌمس،  شهؿ ُمـ اًمٕم٘م٤مب يٛمحقهوًمٕمؾ ُم٤م شمققمد»

وي٘مقًمقن دقمٜم٤م قمغم ُم٤م ضمرى سملم اًمّمح٤مسم٦م وم٘مد وومدوا قمغم رب رطمٞمؿ وهق يرْحٝمؿ، وهذا سمح٨م 

آظمر وم٠مٟم٧م حتٙمؿ وشم٘ميض قمغم اهلل أم أن ًمف اعمِمٞمئ٦م قمغم قم٤ٌمدة؟، وُمـ ىم٤مل أٟمف ًمٞمس ًمف اعمِمٞمئ٦م، وإٟمام 

وشمققمد اًمذي فمٚمؿ سم٤مًمٕمذاب وٟمٌ٘مك  شٓ شمريمٜمقا إمم اًمذيـ فمٚمٛمقا»وطمذر وىم٤مل  اًمٙمالم ذم اٟمف ىمد اٟمذر

 وٟمديٜمٝمؿ. اًمٔم٤معملم خ ذًمؽ احلٙمؿ أُم٤م أٔن ومٜمتؼمأ ُمـٟمتٛمًؽ سمذًمؽ إمم أن ي٠ميت ٟم٤مؾمخ ويٜمً

ي٘مقًمقن أن يزيد ًمٕمٚمف شم٤مب ُمـ ي٠ممتقن سمٌٜمل أُمٞم٦م  ـُمـ ذًمؽ وُم شم٘مؽمبوسمٕمض آراء اًمّمقومٞم٦م 
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ٞم٤من ُمٗمٞمد وم٠مٟم٧م قمٜمدك طمج٦م قمغم أُمر ُمٕملم صمؿ شم٘مقل اطمتامل شمقضمد طمج٦م، وهذا سم ؿمل شم٠ميت هلوذًمؽ 

٦م واًمِمٌٝم٦م ُمـ ضمٝم٦م قمدم وٌط ذائط احلجٞم٦م وىمقاقمده٤م ٜمطمج٦م وًمٙمـ مل شم٘مػ قمغم احلج٦م، واًمٗمت

وأدًم٦م آؾمتدٓل، وصحٞمح أن اًمديـ يدقمق إمم اًمتٕم٘مؾ وامم اًمتٗمٝمؿ، وًمٙمـ ُمـ ىم٤مل أن اًمتٕمٌد ًمٞمس 

 ٝمؿ، وم٤معمٖم٤مًمٓم٦م شمٜمِم٤م ُمـ شمِم٤مسمف إُمقر.سمتٗمٝمؿ وُمـ ىم٤مل أن اًمتٕمٌد يٜمٗمل اًمتٗم

أٟمٙمؿ ضمٝمٚمتؿ ُمٕمٜمك يٛمحق اهلل ُم٤م يِم٤مء ويث٧ٌم ومٚمذًمؽ اٟمتؿ سم٤مهلل يم٤مومرون وإلظم٤ٌمره قمـ »

يٕمٜمل اجلٝمؾ سمٛمٕمٜمك إؾمامء وُمٜمٔمقُم٦م إؾمامء واحلج٩م شم٥ًٌم اًمٙمٗمر واًمتٛمرد، ش اًمٖمٞمقب ُمٙمذسمقن

اإلدراك اعمحض، وذم  ؾمٞم٠ميت هذا ذم ضم٤مٟم٥م قمٚمؿ ٟمٔمريوٟم٤مؾمخ شمٙمقيٜمل  هٜم٤مك ويٙمذب اطمتامل أن

صمؿ ىم٤مل ، ) وقمـ ديـ اهلل شمٜمًٚمخقن ٦م اًمؽمظمٞمص ـضم٤مٟم٥م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٚمٛمل أمترد قمغم اًمٓم٤مقم٦م حت٧م ذريٕم

حت٧م ذريٕم٦م أن يًتٛمًؽ سمحج٦م ُمـ احلج٩م  ؾمٚمامن إذًا طمٗمظ... سمف ي٘م٤مم اًمديـ وٓ يٌ٘مك قمغم ديٜمف(

سمٛمٜمزًمف اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت قمٛمٚمٞم٤م ُمـ دون أن أراقمل ذائط وُمراشم٥م احلج٩م سمؾ جمرد اطمتامٓت واهٞم٦م اٟمزهل٤م 

 وهذا ُمـ اخلٚمؾ اًمٗم٤مدح.

 االفادٚ الزابعٛ ٔالعغزُٔ: أصالٗب القزاُ يف اثبات سذٗٛ األٔلٗاٞ: 

 ٟمذيمر هٜم٤م:اًمٙمثػمة  اًم٘مرآٟمٞم٦موُمـ إؾم٤مًمٞم٥م 

 االصمٕب االٔه: اصمٕب الفضاٟن ٔداللتْ عمٜ سذٗٛ االٔلٗاٞ:

٤مرف أن اًمٗمْم٤مئؾ واًمٗمْمٞمٚم٦م أؾمٚمقب ُمر قمٚمٞمٜم٤م ُمرارا ذم اًمٌح٨م اعمٜمٝمجل اعمٕمرذم وقمٚمقم اعمٕم

، وم٤من إُمر ًمٞمس ىمْمٞم٦م ذيمل ًمٌٞم٤من وسمره٤من ُمراشم٥م احلجٞم٦م، ومحلم ي٘م٤مل ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم

ومْمٞمٚم٦م سمؾ هق ىمْمٞم٦م أدًم٦م قمغم احلجٞم٦م وسمٞم٤من هل٤م، ويمؾ ومْمٞمٚم٦م هل دًمٞمؾ طمجٞم٦م ومٞمٕمؼم قمٜمف سمٚم٤ًمن 
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ل ٜمٟم٧م ُمـ ٟمٛمط ًمدين ومٝمل شمٕماًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ومْمٞمٚم٦م وسمٚم٤ًمن اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري سمره٤من، وم٤مًمٗمْم٤مئؾ إذا يم٤م

ُمٜمّم٥م ًمدين، وهذا أؾمٚمقب ُمدارايت ُمـ اًم٘مران أو أؾمٚمقب شم٘مٞمتل ُمـ اًم٘مران شمٌلم احلجٞم٦م و

وأؾمٚمقب اُمٜمل ذم اًمٌٞم٤من، ٓن إُمقر إذا ـمرطم٧م سمٍماطم٦م شم٥ًٌم مترد سمٕمض اًمٗمئ٤مت واًمتٞم٤مرات أو 

عمدارايت، اٚمقب اًم٘مران قمغم ٟمٗمًف يًتخدم إؾمشم١مدي إمم ضمرأهتؿ قمغم حتريػ اًم٘مران ومحٗم٤مفم٤م ُمـ 

وهق ٟمقع ُمـ اًمت٘مٞم٦م سم٤معمٕمٜمك إقمؿ، ومٚمام يٙمقن اًم٘مران ذم أؾمٚمقب ًمٓم٤مئػ وأؾمٚمقب إؿم٤مرة وأؾمٚمقب 

 .ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ طم٘م٤مئؼ ومٛمٕمٜمك هذا أؾمٚمقب شم٘مٞم٦م وختٗمٞم٧م إُمقر 

ٟم٤مهٞمؽ قمـ وضمقد ُمٌدا آظمت٤ٌمر ذم اقمتامد آؿم٤مرات ُمع آظمٗم٤مء اًمٜمًٌل ًمٚمتقصؾ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م 

ٟمًٌٞم٤م وهق اُمر اقمتٛمده اًم٘مران وآٟمٌٞم٤مء واعمٕمّمقُملم ُمع آُمؿ وآومراد ذم  ُمـ ظمالل همٛمقوٝم٤م

 يمثػم ُمـ احل٤مٓت.

دٓئؾ طمجٞم٦م ىمْمٞم٦م  ًمٌٞم٤من وُمثال ُمـ اهؿ شمٚمؽ اًم٘مْم٤مي٤م ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ ورواي٤مت اًمٜمٌل

ومٞمٌٞمٜمٝم٤م اًم٘مران سم٠مؾمٚمقب  سمٞم٤من ُم٘م٤مم أهؾ اًمٌٞم٧مٜمّم٥م وٛميمو يمخٚمٞمٗم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل قمكم

ل أؾمٚمقب اًمٗمْم٤مئؾ اعمٕم٤مٟمد ٓ هيتدي سمًٝمقًم٦م وسمٍماطم٦م ومٞم٘مع اعمرء سم٤مظمت٤ٌمر وُمقاضمٝمف اًمٗمْم٤مئؾ، ومٗم

ي٠مظمذه٤م ُمـ سم٤مب اًمثٜم٤مء  وأذم أن هذا شمٜمّمٞم٥م وسمٞم٤من ُمٜمّم٥م وطمجٞم٦م وُم٘م٤مم  سمح٨م ٟمحق احل٘مٞم٘م٦مو

اًمٕم٤مم، ُمع اٟمف يٖمٞمْمف ذًمؽ اًمثٜم٤مء، وًمألؾمػ اًمتٕم٤مـمل ُمـ يمثػم ُمـ ومرق اعمًٚمٛملم ُمع اًمٗمْم٤مئؾ ٕهؾ 

 ٠مء وٓ يرشم٘مل إمم رء آظمر وهذا ظمٓمن أو رواي٤مت اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اٟمف يٕمٜمل ُمدح وصمٜم٤ماًمٌٞم٧م ذم اًم٘مرا

 ُمٕمرذم وم٤مدح يمٌد آُم٦م ظم٤ًمئر يمثػمة قمؼم اًمت٤مريخ واخل٤ًمرة ُمًتٛمرة حلد آن !!!.

ان أؾمٚمقب اًمٗمْم٤مئؾ ذم اًم٘مران هق أؾمٚمقب دٓئؾ وطمج٩م وسمراهلم وًمٞمس سف صمٜم٤مء 

 ام هل سمراهلم سم٠مؾمٚمقب اًمٗمْم٤مئؾ.وظمٓم٤مب وُمدح وؿمٕمر وشمرٟمؿ واٟمس؟، يمال وإٟم
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وىمد شمّمدي ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمٌٞم٤من أومْمٚمٞمتف قمغم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء سمٛمٕمٜمك أن طمجٞمتف ُم٘مدُم٦م قمغم طمجٞم٦م 

ًمق يم٤من ُمقؾمك طمٞم٤م صمؿ مل ي١مُمـ سمٜمٌقيت مل يٜمٗمٕمف إيامٟمف ؿمٞمئ٤م وٓ ٟمٗمٕمتف »سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء، وٟمٗمس اًمتٕمٌػم 

آٟمٌٞم٤مء  وسم٤مىمل وقمٞمًك وُمقؾمك وأدم وٟمقح ؿإسمراهٞم قمغم أومْمٚمٞمتف ’ومٝمٜم٤م قمٜمدُم٤م يٌلم اًمٜمٌل شاًمٜمٌقة

 ُمٕمٜم٤مه أن طمجٞمتف ُم٘مدُم٦م وهؿ ُمٚمزُمقن أن يتٌٕمقه.

 األصمٕب الجاٌ٘: وقذار األدب وع األٔلٗاٞ ٔعالقتْ باحلذٗٛ:

طمؽمام واحلرُم٦م، ومحٞمٜمام  دب وٓا ع ذم اًمنميٕم٦م واًم٘مران وهق ٕا ىمد وضمدٟم٤م وذيمرٟم٤م أؾمٚمقب ُمٝمؿ ُمٌت

ٞم٤من ي٘م٤مل أن هلذا اًمقزم أدب وطمرُم٦م أيم ـ ذًمؽ ُمٕمٜم٤مه أن ُم٘م٤مم طمجٞمتف ُم٘مدم وهذا أؾمٚمقب أظمالىمل آظمر ًم ثر ُم

َٝ ُرْصداً واًمؼماهلم،  احلج٩م ّْ ِِّ َّٚ ُظ ِْل ِِم َّ ِِّ ًَ ًَُؽ َظَذ َأْن ُت ومٚمؿ ي٘مؾ  (6)َؿَٚل فَُف ُمقَشك َهْؾ َأتَّبِ

٤مخلٞم٤مر وم شأن اشمٌٕمتٜمل»اخلي عمقؾمك اشمٌٕمٜمل وم٤من هذا أُمر وٓ يٛمٙمـ ًمٚمخي ان ي٘مقل ذًمؽ سمؾ ىم٤مل 

وُم٘م٤مم اًمٜمٌل  ُمقىمٕمٞم٦مراضمع إًمٞمؽ وهذا ًمٞمس وم٘مط سمح٨م أدب وُمقىمػ اظمالىمل ُمـ اخلي سمؾ سمٞم٤من 

ُمقؾمك وُمقىمٕمٞم٦م اخلي وهق أن ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ُم٘م٤مم وًمٙمؾ ُمٜمٝمام ومْمٞمٚم٦م، ومحجٞمتٝمؿ ُمتِم٤مـمرة وًمٞمس أن 

تَ ذم جم٤مًمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  تفطمجٞم٦م اطمدهؿ قمغم إظمر سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ سمؾ ًمٙمؾ طمجٞم ًْ َب ِْل َؾال َؾِْ٘ن اتَّ

ٍء َحتَّ  ـْ َْيْ ـْراً َتْسَٖفِْْل َظ وهذه ٟمٙم٤مت ُمٝمٛم٦م ذم سمح٨م أداب، وهذا راضمع  ك ُأْحِدَث َفَؽ ِمُْْف ِذ

إمم ٟمٗمس سمح٨م أداب ٕن يمؾ قم٘مٞمدة هل٤م اٟمٕمٙم٤مس ذم أداب وإظمالق ويمؾ أصؾ اقمت٘م٤مدي 

طمٞم٦م ذم اًمٌدن يٜمٕمٙمس قمغم أصؾ أظمالىمل، وم٤مُٕمر إظمالىمل يٜمٕمٙمس قمغم ومٕمؾ ُمـ إومٕم٤مل اجل٤مر

ويمذًمؽ إومٕم٤مل ذم اًمٌدن شم١مصمر قمغم شمقًمٞمد اًمّمٗم٦م إظمالىمٞم٦م واًمّمٗم٦م إظمالىمٞم٦م شمقًمد اعمٕمت٘مد يمام 

                                                      

ٔي٦م  (6)  .;;ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا
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ُبقا بِآَيِٚت  شمِمػم ًمف أي٦م وأؿم٤مرت هل٤م اًمٕم٘مٞمٚم٦م ـَذَّ قَءى َأْن  ـَ َأَشُٚءوا افسه َٜ افَِّذي َٚن َظٚؿَِب ـَ أي  ُثؿَّ 

 ٟمٗمًف سمره٤من قمغم ُمٓمٚم٥م اقمت٘م٤مدي.ومٕم٤مهلؿ ومحٞمٜمئذ إذا سملم أدب وظمٚمؼ ُمٕملم هق 

ًٚ َوإَِذا ٦م ُمثال اًمتقاوع اًمذي شمِمػم ًمف أي ُنقَن َظَذ إَْرِض َهْقٕ ّْ ـَ َي ـِ افَِّذي َْحَ َوِظَبُٚد افرَّ

ُِقَن َؿٚفُقا َشالمًٚ  ِٚه ْؿ اْْلَ ُٓ وهذه أول صٗم٦م ومٞمٝمؿ، واًمتقاوع ُمٕمٜم٤مه ُمٕم٤ميِم٦م اًمتقطمٞمد وهق  (6)َخَٚضَب

ًمٌ٘مٞم٦م خمٚمقىملم ووم٘مراء إمم اهلل، ومٚمٞمس ًمف ُمٕمٜمك أن اومرق سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ ومٞمٙمقن أٟم٤م خمٚمقق وقمٌد وم٘مػم وا

هذا شمقاوع، وم٤مًمتقاوع قم٤ٌمرة قمـ شمقطمٞمد وًمٞمس هٜم٤مك ومرقمقن ٟمٗمز وإٟمام هٜم٤مك اًمف واطمد وًمٞمس 

هٜم٤مًمؽ أرسم٤مب، وم٤مًمتقاوع يٙمقن ُمـ هذه اًمزاوي٦م سمره٤من اًمتقطمٞمد أو دًمٞمؾ اًمتقطمٞمد وآيتف، وهق اؾمٛمف 

 رضمع إمم سمح٨م ُمٕمرذم سمره٤مين.أدب وًمٙمـ طم٘مٞم٘متف ي

ومٚم٤ًمن أداب ذم احل٘مٞم٘م٦م ًم٤ًمن سمره٤من وطمج٩م وُم٘م٤مُم٤مت، وم٘مد ورد ُمًتٗمٞمْم٤م ان اإلُم٤مم 

اعمٝمدي يت٘مدم قمغم اًمٜمٌل قمٞمًك سمٕمد ان يٓمٚم٥م ُمـ قمٞمًك ان يت٘مدم ًمٚمّمالة ًمٙمـ قمٞمًك ي١ميمد اٟمف ٓ 

(  اًمف و) قمٚمٞمف اهلل صغّم  اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ ٟمٕمٞمؿ أسمق أظمرج وم٘مد يت٘مدم قمغم اعمٝمدي

 : وؾمّٚمؿ

يٜمزل قمٞمًك سمـ ُمريؿ ومٞم٘مقل أُمػمهؿ اعمٝمدي: شمٕم٤مل صّؾ سمٜم٤م، ومٞم٘مقل: ٓ وان سمٕمْمٙمؿ قمغم »

 .(7)شسمٕمض أُمراء، شمٙمرُم٦م اهلل هلذه إُّم٦م

ومٝمق ًمٞمس وم٘مط شمٕم٤مرف وآداب صقري٦م وإٟمام هل٤م يمٜمف ُمٕمرذم وهق أن طمجٞم٦م اعمٝمدي# شمٕمٚمق قمغم 

هذا ُمـ  ي٘مقلاًمٌٕمض دة ذم ُمّم٤مدر ومرق اعمًٚمٛملم وطمجٞم٦م اًمٜمٌل قمٞمًك، وهذه اًمرواي٤مت ُمقضمق

                                                      

ٔي٦م  (6)  .8;ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ا

 .689( اًمٕمرف اًمقردي ذم أظم٤ٌمر اعمٝمدي ًمٚمًٞمقـمل ص7)
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ج٤مُمالت وُمـ صمؿ ي٘مقًمقن ان اًمٜمٌل قمٞمًك طمجٞمتف أقمغم واًمّمحٞمح اعمسم٤مب أداب وآطمؽماُم٤مت و

ًمذًمؽ اًمٜمٌل ًمٙمل يًتدل قمغم أن طمجٞم٦م ُمقؾمك  ،وًمٞمس سمّمحٞمح اـمالىم٤م ان يمالُمٝمؿ هذا ٓ يٛمٙمـ

يمؼم ىم٤مل وُمـ ذريتل اعمٝمدي إذا ظمرج وقمٞمًك دون طمجٞم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء واًمالزم إظمذ سم٤محلجٞم٦م إ

 ٟمزل قمٞمًك سمـ ُمريؿ ًمٜمٍمشمف ومٞم٘مدُمف ويّمكم ظمٚمٗمف، 

ـِ اًمٜمٌلُرِوَي   : ىَم٤مَل  أٟمَّفُ  قَم

َُمُف وَصغمَّ ظَمْٚمَٗمفُ » شمِِف وَمَ٘مدَّ ـُ َُمْرَيَؿ ًمِٜمٍُْمَ ك اسْم ًَ تِل اعمَْْٝمِديُّ إَِذا ظَمَرَج َٟمَزَل قِمٞم يَّ ـْ ُذرِّ  .(6)شُِم

ٜمٌل ُمقؾمك ًمق مل ي١مُمـ يب وسمٜمٌقيت ومٚمؿ يٜمٗمٕمف إيامٟمف ؿمٞمئ٤ًم. إذًا وهذا ُمٜمًجؿ ُمع ؾمٞم٤مق أن اًم

اًمٗمْم٤مئؾ وأداب سمراهلم أظمرى قمغم ُم٘م٤مُم٤مت احلج٩م، وًمٞمس وم٘مط جمرد آداب وأقمراف سمنمي٦م سمؾ 

 هل آداب إهلٞم٦م شمٕمٙمس طم٘م٤مئؼ ودٓئؾ وسمراهلم قمغم اعم٘م٤مُم٤مت.

 . يدهي٤م ي٘مٌؾو ىم٤مئامً  وي٘مقم اًمزهراء وم٤مـمٛم٦م اسمتف حيؽمم قمٜمدُم٤م ُمثالً  وم٤مًمرؾمقل

 ُروي قمـ قم٤مئِم٦م:

ٝم٤م رأؾمٝم٤م، وىمٌّؾ جمٚمًف، ُِمـ إًمٞمٝم٤م ىم٤مم أّن وم٤مـمٛم٦م إذا دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل» ًَ  وأضمَٚم

 . (7)شُمٕم٤مً  وضمٚم٤ًم أظَمر، يمؾ   وىمٌَّؾ  ًَمِ٘مٞمتْف، إًمٞمٝم٤م ضم٤مء وإذا. جمٚمًف

 قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ـمٚمح٦م قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: 

٤مـمٛم٦م سمرؾمقل اهلل، ويم٤مٟم٧م إذا دظَمَٚم٧م قمٚمٞمف ُم٤م رأي٧ُم أطمدًا يم٤من أؿمٌََف يمالُم٤ًم وطمديث٤ًم ُمـ وم»

                                                      

 ، ًمٚمٕمالُم٦م اعمجٚمز .<89/  69إٟمقار ( سمح٤مر 6)

ـ ؿمٝمر آؿمقب 7) سم  .668:8( ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 
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ٝم٤م ذم جمٚمًف ًَ  . (6)شرطّم٥م هب٤م وىم٤مم إًمٞمٝم٤م وم٠مظمذ سمٞمده٤م وم٘مٌّٚمٝم٤م، وأضمَٚم

وم٤من اًمٗمريؼ إظمر يٗمن ذًمؽ اٟمف طمٜم٤من وقمٓمػ قمغم اًمٌٜم٧م، وًمٙمـ اًمّمحٞمح ان اعم٠ًمًم٦م 

ًمٞم٧ًم يمذًمؽ ومٝم١مٓء احلج٩م اإلهلٞمقن ٓ يٗمٕمٚمقن ذًمؽ ُمـ سم٤مب آداب صقري٦م وشمٕم٤مروم٤مت 

 ٗم٤مت سمؾ هل طم٘م٤مئؼ ودٓٓت قمٚمق ُم٘م٤مم اًمزهراء وان هل٤م ؿم٠من ظم٤مص وظمٓمػم، وم٤مًمٜمٌلوشمنمي

 ًمٞم٧ًم هذا وان ظم٤مص واُمتٞم٤مز سم٤مرز سمِمٙمؾ اًمٕمٔم٤مم آوًمٞم٤مء ه١مٓء طمرُم٦م قمغم اعمًٚمٛملم يريب

 هذه شمرشمٌط وإٟمام يمذًمؽ إُمر ًمٞمس يمال إسمقة، طمٜمٞم٦م أظمذشمف اٟمف ي٘مقًمقن ومٝمؿ صقري٦م، شمٕم٤مروم٤مت

ومٝمذا  شُمـ أهمْمٌٝم٤م أهمْمٌٜمل وُمـ أهمْمٌٜمل اهمْم٥م اهلل» ىمقًمف ذم ُٕمرا وٟمٗمس وطمج٩م، سمٛم٘م٤مُم٤مت

 ًمٞمس وم٘مط آداب وإٟمام هق سمٞم٤من طمج٩م.

 االصمٕب الجالح: اصالٗب اخزٝ كالقصص ٔاالوجاه ٔغريِا:

هذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م وهق أن إؾمٚمقب اعمٕمرذم ىمد يٌلم سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ُمتٕمددة، ًمذًمؽ اًم٘مران ُمثال 

هل أطمًـ وقمٜمده ىمّمص وطمٙمؿ ومٝمٜم٤مك صمامٟمٞم٦م أسمقاب ُمـ  اًم٘مران قمٜمده أُمث٤مل ووقمظ واجلدال سم٤مًمتل

 يٕمتؼمونأؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مران اًمٙمريؿ ويمٚمٝم٤م سمراهلم، واًمٙمثػم ُمـ اعمٗمنيـ طمتك ُمـ اًمقؾمط اًمداظمكم 

احلٙمؿ سمراهلم أُم٤م اًمققمظ واًم٘مّمص أؾمٚمقب همػم سمره٤مين ًمتٗمٝمٞمؿ احل٘م٤مئؼ عمـ ًمٞم٧ًم ًمف اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٗمٝمؿ 

إُمث٤مل سمراهلم واًمققمظ أيْم٤ًم سمّمحٞمح وم٤من  ًمٞمس ٚم٥ميماًمؼماهلم، وهذا يمّمقرة صحٞمح وًمٙمـ 

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئسمراهلم واًم٘مّمص سمراهلم ًمذًمؽ يٕمؼم اًم٘مران اًمٙمريؿ 

  ومٝمل سمح٨م قم٘مكم ًمذًمؽ ىم٤مل اوزم آًم٤ٌمب أو ىمقًمف ضمؾ ضمالًمف  : ِس َّْٚ ُِبَٚ فِِ َٕرْضِ َِْؽ إَْمَثُٚل  َوتِ

                                                      

 .6:9:8( اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقرّي 6)
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ًَٚدُِقنَ  ٚ إَِّٓ اْف َٓ ُِ َِ
ًْ ّٓ ُمـ هق قم٤ممل ٝم٤مأي ٓ يتٕم٘مٚم  (6)َوَمٚ َي ومٝمذه إسمقاب اًمثامٟمٞم٦م ذم اًم٘مران اًمتل ُمٜمٝم٤م  ،إ

وم٤من اطمد اًمؼماهلم أؾمٚمقب اًمٜمذارة أو اًمٌِم٤مرة، ًمذًمؽ ذيمرٟم٤م ذم ومرق  ،اًمٜمذارة واًمٌِم٤مرة أيْم٤ًم يمذًمؽ

سملم ًم٤ًمن وصٞمٖم٦م احلج٦م ذم سم٤مب اًمٕم٘مؾ اًمٕمٚمٛمل وًم٤ًمن وصٞمٖم٦م وىم٤مًم٥م احلج٦م ذم اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري، 

هق ًم٤ًمن احلجٞم٦م ذم سم٤مب اًمٕم٘مؾ اًمٕمٚمٛمل، وٟمٗمًف سمره٤من ذم سم٤مب اًمٕم٘مؾ وم٤من اًمتٜمجٞمز واًمتٕمذير و

 اًمٜمٔمري، وم٤من هذا شمٕمٌػم وقمؼمة أي شمٕمرف اًمؽمادوم٤مت سملم احل٘م٤مئؼ واًمتِم٤ميمؾ واًمتامصمؾ.

  

                                                      

ٔي٦م  (6)  .98ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت: ا



 

 

 

 

 املبحح التاسع: العصنُ

ٞم٤مء ظمّمقص٤م واؾمع وُمتِمٕم٥م وٟمحـ وذم  ٟم اضمقاء احلدي٨م قمـ اًمٕمّمٛم٦م قمٛمقُم٤م وقمّمٛم٦م ا

ق ـ اجلقاٟم٥م:اعمح٤مضمج٦م اًمٌٜم  ي٦م ٟمجٛمؾ اًمٙمالم ذم جمٛمققم٦م ُم

 اجلاٌب األٔه: وعٍٜ ٔتعزٖف العصىٛ:

 ش أشمٔمٜمقن أن رضمال يٕمتّمؿ ـمقل هذه اعمدة سمحقل ٟمٗمًف وىمقهت٤م أو سمحقل اهلل وىمقشمف»

َب: طَمَٗمَظ ووىمك  . (6)اًمٕمّمٛم٦م ًمٖم٦ًم: قَمَّمَؿ، يٕمّمؿ ُمـ سم٤مب رَضَ

 . (7)وم٤مًمٕمّمٛم٦م ذم يمالم اًمٕمرب: ُمٕمٜم٤مه٤م اعمٜمع

ػ ًمٚمٕمّمٛم٦م وهل أن اًمٕمّمٛم٦م دوُم٤م سمٛمدد وشم٠ميٞمد رسم٤مين وىمد ىم٤مل اًمِمٞمخ ذيمر هٜم٤م شمٕمري

 أّن اًمٕمّمٛم٦م:  حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر

هل اًمتٜمّزه قمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، صٖم٤مئره٤م ويم٤ٌمئره٤م، وقمـ اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من، وإن مل »

                                                      

 ش.قَمَّمؿَ »ُم٤مدة  >96( راضمع اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: 6)

 ش.قمّمؿ»ُم٤مدة  >98( خمت٤مر اًمّمح٤مح: 7)
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 اعمروءة، يٜم٤مذم قماّم  ُُمٜمّزه٤مً  يٙمقن ان جي٥م سمؾ ذًمؽ، ُمٜمف يّمدر ان يٛمتٜمع قم٘ماًل قمغم اًمٜمٌل

وحؽ قم٤مٍل، ويمؾ قمٛمؾ يًتٝمجـ ومٕمٚمف قمٜمد  أو اًمٓمريؼ، ذم أيمؾٍ  ُمـ اًمٜم٤مس سملم ّذليم٤مًمتٌ

 . (6)شاًمٕمرف اًمٕم٤مم

 وذط سم٤مًمٖمٞم٥م، ارشم٤ٌمـمف قمغم دًمٞمؾ أدل واًمٕمٛمكم اًمٕمٚمٛمل ؾمٚمقيمف ذم إذًا قمّمٛم٦م اًمٜمٌل

 :اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اًمٕمالُم٦م ي٘مقل شمٕم٤ممم سم٤مهلل ارشم٤ٌمط وضمقد قمـ إيّن  يم٤مؿمػ وهل اًمٕمّمٛم٦م اًمٜمٌقة

ٟم٤ًمن ُمـ سم٤مـمؾ آقمت٘م٤مد، اًمٕمّمٛم٦م آهل» ِٓ ٞم٦م: اًمتل هل صقرة قمٚمٛمٞم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م حتٗمظ ا

 . (7)شوّدء اًمٕمٛمؾ

ومٝمؾ ضمرشمؿ قمكّم ُمٜمذ ٟمِمئ٧م إمم أن اؾمتٙمٛمٚم٧م أرسمٕملم ؾمٜم٦م ظمزي٦م أو زًم٦م أو يمذسم٦م أو »

وم٤مخلزي يرشمٌط سم٤مإلقمامل واًمزًم٦م قمٚمٛمٞم٦م واًمٙمذسم٦م  شظمٞم٤مٟم٦م أو ظمٓم٤م ُمـ اًم٘مقل أو ؾمٗمٝم٤م ُمـ اًمرأي

ٕمٚمؿ وؾمٗمٝم٤م ُمـ اًمرأي قمٚمؿ وقمٛمؾ ومٙمٚمٝم٤م ُمٜمٌٕمف اًمقمٛمكم وظمٓم٤م ُمـ اًم٘مقل اُمر قمٛمكم واخلٞم٤مٟم٦م 

أشمٔمٜمقن أن رضمال يٕمتّمؿ ـمقل هذه اعمدة سمحقل ٟمٗمًف »وضمدمتقه٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م أي ُم١ماظمذة 

ـْ وم٢مذا يم٤من سمحقل اهلل وىمقشمف ومٝمذا ُمدد رسم٤مين  شوىمقهت٤م أو هق سمحقل اهلل وىمقشمف َؾَقَجَدا َظبْدًا ِم

َٕٚ آَتَُْْٔٚه َرَْحَ  ِْاًم ِظبَِٚد ٚ ِظ َّٕ ـْ فَُد َُْٚه ِم ّْ َِّ ٚ َوَظ َٕ ـْ ِظِْْد  ھ ھ ے ے ۓۓ ًٜ ِم

 ًٚ ٍء َشبَب ـُؾِّ َْيْ ـْ  َّْٚ فَُف يِف إَْرِض َوآَتَُْْٔٚه ِم َُّ َّٕٚ َم َّْٚ َؾْوالً  إِ ََْد آَتَْْٔٚ َداُووَد ِم إذًا  ،َوَف

ّمٛم٦م ومٛمع أهن٤م ومٕمؾ ُمـ اهلل اعم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م هل سمٗمٕمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وهذا سمح٨م آظمر ذم اًمٕم

ذم أصؾ آشمّم٤مف هبذه مه٤م يمٞمػ ٓ شمٙمقن ضمؼمي٦م ؟، يقضمد ُم٘م٤مُملم سمٕمدم آشمّم٤مف سم٤مجلؼم 

                                                      

ُم٤مُمٞم6) ِٓ ـ حت٘مٞمؼ حمٛمد ضمقاد اًمٓمرحيل: ( قم٘م٤مئد ا  .>=٦7م 

ـ اًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل 7)  .867: ;6( اعمٞمزان 
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اًمّمٗم٦م وذم صدور إومٕم٤مل قمـ هذه اًمّمٗم٦م ًمٞم٧ًم ضمؼم، وًمٙمـ هل ًمٞم٧ًم شمٗمقيض سمؾ ومٞمٝم٤م 

 ضمٜم٦ٌم ومٕمؾ ُمـ اهلل ُمتٛمحض.

ُم٤مم اًمرو٤م ِٓ  : ُمـ يمالم ا

ُم٤مُم٦م ظمصَّ اهلل قمزَّ وضم»  ِٓ سمٕمد اًمٜمٌقة واخلّٚم٦م، ُمرشم٦ٌم صم٤مًمث٦م  ؾَّ هب٤م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾإّن ا

 ...ش.وومْمٞمٚم٦م ّذومف هب٤م، وأؿم٤مد هب٤م ذيمره، وم٘م٤مل: ) إيّن ضم٤مقمٚمؽ ًمٚمٜم٤مس إُم٤مُم٤ًم 

ُم٤مم زُم٤مم اًمديـ وٟمٔم٤مم  ِٓ ُم٤مُم٦م هل ُمٜمزًم٦م آَٟمٌٞم٤مء وإرث آَوصٞم٤مء... إّن ا ِٓ إّن ا

 اعمًٚمٛملم، وصالح اًمدٟمٞم٤م، وقمّز اعم١مُمٜملم....

ُم٤مم ِٓ حيؾُّ طمالل اهلل، وحيّرم طمرام اهلل، وي٘مٞمؿ طمدود اهلل، ويذب قمـ ديـ اهلل، ويدقمق  ا

 إمم ؾمٌٞمؾ رسمف سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م واحلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م...

ُم٤مم اعم٤مء اًمٕمذب قمغم اًمٔمامء، واًمدال قمغم اهلدى، واعمٜمجل ُمـ اًمردى... واًمدًمٞمؾ ذم  ِٓ ا

ُم٤مم اعمٓمّٝمر ُم ِٓ ُم٤مم واطمد اعمٝم٤مًمؽ ُمـ وم٤مرىمف ومٝم٤مًمؽ... ا ِٓ ـ اًمذٟمقب اعمؼّمأ قمـ اًمٕمٞمقب... ا

دهره ٓ يداٟمٞمف أطمد، وٓ يٕم٤مدًمف قم٤ممل وٓ يقضمد ُمٜمف سمدل وٓ ًمف ُمثؾ وٓ ٟمٔمػم خمّمقص 

ؾ اًمقه٤مب. ومٛمـ  سم٤مًمٗمْمؾ يمّٚمف، ُمـ همػم ـمٚم٥م ُمٜمف ًمف، وٓ ايمت٤ًمب، سمؾ اظمتّم٤مص ُمـ اعمٗمْمِّ

ُم٤مم أو يٛمٙمٜمف اظمتٞم٤مره ؟ ! هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت ِٓ  ....اًمذي يٌٚمغ ُمٕمروم٦م ا

ُم٤مم قم٤ممل ٓ جيٝمؾ، وراٍع ٓ يٜمٙمؾ ُمٕمدن اًم٘مدس  ِٓ ُم٤مم؟ وا ِٓ ومٙمٞمػ هلؿ سم٤مظمتٞم٤مر ا

 واًمٓمٝم٤مرة واًمٜمًؽ واًمزه٤مدة واًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ٌمدة...

، قم٤ممل سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م، ُمٗمروض اًمٓم٤مقم٦م، ىم٤مئؿ سم٤مإلُم٤مُم٦مٟم٤مُمل اًمٕمٚمؿ، يم٤مُمؾ احلٚمؿ، ُمْمٓمٚمع 
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 . (6)شسم٠مُمر اهلل قمزَّ وضمؾَّ ٟم٤مصح ًمٕم٤ٌمد اهلل، طم٤مومظ ًمديـ اهلل

 واًمٚمٓمٞمػ هٜم٤م شمٕمريػ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد اًمٕمّمٛم٦م ذم آصٓمالح اًمنمقمل سم٠مهّن٤م: 

ًمٓمٌػ يٗمٕمُٚمُف اهلُل شمٕم٤ممم سم٤معمٙمّٚمػ، سمحٞم٨م متٜمع ُمٜمف وىمقع اعمٕمّمٞم٦م، وشمرك اًمٓم٤مقم٦م، ُمع »

 . (7)شىمدرشمف قمٚمٞمٝمام

 اجلاٌب الجاٌ٘: العصىٛ اصطفاٟٗٛ ٔلٗضت كضبٗٛ:

 واًمتٛمدن ذم طمقار اًمٜمٌلُمر سمٜم٤م اًمٌح٨م ذم حم٤مور احلْم٤مرة واًمتحي واعمدٟمٞم٦م 

 اًم٤ٌمري أن اًمٕمدل سمحقث ووٛمـ واًمتٛمدن، احلْم٤مرة ذم اًمٕمدل حمقري٦م إمم اًمٜمقسم٦م ووصٚم٧م

 ـم٤مقمتف ذم إومْمؾ إّٓ  اعمراشم٥م ذم إومْمؾ واعمٜمّم٥م واإلٟمٕم٤مم سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م أطمدا ي١مصمر ٓ شمٕم٤ممم

ٓمٗم٤مئٞم٦م  ظمدُمتف، وُمر سمٜم٤م أن اًمٕمّمٛم٦م ًمٞم٧ًم يمًٌٞم٦م وإٟمام هل اصٓمٗم٤مئٞم٦م وومرق آصذم وآضمد

هق قمٚمؿ اًم٤ٌمري سمام يٙمقن قمٚمٞمف ُمـ ـم٤مقم٦م اًمٕمٌد ذم اعمًت٘مٌؾ ـم٤مقم٦م ىمّمقى ومٞمّمٓمٗمٞمف ُمٜمذ أوائؾ 

 :ٟمِم٠مشمف سمؾ طمتك ٟمِم٠مشمف ذم إصالب وإرطم٤مم وهل ًمٞم٧ًم ضمؼم، ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

 . (8)شإذا قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم طمًـ ٟمٞم٦ّم ُمـ أطمد ايمتٜمٗمف سم٤مًمٕمّمٛم٦م»

سم٤من هذه  اخلؼماء او اًمؽمسمقيلم ١مهٚملم وم٤من قمٚمؿًمٌٞمئ٦م اًمّم٤محل٦م ًمٚمٛموهذا ُمثؾ ُمـ إقمداد ا

ٓ ان سمٞمئ٦م ظم٤مص٦م هبؿ ٕضمؾ  قنٞمٝمٞمئومًاًمثٚم٦م ُمـ اًمٓمالب أهن٤م ُم١مهٚم٦م ًمٚمٛمًت٘مٌؾ سمٙمٗم٤مءات 

يٛمٞمتقن شمٚمؽ اًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت ًمق مل وم٤مهنؿ ئمٚمٛمقن ٓن هلؿ ىم٤مسمٚمٞم٤مت أيمثر وضمدارة وضمدي٦م أيمثر وم٤ٌمًمت٤مزم 

                                                      

 ، سم٤مب ٟم٤مدر ضم٤مُمع ذم ومْمؾ اإلُم٤مم وصٗم٤مشمف.6ـ  =<6: 6( اصقل اًمٙم٤مذم 6)

 .>8: 65( اًمٜمٙم٧م آقمت٘م٤مدي٦م 7)

 . ==6، ص:>( سمح٤مر إٟمقار، ج8)
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٦م آضمقاء اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ اًمٕمدل، وُمـ هذا ئتٝمٞمومٞمٕمزُمقن ًمسمٞمئ٦م ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمـ اًمٔمٚمؿ ؿ هيٞمئقا هل

اًم٘مٌٞمؾ ٟمٗمس ُمٗمٝمقم اًمٕمّمٛم٦م ومٝمق اظمتٞم٤مر واصٓمٗم٤مء ُمـ إول وهق أُمر سملم أُمريـ وًمٞم٧ًم هل 

سمٕمض اعم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمتل ٓ صم٤ٌمت هل٤م شمٗمقيض أي أهن٤م يمًٌٞم٦م ومٝمذا شمقصٞمػ ذم همػم حمٚمف. ٟمٕمؿ 

ۈئ ېئ و ي١مشمك احلٙمٛم٦م ُمثؾ صػمورة اإلٟم٤ًمن ُمـ أصح٤مب اًمٞم٘ملم أو ُمـ أهؾ اًمت٘مقى أ

وم٢مذا وصؾ إمم ُم٘م٤مم اإلطم٤ًمن يٕمٓمك  (6)ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی

وًمٙمـ ًمٞمس هذه سمٛمٕمٜمك احلجٞم٦م وٓ سمٛمٕمٜمك آصٓمٗم٤مء وٓ  احلٙمٛم٦م أًمٚمدٟمٞم٦م واًمٕمٚمؿ اخل٤مص

ومام أن يؽمدى اإلٟم٤ًمن إّٓ  ُم٤م دام هق صم٤مسم٧م ذم ُم٘م٤مم اعمحًٜملميٕمٓمك سمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٕمّمٛم٦م، 

 سمٚمٕمؿ سمـ سم٤مقمقرا. يمام يم٤من طم٤مل أي ُم٘م٤مم ويًٚم٥م ُمٜمف 

وُمر سمٜم٤م أن ص٤مطم٥م اعمٕمجزة يٙمقن ُمـ اعمّمٓمٗملم وهق سمخالف همػم ص٤مطم٥م اعمٕمجزة 

ُمثؾ ص٤مطم٥م يمراُم٦م ومٗمل ومؽمة دمده ص٤مطم٥م يمراُم٦م وذم ومؽمة ىمد دمده ص٤مطم٥م ٟمداُم٦م، إذًا اًمٗمرق 

ـ صٗمك سملم ُم٘م٤مم اًمٕمّمٛم٦م ذم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م وآصٓمٗم٤مء ومتٚمؽ اصٓمٗم٤مئٞم٦م وُمٕمٜمك اصٓمٗمك ُم

ذم قم٤ممل اًمٕمٚمؿ، سمٛمٕمٜمك ان اًم٤ٌمري ًمٕمٚمٛمف  فاًم٤ٌمري ويٛمتحٜم هٞمخت٤مرؾميّمٗمل واًمّمٗمقة وُمتك 

سم٤مُٓمتح٤من ذم قم٤ممل اًمٕمٚمؿ اإلهلل وهق سم٤معمًت٘مٌؾ حيدد ُمـ هق اًم٤ًمسمؼ قمـ همػمه وهذا يٕمؼم قمٜمف 

قم٤ٌمرة ٟمقع ُمـ اًمتٜم٘مٞم٦م وآٟمت٘م٤مء واًمٖمرسمٚم٦م واًمتّمٗمٞم٦م وم٤مٕضمدر سمح٥ًم قمٚمؿ اهلل يٙمقن ًمف 

ح ُم٤م ذيمرٟم٤مه:ذم ُم٘م٤مُم٤مت وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق   ضمقاب ًمف ًمزٟمديؼ يقوِّ

  ش.ومام سم٤مل وًمد آدم ومٞمٝمؿ ذيػ وووٞمع؟»ىم٤مل اًمزٟمديؼ: 

 ش أًمٞمس ومٞمٝمؿ وم٤موؾ وُمٗمْمقل؟»، ىم٤مل: شاًمنميػ اعمٓمٞمع واًمقوٞمع اًمٕم٤ميص»: ىم٤مل

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .77ؾمقرة يقؾمػ: ا
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  ش.إّٟمام يتٗم٤موٚمقن سم٤مًمت٘مقى»: ىم٤مل

ّٓ سم٤مًمت٘مقى؟»ىم٤مل:   ش ومت٘مقل إّن يمّؾ وًمد آدم ؾمقاء ذم إصؾ ٓ يتٗم٤موٚمقن إ

ٟمٕمؿ إيّن وضمدت أصؾ اخلٚمؼ اًمؽماب، وإب آدم وإم طمّقاء ظمٚم٘مٝمؿ إًمف »: ىم٤مل

واطمد وهؿ قمٌٞمده، إّن اهلل قمّز وضمّؾ اظمت٤مر ُمـ وًمد آدم أٟم٤مؾم٤ًم ـمّٝمر ُمٞمالدهؿ، وـمٞم٥ّم أسمداهنؿ، 

وطمٗمٔمٝمؿ ذم أصالب اًمرضم٤مل وأرطم٤مم اًمٜم٤ًمء، أظمرج ُمٜمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ، ومٝمؿ أزيمك ومروع 

 .شآدم

ُٕمر اؾمتحّ٘مقه ُمـ اهلل قمّز وضمّؾ وًمٙمـ قمٚمؿ اهلل ُمٜمٝمؿ طملم ذرأهؿ أهّنؿ ومٕمؾ ذًمؽ ٓ »

يٓمٞمٕمقٟمف ويٕمٌدوٟمف وٓ ينميمقن سمف ؿمٞمئ٤ًم، ومٝم١مٓء سم٤مًمٓم٤مقم٦م ٟم٤مًمقا ُمـ اهلل اًمٙمراُم٦م واعمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م 

قمٜمده، وه١مٓء اًمذيـ هلؿ اًمنمف واًمٗمْمؾ واحل٥ًم، وؾم٤مئر اًمٜم٤مس ؾمقاء. أٓ ُمـ اشّم٘مك اهلل 

 . (6)شٌّف، وُمـ أطمٌّف مل يٕمّذسمف سم٤مًمٜم٤مر...أيمرُمف وُمـ أـم٤مقمف أطم

وُمٝم٤مرات ٟمٗمس اًمٌنم،  واعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٞمس ظم٤مص سم٤مًمٕمّمٛم٦م سمؾ ظم٤مص سمٙمؾ ىم٤مسمٚمٞم٤مت

وطمتك ذم قمٚمؿ اًمتٜمجٞمؿ ُمثال ي٘مقل إذا وًمد ذم ؾم٤مقم٦م يمذا ومٝمذه ؾم٤مقم٦م ُمٚمقك أو ؾم٤مقم٦م رؤؾم٤مء 

و ؾم٤مقم٦م اًمقٓدة وهذه ؾم٤مقم٦م ُمٗمٙمريـ أو ؿمٕمراء وهذا يٕمٜمل سمٞمئ٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ؾمقاء ُمـ قم٘مد اًمٜمٓمٗم٦م أ

ٟمٗمس قمٚمؿ اًمتٜمجٞمؿ وٟم٘مّمد وم٤من ُم٤م يذيمره اعمٜمجٛمقن ًمٞمس قمٚمؾ شم٤مُم٦م وان يم٤من  ،أو سمٞمئ٦م اًمؽمقمرع

اًمّمحٞمح ُمٜمف هق قمٚمؿ ُمـ قمٚمقم إٟمٌٞم٤مء، وقمغم أي شم٘مدير هذا يمٚمف دال أن اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ٓ ئمٚمؿ 

اًم٘مٌٚمٞم٤مت  وسم٤مًمت٤مزم هيٞمئ هلؿ سمٞمئ٤مت ًمٜمٛمق قمغم ظمٚم٘مف ُمث٘م٤مل ذرة سمؾ قمدل ٓ جيقر سمؾ هق حمًـ

 وطمتك اعمٝم٤مرات شمٜمٛمق وشمتٗمؼ يمؾ ُمٝم٤مرة ُمـ ُمٝم٤مراهتؿ. 

                                                      

طمتج٤مج: 6)  . ;88( ٓا
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إذًا سمح٨م آصٓمٗم٤مء سمٚمح٤مظ اًمٕمّمٛم٦م هق قم٤مم أُم٤م اعم٘م٤مُم٤مت اًمٙمًٌٞم٦م أي ًمٞمس هق واضمد 

هلذا اعم٘م٤مم وإٟمام يًٕمك ذم دار اًمدٟمٞم٤م ًمٞمحّمؾ قمٚمٞمف وهذا همػم ُمتّمقر ذم اًمٕمّمٛم٦م أو اإلُم٤مُم٦م أو 

 احلجٞم٦م. 

ومال ي١مصمر أطمدا ٕومْمؾ اًمديـ وظمالًمف إّٓ إومْمؾ ذم وإٟمام ُمٕم٤مُمٚمتف سم٤مًمٕمدل » ’ي٘مقل

ـم٤مقمتف وآضمد ذم ظمدُمتف ويمذًمؽ ٓ ي١مظمر ذم ُمراشم٥م اًمديـ وظمالًمف إّٓ أؿمدهؿ شم٤ٌمـمئ٤م قمـ 

وإذا يم٤من هذا صٗمتف مل يٜمٔمر إمم ُم٤مل وٓ إمم طم٤مل سمؾ هذا اعم٤مل »وهذه و٤مسمٓم٦م قم٤مُم٦م ش ـم٤مقمتف

 شٕطمد ُمـ قم٤ٌمده قمٚمٞمف رضي٦ٌم ٓزسم٦م ومٚمٞمس»ومٙمٞمػ يّمػم هق اعمٕمٞم٤مر  شواحل٤مل ُمـ شمٗمْمٚمف هق

ومال ي٘م٤مل إذا شمٗمْمٚم٧م قمغم قمٌد ومالسمد أن »أي ٓزُم٦م طمتٛمٞم٦م وٟم٘مقل ـملم ٓزب أي يٚمتّمؼ سم٘مقة 

وًمٞمس ضمزاء قمٛمؾ، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى  ٕضمدريتفهق ُمـ ومْمؾ اهلل وًمٞمس  ششمتٗمْمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٌقة

ًمٕمّمٛم٦م سمؾ سم٘مٞم٦م طمتك اًمٜمٌقة ىمد شمًٛمك ضمزاء قمٛمؾ وًمٙمـ ضمزاء ُمت٘مدم قمغم اًمٕمٛمؾ، وًمٞمس وم٘مط ا

إُمقر اعم٤ًمقمدة قمغم ٟمٛمق اعمٝم٤مرات واًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت واًمتل هيٞمئٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم هل ذم اًمقاىمع ضم٤مء ُمت٘مدم 

ومالٟم٦م ًمٞمس ٕطمد إيمرام اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمالف ُمراده وٓ إًمزاُمف شمٗمْمال ٕٟمف شمٗمْمؾ »ًمٚمٕمٛمؾ 

قيٜم٤م ًمتٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م أي ٕٟمف شمٗمْمؾ قمغم اًمٕمٌد ىمٌؾ ـمٚم٥م اًمٕمٌد ًمٜمٕمٛمف وم٤مًمٕمٌد ُمٗمت٘مر شمٙم شىمٌٚمف سمٜمٕمٛمف

 او اًمٕمٓم٤مء .

 اجلاٌب الجالح: طٕه العبادٚ عاصي عَ الشالت:

وهٜم٤مك شمٕمٌػم ًمٚمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شمٗمًػم ؾمقرة يقؾمػ يٖم٤مير سمف اعمٗمنيـ وهق شمٗمًػم 

ًمٞمس هذا ذم ُمِمٝمد هذا احلدث يمام   ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃىمقًمف 

ذه اعمدة يرى سمره٤من مج٤مل اًمرب ًمٙم٤من ُمقضمقد ذم اًمتٗم٤مؾمػم، سمؾ ًمقٓ أن اًمٜمٌل يقؾمػ ـمقل ه
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وم٤مًمتٌٍم سمؼمه٤من اهلل يريب اًمٜمٗمس قمغم اقمغم  ُم٘مت٣م قمٛمٚمف وومؼ اًمٖمرائز اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م قمٜمد آظمريـ

زًمٞمخ٤م يم٤مٟم٧م أمجؾ ومت٤مة ذم ُمٍم وذم ىمٍم وشمرف وزوضمٝم٤م يم٤من قمٜمٞملم،  صمؿ ان ،ُمًتقي٤مت اًمؽمسمٞمف

 ىمفًف ٓ يٕمّمؿ إّٓ ذم اؾمتٖمراٝمٜم٤م اإلٟم٤ًمن ُمـ ٟمٗموم هذه اًمٔمروف اعمٚمتٝم٦ٌم ذم اإلصم٤مرةيمؾ وُمع 

ودأسمف ذم ُمِم٤مهدة مج٤مل احلؼ هق اًمذي دقم٤مه إمم آؾمتٕمّم٤مم، وهذا ُمثؾ وشمٕمٚمٞمؿ وشمرسمٞم٦م عمـ أراد 

أن يًتٕمّمؿ ُمـ اًمِمٝمقات ذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ٓسمد أن يتذوق مج٤مل اًمٖمٞم٥م وإٓ ٓ يًتٕمّمؿ، وم٢مذا أشمك 

شم٥ًٌم ًمف طم٤مًم٦م ُمـ ؾمقف اًمٕم٤ٌمدات سمذوق وم٤مٟمف سم٤مًمت٤مزم يٚمٛمس اًمٕمقامل اًمروطمٞم٦م سمذوق وشمٚمذذ و

 هبذا اًمٕمزوف وآٟمٙمٗم٤مء قمـ احلْمٞمض اعم٤مدي وطمٞمٜمٝم٤م ًمـ يٜمزًمؼ اإلٟم٤ًمن، وشمٕمٌػم اًمٜمٌل

وصؾ »ذم دقم٤مء اًمّم٤ٌمح  وذم شمٕمٌػم أُمػم اعم١مُمٜملم شأشمٔمٜمقن رضمال ـمقل هذه اعمدة» اعمٕمٜمك

غم واًمث٤مسم٧م اًم٘مدم قم»أي أن اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمٞمؾ ُمٔمٚمؿ  شقمغم اًمدًمٞمؾ إًمٞمؽ ذم اًمٚمٞمؾ آًمٞمؾ

وم٤مجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م زطمٚمػ واٟمزٓق ؿمديد ذم يمؾ اجلقاٟم٥م، وذم هذا  شزطم٤مًمٞمٗمٝم٤م ذم اًمزُمـ إول

 آ اٟمزٓىم٤مت جمتٛمع ذم يٕمٞمش يم٤من ٕمٔمٞمٛم٦م وم٤مًمٜمٌلاًم ٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌلعماًمدقم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ ذح 

اٟمف صم٤مسم٧م اًم٘مدم قمغم اًمتقطمٞمد، وم٢مذا يم٤من اًمٜمٌل يقؾمػ ىمد اُمتحـ سمزًمٞمخ٤م وم٤مًمٜمٌل ىمد اُمتحـ 

 .شُم٤م أوذي ٟمٌل ُمثؾ ُم٤م أوذي٧م»قمٜم٦م طمتك ىم٤مل سمزًمٞمخ٤مت وومرا

ٞم٧م ٤مدة اعمٕمّمقُملم ُمًتقي٤مت قم٤مًمٞم٦مٓ  يٛمٙمـ ًمٜم٤م ادرايمٝم٤م وأئٛم٦م أهؾ اًم هؿ ىمدوة  وًمٕم

ُم٦م  ٚمٞمؿ إلُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف.سمؾ يمؾ اخلٚمؼ  ٓا ٤مدة، واإلظمالص واًمًت  ذم اًمٕم

قمٜمدُم٤م يم٤من ذم اًمًجـ  ويم٤من ديدهنؿ اًمٕم٤ٌمدة وم٘مد روي ان اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ 

 .شإين دقمقت اهلل أن يٗمرهمٜمل ًمٚمٕم٤ٌمدة ومٗمٕمؾ»٤من ي٘مقل: يم

قمٜمدُم٤م أودع اًمًجـ أي٤مم احلٙمؿ اًمٕم٤ٌمد، أّٟمف يم٤من  وىمد روي قمـ اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري
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 يّمقم هن٤مره وي٘مقم ًمٞمٚمف، ٓ يتٙمٚمؿ وٓ يتِم٤مهمؾ سمٖمػم قم٤ٌمدة اهلل ؾمٌح٤مٟمف.

 اجلاٌب الزابع: كٗفٗٛ تضمط الغٗطاُ عمٜ بذُ املعصًٕ: 

ًَكذم ُمِمٝمد ىمراين  َٚ َتْس ـْ ِشْحِرِهْؿ َأِنَّ َُّٔؾ إِفَِْٔف ِم ْؿ ُُيَ ُٓ ٔه ْؿ َوِظِه َُقا َؾَِ٘ذا ِحبََُٚلُ  َؿَٚل َبْؾ َأْف

(6)  ومٝمٜم٤م يمٞمػ اًمًحر خيٞمؾ ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك أن قمّمٞمٝمؿ شمًٕمك ومٝمٜم٤م وىمع اًمٙمالم يمٞمػ يتًٚمط

ظمر قمٜمدُم٤م اًمًحر قمغم اطمد آٟمٌٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم أو اٟمف ؾمٚمط اهلل اًمِمٞمٓم٤من قمغم سمدن أيقب وُمِمٝمد ا

 روطمٞم٦م سمجٜم٦ٌم أي سم٤مًمٌدن صمؿ سم٤مٕقمّم٤مب يرشمٌط وم٤مًمًحر، اًمٞمٝمقد سمٕمض ؾمحر ُمـ ’ُمرض اًمٜمٌل

ٌدن ُم٤ٌمذة، وهذه اعمِم٤مهد ٓ شمتٜم٤مرم ُمع اًمٜمٌقة وٓ ُمع اًمٕمّمٛم٦م وٓ سم٤مًم وًمٞمس سم٤مًمٌدن صمؿ ٟم٤مزًم٦م

ًٜ ُمقَش ُمع ُم٤م شمقمهف أظمرون، وم٤مٔصم٤مر قمغم اًمٌدن ومٞم٘مقل  ٍَ ِسِف ِخٔ ٍْ َٕ َْٖوَجَس يِف  َِْْٚ ٓ  ك َؾ ُؿ

َٝ إَْظَذ  ْٕ ََّٕؽ َأ ـْ َؿبَِِْؽ ، وهذا همػم ُم٤م يدقمقه هؿ ويمام ذم ؾمقرة احل٩م ََتَْػ إِ َِْْٚ ِم َوَمٚ َأْرَش

َّٔتِِف ؾَ 
ْٔىَُٚن يِف ُأْمِْ ََك افنَّ َّْك َأْف َ َٕبِلٍّ إَِّٓ إَِذا مَت ـْ َرُشقٍل َوٓ  َِل أََْْسُخ اهللُ ِم ِْ ْٔىَُٚن ُثؿَّ  َمٚ ُي ُُيُُِْؿ فنَّ

قمغم ىمٚمٌف وقمغم روطمف ويقطمل إًمٞمؽ ومٝمؿ ي٘مقًمقن يتًٚمط طمتك     َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ اهللُ آَيٚتِِف َواهللُ 

ژ ڑ قطمل ضمؼمائٞمؾ، وٟم٘مقل هذا ممتٜمع وسم٤مـمؾ، صحٞمح أن اًمِمٞمٓم٤من قمٜمده وطمل يم

 ًمٙمـ ًمٞمس وطمل اهلل ٟمٌقي سمؾ اًمِمٞمٓم٤من حي٤مرب سمٜمل ادم.  ک ڑ ک

عم٤ٌمطم٨م جي٥م أن يٌٞمٜمٝم٤م اعمٕمّمقم وإٓ ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م وهذا همػم ُم٤م يدقمقٟمف هؿ ٓن هذه ا

ـْ هؿ ص٘مقر قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واعمٚمٙمقت، وم٤مًمٓمرف أظمر ىم٤مًمقا اٟمف  اطمد ٕهنؿ َِْْٚ ِم َوَمٚ َأْرَش

َّٔتِِف ؾَ 
ْٔىَُٚن يِف ُأْمِْ ََك افنَّ َٕبِلٍّ إَِّٓ إَِذا مَتََّْك َأْف ـْ َرُشقٍل َوٓ  ِْ ََْْٔسُخ اهللُ َؿبَِِْؽ ِم ْٔىَُٚن ُثؿَّ َِل ا َمٚ ُي فنَّ

                                                      

 .;;ٔي٦م ؾمقرة ـمف: ا( 6)
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وروقمف يمام يٚم٘مل ضمؼمائٞمؾ أو ومٝمؿ ىم٤مًمقا سمٛمٕمٜمك يٚم٘مل ذم ىمٚمٌف  (6) َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ ُُيُُِْؿ اهلُل آَيٚتِِف َواهللُ 

ومم،  ٞم٤مء وىم٤مل آي٤مت اًمٖمراٟمٞمؼ ٕا ٟم ٚمط اًمِمٞمٓم٤من قمغم ؾمٞمد ا يٚم٘مك اهلل ُمـ اًمقطمل، ومٝمؿ ي٘مقًمقن شًم

ي٤مت واًمتل ؾمٚمٞمامن رؿمدي ص٤مغ جمٛمقع رواي٤مت ُمق ٜم٦م ذم اًمّمح٤مح سم٤مؾمؿ ٔا ضمقدة ذم يمت٥م أهؾ اًم

ف ؾمٚمٞمامن رؿمدي  ؾمػ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م سمؾ أن ُم٤م ُمقضمقد ذم اًمّمح٤مح أقمٔمؿ مم٤م يمٌت ـ صمؿ مل شمّمدر ُمع ٓا وُم

ٟمف ُمقضمقد ذم ُمّم٤مدرهؿ أقمٔمؿ ُمـ هذا ومٝمؿ ي٘مقًمقن أن  ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ومتقى ود ؾمٚمٞمامن رؿمدي، 

ٚمط هب٤م إسمٚمٞمس قمغم رؾمقل اهلل وه ومم ؿمٗم٤مقمتٝمؿ »ق سم٤مـمؾ وم٘م٤مل هٜم٤مك آي٤مت ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م شًم أن اًمٖمراٟمٞمؼ ٕا

ًتٜمٙمٗمقن أن يٙمتٌقا  شًمؽمدمل ن اعمٗمنـي اعمت٠مظمرـي ُمٜمٝمؿ ي .... وم٘م٤مًم٧م ىمريش ص٤محلٜم٤م حمٛمد، ؤا

٤م هبذه اًمرواي٤مت. ٓ ٟمٕم ٓ يّمدق و  هذه اًمرواي٤مت وىم٤مًمقا هذا أُمر 

ٕمّمقم وؾمقرة آي٦م احل٩م ومٞمٝم٤م ُمٚمحٛم٦م ُمٕمرومٞم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمٌقة وشمًٚمط اًمِمٞمٓم٤من قمغم اعم

ََك ومٝمٜم٤مك ذم يمالم أهؾ اًمٌٞم٧م  َّْك َأْف َ َٕبِلٍّ إَِّٓ إَِذا مَت ـْ َرُشقٍل َوٓ  ـْ َؿبَِِْؽ ِم َِْْٚ ِم َوَمٚ َأْرَش

َّٔتِِف ؾَ 
ْٔىَُٚن يِف ُأْمِْ َِل أََْْسُخ اهللُ افنَّ ِْ ْٔىَُٚن ُثؿَّ ُُيُُِْؿ اهللُ آَيٚتِِف َواهللُ َمٚ ُي وهٜم٤م ي٘مقل   َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ فنَّ

أهؾ اًمٌٞم٧م أُمٜمٞم٦م اًمٜمٌل واًمرؾمقل ًمٞمس ذم أومؼ ذهٜمف وىمٚمٌف وروطم٦م وإٟمام هل ظم٤مرضمف قمـ ذاشمف 

وم٠مُمٜمٞمتف هل ٟمٗمس هداي٦م اعمجتٛمع اخل٤مرضمل وم٠مُمٜمٞمتف هداي٦م اًمٜم٤مس واهتداء اًمٜم٤مس واؾمت٘م٤مُمتٝمؿ 

َّٔتِفِ واؾمت٘م٤مُم٦م ُمـ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ، وم٘مقًمف 
ْٔىَُٚن يِف ُأْمِْ ََك افنَّ اًمذي اي ومتـ اًمِمٞمٓم٤من اًم٘مقم   َأْف

سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ ويم٤من يتٛمٜمك هدايتٝمؿ، ومٝمٜم٤مك رد قمغم دقمقاهؿ ُمـ ضمٝمتلم إول هق ُمـ ىمٌؾ ًمٞمس 

ََك اًمذي هؿ ىم٤مًمقه وُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م ُمٕمٜمك إُمٜمٞم٦م، واًمٚمٓمٞمػ اٟمف ذم رواي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م سمٞم٤من  َأْف

َّٔتِفِ 
ْٔىَُٚن يِف ُأْمِْ ريؼ اؾمت٘م٤مُم٦م يٕمٜمل ٟمٗمس ذم ىمقُمف ،ٓن أُمٜمٞمتف اؾمت٘م٤مُم٦م ىمقُمف وأًم٘مك ذم ـم  افنَّ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .7:ؾمقرة احل٩م: ا
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 وروطمف وقم٘مٚمف ذاشمف قمـ ظم٤مرضمٞم٦م اًمٗمتٜم٦م إذا، ىمقُمف ومتٜم٦م يْمؾ ويٗمتـ سمف ىمقم وأُم٦م ذًمؽ اًمٜمٌل

 . وىمٚمٌف

وهذا اًمت٘مري٥م ًمٞمس جم٤مزي وهق ُمثؾ إٟم٤ًمن ي٘مقل أن ُم٘مّمقدك وهم٤ميتؽ ُمـ هذا اًمٗمٕمؾ 

اًمٌٜم٤مء قمنمة ـم٤مسمؼ أو اًمٌٜم٤مء مخس ـم٤مسمؼ وم٤معم٘مّمقد اًمٖم٤مي٦م ًمٞم٧ًم ذم أومؼ اًمذهـ وإٟمام حل٤مظ 

 اًمت٘مرريخل٤مرج وم٤مًمٖم٤مي٦م واهلدف وإُمٜمٞم٦م يٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم أي اًمٕمٞمٜمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م أو اًمقضمقد ا

اًمت٘مرر اًمذهٜمل وهذا اؾمتٕمامل ؿم٤ميع ًمألُمٜمٞم٦م وًمٚمٖم٤مي٦م واعم٘مّمقد  ىمد فمٜمقااًمذهٜمل، وهؿ 

 واًم٘مّمد، ُمثؾ ىمقًمؽ ىمّمدك قمنمة ـم٤مسمؼ أو قمنميـ ـم٤مسمؼ. 

ل سمٛمٕمٜمك يٖمٚم٥م أو يٖم٤مًم٥م اهلل اهلدى اشمٗم٤مىم٤م هذا ىمريٜم٦م قمغم اخل٤مرج ٓن اًمٜمًخ هٜم٤م شمٙمقيٜم

قمغم اًمْمالل أو قمغم اًمٔمٚمٛم٦م، ويمام ي٘مقل اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛمقن وإصقًمٞمقن واًمٗم٘مٝم٤مء أن 

إُمٜمٞم٦م واًم٘مّمد شم٤مرة شمٓمٚمؼ قمغم اًمقضمقد اخل٤مرضمل ًمٚمٖم٤مي٦م وإٓ اًمقضمقد اًمذهٜمل ًمٚمٖم٤مي٦م ًمٞمس 

ضمل، وهذا شمٕمٌػم ذيمروه ذم هم٤مي٦م وإٟمام قمٚم٦م وم٤مقمٚمٞم٦م، وإٟمام هل هم٤مي٦م سمٚمح٤مظ اًمقضمقد اعمٕمٚمقل اخل٤مر

اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٗم٘مف واعمٜمٓمؼ وإصقل أن اؾمتٕمامل اًمٖم٤مي٦م أو اًم٘مّمد أو اهلدف أو إُمٜمٞم٦م أو 

 اعم٘مّمقد شمٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم وقمغم ُم٘م٤مُملم وهٜم٤م اعمراد اًمقضمقد اخل٤مرضمل.

ْٝ بِِف آي٤مت قمديدة  شمٜمٗمٞمفومٝمٜم٤م اًمذي ومنوه ُمـ شمًٚمط إسمٚمٞمس قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل  َف َوَمٚ َتَْزَّ

َٔٚضُِغ اف ًُقَن  نَّ ْؿ َوَمٚ َيْستَىِٔ ٌِل ََلُ ًُْزوفُقنَ  َوَمٚ َيَْْب ِع دََ ّْ ـْ افسَّ ُْؿ َظ ومام يٛمٙمٜمٝمؿ اًمدظمقل   إِِنَّ

إمم هذه اًم٘مٜم٤مة اًمٜمٌقي٦م، وهٜم٤مك آي٤مت أظمرى شمدل أن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يٛمٙمٜمف أن يدظمؾ اًم٘مٜم٤مة 

ذم مجٚم٦م ُمـ أي٤مت  اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م ومٗمل آي٦م أظمرى أهنؿ حمجقسمقن قمـ اًمًٛمع أصال، سمؾ طمتك

ومنت فمٝمقره٤م اًمرواي٤مت ويٛمٙمـ سمؼميم٦م شمٚمؽ اًمرواي٤مت حتّمؾ اًم٘مدرة قمغم سمٞم٤من فمٝمقره٤م ذم 
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شمًٛمع سمؾ وٓ  طمقاًمٞمفذًمؽ وحتت٤مج إمم شمدسمر أيمثر، ومتٙمٚمؿ اهلل ُمع ُمقؾمك مل شمٙمـ إؿمٞم٤مء اًمتل 

وم٤من يم٤من اعمالئٙم٦م اًمٙمروسمٞملم سمٕمْمٝمؿ يًٛمع، وذم دقم٤مء اًمًامت يقضمد شمٕمٌػم ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ 

سمٕمض اًمٙمالم اإلهلل طمتك اًمٙمروسمٞملم ٓ يًٛمٕمف، إذا هذه اًم٘مٜم٤مة اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م آي٤مت قمديدة 

ومْمال قمغم اًمرواي٤مت وهذا هق ومرق اعمٕمّمقم قمـ همػمه، وهق أن همػم اعمٕمّمقم اٟمف يٛمٙمـ أن 

يدظمؾ ذم ىمٜم٤مة شمٚم٘مٞمف اًم٘مٚمٌٞم٦م ويتًٚمط قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من، ومٕمٜمدٟم٤م سمٕمض أصح٤مب إئٛم٦م ُمـ أهؾ 

قا شمالُمذة قم٤مديلم سمؾ وصٚمقا إمم اعم٘م٤مُم٤مت وًمٙمـ ًمألؾمػ مل يًت٘مؿ سمٕمْمٝمؿ قمغم اإلهار وًمٞمً

وأُمثٚم٦م يمثػمة وطم٤مهلؿ  ِمٞمٓم٤من يم٤مسمـ أيب زيٜم٥ماًمٓمري٘م٦م يمام يذيمرهؿ اًمٙمٌم ومتًٚمط قمٚمٞمٝمؿ اًم

يمح٤مل سمٚمٕمؿ سمـ سم٤مقمقراء اًمذي يم٤من ُمـ أصح٤مب اإلهار اًمذي مل يًت٘مؿ وم٤مٟمزًمؼ وهذه قمؼمة 

 هلل وإٓ ذم هن٤مي٦م اعم٘م٤مم ىمد يٜمزًمؼ.سم٤مًمٞم٘ملم وهق آؾمتٕمّم٤مم ذيمره٤م اًم٘مران ًمٙمؾ ُمت٘مل وأصح٤مب ا

وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم إمم همػم اعمٕمّمقم ؾم٥ٌم قمدم احلجٞم٦م ُم٤م يتٚم٘م٤مه ُمـ ُمٙم٤مؿمٗم٤مت ورؤى أن ىمٜم٤مشمف 

قمـ شمنب إسمٚمٞمس واًمِمٞمٓم٤من، وهذا اًم٨ٌم إصمػمي هق سم٨م ىمد يتِمقش ويدظمؾ  ُمٕمّمقُم٦مهمػم 

ًٚ مِ ٨ٌم ؿمٞمٓم٤مين قمٗمريتل يمُمٕمف سم٨م ُمٕم٤ميمس وُمْم٤مد  ي ٍْ ـُؾِّ َصْٔىٍَٚن َمِٚرٍد َوِح ًُقَن  ـْ  َّّ ٓ َيسَّ

 ٍٛ ـُؾِّ َجِٕٚ ـْ  ََْذُؾقَن ِم ٌٛ  إَِػ ادإٍَْل إَْظَذ َوُي ْؿ َظَذاٌب َواِص ـْ َخىَِػ  ُدُحقرًا َوََلُ إَِّٓ َم

 ٌٛ ٌٚب َثِٚؿ َٓ ُف ِص ًَ َٜ َؾَْٖتَب ٍَ ْى ًمئؽ أصمػمي٤مت وًمٓم٤موم٦م قمجٞم٦ٌم همري٦ٌم، ُمع ان أووم٠موًمئؽ قمٜمدهؿ   (6)اخْلَ

يًٛمٕمقن وًمٙمـ ذم وػميمزون سمٕمض إطمٞم٤من ومحي٤موًمقن أن يًٛمٕمقن ويٜمّمتقن ومٕمٜمدهؿ أذان 

ذم ظمط ىمٜم٤مة اًمقطمل ًمٞمس وم٘مط هؿ سمؾ سمٕمض أىم٤ًمم اًمقطمل اًمٜمٌقي ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يدظمٚمقن 

ِس َوَمٚ َج اًمقطمل ضمؼمائٞمؾ ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م يمام ذم ىمقًمف  َِْْٚ فََؽ إِنَّ َربََّؽ َأَحَٚط بِٚفَّْٚ َِْْٚ َوإِْذ ُؿ ًَ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .65ـ   >ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت: ا
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ْؿ َؾاَم يَ  ُٓ ُؾ َُٕخقِّ ْرآِن َو َُ َٜ يِف اْف َٕ ًُق ِْ َجَرَة ادَْ ِس َوافنَّ َّْٚ ًٜ فِِ ْؤَيٚ افَّتِل َأَرْيََْٚك إَِّٓ ؾِتَْْ ًٌَْٕٔٚٚ افره ِزيُدُهْؿ إَِّٓ ُض

بِراً  ًمٞمس وم٘مط إسمٚمٞمس وإسم٤مًم٦ًم مل يٕمٚمٛمقا هب٤م سمؾ طمتك ضمؼمائٞمؾ ُم٤م ومٓمـ هب٤م  ومٝمذه اًمرؤي٦م  (6)ـَ

إمم اًمٜمٌل ومراه ُمٖمٛمقُم٤م وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل مم٤م همٛمؽ ىم٤مل ًمرؤي٤م رأيتٝم٤م ومّمٕمد ضمؼمائٞمؾ ومٜمزل ٟمزل »

ومٚمؿ يٙمـ يدري سم٤مًمرؤي٤م وهذه اًمرؤي٤م ٟمقع وطمل، وسمٕمض أىم٤ًمم اًمقطمل يمام ذم اًمرواي٤مت  شسم٤مٔي٦م

وهذا جمرد  -يٙمقن سمِمٙمؾ ذسمذسم٤مت ىمد ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم اهلل واؾمٓم٦م أو ُمٚمؽ وذًمؽ اًمقطمل 

قمغم  آـمالعدرة اًمت٘م٤مـمف هل٤م ايمؼم ُمـ ىمدرة اًمت٘م٤مط ضمؼمائٞمؾ، ومٚمذًمؽ طمتك تٙمقن ىموم -شم٘مري٥م 

اًمقطمل ًمٞمس ُمـ ؿم٤من يمؾ اعمالئٙم٦م ًمٞمٙمقٟمقا أُمٜم٤مء اًمقطمل اإلهلل وٓ يمؾ اعم٘مرسملم إٟمام ضمؼمائٞمؾ 

وقمزرائٞمؾ ٓ يدظمؾ قمغم اخلط يمام ذم اًمرواي٤مت، أُم٤م ظم٤مزن اجلٜم٤من أو  وُمٞمٙم٤مئٞمؾ واهاومٞمؾ و

قمـ اًمِمٞم٤مـملم اًمدٟمٞم٤م أو اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م وم٠موًمئؽ ٓ يًٛمٕمقن ومْمال اًمٜمػمان أو ُمٚمؽ اًمًامء 

ٞمًٛمٕمقن إًمٞمف ومٞم٘مذومقن ُمـ يمؾ وم٤مت ُمـ سمح٨م اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر اًمتحت٤مين ىمٜموإسم٤مًم٦ًم ٟمٕمؿ هٜم٤مك 

 ضم٤مٟم٥م أُم٤م اًمقطمل ومٝمق رء آظمر. 

ُف اهللَُّ إِ إذا طم٥ًم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وم٤من اًمقطمل أىم٤ًمم  َّ ِِّ َُ َٚن فِبََؼٍ َأْن ُي ـَ ًٚ َوَمٚ  َّٓ َوْحٔ

َُّٕف َظِعٌّ َحُِٔؿٌ  ـْ َوَراِء ِحَجٍٚب َأْو ُيْرِشَؾ َرُشقًٓ َؾُٔقِحَل بِِْ٘ذِِٕف َمٚ َيَنُٚء إِ مم٤م يٕمٚمؿ اٟمف  (7)َأْو ِم

 ـْ َوَراِء ِحَجٍٚب ُمٕمٜمك سمدون طمج٤مب، يٕمٜمل ًمٞمس أظمرون يًٛمٕمقٟمف، واًمقطمل سم٤معمٕمٜمك   ِم

سمٕمض اًمتٕم٤مسمػم وذًمؽ قمٜمدُم٤م يتجغم اهلل ًمف، ويمام   ذميمام إقمؿ ومٗمل طم٤مٓت يٖمِمك قمغم اًمٜمٌل

 : ذم اًمرواي٦م ورد قمٜمٝمؿ

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .5;ؾمقرة اإلهاء: ا

ٔي٦م ( 7)  .6:ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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 .(6)شإن ًمٜم٤م ُمع اهلل طم٤مٓت ٓ يًٕمٝم٤م ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ»

اًم٤ٌمطمثقن اًمٗمٞمزي٤مئٞمقن واًمروطمٞمقن اجلدد واًم٤ٌمطمثقن اًم٘مداُمك وطمتك اًمٗمالؾمٗم٦م،  ويًتٛمر

ىم٤مًمقا يتًٚمط اوًمئؽ آصٜم٤مف  يمؾاعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م أظمرى وٓ أىمقل يمٚمٝمؿ  ُمـ واعم٘مّمقد

 يمام اًمٌٞم٧م أهؾ ُمدرؾم٦م شم٘مره ٓ مم٤م وهذا احل٩م ٔي٦م اؾمتٜم٤مدا روطمف أو ’اًمِمٞمٓم٤من قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل

 اًمّم٤مدق اإلُم٤مم ٟمالطمظ أيقب اًمٜمٌل ىمْمٞم٦م ذم اًمرواي٤مت ذم ًمذًمؽ، واًمرواي٤مت أي٤مت شمٜمٗمٞمف

 : ي٘مقل

ٌتكم اعم١مُمـ سمٙمّؾ سمٚمٞم٦ّم، ويٛمٞمتف سمٙمّؾ » ٌتٚمٞمف سمذه٤مب قم٘مٚمف، أَُم٤م شمرى  إّن اهلل قمّز وضمّؾ ي ُمٞمت٦م، وٓ ي

أيقب يمٞمػ ؾمٚمّط اهلل إسمٚمٞمس قمغم ُم٤مًمف وقمغم وًمده وقمغم أهٚمف، وقمغم يمؾ رء ُمٜمف، ومل ُيًٚمّط قمغم 

 .(7)شقم٘مٚمف، شمرك ًمف ًمٞمقطّمد اهلل سمف

وطمٍم اًمتٕمٌػم سمٕم٘مٚمف وىمٚمٌف ختٞمٚمف ىمد يًٚمط أو ىمد يتدظمؾ أو سمدٟمف أو احلس اعمِمؽمك، 

اعمِمؽمك وهق دون اًمتخٞمؾ، واحلس اعمِمؽمك هق جمٛمع احلقاس وم٤مًمًحر يتٍمف ذم احلس 

اخلٛم٦ًم سمحٞم٨م أٟم٧م رسمام يتٍمف اًمِمٞمٓم٤من أو اًم٤ًمطمر ومؽمى هذا اجلدار ومٞمف سم٤مب ومؽميد شمدظمؾ 

ومال شمرى اًم٤ٌمب ٓن يتٍمف ذم احلس اعمِمؽمك، وم٤ٌمًمت٤مزم احلس اعمِمؽمك أو ًمتخٞمؾ مل يٜمٗمف اًم٘مران 

 اًمٜمٌل ىمٚم٥م اًمقطمل ُمٝمٌط طمٞمٜمئذ، ومال وقم٘مٚمف اًمٙمريؿ واًمرواي٤مت وًمٙمـ ذم ىمٚم٥م اًمٜمٌل

ًُْزوفُقنَ  هلؿ يٜمٌٖمل وُم٤م اًمِمٞمٓم٤من سمف يتٜمزل ٓ وقم٘مٚمف ِع َدَ ّْ ـْ افسَّ ُْؿ َظ  .(8) إِِنَّ

                                                      

 ( احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمًٞمد اخلٛمٞمٜمل.6)

 .;:7/7( اًمٙم٤مذم 7)

ٔي٦م ( 8)  .769ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا
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 اجلاٌب اخلاوط: صٗطزٚ املعصًٕ عمٜ الٍفط اجلشٟٗٛ وع ٔدٕد سادات البذُ:

اعمٕمّمقم زئٞم٦م ذم اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ أيْم٤م أرواح وأٟمقار يمٚمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م، ويٌ٘مك ختٞمؾ اًمٜمٗمس اجل

ٓ قمـ ًمٞمس سمٛمٜم٠مى أو احلس اعمِمؽمك ومٝمذا ٓ يٕمٜمل اٟمف همػم ُمٕمّمقم وإٟمام  طمرب اًمِمٞمٓم٤من وإ

اعمٕمّمقم ذم ومٕمؾ سمدٟمف وظمٞم٤مًمف وطمًف اعمِمؽمك ُمٕمّمقم وًمٙمـ ًمٞمس سمٛمٕمزل قمـ طمراؾم٦م طمرب 

وم٤معمٕمّمقم ىمد ي٘متؾ وحيز رأؾمف وًمٙمـ ٓ يٜم٤مذم اًمٕمّمٛم٦م، وأُمػم اعم١مُمٜملم قمٜمدُم٤م سمّمؼ  اًمِمٞمٓم٤من،

و سمـ قمٌد ود ذم وضمٝمف وم٤مًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م شمٖمْم٥م وًمٙمٜمف ُمًؽ ٟمٗمًف ومل ي٘متٚمف ًمٖمْمٌف، قمٛمر

وسمٕمض أهؾ اًمٗمْمٞمٚم٦م واخلٓم٤ٌمء ي٘مقل ٓ اصدق هبذه اًمرواي٦م، سمٞمٜمام ًمٞمس ومٞمٝم٤م ظمالف اًمٕمّمٛم٦م 

  .وإٟمام شمدل قمغم طمدي٨م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

قمغم ضمقاٟم٥م  إّٟمام هل ٟمٗمز أرّووٝم٤م سم٤مًمت٘مقى، ًمت٠ميت آُمٜم٦م يقم اًمٗمزع إيمؼم وشمث٧ٌم»

 . (6)شاعمزًمؼ

ُم٤م  وم٤مًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ًمٚمٛمٕمّمقم شمث٤مر وشمٕمٓمش ودمقع وهل شمدرك اًمٕمٓمش وىمقل اًمٜمٌل

ومٝمذه ُمرارة شمذوىمٝم٤م اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ًمٚمٛمٕمّمقم وإٓ اًمٕم٘مؾ او اًمروح  أوذي ٟمٌل يمام أوذي٧م

اطمدمه٤م ٓ يٙمؾ وٓ ينمب وٓ يٛمرض وٓ جيقع وٓ يٕمٓمش وٓ يًتٛمر ُمرارة وٓ يًتٕمذب 

ومٛمٙم٤مسمدة سمدن اعمٕمّمقم أو ٟمٗمًف اجلزئٞم٦م أو همرائزه اجلزئٞم٦م وهذا ُمٕمٜمك آُمتح٤من ًمذًمؽ  طمالوة،

هق يث٤مر وذم زي٤مرة ُٕمػم اعم١مُمٜملم اٟمف سمٕمدُم٤م همّم٥م طم٘مف ذم اًمً٘مٞمٗم٦م ومٙم٤من ه٤مئ٩م اًمٖمْم٥م قمٔمٞمؿ 

احلٚمؿ واًمّمؼم، ومالسمد أن يٖمْم٥م ٓؾمتٜمٙم٤مر اعمٜمٙمر وًمٙمٜمف قمٔمٞمؿ اًمّمؼم ومال خيرضمف قمـ احلٚمؿ 

ومٙمال اًمّمٗم٤مت ُمقضمقدة ومٞمف، وهٜم٤م ُمٙم٤مسمدة  زم هذا ٟمقع ُمـ اًمتدسمػم واحلٙمٛم٦مواًمّمؼم، وسم٤مًمت٤م

                                                      

الهم٦م، ج( 6)  .5>، ص8هن٩م اًٌم
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اعمٕمّمقم ذم اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ذم احلس اعمِمؽمك وذم اًمٌدن ٓ شمٕمٜمل قمدم اًمٕمّمٛم٦م وإٟمام شمٕمٜمل 

ص٧ٌم »ُمٙم٤مسمدة وشمٕمٜمل اُمتح٤من وُمرارة وًمذًمؽ جيرح اعمٕمّمقم ومٙمام جيرح سمدٟمف دمرح قمقاـمٗمف 

أي إيالم اعمٕمّمقم ومٛمّم٤مئ٥م اعمٕمّمقُملم  شم سن ًمٞم٤مًمٞم٤مقمكم ُمّم٤مئ٥م ًمق أهن٤م ص٧ٌم قمغم إي٤م

وهذا يٕمؼم قمـ ُمِم٤مقمر ( وأهمٚمٔم٧مضمٗمتٜم٤م إُم٦م )ًمٞمس ذم اسمدأهنؿ وإٟمام ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، يمام ذم ىمقل 

وصػ همري٥م اًمٖمرسم٤مء  اعمٕمّمقم، أو سمٞم٤من اًمٖمرسم٦م ًمًٞمد اًمِمٝمداء ومٝمذه ُمرارة حيًٝم٤م اعمٕمّمقم أو

ٜمدُم٤م او٤مف سمٞمت٤م ًم٘مّمٞمدشمف اًمت٤مئٞم٦م همري٥م ـمقس وشمٕمٌػم اإلُم٤مم اًمرو٤م ًمدقمٌؾ قموصػ  او

 اعمِمٝمقرة:

 ٍٜ  وأرض بىقس يٚ َلٚ مـ مهٔب

 

ٝ ظذ إحنٚء بٚفزؾرات   أْلَّ

 

وومٞمٝم٤م شمٕمٌػم أن هذه ُمرارة اًمٖمرسم٦م ًمإلُم٤مم اًمرو٤م ُمقضمقدة إمم يقم اعمٕم٤مد، واهلل اًمٕم٤ممل ُم٤م 

 ُمٕمٜمك هذا ذم قم٤ممل اًمؼمزخ، ومٝمؾ اعمٕمّمقم يٌ٘مك يًتٛمر ُمرارة.

ڭ ۇ م ضمقع ي١معمف واًمٕمٓمش ي١معمف وطمِمد اًمٕمدو ي١مذيف إذا ذم ٟمٗمس اعمٕمّمق

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

وحتٚمٞمؾ ُمٕمٜمك اجلقع ٟمقع ُمـ  وم٤مًم٘مرح إيذاء، (6)ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

اًمقظمز اًمروطمل اًمٜمٗمز ويمالُمٜم٤م ًمٞمس ذم اعمٕمدة سمؾ يمالُمٜم٤م ومٞمام هق أقمٛمؼ وم٤مجلقع يمام شمّمٗمف 

إدراك روطمل ُمرشمٌط سم٤مًمٌدن، وًمذًمؽ شمٕمٌػم ق اًمٌحقث وظمز روطمل وُمرارة روطمٞم٦م، وًمذًمؽ ه

                                                      

ٔي٦م( 6)  .695 ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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 َِِغ ِْل َوَيْس ُّ
ًِ ِغ  َوافَِّذي ُهَق ُيْى ٍِ َق َيْن ُٓ ُٝ َؾ ٔتُِْل ُثؿَّ ُُئِْغِ  َوإَِذا َمِرْض ِّ ومٝمق  (6) َوافَِّذي ُي

اإلـمٕم٤مم ُمـ اهلل وًمٞمس ُمـ اعم٤مدة، ٓن إدراك اًمِمٌع سمٜمزوٓت روطمٞم٦م وطمتك احلٞمقان يمذًمؽ 

 .ُمـ ضمٝم٦م أن ًمف روح ُمدريم٦م واًمٜم٤ٌمت ًمف درضم٦م إدراك اٟمزلو ٧م ًمف ُمٕم٤مد وسمرزخ ُمـ ضمٝم٦م اٟمف صمٌ

إذا اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ًمٚمٛمٕمّمقم شم١ممل وشم١مذى وشمٙم٤مسمد وشمقظمز وشمٍمع اًمِمٞمٓم٤من وشمٙم٤مسمده يمام 

٤مسمح ًمٚمٖمريزة وًمٙمـ هذا اًمٙمٌح ًمٚمٖمريزة ي١مذي ٓ يم يم٤من يقؾمػ شمٙم٤مسمد إقمداء، وذم اًمٜمٌل

ُمٕمٝم٤م ومٝمذه شمٜم٤مذم اًمٕمّمٛم٦م أُم٤م أن اعمٕمّمقم ذم احلالل  اٟمف ه٤مضم٧م ومٞمف اًمٖمريزة واٟمف اؾمؽمؾمؾ

سمٛمٕمٜمك ـمٞم٤ٌمت وشمٚمذذ اًمٖمرائز ذم احلالل ُمقضمقد ومٞمٝمؿ وهذا ُمٕمٜمك وضمقد اًمٌنمي٦م ومٞمٝمؿ، وان 

يم٤مٟم٧م هذه ذم اًمرواي٤مت ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق ذم يمٗم٤مي٦م إصمر وم٤من اخلزاز ومٞمام ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

ٜمقر ٓ يم٤مًمٌ٘مٞم٦م، ُمثؾ شمٚمذذ أهؾ اجلٜم٦م ذم اًمٜمقر ٓ ذم ينمح اإلُم٤مم أن شمٚمذذ اعمٕمّمقم سم٤مًمٖمرائز يم٤مًم

 ال شمٚمذذ فمٚمامين وإٟمام شمٚمذذ ٟمقري وم٤معمٕمّمقم شمٚمذذه يم٠مٟمام ذم ضمٜم٦م.وماًمٔمٚمٛم٦م 

ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، إذا ٟمٗمس اعمٕمّمقم  وسمٖمض اًمٜمٔمر وم٤من هذا ًمٞمس ومٞمف ؿمقب فمٚمٛم٦م أو ؿمقب همريزة

سمٜمّم٥م أو ُمرض سمدن  اًمٜم٤مزًم٦م شمٙم٤مسمد، وطمٞمٜمئذ ختٞمٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من أو خيٞمؾ إًمٞمف أو ُمًٜمل اًمِمٞمٓم٤من

 أو اًمٜم٤مزًم٦م اًمٜمٗمس ذم اًمروطمل اًمت٠مصمػم قم٤ممل ذم أو إصمػمي٤مت قم٤ممل ُمـ هق اًمذي سم٤مًمًحر اًمٜمٌل

ُمثؾ أن  اعمٙم٤مسمدة سمٛمٕمٜمك وإٟمام اعمٕمّمقم قمغم اًمًٞمٓمرة سمٛمٕمٜمك ًمٞمس واًمت٠مصمػم، اعمقارد ُمـ همػمه٤م

وخيرج قمـ  اًمًٞمػ جيرح سمدن اعمٕمّمقم أو ُمثؾ اجلقع وم٤من هٜم٤مك وظمز روطمل، أُم٤م اٟمف يٜمث٤مر

يمام أوذي٧م( واؿمد اًمٜم٤مس سمالء  ٟمٌل اًمًٞمٓمرة واًم٘مٞم٤مدة ومال، وم٤مصؾ اًمت٠مذي ُمقضمقد )ُم٤م أوذي

يٛمٙمـ  إٟمٌٞم٤مء، ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدىمؼ ذم اًمتٕمٌػم إذا يم٤من اًمت٠مصمػم سمٛمٕمٜمك اهلٞمج٤من اًمالُمًٞمٓمر قمٚمٞمف ومال

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .6=ـ  <>ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا
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ٞمف أو ، وطمتك وصٗمٜم٤مه سم٠مٟمف اظمتٞم٤مري أو همػم اظمتٞم٤مري وإٟمام اًم٘مّم٦م ذم اًمًٞمٓمرة قمٚموضمقد ذًمؽ 

 قمدم اًمًٞمٓمرة.

واًم١ًمال هٜم٤م هؾ أن اًمٖمػم اظمتٞم٤مري يًٛمك همػم ُمًٞمٓمر قمٚمٞمف؟، وهؾ احلدوث همػم 

ُمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؾ احلجؿ همػم اظمتٞم٤مري ؟، يمال، أو اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمف همػم اظمتٞم٤مري 

؟،يمال ،آؿمتٕم٤مل همػم اظمتٞم٤مري ؟، يمال سمؾ يًٞمٓمر قمٚمٞمف، واحلدوث ىمد يٌٝمؿ سمٛمٕمٜمك أن طمجٛمف 

ؽ ُمـ اًمالزم أن ٟمدىمؼ، ذم إصقل واحلدود وشمْمٞمٞمع احلدود ظمٓمر، ُمثال ٓ يًٞمٓمر قمٚمٞمف وًمذًم

قمٜمدٟم٤م رواي٦م أن اًمرؾمقل أشم٤مه ىمقم وومٞمٝمؿ ؿم٤مب صٌل أُمرد وم٘م٤مل همٞمٌقه قمٜمل، ومٝمذا ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه 

 ُمٕمٜمك يقضمد وإٟمام، ومٞمٝم٤م ٟمٗمًف يقىمع اًمٜمٌل أن اًمٕمّمٛم٦م ُمٕمٜمك وًمٞمس ُمٕمّمقم همػم اًمٜمٌل

ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڈ ژ ژ ڑ  أي٦م ذم واًمتٕمٌػم، هل٤م آظمر

ڃ ومٍموم٧م قمٜمف  اعمٕمّمٞم٦مومٝمق ًمٞمس سمٛم٘مٌؾ قمغم   (6)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

أي ٟمٍمف اًمًقء قمٜمف وومرق سملم أن ي٘مقل ٟمٍمومف قمـ اًمًقء واًمٗمرق أن  ڃ چ چ

اعمٍموف هق ُم٘مٌؾ واعمٍموف قمٜمف همػم ُم٘مٌؾ ومٝمٜم٤م مل ي٘مؾ ٟمٍمومف سمؾ ٟمٍمف اًمًقء وهل 

اعمٕمّمقم ذم طملم اٟمف همػم ُم٘مٌؾ يٓمٚم٥م ُمـ اهلل زًمٞمخ٦م وومٕمٚمٝم٤م ومٝمق همػم ُم٘مٌؾ ٟمحق اًمًقء، وًمٙمـ 

أن يٍمف قمٜمف، وي٘م٤مل اهلؿ ُمـ يقؾمػ يمام قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م هّؿ سم٤مًم٘متؾ وهق مل هيؿ سم٤مًم٘متؾ 

فَْق ًمٕمّمٛمتف ومـ )ًمق( شمٗمٞمد اٟمف مل ي٘مع اهلؿ سم٤مًم٘متؾ وهق سمخالف أن ىم٤مل أن أو إذا ويمام ذم ىمقًمف 

ٚ ٌٜ إَِّٓ اهللُ ـَ اَم آَِلَ ِٓ َسَدَتَٚن ؾِٔ ٍَ  ومٝمؾ ومٞمٝمام آًم٦م إٓ اهلل.   َف

  اجلاٌب الضادظ: يف وزاتب طبقات املعصًٕ:

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .88ؾمقرة يقؾمػ: ا
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 : اهلل روي قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌد

ي٤م ضم٤مسمر إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ اخلٚمؼ صمالصم٦م أصٜم٤مف وهق ىمقل اهلل قمز وضمؾ: »

 ًٜ ًٚ َثالَث ْتُْؿ َأْزَواج ـُ ِٜ َمٚ َأْصَحُٚب ا َو
َْ َّ ْٔ ِٜ َؾَْٖصَحُٚب ادَْ

َْ َّ ْٔ ِٜ َمٚ  دَْ
َّ َوَأْصَحُٚب ادَْْنَئ

 ِٜ َّ َُقَن  َأْصَحُٚب ادَْْنَئ ٚبِ َُقَن افسَّ ٚبِ ُبقنَ  َوافسَّ ََرَّ  وم٤مًم٤ًمسم٘مقن هؿ رؾمؾ اهلل  ُأْوفَئَِؽ اْدُ

وظم٤مص٦م اهلل ُمـ ظمٚم٘مف، ضمٕمؾ ومٞمٝمؿ مخ٦ًم أرواح أيدهؿ سمروح اًم٘مدس ومٌف قمرومقا آؿمٞم٤مء، 

٤مومقا اهلل قمزوضمؾ وأيدهؿ سمروح اًم٘مقة ومٌف ىمدروا قمغم ـم٤مقم٦م اهلل، وأيدهؿ سمروح آيامن ومٌف ظم

وأيدهؿ سمروح اًمِمٝمقة ومٌف اؿمتٝمقا ـم٤مقم٦م اهلل قمزوضمؾ ويمرهقا ُمٕمّمٞمتف، وضمٕمؾ ومٞمٝمؿ روح 

، وضمٕمؾ ذم اعم١مُمٜملم وأصح٤مب اعمٞمٛمٜم٦م روح آيامن ومٌف وجيٞمئقناعمدرج اًمذي سمف يذه٥م اًمٜم٤مس 

ومٌف  اًمِمٝمقةوا قمغم ـم٤مقم٦م اهلل، وضمٕمؾ ومٞمٝمؿ روح ظم٤مومقا اهلل، وضمٕمؾ ومٞمٝمؿ روح اًم٘مقة ومٌف ىمدر

 .(6)شوجيٞمئقناؿمتٝمقا ـم٤مقم٦م اهلل، وضمٕمؾ ومٞمٝمؿ روح اعمدرج اًمذي سمف يذه٥م اًمٜم٤مس 

اشمٗم٤مىم٤م هٜم٤مك قمـ رواي٦م قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ذم أصقل اًمٙم٤مذم ًمٌٞم٤من إرواح اعمقدقم٦م ذم 

قة اعمٕمّمقم ُمـ روح اًم٘مدس وروح اًمِمٝمقة وروح اًمٖمْم٥م وروح اإليامن وروح اًم٘م

واًم٘مدرة ،وىم٤مل هذه إرواح قمدا روح اًم٘مدس يّمٞمٌٝم٤م اًمًٝمق واًمٙمًؾ واًمٙمٚمؾ واعمٚمؾ 

واًمٗمتقر واًمٜمقم إٓ روح اًم٘مدس، وان يم٤من ذم سمٞم٤مٟم٤مت أظمرى طمقل ؿم١مون اعمٕمّمقم وردت 

ًمديٜم٤م ذم اًمرواي٤مت أن اعمٕمّمقم روح اًم٘مدس ُمع اٟمف هٜم٤م ذيمر يم٠مقمٔمؿ إرواح وًمٙمـ ذم رواي٤مت 

٦م ُمـ أرواح أقمغم ُمقضمقدة ذم اعمٕمّمقُملم، ُمثال اًمٜمقر واعمراشم٥م أظمرى أن روح اًم٘مدس ؿمٕمٌ

ٟم٤مل ُمـ طمدائ٘مٜم٤م اًم٤ٌميمقرة  اًمّم٤مىمقرة ضمٜم٤مت إظمرى، يمام شمٗمًػم اًمٕمًٙمري روح اًم٘مدس ذم

                                                      

 .7>7ص  6ج  :( اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل6)
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 : وم٘مد روي قمـ ايب حمٛمد اًمٕمًٙمري

 . (6)شوروح اًم٘مدس ذم ضمٜم٤من اًمّم٤مىمقرة ذاق ُمـ طمدائ٘مٜم٤م اًم٤ٌميمقرة»

 : واًمٞمؽ ُمتٜمٝم٤م يم٤مُمال ىم٤مل واًمرواي٦م ُمـ درر رواي٤مت اهؾ اًمٌٞم٧م

ىمد صٕمدٟم٤م ذرى احل٘م٤مئؼ سم٠مىمدام اًمٜمٌقة، واًمقٓي٦م، وٟمّقرٟم٤م اًمًٌع اًمٓمرائؼ سم٠مقمالم اًمٗمتقة، »

واًم٘مٚمؿ ذم اًمٕم٤مضمؾ، وًمقاء احلٛمد واًمٕمٚمؿ  ومٜمحـ ًمٞمقث اًمقهمك، وهمٞمقث اًمٜمدى، وومٞمٜم٤م اًمًٞمػ

ٞمح اًمٙمرم وم٤مًمٙمريؿ وُمٗم٤مشمذم أضمؾ، وأؾم٤ٌمـمٜم٤م ظمٚمٗم٤مء اًمديـ، وطمٚمٗم٤مء اًمٞم٘ملم، وُمّم٤مسمٞمح إُمؿ، 

ًمٌس طمٚم٦م آصٓمٗم٤مء عم٤م قمٝمدٟم٤م ُمٜمف اًمقوم٤مء، وروح اًم٘مدس ذم ضمٜم٤من اًمّم٤مىمقرة ذاق ُمـ طمدائ٘مٜم٤م 

اًم٤ٌميمقرة وؿمٞمٕمتٜم٤م اًمٗمئ٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، واًمٗمرىم٦م اًمزايمٞم٦م، ص٤مروا ًمٜم٤م ردًء وصقٟم٤ًم، وقمغم اًمٔمٚمٛم٦م إًم٤ًٌم.. 

 .(7) شار ُمـ اًمًٜملم..وؾمٞمٜمٗمجر هلؿ يٜم٤مسمٞمع احلٞمقان، سمٕمد ًمٔمك اًمٜمػمان، ًمتامم اًمرواي٦م، واًمٖمق

وروح »وعمزيد ُمـ ٟمٗمع اًم٘م٤مرئ اًمٚمٌٞم٥م ٟمقوح اعم٘مٓمع اعمًتِمٝمد سمف ُمـ هذا احلدي٨م 

 وم٤من مم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م ادرايمف ُمـ ُمٕمٜمٝم٤م: شاًم٘مدس ذم ضمٜم٤من اًمّم٤مىمقرة ذاق ُمـ طمدائ٘مٜم٤م اًم٤ٌميمقرة

ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم عم٤م قمٝمدٟم٤م  وآصٓمٗم٤مءٟم٤مل هذا اعم٘م٤مم  اًمٙمٚمٞمؿ هق يمٚمٞمؿ اهلل ُمقؾمك

 واإلظمالص سمٕمٝمده وووم٤مئف ًمٜم٤م. اًمٌٞم٧م ٕهؾسمقٓيتف ٓ اًمقوم٤مء اي ُم٤م ص٤مر يمٚمٞمام إ ُمٜمف

 وروح اًم٘مدس: 

وهل اًمروح اعمقيمٚم٦م ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم سمتٕمٚمٞمؿ آٟمٌٞم٤مء ومجٚم٦م ُمـ آوصٞم٤مء وسمٕمض 

                                                      

 .:;7/;7سمح٤مر إٟمقار: ( 6)

 .=88/  =>( سمح٤مر إٟمقار: 7)
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 آوًمٞم٤مء وشمًددهيؿ، وهل ُمـ اقمغم إرواح سملم آرواح اًمتل هل ُمـ اًمٖمٞمٌٞم٤مت. 

، ُمرشمٌتٝم٤م ذم اًمًامء اًمراسمٕم٦م او اًمث٤مًمث٦م )قمغم اظمتالف اًمتٗم٤مؾمػم (، وم٠من شمٚمؽ اًمروح اًمٕم٤مًمٞم٦م

 وهذه اًمًامء حتتقي قمغم ضمٜم٦م اؾمٛمٝم٤م اًمّم٤مىمقرة. 

واًمتٕمٌػم اًمرائع هٜم٤م اهن٤م ًمٞم٧ًم ٟم٤مًم٧م وأيمٚم٧م سمؾ وم٘مط ذاىم٧م ومال زاًم٧م ذم ُم٘م٤مم اًمذوق 

مل يتٕمدى  وم٘مط ومٕمٚمٞمف ان هذا اًمروح اعم٘مدس اعمًدد ًمألٟمٌٞم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمٚمؿ وُم٘م٤مم أهؾ اًمٌٞم٧م

ُم٘م٤مم اًمذائؼ وم٘مط ويمٛمٞم٦م اًمذوق يم٤مٟم٧م سمٛم٘مدار اًم٤ٌميمقرة اًمذي يٕمٜمل اًمؼمقمؿ، أول ُم٤م شمزهر 

 اًمِمجرة او يٕمٜمل اًمثٛمر ذم سمداي٦م ٟمْمقضمف .

رواح ُمقدقم٦م ذم  أي ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمِمٕم٥م ومٞمّمػم اًمتٕمٌػم روح اًم٘مدس ومام ومقىمف ُمـ ٕا

رواح أو اًم٘مقى لم ىمدرات ٕا ٕمّمقم ختتٚمػ قمـ سمٕمْمٝم٤م اعمقضمقدة ذم اعم اعمٕمّمقُملم، وهذا ٌي

اًمٌٕمض وهذه اًم٘م٤مقمدة اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ضمدا ًمٗمٝمؿ ُمٕمْمالت أطمقال وؿم١مون 

 اعمٕمّمقُملم.

اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م هق ُمـ ضمٝم٦م إرواح اًمٜم٤مزًم٦م  شأُم٤م أين ُمٚمٚمتٙمؿ وُمٚمٚمتٛمقين»أُم٤م ىمقل اإلُم٤مم 

ٓ ُمـ ضمٝم٦م ٟمقره وروح اًم٘مدس وُم٤م اقمغم، يٕمٜمل ُمثاًل اًمٜمٗمس شمٕمٓمش وهل اًمٜمٗمس اًمٜم٤مزًم٦م 

ومتًك روح اًم٘مقة اًمتل هل روح ضمزئٞم٦م ٓ اًمروح اًمٙمٚمٞم٦م، وم٤مًمروح اجلزئٞم٦م يّمٞمٌٝم٤م اًمٕمٓمش 

واجلزع واًمٙمٚمؾ واعمٚمؾ واًمٗمتقر، وُمر سمٜم٤م أن اًمٕم٘مؾ ٓ ينمب وٓ ي٠ميمؾ وٓ خي٤مف ٕٟمف ذم ُم٘م٤مم 

ه٥م هل اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ُمٜمٞمع ٓ يّمٞمٌف رء وومؼ ٟمٔم٤مُمف اخل٤مص سمف، واًمذي دمزع أو شم٘مدم وشمر

 ٤م هذه إُمقر أُم٤م اًمٕم٘مؾ ومٝمق ُمٚمؽ ُمؽمسمع ذم قمريٜمف وٓ يّمٞمٌف هذه إُمقر.هيؽميٕم واًمٌدن و

إذا ُمٕمروم٦م أن اعمٕمّمقم هق ذو ؿم١مون وذو ـمٌ٘م٤مت ُمـ إرواح ضمزئٞم٦م وُمتقؾمٓم٦م ويمٚمٞم٦م 
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وومقق اًمٙمٚمٞم٦م هق أُمر سم٤مًمغ إمهٞم٦م، وؿم١مون هذه اعمراشم٥م ذم اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م طمتك ذم اًمٜمٗمس 

 يٛمٙمـ شمقطمٞمده٤م قمغم ٟمًؼ واطمد، وًمذًمؽ يمثػم ُمـ إؾمئٚم٦م همػم اعمٕمّمقُم٦م خمتٚمٗم٦م اًمِم٠من وٓ

اًمتل شمرد يمٞمػ ُمع قمٚمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اٟمف ٓ ي٘متؾ إذا أيـ اًمِمج٤مقم٦م وهذا اًمٕمٚمؿ قمٚمؿ ُمـ؟، 

وم٤من قمٚمؿ اًمٜمقر رء وقمٚمؿ اًمٜمٗمس رء آظمر، وطمتك ًمق اًمٕم٘مؾ يٕمٚمؿ وم٤مٟمف ٓ هيدئ اًمٜمٗمس 

وم٘مد اظمؼمه  ٤مم اًمّم٤مدق ذم ىمّم٦م اًمٜمٌل ُمقؾمكاجلزئٞم٦م اًمتل هتٞم٩م ُمـ أي إصم٤مرة، ويمام ي٘مقل اإلُم

ٟمٗمًف اجلزئٞم٦م قمٜمدُم٤م ؿم٤مهد ىمقُمف ُمـ اهلل أن ىمقُمف وٚمقا وم٤مقمٚمٛمف قمؼم ىمٚمٌف وروطمف وقم٘مٚمف وًمٙمـ 

ّمٗمقن ًمٌمء همػم سمٞم٤مٟمف، أن ًمق ٟمٔمري٤م يومٕملم ا ومٞمِمػم اإلُم٤مم ًمٞمس اًمٕمٞم٤من يم٤مًمٌٞم٤منهمْم٥م هلل 

ُم٤م يٗمتتـ سم٤مخل٤مرج سم٤مُمرأة رء آظمر أو قم٘مٚمٞم٦م أ شمّمقراتوم٤من يتخٞمٚمٝم٤م ومٙمٚمٝم٤م  مجٞمٚم٦مًمإلٟم٤ًمن اُمرأة 

شمقصػ إلٟم٤ًمن ُمٕمريم٦م حمتدُم٦م واٟمف ؾمٞمٌ٘مك ُمٜمف ويمذا وًمٙمـ عم٤م خيقض قم٤ٌمب اعمٕمريم٦م أُمر آظمر 

وفمٝمقر قمؼم هٞم٤مج اًمٜمٗمس، وذًمؽ ٓظمتالف ؿم١مون ُمراشم٥م ٟمٗمس اإلٟم٤ًمن، واًمذي ي١مصمر 

 وشمتٗم٤مقمؾ ُمٕمف هق اجلزئٞم٤مت واعمحًقؾم٤مت.

ويض رء آظمر، وم٤معمٕمّمقم يروض ٟمٗمًف عمراشم٥م إذا سمٓمٌٕمف يت٠مصمر سمٌمء آظمر وًمٙمـ سم٤مًمؽم

ال ضمؼم وٓ شمٗمقيض إٟمام أُمر سملم أُمريـ سمٛمٕمٜمك ان هٜم٤مك ومأقمغم وم٠مقمغم وهذا ُمٕمٜمك اًمٕمّمٛم٦م 

اُمتح٤من، وًمذًمؽ اًمِمج٤مقم٦م ًمٞم٧ًم وصػ اًمٕم٘مؾ إٟمام وصػ اًمٜمٗمس اًمٜم٤مزًم٦م وُمـ هٜم٤م يٚمتٗم٧م إمم 

اإلٟم٤ًمن قمغم  أن أوص٤مف اًمٗمْم٤مئؾ خمتٚمٗم٦م سمح٥ًم اعمقصقف ذم اإلٟم٤ًمن، واًمرذائؾ ذم

 اًمٕمٙمس هل سمح٥ًم ُمراشم٥م روطمف وًمٞمس وصػ واطمد وٓ ُمقصقف واطمد.

إوص٤مف أُمر سم٤مًمغ إمهٞم٦م  إذا شمٗمٙمٞمؽ هذه اًمِم١مون وهذه اًمراشم٥م وهذه اجلٝم٤مت وهذه

وم٤من اًمٙمثػم ًمدهيؿ اًمّمٕمقسم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م اجلٛمع سملم هذه اًمّمٗم٤مت، وم٤من يم٤من قم٘مؾ ومٙمٞمػ جيقع 
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 َُشقِل ي ُف َوَؿٚفُقا َمِٚل َهَذا افرَّ ًَ قَن َم ُُ َٔ ٌَِؽ َؾ ِق يِف إَْشَقاِق فَْقٓ ُإِٔزَل إِفَِْٔف َم ّْ َٚم َوَي ًَ ُؾ افىَّ ـُ ْٖ

ومٞمتّمقرن أهنؿ يالطمٔمقن اجلٝم٦م اًمٜمقري٦م ومٞمّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ اجلٛمع سملم اجلٜمٌتلم وىمقًمف  (6)َِٕذيراً 

ەئ وئ وئ ۇئۇئ  أو ىمقهلؿََْٕٚ ٢مذا ومٛمـ ضمٝم٦م اًمٌنمي٦م ًمٞمس ًمديف ارشم٤ٌمط وم  َأَبَؼٌ هَيُْدو

يم٤من ومٞمف ضمٝم٦م سمنمي٦م ومٙمٞمػ يٙمقن ارشم٤ٌمـمف ُمع اعمٚمٙمقت ؟، ـمٌٕم٤م ضمٝم٦م اًمٌنمي٦م ضمٝم٦م ـمٞمٜمٞم٦م وُم٤م 

 رسمٓمٝم٤م سم٤مًمٜمقر واعمٚمٙمقت اًمّم٤مقمد واجلٛمع سملم اجلٜمٌتلم دوُم٤م يِمٙمؾ قمغم اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس.

ـْ وهذه ضمٜم٦ٌم ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت وُمٜمٝم٤م  ْرآُن َظَذ َرُجٍؾ ِم َُ َل َهَذا اْف ُٕزِّ َوَؿٚفُقا فَْقٓ 

ََْرَيَتْغِ َظئِؿٍ ا وًمٙمـ اجلٜم٤ٌمت اًمٙمثػمة اعمتٙمررة ذم إؿمٙم٤مًمٞم٦م أىمقام إٟمٌٞم٤مء ذم رومض دقمقات   (7)ْف

َْٚإٟمٌٞم٤مء دائام هق  َٕ   ەئ وئ وئ ۇئۇئومٝمذه اجلٜم٦ٌم همػم ُمرشمٌٓم٦م سم٤معمٚمٙمقت أو   َأَبَؼٌ هَيُْدو

ـمٞمٜمل ومٙمٞمػ  وم٤معمٚمؽ ًمف ىمدرة آرشم٤ٌمط سم٤معمٚمٙمقت أُم٤م هذا اًمٌدن ومٝمق شًمقٓ يم٤من ُمٕمف ُمٚمؽ»

ِر يرشمٌط سم٤معمٚمٙمقت، وذم ىمقًمف  ـْ ْرآِن ِذي افذِّ َُ ٍََٚق  ص َواْف ٍة َوِص ُروا يِف ِظزَّ ٍَ ـَ ـَ  ْؿ  َبْؾ افَِّذي ـَ

ـْ َؿْرٍن َؾََْٚدْوا َوَٓت ِحَغ َمٍَْٚص  ْؿ ِم ِٓ ـْ َؿبِِْ َْٚ ِم ُْ َِ ْؿ َوَؿَٚل  َأْه ُٓ َوَظِجبُقا َأْن َجَٚءُهْؿ ُمِْْذٌر ِمْْ

ٚؾِرُ  َُ اٌب اْف ذَّ ـَ ٌء ُظَجٌٚب  وَن َهَذا َشِٚحٌر  ًٚ َواِحدًا إِنَّ َهَذا فََقْ َٜ إََِل ًََؾ أَِلَ ََِؼ ادأَْل  َأَج َوإَى

ٌء ُيَراُد  ْؿ إِنَّ َهَذا فََقْ ُُ تِ وا َظَذ آَِلَ ْؿ َأْن اْمُنقا َواْصِزُ ُٓ ِٜ أِخَرِة إِْن َهَذا ِمْْ َِّ ِ ًَْْٚ ِِبََذا يِف اْد
ِّ  َمٚ َش

ـِْري َبْؾ دََّٚ َيُذوُؿقا َظَذاِب  إَِّٓ اْختاِلٌق  ـْ ِذ ـْ َبَِْْْٔٚ َبْؾ ُهْؿ يِف َصؽٍّ ِم ُر ِم ـْ َِِْٔف افذِّ  (8)َأُؤِٕزَل َظ

ومٝمق ٟمٗمس اإلؿمٙم٤مل ُمقضمقد ومٙمٞمػ اًمٌنم يٙمقن ٟمٌٞم٤م وُمرشمٌط سم٤معمٚمٙمقت ومٝمذه ضمٜم٦ٌم ُمـ 

ويمٞمػ دمتٛمع ُمع اعمٚمٙمقت وي٘مقل إؿمٙم٤مٓت إىمقام اجل٤مطمدة أهن٤م شمٜمٔمر إمم اجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .>ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ا

ٔي٦م ( 7)  .86ؾمقرة اًمزظمرف: ا

ٔي٦م ( 8)  .=ـ  6ؾمقرة ص: ا
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بِ }اًم٤ٌمري  ِْ ٚ َي ؿ مَّ ِٓ ْٔ َِ َِبَْسَْٚ َظ َُِْْٚه َرُجاًل َوَف ًَ ٚ ْلََّ ًُ َِ َُِْْٚه َم ًَ عمجٚمز اهٜم٤م ي٘مقل  (6){ُسقنَ َوَفْق َج

 طمقراء وم٤مـمٛم٦م ذم ويمام، سمنمي٦م سمٚمٌقس وًمٌس ارومع سمؾ ُمٚمٙمٞم٦م طم٘مٞم٘متف هذا يدل أن اًمٜمٌل

فَْْٚ  اجلٜمٌتلم دمتٛمع أن ومٞمٛمٙمـ إٟمًٞم٦م َِّْغ فََْزَّ
ئِ َّ ُنقَن ُمْى ّْ ٌٜ َي َُ َٚن يِف إَْرِض َمالِئ ـَ ُؿْؾ فَْق 

ًٚ َرُشقًٓ  َُِ اَمِء َم ـْ افسَّ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ومالسمد ُمـ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(7)  َظ

هذا اًمتامس وآرشم٤ٌمط ان يتؿ وإٓ ًمق يم٤من ُمـ همػم ضمٜمًٙمؿ يمٞمػ يرشمٌط سمٙمؿ، وؾمٞمام اقمت٤ٌمره 

ُمع اٟمف ُمٜمٙمؿ يٛمٙمٜمف أن يؽمىمك إمم قمقامل ومقىمٞم٦م يمل يٗمتح ًمٙمؿ اًمٓمريؼ  اًم٘مدوة واًمٜمٛمقذج اًمرائد

أن شمؽمىمقا وخترضمقا ُمـ طمٌس ُمٙم٤مٟمٙمؿ هذا إمم درضم٤مت قمٚمقي٦م وشمتٙم٤مُمٚمقا وحيدث ومٞمٙمؿ اًمٜمٛمق 

، ُمٚمٙمقشمٞمفواًم٘مدرة، وًمذا شمرى سمٕمْمٝمؿ يٖمرق ذم اجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م ومٙم٠مٟمف ٓ جيٕمؾ ذم اعمٕمّمقم ضمٜم٦ٌم 

نمي٦م أي يٜمٗمل اجلٜم٦ٌم اعمٚمٙمقشمٞم٦م وشمرشمٞم٥م آصم٤مر شمٗمرد وشمقطمد اجلٜم٦ٌم وُمٕمٜمك اٟمف يٖمرق ذم اجلٜم٦ٌم اًمٌ

اًمٌنمي٦م ومٝمذا إهمراق ذم اجلٜم٦ٌم اًمٌنمة وسمٕمْمٝمؿ يٖمرق ذم اجلٜم٦ٌم اعمٚمٙمقشمٞم٦م سمٛمٕمٜمك يم٠مٟمام يًٚم٥م 

اجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م ذم اعمٕمّمقم سمؾ يمال اجلٜمٌتلم ُمقضمقد وهذا شمٕمٌػم خمتٍم وإٓ ومٚمف ضمٜم٤ٌمت 

وهل٤م ؿم١مون وهل٤م آصم٤مر، وٓ ٟمًتٖمرب سمؾ طمتك مجٚم٦م  وـمٌ٘م٤مت وُمراشم٥م ويمؾ ُمرشم٦ٌم هل٤م وصػ

ُمـ أهؾ اًمٞم٘ملم قمٜمدُم٤م يِم٤مهد اعمٕمّمقم أيْم٤م يِمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ طم٤مٓشمف ٕٟمف أيْم٤م يريمز ظم٤مـمره قمغم 

 اجلٜم٦ٌم اعمٚمٙمقشمٞم٦م ويٖمٗمؾ اجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م اًمٜم٤مزًم٦م.

إذا اًمتٗمتٜم٤م إمم أن هٜم٤مك ضمٜم٤ٌمت وهذه اجلٜم٤ٌمت واًمٓمٌ٘م٤مت واعمراشم٥م خمتٚمٗم٦م إوص٤مف 

٤مم وأصم٤مر، وم٘مٚم٥م اعمٕمّمقم وروطمف ٓ يًٞمٓمر قمٚمٞمف إسمٚمٞمس وٓ ضمٜمقده ُمـ اجلـ. وإطمٙم

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .<ؾمقرة إٟمٕم٤مم: ا

ٔي٦م ( 7)  .<:ؾمقرة اإلهاء: ا
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وذيمرٟم٤م أن اًم٘مقى اًمٜم٤مزًم٦م ُمـ اعمٕمّمقم شمٙم٤مسمد وشمٙم٤مسمد اًمِمٞمٓم٤من ُمثؾ سمدٟمف اًمنميػ يٙم٤مسمد 

إقمداء ومٞميب وي٘مذف سمحجر ويت٠ممل ويّمٞمٌف يمن وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ إذا اضمرح اعمٕمّمقم أو 

ٙم٤مسمد، وم٤معمٙم٤مسمدة شمظمالف اًمٕمّمٛم٦م ويمذا اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ـمٕمـ وم٤مٟمف ظمالف اًمٕمّمٛم٦م، ومٝمذا ًمٞمس 

واعمّم٤مرقم٦م وطمّمقل إمل واجلرح وطمّمقل اًمٓمٕمـ ٓ خيرج اعمٕمّمقم قمـ قمّمٛمتف، وم٤معمٕمّمقم 

يريد أن يٜمجل ضمًده ذم اعم٤ٌمرزة ًمٙمٜمف إذا مل يٜمجل ضمًده ومٝمؾ هذا ظمالف اًمٕمّمٛم٦م، وم٤معمٕمّمقم 

دُم٤مء وهذا ًمٞمس ظمالف اًمٕمّمٛم٦م ي٤ٌمرز ويريد أن يٜمجل سمدٟمف وًمٙمٜمف يّم٤مب سمجروح ودمري اًم

 أو ظمالف ُم٤م يريده اعمٕمّمقم.

ًف اجلزئٞم٦م واًم٘مقى اًمٜم٤مزًم٦م همػم اًم٘مٚم٥م ىم٤مقمدة وهق أن ُمٙم٤مسمدة اعمٕمّمقم وٟمٗمإذا هٜم٤مك 

واًمٜمقر وشمٚم٘مل رضسم٤مت ورسمام ـمٕمٜم٤مت ُمـ دون أن خيرج اعمٕمّمقم قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م 

أن ىمقُمف شمريمقه ومل شمٌ٘مك ًمف  ومٝمذا ٓ يٜم٤مذم اًمٕمّمٛم٦م، وم٠ميقب طمّمؾ ذم ضمًٛمف ىمٞمح وىمرح سمحٞم٨م

 وومٞم٦م ُمـ إرطم٤مم إٓ زوضمتف ومٝمذه ُمٙم٤مسمدة وًمٞمس ُمٓم٤موقم٦م.

 اجلاٌب الضابع: القٕاعذ يف فّي احلاالت املتغابّات لمىعصًٕ: 

ن ٟمذيمر صمالصم٦م ىمقاقمد ويمٞمػ ٟمٛمزج سمٞمٜمٝم٤م ذم طمٚمحٚم٦م يمثػم ُمـ طم٤مٓت اعمتِم٤مهب٤مت  ٔا

 ًمٚمٛمٕمّمقم. 

 افَٚظدة إوػ: 

ذم ُمٜم٠مى وامين قمـ وصقل اًمِمٞمٓم٤من وطمتك سمٜمحق اعمّم٤مرقم٦م  أن قم٘مؾ اعمٕمّمقم وىمٚمٌف

وٓ اعمٙم٤مسمدة، وهذا اطمٞم٤مٟم٤م طمتك ذم اإلٟم٤ًمن همػم اعمٕمّمقم ومٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمن ُمٕمّمقم سمٛمٕمزل قمـ 
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قم٘مؾ أُم٤م اًمذي ًمٞمس ًمف قم٘مؾ ومٝمذا سمح٨م آظمر، وم٢مذا يم٤من ؾمٞمٓمرة اًمِمٞمٓم٤من ومٝمذا اإلٟم٤ًمن اًمذي ًمف 

٤من قم٘مؾ أي إذا ارشم٘مك إمم ُمرطمٚم٦م اًمٕم٘مؾ وإ ذا شمٜم٤مُم٤م وشمّم٤مقمد إمم ُمرطمٚم٦م اًمٕم٘مؾ واًمروح ًمإلًٟم

أُم٤م إذا هٌط ومٚمف ؿم٤من آظمر، وًمذًمؽ ضمٜم٦م اعم١مُمٜملم اًمٌنم ومقق  قمٚمٞمف ٓمػمًوم٤مًمِمٞم٤مـملمٓ  شمًتٓمٞمع أن شم

ـ وذم اًمرواي٤مت ضمٜم٦م اإلٟمس ومقىمٝمـ.   ضمٜم٦م اعم١مُمٜملم اجل

وم٤معم٘مّمقد أن ىمٚم٥م اعمٕمّمقم وقم٘مٚمف ذم ُمٜم٠مى قمـ اًمِمٞمٓم٤من سمؾ وطمتك اًمٌنم ومٞمام ًمق سم٘مل 

٤من ذم ُمرشم٦ٌم اًمٕم٘مؾ واًم٘مٚم٥م واًمروح وُم٤م ومقىمٝم٤م، أُم٤م إذا ٟمزل حتتقؿمف اًمِمٞم٤مـملم واعمٕمّمقم اإلٟمً

 دائام قمٜمده هذه اًمدرضم٦م ُمـ قمدم اًمٜمزول ومٝمق ُم٠مُمقن وُمٕمّمقم.

وهٜم٤مك وم٤مرق آظمر وهق أن اعمٕمّمقم قم٘مٚمف ُمٜمٗمتح قمغم اًمالحمدود وُمٓمٚمع قمغم ىمٜمقات 

حمٞمٓم٤مت وهذا ىمٓمرات، وًمٙمـ  همٞمٌٞم٦م سمخالف اإلٟم٤ًمن همػم اعمٕمّمقم ومٝمق حمدود ووٞمؼ ومذاك

قمٛمقُم٤م هذا سمره٤من قم٘مكم وًمٞمس سمره٤من ٟم٘مكم سم٤مقمت٤ٌمر أن اجلـ واًمِمٞم٤مـملم ىمدرة ظمٞم٤مل واًمٕم٘مؾ 

واًمٕم٘مؾ اعمرؾمؾ هق قمٜمد  وُم٘مٞمد وُمٙمٌؾ طمتك اعم١مُمـ ُمـ اجلـ اًمذي ًمدهيؿ هق قم٘مؾ حمدود

٤مي٦م اًمٌنم، إذا ضمٜم٦ٌم اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ قمٜمد اعمٕمّمقم ذم ُم٠مُمـ ووامٟم٦م ُمـ ؾمٞمٓمرة اًمِمٞمٓم٤من، هم

همػم اعمٕمّمقم ٕٟمف حمدود وٕٟمف همػم صم٤مسم٧م ومٞمٙمقن همػم ُم٠مُمقن ُمـ ؾمٞمٓمرة ذم اًمٍماع إُمر 

 اًمِمٞمٓم٤من.

هذه اًم٘م٤مقمدة إومم وهق أن اًمدرضم٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ُمـ اعمٕمّمقم ؾمقاء ىمدرة اًمتخٞمؾ أو 

اًمرؾمقل قمٜمدُم٤م واًمقامه٦م أو احلس اعمِمؽمك أو اًمٌدن شمٙم٤مسمد واعمٙم٤مسمدة همػم ؾمٞمٓمرة اًمِمٞمٓم٤من، 

 ٤م يٓمٕمـ وقمٜمدُم٤م هيجك سم٤مًمِمٕمر يت٠مذى وًمٙمـ ٓ خيرضمف ذًمؽ إمم اعمٕمّمٞم٦م.  ي٥ًم وقمٜمدُم

أُم٤م اًمٕم٘مؾ ذم ٟمٗمًف ٓ خي٤مف وٓ يٕمٓمش وٓ يت٠ممل وٓ يؼمد وٓ حيؽم. وشمٙم٤مُمؾ إيمؾ 
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واًمنمب ًمٞمس ذم اًمٕم٘مؾ وشمٙم٤مُمؾ اًمٚمذة اجلٜمًٞم٦م ًمٞمس ذم اًمٕم٘مؾ، أصال اًمٕم٘مؾ ٓ جي٤مُمع وٓ 

ل اًمٕم٘مؾ هق اًمٕمٚمؿ وم٠ميمٚمف اًمٕمٚمؿ وذسمف اًمٕمٚمؿ وٟمٙم٤مطمف ي٤ٌموع إٟمام هل يمامل اًمٌدن، سمٞمٜمام يمام

 شمٙم٤مُمٚمف.  ٕهن٤ماعمٕمٚمقُم٤مت ان صح اًمتٕمٌػم 

 افَٚظدة افثٕٜٚٔ: 

اًمٕمّمٛم٦م ٓ يٕمٜمل قمدم اعمٙم٤مسمدة، ُمثال  إلرادةاًمٌدن شمٙم٤مسمد وشمّم٤مرع ويمقهن٤م ُمٜمّم٤مقم٦م 

ومرس ؾمٞمد اًمِمٝمداء يم٤مٟم٧م ُمٜمّم٤مقم٦م ًمًٞمد اًمِمٝمداء اٟمّمٞم٤مع قمجٞم٥م همري٥م وًمٙمـ ادُمل وضمرح 

دن ُمٓم٤موع ًمإلٟم٤ًمن وًمٙمـ ممٙمـ ان ي٘مٓمع اًمرأس ويٗمخض اجلٌلم واعمخ وهٜم٤مك ُمِمٝمد وم٤مًمٌ

ومالطمظ اًمتٕمٌػم ومٞمف ُمِمٝمد ٟمٗمز ًمٓمٞمػ، وهٜم٤مك  شي٤م ٟمٗمس ُمـ سمٕمد احلًلم هقين»ٟمٗمز ٟمٗمٞمس 

  .(6)يمت٤مب أًمٗمف اطمد قمٚمامء اًمٌحريـ

ذح اعمِمٝمد اًمٜمٗمز ًمٙمرسمالء وًمٞمس اعمِمٝمد اًمٌدين ويمؾ ًم٘مٓم٦م ُمـ ًم٘مٓم٤مت يمرسمالء، 

ي٤م ٟمٗمس ٓ ختش ُمـ اًمٙمٗم٤مر واسمنمي »أو  شي٤م ٟمٗمس ُمـ سمٕمد احلًلم هقين» ل اًمٕم٤ٌمسوم٘مق

ومٝمٜم٤مك رء ومقىمل وشمرويض ًمٚمٌدن ومال يقضمد هتٞم٩م، وإٓ هٜم٤مك اؾمتٗمزاز ُمـ  شسمرْح٦م اجل٤ٌمر

 شي٤م ٟمٗمس ُمـ سمٕمد احلًلم هقين»اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ واًمٕمٓمش يقضم٥م اٟمدوم٤مع همػم ُمؽموي وًمٙمـ 

إسمٚمٞمس أشمك ذم صقرة أومٕمك وقمض إهب٤مم ورضمؾ اًمًج٤مد ذم  ومٝمٜم٤مك شمرويض وذم رواي٦م ي٘م٤مل أن

اًمّمالة وًمٙمـ اإلُم٤مم مل يِمٖمٚمف ذًمؽ وُمٜمف ٟمقدي أٟم٧م طم٘م٤م زيـ اًمٕم٤مسمديـ أو ؾمٞمد اًم٤ًمضمديـ، 

 ؾم٥ٌم ًم٘م٥م اإلُم٤مم قمكم سمـ احلًلم سمزيـ اًمٕم٤مسمديـ: فوىمد ي٘م٤مل أٟم

ًمٞمِمٖمٚمف قمـ  أٟمف يم٤من ًمٞمٚم٦م ذم حمراسمف ىم٤مئام ذم هتجده، ومتٛمثؾ ًمف اًمِمٞمٓم٤من ذم صقرة صمٕم٤ٌمن»

                                                      

 اعمزار ًمٚمِمٞمخ ُمػمزا ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي.( 6)
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ي٘مٓمع قم٤ٌمدشمف، ومٚمؿ يٚمتٗم٧م إًمٞمف. ومج٤مء إمم إهب٤مم رضمٚمف وم٤مًمت٘مٛمٝم٤م، ومٚمؿ يٚمتٗم٧م إًمٞمف، وم٠معمف ومٚمؿ 

اظم٠ًم ي٤م »صالشمف، ومٚمام ومرغ ُمٜمٝم٤م وىمد يمِمػ اهلل ًمف ومٕمٚمؿ أٟمف ؿمٞمٓم٤من ومًٌف وًمٓمٛمف وىم٤مل ًمف: 

 ش.ُمٚمٕمقن

ٛمع صقت ٓ يرى ىم٤مئٚمف وهق ي٘مقل: أٟم٧م زيـ  ًُ ومذه٥م وىم٤مم ع إمم إمت٤مم ورده، وم

 .(6)شٕم٤مسمديـ طم٘م٤م صمالصم٤م، ومٔمٝمرت هذه اًمٙمٚمٛم٦م واؿمتٝمرت ًم٘م٤ٌم ًمفاًم

 اًمّمح٤ميب روى رؾمقل اهللاـمٚم٘مف واًمّمحٞمح ان اصؾ ًم٘م٥م زيـ اًمٕم٤مسمديـ هق ُمـ 

 : ىم٤مل إٟمّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر

 ضم٤مسمر ي٤م وم٘م٤مل يداقمٌف، وهق طمجره، ذم واحلًلم يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم قمٜمد رؾمقل اهلل»

 صمؿ وًمده، ومٞم٘مقم اًمٕم٤مسمديـ، ؾمٞمد ًمٞم٘مؿ ُمٜم٤مد ٟم٤مدى اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم نيم٤م إذا( قمكم) اؾمٛمف ُمقًمقد ًمف يقًمد

 .(7)شأدريمتف ي٤م ضم٤مسمر وم٠مىمرئف ُمٜمل اًمًالم وم٢من حمٛمد، اؾمٛمف وًمد ًمف يقًمد

ٕٟمف سمٕمد ذًمؽ وامدات ٕمٜمل اًميسم٤مت مل شمدُمك اًمٌدن ًمٌدن اعمٕمّمقم ٓ ي اعمٝمؿ ُم٤م حيّمؾ

ق سملم اعمٙم٤مسمدة ذم ٟمٗمقس ورهٜم٤مك ُمٙم٤مسمدة، وهٜم٤مك ومسمؾ وشمداوي، وهذا ٓ يٕمٜمل قمدم اًمًٞمٓمرة 

اًمٜم٤مس، ومٝمٜم٤م اعمٜم٤موئلم ًمألٟمٌٞم٤مء ي٘مقًمقن هذا ًمٞمس سمٕمّمٛم٦م وم٤مًمِمٞمٓم٤من ىم٤مدر قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم ىمٚمٌف 

ٚمتف ٟمٌٞم٤م يقطمك وًمٙمـ مل وروطمف وقم٘مٚمف وهذا ظمٓم٤م، واًم٘مران ي٘مقل قمٚمٞمٙمؿ أن متٞمزوا وم٤مٟم٤م ضمٕم

٤مت وـمٌ٘م٤مت وشمٚمؽ وم٤معمٚمؽ ٓ شم١مصمر ومٞمف احلجر وهمػمه، وهذه اًمٕمٔمٛم٦م ان ومٞمف ضمٜمٌ اضمٕمٚمف ُمٚمؽ

ومٚمؿ ي٘مؾ  گ گ گ گاًمٓمٌ٘م٤مت شمًتٝمدف وشمرُمك وشمٙم٤مسمد وشمِمتٕمؾ ومٞمٝم٤م اًمٜمػمان 

                                                      

 يمِمػ اًمٖمٛم٦م.( 6)

ل ص 7) ٦م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم. >( وؾمٞمٚم٦م اعمآل ذم ُمٜم٤مىم٥م ٔا  ُمّمقر ذم ُمٙمٌت
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هق ُم٘مٌؾ  يدًمؾ قمغم قمدم اًمٕمّمٛم٦م، أُم٤م شمٍمف قمٜمل اًمٙمٞمد وم٤مًمٙمٞمدشمٍمومٜمل وم٢مذا ىم٤مل شمٍمومٜمل ومٝمذا 

٧م ُم٘مٌال ٟمحقه ومرسمام يّمػم همٚم٦ٌم ًمٚمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ، وم٤مؿمتٕم٤مل وُمٙم٤مسمدة ُمقضمقدة  ڳ ڳ وإٟم٤م ًًم

 ڃ ڃ چ چ چچ ُمقضمقدة وهل اًمٖم٤مًم٦ٌم، وي٘مقل ويمذًمؽ اًمٕمّمٛم٦م

َّٕاَم ُيِريُد اهللُ سمٛمٕمٜمك ًمٞمٍمف اًمًقء قمٜمف، يمام ذم ىمقًمف  ِٝ إِ
ْٔ ْجَس َأْهَؾ افَْب ْؿ افرِّ ُُ َٛ َظْْ  فُِْٔذِه

راً  ِٓ ْؿ َتْى ـُ َر ِّٓ وهٜم٤مك ومرق ذم اًمٕم٤ٌمرة قمـ ًمٞمذهٌٙمؿ قمـ اًمرضمس ومٛمٕمٜم٤م أن ومٞمٙمؿ اىمتْم٤مء  َوُيَى

مل »ًمرضمس واعمٕمٜمك ٓ جيٕمؾ اًمرضمس ي٘مٌؾ إًمٞمٙمؿ وىمد ورد ذم اًمزي٤مرة ًمتٙمقٟمقا ُم٘مٌٚملم قمغم ا

ومٝمل ُم٘مٌٚم٦م ٓ اٟمتؿ ُم٘مٌٚملم قمٚمٞمٝم٤م، أو  شٟمج٤مؾمٝم٤م ومل شمٚمًٌؽ ُمدهلامت صمٞم٤مهب٤م٠مشمٜمجًؽ اجل٤مهٚمٞم٦م سم

صّؾ اًمّٚمٝمّؿ قمغم اًمدًمٞمؾ إًمٞمؽ ذم اًمٚمٞمؾ إًمٞمؾ، واعم٤مؾمؽ ُمـ أؾم٤ٌمسمؽ سمحٌؾ »شمٕمٌػم اًمدقم٤مء 

ذم ذروة اًمٙم٤مهؾ إقمٌؾ، واًمث٤مسم٧م اًم٘مدم قمغم زطم٤مًمٞمٗمٝم٤م ذم اًمنمف إـمقل، واًمٜم٤مصع احل٥ًم 

زطمٚمٗم٤مت قمجٞم٦ٌم يم٤مٟم٧م ذم ىمريش ومٙمؾ أويم٤مر اًمٗم٤ًمد واًمٗمحِم٤مء يم٤مٟم٧م جمتٛمٕم٦م  شاًمزُمـ إول

، وذم ذم آوو٤مع واعم١مصمرات  اقمتّم٤مُمف ذم زُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م، وهذه اطمد ُمٕم٤مضمز إٟمٌٞم٤مء وهل

ومٗمل أرسمٕملم ؾمٜم٦م رهمؿ ؿمدة  شظمٓمؾ... شمٔمٜمقن سمنم ُمـ ٟمٗمًف ٓ زًمؾ وٓ أو» اطمتج٤مج اًمٜمٌل

أيًتٕمّمؿ ُمـ ٟمٗمًف، وُمٕمٜمك هذا أيْم٤م طمتك ذم اًمٕمّمٛم٦م اًمٜم٤مزًم٦م ُمدد ُمـ اًمٌٞمئ٤مت اًمٗم٤مؾمدة ومٞمٙمؿ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ اهلل قمز وضمؾ 

هذه اًمٜمٗمقس اًمٜم٤مزًم٦م اًمتل هل ـم٤مهرة وُمٕمّمقُم٦م ًمق مل متدد  ومحتك (6)ڳ ڳ ڱ ڱ

ٝم٤م عمدهلامت أو اًمرضمس، ومٝمل ـمٝم٤مرة ذاشمٞم٦م وقمّمٛم٦م ذم ٟمٗمًسمٕمّمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ٕىمٌٚم٧م ذم ا

َّٕاَم ُيِريُد اهللُ  وشمًديديفًمدٟمٞم٦م شمٙمقن ُمـ اًم٤ٌمري  ؾم٤مٟمدهوًمٙمـ ٓسمد أن متدد سمٕمّمٛم٦م  َٛ  إِ فُِْٔذِه

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .88ؾمقرة يقؾمػ: ا
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ْجَس  ْؿ افرِّ ُُ ومٜمٗمس اًمرضمس ًمٞمس ُمقضمقد ذم ـمٞمٜمتٙمؿ وًمٙمـ ٓسمد ُمـ ُمدد سمٕمّمٛم٦م زائدة   َظْْ

ْؿ شمٞم٦م سمٜمج٤مؾم٦م قمروٞم٦م وهل ىمد أيمٛمٚم٧م ومٞمٝمؿ ًمٙمل ٓ شمتٚمقث هذه اًمٓمٝم٤مرة اًمذا ـُ َر ِّٓ َوُيَى

راً  ِٓ ًٌٞم٦م وٓ ضمؼمي٦م سمؾ ومٞمٝم٤م يمال وإٟمام أريد أن  َتْى ٧م يم أىمقل اًمٕمّمٛم٦م أُمر سملم أُمرـي ومٚمًٞم

ٌتلم.  اجلٜم

اذا اًم٘م٤مقمدة آومم أن ـمٌ٘م٤مت اعمٕمّمقم اًمٜم٤مزًم٦م ُمٜمٝم٤م شمٙم٤مسمد، واًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م أن ـمٌ٘م٤مت 

ٗم٦م، ومٕمٜمدُم٤م ي٘م٤مل ٟمقره أول ُم٤م ظمٚمؼ ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن أول ُم٤م روح اعمٕمّمقم ذات أطمٙم٤مم خمتٚم

ظمٚمؼ اهلل سمدٟمف اًمنميػ، وظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض ُمـ ٟمقره وًمٞمس ُمـ سمدٟمف ظمٚمؼ اًمًٛمقات 

ومٝمٜم٤م  شيمٜم٧م ٟمقرا ىمٌؾ يمذا»وإرض سمؾ سمدٟمف خمٚمقق ُمـ اًمًٛمقات وإرض، وقمٜمدُم٤م ي٘م٤مل 

 ىمٚمٜم٤م ؾمقاء يمثػم ظمٚمط ومٞمف وهذا، ؿوأرواطمٝم أٟمقارهؿ دون اسمدأهنؿ وسم٤مًمت٤مزم، ًمٞمس سمدن اًمٜمٌل

َْٚ إٟمٌٞم٤مء أىمقام ُمـ َٕ او همػمهؿ، وهذه اًمٓمٌ٘م٤مت درضم٤مت واًمتل ُمٜمٝم٤م ؿم١مون   َأَبَؼٌ هَيُْدو

اًمٌدن واظمتالف ؿم١مون اًمٗمٕمؾ ٓ يدل قمغم قمدم اًمٕمّمٛم٦م، وم٤مًمٌٕمض إذا ؿم٤مهد ومٕمؾ ًمٚمٓمٌ٘م٤مت 

يمؾ إومٕم٤مل قم٘مٚمٞم٦م سمحت٦م، ٓسمد  فاًمٜم٤مزًم٦م يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م قمدم اًمٕمّمٛم٦م، ومٌٕمْمٝمؿ يٗمٝمؿ ُمـ اًمٕمّمٛم٦م أٟم

وم٢مذ شمّمدر ُمٜمف أومٕم٤مل همػم قم٘مٚمٞم٦م وم٢مذًا هذه إومٕم٤مل همػم ُمٕمّمقُم٦م، وي٠مشمقن ي٠ًمًمقن زوضم٤مت 

اجلقاب ٟمٕمؿ يمٌ٘مٞم٦م اًمرضم٤مل، ومٞم٘مقًمقن يمٞمػ هق ٟمٌل وجي٤مُمع أو و جي٤مُمع اًمرؾمقل هؾ اًمٜمٌل

همػم ومٝمؿ وشمّمقر  وهق اًم٤ًمقم٦م ُمدار قمغم ؿمٖم٤مل جمرد قم٘مؾ قمٜمدهؿ ي٠ميمؾ أو يٜم٤مم، وم٤مًمٜمٌل

 . صحٞمح 

 افَٚظدة افثٚفثٜ:

 اجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م أو ضمٜم٦ٌم ىمقة اخلٞم٤مل أو اًمقامه٦م أو احلس اعمِمؽمك ذم اًمٜمٌل
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ومٝمؿ أقمغم درضم٤مت  شاًمًالم قمٚمٞمٙمؿ صٗمقة اعمرؾمٚملم» اًمٌنم صٗمقة ومقق هل واعمٕمّمقُملم

اًمٌنمي٦م ،صحٞمح ٟم٘مقل أن ومٞمٝمؿ ضمٜم٦ٌم سمنمي٦م وٟمًٚمؿ هب٤م وًمٙمـ ذم طملم ٟمًٚمؿ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م 

أن ٟمٚمتٗم٧م إمم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م، ويٕمٜمل ايمؼم ىمدرة ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمٌدن ُمقضمقدة ًمدهيؿ طمتك اجلـ ٓسمد 

ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف، وُمـ سم٤مب اعمث٤مل ىمدرة اًمٕمْمالت ذم اًمٗمٞمؾ أيمثر ُمـ اإلٟم٤ًمن وىمدرة اًمِمؿ ذم 

 سمف اًمٙمٚم٥م أىمقى ُمـ اإلٟم٤ًمن وىمدرة اًمرادار اخل٤مص ذم اهلدهد ايمؼم ُمـ سم٘مٞم٦م احلٞمقاٟم٤مت ومٞمٕمرف

اعم٤مء ومٚمذًمؽ يم٤من اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن حيت٤مج إمم اهلدهد، وىمدرة اًمٜمٛمؾ ذم شمِمخٞمص سمٕمض  أيـ يقضمد

اًم٘مْم٤مي٤م ختتٚمػ قمـ همػمه ومٙمؾ طمٞمقان قمٜمده ىمدرة ُمـ ىمدرات اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م أقمٔمؿ ُمـ سم٘مٞم٦م 

احلٞمقاٟم٤مت أو اإلٟم٤ًمن وسمٕمض احلٞمقاٟم٤مت قمٜمده٤م شمٜم١ٌم قمـ ُمًت٘مٌؾ ىمْم٤مي٤م يمثػمة، وًمذًمؽ سمٕمض 

ٛمؾ سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت قمغم أؾم٤مس شمتٗمرس ُم٤م ؾمٞمحدث ذم اعمًت٘مٌؾ إىمقام اًم٤ًمسم٘م٦م يم٤مٟم٧م شمًتٕم

ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ُم٤مدي٦م ختتٚمػ، وهل  شمقىمٕم٤متُمثال ذم اًمزراقم٦م أو اًمتج٤مرة أو اًمّمح٦م ومٙمؾ طمٞمقان ًمف 

ويٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م ومٝمل سم٤مًمٜم٦ًٌم وومؼ ٟمٔم٤مم ظمٚم٘متف ًمٞمس شمٜم١ٌمات سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمديف وإٟمام يٕمرف ُمٕم٤مدٓت 

، وًمذًمؽ ي٘مقًمقن احلٞمقاٟم٤مت ذم احلس خمتٚمٗم٦م  إًمٞمف ًمٞم٧ًم همٞم٥م ٓهن٤م وومؼ ـمٌٞمٕمتف اخلٚم٘مٞم٦م

اًم٘مدرات واحلس أٟمقاع قمجٞم٦ٌم همري٦ٌم وطم٤مل قمجٞم٥م همري٥م، وسمٕمض احلٞمقاٟم٤مت هل٤م ىمدرة ؾمامع 

ذسمذسم٤مت سمٞمٜمام طمٞمقاٟم٤مت ًمٞمس هل٤م هذه اًم٘مدرة. وذسمذسم٤مت أظمرى حلٞمقاٟم٤مت شمًٛمع ذسمذسم٤مت 

ؼمون سم٤مًم٤ًمدؾم٦م سمٛمٕمٜمك احلس واًمًٛمع أٟمقاع ويمذًمؽ اًمذوق أٟمقاع واعمس أٟمقاع، وًمذًمؽ يٕم

سمٛمٕمٜمك ًمٞم٧ًم ؾم٤مدؾم٦م وإٟمام ًمٞمس ُمـ اخلٛمس وإٓ احلقاس إمم ُم٤م ؿم٤مء اهلل، وهذه احلقاس اًمتل 

ذم اعمٕمّمقم ُمقضمقد صٗمقهت٤م  سمؾ وهل إمم ُم٤م ؿم٤مء اهلل اعمقضمقدة ذم احلٞمقاٟم٤مت وذم آٟم٤ًمن 

 وزسمدهت٤م.  
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 اجلاٌب الجاوَ: فّي ألفعاه املعصًٕ العادٖٛ:

ي٤مت ًمٞمس يمذًمؽ وإٟمام هٜم٤مك آداب وٟمٔم٤مم ىم٤مٟمقي ومحتك اًمٌٕمض يتّمقر أن ًمٚمٜمٌل قم٤مد

اًمٕم٤مدي٤مت ُمؼمجم٦م هم٤ميتف ًمٞم٧ًم إًمزاُمٞم٦م أُم٤م اؾمتح٤ٌمسمٞم٤مت أو يمراه٤مت أو ُمٙمرُم٤مت ومٝمذا سمح٨م 

آظمر، واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م آداب وـمري٘م٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ومٓمري٘م٦م أيمؾ اإلٟم٤ًمن خيتٚمػ قمـ احلٞمقان 

ٞمقان يٜمٙمح وًمٙمـ ـمري٘م٦م ومٓمري٘م٦م اإلٟم٤ًمن ُمرشم٦ٌم وُمٝمذسم٦م وُم١مدسم٦م، واإلٟم٤ًمن يٜمٙمح واحل

اإلٟم٤ًمن ختتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمّمٌٖم٦م إظمالىمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واعمٕمّمقم ذم أومٕم٤مًمف اًمّمٌٖم٦م اًمٜمقراٟمٞم٦م 

قُملم سمؾ وهل ومقق اًمٕم٘مٚمٞم٦م يمام ذم طمدي٨م اًمّم٤مدق ذم يمٗم٤مي٦م إصمر وُمْمٛمقهن٤م هق أن اعمٕمّم

٤مك مج٤مع  ي٤ٌمذون أومٕم٤مهلؿ ُمـ أيمؾ وذب ذم اًمٜمقر، وُمثال هٜملمدون اعمٕمّمقُملم ُمـ اعمّمٓمٗم

طمٞمقاين يم٤مجلٛمؾ واًمٗمرس ًمق رايتٝم٤م شمت٘مٞم٠م ومٝمق اؾمٚمقب قمٜمجٝمل وقمٜمٞمػ ووطمٌم، واإلٟم٤ًمن إذا 

ؾمٌٌف أن هذه أومٕم٤مل سمٌٝمٞمٛم٦م طمٞمقاٟمٞم٦م همٚمٞمٔم٦م ضمدا ورأى أيمؾ سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت اًمٜمٝمٛم٦م هيرب ُمٜمٝم٤م 

سمٞمٜمام اإلٟم٤ًمن يامرؾمٝم٤م سمِمٗم٤مومٞم٦م وإذا ص٤مر اإلٟم٤ًمن ٟمقراين يامرس هذه إومٕم٤مل سمِمٗم٤مومٞم٦م أيمثر 

، وطمتك اإلٟم٤ًمن يامرس سمؾ صٗم٤مء اًمروح يٜمٕمٙمس قمغم شمٚمؽ آومٕم٤مل  ٗم٤مء وٓ شمٙمدر اًمروحص

أطمٞم٤مٟم٤م إيمؾ سمِمٙمؾ هنؿ وسمٕمض إطمٞم٤من هق يًت٤مء ُمـ ٟمٗمًف وشم٤مرة ي٠ميمؾ سمِمٙمؾ ُمٝمذب 

 وظمٗمٞمػ وسمدون اٟمدوم٤مع.

أن ُمثؾ اًمٜمٙم٤مح ومقاطمد يٜمٙمح ذم احلٞمض ومٝمذا ُم٘مزز وُمٜمٗمر سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ احلرُم٦م 

سمٜم٤مء قمغم طمٚمٞم٦م اًمقطء ذم اًمدسمر يٓم٠م ذم دسمر زوضمتف وذم اًمتٕمٌػم ؾمٗمٚم٧م ؾمٗمؾ ض اًمٌٕمومٝمق ُم٘مزز، و

ؿمٗم٤مف وهٜم٤مك رء همٚمٞمظ يمًٞمػ اهلل سمؽ، صحٞمح طمالل وًمٙمـ هٜم٤مك رء ٟم٤مزك ٟمٔمٞمػ 

يٌ٘مك ًمٞمس يمؾ طمالل ؿمٗم٤مف، وسمٕمض إطمٞم٤من اعمٙمروه٤مت اؿمد آصم٤مر ووٕمٞم٦م ُمـ صمؿ و فمٚمامين

ٕيمؾ ذم اًمِم٤مرع ومٞمف قمٜمػ طمٞمقاين، أو ا ُم٤مت وحلؿ احلامر طمالل ًمٙمٜمف ُمٙمروهُمـ اعمحر
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وم٤مإلٟم٤ًمن ٓ يامرس إومٕم٤مل احلٞمقاٟمٞم٦م سمٕمٜمػ طمٞمقاين وإٟمام يامرؾمٝم٤م سمِمٗم٤مومٞم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م، ومٝمق ومٕمؾ 

 قم٤مدي وًمٙمـ إذا أوٞمػ إًمٞمف صٌٖم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م يّمػم هل٤م آداب. 

وهٜم٤مك ؿمٕم٤مرات قمٜمد سمٕمض اًمٕمروم٤مء ُمٓمٜمٓمٜم٦م ًمٙمـ هؿ ذم اًمتٗمّمٞمؾ يْمٞمٕمقهن٤م أُم٤م ؾمٞمد 

 أن أطم٥م ومٞم٘مقل سمٜمٝمؿ ي٠ميمؾ أو أًمقان قمدة ي٠ميمؾ ٓ ’ٓ يٜمزف، ُمثال ذم أيمؾ اًمٜمٌلإٟمٌٞم٤مء ومٌحر 

ٞم٥م وم٘مط ومام رسمٓمف سمتقاوٕمف هلل طمٚم سمؾ اذب ٓ وم٘م٤مل قمًؾ ومٞمف سمحٚمٞم٥م واشمقه، ريب إمم أشمقاوع

شم٘مقى أيمثر وعم٤م شم٘مقى إٟم٤م واًمذاشمٞم٦م  وم٤مٕٟم٤مومًح٦م ُمـ اًمتٚمذذ  اإلٟم٤ًمن إذا أقمٓمك ًمٜمٗمًف ؟؟، ٓن 

 ُمٞمالٟم٤معمٚمذات وشمٜمٖمٛمس ذم اعمٚمذات أيمثر شمؼمز إٟم٤مٟمٞم٦م واًمٗمرقمقٟمٞم٦م ومتٙمقن أيمثر واًمذاشمٞم٦م ذم ا

َوَأْصَحُٚب اًمتقاوع واخلْمقع هلل يْمٛمحؾ، وم٤مومرض اًمتٌٝمرج واًمتٚمذذ يمثػم وطمٞمٜمٝم٤م تٙمؼم ٚمًم

اَمِل  اَمِل َمٚ َأْصَحُٚب افنِّ قٍم َوََحٍِٔؿ  افنِّ ُّ قٍم  يِف َش ُّ ـْ َُيْ ِريٍؿ  ٓ َبِٚرٍد َوٓ َوطِؾٍّ ِم ُْؿ  ـَ إِِنَّ

ؾَِغ  ُٕقا َؿبَْؾ َذفَِؽ ُمْسَ ٚ ًَئِؿِ  ـَ ِٞ اْف ْ وَن َظَذ اْْلِ ُٕقا ُيِكه ٚ ـَ وم٤مًمؽمف ُمِمٙمٚمتف إذا شمٕمقد  (6)َو

ٞمًخط قمغم اهلل ؾمشم٘مقى أيمثر سمحٞم٨م إذا أص٤مسمتف ؿمدة  اإلٟم٤ًمن قمٚمٞمف وم٠مٟم٤مٟمٞم٦م اًمٜمٗمس وومرقمقٟمٞمتٝم٤م

ٜمًٌٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م احلًٞم٦م ُمٚمٙمف ومٚمؿ ؾمٚمٌٝم٤م اهلل ُمٜمف سمٜم٤مء ُمٖم٤مًمٓم٦م ٟمٗمًٞمف هل أن اًمًٕم٤مدة واًمروم٤مه اًم

سمخالف آظمِمقؿمـ اًمذي ومٞمف ختٜمٞمع ووٕمْمٕم٦م ًمٚمٜمٗمس،   ومٞمًخط قمغم اهلل وٓ يتقاوع

 وًمذًمؽ اًمٌالء ُمـ صمامره اٟمف وٕمْمٕم٦م ًمٚمٜمٗمس.

أن إومٕم٤مل آقمتٞم٤مدي٦م صحٞمح مت٤مرس وًمٙمـ مت٤مرس سمدرضم٤مت ويمؾ وومؼ ُمًتقاه 

٤مرؾم٦م اًمِمخص اإلٟم٤ًمين هل٤م سمٜمٛمط ومم٤مرؾم٦م اهؾ ومٛمامرؾم٦م اًمِمخص اًمٜمقراين هل٤م سمٜمٛمط ومم

٤مت وذم ًمذًمؽ أداب شمٕمٙمس ذم احلريم ٜمٛمط ومم٤مرؾم٦م أهؾ اًمت٘مقى هل٤م سمٜمٛمطاًمٞم٘ملم هل٤م سم

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .;9ـ  96ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م: ا
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وهق همػم ُمٚمتٗم٧م سمٞمٜمام  ومٝمٜم٤مك ؿمخص قمٜمده همٚمٔم٦م ُمثال ذم اًمًالم اًمتٍموم٤مت وُمٜمٝم٤م ذم اًمًالم

 وة.متدن ُم٘م٤مسمؾ اًمٌدا ٘م٤مل ومٞمفآداب ًمذًمؽ ي تٚمػ وم٤من ًمفخيذم اًمِمٗم٤مف 

اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس اًمذي ٓ ي٠ميت ؿمٕمرة ُمـ اعمٕمّمقم ي٘مقل ُم٤م ضم٤مُمٕم٧م ىمط إٓ 

وسمًٛمٚم٧م وشمقو٠مت، وان يم٤من ىمراءة اًم٘مران ذم هذا اًمقوع ُمٙمروه وًمٙمـ اًمتقضمف وذيمر اهلل 

 صحٞمح.

أيْم٤م شمِم٤مهد إٟم٤ًمن يذه٥م إمم سمٞم٧م اخلالء سمال أسم٤مًمٞم٦م، أُم٤م آظمر يذيمر اهلل ويتقضمف سمآداب 

جمٚمس شمرسمٞم٦م ُمٜمف طم٤مًم٦م ظمْمقع وشمقضمع وقمؼمة وحي٘مر ٟمٗمًف ويٕمٛمؾ ويتٕمقذ ُمـ اًمرضمس ومٝمق ذم 

ٗمرق سملم واًمـ ي٘مٚمٌف إمم ضم٤مُمٕم٦م شمرسمقي٦م ًمٜمٗمًف ومٝمذا اعمٙم٤من اًمذي هق ُمـ أويمس إُم٤ميم ًمٜمٗمًف

ذم ُمقوع شم٘مٚمٌف إمم قمؼمة وذم ُمقوع ي٘مٚمٌف اإلٟم٤ًمن إمم هبٞمٛم٦م ٤مًمٕمٛمؾ آصمٜملم واوح ضمدا، وم

 ٤مت.فمٚمامٟمٞم٦م وُمـ هٜم٤م ٟمٕمرف ان إومٕم٤مل قمغم درضم

 ه٤م اعمٕمّمقم٤مس ًمٚم٘مٛمل ي٘مقل إومٕم٤مل يامرؾمقواحلدي٨م قمـ اًمّم٤مدق ذم يمٗم٤مي٦م إصمر اعمٕم

ومتّمقرٟم٤م اٟمف  عمٕمّمقم ُمٕمّمقم ويامرس هذه إومٕم٤ملًمذًمؽ قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل يمٞمػ ا ذم اًمٜمقر

هذا ؿمٌٞمف اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م اًمتل ُمر و واًمٖمٚمٔم٦م واًمٕمٜمجٝمٞم٦م اًمتل ٟمامرؾمٝم٤م يامرؾمٝم٤م سمٜمٗمس اًمٌٝمٞمٛم٦م

 اًم٤ًمسمؼ وهق أهنؿ سمنم ًمٙمـ صٗمقة اًمٌنم سمدٟم٤م وضمقهرا.  ذيمره٤م ذم اجل٤مٟم٥م

 اجلاٌب التاصع: العصىٛ اإلهلٗٛ ٔالعصىٛ اخلمقٗٛ:

ذم اًمٕمّمٛم٦م ٟمٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م ومٝمٜم٤مك قمّمٛم٦م إهلٞم٦م أي يمامٓت اهلل اعمٜمزه٦م قمـ ُمٝمٛم٦م ىم٤مقمدة 

اًمٜم٘م٤مئص وهٜم٤مك قمّمٛم٦م ظمٚم٘مٞم٦م أو ٟمٌقي٦م وهذه ختتٚمػ قمـ اًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م، واًمٙمثػم ممـ يٜم٤مىمش 

 قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمٕمّمقُملم واعمّمٓمٗملم يِمٙمؾ سم٢مؿمٙم٤مٓت ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُمٕمٜمك ذم
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وم٤مًمٕمّمٛم٦م سمٛمٕمٜمك  ٦م إٟمٌٞم٤مء اهن٤م يم٤مًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦ماًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م وٟمحـ ىمٓمٕم٤م ٓ ٟمٕمت٘مد ذم قمّمٛم

وهذا اًمٌح٨م مل يٓمرطمف اعمتٙمٚمٛمقن هبذا  ودة اًمذاشمٞم٦م صم٤مسمت٦م وم٘مط هلل شمٕم٤ممماًمٙمامٓت اًمالحمد

وٓ  هل ذاشمٞم٦م أزًمٞم٦م ُمـ اًمذاتٟمّمٓمٚمحف هٜم٤م، وم٤مًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م ان ًمٙمـ ٓ سم٤مس آصٓمالح و

ٱ ٻ ٻ ٛمثال ٟمٕم٧م اًم٤ٌمري ٟمٗمًف وم حمدودة وظم٤مص٦م سم٤مًم٤ٌمري شمٕم٤ممم

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې وىمقًمف شمٕم٤ممم   (6)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ََْقُل فََد وىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم   (7)ې ې ى ُل اْف ًَبِٔدِ َمٚ ُيبَدَّ ِْ َٕٚ بِياَلٍَّم فِ   . (8) يَّ َوَمٚ َأ

وهٜم٤مك صٗم٤مت أومٕم٤مل   ومٝمل إهلٞم٦م وٓ يٚمحظ ومٞمٝم٤م اخلٚمؼوهذه صٗم٤مت اومٕم٤مًمٞم٦م خمٚمقىم٦م هلل

ٛم٦م اًمٜمٌقي٦م أُم٤م اًمٕمّم ٦م سم٤مًمذات ُمـ اًمذات وأزًمٞم٦م وُمٓمٚم٘م٦من، وم٤مًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞمآ ُمقضمقدة ذم اًم٘مرهلل

اًمٕمّمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م أو قمّمٛم٦م اعمٕمّمقُملم ٗمرىمٝم٤م قمـ همػم اعمٕمّمقُملم أن ومأو قمّمٛم٦م اعمٕمّمقُملم 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ واطمد شمٕمريٗم٤مهت٤م ذم اًم٘مران اًمٙمرم 

ومٚمامذا ٓ   (9)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ٌََقىَوَظَل هدايتف ًمٞم٧ًم ُمـ أومراد آظمريـ، أُم٤م شمتٌٕمقن اًمذي  ُف َؾ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ  آَدُم َربَّ

هٜم٤م أن هداي٦م ادم هؾ طمّمٚم٧م ُمـ سمنم آظمر أو ُمـ اهلل ؟ ُمـ اهلل ٝمؿ شمٗمًػم أي٦م ًمٙمـ اًمٌمء اعم

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .677ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

 .6:ي٦م ؾمقرة إٟمٗم٤مل: ٔا( 7)

ٔي٦م ( 8)  .<7ؾمقرة ق: ا

ٔي٦م ( 9)  .:8ؾمقرة يقٟمس: ا
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 ُِحٔؿ اُب افرَّ َُّٕف ُهَق افتَّقَّ َِِْٔف إِ ـَِاَِمٍت َؾَتَٚب َظ ِف  ـْ َربِّ ََّك آَدُم ِم َِ هٜم٤م آدم قمّمٛمتف ًمٞم٧ًم  (6) َؾَت

 يمٕمّمٛم٦م اهلل سمؾ شمًؽمومد قمّمٛمتف ُمـ قمّمٛم٦م اهلل .

ٟمٌٞم٤مء وم٘مد اظمٗمؼ اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد وطمتك وٓطمظ هذه اًمٜمٙمت٦م اٟمف ذم يمؾ ُمقارد إ

اًمٕمروم٤مء ويمثػم ُمـ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء ومٚمؿ يٚمتٗمتقا أن هذا اًمزًمؾ اًمذي رسمام 

ي١ماظمذ قمغم إٟمٌٞم٤مء وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمٕمٜم٤مه وم٤من ومٞمف ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م وهق أن اهلداي٦م ًمٞم٧ًم ُمـ 

إمم روح ذًمؽ اعمٕمّمقم وسم٤مًمت٤مزم  وإٟمام اهلداي٦م ٟمٌٕم٧م واؾمؽمومدت ُمـ اهللاعمٕمّمقم ظم٤مرج ٟمٗمس 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ هق ذم طم٤مًم٦م حتٙمؿ وؾمداد وشمًديد اهلل سمخالف همػمه 

ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 

وم٤معمٕمّمقم ٓ هيدى ُمـ اطمد إٓ ُمـ ُمٕمّمقم ايمؼم ُمٜمف وهق اُمر ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف   ڌ ڌ

أن ُمٕمّمقم هيدى ُمـ همػم اًم٘مقل أُم٤م  ٤مء٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء وهيدي ؾمٞمد إوصٞمومًٞمد إٟمٌٞم٤مء هيدي سم

ٞم٤مء إمم هداي٦م ُمٕمّمقم ومٝمق همػم  ٌٟم ممٙمـ، إذا سمٞم٤من اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم إمم طم٤مضم٦م اعمٕمّمقُملم واًمرؾمؾ وٕا

طمتج٤مج ومٝمذا ُم٘مت٣م قمٌقديتٝمؿ ووم٘مرهؿ إمم اهلل وٓن قمّمٛمتٝمؿ  اهلل يمام يذيمر أُمػم اعم١مُمٜملم ذم ٓا

ـٓ  يٕمٜمل أن قمّمٛمتٝمؿ ُمـ همػمهؿ يمل يرد ، وًمٙم ًمٞم٧ًم إهلٞم٦م وإٟمام قمّمٛمتٝمؿ سم٤مهللٓ  سم٠مٟمٗمًٝمؿ

قمغم اعمٕمّمقُملم، ومٝمؾ يٛمٙمـ ًمٕم٘مٚمٜم٤م أن يٜم٤مىمش اعمٕمّمقم ويٙمقن هبذا قمٚمٞمٝمؿ وي٘مقل ٟمٕمؿ قم٘مقًمٜم٤م شمرد 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ذم إٟمٌٞم٤مء  سمٞمٜمام شمٕمريػ اًم٘مران اًمٙمريؿ ًمٚمٕمّمٛم٦موُمـ ىمٌٚمٜم٤م هيدى اعمٕمّمقم 

ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .>8ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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أُم٤م أن اعمٕمّمقم هيدى ُمـ ىمٌؾ اهلل ومٝمق ُمـ إصؾ هيدى ُمـ ىمٌؾ  (6)ڍ ڍ ڌ ڌ

 اهلل.

أن اًمذي اسمتكم سمف رؾمقل اهلل ُمـ اًمت٘مدير اإلهلل هق ومٕمؾ اهلل وًمٞمس ُمـ ومٕمؾ اًمٌنم 

وًمٞمس ُمـ ضمٝم٦م اظمتٞم٤مر أوًمئؽ أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اظمتٞم٤مر أوًمئؽ ومٚمٞمس هل٤م رسمط سمرؾمقل اهلل، اعمٕمّمٞم٦م 

ومٛمـ ضمٝم٦م اًمنم ذم اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمًقسم٦م إمم اًمٕم٤ميص ًمٞم٧ًم شمٗمقيض ُمٓمٚمؼ سمؾ أُمر سملم أُمريـ، 

وضمٝم٦م اخلػم ذم اعمٕمّمٞم٦م اًمتل وفمٗمٝم٤م ذم اًمنم ًمٞم٧ًم شمرضمع إًمٞمف وم٠مُمر سملم أُمريـ. ٟمٕمؿ ٓ شمٜم٥ًم 

اعمٕمّمٞم٦م وذيتٝم٤م هلل أُم٤م هذه اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت ُمـ اًمٜمٕمؿ اًمتل طم٤ٌمه٤م اهلل ًمٚمٗمرد اًمٌنمي ووفمٗمٝم٤م ذم 

ومٞمٝم٤م أي مل يٓمٕمف ٓن ُمـ ؿمٙمره٤م انٓ  شمٕميص اهلل  همػم ـمري٘مٝم٤م ومٝمذه اًمٜمٕمؿ ُمـ اهلل ومل يِمٙمر اهلل

 ومٞمٝم٤م. 

طمٞمٜمئذ هذه اًمٜمٙمت٦م ٓسمد أن ٟمٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م وهق اٟمف دوُم٤م ذم إؿمٙم٤مًمٞم٤مت ذم قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء أو 

قمّمٛم٦م اعمٕمّمقُملم سمٜم٤مئف ٓ يًؽمومد اهلداي٦م ُمـ اهلل واحلؼ اٟمف ٓسمد أن يًؽمومد اهلداي٦م ُمـ اهلل، 

 ت ذم اًمٜم٦ًٌم٠مُمًتقى وي٘مقل ًمف أٟم٧م وىمٗم٧م أو اظمٓم جيٕمٚمف ذم ومت٤مرة هيديف ُم٤ٌمذة ُمـ اهلل وشم٤مرة

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٖمػم وًمٞمس سمٛمٕمٜمك ظمٓمٞمئ٦م وإٟمام سمٛمٕمٜمك هٜم٤مك  ٠مإمم اًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م وًمٙمـ ًمٞمس ظمٓم

أيمٛمؾ ُمٜمف وإٓ وم٤معمٕمّمقم دم٤موز اًمٙمامل اعمٕمٝمقد، وإٟمام اًمًٕمل ُمًتٛمر دوُم٤م ذم اًمقومقد قمغم اهلل 

 ٓ حمدود.اىمرأ وارىم٠م شم٘مدم ومت٘مدم، ٓن اهلل 

وم٤مٟمف قمّمٛم٦م اعمٕمّمقُملم  فًمٕمّمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م أو اًمٕمّمٛم٦م اعمقًمقيٗمرق سملم اًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م واوم

أُمر سملم أُمريـ أي ُمدد ُمـ اهلل واظمتٞم٤مر وقمٛمؾ  سمؾ هل قمّمٛم٦م سم٤مهلل يٕمٜمل ٓ ضمؼم وٓ شمٗمقيض

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .:8ؾمقرة يقٟمس: ا
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ُمـ اًمٌنم، وًمٙمـ ًمٞمس يمٚمف ُمـ اًمٌنم سمٞمٜمام اًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م رضورة ذاشمٞم٦م ٓ حمدودة ًمذًمؽ ُم٤م 

وم٤مهلل اصدق ُمـ إٟمٌٞم٤مء وُمـ آئٛم٦م ومْمال قمـ يمؾ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ك ُمٕمٜم

اخلٚمؼ وًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أن إٟمٌٞم٤مء وآئٛم٦م يٙمذسمقن، ويمام ي٘مقًمقن ذم اعمٜمٓمؼ اًم٘مْمٞم٦م 

وإٟمام ارائتٝم٤م ًمٚمقاىمع حمدودة سمنمط اًمنمـمٞم٦م اىمؾ صدىم٤م ُمـ اًم٘مْمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ومٝمق ًمٞمس شمٙمذي٥م 

 ارائتٝم٤م ًمٚمقاىمع ومٞم٘م٤مل هل٤م اصدق، واًم٘مْمٞم٦م إزًمٞم٦م صدىمٝم٤م أُم٤م اًم٘مْمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ؾمٕمتٝم٤م أيمثر ذم

ايمؼم ُمـ اًم٘مْمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م سمٛمٕمٜمك ارائتٝم٤م ًمٚمقاىمع أززم، وهذا ُمٕمٜمك ُمراشم٥م اًمّمدق ٓ اٟمف ومٞمٝم٤م 

 يمذب وإٟمام ومٞمٝم٤م ىمٚم٦م وؾمٕم٦م ويمؼم ًمٌٞم٤من احل٘مٞم٘م٦م، ومّمدق اهلل رء وهق همػم صدق اًمٜمٌل

 ان اًمٕمٛمدة وًمٙمـ صدق قمـ إٓ يٜمٓمؼ ٓ ٝمقوم وطم٤مؿم٤مه يٙمذب اًمٜمٌل أن يٕمٜمل ٓ وسم٤مًمت٤مزم

  .إهلٞم٦م أزًمٞم٦م اهلل اظم٤ٌمرات

ن قمّمٛم٦م وم٤م اًمٞم٘ملم أهؾ ي٘ملم أو اعمت٘ملم شم٘مقى أو اًمٕمداًم٦م قمـ شمٗمؽمق ’وأيْم٤م قمّمٛم٦م اًمٜمٌل

اعمٕمّمقم ومقق ذًمؽ، وشمٚمؽ اعم١ماظمذة اًمتل ٟمالطمٔمٝم٤م ومتٚمؽ ُم٘م٤مي٤ًمت سملم اًمٕمّمٛم٦م واًمٕمّمٛم٦م 

 واعمٕم٤ميص وهذا سمٕمٞمد قمـ ذًمؽ. اًمٜمٌقي٦م وٟمحـ ٟم٘م٤ميس سملم اًمٕمّمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م

 اجلاٌب العاعز: العصىٛ ٔتذاخالت القٕٝ الذاتٗٛ عٍذ املعصًٕ: 

احلدي٨م قمـ اًمٕمّمٛم٦م ذم اًمتٓمٌٞمؼ قمٜمد اإلؿمٙم٤مل اعمٕمروف وهق ُمع قمٚمؿ اعمٕمّمقُملم 

اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم اعمخ٤مـمرة سم٤مًمٜمٗمس؟، واجلقاب قمـ هذه  واحل٤مل ذًمؽ ٌمء ومٙمٞمػ شمث٧ٌم٤مًمُمًٌ٘م٤م سم

اًم٘مقاقمد اًمتل ُمرت، ُمثال قمٚمؿ قمكم سمٙمذا ومٙمٞمػ شمث٧ٌم ًمف اًمِمج٤مقم٦م  اًمت٤ًمؤٓت هق سمؼميم٦م اطمد

، ذم صٗملم واًمٜمٝمروان واجلٛمؾ واًمٖمزوات وشمث٧ٌم ًمف اًمِمج٤مقم٦م ذم اعمٌٞم٧م ذم ومراش اًمٜمٌل

وم٤مجلقاب قمـ هذا يتٌلم ُمـ أن قمٚمؿ رشم٦ٌم اًمٕم٘مؾ أو اًم٘مٚم٥م سمٌمء خيتٚمػ قمـ اُمتح٤من اًمٜمٗمس 
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واًمٖمرائز اًمٜم٤مزًم٦م ًمق أٟمٌئ٧م سم٠مًمػ ٟم٤ٌم هل شمت٠مصمر اجلزئٞم٦م واًمٖمرائز اًمٜم٤مزًم٦م ٓن اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م 

وشمٜمٗمٕمؾ قمـ اجل٤مٟم٥م احلز ويٛمٙمـ أن ٟمٕمتؼم هذه ىم٤مقمدة وًمق ُمتٗمرقم٦م قمـ أطمٙم٤مم اًمِم١مون 

ومٜم٘مقل ًمٞمس اًمٌٞم٤من يم٤مًمٕمٞم٤من، وم٤من اهلل طمٞمٜمام اظمؼم ُمقؾمك قمـ اٟمحراف ىمقُمف مل يٖمْم٥م وًمٙمـ عم٤م 

ل ومل ي٘مؾ ؾمٙمـ وإٟمام ىم٤م ہ ھ ھ ھ ھرأى ذًمؽ قمٞم٤مٟم٤م همْم٥م هلل 

 اًم٤ٌمىملم قمٜمد أُم٤م ويًٙم٧م يٜمٓمؼ ُمقؾمك ’ؾمٙم٧م ُم٘م٤مسمؾ ٟمٓمؼ سمٛمٕمٜمك أن اًمٖمْم٥م قمٜمد اًمٜمٌل

همػم  وومٝمٛمفأٟم٧م سمحٛمد اهلل قم٤معم٦م همػم ُمٕمٚمٛم٦م، » ًمٚمٕم٘مٞمٚم٦م اًمًج٤مد وظمٓم٤مب، ويًٙمـ يتحرك

 . (6)شُمٗمٝمٛم٦م

ومل ي٘مؾ اؾمٙمٜمل، وم٤مًمًٙمقت ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمٓمؼ، ومًٙم٧م قمـ ُمقؾمك اًمٖمْم٥م هذا يٕمٜمل طمتك 

هق سمتقؾمط اًمٜمقر أي ؿمٗم٤موم٦م وًمٞم٧ًم أومٕم٤مل طمٞمقاٟمٞم٦م هبٞمٛمٞم٦م همٚمٞمٔم٦م إومٕم٤مل اًمٌدٟمٞم٦م ًمٚمٛمٕمّمقُملم 

يمام ذم مم٤مرؾم٦م احلٞمقاٟم٤مت يم٤مًمٗمرق سملم ٟمٙم٤مح اإلٟم٤ًمن واحلٞمقان، وسمٕمض احلٞمقاٟم٤مت ٟمٙم٤مطمٝم٤م أو 

أيمٚمٝم٤م ؿمٗم٤مف، أُم٤م سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت ومال ٟمٙم٤مطمٝم٤م ؿمٗم٤مف وٓ أيمٚمٝم٤م ؿمٗم٤مف سمؾ طمتك ٟمقُمٝم٤م همٚمٞمظ 

 أيْم٤م.

ھ ھ ھ سمتدسمػم اًمٕم٘مؾ وًمذا ي٘م٤مل  ومٝمٜم٤م همْم٥م وًمٙمـ همْم٥م اعمٕمّمقم ممزوج

ٓ ؾمٙمـ، وم٤معم٘مّمقد أن اًمٜمٌل ُمقؾمك اظمؼمه اهلل سم٤مٟمحراف ىمقُمف وًمٙمـ قمٜمدُم٤م قم٤ميـ  ھ

همْم٥م همْم٤ٌم قم٘مٚمٞم٤م ٓ هبٞمٛمٞم٤م ومٚمٞمس اًمٌٞم٤من يم٤مًمٕمٞم٤من، ٓن اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ـمٌٞمٕمتٝم٤م شمت٠مصمر سم٤محلس 

ٚمام هجؿ قمٚمٞمف ، وموشمٜمٗمٕمؾ سمف، وىمٞمؾ اقمُتؼِم اًمٖمْم٥ُم ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٗمّماًل قمـ يمٞم٤من اًمٜمٌل ُمقؾمك

 اًمٖمْم٥م أًم٘مك إًمقاح وأظمذ سمرأس أظمٞمف.

                                                      

طمتج٤مج ص6)  .:85( ٓا
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يٛمثؾ اًمِمٞمخ اعمٔمٗمر سمٛمث٤مل ان قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن يٕمٚمؿ سم٠من اعمٞم٧م ٓ طمقل ًمف وٓ ىمقة وًمٙمـ 

إذا ىمٚم٧م إلٟم٤ًمن سم٧م ُمع ُمٞم٧م ذم همروم٦م ُمٔمٚمٛم٦م وم٤من ومهف ٓ يؽميمف واًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ٓ شمٓم٤موقمف 

اعمٞم٧م، وًمٙمـ ُمع ذًمؽ اإلٟم٤ًمن همػم  ُمع اٟمؽ شمٕمٚمؿ سم٤من اعمٞم٧م ٓ طمراك ًمف وان احلل اظمٓمر ُمـ

 ُمًتٕمد أن يٜم٤مم ُمع ُمٞم٧م ذم همروم٦م ُمٔمٚمٛم٦م سمؾ يٗمر ُمٜمف ٓن اًمقهؿ ٓ يدقمف.

ُم٤مل إًمٞمٝم٤م اٟمف آٟمٗمٕم٤مل يٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤مين ومٛمثال قمـ طم٤مدصم٦م زًمٞمخ٤م ُمع يقؾمػ أن ٟم٘مقل 

ومل ٓ يٙمقن ومٝمق ُمٕم٘مقل ومٚمٞمس صحٞمح وأُم٤م ُمٕمٜمك اٟمف شمذوق ُمرارة يمٌح اًمٜمٗمس اًمٖمريزي٦م 

 ق شمْمقر ومترُمر سمٙمٌح اًمٜمٗمس ومٝمذا يمٌح اظمتٞم٤مري. يمذًمؽ، ومٝم

وم٢مذا ص٤مرت إصم٤مرة ضمديدة ًمٚمقهؿ واعمخٞمٚم٦م يٗمزع وإذا شمٙمرر يٕمت٤مد قمغم ذًمؽ ويّمػم 

شمرويض ًمٚم٘مقى اًمٜم٤مزًم٦م، وًمٙمـ ذم اإلصم٤مرة اجلديدة شمٌ٘مك إصم٤مرة وحتت٤مج إمم شمرويض، وًمذًمؽ 

دير قمٚمؿ اعمٕمّمقُملم سم٠مُمقر آُمتح٤مٟم٤مت دائام ومٞمٝم٤م دمدد ودمديد ُم٤م مل يٙمـ حي٥ًم، وقمغم أي شم٘م

سمٚمح٤مظ ىمٚمقهبؿ أو قم٘مقهلؿ ٓ يٕمٜمل ذًمؽ أهنؿ سمٚمح٤مظ ٟمٗمقؾمٝمؿ اجلزئٞم٦م ٓ يث٤مرون أو يت٠مصمرون 

وهذا ُمٕمٜمك آُمتح٤من واًمتدسمػم ومال ُمٜم٤موم٤مة، أُم٤م هذا ومٝمق ٟمقع دُم٩م واعمزج سملم أطمٙم٤مم اًم٘مٚم٥م 

 وأطمٙم٤مم اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م وهق ظمٓم٤م وًمٞمس سمّمحٞمح.

قُملم أهنؿ ٓ هيتدون هبداي٦م اطمد همػمهؿ وإٟمام أُم٤م ُمـ وُمر سمٜم٤م أن اًمٕمّمٛم٦م ذم اعمٕمّم

 أو ُمـ اهلل، إذا سم٤مًم٘م٤مقمدة هذه مل ختتؾ اًمٕمّمٛم٦م. اظمر ُمٕمّمقم ايمؼم عمٕمّمقم

 اجلاٌب احلادٙ عغز: العصىٛ ٔاصتىزار تلاون املعصٕوني:

وهٜم٤مك ىم٤مقمدة وًمٕمٚمٝم٤م ىم٤مقمدة ُمٜم٤مؾم٦ٌم وهل ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتل هل أن ُمراشم٥م 

ٛمقُم٤م ومْمال قمـ اعمٕمّمقم سمٛمختٚمػ اعمراشم٥م ذم اًمٙمامٓت، وم٠مطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ واًمٜمقر اإلٟم٤ًمن قم
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أظمرى وهل اؾمتٛمرار ختتٚمػ قمـ أطمٙم٤مم اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م وُمر سمٜم٤م ذًمؽ ذم اًم٘م٤مقمدة وهٜم٤م ىم٤مقمدة 

 . شمٙم٤مُمؾ اعمٕمّمقم

 اطمدهؿ ُمٕمٜمك أهنؿ يتٙم٤مُمٚمقن ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه انوم٤مًمّمحٞمح أن اعمٕمّمقُملم يتٙم٤مُمٚمقن و

أول جمٞمئٝمؿ هؿ أيمٛمؾ ُمـ همػمهؿ إٓ اٟمف سم٤مًم٘مٞم٤مس سمؾ اًمث٤مسم٧م ان ،  اٟم٘مص ُمـ همػمه صمؿ يٙمتٛمؾ

إمم يمامٓت اهلل هؿ يتٙم٤مُمٚمقن أيمثر وم٠ميمثر، ٓن اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم يمامٓشمف ٓ حمدودة وًمٕمؾ هذا ُمـ 

ٟمقع ُمٕمٜمك شمٗمًػم عم٤م اذٟم٤م اًمٞمف ًمٚمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م واًمٕمّمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م، وم٤مًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م سم٤مًمذات ٓ 

اًمٕمّمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م ومٝمل شمٙم٤مُمؾ سم٤مهلل، وهٜم٤م ٟمٙمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ذم  حمدودة أزٓ وأسمدا وأُم٤م

اًمٗمرق سملم اًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م واًمٕمّمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م واًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م أن ُمراشم٥م اًمذات خمتٚمٗم٦م وهٜم٤م 

ٟمريد أن ٟمريمز أن اًمتٙم٤مُمؾ هؾ هق ًمٜمقر اعمٕمّمقم أو ًمٜمٗمًف اجلزئٞم٦م أو ٕسمداٟمف أو ًمروطمف اًمٙمٚمٞم٦م 

ؿ إذا يم٤من اًمتٙم٤مُمؾ ًمٙمؾ اعمراشم٥م أو ًمٌٕمض اعمراشم٥م ومٜمًؼ هذا اًمتٙم٤مُمؾ يمٞمػ أو ًمٙمؾ اعمراشم٥م، صم

هق؟، وُمث٤مل قمغم ذًمؽ أن اطمد اًمٜمقاسمغ اسمـ ؾمٞمٜم٤م ُمثال أو اًمٕمالُم٦م احلكم أو اًمِمٞمخ اًمٓمقد أو 

 همػمهؿ ومٝمذا اًمٜم٤مسمٖم٦م ذم ؾمامء اًمٕمٚمؿ ُم٘مدر ًمف ُم٘م٤مم همػم ُم٘م٤مم واًمده اًمذي قمٚمٛمف ـمٗمٞمػ.

 هل ىم٤مقمدة إذا مل يت٘مٜمٝم٤م وجيٞمده٤م اًم٤ٌمطم٨م ذم اعمٕم٤مرف رسمام وطم٘مٞم٘م٦م اًمتٙم٤مُمؾ ذم اعمٕمّمقُملم

ختٚمؼ ًمف إرسم٤مك ويمثػم ُمـ اًمت٤ًمؤٓت، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى شمِم٤مسمف إطمقال قمٜمد اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٜم٤م أن 

اطمد أؾم٤ٌمهب٤م هٞمف ىمْمٞم٦م اًمتٙم٤مُمؾ، ويمام ُمر أن يمؾ رشم٦ٌم ُمـ رشم٥م اعمٕمّمقُملم ًمف ضمٝم٦م شمٙم٤مُمؾ 

س أو سمدن اعمٕمّمقم ومٛمـ اًمقاوح أن سمدن اعمٕمّمقم ظم٤مص٦م سمف وُمٜم٤مؾم٦ٌم إًمٞمف، ُمثال شمٙم٤مُمؾ اًمٜمٗم

يتٙم٤مُمؾ ويٙمقن ضمٜملم صمؿ يٙمقن روٞمع صمؿ يِم٥م سمدٟمف ويمذا وخيتٚمػ قمـ ٟمٛمق سم٘مٞم٦م آسمدأن إمم 

أن يٙمٝمؾ ويِمٞمخ يمام حتدصمٜم٤م سمذًمؽ اًمرواي٤مت اًمٙمثػمة، وم٤مًمٌدن ًمدى اعمٕمّمقُملم ذم طملم ٓ ٟمٖمٗمؾ 
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ٞمٕمٞم٦م ُمـ اًمٜمٛمق سمح٥ًم ـمٌٞمٕم٦م قمـ ىم٤مقمدة صٗمقة اخلٚمؼ سمدٟم٤م وروطم٤م وًمٙمـ ًمف ُمراطمٚمف اًمٓمٌ

 صٗمقة اًمٌمء وؾمالًمتف. 

اشمٗم٤مىم٤م ذم اًمرواي٤مت أن اعمٕمّمقم أول ُم٤م يقًمد يٙمقن ًمف ؾمٝمؿ ُمـ روح اًم٘مدس ومٙمٚمام 

اؿمتد زاد ذم ؾمٝمٛمف ُمـ روح اًم٘مدس، وؾمٌٌف أن هذا اًمٌدن يمام ىمرر ذم إسمح٤مث اًمٗمٚمًٗمٞم٦م سمام 

إٟمام ُمـ اًمٜمٗمقس واًمٖمرائز يتٕمٚمؼ سمف ُمـ أرواح وىمقى ًمٞم٧ًم سمدٟمٞم٦م وان يم٤مٟم٧م شمًٛمك سمدٟمٞم٦م و

اًمٜم٤مزًم٦م وإرواح اًمٜم٤مزًم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌدن هل سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمٞم٧ًم يم٘م٤مسمٚمٞم٦م اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م 

اًمّم٤مقمدة ُمـ اعمٕمّمقُملم وان يم٤مٟم٧م هذه اعمراشم٥م ُمـ سمدن اعمٕمّمقم وهمرائزه وىمقاه شمٗمقق سم٘مٞم٦م 

اًمٌنم وًمٙمـ ٓ يٕمٜمل  اسمدأن اًمٌنم وهل صٗمقة اسمدأن اًمٌنم وشمٗمقق اجلٝم٤مت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م ذم سم٘مٞم٦م

ذًمؽ أن ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م هل سمحد اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ ٟمٗمس اعمٕمّمقم، ومتحٛمؾ هذه اعمراشم٥م اًمدٟمٞم٤م اًمٜم٤مزًم٦م 

ٟمٗمس ُمراشم٥م اًمذات اًمٕمٚمٞم٤م وٟمٗمًف اجلزئٞم٦م ومتحٛمٚمٝم٤م ًمٗمٞمقو٤مت  ُمـ وضمقده ُمـ سمدٟمف وهمرائزه

شم٠مظمذ ُمًػم ُمٜمف ًمٞمس حتٛمٚمٝم٤م دومٕمل وؾمٕمل سمقؾمع اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م وإٟمام سمٜمحق شمدرجيل، وُمـ صمؿ 

اًمتٙم٤مُمؾ، وُمـ اخلٓم٠م اًم٘مٞم٤مس سمٞمٜمف وسملم همػمه ومٜم٘مع ذم ظمٓم٤م، أُم٤م اعم٘م٤مي٦ًم سملم ُمراشم٥م وضمقده 

وذاشمف اًمٜم٤مزًم٦م ُمع ُمراشمٌف اًمّم٤مقمدة ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف وذم حمٚمف وم٤مٟمف شمقضمد ُمٗم٤مرىم٦م وخم٤مًمٗم٦م، وسم٤مًمت٤مزم هذه 

٥م ُمتٕمددة اعمراشم٥م اًمٜم٤مزًم٦م ٓسمد أن شمًتقؾمع، ًمذًمؽ هذه ُمقضمقدة ذم أصقل اًمٙم٤مذم أو ذم يمت

ويِمتد يزاد ًمف ذم طمديثٞمف وهق أن اعمٕمّمقم أول ُم٤م يقًمد ًمف ؾمٝمؿ ُمـ روح اًم٘مدس ويمٚمام يِمد 

روح اًم٘مدس، وهٜم٤مك ٟمص ىمراين ُمتٙمرر ذم وصػ اًمٜمٌل يقؾمػ وُمقؾمك ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ 

وىم٤مل ضمؾ ذم  (6)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی یيقؾمػ 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .77ؾمقرة يقؾمػ: ا
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 .(6)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی یقماله قمـ ُمقؾمك 

اد اًمٌدن واًمٖمرائز وم٤مؿمتد أؿمده سمٚمغ ومٝمٜم٤م، وُمقؾمك يقؾمػ ذم اًمٜمٌلومٝمذا اًمٜمٕم٧م ورد 

واًم٘مقى ذط ذم حتٛمٚمٝم٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م، وُمـ سم٤مب اعمث٤مل رسمام اإلٟم٤ًمن ي٘مقم سمٕمٛمؾ 

روطمل يم٤مًمٕمٚمؿ اًمٗمٕمؾ اًموري٤مو٦م روطمٞم٦م إذا يم٤من هذا اًمٕمٛمؾ اًمروطمل أو اًمري٤مو٦م اًمروطمٞم٦م أو 

طم٨م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمِمٙمؾ ؿمديد وهق ُمِمٝمقد ذم اًمتج٤مرب ومؽمى وم٤مإلٟم٤ًمن إذا أصم٘مؾ قمغم ٟمٗمًف ذم اعم٤ٌم

أن أقمّم٤مسمف ىمد يّمٞمٌٝم٤م يمٚمؾ أو ؿمٚمؾ أو إقم٤مىم٦م أو اىمؾ اًمت٘مدير أن يّمٞمٌف وضمع راس أو إرضمؾ 

أو ىمد يّمٞمٌف أم ذم اًم٘مٚم٥م، وم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمروطمٞم٦م شم٠مصمػمه٤م قمغم اًمٌدن وإقمّم٤مب واًمٖمرائز 

ٟم٤ًمن يٜم٠ٌم سمخؼم ُمٗمجع ومٞمّمٞمٌف ومج٠مة ُمرض واًم٘مقى اًمٜم٤مزًم٦م فم٤مهرا ُمِمٝمقر، وٓ ىمدر اهلل أن اإل

اًمًٙمر أو ىمرطم٦م اعمٕمدة، ودًٓم٦م ذًمؽ أن اًمٌدن ٓ يتحٛمؾ وطمتك اًم٘مقى سمٕمض إطمٞم٤من ُم٤م ومقق 

قمّم٤مب وأطمٞم٤مٟم٤م ومقق ٥ًٌم ٕا ٓ  يتحٛمؾ ومٞمخٚمط وهيٚمقس سم دن إقمّم٤مب ومتّمٞمٌف قم٘مدة  اًٌم

حتٛمؾ واطمدة  واٟمٗمّم٤مم ذم اًمِمخّمٞم٦م وشمّمٞمٌف ومٕمؾ وىمْم٤مي٤م أظمرى وم٤مٟمف ًمٞمس يمؾ روح هل٤م ىمدرة

ؾمٞمام اإلٟم٤ًمن إذا مل يروض ٟمٗمًف قمغم ُمٕم٤مرف وأومٙم٤مر وري٤مو٤مت ومٞمٗم٤مضمئ يّمدم، واًمتٕمٌػم ذم 

ُؾ اًم٘مران ذم ؾمقرة اعمزُمؾ  مِّ َٚ ادُْزَّ ََِّْٔؾ إَِّٓ َؿِِٔاًل  َيٚ َأهيه َُْص ِمُْْف َؿِِٔاًل  ُؿْؿ اف ْٕ ُف َأْو ا ٍَ َأْو  ِْٕه

َُْرآنَ  َِِْٔف َوَرتِّْؾ اْف ٔاًل  َتْرتِٔاًل  ِزْد َظ َِ ََِْٔؽ َؿْقًٓ َث َِل َظ ِْ ُْ ٚ َش َّٕ َِِّْٔؾ ِهَل َأَصده َوْضئًٚ  إِ َٜ اف َِٕٚصَئ إِنَّ 

ًٚ َضِقياًل  َوَأْؿَقُم ؿِٔاًل  ِٚر َشبْح َٓ َّْ ْر اْشَؿ َربَِّؽ َوَتبَتَّْؾ إِفَِْٔف َتبْتِٔالً  إِنَّ فََؽ يِف َاف ـُ سمٛمٕمٜمك  (7)َواْذ

ؾمع ُمـ ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمروح ٓن ٟمٗمس شمٚم٘مل اًم٘مران وهذه اًمٕمٚمقم صم٘مٞمٚم٦م قمغم اًمروح، ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ٕٟمف يق

شمروض واؾمتٕمد عم٤م ؾمٞمٚم٘مك قمٚمٞمؽ واًمؽمويض اًمروطمل  وٟمٗمس اًم٘مران اًمٙمريؿ ي٘مقل ًمٚمٜمٌل 

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .69ؾمقرة اًم٘مّمص: ا

ٔي٦م ( 7)  .=ـ  6ؾمقرة اعمزُمؾ: ا



 سٕه الٍبٕات وباسح  .....................................................................................332

اًمٕم٤ٌمدات ُمثؾ ًمٞمٚم٦م قمروم٦م ويقُمٝم٤م وًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم واًمٌدين قمـ هذا اًمٓمريؼ، أن سمٕمض إقمامل 

ٝمٜم٤مك ُمٜم٤مؾم٤ٌمت وُمقاؾمؿ ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمروطمٞم٦م هٜم٤مك أذيم٤مر أو وًمٞمٚم٦م قمٞمد اًمٗمٓمر أو إوحك، وم

 ٤م سمؾ ٓ يًتٓمٞمع اًمٙمؾ أن يتّمقره٤مأو أقمامل أو صٚمقات ًمٞمس يًتٓمٞمع اًمٙمؾ أن ي٠ميت هب ظمتامت

يٜم٘مؾ قمـ  أضمٚم٦موان اطمد  واًمٌٕمض آظمر ي٠ميت هب٤م يمنمسم٦م ُم٤مءومرسمام يتٕم٘مد ُمـ جمرد اًم٘مراءة، 

يمنمسم٦م ُم٤مء  وهل٦م وٟمّمػ إٓ وىمد صٚم٧م ُمئ٦م ريمٕم٦م شمًٕم قمٞم٤مًمف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ٓ شم٠ميت اًم٤ًمقم٦م

 ىمد أشم٧م هب٤م إذا اًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت واًمٖمرائز ختتٚمػ واًمٜمٗمقس ختتٚمػ.

وان هذا إُمر ُمِمٝمقد وم٘مد أشمك آت ًمًٞمد اًمِمٝمداء وم٘م٤مل اظمؼمين سمٌٕمض ومْم٤مئٚمٙمؿ ىم٤مل 

 ٓ شمتحٛمؾ وم٘م٤مل أريد أن ازداد طم٤ٌم وم٘م٤مل ٓ شمتحٛمؾ وًمٙمـ أىمقل ًمؽ يمٚمٛم٦م واطمد ومٝمٛمس ذم

وم٤معم٘مّمقد حتٛمؾ ُمثؾ هذه إُمقر ًمٞم٧ًم سم٤مُٕمر اًمًٝمؾ،  اسمٞمض راس وحلٞم٦م اًم٤ًمئؾأذٟمف مهس 

وذم رواي٦م أظمرى ُمر اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ُمع اطمد اًمرواة واًمراوي ًمٞمس سم٤مهللم ذم ؾمٗمره ُمـ اعمديٜم٦م 

إمم احل٩م ُمر سمٕمًٗم٤من وهٜم٤مك ضمٌؾ اؾمقد اؾمٛمف اًمٙمٛمد وم٤مًمراوي ي٘مقل ًمإلُم٤مم أين اؿمٕمر سمقطمِم٦م 

هذا اجلٌؾ يٕمذب ومٞمف ىمتٚم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وهؿ ومالن وومالن واين اؾمٛمٕمٝمؿ ُمـ هذا اجلٌؾ وم٘م٤مل سمغم 

وهؿ أن يًتٖمٞمثقن يب وي٘مقًمقن يمذا وان ه٤مشمػ هيتػ يب وي٘مقل اذه٥م قمٜمٝمؿ ومال رْحٝمؿ اهلل 

وهذا اجلٌؾ ُمٜمٗمتح قمغم اًمؼمزخ واًمؼمزخ قمغم ضمٝمٜمؿ....اًمخ ومقصػ اإلُم٤مم أهقال يمؾ ذًمؽ 

٤مل اإلُم٤مم أن ىمٚمقسمٜم٤م همػم ىمٚمقسمٙمؿ، إذًا إوقمٞم٦م وم٘م٤مل أشمرى أٟم٧م يمؾ ذًمؽ وٓ يّمٞمٌؽ رء وم٘م

 .ختتٚمػ وإئٛم٦م ختتٚمػ وم٤معم٘مّمقد طمتك ذم طم٤مٓت اًمٜمٌل

وٟمقرد اًمرواي٦م رهمؿ ـمقهل٤م آ ان ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مين ًمٓمٞمٗم٦م ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ومٕمـ قمٌداهلل سمـ سُمَٙمػم 

 إرضم٤مين:
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ٗم٤من صمّؿ  ذم ـمريؼ ُمّٙم٦م ُمـ اعمديٜم٦م ومٜمزًمٜم٤م ُمٜمزًٓ ي٘م٤مل ًمف: اهلل َصح٧ٌم أسم٤م قمٌد» ًْ قُم

ُمررٟم٤م سمجٌؾ أؾمقد قمـ ي٤ًمر اًمّٓمريؼ ُمقطمٍش، وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م اسمـ َرؾمقل اهلل ُم٤م أوطمش هذا 

اجلٌؾ! ُم٤م رأي٧م ذم اًمّٓمريؼ ُمثؾ هذا، وم٘م٤مل زم: ي٤م اسمـ سُمَٙمػم أشمدري أّي ضمٌؾ هذا؟ ىمٚم٧م: ٓ، 

، ًلماٍد ُمـ أودي٦م ضمٝمٜمّؿ، وومٞمف ىَمتََٚم٦م أيب? احلووهق قمغم ش اًمٙمٛمد»ىم٤مل: هذا ضمٌؾ ي٘م٤مل ًمف: 

ديد واحلَٛمٞمؿ وُم٤م خيرج ُمـ  اؾمتقدقمٝمؿ، ومٞمف دمري ُمـ حتتٝمؿ ُمٞم٤مه ضَمٝمٜمّؿ ُمـ اًمِٖمًٚملم واًمّمَّ

 وُم٤م خيرجضم٥ّم اجلّقي وُم٤م خيرج ُمـ اًمَٗمٚمؼ ُمـ آصم٤مم وُم٤م خيرج ُمـ اخل٤ٌَمل وُم٤م خيرج ُمـ ضَمٝمٜمّؿ 

، وُم٤م ُمـ ًَمٔمك وُمـ احلَُٓمَٛم٦م، وُم٤م خيرج ُمـ ؾَمَ٘مر وُم٤م خيرج ُمـ احلٛمٞمؿ، وُم٤م خيرج ُمـ اهل٤موي٦م

ٕمػم، وُم٤م َُمَررت هبذا اجلٌؾ ذم ؾمٗمري ومقىمٗم٧م سمف إّٓ رأيتٝمام يًتٖمٞمث٤من إزم وإين  ًّ خيرج ُمـ اًم

ٕٟمٔمر إمم ىَمتََٚم٦م أيب، وأىمقل هلام: إّٟمام ه١مٓء ومٕمٚمقا ُم٤م أؾّمًتام مل شمرْحقٟم٤م إذ وًّمٞمتؿ وىمتٚمتٛمقٟم٤م 

ـ يرْحٙمام، ذوىم٤م وسم٤مل ُم٤م وطمرُمتٛمقٟم٤م ووصمٌتؿ قمغم ىمتٚمٜم٤م واؾمتٌددشمؿ سم٤مُٕمر دوٟمٜم٤م، ومال َرطِمَؿ اهلل ُمَ 

قم٤ًم واؾمتٙم٤مٟم٦م اًمث٤ّمين، ومرسّمام وىمٗم٧م قمٚمٞمٝمام ًمٞمتًغّم  ىمّدُمتام، وُم٤م اهلل سمٔمالّم ًمٚمٕمٌٞمد، وأؿمّدمه٤م شميُّ

قمٜمّل سمٕمض ُم٤م ذم ىمٚمٌل، ورسّمام ـمقي٧م اجلٌؾ اًّمذي مه٤م ومٞمف وهق ضمٌؾ اًمٙمٛمد، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: 

هتام يٜم٤مدي٤من: قمّرج قمٚمٞمٜم٤م ٟمٙمّٚمٛمؽ ضُمِٕمٚم٧ُم ومِداك وم٢مذا ـمقي٧م اجلٌؾ ومام شمًٛمع؟ ىم٤مل: أؾمٛمع أصقا

وم٢مّٟم٤م ٟمتقب، وأؾمٛمع ُمـ اجلٌؾ ص٤مرظم٤ًم يٍمخ يب: أضمٌٝمام وىمؾ هلام: اظم١ًموا ومٞمٝم٤م وٓ شمٙمّٚمٛمقن 

! ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: ضُمِٕمٚم٧ُم ومِداك وُمـ ُمٕمٝمؿ؟ ىم٤مل: يمّؾ ومرقمقن قَمت٤م قمغم اهلل وطمٙمك اهلل قمٜمف 

اًّمذي قمّٚمؿ اًمٞمٝمقد أنَّ ش سمقًمس»حق ومِٕم٤مًمف، ويمؾُّ ُمـ قمّٚمؿ اًمٕم٤ٌمد اًمٙمٗمر، وم٘مٚم٧م: َُمـ ُهؿ ؟ ىم٤مل: ٟم

اًمَّذي قمّٚمؿ اًمٜمّّم٤مرى أنَّ قمٞمًك اعمًٞمح اسمـ اهلل، وىم٤مل هلؿ: هؿ ش ٟمًٓمقر»يد اهلل ُمٖمٚمقًَم٦م، وٟمحق 

صمالصم٦م، وٟمحق ومرقمقن ُمقؾمك اًمَّذي ىم٤مل: أٟم٤م َرسمُّٙمؿ إقمغم، وٟمحق ٟمٛمرود اًمَّذي ىم٤مل: ىمٝمرُت أهؾ 

امء، وىم٤مشمؾ أُمػم اعم ًَّ ١مُمٜملم، وىم٤مشمؾ وم٤مـمٛم٦م وحمًـ، وىم٤مشمؾ احلًـ إرض وىمتٚم٧ُم َُمـ ذم اًم
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واحلًلم، وم٠مُّم٤م ُمٕم٤موي٦م وقَمٛمرو ومام يٓمٛمٕم٤من ذم اخلالص، وُمٕمٝمؿ يمؾُّ ُمـ ٟمّم٥م ًمٜم٤م اًمّٕمداوة، 

وأقم٤من قمٚمٞمٜم٤م سمٚم٤ًمٟمف ويده وُم٤مًمف، ىمٚم٧م ًمف: ضمٕمٚم٧م ومداك وم٠مٟم٧م شمًٛمع ذا يمّٚمف ٓ شمٗمزع ؟ ىم٤مل: ي٤م 

ُمّمّٗمقن ُمّمٓمٗمقن، ٟمرى ُم٤م ٓ يرى اًمٜم٤ّمس،  اسمـ سُمٙمػم إنَّ ىمٚمقسمٜم٤م همػم ىمٚمقب اًمٜم٤ّمس، إّٟم٤م ُمٓمٞمٕمقن

وٟمًٛمع ُم٤م ٓ يًٛمع اًمٜم٤ّمس، وأّن اعمالئٙم٦م شمٜمزل قمٚمٞمٜم٤م ذم ِرطم٤مًمٜم٤م، وشمت٘مّٚم٥م ذم وُمُرؿمٜم٤م، وشمِمٝمد 

ـمٕم٤مُمٜم٤م، وحتي ُمقشم٤مٟم٤م، وشم٠مشمٞمٜم٤م سم٠مظم٤ٌمر ُم٤م حيدث ىمٌؾ أن يٙمقن، وشمّمكّم ُمٕمٜم٤م، وشمدقمق ًمٜم٤م وشمٚم٘مك 

وابِّ أن شمّمؾ إًمٞمٜم٤م، وشم٠مشمٞمٜم٤م مم٤ّم ذم  قمٚمٞمٜم٤م أضمٜمحتٝم٤م، وشمت٘مّٚم٥م قمغم أضمٜمحتٝم٤م صٌٞم٤مٟمٜم٤م، ومتٜمع اًمدَّ

إرولم ُِمـ يمؾِّ ٟم٤ٌمٍت ذم َزُم٤مٟمف، وشمً٘مٞمٜم٤م ُِمـ ُم٤مء يمؾِّ أرض ٟمجد ذًمؽ ذم آٟمٞمتِٜم٤م، وُم٤م ُِمـ يقم 

وٓ ؾم٤مقم٦ٍم وٓ وىم٧م َصالٍة إّٓ وهل شمتٝمٞم٠ّم هل٤م، وُم٤م ُِمـ ًَمٞمٚم٦م شم٠ميت قمٚمٞمٜم٤م إّٓ وأظم٤ٌمر يمّؾ أرض 

ـّ وأظم٤ٌمر أهؾ اهلَقى ُمـ اعمالئٙم٦م، وُم٤م ُمـ ُمٚمؽ يٛمقت ذم قِمٜمدٟم٤م، وُم٤م حيدث ومٞمٝم٤م وأظمٌ ٤مر اجل

إرض وي٘مقم همػمه إّٓ أشم٤مٟم٤م ظمؼمه، ويمٞمػ ؾمػمشمف ذم اًمَّذيـ ىمٌٚمف، وُم٤م ُِمـ أرٍض ُِمـ ؾِمت٦َّم 

٤مسمِٕم٦م إّٓ وٟمحـ ٟم١مشمك سمخؼمهؿ، وم٘مٚم٧م: ضُمٕمٚم٧ُم ومداك وم٠ميـ ُمٜمتٝمك هذا اجلٌؾ؟  ًّ أرولم إمم اًم

٤مسمٕم٦م، وومٞم ًّ امء ىم٤مل: إمم إرض اًم ًّ ٝم٤م ضمٝمٜمّؿ قمغم واٍد ُمـ أوديتف، قمٚمٞمف طمٗمٔم٦م أيمثر ُمـ ٟمجقم اًم

ؾ يمؾ ُمٚمؽ ُمٜمٝمؿ سمٌمء وهق ُم٘مٞمؿ قمٚمٞمف ٓ  وىمٓمر اعمٓمر وقمدد ُم٤م ذم اًمٌح٤مر وقمدد اًمثّرى، ىمد ُويمِّ

يٗم٤مرىمف، ىمٚم٧م: ضُمِٕمْٚم٧ُم ومِداك إًمٞمٙمؿ مجٞمٕم٤ًم يٚم٘مقن إظم٤ٌمر؟ ىم٤مل: ٓ إّٟمام يٚم٘مك ذًمؽ إمم ص٤مطم٥م 

 ي٘مدر اًمٕم٤ٌمد قمغم احلٙمقُم٦م ومٞمف ومٜمحٙمؿ ومٞمف ومٛمـ مل ي٘مٌؾ طمٙمقُمتٜم٤م ضَمؼَمشْمف إُمر، إّٟم٤م ًمٜمحٛمؾ ُم٤م ٓ

ـّ ُمـ  اعمالئٙم٦م قمغم ىمقًمٜم٤م وأُمرِت اًمَّذيـ حيٗمٔمقن ٟم٤مطمٞمتف أن َيْ٘مِنوه قمغم ىَمقًمٜم٤م، وإن يم٤من ُمـ اجل

أهؾ اخلالف واًمٙمٗمر أوصَمْ٘متَف وقمّذسمتف طمتّك يّمػم إمم ُم٤م طمٙمٛمٜم٤م سمف، ىمٚم٧م: ضُمٕمٚم٧ُم ومِداك ومٝمؾ 

م ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب؟ وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ سُمَٙمػم ومٙمٞمػ يٙمقن طُمّج٦م اهلل قمغم ُم٤م سملم يرى اإلُم٤م

ىمٓمرهي٤م وهق ٓ َيراهؿ وٓ حيٙمؿ ومٞمٝمؿ؟! ويمٞمػ يٙمقن طمّج٦ًم قمغم ىمقم همٞم٥ّم ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝمؿ 
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وٓ ي٘مدرون قمٚمٞمف؟ ويمٞمػ يٙمقن ُم١مّدي٤ًم قمـ اهلل وؿم٤مهدًا قمغم اخلٚمؼ وهق ٓ يراهؿ؟ ويمٞمػ 

ق حمجقب قمٜمٝمؿ؟ وىمد ضمٕمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف أن ي٘مقم سم٠مُمر َرسّمف ومٞمٝمؿ، واهلل يٙمقن طمّج٦ًم قمٚمٞمٝمؿ وه

٦م ُِمـ سمٕمد اًمٜمٌلش َوُم٤م أْرؾَمْٚمٜم٤مَك إّٓ يم٤موم٦ًَّم ًمِٚمٜم٤ّمسِ »ي٘مقل:   يٕمٜمل سمف َُمـ قمغم إرض واحلجَّ

ًمٞمؾ قمغم ُم٤م شمِم٤مضَمَرْت ومٞمف آُُّم٦م، وإظمذ سمح٘مقق  اًمٜمٌل ُم٘م٤مم ي٘مقم ُِمـ سمٕمده وهق اًمدَّ

سم٠مُمر اهلل، واعمٜمّمػ ًمٌٕمْمٝمؿ ُِمـ سمٕمٍض، وم٢مذا مل يٙمـ ُمٕمٝمؿ َُمـ يٜمٗمذ ىمقًمف وهق اًمٜم٤ّمس، واًم٘مٞم٤مم 

ِٝمْؿ »ي٘مقل:  ًِ ، وم٠ميُّ آي٦م ذم أوم٤مق همػمٟم٤م أراه٤م اهلل أهؾ أوم٤مق شؾَمٜمُرهِيْؿ آي٤مشمِٜم٤َم ذم أوم٤مق َوذم أْٟمُٗم

ـْ ُاظْمتِٝم٤م »وىم٤مل:  ـْ آَي٦ٍم إّٓ هل أيْمؼم ُِم ٤م، واهلل إنَّ سمٜمل ه٤مؿمؿ ، وم٠ميُّ آي٦م أيمؼم ُمٜمّ شُم٤م ُٟمِرهيِْؿ ُِم

ّـَ احلًد أهٚمٙمٝمؿ يمام أهٚمؽ إسمٚمٞمس، وإهّنؿ  إذا  ًمٞم٠مشمقٟم٤موىمريِم٤ًم ًمتٕمرف ُم٤م أقمٓم٤مٟم٤م اهلل وًمٙم

اوٓمّروا وظم٤مومقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ومٞم٠ًمًمقٟم٤م ومٜمقوح هلؿ ومٞم٘مقًمقن: ٟمِمٝمد أّٟمٙمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ، صمؿَّ 

ـِ اشمٌَّع ه١مٓء  ٚم٧ُم ومِداك أظمؼمين ضُمٕمِ  ٚم٧م:وي٘مٌؾ ُم٘م٤مًمتٝمؿ ! ىمخيرضمقن ومٞم٘مقًمقن: ُم٤م رأيٜم٤م أوؾَّ ممَّ

جيدون ذم ىمؼمه ؿمٞمئ٤ًم ؟ ىم٤مل: ي٤م اسمـ سمٙمػم ُم٤م أقمٔمؿ ُم٤ًمئٚمؽ ! يم٤مٟمقا ُٟمٌَش ًمق قمـ احلًلم

، ويرزىمقن يمام حيٌك يمام حيٌقن ،’ُمع أسمٞمف وُاُّمف وأظمٞمف احلًـ ذم ُمٜمزل رؾمقل اهلل احلًلم

ٙمره َويٜمٔمر يرزق، ومٚمق ٟمٌش ذم أّي٤مُمف ًَمُقضِمد ? وأُّم٤م اًمٞمقم ومٝمق طَمل  قمٜمد رسّمف ير ًْ زق ويٜمٔمر إمم ُُمَٕم

إمم اًمٕمرش ُمتك ي١مُمر أن حيٛمٚمف وأّٟمف ًمٕمغم يٛملم اًمٕمرش ُمتٕمّٚمؼ )يمذا( ي٘مقل: ي٤م َرّب أٟمجْز زم ُم٤م 

اره وهق أقمرف هبؿ وسم٠مؾمامء آسم٤مئٝمؿ وسمدرضم٤مهتؿ وسمٛمٜمزًمتٝمؿ قمٜمد اهلل  َوقمدشَمٜمل، وإّٟمف ًمٞمٜمٔمر إمم ُزوَّ

ٙمٞمف ومٞمًتٖمٗمر ًمف رْح٦ًم ًمف، وي٠ًمل أسم٤مه ُمـ أطمديمؿ سمقًمده وُم٤م ذم َرطمٚمف وأّٟمف ًمػمى َُمـ يٌ

آؾمتٖمٗم٤مر ًمف وي٘مقل: ًمق شمٕمٚمؿ أهّي٤م اًم٤ٌميمل ُم٤م أقمدَّ ًمؽ ًمٗمرطم٧َم أيمثر مم٤ّم ضمزقم٧َم، ومٚمٞمًتٖمٗمر ًمف 

امء وذم احل٤مئر، ويٜم٘مٚم٥م وُم٤م قمٚمٞمف ُِمـ ذٟم٥ٍم  ًَّ  .(6)شيمؾُّ َُمـ ؾمٛمع سُمٙم٤مَءه ُِمـ اعمالئٙم٦م ذم اًم

                                                      

 .895( اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمزي٤مرات ص 6)
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ومٞمٝم٤م رء وهق اٟمف ؾمئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وهٜم٤مك رواي٦م ىمد اًمٌٕمض ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م وًمٙمـ ٓ أرى 

ُم٤م هلذه اًمٌٓمٜم٦م وم٘م٤مل ًمٞم٧ًم سمٓمٜم٦م أيمؾ وذب وإٟمام هل ًمٚمٕمٚمؿ اًمذي ضم٤مءين أو رزىمتف، وسمٕمْمٝمؿ 

ًمف رسمط يمثػم أُم٤م اٟمف ٓ يريد أن ي٘مٌؾ هذه اًمرواي٦م ومٝمذا سمح٨م آظمر وًمٙمـ ورسمط اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌدن ؟، 

 ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء همػم ُمٕم٘مقل. 

سمٕملم أو سمٚمغ اؿمتداد اًمٖمرائز واًم٘مقى ٓن احلٙمٛم٦م واًمٕمٚمؿ وُمٕمٜمك سمٚمغ اؿمده أُم٤م سمٚمغ إر

وآيت٤مء أًمٚمدين حيت٤مج إمم ىم٤مسمٚمٞم٦م وأروٞم٦م وحيت٤مج إمم ُمٝمٌط وحمؾ صٕمقد ومٝمذا ضم٤مٟم٥م ٓسمد ُمـ 

ًمثامن اسمٕمث٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم ؾمـ إرسمٕملم أو هق ٟمٌل واًمٌٕمث٦م هل  آًمتٗم٤مت إًمٞمف. وإٓ عم٤مذا اًمٜمٌل

ٞم٤مء ٚمامذا هذا اًمًـ ؟؟ ٓن سمٞمٜمٝمام شمراسمط، واًمثالصملم يمام ذيمر ذًمؽ اًمّمدوق، وم ٟم وُم٤م حتٛمٚمف ؾمٞمد ا

دن واًم٘مقى اًمٜم٤مزًم٦م وسملم ُم٤م ومقق، وُم٤م ٟمجده ُمـ سمٕمض  ٓ يتحٛمٚمف أوًمقا اًمٕمزم، ومٝمٜم٤مك شمراسمط سملم اًٌم

ًمٚمٛمٕمّمقُملم ومٝمذا ًمٞمس سمخالف اًمٕمّمٛم٦م وآصٓمٗم٤مء وإٟمام هذا ُم٘مت٣م  اعمراطمؾ اًمزُمٜمٞم٦م

 اًمٌنمي٦م ومالسمد أن يتٙم٤مُمٚمقا.

ؾ أيْم٤م ًمٚمٕم٘مؾ واًمٜمقر، ومٝمٜم٤مك ٟمٔمريت٤من يمالُمٞمت٤من ومٚمًٗمٞمت٤من قمٜمد اعمحدصملم وقمٜمد واًمتٙم٤مُم

قمٛمقم ُمدارس اعمٕم٤مرف، ومٜمٔمري٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م )اًمتذيمر( وىمٌٚمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٙمؾ ُم٤م قمٜمد 

اإلٟم٤ًمن خمٌق وُمٓمقي ذم ذاشمف وإٟمام يتذيمره اإلٟم٤ًمن أو ذم اًمٗمٓمرة أو اعمٞمث٤مق اًمٗمٓمرة ويًتِمٝمد 

أو دٓئؾ وهق أن إٟمٌٞم٤مء إٟمام سمٕمثقا ًمٞمثػموا دوم٤مئـ اًمٕم٘مقل أو ذم شمٕمٌػم  ًمذًمؽ سمرواي٤مت

 وُمٓمقي٤متًمٞمًت٤مدوهؿ ُمٞمث٤مق ومٓمرشمف، واًمقصم٤مق ُمثؾ احلٌؾ وم٤مًمٗمٓمرة ومٞمٝم٤م وصم٤مئؼ وُمًتٜمدات 

يًت٤مدوهؿ أي يٓمٚمٌقا ُمٜمٝمؿ أن ي١مدوه٤م ُمـ يمٜمز اًمٗمٓمرة، وهذا ذم هن٩م اًمٌالهم٦م ويٕمؼم قمٜمٝم٤م 

ىم٤مقمدة قمٚمٛمٞم٦م هق أن اًمروح اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وًمٞمس اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ُم٤ًمحم٦م ٟمٔمري٦م قمٚمٛمٞم٦م أو طم٘مٞم٘م٦م و
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واًم٘مقى واًمٖمرائز اًمٜم٤مزًم٦م وإٟمام اًمٙمالم ذم اًمٕم٘مؾ واًمٜمقر واًمٗمٓمرة قمٜمد اإلٟم٤ًمن ومٝمل ًمٞم٧ًم وقم٤مء 

ظم٤موي، وإٟمام سم٢مقمٓم٤مء ُمـ اهلل وم٤مهلل شمٕم٤ممم أقمٓمك اًمٓمٞمٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أو أقمٓمك اًمٗمٓمرة أو أقمٓمك اًمٕم٘مؾ، 

هلٞم٦م هذه اًمٕمٓمٞم٦م ًمٞم٧ًم ظم٤موي٦م وإٟمام هل يمٜمز وومٞمٝم٤م ىمدرات، وهذا اًمذي أقمٓمك سمٕمٓمٞم٦م وه٦ٌم إ

وهذه اًم٘مدرات يم٤مُمٜم٦م وشمرشمؼ أي ُمٙمٌقؾم٦م وُمٙمدؾم٦م وحتت٤مج إمم ومتؼ وامم شمٗمّمٞمؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ 

اإلمج٤مل، وهٜم٤م اإلمج٤مل ًمٞمس سمٛمٕمٜمك اإلهب٤مم وإٟمام سمٛمٕمٜمك اًمتٙمديس واًمدُم٩م واًمتخزيـ ومتحت٤مج 

 إمم شمٗمّمٞمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٜمنم.

ي٦م وهق أن اًمٌدهيٞم٤مت اًمتّمقري٦م أو اًمٌدهيٞم٤مت اًمتّمدي٘مٞم٦م هل وهٜم٤مك ذح هلذه اًمٜمٔمر

راس ُم٤مل اإلٟم٤ًمن ذم اًمقصقل إمم اًمٜمٔمري٤مت اًمٌٕمٞمدة اًم٤ًمطم٘م٦م ذم اًمٌٕمد اعمتقهمٚم٦م ذم اًمٌٕمد وذم 

يمِمػ ؾمت٤مر إهب٤مم وإمج٤مل يمؾ اعمجٝمقٓت وهذا قمؼم اًمٌدهيٞم٤مت، واًمؼمه٤من قمغم ذًمؽ أٟمف دوُم٤م 

ُمـ إرضم٤مع ُمراطمؾ آؾمتدٓل أو اعمراطمؾ  اإلٟم٤ًمن ذم يمؾ قمٚمؿ يًتخرج اعمجٝمقٓت

اًمري٤موٞم٦م أو اهلٜمدؾمٞم٦م أو اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م يًتخرضمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مدٓت اعمٕمٚمقُم٦م، ومٙم٠مٟمام ذم هذا اًمتّمقر 

وًمٙمـ اًمرضمؾ  س ومٞمف يمؾ شمّمقر اًمٕمٚمؿ واعمٕمٚمقُم٤متإوزم اًمٌدهيل خمزون ومٞمف وُمٕمٌئ وُمٙمد

ذم ـمٞم٤مشمف يمؾ اًمتّمدي٘م٤مت ٛمؾ حيوسمدهيل  يمؾ اًمرضمؾ اًمذي يًتخرج ذًمؽ، واًمتّمديؼ إوزم

وٟمٔمري٦م اًمٞم٘ملم ذيمرت ذطمٝم٤م ذم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وذيمرت ٟم٘مد قمغم ٟمٔمري٦م اعمرطمقم  إظمرى

اًمِمٝمٞمد اًمّمدر آول ذم آؾمت٘مراء اعمٜمٓم٘مل اًمذي ذيمره أن هٜم٤مك ـمٗمرة ُمّم٤مدرة ظمٗمٞم٦م 

واًمقصقل إمم راس  ت وضمٕمؾ ُمّمدر اًمٌدهيٞم٤مت واًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مرضوري٦م ٓسمد ُمٜمٝم٤م حلّمقل اًمٞم٘ملم

ٛمل شمٗمؽ ومٞمف يمؾ اعمجٝمقٓت طم٥ًم ُمٌٜم٤مه اًمٕمٚمٛمل وقمٛمدة يمت٤مب اًمًٞمد اًمّمدر آول ُم٤مل قمٚم

ىم٤مئؿ قمغم هذه اًمٜمٔمري٦م، وؾمٛمٕم٧م أن يمت٤مسمف يدرس ذم أُمػميم٤م وم٤مطمد اإلظمقة اًمذي يدرس هٜم٤مك 

ذم ٟمٗمس اًمدرس اًمٌحقث اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وسم٤مؾمٛمف شمدرس قمٜمدهؿ ومٝمل ًمٞم٧ًم ٟمٔمري٦م ؾمٝمٚم٦م سمؾ 
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وهذه اًمٜمٔمري٦م شمٗمتح اًم٤ٌمب هلؿ ذم سمح٨م اإلهلٞم٤مت قمٛمٞم٘م٦م وُمٝمٛم٦م ؾمٞمام أهنؿ ُم٤مديلم وطمًٞملم 

 وًمذًمؽ هل ضمٝمد ُمٝمؿ ُمثٛمر.

وأىمقل رهمؿ ضمدارة هذه اًمٜمٔمري٦م وىمقهت٤م واجلٝمد اًمذي سمذًمف اًمّمدر آول ومٞمٝم٤م وًمٙمـ 

هٜم٤مك رء أيمٛمؾ ُمـ هذه اًمٜمٔمري٦م وهق ُمقضمقد ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وهق أن ُمّمدر 

طم٥ًم اًمرواي٤مت وٟمٔمري٦م اًمًٞمد هل اًمٗمٓمري٤مت واًمٌدهيٞم٤مت وُمّمدر راس ُمٕمٚمقُم٤مت اإلٟم٤ًمن 

اطمد أدوات اإلٟم٤ًمن ٓ هل اعمٌدأ إصكم واًمٜم٘مد ُمـ هذه اجلٝم٦م وًمٙمـ اعمٌدأ إول هق هذا 

وقمٚمٞمف سمح٨م وٟم٘مد وهق يمٛمٌدأ أول ذم راس اعم٤مل ويٌدأ اًمتّمقر إول واًمٌدهيٞم٦م إومم 

 وإوًمٞم٤مت هل اعمّمدر وشمرضمع إمم اًمٕمٚمؿ احلْمقري. 

اًمتّمدي٘م٤مت اًمتّمديؼ  اضمتامع اًمٜم٘مٞمْملم ومٚمٞمس يمذًمؽ سمؾ أول أُم٤م أول اًمتّمدي٘م٤مت هق

وهٜم٤مك سمره٤من قمروم٤مين  ق شمٕم٤ممم وأول اًمتّمدي٘م٤مت هق شمٕم٤ممموم٠مول اًمتّمقرات ه سمقضمقده شمٕم٤ممم

 ٓ سم٤مٓؾمت٘مراء.  شسمؽ قمرومتؽ وأٟم٧م دًمٚمتٜمل قمٚمٞمؽ وًمقٓ أٟم٧م مل ادري ُم٤م أٟم٧م»

ُمؾ اًمٌدين أن شمٙم٤مُمؾ ُمراشم٥م ذات اعمٕمّمقم ختتٚمػ قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ُمـ اًمتٙم٤م

واًمتٙم٤مُمؾ اًمروطمل واًمتٙم٤مُمؾ اًمٜمٗم٤ًمين واًم٘مٚمٌل، سمؾ ذم اًمرواي٤مت هٜم٤مك شمٙم٤مُمؾ ىمٚمٌل وهق أن 

اإلُم٤مم قمٜمدُم٤م يقًمد ويًجد هلل شمٕم٤ممم ويتِمٝمد سم٤محلؼ يزاد ًمف ذم روح اًم٘مدس ويمٚمام اؿمتد 

وشمرقمرع وٟمٛمك يزاد ًمف ذم روح اًم٘مدس، وًمديٜم٤م رواي٤مت أظمرى أن اإلُم٤مم إذا وصٚم٧م ٟمقسم٦م 

ًمٗمٕمٚمٞم٦م إًمٞمف يٜمت٘مؾ إًمٞمف روح اًم٘مدس ُمع اٟمف يم٤من ًمف ارشم٤ٌمط سم٤مًمروح اًم٘مدس وًمٙمـ يم٠مٟمام اإلُم٤مُم٦م ا

٦ٌم سم٘مْمف وىمْمٞمْمف يٜمت٘مؾ إًمٞمف روح اًم٘مدس أو ذم سمٕمض اًمتٕم٤مسمػم يزداد ظمِمققم٤م هلل شمٕم٤ممم سمره

وزي٤مدة  هذا قمالُم٦م عمقت اإلُم٤مم اًمذي ىمٌٚمفطمتك ذم اًمرواي٤مت أن  قمٔمٞمٛم٦م مل يٙمـ ىمد ٟم٤مهل٤م ُمـ ىمٌؾ
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 .شأقمٚمٛمٙمؿ سمرسمٙمؿ أظمِم٤ميمؿ ُمٜمف»ٕمٚمؿ سم٤مهلل اًمِمقع هلل يدل قمغم ازدي٤مد اًمره٦ٌم واخل

 روى ه٤مرون سمـ اًمٗمْمؾ، ىم٤مل: 

وم٘م٤مل: إّٟم٤م هلل وإٟم٤م  رأي٧م أسم٤م احلًـ قمكّم سمـ حمّٛمد ذم اًمٞمقم اًمذي شمقذّم ومٞمف أسمق ضمٕمٗمر»

. وم٘مٞمؾ ًمف: ويمٞمػ قمروم٧م؟ ىم٤مل: ّٕٟمف شمداظمٚمٜمل ذًّم٦م هلل مل أيمـ إًمٞمف راضمٕمقن، ُم٣م أسمق ضمٕمٗمر

 .(6)شقمرومٝم٤مأ

وذم ىمْمٞم٦م اًمتٙم٤مُمؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م يمٞمػ ؟، وىمٚمٜم٤م ومٞمف ىمقٓن أو أيمثر إومم ٟمٔمري٦م 

َر َوَمٚ اًمتذيمر أو اًم٘مقل سم٤مًمتذيمر، واًمٚمٓمٞمػ أن اًم٘مران اًمٙمريؿ ي٘مقل شمٕم٤ممم  ًْ َُْٚه افنِّ ّْ َِّ َوَمٚ َظ

ٌر َوُؿْرآٌن ُمبِغٌ  ـْ ٌِل فَُف إِْن ُهَق إَِّٓ ِذ ن دوُم٤م شمقصػ أهن٤م ذيمر وشمذيمر، وهٜم٤مك ومح٘مٞم٘م٦م اًم٘مرا َيَْْب

آي٤مت ورواي٤مت قمديدة داًم٦م قمغم ظمٚم٘م٦م اًمٓمٞمٜم٦م ُمثال اعم١مُمٜملم ظمٚم٘م٧م أرواطمٝمؿ ُمـ قمٚمٞملم 

وأسمداهنؿ دون ذًمؽ وأسمدان إئٛم٦م ُمـ أقمغم قمٚمٞملم وأرواطمٝمؿ ُمـ ُم٤م ومقق ذًمؽ، وأرواح 

قدة اًمٙمٗم٤مر أرواطمٝمؿ ظمٚم٘م٧م ُمـ ؾمجلم وأسمداهنؿ ُمـ ُم٤م دون ذًمؽ، ومتٕم٤مسمػم ُمتٕمددة ُمقضم

وًمذًمؽ احلدة واًمٖمْم٥م ذم إصؾ ـمٞمٜم٦م ؾمجلم إٓ أن هذه اًمٓمٞمٜم٦م ظمٚمٓم٧م سمٓمٞمٜم٦م اًمٕمٚمٞملم يمل 

يٙمقن هٜم٤مك ٟمقع اًمٕمنمة سملم أهؾ اًمًجلم وأهؾ اًمٕمٚمٞملم وإٓ ُم٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك إُمٙم٤من قمنمة 

 ٚمٝم٤م يم٠مٟمام يٌلم ٟمٗمس ٟمٔمري٦م اًمتذيمروُمٕم٤مذة سملم اًمّمٜمٗملم، وُمٗم٤مد أظم٤ٌمر اًمٓمٞمٜم٦م ُمع شمٗم٤مصٞم

سمٛمث٤مسم٦م شمٗمتؼ اًمرشمؼ وشمٗمّمؾ اًمٌمء اعمجٛمؾ واعمٜمدُم٩م ويٛمٙمـ شمِمٌٞمٝمٝم٤م هبذا  وٟمٔمري٦م اًمتذيمر هل

اًمتِمٌٞمف سم٤معمٕمٜمك اًمتّمقري إول يٜمِمٕم٥م ُمٜمف يمؾ اًمتّمقرات اًمٜمٔمري٦م واعمٕمٜمك أًمتّمدي٘مل 

                                                      

 .6=8/  6( أصقل اًمٙم٤مذم 6)

ٜمد ـ ج ٤مقمدي ـ ص  8اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م، سمحقث اًمِمٞمخ حمٛمد اًم  . 859، ًمـ ص٤مدق حمٛمد رو٤م اًم
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إول يٜمِمٕم٥م ُمٜمف يمؾ اًمتّمدي٘م٤مت اًمٜمٔمري٦م اًمالطم٘م٦م، ومٝمذا اًمتّمقر إول قم٤ٌمرة قمـ ُمٕمٜمك 

ًمتّمديؼ ايمام أن  ٤مه ُمـ اًمّمقر أو اعمٕم٤مينُم٤م ٓ يتٜمٝمُمدُم٩م يٛمٙمـ أن يٗمتؼ ويٗمّمؾ وشمٜمتنم ُمٜمف 

إول ُمدُم٩م يٛمٙمـ أن شمتٗمّمؾ وشمٜمتنم ُمٜمف إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م ُمـ اعمٕم٤مين. إذًا رشمؼ يٗمتؼ ودوم٤مئـ 

 شمًتث٤مر وُمقاصمٞمؼ شمًتئدى وشمٔمٝمر، وم٢مذا ومن اًمتٙم٤مُمؾ يمذًمؽ ؾمقاء اظمتٍم قمٚمٞمف أو ٓ.

% 8تخدُمف اإلٟم٤ًمن سمٛم٘مدار أن ذم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م ي٘مقًمقن أن ُمخ اإلٟم٤ًمن إٟمام يً

% يٕمٜمل أن اعمخ ًمف اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م أن يٙمقن ايمثر ُمـ قمنمة أوٕم٤مف قمغم ُم٤م قمٚمٞمف اًمٜمقاسمغ أُم٤م >واًمٜمقاسمغ 

ذم همػم اًمٜمقاسمغ ومٕمنميـ أو صمالصملم وٕمػ، ومٌٜم٤مء قمغم ٟمٔمري٦م اًمتذيمر يٙمقن اصؾ أول ُم٤م ظمٚمؼ 

ًمٌٞم٧م ا أهؾ أٟمقار اهلل ظمٚمؼ ُم٤م وأول اعمحٛمدي٦م احل٘مٞم٘م٦م اهلل ظمٚمؼ ُم٤م وأول، اهلل ٟمقر اًمٜمٌل 

وإٓ ًمق يم٤من اإلٟم٤ًمن  اًمٜمقر حيت٤مج إمم اًمتٗمتؼ سمام ومٞمف وًمٙمـ شمٗمتؼ هذا ومٝمذا سمٚمح٤مظ اًمٓمٞمٜم٦م أو اًمٜمقر

قم٤مُم٦م وًمٞم٧ًم ٓ يزداد شمٙم٤مُمال سم٤مًمتٗمّمؾ عم٤م طمّمؾ طمتك ذم اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي وهذه اًمٜمٔمري٦م 

ؾ ومقاوح اٟمف ٞم٦م ومٚمؿ يٗمّمظمٚم٘متف ُمقىمٕمومٙمؾ إٟم٤ًمن يم٤من ًمف ذم اصؾ  ُم٘مّمقرة قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م

وذم طمدي٨م ُمـ  ذا اًمتٙم٤مُمؾ ٓ يٕمٜمل قمدم اًمقاضمدي٦مإذا هذا ٟمقع شمٙم٤مُمؾ وًمٙمـ ه ومٞمف شمٙم٤مُمؾ

 ضمؼمائٞمؾ يًتٓمع مل ُم٤م إمم يٕمرج أن اؾمتٓم٤مع ’أن اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م اعمٕمراج ي٘مقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 ُمـ ظمٚمؼ اًمٜمٌل ٓن أٟمٛمٚم٦م ىمٞمد ضمؼمائٞمؾ ومٞمٝم٤م يت٘مدم مل اًمتل اًمٜمقر طمج٥م وهل إًمٞمف اًمٕمروج

 .هٜم٤مك إمم ومقصؾ هٜم٤مك ٤مه

 ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي:

 أقمغم صحٞمح أّن ضمؼمئٞمؾ ُمٚمؽ ًمف ُم٘م٤مم رومٞمع، إّٓ أّٟمف ُمـ اعم٘مٓمقع سمف أّن ُم٘م٤مم اًمٜمٌل»

 ٟم٘مٓم٦م إمم ومقصال اًمٜمٌل ُمع ـ اعمٕمراج ذم ـ يّمٕمد يم٤من أّٟمف اعمٕمراج ىمّّم٦م ذم ورد يمام: ؿم٠مٟم٤مً  ُمٜمف
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 اًمٜمٌل أنّ  إّٓ  شٓطمؽمىم٧م أٟمٛمٚم٦م ىمٞمد دٟمقت ًمق»: ًمٚمٜمٌل وىم٤مل اًمّمٕمقد قمـ ضمؼمئٞمؾ ومتقىّمػ

 .(6) ش!وصٕمقده ؾمػمه واصؾ

 طمٞمٜمئذ هٜم٤مك ه٤م إمم ومقصؾ هٜم٤مك ه٤م ُمـ وم٤معم٘مّمقد أن هذا اًمتٕمٌػم ُمقضمقد ٓن اًمٜمٌل

 ُمـ ًمٞمس اٟمف يٕمٜمل ٓ واًمّمٕمقد واًمتٗمّمؾ واًمتٗمّمٞمؾ اًمٗمتؼ ضم٤مٟم٥م ذم اعمٕمّمقم ذم اًمتٙم٤مُمؾ هذا

 ًمٞمس اٟمف ويٕمٜمل ًمٓمٞمػ سمٞم٤من هذا، يّمؾ أن ذم ُمؾاًمتٙم٤م ًمٙمـ هٜم٤مك ه٤م ُمـ هق يمال هٜم٤مك ه٤م

ذًمؽ اعم٘م٤مم اًمٕم٤مزم وًمٙمـ يٗمّمؾ ًمديف ومٚمق مل شمٙمـ ًمف شمٚمؽ اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م واًم٘مدرة عم٤م  طمٔمقة قمغم ُمتقومر

ومّمؾ إًمٞمف وم٘م٤مسمٚمٞمتف ختتٚمػ قمـ اًمٌ٘مٞم٦م رومٕم٦م وقمٚمقا ويمامٓ وُمـ صمؿ شمٙم٤مُمٚمف خيتٚمػ قمـ أظمريـ، 

أقمغم قمٚمق وذو ُمٞمزة سمٚمقغ وآصٓمٗم٤مء وومٗمل طملم هق شمٙم٤مُمؾ ًمٙمـ هذا ٓ يٗم٘مده آُمتٞم٤مز 

وظمػمة وذو ىمدرة، هم٤مي٦م إُمر هق سمٚمح٤مظ ٟمٗمًف ذم طم٤مًم٦م شمّم٤مقمد وشمٙم٤مُمؾ وهذا اًمذي يتٙم٤مُمؾ 

ُمٜمف يٗمٞمض اهلل قمٚمٞمف ُمـ ٟم٤مومذة ذاشمف، سمٛمٕمٜمك اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم جيٕمؾ ٟم٤مومذشمف ٟم٤مومذة وواؾمٓم٦م ومٞمض ًمف 

وُمث٤مل اًمتٕمٌػم مل  اًمدوم٤مئـ أقمٔمؿ مم٤م ًمٙمؾ ُمـ دوٟمف ذمسمٚمح٤مظ اًمتٙم٤مُمؾ وُم٤م هق ذم ُمٙم٤مُمـ ذاشمف 

سمٛمٕمٜمك دوم٤مئـ اًمٕم٘مؾ اًمتل ًمديف وُمقاصمٞمؼ اًمٗمٓمرة اًمتل ًمديف  يٙمٚمؿ رؾمقل اهلل اطمد سمٙمٜمف قم٘مٚمف ىمط

وُم٤م ي٘م٤مل اٟمف يمٞمػ ذًمؽ وان  ًم٦م شمٙم٤مُمؾ وًمٙمـ ٓ يٜمٗمل اٟمف يزدادومٝمق ذم طم٤م ل ًمٞم٧ًم ذم اًمٌ٘مٞم٦مومٝم

ٓ ُمٜم٤موم٤مة شمٚمؽ سمٚمح٤مظ  أيمٛمؾ ُمـ اًمٌ٘مٞم٦م ؟، ومٛمع اٟمف يتٙم٤مُمؾهق أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل هق ٟمقره و

ُمرطمٚم٦م اًمرشمؼ واإلمج٤مل أو ىمؾ اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م واًم٘مدرة واًمدوم٤مئـ أو ُمقاصمٞمؼ اًمٗمٓمرة وهذا سمٚمح٤مظ 

 ٞمؽمقمرع ويٜمٛمق وٓ ُمٜم٤موم٤مة ذم ذًمؽوم اًمتٗم٤مصٞمؾ واًمتٗمّمؾ، وهذا اًمذي أول ُم٤م ظمٚم٘مف اهلل أن

 أن يتٗمتؼهذه إُمقر وسم٤مؾمتٓم٤مقمتف ٓن ذم ُمٙم٤مُمـ ومٓمرشمف وُمقاصمٞمؼ ذاشمف ويمٜمقز اًمٕم٘مقل ومٞمٝم٤م 
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 اًمّمدي٘م٦م شمٕمٚمؿ وُمـ، ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م وهق ٛمثال ُم٤م يٚمحظ ُمـ فم٤مهر قمكم اٟمف يتٕمٚمؿ ُمـ اًمٜمٌلوم

 احلًٜملم شمٕمٚمؿ وُمـ اًمتدرجيل اًمقطمل أو ضمؼمائٞمؾ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ؾمٞمد شمٕمٚمؿ ُمـ أو ٜمٌلاًم ُمـ

 اًمٜم٤مس قمٚمٛمقا وأهنؿ إٟمقار أول أهنؿ ُمع يٚمتئؿ ومٙمٞمػ، ُمٜمٝمام وإئٛم٦م ضمدمه٤م وُمـ أسمٞمٝمام ُمـ

 .إُمريـ سملم ٜم٤موم٤مةُم ومال

ووضمف اظمر ًمٚمٗمٝمؿ هق أن ي٘م٤مل أن ذات اعمٕمّمقم إذا ًمقطمظ سمٚمح٤مظ ُم٤م ومقىمٝم٤م وهق اًم٤ٌمري 

شمٕم٤ممم ومٝمل حمدودة وحم٤مـم٦م وأيـ اعمخٚمقق ُمـ رب اخلالئؼ ومٝمق أُمر همػم ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مٞم٤مس وٓزم 

ذًمؽ أن ومٞمض اهلل دائؿ ُمًتٛمر، ومحتك شمٚمؽ اًمذات أو اعمراشم٥م إومم هل قمغم ؾمٓمح ودرضم٦م 

 اًمٕمٚمؿ اًمٗمٕمكم وًمٙمـ سمٚمح٤مظ قمغم ُم٤م يزاد قمغم اعمراشم٥م اًمٗمٕمٚمٞم٦م. ُمـ

وشمٙم٤مُمؾ اعمراطمؾ اًمٕمٚمٞم٤م يِمٝمد ًمف مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص واًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م أيْم٤م سم٤مقمت٤ٌمر أن  

يمؾ خمٚمقق سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اخل٤مًمؼ حمدود واهؿ ُمٕم٤مين اعمحدودي٦م سمٛمٕمٜمك اًمٗم٘مر واًمت٘مدم وذم هذا 

 يٜمٓمقي مجٚم٦م ُمـ اعمٕم٤مين. 

اًم٘مقل سم٤مًمتذيمر ًمٞمس قمدم يم٥ًم، واًمٙمثػم ًمألؾمػ رسمام ذم ضم٤مٟم٥م اًمًػم  اعم٘مّمقد أن 

واًمًٚمقك ويؽميمقن اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث، ومٙمام أن اًمٕمٙمقف قمغم اجلد واًمٌح٨م هذا ًمٞمس يمؾ 

أيْم٤م ُمـ دقم٤مء وُمـ ُمدد وُمـ صالة وقم٤ٌمدة وشمقؾمؾ وـمٝم٤مرة وٟمٔم٤موم٦م روطمٞم٦م ُمٕمف رء ومالسمد 

ٌح٨م( حيت٤مضمٝمام آٟم٤ًمن ًمٚمتٙم٤مُمؾ ُمٕم٤ًم، إذًا ٟمٔمري٦م ًمٙمل يٙمقن اًمققم٤مء ىم٤مسمؾ ومٙمٚمٞمٝمام )اًمتزيمٞم٦م واًم

 اًمتذيمر ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمٗمل ًمٚمٙم٥ًم.

وهٜم٤مك ٟمٔمري٦م صم٤مًمث٦م رسمام شمٙمقن شم٠مًمٞمػ سملم اًمٜمٔمريتلم وهل أن شم٘مقل اؾمتزادة ُمقضمقدة وُم٤م 

ُمقضمقد ذم اًمٓمٞمٜم٦م ُمِٕمد وُمٝمٞم٠م عم٤م يزاد طم٘مٞم٘م٦م وًمٙمـ هذا اًمذي يزاد ًمف دظمؾ إقمدادي داظمكم عم٤م 
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شمؼ زي٤مدة وًمٙمـ اًمٜم٦ًٌم سملم ، ورسمام يٙمقن هذا شمٗمًػم ًمٚمٗمتؼ واًمرشمؼ سم٤من اًمرهق ُمقضمقد ذم اًمٓمٞمٜم٦م

ًمرشم٘مل ُمع اًمٌمء اًمتٗمّمٞمكم زي٤مدة وٟم٘مٞمّم٦م وًمٙمـ هذه اًمزي٤مدة واًمٜم٘مٞمّم٦م هل٤م ٟم٦ًٌم إقمداد ااًمٌمء 

 وٟم٦ًٌم شمٜم٤مؾم٥م. 

أًمٗم٤مظ شم٘م٤مل  هإلمج٤مزم ذم قمٞمٜمف هق اًمتٗمّمٞمكم وهذوهٜم٤مك سمح٨م قمٜمد اعمال صدرا أن اًمٕمٚمؿ ا

هذا سمح٨م آظمر، وًمٕمؾ اعمرطمقم إصٗمٝم٤مين ىم٤مل ًمق اقمٚمؿ أن هٜم٤مك وٙمٞمػ؟، وم هأُم٤م شمٗمًػم

 ؿمخص ذم أىم٤ميص اًمدي٤مر حلجج٧م إًمٞمف. ومٝمذه يٛمٙمـ شمٗمًػمه٤م واٟمف يقضمد ٟمقع اؾمتزادة.

واخلالص٦م أن آؾمتزادة طم٘مٞم٘م٦م ُمقضمقد وهذه آؾمتزادة احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمقضمقدة هل٤م ارشم٤ٌمط 

ٙمـ هذا اًمتٗمّمٞمؾ هق اؾمتزادة وآرشم٤ٌمط سمٞمٜمف وصمٞمؼ سمٛمٙمٜمقن اًمٓمٞمٜم٦م واًمٗمٓمرة ُمـ ُمقاصمٞمؼ، وًم

 وسملم ُمٙمٜمقن اًمٗمٓمرة هٜم٤مك ارشم٤ٌمط ٟمًٌل وإقمداد وىم٤مسمٚمٞم٦م. 

ََِّؿ آَدَم إَْشاَمَء وهٜم٤مك اطمتامٓت ُمٗمتقطم٦م ومالسمد أن ٟم٠مظمذ سمٙمؾ اًمقضمقه ذم ىمقًمف  َوَظ

ْٕبِئُقيِن بَِْٖشاَمِء  َٚل َأ ََ ِٜ َؾ َُ ْؿ َظَذ اداَْلِئ ُٓ ٚ ُثؿَّ َظَرَض َٓ َِّ ْتُْؿ َصٚدِؿِغَ ـُ ـُ ٓء إِْن  ُٗ ومٝمذه ُم٠مظمقذة ذم  َه

ومٛمجٛمقع ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕمٚمؿ سمح٨م  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ احل٤ًٌمن وآي٦م أظمرى 

ُٚمٚمحٛمل ذم اًمتٗمًػم، صمؿ يمٞمػ اجلٛمع سملم شمٚم٘مل اًمٙمٚمامت وسملم  َٓ َِّ ـُ ََِّؿ آَدَم إَْشاَمَء  وان  َوَظ

ت إٟمام اؾمتثٛمره قمٜمد اًمتقسم٦م، يم٤من ذم اًمرواي٤مت أن هذا اًمتٚم٘مل ًمٞمس ظمالف اًمتٕمٚمؿ ومٗمل اًمرواي٤م

 ؿمٗمٕم٤مئؽ ه١مٓء أن قمٚمٛم٧م ايـ ُمـ اخلٓم٤مب ومج٤مءه واًمف وذم اًمرواي٦م اٟمف دقم٤م سمحؼ سم٤مًمٜمٌل

وهق ُمقضمقد ذم احل٤ميمؿ ًمٚمٜمٞم٤ًمسمقري ( ىم٤مل ي٤م ريب عم٤م ٟمٔمرت قمغم اًمٕمرش رأي٧م اؾمٛمف ُم٘مرون »

ؾمتثٛمره سم٤مؾمٛمؽ ومٕمٚمٛم٧م اٟمف اذف اخلٚمؼ وأطم٤ٌمهؿ ومتِمٗمٕم٧م سمف إًمٞمؽ وإذا ٟمٗمس اًمتٕمٚمؿ ذاك ا
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  .(6)شهٜم٤م أو ومٕمٚمف ومٕمؼم قمٜمف اًم٤ٌمري سمتٚم٘مل

آدم اخلٓمٞمئ٦م ىم٤مل: ي٤م رب أؾم٠مًمؽ  أىمؽمف عم٤م: ’ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اخلٓم٤مب اسمـقمٛمر » 

سمحؼ حمٛمد عم٤م همٗمرت زم وم٘م٤مل اهلل: ي٤م آدم ويمٞمػ قمروم٧م حمٛمدًا ومل أظمٚم٘مف ؟ ىم٤مل: ي٤م رب ٕٟمؽ 

قمغم ىمقائؿ اًمٕمرش ُمٙمتقسم٤ًم ٓ إًمف  عم٤م ظمٚم٘متٜمل سمٞمدك وٟمٗمخ٧م ذم ُمـ روطمؽ رومٕم٧م رأد ومرأي٧م

إٓ أطم٥م اخلٚمؼ إًمٞمؽ وم٘م٤مل اهلل:  اؾمٛمؽإٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل ومٕمٚمٛم٧م أٟمؽ مل شمْمػ إمم 

 .(7)شصدىم٧م ي٤م آدم إٟمف ٕطم٥م اخلٚمؼ إزم إدقمٜمل سمح٘مف وم٘مد همٗمرت ًمؽ وًمقٓ حمٛمد ُم٤م ظمٚم٘متؽ

ـ صٚمٌف، إذ يم٤من اهلل عم٤م رأى اًمٜمقر ؾم٤مـمٕم٤مً ُم قم٤ٌمد اهلل إن آدم ي٤م»: ىم٤مل قمـ رؾمقل اهلل» 

ؿم٤ٌمح، وم٘م٤مل: ي٤م رّب ُم٤م هذه  شمٕم٤ممم ٟم٘مؾ أؿم٤ٌمطمٜم٤م ُمـ ذروة اًمٕمرش إمم فمٝمره، رأى اًمٜمقر ومل يتٌلّم ٕا

ٟمقار؟ ىم٤مل: أٟمقار أؿم٤ٌمح ٟم٘مٚمتٝمؿ ُمـ أذف سم٘م٤مع اًمٕمرش إمم فمٝمرك، وًمذًمؽ أُمرت اعمالئٙم٦م  ٕا

 ٜمتٝم٤م زم.رّب ًمق سمٞمّ  : ي٤مسم٤مًمًجقد ًمؽ، إذ يمٜم٧م وقم٤مًء ًمتٚمؽ إؿم٤ٌمح، وم٘م٤مل آدم

 آدم إمم ذروة اًمٕمرش. وم٘م٤مل اهلل قمّز وضمّؾ: اٟمٔمر ي٤م

إمم ذروة اًمٕمرش، وم٤مٟمٓمٌع ومٞمف صقر  ووىمع ٟمقر أؿم٤ٌمطمٜم٤م ُمـ فمٝمر آدم ومٜمٔمر آدم

 أٟمقار أؿم٤ٌمطمٜم٤م اًمتل ذم فمٝمره يمام يٜمٓمٌع وضمف آٟم٤ًمن ذم اعمرآة اًمّم٤مومٞم٦م، ومرأى أؿم٤ٌمطمٜم٤م.

 رّب؟ وم٘م٤مل: ُم٤م هذه إؿم٤ٌمح ي٤م

آدم هذه إؿم٤ٌمح أؿم٤ٌمح أومْمؾ ظمالئ٘مل وسمرّي٤ميت، هذا حمّٛمد وأٟم٤م  ٤مىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ي

اعمحٛمقد ذم أومٕم٤مزم، ؿم٘م٘م٧م ًمف اؾماًم ُمـ اؾمٛمل، وهذا قمكم وأٟم٤م اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ ؿم٘م٘م٧م ًمف اؾماًم ُمـ 

                                                      

ًتدرك احل٤ميمؿ رىمؿ احلدي٨م:  6)  .=977( ُم

 ( أظمرضمف اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ذم اًمٞمٜم٤مسمٞمع.7)



 345 ................................................................................ املبشح التاصع: العصىٛ

اؾمٛمل، وهذه وم٤مـمٛم٦م وأٟم٤م وم٤مـمر اًمًاموات وإرض، وم٤مـمؿ أقمدائل ُمـ رْحتل يقم ومّمؾ 

ِمٞمٜمٝمؿ، ؿم٘م٘م٧م هل٤م اؾماًم ُمـ اؾمٛمل، وهذا احلًـ وهذا اًم٘مْم٤مء، ووم٤مـمؿ أوًمٞم٤مئل مم٤م يٌػمهؿ وي

 احلًلم وأٟم٤م اعمحًـ اعمجٛمؾ وُمٜمّل آطم٤ًمن، ؿم٘م٘م٧م اؾمٛمٞمٝمام ُمـ اؾمٛمل.

وه١مٓء ظمٞم٤مر ظمٚم٘مل ويمرائؿ سمرّيتل، هبؿ آظمذ وهبؿ أقمٓمل، وهبؿ أقم٤مىم٥م وهبؿ أصمٞم٥م، 

ٓ آدم، وإذا دهتؽ داهٞم٦م وم٤مضمٕمٚمٝمؿ إزّم ؿمٗمٕم٤مئؽ وم٢مين آًمٞم٧م قمغم  ومتقؾمؾ هبؿ إزّم ي٤م ٟمٗمز ىمًاًم طمّ٘م٤ًم 

ٓ أرّد هلؿ ؾم٤مئالً   .(6)شأظُمٞم٥ّم هلؿ آُمالً و

واعمٝمؿ ان اًمٜمٔمري٦م اًمث٤مًمث٦م ُمٕمٜمك اًمتٙم٤مُمؾ هبذا اعمٕمٜمك، وحتّمؾ ًمديٜم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة أن شمٙم٤مُمؾ 

او شمدُم٩م قطمد شمشم٦ٌم ختتٚمػ قمـ إظمرى ومٞمج٥م أن ٓ اعمٕمّمقم سمٚمح٤مظ ُمراشم٥م ذاشمف يمؾ ُمر

ُمـ اًمثامر اًمتل ٟمًتٗمٞمده٤م ُمـ هذا اًمٌح٨م ُم٤م ورد ُمـ ، وضم٤مٟم٥م صم٤مين  ؿم١مون ُمرشم٦ٌم عمرشم٦ٌم أظمرى

ؾمٕمل وُمٙم٤مسمدة وشمرقمرع هٜم٤م يٙمقن رواي٤مت وآي٤مت أهنؿ ٟمقر ذم قم٤ممل إٟمقار وحمٞمٓملم ومٙمٞمػ 

وٟمٛمق وشمٙم٤مُمؾ ؟، ومال شمٜم٤مذم سملم اجلٜمٌتلم يمامٓ  شمٜم٤مذم سملم اجلٜم٦ٌم اًمٌنمي٦م واجلٜم٦ٌم اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م، واٟمتؿ 

ذا ويمذا، ويم٤من ٟمٌٞم٤م سملم اعم٤مء واًمٓملم  صمؿ ي٠ميت ذًمؽ شم٘مقًمقن أن ٟمقره أول اخلالئؼ وسمٜمقره يم

َدىاًم٤ًمئؾ اًمٖم٤مومؾ وي٘مقل يمٞمػ ي٘مقل  َٓ وم٤من هلذه ُمٕمٜمك يمام ذم شمٗمًػم  َوَوَجَدَك َضًّٚٓ َؾ

 وضمدك و٤مٓ قمٜمد ىمقُمؽ ومٝمداهؿ إًمٞمؽ ورد: اإلُم٤مم اًمرو٤م

 ىمقم ٓ يتٞماًم ومردًا ٓ ُمثؾ ًمؽ ذم اعمخٚمقىملم ومآوى اًمٜم٤ّمس اًمٞمؽ وو٤مًٓ ذم» قمـ اًمرو٤م

 .(7)شاهلل سمؽ وم٠مهمٜم٤مهؿيٕمرومقن ومْمٚمؽ ومٝمداهؿ اًمٞمؽ وقم٤مئالً شمٕمقل اىمقاُم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ 

                                                      

 .<=7ص 6( يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة ًمذوي اًم٘مرسمك / اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل: ج6)

 شمٗمًػم اًمّم٤مذم ًمٚمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين. (7)
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، ’ومٝمذا أـي ُمـ ىمقًمف أن أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ٟمقر اًمٜمٌل  ېئ ىئ ىئ ىئ ییأو ىمقًمف 

تلم سملم اجلٛمع ومٙمٞمػ تلم سملم شمٜم٤مذم ٓ، ؟ اجلٌٜم  اٟمف واحل٤مل واطمدة ـمٌ٘م٦م ذا ُمقطمد سمٜم٤مءه هذا ٓن اجلٌٜم

ٌتلم ذات ومم اًمٓمٌ٘م٦م ذم اًمذي ومذًمؽ، وؿمجقن ؿم١مون ًمف اًمتٙم٤مُمؾ أن صمؿ ،ضمٜم  ٓ سمف ىم٤مئؿ دوٟمف ُمـ ٕا

 .همػمه

وشمٜمقع اًمٕمّمٛم٦م ش اًمرضمس أهؾ اًمٌٞم٧م. إٟمام يريد اهلل ًمٞمذه٥م قمٜمٙمؿ» اْلٕٚٛ افثٚين ظؼ: 

 ذم اًمٜمّمقص:

قمـ اًمرضمس واًمٗمرق أن يذه٥م اًمرضمس قمٜمٙمؿ يدل أهنؿ ًمٞمًقا ذاشم٤م  ٕذهٌٙمؿمل ي٘مؾ 

ذواهتؿ ومٝمل س، واشمٗم٤مىم٤م أن اًمٕمّمٛم٦م سمٜمقد وم٤مًمٕمّمٛم٦م اًمتل هل صٗم٤مء وـمٝم٤مرة ُم٘مٌٚملم قمغم اًمرضم

وذم  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳذاشمٞم٦م وهل ًمٞم٧ًم 

ىمراءة اسمـ قم٤ٌمس وال حمٛمد وهق ٓ يٕمٜمل شمٖمػم ًمٗمٔمل سمؾ اٟمام هق اًمتٗمًػم آصقب، أُم٤م هٜم٤م 

اًمٓمٝم٤مرة اًمذاشمٞم٦م اإلرادة شمٕمٚم٘م٧م سم٢مسمٕم٤مد اًمرضمس قمٜمٝمؿ ٓ سم٢مسمٕم٤مدهؿ قمـ اًمرضمس، ومٕمالوة قمغم 

ـمٌٞمٕمتف ًمف هٜم٤مك ـمٝم٤مرة سمٞمئٞم٦م يريده٤م اهلل شمٕم٤ممم وهذا ُمـ إقمراض اعمٗم٤مرىم٦م وم٤من آسمتالء سم٤مًمٌٞمئ٦م 

٦م وهذه شمتٕمٚمؼ هب٤م اإلرادة اإلهلٞم٦م أي شمٚمؽ اًمتل ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٞمئ٦م، وهذه أي٦م تٞمٕمٌواًمت٠مصمر سم٤مًمٌٞمئ٦م ـم

مل شمٜمجًؽ اجل٤مهٚمٞم٦م »ئٞم٦م شمدل قمغم ُمٗمروهمٞم٦م اًمٕمّمٛم٦م ًمٚمذات وإٟمام هٜم٤م ي١مُّمـ اًمٕمّمٛم٦م اًمٌٞم

٦م ٞموم٤مًمٌح٨م قم٤مرض وهذا همػم اصؾ حمقـم شسم٤مٟمج٤مؾمٝم٤م ومل شمٚمًٌؽ ُمـ ُمدهلامت صمٞم٤مهب٤م...

أن »يمقهنؿ اًمّمٗمقة وًمذًمؽ ومرق سملم ًم٤ًمن  فُمٜم ٗمروغان اعماًمذات، وهٜم٤م أي٦م اًمتٓمٝمػم داًم٦م قمغم 

 شمٗمّمؾ ومل ، وم٤مًمٌٜمقد ذم اًمٕمّمٛم٦م يمثػمة ومل شمٜم٘مح وملشإٟمام يريد اهلل...»وسملم  شاهلل اصٓمٗمك...

شمٗمٙمؽ ومل شمٌقب ومل متٜمٝم٩م، وسمح٥ًم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م هٜم٤مك ُمٗم٤مصؾ قمديدة وُمتٜمققم٦م 
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شمرشمٌط ُمع سمٕمْمٝم٤م سمٜمت٤مئ٩م يمٌػمة، ومالطمظ دقم٤مء اًمٜمدسم٦م ينمح ؾم٧م أو ؾمٌع سمٜمقد ًمٚمٕمّمٛم٦م وًمٞمس 

وذـم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمزهد ذم درضم٤مت هذه اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞم٦م وزظمرومٝم٤م وزسمرضمٝم٤م »سمٜمد واطمد ومٞم٘مقل 

ومٝمٜم٤مك قمدة سمٜمقد وسمٜمقد ؾم٤مسم٘م٦م  شٚمٛم٧م ُمٜمٝمؿ اًمقوم٤مء وم٘مرسمتٝمؿ وىمدُمتٝمؿ...وذـمقا ًمؽ ذًمؽ وقم

وراصمٞم٦م أو ؾمقاء يم٤مٟم٧م وأظمرى ٓطم٘م٦م، ومٝمٜم٤م اًمٕمّمٛم٦م ذم أي٦م سمٚمح٤مظ اًمٌٞمئ٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م 

وم٤مرهم٤م قمـ اًمتل حتٞمط سمف ومٝمذه ٓ شمقضم٥م شمٚمٌس سم٤معمدهلامت أو آرضم٤مس شمٚمؽ شمرسمقي٦م وهمػمه٤م 

قة واًمٌٞمئ٦م هل٤م قم٤مُمؾ آظمر وهذا ٓ يٜمٗمل اٟمف ٓسمد ُمـ وضمقد ّمٗماًمومٝمؿ  اًمّمٗمقة وهمػم ُم٘مٌؾ سمٜمٗمًف

اًمًقء  ٟمٗمس وضمقد أي ٟمٍمف شيمذًمؽ ًمٜمٍمف قمٜمف اًمًقء»طمّم٤مٟم٤مت ُم٘م٤مسمؾ هجقم اًمٌٞمئ٦م، 

سمؾ حتت٤مج  سم٢مرادشمفوإٟمام هق ذم ٟمٗمًف ُمٜمٍمف وًمٙمـ اًمٌٞمئ٦م ٓ شمٜمٍمف قمٜمف  هق وًمٞمس يٍمومف

 ٤مت جي٥م اًمتٗمٙمٞمؽ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م.ومٝمذه اعم٘م٤مُم شًمٞمٍمف قمٜمف اًمًقء»ارادة اظمرى وًمذًمؽ ي٘مقل 

ٟمقع قمّمٛم٦م أظمرى وسمٜمقد اًمٕمّمٛم٦م ذم  اوراصم٦م قمٚمؿ اًمٙمت٤مب وهذ يٜمقه اممًم٘مران اٟمٔمر إمم ا

وهٜم٤مك ىم٤مقمدة  ٝم٤م هق ظمٓم٤م وم٤من هل٤م ُم٘م٤مُم٤مت ُمتٕمددةاًم٘مران واًمرواي٤مت ُمتٕمددة ودجمٝم٤م وُمزضم

قل أن اإلرادة هل٤م يٌٞمٜمٝم٤م اإلُم٤مم ٓ يمام يٌٞمٜمٝم٤م اًمٕمروم٤مء واعمتٙمٚمٛملم واًمٗمالؾمٗم٦م سمؾ هق خيٓمئٝمؿ وي٘م

ُمتٕمٚمؼ وىم٤مقمدة ُمٕمٞمٜم٦م وم٤معمِمٞمئ٦م هل٤م ُمتٕمٚمؼ وىم٤مقمدة ُمٕمٞمٜم٦م واًمٕمٚمؿ ًمف ُمتٕمٚمؼ وىم٤مقمدة ُمٕمٞمٜم٦م واًمت٘مدير 

ئ٦م ٓ يٛمٙمـ ًمف ُمتٕمٚمؼ وىم٤مقمدة ُمٕمٞمٜم٦م، وىمد ظمٚمٓمقا سملم هذه إُمقر واحل٤مل اٟمف ُم٤م شمتٕمٚمؼ سمف اعمِمٞم

 .عمرشمٌف ًمفا تٕمٚمؼ سمف اًمت٘مدير هق همػم ويمال طم٥ًم اعمراشم٥ميشمٕمٚمؼ اإلرادة سمف وُم٤م 

إذًا اًمٕمّمٛم٦م اعمذيمقرة ذم أي٤مت واًمرواي٤مت ًمٞم٧ًم قمغم ومّمؾ واطمد وسمٜمد واطمد وىمًؿ 

 طمٞمثٞم٤مت ُمتٕمددة.ةواطمد سمؾ قمغم ومّمقل وسمحقث 

 وضبقا:  حتقٗقْاجلاٌب الجالح عغز: تمخٗص ملا مت 
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عمٕمّمقم ذم اِمٞمٓم٤من أو اجلـ وإسمٚمٞمس همػم ممٙمـ وظمالص٦م اًم٘مقاقمد أن شمًٚمط وُمقاضمٝم٦م اًم

رء ُمـ ذًمؽ ذم ىمٚمٌف وروطمف ٓ يتًٚمط قمٚمٞمف اوًمئؽ وٓ يقاضمف ىمٚم٥م اعمٕمّمقم ُمٕمّمقم ٟٓمف 

اعمٕمّمقم يٙم٤مسمد ويقاضمف  ومٝمٜم٤م سمت٤مشم٤م، أُم٤م ٟمٗمًف اجلزئٞم٦م وىمقة اخلٞم٤مل واًمتٍمف واًمٌدن ٟمٕمؿ

اًمِمٞمٓم٤من ٓ أن اًمِمٞمٓم٤من يتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ومٙمام أن سمدٟمف اًمنميػ ىمد جيرح أو ي١ممل ٟمٔمػم سمدن اًمٜمٌل 

ِْل ا أيقب ٍٛ َوَظَذاٍب َأينِّ َمسَّ ْٔىَُٚن بُِْْه ْؿ أو ىمْمٞم٦م ُمقؾمك   فنَّ َُقا َؾَِ٘ذا ِحبََُٚلُ َؿَٚل َبْؾ َأْف

ًَك َٚ َتْس ـْ ِشْحِرِهْؿ َأِنَّ َُّٔؾ إِفَِْٔف ِم ْؿ ُُيَ ُٓ ٔه وهق اٟمٗمٕم٤مل شمٙمقيٜمل ٓ سمٛمٕمٜمك ؾمٞمٓمرة ُمٓمٚم٘م٦م  َوِظِه

ذًمؽ واٟمف إذا يم٤من أوًمقا  ضمرح اًمْم٤مرسملم، وىمد اًمتٗمتٜم٤م إمم ُمـإهمقاء وإٟمام سمٛمٕمٜمك اًمٌدن يٜمٗمٕمؾ و

واخلٞم٤مل حمؾ ساع  اعمٕمّمقم يٛمٙمٜمف اًمًٞمٓمرة قمغم ظمٞم٤مًمفاًمٕمزم يٙم٤مسمدون ذم اخلٞم٤مل ومٙمٞمػ سمٖمػم 

وهق قمغم ٙمٞمػ يًدد وُمـ أيـ يًتٕمّمؿ ٟمٗمًف صمؿ إذا يم٤من يقاضمف همػم اعمٕمّمقم وم اًمِمٞمٓم٤منُمع 

 .ذًمؽ احل٤مل 

ًمٙمٚمٞم٦م واًمٕم٘مؾ ؿم١مون اعمٕمّمقم اٟمف ذو ـمٌ٘م٤مت ومٜمقر اعمٕمّمقم واًمروح اُمـ وىمٚمٜم٤م أن 

اًمٙمكم صمؿ اًمروح اجلزئٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م اجلزئٞم٦م واًمٖمرائز واًمٌدن ومٝمذه ـمٌ٘م٤مت هل٤م ؿم١مون خمتٚمٗم٦م 

وأطمٙم٤مم شمٙمقيٜمٞم٦م خمتٚمٗم٦م ومال حتٛمؾ ـمٌ٘م٦م قمغم اًمٓمٌ٘م٦م إظمرى، وىم٤مقمدة أن اسمدأهنؿ وٟمٗمقؾمٝمؿ 

اًمنميٗم٦م وأرواطمٝمؿ هل صٗمقة إسمدان وإرواح وإٟمٗمس، وىم٤مقمدة أن أومٕم٤مهلؿ اًمتل 

قهن٤م ؾمقاء إومٕم٤مل اًمٌدٟمٞم٦م أو اًمٖمرائزي٦م ومْماًل قمـ أومٕم٤مل اخلٞم٤مل أو أومٕم٤مل اًمتٕم٘مؾ ومٝمذه يامرؾم

أومٕم٤مل ؿمٗم٤موم٦م ًمٓمٞمٗم٦م وًمٞم٧ًم همٚمٞمٔم٦م هبٞمٛمٞم٦م ُمثؾ همػمهؿ يمام ُمر سمٜم٤م اًمتٛمثٞمؾ سمٛمث٤مل أن احلٞمقان 

واإلٟم٤ًمن إذا يرى أيمؾ سمٕمض احلٞمقان يتٜمٗمر ٓن أيمؾ اإلٟم٤ًمن ًمٓمٞمػ سم٠مدب سمٓمؼ ُمٕمٞمٜمف ي٠ميمؾ 

أو ٟمٙم٤مح اإلٟم٤ًمن هق ٟمٙم٤مح سمدين ًمٓمٞمػ وؿمٗم٤مف سمحٞم٨م ًمق  احلٞمقان ي٠ميمؾ سمٖمٚمٔم٦م ٟم٤ًمين سمٞمٜمامإ

سمٞمٜمام اعمٕمّمقم يٗمٕمؾ  ت٘مٞم٠م ٓن ٟمٙم٤مطمٝم٤م همٚمٞمظ وُم٘مززًمؿم٤مهد اإلٟم٤ًمن ٟمٙم٤مح سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت 
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 آداب إٟم٤ًمٟمٞم٦م وًمذًمؽ ومٞمٝم٤م شمٚمٓمػ.  ٧م وم٘مطإومٕم٤مل يم٤مًمٜمقر وسم٤مًمٜمقر ويمؾ آداسمف ٟمقري٦م وًمٞمً

قي٦م أو وىمٚمٜم٤م ذم اًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م واًمٕم ٓي٦مّمٛم٦م اًمٌٜم ومٗمرق سملم اًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م هل قمّمٛم٦م  اًمق

قي٦م واًمتل شمٕمٜمل اٟمف يتٙم٤مُمؾ سم٤مهلل هل اهلل سم٤مًمذات و ٓ حمدودة، واًمٕمّمٛم٦م سم٤مهلل اًمتل هل اًمٕمّمٛم٦م اًمٌٜم

ـ  صٓمٗم٤مء واعمّمٓمٗملم قمّمٛمتٝمؿ قم قي٦م وقمّمٛم٦م ٓا ُمر اًمٗمرق سملم اًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م واًمٌٜم هم٤مي٦م ٕا

روطمف  سمد أن هيدى ُمـ اعمٕمّمقم أُم٤م اعمٕمّمقمٓ  هيدى ٓإ ُمـ ىمٌؾ ومٖمػم اعمٕمّمقم احل٤مضم٦م ًمٖمػم اهلل

ِحٔؿُ وُمـ ىمٌؾ اهلل ومٞمٗم٤مض قمٚمٞمف  اُب افرَّ َُّٕف ُهَق افتَّقَّ َِِْٔف إِ ـَِاَِمٍت َؾتََٚب َظ ِف  ـْ َربِّ ََّك آَدُم ِم َِ أو   َؾَت

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک  وم٤مٓهتداء ُمـ

أو ُمٕمّمقم هيدي ُمٕمّمقم آظمر أقمغم ُمٜمف وٓ يٜم٤مذم اهلٞمف ٟمٞم٦م اهلل، وم٤معمٕمّمقُملم هدايتٝمؿ ًمد

اًمٕمّمٛم٦م واًمتزم اعمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜمل سمذًمؽ أي ُمٕمّمقم يٙمٛمؾ ُمٕمّمقم آظمر ٓن شمٙم٤مُمؾ اعمٕمّمقم 

ًمٞمس سمٖمػم اعمٕمّمقم أُم٤م شمٙم٤مُمؾ اعمٕمّمقم سم٤معمٕمّمقم ًمٞمس ومٞمف ُم٤مٟمع ٓن اًمًٚمًٚم٦م شمٜمتٝمل إمم اهلل 

ّمح أن يٗمْمؾ ُمٕمّمقم ومٝمذا همػم ممٙمـ ويوهق ٓ ُمتٜم٤مهل، أُم٤م أن يٗمْمؾ همػم ُمٕمّمقم قمغم 

وًمذًمؽ ُم٤م يِم٤مهد ُمـ طم٤مٓت اعمٕمّمقُملم أن ُمٕمّمقم أقمغم وايمؼم ُمٕمّمقم قمغم ُمٕمّمقم آظمر 

ذم اًمٕمّمٛم٦م واًمٙمامل هيدي ُمٕمّمقم آظمر ٓن هداي٦م اعمٕمّمقم إمم ُمٕمّمقم آظمر هداي٦م ًمدٟمٞم٦م ُمـ 

 .اهلل، وهق ؿمٌٞمف ًمٌٞم٤مٟم٤مت ضمؼمائٞمؾ إمم رؾمقل اهلل

 

 ن املعصًٕ وزتبط بْ ٔبأوتْ:اجلاٌب الزابع عغز: فع

هذه ٟمٙمت٦م ُمٝمٛم٦م ذم سمح٨م شمٗمٙمٞمؽ اًمٕمّمٛم٦م وٟمًتٓمٞمع أن ٟمًجٚمٝم٤م ىم٤مقمدة اظمرى، وهل أن 

 يرشمٌط سمام ومٕمؾ اعمٕمّمقم شم٤مرة سمام يرشمٌط سمف وومٕمؾ اعمٕمّمقم سمام يرشمٌط سمرقمٞمتف وأُمتف ومٗمٕمؾ اًمٜمٌل
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َْ ٤معمح٤مؾم٦ٌم ومٞمف ًمٞم٧ًم دظمٞمٚم٦م ذم قمّمٛمتف وشمٕمٌػم اًم٘مران يم سم٠مُمتف ِْ ـْ َرُشقٍل َوَمٚ َأْرَش ـْ َؿبَِِْؽ ِم ٚ ِم

َّٔتِِف ؾَ 
ْٔىَُٚن يِف ُأْمِْ ََك افنَّ َّْك َأْف َ َٕبِلٍّ إَِّٓ إَِذا مَت َِل أََْْسُخ اهللُ َوٓ  ِْ ْٔىَُٚن ُثؿَّ ُُيُُِْؿ اهلُل آَيٚتِِف َواهللُ  َمٚ ُي  فنَّ

وم٠مُمٜمٞم٦م  شيِم٤مء اٟمؽ ٓ هتدي ُمـ أطم٧ٌٌم وًمٙمـ اهلل هيدي ُمـ»وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (6)َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ 

ّمػم وم٠مُمٜمٞمتف اعم إُم٦م ٓ أن أُمٜمٞمتف سمام ذم صدره هداي٦م وهق اخل٤مرج ذم يتجًد رء اًمٜمٌل

لوم٤من يم٤من ذم هذا اًمٗمٕمؾ واعمّمػم اعمِمؽمك ومٞمخ٤مـم٥م سمف اعمِمؽمك سملم ومٕمٚمف وومٕمؾ أُمتف   ٓ اًمٌٜم

ط هب٤م ومٕمؾ طمٞمثٞم٦م ُمـ وإٟمام ومٕمٚمف طمٞمثٞم٦م ُمـ ُم٦م وًمٙمٜمف هق ُمرهقن وُمرشٌم ٓ » اًمرواي٤مت واًمتٕمٌػم ذم ٕا

ل ومٝمل ششم١مذوا اًمٜمٌل سم٤معمٕم٤ميص ـ  ُمٕم٤ميص أٟمٗمًٙمؿ وًمٙمـ شم١مذون اًمٌٜم ٤مر ٟمح ٓن هل٤م صٚم٦م سمف سم٤مقمت

هة يمٚمام شمِم٤مهد شمٗمقق ًمألسمٜم٤مء  ٞمٗمرحؾم ُمـ اُمتف وأُمتف ويمٚمام ؿم٤مهد ُمـ طمًٜم٤مت رقمٞمتف يمام ذم ٕا

هة اٟمتٙم٤مؾم٦م  وٓد شمزداد سمِم٤مؿم٦م وهورا وٓ ىمدر اهلل إذا رأي٧م ذم ٕا تٖمتؿ وحتزن ومراده٤م وماطمد اوٕا

ًٜ  وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  َٚن ُأمَّ ـَ  . إِنَّ إِْبَراِهَٔؿ 

ٞم٤ًمئؾ ذم اًمٜمّم٤مرى ؾمأول ُمـ هق ُمثال طمؼ اهلل شمٕم٤ممم أن يقطمد وان ٓ ينمك سمف ومٛمـ 

اًمذيـ ومرـمقا ذم ذًمؽ احلؼ ؟، أول ُمـ ي٤ًمئؾ هق اًمٜمٌل قمٞمًك واًمقاضم٥م قمغم اًمٜمٌل قمٞمًك ُمع 

ؾمٌح٤مٟمؽ ُم٤م يم٤من زم أن »ه احل٘مقق هلل قمز وضمؾ، ًمذًمؽ ىم٤مل اٟمف مل ي٘مٍم أن ي٘مقم سمقاضم٥م رد هذ

هلل قمز وضمؾ ومٝمق راقمل هذه إُم٦م وجي٥م أداء طم٘مقق اًمٙمٌػم  إًمقهٞم٦موم٠مداء حل٘مقق  شأىمقل...

اًمٕمٔمٞمؿ، وٟمٕمٚمؿ أن اًمزهراء ذيٙم٦م قمكم ذم اًمقصٞم٦م وان يم٤من اإلُم٤مم هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

احلًٜملم  سمٞمٜمٝمؿ وسملموقمكم يم٤مًمٗم٤مصؾ  ًمٗم٤مصؾ سملم اًمزهراءوأومْمؾ وأقمٔمؿ درضم٦م وًمٙمـ ًمٞمس ا

 أٟمف ’أو يم٤مًمٗم٤مصؾ سملم قمكم وسم٘مٞم٦م إئٛم٦م أو سم٘مٞم٦م اعمّمٓمٗملم ومٝمٜم٤مك ُمِم٤مريم٦م ذم ضمٝم٦م ُم٤م وورد قمٜمف

                                                      

ٔي٦م ( 6)  .7:ؾمقرة احل٩م: ا
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 : ىم٤مل

 .(6)شًمق مل خُيَْٚمُؼ قمكم ُم٤م يم٤من ًمٗم٤مـمٛم٦م يمٗم١م»

وًمٕمؾ اًمذي يًتثٜمك ُمـ هذا اًمٕمٛمقم وم٘مط ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء سم٤مقمت٤ٌمر ؾم١مدد إٟمٌٞم٤مء آ اٟمف 

 .قمكم آ هب٤م آىمؽمان يٜم٤مؾم٥م يمٗمق ومال ’اسمقه٤م

 اجلاٌب اخلاوط عغز: اعلاه ٔدٕابْ: 

هٜم٤مك إؿمٙم٤مل ىمديؿ واصٚمف ُمًتقطمك ُمـ اًمٜمّم٤مرى ذم شمٌٞم٤من اًمٕمّمٛم٦م أن آًمتزام 

، ٓن اًمٕمّمٛم٦م صٗم٦م إهلٞم٦م إًمقهٞم٦مسم٤مًمٕمّمٛم٦م ذم إٟمٌٞم٤مء أو إصٗمٞم٤مء واحلج٩م يرضمع إمم دقمقى 

واًمٕمّمٛم٦م  ذم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وإوصٞم٤مء٤م ومٙمٞمػ اًمٕمّمٛم٦م اًمتل هل صٗم٦م إهلٞم٦م شمثٌتقهن

 اًمٌنم ؟؟ أهّلتؿتٛمقه٤م ذم همػم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وم٘مد اعمٓمٚم٘م٦م صٗم٦م إهلٞم٦م وإذا أصمٌ

 أًمقهٞم٦مشمٕمٜمل اهن٤م ؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م ُمثال اًمٕمّمٛم٦م ٠مؿمٙم٤مل ىمديؿ، وهذا اإلؿمٙم٤مل يٌلم سمهذا اإل

قًمٞم٦م أو وضمقد اًمالهقت ذم ٚموم٢مذا اًمتزُمتؿ سمقضمقد اًمٕمّمٛم٦م ذم إٟمٌٞم٤مء وم٘مد سمٜمٞمتؿ قمغم اًمٜمٔمري٦م احل

ٓمالطم٤مت خمتٚمٗم٦م شمٕمؼم ٓن اًمٕمّمٛم٦م إٟمام هل ذم اًمالهقت ٓ ذم اًمٜم٤مؾمقت وهذه اص اًمٜم٤مؾمقت

وًمذًمؽ ذم اإلٟمجٞمؾ واًمتقراة قمٜمدهؿ أن إٟمٌٞم٤مء يمذسمقا قمغم اهلل ومتردوا ذم  قمـ ُمٕمٜمك واطمد

ل أيت ًمٚمٛمٞمدان إٟم٤م اجلٛمٚم٦م قمغم أواُمر اهلل ومرأى اًمالهقت أن ه١مٓء اًمٌنم ٓ يقومقن سم٤مًمٕمٝمد وم٘م٤م

اًمثالصم٦م، وه١مٓء احلِمقي٦م واًمًٚمٗمٞم٦م  إىم٤مًمٞمؿسمٜمٗمز وهذه هل ومٚمًٗمتٝمؿ ومّم٤مر اًمث٤مًمقث أو 

ومٙمرة ٟمٍماٟمٞم٦م ٓن اًمٕمّمٛم٦م يٛمثؾ اًم٘مداُمك ُمـ طمٜم٤مسمٚم٦م وهمػمهؿ قمٜمدهؿ ان آًمتزام سم٤مًمٕمّمٛم٦م 

                                                      

 .6;9ص 6( اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ج6)
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 إٟمٌٞم٤مء. أهّل٧مٓهقت أي صٗم٦م إهلٞم٦م وإذا اًمتزُم٧م هب٤م وم٘مد 

 ل اُمقر ُمٜمٝم٤م:وضمقاسمف سمًٞمط ئمٝمر ُمـ ظمال

ان اصم٤ٌمت اًمٕمّمٛم٦م ٓ يالزم آًمقهٞم٦م قمغم اقمت٤ٌمر ان اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه قمـ اًمٜم٘مص  أوًٓ:

 ُمٓمٚم٘م٤م وُمـ يمؾ اجلٝم٤مت او ىمؾ هق ُمٕمّمقم قمـ اًمٜم٘مص ُمـ يمؾ اجلٝم٤مت.

ُمٕمّمقُملم ُمـ اًمذٟم٥م ًمٙمـ هذا ٓ يًتدقمل  ااُم٤م آٟمٌٞم٤مء وآوصٞم٤مء وم٤مهنؿ وان يم٤مٟمق

سمٚمح٤مظ قمدم اًمتٍمف  ُمـ يمؾ اجلٝم٤مت ومٛمثال اعمقت ٟم٘مصاًمٙمامل اعمٓمٚمؼ واًمتٜمزه قمـ اًمٜم٘مص 

 ٓن احلٞم٤مة يمامل واعمٕمّمقُملم يمٚمٝمؿ يٛمقشمقن. سم٤مًمٌدن

ؽ ُمـ شمٕم٤ممم ًمٞمس ُمقوققم٤م ًمذًم ٕٟمفان اهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٘م٤مل اٟمف ُمٕمّمقُم٤م قمـ اًمذٟم٥م  صم٤مٟمٞم٤ًم:

ٚمتِمٌٞمف ٓ يٛمٙمـ ان ٟم٘مقل ان هذا اجلدار ُمٕمّمقُم٤م قمـ ًماؾم٤مس وُمـ سم٤مب اًمت٘مري٥م وًمٞمس 

 سم٤مقمت٤ٌمر اٟمف ٓ ي٘مؽمومٝم٤م ًم٥ًٌم سمًٞمط ان مم٤مرؾمتٝم٤م ًمٞمس ُمـ ؿم٤مٟمف واجلدار ًمٞمس ذٟمقب اًمٌنم

 ًمٞمس ُمـ ؿم٤مٟمف اؾم٤مؾم٤م. ٕٟمفُمقوققم٤م هل٤م اًمٌتف واًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ٓ ي٘م٤مل اٟمف ُمٕمّمقم ُمـ اًمذٟم٥م 

قدي٦م وًمٞمس ٓهنؿ اهلف واًمٗمرق رشمٗم٤مقمٝمؿ سمًٚمؿ اًمٕمٌان قمّمٛم٦م اعمٕمّمقُملم اٟمام ٓ صم٤مًمث٤ًم:

 !! شم٠مُمؾ ٟمكسم٠مدسملم وقمٛمٞمؼ واوح ٝمام سمٞمٜم

سٕه قذرات ادضاً ٔقاعذٚ عغز: سقاٟق عمىٗٛ يف الزٔاٖات  دظاجلاٌب الضا

 املعصٕوني:

أن اسمدأهنؿ ومْمال قمـ أرواطمٝمؿ ُمـ صٗمقة اًمقضمقد واًمٌنم، واطمد  ةىم٤مقمدذيمرٟم٤م 

أن إسمدان آؿمت٤ٌمه٤مت إذا يم٤من سمدن اعمٕمّمقم ذم طملم سمنميتف وسمٜمٞمتف اجلًامٟمٞم٦م اعمقضمقدة إٓ 
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وُمـ سم٤مب اعمث٤مل إؿمٕم٦م اعمقضمٞم٦م أضم٤ًمم سمح٥ًم اًمٌٞم٤من اًمٗمٚمًٗمل  درضم٤متدرضم٤مت وإضم٤ًمم 

ًمٙمٜمٝم٤م همػم ُمرئٞم٦م. ٟمٕمؿ ذم آصٓمالح اًمٗمٞمزي٤مئل ىمد ٓ يًٛمك أضم٤ًمم وشمًٛمك ُمثال ـم٤مىم٦م 

وأُمقاج، ٓن اعم٤مدة اعمتٙمثٗم٦م شمًٛمك أضم٤ًمم أُم٤م همػم اعمتٙمثٗم٦م ٓ شمًٛمك أضم٤ًمم وإٟمام شمًٛمك 

٤مم وىمد طمّمؾ ظمٚمط قمٜمد سمٕمض يم٤ٌمر ـم٤مىم٤مت وًمٙمـ سم٤مٓصٓمالح اًمٗمٚمًٗمل شمًٛمك أضمً

٤ًمن ٓ واًمٗمٚمًٗمل وهذا ُمـ اًمٌحقث اًمّمٕم٦ٌم وهق أن اإلٟم اًمٗمٞمزي٤مئلاًمٗمالؾمٗم٦م سملم آصٓمالح 

وم٤معم٘مّمقد إذا يم٤مٟم٧م إضم٤ًمم سم٤مٓصٓمالح اًمٗمٚمًٗمل واعم٤مدة  يٛمٞمز سملم اصٓمالطم٤مت اًمٕمٚمقم

ْحؾ أطمٙم٤مم  خمتٚمٗم٦م أصم٤مر وم٢مذا ىمٚم٧م ًمف ضمًؿ خيؽمق اجلدار ومٞم٘مقل هذا ظمراومف وؾمٗمًٓم٦م ٕٟمف

أن اعمقضم٤مت اًمتل ذم اىمؾ ُمـ صم٤مٟمٞم٦م شمذه٥م و ومٞم٘مع ذم اخلٓم٠مٟمٛمط ُمـ اجلًؿ قمغم يمؾ إضم٤ًمم 

إمم أىمَم إرض أو إمم اًم٘مٛمر أو إمم اعمريخ وهل ضمًؿ ُمـ إضم٤ًمم وًمٙمـ قمٜمده ـمل يمٚمٛمح 

اًمٌٍم وي٘مقل هذه ظمراوم٦م ٓن سمٜم٤مئف أن اجلًؿ ي٤ًموي اًمٙمثٞمػ واًمٖمٚمٞمظ واًمٌٓملء، وم٠مي ضمًؿ 

اجلًؿ يٛمًك ًم٤ٌمس وهٜم٤مك ضمًؿ آظمر قمٜمد اإلٟم٤ًمن دٟمٞمقي واًم٘مدُم٤مء يًٛمقٟمف وُمـ ومٝمذا 

هنؿ اعمٙم٤مؿمٗم٤مت يًٛمك اجلًؿ اًمٌخ٤مري وأن ايمتِمٗمقه ذم إضمٝمزة. أن ايمتِمٗمقا دقم

اصٖمر إًمػ ُمرة، وأن ايمتِمٗمقا ذم اًمٗمٞمزي٤مء  واًمٜم٤مٟمقآيمقاٟمتؿ اصٖمر ُمـ اعمكم ُمؽم ُمئ٦م ُمرة 

٦م سمال ضمًؿ سمؾ هل أضم٤ًمم وشمًتٓمٞمع أن شمّمٜمع ُمٜمٝم٤م أُمقر اجلديدة أن هذه أضم٤ًمم وًمٞم٧ًم ـم٤مىم

٤م هأن ايمتِمٗمقوأو آيمقاٟمتؿ  اًمٜم٤مٟمقشمٔمٝمر صمقرة قمٚمٛمٞم٦م يمٌػمة ذم قمٚمؿ  سمدأتقمجٞم٦ٌم وإٓن 

واًمٖمري٥م قمٜمد اًمٌٕمض ممـ يدقمل احلداصم٦م  ې ې ې ې ى ىوهمػمه٤م ُمـ إُمقر 

وأيمثر »اًمتٕمٌػم اًمروائل ان اًمٌمء اًمذي مل يٙمتِمٗمف اًمٕمٚمؿ احلدي٨م ي٤ًمرع إمم شمٙمذيٌف يمام ذم 

 سمٕمض اًمرواي٤مت اٟمام هل، ُمثال سمٕمض اًمٙمت٤مب ي٘مقًمقن أن شاًمٕمٚمؿ ذم اًمذي شمٙمذسمقه أو شمٜمٙمروه

إرض ذم ضمٌؾ واحل٤مل اًمٕمٚمؿ ايمتِمػ ًمٞمس هٜم٤مك ضم٤ٌمل وًمٙمـ أن يم٤مًمتل شمٕمؼم ان ظمراوم٤مت 
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ذم يم٤مٟم٧م قمٜمدُم٤م شمٓمرح وهٜم٤مك رواي٤مت  قضمد ضم٤ٌمل ُمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م وهل٤م ؿمٙمؾ ظم٤مصايمتِمٗمقا أن شم

ث٘مٗملم ي٘مقًمقن قمٜمٝم٤م هذه ظمراوم٤مت وإهائٞمٚمٞم٤مت وهمػم هذا اعمٙمت٤مب يمثػم ُمـ اًماًمًٌٕمٞمٜم٤مت 

ات قمجٞم٦ٌم وايمتِمٗم٧م صح٦م شمٚمؽ أن ذم اًمتًٕمٞمٜم٤مت وُم٤م سمٕمده٤م اًمٕمٚمقم ـمٗمرت ـمٗمرواًمٙمالم، 

واقمٚمٛمقا أن أيمثر اًمٕمٚمؿ ذم اًمذي »قمجٞم٦ٌم اًم٘م٤مقمدة اًمقاردة ومٕمال وهذه أزُم٦م واىمٕم٤م و اًمٜمّمقص

واشمٗم٤مىم٤م  ره٤من سمؾ ٕٟمٙمؿ ٓ حتٞمٓمقن سمف قمٚمامومٚمٞمس دمحدوه ٓن قمٜمديمؿ سم، ششمٜمٙمروه أو دمحدوه

أن اًمذي ايمتِمٗمقه ومٞمزي٤مئٞم٤م اعمج٤مل اعمٖمٜم٤مـمٞمز اًمذي حيٛمل إرض ُمـ ٟمٞم٤مزك وؿمٝم٥م...اًمخ 

٤مك أؿمٕم٦م شمٌلم ؿمٙمٚمف ىم٤مف، وم٢مذا يتٙمثػ هذا اعمج٤مل اعمٖمٜم٤مـمٞمز يّمػم سمِمٙمؾ ىم٤مف وإذا يم٤من هٜم

 ر أي ؿمٙمٚمف ؿمٙمؾ ىمرن وهذا ًمف شم٠مويؾقمغم ىمرن ُمـ صمقأو أن إرض  طمدوده وم٤من ؿمٙمٚمف ىم٤مف

أن اشمٗم٤مىم٤م وضمقد ـم٤مىم٤مت متثؾ طمٚم٘م٤مت واصٚم٦م سملم اعمجرات واعمٜمٔمقُم٤مت هل٤م إؿمٙم٤مل قمجٞم٦ٌم و

 همري٦ٌم أُم٤م خمروـمل أو همػمه.

إىم٤ٌمل اًمديمتقر  سمٕمض اعمث٘مٗملم ُمثؾ وم٠مىمقل هذه اًمرواي٤مت وُم٤م يم٤من يًتٌٕمده ويتٜمٗمر ُمٜمف

ؿ ُمقضمقدة وطمتك اًمٓمؼمي ذم سمٕمض يمت٤مسم٤مشمف، وأن اًمٕمٚمؿ هت٤موديمتقر ذيٕمتل وهمػمهؿ ويمت٤مسم

إهائٞمٚمٞم٦م هل سمٕمٞمٜمٝم٤م ٟمٗمس اًمِمٙمؾ شمٜمًجؿ رواي٤مت ايمتِمػ ىمْم٤مي٤م يمثػمة وطمتك اًمتل ؾمٛمقه٤م 

احلتٛمٞم٦م سمح٨م آظمر وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم ممتٜمٕم٦م ويمؾ رء ًمف قمدة  ٓن م وٓ ٟم٘مقل طمتامُمع اًمٕمٚمق

ٕمٜم٤مه ُمـ اًمرواي٤مت ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وسم٘مٞم٦م شم٠مويالت وُمٕم٤مين، يمام ورد ذم احلروف اعم٘مٓمٕم٦م طم٥ًم ُم٤م مج

اعمٗمنيـ هىمقا هذه اعمٕم٤مين ُمـ اًمرواي٤مت ومل يٜمًٌقه٤م إمم اًمرواي٤مت شم٘مري٤ٌم قمنم ُمٕم٤مين وهل 

 ًمٞم٧ًم قمنم ُمٕم٤مين سمؾ قمنم ُمٜم٤مه٩م ذم قم٤ٌمرة أظمرى.

سمدان ومْمالً اوم٤معم٘مّمقد إذا يم٤من اسمد أرواطمٝمؿ صٗمقة إرواح سمؾ  قمـ ن اعمٕمّمقُملم صٗمقة ا
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ُمـ ـمٞمٜم٦م أقمغم ويمام اصم٧ٌم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م أن  ٞم٧مصٗم أسمداهنؿاي٤مت أن ـمٞمٜم٦م يمام ذم سمٕمض اًمرو

ضمًؿ إرض اًمدٟمٞمقي ًمف قمدة أضم٤ًمم وًمٞمس ضمًؿ واطمد ومجًؿ ـم٤مىمل يم٤مًمٌخ٤مر يٙمتِمػ 

جلًؿ سم٤مٕؿمٕم٦م اخل٤مص٦م ويًٛمك آيمتقسمالزم، وهذا هق اًمذي يدسمر اجلًؿ اًمٖمٚمٞمظ وسمذًمؽ ا

ي يٛمٙمـ أن يتالطمؿ ُمٕمف ٤مـمٞمز أصمػموم٤مجلـ ضمًٛمف يمٝمروُمٖمٜم يتالطمؿ اإلٟم٤ًمن ُمع ضمًؿ اجلـ

إضم٤ًمم أن ٟمالطمٔمٝم٤م ذم قم٤ممل اعم٤مدة وذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إمم ُم٤م ؿم٤مء اهلل شم٠مصمػماهت٤م وسمذًمؽ اجلًؿ 

سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمالم اًمٗمالؾمٗم٦م وذم زُمـ اعمال صدرا هذه اًمٌحقث مل شمٙمتِمػ وٟمٗمس 

ء ًمف دظم٤مًم٦م يمثػمة اًمٗمالؾمٗم٦م يٕمؽمومقن أن سمحقث اًمٓمٌٞمٕمٞم٤مت ُمـ اًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واإلطمٞم٤م

يمام يٕمؼم ُمـ وم٘مد طم٤ًم وم٘مد تك ذم اًمٌحقث اًمتجريدي٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م طمتك ذم ُمٕمروم٦م احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م وطم

قم٘مال أو قمٚمام، وم٢مذا يم٤من يمثػم ُمـ اعمحًقؾم٤مت همػم ُمٙمتِمٗم٦م وأن ايمتِمٗم٧م ومٝمٜم٤مك قمٚمقم يمثػمة 

 ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمٜم٤م.

ٗمقة وهؿ صٗمقة ًمذًمؽ هذه اًم٘م٤مقمدة أؾم٤مؾمٞم٦م وأيمدوا هؿ قمٚمٞمٝم٤م أن اسمدأهنؿ قملم اًمّم 

اخلٚمؼ وؾمالًم٦م اًمٜمٌٞملم ومٚمَؿ اًمت٠ميمٞمد قمغم هذا اعم٘م٤مم اعمٕمرذم؟، ًمٙمل يٌلم ًمؽ أن إطمٙم٤مم اعم٤مدي٦م 

٤م اجلًؿ ويمام ذيمرٟم سمداٟمٜم٤م ُمع اسمدأهنؿ ُمع أهن٤م سمنمي٦مطمتك اًمٌنمي٦م ختتٚمػ ومال حتٙمؿ قمغم شمِم٤مسمف أ

اجلًؿ اًمٖمٚمٞمظ وإٟمام أن شمٌلم ًمدهيؿ أن أدُمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ٓ هبذا و اًمٓم٤مىمل همػم اجلًؿ اًمٖمٚمٞمظ

ٕصكم ذم وم٤مًمٌدن ا ػ أن هذا اًمٌدن اًمدٟمٞمقي ـمٌ٘م٤متسم٤مجلًؿ آيمتقسمالزم، وأن ايمتِم

وىمد ايمتِمػ ذم قمٚمؿ اإلطمٞم٤مء أن هذا اًمٌدن يتٌدل يمؾ ؾمٌع ؾمٜمقات  اإلٟم٤ًمن هق آيمتقسمالزم

 هذا اًمتٌدل ُمثٚمف أو هقٝمؾ وم ل اىمؾ ُمـ ؾمٌع ؾمٜمقات وم٤مًمتٌدل دائؿسمؾ أن ايمتِمٗمقا اٟمف يتٌد

 قمٞمٜمف؟.
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إذا قمٞمٜم٦م اإلٟم٤ًمن وهقيتف وشمِمخّمف هق سمٌدن آظمر ُمقضمقد وهق آيمتقسمالزم سمؾ ذم 

اًمٌدن آيمتقسمالزم دمدد ـم٤مىم٦م حيٗمظ سمٌمء آظمر، وم٤معم٘مّمقد أن إضم٤ًمم اعم٤مدي٦م إروٞم٦م هل 

ذات أطمٙم٤مم سملم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض سمقن وؾمٞمع سمحٞم٨م ُمع اٟمف اريض وومٞمزي٤مئل وُم٤مدي يٕمتؼم 

 يم٤مًمروح ًمٌدن آظمر.

ٞمس اًمٌدن أدُمل هق اًمٖمٚمٞمظ وٓطمظ أن طمتك سملم سمدن اإلٟم٤ًمن واحلٞمقان هٜم٤مك إذا ًم

 اعمًتٛمر ومٞمف هذا اًمٌدن اًمٙمثٞمػ يم٤مًمٜمٝمر اجل٤مري سمٛمٕمٜمك اًمتٖمػمأن قمٚمؿ اإلطمٞم٤مء اصم٧ٌم أن و ومرق

وأن هؿ إذا  ظمذ هذه اعمقاد صمؿ يْمخٝم٤م ُمرة أظمرىوسمٛمٕمٜمك هٜم٤مك ىم٤مًم٥م طم٤ميمؿ وصم٤مسم٧م ي٠م

ومام هل اًم٘مقة احل٤ميمٛم٦م قمغم اًمٌدن اًمٖمٚمٞمظ اًمذي ُمـ ظمالل ؾمٌع  أرادوا ايمتِم٤مف هذا اعمٓمٚم٥م

ؾمٜمقات أو اىمؾ شم٠مظمذ ُمقاد ضمديدة وشمًتٌدل هبذه اعمقاد وأن اًمٗمؿ جمرى اعمقاد اجلديدة وجمرة 

أن  قاايمتِمٗم و، واإلٟم٤ًمن طمتك سمِمٛمف ىمْم٤مي٤م يمثػمة اًمٖم٤مئط هل ُمّمدر شمٜمٗمٞمس هلذا اًمراومد

 ومٝمٜم٤مك طمقاوـ وضمقاذب وُمْمخ٤مت يمثػمةة اإلٟم٤ًمن يًتٗمٞمد ُمـ ـم٤مىم٤مت ُمـ ُمقارد قمديد

ومٚمق اؾمتٓم٤مع اإلٟم٤ًمن أن ي٘مقم هبذا اًمٕمٛمؾ ظمالل صمقاين ومذًمؽ اًمٌدن يٜمت٘مؾ ُمثؾ اعمقج ذم صم٤مٟمٞم٦م 

إمم أىمَم إرض وم٢مذا اؾمتٓم٤مع ذًمؽ اًمٌدن احل٤مومظ هلذا اًمٌدن أن يؽمك هذه اعمقاد هٜم٤م وي٠مظمذ 

ُمـ ذًمؽ اعمقوع ويٜمِمئ ذًمؽ اًمٌدن،  ُمقاد أظمرى يٌدده٤م ذم صم٤مٟمٞم٦م يمام شمتٌدد ُمٜم٤م ويد ي٠مظمذ ُمقاد

ٙمؿ قمغم هذا اًمٌدن حيأن  اًمٕمٚمؿو اًمًامء هبذه اًمٓمرىم٦م ومام اعم٤مٟمع وواطمد شمٗم٤مؾمػم ـمل إرض أ

اشمٗم٤مىم٤م أسمح٤مث قمٚمٛمٞم٦م قمجٞم٦ٌم ذم هذا اعمجرى اًمذي ذيمرشمف ومٝمؿ يريدون ـمل  اٟمف هنر ضم٤مري و

غم اًمٓمل سمِمٙمؾ هيع ٓن روح ذًمؽ اًمٌدن هل٤م ىمدرة قم إرض واًمًامء سمٛمٕم٤مدٓت ومٞمزي٤مئٞم٦م

 وهق اًمذي يِمٙمؾ وحيٗمظ اعمقاد إظمرى. 
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 شمقضمد٘مٞمدة اإلُم٤مم اعمٝمدي ي٘مقل قم اؿم٤مر اممان اًمؼموومًقر يقظمـ روسمٙم٤م وهق اًمذي 

أهار قمٚمٛمٞم٦م وخٛم٦م ذم سمدن هذا اًمِمخص وًمٙمـ ي٘مقل اإلهار اًمتل ذم روطمف أقمٔمؿ ُمـ 

ف ُمع قمالىمتف ُمع إسمدان اإلهار اعمقضمقدة ذم سمدٟمف، أن هق سمدن وهمٚمٞمظ وًمٙمـ سم٤مٓيمتِم٤م

رض إظمرى وىمقهت٤م وضمؼموت ـم٤مىمتٝم٤م ومٞم٠مظمذ هذا اًمٌدن أطمٙم٤مم همػم أطمٙم٤مُمٜم٤م ومٞمٜمت٘مؾ سمٓمل إ

وًمت٘مري٥م اًمّمقرة ومٞمزي٤مئٞم٤م وهل شم٘مرب ىمْم٤مي٤م ُمٝمٛم٦م ممتٜمٕم٦م اًمتّمقر أن قمٜمدهؿ ُمقاد  ذم اًمث٤مٟمٞم٦م

ًمِمٞمخ وقمٜمدهؿ ُمقاد قمغم اًمٕمٙمس شم٘مٚم٥م ا ؿمٞمخ يمٌػم ذم صمقاينشمًتٓمٞمع أن شم٘مٚم٥م اًمٓمٗمؾ إمم 

 إذا اصؾ اًمتحٙمؿ ذم اًمٌدن ومٞمف أهار. أو صٌل وايمتِمٗمقا ومٞمٝم٤م ىمْم٤مي٤م هي٦ماًمٙمٌػم إمم ؿم٤مب 

وأن هؿ ذم صدد ايمتِم٤مف ُم٤م هل  قم ًمف ىمدرة قمغم اًمتٙمثػ واًمتِمٗمػٟمٗمس اعمٕمّم

اعمٕم٤مدٓت اًمتل شمِمٗمػ هذا اًمٌدن وحتقًمف إمم سمخ٤مر وسم٘مدرة ذًمؽ اًمٌدن آيمتقسمالزُمل يًتٓمٞمع 

ويمام ذيمرت هٜم٤مك سمدهيٞم٦م  ي٠مظمذه٤م ُمٕمف ُمِمٗمٗم٦م وُمـ صمؿ يٙمثٗمٝم٤م ٓم٤مىم٤متأن يٙمثػ ٟمٗمس شمٚمؽ اًم

ًف يِمٗمٗمف سم٘مدرة وهق أن سمدن اإلٟم٤ًمن راومد ومٕملم هذا اًمٌدن واًمٚمحؿ وقمٔمؿ...اًمخ ومٝمذا ٟمٗم

 يٙمثٗمف. اًمٓم٤مىم٦م وُمـ صمؿ

ٝم٤م اًمدول ومٝمؿ ٟمٗمس ٟمٗمس اًمٌحقث اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م سمٕمْمٝم٤م قم٤مدت سمحقث هي٦م شمت٤ًمسمؼ ومٞمو

ن ٓ يًتٓمٞمع أظمريـ أن حيًقا سمؽ ومرادارات ذت رء ُمـ طمٞمقاوأن إذا أظم اعم٤مدة يٖمػموه٤م

وم٤معم٘مّمقد هٜم٤مك جم٤مٓت وـم٤مىم٤مت ُمتٗمجرة إمم ُم٤م  ٤مىم٦م طم٤مضم٦ٌمٕٟمف ذو ـم ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٙمِمٗمؽ

ؿم٤مء اهلل، وًمذًمؽ أىمقل ُمـ اخلٓم٠م يمؾ اخلٓم٠م أن ٟمٌٜمل اعمٕمروم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م قمغم ومٞمزي٤مء زُمـ 

 ُمال صدرا.

يمام شمٜمت٘مؾ اًمّمقرة اًمتل ٟمْمـ أهن٤م صقرة قمروٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م وأن هؿ ذم صدد سمح٨م اٟمف 
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ضمًؿ صٖمػم يم٤مجلًؿ اعمرؾمقم قمغم اجلدار وٟمٔمـ اٟمف قمرض وًمٙمـ سم٤مًمدىم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م وم٤معم٘مّمقد 

أن اعمِمٙمٚم٦م اًمِم٤ميمٚم٦م أن اعمخٚمقق دائام ي٘مٞمس إُمقر قمغم طمدود وضمقده وهذه داء دهٞم٤مء، وم٢مذا 

 ق قمغم ُم٘مٞم٤مد وم٤مُٕمر أقمٔمؿ ُمـ هذا.اؾمتٓم٤مع اإلٟم٤ًمن أن يتحرر وي٘مقل أن ًمٞمس يمؾ رء ه

وإٟم٤م ذم صدد سمٞم٤من قمؼمة قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ وهق إٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمرد فم٤مهر اًمرواي٤مت اًمتل 

ء ٓ شمٜمٓمٌؼ ُمع اًمٗمٞمزي٤مء اعمقضمقدة وٟم٘مقل ًمٕمٚمف خت٤مـم٥م شم٤مرخي٤مين، وًمٙمـ ىمؾ ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٗمٞمزي٤م

قمقى آُمتٜم٤مع اًمٗمٞمزي٤مئل ومت٠مويؾ ورومض اًم٤ًمسم٘ملم ًمٔم٤مهره٤م سمد شم٤مرخي٤مٟمٞم٦م ٓ أن اًمٜمص شم٤مرخي٤مين

اًمٔمٝمقر سمؾ هذا هق اعمراد اًمٗمٞمزي٤مئل ومخٓم٤م،  ومٝمذا اعم٘مدار صحٞمح أم اجلزم أنأهذا اعم٘مدار ظمٓم٤م 

ًمف ُمقازيـ واعمٕمٜمك ًمف ىمقاًم٥م وأؾمس وم٤مًمذي ؾمٌ٘مٜم٤م ىم٤مم أُم٤م سمرومض اًمرواي٦م أو سمت٠مويٚمٝم٤م سم٥ًٌم 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م أسمث٧م أهن٤م ظم٤مـمئ٦م  ُمٕمٞمٜم٦م وهذه اعمًٚمٛم٦م يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦مُمٕمٚمقُم٤مت ُمًٚمٛم٦م ومٞمزي٤مئٞم٦م أو إطمٞم٤مئٞم٦م أو 

طمٞمٜمئذ ٟم٘مقل ذم يمثػم ُمـ  وهذا اعمدار يٛمٙمـ أن ٟمًجٚمف قمٚمٞمف وم٤مقمتامده قمٚمٞمف ذم اًمالؿمٕمقر ظمٓم٤م

ضمدا حمتٛمٚمف، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى اًمٔمٝمقر يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م اطمتامٓ سمحٞم٨م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن اهن٤م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت 

 ٟمرومض اًمٔمٝمقر أُم٤م أن ٟم٘مقل هق هذا وٓ همػم ومٝمذا هق اخلٓم٠م. 

ومٚمٞمس اعمراد سم٤مجلٌؾ هق  جلٌؾاي٦م اًمتل شم٘مقل إرض قمغم ضمٌؾ أي ؿمٙمٚمف يم٤مأُم٤م اًمرو

اًمّمخقر اًمثخٞمٜم٦م وهذا سمح٨م ذم اًمٜمٔمري٦م اًمتٗمًػمي٦م ًمألًمٗم٤مظ وهذه إًمٗم٤مظ يمام ذيمر قمٚمامء 

إدب ومٝمؾ إًمٗم٤مظ ُمقوققم٦م ًمٚمٖم٤مي٤مت أو اعم٤ٌمدئ ويمام ىم٤مًمقا ظمذ اًمٖم٤مي٤مت واشمرك اعم٤ٌمدئ أو 

ققم٦م ًمروح اعمٕم٤مين، ومؽمى ؿمٙمٚمف ضمٌؾ ويمام ذم اًمرؤي٤م ومٝمل شمٕمٌػم اعمال صدرا إًمٗم٤مظ ُمقو

ًمٞم٧ًم يمٗمٚمؿ وإٟمام طم٘م٤مئؼ أضم٤ًمم شمراه٤م وًمٙمـ ـمٌٞمٕم٦م ُم٤مدهت٤م اؿمٗمػ ُمـ هذه اعمقاد ٓ أن شمٚمؽ 

ت ًمٞم٧ًم ُمقاد، سمؾ هل ُمقاد وأضم٤ًمم وهل٤م ـمقل وقمرض وإؿمٙم٤مل وأًمقان وظمقاص وشم٠مصمػما
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ٌؾ ومٖم٤مي٦م إُمر ـمٌٞمٕمتٝم٤م ؿمٗم٤موم٦م إذا ومٚمامذا ٓ ٟمًٛمٞمٝم٤م ضم وـم٤مىم٦م وًمٙمـ اؿمٗمػ ُمـ هذه اعم٤مدة

 وـم٤مىم٤مهت٤م ختتٚمػ ُمتٗمجرة قمٛمالىم٦م قمجٞم٦ٌم ٓ أهن٤م ًمٞم٧ًم يمذًمؽ. 

إذا هذه إُمقر ُمٝمٛم٦م ضمدا ومٛمـ اخلٓم٠م أن ي٘مٞمس اإلٟم٤ًمن إطمٙم٤مم اعمقضمقدة قمغم اسمدأن 

يم٤من يٜمٔمر ُمـ  اٟمف ’اعمٕمّمقُملم وًمذًمؽ ي١ميمدون اٟمف ُمقضمقد ذم ظمّم٤مئص سمدن وروح اًمٜمٌل

 .ظمٚمٗمف أو ًمٞمس ًمف فمؾ 

أومٕم٤مل ُمـ أيمؾ وذب وٟمٙم٤مح وٟمقم ومٝمق يٜم٤مم وًمٙمـ شمٜم٤مم قمٞمٜمف وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف، أي ن أ

وم٤مًمٕملم شمتٕم٥م وشمٜم٤مم أو سم٘مٞم٦م اجلقارح شمتٕم٥م وشمٜم٤مم وؿمٌٞمف اإلٟم٤ًمن اًمذي ىمٌؾ أن يٜم٤مم وم٤مٟمف يًٛمع 

وًمٙمـ قمٞمٜمف ُمٕمٓمٚم٦م وؿمٛمف ُمٕمٓمؾ وإطم٤ًمؾمف ُمٕمٓمؾ ورسمام ؾمٛمع وٕمٞمػ ُمقضمقد واًم٘مٚم٥م 

ىم٤مًمقا ُمع أن اًمٜمقم طم٘مٞم٘مل ًمٚمٕملم وٟمقم طم٘مٞم٘مل ًمٚمحس ُمقضمقد وهذا ٓ يٌٓمؾ اًمقوقء يمام 

 واًمِمؿ واًمذائ٘م٦م ُمع أدٟمك ُمراشم٥م اًمًٛمع وان يم٤من ُمِمقش. 

إذا ٟمٗمس اًمٜمقم ومٞمف أومٕم٤مل ودرضم٤مت وإيمؾ ومٞمف درضم٤مت واًمنمب ومٞمف درضم٤مت 

واًمٗمروؾمٞم٦م هل٤م درضم٤مت واًمٌٓمقًم٦م هل٤م درضم٤مت واًمًػم ًمف درضم٤مت وـمل إرض هل٤م درضم٤مت 

ٗم٦م، وذم شمٕمٌػم ي٠ًمل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق يمٞمػ أٟم٧م شمِمٝمد يمؾ هذا وٓ شمت٠مصمر ومٝمل أومٕم٤مل ًمٙمٜمٝم٤م خمتٚم

تٕمٌػم ذم اًمو إسمدانوأسمداهنؿ همػم  همػم آرواح ًمؽ أرواطمٝمؿويمذ ىمٚمقسمٜم٤م همػم ىمٚمقسمٙمؿوم٘م٤مل أن 

ي٘مقل اًمٕمالُم٦م   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ٘مراين اًم

ٟم٤مـمؼ أو قم٤مىمؾ أُم٤م عمجٚمز أي وًمٚمًٌٜم٤م قمٚمٞمف يم٤مًمٚمٌس وإٓ ضمقهره وىمدراشمف همػم وًمذًمؽ ومّمٚمٜم٤م ا

ومّمٚمف إظمػم ًمٞمس واطمد ومقاطمد ُمٚمؽ وآظمر  ذم اإلٟم٤ًمن أن ويمام إًمٞمف يقطمك ومّمؾ اًمٜمٌل

ؿمٞمٓم٤من وآظمر هبٞمٛمل واعمالئٙم٦م ـمٌ٘م٤مت، وم٤مًمتٙم٤مُمؾ خيتٚمػ وم٢مذا يم٤مٟم٧م اسمدأهنؿ سمٛمٜمزًم٦م أرواطمٜم٤م 
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هنؿ ُمع أرواح طمتك اًمٙمٗم٤مر أو اُمع أطمٙم٤مم اسمدأهنؿ ويمٞمػ ٟم٘م٤ميس اسمدومٙمٞمػ ٟم٘م٤ميس أسمداٟمٜم٤م 

إمم أن  ئٞم٦مومٞمزي٤مشمرشمٌط سمٕمٚمقم ائٝمؿ سمؾ أن اسمدأن اعم١مُمٜملم ٓ شم٘م٤ميس ُمع أرواح اًمٙمٗم٤مر وهذه أقمد

ن اعم١مُمٜملم ٓ ىمٞم٤مس ذم ىمدراهت٤م اشمثٌتف وشم٘مقل اسمدهل قد ذم اًمرواي٤مت ومل يٙمتِمٗمقه٤م وهذا ُمقضم

ُمع أرواح اًمٙمٗم٤مر وم٠مرواح اًمٙمٗم٤مر ظمٚم٘م٧م ُمـ ؾمجلم وأسمداهنؿ ظمٚم٘م٧م ُمـ اؾمجـ ؾمجلم 

 اظمتالف طمتك ذم إسمدان ُمع أهنؿ يمٚمٝمؿ سمنم. وُمٕمٜمك ذًمؽ هٜم٤مك 

أن هٜم٤مك أسمح٤مث وهق أن اعم١مُمـ اظمتالف صحتف قمـ اًمذي ٓ ي١مُمـ، وأن ايمتِمٗمقا 

أن اًمٓم٤مىم٦م اًمتل شمٜمٌٕم٨م ُمـ اًمٕمّم٤مة ظمٌٞمث٦م وُمِمقؿم٦م وُمٌٕمثرة أُم٤م اعم١مُمٜملم قمغم ظمالف ذًمؽ 

 ٟمج٤مؾم٦م ُمثال ذموهذه اطمد أؿمٕم٦م ُم٤م يذيمر ُمـ ضمٝم٦م آظمتالف وم٤مًمٗمٞمزي٤مء هل ايمؼم ُمـ ذًمؽ، 

يمٞمػ روح اًمٙمٗمر شمٜمجس اًمٌدن وىمد  و ومٚمًٗمٞم٤م ىم٤مسمؾ ًمٚمتّمقير ذًمؽ اًمٙم٤مومر يث٧ٌم اسمـ ؾمٞمٜم٤م ان

شمٚمقث اًمٌٞمئ٦م ُمـ اعم٤مء  ين أن أومٕم٤مل اعمٕم٤ميصسمحثٝم٤م قم٘مٚمٞم٤م دمريدي٤م وُم٤م ايمتِمٗمف اًمؼموومٞمًقر اًمٞم٤مسم٤م

يمؾ  ٓمرةوإيمؾ وطمتك اعمٙم٤من وشمٙمدر اًمٌٞمئ٦م وإومٕم٤مل اًمًٞمئ٦م أومٕم٤مل ومٓمري٦م شمدريمٝم٤م ذيٕم٦م وم

وم٢مذا يم٤مٟم٧م أومٕم٤مل ومتٙمٞمػ سم٤مًمٕم٘م٤مئد  يٚمقث اًمٓمٕم٤مم واًمٙمالم اًمًٞمئ اًمٌنم اًمتل أودقمٝم٤م اهلل ومٞمٝمؿ

وًمذًمؽ اعمٕمّمٞم٦م ىمد متٜمع ىمٓمر اًمًامء أرسمٕملم  طم٘م٤مئؼ امم أن مل يٙمتِمٗمٝم٤م اًمٌنمواًمّمٗم٤مت وهل 

ٟمّمقص يقُم٤م ومٝمذه إُمقر حلد آن ُم٤م ايمتِمٗمٜم٤مه٤م وًمٙمـ ٓسمد أن ٟمٕمت٘مد هب٤م ٕٟمف أيمد قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 اعمٕم٤مرف.

وٟمٙمت٦م ٟمذيمره٤م ان أطمقال اعمٕمّمقُملم ومٞمٝم٤م أوراق ُمِمتٌٙم٦م يمثػمة ُمـ اًمّمٕمقسم٦م أن 

رء ومٌمء إمم أن يّمؾ إمم طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل ويمثػم ان يٙمقن آُمر اإلٟم٤ًمن يٗمٙمؽ إوراق ومالسمد 

ٚمتِم٤مسمف أو آؿمت٤ٌمك ي٥ًٌم شمِم٤مسمف إطمقال ًمُمـ آقمؽماو٤مت ذم قمّمٛم٦م اعمٕمّمقُملم هل 
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هل ائل سمًٓمحٞم٦م أو سمنقم٦م وحيٙمؿ سمحٙمؿ ظم٤مـمئ قمغم شمٚمؽ إطمقال سمٞمٜمام قمٜمدهؿ ومٞمٜمٔمر اًمر

وأيمثر اعمقارد اًمتل رصدوه٤م قمغم إٟمٌٞم٤مء أو ؾمٞمد اًمرؾمؾ ذم اًم٘مران وإهن٤م ٓ  يراد هل٤م شمٗمٙمٞمؽ

إذا ومٙمٙم٧م وشمث٧ٌم قمدم اًمٕمّمٛم٦م اًمتل شمدقمقه٤م أن ؾم٤ٌٌم اؿمت٤ٌمك إوراق واؿمت٤ٌمك اعمالسم٤ًمت 

اعمٜمٔمقُم٦م وهذه ٟمٙمت٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ُمٝمٛم٦م ويٛمٙمـ أن  ظمٓمقة ظمٓمقة وقمٞمٜم٦م قمٞمٜم٦م يتْمح ووقح

ٟمًٛمٞمٝم٤م ىم٤مقمدة اظمرى ذم سمٞم٤من أطمقال قمّمٛم٦م اعمٕمّمقُملم وهل اؿمت٤ٌمك إطمقال أو ُمالسم٤ًمت 

إطمداث وإوراق أو احلٞمثٞم٤مت، وهذا اًمتِم٤مسمؽ واًمتِم٤مسمف هق اًمذي يًتٕميص إسمّم٤مره قمغم 

، وهذا اعمٜمٝم٩م ؿمٞمده اإلُم٤مم ذم شمٗمٙمٞمٙمف يًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٌح٨م اشم٠مدوااًمٜم٤مفمريـ واًم٤ٌمطمثلم أُم٤م إذا 

اًمرو٤م ذم دوم٤مقمف قمـ قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء ذم اعمح٤مضمج٤مت اًمتل طمّمٚم٧م سمٞمٜمف وسملم قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى 

واًمٞمٝمقد اجل٤مصمٚمٞمؼ واًمّم٤مسمئ٦م واعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى وهق اؿمت٤ٌمك واؿمت٤ٌمه اعمالسم٤ًمت 

هت٤م ومتِمتٌف ُمتداظمٚم٦م وُمؽماسمٓم٦م سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمٌٕمض وٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يٗمٙمٙمقه٤م أو ٓ يًٌٓمقا ـمٞم٤م

  قمٚمٞمٝمؿ إطمقال.



  



 

 

 

 ملحق حىل آثار قىو عاد

وىمد ٟمنم ُمقىمع )ضم٤مُمٕم٦م اإليامن ـ ذم اًمٞمٛمـ( قمغم آٟمؽمٟم٧م سمحث٤ًم ُمٗمّماًل إقمداد اًم٤ٌمطم٨م 

 قم٤مدل اًمّمٕمدي ٟمٜم٘مؾ ُمٜمف: 

م زود أطمد ُمٙمقيم٤مت اًمٗمْم٤مء سمجٝم٤مز رادار ًمف اًم٘مدرة قمغم اظمؽماق  9=<6)ذم ؾمٜم٦م 

 Groundت٤مر يٕمرف سم٤مؾمؿ ضمٝم٤مز رادار اظمؽماق ؾمٓمح إرض اًمؽمسم٦م اجل٤موم٦م إمم قمٛمؼ قمدة أُم

Penetrating Radar Or GPR. 

ومٙمِمػ قمـ اًمٕمديد ُمـ اعمج٤مري اعم٤مئٞم٦م اجل٤موم٦م ُمدومقٟم٦م حت٧م رُم٤مل احلزام اًمّمحراوي 

اعمٛمتد ُمـ ُمقريت٤مٟمٞم٤م همرسم٤ًم إمم أواؾمط آؾمٞم٤م ذىم٤ًم. وسمٛمجرد ٟمنم ٟمت٤مئ٩م حتٚمٞمؾ اًمّمقر اعم٠مظمقذة 

أطمد هقاة دراؾم٦م أصم٤مر إُمريٙم٤من واؾمٛمف ٟمٞمٙمقٓس يمالب إمم  سمقاؾمٓم٦م هذا اجلٝم٤مز شم٘مدم

( سمٓمٚم٥م ًمٚمّمقر اًمتل أظمذت NASAُم١مؾم٦ًم سمحقث اًمٗمْم٤مء إُمريٙمٞم٦م اعمٕمرووم٦م سم٤مؾمؿ ٟم٤مؾم٤م )

(، وٟمٞمٙمقٓس يمالب هق اًمذي ايمتِمػ ُمديٜم٦م 79) سمتٚمؽ اًمقاؾمٓم٦م جلٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

ج٤ًم ًمألومالم اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م اًم٤ًمطمرة، وشمٌدأ إرم، وهق قم٤ممل آصم٤مر ُمٖمرم سمٙمؾ ُم٤م هق قمريب ُمع يمقٟمف ُمٜمت

ىمّمتف قمٜمدُم٤م قمثر قمغم يمت٤مب ُمثػم ضمدًا سمٞمٜمام هق يٌح٨م طمقل اًمت٤مريخ اًمٕمريب، وقمٜمقان ذًمؽ 

اًم٤ٌمطم٨م اإلٟمجٚمٞمزي اًمذي أًمٗمف قم٤مم ش سمػم شمرام شمقُم٤مس»عم١مًمٗمف ش أراسمٞم٤م ومٞمٚمٞمٙمس»اًمٙمت٤مب 
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اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م واًمتل  هق آؾمؿ اًمروُم٤مين ًمٚمجزء اجلٜمقيب ُمـ ؿمٌفش أراسمٞم٤م ومٞمٚمٞمٙمس»، و 87<6

 شمْمؿ اًمٞمٛمـ واجلزء إيمؼم ُمـ قمامن.

، وأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م قمٚمامء اًمٕمرب ذم شاًمٕمرب اًمًٕمٞمد»أـمٚمؼ اًمٞمقٟم٤من قمغم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م اؾمؿ 

، وؾم٥ٌم شمٚمؽ اًمتًٛمٞم٤مت أن اًمًٙم٤من اًم٘مداُمك ًمتٚمؽ شاًمٞمٛمـ اًمًٕمٞمدة»اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك اؾمؿ 

ًمؽ يرضمع إمم ُمقىمٕمٝمؿ آؾمؽماشمٞمجل اعمٜمٓم٘م٦م يم٤مٟمقا أيمثر ُمـ ذم قمٍمهؿ طمٔم٤ًم، واًم٥ًٌم ذم ذ

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م? طمٞم٨م أهنؿ اقمتؼُموا وؾمٓم٤مء ذم دم٤مرة اًمتقاسمؾ سملم سمالد اهلٜمد وسمالد ؿمامل ؿمٌف اجلزيرة 

وهق ُم٤مدة صٛمٖمٞم٦م ش اًمٚم٤ٌمن»اًمٕمرسمٞم٦م، وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى وم٢من ؾمٙم٤من شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م اؿمتٝمروا سم٢مٟمت٤مج 

٤مت ٓ ي٘مؾ ىمٞمٛم٦م قمـ اًمذه٥م قمٓمري٦م شُمًتخَرج ُمـ ٟمقع ٟم٤مدر ُمـ إؿمج٤مر. ويم٤من ذًمؽ اًمٜمٌ

 طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اعمجتٛمٕم٤مت اًم٘مديٛم٦م شُم٘مٌؾ قمٚمٞمف يمثػمًا.

، شاًمًٕمٞمدة احلظ»ذم وصػ شمٚمؽ اًم٘م٤ٌمئؾ ش شمقُم٤مس»وأؾمٝم٥م اًم٤ٌمطم٨م اإلٟمجٚمٞمزي 

ورهمؿ أٟمف ايمتِمػ آصم٤مرًا عمديٜم٦م ىمديٛم٦م أؾمًتٝم٤م واطمدة ُمـ شمٚمؽ اًم٘م٤ٌمئؾ، وذم إطمدى رطمالشمف إمم 

اًمذي أسمدى ش شمقُم٤مس»ٌدو آصم٤مرًا ؿمديدة اًم٘مدم، وًمٙمـ شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م، أراه ؾمٙم٤من اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ اًم

ُم٤م ش يمالب»اهتامُم٤ًم ؿمديدًا سم٤معمقوقع، شمُقرِم ىمٌؾ أن يتٛمٙمـ ُمـ إيمامل سمحثف. وسمٕمد أن راضمع 

يمتٌف اًم٤ٌمطم٨م اإلٟمجٚمٞمزي، اىمتٜمع سمقضمقد شمٚمؽ اعمديٜم٦م اعمٗم٘مقدة اًمتل وصٗمٝم٤م اًمٙمت٤مب ودون أن 

 يْمٞمع اعمزيد ُمـ اًمقىم٧م سمدأ سمحثف.

 ش:إرم»ـمري٘متلم إلصم٤ٌمت وضمقد ُمديٜم٦م ش يمالب»اؾمتخدم 

أوًٓ: أٟمف قمٜمدُم٤م وضمد أن أصم٤مر اًمتل ذيمره٤م اًمٌدو ُمقضمقدة سم٤مًمٗمٕمؾ، ىمدم ـمٚم٤ًٌم ًمالًمتح٤مق 
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سمقيم٤مًم٦م ٟم٤مؾم٤م اًمٗمْم٤مئٞم٦م ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ احلّمقل قمغم صقر ًمتٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م سم٤مًم٘مٛمر اًمّمٜم٤مقمل، وسمٕمد 

 قمٜم٤مء ـمقيؾ، ٟمجح ذم إىمٜم٤مع اًمًٚمٓم٤مت سم٠من يٚمت٘مط صقرًا ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م.

ش ه٤مٟمتٞمٜمجتقن»سمدراؾم٦م اعمخٓمقـم٤مت واخلرائط اًم٘مديٛم٦م سمٛمٙمت٦ٌم ش يمالب»ٟمٞم٤ًم: ىم٤مم صم٤م

سمقٓي٦م يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م هبدف احلّمقل قمغم ظمريٓم٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م. وسمٕمد ومؽمة ىمّمػمة ُمـ اًمٌح٨م وضمد 

ُمٞمالدي٦م، وهق قم٤ممل ضمٖمراذم يقٟم٤مين  755قم٤مم ش سمٓمٚمٛمل»واطمدة، ويم٤مٟم٧م ظمريٓم٦م رؾمٛمٝم٤م 

ٛم٦م ايمتُِمٗم٧م سم٤معمٜمٓم٘م٦م واًمٓمرق اًمتل شم١مدى إمم شمٚمؽ ُمٍمي، وشمقوح اخلريٓم٦م ُمٙم٤من ُمديٜم٦م ىمدي

اعمديٜم٦م. وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف، شمٚم٘مك أظم٤ٌمرًا سم٤مًمت٘م٤مط ويم٤مًم٦م ٟم٤مؾم٤م اًمٗمْم٤مئٞم٦م ًمٚمّمقر اًمتل ضمٕمٚم٧م 

سمٕمض آصم٤مر اًم٘مقاومؾ ُمرئٞم٦م سمٕمد أن يم٤من ُمـ اًمّمٕم٥م متٞمٞمزه٤م سم٤مًمٕملم اعمجردة وإٟمام وم٘مط رؤيتٝم٤م 

 يمٙمؾ ُمـ اًمًامء.

أظمػمًا إمم ش يمالب»ديٛم٦م اًمتل طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م، شمقصؾ وسمٛم٘م٤مرٟم٦م شمٚمؽ اًمّمقر سم٤مخلريٓم٦م اًم٘م

اًمٜمتٞمج٦م اًمتل يم٤من يٌح٨م قمٜمٝم٤م? أٓ وهل أن أصم٤مر اعمقضمقدة ذم اخلريٓم٦م اًم٘مديٛم٦م شمتٓم٤مسمؼ ُمع 

شمٚمؽ اعمقضمقدة ذم اًمّمقر اًمتل اًمت٘مٓمٝم٤م اًم٘مٛمر اًمّمٜم٤مقمل، وسمدراؾم٦م شمٚمؽ اًمّمقر اشمْمح وضمقد 

ُمدومقٟم٦م حت٧م اًمرُم٤مل اًم٤ًمومٞم٦م اًمتل متأل آصم٤مر ُمدىم٤مت ًمٚمٓمرق اًم٘مديٛم٦م اعم١مدي٦م إمم قمدد ُمـ أسمٜمٞم٦م 

طمقض اًمرسمع اخل٤مزم، وقمدد ُمـ أودي٦م إهن٤مر اًم٘مديٛم٦م واًمٌحػمات اجل٤موم٦م اًمتل يزيد ىمٓمر 

سمٕمْمٝم٤م قمـ قمدة يمٞمٚمق ُمؽمات، وىمد اطمت٤مر اًمدارؾمقن ذم ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ أصم٤مر، ومٚمج٠موا إمم 

دُمتٝمؿ إُمريٙمل ضمقريس قمدد ُمـ اعمتخّمّملم ذم شم٤مريخ ؿمٌف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديؿ وذم ُم٘م

زاريٜمز، واًمؼميٓم٤مين راٟمقًمػ ومٞمٜمٞمس، وسمٕمد دراؾم٦م ُمًتٗمٞمْم٦م أمجٕمقا قمغم أهن٤م هل آصم٤مر قم٤مصٛم٦م 

ممٚمٙم٦م قم٤مد اًمتل ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن اؾمٛمٝم٤م )إرم( يمام ضم٤مء ذم ؾمقرة اًمٗمجر، واًمتل ىمدر 
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همػم قم٤مدي٦م، ق.م. إمم أن ٟمزل هب٤م قم٘م٤مب رهب٤م ومٓمٛمرهت٤م قم٤مصٗم٦م رُمٚمٞم٦م  8555قمٛمره٤م سم٤مًمٗمؽمة ُمـ 

وقمغم اًمٗمقر ىم٤مم ُمٕمٛمؾ اًمدومع اًمٜمٗم٤مث سمٙم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م )ُمٕمٝمد يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م ًمٚمت٘مٜمٞم٦م( سم٢مقمداد شم٘مرير 

ُمٓمقل يْمؿ ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م، ويدقمق رضم٤مل إقمامل واحلٙمقُم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م إمم اًمتؼمع سمًخ٤مء 

٦م ًمٚمٙمِمػ قمـ شمٚمؽ أصم٤مر اًمتل متأل ومراهم٤ًم ذم شم٤مريخ اًمٌنمي٦م، ويم٤من قمٜمقان اًمت٘مرير هق: اًمٌٕمث

، وحت٧م اًمٕمٜمقان ُم٤ٌمذة ضم٤مءت أيت٤من The Trans-Arabia Expeditionقمؼم اجلزيرة 

ُمـ ؾمقرة اًمٗمجر، وىمد أرؾمؾ اًمت٘مرير إمم اًمديمتقر زهمٚمقل اًمٜمج٤مر  >،=اًمٙمريٛمت٤من رىمام 

 ًمدراؾمتف، وىمد ىم٤مم سمذًمؽ وىمدم رأيف ومٞمف يمت٤مسم٦م إمم اعمًئقًملم سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.

ٜملم ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٘مداُمك ىمد ؾمٌؼ هلام زي٤مرة ممٚمٙم٦م قم٤مد ذم أواظمر وىمد ذيمر اًمت٘مرير أن اصم

طمٙمٛمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م اعمٜمٓم٘م٦م ٓ شمزال قم٤مُمرة سمحْم٤مرة زاهرة، وإهن٤مر ومٞمٝم٤م ُمتدوم٘م٦م سم٤معم٤مء، 

واًمٌحػمات زاظمرة سم٤محلٞم٤مة، وإرض ُمٙمًقة سم٤مخلية، وىمقم قم٤مد ُمًتٙمؼميـ ذم إرض، 

ٚمٙمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، ويم٤من أطمد ه١مٓء هق ويِمٙمٚمقن احلْم٤مرة اًم٤ًمئدة ومٞمٝم٤م، وذًمؽ ىمٌؾ أن هي

)سمٚمٞمٜمل اًمٙمٌػم( ُمـ قمٚمامء احلْم٤مرة اًمروُم٤مٟمٞم٦م، وأظمر يم٤من هق اًمٗمٚمٙمل واجلٖمراذم )سمٓمٚمٞمٛمقس 

اإلؾمٙمٜمدري( اًمذي يم٤من أُمٞمٜم٤ًم عمٙمت٦ٌم اإلؾمٙمٜمدري٦م، وىم٤مم سمرؾمؿ ظمريٓم٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م سم٠مهن٤مره٤م 

ه٤م سم٤مؾمؿ )ؾمقق قمامن(، اعمتدوم٘م٦م، وـمرىم٤مهت٤م اعمتِمٕم٦ٌم واًمتل شمٚمت٘مل طمقل ُمٜمٓم٘م٦م واؾمٕم٦م ؾمام

ووصػ سمٚمٞمٜمل اًمٙمٌػم طمْم٤مرة قم٤مد إومم سم٠مهن٤م مل يٙمـ يداٟمٞمٝم٤م ذم زُم٤مهن٤م طمْم٤مرة أظمرى قمغم 

وضمف إرض، وذًمؽ ذم صمرائٝم٤م، ووومرة ظمػماهت٤م، وىمقهت٤م، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م قمغم ُمٗمؽمق ـمرق 

اًمتج٤مرة سملم يمؾ ُمـ اًمّملم واهلٜمد ُمـ ضمٝم٦م وسمالد اًمِم٤مم وأوروسم٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، واًمتل 

شمّمدر إًمٞمٝم٤م اًمٌخقر واًمٕمٓمقر وإظمِم٤مب، واًمٗمقايمف اعمجٗمٗم٦م، واًمذه٥م، واحلرير  يم٤مٟم٧م
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 وهمػمه٤م.

وىمد قمٚمؼ يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ قمغم يمت٤مسم٤مت يمؾ ُمـ سمٚمٞمٜمل اًمٙمٌػم وسمٓمٚمٞمٛمقس 

اإلؾمٙمٜمدري سم٠مهن٤م رضب ُمـ اخلراوم٤مت وإؾم٤مـمػم، يمام يتِمٙمؽ ومٞمٝم٤م سمٕمض ُمدقمل اًمٕمٚمؿ ذم 

وهق ُمـ أيمثر أضمزاء إرض ىمحقًم٦م وضمٗم٤موم٤ًم  -٤مزم زُم٤مٟمٜم٤م ممـ مل يًتٓمٞمٕمقا شمّمقر اًمرسمع اخل

ُمٚمٞمئ٤ًم ذم يقم ُمـ إي٤مم سم٤مٕهن٤مر واًمٌحػمات واًمٕمٛمران، وًمٙمـ صقر اعمٙمقك اًمٗمْم٤مئل  -اًمٞمقم

ضم٤مءت ُمٓم٤مسم٘م٦م خلريٓم٦م سمٓمٚمٞمٛمقس اإلؾمٙمٜمدري، وُم١ميمدة عم٤م ىمد يمتٌف ُمـ ىمٌؾ يمؾ ُمٜمف وُمـ 

 سمٚمٞمٜمل اًمٙمٌػم يمام ضم٤مء ذم شم٘مرير ُمٕمٝمد اًمدومع اًمٜمٗم٤مث.

م سمدأت قمٛمٚمٞم٤مت اًمٙمِمػ قمـ أصم٤مر ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل طمددهت٤م 6<<6يٜم٤مير ؾمٜم٦م  وذم

م، وأقمٚمـ =<<6اًمّمقر اًمٗمْم٤مئٞم٦م واؾمٛمٝم٤م احل٤مزم )اًمِمٞمّم٤مر(، واؾمتٛمرت إمم ُمٓمٚمع ؾمٜم٦م 

ظمالل ذًمؽ قمـ ايمتِم٤مف ىمٚمٕم٦م صمامٟمٞم٦م إوالع ؾمٛمٞمٙم٦م اجلدران سم٠مسمراج ذم زواي٤مه٤م ُم٘م٤مُم٦م قمغم 

 أُمت٤مر. ٤8مر وىمٓمره٤م إمم أُمت <أقمٛمدة وخٛم٦م يّمؾ ارشمٗم٤مقمٝم٤م إمم 

( إُمريٙمٞم٦م ُم٘م٤مل ذيمر ومٞمف اًمٙمِمػ Timeم ٟمنم ذم جمٚم٦م شم٤ميؿ )7<<6/ 7/ >6وذم 

 قمـ إرم.

ايمتِم٤مف ُمديٜم٦م »م يمت٥م اًمديمتقر زهمٚمقل اًمٜمج٤مر ُم٘م٤مًٓ سمٕمٜمقان: 7<<65/9/6وسمت٤مريخ 

ًمؽ وٟمنم سمجريدة إهرام اًم٘م٤مهري٦م، وىمد خلَّص ومٞمف ُم٤م وصؾ إًمٞمف ُمـ أظم٤ٌمر ذش إرم ذات اًمٕمامد

 :Bill Harrisم ٟمنم سمٞمؾ ه٤مريس يمت٤مسمف اعمٕمٜمقن سمـ: )8<<6اًمٙمِمػ طمتك شم٤مرخيف. وذم ؾمٜم٦م 

Lost Civilizations .) 
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 The Road( يمت٤مسمف اعمٕمٜمقن: Nicholas Clappم ٟمنم )=<<6/ 9/ 78وسمت٤مريخ 

to Ubar  6/ ;/ 69وسمت٤مريخ>>>( م ٟمنم سمٞمٙمقل إيرPicoIyer :يمت٤مسمف اعمٕمٜمقن )

(Falling off The Map: Some Lonely Places in The World وشمقاًم٧م )

اًمٙمت٥م واًمٜمنمات واعمقاىمع قمغم ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م ُمٜمذ ذًمؽ اًمت٤مريخ، وًمٙمـ شمٙمتؿ 

اًم٘م٤مئٛمقن قمغم اًمٙمِمػ ٟمنم ُمزيد ُمـ أظم٤ٌمره طمتك يتٛمٙمٜمقا ُمـ شمزيٞمٗمف وإحل٤مىمف سم٠مؾم٤مـمػم اًمٞمٝمقد 

وهمػمه٤م ُمـ اعمقاىمع، وًمٙمـ يمؾ ُم٤م ٟمنم ـ يمام ومٕمٚمقا ُمـ ىمٌؾ ذم ًمٗم٤مئػ اًمٌحر اعمٞم٧م وآصم٤مر )إسمال( 

 قمغم ىمٚمتف ـ ي١ميمد صدق ُم٤م ضم٤مء سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ ىمقم قم٤مد سم٠مهنؿ:

يم٤مٟمقا ذم ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل قمٔمٞمٛم٦م، وًمٙمٜمٝمؿ سمٓمروه٤م ومل يِمٙمروه٤م، ووصػ سمٚمٞمٜمل  -6

اًمٙمٌػم ًمتٚمؽ احلْم٤مرة سم٠مهن٤م مل يٙمـ يداٟمٞمٝم٤م ذم زُم٤مهن٤م طمْم٤مرة أظمرى يم٠مٟمف شمرمج٦م عمٜمٓمقق أي٦م 

ٚ يِف افْباَِلدِ ٙمريٛم٦م ﴿اًم َٓ ُِ َِْؼ ِمْث  ﴾.افَّتِل مَلْ ُُيْ

أن هذه احلْم٤مرة ىمد ـمٛمرهت٤م قم٤مصٗم٦م رُمٚمٞم٦م همػم قم٤مدي٦م، وهق ُم٤م ؾمٌؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -7

 سم٤مإلؿم٤مرة إًمٞمف.

أن هٜم٤مك حم٤موٓت ُمًتٛمٞمت٦م ُمـ اًمٞمٝمقد ًمتزيٞمػ شم٤مريخ شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م وٟم٦ًٌم يمؾ  -8

ًمذًمؽ يم٤من هذا اًمتٙمتؿ اًمِمديد قمغم ٟمت٤مئ٩م طمْم٤مرة شمٙمتِمػ ومٞمٝم٤م إمم شم٤مرخيٝمؿ اعمزيػ، و

اًمٙمِمػ طمتك يٗم٤مضمئقا اًمٕم٤ممل سمام ىمد زيٗمقه، وُمـ ذًمؽ حم٤موًم٦م شمٖمٞمػم اؾمؿ )إرم( إمم اؾمؿ قمؼمي 

 (.=7)(Ubarهق أوسم٤مر )

 وضمف اإلقمج٤مز:
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إٟمٜم٤م ٟمالطمظ ُمـ اًمٕمرض اًم٤ًمسمؼ عم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وعم٤م وصؾ إًمٞمف قمٚمامء أصم٤مر أن 

سملم ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وسملم ُمٙمتِمٗم٤مت اًمٕمٚمؿ احلدي٨م وذًمؽ ُمـ  هٜم٤مك شمٓم٤مسم٘م٤ًم واوح٤مً 

 قمدة وضمقه، ويٛمٙمـ أن ٟمٚمخص هذه اًمقضمقه ذم هذه اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:

ـ 6 طم٘م٤مف مجع طم٘مػ، وهق ُم٤م اؾمتٓم٤مل ُم طم٘م٤مف، وٕا ٙمٜمقن ذم ٕا . أن ىمقم هقد يم٤مٟمقا ًي

يمتِم٤موم٤مت أن اعمٜمٓم٘م ٚمغ أن يٙمقن ضمٌالً، وىمد أيمدت ٓا ٙمٜمٝم٤م ىمقم قم٤مد يٜمٓمٌؼ اًمرُمؾ ومل ٌي ٦م اًمتل يم٤من ًي

 قمٚمٞمٝم٤م هذا اًمقصػ.

. أن اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل يم٤من يًٙمٜمٝم٤م ىمقم قم٤مد يم٤مٟم٧م ُمٜمٓم٘م٦م زراقمٞم٦م، شمٜمتنم هب٤م اًم٤ًٌمشملم، 7

ويقضمد هب٤م إهن٤مر واًمٕمٞمقن، ويم٠مهن٤م واطم٦م همٜم٤مء ذم وؾمط اًمّمحراء، وًمذًمؽ اُمتـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

ٓمتٝم٤م إىمامر اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م اًمت٤مسمٕم٦م هبذه اًمٜمٕمٛم٦م. وىمد ضم٤مء ذًمؽ ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٚمّمقر اًمتل اًمت٘م

م قمـ ٟمٔم٤مم واؾمع ُمـ اًم٘مٜمقات واًمًدود اًم٘مديٛم٦م 5<<6ًمقيم٤مًم٦م اًمٗمْم٤مء إُمريٙمٞم٦م ٟم٤مؾم٤م قم٤مم 

اًمتل اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم اًمَريِّ ذم ُمٜمٓم٘م٦م ىمقم قم٤مد واًمتل ي٘مدر أهن٤م يم٤مٟم٧م ىم٤مدرة قمغم شمقومػم اعمٞم٤مه إمم 

٤ميمـ ىمقم قم٤مد، أطمد ؿمخص، يمام شمؿ شمّمقير جمرى ًمٜمٝمريـ ضم٤موملم ىمرب ُمً 755.555

ًم٘مد يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مـمؼ اًمتل طمقل ُمدٟمٞم٦م ُم٠مرب »اًم٤ٌمطمثلم اًمذي أضمرى أسمح٤مصمف ذم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م ىم٤مل: 

 ش.ظمّم٦ٌم ضمدًا ويٕمت٘مد أن اعمٜم٤مـمؼ اعمٛمتدة سملم ُم٠مرب وطميُمقت يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م ُمزروقم٦م

وأيمؼم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ هق اٟمتِم٤مر اعمزارع طمقل هذه اعمٜمٓم٘م٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مزم، ويمذًمؽ 

 ٞم٤مه اجلقومٞم٦م ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م.وومرة اعم

. ذيمرت أي٤مت اًمٙمريٛم٦م أن ىمقم قم٤مد يم٤مٟمقا يٌٜمقن اًم٘مّمقر اًمِم٤مه٘م٦م واحلّمقن 8
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اًمٕم٤مًمٞم٦م، ويمذًمؽ يم٤مٟمقا هيتٛمقن سمٌٜم٤مء إطمقاض اًمتل خيزن هب٤م اعم٤مء. وىمد أيمدت آيمتِم٤موم٤مت 

 احلديث٦م هذه اعم٠ًمًم٦م.

ك )إرم(، ووصٗمٝم٤م اًم٘مرآن . ضم٤مء ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م أن ىمقم قم٤مد يم٤مٟم٧م هلؿ ُمديٜم٦م شمًٛم9

سم٠مهن٤م ذات أقمٛمدة، وىمد ضم٤مءت اًمٙمِمقف احلديث٦م عم٤ًميمـ ىمقم قم٤مد ًمت١ميمد هذه احل٘مٞم٘م٦م، وم٘مد 

ايمتِمٗمقا ىمٚمٕم٦م صمامٟمٞم٦م إوالع ؾمٛمٞمٙم٦م اجلدران سم٠مسمراج ذم زواي٤مه٤م ُم٘م٤مُم٦م قمغم أقمٛمدة وخٛم٦م 

ء ومريؼ وهق أطمد أقمْم٤م -أُمت٤مر، وىم٤مل د. زاريٜمز 8أُمت٤مر وىمٓمره٤م إمم  <يّمؾ ارشمٗم٤مقمٝم٤م إمم 

: إٟمف سمام أن إقمٛمدة اًمْمخٛم٦م شُمٕمد ُمـ اًمٕمالُم٤مت اعمٛمٞمزة ًمٚمٛمديٜم٦م -اًمٌح٨م وىم٤مئد قمٛمٚمٞم٦م احلٗمر

ُوصٗم٧م ذم اًم٘مرآن سم٠مهن٤م )ذات اًمٕمامد( أي إقمٛمدة ش إَرم»اعمٙمتِمٗم٦م، وطمٞم٨م أن ُمديٜم٦م 

اًمتل ذيمرت ش إَرم»اًمْمخٛم٦م، وم٢من ذًمؽ يٕمد ظمػم دًمٞمؾ قمغم أن اعمديٜم٦م اًمتل ايمتُِمٗم٧م هل ُمديٜم٦م 

واًمتل أٟمِم٠مت  Iramًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واعمديٜم٦م إؾمٓمقري٦م واًمتل ذيمرت ذم اًم٘مرآن سم٤مؾمؿ إرم ذم ا

ًمِٙمل شَمُٙمقَن ومريدَة ضمدًا طمٞم٨م شمٌدو ُمًتديرة ويٛمر هب٤م رواق ُمٕمّٛمد دائري، سمٞمٜمام يُمّؾ اعمقاىمع 

إظمرى ذم اًمٞمٛمـ اًمتل ايمتِمٗم٧م طمتك أن يم٤مٟم٧م أسمٜمٞمتٝم٤م ذات أقمٛمدة ُمرسمٕم٦م، ُي٘م٤مل سم٠من ؾمٙم٤من 

أرم سَمٜمقا اًمٕمديد ُِمـ إقمٛمدة اًمتل همٓمٞم٧م سم٤مًمذه٥م َأو صٜمٕم٧م ُمـ اًمٗمْم٦م ويم٤مٟم٧م هذه ُمديٜم٦م 

 إقمٛمدة رائٕم٦م اعمٜمٔمر. وهذا شمٓم٤مسمؼ واوح وضمكم ُمع ُم٤م ذيمرشمف أي٤مت اًمٙمريٛم٦م.

. أن ىمقم قم٤مد عم٤م يمذسمقا ٟمٌل اهلل هقدًا أرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ رحي٤ًم ؿمديدة حمٛمٚم٦م سم٤مٕشمرسم٦م :

سم٤مًمرُم٤مل، ومم٤م أيمدشمف آيمتِم٤موم٤مت احلديث٦م عم٤ًميمـ ىمقم قم٤مد أن ىمْم٧م قمٚمٞمٝمؿ وهمٛمرت دوًمتٝمؿ 

 هن٤مي٦م ىمقم قم٤مد يم٤مٟم٧م سم٥ًٌم قم٤مصٗم٦م رُمٚمٞم٦م هقضم٤مء ـمٛمرت ُم٤ًميمٜمٝمؿ حت٧م شمٚمؽ اًمرُم٤مل.

وهبذا يٙمقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد أقمٓمك صقرة واوح٦م ضمٚمٞم٦م قمـ ىمقم قم٤مد وُم٤ًميمٜمٝمؿ، 
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اهلل هبؿ أؿمد اًمٕمذاب،  ، وم٠مٟمزلوُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ ٟمٕمٛم٦م، وأهنؿ يمذسمقا رؾمقل اهلل هقداً 

وم٠مهٚمٙمٝمؿ وـمٛمر سمٚمدهتؿ حت٧م اًمرُم٤مل، وهذا يمٚمف صقرة ُمـ صقر اإلقمج٤مز اًمت٤مرخيل ذم يمت٤مب 

اهلل شمِمٝمد ًمف سم٠مٟمف يمالم اًم٤ٌمرئ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وسم٠مٟمف ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ 

واًمًالم قمغم  ظمٚمٗمف، وم٤محلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اًم٘مرآن، واحلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم، واًمّمالة

اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ اًمذي شمٚم٘م٤مه وضم٤مهد ذم ؾمٌٞمٚمف طمتك أشم٤مه اًمٞم٘ملم، وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ شمٌع 

 ش. هداه ودقم٤م سمدقمقشمف إمم يقم اًمديـ

 اقمداد قم٤مدل اًمّمٕمدي  

 اٟمتٝمك.... 

 وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اشمٗم٤مىمٜم٤م ُمٕمف ذم شمٗم٤مصٞمؾ اًمدراؾم٦م آ اهن٤م سم٤مإلمج٤مل ٟم٤مومٕمف.
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 : ................ 665قمٜمد آٟمٌٞم٤مء اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين: طمٙمٛم٦م ومريدة ذم شمرك آومم

 : .................................... 667اجل٤مٟم٥م اًمث٤مًم٨م: ومٚمًٗم٦م وم٘مر آٟمٌٞم٤مء

ِّل   :: .... 66اجل٤مٟم٥م اًمراسمع: قمدم ىمدرة اًمٌنم قمغم شمقصٞمػ وادراك ُم٘م٤مُم٤مت اًْمٜمٌَّ

 ;66 ................ اجل٤مٟم٥م اخل٤مُمس: اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي وؿمٛمقًمف ًمٚمتنميع واًمتٙمقيـ:

 >67 ................... سم٤مًمًحر: اجل٤مٟم٥م اًم٤ًمدس: اطمٞم٤مٟم٤م شمت٠مصمر اسمدان آٟمٌٞم٤مء
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 =67 .............................. اجل٤مٟم٥م اًم٤ًمسمع: ومٝمؿ أمهٞم٦م سمٕمض ٟمقاي٤م آٟمٌٞم٤مء:

 688 ................................. اجل٤مٟم٥م اًمث٤مُمـ: أداب اإلهلٞم٦م قمٜمد إٟمٌٞم٤مء:

 :68 ...................... اجل٤مٟم٥م اًمت٤مؾمع: اًمٜمٌقة اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م وأدوار إٟمٌٞم٤مء:

 697 ....................................... اجل٤مٟم٥م اًمٕم٤مذ: أص٤مًم٦م قمٚمقم إٟمٌٞم٤مء:

دأوًٓ: ؿمٛمقًمٞم٦م قمٚمؿ   : ....................................... 697اًمٜمٌل حُمٛمَّ

 :69 .................................... صم٤مٟمٞم٤م: أصقل اًمٕمٚمقم ُمـ شمراث إٟمٌٞم٤مء:

 <69 ................................................ صم٤مًمث٤ًم: اًم٘مرآن ُمٜمٌع ًمٚمٕمٚمقم:

 6:8 ....................................... اعمٌح٨م اخل٤مُمس: ُمٕم٤مين اًمقطمل و أٟمقاقمف

 6;6 ..................................................... اشم٤ًمع ُمٕم٤مين اًمقطمل:

 ;>6 ...................... قة واإلُم٤مُم٦ماعمٌح٨م اًم٤ًمدس: قمٛمؼ آرشم٤ٌمط سملم ُم٘م٤مم اًمٜمٌ

 ;>6 .................... اًمقىمٗم٦م إومم: ظمت٤مم إٟمٌٞم٤مء ٓ يٕمٜمل ظمت٤مم سم٤مىمل اعم٘م٤مُم٤مت:

 =>6 ................. ٜمٌقة:اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمقؾم٤مـم٦م سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق اقمؿ ُمـ اًم

 =>6 ................... ومٞمٝم٤م شمقطمٞمد اًمقٓي٦م: اًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م: ُمدرؾم٦م ال اًمٌٞم٧م

 5=6 .................... اًمقىمٗم٦م اًمراسمٕم٦م: اًمتقؾمٞمط يٕمٜمل اًمرسمط سملم اًمٜمٌقة وآُم٤مُم٦م:

 6=6 ..... اًمقىمٗم٦م اخل٤مُم٦ًم: ضمٝم٦م آؿمؽماك سملم إصقل اخلٛم٦ًم وحمقري٦م اًمتقطمٞمد:

 8=6 ................. اًمقىمٗم٦م اًم٤ًمدؾم٦م: اًمؽماسمط سم٤مًمؼماهلم سملم اصقل آقمت٘م٤مدات:
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 9=6 ...................................... اًمقىمٗم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م: سمح٨م اًمِم٤مهد اًمِمٝمٞمد:

 ==: ..................................... 6اًمقىمٗم٦م اًمث٤مُمٜم٦م: آُم٤مم ُمـ ٟمقر اًمٜمٌل

 : ................ 6>5واإلُم٤مم  اًمقىمٗم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م: ظمّم٤مئص ظم٤مص٦م سملم اًمٜمٌل

 6<6 ................... اًمقىمٗم٦م اًمٕم٤مذة: وضمقد ظمّم٤مئص ًمٚمٜمٌل وـمرق شمٗمًػمه٤م:

 8<6 ........ اعمٕمروم٦م اعمٜمٔمقُمٞم٦م ًمٚمٜمٌل واإلُم٤مم أهؿ ُمـ اًمٗمردي٦م: اًمقىمٗم٦م احل٤مدي٦م قمنم:

 :<6 ........................... اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم: اًمٜمٔمرة اعمٜمٔمقُمٞم٦م ًمالقمت٘م٤مدات:

 ><6 ................... ذم اهلداي٦م :  وآُم٤مم اًمٜمٌلاًمقىمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنم: دور 

 =<6 .................. اًمقىمٗم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنم: ُمـ يٜمٙمر إوصٞم٤مء وم٘مد أٟمٙمر اًمرؾمؾ:

 755ٕم٤مُم٦م أومْمؾ ُمـ اًمٌح٨م ذم اعمّم٤مديؼ:اًمقىمٗم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمنم: اًمٌح٨م ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم

 759 ............. وآُم٤مم: اًمقىمٗم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م قمنم: اًمؽماسمط سملم ُمٕمروم٦م اهلل واًمٜمٌل 

 >75 ............ لم اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م ًمف ُمٕم٤مين طم٘مٞم٘مٞم٦م:اًمقىمٗم٦م اًمث٤مُمٜم٦م قمنم: اًمؽماسمط سم

 <75 .............................. اًمقىمٗم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م قمنم: اعمٕم٤مين اًمروطمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م:

 767 ..................................ٝمؿاعمٌح٨م اًم٤ًمسمع: ُمـ ُمقاىمػ إٟمٌٞم٤مء وأىمقاُم

 : ............................... 767اعمقىمػ إول: ُمـ ُمقاىمػ اًمٜمٌل اسمراهٞمؿ

 767 .............................. سم٤مًمدقم٤مء قمغم اًمٕم٤ٌمد: أوًٓ: شمٕمجؾ إسمراهٞمؿ

 768 صم٤مٟمٞم٤م: اًمتٛمٔمٝمر سمٕم٤ٌمدة اًمٙمقايم٥م ٓ يٕمد ذٟم٤ًٌم واُمتٞم٤مز آؾمتدٓل آسمراهٞمٛمل:
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 ::...................... 76اعمقىمػ اًمث٤مين: ُمـ شمٗمًػم ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع اخلي

 <76 ............................................ اعمقىمػ اًمث٤مًم٨م: قمٛمران ىمقم قم٤مد:

 775 .................................... اعمقىمػ اًمراسمع: أُمثٚم٦م ٓومتت٤من اُمؿ إٟمٌٞم٤مء:

 779 ..................... إدي٤من وشمٕمّم٥م اًمٞمٝمقد:اعمقىمػ اخل٤مُمس: اًمتحريػ ذم 

 ;77 ................................... اعمقىمػ اًم٤ًمدس: طمقل اهلدهد اًمٕمجٞم٥م:

 785 ............................. اعمٌح٨م اًمث٤مُمـ: طمجٞم٦م إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م اعمٕمّمقُملم

 786 .............................. اإلوم٤مدة إومم: اًمتٛمٞمٞمز وومؼ اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م:

 786 ..................................... آوم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمتٛمٞمٞمز وومؼ ٟمٔم٤مم شمراشمٌل:

 787 ........................ آوم٤مدة اًمث٤مًمث٦م: اًمتٛمٞمز يٙمقن ُمـ ظمالل احلج٦م إقمغم:

 788 ........... آوم٤مدة اًمراسمٕم٦م: طمجٞم٦م اعمٕمجزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م أقمٛمؼ ُمـ اعمٕمجزة اًمٕمٛمٚمٞم٦م:

 789 ................ آوم٤مدة اخل٤مُم٦ًم: آصم٤مر اًمٕمٚمؿ ذم اًمٜمِم٠مت أقمٛمؼ ُمـ آصم٤مر اًمٕمٛمؾ:

 789 ...................... اإلوم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م: طمجٞم٦م اًم٘مرآن يمٛمٕمجزة قمٚمٛمٞم٦م أقمٛمؼ:

 :78 ................ ًم٤ًمسمٕم٦م: متٞمٞمز ص٤مطم٥م احلجٞم٦م وومؼ اًمقىم٤مر واًمًٙمٞمٜم٦م:اإلوم٤مدة ا

 ;78 ................ اإلوم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م: قمدم اًمًٙمٞمٜم٦م واعمجقن شمٜم٤مذم احلجٞم٦م وآشمزان:

 =78 ...................... : أصمر احلزن واًمرومؼ ذم اًمتٕم٘مؾ وآشمزان:آوم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م

 <78 ...............آوم٤مدة اًمٕم٤مذة: اًمتٛمٞمز ذم احلجٞم٦م ُمـ ظمالل ُمٙم٤مرم آظمالق:
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٦م وآصٓمٗم٤مء شمالزم احلجٞم٦م وومرىمٝم٤م قمـ سمٕمض اعم٘م٤مُم٤مت آوم٤مدة احل٤مدي٦م قمنم: اًمٕمّمٛم

 796 .......................................................................... آظمرى:

 799 ................. اإلوم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم: طمقل طمجٞم٦م اًمٗم٘مٞمف ُم٘م٤مسمؾ أىم٤ًمم أظمرى:

 =79 ............................ ٤مًمث٦م قمنم: طمجٞم٦م اهلل ومقق يمؾ احلج٩م:اإلوم٤مدة اًمث

 <79 ................................. اإلوم٤مدة اًمراسمٕم٦م قمنم: طمجٞم٦م اإلدراك اًمٕم٘مكم:

 <;7 ................. ومرائض اهلل:اإلوم٤مدة اخل٤مُم٦ًم قمنم: إٟمٌٞم٤مء ٓ خي٤مًمٗمقن ديـ و

 5>7 ............................ آوم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م قمنم: آيامن سمٛمجٛمقع احلج٩م:

 6>7 ................. آوم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م قمنم: اًمؽمشم٥م واًمتٜم٤مؾم٥م سملم ىمٜمقات اعمٕمروم٦م:

 7>7 .................... آوم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م قمنم: اخلي مل خي٤مًمػ طمجٞم٦م ومرائض اهلل:

 9>7 ................... آوم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنم: اٟمّمٞم٤مع آوًمٞم٤مء حلجٞم٦م ومرائض اهلل:

 ;>7 ......................... آوم٤مدة اًمٕمنمون: رضورة آًمتزام سمؽماشمٌٞم٦م احلج٩م:

 <>7 ...... اإلوم٤مدة اًمقاطمدة واًمٕمنمون: ُمٖم٤مًمٓم٤مت اًمٞمٝمقد ذم اًمتزام شمرشمٞمٌٞم٦م احلج٩م:

 5=7 ......... آوم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون: اًمتٛمرد قمغم شمراشمٌٞم٦م احلج٩م سمذرائع ُمِمٌٝمف:

 7=7 آوم٤مدة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون: اًمتٛمرد قمغم شمراشمٌٞم٦م احلج٩م اقمتامدا قمغم آطمتامٓت:

 8=7 ......... آوم٤مدة اًمراسمٕم٦م واًمٕمنمون: أؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مران ذم اصم٤ٌمت طمجٞم٦م إوًمٞم٤مء:

 8=7 ............ آؾمٚمقب آول: اؾمٚمقب اًمٗمْم٤مئؾ ودًٓمتف قمغم طمجٞم٦م آوًمٞم٤مء:
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 :=7 ............... إؾمٚمقب اًمث٤مين: ُم٘مدار إدب ُمع إوًمٞم٤مء وقمالىمتف سم٤محلجٞم٦م:

 ==7 ............ آؾمٚمقب اًمث٤مًم٨م: اؾم٤مًمٞم٥م اظمرى يم٤مًم٘مّمص وآُمث٤مل وهمػمه٤م:

 5<7 ...................................................... اعمٌح٨م اًمت٤مؾمع: اًمٕمّمٛم٦م

 5<7 .................................... اجل٤مٟم٥م إول: ُمٕمٜمك وشمٕمريػ اًمٕمّمٛم٦م:

 8<7 ........................... ٦م وًمٞم٧ًم يمًٌٞم٦م:اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين: اًمٕمّمٛم٦م اصٓمٗم٤مئٞم

 ;<7 ........................... اجل٤مٟم٥م اًمث٤مًم٨م: ـمقل اًمٕم٤ٌمدة قم٤مصؿ قمـ اًمزٓت:

 =<7 ..................... اجل٤مٟم٥م اًمراسمع: يمٞمٗمٞم٦م شمًٚمط اًمِمٞمٓم٤من قمغم سمدن اعمٕمّمقم:

 859اجل٤مٟم٥م اخل٤مُمس: ؾمٞمٓمرة اعمٕمّمقم قمغم اًمٜمٗمس اجلزئٞم٦م ُمع وضمقد طم٤مضم٤مت اًمٌدن:

 >85 .............................. اجل٤مٟم٥م اًم٤ًمدس: ذم ُمراشم٥م ـمٌ٘م٤مت اعمٕمّمقم:

 =: ............................ 85روي قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌد اهلل

 869 ............ اجل٤مٟم٥م اًم٤ًمسمع: اًم٘مقاقمد ذم ومٝمؿ احل٤مٓت اعمتِم٤مهب٤مت ًمٚمٛمٕمّمقم:

 869 .......................................................... اًم٘م٤مقمدة إومم:

 ;86 ........................................................... اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م:

 <86 ........................................................... اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م:

 876 ............................... اجل٤مٟم٥م اًمث٤مُمـ: ومٝمؿ ٕومٕم٤مل اعمٕمّمقم اًمٕم٤مدي٦م:

 878 .......................... اجل٤مٟم٥م اًمت٤مؾمع: اًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م واًمٕمّمٛم٦م اخلٚم٘مٞم٦م:
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 >87 ........... ٦م وشمداظمالت اًم٘مقى اًمذاشمٞم٦م قمٜمد اعمٕمّمقم:اجل٤مٟم٥م اًمٕم٤مذ: اًمٕمّمٛم

 <87 ................اجل٤مٟم٥م احل٤مدي قمنم: اًمٕمّمٛم٦م واؾمتٛمرار شمٙم٤مُمؾ اعمٕمّمقُملم:

 =89 .......................... حت٘مٞم٘مف ُمًٌ٘م٤م:اجل٤مٟم٥م اًمث٤مًم٨م قمنم: شمٚمخٞمص عم٤م شمؿ 

 8:5 ......................... اجل٤مٟم٥م اًمراسمع قمنم: ومٕمؾ اعمٕمّمقم ُمرشمٌط سمف وسم٠مُمتف:

 8:7 ..................................... اجل٤مٟم٥م اخل٤مُمس قمنم: اؿمٙم٤مل وضمقاسمف:

اجل٤مٟم٥م اًم٤ًمدس قمنم: طم٘م٤مئؼ قمٚمٛمٞم٦م ذم اًمرواي٤مت وىم٤مقمدة طمقل ىمدرات اضم٤ًمم 

 8:8 ....................................................................... اعمٕمّمقُملم:

 9;8 ...................................................... ُمٚمحؼ طمقل آصم٤مر ىمقم قم٤مد

  


